ר ש ו מ ו ת

הצעות חוק
\י נגםלךד^זט״ז׳

:-.

י; י 250- .
•

ת ';.'//ג׳י"'׳•;'׳'׳׳•׳••:־ •'; • •<•-י ג • '  .׳
;

*:־"

יי' י -י• י

׳.־

/׳

 ' .־  .׳ . .

י.-־' י י ׳ י י .י' .
;

־ ; '-י; חו.קן קרן היסוד

• ; '  . .־

י־'•;׳

.י••־•/־•"־

י

־־,׳,',

״ ~
י

׳ • ׳ ־ . .

• י־

י

־''._,־

י

י

:

.׳'׳*•. .

״

 ,י •

:

האגבית' המאוחדת לישר£ל ,תשט״ז19557-

י־ •.".׳ חוק־ ההסגרה'׳)תיקי!(״ תשסי״ז—1955

;

,

•

•

 21בנובמבר־ 1955

.

. .

.

־׳'חוק לתיקון פקודת• :סימני המ0חה**משט״ז—. ! 1955

עט וו־ י

1

12
.

׳14־ ..־׳ י -

..־־־.־.

.

.י .

15

.

. ,

.

16

-חוק .לקיום תוקף של .ומקבות ההגנה )כספים( ,משמ״ו—1955

•1

י

מתפרסמות בזה הצעות חוק מטעם הממשלר!:

חוק קרן היסוד—המגבית המאוחדת לישראל ,תשט״ז—1955
הגדרות

,1

׳

בחוק זה —

״החברה הקיימת״ — קרן היסוד בע״מ;
״החברה החדשה״ — החברה שהוקמה לפי חוק זה!
״רכוש!־״התחייבות״ — כמשמעותם בסעיף 119א לפקודת החברות!.
תזביר ותקנות
להאנד,החברה
הקיימת ביעראי

-

י־

.

שד_ המשפטים רשאי לאשר תזכיר התאגדות ותקנות של חברה מוגבלת בערבות,
,2
שיוגשו לו על ידי ההברה הקיימת ,לשם הקמתו של גוף מואגד בישראל להמשכת פעולות
י
החברה הקיימת שנוסדה והואגדה בגולה.

הקמת החברה
החדשה י

.3.

זהות בזכויות
וםסבומת
אי תחוילתם
של סעיפים
מפקודת החבר!•,־!

.4

,פשאושדו התזכיר והתקנות-.־
־) (1יפורסמו ברשומות הודעה על האישור )להלן—ההודעה( ,והתזכיר המאושר ז
)(2

יועברו לרשם החברות העתק תזכיר ההתאגדות והתקנות ־כפי ־שאושרו *

) (3ומיום פרסום ההודעה יהיה דין החברה׳ לרבות תזכירה ותקנותיה; כדין
חברה שנרשמה לפי פקודת החברות וניתן לה רשיון לפי סעיף  (1) 23לפקודה.
פל זכות או סמכות שניתנה בחוק לחברה הקיימת תד־׳יה נתונה גם לחברה החדשה.

סעיף  112והפסקאות השניה והשלישית לסעיף  (1) 121של פקודת החברות לא יחולו
.5
על החברה החדשה.

עםק׳ עזבונות
בחיים

חוק הפיקוח על עסקי ביטוח ,תשי״א— , 1951לא יחול על עסקי עזבונות בחיים שלי
.6
החברה הקיימת והחברה החדשה׳ אף אם יש בהם משום עסקי ביטוח.

העברת רכוש
ההברה הקיימת
על פי םידור
העברת העסקים

באה החברה הקיימת לידי הסכם.עם החברה החדשה בדבר מסירת כל• עסקיה ,רכושה
.7
והתחייבויותיה של החברה הקיימת ,או של סוג מסויים שבהם ,לחברה החדשה ,יחולו £ל אותו
׳׳•-•'-
'הסבם הוראות סעיף 119א לפקודת החברות ,בשינויים אלה:

2

) (1פסקה )א( ו־)ג( לסעיף קטן) (5וסעיף קטן) (8לא יחולו לגבי סידור.זה ן
) (2היה הסידור לגבי סוג מםוי-ים של עסקים ,של רכוש או של התחייבויות,
לא יחולו הוראות סעיף קטן ) (7על צו בית המשפט המאשר .את הסידור ,אלא
לגבי אותו סוג של עסקים ,של רכוש או של התשייבויות.
העיברת רכוש
בדרר אחרת

