
(תקון). החברות פקודת
מס' 64 לש' 1936.

פקודה המתקנת את פקודת החברות 1929 וקובעת הוראות לענין חברות פרטיות.

לאמור: (א"י) הפלשתינאית המועצה של בעצתה בזה מחוקק (א"י) לפלשתינה העליון הנציב

הקצר השם
מס' 18 לש' 1929
1932 לשי 45 מס'
1934 5ש' 40 מס'
מס' 10 לש' 1935

(הקרויה ,1929 החברות ופקודת ,1936 (תקון) החברות פקודת תקרא זו פקודה .1

(תקון) החברות ופקודת ,1932 (תקון) החברות ופקודת העיקרית), הפקודה בזה
החברות פקודות יחדו תקראנה זו ופקודה ,1935 (תקון) החברות ופקודת ,1934

.19291936

4 סעיף החלפת
הפקודה מן

בסעיף העיקרית
חרש.

הבא: הסעיף יבוא ובמקומו יבוטל העיקרית הפקודה מן 4 סעיף ,2

"אופן יסוד חברה
רשומה.

כל רשאים זו, מפקודה 14 סעיף הוראות עם בהתחשב .4
 שהיא חוקית מטרה לכל שנתאגדו יותר או אנשים שבעה
שני כל  פרטית חברה תהא שתוצר החברה אם ואילו
בחתמם שהיא, חוקית מטרה לכל שנתאגדו יותר או אנשים
את שמותיהם על תזכיר ההתאגדות, ובקיימם את הדרישות
רשומה, חברה ליצור לרישום, ביחס זו פקודה של האחרות
אומרת: זאת מוגבל, בערבון שלא ובין מוגבל בערבון בין

סכום כדי בתזכיר מוגבלת חבריה שאחריות חברה (א)
חבו כל שבידי המניות על נפרע, לכשלא נפרע, שלא
במניות")' מוגבלת "חברה זו, בפקודה (הנקראת וחבר

או

הסכום כדי בתזכיר מוגבלת חבריה שאחריות חברה (ב)
החברה של לאקטיב לשלמו החברים בו שיתחייבו
מוגבלת "חברה זו בפקודה (הקרויה עסקיה לכשיפורקו

או < בערבות")

(הקרויה חבריה לערבות קצבה כל שאין חברה (ג)
מוגבל")." בלתי בערבון "חברה זו בפקודה

חרש חלק הוספת
העיקרית. לפקודה

:25 סעיף לאחר דלקמן החדש החלק הוספת ע"י תתוקן העיקרית הפקודה .3

א. שני "חלק
פירושה של

"חברה פרטית".
25 א'(1) המונח ,,חברה פרטית" פירושו לצורך פקודה

 תקנותיה: לפי אשר חברה זו
(א) מגבילה את הזכות להעביר את מניותיה: וכן

אנשים זולת חמשים, כדי חבריה מספר את מצמצמת (ב)
אצל לגן קודם שעבדו ואנשים החברה, אצל העובדים



עבודתם, גמר לאחר ואף עבודתם, בזמן ואשר החברה
היי חברי החברה: וכן

או מניה כל על לחתום לציבור הזמנה כל אוסרת (ג)
החברה! של חוב אגרת

מניה בשותפות להם יש יותר או אנשים כששני (2)
זה, סעיף לצורך הרי החברה, של אחדות מניות או אחת

רואין אותם כחבר אחד.
אימתי חדלה

חברה להיות חברה
פרטית ואימתי

חדלה היא ליהנות
מזכויותיה

חברה של המיוחדות
פרטית

את משנה והיא פרטית חברה שהיא חברה (1) 25ב
עפ''י שדרוש, הוראות כוללות הן אין ששוב באופן תקנותיה
כדי החברה, בתקנות לכללן זו, פקודה של הקודם הסעיף
החברה תחדל השנוי, מתאריך החל הרי פרטית, חברה שתהיה
אותו לאחר יום עשר ארבעה ובמשך פרטית, חברה להיות
הודעה או פרוספקט לרישום, החברות לרושם תמסור תאריך,
לפקודה הרביעית בתוספת המובא בטופס פרוספקט במקום

תוספת. באותה המובאים הפרטים ולפי זו,

מסעיף (1) קטן בסעיף האמור את מקיימין אין אם (2)
פקיד או מזכיר עסקים, מנהל מנהל, וכל החברה הרי זה,
את ובמזיד ביודעין מרשה או המתיר החברה, של אחר

איהקיום הזה יהא צפוי לקנס המשים פונט.

