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 מקרקעי ישראל –מקרקעין  –קניין  – משפט פרטי וכלכלה

 קרן קיימת לישראל –קרנות  – רשויות ומשפט מנהלי

 

 תוכן ענינים

2 Go 1סעיף  הגדרות  

2 Go 2סעיף  תזכיר ותקנות לאגודה בישראל של החברה הקיימת  

2 Go 3סעיף  הקמת החברה החדשה  

2 Go 4סעיף  זהות בזכויות וסמכויות  

2 Go 5סעיף  אי תחולתם של סעיפים מפקודת החברות  

2 Go 6סעיף  סמכות לפי פקודת הקרקעות  

2 Go 7סעיף  עסקי עזבונות בחיים  

2 Go 8סעיף  העברת רכוש החברה הקיימת על פי סידור העברת העסקים  

2 Go 9סעיף  העברת רכוש בדרך אחרת  

3 Go 11עיף ס פטור ממסי העברה  
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*3591-ק קרן קיימת לישראל, תשי"דחו
 

 –וק זה בח .1

 הקרן הקיימת לישראל בע"מ; -ה הקיימת" פירושו רחב"ה 

 החברה שהוקמה לפי חוק זה; -חברה החדשה" פירושו "ה 

 א לפקודת החברות.335כוש" ו"התחייבות" פירושם כמשמעותם בסעיף "ר 

ות ותקנות של חברה מוגבלת בערבות, שיוגשו לו אשר תזכיר התאגדל המשפטים רשאי שר .2
על ידי החברה הקיימת, לשם הקמתו של גוף מואגד בישראל להמשכת פעולות החברה הקיימת 

 שנוסדה והואגדה בגולה.

 –אושרו התזכיר והתקנות מש .3

 ;1ההודעה(, והתזכיר המאושר -פורסמו ברשומות הודעה על האישור )להלן י (3)

 ם החברות העתק תזכיר ההתאגדות והתקנות כפי שאושרו;רשלועברו י (2)

יום פרסום ההודעה יהיה דין החברה, לרבות תזכירה ותקנותיה, כדין חברה מ (1)
 ( לפקודה.3)21ברות וניתן לה רשיון לפי סעיף שנרשמה לפי פקודת הח

 ה גם לחברה החדשה.ונהיה נתתזכות או סמכות שניתנה בחוק לחברה הקיימת  כל .4

( של פקודת החברות לא יחולו על 3)323פסקאות השניה והשלישית לסעיף וה 332יף סע .5
 החברה החדשה.

, יהיה דין החברה החדשה 3591ר(, ולפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציב 22ורך סעיף לצ .6
 כדין רשות מקומית.

חיים של החברה ול על עסקי עזבונות ביחלא , 3593-אק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשי"חו .7
 הקיימת והחברה החדשה, אף אם יש בהם משום עסקי ביטוח.

ה החברה הקיימת לידי הסכם עם החברה החדשה בדבר מסירת כל עסקיה, רכושה בא .8
והתחייבויותיה של החברה הקיימת, או של סוג מסויים שבהם, לחברה החדשה, יחולו על אותו 

 א לפקודת החברות, בשינויים אלה:335ף הסכם הוראות סעי

 ו לגבי סידור זה;ל( לא יחו8( וסעיף קטן )9)ב( לסעיף קטן )-סקה )א( ופ (3)

יה הסידור לגבי סוג מסויים של עסקים, של רכוש או של התחייבויות, לא ה (2)
( על צו בית המשפט המאשר את הסידור, אלא לגבי אותו 7יחולו הוראות סעיף קטן )

 ם, של רכוש או של התחייבויות.סקיע סוג של

 – 8מסויים של החברה הקיימת לחברה החדשה, שלא על פי סעיף ש סכם על העברת רכוהו .9

פרסם החברה החדשה הודעה על ההסכם ברשומות, בעתון יומי אחד בישראל ת (3)
 ובעתון יומי אחד הנפוץ בארץ בה הואגדה החברה הקיימת;

 –יום העברת הרכוש, כאמור מ (2)

ד וכל אחת יחהיו החברה החדשה והחברה הקיימת אחראיות, שתיהן י ()א
עברה או הלחוד, לכל התחייבות שהיתה קיימת מצד החברה הקיימת ערב ה

שעילתה היתה קיימת אותה שעה, ושאינה התחייבות שהרכוש המועבר בלבד 
 משועבד לה;

רכוש  ל התחייבות שלפיה היה מוטל, ערב ההעברה, שעבוד רובץ עלכ (ב)
זה גם על רכושה של כ החברה הקיימת, דינה כדין התחייבות המטילה שעבוד

 החברה החדשה.

                                                      

 (.222עמ'  368ה"ח תשי"ג מס' ) 19עמ'  1.32.3591מיום  318ס"ח תשי"ד מס' רסם פו* 
 .3356עמ'  35.6.3599מיום  195י"פ תשי"ד מס' דעה על אישור התזכיר והתקנות פורסמה הו 1

 דרותהג

כיר ותקנות תז
לאגודה בישראל של 

 החברה הקיימת

מת החברה הק
 החדשה

ות בזכויות זה
 וסמכויות

תחולתם של  אי
סעיפים מפקודת 

 החברות

כות לפי פקודת סמ
הקרקעות )רכישה 

 1943לצרכי ציבור(, 

 קי עזבונות בחייםעס

ברת רכוש החברה הע
הקיימת על פי סידור 

 העברת העסקים

ברת רכוש הע
 בדרך אחרת

http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-0138.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law17/PROP-0168.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/YALKUT-0359.pdf
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כוש או התחייבות, כל תיקון של רישום וכל פעולה אחרת שתיעשה עקב רהעברת  כל .11
, פטורים מכל מס, אגרה או תשלום אחר 5או לביצוע הסכם לפי סעיף  8העברה לפי סעיף 

 לרשות מקומית.המשתלמים למדינה או 

 

 

 נחס רוזןפ גוריון-וד בןד 
 ר המשפטיםש האש הממשלר  

 צבי-צחק בןי 
 שיא המדינהנ 

 

 

 

 ברההע ור ממסיפט


