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(תיקון), הירושות פקודת
.1944 לש' 19 מס'

הירושות. פקודת את לתקן הבאה פקודה
 לאמור: (א"י), הפלשתינאית המועצה של בעצתה בזה, מחוקק (א"י) לפלשתינה העליון הנציב

פקודת עם כאחת אותה וקוראים ,1944 (תקון),. הירושות פקודת תקרא זו פקודה .1

העיקרית'''. "הפקודה להלן הקרויה הירושות
הקצר. השם
ק5"ה. פרק

2. הפקודה העיקרית תתוקן ע"י הוספת הסעיפים החדשים דלקמן לאחר סעיף 15
 הימנה:

סעיפים הוספת
לפקודה חדשים

העיקרית.
עיניו ראות ולפי הרשמי, בעתון שתפורסם במודעה העליון, הנציב רשאי א.(1) 15"
חברה כל לגבי ואם כלל בדרך אם להטילם רשאי שיהא התנאים אותם עם ובהתחשב
חברה היא חברה אותה כי נוכח אם ב, 15 סעיף לצרכי חברה כל לאשר מיוחדת,
או שלה ההתאגדות ותקנות ההתאגדות תזכיר חוקתה, ,שלה, הטשרטר מכוח המוסמכת,
או לפועל כמוציאה לפעול ייסודה, את מגדיר או אותה המיסד אחר מסמך כל מכוח

 היא וכי כאפוטרופסית,
מוגבלת) באחריות שלא ובין מוגבלת באחריות (בין כחוק בארץ רשומה או מאוגדת (א)
פונט, מ50,000 פחות לא סכום כדי במניות) או (בסטוק מוצא הון שעה באותה לה ויש

או במזומנים, שולמו פונט מ25,000 פחות לא שמהם
חברה היא מחבריה ואחד מוגבלת אחריות בלא כחוק בארץ רשומה או מאוגדת (ב)

דלעיל. (א) פסקא דרישות את הממלאת
אשור כל לבטל או כזה אשור ליתן לסרב טעם, כל ליתן בלי העליון, הנציב רשאי (2)

לעיל. כאמור שניתן כזה

חברות מאושרות.

 רשאי משופטיו, שופט כל או המחוזי, המשפט בית ב.(1) 15

"חברה להלן (הקרויה 15א סעיף עפ"י העלית הנציב ע"י שנתאשרה כשחברה, (א)
ליתן אחר, אדם עם ביחד ובין לבדה בין לפועל, כמוציאה בצוואה נזכרת מאושרת''),
תעודת קיום צוואה לחברה, בין לה לבדה ובין ביחד עם אדם אחר, כפי שידרוש הענין;

וכן
אחר, אדם עם ביחד ובין לברה לה בין מאושרת, לחברה אפוטרופסות כתב ליתן (ב)

ובהתאם לכך רשאית החברה לפעול כמוציאה לפועל או כאפוטרופסית, הכל לפי הענין.
בשם ממונה לאדם או לסינדיק ינתנו לא כתבאפוטרופסות או צוואה קיום תעודת (2)

מאושרת. חברה
המינהלה או המנהלים ע"י או מאושרת חברה ע"י זה לצורר שהורשה פקיד, כל (3)
ולעשות. בטחון ליתן בשבועה, הצהרה למסור החברה, בשם רשאי, חברה, אותה של
או צוואה קיום תעודת לחברה ליתן כדי נדרשים שיהיו אחר דבר או אחרת פעולה כל

החברה." את יחייבו כך שהורשה הפקיד ופעולות כתבאפוטרופסות,

חברות מינוי
כמוציא מאושרות

לפועל או
כאפוטרופוס.

23 ביוני, 1944.
מקמיכאל הרולד

עליון. נציב