הוסכם על העברת רכוש מםויים של החברה הקיימת לחברה החדשה,־שלא -על-פי
.8
סעיף ך —
1

) (1תפרסם החברה החדשה הודעה• על ההסכם ברשומות ,בעתון יומי אחד
 .בישראל ובעתון יומי אחד הנפוץ בארץ בה הואגדה החברה הקיימת;
1
2

12

הוקי א״י ,כרד אי ,פרק כ״ב ,עמי  ;155ם״ח  ,58חש׳׳י ,עט׳ .316
סייח 79׳ תשי״א ,עמי .221
הצעות חוק  ,250ו׳ בכסלו* תעט״ז21-11355 ,־

•^ -

1

• -

) (2מיום העברת הרכוש כאמור — 
גא( יהיו החברה החדשה והחברה הקיימת אחראיות ,שתיהן יחד ובל אחת
להוד ,לכל התחייבות שהיתה קיימת מצד קףבדה הקיימת ערב ההעברה
או שעילתה היתה קיימת אותה שעה ,ושאינה התחייבות שהרכוש המועבר
א  - :־ ־ ־ •
בלבד משועבד לה ן •
)ב( בל־התחייבות שלפיה היה מוטל ,ערב-ההעברה ,שעבוד רובץ על
רכוש החברה הקיימת ,דינה בדין התחייבות המטילה שעבוד כזה גט י על.
רכושה של החברה החדשה.

 ,9י בל העברת ,רכוש או.התחייבות ,כל תיקון של רישום וכל פעולה אחרת שתיעשה
יעקב העברה לפי סעיף  7או לביצוע הסכם לפי סעיף  ,8פטורים מכל מס ,אגרה או תשלום
אחר המשתלמים למדינה או לרשות מקומית. .
דברי

הםבר

הנימוקים שהניעו'בשעתו ..את הקרן הקיימת לישראל להתארגן כחברה ישראלית
ולהעביר לחברה זו או #מרבית רכושה של החברה שנוסדה בשם זה בלונדון ב— 1905-י
"מביעים כעת את קרן:היסוד שאף היא חברה מואגדת בנכר ללכת באותה דרך .גם לגבי
יקרן היסוד קיימות הנסיבות שמנעו מהקרן הקיימת לבצע-את ייסוד החברה ,ואת העברת י
הרכוש כאמור במסגרת החוק הכללי הקיים — דהיינו סעיף 119א לפקודת החברות ,ושחייבו
־ חקיקת חוק מיוחד ,חוק קרן קיימת לישראל׳ תשי״ד—.1953
,ברצונה •של החברה הקיימת ילהעביר את עיקר זכויותיה והתחייבויותיה לחברה
החדשה &יד עם הקמתה ,פרט לרכוש י מסרים ,כגון זכויות והתחייבויות הנובעות מעזבונות
,בחיים .לטובת החברה הקיימת ,שיועבר אליה בתקופה •יותר מאוחרת ובהדרגה .לפיכך
זקוקה החברה הקיימת לשלוש דרכים משפטיות לשם.העברת רכושה• לחברה.החדשה:
)א( ־ העברת כל הזכויות וההתחייבויות כשהחברה החדשה באה לכל דבר במקום־־
ההברה הקיימת ז
1

