פרק כב.

פרק כב

חברות
סדר הסעייפים.

פקודות:
מס'  18לש' 1929
סעיף  4של
מס'  29לש' 1929
מס'  45לש' 1932
מס'  30לש' 1934

מס'

סעיף

 31לס' 1934

צו מיום 

 .1השם הקצר.

24.9.29



חלק א.

מבוא.

פירוש.

.2

חלק ב.



יסוד חברה ורישומה.

 .3אסור שותפויות שמספר חבריה :עולה על מספר ידוע.

תזכיר ההתאגדות ותקנותיה והרישום.
 .4אופן יסוד חברה
 .6תזכיר החברה.

מאוגדת.

מטרות המשתמעות מכלל הכתוב.
הנבלות בשנוי התזכיר.
רישום תקנות.
הוראה בנוגע לחברות המוגבלות בערבות.

.6
.7
.8
.9

 .10השמוש בלוח א.
 .11טופס ,ביל וחתימת התקנות.
 .12שנוי התקנות עפ"י החלטה מיוחדת.
.13

רישום התזכיר והתקנות.

 .14יכול הנציב העליון לאשר אגוד חברה אז לסרב בכך
 .15הגבלה לרישום חברות לקרקעות.
הפרוצידורה בעת הרישום.
.16
 .17מסים שחייבתם בתשלומם.
 .18כח הרישום.
 .19כח התזכיר והתקנות.
 .20שנוי מטרית החברה.
.21

העתקות התזכיר ותקנות ההתאגדות תנתנה לחברים.

שמות.
.22

שט החברה.

 .23הסמכות לותר על "בע"ט" בשמן של חברות צדקה וחברות אחרות.
.24

שם החברה צריד שלא יהא מטעה.

 .25הפרוצידורה בעת שנוי השם.

חלק ג  .קרן מניות ,רשימות החברים ,אחריותה של החברה ואחריותם
של המנהלים.

סעיף חלוקת קרן המניות.
 .26הנדרת המונח חבר.
 .27סיטוז כל מניה במספר.

 .28הוצאת תעודות מניה למוכ"ז ותקפו.

 .29פנקס חברים.
.30

רשימה בספר בעת טתז תעודת מניה.

 .31מניות תהיינה נתונות להעברה.
 .32העברות בתרמית לא תוכרנה.
 .33העברה ע"י אפוטרופוס או ע"י מנהל עזבון
.34

הפנקס ישמש הוכחה.

 .35סמכותו של בית המשפט לתקן את הפנקס.
 .36רשימה שנתית של החברים ותמצית דו"ח.
י

 .37זכותם של בעלי מניות לקבל רוחים.
 .38הוצאת מניות הניתנות להפרות.
 .39מותר להוציא מניות רגילות במקום מניות שנפדו.

 .40השתתפות ברוחים בחברות המוגבלות בערבות.
 .41סמכות החברה לסדר תשלום סכומים שונים על המניות.
.42
.44

סמכות לבטל מניות אם לא שולמו סכומים שנדרש תשלומם.
 .43סמכותה של החברה המוגבלת במניות לשנות את הון המניות שלה.
זכיות בעלי מניות מסוגים מיוחדים.

הפחתת הון המניות.
 .45החלטה מיוחדת בנידון הפחתת הון המניות.
 .46בקשה לביתהמשפט למתן צו מקיים.
 .47טעמי התנגדות של נושים וסידור רשימת הנושים המתנגדים.
.48
.49

.50
.51
.52
.53

עונש על העלמה או על מסירת תאור מסולף.
צו לקיום ההפחתה.
רישום הצו והפרוטוקול על ההפחתה.
הפרוטוקול יהא חלק מתזכיר החברה.
אחריותם של החברים בנוגע למניות מופחתות.
פרסום טעם ההפחתה.

רישום חברה בלי ערבון מוגבל כחברה בערבון מוגבל.
 .54רישום חברה בלי ערבון מוגבל כחברה בערבון מוגבל.
 .55סמכות של החברה בערבון /וגבל להתקין בדבר הון מניות שטור ע"י הרשמה מחדש.

אחריות מלואים של חברה בערבון מוגבל.
 .56אחריות טלואים של הברה בערבון מוגבל.

ערבון בלתי מוגבל של המנהלים.
 .57חברה בערבון מוגבל אפשר שיהיו לה מנהלים שערבותם אינה מוגבלת.
 .58החלטה מיוחדת של החברה בע"מ העושה את ערבותם של המנהלים לבלתי מוגבלת.

חלק ד .
סעיף

הנהלה והנהלת עסקים.

המשרד והשם.

 .59המשרד הרשום של החברה.
 .60חברה בע"מ תפרסם שמה.

אספות ופרוטוקולים.
.61

האספה הכללית השנתית.

 .62האספה המכוננת הראשונה של החברה.
 .63קריאת אפפה שלא מן המניו עפ"י דרישה.

 .64תקנות רגילות בנוגע לאספות.

 .65ביאת כח של החברות באספות של חברות אחרות שהן חברים להן.
 .66הגדרת החלטות רגילות ,החלטות שלא מ! הטני! והחלטות מיוחדות.
 .67רשום החלטות והעתקות מהן.
 .68פרטיכל האספות ,ואספות המנהלים.
 .69תאריר החלטה.

מנוי מנהלים ,סגולות הכשרה שלהם ,אחריותם וכו'.
.70

.71
.72

הנבלות במנוי מנהלים.
סגולות ההכשרה של מנהלים.
תקפם של מעשי מנהלים.

 .73פסול מחמת פשיטת רגל.
.74
.75
.76

שברם של מנהלים.
על מנהלים לגלות אם הם מעונינים בחווים.
רשימת מנהלי החברות.

 .77הוראות ע 5אחריות המנהלים וכו'.
 .78כחו של בית המשפט לתת סער במקרים ידועים.
 .79מסירת מודעות בנונע לסכומים שנתקבלו ע"י המנהלים מחטת פיטורם או עם התפטר:
.80

העברת משרה.

.81

מתן עצות מקצועיות אינו עושה אדם למנהל.

חוזים וכו'.
 .82שטרי חליפין ושטרי חוב.
.83

חתימת שטרות ומוסמכים בחו"ל.

 .84חברה רשאית לקבע לה חותמת רשמית לשמוש בחו"ל.

פרוספקט.
.85

הגשת פרוספקט.

 .86דרישות מיוחדות בנונע לפרטי הפרוספקט.
 .87הוראות בנונע להצעת מניות או אגרות חוב למכירה.

 .88חובותיהן של חברות כשלא הוצא פרוספקט.
.89
.90

הנבלה בהכנסת שנויים בתנאים הנוכרים בפרוספקט או בהודעה במקום הפרוספקט.
אחריות להודעות שבפרוספקט.

הקצאת מניות.
 .91הגבלות בהקצאה.
.92
.93

הנבלות בעניו התחלת העסקים.
רשימת המניות שהוקצו.

סעיף תעודות מניות וכו'.
 .94הוצאת תעודות.

;

דמי קומיסיון ונכיון.
 .95הכח להוציא מניות בנכיוו.
 .96הכח לשלם קומיסיון ידוע ,ואמור קבלת קומיסיון או נכיונות אחרים.
 .97חשבון הקומיסיון והנכיונות במאזן.

חברה המסייעת לקנית מניותיה היא.
 .98אסור לחברה להספיק כסף לקנית מניותיה היא.

תשלום רבית מתוך ההון.
 .99כתה של חברה לשלט רבית מתור ההון במקרים ידועים.

חובותיהן של חברות ביטוח.
 .100חברות ביטוח צריכות לפרסם הודעות עפ"י הטופס שבתוספת ח'.
 .101פקדון מאת חברות ביטוח.

פקוח ובקורת חשבונות.
.102

חקירת עסקי החברה ע"י מפקחים.

 .103נחה של החברה למנות מפקחים.
 .104הדיןוהחשבון של המנהלים ישמש ראיה.
 .105מנוי מבקרי חשבונות ושכרם.

חשבונות ומאזן.
 .106על החברה לנהל חשבונות.
 .107תוכ 1המאזן.

 .108פרטי ההלואות וכו' שיכללו בחשבונות השנתיים.
 109תפקידיהם של מבקרי החשבונות.

 .110חתימת המאזן וכו'.
 .111זכותם של חברים ושל בעלי אגרות חוב לקבל העתקות מהמאזן וכו'.

הנהלת עסקים בפחות מכפי המינימום החוקי של החברים.
.112

אסור לחמשיר בהנהלת עסקים בפחות משבעה חברים.

מסירת מסמכים וקיומם.
 .118מסירת מסמכים לחברה.
.114

קיום מסמכים.

3וללויות.
 .115בוררות בין חברות לבין אחרים.
 .116הוראות בנוגע לבוררות.

הכח לבוא לידי פשרה.
 .117הכח לבוא לידי פשרה.
.118
.119

הוראות לשם ארנון חברות מחרש והתמזגות חברות.
הכח לרכוש את המניות החברים המתנגדים לתכנית.

חלק

ה .

אגרות חוב ,משכנתאות ושעבודים.

 .120חלק ה' יחול על אגודות שתופיות.

הכח ללוות וערובה.
 .121כחה של חברה ללוות כספים.
 .122סוני אגרות חוב.
 .123רשות מבית המשפט לשם גוביינא עפ"י אגרות חוב מסוג ידוע.
 .124הכח לערוך שטר נאמנות.

רישום משכנתאות.
.125

.126
.127

פנקס המשכנתאות.
זכותם של בעלי אגרות חוב לעיין בפנקס בעלי אגרות החוב.
רישום משכנתאות ושעבודים.

 .128העתקה משטר הנאמנות תשלח לרושם.
 .129רישום הוצאה לפעל של ערובה.
 .130מפתח לפנקסי המשכנתאות או השעבודים.
 .131רשימת סלוק חוב בפנקס.
.132

תקוז פנקס המשכנתאות.

 .133עונשה של חברה שאינה שולחת פרוטוקולים לרשום.

משגיחים על הכנסות.
 .134דין קדימה לתשלום חובות ידועים מתור האקטיב המובטח ע''י שעבוד רובץ לעומת
.135

.136

תביעות עפ"י השעבוד.
הגשת חשבונות ע''י משגיחים על הכנסות וע''י מנהלים.
הוראות כנוגע למשגיחים על הכנסות ולמנהלים.

 .137חברות וכו' פסולות לשמש משגיחים על הכנסות חברה.

הוצאה מחודשת של אגרות חוב.
.138

הכח להוציא מחדש אגרות חוב שבבר נפדו.

הוראות כלליות.
.139

צועשה עפ"י חוזה לחתום על אגרות חוב.

 .140הכח להוציא שטרי חוב וכו'.

 .141בכל המסמכים המוצאים ע"י חברה צריך לפרט את דבר מנוי משגיח על ההכנסות
או מנהל.

חלק ו .

פרוק עסקים.

הקדמה.
.142

דרכי פרוק עסקים.

.143

חובתם של טי שהיו ושהנם חברים להשתתף בתשלומים.
הגדרת המונח משתתף.
טיבה של חובת משתתף.
משתתפים במקרה מותו של חבר.
משתתפים במקרה שחבר פשט את הרגל.

משתתפים.
.143
.144
.145
,147

סעיף

פרוק עסקים ע"י בית המשפט.

 .148מסבות שבהן יוכל בית המשפט לפרק עסקיה של החברה.
 .149אימתי נחשבת חברה כחברה שאינה יכולה לשלם חובותיה.
 .150השיפוט לפרק חברות 
 .151הוראות בנוגע לבקשות לפרוק עסקי חברה.
.152
.153
.154
.155
.156
.157
.158

תקפו של צו לפרוק עסקים.
התחלת פרוק עסקים ע''י בית המשפט.
כחו של בית המשפט בעיינו בבקשה.
כחו של בית המשפט לעכב משפטים לאחר שהוגשה בקשה לפרוק עסקים.
משפטים יעובבו על יסוד הצו לפרוק עסקים.
כחו של בית המשפט להפסיק פרוק עסקים.
רשאי בית המשפט להתחשב עם רצונם של הנושים והמשתתפים.

מפרקי עסקים רשמיים.
 .159הגדרת ,,מפרק עסקים רשמי''.
 .160דו''ח על מצב עסקי החברה יונש למפרק העסקים הרשמי.
.161

דו''ח ע"י מפרק העסקים הרשטי.

מפיקי טסקיס.
 .162מנויים ,שברם ותארם של מפרקי עסקים.
 .163התאגדות לא תשמש מפרק עסקים.
 .164השמירה על נכסי החברה.

 .165הכח לצוות בנוגע להעברת הבעלות של רכוש החברה.
.166
.167

.168
.169
.170

.171
.172
.173
.174

כחו של מפרק עסקים.
אספות הנושים והמשתתפים.
על מפרק העסקים ליתן ידיעות למפרק העסקים הרשטי.
תשלומי מפרק העסקים לבנק.
בקרת של חשבונות מפרק העסקים.
פנקסים שעל מפרק העסקים לנהלם.
שחרור מפרק עסקים מתפקידו.
השמוש בכחו של מפרק העסקים והפקוח עליו.
השגחת מפרק העסקים הרשטי על מפרק העסקים.

וטדת בקורת ,מנהל עסקים מיוחד ,משגיח על ההכנסות.
.175

ועדת בקורת.

 .176הפרוצידורה של הועדה.
.

.177

הכוח למנות מנהל מיוחד.

 .178הכח למנות מפרק עסקים רשמי כמשגיח על ההכנסות מטעם בעלי אגרות החוב.

סמכותו הרגילה של בית המשפט.
 .179קביעת רשימת המשתתפים.

 .180הכח לדרוש מסירת נכסים.
 .181הכח לצוות שהמשתתפים יפרעו את חובותיהם.
 .182כחו של בית המשפט להוציא דרישות תשלום.
 .183הכח לצוות לשלם את הכספים לבנק.
 .184צו למשתתף הנהו הוכחה מכרעת.

 .185הכח להוציא מן הכלל נושים שלא הוכיחו תביעתם נתור המועד הקבוע.
 .186סידור זכויות המשתתפים;

סעיף

 .187הכח לצוות בנידון תשלום ההוצאות.
 .188ביטולה של חברה.
 .189מסירת כח ידוע של בית המשפט ליד מפרק העסקים.

כח יוצא מן הכלל לבית המשפט.
 .190הכח להזמין אנשים החשודים בהחזקת נכסים של החברה.
 .191הכח לצוות חקירה ודרישה פומבית של מיסדים ,מנהלים וכו'.
 .192הכח לאסור משתתף שנמלט.
 .193כחו של בית המשפט הוא מורחב.

הוצאה לפועל של צווייס וערעורים עליהם.
 .194הכח להוציא לפועל צוויים ולערער עליהם.
 .195ערעורים על צוויים.

פרוק עסקים מרצון.
.196
.197

אימתי תוכ 5חברה 5פרק אח עסקיה מרצון.
התח5ת פרוק עסקים מרצון.

 .198תוצאות פרוק העסקים מרצון על מעמדה המשפטי של החברה.
 .199תוצאות של פרוק עסקים מרצון.
 .200מודעה מאת המפרק ע"ד מנויו.
 .201הבת למלא משרת מפרק שנתפנתה.
 .202אימתי יהא הסדור חובה על הנושים.
 .203כוחו ש 5מפרק העסקים לקב 5מניות וכו' בתורת תמורה לרכוש החברה שנמכר.
 .204סמכות לפנות לבית המשפט.
 .205כחו של מפרק העסקים 5הועיד אספות כ55יות.
 .206אספה סופית וביט51ה ש 5החברה.
 .207הוראות לקריאת אספות של נושים במקרים ידועים.
.208

.209

הוצאות פרוק העסקים מרצון.
זכויותיהם של נושים ומשתתפים 5א תפגענה.

פרוק עסקים בהשגחתו של בית המשפט.
 .210הכח לצוות פרוק עסקים בהשגחתו של בית המשפט.
.211
.212
.213

תקפה של בקשה 5פרוק עסקים כוח.
רשאי בית המשפט 5הביא בחשבון את משאלותיהם של הנושים והמשתתפים.
כחו של בית המשפט למנות מפרק עסקים או לפטרו.

 .214כחו ש 5צו 5פרוק עסקים בהשגחת בית המשפט.

הוראות נוספות.
 .215העתקת הצו תשלח לרושם.
 .216הודעה על החלטת פרוק תפורסם בעתון הרשמי.
 .216הודעה ע 5הח5טת פרוק תפורסם בעתון הרשמי.
 ..217הפרוק יצוין במסמכים המוצאים ע"י החברה.
 .218בטול העברות וכו' משעה שהתחילו בפרוק העסקים.
 .219כל החובות למיניהם חובה להוכיחם.
 .220השמוש בחק המסחר העותומני 5נבי פרוק עסקי חברה שפשטה את הרגי.
 .221בטול פעולות הוצאה לפעל נגד חברה המתפרקת.
 .222הנב5ת זכויות הנושה בהוצאה לפעל או בעקול.
 .223חובתו ש 5המוציא 5פע 5בנוגע לחפצים שלוקחו לשם הוצאה לפעל,
 .224תקפו של שעבוד רובץ.

 .225אפשרות לאשר תכנית כללית לפרוק עסקי החכרה.
 .226כח בית המשפט להטיל תשלומי נזק על מנהלים שחטאו.
 .227ענש על זיון* פנקסים.
 .228ומאות ע"י פקידי חברה בפרוק.
 .229עברית ע"י פקידי חברה בפרוק.

 .230אספות לשם ברוד רצונם של תובעים ומשתתפים.
. .231ספרי החברה ישמשו עדות.
 .232בקרת ספרים.

 .233האחריות מקום של נהלו חשבונות נכונים.
 .234הוראות על משאומתן בתרמית.
 .235מה יעשה בפנקסים ובנירות של חברה שנתפרקה.
 .236כחו של בית המשפט להצהיר שביטולה של החברה בטל.
_
 .237מסירת פרטים וידיעות בנוגע לפרוק עסקים התלוי ועומד.
 .238גבית עדות בארצות שלטונה של ממשלת הוד מלכותו ובכל מקום אחר.
 .239השמוש בחלק זה לגבי חברות שנוצרו עפ''י פקודות קודמות ולגבי חברות נכריות וכוי.
 .240בקשה מטעם היועץ המשפטי לפרק עסקי חברה בלתי רשומה.

לזקנות.
 .241תקנות ומסים לפרוק עסקי חברה.

מחיקת חברות מתות מפנקס הרישום
.242

רושם החברות רשאי למחוק מפנקס הרישום חברות שעברו ובטלו מן העולם.

חלק

ז.

משרד רישום ומסים.

 .243משרד רישום.
 .244מסים,

 .245משרד הרישום הקודם ,פנקסי הרישום הקודמים וכו' ישארו על כנם.
 .246הוצאה לפעל של חובת החברה ,המשגיח או המפרק להגיש הודעות.

חלק

ח.

הפקודה תחול על חברות שנוסדו ונרשמו עפ'י פקודות קודמות או
שנוסדו ונרשמו מחוץ לפלשתינה )אי(.

 .247הפקודה תחול

על

חברות שנוסדו ונרשמו עפ"י פקודות קודמות.

 .248רישום חברות נכריות.
 .249חברה נכריה הרשומה לשם החזקת קרקעות בררו כלל צריכה לקבל תעודה מהנציב העליון.
 .250ההוראות החלות על חברה נכריה.

חלק

ט.

שונות.

מו"מ משפטי ,עברות וכו':
 .251השימוש בכספי קנסות.
 .252שיפוט בעברות מתמידות.
 .253הוצאות משפטיות ע"י חברות שונות בע''מ.

 .254עונש על השמוש במלה "בע''מ" שלא כדין.

התוספת הראשונה,
טופסים של תזכירי התאגדות של חברות.

התוספת השניה.
הסמכויות שתהיינה נתונות לכל חברה וחברה' חוץ אם פורשה כונה הפוכה מזו בתזכיר ההתאגדות

התוספת השלישית.
לוח "א'.

התוספת הרביעית.
הצהרה במקום פרוספקט.

התוספת החמישית.
טופס הצהרה שתפורסם ע"י חברות ביטוח.
התוספת

סרק ככ

הששית.

פקודות :
מס'  18לש' 1929

מסים.

פקודה הבאה להנהיג את חוק החברות.
] 15במאי[1929 ,

סעיף  4של מס'  29לש' 1929

מס' '61 45
מס'  30לש' 1934
מס'  31לש' 1930
1932

5ו

 . 1פקודה זו תקרא פקודת החברות.

מיוס

24.9.29

השם הקצר

חלק א'  מבוא
 (1) .2בפקודה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים דלקמן ,מלבד אם
ענין הכתוב יחייב פירוש אחר 
"תקנות"  פירושן תקנות ההתאגדות של חברה כפי שנוסחו לכתחלה
או כפי ששונו עפ'יי החלטה מיוחדת ,לרבות התקנות הנכללות
בלוח ב' של התוספת לפקודת החברות ,1921 ,או בלוח א' של

תוספת ג' לפקודה זו ,במדה שהן חלות על החברה:
"פנקסים ומסמכים" ו"פנקסים או מסמכים" כוללים חשבונות,
שטרות ,כתבים ומסמכים :

"הון"  כולל הון הניתן להפדות :
"חברה"  פירושה חברה שנוסדה ונרשמה עפ''י פקודה זו או חברה
קיימת :

"בית משפט"

 כשהוא משמש ביחס לחברה ,פירושו בית המשפט שיש

לו שפוט לפרק את עסקי החברה :
"אגרת חוב"  פירושה שטר המוצא ע"י חברה או אגודה שתופית
ובו הבטחה לשלם כסף בזמן פרעון קבוע או בהתקיים תנאי ידוע,
והנותן שעבוד על כל הרכוש והמפעל של החברה או האגודה

השתופית או על חלק מהם; ומונח זה כולל אגרת חוב מסוג "סטוק":

פירוש

מס'  37לש' 1921

"סריה של אגרות חוב"פירושה שתי אגרות חוב או יותר שזכותן
שוה בנוגע לתשלום ולבטחון ,לכשישנו

ו

"מנהל''  כולל כל אדם המשמש במשרת מנהל ,יהא תארו אשר יהיה:

"דיבידנדה של מניות"  כוללת רבית על מניות :
"מסמך"כולל הזמנה למשפט ,הודעה ,צו וכל כתב משפטי אחר ופנקס:
מס'  24לש' 1919
מס'  37לש' 1921

"חברה קיימת "פירושה חברה שנוסדה ונרשמה עפ''י פקודת החברות,
 ,1919או עפ"י פקודת החברות: 1921 ,



פירושו שעבוד על כל הנכסים והמפעל ,או מקצתם,
"שעבוד רובץ"
השייכים באותה שעה לחברה ,ובמצבם המשתנה מזמן לזמן,

ובהתחשב עם זכותה של החברה ליצור משכנתאות מיוחדות או

שעבודים מיוחדים על נכסי החברה או על איזה חלק מהם:
"חברה נכרית"  פירושה כל חברה ,הרשומה מחוץ לפלשתינה )א"י(,
וכן כל התאגדות או שותפות שיש בה יותר מעשרה חברים
ואשר נרשמה או נתאגדה מחוץ לפלשתינה )א"י( :

 ,,ריוח "  כולל דמי פיצוי הדדיים על הפסד וסיוע הדדי בהלואה :

"תקנות כלליות" 

פירושן תקנות כלליות שהותקנו עפ"י פקודה

זו ,לרבות טופסים:

"תזכיר" 

פירושו תזכיר ההתאגדות של חברה כפי שנוסח לכתחלה,

או כפי ששונה בהתאם להוראות פקודה זו :
"קבוע" פירושו ,בכל הנוגע להוראות פקודה זו הנוגעת לפירוק עסקי
החברה ,קבוע עפ"י תקנות כלליות ,ובכל הנוגע להוראות אחרות

של פקודה זו  קבוע ע"י הנציב העליון :
"פרוספקט"  פירושו כל פרוספקט ,הודעה ,מכתב חוזר ,מודעה או
כל הזמנה אחרת המציעות לקהל ,לשם קניה או חתימה ,מניות או

אגרות חוב של חברה :

"רושם

החברות''  או "הרושם"  כשמונה זה משמש בקשר עם

רישום חברות  פירושו הרושם או פקיד אחר המשמש עפ"י
פקודה זו בתפקיד רישום חברות בפלשתינה )א"י( :

"מניה" 

פירושה חלק בקרן המניות של החברה ,לרבות סטוק ,חוץ

ממקום שצוין בו הבדל בין מניות ובין סטוק ,בפירוש או מכללא :
) (2פקודה זאת תפורש לפי החוק האנגלי הדן בעניני חברות.

חלק ב'



יסוד חברה ורישומה באיגודי

שום חברה ,התאגדות או שותפות שיש בה יותר מעשרה חברים לא
.3
תנהל בפלשתינה )א''י( כל עסק שמטרתו רכישת רוחים ע"י החברה ,ההתאגדות
או השותפות ,או ע"י חבריה היחידים ,אלא אם כן נרשמה כחברה עפ"י פקודה
זו או עפ"י פקודת החברות ,1919 ,או עפ"י פקודת החברות  ,1921או נרשמה
עפ"י פקודת האגודות שתופיות:

איסור שותפויות שמספר
חבריהן עולה על מספר
ידוע

מס'  24לש' 1919
מס'  37לש' 1921
פרק כיד

תזכיר ההתאגדות ותקנות ההתאגדות והרישום.
בהתחשב עם הוראות סעיף  ,14רשאים כל שבעה אנשים או יותר
.4
שנתאגדו לכל מטרה חוקית שהיא ,בחתמם את שמותיהם לתזכיר ההתאגדות
ובקיימם את הדרישות האחרות של פקודה זו ביחס לרישום ,ליצור חברה רשומה
בין בערבון מוגבל ובין שלא בערבון מוגבל ,זאת אומרת

אופן יסוד חברה רשומה



)א( חברה שאחריות חבריה מוגבלת בתזכיר כדי סכום שלא נפרע ,לכשלא
נפרע ,על המניות אשר ביד כל .חבר וחבר) ,הנקראת בפקודה זו

"חברה מוגבלת במניות"(  :או
)ב( חברה שאחריות חבריה מוגבלת בתזכיר כדי הסכום שיתחייבו
בו החברים לשלמו לאקטיב של החברה לכשיפורקו עסקיה
)הנקראת בפקודה זו ,,חברה מוגבלת בערבות"( :או
)ג( חברה שאין כל קצבה לערבות חבריה )הנקראת בפקודה זו "חברה
בערבון בלתי מוגבל"(.

.5

) (1התזכיר יהא עליו בול הכנסה של חמש מאות מיל ,והוא יפרט



)א( את שם החברה :

)ב( את מטרות החברה :
)ג( מקום שהחברה מוגבלת במניות או בערבות  שאחריותם של החברים

היא מוגבלת :

תזכיר

החברה

)ד(

בכל חברה המוגבלת במניות ובחברה המוגבלת בערבות,

כשיש

לאותה חברה קרן מניות ,סכום קרן המניות )במטבע של פלשתינה
)א"י( (,מתוך הבחנה בין הון שאינו ניתן להפרות לבין הון הניתן
להפרות ,שבו רוצה החברה להרשם וחלוקתו למניות בנות סכום
מסוים :

)ה( מקום שהחברה מוגבלת בערבות  שכל חבר מתחייב לשלם את
הסכום הדרוש לאקטיב החברה לכשיפורקו עסקיה כל עוד הוא
חבר לה ,או בתוך שנה אחת לאחר שחדל להיות חבר ,לתשלום
החובות וההתחיבויות של החברה שהחברה נתחייבה בהם לפני שחדל
להיות חבר וההוצאות ,המסים והתשלומים שהוצאו לפירוק העסקים
ולסידור הזכויות של המשתתפים בפרעון חובות החברה בינט לבין
עצמם :הסכום יפורש במטבע פלשתינה )א"י( ולא יעלה על סכום
מסוים.

) (2התזכיר יחתם ע"י כל חותם בפני עד אחד לפחות שיקיים את
החתימה.

) (3בכל חברה )בין שהיא מוגבלת במניות ,בין שהיא מוגבלת
בערבות ,בין שאינה מוגבלת( שיש לה קרן מניות 

)א( אין שום חותם על התזכיר רשאי לקחת פחות ממניה אחת :
)ב(

על כל חותם לכתב בצד שמו את מספר המניות שהוא לוקח.

) (4התזכיר יהא בצורת אחד הטופסים אשר בתוספת הראשונה לפקודה
זו או בטופס שיהא דומה להם ככל האפשר לפי המסבות שבדבר.
מטרות שמכללא

נוסף על המטרות המפורטות בתזכיר ,רואין כל חברה הרשומה עפ''י
.6
פקודה זו ,עד כמה שלא פורשה בתזכיר כונה הקובעת את ההפך ,כאילו יש לה
הסמכות לעשות את הדברים המפורשים בתוספת השניה לפקודה זו.

הגבלות לשנוי התזכיר

לא תוכל חברה לשנות את התנאים הנכללים בתזכירה אלא במקרים
.7
ובאופן שבאו עליהם הוראות מפורשות בפקודה זו ,ועד לאותה מדה.

רישום התקנות

) (1אפשר לרשום ,מקום שהחברה מוגבלת במניות ,וצריך לרשום,
.8
כשהחברה מוגבלת בערבות או בלתי מוגבלת ,יחד עם התזכיר ,תקנותהתאגדות
החתומות ע"י החותמים על התזכיר והקובעות תקנות לחברה.

) (2כשיש לחברה קרן מניות רשאית היא לקבל את התקנות הכלולות
בלוח א' של התוספת השלישית לפקודה זו ,כלן או מקצתן ,כתקנות ההתאגדות שלה.

) (3חברה בערבון בלתי מוגבל שיש לה קרן מניות צריכות תקנותיה
לפרש את סכום קרן המניות שבה רוצה החברה להרשם.

מקום שהחברה היא בערבון בלתי מוגבל או מוגבלת בערבות  ואין
לחברה קרן מניות ,תפרטנה התקנות את מספר החברים שבו רוצה החברה להרשם
כדי ליתן לרושם את האפשרות לקבוע את המסים המשתלמים בעת הרישום,

 . 9כל הוראה בתזכיר או בתקנות או בכל החלטה של חברה מוגבלת
בערבות המתכונת לחלק את מפעל החברה לחלקים או לאינטרסים ,תחשב לצרך
פקודה זו כהוראה הקובעת קרן מניות ,הגם שהסכום הנומינלי או מספר החלקים

הוראות בנוגע לחברות
מוגבלות בערנות

או האינטרסים אינו מפורט בהם.

.10
הרי אם אין

חברה מוגבלת במניות שנרשמה אחרי תחלת תקפה של פקודה זו,

השמוש בלוח א.

לד .תקנות רשומות או ,אם נרשמו תקנות במדה שאינן מוציאות מן
הכלל ואינן מתקנות את התקנות של לוח א' בתוספת השלישית לפקודה זו ,תהיינה
אותן תקנות ,עד כמה שאפשר להטילן על החברה ,תקנותיה של החברה באותו
האופן ובאותה מדה כאילו נכללו בתקנות ההתאגדות שנרשמו כחוק.

. 11התקנות תהיינה 
)א( מודפסות בדפוס או במכונת כתיבה

טופס ,בול וחתימת
התקנות
;

)ב( מחולקות לסימנים למספריהם בזה אחר זה :

)ג( נושאות בול של חמש מאות מיל :וכן
)ד( חתומות ע"י כל חותם על תזכיר ההתאגדות בפני עד אחד לפחות
שיקיים את החתימה.

 .12בתנאי שתמלא החברה אחרי תנאי פקודה זו והתנאים הנכללים
בתזכיר החברה ,רשאית חברה עפ"י החלטה מיוחדת לשנות את תקנותיה או להוסיף

עליהן  :וכל שינוי או הוספה שיעשו כאמור יהיו בני תוקף כאילו נכללו לכתחלה
בתקנות ההתאגדות ויהיו כיוצא בזה נתונים לשינויים עפ"י החלטה מיוחדת.

שנוי התקנות ע"י
החלטה מיוחדת

יישום התזכיר

והתקנות

 .13כשפונים בבקשה לרשום חברה עפ"י פקודה זו ימסרו לרושם
החברות העתקה מתזכיר החברה ומתקנות ההתאגדות שלה ,לכשישנן.

יוכל הנציב העליון לאשר
את רישום החברה או
לסרב לכך.

 .14על הרושם להגיש את התזכיר לנציב העליון ,והלה יוכל עפ"י הכרעת
דעתו הגמורה לאשר את רישומה של חברה או לסרב לכך.

הגבלה ברישום
חברות לקרקעות

 (1) .15הרושם לא ירשום שום חברה שמטרתה או אחת ממטרותיה
היא רכישת קרקעות או הכשרתן בכלל בפלשתינה )א"י( אלא אם כן הגישה
החברה תעודה חתומה ע"י הנציב העליון המקנה לה את הסמכות להחזיק
קרקעות בכלל.
) (2רשאי הנציב העליון בכל עת שהיא ,וחייב הוא ,מקום שנתברר
לו שאין החברה מעבדת או משבחת את הקרקעות שהיא רכשתם ,לבטל תעודה
המאפשרת לחברה להחזיק קרקעות בכלל ,ומשיבטל הנציב העליון את התעודה,
יכול בית המשפט לפרק את החברה.

בתנאי שלפני בטלו תעודד ,כזו יודיע הנציב העליון על דבר רצונו לחברה
בכתב ויתן את האפשרות לחברה להשמיע את דבריה כהגנה נגד הבטול.
הפרוצדורה בעת הרישום

.16

כדלקמן:

משיקבל את אישורו של הנציב העליון לרישום החברה יעשה הרושם



)א( ישמור וירשום את התזכיר ותקנות ההתאגדות ,לכשישנן  :וכן
)ב( יצוה לפרסם את התזכיר או תמצית הימנו ,על חשבונה של החברה
בעתון הרשמי.
תשלום מסים

 (1) .17על החברה לשלם מסי רשום ומסי הון בהתאם להוראות פקודה
זו ,אולם שום חברה שלא נוסדה אלא לצורך התמזגות עם חברות קיימות או
לשם סדור מחדש של חברה קיימת בלבד לא תהא חייבת בתשלום מסי רישום על
ההון המקורי או )כפי שיחייב הענין( על החברים.
) (2לצורך סעיף זה רואין חברה כאילו לא נוסדה אלא לצורך
התמזגות עם חברות קיימות בלבד ,כשתשע עשיריות מן ההון המקורי של החברה
מוחזק ע"י בעלי המניות של החברות המתמזגות או ע"י החברות המתמזגות עצמן
וכשהחברה המתמזגת או החברות המתמזגות צריכות להתפרק.

) (3לצורך סעיף זה דינה של חברה כדין חברה שלא נוסדה אלא
לשם ארגון מחדש של חברה קיימת בלבד ,כשתשע עשיריות מהון החברה מוחזקות

ע"י בעלי המניות של החברה המקורית ,ועסקיה של החברה המקורית עומדות
להתפרק.

 (1) .18משנרשם תזכיר של חברה ושולמו המסים שהוזכרו בסעיף
הקודם יעיד הרושם בחתימת ידו שהחברה היא רשומה ,וכשהחברה היא בערבון
מוגבל



תוצאות הרישום

שהחברה היא בערבון מוגבל.

) (2תעודת רשום שניתנה ע"י הרושם לכל התאגדות תשמש עדות
מכרעת שכל הדרישות של פקודה זו בנוגע לרישום וכל הכרוך בזה והקודם
לזה נתקיימו וכי ההתאגדות היא חברה עפ"י פקודה זו.
) (3אם הגיש עורך דין לרושם הצהרה בשבועה שהוא טפל ביסודה
של החברה ,וכי החברה מלאה אחרי כל הדרישות הנ"ל או מקצתן ,יכול הרושם
לקבל את ההצהרה כהוכחה מספקת לקיום הדרישות.

) (4מיום הרישום שהוזכר בתעודת הרישום ,יהוו חותמי התזכיר
ואותם האנשים שיצטרפו מזמן לזמן כחברים לחברה ,חבר אנשים מאוגד בשם
הנכלל בתזכיר ,היכולים להשתמש מיד בכל התפקידים של חברה רשומה ובחותמת

משותפת ,ואולם על תנאי שיהיו החברים חייבים לתרום לאקטיב של החברה
לכשיפורקו עסקיה ,כפי שהוזכר בפקודה זו.

 (1). 19משנרשמו תזכיר החברה ותקנותיה ,יהיו אלה מחייבים את

נח התזכיר והתקנות

החברה ואת חבריה במדה שהיו מחייבים אילו נערכו ע"י כל חבר וע"י החברה ,ואילו
הכילו התחייבות מצד כל חבר ,יורשיו ,אפוטרופסיו והבאים מכחו ומצד החברה
לקיים את כל הוראות התזכיר והתקנות בהתאם להוראות פקודה זו.

) (2פרט לאמור לקמן ,לא יחייב שנוי בתזכיר או בתקנות החברה
שנעשה אחרי תאריך היות האדם לחבר ,שום חבר של חברה אם יהא אותו שנוי
דורש ממנו לרכש או לחתם על יותר ממספר המניות שהיו לו בתאריך העשות
השנוי ,או אם הוא מגדיל באיזה אופן שהוא את האחריות שהיתה חלה עליו בתאריך
השנוי ,לתרום להון המניות או לשלם באופן אחר כסף לחברה:
בתנאי שלא ישתמשו בסעיףקטן זה כל מקום שהחבר הסכים בכתב שהשנוי
יחייב אותו ,בין שההסכמה ניתנה לפני העשות השנוי ובין לאחריו.

 (1) .20בהתחשב עם הוראות סעיף זה ,תוכל החברה עפ"י החלטה
מיוחדת לשנות את הוראות תזכירה בנוגע למטרות החברה עד כמה שיהא צרך
בכך כדי ליתן לה את האפשרות לעשות את המעשים דלקמן 

שנוי מטרות החברה

)א( לנהל את עסקיה ביתר חסכון או ביתר הכשרה  :או
)ב( להשיג את מטרתה העיקרית באמצעים חדשים או מתוקנים  :או
)ג( להרחיב או לשנות את שדד .פעולותיה המקומי  :או
)ד( לנהל איזה עסק אשר בתנאים הקיימים יהא משום תועלת או ברכה

בצירופו לעסקיה של החברה  :או
)ה( להגביל או להזניח כל מטרה מן המטרות המפורשות בתזכיר; או
)ו( למכור או להעביר את כל מפעל החברה או להתמזג עם חברה אחרת
או עם חבר אנשים אחר.

) (2השינוי לא יקבל תוקף עד שלא יקויים ע"י בית המשפט על יסוד
בקשה שתוגש לו ויאושר ע"י הנציב העליון ,ובמדה שיקויים.
)(3

בטרם יקיים בית המשפט את השנוי צריך שיתברר לו



)א( שנמסרה מודעה מספקת לכל בעל אגרות חוב של החברה ולכל אדם

או סוג בני אדם אשר ,לדעת בית המשפט ,ייפגעו עניניהם
ע"י השינוי ,וכן

)ב( בנוגע לכל נושה הרשאי לדעת בית המשפט ,להתנגד והמביע את

התנגדותו באופן שבית המשפט יצוה  שהסכמתו נתקבלה לשנוי
או שנפדו חובו או תביעתו או שבאו אלה לידי גמר או שהובטחו
או שדאגו לכך באופן אחר ,בצורה המניחה את דעת בית המשפט.
בתנאי שרשאי בית המשפט לותר ,מסיבות מיוחדות ,לגבי כל אדם או סוג בני
אדם ,על המודעה הדרושה עפ"י סעיף זה.

) (4יוכל בית המשפט ליתן צו המקיים את השינוי כולו או מקצתו
ובאותם התנאים שהוא ימצא לנכון ,ויכול הוא ליתן צו בנוגע להוצאות כפי
שימצא לנכון.
) (5בשעה שבית המשפט נוהג לפי הכרעת דעתו עפ"י סעיף זה עליו
להתחשב עם הזכויות והאינטרסים של חברי החברה ,או של איזה סוג מהם וכמו
כן עם הזכויות והאינטרסים של הנושים ,ואם ימצא לנכון ,יכול הוא לדחות את
המו"מ המשפטי למען אפשר יהיר .לעשות סידור באופן המניח את דעתו .לשם קנית

האינטרסים של החברים המתנגדים; ויכול הוא יליתן אותן ההוראות ואותם

הצוויים שימצא לנכון להקלתו של הסידור או להגשמתו:
בתנאי ששום חלק מהון החברה לא יוצא לקניה כזאת.

) (6אם קיים בית המשפט את השנוי ,תגיש החברה את השנוי לנציב
העליון וזה יוכל עפ"י הכרעת דעתו הגמורה לאשר או לאסור שנוי כזה :אם אישר
הנציב העליון את השנוי ,יודיע הרושם לחברה את דבר האשור ,ומשהודיע
על כך תמסור החברה לרושם בתוך חמשה עשר יום העתקה נדפסת או כתובה
על המכונה של התזכיר כפי שנשתנה ,והרושם ירשום את התזכיר המתוקן ויקיים
את רישומו בחתימתו ,והתעודה תהא הוכחה מכרעת שמלאו אחרי כל דרישותיה
של הפקודה הזאת בנוגע לשינוי ,לקיום ולאישור ,ומכאן ואילך יהיה התזכיר ,כפי

שנשתנה ,תזכירה של החברה.
) (7יכול בית המשפט להאריך בכל עת את המועד למסירת מסמכים
עפ"י סעיף זה עד לאותו זמן שימצא לנכון.
)(8

חברה שלא הגישה לרושם כל מסמך שדרוש למסרו עפ"י סעיף

זה תהא צפויה לקנס של עשרה פונטים בעד כל יום שבו היא מתמידה בעברה.

 (1) .21כל חברה תשלח לכל חבר עפ"י בקשתו ולאחר תשלום מס
של המשים מיל ,או כל סכום פחות אחר שהחברה תקבענו ,העתקה מהתזכיר
ומתקנות ההתאגדות ,לכשישנן ,וכל חברה תשלח לכל חבר עפ"י בקשתו העתקות
מכל צו המשנה את תזכיר ההתאגדות של החברה תמורת תשלום שלא יעלה על
מחירו הנדרש ע"י החברה.
) (2חברה שאינה ממלאת אחרי הדרישות דלעיל שבסעיף זה הריהי

צפויה על כל עברה לקנס של פונט אחד  :וכל מנהל ,מנהל עסקים ,מזכיר או פקיד
אחר המרשה ביודעין או בצדיה הזנחה כזאת יאשם בעברה ויהא צפוי לעונש
כיוצא בזה.
)(3

מקום שנעשה שנוי בתזכיר של חברה ,תכיל כל העתקה של

התזכיר שהוצא אחרי יום השנוי ,את השנוי שנעשה.

) (4אם תוציא חברה לאחר יום השנוי בתזכירה כל העתקה של
התזכיר שאיננה מכילה את השנוי ,תהא החברה צפויה לקנס של פונט אחד בעד כל
העתקה שהוצאה ,וכל מנהל ,מנהל עסקים ,מזכיר או פקיד אחר של החברה המרשה
ביודעין או בצדיה הוצאה כזו יאשם בעברה ויהא צפוי לעונש כיוצא בזה.

העתקות מהתזכיר
ותקנות ההתאגדות
תנתנה לחברים

שטות.
שמה של חברה

 .(1) .22בהתחשב עם הוראות פקודה זו ,תהא המלה
המלה האחרונה בשמה של כל חברה המוגבלת במניות או בערבות.

"בע"מ"

) (2לא תרשם שום חברה ,אלא בהסכמת הנציב  העליון ,בשם
המכיל את המלים "מלכותי" או "קיסרי" או "עירוני" או "בעל טשרטר" או המביע
או שכונתו להביע ,לדעת הרושם ,את חסותו של הוד מלכותו או של חבר מחברי
ביתהמלכות או של הנציב העליון או שיכות לממשלת הוד מלכותו או לכל מחלקה
ממחלקותיה או לכל עיריה או רשות מקומית אחרת או לכל חברה או אגוד שנרשם
עפ"י טשרטר מלכותי.
) (3שים חברה
כן הסכים הנציב העליון לכך.

לא

תרשם בשם המכיל את המלה "שתופי" אלא אם

) (!) (4שום חברה שאינה התאגדות שאפשר לרשמה עפ"י סעיף 23
בלא תוספת המלים "בע"מ" לשמה ,לא תרשם בשם המכיל את המלים "לשכת
מסחר".

)"( חברה שנרשמה בשם המכיל את המלים "לשכת מסחר" והנציב
העליון בטל את הרשיון שניתן עפ"י סעיף  ,23ישונה השם של החברה ,בתוך
ששה שבועות מיום הבטול או בתוך זמן ארוך יותר שהנציב העליון ימצא לנכון
לקבעו ,לשם אחר שאיננו מכיל את המלים "לשכת מסחר' /ואם לא ישונה שם

החברה כאמור תהא החברה צפויה לקנס של חמשים פונט בעד כל יום שבו
היא מתמידה בעברה.
)"(1

בכל מקרה כדלעיל תכיל ההודעה שעל הנציב העליון לתתה לחברה

בהתאם לסעיףקטן ) (4של הסעיף  ,23על דבר רצונו לבטל את הרשיון הנ''ל,
גם הודעה על דבר הוראות הפסקא הקודמת של סעיףקטן זה.

) (5שום חברה לא תרשם בשם המכיל את המלים "אגודת בנין",
הסמכות לותר על "בע"מ"
בשמן של חברות
צדקה וחברות אחרות

 (1) .23אם הוכיחו ברורות לנציב העליון ,שהתאגדות העומדת להוסד
כחברה בערבון מוגבל ענינה טפוח ושפור מסחר ,אמנות ,מדע ,צדקה או כל מטרה
מועילה אחרת וכי חברה זאת אומרת להשתמש ברוחיה ,לכשיהיו ,או בהכנסה
אחרת לטפוח מטרותיה ולאסור על כל תשלום דיבידנדים לחברים ,יוכל הנציב
העליון לצוות ברשיון שההתאגדות תרשם כחברה בערבון מוגבל בלא תוספת
המלים "בע"מ" לשמה וההתאגדות תוכל ,איפוא ,להרשם בצורה זו.

) (2רשיון מאת הנציב העליון עפ"י סעיף זה יוכל להנתן באותם
התנאים ועפ"י אותן התקנות שהנציב העליון ימצא לנכון ,ותנאים ותקנות אלד.

יהיו מחייבים את החברה ,ואם יצוה כך הנציב העליון יהיו נכללים בתזכיר ובתקנות
או באחד ממסמכים אלה.
)(3

משנרשמה ההתאגדות תהנה מכל הזכויות אשר לחברה בערבון

מוגבל ,ותחולנה עליה כל ההתחייבויות חוץ מחובת השמוש במלה "בע"מ" כחלק
מן השם וחובת פרסום השם ומשלוח רשימות החברים לרושם החברות ופרסום

דו"ח במקום פרוספקט.

) (4רשיון עפ"י סעיף זה ניתן להבטל ע"י הנציב העליון בכל עת
שהיא ,ומשנתבטל ירשום הרושם בפנקס את המלה "בע"מי' בסוף שמד .של
ההתאגדות ,ומאותה שעד .תחדל ההתאגדות ליהנות מאותם הזכויות והפיטורים
הניתנים עפ"י סעיף זה:

בתנאי שבטרם יבוטל רשיון ימסור הנציב העליון להתאגדות הודעה בכתב
שברצונו לעשות זאת ויתן לה האפשרות להשמיע את טענות ההתנגדות שלה
לבטול הרשיון.

 (1) .24אין לרשום חברה בשם שהוא כשמה של חברה או שותפות
הקיימת כבר והרשומה בפלשתינה )א"י( או בשם הדומה כל כך לאותו השם שיש
בו כדי להטעות ,חוץ אם החברה או השותפות הקיימת עומדת להתפרק והיא
מביעה את הסכמתה באותו האופן שידרוש הרושם.
)(2

חברה שנרשמה בשגגה או באופן אחר ,בשם שהוא כשמה של

חברה או שותפות אחרת שנרשמה קודם לכך או בשם הדומה כל כך לאותו השם
עד שיש בו כדי להטעות ,ולא קבלה הסכמה לכך כדלעיל ,יכולה החברה שהוזכרה
ראשונה לשנות את שמה באשורו של הרושם.

) (3אם סבור הרושם שחברה העומדת להוסד רוצה ליטול לעצמה
איזה שם למטרה בלתי כשרה או למטרת תרמית ,יכול הוא לסרב לרשום אותה
חברה באותו שפ.
) (4יכולה חברה לפנות לבית המשפט בבקשה למנוע כל אדם ,שותפות
או חברה או אגודה ,וכל אדם ,שותפות או אגודה יוכלו לפנות לבית המשפט
בבקשה למנוע כל חברה שנטלה לעצמה שם שהוא כשמם או הדומה לו כל כך

שם החברה צריך
שלא יהא מטעה

עד שיש בו כדי להטעות ,מלהשתמש באותו השם ,ובית המשפט יוכל אז למנוע
כל אדם ,שותפות אגודה או חברה כאלה מלהשתמש באותו השם :

בתנאי שבית המשפט לא יעשה כזאת אם הוכיחו האדם ,השותפות ,האגודה
או החברה שיש להם זכות קודמת לשמוש בשם.
הפרוצדורה בעת
שנוי השם

 (1) .25יכולה כל הברה לשנות את שמה עפ"י החלטה מיוחדת ובאשורו
של הרושם ובהרשאתו של הנציב העליון שתנתן בכתב.

) (2חברה ששינתה את שמה ירשום הרושם את השם החדש בפנקס
תחת השם הקודם והוא יוציא תעודתרשום עם השנויים באופן שיתאים למצב.
)(3

שנוי שם של חברה לא יפגע בזכויותיה והתחייבויותיה של

החברה ולא יפסול כל מו"מ משפטי מטעם החברה או נגדה וכל מו"מ משפטי שהיה
אפשר להמשיכו או להתחיל בו נגדה בשמה הקודם ,אפשר להמשיכו או להתחיל בו
נגדה בשמה החדש.

חלק ג  .קרן מניות ,רשימות החברים ,אחריותה של החברה
ואחריותם של המנהלים.
חלוקתם קרן המניות.
הגדרת ה ונח חבר

 (1) .26החותמים על תזכירה של החברה יחשבו כאילו הסכימו להיות
חברים לחברה ,ובהרשמה ירשמו בתור חברים בפנקס החברים שלה.
) (2כל אדם אחר המסבים להיות חבר לחברה ושמו רשום בפנקס
החברים שלה ,יהיה חבר לחברה.

סמון כל מניה במספר
הוצאת תעודות מניה
למוכ"ז ותקפן

.27

כל מניה בחברה בעלת קרן מניות תסומן במספר מתאים.

.28
בנוגע לכל מניות שכבר נפרעו משלם או בנוגע לסטוק תעודה בחותמתה
) (1חברה המוגבלת במניות ותקנותיה מרשות זאת יכולה להוציא

הרשמית המעידה שלבעל התעודה זכות הקנין במניות או בסטוק המפורטות בה,
ויכולה היא לסדר סדורים ע"י שוברים או באפן אחר לתשלומי רוחים בעתיד על
המניות הנכללות בה שתקרא בפקודה זו בשם ,,תעודת מניה למוכ"ז".

) (2תעודת מניה למוכ"ז תזכה את המחזיק בה במניות המפורטות
בה ,ומותר להעביר את המניות ע"י מסירת התעודה,

) (3בהתחשב עם תקנות החברה יהא המוכ"ז של תעודת מניה זכאי,
בהחזירו את ותעודתו לביטול ,לדרוש :ששמו ירשם כחבר בפנקס החברים!
והחברה תהא אחראית לכל הפסד שנגרם לכל אדם מחמת שהחברה רשמה בפנקסה
את שמו של המוכ"ז כבעל המניות המפורטות בה מבלי שהוחזרה התעודה לחברה
ונתבטלה.
) (4מקום שתקנות החברה מורות בכך ,יוכל מי שיש בידו תעודת
מניה למוכ"ז ,להחשב כחבר לחברה בגדר פקודה זו בין במלא מובנה של המלה
חבר ,או לשם המטרות המפורטות בתקנות בלבד ,ואולם הוא לא יהא מוכשר לשמש
מנהל או מנהל עסקים של החברה מפאת המניות או הסטוק המפורטים בתעודה
למוכ"ז מקום שאותה הכשרה דרושה עפ"י התקנות ,חוץ אם הפקיד אצל החברה
תעודות מניה למוכ"ז כדי ערך ההון הנומינלי הדרוש להכשרה כזאת.
 (1) .29כל חברה תערוך בספר אחד או יותר פנקס לחבריה ותרשום
בו את הפרטים דלקמן 
)א( שמותיהם וכתבותיהם של החברים ,ואם יש לה לחברה הון מניות,
חשבון המניות אשר לכל חבר מתוך סימון כל מניה במספרה,
וחשבון הסכומים שנפרעו איו שהוסכם עליהם שיחשבו כאילו נפרעו

על המניות של כל חבר :

)ב( היום שבו נרשם כל אדם בפנקס כחבר:
)ג( היום שבו חדל כל אדם להיות חבר!

)ד( הסכומים שתשלומם נדרש ,לכשישנם ,המגיעים עוד על מניותיו
של כל חבר.

) (2שום מודעה על הקדשות )טרסט( ,בין שהיא מפורשת בין
מכללא ובין מתוך דיוק לא תרשם בפנקס ולא תקובל ע"י הרושם בנוגע לאיזו
חברה שהיא.

) (1) (3כל חברה שיש לה יותר מחמשים חבר יהא לה מפתח
אלפביתי )אינדקס( של שמות חברי החברה ,ועליה להכניס לתוך המפתח כל שנוי
שנעשה בפנקס החברים בתוך ארבעה עשר יום מיום העשות השנוי ,חוץ אם היה
פנקס החברים עצמו ערוך בדרך אלפביתית.

פנקס החברים

) (iiהמפתח ,שאפשר לו שיהא ערוך בצורה של כרטיסיה ,יכיל את
כל הפרטים הנחוצים בנוגע לכל חבר כדי לאפשר למצוא את חשבונו של אותו
חבר על נקלה.

) (4החל מיום רישום החברה ,ישמרו פנקס החברים והמפתח ,במשרד
הרישום של החברה ומלבד באותם הזמנים שבהם יהא הפנקס סגור עפ"י
הוראותיה של פקודה זו ,יהא פתוח בכל שעות העבודה המתאימות ,לעיון לכל
חבר חנט ,ולכל אדם אחר בתשלום של חמשים מיל או סכום פחות אחר כפי
שתקבע החברה לכל עיון.
)(!) (5

כל חבר או כל אדם אחר יוכל לדרוש העתקה מן הפנקס או

מכל חלק הימנו לכשישלם עשרה מיל או סכום פחות אחר שתקבע החברה לכל
מאה מלים או חלק מהן שדרוש להעתיקן.

)"( החברה תשלח כל העתקה הנדרשת כאמור לדורש אותה בתוך
עשרה ימים מיום התקבל הדרישה ע"י החברה.

) (6תוכל החברה ,נפרסמה מודעה בעתון הנפוץ במחוז שבו נמצא
המשרד הרשום של החברה והנדפס בשפה שבו מנהלת החברה בדרך כלל את
עסקיה ,לסגור את פנקס החברים ואת המפתח לכל זמן או זמנים שלא יעלו בסך
הכל על שלושים יום בשנה.

) (7אם סרבו לתת לאדם לעיין בפנקס חברי החברה יוכל בית
המשפט ליתן צו ולהכריח לפתוח את הפנקס מיד לעיון ,או לצוות שההעתקות
הנדרשות תשלחנה לדורשיהן.
)(8

חברה שאינה ממלאה אחרי הוראות הסעיפיםהקטנים ),(3) ,(1

) (4ו ) (5תהא צפויה לקנס של חמשה פונטים בעד כל יום שבו נמשכת העברה;
וכל מנהל עסקים ,מזכיר או פקיד אחר של החברה המרשים ביודעין לעבור את
י

העברה יאשמו בעברה ויהיו צפויים לקנס כיוצא בזה.
רשימה בספר בקת

מתן תעודת מניה

 (1) .30בשעה שהיא מוציאה תעודת מניה למוכ"ז תמחק החברה מתוך
פנקס החברים שלה את שם החבר הרשום בו אותה שעה כבעל המניות המפורטות
בתעודה כאילו חדל להיות חבר ותרשום בפנקס את הפרטים דלקמן :היינו



)א( העובדה כי התעודה הוצאה:

)ב( הודעה ע"ד המניות או הסטוק הנכללות בתעודה וסימון כל תעודה
במספר המיוחד; וכן

)ג( תאריך הוצאת התעודה.
) (2עד שלא הוחזרה התעודה יחשבו הפרטים דלעיל כפרטים

הטעונים רישום בפנקס החברים עפ"י פקודה זו ,ובזמן החזרת התעודה צריך לרשום
את יום ההחזרה כאילו היה זה היום שבו חדל אדם להיות חבר.
.31

) (1המניות או האינטרסים האחרים של כל חבר בחברה יהיו נתונים

מניוון תהיינה
נתונות להעברה

להעברה באופן שנקבע בתקנות החברה.

) (2בהתחשב עם הוראות סעיף זה ,תרשום החברה בפנקס החברים
שלה בקשת האדם המעביר כל מניה או אינטרס בחברה את שמו של האדם הזוכה
בהעברה באותו האופן ובאותם התנאים כאילו הוגשה הבקשה ע"י האדם הזוכה
בהעברה.

) (3לא יורשה לשום חברה ,למרות כל הכתוב בתקנותיה ,לרשום
העברת מניות של החברה אלא אם כן נמסר לה לחברה שטרהעברה מתאים.

בתנאי ששום דבר האמור בסעיףקטן זה לא יפגע בסמכותה של החברה
לרשום כבעל מניות כל אדם שעברה אליו זכות על מניות עפ"י הוראות החק.

) (4אם הגיש אדם לחברה כל מסמך שדי בו להוכיח לפי החוק שהוא
השיג אשור צואה או קבל מנוי בתור מנהל עזבון ,תכיר בו החברה ,למרות כל
הכתוב בתקנותיה ,כהוכחה מספקת לאשור או למנוי.

.32

העברת מניות שנעשתה כדי להשתמט מאחריות כבעל מניות,

בתמורה נומינלית או בלא כל תמורה או לאדם שאינו בר יכולת כספית ברורה

העברות בתרמית
לא תוכרנה

למלא את התחייבויותיו כבעל מניות ,חזקה עליה שהיא העברה בתרמית ,ואין

החברה או בית המשפט צריכים להכיר בה ,ואף לא מפרק העסקים בפרוק עסקיה
של החברה ,חוץ אם קבל צו לכך מבית המשפט.
 .33העברת מניה או אנטרס אחר של חבר החברה שמת שנעשתה ע''י
האפטרופוס או מנהל העזבון ,תהא בת תוקף ,הגם שהאפטרופוס או מנהל העזבון
בעצמו אינו חבר ,כאילו היה בעצמו חבר בעת עריכת שטרההעברה,

העברה ע"י האפטרופוס

או מנהל העזבון

הפנקס ישמש הונחה

סמכותו של בית המשפט
לתקן את הפנקס

 .34פנקס החברים ישמש הוכחהלכאורה לכל הענינים שהפקודה הזאת
דורשת או מרשה לכלול אותם בו.

.35

) (1אט



)א( נרשם שמו של אדם בפנקס מבלי כל סבה מספקת או הושמט ממנו
מבלי כל סבה מספקת ,או

)ב( לא נרשם בפנקס או חל עכוב שלא לצורך ברישום העובדה שאיזה
אדם חדל להיות חבר,
הרי האדם שנעשה לו עוות דין או כל חבר לחברה ,או החברה ,יוכלו לפנות
לבית המשפט בבקשה לתקן את הפנקס; ובית המשפט יוכל לדחות את הבקשה
או לצוות לתקן את הפנקס ולצוות שהחברה תשלם כל דמי נזק שנגרמו לצד
שנעשה לו עוות דין.

) (2כשיבוא בית המשפט לדון בבקשה המוגשת עפ"י סעיף זה יוכל
בית המשפט להחליט בענין כל שאלה .המתיחסת לזכותו של כל אדם שהנהו צד
לבקשה בדבר רישום שמו בפנקס או השמטתו ממנו ,בין שהשאלה מתעוררת
בין החברים או אנשים המתימרים להיות חברים בינם לבין עצמם ,או שהיא
מתעוררת בין אלה מצד אחד ובין החברה מצד שני( ובכלל רשאי הוא להחליט
בכל שאלה שצריך או ראוי להחליט בה בנידון תקון הפנקס.
) (3חברה הנדרשת עפ"י פקודה זו לשלוח רשימה של חבריה לרושם
החברות ,הרי בשעה שבא בית המשפט ליתן צו לתקון הפנקס ,יצוה למסור לרושם
מודעה על התקון.
רשימה שנתית של
החברים ותמצית ד"וח

 (1) .36כל חברה שיש לה הון מניות תערוך לפחות אחת בשנה דו''ח
המכיל רשימה של האנשים שהנם חברים לחברה ,ביום הארבעה עשר אחרי
האספה הכללית מן המנין הראשונה או אחרי האספה היחידה בשנה ,וכמו"כ מכל
האנשים שחדלו להיות חברים לחברה מאז יום הדו''ח האחרון ,או אם היה זה
הדו"ח הראשון ,מאז יסודה של החברה.
)(2

הרשימה צריכה לפרט את השמות ,הכתובות ומשלחי היד של

כל אלה שהיו או שהנם חברים הנזכרים בה ומספר המניות אשר ביד כל אחד מן
החברים הקיימים ביום ההודעה ,ועליה לציין את המניות שהועברו מאז יום

ההודעה האחרונה או ,אם היה זה הדו"ח הראשון ,מאז נרשמה החברה כאיגוד ע"י

אנשים שהנם עוד חברים ושחדלו להיות חברים ותאריך רשום ההעברה ,ואם
השמות בהודעה זו אינם מסודרים באופן אלפביתי ,תצורף להודעה מפתח
אלפביתי שיאפשר למצא על נקלה את שמו של ליל איש המופיע ברשימה.
) (3הדו"ח יכיל גם את הכתובת של המשרד הרשום של החברה
וגם תמצית המבחינה בין מניות שניתנו במזומנים ומניות שניתנו שלא במזומנים
ואשר נפרעו כלן או מקצתן ,וכן יפרט את הפרטים דלקמן:

)א( סכום הון המניות של החברה ומספר המניות שהון זה מחולק בו :
)ב( מספר המניות שנלקחו מתחלת קיומה של החברה עד יום הדו"ח;

)ג( סכום הכסף שכבר נדרש תשלומו על כל מניה :
)ד( הסך הכולל שנתקבל מדרישותהתשלום :

)ה( הסך הכולל של הדרישות שעוד טרם נפרעו :
)ו( הסך הכולל של הסכומים ששולמו בתורת קומיסיון על מניות או
אגרות חוב או שניתנו בתורת הנחה על אגרות חוב מאז הדו"ח

האחרון ,לכשישנם:

)ז( הסך הכולל של המניות שבוטל ערכן :
)ה( הסך הכולל של מניות שניתנו עליהן תעודות מניה למוכ"ז עד ליום

הדו"ח :
)ט( הסך הכולל של תעודות מניה למוכ"ז שניתנו ותעודות מניה שהוחזרו

מאז הדו"ח האחרון:

)י( מספר המניות הנכללות בכל תעודת מניה למוכ"ז :
)י"א( המספר והסכום של מניות החברה שהוצאו והניתנות להפדות:

)י"ב( כל אותם הפרטים על האנשים שהם מנהלי החברה ביום מתן
ההודעה שצריך לכלול אותם עפ"י סעיף
החברה בנוגע למנהלים(

76

בפנקס המנהלים של

)י"ג( הסכום הכולל של כל החובות המוטלים על החברה לפי כל
המשכנתאות והשעבודים הטעונים רישום אצל רושם החברות

עפ"י פקודה

זו.

