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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

 הצעת חוק נכסים של נספי השואה והטבות לניצולי שואה נזקקים 
)תיקוני חקיקה - הוראת שעה(, התשע"ח-2017

פרק א': מטרה

מטרותיושלחוקזההןלעגןבחוקהטבותלניצולישואה,התשס"ז-12007)בחוקזה1עמטרותהחוק
-חוקהטבותלניצולישואה(,מתןמענקשנתילניצולישואהנזקקים,מאתהמדינה,
בהמשךלסיועשנתנהלהםהחברהלאיתורולהשבתנכסיםשלנספיהשואה)בחוק
זה-החברה(,ובמקביללכך,לקבועבחוקנכסיםשלנספיהשואה)השבהליורשים
והקדשהלמטרותסיועוהנצחה(,התשס"ו-22006)בחוקזה-חוקנכסיםשלנספי
השואה(,הסדרבענייןהעברתהכספיםשימומשומתוךנכסיהחברהשיורשיהםובעלי
זכויותאחריםבהםלאאותרו,ממפרקהחברהלאוצרהמדינה,וזאתבניכויסכוםשל

4%מהכספיםכאמור,אשרישמשלמטרתהנצחהע

החברהלהשבתנכסיםשלנספיהשואה)להלן  כללי
-החברהלהשבה(הוקמהעלפיחוקנכסים 
שלנספיהשואה)השבהליורשיםוהקדשהלמטרותסיוע
נספי של נכסים חוק - )להלן התשס"ו-2006 והנצחה(,
השואה(,במטרהלאתרנכסיםבישראלשלנספיהשואה,
להשיבאותםליורשיםהחוקיים,ולגבינכסיםשלאנמצא
להםיורש-להעבירםלמטרותסיועלניצולישואהנזקקים

ולמטרותהנצחתזכרהשואהע

סעיף60לחוקנכסיםשלנספיהשואהקובעכיהחברה
תפעללשםמימושמטרותיהוביצועתפקידיהעדיוםי"ג
בטבתהתשע"ח)31בדצמבר2017()להלן-תקופתפעילות
החברה תפעל החברה פעילות תקופת בתום החברה(ע
לפירוקהלפיהוראותסעיף61לחוקנכסיםשלנספיהשואה

אלאאםכןהוחלטעלפירוקהבמועדמוקדםיותרע

כיום,ערבפירוקהחברה,נותנתהחברהסיועלניצולי
שואההזקוקיםלכך,מתוךכספינכסיםשלאנמצאלהםיורש,
באמצעותארבעהמענקיםרבעונייםבסכוםכוללשל11,000
שקליםחדשיםלשנה,המועבריםלכ–8,700ניצולישואה
נזקקיםעעלותהסיועהיאכ–100מיליוןשקליםחדשיםלשנהע

מהנכסים שהכספים ומאחר החברה פירוק עקב
שימומשובעתידלאיספיקולממןאתהמשךהסיועבהיקף
הנוכחי,מוצעבהצעתחוקזולקבועבחוקהטבותלניצולי
שואה,התשס"ז-2007)להלן-חוקהטבותלניצולישואה(
ניצולי לזכויות הרשות ולפיה 2018 לשנת שעה הוראת
שואהבמשרדהאוצרתשלםלניצוליהשואההנזקקיםמענק

בסכוםזההלסכוםהמענקשקיבלוערבפירוקהחברהע

נכסים חוק של תוקפו את להאריך מוצע במקביל,
שלנספיהשואה)השבהליורשיםוהקדשהלמטרותסיוע
התשע"ז-2017 שעה(, הוראת - 4 מס' )תיקון והנצחה(
)להלן-תיקוןמס'4(המסדיר,ביןהשאר,אתהטיפולבנכסי
החברהלהשבהשיועברולאפוטרופוסהכלליולמפרקלאחר

פירוקה,כךשיעמודבתוקפועדתוםשנת2018עכןמוצע
לקבועכימפרקהחברהיעבירלאוצרהמדינהעדתוםשנת
2018אתהכספיםשימומשומתוךנכסיהחברהשיורשיהם
ובעליזכויותאחריםבהםלאאותרו,למעט4%מתוכםאשר
מיועדיםלמטרתהנצחהכמשמעותהבסעיף4)א()5(לחוק

נכסיםשלנספיהשואהע

התיקוניםמוצעים,כאמורלעיל,כהוראתשעהלשנת
2018עזאת,מאחרשעדתוםשנת2017לאצפוייםלהתקיים
דיוניהתקציבלשנת2019ובשלכךאיןכעתמקורתקציבי

לתשלוםהמענקבשנת2019ואילךע

החברהלהשבהמעריכהכיבמהלךשנת2018צפויים
לאוצר התמורה והעברת מימוש לצורך למפרק לעבור
המדינהבהתאםלהוראותההסדרהמוצע,נכסיםשלאאותרו

