
רשומות

ספר החוקים
30 במרס 2014  2449 כ"ח באדר ב' התשע"ד 

עמוד
חוק נכסים של נספי השואה )השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה( )תיקון מס' 3(, 

462 התשע"ד-2014                                                                                                                                       

  תיקון עקיף:

  חוק מיסוי מקרקעין )שבח, מכירה ורכישה(, התשכ"ג-1963 - מס' 77

471 חוק ההגבלים העסקיים )תיקון מס' 15(, התשע"ד-2014                                                                             

471 חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר )מס' 47(, התשע"ד-2014                                                                            

  תיקון עקיף:

  תקנות ההגנה )שעת חירום(, 1945



462

חוק נכסים של נספי השואה )השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע 
והנצחה( )תיקון מס' 3(, התשע"ד-2014*

והנצחה(, 1  תיקון סעיף 17 סיוע  למטרות  והקדשה  ליורשים  )השבה  השואה  נספי  של  נכסים  בחוק 
התשס"ו-2006  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 17, אחרי סעיף קטן )א( יבוא: 

")א1( על אף האמור בסעיף 31 לחוק מרשם האוכלוסין ובכפוף לכל דין, עלה במסגרת 
חקירה כאמור בסעיף קטן )א( צורך לעיין במסמכים שבמרשם האוכלוסין לשם איתור 
היורשים ובעלי זכויות אחרים בנכסים כאמור באותו סעיף קטן, רשאי פקיד רישום 
למסור לנציג החברה, לבקשתו, מסמכים ממרשם האוכלוסין הנדרשים לשם איתור 

היורשים ובעלי הזכויות כאמור ובמידה הנדרשת למילוי מטרה זו; לעניין זה -

"חוק מרשם האוכלוסין" - חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965  2;

"נציג החברה" - מי שהמנהל הכללי של החברה מינה אותו לנציג החברה לעניין 
סעיף קטן זה; 

"פקיד רישום" - מי שמונה לפקיד רישום לפי סעיף 4 לחוק מרשם האוכלוסין "

בסעיף 27)ב( לחוק העיקרי, אחרי פסקה )2( יבוא: 2 תיקון סעיף 27

הוראות לפי  זה,  חוק  לעניין  השואה  נספי  של  חליפיהם  בדבר  צווים  לתת   )3(" 
סעיף 31א "

אחרי סעיף 31 לחוק העיקרי יבוא: 3  הוספת סעיף 31א 

 "צו בדבר חליפיו
של נספה השואה

התנתה החברה את מתן החלטתה בבקשה לקבלת נכס לפי 31א  )א( 
פרק זה )בסעיף זה - בקשה לקבלת נכס( בהמצאת צו ירושה או 
צו קיום צוואה, רשאית ועדת הערר לתת צו בדבר חליפיו של 
נספה השואה, שישמש לעניין חוק זה כחלופה לצו ירושה או 

לצו קיום צוואה, והכול בהתאם להוראות לפי סעיף זה 

רשאים להגיש בקשה לוועדת הערר לקבלת צו בדבר  )ב( 
חליפיו של נספה השואה )בסעיף זה - בקשה למתן צו(, כל 

אחד מהמנויים בפסקאות שלהלן, בתנאים האמורים בהן:

הטוען לזכות בנכס כאמור בסעיף קטן )א( )בסעיף   )1(
זה - הטוען לזכות בנכס(, ובלבד שלא הגיש בקשה 
למתן צו ירושה או צו קיום צוואה, ואם הגיש בקשה 

כאמור - בקשתו נמחקה;

החברה, אם בנסיבות העניין ולאחר שפנתה לכל   )2(
אדם שלפי המידע שבידה עשוי להיות יורש או בעל 
זכות בנכס, אין לה יסוד סביר להניח שאדם כאמור יגיש 
בקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה או בקשה 

למתן צו לגבי אותו נכס 

 - זה  )בסעיף  הבקשה  מגיש  יצרף  צו  למתן  לבקשה  )ג( 
המבקש( כל מידע הידוע לו בנוגע לעניינים המפורטים להלן, 

הנדרש לצורך מתן הצו:

התקבל בכנסת ביום י"ז באדר ב' התשע"ד )19 במרס 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 836, מיום כ"ח בשבט התשע"ד )29 בינואר 2014(, עמ' 316 

ס"ח התשס"ו, עמ' 202; התשע"ב, עמ' 592   1

ס"ח התשכ"ה, עמ' 270   2
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הרכב המשפחה של נספה השואה מקרבת דם   )1(
ומקרבת חיתון; 

המועדים וסדר הפטירה של בני משפחת הנספה   )2(

על  הודעה  המבקש  יפרסם  צו,  למתן  בקשה  הוגשה  )ד( 
הגשת הבקשה בעיתון יומי בשפה העברית בעל תפוצה רחבה 
בישראל, והמבקש ימסור הודעה על הגשת הבקשה לכל מי 
שלפי המידע שבידו עשוי להיות יורש או בעל זכות בנכס, 

ואם המבקש הוא הטוען לזכות בנכס - גם לחברה 

להגיש  הזמנה  תכלול  )ד(  קטן  בסעיף  כאמור  הודעה  )ה( 
לוועדת הערר התנגדות לבקשה למתן צו בתוך שבועיים מיום 
הפרסום בעיתון היומי או מיום מסירת ההודעה, לפי המאוחר, 

או בתוך תקופה ארוכה יותר שקבעה ועדת הערר 

החברה תפרסם באתר האינטרנט שלה הודעה על הגשת  )ו( 
בקשה למתן צו  

הוצאות הפרסום של הודעה על הגשת בקשה למתן צו,  )ז( 
כאמור בסעיף קטן )ד(, יחולו - 

אם הבקשה למתן צו הוגשה בידי הטוען לזכות   )1(
בנכס - על מבקש הצו; 

אם הבקשה למתן צו הוגשה בידי החברה - על   )2(
הנכס שלגביו הוגשה הבקשה 

הוגשה לוועדת הערר בקשה למתן צו, תדון הוועדה  )ח( 
בבקשה ותקבע מי הם חליפיו של נספה השואה ואת חלקם 
בזכויותיו, לעניין חוק זה, לפי דין הירושה החל על העניין, 
בכפוף להוראות סעיפים קטנים )ט( ו–)י(; לשם הקביעה כאמור 
תקבע ועדת הערר את הרכב המשפחה של נספה השואה ואת 

מועדי הפטירות במשפחה וסדרן  

צו  למתן  הליך  לעניין  החלות  זה  חוק  לפי  ההוראות  )ט( 
ירושה או צו קיום צוואה לגבי נכס של נספה השואה יחולו, 
בשינויים המחויבים, גם לעניין הליך למתן צו לפי סעיף זה; 
ואולם ועדת הערר לא תהיה כפופה בהליך למתן צו לפי סעיף 
זה לסדרי הדין ולדיני הראיות הקבועים בדין הירושה החל 