) (4כל חברה שאין לה הון מניות תערוך לפחות אחת לשנה דו"ח
שיכיל

:
)א( את הכתובת של המשרד הרשום של החברה:
)ב( כל אותם הפרטים על האנשים שהם מנהלי החברה ביום הדו"ח

שצריך לכלול אותם עפ"י סעיף  76בפנקס המנהלים של החברה
בנוגע למנהלים;
)ג( הסכום הכולל של כל החובות המוטלים על החברה
המשכנתאות והשעבודים הטעונים רישום אצל רושם
עפ"י פקודה זו.
)(5

לפי כל

החברות

לעולם יכיל הדו"ח השנתי העתקה כתובה ,מאושרת ע"י מנהל או

מנהל העסקים או המזכיר של החברה כהעתקה נכונה של המאזן האחרון שבוקר
ע"י רואיהחשבונות של החברה בצרוף כל מסמך שצריך לצרפו עפ"י החוק למאזן,
יחד עם העתקה מהדיןוהחשבון של רואיהחשבונות על המאזן שיאושר כאמור,
ואם נערך המאזן שלא בשפה האנגלית ,העברית או הערבית יצורף לו תרגום
לאנגלית מאושר כתרגום נכון באפן הקבוע:
בתנאי שאם לא נערך המאזן האחרון מפאת צורתו עפ"י דרישות החק
הנוהג ביום שבוקר המאזן ע"י רואיהחשבונות ,תתוקן ההעתקה ותשוכלל כדי
להתאימה לדרישות החק :ועל ההעתקה יכתב שהיא תוקנה כאמור.

) (6את הדו"ח השנתי צריך להכניס בחלק מיוחד של פנקס החברים
וצריך לגמר אותו בתוך ארבעה עשר יום אחרי היום הארבעה עשר שהוזכר לעיל,
ועל החברה לשלוח מיד לרושם העתקה חתומה ע"י המנהל ,מנהל העסקים של
החברה או ע"י מזכירה.

)(7

הזכרת המשרד הרשום של החברה בתוך הדו"ח השנתי לא

תחשב כמלוי חובתה של החברה עפ"י סעיף  59של פקודה זו להודיע לרושם
החברות את מקום המצאו של המשרד הרשום וכל שנוי שחל בזה.
) (8חברה שלא מלאה אחרי סעיף זה תהא צפויה לקנס של שני
פונטים לכל יום שבו נמשכת העברה ,וכל מנהל ,מנהל עסקים ,מזכיר או פקיד אחר

של החברה המרשים זאת ביודעין או בזדון יאשמו בעברה ויהיו צפויים לעונש
כיוצא בזה.

 .37אם אין הוראות אחרות בתזכיר או בתקנות תהא למניות החברה
הזכות להשתתף ברוחים המתחלקים של החברה חלק כחלק! אפס כי חברה שיש
לה קרן מניות ,תוכל ע"י תזכירה או תקנותיה לחלק את הונה למניות מסוגים
שונים ויכולה היא לזכות מניות מסוגים שונים בזכויות שונות בנידון דיבידנדים
ובנידון השתתפות ביתרת הנכסים לכשיתפרקו עסקיה של החברה.

זכויות בעלי המניות
לקבלת רוחים

 (1) .38בהתחשב עם הוראות סעיף זה ,תוכל חברה שערבונה מוגבל
במניות ,שתקנותיה מרשות אותה בכן' להוציא מניות בכורה העומדות להפדות
או שיש לה ברירה לחברה לפדותם.

הוצאת מניות הניתנות

בתנאי 

)א( שאותן מניות לא תפדינה אלא בכספי הרוחים של החברה אשר
אלמלא זאת היו מתחלקים בתור דיבידנדה ,או בכספי הוצאה חדשה

של מניות הנעשית לשם פדיון כזה :

)ב( אותן מניות לא תפדינה אלא אם כן שולמה תמורתן במלואה :
)ג( מקום שמניות כאלה נפדות שלא בכספי הוצאה חדשה ,הרי
מתוך הרוחים שאלמלא זאת היו מתחלקים כדיבידנדה ,יקציבו לתוך
קרן שמורה שתקרא "הקרן השמורה לפדיון ההון" ,סף השוה לסכום
שמשתמשים בו לשם פדיון המניות ,והוראות פקודה זו בנוגע
להקטנת הון מניות של חברה תחולנה ,עם ההגבלות דלקמן ,כאילו
היתה הקרן השמורה לפדיון ההון ,הון של החברה הבא מתוך
מניות ששולמו
>

)ד( אם נפדות מניות כאלה בכספי הוצאה חדשה ,ואם בשעת הפדיון צריך
להוסיף הענקה מיוחדת ,מקציבין את כספי ההענקה מתוך הרוחים
של החברה ,בטרם תיפדינה המניות,

להפדות

)(2

)(1

חברה שהוציאה מניותבכורה הניתנות להפדות ,יכיל כל

מאזן שלה הודעה שתפרט את החלק של ההון המוצא של החברה המורכב ממניות
כאלה ואת התאריך שבו או לפניו עומדות מניות אלו לפדיון או יש עליהן זכות פדיון.

) (iiחברה שאינה ממלאת אחרי הוראות סעיףקטן זה ,תהא צפויה
לקנס של מאה פונט ,וכל מנהל ,מנהל עסקים ,מזכיר או פקיד אחר של החברה
המרשה ביודעין ובזדון את העברה יאשמו בעברה ויהיו צפויים לעונש כיוצא בזה.

) (3בהתחשב עם הוראות פקודה זו ,אפשר לו לפדיון מניות הבכורה
שעפ"י הפקודה להעשות באותם התנאים ובאותה הצורה שתקנות החברה
יקבעו אותם.
אפשר להוציא מניות
רגילות במקום מניות
שנפדו

 (1) .39חברה שפדתה או עומדת לפדות מניות בכורה ,בהתאם לסעיף
הקודם ,יהא כהה יפה להוציא מניות בסכום שלא יעלה על השווי הנומינלי של
המניות הפדויות או העומדות להפדות ,כאילו לא הוציאו אותן מעולם ,ובהתאם
לכך לא תחשב הוצאת מניות כאלה כהגדלת הון המניות של החברה לגבי החוקים
המטילים חובת בולים:

בתנאי שאם הוציאו מניות חדשות קודם לפדיון המניות הקודמות לא יהא
דינן של המניות החדשות ,בנוגע לחובת בולים ,כדין מניות שהוצאו עפ"י סעיף
זה אלא אם כן פדו את המניות הקודמות בתוך חדש ימים אחרי הוצאת המניות
החדשות.

) (2מקום שהוציאו מניות חדשות עפ"י הסעיףהקטן הקודם ,הרי
למרות כל הכתוב בפקודה זו תוכל החברה להשתמש בקרן השמורה לפדיון ההון,
בסכום שלא יעלה על השווי הנומינלי של המניות שהוצאו מחדש ,לשם תשלום
מניות החברה שלא הוצאו ושעומדים להוציאן לחברי החברה כמניות הענקה
ששולמו במלואן.
השתתפות ברוחים
בחברות המוגבלות
בערבות

 .40שום אדם שאינו חבר בחברה לא יהא זכאי להשתתף ברוחים
הנועדים לחלוקה של חברה המוגבלת בערבות ואשר אין לה הון מניות ,וכל
הוראה המתנגדת לכך בתזכיר או בתקנות או בכל החלטה מהחלטות החברה
תחשב לבטלה.

סמכותה של החברה
לסדר תשלום סכומים
שוניט על המניות

 .41חברה שתקנותיה מרשות אותה בכך תוכל לעשות את אחד המעשים
דלקמן או אחדים מהם.

)א( לסדר בזמן הוצאת המניות שתהא קיימת פדות בין בעלי המניות בנידת
הסכומים וזמני התשלומים של דרישות התשלומים על המניות;
)ב( לקבל מכל חבר המסכים לכך את כל הסכום שנשאר בלתי פרוע על
כל מניה שברשותו או חלק הימנו ,אם לא נדרש תשלומו של אותו
הסכום.

)ג( לשלם דיבידנדה בערך יחסי לסכום ששולם על כל מניה מקום ששולם
על מניות ידועות סכום גדול יותר מאשר על מניות אחרות.

 .42חברה שתקנותיה מרשות אותה בכך ,תוכל לבטל מניות בשל אי
תשלום סכומים שנדרש תשלומם בהתאם להוראות תקנותיה.

.43

) (1חברה המוגבלת במניות או חברה המוגבלת בערבות ואשר יש

לה הון מניות ,הרי אם תקנותיה מרשות אותר .בכך ,תוכל לשנות את תנאי התזכיר
שלה עפ"י החלטה מיוחדת כדלקמן ,זאת אומרת ,היא תוכל 
)א( להגדיל את הון המניות שלה ע"י הוצאת מניות חדשות בסכום

שתמצא לנכון:
)ב( למזג ולחלק את כל הון המניות שלה או חלק הימנו למניות בעלות

סכום גדול יותר מהמניות הקיימות שלה

>

)ג( להמיר את כל המניות הנפרעות שלה או מקצתן ל"סטוק" ולהמיר

שנית את הסטוק הזה למניות נפרעות מאיזה סוג שהוא:
)ד(

לחלק את מניותיה או מקצתן למניות בעלות סכומים יותר קטנים
מאלה הקבועים ע''י התזכיר ,ואולם באופן שבחלוקה יהיה אותו

היחס בין הסכום ששולם והסכום שלא שולם ,לכשישנו ,על
מניה מופחתת כמו שהיה במניה שנתקבלה ממנה המניה המופחתת :
כל

)ה(

לבטל מניות אשר ביום התקבל ההחלטה בענין זה לא נלקחו או
שלא הסכים שום אדם לקחתן ולהפחית את סכום קרן המניות
בסכום המניות שבוטלו כאמור.
)(2

בגדר פקודה

זו.



בטול מניות בהתאם לסעיף זה לא יחשב כהפחתת קרן המניות

סמכות לבטל מניות
אם לא שולמו סכומים
שנדרש תשלומם

סמכות של חברה
המוגבלת במניות
לשנות את הון
המניות שלה.

) (3חברה שיש לה הון מניות שעשתה אחד מהדברים הבאים ,
)א( מזגה את הון המניות שלה וחלקה אותו מחדש למניות בסכומים
יותר גדולים מהמניות הקימות ,או
)ב( הפכה אילו מניות שלה למניות מסוג סטוק ,או
)ג(

חזרה והפכה מניות מסוג סטוק למניות רגילות ,או

)ד(

פדתה אילו מניות בכורה העלולות להפדות ,או

)ה( בטלה אילו מניות ,שלא בקשר עם הקטנת הון המניות עפ"י סעיף :45
תהא חייבת לשלוח הודעה על כך לרושם החברות ולפרט את המניות
שמוזגו ,שחולקו ,שהפכון לאחרות ,שנפדו או שבוטלו או את הסטוק שחזרו
והפכוהו למניות.
) (4חברה שיש לה קרן מניות שהמירה מקצת מניותיה לסטוק
ומסרה הודעה על ההמרה לרושם החברות ,הרי כל הוראות פקודה זו שאינן חלות

אלא על מניות בלבד ,תחדלנה לחול על אותה מכסת הון המניות שהומרה בסטוק:
ופנקס חברי החברה ורשימת החברים שיש להגישם לרושם יראו את סכום הסטוק
אשר לכל חבר במקום סכום המניות והפרטים הנוגעים למניות שדרוש לציינם
עפ"י פקודה זו כאמור לעיל.

) 0) (5חברה שיש לה קרן מניות ,בין שמניותיה הומרו לסטוק ובין
שלא הומרו לסטוק ,והגדילה את הון המניות שלה יותר מכפי ההון הרשום,
וחברה שאין לה הון מניות והגדילה את מספר חבריה יותר מכפי המספר הרשום,
עליה לתת הודעה לרושם החברות על הגדלת ההון בתוך חמשה עשר יום מיום
שנתקבלה ההחלטה המאשרת את ההגדלה ,ואם הוגדל מספר החברים  בתוך
חמשה עשר יום לאחר שנתקבלה ההחלטה להגדיל את מספר החברים ,ועל הרושם
לרשום את ההגדלה.

) (IIאם הוגדל הון המניות תכיל ההודעה שהוזכרה לעיל את
הפרטים הדרושים בנוגע לסוגי המניות שחל בהן שינוי והתנאים שעל פיהם הוצאו
או יוצאו המניות החדשות ,ויחד עם ההודעה תשלח לרושם החברות העתקה
מודפסת של ההחלטה המרשה את ההגדלה.

) (6חברה שאינה ממלאת אחרי הוראת סעיפיםקטנים ) ,(4) ,(3או
) (5תהא צפויה לקנס של חמשה פונטים בעד כל יום שבו היא מתמידה בעברה וכל
מנהל' מנהל עסקים ,מזכיר או פקיד אחר מפקידי החברה המרשים זאת ביודעין
ובזדון יאשמו בעברה ויהיו צפוים לקנס כיוצא בזה.

. (1) .44מקום שהתזכיר או התקנות של חברה אשר הונה מתחלק
למניות מסוגים שונים מכיל הוראות על דבר זכות הכנסת שנויים בזכויות השיבות
לכל סוג וסוג של מניות ,בתנאי שחלק קבוע של בעלי המניות מאותו הסוג שהוצאו
לשוק יסכימו לשנוי זה ,או בתנאי שתתקבל החלטה באספה מיוחדת של בעלי
המניות הללו ,ועל יסוד ההוראות הנ"ל בא שנוי בזמן מן הזמנים בזכויות של

איזה סוג של המניות ,הרי הבעלים של חמשה עשר אחוז למאה לפחות של סכום
המניות מאותו הסוג שהוצאו ,שלא הסכימו לשנוי או לא הצביעו בעד קבלת
ההחלטה ,יכולים לפנות לביתהמשפט ולבקש את בטול השנוי ,ואם הוגשה אותה

בקשה לא יקבל השנוי תקף אלא אם כן נתאשר ע"י ביתהמשפט ועד שלא נתאשר.

) (2בקשה עפ"י סעיף זה צריך להגישה בתוך שבעה ימים מיום
שניתנה ההסכמה או מיום שנתקבלה ההחלטה ,ואפשר לה להיות מוגשת בשם
בעלי המניות שיש להם הזכות להגישה ,ע"י אחד מהם או יותר שיתמנו על ידם
לכך בכתב.

) (3ביתהמשפט שבאה לפניו בקשה כזאת ושמע את דברי המבקש
ואת דברי כל איש אחר שפנה לביתהמשפט בבקשה לשמע את דבריו ובית
המשפט מצא אותו שיש לו ענין בבקשה ,הרי אם נתברר לבית המשפט שבהתחשב

עם כל מסבות הענין יפגע השנוי לרעה שלא בצדק בזכויות בעל המניות מהסוג
שהמבקש מדבר בשמו ,יכול הוא לבטל את השנוי ,ואם לא נתברר לו לביתהמשפט
כאמור ,יאשר את השנוי.
) (4החלטת ביתהמשפט בכל בקשה כזאת תהא החלטת גמר.

) (5על החברה לשלוח לרושם החברות בתוך חמשה עשר יום מיום
מתן צו ביתהמשפט על כל בקשה כדלעיל ,העתקה מהצו ,ואם לא מלאה החברה
אחרי הוראה זו תהא צפויה לקנס של חמשה פונטים בעד כל יום שבו נמשכת
העברה ,וכל מנהל .מנהל עסקים ,מזכיר או פקיד אחר של החברה המרשים ביודעין
או בזדון לעבור את העברה יאשמו בעברה ויהיו צפויים לעונש כיוצא בזה.

) (6הבטוי "שנוי" בסעיף זה כולל גם בטול ,והבטוי "בא שנוי''
יפורש בהתאם לכך.

זכיות בעלי מניות
מסוגים

מיוחדים

הפחתת הון המניות.
החלטה מיוחדת בדבר
הפחתת הון המניות
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)(1

חברה המוגבלת במניות או חברה המוגבלת בערבות שיש לה

הון מניות יכולה להפחית עפ"י החלטה מיוחדת את הון המניות שלה בדרך מן

הדרכים ,על תנאי שיאשר זאת בית המשפט ,וביחוד ומבלי לפגוע ע"י כך באופיה
הכללי של הסמכות הנ"ל ,יכולה היא


0

.

)א( לבטל או להפחית את ההתחייבות על מניות ממניותיה בנוגע להון

מניות שלא סולק עדיין  :או
)ב( בין שתבוטל או תופחת אותה שעה ההתחייבות על איזה ממניותיה
ובין שלא תבוטל ולא תופחת ,לבטל כל הון מניות ששולם או
שאבד או שאין תמורתו נכסים )אקטיב( קיימים! או
)ג( בין שתבוטל או תופחת אותה שעד .ההתחייבות על איזה ממניותיה
ובין שלא תופחת ולא תבוטל ,לשלם כל הון מניות שנפרע ושהנהו
עודף על צרכיה של החברה ,ויכולה היא ,כשיש צורך בכך ובמדה
שיש צורך בכך ,לשנות את תזכירה ע"י הפחתת הון המניות שלה
ומניותיה על פי זה.
)(2

החלטה מיוחדת עפ"י סעיף זה קרויה בפקודה זו החלטה להפחתת

קרן מניות.
בקשה לבית המשפט
למתן גו מקיים

 .46חברה שקבלה החלטה להפחתת הון מניות תוכל לפנות בבקשה לבית
המשפט ליתן צו לקיים את ההפחתה.

טעמי התנגדות של
נושים וסדור רשימת
הנושים המתנגדים

 (1) .47כשההפחתה המוצעת של הון המניות גוררת את הפחתת
ההתחייבות לשלם לכל בעל מניות הון מניות שלא נפרע עדיין או חלק מהון
המניות שכבר נפרע ,וכל מקום אחר כשבית המשפט מצור כך ,הרי כל
נושה של החברה הזכאי בתאריך שנקבע ע"י בית המשפט בחוב או בתביעה שאילו
היה התאריך הנ"ל תאריך התחלת פרוק עסקיה של החברה היו אלה מתקבלים
כהוכחה נגד רחברה ,יכול להתנגד להפחתה.
) (2יכול בית המשפט לערוך רשימה של נושים הרשאים להגיש את
התנגדותם כאמור ,ולברר לשם כך עד כמה שאפשר מבלי לדרוש הגשת בקשה
מנושה ,את שמותיהם של הנושים הללו ואת טיב חובותיהם וסכומיהם ,ויכול רוא
לפרסם מודעות שתקבענה יום אחד או ימים אחדים שבהם ידרשו נושים שאינם

רשומים ברשימה לכלול את שמותיהם ברשימה



או יוצאו מכלל אלה הזכאים

להתנגד להפחתה.

) (3נושה שנכלל ברשימה ,לכשישנה ,שחובו או תביעתו לא סולקו או
סודרו ואינו מסכים להפחתה ,הרי אם ימצא בית המשפט לנכון ,יוכל לותר על
הסכמתו של אותו נושה ,ובלבד שתבטיח החברה את תשלום חובו או תביעתו מתוך
שתקציב עפ"י הוראת בית המשפט ,את הסכומים דלקמן ,זאת אומרת



)א( אם מכירה החברה בסכום המלא של חובו או תביעתו ,או ,אף

כשאינה מכירה בכך ,היא מוכנה להבטיחו את תשלום הסכום המלא
של החוב או התביעה.

)ב( אם אין החברה מכירה או אין היא רוצה להבטיח את הסכום המלא
של החוב או התביעה ,או אט הסכום קשור בתנאי או לא
נתבררה כמותואת הסכום שיקבע ע"י בית המשפט אחרי שתערך
אותה חקירה ותנתן אותה החלטה כאילו היו עסקיה של החברה
מתפרקים ע"י בית המשפט.
) (4מקום שהוגשה בקשה לביתהמשפט לשם אשור הפחתת ההון
שחלה עליה הוראות סעיף זה ,הרי אם לרגל מסבות מיוחדות שבדבר מוצא בית

המשפט לנכון לעשות זא ,יכול בית המשפט להורות שסעיף זה לא יחול על סוג ידוע
או סוגים ידועים של נושים לגבי הפחתה שהבקשה דנה בה ,ואם הורה כך ביתהמשפט
לא תהא דרושה הסכמתם של הנושים של אותו הסוג או אותם הסוגים להפחתה.
 .48מנהל ,מנהל עסקים או מזכיר או פקיד אחר של החברה המעלים
ביודעין את שמו של איזה נושה הרשאי להתנגד להפחתה או המוסר ביודעין הודעה
מטעה על טיבם או סכומם של איזה חוב או תביעה של נושה או העוזר ,מסיע או
משתתף בכל העלמה כזאת או הודעה מטעה כאמור לעיל ,יאשם בעברה ויהא
צפוי למאסר ששה חדשים או לקנס של מאה פונט.

עונש על העלמה או על
מסירת הודעה כוזבת

 (1) .49אם נתברר לבית המשפט בנוגע לכל נושה של חברה הרשאי
להתנגד להפחתה עפ"י פקודה זו שנתקבלה הסכמתו להפחתה או חובו או תביעתו
יכול הוא ליתן צו לקיים את ההפחתה באותם
סולקו או סודרו או הובטחו
התנאים שימצא לנכון.

צו לקיום ההפחתה



)(2

מקום שנתן ביתהמשפט צו המאשר את הפחתת הון המניות של

חברה ,הרי אם ימצא ביתהמשפט לנכון לעשות זאת מסבה מיוחדת ,יכול הוא

להורות שהחברה תוסיף לשמה כמלה אחרונה את המלה "ומופחתת" מיום מתן
הצו או לאחריו ,כפי שיקבע בצו ,ועד שלא עבר הזמן שפורש בצו ,תחשב מלה
זו כחלק משמה של החברה.
רישום הצו והפרוטוקול
על ההפחתה

 (1) .50אם הגישו לרושם החברות צו מאת בית המשפט המקיים את
הפחתת הון המניות של החברה ומסרו לו העתקה מאושרת ע"י בית המשפט של

הצו והפרוטוקול המראה בנוגע להון המניות של החברה כפי ששונה ע"י הצו 
את סכום הון המניות ,את מספר המניות שבהן יחולק ההון וסכום כל מניה והסכום
שרואין אותו כאילו נפרע על כל מניה ביום הרישום ,לכשישנו ,ירשום הרושם את
הצו והפרוטוקול.

) (2ההחלטה להפחתת הון המניות כפי שקויימה ע"י הצו שנרשם
כאמור לא תקבל אלא לאחר הרישום בלבד ולא לפניו.
) (3מודעה על הרישום תתפרסם באותו האופן שיורה בית המשפט.

) (4הרושם יקיים בחתימתו את רישום הצו והפרוטוקול ותעודתו
תהא הוכחה מכרעת שמלאו אחרי כל דרישות פקודה זו בנוגע להפחתת הון
המניות וכי הון המניות של החברה הוא כפי שנמסר בפרוטוקול.
הפרוטוקול יהא חלק
מתזכיר החברה

 (1) .51משנרשם הפרוטוקול רואין אותו כאילו הוא בא במקום
החלק המתאים בתזכירה של החברה ויהא ברתוקף וניתן להשתנות כאילו
נכלל בו מלכתחילה וצריך הוא להיות נכלל בכל העתקה מתזכיר החברה שהוצאה
אחרי רישומו.

) (2חברה שאינה ממלאת אחרי דרישות סעיף זה תהא צפויה לקנס
של פונט אחד בעד כל העתקה שנעשתה בר .העברה ,וכל מנהל ,מנהל עסקים ,מזכיר
או פקיד אחר המרשים זאת ביודעין או בזדון יאשמו בעברה ויהיו צפויים לעונש
כיוצא בזה.
אחריותם של החברים
בנוגע למניות מופחתות

 (1) .52מי שהיה או שהנהו חבר לחברה לא יהא אחראי על כל מניה
לכל דרישת תשלום או חובת תשלום העולה בסכומה על ההבדל ,לכשישנו ,שבין
הסכום ששולם או ,כפי שהענין יחייב ,הסכום המופחת ,לכשהופחת ,שרואין אותו
כאילו שולם על המניה ,ובין סכום המניה כפי שנקבע בפרוטוקול:

בתנאי שנושר .הרשאי להתנגד להפחתת הון המניות מחמת כל חוב או תביעה

מפאת שלא היו ידועים לו דיני ההפחתה או טיבם או תקפם בנוגע לתביעתו שלא
נרשם ברשימת הנושים ,ואחרי ההפחתה אין החברה יכולה לפרוע את סכום חובו
או תביעתו בגדר הוראות פקודה זו בנוגע לפירוק עסקים ע"י בית המשפט ,הרי
)א( כל אדם שהיה חבר לחברה ביום רישום צו ההפחתה וזכרוןהדברים,
חייב יהא להשתתף בתשלום החוב או התביעה הנ"ל כדי סכום
שאינו עולה על הסכום שהיה חייב לתתו אילו החלה החברה לפרק

עסקיה ביום שקדם לרישום הנ"ל  :וכן
)ב( אם מתפרקים עסקיה של החברה ,הרי אם ימצא בית המשפט לנכון
עפי'י בקשתו של נושה כזה שיוכיח לבית המשפט את חוסר ידיעתו
כאמור ,יכול הוא לערוך בהתאם לכך רשימה של אנשים שמוטל
עליהם להשתתף בתשלום ולסדר ולהוציא לפועל דרישות וצוויי
תשלומים נגד המשתתפים בתשלום הרשומים ברשימה כאילו היו
אלה משתתפים בתשלומים רגילים בפרוק עסקים.

) (2שום דבר האמור בסעיף זה לא יפגע בזכויותיהם של המשתתפים
בתשלום בינם לבין עצמם.

 .53כל מקום שמפחיתים את הון המניות יכול בית המשפט לדרוש מאת
החברה לפרסם ,ככל אשר יצוה בית המשפט ,את סבות ההפחתה או ידיעות אחרות
בנוגע לכך כפי שבית המשפט ימצא לנכון כדי לספק ידיעות נכונות לקהל וכן
את הגורמים להפחתה ,לכשימצא בית המשפט .לנכון.

פרסום סבות ההפחתה

רישומה של חברה בערבון בלתי מוגבל כחברה בערבון מוגבל.

.54

) (1בהתחשב עם הוראות סעיף זה ,יכולה כל חברה שנרשמה

כחברה בערבון בלתי מוגבל להרשם עפ"י פקודה זו כחברה בערבון מוגבל :
ואולם רישום זה לא ישפיע על שום חובות ,אחריות ,התחייבויות או חוזים שהיא
התחייבה בהם או שאחרים התחייבו בהם כלפיה או בשמה לפני הרישום ,ואותם
החובות ,האחריות ,ההתחייבויות והחוזים יוצאו לפועל באופן שנקבע בפקודה זו
לגבי חברה שנרשמה עפ"י איזו פקודה אחרת ושחזרו ורשמוה מחדש עפ''י
פקודה זו.
) (2משנרשמה חברה עפ"י סעיף זה ,יביא הרושם לידי גמר את הרישום

הקודם של החברה ,ויכול הוא לותר על מסירת העתקות ממסמכים שהעתקותיהם

רישומה של חברה
בערבון בלתי מוגבל
כחברה בערבון מוגבל

כבר נמסרו לו בקשר עם רישומה המקורי של החברה ,ואולם חוץ ממה שהורשה
לעיל ,יעשה הרישום באותו האופן ויהא לו אותו התוקף כאילו היה זה הרישום
הראשון של החברה עפ"י פקודה זו וכאילו נכללו ההוראות שעל פיהן נרשמה
החברה קודם לכך ושהיו נוהגות לגבה ,בפקודות שונות מאלה שעל פיהן נרשמה
החברה בתור חברה בערבון מוגבל.
סמכות של חברה בערבון
 .55חברה בערבון בלתי מוגבל שיש לה הון מניות שהחליטה להרשם
מוגבל להתקין תקנות בענין
הון מניות שמור כשהיא כחברה בערבון מוגבל בהתאם לפקודה זו ,תוכל לעשות אחד הדברים דלקמן או
נרשמה מחרש.
את שניהם כאחד ,היינו 

)א( להגדיל את הסכום הנומינלי של הון המניות שלה מתוך שתגדיל
את הסכום הנומינלי של כל אחת ממניותיה ,ואילו על תנאי ששום
חלק מן ההון המוגדל אי אפשר יהיה לדרוש את תשלומו אלא

בשעה שהחברה תפרק את עסקיה ולצורך הפירוק:
)ב( להתקין שחלק קבוע מהון המניות שלה שתשלומו טרם נדרש ,לא

ידרש תשלומו אלא בשעה שהחברה מפרקת את עסקיה ולצורך
הפירוק.

אחריות מלואים של חברה בערבון מוגבל.
אחריות מלואיט של חברה

בערבון מוגנל.

 .56חברה בע"מ יכולה להחליט בהחלטה מיוחדת שכל חלק מהון המניות
שלה שלא נדרש תשלומו עדיין לא יהא אפשר לדרשו אלא בשעה שהחברה
תפרק את עסקיה ולצורך זה ,ואם הוחלט כך ,אי אפשר יהא לדרוש אותו חלק מהון
המניות שלה אלא במקרה זה ולצורך זה.

ערבון בלתי מוגבל של המנהלים.
חברה בע"מ אפשר שיהיו
לה מנהלים שערבותם
אינה מוגבלת.

 (1) .57ערבותם של המנהלים או מנהלי העסקים או מנהלי העסקים
הראשיים בחברה בערבון מוגבל אפשר לה שתהא בלתי מוגבלת ,מקום שנאמר
כך בתזכיר החברה.

) (2חברה בערבון מוגבל שערבותו של המנהל או מנהל העסקים היא
בלתי מוגבלת בה ,הרי על המנהלים או מנהלי העסקים של החברה ,לכשישנם ,ועל
החבר המציע איזה אדם לבחירה או למנוי למשרת מנהל או מנהל עסקים להוסיף
ולהצעה הודעה שערבותו של האדם המשמש באותה משרה תהא בלתי מוגבלת,
ועל המיסדים ,המנהלים ,מנהלי העסקים והמזכיר ,לכשישנם ,או אחד מהם למסור

לו לאותו לאדם הודעה בכתב שערבותו היא בלתי מוגבלת לפני שיקבל את המשרה
או יתחיל לכהן בה.

) (3אם איזה מנהל ,מנהל עסקים או מיסד אינם מוסיפים הודעה כזאת
או אם איזה מיסד ,מנהל עסקים או מזכיר אינם מוסרים הודעה כזאת ,יאשמו בעברה
ויהיו צפויים לקנס של מאה פונט ויהיו אחראים לכל נזק שיגרם לאדם הנבחר או
המתמנה מחמת אימסירתההודעה ,ואילו אחריותו של האדם שנבחר או שנתמנה
לא תפגע ע"י אי מסירת ההודעה.

 (1) .58חברה בע"מ ,שתקנותיה מרשות אותה בכך תוכל עפ"י החלטה
מיוחדת לשנות את תזכירה באופן שתעשה את ערבותם של מנהליה או מנהלי
העסקים שלה או מנהלי העסקים הראשיים שלה לבלתי מוגבלת.
)(2

החלטה מיוחדת של
חברה בע"מ העושה את

ערבותם של המנהלים
לבלתי מוגבלת.

משנתקבלה החלטה מיוחדת כזאת ,תהיינה הוראותיה בנות תוקף

כאילו נכללו מלכתחילה בתזכיר ,והעתקה הימנה תצורף או תכלל בכל העתקה
מן התזכיר שהוצאה לאחר קבלת ההחלטה.
) (3חברה שאינה ממלאת אחרי דרישות סעיף זה תהא צפויה לקנס

של פונט אחד בעד כל העתקה שנעשתה בה עברה ,וכל מנהל ,מנהל עסקים ,או
מזכיר ,או פקיד אחר מפקידי החברה המרשים זאת ביודעין או בזדון יאשמו
בעברה ויהיו צפויים לקנס כיוצא בזה.

חלק ד .הנהלה והנהלת עסקים.
המשרד והשם.
(1) .59מיום שבו מתחילה חברה בעסקים ,או מיום העשרים ושמונה
לאחר הרשמה ,הכל לפי התאריך הקודם יותר ,יהא לכל חברה משרד רשום
בפלשתינה )א"י( שאליו ישלחו כל המכתבים וההודעות.
) (2הודעה על מקום המשרד הרשום ועל כל שינוי של מקום משרד
זה תמסר לרושם החברות במשך עשרים ושמונה יום מיום רישום החברה או מיום
השנוי ,הכל לפי הענין ,והלה ירשום את ההודעה.

) (3חברה שאינה ממלאת אחרי דרישות סעיף זה תהא צפויה לקנס
של חמשה פונטים בעד כל יום שהעברה נמשכת בו ,וכל מנהל ,מנהל עסקים,
מזכיר או פקיד אחר מפקידי החברה המרשים זאת ביודעין ובזדון יאשמו
נעברה ויהיו צפויים לקנס כיוצא בזה.

המשרד

הרשום

של החברה

כל חברה בע"מ
תפרסם את שמה
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)(1

כל חברה



)א( תצבע או תקבע את שמה מחוץ לכל משרד או מקום שבהם מתנהל
עסקה במקום בולט ובאותיות הנוחות לקריאה ,והשם ישאר צבוע
וקבוע כך.

)ב( תדאג לכך ששמה יהא טבוע בחותמתה באותיות הנוחות לקריאה.

)ג( תדאג לכך ששמה יוזכר באותיות נוחות לקריאה בכל הודעותיה
ומודעותיה ובשאר הדברים המתפרסמים רשמית ע"י החברה ובכל

שטרי החליפין ,שטרי חוב ,חתימותהסבה בשטרות ,שיקים
ופקודות לכספים או לסחורות שנראה מהם שהם חתומים ע"י

החברה או בשמה ובכל שטרי החבילות ,חשבונותסחורות ,קבלות
ומכתבי אשראי של החברה ,וכן בדרך כלל בכל מסמכי עסק ומסחר
היוצאים מטעם החברה או שנראה שהם חתומים על ידה או בשמה.

) (2חברה שאינה צובעת או קובעת את שמה ואינה ממשיכה להחזיקו
צבוע או קבוע כדרוש עפ"י סעיף זה ,תהא צפויה לקנס של חמשה פונטים
על שלא צבעה או קבעה את שמה כאמור ,ועל כל יום שבו לא נקבע או נצבע

שמה :וכל מנהל ,מנהל עסקים ,מזכיר או פקיד אחר מפקידי החברה המרשים
זאת ביודעין או בזדון יאשמו בעברה ויהיו צפויים לעונש כיוצא בזה.

) (3כל מנהל ,מנהל עסקים מזכיר או פקיד אחר מפקידי החברה או
כל אדם שהשתמשו או שהרשו להשתמש בכל חותמת שנראה ממנה שהיא
חותמתה של החברה ואין טבוע בה שמה כאמור לעיל ,או שהוציאו או הרשו
להוציא כל הודעה ,מודעה או דבר פרסום רשמי אחר של החברה או שחתמו או
הרשו לחתום בשם החברה כל שטר חליפין ,שטר חוב ,חתימתהסבה בשטר ,או שיק
או פקודה לסחורה או לכסף או שהוציאו או הרשו להוציא כל שטר חבילות ,חשבון
סחורות ,קבלה או מכתב אשראי של החברה שלא הוזכר בהם שמה כאמור לעיל,
יאשמו בעברה ויהיו צפויים לקנס של המשים פונט ,ויהיו אחראים באופן אישי
לסכום כל שטרחליפין ,שטר חוב ,שיק או פקודה לכסף או לסחורה אלא אם כן
שולמה תמורתם.

אסיפות ופרוטוקולים.
אספה הכללית
שנתית

.61

)(1

אספה כללית של כל חברה תתכנס לפחות אחת בכל שנת חמה

ולא יאוחר מחמשה עשר חודש לאחר האספה הכללית הקודמת :ואם לא נתכנסה
אותה אספה ,הרי החברה וכל מנהל ,מנהל עסקים של החברה שהם צד לעברה
ביודעין או בזדון יהיו צפויים לקנס של חמשים פונט,

) (2אם לא כינסו אספה של החברה עפ"י הוראות סעיף זה יכול בית

המשפט ,עפ"י בקשתו של כל חבר לחברה ,לכנס או לצוות לכנס אספה כללית
של החברה.

.62

)(1

כל חברה המוגבלת במניות וכל חברה המוגבלת בערבות ואשר

יש לה הון מניות ,חייבת לכנס אספה כללית של חברי החברה בתוך חודש ימים
לפחות ולא יאוחר משלושה חדשים מיום שניתנה לה תעודה ע"י הרושם שהחברה

רשאית להתחיל בעסקים ,ואספה זאת תקרא אספה מכוננת.
) (2לפחות שבעה ימים לפני יום התכנס האספה ,על המנהלים לשלוח

דו"ח) ,שיקרא בפקודה זו בשם ,,דו"ח לאספה המכוננת"( ,לכל חבר של החברה
ולכל אדם אחר הרשאי לקבלו עפ"י פקודה זו.

) (3הדו"ח לאספה המכוננת יקוים ע"י שנים ממנהלי החברה לפחות
או ,כשיש פחות משני מנהלים ,ע"י מנהל ומנהל העסקים היחידי ,ובו יפורט :
)א( המספר הכולל של המניות שהוקצו מתוך הבחנה בין מניות שהוקצו
כמניות שנפרעו בשלמות או במקצת אבל שלא במזומנים ובין
מניות הניתנות להפדות ,ובמניות שנפרעו מקצתן יפורט שעור

הקצאתן:
)ב( הסכום הכולל במזומנים שהחברה קבלה חלף המניות שהוקצו ,מתוך
הבחנה כאמור;
)ג( תמצית חשבון הכסף שנתקבל ע"י החברה ומה הם הכספים ששולמו
מתוך כספים אלה עד ליום ידוע שבתוך שבעה ימים מיום הדין
והחשבון ,וצריך לפרט לפי כותרות מיוחדות את הכספים שנכנסו
לקופת החברה ,מן המניות ,מאגרות החוב וממקורות אחרים ,את
הכסף ששולם מתוך כספים אלה ופרטים בנוגע לעודף בקופה וחשבון
או הערכת חשבון של ההוצאות הראשונות של החברה!

)ד( שמותיהם ,כתובותיהם ותאורם של המנהלים ,מבקרי החשבונות,
לכשישנם ,ושל מזכיר החברה; וכן 
)ה( פרטי כל חוזה שיוגש כמו שהוא או בצורה מתוקנת לאספה לאישורה,
יחד עם הפרטים בדבר כל תקונים שנעשו או שעומדים לעשותם בו.

האספה המכוננת
הראשונה של החברה.

) (4הדו"ח לאספה המכוננת ,עד כמה שהוא נוגע למניות שהוקצו ע"י
החברה ולמזומנים שנתקבלו בשביל מניות כאלה ולכספים שנתקבלו או שולמו

ע"י החברה לחשבון ההון ,טעון קיום כדו"ח נכון ע"י מבקרי החשבונות של
החברה ,לכשישנם.

) (5על המנהלים לדאוג לכך שתוגש לרושט החברות העתקה מן הדו"ח
לאספה המכוננת ,מקויים כדרוש עפ"י סעיף זה ,מיד אחר תשלחו לחברי החברה.
) (6על המנהלים לצוות להראות בהתחלת האספה רשימה המפרטת את
שמותיהם ,תאורם וכתובותיהם של חברי החברה ואת מספר המניות שביד כל אחד
ואחד מהם! ורשימה זו תשאר פתוחה לעיונו של כל חבר במשך זמן מהלך
האספה.

) (7כל מנהל ממנהלי החברה האשם בעברה או המרשה ביודעין עברה
על ההוראות הנזכרות לעיל יהא צפוי לקנס של המשים פונט.

) (8חברי החברה המצויים באספה יהיו רשאים לדון בכל ענין הנוגע
ליסודה של החברה או הנובע מתוך הדו"ח לאספה המכוננת בין שנמסרה על כך
הודעה קודמת ובין שלא נמסרה ,ואולם אין לקבל שום החלטה שלא נמסרה עליה
הודעה בהתאם לתקנות.

) (9האספה תוכל לדחות את ישיבותיה מזמן לזמן ובכל אספה נדחית
תוכל להתקבל כל החלטה שעליה נמסרה הודעה בהתאם לתקנות בין לפני האספה
הקודמת ובין לאחריה ,ואספה נדחית דינה כדין אספה מקורית בכל הנוגע לסמכות
אשר לה.
)(10

את

אם הוגשה בקשה לבית המשפט באופן הדרוש בפקודה זו לפרק

עסקיה של החברה מחמת שלא הגישה את הדין והחשבון לאספה המכוננת או

שלא כינסה את האספה המכוננת ,הרי תחת ליתן הוראות לפרק את עסקיה של

החברה ,יוכל ביתהמשפט ליתן הוראות להגיש את הדו"ח לאספה המכוננת או
לכנס את האספה או ליתן צו אחר כפי שימצא לצודק.
קריאת אספת כללית
שלא פן המנין
עפ"י דרישה

 (1) .63למרות כל דבר האמור בתקנות החברה ,חייבים מנהלי החברה
לקרוא מיד לאספה כללית שלא מן המנין של החברה ,עפ"י דרישתם של חברי
החברה שהם בעלים בשעת מסירת הדרישה של לא פחות מהחלק העשירי של
אותו הון החברה ששולם ,שיש עמו ביום מסירת הדרישה זכות הצבעה באספות
כלליות של החברה! וכשאין לחברה הון מניות חייבים מנהלי החברה ,עפ"י
דרישתם של חברים המיצגים לא פחות מעשירית כל זכויות ההצבעה של החברים

שיש להם באותו יום הזכות להצביע באספות הכלליות של החברה לקרא מיד לאספה
כללית שלא מן המנין של החברה.

) (2בדרישה צריך לפרט את מטרת האספה ,והיא צריכה להחתם ע''י
הדורשים ולהיות מוגשת במשרד הרשום של החברה ,ואפשר להגישה בצורת
מסמכים אחרים שנוסחם שוה ,כל אחד חתום ע"י דורש אחד או דורשים אחדים.
) (3אם אין המנהלים נגשים לכנס אספה בתוך עשרים ואחד יום מיום
שנמסרה הדרישה יכולים הדורשים או אותו חלק מהם שיש לו יותר ממחצית
מספר קולות כלם לכנס בעצמם אספה ,ואולם כל אספה שכינסוה כך לא תתכנס
אחרי עבור שלשה חדשים מהיום האמור.

) (4כל אספה שכינסוה עפ''י סעיף זה ע"י הדרושים תכונס ככל
האפשר באותו האופן שבו מכונסות אספות ע"י מנהלים.

) (5כל ההוצאות ההוגנות שדורשי האספה נשאו בהן מחמת שלא כינסו
המנהלים את האספה בשעתה תשלם להם החברה חזרה ,וכל סכום ששולם
כאמור ,יעוכב ע"י החברה מתוך הסכומים שעל החברה לשלמם בהוד .או
בעתיד למנהלים שנמנעו לקרוא את האספה ,בתור משכורת או כתשלום אחר
בעד שרותם.

) (6לצורך סעיף זה רואין את המנהלים כאילו נמנעו מלכנס את האספה
כחוק אם היתה זו אספה שבה עמדו להציע החלטה כהחלטה מיוחדת והם לא
הודיעו על כך כדרוש עפ"י סעיף .66

.64

)(1

ההוראות הבאות תחולנה עד כמה שתקנות החברה אינן קובעות

הוראות אחרות בענינים המפורטים בזה

:



)א( אפשר לקרוא לאספת החברה ע"י מסירת הודעה בכתב שבעה ימים
מראש ,חוץ אם האספה נקראת לשם קבלת החלטה מיוחדת.
)ב( הודעה על אספת החברה תמסר לכל חבר של החברה באותו האופן
שבו דרוש למסור הודעה בלוח א' שבתוספת השלישית לפקודה
זו ,ולצורך הוראה זו פירושו של הבטוי "לוח א"י אותו הלוח כפי
שהוא נוהג באותה שעה.

)ג( שני חברים או יותר שהם בעלים ללא פחות מהחלק העשירי של הון
המניות המוצא ,או כשאין לחברה הון מניות ,מספר חברים שאינו
פחות מחמשה אחוזים למאה מהמספר הכללי ,יכולים להועיד אספה.

תקנות רגילות
בנוגע לאספות

)ד( מנין חוקי לאספה הוא שלושה חברים הנוכחים בעצמם.
)ה( כל חבר שנבחר ע"י החברים הנוכחים באספה יוכל להיות יושב ראש
של האספה.

)ו( חברה שנוסדה מלכתחילה עם הוןמניות ,יהא לכל חבר זכות דעה אחת
לכל מניה או לכל עשרה פונטים של סטוק שבידו  :בכל מקום אחר
תהא לכל חבר זכות דעה אחת.

) (2אם מאיזו סבר .שהיא אין אפשרות מעשית להועיד אספה של חברה
באופן הדרוש בשביל אספות אותה החברה או לנהל את אספת החברה באופן
שנקבע בתקנות או בפקודה זו ,רשאי ביתהמשפט לצוות ,עפ"י בקשת מנהל
החברה או חבר שלה שהוא בעל זכות הצבעה באספה או מעצמו ,שאספה של
החברה תועד ,תתכנס ותתנהל באותו האופן שבית המשפט ימצא לנכון ,ובתתו צו
כזה יכול הוא ליתן אותן הוראות המתאימות לדבר או הוראותעזר כפי שיראה
ביתהמשפט לנכון ,וכל אספה שנועדה ,נתכנסה או נתנהלה בהתאם לצו שכזה,
תחשב לאספת החברה שנועדה ,נתכנסה ונתנהלה כהלכה.
ביאת כח של חברות
באספות של חברות
אחרות שהן חברים להן.

 (1) .65התאגדות ,בין אם היא חברה בגדר פקודה זו ובין שאינה חברה
בגדר פקודה זאת ,יכולה 

)א( אם ההתאגדות היא חבר להתאגדות אחרת שהיא חברה בגדר פקודה
זו ,ליפות ,עפ"י החלטת מנהליה או הנהלתה ,את כחו של אדם
שהיא תמצא למתאים להיות באכחה בכל אספה של החברה או
בכל אספה של כל סוג מחברי החברה.

)ב( אם ההתאגדות היא נושה ,לרבות בעלת אגרות חוב ,של התאגדות
אחרת שהיא חברה בגדר פקודה זו ,ליפות ,עפ"י החלטת מנהליה
או הנהלתה ,את כחו של אדם שהיא תמצא למתאים להיות באכחה
בכל אספה של נושי החברה שתתקים בהתאם לפקודה זו או לכל
הוראות שהוצאו על יסוד פקודה זו או בהתאם להוראות הנכללות
בכל אגרת חוב או שטר אמנה ,הכל לפי הענין.

) (2אדם המיופה כח כאמור לעיל יהא רשאי לעשות לשם ההתאגדות

שהוא בא כחה כל אותם דברים שההתאגדות בעצמה היה כחה יפה לעשותם,
אלמלי היתה בעל מניות יחיד או נושה יחיד או בעל אגרות חוב יחיד של אותה
החברה האחרת.

.66

) (1החלטות המתקבלת ע"י אספה כללית של חברה תהיינה החלטות

רגילות ,החלטות שלא מן המנין או החלטות מיוחדות.
)(2

החלטה תהא החלטה רגילה כשהיא נתקבלה ע"י רוב פשוט של

אותם החברים הרשאים להצביע ושהצביעו בעצמם ,או ע"י באכח ,מקום שמותר
לשלוח באי כח ,באספה כללית שעליה נמסרה הודעה כהלכה.
) (3החלטה תהא החלטה שלא מן המנין אם נתקבלה ע"י רוב של לא
פחות משלושה רבעים של אותם החברים שיש להם זכות ההצבעה ושהצביעו
בעצמם או ,מקום שמותר לשלוח באי כח ,ע"י בא כח ,באספה כללית שעליה נמסרה
הודעה כהלכה על דבר הרצון להציע את ההחלטה בתור החלטה שלא מן המנין.
)■(4

ההחלטה תהא החלטה מיוחדת אם היא נתקבלה ע"י הרוב

הדרוש בשביל קבלת החלטה שלא מן המנין ובאספה הכללית שניתנה עליה הודעה
של לא פחות מעשרים ואחד יום המצינת את הרצון להציע את ההחלטה כהחלטה
מיוחדת.

בתנאי שאם כל החברים הרשאים להשתתף ולהצביע באספה כזו מסכימים
לכך יכולים להציע ולקבל החלטה בתור החלטה מיוחדת באספה שניתנה עליה
הודעה של פחות מעשרים ואחד יום.

) (5בכל אספה שבה הוצעה החלטה שלא מן המנין או החלטה מיוחדת
למען תתקבל ,תשמש הצהרת היו"ר שההצעה נתקבלה ,הוכחה מכרעת על התקבל
ההחלטה באין צורך להוכיח את מנין הקולות שניתנו בעד ההצעה או נגדה או את
יחס מספר הקולות בעד וכנגד ,פרט למקום שהוצעה בו הצבעה אישית.
) (6בכל אספה שבה מציעים החלטה שלא מן המנין או החלטה
מיוחדת למען תתקבל תחשב דרישה למנין קולות כדרישה נכונה אם באה
אותה דרישה



)א( מאותו מספר החברים שהנם בעלי רשות ההצבעה באותו זמן בהתאם
לתקנות ,אשר נקבע לשם כך בתקנות ,אבל בתנאי שבשום פנים
לא יהא צורך שהמספר הדרוש להבעת הדרישה יעלה על חמשה ,או

)ב( אם אין הוראות בנדון הזכות לדרש מנין קולות בתקנות ,משלושה
חברים בעלי זכות הצבעה או מחבר אחד או שנים בעלי זכות כזאת
אם הוא או הם יחדיו יש להם לא פחות מחמשה עשר אחוז למאה
מהון המניות של החברה ששולם.

הגדרת החלטות רגילות

החלטות שלא מן המנין
והחלטות מיוחדות.

)(7

אם באה דרישה למנין קולות עפ"י סעיף זה יעשה חשבון של רוב

הקולות על יסוד מספר הקולות שכל חבר זכאי בו לפי תקנות החברה.

) (8לצורך סעיף זה תחשב מודעה על אספה כאילו נמסרה כהלכה,
ואספה תחשב כאילו היא נתכנסה כהלכה כשנמסרה ההודעה ונתכנסה האספה
באופן הדרוש עפ"י התקנות או עפ"י פקודה זו.
רישום החלטות
והעתקות מהן

 (1) .67העתקה מודפסת או כתובה במכונה של כל החלטה מהסוג
שיזכר לקמן תשלח במשך חמשה עשר יום מיום התקבלה לרושם החברות ותרשם
על ידו.

) (2אם נרשמו תקנות לחברה ,צריך לצרף או לחבר העתקה מכל
החלטה כאמור לעיל שהיא עדין בתקפה לכל העתקה מן התקנות שהוצאה
אחרי התקבל ההחלטה.
) (3אם לא נרשמו תקנות ,צריך לשלוח העתקה מודפסת או כתובה
במכונה מכל החלטה כאמור לעיל לכל חבר עפ"י בקשתו ,לכשישלם זה האחרון
המשים מיל או סכום פחות מזה כפי שתצוה החברה.

) (4אם לא שלחה החברה לרושם החברות העתקה מהחלטה כאמור
לעיל תהא צפויה לקנס של שני פונטים לכל יום שבו היא עוברת את העברה.

) (5חברה שלא צרפה או כללה בהעתקת תקנותיה או לא שלחה לחבר
כדרוש עפ"י סעיף זה העתקה מהחלטה כאמור לעיל ,תהא צפויה לקנס של פונט
אחד לכל העתקה שעליה היא עוברת עברה.
) (6כל מנהל ,מנהל עסקים ,מזכיר או פקיד אחד מפקידי החברה וכל

מפרק של חברה המרשים לחברה ביודעין או בצדיה לעבור על דרישות סעיף זה
יאשמו בעברה ויהיו צפויים לאותו הקנס המוטל על החברה על עברה כזאת.

) (7למטרות סעיף זה יכלול הבטוי "החלטה" כל החלטה או הסכם
מהסוגים הבאים ,היינו.

)א( החלטות שלא מן המנין;

)ב( החלטות מיוחדות:

)ג( החלטות שכל חברי החברה הסכימו להן ושאלמלא הסכמה זו לא יכלו
לקבל את תקפן כי אם ע"י התקבלן בתור החלטות מיוחדות או

החלטות שלא מן המנין ,ככל שיחיב הענין.
)ד( החלטות או הסכמים שבאה עליהם הסכמת כל החברים של סוג ידוע
של בעלי מניות ושאלמלא הסכמה זו לא יכלו לקבל את תקפן אלא
בהתקבלם ע''י רוב מיוחד או באופן מיוחד אחר ,וכל החלטות או
הסכמים שתקפן חל על כל חברי סוג ידוע של בעלי מניות הגם
שלא באה עליהם הסכמת כלם.

)ה( החלטות המטילות על החברה לפרק ברצון את
בהתאם לפסקא )א'( של סעיף .196

עסקיה

שנתקבלו

 (1) .68כל חברה תצוה לרשום את הפרוטוקולים של כל האספות
הכלליות וכן ,מקום שיש מנהלים או מנהלי עסקים ,של מנהליה או מנהלי העסקים
שלה שיתנהלו לצורך זה.

פרוטוקולים מתאספות
ואספות המנהלים

) (2כל פרוטוקול כזה אם הוא חתום ע"י יו"ר האספה שבה התנהל
המו"מ או ע"י היו"ר של האספה שלאחריה ישמש עדות על המו"מ באספה.
) (3עד שלא הוכח ההיפך ,הרי כל אספה כללית של החברה או אספת,
המנהלים או מנהלי העסק בנוגע למו"מ באספה שנערך על כך פרוטוקול כנ"ל,
תחשב כאספה שנועדה ונתכנסה כהלכה וכל מו"מ שנתנהל בה יחשב למו"מ
שנתנהל כהלכה וכל המנויים של מנהלים ,מנהלי עסקים או מפרקי עסקים יחשבו
לבני תוקף.

) (4הספרים המכילים את הפרוטוקולים של כל אספה כללית של
החברה ישמרו במשרד הרשום של החברה ויהיו פתוחים לעיון לכל חבר חנם
אין כסף בתוך שעות העבודה ,בהתחשב עם אותן ההגבלות הצודקות שהחברה
תטיל ע"י תקנותיה או באספה כללית ושלא יעמידו את שעות העיון על פחות
משעתים בכל יום.
) (5כל חבר יהא זכאי לקבל במשך שבעה ימים מיום הגישו בקשה
לכך לחברה העתקה של הפרוטוקול כנ"ל בתשלום שלא יעלה על חמשים מיל בעד
כל מאה מלה.

ו

) (6אם סרבו ליתן רשות לעיון שבאה עליה דרישה עפ"י סעיף זה או אם
לא.שלחו בתוך הזמן הקבוע העתקה שבאה עליה דרישה עפ"י סעיף זה תהיה החברה
צפויה בעד כל עברה לקנס של שני פונטים ולקנס נוסף של שני פונטים בעד כל
יום שבו נמשך הסרוג או האחור ,וכל מנהל ,מנהל עסקים ,מזכיר או פקיד אחר
של החכרה המרשים ביודעין ובצדיה את הסרוג או את האחור יאשמו בעברה
ויהיו צפויים לעונש כיוצא בזה ,וביתהמשפט יכול להכריח ע"י צו את אפשרות
העיון מיד בספרים בנוגע לכל הפרוטוקולים של האספות הכלליות ,או להורות

שההעתקות הדרושות תשלחנה לדורשיהן.
תאריך ההלטה.

.69

בהתקבל החלטה באספה נדחית של



)א( חברה,
)ב( בעלי מניות מסוג ידוע של החברה,
)ג(

מנהלי חברה,

)ד( נושי חברה או משתתפים בהפסדיה :
תחשב ההחלטה לכל דבר כאילו נתקבלה באותו היום שהיא באמת נתקבלה
ולא כאילו נתקבלה בתאריך קודם.

מנויי מנהלים ,סגולות ההכשרה שלהם ,אחריותם וכו'.
הגבלות במנוי
מנהלים.

.70

)(1

כל חברה שנרשמה לאחר תחלת תקפה של פקודה זו יהיו לה

לא פחות משני מנהלים.

) (2שום אדם לא יהיה ראוי להתמנות להיות מנהל חברה עפ"י התקנות
ולא יקרא מנהל או מועמד למנהל של חברה קיימת או של חברה העומדת
להוסד בכל פרוספקט שהוא היוצא מטעם החברה או מועמד למנהל של חברה
העומדת להוסד בכל פרוספקט שהוא היוצא בנוגע לחברה עתידה כזאת ,או בכל
הודעה הניתנת במקום פרוספקט שהוגשה ע"י החברה או בשמה ,אלא אם כן עשה
הוא עצמו את המעשים דלקמן או הרשה בכתב את באכחו לעשות את המעשים

דלקמן לפני רשום התקנות או פרסום הפרוספקט או הגשת ההודעה הניתנת

במקום הפרוספקט ,
)א( חתם והגיש לרושם החברות הסכמה בכתב האומרת שהוא מוכן
לשמש כמנהל ,וכן

)ב( חתם על התזכיר למספר מניות לא פחות מהמספר הדרוש להכשרה,
לכשנקבע ,או לקח מהחברה ושלם או הסכים לשלם בעד
מספר המניות הדרוש להכשרתו ,לכשנקבע ,או חתם ומסר לרושם
התחיבות בכתב לקחת מהחברה ולשלם בעד מספר המניות הדרוש

להכשרתו ,לכשנקבע ,או חתם ומסר לרושם הצהרה חוקית המאשרת
שמספר מניות שאיננו פחות מהמספר הדרוש להכשרתו ,לכשנקבע,
רשום בשמו.

) (3מי שחתם והגיש התחיבות כזאת ,הרי לגבי אותן מניות יהא דינו
כדין מי שחתם על התזכיר לאותו מספר המניות.
) (4בבקש המבקש את רישום התזכיר והתקנות של החברה ,עליו
למסור לרושם רשימה מן האנשים ,אם ישנם כאלה ,שהסכימו להיות מנהלים של
החברה ,ואם כוללת הרשימה את שמו של איזה אדם שלא הסכים לכך ,יאשם
המבקש בעברה ויהא צפוי לקנס של המשים פונט.

) (5סעיף זה לא יחול על פרוספקט שהוצא ע"י החברה או בשמה לאחר
תום שנה אחת למן היום שבו היתה רשאית החברה להתחיל בעסקים ,וגם לא על
מנוי מנהלי חברות אשר אין להן הון מניות ועל סגולות ההכשרה שלהם.
 (1) .71מבלי לפגוע בהגבלות המוטלות בסעיף הקודם יהא זה מחובתו
של כל מנהל החייב עפ"י התקנות לרכוש מספר מניות הכשרה ואשר טרם רכשן,
למלא אחרי תנאי ההכשרה שלו בתוך שני חדשים אחרי התמנותו או בתוך זמן
קצר יותר כפי שתקבענה תקנות החברה.

סגולות ההכשרה של

מנהלים.

) (2משרת מנהל חברה תתפנה אם לא מלא המנהל אחרי תנאי ההכשרה
שלו במשך שני חדשים מיום מנויו או במשך זמן קצר יותר כפי שנקבע עפ"י
תקנות החברה ,או אם ,אחרי תום המועד הנ"ל או הזמן הקצר יותר ,חדל בכל עת

שהיא למלא אחרי תנאי ההכשרה שלו  :ומי שנתפנתה משרתו עפ"י סעיף זה לא
יהא ראוי להתמנות שנית מנהל לחברה עד אם מלא אחרי תנאי ההכשרה שלו.
) (3אם אחרי תום הזמן המוגבל עפ"י סעיף זה משמש כל אדם שאין
לו תנאי הכשרה כמנהל החברה יאשם בעברה ויהא צפוי לקנס .חמשה פונטים לכל
יום שבין תום המועד הנ"ל ובין היום האחרון שבו הוכח שהוא שמש כמנהל.
 .72מעשיו של מנהל או מנהל עסקים יהיו בני תוקף למרות כל פגם
שיתגלה אח"כ במנויו או בתנאי ההכשרה שלו.

תקפם של מעשי מנהלים

.73

פסול מחמת
פשיטת רגל.

