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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה

חרק קרן קיימת לישראל ,תשי״ג—1953
סמכות 5הקימ
גזו* מואגד

הקוץ הקיימת לישראל :בע״מ־ )להלן — החברה •הקיימת( מוסמכת להקים גוף
.1
מואגד לפי חוק זה בשם ״קרן קיימת לישראל״ ,שיהיו לו אותן המטרות ,כולן או.מקצתן,
שיש לחברה הקיימת.

אישור ת!כיר
ההתאגדות
ותקנוה

' .2שר המשפטים רשאי לאשר תזכיר התאגדות ותקנות שיוגשו לו על ידי החברה
הקיימת לשם הקמת הגוף האמור ,ומשאושרו —
) (1תפורסם ברשומות הודעה על האישור )להלן — ההודעה( ־והתזכיר
המאושר ו
) (2יועברו לרשם החברות העתק תזכיר ההתאגדות והתקנות ,כפי שאושרו.

דיז הנוף!
כדי! חברה
מוגב5ת
בערבות

•אי תחולתם
ש 5ס ע י פ י ם
םםויימים
סמכות 5פי
פקודת
הקרקעות
)רכישה לצרכי
ציבור(1943,
העברת רכוש
החברה הקיימת
ע 5פי ם י ד ו ר
העברת עסקים

העברת רכוש
כדרך אחרת

מיום פרסום ההודעה —
) (1תהיה קרן קיימת לישראל גוף מואגד!
) (2על קרן קיימת לישראל יחולו ,במידה שאין הוראה אחרת בחוק
זה ,בל ההודאות החלות על התאגדות שנרשמה כחברה מוגבלת׳ בערבות לפי
סעיף  23לפקודת החברות! ,ודין תזכירה ותקנותיה יהיה כדין תזכיר ותקנות
שנרשמו לפי אותה פקודה.

.3

סעיפים  15ו־ 112והפםקאות השניה והשלישית לסעיף (1) 121־של פקודת החברות ,י
.4
לא יחולו על קרן קיימת לישראל.
לצורך סעיף  22לפקודת הקרקעות )רכישה לצרבי ציבור( ,21943 ,יהיה דין קרן
.5
קיימת לישראל כדין רשות מקומית.
באה החברה הקיימת לידי הסכם עם קרן קיימת לישראל בדבר מסירת כל עסקיה,
.6
רכושה והתהיבויותיה של החברה הקיימת ,או של סוג מסויים שבהם׳ לקרן קיימת לישראל,
יחולו על אותו הסכם הודאות מעיף 119א לפקודת החברות  ,בשינויים אלה:
) (1פסקה )א( ו־)ב( לסעיף קטן) (5וסעיף קטן) (8לא יחולו לגבי סידור זה:
) (2היה הסידור לגבי סוג מסויים של עסקים ,של רכוש או של התחיבויות,
לא יחולו על צו בית המשפט המאשר את הסידור הוראות סעיף קטן ),(7
אלא לגבי אותו סוג של עסקים ,של רכוש או"של התחיבויות.
3

 .7הוסכם על העברת רכוש מסויים של החברה הקיימת לקרן קיימת לישראל ,שלא
על פי סעיף — 6
) (1תפרסם קרן קיימת לישראל הודעה על ההסכם ברשומות ,בעתון יומי
אחד בישראל ובעתון יומי אחר הנפוץ בארץ בה הואגדה החברה הקיימת!
חוקי א״י ,ברד' א׳ ,פרק כ״ב ,עמ׳ .155
ע׳׳ד מם׳  1305מיום  ,10.12.43חום׳  ,1עט׳ .32
* ספר ההוהים  58מ י ו ם ה׳ כא5ו 5תש״י ) .(15.8.50עם־ .316
1

2
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• :
י ) .(2מיום העברת הרכוש ,־כאמור —.
־ ) 0יהיד קרן קיימת •לישראל והחברה העימת אחראיות •,שתיהן יחד
וכל אחת להוד ,לכל התחיבות שהיתה קיימת מצד החברה 'הקיימת ערב
ההעברה או שעילתה היתה .קיימת אותה שעה׳ ושאיננה התחיבות שהרכוש
המועבר בלבד משועבד לה?
 00בל התחיבות שלפיה היה,מוטל ,ערב ההעברה ,שעבוד.רובץ על
רכוש החברה הקיימת ,דינה כדין התחיבות המטילה שעבוד כזה גם על
 .י  :רכושה של -קרן קיימת• לישראל.׳' ־
י

(

•. .8כל העברת .רכוש״או הוטדבות׳ כל תיקון של רישום וכל .פעולהיאחרת׳שתיעשה
י עקב העברה לפי סעיף 6 -או לביצוע־'המם לפי סעיף 7׳ פטורים מכל מס ,אגרה או.ח*זלופ:
־• י .
אחר המשתלמים למדינה.או־לרשות מקדמית,
' ,9י ״רכוש״ ו״התחיבות״ פירושם בחוק זה — כמשמעותם בסעיף 119א לפקודת
•
החברות*
י

;  .ד ב ר י הסבר

י י -

:

