
4 מספר
* תשי"ד1953 שונות) (הוראות החברות דיני לתיקון חוק

ביטול
15 בטל.סעיף  הפקודה)  (להלן החברות1 לפקודת סעיף15 .1
תיקון

16 סעיף
,,ומששולמו המלים יווספו החברה'/ "לרישום המלים אחרי לפקודה, 16 בסעיף 2

חוק'/ פי על נדחה לא שתשלומן ובמידה 17 סעיף פי על לשלמן החברה שעל האגרות

תיקו!
18 סעיף

בסעיף שהוזכרו המסים "ושולמו המלים יימחקו ,(1) קטן בסעיף לפקודה, 18 בסעיף .3

פי על המשפטים שר של צו לפי בסמכות שימוש אגב נדחה לא שסילוקם במידה הקודם
"244 סעיף

תיקון
21 סעיף

שהחברה אחר פחות סכום כל "או המלים במקום קטן(1), בסעיף לפקודה, 21 .בסעיף 4

אחת'/ לירה על יעלה ושלא החברה שתקבע אחר סכום כל "או המלים יבואו תקבענו"

תיקון
סעיף25ב

של אגרד. "ותשלם : אלה מלים יווספו קטן(1), סעיף בסוף לפקודה, 25ב בסעיף ,5

שנקבעה? פרסום אגרת וכן בצו, המשפטים שר שקבע אחרת אגרה או לירות עשרים
כאמור התקנות שינוי על הודעה ברשומות הרשם יפרסם כן ומשעשתה

תיקון
29 סעיף לפקודה 29 בסעיף .6

"או המלים יבואו אחר" פחות סכום "או המלים במקום קטן(4), בסעיף (1)
אחת"? לירה על יעלה שלא אחר סכום

החברה" שתקבע אחר פחות סכום "או המלים במקום (ו), קטן(5) בסעיף (2)
פרוטה'/ מאתיים על יעלה ושלא החברה שתקבע אחר סכום "או המלים יבואו

תיקון
43 סעיף קטן(5) בסעיף לפקודה, 43 בסעיף .7

מופיעות, שהן מקום בכל יום", עשר "חמשה המלים במקום ,(1) בפסקה (1)
את לרשום הרושם "ועל המלים יימחקו ובסיפא יום", "שלושים המלים יבואו

ההגדלה".

: אלה פסקאות יווספו פסקה(וו) אחרי (2)
על או ההון הגדלת על ההודעה הגשת עם לרשם תשלם החברה "(ווו)
ההודעה, להגשת הנועד המועד מתום יאוחר לא אך החברים, מספר הגדלת

חוק. פי על נדחה לא שתשלומן במידה לכך, שנקבעו האגרות את
ובתנאים מעונין, אדם כל או החברה בקשת פי על רשאי, המשפט בית (/\ו)
האגרות, לתשלום או ההודעה להגשת המועד את להאריך לו, הנראים
להארכה. אחרים טעמים שיש או שגגה מחמת בא שהאיחור שוכנע אם

את הרשם ירשום זה, קטן בסעיף עליה המוטל את החברה קיימה (V)
יהיה הרישום על הרשם אישור החברים. מספר הגדלת את או ההון הגדלת

זה. בסעיף עליה המוטל את קיימה שהחברה חותכת ראיה
מיום אלא החברים, מספר להגדלת או ההון להגדלת תוקף יהיה לא (Vו)

הרישום."

בה"ח נתפרסמו הסבר ודברי החוק הצעת ; (1958 בדצמבר 8) תשי"ד בטבת ב' ביום בכנסת נתקבל ָ
.156 עמ' תשי"ג, ,158

עמ'.155 כ"ב, פרק כרךא', א"י, חוקי 1



המלים יבואו מזה" פחות סכום "או המלים במקום קטן(3), בסעיף לפקודה, 67 בסעיף .8

אחת'/ לירה על יעלה שלא אחר סכום "או
תיקון

67 סעיף

"לירה המלים יבואו מיל" "המשים המלים במקום קטן(5), בסעיף לפקודה, 68 בסעיף .9

אחת".

תיקון
68 סעיף

יבואו מזה" פחות סכום של "או המלים במקום קטן(4), בסעיף לפקודה, 76 בסעיף . 10

אחת". לירה על יעלה שלא אחר סכום של "או המלים

תיקו!
סעיף76

"אלף המלים יבואו פונט" "מאה המלים במקום קטן(2), בסעיף לפקודה, 102 בסעיף .11
לירות'/

תיקון
102 סעיף

יבואו מיל" מ20 יותר "לא המלים במקום קטן(3), בסעיף לפקודה, 111 בסעיף . 12

פרוטה'/ מאות מארבע יותר "לא המלים
תיקו!

