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ז"משתה-1987פירוק),(התברותתקנות

נ-ג"משתה1198חדש],נוסח[החברותלפקודתו-382395סעיפיםלפיסמכותיבתוקף

אלה:תקנותמתקיןאניהכנסת,שלומשפטחוקהחוקהועדתובאישורהפקודה),-להלן(

ותחולהפרשנותא':פרק

-אלהבתקנות1.]2[הגדרות

מקוםאוהחברהשלהרשוםמשרדהמצוישיפוטושבאזורהמחוזיהמשפטבית-המשפט"בית"
העיקרי;עסקיה

בתוספת;ניתןשנוסחוטופס-טופס""

להשתמשהרשהוהרשמישהכונספקידוכלהרשמיהכונסוסגןהמשנהלרבות-הרשמי"הכונס"
הפקודה;לפיבסמכויותיו

3;תקנהלפיחברה,שללפירוקהבקשהשהגישמי-מבקש""

הענין;לפיבפיקוחו,אוהמשפטביתבידיחברהפירוק-פירוק""

ש-ם"שתה2198;חדש],נוסח[הרגלפשיטתפקודת-הרגל"פשיטתפקודת"

ד"משתה-31984;האזרחי,הדיןסדרתקנות-הדין"סדרתקנות"

ה"משתה-41985;הרגל,פשיטתתקנות-הרגל"פשיטתתקנות"

תקנותתחולת
הדיןסדר

אלהתקנותהוראותסותרותשאינןבמידהפירוקהליכיעליחולוהדיןסדרתקנותהוראות2.
הענין.לפיהמחוייביםובשינויים

פירוקהליכיכז:פרק

פירוקכקשתא':סימן

פירוקבקשת
הרשום.במשרדהלחברהממנההעתקהמבקשימציאהחברה,בידי]16[

שלונכסיהחובותיהבדברומשבוןדיןאליהיצורףההברה,כידיהכקשההוגשהב)(

החברהאתלפטוררשאיהמשפטבית2;טופסלפיוערוךהבקשההגשתליוםמעודכןהחברה,

שיירשמו.מיוחדים,מנימוקיםכןלעשותראהאםהאמורהדו"חמהגשת

לכונסמסירה
והפקדתהרשמי
אנ6][פקדון

מאותארבעבסךפקדוןבידויפקידוכןמהבקשההעתקהרשמילכונסימסורהמבקשא)(4.
לכיסויכמקדמההמשפט,ביתשיצווהאוהרשמיהכונסשיורהנוסףסכוםוכלחדשיםשקלים

הרשמי.הכונסשלהוצאותיו

הכונסשלאישורובפניוהוצגכןאםאלאהמשפטבביתפירוקבקשתתקובללאב)(
הבקשה.והעתקהפקדוןקבלתבדברהרשמי

לקבלזכות
]21[הבקשההעתק

תשלוםתמורתהפירוקמבקשתהעתקמהמבקשלקבלזכאישלהנושהאובחברהמשתתף5.

ההעתק.הכנתהוצאות

53.עמ'התשמ"ד,ס"ח761;עמ'37,חדשנוסחישראל,מדינתדיניי
637.עמ'34,חדשנוסחישראל,מד.נתד.נ,2
403.עמ'התשמ"ו,1181;עמ'התשמ"ה,2388;עמ'2220,עמ'התשמ"ד,ק"ת3

1068.עמ'התשמ"ה,ק"ת

23.4.1987התשמ"ז,בניסןכ'ז5028,התקנותקובץ884
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הודעהפרסום
]18[

הודעההמבקשיפרסםהפירוקבבקשתלדיוןשנקבעהמועדלפנילפחותימיםעשרארבעה6.
יומיובעתוןברשומותתפורסםההודעה3;טופסלפיערוכהבה,הדיוןומועדהבקשההגשתבדבר

הפרסוםייעשה-הערביבמגזרמנוהליםעסקיהשעיקרבחברהאולםהעברית,בשפההנדפס

הערבית.בשפההנדפסיומיבעתון

מאתתעודה
]23[הרשם

מאתאוהרשםמאתתעודהלפניוהוצגהכןאםאלאהפירוקבבקשתידוןלאהמשפטבית7.
התקנותהוראותכלאחרמילאהמבקשכיהמאשרתלכך,הסמיךשהרשםהמשפטביתפקיד

הפירוק.בקשתלהגשתהנוגעות

עלהודעה
בדיוןהשתתפות

ן52]24,

אםזולתהמשפטביתאישורללאהפירוקבבקשתבדיוןלהשתתףאדםיורשהלאא)(8.
בו.להשתתףכוונתועללדיון,שנקבעהמועדלפנילפחותימיםשבעהלמבקש,הודיע

העתקוימסורא),(משנהבתקנתכאמורהודעהשמסרוהאנשיםרשימתיכיןהמבקשב)(
המבקשכךעליודיעכאמור,הודעותנתקבלולאלדיון;שנקבעהמועדלפניהמשפטלביתממנה
המשפט.לביתבכתב

לבקשתהתנגדות
]26[פירוק

כתצהירמאומתהתנגדותכתבהמשפטלביתיגישפירוקלבקשתלהתנגדהרוצהאדם9.
שנקבעהמועדלפנילפחותימיםשבעהיוגשההתנגדותכתבההתנגדות;נימוקיאתבוויפרט
למבקש.יומצאממנהוהעתקבבקשהלדיון

מבקשיםחילופי
]27[

בכלהמשפט,ביתרשאיבה,הטיפולאתשזנחאושהגישהפירוקבקשתאתמבקשביטל10.
מבקש-להלן(פירוקבקשתלהגישהרשאימשתתףאונושהבקשתפיעלהדיון,משלבישלב

החדש.המבקשבידיבבקשההדיוןהסנטךועלהמבקשיםחילופיעללצוותחדש),

מחציתהחזרת
פקדון

יחזירהמשפט,ביתבידינדחתהשבקשתואוהפירוקבקשתביטולעלמבקשהודיעא)(.11

ההוצאותבניכוי4,תקנהלפישהפקידנוסףסכוםכלוכןמהפקדוןמחציתהרשמיהכונסלו
הרשמי.הכונסשהוציא

בידיהחדשהמבקשיפקיד10,תקנהלפימבקשיםחילופיעלהמשפטביתציווהב)(

הקודם.למבקששהוחזרוהסכומיםאתהרשמיהכונס

כלליותהוראות-זמנימפרקב':סימן

מפרקמינוי
צולפניזמני

ן22]פירוק

פקדוןהפקדת

הכונסאומשתתףנושה,בקשתפיעלייעשהלפקודהב)003(סעיףלפיזמנימפרקמינוי12.
כאמור.בקשהללאאףאוהרשמי,

לענין4תקנההוראותיחולומשתתף,אונושהבידיזמנימפרקלמינויבקשההוגשה13.

המחוייבים.בשינוייםהכלהחזרתם,לענין11תקנהוהוראותהנוסף,והסכוםהפקדוןהפקדת

המינויו1 לכך.הסכמתועלהמשפטלביתהודיעכןאםאלאזמניכמפרקאדםיתמנהלאא)(14.

הזמני;המפרקשלתפקידיוואתסמכויותיואתלקבועהמשפטביתרשאיהמינויבצוב)(

הרשמי.לכונםיומצאמהצוהעתק

הרשמיהכונסשאינוזמנימפרקג':מימן

שלחובותיו
שאינוזמנימפרק
הרשמיהכונס

-זמני)מפרק-זהבסימןלהלן(הרשמיהכונסשאינוזמנימפרק15.

