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1 9 9 6 - ו ״ נ ש ת ת פשיטת הרגל (תיקון), ה ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 42א ו־242 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש],

(להלן - הפקודה), אני מתקין תקנות אלה: י  התש״ם-980ו

(להלן - התקנות העיקריות), 2  החלפת תקנה 6 1. במקום תקנה 6 לתקנות פשיטת הרגל, התשמ״ה-985ו

 יבוא:

 ״בקשת חייב 6. בקשת פשיטת רגל של חייב תוגש לבית המשפט לפי טופס 4, תאומת

 בתצהיר ויצורפו אליה:

x2̂) לפקודה, ערוך לפי טופס 5;  (1) 17דין וחשבון כאמור בסעיף (

 (2) כתב ויתור על סודיות באמור בסעיף 7 ו(אץ3) לפקודה, ערוך לפי

 טופס 5א, חתום בידי החייב בשחתימתו מאומתת בידי עורך דין.״

 תיקון תקנה 7 2. בתקנה 7 לתקנות העיקריות -

 (ו) בתקנת משנה (א), במקום ״150,000 שקלים״ יבוא ״600,ו שקלים חדשים״:

 (2) במקום תקנת משנה (ב) יבוא:

ם בן צורפו לה אישורו של  ״(ב) לא תקובל בקשת חייב בבית המשפט אלא א

 הכונס הרשמי בדבר קבלת העתק הבקשה על צירופיה ועל הפקדת הפקדון;

 האישור ייערך לפי טופס 5ב ויימסר לחייב לאחר שמילא אחר הוראות

 תקנה 6.

 (ג) אין באמור בתקנת משנה (ב) בדי לגרוע מזכותו של החייב לפנות לבית

 המשפט בבקשה לקבלת צו באמור בסעיף 18 או 22א לפקודה, ובלבד שצירף

 לבקשתו אישור כי פנה לכונס הרשמי ובן אישור בדבר הפקדת הפקדון.

 (ד) נתן הכונס הרשמי לחייב הודעה על סירובו ליתן לו אישור כאמור בתקנת

 משנה (ב), תצורף הודעת הכונס לבקשת החייב.״

 החלפת תקנה 9 3. במקום תקנה 9 יבוא:

 ״בקשת נושה 9. (א) בקשת פשיטת רגל של נושה תוגש לבית המשפט לפי טופס 6.

 (ב) בקשת נושה לא תקובל בבית המשפט אלא אם כן צורף לה

 אישורו של הכונס הרשמי בדבר קבלת העתק הבקשה על צירופיה ובן

 אישור על הפקדת הפיקדון וכל סכום נוסף כאמור בתקנה 7(א); אישורו של

 הכונס הרשמי ייערך לפי טופס 6א.

 (ג) בקשת נושה להבריז על חייב כפושט רגל בשל חוב ששיעורו

 נמוך מהסכום הקבוע בסעיף 7 לפקודה, תאומת בתצהיר, ואם ניתנה

 תגובת הכונס הרשמי, תצורף אף היא לבקשה.״

 תיקון תקנה 12 4. במקום תקנה 12 לתקנות העיקריות יבוא:

 ״החזרת פקדון 12. חייב או נושה שבית המשפט אישר בקשתו לחזור בו מבקשתו

 לפשיטת רגל לפני מתן צו כינוס, רשאי לפנות לבונס הרשמי, תוך ששה

 חודשים מיום מתן אישור בית המשפט, ולקבל החזר של מחצית הפקדון

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 34, עמי 637; ם״ח חתשמ״ג, עמי 66; התשנ״ו, עמ׳ 60.

 2 ק״ת התשמ״ה, עמי 1072.
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ן ו י  ״הזמנה ל־
 בבקשת פשיטת

 רגל

 ושל כל סכום נוסף שהפקיד לפי תקנה 7(א) או 9, לפי הענין, בניכוי

 ההוצאות שהוציא הכונס הרשמי עד למתן אישור בית המשפט כאמור

 ובצירוף תשואת השקעה כאמור בסעיף 10 לחוק האפוטרופוס הכללי,

, אם היתה, בשינויים המחוייבים לפי הענין.״ 5  התשל״ח-978ו

 5. תקנה 14 לתקנות העיקריות - בטלה.

 6. בתקנה 16 לתקנות העיקריות, בפסקה (4), במקום ״בין בזדון ובין ברשלנות״ יבוא

 ״עקב הפרת חובתו״.

 7. בתקנה 18 לתקנות העיקריות, הםיפה המתחילה במילים ״והכונס הרשמי יחזיר״ -

 תימחק.

 8. בתקנה 19 לתקנות העיקריות -

ך - יימחקו: י  (ו) המילים ״או 10, לפי הענ

 (2.) במקום ״לפי טופס וו״ יבוא ״ערוכה לפי טופס 10״.

 במקום תקנה 38 לתקנות העיקריות יבוא:

 38. הזמנה לדיון בבקשת פשיטת הרגל ישלח בית המשפט לחייב, לנושיו

 ולכונס הרשמי לא יאוחר משלושים ימים לפני המועד שנקבע לדיון

 בבקשה: ההזמנה לנושים תיעשה בדרך של פרסום מודעה בעיתון יומי או

 משלוח הזמנות אישיות לנושים לפי המען שצויין בדו״ח על מצב עסקי

 החייב או בכל דרך אחרת, הבל בפי שיקבע בית המשפט.״

 10. בתקנה 40 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה (א) יבוא:

 ״(או) צו הכרזת פשיטת רגל יהיה.ערוך לפי טופס 6וב.״

 11. בתקנה 41 לתקנות העיקריות, במקום ״בענין חובותיו ונכסיו של החייב״ יבוא

 ״בענינימ האמורים בסעיף 55 לפקודה״.

 12. במקום תקנה 42 לתקנות העיקריות יבוא:

ת רשימת  ״צירופים לבקשת 42. הוגשה בקשה למתן הפטר, יגיש הנאמן לבית המשפט א

ת החובות בני התביעה לכל נושה שהכיר בהם ואת הסכום י נושי החייב, א ט פ ז  ד

 שנפרע על חשבון כל חוב.״

 15. בתקנה 76 לתקנות העיקריות -

 (ו) בתקנת משנה (א), במקום הסיפה המתחילה במילים ״אם נתמנה״ יבוא ״אם

 נתמנה-, תביעה שתוגש לאחר תום ששה חוהשים מיום מתן צו הכינוס לא תקובל,

ם כן הוארך המועד להגשתה באמור בתקנת משנה (ג)״;  אלא א

 (2) במקום תקנה משנה (ב) יבוא:

ת החוב הנתבע-,  ״(ב) לתביעה יצורפו האסמכתאות שיש בהן בדי לבסס א

 ורשאי הכונס הרשמי או הנאמן לדרוש, בכל עת, פרטים משלימים ומסמכים

 ככל שיראה לנכון.

 סייח התשל״ח, עמי 61.
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 (ג) בקשת נושה להארכת מועד להגשת תביעת חוב תוגש לכונס הרשמי או

 לנאמן, אם נתמנה, ויפורטו בה הנימוקים לבקשתו; הבקשה תאומת בתצהיר

 ותצורף לה תביעת החוב.

ת הבקשה, רשאי  (ד) החליט הכונס הרשמי או הנאמן, לפי הענין, לדחות א

 הנושה לערער לבית המשפט על ההחלטה תוך חמישה עשר ימים מיום

 שהומצאה לנושה.״

. תקנה 77 לתקנות העיקריות - בטלה.  4ו
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 ביטול תקנה 77

 הוספת כותרת
 סימן ד׳

 תקנה 94 לתקנות העיקריות - בטלה.