< ...ב( העברת סוגים מסויימים של זכויות והתחייבויות כשהחברה החדשה באה במקום
״החברה הקיימת רק לגבי אותן זכויות והתחייבויות ן
י )ג( העברת רכוש מסויים מבלי לפגוע ,בכושר האשראי ובטחון האשראי של שתי
החבלות*..
החוק הקיים מאפשר רק.העבדה בדרך הראשונה לפי סעיף 119א לפקודת החברות,
ומשום כך .בא החוק .המוצע י לקבוע ,כי העברת הרכוש.מן-החברה הקיימת לחברה החדשה'
יבולה׳להיעשות באחת הדרכים האלה:.
) .א( סידור העברה כלל*ת.של העסקים והרכוש ,או של סוג מסויים שבהם  tבמקרה
יזה ינהגו לפי הודאות סעיף 119א לפקודת החברות ,והרכוש יעבור לחברה החדשה משנתן
בית המשפט צו ,על פי בקשת• אחת החברות׳ המאשר את סידור ההעברה ,אולם ההעברה
תהיה פטורה מכמה סייגים והגבלות שבסעיף 119א האמור; ומשאושר הסידור תבוא החברה
•החדשה במקום החבלה הקיימת ,באילו היו זהות; י•
) .ב( בהעברת רכוש מםויים לחברה החדשה ;.במקרה זה תפרסם החברה החדשה
אתייפרטי ההסכם •ברשומות ובעתון יומי בישלאל ובאנגליה ,ומיום הפרסום ייחשב הרכוש'
כמועבר לחברה החדשה׳ אלא שהחברה הקיימת והחברה שתוקם יהיו אחראיות כאחת לכל
התחייבות שהיתה קיימת .מצד החברה ערב ההעברה או שעילתה היתה קיימת אותה שעה,
•הצעות חוק -,250ו' בכסלו תשט״^ 21.11.1955

ושאיבה התחייבות שהרכוש המועבר בלבד משועבד לה! וכל שעבוד רובץ שהיה קיים יאותה ; •י
שעה על רכוש החברה הקיימת לגבי התחייבויותיה יהיה מוטל גם על רכוש ההברה החדשה.
כמו כן קובע החוק המוצע כי העברות רכוש אלה וכל פעולה הכרוכה בהן ,יהיו
פטורות ממסים ,מאגרות ומתשלומים אחרים המוטלים על ידי המדינה או על ידי רשות
• מקומית,
בהזדמנות זו קובע גם החוק המוצע ,כי הפעולות הפורמאליות להקמת החברה החדשה י
יהיו פשוטות מ! הנהוגות לפי פקודת החברות .תזכיר ותקנות ההתאגדות של החברה החדשה  .י
יאושרו על ידי שר המשפטים ויפורסמו ברשומות .ומשנעשה כך ,תיחשב החברה החדשה• •.
לגוף מואגד שימלא א ת תפקידי.קרן היסוד בעי׳מ ויחולו עליה הדינים החלים על חברות
רשומות בישראל ,בשינויים אלה:
) (1היא פטורה מההוראה שנקבעה בסעיף  112לפקודת החברות ,ושלפיה
׳ -י ־
אסור לחברה לנהל עסקים ,אם 'מספר חבריה פחות .משבעה:
) (2היא רשאית להוציא •סדרות של אגרות חוב וללוות כסנ־ים באגדות חוב -י
ללא רשיון •מטעם שר המשפטים ,על אף האמור בסעיף  (1) 121לפקודת החברות.
החוק המוצע נערך לפי המתכונת של חוק קרן קיימת לישראל ,תשי״ד—.1953
ההבדל .היחיד הוא בזה שלא מוצע להעניק לקרן היסוד •מעמד מיוחד לעבין הפקעת .
מקרקעים.

•ץ

חוק ההסגרה )תיקון( ,תשט״ז—1955
הוספת םעי1־ 11א

אחרי סעיף  11לחוק ההסגרה ,תשי״ד—1954
.1
סעיף זה:
,,הפגרה זמנית 11א .מבוקש שהוא נאשם בעבירת הסגרה במדינה המבקשת ובאשם .או
נושא את עבשו בישראל על עבירה אחרת ,מותר להפסיק בישראל את
מישראל •
ההליכים בגדו או את ביצוע העונש ולהסגירו למדינה המבקשת לשם •בקיטת
ההליכים הדרושים כדי.לשפטו על העבירה שעליה הוא מבוקש ,בתנאי
שיוחזר לישראל להמשכת ההליכים או לגמר ביצוע העונש׳ במועד ובדרך
שייקבע בהסכם עם המדינה המבקשת או על פיו.״

חופפת סעיף 20א

.2

אחרי סעיף  20לחוק העיקרי יווסף סעיף זה:
להחזרה ־ 20א .מי שהוסגר לישראל בתנאי שיוחזר.לאחר גמר ההליכים שלמענם
הוסגר לישראל ,רשאי שר המשפטים לתת צו להחזירו לפי המותנה׳.אף
אם הורשע בדין בישראל.״