יורשיהם,בהיקףמוערךשלכ–100מליוןשקליםחדשיםע

ככלשהוראתהשעהתוארךמעברלשנת2018,כיאז
במשךכלתקופתהבינייםשלחמשהשניםהקבועהבפרק
ז'לחוקנכסיםשלנספיהשואה)היינועדתוםשנת2022(
ימשיךהאפוטרופוסהכלליבניסיוןלאיתוריורשיםשלנספי
השואהלצורךהשבתהנכסיםלידיהםענכסיםשלאיאותרו
יורשיהםעדתוםתקופתהבינייםכאמור,עלאףפעולות
החקירהוהבדיקהשייערכועלידיהאפוטרופוסהכללי
במהלךהתקופההאמורה,יועברולמפרקלשםמכירתם

והתמורהתועברלאוצרהמדינהע

הסכוםהמצטברהכוללשלהכספיםהאמורים,לרבות
הסכומיםשיעברולמפרקבשנת2018,מוערכיםעלידיהחברה

להשבהבכ–150מיליוןעדכ–200מיליוןשקליםחדשיםע

פרק א': מטרה

בהמשךלאמורלעיל,מוצעלקבועבמפורשכי  סעיף 1
מטרותהחוקהמוצעהן: 

ס"חהתשס"ז,עמ'47ע 1

ס"חהתשס"ו,עמ'202ע 2
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פרק ב': תיקון חוק נכסים של נספי השואה )השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע 
והנצחה( )תיקון מס' 4 - הוראת שעה(        

תיקוןחוקנכסים
שלנספיהשואה
)השבהליורשים

והקדשהלמטרות
סיועוהנצחה(
)תיקוןמס'4-

הוראתשעה(

והנצחה(2ע סיוע למטרות והקדשה ליורשים )השבה השואה נספי של נכסים בחוק
)תיקוןמס'4-הוראתשעה(,התשע"ז-32017-

בסעיף1- )1(

ברישה,במקום"י"גבטבתהתשע"ח)31בדצמבר2017("יבוא"כ"גבטבת )א(
התשע"ט)31בדצמבר2018(";

בפסקה)2(- )ב(

במקוםפסקתמשנה)ב(יבוא: )1(

בסעיףקטן)ג(,במקום"סעיףקטן)ב()1("יבוא"סעיףקטן)ב(" ")ב(
ובמקוםהסיפההחלבמילים"ולחלוקתהתמורה"יבוא"ולהעברת

התמורהשתתקבלממימושםבהתאםלהוראותסעיף64א1"";

במקוםפסקתמשנה)ג(יבוא: )2(

סעיףקטן)ג1(-בטל;"; ")ג(

בפסקתמשנה)ד(- )3(

סעיףקטן)ג2(המובאבה-בטל; )א(

פרק ב': תיקון חוק נכסים של נספי השואה )השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע 
והנצחה( )תיקון מס' 4 - הוראת שעה(        

והנצחה(2ע סיוע למטרות והקדשה ליורשים )השבה השואה נספי של נכסים בחוק
)תיקוןמס'4-הוראתשעה(,התשע"ז-32017-

תיקוןחוקנכסים
שלנספיהשואה
)השבהליורשים

והקדשהלמטרות
סיועוהנצחה(
)תיקוןמס'4-

הוראתשעה(

בסעיף1- )1(

ברישה,במקום"י"גבטבתהתשע"ח)31בדצמבר2017("יבוא"כ"גבטבת )א(
התשע"ט)31בדצמבר2018(";

בפסקה)2(- )ב(

במקוםפסקתמשנה)ב(יבוא: )1(

בסעיףקטן)ג(,במקום"סעיףקטן)ב()1("יבוא"סעיףקטן)ב(" ")ב(
ובמקוםהסיפההחלבמילים"ולחלוקתהתמורה"יבוא"ולהעברת

התמורהשתתקבלממימושםבהתאםלהוראותסעיף64א1"";

במקוםפסקתמשנה)ג(יבוא: )2(

סעיףקטן)ג1(-בטל;"; ")ג(

בפסקתמשנה)ד(- )3(

סעיףקטן)ג2(המובאבה-בטל; )א(

מתןמענקשנתילניצולישואהנזקקיםבהמשךלסיוע )1(
שנתנהלהםהחברהלהשבהערבתחילתושלהחוקהמוצע;

קביעתהסדרבענייןהעברתהכספיםשימומשומתוך )2(
נכסיהחברה,ממפרקהחברהלאוצרהמדינהעזאת,בניכוי
סכוםשל4%מהכספיםכאמוראשרישמשלמטרתהנצחהע

פרק ב': תיקון חוק נכסים של נספי השואה )השבה 
ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה )תיקון מס' 4 - 

הוראת שעה(

לפסקה )1( סעיף 2

לפסקת משנה )א( 

מוצעלתקןאתהרישהשלסעיף1לתיקוןמס'4,כך
שתוקנו כפי השואה בחוקנכסיםשלנספי שהתיקונים
יעמדו זו, חוק בהצעת שמוצעים וכפי ,4 מס' בתיקון