על העניין או בהוראות כאמור 

רשאית  הערר  ועדת  )ח(,  קטן  סעיף  הוראות  אף  על  )י( 
להעביר בקשה למתן צו שהוגשה אליה לבית המשפט לענייני 
משפחה למחוז תל אביב, אם ראתה לנכון לעשות כן, בין 

השאר בשל מורכבות הבקשה 

צו  למתן  לבקשה  התנגדות  הערר  לוועדת  הוגשה  )יא( 
ההכרעה  את  הערר  ועדת  תעביר  )ה(,  קטן  בסעיף  כאמור 
במחלוקת לבית המשפט לענייני משפחה למחוז תל אביב 
אלא אם כן מצאה, מנימוקים שיירשמו, כי ההתנגדות אינה 
מעוררת מחלוקת מורכבת מבחינה עובדתית או משפטית וכי 

באפשרותה להכריע בה 

הרכב המשפחה של נספה השואה מקרבת דם   )1(
ומקרבת חיתון; 

המועדים וסדר הפטירה של בני משפחת הנספה   )2(

על  הודעה  המבקש  יפרסם  צו,  למתן  בקשה  הוגשה  )ד( 
הגשת הבקשה בעיתון יומי בשפה העברית בעל תפוצה רחבה 
בישראל, והמבקש ימסור הודעה על הגשת הבקשה לכל מי 
שלפי המידע שבידו עשוי להיות יורש או בעל זכות בנכס, 

ואם המבקש הוא הטוען לזכות בנכס - גם לחברה 

להגיש  הזמנה  תכלול  )ד(  קטן  בסעיף  כאמור  הודעה  )ה( 
לוועדת הערר התנגדות לבקשה למתן צו בתוך שבועיים מיום 
הפרסום בעיתון היומי או מיום מסירת ההודעה, לפי המאוחר, 

או בתוך תקופה ארוכה יותר שקבעה ועדת הערר 

החברה תפרסם באתר האינטרנט שלה הודעה על הגשת  )ו( 
בקשה למתן צו  

הוצאות הפרסום של הודעה על הגשת בקשה למתן צו,  )ז( 
כאמור בסעיף קטן )ד(, יחולו - 

אם הבקשה למתן צו הוגשה בידי הטוען לזכות   )1(
בנכס - על מבקש הצו; 

אם הבקשה למתן צו הוגשה בידי החברה - על   )2(
הנכס שלגביו הוגשה הבקשה 

הוגשה לוועדת הערר בקשה למתן צו, תדון הוועדה  )ח( 
בבקשה ותקבע מי הם חליפיו של נספה השואה ואת חלקם 
בזכויותיו, לעניין חוק זה, לפי דין הירושה החל על העניין, 
בכפוף להוראות סעיפים קטנים )ט( ו–)י(; לשם הקביעה כאמור 
תקבע ועדת הערר את הרכב המשפחה של נספה השואה ואת 

מועדי הפטירות במשפחה וסדרן  

צו  למתן  הליך  לעניין  החלות  זה  חוק  לפי  ההוראות  )ט( 
ירושה או צו קיום צוואה לגבי נכס של נספה השואה יחולו, 
בשינויים המחויבים, גם לעניין הליך למתן צו לפי סעיף זה; 
ואולם ועדת הערר לא תהיה כפופה בהליך למתן צו לפי סעיף 
זה לסדרי הדין ולדיני הראיות הקבועים בדין הירושה החל 

על העניין או בהוראות כאמור 

רשאית  הערר  ועדת  )ח(,  קטן  סעיף  הוראות  אף  על  )י( 
להעביר בקשה למתן צו שהוגשה אליה לבית המשפט לענייני 
משפחה למחוז תל אביב, אם ראתה לנכון לעשות כן, בין 

השאר בשל מורכבות הבקשה 

צו  למתן  לבקשה  התנגדות  הערר  לוועדת  הוגשה  )יא( 
ההכרעה  את  הערר  ועדת  תעביר  )ה(,  קטן  בסעיף  כאמור 
במחלוקת לבית המשפט לענייני משפחה למחוז תל אביב 
אלא אם כן מצאה, מנימוקים שיירשמו, כי ההתנגדות אינה 
מעוררת מחלוקת מורכבת מבחינה עובדתית או משפטית וכי 

באפשרותה להכריע בה 
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מצאה ועדת הערר כי התקיים האמור בסעיף קטן )יא(  )יב( 
ובאפשרותה להכריע במחלוקת, תדון ועדת הערר ותחליט 
בבקשה למתן צו ובהתנגדות לבקשה, בהתאם להוראות סעיף 

קטן )ח(  

הועברו לבית המשפט לענייני משפחה בקשה למתן צו  )יג( 
לפי סעיף קטן )י( או בקשה למתן צו והתנגדות לבקשה לפי 
סעיף קטן )יא(, ידון בית המשפט לענייני משפחה בבקשה או 
בהתנגדות, לפי העניין, ויחליט בהן לפי הוראות סעיף קטן )ח( 

הוגשה לוועדת הערר או הועברה לבית המשפט לענייני  )יד( 
משפחה בקשה למתן צו ומצאו ועדת הערר או בית המשפט 
לענייני משפחה כי ניתן צו ירושה או צו קיום צוואה לגבי אותו 
נספה השואה, או שהוגשה התנגדות לבקשה למתן צו ומגיש 
ההתנגדות הגיש לרשם לענייני ירושה בקשה למתן צו ירושה 
או צו קיום צוואה לגבי אותו נספה השואה, יורו ועדת הערר 
או בית המשפט לענייני משפחה על מחיקת הבקשה למתן צו  

ניתן צו בדבר חליפיו של נספה השואה, יעבירו ועדת  )טו( 
הערר או בית המשפט לענייני משפחה שנתנו את הצו, העתק 
מהצו לצדדים להליך ולחברה, כדי שזו תיתן את החלטתה 

בבקשה לקבלת נכס בהסתמך על הצו כאמור 

דין צו בדבר חליפיו של נספה השואה כדין החלטה  )טז( 
התשכ"ט-1969 3,  123)ב()2( לחוק המקרקעין,  כאמור בסעיף 
ולעניין הסעיף האמור יראו אותו כאילו היה צו ירושה שניתן 

לפי חוק זה "

בסעיף 34 לחוק העיקרי - 4 תיקון סעיף 34

בסעיף קטן )ב(, המילים "שאינם נכסים שמורים" - יימחקו;  )1(

בסעיף קטן )ב1(, במקום "100 מיליון שקלים חדשים" יבוא "לפחות 135 מיליון   )2(
 21 150 מיליון שקלים" ובסופו יבוא "עד ליום  2015 לפחות  שקלים חדשים ובשנת 

