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פקודה הקובעת את חוק השותפויות.

[7 באוגוסט, 1930]

פרק קג
פקודה

מס' 19 לש' 1930

השותפויות. פקודת תקרא זו פקודה הקצר1. השם

חלק א'  מבוא.
2 . (1) בפקודה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים דלקמן, מלבד אם

 אחר פירוש יחייב הכתוב ענין

החוק עפ"י לנהלם שמותר מקצוע או מלאכה מסחר, כל פירושו "עסק"
בפלשתינה (א"י):

פרוק על לצוות השיפוט לו שיש ביתהמשפט פירושו "ביתמשפט"
השותפות :

זה! עם זה שותפות בקשר שנתקשרו האנשים פירושה "פירמה"

השותפות! עסקי מתנהלים שלפיו השם פירושו הפירמה" "שם

מוגבל! שותף זולת שהוא, שותף כל פירושו כללי" "שותף

מכניס הוא בשותפות התקשרו שבעת אדם פירושו מוגבל" "שותף
בסכום מוערכים נכסים או הון, בתורת סכומים או סכום לשותפות
של התחיבויותיה או לחובותיה אחראי יהא שלא מנת על מסוים,

לשותפות! הכניס שהוא מהסכום למעלה הפירמה

אנשים עם או אחר אדם עם בשותפות שהתקשר מי פירושו "שותף"
כללי! ושותף מוגבל שותף לרבות אחרים,

"שותפות" היא היחס הקיים בין אנשים המנהלים ביחד עסק לשם ריוח:
אבל היחס הקיים בין חברי כל חברה או התאגדות הרשומה
ברשום והדנים שעה באותה הנוהגים פקודה או חוק כל עפ"י כחברה
אחרים, פקודה או חוק לכל בהתאם נרשמה או שנוסדה או חברות,

זו! פקודה בגדר שותפות אינו

פירוש



"רושם" פירושו פקיד הממלא עפ"י פקודה זו תפקיד רישום שותפויות
(א"י). בפלשתינה

לשותפויות, הנוגע האנגלי לחוק סמוכין מתוך תפורש זו פקודה (2)

גם ינהגו בשותפויות הנוהגים המקובל החוק ושל צדק של האנגליים והכללים
זו. פקודה של המפורטות ההוראות את סותרים שאינם כמד, עד (א"י), בפלשתינה

הקובעות הוראות
שותפות קיימת אימתי

לב יושם קימת, אינה או קימת שותפות אם להחליט כשיבואו .3
 הבאים: לכללים

בלתי או משותפת בעלות או מחולקת, בלתי או משותפת חזקה (י)

כשהם חלקית, בעלות או קבוצי רכוש ברכוש, שתוף מחולקת,
חזקה לאותה הנתון דבר בכל שותפות ייצרו לא לעצמם,
משתתפים הבעלים או שהמחזיקים בין הבעלות, לאותה או

ובין האמורים בנכסים השמוש מתוך המתקבלים ברוחים
בהם. משתתפים שאינם

(ii) ההשתתפות בהכנסותברוטו, כשהיא לעצמה, לא תיצור
זכות בהכנסות המשתתפים לאנשים להם שיש בין שותפות,
או שממנו ברכוש קבוציות או משותפות טובתהנאה או

או זכות להם שאין ובין ההכנסות, מתקבלות בו מהשמוש
רכוש. באותו משותפות הנאה טובת

(iii) אם קבל אדם חוב או סכום מסוים אחר מכספי רווחים הנובעים
אין אחרת, בצורה או לשעורין תשלומים בצורת אם מעסק,
אחראי או בעסק שותף לעשותו כדי לעצמה כשהיא זו בקבלה

כשותף.

(iv) הוזה המחייב אדם המטפל בעסק לשלם לפקידו או לסוכנו
כשהוא בחוזה בו אין העסק של מהרוחים חלק בצורת שכר
או בעסק שותף הסוכן את או הפקיד את לעשות כדי לעצמו

כשותף. אחראי

בו, התלויים מן אחד או שמת שותף של ילד או אלמנה (יי)

של הרוחים מכספי חלק שנתית קצבה בתורת המקבלים
או בעסק לשותפים יחשבו לא בו, שותף היה שהמת העסק
שנתית. קצבה אותה שקבלו בלבד זה מחמת כשותפים אחראים



(vi) מתן כסף בתורת הלואה לאדם המטפל או עומד לטפל בעסק
רבית המלוה יקבל שלפיו אדם אותו עם חוזר. עפ"י
הדוחים מן חלק שיקבל או הדוחים לפי משתנה שיהא בשעור
כדי לעצמו כשהוא זד. בדבר בו אין העסק, מהנהלת הנובעים
את המנהלים האנשים או האיש עם שותף המלוה את לעשות

כשותף. אחראי או העמק

(vii) מי שמקבל חלק מרוחי העסק, אם בתורת קצבה שנתית ואם
יחשב לא בעסק, שלו המוניטין את מכרו חלף אחרת, בצורה

כשותף. לאחראי או בעסק לשותף גרידא זה מפאת

(viii} פרט לאמור לעיל, הרי העובדא שאדם מקבל חלק ברוחים
לפיהם המשתנה או העסק ברוחי המותנה תשלום או עסק של
אלא בעסק, שותף הוא אדם שאותו לכאורה הוכחה תשמש
מסיבות כל אל לב בשים זאת הוכחה לסתור שאפשר

הטרנסאקציה שבין הצדדים.

שותפויות של ושמותיהן רישומן הרכבתן'  ב* חלק
אנשים. מעשרה יותר תכלול לא (א"י) בפלשתינה הנוצרת שותפות השותפים4. מספר הגבלת

כחבר יקובל לא שנה עשרה שמונה לו מלאו שלא מי (א). .5
לשותפות.

ואחת עשרים לו מלאו ולא שנד. עשרה שמונה לו שמלאו מי (ב)
אפיטרופסו מטעם בכתב הרשאה לכך ניתנה אם לשותפות כחבר לקבלו מותר שנה

המחוזי. ביתהמשפט מטעם או

קטנים שותפים

איזה לנהל מנת על (א"י) בפלשתינה שנוצרה שותפות כל (1) .6
פקודה להוראות בהתאם כזאת כשותפות להרשם חייבת תעשיה או מקצוע מסחר,
פי על כך להרשם תוכל (א"י) בפלשתינה שנוצרה אחרת שותפות וכל זו,

השותפים. בקשת

(2) שותפויות בצורת "מוזרעה" או "מושאקאת", ובדרך כלל
עבודת עם בקשר שיתופי מפעל איזה לשם עובדיאדמה ע"י שנוצרו שותפויות
תעשיה. או מקצוע מסחר, איזה הנהלת לשם שנוצרו לשותפיות תחשבנה לא אדמה

חיבות שותפויות
להרשם



לפועל להוציאו צריך זו, פקודה עפ"י חובה הוא כשהרישום (3)

השותפות. הוצר מיום ימים חדש בתוך

חברותמס' 24 לש' 1919. רישום פקודת להוראות בהתאם שנרשמה שותפות (4)

זה. סעיף לצורך לרשומה תחשב ,1919 ושותפויות,

כל יאשם זה, סעיף דרישות אחרי השותפות מלאה לא אם (5)

העברה. נמשכת שבו יום לכל אחד פונט של לקנס צפוי ויהא בעברה שותף

אירישומה בחשבון יובא לא זו, בפקודה האמור דבר כל למרות (6)

קימת. אינה או השותפות קיימת אם בשאלה ידונו כאשר שותפות של

הרישום חתומהאופן לרושם, הודעה משלוח ע"י יעשה שותפות של רישומה (1) .7
 הבאים הפרטים את והמכילה השותפים ע"י

(א) שם הפירמה :

(ב) מהותו הכללית של העסק :

(ג) מקום העסקים העיקרי:

(ד) השם המלא, הכתובת המלאה והתאור המלא של כל שותף ושותף :

בעדה, ולחתום הפירמה עסקי את לנהל מורשים השותפים כל אין אם (ה)
לכך. המורשים השותפים שמות

התחלתה. ותאריך לכשנקבע, השותפות, מועד (ו)

הרשמי בעתון הימנה תמצית או ההודעה את לפרסם הרושם על (2)

הפירמה. חשבון על

באחדרישום שנויים שנוי חל או הוכנס השותפות של קיומה במשך אם (1) .8
שבעה תוך הפירמה, חייבת הקודם, הסעיף הוראות ע"פ רישום הטעונים הענינים
שתפרט ידה על חתומה הודעה לידיו למסור או הדואר ע"י לרושם לשלוח ימים,