עליהםממונהשהואלנכסיםאחריותולהבטחתהמשפטלביתשתיראהערובהכליתן)1(

4;טופסלפיערוךערובה,בכתבתהאהערובהאלה;לנכסיםבקשרלידויגיעאשרוכל

המשפט;ביתעליהםשיורהובאופןבמועדיםכספייםדוחו"תיגיש)2(

23.4.1987885התשמ"ז,בניסזכ"ד5028,התקנותקובץ
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המשפט;ביתשיורהככלממנוהמגיעסכוםכלישלם)3(

עליהם.ממונהשהואלנכסיםברשלנותאובזדוןשגרםהפסדלכלאחראייהא)4(

הפסדשגרםאוממנו,המגיעהסכוםאתשילםלאאוכספייםדוחו"תהגיששלאזמנימפרק.16תשלוםאכיפת
שימושועלומכירתםנכסיועיקולעללהורותהמשפטביתרשאיעליהם,ממונהשהואלנכסים

תימסרהמכרדמייתרתשגרם;הפסדכללכיסויאוממנוהמגיעסכוםכללסילוקהמכרבדמי

הזמני.למפרק

דיןלרבותפעולותיו,עלוחשבוןדיןהמשפטלביתימסורתפקידו,אתשסייםזמנימפרק17.התפקידסיום

הנוסףוהסכוםהפקדוןיתרותאתהמינויאתשביקשלמייחזירהרשמיהכונסכספי;וחשבון
ההוצאות.כלתשלוםלאחרנותרואשר13,תקנהלפיאצלושהפקיד

פירוקצוד':סימן

הצועריכת
]28[ופרסומו

העתקיםשלושההרשמילכונסימציאהמשפטובית5,טופסלפיייערךפירוקצוא)(.18

ממנו.

לפיערוכההמשתתפים,ושלהנושיםשלהאסיפותמועדועלהצומתןעלהודעהב)(

מנוהליםעסקיהשעיקרובחברההעברית,בשפההנדפסיומיובעתוןברשומותתפורסם6,טופס

שלאלהחליטהרשמיהכונסרשאיאולםהערבית,בשפההנדפסיומיבעתוןגם-הערביבמיגזר

הענין.בנסיבותלנכוןזאתימצאאםכאמור,הודעהכלללפרסם

פירוקצופרסום
המשפטביתבפיקוח
]31[

אוברשומותכךעלהודעההמבקשיפרסםהמשפט,ביתבפיקוחחברהלפירוקצוביתן111.
ובאופןהמשפטביתשיורהלמיהצומןהעתקיםוישלחהמשפט,ביתעליושיורהאחרבאופן

שיורה.

הערהרישום
המתנהלבפנקס

דיןפיעל

נכסיםרישוםעלשממונהמייבדוקזמני,מפרקאומפרקהרשמי,הכונסבקשתפיעל20.

הרשוםבנכסזכויותבעלתהיאפירוקצולגביהשניתןחברהאםדין,פיעלהמתנהלבפנקס

האמור.הצוקיוםבדברהערהבפנקסירשום-כןמצאואםפנקס,באותו

בהליך,שנקטמיעליחולופירוקצולמתןעדהליךבכלהכרוכותמשפטהוצאותא)(21.

אחרת.המשפטביתציווהכןאםאלא

בסכוםהחברהנכסימתוךהוצאותיולוישולמונושה,בקשתפיעלפירוקצוניתןב)(
המשפט.ביתשיקבע

מיוחדמנהלה':סימן

למינויבקשה
]32[מיוחדמנהל

הנימוקיםאתהרשמיהכונסיפרטלפקודה,318סעיףלפימיוחדמנהללמינויבבקשה22.

המיוחד.למנהללקבועלדעתושישהשכראתוכןהמינויאתהמחייבים

שלחובותיו
המחוייבים.מיוחדמנהל

דיןלרבותפעולותיו,עלוחשבוןדיןהרשמילכונסימסורתפקידואתשסייםמיוחדמנהל24.]33[סופידו"ח

כספי.וחשבון

החכרהעסקימצבעלדו"חג':פרק

הדו"חעריכת
עתקים.בשלושההרשמילכונסויוגש7טופס36[ע,[
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בהכנתו,השתתףאואותושהכיןממיאוהדו"ח,ממגישלדרושרשאיהרשמיהכונסב)(
הדו"ח.בבדיקתלסייעהעשוייםמסמכיםוכןומשלימיםנוספיםפרטים

הוצאותאישור
]%)1([

אםזולתמראש,אישרןכןאםאלאהדו"חלהכנתשהוצאוהוצאותישלםלאהרשמיהכונס26.
אחרת.המשפטביתהחליט

הדו"חעלויתור
])2(38[

בקשהלוהוגשהאםלפקודה,ג)292(בסעיףכאמורדו"ח,עלבויתורידוןהמשפטבית27.
לבקשה.היענותעלהמליץהרשמיוהכונסבדברמעוניןמאתלכך

ומשתתפיםנועלםשלאסיפותד':פרק

ראשונותאסיפות
ד]9[

צומתןלאחרהאפשרככלמוקדםבמועדייערכוומשתתפיםנושיםשלראשונותאסיפות28.
הרשמי.הכונסשיקבעובמקוםבתאריךהפירוק,

הודעותמשלוח
ולמשתתפיםלנושים
]100[

הנושיםאסיפתמועדעל8טופסלפיהודעההאפשרי,בהקדםישלח,הרשמיהכונס29.

-תביעההגישלאואםבתביעתו,הנקובהמעןלפילו,ידועששמונושהלכלומקומההראשונה
ישלהכןכמוהרשמי;לכונסהידועהאחרמענולפיאוהעסקים,מצבעלבדו"חהנקובהמעןלפי

החברהספרישמתוךמילכלהראשונההמשתתפיםאסיפתעל9טופסלפיהודעההרשמיהכונס
אונשלהולאההודעותאםתיפגעלאכאמוראסיפותשלשחוקיותןובלבדשלה,כמשתתףנראה

נתקבלו.לא

לנושאהזמנה
]101[משרה

להשתתףהזמנהבחברהמשרהלנושאלשלוחרשאיהענין,לפיהמפרק,אוהרשמיהכונס30.
במועדלאסיפהלבואחייבכאמור,הזמנהשקיבלמשרהנושאמשתתפים;אונושיםבאסיפת
בהזמנה.שנקבעוובמקום

שלהחלטות
נושיםאסיפות

]109[ומשתתפים

המצביעיםהנוכחיםקולותברובתתקבלמשתתפיםבאסיפתאונושיםבאסיפתהחלטה31.

שלהזכויותאוהנושיםשלהתביעותערךרובאתוהמייצגיםשליח,ידיעלאובעצמם
הענין.לפיהמשתתפים,

תקותתחולת
רגלפשיטת

שאינןככלהרגל,פשיטתלתקנותג'פרקהוראותיחולוומשתתפיםנושיםאסיפותעל32.