בתוקפםעדסוףשנת2018ע

לפסקת משנה )ב(

נספי של נכסים לחוק 64 בסעיף תיקונים מוצעים
השואה,שעניינודיןנכסיםבפירוק,כפישתוקןבתיקוןמס'4ע

סעיפיםקטנים)ג(עד)ג3(שלסעיף64לחוקנכסים
שלנספיהשואה,כנוסחםבתיקוןמס'4,קובעיםלאמור:

סעיף שהוראות בנפרד המנוהלים הנכסים ")ג(
קטן)ב(אינןחלותעליהםיוקנולחברהעםפירוקה,והמפרק
ממכירתם שתתקבל התמורה ולחלוקת למימושם יפעל
ולמטרת לכך הזקוקים השואה לניצולי סיוע למטרת

הנצחה;נעשהפירוקהחברהבדרךשלפירוקמרצון,יפנה
אישור לקבלת מיוחדת בבקשה המשפט לבית המפרק
להעברתהכספיםלמטרהכאמורבהתאםלכלליםשנקבעו

לפיסעיףקטן)ג1(ע

שר האוצר, שר בהסכמת המשפטים, שר )ג1(
העבודה,הרווחהוהשירותיםהחברתייםוהשרלשוויון
חברתי,יקבעכלליםלענייןהעברתהנכסיםלמטרתסיוע
לניצוליהשואההזקוקיםלכךולמטרתהנצחה,לפיסעיף

קטן)ג(,ובלבד-

שהנכסיםלאישמשולתשלוםגמלה,קצבה )1(
אומענקאחר,המגיעיםלניצוליהשואהשלא
מכוחחוקזה,אולשיפויבשלתשלוםכאמור

שניתןבמועדמוקדםיותר;

שהסכוםהמיועדלמטרתהנצחהלאיעלה )2(
על4%מהסכוםשיוקצהלמטרתסיוע;

למוסד תמיכה או סיוע יינתנו שלא )3(
ממוסדותהמדינה,לרבותרשותמקומית;

שהסיועלניצולישואההזקוקיםלכךיועבר )4(
ישירותלחשבונותהבנקהרשומיםעלשמםע

נכסים העברת על יחולו 4)ב( סעיף הוראות )ג2(
)ג(ו–)ג1(ולפי למטרותסיועוהנצחהלפיסעיפיםקטנים

סעיף67חע

הכונסהרשמי,כהגדרתובפקודתהחברות, )1( )ג3(
ישמשכמפרקהחברה;

ס"חהתשע"ז,עמ'990ע 3

ר ב ס ה י  ר ב ד
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בסעיףקטן)ג3(המובאבה,בפסקה)2(,במקוםהסיפההחל )ב(
במילים"העברתנכסיםלמטרותסיועוהנצחה"יבוא"העברתהתמורה

אוהכספיםשהתקבלוממימושהנכסיםלפיסעיפים64)ג(ו–67ח";

בפסקה)4(,לפניסעיף64בהמובאבהיבוא: )ג(

"העברתכספים
שקיבלהמפרק

כספיםשקיבלהמפרקיעבירםלאוצרהמדינה,64א1ע )א(
בניכויסכוםהשווהל–4%מהכספיםהאמוריםשאותו
יעבירהמפרקלמשרדלשוויוןחברתילצורךחלוקתם
לשםשימושבהםלמטרתהנצחהבהתאםלהוראות
סעיף64א2;לענייןזה,"כספיםשקיבלהמפרק"-כל

אחדמאלה:

המנוהלים הנכסים ממימוש התמורה )1(
בנפרד,שקיבלהמפרקלפיסעיף64)ג(;

הכספים, או הנכסים ממימוש התמורה )2(
שקיבלהמפרקלפיסעיף67חע

העברתהכספיםעלידיהמפרקכאמורבסעיף )ב(
קטן)א(,תבוצעעדיוםכ"גבטבתהתשע"ט)31בדצמבר

2018(ע

חלוקתהכספים
שישמשולמטרת

הנצחה

המשרד(64א2ע - זה )בסעיף חברתי לשוויון המשרד )א(
יחלקאתהכספיםשקיבלמהמפרקלפיהוראותסעיף
64א1,בהתאםלאמותמידהשקבעהשרלשוויוןחברתי

לפיסעיףקטן)ב(ע

הכונסהרשמייהיהרשאילהעסיקמנהל )2(
מיוחדאובעלתפקידלצורךביצועתפקידיולפי
פסקה)1(,למעטלצורךהעברתנכסיםלמטרות
סיועוהנצחהלפיסעיפיםקטנים)ג(ו–)ג1(ולפי

סעיף67חע"