השנוי. של טיבו את



ושותף, שותף כל יהא זה, סעיף דרישות נתקיימו לא אם (2)

יום כל על אחד מפונט יותר לא של לקנס צפוי מוגבל, לשותף פרט
העברה. נמשכת שבו

 כולל שיהא בשם תרשם לא פירמה שום (1) .9

(א) את המלים "בערבון מוגבל":

המרמז אחר שם או תואר כל או "קיסרי" או "מלכותי" המלים את (ב)

של או המלוכה ממשפחת אדם של או מלכותו הוד של חסותו על
הנציב העליון או המרמז על קשר כל שהוא עם הממשלה :

את המחקה שם כל או מסחר" "לשכת או "בנקאי" או "בנק" המלים את (ג)
העליון. הנציב מאת קודמת הסכמה בלי הנ"ל,

בפלשתינה כבר רשומה שבו לשם דומה בשם תרשם לא פירמה (2)

עד השם לאותו דומה כה שיהיה בשם או כבר הקימות חברה או פירמה (א"י)
ומתפרקת הולכת הקימת החברה או הפירמה אם מלבד להטעות, כדי בו שיהא

הרושם. שידרוש באופן הסכמתה על מודיעה והיא

שתקבל ומבלי אחרת מסבה או בשגגה אם פירמה, נרשמה (3)

חברה או פירמה מכבר רשומה שבו לשם הדומה בשם לעיל, כאמור הסכמה אותה
הנזכרת הפירמה תוכל להתעות, כדי בו שיש כלכך לו הדומה בשם או קימות,

שמה. את לשנות לראשונה

בלתי למטרה שם לה לרכוש רוצה שפירמה הרושם סבור אם (4)

ההוא. בשם הפירמה את לרשום לסרב הרושם יוכל תרמית, למטרת או הוגנת

פירמה, אדם, למנוע בבקשה לביתהמשפט לפנות פירמה יכולה (5)

עד הפירמה של לשמה כלכך קרוב או דומה שם להם שנטלו חברה, או אגודה
חברה או אגודה פירמה, אדם, וכל כזה, בשם מהשתמש להטעות, כדי בו שיש
הדומה שם לה שנטלה פירמה כל למנוע בבקשה לביתהמשפט לפנות יוכלו
יוכל ואז כזה; בשם מהשתמש להתעות, כדי בו שיש עד לשמם כלכך קרוב או
השם, באותו מהשתמש חברה או אגודה פירמה, אדם, כל למנוע ביתהמשפט
החברה, או האגודה הפירמה, האדם, הוכיחו אם כך יעשה לא שביתהמשפט אלא
כזה. בשם להשתמש קודמת זכות להם שיש מניעה, בקשת אודותם על שהוגשה

שמות



שם הרושם:שנוי של באישורו שמה, את לשנות תוכל פירמה כל (1) .10

של התחיבות או זכות בשום יפגע לא פירמה של שם שנוי (2)

נגדה. או הפירמה מצד משפטי מו"מ בשום פגם יטיל ולא הפירמה

שותפות לרשום אין
קרקעות להכשרת
מאת תעודה מבלי

העליון הנציב

11 . (1) הרושם לא ירשום שותפות שמטרתה או אחת ממטרותיה היא
השותפים המציאו כן אם אלא והכשרתן, (א"י) בפלשתינה בכלל קרקעות רכישת
קרקעות להחזיק הפירמה כח את המיפה העליון הנציב של ידו בחתימת תעודה

בכלל.

המאפשרת התעודה את לבטל שהיא עת בכל יוכל העליון הנציב (2)

שהשותפות לו נתברר אם זאת לעשות ומחובתו בכלל, קרקע להחזיק לפירמה
אינה מעבדת את האדמה שרכשה או אינה מפתחת אותה ע"י בנין בתים, ומשעשה

ביתהמשפט: ע"י יפורקו ועסקיה השותפות תפורק כך

הודעה לשותפות העליון הנציב ימסור התעודה תבוטל שבטרם בתנאי
את להשמיע האפשרות את לשותפות ויתן התעודה את לבטל רצונו על בכתב

הבטול. נגד טענותיה

אתם המנהלים אנשים לביז השותפים שבין היחסים  גי חלק
משאומתן*

כחו של שותף לחייב
הפירמה את

עסקי לשם שותפיו שאר ושל הפירמה של באכחה יהא שותף כל .12
הנהלת לשם שהיא פעולה כל העושה שותף כל של ופעולותיו השותפות;
לה חבר שהוא הפירמה ע"י המתנהלים העסקים אותם ממין הרגילה בדרך עסקים

 אם מלבד שותפיו, ואת הפירמה את תחייבנה

בשם לפעול הרשאה שום למעשה לו אין פעולה אותה העושה השותף (א)
וכן מיוחד, ענין באותו הפירמה

שהאיש או הרשאה, לו שאין יודע ונותן נושא הוא שאתו האיש (ב)
מאמין אינו או שותף שהוא יודע אינו ונותן נושא הוא שאתו

שותף. שהוא לו



נערכו או נעשו ואשר הפירמה לעסקי הנוגעים מסמך או פעולה .13
אדם איזה ע"י הפירמה, את לחייב כונה בהם נראית אחר שבאופן או בשמה,
הפירמה את מחיבים הם הרי שותף, שאיננו ובין שותף שהוא בין לכך, המורשה

השותפים: כל ואת
מסמכים בעריכת הדנה כללית הוראתחוק בשום יפגע לא זה שסעיף בתנאי

צבורי. נוטריון בפני מסמכים בקיום או בניהעברה

בשם שנעשו פעולות
את תחייבנה הפירמה

השותפות

מתכון או הפירמה, של האשראי את כערובה נותן אחד כששותף .14
עסקיה במהלך לכאורה קשור שאינו ענין על הפירמה את לחייב אחר באופן
מורשה הוא כן אם אלא הפירמה, את במעשהו יחיב לא הפירמה, של הרגילים
יגרע לא זה סעיף אבל השותפים; יתר מטעם מיוחד באופן לכך למעשה

בודד. שותף בה שנתחייב אישית אחריות מכל

המשתמש שותף
הפירמה של באשראי

הוא למטרותיו

שותפים של או אחד שותף של שכוחו השותפים בין הוסכם אם .15
לא הזה להסכם בנגוד שתעשה פעולה כל הרי יוגבל, השותפות את לחיב אחדים

להם. ידוע היה ההסכם דבר אשר אנשים כלפי הפירמה את תחיב

הודעה של כוחה
מצד שפעולות האומרת

תחיבנה לא שותף
הפירמה את

הרגילה בדרך הפועל שותף מצד הזנחה או עול מעשה מתוך אם .16
שותף שאיננו למי נזק או הפסד נגרם שותפיו, בהרשאת או הפירמה עסקי של
השותף עם שוה במדה אחראית הפירמה תהא הרי קנס, הוטל אם או בפירמה,

לעשות. עליו שהיה מה עשה שלא או העול מעשה את שעשה

הפירמה אחריות
עולות בשל

 לאמור, הבאים, במקרים .17

או כספו את מקבל סמכותו, בגדר לכאורה הפועל אחד, כששותף (א)
וכן לרעה, בהם משתמש והוא שלישי איש של רכושו

שלישי, מאיש נכסים או כספים מקבלת עסקיה במהלך כשהפירמה (ב)
כל לרעה בהם משתמשים מהשותפים אחדים או השותפים ואחד

 הפירמה, ביד הם הרכוש או שהכספים זמן

ההפסד. לכסוי אחראית הפירמא תהא

לרעה השתמשות
בנכסים או בכספים

הפירמה ע"י שנתקבלו
אצלה שהופקדו או

לכל עצמו בפני וגם השותפים שאר עם ביחד אחראי שותף כל .18
כל לרבות בה, שותף בהיותו הפירמה בהם שהתחייבה וההתחייבויות החובות
הסעיפים משני אחד עפ"י בה שותף שהוא בעת לו אחראית נעשית שהפירמה דבר

בעד השותפים אחריות
והתחייבויות חובות

הפירמה של



החובות לאותם עצמו בפני אחראי עזבונו גם יהא מותו ואחרי הקודמים:
סולקו: לא שעדין וההתחייבויות

הנבדלת אחריותו יסוד על שותף נגד לפועל הוצאה של צו יותן שלא בתנאי
שהנושה או השותפות נתפרקה כן אם אלא הפירמה, של להתחייבות או לחוב
קויים: לא ופסקהדין ההתחייבות או החוב עם בקשר הפירמה נגד פסקדין קבל
ומיתר מהפירמה לתבוע זכאי החוב את הפורע השותף יהא האחרון במקרה

