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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה: 

הצעת חוק נכסים של נספי השואה )השבה ליורשים והקדשה למטרות 
 סיוע והנצחה( )תיקון מס' 4( )סיום פעילות החברה והעברה

לאפוטרופוס הכללי(, התשע"ז-2017

והנצחה(,1עתיקוןסעיף40 סיוע למטרות והקדשה ליורשים )השבה השואה נספי של נכסים בחוק
התשס"ו-12006)להלן-החוקהעיקרי(,בסעיף40,במקום"לפיהוראותשיקבעהשר,
באישורועדתהכספיםשלהכנסת"יבוא"לפיהוראותתקנותהנאמנות)דרכיהשקעת

כספיהקדשציבורי(,התשס"ד-22004"ע

ביוםג'בטבתהתשס"ו)ובינואר2006(פורסם  כללי
חוקנכסיםשלנספיהשואה)השבהליורשים 
והקדשהלמטרותסיועוהנצחה(,התשס"ו-2006)להלן-
חוקנכסיםשלנספיהשואהאוהחוק(עמטרותיושלהחוק,
כפישנקבעובסעיף1,היולפעוללהגברתהפעולותלאיתור
נכסיםהנמצאיםבישראל,שישיסודסבירלהניחכיבעליהם
נספובשואה,לאיתורהיורשיםובעליזכויותאחריםבנכסים
הזכויות ולבעלי ליורשים אלה נכסים ולהשבת כאמור,
שאותרועכאשרלאאותרויורשיםאובעליזכויותכאמור,
ביקשהחוקלהפנותאתהנכסיםלמטרותסיועלניצולי
השואהוכןלמטרותהנצחתזכרהשואהוזכרםשלהנספים

בשואה,תוךמתןעדיפותלמטרתסיועלניצוליהשואהע

לתקופהקצובה הוקמה, ביצועמטרותהחוק לשם
בתחמשעשרהשנים,החברהלאיתורולהשבתנכסיםשל
נספיהשואהבע"מ)להלן-החברהאוהחברהלהשבה(,
שנקבעו תאגידי ממשל הסדרי החברה, מבנה והוסדרו

לגביה,חובותיה,סמכויותיה,נוהליעבודתהועודע

בשנת2014פורסםתיקוןמספרולחוק)להלן-תיקון
קיצר להשבה, החברה ביוזמת השאר, בין אשר ו(, מס'
בארבעשניםאתפרקהזמןשנקבעלפעילותהחברהוקבע
כיפעילותהתסתייםביוםי"גבטבתהתשע"ח)1ובדצמבר
2017(עקיצורתקופתפעילותהחברההביאלחיסכוןשל
החברה ידי על הועברו שכבר שקלים, מיליוני עשרות
כסיועלניצולישואהנזקקיםעבנוסף,נקבעובתיקוןהאמור
הסדריםמיוחדיםבמטרהלהתמודדעםחסמיםמשפטיים
אשרהקשואתהשגתתכליותהחוקואתאפשרותהחברה
להשיבאתהנכסיםשלנספיהשואהליורשיםשאותרוע
השינויהעיקריבמסגרתתיקוןמס'והיהקביעתמנגנון
משפטישהסמיךאתועדתהערר,הפועלתלפיהחוק,לתת
"צובדברחליפיושלנספההשואה",כחלופהלצוירושה
אולצוקיוםצוואה,והכולבהליךיעילופשוטיותרבעבור
היורשיםעמנגנוןזההוכיחאתיעילותוואכןקצבהשבת
הנכסיםליורשיםמאזתיקוןמס'ועלהבאופןמשמעותי
ביותר,וסייעלחברהלעמודביעדיה,כךשעדהגשתהצעת
חוקזואיתרההחברהיורשיםלנכסיםבהיקףשלכ־0ו6
מיליוןש"חהמהווהשיעורשלכ־1%ומהנכסים,שיעור

כפולמזהשהיהצפויבעתחקיקתהחוקב־2006ע

כאמור,החברהעתידהלסייםאתפעילותהולפעול
לפירוקהבתוםשנת2017ענושאהפירוקהוסדרבמסגרת
סימןד'לפרקו'לחוקעבפרט,סעיף64לחוקקובעמהיהיה
דינםשלנכסיהחברההמנוהליםבנפרדמהתקציבהשוטף
)להלן-נכסיםהמנוהליםבנפרד(-קרי,נכסינספיהשואה
התפעולי מהתקציב חלק אינם אשר לחברה, שהועברו
שלה,וכןסכומיםשהוקצווהועברולמטרתסיועולמטרת
הנצחהעיצויןכיעדהגשתהצעתחוקזושימשוכ־880
החברהלמטרת מיליוןש"חמנכסינספיהשואהשבידי

סיועלניצולישואההזקוקיםלכךע

בהתאםלהוראתסעיף64האמור,אםתלויהועומדת
לגבינכסיםהמנוהליםבנפרדבקשהלקבלםלפיהוראות
פרקד'לחוק,אזיעםפירוקהחברההםיועברולאפוטרופוס
הכללילתקופהשלחמששניםויחולועליהםההוראות
לפיחוקהאפוטרופוסהכללי,התשל"ח-1978)להלן-חוק
האפוטרופוסהכללי(,כאילוהיונכסיםעזוביםשהוגשו
לגביהםבקשותשחרורלפיאותוחוק)סעיף64)ב(לחוק(ע
לגבישארהנכסיםהמנוהליםבנפרדנקבעכיהםיוקנו
למימושם יפעל שימונה והמפרק פירוקה עם לחברה
סיוע למטרת ממכירתם שתתקבל התמורה ולחלוקת
64)ג(לחוק(,והכול לניצוליהשואההזקוקיםלכך)סעיף

בהתאםלתקנותשייקבעומכוחסעיף64)ג1(לחוקע

התיקוןהמוצעבהצעתחוקזומובאכחלקמהליכי
היערכותלסיוםפעילותהשלהחברהעםפירוקהוקליטת
הכללי, באפוטרופוס יורשים זוהו שלגביהם הנכסים
לבין החברה בין ובשיתוף במקביל המבוצעים הליכים
לצד החוק הוראות מכלול בחינת הכלליע האפוטרופוס
הליךלמידתתהליכיהעבודהבשניהגופים,חידדואת
הצורךבהבהרתהמסגרתהמשפטיתאשרתחולעםפירוק
החברה,ומתןמענהלשאלותמשפטיותרבותאשרהחוק
ולעתים חלקי, באופן מתייחס או אליהן, מתייחס אינו
בעייתיליישום,בפרטבשיםלבלניסיוןולפרקטיקהשנצברו

בתהליכיעבודתהחברהמאזתיקוןמס'וע

עיקרושלהתיקוןהמוצעבפירוטההסדריםהמשפטיים
שיחולובתקופתהבינייםשבמהלכהינוהלוהנכסיםעלידי
האפוטרופוסהכללי)להלן-תקופתהביניים(,וכןלאחריה,
ככלשנכסיםכאמורייוותרובידיהאפוטרופוסהכלליאו

ס"חהתשס"ו,עמ'202;התשע"ד,עמ'462ע 1

ק"תהתשע"ד,עמ'18וע 2
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בסעיף64לחוקהעיקרי-2עתיקוןסעיף64

במקוםסעיףקטן)ב(יבוא: )1(

החברהתעבירלניהולהאפוטרופוסהכללי,עדתוםתקופתפעילותהחברה, ")ב(
כלנכסמהנכסיםהמנוהליםבנפרדשמתקייםלגביו,במועדההעברה,אחדמאלה:

22 סעיפים לפי הנכס לקבלת בבקשה החלטה נתנה החברה )1(
או26ולפיהלמבקשזכותבנכס,אושהתנתהאתמתןהחלטתהכאמור
בהמצאתצוירושה,צוקיוםצוואהאוצובדברחליפיושלנספההשואה,

והנכסטרםהושבלבעלהזכותבו;

תיקוןסעיף64בסעיף64לחוקהעיקרי-2ע

במקוםסעיףקטן)ב(יבוא: )1(

החברהתעבירלניהולהאפוטרופוסהכללי,עדתוםתקופתפעילותהחברה, ")ב(
כלנכסמהנכסיםהמנוהליםבנפרדשמתקייםלגביו,במועדההעברה,אחדמאלה:

22 סעיפים לפי הנכס לקבלת בבקשה החלטה נתנה החברה )1(
או26ולפיהלמבקשזכותבנכס,אושהתנתהאתמתןהחלטתהכאמור
בהמצאתצוירושה,צוקיוםצוואהאוצובדברחליפיושלנספההשואה,

והנכסטרםהושבלבעלהזכותבו;

ככלשתגיעבקשתהשבהביחסלנכסיםכאמורעהתיקון
המוצעמבקשלשמראתההסדריםהמיוחדיםאשרנקבעו
במסגרתתיקוןמס'ו-גםבתקופתהביניים,וזאתכדי
לאפשרלאפוטרופוסהכללילהשליםאתפעולותההשבה
במקריםשבהםאותרויורשים,ולהימנעמאותםחסמיםאשר
הקשועלהחברהלבצעאתפעילותהזועוברלתיקוןמס'וע

ההוראות מפורשאת באופן להסדיר מוצע כמוכן,
שיחולוביחסלהעברתהנכסיםלאפוטרופוסהכלליוהמידע
לגביהם;אופןניהולהנכסים;איתורבעליהזכויותבהם;
העברתנכסיםלמטרותסיועלניצוליהשואההזקוקיםלכך
ולהנצחתזכרהשואה;סיוםתקופתהבינייםוהטיפולבבקשות
השבהעתידיותשיוגשולאחרמכן,והכולכפישיפורטלהלןע

בפירוק הנכסים לדין הרלוונטיות ההוראות כלל
החברהולהתחייבויותהמדינהלאחרמכן,מוסדרותכיום
במסגרתסעיפים64ו־64אלחוקעמוצעלפצלאתהוראות

סעיפיםאלהלשלושהחלקים:

המוצעים-במסגרתם 64ב 64עד סעיפים האחד,
מוצעלקבועאתההוראותבדברהעברתנכסיםאומידע
עלנכסיםלאפוטרופוסהכללי,אולמפרק,לפיהעניין,עד

תוםתקופתפעילותהחברה;

של בנכסים "טיפול שעניינו המוצע ז' פרק השני,
נספיהשואהבידיהאפוטרופוסהכללי,בתקופתהביניים",
שבמסגרתומוצעלהסדיראתאחריותו,סמכויותיווחובותיו
שלהאפוטרופוסהכלליבכלהנוגעלטיפולבנכסיםשהועברו
סמכות לקבוע מוצע זה, בכלל הבינייםע בתקופת אליו,
להשלמתפעולותשבהןהחלההחברה,ייזוםוביצועחקירות
לאיתוריורשיםובעליזכויותאחריםבנכסים,וכןאתתחולת
הוראותהחוק,והוראותחוקהאפוטרופוסהכללי,אשריחולו
עלפעולותאלהעבמסגרתפרקז'המוצעייכללוגםההוראות
המתייחסותלהתחייבותהמדינהלאחרתוםתקופתפעילות
החברהוהוראותהנוגעותלנושאהעברתהכספיםלמטרות

סיועוהנצחה,אשרכיוםקבועותבסעיף64)ג1(לחוק;

השלישי,מוצעלקבועתיקוניםשוניםבמסגרתפרק
ח'לחוקשעניינו"הוראותשונות"עכברכיוםכוללהפרק
האמורהוראותאשרימשיכולחולגםלאחרתוםתקופת
עוסקיםבהתאמת המוצעים התיקונים פעילותהחברהע
על גם והחלתן לחברה ביחס כיום הקיימות ההוראות

האפוטרופוסהכלליבתקופתהבינייםע

סעיף40לחוקקובעכיכספיהחברהיושקעולפי  סעיף 1
תקנותשיקבעהשרבאישורועדתהכספיםשל 
לפי כספיה את החברה השקיעה הקמתה מאז הכנסתע
הוראותתקנותהנאמנות)דרכיהשקעתכספיהקדשציבורי(,
התשס"ד-2004,בהתאםלהוראתהמעברשנקבעהבסעיףו8
לחוקעהחברהמצאהכידרכיהשקעהאלהבעיקרןהולמות
אתדרךהשקעתהכספיםהראויהבעיניהבהתחשבבייעוד
הכספיםעלפיהחוקעלכן,לאורךתקופתפעילותהחברהלא
התעוררצורךבהתקנתתקנותלפיסעיף40לחוק,ותקנות
כאלהלאהותקנועמוצעלתקןאתהחוק,כךשישקףאת
האופןשבוהושקעוכספיהחברהבפועלואתהאופןשבו
תמשיךהחברהלהשקיעאתהכספיםעדלתוםתקופת
פעילותהעבהמשךלתיקוןהמוצעלסעיף40,מוצעלבטלאת
סעיףו8לחוק,הקובעהוראתמעברלענייןהשקעתכספי

החברהעדלהתקנתתקנותלפיסעיף40לחוקע

סעיף64לחוקקובעמהיהיהדיןנכסיהחברה  סעיף 2
בפירוק,והואמרכזאתההוראותהמתייחסות 
חובות למפרק; או הכללי לאפוטרופוס נכסים להעברת
הוראות הזה; בהקשר וסמכויותיו הכללי האפוטרופוס
המתייחסותלמפרק,והסמכהלהתקיןתקנותבענייןהעברת
נכסיםלמטרתסיועלניצולישואההזקוקיםלכךעמרבית
המוצע התיקון אשר וההבהרות המשפטיות השאלות

מבקשלספקלהןמענה,נוגעותלהוראותסעיףזהע

)א( קטן סעיף את התיקון במסגרת להותיר מוצע
בנוסחוכיום,ובוהקביעההעקרוניתולפיההנכסיםשאינם
המנוהלים החברה, של השוטף מהתקציב חלק מהווים
בנפרדלפיסעיף6ו)ב(לחוק-קרי,נכסיםשהועברולחברה
ואשראינםמהוויםחלקמהתקציבהתפעוליהשוטף,לרבות
סכומיםשהוקצולמטרתסיועולמטרתהנצחה-לאיהוו

חלקמנכסיהחברההעומדיםלחלוקהבפירוקע

)ב(ולתקןאת להחליףאתסעיףקטן כמוכןמוצע
סעיפיםקטנים)ג(ו–)ג1(שלסעיף64כמפורטלהלן:

לפסקה )1(

לסעיף קטן )ב( המוצע

סעיף64)ב()1(לחוקקובעכיוםכי"הנכסיםהמנוהלים
בנפרדאשרתלויהועומדתבקשהלקבלםלפיהוראותפרק
ד',יועברועםפירוקהחברהלניהולהאפוטרופוסהכללי
לתקופהשלחמששניםויחולועליהםההוראותלפיחוק
שהוגשו עזובים נכסים היו כאילו הכללי האפוטרופוס

לגביהםבקשותשחרורלפיאותוחוק"ע
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החברההחליטהלפיסעיפים22או26,לדחותבקשהלקבלתהנכס )2(
וטרםחלףהמועדלהגשתערראוערעורביחסלאותההחלטהלפיסעיף
28)א(אולפיחוקבתידיןמינהליים,לפיהעניין,אושערראוערעורכאמור

תלוייםועומדים;

