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הצעת חוק נכסים של נםפי השואה)השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה(,התשס״ה324 ...2004-

מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:
מבוא
במדינת ישראל נמצאים כיום נכסים אשר היו בבעלותם של אנשים שנספו בשואה ואשר יורשיהם או
בעלי הזכויות בהם טרם אותרו והנכסים טרם הושבו להם )להלן  -נכסים של גספי השואה(.
בין הנכסים כאמור נכסי נדל״ן ,מיטלטלין ,כספים ,פיקדונות ,ניירות ערך ,פוליסות ביטוח וזכויות
שונות.
הנכסים של נםפי השואה ,חלקם מנוהלים כיום כ״נכםים עזובים״ בידי האפוטרופוס הכללי או בידי אדם
אחר זולתו )להלן  -אדם מנהל( לפי הוראות חוק האפוטרופוס הכללי ,התשל״ח) 1978-להלן  -חוק
האפוטרופוס הכללי( ,וחלקם מנוהלים או מוחזקים בידי גורמים פרטיים או ציבוריים וטרם הועברו לניהולו של
האפוטרופוס הכללי.
אשר לנכסים המנוהלים לפי חוק האפוטרופוס הכללי  -ביום מנוהלים בידי האפוטרופוס הכללי נכסים
עזובים של כ־7,000ו נעדרים .מסריקת הנכסים עולה כי קיימת סבירות שכ־ 2,500מהם נכסים של נספי
השואה.
בין הנכסים האמורים נמצאים גם נכסים שהיו בבעלות אזרחי גרמניה ואירופה הכבושה אשר הוחרמו
בתחילת מלחמת העולם השניה בידי הממונה הבריטי על רכוש האויב ,והוקנו לו ,לפי פקודת המסחר עם
האויב .1939 ,חלק גדול מהרכוש שאליו התייחסה הפקודה האמורה היה השקעות שהשקיעו יהודים מגרמניה
ושאר מדינות אירופה ,בארץ ישראל והוא כלל נכסי נדל״ן ,השקעות בבנקים ארץ ישראליים ועוד .לימים
התברר כי רבים מבעלי הרכוש שהוחרם כרכוש ״אויב״ לפי אותה פקודה היו יהודים שנספו בשואה .הנכסים
אשר עברו לבעלוחו של הממונה הבריטי על רכוש האויב הועברו לאחר מאמצים למדינת ישראל  -אל
הממונה הישראלי על רכוש ״האויב״ במשרד האוצר ,ובשנת  1978הם חדלו על פי דין מלהיות מוקנים לממונה
והועברו לניהולו של האפוטרופוס כ״נכסים עזובים״ לכל דבר ,לפי סעיף  21לחוק האפוטרופוס הכללי.
נכסים נוספים המנוהלים לפי חוק האפוטרופוס הכללי הם נכסים שלגביהם נתן בית משפט צו ניהול
לאדם או תאגיד זולת האפוטרופוס הכללי ,ושעליהם חלות בשינויים המחויבים ,אותן הוראות החלות על
האפוטרופוס הכללי ,בדבר נכס עזוב.
אשר לנכסים שאינם מנוהלים לפי חוק האפוטרופוס הכללי  -יש ,באמור ,נכסים שיש יסוד להניח כי
בעליהם נספו בשואה ,המוחזקים או מנוהלים בידי גורמים ציבוריים ופרטיים שונים ,אשר עד היום הם לא
הושבו ליורשיהם של הנספים ואף לא דווח עליהם לאפוטרופוס הכללי והם לא עברו לניהולו כ״נכםים
עזובים״.
על חלק מהנכסים דווח במשך השנים לאפוטרופוס הכללי והם הועברו לניהולו כ״נבסים עזובים״.
בשנת  1964נחקק החוק להגנת רכוש מופקד ,התשכ״ה964-ו ,אשר אחת ממטרותיו היתה לגרום לכך

שנכסים של נספי השואה שהוחזקו או שנוהלו בידי אחרים מכוח הרשאות שקיבלו מהבעלים ,יועברו לניהולו
של האפוטרופוס הכללי ויושבו לבעלים שיימצאו על ידו.

ואולם למרות החקיקה הקיימת ,יש עדיין נכסים שלא הועברו עד היום לניהולו של האפוטרופוס הכללי,
וגם אל נכסים אלה מכוון החוק המוצע.
לצורך איתור נכסים אלה אף הוקמה בכנסת ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא איתור והשבת נכסים של
נספי השואה ,בראשותה של ח״כ קולט אביטל ,אשר עוסקתיבשנים האחרונות בבדיקה מקיפה לאיתור נכסים
של נספי השואה הנמצאים בידי בנקים בישראל ונכסי נדל״ן הנמצאים בידי גורמים שונים.
חוק האפוטרופוס הכללי מאפשר כבר היום למי שטוען לזכויות בנכס עזוב לפנות לאפוטרופוס הכללי
ולהוכיח את זכותו.
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ואולם מעטות הפניות לאפוטרופוס הכללי בהקשר של נכסים של נטפי השואה ומעטים
המקרים שבהם משוחררים נכסים כאמור המנוהלים על ידו .הדבר נובע ,בין השאר ,מכך
שבשואה נכרתו משפחות ואף קהילות שלמות ,ואבדו מסמכים וידע רב הנוגע לנספים
בשואה ולנכסיהם .חלק גדול מן השאירים החיים היום היו קטינים בעת השואה ,וחלקם אף
לא זכו להכיר את קרוביהם אשר נספו.
עוד יצוין בי חוק האפוטרופוס הכללי אינו מבחין ,בדרך הטיפול שנקבעה בו ,בין יורשי
הנספים בשואה לבין כל אדם הטוען לזכות בנכס עזוב .כמו כן ,אין כיום חובה בחוק על
האפוטרופוס הכללי לפעול מיזמתו לאיתורם של נכסים עזובים או ליזום פעולות לאיתור של
בעלי הזכויות בהם.
לאור מיעוטן של הבקשות המוגשות לאפוטרופוס הכללי לקבלת נכסים עזובים
ומיעוטם של המקרים שבהם מושבים נכסים לבעלי הזכויות בהם ,מונחים הנכסים בלא
שימוש ,כבר עשרות שנים .חלק קטן מהנכסים עבר לקנין המדינה לפי סעיף )15ג( לחוק
האפוטרופוס הכללי ,זאת תוך שמירת הזכות לבעלי זכויות בנכם שיימצאו מאוחר יותר,
לתבוע את הנכסים או את שוויים מהמדינה.
החוק המוצע נועד ,כפי שנקבע בסעיף )1ו( ,להביא להגברת הפעולות להשבת נכסים
של נםפי דןשואה הנמצאים בישראל ,לידי יורשיהם של הנספים בשואה או לירי בעלי
זכויות אחרים בהם )להלן  -היורשים( .זאת באמצעות חברה שתוקם במיוחד לשם כך,
כמפורט בפרק ב׳ לחוק המוצע ,אשר לקניינה יועברו כלל הנכסים של נספי השואה
הנמצאים בישראל ,ואשר עליה יוטל ליזום ולבצע פעולות לאיתורם של נכסים של נספי
השואה הנמצאים.בישראל ,לאיתור יורשיהם ,ולהשבת הנכסים ליורשים שיאותרו.
כמו כן ,לגבי אותם נכסים שלא יימצאו יורשיהם ,למרות הפעולות המיוחדות שייעשו
לשם כך ,קובע החוק המוצע ,בסעיף ו) ,(2כי הם ישמשו למטרות סיוע לניצולי שואה החיים
בישראל והזקוקים לכך.
מדינת ישראל מחויבות ערכית ,מוסרית ואנושית לסייע לאנשים אלה ככל דרך
אפשרית.
מטרות נוספות שלשמן ישמשו הכספים על פי המוצע הן פעולות להנצחת וכר השואה,
הנחלתו לדורות הבאים והנצחת זכרם של הנספים בשואה.
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פרק אי :פרשנות
מטרות החוק

ו.

הגדרות

.2

מטרותיו של חוק זה הן:
)ו(

לפעול להגברת הפעולות לאיתור נכסים הנמצאים בישראל ,שיש יסוד להניח

בי בעליהם נספו בשואה ,ולאיתור יורשים ובעלי זכויות אחרים בנכסים כאמור
המנוהלים או המוחזקים על ידי האפוטרופוס הכללי או אדם אחר ,ולהשיב נכסים
אלה ליורשים ולבעלי הזכויות שאותרו:
)(2

להביא לכך שנכסים כאמור בפסקה )ו( ,אשר היורשים ובעלי הזכויות האחרים

בהם לא אותרו ,למרות מאמצים שנעשו לאיתורם ,ישמשו למטרות סיוע לניצולי
שואה ועריכת פעולות להנצחת זכר השואה ,הנחלתו לדורות הבאים והנצחת זכרם
של הנספים בשואה.
בחוק זה -

״אדם מנהל״  -ארם המנהל נכס לפי סעיף  8לחוק האפוטרו?ום הכללי:
״האפוטרופוס הכללי״  -כמשמעותו בחוק האפוטרופוס הכללי;
״הוועדה המייעצת״ -הוועדה שמונתה לפי הוראות סעיף ;50
״החברה״  -החברה שהקימה הממשלה לשם ביצוע מטרות חוק זה ,לפי הוראות סעיף ;3
״הפרשי הצמדה״ ,לגבי תקופה כלשהי  -תוספת לסכום לפי שיעור העליה של המדד מן
המדד שפורסם לאחרונה לפני תחילת התקופה עד המדד שפורסם לאחרונה לפני תום
התקופה:
״חוק האפוטרופוס הכללי״  -חוק האפוטרופוס הכללי ,התשל״ח; 1978-
י

״חוק החברות״  -חוק החברות ,התשנ״ט; 1999-
ג

״חוק החברות הממשלתיות״  -חוק החברות הממשלתיות ,התשל״ה5-ד9ו ;
5

״חוק הנאמנות״  -חוק הנאמנות ,התשל״ט; 1979-
4

״יום התחילה״  -יום תחילתו של חוק זה•,
״מדד״  -מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,ולגבי התקופה
שקדמה לשנח  - 1951המדד שקבע שר האוצר לפי סעיף  88לפקודת מס הכנסה ;
5

״נכס״  -מקרקעין ,מיטלטלין וזכויות ,לרבות כספים וניירות ערך כמשמעותם בחוק
החברות•,

דברי
סעיף( 2
והתוספת

הסבר

להגדרות ״נכס״ ו״נכס של נספה השואה״,
ולתוספת -

הגדרות אייה כוללות הן את הנכסים המנוהלים
בידי האפוטרופוס הכללי וארם מנהל והן נכסים שבידי
גורמים פרטיים וציבוריים ,כמפורט במבוא להצעת
החוק ,והן מתייחסות לנכסים הנמצאים בישראל בלבד.

הגדרות אלה קובעות את מעגל הנכסים
שאליהם מתייחס החוק המוצע ,ואשר יועברו לקנין
החברה ,בהתאם להוראותיו.

2
5

5

סייח התשנ״ט ,עמי .189
ם״ח התשל״ח ,עמי .61
ם״ח התשל״ה ,עמי .132
סייח התשל״ט ,עמי  28ו.
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמי  :120התשס״ד ,עמי ....
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״נכס של נספה השואה״  -נכס שמתקיים בו אחד מאלה ,וכן נכס שהוא תמורתו •של נכס
י׳

כאמור:
הוא נמצא בישראל ובעל הזכויות האחרון בו ,הידוע ,הוא אדם שמקום שהותו

)(1

י האחרון הידוע היה בחבל ארץ ,אשר ביום י״ז באלול התרצ״ט )ו בספטמבר  (1939היה
שייך למדינה מהמדינות המפורטות בתוספת ,ולא ידוע אם בעל הזכויות האמור נותר
בחיים לאחר יום כ״ד באלול התש״הי) 2בספטמבר  945ו(;
הוא נכס שהיה מוקנה לממונה על רכוש האויב ,לפי פקודת המסחר עם האויב,

)(2

939ו  ,אשר רואים אותו ,לפי הוראות סעיף  21לחוקיהאפוטרופום הכללי ,כאילו ניתן
6

לגביו צו ניהול;
והכל למעט נכס גרמני ,כהגדרתו בסעיף )2ה( לחוק נכסי גרמנים ,התש״י; 1950-
ד

״פקודת החברות״  -פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,- 1983-
8

״תהליך האיתור המיוחד״  -כמשמעותו בסימן ב׳ בפרק די;
״השר״  -שר המשפטים,
פרק ב׳ :החברה ל ה ש ב ת נכסים ש ל נםטי השואה ולהקדשתם ל מ ט ר ו ת סיוע
והנצחה  -מטרותיה ותפקידיה
.3

)א(

לשם ביצוע מטרות חוק זה ,תקים הממשלה חברה לפי הוראוח חוק החברות

הקמת החברה

הממשלתיות ,שתפעל למטרות הציבוריות המפורטות בסעיף  ,4בלבד.
דברי

הסבר

מבחינת סוגי הנכסים הגדרת ״נכס״ היא רחבה
מאוד והיא כוללת ״מקרקעין מיטלטלין וזכויות ,לרבות
כספים וניירות ערף׳.
הגדרת ״נכס של נספה השואה״ מתייחסת לממד
ההיסטורי של הנכסים והיא קובעת מהם אותם נכסים
שיש להניח כי בעלי הזכויות בהם נספו בשואה.
המדובר בנכס שבעל הזכויות האחרון הידוע שלו
היה אדם שמקום שהותו האחרון הידוע היה במדינה
שנכבשה בידי גרמניה ובעלות בריתה במלחמת העולם
השניה ואשר הושמדו בה יהודים .מכיוון שבמהלך
השנים שקדמו למלחמת העולם השניה כמו גם אחריה,
חלו שינויים רבים בגבולות המדינות ובשמותיהן ,נקבעו
אזורי הכיבוש לצורך החוק המוצע ,בתוספת המוצעת,
בהתאם למפת המדינות כפי שהיתה ביום פרוץ מלחמת
העולם השניה.
לענין מועד היעלמותו של הבעלים האחרון הידוע,
נקבע בהגדרה כי אם לא ידוע על הישארותו בחיים של
בעל הזכויות האחרון הידוע בנכס לאחר מועד תום
מלחמת העולם השניה ,יש להניח כי מדובר בנכם של
נספה השואה .כך למשל אם אדם הפקיד כספים בבנק או
בידי גורם אחר לפני מלחמת העולם השניה או במהלכה,
ולא יצר עמו קשר לאחר• תום המלחמה ,יש• לראות את
הכספים כנכס של נספה השואה.
ע״ר  ,1939תוס׳ ו ,עמי )ע( ) ,79א( .95
סייח התש״י ,עמי .266
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,37התשמ״ג ,עמי .761
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על פי המוצע ,גם הנכסים שהיו מוקנים לממונה
על רכוש האויב ואשר מנוהלים היום בידי האפוטרופוס
הכללי לפי סעיף  21לחוק האפוטרופוס הכללי ,ייחשבו
בנכסים של נספי השואה ולא יהיה צורך בהוכחה נפרדה
לענין הבעלות המקורית בהם .לגבי נכסים אלה ,יש
להניח כי מי שלא הגיע לאחר המלחמה וביקש לתבוע
את זכויותיו מהממונה הבריטי על רכוש האויב או
מהממונה הישראלי שהחליף אותו ,נספה בשואה.
ההגדרה מוציאה מתחולת החוק המוצע ,נכס
הנמצא בישראל ,שהיה בבעלות גרמני כהגדרתו בסעיף
ו לחוק נכסי גרמנים ,התש״י) 1950-הגדרה אשר אינה
כוללת יהודים ואנשים אחרים שהיו נתונים לאפליה
ולרדיפה במלחמת העולם השניה( ,ואשר הוקנה
לאפוטרופוס על נכסי גרמנים ,לפי החוק האמור .נכסים
כאמור הושבו לבעליהם במהלך השנים הראשונות
שלאחר קום המדינה.
כמו כן כוללת ההגדרה נכסים שהם תמורתם של
נכסים של נספי שואה ,ובשל כך  -מקום שאדם העביר
או מכר את הנכם המקורי ,יחולו הוראות החוק על
תמורתו של אותו נכס.
הגשמת מטרותיו של החוק תיעשה ,על פי
סעיף ג.
המוצע ,באמצעות חברה שתוקם במיוחי־
לשם כך ,שתפעל למטרות הציבוריות המפורטות בסעיף
 4המוצע ,ולהן בלבד ,ושתקנונה יאסור על חלוקת
רווחים )להלן  -החברה( .כך יובטח כי החברה לא תידרש
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)ב(

תקנון החברה יאסור על חלוקת רווחים לבעלי מניותיה.

)ג(

החברה תפעל לפי הוראות חוק זה ,ובן לפי הוראות חוק החברות הממשלתיות

בכפוף לאמור בסעיף .49
מטרות החברה

.4

החברה תפעל ותעשה כל הדרוש במטרה להשיב נכסים של נספי השואה ליורשים

ולבעלי זכויות אחרים בהם ,וכן במטרה להקצות נכסים אשר היורשים ובעלי זכויות אחרים
בהם לא אותרו למטרות סיוע לניצולי השואה והנצחת זכר השואה ,הנחלתו לדורות הבאים
והנצחת זכרם של הנספים בשואה ,הבל בהתאם להוראות חוק זה.
תפקידי החברה

.5

)א(

תפקידי החברה הם:
)(1

לערוך פעולות לאיתור נכסים של גםפי השואה ולהעברת הנכסים שאותרו

לידיה ,ולנהלם בהתאם להוראות חוק זה:
)(2

לערוך פעולות להשגת מידע אודות נכסים של נםפי השואה ואודות בעלי

הזכויות האחרונים בהם ,הידועים ,וכן פעולות לאיתור היורשים ובעלי הזכויות
האחרים בנכסים כאמור•,
)(3

להשיב נכסים של נספי השואה או את שוויים לזכאים להם ,בהת>ןם

להוראות חוק זה:
)(4

לתת סיוע לניצולי שואה הזקוקים לכך ,לרבות סיוע בתחומי הרפואה,

הסיעוד ,הרווחה ,התמיכה הנפשית והכלכלית ,ולתמוך במוסדות ובגופים
המסייעים לניצולי שואה ולבני משפחותיהם;
)(5

לתמוך במוסדות ,בגופים ,בפעילויות ובמיזמים ,שמטרותיהם הנצחה,

תיעוד ,חינוך והסברה של זכר השיאה ,הנחלתו לדורות הבאים והנצחת זכרם
של הנספים בשואה.
דברי
לפעול לפי שיקולים עסקיים ,וזאת בהתאם להוראות
סעיף 1ו)ב( לחוק החברות ,התשנ״ט999-ו )להלן  -חוק
החברות( ,וסעיף )4א( לחוק החברות הממשלתיות,
התשל״ה) 1975-להלן  -חוק החברות הממשלתיות(.

סעיף  4המוצע מגדיר את מטרות החברה
סעיפים
בהתאם למטרות החוק המוצע .סעיף 5
 4ו־5
המוצע קובע את תפקידי החברה לשם
הגשמת מטרותיה ,ובהם:

החברה תוקם בידי הממשלה בדרך הקבועה בפרק
ב׳ לחוק החברות הממשלתמח .החברה תהיה נתונה
לפיקוחה של רשות החברות הממשלתיות ויחולו עליה
הוראות חוק החברות הממשלתיות ,בכפוף לאמור בסעיף
 49המוצע .יובהר כי בשל תחולת חוק החברות
הממשלתיות ,ובעיקר סעיף  2שבו ,יחולו על החברה גם
הוראות חוק החברות.