האמורות ההוראות את כוללות החברה כשתקנות (3)
החברה הרי אלה, מהוראות הוראה מקיימין שאין אלא לעיל,
לחברות המסורים ובפיטורין בזכויות זכאית להיות תחדל
ההוראות תחולנה ואילך ומאז זו, פקודה הוראות לפי פרטיות

פרטית. חברה היתה לא כאילו החברה, על הנ"ל

בשגגה או במקרה כי המשפט בית משנוכח כי בתנאי
לא נתקיימו התנאים, או כי היתה סיבה מספקת אחרת לכך,
הרי ארכא, ליתן הצדק ומן הדין מן אחרות מסיבות כי או
ובאותם בכך, המעונין אחר אדם כל או החברה בקשת לפי
כי לצוות בידו הרשות המשפט, בית בעיני שיישרו התנאים

. האמורות". התוצאות מן פטורה תהא החברה

זה היה "כאילו המלים מחיקת ע"י יתוקן העיקרית הפקודה מן 30 סעיף .4
הימנו. (2) קטן סעיף של בסופו חבר" להיות אדם חדל שבו היום

תקון סעיף 30
מן הפקודה העיקרית

החברה אם "חוץ המליט הוספת ע"י יתוקן העיקרית הפקודה של 36 סעיף .5
הימנו. (4) קטן סעיף של בתחילתו הרי" פרטית, חברה היא

תקון סעיף 36 מן
הפקודה העיקרית

6. הפקודה העיקרית תתוקן ע"י הוספת הסעיף דלקמן, שיסומן בסעיף 36 א,
:36 סעיף לאחר

הוספת סעיף חדש
לפקודה העיקרית

תשלחנה "תעודות
ע"י חברה פרטית
יחד עם הדו''ח

השנתי

הדתש השנתי הדו"ח עם יחד תשלח פרטית חברה א. 36

החברה מזכיר ע"י או מנהל ע"י חתומה תעודה 36 סעיף עפ"י
האומרת כי מאז תאריך הדו"ח האחרון, ואילו אם היה זה



דו"ח ראשון  מאז תאריך רישומה של החברה, לא הוציאה
החברה לציבור כל הזמנה לחתום על מניה או אגרת חוב של
מספר כי העובדא את מגלה השבתי כשהדו"ח וכן, החברה,
כדלעיל חתומה תעודה גם מחמשים, יותר הוא החברה חברי
לכללם שאין אדם בני כולו הוא העודף המספר כי האומרת
(1) קטן מסעיף (ב') פסקא לפי החמשים, מספר בחישוב

זו. פקודה של א 25 לסעיף

תקון סעיף 39 מן
העיקרית הפקודה

הבאות בולים" ,,מס המלים החלפת ע"י יתוקן העיקרית הפקודה מן 39 סעיף .7

ההון". "מם במלים קטן, סעיף לאותו ובתנאי (1) קטן בסעיף

החלפת סעיף 54 מן
העיקרית הפקודה

חדש. בסעיף

 הבא: הסעיף יבוא ובמקומו יבוטל העיקרית הפקודה מן 54 סעיף .8

חברה טל "רישומה
בערבון בלתי מוגבל

כחברה בערבון
טוגב?