הנכסהואמקרקעיןומתקייםאחדמאלה: )ו(

תלויהועומדתבקשהלקבלולפיהוראותפרקד'; )א(

החברהפתחהבחקירהלפיסעיף17לאיתורהיורשיםאובעלי )ב(
זכויותאחריםבנכסוישלהיסודסבירלהניחכייאותרויורשיםאו

בעליזכויותכאמורע

עלהעברתהנכסיםמהחברהלאפוטרופוסהכללילפיסעיףקטן)ב(יחולו )ב1(
פסקאות)1(ו–)2(שלסעיף2ו,בשינוייםהמחויביםע

נכס )ב( קטן סעיף לפי הכללי האפוטרופוס לניהול שהועברו בנכסים היה )ב2(
אשרזכויותאופעולותבוטעונותרישוםבפנקסהמתנהללפיחיקוק,יודיעהאפוטרופוס
הכלליעלכךלרשםהמנהלאתהפנקס,והרשםירשוםבוהערהמתאימה;נרשמה

הערהכאמור,לאתירשםכלזכותאופעולהבנכסהסותרתאתתוכןההערהע

בבסיסהוראהזועומדתהתפיסהולפיהאםהוגשה
בקשהלקבלתנכס,נדרש,לכלהפחות,למצותאתהבחינה
אםאכןהמבקשהואבעלהזכותלקבלו,ואםזהאכןכך
רבות, כיפעמים יצוין הנכסלמבקשע לפעוללהשבת -
בקשותלקבלתנכסהוגשוכתוצאהמפעולותחקירהיזומות
שביצעההחברה,ומפניותליורשיםפוטנציאליםשאותרו
להשלים תינתןהזדמנות כי ראוי ומשכך החברה, בידי
אתתהליךבדיקתהבקשהוהשבתהנכסלבעליהזכויותע

בנוסף,נראהכיהנחתהמחוקקבבסיסתיקוןמס'והיתה
כיעדלתוםתקופתפעילותה,תסייםהחברהאתפעולות
החקירהוהאיתורביחסלכללהנכסיםשהועברולניהולה,
ומצבתהבקשותהתלויותוהעומדותתשקף,הלכהלמעשה,
פוטנציאליםע יורשים אותרו שלגביהם הנכסים כלל את
בחינתהנתוניםבפועלמצביעהעלהצורךבעדכוןההוראה
האמורהוהרחבתהכךשתחולגםביחסלנכסיםאשרעלפי
החוקבנוסחוכיוםאינםנכלליםבמצבתהנכסיםלהעברה
לאפוטרופוסהכלליענכסיםאלהיוקנולחברהעםפירוקה,
שתתקבל התמורה ולחלוקת למימושם יפעל והמפרק
לכך הזקוקים השואה לניצולי סיוע למטרת ממכירתם

ולהנצחתזכרהשואה)הוראתסעיף64)ג(המוצע(ע

התיקוןהמוצעמבקשלשמורעלתכליותהחוקבמובן
החקירה את למצות הכללי לאפוטרופוס שיתאפשר זה
בנכסיםשלגביהםקייםיסודסבירלהניחכייאותריורשאו
בעלזכויותאחרעלפיכךמוצעלקבועכיגםנכסיםכאמור

יעברולניהולהאפוטרופוסהכללי,כמפורטלהלן:

נכסיםשלגביהםהחברההכירהבזכויותהיורשים,
ביןאםבאופןמלאוביןאםבאופןחלקי,והנכסטרםהושב
להםבפועלענכסיםאלהנכלליםבהוראתסעיף64)ב1(,על

פינוסחוכיוםע

נכסיםשלגביהםהחברהדחתהבקשהלקבלתהנכס,
וטרםחלףהמועדלהגשתערראוערעורעלהחלטהזו,או

שערראוערעורכאמורתלוייםועומדיםעביחסלנכסים
אלה,ראוילאפשרלטועניםלזכויותבנכסלמצותאתהליכי

הערעורבטרםהעברתהנכסלמטרותהסיועוההנצחהע

נכסימקרקעיןמשניסוגים:האחד-נכסיםשתלויה
ועומדתבקשהלקבלם,נכסיםאלהנכלליםכיוםבהוראת
לעבור מיועדים היו הקיים החוק לפי וגם 64)ב1( סעיף
בהשבתם הטיפול השלמת לשם הכללי לאפוטרופוס
מתקיימת אליהם ביחס אשר נכסים - השני ליורשים;
המצויהבשלבים לאיתורהיורשים, החברה חקירהשל
מתקדמיםאשרטרםהבשילולכללהגשתבקשתהשבה,
וישיסודסבירלהניחכייימצאובהםיורשיםאובעלי
זכויותאחריםעבמסגרתזוההתייחסותהיאלנכסימקרקעין
בלבד,בהיותםמוחזקיםבידיהחברהעזאת,להבדילמנכסי
הכספיםהמפורטיםלעיל,אשראינםבידיהחברה,שכן

הועברוזהמכברלמטרותהסיועוההנצחהע

לסעיף קטן )ב1( המוצע

לענייןאופןהעברתהנכסיםמהחברהלאפוטרופוס
2ו ו–)2(שלסעיף )1( מוצעלהחילאתפסקאות הכללי,
לחוק,שעניינםהשבהליורשיםולבעליהזכויות,בשינויים
את יראו אלה סעיפים לעניין זה, באופן המחויביםע
נכס לקבלת בקשתו אשר כמבקש, הכללי האפוטרופוס
להעביר החברה שעל נכס קרי, החברהע בידי אושרה
לאפוטרופוסהכללי,יועברבצירוףהפירותשצמחוממנו
מיוםהעברתולחברה,לרבותרווחיפעולותהשקעהשל
החברה,ובניכויהפסדיהשקעהוהוצאותשחלועלהנכסע

לסעיף קטן )ב2( המוצע 

באופןדומהלהסדרהקבועבסעיףו1לחוק,מוצעכי
במקרהשבוביןהנכסיםשהועברומהחברהלאפוטרופוס
הכללינמצאנכסאשרהזכויותאוהפעולותבוטעונות
האפוטרופוס יודיע חיקוק, לפי המתנהל בפנקס רישום
הכלליעלכךלרשם,והרשםירשוםבוהערהמתאימהע
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אחריותהחברהלגבינכסשלנספההשואהשעליהלהעבירלאפוטרופוס )בו(
הכללילפיסעיףקטן)ב(תסתייםבמועדהעברתולאפוטרופוסהכלליאובמועד

העברתהמסמכים,החשבונותוהמידעלגביוכאמורבסעיף64ב,לפיהמאוחרע

בלילגרועמהוראותסעיףקטן)בו(,החלבמועדהעברתנכסלאפוטרופוס )ב4(
הכללילפיסעיףקטן)ב(,יבואהאפוטרופוסהכלליבמקוםהחברהלכלדברועניין
הנוגעלנכסולניהולולרבותבקשהלקבלתהנכסאוהליךלהשבתו,ולרבותהליך
התלויועומדלפניביתמשפטאוועדתהעררבקשרלזכויותבנכסאולגביהנכסע";

אחריותהחברהלגבינכסשלנספההשואהשעליהלהעבירלאפוטרופוס )בו(
הכללילפיסעיףקטן)ב(תסתייםבמועדהעברתולאפוטרופוסהכלליאובמועד

העברתהמסמכים,החשבונותוהמידעלגביוכאמורבסעיף64ב,לפיהמאוחרע

בלילגרועמהוראותסעיףקטן)בו(,החלבמועדהעברתנכסלאפוטרופוס )ב4(
הכללילפיסעיףקטן)ב(,יבואהאפוטרופוסהכלליבמקוםהחברהלכלדברועניין
הנוגעלנכסולניהולולרבותבקשהלקבלתהנכסאוהליךלהשבתו,ולרבותהליך
התלויועומדלפניביתמשפטאוועדתהעררבקשרלזכויותבנכסאולגביהנכסע";

אםנרשמההערהכאמור,לאתירשםכלזכותאופעולה
בנכסהסותרתאתתוכןההערהע

לסעיף קטן )ב3( המוצע

מוצעלקבועכיאחריותהחברהלגבינכסשלנספה
השואהתסתייםבמועדהעברתולאפוטרופוסהכלליאו
במועדהעברתהמידעהרלוונטילאותונכס)לפיהוראות
ואילך זה וממועד המאוחר, לפי המוצע(, 64ב)א( סעיף
הוראות לפי הכללי האפוטרופוס על האחריות תחול
החוקעהעברתהנכסיםוהמידעכאמורתבוצעלאיאוחר
מהמועדהקבועלסיוםפעולתהחברה,י"גבטבתהתשע"ח
)1ובדצמבר2017(עמהוראהזונגזרתחובתהחברהלהיערך
מבעודמועדלהעברתהנכסיםוהמידעבהתאםלתיקון
להיערך הכללי האפוטרופוס חובת ובמקביל המוצע

לקליטתם,כפישיועברועלידיהחברהע

לסעיף קטן )ב4( המוצע

מוצעלקבועמפורשותכיהחלבמועדהעברתנכס
מהחברהלאפוטרופוסהכללי,יבואהאחרוןבנעליהחברה
לכלדברוענייןהנוגעלנכסולניהולועביןהשאר,הכוונה
להליכיםמשפטייםהמתנהליםביחסלנכסשהועברלניהול
האפוטרופוסהכלליואשרהחברהצדלהם,בקשותשהוגשו
לחברה,החלטותשקיבלה,הליכיםלפניועדתהעררבקשר

לזכויותבנכסאולגביוועודע

ביחס משפטיים הליכים שקיימים ככל כי יובהר,
לנכסיםאשרבהתאםלהוראתסעיף64)ג(כנוסחוהמוצע,
יוקנולחברהעםפירוקה,והמפרקיפעללמימושםולחלוקת
התמורהשתתקבלממכירתםלמטרותסיועוהנצחה,אזי
הוא הכללי, האפוטרופוס ולא תפקידו, מכוח המפרק

שייכנסבנעליהחברהבהליכיםאלהע

וזהנוסחוהמלאשלסעיף64)ב(שמוצעלבטלו:

)א(עעע "64ע

הנכסיםהמנוהליםבנפרדשתלויהועומדת )ב()1(
בקשהלקבלםלפיהוראותפרקד',יועברועם
הכללי האפוטרופוס לניהול החברה פירוק
לתקופהשלחמששניםויחולועליהםההוראות
לפיחוקהאפוטרופוסהכלליכאילוהיונכסים
לפי שחרור בקשות לגביהם שהוגשו עזובים

אותוחוק;

האפוטרופוסהכלליייזוםהליךשלחקירה )2(
בעלי לאיתור סבירה בשקידה ויפעל ובדיקה

)1( הזכויותבנכסשהועברלניהולולפיפסקה
בו, הזכויות לבעלי הנכס את להשיב במטרה
ובכללזהיבצעאתכלהפעולותהמנויותלהלן

בתוךשנתייםמיוםהעברתהנכסלניהולו:

בשני חודשים שישה מדי יפרסם )א(
בעלי העברית בשפה יומיים עיתונים
האינטרנט תפוצהרחבהבישראל,ובאתר
שלמשרדהמשפטים,הודעההכוללתאת
פרטיהנכס,ובכללזהאתסוגהנכסואת

שמושלבעלהזכויותהאחרוןבנכס;

המנויות הפעולות כל את יבצע )ב(
אם אלא הנכס, לגבי הרביעית בתוספת
כןמצאלגביפעולהמסוימתכיהפעולה
בוצעהבעברבידיהחברהאושאיןבהכדי
לתרוםלאיתורבעליהזכויותבנכסאושאין
הצדקהלביצועהפעולהמנימוקיםאחרים,
בהתחשבביןהשארבעלויותקבלתהמידע

ובשוויושלהנכס;

חוק לפי סמכויותיו הפעלת לשם )ו(
לנכסים בקשר הכללי האפוטרופוס
שהועברולניהולולפיסעיףקטןזה,רשאי
פעולה כל להשלים הכללי האפוטרופוס
שנעשתהבידיהחברהלשםאיתורהיורשים
אובעליהזכויותהאחריםבנכסיםכאמור

והשבתהנכסיםלידיהם;

בקשה הכללי האפוטרופוס דחה )4(
לשחרורשהוגשהלגבינכסשהועבראליו
)1(,יועברהנכס, בהתאםלהוראותפסקה
ואםהיההנכסמקרקעין-תועברהתמורה
ההוצאות בקיזוז ממכירתו, שתתקבל
שהוצאובשלהנכסבתקופתניהולולמטרת
סיועלניצוליהשואההזקוקיםלכך,אףאם
,)1( טרםחלפההתקופההאמורהבפסקה
ובלבדשטרםהמכירהביצעהאפוטרופוס
הכלליאתכלהפעולותהמנויותבפסקה)2(

לשםאיתורבעליהזכויותבנכס;

נכסיםשהועברולאפוטרופוסהכללי )ו(
לפיפסקה)1(ונותרובניהולובתוםהתקופה
האמורהבאותהפסקה,יועברולמטרתסיוע

לניצוליהשואההזקוקיםלכךע"
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בסעיףקטן)ג(,במקום"סעיףקטן)ב()1("יבוא"סעיףקטן)ב("ואחרי"הזקוקיםלכך" )2(
יבוא"ולמטרתהנצחה";

)ג1(,במקום"והשרלאזרחיםותיקים"יבוא"והשרלשוויוןחברתי" בסעיףקטן )ו(
ובמקוםהסיפההחלבמילים"הזקוקיםלכך"יבוא"הזקוקיםלכךולמטרתהנצחהלפי

סעיףקטן)ג(,ובלבד-

שהנכסיםלאישמשולתשלוםגמלהאוקצבהאולתשלוםמענקאחר, )1(
המגיעיםלניצוליהשואהשלאמכוחחוקזה;

שהסכוםהמיועדלמטרתהנצחהלאיעלהעל4%מהסכוםשיוקצהלמטרת )2(
סיוע;

רשות לרבות המדינה ממוסדות למוסד תמיכה או סיוע יינתנו שלא )ו(
מקומיתע"

סעיף64אלחוקהעיקרי-בטלעועביטולסעיף64א

בפרקו'לחוקהעיקרי,לפניכותרתסימןה'יבוא:4עהוספתסעיף64ב

לפסקה )2(

שאינם נכסים כי קובע 64 סעיף של )ג( קטן סעיף
מועבריםלאפוטרופוסהכללייועברולידימפרקהחברה,
לניצולי סיוע למטרת התמורה וחלוקת מימושם לצורך
מוצעלהוסיףאתהאפשרותלחלוקתהתמורה השואהע
ממימושהנכסיםלמטרתהנצחתזכרהשואהעבכך,משמרת
שעמדו המרכזיות מהתכליות אחת את הסעיף הוראת
2006שלהחוקכפישנקבעו בבסיסחקיקתהחוקבשנת
בסעיף1,ויושמובתקופתפעילותהחברה,שעניינןסיוע
לניצוליהשואההזקוקיםלכךוהנצחתזכרהשואהעכמוכן
מוצעשינויטכניהמתאיםאתהוראתסעיףקטן)ג(לחלוקה

החדשההמוצעתשלסעיף64ע

לפסקה )3(

)ג1(מסמיךאתשרהמשפטים,בהסכמת סעיףקטן
והשר החברתיים, והשירותים הרווחה שר האוצר, שר
ותיקים,לקבועכלליםלענייןהעברתהנכסים לאזרחים
לסיועלניצוליהשואההזקוקיםלכךלאחרתוםתקופת
פעילותהחברהעכמוכןקובעסעיףקטןזהכינכסיםאלה
לאישמשולתשלוםגמלהאוקצבהשמגיעהבדיןלניצולי
השואהמהמדינהאולתשלוםמענקאחרמהמדינהשניתנו