יחסי. בשעור בחוב חלקם את השותפים

נגד תביעות הוכחת
פוקטתרגל שותפות

תביעות בהוכחת הפירמה בנושי יתחרו לא בה שותף וכל הפירמה .19
תביעותיו בהוכחת הפירמה בנושי יתחרה לא שותף ושום פושטרגל, שותף נגד

הרגל: את שפשטה הפירמה נגד

 בתנאי

התרמית ומעשה הפירמה מרכוש חלק במרמה לעצמו נטל כששותף (א)
מתוך לתבוע הפירמה של בפשיטתהרגל הנאמן יוכל אושר' לא שלו
הנכסים הפרטיים של אותו שותף את שווי הרכוש שנטל במרמה:

מרכוש לחלק נעשה שותף של הפרטיים מנכסיו חלק שהנהו כשרכוש (ב)
יוכל לה, אחראית שהפירמה תרמית מעשה איזה ע"י הפירמה
הסכום כדי הפושטתרגל מהפירמה לתבוע אותו שהונו השותף

שנלקח מרכושו הפרטי ע"י מעשה התרמית :

מיוחד בהון מיוחד עסק נהלו יותר או פירמה של שותפים כששני (ג)

הפירמה, של לחיבים או לנושים הם נעשו הזח העסק עם ובקשר
מדה באותה שהוא סכום כל לתבוע בפשיטתהרגל הנאמנים יוכלו

ביניהם. קשר היה לא כאילו ממש

הוגן בלתי שמוש
בנאמנות מופקד ברכוש

השותפות לצרכי

* 20. שותף שהוא נאמן והשתמש שלא כהוגן לשם עסקי השותפות או
לנכסי אחראי אחר שותף שום יהא לא הנאמנות, בנכסי השותפות לחשבון

בנכסים: הנאה טובת להם שיש האנשים כלפי הנאמנות

 בתנאי:

על שידע מחמת שותף בה שנתחיב מהאחריות יגרע לא זה שסעיף (א)
הפרת הנאמנות: וכן



כסף של וגביתו עקובו את ימנע לא זה בסעיף האמור דבר שום (ב)
הפקדון מהפירמה אם הכסף עדין נמצא בחזקתה או בהשגחתה.

מציג התנהגותו, ע"י או בכתב, או שבעלפה בדברים אשר כל (1) .21
אחראי יהא מיוחדת, לפירמה כשותף אותו שיציגו מדעת מרשה או עצמו את
שהצגת בין לפירמה, אשראי ונתן לשותף אותו שחשב אדם כל כלפי כשותף
בידיעתו או באמצעותו לו נודעה או כאמור אשראי שנתן האיש לפני נעשתה עצמו
באמצעותו שלא ובין שיציגוהו שהרשה או עצמו את שהציג לכאורה השותף של

וידיעתו:

 בתנאי;

בשם השותפות את לנהל ממשיכים שותף של מותו אחר שאם (2)

כחלק המנוח השותף בשם או השם באותו השמוש המשכת הרי הישן, הפירמה
מנהלי את או אפיטרופסיו את לעשות כדי לכשעצמו, בכך אין הפירמה, משפ
השותפות בהם שנתחייבה לחובות אחראיים נכסיו את או עזבונו את או עזבונו

מותו. אחרי

אנשים של אחריותם
ע"י הצגת עצמם

השותפות עניני עם בקשר שותף. של טענה או הודאה .22
השותפות. כנ;ג1 הוכחה תשמש עסקיה הנהלת של הרגילה בדרך

טענות או הודאות
שותפים של

דבר כל על השותפות, כרגיל.בעסקי הפועל לשותף, הודעה מסירת .23
של במקרה מלבד לפירמה, הודעה כמסירת היא הרי השותפות, בעניני הקשור

בהסכמתו. שנעשה או שותף אותו שעשה תרמית מעשה

הפועל לשותף הודעה
הפירמה בשם

לפירמה כהודעה

כלפי אחראי כך מתוך יהא לא קימת לפירמה כשותף שנתקבל מי .24
לשותף. היה בטרם שנעשה דבר לכל הפירמה נושי

ו

של התחיבויותיו
נכנס שותף

לחובות אחראי מהיות כך ע"י יחדל לא מפירמה המסתלק שותף (1) .25
הסתלקותו. לפני הפירמה בהם שנתחיבה להתחיבויות או

עפ"י קיימת התחייבות מכל לשחררו מותר שהסתלק שותף (2)

הסכם מיוחד לכך בינו ובין חברי הפירמה, בהרכבה החדש, והנושים, והסכם זה
הפירמה ובין הנושים שבין העסקים מהלך מכלל משתמע או מפורש להיות יכול

בהרכבה החדש,

של התחיבויותיו
יוצא שותף



נמשכת ערבות בטול
בפירמה שנוי עיי

26. ערבות נמשכת והולכת שניתנה לפירמה או לגוף שלישי בקשר עם
ע"י העסקיםשבעתיד לגבי מבוטלת תהא אחרת הוסכם לא אם הרי פירמה עסקי
הפירמה של בהרכבה או הערבות, לה שניתנה הפירמה של בהרכבה שנוי כל

הערבות. ניתנה עסקיה עם שבקשר

חלק ד*  יחסי השותפים בינם לבין עצמם*

השותפים של חובותיהם
לזה זה

תועלתם לשם הפירמה עסקי את לנהל השותפים של מחובתם .27
לבאיכחו או שותף לכל ולמסור זה, אל זה ונאמנים כנים להיות המשותפת,

לפירמה. הנוגע דבר מכל שלמות וידיעות נכונים חשבונות

השותפות תנאי שנוי
הסכם ע"י

או הסכם עפ"י שנקבעו השותפים, של ההדדיות והחובות הזכויות .28
יכולה והסכמה השותפים, כל בהסכמת לשנותן רשאים זו, פקודה עפ"י שהוגדרו

העסק. שיטת מכלל משתמעת או מפורשת להיות

השותפות מעיקראנכסי שהוכנסו ברכוש וטובותההנאה והזכויות הנכסים כל (1) .29
חשבון על אחרת, בדרך או קניה בדרך אם שנרכשו, או השותפות הון לתוך
בפקודה קרויים השותפות, של העסקים ובמהלך השותפות עסק לצרכי או הפירמה
זאת "נכסי השותפות" והשותפים חיבים להחזיק ולהשתמש בהם לצרכי השותפות

השותפות: להסכם ובהתאם בלבד
בירושה תעבור לשותפות השיכת קרקע בכל החוקית ההנאה שטובת בתנאי
להוראות ובהתאם הקרקע סוג אותו על החל הירושה לחק בהתאם היורשים לידי
טובת תהא בכך צורך שיש כמה שעד אלא זה, ענין על החלות הכלליות החוק
עפ"י בקרקע הזוכין היורשים של לטובתם נאמנות בתורת מוחזקת ההנאה"

זה. סעיף
המוחזק נכס איננה שהיא קרקע, בכל טובתהנאה כשאיזו (2)

המתקבלים ברוחים שותפים ואלה אחדים, לאנשים משותף כקנין שיכת בשותפות,
הרוחים בכספי קונים והם שבה, מטובתההנאה או ההיא בקרקע השמוש מן

אופן, באותו בהן להשתמש מנת על בקרקע אחרת טובתהנאה או אחרת קרקע
כאמור שנרכשו טובתההנאה או הקרקע תהא אחרת, ביניהם הוסכם לא אם הרי
שעור לפי משותף קנין בעלי בתורת אלא שותפים בתורת לא להם שייכת
ביום הראשונה ההנאה בטובת או הראשונה בקרקע מהם אחד לכל שהיו הזכויות

האחרת. ההנאה טובת או האחרת, הקרקע של קניתה

שנקנו נכסים
השותפות בכספי

שנקנו נכסים של דינם יהא מזו, הפוכה כונה בו שנראית למקום פרט .30
הפירמה. חשבון על שנקנו נכסים כדין לפירמה השייכים בכספים



ביחס וחובותיהם וזכויותיהם השותפות ברכוש השותפים זכויות .31
לשותפות יקבעו עפ"י ההוראות הבאות, בהתחשב עם כל הסכם בין השותפים,

 מכללא: או בפירוש

להשתתף ומחובתם וברוחיו, העסק בהון חלק ליטול לשותפים הזכות (י)

האחרים, ההפסדים ובין בהון ההפסדים בין ההפסדים, בכסוי
הסכים שותף שכל ההון לסכום יחסי באופן לפירמה, שיגרמו

עליו: לחתום

ברוחים חלקו הרי הון, על לחתום כלל הסכים שלא שותף שלגבי בתנאי
אותו של ולהתחיבות לחלק שויט יהיו הפירמה של להפסדים ואחריותו

ביותר. הקטן סכוםההון על לחתום שהסכים שותף

(ii) השותפות תפצה כל שותף בעד תשלומים ששלם ובעד ההתחיבויות
 שנתחיב האישיות

(א) בדרך הרגילה והנכונה של הנהלת עסקי הפירמה: או

או העסקים קיום לשם לעשותו הברח שהיה דבר כל בעד (ב)
הפירמה. של הרכוש

(iii) שותף המשלם או מלוה  לצרכי השותפות סכום שהוא
זכאי יהא עליו, לחתום שהסכים מסכוםההון למעלה
מתאריך החל לשנה למאה אחוזים תשעה של בשעור ברבית

ההלואה. או התשלום

(iv) לפני ברור הדוחים לא יהא שותף זכאי ברבית על ההון שחתם.