 בפרק ה׳ לתקנות העיקריות -

 (ו) במקום כותרת סימן ג׳ יבוא: ״סימן ג׳: הוראות בית המשפט״.

 (2) אחרי תקנה 10 ו תבוא הכותרת: ״סימן די: חקירה'וחוות דעת.״

 החלפת תקנה 111 17. במקום תקנה 111 יבוא:

 ״הסמכה לביצוע 111. הסמכת עובד בידי הכונס הרשמי לבצע חקירה כאמור בסעיף 18ג

ה לפקודה, תיערך לפי טופס 23א.״ ר י ק ו  ד

ת החייב לחקירה  1ווא. (א) ניתן צו כינוס, יזמין הכונס הרשמי א

 במקום ובשעה שנקבעו בהזמנה; ההזמנה תיערך לפי טופס 23ב.

ת החייב בבל הענינים האמורים בסעיף  (ב) הכונס הרשמי יחקור א

 8וג לפקודה.

 (ג) חייב שהוזמן לחקירה בפני הכונס הרשמי יתייצב בפניו בכל עת

 שיידרש לכך: הכונס הרשמי רשאי לחזור ולזמנו, אם ראה צורך בכך, ועל

 החייב להתייצב באמור בדרישה.

 11 וב. (א) הכונס הרשמי ישלח דרישה בכתב לכל אדם אשר יש יסוד

 סביר להניח כי הוא מחזיק במידע או במסמך הנוגע לנכסיו, להכנסותיו,

 להוצאותיו או לחבויותיו של החייב, להמציאם לו; הדרישה תיערך לפי

 טופס 23ג.

 (ב) הכונס הרשמי רשאי, במידת הצורך, להזמין אדם כאמור

 בתקנת משנה (א) למשרדו, למסירת המידע או המסמכים האמורים

 שברשותו.

 (ג) דרש הכונס הרשמי מאדם להמציא לו מידע או מסמכים, לרבות

ת כל  כאלה הנוגעים לנכס מנכסי החייב, ימסור אותו אדם לכונס הרשמי א

 הידוע לו בענין האמור בדרישה, ובכלל זה מידע בדבר מקום הימצאו של

 כל נכס או מסמך, וכל פרט או מסמך נוספים שנדרש למסרם.

ה 111 יבוא:  18. אחרי תקנ

 ״הזמנה לחקירה

 ה1םפת תקנות
ו ו ו א עד ו ו ו  ו

דע  המצאת מי
 ומסמכים
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 וווג. (א) החייב רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה כי יורה על גילוי

 מידע או מסמך שקיבל הכונס הרשמי מרשות מם או מתאגיד בנקאי

 (בתקנה זו - הרשות) לצורך חקירתו: הבקשה תוגש בידי החייב לא יאוחר

 מששים ימים מיום הגשת חוות דעתו של הכונס הרשמי לבית המשפט.

 (ב) החייב יפרט בבקשתו את המידע או המסמך שהוא מבקש

 לגלות לו, בציון המטרה שלשמה הוא זקוק למידע או למסמך כאמור.

ת הרשות ואת ת החלטתו, יזמן א  (ג) בטרם יתן בית המשפט א

ת עמדתם בבקשת החייב.  הכונס הרשמי כדי לשמוע א

 (ד) בית המשפט רשאי לקבוע, כי דיון בשאלת גילוים של מידע או

 מסמך כאמור בתקנה זו יתקיים, בולו או חלקו, בהעדר החייב, כאמור

 בסעיף 60א לפקודה.

 וווד. (א) ניתן צו כינוס נגד חייב, ונוכח הכונס הרשמי כי נפתחו נגד

 החייב תיקים בלשבת הוצאה לפועל, יפנה הכונס הרשמי בבתב לראש

 ההוצאה לפועל בבקשה לקבלת המידע והמסמכים הדרושים לו.

ת המידע  (ב) ראש ההוצאה לפועל יעביר לכונס הרשמי א

 והמסמכים האמורים בתקנת משנה (א) תוך חמישה עשר ימים מיום

 שנתבקש על כך.

 וווה. (א) בחוות הדעת שעל הכונס הרשמי להגיש לפי סעיף 18ד

ת דעתו, בין היתר, לנושאים  לפקודה יפרט את ממצאי חקירתו ויתן א

 הבאים:

 (1) אופן ניהול עסקיו של החייב והסיבות לכשלונם-,

 (2) הליכי ההוצאה לפועל שננקטו נגד החייב, ככל שהם

 ידועים:

ת חובותיו:  (3) מצבו הכלכלי של החייב ויכולתו לפרוע א

 (4) מידת הסיוע ושיתוף הפעולה של החייב בחקירתו:

 (5) הצעתו של החייב לפרעון חובותיו:

 (6) הצעות והחלטות הנושים באסיפותיהם;

 (7) המלצתו של הכונס הרשמי בדבר הדרך שיש לפעול בה

 לגבי החייב.

 (ב) חוות הדעת תיערך ותיחתם בידי מי שהוסמך לכך בידי הכונס

 הרשמי לפי תקנה ווו.

 ו ו וו. (א) נושה שהגיש תביעת חוב רשאי לבקש מהכונם הרשמי עותק

 מחוות הדעת שהגיש לבית המשפט לפי סעיף 8וד לפקודה: בקשה כאמור

 תוגש בכתב.

 (ב) חוות הדעת תימסר לנושה לאחר תשלום האגרה שנקבעה לשם

״  כך בתקנות פשיטת הרגל (אגרות), התשמ״ה-985ו.4

 גילוי מידע לפי
 בקשת חייב

 העברת מידע
 מראש ההוצאה

 לפועל לכונס
 הרעימי

 הוות דעת
 הכו:ם הרשמי

 מסי ־ת עותק
 מחוות הדעת

 ק״ת התשמ״ה, עמי 08 ו ו.
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 החלפת כותרת 19. סימן ד׳ שאחרי תקנה וווו לתקנות העיקריות יסומן סימן הי.
 סימן ד

 הוספת תקנה 119 20. אחרי תקנה 119 לתקנות העיקריות יבוא:

 שימוש בכרטיס
 חיוב

 9ווא. (א) הנאמן, מיד עם מינויו, ולא יאוחר משבעה ימים מיום

ת חוזה כרטיס החיוב שבין פושט הרגל לבין  המינוי, יחליט אם לסיים א

 מנפיק כאמור בסעיף 42א לפקודה.

ת חוזה כרטיס החיוב, ישלח, ללא דיחוי,  (ב) החליט הנאמן לסיים א

 הודעה למנפיק ערובה לפי טופס 23ד, ויצרף לה העתק מצו הכרזת פשיטת

 הרגל ומצו מינויו כנאמן; העתק ההודעה יישלח לפושט הרגל ולכונס

 הרשמי.

 (ג) הנאמן יודיע לכונס הרשמי על החלטתו שלא לסיים את חוזה

 ברטים החיוב כאמור בסעיף 42א לפקודה תוך שבעה ימים מיום מינויו.

 (ד) קיבל הכונס הרשמי את החלטת הנאמן כאמור בתקנת

 משנה (ג), רשאי הוא, במקום הנאמן, לשלוח הודעה למנפיק, כאמור

ת הנאמן  בתקנת משנה (ב), על סיום חוזה כרטיס החיוב, לאחר ששמע א

 ואת פושט הרגל.