לניצוליהשואהבמועדמוקדםיותרע

הסמכת מכוח שייקבעו הכללים כי לקבוע מוצע
למטרת הנכסים להעברת גם יתייחסו כאמור השרים
טכני תיקון מוצע כן כמו לעילע שהוסבר כפי הנצחה,
לתואר ותיקים, לאזרחים השר של תוארו את המעדכן

"השרלשוויוןחברתי"ע

שונות הוראות זה קטן בסעיף לכלול מוצע בנוסף,
הנוגעותלנכסיםאלהעהאחת,הוראההמעוגנתכברעתה
בלשוןהסעיף,ולפיההכספיםשיוענקולניצוליהשואה
מתוךהנכסיםשלנספיהשואהיבואונוסףעלכלגמלה,
קצבהאומענקשלהםזכאיםהניצוליםשלאמכוחחוקזה;
השנייה,הוראההמעוגנתכיוםבסעיף4ו)ג(לחוקלעניין

המיועדלמטרת ולפיההסכום החברהבנכסים, שימוש
הנצחהלאיעלהעל4%מהסכוםשיוקצהלמטרותסיוע;
יחסזה,אשרחלמשךתקופתפעילותהחברה,מבטאאת
העדיפותשראההמחוקקלמטרתהסיועלניצוליהשואה
המבטיחה הוראה השלישית, ההנצחה; מטרת פני על
שכספיהםהפרטייםשלנספיהשואהלאיועברולמוסד
ישמשו אלא המקומיות הרשויות המדינהאו ממוסדות
לסיועולהנצחהבידיגורמיםאחריםעהוראהזוקבועהכיום
בסעיף4)ב(לחוקבמסגרתפירוטמטרותהחברהותפקידיהע

ב"התחייבות לחוק 64א סעיף של עניינו  סעיף 3
החברה", פעילות תקופת תום לאחר המדינה 
והואקובעאתההוראותלענייןזכאותושלאדםשהוכיח
לאחרתוםתקופתפעילותהחברהכיהואיורשאובעל
זכויותאחרבנכסשנוהלבידיהחברה,לקבלמהמדינהאת
שוויושלהנכסכאמורעלאורהכללתהוראותבענייןזה
במסגרתסעיף67יהמוצע,כפישיפורטבהמשך,מתייתר

הצורךבסעיףזהומוצעלבטלוע

להלןנוסחסעיף64אשמוצעכאמורלבטלו:

"התחייבות המדינה לאחר תום תקופת פעילות החברה

הוכיחאדםלאחרתוםתקופתפעילותהחברה,כי 64א
השואה נספה של בנכס אחר זכויות בעל או יורש הוא
שנוהלבידיהחברה,יהיהאותואדםזכאילקבלמהמדינה
אתשוויושלהנכסכפישהיהביוםשבוהועברעלידי
החברהלאחר,ואםמומשהנכסבידיהחברה-אתהתמורה
שהתקבלהממכירתו,והכולבצירוףהפרשיהצמדהוריבית
לפיחוקפסיקתריביתוהצמדה,התשכ"א-1961,ובקיזוז

ההוצאותשהוצאובשלהנכסבתקופתניהולוע"

מוצעלהוסיףאתסעיף64בובולקבועהוראות  סעיף 4
לאפוטרופוס מהחברה מידע העברת לעניין 
הכלליולגנזךהמדינה,וכןהוראותבענייןאבטחתהמידע

וחובתהסודיותשתחולעלמקבלהמידע,כמפורטלהלן:
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"העברתמידע
מהחברהבתום

תקופתפעילותה

תקופת64בע תום עד הכללי לאפוטרופוס תעביר החברה )א(
פעילותהחברהאתהמסמכים,החשבונותוכלמידעאחר
המצויברשותהשישבוכדילסייעבאיתורנכסיםשלנספי
כאמור בנכסים הזכויות ובעלי היורשים באיתור השואה,
ובהשבתהנכסיםלידיהם,ובכללזהמידעהנוגעלנכסיםשל

נספיהשואהשהועברואליהלפיהוראותפרקג'ע

החברהוהאפוטרופוסהכלליינקטובעתהעברתהמידע )ב(
לפיסעיףקטן)א(אמצעיאבטחתמידעהדרושיםכדילהגן
עלשלמותהמידעוכדילהגןעליומפניחשיפה,שימושאו

העתקה,בלארשותכדיןע

מישקיבלמידעלפיסעיףקטן)א(לאיגלהאותולאחר )ג(
ולאיעשהבוכלשימושאלאלצורךביצועהוראותחוקזה

אולפיצושלביתמשפטע

תפקיד החברה )א(, קטן סעיף מהוראות לגרוע בלי )ד(
בגנזךהמדינה,עדתוםתקופתפעילותהחברה,חומרהמצוי
ברשותהשהוא,לדעתהגנזלאחרהתייעצותעםהחברה,
חומרארכיוני;לענייןזה,"הגנזך","הגנז"ו"חומרארכיוני"-

כהגדרתםבחוקהארכיונים,התשט"ו-וו19וע

"העברתמידע
מהחברהבתום

תקופתפעילותה

תקופת64בע תום עד הכללי לאפוטרופוס תעביר החברה )א(
פעילותהחברהאתהמסמכים,החשבונותוכלמידעאחר
המצויברשותהשישבוכדילסייעבאיתורנכסיםשלנספי
כאמור בנכסים הזכויות ובעלי היורשים באיתור השואה,
ובהשבתהנכסיםלידיהם,ובכללזהמידעהנוגעלנכסיםשל

נספיהשואהשהועברואליהלפיהוראותפרקג'ע

החברהוהאפוטרופוסהכלליינקטובעתהעברתהמידע )ב(
לפיסעיףקטן)א(אמצעיאבטחתמידעהדרושיםכדילהגן
עלשלמותהמידעוכדילהגןעליומפניחשיפה,שימושאו

העתקה,בלארשותכדיןע

מישקיבלמידעלפיסעיףקטן)א(לאיגלהאותולאחר )ג(
ולאיעשהבוכלשימושאלאלצורךביצועהוראותחוקזה

אולפיצושלביתמשפטע

תפקיד החברה )א(, קטן סעיף מהוראות לגרוע בלי )ד(
בגנזךהמדינה,עדתוםתקופתפעילותהחברה,חומרהמצוי
ברשותהשהוא,לדעתהגנזלאחרהתייעצותעםהחברה,
חומרארכיוני;לענייןזה,"הגנזך","הגנז"ו"חומרארכיוני"-

כהגדרתםבחוקהארכיונים,התשט"ו-וו19וע



לסעיף קטן )א( המוצע

החברה כיעל זהמוצעלקבוע סעיףקטן במסגרת
להעבירלאפוטרופוסהכללי,עדתוםפעילותה,אתכלל
המידעשאספהבמשךשנותפעילותהביחסלנכסיםשל
נספיהשואהעמידעזההכרחיכדילאפשרלאפוטרופוס
המידעשיועבר חוקזהע תפקידיולפי את הכללילבצע
לאפוטרופוסהכלליאינורקביחסלנכסיםהמועבריםלו
פיזיתלפיסעיף64)ב(המוצעאלארחביותרונוגעלכלל
כלל כי החשיבות נוכח זאת נספיהשואהע של הנכסים
המידעהשמורבחברהביחסלפעילותהבאיתורוהשבת
נכסים-ובכללזהנכסיםשכברהושבואוהושבובאופן
חלקי-יועברבצורהמסודרתלאפוטרופוסהכללי,אשר
ישמראתמאגריהמידעוהארכיוניםוככלהנדרשייעשה
אלהע לנכסים ביחס פניות שיתקבלו בעת שימוש בהם
יובהרכיהמדוברבארכיבמלאשלמידעהמשקףפעולות
נרחבות,החלטותשהתקבלו,נתוניםשנאספוומתודולוגיות
איתורובחינהשהפעילההחברה,אשרלהםערךרב-הן
בשימורהידעוהןבאפשרותלאחזראתהמידע,אשרסביר
כייידרשבעתיד,ככלשקיימתאפשרותלמישיבקשלברר
או הכללי לאפוטרופוס בבקשה לפנות בנכס זכותו את

למדינהע

לסעיפים קטנים )ב( ו–)ג( המוצעים

במסגרתסעיפיםקטניםאלהמוצעלקבועהוראות
העברתו בעת המידע ואבטחת המידע סודיות בעניין
מהחברהלאפוטרופוסהכללי,ולהבטיחכיהשימושבמידע

כאמורייעשהאךורקלמטרותשלשמןהואמועברע

לסעיף קטן )ד( המוצע

במקביללהעברתמידעעלאודותנכסיםשלנספי
השואהמהחברהלאפוטרופוסהכללי,ישחשיבותמחקרית,
בידי שנאסף הרב המידע לשימור והיסטורית חברתית
החברהבמהלךשנותפעולתהעלאודותנכסיםשלנספי
השואהועלאודותאופןפעילותהחברהעצמהעמוצעכי
שימורמידעזהייעשהבמסגרתגנזךהמדינה,ואליויועבר
נחשבת אינה החברה החברהע שברשות ארכיוני חומר
מוסדמדינהלפיחוקהארכיונים,התשט"ו-וו19)להלן-
חוקהארכיונים(,ועלכןאינהמחויבתלהפקידבגנזךאת
חומריההארכיונייםעחוקהארכיוניםמאפשרהפקדתחומר
ארכיוניפרטיבאמצעותהסכם,ואולםכדילגבורעלחובת
הסודיותשבסעיף72)ב(לחוקזה,נדרשהסדרמפורשבחוק

בנוגעלהעברתחומרארכיונילגנזךע

חומרארכיונימוגדרבחוקהארכיוניםכדלקמן:

וכל אחר חומר גבי על או נייר גבי על כתב "כל
תרשים,דיאגרמה,מפה,ציור,תו,תיק,תצלוםסרטתקליט

וכיוצאבאלה-

)1(עעע

)2(המצוייםבכלמקוםשהואושישבהםענין
לחקרהעבר,העם,המדינהאוהחברה,אושהם

קשוריםלזכרםאולפעולתםשלאנשישם;"

מוצעכישיקולהדעתבאשרלקביעתהחומרשיועבר
לגנזךיהיהבידיגנזהמדינהשהואמנהלהגנזך,בהתייעצות
מצוי המידע ואשר המידע את אספה אשר עםהחברה

ס"חהתשט"ו,עמ'14ע ו
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הוראותסעיףזהיחולועלאףהוראותכלדיןלעניין )ה(
שמירתסודיותוהגנתהפרטיותע"

אחריסעיף67לחוקהעיקרייבוא:ועהוספתפרקז'

"פרק ז': טיפול בנכסים של נספי השואה בידי האפוטרופוס 
הכללי, בתקופת הביניים

בפרקזה,"נכסמועבר"-כלאחדמאלה:67אעהגדרה

נכסשהחברההעבירהלניהולהאפוטרופוסהכללילפי )1(
סעיף64)ב(;

נכסשהחברההעבירהמידעהנוגעאליולאפוטרופוס )2(
הכללילפיסעיף64ב,ומתקיימיםלגביושנייםאלה:

הנכסנוהלבידיהחברהוהחברההעבירהאותו )א(
למטרתסיועאולמטרתהנצחהלפיחוקזהאושהנכס
מיועדלחלוקהלמטרותאלהבידיהמפרקלפיסעיף

64)ג(;

בעלי או היורשים איתור לשם החקירה הליך )ב(
הזכויותבנכסלאמוצהבידיהחברהע

תחולתהוראות
הפרקבתקופת

הבינייםעל
הנכסיםהמועברים

הוראותפרקזהיחולועלהנכסיםהמועבריםבתקופהשמתום67בע
תקופתפעילותהחברהעדיוםז'בטבתהתשפ"ג)1ובדצמבר

2022()בפרקזה-תקופתהביניים(ע

בידיהעההתייעצותכאמורוהפקדתהחומרהארכיוניבגנזך
תיעשהלפניתוםפעילותהחברהע

הטיפולבחומרשיועברלגנזךהמדינהייעשהעלפי
הוראותחוקהארכיונים,לרבותהסדריהעיוןבחומרעהעיון
האפוטרופוס ואצל הגנזך אצל במקביל שיופקד במידע
הכללי האפוטרופוס חוק הוראות פי על ייעשה הכללי,
שהואחוקספציפילענייןזה,וזאתבהתאםלהוראתתקנה
המופקד ארכיוני בחומר )עיון הארכיונים לתקנות )1(14

בגנזך(,התש"ע-2010ע

לסעיף קטן )ה( המוצע

לחוק 72)ב( סעיף שהוראת ואף ספק, הסר למען
מאפשרתהעברתמידעלשםביצועהוראותחוקזה,מוצע
זה סעיף לפי מידע להעביר החובה כי במפורש לקבוע
תחולעלאףהוראותכלדיןלענייןשמירתסודיותוהגנת

הפרטיותע

מוצעלהוסיףלחוקאתפרקז'שכותרתו"טיפול  סעיף 5
האפוטרופוס בידי השואה נספי של בנכסים 
הכללי,בתקופתהביניים"ובמסגרתולרכזאתההוראות
בתקופת הכללי האפוטרופוס על שיחולו המהותיות
כפי השואה, נספי של בנכסים לטיפול ביחס הביניים,

שיפורטלהלןע

לסעיף 67א המוצע

הטיפול לאופן ביחס שונות הוראות קביעת לצורך
אליו שיועבר ובמידע בנכסים הכללי האפוטרופוס של

מהחברה,מוצעלהגדיר"נכסמועבר"כאחדמאלה:

נכסשהחברההעבירהלניהולהאפוטרופוסהכלליע )1(
במקרהזהניתןלזהותנכספיזיאשרהחזקהבועברהלידי

האפוטרופוסהכללי;

מידעהנוגעלנכס,אשרמתקיימיםבושניאלה:הנכס )2(
הועברלמטרותסיועוהנצחהעלידיהחברהאושהועברעל
ידהלמפרקלמטרותכאמור,והחברהלאמיצתהבעניינואת

הליךהחקירהלאיתוריורשיםאובעליזכויותאחריםבוע

הגדרת"נכסמועבר"מורכבתמהנכסיםאשרהחובה
להעבירםלניהולהאפוטרופוסהכללימעוגנתבסעיף64)ב(
המוצע,וכןממידעהנוגעלנכסיםכאמורבפסקה)2(לעיל
אשרהחובהלהעבירולאפוטרופוסהכללימעוגנתבסעיף

64בהמוצעע

לסעיף 67ב המוצע

במסגרת המוצעים ההסדרים כי להבהיר מוצע
בתקופת המועברים הנכסים על יחולו הפרק הוראות
הביניים,כלומרמתוםתקופתפעילותהחברהעדליוםז'
בטבתהתשפ"ג)1ובדצמבר2022(,אלאאםכןנאמראחרת
הוראות במפורש המחילים עצמם, הסעיפים במסגרת
מסוימותגםלאחרתוםתקופתהבינייםעהוראותכאמור

מוצעותבמסגרתסעיפים67טעד67יאע
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איתוריורשים
ובעליזכויות