המחוייבים.ובשינוייםאלהתקנותסותרות

המפרקה':פרק

ותפקידיומסרק.מינויא':.סימן

למינויהצעה
]39[

הרשמיהכונסימציאמפרק,לתפקידמועמדעלהוחלטשבהנושיםאסיפתנערכהא)(33.
מיוםימיםשלושיםתוךתוצאותיה,בדברשלודו"חבצירוףמהאסיפה,פרוטוקולהמשפטלבית

האסיפה.שנערכה

מתנגדהרשמישהכונסאומועמדהוצעשלאאוהנושיםבאסיפתהדעותנחלקוב)(
מפרק.לתפקידאחראדםלמנותהמשפטלביתהרשמיהכונסיציעהנושים,להצעת

ויחליטו-(ב)א)(משנהבתקנותכאמורלפניושהובאובהצעותידוןהמשפטביתג)(

המפרק.מינויבדבר

]41[ערובה בידיותופקד4טופסלפיתיערךלפקודה,ה)003(סעיףלפילחיתהמפרקשנדרשערובה34.

הרשמי.הכונס

נכסיםהעברת
]142[למפרק

כספיםלמעטשברשותו,החברהנכסיכלאתהרשמיהכונסאליויעבירמפרק,מונה35.

אתלנכותהרשמיהכונסרשאיאךלפקודה,א)113(סעיףלפיהאוצרשרשקבעבבנקשהופקדו
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יהיההאמור,הניכויללאלמפרקהנכסיםהועברומהנכסים;לוהמגיעותוהאגרותההוצאותכל

לו.המגיעהחובבשיעורעליהםשעבודהרשמילכונס

לדרושסמכות
ן95]נכסים

לכאורהזכותלחברהאשרשבידונכסיםאליולהעביראדםמכללדרושרשאיהמפרק36.
המועדתוךלמפרקיעבירםוהמחזיקאחרים,ומסמכיםחשבונותפנקסימאזנים,לרבותעליהם,
בדרישתו.שצויין

כפקידמפרק
66[]58,המשפטבית

אתויבצעהסמכויותאתיפעיללהשגחתוובכפוףהמשפטיביתכפקידישמשהמפרק37.
לפקודה.382)1(בסעיףהאמוריםהתפקידים

ביתכךעלציווהאםזולתהחברה,נכסימתוךשכרלוישלםלאדיןעורךהמעסיקמפרק38.דיןעורךהעסקת

המשפט.

המשפטבביתהדיוןב':סימן

שנקבעהיוםלפניימיםעשרמחמשהיאוחרלאהרשמילכונסיימסרמהבקשהעותקב)(
בבקשה.לדיון

עליהם.לושהודעמיוםימיםהמשפטלבית

ודוחו"תחשבונותניהולג':סימן

חשבונותפנקסי
י152[]150,

מקובלים.חשבונאותכללילפיהפירוקשלהחשבונותפנקסיאתינהלהמפרקא)(41.

הכלליםלפימיוחדחשבוןכךלשםינהלהחברה,עסקיאתלנהלהממשיךמפרקב)(

א).(משנהבתקנתהאמורים

החשבונותשלהניהולאיחודעללהורותהרשמיהכונסרשאיהמפרקבקשתפיעלג)(
ו-(ב).א)(משנהבתקנותהאמורים

כספיםהפקדת
בנקבחשבון

,145[]146

ו-372א)113(בסעיפיםכאמורהאוצר,שרשקבעבבנקבחשבוןכספיםהפקדתא)(42.

המפרק.בקשתפיעלהרשמיהכונסבאמצעותיבוצעוחשבון,אותומתוךתשלומיםוכןלפקודה,

לפקודה,א)113(בסעיףכאמוראחר,בבנקהכספיםאתלהפקידהמפרקהורשהב)(

מכוהשקיבלהכספיםאתבוויפקידהחברהכמפרקשמועלנפרדחשבוןבבנקהמפרקיפתח
חתומותבהמחאותיהיוחשבוןאותומתוךתשלומיםקבלתם;לאחרהאפשרככלבתכוףתפקידו,

כאמור.תפקידוציוןתוךהמפרקביד

חשבונותביקורת
נ135[

חשבונותאתלבקרכדיחשבונותמבקראוחשבוןרואהלמנותרשאיהרשמיהכונם43.

לבקורתהדרושיםוהמסמכיםהאסמכתאותכלאתהמפרקלוימציאכאמור,מבקרמונההמפרק;
הדו"ח.

המפרקדוחו"ת
ע1[1511,

10.טופסלפיייערךלפקודה313סעיףלפילהגישהמפרקשעלוחשבוןדיןא)(44.

תוךלו,להמציאבכך,צורךשיראהאימתכללמפרק,להורותרשאיהרשמיהכונסב)(

הדיווחעלבנוסףוזאתהפירוק,ניהולמהלךועלוששילםשקיבלהכספיםעלדוחו"תשיקבע,זמן

.א).(משנהתקנתלפי

אתיראוותשלומים,תקבוליםהיולאהדו"חבתקופהכיבכתבהמפרקהצהירג)(
כדו"ח.התצהיר
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ושחרורוהעברתומפרק,התפטרותד':סימן

מפרקבקשת
170[]143,להתפטר

כך.עלבקשההרשמילכונסיגישמתפקידולהתפטרהרוצהמפרקא)(45.

משתתףלכללהתפטרכוונתועלהודעהלמסורלמפרקלהורותרשאיהרשמיהכונסב)(

חובו.אתשהוכיחנושהולכל

להעבירהחלטה
מתפקידומפרק נושיםאסיפתלזמןהרשמימהכונסלבקשרשאיםהתביעותמערךששיתשלנושיםא)(46.

סכוםלהפקידעליהםכן,עשומתפקידו;המפרקאתלהעבירראויאםבשאלהולהחליטלדוןכדי

האסיפה.בזימוןהכרוכותההוצאותלכיסויהרשמיהכונסשיקבעבשיעורכסף

אתלהעבירהראוימןכי31,בתקנההאמורברובהחלטה,הנושיםאסיפתקיבלהב)(

המשפט.לביתממנההעתקהרשמיהכונסימציאמתפקידו,המפרק

]153[סופידו"ח כספידו"חהרשמילכונסימסורלהשתחרר,אולהתפטרביקשאומתפקידומפרקהועבר47.

המסמכיםושארהחשבונותפנקסיאת-כזהנתמנהאם-החדשלמפרקאולוימסורוכןסופי,

החברה.נכסילניהולהנוגעים

תעודתלויתןוהתקנות,הפקודהפיעלחובותיוכלאתמילאהמפרקכיהרשמיהכונסנוכח48.

11.טופסלפיערוכהשחרור

פומביתוחקייהמוקדמתחקירהו':פרק

מוקדמתחקירה כדיבחברהאחרמשרהנושאכלאומנהללזמןהרשמיהכונסרשאיפירוקצומתןלאחר49.

שנקבעוובשעהבמקוםלחקירהלהתייצבהמוזמןועלוחובותיה,החברהעסקימצבעללחקרו

בהזמנה.

פומביתחקירה
]43-51[ אתוקבעלפקודה298סעיףלפיפומביתלחקירהאדםהזמנתעלהמשפטביתהחליטא)(50.

יודיעהרשמיהכונסבה;שצויינוובמקוםבמועדלחקירהלהופיעהזמנהלוישלחמועדה,

ההודעההפומבית;החקירהשלומקומהמועדהאתחובתביעתשהגישולנושיםוכןלמשתתפים
לנכון.הרשמיהכונסשימצאאחרתדרךבכלאוהדוארבאמצעותאליהםתישלח

המשפטבתילחוק73סעיףהוראותלגביויחולוהתייצב,ולאלהיחקרשהוזמןמיב)(

ד"משתה-51984.משולב],נוסח[

אישיתאחריותעלהצהרהז':פרק

להצהירבקשה
אישיתאחריותעל
]52[

שלדירקטורשכללהצהירהמשפטמביתהמפרקשלאוהרשמיהכונסשלבקשתוא)(51.

