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: הממשלה מטעם חוק הצעת בזה מתפרסמת

בהם), והשימוש הקדשות נכסי (שחרור (3 מס' (תיקון נפקדים נכסי חוק
תשכ"ה1964

4 סעיף קטןתיקון סעיף אחרי העיקרי), החוק  (להלן תש"י11950 נפקדים, נכסי לחוק 4 בסעיף . 1
יבוא: (א)

בר הבעלות תהא דין, כל לפי כהקדש מוקדש הנכס היה "(א1)
כיוצא והגבלות התנאה סייג, מכל חפשית כשהיא לאפוטרופוס' מוקנית
הוא שהנפקד בין להקדש, הנוגע מסמך בכל או דין בכל שנקבעו באלה'
ההקדש של הניהול זכות או ההחזקה שבידיו האדם שהוא ובין הנכס בעל
בדצמבר תש"ט(12 בכסלו י' מיום היא ההקנייה מההקדש; הנהנה שהוא או
". המאוחר המועד לפי הכל לנפקד, מאלה אחד נעשה שבו מיום או (1948

9 סעיף .תיקון בטל (ד) קטן סעיף העיקרי לחוק 9 בסעיף . 2

סעיפים הוספת
28א29ח

יבוא; העיקרי לחוק 29 סעיף אחרי . 3

נכס "שחרור
הקדש

מוקדש ושהיה לו שהוקנה הקדש נכס האפוטרופוס שחרר (א) 29א.
עודם והנהנים אחרת משפחה בני או המקדיש של משפחה בני לטובת
שהוקנה הקדש נכס שחרר בו; הבעלות את להם להעביר הוא רשאי בחיים,
לועד בו הבעלות את להעביר הוא רשאי כאמור' מוקדש היה ושלא לו

29ח. או 29ב הסעיפים לפי שנתמנה נאמנים

הגבלות או התנאה סייג, מכל חפשי יהא כאמור שהועבר נכס (ב)

להקדש. הנוגע מסמך בכל או דין בכל שנקבעו באלה כיוצא

 29ח עד 29ב הסעיפים ולענין זה סעיף לענין  הקדש נכס (ג)
. כדין שהוקדשו מקרקעין שהוא מוסלמי ווקף נכס

נאמנים אחתועדי כל של לתחום נאמנים ועדי ברשומות בהודעה תמנה הממשלה 29ב.

אלה: מקומיות מרשויות
עכו תלאביביפו

נצרת רמלה
שפרעם לוד

חיפה

ושהו ששוחררו הרשות שבתחום ההקדש נכסי את ינהלו הנאמנים ועדי
29א. סעיף לפי להם עברו

 נאמניט ועד
תאגיד

תקציב

להתחייב זכות, כל ולהעביר לרכוש כשר תאגיד יהיה הנאמנים ועד 29ג.

חוזה. בכל וצד משפט בכל דין בעל ולהיות חיוב בכל

בנוגע וההוצאות ההכנסות של שנתי תקציב יערוך הנאמנים ועד 29ד.
אישורו ועם הממשלה אישור טעון יהיה התקציב שברשותו; לנכסים

הנאמנים. ועד את יחייב
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הנכסים הנהלת
ועד ידי על
הנאמנים

בהכנסותיהם וישתמש שברשותו הנכסים את ינהל הנאמנים ועד 29ה.

לתלמידי ומילגות בתיספר הקמת לעניים, סעד אלה: למטרות ובתמורתם
או פולחן קיום או דת לימודי בריאות' מקצועית' הכשרה בתיספר'
בה ושיש הממשלה עלידי שאושרה אחרת מטרה וכל דתיים, מנהגים

הועד, של פעולתו שבתחום המוסלמיים לתושבים ענין או תועלת משום
להוראות ובכפוף להקדש הנוגע מסמך ובכל דין בכל האמור אף על והכל

ידיה. על לכך שנתמנה מי או הממשלה

מבקר בקורת
המדינה

שועדת לאחר המדינה מבקר לבקורת כפוף יהיה הנאמנים ועד 29ו.
ובמידה הבקורת הפעלת על החליטו המדינה מבקר או הכנסת של הכספים

כך. על שהחליטו

בנכסי שימוש

עלידי הקדש
אפוטרופוס

האפוטרופוס ישתמש שוחררו' ולא לאפוטרופוס שהוקנו הקדש נכסי 29ז.
בהם להשתמש רשאי שלהן המטרות לאותן ובתמורתם בהכנסותיהם בהם,

29ה. סעיף לפי הנאמנים ועד

נאמנים ועדי
נוספים

מקומיות רשויות לקבוע ברשומות, בהכרזה רשאי' האוצר שר 29ח.
". נאמנים ועדי יוקמו שבתחומן נוספות

הסבר דברי

נגד (בולוס 69/55 בבג"צ פסקדין בעקבות שהתעוררו ספקות לפזר בא המוצע החוק . 1
מוקנה לפיה המחוקק' של המקורית כוונתו את מכונה על ולהעמיד ואחרים)' הפיתוח שר

נפקד. הנו שלו שהמתוואלי ווקף בנכס המלא הקנין לאפוטרופוס

נכסי לשחרר נפקדים לנכסי לאפוטרופוס המוצע החוק מאפשר לעיל לאמור בהמשך .2
משפחתיים, מהקדשות להבדיל וכו'' צדקה חינוך, לצרכי מיועדות שהכנסותיהם ווקף
לשחרר כן וכמו מוסלמיים, תושבים מרוכזים שבהם במקומות נאמנים ועדי ידי על לניהול

הנהנים. לטובת משפחתיים הקדשות

בא קיימת, אינה או ידועה אינה המקרים ברוב ההקדש נוסד שלשמה והמטרה היות .3
להשתמש נפקדים לנכסי ולאפוטרופוס המוסלמיים הנאמנים לועדי לאפשר המוצע החוק
המוסלמי, הכלל לטובת אלה נכסים של בתמורתם או הקדשות בעבר שהיו מהנכסים בהכנסות
לאפשר כדי . והחזקתם וצדקה תרבות חינוך, בריאות, סעד, ומפעלי מוסדות הקמת : כגון
המשק לצרכי ובהתאם רציונלית בצורה הנכסים את לנהל ולאפוטרופוס הנאמנים לועדי
משוח כשהם הקדשות בעבר שהיו בנכסים לנהוג אלה לגופים המוצע החוק מתיר המודרני

הקדש. נכסי על החלות מההגבלות ררים




