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העיקרית. הפקודה לקמן הקרויה החברות פקודת
הקצר. השם

בג. פרק

מן 255 סעיף לאחר חדש חלק הכנסת ע"י תתוקן העיקרית הפקודה .2

החלק .(1937 (תקונים), הארץ חוקי של המתוקנת בהוצאה שהוחקה (כפי הפקודה,
יא. כחלק מסומן יהא

חלק יא'.

הכנסת חלק חדש
העיקרית. בפקודה

.אגודה שיתופית
שנרשמה עפ"י

האגודות פקודת
(פרק השיתופיות

כד)רישומה
בהברה.

כל יכולה זה, סעיף הוראות עם בהתחשב (1).256
לא זה רישום אולם כחברה, להרשם רשומה שיתופית אגודה
או לחוב הנוגע בכל האגודה של ובחובותיה בזכויותיה יפגע
האגודה ע"י שנחתם חוזה בכל או אותם, חבה שהיא התחייבות
שהתחייבה או אליו נצטרפה שהיא או ידה על שנעשה או
אלו חובות או וזכויות הרישום, לפני בשמה, שנעשה או בו

זו. בפקודה הקבוע באופן להטילן אפשר

כחברה, להרשם הרוצה רשומה שיתופית אגודה על (2)
האגודה של (ריקונסטרוקציה) מחדש לארגונה תכנית להכין
האגודות רושם של לאישורו התכנית את ולהגיש כחברה,
לסרב המוחלטת, דעתו הכרעת לפי רשאי, שיהא השיתופיות,
רושם אשר אם לסירובו. טעם כל למסור בלי אישורו את ליתן



האספה בפני התכנית תובא התכנית, את השיתופיות האגודות
לא של כהלכה הודעה להם שנמסרה האגודה חברי של הכללית
לפניהם להציע הכוונה על המודיעה יום ואחד מעשרים פחות
של ברוב התכנית על חיובית החלטה נתקבלה ואם התכנית, את
בעצמם להצביע הזכאים החברים משלשתרבעי פחות לא
ימצאו אם או, התאגדות, תזכיר לערוך יש כח, מיופי ע"י או
לראוי, תקנות התאגדות בהתאם לחלק ב' מפקודה זו, ועם
העתק החברות לרושם למסור יש לרישום הבקשה הגשת
תקנות של או התזכיר של במכונתכתיבה או בדפוס מודפס

ההתאגדות.

העליון לנציב הבקשה את יעביר החברות רושם (3)
רישום את לאשר המוחלטת, דעתו הכרעת לפי רשאי, שיהא

כן, לרשמה לסרב או כחברה האגודה

האגודה לרישום העליון הנציב של אישורו משנתקבל (4)
האגודות לרושם כך על הודעה החברות רושם ימסור כחברה,
ההודעה את השיתופיות האגודות רושם ומשיקבל השיתופיות
ויפרסם שיתופית כאגודה האגודה של רישומה את יבטל
זה רישום ביטול ועם הרשמי, בעתון הביטול על מודעה
שתזכיר לכך וידאג כחברה האגודה את החברות רושם ירשום
בעתון החברה, חשבון על יפורסם, קיצורו או ההתאגדות

הרשמי.

לרושם ישולם זה סעיף עפ"י האגודה רישום עם (5)
בשעור מס או פונט וחמשה עשרים בסך מסרישום החברות
החברה רישום פרסום בעד שייקבע ומס שיקבע, כפי אחר,

הרשמי. בעתון

לאגודה השייכים והמטלטלים המקרקעים נכסי כל (6)
לסעיף בהתאם כחברה רישומה ביום קנינה שהם או השיתופית
עפ"י שנתאגדה כפי החברה לרשות הרישום, עם יעברו, זה,
שיש ההנאה וטובת הרכוש כל על לקנינה, ויהיו זה סעיף

בהם. לאגודה

רישום בזמן אשר אחר משפטי מו"מ וכל התביעות כל (7)
נגדה, או האגודה ע"י הוגשו זה לסעיף בהתאם חברה
ימשיכו נגדם, או האגודה, של חבר או פקיד כל ע"י או

הרישום. נעשה לא כאילו ממש בבירורם

המנויים האנשים יחשבו הרי החברה, שתפורק במקרה (8)

שהחברה וההתחייבויות החובות כל לגבי כמשתתפים לקמן
התחייבות או חוב כל לשלם שחייב מי הרישום: לפני בהם חבה
או זה, בתשלום להשתתף או הרישום לפני בהם חבה שהחברה
לבין ביניהם החברים זכויות לסידור סכום כל לשלם שחייב מי
בתשלום להשתתף או התחייבות אותה או חוב אותו לגבי עצמם
הוצאות או משפטיות הוצאות כל לשלם שחייב מי או זה



הנוגע בכל זה, בתשלום להשתתף או החברה, של הפירוק
לעיל. כאמור הללו, להתחייבויות או לחובות

חייב משתתף כל יהא תפורק, שהחברה במקרה (9)
המגיעים הסכומים כל את הפירוק בזמן החברה לנכסי לתרום
משתתף שאיזה ובמקרה לעיל כאמור התחייבות כל בעד ממנו
תחולנה חובות, לשלם יכולת נטול יעשה או רגל יפשוט או ימות
הוראות פקודה זו בענין אפטרופסיהם או מנהלי עזבונותיהם
של נאמניהם ובענין יורשיהם, או שמתו משתתפים של
חובות. לשלם יכולת מחוסרי שנעשו או רגל שפשטו משתתפים

סעיף עפ''י כחברה שיתופית אגודה של רישומה עם (10)
של רישום, נעשה אם הרישום, את החברות רושם יבטל זה,
הוראות עפ"י או הבנקים מפקודת 3 סעיף היראות עפ"י ח.האגודה פרק

השיתופיות". האגודות מפקודת ו62 60 ,(4) 56 :ר.הסעיפים פרק

התנאים את הקובעות תקנות להתקין רשאי במועצתו העליון הנציב .257

עפ"י שהוגשה לתכנית אשורו ליתן השיתופיות האגודות רושם רשאי שבהם
זו. פקודה של 256 מסעיף (2) קטן סעיף הוראות

תקנות.

.1937 בטאי, 13
ווקאפ ג. א.