ה$םפת •ע יפים
24א ו־24ב

אחרי סעיף  24לחוק העיקרי יווספו סעיפים אלה! •
.3
״צז על מעבר 24א .שר המשפטים רשאי לצוות כי אךם המוסגר ממריבה למדינה יינתן..
לו מעבר דרך מדינת ישראל׳ ובלבד ־שבין ישראל ובין המדיגה י המבקשת ,
מעבר קיים הסכם על מעבר מוסגרים ונתקיימו התנאים שנקבעו באותו• .
הסבם ,ושאילו ביקשה המדינה המבקשת את הסגרתו של המבוקש ,היה״
מותר להכריז עליו כבר־הסגרה! במקרה זה יבוא ההoב bבדבר מעבר
מוסגרים במקום הסכם בדבר הסגרת עבריינים.

1

״צ!

)להלן — החוק העיקרי(<• יווסף

מ י פ ג י י ם

1

14

ים״ח צ ,10תיהי״ד ,ענ(' *.17
הצעות חוק  ,250ו' בכסלו תשט״ז21.11.1955 ,

״•
״
•

י׳

1

ביצוע-הההזרה• 24ב .אדם שחל עליו צו לפי .-מגיף 20א או  »24מותר להחזיקו במשמורת

,

• או המעבר

.

•

, - .

־,

,

׳בישראל לשם ביצוע ׳ההחזרה •או המעבר. ,להעבירו אל מחוץ לגבולות.
י י ־ י:.־ ישראל .ולמסרו .למדינה המקבלת ,־כאילו הוכרזיבר־הםגרה ל פ י נ ו ק -זה׳
*
וניתן עליו צו לפי סעיף .18״
.

י
\.• •::

'דברי

הסבר:

תוך־ בדיימש« ומתן על הסכמ* .הסגרה עם מדינות אחרות .נתגלה חסר בחוק
י-־ההסגרה׳ תשי״ד—1954״ לפעמים מבקשים להסגיר למדינה זרה אדם הנאשם-.בישראל
בעבירה ׳או שנשפט •בד^ על:עבירה ,אף טרם נשא את ענשו׳  —-בגלל עבירה שאינה זהה•
י או קשורהעם העבירה שעליה באשם -או-.נשפט בישראל .קיים ״הפק-רציגיי אם לפי החוק
ך«קייס מותרי<,ההגיר זמנית אדם ״כאמור למדינה,בתנאי שאחרי,גמר :ההליכים בחו״ל
י יוחזל לישראל לשם •המשל הדיון נגדו או ,סיום תקופת ענשו .החוק המוצע בא לאפשר
הסדר כזה )סעיף .(1
1

בן יבול להיווצרהמקרהההפוךר,אדם-המדצה את עבשו בחו״ל או -הנאשם• על
יעב»־רד> פלונית בחדל מבוקש .־על •ידי שלטונות ישראל כדיי להעמידו לדין על עבירה אחרת.
ההוק המוצע מאפשר את• הסגרתו הזמנית של המבוקש בתנאי .שיוחזר למדינה המסגירה
בסיום הדיונים נגדו בישראל׳ מבלי׳־ שיהיה_צורך"לקבל־צ 1בית• ממשפט להחזרת המבוקש
~
י למדינה שהסגירה אות-ו)םעין«  .(2׳  ,׳ י • ־ * •
 ^ ,כמו בך נתגלה ספק אם י6לה ישראל להרשות מעבר דרך שיטת שיפוטה לעבריינים
המום״גרים ממדינה זדה אחת למדינה-זרה אחרת מבלי להיזקק •לאישורים׳ המשפטיים.הבחוצי-ס.
׳־ .לגבי-הסגרת אדם הנמצא מלכתחילה בישראל .סעיף  3של ־החוק המוצע ב א להסדיר את
•
י-בעיית המעבר של מוסגרים.

חוק לתיקון פקודת סימני .זזמסחר ,תשט׳יז׳1955-
7

.1

*בפקודת סימני המםחה ־^!• 1938אחרי י סעיף  40יווםפו .סעיפים׳ אלה׳:
״ןזוצאות

.ראיות ־ :
•-בפני• הרשם

במכות• הרעם
•כשופט ש?ומ .