 (ה) הוראות תקנה זו יחולו גם על חייב שניתן נגדו צו כינוס, צו

 זמני או צו לעיכוב הליכים, וטרם הוכרז פושט רגל, שבית המשפט הטיל

 עליו מגבלה לענין שימוש בכרטיס חיוב, כאמור בסעיף 8וב לפקודה,

 בשינויים המחוייבים.״

 21. בתקנה 123 לתקנות העיקריות, אחרי תקנת משנה (ב) יבוא:

ת הכספים באמצעותו, כאמור  ״(ג) הנאמן רשאי, בהסכמת הכונס הרשמי, להפקיד א

 בתקנות משנה (א) ו־(ב).״

 22. אחרי תקנה 23 ו לתקנות העיקריות יבוא:

 ״השקעת כספים 23וא. הופקדו בספים ביהי הכונס הרשמי כאמור בתקנה 23ו(ג), יושקעו

 הכספים על פי ההוראות החלות על האפוטרופוס הכללי לפי סעיף 10

 לחוק האפוטרופוס הכללי, התשל״ח-978ו, בשינויים המחוייבים.״

 בתוספת לתקנות העיקריות -

 (ו) בטופס 4, בפסקאות ו ו־9, במקום ״שקלים״ יבוא ״שקלים חדשים״-,

 (2) במקום טופס 5 יבוא: ,

.23 

 תיקון תקנה 23 ו

 הוספת תקנה

 תיקון התוספת

 676 קובץ התקנות 5741, ר׳ בניסן התשנ״ו, 996 ו.24.3



 ״טופס 5

 (תקנה 6)

 בבית המשפט המחוזי
 ב ת.א.

 דין וחשבון על חובות ונכסים

 (דו׳׳וז מוקדם מוגש לפי סעיף 17 (א)(2) לפקודת פשיטת הרגל, [נוסח חדש], התשים - 1980
 (להל! הפקודה).

 אני החתום מטה מספר זהות

 מען

 מגיש ׳לבית המשפט דין וחשבון על תובותי ונכסי, במצורף לבקשתי מיום למתן
(2) לפקודה ולתקנה 6 לתקנות  צו כינוס/להכריזני פושט רגל, האת בהתאם לסעיף 7 ו(א)

 פשיטת הרגל, התשמ׳׳ר! ־ 1985.

 לתשומת לב מגיש הדו״ח

 1. לפי סעיף 25 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש״ם - 1980, מוטלת עליך חובה,
 תוך שלושה ימים מתאריך מתן צו קבלת הנכסים נגדך, להגיש לכונס הרשמי דין

 וחשבון על מצב עסקיך, בנוסף על הדו״ח המוקדם שהנך מגיש בזה. עם זאת, הכתם
 הרשמי(הוא בלבד) הוסמך באותו סעיף לפטור אותך מהחובה להגיש את הדו״ח

 הנוסף, אם ימצא שהדו״ח שהנך מגיש בזה כבר כולל את המידע הדרוש לניהול תקין
 של פשיטת הרגל. הקפד, איפוא, למלא דר׳ח מוקדם זה בשלמות, בכל פרטיו, ויתכן

 שבכך תימנע ממך טרחה נוספת והוצאות הכרוכות בהגשת הדו׳׳ח הנוסף על מצב
 העסקים.

 2. הקפד למלא בדיוק, וללא השמטות את כל הפרטים הנדרשים בדו״ת זה. בהתאם לסעיף
 213א לפקודה, מי שנדרש למסור מידע לכונס הרשמי, לפי הוראות הפקודה ומסר

 ביודעין מידע חלקי או כוזב, עובר עבירה פלילית ודינו מאסר שנה.

 3. במידה והמקום לא מספיק יש לצרך דפים נוספים.
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ים  חלק א - פרטים אישי

 יש למלא פרטים מלאים של החייב, נן-זוגו, ילדיו הקטינים וילדיו הבגירים הגרים עימו.
 צרף צילום תעודות הזהות.

 פרטים החייב בן זוגו ילד ילד
 מספר זהות

 שם משפחה

 שם םשפחה קודם

 שם פרטי

 שם פרטי קודם

 שם האב

 שנת לידה

 מצב משפחתי

 מספר דרכון
 והמדינה המוציאה

 כתובת מלאה

 טלפון ופקס

 הערות:
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 חלק ב - חובות
 1. פירוט החובות

 יש לפרט את כל החובות ולצרף מסמכי שיענוד.

 שעבודים קיימים
 להבטחת החוב

 מהות הסכום
 השעבוד המובטח
 בשעבוד
 בשקלים
 חדשים

 ממה
 נובע
 החוב

 מאימתי
 קיים
 החוב

 סכום
 החוב

 בשקלים
 חדשים
 ליום

 הגשת
 הבקשה

 סכום
 החוב

 בשקלים
 חדשים
 ביום

 היווצרו

 שם המלא כתובת
 של

 הנושה

 מס׳

.1 

.2 

.3 

.4 

.5 

.6 

.7 

.8 

 סה״כ החובות סה״כ השעבודים
 פחות סה״כ החובות
 יתרת החובות

 הערות:

 1. פרט כל חוב בנפרד, לדוגמא: אס הנך חייב לאדם אחד שני סכומים, האחד בעד שכר
 דירה והשני לשם החזרת הלוואה שקבלוז נזמנו - ציין כל אחד מהם בשורה נפרדת,

 בהיותם חובות שונים זה מזה. חובות שונים לאותו אדם השתדל לרשום בזה אחר זה
 ברציפות.

 2. בעמודה מהות השעבוד יש לציין ״משכנתא״,.״משכון״ וכיוצ״ב, ככל שהם קיימים
 להבטחת החוב הנדון. בעמודה סכום השעבוד, ציין את הסכום שעדיין נותר לתשלום

 לשם ביטול השעבוד.
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 2. ערבויות

 יש לפרט את כל הערבויות ולצרף צילום המסמכים.

 (1) תרבויות שהחייב נתן

 פרטים ערבות 1 ערבות 2 ערבות 3
 שם הנושת

 טלפון

 כתובת

 סיבה למתן הערבות

 סכום הערבות בשקלים
 חדשים ביום מתן הערבות

 תאריך החתימה

 הנערב (החייבהעיקרי)

 כתובת הנערב

 ערבים נוספים (1) שם

 כתובת
 (2) שם

 כתובת

 (2) ערבויות שניתנו לחייב

 פרטים הלוואה ו הלוואה 2 הלוואה 3
 סכום ההלוואה בשקלים

 חדשים

 המלווה

 תאריך מתן ההלוואה

 פרמי (ו) שם
 הערבים

 כתובת
 (2) שם

 כתובת
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 חלק ג - הוצאות

 יש לפרמ הוצאות חודשיות שוטפות והוצאות מיוחדות בשנתים האחרונות.

 סכום חד פעמי הערות
 בשקלים חדשים

 סכום חודשי
 בשקלים חדשים

 מס ההוצאה

 ו שכר דירה

 אחזקת ביה (מים,
 חשמל, גז, ארנונה)

2 

 3 מזון

 4 הלבשה והנעלה

 חינוך, תרבות
 ובידור

5 

 6 מתנות ומענקים *

 7 משכנתא

 8 תשלום חובות

 9 נסיעות לחו׳׳ל

 10 אחר - פרט

 11 אחר - פרט

 12 אחר - פרט

 * פוס שס המקבל וכתובתו המלאה, תאריו הענקה, הסכום !הסינה.