 עריכת פעולות לאיתור נכסים של נםפי השואה,ופעולות להעברת נכסים של נספי שואה לידי החברה,
וניהולם בהתאם להוראות החוק:

נוסף על כך יחולו על החברה הוראות מיוחדות
המפורטות בחוק המוצע שתכליתן לשמור על כך
שהנכסים של נםפי השואה שיועברו לקניינה אכן
ישמשו אך ורק למטרות הציבוריות האמורות.
בשל החלת הדינים האמורים על החברה ,תהיה
החברה ,בין השאר ,נתונה לביקורת של מבקר המדינה
ויחולו עליה ההוראות החלות על גוף ציבורי לפי חוק
הביקורת הפנימית ,התשנ״ב ,1992-וההוראות החלות
על רשות ציבורית לפי חוק חופש המידע ,התשנ״ח-
 998ז.
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 עריכת פעולות להשגת מידע על אודות הנכסיםובעלי הזכויות האחרונים הידועים שלהם ולאיתור
היורשים של נכסים אלה ,כבל שישנם:
 השבת הנכסים או שוויים לזכאים להם ,בהתאםלהוראות החוק המוצע:
 מתן סיוע לניצולי שואה הזקוקים לכך ,לרבות סיועבתחומי הרפואה ,הסיעוד ,הרווחה ,והתמיכה הנפשית
והכלכלית ,ותמיכה במוסדות ובגופים הנותנים סיוע
לניצולי שואה ולבני משפחותיהם;
 תמיכה במוסדות ,בגופים ,בפעילויות ובמיזמיםשמטרותיהם הנצחה ,תיעוד ,חינוך והסברה של זכר
השואה והנצחת זכרם של הנספים בשואה.

הצעות חוק  -הממשלה  ,142כ״ג בכסלו התשם״ה6.12.2004 ,

)ב(

בביצוע תפקידיה כאמור בפסקאות ) (4ו־) (5של סעיף קטן )א( ,תיתן החברה

עדיפות למתן סיוע ולתמיכה לפי הוראות פסקה ) (4על פגי תמיכה לפי הוראות פסקה ),(5
ולא ייגתגו סיוע או תמיכה כאמור למוסד ממוסדות המדינה ,לרבות רשות מקומית.
פרק ג׳ :הקניית נכסים ש ל נםפי תשואה לחברה
סימן אי :הקניית נכסים המנוהלים לפי חוק האפוטרופוס הכללי
.6

)א(

נכסים שהם כספים ש ל גספי השואה ,המנוהלים ביום התחילה בידי

הקניית נכסים

האפוטרופוס הכללי או בידי אדם מנהל ,יועברו לקנין החברה ,בתוך שלושה חודשים ממועד
הקמתה :נכסים אחרים של נםפי השואה שביום התחילה מנוהלים כאמור ,יועברו לקנין
החברה עד למועד שיקבע השר ,בצו ,שלא יהיה מאוחר מתום שנתיים מיום הקמת
החברה.
.דב ר י ה ם ב ר
שלושת התפקידים הראשונים ,המפורטים בסעיף
)5אץ  (1עד)ג( המוצע ,נועדו להביא להגשמת המטרה של
השבת כל הנכסים של נספי השואה הנמצאים בישראל
ליורשים שיימצאו .הוראות מפורטות בענינם נמצאות
 .בפרק ד׳ לחוק המוצע.
כמפורט במבוא להצעת החוק ,חלק מהנכסים של
נספי השואה שבישראל ,נמצאים בידי גורמים פרטיים
וציבוריים שונים ואינם מנוהלים היום בידי האפוטרופוס
הכללי ולפיכך ,ליורשים אין אפשרות לדעת על קיומם.
לפיכך מוטל על החברה לנקוט במעשים לשם איתור
אותם נכסים ,ולאיסופם ,כדי שבל הפעולות שתערוך
לאיתור היורשים יחולו גם לגבי נכסים אלה.
עוד מוטלת על החברה החובה לפעול להשגת
מידע על אודות נכסים של נםפי השואה ועל אודות
בעלי הזכויות האחרונים הידועים שלהם ,אשר על פי
הגדרת ״נכסים של נםפי השואה״ שבסעיף  2המוצע ,הם
אותם אנשים שככל הנראה נספו בשואה .פעולות
לאיתור פרטים נוספים על הנספים או על הנכסים
עשויים לשמש קצה חוט לאיתור היורשים של נכסים
אלה.
שני התפקידים האחרונים ,המפורטים בפסקאות)(4
ו־) (5של סעיף )5א( המוצע ,נועדו להביא להגשמת
המטרה השניה של החוק ושל החברה  -הקצאת נכסים
אשר היורשים אותם לא אותרו ,למטרות סיוע לניצולי
השואה ולתמיכה בפעולות הנצחת זכר השו>»ה ,הנחלתו
לדורות הבאים והנצחת זכרם של הנספים בשואה .מתן
 סיוע ותמיכה כמפורט בפסקאות האמורות )להלן ־ -סיועותמיכה( ייעשה מתוך הנכסים של נספי השואה ,ולפיכך
קובע סעיף  44לחוק המוצע את חובת החברה לפעול
למימוש כלל הנכסים שהוקנו לה אשר לא הושבו
ליורשים ,למעט נכסים שמורים כמפורט באותו סעיף ,וכן
קובע החוק המוצע בפרקים ה׳ וו׳ הוראות ,מפורטות
בדבר הניהול והמימוש ,של הנכסים לשם ביצוע
התפקידים האמורים.

הצעות חוק  -הממשלה  ,142כ״ג בכסלו התשס״ה6.12.2004 ,

הסיוע האמור בפסקה ) (4יינתן בדרך ישירה
לניצולי השואה הזקוקים לכך או בדרך של תמיכה
במוסדות ובגופים המסייעים לאנשים אלה .פעולות
הנצחה' ,תיעוד חינוך ,הסברה והנחלת זכר השואה
במפורט בפסקה ) (5לא ייעשו ישירות בידי החברה אלא
בדרך של תמיכה במוסדות ,בגופים ,בפעילויות
ובמיזמים שמטרותיהם כאמור.
למדינת ישראל ולציבור הישראלי ,מחויבות
ערכית ,מוסרית ואנושית לסייע לניצולי השואה בכל
דרך אפשרית .לפיכך קובע )5ב( המוצע כי בעת הקצאת
הכספים תינתן עדיפות למתן סיוע ותמיכה לאנשים
אלה .על פני התמיכה כאמור בפסקה ).(5
׳

עוד קובע הסעיף האמור כי התמיכה למטרות
הסיוע וההנצחה לא תינתן למוסד ממוסדות המדינה,
ולרשות מקומית .יובהר כי תאגידים שהוקמו על פי ׳חוק
כמו ״יד ושם״ אינם נחשבים ״מוסד מוסדות המדינה״
ולפיכך יוכלו לקבל תמיכה כאמור.
0עוץ6 £

סעיף קטן)א(

הסעיף המוצע מטיל חובה על האפוטרופוס
הכללי להעביר את הכספים המנוהלים על ידו לחברה
בתוך •שלושה חודשים ממועד הקמתה .לגבי נכסים
אחרים ,לרבות נכסי מקרקעין ,נדרש לעתים זמן
התארגנות ארוך יותר להעברה ולפיכך מוסמך שר
המשפטים )להלן  .-השר( לקבוע מועד מאוחר יותר אשר
לא יהיה מאוחר משנתיים ממועד הקמת החברה ,אשר
עד אליו יהיה על האפוטרופוס הכללי לבצע את
ההעברה.
הסעיף המוצע ,כמו שאר הוראות,הסימן יחולו גם
על 'אדם מנהל שהוא כאמור אדם או תאגיד שבית
המשפט הטיל עליו את ניהול הנכם לפי סעיף  8לחוק
האפוטרופוס הכללי .לפי סעיף  8האמור חלות היום על
אדם מנהל ,בשינויים המחויבים ,אותן הוראות בדבר
ניהול הנכסים ובדבר סיום הניהול הקבועות בחוק
האפוטרופוס הכללי ,ולפיכך מוצע כי הוראות.החוק
המוצע המתייחסות לאפוטרופוס הכללי יחולו גם עליו.
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)ב(

נכס באמור בסעיף קטן)א( יועבר לקנין החברה בצירוף הפירות שצמחו ממנו,

לרבות רווחים מפעולות השקעה של כספים ,בידי האפוטרופוס הכללי לפי דין ,שנזקפו
לזכותו של נכס ,ובניכוי של הפסדים שנזקפו לחובתו של נכס כתוצאה מפעולות השקעה
כאמור ,ושל הוצאות ניהול ,לרבות שכר ,כמשמעותם בסעיף  12לחוק האפוטרופוס הכללי,
החלים על הנכס ,-השר רשאי לקבוע בי בעד פעולותיו של האפוטרופוס הכללי בקשר לנכסים
של נםפי השואה ,בתקופה שבה היו בניהולו ,ישולם לאפוטרופוס הכללי שכר נמוך מהשכר
שנקבע לפי סעיפים 22א ו־)23אץ (2לחוק האפוטרופוס הכללי ,בשיעור שיקבע השר.
)ג(

כל עוד לא שולמו הוצאות הניהול כאמור בסעיף קטן)ב( ,לגבי נכס מסוים של

נספה השואה ,יהיו ההוצאות כאמור ,שעבוד ראשון על הנכם האמור.
)ד(

)ו(

על אף האמור בסעיף קטן)א( רשאי האפוטרופוס הכללי לעכב את העברתו

של נכס לקנין החברה בהתקיים אחד מאלה:
דברי
יצוין כי האפוטרופוס הכללי והאדם המנהל
מנהלים כיום נכסים ,לפי הוראות חוק האפוטרופוס
הכללי ,בעבור בעלי הזכויות בהם אשר אינם ידועים,
ואין להם עצמם זכות קנינית בנכסים .ואולם ,כדי
לאפשר את השימוש של החברה בנכסים להגשמת
מטרותיה ואת מימושם של הנכסים לשם כך ,נקבע בחוק
המוצע כי הנכסים יעברו לקנינה של החברה וכי תהיה
לה זכות בעלות בהם ,בכפוף להגבלות הקבועות בחוק.
סעיפים קטנים )ב( ו־)ג(
חוק האפוטרופוס הכללי קובע בסעיף  9כי על
האפוטרופוס הכללי או על אדם מנהל ״לכנס את הנכסים
שבניהולו ,לנהלם ולעשות בהם מה שעשוי ,לרעתו,
להועיל למעוניינים בהם״ וכן הוא קובע בסעיף 10
הוראות בדבר השקעת כספים שבניהולו.
עוד קובע סעיף  12לחוק האפוטרופוס הכללי,
בסעיפים קטנים )א( ו־)ג( ,כדלקמן:
״)א( הוצאות ניהולו של נכס ,לרבות תשלומי
החובה החלים עליו על פי כל דין ושכר
האפוטרופוס הכללי )להלן בסעיף זה  -הוצאות
הניהול( ,יחולו על הנכם ,אם לא הורה בית המשפט
שיחולו ,כולן או מקצתן ,על נכס אחר או על אדם
פלוני.
)ג( האפוטרופוס הכללי יגבה את הוצאות הניהול
מתוך הנכסים; ההוצאות יהיו שעבוד ראשון על
הנכסים.״
לאור ההוראות האמורות ׳בחוק האפוטרופוס
הכללי ,מוצע לקבוע כי נכס של נספה השואה ,שנוהל
בידי האפוטרופוס הכללי או בידי אדם מנהל ,יוקנה
לחברה בצירוף חפירות שצמחו ממנו ,לרבות רווחים
מפעולות השקעה שנזקפו לזכותו של נכס ,ובניכוי של
׳הפסדים שנזקפו לחובתו של נכס כתוצאה מפעולות
השקעה כאמור ,ושל הוצאות ניהול ,המגיעים
528

לאפוטרופוס הכללי לפי הוראות הסעיפים האמורים
לעיל .הוצאות ניהול כוללות את השכר שנקבע
לאפוטרופוס הכללי בעד פעולותיו בתקנות האפוטרופוס
הכללי )שכר( ,התשל״ח978-ו )להלן  -תקנות השכר(,
שהותקנו לפי הוראות סעיף )23א^ לחוק האפוטרופוס
הכללי.
כל עוד לא שולמו הוצאות הניהול האמורות
מהנכסים שהועברו לחברה יהיו הם שעבוד ראשון על
הנכם האמור והם ישולמו לאפוטרופוס הכללי בשהנכם
ימומש ,אם לא שולמו לו קודם לכן.
לענין השכר לאפוטרופוס הכללי  -גבייתו של חלק
מהשכר ,בעיקר שכר ניהול לגבי מקרקעין ,נדחה לפי
תקנה  2לתקנות השכר ,בשל חוסר אפשרות לגבות אותו
מהנכסים ,והוא משולם במועד האפשרי הקרוב לגבייתו
שהוא פעמים רבות ,מועד השבת הנכם לבעל הזכויות בו
שנמצא או בעת העברתו לקנין המדינה ,לפי הענין.
עם הקניית הנכסים לחברה יהיה עליה לשלם
לאפוטרופוס הכללי שכר בעבור התקופה שבה ניהל את
הנכסים .עם זאת ,בשל הנסיבות המיוחדות הקשורות
בנכסים של נספי השואה  -העדר מידע במשך שנים
רבות על קיומם של הנכסים והקושי להוכיח את
הזכאות ,יש מקום לשקול קביעת שכר ניהול מופחת בשל
ניהול הנכסים שלי נספי השואה בידי האפוטרופוס
הכללי ,ולשם כך ישנה בחוק הסמכה מפורשת של השר
לקבוע בתקנות את שיעור השכר המופחת כאמור.
סעיף קטן)ד(
סעיף קטן)ד( המוצע קובע הוראות מיוחדות בדבר
האפשרות של האפוטרופוס הכללי לעכב את העברתו
של נכס לחברה ,שתכליתן לאפשר ,טרם ההעברה של
הנכם לחברה ,סיומם של הליכים משפטיים בקשר ל3כס
שהוגשו לפני המועד שבו על האפוטרופוס הכללי
להקנות את הנכס לפי הוראות קטן )א(  -הליכים
לשחרור הנכם והשבתו לבעליו או הליכים אחרים
הנוגעים לנכס ,כמו תביעות לסילוק פולשים.
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במועד האחרון שבו יש• להעביר את הנכס לקנין החברה לפי הוראות

)א(

סעיף קטן )א( )בסימן זה  -מועד ההקניה( ,תלוי ועומד הליך לפני בית
משפט בקשר לזכויות בנכם ,לרבות הליך לשחרורו;
לפני מועד ההקניה הוגשה בקשה לאפוטרופוס הכללי לשחרור הנכם

)ב(

ובמועד האמור טרם ניתנה החלטה בבקשה,-
בידי האפוטרופוס הכללי קיים ,במועד ההקניה ,מידע שבשלו קיים

)ג(

סיכוי סביר לאתר את היורשים או בעלי זכויות אחרים בנכס בעתיד
ה

)(2

קמ •
ב

'

ז

עיכוב העברת הנכם לפי הוראות פסקה )• (10(1יהיה עד לסיום ההליך

כאמור באותה פסקה; עיכוב העברת הנכם לפי הוראות פסקה

) 0

א ו  ) X 1ג ( יהיה

עד למועד שיורה האפוטרופוס הכללי שלא יהיה מאוחר מתום שנה ממועד
ההקניה.
)(3

על נכס שהעברתו לקנין החברה עוכבה לפי הוראות סעיף קטן זה ימשיכו

לחול הוראות חוק האפוטרופוס הכללי החלות לענין נכס עזוב ,עד להשבתו

,

ליורשים או לבעלי זכויות אחרים שיאותרו בידי האפוטרופוס הכללי ,או עד
להקנייתו לחברה ,לפי הענין.
.7

ניתן צו ניהול לגבי נבם לאחר מועד ההקניה ומצא האפוטרופוס הכללי או אדם

העברה מאוחרת

מנהל ,כי הנכם הוא נכס של נספה השואה ,יעביר את הנכם לקנין החברה.
)א( בתוך שלושה חודשים מהמועד שבו העביר האפוטרופוס הכללי או אדם מנהל,
.8
י
,
,
,
נכס לקנין החברה ,ייתן לחברה דין וחשבון ,וימסור לה את המסמכים המתייחסים אל הנכס,

מתן דין וחשבון
ושחרור מאחריוו

שיש ברשותו ,וכן את החשבונות המתייחסים לאותו נכס ,כשהם מבוקרים כפי שנקבע לפי
סעיף 5ו)ב( לחוק האפוטרופוס הכללי; נוסף על כך ימסור האפוטרופוס הכללי או האדם
המנהל ,לחברה ,כל מידע אחר שיש ברשותו העשוי לסייע לאיתור היורשים ובעלי זכויות
אחרים בנכם.
ד בר י

הסבר

גם כאשר לפני מועד ההקניה הוגשה בקשה
לאפוטרופוס הכללי לשחרור נכס או כאשר הגיע לידי
האפוטרופוס הכללי באותו מועד מידע שבשלו יש סיכוי
סביר לאתר את היורשים או את בעלי הזכויות האחרים
בנכם בתוך זמן קרוב ,אין הצדקה לכך שאותם הטוענים
לזכויות בנכם ,שבקשתם נבדקת ,או בעלי זכויות שיש
סיכוי סביר למצאם בתוך זמן קרוב ,יצטרכו להמתין
לתהליך העברת הנכסים לחברה ,ועל כן רשאי
האפוטרופוס הכללי לעכב את ההעברה ולהשלים את
הפעולות לאיתור אותם יורשים ולהשבת הנכם לידיהם
ובלבד שעיכוב הנכסים בידי האפוטרופוס הכללי
יסתיים תוך שנה ממועד ההקניה.
בתקופת עיכובו של הנכם בידי האפוטרופוס הכללי
יחולו על הנכס אותן הוראות שבחוק האפוטרופוס
הכללי החלות על שאר הנכסים העזובים המנוהלים על
ידו.
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הסעיף המוצע קובע את חובת ההעברה
סעיף ד
של נכס לחברה אם לאחר מועד ההקניה
האמור בסעיף )6א( ניתן צו ניהול לגבי נכס והאפוטרופוס
הכללי או ארם מנהל ,מצא בי הוא נכס של נספה
השואה.
סעיף 8

סעיף קטן)א(

סעיף קטן)א( המוצע קובע מהם המסמכים
שעל האפוטרופוס הכללי ועל האדם המנהל להעביר
לחברה בתוך שלושה חודשים מיום העברת נכס לקנינה.
הדרישה למסירת דין וחשבון וחשבונות מבוקרים
מקבילה לדרישה הקבועה בסעיף )15ב( 'לחוק
האפוטרופוס הכללי ,לצורך קבלת אישור בית ,המשפט
על סיום הניהול של נכס .עוד נדרש האפוטרופוס הכללי
והאדם המנהל ,לפי הסעיף המוצע ,למסור לחברה את
המסמכים שיש ברשותו המתייחסים אל הנכס וכן ,כדי
לסייע לחברה באיתור היורשים ,כל מידע אחר שיש
ברשותו העשוי לסייע לכך.
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)ב(

אחריותו של האפוטרופוס הכללי ושל אדם מנהל לגבי נכס של נספה השואה

תסתיים במועד שבו נמסרה החזקה בנכם לחברה ,ובמועד האמור יראו אח האפוטרופוס
הכללי או את האדם המנהל ,לפי הענין ,כמי שקיבל תעודת שחרור לפי סעיף 5ו)ג( לחוק
האפוטרופוס הכללי ,ובלבד שיגיש את המסמכים לפי הוראות סעיף קטן)א(.
סימן בי :הקניית נכסים שאינם מנוהלים לפי חוק האפוטרופוס הכללי
חובת הודעה
וחקירה

