רש־וכדות
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חוק נכסי נפקדים)תיקון מס׳ ) (3שחרור נכםי הקדשות והשימוש בהם(׳
תשכ״ה* 1965-
תיקון סעיף 4

) .1א( בסעיף  4לחוק נכסי נפקדים ,תש״י) » 1950-להלן  -החוק העיקרי( ,אחרי
סעיף קטן)א( יבוא:
~)א (1) (1היה נכס פלוני הקדש לפי כל דין תהא הבעלות בו
מוקנית לאפוטרופוס ,כשהיא חפשית מכל סייג ,התגאה והגבלה
כיוצא באלה שנקבעו בכל דין או בכל מסמך הנוגע להקדש
או על פיהם ,בין שנקבעו לפני ההקניה ובין לאחריה ,אם בעל
הנכס ,או האדם שבידיו החזקה או זכות הניהול של הנכס ,או
הנהנה מההקדש היו נפקדים; ההקניה היא מיום י׳ בכסלו
תשייט ) 12בדצמבר  (1948או מיום שבו נעשה אחד מאלה
לנפקד ,הכל לפי המועד המאוחר.
) (2אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לבטל סייג ,התנאה,
הגבלה וכיוצא באלה שנקבעו בחוק זה או על פיו או שהוטלו
על ידי האפוטרופוס ,ואין בהן כדי לבטל עסקאות שנעשו
על ידיו.״
)ב(

תיקון סעיף 9
הו0פת סעיפיט

.2
.3

תחילתו של סעיף זה היא ביום תחילתו של החוק העיקרי.

בסעיף  9לחוק העיקרי בטל סעיף קטן)ד(.
אחרי סעיף  29לחוק העיקרי יבוא:

29א—29ח
״שחרור נכס
הל

!

דש

ועלי נאמנים

29א) .א( שחרר האפוטרופוס נכס הקדש שהוקנה לו ושהיה מוקדש
לטובת בני משפחה של המקדיש או בני משפחה אחרת והנהנים עודם
בחיים ,רשאי הוא להעביר להם את הבעלות בו; שחרר נכס הקדש שהוקנה
לו ושלא היה מוקדש כאמור ,רשאי הוא להעביר את הבעלות בו לועד
נאמנים שנתמנה לפי הסעיפים 29ב או 29ח.
)ב( נכס שהועבר כאמור יהא חפשי מכל סייג ,התנאה או הגבלות
כיוצא באלה שנקבעו בכל דין או בכל מסמך הנוגע להקדש או על פיהם.
)ג( נכס הקדש — לענין סעיף זה ולענין הסעיפים 29ב עד !29ח —
נכס ווקף מוסלמי שהוא מקרקעין שהוקדשו כדין.
29ב .הממשלה תמנה בהודעה ברשומות ועדי נאמנים לתחום של כל :אחת
מרשויות מקומיות אלה:
עכו
תל־אביב־יפו
נצרת
רמלה
שפרעם
לוד
חיפה
ועדי הנאמנים ינהלו את נכסי ההקדש שבתחום הרשות ששוחררו ושהו
עברו להם לפי סעיף 29א.

• נתקבל בכנסת ביום ל׳ בשבט תשכ״ה ) 2בפברואר  ;(1965הצעת החוק ודגרי הסבר פורסמו בהייה  ,629תשכ״ה,
עמי .48
 1ס״ח תש״י ,עמי  ;86סייח תשי״א ,עמי  ;70ס״ח תשט״ז ,עמי .34
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ועד נאמנים — 29ג .ועד הנאמנים יהיה תאגיד כשר לרכוש ולהעביר כל זכות ,להתחייב
תאגיד
בכל חיוב ,להיות בעל דין בכל משפט וצד בכל חוזה; אך לא יעשה ועד
הנאמנים בדרך כל שהיא העברה במקרקעין שיש בהם מסגד.
תקציב

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

הנהלת הנכפים 29ה .ועד הנאמנים -
על ידי ועד
) (1ינהל את הנכסים שברשותו וישתמש בהכנסותיהם
הנאמנים
למטרות אלה :סעד לעניים ,מילגות לתלמידי בתי־ספר,
הכשרה מקצועית ,בריאות ,לימודי דת או קיום פולחן או
מנהגים דתיים ,וכל מטרה אחרת שאושרה על ידי הממשלה,
הכל לצדכי התושבים המוסלמיים שבתחום פעולתו של הועד!
) (2ישתמש בתמורתם של נכסים שיצאו מרשותו להקמת
מוסדות מסוגים אלה :בתי יתומים ,בתי ספר ,לרבות בתי־
ספר להכשרה מקצועית ,מרפאות ,מסגדים וכל מוסד כיוצא
באלה שאושר על ידי הממשלה — לצרכי התושבים המוסלמיים;
והכל על אף האמור בכל הוראה שבדין ובמסמך הנוגע להקדש או
שניתנה על פיהם ,ובכפוף להוראות הממשלה או מי שנתמנה לכך על
ידיה.
בקורת מבקר

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

שימוש בנכסי
הקדש על־ידי
אפוטרופוס

29ז .נכסי הקדש שהוקנו לאפוטרופוס ולא שוחררו ,ישתמש האפוט
רופוס בהם ,בהכנסותיהם ובתמורתם לאותן המטרות שלהן רשאי להשתמש
בהם ועד הנאמנים לפי סעיף 29ה.

ועדי נאמנים
נוספים

29ח .הממשלה תקבע ,לפי הצורך ,בהכרזה ברשומות ,מקומות ישוב
נוספים שבתחומם יוקמו ועדי נאמנים.״
לוי אשכול
ראש הממשלה

ש נ י א ו ר זלמן שזר
נשיא המדינה

ט<!ר החוקים  ,445ג׳ באדר א׳ וזשכ״ה5;2.1965 ,

פנחס ספיר
שר האוצר

יי

מ ח י ר

8

א ג ו ר ו ת

הודפס ע״י המדפים הממשלתי ,ירושלים

