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במקום סעיף קטן ) (2יבוא:

") (2לחובות המפורטים להלן יהיה בחלוקת נכסיו של פושט רגל
דין קדימה לכל שאר החובות לפי סדר עדיפות זה:
תשי"ח
שכר עבודה כמשמעותו בחוק הגנת השכר,
)א(
 ,*1958שמגיע לעובד בעד התקופה שלפני הגשת הבקשה
לפשיטת רגל  ,ובלבד שסךכל השכר שיש לו דין קדימה לא
יעלה על 2100לירות;
סכום שפושט הרגל ניכה במקור משכר
)ב(
פקודת מס הכנסה , 3ולא שילם לפקיד השומה;

העבודה על פי

החובות המפורטים להלן  ,שיהיו שווים זה לזה במעלה
)ג(
וישולמו במלואם  ,ואם אין בנכסיו של פושט הרגל כדי תשלום
מלא לכולם יופחתו התשלומים בשיעור שווה:
תשלומי חובה שמגיעים מאת פושט הרגל בתאריך
)(1
הצו לקבלת נכסים והוא נתחייב בהם  ,או שזמן פרעונם
הגיע ,תוך  12החדשים שקדמו לאותו תאריך;
"תשלומי חובה" לענין זה  מסים עירוניים  ,מסים של
ותרומות שהן בבחינת מסים
מקומיות
מועצות
המוטלות על פי פקודת העדות הדתיות )ארגונן(;4
מסי הממשלה שנישומו והוטלו על פושט הרגל
)(2
עד  31במרס האחרון שלפני תאריך הצו לקבלת הנכסים
וסך כולם אינו עולה על השומה של שנה אחת ,וכן מסי
ממשלה אחרים שפושט הרגל נתחייב בהם  ,או שזמן
פרעונם הגיע ,במשך  12החדשים שקדמו לאותו תאריך?
דמי שכירות של שנה אחת ,לכל היותר  ,שלפני
)(3
תאריך ההכרזה המגיעים
ששכר פושט הרגל?

למשכיר בעד בתים

כל כסף המגיע בעד פיגורים במילוי צווי
)(4
שבית משפט מוסמך נתנם או מוציאם לפועל ".
)כ(

וקרקעות
מזונות
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