בדצמבר של השנה הקודמת לשנה שלגביה נקבע סכום הסיוע";

אחרי סעיף קטן )ב1( יבוא:   )3(

")ב2( החברה תקצה ותעביר בכל שנה לפחות 75% מהסכום האמור בסעיף 
קטן )ב1( ישירות לחשבונות בנק הרשומים על שמם של ניצולי השואה הזקוקים 
לכך; ואולם בשנת 2014 תעביר החברה לפחות 60% מהסכום האמור לחשבונות 

בנק כאמור  

)ב3( טרם קבלת החלטת החברה על הסכום שתקצה ועל אופן הקצאת הכספים 
כאמור בסעיף קטן )ב1(, בכל שנה ולא יאוחר מ–21 ימים לפני קבלת ההחלטה 
כאמור, תפנה החברה למשרד הרווחה והשירותים החברתיים ולמשרד לאזרחים 
ותיקים לשם קבלת עמדתם המשותפת בעניין; המשרדים כאמור יהיו רשאים 

להעביר לחברה את עמדתם המשותפת עד מועד קבלת החלטת החברה "; 

בסעיף קטן )ג(, המילים "ושאינם נכסים שמורים," - יימחקו;  )4(

סעיף קטן )ה( - בטל   )5(

ס"ח התשכ"ט, עמ' 259   3
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בסעיף 35 לחוק העיקרי - 5 תיקון סעיף 35

בסעיף קטן )ב(, בסופו יבוא "וניירות ערך";  )1(

בסעיף קטן )ג(, פסקה )3( - תימחק   )2(

בסעיף 37 לחוק העיקרי - 6 תיקון סעיף 37

בסעיף קטן )א(, במקום "אין לחברה יסוד להניח שתוגש בקשה להשבתו ליורשים   )1(
או לבעלי זכויות אחרים" יבוא "ולפי המידע שברשות החברה, לאחר שביצעה את כל 
הפעולות הנדרשות לפי חוק זה לשם איתור יורשים או בעלי זכויות אחרים באותו נכס, 

אין לחברה יסוד סביר להניח כי יאותרו יורשים או בעלי זכויות כאמור"; 

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:   )2(

")א1( החברה רשאית לממש נכס ולעשות שימוש בתמורה שהתקבלה ממכירתו 
לשם מימוש מטרותיה וביצוע תפקידיה לפי הוראות חוק זה אף אם לא מתקיימות 

לגביו הוראות סעיף קטן )א(, בכל אחד מאלה:

מתקיימים כל אלה:  )1(

המידע הקיים בידי החברה על בעל הנכס כולל, לכל היותר,  )א( 
את שם בעל הנכס ואת שם היישוב והמדינה שבהם היה מקום 

מגוריו או מקום שהותו האחרון;

טרם העברת הנכס לחברה, הנכס הוחזק בידי האפוטרופוס  )ב( 
והוא  בע"מ,  הימנותא  חברת  או  לישראל  הקיימת  הקרן  הכללי, 
הועבר לחברה בהתאם להוראות חוק זה לאחר שאותו מחזיק מצא 

כי הנכס הוא נכס של נספה השואה;

חקירה שביצעה החברה בניסיון לאתר מידע נוסף על האמור  )ג( 
בפסקת משנה )א( על בעל הנכס לא העלתה מידע שמאפשר זיהוי 
שהוא  נכס  שלגבי  ובלבד  יורשיו,  איתור  לצורך  הנכס  בעל  של 

מקרקעין כללה החקירה כאמור את כל אלה: 

פנייה לאגף רישום והסדר מקרקעין במשרד המשפטים,   )1(
לשם איתור מסמכים שיש בהם כדי להוסיף על המידע הקיים 

בידי החברה על בעל הנכס;

פנייה לרשות המקומית שבתחומיה נמצא הנכס ולרשות   )2(
המסים, לשם בדיקה אם שולמו בשל הנכס מסים או תשלומים 
אחרים על ידי בעל הנכס או מי מטעמו שאינו האפוטרופוס 

הכללי, הקרן הקיימת לישראל או חברת הימנותא בע"מ;

בדיקות נוספות הנדרשות, לדעת החברה, לזיהוי בעל   )3(
הנכס לשם איתור יורשיו;

הנכס הוא נכס מקרקעין ולא תלויה ועומדת בקשה לקבלתו לפי   )2(
הוראות פרק ד', ועל פי המסמכים שבידי החברה הנכס נרכש בעבור נספה 
השואה הרשום בחברה כבעל הזכויות בו, לאחר מותו; מימשה החברה נכס 
מקרקעין לפי פסקה זו, תמשיך החברה את החקירה לפי חוק זה בניסיון 
לאיתור היורשים או בעלי הזכויות האחרים בנכס, לשם השבת התמורה 

שקיבלה ממכירתו לידיהם בהתאם להוראות סעיף 32)2( "; 

בסעיף קטן )ב()1(, אחרי "בסעיף קטן )א(" יבוא "או )א1("    )3(

תיקון סעיף 35בסעיף 35 לחוק העיקרי - 5 

בסעיף קטן )ב(, בסופו יבוא "וניירות ערך";  )1(

בסעיף קטן )ג(, פסקה )3( - תימחק   )2(

תיקון סעיף 37בסעיף 37 לחוק העיקרי - 6 

בסעיף קטן )א(, במקום "אין לחברה יסוד להניח שתוגש בקשה להשבתו ליורשים   )1(
או לבעלי זכויות אחרים" יבוא "ולפי המידע שברשות החברה, לאחר שביצעה את כל 
הפעולות הנדרשות לפי חוק זה לשם איתור יורשים או בעלי זכויות אחרים באותו נכס, 

אין לחברה יסוד סביר להניח כי יאותרו יורשים או בעלי זכויות כאמור"; 

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:   )2(

")א1( החברה רשאית לממש נכס ולעשות שימוש בתמורה שהתקבלה ממכירתו 
לשם מימוש מטרותיה וביצוע תפקידיה לפי הוראות חוק זה אף אם לא מתקיימות 

לגביו הוראות סעיף קטן )א(, בכל אחד מאלה:

מתקיימים כל אלה:  )1(

המידע הקיים בידי החברה על בעל הנכס כולל, לכל היותר,  )א( 
את שם בעל הנכס ואת שם היישוב והמדינה שבהם היה מקום 

מגוריו או מקום שהותו האחרון;

טרם העברת הנכס לחברה, הנכס הוחזק בידי האפוטרופוס  )ב( 
והוא  בע"מ,  הימנותא  חברת  או  לישראל  הקיימת  הקרן  הכללי, 
הועבר לחברה בהתאם להוראות חוק זה לאחר שאותו מחזיק מצא 