אחריםבנכסים
המועברים

ובדיקה67גע חקירה של הליך ייזום הכללי האפוטרופוס )א(
ויפעלבשקידהסבירהלאיתורהיורשיםאובעליהזכויות
האחריםבנכסיםהמועבריםשבמועדהעברתםלאפוטרופוס
הכלליטרםמוצההליךהחקירהלגביהםבידיהחברה,ובכלל

זהיבצעאתכלהפעולותהמנויותלהלן:

המשפטים, משרד יפרסםבאתרהאינטרנטשל )1(
בתוך0וימיםמתוםתקופתפעילותהחברה,הודעה
הכוללתאתפרטיהנכסיםהאמורים,ובכללזהאתסוג
הנכסואתשמושלבעלהזכויותהאחרוןבנכס;הודעה
המפנהלאתרהאינטרנטכאמורתפורסםמדישישה
חודשיםבשניעיתוניםיומייםבשפההעבריתבעלי

תפוצהרחבהבישראל;

יבצעאתכלהפעולותהמנויותבתוספתהרביעית )2(
לגביהנכסיםהאמורים,בתוךשנתייםמתוםתקופת
פעילותהחברה,אלאאםכןמצאלגביפעולהמסוימת
כיהפעולהבוצעהבעברבידיהחברהאושאיןבהכדי
אובעליהזכויותהאחרים לתרוםלאיתורהיורשים
מנימוקים הפעולה לביצוע הצדקה שאין או בנכס
אחרים,בהתחשבביןהשארבעלויותקבלתהמידע

ובשוויושלהנכסע

איתוריורשים
ובעליזכויות

אחריםבנכסים
המועברים

ובדיקה67גע חקירה של הליך ייזום הכללי האפוטרופוס )א(
ויפעלבשקידהסבירהלאיתורהיורשיםאובעליהזכויות
האחריםבנכסיםהמועבריםשבמועדהעברתםלאפוטרופוס
הכלליטרםמוצההליךהחקירהלגביהםבידיהחברה,ובכלל

זהיבצעאתכלהפעולותהמנויותלהלן:

המשפטים, משרד יפרסםבאתרהאינטרנטשל )1(
בתוך0וימיםמתוםתקופתפעילותהחברה,הודעה
הכוללתאתפרטיהנכסיםהאמורים,ובכללזהאתסוג
הנכסואתשמושלבעלהזכויותהאחרוןבנכס;הודעה
המפנהלאתרהאינטרנטכאמורתפורסםמדישישה
חודשיםבשניעיתוניםיומייםבשפההעבריתבעלי

תפוצהרחבהבישראל;

יבצעאתכלהפעולותהמנויותבתוספתהרביעית )2(
לגביהנכסיםהאמורים,בתוךשנתייםמתוםתקופת
פעילותהחברה,אלאאםכןמצאלגביפעולהמסוימת
כיהפעולהבוצעהבעברבידיהחברהאושאיןבהכדי
אובעליהזכויותהאחרים לאיתורהיורשים לתרום
מנימוקים הפעולה לביצוע הצדקה שאין או בנכס
אחרים,בהתחשבביןהשארבעלויותקבלתהמידע

ובשוויושלהנכסע

לסעיף 67ג)א( המוצע

מוצעלקבועכיהאפוטרופוסהכלליייזוםהליךשל
חקירהובדיקהויפעלבשקידהסבירהלאיתורהיורשיםאו
בעליהזכויותהאחריםבנכסיםהמועבריםאשרלגביהם
הכוונה השאר, בין חקירהע פעולות החברה מיצתה לא
לנכסימקרקעיןשהועברולניהולהאפוטרופוסהכלליואשר
או יורשים לאיתור חקירה פעולות מיצתה לא החברה
בעליזכויותאחריםבהם,וכןלנכסיםכספייםאשרהועברו
למטרותסיועוהנצחה,בלאשהחקירהבעניינםמוצתהע
נכסיםכספייםאלהכולליםגםקבוצתנכסיםשלגביהם
לאבוצעוחקירותבידיהחברה,בשלשיקוליםהנוגעים
למהותהנכס,גודלהנכס,לוחותהזמניםוסדריהעדיפויות
כפישקבעההחברהעלבסיסהוראותהחוקוכןאילוצים

שוניםלרבותתקופתפעילותהחברהע

ההסדרהמוצעמבקשלהשוותביןמעמדםשלבעלי
הזכויותהפוטנציאלים,בנכסיםאשרלגביהםלאמוצתה
בדיקהוחקירה,למעמדםשליורשיםובעליזכויותאחרים

בנכסיםשלגביהםהחקירהמוצתהע

כמוכן,ההסדרהמוצעמאזןביןהצורךלממשאת
ליורשיהם נכסים השבת החוק- תכליתוהראשיתשל
להפחית או לפגוע שלא הצורך לבין השואה נספי של
לניצולי סיוע למטרות העברתם על שהוחלט סכומים
השואהולהנצחהעזאת,בדרךשלקביעהכיהאפוטרופוס
הכלליינהלחקירהעלסמךהמידעשיקבלמהחברהלגבי

ככל לניהולוע יועברו אלה,בלישהנכסיםעצמם נכסים
שהליכיהבדיקהוהחקירהיעלוממצאיםבדברקיומםשל
בעליהזכויותבנכסים-יוכלואלהלהגישבקשתהשבה

למדינהע

מוצעלעגןבסעיף67ג)א(אתההוראותהקבועותכיום
ייזוםהליךחקירהובדיקה לחוק,לעניין 64)ב()2( בסעיף
ופעולותאיתור,בכמההתאמותעבמסגרתזומוצעלקבועכי
עלהאפוטרופוסהכללילפרסםבאתרהאינטרנטשלמשרד
המשפטים,בתוך0וימיםמתוםתקופתפעילותהחברה,
אתרשימתפרטיהנכסיםהמועבריםאשרלגביהםטרם
מוצההליךהחקירהלאיתוריורשיםובעליזכויותאחרים,
ומדישישהחודשיםיפרסםבשניעיתוניםיומייםבשפה
העבריתהודעההכוללתהפניהלאתרהאינטרנטכאמורע
זאתבמטרהלהביאלידיעתהציבוראתאפשרותהגשת
הכלליע מנכסיםאלה,לאפוטרופוס הבקשהלקבלתנכס
פרסוםרשימתהנכסיםיכלולאתכללהנכסיםשנוהלובידי
החברה,ובאופןדומהלפרסומיםשבוצעועלידה,כלזאת
במטרהלאפשרלציבוראתהנגישותלמידעואתהאפשרות

לבחוןאותוולהגישבקשהבמידתהצורךע

עודמוצעלעגןבמסגרתהסעיףאתהוראתסעיף64)ב(
)2()ב(לחוקהקובעתכיעלהאפוטרופוסהכללילבצעבתוך
שנתייםאתכלהפעולותלענייןאיתוריורשיםהמנויות
בתוספתהרביעית,ככלשהואסבורכיישבכךכדילתרום

לאיתוריורשיםובעליזכויותאחריםבנכסע
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איתור על החלות 1וא עד 26 סעיפים לפי ההוראות )ב(
היורשיםובעליהזכויותהאחריםבנכסיםשלנספיהשואה,
בידיהחברה,יחולו,בשינוייםהמחויבים,עלאיתורהיורשים
ובעליהזכויותהאחריםבנכסיםהמועברים,בידיהאפוטרופוס

הכלליע

השבתהנכסים
המועברים

ליורשיםולבעלי
זכויותאחרים

נספה67דע של נכס להשיב יש כי הכללי האפוטרופוס החליט
השואהליורשאולבעלזכויותאחרבווחלףהמועדלהגשת
העררעלהחלטתובלישהוגשערר,אושהוגשעררוועדת
העררהחליטהכיישלהשיבאתהנכסכאמור,הכולבהתאם
להוראותחוקזהכפישהוחלובסעיף67ג)ב(,יחולוההוראות

כמפורטלהלן,לפיהעניין:

לסעיפים 67ג)ב( ו־67ד המוצעים

החוקבנוסחוכיום)בסעיף64)ב()1((ביקשלהחילאת
שיועברו הנכסים על הכללי האפוטרופוס חוק הוראות
לאפוטרופוסהכללימהחברה,ולראותבהם"נכסיםעזובים
שהוגשולגביהםבקשותשחרור"עקביעהזואינהמביאה
בחשבוןאתהחסמיםשבהםנתקלההחברהבפעילותה,
אשרהלכהלמעשההקשומאודעלהליכיהשבתהנכסים
לבעליהזכויותשכבראותרועחסמיםאלה,כאמור,הובילו
יותר מקל מנגנון ולקביעת ,2014 בשנת ו מס' לתיקון
מבחינתאותםבעליהזכויות,אשרעדאזנדרשולפנות
להליכיםלפניהרשםלענייניירושהלהמצאתצוויירושה
כאמור רבה במידה אשר הליכים צוואה, קיום צווי או

הקשועלאפשרותהשלמתהשבתהנכסיםע

בתמצית,המנגנוןהחלופיהסמיךאתועדתהערר
שהוקמהלפיהוראותסעיף27לחוקלתתצובדברחליפיו
שלנספההשואהלענייןהחוק)"צוחנ"ש"(,לבקשתושלטוען
לזכותבנכס-אםהחברההתנתהאתקבלתהנכסבהמצאת
צוירושהאוצוקיוםצוואה,אולבקשתהחברה-במקרים
שבהםהשתכנעהשלאסבירכיתוגשבקשהלמתןצוירושה
אוצוקיוםצוואהבידימימהטועניםלזכותבנכסעועדת
הערר,בהחלטה,קבעהאתחליפיושלנספההשואה,לרבות
חליפיהם,אםישכאלה,אתחלקםבזכויותיושלנספה
השואהלענייןהחוק,וזאתבהתאםלדיןהירושההחלעל
אותוענייןעלצורךמתןהצוקבעהועדתהערראתהרכב
המשפחהשלנספההשואה,מועדיהפטירותבמשפחה
וסדרןעהעתקיםמהחלטותועדתהעררהועברולחברה,כדי
שזותיתןהחלטהבבקשהלהשבתהנכסעלהחלטותועדת
העררניתןתוקףלצורכירישוםבפנקסיהמקרקעיןכאילו

היוצוויירושהשניתנולפיחוקזהע

לאורהאמור,וכדילהבטיחאתאפשרותיישוםהחוק
ותכליתהשבתנכסיםשלנספיהשואהלבעליהזכויות
בהם,באותםמקריםשבהםאותרואוסבירשיאותרו,מוצע
להותירעלכנואתההסדרהמשפטישתוארלעילבענייןצו
בדברחליפיושלנספההשואה,ולהחילו,באמצעותועדת
העררוהאפוטרופוסהכללי,שיבואבנעליהחברה,במשך

כלתקופתהביניים,ביחסלנכסינספיהשואהע

לסעיף 67ג)ב( המוצע 

מוצעלהחילעלפעולותהאפוטרופוסהכלליבנכסים
בשינויים לחוק, 1וא עד 26 סעיפים את המועברים
המחויבים:סעיף26)הגשתבקשותלאחרתהליךהאיתור
סעיף הגשתהבקשה; ובדיקתן(-הסדרתאופן המיוחד
הערר, ועדת הקמת בעניין ההוראות - ערר( )ועדת 27
חבריהוסמכויותיה;סעיף28)הגשתערר(-הליךערעור
עלהחלטותהחברה,בפניועדתהערר;סעיף29)החלטה
השימוע זכות בערר, לדון הערר ועדת סמכות - בערר(
0ו)הצהרהעל לצדדיםוסמכותלחייבבהוצאות;סעיף
מותושלנספההשואה(-סמכותהוועדהלהצהירעל
מותושלנספההשואה,והקנייתסמכויותביתהמשפטלפי
חוקהצהרתמוות,התשל"ח-1978,לוועדתהערר;סעיף1ו
)אכיפתדרישהלמסירתמידע(-סמכותועדתהעררלחייב
אדםלמסורידיעות,מסמכיםוהסברים,והקנייתסמכויות
חקירה, ועדת לחוק 11 עד 9 סעיפים לפי חקירה ועדת
התשכ"ט-1968לוועדתהערר;סעיף1וא)צובדברחליפיו
שלנספההשואה(-ההסדרהמשפטיבענייןצוויחליפיו
במסגרת שנקבע וכפי לעיל כמוסבר השואה נספה של

תיקוןמס'וע

להחלת מתייחסים זה לעניין המחויבים השינויים
התפקידיםוהסמכויותשלהחברהלפיסעיפיםאלהעל

האפוטרופוסהכלליבתקופתהבינייםע

לסעיף 67ד המוצע

סעיףזהעניינוהשבתהנכסיםהמועבריםליורשים
ולבעליזכויותאחריםעהליכיההשבהמסתמכיםעלפעולות
האיתורלפיסעיף67גהמוצע,עליהןהוחלובמסגרתאותו
סעיףהוראותהחוקכמפורטלעילעלענייןההשבהבפועל,
מוצעלקבועכילגבינכסיםשהועברולניהולהאפוטרופוס
הכללילפיסעיף64)ב(המוצע)קרי,נכסיםשהועברובפועל
לאפוטרופוסהכללי(,ואשרהאפוטרופוסהכלליאוועדת
המחויבים, בשינויים יחולו, להשיבם החליטה הערר
הוראותסעיף2ו)השבהליורשיםולבעליהזכויות(וסעיף
וולחוק)מסירתנכס(עסעיף2וקובעכיהשבהליורשים
הפסדי ובניכוי השקעה ורווחי פירות בצירוף תיעשה
את להתאים מוצע זה לעניין ניהולע והוצאות השקעה
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היההנכסהמועברכאמורבפסקה)1(להגדרהשבסעיף )1(
המחויבים ו־וו,בשינויים 2ו סעיפים הוראות יחולו 67א,
הרווחים, הפירות, יחושבו 2ו, סעיף לעניין זה: ובשינוי
ההפסדיםוההוצאותשייזקפולזכותואולחובתושלהנכס,
בהתאםלהוראותסעיפים10ו־12לחוקהאפוטרופוסהכללי

כפישהוחלובסעיף67ז;

היההנכסהמועברכאמורבפסקה)2(להגדרהשבסעיף )2(
67א,יחולוהוראותסעיף67יע

השלמתפעולות
החברהבידי
האפוטרופוס

הכללילעניין
איתורוהשבה

בנכסים67הע האחרים הזכויות בעלי או היורשים איתור לשם
האפוטרופוס יפעל לידיהם, הנכסים והשבת המועברים
הכללילהשלמתהפעולותשביצעההחברהלשםכך,ורשאי
הואלבצעכלפעולהנוספתבהתאםלהוראותפרקזה,לשם

איתוראוהשבהכאמורע

דרישתמידע
ואיסוףמידע

הוראותסעיפים17)א1(ו־18יחולולענייןדרישתמידעואיסוף67וע
מידעבידיהאפוטרופוסהכללילפיסעיפים67געד67הע

ניהולהנכסים
המועברים-

תחולתהוראות
חוקהאפוטרופוס

הכללי

עלפעולותהאפוטרופוסהכלליבנכסיםהמועבריםלפיפרק67זע
זה,ובכללזהעלניהולהנכסיםהמועברים,יחולוההוראות
לחוק ו־ו2 19 ,17 ,16 ,14 עד 10 ו–)ג(, 9)א(  סעיפים לפי