)(1

שום אדם שקים נגדו פסקדין המכריז אותו לפושט רגל לא

יהיה מוכשר להיות מנהל של חברה או להשתתף באופן ישר
להיות קשור בהנהלת כל חברה שהיא ,לרבות חברה בלתי רשומה או חברה
הרשומה מחוץ לפלשתינה )א"י( שיש לה מקום מסחר קבוע בפלשתינה )א"י(,
אלא אם כן נתנה לה רשות לכך ע"י ביתהמשפט בר הסמכות בעניני פשיטת רגל.
או באופן אמצעי או

) (2מתן פסקדין המכריז על פשיטת רגל תפסול תיכף את האיש שניתן
נגדו פסקהדין מלהיות מנהל או מלהשתתף באופן ישר או באופן אמצעי או

מלהיות קשור בהנהלת כל חברה שהיא ,לרבות חברה כדלעיל ,אלא אם כן ניתנה
לו רשות של ביתהמשפט שנתן את פסקהדין המכריז אותו לפושט רגל.

) (3ביתהמשפט לא יתן את רשותו לצרך סעיף זה אלא אם כן נשלחה
הודעה על דבר הרצון לקבל רשות שכזאת לפקיד הממונה על פשיטת הרגל ,ואם
סבור הוא שמתן רשות כזאת היא בנגוד לטובת הכלל ,יהא זה מחובתו להופיע בזמן
בירור הבקשה ולהתנגד למתן הרשות.
) (4ביתהמשפט לא יתן את רשותו לצרך סעיף זה אלא אם כן,

בהתחשב עם כל מסבות הענין ,אין מתן הרשות לפי דעת בית המשפט בנגוד
לטובת הכלל.
) (5מי שקיים נגדו פסקדין המכריז אותו לפושט רגל והוא מכהן
כמנהל של חברה או משתתף באופן ישר או אמצעי ,או קשור בהנהלת כל חברה,
לרבות חברה כאמור לעיל ,מבלי שתהא לו רשות לכך מביתהמשפט בהתאם
לסעיף זה ,יאשם בעברה ויהא צפוי למאסר שנתים או לקנס של חמש מאות פונט
או לשני העונשין כאחד:
בתנאי שלא יאשם אדם בעברה עפ"י סעיף זה אם פעל כמנהל של חברה
או השתתף באופן ישר או אמצעי או היה קשור בהנהלת חברה במשך קיום פסק
■

דין המכריז אותו לפושט רגל אם הוא כבר פעל כמנהל או השתתף או שהיה
קשור בהנהלת החברה בשעת תחלת תקפה של פקודה זו והמשיך לפעול ולהשתתף
ולהיות קשור בחברה גם לאחר תחלת תקפה של פקודה זו ואם פסקהדין נגדו יצא
לפני תקפה של הפקודה.

) (6החזרתו של פושט רגל לכשרותו בהתאם לחוק פשיטת הרגל
הנוהג באותו זמן ,יהא בה כדי לבטל גם את הפסול שנולד עפ"י סעיף זה.

.74

)(1

מנהל לא יהא זכאי לדרוש כל שכר בתורת מנהל אלא אם כן

שכרם של מנהלים.

נקבע הדבר בתקנות ובמדד .שנקבע בלבד.

) (2פרט למקרים שידובר עליהם ,לקמן ,הרי אם תוגש למנהלי חברה
דרישה לכך בכתב ע"י חברי החברה שהם יחד בעלי זכות של לא פחות מרבע מספר
הקולות המגיע לכל חברי החברה ,יהיו הם חייבים להמציא לכל חברי החברה

במשך חדש אחד מיום התקבל הדרישה רשימה מאושרת כרשימה נכונה או
כרשימה מתוקנת לפי תנאים דרושים שתערך ע"י רואי החשבונות של החברה,
שתראה בנוגע לכל אחת משלש השנים האחרונות שחשבונות החברה לאותן שנים
כבר סודרו ,את הסכום הכולל שנתקבל בכל שנה כתשלום או תגמול אחר ע''י
אנשים שהיו מנהלי החברה ,בין בתפקידם זה ובין באופן אחר בקשר עם הנהלת
עסקי החברה ,ובנוגע לכל מנהל שהוא מנהלה של כל חברה אחרת אשר ביחסה
לחברה הראשונה היא חברה עוזרת בהתאם לסעיף  107או שהוא מנהלה של
חברה אחרת הודות להצעתה של החברה ,אם באופן ישר או באופן אמצעי ,יכלול
המספר הכללי גם כל תשלום או תגמול אחר שהוא קבל להנאתו הפרטית בין בתור
מנהל ובין באופן אחר בקשר עם הנהלת העסקים של החברה האחרת הנ''ל:

בתנאי

כי

.

לסעיף זה לא תחשב לבעלת תוקף

)א( דרישה לרשימה בהתאם
תחליט החברה בתוך חודש ימים מיום המסך הדרישה שאין למסור
את הרשימה :וגם
אם

)ב( די להזכיר את הסכום הכללי של הסכומים ששולמו לכל המנהלים
או של התגמולים שנתקבלו על ידם בכל שנה מבלי לסמן את
הסכום שקבל כל אחד מהם.

) (3בהערך ,לצרך סעיף זה ,חשבון הסכומים ,של התשלומים או
התגמולים שנתקבלו ע"י כל מנהל שהוא ,יצורף לסכום שנתקבל בפעל על ידו גם

הסכום שהחברה שלמד .בשבילו מסים החלים על התשלום או התגמול שהוא קבל,

אם שלמה אותם החברה.
) (4כל מנהל שאיננו מקיים סעיף זה יאשם בעברה ויהא צפוי לקנס
של חמשים פונט.

הודעה מקוימת בדבר
שכר המנהלים
תנתן לחברים.

) (5המונח "תגמול" שבסעיף זה כולל שכר ,תשלום בחשבון אחוזים
ותשלומים אחרים שנעשו ,או תמורה שנתנה באופן ישר או אמצעי למנהל בתפקידו
זה וגם הערך בכסף של כל שרויות או שוהכסף שהוא קבל בתפקידו זה.
על מנהלים לגלות
אם הם מעונינים
בחוזים.

 (1) .75בהתחשב עם הוראות סעיף זה ,מוטל על כל מנהל של החברה
המעונין באיזה אופן שהוא ,אם בדרך אמצעית או בלתי אמצעית ,בחוזה שנעשה
עם החברה או העומד להעשות עם החברה להצהיר על אופן נגיעתו בדבר בישיבת
המנהלים של החברה.
) (2אם עומדים לעשות חוזה ,תמסר ההצהרה הדרושה עפ"י סעיף
זה ע"י המנהל באספת המנהלים שבה ידונו בראשונה בשאלת העשות
החוזה ,ואם המנהל עוד לא היה ביום אספה זו נוגע בדבר החוזה המוצע ,תמסר
ההצהרה באספה הקרובה של המנהלים שתועד אחרי שהוא נעשה נוגע בדבר,
ואם נעשה המנהל נוגע בדבר לאחר שנעשה כבר החוזה ,תמסר ההצהרה באספה
הראשונה של המנהלים שתתאסף אחרי שנוצרה הנגיעה בדבר.

) (3לצרף סעיף זה ,תחשב הודעה כללית שמנהל חברה מוסר אותה
למנהלי החברה שהוא חבר להברה ידועה או לפירמה ידועה ושיש לראות אותו
כנוגע בדבר בכל חוזה שיערך עם אותה החברה או אותה הפירמה אחרי המסר
ההודעה ,כהצהרה מספקת על נגיעה בדבר בכל חוזה שיערך כנ"ל.
) (4כל מנהל שלא ימלא את הוראות סעיף זה יאשם בעברה ויהא
צפוי לקנס של מאה פונט.
) (5שום דבר בסעיף זה לא יפורש כפוגע בתקפה של כל הוראה של
החוק המגבילה זכותם של מנהלי חברה מלהיות מעונינים בחוזים הנעשים עם
החברה.
רשימת מנהלי החברה.

 (1) .76על כל חברה להחזיק במשרדה הרשום את רשימת מנהליה או
מנהלי עסקיה שתכיל בנוגע לכל אחד מהם את הפרטים המפורטים לקמן:

)א( אם היה המנהל יחיד תכיל הרשימה ,את שמו ושם משפחתו המלא
הנוכחי ,כל שם ושם משפחה שהיו לו קודם לכן ,מקום מגוריו
הרגיל ,משלח ידו ,אם יש לו כזה ,ואם אין לו משלח יד אבל יש
לו תפקיד או תפקידי מנהל במקום אחר ,יצוינו פרטים על תפקידים
אלה או על אחד מהם.

)ב( במקרה של התאגדות ,יצוין שמה הרשום ומקום משרדה הרשום

או העקרי.
0

) (2על החברה לשלוח לרושם החברות בתוך הזמנים שהוזכרו בסעיף
קטן ) (3הודעה בצורה הקבועה שתכיל את הפרטים הרשומים ברשימה הנ"ל,
וכן הודעה בצורה הקבועה על כל שנוי בהרכבת חברהמנהלים או בכל אחד

הפרטים שנרשמו ברשימה.
) (3לצרך סעיףקטן ) (2נקבע בזה למשלוח ההודעה הנ"ל זמן של

ארבעה עשר יום מיום מנוי המנהלים הראשונים של החברה ,וארבעה עשר יום
מיום התהוות השנוי לשם משלוח ההודעה בנוגע לשנוי.

) (4בהתחשב עם אותן ההגבלות הצודקות שהחברה עפ"י תקנותיה או
עפ''י אספה כללית תנהיג ושלא יעמידו את הזמן על פחות משתי שעות ביום,
תהא הרשימה שעל החברה להחזיקה בהתאם לסעיף זה פתוחה לכל חבר של
החברה לעיון חנם אין כסף במשך שעות העבודה ,וכן יוכל איש אחר לעיין בה
תמורת תשלום של חמשים מיל או של סכום פחות מזה כפי שהחברה תקבע בעד
כל עיון.
) (5אם סרבו להרשות עיון שבאה עליה דרישה בהתאם לסעיף זה או
אם לא מלאו אחרי הוראות הסעיפיםהקטנים ) (1או ) (2תהא החברה צפויה על
כל עברה ועברה לקנס של חמשה פונטים לכל יום שבו נמשך הסרוב או אי מלוי
החובה ,וכל מנהל ,מנהל עסקים ,מזכיר או פקיד אחר של החברה המרשים ביודעין
או בצדיה את הסרוב או האחור יאשמו בעברה ויהיו צפויים לעונש כיוצא בזה,
וביתהמשפט יוכל לתת צו ולהכריח בו את החברה לאפשר מיד את העיון ברשימה.

) (6בסעיף זה הבטוי "מנהל" כולל כל אדם שמנהלי החברה רגילים
לפעול עפ"י הוראותיו או פקודותיו.

 .77מלבד המקרים שידובר עליהם לקמן ,תחשב לבטלה ומבוטלת כל
הוראה בין שהיא כלולה בתקנות החברה בחוזה עם החברה או כל הוראה
אחרת לשם פטורי מנהל ,מנהל עסקים או פקיד אחר של החברה מכל אחריות או
לשם פצוי נגד אחריות שאלמלא הוראה כזו ,היתה חלה עליו בתוקף החוק
מחמת רשלנות ,אי מלוי חובה ,מעילה בתפקיד או באמון אשר ימצא אשם בהם
ביחסיו עם החברה:

בתנאי כי 

הוראות על אחריו
המנהלים וכוי.

)א( בנוגע להוראה כזו הנוהגת ביוט תחלת תקפה של פקודה זו לא יקבל
סעיף זה תוקף אלא כעבור ששה חדשים מהיום הנ"ל .וכן,

)ב( שום דבר בסעיף זה לא יפורש כשולל מאדם את זכותו לפטורין
או לקבל פצויים בקשר עם פעולה או חוסר פעולה שנעשו עוד
בזמן היות ההוראה בתקפה .וכן
)ג( למרות כל האמור בסעיף זה יכולה חברה ,בהתאם להוראה כנ"ל
לפצות כל מנהל ,מנהל עסקים או פקיד אחר של החברה בעד כל
אחריות שחלה עליו בקשר עם הגנה במשאומתן משפטי ,אזרחי
או עונשי ,שיצא בו פסקדין לטובתו או שהוא יצא זכאי בו או בקשר
עם כל בקשה שהוגשה על יסוד סעיף זה או הסעיף הבא של פקודה
זו ושעל יסודה נתן לו ביתהמשפט את סעדו.
סמכותו של ביתהמשפט
לתת סעד
במקרים ידועים.

 (1) .78אם מתברר לביתהמשפט הדן בענין ,מתוך המשאוהמתן
המשפטי המתנהל נגד מנהל ,עסקים או פקיד אחר של החברה בעד רשלנות ,אי
מלוי חובה ,מעילה בתפקיד או באמון ,שאותו אדם חייב ברשלנות ,אי מלוי חובה
מעילה בתפקיד או באמון ,או יתכן שהוא חייב בכך אלא שהתנהג ביושר ובהגיון,
וכי מן הדין למחול לו על כך ,יכול ביתהמשפט לפטרו כליל או במקצת מאחריותו
באותם התנאים שימצא לנכון.
) (2מי שמשמש בתור מנהל ,מנהל עסקים או פקיד אחר של החברה
שהיה לו יסוד לחשוב שיגישו או שיכולים להגיש נגדו תביעה בקשר עם איזו
רשלנות ,אי מלוי חובה ,מעילה בתפקיד או באמון כל שהם ,יכול הוא לפנות לבית
המשפט ולבקש את סעדו ,ובית המשפט שהוגשה אליו אותה בקשה תהא לו
הסמכות ליתן סעד כאילו היה זה בית המשפט שהוגש לפניו משפט נגד אותו האיש
בעד רשלנות ,אי מלוי חובה או מעילה בתפקיד או באמון.

) (3ביתהמשפט בהחליטו על יסוד סעיף זה אם מן הדין למחול
לאיש בעד כל רשלנות ,אי מלוי חובה או מעילה בתפקיד או באמון יתחשב עם
כל מסבות הענין והמסבות הקשורות במנוי של האיש בכלל.
מסירתמודעות בנוגע
לסכומים שנתקבלו
ע''י המנהלים בעד
בטול משרותיהם
או בהתפטרותם.

 (1) .79להוי ידוע בזה שכל תשלום שהוא הנתן למנהל חברה בתור
פצוי בעד בטול משרתו או תמורת התפטרותו ממשרתו או בקשר עם אלה לרגל
העברת כל העסק או הרכוש של החברה או חלק מהם הוא דבר המתנגד לחוק,
מלבד אם הודיעו לחברי החברה את הפרטים בנוגע לתשלום המוצע וסכומו והחברה
הסכימה להצעה הזו ,ובמקרה שנעשה תשלום למנהל חברה שסעיף זה מכריז
על אי חוקיותו יחשב המנהל כמחזיק בסכום הזה כנאמן מטעם החברה.

) (2בכל מקרה שתשלום כנ"ל עומד להנתן למנהל חברה בקשר עם
העברת כל מניות החברה או חלק מהן לאנשים אחרים שבאה בתור תוצאה
מהצעה שנעשתה לכל בעלי המניות ,יהא מחובתו של אותו המנהל לשמש בכל
הצעדים הראויים כדי להבטיח שהפרטים בנוגע לתשלום וסכומו יוכללו בכל
הצעה על דבר העברת מניותיהם שתשלח לחברי החברה או שהודעה כזאת תשלח

יחד עם ההצעה.
) (3אם מנהל כזה איננו אוחז בצעדים הראויים כאמור לעיל ,או אם אדם

אחר שקבל הוראות נכונות ממנהל כזה לכלול את הפרטים הנ"ל בתוך ההצעה או
לשלחם יחד אתה לא מלא הוראות אלו ,יאשם בעברה ויהא צפוי לקנס של עשרים
וחמשה פונט ,ואם לא קוימו דרישות הסעיףהקטן הקודם בנוגע לכל תשלום
שהוא ,יחשב כל סכום שנתקבל ע"י המנהל על חשבון התשלום כאילו נתקבל על
ידו כנאמן מטעם אותם האנשים שמכרו את מניותיהם בתור תוצאה מההצעה

שנעשתה.
) (4אם בקשר עם ההעברה כנ"ל יעלה המחיר שישולם למנהל חברה
שמשרתו מתבטלת או המתפטר ממשרתו בעד מניותיו בחברה על המחיר שבעל
מניות אחר יכול היה לקבל באותו זמן בעד אותן המניות או אם תמורה בעלת

ערך אחרת נתנת למנהל ,הרי עודף המחיר או שויה של התמורה יחשבו
לצרך סעיף זה כתשלום בעד התפטרותו ממשרתו או בקשר עם כך.
) (5שום דבר האמור בסעיף זה לא יפורש במניעה לשמוש בכל חוק

אחר הדורש את גלוי הפרטים בנוגע לתשלומים מהמין שהוזכרו בסעיף זה או בנוגע
לתשלומים דומים לאלה הנעשים או העומדים להעשות למנהלי חברה.
 .80אם תקנות חברה מכילות הוראה ,או אם הוראה כזו נכללה בתוך
חוזה בין מי שהוא והחברה ,המיפה את כחו של מנהל או מנהל עסקים של החברה
להעביר את משרתו ותפקידו לאחר ,לא יהיה תוקף להעברה למרות ההוראה
הנ''ל ,מלבד אם באה עליה הסכמה ע"י החלטה מיוחדת של החברה ,ורק מיום

העברת משרה

ההסכמה.

 .81להוי ידוע בזה שלא יחשב אדם ,בגדר כל הוראה מהוראות פקודה
זו ,כמו שמנהלי החברה רגילים לפעול עפ"י הוראותיו או פקודותיו ,רק מחמת

אין איש נחשב
למנהלה של החברה
מחמת מתן עגות

שהמנהלים פועלים עפ"י העצות שהוא נותן בתפקידו המקצועי גרידא.

מקצועיות.

חוזים וכו'.
שטרי חליפין
ושטרי חוב.
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חוזה ,שטר חליפין או שטר חוב יחשב כאילו נעשה ,הועבר או

נתקבל מטעם חברה אט הוא נעשה ,נתקבל או הועבר ע"י החברה או בשמה או
לחשבונה ע"י אדם המשמש בהרשאתו.:

שטרות ומסמכים בחו"ל

 .83רשאית חברה בכתב חתום בחותמה הרשמי ליפות את כוחו של כל
אדם בין ביפוי כוח כללי או בכל ענינים מיוחדים להיות בא כוחה לעריכת מסמכים
מטעמה היא בכל מקום שאינו נמצא בפלשתינה )א"י( ,וכל מסמך שנחתם ע"י בא
כח כזה מטעם החברה ובחותמתו הוא ,יחייב את החברה ויהא לו אותו תוקף כאילו
נחתם זה בחותמתה הרשמית.

חברה רשאית לקבוע
לה חותמת רשמית
לשמוש בחו"ל.

 (1) .84מקום שתקנותיה מרשות אותה בכך ,הרי חברה שמטרותיה
דורשות או כוללות הנהלת עסקים בחו"ל ,תוכל להחזיק לשמוש בכל ארץ ,מחוז
או מחוץ לפלשתינה )א"י( חותמת רשמית שתהא העתק )פקסימיל( מהחותמת
הרשמית של החברה בהוספת שם הארץ ,המחוז או המקום שבהם ישתמשו
בחותמת לנוסח החותמת הרגיל.
) (2חברה שיש לה חותמת רשמית כזאת תוכל בכתב מוצא בחותמתה
הרשמית להרשות כל אדם שנתמנה לכך בכל ארץ ,מחוז או מקום שאינם נמצאים
בפלשתינה )א"י( להטביע את החותמת הזאת על כל שטר או מסמך אחר שהחברה
צד להם באותה הארץ ,או באותו המחוז או המקום.

) (3הרשאתו של כל סוכן כזה ,עד כמד .שנוגע ליחסים שבין החברה
וכל אדם הנושא ונותן עם הסוכן ,תמשך במשך התקופה ,אם נקבעה כזאת,

הנזכרת בכתב הטיפה את כחו ,או אם לא נזכרה בו כל תקופה  עד המסר
לאדם הנושא ונותן עם הסוכן הודעה האומרת שהרשאתו של הסוכן בוטלה או
באה לידי גמר.

)(4

האדם המטביע חותמת רשמית כזאת עליו לאשר את המקום

והתאריך שבהם הוא מטביע את החותמת בכתב חתום על ידו על גבי השטר או
המסמך האחר שעליהם הוטבעה החותמת.

) (5שטר או מסמך אחר שעליהם הוטבעה חותמת רשמית כהלכה

יהיו מחייבים את החברה כאילו נחתמו בחותמת הרשמית העיקרית של החברה,

/
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פרוספקט.

) (1כל פרוספקט שהוצא ע"י חברה או בשמה או בשם חברה

הגשת פרוספקט

העומדת להוסד צריך שיהא עליו תאריך ,ואותו תאריך יחשב כתאריך פרסומו של
הפרוספקט אלא אם כן הוכח ההיפך.
)(2

העתקה מכל פרוספקט כזה חתומה ע"י כל אדם הנזכר בה בתור
נ

מנהל או מי שמוצע כמנהל של החברה או ע"י סוכנו המורשה לכך בכתב ,תוגש
לרישום לרושם החברות ביום פרסומה או קודם לכך ,ושום העתקה מפרוספקט
כזה לא תפורסם עד שלא הוגשה העתקה הימנה לרישום.
)(3

הרושם לא ירשום שום פרוספקט בלתי אם יש עליו תאריך,

והעתקה הימנו חתומה באופן
)(4

על פני

הדרוש עפ"י סעיף זה.

כל

פרוספקט יצויין שהעתקה הימנו הוגשה לרישום

כדרוש עפ"י סעיף זה.

) (5אם הוציאו פרוספקט ולא הגישו העתקה ממנו לרשום ,הרי
החברה וכל אדם המשתתף ביודעין בהרצאת הפרוספקט יהיו צפויים לקנס של

חמשה פונטים לכל יום מיום הוצאת הפרוספקט ועד הגשת ההעתקה לרשום.
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)(1

כל פרוספקט שהוצא ע/יי חברה או בשמה או ע"י כל אדם

המטפל או שהיה מטפל או מעונין ביסוד החברה או בשמו ,חייב לפרט :
)א( את תוכן התזכיר יחד עם שמותיהם ,תאורם וכתבותיהם

של

החותמים ומספר המניות שכל אחד ואחד מהם חתם עליו ,ומספר
מניות המיסדים ,מניות ההנהלה ומניות הבכורה ,לכשישנן ,וטיבה

של כל טובת הנאה אשר לבעלי המניות בנכסים וברוחים של
החברה ומדת טובת ההנאה הזאת :וכן
)ב( מספר המניות שנקבע בתקנות כתנא /הכשרה למנהל ,לכשנקבע,

וכל הוראה בתקנות בנוגע לשכרם של/מנהלים  :וכן

)ג( שמותיהם ,כתובותיהם ותאורם של המנהלים או אלה המוצעים

כמנהלים :וכן

)ד( מקום שמציעים לקהל את המניות לחתימה'



פרטים בנוגע:



דרישות מיוחדות

בנוגע לפרטי
הפרוספקט.

) (iלסכום המינימלי אשר לפי דעת המנהלים צריו להשיגו ע''י הוצאת
המניות המוצעות עשם המצאת הכספים הדרושים למטרות הבאות,
או יתרת הכספים /הדרושים אם חלק מן הכספים יהא מתקבל
/
על דרך אחרת:



א.

מחירו של כל רכוש שנקנה או שעומדים לקנותו ושישולם ,כולו או
מקצתו ,מתוך הכספים שיתקבלו מן המניות המוצאות;
/

ב .הוצאות מוקדמות שעל החברה לשלמן וכל דמי עמילות שעל החברה
לשלם לכל איש שהוא תמורת הסכמתו לחתום או השיגו או

הסכימו להשיג חותמים/למניות החברה :

ג ,תשלום כספים שהחברה לוחה אותם לשם אחת מהמטרות הנ"ל:

ד .הון חוזר  :וכמו כן בנוגע :
) (11לסכומים שצריך להמציא לשם /המטרות הנ"ל ממקורות אחרים זולת

דמי ההכנסה מהמניות שהוצאו ,ופרוט המקורות שמהם יבואו
הכספים! וכן

/

)ד (.הסכום שצריך לשלם בעת הגשת בקשה לקבלת מניה ובעת הקצאתה של



מניה ,ומקום שמציעים מניות שנית
כל מספר מניות שהוקצו קודם לכן ,במשך שתי השנים הקודמות
והסכום שהוקצה למעשה והסכום ,אם ישנו כזה ,ששולם על מניות
הסכום המוצע לחתימה על

כאמור :וכן

)ו( מספר וסכום המניות ואגרות חוב שהוצאו במשך שתי השנים הקודמות
או שהוסכם להוציאן בתור מניות שנפרעו בשלמות או במקצת
שלא במזומנים ובמקרה האחרון עד לאיזו מדה נפרעו אלה ,וצריך

לפרט תמיד את התמורה שניתנו עבורה המניות או אגרות חוב

שהוצאו או שאומרים להוציאן :וכן
)ז( שמותיהם וכתובותיהם של מוכרי כל נכסיים שנרכשו ע''י החברה

או שעומדים לקנותם או לרכשם שמחירם שולם כלו או במקצת
מתוך כספי המניות המוצעות להחתמה ע"י/הפרוספקט או שקניתם
או רכישתם עוד טרם הותמה בעת הוצאת הפרוספקט והסכום

שישולם במזומנים ,במניות או באגרות חוג למוכר ,וכשיש יותר

ממוכר נבדל אחד או כשהחברה היא קונה מיד קונה  הסכום
שישולם לכל מוכר ומוכר:
בתנאי שאם המוכרים או מי מהם הם פירמה ,לא יחשבו חברי הפירמה

כמוכרים נבדלים :וכן

)ח( הסכום ששולם או שצריך לשלמו בתור כסף המקנה במזומנים,
במניות או באגרות חוב בשביל כל נכסים כאמור לעיל ,ופרטים על
הסכום ,שצריך לשלמו בשביל מוניטין ,וכן
)ט( הסכום ,ששולם במשך שתי השנים הקודמות או שצריך היה לשלמו
בתור דמי עמילות על שחתמו או הסכימו לחתום או על שרכשו
או שהסכימו לרכוש חתימות/על מניות או אגרות חוב של החברה
או שעור דמי העמילות:

בתנאי שלא יהיה צרך להזכיר את העמילות המשתלמת לסרסורים מיד

סרסורים :וכן

)י( סכום ההוצאות המוקדמות או הערכת הסכום הזה :וכן
/

)יא( הסכום ששולם במשך שתי השנים הקודמות או שעומדים לשלמו
לכל מוסד וחלף מה שולם הסכום/הזה :וכן
)יב( התאריכים והצדדים לכל חוזה בעל חשיבות והזמן והמקום המתאימים
שבהם אפשר לעיין בכל חוזה בעל חשיבות או בהעתקה הימנו:
בתנאי שדרישה זו לא תחול על חוזה שנעשה במהלך הרגיל של העסק המתנהל
או שרוצים לנהלו ע"י החברה או על כל חוזה שנעשה יותר משנתים ימים לפני
/
הוצאת הפרוספקט! וכן
)יג( שמותיהם וכתובותיהם של מבקרי החשבונות של החברה ,אם

ישנם כאלה :וכן

)יד(

פרטים מלאים על טיבו ומדתו של אינטרס" אם ישנו כזה ,של כל
מנהל ביסוד החברה או בנכסים העומדים להרכש ע"י החברה או,

כשהאינטרס של מנהל כזה ,הוא בזה שהוא /שותף לאיזו פירמה,
הרי טיבו ושעורו של האינטרס של הפירמה יחד עט חשבון כל

הסכומים ששולמו או שהוסכם לשלמם לו או לפירמה במזומנים
או במניות או באופן אחר ע"י כל אדם אם למען השפע עליו להיות

מנהל או כדי לרכוש בשבילו את התנאי המכשירו להיות מנהל או
באפן אחר בשביל/שרות שהוא או הפירמה שרתו בקשר עם יסודה
או יצירתה של החברה  :וכן
)טו( אם הפרוספקט מזמין את הקהל לחתום על מניות החברה ,והון המניות
של החברה מחולק למניות של סוגים שונים ,יצוינו פרטים על דבר

זכות ההצבעה באספות החברה וזכיות בנוגע להון ולרוחים השיכים
לכל סוג וסוג של המניות :וכן
)טז( דין וחשבון ע"י רואי החשבונות של החברה בנוגע לרוחי החברה
בכל אחת משלוש שנותהכספים שקדמו להוצאת הפרוספקט,

ושעורי הדיבידנדה ,אם היו כאלה ,ששולמו ע"י החברה על כל
סוג ממניות החברה בכל אחת משלש השנים הללו ,יחד עם הפרטים
על כל סוג וסוג ששולמה עלץ דיבידנדה ופרטים על כל מקרה בכל
שנה שבה לא שלמו דיבידנד ;/על איזה סוג מהסוגים של המניות,
ואם עוד לא סודרו החשבונות בנוגע לחלק מזמן שלש השנים
הנגמרות שלשה חדשים לפני הוצאת הפרוספקט ,תבוא גם הודעה על

דבר עובדה זו :וכן

)יז( אם ההכנסה הבאה מהוצאת המניות/או אגרות ,החוב ישמשו בדרך
ישרה או אמצעית כלן או מקצתן לקנית איזה עסק שהוא ,יפורט תכנו
של הדו"ח שהוכן ע"י רואי חשבון/ששמותיהם יבואו בפרוספקט
על רווחי העסק בכל אחת משלש שנות הכספים שקדמו להוצאת
/
הפרוספקט.

בתנאי שאם החברה או העסק נהלו עסקים זמן/פחות משלש שנים ,יכיל
הפרוספקט הודעה על אורך זמן העסקים של החברה או/העסק שעומדים לקנותו,

ובמקרה שחשבונות החברה או העסק סודרו רק בנוגע לשנתים או לשנה אחת
יחשבו הפסקאות )ט"ז( ו)י"ז( של סעיףקטן זה כאילו דובר בהם על דבר
שנתים או שנה אחת בכל מקום שנזכר בהם שלש שנים.
) (2לצורך סעיף זה יחשב כל אדם כמוכר אם עשה חוזה על תנאי
או שלא על תנאי למכירתם או לקניתם של כל נכסים או בדבר זכות ברירה לקניתם
של כל נכסים שהחברה עומדת לרכשם בכל מקרה



)א( שכסף המקנה לא שולם /במלואו בעת הוצאת הפרוספקט :או
)ב( שכסף המקנה ישולם או יכוסה ,כלו או מקצתו ,מתוך כספי המניות

המוצעות להחתמה :או
)ג( שתקפו או הגשמתו של החוזה תלויים בתוצאות החתמת המניות.
)(3

במקרה שהנכסים שהחברה תרכשם עומדים להשכר ,יחול סעיף

זה כאילו המונח "מוכר" כולל את המשכיר והמונח "כסף המקנה'' כולל את דמי
השכירות והמונח "קונה מיד קונה" כולל שוכר מיד שוכר.
) (4כל תנאי הדורש או המחייב כל מבקש מניות או אגרות חוב

לותר על מלוי כל דרישה מדרישות סעיף זוג או המכוון להחשב כמסירת הודעה

לו על כל חוזה ,מסמך או ענין שאינם נזכרים ביחוד בפרוספקט ,יהא בטל ומבוטל.

) (5אם מתפרסם פרוספקט מן המין שהוזכר בסעיף זה בתור מודעה
בעתון ,לא יהא צורך לפרט במודעה את תכנו של התזכיר או את שמות החתומים
עליו ואת מספר המניות שאלה חתמו עליהן/ .
) (0 (6אסור להוציא כל טופס של בקשה לרכישת מניות או אגרות

חוב של חברה אלא אם כן הוצא הטופס יחד עט פרוספקט המתאים לדרישות
/
סעיף זה :

בתנאי שאין לנהוג עפ''י סעיף זה אם הוכיחו שטופס הבקשה הוצא או 
)א( בקשר עם הזמנה נכונה לאדם המזמינה אותו לעשות חוזה לשם
השגת חותמים על המניות או אגרות החוב הללו ,או
)ב( בקשר עם מניות אגרות חוב של חברה שאינן מוצעות לקהל.

) (iiכל העובר על הוראות סעיףקטן /ה יאשם בעברה ויהא
צפוי לקנס של חמש מאות פונט נוסף לכל אחריות אחרת שהוא עלול להיות
/
צפוי לה.

) (7כשאין ממלאים אחרי כל דרישה מדרישות סעיף זה או כשעוברים
על אחת מדרישותיו ,לא ישא מנהל או אדם אחר שהוא אחראי לפרסום הפרוספקט,
בכל אחריות מחמת אי מלוי הדרישה או העברה על הדרישה אם הוכיח 

)א( בנוגע לכל ענין שלא גלהו  שהוא לא ידע על אודותיו :או
)ב( שסבת אימלוי הדרישה או העברה על הדרישה היא מחמת שבאמת
שגה בנוגע לאיזו עובדה  :או
)ג( אם לפי דעת בית המשפט הדן בענין ,היו אי המלוי או העברה בנוגע
לענינים בלתי חשובים או מסבה אחרת שלפי דעת בית המשפט

מן הנכון לסלוח עליהם בהתחשב עם כל מסבות הענין:
בתנאי שאם לא מלא אחרי דרישות פסקה י"ד מסעיףקטן ) (1לא ישא שום
מנהל או אדם אחר באחריות בשל איך מלוי אלא אם כן הוכח שהיתה לו ידיעה על
הענינים שהועלמו.

) (8לא ישתמשו בסעיף זה לענין הוצאת פרוספקט או טופס בקשה
להשגת מניות לבעלי המניות או אגרות/החוב הקימים של החברה בנוגע למניות
או אגרות חוב של אותה החברה ,בין אם מבקש המניות או אגרות החוב תהא לו

הרשות לותר על זכותו לטובת אחרים ובין מולא תהא לו הרשות לכן :אבל ,מלבד
היוצא מהכלל הנ"ל ,ישתמשו בסעיף זה בנוגע לפרוספקט או טופס בקשה בין
שהוצאו בזמן יסוד החברה או בק שר אתה ובין/שהוצאו לאחר מכן.

)(9

דרישות סעיף זה בנוגע לתזכיר ,תנאי הכשרה .שכרם וטובת

הנאתם של המנהלים ,שמותיהם ,תאורם וכתבותיהם של המנהלים או של אלה
המוצעים להיות מנהלים וכן לסכום ההוצאות המוקדמות או להערכת סכום ההוצאות
המוקדמות לא תחולנה על פרוספקט שהוצא וותר משנתים לאחר היום שבו
רשאית היתה החברה להתחיל בעסקים.
) (10שום דבר האמור בסעיף זה לא יגביל או יגרע מכל אחריות
שכל אדם יהא חייב בה עפ"י החוק הכללי או הפקוחה הזאת מבלעדי סעיף זה.

) (11לצורך סעיף זה יהיה לבטוי "שנתכספים" המובן של השנה
שבעדה נערכים החשבונות של החברה או של העסק ,ככל שיחיב הדבר ,ואם מסבת
הכנסת שנוי בתאריך שבו נגמרת שנת הכספים של החברה או העסק סדרו את
החשבונות לתקופה יתירה על שנה או פחותה הימנה ,תחשב תקופה יתירה או
פחותה זו בשנת כספים.
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) (1חברה שהקצתה או הסכימה להקצות מניות או אגרות חוב של

החברה על מנת שכלן או חלק מהן יוצע לקהל למכירה ,הרי כל מסמך שעל פיו
נעשית ההצעה לקהל למכירה יחשב בפרוספקט המוצא ע"י החברה לכל דבר ,וכל
הוראות והלכות החוק על דבר הכנו של הפרוספקט ועל דבר האחריות החלה
בקשר עם הודעות או חוסר הודעות או הנוגעות באופן אחר לפרוספקט תנהגנה
ותחולנה על מסמך כזה ,כאילו הציעו את המניות ואת אגרות החוב לחתימה לקהל
וכאילו האנשים המקבלים את ההצעה בנוגע לאותן מניות ואגרות החוב הם

חותמים על אותן המניות ואגרות החוב ,ומבלי שיפגע הדבר בכל אחריות אחרת
העלולה לחול על אנשים בעלי ההצעה מחמת הודעות בלתי נכונות הכלולות
במסמך או מסבה אחרת בקשר אתו(.
) (2כל עוד לא הוכח ההפך ,יחשב ,לצורך פקודה זו ,להוכחה שהוקצו
מניות או אגרות חוב לשם הצעתן לקהל למכירה ,או שנעשה הסכם לאותה הקצאה,
אם יוכח:

)א( שנעשתה הצעה של המניות או אגרות החוב או של חלק מהן למכירה
לקהל בתוך ששה חדשים )מיום ההקצאה או מיום ההסכם להקצות :או
)ב( שביום שנעשתה ההצעה /עוד טרם קבלה החברה את כל התמורה
בעד המניות או אגרות החוב שהיה עליה לקבל.

) (3בשעה שבאים להשתמש בסעיף  85עפ"י סעיף זה ,יפורש הסעיף
כאילו האנשים המציעים נזכרו בשמותיהם בפרוספקט כמנהלי החברה ,וסעיף86 .
של פקודה זו ,בשעה שבאים להשתמש בן עפ"י סעיף זה ,יפורש כאילו באה בו
דרישה שהפרוספקט יכיל נוסף על הענינים שנרשמו בסעיף ההוא גם;

)א( הסכום הנקי של התמורה שהחברה קבלה או צריכה לקבל בעד
מניות או אגרות החוב שעליהן באה הצעה ,וגם
)ב( הזמן והמקום שבהם אפשר לעיין/בחוזה שעל פיו הוקצו המניות או
אגרות החוב או עומדים להקצותן.
) (4אם המציע שדובר עליו בסעיף זה הוא חברה או פירמה ,די אם
המסמך הנ''ל יהא חתום בשם החברה או הפירמה ע"י שני מנהלים של החברה

או על ידי לא פחות ממחצית השותפים ,ככל שיחייב הדבר ,וכל מנהל או שותף
כזה יכול לחתום ע"י בא כח המורשה לכך בכתב.

הוראות בנוגע להצעת
מניות או אגרות חוב

למכירה.
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חובותיהן של חברות
כשלא הוצא פרוספקט.

) (1חברה בעלת הון מניות שאינה מוציאה פרוספקט בהוסדה או

בקשר עם יסודה או שהוציאה פרוספקט כזה אבל טרם התחילה להקצות את המניות
שהוצעו לקהל לחתימה לא תקצה שום מניה ממניותיה או אגרת מאגרות החוב
שלה אלא אם כן הוגשה לרושם לפחות שלשה ימים לפני ההקצאה הראשונה של
המניות או אגרות החוב הצהרה במקום פרוספקט שנחתמה ע"י כל אדם הנזכר בו
בתור מנהל או בתור מי שמוצע להיות מנהל של ההברה או ע"י סוכנו שהורשה
בכתב באותו הטופס המכיל את הפרטים המפורטים בתוספת הרביעית לפקודה זו.
) (2חברה העוברת על סעיף זה ,וכל מנהל של החברה המרשה
ביודעין את העברה יהיו צפויים לקנס של מאה פונט.

הגבלה בהכנסת שנויים
בתנאים

הנזכרים

בפרוספקט או בהודעה
במקום הפרוספקט.

אחריות להודעות
שבפרוספקט

<

 .89אסור לחברה המוגבלת במניות או לחברה המוגבלת בערבות ושיש
לה הון מניות לשנות לפני האספה המכוננת את תנאי כל חוזה הנזכר בפרוספקט
או בהודעה שבמקום הפרוספקט אלא אם כן נתאשר השנוי ע"י האספה המכוננת.

 (1) .90מקום שהפרוספקט מזמין אנשים לחתום על מניות בחברה או
על אגרות חוב ,הרי כל אדם שהוא מנהל החברה בעת הוצאת הפרוספקט וכל אדם
שהרשה להזכיר את שמו ונזכר פרוספקט כמנהל או כאדם שהסכים להיות מנהל
בין מיד ובין לאחר זמן וכל מיסד/ממיסדי החברה וכל אדם שהרשה להוציא את
הפרוספקט יהא צפוי לשלם פיצויים לכל האנשים שחתמו על כל מניות או אגרות
חוב על סמך הפרוספקט ,בשביל ההפסד או הנזק שנגרם להם מחמת כל הודעה
כוזבת הכלולה בפרוספקט או באיזה דו/ח או תזכיר המופיע בפרוספקט או מחמת
כל דבר שנכלל בו או שהוצא אתו מלבד אם הוכח



)א( בנוגע לכל הודעה כוזבת שאינה מופיעה בפרוספקט

כדעתו של

מומחה או על יסוד מסמן או הודעה רשמיים ,שהיה לו יסוד נכון
להאמין בהם ,וכי עד יום הקצאת,המניות או אגרות החוב האמין
שההודעה היא נכונה ,הכל לפי הענין; וכן
)ב( בנוגע לכל הודעה כוזבת המוסרת או האומרת למסור דו"ח או שומא
של מומחה או שהיא נכללת בהעתקה

או

בקטע הימנו ,שזו מוסרת

את הדו"ח אל נכון או שהיא העתקה נכונה ודי מדוייקת או קטע
נכון מן הדו"ח או השומא.

בתנאי שהמנהל ,האדם הנזכר כמנהל ,המיסד או האדם שהרשה את הוצאת
הפרוספקט יהיו צפויים לתשלום פיצויים כאמור לעיל אם הוכח שלא

היה להם יסוד נכון להאמין שהאדם שמסר את ההודעה ,הדו"ח ,או
השומא היה בן סמך למסרו; וכן
)ג( בנוגע לכל הודעה המכוונת להיות הודעה שנמסרה ע"י אדם רשמי

או הנכללת במסמך המכוון להיות העתקה או קטע ממסמך ממקור
רשמי שזה היה/העתק נכון ומדוייק מן הדו"ח או מההעתקה או
הקטע מאותו המסך.

או מלבד אם הוכח
)ד(



/

שלאחר שהסכים להיות מנהל החברה הוא חזר בו מהסכמתו בטרם

יצא הפרוספקט ,וכי /הפרוספקט הוצא שלא בהרשאתו
/
בהסכמתו! או
)ה(

או שלא

שהפרוספקט הוצא שלא /בידיעתו או הסכמתו וכי כשנודע לו

שהפרוספקט הוצא ,מסר מיד הודעה .פומבית מספקת שהפרוספקט

הוצא שלא בידיעתו ושלא/בהסכמתו  :או

)ו( שלאחר שהוצא הפרוספקט ובטרם הוקצו מניות על יסודו נודע לו
שהיתה בו איזו הודעה כוזבת/,וחזר בו מהסכמתו לכך ומסר מודעה

פומבית מספקת על חרטתו ועל הטעם שהמריצהו לכך.
) (0 (2כל מי שהושפע לחתום על חוזה לקבל מניות או אגרות חוב
ע''י איזו הודעה כוזבת בעלת ערך בפרוספקט .יוכל לפנות לבית המשפט בבקשה
לבטל אותו חוזה ,ובית המשפט יבטלו על יסוד הבקשה.

) (iiהעובדה שכל חוזה כזה נחתם מתוך השפעה כזאת תשמש הגנה
טובה בכל משפט שתכליתו לתת תוקף לחוזה.
)(111

/

העובדא שהחברה נמצאת במצב של פרוק עסקים לא תשמש

כשהיא לעצמה טעם מספיק לסרב סעד עפ"י סעיף זה ,אבל יכול בית המשפט
לסרב ליתן את סעדו אם לפי דעתו אחר המבקש את בקש תו לזמן שאינו מתקבל על
הדעת לאחר שנודע לו שההודעה היא כוזבת או אחרי שיקול היה לדעת זאת.

) (3אם מכיל הפרוספקט את שמו של אדם כמנהל החברה או כאדם
שהסכים להיות מנהל לחברה והוא לא הסכים להיות מנהל או חזר בו מהסכמתו

לפני שהוצא הפרוספקט ולא הרשה את הוצאתו או לא הסכים לכך ,חייבים יהיו

מנהלי החברה חוץ מאותם המנהלים שהפרוספקט הוצא שלא בידיעתם והסכמתם וכל
אדם אחר שהרשה את הסכמתו ,לפצות את האדם הנזכר לעיל נגד כל הוצאות ודמי
נזק אשר יחולו עליו ,מחמת/ששמו נזכר בפרוספקט או בהגיגו על עצמו בכל משפט
או מו"מ משפטי שהוגשו נגדו בשל כך.
)(4

כל אדם אשר מחמת שהוא מנהל או נזכר בתור מנהל או כאדם

שהסכים להיות מנהל או מחמת שהרשה את הוצאות הפרוספקט נתחייב בדין
לשלם כל תשלום עפ"י סעיף זה /יוכל לחזור ולתבוע השתתפות בתשלום ,כבמקרה
של הוזה ,מכל אדם אחר אשר אילו הוגש נגדו המשפט היה גם הוא מתחייב בדין
לשלם אותו תשלום ,חוץ אם האדם שנתחייב כך היה אשם במסירת הודעות כוזבות

ומרמות ,מה שאין כן האדם האחר.
)(5

לצורך סעיף זה,



)א( "מיסד" פירושו מיסד שהיה צד להכנת הפרוספקט או להכנת אותו
החלק המכיל את ההודע ח הכוזבת ,אך אין הוא כולל כל אדם מחמת
שהוא שמש בתפקיד מקצועי בשם אנשים המטפלים ביצירת חברה.

)ב( "מומחה" כולל מהנדס ,שמאי/,רואה חשבונות וכל אדם אחר שמקצועו
נותן חשיבות להודעה היוצאת מתחת ידו.

הקצאתם מניות.
הגבלות בהקצאה
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)(1

לא תעשה הקצאה של איזה חלק שהוא של הון המניות של

חברה שהוצע לקהל לחתימה אלא אם הוחתם הסכום שנזכר בפרוספקט בתור
הסכום המינימלי שלפי דעת המנהלים מוכרחים להשיגו ע"י הוצאת הון המניות
כדי להמציא כספים לצורך המטרות המסומנות בפסקא )ד( מסעיףקטן ) (1של
סעיף  ,86ואלא אם שולם ונתקבל ע"י החברה הסכום שצריכים לשלמו עם הגשת
הבקשה לרכישת מניות על הסך הנ"ל.

) (2לצורך סעיףקטן זה יחשב סכום כאילו שולם לחברה ונתקבל
על ידה אם החברה קבלה שיק בעד הסכום בתום/לב ואין יסוד למנהלי החברה
לחשוד שהשיק לא ישולם.

/

) (3הסכום שנזכר כנ"ל בפרוספקט יובא בחשבון מחוץ לכל סכום
ששולם לא במזומנים ויקרא בפקודה זו "ההחתמה המינימלית".

/

) (4הסכום שישולם בעת הגשת הבקשה על כל מניה לא יהא פחות
מחמשה אחוזים למאה מן הסכום הנומינלי של המניה.
) (5אם לא קוימו התנאים הנזכרים לעיל כתום ארבעים יום אחרי
צאת הפרוספקט לראשונה ,הרי כל והכסף שנתקבל מאת המבקשים בשביל מניות
יוחזר להם מיד בלא רבית ,ואם לא/הוחזרו כספים כאלה במשך ארבעים ושמונה
יום מיום הוצאת הפרוספקט ,יהיו מנמלי החברה אחראים כלם יחד וכל אחד ואחד
בפני עצמו להחזיר את הכסף יחד עם הרבית בשעור של חמשה אחוזים למאה
לשנה מיום תום היום הארבעים ושמונה ;

בתנאי שמנהל לא יהא אחראי אם הוכיח שהפסד הכסף לא נגרם ע''י הנהגה
/
רעה או הרשלנות מצדו.
)(6

כל תנאי הדורש או מחיוב כל מבקש מניות לותר על מלוין של

דרישות הסעיף הזה יהא בטל ומבוטל.

/

) (7סעיף זה ,חוץ מסעיףקטן  (4)/הימנו לא יחול על הקצאת מניות
שלאחר הקצאת המניות הראשונה שהוצעו לקהל לחתימה.
) (8אם הקצתה חברה מניות למבקש בניגוד להוראות סעיף זה או
סעיף  ,88הרי אותה הקצאה עלולה להיות מבוטלת עפ"י דרישת המבקש במשך
חדש ימים מיום התכנס האספה המכוננת ולא מאוחר מזה ,ובכל מקרה שאין מוטל
על החברה להועיד אספה מכוננת או שההקצאה נעשתה אחרי הועד האספה

המכוננת ,אחרי חדש ימים מיום ההקצאה ולא יאוחר מזה ,והיא עלולה להבטל כך
למרות היות החברה במצב של פרוק עסקים.

) (9מנהל של חברה המפר ביודעין/את הוראות סעיף זה בנוגע
להקצאת מניות או מרשה את הפרתן ,יהא חייב לפצוח את החברה ואת זה שהוקצו

לו המניות על כל הפסד ,נזק או הוצאות שנגרמו להם על כך:

בתנאי שלא יוגש משפט לגבית כל הפסד ,דמי נזק או הוצאות לאחר עבור
שנתים ימים מיום ההקצאה.

/

הגבלות בענין התחלת
העסקים

 (1) .92חברה בעלת הון מניות לא תתחיל בעסקים ולא תקבל שום
כספים בהלואה אלא אם כן 

)א( אם הוצעו אילו מניות של החברה לקהל לחתימה ,הוקצו מניות
הנרכשות בתשלום כל מחירם במזומנים כדי סכום לא פחות מסכום
ההחתמה המינימלי; וכן

)ב( שלם כל מנהל ממנהלי החברה לחברה על חשבון כל מניה שנלקחה
על ידו או שהוסכם על ידו לקחתה ושבשבילה הוא חייב לשלם
במזומנים חלק השוה לחלק שצריך לשלמו במזומנים בשעת הבקשה
והקצאתן של מניות המוצעות להחתמה לקהל ,או אם אין החברה
מוציאה פרוספקט המזמין את הקהל לחתום על מניותיה ,על המניות
שצריך לשלם בעדן במזומנים; וכן
)ג( הוגשה לרושם החברות הצהרה בשבועה ע"י המזכיר .או אחד המנהלים
בטופס הקבוע שהתנאים דלעיל נתמלאו.

) (2לאחר שתוגש אותה ההצהרה בשבועה חייב רושם החברות
לאשר שהחברה רשאית להתחיל בעסקים ,ותעודה זו תהא הוכחה מכרעת שהחברה
רשאית בכך.

בתנאי שאם אין החברה מוציאה פרוספקט המזמין את הקהל לחתום על
מניותיה ,לא יתן הרושם תעודה כזאת אלא אם כן הוגשה לו הודעה במקום
פרוספקט.

) (3כל חוזה שעשתה החברה לפני היום שבו היא רשאית להתחיל
בעסקים לא יהא לו אלא ערך זמני בלבד ולא יחייב את החברה עד אותו היום,
ובאותו היום יחייב את החברה.

) (4שום דבר האמור בסעיף זה לא ימנע הצעד .להחתמה והקצבה
בעת ובעונה אחת של מניות או אגרות חוב או קבלת כל כסף שצריך לשלמו בעת
הגשת הבקשה בדבר אגרות חוב.
)(5

אם

התחילה החברה בעסקים או החלה ללוות כספים בנגוד

לסעיף זה ,הרי כל אדם האחראי להפרת הסעיף יאשם בעברה ויהא צפוי לקנס של

חמשים פונט לכל יום שההפרה נמשכת בו מבלי שתפגע בכך כל אחריות אחרת.

 (1) .93חברה המוגבלת במניות או חברה המוגבלת בערבות שיש לה
הון מניות הרי מדי הקצותן כל מניות ממניותיהן ,עליהן להגיש לרושם החברות
.
בתוך חודש ימים מתאריך הקצאת כל מניה 

רשימת המניות שהוקצו.

)א( רשימה של המניות שהוקצו  ועליהן לפרט את מספר המניות
שהוקצו והסכום הנומינלי שלהן ,את שמותיהם ,כתובותיהם
ותאורם של אלה שהוקצו להם מניות ,והסכום ששולם ,לכששולם,
בעד מניה או המגיע בעדה ושצריך לשלמו! וכן
)ב( אם הוקצו מניות כמניות ששולם בעדן בשלמות או במקצת שלא
במזומנים ,יוגש חוזה בכתב שיבסס את זכות הקנין במניות של
אלה שהוקצו להם מניות יחד עם חוזהמכירה או חוזה לשרויות
אחרות או המפרט תמורות אחרות שהוקצו בהן המניות ,ובלבד שחוזים
אלה ישאו בולים כהלכה! ורשימה שתפרט את מספר המניות
שהוקצו כך והסכום הנומינלי שלהן ,באיזו מדה יש לראותן כמניות
שנפרעו ,והתמורה שהוקצו בה המניות.
) (2שום מניה לא תנתן כמניה שנפרעה בשלמות או במקצת שלא
במזומנים ,מלבד אם יש חוזה בכתב לכך.
) .(3אם לא הוגש לרושם החברות במשך חודש ימים אחרי שהוקצו
המניות כל מסמך שסעיף זה דורש להגישו ,תוכל החברה או כל אדם אחראי לאי
הגשה זו לפנות לבית המשפט בבקשת סעד ,ואם יתברר לבית המשפט שאי הגשת
המסמך לא חלה אלא דרך מקרה או בשגגה בלבד ,וכי מן הדין ומן הצדק ליתן סעד,
יוכל הוא ליתן סעד המאריך את המועד להגשת המסמך עד לאותה תקופה שבית
המשפט ימצא לנכון.

) (4אם לא מלאו אחרי דרישות סעיף זה ,הרי כל מנהל ,מנהל
עסקים ,מזכיר או פקיד אחר מפקידי החברה שהם צד ביודעין לעברה יאשמו בעברה
ויהיו צפויים לקנס של חמשים פונט לכל יום שבו נמשכת העברה.

תעודות מניות וכ'.
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כל המניות ,אגרות החוב והתעודות על אגרות החוב מסוג סטוק שהוקצו או
) (1על כל חברה להשלים ולהחזיק הכן למסירה את התעודות על

הוצאת תעודות

הועברו ,בתוך שני חדשים מיום ההקצאה של המניות ,אגרות החוב או אגרות
החוב מסוג סטוק ,וכמו כן בתוך שני חדשים מיום שכתבההעברה של כל מניות,
אגרות חוב או אגרות חוב מסוג סטוק הוגש לחברה ,מקום שההעברה נושאת עליה
בולים ויש לה תקף מבחינות אחרות ,מה שאין כן העברה שהחברה רשאית מאיזו
סבה שהיא לסרב לרשמה ואינה רושמת אותה ,חוץ אם תנאי הוצאת המניות ,אגרות
החוב או אגרות החוב מסוג סטוק מתנים אחרת.
)(2

תעודות עפ"י סעיף זה צריכות להיות כתובות או מודפסות אנגלית

וערבית או אנגלית ועברית.

) (3אם סירבה החברה לרשום העברה של מניות ,אגרות חוב או
אגרות חוב מסוג סטוק ,על החברה לשלח הודעה על דבר סרובה למקבל ההעברה
במשך שני חדשים מיום שהוגש לחברה כתב העברה.

) (4שום דבר האמור בסעיף זה לא יכריח את החברה להוציא יותר
מתעודה אחת בשביל אותה המניה או אותן המניות ,אותה אגרת חוב או אותן
אגרות החוב או סטוק של אגרות חוב ,ואם נמסרה תעודה לאחד השותפים באותו
מספר מניות הרי זו מסירה מספקת לכלם.
) (5תעודה עפ"י סעיף זה תהיה עדותלכאורה לזכות הקנין של חבר
או בעל אגרות חוב הנזכר בה למניה ,למניות ,אגרות החוב או הסטוק של אגרות
החוב הנכללים בה.
) (6אם לא מלאו אחרי דרישות סעיף זה ,הרי החברה וכל מנהל,
מנהל עסקים ,מזכיר או פקיד אחר מפקידי החברה שהנם צד ביודעין לעברה,

יהיו צפויים לקנס של חמשה פונטים לכל יום שמתמידים בו בעברה.

) (7חברה שקבלה הודעה הדורשת ממנה לקיים את הוראות סעיף
קטן ) (1ואינה מקיימת אותם במשך עשרה ימים מיום קבלה את ההודעה ,יכול פית
המשפט עפ"י בקשתו של האיש הרשאי לקבל את התעודות או את אגרות החוב,

להוציא צו המטיל על החברה או על כל אחד מפקידיה למלא את החסר בתוך הזמן
שיקבע בצו ,וצו כזה יכול להטיל על החברה או על כל פקיד מפקידיה האחראי
לאי המלוי את כל הוצאות הבקשה או ההוצאות הכרוכות בה

דמי קומיסיון ונכיון.
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) (1בהתחשב עם ההגבלות דלקמן ,יהא מותר לחברה להוציא

בנכיון ,מניות מסוג שהוצא כבר על ידה:

הסמכות להוציא
מניות בנכיון.

בתנאי 
)א( שהוצאת מניות בנכיון צריכה להתאשר ע''י החלטה שתתקבל באספה
כללית של החברה ,וצריך לקבל מביתהמשפט רשות לכך;

)ב( ההחלטה צריכה לסמן את השעור המקסימלי של הנכיון שבו תוצאנה
המניות :

)ג( צריך שיעבור לא פחות משנה עד יום ההוצאה מהיום שבו היתה החברה
רשאית להתחיל בעסקים.

)ד( המניות בנכיון יוצאו בתוך חודש ימים מהיום שבית המשפט נתן
רשות להוצאה או בתוך אותו הזמן המארך שבית המשפט יאשרו.
) (2חברה שקבלה החלטה המרשה הוצאת מניות בנכיון יכולה לבקש
מביתהמשפט שינתן צו המאשר את ההוצאה ,ומשיקבל בית המשפט בקשה כזאת,
יכול הוא ליתן צו המאשר את ההוצאה אם ימצא לנכון לעשות כך ,בהתחשב עם
כל מסבות הענין ,ויכול הוא להתנות תנאים ככל אשר ימצא לנכון.

) (3התמצית הדרושה לפי סעיף  36כל פרוספקט בנוגע להוצאת
וכל מאזן שהוצא ע"י החברה לאחרי הוצאת המניות יכילו פרטים על
דבר הנכיון שניתן בהוצאת המניות או על אותו חלק מהנכיון אשר טרם נמחק מן

ו

הספרים ביום הוצאת המסמך הנדון.
) (4חברה שאינה ממלאת אחרי הוראות סעיףקטן ) ,(3הרי החברה,
וכל מנהל ,מנהל עסקים ,מזכיר או פקיד אחר של החברה המרשים ביודעין ובצדיה
את העברה יהיו צפויים לקנס של חמשה פונטים לכל יום שבו נמשכת העברה.

 (1) .96רשאית חברה לשלם קומיסיון לכל אדם חלף חתמו או הסכימו
לחתום בין לחלוטין ובין על תנאי על כל מניות החברה או חלף החתימו אחרים

או הסכימו להחתים אחרים בין לחלוטין או על תנאי על כל מניות בחברה ,אם

הכוח לשלם קומיסיון
ידוע ואסור קנלת בל
קומיסיון או נכיונות

אחרים.

התקנות מרשות את תשלום הקומיסיון ,והוא שהקומיסיון ששולם או שהוסכם
לשלמו אינו עולה על הסכום
ששולם או שהוסכם לשלמו 

או

השעור שהורשה ואם הסכום או שער האחוזים

)א( מפורט בפרוספקט מקום שהוצאו המניות לקהל לחתימה :
)ב( מפורט בהודעה הנמסרת במקום הפרוספקט או בהודעה בטופס הקבוע
חתומה כהודעה במקום הפרוספקט שהוגשה לרושם החברות בטרם

ישולם הקומיסיון ,מקום שלא הוצעו המניות לקהל לחתימה ,ואם
הוצא חוזר או הודעה שאינם פרוספקט המזמינים את הקהל לחתום
על מניות ,כשפורט הסכום גם באותה הודעה או באותו חוזר,

)ג( אינו עולה בשום פנים על עשרה אחוזים למאה מהמחיר שבו מוצאות
המניות ,ובתנאי שמספר המניות שהסכימו אנשים לחתום עליהן

לחלוטין בדמי קומיסיון יפורט לפי הוראות סעיףקטן זה.
) (2מלבד כאמור לעיל ,לא תשמש שום חברה בשום מניה ממניותיה
או בכסף הונה בין באופן אמצעי ובין באופן בלתי אמצעי לתשלום כל דמי
קומיסיון ,דיסקונט או תרומתמה לכל אדם חלף חתמו על מניות החברה בין
לחלוטין ובין על תנאי או חלף החתימו או הסכימו להחתים אחרים בין לחלוטין
או על תנאי על כל מניה ממניות החברה בין שישתמשו במניות או בכסף
מתוך שיוסיפו אותם למהיר כל נכסים שנרכשו ע"י החברה או לתמורת החוזה
של כל עבודה שתעשה בשביל החברה ,ובין שהסכום ישולם מתוך כסף המקנה
הנומינלי או תמורת החוזה או באופן אחר.
)(3

שום דבר האמור בסעיף זה לא יפגע בכוחה של חברה לשלם דמי

סרסרות רגילים ומתאימים ,ומוכר ,מיסד או אדם אחר המקבל תשלום בכסף או
במניות מחברה יהא כחו יפה להשתמש בחלק מהכסף או המניות לשם תשלום
דמי קומיסיון שתשלומם היה נחשב לחוקי עפ"י סעיף זה ,אילו שולמו ישר ע"י
החברה.

) (4אם לא מלאו אחרי הוראות סעיף זה בנוגע למסירת ההודעה
לרושם בצורה הקבועה ,הרי החברה וכל מנהל ומנהל עסקים ,מזכיר או פקיד אחר
של החברה המרשים ביודעין ובצדיה את העברה יהיו צפויים לקנס של עשרים
וחמשה פונט,

 (1 .97חברה ששלמה איזה סכום שהוא בתור דמי קומיסיון בשביל
מניות או אגרות חוב או שותרה על איזה סכום שהוא בתור דיסקונט על אגרות
חוב ,עליה לפרט את כל הסכום ששלמה או שותרה עליו או אותו חלק מן הסכום
שלא נרשם בתור פחת בכל מאזן של החברה עד אם נרשם אותו סכום כפחת.

כל חשבון הקומיסיון
והדיסקונט במאזן
{

) (2אם לא מלאה החברה אחרי דרישות סעיף זה ,הרי כל מנהל ומנהל

עסקים ,מזכיר או פקיד אחר מפקידי החברה המרשים ביודעין או בצדיה את העברה
יהיו צפויים לקנס של חמשה פונטים לכל יום שבו נמשכת העברה.