י .9

)א(

אדם ,שאינו האפוטרופוס הכללי או אדם מנהל ,המחזיק או המנהל נכס של

נספה השואה או נכס שיש לו יסוד להניח כי הוא נכס של נספה השואה ,וכן עובד ציבור
שנודע לו ,אגב מילוי תפקידו ,על היוחו של נכס ,נכס של נספה השואה ,יודיע על כך לחברה,
בתוך  30ימים מיום התחילה או מהיום שנודע לו על היותו של הנכם נכס של נספה השואה
או שהיה לו יסוד להניח כי הוא נכס כאמור ,לפי המאוחר ,וימסור לחברה את הפרטים
הידועים לו לגבי אותו נכס.
)ב(

נודע לאפוטרופוס הכללי על נכס ,דרך הודעה לפי סעיף )5א( לחוק האפוטרופוס

הכללי או דרך הודעה לפי סעיף  2לחוק להגנת רכוש מופקד ,התשכ״ה ,'1964-או בדרך
אחרת ,והיה לו יסוד להניח כי הנכס הוא.נכס של נספה השואה ,יודיע על כך לחברה.
)ג(

החברה תערוך חקירה ותאסוף ראיות לשם איתור נכסים של נספי השואה שטרם

הועברו לקניגה ושאינם מנוהלים בידי האפוטרופוס הכללי או בידי ארם מנהל.
דברי הםב ר
• מתן ארכה של שלושה חודשים למסירת המסמכים
האמורים נדרשת מכיוון שעל האפוטרופוס הכללי
להעביר לחברה ,קבוצה גדולה של נכסים ,ודרישה
להעביר׳ את המסמכים יחד עם אותם נכסים עלולה
לעכב את העברתם לחברה.
סעיף קטן)ב(
לפי סעיף  15לחוק האפוטרופוס הכללי מסתיים
הניהול של נכס עזוב כאשר מתייצב אדם ומוכיח להנחת
דעתו של האפוטרופוס הכללי שהוא רשאי לקבלו ,או
שהוברר לאפוטרופוס הכללי שהנכם חדל להיות נכס
עזוב ,וכן כאשר מועבר נבס לקנין המדינה לפי הוראות
סעיף 5מג( לאותו חוק .במקרים אלה נדרש אישור בית
המשפט לשם סיום הניהול ומתן פטור לאפוטרופוס
הכללי מאחריות.
כדי שלא יהיה צורך בפניה נפרדת לבית המשפט
לשם קבלת אישור בדבר סיום הניהול לגבי כל נכס ונכס,
קובע הסעיף המוצע כי יראו את המועד שבו הועברה
החזקה בנכם לחברה כאילו נתן בו בית משפט
לאפוטרופוס או לארם המנהל ,תעודת שחרור מניהול,
כאמור בסעיף 5ו)ג( לחוק האפוטרופוס הכללי ,והוא לא
•יידרש לפנות לשם כך לבית המשפט.
כמו כן פוטר הסעיף המוצע את האפוטרופוס הכללי
ואת האדם המנהל מאחריות עם מסירת החזקה בנכס
לחברה ,זאת בתנאי שיגיש לחברה את כל המסמכים לפי
סעיף קטן)א(.
י

ס־ח התשכ״ה ,עמי 24
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סעיף 9

סעיף קטן)א(

סימן ב׳ בפרק ג׳ לחוק המוצע מטרתו לקבוע
הוראות שיביאו לאיתור נכסים של נספי השואה
הנמצאים בישראל שאינם מנוהלים היום לפי חוק
האפוטרופוס הכללי ולאיסופם בידי החברה ,זאת כדי
שהחברה תפעל לאיחור יורשיהם וכדי שהנכסים שלא
יימצאו יורשיהם ישמשו למטרות הסיוע והתמיכה.
כדי לממש מטרות אלה ,מטיל סעיף )9א( המוצע
חובה על כל מי שמחזיק או מנהל נכס של נספה שואה
או נכס שיש לו יסוד להניח כי הוא נכס של נספה
השואה ,וכן על עובד ציבור שנודע לו ,אגבי מילוי
תפקידו ,על היותו של נכס ,נכס של נספה השואה,
להידיע לחברה על קיומו של הנכם בידיו.
חובת הודעה דומה קבועה בסעיף  5לחוק
האפוטרופוס הכללי ביחס לנכסים עזובים.
כדי להביא לאיתור מהיר ככל האפשר של הנכסים
של נספי השואה שבישראל ופרסום פרטיהם לציבור,
לצורך איתור היורשים בכלל ותהליך האיתור המיוחד
בפרט ,חלה חובת ההודעה בתוך  30ימים מיום התחילה
או מהיום שנודע לאדם על היוחו של הנכם ,נכס של
נספה השואה או שהיה לו יסוד להניח כי הוא נכס
כאמור ,לפי המאוחר.
סעיפים קטנים )ב( ו־)ג(
סעיף קטן )ב( המוצע מטיל חובה גם על
האפוטרופוס הכללי ,להודיע לחברה אם נודע לו על נכס
שיש יסוד להניח כי הוא נכס של נספה השואה.

הצעות חוק  -הממשלה  ,142כ״ג בכסלו התשם״ה6.12.2004 ,

)ד(

קיבלה החברה הודעה לפי סעיפים קטנים)א( או)ב( על נכס ומצאה כי הוא נכס

של נספה השואה ,או נודע לחברה ,בעקבות חקירה באמור בסעיף קטן)גי( ,על נכס של נספה
השואה ,תפנה למחזיק בנכם או למנהלו בדרישה להעברת הנכס',בתוך  60ימים ,לקגינה;
היה הנכם של נספה השואה ,בספים  -תפרט החברה בדרישתה את גובה הפרשי ההצמדה
והריבית שעל פי חישוביה ,בהתאם לנתונים שבידה ,יש לראותם כפירותיהם של הכספים
ואת המועד שהחל ממנו יש לחשבם.
.10

)א(

קיבל אדם דרישה מאת החברה לפי הוראות סעיף )9ד( יעביר את הנכם לקנין

החברה ,לרבות הפירות שצמחו ממנו ,בכפוף לאמור בסעיף  ,12בתוך התקופה האמורה

הקניית נכסים
לחברה

בסעיף )9ד( ,אלא אם בן הודיע לחברה ,בתוך  30ימים מיום קבלת הדרישה ,כי הוא חולק על
היותו של הנכס ,נכס של נספה השואה ,ופירט את הטענות שעליהן הוא מתבסס.
)ב( י נכס שעל אדם להקנותו לחברה לפי הוראות סעיף קטן)א( יועבר אליה בצירוף
המסמכים והחשבונות המתייחסים אל הנכם ,הנמצאים ברשותו של אותו אדם ,ובצירוף בל
מידע אחר שיש ברשותו ,העשוי לסייע באיתור היורשים ובעלי זכויות אחרים בנכס.
.11

הודיע אדם לחברה לפי הוראות סעיף 0ו)א( ,כי הוא חולק על היותו של נכס ,נכס של

נספה השואה ,ולאחר שבדקה החברה את טענותיו לא השתכנעה בצדקתן ,תפנה החברה

צו בית משפט

לביח המשפט המחוזי בבקשה להכריז על הנכם כנכס של נספה השואה ולצוות על המחזיק
בנכם או מנהלו להעבירו לקנינה.
.12

)א(

נכס של נספה השואה שהוא כספים ,ש י ש להקנוחו לחברה לפי הוראות

סעיף 0ו)א( ,יועבר לחברה ,על ידי המחזיק בו או מנהלו ,בצירוף הפרשי ההצמדה והריבית

הפרשי העמדה
 .וריבית

שדרשה ממנו החברה לפי הוראות סעיף )9ד(.
דברי

הסבר

כן מטיל סעיף קטן )ג( המוצע ,חובה על החברה •
לפעול באופן אקטיבי  -לחקור ולאסוף ראיות ,לשם
איתור נכסים של נםפי השואה ,מלבד אותם נכסים
שבידי האפוטרופוס הכללי אשר יוקנו לה על פי החוק.
כאמור במבוא להצעת החוק ,החובה לבצע פעולות
יזומות ולפעול באופן אקטיבי לאיתור נכסים של נםפי
שואה הנמצאים בידי גורמים פרטיים וציבוריים בישראל
לא היחה קיימת עד היום שכן ,חובחו של האפוטרופוס
הכללי ,לפי סעיף  5לחוק האפוטרופוס הכללי ,לחקור
בדבר נכס עזוב ולפעול לקבלת צו ניהול שיפוטי לגביו
קיימת רק כאשר כבר נודע לאפוטרופוס הכללי על נכס
שיש יסוד להניח כי הוא נכס עזוב.
סעיף קטן )ד( המוצע
סעיף קטן )ד( המוצע קובע כי לאחר שהחברה
בדקה ומצאה כי אכן מדובר בנכם של נספה השואה
עליה לפנות למחזיק בנכס או למנהלו בדרישה להעברת
הנכס לקנינה בתוך  60ימים ,וכאשר מדובר בכספים -
על החברה לפרט בדרישתה את גובה הפרשי ההצמדה
והריבית שעל פי חישוביה ,בהתאם לנתונים שבידה ,יש
לראותם כפירותיהם של הכספים ואח המועד שהחל
ממנו יש לחשבם ,ולענין העברתם של הפרשי ההצמדה
והריבית כאמור יחולו הוראות סעיף  12המוצע .י
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על אדם שקיבל דרישה לפי הוראות
סעיפים
סעיף  9המוצע חלה חובה להעביר את
 10ו־ 11
הנכס לקנין החברה בחוך התקופה
האמורה ,בצירוף הפירות שצמחו ממנו במהלך השנים
שהיה בהחזקתו או בניהולו  -כמו דמי שכירות
שהתקבלו כתוצאה מהשברח הנכם.
כן יהיה עליו להעביר לה את המסמכים
והחשבונות המתייחסים אל הנכם ,הנמצאים׳ברשותו,
וכל מידע אחר שיש ברשותו ,העשוי לסייע באיתור
היורשים ,בדומה לחובה המוטלת על האפוטרופוס
הכללי ועל אדם מנחל לפי סעיף )8א( המוצע.
רק אם הודיע המחזיק בנכס או מנהלו ,בתוך 0ג
ימים מיום קבלת הדרישה ,כי הוא חולק על היותו של
׳ הנכס ,נכס של נספה השואה ,וצירף את הטענות שעליהן
הוא מתבסס ,הוא יהיה רשאי לעכב את העברת הנכס
לקנינה של החברה ,ואם החברה לא השתכנעה בצדקת
טענותיו עליה לפנות לבית המשפט בבקשה להבריז על
הנכס כנכס של נספה השואה ולצוות על המחזיק בנכם
או מנהלו להעבירו לקנינה.
לגבי כספים המוחזקים בידי בנקים
סעיפים
וגורמים אחרים ,לרבות כספים שהתקבלו
 12ו־13
בתוצאה מביצוע פעולות בנכסים אחרים
של נספי שואה )השכרת נכסי מקרקעין וכדי( ,עשויה
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)ב(

על אף הוראות סעיף קטן)א( ,חלק המחזיק בנכס או מנהלו על הפרשי הריבית

שדרשה׳ ממנו החברה לפי הוראות סעיף )9ד( ,יפנה לוועדה האמורה בסעיף  13בבקשה
לקבוע את שיעור הפרשי הריבית ,ויעביר לחברה ,בתוך התקופה האמורה בסעיף )9ד( ,את
הסכום שעליו אינו חולק ,ובלבד שהסכום שיעביר לא יפחת מסכום הקרן בפי שהיה ביום י״ז
באלול התרצ״ט ) 1בספטמבר ) (1939בסעיף זה  -המועד הקובע( ,בצירוף הפרשי הצמדה
מהמועד הקובע ועד למועד שבו מועבר הסכום; את יתרת הסכום יעביר המחזיק בנכס או
מנהלו ,לחברה ,בהתאם להחלטת הוועדה האמורה.
)ג(

התקבלו הכספים האמורים בסעיף קטן)א( כתוצאה מביצוע פעולות בנכס אחר

של נספה השואה ,או עברו להחזקתו או לניהולו של אדם לאחר המועד הקובע ,יחושבו
הפרשי ההצמדה והריבית מהיום שבו הכספים התקבלו או עברו כאמור.
)ד(

לענין סעיף זה ,״ריבית״  -ריבית צמודה כהגדרתה בחוק פסיקת ריבית

והצמדה ,התשכ״א. 1961-
0י

ועדה לקביעת
הפרשי ריבית

)א( השר ,בהתייעצות עם נגיד בנק ישראל ,יקים ועדה בת שלושה עד חמישה
.1-3
,
_ ,
_
חברים ,שתפקידה לקבוע את שיעורי הפרשי הריבית בבקשות שהוגשו לה כאמור
בסעיף 2ו)ב(; הודעה על מינוי הוועדה תפורסם ברשומות.
)ב(

הוועדה רשאית להחליט על שיעורי ריבית שיחולו לענין סוגים של כספים,

ואולם בטרם תיתן הוועדה אח החלטתה תיתן הזדמנות למחזיק בנכס או למנהלו להשמיע
את טענותיהם.
)ג(

לוועדה יהיו הסמכויות הנתונות לועדת חקירה לפי סעיפים  9עד  11לחוק

ועדות חקירה ,התשכ״ט968-ו .
״

דברי
להתעורר השאלה מהם שיעורי הריבית אשר יש
לראותם כפירות שצמחו מהכספים ,ואשר על פי החוק
המוצע על המחזיק בכספים או מנהלם להעבירם לחברה.
כמו כן עשויות להתעורר שאלות באשר למועד תחילת
חישובה של הריבית כאמור.
כאמור בסעיף )9ד( מוצע כי החברה תבחן גם אח
שאלת הריבית על פי הנתונים שבידיה ותפרט בדרישתה
גם את גובה הפרשי הריבית ואת המועד לתתילת
חישובם.
במקרים שבהם חלק המחזיק בנכס או מנהלו על
הפרשי הריבית שדרשה ממנו החברה לרבות המועד
שקבעה לתחילת חישובם ,יהיה עליו לפנות לוועדה בת
שלושה עד חמישה חברים ,שתמונה בידי השר,
בהתייעצות עם נגיד בנק ישראל ,אשר תקבע את שיעורי
הריבית שיש לראותם כפירות הנכסים.
הוועדה תוכל לתת את החלטתה לגבי חשבונות
מסוימים או סוגי חשבונות ,ובלבד שבטרם תיתן את
החלטתה היא תאפשר למחזיק בנכם או למנהלו
להשמיע את טענותיהם.

 '°סייח התשכ״א ,עמי .192

הוועדה תהא מוסמכת להזמין עדים ולדרוש
המצאת מסמכים ,כפי שמוסמכת ועדת חקירה לפי
סעיפים  9עד  11לחוק ועדות חקירה ,התשכ״ט.1968-
הפניה לוועדה אינה פוטרת את מגישה מהחובה
להעביר לחברה ,בתוך  60ימים מיום דרישתה ,את
הסכום שעליו הוא אינו חולק ,ובלבד שהסכום שיעביר
לא יפחת מסכום הקרן כפי שהיה ביום פרוץ מלחמת
העולם השניה )להלן  -המועד הקובע( ,בצירוף הפרשי
הצמדה מאותו מועד ועד למועד שבו מועבר הסכום.
יצוין כי בהתאם להגדרה ״הפרשי הצמדה״ המוצעת
בסעיף  2לחוק ,ההצמדה תהיה למדד המחירים לצרכן
שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,ולגבי
התקופה שקדמה לשנת  - 1951למדד שקבע שר האוצר
בתקנות לפי סעיף  88לפקודת מם הכנסה.
את יתרת הסכום יעביר המחזיק בנכם או מנהלו,
לחברה ,בהתאם להחלטת הוועדה.
סעיף )12ג( המוצע קובע כי לענין כספים שהתקבלו
כתוצאה מביצוע פעולות בנכס של נספה השואה ,או
עברו להחזקתו או לניהולו של אדם לאחר המועד
הקובע ,יחושבו הפרשי ההצמדה והריבית שעל המחזיק
להעביר לחברה מהיום שבו הכספים התקבלו או עברו
באמור.

״ סייח התשכ״ט ,עמי  ;28התשמ״ז ,עמי .358
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.14

אחריותו של אדם שהחזיק או שניהל נכס של נספה השואה שהועבר לקנין החברה,

שחרור-מאחריות

תסתיים במועד שבו נמסרה החזקה בנכם ,לחברה ,בצירוף פירות הנכס ,המסמכים,
החשבונות והמידע ,כאמור בסעיף סו.
סימן ג׳ :בללי
5ו.

)א(

המועד שבו יהיה נכס של נספי השואה לקנין החברה הוא המועד שבו נמסרה

החזקה בנכם לידיה ,ואם הוגשה בקשה לבית המשפט לפי הוראות סעיף ו ו  -המועד שקבע

קנין החברה

בית המשפט להעברת הנכם.
)ב(

על אף האמור בסעיף קטן)א( ,חלף המועד להקנייתו של נכס של נספה השואה,

לחברה ,כאמור בסעיף )6א( או )10א( ,לפי הענין ,והחזקה בגבם לא נמסרה לחברה ,יהיה
הנכס לקנין החברה ,אלא אם כן מתקיים אחד מאלה:
)(1

האפוטרופוס הכללי הודיע על כוונתו לעכב את העברת הנכם לפי

סעיף )6ד(;
)(2

המחזיק בנכם או מנהלו הודיע ,לפי הוראות סעיף )10א( ,כי הוא חולק על

היותו של הנכם ,נכס של נספה השואה.
.16

החברה תפעל לרישום הנכסים שהועברו לקנינה לפי הוראות חוק זה ,על שמה ,בכל

פנקס המתנהל על פי דין.