האפוטרופוסהכללי,בשינוייםהמחויביםובשינוייםאלה:

היההנכסהמועברכאמורבפסקה)1(להגדרהשבסעיף )1(
המחויבים ו־וו,בשינויים 2ו סעיפים הוראות יחולו 67א,
הרווחים, הפירות, יחושבו 2ו, סעיף לעניין זה: ובשינוי
ההפסדיםוההוצאותשייזקפולזכותואולחובתושלהנכס,
בהתאםלהוראותסעיפים10ו־12לחוקהאפוטרופוסהכללי

כפישהוחלובסעיף67ז;

היההנכסהמועברכאמורבפסקה)2(להגדרהשבסעיף )2(
67א,יחולוהוראותסעיף67יע

השלמתפעולות
החברהבידי
האפוטרופוס

הכללילעניין
איתורוהשבה

בנכסים67הע האחרים הזכויות בעלי או היורשים איתור לשם
האפוטרופוס יפעל לידיהם, הנכסים והשבת המועברים
הכללילהשלמתהפעולותשביצעההחברהלשםכך,ורשאי
הואלבצעכלפעולהנוספתבהתאםלהוראותפרקזה,לשם

איתוראוהשבהכאמורע

דרישתמידע
ואיסוףמידע

הוראותסעיפים17)א1(ו־18יחולולענייןדרישתמידעואיסוף67וע
מידעבידיהאפוטרופוסהכללילפיסעיפים67געד67הע

ניהולהנכסים
המועברים-

תחולתהוראות
חוקהאפוטרופוס

הכללי

עלפעולותהאפוטרופוסהכלליבנכסיםהמועבריםלפיפרק67זע
זה,ובכללזהעלניהולהנכסיםהמועברים,יחולוההוראות
לחוק ו־ו2 19 ,17 ,16 ,14 עד 10 ו–)ג(, 9)א(  סעיפים לפי

האפוטרופוסהכללי,בשינוייםהמחויביםובשינוייםאלה:

הוראותהסעיףכךשזקיפתהפירות,הרווחים,ההפסדים
וההוצאותתיעשהלפיהמנגנוניםהקבועיםבסעיפים10
ו־12לחוקהאפוטרופוסהכלליהנוגעיםלהשקעתכספים

ולהוצאותניהולבפעולותהאפוטרופוסהכלליע

מסירתנכסמהחברה בעניין כללים קובע וו סעיף
מתחייב המבקש שלפיו התחייבות כתב כנגד למבקש,
בעל אינו כי יוכח אם שוויו את או הנכס את להחזיר
הזכויותבנכסאובחלקועכלליםאלהיחולו,בהתאמה,על

מסירתנכסבידיהאפוטרופוסהכלליע

לגביהשבהשלנכסיםאשרמידעעלאודותםהועבר
לאפוטרופוסהכללי,בעודשהנכסיםעצמםשהמידענוגע
להםהועברולמטרותסיועוהנצחה-יחולוהוראותסעיף

67יהמוצעלענייןהשבהליורשיםבידיהמדינהע

לסעיף 67ה המוצע

כי קובעת כיום, בנוסחו 64)ב( סעיף של )ו( פסקה
הכללי האפוטרופוס חוק לפי סמכויותיו הפעלת "לשם
בקשרלנכסיםשהועברולניהולולפיסעיףקטןזה,רשאי
האפוטרופוסהכללילהשליםכלפעולהשנעשתהבידי
החברהלשםאיתורהיורשיםאובעליהזכויותהאחרים

בנכסיםכאמורוהשבתהנכסיםלידיהם"ע

הוראותשונותמחוק המוצעוהחלת לאורהתיקון
הנכסים והשבת איתור לעניין השואה נספי של נכסים
כך זו הוראה להתאים מוצע הכללי, האפוטרופוס בידי
שלאתכלולהתייחסותלחוקהאפוטרופוסהכלליעכמוכן
מוצעלהבהירכיפרטלהשלמתפעולותשביצועןהוחל
עלידיהחברה,יהיההאפוטרופוסהכללירשאילבצעכל

פעולהלשםאיתורהיורשים,קרי,גםפעולותאשרהחברה
לאנקטהואשרהואסבורכיישבהןכדילסייעבאיתור
בעליהזכויותבנכסיםהמועבריםוהשבתהנכסיםלידיהםע

לסעיף 67ו המוצע

כאמור הכללי האפוטרופוס תפקידי ביצוע לצורך
לעיל,מוצעלהחילעלהאפוטרופוסהכלליאתסעיפים
17)א1()חקירהלאיתוריורשיםובעליזכויות(ו־18)דרישה
לחברה להקנות שנועדו סעיפים לחוק, מידע( למסירת
כליםלאיסוףיעיליותרשלמידעבמסגרתהחקירותשהיא

מבצעתע

לסעיף 67ז המוצע

כאשרהאפוטרופוסהכללימנהלנכסיםעזוביםהוא
עושהכןבהתאםלהסדריםהקבועיםבחוקהאפוטרופוס
הכלליעהסדריםאלה,הנוגעיםביןהשארלאופןהפעלת
הסמכות,השקעתהכספים,דרךהניהולועוד,רלוונטיים
כפי מהחברה, אליו המועברים בנכסים לפעולותיו גם
שיתחייבומהתיקוןהמוצעעלפיכךמוצעלהחילהוראות
שונותמחוקהאפוטרופוסהכללי,עלפעולותהאפוטרופוס
הכלליבנכסיםהמועברים,בשינוייםהמחויביםלפיהעניין:

סעיף9)א(ו–)ג()דרךהניהול(-סעיףקטן)א(רישהקובע
אתחובתהאפוטרופוסהכללילכנסאתהנכסיםשבניהולו,
לנהלםולעשותבהםמהשעשוי,לדעתו,להועיללמעוניינים
בהםעהמשךאותוסעיףמתייחסלחובתייזוםחקירהובדיקה
לאיתורבעליזכויותבנכסעמכיווןשבמסגרתהתיקוןהמוצע
הוחלועלהאפוטרופוסהכלליחובותאחרותבענייןייזום
חקירה-הוראותמכוחחוקנכסיםשלנספיהשואהכאמור,
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הוראותסעיף9)א(לחוקהאפוטרופוסהכללילענייןחובת )1(
ייזוםחקירהובדיקהלאיתורבעליהזכויותבנכסלאיחולו;

הכללי האפוטרופוס לתקנות 1)א()1( תקנה לעניין )2(
לחוק ו2)א( סעיף מכוח שהותקנו התשל"ח-41978, )שכר(,
האפוטרופוסהכללי,יהיהשכרהניהולבעדניהולנכסמועבר
כאמורבפסקה)1(להגדרהשבסעיף67א-2%משוויוהכולל
שלהנכסהמועברבמועדהעברתולאפוטרופוסהכללי,ובלבד
שלאייגבהשכרניהולכאמורבעדנכסשהאפוטרופוסהכללי

גבהשכרבעדניהולולפיסעיףו)ב(ע

העברתנכסים
למטרותסיוע

והנצחה

כאמור67חע מועבר נכס לגבי הכללי, האפוטרופוס סבר )א(
בפסקה)1(להגדרהשבסעיף67א,כיאיןיסודסבירלהניח
שיאותרויורשיםאובעליזכויותאחריםבו,יפעללהעברת
הנכסלמטרתסיועלניצוליהשואההזקוקיםלכךולמטרת
הנצחה)בסעיףזה-מטרותסיועוהנצחה(בהתאםלהוראות
כמפורטלהלן,אףבטרםהסתיימהתקופתהביניים,ובלבד
67ג)א()2(לשםאיתור בסעיף שביצעאתהפעולותכאמור

היורשיםאובעליהזכויותהאחריםבנכס:

מוצע,בהקשרהזה,שלאלהחילאתיתרהוראותסעיף9)א(,
ולהסתפקבהחלתהרישהשלאותוסעיףקטןבלבד,קרי-
חובתכינוסוניהולהנכסיםעסעיףקטן)ג(שלסעיף9קובע
אתחובותהאפוטרופוסהכללילקבלאישורשלביתהמשפט
כאשרהואמבקשלבצעפעולהשתוקפהתלויברישום
בפנקסהמתנהלעלפיחוקאובעתמכירתנכסבשוויהעולה
עלהסכוםהקבועבאותוסעיףעלענייןזה,הכוונההיאכי
הוראותהסעיףיחולועלניהולוהשוטףשלהנכס,בלילגרוע
מדרךרישוםהערתהניהולבמרשםהמקרקעין,בדרךשל
הודעהלרשם,כאמורבסעיף64)ב2(המוצעובדומהלסעיףו1
לחוקהחלכיוםעלהחברה;סעיפים10)השקעתכספים(,11
)פרטהוחשבונות(,12)הוצאותניהול(,ו1)עיוןבמסמכים(-
סעיפיםהקובעיםהוראותהמתייחסותבמישריןלדרךניהול
הנכסים,חובותוסמכויותהאפוטרופוסהכלליבעשותוכן,
ובכללזהניהולהכספיםבדרךשלהשקעהמשותפת,ניהול
המסמכיםוהמידעבנוגעלהשקעתהכספים,זקיפתהוצאות
ניהול,תשלומיחובהושכרהאפוטרופוסהכללילנכס,וזכות
עיוןשלמעונייניםבנכסביחסלמסמכיםהרלוונטיים;סעיף
14)הוראותביתמשפט(-סמכותביתמשפטלתתהוראות
לאפוטרופוסהכלליבכלהנוגעלמילויתפקידו;סעיף16
)כשרותפעולות(-קביעתתוקפןשלפעולותשנעשובתום
לבאףאםהתגלהבדיעבדכילאדוברבנכסעזוב;סעיף
17)סמכויותעזר(-בהתייחסלחקירתאדםבביתהמשפט
בענייניםהרלוונטייםלתחוםפעילותהאפוטרופוסהכללי;
סעיף19)תחולתהוראות(-קביעהכידיןהאפוטרופוס
בסעיף; המוזכרים החוק סעיפי לעניין המדינה דין הוא
שנקבעו התקנות החלת - ותקנות( )ביצוע ו2 וסעיף
מכוחהסעיףעמדוברבתקנותהאפוטרופוסהכללי)סדרי
דיןוביצוע(,התשל"ח-1978,תקנותהאפוטרופוסהכללי

)שכר(,התשל"ח-1978)להלן-תקנותהשכר(,ובתקנות
האפוטרופוסהכללי)השקעתכספים(,התשע"ד-2014עלעניין
תקנותהשכר,מוצעלהחילאתההסדריםהכללייםבעניין
גבייתהשכרכפישקבועיםבחוקהאפוטרופוסהכללי,ואשר
מנהלע הכללי האפוטרופוס אשר הנכסים כלל על חלים
עםזאת,מוצעלקבועכישכרהניהולשייגבהלפיתקנה

1)א()1(לתקנותהשכר,בעדניהולהנכסיםאשריעברובפועל
לאפוטרופוסהכללי,יעמודעלשיעורשל2%משוויוהכולל
שלהנכסהמועברבמועדהעברתולאפוטרופוסהכלליע
שיעורמופחתזהנקבעבשעתוגםביחסלשכרהניהול
שגבההאפוטרופוסהכלליעםהעברתהנכסיםממנולחברה
)לעומת%וכמוסדרבתקנותהשכר(עכמוכןמוצעלקבועכי
במקוםשבוכברגבההאפוטרופוסהכללישכרבעדניהול
נכסשלנספהשואה,עוברלהעברתולחברה,לאייגבהשכר
פעםנוספתכתוצאהמהעברתושלאותונכסמהחברה
לאפוטרופוסהכלליעלפיסעיף64)ב(עשאררכיבישכר
האפוטרופוסהכלליכמפורטבתקנה1)א(לתקנותהשכר,

ייגבובהתאםלתקנותהשכרע

לסעיף 67ח המוצע

היא 1 בסעיף כיום הקבועות החוק ממטרות אחת
העברתנכסיםאשרלאאותרובהםיורשיםובעליזכויות
אחרים,למרותמאמציםשנעשולאיתורם,למטרתסיוע
מוצע השואהע זכר הנצחת למטרות וכן שואה לניצולי
תום זוגםבמשךתקופתהבינייםשלאחר לשמרמטרה

תקופתפעילותהחברה,כמפורטלהלן:

לסעיף קטן )א(

ביחסלנכסיםאשרהועברובפועללניהולהאפוטרופוס
הכללי)להבדילמנכסיםשלגביהםמועבררקהמידעהנוגע

ק"תהתשל"ח,עמ'ו162ע 4
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האפוטרופוס יעבירו - כספים הנכס היה )1(
הכללילמפרק;היההנכסנכסשאינוכספים-יפעל
התמורה את ויעביר למימושו הכללי האפוטרופוס
שתתקבלמהמימושלמפרק,אויעביראתהנכסלמפרק
לצורךמימושו,הכוללפישיקולדעתושלהאפוטרופוס

הכללי;

קיבלהמפרקמהאפוטרופוסהכללילפיפסקה)1( )2(
ממימוש שהתקבלה תמורה או כספים שהוא נכס
למטרות יעבירם הכללי, האפוטרופוס בידי הנכס
סיועוהנצחה;קיבלהמפרקמהאפוטרופוסהכללילפי
פסקה)1(נכסלצורךמימושו,יפעללמימושוולהעברת

התמורהשתתקבלממימושולמטרותסיועוהנצחה;

תעשה ו–)2( )1( בפסקאות כאמור נכס העברת )ו(
בקיזוזההוצאותשהוצאובשלהנכסבתקופתניהולו,

ובכללזההוצאותהמימושע

נותרובניהולהאפוטרופוסהכללי,בתוםתקופתהביניים, )ב(
67א, )1(להגדרהשבסעיף נכסיםמועבריםכאמורבפסקה
יעבירםהאפוטרופוסהכללילמפרק,והמפרקיפעללמימושם
ולחלוקתהתמורהשתתקבלמהמימושלמטרותסיועוהנצחה

בהתאםלהוראותסעיףקטן)א()2(ו–)ו(ע

העברתכספיםלמטרותסיועוהנצחהבידיהמפרקלפי )ג(
סעיףזהתיעשהבהתאםלכלליםשנקבעולפיסעיף64)ג1(ע

האפוטרופוס יעבירו - כספים הנכס היה )1(
הכללילמפרק;היההנכסנכסשאינוכספים-יפעל
התמורה את ויעביר למימושו הכללי האפוטרופוס
שתתקבלמהמימושלמפרק,אויעביראתהנכסלמפרק
לצורךמימושו,הכוללפישיקולדעתושלהאפוטרופוס

הכללי;

קיבלהמפרקמהאפוטרופוסהכללילפיפסקה)1( )2(
ממימוש שהתקבלה תמורה או כספים שהוא נכס
למטרות יעבירם הכללי, האפוטרופוס בידי הנכס
סיועוהנצחה;קיבלהמפרקמהאפוטרופוסהכללילפי
פסקה)1(נכסלצורךמימושו,יפעללמימושוולהעברת

התמורהשתתקבלממימושולמטרותסיועוהנצחה;

תעשה ו–)2( )1( בפסקאות כאמור נכס העברת )ו(
בקיזוזההוצאותשהוצאובשלהנכסבתקופתניהולו,