 קובץ התקנות !574, ד׳ בניסן התשנ״ו, 24.3.1996



כים משפטיים  חלק ד - הלי

 יש לפרט פסקי דין ותיקימ תלויים בבתי משפט ובלשכות ההוצאה לפועל - יש לצרף עותק
 מפסק הדין וכל החלטה ואם מרס ניתן - מכתב התביעה.

 1. תביעות תלויות בבתי משפט - נגד החייב

 סכום החוב בשקלים
 חדשים*

 בית מספר התיק הנושה - התובע מהות ההליך
 המשפט

 מס׳

.1 

.2 

.3 

.4 

 סכום החוב נכון ליום מתן 9הק הזין אז ההחלמה. ואס מדם ניחן • ליום הנשת כתנ התניעה.

 2. הליכי הוצאה לפועל- נגד החייב

 סכום החוב בשקלים
 חדשים לתאריך הגשת

 הבקשה

 סוג(פס׳׳ד/
 שיקים)

 לשכת הזוכה מספר התיק
 ההוצאה
 לפועל

 מס׳

.1 

.2 

.3 

.4 
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 3. תביעות תלויות בבתי משפט - של החייב

 פרט פסקי דין שיצאו לטובתו בשנתיים האחרונות והליכים משפטיים שטרם נסתיימו

 סכום החוב בשקלים
 חדשים *

 בית מספר התיק הנתבע מהות ההליך
 המשפט

 מסי

.1 

.2 

.3 

.4 

 סכום החוב נכון ליום מתן פסק הדין או ההחלמה. ואס סרמ ניתן • ליום הנשת כתנ התביעה.

 4. הליכי הוצאה לפועל- של החייב

 פרם הליכי הוצאה לפועל שנפתחו על ידו בשנתיים האחרונות

 סכום החוב
 בשקלים חדשים
 לתאריך הגשת

 הבקשה

 סוג(פס׳יד/
 שיקים)

 לשכת החייב מספר התיק
 ההוצאה
 לפועל

 מס׳

.1 

.2 

.3 

.4 
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 חלק ה - פרטים על עיסוק והכנסות

 1. הכנסות מעיסוק

 יש לצרף תלוש משכורת של שלושת החודשים האחרונים וטופס 1-06 או דו״ח אחרון למס
 הכנסה ודו״ח הכנסות והוצאות ל- 12 החודשים האחרונים

 פרטים | החייב בן הזוג

 המקצוע

 שכיר/עצמאי

 שם מקום העבודה

 כתובת מקום העבודה: עיר

 רחוב

 מס׳ בית

 מיקוד

 טלפון ופקס

 תאריר תחילת העבודה

 הכנסה חודשית ברוטו
 בשקילים חדשים

 הכנסה חודשית נטו
 בשקלים חדשים

 הטבות ותשלומים אחרים

 אם יש לו או לבן זוגן־ עיסוק נוסף יש לצרף דף עם הפרטים כנ״ל.
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 2. הכנסות שלא מעיסוק .

 יש לפרט סכומים שהתקבלו ב- 12 החודשים האחרונים ולצרף מסמכים מאמתים.

 מקבל פרטי המשלם והערות
 ההכנסה

 החייב בן הזוג

 הסכום
 בשקלים
 חדשים

 מקור ההכנסה

 קצבאות בטוח לאומי ־ פרט
 (ילדים, אבטלה, נכות וכר)

 שכר דירה (צרף חוזה)

 פיצניים (פרט מקור)

 תקבולים מניירות ערך

 תקבולים מזכויות יוצרים

 קיצבה מחו״ל

 ירושה

 מתנות ומענקים

 תמיכה (ממוסדות ומפרטיים)

 אזר, פרט

ר - פרט  אז
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 3. הכנסות ילדי החייב הקטינים וילדיו הבגירים הגרים עימו

 יש לרשום סכומים חודשיים במשבצות המתאימות.

 מס׳ השם הכנסה בשקלים חדשים

 מעיסוק מביטוח מגימלה אחר-ציין
 לאומי מקור

 פרטי משפחה

 מס׳

1 

2 

3 

4 

5 
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 חלק ו - נכסים וזכויות

 יש לרשום את הנכסים והזכויות של החייב, בן-זוגו, ילדיו הקטינים וילדיו הבגירים הגרים
 עינזו.

 1. נכסי דלא ניידי

 יש לצרף נסח רישום עדכני / חוזה חכירה / חוזה שכירות.

 פרטים נכס ו נכס 2 נכס 3 נכס 4

 סוג הנכס

 גוש / ספר

 חלקה / דף

 תת חלקה

 מהות הזכות

 החלק בזכות ב- %

 בעלים רשומים

 כתובת הנכס

 תאריך רכישה

 סכום הרכישה
 בשקלים חדשים

 שווי בשקלים
 חדשים כיום

 בעלים נוספים 1.

 וכתובתם 2.

.3 
 משכנתא / עיקול /

 הערת אזהרה
 משכנתא / עיקול /

 הערת אזהרה
 משכנתא / עיקול /

 הערת אזהרה
 משכנתא / עיקול /

 שעבודים הערת אזהרה

 לטובת

 כתובת

 הסכום

 מתאריך
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 2. נכסי דלא ניידי שהועבר! לאחרים - בתמורה ושלא בתמורה

 יש לפרט את בל הנכסים שהועברו לאחרים בעשר השנים האחרונות.

 פרטים נכס 1 נכס 2 נכס 3

 סוג הנכס

 גוש / ספר

 חלקה / דף

 תת חלקה

 תאריך העברה

 תמורת ההעברה בשקלים
 חדשים

 בעל הזכות

 החלק בזכויות ב־ %

 בעלים נוספים וחלקם

 בעלים נוספים וחלקם
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 3. מניות וזכויות בתאגיד

 פרוט התפקיד בתאגיד
 המנויות/הזכויות

 בעל
 המניות/הזכויות

 חס׳ שם התאגיד

1 

2 

3 

 4. השקעות בניירות ערר סחירים

 פרט השקעות בניירות ערך סחירים. יש לצרף תדפיסמעודכן ליום הבקשה.

 שווי תיק ההשקעות
 בשקלים חדשים

 שם הבנק / מנהל תיק ההשקעות
 וכתובתו

 מס׳ שם בעל ההשקעה

.1 

.2 

.3 

 5. זכויות ונכסים אחרים

 פרט וכויות כמו: זכויות יוצרים וזכויות לפי חוזה ונכסים כמו: אופנוע, כלי שיט, וצרף
 מסמכים מאמתים.

 סכום פרטיגז והערות
 הרכישה
 בשקלים
 חדשים

 מועד
 הרכישה

 מהות
 הזכות/הנכס

 שם בעל
 הזכות/הנכס

 מס׳

 ז

2 

3 
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 6. מלאי עסקי

 פרט את כל המלאי העיסקי שיש לך בתאריך הגשת הבקשה כולל עלותו.

 עלות כוללת הערות
 בשקלים חדשים

 מחיר
 רכישה

 בשקלים
 חדשים

 םס׳ שם הפריט יחידה כמות

1 

2 

3 

 7. כלי רכב

 יש לצרף מסמכי בעלות של רכב וכן מסםכי השעבודים.

 פרטים רכב ו רכב 2 רכב 3

 מס׳ רישוי

 תוצרת

 שנת יצור

 הבעלים הרשום

 שימוש ברכב

 נזישכמ/עיקול 1 מישכח/עיקול ורשמן/עיקול
 שיעבודים

 לטובת

 סכום בשקלים
 חדשים

 מתאריך
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 8. דברי ערר

 יש לפרט תכשיטים, ריהוט, ריהוט עתיק, תמונות, שטיחים, כלי כסף וזהב.