• ץ

• , .הקרן הקיי&ח לישראל בעי׳מ׳ ־ששימשה,גוף רב ,ערך בתחייתנו הלאומית• ,פועלת.
במדינת ישראל כחברה אנגלית שנוסדה ,בלונדון בשנת  1995ורשומה כחברה זרה בישראל,
י י
ומן הראוי לעשותה לחברה ישראלי^
הדבר היה ניתן .להיעשות על פי״ פקודת .החברות על.ידי הקמת חברה חדשה.
והעברת זכויות דהתחיבליות החברה הקיימת לחברה החדשה ,אלא שבעיית העברת הרכוש
"'•".׳
י היא העומדת למכשול על ־•דרך וו• :.
• ברצונה של החברה הקיימת -.להעביר את עיקר זכויותיה .והתחיבויותיה ׳ לחברה
,החדשה מיד .עם.הק.מתה.׳ פרט לרכושי מסמים •,כגון קרקעות שמחוץ לגבולות מדיבת
;ישראל או זכויות והתחיבויות הנובעות 'מעזב<נ1ת בחיים לטובתהחברה הקיימת ,שיועבר י
אליה בתקופה יותר ׳'-.מאוחדת ,ובהדרגה .לפיכך׳ זקוקה החברה-הקיימת לשלוש י דרכים
משפטיות לשם העברת ,רכושה לחברה ,החדשה:)א( העברת כל הזכויות וההתחיבליות כשהחברה החדשה באה לכל דבר במקום
״
החברה הקיימת ן •
)ב( העברת סוגים מסויימיק של זכויות והתחיבויות כשהחברה החדשה באה במקום
החברה הקיימת.דק לגבי׳ אותן זכויות ,והתחיבויות;
)ג( העברת רכוש מסויים מבלי לפגוע בכושר האשראי ובטחון האשראי שלשתי
׳-
החברות. .
החוק הקיים מאפשר.רק העברה בדרד הראשונה לפי סעיף 119א לפקודת החברות
ומשום כך בא החוק המוצע לקבוע ,כי,העברת הרכוש׳ מן החברה .הקיימת לחברה החדשה
יכולה להיעשות באחת הדרכים האלה;
י ) ,א( סידור העברה כללית של העסקים והרכוש ,או של סוג מסווים שבהם ז במקרה
זה ינהגו לפי" הור&־ת סעיף 9נ1א לפקודת החברות.,והרכוש יעבור לחברה החדשה משנתן
בית המשפט צו ,על פי בקשת אחת החברות ,המאשר את 6ידור ההעברה ,אולם תהיה
פטורה מכמה סייגים והגבלות של סעיף 119א האמורז ומשאושר הסידור תבוא ההברה
החדשה במקום החברה הקיימת ,כאילו היי זהות,
הצעות מוס  ,168ב׳ ב ת ט ח תמי׳׳ג15.6.1953 ,

)ב( בהעברת רכוש מסויים להברה .החדשה;-במקרה זה תפרסם החברה החדשה
את פרטי ההסכם ברשומות ובעתון יומי בישראל ובאנגליה .ומיום .הפרסים ייחשב הרכוש
כמועבר לחברה החדשה׳ אלא שהחברה הקיימת והחברה ,שתוקם.יהיו,אחראיות כאחת לכל
התחיבות שהיתהיקייימת מצד החברה,ערב ההעברה או שעילתה.הרתה .קיימת אותה שעה,
ושאינה התהיבות שהרכוש המועבר בלבד'משועבד לה ;'.וכל'שעבודי רובץ שהיה קיים אותה'
שעה על רכוש החברה הקיימת לגבי התחיבויותיה יהיה מוטל גס על רכוש החברה החדשה.
כמו כן קובע החוק המוצע .כיי העברות רכוש. .אלה וכל פעולה .הכתבה בהן ,יהיי
פטורים כימםים׳ מאגרות ומתשלומים אחרים המוטלים על ידי המדינה .או על ידי רשות
מקומית.
בהזדמנות זו קוצע• גם החוק המוצע; כי הפעולות הפורמאליות להקמת החברה
החדשה יהיר יותר פשוטות מן הנהוגות לפי ׳פקודת החברות .תזכיר ותקנות ההתאגדות
של החברה החדשה יאושרו על ידי שר המשפטים ויפורסמו ברשומות* ומשנעשה כך׳
תיחשב החברה החדשה לגוף מואגד שימלא את תפקידי הקרן הקיימת לישראל בע״מ
ויחולו עליה הדינים החלים על חברות רשומות בישראל׳ בשינויים אלה:
) (1היא רשאית לרכוש קרקעות ולהכשירן ללא אישור מיוחד מטעם שר
המשפטים כדרוש בסעיף  15לפקודת ההברות!
) (2היא פטורה מההוראה שנקבעה בסעיף  112לפקודת החברות׳ ושלפיה
אסור לחברה לנהל עסקים׳ אם מספר חבריה ?חות משבעה
) (3היא רשאית להוציא סדרות של אגרות חוב וללוות כספים באגרות חוב
ללא רשיון מטעם שר המשפטים ,על :אף האמור בסעיף  (1.) 121לפקודת
ההברות:
) (4לענין רכישת קרקעות על פי פקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(,
 ,1943יהא דינה כדין רשות מקומית ,והיא תוכל להפקיע קרקע מםויימת
ולהשתמש לשפ כך בסמכויותיו של שר האוצר לפי אותה פקודה ,אם מצא
השר ,כי רכישת הקרקע למענה תהיה לתועלת הציבור ופרסם הודעה ברשומות
על הענקת הסמכויות לחברה החדשה.
:
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הודפס ע״י המדפיס הממשלתי