חברה כל הרי זה, סעיף הוראות עם בהתחשב (1).54
הרשימה כחברה בערבון בלתי מוגבל, רשאית להרשם עפ"י
פקודה זו כחברה בערבון מוגבל : ואולם רישום זה לא ישפיע
התחייבה שהיא חוזים או התחייבויות אחריות, זכויות, שיום על
הרישום, לפני בשמה או כלפיה בהם התחייבו שאחרים או בהם
באופן לפועל להוציאם מותר האחריות או הזכויות ואותן

זה. בסעיף שייקבע

(2) משנרשמה חברה עפ"י סעיף זה יביא הרושם לידי
על ליתר בידו והרשות החברה של הקודם הרישום את גמר
עם לו נמסרו כבר שהעתקותיהם ממסמכים העתקות מסירת
ויהא רישומה יסודר לעיל לאמור פרט אך המקורי, רישומה
החברה של הראשון הרישום זה היה כאילו ממש תוקף לו
נרשמה פיהן שעל ההוראות היו לא וכאילו זו, פקלדה עפ"י
החברה נרשמת פיהן שעל בפקודות כלולות לכן קודם החברה

מוגבל. בערבון כחברה

או לשלם החייב אדם כל הרי מתפרקת, כשחברה (3)
שהחברה התחייבות, או חוב כל של בתשלומם להשתתף
או חובות לגבי משתתף יהא הרישום, לפני בהם חבה
הזכויות לסידור סכום כל לשלם אחראי או אלה, התחייבויות
אותה או חוב אותו לגבי עצמם, לבין ביניהם החברים של
את לשלם או זה, סכום של לתשלומו לתרום או התחייבות,
הנוגע בכל החברה, של הפירוק והוצאות המשפט הוצאות
זה. לתשלום לתרום או האמורות, להתחייבויות או לחובות

לתרום חייב משתתף כל יהא החברה, משנתפרקה (4)
המגיעים הסכומים כל את הפירוק, בשעת החברה, של לאקטיב
או משתתף, מת ואם לעיל, האמורה ההתחייבות בעד ממנו
חובותיו, את לשלם יכולת חסר או רגל פושט נעשה אם
של והיורשים האפוטרפסים לגבי זו פקודה הוראות תחולנה
פושטי המשתתפים של הנאמנים ולגבי הנפטרים המשתתפים

חובותיהם. את לשלם היכולת חסרי או הרגל



שיסומן דלקמן קטן הסעיף הוספת ע"י יתוקן העיקרית הפקודה של 62 סעיף .9

 : (11) קטן כסעיף
,,(11) סעיף זה לא יחול על חברה פרטית".

02 סעיף תקוז
של הפקודה
העיקרית

החלפת ע"י יתוקן העיקרית הפקודה של 64 סעיף של (1) קטן סעיף .10.
 דלקמן: בפסקא הימנו (ד) פסקא

ולגבי חוקי, מנין יהוו בעצמם הנוכחים חברים שני פרטית, חברה "לגבי (ד)
כל חברה אחרת  שלושה חברים".

תקון סעיף 64 של
העיקרית. הפקודה

דלקמן קטן הסעיף הוספת ע"י יתוקן העיקרית הפקודה של 70 סעיף .11

:(6) קטן כסעיף שיסומן

פרטית, חברה על יחול לא זה סעיף (6),,

תקון סעיף 70 של
העיקרית הפקודה

דלקמן קטן הסעיף הוספת ע"י יתוקן העיקרית הפקודת של 88 סעיף .12
 :(3) קטן כסעיף שיסומן

"(3) סעיף זה לא יחול על חברה פרטית".

של 88 סעיף תקוז
העיקרית הפקודה

כדלקמן: יתוקן העיקרית הפקודה של 89 סעיף .13

(א) ע"י הוספת הספרה "(1)" לאחר הספרה ,,89", וכן

 הימנו: (2) קטן כסעיף שיסומן דלקמן קטן הסעיף הוספת ע"י (ב)
פרטית". חברה על יחול לא זה סעיף (2)',

תקוז סעיף 80 של
העיקרית הפקודה

הבא: הסעיף יבוא ובמקומו יבוטל העיקרית הפקודת של 92 סעיף החלפת סעיף 92 של14.
הפקודה העיקרית

חרש. בסעיף ,,הגבלות בהתחלת
פרוספקטעסקים. שהוציאה מניות הון בעלת חברה (1)92

בעסקים תתחיל לא מניותיה, על לחתום הקהל את המזמין
אם אלא בהלואה, כספים לקבל סמכות בשוט תשתמש ולא

 כן:
במזומנים, מחירן כל בתשלום הנרכשות מניות הוקצו (א)
כדי סכום לא פחות מסכום ההחתמה המינימלי: וכן