(v) כל שותף רשאי להשתתף בהנהלת עסקהשותפות.

(vi) שום שותף לא יהיה זכאי לקבל שכר בעד עבודתו בעסק השותפות

(vii) שום אדם לא יקובל כשותף מבלי הסכמת כל השותפים הקימים.

(viii) כל חילוקידעות שיתגלעו בנוגע לענינים הרגילים הקשורים בעסק

זכויות בדבר הוראות
השותפים של וחובות
מיוחד הסבם כשאין

לכך ביחס



השותפות יוכלו לישבם בהכרעת הרוב של השותפים, אך שום
שנוי לא יעשה במהות עסקהשותפות מבליהסכמתכל השותפים

הקימים.

(ix) פנקסי השותפות צריכים להתנהל במקום העסקים של השותפות, או
לכל פתוחים ויהיו אחה ממקום יותר יש אם העיקרי, במקום

לנכון. שימצא בשעה מהם, ולהעתיק בהם לעיין שותף

שותף ניתןהרחקת אם אלא מהשותפות שותף להרחיק השותפים רוב יוכל לא .32
השותפים. בין מפורש הסכם עפ"י לכך הכח

מהשותפות הסתלקות
שותף כל כרצון

שותף כל יוכל השותפות, לקיום קבוע מועד על הוסכם כשלא (1) .33
רצונו על הודעה מסירת ידי על שהיא עת בכל גמר לידי השותפות את להביא

השותפים. שאר לכל זה

די יהא שטרשותפות, ע"י מלכתחילה הוקמה כשהשותפות (2)

ידו. על חתומה בכתב מודעה כך על מוסר המסתלק השותף אם זו לתכלית

מועד בת כששותפות
אחרי נמשכת קנוע

המועד, מניחים שהיא
התנאים ע"פ נמשכת

הקודמים

כלות אחרי בקיומה והמשיכה קבוע למועד שותפותשנתכוננה (1) .34
יוסיפו השותפים של והחובות הזכויות הרי חדש, מפורש הסכם כל ומבלי המועד
שותפות קיום לתנאי מתאים זה שדבר כמה עד המועד, בגמר היו כאשר להיות

השותפים. אחד כל ברצון הנגמרת

(2) המשכת העסקים ע"י השותפים, או ע"י אותם השותפים שעסקו
השותפות, עניני של פרוק או סדור כל מבלי השותפות, מועד במשך בשותפות

הרי יש בכך משום המשכת השותפות.

שותפים של אחריותם
פרטי ריוח כל על

טובתהנאה כל על לפירמה דיןוחשבון ליתן חיב שותף כל (1) .35
או לשותפות הנוגע עסק איזה מתוך השותפים שאר הסכמת מבלי לו שבאה

שלה. בקשריהעסקים או בשמה השותפות, ברכוש השתמשותו מתוך

שותפות של פירוקה לאחר שנעשו עסקים על גם יחול זה סעיף (2)

מחמת מותו של שותף ולפני שעסקי השותפות פורקו כליל, בין שעסקים אלה נעשו
המת. השותף של באיכחו ע"י ובין בחיים שנותר שותף ע"י

לא שותף של מחובתו
בפירמה במהותולהתחרות הדומה עסק מנהל הוא השותפים שאר הסכמת שמבלי שותף .36



כל את לה ולשלם לפירמה דיןוחשבון ליתן חיב בו, ומתחרה הפירמה לעסק
עסק. באותו שעשה הרוחים

העברה דרך על אם לאחר, בשותפות חלקו את שהעביר שותף (1) .37
את מזכה העברתו אין להפדות, הניתן שעבוד או משכנתא בדרך או מוחלטת
בהנהלת להתערב קימת, שהשותפות זמן כל השותפים, שאר כלפי ההעברה מקבל
לבדוק או השותפות, מעסקי חשבונות לדרוש או השותפות, של עניניה או עסקיה
הרוחים חלק את לקבל ההעברה מקבל את תזכה שהיא אלא השותפות, ספרי את
מחויב יהא ההעברה ומקבל ההעברה, אלמלא לו זכאי היה המעביר שהשותף

השותפים. מטעם עליו שיוסכם הרוחים חשבון את לקבל

השותף לגבי ובין השותפים. כל לגבי בין המתפרקת, שותפות (2)

זכאי שהיה השותפות בנכסי חלק באותו זכאי יהא ההעברה מקבל הרי המעביר,
מקבל יהא חלק אותו קביעת ולשם השותפים, שאר לבין בינו המעביר השותף לו

ההתפרקות. מתאריך חשבון לקבל זכאי ההעברה

חלק ה'  פרוק שותפות ותוצאותיו.

זכויותיו של מקבל
חלק של העברה

מהשותפות

 שותפות: תפורק השותפים, בין הסכם כל עם בהתחשב (1) .38

הזאת; התקופה כתום מסויימת, לתקופה נתכוננה היא אם (א)

העסק; או המפעל כתום אחד, לעסק או אחד למפעל נתכוננה היא אם (ב)

אחד שימסור הודעה ע"י מסוימת, בלתי לתקופה נתכוננה היא אם (ג)

שיש יודיע שבה האחרים, לשותפים או האחר לשותף השותפים
השותפות. את לפרק בדעתו

החל השותפות תפורק (ג) (1) בסעיףקטן שצוין במשל (2)

החל תאריך, שום נזכר לא אם או, הפרוק, כתאריך במודעה שצוין מהתאריך
המודעה. מסירת מתאריך

כתום שותפות פרוק
הודעה עיי או מועדה

תהא שותפות כל הרי השותפים, בין הסכם כל עם בהתחשב (1) .39
הכרזתו עם או שותף כל של מותו עם כלם, השותפים כל לגבי מפורקת,

רגל. כפושט

שותף גרם אם השותפים, יתר בכך ירצו אם תתבטל, שותפות (2)
הפרטי. חובו בעד זו פקודה עפ''י השותפות בנכסי חלקו לשעבוד

רגל פשיטת ע"י פרוק
מות מחמת או

שעבוד או



איחוקיות מחמת פרוק
השותפות

הנהלת את חוקי לבלתי שיעשה דבר אירע אם שותפות תפורק לעולם .40
בשותפות. אותה ינהלו שהשותפים העובדא את או הפירמה של העסק

המשפט בית ע"י בכלפרוק השותפות' את לפרק לצוות ביתהמשפט יוכל שותף, בקשת לפי .41
 הבאים מהמקרים אחד

לעולמים, דעתו עליו נטרפה השותפים שאחד לביתהמשפט נתברר אם (א)
להתערב הרשאי האדם גם לביתהמשפט לפנות יכול זה ובמקרה

מטעם אותו השותף וגם כל שותף אחר:

לעולמים מוכשר בלתי יעשה לביתהמשפט, הפונה זה זולת שותף, אם (ב)

מבחינה אחרת מלמלא את המוטל עליו עפ"י חוזה השותפות:

(ג) אם שותף, זולת זה הפונה לביתהמשפט, אשם בהנהגה רעה שיש
לפגוע העסק, של במהותו התחשבות ומתוך המשפט, בית לדעת בה,

לרעה בהנהלת העסק:

את ובהתמדה ביודעין מפר לביתהמשפט, הפונה זה זולת שותף, אפ (ד)
חוזה השותפות, או אם הוא מתנהג בענינים הנוגעים לשותפות
השותפים או האחר השותף מאת מעשית אפשרות כל השולל באופן

האחרים לנהל את העסק בשותפות אתו:

בהפסד! אלא השותפות עסק את לנהל אפשר אי אם (ה)