לפיתשלוםכפייתעללצוותאולפקודה,373סעיףלפילחבויותיהאישיתבאחריותישאהברה

הבקשה.מבוססתשעליהןהעובדותיפורטובובתסקירתלווהלפקודה/374סעיף

חלווהמשתתף,אונושהמאתשהוגשהא)(משנהבתקנתכאמורלסעדבקשהב)(
הצו,מתןלפניעתבכלהמשפט,ביתורשאיבה,הכלולותהעובדותלאימותהמבקששלבתצהיר

האמורה.לבקשההנוגעותהעובדותעלתסקירלולהגישמהמפרקאוהרשמימהכונסלדרוש

רשאיוהמשיבלדין,הזמנהעםיחדלמשיבתומצאב)(אוא)(משנהתקנתלפיבקשהג)(

בבקשהבדונוהמשפטביתבבקשה;הדיוןמועדלפנילפחותימיםשבעהתשובהתצהירלהגיש
השמעתלרבותבכך,צורךשיראהככללבקשה,בתמיכהנוספותראיותהבאתעללהורותרשאי
עדים.

157.עמ'התשמ"ה,198;עמ'התשמ"ד,מ"ח
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החקירהפרוטוקול
כראיההפומבית

]53[

רשאיפומבית,חקירהשנערכהלאחרלפקודה374או373סעיףלפיבקשההוגשהא)(52.

המבקשמתכווןשאםובלבדאדם,כלנגדכראיהבחקירהשנרשםבפרוטוקוללהשתמשהמבקש

לו,למסורעליוהפומבית,בחקירהנחקרשלאמינגדכראיההחקירהבפרוטוקוללהשתמש
לביתהפרוטוקולאתלהגישרצונועלהודעההבקשה,בירורלפנילפחותימיםעשרחמישה

הפרוטוקול.העתקיצורףלהודעהנגדו;כראיההמשפט

שכנגדחקירהלחקורהמשיברשאיהמשפט,לביתממנוחלקאוהפרוטוקולהוגשב)(

כאמור.הוגשהפומביתחקירתושפרוטוקולהאדםאת

דיבידנדוחלוקתחובותתביעתח':פרק

תקנותתחולת
רגלפשיטת

יחולוחברה,בפירוקדיבידנדיםחלוקתועלחובותתביעתעלנושים,שלזכויותיהםעל53.

המחוייבים;ובשינוייםאלהתקנותסותרותשאינןככלהרגל,פשיטתלתקנותד'פרקהוראות

הקובעהתאריך-הכינוס"צומתןיום"בפירוק;חברה-חייב""-כאמורשינוייםזה,לענין

מפרק.-נאמן""לפקודה;ה)453(בסעיףכמשמעותו

הנאהמוכותסכלתאיסורמ':פרק

תפקידכעל
]136[

ביןבה,תפקידםמילויבמסגרתיקבלולאבחברה,מיוחדומנהלנכסיםכונסמפרק,54.
השכרמןלבדאחרת,כספיתהנאהטובתאותמורהמתנה,שכר,כלבעקיפין,וביןבמישרין

ותקנותיה.הפקודהלפיהמשפטביתלהםשקבע

רעדתהכר
]139[ביקורת

בעקיפין,וביןבמישריןביןיקבל,לאלפקודה348סעיףלפישנתמנהביקורתועדתחבר55.

שנתןשירותאושעשהפעולהבעדאחרתכספיתהנאהטובתאותמורהמתנה,תשלום,כל

שיירשמו,ומטעמיםמיוחדותבנסיבותהמשפט,ביתרשאיאולםהחברה,נכסיניהולבמסגרת

כאמור.שניתנומיוחדיםשירותיםאופעולותבעדתשלוםלקצוב

הרשמיהכונםי':פרק

עזרתפקידיא':סימן

עזרתפקידיעליהםממונהשהואהמדינהעובדימביןעובדעללהטילרשאיהרשמיהכונס56.עזרתפקידי
מסמכויותיו.סמכותכךלשםלולאצולהואורשאיהפקודה,ביצועלשם

המשפטבביתהליכיםב':סימן

הכונסבקשות
לביתהרשמי
]175[המשפט

תפקידו.למילויהנוגעעניןבכלהוראותהמשפטמביתלבקשרשאיהרשמיהכונסא)(57.

ללאואףבכתב,אופהבעלשתהיהיכולהמשפטלביתהרשמיהכונסשלבקשהב)(
לכאורהכראיהכאמורדו"חיקבלהמשפטביתהרשמי;הכונסשלדו"חאליהלצרףוניתןתצהיר,

תוכנו.על

החלמתעלערעור
]174[הרשמיהכונס

שהוצמאהמיוםימיםשלושיםתוךהמשפטלביתיוגשהרשמיהכונסשלהחלטהעלערעור58.

למערער.ההחלטה

לכונסהמצאה
הרשמי

הזמנהשהומצאהנוכחכןאםאלאהפקודהלפיבהליךדיוןהמשפטביתיקייםלאא)(59.

הרשמי.לכונס

שלשיפוטושבאיזורבמשרדוהואבי-דיןכתבילהמצאתהרשמיהכונסשלמענוב)(
הכונסשלהראשיבמשרדו-העליוןהמשפטבביתובהליךההליך,מתנהלשבוהמשפטבית

בירושלים.הרשמי
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הכגסעמדתבכתבהודעהמתןידיעלהמשפטבביתהליךלעניןעמדהלנקוטרשאיהרשמיהכונס60.
הרשמ'הדיון.בעתלהתייצבמבליבלבד,

הכונסתסקיר
]57[הרשמי

לביתלהגישהרשמיהכונסרשאיהסדר,אופשרהלאשרהמשפטלביתבקשההוגשה61.

אוהפשרהתנאיבעניןתסקירהבקשה,לבירורשנקבעהמועדלפנילפחותימיםשבעההמשפט,
לדעתאשראחרעניןובכלכשלונה,וסיבתמנהליהידיעלהחברהעסקיניהולובעניןההסדר
המשפט.ביתלידיעתלהביאומקוםישהרשמיהכונס

הרשמיהכונס
]157[כמפרק

ומינוימעשהכללעניןהמשפטביתבמקומויבואכמפרק,פועלהרשמישהכונסמקום62.
לפילהגישושישמסמךוכלמטעמו,להינתןצריכהשהיתהרשותכלולעניןהכונסבידישיהיה

המשפט.לביתהכונסיגישנולכונס,אלהתקנות

והוצאותאגרותכספים,י"א:פרק

כספיהשקעות
)4([]149פירוק

המחוייבים,בשינוייםהרשמי,הכונסעליחולופירוק,שבנכסיכספיםהשקעותלענין63.

הכללי,האפוטרופוסלחוקו-(ד)ג)01(סעיףלפיהכלליהאפוטרופוסעלהחלותההוראות
ח"לשתה-61978.