חשבון על לחברה החברה ממנהלי מנהל כל שלם (ב)
לקחתה ידו על שהוסכם או ידו, על שנלקחה מניה כל
השוה חלק במזומנים לשלם חייב הוא בשבילה ואשר
והקצאתן הבקשה בשעת במזומנים לשלמו שצריך לחלק

וכן לקהל; להחתמה המוצעות מניות של

בשבועה הצהרה לרישום החברות לרושם הוגשה (ג)
האומרת הקבוע, בטופס המנהלים אחד או המזכיר ע"י

נתמלאו. דלעיל התנאים כי

פרוספקט הוציאה שלא מניות הון בעלת חברה (2)
בעסקים תתחיל לא מניותיה, על לחתום הקהל את המזמין

כן; אם אלא בהלואה כספים שום תקבל ולא



(א) הוגשה לרושם החברות לרישום הודעה במקום
וכן פרוספקט;

מניה כל בעד לחברה שלם החברה ממנהלי מנהל כל (ב)
ואשר לקחתה ידי על שהוסכם או ידו על שנלקחה
לחלק השוה חלק במזומנים לשלם חייב הוא בשבילה
הקצאתן ועם הבקשה בשעת במזומנים לשלמו שצריך

וכן המניות; של

בשבועה הצהרה לרישום החברות לרושם הוגשה (ג)
האומרת הקבוע בטופס המנהלים אחד או המזכיר ע"י

כי נתקיימה פסקא (ב) מסעיף זה.
(3) לאחר שתוגש אותה הצהרה בשבועה  ואם זו
 פרוספקט במקום הודעה להגיש זה סעיף עפ"י החייבת חברה
שהחברה לאשר החברות רושם חייב הודעה, אותה שתוגש לאחר
רשאית להתחיל בעסקים, ותעודה זו תהא הוכחה מכרעת

בכך. רשאית שהחברה

היא שבו היום לפני החברה שעשתה חוזה כל (4)
בלבה זמני אופי אלא לו יהא לא בעסקים להתחיל רשאית
יהא היום ובאותו היום, אותו עד החברה את יחייב ולא

החברה. את מחייב

להחתמה הצעה ימנע לא זה בסעיף האמור דבר שום (5)
קבלת או חוב אגרות או מניות של אחת ובעונה בעת והקצבה
חוב. לאגרות הבקשה הגשת בעת לשלמו שצריך כסף כל

בסמכויותיה משתמשת או בעסקיה המתחילה חברה (6)
אחראי שהוא אדם כל הרי זה, סעיף הפרת מתוך כספים ללוות
להפרה, יהא צפוי, בלא לפגוע בכל דבר אחר שהוא צפוי לו,
נמשכת שבו יום כל בעד פונט מחמשים יותר לא לקנס

ההפרה.

פרטית". חברה על יחול לא זה סעיף (7)

110 סעיף תקוו
של הפקודה העיקרית

 יתוקן: העיקרית הפקודה של 110 סעיף .15

 דלקמן: קטן בסעיף שבו (1) קטן הסעיף החלפת ע"י (א)

"(1) המאזן יחתם בשם מועצת המנהלים ע"י שנים מן המנהלים, ואילו אם
והדו''ח החברה, ממנהלי אחד מנהל ע"י לפחות  פרטית חברה היא התברר.

למאזן"; יצורף המבקרים של

של בתחילתו הרי" פרטית, חברה אינה החברה ,,אם המלים הוספת ע"י (ב)
זה. מסעיף (2) קטן סעיף

תקון סעיף 111
המקורה של

העיקרית
דלקמן קטן הסעיף הוספת ע"י יתוקן העיקרית הפקודה של 111 סעיף .16

 הימנו: (3) קטן כסעיף שיסומן



יהא חוב, אגרות בעל וגל חבר כל הרי פרטית, חברה היא החברה אם (3)"
מן העתקה לקבל לחברה, כך על בקשה שהגיש מיום ימים שבעה בתוך זכאי,
המאזן ומן הדו"ח של המבקרים בתשלום של לא יותר מ20 מיל על כל 100 מלות,
ומציע אותה הדורש חוב אגרות בעל לכל או חבר לכל העתקה אותה נמסרה לא ואם
עסקים, מנהל מנהל, וכל החברה הרי בעדה, הנכון התשלום סכום את לחברה
צפוי יהא לאיהמסירה, צד ביודעים שהנהו החברה מפקידי אחר פקיד או מזכיר