מוצעלתקןאתסעיףקטן)ג(שלסעיף64ולקבועכי
המפרקיפעללהעברתהתמורהשתתקבלממימושםשל
אינן )ב( סעיףקטן הנכסיםהמנוהליםבנפרדשהוראות
חלותעליהם,בהתאםלהוראותסעיף64א1המוצע,היינו
כספיםאלהיועברולאוצרהמדינהויסייעובמימוןתשלום
המענקלניצולישואהנזקקיםלפיסעיף3אלחוקהטבות
זאת, 3המוצע(ע לסעיף ההסבר דברי )ר' שואה לניצולי
בניכוי4%מסךהכספיםשישמשולמטרתהנצחהבהתאם

להוראותסעיף64א2המוצעע

נזקקים שואה לניצולי הסיוע מתן שהמשך מאחר
יוסדרכאמורבחוקהטבותלניצולישואה,מוצעלבטלאת
סעיףקטן)ג1(המסמיךאתשרהמשפטיםלהסדיראתמתן
הסיועבתקנותעבהתאםלכך,מוצעלבטלגםאתסעיףקטן

)ג2(ולבצעאתההתאמותהנדרשותבסעיףקטן)ג3(ע

לפסקת משנה )ג(

לסעיף 64א1 המוצע

מוצעלקבועכיהמפרקיעבירלאוצרהמדינהאת
לפי להשבה החברה נכסי מימוש בעד הכספיםשקיבל

סעיפים64)ג(ו–67חלחוקנכסיםשלנספיהשואה)להלן-
הכספיםשקיבלהמפרק(עזאת,בניכוי4%המיועדיםלמטרת
הנצחהע"מטרתהנצחה"מוגדרתבסעיף4)א()5(לחוקנכסים
של והסברה חינוך תיעוד, כ"הנצחה, השואה נספי של
זכרהשואה,הנחלתולדורותהבאיםוהנצחתזכרםשל

הנספיםבשואה"ע

לאוצר מהמפרק הכספים העברת המוצע, פי על
המדינהתבוצעעדיוםכ"גבטבתהתשע"ט)31בדצמבר

2018(ע

יצויןכיהכספיםשיועברולמטרתהנצחהלפיסעיף
שמקורם כספים אלא מדינה כספי אינם המוצע 64א1

בעיזבונותשלנספיהשואהע

לסעיף 64א2 המוצע

סעיףזהמסדיראתהחלוקהשל4%מתוךהכספים
הנצחהעלפיהמוצע, המיועדיםלמטרת שקיבלהמפרק,
השרלשוויוןחברתייחלקאתהכספיםכאמורבהתאם
לאמותמידהשיקבעלאחרהתייעצותעםהיועץהמשפטי
לממשלה,ואשריפורסמוברשומותובאתרהאינטרנטשל
באתר כי לקבוע מוצע כן כמו חברתיע לשוויון המשרד
המשרדלשוויוןחברתייפורסםמידעכמפורטבסעיףלצורך
מיצויזכויותעלפיההסדרהמוצעבסעיףזהושקיפות

ההסדרע
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היועץ עם בהתייעצות חברתי לשוויון השר )ב(
המשפטילממשלהיקבעאמותמידהלחלוקתהכספים
כאמורבסעיףקטן)א(לשםשימושבהםלמטרתהנצחה
)בסעיףזה-אמותמידהלחלוקה(,ובלבדשלאיחולקו
לרשות או המדינה ממוסדות למוסד כאמור כספים

מקומית;אמותהמידהלחלוקהיפורסמוברשומותע

זה סעיף לפי כספים לקבלת בקשה הגשת על )ג(
)בסעיףזה-בקשה(,ועלהדיוןבבקשה,יחולוהוראות
הנוהללהגשתבקשותלתמיכהמתקציבהמדינהולדיון
התקציב, יסודות לחוק 3א)ו( סעיף לפי שנקבע בהן
וכןבשינויים התשמ"ה-41985,בשינוייםהמחויבים,
בהתייעצותעם חברתי לשוויון השר עליהם שיורה

היועץהמשפטילממשלהושיפורסמוברשומותע

כלאלהיפורסמובאתרהאינטרנטשלהמשרד: )ד(

טיוטהשלאמותהמידהלחלוקה,להערות )1(
הציבור;טיוטהכאמורתפורסם30ימיםלפחות

לפניקביעתאמותהמידהלפיסעיףקטן)ב(;

בקשה להגיש האפשרות בדבר הודעה )2(
לפי להוראות בהתאם הבקשה, הגשת ודרכי
סעיףקטן)ג(,וכןהשינוייםבנוהלשהורהעליהם
השרלשוויוןחברתילפיהוראותאותוסעיףקטן;

