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ת ^מס׳ 9), תשכ״ה—1965 ן פקודת החברו  חוק לתיקו

ן פקודת פשיטת הרגל (מם׳ 3), תעכ״ה—1965 .  חוק לתיקו

 חוק המהנדסים והאדריכלים (תיקון)׳ תשכ״ה—1965

סת (תיקון מס׳ 3), תשכ״ה—1965  חוק גימלאות לחברי הכנ

דת העיריות, תשכי׳ה—1965 ן פקו קו  חוק לתי



 חוק לתיקון פקודת החברות(מס׳ 9)׳ תשכ״ה-1965 *

) יבוא: ! ) , במקום סעיף קטן תי ) בםעיף 220א לפקודת החברו א  תיקון סעיף 220א 1, (

 ״(1) לחובות המפורטים להלן יהיה בפירוק החברה דין קדימה לכל
 שאר החובות, לפי סדר עדיפות זה:

 (א) שכר עבודה כמשמעותו בחוק הגבת השכר, תשי״ח—
י התאריך המתאים,  21958, שמגיע לעובד בעד התקופה שלפנ
 ובלבד שסך־כל השכר שיש לו דין קדימה לא יעלה על 2100

 לירות:

 (ב) סכום שהחברה ניכתה במקור משכר העבודה על פי
 פקודת מם הכנסה = ולא שילמה לפקיד השומה;

 (ג) החובות המפורטים להלן, שיהיו שווים זה לזה במעלה
ן בנכסים כדי תשלום מלא לכולם  וישולמו במלואם, ואם אי

עור שווה:  יופחתו התשלומים בשי

 (1) תשלומי חובה שמגיעים מאת ההברה בתאריך
נם הגיע,  המתאים והיא נתח״יבה בהם, או שזמן פרעו

 תוך 12 החדשים שקדמו לאותו תאריך:

ן זה — מסים עירוניים, מסים של י מי חובה״ לענ  ״תשלו
 מועצות מקומיות, תרומות שהן בבחינת מסים
 המוטלות על פי פקודת העדות הדתיות (ארגונן) <,

 וכן האגרות המשתלמות לרשם על פי פקודה זו!

 (2) מסי הממשלה שנישומו והוטלו על החברה עד
י התאריך המתאים וסך כולם  31 במרס האחרון שלפנ
ו עולה על השומה של שנה אחת, וכן מסי ממשלה נ  אי
ע, נם הגי  אחרים שהחברה נתחייבה בהם, או שזמן פרעו

 במשך 12 החדשים שקדמו לאותו תאריך:

י ותר שלפנ  (3) דמי שכירות של שנה אהת, לכל הי
 התאריך המתאים המגיעים למשכיר בעד בתים וקרקעות

 ששכרה החברה.״

א) שבסעיף קטן(4) - בטלה.  (ב) פסקה(

ף ס ו ל ד ב י ו כ ש י א ו  ל
 ראש הממשלה שר המשפטים

ר ז ן ש מ ל ר ז ו א י נ  ש
 נשיא המדינה

 * נתקבל בכנסת ביום ד׳ בניסן תשכ״ח (6 באפריל 1965); הצעת החוק ודברי הסגר פורסמו בה״ח 616, תשכ״ד,
 עמי 232.

 1 חוקי איי, ברך א׳, פרק כ״ב, עמי 155; עייר 1939, תום׳ 1 מסי902,עמי 37; עייר תשייט, עמי 168; סייח חש״י, עמי
 316; תשי״א, עמי 225; חשי״ב, עמי 357; תשי״ג, עמי 95; תשי״ד, עמי 38; תשט״ו, עמי 28; תשכ״א, עמי 125.

 2 סייח תשי״ח, עמי 86.
 3 דיני מדינת ישראל, נוסה חדש 6, תשכ״א, עמי 120.

 4 חוקי א״י, ברך ב׳, פרק קכ״ו, עמי 1267.