העברה". נמשכת שבו יום כל על (א"י) פ"פ מ5 יותר לא של לקנס

הבא: הסעיף יבוא ובמקומו יבוטל העיקרית הפקודה של 112 סעיף של17. 112 סעיף החלפת
העיקרית הפקודה

חדש. בסעיף "איסור לנהל עסקים
משבעה בפחות

חברים, וכשהחברה
 פרטית חברה היא
חברים משני בפחות

החברה, חברי מספר הופחת שהיא עת בכל אם .112

 פרטית חברה היא החברה אם ואילו משבעה, פחות על ועמד
מששה יותר עסקים מנהלת והחברה משנים, פחות על עמד
חבר שהנהו אדם כל הרי מופחת, חברים במספר חדשים
ששת אחרי עסקים בו מנהלת שהחברה הזמן במשך לחברה
מנהלת החברה כי העובדא את יודע והוא הללו החדשים
העניו, כפי הכל חברים, משבעה או חברים, משני בפחות עסקים
חבה שהחברה החובות כל לתשלום עצמו בפני צפוי יהא
לצרף מבלי אלה חובות על במשפט להביאו ומותר בהם

החברה". של אחר חבר כל המשפטית לתביעה

הימנו (ד) הפסקא החלפת ע"י יתוקן העיקרית הפקודה של 148 סעיף .18
 דלקמן: בפסקא

פחות על ועמד חבריה מספר והופחת פרטית חברה היא החברה אם (ד)
פחות על ועמד חבריה מספר פחת  אחרת חברה בכל ואילו משנים,

.משבעה".

תקון סעיף 148 של
העיקרית הפקודה

 כדלקמן: יתוקן העיקרית הפקודה של 151 סעיף .19

(1) לסעיףקטן התנאי מן (א) פסקא של (1) משנה פסקת החלפת ע"י (א)
 זו: משנה בפסקת

משנים, פחות על ועמד חבריה מספר הופחת פרטית, חברה זו אם (1)"
או"! משבעה? פחות על ועמד חבריה מספר הופחת אחרת חברה זו אם או

זו: בפסקא סעיף אותו של (2) קטן לסעיף (א) פסקא החלפת ע"י (ב)

פרטית, חברה כשזו משנים פחות על ועמד הופחת חבריה שמספר "(א)
או אם זו חברה אחרת, שמספר חבריה הופחת ועמד על פחות משבעה: או":

תקון סעיף 151 של
העיקרית הפקודה

259 סעיף לאחר דלקמן החדש החלק הוספת ע"י תתוקן העיקרית הפקודה .20

י' "חלק

חדש חלק הוספת
העיקרית. לפקודה

רישומה. של חברה
עפ"י הרשומה

כחברה הפקודה
כחברה אחר, טטין

פרטית

חברה כל הרי זה, סעיף הוראות עם בהתחשב (1).260
להרשם רשאית פרטית, כחברה שלא זו פקודה עפ"י הרשומה
או בזכויותיה יפגע לא זה שרישום אלא פרטית, כחברה
שהחברה התחייבות או חוב כל לגבי החברה, של בהתחייבותיה



עמה, כלפיה, ידה, על שנחתם חוזה כל לגבי או בהם, חבה
מותר התחייבויות או זכויות ואותן הרישום, לפני בשמה, או

זה. בסעיף כאמור להטילן

פרטית, כחברה שלא זו פקודה עפ"י הרשומה חברה (2)
תקנותיה את לשנות חייבת פרטית, כחברה להרשם הרוצה
חלק הוראות עם התאמה לידי להביאן כדי מיוחדת, בהחלטה
החברה של תקנותיה אם חוץ זו, פקודה של (א) בי
עליה לרישום, הבקשה הגשת ועם אלה, הוראות כבר כוללות
ואם בדפוס אם מתקנותיה, העתק החברות לרושם למסור