חברה המסייעת לקנות מניותיה היא.
 (1) .98בהתחשב עם ההוראות דלקמן ,יהא אסור לחברה ליתן כל סעד
כספי שהוא ,בין בדרך ישרה או אמצעית ובין בצורת הלואה ,ערבות ,המצאת
בטחונות או באופן אחר ,לשם קנית מניות בחברה ע"י כל איש שהוא ,או בקשר
עם קניה כזאת שנעשתה או שתעשה:
בתנאי ששום דבר האמור בסעיף זה לא יפורש כאוסר



)א( הלואת כסף מטעם החברה שנעשתה בדרך המסחרית הרגילה ,אם

הלואת כספים נכללת בסוג עסקיה הרגילים של החברה!
)ב( המצאת כספים ע"י החברה ,בהתאם לכל תכנית שיהא לה תוקף
באותו זמן לשם קנית מניות ששולמו במלואן ,ע"י נאמנים שיחזיקו

אותן לשמם או לטובתם של פקידי החברה ,לרבות כל מנהל
המשמש בשכר או הממלא בחברה תפקיד בשכר ?

)ג( הלואת כספים ע"י החברה לאנשים הנמצאים באמת בין
מנת לעזור לאותם אנשים לקנית מניות בחברה ששולמו במלואן
ושיעברו לבעלותם האמתית.
פקידיה על

) (2שום דבר האמור בפסקא )ג( של סעיףקטן ) (1לא יפורש כמתיר
הלואת כספים לאיש שהוא מנהל החברה.

) (3הסכום הכללי של הלואות המגיעות לחברה שנעשו בהתאם
ל?סקאות )ב( ו )ג( של סעיףקטן ) (1יסומן במאזן בסעיף מיוחל,

אסור לחברה להספיק

כסף לקנית מניותיה היא

)(4

חברה העוברת על הוראות מעיף זה תהא צפויה לקנס של מאה

פונט וכל מנהל ,מנהל עסקים ,מזכיר או פקיד אחר של החברה המרשים ביודעין
ובצדיה את העברה יאשמו בעברה ויהיו צפויים לעונש כיוצא בזה.

תשלום רבית מתוך ההון.
נחה של חברה לשלט
רבית מתוך ההון

במקרים ידועים

 (1) .99אם הוצאו מניות של חברה לצורך קבוץ כספים לתשלום
ההוצאות הנחוצות להקמת כל בנין או מפעלים או להספקת מכשירי עבודה שאינם
יכולים להביא רוחים משך זמן רב ,יכולה החברה לשלם רבית על אותו הסכום
מתוך אותו חלק של קרן המניות ששולם כבר באותה שעה ,ולאותה תקופה
ובהתחשב עם אותם התנאים וההגבלות שהוזכרו בסעיף זה ,ויכולה החברה לזקוף
את הרבית הזאת לחשבון ההון בתור חלק מדמי הבנין או מדמי הספקת המכשירים:
בתנאי 

)א( שלא יעשה שום תשלום כזה אלא אם כן תקנות החברה או החלטה
מיוחדת מרשות זאת:
)ב( שום תשלום כזה ,בין שהורשה ע"י התקנות ובין שהורשה ע"י החלטה
מיוחדת ,לא יעשה אלא באשור מוקדם מאת הנציב העליון
<

)ג( בטרם יאשר הנציב העליון תשלום כזה יכול הוא למנות אדם על
חשבון החברה שיחקור וימסור לו הרצאה על מסבות המקרה,
ובטרם יגש למנות אדם כזה יוכל הוא לדרוש מאת החברה ליתן

ערובה לתשלום הוצאות החקירה:
)ד(

התשלום לא יעשה אלא לאותה תקופה שהנציב העליון יקבענה:
ובשום פנים לא תמשך תקופה כזאת יותר מעד סוף מחצית השנה
הבאה לאחר מחצית השנה שבה נגמרו הבנינים או המפעלים או
נקבעו המכשירים!

)ה( שער הרבית לא יעלה בשום פנים על ארבעה אחתים למאה לשנ.ה או
על שער אחר כפי שיקבע הנציב העליון באותה שעה:
)ו( תשלום הרבית לא יחשב כהפחתה של הסכום ששולם על המניות
שבעדן שולם :

)ז( חשבונות החברה יראו את הון המניות שעליו שולמה רבית מתוך
הקרן ואת שער הרבית במשך התקופה שהחשבונות חלים עליה.
) (2אם לא מלאו אחרי דרישות תנאי )ז'( של הסעיףהקטן הקודם,

הרי החברה וכל מנהל ,מנהל עסקים ,מזכיר או פקיד אחר של החברה המרשים
ביודעין ובצדיה את העברה יהיו צפויים לקנס של חמשים פונט.

חובותיהן של חברות ביטוח.
 (1) .100כל חברה בע"מ המנהלת בפלשתינה )א"י( עסקים של חברת
ביטוח ,הרי בטרם תתחיל בעסקים וכן במשך חודש מרץ או בתקופה אחרת כפי
שהרושם ירשה בכל שנה שנה שבה היא ,מנהלת עסקים ,חייבת היא לפרסם הודעה
בטופס המפורט בתוספת החמישית לפקידה זו או בטופס שיהיה דומה לו ככל

חברות ביטוח צריכות

לפרסם הודעות עפ"י
הטופס שבתוספת הי

/

האפשר.

) (2העתק מן ההודעה יודבק במקום בולט במשרד הרשום של
החברה ובכל סניף או מקום שבו מנהלת החברה את עסקיה.
) (3כל חבר וכל נושה של החברה רשאי יהיה לקבל העתק מן
ההודעה בשלמו סכום של לא יותר מעשרה מיל|.
//

) (4סעיף זה חל על חברות נכריות.

) (5אם אין ממלאים אחרי דרישות סעיף זה ,תהא החברה צפויה לקנס
של חמשה פונטים לכל יום שבו היא עוברת את העברה :וכל מנהל ,ומנהל עסקים
של החברה המרשים ביודעין ובצדיה עברה כזאת יהיו צפויים לקנס כיוצא בזה.
//
//

.101

)(1

כל חברה המנהלת עסק של חברת ביטוח בפלשתינה )א"י(

חייבת בשביל כל סוג של עסק ביטוח שהוגדר ע"י הרושם ושהיא מנהלתו,

פקדון מאת
חברות ביטוח

להשליש אצל ממשלת פלשתינה )א"י( סכום כסף שיקבע ע"י רושם החברות

באישורו של הנציב העליון בצו* ,או בטחונות מקובלים בסכום הנ"ל ,וכל סכום,

כזה או בטחונות בסכום כזה ישארו מושלשים כך כל עוד החברה מנהלת
בפלשתינה )א"י( אותו סוג של עסק ביטוח שבעדו הושלש הסכום.
) (2במקרים שבהם הושלש סכום כסף בהתאם לסעיף זה ,ישקיע
ראש בית האוצר את הסכום הזה בבטחונות שהנציב העליון יאשרם כבטחונות
מקובלים למטרה זו ואת פירות ההשקעה ישלם לחברה.

* עיין "מראי מקומות" במוח הכרה

מס'  30לש' 1934

) (3כשהושלשו בטחונות עפ"י סעיף זה ,ישלם ראש בית האוצר את

פירותיהם לחברה.
) (4סעיף זה חל על חברות נכריות.
בקורת ובקורת החשבונות.
בקורת עסקי החברה
ע"י מפקחים.

 (1) . 102יוכל הנציב העליון למנות מפקח אחד או יותר בני סמך לחקור
בעסקי החברה ולמסור הרצאה עליהם באותו האופן שהנציב העליון ימצא לנכון
לצוות :

)א( אם החברה היא חברה בנקאית שיש לה הון מניות ,תערך החקירה
עפ"י בקשה מאת החברים שיש להם לא פחות משליש המניות
שהוצאו או עפ"י בקשתו של רושם החברות או של היועץ המשפטי :
)ב( אם היתר .זאת כל חברה אחרת שיש לה הון מניות ,תעדן החקירה
עפ"י בקשת החברים שיש להם לא פחות מעשירית המניות שהוצאו;
)ג( אם זו היתה חברה שאין לה הון מניות ,תערך החקירה עפ"י בקשתם
של מספר חברים שאינו פחות מחמשית מספר החברים הרשומים
ברשימת החברים של החברה או ,אם זו חברה בנקאית ,עפ"י בקשה
מאת הרושם או היועץ המשפטי.

) (2הבקשה צריכה להיות נתמכת באותן ההוכחות שהנציב העליון
ידרשן כדי להראות שלמבקשים יש טעם נכון לדרוש חקירה וכי לא מתוך כונות
רעות באו לכלל דרישה כזאת ,ובטרם ימנה מפקח יבול הנציב העליון לדרוש
מאת המבקשים ליתן ערבות בסכום שלא יעלה על מאה פונט לתשלום הוצאות
החקירה.
) (3פקידי החברה וסוכניה חייבים יהיו להראות למפקחים את כל
הפנקסים והמסמכים שברשותם או תחת ידם.
)(4

יוכל מפקח לחקור בשבועה את פקידי החברה וסוכניה בנוגע

לעסקים ויכול הוא עצמו להשביעם לצורך זה.

) (5כתום החקירה ימסרו המפקחים את דעתם לנציב העליון ,והעתקה
מהרצאתם תשלח ע"י הנציב העליון למשרד הרשום של החברה ועוד העתקה
תמסר למבקשי החקירה ,אם יבקשוה,

) (6ההרצאה תהא כתובה או נדפסת כפי שהנציב העליון יצוה.

) (7אם נראה לו לנציב העליון מתוך ההרצאה שאיזה אדם אשם בכל
עברה שהוא אחראי לה אחריות פלילית בנוגע לחברה וכי הענין הוא דבר שבגללו

צריך היועץ המשפטי להגיש נגדו משפט פלילי ,יעביר את הענין ליועץ המשפטי.
) (8היועץ המשפטי שהענין הועבר אליו בהתאם לסעיף זה שמצא
שצריכים להגיש משפט פלילי וגם שלטובת הכלל רצוי שהוא עצמו ינהל את

ההאשמה ,יתחיל הוא במשפט פלילי ,ועל כל הפקידים והסוכנים של החברה בהוה
ובעבה פרט לנאשמים במשפט ,לתת לו את כל אותה העזרה בקשר עם המשפט
שהם יכולים אל נכון לתת לו,
) (9לצרך סעיףקטן ) (8יכלול הבטוי ;,סוכנים" גם את הבנקאים
וא ת עורכיהדין של החברה וכל איש ששרת בחברה כמבקר חשבונות ,בין אם
האנשים הללו הם פקידי החברה ובין שאינם פקידי החברה.

) (10הוצאות החקירה שנעשתה בהתאם לסעיף זה וגם ההוצאות
הכרוכות בה )שתקראנה בסעיףקטן זה "ההוצאות"( תשולמנה כדלקמן 
)א( אם כתוצאה מהחקירה הוגש משפט פלילי ע"י היועץ המשפטי,

תשולמנה ההוצאות על ידי אוצר הממשלה :
)ב( בכל מקרה אחר תשולמנה ההוצאות על ידי החברה מלבד אם הנציב
העליון ימצא לנכון להורות ,בהתאם לרשות הנתנת לו בזה ,שהן
תשולמנה ע"י המבקשים או מקצתן ע"י המבקשים ומקצתן ע"י
החברה
:

בתנאי 

)א( שאם לא תשלם החברה את כל הסכום שהיא עלולה לשלם עפ"י סעיף
קטן זה או חלק ממנו ,ישלימו המבקשים את החסר עד כדי הסכום

שבו עולה הבטחון על הסכום ששולם על ידם עפ"י הוראות הנציב
העליון בהתאם לסעיףקטן זה; וגם
)ב( כל יתרת ההוצאות שלא שולמה על ידי החברה או ע"י המבקשים,
תשולם ע''י אוצר הממשלה.

) (11כל פקיד או סוכן המסרב להראות למפקחים פנקס או מסמך
שמחובתו להראותו עפ"י .סעיף זה או מסרב לענות על כל שאלה שנשאל ע"י
המפקחים בקשר עם עסקי החברה ,יכולים המפקחים לאשר בחתימת ידם לבית

המשפט את הסרוב ,ובית המשפט יכול לחקור בדבר ,ואחרי שמיעת עדים לחובת
הנאשם ולזכותו ,כפי שיובאו לפניו ,ואחרי שמעו כל הגנה שתוגש ,יכול בית
המשפט להעניש את הנאשם כאילו מצאו אשם על בזיון בית המשפט.
כוחה של חברה
למנות מפקחיט

.103

)(1

יכולה חברה למנות עפ"י החלטה מיוחדת מפקחים שיערכו

חקירה בעסקיה.
) (2למפקחים שנתמנו כך יהיה אותו הכוח ואותם התפקידים אשר
למפקחים שנתמנו ע"י הנציב העליון ,אלא שבמקום להגיש הרצאה לנציב העליון

עליהם יהיה להגיש הרצאה באותו האופן ולאותם האנשים כפי שהחברה תורה
באספתה הכללית.

) (3כל פקיד או סוכן של החברה המסרב להראות למפקחים ספר או
מסמך שמחובתו להראותם עפ"י סעיף זה ,או המסרב לענות שאלה שנשאל ע"י
המפקחים בנוגע לעסקי החברה ,יהיה עלול להאשם כאילו היו מפקחים אלה ממונים
מטעם הנציב העליון.
הדוה"ח של המפקחים
ישמש ראיה.

 .104העתק מן הדיןוהחשבון של מפקחים שנתמנו עפ"י פקודה זו
מקויימת בחותמה של החברה שהמפקחים חקרו בעסקיה יקובל בכל מו''מ משפטי
כראיה לדעתם של המפקחים ביחס לכל ענין הנכלל בהרצאה.

מנוי מבקרי חשבונות
ושכרם.

 (1) .105על כל חברה למנות באספה המכוננת שלה ,ולאחר כך בכל
אספה כללית שנתית ,מבקר חשבונות או מבקרי חשבונות שישמשו במשרתם עד
האספה הכללית השנתית הבאה.
) (2אם לא נתמנו מבקרי החשבונות באספה המכוננת או באספה
כללית שנתית ,יוכל רושם החברות ,עפ"י בקשתו של כל חבר מחברי החברה,
למנות מבקר חשבונות לחברה לאותה שנה ולקבוע את השכר שהחברה תשלם לו
חלף שרותו.

) (3מנהל ,או כל פקיד או שותפו או פקידו של כל מנהל או פקיד
מפקידי החברה יהיו פסולים מלהתמנות כמבקרי חשבונות של החברה.

) (4שום אדם לא יהא ראוי להתמנות להיות מבקר חשבונות של
החברה אלא אם כן הוא מוסמך כראוי עפ"י תעודה מאיזו מכללה או מאיזה מוסד
אחר המקובלים על הנציב העליון לצורך זה ,או אם הוא חבר לכל חברה של רואי
חשבונות או מבקרי חשבונות המוכרת ע"י הנציב העליון כאמור לעיל או אם קבל
ממשלת פלשתינה )א"י( תעודה המרשה אותו לשמש מבקר חשבונות
בפלשתינה )א"י(.

) (5שום התאגדות ,למעט פירמה ,לא תוכל לשמש מבקר חשבונות
של חברה אלא אם כן קדם מנויה לפקודה זו.

) (6שום אדם שהוא שותפו או פקידו של אחד מפקידי החברה לא
יוכל להתמנות כמבקר החשבונות של החברה.
) (7כל אדם או התאגדות העוסקים כמבקרי חשבונות בנגוד להוראות
סעיף זה יהיו צפויים לקנס של מאה פונט ,וכל אדם שנתמנה בנגוד להוראות
אלו יהא מינויו בטל..

) (8פרט לאדם שכבר שמש בעבר מבקר חשבונות של החברה
והתפטר ,לא יהא שום אדם ראוי להתמנות כמבקר חשבונות באספה הכללית השנתית
אלא אם כן נמסרה מטעם אדם שהוא בעל מניות בחברה הודעה האומרת שיש בדעתו
להציעו בתור מבקר חשבונות .הודעה כזאת תמסר לא פחות מארבעה עשר יום
לפני האספה הכללית השנתית ,והחברה תשלח העתקה מכל הודעה כזאת לכל
מבקר חשבונות המסתלק ,ותמסור הודעה לבעלי המניות של החברה ע"י
פרסום מודעה בעתון או בכל צורה אחרת שהתקנות מרשות אותה לא פחות משבעה
ימים לפני האספה הכללית השנתית.
בתנאי שאם אחרי המסר הודעה שיש בדעתו של איזה חבר להציע מבקר
חשבונות נקראה אספה כללית שנתית לתאריך ידוע ארבעה עשר יום או פחות
אחרי המסר ההודעה ,הרי גם אם לאי נמסרה ההודעה בתוך הזמן שנקבע בהוראה
זו ,תחשב ההודעה כאילו נמסרה כחוק לצורך זו ,וההודעה שעל החברה למסור
או לשלוח תחשב כאילו נמסרה כחוק בתוך הזמן הנדרש בהוראה זאת ,אם נשלחה
או נמסרה באותו הזמן הנדרש לשם הודעה בדבר האספה הכללית השנתית.

) (9בהתחשב עם ההגבלות דלקמן יוכלו מבקרי החשבונות הראשונים
של החברה להתמנות על ידי המנהלים בכל זמן לפני האספה הכללית השנתית

הראשונה ,ומבקרי חשבונות שיתמנו בדרך זו יוסיפו לשמש בתפקידם עד
האספה הנ"ל:
בתנאי 

)א( שתוכל החברה באספה כללית שנשלחה הודעה על אודותיה למבקרי
החשבונות באותו האופן שהיא נשלחה לחברי החברה ,לפטר מבקרי
חשבונות כאלה ולמנות במקומם כל אדם אחר ששמו הוצע למנוי
ע"י חבר מחברי החברה והוא שההודעה על הצעה זו ניתנה לחברי
החברה לפחות שבעה ימים לפני יום האספה :וגם
)ב( שאם לא השתמשו המנהלים בסמכותם עפ"י סעיףקטן זה ,תוכל החברה
למנות באספה כללית את מבקרי החשבונות הראשונים ,ומאותה
שעה תחדל הסמכות האמורה של המנהלים.

) (10המנהלים יוכלו למלא כל משרת מבקר חשבונות ישנתפנתה
באקראי ,ואולם כל זמן שמשרה כזאת נשארת פנויה ,הרי מבקר החשבונות או
מבקרי החשבונות שנשארו בחיים או הממשיכים בתפקידם ,יוכלו לשמש במשרה.
) (11שכרם של מבקרי החשבונות של החברה יקבע ע"י החברה
באספה כללית ,חוץ משכרם של אותם מבקרי החשבונות שנתמנו לפני האספה הכללית
השנתית הראשונה או שנתמנו לכל משרה שנתפנתה באקראי שיוכל להקבע ע"י
המנהלים.

) (12כל מבקר חשבונות של חברה תהא לו הזכות לעיין בכל עת בפנקסי
החברה ,חשבונותיה וקבלותיה ורשאי יהיה לדרוש מאת מנהלי החברה או פקידיה
אותה האינפורמציה ואותם הפרושים שיהיה צורך בהם לשם מלוי תפקידי מבקרי
חשבונות ,ויהא רשאי להשתתף בכל אספה כללית של החברה שידונו בה על כל
חשבונות שהם שנבחנו או שנמסר דו"ח עליהם ,ולהודיע כל הודעה ולפרש כל
פירוש שהם ימצאו לרצוי בקשר עם אותם החשבונות.

) (13ההוראות של הסעיפים  77ו  78ינהגו לגבי האנשים המשמשים
בתפקיד מבקרי החשבונות בחברה ,בין שהם פקידי החברה ובין שאינם פקידי
החברה ,באותה מדה שהן נוהגות כלפי מנהלים.

חשבונות ומאזן.
 (1) .106כל חברה תנהל ספרי חשבון מדויקים בנוגע



)א( לכל סכומי הכסף שנתקבלו והוצאו ע''י החברה ולכל הענינים שבקשר
אתם נעשו ההוצאות ונתקבלו ההכנסות
>

)ב( לכל מקח וממכר של סחורות ע''י החברה:
)ג( לכל הרכוש )אקטיב( וההתחייבויות )פסיב( של החברה.
)(2

פנקסי החשבונות יתנהלו במשרד הרשום של החברה או במקום

אחר כפי שהמנהלים ימצאו לנכון ותמיד יהיו פתוחים למנהלים לעיון.
) (3על מנהלי כל חברה להביא לפני החברה באספה כללית חשבון
רוח והפסד לא יאוחר משמונה עשר חדש מיום הרשם החברה' ולאחר מכן
לכל הפחות אחת בשנה ,ובחברה שאינה עוסקת לשם רוחים ,חשבון של הכנסה

והוצאה בעד משך הזמן שעבר מיום הרשם החברה ,בחשבון הראשון ,ולאחר מכן
בעד הזמן שעבר מהחשבון הקודם ועד זמן של לא יותר מתשעה חדשים עד יום
האספה ,או בחברה שיש לה עסקים או טובות הנאה מחוץ לפלשתינה )א"י(  לזמן
לא יותר משנים עשר חדש.

בתנאי שיכול הנציב העליון ,אם הוא מוצא לנכון מסבה מיוחדת לעשות זאת,
להאריך את הזמן של שמונה עשר חדש ביחס לכל חברה וכמו כן להגדיל ביחס
לכל חברה ,ולשם כל שנה שהיא ,את הזמנים הנ"ל של תשעה חדשים ושנים
עשר חדש.

) (4על המנהלים להכין בכל שנה ולהגיש לחברה באספה הכללית
מאזן לאותו יום שבו נגמר חשבון הרוח וההפסד ,או חשבון ההכנסה וההוצאה ,ככל
אשר יחייב הדבר ולכל מאזן כזה יחובר דו"ח של המנהלים על דבר מצב העסקים
של החברה ,הסכום המוצע על ידם לשם תשלום בתור דיבידנדה ,אם ישנו כזה,
והסכום ,אם ישנו כזה ,המוצע על ידם להעברה לקרן שמורה כללית או לחשבון
קרן שמורה הקימות כבר בתוך המאזן ,או לקרן שמורה ,קרן שמורה כללית או
לחשבון קרן שמורה שיסומנו במאזן הבא.
) (5כל איש שהוא מנהל חברה והוא



על החברה לנהל
חשבונות

)א( איננו משמש בכל האמצעים הנכונים כדי שהחברה תקים את דרישות

סעיףקטן ) (1או סעיףקטן ) (2או שגרם לעברת החברה על
הסעיפיםהקטנים הנ"ל ע"י פעולתו הוא שנעשתה בזדון ,או

)ב( איננו משמש בכל האמצעים הנכונים לשם מלוי הוראות הסעיפים
הקטנים ) (3או ),(4
יאשם בעברה ויהא צפוי על כל עברה למאסר ששר ,חדשים או לקנס של מאה
פונט.

בתנאי שביתהמשפט לא יטיל עונש מאסר על האיש בעד עברה על סעיף
זה אלא אם כן סבור ביתהמשפט הדן בענין שנעשתה העברה בזדון.
תונן המאזן

 (1) .107כל מאזן של חברה יכיל דין וחשבון מקוצר על הון המניות
שבו נרשמה החברה ועל הון המניות של החברה שהוצא ,על התחייבותיה ועל
רכושה ,וגם כל הפרטים הדרושים לצורך גלוי אפין הכללי של התחייבויות החברה
ורכושה ולצורך הבחנה בין סכומי הרכוש הקבוע והרכוש העולה ויורד ,וכמו כן
יראה כיצד נקבע ערכו של הרכוש הקבוע.

) (2המאזן יראה תחת כותרות מיוחדות את הסכומים דלקמן ,במדה
שלא נרשמו בתוך הספרים כסכומים אבודים 

)א( את סכום ההוצאות המוקדמות של החברה :וגם
)ב( את סכום ההוצאות שנגרמו בקשר עם הוצאת הון המניות או אגרות
החוב :וגם

)ג( את סכום השווי של זכות המוניטין ושל הפטנטים וסמני

המסחר שלו ,אם סכומים אלה מופיעים בסעיף מיוחד
בספרים או אם אפשר לבררם באופן אחר מתוך הספרים
או מתוך כל חוזה שהוא למקח וממכר של כל רכוש שהוא שהחברה
עומדת לרכשו או מתוך כל מסמך שהוא הנמצא בידי ההברה בקשר
עם מס הבולים שצריך לשלמו על חוזה כנ"ל או לשם העברת
רכוש כזה ,ואז ירשם הסכום כשם שהוא מופיע בספרים או
כפי שאפשר לבררו כנ"ל.
) (3כל מקום שהתחיבות החלה על החברה מובטחת באיזה רכוש
שהוא של החברה ,שלא בתקף פעולתו של החוק ,יצוין במאזן שניתנה ערובה



להתחיבות מבלי שיהא מן הצורך לפרט במאזן את הרכוש שעל ידו הובטחה
ההתחיבות.
)(4

אם נכסי החברה מורכבים מקצתם ממניות של חברה עוזרת או

חברות עוזרות או מסכומים שחברה כזאת או חברות כאלה חייבות לה ,בין בדרך
הלואה ובין באופן אחר ,ירשם במאזן של החברה שהוזכרה לראשונה באופן נבדל
מכל שאר נכסיה ,הסך הכולל של אותם נכסים ,מתוך הבחנה בין מניות ובין חובות,
ואם החברה חייבת ,בין בדרך הלואה ובין באופן אחר ,לחברה עוזרת או לחברות
עוזרות ,יפורט במאזן של החברה באופן נבדל מכל שאר התחייבויותיה הסך
הכולל של החוב.

) (5מקום שחברה )שתקרא בסעיףקטן בשם זה "החברה בעלת
המניות"( היא בעלת מניות ,בין באפן בלתי אמצעי או באמצעות נאמן ,של חברה
עוזרת או של שתי חברות עוזרות או יותר ,תצורף למאזן של החברה בעלת המניות
הודעה חתומה ע"י האנשים החתומים על המאזן בהתאם לסעיף  ,110שתפרט כיצד
הובאו בחשבון הדוחים וההפסדים של החברה העוזרת ,במדה שזה משפיע על
החברה בעלת המניות ,או מקום שישנן שתי חברות עוזרות או יותר ,הסכום הכללי
של הדוחים או ההפסדים של החברות הללו בתוך התאמת החשבונות של החברה
בעלת המניות ,או לשם התאמתן ,וביחוד יפורט עד כדי איזו מדרגה 

)א( הובאו בחשבון ההפסדים של כל חברה עוזרת אם בתוך חשבונותיה
היא ,או בתוך החשבונות של החברה בעלת המניות או בתוך

שתיהן :וגם ,
)ב( הובאו בחשבון ההפסדים של כל חברה עוזרת על ידי מנהלי החברה
בעלת המניות בסכמם את חשבון הדוחים וההפסדים של החברה
זו כפי שהחשבונות מגלים אותם .ואם הדו"ח של מבקרי החשבונות
של החברה העוזרת בדבר המאזן של החברה ,שנעשה בהתאם
לסעיף  109אינו מצין ללא כל תנאי שהמבקרים קבלו את כל
הידיעות והבאורים הדרושים להם ושהמאזן הוכן בדרך נכונה
הנותנת השקפה כנר .ואמתית על מצב עסקי החברה בהתאם לכל
הידיעות והבאורים שנתנו להם ולספרי החברה ,תצין ההודעה
הצריכה להיות מצורפת כנ"ל למאזן של החברה בעלת המניות

את הפרטים על דבר ההגבלה שבאה בתוך הדו"ח:
בתנאי שאין מן הצורך לפרט בכל הודעה כזאת את הסכום הממשי של ההפסד
והרוח של כל חברה עוזרת שהיא ,או את הסכום הממשי של כל חלק מרוח או הפסד

כזה שהובא בחשבון באיזה אופן מיוחד שהוא.

) (6לצורך סעיףקטן ) ,(5פירושם של "רוחים והפסדים" של חברה
עוזרת הוא הרוחים וההפסדים הרשומים בתוך החשבונות של החברה העוזרת
שסודרו עד תאריך ידוע שנכלל בתוך הזמן שעליו דנים החשבונות של החברה בעלת
המניות ,או ,אם חשבונות כאלה של החברה העוזרת אינם במציאות בזמן שבו

מסדרים את חשבונות של החברה בעלת המניות ,פירושם  הרוחים וההפסדים
המופיעים בחשבון האחרון הקודם של החברה העוזרת שהיה במציאות באותו הזמן.

) (7אם מאיזו סבה שהיא אין המנהלים של החברה בעלת המניות
יכולים להשיג את הידיעות הדרושות להם לשם הכנת ההודעה הנ"ל ,הרי על
המנהלים החתומים על המאזן להודיע על.כך בכתב ,והודעתם זו בכתב תצורף
למאזן במקום ההודעה הנ"ל.
) (8מקום שרכושה של חברה מורכב כלו או מקצתו ממניות של
חברה אחרת ,בין אם החברה מחזיקה בהם באופן בלתי אמצעי או באמצעות נאמן,
ובין אם החברה ההיא היא חברהעפ"י הגדרת פקודה זו או לא ,
)א( וסכום המניות .שהחברה בעלת המניות מחזיקה בהם הוא בזמן הכנת
חשבונותיה יתר על המשים אחוז למאה מהון המניות המוצא של
החברה ההיא או נותן לחברה בעלת המניות .יותר מחמשים אחוז

למאה מקולות ההצבעה בתוך החברה ההיא :או
)ב( יפה כחה של החברה ,לא רק עפ"י יפוי כח הנובע מתוך הוראות
של שטר נאמנות בקשר עם אגרות חוב או מתוך מניות שנתנו לה
לשם כך על יסוד הוראות כאלה ,למנות בדרך ישרה או אמצעית
את רוב המנהלים או את רוב האנשים הממלאים תפקידי הנהלה,
יהיה שם תפקידם מה שיהיה ,בתוך החברה ההיא,

הרי דינה של אותה חברה אחות כדין חברה עוזרת לצורך סעיף זה ,והבטוי
"חברה עוזרת" בסעיף זה פירושו חברה שנתקימו בה התנאים של סעיףקטן זה.
) (9חברה שעסקיה הרגילים כוללים גם הלואת כספים והיא בעלת
מניות בחברה אחרת לשם בטחון גרידא ,הרי כשיבואו להחליט עפ"י סעיףקטן
) (8אם החברה ההיא היא חברה עוזרת או לא ,אין להביא בחשבון את המניות
שהחברה מחזיקה בהן לשם בטחון.
פרטי ההלואות וכו'
שיוכלל בחשבונות
השנתיים.

 (1) .108החשבונות שיש להגישם בכל שנה לחברה באספתה הכללית
עפ"י פקודה זו יכילו פרטים שיראו 

)א( את סכום ההלואות אשר ניתנו במשך הזמן שבו דנים החשבונות ע''י
החברה או על ידי מי שהוא בערבותה של החברה או על יסוד
הבטחונות שנתנה החברה ,לכל מנהל או פקיד אחר שהוא של
החברה ,לרבות הלואות אשר סולקו במשך הזמן הנדון! וגם
)ב( את סכום ההלואות שנתנו כנ"ל לכל מנהל או פקיד אחר שהוא

באיזה זמן שהוא שקדם לזמן הנדון ושעוד טרם שולמו בהגמר הזמן
הנדון.
בתנאי שההוראות הנ"ל לא יחולו
)!(



לגבי חברה אשר עסקיה הרגילים כוללים גם הלואת כספים ,על הלואה
שניתנה ע"י החברה אגב עסקיה הרגילים או
!

) (iiעל הלואה שנתנה ע"י החברה לאחד מפקידיה ,אם ההלואה אינה
עולה על אלפים פונט ,ואם מאשרים מנהלי החברה שהיא ניתנה
בהתאם לשטה שהחברה נהגה בה או עומדת לנהוג בה בנוגע
להלואות לפקידיה!
)ג( על הסכום הכללי ששולם למנהלים בתור תשלום בעד שרויותיהם
שיכיל כל מיני שכר ,אחוזים או תגמולים אחרים ששולמו להם או
שעומדים להתקבל על ידם מהחברה או מכל חברה עוזרת:

בתנאי שהוראה זו לא תחול על מנהל שהוא מנהל העסקים של החברה ,ולגבי
כל מנהל אחר הממלא תפקיד או משרה במשכורת בחברה ,לא יכיל הסכום הכולל
הנ"ל אלא את הסכומים ששולמו כשכר מנהלים.
)(2

אם לא קוימו דרישות סעיף זה בנוגע לחשבונות כנ"ל יהא מוטל

על מנהלי החשבונות של החברה שבקרו את החשבונות להכניס בדו"ח שלהם
שעליהם למסור על מאזן החברה ,עד כמה שידם מגעת לעשות זאת ,הודעה שתכיל
את הפרטים הדרושים.
)(3

בסעיף זה כולל הבטוי "תגמולים" שכר ,אחוזים או כל תשלום

או תמורה אחרת שנתנו בדרך אמצעית או בלתי אמצעית למנהל בתפקידו
השוי בכסף של ההענקות או ההכנסות הצדדיות השייכות למשרתו,

זה וגם

תפקידיהם של
מבקרי החשבונות

 (1) .109על מבקרי החשבונות להגיש לחברים דו"ח על החשבונות
שבחנום ועל כל מאזן שהוגש להברה באספתה הכללית במשך הזמן שהם
שמשו במשרתם ,ודו"ח זה יפרט 

)א( אם קבלו את כל הידיעות והפירושים שדרשום או לא :וכן
)ב( אם המאזן הנידון בדו"ח נערך לדעתם כהלכה באופן שיראה בצורה
נכונה ומדויקת את מצב עסקי החברה בהתחשבות נכונה עם
הידיעות שברשותם והפירושים שניתנו להם וכפי שנמצא בפנקסי
החברה.
חתימת המאזן וכו'

 (1) .110המאזן יחתם בשם מועצת המנהלים ע"י שנים ממנהלי החברה
והדו"ח של המבקרים יצורף למאזן.

) (2העתקה מכל מאזן ,לרבות כל מסמך שצריך להיות מצורף עפ"י
החוק למאזן ,שעומדים להגישו לחברה באספתה הכללית ,יחד עם העתקה מהדו''ח
של המבקרים ,ישולח לא יאוחר משבעה ימים לפני יום האספה לכל האנשים
הרשאים לקבל הודעות על דבר האספות הכלליות של החברה ,ואם החברה עוברת
על דרישה זו ,הרי החברה וכל מנהל ,מנהל עסקים ,מזכיר או פקיד אחר של
החברה המרשים ביודעין או בצדיה את העברה יהיו צפויים לקנס של עשרים פונט.

) (3אם מוציאים ,שולחים בתוך מכתב חוזר ,או מפרסמים כל העתקה
שהיא ממאזן שלא נחתם בהתאם לדרישת סעיף זה ,או אם מוציאים ,שולחים בתוך
מכתב חוזר ,או מפרסמים כל העתקה שהיא של מאזן מבלי שתצורף לה העתקה
מדו"ח המבקרים ,הרי ההברה ,וכל מנהל ,מנהל עסקים ,מזכיר או פקיד אחר של
החברה המשתתף ביודעין בעברה יהיו צפויים לקנס של המשים פונט.

זכותם של חברים
ושל בעלי אגרות חוב

לקבל העתקות

מהמאזן וכו'

 (1) .111כל חבר בין שהוא זכאי או בלתי זכאי שישלחו לו העתקות
ממאזני החברה וכן כל בעל אגרות חוב של החברה יהיו רשאים לקבל חנם אין
כסף עפ"י דרישתם העתקה מהמאזן האחרון של החברה ,לרבות כל מסמך שעפ''י
החוק הוא צריך להיות מצורף למאזן ,יחד עם העתקת הדו"ח של מבקרי החשבונות
של החברה על המאזן.

) (2מי שזכאי עפ"י סעיף זה לקבל מסמך מהחברה שדרש מהחברה
את המסמך ולא מלאה החברה את הדרישה בתוך שבעה ימים אחרי העשותה 

הרי החברה וכל מנהל ,מנהל עסקים ,מזכיר או פקיד אחר של החברה המשתתפים

ביודעין בעברה יהיו צפויים לקנס של חמשה פונטים לכל יום שבו נמשכת
העברה ,חוץ אם יוכח שהאיש ההוא כבר דרש פעם אותו מסמך וגם קבל
העתקה ממנו.

הנהלת עסקים בפחות מכפי המינימום החוקי של החברים.
 .112אם בכל עת שהיא הופחת מספר חברי החברה ועמד על פחות משבעה,
והחברה מנהלת עסקים יותר מששה חדשים במספר חברים מופחת ,הרי כל אדם
ואדם שהנהו חבר לחברה במשך הזמן שהחברה מנהלת בו עסקים אחרי ששת
החדשים הללו ,והוא יודע את העובדא שהחברה מנהלת עסקים בפחות משבעה
חברים ,יהא צפוי בפני עצמו לתשלום כל החובות שהחברה התחייבה בהם במשך
הזמן ואפשר להביאו במשפט בגלל החובות ,מבלי להביא במשפט את יתר החברים.

אסור להמשיך
בהנהלת עסקים
בפחות משבעה חברים

מסירת מסמכים וקיומם.
 .113מסמך יהא נחשב כאילו נמסר לחברה אם הניחוהו במשרד הרשום

של החברה או שלחוהו לשם ע"י הדואר.
 .114מסמך

או

כתב

של

מו"מ

הדורשים

קיום

מטעם

מסירת מסמכיט
לחברה

החברה קיום מסמכים

יכולים להחתם ע"י מנהל ,מזכיר או פקיד בןסמך אחר מפקידי החברה ואינם
צריכים להיות חתומים בחותמת הרשמית של החברה.

בוררויות.
 .115יכולה חברה להסכים בכתב למסור והיא תוכל למסור לבוררות
סכסוך קיים או סכסוך שיתגלע בעתיד בינה ובין כל חברה אחרת או אדם אחר.

כל בוררות בין חברות
לאחרים

 .116חברות שהנן צד לבוררות תוכלנה למסור לבורר יפוי כוח לקבוע
כל תנאים או להחליט בכל ענין שיוכלו להחליט עליו החברות עצמן או מנהליהן
או כל מוסד מנהל.
) (2הוראות פקודת הבוררות תחולנה על בוררויות שבין חברות ובין

הוראות בנוגע
לבוררות

פרק ו.

אנשים שתסודרנו .בהתאם לפקודה זאת.

הכוח לבוא לידי פשרה.
 (1) .117אם הוצעה פשרה או סדור בין החברה ובין נושיה או בין
החברה וחבריה או כל סוג מהם ,יוכל בית המשפט ,לכשתפנה אליו החברה בבקשה
1

הכח לבוא לידי פשרה

תכופה או כשיפנה באותה בקשה כל נושה או חבר מחברי החברה ,או אם היתה
החברה במצב של פרוק עסקים ,אם יפנה אליו המפרק ,לצוות לכנס אספה של
הנושים או סוג הנושים ,ככל שיחייב הענין ,באותו האופן שבית המשפט יצוה.
) (2אם רוב מספר החברים שהם באי כוח שלושה רבעים מערך החוב
של הנושים או סוג הנושים או החברים או סוג החברים ,כפי שהענין יחייב,
המשתתפים באספה והמצביעים בין בעצמם או ע"י באי כוח מסכימים לכל פשרה

או סדור ,הרי אם נתאשרו הפשרה או הסידור ע"י בית המשפט ,יהיו מחייבים את
כל הנושים או סוג הנושים או את החברים או סוג החברים ,כפי שיחייב הענין

וכן גם את החברה או ,אם החברה היא במצב של פרוק עסקים ,את המפרק ואת כל
אלה שמשתתפים בתשלומים.

.

) (3צו ביתהמשפט שניתן בהתאם לסעיףהקטן הקודם לא יקבל תקף
עד שלא תוגש לרושם החברות העתקה מאושרת ממנו ,והעתקה של הצו תצורף

לכל העתקה של תזכיר החברה שתוצא אחרי תאריך הצו ,או ,אם אין לה לחברה
תזכיר ,יצורף הצו לכל העתקה מהכתב המכיל או המתאר את חוקת החברה
שתוצא אחרי התאריך הנ"ל.

) (4חברה העוברת על הוראות אלו תהא צפויה לקנס של פונט אחד
לכל העתקה שבנוגע אליה נעשתה העברה וכל מנהל ,מנהל עסקים ,מזכיר או
פקיד אחר של החברה המרשים ביודעין או בצדיה את העברה יאשמו בעברה
ויהיו צפויים לעונש כיוצא בזה.
) (5הבטוי "סדור" בסעיף זה יפורש ככולל גם ארגון מחדש של הון
המניות של החברה ע"י אחוד של המניות מסוגים שונים או ע"י חלוקת מניותיה
למניות מסוגים שונים או ע"י שתי הדרכים גם יחד.
) (6בסעיף זה כולל הבטוי "חברה" כל חברה שיכולים לפרק את
עסקיה עפ"י פקודה זו.
הוראות לשם הקלת
ארגון חברות מחדש
והתמזגות חברות.

 .118אם הוגשה בקשה לביתהמשפט עפ"י הסעיף הקודם בדבר אשור
פשרה או סדור שהוצעו בין חברה ובין אותם אנשים שהוזכרו באותו סעיף
והוכיחו לביתהמשפט שהפשרה או הסדור הוצעו לשם תכנית או בקשר
;

תכנית לארגונה מחדש של כל חברה או חברות ,או להתמזגותן של שתי חברות
או יותר ,ושבהתאם לתכנית יועבר כל רכושה או כל מפעלה של חברה

אח.

שהתכנית נוגעת אליה או חלק מהם) ,שתקרא בסעיף זה החברההמעבירה(,

.

לחברה אחות) ,שתקרא בסעיף זה החברהמקבלתההעברה( ,יכול ביתהמשפט,
אם בתוך הפקודה המאשרת את הפשרה או הסדור ואם ע"י פקודה שתנתן לאחר

מכן ,לתת הוראות בנוגע לענינים הבאים ,כולם או מקצתם



)א( ההעברה לחברהמקבלתההעברה של המפעל ושל הרכוש או של

ההתחיבויות של כל חברהמעבירה או של חלק מהם;
)ב( ההקצאה או ההקנאה ע"י החברהמקבלתההעברה של כל מניות,
אגרות חוב ,פוליסות או טובות הנאה דומות לאלה בתוך אותה
חברה שעפ"י הפשרה או הסדור צריכה אותה חברה להקצותן או

להקנותן למי שהוא או בשבילו:
)ג( ההמשכה ע"י החברהמקבלתההעברה של כל מו"מ משפטי התלוי

ועומד בשמה של החברה המעבירה או נגדה:
)ד( פרוק של כל חברתמעבירה ,מבלי להשתמש בדרך פרוק העסקים!

)ה( שמירה על זכויותיהם של כל האנשים אשר יתנגדו לפשרה או

לסדור במשך אותו הזמן ובאותה הדרך שביתהמשפט יקבעם:
)ו( כל הענינים הטפלים המסתעפים ,והנספחים שצריך לדאג להם כדי
להבטיח את ההוצאה לפעל המלאה והתקיפה של הסדור מחדש
או של ההתמזגות.
) (2אם מכיל הצו שניתן עפ"י סעיף זה הוראות בנוגע להעברת רכוש או
התחיבויות ,יעבור הרכוש בתוקף הצו ויעשה קנינה של החברהמקבלתההעברה
וכמו כן יעברו ההתחיבויות בתוקף הצו ויהפכו להתחיבויות החברהמקבלת
ההעברה ,ואם היה זה רכוש ,ישוחרר הרכוש ,אט הצו מצוה כך ,משעבוד אשר
בתקף הפשרה או הסדור יחדל להיות לו תקף.
) (3אם ניתן צו עפ"י סעיף זה ,תדאג כל חברה שהצו נוגע אליה
שתוגש העתקה משרדית מהצו לרושם החברות בתוך שבעה ימים מיום הנתן הצו,
והחברה העוברת על ההוראה הנ"ל תהא צפויה לקנס של חמשה פונט לכל יום שבו
נמשכת העברה ,וכל מנהל ,מנהל עסקים ,מזכיר או פקיד אחר של החברה המרשים

ביודעין או בצדיה את העברה יאשמו בעברה ויהיו צפויים לעונש כיוצא בזה,

)(4

בסעיף זה כולל הבטוי "רכוש" כל רכוש ,זכויות או יפוי כח

מאיזה מין שהוא והבטוי "התחיבויות" כולל כל חובה שהיא.

מהסעיף הקודם אין הבטוי

) (5למרות ההוראות שבסעיףקטן
"חברה'' בסעיף זה כולל אלא חברה עפ"י הגדרת פקודה זו.
)(6

הכח לרכוש את
מניות החברים
המתנגדים לתכנית

 (1). 119אם בתוך ארבעה חדשים מיום שהחברהמקבלתההעברה
הציעה זאת נתאשרו תכנית או חוזה שכתוצאה מהם צריכים המניות או סוג

ידוע של מניות של חברה) ,שתקרא בסעיף זה החברההמעבירה( ,לעבור לחברה
אחרת ,בין אם זוהי חברה עפ"י הגדרת פקודה זו ובין אם אין זאת חברה עפ"י
הגדרת פקודה זו) ,שתקרא בסעיף זה החברהמקבלתההעברה( ,ע"י בעלי המניות
המחזיקים לפחות תשע עשיריות משוין של המניות הנידונות ,תוכל החברה
מקבלתההעברה בכל זמן שהוא בתוך שני חדשים לאחרי עבור ארבעה חדשים הנ"ל,
להודיע באופן הקבוע לכל בעל מניות המתנגד לההעברה שברצונה לרכוש את
מניותיו ,ואם ניתנה הודעה כזאת ,תהא החברהמקבלתההעברה רשאית וגם
חיבת לרכש את המניות הללו באותם התנאים שנקבעו בתכנית או בחוזה לשם
העברת המניות של החברים המסכימים לחברהמקבלתההעברה ,חוץ אם מצא
ביתהמשפט לנכון לצוות אחרת על יסוד בקשה שהוגשה ע"י החבר המתנגד
בתוך חדש ימים מהיום שבו נמסרה ההודעה.

,

בתנאי שאם התכנית או החוזה כנ"ל נתאשרו באיזה זמן שהוא שקדם
לפקודה זו ,יכול ביתהמשפט להרשות בצו שינתן על יסוד בקשה שהוגשה ע"י
החברה המקבלתההעברה בתוך חדשים מיום קבל פקודה זו תקף שתמסר ההודעה
שעפ"י סעיף זה באיזה זמן שהוא בתוך ארבעה עשר יום מיום הנתן הצו ,ואז
יחול סעיף זה על המקרה באותו שנוי ,אלא שתנאי רכישת מניותיו של החבר
המתנגד יקבעו ע"י ביתהמשפט בתוך הצו במקום התנאים שנקבעו בתכנית
או בחוזה.

) (2אם מסרה החברהמקבלתההעברה הודעה על יסוד סעיף זה
וביתהמשפט לא פקד אחרת על יסוד בקשה שהוגשה ע"י החבר המתנגד ,תשלח

החברהמקבלתההעברה כעבור חדש ימים מיום הנתן ההודעה או ,אם בתוך אותו
הזמן תלויה ועומדת עדין בקשה לביתהמשפט מצד החבר המתנגד ,הרי לאחר
שתנתן החלטה על הבקשה ,העתקה מההודעה לחברההמעבירה ותשלם או תעביר
לחברההמעבירה את הסכום או התמורה האחרת שהם המחיר שהחברה
מקבלתההעברה עומדת לשלם בעד המניות שהחברה הזאת רשאית לרכשן על
יסוד סעיף זה ,והחברההמעבירה תרשום אז את החברהמקבלתההעברה כבעלת
אותן המניות.

) (3כל הסכומים שחברהמעבירה תקבל על יסוד סעיף זה ישולמו
לחשבון מיוחד בבנק והחברה תחזיק בכל סכום כזה או בכל תמורה אחרת
שנתקבלה כנ"ל כנאמן לאנשים שהיתה להם הזכות על המניות שתמורתן נתקבלו
הסכומים או התמורה הנ"ל.

) (4הבטוי "חבר מתנגד" שבסעיף זד .כולל חבר שלא הסכים לתכנית
או לחוזה וגם כל חבר שלא העביר את מניותיו לחברהמקבלתההעברה בהתאם
לתכנית או לחוזה או שסרב להעבירם.

חלק ה'  .אגרות חוב' משכנתאות ושעבודים.
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בחלק זה מן הפקודה



המלה "חברה' /תכלול אגודה שתופית הרשומה עפ"י פקודת האגודות
השתופיות; חוץ ממקום שעניו הכתוב מוציאה מכלל זה.

המלה "רושם" ,במדה שמשתמשים בה לגבי חברות ,מתיחסת לרושם החברות
ובמדה שמשתמשים בה לגבי אגודות שתופיות הרשומות עפ"י פקודת האגודות
השתופיות תתיחס לרושם האגדות השתופיות.

חלק הי יחול על
אגודות שתופיות

פרק כד.

פרק נד.

הכח ללוות וערובה.
 (1) .121לכל חברה תהיה הרשות ,בהתחשב עם כל הגבלה הנכללת
בתזכירה או בתקנות התאגדות שלה או בתקנותיה ,כפי שיחייב הענין ,לעבוט את
המטלטלים שלה ,למשכן ולשעבד את כל נכסי המקרקעים שלה או מקצתם ,בין אלה
שנמצאים בידר .או שצריכים לבוא לגובינא ע"י משפט ,בין מוחזק ובין ראוי,
לרבות הון מניותיה שעוד טרם נדרש והון מניותיה שנדרש ועוד טרם שולם וגם
את המוניטין שלה לשם הבטחת התחיבויותיה הקימות ,העתידות או התלויות
בתנאי ,ע"י הוצאת אגרותחוב יחידות או המוצאות בסריה:

כהה של התגרה
ללוות כספים

בתנאי שהחברות הרשומות בלא המלים "בערבון מוגבל" כחלק משמן בהתאם
לסעיף  23לא תהא להן הרשות ללוות כספים ע"י הוצאת אגרות חוב אלא ברשיון
מפורש לכך מאת הנציב העליון ו

וכן בתנאי שלא תהא לחברה סמכות ללוות כסף ע"י הוצאת סריה קול אגרות
חוב אלא ברשיון מפורש לכך מטעם הנציב העליון.

מס'  45לש' 1932

) (2הכספים שצריך לשלמם על אגרות חוב או על סריה של אגרות
חוב צריכים להיות מובטחים ע"י משכנתא של מטלטלים או מקרקעים ,מפורטים,
או ע"י שעבוד הרובץ על הנכסים והאקטיב של החברה או כל חלק מהם או ע"י
שעבוד על הון המניות שטרם נדרש או על דרישה שנעשתה וטרם שולמה ,או על
החובות עפ"י הספרים או על המוניטין של החברה ,או ע"י אחדות מדרכים אלו,
)(3

כל אגרת חוב וכל אחת מאגרות חוב המוצאות בסריה תכיל תאור

כללי של הנכסים שבהם מובטחים הכספים שצריך לשלמם על פיהם וטיבו של
בטחון כזה והמסבות שבהן אפשר להביא את הבטחון לידי גוביינא.
סוגי אגרות החוב

 (1) .122אגרות חוב וכמו כן כל אחת מאגרות החוב המוצאות בסריה
תוכלנה להיות מוצאות כניתנות לתשלום לבעל הרשום או למוכ"ז.

) (2למרות כל הכתוב בתקנות החברה לא יורשה לשום חברה לרשום
העביה של אגרות חוב שלה אלא אם נמסר לחברה כתבהעברה מסודר כדבעי.
בתנאי ששום דבר האמור בסעיף זה לא יפגע בכחה של החברה לרשום בתור
בעל אגרות חוב את האיש שעברה אליו הזכות על אגרות החוב של החברה עפ"י
פעולה חוקית.

) (3אם יגישו לחברה כתב אשר עפ"י החוק דיו להוכיח בו קיום צוואה
או מנוי אפוטרופסים לעזבונו של איש שנפטר ,הרי למרות כל האמור בתקנותיה
תקבל החברה את הכתב כהוכחה מספקת לקיום הצוואה או למנוי האפוטרופסים.
רשות מביה''מ לשם
גוביינא עפ"י אגרות
וב מסוג ידוע

 (1) .123אם איזו אגרת חוב או סריה של אגרות חוב מובטחה ע"י

שעבוד רובץ או ע"י שעבוד על ההון שטרם נדרש ,או שנדרש וטרם שולם ,או
על המוניטין של החברה ,לא תהא הזכות לבעל אגרות החוב להביא את השעבוד
לידי גוביינא אלא עפ"י רשות מבית המשפט :ואם הוגשה לבית המשפט בקשה
להביא את השעבוד לידי גוביינא ,יוכל בית המשפט ליתן כל סעד אם ע"י מנוי
משגיח על ההכנסות ,צו למכירה או חלוקת האקטיב או באפן אחר כסעד שאפשר
לקבל כשמגישים בקשה כזאת לבתי המשפט באנגליה.
) (2כשאיזו אגרת חוב או סריה של אגרות חוב מובטחות בשעבוד רובץ
על האקטיב של החברה ,שלא להוציא את המקרקעים שלה ,יחול השעבוד גם על
המקרקעים של החברה בין שהשעבוד רשום במשרד ספרי האחוזה ובין
שאיננו רשום.

) (3שום דבר האמור בפקודה זו לא יפורש כאילו הוא מקנה לבעל
אגרת חוב המובטחה בשעבוד רובץ זכות קדימה או זכות בכורה כזאת בשל
שעבוד כזר ,לעומת כל בעל משכנתא רשום או כל קונה בתמורה את המקרקעים
של החברה למרות שדבר קיומו של השעבוד הרובץ היה ידוע לבעל המשכנתא
או לקונה בשעת עריכת המשכנתא או הקניה.

) (4אם איזו אגרת חוב או סריה של אגרות חוב מובטחות כאמור לעיל
יוכלו כל בעל אגרות חוב או הנאמנים ,בשם בעלי אגרות חוב ,מקום שקימים
נאמנים ,לפנות בכל עת שהיא לבית המשפט בבקשה לתת צו למנוע את מנהל
מחלקת הקרקעות מהרשות לרשום כל משכנתא או מכירה אחרת על כל קרקע
הרשומה אותה שעה בשם החברה ואשר לא הוצאה מכלל בטחונם של בעלי אגרות

החוב אלא עפ"י צו מבית המשפט :ואם יתברר לו לבית המשפט ,שבטחונם של
בעלי אגרות החוב נתון בסכנה או שמטעמים אחרים נכון וישר לעשות כזאת ,יוכל

ליתן עפ"י זה אותו הצו ובאותם התנאים בנידון הוצאות וענינים אחרים כפי
שימצא לנכון.

 (1) .124אם אגרות חוב מובטחות במשכנתא על מקרקעים בפלשתינה
)א"י( ,אפשר לערוך שטר שעל פיו ימושכנו אותם נכסים לנאמן או לנאמנים של
השטר לזכותם של האנשים שהנם בעלי אגרות חוב מזמן לזמן.

הכח לערוך
שטר

נאמנות.

) (2העתקה מכל שטר נאמנות המבטיח הוצאת אגרות חוב ,מקום שהיה
השטר נדפס ,תשלח לכל בעל אגרות חוב כאלה עפ"י בקשתו בתשלום סכום של

עשרים מיל או סכום פחות מזה ככל אשר תקבע החברה ,ואם לא היה שטר
בתשלום של עשרים מיל לכל מאה מלים שדרוש להעתיקן.
הנאמנות נדפס



) (3אם סרבו לתת העתקה של השטר עפ"י סעיף זה או אין שולחים
אותה ,תהא החברה צפויה לקנס של חמשה פונטים ולקנס נוסף של שני פונטים

לכל יום שבו היא עומדת במרובה  :וכל מנהל ,מנהל עסקים מזכיר או פקיד
אחר מפקידי החברה המרשים ביודעין סרוב כזה יאשמו בעברה וישאו קנס כיוצא

בזה ,ובית המשפט יכול להורות בצו שלו שההעתקות הדרושות תשלחנה
לדורשיהן.

רישום משכנתאות.

.125
שלה ובו תרשום את כל המשכנתאות והשעבודים הפוגעים בנכסי החברה וכל
השעבודים הרובצים על המפעל או על כל רכוש שהוא של החברה ,ובכל מקרה
)(1

כל חברה תנהל במשרד הרשום שלה את פנקס המשכנתאות

פנקס המשכנתאות

ומקרה עליה לרשום תאור קצר של הנכסים שמושכנו או שועבדו ,את סכום
המשכנתא או השעבוד ,וכן ,את שמות בעלי המשכנתאות או האנשים הזכאים
בהם ,לבטחונות שניתנו למוכ"ז.

) (2מנהל ,מנהל עסקים ,מזכיר ,או פקיד אחר מפקידי החברה שהרשו
ביודעין או בזדון להשמיט כל רשימה הדרושה עפ"י הסעיףהקטן הקודם יאשמו

בעברה ויהיו צפויים לקנס של חמשים פונט.
) (3העתקות של שטרות משכנתא או שטרות שעבוד שצריך לרשמן
עפ"י פקודה זו אצל רושם החברות ופנקס המשכנתאות המתנהל עפ"י סעיף זה
יהיו במשך שעות העבודה פתוחים לעיון ,בהתחשב עם אותן ההגבלות הנכונות
שהחברה באספתה הכללית תטיל ושלא תעמדנה את שעות הבקור על פחות
משעתים ביום ,לכל חבר מחברי החברה או לכל נושה בלא תשלום מס ,ופנקס
המשכנתאות יהיה גם הוא פתוח לעיון לכל אדם אחר בתשלום אותו מס שלא
יעלה על המשים מיל בשביל כל עיון ,כפי שהחברה תקבענו.

) (4אם מסרבין להרשות לעיין בהעתקות או בפנקס דלעיל יוכל בית
המשפט ליתן צו ולכוף ליתן אפשרות מיד לעיין בהעתקות או הפנקס ,ונוסף על
זאת כל פקיד מפקידי החברה המסרב להרשות את העיון וכל מנהל ,ומנהל עסקים,
של החברה המרשים סרוב כזה ביודעין או בצדיה ,יאשמו בעברה ויהיו צפויים לקנס
של שני פונטים לכל יום שבו הם עומדים בסרובם.
זכותם של בעלי
אגרות החוב
לעיין בפנקס בעלי
אגרות החוב.

 (1) .126כל פנקס של בעלי אגרות חוב של החברה מלבד אם נסגר
בהתאם להוראות הכלולות בתקנות החברה ,או בתוך אגרות החוב ,או במקרה של
אגרות חוב מסוג סטוק ,בתוך תעודות הסטוק ,או בתוך שטר האמנה או שטר אחר
המבטיח את אגרות החוב או את אגרות החוב מסוג של סטוק ,למשך הזמן או
הזמנים ,המפורטים בתוכם ושלא יעלו יחד על שלשים יום בשנה ,יהא פתוח לעיון
לכל בעל רשום של אגרות חוב כאלה או כל חבר מחברי החברה ,אך באותן
ההגבלות הנכונות שהחברה תמצא לנכון להטילן באספה כללית באופן שתקבענה
לפחות שעתים ליום לעיון ,וכל בעל אגרות חוב או חבר כנ"ל יוכל לדרוש העתקה
מן הפנקס או כל חלק הימנו בתשלום של עשרים מיל בעד כל מאה מלים שדרוש
להעתיקן.

) (2אם לא הרשו את העיון ,תהא החברה צפויה לקנס של חמשה
פונטים ולקנס נוסף של שני פונטים לכל יום שבו נמשך הסרוב ,וכל מנהל ,מנהל
עסקים ,מזכיר או פקיד אחר של החברה המרשים ביודעין את הסרוב יאשמו
בעברה ויהיו צפויים לקנס כיוצא בזה ,וביה"מ יוכל בפקודתו לכוף אותם ליתן
האפשרות לעיין מיד בפנקס.
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)(1

כל משכנתא או שעבוד שנעשו ע''י חברה הרשומה בפלשתינה



)א''י( ושהם

רשום משכנתאות

ושעבודים.

)א( משכנתא או שעבוד לצורך הבטחת אגרות חוב ,לרבות שעבוד רובץ,

או שעבוד על הון שטרם שולם או על המוניטין של החברה ,או
)ב( משכנתא או שעבוד על קרקע בכל מקום שהוא ,או כל טובת

הנאה בה ,או

)ג( משכנתא או עבוט על איזה מטלטלין של החברה ,חוץ אם החזיק
מקבל המשכנתא או המשכון ברכוש בפועל ,או

)ד( משכנתא או שעבוד על כל חובות פנקסיה של החברה :או
)ה( משכנתא או שעבוד על ספינות או על חלקים בספינות :או
)ו( משכנתא או שעבוד על פטנטים או רשיונות על פי פטנטים או סימני
מסחר או זכויות העתקה יהיו בטלים כלפי מפרק העסקים
וכל נושה של החברה במדה שהם מטילים כל שעבוד על
נכסיה או מפעלה של החברה ,אלא אם כן הפרטים הדרושים על
המשכנתא או השעבוד יחד עם השטר היוצר את המשכנתא או
השעבוד או המשמש ראיה למשכנתא או השעבוד ,אם ישנו כזה,
נמסרו לרושם החברות או נתקבלו על ידו לרישום באופן הדרוש
עפ"י פקודה זו בתוך עשרים ואחד יום מיום יצירת המשכנתא או,
אם היתה זאת משכנתא של קרקעות בפלשתינה )א"י( ,בתוך עשרים
ואחד יום מיום שנמסר שטרהמשכנתא ע''י משרד רשום הקרקעות,
אך מבלי לפגוע בזה בחוזה או בהתחייבות להחזרת הכסף המובטח
בכך ,ואם נתבטלו המשכנתא או השעבוד עפ"י סעיף זה ,יחול
מיד פרעון הכסף המובטח על ידם.
בתנאי 

)א(

שאם היו אלה משכנתא או שעבוד שנעשו מחוץ לפלשתינה )א'"י(,

שאינם כוללים אלא נכסים הנמצאים מחוץ לפלשתינה )א"י( ,הרי
מסירת העתקה מקויימת כדרוש מן השטר היוצר את המשכנתא
או השעבוד או השטר המשמש ראיה למשכנתא או השעבוד ,ליד

ו

רושם החברות או קבלתו על ידו יהיה להן אותו התוקף לצורך
סעיף זה כמסירת השטר עצמו וקבלתו על ידו ,ובמקום עשרים ואחד
יום אחרי העשות המשכנתא או השעבוד צריך לקרוא עשרים
ואחד יום אחרי היום שאלמלי נשלח בו השטר או העתקה בדרך
הדואר הרגילה ובזריזות מספקת היו אלה מתקבלים בפלשתינה
)א"י( ,בתקופה שבה ימסרו לרושם החברות את הפרטים,

את השטר או ההעתקה  :וכן
)ב( אם נעשו המשכנתא או השעבוד בפלשתינה )א"י( אך הם כוללים
נכסים המצויים מחוץ לפלשתינה )א"י( אפשר לשלוח את השטר
היוצר את המשכנתא או השעבוד או את השטר הנועד ליצור את
המשכנתא או השעבוד לשם רישום למרות שיתכן שיש צורך
בפעולות נוספות כדי לעשות את המשכנתא או השעבוד בני תוקף
עפ"י חוק הארץ שבה נמצאים הנכסים! וכן

)ג( אם ניתן לחברה שטר העובר מיד ליד כבטחון לתשלום חובותפנקסיה
של החברה הרי השלשתו של השטר לצורך הבטחת מפרעה
לחברה לצורך סעיף זה לא תחשב כמשכנתא או שעבוד על החובות
הללו.