ובכללזההוצאותהמימושע

נותרובניהולהאפוטרופוסהכללי,בתוםתקופתהביניים, )ב(
67א, )1(להגדרהשבסעיף נכסיםמועבריםכאמורבפסקה
יעבירםהאפוטרופוסהכללילמפרק,והמפרקיפעללמימושם
ולחלוקתהתמורהשתתקבלמהמימושלמטרותסיועוהנצחה

בהתאםלהוראותסעיףקטן)א()2(ו–)ו(ע

העברתכספיםלמטרותסיועוהנצחהבידיהמפרקלפי )ג(
סעיףזהתיעשהבהתאםלכלליםשנקבעולפיסעיף64)ג1(ע

כי הכללי האפוטרופוס סבר אם כי לקבוע להם(,מוצע
זכויות איןיסודסבירלהניחשיאותרויורשיםאובעלי
אחריםבנכסיםאלה,יפעלהואלהעברתםלמפרקהחברה
שיעבירםלמטרותסיועוהנצחהעמוצעכיהעברתהנכסים
האמורהלמטרותסיועוהנצחהיכולשתיעשהגםבטרם
הסתיימהתקופתהביניים,ובלבדשהאפוטרופוסהכללי
ביצעאתהפעולותלסעיף67ג)א()2(,המתייחסותלפעולות

איתורשונותהמנויותבתוספתהרביעיתלחוקע

נכס כי לקבוע מוצע למפרק, ההעברה לעניין
שהואכספיםיועבראליוישירות,ולעומתזאת-לגבי
נכסמקרקעין,מוצעלהקנותלאפוטרופוסהכללישיקול
דעת,ולפיויוכללהחליטאםלממשאתהנכסולהעביר
אתתמורתולמפרקלשםהעברהלמטרותסיועוהנצחה,
יפעל שזה כדי למפרק הנכס את להעביר - ולחלופין

למימושוולהעברתהתמורהלמטרותכאמורע

למטרות - ובאמצעותו למפרק הנכסים העברת
בשל שהוצאו ההוצאות בקיזוז תיעשה והנצחה, סיוע
הנכסבתקופתניהולו,ובכללזההוצאותהמימושעקרי,
האפוטרופוסהכללייקזזאתהוצאותהניהול,ואםמימש
או מנכס הוצאותהמימוש, את גם - בעצמואתהנכס

למפרק, הכספים העברת בטרם העניין, לפי מתמורתו,
שהוציא ככל כאמור, ההוצאות את יקזז המפרק ואילו
)ולענייןהוצאותהמימוש-ככלשהמימושבוצעעלידו(

מהסכומיםאותםיעבירלמטרותסיועוהנצחהע

לסעיף קטן )ב( 

מוצעלקבועכינכסיםאשרהועברובפועללניהול
האפוטרופוסהכלליונותרובניהולובתוםתקופתהביניים,
יועברולמפרקוהואיפעללהעברתםלמטרותסיועוהנצחה
העברת - קרי ו–)ו(, )א()2( קטן סעיף להוראות בהתאם
שאינם נכסים מימוש והנצחה, סיוע למטרות הכספים
וההוראות כאמור, למטרות התמורה והעברת כספים
לענייןקיזוזהוצאותניהולהנכסיםומימושםעיובהרכי
במקרהזה,מימושהנכסיםיבוצעעלידיהמפרקולאעל
ידיהאפוטרופוסהכלליעהוראהדומהמצויהכיוםבסעיף

64)ב()ו(לחוקע

לסעיף קטן )ג( 

סיוע למטרות הכספים העברת כי להבהיר מוצע
והנצחהבידיהמפרקתיעשהבהתאםלכלליםשייקבעו

לענייןזה,מכוחסעיף64ג)1(המוצעע
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נכסיםשלנספה
השואהשאותרו

בתקופתהביניים
אולאחריה

נכס67טע על 64ב)א(, סעיף לפי הכללי לאפוטרופוס נודע )א(
שהחברההחלהבביצועפעולותלגביולפיסימניםב'ו־ג'
כי להניח סביר יסוד לו והיה לידיה, הועבר ולא ג' לפרק
הנכסהואנכסשלנספההשואה,רשאיהוא,במהלךתקופת
לצורך החברה, שביצעה הפעולות את להשלים הביניים,
העברתהנכסלניהולו,ויחולולענייןזההוראותסעיפים10

עדו1,בשינוייםהמחויביםע

הועברנכסכאמורבסעיףקטן)א(לניהולהאפוטרופוס )ב(
הכללי,במהלךתקופתהביניים,יחולולגביו,בתקופההאמורה,
הוראותפרקזההחלותלגביהנכסיםהמועברים,בשינויים

המחויביםובשינוייםאלה:

לענייןסעיף67ג)א(,התקופותהמנויותבפסקאות )1(
)1(ו–)2(שבויימנוהחלבמועדהעברתהנכסלניהול

האפוטרופוסהכללי;

תקופת חלפה 67ח)ב(, סעיף הוראות אף על )2(
הבינייםונותרהנכסבניהולושלהאפוטרופוסהכללי
יראואתהנכסכנכסעזובכהגדרתובחוקהאפוטרופוס
אותוחוק,ויחולו הכללישניתןלגביוצוניהוללפי

הוראותהחוקהאמורע

לסעיף 67ט המוצע

מוצעלקבועהוראותשיחולוביחסלנכסשלנספה
השואהאשרלאהועברלחברה,ואשרייוודעלאפוטרופוס
הכלליעלאודותיובמהלךתקופתהבינייםאולאחריהע

הסעיףמתייחסלשתיקבוצותנכסים:

האחת,הקבועהבסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(-נכסשל
נספההשואהאשרהחברההתחילהבפעולותלאיתורו
ולהעברתולידיה,אךפעולותאלהלאמוצועכיוםידוע
זו,אשרביחסלחלקם עלקבוצתנכסיםהעונהלהגדרה
מתנהליםהליכיםמשפטייםעכדילהגןעלזכויותהיורשים
להותיר מוצע אלה, בנכסים אחרים זכויות בעלי או
בידיהאפוטרופוסהכלליסמכותלהשליםאתהפעולות
שביצעההחברה,לצורךהעברתהנכסלניהולו,במטרה
למצותאתהליכיהחקירהולאפשרליורשיםאולבעלי
הזכויותהאחריםשיאותרולפעוללקבלתהנכסלידיהם,
בהתאםלהסדריםהמשפטייםאותםמוצעלהחיללעניין
איתורוהשבה,בתקופתהבינייםעככלשימצאהאפוטרופוס
הכלליכיישלפעולבמישורזה,מוצעלהחילעלפעולותיו
ו1 עד 10 הוראותסעיפים את לניהולו הנכסים לקבלת
את מסדירות אלה הוראות המחויביםע בשינויים לחוק,
החובהלהעבירנכסשלנספההשואהלידיהחברה)סעיף
10(,אפשרותהפנייהלביתמשפטבענייןזה)סעיף11(,סיום
תקופתהאחריותלנכסהמועברלחברה)סעיף12(,הוראות
נכסים מועדהעברת ו1(, נכס)סעיף של פירותיו בעניין
לחברה)סעיף14(ורישוםנכסיםעלשםהחברה)סעיףו1(ע

כאמורלניהול נכס מעתשהועבר לקבועכי מוצע
האפוטרופוסהכללי,יחולולגביובתקופתהביניים,כלל

המועברים הנכסים על להחיל מוצע אותן ההוראות
ז'המוצע,ובכללזהההוראותהמתייחסות במסגרתפרק
בשינויים לעיל, כמפורט וההשבה האיתור להליכי
התקופות התאמת הראשון, אלה: ובשינויים המחויבים
67ג)א(,לענייןדרישותהפרסוםוביצוע בסעיף המנויות
פעולותאיתורנוספותכמפורטבתוספתהרביעיתלחוק,
לניהול אלה נכסים העברת במועד תחל שמנייתן כך
פעילות תקופת תום במועד ולא הכללי, האפוטרופוס
החברהעמאחרשנכסיםאלהלאייכללובמצבתהנכסים
אם הכללי, לאפוטרופוס העברתם כי צפוי המועברים,
בכלל,תתבצעבמועדמאוחריותר,והחלממועדזהיידרש

האפוטרופוסהכללילבצעאתהפעולותהאמורותע

אלה לנכסים ביחס לקבוע שמוצע השני השינוי
מתייחסלהוראותשיחולולגביהםבתוםתקופתהביניים,
במקרהשבועדייןייוותרובידיהאפוטרופוסהכלליעמוצע
לקבוע,כינכסכאמוראשרבתוםתקופתהבינייםייוותר
שניתן עזוב כנכס אותו יראו הכללי, האפוטרופוס בידי
משמעות הכלליע האפוטרופוס חוק לפי ניהול צו לגביו
המועברים, הנכסים לעומת אלה, נכסים כי היא הדבר
לאיועברולמפרקלשםהעברהלמטרותסיועוהנצחה,
או יורשים לאתר במטרה ינהלם הכללי והאפוטרופוס
בעליזכויותאחריםבהםבהתאםלטיפולהרגילבנכסעזוב
לפיהוראותחוקהאפוטרופוסהכלליעיובהרכיבהתאם
להוראותהסעיף,לאיידרשהאפוטרופוסהכללילהוציאצו
ניהולעלפיחוקהאפוטרופוסהכללי,והנכסיועברלניהולו

מכוחהוראתסעיףזהע
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נודעלאפוטרופוסהכלליבתקופתהבינייםאולאחריה )ג(
לפי או הכללי האפוטרופוס לחוק ו)א( סעיף לפי נכס, על

סעיף2לחוקלהגנתרכושמופקד,אובדרךאחרת,והיהלויסוד
סבירלהניחכיהנכסהואנכסשלנספההשואה,יראואתהנכס
כנכסעזובכהגדרתובחוקהאפוטרופוסהכללישניתןלגביוצו

ניהוללפיאותוחוק,ויחולוהוראותהחוקהאמורע

השבתשוויהנכס
בידיהמדינה

בתקופתהביניים
אולאחריה

הוכיחאדםבתקופתהבינייםאולאחריהכיהואיורשאו67יע )א(
בעלזכויותאחרבנכסשלנספההשואהשנוהלבידיהחברה
בתקופת הכללי האפוטרופוס בידי או פעילותה בתקופת
הבינייםוהנכסהועברמידיהםלאחר,יהיהאותואדםזכאי
לקבלמהמדינהאתשוויושלהנכסכפישהיהביוםשבוהועבר
עלידיהחברהאוהאפוטרופוסהכללי,לפיהעניין,לאחר,ואם
מומשהנכסבידיהחברהאוהאפוטרופוסהכללי-אתהתמורה
שהתקבלהממכירתו,והכולבצירוףהפרשיהצמדהוריביתלפי
חוקפסיקתריביתוהצמדה,התשכ"א-1961ו,ובקיזוזההוצאות
שהוצאובשלהנכסבתקופתניהולוובכללזההוצאותמימושוע

נודעלאפוטרופוסהכלליבתקופתהבינייםאולאחריה )ג(
לפי או הכללי האפוטרופוס לחוק ו)א( סעיף לפי נכס, על

סעיף2לחוקלהגנתרכושמופקד,אובדרךאחרת,והיהלויסוד
סבירלהניחכיהנכסהואנכסשלנספההשואה,יראואתהנכס
כנכסעזובכהגדרתובחוקהאפוטרופוסהכללישניתןלגביוצו

ניהוללפיאותוחוק,ויחולוהוראותהחוקהאמורע

השבתשוויהנכס
בידיהמדינה

בתקופתהביניים
אולאחריה

הוכיחאדםבתקופתהבינייםאולאחריהכיהואיורשאו67יע )א(
בעלזכויותאחרבנכסשלנספההשואהשנוהלבידיהחברה
בתקופת הכללי האפוטרופוס בידי או פעילותה בתקופת
הבינייםוהנכסהועברמידיהםלאחר,יהיהאותואדםזכאי
לקבלמהמדינהאתשוויושלהנכסכפישהיהביוםשבוהועבר
עלידיהחברהאוהאפוטרופוסהכללי,לפיהעניין,לאחר,ואם
מומשהנכסבידיהחברהאוהאפוטרופוסהכללי-אתהתמורה
שהתקבלהממכירתו,והכולבצירוףהפרשיהצמדהוריביתלפי
חוקפסיקתריביתוהצמדה,התשכ"א-1961ו,ובקיזוזההוצאות
שהוצאובשלהנכסבתקופתניהולוובכללזההוצאותמימושוע

הסעיף, מתייחס שאליה השנייה הנכסים קבוצת
במסגרתסעיףקטן)ג(,כוללתנכסיםשנודעלאפוטרופוס
הכלליעלאודותםבמהלךתקופתהבינייםאולאחריה
)בהתאםלהוראותחוקהאפוטרופוסהכללי,החוקלהגנת
רכושמופקדאובדרךאחרת(,והיהלויסודסבירלהניחכי
מדוברבנכסשלנספההשואהעלגבינכסיםכאמור,שלחברה
לאהיהמידעעלאודותםוממילאלאנקטהפעולותבעניינם
והםלאהועברואליה,מוצעלקבועכייראואותםכנכסים
עזוביםשניתןלגביהםצוניהוללפיחוקהאפוטרופוסהכללי,
בדומהלקביעהלעילביחסלקבוצתהנכסיםהראשונה,ככל
שייוותרובידיהאפוטרופוסהכלליבתוםתקופתהבינייםע
העונה נכס החברה, פעילות תקופת מתום החל כלומר,
להגדרה"נכסשלנספההשואה",שלאטופלעלידיהחברה,
ינוהלעלידיהאפוטרופוסהכלליבלאצורךבהוצאתצו

ניהול,ויחולובעניינוהוראותחוקהאפוטרופוסהכלליע

)ג(המוצעמדמהאתנכסינספיהשואה סעיףקטן
אשרנודעעלאודותםלראשונהבמהלךתקופתהביניים
ניהול, צו לגביהם שניתן עזובים לנכסים לאחריה, או
לאפוטרופוסהכללי,לגביאותםנכסים,את ובכךמקנה
כלהסמכויותהנתונותלולפיחוקהאפוטרופוסהכלליע
הלכה שבהם, מצבים ייתכנו זו, מקביעה יוצא כפועל
נספי נכסי הכללי האפוטרופוס ידי על ינוהלו למעשה,
שואהשאינם"נכסיםעזובים"כהגדרתםבחוקהאפוטרופוס
הכלליעלקביעהזוחשיבותרבהבאשרלהגנהעלזכויותיהם
אלה, בנכסים האחרים הזכויות בעלי או היורשים של
והאפשרותלקבלםלידיהםעזאת,מאחרשלפיקביעהזו,די
בכךשמדוברבנכסשלנספההשואהכדילהעבירולניהולו
שלהאפוטרופוסהכלליעזאת,לעומת"נכסעזוב"כהגדרתו
בחוקהאפוטרופוסהכלליכיום,אשרכדילקבלצולניהולו
מביתהמשפטישלבצעפעולותאיתורוגילוימקדימות,
שמטרתןאישושההנחהכיאכןמדוברבנכסעזוב,וכילא
נמצאמישרשאיומסוגללנהוגבומנהגבעליםאולנהלו,