 124 ספר החוקים 455, י״נ בניס! תשכ״ה, 15.4.1965



 חוק לתיקון פקודת פשיטת הרגל (מם׳ 3)׳ תשכ״ה-1905 •

 ן, (א) בסעיף 33 לפקודת פשיטת הרגל, 1930 ג, במקום סעיף קטן(2) יבוא: תיקון סעיף 33
 ״(2) לחובות המפורטים להלן יהיה בחלוקת נכסיו של פושט רגל

ן קדימה לכל שאר החובות לפי סדר עדיפות זה:  די

- ח ״ י ש  (א) שכר עבודה כמשמעותו בחוק הגנת השכר, ת
י הגשת הבקשה בד בעד התקופה שלפנ ע לעו י  1958 2, שמג
ן קדימה לא  לפשיטת רגל, ובלבד שסך־כל השכר שיש לו די

 יעלה על 2100 לירות;

 (ב) סכום שפושט הרגל ניכה במקור משכר העבודה על פי
, ולא שילם לפקיד השומה:  פקודת מס הכנסה ג

, שיהיו שווים זה לזה במעלה  (ג) החובות המפורטים להלן
 וישולמו במלואם, ואם אין בנכסיו של פושט הרגל בדי תשלום

 מלא לכולם יופחתו התשלומים בשיעור שווה:

 (1) תשלומי חובה שמגיעים מאת פושט הרגל בתאריך
 הצו לקבלת נכסים והוא נתחייב בהם, או שזמן פרעונם

 הגיע, תוך 12 החדשים שקדמו לאותו תאריך;
ים, מסים של י נ ן זה — מסים עירו י מי חובה״ לענ  ״תשלו
 מועצות מקומיות ותרומות שהן בבחינת מסים

נן)*; ת הדתיות(ארגו  המוטלות על פי פקודת העדו
 (2) מסי הממשלה שנישומו והוטלו על פושט הרגל
י תאריך הצו לקבלת הנכסים ד 31 במרס האחרון שלפנ  ע
ו עולה על השומה של שנה אחת, וכן מסי נ  וסך כולם אי
 ממשלה אחרים שפושט הרגל נתחייב בהם, או שזמן
נם הגיע, במשך 12 החדשים שקדמו לאותו תאריך:  פרעו

י  (3) דמי שכירות של שנה אחת, לכל היותר, שלפנ
 תאריך ההכרזה המגיעים למשכיר בעד בתים וקרקעות

 ששכר פושט הרגל;
י מזונות ו  0) כל כסף המגיע בעד פיגורים במילוי צו

״  שבית משפט מוסמך נתנם או מוציאם לפועל.

(3) - בטל.  (ב) סעיף קטן

ל ו כ ש י א ו  ל
 ראש הממשלה

ר ז ן ש מ ל ר ז ו א י נ  ש
 נשיא המדינה

 * נתקבל בכנסת ביום ד׳ בניסן תשכ״ה (6 באפריל 1965); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 616, תשב״ד,
 עמי 233.

 1 עייר 1936, תום׳ 1 מס׳ 566, עמי 21; סייח תשייט, עמי 23; ס״ה תשי״ג, עמי 94.
 2 פ״ח תשי״ח, עמי 86.

 3 דיני מדינת ישראל, נוסת הדש, 6 תשכ״א, עמי 120.
 4 חוקי א׳׳י, כרך בי, פרק קכ״ו, עמי 1267.

ף ס ו ב י  ד
 שר המשפטים
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 חוק המהנדסים והאדריכלים(תיקון)׳ תשכ״ה-1965 י
 תיקון סעיף 9 1, בסעיף 9 לחוק המהנדסים והאדריכלים, חשי״ח—1958!—

 (1) בפסקה (3), בסופה יבוא:

די בלבד שהוכיח — להנחת דעתו של חבר בוחנים שיתמנה לכך על י  ״ו
צע או בדרך אחרת, די עבודות שבי יעצות במועצה — על י  השר לאחר התי

יקבע בתקנות, שיש לו הכשרה מתאימה״;  הכל כפי שי

 (2) פסקה (4) תסומן פסקה (5);

 (3) לאחר פסקה (3) יבוא:

גוד של מהנדסים או אדריכלים  ״(4) בעל תעודת חברות באי
 בישראל, שהחברות בו מותנית במילוי אחרי תנאים הזהים
 לתנאים האמורים בפסקאות (1), (2), (3) או (5), והאיגוד

. יעצות במועצה״ די השר לאחר התי ל י  הוכר ע

ן ו ל ל א א ג ל י ו כ ש ׳ א י ו  ל
ר העבודה  ראש הממשלה ש

ר ז ן ש מ ל ר ז ו א י ב  ש
 נשיא המדינה

, תשנ״ד, su נתקבל בכנסת ביום ד׳ בניסן תשכ״ה (6 באפריל 1965); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח * 
 עמי 168.