) (2חברה הרשומה בפלשתינה )א"י( שרכשה לה רכוש שרובצים עליו
משכנתא או שעבוד מאותו הסוג אשר רשומו היה דרוש עפ"י סעיף זה אילו
יצרה החברה בעצמה את המשכנתא או השעבוד אחרי רכשה את הרכוש ,הרי תדאג
החברה לכך שהפרטים הדרושים בנוגע למשכנתא או לשעבוד ,יחד עם העתקה,
מאושרת בדרך הקבועה בתור העתקה נכונה מהשטר ,אם ישנו כזה ,שעל פיו
נוצרה המשכנתא או השעבוד או המעיד עליהם ימסרו לרושם החברות לשם
רשום באופן הדרוש עפ"י פקודה זו במשך עשרים ואחד יום מהיום שקנינה של
החברה נשלם ,ואם עברה החברה על הוראה זו תהא צפויה לקנס של המשים פונט
לכל יום שבו נמשכת העברה ,וכל מנהל ,מנהל עסקים ,מזכיר או פקיד אחר של
החברה ,המרשים ביודעין או בצדיה את העברה יאשמו בעברה ויהיו צפויים
לעונש כיוצא בזה.

בתנאי שאם הרכוש נמצא מחוץ לפלשתינה )א"י ,והמשכנתא או השעבוד
נוצרו מחוץ לפלשתינה )א''י( ,הרי במקום הזמן של עשרים ואחד יום מיום
שנשלם הקנין של החברה יחשבו ,בתור המועד שבתוכו צריכים למסר לרושם

את הפרטים ואת העתקת השטה עשרים ואחד יום מהיום שבו יכולה היתה
להתקבל בפלשתינה )א"י( העתקה מהשטר בדרך הדואר הרגילה אילו שלחוה
בזריזות רגילה.

) (3חייבת חברה ,לרבות חברה הרשומה מחוץ לפלשתינה )א"י( ושיש

לה מקום עסקים קבוע בפלשתינה )א"י( ,לשלח לשם רשום לרושם החברות במשך
ששה חדשים מיום קבל פקודה זו תקף את הפרטים הדרושים של כל משכנתא
או שעבוד שנוצרו ע"י החברה לפני תקפה של פקודה זו ושעוד טרם סולקו
באותו תאריך ,וכמו כן של כל משכנתא או שעבוד הרובצים על כל רכוש שהוא
שנרכש ע"י החברה לפני קבל פקודה זו תקף ,שהם מאותו הסוג שרשומו היה
דרוש בהתאם להוראות סעיף זה אילו נוצרו או אילו נרכש הרכוש לאחר תקפה
של פקודה זו ,ולאחר שישולם המס הדרוש על הרושם לרשום את הפרטים הנ"ל
בתוך הפנקס שהוא מנהל בהתאם לסעיף זה.
) (4אם אין החברה מקיימת את הוראות סעיףקטן ) ,(3הרי החברה,

וכל מנהל ,מנהל עסקים ,מזכיר או פקיד אחר של החברה או איש אחד המשתתפים
ביודעין בעברה ,יהיו צפויים לקנס של חמשים פונט לכל יום שבו נמשכת העברה,
אבל עברה זו של החברה לא תפגע בזכויות הנובעת מתוך המשכנתא או השעבוד
לטובתו של אדם שלזכותו נעשו.
) (5על הרושם לנהל בשביל כל חברה פנקס בטופס הקבוע של כל
המשכנתאות והשעבודים שנעשו על ידה והדרושים רישום עפ"י סעיף זה ,ומשיקבל
את המס הקבוע עליו לרשום בפנקס את תאריו יצירתם של כל משכנתא או

שעבוד ,את הסכום שהובטח על ידם ,פרטים קצרים על הנכסים הממושכנים או
המשועבדים ושמות בעלי המשכנתאות או האנשים הזכאים בשעבוד.
) (6אם מוציאה החברה סריה של אגרות חוב המכילות ,או המזכירות,

בהסמכן על כל שטר אחר ,שעבוד שבעלי אגרות החוב של אותה סריה זכאים
בו כל אחד במדה שוה ,די יהיה אם ימסרו את הפרטים דלקמן לרושם או אם אלה

יתקבלו על ידו במשך עשרים ואחד יום מיום הערך השטר המכיל את השעבוד
או ,אם אין שטר כזה ,מיום הערך כל אגרת חוב של אותה הסריה 

)א( הסכום הכולל שהובטח על ידי כל הסריה :וכן
)ב( תאריכי ההחלטות המרשות את הוצאת הסריה ותאריו לישטר הכולל,
אם ישנו כזה ,היוצר או המגדיר את הבטחון ,וכן

)ג( תאור כללי של הנכסים המשועבדים ,וכן

)ד( שמות הנאמנים ,מטעם בעלי אגרות החוב ,מקום שקימים נאמנים,
יחד עם השטר המכיל את השעבוד או ,אם אין שטר כזה ,אחת
מאגרות החוב של הסריה ,וכשישולם המס הקבוע ירשום הרושם
את הפרטים הללו בפנקס:
בתנאי שאם נעשתה יותר מהוצאה אחת של אגרות החוב של הסריה ישלחו
לרושם לשם רישום בפנקס פרטים על התאריך והסכום של כל הוצאה ,ואולם אם
לא ניתנו לו פרטים אלה ,לא יפגע הדבר בתקפן של אגרות החוב.
) (7אם שלמה החברה כל דמי קומיסיון ,תרומה או דמי נכיון ,בין
באופן אמצעי ובין באופן בלתי אמצעי ,לכל אדם חלף חתמו או הסכימו לחתום,
אחד לחלוטין ואחד על תנאי ,על כל אגרת חוב של החברה ,או חלף השיגו חתימות
או הסכימו להשיג חתימות בין לחלוטין ובין על תנאי על כל אגרות חוב כאלה,
יכילו הפלטים שדרוש לשלחם עפ"י סעיף זה לשם רישום גם פרטים בנידון
הסכום או מכסת האחוזים של הקומיסיון ,דמי הנכיון או התרומה ששולמו או
ניתנו ,ואולם אם לא ניתנו פרטים אלה ,לא יפגע הדבר בתקפן של אגרות החוב.
בתנאי שאם השלישו כל אגרות חוב בצורת בטחון לכל חוב של החברה לא
תחשב השלשה זאת לצורך סעיף זה כהוצאת אגרות חוב בנכיון.
) (8על הרושם למסור תעודה חתומה על ידו על רישומם של כל
משכנתאות או שעבודים שנרשמו עפ"י סעיף זה ,המפרטת את הסכום שהובטח
על ידם ,והתעודה תהא עדות מכרעת שמלאו אחרי דרישות סעיף זה בנוגע
לרישום.

) (9החברה תצוד ,לרשום העתקה מכל תעודות רישום שניתנה עפ"י
סעיף זה על גבי כל אגרת חוב או תעודה של אגרת חוב מסוג סטוק שהוצאו ע''י
החברה ושתשלומם הובטח ע"י המשכנתא או השעבוד הרשום.
בתנאי ששום דבר הנאמר בסעיףקטן זה לא יפורש כאילו הוא מטיל על
החברה את החובה לרשום תעודת רישום של כל משכנתא או שעבוד על גבי
אגרת חוב או תעודה של אגרות חוב מסוג סטוק שהוצאו ע"י החברה לפני שנעשו
המשכנתא או השעבוד הללו.

) (10היה יהא מחובתה של החברה לשלוח לרושם לשם רישום את
פרטי כל משכנתא או שעבוד שנעשו ע"י החברה ופרטי הוצאת כל סריה של
אגרות חוב הטעונים רישום עפ"י סעיף זה אך אפשר לרשום כל משכנתא או

שעבוד כאלה גם ע"פ בקשתו של כל אדם המעונין בכך :ואם נעשה הרישום
עפ"י בקשתו של אדם ,ולא של החברה ,רשאי אדם כזר .לגבות חזרה מאת החברה
סכום של כל מס שהוא שלם כהלכה לרושם בעת הרישום.

) (11פנקס שנתנהל בהתאם לסעיף זה יהיר .פתוח לעיון לכל אדם
לאחר תשלום המס הקבוע שלא יעלה על המשים מיל בעד כל עיון.

) (12כל חברה תצוה להחזיק במשרד הרשום שלה העתקה מכל שטר
היוצר משכנתא או שעבוד הטעונים רישום עפ"י סעיף זה.
בתנאי שאם הסריה היא סריה של אגרות חוב ממין אחד די יהיה להחזיק
העתקה מאגרת חוב אחת כזאת.
) (13הוראות סעיף זה תחולנה על משכנתאות או שעבודים על נכסים
הנמצאים בפלשתינה )א"י( ,שנעשו או נרכשו לאחר תחלת תקפה של פקודה זו
ע"י חברה הרשומה מחוץ לפלשתינה )א"י( ,שיש לה מקום עסקים קבוע
בפלשתינה )א"י(.

 (1). 128העתקה מכל שטר נאמנות להבטחת כל הוצאה של אגרות חוב,
ומכל שטר היוצר משכנתא או שעבוד ומכל אגרת חוב הטעונים רישום עפ"י

העתקה משטר
הנאמנות תשלח
לרושם.

פקודה זו ,תשלח ע"י החברה לרושם במשך עשרים ואחד יום מיום עריכתם של

אותם מסמכים אם נערכו השטרות בפלשתינה )א"י( ,או במשך עשרים ואחד יום מהיום
שבו צריכים היו המסמכים להתקבל בפלשתינה )א"י( בדרך הרגילה ע"י הדאר
לו נשלחו בזריזות רגילה ,מקום שהם נערכו מחוץ לפלשתינה )א"י( .ואם הנידון
הוא סריה של אגרות דומות זו לזו ,די יהיה בהעתקה אחת מאגרות חוב כאלה.

) (2אם לא מלאו אחרי הוראות סעיף זה ,הרי החברה וכל מנהל ,מנהל
עסקים ,מזכיר ,או פקיד אחר מפקידי החברה המרשים ביודעין ובצדיה עברה
כזאת יהיו צפויים לקנס של חמשה פונטים לכל יום שבו הם ממשיכים בעברה.

 . 129מי שקבל צו למינוי משגיח על ההכנסות או מנהל הנכסים של
החברה ,או הממנה משגיחעלההכנסות או מנהל עפ"י כל יפוי כוח
הנכלל בכל שטר ,הרי במשך שבעה ימים מיום הצו או המינוי עפ"י יפוי הכוח

רישום הוצאה
לפועל של ערובה.

הנכלל בשטר ,עליו למסור הודעה על העובדא לרושם החברות ,ועל הרושם לרשום
את העובדא בפנקס המשכנתאות או השעבודים ,כשישלמו לו את המס הקבוע.
) (2מי שלא מלא אחרי דרישות סעיף זה ,יאשם בעברה ויהא צפוי
לקנס של חמשה פונטים לכל יום שבו הוא ממשיך בעברה.
מפתח לפנקס
המשכנתאות או
השעבודים

רשימת סילוק החוב.

 130על רושם החברות לנהל מפתח כרונולוגי בטופס הקבוע ובפרטים
הקבועים של המשכנתאות והשעבודים שנרשמו אצלו עפ"י פקודה זו.

 . 131אם ניתנו לו לרושם החברות הוכחות המניחות את דעתו שהחוב
שלבטחונו נעשו כל משכנתא רשומה או שעבוד רשום שולם או סולק ,יכול הוא
לצוות לרשום בפנקס הערה שהחוב שולם ,ועליו לשלוח לחברה העתקה מהערה
זאת ,לכשתדרוש זאת.

תיקון פנקס
המשכנתאות

עונשה של חברה
שאינה שולחת

פרטיט לרישום.

. 132אם נתברר לו לבית המשפט שדרך מקרה לא רשמו משכנתא או
שעבוד במשך הזמן הדרוש לעיל או שדרך מקרה לא רשמו או רשמו בסירוס כל
פרט בנוגע לכל משכנתא או שעבוד כזה או בהערה בנוגע לסילוק החוב ,או שכל
זה היה מחמת שגגה או מחמת כל סבה מספקת אחרת או שכל זה אינו עלול לפגוע
במצבם של הנושים או של בעלי המניות של החברה או שמסבות אחרות מן היושר
ומן הצדק ליתן סעד ,יכול ביהמ"ש עפ"י בקשת החברה או כל אדם המעונין
בכך ובאותם התנאים הנראים לבית המשפט כתנאים נכונים וצודקים לצוות
להאריך את מועד הרשיון או לתקן את ההשמטה או הסירוס ,הכל כפי שיחייב
הענין.

 (1). 133חברה שאינה שולחת לרושם החברות לשם רישום את
פרטי המשכנתא או השעבוד שנעשו ע"י החברה ופרטי כל הוצאה של אגרות
חוב בסריה הטעונה רישום אצל הרושם עפ"י הוראות הפקודה ,הרי אם לא נעשה
הרישום על יסוד בקשתו של איזה אדם אחר ,יהיו צפויים החברה וכל מנהל,
מנהל עסקים ,מזכיר או פקיד אחר שהם צד ביודעין לעברה כזאת ,לקנס של
המשים פונט לכל יום שבו הם ממשיכים בעברה.
) (2בהתחשב עם האמור לעיל ,אם עוברת איזו חברה על אחת
מדרישות הפקודה הזאת בנוגע לרישום של כל משכנתא או שעבוד שנעשו ע"י
החברה ,אצל הרושם ,הרי החברה וכל מנהל ,מנהל עסקים ,או פקיד אחר של
החברה המרשים ביודעין ובצדיה את העברה ,יאשמו בעברה ויהיו צפויים לקנס
של מאה פונט מבלי שתפגע עי''כ כל אחריות אחרת שהם צפויים לה.

) (3כל המרשה איזה אדם ביודעין ובמזיד למסור כל אגרת חוב או
תעודת אגרת חוב מסוג סטוק הטעונים רישום אצל הרושם עפ"י הוראות פקודה
יאשם בעברה ויהיה צפוי לקנס
זו ,ולא רשמו על גבה העתקה מתעודת הרישום
של מאה פונט ,מבלי שתפגע עי"כ כל אחריות .אחרת שהוא צפוי לה.



משגיחים על הכנסות.
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) (1חברה הרשומה בפלשתינה )א"י( ונתמנה לד .משגיח על דין קדימה לתשלום
חובות ידועים
הכנסות מטעם בעלי אגרות החוב של החברה המובטחות ע"י שעבוד רובץ ,או אם מתוך האקטיב
המובטח עיי שעבוד
בעלי אגרות החוב הללו או באי כחם קבלו תחת ידם נכסים הנכללים בשעבוד רובץ לעומת תביעות
או שהשעבוד הל עליהם ,הרי אם החברה אינה באותה שעה במצב של פרוק עפ'י השעבוד.

עסקים ,יסולקו החובות ,אשר בכל פרוק עסקים יש לשלם להם עפ"י הוראות כל
פקודה הנוגעת לתשלומי בכורה לפני כל שאר החובות ,מתוך הנכסים שבאו
לידו של המשגיח על ההכנסות או לידו של אדם אחר שקבל את הנכסים תחת
ידו כאמור לפני כל תביעה לקרן או לרבית בשל אגרות החוב.

) (2כל תשלום שיעשה עפ"י סעיף זה ינוכה ככל האפשר מתון הנכסים
של החברה המשמשים לתשלום חובות לנושים הכלליים.

 (1). 135כל משגיח על ההכנסות וכל מנהל של נכסי חברה שנתמנה
עפ"י יפוי הכח הנכלל בכל שטר חייבים להגיש לרושם במשך חודש ימים או

הגשת חשבונות ע"י
משגיחים על ההכנסות
ועיי מנהלים.

במשך מועד יותר ארוך אשר הרושם ירשנו ,לאחר עבור ששה חדשים מיום
התמנותו ולאחר עבור כל ששה חדשים לאחר מכן ,ובמשך חודש ימים מיום
שחדלו לשמש כמשגיח על ההכנסות או כמנהל ,תמצית בטופס הקבוע המראה את
הוצאותיהם והכנסותיהם במשך ששת החדשים הנ"ל או במקרה שחדלו לשמש

כך ,במשך התקופה שעברה מסוף התקופה שבד .דנה התמצית הקודמת ועד שחדלו
לשמש בתפקידם ,וגם את הסכום הכללי של הוצאותהם והכנסותיהם במשך כל
התקופות מיום התמנותו ,ומשיחדלו לשמש משגיח על ההכנסות או מנהל ,עליהם
להגיש לרושם הודעה בענין זה ועל הרושם לרשום את ההודעה בפנקס המשכנתאות
והשעובדים.

) (2כל מנהל או משגיח על ההכנסות שאינו ממלא אחרי הוראות
סעיף זה יאשם בעברה ויהא צפוי לקנס של חמשה פונטים לכל יום שבו הוא ממשיך
בעברה.

 (1). 136אם על יסוד בקשה שהגיש מפרק העסקים של חברה לבית
המשפט נתברר לביתהמשפט שמשגיח על הכנסות או מנהל הרכוש של החברה

הוראות בנוגע

למשגיחים על
הכנסות ולמנהלים.

אשר נתמנו עפ"י יפוי הכח הנכלל בכל שטר שהוא ,נמנעו מלהגיש חשבונות
נכונים מהכנסותיהם ומהוצאותיהם ,אחרי שנדרשו באיזה זמן שהוא ע''י המפרק
לעשות זאת ,ומלשלם למפרק העסקים את הסכומים שצריכים לשלם לו עפ"י
החוק ,יוכל ביתהמשפט להוציא פקודה המצוה את המשגיח על ההכנסות או את
המנהל לתקן את המעוות במשך אותו הזמן אשר הפקודה תקבענו.

) (2יוכל ביתהמשפט ,על יסוד בקשה שתוגש לו ע"י מפרק העסקים
של חברה לקבוע בצו את הסכום שישולם בתור שכר לכל מי שיתמנה על יסוד
יפוי הכח הנכלל בכל שטר שהוא בתור משגיח על ההכנסות או מנהל הרכוש של
החברה ,והוא יוכל מזמן לזמן ,ע"י בקשה שתעשה ע"י המפרק או ע"י המשגיח
או המנהל ,לשנות או לתקן כל צו כזה.
חברות וכוי
פסולות לשמש
משגיחים על
הכנפות חברה.

 (1). 137שום התאגדות ,למעט פירמה ,לא תהא כשרה לשמש משגיח
על רכוש של חברה ,אלא אם היא פועלת בתוקף מנוי שנעשה לפני תקפה של
פקודה זו ,וכל מנוי שנעשה בנגוד להוראה זו יהא בטל ומבוטל.

) (2כל התאגדות המשמשת כמשגיח על הכנסות כאמור לעיל
בנגוד להוראות מעיף זד ,תהא צפויה לקנס של מאה פונט.

הוצאה מחודשת של אגרות חוב.
הכח להוציא מחדש
אגרות חוב
שכבר

נפדו.

 (1). 138חברה שפדתה ,בין לפני תקפה של פקודה זו ובין לאחר תקפה,
אגרות חוב שהוצאו מכבר ,יהא יפה כחה של החברה ויחשב כאילו היה כחה יפה
תמיד להוציא שוב את אגרות החוב בין ע"י הוצאת אותן אגרות החוב מחדש או
ע"י הוצאת אגרות חוב חדשות במקומן ,מלבד אם מצויות הוראות מתנגדות לכך,
בפירוש או מכללא ,בתקנות החברה או בכל חוזה שנתקשרה בו החברה ,או מלבד
אם החברה ,ע"י החלטה שקבלה לשם כד או ע"י פעולה אחרת ,גלתה את כונתה
שאגרות החוב הללו תהיינה מבוטלות .כשמוציאים שוב את אגרות החוב

תהיינה לבעל האגרות אותן זכויות הבכורה שהיו מגיעות לו אילו לא נפדו האגרות
הללו ,ויחשב כאילו היו לו זכיות אלו תמיד.
) (2על חברה שכחה יפה להוציא שוב אגרות חוב שנפדו ,לכלול
במאזנה את הפרטים בנוגע לאגרות חוב שאפשר להוציאן שוב.

) (3חברה שהשלישה את אגרות החוב שלה ,כלן או מקצתן ,בין לפני
קבל פקודה זו תקף ובין לאחריה ,כדי לקבל מפרעות מזמן לזמן בחשבון עובר
ושב או באפן אחר ,לא תחשבנה אגרות החוב כאילו נפדו רק מחמת זה שהחברה
חדלהלהיות במצב של חוב בעוד אגרות החוב נשארו מושלשות כאמור,

) (4הוצאה מחדש של אגרתחוב או הוצאת אגרתחוב אחרת במקומה
עפ"י הכח המסור בסעיף זה לחברה או הנחשב כמסור לה בין שההוצאה המחודשת
או ההוצאה נעשו לפני קבל פקודה זו תקף ובין לאחריה ,תחשב כהוצאת אגרת
חוב חדשה לצורך מס הבולים ,ואולם היא לא תחשב כך לצורך כל הוראה המגבילה
את סכום אגרות החוב שיוצאו או את מספרן.
.

בתנאי שכל אדם המלוה כסף על יסוד הבטחון של אגרת חוב שהוצאה
מחדש עפ"י סעיף זה אשר ,נראה ,שהיא נושאת בולים כהלכה ,יוכל להגיש את
אגרת החוב כהוכחה בכל משפט להוצאה לפועל של בטחונות מבלי שישלם מס
בולים או כל קנס אחר על כך ,חוץ אם היתה לו הודעה או היה יכול לברר ,אלמלא
התרשל ,שאגרת החוב לא היו עליה בולים כהלכה ואולם בכל מקרה כזה תהא
החברה חייבת לשלם את מס הבולים הנכון ואת הקנס.
) (5שום דבר האמור בסעיף זה לא יפגע בתוקף פעולתם של כל פסק
דין או צו מבית משפט בעל שפוט בן סמך שניתן או שהוכרז לפני קבל פקודה
זו תוקף והמחליט בין הצדדים למשפט שבו ניתן פסק הדין או הצו ,וכל ערעור

על פסק דין כזה או צו כזה יוחלט כאילו לא נתאשרה פקודה זו:
)(6

אגרות חוב שנפדו לפני תחלת תקפה של פקודה זו ,והוציאו שוב

אחרי תאריך זה ,לא תפגע הוצאת האגרות מחדש בכל .זכות או זכות בכורה
שהיו נובעות ,לולא תקפו של סעיף זה ,לטובתו של מי שהוא על יסוד כל משכנתא

או שעבוד שנעשו לפני תחלת תקפה של

פקודה זו.

הוראות כלליות.
 ;139חוזה עם חברה לרכוש ולשלם בעד כל אגרות חוב של החברה יוצא
לפועל עפ"י צועשה.

. 140הוראות חלק זה לא תחולנה על הוצאת שטריחוב או שטריחליפין
ע"י חברה במהלך העסקים הרגיל שלה ,הגם כי אותם שטרי חוב או שטרי חליפין
הנם בדרך כלל בניהעברה.

 (1) .141אם נתמנה משגיח על הכנסות או מנהל על נכסי החברה או על
חלק מהם צריך לפרט את העובדא בכל חשבון ,הזמנה לסחורה או מכתב מסחרי
היוצא בשם החברה או בשם המשגיח או המנהל ,או על ידם ,אם היה זה מסמך
ששמה של החברה מופיע בו,

צועשה עפ"י
חוזה לחתום על
אגרות חוב.

הכח להוציא
שטרי חוב וכוי.

בכל המסמכים המוצאים

ע"י החברה צריך
לפרט את דבר מנוי
משגיח על הכנסות
או מנהל.

) (2אם לא מלאו אחרי דרישות הסעיף הזה ,הרי החברה ,וכל מנהל,
מנהל עסקים ,מזכיר ,או פקיד אחר של החברה וכל משגיח ומנהל עסקים המרשים
ביודעין עברה כזאת יהיו צפויים לקנס של עשרים פונט.

פרק ו'  פרוק עסקים.
מבוא.
דרכי פרוק עסקים

 (1). 142פרוק עסקים של חברה יוכל להיות או 
)א( ע"י בית המשפט או
<

)ב( מרצונה הטוב! או
)ג( בהשגחתו של בית המשפט.

) (2הוראות פקודה זו בנוגע לפרוק עסקים תחולנה על פרוק העסקים
של חברה בכל אחד מאותם האופנים ,פרט למקום שנאמר בו ההפך.

משתתפים
חבריס ומי

חובתם של
שהיו חברים להשתתף
בתשלומים.



 (1) 143חברה שמפרקים את עסקיה הרי כל אדם שהוא חבר לחברה
או שהיה חבר לה בעבר חייב להשתתף ,בהתחשב עם הוראות סעיף זה ,בתשלום
לחשבון האקטיב של החברה עד כדי סכום שיספיק לשלם את חובותיה
והתחייבויותיה וכל הוצאות פרוק העסקים ויהיו אחראים לסידור זכויותיהם של
המשתתפים ביניהם לבין עצמם בהגבלות הבאות ,זאת אומרת:
)א( מי שהיה חבר לא יהיה חייב להשתתף בתשלום
מזה שנה או יותר בטרם החל פרוק העסקים;

אם

חדל להיות חבר

)ב( מי שהיה חבר לא יהיה חייב להשתתף בפרעון כל חוב או התחייבות
שהחברה התחייבה בהם אחרי שחדל להיות חבר לה :

)ג( מי שהיה חבר לא יהיה חייב להשתתף בתשלום ,בלתי אם נראה
לבית המשפט שאלה שהנם חברים אין ביכלתם לשלם את התשלומים
שעליהם לשלם בהתאם לפקודה זו!

)ד( כשהחברה היא מוגבלת במניות לא ידרש משום חבר כל תשלום
העולה על הסכום ,אם קיים סכום כזה ,שעוד טרם נפרע על המניות

שהוא אחראי להן כחבר או כמי שהיה חבר:

)ה(

כשהחברה היא מוגבלת בערבות לא ידרש שום תשלום מכל אדם

העולה על הסכום שהוא התחייב לשלמו לאקטיב של החברה

לכשתבוא .זו לידי פרוק עסקים :
)ו( שום דבר האמור בפקודה זו לא יפסול כל הוראה הנכללת בכל פוליסה
של ביטוח או בכל חוזה אחר שעל פיה אחריותם של החברים
היחידים על הפוליסה או החוזה היא מוגבלת או שעל פיה אחראים

רק כספי החברה לפוליסה או לחוזה;

)ז( סכום המגיע לכל חבר בתור חבר על חשבון דבידנדים ,רוחים או באפן
אחר לא יחשב כחוב של החברה שצריך לשלמו לאותו חבר במקרה
של התחרות בינו ובין נושה אחר שאינו חבר של החברה ,ואולם כל
סכום כזה אפשר להביאו בחשבון לשם סדור סופי של זכויותיהם
של המשתתפים בינם לבין עצמם.
) (2בפרוק עסקים של חברה בערבון מוגבל ,הרי כל אדם שהנהו או

שהיה מנהל או מנהל עסקים ושאחריותו הנה בלתי מוגבלת עפ"י פקודה זו ,חייב,
נוסף על אחריותו ,לכשהיא קיימת ,לשלם תשלומו בתור חבר רגיל ,ליתן
תשלום נוסף כאילו היה בראשית פרוק העסקים חבר לחברה בערבון בלתי מוגבל.
בתנאי

)א(



שכל מי שהיה מנהל או מנהל עסקים לא יהיה חייב ליתן תשלום

נוסף כזה אם חדל לשמש במשרה מזה שנה ומעלה לפני התחלת
פרוק העסקים!
)ב( שכל מי שהיה מנהל או מנהל עסקים לא יהיה חייב ליתן תשלוט
נוסף כזה בשביל כל חוב שהחברה התחייבה בו אחרי חדלו לשמש
במשרה:
)ג( שבהתחשב עם תקנות החברה לא יהיה מנהל או מנהל עסקים חייב
ליתן תשלום נוסף כזה בלתי אם מוצא בית המשפט לנחוץ לדרוש
את התשלום הזה לשם כסוי חובות החברה והתחייבויותיה והוצאות
פרוק העסקים,

)(3

בפרוק העסקים של איזו חברה המוגבלת בערבות ואשר יש לה

הון מניות ,הרי נוסף על הסכום שהתחייב לשלמו לאקטיב של החברה במקרה
שזו תפרק עסקיה .יהא כל חבר של החברה חייב גם לשלם עד כדי כל סכום
שלא נפרע על כל המניות שברשותו.
הגדרת "משתתף".

 .144המונח "משתתף" פירושו כל אדם החייב להכניס את תשלומו לאקטיב
של החברה במקרה שזו תפרק את עסקיה ,ובכל מו"מ משפטי שתפקידו לקבוע
מי הם המשתתפים ובכל מו"מ משפטי קודם להחלטה אחרונה בנידון מיהות
האנשים שיחשבו כמשתתפים  הוא כולל כל אדם שטוענים נגדו שהוא
משתתף.

טיבה של חובת משתתף

 .145התחייבותו של משתתף יוצרת חוב המגיע ממנו כשהחלה אחריותו
והעומד לפרעון בזמנים שבהם יוצאת דרישה להוצאה לפועל של אחריות כזאת.

משתתפים במקרה מותו
של חבר

 .146משתתף שמת בין לפני שנרשם ברשימת המשתתפים או לאחר כך
יהא הסכום שהוא אחראי בו בתור משתתף כחוב המגיע מעזבונו לחברה וישולם
ע''י האפוטרופוס על נכסיו או ,אט אין אפטרופוס על עזבונו ,יהא זה חוב המגיע
מיורשיו שכל אחד מהם יהא חייב לשלמו ,איש איש לפי חלקו בירושה.

משתתפים במקרה
שחבר פושט רגל.

 .147משתתף שנעשה פושט רגל בין לפני שנרשם ברשימת המשתתפים
ובין לאחר כן ,הרי 
)א( הנאמן או הסינדיק שלו בפשיטת הרגל ישמש באכחו לכל צרכי
פרוק העסקים והוא יהא משתתף כאמור!
)ב(

אפשר לזקוף לחובת נכסיו של פושט הרגל את הערך המשוער של

התחייבותו בשל דרישות שכבר הוגשו או שתוגשנה בעתיד.

פירוק עסקים ע"י בית המשפט.
מסבות שבהן יוכל
ביה''מ לפרק
עסקיה של חברה.

 .148בית משפט יוכל לפרק עסקיה של

חברה 

)א( אם קבלה ההברה החלטה מיוחדת שעסקיה יפורקו על ידי ביה"מ<

)ב( אם לא הגישה החברה את הדוה"ח לאספה המכוננת או לא הועידה
את האספה המכוננת;

)ג( אם לא החלד .החברה בעסקיה בתוך שנה מיום רישומה או הפסיקה

את עסקיה למשך שנה שלמה:
)ד( אם הופחת מספר החברים ועמד על פחות משבעה :

)ה( אם אין החברה יכולה לשלם את חובותיה:
)ו( כשזוהי חברה שמטרתה או אחת מטרותיה היא הכשרת קרקעות
ורכישתן בכלל  ,אם מבטל הנציב העליון את התעודה עפ"י 15
של פקודה זו המאפשרת לחברה להחזיק קרקעות בכלל.
■ )ז( אם סבור בית המשפט שמן היושר ומן הצדק שהחברה תפרק עסקיה.

 149חברה תחשב כחברה שאינה יכולה לשלם חובותיה.
)א( אם בעל חוב ,עפ"י העברה או באפן אחר ,שמגיע לו מהחברה סכום

אימתי נחשבת חברה
כחברה שאינה יכולה
לשלם חובותיה

העולה על המשים פונט שהגיע אז זמןפרעונם ,מסר לחברה
.

דרישה בחתימת ידו במשרדה הרשום של החברה שבה הוא דורש
מאת החברה לסלק לו את חובו ,והחברה התרשלה לשלם לו את
הסכום בתוך שלשה שבועות לאחר הדרישה או התרשלה להבטיח
את תשלומו או לסדר סדור תשלומין אחר באפן המניח את דעתו
של הנושה! או

)ב( אם נתקבלה פקודה להוציא לפועל פסק דין או צו מבית המשפט
לטובתו של הנושה וצו זד .הוחזר כשהוא בלתי מסולק כלו או

מקצתו :או
)ג( הוכח באפן המניח את דעת בית המשפט שאין החברה יכולה לפרוע
את חובותיה! ובבוא בית המשפט להחליט אם חברה אינה יכולה
לפרוע את חובותיה עליו להתחשב גם עם התחייבויותיה התלויות

בתנאי או העלולות לחול בעתיד.

 . 150בית המשפט המחוזי בירושלים יהא בית המשפט שיש לו שפוט
לפרק עסקים של חברות.

בתנאי שהנציב העליון יוכל להקנות ,בצו . ,שפוט כזד .לבית משפט מחוזי
אחר או לבתי משפט מחוזיים אחרים ,ככל אשר ימצא לנכון.
* עיין "מראי מקומות" בסוף הכרך.

השפוט לפרק חברות

הוראות בנוגע
לבקשות לפרוק
עסקי חברה.

(1) .151

לשם פרוק עסקים של חבלה יש לפנות לבית המשפט בכתב

בקשה שצריך להיות מוגש ,בהתחשב עם הוראות סעיף זה ,ע''י החברה או ע"י
כל נושה או נושים ,לרבות מי שיכול להיות נושה בתנאי או נושה בעתיד,
משתתף או משתתפים ,או ע"י הצדדים האלה כלם או מקצתם ,בין יחדיו ובין
באופן נבדל ,בתנאי
)א( שמשתתף לא יהא רשאי להגיש כתב בקשה לפרוק עסקי חברה אלא
אם כן 

 (0פחת מספר החבריט ועמד על פחות משבעה  :או

) (iiכל המניות או מקצתן שבשלהן חל עליו להיות משתתף הוקצו לו
מלכתחלה או היו שייכות לו ונרשמו על שמו לפחות מזה ששה חדשים
מתוך שמונה עשר החודש מלפני התחלת פרוק העסקים או שנפלו
בחלקו מפאת מותו של מי שהיה בעל מניות; או
)(111

אם אין לחברה קרן מניות



אם היה חבר לחברה מעת הוסדה או

לפחות מזה ששה חדשים מתוך שמונה עשר החודש מלפני התחלת
פרוק העסקים או בתקף היותו אפוטרופוס שנתמנה מטעם ביה''מ או

עפ"י צוואה לחבר שמת :וכן
)ב( בקשה לפרוק עסקי חברה מחמת שלא הוגש הדו"ח לאספה המכוננת
או שלא נועדה האספה המכוננת לא תוגש ע"י שום אדם זולת
בעל מניות ,וכן לא תוגש לפני עבור ארבעה עשר הימים שלאחר

היום שבו היה צריך להועיד את האספה :וכן
)ג( בית המשפט לא יעיין בבקשה לפרוק עסקי חברה שהוגשה ע''י מי
שהוא נושה על תנאי או מי שעתיד להיות נושה עד שלא נתן
הלה ערובה לתשלום הוצאות שבית המשפט ימצא לנכון להטיל
ועד שלא הוכיח באפן המניח את דעתו של בית המשפט שלכאורה
ישנן סבות מספיקות לפרוק העסקים.
) (2בקשה לפרוק עסקיה של החברה מחמת,

)א( שמספר הבריח פחת ועמד על פחות משבעה ,אן

)ב( שלא הוגש "הדו"ח לאספה המכוננת" או שלא נועדה האספה
המכוננת ,או

)ג( שהחברה לא החלה בעסקיה במשך שנה אחת מיום יסודה או שהפסיקה
את עסקיה משך שנה תמימה ,או

)ד( שהנציב העליון בטל את התעודה המאפשרת לחברה להחזיק
בקרקעות בכלל,
יכולה להיות מוגשת ע"י היועץ המשפטי.

) (3מקום שהחברה מפרקת את עסקיה ברצון או בהשגחה ,הרי בקשה
לפרוק עסקים ע"י בית המשפט אפשר לה שתוגש ע"י מפרק העסקים הרשמי וכן

ע"י כל אדם אחר המורשה בכך עפ"י הוראות סעיף זה :אך בית המשפט לא
יתן צו לפרוק העסקים על יסוד הבקשה אלא אם כן נתברר שפרוק העסקים
בהשגחה אי אפשר להמשיך בהם מבלי שיפגעו בכך האנטרסים של הנושים או
המשתתפים.

 .152צו לפרוק עסקים של חברה יהא כוחו יפה לטובת כל הנושים

וכל תקפו של צו
לפרוק עסקים.

המשתתפים של החברה כאילו נעשה על יסוד בקשה משותפת מטעם נושה ומשתתף.

 (1) .153פרוק עסקים של חברה ע"י בית המשפט יחשב כאילו התחיל
בעת הגשת הבקשה לפרוק העסקים.

התחלת פרוק העסקים
ע"י בית המשפט.

) (2אם לפני שהוגשה הבקשה לפרוק עסקי החברה ע"י ביה"מ נתקבלה
החלטה המיפה את כחה של החברה לפרק את עסקיה מרצון ,יחשב פרוק העסקים
כאלו התחיל מזמן התקבל ההחלטה ,ואם ביה"מ אינו מוצא לנכון לצוות
אחרת לרגלי הוכחות רמיה או טעות ,הרי כל המעשים שנעשו לשם פרוק ברצון
דינם כדין מעשים בני תוקף.

 (1) .154בעיינו בבקשה יוכל בית המשפט לדחותה בין בהטלת
ההוצאות או בלי הטלת תשלום ההוצאות ,או לדחות את העיון בבקשה בין על

תשלום כחו של בית המשפט
בעיינו בבקשה.

תנאי ובין שלא על תנאי או ליתן צו זמני או כל צו אחר שימצא לנכון ,אך בית
המשפט לא יסרב ליתן צו לפרוק עסקים מטעם זה בלבד שנכסי החברה מושכנו
עד כדי סכום השוה לערכם של נכסים אלה או העולה עליהם או מחמת שאין
לחברה נכסים.

) (2אם הוגשה בקשה על יסוד שלא הגישו את הדו"ח לאספה
המכוננת או שלא הועידו את האספה המכוננת ,יוכל בית המשפט לצוות שהוצאות
המשפט ישולמו ע"י כל אדם האחראי לפי דעת בית המשפט לעברה.
כוחו של בית המשפט
לעכב משפטים
אחרי שהוגשה בקשה

 .155החברה או כל נושה או כל משתתף יוכלו בכל עת שהיא לאחר
שהוגשה בקשה לפרוק עסקים ובטרם נתקבל צו לפרוק עסקים



לפרוק עסקים.

)א( כשמשפט או מו"מ משפטי נגד החברה תלוי ועומד בבית משפט
מחוזי ,בבי"מ לקרקעות .או בבית המשפט לערעורים  לפנות
לבית המשפט שבו תלויים ועומדים המשפט או המו"מ המשפטי
בבקשה לעכב את מהלך המו"מ המשפטי ,וכן
)ב( כשתלוי ועומד כל משפט או מו"מ משפטי נגד החברה ,יוכלו לפנות
לבית המשפט שאליו הוגשה הבקשה בדבר פרוק עסקי החברה
בבקשה למנוע כל מו"מ משפטי נוסף במשפט או במו"מ המשפטי.

ובית המשפט שאליו הוגשה בקשה כזאת יוכל ,ככל  .שיחייב העניו ,לעכב,
או למנוע את המשכת המו"מ המשפטי באותם התנאים שהוא ימצא לנכון.
משפטים יעוכבו
על יסוד הצו

לפרק עסקים.

כוחו של
בית

המשפט

לעכב את הפירוק.

. 156כשניתן צו לפרוק עסקים או כשנתמנה מפרק עסקים זמני לא ימשיכו
כל משפט או מו"מ משפטי ולא יתחילו באלה נגד החברה אלא עפ"י רשות מבית
המשפט ובאותם התנאים שבית המשפט ימצא לנכון להטיל.
 (1) 157רשאי בית המשפט בכל עת שהיא אחרי הנתן הצו לפרוק עסקים,
אם הוגשה לו בקשה מכל נושה או משתתף או מאת מפרק העסקים או מאת
מפרק העסקים הרשמי וכשהוגשו לו הוכחות באפן המניח את דעתו שצריך לעכב
את כל ענין פרוק העסקים ,ליתן צו המעכב את כל ענין הפרוק בין בכלל או
לתקופה מוגבלת באותם התנאים שבית המשפט ימצא לנכון.

) (2אם הוגשה בקשה על יסוד סעיף זה ,יכול ביה"מ ,לפני תתו את
הצו ,לדרש מאת מפרק העסקים הרשמי להגיש לביה"מ דו"ח בנוגע לענינים
ולעובדות הנוגעים ,לפי דעתו ,לענין הבקשה.
יוכל בית המשפט
להתחשב עם רצונם של

הנושים והמשתתפים.

. 158בכל הענינים הנוגעים לפרוק העסקים יכול בית המשפט להתחשב
עם רצונם של הנושים או המשתתפים כפי שהוכח לבית המשפט בהוכחות מספיקות.

מפרק עסקים רשמי.
 (1). 159לצורך פקודה זו ,במדה שהדבר נוגע לפרוק עסקים של חברות,
הרי "מפרק עסקים רשמי" פירושו פקיד שנתמנה לכך מטעם הנציב העליון.

הגדרת "מפרק
עסקים רשמי"

) (2חברה שעסקיה מתפרקים ע"י בית המשפט ונראה היה לבית
המשפט לרצוי ,לשם סדור הפרוק ביתר נוחיות או חסכון ,שפקיד אחר ,ולא האיש
הממונה עפ"י הסעיףהקטן הקודם ,ישמש מפרק עסקים רשמי לצרך אותו פרוק,
יכול בית המשפט למנות אותו פקיד אחר כמפרק עסקלם רשמי לשם אותו הפרוק,
והאיש שנתמנה ,כך יחשב כמפרק עסקים רשמי באותו הפרוק לכל צרכי
פקודה זו.

 (1). 160אם נתן בית המשפט צו לפרוק עסקים ,או נתמנה מפרק זמני,
יערכו ויגישו למפרק העסקים הרשמי דו"ח על מצב עסקי החברה בטופס הקבוע
כשהוא מקויים בשבועה והמוסר את הפרטים על הנכסים ,החובות וההתחיבויות,
שמותיהם ,כתובותיהם ומשלח ידם של הנושים ,הבטחונות שביד כל אחד
ואחד מהם ,התאריכים שבהם ניתן כל בטחון ובטחון וידיעות אחרות או נוספות
שתקבענה ככל אשר ידרוש מפרק העסקים הרשמי.
)(2

הדוה"ח יוגש ויקויים ע"י אדם או יותר מאלה שיפורטו לקמן,

שמהם ידרוש מפרק העסקים הרשמי את ההגשה והקיום ,בהתחשב עם הוראות
בית המשפט  ,והם 
)א(

אחד או אחדים מהאנשים שהיו משמשים מנהלי החברה בזמן צו
הפרוק או צו מנוי המפרק הזמני! או

)ב( האיש ששמש בשעת מתן אותו הצו מזכיר או פקיד ראשי אחר של
החברה; או

)ג( איש או אנשים שמפרק העסקים הרשמי רואה אותם כמוכשרים
להמציא ידיעות נחוצות ,והמשמשים או ששמשו בתוך השנה שקדמה
לצו 

) (iמנהל או פקיד של החברה או איש שנשא בה משרה :
)(11

מנהל ,פקיד ,או נושא משרה בחברה אחרת הממלא או אשר מלא

במשך השנה הנ"ל תפקיד של פקיד בחברה שעליה דן הדוה"ח  :או

דו"ח על מצב
עסקי החברה
יוגש למפרק
העסקים הרשמי.

) (iiiמי שמלא תפקיד ביסודה של החברה.
) (3הדו"ח יוגש בתוך חדש ימים מיוט הצו או בתוך אותו זמן מארך
שבית המשפט או מפרק העסקים הרשמי יקבעוהו מסבות מיוחדות.
0

) (4יכול בית המשפט לותר ,בצו ,על הדוה"ח הדרוש עפ"י סעיף זה
אם מוצא הוא לרצוי לעשות כך.
) (5כל המכין או שהשתתף בהכנתו של דו''ח הדרוש עפ"י סעיף זה

או בקיומו יקבל ממפרק העסקים הרשמי מתוך נכסי החברה אותן ההוצאות
שהוציא בהכנת הדו"ח וקיומו בפי שמפרק העסקים הרשמי ימצא לנכון ,על מנת
שאפשר יהא להגיש ערעור על החלטתו לבית המשפט.

) (6כל אשר מבלי סבה מספקת אינו ממלא אחרי דרישות סעיף
זה יאשם בעברה ויהא צפוי לקנס של עשרה פונטים לכל יום שבו הוא ממשיך
בעברה.
) (7כל אדם המודיע בכתב שהוא נושה או משתתף של החברה יהא

רשאי לראות בכל עת מתאמת את הדו"ח המוגש עפ"י סעיף זה ולקבל העתקה
או תמצית הימנו ,בין בעצמו או ע"י סוכנו בשלמו את המס הקבוע .אך כל אדם

שהודיע שהוא נושה או משתתף והודעתו כוזבת יאשם בעברה ויהא צפוי לקנס
של חמשה פונטים על יסוד בקשה מאת מפרק העסקים או מפרק העסקים הרשמי.
דו"ח ע"י מפרק
העסקים הרשמי.

 (1). 161אם נתן בית המשפט צו לפרוק עסקים יוכל מפרק העסקים
הרשמי מיד כשתהיה לו האפשרות לכך לאחר קבלו את הדו"ח על עסקי החברה
להגיש דו"ח מוקדם לבית המשפט 
)א( בדבר סכום ההון שהוצא ,שנחתם

ונפרע והערכת

סכום הנכסים

וההתחיבויות :וכן

)ב( אם החברה פשטה רגל  ,על סבות פשיטת הרגל :וכן
)ג( אם רצויה ,לפי דעתו ,חקירה ודרישה נוספת בנוגע לכל ענין השייך
ליצירתה ,יסודה או פשיטת רגלה של החברה או בנוגע להנהלת
עסקיה.

) (2כמו כן יוכל מפרק העסקים הרשמי ,אט ימצא לנכון ,להגיש דו"ח
נוסף או דינים וחשבונות נוספים שבו או בהם יפרט את האופן שבו נוצרה

החברה ואם נעשה לדעתו ,מעשי תרמית ע"י איזה אדם ביצירתה או ביסודה של
החברה או ע"י כל מנהל או פקיד מפקידי החברה ביחס לחברה מאז הוסרה ובנידון
כל ענין אחר אשר רצוי ,לדעתו ,להביאו לידיעתו של בית המשפט.

) (i) (3אם הודיע מפרק העסקים הרשמי כי לדעתו ,נעשו מעשי
תרמית ע"י מי שהוא ביצירת החברה או ביסודה או ע"י כל מנהל או פקיד אחר

של החברה בקשר עם עניני החברה מיום הוסדה ,יכול ביתהמשפט עפ"י בקשתו
של מפרק העסקים הרשמי להוציא צו סמך סעיףקטן ) (4של סעיף  234כאילו
היה האיש שלו מיחסת ההודעה את מעשה הרמאות מי שבאה עליו הצהרה עפ"י
סעיףקטן ) (1של אותו הסעיף.

) (iiאם יש בדעת מפרק העסקים הרשמי להגיש בקשה עפ"י סעיףקטן
סעיףקטן זה ,עליו למסור מודעה על כונתו זו לפחות עשרה ימים מראש לאיש
הנאשם במעשה הרמאות ,וכשדנים בבקשה יכול אותו האיש להופיע ולהעיד
בעצמו או להזמין עדים.

) (iiiמפרק העסקים הרשמי יהא חייב להופיע בשעה שדנים באותה
באותה בקשה ולהפנות את תשומת לבו של ביתהמשפט לכל דבר שנראה לו

שהוא מן הענין ,ויכול מפרק העסקים הרשמי להעיד בעצמו בשעה שדנים בבקשה,
או להזמין עדים.

מפרקי עסקים.

 (1). 162בית המשפט ימנה מפרק עסקים או מפרקי עסקים לצורך
הנהלת עניני פרוק העסקים של חברה ולצורך מילוי אותם התפקידים בקשר עם

פרוק העסקים שבית המשפט ימצא לנכון להטילם.
) (2יוכל בית המשפט למנות מפרק עסקים באופן זמני בכל עת אחרי
שהוגשה הבקשה ובטרם ניתן צו לפרוק עסקים



)א( אם נתמנה מפרק עסקים זמני בטרם ניתן צו לפרוק עסקים ,יתמנה

מפרק העסקים הרשמי או כל אדם ראוי אחר:
)ב( אם ניתן צו לפרוק העסקים יעשה מפרק העסקים הרשמי בכח
משרתו זו מפרק העסקים הזמני ויוסיף לשמש בתפקיד זה עד שהוא

או אדם אחר נעשה מפרק עסקים ויוכל לשמש בתפקיד זה:

מנויים ,שכרם
ותארט של
מפרקי עסקים

)ג( מי שאינו מפרק עסקים רשמי ונתמנה להיות מפרק עסקים ,לא יוכל
לשמש מפרק עסקים עד שלא הודיע את דבר מינויו לרושם החברות
ונתן בטחון באופן הדרוש המניח את דעתו של בית המשפט.

) (3אם נתמנה ע"י בית המשפט יותר ממפרק עסקים אחד ,יכריז
בית המשפט אם איזה מעשה שדרוש לעשותו עפ"י פקודה זו צריך מפרק העסקים
לעשותו או מותר לו שיעשה ע"י כל מפרקי העסקים שנתמנו או ע"י אחד או
אחדים מהם,

) (4מפרק עסקים שנתמנה ע"י בית המשפט יוכל להתפטר אה אם צוין
טעם מספיק ,יוכל להיות מפוטר ע"י בית המשפט.

) (5אם נתפנתה משרת מפרק עסקים שנתמנה ע"י בית המשפט ימנה
בית המשפט אחר במקומו ,ומפרק העסקים הרשמי ישמש בתוקף משרתו מפרק
העסקים כל עוד תשאר המשרה פנויה.
) (6כל שאינו מפרק העסקים הרשמי ונתמנה מפרק עסקים ,יקבל שכר,
משכורת או שכר באחוזים או באופן אחר כפי שיצוה בית המשפט ,ואם נתמנו
אנשים אחדים מפרקי עסקים ,יחולק השכר ביניהם באותו היחס שבית המשפט יצוה.
)(7

מפרק עסקים יהא מתואר כדלקמן ,זאת אומרת:

)א( אם האיש מפרק עסקים רשמי ונתמנה מפרק עסקים
עסקים,



בתואר מפרק

)ב( ואם מפרק העסקים הרשמי הוא מפרק העסקים ,יכונה בתואר
מפרק העסקים הרשמי ומפרק העסקים של אותה החברה שלה
נתמנה ,ולא בשמו הפרטי שלו.
) (8מעשיו של מפרק העסקים הרשמי יהא להם תוקף חוקי למרות כל
פגם שיתגלה לאחר כך במינויו או בתנאי ההכשרה שלו.
התאגדות לא תשמש
מפרק עסקים

 (1). 163שום התאגדות ,למעט פירמה ,לא תוכל לשמש כמפרק עסקים
של החברה ,בין בפרוק ע"י בית המשפט ובין בפרוק ברצון אלא אם כן היא משמשת
בתפקיד זד .עפ"י כתב מינוי שניתן לה לפני תקפה של פקודה זו ,וכל מנוי שיעשה
שלא כהוראה זו יהא בטל.

) (2כל התאגדות המשמשת מפרק שלא כהוראות סעיף זה ,כאמור
לעיל ,תהא צפויה לקנס של מאה פונט.
 .164מקום שניתן צו פרוק או אם נתמנה מפרק עסקים זמני ,יקבל מפרק

העסקים או מפרק העסקים הזמני לתוך רשותו או לפיקוחו כל אותם הנכסים

השמירה על
נכסי החכרה.

שהחברה זכאית בהם או שנראה שהיא זכאית בהם.

 .165מקום שפרוק עסקיה של חברה נעשה ע"י ביתהמשפט ,יכול בית
המשפט להורות ,בצו ,עפ"י בקשתו של המפרק ושכל הרכוש השיך לחברה
חלק הימנו ,או הנמצא בידי נאמנים לזכותה של החברה יעבור לרשותו של
המפרק לפי תוארו הרשמי ,ואז יעבור הרכוש הנדון בצו לרשותו ,ויוכל
המפרק לאחרי מתן הערבויות הדרושות ,ואם ביתהמשפט ימצא לנכון להורות כך,
לתבוע ולהתבע בשמו הרשמי בכל משפט או מו"מ משפטי אחר הנוגע לרכוש
ההוא או אשר הגשתו או הגנתו דרושות לשם הפרוק הנכון של עסקי החברה

הכח ליתן צו

בענין העברת
או הבעלות של
רבוש החברה.

ולשם קבוץ רכושה.
 (1) .166בפרוק עסקי חברה ע"י בית המשפט יהא לו למפרק העסקים
הכח לעשות את המעשים דלקמן באישורו של בית המשפט או באישורה של
ועדת הביקורת,

)א( להגיש משפט כתובע או לעמוד לדין כנתבע בכל משפט או מו"מ
משפטי בשם החברה ומטעם החברה!
)ב( לנהל את עסקי החברה עד כמה שיהא צורך בכך לשם פרוק העסקים
הרצוי של החברה
<

)ג( למנות עורך דין או מורשה אחר שיעזור לו במלוי תפקידיו.
) (2בפרוק עסקי חברה ע"י בית המשפט יהא לו למפרק העסקים הכח,
בהתחשב עם הוראות סעיף זה ,לעשות כל אותם הדברים שיהא צורך בהם לשם
פרוק עסקי החברה ולצבירת הנכסים וחלוקתם:

בתנאי שמפרק העסקים לא יתקן את פנקס החברים אלא ברשות מיוחדת
מבית המשפט ולא יוציא שום דרישת תשלום על המניות אלא ברשות מיוחדת
מבית המשפט או באישורה של ועדת הבקורת ,אם ישנה כזאת ,אבל אם סירבה

כוחו של
מפרק עסקים.

ועדת הבקורת ליתן אישור להוצאות דרישת תשלום כנ"ל יוכל מפרק העסקים
לפנות לבית המשפט בבקשה ליתן רשות מיוחדת ,ובית המשפט יוכל לתתה.
)(3

מפרק העסקים ישתמש בהשגחת בית המשפט בזכויות הנתונות

הנתונות לו בסעיף זה בפרוק עסקים שנעשה ע"י בית המשפט ,וכל נושה או
משתתף יוכל לפנות לבית המשפט בנוגע לשמוש מפרק העסקים בזכויותיו אלה
או בנוגע לזכויותיו אלד .שהוא עתיד להשתמש בהם.

) (4נתמנה מפרק עסקים זמני מטעם בית המשפט ,יוכל בית המשפט
להגביל ולצמצם את כוחו בצו המנוי,
אספות הנושים
והמשתתפים

 (1) .167אם נתן בית המשפט צו לפרוק עסקים ,יכנס מפרק העסקים
הרשמי אספות מיוחדות של נושים ומשתתפים של החברה לצורך קבלת החלטה 
)א( אם לפנות לבית המשפט בבקשה למנות מפרק עסקים על מקומו של
מפרק העסקים הרשמי או לא ,וכן

)ב( אם לפנות לבית המשפט בבקשה למנות ועדת בקורת שתעבוד יהד
עם המפרק ,ומי יהיו חבריה לכשתתמנה.

) (2יוכל בית המשפט למנות כל אדם וליתן כל צו הדרוש כדי ליתן
תוקף להחלטה כזאת ,ואם יש חלוקי דעות בין ההחלטות של אספות הנושים
ואספות המשתתפים בנוגע לכל ענין הנזכר בהוראות דלעיל שבסעיף זה ,יחליט בית
המשפט בנידון המחלוקת ויתן אותו הצו ככל אשר ימצא לנכון.
) (3אם לא מנה בית המשפט מפרק יהא מפרק העסקים הרשמי
המשגיח על הכנסות החברה.
על מפרק העסקים
ליתן ידיעות
למפרק העסקים
הרשמי

תשלומי מפרק העסקים
לבנק.

 .168מקום שעסקי חברה מתפרקים ע"י בית המשפט ומנה זה אדם שאינו.
מפרק העסקים הרשמי כמפרק עסקים ,חייב הלה להספיק למפרק העסקים הרשמי
אותן הידיעות ואותן האפשרויות לבקורת פנקסי החברה ומסמכיו; ,ובכלל אותה
העזרה שתהא דרושה כדי ליתן את האפשרות לפקיד הני'ל למלא את חובותיו
עפ''י פקודה זו.

 (1) .169חייב כל מפרק עסקים של חברה שעסקיה מתפרקים ע"י בית
המשפט לשלם באותו האופן ובאותם הזמנים שמפרק העסקים הרשמי יצוה ,את הכסף
שקבל לחשבון החברה בפרוק עסקים ,לבנק שיקבע לכך מטעם ראש בית האוצר.

בתנאי שאם הוכיחה ועדת הבקורת בראיה ברורה למפרק העסקים הרשמי
שכדי לנהל את עסקי החברה או לקבל הלואות או מכל סבה אחרת יהא זה לתועלת

הנושים או המשתתפים אם יפתח מפרק העסקים חשבון בבל בנק אחר ,ירשה
מפרק העסקים הרשמי ,עפ"י בקשת ועדת הבקורת ,את מפרק העסקים להכניס את
תשלומיו לתוך אותו הבנק וע"י אותו הבנק אשר תבחר בו הועדה ,ואם עשה כן
יעשו התשלומים הללו כמצווה.
) (2אם מפרק העסקים מחזיק בכל עת שהיא משך יותר מעשרה ימים
סכום של יותר מחמשים פונט או סכום אחר שמפרק העסקים הרשמי ייפה
את כחו בכל מקרה מיוחד להחזיק ,הרי עד שלא פירש את דבר ההחזקה באופן
המניח את דעת בית המשפט עליו לשלם רבית על סכום היתר שהוא
מחזיקו בשעור של תשעה אחוזים למאה לשנה ,ויהא צפוי שלא ישולם לו

כל שכר או חלק הימנו כפי שבית המשפט ימצא לנכון לצוות ,ויכול בית המשפט
לפטרו ממשרתו ולהטיל עליו את תשלום כל ההוצאות שהוסבו בגלל העברה שעבר.
)(3

מפרק עסקים של חברה שעסקיה מתפרקים ע"י בית המשפט לא

ישלם כל סכום שקבל אותו כמפרק עסקים לחשבון הבנק הפרטי שלו.

 (1). 170חייב כל מפרק עסקים של חברה שעסקיה מתפרקים ע"י בית
המשפט לשלוח ,בכל עת שתקבע לכך ולא פחות מפעמים בשנה במשך הזמן
שהוא משמש במשרתו ,למפרק העסקים הרשמי או לאיזה אדם אחר ,כפי שזה
יצוה ,את חשבון ההכנסות וההוצאות שלו כמפרק עסקים.

) (2החשבון יהא בטופס קבוע ,יעשה בשתי העתקות ויקרים ע"י
הצהרה בשבועה בנוסח הקבוע.

) (3על מפרק העסקים לצוות לבקר את החשבונות ולצורך בקורת
החשבונות ימסור מפרק העסקים למפהע"ס הרשמי אותם שוברי הקבלות ואותן
הידיעות שיהיו דרושים לו ,ויכול מפהע"ס הרשמי לדרוש בכל עת שהיא שיבואו
יראו לו את הפנקסים והחשבונות של מפרק העסקים.
) (4אחרי שבוקר החשבון ,תרשם העתקה אחת הימנו ותשאר
למשמרת אצל מפהע"ס הרשמי וההעתקה השניה תוגש לבית המשפט ,וכל אחת

מהשתים תהיה פתוחה לעיון לכל נושה או לכל אדם נוגע בדבר,

בקורת חשבונותיו של
מפרק עסקים.

) (5מפהע"ס הרשמי יצוה להכין בדפוס או במכונת כתיבה העתקה
מהחשבון המבוקר או תמצית הימנו ,ועליו לשלוח לכל נושה או משתתף העתקה
או תמצית מחשבון כזה.

פנקסים שעל
מפ"העס לנהלם

. 171על כל מפרק עסקים של חברה שעסקיה מתפרקים ע"י בית המשפט,
לנהל באופן הקבוע פנקסים נכונים שבהם יצוה לרשום רשימות או פרוטוקולים
של המו"מ באספות ושל אותם הענינים האחרים שיקבעו ,וכל נושה או משתתף
יוכל בהשגחת בית המשפט לעיין בפנקסים אלה בין בעצמו ובין ע"י בא כוחו.