כי הנכס הוא נכס של נספה השואה;

חקירה שביצעה החברה בניסיון לאתר מידע נוסף על האמור  )ג( 
בפסקת משנה )א( על בעל הנכס לא העלתה מידע שמאפשר זיהוי 
שהוא  נכס  שלגבי  ובלבד  יורשיו,  איתור  לצורך  הנכס  בעל  של 

מקרקעין כללה החקירה כאמור את כל אלה: 

פנייה לאגף רישום והסדר מקרקעין במשרד המשפטים,   )1(
לשם איתור מסמכים שיש בהם כדי להוסיף על המידע הקיים 

בידי החברה על בעל הנכס;

פנייה לרשות המקומית שבתחומיה נמצא הנכס ולרשות   )2(
המסים, לשם בדיקה אם שולמו בשל הנכס מסים או תשלומים 
אחרים על ידי בעל הנכס או מי מטעמו שאינו האפוטרופוס 

הכללי, הקרן הקיימת לישראל או חברת הימנותא בע"מ;

בדיקות נוספות הנדרשות, לדעת החברה, לזיהוי בעל   )3(
הנכס לשם איתור יורשיו;

הנכס הוא נכס מקרקעין ולא תלויה ועומדת בקשה לקבלתו לפי   )2(
הוראות פרק ד', ועל פי המסמכים שבידי החברה הנכס נרכש בעבור נספה 
השואה הרשום בחברה כבעל הזכויות בו, לאחר מותו; מימשה החברה נכס 
מקרקעין לפי פסקה זו, תמשיך החברה את החקירה לפי חוק זה בניסיון 
לאיתור היורשים או בעלי הזכויות האחרים בנכס, לשם השבת התמורה 

שקיבלה ממכירתו לידיהם בהתאם להוראות סעיף 32)2( "; 

בסעיף קטן )ב()1(, אחרי "בסעיף קטן )א(" יבוא "או )א1("    )3(
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 הוספת סעיפים
37א ו–37ב

אחרי סעיף 37 לחוק העיקרי יבוא:7 

"מימוש נכסים 
במקרים מיוחדים

החליטה החברה בבקשה לקבלת נכס שהוגשה לה לפי 37א  )א( 
הוראות פרק ד' כי יש להשיב נכס של נספה השואה למבקש, 
וחלף המועד להגשת ערר על החלטתה בלי שהוגש ערר או 
שהוגש ערר וועדת הערר החליטה כי יש להשיב את הנכס 
כאמור, רשאית החברה, לבקשת המבקש או בהסכמתו, לממש 
את הנכס ולהשיב למבקש את התמורה שקיבלה ממכירתו 

בהתאם להוראות סעיף 32)2( 

החברה רשאית לפנות לבית המשפט המחוזי בירושלים  )ב( 
בבקשה שיאשר לה לממש נכס מקרקעין, בכל אחד מאלה:

החברה איתרה אדם שלפי המידע שבידיה עשוי   )1(
להיות יורש של בעל הנכס, ועל אף פניותיה אליו הוא 
לא הגיש לה, בתוך חצי שנה ממועד הפנייה הראשונה 

אליו, בקשה לקבלת הנכס לפי הוראות פרק ד'; 

מתקיימים כל אלה:   )2(

החברה קיבלה החלטה בבקשה לקבלת נכס  )א( 
לפי הוראות פרק ד' בהתאם להוראות צו ירושה, 
צו קיום צוואה או צו בדבר חליפיו של נספה 
החברה  החלטת  ולפי  31א,  סעיף  לפי  השואה 
יותר מאדם אחד זכאי לזכויות בנכס או לחלקן, 
וחלף המועד להגשת ערר על החלטת החברה 
החלטת  על  ערר  שהוגש  או  ערר,  שהוגש  בלי 
החברה וועדת הערר החליטה כי יש להשיב את 

הנכס האמור;

חלק מהזכאים לקבל זכויות בנכס כאמור  )ב( 
הנכס  את  לממש  הסכימו  )א(  משנה  בפסקת 
ולקבל את תמורתו, ואולם החברה לא הצליחה 
לקבל את הסכמת כלל הזכאים לזכויות בנכס 

למימושו 

הגישה החברה בקשה לבית המשפט לפי סעיף קטן )ב(,  )ג( 
תודיע על דבר הגשת הבקשה לכל אדם שלפי המידע שבידיה 
עשוי להיות יורש או בעל זכות בנכס שבקשר אליו הוגשה הבקשה  

סעיף לפי  נכס  לממש  לחברה  המשפט  בית  אישר   )ד( 
קטן )ב()1(, ייתן לה הוראות גם לעניין העברת תמורת הנכס, 
בהתחשב, בין השאר, בזיקתו לנכס של האדם שלפי המידע 

שבידי החברה עשוי להיות יורש של בעל הנכס 

אישר בית המשפט לחברה לממש נכס לפי סעיף קטן )ב()2(,  )ה( 
תמשיך החברה את החקירה לפי חוק זה בניסיון לאיתור כלל 
היורשים או בעלי הזכויות האחרים בנכס, לצורך השבת התמורה 

שקיבלה ממכירתו לידיהם בהתאם להוראות סעיף 32)2(  

הוראת סעיף 37)ד( תחול גם על נכס שמכרה החברה לפי  )ו( 
סעיף זה 
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חזקה לגבי נכס 
של נספה השואה 

והתחייבות החברה 

ניתן אישור הדירקטוריון לפי סעיף 37)ב(, למכירת נכס 37ב  )א( 
שהועבר לחברה לפי הוראות חוק זה מהאפוטרופוס הכללי 
לאחר שמצא כי הנכס הוא נכס של נספה השואה, חזקה כי 
הנכס הוא נכס של נספה השואה לעניין כל פעולה משפטית 

הוגשה תביעה נגד מדינת ישראל בטענה כי נרשמה  )ב( 
בפנקסי המקרקעין העברה לאחר של נכס לפי הוראות פרק 
זה אף שהנכס לא היה נכס של נספה השואה, תחוב החברה 

בכל חיוב או חבות שתוטל על מדינת ישראל בשל כך "

בסעיף 39 לחוק העיקרי, המילים "ושכר החברה כאמור בסעיף 41" - יימחקו, ובסופו 8 תיקון סעיף 39
יבוא "כל עוד לא שולמו לחברה ההוצאות כאמור בסעיף זה, יהיו הן שעבוד ראשון 

על הנכס "

סעיף 41 לחוק העיקרי - בטל 9 ביטול סעיף 41

בסעיף 53)ב( לחוק העיקרי - 10 תיקון סעיף 53

ברישה, במקום "אחת לשנה ולא יאוחר משישה חודשים לאחר תום שנת הכספים"   )1(
יבוא "מדי שישה חודשים" ובמקום "בשנת הכספים שחלפה" יבוא "בששת החודשים 

