


רשומות

ספרהחוקים
28ביוני2017 2646 ד'בתמוזהתשע"ז

עמוד

חוקנכסיםשלנספיהשואה)השבהליורשיםוהקדשהלמטרותסיועוהנצחה()תיקוןמס'4-
הוראתשעה(,התשע"ז-2017                                                      996

תיקוניםעקיפים: 

חוקמיסוימקרקעין)שבחורכישה(,התשכ"ג-1963-הוראתשעה-מס'91 

חוקהביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-1995-הוראתשעה-מס'195 

חוקהסיועהמשפטי,התשל"ב-1972-הוראתשעה-מס'19 

חוקהדרכונים)תיקוןמס'9(,התשע"ז-2017                                              1004



ספרהחוקים2646,ד'בתמוזהתשע"ז,2017ר6ר28 996

חוק נכסים של נספי השואה )השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע 
והנצחה( )תיקון מס' 4 - הוראת שעה(, התשע"ז-2017*

תיקוןחוקנכסים
שלנספיהשואה-

הוראתשעה

בתקופהשמיוםפרסומושלחוקזהועדיוםי"גבטבתהתשע"ח)31בדצמבר2017(1ר
)להלן-תקופתהוראתהשעה(יקראואתחוקנכסיםשלנספיהשואה)השבהליורשים

והקדשהלמטרותסיועוהנצחה(,התשס"ו-12006,כך:

בסעיף40,במקום"לפיהוראותשיקבעהשר,באישורועדתהכספיםשלהכנסת" )1(
יבוא"לפיהוראותתקנותהנאמנות)דרכיהשקעתכספיהקדשציבורי(,התשס"ד-

22004"ר

בסעיף64- )2(

במקוםסעיףקטן)ב(יבוא: )א(

החברהתעבירלניהולהאפוטרופוסהכללי,עדתוםתקופתפעילות ")ב(
במועד לגביו, שמתקיים בנפרד המנוהלים מהנכסים נכס כל החברה,

ההעברה,אחדמאלה:

החברהנתנההחלטהבבקשהלקבלתהנכסלפיסעיף22או )1(
26ולפיהלמבקשזכותבנכסאושהתנתהאתמתןהחלטתהכאמור
בהמצאתצוירושה,צוקיוםצוואהאוצובדברחליפיושלנספה

השואה,והנכסטרםהושבלבעלהזכותבו;

26לדחותבקשהלקבלת 22או החברההחליטהלפיסעיף )2(
הנכסוטרםחלףהמועדלהגשתעררלפיסעיף28)א(אולהגשת
ערעורלפיחוקבתידיןמינהליים,לפיהעניין,ביחסלאותההחלטה

אושערראוערעורכאמורתלוייםועומדים;

הנכסהואמקרקעיןומתקייםאחדמאלה: )3(

תלויהועומדתבקשהלקבלולפיהוראותפרקד'; )א(

החברהפתחהבחקירהלפיסעיף17לאיתורהיורשיםאו )ב(
בעליזכויותאחריםבנכסוישלהיסודסבירלהניחכייאותרו

יורשיםאובעליזכויותכאמורר

עלהעברתהנכסיםמהחברהלאפוטרופוסהכללילפיסעיףקטן)ב( )ב1(
יחולופסקאות)1(ו–)2(שלסעיף32,בשינוייםהמחויביםר

היהבנכסיםשהועברולניהולהאפוטרופוסהכללילפיסעיףקטן)ב( )ב2(
נכסאשרזכויותאופעולותבוטעונותרישוםבפנקסהמתנהללפיחיקוק,
יודיעהאפוטרופוסהכלליעלכךלרשםהמנהלאתהפנקס,והרשםירשום
בוהערהמתאימה;נרשמההערהכאמור,לאתירשםכלזכותאופעולה

בנכסהסותרתאתתוכןההערהר

להעביר שעליה השואה נספה של נכס לגבי החברה אחריות )ב3(
לאפוטרופוסהכללילפיסעיףקטן)ב(תסתייםבמועדהעברתולאפוטרופוס
הכלליאובמועדהעברתהמסמכים,החשבונותוהמידעלגביוכאמור

בסעיף64ב,לפיהמאוחרר

התקבלבכנסתביוםג'בתמוזהתשע"ז)27ביוני2017(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוקהממשלה *
-1125,מיוםכ"בבאדרהתשע"ז)20במרס2017(,עמ'980ר

ס"חהתשס"ו,עמ'202;התשע"ד,עמ'462ר 1

ק"תהתשס"ד,עמ'318ר 2
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נכס העברת במועד החל )ב3(, קטן סעיף מהוראות לגרוע בלי )ב4(
לאפוטרופוסהכללילפיסעיףקטן)ב(,יבואהאפוטרופוסהכלליבמקום
החברהלכלדברוענייןהנוגעלנכסולניהולו,לרבותבקשהלקבלתהנכס
אוהליךלהשבתו,ולרבותהליךהתלויועומדלפניביתמשפטאוועדת