דברי

רישום נכסים
על שם החברה

הסבר

בדומה לכלל שנקבע בסעיף )8ב( המוצע
סעיף 14
לגבי העברת נכסים מהאפוטרופוס הכללי
ואדם מנהל ,לחברה ,מוצע לקבוע כי אחריותו של אדם
שהחזיק או שניהל נכס של נספה השואה שהועבר לקנין
החברה ,תסתיים במועד שבו נמסרה החזקה בנכס,
לחברה ,בצירוף פירות הנכס ,המסמכים ,החשבונות
והמידע ,האמורים בסעיף  10המוצע.
בסימנים א׳ ו־ב׳ ,בפרק ג׳ לחוק המוצע,
סעיפים
הוטלו חובות על האפוטרופוס הכללי ועל
 15ו־16
כל אדם המחזיק או המנהל נכס של נספה
השואה להעבירו לקנין החברה ונקבעו המועדים
למסירתם וכן מקרים שבהם רשאי המחזיק או המנהל
לעכב את העברת הנכם לחברה.
בהתאמה לסימנים אלה קובע סעיף  15המוצע את
המועד שבו יהיה נכס של נספה השואה לקנין החברה.
ככלל ,המועד שבו יהיה הנכם לקנין החברה הוא המועד
שבו נמסרה החזקה בו לידי החברה .ואולם כאשר הודיע
אדם לחברה כי הוא חולק על היותו של נכס ,נכס של
נספה השואה ,והחברה הגישה בעקבות כך בקשה לבית

הצעות חוק  -הממשלה  ,142כ״ג בכסלו התשס״ה6.12.2004 ,

המשפט ,לפי הוראות סעיף  1.1המוצע ,להכריז על הנכם
כנכס של נספח השואה  -יהיה הנכס לקנין החברה
במועד שקבע בית המשפט להעברת הנכם.
סעיף 5ו)ב> המוצע קובע כי הנכס יהיה לקנין
החברה גם אם החזקה בו לא נמסרה לידיה ,אם חלף
המועד האחרון שבו על האפוטרופוס הכללי או על אדם
מנהל להעביר נכס לקנין החברה לפי הוראות סעיף )6א(
המוצע ,או המועד האחרון למסירתו של נכס בידי אדם
אחר לחברה ,לפי הוראות סעיף )10א( המוצע ,לפי הענין,
זאת למעט במקרים שבהם הודיע האפוטרופוס הכללי
על כוונתו לעכב את העברת הנכם לפי.סעיף )6ד( המוצע,
או כאשר־ המחזיק בנכס או מנהלו הודיע ,לפי הוראות
סעיף )10א( המוצע ,כי הוא חולק על היותו של הנכס,
נכם של נספה השואה.
בדי להשלים את תהליך י העברת הקנין ,קובע
סעיף  16המוצע את חובת החברה לפעול לרישום
הנכסים שהועברו לקנינה בכל פנקס המתנהל על פי דין,
ואולם נכס יהיה לקנין החברה גם אם טרם נרשם בפנקס
כאמור ,אם התקיימו התנאים האמורים בסעיף 15
המוצע.
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פרק ד׳ :איתור יורשים ובעלי זכויות בנכסים והשבה ליורשים
סימן אי :חקירה לשם איסוף מידע
חקירה לאיתור
יורשים ובעלי
זכויות

החברה תערוך חקירה לשם איסוף מידע הנוגע לנכסים של נםפי השואה שהוקנו לה

.17

לפי הוראות חוק זה ,וכן מידע אחר העשוי לסייע באיתור היורשים ובעלי זכויות אחרים
בנכסים כאמור.
סימן ב׳ :תהליך מיוחד לאיתור יורשים ובעלי זכויות

פרסום

)א(

.18

החברה תפרסם ,במועד שיקבע השר בצו ובדרך שייקבע ,את רשימת הנכסים

של נספי השואה שהוקנו לה עד למועד הפרסום ,ורשאית היא לפרסם פרטים גם לגבי נכסים
שטרם הוקנו לה ושפרטיהם הועברו אליה בידי האפוטרופוס הכללי ,אדם מנהל או אדם אחר
המחזיק בהם או מנהלם )בפרק זה  -הפרסום הראשון(; הפרסום לפי סעיף זה יהיה ,בין
השאר ,בעיתונוח ,בישראל ומחוצה לה ,באינטרנט ,ובקרב ארגונים יהודיים; הפרסום יכלול
את שמו של בעל הזכויות האחרון בנכס ,הידוע )בפרק זה  -נספה השואה( ואת סוג
הנכס.
דברי
פרק ד׳
פרק ד׳ המוצע קובע את חובת החברה
כללי
לפעול לאיתור היורשים של נספי השואה
ולהשבח הנכסים לידיהם.
פעולוח השבה נעשו במשך השנים במדינת
ישראל.
חוק האפוטרופוס הכללי ,מאפשר למי שטוען לזכות
בנכס עזוב לפנות לאפוטרופוס הכללי בבקשה לקבלת
הנכס לידיו ,ואכן במשך השנים הועברו נכסים לידי
אנשים שהוכיחו לאפוטרופוס הכללי ,או במקרה שזה לא
השתכנע  -לבית המשפט ,כי הם זכאים לקבלם .כמו בן
מאז שנת  2002פועלת במשרד המשפטים יחידה
שתפקידה לאתר יורשים של נכסים של נספי השואה
המנוהלים בידי האפוטרופוס הכללי.
גם חלק מהנכסים אשר הוקנו לממונה על רכוש
האויב לפי פקודת המסחר עם האויב ,1939 ,הושבו
במהלך השנים שלאחר השואה לבעלי הזכויות בהם או
ליורשיהם.

הסבר
מיוחד ומרוכז לאיתורם של היורשים של נכסים של נספי
שואה הנמצאים בישראל )להלן  -תהליך האיחור
המיוחד( ,אשר יכלול פרסום בתפוצה רחבה ,בארץ
ובעולם ,של רשימות הנכסים של נספי השואה ,הזמנה
לטוענים לזכויות בנכסים להגיש בקשות לקבלת
הנכסים ,ובדיקה מרוכזת ומוצלבת של הבקשות.
הסעיף המוצע קובע את חובת החברה
סעיף 17
לערוך חקירות מיזמתה לשם איסוף מידע
הנוגע לנכסים של נספי השואה שהוקנו לה ,וכן מידע
אחר העשוי לסייע באיחור היורשים  -כמו למשל ,בדרך
של הצלבת הנתונים שבידי החברה על אודות הנכסים,
עם המאגר של ״יד ושם״ ומאגרים אחרים.
המידע הנמצא כיום בידי האפוטרופוס הכללי
ואדם מנהל על אודות־ נכסים של נםפי השואה ובעליהם
המקוריים ,אשר יימסר לחברה עם העברת הנכסים
לקנינה ,הוא מידע חלקי ביותר ,ויש לצפות כי כך יהיה
גם לגבי המידע הנוגע לנכסים אחרים שיועברו לקנינה
של החברה .דבר זה מונע פעמים רבות את איתורם של
היורשים ועל כן ,יש חשיבוה לכך שהחברה הפעל
לאיסוף מידע נוסף.

למרות קיומם של הסדרי השבה אלה ,החלק הארי
של הנכסים של נספי השואה המנוהלים בידי
האפוטרופוס הכללי לא הושב עד היום לבעלי הזכויות
בו ,והוא הדין לגבי נכסים הנמצאים בידי גורמים
פרטיים וציבוריים ,אשר לא הועברו עד היום לניהולו של
האפוטרופוס הכללי ועל .כן אף לא היתה ליורשים
האפשרות לדעת על קיומם או על זהותו של המחזיק או
המנהל אותם.

סעיף  18המוצע קובע כי תהליך האיתור
סעיפים
המיוחד יתחיל במועד שיקבע השר ,בצו,
 18ן־19
אשר בו יהיה על החברה לפרסם את
רשימת הנכסים שהוקנו לה עד למועד הפרסום או
שפרטיהם הועברו אליה בידי מי שמנהל אותם או מחזיק
בהם.

הפרק המוצע קובע הוראות בענין הפעולות שעל
החברה לבצע לשם איתור היורשים של הנכסים והשבת
הנכסים לידיהם .במסגרת זו קובע סימן ב׳ לפרק המוצע
הסדר לתקופה מוגבלת ולפיו תקיים החברה תהליך

מטרת הפרסום לעורר את אותם יורשים שלא תבעו
עד היום את זכויותיהם ,אם משום שלא נודע להם על
קיומם של הנכסים ואם משום שלא ידעו היכן הם יוכלו
לאתרם.
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)ב(

בתום שישה חודשים מיום הפרסום הראשון ,תפרסם החברה ,לגבי כל נכס

שהופיע ברשימת הנכסים שבפרסום הראשון ,בדרך האמורה בסעיף קטן )א( ,גם את שם
המדינה ושם היישוב שבו היה מקום מגוריו או מקום שהותו האחרון הידוע של נספה
השואה ,בפי שהיו ביום י״ז באלול התרצ״ט )ו בספטמבר  ,(1939ככל שהם ידועים לחברה,
וכן את שמותיהם היום )להלן  -הפרסום השני(; לא ידועים לחברה שם המדינה או שם
היישוב כאמור אך ידועים לה שם המדינה ושם היישוב שבהם רכש נספה השואה את
זכויותיו בנכם או הקשורים בביצוע אותה רכישה ,תפרסם החברה פרטים אלה.
)ג(

על אף הוראות סעיף קטן)ב( רשאית החברה לפרסם את המידע שבסעיף הקטן

האמור ,כבר בפרםזם הראשון ,אם יש בידיה ,נוסף על המידע האמור ,מידע אחר על הנכם
שיאפשר את בדיקת אמיתות הבקשות שיוגשו לה לפי הוראות פרק זה.
)ד(

הוקנו לחברה נכסים נוספים של גםפי השואה לאחר הפרסום הראשון ועד תום

תהליך האיתור המיוחד כאמור בסעיף  ,26יתפרסם את פרטיהם לפי הוראות סעיף קטן)א(,
במועד מאוחר יותר שיקבע השר ,והמועדים לפרסום השני ולהגשת הבקשות לפי פרק זה
יימנו החל ביום הפרסום המאוחד
.19

)א(

בתקופה שמיום הפרסום הראשון עד תום שישה חודשים מיום הפרסום השני,

הגשת בקשות

רשאי כל הטוען לזכות בנכם של נספה השואה )בסימן זה  -המבקש( ,להגיש בקשה לחברה
לקבלת הנכם לידיו; בבקשה באמור יפרט המבקש מהי זכותו בנכס ,את מקור הזכות ואת
הפרטים הידועים לו על הנכם ועל נספה השואה ,ויצרף כל ראיה הנוגעת לכך :העוברות,
הנכללות בבקשה יאומתו בתצהיר.
)ב(

בקשות שיוגשו לפני מועד הפרסום השני ,יכללו גם פרטים וראיות הנוגעים

למדינה וליישוב שבהם היה מקום מגוריו או מקום שהותו האחרון הידוע של נספה השואה,-
לציון הפרטים האמורים בבקשה ,לפני פרסומם בידי החברה ,יינתן משקל בעת בחינת
ראיותיו של המבקש.
דברי
 סעיף  19המוצע קובע הוראות בדבר המועדיםלהגשת בקשות לחברה בתקופת תהליך האיתור המיוחד,
והפרטים שעל הטוען לזכויות בנכס של נספה שואה
)להלן  -מבקש( לצרף לבקשתו.
בשל העובדה שלגבי רבים מהנכסים המידע הקיים
הוא מועט ,ולעתים הוא כולל נוסף על שם בעל הזכויות
האחרון הידוע בנכס )להלן  -נספה השואה( רק את שם
המדינה ושם היישוב שבהם הוא התגורר ,לא ניתן
לפרסם את כל הפרטים ,שכן יש להשאיר בידי החברה
כלים לבחינת הבקשות שיוגשו לה ולאפשר למי שמגיש
בקשה להוכיח את זכויותיו באמצעות ציון שם המדינה
ושם היישוב האמורים.
לאור האמור ,נקבע כי הפרסום בידי החברה יהיה
דו שלבי  -הפרסום הראשון יכלול את שמו,של נספה
השואה וסוג הנכם ,והפרסום השני ,אשר יהיה בתום
שישה חודשים מיום הפרסום הראשון ,יכלול ,נוסף על
רשימת הנכסים שבפרסום הראשון ,גם את שם המדינה
ושם היישוב שבו היה מקום מגוריו או מקום שהותו
האחרון הידוע של נספה השואה ,כפי שהיה ביום פרוץ
מלחמת העולם השניה ,ככל שהם ידועים לחברה ,וכן
הצעות חוק  -הממשלה  ,142כ״ג בכסלו התשס״ה6.12.2004 ,

הסבר
את שמותיהם היום ,או שיכלול את שם המדינה ושם
היישוב שבהם רכש נספה השואה את זכויותיו בנכס או
הקשורים בביצוע אותה רכישה.
בהתאם לאמור קובע סעיף )19ב( המוצע כי מבקש
שיגיש את בקשתו לפני מועד הפרסום השני יובל לציין
אתי שם המדינה ושם היישוב שבהם היה מקום מגוריו
או מקום שהותו של נספה השואה ,ולציון פרטים אלה
בבקשתו ,לפני פרסומם בידי החברה ,יינתן משקל בעת
בחינת ראיותיו.
עם זאת נקבע כי אם יש לחברה ,לענין נכס מסוים,
נוסף על שם המדינה ושם היישוב האמורים ,מידעיאחר
שיאפשר את בדיקת אמיתות הבקשות שיוגשו לה בקשר
אליו ,היא תהיה רשאית לפרסם שמות אלה כבר בפרסום
הראשון.
סעיף )18ד( מתייחס לנכסים שהוקנו לחברה לאחר
מועד הפרסום הראשון והוא קובע כי הפרסום הראשון
שלהם יהיה במועד שיקבע השר ,והמועדים לפרסום
השני ולהגשת בקשות לפי סימן ב׳ המוצע ,יימנו החל
ביום הפרסום הראשון כאמור.
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)ג(

בתום התקופה האמורה בסעיף קטן)א( לא יתקבלו בקשות נוספות לפי סימן זה,

ואולם אין בכך כדי לגרוע מזכותו של אדם להגיש בקשה לחברה לקבלת הנכס לידיו לאחר
המועד האמור ,לפי הוראות סימן גי.
בדיקת הבקשות

.20

החברה תדון בכל הבקשות שהוגשו לה ,ורשאית היא ,אם ראתה צורך בכך ,לדרוש

מהמבקש ומכל אדם אחר לתת הבהרות ופרטים או להמציא ראיות נוספות בקשר לבקשה;
כן רשאיח החברה להזמין אח המבקש וכל ארם אחר להתייצב לפניה ,לצורך בירור זכותו
של המבקש בנכס.

מתן החלטה

.21

)א(

החברה תחליט בדבר הזכויות בנכס ותמסור את החלטתה למבקש ,בתוך תקופה

שיקבע השר ,ותודיעי למבקש על זכותו לערור על ההחלטה לפי סעיף .23
)ב(

החברה רשאית ,אם ראתה לנבון לעשות בן ,להתנות את מתן החלטתה בדבר

הזכויות בנכס בהמצאת הצהרת מוות או צו ירושה ,-נתנה החברה החלטה כאמור ,תודיע
למבקש על זכותו להגיש לוועדת הערר.בקשה להצהרת,מוות ,לפי הוראות סעיף .25
)ג(

לא תחליט החברה בבקשה שהוגשה לה ולא תמסור נכס או שוויו של נכס

למבקש ,לפני תום התקופה להגשת בקשות כאמור בסעיף 9ו ,אלא אם כן ראתה כי מן הנכון
לעשות כן מטעמים מיוחדים שיירשמו.
.22

)א(

השר יקים ועדה שתפקידה לדון בעררים על החלטות החברה לפי פרק זה ,ולתת

הצהרות מוות לפי הוראות סעיף ) 25בפרק זה  -ועדת הערר(; ואלה חברי ועדת הערר:
)ו(

שופט או שופט בדימוס של בית משפט מחוזי ,והוא יהיה היושב ראש;

)(2

שני עורכי דין הכשירים לכהן בשופטים של בית משפט שלום ,שאחד מהם

לפחות הוא ניצול שואה ,נציג ארגון של ניצולי שואה ,או בעל מומחיות מיוחדת
בנושא השואה.

דברי
סעיפים
,21 ,20
 26ו־ד2

הסעיפים המוצעים קובעים את ההליכים
לבדיקת בקשות בידי החברה ולמתן
החלטה בענינן.

התקופה להגשת הבקשות תהיה שנה
אחת ,שתחל ביום הפרסום הראשון ,ולגבי נכסים
שפרטיהם יפורסמו בפרסום מאוחר יותר ,בהתאם לאמור
בסעיף 8ו)ד( המוצע  -שנה מיום הפרסום המאוחר.
תהליך האיתור המיוחד ,יסתיים בתום  24חודשים
מיום הפרסום הראשון.
בתקופת תהליך האיתור המיוחד תבדוק החברה
את כל הבקשות שהוגשו בקשר לנכס במרוכז ,תוך מתן
הזדמנות שווה למגישיהן להוכיח את טענותיהם ,ולפיכך
לא יימסר נכס או שוויו למבקש לפני חגם המועד האחרון
להגשת בקשות באמור בסעיף  19המוצע ,אלא אם כן
ראתה החברה כי מן הנכון לעשות בן ,מטעמים מיוחדים
שיירשמו.
כמו כן מוצע בסעיף  ,27לקבוע כי גם בית המשפט
לא ידון בתובענה שהגיש לו טוען לזכות בנכס בתקופת
ההליך האיתור המיוחד ,אלא מטעמים מיוחדים
שיירשמו.
336

על החלטות החברה לגבי בקשות שיוגשו
סעיפים
 22עד  25לה בתקופת תהליך האיתור המיוחד ,רשאי
יהיה כל אדם להגיש ערר לועדת ערר
שתוקם לפי הוראות סעיף  22המוצע.
על ועדת הערר יחולו מרבית ההוראות שבחוק בתי
דין מינהליים ,התשנ״ב992-ו )להלן  -חוק בתי דין
מינהליים( ,ככל שאין הוראות מיוחדות באוחו ענין בחוק
המוצע .כך למשל ,ניתן יהיה להגיש ערעור על
החלטותיה לבית משפט ,בהתאם לאמור בסעיף  45לחוק
בתי דין מינהליים.
בהתאם לאמור בסעיפים  20ו־  21לחוק בתי דין
מינהליים ,ועדת הערר תפעל בדרך הנראית לה הטובה
ביותר לעשיית צדק ולא תהיה קשורה בסדרי דין וראיוח
נוקשים ,מלבד הכללים בדבר ראיות חסויות .לגמישות זו
חשיבות מיוחדת לאור הנסיבות המיוחדות בשואה
שגרמו לאבדן מסמכים וראיות.
לועדה הערר מוקנית לפי סעיף  25המוצע גם
סמכוח להצהיר על מותו של נספה שואה.
כיום ,כדי להוכיח את מותו של אדם ,דורש
האפוטרופוס הכללי תעודת פטירה או בהעדרה -
הצעות חוק  -הממשלה  ,142כ״ג בכסלו החשס״ה6.12.2004 ,

)ב(

ועדת הערר תפעל עד למועד סיום חהליך האיתור המיוחד כאמור בסעיף  26או

עד למועד מאוחר יותר שיקבע השר.
)ג(

על ועדת הערר יחולו הוראות חוק בתי דין מיגהליים ,התשנ״ב , 1992-למעט
2י

הוראות סעיפים  31 ,30 ,26 ,23ו־.39
.23

כל אדם הרואה עצמו נפגע מהחלטת החברה לפי סעיף  ,21רשאי לערור עליה לפני

ועדת הערר ,בתוך  45ימים מהיום שבו ניתנה החלטת החברה :הערר יוגש בכתב ויכלול את
הטענות והעתקי המסמכים שעליהם בדעת העורר להסתמך.
ועדת הערר תתן את החלטתה לאחר שנתנה הזדמנות לעורר ,לנציג החברה ולכל מי

.24

סמכויות ועדת
הערר

שהגיש בקשה לגבי אותו נכס ,להשמיע את טענותיהם לפניה ,בכתב או בעל פה ,לפי
בקשתם.
.25

)א(

הצהרה על מותו
של נספה
השואה

ועדת הערר רשאית להצהיר על מוחו של נספה השואה ויהיו לה לשם כך כל

הסמכויות הנתונות לבית המשפט לעניני משפחה ,לפי חוק הצהרות מוות ,התשל״ח; 1978-
,5

על בקשה להצהרת מוות והדיון בה יחולו ,בשינויים המחויבים ,ההוראות לפי החוק האמור,
ואולם רשאי יושב ראש הוועדה לקבוע כי הוראה מההוראות האמורות לא תחול ,לגבי
בקשה מסויימת או דרך כלל.
)ב(

הוגשה לועדת הערר בקשה להצהרת מוות ,רשאית היא להעביר את הבקשה

לבית המשפט לעניני משפחה ,אם ראתה לנכון לעשות כן ,לאור מורכבות הבקשה או מטעם
אחר .י
)ג(

החליטה ועדת הערר בבקשה להצהרת מוות ,תעביר העתק ממנה לחברה ,כדי

שזו תיתן את החלטתה בבקשה שהוגשה לה ,בהסתמך על החלטת ועדת הערר .י
.26

תהליך האיתור המיוחד יסתיים בתום 2ו חודשים מהמועד האחרון להגשת בקשות

סיום תהליך
האיתור המיוחד

הגיש הטוען לזכות בנכס של נספה השואה שהוקנה לחברה ,תובענה לבית המשפט,

ייחוד תהליך
האיתור המיוחד

באמור בסעיף .19
.27

לאחר מועד הפרסום הראשון ,לא ידון בית המשפט בתובענה עד לסיום תהליך האיתור
המיוחד כאמור בסעיף  ,26אלא אם כן ראה לנכון לעשות כן ,מטעמים מיוחדים שיירשמו.
דברי
הצהרת מוות מבית המשפט לעניני משיפחה .זוהי גם
הדרישה לצורך הוצאת צו ירושה.
כאשר מדובר באדם שיש לשער כי הוא נספה
בשואה ,הרי שבשל הנסיבות המיוחדוח של השואה
והשנים שחלפו מאז ,בדרך כלל לא תהיה מחלוקת על
דבר מותו ,ועל בן במקרים רבים המדובר בהליך
פורמלי.
כדי להקל על הפונים ולא להטריחם לבית המשפטי
לצורך הוצאת הצהרת מוות ,דבר שכרוך בזמן ובעלויות,
מוצע להסמיך את ועדת הערר להצהיר על מותו של
אדם.
2
ג

!

