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בסעיף  (2)3לפקודת פשיטת הרגל) 1 1930 ,להלן  הפקודה( ,בסופו יבוא "ושטר
.1
חליפין ,שטר חוב ושיק שהוגשו לביצוע ללשכת הוצאה לפועל לפי סעיף 81א לחוק ההוצאה
תשכ"ז ,21967ולא הגיש החייב התנגדות לביצועם או שהתנגדותו נדחתה בפסק
לפועל,
דין או בהחלטה שאין עוד ערעור עליהם  דינם כדין פסק דין כזה".
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"לעשרת

בסעיף ) (1) 5א(
.
אלפים לירות" .

לפקודה,

"לחמישים

בראשו ובסופו ,במקום

לירות" יבוא
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.בסעיף  (1) 30לפקודה ,אחרי "שלא מתוך חוזה או הבטחה" יבוא
6
המגיעים על פי פסק דין וזמן פרעונם חל אחרי מתן הצו לקבלת נכסים ".

לפקודה ,במקום סעיף קטן ) (1יבוא:
") (1לא
נתקיימו אלה:

יהיה חייב

להגיש

זכאי

בקשת פשיטת

לעשרת אלפים

)א(

חובותיו עולים

)ב(

מספר נושיו הוא לפחות שנים :

צירף לבקשתו
)ג(
הטופס שנקבע בתקנות;

דין

וחשבון על

אלא אם

רגל,

לירות:

חובותיו

ונכסיו לפי

ולא יתן בית המשפט צו קבלת נכסים לפי בקשת החייב ,אלא אם שוכנע
כי בשים לב להליכי הוצאה לפועל שננקטו או שעדיין ניתן לנקוט נגד
החייב ובשים לב לשאר נסיבות הענין ,הליכי פשיטת רגל הם הדרך
הנאותה ".
לפקודה ,בסופו יבוא :
") (5כונס הנכסים הרשמי רשאי לפטור את החייב מהגשת דין
וחשבון לפי סעיף זה ,אם ראה שהדין וחשבון שהגיש החייב לפי סעיף
) (1) 7ג( כולל את המידע הדרוש לניהול תקין של פשיטת הרגל ",
לפקודה ,אחרי סעיף קטן ) (1יבוא:
")1א( בית המשפט רשאי לבטל את ההכרזה גם אם לדעתו אין
בהמשך ניהול פשיטת הרגל כדי להביא תועלת לנושים ,ואולם ביטול
ההכרזה מסיבה זו אין בה כדי להסיר מפושט הרגל פסלות על פי דין
הנובעת מן ההכרזה ,אלא אם החליט בית המשפט להסיר את הפסלות ".
"ודרישת

מזונות

* נתקבל בכנסת ביום ט' באדר א' תשל"ו ) 10בפברואר ;(1976הגעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהית 1165ובחיה
 , 1180תשל"ה ,עמ'  167ועמ' .279
 1ע"ר  ,1936תוס'  , 1עמ'  ;21ס"ח תש"ט ,עמ'  ;23תשי"ג ,עמ'  ;94תשכיח ,עמ'  ; 125תשכ"ט ,עמ'  ;252תשל"ה,
עמ' 105.
 2ס"ח תשכ"ז ,עמ'  ;116תשכ"ט ,עמ' . 16
ספר החוקים ,797י''ח באדר א' תשל''ו19.2.1976,

אחרי

.
"הקצבה
למזונות

סעיף  55לפקודה יבוא;

הוספת

סעיף 55א

55א) .א( לפי בקשתו של אדם שמגיעים לו מפושט הרגל על פי פסק
דין מזונות שזמן פרעונם חל אחרי מתן הצו לקבלת נכסים ,רשאי בית
המשפט להקציב לאותו אדם מזמן לזמן מתוך נכסי פושט הרגל או מתוך
הכנסותיו סכומי כסף שימצא לנכון.

לזכאי

)ב(

הקצבה לפי סעיף קטן )א( ,דינה כדין תשלום על פי פסק

הדין.
)ג(

הוראות סעיף זה יחולו על אף האמור בסעיף ."49

יו

ו
.8

בסעיף

 (2) 111לפקודה ,במקום "חמישים לירות" יבוא "עשרת אלפים לירות".

רבין
יצחק
ראש הממשלה
קציר
אפרים
נשיא המדינה

צדוק
חיים י'
שר המשפטים

ו
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