כתיבה. במכונת

והנציב העליון, לנציב הבקשה את להגיש הרושם על (3)
רישומה את לאשר המוחלט, דעתי שיקול עפ"י רשאי העליון

לאשרה. לסרב או פרטית, כחברה החברה של

של לרישומה העליון הנציב של אישורו בהתקבל (4)

הרישום את גמר לידי הרושם יביא פרטית, כחברה החברה
המסמכים מסירת על לותר בידו והרשות החברה, של הקודם
כאילו ממש הרישום יסודר לעיל לאמור פרט אך שקבלם,
ותוקף הפקודה, עפ"י החברה של הראשון הרישום זה היה

רישום. כאותו לו יהא
משלמין זה, סעיף עפ"י החברה של רישומה עם (5)
שייקבע, אחר מס או פונט עשרה בסך רישום מס לרושם

הרשמי. בעתון החברה של רישומה לפרסום שייקבע ומס

או לשלם החייב אדם כל הרי מתפרקת, כשהחברה (6)
חבה שהחברה התחייבות או חוב כל של בתשלומו להשתתף
כל של לתשלומו לתרום או לשלם או הרישום, לפני בהם
אותו לגבי עצמם לבין ביניהם החברים זכויות לסידור סכום
את לתשלומם לתרום או לשלם או התחייבות, אותה או חוב
בכל העסקים, בפירוק הכרוכות המשפטיות וההוצאות ההוצאות
משתתף. יהא לעיל, האמורות להתחייבויות או לחובות הנוגע

לתרום צפוי משתתף כל יהא מתפרקת, כשהחברה (7)
הסכומים אותם כל את הפירוק, בשעת החברה, של לאקטיב
מת ואם לעיל, האמורות ההתחייבויות בעד ממנו המגיעים
את לשלם יכולת חסר או רגל, פושט נעשה אם או משתתף,
חובותיו, תחולנה הוראות פקודה זו על האפיטרופסים והיורשים
פושטי המשתתפים של הנאמנים ועל הנפטרים המשתתפים של

חובותיהם. את לשלם היכולת חסרי או הרגל

(8) כל הנכסים, אחד נכסי דניידי ואחד נכסי דלא ניידי,
רישומה בזמן בידה, עליהם הקנין שזכות או לחברה השייכים
לחברה לקנין ויקומו הרישום עם יעברו זה, לסעיף בהתאם
וטובת הקנין זכות כל לגבי זה, סעיף עפ"י שנרשמה כפי

בהם. החברה של ההנאה



ע"י המוגש המשפטי המו"מ ושאר המשפטים כל (9)
נגדם או מחבריה, אחד או מפקידיה, פקיד כל או החברה
מותר זה, סעיף עפ"י רישומה בשעת ועומדים והתלויים

רישום. נעשה לא כאילו בהם להמשיך

(10) הוראות הפקודה הזאת בענין הפסקתם ומניעתם
לאחר שהיא עת בכל חברה, נגד משפטי ומו"מ משפטים של
תחולנה עסקים, לפירוק צו מתן ולפני לפירוק, בקשה הגשת
החברה, של משתתף כל נגד משפטי ומו"מ משפטים על
למנוע או להפסיק והבקשה זה, סעיף עפ"י רשומה כשהחברה

נושה". ע"י מוגשת משפט

יבוא ובמקומו יימחק העיקרית, הפקודה של א' לוח ג', מתוספת 81 סעיף .21
 דלקמן: החלפת סעיף 81הסעיף

מתוספת נ', לוח א'
העיקרית הפקודה של

חדש. בסעיף

ווקאפ ג. א.
עליון. נציב

המשרות את ימלאו לא מנהלים, בחירת להערך צריכה שבה באספה אם .81"
הבא, בשבוע היום לאותו האספה את דוחין המנהלים, התפטרות בעקב שנתפנו
את מלאו לא הנדחית באספה גם ואם המקום, ובאותו השעה באותה תערו והיא
שלא המנהלים אותם או המתפטרים המנהלים יחשבו המתפטרים, המנהלים מקום

הנדחית". באספה שנית נבחרו כאילו במקומם אחרים נתמנו
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