הסבר
במקרים חריגים ,כמפורט בסעיף המוצע ,תהיה
ועדת הערר מוסמכת להעביר את הבקשה לבית המשפט
לענייני משפחה.
בדונה בבקשה להצהרת מוות ,תפעל ועדת הערר
לפי הוראות חוק הצהרות מוות ,התשל״ח978-ו ,לרבות
ההוראה הדורשת פרסום בעיתונות על דבר הגשת
הבקשה ,ואולם מוצע לאפשר ליושב ראש הוועדה
לקבוע ,לגבי בקשה מסוימת' שהוגשה לו או דרך כלל ,כי
תנאי מן התנאים הקבועים לפי החוק האמור לא יחול.

י סייח התשנ״ב ,עמי  :90התשנ״ו ,עמ׳ .362
' סייח התשל״ח ,עמי  :56התשנ״ח ,עמי .244
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סימן גי :פעולות נוספות לאיתור יורשים ובעלי זכויות
פרסום ועיון
לאחר תהליך
האיתור המיוחד

.28

)א(

לאחר תום תהליך האיתור המיוחד כאמור בסעיף  ,26תפרסם החברה ,אחת

לשנה ,ברשומות ובאינטרנט ,את רשימת הנכסים שהוקנו לה באותה שנה ,וכן תפרסם בשני
עיתונים יומיים בישראל הודעה על פרסום רשימת הנכסים כאמור ,-רשימת הנכסים תכלול
את שמותיהם הידועים של נספי השואה ואת סוגי הנכסים.
)ב(

בתום שישה חודשים ממועד הפרסום כאמור בסעיף קטן•)א( תפרסם החברה

ברשומות ובאינטרנט לגבי רשימת הנכסים שהופיעו באותו פרסום ,גם את המידע האמור
בסעיף 8ו)ב(; החברה רשאית לפרסם את המידע האמור כבר בפרסום של רשימת הנכסים
לפי סעיף קטן)א( ,אם יש בידיה נוסף על המידע האמור ,מידע אחר שיאפשר את בדיקת
אמיתות הבקשות שיוגשו לה לפי סימן זה.
)ג(

רשימת כל הנכסים שהוקנו לחברה ,בפי שפורסמו במהלך השנים לפי סעיפים

קטנים )א( ו־)ב( ולפי סעיף  ,18וטרם הושבו ליורשים ולבעלי זבויוח אחרים בהם ,תפורסם
באינטרנט ,וכן תהיה פתוחה לעיון הציבור במשרדי החברה ,ובמקומות אחרים כבל שנקבעו
בידי השר.
הגשת בקשות
לאחר תהליך
האיתור המיוחד
ובדיקתן

.29

)א(

בתום תהליך האיתור המיוחד באמור בסעיף  ,26אדם הטוען לזכות בנכס של

נספה השואה שהוקנה לחברה ,רשאי להגיש לחברה בקשה לקבלת הנכס לידיו לפי הוראות
סימן זה; הוראות סעיפים 9ו)א( ו־)ב()20 ,א( ,ו־ו)2א( ו־)ב( רישה ,יחולו על הבקשה
ובדיקתה.
)ב(

דחתה החברה את הבקשה ,רשאי המבקש לפנות לבית המשפט המחוזי

ולהוכיח את זכויותיו בנכס.
סימן די :השבה ליורשים ולבעלי הזכויות
׳השבה ליורשים
ולבעלי זכויות

.30

)א(

החליטה החברה בבקשה שהוגשה לה לפי הוראות פרק זה ,כי יש להשיב נכס

של נספה השואה למבקש ,ואם ניתנה החלטת החברה בבקשה לפי סימן ב׳  -חלף המועד
להגשת ערר על החלטתה בלי שהוגש ערר ,או שהוגש ערר וועדת הערר החליטה כאמור,
תשיב החברה את הנכס למבקש ,אם הוא בידיה ,ואם אינו בידיה  -תשיב ל ו את שוויו בפי
שהיה ביום שבו יצא מחזקחה ,בצירוף הפרשי הצמדה וריבית לפי וחוק פסיקת ריבית
והצמדה ,התשכ״א 961 -ו  ,מהיום האמור.
,4

דברי
גם לאחר תום תהליך האיתור המיוחד יוכל
סעיפים
אדם הטוען לזכות בנכס של נספה השואה
 28ו־29
להגיש בקשה לחברה לקבלת נכס לידיו
והיא תיבדק בידי החברה בדרך דומה לזו שבה ייבדקו
הבקשות בתהליך האיתור המיוחד ,ואולם ,בשל ההנחה
שהתביעות שיוגשו לאחר תהליך האיתור המיוחד יהיו
מעטות ,לא תהיה'לגביהן זכות ערר ומי שבקשתו תידחה
בידי החברה יהיה רשאי לפנות לבית המשפט המחוזי
ולהוכיח את זכויותיו בנכס ,כפי שרשאי היום לעשות
אדם אשר בקשתו לקבלת נכס נדחית בידי האפוטרופוס
הכללי.
הסעיף המוצע קובע הוראות בדבר השבת
סעיף 30
נכסים למי שהחברה או ועדת הערר קבעו
את זכויותיהם בנכסים.

הסבר
כאמור בפרק ה׳ לחוק המוצע ,הנכסים של נםפי
השואה שיוקנו לחברה ישמשו להגשמת מטרות החברה
וניתן יהיה לממשם לצורך ביצוע מטרות אלה ,בכפוף
לאמור באותו פרק ותוך שמירח קבוצה של נכסים אשר
תיועד לתשלום ליורשים שיאותרו ,כאמור בסעיף ו)4ד(
המוצע )להלן  -הנכסים השמורים(.
ההשבה תהיה של הנכם המקורי  -אם טרם מומש
בידי החברה ,ובמקרה שהנכס כבר מומש ,יושב שוויו של
הנכס בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום שבו יצא
הנכס מחזקתה של החברה .השווי כאמור ישולם מחוך
קבוצת הנכסים השמורים.
עוד קובע הסעיף האמור כי לנכס שיושב יצורפו
חפירות שצמחו ממנו מיום הקנייתו לחברה וכן את
הסכומים שאותם יש לנכות מהנכס.

ם״ח התשכ״א ,עמי .192
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)ב(

נכס של נספה השואה או שוויו יושבו למבקש ,כאמור בסעיף קטן)א( ,בצירוף

הפירות שצמחו ממנו מיום הקנייתו לחברה ,לרבות רווחים מפעולות השקעה של כספים לפי
הוראות סעיף  ,36שנזקפו לזכותו של הנכס ,ובניכוי של הפסדים שנזקפו לחובתו של נכס
כתוצאה מפעולות השקעה כאמור ,של הוצאות ניהול כמשמעותם בסעיף )35ב( ,החלים על
הנכס ,ושל הוצאות ניהול כאמור בסעיף )6ג( שטרם שולמו לאפוטרופוס הכללי.
פרק ה׳ :ש י מ ו ש בנכסים שהוקנו לחברה וניהולם
.31

)א(

הנכסים שהוקנו לחברה לפי הוראות חוק זה ,ישמשו להגשמת מטרות החברה

שימוש בנכסים

ולביצוע תפקידיה ,באמור בסעיפים  4ו־ ,5ולמימון פעילותה של החברה ,ולשם כך.בלבד.
)ב(

בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן)א( ,לא ייעשה שימוש בנכסים השמורים

כמשמעותם בסעיף ו)4ג( ,אלא לצורך השבת נכסים של נםפי השואה או שוויים ,ליורשים
ולבעלי זכויות אחרים בהם ,לפי הוראות סעיף .30
.32

)א(

החברה לא תהיה רשאית למכור נכס של נספה השואה שהוקנה לה ,או לבצע

עיכוב מימוש

פעולה אחרת אשר תמנע ממנה את השבתו בעין ,עד תום שבע שנים מהיום שהנכס הוקנה
לה )להלן  -תקופת עיכוב המימוש(; ואולם נכס שנוהל על ידי האפוטרופוס הכללי או על
ידי אדם מנהל ,לפני הקנייתו לחברה ,תסתיים תקופת עיכוב המימוש לגביו בתום תקופת
תהליך האיתור המיוחד ,אם חלפו חמש עשרה שנים לפחות מהיום שנמסר לניהולו של
•האפוטרופוס הכללי.
)ב(  .בתקופת ,עיכוב המימוש יחולו על החברה ,לענין ניהול הנכסים של נספי
השואה ,הוראות סעיפים  9ר־ 2ו לחוק האפוטרופוס הכללי ,בשינויים המחויבים.
.33

)א(

מכירת נכס שהוקנה.לחברה ,לאחר תום תקופת עיכוב המימוש טעונה אישור

מימוש נכסים

מוקדם של דירקטוריון החברה; אישור הדירקטוריון יינתן רק לאחר קבלת אישורה של ועדת
הביקורת כאמור בסעיף  ,42והוא יינתן בכתב בצירוף נימוקים.
)ב(

בבואו לאשר מבירת נבס שהוא מיטלטלין ,ישקול דירקטוריון החברה ,בין השאר,

את המשמעות או הערך הרגשיים או הסמליים שעשויים להיות לנכס המסוים לגבי
היורשים או בעלי הזכויות האחרים בנכס ,שיאותרו ,ואם סבר כי עשויים להיות לגבם
משמעות או ערך כאמור ,ירחה את מימושו ככל האפשר.

בסעיף ו 3המוצע נקבע כי הנכסים שהוקנו
סעיפים
 31עד  33לחברה ,ישמשו להגשמת מטרות החברה
ולביצוע תפקידיה ,ובכלל זה ,לשם מתן
סיוע •ותמיכה ולמימון פעילותה .החברה אף תייבת
לפעול למימוש הנכסים האמורים' לשם כך ,כאמור
בסעיף  44המוצע ,וכן לפעול לפי אמות המידה שקבע
הדירקטוריון לענין זה; לפי הוראות סעיף )40בץ (3המוצע,
או בהתאם לתקנות שיותקנו בענין ,לפי סעיף  61המוצע,
ככל שיותקנו .יחד עם זאת מוצע להבהיר כי לא ייעשה
שימוש בנכסים השמורים אלא לצורך השבת נכסים של
נספי השואה או שווים ,ליורשים לפי הוראות סעיף .30
סעיף  33המוצע מתנה את מכירתו של נכס באישור
הדירקטוריון וועדת הביקורת ומנחה את החברה בדבר
סדר העדיפויות במכירת נכס מיטלטלין.
מכירת נכס וביצוע פעולוח אחרות אשר יימנעו את
השבתו בעין ,מוצדקתירק כאשר נעשו מאמצים לאיתורו
הצעוח חוק  -הממשלה  ,142כ״ג בכסלו התשם״ה6.12.2004 ,

של יורש בנכם ומאמצים אלה לא נשאו פרי וכמו כן
חלפה תקופת זמן מאז היתה ליורש אפשרות לדעת על
קיומו ולהגיש בקשה בקשר אליו.
בהתאם לכך ,קובע סעיף  32המוצע כי לא ניתן
יהיה למכור נכסים ולבצע בהם פעולות כאמור עד תום
שבע שנים מהיום שבו הנכס הוקנה לחברה ,שנים אשר
במהלכן גם יסתיים תהליך האיתור המיוחד.
לגבי נכסים שנוהלו בידי האפוטרופוס הכללי או
בידי האדם מנהל וחלפו חמש עשרה שנים מיום שנמסרו
לניהולם ,לא יהיה צורך להמתין לחלוף שבע השנים
האמורות וניתן יהיה לממשם מיד בתום תקופת האיתור
המיוחד ,זאת ,מתוך הנחה שבתהליך האיתור המיוחד
ימוצו מרב המאמצים האפשריים לאיתורם של
יורשים.
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ביצוע עסקאות
אחרות בנכסי
החברה

.34

)א(

החברה לא תהיה רשאית ,הן בתקופת עיכוב המימוש והן לאחריה ,להשכיר

נכס ,להשאילו ,או לעשות בו כל פעולה אחרת שתוצאתה דומה ,לתקופה כוללת העולה על
חמש שנים ,לרבות השכרה ,השאלה או פעולה אחרת כאמור שיש עמה ברירה להאריך את
תקופתה לתקופה כוללת העולה על חמש שנים.
)ב(

הנכסים המנוהלים בנפרד ,כמשמעותם בסעיף )48א( אינם ניתנים לעיקול או

לשעבוד ולא תחול עליהם זכות עיכבון.
ניהול נכסים
לאחר תקופת
עיכוב המימוש

.35

)א(

לאחר תקופת עיכוב המימוש של נכס של נספה השואה ,ינוהל הנכם בידי

החברה לשם השגת מטרותיה וביצוע תפקידיה לפי הוראות חוק זה.
)ב(

ההוצאות שהוציאה החברה לצורך ניהולו של נכס לאחר תקופת עיכוב

המימוש ,לרבות תשלומי החובה לפי כל דין ושכר החברה כאמור בסעיף ) 37בסעיף זה -
הוצאוח הניהול( ,יחולו על הנכם ,ואולם רשאית החברה לגבות את הוצאות הניהול גם
מנכסים אחרים שהוקנו לה.
השקעת כספים

.36

היו בין הנכסים שהוקנו לחברה ,כספים ,או התקבלו כספים ממימוש של נכסים

אחרים של נםפי השואה ,והכספים אינם דרושים לצורכי התפקוד השוטף של החברה,
תשקיע החברה את הכספים בדרך של מסירתם לידי האפוטרופוס הכללי לשם השקעה לפי
הוראות סעיף 0ו)ג( ו־)ד( לחוק האפוטרופוס הכללי ,ואולם רשאי השר לקבוע דרכים אחרות
להשקעת כספי החברה ,לרבות בדרך של מינוי ועדת השקעות מיוחדת לענין זה.
שכר החברה

.37

)א(

השר רשאי לקבוע את השבר שעל יורש או בעל זכויות אחר בנכם של נספה

השואה שהושב לו לפי הוראות חוק זה ,לשלם לחברה ,בעד פעולותיה בקשר לנכס.
דברי

במהלך התקופה האמורה בסעיף זה שבה יהיה
אסור למכור או לבצע פעולות בנכסים כאמור )להלן -
תקופת עיכוב המימוש( ,ינוהלו הנכסים בידי החברה לפי
אוחם כללים החלים היום על האפוטרופוס הכללי בנהלו
״נכס עזוב״ .בך למשל תידרש החברה לעשות בנכסים
את מה שעשוי לדעתה להועיל למעוניינים בהם.
מכיוון שמטרותיה של החברה להשתמש
סעיף 34
בנכסים של נספי השואה לשם מימון
פעולות איתור היורשים ,ומתן סיוע ותמיכה ומכיוון
שזמן פעילותה של החברה מוגבל ,מוצע לאסור על
החברה להשכיר נכס של נספה השואה או להשאילו ,או
לעשות בו פעולה אחרת שתוצאתה כאמור כגון :מתן
זבות שימוש במקרקעין ,לתקופה כוללת העולה על חמש
שנים.
כמו כן ,כדי לשמור על הנכסים לשם מימוש
מטרותיה של החברה ,מוצע לקבוע כי הנכסים שאינם
מיועדים לפעילות השוטפת בשנה מסוימת ,אינם ניתנים
לעיקול או לשעבוד ולא ישמשו נושא לזכות עיכבון.
מוצע לקבוע כי לאחר תקופת עיכוב
סעיף 35
המימוש ועד למימושו של הנכם היא
ינוהל בידי החברה לשם השגת מטרותיה וחפקידיה,
והיא לא תידרש יותר לנהלם לטובת המעוניינים בהם.
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הסבר
כמו כן ,מוצע לקבוע כי ההוצאות שהוציאה׳
החברה לגבי נכס שהוקנה לה ,כגון ,מסים המשולמים
בשלו ,תשלומים בעבור אחזקתו או בעבור שיפוצו
לצורכי השכרה ,וכן שכר החברה החל׳ לגביו ,יחולו על
הנכם ,והם ינוכו ממנו בעת השבתו ליורש אם יימצא,
בהתאם להוראות סעיף 0ב)ב(.
יחד עם זאת מוצע לקבוע בי החברה תהיה רשאית
לגבות את ההוצאות האמורות גם מנכסים אחרים
שהוקנו לה וזאת כדי לאפשר לחברה גמישות בניהול
הנכסים להגשמת מטרוחיה.
מוצע לקבוע כי כספים שהוקנו לחברה,
סעיף 36
שאינם דרושים לצורכי התפקוד השוטף
שלה ,יושקעו עד לשימוש בהם ,במסירה לאפוטרופוס
חכללי אשר ישקיע אותם לפי הוראות חוק האפוטרופוס
הכללי .ואולם מוצע להסמיך את השר לקבוע בתקנות
הוראות מיוחדות לענין השקעת הכספים ,ובין השאר
להקים ועדת השקעות מיוחדת לענין זה אשר תשקיע
את הכספים בהתאם להוראות שייקבעו באותן תקנות.
ועדת השקעות כאמור יכול שתקום בתוך החברה או
מחוץ לה.
סעיף  .37מוצע להסמיך את השר לקבוע בתקנוח
שכר שעל יורש או בעל זכויות בנכם
שיימצא ,לשלם לחברה ,בעד פעולותיה בקשר לנכס
הצעות חוק  -הממשלה  ,142ב״ג בכסלו התשס״ה6.12.2004 ,

)ב(

שולמה לפני יום התחילה לממונה על רכוש האויב או לאפוטרופוס הכללי

אגרה או שכר בעד הנכם ,ינוכה מהשכר לחברה סכום האגרה או השכר ששולם כאמור ובן
הפרשי העמדה על אותו סכום ,ממועד תשלום האגרה או השכר ,לפי הענין ,עד לתשלום
השבר לחברה.
טרק ד :החברה  -הוראות שונות
.38

לבל מונח בפרק זה ,תהא הפרשנות הנודעת לו לפי חוק החברות הממשלתיות ,אלא

פרשנות

אם כן משתמע אחרת.
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)א(

החברה/תנוהל בידי דירקטוריון ,שבו חמישה עד שבעה חברים.

