
(תיקון) הכללי האפוטרופוס פקודת
מס' 44 לשנת תש"ט1949
לאמור: בזה מחוקקת הזמנית מועצתהמדינה

תיקון הפקודה
מס' 37 לש' 1944

כך: תתוקן ,1944 הכללי, האפוטרופוס פקודת .1

המלים יבואו ,,עזבון" המלה במקום "עזבון" ההגדרה בראשית 2 בסעיף (א)

רכוש". או "עזבון
יבואו נפטר" של עזבונו על הסדר צו לו "יוענק המלים אחרי 12 בסעיף (ב)

זו". לפקודה 36 או 35א ,35 סעיף לפי צו "או המלים
א".מס' 36 לש' 1947 35" הספרה תבוא "35" הספרה אחרי שתוקן, כפי ,34 בסעיף (ג)

זה: סעיף יבוא 34 סעיף אחרי (ד)

"סמכות
לדרוש
ידיעות

הודעה ידי על אדם, מכל לדרוש רשאי הכללי האפוטרופוס (א) א. 34
קבלת מיום יום עשר ארבעה תוך לו, להמציא בכתב,
ואשר בידו שישנן והידיעות התעודות כל את ההודעה,
או עזבון לגלות כדי הכללי, האפוטרופוס לדעת בהן, יש
הוראות לבצע כדי או עליו הלה זו י שפקודה רכוש

זו. פקודה
ודינו בעבירה אשם כזאת, הודעה אחרי מילא שלא אדם (ב)
לירות מאות שלוש עד קנס או חדשים שלושה עד מאסר

כאחד." הענשים שני או

תבואמס' 36 לש' 1947 (1) קטן סעיף של (א) פסקה במקום שתוקן, כפי ,35 בסעיף (ה)
זו: פסקה

או מאוגדים שהם בין אנשים, חבר או אגודה חברה להתאחדות, "(א)
רשומים בישראל ובין שאינם מאוגדים או רשומים בה: או".
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(ו) אחרי סעיף 35 יבוא סעיף זה:
"רכושו
של נעדר

נעדר, של ברכושו המעונין אדם או הכללי האפוטרופוס (א) א. 35

לבית להגיש רשאי הרכוש, של התקינה בהנהלתו או
הנעדר. של הרכוש הסדר בדבר בקשה המשפט

האפוטרופוס שאינו אדם ,ידי על בקשה.כזאת הוגשה אם (ב)

הוכיח אם אלא לבקשה המשפט בית יזקק לא הכללי,
ארבעה לפחות בכתב, הכללי לאפוטרופוס שהודיע המבקש

בקשה. אותה להגיש בדעתו שיש קודם, יום עשר
בית רשאי נעדר, של רכושו הסדר בדבר בקשה פי על (ג)
אחר, אדם כל או הכללי האפוטרופוס על לצוות המשפט
כטוב בעיניו, לכנס את הרכוש, לתפסו ולהחזיק בו, וכן

המשפט. בית הוראות לפי ולהעבירו לממשו ,

על או נעדר של רכושו מימוש על יורה לא המשפט בית (ד)

לטובת הם ההעברה או המימוש כי נוכח אם אלא העברתו,
הרכוש.

הוראות וכן נפטר, של לעזבונו הנוגעות זו פקודה הוראות (ה)
נעדר של רכושו על תחולנה ו(4), (3) ,(2)35 סעיף

■ רכושו לגבי אלה בהוראות שהשימוש ובתיאומים בשינויים
אותם. יחייב נעדר של

אדם של רכושו פירושו נעדר" של "רכושו זה בסעיף (ו)
ידועים." אינם שבעליו רכוש או נעלמו שעקבותיו

 (2) קטן בסעיף 40 בסעיף (ז),

רואי "ושל המלים יבואו הסוכנים" "של המלים אחרי (ב) בפסקה (1)

חשבונות";
(2) תווסף פסקה זו:

או הקרקעות' רישום למנהל הסדר צו של מסירתו דרך את "(ד)
דרך את זו, לפקודה 36 או 35א ,35 סעיף לפי שניתן צו של
כתובה זכות של לצדה מניעה צו של האחוזה בספרי הרישום
יסוד שיש זכות של לצדה או האחוזה בספרי לנעדר או לנפטר
ביטולם דרך את לנעדר, או לנפטר שייכות לה שיש להאמין
הקשור או המתיחס אחר דבר כל וכן האלה, הצווים של

כדלעיל". לרישום או למסירה

ו

תש"ט1949". (תיקון), הכללי האפוטרופוס "פקודת ייקרא זו לפקודה 'נזם2.

(1949 בינואר 20) תש"ט בטבת י"ט

בןגוריון דוד
הממשלה ראש

פליכס רוזנבליט
המשפטים שר



א'114 תוספת ,44 מס' רשמי 21.1.1949עתון תש"ט, בטבת כ'

הסבר: דברי

בחינות משתי ,1944 הכללי, האפוטרופוס פקודת את מתקנת זו פקודה
אלה: עיקריות

על גם מעתה תורחב 35 סעיף לפי צו למתן המשפט בית של סמכותו (א)
רכושה של התאחדות' חברה' אגודה וכו' המאוגדת או הרשומה בישראל
עד שהיה כפי בישראל, רשומות או מאוגדות שאינן לאלה תצטמצם ולא

כה.

בשינויים  מעתה יחולו נפטר, של עזבונו על החלות הפקודה הוראות (ב)
אדם של רכושו על היינו נעדר' של רכושו על  הדרושים ותיאומים

ידועים. אינם שבעליו רכוש על או נעלמו שעקבותיו
ידיעות לדרוש הכללי לאפוטרופוס סמכות המקנה סעיף גם מכילה הפקודה
הפקודה. הוראות ביצוע לשם או עליו חלה שהפקודה רכוש או עזבון גילוי לשם
תיקונים מספר ומכילה תקנות להתקין הסמכות את הפקודה מרחיבה כן כמו

טכני. אופי הנושאים