הכונםאגרות
]183[הרשמי

לו,ישולמומפרק,אוזמנימפרקנכסים,ככונסמשמשהרשמישהכונסמקוםא)(64.
לעניןהקבועיםובתנאיםבשיעוריםוחלוקהמימושניהול,אגרותהענין,לפיהמחוייביםבשינויים

נכסיםכונסימינויבדברכללים(החברותלתקנותו-1015עד7בתקנותתפקידבעלשלשכרו
א"משתה-71981.ושכרם),ומפרקים

20בשיעורהשגחהאגרתהרשמילכונסתשולםמפרקשלפעולותיועלהשגחהבעדב)(
מפרק.לאותושנקבעמהשכראחוזים

לותשולםאלה,בתקנותמפורטיםשאינםעבודהביצעאותפקידהרשמיהכונסמילאג)(
דו"חאליהשיצורףהרשמיהכונסבקשתפיעלדעתו,אומדלפיהמשפטביתשיקבעאגרהבעדם

פעולותיו.אתהמפרט

הכונסהוצאות
]184[הרשמי

נכסים,ושמירתנסיעותעלהוצאותיוהחברהנכסימתוךישולמוהרשמילכונסא)(65.

וניהולם,החברהנכסיכינוסבמהלךשהוציאאחרתסבירההוצאהכלוכןמשפטיותהוצאות

תפקידובמסגרתלבבתוםבפעלושלומחדלאומעשהעקבלשלמםעליושהיהנזקדמילרבות
וסמכויותיו.

למפרקכךעליודיענזק,דמיאוהוצאותלתשלוםהרשמיהכונסנגדתביעההוגשהב)(
הנכסיםישמשוההודעהמתאריךשעה;אותהבידיומסוריםלעניןהנוגעיםהחברהשנכסילמיאו

ההוצאות.לתשלוםכערובה

תשלוםסדר
]161[ההוצאות

הבא:העדיפויותסדרלפיישולמובפירוקהכרוכותההוצאות66.

המברה;נכסישלמימושםהוצאות)1(

אולחברהבקשרלהוציאהתחייבואוהוציאושלוחיואוהרשמישהכונסהוצאות)2(
וברשומות;בעתוןפרסוםהוצאותלרבותלנכסיה,

המשפט;ביתשאישרםכפיטרחתושכרוכןתפקידובמילויהמפרקשהוציאהוצאות)3(

הרשמי.לכונסלשלמןשישאגרותוכןמשפטהוצאות)4(

109.עמ'התשל"ט,61;עמ'התשל"ח,סיח6
646.עמ'התשמ"א,ק"ת7
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הוצאותשלום
נכסיםכשאין
הרשמיהכונסבלשתפיעלאלההוצאותהמשפטביתאישרכןאםאלאהאמור,לצובנוגע]171[

המשפט.ביתשקבעובתנאים

מרצוןפירוקלעניןמיותרותהוראותב:'"פרק

לרגמםדו"חות
]163[החברות

תחילתו,מיוםשנהתוךהסתייםשלאהמשפט,ביתבפיקוחאומרצוןחברהשלבפירוקה68.

הליכיבדברדו"חהפירוק,הסתייםלאעודוכללשנהאחתהחברותלרשםלשלוחהמפרקחייב

לפקודה.371בסעיףכנדרש10,טופסלפיערוךומצבו,הפירוק

שלאכספים
]165)2([נתבעו

חדשיםששהשבמשךמרצוןבפירוקחברהמנכסיכספיםבשליטתואוהמפרקבידנשארו69.

לפקודה.372סעיףהוראותיחולונדרשו,שלאאותובעלהםנמצאלאהפירוקהליכיסיוםמיום

שונותג:'"פרק

ביתאגרות
]182[המשפם

בתקנותלכךהקבועותהאגרותישולמופירוק,בעניןמשפטבביתעניןאוהליךכלבעד70.
ו"לשתה-81976.אגרות),(משפטבית

ואםבדבר,הנוגעתהחברהשלשמהיצוייןהפקודהפיעלבי-דיןכתבכלשלבכותרתו71.בי-דיןכתבכותרת
בפירוק.היותהעובדתגםתצויין-פירוקצונגדהניתן

לפיהמחוייביםבשינוייםערוךיהאשבתוספת,הטפסיםאחדלפילערכושישמסמך72.ן3]טופסעריכת

ביתרשאימסמכים,להמצאתדרישהבטופסהיתהממנו;מילוליהעתקשיהאחובהואיןהנסיבות

בצו.שיצוייןכפינוספיםפרטיםמתןעללצוותשלפניו,הדיוןלצורךהמשפט,

צדצירוף
1331[להליך

אותוכילונראהאםבפניו,המתנהללהליךכצדמשתתףאונושהלצרףרשאיהמשפטבית73.

הליך.באותושתתקבלמהחלטהלהיפגעעלולאדם

לאביקורת,ועדתחבראומפרקנכסים,כונסשלבבחירתםאובמינוייםשיבושאופגם74.]181[במינויפגם
נבחרו.אומונושלוהתפקידבמסגרתלבבתוםשעשומעשהשלמתקפויגרע

פנקסיםגניזה
])2(153[

מסמכיהושארחשבונותשפנקסילהורותהמשפטביתרשאיהרשמי,הכונסבקשתלפי75.

שיעשהאויושמדו,אויימכרוייגנזו,פירוקהגמרלאחרהרשמיהכונסבידישנשארוחברהשל

אחרת.בהם

בטלות.-91936פירוק),(החברותתקנות76.פיסול

פרסומן.מיוםימיםשלושיםאלהתקנותשלתחילתןא)(77.ותחולההחילה

המשפטביתלפניתחילתןביוםועומדיםהתלוייםענייניםעלגםיחולואלהתקנותב)(

אחרת.הרשםאוהמשפטביתציווהכןאםאלאהרשם,או

314.עמ'התשמ"ו,2258;עמ'התשלקו,ק"ת8
1109.עמ'התשמ"ה,ק"ת349;עמ'2,תוס'1936,ע"ר9
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1טופס

א)3((תקנה(

פירוקבקשת

תיק..................

המחוזיהמשפטבבית

ב...............................
החברה.....................................בענין

המבקש:......................................................................
...................................זהותו:מס'

................................................................מקוםמגוריו:
בי-דין:.....................................................................................................................כתבילהמצאתמענו

המיקודהביתמס'הרחובהישובשם

*עצמההחברה,לממשלההמשפטיהיועץ/משתתף/נושהבהיותו:זובקשהלהגישרשאיהמבקש

החברה)-להלן(החברה...................................................................בע"מלפירוקצוליחןבזהמתבקשהמשפטבית
פרטיה:הםשאלה
.............................................הרישוםמס'.............................................החברותרשםבמשרדרישומהתאריך

..............................................................................................................................הרשוםמשרדהמען

.............................בנותמניותל-.............................מחולקחדשיםשקלים............................הואהרשוםהונה
חדשים.שקלים..........................................הואהנפרעההוןאחת.כלחדשיםשקלים

....................................................................................................החברה:נוסדהשלשמןהעיקרידתהמטרות
.....................

...............מהעילות):אחתכללפרטיש(החברותלפקודתו-257258בסעיפיםכאמורהתברהשלפירוקהאתהמצדיקותהעילות
.....................

ל...............................................................................................זומבקשההעתקלשלוחמתבקשהמשפטבית
..............................................................................