שחרור מפ"העס

 (1). 172מפרק העסקים של חברה שעסקיה מתפרקים ע"י בית המשפט
שקבץ את כל נכסי החברה או אותו חלק מהם אשר לדעתו אפשר לקבצו מבלי
להמשיך שלא לצורך את הליקבידציה וחלק דיבידנדה סופית אם ישנה כזאת,
בין הנושים וסדר את זכויותיהם של המשתתפים בינם לבין עצמם והחזיר סכום
אחרון ,אם ישנו כזה ,למשתתפים או שהתפטר או שפוטר ממשרתו ,חייב מפעה"ס
הרשמי על פי בקשתו של מפהע"ס ,לצוות לערוך דו"ח על חשבונותיו ואחרי שמפרק
העסקים מלא אחרי כל הדרישות של מפהע"ס הרשמי ,על זה האחרון להביא בחשבון את
הדו"ח וכל טעם התנגדות שכל נושה או משתתף או כל אדם אחר יוכלו להגיש
נגד שחרורו של מפהע"ס ועפ''י זה עליו לשחרר את מפהע"ס או להמנע משחרורו,
אך בתנאי שאפשר להגיש ערעור על החלטה זו לבית המשפט.

) (2במקרה של סרוב לשחרר את מפרק העסקים יוכל בית המשפט
עפ"י בקשתו של כל נושה או אדם נוגע בדבר ליתן את הצו שימצא לנכון ולהטיל
על כל מפע"ס את תוצאות כל מעשה שעשה או שלא עשה בניגוד לתפקידו.
) (3צו מאת מפרק העסקים הרשמי המשחרר את מפרק העסקים
ישחררנו מכל אחריות לכל מעשה שנעשה על ידו או שהיה צריך לעשותו ולא
עשהו בהנהלת עסקי החברה או מבחינה אחרת או בקשר עם התנהגותו בתור
מפרק עסקים ,ואולם אפשר לבטל כל צו כזה לכשיוכיחו שהצו נתקבל בתרמית או
מתוך העלמת איזו עובדא חשובה.
)(4

מקום שלא התפטר או לא פוטר מפרק העסקים קודם לכן ,ישמש

שחרורו כפטורין ממשרתו.
השמוש בכוחו של

מפרק העסקים
והפקוח עליו.

 (1). 173בהתחשב עם הוראות פקודה זו ,על מפרק העסקים של חברה
שעסקיה מתפרקים ע"י בית המשפט בבואו לנהל את נכסי החברה ובחלקו אותם בין

נושיה להביא בחשבון כל הוראות שתנתנה ע"י החלטת הנושים או המשתתפים
בכל אספה כללית או ע"י ועדת בקורת ,ואם נמצא ניגוד בין הוראות שניתנו ע"י
הנושים או ע"י המשתתפים בכל אספה כללית ובין החלטת ועדת הבקורת תכרענה
החלטות הנושים או המשתתפים את הוראות ועדת הבקורת.
*

) (2יוכל מפרק העסקים לכנס אספות כלליות של הנושים או המשתתפים
לצורך בירור משאלותיהם ,ומחובתו להזמין אספות באותם הזמנים שהנושים
או המשתתפים יצוו בהחלטה שתתקבל על ידם ,אם באספה הממנה את מפרק העסקים
או בכל אופן אחר ,או כל פעם שנתבקש בכתב לעשות זאת ע"י נושים או
משתתפים שחובם או השתתפותם שוים לעשירית הסכום הכללי של החוב או
ההשתתפות ,ככל אשר יחייב העניו.
) (3יוכל מפרק העסקים לפנות לבית המשפט באופן הקבוע ולבקש
הוראות ביחס לכל ענין מיוחד הנובע מתוך פרוק העסקים.

) (4בהתחשב עם הוראות פקודה זו ,על מפרק העסקים להשתמש
בהכרעת דעתו שלו בהנהלת הנכסים ובחלוקתם בין הנושים.
) (5כל הרואה עצמו נפגע מכל מעשה או החלטה של מפרק העסקים
יוכל לפנות בענין זה לבית המשפט ויוכל בית המשפט לקיים ,לשנות או לתקן את
המעשה או ההחלטה שהוא קובל עליהם וליתן צו באותו הענין ככל אשר
ימצא לנכון.
 (1) 174על מפהע"ס הרשמי לשים לב להתנהגותם של מפרקי עסקים
של חברות הנמצאות במצב של פרוק עסקים ,ואם אין מפרק עסקים ממלא את
חובותיו באמונה ואין הוא שומר כהלכה את כל הדרישות שהוטלו עליו על פי
פקודה זו ,או עפ"י התקנות או בדרך אחרת ביחס למילוי חובותיו ,או אם הוגשה
כל תלונה למפרק העסקים הרשמי ע"י כל נושה או משתתף בקשר עם כך ,חייב

מפהע"ס הרשמי לחקור בענין ולעשות את כל הרכוש ככל אשר ימצא למועיל.

) (2מפהע"ס הרשמי של לדרוש בכל עת ממפרק העסקים של
החברה הנמצאת במצב של פירוק עסקים לענות על כל שאלה ביחס לפרוק העסקים
שהוא מטפל בו ,ויכול הוא לפנות לבית המשפט בבקשה לחקור אותו או כל אדם
אחר בשבועה בנידון פרוק העסקים.

) (3כמו כן יוכל מפהע"ס הרשמי לצוות לערוך חקירה על המקום
בפנקסיו ובקבלותיו של מפרק העסקים.

השגתו; מפהע"ס
הרשמי על
מפרין העסקים.

ועדת בקורת ,מנהל עסקים מיוחד ,משגיח על ההכנסות.
ועדת בקורת.

 .175חברה שעסקיה מתפרקים עפ"י הוראות פקודה זו ,בין שפרוק
העסקים הוא מרצון ובין שהוא נעשה ע"י בית המשפט או בהשגחתו ,יוכל מפהע"ס
הרשמי או מפרק העסקים ,וחייב מפהע"ס אם נדרש בכך בכל החלטה שנתקבלה
ע"י אספה של נושים או משתתפים שנועדה עפ"י הפקודה זו או עפ"י תקנות

שנעשו על פיה ,לפנות לבית המשפט בבקשה למנות ועדת בקורת בשביל המטרות
המפורטות בפקודה זו ,ויוכל בית המשפט למנות ועדה כזאת עפ"י הבקשה.
הפרוצדורה
של הועדה.

 (1) .176ועדת בקורת שנתמנתה עפ"י פקודה זו תהא מורכבת מנושים
ומשתתפים של החברה או מאנשים בעלי יפוי כוח כללי מנושים או משתתפים
באותם שעורי היחס ,שיוסכם עליהם באספות הנושים והמשתתפים או כפי שיוחלט
ע"י בית המשפט ,כשיש חלוקי דעות.
) (2הועדה תתכנס לאספותיה באותם הזמנים שהיא תקבע מזמן לזמן,
ואם לא נקבעו זמנים כאלה תתכנס לפחות אחת לחודש ,וכמו כן יוכל מפרק העסקים

או כל חבר מחברי הועדה לכנס את הועדך .לאספה באותו האופן ובאותו הזמן
שימצא לנכון.
)(3

הועדה תוכל לפעול עפ"י החלטת רוב החברים באספה אך לא

תפתח בפעולה אלא אם כן השתתף בה רוב מספר חבריה.

) (4יכול כל חבר הועדה להתפטר לאחר שיגיש למפרק העסקים
מודעה בכתב חתומה על ידו.

) (5חבר הועדה שפשט את הרגל או שהוא מסדר את חובותיו עם נושים

או שהוא נעדר מחמש אספות רצופות של הועדה שלא ברשות מאותם החבריט
המשמשים יחד אתו באי כוח הנושים או המשתתפים  הכל לפי הענין,
תתפנה משרתו.
)(6

מחברי הועדה עפ"י החלטה רגילה של אספת

של
בא כוחם
כשהוא בא
המשתתפים ,כשהוא
של המשתתפים
או של
הנושים או
כוחם של
הנושים ,כשהוא בא כוחם של הנושים
המשתתפים ,ונמסרה :עליה מודעה שבעה ימים מראש המפרטת את מטרת האספה,
או יכול בית המשפט לפטרו עפ"י בקשה מאת מפהע"ס הרשמי או מאת מפרק
העסקים.

/

) (7אם נתפנתה משרה בועדה ,חייב מפרק העסקים לפנות מיד
לבית המשפט או להועיד אספה של נושים או של משתתפים ,כפי שהענין יחייב.

כדי למלא את המשרה הפנויה ,ובית המשפט או האספה ,כפי שהענין יחייב ,יוכל
לקבל החלטה למנות את החבר הקודם מחדש או למנות נושה או משתתף אחר

לשמש במקומו.
) (8חברי הועדה המוסיפים לשמש בתפקידם ,כשהם אינם פחותים
משנים ,יוכלו לשמש בתפקידם אף אם נתפנה מקום בועדה.

) (9מקום שאין קיימת ועדת בקרת ,הרי כל מעשה או דבר או כל הוראה
או רשות שהפקודה הזאת מרשה או מחייבת את הועדה לתת או לעשות יוכלו
להנתן או להעשות ע"י מפהע"ס הרשמי עפ"י בקשת מפרק העסקים.

 (1). 177מפהע"ס הרשמי שנעשה למפרק עסקים של חברה בין באופן
זמני ובין באופן אחר נתברר לו שטיבם של הנכסים או של עסק החברה או

הכוח למנות
מפעיס מיוחד.

עניני החברה מחייבים מינוי מנהל מיוחד לנכסים ,או לעסקים של החברה,
זולתו הוא ,יכול הוא לפנות לבית המשפט ,ויכול בית המשפט על
יסוד בקשה כזאת למנות מנהל מיוחד כאמור שישמש במשך אותו הזמן שבית
המשפט יצוה ולתת לו אותו הכוח ,לרבות כל כוח השייך למשגיח על ההכנסות או
למנהל העסקים שבית המשפט יטיל עליו.
)(2

על המנהל המיוחד ליתן אותה הערובה ולמסור אותם החשבונות

שבית המשפט יצוה.
)(3

המנהל המיוחד יקבל אותו השכר שבית המשפט יקבענו.

 178אם הוגשה בקשה לבית המשפט למנות משגיח על ההכנסות מטעם
בעלי אגרות החוב או נושים אחרים של החברה שבית המשפט מפרק את עסקיה
אפשר למנות לתפקיד זה את מפרק העסקים הרשמי.

הכוח למנות
מפעיס רשמי
בתור משגיח על
הכנסות מטעם
בעלי אגרות החוב

סמכותו הרגילה של בית המשפט.
 (1). 179עם האפשרות הראשונה לאחר שניתן הצו לפרוק העסק או העסקים,
צריך בית המשפט לקבוע רשימה של משתתפים ,ובכוחו של בית המשפט לתקן
את פנקס החברים בכל המקרים שדרוש בהם תיקון עפ"י פקודה זו ,והוא יצוה
לצבור את הנכסים של החברה ולהשתמש בהם לשם סילוק חובותיה.

בתנאי שאם נראה לבית המשפט שלא יהא צורך להוציא כל דרישת תשלום
או לסדר את זכויות המשתתפים ,יוכל בית המשפט לותר על קביעת רשימה של
המשתתפים.

קביעת רשימת
המשתתפים

) (2בבואו לקבוע את רשימת המשתתפים ,על בית המשפט להבדיל
בין אנשים שהנם משתתפים בשל זכותנו הם ובין אנשים שהנם משתתפים בתור
באי כוח אחרים או אחראים לחובותיהם של אחרים.
הכוח לדרוש
מסירת נכסים.

 .180יוכל בית המשפט בכל עת שהיא אחרי תתו צו לפרוק עסקים לדרוש
מאת גל משתתף הרשום באותה שעה ברשימת המשתתפים ומכל נאמן ,משגיח
על ההכנסות ,בנקאי ,סוכן או פקיד של החברה ,לשלם ,למסור או להעביר למפרק

העסקים מיד או במשך אותו הזמן שבית המשפט יצוה כל כסף ,נכסים ,פנקסים
וגירות שברשותו ושיש לחברה לכאורה זכות עליהן.
הכוח לצוות
שהמשתתפים יפרעו
את

חובותיהם.

 (1) .181יוכל בית המשפט בכל עת שהיא אחרי תתו צו לפרק עסקים
לתת צו לכל משתתף הרשום באותה שעה ברשימת המשתתפים לשלם כמצווה בצו
כל כסף המגיע לחברה ממנו או מנכסיו של האדם שהוא בא כחו ,מלבד כל כסף
שעליו או על הנכסים לשלמם בתוקף כל דרישת תשלום בהתאם לפקודה זו,

) (2מקום שהחברה היא חברה בערבון בלתי מוגבל יוכל בית המשפט
בתתו צו כזה לזכות את המשתתף בתורת סילוק חשבון בכל כסף המגיע לו או
לנכסים שהוא בא כוחם ,מהחברה או מתוך כל עסק או חוזה מיוחד עם החברה,
אך לא תזכהו בשום כסף המגיע לו כחבר החברה כדיבידנדה או רוח ,ואם החברה
היא חברה בערבון מוגבל יוכל בית המשפט לזכות כיוצא בזה כל מנהל ומנהל
עסקים שערבותו היא בלתי מוגבלת או לזכות את עזבונו של אדם כזה.
) (3ואולם אם היתה זאת חברה שנפרעו בה כל הנושים חובם
במלואו ,בין שהיתה זו בהברה בערבון מוגבל ובין בערבון בלתי מוגבל ,הרי כל
כסף המגיע למשתתף מן החברה לפי כל חשבון שהוא ,אפשר לזכותו בו בתורת
סילוק חשבון נגד כל דרישות תשלום שתבוא לאחר כך.
כוחו של בית המשפט
להוציא דרישות תשלום

 (1) .182יוכל בית המשפט בכל עת שהיא אחרי תתו צו לפירוק עסקים
בין בטרם ברר לעצמו אם נכסי החברה מספיקים ובין לאחר כך ,להוציא דרישות
תשלום לכל המשתתפים או מקצתם הרשומים באותה שעה ברשימת המשתתפים
שדרישות אלה תשולמנה עד כדי שעור התחייבותם ולצוות שדרישות אלה תשולמנה
לשם סילוק כל כסף שבית המשפט ימצא לנחוץ לכיסוי החובות וההתחייבויות
של החברה והוצאות פרוק העסקים וסידור זכויות המשתתפים בינם לבין עצמם.

) (2בהוציאו את הדרישה יוכל בית המשפט להביא בחשבון את
האפשרות שאחדים מן המשתתפים לא יוכלו לשלם את סכום הדרישה ,כלו או
מקצתו,

 (1) .183יוכל בית המשפט לצוות על כל משתתף ,קונה ,או אדם אחר
החייב כספים לחברה לשלם את הכספים הללו לכל בנק שהוא ולחשנו לחשבונו
של מפרק העסקים תחת לשלמו למפרק העסקים ,וכל צו כזה אפשר להוציאו

הכוח לצוות לשלם
את הנספים לבנק

לפועל באותו האופן כאילו היה זה צו המצוה לשלם את הכסף למפרק העסקים.
)(2

כל הכספים והבטחונות ששולמו ונמסרו לבנק כזה במקרה של

פרוק עסקים ע"י בית המשפט יחולו עליהם צוויי בית המשפט לכל דבר.

 (1) . 184בהתחשב עם כל זכות ערעור ,ישמש צו שניתן לכל משתתף
ע"י בית המשפט הוכהה מכרעת שהכסף הרשום בצו כמגיע או שצווה לשלמו הוא

צו למשתתף
הנהו

הוכחה

מפרקת.

מגיע באמת.
)(2

כל דבר אחר השייך לזה והמפורט בצו יחשב כדבר אמת נגד

כל

אדם בכל מו"מ משפטי.

 (1) .185יוכל בית המשפט לקבוע זמן או זמנים שבהם חייבים נושים

הכוח להוציא מן
הכלל נושים שלא
הוכיחו תביעתם
בתוך המועד הקבוע.

. 186על בית המשפט לסדר את זכויות המשתתפים בינם לבין עצמם

סידור זכויות
המשתתפים.

להוכיח את חובם או תביעתם או להפסיד את זכותם לקבל כל כספים שיחולקו
בטרם הוכחו החובות האלה.

ולחלק כל יתרה בין האנשים הזכאים בה.

 . 187אם אין הנכסים מספיקים כדי תשלום ההתחייבויות ,יוכל בית המשפט
ליתן צו שישלמו מתוך הנכסים כל הוצאות שהוצאו בפרוק העסקים באותו סדר
קדימה שבית המשפט ימצא לנכון.

 (1). 188לאחר שנתפרקו לגמרי עסקיה של חברה על בית המשפט

הכוח לצוות בנידון
תשלום ההוצאות.

בטולה של החברה

לצוות לבטל החברה מיום הצו ,ומשניתן הצו תבוטל החברה.

) (2את דבר הצו צריך מפרק העסקים להודיע לרושם במשך ארבעה
עשר יום מיום נתינתו ,והלה ירשום בפנקסיו רשימה על בטול החברה.

) (3אם לא מלא מפרק העסקים אחרי דרישות סעיף זה יאשם בעברה
ויהא צפוי לקנס של חמשה פונטים לכל יום שבו בוא מוסיף לעבור את העברה.

 . 189מותר להתקין תקנות כלליות המאפשרות או דורשות שבענינים
דלקמן ישתמש מפרק העסקים בתור פקיד בית המשפט ובהשגחתו של בית המשפט

מסירת כוח ידוע
של בית המשפט

ליד מפרק העסקים.

בכל הכח והתפקידים שהוטלו על בית המשפט על פי פקודה זו או מקצתה ,זאת
אומרת ,הכוח והתפקידים של בית המשפט בנוגע 

)א( לכינוס אספות והנהלתן כדי לברר את משאלות הנושים והמשתתפים :
)ב( לעריכת רשימות המשתתפים ולתקון פנקסי החברים כשיש צורך

בכך ולצבירת הנכסים והשמוש בהם:

)ג( לדרישת מסירת הנכסים או המסמכים לידי מפרק עסקים :
)ד(

להכרזת דרישות תשלום!

)ה( לקביעת זמן שבו צריך להוכיח חובות ותביעות.

כוח יוצא מהכלל אשר לבית המשפט.
הכוח להזמין בני אדם

החשודים בהחזקת

נכסיה של חברת

 (1) 190יוכל בית המשפט בכל זמן לאחר מנויו של מפרק עסקים זמני
או לאחר מתן צו לפרוק עסקים להזמין לפניו כל פקיד מפקידי החברה או כל אדם
שידוע או שיש עליו חשד שיש ברשותו כל נכסים מנכסי החברה או שקימת סברא
שהוא חייב כספים לחברה ,או כל אדם שבית המשפט מוצא אותו כשר לתת
ידיעות בנידון יצירת החברה ,יסודה ,מסחרה ,עסקיה או נכסיה.
)(2

יוכל בית המשפט לחקרו בשבועה באותם הענינים בין בע"פ או

ע"י שאלון בכתב ויכול בית המשפט לכתוב את תשובותיו ולדרוש מאתו לחתם
עליהן.
)(3

שברשותו או תחת
או נירות שהוא
העסקים יהא שפוט
)(4

יוכל בית המשפט לדרוש מאתו להגיש כל פנקסים או מסמכים
ידו בנוגע לחברה :ואולם כשהוא תובע כל שעבוד על פנקסים
הגישם ,הרי הגשתו אותם לא תפגע בשעבוד ובפרוק
לבית המשפט להחליט בכל השאלות בדבר השעבוד.
מי שהוזמן כך לאחר שהוצע לו סכום מספיק לשם הוצאותיו ,והוא

מסרב לבוא לפני בית המשפט בזמן הקבוע ואין לו מניעה חוקית שהודיע עליה
לבית המשפט בשעת הישיבה והכיר בה בית המשפט ,רשאי בית המשפט לצוות
לאסרו ולהביאו בפניו לשם חקירה.

 (1). 191אם ניתן צו לפירוק עסקי חברה ע"י בית המשפט ,ומפרק
העסקים הרשמי הגיש דו"ח נוסף עפ''י פקודה זו שבו הוא אומר שלדעתו נעשתה
תרמית ע''י איזה אדם ביצירת החברה או ביסודה או ע"י כל מנהל או פקיד
מפקידי החברה ביחס לחברה מאז הוצרה ,הרי לאחר שיעיין ביהמ"ש בדו"ח
יכול הוא לצוות שכל אדם שהשתתף כל השתתפות שהיא ביצירת החברה או ביסודה
או שהיה מנהל או פקיד מפקידי החברה יעמוד בפני ביה"מ ביום שיקבע ביה"מ
לכך כדי שיחקר בפומבי בנוגע ליצירת החברה או ליסודה או בנוגע להנהלת עסקי
החברה או בנוגע להתנהגותו או לפעולותיו בתור מנהל או פקיד של החברה.
) (2על מפהע"ס הרשמי להשתתף בחקירה ולהסב את תשומת לבו של
בית המשפט לכל דבר שנראה לו שהוא מהענין ,ולצורך זה יוכל להעסיק עורך
דין אם הורשה ע"י בית המשפט במיוחד לעשות זאת.

) (3יוכל מפרק העסקים ,כשמפהע"ס הרשמי אינו משמש מפרק
עסקים ,וכן יוכל כל נושה או משתתף להשתתף בחקירה בין בעצמם ובין ע"י
עורך דין.
) (4יוכל בית המשפט להציג לנחקר אותן השאלות שימצא לנכון.

) (5הנחקר יחקר בשבועה ועליו לענות על כל אותן השאלות
שביה"מ יציג לפניו או ירשה להציג לפניו.

) (6מפרק העסקים הרשמי יכול להעיד בעצמו או להזמין עדים בכל
חקירה עפ"י סעיף זה.
) (7אדם שנצטווה להחקר עפ"י סעיף זה תנתן לו לפני החקירה על
חשבונו הוא העתקה מן הדו"ח של מפהע"ם הרשמי ,ויכול הוא למנות על חשבונו
הוא בא כוח חוקי שיהא רשאי להציג לפניו אותן שאלות שביה"מ מוצאן לנכונות
כדי לאפשר לו לבאר כל תשובות שהשיב או לצמצם את היקפן:

בתנאי שאם לדעת ביה"מ נוקה האיש מכל אשמה שהובאה נגדו ,יוכל ביה"מ
לפסוק לו דמי נזק כפי שימצא לנכון לפי הכרעת דעתו.
) (8רשום ירשמו רשימות בכתב ממהלך החקירה והדרישה וצריך
להקריאן לנחקר או שהוא יקראן בעצמו והן תחתמנה על ידו ,ולאחר מכן יכולות
הן לשמש הוכחה נגדו ,והן תהיינה פתוחות לעיון לכל נושה או משתתף בכל עת
מתאמת.

הכוח לצוות חקירה
ודרישה פומבית של
מיסדיס ,מנהלים וכר.

)(9

אם ימצא בה"מ לנכון יכול הוא לדחות את החקירה והדרישה

מזמן לזמן.
הכוח לאסור
משתתף שנמלט.

. 192מקום שהוכיחו לבית המשפט שיש סבה מספקת להאמין שאיזה
משתתף עומד לעזוב את פלשתינה )א"י( ,או שהוא עומד באופן אחר להמלט

מפלשתינה )א"י( ,או שהוא עומד להבריח או להעלים או להסתיר כל רכוש
מרכושו כדי להשתמט מתשלום הדרישות ,או כדי להמנע מחקירה בנידון מצב
עסקי החברה ,יכול ביה"מ בכל עת שהיא בין לפני מתן הצו לפירוק עסקים ובין
לאחר מכן לצוות לאסור את המשתתף ולעקל את כל פנקסיו ונירותיו והמטלטלין
שלו ולהניח אותו ואת רכושו במשמר בטוח עד אותו הזמן שבית המשפט יצוה.
כוחו של ביה"מ
הוא מורחב.

. 193כל כוח הנתן עפ"י פקודה זו לביה"מ בא להוסיף על כל כוח אשר
לו עתה להגשת משפט נגד כל משתתף או בעל חוב של החברה או נגד עזבונו
של כל משתתף או בעל חוב לשם גבית כל דרישת תשלום או כל סכום אחר ,ולא
לצמצמו.

הוצאה לפועל של צווייס וערעורים עליהם.
הכוח להוציא לפועל
צוויים.

ערעורים על צווייס.

. 194צו שניתן ע"י ביה"מ עפ"י פקודה זו אפשר להוציאו לפועל באותו
האופן שמוציאים לפועל צוויים בכל משפט הנידון בפניו.

 195ערעור על כל פס"ד או החלטה שניתנו בפירוק עסקים של חברה,
יוכל להיות מוגש ע"י ביה"מ עפ"י פקודה זו ,בהתחשב עם תקנות ביה"מ ,באותו
האופן ובאותם התנאים שמגישים ערעור על כל צו או החלטה של ביה"מ במשפטים
שהם בגדר שפוטו הרגיל.

פרוק עסקים מרצון.
אימתי תוכל חברה
לפרק את עסקיה
מרצונה הטוב.

. 196יכולה חברה לפרק את עסקיה מרצון 
)א( כשתם המועד שנקבע לתקופת קיומה של החברה בתקנותיה ,לכשנקבע
מועד לכן ,או כשאירע דבר שהתקנות קובעות בו את ביטול החברה,
לכשיארע ,והחברה קבלה באספה הכללית החלטה המטילה על

החברה לפרק את עסקיה מרצון:
)ב( אם החליטה החברה בהחלטה מיוחדת לפרק את עסקיה מרצון :

)ג( אם החליטה החברה בהחלטה שלא מן המנין שאין היא יכולה להמשיך
את עסקיה מחמת חובותיה ושראוי לפרק את העסקים.
. 197פרוק העסקים יחשב כאילו הוא מתחיל בעת התקבל ההחלטה המרשה
את פרוק העסקים.

. 198כשהחברה מפרקת את עסקיה מרצון ,הרי החל מהתחלת פרוק
העסקים ,צריכה היא לחדול מלנהל את עסקיה ,חוץ מבמדה שדרוש הדבר לתועלת
פרוק העסקים עצמו.

התחלת פירוק
עסקים מרצון.

תוצאות פרוק העסקים
מרצון על מעמדה
המשפטי של החברה.

בתנאי שמעמדה של החברה והכח אשר לה בתור אישיות משפטית יתמיד
עד התפזר החברה ,למרות כל דבר שבתקנותיה הקובע את ההפך.
 199כשהחברה מפרקת את עסקיה מרצון ,הרי בהתחשב עם הוראות

פקודה זו ,תהיינה התוצאות דלקמן:



)א( בנכסי החברה ישתמשו לכסוי התחייבויותיה ,ויחולקו שוה בשוד.
בין החברים עפ"י זכויותיהם והאינטרסים שלהם בחברה ,חוץ אם

תקנות החברה אומרות אחרת :
)ב( החברה תמנה באספה כללית מפרק אחד או יותר לשם פרוק העסקים
וחלוקת רכושה של החברה ,והיא תוכל לקבוע את משכורתו או
משכורתם ;
)ג( משנתמנה מפרק יחדל כל כחם של המנהלים ,מלבד במדה שהחברה
באספתה הכללית או המפרק מרשים להמשיך בו!

)ד( יוכל המפרק מבלי אישור מבית המשפט להשתמש בכל הכח הניתן
למפרק עפ"י פקודה זו בפרוק עסקים ע"י בית המשפט;
)ה( יוכל המפרק להשתמש בכח המסור לבית המשפט עצמו עפ"י פקודה

זו בנידון קביעת רשימת המשתתפים והוצאות דרישותתשלום,
ועליו לשלם את חובות החברה ולסדר את זכויות המשתתפים בינם
לבין עצמם.

)ו( רשימת המשתתפים תהא הוכחה לכאורה להתחייבותם של האנשים
שהוזכרו בה .כמשתתפים.

תוצאות של
פרוק עסקים מרצון.

)ז( אם נתמנו מפרקים אחדים יוכל אחד מהם או יותר ,שיקבעו בזמן
מנוים ,להשתמש בכל הכח המסור להם ,או ,מקום שלא נקבע הדבר,
יוכלו לא פחות משני מפרקים להשתמש באותו הכח.
)ח( אם מאיזו סבה שהיא אין מפרק המשמש בתפקידו ,יוכל בית המשפט
למנות מפרק.

)ט( יוכל בית המשפט ,אם הוכיחו לו שיש טעם לכך ,לפטר מפרק אחד
ולמנות אחר במקומו.
מודעה מאת המפרק
ע"ד מינויו.

 (1).200בפרוק עסקים מרצון על המפרק להגיש במשך עשרים ואחד
יום אחרי מנוייו לרושם החברות הודעה על מנויו.
) (2אם אין המפרק מלא אחרי דרישות סעיף זה יאשם בעברה
ויהא צפוי לקנס של חמשה פונטים לכל יום שבו מוסיף לעבור את העברה.

הכוח למלא משרת
 .מפרק שנתפנתה.

 (1) .201אם נתפנתה משרת מפרק שנתמנה ע"י החברה בפרוק עסקעים
מרצון מחמת מיתה ,התפטרות או מסבה אחרת ,תוכל החברה באספה כללית ,אם
אין סדור אחר בינה ובין נושיה ,למלא את המשרה הפנויה.
) (2לצורך זה יכולה אספה כללית להקרא ע"י כל משתתף או ,אם
יש יותר ממפרק אחד ,ע"י המפרקים המוסיפים לשמש בתפקידם.

) (3האספה תקרא באפן שיקבע עפ"י התקנות או באותו האפן שיקבע
ע"י בית המשפט על יסוד בקשה מאת משתתף או מאת המפרק המוסיף לשמש
בתפקידו.
אימתי הסידור חובה
על הנושים

 (1).202כל סדור שנחתם בין חברה שעסקיה מתפרקים או העומדת
לפרק עסקיה מרצון ובין נושיה יהא חובה על החברה עם הזכות לערער עפ"י
סעיף זה ,אם נתאשר ע"י החלטה שלא מן המנין ,וכן חובה על הנושים אם נתקבלה
לכך הסכמת שלשת רבעי הנושים לפי מספרם וסכום נשים.
) (2יוכל כל נושה או משתתף במשך שלשה שבועות מיום שנגמר
הסידור לערער בפני בית המשפט על הסדור ,ואם הוגש ערעור יוכל בית המשפט
לתקן ,לשנות או לקיים את הסדור ,כפי שימצא לנכון.

 (1). 203מקום שמפיקים עסקיה של חברה או שמציעים לפרקם לחלוטין
מרצון חפשי ומציעים להעביר או למכור את עסקי החברה ,כלם או מקצתם ,לחברה
אחרת ,בין שהיא חברה בגדר פקודה זו ובין לא ,שתקרא בסעיף זה בשם
"החברהמקבלתההעברה'' הרי יכול מפרק העסקים של החברה הראשונה,
שתקרא בסעיף זה בשם "החברה המעבירה" ,באישורה של החלטה מיוחדת של
החברה הזאת הנותנת יפוי כוח כללי למפרק העסקים או יפוי כוח בנוגע לאיזה סדור

יפוי כוחו של מפהע"ס
לקבל מניות ונוי
כתמורה לרכוש
החברה שנמכר.

פרטי שהוא ,לקבל בתור תמורה או בתור חלק מהתמורה בשל ההעברה או המכירה,
מניות ,פוליסות או טובות הנאה כיוצא בזה בחברהמקבלתההעברה כדי לחלקם

אח''כ בין החברים של החברההמעבירה וכן יכול הוא לסדר כל סידור אחר שעל
פיו יוכלו חברי החברההמעבירה להשתתף ברוחים של החברהמקבלתההעברה
או לקבל כל הנאה אחרת ממנה במקום לקבל מזומנים ,מניות ,פוליסות ,או טובות
הנאה כיוצא בזה.

) (2כל מכירה או סידור שנעשו בהתאם לסעיף זה יחייבו את
החברים של החברה המעבירה.

) (3חבר של החברההמעבירה שלא הצביע בעד ההחלטה המיוחדת
והביע את או הסכמתו להחלטה בכתב שערך אותו על שמו של מפרק העסקים
והניחו במשרד הרשום של החברה בתוך שבעה ימים מיום ההחלטה ,רשאי לדרוש
מאת מפרק העסקים לתמנע מהוצאות ההחלטה לפועל או לקנות את טובת הנאתו
בחברה במחיר שיקבע עפ"י הסכם או ע"י בוררות בהתאם לפקודת הבוררות.

פרק ו.

) (4אם בוחר מפרק העסקים לקנות את טובת ההנאה של החבר,
עליו לשלם את כסף המקנה לפני שהחברה מתבטלת.,ועל מפרק העסקים להשיג
את הכסף הדרוש באותו האופן שיוחלט עליו בהחלטה מיוחדת.
) (5החלטה מיוחדת לא תהא פסולה לצורך סעיף זר ,מחמת
שנתקבלה לפני ההחלטה לפרק את עסקי החברה או למנות מפרק עסקים או בשעה
שנתקבלה החלטה כזאת ,ואולם אם בתוך שנה יצאה פקודה לפרק את עסקי החברה
ע"י ביה''מ או בהשגחתו לא יהא תקף להחלטה המיוחדת אלא אם כן נתאשרה ע"י
ביה"מ.

 (1).204מקום שעסקיה של חברה מתפרקים מרצון יוכלו מפהע"ס או
כל משתתף או נושה לפנות לביה"מ בבקשה להחליט בכל שאלה המתעוררת
בשעת מהלך פרוק העסקים או להשתמש בכל הנוגע להוצאה לפועל של דרישת

סמכות לפנות
לביהמ.

תשלום או כל ענין אחר בכל הכוח שביה"מ יכול היה להשתמש בו אילו היו
עסקיה של החברה מתפרקים ע''י ביה"מ או במקצת מכוח זה.
) (2אם ברי לו לביה"מ שההחלטה בשאלה או השימוש בכוח הדרוש
יהיה ישר ומועיל ,יכול הוא להענות לבקשה ,כלה או מקצתה ,באותם התנאים
שביה"מ ימצא לנכון ,או ליתן צו אחר על יסוד הבקשה ,כפי שימצא לנכון.
כוחו של מפהע"ס
להועיד אספות
כלליות.

 (1) 205כשעסקיה של איזו חברה מתפרקים מרצון יוכל מפרק העסקים
לכנס אספות כלליות של החברה כדי לקבל את אישורה של החברה ע"י החלטה

מיוחדת או החלטה שלא מן המנין או לכל מטרה אחרת שימצא לנכון.
) (2במקרה שפרוק העסקים נמשך יותר משנה אחת ,על מפרק
העסקים לכנס אספה כללית של החברה כתום השנה הראשונה לאחר התחלת פרוק
העסקים וכתום כל שנה שלאחריה ,או מיד לאחר מכן ככל כשיהא נוח ביותר,
והוא יגיש בפני האספה דו''ח על מעשיו ופעולותיו המסחריות ועל הנהלת פרוק
העסקים במשך השנה שחלפה.
) (3לא נתקיימה אחת הדרישות של סעיף זה ,יאשם מפרק העסקים
בעברה ויהא צפוי לקנס של עשרה פונטים.
אספה סופית
ביטולה של ההברה.

 (1) 206בכל פרוק עמקים מרצון ,הרי מיד לאחר שנתפרקו עסקי
החברה בשלמותם חייב מפרק העסקים לערוך דו''ח על פירוק העסקים המראה
כיצד התנהל פרוק העסקים ומה עשו בנכסי החברה ומיד לאח"כ יכנס אספה
כללית של החברה כדי לשים לפניה את הדוה"ח וליתן עליו באורים.
) (2את האספה יכנסו ע"י מודעה בעתון הרשמי אשר תפרט את
זמנה ,מקומה ותכליתה של האספה ואשר תתפרסם לפחות חדש ימים לפני האספה.

) (3בתוך שבוע ימים לאחר האספה ישלח מפרק העסקים לרושם
העתקה מהדו"ח ,וכן הודעה על דבר קריאת האספה ועל יום כנוסה ,ואם לא נשלחה
ההעתקה או לא נעשתה ההודעה בהתאם לסעיףקטן זה ,יאשם מפרק העסקים
בעברה ויהא צפוי לקנס של חמשה פונטים לכל יום שבו הוא מוסיף לעבור
את העברה.

) (4אם לא השתתף מנין חוקי באספה ,ישלח מפרק העסקים במקום
ההודעה דלעיל הודעה שהאספה נקראה כחק אלא שלא השתתף בה מנין חוקי..
ומשנמסרה הודעה כזאת יחשבו הוראות סעיףקטן זה בענין מסירת ההודעה
כאילו קוימו.

) (5לכשיקבל רושם החברות את הדו"ח ואחת מההודעות דלעיל
עליו לרשום אותם מיד ,וכתום שלשה חדשים מיום הרשום תחשב החברה לחברה
שנתפרקה.

בתנאי שיכול ביה"מ על יסוד בקשה מאת מפרק העסקים או מכל אדם אחר
הנראה לביה"מ כאדם הנוגע בדבר ליתן צו המאחר את התאריך שבו תקבל תוקף
התפרקותה של החברה עד לאותו תאריך שביה"מ ימצא לנכון.
)(6

מחובתו של האדם שעל יסוד בקשתו ניתן הצו של ביה"מ על פי

סעיף זה להגיש לרושם העתקה מקויימת מן המו"מ בתוך שבעה ימים מיום נתינתו,
ואם הוא איננו ממלא הוראה זו ,יאשם בעברה ויהא צפוי לקנס של חמשה פונטים
לכל יום שבו הוא מוסיף בעבירה.

 (1). 207הוראות סעיף זה ינהגו בנוגע לכל פרוק מרצון ,מלבד אם
הצהירו מנהלי החברה בשבועה באספתם שהתקימה לפני היום אשר בו נשלחו
ההודעות על דבר האספה שלפניה תוצע ההחלטה על דבר פירוק החברה ,ואם
יש להחברה יותר משני מנהלים ,אם הצהירו כנ"ל רוב מנהלי החברה ,שהם חקרו
ודרשו היטב על מצב עסקי החברה ,ושעל יסוד זה באו לכלל דעה שהחברה
תוכל לשלם את חובותיה במלואם בתוך זמן שלא יעלה על שנים עשר חדש
מיום התחלת הפרוק ,ומלבד אם הוגשה ההצהרה הנ"ל לפני היום הנ"ל לרושם
החברות.

) (2החברה תקרא לאספת נושהי לאותו היום ,או למחרת היום אשר
בו תתכנס האספה שלפניה תוצע ההחלטה על דבר פרוק החברה ,ותשלח לנושים

את ההודעות על דבר אספת הנושים ע"י הדאר יחד עם משלוח ההודעות על דבר
האספה הנ"ל של החברה.

) (3החברה תפרסם פעם אחת את ההודעה על דבר אספת הנושים
בעתון הרשמי ולכל הפחות פעם אחת בעתון מקומי הנפוץ במחוז שבו נמצא
המשרד הרשום או מקום העסקים העקרי של החברה.

) (4חייבים המנהלים



)א( להגיש לפני אספת הנושים שתתכנס כדלעיל דו''ח מלא על מצב
עסקיה של החברה יחד עם רשימת נושיה והערכת סכומי
תביעותיהם! וכמו כן

הוראות לקריאת
אספת נושים
במקרים ידועים.

)ב(

למנות אחד מתוכם לשבת ראש באספה הנ"ל.
)(5

באספה ולשבת
כחם של הנושים
למנות מפרק

על המנהל שנתמנה לשבת ראש באספת הנושים להשתתף

ראש בה.

)(6

הנושים והחברה יוכלו להציע באספותיהם המיוחדות שתתכנסנה

כנ"ל ,איש בתור מפרק עסקים לשם פרוק עסקי החברה וחלוקת רכושה ,ואם

הציעו הנושים והחברה אנשים שונים ,הרי ישמש מפרק עסקים אותו האיש
שהנושים מציעים אותו הוא כמפרק עסקים ,ואם אין הנושים מציעים כל אדם,
ישמש מפרק האיש שיוצע ע"י החברה ,אם הציעה החברה את מישהו.

בתנאי שאם הוצעו אנשים שונים יוכל כל מנהל ,חבר או נושה של החברה

לפנות לביתהמשפט בתוך שבעה ימים מיום הצעת האיש ע"י הנושים בבקשת
צו שיורה שהאיש שהוצע כמפרק עסקים ע"י החברה ישמש מפרק עסקים במקום

האיש או יחד עם האיש שהוצע ע"י הנושים ,או שאיש אחר יתמנה להיות מפרק
עסקים במקום האיש שהוצע ע"י הנושים.
) (7אם רואים הנושים צורך בדבר יכולים הם באספתם שנתכנסה
כדלעיל או בכל אספה שתבוא אחריה למנות ועדת בקורת שישתתפו בה לא יותר
מחמשה אנשים ,ואם נתמנתה ועדה כזאת תוכל החברה ,בין באספה שבה מקבלים את

ההחלטה על פרוק החברה ובין בכל אספה כללית שתתקים לאחר מכאן' למנות
אותו מספר האנשים שלא יעלה על חמשה שישמשו חברים ועדת הבקורת ,ככל
אשר ימצאו לנחוץ:

בתנאי שאם ימצאו הנושים לנחוץ ,יכולים הם להחליט שכל האנשים שנתמנו
ע"י החברה או מקצתם אינם צריכים לשמש חברים בועדת הבקורת ,ואם החליטו
הנושים כך ,לא יוכלו האנשים שנתמנו עפ"י החלטת החברה להיות חברי הועדה
אלא אם הורה ביתהמשפט אחרת ,ואם הוגשה בקשה לביתהמשפט לשם הוראה
כנ''ל יוכל ביתהמשפט לפי ראות עיניו למנות אנשים אחרים להיות חבריט בועדה
במקום האנשים שהוזכרו בהחלטה.

) (6בהתחשב עם הוראות סעיףקטן ) (7ועם תקנות כלליות ,יחולו
הוראות סעיף  ,176פרט לסעיפיםהקטנים ) (1ו) ,(9על ועדת בקורת שנתמנתה
עפ"י סעיף זה באותה מדה שהן חלות על ועדת בקרת שנתמנתה עפ"י סעיף .175
) (9אם נדחתה אספת החברה שבה צריכים להציע את ההחלטה על
דבר פרוק עסקי החברה ,ונתקבלה ההחלטה באספה הנדחית ,הרי יפה כחה של

כל החלטה שנתקבלה באספת נושים ,שנתכנסה בהתאם לסעיףקטן ) (2כאילו
נתקבלה מיד לאחר קבלת ההחלטה על דבר פרוק עסקי החברה.
) (10בכל פרוק מרצון שחלות עליו הוראות סעיף זה ינהגו הוראות
פקודה זו בנוגע לפרוק מרצון בהתחשב עם הוראות הנ''ל של סעיף זה ועם
ההגבלות דלקמן  :
)א( פסקא )ב'( של סעיף

199

לא תנהג עד כמה שהיא נותנת את הכח

למנות מפרקי עסקים ,והכח הניתן על ידה לקבע את שכר מפרקי
העסקים וכמו כן הכח הניתן ע''י פסקא )ג( של הסעיף הנ"ל לאשר
את המשכת יפוי כחם של מנהלי החברה יהיו מסורים לועדת הבקורת,

או אם אין ועדה כזו ,לנושים ולא לחברה באספה כללית:
)ב( אם נתפנתה משרתו של המפרק ימלאו אותה הנושים ולא כפי שהורו
בסעיף : 201
)ג( המפרק לא ישמש בכחו עפ"י סעיף  ,203הדן בכחו של המפרק
לקבל מניות בתור תמורה בעד מכירת רכוש החברה ,ו  225הדן
בתכניות כלליות של פרוק ,אלא בהסכמת ביתהמשפט או
ועדת הבקרת.

)ד( סעיףקטן ) (2של סעיף  205וכמו כן סעיף  206ינהגו כאילו מה
שהוזכר בהם על דבר אספות כלליות של החברה כולל גם הוראות
על אספות נושים;
)ה( פסקא )ב( של סעיףקטן ) (1מסעיף

235

ינהג כאילו במקום המלים

"כפי שתורה החברה ע''י החלטה שלא מן המנין" נמצאו בו המלים
"כפי שתורה ועדת הבקורת ,או מקום שאין אותה ועדה קיימת,
כפי שיורו נושי החברה"..

) (11אם נעשו עברות אלו



)א( חברה כי תעבור על הוראות סעיףקטן ),(2

)ב( מנהלי חברה כי יעברו על הוראות סעיףקטן ),(4

)ג( מנהל חברה כי

יעבור על הוראות סעיףקטן ),(5

הרי החברה המנהלים או המנהל ,הכל לפי הענין ,יהיו צפויים לקנס של

מאה פונט ,ואם החברה היא שעברה את העברה ,הרי כל מנהל ,מנהל עסקים,

מזכיר או פקיד אחר מפקידי החברה המרשים את העברה ביודעין ובצדיה
יאשמו בעברה ויהיו צפויים לקנס כיוצא בזה.
הוצאות פרוק
העסקים מרצון.

.208כל ההוצאות שהוצאו כהלכה בפרוק עסקים מרצון ,לרבות שכרו של
מפרק העסקים ,ישולמו מתוך נכסי החברה קודם לתשלומן של כל תביעות אחרות.

זכויותיהם של
נושים ומשתתפים
לא תפגענה.

.209פרוק עסקים של החברה מרצון לא יפגע בזכותו של כל נושה או
משתתף לדרוש שעסקיה של החברה יתפרקו ע"י ביה"מ ,אבל אם הוגשה בקשה
כזאת ע"י משתתף ,צריך שיתברר לבית המשפט שזכיות המשתתפים תפגענה ע"י
פרוק מרצון.

פרוק עסקים בהשגחתו של ביתהמשפט.
כוח לצוות
רוק עסקים
בהשגחתו של ביהימ.

תקפה של נקשה
לפרוק עסקים כזה.

 .210אם החליטה חברה לפרק את עסקיה מרצון יוכל ביה"מ ליתן צו
האומר שפרוק העסקים מרצון ימשך ,אלא שיהא נתון לאותה השגחה של ביה"מ
ולמתן אותה הברירה לנושים ,משתתפים או אחרים לפנות לביה"מ ,ובדרך כלל
באותם התנאים שבית המשפט ימצא אותם לראויים.
 .211לצרך מתן שפוט לבית המשפט במשפטים ,תחשב בקשה להמשכת
פרוק עסקים מרצון בהשגחת בית המשפט ,כבקשה לפרוק עסקים ע"י
בית המשפט.

יוכל ביה"מ להביא
בחשבון את משאלותיהם
של הנושים והמשתתפים

הכוח לביה"מ למנות
מפרק עסקים או לפטרו

 .212לכשיבוא ביה"מ להכריע בין פרוק העסקים ע"י ביה"מ ובין פירוק
עסקים בהשגחתו ,וכן בשאלת מינוי מפרק עסקים ובכל הענינים האחרים הנוגעים
לפרוק העסקים בהשגחתו של ביה"מ ,רשאי הוא להביא בחשבון את משאלותיהם
של נושים ומשתתפים כפי שהוכחו לביה"מ עפ"י כל ראיה מספקת.
 (1) .213מקום שניתן צו לפירוק עסקים בהשגחתו של ביה"מ יוכל
ביה"מ באותו צו או בכל צו אחר שיתן לאח"כ למנות מפרק עסקים נוסף.

) (2מפרק עסקים שנתמנה ע"י ביה"מ עפ"י סעיף זה יהא לו אותו
הכח ויהא משועבד לאותן ההתחייבויות ונתון מכל הבחינות באותו המצב שהיה
נתון בו אילו נתמנה ע"י החברה.

)(3

יוכל ביה"מ לפטר כל מפרק עסקים שנתמנה כך ע"י ביה''מ או

כל מפרק עסקים הממשיך בתפקידו עפ"י צו לפרוק עסקים בהשגחת ביה''מ ולמלא
כל משרה שנתפנתה בעקב מותו או פטוריו של מפרק העסקים.
 (1) 214מקום שניתן צו פירוק עסקים בהשגחת ביה"מ ,יוכל מפרק

העסקים ,בהתחשב עם כל הגבלות שתוטלנה ע"י ביה"מ ,להשתמש בכל הכח המסור
לו בלא אישורו או התערבותו של ביה"מ ממש כאילו מתפרקים עסקי החברה
כלם מרצון.

תקפו של צו
לפרוק עסקים
בהשגחת ביה"מ.

) (2פרוק עסקים בהשגחת ביה"מ אינו פרוק עסקים ע"י ביה"מ לצורך
ההוראות הבאות של הפקודה ,היינו אלה הנכללות בסעיפים  ,162 ,161 ,160חוץ

מסעיףקטן
אך בהתחשב עם האמור לעיל יחשב צו לפרוק עסקים בהשגחת ביה"מ כצו לפרוק
עסקים ע"י ביה"מ לכל דבר ,לרבות עכוב משפטים וכל מו"מ משפטי אחר,
הכרזת דרישות תשלום והוצאתן לפועל והשמוש בכל כוח אחר.
) 189 ,178 ,177 ,176 .174 ,173 ,172 ,171 ,170 ,169 ,168 ,167 ,(8ו,191

הוראות נוספות,
 215בהנתן צו לפרוק עסקי חברה תשלח מיד העתקה מהצו ע"י
החברה או ע"י מי שיוטל עליו לעשות זאת אל הרושם ,וזה ירשום רשימה על כך
בפנקסיו הנוגעים לחברה.

העתקת הצו
תשלח לרושם.

 (1) 216אם קבלה חברה החלטה המטילה על החברה לפרק את עסקיה,
או החליטה ע"י החלטה מיוחדת או החלטה שלא מן המנין לפרק את
עסקיה מרצון ,תפרסם החברה בתוך שבעה ימים מיום קבלת ההחלטה הודעה על
דבר ההחלטה ע"י מודעה בעתון הרשמי.

הודעה על החלטת
פרוק תפורסם
בעתון הרשמי

) (2חברה שעברה על הוראות סעיף זה ,הרי החברה וכל מפרק
העסקים של החברה וכן כל מנהל ,מנהל עסקים ,מזכיר או פקיד אחר של החברה
המרשים ביודעין ובמזיד את העברה יהיו צפויים לקנס של חמשה פונטים לכל יום
שבו נמשכת העברה.

 (1) 217חברה שמפרקים אותה ,בין אם נעשה הדבר ע"י ביתהמשפט
ובין מרצון ,יכיל כל חשבון ,הזמנה לסחורה או מכתב מסחרי היוצא בשם החברה
או בשמו של מפרק העסקים של החברה ושמופיע בהם שמה של החברה ,הודעה
שהחברה היא בפרוק.
) (2אם עברו על דרישות סעיף זה ,הרי החברה וכל מנהל ,מנהל
עסקים ,מזכיר וכל פקיד אחר של החברה ,וכמו כן כל מפרק עסקים של החברה
המרשים ביודעין ובמזיד את העברה ,יהיו צפויים לקנס של עשרים פונט,

הפרוק יצוין במסמכים
המוצאים ע''י החברה.

 (1) .218חברה המפרקת את עסקיה מרצון ,יחשבו כבטלים ומבוטלים כל
פעולתהעברה של מניות ,לאפוקי העברות שנעשו למפרק העסקים או עפ''י
אשורו ,וכל שנוי במעמדם המשפטי של חברי החברה שנעשו לאחר שהתחילו
בפרוק.

בטול העברות וכוי
משעה שהתחילו
בפרוק העסקים.

) (2בפרוק עסקיט ע"י בית המשפט או בהשגחתו יחשבו כבטלים
ומבוטלים כל העברת נכסים של החברה וכל העברת מניות או כל שנוי במעמדם
המשפטי של חברי החברה שנעשו לאחר שהוחל הפרוק ,מלבד אם בית המשפט
יצוה אחרת.
כל החובות למיניהם
חובה להוכיחם

■

 .219בהתחשב עט השמוש לגבי חברות שפשטו את הרגל בחק פשיטת
הרגל הנוהג באותה שעה יקבלו בכל מקרה של פרוק עסקי חברה כהוכחה
נגד החברה ,את כל החובות שפרעונם תלוי בתנאי וכל מיני תביעות
נגד החברה ,בין תביעות שבחוה ובין תביעות שבעתיד ,בין ודאיות ובין
אלה התלויות בתנאי ,בין בסכום מסוים ובין בסכום בלתי מסוים ,ושומא נכונה,
ככל האפשר ,תעשה מערכם של אותם חובות או תביעות התלויים בתנאי או
שסכומם בלתי מסויים.

השימוש בחק המסחר
העותומני לגבי פרוק
עסקי חברה שפשטה
את הרגל.

 (1) .220על כל מקרה של פרוק עסקי חברה שפשטה את הרגל תחולנה
הוראות הסעיפים מ 154ועד  ,160והוראות הסעיפים מ 249ועד  ,262ועד בכלל,
מחק המסחר העותומני.
) (2לצורך השמוש בסעיפים האמורים לעיל מחוק המסחר
)א( אם נצטותה חברה להתפרק
להתפרק מרצון ,
)(1



מאונס ,מבלי שהתחילה קודם לכן

הרי תאריך הפסקת הפרעונות יהא נחשב מאותו התאריך שבו נתקבלה
החלטת הפרוק או ,כשלא נתקבלה החלטה כזאת ,מאותו התאריך

שבו הוגשה הבקשה לפרוק העסקים ,חוץ אם בית המשפט
יורה אחרת.
)(15

כתאריך הכרזת פשיטת הרגל יהא נחשב אותו התאריך שבו ניתן הצו
לפרוק העסקים

;

)ב( בכל מקרה אחר יחשב תאריך התחלת הפרוק כתאריך הפסקת

הפרעונות ובתאריך הכרזת פשיטת הרגל ,מלבד אפ בית המשפט
הורה אחרת.

. 221כשעסקיה של חברה מתפרקים ע"י בית המשפט או בהשגחתו ,הרי
כל עקול ,החרמה ,כל פעולות מטעם משרד ההוצאה לפועל וכל פעולה אחרת
של ירידה לנכסי החברה שנעשו לאחר שהוחל הפרוק תהיינה בטלות ומבוטלות.

חברה

 (1). 222כשנושה התחיל בהוצאה לפעל על חפציה או קרקעותיה של
או שם עקול על חוב המגיע לחברה ואחרי זה התחיל פרוק החברה ,לא

בטול פעולות הוצאה

לפועל נגד חברה
המתפרקת.

הגבלת זכויות הנושה

בהוצאה לפעל
או בעקול.

יהנה הנושה מההוצאה לפעל או מהעקול כלפי מפרק העסקים אלא אם כן גמר
את ההוצאה לפעל או את העקול לפני התחלת הפרוק:
בתנאי



)א( שאם קבל נושה הודעה על דבר אספה שהועידוה לשם הצעת החלטה
בהתאם לפקודה זו על פרוק החברה מרצון ,יחשב התאריך שבו קבל
הנושה את ההודעה לצורך ההוראות הנ"ל כתאריך שבו התחיל

הפרוק :וגם
)ב( כל הקונה בתום לבו את חפציה של הברה שהתנהלה עליהם הוצאה
לפעל כתוצאת מכירה שנעשתה ע"י המוציא לפעל ,ירכוש בכל
המקרים קנין גמור בהם כלפי המפרק,
) (2לצורך סעיף זה תחשב הוצאה לפעל על חפצים כגמורה אחרי
שימת יד ומכירה ,ועקולו של חוב יחשב כנגמר ע"י קבלת החוב ,והוצאה לפועל
על קרקעות תחשב כנגמרת על ידי שימת יד.

) (3בסעיף זה של הפקודה ובסעיף הבא שלה יכיל הבטוי "חפצים"
כל נכסי דניידי והבטוי "המוציא לפועל" יכלול כל פקיד שהוטל עליו להוציא
לפועל כל פקודה שהיא של ביתהמשפט.

 (1).223מקום שלקחו את חפציה של החברה לשם הוצאה לפועל ,הרי אם
לפני שהחפצים נמכרו או לפני גמר ההוצאה לפועל ע''י קבלת כל הסכום העומד
לגובינא ,נמסרה הודעה למוציא לפועל שנתמנה מפרק עסקים זמני או שהוצא צו
פרוק או שנתקבלה החלטה בהתאם לפקודה זו המרשה לחברה לפרק את עסקיה
מרצון ,ימסור המוציא לפועל למפרק העסקים ,אם באה דרישה כזאת ,את החפצים
וגם כל כסף שהוא שם את ידו עליו או שהוא קבלו בסיפוק חלקי של צו ההוצאה
לפועל ,אלא שההוצאות ההוצאה לפועל יהוו חוב ראשון על החפצים או הכספים

שנמסרו כנ"ל ,ומפרק העסקים יוכל למכור את החפצים או חלק מספיק מהם
לשם סלוק חוב זה.

חובתו של המוציא
לפועל .בנוגע
לחפצים שלוקחו
לשם ההוצאה לפועל.

) (2אם על יסוד הוצאה לפועל של פסקדין בסך העולה על עשרים
פונט נמכרו חפצי החברה או שולמו כספים כדי להמנע ממכירה ,ינכה המוציא לפועל
את הוצאות ההוצאה לפועל מתמורת המכר או מהכסף ששולם ויחזיק ביתרה
ארבעה עשר יום ,ואם במשך זמן זה נמסרה לו הודעה על דבר בקשה שהוגשה
לשם פרוק החברה או על דבר אספה שנועדה ושבה תוצע החלטה לשם פרוק
החברה או על דבר אספה שנועדה ושבה תוצע החלטה לשם פרוק החברה מרצון,
ואם יצא צו כזה או נתקבלה החלטה כזאת ,ככל אשר יארע ,ישלם המוציא לפועל
את היתרה למפרק אשר לו תהיה הזכות לקבלה כלפי הנושה המוציא לפועל.
תקפו של
שעבוד רובץ

 .224שעסקיה של חברה מתפרקים ,הרי כל שעבוד רובץ על הרכוש או
המפעל של החברה שנוצר בתוך ששה חדשים למן התחלת הפרוק לא יהא בר
תקף אלא לסכום המזומנים שנכנס לקופת החברה בשעת הוצר השעבוד או אחרי
הוצרו או לתמורתו ,בצרוף הרבית על אותו הסכום בשיעור של חמשה אחוזים
לשנה ,מלבד אם הוכח שמיד לאחר הוצר השעבוד היתה החברה בת יכולת
לפרוע חובותיה.

אפשרות לאשר
תכנית כללית
לטרוק עסקי החברה

 (1). 225במקרה של פרוק ע"י בית המשפט ,בין באישורו של בית
המשפט ובין באישורה של ועדת הבקורת ,ובמקרה של פרוק מרצון ,באישורה של
החלטה יוצאת מהכלל של החברה ,יכול מפרק עסקים לעשות את כל הפעולות
דלקמן או איזה מהן :

)א( לפרוע את החובות בשלמותם לכל מיני סוגי הנושים:
)ב( לבוא לידי פשרה או סדור עם נושים או עם אנשים הטוענים שהם
נושים או עם אנשים שיש להם ,או שטוענים שיש להם ,איזו תביעה
נגד החברה ,בין בהוד ,ובין בעתיד ,בין ודאית ובין שתלויה בתנאי,
בין בסכום מסוים ובין בסכום שאינו מסוים או כל תביעה שיש בה
כדי לחייב את החברה;

)ג( לפשר בכל דרישותתשלום והתחייבויות לדרישות כאלה וחובות
והתחיבויות העלולות לגרום לחובות ,וכל מיני תביעות ,בין תביעות
שבהוה ובין שבעתיד ,בין ודאיות ובין שתלויות בתנאי ,בין בסכום
מסוים ובין בסכופ שאינו מסוים ,הקיימות או שטוענים עליהן שהן
קיימות בין החברה ובין משתתף ,או בין אדם שבאים עליו בטענה
שהוא משתתף ,או בין החברה ובין בעל חוב או בןאדם אחר החושש
שיש עליו התחייבות כלפי החברה ,וכן יוכל המפרק ,לפשר ,באותם

תנאים שיוסכם עליהם ,בכל שאלות המתיחסות או נוגעות באיזה
אופן שהוא לנכסי החברה או לפרוק עסקיה וליטול כל בטחון
לפרעון כל דרישת תשלום ,חוב או התחייבות או תביעה ולתת
כתבפטורין מוחלט על כך.

) (2מקום שעסקיה של חברה מתפרקים ע"י בית המשפט ,הרי
כשיבוא מפרק העסקים להשתמש בסמכויות הנתונות לו עפ"י סעיף זה ,יהא נתון
להשגחת בית המשפט ,וכל תובע או משתתף יוכל לפנות לבית המשפט בקשר עם
כל שימוש או רצון להשתמש באותן סמכויות.

 (1). 226אם במשך פרוק העסקים של החברה מתברר שאדם שהשתתף
ביסוד החברה או ביצירתה או כל אדם שהיה או הנהו מנהל ,מנהלעסקים ,מפרק
או אחד הפקידים בחברה ,השתמש שלא כהוגן בכל כסף או רכום משל
החברה או שעכב אותם אצלו ,או שנעשה אחראי או חייב עליהם ,או שהיה או

כח ביה"מ להטיל
תשלומינזק על
מנהלים שחטאו וכוי.

הנהו אשם בכל מעילה או מו"מ בלתי חוקי בקשר עם עניני החברה,הרי רשאי
ביה"מ ,על יסוד בקשת מפרק העסקים הרשמי או מפרק או על יסוד בקשת כל
תובע או משתתף ,לחקור ולדרוש בדבר התנהגותו של אותו מוסד ,מנהל ,מנהל
עסקים ,מפרק או פקיד ,ולכוף אותו להשיב את הכסף או הרכוש או חלק מהם
בצרוף רבית באותו השער שימצא ביה"מ לנכון לקבוע ,או לכוף אותו לתרום
לקופתה של החברה סכום כסף ,שיקבע לפי ראות עיניו של ביה"מ ,בתורת פצוי,
על שהשתמש שלא כהוגן בכסף או ברכוש או על שעכב את הכסף או הרכוש
אצלו או על המעילה או המ"מ הבלתיחוקי.

) (2סעיף זה יהא בר תוקף אף על פי שהעברה היא עברה המטילה

על העברין אחריות עונשית.
227מנהל ,פקיד או משתתף באיזו חברה המפרקת עסקיה ,שאבד ,השחית,
שנה או זייף ספרים ,נירות או בטחונות ,או שעשה או השתתף בעשית רשימת
שקר או רשימתתרמית בפנקס ,בספר חשבונות או בכל מסמך השייך לחברה,
מתוך כוונה לרמות או להונות אדם ,יאשם בעברה ויהא צפוי למאסר שנתים ימים.