ביתהמשפט לדעת אשר מסבות שהוא, מקרה באיזה שנוצרו, מקום כל (ו)
וצודק. ישר למעשה השותפות פרוק את עושות הן

משפט בתי לאיזה
שפוט יש

המחוזי ביתהמשפט יהא שותפות לפרק שפוט לו שיש ביתהמשפט .42
שלה. הראשי העסק מקום נמצא שבו או השותפות רשומה שבו המחוז של

המשפט בית של שלסמכותו מועדה תם אם או השותפות פרוק את לדרוש שותף רשאי אם .43
באין באיכחו, של או שותף כל של בקשתו לפי ביתהמשפט, רשאי השותפות,
סלוק את לסדר השותפות, של עסקיה את לפרק ההיפר, את האומר הסכם
ובכל בדבר, הנוגעים האנשים של זכויותיהם לפי העודף את ולחלק חובותיה
למנות הוא רשאי זאת, לעשות ושנוח הצדק שמן מוצא שביתהמשפט מקרה
מנהל. וגם משגיח גם או השותפות, עסקי את שינהל מנהל או הנכסים על משגיח



רשאי הפירמה בהרכב שנוי שבא לאחר פירמה עם שסוחר מי (1) .44
חברים עודם כאילו הישנה הפירמה של השותפיםלכאורה לכל להתיחס הוא

השנוי. על הודעה שיקבל עד בפירמה,

בהרכב שנוי על אדם לכל הודעה תשמש הרשמי בעתון הודעה (2)

השותפות.

אנשים של זכויותיהם
פירמה עם הסוחרים

לכאורה חברים כלפי

45 .בהתחשב עם כל צו של ביתהמשפט, לאחר פרוק השותפות, הרי
השותפים של וההתחיבויות הזכויות ויתר הפירמה את לחיב שותף כל של סמכותו
ולגמור השותפות עסקי את לפרק בה צורך שיהא במדה הפרוק, למרות תמשכנה

אחר: באופן לא אך הפרוק, בעת תמו ולא שהוחלו ענינים

שפשט שותף של לפעולותיו אחראית הפירמה תהא לא אופן שבשום בתנאי
לאחר עצמו, את שהציג אדם כל של מאחריותו יגרע לא הזה התנאי אפס רגל!
אותו יציגו שאחרים הרשה שביודעין או הרגל, לפושט כשותף הרגל, פשיטת

כשותף.

של ממושכת סמכות
פרוק לצורך השותפים

העסקים

השותפים יתר כלפי שותף, כל רשאי יהא שותפות, של פירוקה עם .46
שותפים, בתור שלהם ההנאה טובות בשל ידם על התובע אדם כל וכלפי בפירמה
וכן הפירמה, של וההתחיבויות החובות לסלוק ישמשו השותפות שכספי לדרוש
את לשותפים לשלם כדי ישמשו כזה, סלוק לאחר העודפים, שהנכסים לדרוש
שותפים. היותם מפאת לפירמה המגיע כל את מהם שניכו לאחר להם, יגיע אשר כל

בנוגע השותפים זכות
השותפות בנכסי לשמוש

השותפות, פרוק לאחר השותפים בין החשבונות את לסדר כשיבואו .47
 הסכם: כל עם בהתחשב דלקמן, התקנות את לקיים צריך

(!) הפסדים, לרבות הפסדים ופחת בהון, ישולמו תחילה מתוך הרוחים,
שותף כל ע"י בכך, צורך יהיה אם ולבסוף, ההון, מתוך ואח"כ

ברוחים. מהם אחד כל של לחלקו יחסי באופן ושותף

(ii) האקטיב של הפירמה, לרבות הסכומים שכל שותף הכניס כדי לכסות
ובצורה בסדר בו ישתמשו בהון, הגרעונות או ההפסדים את

 דלקמן:

לאנשים הפירמה של וההתחיבויות החובות את לסלק (א)
שאינם שותפים בה :

חלוקת בנידון תקנות
הנכסים לסדור סופי

החשבונות של



לו שמגיע מה שנתן, הכספים שעור לפי שותף, לכל לסלק (ב)
מהפירמה בעד מפרעות, להבדיל מהון ממש:

(ג) לסלק את ההוצאות הכרוכות בפרוק עסקי השותפות:

מהפירמה לו המגיע את חלקו, מכסת לפי שותף, לכל לסלק (ד)

ע"ח ההון: 

המכסה לפי השותפים בין יחולק לכשישאר, האחרון, העודף (ה)

 שבה יש לחלק את הרוחים.

אם הפרמיה חלוקת
השותפות נתפרקה

מועדה לפני

לשותפות כניסתו עם אחר, לשותף פרימיה שותף שלם .48
מותו מחמת שלא הזאת, התקופה תום לפני נתפרקה והשותפות מסוימת, לתקופה
של החלק אותו או הפרמיה, את חזרה לסלק לצוות ביתהמשפט רשאי שותף, של
השותפות שבחוזה התנאים אל לב בשים לנכון, ימצא שביתהמשפט הפרמיה

 כן אם אלא השותפות, נמשכה שבה התקופה ולאורך

השותף של הרעה הנהגתו מפאת רק ביתהמשפט, לדעת הפרוק, נגרם (א)
ששלם את הפרמיה או בעקר מחמת כך : או

החזרת בנדון הוראה שום בו שאין הסכם ע"י השותפות נתפרקה (ב)
מהפרמיה. חלק כל

הזכויות הן מה
נתפרקה כשהשותפות
תרמית מעשה בגלל

האמת סילוף או

מצד האמת סלוף או תרמית מעשה מחמת חוזהשותפות בוטל אם .49
בלא דלקמן, הזכויות לו תהיינה החוזה את לבטל הרשאי הצד הרי השותפים, אחד

 אחרת: זכות בכל כך ע"י לפגוע

לאחר השותפות, של העודף האקטיב את לתפוש או לשעבד הזכות (א)

ששלם כסף סכום כל כנגד השותפות, של התחייבויותיה סילוק
על רבית בצירוף שהכניס, הון כל וכנגד בשותפות חלק קנית לצורך
הסכום תשלום מיום לשנה למאה אחוזים תשעה בשעור אלה סכומים

דין! הפסק ליום עד ההון את שהכניס מיום או

ההתחיבויות בעד ששלם סכום כל לגבי הפירמה נושי על להימנות (ב)
של השותפות: וכן



החובות כל בשל פיצוי הסילוף או התרמית במעשה האשם מן לתבוע (ג)
וההתחיבויות של הפירמה: וכן

סכום כל להחזיר תרמית במעשה האשם או המסלף על הגוזר צו לקבל (ד)

בשעור ריבית בצירוף לעיל כאמור אותו שהכניס או ששלם כסף
הפסקדין. ליום עד התשלום מיום לשנה למאה אחוזים תשעה

להיות אחרת מסבה חדל אם או הפירמה של השותפים אחד מת אם .50
העסק את מנהלים בשותפות הממשיכים או בחיים הנשארים והשותפים שותף,
של הפירמה עם ההון או הנכסים שלה מבלי שהפירמה תסדר באופן סופי את
הסכם באין הרי שמת, השותף של עזבונו עם או היוצא השותף עם החשבונות
אם שמת, השותף של עזבונו או היוצא השותף יהיו זכאים ההיפך, את הקובע
שנתקבלו ברוחים חלק אותו לקבל בכך, באיכחו ירצו אם או עצמו הוא בכך ירצה
בנכסי בחלקו השמוש בעד לקבוע, לנכון ימצא שביתהמשפט כפי הפרוק, מאז
של החוקי בשעור או לשנה למאה אחוזים תשעה בשעור ברבית או השותפות,

השותפות: בנכסי חלקו סכום על שעה, באותה הנוהג הרבית

שנשארו לשותפים ברירה ניתנה השותפות חוזה עפ"י שאם בתנאי
של או שמת שותף של חלקו את לקנות בעסק הממשיכים לשותפים או בחיים
של העזבון הרי כהלכה, זו ברירה בזכות ומשתמשים מהשותפות, שיצא שותף
ליטול זכאים יהיו לא הענין, לפי הכל עזבונו, או שיצא השותף או שמת שותף
להשתמש האומר שותף ואולם ברוחים! אחר חלק או נוסף חלק כל

תחול הברירה, תנאי אחרי החשובות הבחינות מכל ממלא ואינו הברירה בזכות
זה. שבסעיף דלעיל ההוראות עפ"י האחריות עליו