 סכום הערות
 הרכישה
 בשקלים
 חדשים

 תאריך
 רכישה

 מקום
 המצאו

 מס׳ סוג דבר הערך הבעלים

.1 

,2 

3 

4 

5 

,6 

 9. זכויות ונכסים שהועברו לאחרים

 יש לפרט זכויות ונכסים שהועברו לאחרים, בעשר השנים האחרונות, בתמורה ושלא
 בתמורה.

 1. פרטי הזכות: ,

 תאריך ההעברה: התמורה בשקלים חדשים:

 שם מקבל הזכות: הסיבה להעברה:

 כתובת מקבל הזכות:

 2. פרטי הזכות:

 תאריך ההעברה: , התמורה בשקלים חדשים:

 שם מקבל הזכות: הסיבה להעברה:

 כתובת מקבל הזכות:
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 חלק ז - חשבונות בנק וביטוחים

 יש לפרט את כל החשבונות (עו׳יש, מט״ח, נ״ע, גמל, חסכונות, כספות וכוי) של החייב, בן-
 זזוג, ילדיו הקטינים וילדיו הבגירים הגרים עימו וחשבונות שיש להם זכות חתימה בהם. יש

 לצרף דף חשבון אחרון.

 1. חשבונות בנק

 יתרה בשקלים
 חדשים

 לתאריך
 הבקשה

 בעלי זכות
 חתימה
 נוספים

 בעל
 החשבון

 מס׳
 חשבון

 סוג
 החשבון

 מס׳
 סניף

 שם
 הבנק

 מס׳

.1 

.2 

.3 

.4 

.5 

 2. חשבונות בנק שנסגרו בשנתיים האחרונות

 בעלי זכות תאריך הסגירה
 חתימה
 נוספים

 מס׳ בעל החשבון
 החשבון

 סוג
 החשבון

 מס׳
 סניף

 שם
 הבנק

 מס׳

.1 

.2 

.3 
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 3. כרטיסי חיוב

 יש לנ!רט את כל כרטיסי החיוב המתנהלים על שם החייב בת/ב{ זוגו וילדיו הגרים עימו
 ולצרף דף חיוב אחרון.

 מס׳ הבנק. הסניף וחשבון
 הבנק המחוייב

 מועד פקיעת
 הכרטיס

 החברה מס׳ כרטיס
 המנפיקה

 שם בעל
 הכרטיס

 מס

 ו.

.2 

.3 

 4. ביטוחים

 יש לפרט את כל סוגי הביטוחים ולצרף פוליסה.

 תקופת
 הביטוח

 מס
 הפוליסה

 שם סוכן סוג הביטוח
 הביטוח

 שם חברת
 הביטוח

 מם׳

.1 

.2 

.3 

.4 

.5 

.6 
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 ת צ הי ר

 אני, מגיש/ה הדו׳׳ח והחתום/ה מטה מספר זהות

 מצהיר/ה בזה כי לפי מיטב ידיעתי הדו״ח שאני מגיש בזה לבית

 המשפט הוא מדוייק, מלא ומעודכן בכל חלקיו להיום.

ך חתימת החייב/ת י ר א  ת

 אני החתום/ה מטה מאשר בזה כי ביום

 הופיע/ה בפני מר/גב׳

 שזיהיתיו/ה על פי תעודת זהות מס׳ / המוכר/ת לי אישית
 ולאחר

 שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לאמר את האמת בלבד והאת האמת כולה

 וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אס לא ת/יעשה כן.

 אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתס/ה עליה בפני.

ר ם חתימת מקבל/ת התצהי ו ק ך מ י ר א  ת
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 (3) אחרי טופס 5 יבוא:

 ״טופס 5א

 (תקנה 6)

 בבית המשפט המחוזי ב ת.א.

 כתב רת1ר על סודטת

 על פי סעיף 7ו(א)(3) לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש״ם־980ו.

 אני הח״מ הנושא מספר זהות

 מוותר בזה על סודיות מידע ומסמכים בדבר הכנסותי, חבויותי הוצאותי ונכסי המצויים

 בידי בל גורם ובדבר פרטי השבויות המתנהלימ על שמי בידי חאגיד בנקאי, לרבוח יחד עם

 כל אדם אחר וכל מידע ומסמך אחר הנוגעים למצבי הכלכלי (להלן - המידע); אני מסכים

 ונותן בזאת רשות לכל אדם או גוף כלשהו, לרבות גוף ציבורי, רשויות מם או חאגיד בנקאי,

 למסור לכונס הרשמי או למי שהוסמך על ידו, את המידע.

 תאריך שם _מספר זהות חתימה

 אני עו״ד ; מאשר בזאת כי הנ״ל בעל מספר זהות

 חתם בפני על כתב ויתור זה לאחר שזיהיתיו.

 תאריך שם חתימה וחותמת
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 ״טופס 5ב משרד המשפטים

) הכונס הרשמי ( ב )  (תקנה 7
 מחוז

ך  תארי
 מספרגו:פר׳/

 בבית המשפט המחוזי

 ב ת.א.

 אישור •הכונס הרשמי לבית המשפט

 בעניין החייב מספר זהות

 ובעניין בקשת החייב למתן צו כינוס.

 הכונס הרשמי מתכבד להודיע לבית המשפט כדלקמן:

ק הבקשה על צירופיה: ת ע  החייב מסר לכונס הרשמי ה

ת הפקדון בסך ש״ח:  החייב שילם א

ות פשיטת הרגל,  הכונס הרישמי מסרב ליתן אישור כאמור בתקנה 7 לתקנ

 התשמ״ה-1985 מן הסיבות המפורטות להלן:

י מ ש ר  הכונס ה

ותר ת המי ה ומחק א מ י א ת מ  סמן \ במשבצת ה
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 (4:! במקום טופס 6 יבוא:

 ״טופס 6

 (תקנה 9(א))

 בבית המשפט המחוזי
 ב ת.א.

 בקשת נושה למתן צו פינוס ולהכרזת פשיטת רגל

 בעניין החייב: ^ _ מספר זהות

 שמענו:

ם מטה ת.ז. מען ו ת ח  אני ה

ר לעיל וצו להכרזתו כפושט ו מ א ת בית המשפט ליתן צו כינוס לנכסי החייב ה  מבקש בזה א

 רגל.

 ד נימוקים לבקשה:
ל החייב מקום עסקיו מקום נכסיו  ו. מקום מושבו ש

 העיקרי

ם לפי: ל שקלים חדשי  2. החייב חייב לי סכום ש

 \^~[ פסק דין חלוט

ד להם או ג נ ת ה לפועל והחייב לא ה א צ ו ה ת ה כ ש ל  [^^] שטר או שיק שהוגשו לביצוע ל

 שהתנגדותו נדחתה בפסק דין או בצו חלוט.

ר (פרט). ח  א

ה פשיטת רגל ש ע ה החייב מ ש ה ע ש ק ב ת ה ש ג ם שקדמו ליום ה  3. במשך שלושת החדשי

 כמפורט להלן:

ה מ י ת  ח
 תצהיר

ת זהות ד ו ע  אני הח׳׳מ מס׳ ת
ינתי בבקשתי דלעיל הן אמת.  מצהיר/ה בזה כי כל העובדות שצי

ת המצהיר/ה מ י ת  ח

ר בזה כי ביום . הופיע/ה בפני מר/גבי ש א  אני מ

ת י ש י  שזיהה/תה עצמו/ה על ידי תעודת זהות מספר / המוכר/ת לי א
, וכי י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק ת מ א ת ה  ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר א

ת נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני. ם לא י/תעשה כן, אישר/ה א  א

ר י ה צ ת ת מקבל ה מ י ת  ח
ת המיותר. ם ומחק א י א ת מ  סמן ץ, במקום ה
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ד המשפטימ ר ש א מ ס 6 פ ו ט  ״
 הכונס הרשמי

. _ _ ז ו ח ) מ ( ב ) ה 9 נ ק ת ) 

 האריך
 מספרנו םר׳/

 בבית המשפט המחוזי ת-א•.