שחלפו";

בפסקה )1(, במקום "מצבת הנכסים" יבוא "השבת נכסים - מצבת הנכסים";  )2(

בפסקה )2()ג(, אחרי "לאיתור יורש" יבוא "בציון הזמן שחלף" ובסופה יבוא "בציון   )3(
הזמן שחלף"; 

אחרי פסקה )2( יבוא:   )4(

")2א( פעולות לאיתור יורשים -

מצבת הנכסים במספר ובשווי שבידי החברה שלגביהם טרם אותר  )א( 
יורש, בחלוקה לסוגי הנכסים;

שווי הנכס הנמוך ביותר בכל אחד מסוגי הנכסים, שלגביו החלה  )ב( 
החברה חקירה לאיתור יורשים, למעט פעולות פרסום;";

בפסקה )4(, אחרי "אופן הסיוע" יבוא "וכן עמדתם המשותפת של משרדי הממשלה   )5(
כאמור בסעיף 34)ב3(, ואם נדחתה עמדתם - את תגובת החברה לעמדה ";

אחרי פסקה )4( יבוא:   )6(

פעולות לאיתור נכסים, ובכלל זה שיעורי השלמת החקירה באזורים שונים   )5("
במדינה " 

בסעיף 56 לחוק העיקרי - 11 תיקון סעיף 56

סעיף קטן )א( - בטל;   )1(

והמילים  ואינם"  שמורים  "נכסים  המילים  "יתרת",  המילה  )ב(,  קטן  בסעיף   )2(
"ומהנכסים השמורים" - יימחקו 

בסעיף 60)א( לחוק העיקרי, במקום "במשך תקופה של חמש עשרה שנים" יבוא "עד יום 12 תיקון סעיף 60
י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 2017("  

בסעיף 62 לחוק העיקרי - 13 תיקון סעיף 62

בסעיף קטן )ב()3(, המילים "שאינם נכסים שמורים," - יימחקו;  )1(

חזקה לגבי נכס 
של נספה השואה 

והתחייבות החברה 

ניתן אישור הדירקטוריון לפי סעיף 37)ב(, למכירת נכס 37ב  )א( 
שהועבר לחברה לפי הוראות חוק זה מהאפוטרופוס הכללי 
לאחר שמצא כי הנכס הוא נכס של נספה השואה, חזקה כי 
הנכס הוא נכס של נספה השואה לעניין כל פעולה משפטית 

הוגשה תביעה נגד מדינת ישראל בטענה כי נרשמה  )ב( 
בפנקסי המקרקעין העברה לאחר של נכס לפי הוראות פרק 
זה אף שהנכס לא היה נכס של נספה השואה, תחוב החברה 

בכל חיוב או חבות שתוטל על מדינת ישראל בשל כך "

בסעיף 39 לחוק העיקרי, המילים "ושכר החברה כאמור בסעיף 41" - יימחקו, ובסופו 8 
יבוא "כל עוד לא שולמו לחברה ההוצאות כאמור בסעיף זה, יהיו הן שעבוד ראשון 

על הנכס "

תיקון סעיף 39

ביטול סעיף 41סעיף 41 לחוק העיקרי - בטל 9 

תיקון סעיף 53בסעיף 53)ב( לחוק העיקרי - 10 

ברישה, במקום "אחת לשנה ולא יאוחר משישה חודשים לאחר תום שנת הכספים"   )1(
יבוא "מדי שישה חודשים" ובמקום "בשנת הכספים שחלפה" יבוא "בששת החודשים 

שחלפו";

בפסקה )1(, במקום "מצבת הנכסים" יבוא "השבת נכסים - מצבת הנכסים";  )2(

בפסקה )2()ג(, אחרי "לאיתור יורש" יבוא "בציון הזמן שחלף" ובסופה יבוא "בציון   )3(
הזמן שחלף"; 

אחרי פסקה )2( יבוא:   )4(

")2א( פעולות לאיתור יורשים -

מצבת הנכסים במספר ובשווי שבידי החברה שלגביהם טרם אותר  )א( 
יורש, בחלוקה לסוגי הנכסים;

שווי הנכס הנמוך ביותר בכל אחד מסוגי הנכסים, שלגביו החלה  )ב( 
החברה חקירה לאיתור יורשים, למעט פעולות פרסום;";

בפסקה )4(, אחרי "אופן הסיוע" יבוא "וכן עמדתם המשותפת של משרדי הממשלה   )5(
כאמור בסעיף 34)ב3(, ואם נדחתה עמדתם - את תגובת החברה לעמדה ";

אחרי פסקה )4( יבוא:   )6(

פעולות לאיתור נכסים, ובכלל זה שיעורי השלמת החקירה באזורים שונים   )5("
במדינה " 

תיקון סעיף 56בסעיף 56 לחוק העיקרי - 11 

סעיף קטן )א( - בטל;   )1(

והמילים  ואינם"  שמורים  "נכסים  המילים  "יתרת",  המילה  )ב(,  קטן  בסעיף   )2(
"ומהנכסים השמורים" - יימחקו 

בסעיף 60)א( לחוק העיקרי, במקום "במשך תקופה של חמש עשרה שנים" יבוא "עד יום 12 
י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 2017("  

תיקון סעיף 60

תיקון סעיף 62בסעיף 62 לחוק העיקרי - 13 

בסעיף קטן )ב()3(, המילים "שאינם נכסים שמורים," - יימחקו;  )1(
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אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:  )2(

")ב1( לא הוחל בפירוק החברה לפי הוראות סעיף 60)א(, יגיש היועץ המשפטי 
לממשלה בקשה לפירוקה לפי סעיף קטן )ב()1( "

בסעיף 63)א()1( לחוק העיקרי, המילים "שאינם נכסים שמורים" - יימחקו 14 תיקון סעיף 63

בסעיף 64 לחוק העיקרי - 15 תיקון סעיף 64

בסעיף קטן )א(, המילים "הנכסים השמורים ויתרת" - יימחקו, ואחרי "מהתקציב   )1(
השוטף של החברה" יבוא "המנוהלים בנפרד לפי סעיף 56)ב( )בסעיף זה - הנכסים 

המנוהלים בנפרד(";

במקום סעיפים קטנים )ב( ו–)ג( יבוא:   )2(

לפי ")ב( לקבלם  בקשה  ועומדת  שתלויה  בנפרד  המנוהלים  הנכסים   )1(
הוראות פרק ד', יועברו עם פירוק החברה לניהול האפוטרופוס הכללי 
לתקופה של חמש שנים ויחולו עליהם ההוראות לפי חוק האפוטרופוס 
הכללי כאילו היו נכסים עזובים שהוגשו לגביהם בקשות שחרור לפי אותו 