חתימהתאריך

תצהיר

אמת,הןדלעילבבקשהשצויינוהעובדותכלכיבזהמצהיר.................................................זהותתעודתמס'הח"מ,אני
בלבד.והאמתכולההאמת

....................................................
המבקש/המצהירחתימת

בפני.................................ביום.................................הופיע(ה)כיבזהמאשרהח"מ.................................אני
ליאישית/שזיהיתיו(ה)עלפיהמוכר(ת)........................................מר/גב'במשרדיב.........................................

לענשיםצפוייהאכןיעשהלאאםוכיבלבדהאמתאתלומרעליוכישהזהרתיוולאחר,.............................מס'*זהותתעודת
בפני.עליהוחתםדלעילהצהרתונכונותאתאישרבחוק,הקבועים

....................................................
התצהירמקבלחתימת

המיותראתמחק.
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2טופס

ב)3((תקנה(

תיק........................לכבוד
המחוזיהמשפטבית

ב....................................
ונכסיםחוכותכרכרוחשבוןדין

לפירוקההחברה.................................בע"מבקשתבענין

........................................................בחברהתפקידימטה........................................................החתוםאני

ונכסיה:חובותיהעלזהוחשבוןדין..................................................מיוםהחברהשלהפירוקלבקשתלצרףבזהמתכבד

חדשיםשקליםסה"כאקטיב)(זכויותחדשיםשקליםסה"כפסיב)(לנושיםחובות

הרכושס"המובטחיםנושים
לחברההמגיעיםחובותקדימהבדיןנושים
הבטחונותשווירגיליםנושים
רכוש)(הזכויותס"הלנושיםחובותס"ה

הזכויותעלהחובותעודףהחובותעלהזכויותעודף
כלליסה"ככלליסה"כ

חובות:א'חלק
החובותפירוט

החובלהבטחתקיימיםשעבתים

ממהתאריך
תאריךפרטי

שווי
הבמחץיצירתהנכסנובעיצירת

בשקליםהשעבודהמשועבדהחובהחוב,החובסכוםהמעןהנושושםמס'

השעבודיםשלהכוללהסכוםהחובותכלסך

החובותיתרת
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הרכושפירוט

בש"חהמוערךהשוויהרכוששלהימצאומקוסהפריטיםמספרהרכושפירוטסידורימס'

וחלקה.גושגםצייןמקרקעיןלגבי1.הערות:
בנפרד.חשכוןכלומספרהסעיףהבנק,שםצייןפנקיםחשבונותלגבי2.
רישוי.מספרגםצייןנוסעיםמכוניתלגבי3.

תצהיר

לאאםבחוקהקבועיםלעונשיםצפויאהיהוכיהאמתאתלהצהירעליכישהוזהרתילאחרהח"מ....................................אני
היום.לתאריךחלקיובכלומעודכןמלאמדוייק,הואהמשפטלביתבזהמגיששאנישהדו"חבזהמצהירכן,אעשה

....................................................
המצהיר)חתימת(

בזהכיביום....................................מאשר...................................הח"מ....................................עו"דמאני
תעודתפיעלשזיהיתי/אישיתליהמוכרות,.......................................................................מר/גב'כפניהופיע(ה)

כולההאמתואתבלכדהאמתאתלומרעליו(ה)כישהזהרתיו(ה)ולאחר.........................................................מס'זהות
עליהוחתם(ה)דלעילהצהרתו(ה)נכונותאתאישר(ה)כןתעשה)(יעשהלאאםבחוק,הקבועיםלעונשיםצפוי(ה)תהיה)(יהיהוכי

בפני.

.............................................................

עוה"ד)מתחת(3כוופקש

6(תקנה(
חברהלפירוקהמשפטלביתבקשההגשתבדברהודעה

המחוזיהמשפטבבית

תיק..............................ב..............................

בע"מ..........................................החברהפירוקבענין

..............................................................המבקש

ב.........................................המחוזיהמשפטלביתהוגשה........................................ביוםכיהודעה,בזהנמסרת
....................בשעהביום....................המשפט....................בביתתישמעזובקשהוכיהנ"ל,החברהאתלפרקבקשה

באמצעותאובעצמוהדיון,בשעתלהופיערשאילו,להתנגדאוהפירוקצובמתןלתמוךשברצונוהחברהשלמשתתףאונושהכל
זה.רצונועלהודעהלמבקששימסורלאחרשלו,הדיןעורך

המען..............................................לפיהמבקששללידיושתגיעבאופןבדוארלשלחהאולמבקשלמסורישההודעהאת
הישובשם

....................ביום....................משעהיאוחרלא..............................................................................................
מיקודהביתמסהרחוב

לפירוק.מהבקשההעתקתשלום,תמורתהמבקש,ימסורזאת,שיבקשלמשתתףאולנושה

..............................................................................
חתימהתאריך
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4טופס
ו-34(15תקנות(

המחוזיהמשפטגבית

תיק..................ב..............................

ערוכהכתב

החברה..............................בע"מבענין

מען.........................................הח"מ.........................................מס'זהות........................................אני
.........................................שלסךהרשמילכונסלשלםבזהמתחייבהנ"להחברה.מפרק/זמנימפרקלתפקידשנתמניתי

לפנילאחרונהשפורסםמהמדדהמדדעלייתלפילצרכן,המחיריםלמדדהצמדההפרשישלסכוםיתווסףזהלסכוםחדשים.שקלים
הכונסשלראשונהדרישהלפיידי,עלישולמוהנ"להסכומיםהתשלום;יוםלפנילאחרונהשיפורסםהמדדעדזה,כתבחתימת
מאלה:אחדאירעכייימצאאםהרשמי,

ג"משתה-1983חדש],נוסח[החברותפקודתפיעלכמפרק*/זמניכמפרקמחובותיחובהאומתפקידיתפקידמלאתילא

הרשמי;הכונסאוהמשפטביתעליהםשהורהבאופןאובמועדחשבונותאודוחו"תהגשתילא

כהלכה.מלאתילא
החברה;נכסיניהולבעניןהרשמיהכונסאוהמשפטביתהוראותאת

המשפט;ביתשהורהכפיממניהמגיעסכוםשילמתילא
שבניהולי.החברהלנכסיהפסדברשלנותאובזדוןגרמתי

..............................יום.............................
חתימה

המיותראתמחק*

5טופס

א)81((תקנה(

המחוזיהמשפטבבית
תיק.....................ב-..............................

המשפםביתביריחכרהלפירוקצו

......................................השופטכב'בפני
בע"מ...........................................................בעניןהחברה

...................................................הואהרשוםמשרדהשמען

עוה"ד.........................שמיעתולאחרזה,משפטלביתמיום.........................שהוגשה........................בקשתפיעל
.........................ביוםשהוגשה.........................לפירוקוההצהרהשלולאחרקריאתהבקשהב"כ.........................

ב-:פורסמההפירוקבקשתדברעלשהודעהולאחר

מספר...............עמוד...............מיום................הפרסומיםילקוט1.

יומי..............................מיום..............................עתון2.

המשפט:ביתבזהמצווה
ג"משתה-1983;חדש],נוסח[החברותפקודתפיעלהמשפטביתבידיתפורקהנ"לשהחברה1.

החברה;שלהזמניהמפרקב..............................יהיההרשמיהנכסיםכונס2.

ב.....................................................הרשמיהכונסבמשרדהפירוקצוקבלתעםמידיתייצבובחברהמשרהנושאי3.
החברה.לעסקיבנוגעשיידרשמידעכללמסורכדי

היום..............................במעמד..............................ניתן
......................................