228

כל שהיה בשעת העברה שמשאימים בה ,פקידה של חברה

שיצא עליה אחרי זה צו פרוק ע"י ביתהמשפט או שקבלה אחרי זה החלטה

בהתאם לפקודה זו המרשה לחברה לפרק את עסקיה מרצון ,ועשה אחד הדברים
הבאים:



עונש על
זיוף פנקסים.

רמאות ע"י
פקידי חברה

בפרוק

)א( השפיע על מי שהוא ע"י הודעות כוזבות או כל תרמית אחרת לתת
אשראי לחברה ,או

)ב( נתן במתנה או.העביר או שעבד את רכוש החבלה ,או גרם לפעולות
אלו ,או גרם להוצאה לפועל על רכוש החברה או הסכים לפעולה

כזאת ,מתוך בונה לרמות את נושי החברה ,או
)ג( הסתיר או הרחיק כל חלק שהוא מרכוש החברה בתוך שני חדשים
מלפני היוט שבו יצא פסקדין או פקודה אחרת לתשלום כספים נגד
החברה שעוד טרם סולקו ,או לאחר היום הזה מתוד כונה לרמות
את נושי החברה!

יאשם בעברה ויהא צפוי למאסר שנתים.
עברות ע"י פקידי
חברה בפרוק.

 (1)229מי שהיה או שהנהו בשעת העברה פקיד של חברה הנתונה
במצב של פרוק ,בין ע"י ביתהמשפט ובין מרצון ,או שיצאה עליה אח"כ
פקודת פרוק ע"י ביתהמשפט או שקבלה אח"כ החלטה בהתאם לפקודה זו המרשה
את החברה לפרק עסקיה מרצון ,והעובר עברה כדלקמן :
)א( איננו מגלה למפרק העסקים בשלמות ולאמתו ,עד כמה שידיעתו
ואמונתו מגיעות ,את כל רכושה של החברה ,וכיצד ולמי ובעד איזו
תמורה ומתי מסרה החברה כל חלק שהוא מרכושה ,מלבד אותו
חלק שיצא מרשות החברה בדרך מסחרה הרגיל של החברה ,או

)ב( איננו מוסר למפרק העסקים או למי שהלה יצוה את אותו חלק מרכושה
של החברה הנמצא תחת ידו או הנתון להשגחתו ושעפ"י החוק מוטל
עליו למסרו ,או

)ג( איננו מוסר למפרק או למי שהלה יצוה את כל הספרים ,המסמכים,
הגירות והכתבים הנמצאים תחת ידו או בהשגחתו והשייכים לחברה
ושעל פי החוק עליו למסרם ,או
)ד( מסתיר במשך שנים עשר החדש שקדמו להתחלת הפרוק ,או בכל
זמן שהוא לאחרי התחלתו ,כל חלק שהוא מרכוש החברה ששויו.
עולה כדי עשרה פונטים ויותר ,או המעלים כל חוב המגיע לחברה
או ממנה ,או

)ד (.מרחיק מתוך כונת תרמית ,במשך שנים עשר החדש שקדמו להתחלת
הפרוק או בכל זמן שהוא לאחרי התחלתו כל חלק שהוא מרכוש
החברה ששויו עולה כדי עשרה פונטים ויותר ,או

)ו( משמיט כל דבר חשוב מתוך הודעה הנוגעת לעסקי החברה ,או
)ז( איננו מודיע במשך חדש ימים למפרק שמי שהוא הגיש הוכחות על
תביעה בטענה שהיא מגיעה לו מהחברה ,אם הוא יודע או מאמין
שתביעה זו היא כוזבת ,או

)ח( מונע לאחרי התחלת הפרוק את המצאת כל פנקס ,מסמך ,ניר

או

כתב שיש לו קשר עם רכושה של החברה או עסקיה או הדן
בהם ,או

)ט( מסתיר ,משמיד ,מקלקל או מזיף ,במשך שנים עשר החדש שקדמו
להתחלת הפרוק או בכל זמן שהוא לאחרי התחלתו ,כל פנקס או
מסמך הנוגעים לרכושה של החברה או לעסקיה או הדנים בהם,
או משתתף בפעולה כזאת ,או
)י( רושם בתוך שנים עשר החדש שקדמו להתחלת הפרוק או בכל זמן

שהוא לאחרי התחלתו כל רישום כוזב בתוך איזה פנקס או מסמך
הנוגע לרכושה או עסקיה של החברה או דן בהם או משתתף
בפעולה כזאת ,או

)יא( מוסר למי שהוא ,משנה או משמיט מתוך כל מסמך שהוא הנוגע
לרכוש החברה או לעסקיה או הדן בהם ,בתוך שנים עשר החדש
שקדמו להתחלת הפרוק או בכל זמן שהוא לאחרי התחלתו ,ומתוך
כונה של תרמית ,או משתתף בכל פעולה כזאת ,או
)יב( מנסה אחרי התחלת הפרוק או בכל אספת נושים של החברה ,בתוך
שנים עשר החדש שקדמו להתחלת הפרוק ,להראות שאיזה חלק
שהוא מרכושה של החברה הלך לאבוד בהפסדים בדויים או הוצאות
בדויות ,או
)יג( משיג בתוך שנים עשר החדש שקדמו להתחלת הפרוק או בכל זמן
שהוא לאחרי התחלתו ע''י הודאות כוזבות או מעשה תרמית אחר,

איזה רכוש שהוא בשביל החברה בהקפה והחברה לא שלמה בעדו
אח"כ ,או

)יד( משיג בהקפה בשביל החברה ,בתוך ישנים עשר .החדש שקדמו
להתחלת הפרוק או בכל זמן שהוא לאחרי התחלתו ,על יסוד הודאה
כוזבת שהחברה ממשיכה את עסקיה ,כל רכוש שהוא שהחברה
לא שלמה בעדו אח"כ ,או
)טו(

ממשכן ,חובל או מוסר לאחרים בתוך שנים עשר החדש שקדמו
להתחלת הפרוק או בכל זמן שהוא לאחרי התחלתו ,כל רכוש שהוא
של החברה שהושג בהקפה ושעוד טרם שלמו בעדו ,מלבד אם
הפעולות הנ"ל נעשו בדרך מסחרה הרגיל של החברה ,או

)טז( הנהו אשם בכל הודעת עובדות כוזבות או בכל מעשה תרמית אחר
לשם השגת הסכמתם של נושי החברה או של חלק מהם לכל
הסכם שהוא הנוגע לעסקי החברה או לפרוקם ,
יאשם בעברה ויהא צפוי בעד העברות שנזכרו בפסקאות )י"ג() ,י"ד( ו)ט"ו( של
סעיףקטן זה למאסר חמש שנים ,ואם היתה זאת עברה אחרת ,יהא צפוי למאסר
שנתים.

בתנאי שהגנה טובה היא נגד ההאשמה עפ"י הפסקאות )א'() ,ב'() ,גי() ,די(,
)וי() ,י"ד( ו)ט"ו( אם יוכיח הנאשם שלא היתה לו כונה של תרמית ,ונגד ההאשמה

עפ"י הפסקאות )ח'() ,ט'( ו)יי( ,אם הוכיח שלא היתה לו כונה להסתיר את מצב
עסקיה של החברה או לעבור על החוק.

) (2במקרה שאיש ממשכן ,חובל או מוכר לאחרים כל רכוש שהוא
במסבות היוצרות עברה עפ"י פסקא )ט"ו( של סעיףקטן ) ,(1הרי כל איש
המקבל את המשכון או את העבוט או המקבל באופן אחר את הרכוש והוא יודע
שממשכנים ,חובלים או מוסרים אותו במסבות כנ"ל ,יהא צפוי לענש כאילו
קבל את הרכוש כשהוא יודע שהשיגוהו במסבות אי חוקיות.

) (3לצורך סעיף זה יכלול הבטוי "פקיד" כל איש הממלא משרת
מנהל ,או איש אשר עפ"י הוראותיו או פקודותיו רגילים מנהלי החברה לפעל.
אספות לשם ברור
רצונם של תובעים
ומשתתפים.

 (1). 230אם בקשר עם פרוק עסקי חברה מורשה ביה"מ עפ"י פקודה
זאת להביא בחשבון את משאלותיהם של נושים או משתתפים ,כפי שהוכחו לבית

המשפט עפ"י עדות מספקת ,יוכל ביה"מ ,אם ימצא לנחוץ ,לתכלית ברור משאלות
כאלה ,לצוות שאספות נושים או משתתפים תקראנה ,תערכנה ותתנהלנה ככל
שיורה ביה"מ ,ויוכל ביה"מ למנות אדם להיות יו"ר באספה כזאת ולמסור לביה"מ

את תוצאות האספה.
)(2

בכל הנוגע לנושים יתחשבו בערך החוב של כל נושה.

) (3בכל הנוגע למשתתפים יתחשבו במספר הקולות שיש לכל
משתתף ,עפ"י תקנות החברה.

. 231כשעסקיה של חברה מתפרקים ,הרי בכל הנוגע לענינים שבין
המשתתפים לבין עצמם ,ישמשו כל הספרים והנידות כעדותלכאורה לאמתותו
של כל דבר הרשום בתוכם.
232לאחר שנתן בית המשפט צו לפרוק עסקי חברה על ידו או בהשגחתו,
יוכל ביה"מ לתת עוד צו לבקורת שתאפשר לנושים ולמשתתפים לעין בספרי

ספרי החברה ישמשו
חומרהוכחה.

בקורת ספרים

החברה ונירותיה ,ככל שימצא ביה"מ לנכון ,והנושים או המשתתפים יוכלו לראות
את כל הספרים והנירות שברשות החברה בהתאם לצו ,אך לא יותר מכפי המוגבל
בצו ולא באיזה אפן אחר.

 (1)233אם מוכיחים שחברה שהתחיל פרוקה לא נהלה פנקסי חשבונות
נכונים במשך כל השנתים שקדמו להתחלת הפרוק ,הרי כל מנהל או פקיד אחר
של החברו שהשתתפו ביודעין או שנתנו את ידם לעברה זו של החברה ,יאשמו
בעברה ויהיו צפויים למאסר שנה אחת ,מלבד אם יוכיחו שהתנהגו ביושר או
שבמסבות שבהן התנהלו עסקיה של החברה מן הראוי לסלח לעברה.
)(2

האחריות במקרה
שלא נהלו חשבונות
נכונים

לצורך סעיף זה יחשב שלא נהלו פנקסי חשבונות נכונים אם לא

נהלו פנקסים או חשבונות הדרושים כדי להראות ולבאר את הפעולות ואת המצב
הכספי של עסקי החברה או מסחרה ,לרבות פנקסים המכילים רישומים מדי יום
ביומו בפרוט מספיק על כל הכספים שנתקבלו ושהוצאו ,ובמקרה שעסקיה או
מסחרה של החברה כולל משא ומתן בסחורות ,גם מאזני הסחורות לכל שנה
ורשימות כל הסחורות שנמכרו ושנקנו ,חוץ מהסחורות שנמכרו בדרך המסחרית
הרגילה ליחידים ,שתראינה את הסחורות ואת הקונים ואת המוכרים בפרוט מספיק
כדי שאפשר יהיה לברר את כל אלה בדיוק.

(1)234.

אם במשך פרוקה של חברה מתברר שכל עסק שהוא

של הוראות על
מסחר תרמית

החברה התנהל מתוך כוונה לרמות את נושי החברה או את נושי כל איש אחר

או לכל דבר תרמית אחר .יכול ביתהמשפט ,עפ"י בקשתו של מפרק העסקים
הרשמי או של המפרק או של כל נושה או משתתף של החברה ,להצהיר ,כשהוא
מוצא לנכון לעשות זאת ,שכל מנהל של החברה שבעבר או בהוה שהשתתף ביודעין
בהנהלת עסקה של החברה באופן הנ"ל יהא אחראי באופן פרטי ,ומבלי הגבלת
האחריות ,לחובותיה או התחייבויותיה האחרות של החברה ,כולם או מקצתם,
כפי

שביתהמשפט יורה.

) (2מקום שביתהמשפט מוסר הצהרה כנ"ל ,יכול הוא לתת את כל

ההוראות הנוספות שימצא אותן לנכון לשם מתן תוקף להצהרה הנ"ל וביחוד
יכול הוא להורות שכל חוב או התחיבות אחרת המגיעה מהחברה למנהל תהיה
משעובדת לאחריותו של המנהל על יסוד ההצהרה ,וכמו כן לשעבד כנ"ל כל
משכנתא או שעבוד או כל טובת הנאה במשכנתא או בשעבוד על כל רכוש שהוא
של החברה שהם קנינם של המנהל או הרשומים בשמו ,או שנרשמו לזכותו בשם
כל החברה או איש אחר או בשם כל מקבל העברה מהמנהל או החברה או האיש
הנ"ל ,אם לא נעשתה אותה העברה בעד תמורה בעלת ערך ,שניתנה בתום לב ומבלי

ידיעה על הענינים שעל יסודם נעשתה ההצהרה ,פרט לתמורה על דרך נשואין,
ויכול ביתהמשפט מזמן לזמן לתת צוויים נוספים לשם מתן תוקף לכל שעבוד
שהוטל על יסוד סעיף קטן זה.

) (3לצורך סעיףקטן ) (2יכלול הבטוי "מקבל העברה" כל איש אשר
עפ"י הוראות המנהל נוצרו לכתחילה ,הוצעו או הועברו לזכותו או לשמו החוב,
התחיבות ,המשכנתא או השעבוד או טובת ההנאה.

) (4אם עסקיה של החברה התנהלו מתוך מטרה או כונה שנזכרו
בסעיףקטן ) (1של סעיף זה ,הרי כל מנהל של החברה שהשתתף ביודעין בהנהלת
העסקים באופן הנ"ל יאשם בעברה ויהא צפוי למאסר שנה אחת.

) (5יכול ביתהמשפט לצוות שכל איש שעל אודותיו נעשתה הצהרה
עפ"י ההוראות הקודמות של סעיף זה ,או שנמצא אשם בעברה עפ"י ההוראות
הקודמות של סעיף זה לא ישמש ,בלא רשותו של בית המשפט ,מנהלה של חברה ולא
יהא באיזו דרך אחרת ,אמצעית או בלתי אמצעית ,קשור להנהלתה של חברה משך
זמן שלא יעלה על חמש שנים מיום ההצהרה או החיוב בדין ,כפי שהענין יחיב,
שיקבע בצו ,וכל איש העובר על צו שהוצא עפ"י סעיףקטן זה יאשם
בעברה ויהא צפוי על כל עברה למאסר שנתים או לקנס של חמש מאות פונט
או לשני העונשין כאחד.

) (6בסעיף קטן ) (5יהא פירושו של הבטוי "ביתהמשפט" ,בנוגע
להוצאת צו ,ביתהמשפט שעשה את ההצהרה או שחייב את האדם בדין ,ככל שיחיב
הדבר ,ובנוגע למתן רשות
פרוק החברה.



פירושו כל בית משפט שלתוך סמכותו נכנס ענין

) (7לצורך סעיף זה יכלול הבטוי "מנהל" כל איש המשמש במשרת
מנהל או אשר לפי הוראותיו או פקודותיו היו רגילים מנהלי החברה לפעול.
) (8הוראות סעיף זה ינהגו הגם שהאיש הנדון אחראי גם הוא באופן
פלילי לענינים שעל יסודם נעשית ההצהרה ,ואם נעשתה ההצהרה עפ"י סעיף
קטן ) (1של סעיף זה תחשב ההצהרה כפסקדין סופי עפ"י הגדרת כל פקודה
שתדון בפשיטת רגל.

) (9על מפרק העסקים הרשמי או על המפרק יהיה מוטל להופיע
של סעיף זה ,וכשתים

בשעה שדנים על בקשה למתן רשות עפ"י סעיף קטן )(5
בבקשה עפ"י סעיף הקטן הנ"ל או עפ"י סעיף קטן ) ,(1הרי מפרק העסקים הרשמי
או מפרק העסקים ,כפי שהענין יחיב ,יהיו רשאים להעיד בעצמם או להזמין עדים

אחרים.

 (1) .235אחרי שחברה פרקה עסקיה והיא עומדת להתבטל יתנהגו
בפנקסים ובנירות של החברה ושל המפרקים כמבואר לקמן,
)א( במקרה של חברה שעסקיה מתפרקים ע"י ביה"מ או בהשגחתו
יתנהגו בפנקסים ובנירות כפי שיורה ביה"מ;
)ב( במקרה שחברה מפרקת עסקיה מרצון יתנהגו בספרים ובנירות כפי

שתורה החברה ע"י החלטה שלא מן המנין.
) (2משעברו חמש שנים מיום ביטול החברה לא תוסיף לחול שום

אחריות על החברה או המפרקים או על כל אדם שברשותו הופקדו הפנקסים
והנירות מחמת שלא הראו אותם פנקסים ומסמכים לכל א דם הטוען שהוא מעונין
בהם.

) (3הכח להתקין תקנות כלליות על יסוד פקודה זו יכלול גם את הכה
להתקין תקנות שיאפשרו לביתהמשפט למנוע במשך אותו הזמן,שהנציב העליון
ימצאנו לנכון ,שלא יעלה על חמש שנים מיום הפרוק ,את השמדת פנקסי חברה
שנתפרקה ונירותיה ,ושיאפשרו לכל נושה או משתתף של החברה לפנות לבית
המשפט בענין זה.

מה יעשה בפנקסים
ובנירות של החברה

) (4כל העובר על כל תקנות שיותקנו עפ"י סעיף זה או על
כל הוראות שיווה ביתהמשפט על פיהן ,יאשם בעברה ויהא צפוי לקנס של
מאה פונט.
כחו של ביה"מ להצהיר
שביטולה של חברה בטל
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)(1

חברה שנתבטלה ,יוכל ביה''מ ,עפ"י בקשת המפרק או כל

אדם אחר הנראה לביה"מ כנוגע בדבר ,לתת צו בכל עת שהיא ,בתוך שתי שנים
למיום שנתבטלה החברה ובאותם התנאים שימצא לנכון ,שבו יכריז שביטולה
של הדוברה היה לכתחלה בטל ,ומשניתן הצו ישמשו באותם הצעדים שהיו משמשים
בהט אלמלא נתבטלה החברה.
) (2חייב האדם שעפי'י בקשתו ניתן הצו להגיש לרושם החברות ,בתוך
שבעה ימים למיום הנתן הצו או בתוך מועד מאוחר יותר כפי שירשה ביה"מ,
העתקה מקוימת מהצו ,ואם לא עשה כך ,יאשם בעברה ויהא צפוי לקנס של חמשה
פונטים לכל יום שבו הוא מתמיד בעברה.

מסירת

פרטים

וידיעות בנוגע
לפרוק עסקים
התלוי ועומד.
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) (1חברה שעסקיה מתפרקים ולא נגמר הפרוק בתוך שנה אחת

מיום שהתחילו בו ,הרי עד שתסתיים עבודת הפרוק ,על מפרק העסקים לשלוח
לרושם החברות מעידן לעידן ,בהפסקות של זמן שתקבענה לכך ,דו"ח בנוסח
הקבוע ,שיכיל את כל הפרטים המתאימים בקשר עם המצב ומהלך הענינים של
פרוק העסקים.
) (2כל המודיע בכתב שהוא מן הנושים או המשתתפים של החברה
תהא לו או לבא כחו הזכות ,לאחר תשלום המס הקבוע ,לעיין בכל עת מתאמת
בדו''ח ולקבל העתקה או תמצית ממנו! ואולם מי שהודיע ביודעין ולשקר,
כי הוא נושה או משתתף ,יאשם בעברה ויהא צפוי על פי בקשתו של מפרק העסקים
הרשמי או של המפרק ,לקנס של המשים פונט.

) (3מפרק שיעבור על הוראות סעיף זה ,יאשם בעברה ויהא צפוי
לקנס של חמשה פונטים לכל יום שבו יתמיד בעברה.
) (4אם נתברר מתוך דו"ח כזה או באופן אחר שיש כספים ברשותו
או תחת ידו של מפרק העסקים שהם נכסי החברה שלא נמצא להם תובע או
שעוד טרם חולקו ואשר במשך ששה חדשים מיום שנכנסו לידו נשארו בלתי
מחולקים ולא באו עליהם תובעים ,חייב מפרק העסקים להכניס את הכספים הללו
לחשבונה של החברה המתפרקת בבנק שיקבע ע"י ראש בית האוצר ותהא לו

למפרק העסקים הזכות לקבל ,כנגד הכסף ששלם בצורה זו ,טופסקבלה הקבוע
עפ''י החק ,ואותה התעודה תשמש לו כתבפטורין מספיק על כך.

) (5כל שיבוא בטענה שיש לו זכות לכסף ששולם לבנק בהתאם
לסעיף זה יוכל לפנות למפרק העסקים הרשמי בבקשה לשלם לו את הסכום הנתבע
על ידו ,ורשאי המפרק הרשמי ,עפ"י תעודה מאת מפרק העסקים שתעיד שהאדם
הנ"ל הוא באמת בעל זכות ,לתת צו לשלם לאדם הנ"ל את הסכום המגיע לו.

) (6כל אדם שלא יהא מרוצה מהחלטת מפרק העסקים הרשמי בנידון
כל תביעה שנעשית בהתאם להוראות סעיף זה יוכל לערער בפני ביה"מ.
 .238כל עדות שדרוש לגבותה בשבועה עפ"י הוראות פקודה זו יהא אפשר
לתתה בשבועה בפלשתינה )א"י( בפני כל בית משפט ,שופט או שופט שלום ,או
ובבל מקום אחר.
בכל מקום שבתוך הדומיניונים של הוד מלכותו בפני בית משפט ,או שופטשלום
או בפני אדם המורשה כדת וכדין לגבות עדויות בכתב ובשבועה ,או בכל מקום

גבית עדות
בארצות שלטונה של
ממשלת הוד מלכותו

אחר מחוץ לדומיניונים של הוד מלכותו בפני קונסול או סגןקונסול של הוד
מלכותו

 (1) .239הוראות
עפ"י פקודת החברות והשותפויות,

חלק זה ושל הסעיף  ,117תחולנה על כל חברה שנרשמה חלק זה יחול על

 ,1919או עפ"י פקודה זו.

חברות שנוסדו עפ"י
חוקי חברות קודמים

ועל חברות נכריות וכו'

) (2הוראות חלק זה ושל סעיף  117שלה תחולנה ,באותם שנויים
שהמסבות יצריכום ,על פרוק אחת ההתאגדויות המנויות לקמן שיעשה ע"י ביה"מ
או בהשגחתו ,

)א( חברות נכריות שיש להם נכסים בפלשתינה )א"י( בין שחברות כאלה

מס'  24לש' 1919
מס'  30לש' 1934

סעיף  4של
מס"  29לש' 1929

נרשמו בפלשתינה )א"י( ובין שלא נרשמו :
)ב( כל התאגדות ,חברה ,אגודה או שותפות ,שהנציב העליון יכול להטיל
עליהן ,בצו ,הוראות פקודה זאת.
 .240כל חברה ,התאגדות ,או שותפות החייבות להרשם עפ"י הוראות
פקודת החברות ,1921 ,או עפ"י פקודה זו ולא נרשמו ,יוכל ביה"מ לפרק אותן חברה בלתי רשומה
מס'  37לש' .1921
עפ"י בקשה מאת היועץ המשפטי.

בקשה מטעם היועץ
המשפטי לפרק עסקי

תקנות.
 .241יכול זקן השופטים באישורו של הנציב העליון ,להתקין תקנות
כלליות ( כדי להוציא לפועל את מטרות הפקודה הזאת במדה שהן נוגעות לפרוק
עסקי חברות בפלשתינה )א"י( ובמדה שאין הוראות אחרות בפקודה הזאת ,וביחוד,
)*( עיין מראי מקומות" בסוף הכרך.

תקנות ומסים לפרוק
עסקי הברה.

ובלבד שלא יפגע הדבר בסמכות דלעיל ,יהא לו הכח להתקין תקנות בנוגע לענינים
דלקמן ,היינו 
)א( השתמשותו של מפרק העסקים בתור פקיד ביה"מ בכל הסמכויות
והחובות או איזו מהן הנתונות לביה"מ או מוטלות עליו עפ"י
הוראות פקודה זו ,בנידון המעשים דלקמן 

) (iהועדת אספות וניהולן לתכלית ברור משאלותיהם של הנושים
והמשתתפים כדי להגן על זכויותיהם
)(11

קביעת רשימות של משתתפים ותקון רשימת החברים לכשיהא

צורך בכך:
) (!11צבירת הנכסים ,השמוש בהם וחלוקתם :

) (ivהדרישה למסור רכוש ומסמכים למפרק העסקים;
)ע(

קביעת מועד להוכחת התביעות והחובות.

)ב( מה לעשות בכספים ,שיבואו מתוך פרוק העסקים עד שיחולקו:
)ג( המסים שישולמו בקשר עם הצעדים המשפטיים שיאחזו בהם עפ"י

חלק זה:
)ד( כסוי ההוצאות שיוציא מפרק העסקים הרשמי בקשר עם פרוק
עסקים עפ"י הפקודה הזאת ,מתוך נכסי החברה או באופן אחר
<

)ה( טופסים שישתמשו בהם בקשר עם חלק זה:
)ו( קביעת סדר המסירה של כל ידיעות ,דיניםוחשבונות וכל חשבונות
שיוגשו למפרק העסקים הרשמי עפ"י הוראות חלק זה וקביעת
צורתם.
)ז(

ההוצאה לפועל של מטרות סעיף
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מחיקת חברות מתות מפנקס הרישום.
רושם החברות יוכל
למחוק מפנקס הרישוט
חברות שבטלו
מן העולס.

 (1) .242מקום שיש לו לרושם החברות יסוד מספיק להאמין שחברה
אינה מנהלת עסקים או שאיננה במצב של פעולה ,רשאי הוא לשלוח לחברה ע''י
הדואר מכתב שבו יחקור לדעת אם החברה מנהלת עסקים ואם היא במצבפעולה.

) (2עבר חודש ימים מיום שנשלח המכתב ולא קבל הרושם כל
תשובה ,עליו לשלח לחברה ,בתוך ארבעהעשר יום מסוף החדש ,מכתב באחריות
ע"י הדואר שבו יציין את דבר משלוח המכתב הראשון ואת העובדא שלא נתקבלה
כל תשובה וידגיש שאם לא תקובל תשובה למכתב זה האחרון בתוך חדש ימים

מתאריו המכתב תפורסם בעתון הרשמי מודעה על מחיקת שם החברה מפנקס
הרישום.

) (3אם קבל רושם החברות תשובה שהחברה איננה מנהלת עסקים או
שאיננה במצבפעולה או אם לא קבל כל תשובה בתוך חדש ימים מיום שנשלח
המכתב השני ,יוכל הרושם לפרסם בעתון הרשמי ולשלוח לחברה ע"י הדואר
מודעה שככלות שלשה חדשים למן תאריך אותה המודעה ימחק שם החברה
הנזכרת מפנקס הרישום והחברה תפוזר ,מלבד אם יראו סבות המחייבות אחרת.

) (4חברה שעסקיה מתפרקים ,ויש לו לרושם החברות יסוד מספיק
להאמין שאין מפרק מטפל בפרוק העסקים או שעסקי החברה כבר פורקו כליל
והדיניםוהחשבונות שמפרק עסקים צריך להגישם לא הוגשו במשך ששה חדשים
תמימים ,יפרסם הרושם בעתון הרשמי וישלח לחברה או למפרק העסקים ,לכשישנו,
מודעה כיוצא בזו שהוזכרה בסעיףהקטן הקודם.
)(5

משכלה המועד הנזכר במודעה יוכל הרושם ,אם לא תראה לו

החברה קודם לכן סבות המחייבות אחרת ,למחוק את שם החברה מפנקס הרישום,
ויפרסם מודעה על כך בעתון הרשמי ולאחר פרסום המודעה בעתון הרשמי תבוטל

החברה:
בתנאי שהתחייבותו של כל מנהל ,מנהל עסקים וחבר בחברה ,מקום שהיא
קימת ,תתמיד ויוסיף להיות לה תקף כאילו לא נתבטלה החברה ,וכי שום
דבר האמור בסעיף קטן זה לא יפגע בכחו של בית המשפט לפרק חברה ששמה
נמחק מפנקס הרישום.

) (6מקום שחברה או איזה חבר או נושה בחברה רואים את עצמם
מקופחים מחמת מחיקת שמה של החברה מפנקס הרישום יוכל ביה"מ ,עפ"י בקשתם
של אלה שהוגשה לפני עבור עשרים שנה מיום התפרסם הודעה הנ"ל בעתון
הרשמי ,לכשיתברר לו שבזמן מחיקת השם היתה החברה מנהלת עסקים או היתה
במצבפעולה או כי מטעמים אחרים מן היושר להחזיר את שם החברה לקדמותו
בפנקס הרישום ,לצוות להחזיר את שם החברה לקדמותו בפנקס הרישום ,ומשתוגש

לרושם העתקה מקויימת של הצו תחשב החברה כאילו היא מוסיפה להתקיים
וכאילו שמה לא נמחק כלל מפנקס הרישום ,ויוכל ביה''מ עפ"י הצו לתת הוראות,
ככל אשר ימצא לנכון ,להשיב את החברה וכל שאר אנשים עד כמה שאפשר
למצבם הקודם ,כאילו לא נמחק כלל שם החברה מפנקס הרישום.
) (7הודעה שצריכה להשלח על יסוד מעיף זה למפרק יוכלו לשלחה
למפרק לפי הכתבת האחרונה של מקוםעסקיו ,ומכתב או הודעה שצריכים
להשלח לחברה עפ"י סעיף זה ישלחו לחברה למשרדה הרשום ,ואם אין לחברה
משרד רשום ,ישלחו על שם איזה מנהל או פקיד .של החברה ,ואם אין לחברה כל
מנהל או פקיד ששמם וכתבתם ידועים לרושם החברות ,ישלחו המכתב או המודעה
לכל אחד מן האנשים החתומים על התזכיר לפי כתבותיהם המפורשות בתזכיר.

חלק ז*  משרד רישום ומסים.
משרד

רישום

מס'  30לש' 1933

 (1) .243הנציב העליון ימנה רושם חברות שמשרדו יהיה בירושלים ,וכן
רשאי הוא למנות עוד פקידים אחרים כפי שימצא לנחוץ ,ויוכל להתקין תקנות
בנידון תפקידיהם ולפטר ממשרתם אנשים שנתמנו כך.
)(2

הנציב העליון יוכל להורות את דבר הכנת חותם או חותמות

לשם קיום מסמכים הדרושים לרישום חברות או כרוכים בכך.

) (3יכול כל אדם לעיין במסמכים המופקדים אצל הרושם לכשישלם

מס שיקבע ע"י הנציב העליון בסך שלא יעלה על המשים מיל לכל עיון :וכל
אדם יוכל לדרוש מהרושם שיקיים תעודת רישום של כל חברה או העתקה או
קטע או חלק מכל מסמך אחר שמצווים להגישם עפ"י הוראות פקודה זו ,לאחר
שישלם המבקש בעד ההתעודה ,ההעתקה המקויימת או בעד הקטע מס שיקבע
על ידי הנציב העליון ושלא יעלה על חמשים מיל בעד תעודת רשום וכדי עשרים
מיל לכל מאה מלה שבהעתקה או בקטע המקויימים.

) (4העתקה או קטע מכל מסמך המופקד ורשום אצל רושם החברות

שאושרו כהעתקה נכונה בחתימת ידו של הרושם ולא יהא צורך להוכיח את
משרתו הרשמית של הרושם  יקובלו בכל מו"מ משפטי בתור חומר הוכחה
שערכו כערכו של המסמך המקורי.

) (5כל זמן שהנציב העליון לא יורה אחרת ,הרי כל פעולה שרושם

החברות מצווה לעשותה או שאדם אחר חייב לעשותה כלפיו ,תעשה על ידי רושם

.

החברות המכהן באותה שעד .או כלפיו ,או ,בהעדרו ,על ידי אדם שהנציב העליון
ימנהו לאותו שעד .או כלפיו( אבל אם ישנה הנציב העליון את הרכבת משרד
הרישום הקיים ,תעשה הפעולה על ידי אותו הפקיד או כלפיו ובאותו המקום שהנציב

העליון יועיד.
 .244שלם ישלמו לרושם החברות בעד כל הענינים השונים המנויים
בתוספת הששית לפקודה זו את המסים השונים הנקובים באותה תוספת או מסים
אחרים שיקבעם הנציב העליון בצו.
 (1) .245המשרד לרישום הקיים בתחלת תקפה של פקודה זו יוסיף
להתקיים גם להבא ,כאילו נוסד המשרד עפ"י פקודה זו.

מסים.

מס'  30לש' 1934

משרד הרישום/
פנקס הרישום וכוי
הקיימים ישארו
על כנם.

) (2פנקסים לרישום חברות השמורים בכל משרד קיים מעין זה
יחשבו כחלק מפנקסי החברות השמורים עפ"י פקודה

.246

זו.

) (1חברה ,משגיח על הכנסותיה של חברה או מפרק עסקים של חברה

שקבלו הודעה הדורשת מהחברה ,מהמשגיח או מהמפרק ,כפי שהענין יחיב ,לתקן כל
מעוות שהוא בנוגע לאחור עפ"י הגדרת סעיף זה ואינם מתקנים את המעוות
בתוך ארבעה עשר יום מיום מסירת ההודעה ,יכול בית המשפט. ,עפ"י בקשה
שתוגש לביתהמשפט ע"י חבר או נושה של החברה או ע"י רושם החברות,
להוציא צו המטיל על החברה ועל כל פקיד מפקידי החברה או על המשגיח על
ההכנסות או על המפרק ,כפי שהענין יחיב ,לתקן את המעוות במשך אותו הזמן
שהצו יקבענו ,וכל צו כזה יוכל להורות שכל הוצאות הבקשה וההוצאות הקשורות

בה יחולו על החברה או על כל פקיד מפקידי החברה האחראים בעד האחור ,או
על המשגיח על ההכנסות או על המפרק ,כפי שהענין יחיב.
) (2שום דבר האמור בסעיף זה לא יפורש כפוגע בתקפו של .כל חוק
אחר המטיל עונשיו על חברה או על פקידיה או על משגיחים או על מפרקים
בעד אי עשית דבר.

) (3פרושה של המלה "אי עשיה" בסעיף זה הוא ,לגבי חברה ,אי
מלוי הוראה מהוראות פקודה זו המטילה על החברה להגיש או לשלוח לרושם
החברות כל דו''ח ,חשבון או מסמך אחר שהם ,או לשלוח לו הודעה על כל
ענין שהוא ,ולגבי משגיח על ההכנסות או מפרק ,אי הגשתם של כל הודעה
אשר החוק מטיל עליהם להגיש ,למסור ,לעשות או לתת.

כפית חברה ,משגיח
על ההכנסות או מפרק
למלא חובתם בהגשת
דיניםוחשבונות.

חלק ח.



הפקודה תחול על חברות שנוסדו ונרשמו עפ"י

פקודות קודמות או שנוסדו ונרשמו מחוץ לפלשתינה )א"י(.
הפקודה תחול
על חברות
שנוסדו

ונרשמו

עפ"י פקודות קודמות

.247
הפקודה על חברה המוגבלת במניות ממש כאילו נוסדה ונרשמה החברה
כשיבואו להשתמש בפקודה זו לגבי חברות הקיימות כבר ,תחול

עפ"י פקודה זו כחברה מוגבלת במניות! אט החברה מוגבלת בערבות
תחול עליה הפקודה ממש כאילו נוסדה ונרשמה החברה עפ"י פקודה זו כחברה
מוגבלת בערבות ,ואם היתה זאת חברה שאינה חברה בע"מ ,תחול עליה הפקודה
ממש כאילו נרשמה ונוסדה החברה עפ"י פקודה זו כחברה בערבון בלתי מוגבל:
בתנאי שכל מקום שנזכר או נרמז תאריך הרישום יפורש הדבר
כמכוון לאותו תאריך שבו נרשמה החברה עפ"י אותה הפקודה שהיתה נוהגת
באותה שעה.

רשום חברות נכריות.

 (1) .248שוט חברה נכריה שלא נרשמה עדיין כחברה נכריה בפלשתינה
)א"י( לא תיסד בפלשתינה )א"י( מקום עסקים אלא אם כן נרשמה כחברה נכריה
בהתאם לסעיף זה.
)(2

)(1

בקשת הרישום תוגש לרושם בתוך חדש ימים מיום הוסד

מקום העסקים ויצורפו לה המסמכים הבאים



)א( העתקה מאושרת של הטשרטר ,החוקה או התזכיר והתקנות של
החברה או המסמך האחר המכיל או הקובע את חוקתה של החברה,

ואם אין המסמך כתוב בשפה האנגלית יצורף לו תרגום מאושר :

)ב( רשימת מנהלי החברה:
)ג(

שמותיהם וכתבותיהם של איש אחד או יותר הגרים בפלשתינה
)א"י( והמורשים לקבל בשם החברה כל נירות משפטיים וכל

הודעות שדרוש למסרן לחברה:
)ד( העתקה מאושרת של כחהרשאה המיפה את כחו של אדם הדר כרגיל
בפלשתינה )א"י( ,לפעול בשם החברה בפלשתינה )א"י(.

אם יחול איזה שנוי באחד המסמכים הנ"ל או ברשימת
)(11
המנהלים או בשמותיהם או בכתובותיהם של האנשים הנ"ל ,תהא החברה חייבת
להודיע לרושם על השנוי במשך הזמן הקבוע.

) (3הרושם יגיש את הבקשה לנציב העליון ,והוא יתיר או ידחה את
הרישום לפי הכרעת דעתו המוחלטת.
) (4בהרשם חברה ישולם לרושם



)א( מס של עשרים וחמשה פונט או מס אחר שיקבע ,ואילו בהתאגדות
שלא נוצרה לשם רוחים  מס של עשרה פונט או מס אחר
שיקבע ,וכן

)ב( מס שיקבע בעד פרסום רישומה של החברה בעתון הרשמי:
בתנאי שלא ישולם שום מס אחר על ההון של החברה או ,כפי שהענין יחיב,
על מספר חבריה.

) (5חברה שהוראות סעיף זה חלות עליה ואינה מקיימת דרישות
סעיף זה ,הרי החברה וכל פקיד או סוכן שלה המשתתפים ביודעין בעברה ,יאשמו
בעברה ויהיו צפויים לקנס של חמשים פונט ,ואם היתה העברה מתמדתלקנס
של חמשה פונטים לכל יום שבו נמשכת העברה.
) (6לצורך סעיף

זר.



"מאושר" פירושו מאושר באופן הקבוע כהעתקה נכונה או כתרגום נכון:
"מקום העסקים" כולל משרד להעברת מניות או לרישום מניות.
 (1) .249שום חברה נכריה שמטרתה או אחת.ממטרותיה היא החזקת
קרקעות והכשרתם בפלשתינה )א"י( בדרך כלל ,ואשר לא נרשמה עדיין ,לא
תרשם בפלשתינה )א"י( אלא אם כן קבלה תעודה מטעם הנציב העליון המיפה את

כחה להחזיק בכלל בקרקעות בפלשתינה )א"י(.
) (2יכול הנציב העליון עפ"י הכרעת דעתו לתת לחברה,
נכריה שמטרתה רכישת קרקעות והכשרתן בפלשתינה )א"י( בדרך כלל ושנרשמה
לפני תאריך פקודה זו ,תעודה המיפה את כחה להחזיק בקרקעות בכלל.

) (3הוראות סעיף
תעודד .כזאת.

15

) (2יחולו על כל חברה נכריה המשיגה

חברה נכריה הרשומה
לשט החזקת קרקעות
בדרך כלל צריכה לקבל
תעודה מהנציב העליון.

ההוראות החלות
על חברה נכריה.

 (1) .250ההוראות הבאות תחולנה על חברה נכריה הרשומה בפלשתינה
)א"י( עפ"י פקודי .זו או עפ"י כל פקודת חברות קודמת 

)א( כל הזמנה משפטית או כל הודעה שדרוש למסרן לחברה יחשבו
כנמסרות עפ"י החוק אם נשלחו עפ"י כתבתו של איש ששמו

הוגש כנ"ל והגיחון באיזה מקום לפי מען שנרשם כנ"ל או שלחון
לו ע"י הדואר עפ"י אותו המען.

)ב( החברה תגיש בכל שנה לרושם הודעה בצורה של מאזן שהחברה
צריכה היתה לכלול אותר .בתמצית השנתית שלה אילו היתה
זאת חברה שנוסדה ונרשמה עפ"י פקודה זו ושיש לד .הון מניות.
)ג( חייבת חברה המשתמשת במלים "בערבון מוגבל'' או בכל קצור או
חקוי של אותן המלים כחלק משמה
)י(



לפרש בכל פרוספקט המזמין חותמים למניותיה או לאגרות
החוב שלה בפלשתינה )א"י( את שם הארץ שבה נרשמה
כאיגוד ,וגם

) (iiלהציג באופן בולט בכל מקום בפלשתינה )א"י( שבו היא
מנהלת את עסקיה את שם החברה ואת הארץ שבה נרשמה
כאיגוד ,וגם

) (iiiלהזכיר את שמה של החברה ושל הארץ שבה התאגדה
באותיות נוחות לקריאה על כל נירחשבונות ונירמכתבים
ועל כל ההודעות ,המודעות והפרסומים הרשמיים האחרים
של החברה.
)(2

חברה כזאת שאינה מקיימת דרישות סעיף זה ,הרי החברה וכל

פקיד או סוכן של החברה המשתתפים ביודעין בעברה יהיו צפויים לקנס של המשים
פונט ,ואם היתה העברה מתמדת  לקנס של חמשה פונטים לכל יום שבו
נמשכת העברה.

חלק ט.שונות
מו"מ משפטי ,עברות וכו'.
השימוש בכספי קנסות.

 .251בשעה שיטיל ביה"מ קנס עפ"י פקודה זו יוכל להורות שכל הקנס
או חלק הימנו ישמש לכיסוי ההוצאות המשפטיות של המוה"מ המשפטי או חלק

מהן או לתשלום תגמול לאדם שעפ''י הודעתו או תביעתו נגבה הקנס ,ובהתחשב
עם כל הוראות כאלה ישולמו כל הקנסות עפ"י פקודה זו לבית המשפט.

 .252כל העברות שעל התמדתן מתחייבים בעונש יומי עפ''י פקודה זו
תתבררנה בפני בית המשפט המחוזי.

 .253מקום שהחברה בע''מ היא תובעת בכל משפט או מו"מ משפטי ,יוכל
כל שופט שיש לו סמכות בעניו לדרוש מאותה החברה ,לכשיתברר לו בעדות
נאמנה שיש יסוד להאמין שהחברה לא תוכל לשלם את הוצאות הנתבע אם יזכה
הלה בהגנתו ,שתתן לו ערובה מספקת לתשלום אותן ההוצאות ,ורשאי השופט

שפוט בעברות
מתמידות.

הוצאות משפטיות ע"י
חברות ידועות בע''מ.

לעכב כל מו"מ משפטי עד שלא תנתן הערובה.

.254

איש או אנשים הסוחרים או מנהלים עסקים בכל שם או תואר

שהמלים "בערבון מוגבל" או כל קצור או חקוי מהן הם המלים האחרונות שבו,
אותו האיש או אותם האנשים יהיו צפויים .אם לא נתאגדו כדין כחברה בערבון
מוגבל ,לקנס של חמשה פונטים לכל יום שבו הוסיפו להשתמש באותו שם או תואר.

עונש על שמוש
שלא כדין

הרי במלים "בערבון מוגבל".

התוספת הראשונה
סעיף (4) 5

טפסים של תזכיריחברות.
טופס א.

תזכירהתאגדות של חברה המוגבלת במניות.
 .1שם החברה הוא בע"מ
 .2המטרות שלשמן נוסדה החברה הז

)ציו כאן את המטרות העיקריות של החברה(.
. 3ערבותם של החברים מוגבלת.

 >4הוז המניות של החברה הוא  .....פונטים ,והוא חולק ל  . . .מניות בנות ....
פונט כל אחת שמהן מניות בנות פונט כ"א שאפשר לפדותן(.
אנו האנשים ששמותיהם וכתבותיהם רשוטים ממה רוצים להתאגד לחברה בהתאם לתזכיר
התאנרות זה ומסכימים לקחת את מספר המניות בקרן החברה ברשום בצד שמותינו הבאים מטה
בזה אחר זה ;



שמלח המנויים ,כתבותיהם ותאורם.
1

ט

2

ט

3

מ

4

מ

5

מ

6

ט

7

מ

מספר

המניות

שלקח כל מנוי

סכום המניות הכללי
יום

לח'

19

עד לחתימות דלעיל

טופס

ב.

תזכירהתאגדות של חברה המוגבלת בערבות

ושאין לה קרןמניות.

בע"ט

 .1שם החברה הוא

. 2המטרות שלשמן נוסדה החברה הן
)צין כאן את המטרות העיקריות

'58

החברה(.

 .3ערבות החברים מוגבלת.
.4

כל חבר בחברה מתחייב /אם תפורק החברה בעודו חבר בה או בתור שנה לאח''כ/

לתרום לקופת החברה אותו סכום שידרש ממנו ושלא יעלה על פונטים ,לצורך
פרעון החובות וההתחייבויות שנתחייבה בהם החברה בטרם חדל להיות חבר בה ,וכן לצורך
ח'5ום כ 5ההוצאות הכרוכות בפרוק עסקי החברה ,ולצורך סדור הזכויות של המשתתפים בינם
לבין עצמם.
אנו האנשים ,ששמותיהם וכתבותיהם רשומים מטה ,רוצים להתאגד לחברה בהתאם לתזכיר
התאגדות זה.

שמות המנויים ,כתבותיהם ותאורם.
1

מ

2

מ

3

ט

4

ט

5

ט

6

מ

7

מ

יום

לח'

19

עדים לחתימות דלעיל.

טופס

ג.

תזכיר התאגדות של חברה המוגבלת בערבות
ובעלת קרןמניות.
.

 .1שם החברה הוא

בע''מ

 .2מטרות החברה שלשמו נוסדה הו
)ציו כאן את המטרות העיקריות
.3

'568

החברה(.

כל חבר בחברה מתחייב ,אט תפורק החברה בעודו חבר בה או בתוך שנה לאח"ב,

לתרום לקופת החברה אותו סכום שידרש ממנו ושלא יעלה על פונטים ,לצורך
פרעון החובות וההתחייבויות שנתחייבה בהם החברה בטרם חדל להיות חבר בה ,וכן לצורך
תשלום כל ההוצאות הכרוכות בפרוק עסקי החברה ,ולצורך סדור הזכויות של המשתתפים בה
בינם לבי! עצמם.

 .4קרן המניות של החברה תהא בת  ....פונטים מחולקת ל ....מניות בנות ....
פונטים כ''א )שטחן מניות בנות פונטים כ"א שאפשר לפדותו(.
אנו האנשים ,ששמותיהם וכתבותיהם באים מטה' רוצים להתאגד לחברה בהתאם לתזכיר
התאגדות זה ומסכימים לקחת את מספר המניות בקרן החברה כמו שמובא בצרי שמותינו הבאים
מטה בזה אחר זה:

מסטר המניות שכל
חבר מנוי עליהן.

שטות המנויים ,כתבותיהם ותאורם
1

מ

2

ט

3

מ

4

ט

6

מ

6

מ

7

מ

ס"ה של המניות שחתמו עליהן

יום

_לחדש

שנת__

19

עד לחתימות דלעיל.

טופס

ד.

תזכירהתאגדות של חברה בערבות בלתי מוגבלת
ובעלת קרןמניות.
 .1שם החברה הוא
 .2המטרות שלשמן נוסדה החברה הן

)צין כאן את המטרות העיקריות של החברה(.
אנו האנשים ,ששמותיהם וכתבותיהם באים מטה' רוצים להתאגד לחברה בהתאם לתזכיר
התאגדות זה ומסכימים לקחת את מספר המניות בקרן החברה כפי שמובא בצרי שמותינו הבאים
מטה בזה אחר זה.
מספר

שמות המנויים ,כתבותיהם ותאורם.
1

מ

2

ט

3

המניות

שלקח כל מנוי.

מ

י

4

מ

6

ט

6

מ

7

מ

ס"ה של המניות שחתמו עליהן.
יום

לח'

19

עד לחתימות דלעיל.

התוספת השניה
)סעיף (6

סמכויות שתהיינה לכל חברה ,ובלבד שלא תהא כונה הפוכה מובעת בתזכיר
ההתאגדות שלה.
)א( לקנות' לחכור או להמיר ,לשכור או לרכוש בדרך אחרת ולהחזיק בתורת נכסים
או בתורת טובת הנאה בכל מיני קרקע' בנינים ,זכויות ,הנחות ,זכויות קדימה ,קונצפיות,
רשיונות ,מכונות ,סחורות ,מכשירי עבודה

וכל

מיני

מקרקעים או מטלטלים הנחוצים לה או

המתאימים לה לצרכי עסקיה או בקשר עם עסקיה או בקשר עם עסקי אחר מסניפיה או מחלקותיה.

)ב( לבנות ולהקים ,למול ולהרחיב ,לשנות ולהחזיק במצב מתוקן ,להרוס ולכבוש
מחדש כל מיני דרכים ,מסלות ברול ,חשמליות ,מסלות עור נשרים ,אוצרות מים ,חנויות
וסחטנים ,בתי חרושת ,בנינים ,מפעלים ,מיסדרים ומנגנונים הנחוצים לה או המתאימים לה

לעסקיה ונו תוכל לתרום ולתמוך בחברה ,בית עסק או ארם פרטי אחר ,להשתתף
עמהם בבנינם והחזקתם של הנ" /5ולפקח על הנ"ל /לנצלם ולנהלם או להשתתף עם אחרים
בפעולות אלו.

)נ( לבקש' לקנות או לרכוש בדרך אחרת ולהגן או להאריך או לחדש בפלשתינה
)א"י( או בחו"ל כל מיני פטנטים ,זכויות לגבי פטנטים ,זכויותהטצאה ,רשיונות ,הגנות
וקונצסיות הנראים כמביאיט תוע5ת לחברה ,וכן תוכל להשתמש ולהפיק תועלת ולעבד עפ"י
רשיונות או להעביר רשיונות או זכויות בקשר עם הנ"ל .וכן תוכל החברה להוציא כספים לשם
נסיונות או בדיקות ולשם השבחתם או מתור השתדלות להשבתחם של כל מיני פטנטים ,המצאות או
זכויות שהחברה תרכשם לעצמה או אשר ברצונה לרכשם לעצמה.

)ד( לקנות או לרכוש בדרך אחרת ולקבל בעצמה איזה עסק ,שם עסק ורכושו ש5
איזה איש ,כלם או מקצתם /או ש 5בית עסק או חברה המתעסקים או חושבים להתעסק באתר
העסקים שהחברה הזאת רשאית להתעסק בהם או אשר יש לחשוב שהוצאתם לפועל תביא תועלת

לחברה ותיטיב לעניניה וכן תוכל החברה לרכוש באחד הדרבים הנ"ל כל מיני רכוש של הנ"ל
המתאימים לצרכיה ולקבל על עצמה את התחייבויותיהם של אותו איש /בית עסק או חברה /כלם
או מקצתם /או לרכוש לעצמה חלק או להתאחר או לעשות כל מין סדור בדבר השתתפות כרותים
או לשם התאגדות או לשם הגבלת התחרות או לשם עורה הדדית בינה ובין אותו האיש או אותו
בית עסק או אותה חברה /וכן תוכ 5החברה לתת או לקבל בתורת תמורה בעד אחת מן הפעולות
הנ"ל או בעד רכוש שנרכש כל מיני מניות ,בין שנפרעו בשלמות ובין שנפרעו במקצת ,אגרות חוב,
סטוק של אנ"ח או בטחונות כפי שיוסכם ביניהם ,ותוכל להחזיק ולשמור לעצמה או למכור
ולמשכן ולעסוק בכל מיני מניות ,אג''ח או סטוק של אג"ח או בטחונות שקבלה באחת
הדרכים הנ"ל

)ח( להשביח ,לנהל ולעבד ,להכשיר ,להמיר ,להחכיר בשכר קבוע או באריסות או
בעד השתתפות ברוחים או בדרר אחרת ובן תוכ 5למשכן ולשעבד /למכור /למסור ולהפיק תועלת,
למסור רשיונות ,זכויות והנחות אחרות או לעסוק באופן אחר ברכושה כלו או מקצתו ,ובזכויותיה,
כלם או מקצתם /של החברה באותה התמורה שתמצא החברה למתאים.
)ו( להשקיע את כספי החברה שאינם דרושים לה מיד 5צרכי העסקים ש? החברה
ולהשתמש בהט בגירות ערד ובאפנים כאלה כפי שתקבע טדי פעם בפעם.
)ז( להלוות כסף או לתת אשראי ולערוב לחובותיהם ולחוזיהם של אנשים ,בתי
עסק או חברות עפ"י תנאים שתמצאם נכונים וביחיד רשאית היא לעשות את הפעולות הנ''5
ללקוחותיה ולאנשים אחרים שיש להט עסקים עם החברה וכן תוכל לתת ערבויות ולשמש ערבים
לאותם אנשים ,בתי עסק או הברות.

)ח( ללוות /לאסוף או להבטיח תשלוט כספים לצרכי עסקיה או בקשר עמהם.
)ט( להוציא ולהשליש כל מיני בטחונות שהחברה רשאית להוציא בתורת משכנתא

נכדי להשיג סכום כסף שהוא פחות מן הסכום הנומינלי של הבטחונות הנ"ל וכן נם בתורת
ערבות בער הוצאה לפועל של חוזים או התחייבויות של ,החברה או של לקוחותיהם או של
אנשים אחרים.

)י( לשלם בער כל מיני רכוש או זכויות שנרכשו ע"י החברה ולשלם לכל איש,
בית עסק או חברה הנותנים לה את שרותם במזומנים או במניות מסולקות בשלמות או במקצת

בין בזכויות בכורה או בזכויות מוגבלות בנוגע לדיבידנדים או בנוגע לתשלום הקרן או בנוגע
לעניו אחר או ע"י בל מיני נירות ערך שיש לחברה הרשות להוציאם או מקצתם בצורה אחת
ומקצתם בצורה אחרת ובכלל באותם התנאים שהחברה תחליט עליהם.

)י"א( לקבל תשלום בער כל נכסים או זכויות שמכרה או שהעבירה בדרך אחרת או
שסחרה בהם בין במוזמנים או בתשלומים בשעורים /או בצורה אחרת /או במניות של החברה
או התאגדות אחרת המסולקות בשלמות או במקצת בין שהן ניתנות בזכויות בכורה או בזכויות
מוגבלות בנוגע לדוחים או בנוגע לתשלום הקרן או בנוגע לענין אחר או באג"ח או בסטוק של
אנ"ח או במשכנתאות או בבטחונות אחרים ,או טקצתם בצורה אחת ומקצתן בצורה אחרת ,ובכלל

באותם התנאים שהחברה תחליט עליהם וכן תוכל החברה להחזיק' למסור או לעסוק באופן אחר
בכל מיני מניות ,סטוק או בטחונות אחרים שרכשה כנ"ל.
)י"ב( ליסד או להשתתף ביסוד חברה אחרת אשר מטרותיה כוללות את דבר רכישתם
וקבלתם של נכסיה או התחייבויותיה היא ,כלם או מקצתם ,או אשר יש לחשוב שתביא תועלת
באופן אמצעי או בלתי אמצעי לעניניה ומטרותיה של החברה הזאת וכן תוכל לרכוש ולהחזיק
מניות ,סטוק או בטחונות אחרים או לערוב בעד תשלומם של בטחונות או התחייבויות אחרים

של כל חברה כנ''ל או של כל חברה שמטרותיה שוות למטרות החברה הזאת או של חברה העוסקת
או שברצונה לעסוק בעסקים שהחברה ה1את מעונינת בהם או שהחברה הואת תוכל להפיק
מהם תועלת.

)י''נ( להכנס לשותפות או לבוא לידי סדור ברבר השתתפות ברוחים ,שתוף ענינים

או שתוף פעולה עם חברה ,בית עסק ,או איש העוסקים או החושבים לעסוק באחד העסקים
הנכללים במטרותיה של החברה ובן תוכל לרכוש ולהחזיק ,למכור ולסחור ולהעביר מניות ,סטוק
או בטחונות אחרים של כל חברה כנ''ל ולערוב לחוזיה או להתחייבויותיה של החברה כנ''ל,

לתמוך בה או לעוור לה בדרך אחרת.
)י''ד( לחתום ,לקחת' או לקנות או לרכוש בדרך אחרת ולהחזיק כל מיני מניות או
טובות הנאה או בטחונות של חברה אחרת אשר מטרותיה שוות או דומות כלן או מקצתן
למטרותיה היא או של

חברה העוסקת בעסקים שיש אפשרות לנהלם באופן כוח שלחברה הזאת

תצמח טובת הנאה

במישרין או

בעקיפין.

)ט''ו( להיות עמיל וסוכן או נאמן לכל איש' בית עסק' או חברה ותוכל לקבל
על עצמה ולהוציא לפועל חוזים בקבלנותמשנה וכן לפעול ע''י עמילים ,סוכנים או קבלני משנה
או ע''י אנשים אחרים בכל עסקיה היא.

)ט"ו( למכור או להעביר באופן אחר אח מפעלה של החברה כלו או מקצתו בין
באופן כללי ,או חלקים חלקים בתמורה כזאת שתמצא החברה למתאים וביחוד בתמורת מניות,
אנ''ח או בטחונות של החברה הקונה את המפעל.
)י''ז( לשלם את ההוצאות שהוצאו בקשר עם יסודה' ביסוסה והקמתה של החברה
כלן או מקצתן וכן תוכל להתקשר עם איש' בית עסק או חברה אחרת בדבר תשלום ההוצאות
הנ"ל' ותוכל לשלם דמי עמילות לסוכנים ולאנשים אחרים בעד החתמה' מכירה או בער ערבות
להחתמה של מניות ,אנ''ח ,סטוק של אנ''ח או בטחונות שלה.
)י"ח( למשוך ,לעשות' לקבל' להעביר או לנכות' להוציא ולתת שטרות או שטרי
חליפין ,שטרי מטען ,תעודות סחורה ,אנ''ח או שטרות ממינים אחרים שיש להעבירם מיד ליד.
)י''ט( לתת קצבות' הענקות ופרסים לפקידיה או לאלה שהיו פקידי החברה או
פקידי החברה שקדמה לה בעסקים או לבני משפחותיהם וכן תוכל החברה ליסד או לתמוך ולעזור
בפתיחת בחי ספר או מכוניחינוך ,מדע' ספרות' דת או צדקה או חברות מסחר בין אם המכונים

והחברות הללו קשורים רק בעסקים שהחברה עוסקת בחס או בעסקים שעסקו בהם קודמיה ובין
שאין להם כל קשר כזה ,וכן תובל החברה ליסד ולכלכל מועדונים או מוסדות אחרים או תכנית
לחלוקת רוחים לטובת עסקי החברה או להנאת פקידיה.
)כ( לדרוש' לטפח ולהשיג פקודות' חוקים ,צווים או רשיונות מאת השלטונות
למען תת האפשרות לחברה להוציא לפועל אילו ממטרותיה או למען הביא שנויים בחוקתה או
לכל מטרה אחרת אשר תמצא החברה לטוב לה וכן להתנגד לבל פעולה או לכל דרישה שיש
לה חשש שהיא תזיק לעניניה באופן אטצעי או באופן בלתי אמצעי.

)כ"א( לעשות סדור עם כל ממשלה או שלטון )שלטון עליון ,שלטון עירוני ,מקומי

או שלטון אחר( או עם כל הסתדרות' חברה או אנשים שיש להם טעם לחשוב שיוכלו לעזור
לה בהשגת מטרותיה או אילו ממטרותיה וכן תוכל לקבל מממשלה כזאת או משלטון כזה או
מהחברה והאנשים הנ"ל כל מיני משרטרים ,חוזים' חוקים' זכויות' הנחות וזכויות שהחברה

תחשבם לנחוצים לה ותוכל להוציא לפועל או להשתמש בכל המשרטרים ,החוזים ,החוקים,
הזכויות' ההנחות והזכויות הנ"ל.

)כ"ב( לחלק בין חבריה את רכושה בעין או את תמורת רכושה שנמכר או נמסר;
אבן אסור לה לחלק חלוקה הגוררת אחריה את הקטנת
הנדרש עפ"י החוק.

הקרן אלא אם

כן קבלה את האישור

)כ"נ( לעשות את הפעולות הנ"ל' כלן או מקצתן ,בכל חלקי התבל ביז בתור בעלים
או בתור סוכנים מאת
קבלנים או נאמנים או ע''י אחרים.

קבלנים או בדרך אחרת בעצמה או בשותפות עם

אחרים וע"י סוכנים או

)ב"ד( להשתדל להשיג את אשורה ורשומה באננליה או באחת המושבות הבריטיות
או באחת המדינות התלויות בבריטניה הגדולה או הנתונות לממונותה וכן גם בכל מדינה אחרת.
)כ"ה( לעשות כל מיני פעולות אחרות שיש להן קשר או היכולות לעזור בהשגת
המטרות הנ"ל או איזו מהן.

התוספת השלישית.
)סעיף (10

לוח א.

תקנות להנהלת חברה שאחריותה מוגבלת במניות.

הקדמה.
 .1מלבד אם תכן הכתוב יחייב אחרת יהא בתקנות אלו פירושם של המונחים המוגדרים
בפקודת החברות' או בכל תקון בפקודה שיהיו נוהגים ביום שתקנות אלו תחייבנה את החברה 
אותו הפירוש המוגדר ,ומלים הבאות ביחיד תכלולנה את הרבים וכן להיפר ,ומלים הבאות בלשון
זכר תכלולנה נם טין הנקבה ,ומלים המיוחסות לאנשים פרטיים תכלולנה גם מוסדות מאוגדים.