חוק  

האפוטרופוס הכללי ייזום הליך של חקירה ובדיקה ויפעל בשקידה    )2(
סבירה לאיתור בעלי הזכויות בנכס שהועבר לניהולו לפי פסקה )1( במטרה 
להשיב את הנכס לבעלי הזכויות בו, ובכלל זה יבצע את כל הפעולות 

המנויות להלן בתוך שנתיים מיום העברת הנכס לניהולו:

בשפה  יומיים  עיתונים  בשני  חודשים  שישה  מדי  יפרסם  )א( 
העברית בעלי תפוצה רחבה בישראל, ובאתר האינטרנט של משרד 
המשפטים, הודעה הכוללת את פרטי הנכס, ובכלל זה את סוג הנכס 

ואת שמו של בעל הזכויות האחרון בנכס;

יבצע את כל הפעולות המנויות בתוספת הרביעית לגבי הנכס,  )ב( 
אלא אם כן מצא לגבי פעולה מסוימת כי הפעולה בוצעה בעבר 
בידי החברה או שאין בה כדי לתרום לאיתור בעלי הזכויות בנכס 
או שאין הצדקה לביצוע הפעולה מנימוקים אחרים, בהתחשב בין 

השאר בעלויות קבלת המידע ובשוויו של הנכס 

לשם הפעלת סמכויותיו לפי חוק האפוטרופוס הכללי בקשר לנכסים   )3(
שהועברו לניהולו לפי סעיף קטן זה, רשאי האפוטרופוס הכללי להשלים 
כל פעולה שנעשתה בידי החברה לשם איתור היורשים או בעלי הזכויות 

האחרים בנכסים כאמור והשבת הנכסים לידיהם 

דחה האפוטרופוס הכללי בקשה לשחרור שהוגשה לגבי נכס שהועבר   )4(
אליו בהתאם להוראות פסקה )1(, יועבר הנכס, ואם היה הנכס מקרקעין 
- תועבר התמורה שתתקבל ממכירתו, בקיזוז ההוצאות שהוצאו בשל 
הנכס בתקופת ניהולו למטרת סיוע לניצולי השואה הזקוקים לכך, אף אם 
)1(, ובלבד שטרם המכירה ביצע  טרם חלפה התקופה האמורה בפסקה 
)2( לשם איתור  האפוטרופוס הכללי את כל הפעולות המנויות בפסקה 

בעלי הזכויות בנכס 

נכסים שהועברו לאפוטרופוס הכללי לפי פסקה )1( ונותרו בניהולו   )5(
לניצולי  סיוע  למטרת  יועברו  פסקה,  באותה  האמורה  התקופה  בתום 

השואה הזקוקים לכך 
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הנכסים המנוהלים בנפרד שהוראות סעיף קטן )ב()1( אינן חלות עליהם  )ג( 
יוקנו לחברה עם פירוקה, והמפרק יפעל למימושם ולחלוקת התמורה שתתקבל 
החברה  פירוק  נעשה  לכך;  הזקוקים  השואה  לניצולי  סיוע  למטרת  ממכירתם 
בדרך של פירוק מרצון, יפנה המפרק לבית המשפט בבקשה מיוחדת לקבלת 
אישור להעברת הכספים למטרה כאמור בהתאם לכללים שנקבעו לפי סעיף 

קטן )ג1(  

שר המשפטים, בהסכמת שר האוצר, שר הרווחה והשירותים החברתיים  )ג1( 
והשר לאזרחים ותיקים, יקבע כללים לעניין העברת הנכסים למטרת סיוע לניצולי 
)ב()4( ו–)5( ו–)ג(, ואולם לא ישמשו  השואה הזקוקים לכך לפי סעיפים קטנים 
הנכסים לתשלום גמלה או קצבה שמגיעה בדין לניצולי השואה מהמדינה או 

לתשלום מענק אחר מהמדינה שניתנו לניצולי השואה במועד מוקדם יותר ";

סעיף קטן )ד( - בטל     )3(

אחרי סעיף 64 לחוק העיקרי יבוא: 16 הוספת סעיף 64א

"התחייבות המדינה 
לאחר תום תקופת 

פעילות החברה 

הוכיח אדם לאחר תום תקופת פעילות החברה, כי הוא יורש 64א 
אחר בנכס של נספה השואה שנוהל בידי  או בעל זכויות 
את שוויו  מהמדינה  החברה, יהיה אותו אדם זכאי לקבל 
של הנכס כפי שהיה ביום שבו הועבר על ידי החברה לאחר, 
ואם מומש הנכס בידי החברה - את התמורה שהתקבלה 
חוק  לפי  וריבית  הצמדה  הפרשי  בצירוף  והכול  ממכירתו, 
פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961  4, ובקיזוז ההוצאות 

שהוצאו בשל הנכס בתקופת ניהולו " 

בסעיף 65 לחוק העיקרי -17 תיקון סעיף 65

בסעיף קטן )ד(, במקום הסיפה החל במילים "אין באמור" יבוא "בשינויים אלה:  )1(

סעיף 272)א( לחוק החברות יחול גם על התקשרות עם נושא משרה שאינו   )1(
דירקטור באשר לתנאי כהונתו והעסקתו;

הוראות סעיפים 272)ג( ו–)ג1(, 273)ב(, 275)ג1( ו–279 לחוק החברות לא יחולו   )2(
על החברה;

בכל מקום שבו נדרש אישור ועדת התגמול יראו כאילו נדרש אישור ועדת   )3(
הביקורת "; 

אחרי סעיף קטן )ד( יבוא:   )2(

אין בהוראות סעיף קטן )ד( כדי לגרוע מתחולת הוראות סעיפים 10 ו–13  ")ה( 
לחוק הנאמנות כאמור בסעיף 53 "

בסעיף 74 לחוק העיקרי - 18 תיקון סעיף 74

"בידי  ואחרי  הכללי"  לאפוטרופוס  "או  יבוא  "לחברה"  אחרי  )א(,  קטן  בסעיף   )1(
החברה" יבוא "או האפוטרופוס הכללי";

בסעיף קטן )א1( -   )2(

ברישה, במקום "מימשה החברה" יבוא "מימשו החברה או האפוטרופוס  )א( 
הכללי", במקום "והחברה, החליטה" יבוא "והחברה, האפוטרופוס הכללי או 
המדינה החליטו" ובמקום "בסעיף 22 או 26" יבוא "בסעיפים 22, 26, 64 או 64א"; 