40א• ..בכל הליך לפני הרשם' לפי פקודה זו יהיה הרשם רשאי ,בצו ,לפסוק
•לזכותיבעל דין הוצאות הדיון,.הנראות לו-סבירות ,וכן .לקבוע את בעלי
הדין שישלמו הוצאות אלה ואת דרך תשלומן.
40ב .בכפוף לכל תקנה לפי פקודה זו ,יהיוהראיות בהליכים כאמורבדרך
של הצהרה בשבועה בל עוד לא הודה הרשם היפוכו של דבר ז אולם רשאי
הדשמ ,אפ נרא »1לו הדבר; לגבות עדות בעל פה במקום ראיה בכתב או
בנוסף לראיה כאמור׳ וכן רשאי הוא להרשות שהמצהיר ייחקר חקירה
י •
שכנגד .י,
40ג .בעדות בעל פה לפני.הרשט יהיו לרשם הסמכויות של שופט שלום
לכפייה התייצבותו של עד לפניו ולבלענין הקשור בזה או דומה לו.״

•'תחילתו של חוק זה היא ביום• החמישה עשר לאחר פרסומו ברשומות.
1

• ,מוספת .פעיפי־ם
40א—40ג׳

החילה

״״
ע״רי ,1838תום'  1טסי־  ,843עמי .103״

ומעות תוק  ,250ו׳ בכס?ו תשט׳יז21.11.1955 ,

15-

דברי

הסבר

תפקידיו• של רשם סימני מס^ר.ברישום סימנים אלה זהים ־לפי טבעם עם תפקידיו•׳
של רשם הפטנטים והמדגמים בדבר רישיום פטנטים ומדגמים .והנה לרשם הפטנטים'נתונה
בסעיפים  45ו־ 46לפקודת הפטנטים הסמכות לפסוק הוצאות בהליכים שלפניו׳ לגבות עדות
בשבועה בעניניב אלה ,ולנהוג בעדים כאילו היה" שופט שלום .ואילו לרשם סימני מסחר־
לא ביתנו משום מה סמכויות אלה ,לניגוד להסדר שבחוק סימני מסחר האנגלי משנת ,1938
שנחקק בד בבד עם הפקודה הארץ ישראלית
 החוק המוצע בא למלא את החסר ולהעניק לרשם את הסמכויות הללו הדרושות לו
לשם מילוי יעיל של תפקידו ולשם מתן פיצוי נאות למתדיינים לפניו.

חזק לקיום תוקף של תקנות ההגנה )כספים( ,תשט״ז—1955
יום תוה*1

.1

תקנות ההגבה )כספים( ^ 1941 ,יעמדו בתקפן עד יום כ״א בתמוז תשט״ז) 30ביוני

.(1956
חי5י*

חתיי*

תחילתו של חוק זה היא ביום ט׳יז בטבת תשט״ז) 31בדצמבר .(1955

,2

דברי

הסבר

•י־

תקנות ההגנה )כספים( ,1941 ,שהותקנו בימי מלחמת העולם השניה׳ משמשות
בסיס חוקי לפיקוח על מטבע חוץ .תקפן של תקנות אלה הוארך מדי פעם בפעם .,ולאחרונה
בחוק לקיום תוקף של תקנות ההגנה )כספים( ,תשט״ו— ,*1955עד יום ט״ז בטבת תשט״ז
) 31בדצמבר  .(1955אגב כך הוכללו בגון* תקבות ההגבה׳.גם' תקנות שעת חירום ׳לתיקון
תקנות ההגנה )כספים( ,תשי״א— 1951׳ שהותקנו בזמנו לשם הטלת הפיקוח על זהב.
3

• תכליתו של החוק המוצע היא לקיים את תקפן של התקנות׳ כפי שתוקנו כאמור.,
לששה חדשים נוספים.

1
2
3

16
ה&חיר  750פרוטה

ע״ר 1941תופי 2 • ,מם'  ,s113עמי .1380
ם״&  ,183תשט״ו ,עמ^ .93
ק״ת  ,163תעי״א ,עמי .772

הצעות חות  ,250ו' בכסלו תישם״ז21.11.1955 ,
הודפס ע״י המדפיס הממשלתי