)ב(

חברי הדירקטוריון־ ימונו בידי ועדה בוחרת שאלה חבריה:

הדירקטוריון
ומינויו

)ו(

שופט או שופט בדימוס ,שימנה השר ,בהתייעצות עם נשיא בית המשפט

העליון ,והוא יהיה יושב ראש הוועדה;
)(2

שני נציגי ציבור שאינם עובדי המדינה ואינם עובדי החברה או נושאי

משרה בה ,שימונו בידי יושב ראש הוועדה ,בהסכמת השר ,-נציגי הציבור יהיו
בעלי היכרות עם נושאים הקשורים לתחומי פעולתה של החברה.
)ג(

הוועדה הבוחרת תמנה את חברי הדירקטוריון לאחר התייעצות עם הוועדה

לבדיקת מינויים כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות! החליטה הוועדה לבדיקת מינויים
שלא להמליץ על מועמד שהתקיים בו האמור בסעיף 8וג)א( לחוק החברות הממשלתיות ,לא
ימונה המועמד לדירקטור.
)ד(

חברי הדירקטוריון יהיו בעלי הכשרה ,ניסיון מקצועי וכשירות כנדרש

מדירקטורים בחברה ממשלתית לפי הוראות חוק החברות הממשלתיות ואולם לענין

כשירותם וניסיונם יתקיימו בהם גם הוראות סעיף )37ג( לחוק האמור; שניים לפחות מבין

תברי הדירקטוריון יהיו בעלי היכרות עם נושאים הקשורים לתחומי פעולתה של החברה.
)ה(

חבר דירקטוריון יחדל לכהן לפני תום התקופה שלה מונה אם נתקיימו בו.

העילות המנויות בסעיף )22אץ (1עד ) (6לחוק החברות הממשלתיות ,ובלבד שבכל מקום
בסעיף האמור שבו נאמר ״השרים״ יקראו באילו נאמר ״הוועדה הבוחרת״,
דברי
שהושב לו .תקנות כאמור יוכלו להתחשב במשך
התקופה שבה היה הנכם נתון לניהולה של החברה.
כאשר מדובר בנכם שכבר שולם בעבורו שכר או אגרה
לממונה על רכוש האויב או לאפוטרופוס הכללי ,ינוכו
השכר או האגרה האמורים משכר החברה.
מוצע כי דירקטוריון החברה יכלול חמישה
סעיןו 39
עד שבעה חברים .אלה ימונו ,בשונה
מהוראות חוק החברות הממשלתיות לענין זה ,בידי
ועדה בוחרת שחבריה הם שופט או שופט בדימוס ,ושני
נציגי ציבור בעלי היכרות עם נושאים הקשורים לתחומי
פעולתה של החברה.
המינוי ייעשה לאחר התייעצות עם הוועדה
החברות
בחוק
כמשמעותה
מינויים
.לבדיקת
הממשלתיות ,כאשר אם הוועדה האמורה החליטה שלא
להמליץ על מועמד ,מאחר שיש לו זיקה אישית ,עסקית
הצעות חוק  -הממשלה  ,142כ״ג בכסלו התשם״ה6.12.2004 ,

הסבר
או פוליטית לשר משרי הממשלה והיא לא מצאה שיש
לו כישורים מיוחדים המצדיקים את המינוי  -לא יהיה
אפשר למנותו לדירקטור.
יי מוצע כי הכשירות ,הניסיון המקצועי וההכשרה
הנדרשת מחברי הדירקטוריון תהיה כשל דירקטורים
בחברה ממשלתית ,ואולם לאור חשיבות'הנושא מוצע
להתמיד בדרישות הכשירות והניסיון ,ולקבוע כי
יתקיימו י בחברי הדירקטוריון הכשירות והניסיון
הנדרשים בדרך כלל ממנהל כללי בחברה ממשלתית.
עוד מוצע לקבוע כי חבר דירקטוריון יחדל לכהן
לפני תום התקופה שלה מונה אם נתקיימו בו העילוח
לפי סעיף )22אץ (1עד ) (6בחוק החברות הממשלתיות
ואולם ,הסמכויות המוקנות לשרים לפי סעיף זה'יוקנו
לוועדה הבוחרת ,והיא ,ולא השרים ,תהיה רשאית
להעביר את הדירקטורים מתפקידם בהתקיים העילות
האמורות.
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הדירקטוריון
והמנהל הכללי

.40

)א(

חברי הדירקטוריון והמנהל הכללי של החברה יפעלו בנאמנות ובשקידה

למימוש מטרות החברה ולקיום הוראות חוק זהי ,בפעולתם כאמור יחולו עליהם ,נוסף,על
הוראות כל דין ,הוראות סעיפים  10ו־ 13לחוק הנאמנות ,בשינויים המחויבים.
)ב(

הדירקטוריון יגבש אמות מידה ומבחנים לביצוע הפעולות המפורטות להלן,

ככל שלא נקבעו לפי הוראות חוק זה:
)ו(

השבת נכסים של נספי השואה או שוויים לזכאים להם כאמור בסעיף

)5אץ;(3

)ג(

)(2

שימוש בנכסים לשם סיוע ותמיכה כאמור בסעיף  ) 5א ^ ו־);(5

)(3

מימוש נכסים לצורך ביצוע תפקידי החברה לפי הוראות סעיף ')5א(.

אמות מידה ומבחנים כאמור בסעיף קטן)ב()(2יגובשו בידי הדירקטוריון לאחר

התייעצות עם הוועדה המייעצח :ביקש הדירקטוריון לפעול שלא בהתאם להמלצות
הוועדה המייעצת ,יעשה בן רק לאחר שקיבל אישור לכך מאת האסיפה הכללית של החברה
ומאת השר :אמוח המידה והמבחנים יפורסמו ברשומות.
)ר(

הדירקטוריון ידווח לשר ולוועדה משותפת של ועדת הכספים ,ועדת העבודה

הרווחה והבריאות וועדת החינוך והתרבות ,של הכנסת ,אחת לשנה ולא יאוחר משישה
חודשים לאחר תום שנת הכספים ,על פעולותיה של החברה להשגת מטרותיה ולביצוע
תפקידיה כאמור בסעיפים  4ו־ ,5ויגיש להם ,במועד האמור ,דין וחשבון כספי על פעולותיה
,של החברה בשנת הכספים שחלפה ,לרבות פעולות למימוש נכסים לפי הוראות סעיף 33
ופעולות השקעה לפי הוראות סעיף .36
תקציב החברה

.41

)א(
)ב(

דירקטוריון החברה יקבע את התקציב השנתי של החברה.
)ו(

החקציב השנחי של החברה שיוקצה לפעילותה השוטפת )בסעיף זה -

התקציב השוטף( לא יעלה על שני אחוזים משווי הנכסים של גספי השואה
המצויים בידיה בסוף שנת התקציב הקודמת ,והוא טעון אישור השר ושר
האוצר )בפרק זה  -השרים(.
דברי
לאור אופייה המיוחד של החברה ,מוצע
סעיף 40
להחיל על חברי הדירקטוריון והמנהל
הכללי של החברה ,בשינויים המחויבים ונוסף על
הוראוח כל דין ,ובכלל זה ,החובות החלות על נושאי
משרה מכוח חוק החברות ,גם את חובת נאמנותהאמורה
בסעיף  10לחוק הנאמנות ,התשל״ט ,1979-וכן את
הוראוח סעיף  13לחוק האמור ,שענינן ,בין השאר ,איסור
הפקת טובח הנאה לנאמן או לקרובו מנכסי הנאמנות.
עוד מוצע כי הדירקטוריון יגבש אמות מידה
ומבחנים לביצוע תפקידי החברה ,שיפורסמו ברשומות.
אמות מידה ומבחנים אלה יהיו כפופים לתקנות שיקבע
השר בנושאים אלה לפי סעיף  61המוצע ,ככל שייקבעו.
מוצע כי קביעת אמות מידה ומבחנים בבל הנוגע
לשימוש בנכסים לשם סיוע ותמיכה כאמור בסעיף
)5א() (4ו־) ,(5תיעשה בהתייעצות עם הוועדה המייעצת
הממונה לפי הוראות פרק ז׳ המוצע ,ואם ביקש
הדירקטוריון לסטות מהמלצותיה של הוועדה המייעצת
 לא יעשה בן אלא לאחר שקיבל את אישור השרוהאסיפה הכללית.
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עוד מוצע ,לשם הגברת השקיפות ,כי הדירקטוריון
ידווה על פעולותיו לשר ולוועדה משותפת של ועדת
הכספים ,ועדת העבודה והרווחה • ,וועדת החינוך
והתרבות ,של הכנסת ,אחת לשנה.
מוצע כי דירקטוריון החברה• יקבע את
סעיף 41
התקציב השנתי של החברה .מוצע להבחין
בין התקציב השנתי הכללי של החברה והתקציב השנתי
המוקצה לפעילות השוטפת של החברה )להלן -
התקציב השוטף(.
התקציב השוטף הוא התקציב לפעולות השונות
של החברה לצורך ביצוע תפקידיה ,כמו למשל פעולות
איתור של נכסים ובעלי זכויות בהם וכן פעולות לאיתור
של גורמים מתאימים למתן תמיכה וסיוע כאמור בסעיף
)5א() (4ו־) ,(5אך הוא לא כולל את הסיוע והתמיכה
עצמם.
מוצע כי התקציב השוטף יהיה טעון אישור השר
,ושר האוצר )להלן  -השרים( ,ולא יעלה על  2%משווי
הנכסים של נספי השואה המצויים בידי החברה בסוף
הצעות חוק  -הממשלה  ,142כ״ג בכסלו התשם״ה6.12.2004 ,

)(2

בתקציב השוטף ייקבע פריט נפרד לענין מימון תפקידי החברה לאיתור

ולהשבה באמור בסעיף )5א()ו( עד ).(3
)(3

לא ישולמו תשלומים כלשהם לפעילותה השוטפת של החברה ובכלל זה

תשלומים לנושיה ,לרבות בהליכים לפי סעיף  350לחוק החברות ,אלא
מהתקציב השוטף.
)ג(

נכסים ששוויים הכולל  20אחוזים משווי בלל הנכסים של נספי השואה שהוקנו

לחברה ואשר לפחות מחציתם ,על פי שוויים ,הם כספים ,יישמרו וינוהלו בנפרד ,לצורך
תשלום ליורשים ולבעלי זכויות אחרים בנכסים של נםפי השואה• )להלן  -הנכסים
השמורים(; נכס או שוויו של נכס שהושב לפי סעיף  ,30יופחת מהנכסים השמורים.
)ד(

יתרת הנכסים של נספי השואה שהוקנו לחברה ,אשר אינם נכסים שמורים

ואינם מיועדים לפעילות השוטפת של החברה באותה שנה ,לרבות הסכומים,שיוקצו לסיוע
ולתמיכה כאמור בסעיף )5א() (4ו־) ,(5ינוהלו בנפרד מהתקציב השוטף.
)ה(

נוכחו השרים כי אין די בשיעור המרבי המוקצה לתקציב השוטף של החברה,

באמור בסעיף קטן )ב( ,כדי להבטיח את תפקודה התקין של החברה להגשמת מטרותיה,
רשאים הם:
)ו(

להעלות את השיעור המרבי הקבוע בסעיף קטן)ב( ,באישור ועדת הכספים

של הכנסת:
)(2

לאשר לחברה להקצות לתקציב השוטף נכסים שאינם נכסים של נספי

השואה שיעמדו לרשותה:
)(3
)ו(

לפנות לממשלה בבקשה כי יוקצה לחברה תקציב ,מתקציב המדינה.

השרים ,באישור ועדת הכספים של הכנסת ,רשאים להקטין את השיעור המרבי

הקבוע בסעיף קטן )ב( אם נוכחו לדעת כי השיעור האמור גבוה בהחחשב בסיכויים
למציאתם של יורשים ובעלי זכויות אחרים בנכסים של נספי השואה שהוקנו לחברה ,ובלבד
שלא יעשו בן־ לפני מועד סיום תהליך האיתור המיוחד ,באמור בסעיף .26
)ז(

לענין פרק ר׳ לחוק יסודות התקציב התשמ״ה985-ו  ,יראו את החברה
5י

כתאגיד.
דברי
שנת התקציב •הקודמת .בתקציב זה ייקבע ,כפריט נפרד,
התקציב הנדרש למימון פעולות החברה לאיתור הנכסים
ובעלי זכויות בהם ,כאמור בסעיף )5א() (1עד ).(3
עוד מוצע לקבוע במפורש בי לא יהיה אפשר לשלם
תשלומים כלשהם לפעילות השוטפת של החברה ,לרבות
לנושים של החברה ,אלא מהתקציב השוטף.
השרים יהיו רשאים לקבוע ,אם נוכחו בי אין די
בשיעור המרבי של  2%משווי הנכסים של נספי השואה
למימון פעילותה השוטפת של החברה ,שיעור מרבי גבוה
יותר ,באישור ועדת הכספים של הכנסת ,וכן לאשר
לחברה להקצות לתקציב השוטף נכסים אחרים שיעמדו
לרשותה ,שאינם נכסים של נספי שואה כגון תרומות
שיינתנו לחברה לשם הגשמת מטרותיה ותפקידיה לפי
החוק המוצע ,או לפנות לממשלה ולבקש כי יוקצה
לחברה תקציב מתקציב המדינה.

הסבר
נוסף על התקציב השוטף מוצע כי ינוהלו בנפרד
מנכסי החברה -
)ו( הנכסים השמורים  -שיעור של  20%מכלל הנכסים
של נםפי שואה ,שלפחוח מחציתם הם כספים ,שיישמרו
לצורך תשלום ליורשים שיאותרו .במהלך השנים שבהן
תפעל החברה ,ובמיוחד לאחר תום תהליך האיתור
המיוחד ,סביר כי הסיכוי למציאתם של יורשים ילך
ויקטן ,ועל כן מוצע להסמיך את השרים לקבוע שיעור
נמוך יותר של ,״נכסים שמורים״ אם נוכחו כי השיעור
האמור בסעיף גבוה בהתחשב בסיכויים למציאתם של
יורשים.
הסעיף קובע כי אם הושבו נכסים ליורשים ,יופחת שווים
משיעור הנכסים השמורים.

סייח התשמ״ה ,עמי .60
הצעוח חוק  -הממשלה  ,142כ״ג בכסלו התשם״ה6.12.2004 ,
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)ח(

על אף הוראות סעיף קטן )ב( התקציב השוטף של החברה ,בשנה הראשונה

לאחר הקמתה ,ייקבע בידי השרים על פי שווי נכסי נםפי השואה שצפויים להיות מוקנים
לה במהלך אותה שנה.
ועדת ביקורת

.42

)א(

על אף האמור־ בסעיפים  117 ,115 ,114ו־ 118לחוק החברות תמנה הוועדה

הבוחרת ,האמורה בסעיף )39ב( ,ועדת ביקורת שמספר חבריה לא יפחת משלושה; בועדה
הביקורת לא יהיו חברים נושאי משרה בחברה; על מינוים של חברי ועדת הביקורת ותנאי
כשירותם ־יחולו הוראות סעיף  ,39בשינויים המחויבים.
)ב(

אחריותם,

זכויותיהם ,וחובותיהם

של חברי

ועדת הביקורת יהיו

כשל

דירקטורים בחברה ,ואולם רשאי השר לקבוע הוראות מיוחדות לענין שכרם של חברי ועדת
הביקורת.
)ג(

תפקידי ועדת הביקורת הם:
)ו(

לבדוק ,תוך התייעצות עם רואה החשבון המבקר ,את עניניה הכספיים של

החברה ואת פנקסי החשבונוח שלה ,לרבוח ייעוד כספי החברה לקידום
מטרותיה ,ולהביא לפני הדירקטוריון והאסיפה הכללית את מסקנותיה לאור
הבדיקה באמור:
)(2

לעמוד על ליקויים בניהול החברה ,בין השאר תוך התייעצות עם המבקר

הפנימי של החברה או עם רואה החשבון המבקר ,ולהציע לדירקטוריון דרכים
לתיקונם:
)(3

להחליט אם לאשר פעולות ועסקאות הטעונות אישור ועדת ביקורת לפי

סעיפים  255ו־ 268עד  275לחוק החברות ,בהתאם להוראוח סעיף ;(4)49
)(4

לאשר לדירקטוריון למכור נכס של נספה השואה ,כאמור בסעיף  ,33לאחר

שבדקה כי בוצעו הפעולות הנדרשות לפי חוק זה לאיתור היורשים ובעלי
הזכויות האחרים באותו נכס ובן כי התמלאו התנאים המוקדמים למכירתו של
הנכם לפי הוראות חוק זה והוראות כל דין אחר.
)ד(

ועדת הביקורת תמסור את מסקנותיה ואת הצעותיה ,כאמור בסעיף קטן)גץ ו(

ו־) ,(2גם לשרים.