הנכסים המנוהלים בנפרד שהוראות סעיף קטן )ב()1( אינן חלות עליהם  )ג( 
יוקנו לחברה עם פירוקה, והמפרק יפעל למימושם ולחלוקת התמורה שתתקבל 
החברה  פירוק  נעשה  לכך;  הזקוקים  השואה  לניצולי  סיוע  למטרת  ממכירתם 
בדרך של פירוק מרצון, יפנה המפרק לבית המשפט בבקשה מיוחדת לקבלת 
אישור להעברת הכספים למטרה כאמור בהתאם לכללים שנקבעו לפי סעיף 

קטן )ג1(  

שר המשפטים, בהסכמת שר האוצר, שר הרווחה והשירותים החברתיים  )ג1( 
והשר לאזרחים ותיקים, יקבע כללים לעניין העברת הנכסים למטרת סיוע לניצולי 
)ב()4( ו–)5( ו–)ג(, ואולם לא ישמשו  השואה הזקוקים לכך לפי סעיפים קטנים 
הנכסים לתשלום גמלה או קצבה שמגיעה בדין לניצולי השואה מהמדינה או 

לתשלום מענק אחר מהמדינה שניתנו לניצולי השואה במועד מוקדם יותר ";

סעיף קטן )ד( - בטל   )3(  

הוספת סעיף 64אאחרי סעיף 64 לחוק העיקרי יבוא: 16 

"התחייבות המדינה 
לאחר תום תקופת 

פעילות החברה 

הוכיח אדם לאחר תום תקופת פעילות החברה, כי הוא יורש 64א 
בידי  או בעל זכויות אחר בנכס של נספה השואה שנוהל 
החברה, יהיה אותו אדם זכאי לקבל מהמדינה את שוויו 
של הנכס כפי שהיה ביום שבו הועבר על ידי החברה לאחר, 
ואם מומש הנכס בידי החברה - את התמורה שהתקבלה 
חוק  לפי  וריבית  הצמדה  הפרשי  בצירוף  והכול  ממכירתו, 
פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961  4, ובקיזוז ההוצאות 

שהוצאו בשל הנכס בתקופת ניהולו " 

תיקון סעיף 65בסעיף 65 לחוק העיקרי -17 

בסעיף קטן )ד(, במקום הסיפה החל במילים "אין באמור" יבוא "בשינויים אלה:  )1(

סעיף 272)א( לחוק החברות יחול גם על התקשרות עם נושא משרה שאינו   )1(
דירקטור באשר לתנאי כהונתו והעסקתו;

הוראות סעיפים 272)ג( ו–)ג1(, 273)ב(, 275)ג1( ו–279 לחוק החברות לא יחולו   )2(
על החברה;

בכל מקום שבו נדרש אישור ועדת התגמול יראו כאילו נדרש אישור ועדת   )3(
הביקורת "; 

אחרי סעיף קטן )ד( יבוא:   )2(

אין בהוראות סעיף קטן )ד( כדי לגרוע מתחולת הוראות סעיפים 10 ו–13  ")ה( 
לחוק הנאמנות כאמור בסעיף 53 "

תיקון סעיף 74בסעיף 74 לחוק העיקרי - 18 

"בידי  ואחרי  הכללי"  לאפוטרופוס  "או  יבוא  "לחברה"  אחרי  )א(,  קטן  בסעיף   )1(
החברה" יבוא "או האפוטרופוס הכללי";

בסעיף קטן )א1( -   )2(

ברישה, במקום "מימשה החברה" יבוא "מימשו החברה או האפוטרופוס  )א( 
הכללי", במקום "והחברה, החליטה" יבוא "והחברה, האפוטרופוס הכללי או 
המדינה החליטו" ובמקום "בסעיף 22 או 26" יבוא "בסעיפים 22, 26, 64 או 64א"; 

ס"ח התשכ"א, עמ' 162   4
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בפסקה )2(, אחרי "לחברה" יבוא "או לאפוטרופוס הכללי";  )ב( 

בפסקה )3(, במקום "החברה תשיב" יבוא "החברה, האפוטרופוס הכללי או  )ג( 
המדינה ישיבו";

אחרי סעיף קטן )א1( יבוא:  )3(

")א2( במימוש נכסים של נספי השואה לפי הוראות חוק זה על ידי החברה 
או האפוטרופוס הכללי יופטרו הנכסים מחובות מס הרכוש, ככל שהם חלים 
לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961 5; על אף האמור, אותר יורש 
או בעל זכויות אחר בנכס לאחר מימוש כאמור, והחברה, האפוטרופוס הכללי 
או המדינה החליטו להשיב את תמורתו של הנכס כאמור בסעיף 22, 26, 64 או 
64א, יבוטל הפטור כאמור ויחולו הוראות סעיף קטן )א1(, בשינויים המחויבים, 

גם לעניין מס רכוש 

)א3( הוראות סעיפים קטנים )א1( ו–)א2( סיפה יחולו גם לגבי תמורתו של נכס 
שמומש בהתאם להוראות סעיף 37א)א( או )ב( "

בסעיף 79)ב( לחוק העיקרי - 19 תיקון סעיף 79

אחרי פסקה )1( יבוא:  )1(

")1א( להתקין תקנות לעניין מסירה והמצאה של הודעות לפי חוק זה ";

במקום פסקה )4( יבוא:   )2(

לאחר התייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת החוקה, להגדיל את הסכום   )4("
שתעביר החברה לניצולי השואה הזקוקים לכך כאמור בסעיף 34)ב1( "

תיקון חוק מיסוי 
מקרקעין )שבח 

ורכישה( - מס' 77

בחוק מיסוי מקרקעין )שבח, מכירה ורכישה(, התשכ"ג-1963 6, בסעיף 3, המילים "או 20 
לגוף שנקבע לפי סעיף 64)ג( לאותו חוק, לפי אותו חוק" - יימחקו  

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ני לב י  פ י צ
שרת המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

ס"ח התשכ"א, עמ' 100   5

ס"ח התשכ"ג, עמ' 156; התשע"ג, עמ' 154   6
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חוק ההגבלים העסקיים )תיקון מס' 15(, התשע"ד-2014*

בחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 1, אחרי סעיף 44 יבוא:1 הוספת סעיף 44א

"בדיקות לגבי רמת 
התחרות בענפים 

שונים 

הממונה רשאי לערוך בדיקות לגבי רמת התחרות בענפי 44א  )א( 
משק שונים, לרבות בחינת קיומם של כשלים בתחרות וחסמים 
לתחרות, וכן רשאי הוא למסור את המסקנות המנומקות של 
בדיקותיו ואת המלצותיו לשר שנושא הבדיקה הוא בתחום 
אחריותו ולשר האוצר, ובענף שהסדרתו לפי דין היא בתחום 