 ב

 אישור הכונס הרשמי לבית המשפט

 בעניין החייב: מספר זהות

 ובעניין: בקשת הנושה למתן צו כינוס נגד החייב:

 אני מאשר בזאת כי הנושה מספר זהות מסר לכונס
 (השם)

 הרשמי העתק מן הבקשה למתן צו כינוס נגד החייב ולהכרזתו כפושט רגל, וכי הפקיד את

 הפקדון כאמור בתקנה 9(ב) לתקנות פשיטת הרגל, התשמ״ה-1985.

 הכונס הרשמי
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 ת.א.

 מם׳ זהות

 צו כינוס

ם פרטי  ש

 !:5) במקום טופס 9 יבוא:

 ׳׳טופס 9

 ותקנה 19)

 1:בית המשפט המחוזי

:1 

ם משפחה_  !:עניין החייב: ש

 שמענו:

ם אליה/ולאחר ת מיום ובמסמכים המצורפי ש ק ב נתי ב י ר שעי ח א  ל
 (הנושה/החייב)

ת הצדדים*; ו ד מ ת ע י א ת ע מ ש  ש
 :*גי מחליט:

ת צו לכינוס נכסי החייב: ת  ׳:א) ל
י ככונס נכסי החייב; מ ש ר נס ה ת הכו ת א ע מ  !:ב) ל

ת הרגל ט י ש ה בבקשת פ ט ל ח p עד למתן ה א יב מן ה ציאתו של החי ת י ר א ו ס א  ׳:ג) ל
נס הרשמי; ת דרכונו בידי הכו ב יפקיד א י . החי  עדו

ט פ ש מ ת ה י ב יב עד לקבלת הודעה מ ציאתו של החי ת י ל לעכב א א ר ש ת י ר ט ש  על מ
 בדבר ביטול צו עיכוב היציאה;

ה ע ש ת פשיטת הרגל נקבע בזה ליום ב ש ק ב  המועד לדיון ב

ת הפעולות הבאות: יב לבצע א  על החי
ך לצורך כ ידרש ל ת שי י במשרדה בכל ע מ ש ר ב בפני הכונס ה צ י י ת ה  ו. ל

 חקירה.
ל ח ם לחודש ה ך שקלים חדשי י לטובת נושיו ס מ ש ר ם לכונס ה ל ש  ל

 ביום

.2 

ב עסקיו צ ום דו״ח על מ י תוך שלושה/שבעה ימים* מהי מ ש ר  3. להגיש לכונס ה
ת הדו״ח. ש ג ה י יפטור אותו מ מ ש ר נס ה ם הכו א א ל  בשלושה עותקים, א

ו על פי ו ועל הוצאותי י דו״ח חודשי על הכנסותי מ ש ר  4. להגיש לכונס ה
, ובמועדים שייקבעו על ידי ם שיימסרו לו על ידי הכונס הרשמי י ס פ ט  ה

. נס הרשמי  הכו
י מורה:  כמו כן אנ

 ׳:ד)

 ׳:ה)

 ניתן היום_

 במעמד

ת השופט מ י ת  ח
ק מאושר מצו זה. ת ע י ה מ ש ר י של בית המשפט ימציא לכונס ה ש א ר  המזכיר ה

699 

ר ת ו י מ ת ה  + מחק א
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ד המשפטים ר ש  מ
 הכונס הרשמי

 מחוז
ך  תארי

 הודעה על מתן צו כינוס

י ב מ ש ר נס ה ם במשרדו של הכו י י ק ת ת ה ש נ ו ש א ר ת הנושים ה פ י ס  ועל א

ך י  תאר
 ושעת

 האסיפה

ך  תארי
 הצו

ך י ר א  ת
ה ש ק ב  ה

 משלח
 יד

 מספד המען
 זהות

 שם
 החייב

 מס׳
 תיק

 הכונס
 הרשמי

 מם׳ תיק
 בית

 המשפט

 (6) במקום טופס 10 יבוא:

 ״טופס 0 ו

 (תקנה 19)

 בבית המשפט המחוזי

 ב

י מ ש ר  הכונס ה
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 (7) טופס וו - בטל;

 (8) אחרי טופס 6 ו יבוא

 ״טופס 6וא

 (תקנה 40(א))

ט המחוזי פ ש מ  בבית ה

 ב

 הודעה על הכרזת פשיטת רגל

 תאריך
 הצו

 תאריך
 הבקשה

 מספר המען משלח יד
 זהות

 שם פושט
 הרגל

 מס׳ תיק
 הבוגס

 הרשמי

 מס׳ תיק
 בית

 המשפט

 משדד המשפטים
 הכונס הרשמי

 מחוז
 תאריך״

 התקנות 5741, ד׳ בניסן התשנ״ו, 996 ו.4.3 2 וסד



 ״טופס16ב

 (תקנה 40(א0)

 בבית המשפט המחוזי

 ב ת.א.

 צו הכרזת פשיטת רגל

ח פרטי מספר זהות. ם משפחה ש  בעניין החייב: ש

 שמענו: -

ל הכונס הרשמי  לאחר שעיינחי בבקשה להכריז על החייב כפושט רגל ובחוות דעתו ש

ם, אני מכריז על החייב כפושט רגל ומורה כדלקמן: ת עמדות העדרי  ולאחר ששמעתי א

ת ת״ז שכחובחו כנאמן על  (א) למנות א

 נכסי החייב.

ל ח  (ב) על החייב לשלם לנאמן לטובת נושיו סך שקלים חדשים לחודש ה

 ביום

ו והוצאותיו.  (ג) על החייב להגיש לנאמן דו״ח חודשי על הכנסותי

ידרש לכך בפני הנאמן וכן בפני הכונס הרשמי בכל ת שי  (ד) על החייב להתייצב בכל ע

 עניין הקשור לפשיטת הרגל.

ח דרכונו בידי הכונס ל החייב מן הארץ. החייב יפקיד א ת יציאתו ש  (ה) לאסור א

ץ עד לקבלת ר א ת יציאתו של החייב מן ה  הרשמי. על משטרת ישראל לעכב א

 הודעה מבית המשפט בדבר ביטול צו עיכוב היציאה.

 ניתן ביום

 במעמד

 חתימח השופט

ק מאושר מצו זה. ת ע  המזכיר הראשי של בית המשפט ימציא לכונס הרשמי ה

בץ התקנות ו574, ד׳ בניסן התשנ׳׳ו, 996ו.24.3  קו



 משרד המשפטים
 הכונס הרשמי

 מחוז
 תאריר_
 מספרנו/

 (1:9 אחרי טופס 23 יבוא:

 ״טופס 23א

 (חקנה ווו)

 כתב הסמבה לעריכת חקירה

 אד:

 בהתאס לתקנה ווו לתקנות פשיטת הרגל, ההשמ׳׳ה-985ו, אני מסמיכך לערוך חקירות

 בענייניהם של חייבים ולעורך זה לדרוש מידע ומסמכים ולקבלם מכל אדם או רשות.