אושבעלואינוידועעבכך,מתייתרהצורךלבצעפעולות
איתורוגילויכאמור,במקרהשבוישיסודסבירלהניחכי
נכסהואשלנספההשואהעהקושיהמובנהוהתשומות
הנדרשותבביצועפעולותחקירהואיתוריורשיםשלנספי
השואה,כתנאילהוצאתצוויניהוללנכסיםאלה,אילולא
ההסדרהמוצעבסעיףקטןזה,היומביאים,ככלהנראה,
ליישם הכללי האפוטרופוס של פרקטית יכולת לחוסר
זו,והותרתנכסיםאלה,בלאטיפולובלאניסיון הוראה
להתחקותאחרהיורשיםאובעליהזכויותהאחריםבהם

במטרהלהשיבםלידיהםע

לענייןהיחסביןסעיףקטן)א(לביןסעיףקטן)ג(,יובהר
כיביחסלקבוצתהנכסיםהראשונהמדוברברציפותפעולות
ביןהחברהלביןהאפוטרופוסהכלליעכלומר,במקוםשבו
החברהכברנקטהפעולותראשונותלאיתורהנכסים,רשאי
האפוטרופוסהכללילבואבנעליהולהשליםפעולותאלהע
לאחרמכן,בהתאםלסעיף67ההמוצע,תחולהרציפותביןשני
הגופיםגםלענייןהשלמתפעולותהחברהבידיהאפוטרופוס
הכלליבכלהנוגעלאיתורוהשבהעבתוםתקופתהביניים,
כמוצע,יחולוהוראותחוקהאפוטרופוסהכלליהרלוונטיות
עלנכסיםשייוותרובידיהאפוטרופוסהכלליעלעומתזאת,
קבוצתהנכסיםהשנייהמתייחסתלנכסיםחדשיםשלגביהם
הרציפותאינהרלוונטיתעהחברהלאטיפלהבאיתור,חקירהאו
השבהשלנכסיםכאמור,והאפוטרופוסהכללינדרשלראשונה
לבצעפעולותביחסאליהםעעלכן,לגבינכסיםאלה,איןמקום
להחילאתהוראותהחוק,כיאםאתחוקהאפוטרופוסהכללי,
והכולבכפוףלקביעתהסעיףכייראונכסיםאלהכנכסים

עזוביםשניתןלגביהםצוניהולע

לסעיף 67י המוצע

סעיף64אלחוקקובעכיבכלעתלאחרתוםתקופת
פעילותהחברה,מישיוכיחכיהואיורשאובעלזכויות
אחרבנכסשלנספההשואהשנוהלבידיהחברה,יהיה

ס"חהתשכ"א,עמ'192ע ו
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לענייןסעיףקטן)א(לאיראובהעברתהנכסיםמאת )ב(
החברהלאפוטרופוסהכללילפיסעיף64)ב(כהעברהלאחרע

איןבהוראותפרקזהכדילגרועמתוקפןשלהחלטות67יאעשמירתתוקף )א(
תום לפני זה חוק לפי שנקטה ופעולות החברה שקיבלה

תקופתפעילותהע

התחייבותשניתנהכלפיהחברהכנגדהשבהשלנכס )ב(
שלנספההשואהאוהתמורהשהתקבלהממימושוליורשאו
לבעלזכויותאחרבנכס,ובכללזההתחייבותשניתנהלחברה
ולאחריה הביניים בתקופת בתוקפה תעמוד וו, לפיסעיף

ויראואותהכאילוניתנהכלפיהמדינהע

ביצועתפקידי
האפוטרופוס

הכלליבאמצעות
אחר

האפוטרופוסהכללירשאילבצעאתתפקידיולפיחוק67יבע )א(
זהגםבאמצעותמישיועסקבידיהמפרקלפיהוראותסעיף

קטן)ב(ע

זכאילקבלמהמדינהאתשוויושלהנכס,אואתתמורתו,
אםמומש,כפישהיהביוםשבוהועברעלידיהחברה
לאחרעכמוכןקובעהסעיףהוראותבענייןנוסחתחישוב

שוויהתמורה)ראהדבריההסברלסעיףו(ע

67יהוראהדומהבעניין לעגןבמסגרתסעיף מוצע
אפשרותושלמישהוכיח,בתקופתהבינייםאולאחריה,
כיהואיורשאובעלזכויותאחרבנכסשלנספההשואה,
אשרנוהלעלידיהחברהאועלידיהאפוטרופוסהכללי
והועברלאחר,לקבלמהמדינהאתשוויושלהנכס-ואם
מומש-אתתמורתו,והכולבצירוףהפרשיהצמדהוריבית
לפיחוקפסיקתריביתוהצמדה,התשכ"א-1961,ובקיזוז
הוצאותניהולהנכס,לרבותקיזוזהוצאותמימושהנכסע
ידי על הועבר שבו המועד לפי ייקבע הנכס של שוויו
החברה,אועלידיהאפוטרופוסהכללי,לאחרעלענייןזה,
לאפוטרופוס נכסמהחברה בהעברת יראו לא כי יובהר

הכלליכ"העברהלאחר"ע

לסעיף 67יא המוצע

לסעיף קטן )א(

ז'המוצעכדי מוצעלהבהירכיאיןבהוראותפרק
ופעולות החברה שקיבלה החלטות של מתוקפן לגרוע
זה תקופתפעילותהעסעיף לפניתום החוק שנקטהלפי
להקנות מוצע שאותן בסמכויות אין כי להבהיר נועד
לאפוטרופוסהכלליבמסגרתהפרקהמוצע,כדילפתוח
החלטות התקבלו או הסתיימו שכבר הליכים מחדש
)לפי החברה ידי על שניתנו ההחלטות כלל בעניינםע
סעיפים22ו־26לחוק(ופעולותיהממשיכותלעמודבתוקפן

גםלאחרתוםתקופתפעילותהע

כךלמשל,במקוםשבודחתההחברהבקשתהשבה,
החלטותיה יעמדו - בבקשה חלקית החלטה נתנה או
והאפוטרופוס פעילותה, תקופת תום לאחר גם בתוקף
הכלליאוהמדינהלאיידרשולבקשותחוזרותאוזהות

ביחסלאותםנכסים,ככלשיופנואליוע

לסעיף קטן )ב(

סעיףוולחוקקובע,לענייןמסירתנכס,כיהחברה
תמסורלמבקשאתהנכסכנגדכתבהתחייבותשייחתם
בידואובידיבאכוחו,אשרלפיו,אםיוכחכיאינובעל
הזכויותבנכסאובחלקו,הואמתחייבלהחזיראתהנכס
אואתשוויושלהנכסבתוך0וימיםמהמצאתהדרישה
לכךמאתהחברהעפרטלהתחייבותלפיסעיףווהאמור,
קיימיםסוגיםנוספיםשלהתחייבויותשניתנוכלפיהחברה,
למשל-ייפויכוחלמכירתנכסבידיהחברה,הסכמיפשרה
שנחתמומוליורשים,וכדומהעלמעןהסרספק,מוצעלקבוע
מפורשותכיהתחייבותלפיסעיףוולחוקאוהתחייבות
כלפי אחר זכויות בעל או יורש ידי על שניתנה אחרת
בתוקפה תעמוד מהחברה, הנכס קבלת כנגד החברה
בתקופתהבינייםולאחריהויראואותהכאילוניתנהכלפי
המדינהעזאת,לנוכחההסדרולפיובמקריםשבהםנכס
הועברלאחר,תהיהלמבקשזכותחזרהלמדינהלקבלת

שוויושלהנכסבהתאםלהוראותסעיף67יהמוצעע

זובאהלשמראתרציפותהטיפולבנכסים הוראה
-ככלשלאהושלםבידיהחברהוהותנהבהתחייבויות
כאמור,וכןכדילהבהירמפורשותכיההתחייבויותעומדות
בעינןמולהמדינה,בהיותההגורםהחייבבהשבתהנכסים

במקריםאלהע

לסעיף 67יב המוצע

לשםביצועתפקידיהאפוטרופוסהכללילפיפרקז'
המוצע,ולנוכחהניסיוןוהמומחיותשצברועובדיהחברה
במהלךתקופתפעילותה,מוצעלאפשרלאפוטרופוסהכללי
עובדי שהיו מי באמצעות כאמור תפקידיו את לבצע
החברהעזאתבדרךשלהעסקתםבידיהמפרק,בתקופת
הביניים,לפידרישתהאפוטרופוסהכלליעמוצעלהבהיר
מקצועיות הנחיות שייתן הוא הכללי האפוטרופוס כי
זו,ויעבירלקופתהפירוקאתעלויות למישיועסקבדרך

ההעסקהע
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לשםביצועתפקידיהאפוטרופוסהכלליכאמורבסעיף )ב(
קטן)א(ולפידרישתו,יעסיקהמפרק,בתקופתהביניים,מי
שהיועובדיהחברהוהםבעלימומחיותוניסיוןמתאימים

לביצועהתפקידיםכאמורע

עלויות את המפרק לידי יעביר הכללי האפוטרופוס )ג(
ההעסקהשלמישיועסקולפיסעיףקטן)ב(ע

)ב(יפעללפי מישיועסקבידיהמפרקלפיסעיףקטן )ד(
הוראותהאפוטרופוסהכלליובפיקוחוהמקצועיע

)ג(ו–)ד(כדיליצוריחסי איןבהוראותסעיפיםקטנים )ה(
עבודהביןמישהועסקבידיהמפרקלביןהאפוטרופוסהכללי

אוהמדינהע"

בסעיף74לחוקהעיקרי-6עתיקוןסעיף74

בסעיףקטן)א1(,במקום"כאמורבסעיפים64,26,22או64א"יבוא"כאמורבחוק )1(
זה";

בסעיףקטן)א2(,במקום"כאמורבסעיף64,26,22או64א"יבוא"כאמורבחוקזה"; )2(

אחריסעיףקטן)ד(יבוא: )ו(

המקרקעיןכבעליםשלמקרקעיןכאמור החברהרשומהבפנקסי היתה ")ה(
64)ב( האפוטרופוסהכללילפיסעיף )ד(,ולצורךהעברתםלניהול בסעיףקטן
נדרשתהעברתהזכותבאותםמקרקעיןעלשםבעלהזכויותהאחרוןהידוע
בהם,יחולועלהעברתהזכותכאמורהוראותסעיפיםקטנים)א(עד)ב(,בשינויים

המחויביםע"

לשםביצועתפקידיהאפוטרופוסהכלליכאמורבסעיף )ב(
קטן)א(ולפידרישתו,יעסיקהמפרק,בתקופתהביניים,מי
שהיועובדיהחברהוהםבעלימומחיותוניסיוןמתאימים

לביצועהתפקידיםכאמורע

עלויות את המפרק לידי יעביר הכללי האפוטרופוס )ג(
ההעסקהשלמישיועסקולפיסעיףקטן)ב(ע

)ב(יפעללפי מישיועסקבידיהמפרקלפיסעיףקטן )ד(
הוראותהאפוטרופוסהכלליובפיקוחוהמקצועיע

)ג(ו–)ד(כדיליצוריחסי איןבהוראותסעיפיםקטנים )ה(
עבודהביןמישהועסקבידיהמפרקלביןהאפוטרופוסהכללי

אוהמדינהע"

תיקוןסעיף74בסעיף74לחוקהעיקרי-6ע

בסעיףקטן)א1(,במקום"כאמורבסעיפים64,26,22או64א"יבוא"כאמורבחוק )1(
זה";

בסעיףקטן)א2(,במקום"כאמורבסעיף64,26,22או64א"יבוא"כאמורבחוקזה"; )2(

אחריסעיףקטן)ד(יבוא: )ו(

המקרקעיןכבעליםשלמקרקעיןכאמור החברהרשומהבפנקסי היתה ")ה(
64)ב( האפוטרופוסהכללילפיסעיף )ד(,ולצורךהעברתםלניהול בסעיףקטן
נדרשתהעברתהזכותבאותםמקרקעיןעלשםבעלהזכויותהאחרוןהידוע
בהם,יחולועלהעברתהזכותכאמורהוראותסעיפיםקטנים)א(עד)ב(,בשינויים

המחויביםע"

הוראותסעיף74לחוקקובעותכי"העברתנכסים  סעיף 6
לאפוטרופוס או לחברה השואה נספי של 
הכללי,השבתנכסיםליורשיםאולבעליזכויותאחרים
או החברה בידי השואה נספי של נכסים ומימוש בהם
האפוטרופוסהכללילפיהוראותחוקזה,יהיופטוריםמכל
אגרה,מס,היטלאותשלוםחובהאחרשישלשלמולפי
כלדיןבשלההעברהאוההשבהכאמור"עבהמשךקובע
הסעיףהוראותלענייןהסדריהמסבענייןמיסוימקרקעין
ומסרכוששיחולוביחסלהשבתתמורתושלנכסשלנספה
שהנכס לאחר בו, אחר זכויות לבעל או ליורש השואה
מומשבידיהחברהאובידיהאפוטרופוסהכלליבפטור
כאמורעשארהוראותסעיף74מתייחסותלהקלותמסוימות
ברישוםבעקבותהעברתנכסיםלחברהאוהשבתם,ומתן
פטורלחברהמאגרות,פיקדוןמתןערובהאובטוחהבכל

הליךמשפטישהיאצדלוע

כאמור,הוראתהסעיף,תעמודבתוקפהגםלאחרתום
תקופתפעילותהחברה,ומשכך-ככלשהיאמתייחסת
לאפוטרופוסהכללי-תחולגםביחסלפעולותיומכוחהחוקע

במסגרתתיקוןהסעיףמוצעלהתאיםאתההפניות
הכלולותבוהמתייחסותלהליכיההשבהעלידיהחברה,
האפוטרופוסהכלליאוהמדינהענוסחהסעיףכיוםמפנה
לאור לחוקע 64א או 64 ,26 ,22 לסעיפים הזה בהקשר
התיקוניםהמוצעיםלענייןהליכיההשבהושינוימספרי

הסעיפיםהרלוונטיים,מוצעלהחליףאתההפניהלסעיפים
ספציפייםבהפניהל"הוראותחוקזה"ע

סעיף את לחוק 74 לסעיף להוסיף מוצע בנוסף,
קטן)ה(,המתייחסלנכסימקרקעיןשלנספיהשואהאשר
בפועלהועברולקנייןהחברהונרשמובבעלותהעמדובר
הועברו הבריטי המנדט שנות שבסוף מקרקעין בנכסי
לבעלותהקרןהקיימתלישראלאולחברתהבתשלה-
הימנותא,וזאתכדילמנועאתהקנייתםלממונההבריטי
עלרכושהאויב,שפעללפיפקודתהמסחרעםהאויב,9ו19ע
עםחקיקתחוקנכסיםשלנספיהשואהוהקמתהחברה,
כאמור, מקרקעין נכסי בכ־0ו1 הבעלות בפועל הועברה
לבעלותהחברהעבתיקוןמס'והוסדרעניינםשלנכסים

אלהמבחינתהמיסוי,במסגרתסעיף74)ד(לחוקע

החברה בבעלות רשומים הנכסים כיום כאמור,
שלו לחברהבמדויקמיהוהנספה כאשרידוע להשבה,
ב"נכסים ייכלל נכסים מאותם חלק קרקעע כל שייכת
המועברים"שעלפיהמוצעיועברולאפוטרופוסהכללי

בתוםפעילותהחברהע

יובהרכיככלל,האפוטרופוסהכלליאינובעלקניין
בנכסימקרקעיןאלאמנהלאותםכאשרהבעלותרשומה
הבעלות הותרת הנכסע בעל שם על המקרקעין במרשם
בנכסיהמקרקעיןהאמוריםעלשםהחברהעלולהלעורר
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בסעיףו7)ב(לחוקהעיקרי,במקום"לפיסעיף4)4("יבוא"לפיסעיפים4)א()4(,64)ג(7עתיקוןסעיףו7
או67ח"ע