שופט
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6טופס

ב)81((תקנה(

המחוזיהמשפטבבית

תיק.............ב..............................

.פירוקצומתןביברהרשמיהכונםהודעת

ומשתתפיםנושיםאלפותומועד

החברה.......................................בפירוק.שם

......................................................................הרשוםמעןמשרדה
הפירוק.....................................צומתןתאריך

,.............במקום..............................בשעה..............................ביוםהראשונההנושיםאסיפתמועד
במקום.............ביום.............................בשעה...........................~הראשונההמשתתפיםמועדאסיפת

....................................
הרשמיהכונס

7קפ11נ2

א)52((תקנה(

המחוזיהמשפטבבית

תאריך.............ב..............................

החברהעמקימצבעלדו"ח

החברה..............................(בפירוק)בענין

חדשיםשקליםסה"כסיב)(לנושיםחובות

4(טורא'רשימה(מובטחיםשים'
4(טורב'רשימה(קדימהבדיןשים'
4(טורג'רשימה(רגיליםשים'

לנושיםחובותס"ה

ו')רשימה(החובותעלהזכויותודף
כלליסה"כ

חדש'שקליםסה"כאקטיכ)(זטיות

ד')רשימה(הרכושס"ה

ה')רשימה(לנכסיםהמגיעיםחובות
8(טורא'רשימה(הבטחונותשווי

רכוש)(הזכויותס"ה
ו')רשימה(הזכויותעלהחובותודף:

כלליסה"כ

תצהיר

..............................................................................זהותתעודתמס'הח"מ..................................ל"אני
הפירוק.צולתאריךחלקיובכלומעודכןמלאמדוייק,הואהמשפטלביתבזהמגיששאניהדו"חידיעתימיטבלפיכיבזהמצהיר

......................................
חתימה

מר/גב'...............................בפניהופיעביום...............................כיבזהמאשרהח"מ...............................אני

ואתבלבדהאמתאתלומרעליוכישהזהרתיוואחריאישית,ליהמוכרמספר................../זהותתעודתידיעלעצמושזיהה
בפני.עליהוחתםדלעילהצהרתונכונותאתאישרכן,יעשהלאאםבחוקהקבועיםלעונשיםצפוייהיהוכיכולההאמת

............................................
התצהירמקבלחתימת

23.4.1987897התשנף'ז,בניסןכ"י5028,התקנותקובץ

www.halachot.co.il תדפיס מתוך



מובטחיםנושיםא':רשימה

בש'ההפרששוויתאריך
ביןהכטחוןיצירתהנכספרטינובעממההחובסכוםהמעןהנושהשםהמספר

לחווהשוויבש"חהשעבודהמשועבדהחובבש"ח

סה"כ

קדימהבדילנושיםב':רשימה

הדיבידנדסכום

רגילכחובישולםישולםממהתאריךהחובסכוםהמעןהנושהשםהמספר
ג')לרשימתיועבר(במלואוהחובנובעהתגביצירתבש"ח

סה"כ

רגיליםנושיםג':רשימה

החובנובעממההחוביצירתתאריךבש"חהחובסכוםהמעןהנושהשםמספר

סה"כ

898
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הרכושפירוססדורימס'

יהרכשםד':רשימה

בש"חהמוערךהשוויהרכוששלהימצאומקוםהפריטיםמספר

וחלקה.גושגםצייזמקרקעיןלגבי1.הערות:
בנפרד.חשבוןכלומספרהסעיףהבנק,שםצייןבנקיםחשבונותלגבי2.
רישוי.מספרגםצייזנוסעיםמכוניתלגבי3.

לחברההמגיעיםחובותה':רשימה

מספר
)1(

החייבשם

)2(
המעז
)3(

n~eaהחובסכום

)4(
החובנתחייבאימתי

)5(

סלע

האבודים.החובותב-אסמן.

העודף)או(הגרעוןחשבוןו':רשימה

בש"חאקטיב)(זכות

החובותעלהזכויותעטף.
.......................................ליום

ממקורותרווחיםאוהכנסות
לפרט):נא(אחרים

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

סה"כ

הזכויותעלהחובותעודף

הזכויותעלהחוכותעודף*
..............................ליום

ה')רשימה(אבודיםחובות

הצמדהוהפרשיריביתתשלומי
העלותממחירבפחותמכירה

עסקיהפסד

לפרט):נא(אחריםהפסדים
....................................

....................................

סה"כ

החובותעלהזכויותעודף

בש"חפסיב)(חובה

--
המיותראתמחק.
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8טופס
ישראלמדינת29(תקנה(

המשפטיםמשרד........................................לכבוד
הרשמיהכונס................................................

................................................................................................
תאריך........................................

פ"ח.................................תיקמס'
ת"א............................

החברהשלראשונהנושיםאסיפתעלהודעההנדון:

בפירוקבע"מ..............................

................................ב................................ביוםתתקייםהנ"להחברהשלהנושיםאסיפתכילהודיעךהריני

בשעה..................
הביקורת.ועדתלחברימועמדיםוכןהחברהמפרקלתפקידמועמדבחירתהיום:סדרעל

,.........................................מיוםיאוחרלאחובתביעתהרשמילכונסשיגישלנושהורקאךתינתןבאסיפהההצבעהזכות

יפוי-כח.טופסגםלמשרדילהגישעליךכח,מיופהידיעלזובאסיפהמיוצגלהיותמעוניןהנךאם

כוח.ויפוייחובתביעתשלטפסיםבזהמצורפים

...........................בשעהביום...........................מקוםבאותונדחיתאסיפהתיערךחוקי,מניןהנ"לבאסיפהיהיהלאאם
נוכחים.שלמספרבכלחוקיתתהיהוהיא

רב,בכבוד

.................................

הרשמיהכונס9ותופגז

29(תקנה(
ישראלמדינת

המשפטיםמשרד'בוד~

הרשמיהכונס................................................

................................................................................................
תאריך........................................

פ"ח.................................תיקמס'
ת"א............................

החברהשלראשונהמשתתפיםאסיפתעלהודעההנדון:
בפירוקבע"מ..............................

..................................ביום..................................בתתקייםהנ"להחברהשלהמשתתפיםאסיפתכילהודיעךהריני

בשעה......................

הבקורת.ועדתלחברימועמדיםוכןהחברהמפרקלתפקידמועמדבהירתהיום:סדרעל

יאוחרלאמתאיםיפוי-כחלמשרדילהגישעליךכח,מיופהידיעלזובאסיפהמיוצגלהיותמעונייןהנךאם

מיום...........................................
כוח.יפויטופסמצ"ב............

,..........................בשעהביום...........................מקוםבאותונדחיתאסיפהתיערךחוקי,מניןהנ"לבאסיפהיהיהלאאם
נוכחים.שלמספרבכלחוקיתתהיהוהיא

רב,בכבוד

.................................
הרשמיהכונס
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10טופס
68(או44תקנה(

המחוזיהמשפטבבית

תיק..ב..............................