 המקום התאריך (חתימה, שם החותם ותוארו)

 קובץ התק1ות 5741, ד׳ בניטן התשנ׳׳ו, 996 ו.24.3



ד המשפטים ר ש  מ
״ י  "טופס 23ב י י

 הכונס הרשמי
ז ן ח ) מ א ו ו ה ו נ ק ת ) 

_ ך י ר א  ת
 מספרנו:נ!ר׳/

 הזמנת החייב לחקירה

 לכבוד

 ביום נתן בית המשפט המחוזי ב בתיק

 אזרחי צו כינוס נכסים/צו פשיטת רגל נגדך.

יצב במשרדי הכונס הרשמי ברחי ך נדרש בזה להתי  הנ

ם הבאים: י כ מ ס מ ת ה ך א ת  ביום בשעה בפני ולהביא א

ת זהות ודרכון. ד ו ע  א. ת

נות ומסמכים אחרים הנוגעים לעסקיך או למשלח ידך.  ב. ספרי חשבו

 ג. דו״ח על מצב העסקים על גבי טופס 2 ז המצ״ב, אותו יש למלא ב-3 עותקים.

ת הדו״ח). ש ג ה  (הנך רשאי לבקש מהכונס הרשמי שיפטור אותך מ

 בכבוד רב,

 הכונס הרשמי

ת לבך: מ ו ש ת  ל

ת ע דרש מ יצב לחקירה או לא תמסור לכונס הרשמי מידע ומסמכים כפי שתי ם לא תהי  א
 לעת. בית המשפט יהא רשאי לפעול נגדך כאמור בסעיפים מוג ו-59 לפקודת פשיטת הרגל
ת צו הכינוס ואת הצו לעיכוב , ובכלל זה יהיה מוסמך לבטל א  [נוסח חדש], התש״ם-980ו
ה הוגשה ש ק ב ם ה ת פשיטת הרגל הוגשה על ידיך, להכריזך פושט רגל א ש ק ם ב  הליכים, א

יצבותף בפני הכונס הרשמי או בפני בית המשפט.  בידי נושה, וכן להוציא צו להתי
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ג משרד המשפטים 2 ס 3 פ . ט » 
 הכונס הרשמי

) מחוז ב ו ו ה ו נ י ' ת ) 

 תאריך
 מספרנו: פר׳/

ד ו ב כ  ל

 דרישה להמציא מידע א1 מסמכים

 בענין החייב נלספר זהות,

 ע7 פי המידע שבידי הכונס הרשמי יש ברשותך מידע או מסמכים הנוגעים לנכסיו של

 הווייב, הכנסותיו, הוצאותיו או חובותיו.

 | | הנך נדרש בזה להמציא לכונס הרשמי תוך ימים מיום קבלת מכתבי זה

 את המסמכים המפורטים להלן, וכן כל מידע ומסמך אחר הקשורים בעניינו של

 החייב והמצויים ברשותך.

 הנך נדרש בזה להתייצב במשרדי הכונס הרשמי ברח׳ בעיר

 ביום בשעה בפני ולהביא עמך את

 המסמכים המפורטים להלן,

 וכן כל מידע ומסמך אחר הנוגעים לעניינו של החייב והמצויים ברשותך.

 לתשומת לבך:

 אם לא תמלא אחר דרישה זו יהיה הכונס הרשמי מוסמך לפנות לבית המשפט כדי שיוציא

 צו:גדך לפי הוראות סעיף 59 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש] התשי׳ם-980ו.

 הכונס הרשמי
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 "טופס 23ד

 (תקנה 9ו1א(ב0)

 לכבוד

 הודעה למנפיק

 בעניין החייב מספר זהות_

 1. ביום נתן בית המשפט המחוזי בתיק מס׳

 | | צו כינוס עד החייב שבנדון ואסר עליו להשתמש בכרטיס חיוב.

ד החייב שבנדון  • צו הכרזת פשיטת רגל ע
 2. בתוקף סמכותי לפי סעיפים 18ב ו -42א(ב)(1) לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש],

 תש״ם-980ו ותקנה 19וא לתקנות פשיטת הרגל, התשמ״ה-985ו אני מודיעכס בזה

 על סיום חוזה כרטיס החיוב שביניכם לבין החייב החל במועד מסירת הודעתי זו.

 חתימת נאמן/הכונס הזמני

 י סמן את x במשבצת המתאימה ומחק את המיותר.

ש לצרף עותק מצו הכרזת פשיטת הרגל או צו הכינוס וההגבלה וכן עותק מצו מינוי י : 

 הנאמן או הכונס הזמני.

 24. תחילתן של תקנות אלה ביום ד׳ בניסן התשנ״ו(24 במרס 1996).

 כ״ו באדר התשנ״ו(17 במרס 1996)

י א ב י ד ל ו ) ד 3 - ו 0 ו מ8 ו ד ) 

 שר המשפטים
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׳ 2), ס ן מ ו ק י ת ) ( ה נ ב ת הטבות בשינוי מ ל י ל ש ה (סייג ל ס נ ב ס ה ות מ  תקנ
1 9 9 6 - ו ״ נ ש ת  ה

י  בתוקף סמכותי לפי סעיף 245 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ״ט-969ו
 (להלן - הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנות מס הכנסה (סייג לשלילת הטבות בשינוי מבנה), התשנ״ו-21996 (להלן -

 התקנות העיקריות), בסעיף 1 לתקנות, ברישה, במקום ״סעיפים 103 עד 105 לפקודה״ יבוא

 ״חלק ה2 לפקודה״.

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום תחילת התקנות העיקריות.

 תיקון סעיף ו

ט ח ו ) ש ה ג י י ב ם ( ה ר ב  א

 שר האוצר

 ט״ז באדר התשנ״ו(7 במרס 1996)
(Í-2504 דומ) 

 י דיני מדינת ישראל, נוסה הדש 6, עמי 120.
 2 ק״ת התשנ״ו, עמי 578 ועמי 626.

ן מם׳ 2), קו תי ) ה) נ ו נ ה (הנחה מאר נ י ד מ ק ה ש מ ם ב י ר ד ס ות ה  תקנ
ו 9 9 6 - ו ״ נ ש ת  ה

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 12(ב) לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת

, אני מתקין תקנות אלה:  יעדי התקציב), התשנ״ג-1993י

, במקום  תיקון תקנה 2 1. בתקנה 2 לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ״ג-21993
 פסקה (4) יבוא:

 ״(4) הזכאי לאחת הגמלאות המפורטות להלן - הנחה שלא תעלה על 66 אחוזים
 לגבי 70 מטרים רבועים משטח הנכם;

 עלה מספר בני המשפחה הגרים עם הזכאי על ארבעה - הנחה, כאמור, לגבי 90

 מטרים רבועים משטח הנכס:

 (א) גמלה כאסיר ציון או כבן משפחה של הרוג מלכות לפי חוק התגמולים

.  לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התשג״ב-51992

 (ב) גמלת נכות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי״ז-1957".

 (ג) גמלת נכות המשולמת על ידי ממשלת גרמניה בשל רדיפות הנאצים

 בהתאם לחוק הפדרלי לפיצויים (BEG) מהשנים 1953-65, למי שהוכחה

 זכאותו כאמור, להנחת דעתה של הרשות המקומית.״

ו בינואר 1996). )  תתילה 2. תחילתן של תקנות אלה ביום ט׳ בטבת התשנ״ו

 י״ב באדר התשנ״ו(3 במרס 1996)

ן ו מ ם ד י י  >תמ 3-2278) ח

 שר הפנים
 ס״ת התשנ״ג, עמי 14; התשנ״ד, עמי 256.
 ק״ת התשנ״ג, עמי 9ו4: התשנ״ו, עמי 227.