העסקים.
 .2המנהלים יתחשבו בהגבלות המוטלות על התחלת העסקים כפי הנזכר בסעיף  92של
פקודת החברות' אם אותן ההגבלות מחייבות את החברה ובמדה שהן מחייבות אותה
מניות.
 . 3בהתחשב עם ההוראות בנידון זח הבאות בתזכיר ההתאגדות של החברה מקום שהן
קימות ,ומבלי לפגוע בזכויות המיוחדות שניתנו קודם לבן לבעלי מניות קיימות של החברה ,יכולה
החברה להוציא מניות בזכויות מוקדמות או בזכויות מאוחרות או בזכויות פדיון או בזכויות
מוגבלות מיוחדות אחרות או הנבלות בקשר עם חלוקת הדיבידנדים ,זכותדעה ,סלוק הון הקרן,
או בקשר עם ענינים אחרים כפי שתקבע החברה מרי פעם בפעם ע''י החלטה מיוחדת
 .4אם בכל עת שהיא יחולק הון המניות לסונים שונים של מניות' יבולה החברה ,מלבד
אט תנאי ההוצאה של אותו סוג המניות מתנים אחרת ,לשנות את הזכויות הכרוכות באחר
הסונים אם תהיה לה הסכמה בכתב מאת בעליהם של שלשהרבעים ממספר המניות שהוצאו
מאותו הסוג' או כפי שיוסכם בהחלטה מיוחדת שתתקבל באספה כללית מיוחדת של בעלי
מניות ט 1הסוג הזה' פרט לחברה שתנאי ההוצאה של אותו סוג קובעים בה אחרת.
הוראות התקנות הללו בדבר אטפות כלליות תחולנה' באותם השנויים שהמקרה יחייב'

על כל אספה כללית מיוחדת כנ''ל ,אבל המנין החוקי הנחוץ יהיה לפחות שני אנשים שהם
בעלים או באי כח ,עפ"י כתב הרשאה' של שליש אחד מן המניות של הסוג המוצא.
. 5אין להוציא מניות לקהל לשם חתימה אלא בתנאי שהסכום שצריר להפרע בשעת
הגשת הבקשה למניות יהא לפחות חמשה אחוזים מן הסכום הנומינלי של המניה' ובשעת הקצאת

מניות ימלאו המנהלים כהלכה אחרי אותן ההוראות של הסעיפים מפקודת החברות' אשר
תחולנה על הפעולה הזאת.
 .6תעודת מניח כי תתקלקל או תאבד או תושהה יש לחדשה בתשלום ידוע של לא יותר
מחמשים טיל ,לכשיקבע ,ועפ"י תנאים ידועים ,לכשיקבעו ,בנוגע להוכחות וערבות לנזקים

ככל אשר ימצאו המנהלים לנכון.
 .7אין

להוציא שום חלק מכספי החברה לקנית מניות החברה.

שעבוד

 .8לחברה תהא זכות שעבוד על כל מניה ,שעוד טרם סולק מחירה במלואו ,ביחס לכספים,
בין שהגיע זמן פרעונם ובין שלא הניע זמן פרעונם ,שתשלומם כבר נדרש או העוטרים להפרע
בזמן קבוע בעד המניה הזאת ,וכן תהיה לחברה זכות שעבוד על כל מניות ,חת ממניות שמחירו
סולק במלואו ,הרשומות בשמו של אדם פרטי להבטחת כל הכספים המגיעים לחברה ממנו או

מרכושו; אכן יכולים המנהלים להודיע בכל עת שהיא שמניה ידועה פטורה כלה או מקצתה
מהוראות סעיף זה .מקום שיש לחברה זכות שעבוד על המניה יחול השעבוד על כל הדיבידנדים
של המניה.
 .9החברה רשאית למכור ,באותו אופן שירצו בו המנהלים ,את המניות שיש לחברה
עליהן זכות שעבוד ,ואולם המכירה לא תעשה אלא אט כבר הניע זמן הפרעוו של איזה סכום

שביחס אליו קיימת זבות השעבוד ,ועברו ארבעה עשר יום אחרי שמסרו הודעה בכתב לבעלה הרשום

של המניה או לאיש שקנה זכות עליה מחמת מותו או פשיטת רגלו של הבעל הרשום של המניה,
ובה הודיעו לו כי הגיע זמן הפרעוו ודרשו מאתו לסלק את הסכום שעליו חלה זכות השעבוד
ושהניע זמן פרעונו.

 .10הכנסות המכירה תשמשנה לסלוק אותו חלק מהסכום שלהבטחתו קיימת זכות השעבוד

שהניע זמן פרעונו ,והעודף ישולם לאדם שהמניה שייכת לו ביום המכירה ,בתנאי שתשאר
וכוח השעבוד שהיתה קיימת על המניות לפני המכירה ביחס לסכומים שזמן פרעונם טרם הניע.
הקונה ירשם כבעל המניה ,ואין זה מחובחו להשגיח על אופן השימוש בהכנסות הקניה וכן לא
תהא זכותו על המניה נפגעת מחמת שהיה איזה פסול או פגם במכירה.

דרישות תשלום.
 .11המנהלים רשאים לדרוש טדי פעם בפעם מאת החברים תשלומים על חשבון הכספים
שעוד טרם סולקו בעד המניות ,בתנאי ששוט דרישה לא תעלה על רבע הסכום הנומינלי של
המניה ובתנאי שיום התשלום לא יקבע לפני עבור חדש ימים מיום דרישת התשלום האחרון,
וכל חבר חייב לשלם לחברה במועד הקבוע או במועדים הקבועים את הסכום הנדרש מטנו ע"ח
מניותיו ,בתנאי שתמסד הודעה לכל הפחות ארבעה עשר יום למפרע ושבה יפרטו את מועד
התשלום או מועדי התשלומים.
 .12שותפים במניה יהיו אחראים כלם יחד וכל אחד ואחד בפני עצמו לשלם כל דרישות
תשלומים ע"ח המניה.

 .13אם הסכום הנדרש ע"ח מניה לא שולם לפני מועדו אף לא במועדו הקבוע,

יש5ט האדם החייב רבית על הסכום המגיע ממנו לפי שער של חמשה אחוזים לטאה לשנה
החל מן היום שנועד לפרעון וכלה ביום הפרעון .אכן המנהלים יהיו רשאים לותר על תשלום
הרבית ,כלה או מקצתה.
 .14הוראות התקנות הללו בנוגע לתשלום רבית תחולנה גט על מקרי איתשלום של
איזה סכום העומד להפרע ביום קבוע עפ''י התנאים שהותנו בהוצאת המניה ,בין אם היה זה ע"ח

סכום המניה ובין ע"ח פרטיה ,באילו הניע מועד פרעונו בתקף דרישה שנעשתה והודיעו על
אודותיה

כראוי.

 .15בשעת הוצאת המניות רשאים המנהלים להנהיג הבדלים ידועים בין בעלי המניות
בנוגע לסכומי התשלומים וזמני הפרעון.
 .16אם ימצאו המנהלים לנכון רשאים הם לקבל מחבר הרוצה לשלם למפרע את הכספים

שעוד טרם נדרשו ושעור טרם סולקו ע"ח מניותיו או חלק מהם ,ורשאים הם לשלם לו על

הכספים ששולמו למפרע באופן הנ"ל או על קצתם ,רבית עד הזמן שבו היו הכספים צריכים
להפרע אלמלא שולמו למפרע ,לפי שער שיסכימו ביניהם המנהלים והחבר המשלם למפרע,
בתנאי ששער הרבית לא יעלה על שטח אחוזים לטאה טבלי הסכמת החברה באספה כללית.

העברת מניות ומסירתן.
 .17תעודת העברת מניה בחברה תחתם ע"י המעביר ומקבלההעברה ,והמעביר יחשב כאילו
נשאר בעל המניה עד הרשם שמו של מקבלההעברה בפנקס החברים ביחס למניה המועברת.
 .18מניות החברה תועברנה
המנהלים :
ע"י

בצורה

דלקמן

או בצורה רגילה או מקובלת שתאושר

ל

אני א .ב .מן תמורת הסד פ"פ )א"י( ששולם לי ע"י

נ .ד .מן )שיקרא להלן בשם מקבלההעברה( הנני מעביר בזה ,למקבלההעברה הנ''ל את
המניה )או את המניות( המסומנת )המסומנות( במספרים

של המפעל הנקרא בשם חברה

בע''מ ,להיות ביר מקבלההעברה הנ"ל ,בידי מנהלי עזבונו ,בידי אפוטרופסיו ובאי
כחו עפ"י כל התנאים שלפיהם החזקתי אני במניה בשעת חתימת כתב זה ,ואני ,מקבלההעברה
הנ''ל ,הנני מסכים בזה לקבל את המניה )המניות( הנ''ל עפ"י התנאים הנ"ל.

ולראיה באנו

על

החתום יום

לחדש

עד לחתימה וכו'.
 .19המנהלים רשאים לסרב לרשום את העברת המניות' שמחירן טרם סולק במלואו/
לאדם שאין הם רוצים בו' וכן יכולים הם לסרב לרשום העברה של מניות שעליהן יש לחברה
זכות שעבוד .המנהלים יכולים כמו כן לדחות את רישום ההעברות לטשו ארבעה עשר הימים
האחרונים שלפני האספה הכללית הרגילה המתאספת בכל שנה ושנה המנהלים יכולים לסרב
להכיר בתעודת העברה עד אשר 
)א( ישלמו לחברה תשלום שלא יעלה על  150טיל בעד ההעברה ; ועד אשר
)ב( יצרפו לתעודת ההעברה תעודה מן המניות המועברות שאליהן מתיחס החוזה
ועור הוכחות באלה שהמנהלים יובלו בצדק לדרשן למען ברר את זכותו של
המעביר להעביר את מניותיו.
 .20האפוטרופסיט ומנהלי עזבונו של בעל מניה יחידי שנפטר או' כשאין מנהלי עזבו!
או אפוטרופסים ,האנשים שיש להם זכות הנאה בתור יורשיו של בעל המניה היחידי שנפטר'
יהיו היחידים שהחברה תביר בהם בתור בעלי זכות על המניה .מניה שהיא רשומה בשם

שני בעלים או יותר' תכיר החברה רק בשותף החי או בשותפים החיים או במנהלי העזבון,
או באפוטרופסים של השותף ששבק חיים ,בתור בעלי זכות על המניה .ואם אין מנהלי עזבון
או אפוטרופסים תכיר החברה באנשים שיש להם זכות הנאה בתור יורשיו של

השותף

ששבק חיים.

 .21כל המקבל זכות על המניה כתוצאה ממיתה או פשיטת רגל של חבר' תהא לו הזכות
לכשיביא אותן הוכחות שידרשו ממנו המנהלים טדי פעם בפעם ,להרשם כחבר בקשר עם המניה
או ,במקום להרשם כחבר ,לעשות אותה העברה שהיה בעל המניה המת או פושט הרגל יבול
לעשותה .ואולם בשני המקרים יהיו רשאים המנהלים לסרב לרשום או לעכב את הרישום
ממש כאותה הזכות שהיתה להם במקרה של העברת המניה ע"י הנפטר לפני מותי א! הפושט
רגל לפני שמיטתו.

 .22כל שנעשה זכאי במניה כתוצאה ממיתה או פשיטת רנל של בעל המניה תהא
נם הזכות לקבל אותם הדיבידנדים ואת יתר הזכויות שהיה זכאי בה! אילו היה הוא הבעל
הרשום של המניה אלא שלפני שנרשם כחבר לא יהא זכאי על ידי אותה מניה ליהנות מכל
זכות חבר לגבי אספות החברה.
לו

הפקעת מניות.
 .23חבר שלא ישלם כל דרישת תשלוט או שיעור הימנה במועד הקבוע יוכלו המנהלים
כל זמן שהסכום הנ"ל כלו או מקצתו אינו נפרע' למסור 5ו הודעה ולדרוש טמנו לשלם את
החלק הבלתי נפרע מסכום הדרישה או משעור התשלום יחד עם הרבית שנוספה על חוב זה.

 .24ההודעה תקבע יופי לא מוקדם מארבעה עשר יום מיום ההודעה שבו או לפניו

צריו להעשות התשלום שהוזכר במודעה ותפרט שבמקרה של אי תשלום במועד הקבוע או קודם
לבן תהיינה המניות שעליהן באה הדרישה צפויות להפקעה.

 .25אם לא ימלאו אחרי הדרישות שבהודעה הנ"ל יכולים המנהליט להחליט שבעל
המניה שעליה הודיעו בהודעה יפסיד את המניה בכל ופן לאחר מסירת המודעה ולפני שישלם
את התשלום הנדרש במודעה.

 .26מניה שהופקעה יכולה להמכר או להמסר באפן אחר באותם התנאים שימצאו המנהלים
לנכה ,ובכל עת שהיא
שהמנהלים ימצאו לנכון.

לפני המכירה יכולים

המנהלים

לבטל את ההפקעה

באותם תנאים

 .27טי שהופקעו מניותיו יחדל להיות חבר בשל המניות המופקעות ואולם למרות זה
ישאר אחראי לשלט לחברה את הכספים שבשעת ההפקעה היו מניעים ממנו לחברה בשל המניות;
אכן אחריותו תחדל אחרי שהחברה תקבל את הסכום הנומינלי של המניות במלואו.

 .28הצהרה בכתב ובשבועה שהמצהיר הוא מנהל החברה וכי מניה הופקעה בחק כיום

קבוע בהצהרה תתקבל כהוכחה מספיקה על העובדות הנאמרות בה נגד כל מי שיבוא לתבוע
את המניה; וההצהרה הנ''ל יחד עם קבלה מאת החברה על המחיר ששולם בעד המניה
בשעת מכירתה או העברתה ,מקום ששולם מחיר ,תשמשנה הוכחה מספקת לזכות על המניה
והאדם שלו נמכרה או נמסרה המניה ירשם כבעל המניה ולא יהיה חייב לדאוג לשמוש בכספי
הקניה ,אם היו כאלה ,וכן לא תהא זכותו על המניה נפגעת מחמת כל פסול או פגם בהפקעתה,
במכירתה או

במסירתה.

 .29הוראות התקנות הללו בנידון הפקעה תחולנה נם על מקרים של אי תשלום סכום
ידוע שלפי תנאי נתינת המניה מניע זמן פרעונו במועד הקבוע בין אם היה זה על חשבון סכום

המניה ובין אם היה זה בתורת פרטיה  ,כאילו היה סכום זה עוטר להפרע בתוקף דרישת תשלום
שנמסרה והודיעו על אודותיה כחק.

המרת

מניות בסטוק

 . 30באישור החברה שנתקבל לפני כן באספה כללית רשאים המנהליט להמיר מניות
שנפרעו בשלמותן ,בסטוק וכן דשאים הם באשור כנ"ל להמיר שנית את הסטוק במניות שנפרעו
בעלות איזה סכום שהוא.
 .31בעלי סטוק רשאים להעביר את הסטוק כלו או מקצתו באותו האופן ובהתאם לאותן
התקנות או בקרוב לזה ,כפי שירשה מצב הדברים ,ממש כשם שהיו יכולים להעביר ,לפני ההמרה,

את המניות שמהן נוצר הסטוק; אכ 1יכולים המנהלים לקבוע מדי פעם בפעם את הכמות
המינימלית של הסטוק שיש להעבירה ולהגביל או לאסור העברת כמויות קטנות מאותו המינימום
אלא שהמינימום לא יעלה על הסכום הנומינלי של כל מניות שמחן נוצר הסטוק.
 .32לבעלי סטוק יהיה ,בהתאם לשעור הסטוק הנמצא בידם ,אותן הזכויות וההנחות
בנוגע לדיבידנדים ,זכות רעה באספות החברה וענינים אחרים באילו החזיקו במניות שמה:
נוצר הסטוק .אכן הזכויות וההנחות הללו,חוץ מזכות ההשתתפות בדיבידנדים ובריחים של

החברה ,לא תרכשנה ע"י חלק של סטוק אשר אילו היה במניות לא היה נותן לבעליו אותה
הזכות או אותה ההנחה.

 .33אותן התקנות של החברה ,חוץ מאלה הדנות בתעודות מניה למוכ"ז ,החלות על מניות
ששולמו תחולנה נם לגבי סטוק והמלים "מניות'' ו"בעלמניות'' הנזכרות בהן תכלולנה נם "סטוק
ו"בעל סטוק".

תעודות מניה למוכ"ז.
 .34החברה רשאית להוציא תעודותמניה למוכ"ז ובהתאם לכר יכולים המנהלים עפ"י
הכרעת דעתם הם להוציא תעודתמניה למוכ''ז חתומה בחותמת החברה ונושאת בולים כחק.

כזאת יוכלו המנהלים לעשות ביחס לכל מניה ששולמה במלואה :ואחרי שהבעל הרשום יגיש
בקשה בכתב ויביא את כל ההוכחות שהמנהלים ידרשו ממנו לשם הוכחת זהותו של החותם על
הבקשה ואחרי שיקבלו תעודה של המניה )אם קיימת כזאת( בצרוף מס הבולים הדרוש בעד

תעוות המניה למוכ"ז ובצרוף תשלום כפי שידרשו המנהלים מזמן לזמן ,תצהיר התעודה
שהטוב"! הוא בעל המניות הנזכרות בה וע"י תלושים או באפן אחר יכולה היא לקבוע סדר
חשלום הדיבידנדים או הנספים האחרים בעד המניות הכלולות בתעודה.
 .35בעל תעודת מניה למוכ"ז אשר ימסור את התעודה לחברה לשם בטילה ואשר ישלם
את הסכום שיקבעו המנהלים טדי פעם בפעם תהיה לו הזכות שירשמו את שמו בתור חבר
בפנקס החברים לנכי המניות הנכללות בתעודה.

 .36בעל תעודת מניה למוכ"ז אשר ימסור את התעודה לחברה לשם בטולה ואשר ישלם
את הסכום שיקבעו המנהלים מרי פעם בפעם תהיה לי הזכות שירשמו אח שטו בתור חבר בפנקס

החברים לגבי המניות הנכללות בתעודה.
.37

בעל תעודת מניה למוכ"ז רשאי להשליש את התעודה במשרד החברה בכל עת שירצה,

וכל זמן שהתעודה נשארת מושלשת כנ''ל תהיה לטשליש אותה הזכות לחתום על דרישת לקרוא
לאספת החברה .להשתתף בה ולהביע דעה בה ולהשתמש בשאר הזכויות הניתנות לחבר באספה
הנקראת אחרי עבור שני ימים שלמים מיום ההשלשה כאילו היה שמו רשום בפנקס החברים בחור
בעל המניות הנכללות בתעודה המושלשת .רק אדם אחר יוכר בתור משליש תעודת מניית

למוכ"ז .החברה תהיה חייבת להחזיר את התעודה למשליש אם יתן זה הודעה בכתב שני ימים
למפרע.
.38

פרט למקרים שהותנה בהם בפירוש אחרת,

לא

יוכל אדם לחתום בתור בעל תעודת

מניה למוכ''ז על דרישה לקרוא לאספת החברה ולא יוכל להופיע באספה ולהביע בה דעה ולא יוכל
להשתמש בזכויות אחרות של חבר באספות החברה ולא תהיה לו הזכות לקבל הודעות מהחברה;
ואולם בעל תעודת מניה למוכ''ז תהיינה לו בכל יתר המובנים אותן הזכויות וההנחות האחרות
כאילו היה שמו בפנקס החברים בתור בעל המניות הכלולות בתעודה והוא יחיה חבר בחברה.

 . 39המנהלים רשאים ,אם ימצאו לנכון ,להתקין מדי פעם בפעם תקנות ברבר התנאים
שעל פיהם תנת! תעודת מניה חדשה או תלוש במקרה שהתעודה או התלוש המקוריים נתקלקלו,
אבדו

או

נשחתו.

מניות הנתונות לפדיון.
 .40החברה תוכל ,בהתחשב עם הוראות פקודת החברות' או כל שנוי שיבוא בה ושיהא
נוהנ באותו הזמן ,להוציא מניות בכורה הנתונות לפדיון ולפדותן.

שנוי הקרן.
 .41רשאים המנהלים באישור החלטה מיוחדת של החברה להגדיל את קרן המניות באותו
סכום אשר יחולק למניות באותם הערכים שההחלטה תורה.

 . 42אם לא ניתנו הוראות אחרות ע"י ההחלטה המרשה את הגדלת קרן המניות יוצעו
כל המניות החדשות לפני ההוצאה לאנשים שביום ההצעה יש להם הזכות לקבל מאת החברה
הודעות ברבר אספות כלליות ביחס שוה לסכום המניות הקיימות שיש לחם זכות עליהן ,עד
כמה שמצב הדברים ירשה .ההצעה תבוא בצורת הודעה אשר תפרט את מספר המניות המוצעות

ואשר תקבע זמן שאם לא תתקבל בו ההצעה יחשב הדבר לסרוב ,וכעבור אותו הזמן או אחרי
שתתקבל חשובה מאת האדם שאליו נערכה ההצעה שבה הוא מסרב לקבל את המניות המוצעות,
יוכלו המנהלים לעשות במניות החדשות כפי שימצאו לטוב ולטועיל לחברה ,כמו כן יוכלו

המנהלים לעשות כנ"ל בכל מניה חרשה אשר ,לרעתם של המנהלים ,אי אפשר להציעה באפן

נוח עפ"י סעיף זה מחמת היחס אשר למניות החדשות אל המניות המוחזקות בידי אנשיט
שיש להם הזכות לקבל הצעה על המניות החדשות.
 .43המניות החדשות תהיינה נתונות ?אותו ההוראות עצמן בדבר תשלום דרישות,
זכות עקול ,העברה ,מכירה ,הפקעה וכו' ,החלות על המניות של הקרן המקורית.
. 44עפ''י החלטה מיוחדת רשאית החברה 
)א( לאחד ולחלק מחדש את קרן מניותיה למניות בנוח ערר יותר גדול מערך המניות
הקיימות ;

)ב( לחלק ע''י חלוקה מחודשת של מניותיה הקיימות כלן או מקצתן ,את קרן
מניותיה כלה או מקצתה למניות בנותערד יותר קטן מן הערר הנקבע ע''י
תזכיר ההתאגדות ,ואולם כל זה יעשה בהתאם להוראות פסקא )ד( מסעיף
קטן ) (1של סעיף  43מפקודת החברות;
)נ( לבטל מניות שביום התקבל ההחלטה לא נלקחו או ששום אדם לא הסכים לקחתן;
)ד( להפחית את קר! מניותיה באותו אפן ובאותם התנאים ובקבלת אוחו האשור
שהחוק ידרשם.

אספות כלליות.
 (1) .45האספה הכללית המיסדת של החברה תעדר במועד הנקבע בסעיף  62מפקודת
החברות.
)(2

אספה כללית תעדר אחת לשנה לא יאוחר מחמשה עשר חודש אחרי האספה

הכללית האחרונה ובמקום שיקבע ע''י החברה באספה כללית ,ובמקרה שלא נקבע הזמן
והמקום ,תערך האספה באותו יום בחדש הבא אחרי החדש שבו חל יום השנה לחוסר החברה
ובמקום שיקבע ע''י המנהלים .אם לא נערכה אספה כללית כנ"ל תעדר אספה בחרש שלאחרי זה
ושני חברים יכולים לקראה ע"ח החברה ובכל האפשר באותו האפן שבו צריכות אספות להקרא
ע''י המנהלים.

 .46האספות הכלליות הנ"ל תכונינה אספות רגילות .כל האספות הכלליות האחרות
תכונינה אספות יוצאות מן הכלל.

 .47כל אימת שימצאו המנהלים לנכון רשאים הם לקרוא לאספה כללית יוצאת
וכן תקראנה אספות כלליות יוצאות מן הכלל עפ''י דרישה או' אם לא יעשה הדבר ,ע''י
הדורשים עצמם כנאמר בסעיף  63מפקודת החברות .אם בזמן מן הזמנים 5א ימצאו בפלשתינה
)א"י( מנהלים במספר מספיק היכולים ליצור קוורום ,יוכלו כל מנהל או כל שני חברים של
החברה לקרא לאספה כללית יוצאת מן הכלל עד כמה שאפשר באותו האפן שבו יכולים מנהלים
מן הכלל,

לקרוא לאספות.

הדיון באספות כלליות.

 .48הודעה מוקדמת של שבעה ימים לפחות ,למעט היום שבו נמסרת ההודעה
ולרבות היום שעליו .נמסרה ההודעה ,אשר תפרט את המקום ,את היום ואת
השעה של האספה ,מהותה הכללית נם כל שאלה מיוחדת ,אם תעמוד בסדר היום שאלה
מיוחדת  ,תנתן באפן שהוזכר לקטן או באפן אחר ,לכשיקבע ,ע''י החברה באספה כללית
לאנשים אשר עפ''י תקנות החברה זכאים הם לקבל הודעה כזאת מהחברה .אכן העובדה שאחד
החברים 5א קבל את ההודעה לא תפסול את המו''מ באספה כללית .נוסף ע 5כל אפ! קבוע
אחר של מסירת הודעה בדבר אספה כללית תנת! הורעה לפחות שבעה ימים מראש ע''י פרסומה
של ההודעה בעתון הנפוץ באזור שבו פועלת החברה.
 .49ואלה הם הענינים שיחשבו לענינים מיוחדים :
הענינים הנידונים באספה כללית יוצאת מן הכלל וכל הענינים הנידונים באספה רגילה'

חוץ מאשור דיבידנדים ,עיון בחשבונות ,מאוזנים והרוה"ח הרגיל של המנהלים ושל טכקרי

החשבונות ,בחירת מנהלים ופקידים אחרים במקום אלה היוצאים עפ"י התור וקביעת שכרם
של מבקרי החשבונות.

 . 50אין לפתוח בשוט מו"מ באספה כללית אלא אם כ 1יהיה נוכח מנין חוקי בשעה

שהאספה נגשת לכך .ומלבד במקרים שבהט מותנה כאן אחרת /יתהווה מנין חקי בשעה שיהיו
נובחים בעצמם או ע''י באיכח )א(  3חברים בגופם ו )ב( הברים אשר יש להם רבע מספר
הקולות של החברה.

 .51אם בעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאספה לא ימצא המנין החוקי ,תתבטל
האספה אם נקראה עפ''י דרישת חברים .במקרה אחר תדחה האספה לשבוע אחד לאותו היום

ולאותה השעה ולאותו המקום ,ואם באספה השניה לא ימצא מנין חוקי כעבור חצי שעה מן
המועד הקבוע לאספה  /יחשבו החברים הנוכחים למנין חוקי.
 .52היו"ר של מועצת המנהלים או כל אדם אחר שנתמנה למטרה זאת ע"י מועצת
המנהלים ישב ראש בכל אספה כללית של החברה.

 .53אם אין יו"ר כזה או אט לא יבוא לאספה אחרי עבור חמשה עשר רגע מן השעה
הקבועה לאספה או אם לא ירצה להיות היו"ר באספה ,יבחרו החברים הנוכחים מתוכם איש אחד
והוא

יהיה היו"ר.

 .54רשאי היו"ר בהסכמת אספה שיש בה מנין חוקי לדחות את האספה טרי פעם בפעם
וממקום למקום ,ומחובתו לעשות זאת אם האספה תדרוש זאת .אכן באספה שנדחתה אין לרון

בענינים אחרים מלבד בענינים שלא נגמרו באספה שבה הוחלט ע 5הדחיה .במקרה שאספה
נדחית לעשרה ימים או ליותר ,יודיעו על דבר האספה שנדחתה כמו שמודיעים בדבר אספה

ראשונה .מלבד במקרה האחרון אין מן הנחו? להודיע ברבר הדחיה או בדבר הענינים
העומדים על סדר היום של האספה שנדחתה.

 .55הצעת החלטה שהעמידוה להצבעה באספה כללית תוחלט בהרמת ידים ,מלבד
נדרשה הצבעה חשאית ע"י לא פחית משלושה הברים ,בין שהדרישה באה לפני שהודיעו על
תוצאות ההצבעה ובין שהדרישה באה לאחר שהודיעו על תוצאות ההצבעה ,וכשלא היתה דרישה
להצבעה חשאית  הרי הכרות היו"ר כי ההחלטה נתקבלה בהרמת ידים או פה אחד או ברוב
אם

מסויים או שנדחתה והערה שנרשמה בענין זה בספר הפרטיכלים של החברה ,ישמשו ערות

חותכת על עובדא זו ולא יהא צורך להוכיח מה מספר הקולות או מכסת הקולות .שניתנו בער
הצעת ההחלטה או נגדה.
.56

אם נדרשה הצבעה חשאית נהק תעשה ההצבעה כפי הוראות היו"ר ותוצאות ההצבעה

תחשבנה להחלטת האספה שבה נדרשה ההצבעה החשאית.
 .57במקרה שמספר הקולות בעד וכנגד שוה ,בין אם ההצבעה היא בהרמת ידים ובין
אם היא חשאית ,תהיה ליו"ר האספה שבה הצביעו המשתתפים בהרמת ידים או בהצבעה חשאית
זכות דעה נוספת או זכות דעה מכרעת.
.58

הצבעה חשאית הנדרשת לשם בחירת יו"ר או בשאלת דחית האספה תערך מיד .הצבעה

חשאית הנדרשת לשם ענין אחר תערך בזמנים שונים כפי שיורה יו"ר האספה.
דעות
.59

החברים.

בשעת הרמת ידים תחיה לכל חבר הנוכח בנופו זכותדעה אחת ,בהצבעה חשאית

תהיה לכל חבר זכותדעה אחת לכל מניה השייכת לו.

 .60במקרה של בעליםשותפים למניה תתקבל דעתו של ראש השותפים הניתנת בנופו או
על ידי בא כתו ולא תתקבל דעתם של יתר השותפים .ולמטרה זו תקבע השאלה מי הוא ראש
השותפים עפ"י הסדר שבו רשומים השמות בפנקס החברים.

 .61חבר חולה ברוחו או שבית משפט שיש לו שפוט בעניני טרוף דעת הוציא עליו צו,
רשאי להצביע ביז בהרמת ידים ובין בהצבעה חשאית ע"י בא כח הועד המפקח עליו או אפטרופסיו

או אדם אחר הממלא תפקיד ש 5וער או אפטרופוס בזה שנתמנה ע"י בית המשפט הנ"ל וכל
ועד או אפטרופוס או אדם אחר כנ"ל רשאי להצביע ע''י בא

כח

בהצבעה חשאית.

. 62חבר לא יהיה רשאי להצביע באספה כללית אלא אם כן שלם את דרישות התשלום
ואת כל הסכומים המניעים מטנו באותו הזמן בעד מניות בחברה.
.63

בהצבעה חשאית יכול חבר להצביע בי! בעצמו או ע''י בא כחו.

 .64השטר הממנה בא כח יהיה בכתב ויחתם ע''י הטמנה או ע"י בא כחו שיש לו סמכות
בכתב .ואם הממנה הוא חברה יעשה המנוי בכתב חתום בחותמתו או בידו של פקיד החברה או
ב"כ שיש לו הסמכות לעשות כן .שוט איש לא יופיע בתור ב"כ אלא אם כן יש לו הזכות
להיות נובח ולהצביע בשל זכותו הוא באותה אספה שבה הוא משמש בא כח או אט נתמנה

לשמש באספה הזאת בתור בא כחה של החברה.
 .65שטר המנוי של בא כח ויפוי הכח או תעודה אחרת שעל פיה נחתם כתב המנוי או
העתקה מיפוי כח כזה מאושרת ע"י הנוטריון יופקד במשרד הרשום של החברה לא פחות
מארבעים ושמונה שעות לפני קריאת האספה שבה חושב להצביע האדם הנזכר בשטר המנוי,
ואם לא נעשה כן לא יהיה לכתב המנוי תקר חוקי.
.66

כתב

מנוי

של

ב"כ יעדר בצורה דלקמן או בצורה אחרת שתתאשר ע"י המנהלים:
חברה בע"מ

אני מ בתוך חבר בחברה בע"מ ,ממנה
בתור ב"כ להצביע למעני ובשמי באספה הכללית

ט

בזה את

)הרגילה או היוצאת מן הכלל( של החברה )כפי שיחייב העניו( שתערר ביום
לח'

ובכל אספה
נחתם

נדחית.
היום

לח'
חותמת.

מנהלים.
.67
תזכיר

מספר המנהלים ושטות המנהלים הראשונים יקבע בכתב ברוב דעות של החתומים על
ההתאגדות.

.68

שכר המנהלים יקבע טדי פעם בפעם ע"י החברה באספה כללית.

 .69הכשרתו של מנהל תהא קנינו במניה אחת לפחות בחברה וחובתו תהיה למלא אחרי
הוראות סעי!*  71של פקודות החברות.

סמכויותיהם וחובותיהם של מנהלים.
 .70המנהלים ינהלו את עסקי החברה והם יוכלו לשלם את ההוצאות שהוצאו ברישום
החברה ויסודה ולהשתמש בכל הכוח אשר ,עפ"י פקודת החברות או עפ''י הקונים של הפקודה
הנוהגים מזמז לזמן או עפ"י התקנות הללו' אין הוא נתון לחברה באספה כללית .אבן כוחם
זה יהא כפור לכל התקנות הללו' להוראות הפקודה הנ"ל ולתקנות אשר לא תהיינה סותרות את
התקנות וההוראות הנ"ל אשר תקבענה ע"י החברה באספה כללית .ואולם שום תקנה שנעשתה
ע"י החברה באספתה הכללית לא תוכל לבטל את תקפו החוקי של מעשה שנעשה ע"י המנהלים
קודם לכן ואשר היה חוקי אילו לא נעשתה התקנה הנ"ל.
.71

המנהלים רשאים למנות מזמן לזמן אחד או יותר מביניהם בתור מנהל עסקים ראשי

או מנהל העסקים לאותו המועד ובאותו השכר ,בתורת משכורת או בתורת דמי עמילות או
השתתפות ברוחים או במקצת בצורה אחת ובמקצת בצורה אחרת ,כפי שימצאו לנכון ,ומנהל

שנתמנה כנ"ל לא יהיה ,כל וטו שהוא משמש במשרתו ,כפוף לתקנות בנידון ההפטרות עפ"י חור
ולא יבוא בחשבון בשעה שיקבעו את החור להתפטרות המנהלים; טנויו ינטר מאליו בעקב

חדלו מפני איזו סבה שהיא להיות מנהל או אם תחליט החברה באספה כללית שיחדל לשמש
במשרתו בתור מנהל עסקים ראשי או בחור מנחל העסקים.

 .72סכום הכספים שעודנו בלתי נפרע ואשר המנהלים יוכלו ללוות או לאסוף לצרכי

עסקי החברה ,שלא בדרך הוצאת קרו מניות ,אסור לו שיעלה בכל עת שהיא בלא הסכמת
החברה באספה כללית

על

קרן המניות שהוצאה ע"י החברה.

 . 73המנהלים ימלאו אחרי הוראות פקודת החברות ואחרי כל התקונים של הפקודה
שיהיו בתקפם טרי פעם בפעם וביחוד ימלאו אחרי ההוראות בנוגע לפרטים דלקמן; רישום פרטי
משכנתאות ושעבודים הנוגעים לנכסי החברה או שנעשו ע"י החברה ,החזקת פנקס המנהלים

ומסירת הודעה שנתית לרושם החברות ומסירת מודעה לו בדבר כל איחוד של קרן המניות
או הנרלתו או בדבר המרת מניות בסטוק והעתקות מן ההחלטות המיוחדות והעתקה מפנקס

המנהלים והודעות בדבר כל שינויים שיעשו בו.
. 74המנהלים יצוו לרשום בספרים מיוחדים פרטים :
)א( בדבר כל הפקידים שנתמנו ע"י המנהלים;
)ב( בדבר שמות המנהלים הנוכחים בכל אספה של מנהלים ובכל אספה של ועדת
)נ(

מנהלים:
בדבר כל ההחלטות והויכוחים באספות של החברה ושל המנהלים ושל כל ועד
מנהלים וכל מנהל שנוכח באחת האספות של המנהלים או של ועדת מנהלים יחתום
את שמו בפנקס המיוחד למטרה וו.

החותמת.
 . 75אין לטבוע את חותמת החברה על שום כתב אלא בתוקף החלטה של מועצת המנהלים
ולכה''פ בנוכחותם של שני מנהלים והמזכיר או אדם אחר שימנו המנהלים לצורר זה .ושני
המנהלים הללו והט1כיר או האדם האחר הנ"ל יחתמו כל כתב שעליו הוטבעה חותמת החברה
בנוכחותם.

פסולי מנהלים
.76

משרת מנהל
)א(

תתפנה אט

המנהל 

יחדל להיות מנהל בתוקף סעיף  71של פקודת החברות :או

)ב( אם הוא מקבל בחברה משרה אחרת בשכר חוץ ממשרת מנהל עסקים ראשי או
מנהל עסקים; או
)נ( פשט את הרגל; או
)ד( אם הוכרז כחסר רעה או אם הלה ברוחו; או
)ה( אם הוא מעונין או משתתף ברוחים ע"י איזה חווה עם החברה:

בתנאי ששום מנהל לא יפנה את משרתו לרגלי היותו חבר בכל חברה שעשתה
עבורה בשביל החברה שהוא אחד ממנהליה .אכן מנהל לא יצביע בקשר עם חווה כזה או עבודה
כזאת ,ואם הצביע אין מביאין את קולו בחשבון.

תור המנהלים.
 .77באספה הרגילה הראשונה של החברה יתפטרו כל המנהלים ממשרתם ובאספה הרגילה
בכל שנה ושנה ולאחריה יתפטר שליש ממספר מנהלים ביום ההוא ואם מספר המנהלים אינו

שלושה או אינו מספר כפול מזה ,יתפטרו מנהלים במספר הקרוב ביותר לשליש .ואולם שום
מנהל לא ישאר במשרתו יותר מחמש שנים טבלי שיבחר שנית ע"י החברה באספה הכללית.
 .78המנהלים שיתפטרו בכל שנה יהיו אלה ששמשו במשרתם במשך הזמן הארוך ביותר
מאז נבחרו באחרונה .אר בשעה ששאלת ההתפטרות היא בי! אנשים שהיו למנהלים באותו היום
הוחלט השאלה עפ"י גורל ,חיץ אם יבואו המנהלים לירי הסבם אחר ביניהם.
 . 79מנהל המתפטר יוכל להבחר שנית.
 . 80תוכל החברה באספה כללית שבה מתפטר מנהל באופן הנ"ל למלא את המשרה
המתפנית ע"י בחירת אדם אחר למשרה הנ"ל.
 .81אס באספה שבה צריכה להערך בחירת מנהלים לא ימלאו את המשרות שנתפנו

בעקב התפטרות המנהלים ,תדחה האספה לאותו היום בשבוע הבא והיא תערך באותה השעה
ובאותו המקום ,ואפ נם באספה הבאה לא מלאו את מקום המנהלים המתפטרים יחשבו המנהלים
המתפטרים או אלה שלא נתמנו אחרים במקומם באילו נבחרו שנית באספה שנדחתה.
.82

החברה רשאית טדי פעם בפעם באספה כללית להנר.יל או להפחית את מספר המנהלים

וכן תוכל לקבוע את שטת החור שבו יפנו את משרותיהם המנהלים שמספרם הוגבל או הופחת.

 .83אם תתפנה משרה רדד מקרה במועצת המנהלים יכולים המנהלים למלאה ,אכן האיש
שנבחר על ידם יצטרך להתפטר באותו הזמן שבו היה צריך להתפטר אילו נבחר באותו היום
שבו נבחר באחרונה המנהל שאת מקומו הוא ממלא.

 .84המנהלים כוחם יפה למנות אדם טרי פעם בפעם ובכל עת שהיא בתור מנהל נוסך*
אשר יצטרך להתפטר ממשרתו באספה הכללית הרגילה הבאה אלא שיהא זכאי להבחר שנית
באספה הזאת בתור מנהל נוסף.

 .85החברה יכולה עפ"י החלטה יוצאת מהכלל להוציא את אחר המנהלים לפני כלות טועד
משרתו ותוכל עפ"י החלטה רגילה למנות אדם אחר במקומו .האדם שנתמנה כנ"ל יצטרר להתפטר
באותו היום שבו צריך היה להתפטר אילו נתמנה הוא מנהל ביום שבו נבחר באחרונה
האיש שאת מקומו הוא ממלא.

פעולות המנהלים.
 .88המנהלים יכולים להתאסף יחד לשם הנהלת העסקים של החברה ויכולים הם לדחות
את אספותיהם ולסדרן באופן אחר כפי שימצאו למתאים .כל שאלה שתתעורר באחת האספות
הוחלט עפ"י רוב דעות.
במקרה שמספר הדעות בעד וכנגד שוה ,תהיה למנהל וכוח דעה שניה או זכות דעה מכרעת.
מנהל יוכל לקרוא לאספת מנהלים בכל עת שהיא ואם ידרוש כזאת חייב המזכיר לעשות כר

. 87המנין החוקי הנחוץ לשם הנהלת עסקי המנהלים יוכל להקבע ע"י המנהלים ואם לא
נקבע כנ"ל יהא המנין החוקי שלשה ,אט מספר המנהלים הוא יותר משלושה.
 .88אם נתפנה מקום במועצת המנהלים רשאים המנהלים בכל ואת לפעול :אכז אם ירד
מספרם ועמר על פחות ט! המספר שנקבע בתקף התקנות של החברה בתור קוורום

המנהלים הדרוש ,יכולים המנהלים הנשארים לפעול לצורר הגדלת טספר המנהלים ער כדי
המספר ההוא או כדי להזמין אספה כללית של החברה ,אד לא למטרה אחרת.

 .89המנהלים יכולים לבחור ביו"ר לאספותיהם ולקבוע את הזמן שבו ישמש היו"ר
במשרתו .ואולם אם לא נבחר יו"ר כנ"ל או במקרה שהיו"ר אינו נובח באחת האספות כעבור
חמשה רגעים מהתחלת המועד שנקבע לאספה ,יוכלו המנהלים הנוכחים לבחור אחד מתוכם
ליו"ר האספה.

.90

המנהלים יכולים למסור

את

יפוי כחם או מקצתו לועדות מורכבות מחבר או מחברים

של מועצתם כפי שימצאו לנכון; כל הועדות שתוצרנה כנ"ל חייבות למלא אחרי כ 5ההוראות
שתוטלנה עליהן ע"י המנהלים בשעה שתבאנה להשתמש ביפוי הכוח שהועבר אליהן כנ"ל.

 .91ועדה יכולה לבחור ביו"ר לאספותיה .אם לא נבחר יו"ר כנ"ל או אם היו"ר אינו
נוכח באחת האספות כעבור חמשה רגעים מהתחלת המועד שנקבע לאספה יוכלו החברים הנוכחים
לבחור באחר מביניהם ליו''ר האספה.
 .92ועדה יכולה להתאסף ולדחות את אספותיה כפי שתמצא לנכון ,כל השאלות שתתעוררנה
באחת האספות תוחלטנה עפ"י רוב רעות החברים הנוכחים ובמקרה שמספר הדעות בעד וכנגד
הוא שוה תהא ליו"ר דעה נוספת או מכרעת.
 .93כל הפעולות הנעשות ע"י אספת מנהלים או ע''י אספת ועדה של מנהלים או ע''י כל
איש המשמש בתור מנהל תהיינה חוקיות נם אם יתגלה אח''כ בי היה איות פגם במנוי המנהלים
האלו או האנשים המשמשים כאמור או שכלם או אחד מהם היו פסולים ,כאילו נתמנה האיש הנ"ל
כחק וכאילו היו לו ההכשרות הדרושות להיות מנהל.

דיבידנדים וקרן שמורה.
 .94החברה יכולה לקבוע דיבידנדים באספתה הכללית ואולם אי! הדיבידנדים יבולים
לעלות על הסכום המוצע ע"י המנהלים.
.95

המנהלים רשאים לשלם 5חכרים טרי פעם בפעם דיבידנדים של עראי באותה טרה

שמנהלי החברה ימצאוה מתאימה לרוחי החברה.
.96

אי! לשלם דיבידנדים אלא מתור כספי הדוחים.

 .97כל הדיבידנדים יקבעו ויסולקו בהתאם לסכומים שנפרעו על חשבו! המניות ,בהתחשב
עם זכויותיהם של אנשים /אם יש כאלה /שהם בעלי מניות בנות וכויות מיוחדות בנוגע

לדיבידנדים /ואמנם אם לא שולם שום כסוי על כל מניה של החברה ,יכולים לקבוע את
הדיבידנדים ולשלם לפי סכומי המניות .הסכומים ששולמו על מניות בטרם שהוצאו דרישות
תשלוט והמכניסים רבית לא יחשבו לצורר הסעיף הזה כסכומים שנפרעו ע''ח המניה.

 .98לפני שיציעו המנהלים קביעת דיבידנדים יפרישו מן הרוחים של החברה סכום

ידוע ,לא פחות מעשרה אחוזים למאה מן הרוחים הנקיים של החברה במשר השנה הקודמת,
כפי שימצאו למתאים ,בתורת קרן שמורה או קרנות שמורות /והקר! הזאת תשמש לפי החלטת
המנהלים לצרכים יוצאים מן הכלל או לשם קביעת דיבידנדים ושינוים /או לשם כל מטרה
אחרת שמותר עפ"י החוק להוציא למענה את רוחי החברה ועד שישתמשו בה כנ"ל ישקיעו את
הכספים /לפי החלטת המנהלים /בעסקי החברה או בהשקעות אחרות /לא במניות החברה /כפי
שימצאו המנהלים לטוב מדי פעם בפעם:
בתנאי ששום דבר האמור בסעיף זה לא יכריח את המנהלים להפריש סכום ידוע בתור
קרןמלואים כל זמן שקרן המלואים של החברה שקולה כנגד הקרן המסולקת שלה.

. 99במקרה שאנשים אחדים רשומים בתור שותפים במניה יוכל כל אחר מן האנשים
האלה לתת קבלה חוקית בעד כל דיבידנדים ששולמו על חשבון המניה.
.100

ההודעה בדבר הדיבידנד שנקבע תמסר באופן הנובר לקטן לכל האנשים הזכאים

לקבל חלק מן הדיבידנד.
כספי הדיבידנדים.

.101

החברה לא תשלם רבית

.102

המנהלים יסדרו שינהלו פנקסים וחשבונות בהתאם להוראות פקודת החברות' או

על

פנקסיחשבונות.
בהתאם לכל הקונים שיעשו בפקודה הנ"ל ואשר יהיו בתקפם בשעתם,

. 103המנהלים יחליטו טדי פעם בפעם איר ובאיזו טרח ובאיזה זמן ומקום ועפ"י
איוו תנאים או תקנות יהיו בל פנקסי החברה וחשבונותיה או פנקסים ידועים פתוחים לבקורת
החברים שאינם מנהלים ,ולחבר שאינו מנהל לא תהא זכות העיון בכל פנקס או חשבון או

מסמך של החברה אלא אם ניתנה לו זכות זו ע"י החוק או אם הורשה לכך מאת המנהלים או
ע"י החברה באספה כללית.

בקורת החשבונות.
 .104יש לפנות מבקרי חשבונות ,ותפקידיהם יהיו קבועים עפ"י תקנות פקודת החברות או
כל תקון שיעשה בהן ויהא נוהג באותה שעה.

דמי עמילות
 . 105החברה רשאית לשלם דמי עמילות לכל איש ואיש בתורת שכר על חתמו או
על הסכימו לחתום על מניות החברה ,גני :באופן מוחלט או על תנאי ,או על החתימו או על
הסכימו להחתים אנשים ,בין באופן מוחלט או על תנאי' על מניות של החברה ,בתנאי שדמי
העטי5ות הללו 5א יעלו על עשרה אחוזים מערד המניות הנידונות או סכום השוה לזה ודמי
העמילות האלה יש לפרעם במזומנים או במניות החברה בין מסולקות ובין מסולקות במקצת או
חלק בצורה אחת וחלק בצורה אחרת.

הודעה.
 .106החברה יכולה למסור הודעה לחבר בין ע"י מסירה לידו או ע"י משלוח
עפ"י הכתבת הרשומה של החבר ואם אין לו כתבת רשומה בפלשתינה )א"י( עפ"י
בפלשתינה )א"י( אם יש כזאת שמסר לחברה ,לשם מסירת הודעות אליו; אם נשלחה
ע"י הדואר ,תחשב ההודעה כאילו נמסרה בהלכה אם יכתבו את הכתובת הנבונה ,ידביקו
וישלחו ע"י הדואר את המכתב המכיל את ההודעה ,ואם לא הוכח ההיפר ,תחשב המסירה כאילו

בדואר
הכתבת
הודעה
בולים

נעשתה בזמן שבו היה המכתב נמסר בדרך הרגילה ע"י חדאד.
.107

כשאין

לחבר כתובת רשומה בפלשתינה )א"י(

והוא לא מסר לחברה כתבתו

בפלשתינה )א"י( שלפיה ישלחו אליו את ההודעות' יערכו אליו הודעה ויפרסטוה בעתון
הנפוץ בסביבה הקרובה של המשרד הרשום של החברה והודעה בזאת תחשב כהודעה שנמסרה
לו כחוק ביום שהיא מתפרסמת.

. 108לשותפים במניה יכולה החברה למסור הורעה בשלחה הורעה לשותף ששטו הוזכר
ראשונה בפנקס לגבי אותה מניה.

 .109לאנשים שיש להם זכות על מניה לרגלי מיתה או פשיטת רגל של חבר תמסור
החברה הודעה מתור שתשלח אותה בדואר בתור מכתב נושא בולים ערוך אליהם בשמם או

ערוד אליהם בחור ב''כ החבר המת או אפוטרופוס של פושט הרגל או בתואר דומה לזה עפ"י
הכתבת בפלשתינה )א"י( ,לכשישנה ,שנמסרה ע"י האנשים התובעים את הזכות הנ"ל או ,אם
טרם נמסרה הודעה כזאת ,ע"י מסירת ההודעה באותו אופן שבו היו יכולים למסרה אלמלא
מת החבר או אלמלא פשט את הרנל.

 .110הודעה בדבר כל אספה כללית תמסר באחר האופנים הנ"ל 
)א( לכל אחד מחברי החברה' לרבות לבעלי תעודת מניה למוכ''ז ,ויוצאים מן הכלל
)ב(

אלה החברים שאי! להם כתבת בפלשתינה )א"י(' שלא המציאו לחברה כתבת
בתור פלשתינה )א"י( לשם מסירת הודעות; או,
לכל איש ואיש שיש לו זכות למניה לרגלי מותו של אחד החברים או לרנלי
פשיטת רגל של חבר אשר אלמלא מת או פשט רגל היה זכאי לקבל הודעה
ע"ד האספה .שום אנשים אחרים לא יהיו זכאים לקבל הודעות בדבר אספות כלליות.

התוספת הרביעית.
)סעיף 88

)(1

הצהרה במקום פרוספקט.
נרשמה ע''י

בהתאם לסעיף  88של פקודת החברות,
הוגשה לרשום ע"י

קרן המניות הנומינלית של החברה

נח5קת

5

פ"פ )א"י(

מניות בסכום  . ..פ"פ )א"י( המניה.

סכום ההון דלעיל המורכב ממניות
בכורה הניתנות 5הפדות.

מניות בסכום  . . .פ"פ )א"י( המניה.

התאריך שבו או לפניו עומדות או נתונות
המניות הנ"ל להפדות.

שמותיהם ,תאורם וכתבותיהם של המנהלים או
ש 5המוצעים 5היות טנה5ים.

סכום

המניות שהוצאו

הסכום ששולם בתור דמי עמילות בקשר
עם הנ"ל.

הסכום שהובא בחשבון בתור נכיון
בהוצאת כל מניות שהן או אותו החלק
מהסכום שעוד טרם נמחק מתור הספרים

כאבוד בזמן ההצהרה.

מניות

על השאלות הבאות צריו לתת תשובה מלבד
אט עכרה יותר משנה אחת מהיום שבו
הימה החברה רשאית להתחיל בעסקים :
סיום

ההוצאות



המוקדמות

פ"פ )א"י(
שם המיסר

הסכום פ"פ )א"י(

הסכום ששולם למיסד 
מהי תמורת התשלום 

התמורה.

אם הונה של החברה מתחלק לסונים שונים של
מניות ,מה הן זכויות ההצבעה באספות
והזכויות בנונע להו1
של החברה,

ולדבידנרה השייכות לכל סוג וסוג.
המספר והסכום של המניות ואגרות החוב
שהוצאו במשך השנתים שקדמו לתאריו
הצהרה זו ,וששולם בעדן ,במלואן או
בחלקן ,בתמורה אחרת ולא בכסף מזומן,
או שבא הסכם על הוצאתן בתאריך

 .1מניות על .....פ"פ )א"י(
כמניות ששולמו במלואן.
 .2מניות שעל כל אחת מה 1נרשם

סך פ"פ )א"י( כמסולק.

הצהרה זו.

התמורה בער הוצאת המניות או אנרות החוב
הנ"ל.

 .3אגרות חוב בסך פ"פ )א"י(.
 .4התמורה.

שמותיהם וכתובותיהם של מוכרי רכוש
)(1

שהחברה קנתה אותו

או רכשה

אוחו במשך השנתים שקדמו לתאריך
הצהרה ,זו ,או ) (2שבא עליו הסבם
או הצעה שהחברה תקנה אותו או

הרכוש אותו.

הסכים )במזומנים ,במניות או באגרות חוב(
ששולם או שעומד להשתלם לכל מוכר
ומוכר לחוד.

הסכום ששילם או שעומד להשתלם )במזומנים,
במניות או באנרות חוב( בער רכוש

כנ"ל ,וגם לסמן את הסכום ששולם או

סכום הקניה הכללי
מניות

שעומד להשתלם בעד מוניטין.
התאריכים והצדדים של כל חוזה בעל ערך,
פרט לחוזים שנעשו בדרך מסחרה הרגיל
של החברה או שנעשו טלפני השנתים
שקדמו להצהרה זו.

פ"פ )א"י

אגרות חוב
מוניטין

פ"פ )א"י[

פ''פ )א"י
פ"פ

)א"י(

הזמן והמקום שבו אפשר לבקר את החווים
או העתקות מהם.

שמותיהם וכתובותיהם של מבקרי החשבונות

של החברה.
פרטים מלאים על דבר טיב וגודל ההנאה
של כל מנהל וכל רכוש שנקנה או שנרכש
ע"י החברה בתוך השנתים שקדמו

לתאריך הצהרה וו' או שהחברה עומדת
לקנוחו או לרכשו ובמקרה שטובת
ההנאה של המנהל היא כזה שהוא
שותף בפירמה ,יצויין הטיב והגודל של
טובת ההנאה של הפירמה ,עם פריט
כל

ששולמו

הסכומים

או שהסכימו

לשלמם לו או לפירמה במוזמנים או
במניות או באופן אחר ע"י מי שהוא
כדי להשיג את הסכמתו להיות מנהל
או כרי להכשירו לכר' או באופן אחר
בעד שרויות שנעשו על ידו או על ירי
הפירמה
יצירתה

בקשר עם יסוד

החברה

או

אם עומדים לרכוש איוה עסק שהוא ,יצויין
הסכום של הרוח הנקי של העסק /כפי
שהוא אושר ע"י אנשים שבקרו את

חשבונות העסק למשך כל אחת משלש
שנות הכספים שקדמו לתאריר הצהרה זו:
בתנאי שאם זה עסק המתנהל פחות משלש
שנים ושחשבונותיו סודרו רק למשך
שנתים או לשנה אחת ,תקרא ההוראה

הנ"ל כאילו נזכרו בה שנתים או שנה
אחת ,לפי העניז ,במקום שלש השנים
שמכרו בה ,ובכל מקרה שכוח תסמן

ההצהרה את אורד זמן קיומו של העסק
שעומדים לרכשו.

חתימות האנשים הנזכרים לעיל כמנהלים או כמי שהוצעו להיות מנהלים ,או חתימות
סוכניהם שהורשו לכך בכתב.

יום

הערה:



בתוספת וו המונח "מוכר" בולל מוכר לפי הגדרת סעיף  (2) 86ו )(3

מפקודת החברות ,והמונח "שנת כספים" פירושו כפירוש שניתן לו בסעיף  (11) 86של
אותה

פקודה.

התוספת החמישית*
)סעיף

).((1

100

טופס ההצהרה שחברות ביטוח חייבות למסרה.

 .קרן המניות של החברה היא ומחולקת ל מניות בנות פ"פ )א"י(
שמהן מניות בנות פ"פ )א"י( כ"א ניתנות להפרות.
מספר המניות שהוצאו הוא

נשלחו דרישות תשלום בסכום פ"פ )א"י( למניה ועל יסוד אותן
הדרישות נתקבל הסר פ''פ )א"י(
הפסיב של החברה בראשון לחדש ינואר )או יולי( היה:


חובות החברה לשונים:
עפ''י פסק דין
עפ''י המחאות ושטרי חוב
עפ''י חוזים רגילים
עפ"י התחייבויות בשומא

פ"פ )א"י(
פ"פ )א"י(
פ"פ )א"י(

פ''פ )א''י(

האקטיב של החברה ביום ההוא היה :
בטחונות ממשלתיים )פרט אותם(

פ"פ )א"י(

פ"פ )א"י(

שטרי חליפין ושטרי חוב
מזומן

בבנקים

פ"פ )א"י(
פ''פ )א"י(

בטחונות אחרים

* אם אין לחברה קרן מניות יש להשמיט אוחו חלק מן ההצהרה הדן בקרן ובמניות.

התוספת הששית
)סעיף

.

(244

לוח המסים שיש לשלם לרושם.

חלק

.1

מסי רישום
) (1חברה שיש לה קרן מניות :

מיל פ''פ )א"י(

כשהקרן הנומינלית אינה יותר ט  2000פ"פ )א"י(  
כשהקרן הנומינלית היא יותר מ  2000פ"פ )א"י( :
לכל  1000פ"פ )א"י( של קרן מניות נומינלית
או חלק ט  1000פ"פ )א"י( עד  5000פ"פ )א"י( 
לכל  1000פ''פ )א"י( של קרן מניות נומינלית
או חלק ט  1000פ"פ )א"י( שלאחר  5000פ"פ )א"י;

הראשונים עד לסכום  100,000פ"פ )א"י( 

000

000

.2

1

ו

250



לכל  1000פ"פ )א"י( של קרן מניות נומינלית

מיל פ"פ )איי(

או חלק מ 1000פ''פ )א"י( שלאחרי  100,000פ"פ )א"י(
הראשונים.







_____
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בעד רישום כל הגדלה של קרן מניות שתעשה אחרי הרישום הראשון של
החברה ישלמו בעד כל  1000פ"פ )א"י( או חלק מהם אותם המסים שהיו
צריכים לשלמם אילו היתה הקרן המוגדלת ח5ק מהקרן המקורית בשעת הרישום:
בתנאי ששום חברה לא תהא חייבת לשלם טסי רישום בעד קרן מניות
נומינלית בשעת הרישום או אח''כ בסכום של יותר מ 50פ"פ )א"י( ובמקרה
של מסים המשתלמים בער הגדלת קרן המניות יביאו בחשבון את הטסים שנפרעו
בשעת הרשום.
)(2

מניות :

חברות שאין
כשמספר החברים כפי הנאמר בתקנות אינו יותר מעשרים  

000

2

100

000

5

לה! קרן

כשמספר החברים כפי הנאמר בתקנות עולה על  20ואינו עולה על

כשמספר החברים נפי שנאמר בתקנות עולה על  100אלא שאי! נאמר
שט כי המספר היא בלתי מוגבל ישלמו את הטס הקורם ש5 5
פ"פ

)א''י(

חברים פחות

בתוספת ש 250 5טיל לכל
ט50

חבר העודפים

על 100

מספר

 50חבר או לכל

הראשונים.

כשנאמר בתקנות כי מספר החברים הוא בלחי מוגבל

000

20

בעד רשום הגדלת מספר החברים שנעשתה אחרי רשום החברה ישולם

על כל חמשים חבר נוספים או על כל מספר חברים נוסף שהוא
פחות

)(3

מחמשים;























250

בתנאי ששום חברה לא תשלם בס''ה מס יותר גדול מסך  20פ''פ )א''י(
על מספר חבריה ובחשבון זה יובא הטס שנפרע בעת הרשום
הראשון של החברה.
חברות אחרות :

בעד רשום כל חברה קיימת חוץ מחברות הפטורות ע''פ הפקודה הזאת
מתשלום כל מס רישום בשל רישומה בהתאם לפקודה הזאת ,ישולט אותו

המס הנפרע בער רשום חברה חדשה.
בער רישום משכנתא או שעבוד שנעשו ע"י החברה:
כשסכום המשכנתא או השעבוד אינו יותר מ 200פ"פ )א''י( 

500

________

000

בכ 5המקרים האחרים
צו מיום 24.9.29

בתנאי שהמס לרישום משכנתא או שעבוד הניתנים ע"י אגודה חקלאית
שיתופית רשומה או ע"י אגודת אשראי שיתופית יהיה  200מיל
כשסכום המשכנתא או השעבוד אינו עולה על  300פ"פ )א''י( ,ו350
מיל כשסכום המשכנתא או השעבוד עולה על  300ט''פ )א"י(.
בער רשום פרטים של סריה של איגרות חוב:
כשס"ה של הסכום המובטח ע"י הסריה אינו



יותר מ 200פ"פ

)א"י( 

500



1

מיל
במקרים אחרים ___________

פ"פ )א"י(

000

1

בעד רישום כל מסמך אחר אשר הפקודה הזאת דורשת או מרשה אח

רשומו ,פרט לתזכיר או לתמצית שמקבל נכסים או מנהל עסקים

נדרש להגישם לרושם או לדו"ח שמפרק עסקיה של חברה
מתפרקת חייב להגיש לרושם
בעד רשום כל עובדא אשר הרושם נדרש או מורשה בפקודה זו לרשמה

250
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חלק .2
מס על הקרן

מיל

פ"פ )א"י(

בשעת רישום החברה או בשעת רישום הגדלת הון המניות שחלה
5אחר הרישום הראשון של החברה :

כשהקרן הנומינלית או כשהסכום הנומינלי של הגדלת הון המניות
אינו יותר מ 1000פ"פ )א"י(
בכל יתר המקרים

בשעת רשום חברה קיימת ,חוץ מחברה הפטורה עפ''י פקודה זו
מתשלום טסי רישום בהתאם 5פקודה הזאת

000

5

חצי אחוז למאה
מן הקרן הנומי
נלית או מהסכום
הנומינלי של
הגדלת הון המניות
של החברה.

אותו המס המוטל
על רשום חברה
חדשה.
רבע אחוז למאה

בעד הוצאת מניות הניתנות להפדות

מהסכום הנומינלי
של המניות.

פרק כג
פקודות
מס'  12לש' 1929
מס'  25לש' 1930

מס'  9לש' 1931