יוצא שותף של זכותו
ידועים במקרים לקבל
שהרויחה ברווזים הלק
פרוקה לאחר השותפות

מהשותפים המגיע הסכום הרי השותפים, בין הסכם כל עם בהתחשב .51
לבאיכחו או מהשותפות שיצא לשותף בשותפות, הממשיכים או בחיים, שנשארו
יהא שמת השותף של או שיצא השותף של חלקו חשבון על שמת שותף של

השותף. של מותו בעת או השותפות פרוק בעת יחול פרעונו שזמן חוב

חלק ו.  שותפויות בערבון מוגבל

שותף של חלקו
שמת או שהסתלק

כחוב נחשב

המפורטים ובתנאים באופן תתכוננה מוגבל בערבון שותפיות (1) .52
זו. בפקודה

שותפות הרכבת
מוגבל בערבון



או אחד כללי משותף מורכבת תהא מוגבל בערבון שותפות (2)

הפירמה של וההתחייבויות החובות לכל אחראים שיהיו אחדים כלליים שותפים
לחובות אחראים יהיו שלא אחדים מוגבלים שותפים או אחד מוגבל ומשותף
השותפות. להון הכנים מהם אחד שכל הסכומים כדי אלא הפירמה של ולהתחיבויות

יקבל ולא השותפות המשך זמן בכל יוציא לא מוגבל שותף (3)

השתתפותו, מסכום חלק כל אמצעי, בלתי באפן ובין אמצעי באופן בין חזרה,
של ולהתחיבויות לחובות אחראי יהא כזה, חלק כל חזרה קבל או הוציא ואם

בחזרה. קבל או שהוציא הסכום כדי עד הפירמה

מוגבל. שותף להיות יכולה התאגדות (4)

במסירהרשום שותפות מוגבלה או בדאר לרושם הודעה מסירת ע"י תרשם מוגבלת שותפות .53
לגבי להודיעם שדרוש הפרטים מלבד תכיל אשר השותפים, ע"י חתומה ביד,

 רגילות שותפיות

(א) הודעה שהשותפות היא מוגבלת ותאורו של כל שותף מוגבל : וכן

אם שתפרט והודעה הכניס מוגבל שותף שכל הסכום על פרטים (ב)
צורה. ובאיזו אחרת, בצורה או במזומנים ניתן הזה הסכום

שנויים רישום שנוי חל או נתהוה מוגבלת שותפות של קיומה זמן במשך אם (1) .54

או מוגבל; שותף כל שהכניס בסכום (א)

שותף במקום מוגבל שותף שנהיה מחמת שותף כל של באחריותו (ב)
מוגבל, שותף במקום כללי שותף שנהיה או כללי

צריך לשלוח לרושם בדואר או למסור לו, בתוך שבעה ימים, הודעה
השנוי. מהות את המפרשת הפירמה, ע"י חתומה

מהשותפים אחד כל יאשם זה, סעיף דרישות אחרי מלאו לא אם (2)

העברה. נמשכת שבו יום לכל אחד פונט של לקנס צפוי ויהא בעברה הכלליים



שותף להיות איש כל יחדל שעלפיו מעשה או סדור כל על הודעה .55
למי יעבירו שעלפיו או הפירמה באותה מוגבל שותף ויעשה בפירמה כללי
בעתון מיד להתפרסם תוכל בפירמה מוגבל שותף של ההנאה טובת את שהוא
הסדור יחשבו זה, באופן המעשה או הסדור על המודעה שתתפרסם ועד הרשמי,

תקף. כמחוסרי הזאת הפקודה לצורך המעשה או

בעתץ הודעה פרסום
ללי ב שותף על הרשמי
שנעשה שותף מוגבל ועל

של חלקו העברת
מוגבל שותף

מכאן (שיקרא בכתב הסכם עפ"י תתכונן מוגבלת שותפות כל (1) .56
השותפות"). "תקנות בשם ואילך

לרושם למסור צריך מוגבלת שותפות רישום בדבר בקשה כל עם (2)

הדואר. ע"י אליו לשלחה או השותפות, מתקנות העתקה

העליון והנציב העליון, לנציב השותפות תקנות את יגיש הרושם (3)

לרשמה. לסרב או השותפות של רישומה את לאשר הגמורה דעתו הכרעת עפ"י יוכל

הרושם יעשה השותפות, לרישום העליון הנציב הרשאת בהתקבל (4)

 דלקמן: המעשים את

(א) הוא יודיע לפירמה את דבר קבלת ההרשאה הזאת : וכן

וירשמן. השותפות תקנות את ישמור (ב)

תקבל שלא עד בעסקים תתחיל לא מוגבלת שותפות שום (5)

רשומה. את הרשה העליון שהנציב הודעה מהרושם

אחד כל יאשם (5) שבסעיףקטן ההוראה על עברו אם (6)

פונט. חמשים של לקנס צפוי ויהא בעברה מהשותפים

מוגבלת שותפות שום
הסכמתו מבלי תרשט לא

של הנציב העליון

לשנות מוגבלת שותפות רשאית זה, סעיף הוראות עם בהתחשב (1) .57
תקנותיה. את

העליון. הנציב ע"י נתאשר אם עד תוקף יקבל לא השנוי (2)

ימסרו בתקנות שנוי איזה לעשות השותפים בדעת יש אם (3)

והלה השנויים, עם התקנות, מהצעת העתקה הדואר ע"י לו ישלחו או לרושם

של תקנות שנוי
מוגבלת שותפות



יגישנה לנציב העליון:  והנציב העליון יוכל עפ"י הכרעת דעתו הגמורה, להרשות
אתהרשאתו. ליתן לסרב או ששונו כפי השותפות תקנות את לרשום

כפי השותפות תקנות לרשום העליון הנציב הרשאת בהתקבל (4)

 ששונו

וכן < ההרשאה קבלת דבר את לפירמה הרושם יודיע (א)

וירשמן. ששונו, כפי השותפות, תקנות את אצלו הרושם ישאיר (ב)

בנוגע הכללי בחוק שנוי
מוגבלת לשותפות

כוחו יהא ולא השותפות עסק בהנהלת ישתתף לא מוגבל שותף (1) .58
הפירמה: את לחייב יפה

בכל לעיין סוכנו, באמצעות ובין בעצמו בין יוכל, מוגבל ששותף בתנאי
עם ולדון סיכוייה ואת השותפות מצב את ולבחון הפירמה בפנקסי שהיא עת

אלו. שאלות על השותפים

יהא השותפות, עסק בהנהלת המשתתף מוגבל שותף (2)

בהנהלה, כך משתתף שהוא זמן כל הפירמה, של וההתחייבויות החובות לכל אחראי
כללי. שותף היה כאילו

או מוגבל שותף של במותו תפורק לא מוגבלת שותפות (3)

זאת תהא לא דעתו עליו נטרפה שותף איזה ואם רגל, לפושט כשהכריזוהו
לברר אחרת בדרך איאפשר אם מלבד ביתהמשפט, ע"י השותפות לפרוק עילה

בעין. תמורתו את ולקבל דעתו עליו שנטרפה השותף של חלקו מהו

השותפים ע"י עסקיה יפורקו שפורקה, מוגבלת שותפות (4)

אחרת. יצוה ביתהמשפט אם מלבד הכלליים,

 מוגבלת שותפות של תקנותהשותפות עם בהתחשב (5)

יוכלו השותפות עם בקשר רגילים בענינים שיתגלעו דעות חלוקי כל (א)

להיות מוחלטים עפ"י רוב דעות של השותפים הרגילים:

את להעביר הכלליים, השותפים של בהסכמתם מוגבל, שותף רשאי (ב)



שותף ההעברה מקבל יהא חלקו את כך וכשהעביר בשותפות, חלקו
המעביר: של זכויותיו כל על מוגבל

ששותף מחמת השותפות את לפרק רשאים יהיו לא האחרים השותפים (ג)
מוגבל גרם לשעבוד חלקו בשל חובותיו הפרטיים שלו:

המוגבלים השותפים של הסכמתם מבלי שותף בתור אדם לקבל מותר (ד)
הקימים :

מודעה. מסירת ע"י השותפות את לפרק רשאי יהא לא מוגבל שותף (ה)

בין הזאת, הפקודה הוראות עפ"י שנרשמה מוגבלת, שותפות כל (1) .59
להזכיר חייבת (א"י), בפלשתינה נתכוננה שלא ובין (א"י) בפלשתינה שנתכוננה
הראוה כרטיסי הקטלוגים, שלה, המסחר חוזרי בכל לקריאה הנוחות באותיות

דלקמן; הדברים את הפירמה, שם מופיע שבהם העסק, ומכתבי

שותף כל של שמו ואת מוגבלת שותפות היא שהשותפות הודעה (א)
מוגבל : וכן

מוגבל. בלתי שותף כל של שמו את (ב)

בה שותף וכל הפירמה הרי זה, סעיף הוראות על עברו אם (2)

יאשמו בעברה ויהיו צפויים. לקנס של חמשה פונטים על כל עברה ועברה.