111 סעיף

שהן מקום בכל מיל'/ "עשרים המלים במקום ,(2) קטן בסעיף לפקודה, 124 בסעיף .13
פרוטה'/ מאות "ארבע המלים יבואו מופיעות,

תיקו!
121 סעיף

 לפקודה בסעיף125 . 14

: זו פסקה תיווסף בסוף, קטן(1), בסעיף (1)

וש לרשם המשתלמת אגרה כל סכום גם האמור בפנקס תרשום "החברה
; חוק" פי על נדחה תשלומה

אחת", "לירה המלים יבואו מיל" "המשים המלים במקום קטן(3), בסעיף (2)

תיקון
125 סעיף

המלים יבואו מיל" "עשרים המלים במקום קטן(1), בסעיף לפקודה, 126 בסעיף . 15

פרוטה'/ מאות "ארבע
תיקו!

126 סעיף

 לפקודה בסעיף127 . 16

משרד ידי על המשכנתא שטר שנמסר "מיום המלים במקום קטן(1), בסעיף (1)
שטר על הקרקעות רושם בפני חתם שבו "מיום המלים יבואו הקרקעות" רישום

: תוקף" לו לתת כדי דרושה שהתימתם הצדדים אחרון המשכנתה
אחת'/ "לירה המלים יבואו מיל'' "המשים המלים במקום קטן(11), בסעיף (2)

תיקון
127 סעיף

: זה סעיף יווסף לפקודה סעיף133 אחרי . וכפת17 ה
133א סעיף

אגרה "רישום
נדחה שתשלומה

ירשום לרשם, המשתלמת אגרה של תשלומה חוק פי על נדחה 133א.
ומששול והשעבודים, המשכנתאות בפנקס האמורה האגרה סכום את הרשם
באותו החברה בקשת פי על הדבר יירשם מקצתה, או כולה האגרה, מה

פנקס."

(ו). פסקה תימחק לפקודה בסעיף148 . תיקון18
148 סעיף

(ד). פסקה תימחק קטן(2), בסעיף לפקודה, בסעיף151 . תיקו!19
151 סעיף

כל "וכן : אלה מלים יווספו (א), פסקה בסוף קטן(1), בסעיף לפקודה, 220א בסעיף 20

תוך חל האגרות לפרעון שנועד שהמועד ובלבד זו פקודה לפי לרשם המשתלמות האגרות
המתאים". התאריך לפני אחת שנה

תיקון
220א סעיף



תיקון
243 סעיף

 (3) קטן בסעיף לפקודה, בסעיף243 21

המלים יבואו מופיעות, שהן מקום בכל מיל'/ "המשים המלים במקום (1)
אחת". "לירה

פרוטה". מאות "ארבע המלים יבואו מיל" "עשרים המלים במקום (2)

הוספת
סעיף243א

: זה סעיף יווסף לפקודה סעיף243 אחרי 22

אגרה נרשמה, שבה השנה מן חוץ שנה, בכל לרשם תשלם חברה 243א. שנתית ,,אגרה
שנה, אותה של במרס האחד לפני שולמה אם לירות שלושים שהיא שנתית,

כן," אחרי שולמה אם לירות וששים

תיקון
244 סעיף

: זה פסוק יווסף בסוף, לפקודה, בסעיף244 23

סדרה פרטי רישום בעד שעבוד, או משכנתה רישום בעד אגרה חברה תשלם "לא
מרשה או דורשת הפקודה אשר אחר מסמך כל רישום בעד חוב, אגרות של

לרשמה." מורשה או נדרש שהרשם עובדה כל רישום בעד או רישומו,

ביטול
249 סעיף

בטל.  לפקודה 249 סעיף .24

התוספת תיקון
השלישית

מחמשים יותר "לא המלים במקום ,6 בתקנה א/ בלוח לפקודה, השלישית בתוספת .25

. אחת' מלירה יותר "לא המלים יבואו מיל"

ביטולים בטלים 26

: הבולים1 מס לפקודת לתוספת 35 פרט (1)

צדקה2. לצרכי ההקדשות לפקודת 39 לסעיף קטן(3) סעיף (2)

מעבר תחילתהוראות יום לפני חוק פי על נדחה לרשם המשתלמת אגרה של תשלומה אם (א) .27

סכום את שלה המשכנתאות בפנקס בתשלומה החייבת החברה תרשום זה, חוק של תקפו
יום. מאותו חדשיים תוך שולם שטרם האגרה

לפקודה. 243א בסעיף כאמור שנתית אגרה תשולם לא לשנת1953 (ב)

שרת משה
החוץ שר

הממשלה ראש מקום ממלא

רוזן פנחס
המשפטים שר

צבי  בן יצחק
המדינה נשיא

.1302 עמ' קל"ג, פרק ב', כרך א"י, חוקי 1
עמ'.107 י"ד, פרק א, כרך א"י, חוקי 2