אמותהמידהלחלוקה; )3(

הגופיםשקיבלוכספיםלפיהוראותסעיף )4(
שלשמה והמטרה גוף, לכל שניתן הסכום זה,

ניתנוהכספיםע

בלילגרועמחובתדיווחלפיכלדין-64א3עדיווח

המפרקיגישלשרהמשפטים,לשרהאוצרולשר )1(
לגבי )2(,דוח במועדכאמורבפסקה לשוויוןחברתי
מצבתהנכסיםשנוהלועלידובאותהשנהוהנכסים
לאוצר שהועברו הכספים ולגבי מתוכם, שמומשו
סעיף הוראות לפי חברתי ולמשרדלשוויון המדינה

64א1;

דוחלפיסעיףזהיוגשעדה־30ביונישלהשנה )2(
העוקבתלשנהשלגביהמוגשהדוח;

היועץ עם בהתייעצות חברתי לשוויון השר )ב(
המשפטילממשלהיקבעאמותמידהלחלוקתהכספים
כאמורבסעיףקטן)א(לשםשימושבהםלמטרתהנצחה
)בסעיףזה-אמותמידהלחלוקה(,ובלבדשלאיחולקו
לרשות או המדינה ממוסדות למוסד כאמור כספים

מקומית;אמותהמידהלחלוקהיפורסמוברשומותע

זה סעיף לפי כספים לקבלת בקשה הגשת על )ג(
)בסעיףזה-בקשה(,ועלהדיוןבבקשה,יחולוהוראות
הנוהללהגשתבקשותלתמיכהמתקציבהמדינהולדיון
התקציב, יסודות לחוק 3א)ו( סעיף לפי שנקבע בהן
וכןבשינויים התשמ"ה-41985,בשינוייםהמחויבים,
בהתייעצותעם חברתי לשוויון השר שיורהעליהם

היועץהמשפטילממשלהושיפורסמוברשומותע

כלאלהיפורסמובאתרהאינטרנטשלהמשרד: )ד(

טיוטהשלאמותהמידהלחלוקה,להערות )1(
הציבור;טיוטהכאמורתפורסם30ימיםלפחות

לפניקביעתאמותהמידהלפיסעיףקטן)ב(;

בקשה להגיש האפשרות בדבר הודעה )2(
לפי להוראות בהתאם הבקשה, הגשת ודרכי
סעיףקטן)ג(,וכןהשינוייםבנוהלשהורהעליהם
השרלשוויוןחברתילפיהוראותאותוסעיףקטן;

אמותהמידהלחלוקה; )3(

הגופיםשקיבלוכספיםלפיהוראותסעיף )4(
שלשמה והמטרה גוף, לכל שניתן הסכום זה,

ניתנוהכספיםע

בלילגרועמחובתדיווחלפיכלדין-64א3עדיווח

המפרקיגישלשרהמשפטים,לשרהאוצרולשר )1(
לגבי )2(,דוח במועדכאמורבפסקה לשוויוןחברתי
מצבתהנכסיםשנוהלועלידובאותהשנהוהנכסים
לאוצר שהועברו הכספים ולגבי מתוכם, שמומשו
סעיף הוראות לפי חברתי ולמשרדלשוויון המדינה

64א1;

דוחלפיסעיףזהיוגשעדה־30ביונישלהשנה )2(
העוקבתלשנהשלגביהמוגשהדוח;

בהם שימוש לשם כספים לקבלת בקשות הגשת על
למטרתהנצחהכאמור,ועלהדיוןבהן,יחולוההוראותהקבועות
בנוהללהגשתבקשותלתמיכהבתקציבהמדינהולדיוןבהן,
שנקבעלפיסעיף3)א()ו(לחוקיסודותהתקציב,התשמ"ה-1985,
בשינוייםהמחויביםוכןבשינוייםכפישיורההשרלשוויון

חברתיושיפורסמוברשומותובאתרהאינטרנטשלהמשרדע

לסעיף 64א3 המוצע

לשר שנתי דיווח במתן המפרק את לחייב מוצע
המשפטים,לשרהאוצרולשרלשוויוןחברתי,וכןבמתן

דיווחמסכםעםסיוםתפקידושלהמפרקע

ס"חהתשמ"ה,עמ'60ע 4
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סייםהמפרקאתתפקידולפיהוראתביתהמשפט, )3(
יודיעעלכךלשרהמשפטים,לשרהאוצרולשרלשוויון
חברתיויגישלהםדוחמסכםלגביהנכסיםוהכספים
)1(שנוהלועלידווהנכסיםשמומשו כאמורבפסקה
המדינה לאוצר שהועברו והכספים ולגבי מתוכם,

ולמשרדלשוויוןחברתי,במהלךכלתקופתפעילותוע";

בפסקה)5(- )ד(

בסעיף67אהמובאבה,בהגדרה"נכסמועבר",בפסקה)2()א(,במקום )1(
"מיועדלחלוקהלמטרותאלה"יבוא"מיועדלהעברה";