על פרטים פרסום
מוגבלת שותפות

במדה מוגבלות שותפויות על תחולנה הזאת הפקודה הוראות כל .60
זו. שבפקודה המפורשות ההוראות את סותרות שאינן

חלק ז.  משפטים של שותפים ונגדם.

החוק הכללי יחול על
מוגבלות שותפויות

אישיות תהא זו פקודה הוראות עפ"י הרשומה שותפות כל (1) .61
הפירמה. בשם ולהתבע לתבוע היא ורשאית משפטית

מחבריה אחדים או אחד לבין הפירמה שבין משפטים על יחול זה סעיף (2)

משותפים אחדים חברים או משותף אחד חבר להן שיש פירמות שבין משפטים ועל
לשתיהן, בתנאי שפירמה כזו או פירמות כאלו מנהלים עסקים בפלשתינה (א"י):

לתבוע יכולה שותפות
הפירמה בשם להתבע או



ואולם במשפטים כאלה לא ינתן שום צו הוצאה לפועל מבלי רשות מביתהמשפט
הדן במשפט, וכשתוגש בקשה בדבר מתן רשות ליתן צו כזה של הוצאה לפועל, 
לערוך נכון שיהא והחקירותודרישות החשבונות כל את לערוך לצוות אפשר יהא

לתתן. נכון שיהא ההוראות אותן כל את ליתן וכן

נכסי נגד ינהגו איך
פסק כשיצא השותפות
באופן שותף נגד דין

פרטי

יצא אם אלא שותפות נגד תנתן לא לפועל הוצאה בדבר פקודה (1) .62
הפירמה. נגד פסקדין

יוכל שותף, נגד ביתמשפט בכל פסקדין אדם קבל אם (2)

את המשעבד צו ליתן שבפסקדין, הנושה של בקשתו עפ"י ביתמשפט, אותו
הפסקדץ חוב סכום תשלום בשביל השותפות בנכסי השותף של ההנאה טובת
על משגיח נוסף, בצו או צו באותו למנות, הוא ויכול הזה, הסכום על והרבית
לאחי'כ שיגיעו או כבר שהוכרזו ברוחים שותף אותו של חלקו
את לערוך להורות הוא ויכול השותפות, עם בקשר לו שיגיע אחר כסף וכל
אפשר שיהיה וההוראות הצוויים כל את וליתן והדרישות והחקירות החשבונות
או שבפסקדין, הנושה לטובת השותף ע"י השעבוד נעשה אילו לתת או להורות

תדרושנה. הענין שמסבות כפי

לפדות הברירה להם תהא האחרים השותפים או האחר השותף (3)

את למכור הוראה ניתנה אם או, המשועבדת טובתההנאה את שהיא עת בכל
אותה. לקנות ההנאה, טובת

חלק ח*  משרד הרישום ומסים*
משרד הרישום

והחותמת
רושם למנות לזמן מזמן שיתן בצו העליון הנציב רשאי (1) .63
שהוא אחרים פקידים גם למנות הוא ורשאי שותפויות, רושמי או שותפויות
או כזה מנוי עם בהתחשב כך. שנתמנה אדם כל ולפטר למנותם, לנכון ימצא
כרושם מחוזי ביתמשפט כל של הראשי הסופר ישמש כזה, מנוי יעשה לא אם

כזה: ביתמשפט של האזור תחומי בתוך שנתכוננו השותפויות

עפ"י הנרשמות מוגבלות שותפויות כרושם ישמש החברות שרושם בתנאי
זו. פקודה

לקיום חותמות או חותמת להכין להורות העליון הנציב יכול (2)

בו. הקשורים או שותפויות לרישום הדרושים מסמכים



הרושם יצוה זו, לפקודה בהתאם שנערכה הודעה כל בהתקבל (1) .64
הודעה נתקבלה שממנה לפירמה ימסור או הדאר ע"י ישלח והוא בתיק לשמרה

רשומה. על תעודה כזאת,

במקום עת בכל מוצגת תהיה ממנה, מקוימת העתקה או התעודה (2)

הפירמה. של הראשי העסק במקום בולט

הפירמה הרי (2) סעיףקטן הוראות אחרי פירמה תמלא לא אם (3)
שבו יום לכל אחד פונט של לקנס צפויים. ויהיו בעברה יאשמו שותף וכל

העברה. נמשכת

את ישמור הרושם
תעודה ויתן ההודעה

ומפתח רשימה לכך שיותקנו מתאימים בפנקסים ינהל הרושם (1) .65
שנרשמו ההודעות כל ושל זו לפקודה בהתאם הרשומות השותפויות כל של

כאלו. לשותפויות ביחס

(2) כל אדם יוכל לעיין ברשימה ובמפתח המתנהל ע"י הרושם
העליון הנציב ע"י שיקבעו המסים את לשלם צריך עיון כל ובעד לעיל כאמור

ואשר לא יעלו על לירה אחת בעד כל עיון.

(3) כל אדם יוכל לדרוש תעודה על רשום כל שותפות או העתקה
כזאת רשום תעודת ובעד הרושם, ע"י מקוימים רשומה, הודעה מכל קטע או

יקבע העליון שהנציב המסים ישולמו כזה קטע או כזאת מקויימת העתקה או

ואשר לא יעלו על שתי לירות בעד תעודת הרישום, ועל ארבע מאות פרוט בעד כל מאה
מלים של העתק או קטע מקויימים.

עפ"י שנרשמה הודעה כל של קטע או העתקה או רשום תעודת (4)

מו'ימ בכל תקובל נכונה, כהעתקה הרושם בחתימת כיאות נתקימו אם זו, פקודה
המקורי. למסמך שוה תוקף בת כעדות משפטי

יתנהלו והמפתח הפנקס
לבקורת פתוחים ויהיו

מהענינים ענין לכל בנוגע תקנות* להתקין העליון הנציב יכול .66
דלקמן:

זו: פקודה עפ"י לרושם לשלם שצריך המסים (א)
לצרך למלא הרושם שעל הנוספים, התפקידים או התפקידים, (ב)

זו; פקודה
(ג) המשכורות שתשולמנה לרושם, ולפקידים אחרים שיתמנו ע"פ פקודה

< עבודתם ותנאי משרותיהם על החלים התנאים וכן זו

* עיין "מראי מקומות" בסוף הכרך*

כחושל הנציב העליון
להתקין הוראות בנוגע

למסיםוכו'



ע"י זו פקודה עפ"י לעשותן נדרש שהרושם הפעולות של מלוין (ד)
פקידים אחרים:

י, הזאת הפקודה ע"פ בהם שישתמשו הטוסטים (ה)

וכל זו פקודה עפ"י הרישום וסדר הרישום הנהלת לשם כלל, בדרך (ו)

בו. הכרוך אחר ענין

כחו של ביתהמשפט
הודעה מסירת על פירמהלצוות של שותף כל של בקשתו עפ"י שלום, ביתמשפט יכול (1) .67

מסמך רישום שותףאו מכל או הפירמה מאת הדורש צו ליתן הרושם, של או שלה נושה או

עפ"י לרשמם או למסרם שדרוש מסמך כל לרשום או הודעה כל למסור שבה
האחראי משותפיה שותף כל את או הפירמה את לצוות הוא ויכול זו, פקודה

הזאת. הבקשה הוצאות את לשלם זה צו של קיומו לאי

לפירמה שנמסרה עד זה סעיף ע"פ בקשה בכל יעיינו לא (2)

אחרי מלאה ולא ימים עשרה ועברו המעוות את לתקן ממנה הדורשת הודעה
כזאת. הודעה דרישת

שחדלו פירמות מחיקת
הפנקס מן אינהלהתקיים שפירמה להאמין נכונה סבה השותפויות לרושם יש אם (1) .68

הכתובת עפ"י הדאר ע"י מכתב לשלוח יוכל עובדת, אינה או עסקים לנהל מוסיפה
עובדת. או עסקים מנהלת הפירמה אם ישאל ובו הפירמה של הרשומה

מקבל הרושם אין המכתב השלח למיום ימים חודש במשך אם (2)

של הרשומה הכתובת ע"פ הדאר ע"י רשום מכתב ישלח למכתב, תשובה כל

הראשון, המכתב את ויזכיר החודש תום לאחר יום עשר ארבעה במשך הפירמה
למיום ימים חודש במשך אם וכי ההוא, למכתב תשובה כל נתקבלה שלא ויציין
הרשמי בעתון מודעה תתפרסם תשובה, כל תתקבל לא ההוא השני המכתב השלח