דברי
) (2יתרת הנכסים של נםפי שואה ,שאינם הנכסים
השמורים ואינם מיועדים לתקציב השוטף באותה שנה,
אשר יכללו גם את הנכסים שאותם תממש החברה לשם
מתן סיוע ותמיכה.
מוצע לקבוע כי תמונה בחברה ועדת
סעיף 42
ביקורת ,שמספר חבריה לא יפחת
משלושה .תפקידי ועדת הביקורת הם -
 לבדוק את עניניה הכספיים של החברה לרבותייעוד כספי החברה לקידום מטרותיה:
-

לעמוד על ליקויים בניהול החברה:

 להחליט אם לאשר עםקאוח הטעונות אישורה לפיסעיפים  255ו־ 268עד  275לחוק החברות .יצוין כי לפי
הוראות סעיף  (4)49המוצע יחולו סעיפים אלה על
החברה כאילו היתה חברה ציבורית ,למעט במקרים
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שבהם לפי הוראות סעיף  40לחוק המוצע ,חלות עליה
הוראות סעיפים  10ו־3ו לחוק הנאמנות.
 לאשר לדירקטוריון למכור .נכס של נספה שואהלאחר שבדקה כי בוצעו הפעולות הנדרשות לאיתור
היורשים וכי' התמלאו התנאים המוקדמים למכירתו.
לאור אופייה של החברה וחשיבותה של ועדת
הביקורת ,מוצע כי ,בשונה מהוראות חוק החברות וחוק
החברות הממשלתיות• ,ובדומה לקבוע בחוק העמותות,
התש״ם980-ו )להלן  -חוק העמותות( ,חברי ועדת
הביקורת לא ימונו מתוך חברי הדירקטוריון אלא ימונו
בידי האסיפה הכללית ,ובי נושאי משרה בחברה לא יהיו
•חברים בה .עם זאת ,בבל הנוגע לאופן המינוי ,זכויות
וחובות ,הכשרה ,ניסיון מקצועי וכשירות מוצע בי הם
יהיו כשל חברי הדירקטוריון .ואולם השר יהיה רשאי
לקבוע בתקנות הוראות לענין שכרם של חברי ועדת
הביקורת.
הצעות חוק  -הממשלה  ,142כ״ג בכסלו התשס״ה6.12.2004 ,

.43

כל מניות החברה יהיו ,בכל עת בבעלות המדינה בלבד ,והן אינן ניתנות להעברה,

לשעבוד או לעיקול.
.44

)א(

החברה תפעל למימוש כלל הנכסים של נספי השואה שהוקנו לה ואשר לא

מניות החברה
תקופת פעילות

הושבו ליורשים ולבעלי זכויות אחרים ,למעט הנכסים השמורים ,לשם הגשמת מטרותיה
וביצוע תפקידיה לפי הוראות חוק זה; בתום עשר שנים מיום הקמת החברה ייקבעו השרים,
לחברה ,מועד למימוש כלל הנכסים כאמור ,אלא אם כן ,מומשו לפני תום התקופה
האמורה.
)ב(

השרים רשאים לקבוע שיעור מתוך הנכסים של נםפי השואה שהוקנו לחברה,

שבו יהיה על החברה להשתמש ,במהלך השנה ,לצורך ביצוע תפקידיה כאמור בסעיף
)5אץ (4ו־) ,(5ורשאים הם לקבוע שיעור שונה לשנה מסוימת או לשנים מסוימות.
)ג(

עם השלמת מימוש כלל הנכסים שהוקנו לחברה ,כאמור בסעיף קטן)א( ,תפורק

החברה לפי הוראות סעיפים  45עד  ,47אלא אם בן הוחלט על פירוקה במועד מוקדם
יותר.
.45

.46

החברה תפורק באחת מדרכים אלה ,בלבד:

פירוק החברה

)ו(

פירוק בידי בית משפט לפי הוראות סעיף ;46

)(2

פירוק מרצו.ן לפי הוראות סעיף .47

)א(

החברה תפורק בידי בית המשפט לפי הוראות פרק י״ב לפקודת החברות ,ובלבד

שלא תוגש בקשה לפירוק כאמור על ידי החברה אלא לאחר שהחליטה הממשלה לאשר את

פירוק בידי
בית משפט

הגשת הבקשה :על הגשת בקשה לפירוק החברה ועל כל הגשת בקשה אחרת במסגרת הליך
הפירוק ,תימסר הודעה ל י ו ע ץ המשפטי לממשלה.
דברי
מוצע לקבוע כי כל מניות .החברה יהיו
סעיף 43
בידי המדינה בכל עת והן לא יהיו ניתנות
להעברה ,לשעבוד או לעיקול .מהאמור בסעיף נובע גם
כי החברה לא תהיה רשאית להקצות מניות 'אלא
למדינה .י
מוצע לקבוע פרק זמן של עשר שנים
סעיף 44
שבסיומו יקבעו השרים לחברה מועד
למימוש כלל הנכסים שלה .עם השלמת המימוש האמור,
חפורק החברה ,אלא אם כן הוחלט על פירוקה במועד
מוקדם יותר .עוד מוצע להסמיך את השרים לקבוע
שיעור מסוים מתוך הנכסים של נספי שואה שאותו יהיה
על החברה לממש מדי שנה לצורך ביצוע תפקידי
החברה לענין תמיכה וסיוע כאמור בסעיף  ) 5א ^ ו־)(5
וזאת כדי למנוע את הארכת תקופת פעילותה של
החברה מעבר לנדרש לכך וכן כדי להביא לחלוקה
הדרגתית ומאוזנת של הנכסים בתקופת פעילותה של
החברה.
סעיפים
 45עד 47

מוצע כי את החברה יהיה אפשר לפרק
באחת משתי הדרכים האלה בלבד:

)ו( פירוק בידי בית המשפט לפי הוראות פרק י״ב
לפקודת-החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג 1983 -
הצעות חוק  -הממשלה  ,142כ״ג בכסלו התשס״ה6.12.2004 ,

הסבר
)להלן  -פקודת החברות( .במקרה כזה ,לא תוגש,
בקשה לפירוק בידי החברה אלא לאחר שהחליטה
הממשלה לאשר את הגשת הבקשה .ובכל מקרה ,על
הגשת בקשות במסגרת הליך הפירוק תימסר הודעה
ליועץ המשפטי לממשלה וזאת כדי שיוכל להביע
את עמדתו ביחס לפירוק .נוסף על כך מוצע לקבוע
עילות פירוק נוספות על הקבוע בפקודת החברות;
בדומה לקבוע בחוק העמותות ,קרי ,כי פעולות
החברה הן בניגוד לחוק ,למטרותיה או לתקנונה.
בהתקיימן של עילות אלה ,יהיה רשאי היועץ
המשפטי לממשלה לפנות לבית המשפט בבקשה
לפרק את החברה.
) (2פירוק מרצון  -מוצע כי רק הממשלה תהא רשאית
להחליט על פירוק מרצון של החברה ,וזאת אם
הושלם מימוש כלל הנכסים של נספי השואה
שהוקנו לחברה ,אם הושגו מטרות החברה ,או
שהשגתן אינה אפשרית כלל או אינה אפשרית
בחסכון ויעילות  -וזאת ,מטבע הדברים ,בשים לב
לנסיבוח העניין ולאופייה של החברה .לענין זה,
בנוסף להוראות סעיפים  262ו־  341לפקודת החברות,
מוצע לאפשר גם ליועץ המשפטי לממשלה לפנות
לבית המשפט בבקשה שיורה ,להעביר את הפירוק
מרצון לפירוק בידי בית המשפט ,אם מצא כי קיים

1
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נוסף על עילות הפירוק הקבועות בפרק י״ב לפקודת החברות ,רשאי היועץ

)ב(

המשפטי לממשלה לפגות לבית המשפט בבקשה לפרק את החברה ,אם סבר בי פעולות
החברה מתנהלות בגיגוד לחוק ,למטרותיה או לתקגוגה ,ובלבד שגיתנה לחברה התראה,
בכתב ,לתקן את המעוות והיא לא עשתה כן בתוך זמן טביר לאחר קבלת ההתראה.
פירוק מרצון

.47

)א( •הממשלה ,והיא בלבד ,רשאית להחליט על פירוק מרצון של החברה בהתקיים

אחד מאלה:
)ו(

הושלם מימוש כל הנכסים שיל נטפי השואה שהוקנו לחברה לשם ביצוע

תפקידיה ולהגשמת מטרותיה לפי הוראות חוק זה;
)(2

מטרות החברה הושגו או שהשגתן אינה אפשרית כלל או אינה אפשרית

בחיסכון וביעילות;
ובלבד שלפני קבלת החלטתה על פירוק כאמור קיבלה הממשלה תצהיר שעשו
הדירקטורים או רובם ,בישיבתם ,ולפיו בדקו היטב את מצב עסקי החברה ובאו
לכלל דעה שיש בידה לשלם את חובותיה במלואם בחוך  12חודשים לאחר
תחילת פירוקה.
)ב(

נוסף על הוראות סעיפים  262ו־  341לפקודת החברות ,מקום שהחברה מתפרקת

מרצון ,רשאי בית המשפט בכל שלב ,להורות ,לבקשת היועץ המשפטי לממשלה ,כי הפירוק
יחיה בירי בית המשפט ,אם מצא כי קיים אינטרס ציבורי בפיקוח בית המשפט על הליכי
הפירוק של החברה.
דין נכסים
בפירוק

.48

)א(

הנכסים השמורים המנוהלים בנפרד לפי סעיף )41ג( ויתרת הנכסים שאינם

מיועדים לפעילותה השוטפת של החברה המנוהלים בנפרד לפי סעיף )41ר()בסעיף זה -
הנכסים המנוהלים בנפרד( ,לא יהוו חלק מנכסי החברה העומדים לחלוקה בפירוק.
)ב(

הנכסים השמורים יועברו עם פירוק החברה לקנין המדינה ויחולו לגביהם

הוראוח סעיף  5מד( לחוק האפוטרופוס הבללי.
)ג(

הנכסים המנוהלים בנפרד שאינם נכסים שמורים יועברו עם פירוק החברה ,על

פי הוראת בית המשפט ,לגוף אחר שמטרותיו ותפקידיו דומים למטרוח החברה ולחפקידיה,
כאמור בסעיף )5א() (4ו־) ,(5או לאפוטרופוס הכללי.

תחולת חוק
החברות
הממשלתיות

.49

על החברה יחולו הוראות חוק החברות הממשלתיות ,בכפוף להוראות חוק זה ,והשר

יהיה .אחראי על עגיניה ,ואולם -

דברי
אינטרס ציבורי בפיקוח בידי בית המשפט על הליכי
הפירוק.
לאור האופי המיוחד של החברה ,ושל
סעיף 48
הנכסים שהוקנו לה  -הנמצאים בבעלותה
לצורך מילוי מטרותיה בלבד ,מוצע לקבוע כי הנכסים
השמורים ויתר הנכסים שאינם מיוערים לפעילותה
השוטפת של החברה באוחה שנה,,ואשר נקבע לגביהם,
לפי סעיף  41המוצע ,כי עליהם להיות מנוהלים בנפרד,
לא יהיו חלק מנכסי החברה העומדים לחלוקה בעת
פירוק ונושיה של החברה לא יוכלו להיפרע מנכסים
אלה .כך ,מוצע לקבוע כי הנכסים השמורים יועברו
לקנין המדינה עם פירוק החברה ,בדומה לקבוע בסעיף
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הסבר
 15לחוק האפוטרופוס הכללי .הנכסים האחרים יועברו
לאפוטרופוס הכללי או לגוף אחר שמטרותיו ותפקידיו.
דומים למטרוח החברה ותפקידיה באמור בםעף )5אץ(4
ו־) ,(5וזאת בדומה לעקרונות הקבועים בסעיף  16לחוק
הנאמנוח ובסעיף  58לחוק העמותות.
ככלל מוצע לקבוע כי יחולו על החברה
סעיף 49
הוראות חוק החברות הממשלתיות ,בכפוף
להוראוח החוק המוצע ,ובאופן נגזר ,כאמור בסעיף 2
לחוק החברות הממשלתית ובכפוף להוראות׳ אותו חוק,
יחולו על החברה גם הוראות חוק החברות .עם זאת ,בשל
אופייה המיוחד של החברה והוראות החוק המוצע
החלות עליה ,קיימות הוראות מסוימות בחוק החברות
הממשלתיות שתחולתן על החברה אינה מתאימה.
הצעות חוק  -הממשלה  ,142כ״ג בכסלו התשם״ה6.12.2004 ,

)ו(

הוראות סעיפים 5 ,15 ,14 ,12וא)18 ,א( ו־29א לחוק החברות הממשלתיות וכן

פרקים חי ,חיו וח׳ 2לחוק האמור ,לא יחולו על החברה ויחולו ובמקומם הוראות חוק
זה ,ובאין הוראות בחוק זה לאותו עגין  -יחולו הוראות חוק החברות,-
)(2

הוראות פסקאות )ו( (7) ,(6) ,(5) ,(4),,ו־) (9של סעיף 1ו)א( לחוק החברות

הממשלתיות לא יחולו ולא ניתן יהיה לבצע פעולות כמפורט באותן פסקאות ,וכן ,על
אף האמור בפסקה ) (8של אותו סעיף ,לא ניתן יהיה למזג את החברה עם חברה
אחרת ,או להחליט על פירוקה מרצון ,כאמור באותה פסקה;
)(3

הוראות סעיף  63לחוק החברות הממשלתיות ,יחולו לגבי החברה רק לענין

תחולת הוראות בחוק האמור שנקבעו לאחר יום התחילה ,ובלבד שהממשלה תתייעץ
בהפעלת סמכותה לפי הסעיף האמור גם עם הוועדה המייעצת,-
)(4

הוראות סעיפים  255ו־ 268עד  275לחוק החברות יחולו על החברה כאילו היתה

חברה ציבורית ,למעט במקרים שבהם לפי הוראות סעיף  ,40חלות הוראות סעיפים 10
ו־ 13לחוק הנאמנות.
פרק זי :הוועדה המייעצת
.50

)א(

נשיא המדינה ,לפי הצעת השר ,ימנה ועדה ציבורית מייעצת בת אחד עשר

חברים והם:

הוועדה
ה מ י י ע צ

)ו(

נציג יושב ראש ועדת השרים להשבת זכויות רכוש יהודי ,ובהעדר ועדה

כאמור  -נציג ראש הממשלה,-
דברי

הסבר

מוצע על כן לקבוע כי סעיפים מסוימים בחוק
החברות הממשלתיות לא יחולו על החברה ,או יחולו
עליה בשינויים שנקבעו .כך לדוגמה  -מהוראת סעיף ג4
לחוק המוצע ולפיה מניותיה החברה יהיו בכל עת בידי
המדינה נובע כי אין אפשרות להפריט את החברה,
ומשכך ,יש לקבוע כי הוראות פרק חיו וח׳ 2לחוק
החברות הממשלתיות ,שענינן בהפרטה ,לא יחולו
עליה.
סעיף 1)63א( לחוק החברות הממשלתיות קובע כי
הוראות החוק האמור ,כולן או חלקן ,לא יחולו על חברה
אשר תקנתה אוסר על חלוקת רווחים לבעלי מניותיה,
שהוקמה להשגת מטרות ציבוריות בתחום הרווחה,
התרבות ,הבריאות או החינוך ,ושכל פעולותיה הן לשם
השגת מטרות אלה ,ואשר הממשלה ,לפי הצעת הרשות
ובאישור ועדת הכספים של הכנסת ,החליטה שטעמים
הקשורים לאופי פעילותה של החברה מחייבים שלא
להחילן עליה.
במסגרת הכנת החוק המוצע נעשתה בדיקה לענין
הסעיפים מחוק החברות הממשלתיות שיש להחילן על
החברה והסעיפים שאין להחילם עליה .עם זאת ,ייתכנו
תיקונים בחוק החברות הממשלתיות לאחר חקיקת החוק
המוצע והוספת הוראות חדשות בחוק החברות
הממשלתיות .במקרה כזה ,מוצע להסמיך את הממשלה,
בהתאם לאמור בסעיף  63לחוק החברות הממשלתיות
ובהתייעצות עם הוועדה המייעצת ,לקבוע כי אותן
הצעות חוק  -הממשלה  ,142כ״ג בכסלו התשס״ה6.12.2004 ,

הוראות חדשות ,כולן או חלקן ,לא יחולו על החברה .עוד
מוצע ,לאור אופייה המיוחד של החברה ,והחובה למנות
בה ועדת ביקורת ,כי הוראות סעיפים  255ו־ 268עד 275
לחוק החברות.העוסקים בעיקר בעסקאות עם בעלי ענין,
והדורשים אישור ועדת ביקורת לגביהן ,יחולו עליה
כאילו היתה חברה ציבורית .זאת למעט במקרים
הנופלים בגדר הוראות סעיפים  10ו־ 13לחוק הנאמנות,
החלות על חברי הדירקטוריון והמנהל הכללי בחברה
מכוח סעיף  40המוצע ,שכן הוראותיהם מחמירות יותר
והן שיגברו בענין זה .כך ,לדוגמה ,אם דירקטור או
המנהל הכללי של.החברה ירצו להפיק טובת הנאה
אישית מעסקה בנכסי החברה ,לא יהיה אפשר לאשר את
העסקה בחתאם להוראות חוק החברות אלא יחולו
הוראות חוק הנאמנות ,הדורשות את אישורו של בית
המשפט.
מוצע כי נשיא המדינה ,לפי הצעת השר,
סעיפים
 50עד  54ימנה ועדה ציבורית מייעצת בת  11חברים.
הוועדה המייעצת תיחשב כ״גוף שהוקם
בחיקוק״ לפי הוראות סעיף 60א לחוק החברות
הממשלתיות ,ועל בן יחולו עליה ,נוסף על הוראות החוק
המוצע ,גם הוראות הסעיף האמור ,ובין השאר ההוראות
לענין אופן מינוי חבריה ,הכשירות הנדרשת מהם ,וחובה
ההתייעצות עם הוועדה לבדיקת׳ מינויים.
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)(2

נציג השר:

)(3

נציג שר האוצר:

)(4

נציג שר החינוך התרבות והספורט:

)(5

נציג שר הרווחה,-

)(6

נציג הסוכנות היהודית לארץ ישראל;

)(7

נציג רשות הזיכרון ״יד ושם״;

)(8

שלושה נציגים של ארגוני ניצולי שואה ,שעליהם המליץ השר ,מתוך

רשימות שהעבירו אליו ארגונים באמור;
)(9

איש אקדמיה המומחה בתחום חקר השואה ,שעליו המליצה המועצה

להשכלה גבוהה ,כמשמעותה בחוק המועצה להשכלה גבוהה ,התשי״ח-
. 1958
6י

השר.

)ב(

הוועדה המייעצת תבחר את יושב ראש הוועדה  ,מבין חבריה ,בהסכמת

)ג(

חברי הוועדה המייעצת יהיו בעלי ידע והיכרות עם נושאים הקשורים לתחומי

פעולתה של החברה.
)ד(

חברי הוועדה המייעצת לא יקבלו גמול או שכר בעבור מילוי תפקידם לפי חוק

זה ,למעט החזר הוצאות.
תפקירי הוועדה

.51

תקופת הכהונה

.52

תפקידי הוועדה המייעצת הם:
)ו(

לייעץ לדירקטוריון החברה באשר לאופן השגת מטרות החברה שענינן הקצאת

נכסים לשם סיוע והנצחה ובאשר למילוי תפקידיה כאמור בסעיף)5 .אץ (4ו־);(5
)(2

לייעץ לדירקטוריון החברה לענין קביעתם של אמות מידה ומבחנים לשימוש

בנכסים של נספי השואה כאמור בסעיף )40בץ ,(2ולהמליץ לו בענין המדיניות,
המטרות והיעדים לשימוש כאמור:
)(3

לייעץ לשר ,לשר האוצר ולממשלה ,לפי הוראות חוק זה ,ובכל ענין אחר הקשור

למטרות חוק זה האמורות בסעיף  ,(2)1כבל שתידרש.

פקיעת הכהונה

חבר הוועדה המייעצת ימונה לתקופה של  4שנים ,וניתן לשוב ולמנותו לתקופת

כהונה רצופה נוספת ,אחח בלבד.
.53

והפסקתה

)א(

חבר הוועדה המייעצת יחדל לכהן לפגי תום תקופת כהונתו ,באחת מאלה:
)ו(

הוא התפטר במסירת כתב התפטרות לגשיא המדינה:
דברי

מוצע לקבוע כי תפקיד הוועדה המייעצת הוא
לייעץ לדירקטוריון החברה באשר לאופן השגת מטרות
החברה בכל הנוגע למילוי תפקידיה לענין חמיכה וסיוע
כאמור בסעיף )5אץ (4ו־) ,(5לרבות לענין קביעה של
אמוח מידה ומבחנים לתמיכה ולסיוע כאמור .כמו כן,
הפקידה לייעץ לשרים ולממשלה לפי הוראות החוק
המוצע ,וכן ,בכל ענין הקשור למטרות החוק המוצע ,ככל
שחידרש.

הסבר
מוצע לקבוע כי חבר הוועדה המייעצת יחדל לכהן
אם התפטר ,או אם חדל להתקיים בו תנאי מתנאי
הכשירות או התנאים הנדרשים למינויו ,לרבות היותו
עובד המשרד הממשלתי או חבר הגוף שאותו הוא
מייצג ,לפי הענין .כן מוצע כי כהונתו של חבר הוועדה
תפקע אם הודיע השר לנשיא המדינה כי נבצר מחבר
הוועדה המייעצת ,דרך קבע ,מלמלא את תפקידו.

סייח התשי״ח ,עמי .191
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הצעות חוק  -הממשלה  ,142כ״ג בכסלו התשס״ה6.12.2004 ,

)(2

חדל להתקיים בו תנאי מתנאי הכשירות הנדרשים לפי הוראות סעיף 60א

לחוק החברות הממשלתיות ,או מהתנאים למינויו הנדרשים לפי הוראות חוק
זה.
)ב(

ראה השר כי נבצר מחבר הוועדה המייעצת ,דרך קבע ,למלא את תפקידו ,יודיע

על כך לנשיא המדינה :הודיע באמור ,תפקע כהונתו של חבר הוועדה.
)ג(

חדל חבר הוועדה המייעצת לכהן או פקעה כהונתו ,לפי הוראות סעיפים קטנים

)א( או)ב( ,ימונה במקומו חבר אחר באותה הדרך שבה הוא התמנה.
.54

הוועדה המייעצת תקבע לעצמה את סדרי דיוניה ועבודתה.