 1 סייח תשי״ת, עמי 108.

 חוק גימלאות לחברי הכנסת(תיקון מס, 3)׳ תשכ״ה-1965*
 תיקון סעיף 1 1, בסעיף 1 לחוק גימלאות לחברי הכנסת, תשי״ח-1958,.!, בסוף ההגדרה ״משכורת

 חברי הכנסת״ יווסף:
ן — ל ה ל ) ר  ״אולם לגבי חבר הכנסת שהיה סגן יושב ראש הכנסת או סגן ש
 סגן) תבוא במקום המשכורת האמורה משכורת ממוצעת, והיא סכום
רוף ל במספר החדשים שבהם לא היה סגן, בצי  המשכורת האמורה כפו
 סכום המשכורת החדשית המשתלמת מזמן לזמן לסגן על תוספותיה כאמור
 כפול במספר החדשים שבהם היה סגן, והכל מחולק לסך־כל חדשי כהונתו

 בכנסת״.

׳ תשכ״ה (1 באפריל 1965) וכוחו יפה גם לגבי  תחילה 2, תחילתו של חוק זה ביום כ״ח באדר ב

. י תחילתו  חבר הכנסת שחדל לכהן או נפטר לפנ

ל ו כ ש י א ו  ל
 ראש הממשלה

ר ז ן ש מ ל ר ז ו א י ב  ש
 בשיא המדינה

 * נתקבל בכנסת ביום ד׳ בניסן תשכ״ה (6 באפריל 1965); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 647, תשב״ח,
 עמי 182.

 1 ס״ח תשי״ח, עמי 116; ס״ח תשכ״א, עמי 80; פ״ח תשכ״ג, עמי 134.

 Í26 םפר החוקים 455, י״ג בניסז תשכ״ה, 15.4.1965



 חוק לתיקון פקודת העיריות, תשכ״ה-1965 *

ות 1 — תיקון מעיף 299 ף 299 לפקודת העירי  1, בסעי
״; לי ו ד ה־31 בי ע ל״ יבוא ״ ד האחד באפרי ע , במקום ״ א) ) ף קטן  (1) בסעי

) יבוא: ג ) ף קטן  (2) במקום סעי
ף זה יקבלו תוקף במועדים  ״(ג) התיקונים בלוח השומה לפי סעי

 הבאים:
ל ונה — באחד באפרי יו של נכס לצורך ארנ ו  (1) הקטנת שו

 שלאחר תאריך הדרישה לבקורת הלוח;
נה - באחד באפריל ו יו של נכס לצורך הארנ ו  (2) הגדלת שו
עדת השומה החליטה עד  שלאחר תאריך הדרישה, ובלבד שו

״  ה־ 31 ביולי שלאחר תאריך הדרישה.

 2. תחילתו של חוק זה ביום כ״ה בתשרי תשכ׳יה (1 באוקטובר 1964). תחילה

: ר י פ ה ש ש ם מ י י ל ח ו כ ש י א ו  ל
 ראש הממשלה שר הפנים

ר ז ן ש מ ל ר ז ו א י ב  ש
 בשיא המדינה

 תיקון טעות

ת הדייר (בנינים חדשים), תשכ״ג—1963, שפורסם בספר החוקים 403, נ  בחוק הג
 השכ״ג, עמ׳ 133, בסעיף 1, בשורה שניה, במקום ״(בנינים)״ צ״ל ״(בנינים חדשים)״.

 * נתקבל בבנסת ביום ה׳ בניסן תשנ״ה (ל באפריל 1965); הצעת החוק ודברי הפגר פורסמו בה״ח 636, תשכ״ח,
 עמי 96.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.
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 המחיר 12 אגורות ־־־־־־־ ־ ־ •
, ירושלים  הודפס ע״י המדפיס הממשלתי