בסעיף67חהמובאבה- )2(

במקוםכותרתהשולייםיבוא"העברתנכסים"; )א(

בסעיףקטן)א(- )ב(

ברישה,המילים"למטרתסיועלניצוליהשואההזקוקים )1(
לכךולמטרתהנצחה)בסעיףזה-מטרותסיועוהנצחה("-

יימחקו;

בפסקה)2(,בכלמקום,במקום"למטרותסיועוהנצחה" )2(
יבוא"בהתאםלהוראותסעיף64א1";

בסעיףקטן)ב(,במקום"ולחלוקתהתמורהשתתקבלמהמימוש )ג(
למטרותסיועוהנצחהבהתאםלהוראותסעיףקטן)א()2(ו–)3("יבוא
"ולהעברתהתמורהשתתקבלמהמימושבהתאםלהוראותסעיף

64א1";

בסעיף67טהמובאבה,בסעיףקטן)ג(,במקום"ולחלוקתהתמורה" )3(
יבוא"ולהעברתהתמורה";

בפסקה)7(,המילים"64)ג(או67ח,לרבותכפישהוחלבסעיף67ט"-יימחקו; )ה(

בסעיף3,הסיפההחלבמילים"ובסופהיבוא"-תימחק; )2(

בסעיף4,במקוםהסיפההחלבמילים"בפרט6)ב()5("יבוא"בפרט6)ב(,פסקה)5( )3(
-תימחק"ע

לפסקת משנה )ד(

נספי של נכסים לחוק ז' בפרק תיקונים מוצעים
השואההמובאבסעיף1)5(לתיקוןמס'4עכך,מוצעלתקן
אתההגדרה"נכסמועבר"שבסעיף67אוכןאתסעיפים
67חו–67ט,וזאתלצורךהתאמתםלהסדרהמוצעבפסקת

משנה)ג(לעילע

לפסקת משנה )ה(

שעניינו השואה, נספי של נכסים לחוק 75 סעיף
כספיסיועותמיכה,קובעבסעיףקטן)ב(כיסיועלניצול
שואהלפיסעיף4)4(לאייחשבכהכנסהלענייןגמלאות
לפיחוקהביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-1995
)להלן-חוקהביטוחהלאומי(,ולענייןחוקהבטחתהכנסה,
או לערבות להעברה, ניתן אינו והוא התשמ"א-1980,
לעיקולבכלדרךשהיאאלאלשםתשלוםמזונותלפיפסק

דיןשלביתמשפטאוביתדיןמוסמךע

לניצולי השנתי המענק יינתן המוצע שלפי מאחר
ומאחר שואה לניצולי הטבות חוק לפי נזקקים שואה
לחוק 8א)א( סעיף הוראת המענק על תחול שממילא
75)ב(האמור, ההטבותהדומהלהוראהשנקבעהבסעיף
הלאומי הביטוח לחוק 75 סעיף החלת את לבטל מוצע

לענייןהמענקכאמורע

לפסקה )2(
סעיף350)א()8(לחוקהביטוחהלאומיקובעשלאיראו
הניתןבידיהחברהלהשבהכהכנסהלענייןדמי בסיוע
ביטוחלאומיעבתיקוןמס'4נקבעשהוראהזותמשיךלחול

גםעלהסיועשיינתןלאחרפירוקהחברהע

מאחרשהמענקהשנתילניצולישואהנזקקיםיינתן
לא ממילא לפיו ואשר שואה, לניצולי הטבות חוק לפי
ייחשבכהכנסהלענייןדמיביטוחלאומימכוחסעיף8א)א(
לחוקההטבות,מוצעלבטלאתהחלתסעיף350)א()8(לחוק

הביטוחהלאומילענייןהמענקכאמורע
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פרק ג': חוק הטבות לניצולי שואה - הוראת שעה

חוקהטבות
לניצולישואה-

הוראתשעה

בתקופהשמיוםי"דבטבתהתשע"ח)1בינואר2018(עדיוםכ"גבטבתהתשע"ט)331ע
בדצמבר2018(יקראואתחוקהטבותלניצולישואה,התשס"ז-2007,כך:

בסעיף1,בהגדרה"מענקשנתילפיחוקזה",אחרי"לפיסעיפים"יבוא"3א"; )1(

בסעיף2- )2(

בסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,בכלמקום,במקום"4או5א"יבוא"3א,4או5א"; )א(

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )ב(

עלאףהוראותסעיףקטן)א(,ניצולשואהנזקקכאמורבפסקאות)1( ")ב1(
או)2()א(להגדרה"ניצולשואהנזקק"שבסעיף3א)ג(,זכאילקבלתמענק
שנתילפיהוראותסעיף3אבלאצורךבהגשתבקשהלרשותהמוסמכת

כאמורבאותוסעיףקטןע";

אחריסעיף3יבוא: )3(

"מענקשנתי
לניצולשואהנזקק

ניצולשואהנזקקזכאילמענקשנתיבסכוםשל311,000אע )א(
שקליםחדשים)בסעיףזה-מענקשנתילניצולשואהנזקק(ע