סדרי הדיון
בועדה המייעצת

פרק חי :הוראות שונות
.55

החברה או מי שפעל מטעמה לא יישאו באחריות לנזק שגרמו אם פעלו בהתאם

סייג לאחריות

להחלטת ועדת הערר או להחלטת בית המשפט.
.56

הוראות סעיפים  ,17 ,16ו־)19א( לחוק האפוטרופוס הכללי יחולו לגבי נכס של נספה

השואה

שהועבר לקנינה ,בשינויים המחויבים ובשינויים אלה :בכל מקום ,במקובז

״האפוטרופוס הכללי״ יקראו ״החברה״ ,ובמקום ״עזוב״ יקראו ״של נספה השואה״.
דברי

תחולת חוק
האפוטרופוס
הכללי

הסבר

לפי החוק המוצע יש מצבים שבהם על
סעיף 55
החברה יהיה לפעול לפי החלטות שאינן
שלה :אם החלטות של ועדת הערר או״של בית המשפט
בדבר זכויותיו של אדם בנכם ,ואם החלטות אחרות של
בית המשפט כמו למשל מתן אישור לבצע עסקאות
בתקופת עיכוב המימוש.
סעיף  19לחוק האפוטרופוס הכללי קובע כי
האפוטרופוס הכללי או מי שפעל מכוחו לא יישאו
באחריות לנזק שגרמו אם פעלו בהחאם להוראות בית
המשפט או באישורו .בדומה לכך מוצע לפטור גם את
החברה מאחריות אם פעלה בהתאם להחלטת ועדת
הערר או בית המשפט .פטור כאמור לא יחול על ביצוע
רשלני של החלטת ועדת הערר או התלטת בית
המשפט.

עור מוצע להסמיך את החברה .לבקש מבית
המשפט המחוזי להזמין ולחקור אדם בעני־נים הקשורים
בתחומי פעולתה ,ולהחיל עליה בקשר לנכסים של נםפי
השואה שהוקנו לה את אותן סמכויות עזר הקבועות
בסעיף  17לחוק האפוטרופוס הכללי ,לרבות הסמכות
לצוות על אדם אחר שימסור את הנכם לחברה במועד
ובתנאים שיקבע בית המשפט.
סעיף  19לחוק האפוטרופוס הכללי׳ קובע כי ״לענין
סעיפים  8ו־ 9לחוק לתיקון סדרי הדין האזרחי)המדינה
כבעל דין( ,חתשי״ח938-ו .וסעיפים  2עד  8, 4ו־ 9לחוק
הנזיקים האזרחיים )אחריות המדינה( ,החשי״ב,1952-
דין האפוטרופוס הכללי כדין המדינה.״
מוצע להחיל אתי הוראות הסעיפים האמורים גם
על החברה.

סעיף  16לחוק האפוטרופוס הכללי קובע
סעיף 56
כי ״פעולה שנעשתה בתום לב בין
האפוטרופוס הכללי לבין אדם אחר ,מתוך הנחה שנכס
 .פלוני הוא נכס עזוב ,תעמוד בתוקפה גם אם נתגלה
לאחר מבן שהנכס לא היה עזוב.״

בהתאם לאמור בסעיפים  8ו־ 9לחוק לתיקון סדרי
הדין האזרחי)המדינה כבעל דין( ,התשי״ח958-ו ,תהיה
החברה פטורה מהצורך לשלם אגרד ,להפקיד פיקךון או
לתת ערובה או בטוחה בקשר להליך משפטי אזרחי וכמו
כן ,דינה לענין הוצאות משפט יהיה ככל בעל דין אחר.

בדומה לבך מוצע לקבוע כי פעולה שנעשתה בתום
לב בידי החברה מתוך הנחה שמדובר בנכס של נספה
שואה ,כמו למשל מכירתו של נכס לשם ביצוע תפקידיה,
והתגלה מאוחר יותר כי אין מדובר בנכם של נספה
השואה ,תעמוד בתוקפה גם אם נגלה מאוחר יותר כי אין
מדובר בנכס של נספה השואה.

כן יחולו עליה ההוראות האמורות בחוק הנזיקים
האזרחיים )אחריות המדינה( ,התשי״ב952-ו .יודגש כי
לענין סעיף  3לחוק האמור תהיה החברה פטורה
מאחריות על מעשה שנעשה בתחום הרשאה חוקית ,או
בתום לב תוך שימוש מדומה בהרשאה חוקית אך היא
לא חהיה פטורה מאחריות בשל רשלנות.
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.57

)א(

החובה להעביר מידע לחברה על נכסים של גספי השואה לפי הוראות חוק זה,

החול על אף הוראות כל דין לענין שמירת סודיות והגנת הפרטיות ,למעט ההוראות לענין
ראיות חסויות שבפרק ג׳ לפקודת הראיות ]נוסח חדש[ התשל״א971 -ו '.
7

)ב(

עובד החברה וכל אדם הפועל מטעמה ,לא יגלו ידיעה או מסמך שהגיע

לידיהם ,הנוגע לבעל הזכויות האחרון הידוע בנכם שהוקנה לחברה או הנוגע ליורשים או
לבעלי זכויות אחרים בו ,אלא לפי הוראות חוק זה.
עונשין

.58

)א(

החזיק אדם או ניהל גבם של נספה השואה ולא הודיע על כך לחברה ,בתוך 30

ימים מיום התחילה או מהיום שגורע לו על היותו של הגבס נכס של נספה השואה  ,לפי
הוראות סעיף )9א( ,דיגו  -מאסר שגה או כפל הקגס האמור בסעיף ו)6א() (4לחוק העונשין,
התשל״ז977-ו )להלן  -חוק העוגשין(; הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על מי שמסר הודעה
8י

על הגכס לאפוטרופוס הכללי לפי הוראות סעיף )5א( לחוק האפוטרופוס הכללי ,לפגי יום
התחילה.
)ב(

עובד ההברה או אדם מטעמה שגילה יריעה או מסמך בגיגוד להוראות סעיף

)57ב( ,דיגו  -מאסר שגה או קגס באמור בסעיף ו)6א() (2לחוק העוגשין.
פטור ממסים

.59

)א(

העברת גכםים של גספי השואה לקגין החברה והשבת גכסים ליורשים או

לבעלי זכויות אחרים בהם לפי הוראות חוק זה ,תהיה פטורה מכל אגרה ,מם ,היטל ,או
תשלום חובה אחר שיש לשלמו לפי כל דין בשל ההעברה או ההשבה כאמור.
דברי

בסעיפים )8א()9 ,א( ו־)ב> ו־0ו)ב( לחוק
סעיפים
 57ו־)58ב( המוצע נקבעו הוראות המחייבות את
האפוטרופוס הכללי ,אדם מנהל וכל אדם
אחר למסור מידע על קיומו של נכס של נספה השואה או
מידע הנוגע אליו ,כמפורט באוחם סעיפים.
סעיף )57א( המוצע מבהיר כי ההוראות האמורוח
גוברות על כללי הסודיות שבכל דין ,למעט החסיונות
שבפקודת הראיות כמו חסיון עו״ד ,פסיכולוג ובוהן דת.
כך למשל ,לא יחולו כללי הסודיות שבסעיף 15א לפקודת
הבנקאות.1941 ,
כיוון שהמידע המצוי כיום בידי האפוטרופוס
הכללי על נכסים של נםפי השואה כמו גם המידע המצוי
בידי הגורמים הציבוריים והפרטיים ,הוא מידע חלקי
בלבד ,זאת כאמור נובח נסיבות השואה ,גילוי שלא
בהתאם להוראות שבחוק המוצע ,של המידע אשר יועבר
לחברה או שתגלה בחקירותיה ,והנוגע לנספי השואה או
ליורשיהם ,עלול לסכל את פעולות האיתור וההשבה
ולהביא לבך שלא יהיה אפשר לבדוק את הבקשות
שיוגשו .כמו כן ,גילוי המידע עלול להביא לכך
שהנכסים של נספי השואה יגיעו במרמה למי שאינם
זכאים להם .מוצע על כן ,בסעיפים )57ב( ו־)58ב(
המוצעים לאסור גילוי מידע כאמור ולהטיליעונש מאסר
שנה על מי שמוסר את המידע.
סעיף )58א( הסעיף המוצע קובע הוראת עונשין למי
שפועל בניגוד לסעיף )9א( המוצע ונמנע

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,18התשל״א ,עמי .421
סייח התשל״ז ,עמי  ;226התשס״ד ,עמי .18
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הסבר
מלהודיע לחברה על נכס של נספה השואה הנמצא
בהחזקתו או בניהולו במועדים האמורים בסעיף.
עבירה מקבילה נמצאת בסעיף )18א() (1לחוק
האפוטרופוס הכללי.
העבירה האמורה חלה על מי שעשאה במחשבה
פלילית וכן ,בהתאם לאמור בסעיף )20ג() (1לחוק
העונשין ,התשל״ז977-ו )להלן  -חוק העונשין( ,גם על
מי שפעל מתוך עצימת עיניים וחשד כי הוא מחזיק או
מנהל נכס של נספה השואה אך נמנע מלברר את
הדברים.
הסעיף האמור פוטר את מי שהודיע לאפוטרופוס
הכללי על קיומו של הנכם בידיו כנכס עזוב ,לפי הוראת
סעיף )5א( לחוק האפוטרופוס הכללי.
כלי נוסף הנתון לבית המשפט מקום שאדם ביצע
את העבירה האמורה בכוונה להשיג ממנה טובת הנאה
הוא סעיף  63לחוק העונשין ,הקובע קנס של עד פי
ארבעה משווים של הנזק שנגרם או של טובת ההנאה
שהושגה בידי העבירה.
כדי שלא יחולו על הנכס תשלומים
סעיפים
כתוצאה מהעברתו לחברה ,קובע סעיף 59
 59ו־63
המוצע כי ההקניה • לחברה וההשבה
ליורשים לא יחשבו עסקה במקרקעין ,והן יהיו פטורות
מכל האגרוח ,המסים ,ההיטלים ,ושאר תשלומי החובה
שיש לשלמם לפי כל דין עקב העברת בעלוח בנכסי•.
כמו כן ,כדי למנוע מצב שבו לא ניתז יהיה לבצע
את ההקניה לחברה או ליורשים בשל חובות מם ,ארנונה
וכדר החלים על הנכס שתשלומם הוא תנאי להעברתו,
הצעות חוק  -הממשלה  ,142כ״ג בכסלו החשס״ה6.12.2004 ,

)ב(

הוראת כל חיקוק האוסרת רישום• לגבי נכס בפנקס המתנהל על פי דין ,כל עוד

לא הוכח ששולמו המסים ,הארנוגות ,ההיטלים ותשלומי החובה האחרים המגיעים למדינה
אן לרשות מקומית לגבי אותו נכס ,לא תחול על רישום בעקבות העברת נכסים לקנין החברה
או השבתם כאמור בסעיף קטן)א(.
.60

)א(

סיוע ותמיכה הניתנים לפי הוראות סעיף )5א() (4או ) ,(5לא ייחשבו כהכנסה

לענין פקודת מם הכנסה ,או לענין תשלומי חובה או היטלים אחרים ,לפי כל דין.
)ב(

כספי מידע
ו ת מ י כ ה

סיוע לניצול שואה ,לפי סעיף )5אץ (4רישה ,לא ייחשב כהכנסה לענין גמלאות

לפי חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשנ״ה995-ו  ,ולענין חוק הבטחת הכנסה,
9י

התשמ״א / 1980-והוא אינו ניתן להעברה ,לערבות או לעיקול בכל דרך שהיא אלא לשם
0

תשלום מזונות לפי פסק דין של בית משפט או בית דין מוסמך.
.61

)א(

השר ממונה על ביצועו של חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע

ביצוע ותקנות

לביצועו ,לרבות בענינים אלה:
)ו(

סדרי דין להגשת בקשות לחברה ולבדיקתן;

)(2

סדרי דין להגשת עררים לועדת הערר:

)(3

סדרי דין להגשת בקשות לבית המשפט לפי חוק זה;

)(4

כללים לניהול ולמימוש נכסים של נספי השואה על ידי החברה;

)(5

כללים לשימוש בנכסים של נספי השואה שהוקנו לחברה ,למטרות סיוע

ותמיכה כאמור בסעיף )5אץ (4ו־);(5
)(6

כללים לעיון במסמכים הנוגעים לנכסים שהוקנו לחברה

)?(

דרכי הודעה לציבור בדבר האפשרות להגיש בקשות לקבלת סיוע ותמיכה

למטרות שנקבעו לפי חוק זה והדרך להגשת בקשות באמור.
דברי
קיבע החוק כי אי־תשלומם לא יעכב את ההעברה.
יודגש כי האמור אינו פוטר את בעלי הנכם  -החברה או
היורש שיימצא ,מהתשלומים החלים על הנכם שאינם
נובעים מפעולות ההקניה.
לענין המסים הקבועים בחוק מיסוי מקרקעין)שבח,
מכירה ורכישה( ,התשכיג963-ו ,קובע סעיף  3לאותו חוק
כי ״הקניית זכות במקרקעין או זכות באיגוד לנאמן,
לאפוטרופוס ,למפרק או לכונס נכסים מכוח פקודת
פשיטת הרגל 936 ,ו ,פקודת החברות ,פקודת האגודות
השיתופיות ,פקודת המסחר עם האויב ,1939 ,חוק נכסי
נפקדים ,התש״י ,1950-או חוק נכסי גרמנים  ,התש״י-
) 1950להלן  -׳חוקי ההקניה(  -אינה ״מכירת זכות
במקרקעין״ או ״פעולה באיגוד״ לענין חוק זה :ובמכירת
זכות במקרקעין או בפעולה באיגוד בידי מי שהוקנתה לו
כאמור ,יחושב המס כאילו נמכרה הזכות או נעשתה
הפעולה בידי מי שממנו הוקנתה.״
מוצע להוסיף את הקניית הזכויות לחברה לפי
החוק המוצע לסעיף האמור ולהחיל עליה את הוראותיו
לעגין הפטור ממס בהעברת נכס לקנין החברה ודרך

הסבר
חישובו בעת מכירת זכות בנכס מקרקעין שהוקנה לה או
בעת ביצוע פעולה באיגוד ,כמשמעותן באותו חוק.
כדי שהסיוע י והתמיכה שתיתן החברה
סעיפים
מתוך הנכסים של נםפי השואה אכן יביאו
 60ו־62
בפועל להטבת מצבם של ניצולי השואה
הנזקקים לכך ולעריכת פעולות להנצחת זכר השואה,
הנחלתו לדורות הבאים והנצחת זכרם של הנספים
בשואה ,הסעיפים המוצעים קובעים כי סיוע ותמיכה
שתיתן החברה ,בהתאם לאמור בסעיף )5א(; (4ו־)(5
המוצע ,לא יחשבו כהכנסה לענין תשלום מט הכנסה,
תשלומים והיטלים אדרים לפי כל דין.
סיוע כאמור גם ילא ייחשב כהכנסה לענין הזכאות
לגמלאות לפי חוק הביטוח הלאומי ולענין חישוב דמי
הביטוח הלאומי.
בדומה לגמלאות המשולמות לפי חוק הביטוח
הלאומי ,לא יהיה הסיוע האמור ניתן להעברה ,לערבות
או לעיקול בבל דרך שהיא אלא לשח תשלום מזונות לפי
פסק דין של בית משפט או דין מוסמך.

סייח התשנ״ה ,עמי  ;210התשם״ג ,עמי .576
סייח התשמ״א ,עמי  ;30התשס״ג ,עמי .473
הצעות חוק  -הממשלה  ,142כ״ג בכסלו התשם״ה6.12.2004 ,
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)ב(
תיקון חוק
הביטוח הלאומי

.62

השר רשאי להאריך ,בצו ,כל מועד שנקבע בחוק זה לעשיית פעולה כלשהי.

בחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשנ״ה ,1995-בסעיף )350א( ,בסופו יבוא:
״)(7

סיוע הניחן לניצולי שואה לפי סעיף )5א() (4רישה לחוק נכסים של נספי שואה

)השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה( ,התשם״ה.2004-״
תיקון חוק
מיסוי מקרקעין
)שבח ,מכירה
ורכישה(

בחוק מיסוי מקרקעין )שבח ,מכירה ורכישה( ,התשב״ג , '1963-בסעיף  ,3במקום

.63

2

.״)להלן  -חוקי ההקניה(״ יבוא ״או לחברה ,לפי חוק נכסים של נספי שואה )השבה ליורשים
והקדשה למטרוח סיוע והנצחה( ,התשם״ה~2004״.

תיקון חוק
החברות
הממשלתיות

.64

תחילה

.65

בחוק החברות הממשלתיות ,התשל״ה975-ו ,בתוספת ,בסופה יבוא:
״8ז.

הוועדה המייעצת כהגדרתה בחוק נכסים של גספי שואה )השבה ליורשים

והקדשה למטרות סיוע והנצחה( ,התשם״ה  ,2004-והוועדה לקביעת הפרשי ריבית
כמשמעוחה בסעיף  13לחוק האמור.״
.*.

תחילתו של חוק זה ביום

תוספת
)סעיף  2להגדרה ״נכס של נספה השואה״(
יוגוסלביה ,ברית המועצות ,סלובקיה ,רומניה ,פולין ,ליטא ,לטביה ,הונגריה ,אסטוניה,
צ׳כיה ,אוסטריה ,בלגיה ,צרפח ,גרמניה ,יוון ,איטליה ,לוקסמבורג ,הולנד ,נורווגיה ,פינלנד,
דנמרק ,תוניסיה  ,לוב.

דברי
סעיף )61ב( בחוק המוצע נקבעו מועדים לפעולות
שונות ,כגון מועדים להעברת נכסים
לחברה ומועדים לשלבים השונים של תהליך האיתור
המיוחד  -הפרסום ,הגשת הבקשות ,בדיקחן ועוד.

הסבר
הסעיפים בחוק החברות הממשלתיות האמורים בסעיף
60א לאוחו חוק ובהחאם לאמור בו ,כמו למשל ההוראוח
בדבר חובת ההתייעצות עם הוועדה לבדיקה מינויים,
והבשירות הנדרשת מחברי אוחן ועדות.

מוצע להסמיך את השר להאריך את המועדים
שנקבעו ,ככל שיהיה צורך בכך.
מוצע לקבוע כי לענין מינוין של הוועדה
סעיף 64
המייעצת ,ושל הוועדה שתפקידה לקבוע
את שיעורי הריבית כאמור בסעיף  ,13יחולו הוראות

מוצע כי מועד תחילתו של החוקי המוצע
סעיף 65
לא יהיה עם פרסומו ,זאת כדי לאפשר
היערכות לשם ביצוע הוראותיו .מוצע כי המועד ייקבע
בעת הכנת החוק לקריאה שניה ולקריאה שלישית,
בכנסת.

סייח התשב״ג ,עמי .156
המועד יקבע בעת הכנת החוק בכנסת לקריאה שניה ולקריאה שלישית.

הצעות חוק  -הממשלה  ,142כ״ג בכסלו החשס״ה6.12.2004 ,

352
המחיר  11.36שקלים חדשים

ISSN 0334.3030

סודר במחי רשומות .משרד המשפטים .והודפס במדפיס הממשלתי