אחריותו של גוף אחר - גם למי שעומד בראש אותו גוף 

הממונה יפרסם את מסקנות בדיקותיו באתר האינטרנט  )ב( 
של הרשות ובכל דרך אחרת שימצא לנכון "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ט נ ב י  תל פ נ
שר הכלכלה

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר )מס' 47(, התשע"ד-2014*

בפקודת בתי הסוהר ]נוסח חדש[, התשל"ב-1971  1 )להלן - הפקודה(, בסעיף 1, בהגדרה 1  תיקון סעיף 1
"חפץ אסור", בסופה יבוא "למעט חפץ שהכנסתו אושרה בידי מנהל בית הסוהר או 
סגנו או קצין שמנהל בית הסוהר הסמיך לכך ושדרגתו אינה פחותה מדרגת רב כלאי;" 

בסעיף 52 לפקודה -2 תיקון סעיף 52

האמור בו יסומן ")א(", ובו, המילים "או קנס 450 לירות" - יימחקו;  )1(

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:  )2(

על אף האמור בסעיף קטן )א( - ")ב( 

העושה אחד מאלה, במישרין או בעקיפין, דינו - מאסר חמש שנים:  )1(

מכניס, מעביר או זורק חפץ אסור מסוכן אל תוך בית סוהר; )א( 

מניח חפץ אסור מסוכן בתוך בית סוהר; )ב( 

מעביר חפץ אסור מסוכן לאסיר או מאסיר לאדם אחר; )ג( 

אסיר המחזיק בחפץ אסור מסוכן; )ד( 

חוק ההגבלים העסקיים )תיקון מס' 15(, התשע"ד-2014*

הוספת סעיף 44אבחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 1, אחרי סעיף 44 יבוא:1 

"בדיקות לגבי רמת 
התחרות בענפים 

שונים 

הממונה רשאי לערוך בדיקות לגבי רמת התחרות בענפי 44א  )א( 
משק שונים, לרבות בחינת קיומם של כשלים בתחרות וחסמים 
לתחרות, וכן רשאי הוא למסור את המסקנות המנומקות של 
בדיקותיו ואת המלצותיו לשר שנושא הבדיקה הוא בתחום 
אחריותו ולשר האוצר, ובענף שהסדרתו לפי דין היא בתחום 

אחריותו של גוף אחר - גם למי שעומד בראש אותו גוף 

הממונה יפרסם את מסקנות בדיקותיו באתר האינטרנט  )ב( 
של הרשות ובכל דרך אחרת שימצא לנכון "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ט נ ב י  תל פ נ
שר הכלכלה

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר )מס' 47(, התשע"ד-2014*

בפקודת בתי הסוהר ]נוסח חדש[, התשל"ב-1971  1 )להלן - הפקודה(, בסעיף 1, בהגדרה 1  
"חפץ אסור", בסופה יבוא "למעט חפץ שהכנסתו אושרה בידי מנהל בית הסוהר או 
סגנו או קצין שמנהל בית הסוהר הסמיך לכך ושדרגתו אינה פחותה מדרגת רב כלאי;" 

תיקון סעיף 1

תיקון סעיף 52בסעיף 52 לפקודה -2 

האמור בו יסומן ")א(", ובו, המילים "או קנס 450 לירות" - יימחקו;  )1(

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:  )2(

על אף האמור בסעיף קטן )א( - ")ב( 

העושה אחד מאלה, במישרין או בעקיפין, דינו - מאסר חמש שנים:  )1(

מכניס, מעביר או זורק חפץ אסור מסוכן אל תוך בית סוהר; )א( 

מניח חפץ אסור מסוכן בתוך בית סוהר; )ב( 

מעביר חפץ אסור מסוכן לאסיר או מאסיר לאדם אחר; )ג( 

אסיר המחזיק בחפץ אסור מסוכן; )ד( 

התקבל בכנסת ביום י"ז באדר ב' התשע"ד )19 במרס 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 762, מיום י"ח בסיוון התשע"ג )27 במאי 2013(, עמ' 364 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 21, עמ' 459; ס"ח התשע"ד, עמ' 391   1

התקבל בכנסת ביום י"ז באדר ב' התשע"ד )19 במרס 2014(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 702, מיום ז' בתמוז התשע"ב )27 ביוני 2012(, עמ' 984, עמ' 993 

ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התשע"ד, עמ' 412   1
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העושה אחד מאלה, במישרין או בעקיפין, דינו - מאסר שלוש שנים:  )2(

מכניס, מעביר או זורק ציוד קצה רט"ן אל תוך בית סוהר; )א( 

מניח ציוד קצה רט"ן בתוך בית סוהר; )ב( 

מעביר ציוד קצה רט"ן לאסיר או מאסיר לאדם אחר; )ג( 

מאפשר את השימוש בציוד קצה רט"ן בתוך בית סוהר, לרבות  )ד( 
על ידי מימון; 

אסיר המחזיק בציוד קצה רט"ן; )ה( 

העושה פעולה כאמור בפסקאות )1( או )2(, במטרה להביא לסיכון חיי   )3(
אדם, לגרום חבלה חמורה לאדם, לפגוע בביטחון המדינה או לסייע לארגון 
טרור, דינו - מאסר עשר שנים; לעניין זה, "במטרה" - לרבות תוך ראייה 
מראש את אחת או יותר מהאפשרויות המפורטות בפסקה זו כאפשרות 

קרובה לוודאי 

בסעיף זה - )ג( 

"חפץ אסור מסוכן" - חפץ אסור שבשל טיבו או מהותו הכנסתו לבית הסוהר, 
העברתו לאסיר או העברתו מאסיר לאדם אחר, עלולה לסכן חיי אדם או 
לפגוע בבריאותו, להביא לגרימת חבלה חמורה לאדם, לפגוע בביטחון 
המדינה או לסייע לבריחה מבית הסוהר, וכן חפץ שביכולתו לייצר חפץ 

כאמור;

"ציוד קצה רט"ן" - ציוד בזק כמשמעותו לפי חוק התקשורת )בזק ושידורים(, 
התשמ"ב-1982  2, נישא או מיטלטל, המתחבר או המיועד להתחבר אל 
מערכת של מיתקני אלחוט שבאמצעותה ניתנים שירותי רדיו טלפון נייד 
לציבור, לרבות כל חלק של ציוד כאמור, כגון כרטיס sim, כרטיס זיכרון, 

אנטנה, סוללה ומטען "   

תיקון תקנות ההגנה 
)שעת חירום(

בתקנות ההגנה )שעת חירום(, 1945  3, בתקנה 134)1(, פסקה )ה( - תימחק 3 
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ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י י ט ש ל ד א ל  א ו י י  ל ו  י
יושב ראש הכנסת

ס"ח התשמ"ב, עמ' 218   2

ע"ר 1945, תוס' 2, עמ' )ע( 855, )א( 1055   3
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