בארבעה ישולם נזקק שואה לניצול שנתי מענק )ב(
תשלומיםשוויםאשרישולמובחודשהראשוןבכלרבעוןע

בסעיףזה- )ג(

"ניצולשואהנזקק"-מישמתקייםלגביואחדמאלה:

פרק ג': חוק הטבות לניצולי שואה - הוראת שעה

בתקופהשמיוםי"דבטבתהתשע"ח)1בינואר2018(עדיוםכ"גבטבתהתשע"ט)331ע
בדצמבר2018(יקראואתחוקהטבותלניצולישואה,התשס"ז-2007,כך:

חוקהטבות
לניצולישואה-

הוראתשעה

בסעיף1,בהגדרה"מענקשנתילפיחוקזה",אחרי"לפיסעיפים"יבוא"3א"; )1(

בסעיף2- )2(

בסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,בכלמקום,במקום"4או5א"יבוא"3א,4או5א"; )א(

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )ב(

עלאףהוראותסעיףקטן)א(,ניצולשואהנזקקכאמורבפסקאות)1( ")ב1(
או)2()א(להגדרה"ניצולשואהנזקק"שבסעיף3א)ג(,זכאילקבלתמענק
שנתילפיהוראותסעיף3אבלאצורךבהגשתבקשהלרשותהמוסמכת

כאמורבאותוסעיףקטןע";

אחריסעיף3יבוא: )3(

"מענקשנתי
לניצולשואהנזקק

ניצולשואהנזקקזכאילמענקשנתיבסכוםשל311,000אע )א(
שקליםחדשים)בסעיףזה-מענקשנתילניצולשואהנזקק(ע

בארבעה ישולם נזקק שואה לניצול שנתי מענק )ב(
תשלומיםשוויםאשרישולמובחודשהראשוןבכלרבעוןע

בסעיףזה- )ג(

"ניצולשואהנזקק"-מישמתקייםלגביואחדמאלה:

לפסקה )3(

סעיף2לחוקהסיועהמשפטי,התשל"ב-1972,קובע,
ביןהשאר,כילשכתסיועמשפטיתיתןשירותמשפטילמי
שנקבעבתוספתעלפיפרט6בתוספתלאותוחוקיינתןסיוע
משפטילאדםבכלהנוגעלהליכיםשהואנוקטבביתמשפט
אובוועדתערריםלקבלתקצבה,מענקשנתיאוהטבהלפי
ההוראותהמפורטותבו,ולאיחוללענייןזהמבחןההכנסה

הקבועבסעיף3לחוקהאמורע

פסקה)4(בפרט6)ב(לתוספתהאמורהקובעתכיסיוע
שואה לניצולי הטבות חוק לעניין יינתן כאמור משפטי
ופסקה)5(בפרט6)ב(האמורקובעתכיסיועמשפטיכאמור
יינתןלענייןסעיף4)א()4(או64)ג(לחוקנכסיםשלנספי
שהוחל כפי לרבות האמור, לחוק 67ח סעיף או השואה

בסעיף67טלאותוחוקע

בעקבותעיגוןהמענקהשנתילניצולישואהנזקקים
בחוקהטבותלניצולישואהוביטולההסדרהקבועבעניין
זהבחוקנכסיםשלנספיהשואה,מוצעלבטלאתפסקה)5(

בפרט6)ב(האמורע

פרק ג': חוק הטבות לניצולי שואה - הוראת שעה

מהחברה קיבלו אשר השואה שניצולי כדי  סעיף 3
ימשיכו פעילותה בתקופת מענקים להשבה  כללי
לקבלסיועבאותוהיקףשבותמכהבהםהחברה 
להשבהעמוצעלעגןבחוקהטבותלניצולישואהמתןמענק
אשר המוצעת, כהגדרתם נזקקים שואה לניצולי שנתי
ישולםבידיהרשותלזכויותניצולישואהבמשרדהאוצרע

מענקכאמורישולםבעדהתקופהשלאחריוםתחילתושל
החוקהמוצע-י"דבטבתהתשע"ח)1בינואר2018(ע

לפסקאות )1( ו–)2(

מוצעלתקןאתסעיפים1ו–2לחוקהטבותלניצולי
שואה,כךשיחולוגםלענייןמענקשנתילניצולישואה

נזקקיםלפיסעיף3אהמוצעע

עודמוצעבסעיף2לחוקהטבותלניצולישואהלקבועכי
ניצולשואהנזקקהמקבלתגמוללפיחוקנכירדיפותהנאצים,
התשי"ז-1957)להלן-חוקנכירדיפותהנאצים(,יהיהזכאי

למענקהאמורבלאצורךבהגשתבקשהלפיסעיף2)א(ע

לפי נזקק שואה לניצול השנתי המענק לפסקה )3(
סעיף3אהמוצעיהיהבסךשל11,000שקלים,אשרישולם

