
** תשי"ג1953 הרגל, פשיטת פקודת לתיקון חוק

(להלןפירושים 11936 הרגל, פשיטת בפקודת לו שיש המשמעות מונח לכל תהא זה בחוק .1
משתמעת. אחרת טונה אין אם כאחד, עמה וייקרא הפקודה)' 

הפקודה כך:תיקון יתוקן לפקודה 33 סעיף 2

: אלה פסקאות יבואו '(1) קטן שבסעיף ו(ג) (ב) הפסקאות במקום

החדשים בששת הרגל לפושט שירותים בעד פקיד של משכורת או שכר כל "(ב)
 (להלן עמלה דמי מקצתם, או כולם היו, אם אף הרגל, פשיטת בקשת להגשת שקדמו
על התקופה לכל יעלה לא קדימה דין עליו שיחול הסכום כל שסד ובלבד משכורת),
הסכום על או לירות, 150. על שירות של חודש שום בחשבון יעלה ולא לירות' 900
מתן לפני כדין ששולם חודש אותו של המשכורת מן חלק על לירות 150. עודפות שבו

יותר. הקטן הסכום לפי הכל הנכסים, לקבלת הצו

שקדמו החדשים בששת הרגל לפושט שירותים בעד פועל של עבודה שכר כל (ג)
שכר),  (להלן קבלנות שכר שהוא ובין שעה שכר שהוא בין הרגל, פשיטת בקשת להגשת
לירות, 900. על התקופה לכל יעלת לא קדימה דין עליו שיחול הסכום כל שסד ובלבד

נתפרסמו הסבר ודברי החוק הצעת ; (1953 במאי 26) תשי"ג בסיון י''ב ביום בכנסת נתקבל .
.30 עט' , (24.11.52) תשי"ג בכסלו ו' מיום 141 חוק בהצעות

נתפרסמו הסבר ודברי החוק הצעת ; (1953 במאי 26) תשי"נ בסיון י"ב ביום בכנסת נתקבל **
.125 עט' , (24.2.53) תשי"ג באדר ט' מיום 154 חוק בהצעות

.21 עט' ,1 תוס' ,24.1.36 מיום 566 מס' ע"ר 1



עודפות שבו הסכום על או לירות, 150. על שירות של חודש שום בחשבון יעלה ולא
לקבלת הצו מתן לפני כדין ששולם חודש אותו של השכר מן חלק על לירות 150.

יותר." הקטן הסכום לפי הכל הנכסים,

תקפו תחילת לפני ניתן הנכסים לקבלת כשהצו רגל פשיטת על יחול לא זה חוק . 3
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בןצבי יצחק
המדינה נשיא

בןגוריון דוד
הממשלה ראש

רוזן פנחס