החברותלפקודת371/313*מעיףלפימפרקשלכספידו"ח
מרצון/בפיקוחהחברה..............................בפירוקבענין

יום..............................שמיום..............................עדלתקופה

תשלומיםתקבולים

הסכוםהפירוטתאריךהסכוםהפירוטתאריך

סה"כסה"כ

ביום..............................נערך
-- המיותראתמחק-

וחתימתוהמפרקשם

11לנופקי
48(תקנה(

ישראלמדינת
המשפטיםמשרד
הרשמיהכונס

תאריך........................................
....................................התיקמס'

מפרקלשחרורתעודה

החברה...........................בפירוקבענין

.........................................מזהות.........................................מס'ומר.........................................הואיל
לשחררובקשהוהואילוביום..................הגישהנ"ל,כמפרקהחברהביום......................................................מונה

ג"משתה-!198;חדש],נוסח[החברותלפקודת316לסעיףבהתאםמתפקידו

הפקודה;לדרישותמתאימותונמצאונבדקווהפעולותכמפרקפעולותיועלדוחו"תהגישומר...................................והואיל

שלפיה;והתקנותהפקודהפיעלחובותיוכלאתמילאהמפרקכילדעתשנוכחתיומאחר

החברה.כמפרקמר..............................מתפקידואתבזהמשחרראנילפיכך

ביום...........................ניתן
...............................................

הרשמיהכונס
שריראברהםח789בפברואר)11התשמ"זבשבטצ"

המשפטםשרט-81""(

901ץותקתהןסינבד"כ,עצט;תונקתהץבוק,23.4.1987
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ז"משתה-1987פירוק),(החברותתקנות

התדשיםהמספריםלפיהשוואהלוח

הקודמתהתקנהההדשההתקנה

12

2-

16-א)3(

-ב)3(

א461

521

618

723

24א)8(

25.ב)8(

926

1027

11-

1222

13-

14-

15-

16-

17-

1828

1931

20-

21-

2232

23-

2433

34א)52(

36ב)52(

הקתמתהתקנההחדשההתקנה

26)1(38

27)2(38

2897

29100

30101

31109

32-

3339

3441

35142

3659

3758,66

38-

39-

40-

150א)14(

152ב)14(

145א)24(

146ב)24(

43153

44151,156

45143,170

46-

47153

48-

49-

504%-51

5152

הקודמתהתקנההחדשההתקנה

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

53
,71-96

131-132

136

139

175

174

57

157

)4(149

183

184

161

171

163

)2(165

182

7

3

133

181

)2(153
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2(,מס'(רפואי)לטיפולקרינהמכשירי(ושירותיםמצרכיםעלהפיקותהודעת
ז"משתה-1987

לטיפולקרינהמכשירי(ושירותיםמצרכיםעלהפיקוחלצוא8)4(סעיףלפיסמכותיבתוקף
לאמור:מודיעאניבמדד,העליהועקבהצו),-להלן(ן5691-ח"כשתהרפואי),

העלאתכך:הואלצוא)8(סעיףנוסח1.

חדשים."שקלים63.02בסךאגרהתשולםשנתירשיוןמתןבעדא)("

ולןגדב1987(באפריל)9התשמ"זבניסןי'

-86!-3(חם(
הבריאותמשרדשלהכלליהמנהל

402.עמ'התשמ"ז,2230;עמ'התשכ"ח,ק"תי

ז"משתה-21987(,מס'(רישום)..אגרות(הפסיכולוגיםהודעת

ן3891-ד"משתה,רישום),אגרות(הפסיכולוגיםלתקנותד)4(תקנהלפיסמכותיבתוקף

לאמור:מודיעאניבמדד,העליהועקבהתקנות),-להלן(

העלאתכך:הואלתקנות3עד1תקנותנוסח1.

אגרהרישום,תעודתמתןעםתשולם,הפסיכולוגיםבפנקסרישוםבעד1.רישוםאגרת"
חדשים.שקלים6127בסךבפנקס

19סעיףלפימוכרתמומחיותלמעטבפסיכולוגיה,לעסוקזמניהיתךבעד2.היתראגרת
זמ(י

חדשים.שקלים17.26בסךאגרההזמני,ההיתרתעודתמתןעםתשולם,לחוק,

הפסיכולוגיםלתקנות29בתקנהכמשמעותובפנקסכמומחהרישוםבעד3.תואראגרת
תואראישורמתןבעתתשולםט"לשתה--21979,מומחה)תואראישור(מומחה

חדשים."שקלים17.26בסךאגרהמומחה,

ולןגדב1987(באפריל)9התשמ"זבניסןי'

הבריאותמשרדשלהכלליהמנהל682!-3(חם(

401.עמ'התשמ"ז,52;עמ'התשמ"ד,ק"תי
222!.עמ'התשמ"ד,764;עמ'התשל"ק"ת2

משתה"21987-1(,מס'(בחינה)אגרת(השינייםרופאיהודעת

-להלן(ד"משתה-1983!בחינה),אגרת(השינייםרופאילצוד)3(סעיףלפיסמכותיבתוקף
לאמור:מודיעאניבמדד,העליהועקבהצו),

אגרות
חדשים.שקלים17.26בסךאגרהתשולםמקצועבחינתבעדא)(2.בחינהאגרת"

חדשים."שקלים6.91בסךאגרהתשולםנוספתבחינהבעדב)(

ולןגדב1987(באפריל)9התשמ"זבניסןי'
הבריאותמשרדשלהכלליהמנהל034!-3(חמ(

803.עמ'התשמ"ז,50;עמ'התשמ"ד,ק"תי
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ו"משתה-21987(,מס'(זמני)והיתררשיוןאגרת(השינייםרופאיהודעת

זמני),והיתר.רשיוןאגרות(השינייםרופאילצוד)3(סעיףלפיסמכותיבתוקף
לאמור:מודיעאניבמדד,העליהועקבהצו),-להלן(ד"משתה-1983!

כך:הואלצוו-12סעיפימנונגן1.אגרותשלאת

בסךאגרההרשיון,מתןעםתשולם,שינייםבריפוילעסוקרשיוןבעד1.רשיוןאגרת"

חדשים.שקלים27.61

מתןעםתשולם,חידושוובעדשינייםבריפוילעסוקזמניהיתרבעד2.היתראגרת
חדשים."שקלים17.26בסךאגרההענין,לפיחידושו,עםאוההיתרזמני

גולןדב1987(באפריל)9התשמ"זבניסןי'

הבריאותמשרדשלהכלליהמנהלנ3-430(חמ(

404.עמ'התשמ"ז,י15עמ'התשמ"ד,ק"תי

ז"משתה-21987(1מס'(תמרוקים)(ושירותיםמצרכיםעלהפיקוחהודעת

תמרוקים),(ושירותיםמצרכיםעלהפיקוחלצוה)3()4(סעיףלפיסמכותיבתוקף
לאמור:מודיעאניבמדד,העליהועקבהצו),-להלן(ן3791-ג"לשתה

כך:הואלצוג)(עדא)3(סעיףנוסח1.אגרותהעלאת.

שקלים307.19שלאגרהתשולםחידושואוכלליתמרוקיםרשיוןבעדא)("

הדשים.

חדשים.שקלים56.71שלאגרהתשולםחידושואופלונילתמרוקרשיוןבעדב)(

וביןפלונילתמרוקרשיוןהוצאתלצורךביןפלוני,לתמרוקבדיקהתעודתבעדג)(

גווןבעלהואהתמרוקאםחדשיםשקלים90.86שלאגרהתשולםחידושו,לצורך

נוסף."גווןלכלחדשיםשקלים14.17שלואגרהאחד

ולןגדב1987(באפריל)9התשמ"זבניסןי'

הבריאותמשרדשלהכלליהמנהל3-1035(חמ(

403.עמ'התשמ"ז,882;עמ'התשל"ג,ק"תי
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