בארבעהתשלומיםשוויםע

"ניצולשואהנזקק"מוגדרכמישמתקייםלגביואחד
מאלה:

הואמקבלתגמוללפיהכנסהלפיסעיף4ג1לחוקנכי )1(
רדיפותהנאצים;

הואמקבלגמלתהבטחתהכנסהלפיחוקהבטחת )2(
הכנסה,התשמ"א-1980,וכןאחדמאלה:

תגמולחודשילפיסעיף4לחוקנכירדיפותהנאצים; )א(

גמלההמשולמתעלידיממשלתגרמניהבשל )ב(
לפיצויים הפדרלי לחוק בהתאם הנאצים, רדיפות

;)BEG(
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הואמקבלתגמוללפיהכנסהלפיסעיף4ג1לחוק )1(
נכירדיפותהנאצים;

הואמקבלגמלתהבטחתהכנסהלפיחוקהבטחת )2(
הכנסה,התשמ"א-51980עוכןאחדמאלה:

תגמולחודשילפיסעיף4לחוקנכירדיפות )א(
הנאצים;

גמלההמשולמתעלידיממשלתגרמניה )ב(
הפדרלי לחוק בהתאם הנאצים רדיפות בשל

;)BEG(לפיצויים

קצבהחודשיתהמשולמתעלידימדינת )ג(
חוץאחרתבקשרעםרדיפותהנאציםועוזריהםע";

בסעיף6א,האמורבויסומן")א("ואחריויבוא: )4(

)1( בפסקאות )א(,מישמתקייםלגביוהאמור עלאףהוראותסעיףקטן ")ב(
או)2()א(להגדרה"ניצולשואהנזקק"שבסעיף3א)ג(זכאילקבלתמענקשנתי
לפיהוראותסעיף3א)א(ו–)ב(,החלב־1בינוארבשנהשבהמתקייםלגביוהאמור

באותןפסקאותע

מישזכאילמענקשנתילפיחוקזה,יהיהזכאילקבלתמלואהמענקכאמור )ג(
אףאםחדלולהתקייםלגביותנאיהזכאותלקבלתהמענקבמהלךאותהשנהע"

פרק ד': תחילה והוראת מעבר

תחילתושלחוקזהביוםי"דבטבתהתשע"ח)1בינואר2018()בפרקזה-יוםהתחילה(ע4עתחילה

עלאףהוראותסעיף2)א(לחוקהטבותלניצולישואה,ניצולשואהשברבעוןהאחרון5עהוראתמעבר
שקדםליוםהתחילהקיבלמהחברהמענק,זכאילקבלמענקשנתילניצולשואהנזקק
לפיהוראותסעיף3אלחוקהטבותלניצולישואה,כנוסחובסעיף3)3(לחוקזה,בלא
צורךבהגשתבקשהלפיסעיף2)א(לחוקהאמור,החלביוםהתחילהוכלעודמתקיימים

לגביוהתנאיםלקבלתהמענקלפיאותוסעיףע

קצבהחודשיתהמשולמתעלידימדינתחוץ )ג(
אחרתבקשרעםרדיפותהנאציםועוזריהםע

לפסקה )4(

בסעיף6אלחוקהטבותלניצולישואהמוצעלקבוע
כיתקופתהזכאותלמענקהשנתילפיסעיף3אתהיההחל
2)א(, ב–1בינוארבשנהשבההוגשההבקשהלפיסעיף
ולגבימענקשנתילניצולשואהנזקקהמקבלתגמוללפי
חוקנכירדיפותהנאציםואינונדרשלהגישבקשה-החל
ב–1בינוארבשנהשבהמתקיימיםבותנאיהזכאותלמענקע

המענק למלוא הזכאות כי לקבוע מוצע כן כמו
השנתילפיחוקהטבותלניצולישואהקיימתאףאםחדלו
להתקייםלגביניצולהשואהתנאיהזכאותבמהלךהשנה
שבעדהמשולםהמענק,לרבותבמקרהשלפטירהבמהלך

אותהשנהע

פרק ד': תחילה והוראת מעבר

כדיליצוררצףחקיקתי,מוצעלקבועכיתחילתו  סעיף 4
של תוקפו פקיעת עם מיד המוצע החוק של 
תיקוןמס'4,היינוביוםי"דבטבתהתשע"ח)1בינואר2018(

)להלן-יוםהתחילה(ע

מוצעלקבועהוראתמעברלגביניצולישואה  סעיף 5
ברבעון להשבה מהחברה מענק קיבלו אשר 
האחרוןשקדםליוםהתחילהעלגביניצוליהשואהכאמור
תחולהזכאותלמענקשנתילפיהוראותסעיף3אהמוצע
ללאצורךבהגשתבקשהעהמענקכאמורישתלםלהםכל
עודמתקיימיםלגביהםתנאיהזכאותלפיסעיף3אהמוצעע

ס"חהתשמ"א,עמ'30ע 5
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