 5 ס״ת התשנ״ב, עמי 205.

 4 ס״ת התשי״ז, עמי 105.
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ר ת מחי ת ח פ ה ם ובשירותים (הוראת שעה) ( רים במערכי  צו יציבות מחי
ו 9 9 6 - ו ״ נ ש ת ל לצרכנים), ה מ ש ח  ה

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(אץ3) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הוראת

 שעה), התשמ״ו-985ו', אנו מצווים לאמור:

ת  הפחתת מחיר ו. חברת החשמל לישראל בע״מ וחברת החשמל למחוז ירושלים בע׳׳מ יפחיתו א

. 2  תעריפי החשמל ב־5%.ו מתחת לתעריפים הקובעים

 תוקף ההפחתה 2. תוקף ההפחתה מיום י״ח בשבט התשנ״ו(8 בפברואר 1996).

 י״ח בשבט התשנ״ו(8 בפברואר 1996)

 (חמ 3-1978)

ה ) ש ו ח ט ב א ב ר ה ם ( ב י י ג ג ש ן נ ו  ג

 שר האנרגיה והתשתית שר האוצר

 ס״ח התשמ״ו, עמי 2; התשג״ה, עמי 102.
 2 ק״ת התשנ״ו, עמי 586.

1 9 9 6 - ו ״ נ ש ת , ה ( ל ו ט י ב ) ( ה י י ב ר ג ־ ל ה א ק א ב ) ( א ת ( ו מי  עו המועצות המקו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 42 לפקודת המועצות המקומיות', אני מצווה לאמור:

, פרט (מד) -  ביטול פרט(מד) 1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (א), התשי״א-21950

 בטל.

יה ערב גרבי  הקניית מקרקעין 2. המקרקעין שהיו בבעלותה או בחזקתה של המועצה המקומית באקה אל־
 תחילתו של צו זה, וכן כל זכות ראויה או מוחזקת וכל טובת הגאה שהיו לה אותה שעה

 במקרקעין, יוקנו לעיריית באקה אל־גרבייה.

 הקניית מיטלטלין 3. בל המיטלטלין של המועצה המקומית באקה אל־גרביה, כל החובות שחבים לה וכל

 ההתחייבויות שהיא קיבלה על עצמה כדין, יועברו לעיריית באקה אל־גרבייה.

 ז׳ באדר התשנ״ו(27 בפברואר 1996)
ם ר מ ו ן י י  (חמ 3-269) ח

 שר הפנים

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ׳ 256.
 2 ק״ת התשי״א, עמי 178; התשי״ב, עמי 628; התשב׳יא, עמי 2743.
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9 ו 9 6 - ו ״ נ ש ת , ה ( ה י י ב ר ג ־ ל ות (באקה א רי ת העי ז ר כ  א

, אני מבריז לאמור: 1  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3 ו־5 לפקודת העיריות

גרביה כפי שהוא מתואר  1 . מיום פרסום אכרזה זו ברשומות יהיו תושבי אזור באקה אל־

 בתוספת, עיריה שתיקרא ״עיריית באקה אל־גרבייה״.

 2. ראש עיריית באקה אל־גרבייה וסגניו יהיו מי שהיו ערב האכרזה ראש המועצה

 המקומית באקה אל־גרבייה וסגניו.

 3. עד שתיבחרנה ועדות של המועצה לפי הוראות פקודת העיריות, ימשיכו ועדות

 המועצה הקיימת בתפקידן, באילו המשיבה המועצה המקומית בקיומה.

ת פ ס ו  ת

 (סעיף ו)

ת השטח המסומן בקו בחול במפה  האזור שתושביו יהיו עיריית באקה אל־גרבייה יכלול א

 של באקה אל־גרבייה הערוכה בקנה מידה 1:10,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום כ״ט באב

 התעב״א (וו באוגוסט 1961) ושהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים, ירושלים, במשרד

 הממונה על מחוז חיפה ובמשרד עיריית באקה אל־גרבייה.

 ד ב*.דר התשג״ו(27 בפברואר 1996)

ם ר מ ו ן י י  >חמ 1926-» ח

 שר הפנים

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 97ו.

ו 9 9 6 - ו ״ נ ש ת , ביטול), ה ת ו ר ד ש ) ( א ות ( ת המקומי  צו המועצו

, אני מצווה לאמור:  בתוקף סמכותי לפי סעיף 42 לפקודת המועצות המקומיות1

, פרט (פז) - בטל. ביטול פרט(פז)  1. בתוספת הראשונה לצו המועצות המקומיות (א), התשי״א-21950

 2. המקרקעין שהיו בבעלותה או בחזקתה של המועצה המקומית שדרות ערב תחילתו הקניית מקרקעין
 של צו זה, וכן בל זכות ראויה או מוחזקת ובל טובת הנאה שהיו לה אותה שעה במקרקעין,

 יוקנו לעיריית שדרות.

 3. כל המיטלטלין של המועצה המקומית שדרות, כל החובות שחבים לה ובל הקניית מיטלטלין
 ההתחייבויות שהיא קיבלה על עצמה בדין, יועברו לעיריית שדרות.

 ז׳ באדר התשנ״ו(27 בפברואר 1996)

 >חמ «.3-2) ח י י ם ר מ ו ן

 שר הפנים

 1 דיו:י מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמי 256.

 2 ק״ת התשי״א, עמ׳ 178: התשב״ז, עמ׳ 2755: התשמ״ט, עמ׳ 564.

 אבחה על
 עיריית באקה

 אל־גרבייה

 ראש העיריה
 וסגניו

 ועדות המועעה
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996 ו -־ ות (שדרות), התשנ״ו רי ת העי ז ר ב  א

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3 ו־5 לפקודת העיריות', אני מבריז לאמור:

 1. מיום פרסום אברזה זו ברשומות יהיו תושבי אזור שדרות כפי שהוא מתואר בתוספת,

 עיריה שתיקרא ״עיריית שדרות״.

 2. ראש עיריית שדרות וסגניו יהיו מי שהיו ערב האברזה ראש המועצה המקומית

 שדרות וסגניו.

 3. עד שתיבחרנה ועדות של המועצה לפי הוראות פקודת העיריות, ימשיכו ועדות

 המועצה הקיימת בתפקידן, באילו המשיכה המועצה המקומית בקיומה.

 אברזה על
 עיריית שדרות

 ראש העירייה
 וסגניו

 ועדות המועצה

ת פ ס ו  ת

 (סעיף ו)

 האזור שתושביו יהיו עיריית שדרות יכלול את השטח, גושים וחלקי גושים רישום קרקע

 כלהלן:

 הגושים: 1882, 1886, 1894, 1895, 1897 עד 1899, 2481 ו־2482 - בשלמותם.

 חלקי הגושים: 1880, 1881, 1884, 1885, 1888 עד 1900 ו־2252 כמםומן במפת תחום שדרות

 הערוכה בקנה מידה 1:10,000 והחתומה ביד שר הפנים ביום י״ט בטבת

 התשמ״ט (27 בדצמבר 1988) ושהעתקים ממנה מופקדים במשרד הפנים

 ירושלים, במשרד הממונה על מחוז הדרום, באר־שבע, ובמשרד עיריית

 שדרות.

ם ר מ ו ן י י  ח

 שר הפנים

 ז׳ באדר התשנ״ו(27 בפברואר 1996)

 (חמ 3-1926)

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.
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