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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

 חוק נכסי נפקדים(תיקון מס׳ 4) (שחרור נכסי הכנסיה
 האוונגלית־אפיסקופלית והשימוש בהם), תשכי׳ז-1967

 ״שחרור נכסי
 הבנסיה

 האוונגלית־
 אפיםקופלית

 1, אחרי סעיף 29ח לחוק נכסי נפקדים, תש״י-1950!, יבוא:

 29ט. (א) שחרר האפוטרופוס נכס מנכסי הכנסיה האוונגלית־אפים־
 קופלית, שהוקנה לו, רשאי הוא להעביר את הבעלות בו לחבר נאמנים
 שנתמנה לפי סעיף 29י, זולת אם היה הנכם בשעת הקנייתו מוקדש לטובת
 בני משפחתו של המקדיש או בני משפחה אחרת והנהנים עודם בחיים

 בשעת ההעברה.

 (ב) ״נכס הכנסיה האוונגלית־אפיסקופלית״, לענין סעיף זה
 וסעיפים 29י עד 29טז — מקרקעין שהוקדשו כדין לטובת הכנסיה האוונ־
 גלית־אפיסקופלית, ומקרקעין שנקבע עליהם בפסק דין של בית־משפט
 מוסמך, כ״ בשעת הקנייתם לאפוטרופוס היתה הבעלות בהם בידי הכנםיה
 האוונגלית־אפיסקופלית או היו מוקדשים או מוחזקים לטובת כלל הנמנים
 עם כנסיה זו או חלק מהם, והוא אף אם בשעת ההקנייה היה אדם אחר

 רשום כבעל המקרקעין.

 הבר נאמנים 29י. (א) יוקם חבר נאמנים לניהול נכסים של הכנסיה האוונגלית־

 אפיסקרפלית בישראל ששוחררו והעוברו אליו לפי חוק זה.

 (ב) חבר הנאמנים יתמנה באישור הממשלה על ידי הארכיבישוף
 האנגליקני בירושלים ועל ידי הכומר הבכיר של הכנסיה האוונגלית־
 אפיסקדפלית בישראל, שיקבע הארכיבישוף לענין זה: הודעה על אישור
 הממשלה תפורסם ברשומות, והאישור יהא ראיה מכרעת שהמינוי נעשה

 בדין.

 29יא. לעבין סעיפים 29ג, 29ד ו־29ו - דין חבר נאמנים כדין ועד נאמנים.

 הוספת סעיפים
 29ט-29טז

 תחולת סעיפים
 29ג, 29ד ו־29ו

 ניהול הנכסים
 בידי חבר
 הנאמנים

 29יב. חבר הנאמנים ינהל את הנכסים שברשותו, ועל אף האמור בכל
 הוראה על פי דין או מסמך לענין הקדש, ישתמש בהכנסותיהם של הנכסים
 או בתמורתם למטרות חינוך, דת וצדקה, והכל לצרכי הכנסיה האוונגלית־
 אפיסקופלית בישראל או כלל הציבור הנמנים עמה, ובכפוף להוראות של

 הממשלה או של מי שמינתה לכך.

 ניהול הנכסים 29יג. נכסי הכנסיה האוונגלית־אפיסקופלית שהוקנו לאפוטרופוס ולא

 בידי האפושרופומ שוחררו, ישתמש האפוטרופוס בהם, בהכנסותיהם ובתמורתם למטרות אשר

 להן דשאי חבר הנאמנים להשתמש בהם לפי חוק זה.

 פירוק הקדש 29יד. שחרר האפוטרופוס מקרקעין מוקנים שבשעת הקנייתם היו מדק־

 משפחת' ששיהיי דשים על פי דין לטובת בני המשפחה של המקדיש או בני משפחה אחרת

 שעודם בחיים, והכל כשהמקדיש, בעל המקרקעין, האדם שבידיו החזקה

 1 ס״ת 37, חש׳׳י, עמי 86; ס׳׳ח, תשי״א, עמי 70; ס״וז תשט״ז, עמי 34; ס׳׳ח, תשכ״ה, עמי 58.
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 או הניהול בהם או הנהנים מההקדש היו נמנים אותה שעה עםיהכנםיה
 האוונגלית־אפיסקופלית, רשאי האפוטרופוס להעביר לנהנים אלה את

 הבעלות במקרקעין.

 29טו. נכס שהועבר כאמור בסעיפים 29ט או 29יד יהא חפשי מכל סייג,
 התנאה או הגבלה כיוצא באלה שנקבעו על פי כל דין או מסמך לעבין

 הקדשתו.

 29טז. שחדר האפוטרופוס נכסים מוקנים והעביר אותם לועד נאמנים או
 לחבר נאמנים במקום לבני משפחת המקדיש או לבני משפחה אחרת,
 משום שסבר שאמנם הוקדשו לטובתם של אלה, אך אף אחד מהם איננו
 בחיים עוד, לא ישא האפוטרופוס מחמת זה בלבד באחריות להעברה
 כאמור, ובלבד שעשה את כל הדרוש והסביר בנסיבות הענין כדי לברר

 את גורלם של בני המשפחה הנהנים.״

 שחרור מהגבלות

 פטור
 האפוטרופוס

 מאחריות

ר ג ס י ה ר ב  ד

 מטרת החוק המוצע היא לאפשר לאפוטרופוס לנכסי נפקדים לשחרר נכסי הקדש
 ונכסים אחרים שהכנסותיהם מיועדות לטובת בבי הכנסיה האוובגליתיאפיםקופלית, לבעלותו
 ולניהולו של חבר נאמנים שיוקם בישראל. לפי המצב החוקי הקיים אין האפוטרופוס יכול
 לשחרר נכסים אלה משוס שהם רשומים על שם ועדות, אגודות וחברות שאינן קיימות וכן
 על שם במרים ואנשים אחרים שהם נפקדים במובן חוק נכסי נפקדים, תש״י-1950, ואינם
 נמצאים בישראל. חלק מרכוש זה מנוהל כיום על ידי ראש המועצה האוונגלית־אפיסקופלית,
 שהיא אגודה עותומאנית, בתור סוכן האפוטרופוס, אך זהו הסדר זמני בלבד עד להעברת

 הרכוש לידי חבר נאמנים לבעלותו המלאה.

 כן יאפשר החוק לאפוטרופוס לשחרר נכסי הקדש משפחתיים לנהנים בתור בעלים
 לפי חלקמ היחסי בזכויות ההנאה.

 חבר הנאמנים יהיה רשאי להשתמש בנכסים שישוחררו לו, בהכנסותיהם ובתמורתם
 למטרות חינוך, דת וצדקה לטובת בני הכנסיה האוונגלית־אפיסקופלית בישראל.

 הצעת החוק ערוכה במתכונת חוק נכסי נפקדים (תיקון מסי 3) (שחרור נכסי הקדשות
 והשימוש בהם), תשכ״ה—1965, בשינויים הנובעים ממעמדה המיוחד של כנסיה זו בישראל.
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. •  המחיר 12 אגורות ־ ־ —
 הודפס ע״י המדפיס הממשלתי, ירושלים