הפנקס. מן הפירמה שם מחיקת בדבר

שאינה או עסקים מנהלת הפירמה שאין תשובה הרושם קבל אם (3)

תשובה, כל קבל לא השני המכתב השלח אחרי ימים חודש במשך אם או עובדת,
של הרשומה הכתובת עפ"י הדאר, ע"י ולשלוח הרשמי, בעתון לפרסם הוא רשאי
שם ימחק ההיפר, את לעשות המחייבת סבה יראו לא שאם הודעה הפירמה,

ההודעה. מתאריך חדשים שלשה בתום הפנקס מן בהודעה הנזכרת הפירמה

שעסקיה להאמין נכון טעם לרושם ויש פירמה עסקי מפרקים אם (4)



דומה הודעה לפירמה וישלח הרשמי בעתון יפרסם כליל, נתפרקו הפירמה של
האחרון. בסעיףהקטן הנזכרת לזו

הראתה לא אם הרושם, רשאי בהודעה, הנזכר המועד כתום (5)

מן הפירמה של שמה את למחוק ההיפך, את המחייב טעם לכן קודם הפירמה
בעתון הזאת המודעה ובהתפרסם הרשמי, בעתון זה על מודעה יפרסם והוא הפנקס

,י הפירמה תפורק  הרשמי

ומותר תמשך קיימת, לכשהיא בפירמה, שותף כל של שאחריותו בתנאי
השותפות. נתפרקה לא כאילו למעשה להטילה

מוצא מנושיה נושה או משותפיה שותף כל או פירמה איזו אם (6)

ביתהמשפט, יוכל הפירמה, של שמה את הפנקס מן שמחקו מתוך מקופח עצמו את
היתה שמה המחק שבזמן לו נתברר אם הנושה, או שותף או הפירמה לבקשת
להחזיר הוא הצדק מן אחרת מסבה אם או עסקים, מנהלת או פועלת הפירמה
ומאז הפנקס, אל הפירמה של שמה את להחזיר לצוות לפנקס, הפירמה שם את
שמה נמחק לא כאילו ממש להתקים מוסיפה היא כאילו הפירמה תחשב ואילך
אותם ולסדר ההוראות אותן ליתן שלו בצו ביתהמשפט ורשאי הפנקס! מן
ככל האחרים, האנשים וכל הפירמה את העמד למען כצודקים שיראם הסדורים

הפירמה. שם נמחק אילולי בו שהיו המצב באותו האפשר,

שבעה בתוך לרושם המבקש ע"י תשלח כזה צו מכל העתקה (7)

מיד. ירשמו והרושם הצו מתן מיום ימים

בעברה יאשם הקודם הסעיףהקטן הוראות על העובר כל (8)

העברה. נמשכת שבו יום לכל אחד פונט של לקנס צפוי ויהא

למרות הפירמה את לפרק לצוות יפה כחו יהא ביתהמשפט (9)

זה. סעיף הוראות ע"פ הפנקס מן נמחק כבר ששמה

קיימות שותפויות על הפקודה הטלת  ט* חלק
נכריות שותפויות ועל

האזרחי מהחוק הוראות שום ולא בלבד, זו פקודה הוראות (1) .69
פקודת עפ"י להרשם נדרשה או שנרשמה שותפות כל על תחולנה העותומני,

על הפקודה הטלת
קימות שותפויות



להרשםמס' 24 לש' 1919 נדרשה או שנרשמה שותפות כל ועל ,1919 ושותפויות, חברות רישום
זו. פקודה הוראות עפ"י

 הזאת הפקודה תחול קיימות שותפויות לגבי (2)

(א) בשותפיות רגילות, כאילו היו שותפויות רגילות בגדר פקודה זו:

שותפים שלהן המוגבלים השותפים היו כאילו מוגבלות, בשותפויות (ב)
זו. פקודה בגדר מוגבלים

ובין קיימת כבר שהיא בין שותפות על תחול לא זאת פקודה (3)

חוץ תעשיה, או מקצוע מסחר, איזה לנהל מנת על נוצרה לא אם להבא, שתוצר
זו. פקודה להוראות בהתאם רשומה כזאת שותפות אם

לא נכריות פירמות
עסקים ינהלו

(א"י) בפלשתינה
נרשמו בן אם אלא
מס' 24 לש' 1919

רשומה ושאינה (א"י) לפלשתינה מחוץ שסודרה שותפות שום (1) .70
עסקים תנהל לא ,1919 השותפויות, רשום פקודת עפ"י (א"י) בפלשתינה עדיין
שותפות זאת היתה ואם (א"י), בפלשתינה נרשמה כן אם אלא (א"י) בפלשתינה
העליון הנציב אישר כן אם אלא (א"י) בפלשתינה עסקים לא.תנהל מוגבלת

רישומה. את

זה לסעיף בנגוד (א"י) בפלשתינה עסקים המנהלת פירמה כל (2)

פונט. וחמשים מאתים של לקנס צפויה ותהא בעברה תאשם

המנהלות נכריות פירמות
(א"י) בפלשתינה עסקים

להרשם חייבות

רשומה שאינה (א"י) לפלשתינה מחוץ שסודרה שותפות כל (1) .71
עסקים לנהל תתחיל בטרם הרי (א"י), בפלשתינה עסקים לנהל והרוצה עדיין
הפירמה ע"י חתומה הודעה לרושם תמסור או הדאר ע"י תשלח (א"י) בפלשתינה

 דלקמן: הפרטים את והכוללת

(א) שם הפירמה:

(ב) טיבו הכללי של העסק :

מהשותפים: אחד כל של ונתינותו תאורו כתובתו, המלא, שמו (ג)

ולנהלה הפירמה עסקי את לכלכל מורשים השותפים כל אין אם (ד)

ולחתום בעדה  את שמות השותפים המורשים לכך :



(ה) לאיזה מועד נתכוננה השותפות, לכשנקבע מועד, ותאריך התחלתו;

הגרים אחדים אנשים או אחד איש של וכתובותיהם שמותיהם (ו)
וניירות הודעות הפירמה מטעם לקבל והמורשים (א''י) בפלשתינה

משפטיים שצריך למסרם לפירמה:

(ז) הודעה שהשותפות היא מוגבלת ותאורו של כל שותף מוגבל:

במזומנים שלמו אם הודעה וכן מוגבל שותף כל הכניס סכום איזה (ח)
במלואו. כזה סכום שולם ואם צורה, ובאיזו אחרת, בצורה או

לנציב ההודעה את להגיש הרושם על מוגבלות, בשותפויות (2)

של רישומה את לאשר הגמורה דעתו הכרעת ע"פ יוכל העליון והנציב העליון,
לאשרה. לסרב או (א"י) בפלשתינה המוגבלת השותפות

יודיע המוגבלת, השותפות את לרשום העליון הנציב הרשה אם (3)

(א"י). בפלשתינה בעסקיה להתחיל רשאית הפירמה תהא ואז כד. על לפירמה הרושם

מנהלת זה חלק הוראות ע"פ הרשומה שפירמה בזמן אם, (1) .72
את לרשום שדרוש מהענינים אחד בכל שנוי כל חל (א"י), בפלשתינה עסקים
מהות את בה שתפרט ידה על חתומה הודעה הדאר ע"י הפירמה תשלח פרטיו
השנוי. שחל מיום יום עשר ארבעה בתוך לרושם, ההודעה את תמסור או השנוי,

מהשותפים אחד כל הרי הזה, הסעיף הוראות אחרי מלאו לא אם (2)

שבו יום לכל אחד פונט של לקנס צפוי ויהא בעברה יאשם מוגבל שותף שאינו
העברה. נמשכת

שנויים רשום
נכריות בפירמות

בהתאם הרשומה לפירמה למסרם שדרוש מודעה או משפטי כתב כל .73
כאדם נרשם ששמו אדם לכל נשלחו אם מסירה מסירתם תהא זה לחלק
לפי הדואר ע"י שלחום או הניחום ואם הפירמה מטעם מודעות לקבל הרשאי

כך. שנרשמה הכתובת

מודעות מסירת
לפירמותנכריות

בפלשתינה מקום פתיחת פירושו עסקים", "לנהל המונח זה בחלק .74
סוכן. באמצעות ובין במישרין בין עסקים בשביל (א"י)

עסקים" "לנהל
פירושו מה



פרק קד
פקודות

מס' 37 לש' 1925
מסי 1 לש' 1928
מס' 1 לש' 1932
מס' 30 לש' 1934