אחריסעיף79לחוקהעיקרייבוא:8עהוספתסעיף79א

"תחולתהוראות
הפרקעלפעולות

האפוטרופוס
הכלליבתקופת

הביניים

לעניין79אע גם יחולו ו־77, ו7 סעיפים למעט זה, פרק הוראות
פעולותהאפוטרופוסהכלליאומימטעמובתקופתהביניים

לפיפרקז',בשינוייםהמחויביםע"

סעיףו8לחוקהעיקרי-בטלע9עביטולסעיףו8

בו הפירוק בשל השאר בין ומשפטיים, מעשיים קשיים
תהיהמצויההחברהעכדילמנועקשייםאלהוכדילהעביר
לשאר בדומה הכללי, האפוטרופוס לניהול אלה נכסים
הנכסיםהמועבריםלניהולו,יטפלוהחברהוהאפוטרופוס
הכללי,עוברלפירוקהחברה,ברישוםהבעלותעלשםבעל
הזכויותהאחרוןהידועבהם-כלומרנספיהשואהשרכשו
אותםבמקור,ובכךיושווההמצבהמשפטישלנכסיםאלה,
מבחינתהחוק,למצבםהמשפטישלשארהנכסיםאשר

יועברולניהולושלהאפוטרופוסהכלליע

העברהכזוהיאלכאורהעסקהבמקרקעיןשגוררת
עמהחיובבתשלוםמסיםוהיטליםשוניםולצורךרישומה
אישוריםמרשויות במרשםהמקרקעיןמצריכההמצאת
המסומהרשויותהמקומיותעכדילמנועחיוביםאלהמוצע
זו,מהחברהעלשםהנספים,את להחילגםעלהעברה
הוראותסעיפים74)א(עד)ב(שענייניםפטורמתשלוםמסים
והיטליםשוניםומהצורךלהמציאאישוריםעלתשלומם
עסקה אינה שמהותן החוק, פי על פעולות ביצוע בעת
כלכליתאלאהןחלקמהטיפולהייחודיבנכסיהםשלנספי

השואהלפיחוקזהע

סעיףו7)א(לחוקקובעכי"סיועותמיכההניתנים  סעיף 7
ייחשבו לא הנצחה, למטרת או סיוע למטרת 
כהכנסהלעניןפקודתמסהכנסה,אולענייןתשלומיחובה
כי קובע )ב( דין"עסעיףקטן כל לפי היטליםאחרים, או
ייחשבכהכנסה לא )4(4 סעיף לפי שואה לניצול "סיוע
לעניןגמלאותלפיחוקהביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,
התשנ"ה-ו199,ולעניןחוקהבטחתהכנסה,התשמ"א-1980,
דרך בכל לעיקול או לערבות להעברה, ניתן אינו והוא
בית של דין פסק לפי מזונות תשלום לשם אלא שהיא

המשפטאוביתדיןמוסמך"ע

הוראהזוממשיכהלעמודבתוקפהגםביחסלכספי
הסיועשיחולקועלידיהמפרק,ובכללזהכספיםשיועברו
אליומהאפוטרופוסהכללילמטרותאלה,עםתוםתקופת

פעילותהחברהע

עםזאת,מוצעלעדכןאתההפניהלסעיף4)4(לחוק
במסגרתהסעיף,ולהפנותגםלסעיפים64)ג(ו־67חכנוסחם
ההוראות את בהתאמה, כוללים, אלה סעיפים המוצעע
בדברחובתהעברתהכספיםלמטרותסיועוהנצחה,ביןאם

עלידיהמפרק-ביחסלנכסיםשיוקנולחברהעםפירוקה
ויועברואליולחלוקהלמטרותהאמורות)סעיף64)ג((,ובין
אם באמצעותהמפרק, הכללי, האפוטרופוס ידי על אם
סברכיאיןיסודסבירלהניחשיאותרויורשיםאובעלי
זכויותאחריםבנכסשהועברלניהולו)סעיף67ח(עבשלתום
תקופתפעילותהחברה,ישלהתאיםאתההפניהבמסגרת
הסעיףבאופןשיחולגםעלהעברותכספיםלסיוע,שלא

בידיהחברהע

כיום, הסעיף להוראת טכני תיקון מוצע כן כמו
המדייקאתההפניההקבועהבו,כךשבמקום"סעיף4)4("

יבוא"סעיף4)א()4("ע

מוצעלקבועמפורשות,במסגרתסעיף79א,כי  סעיף 8
האפוטרופוס על יחולו לחוק ח' פרק הוראות 
הכלליומישפועלמטעמו,בתקופתהביניים,למעטהוראות

סעיפיםו7ו־77לחוקע

סעיףו7)א(קובעהוראתעונשיןביחסלהפרתהחובה
להעבירלחברהנכסשלנספההשואהעסעיףו7)ב(קובע
סנקציהעלעובדהחברהאואדםמטעמהאשרמסרמידע
בניגודלהוראתסעיף72)ב(עסעיף77עוסקבפרסוםהוראות
תום עם שלהע האינטרנט באתר החברה ידי על שונות
אלה להוראות רלוונטיות אין החברה, פעילות תקופת
ועלכן,ולמעןהסרספק,מוצעלהחריגןמהקביעהולפיה
הוראותפרקח'ימשיכולחולביחסלאפוטרופוסהכללי,

בתקופתהבינייםע

ו8לחוק,וזאתבהתאם מוצעלבטלאתסעיף  סעיף 9
כי הקובע לחוק 40 לסעיף המוצע לתיקון 
הדרךלהשקעתכספיםבידיהחברהתהיהלפיהוראות
ציבורי(, הקדש כספי השקעת )דרכי הנאמנות תקנות

התשס"ד-2004ע

וזהנוסחושלסעיףו8שמוצעלבטלו:

"הוראת מעבר

ו8עעדיוםכניסתןלתוקףשלתקנותראשונותלפיסעיף
40,תהיההחברהרשאיתלהשקיעכספיםכאמורבאותו
סעיףגםלפיהוראותתקנותהנאמנות)דרכיהשקעתכספי

הקדשציבורי(,התשס"ד-2004ע"
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תיקוןהתוספת
הרביעית

")סעיפים10ע יבוא 68ד)ב((" ")סעיף במקום בכותרת, העיקרי, לחוק הרביעית בתוספת
67ג)א()2(ו–68ד)ב(("ע

תיקוןחוקמיסוי
מקרקעין)שבח

ורכישה(

ו,במקום"אולחברה11ע בחוקמיסוימקרקעין)שבחורכישה(,התשכ"ג-ו6196,בסעיף
כהגדרתהבחוק"יבוא"אולחברהלאיתורולהשבתנכסיםשלנספיהשואהבע"מאו

לאפוטרופוסהכללימכוחחוק"ע

תיקוןחוקהביטוח
הלאומי

)8(,12ע בפסקה 0וו)א(, בסעיף התשנ"ה-ו7199, משולב[, ]נוסח הלאומי הביטוח בחוק
במקום"סעיף4)4("יבוא"סעיף4)א()4("ובסופהיבוא"אולפיסעיפים64)ג(או67ח

לחוקהאמור"ע

תיקוןחוק
האפוטרופוס

הכללי

בחוקהאפוטרופוסהכללי,התשל"ח-81978,בסעיףו1-ו1ע

בסעיףקטן)ג1()1(,המילים"נכסשלנספההשואהאו"-יימחקו; )1(

בסעיףקטן)גו()1(,המילים"שאינונכסשלנספההשואה"-יימחקו; )2(

בסעיףקטן)ה(,ההגדרה"נכסשלנספהשואה"-תימחקע )ו(

")סעיפים10ע יבוא 68ד)ב((" ")סעיף במקום בכותרת, העיקרי, לחוק הרביעית בתוספת
67ג)א()2(ו–68ד)ב(("ע

תיקוןהתוספת
הרביעית

ו,במקום"אולחברה11ע בחוקמיסוימקרקעין)שבחורכישה(,התשכ"ג-ו6196,בסעיף
כהגדרתהבחוק"יבוא"אולחברהלאיתורולהשבתנכסיםשלנספיהשואהבע"מאו

לאפוטרופוסהכללימכוחחוק"ע

תיקוןחוקמיסוי
מקרקעין)שבח

ורכישה(

)8(,12ע בפסקה 0וו)א(, בסעיף התשנ"ה-ו7199, משולב[, ]נוסח הלאומי הביטוח בחוק
במקום"סעיף4)4("יבוא"סעיף4)א()4("ובסופהיבוא"אולפיסעיפים64)ג(או67ח

לחוקהאמור"ע

תיקוןחוקהביטוח
הלאומי

תיקוןחוקבחוקהאפוטרופוסהכללי,התשל"ח-81978,בסעיףו1-ו1ע
האפוטרופוס

הכללי בסעיףקטן)ג1()1(,המילים"נכסשלנספההשואהאו"-יימחקו; )1(

בסעיףקטן)גו()1(,המילים"שאינונכסשלנספההשואה"-יימחקו; )2(

בסעיףקטן)ה(,ההגדרה"נכסשלנספהשואה"-תימחקע )ו(

מוצעלתקןבתיקוןטכניאתכותרתהתוספת סעיף 10 
הרביעיתלחוק,בהתאםלסעיפיהחוקהמתייחסיםאליה,

בעקבותהתיקוןהמוצעע

ורכישה(, )שבח מקרקעין מיסוי לחוק ו סעיף  סעיף 11
מקרקעין( מיסוי חוק - )להלן התשכ"ג-ו196 
קובעכי"הקנייתזכותבמקרקעיןאוזכותבאיגודעעעלחברה
כהגדרתהבחוקנכסיםשלנספיהשואה)השבהליורשים
והקדשהלמטרותסיועוהנצחה(,התשס"ו-2006-אינה
"מכירתזכותבמקרקעין"או"פעולהבאיגוד"לעניןחוק
זה;ובמכירתזכותבמקרקעיןאובפעולהבאיגודעלידי
מישהוקנתהלוכאמור,יחושבהמס,לרבותלפיסעיף7א,
כאילונמכרההזכותאונעשתההפעולהעלידימישממנו
הוקנתהע"בהתאםלסעיףזה,פעולתהעברתנכסיםלחברה,

מכוחהחוק,אינהנחשבתכ"מכירתזכותבמקרקעין"ע

הרציפות ולנוכח עםתוםתקופתפעילותהחברה,
ביןפעולותיהלביןפעולותהאפוטרופוסהכלליאשריבוא
במקומה,מוצעלהרחיבאתהוראתהסעיףכךשיחולגם
ביחסלנכסיםשהועברולניהולהאפוטרופוסהכללילפי
חוקזה-ביןאםהועברואליומהחברה,וביןאםהועברו

לניהולובדרךאחרת,הכוללפיהוראותהחוקהמוצעע

סעיף0וולחוקהביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,  סעיף 12
התשנ"ה-ו199)להלן-חוקהביטוחהלאומי(, 
עניינו"הכנסותפטורותמדמיביטוח"עסעיףקטן)א()8(קובע
כילענייןתשלוםדמיביטוחלאיראוכהכנסהסיועהניתן
נכסים לחוק )4(4 סעיף של הרישה לפי השואה לניצול
לתפקידה מתייחס האמור )4(4 סעיף השואהע נספי של
שלהחברהלתתסיועלניצוליהשואההזקוקיםלכךעעם
תוםתקופתפעילותהחברה,עדייןיחולקוכספיםלמטרות
סיועכאמורבידימפרקהחברה,מכוחסעיפים64)ג(ו־67חע
כנוסחו לחוק ו7 לסעיף המוצע לתיקון ובדומה לפיכך,

בסעיף7לתיקוןזה,מוצעלעדכןאתההפניהלסעיף4)4(,
ולהפנותגםלסעיפים64)ג(או67חכנוסחםהמוצעע

הביטוח לחוק 0וו)א()8( סעיף הוראת תחול בכך,
הלאומיגםעלכספיהסיועשיחולקולניצוליהשואהלאחר
תוםתקופתפעילותהחברה-מכוחהוראותחוקנכסים
שלנספיהשואה-הןעלידיהמפרק,ביחסלנכסיםשיוקנו
לחברהעםפירוקהויועברואליולחלוקהלמטרותהאמורות
באמצעות הכללי, האפוטרופוס ידי על והן 64ג(, )סעיף
המפרק,אםסברכיאיןיסודסבירלהניחשיאותרויורשים
אובעליזכויותאחריםבנכסשהועברלניהולו)סעיף67ח(ע

כיום, הסעיף להוראת טכני תיקון מוצע כן כמו
המדייקאתההפניההקבועהבו,כךשבמקום"סעיף4)4("

יבוא"סעיף4)א()4("ע

סעיףו1לחוקהאפוטרופוסהכלליקובעהוראות  סעיף 13
בידי עזובים נכסים של הניהול סיום בעניין 
או בהם הזכויות לבעלי שחרורם הכללי, האפוטרופוס
עזובים נכסים הענייןע לפי המדינה, לקניין העברתם

מוגדריםבסעיף1לחוקהאפוטרופוסהכלליע

הוראותהסעיףבענייןהעברהלקנייןהמדינהמחריגות
ההסדר לנוכח זאת, השואהע נספי נכסיםשל מתחולתן
הספציפישיוחדבחוקנכסיםשלנספיהשואה,לטיפול
בנכסיםאלהעהגדרת"נכסשלנספהשואה"במסגרתהסעיף

מפנהלהגדרהבחוקנכסיםשלנספיהשואהע

בהתאםלתיקוןהמוצעלחוקנכסיםשלנספיהשואה,
האפוטרופוס חוק הוראות ישובו הביניים תקופת בתום
הכללילחולגםביחסלנכסיםשלנספיהשואה,אשריראו
אותם-כאמורבסעיף67טכנוסחוהמוצעבסעיףולתיקון
זה,כנכסיםעזוביםאשרניתןלגביהםצוניהולעמשכך,מוצע
להתאיםאתהוראותסעיףו1לחוקהאפוטרופוסהכללי,

ולמחוקאתההחרגהשלנכסינספיהשואהבמסגרתןע

ס"חהתשכ"ג,עמ'6ו1;התשע"ז,עמ'ו27ע 6

ס"חהתשנ"ה,עמ'210;התשע"ז,עמ'90וע 7

ס"חהתשל"ח,עמ'61;התשע"ג,עמ'121ע 8
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תחילתושלסעיףו1לחוקהאפוטרופוסהכללי,התשל"ח-1978,כנוסחובסעיףו1לחוק14עתחילה
זה,ביוםח'בטבתהתשפ"ג)1בינוארו202(ע

תחילתושלהתיקוןהמוצע,המסדירביןהשאר  סעיף 14
מהחברה הפעילות העברת לעניין הוראות 
תקופת לתום היערכות במסגרת הכללי לאפוטרופוס
מועד זאת, עם החוקע פרסום במועד הוא - פעילותה

הכללי האפוטרופוס לחוק ו1 סעיף תיקון של תחילתו
כנוסחובסעיףו1לתיקוןזה,יהיהבתוםתקופתהביניים,

ביוםח'בטבתהתשפ"ג)1בינוארו202(ע
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