העררבקשרלזכויותבנכסאולגביהנכסר";

בסעיףקטן)ג(,במקום"סעיףקטן)ב()1("יבוא"סעיףקטן)ב(",ואחרי"הזקוקים )ב(
לכך"יבוא"ולמטרתהנצחה";

בסעיףקטן)ג1(,במקום"שרהרווחהוהשירותיםהחברתייםוהשרלאזרחים )ג(
ותיקים"יבוא"שרהעבודה,הרווחהוהשירותיםהחברתייםוהשרלשוויוןחברתי"
ובמקוםהסיפההחלבמילים"הזקוקיםלכך"יבוא"הזקוקיםלכךולמטרתהנצחה,

לפיסעיףקטן)ג(,ובלבד-

שהנכסיםלאישמשולתשלוםגמלה,קצבהאומענקאחר,המגיעים )1(
לניצוליהשואהשלאמכוחחוקזה,אולשיפויבשלתשלוםכאמורשניתן

במועדמוקדםיותר;

שהסכוםהמיועדלמטרתהנצחהלאיעלהעל4%מהסכוםשיוקצה )2(
למטרתסיוע;

שלאיינתנוסיועאותמיכהלמוסדממוסדותהמדינה,לרבותרשות )3(
מקומית;

שהסיועלניצולישואההזקוקיםלכךיועברישירותלחשבונותהבנק )4(
הרשומיםעלשמםר";

אחריסעיףקטן)ג1(יבוא: )ד(

הוראותסעיף4)ב(יחולועלהעברתנכסיםלמטרותסיועוהנצחה ")ג2(
לפיסעיפיםקטנים)ג(ו–)ג1(ולפיסעיף67חר

כמפרק)ג3( ישמש החברות, בפקודת כהגדרתו הרשמי, הכונס )1(
החברהר

הכונסהרשמייהיהרשאילהעסיקמנהלמיוחדאובעלתפקיד )2(
לצורךביצועתפקידיולפיפסקה)1(,למעטלצורךהעברתנכסים
למטרותסיועוהנצחהלפיסעיפיםקטנים)ג(ו–)ג1(ולפיסעיף67חר";

סעיף64א-בטל; )3(

בפרקו',לפניכותרתסימןה'יבוא: )4(

"העברתמידע
מהחברהבתום

תקופתפעילותה

החברהתעבירלאפוטרופוסהכללי,מוקדםככלהניתן64בר )א(
ועדתוםתקופתפעילותהחברה,אתהמסמכים,החשבונות
וכלמידעאחרשברשותהשישבוכדילסייעבאיתורנכסים
שלנספיהשואה,באיתורהיורשיםובעליהזכויותבנכסים
כאמורובהשבתהנכסיםלידיהם,לרבותמידעהנוגעלנכסים

שלנספיהשואהשהועברואליהלפיהוראותפרקג'ר

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

העתקה,בלארשותכדיןר

נכס העברת במועד החל )ב3(, קטן סעיף מהוראות לגרוע בלי )ב4(
לאפוטרופוסהכללילפיסעיףקטן)ב(,יבואהאפוטרופוסהכלליבמקום
החברהלכלדברוענייןהנוגעלנכסולניהולו,לרבותבקשהלקבלתהנכס
אוהליךלהשבתו,ולרבותהליךהתלויועומדלפניביתמשפטאוועדת

העררבקשרלזכויותבנכסאולגביהנכסר";

בסעיףקטן)ג(,במקום"סעיףקטן)ב()1("יבוא"סעיףקטן)ב(",ואחרי"הזקוקים )ב(
לכך"יבוא"ולמטרתהנצחה";

בסעיףקטן)ג1(,במקום"שרהרווחהוהשירותיםהחברתייםוהשרלאזרחים )ג(
ותיקים"יבוא"שרהעבודה,הרווחהוהשירותיםהחברתייםוהשרלשוויוןחברתי"
ובמקוםהסיפההחלבמילים"הזקוקיםלכך"יבוא"הזקוקיםלכךולמטרתהנצחה,

לפיסעיףקטן)ג(,ובלבד-

שהנכסיםלאישמשולתשלוםגמלה,קצבהאומענקאחר,המגיעים )1(
לניצוליהשואהשלאמכוחחוקזה,אולשיפויבשלתשלוםכאמורשניתן

במועדמוקדםיותר;

שהסכוםהמיועדלמטרתהנצחהלאיעלהעל4%מהסכוםשיוקצה )2(
למטרתסיוע;

שלאיינתנוסיועאותמיכהלמוסדממוסדותהמדינה,לרבותרשות )3(
מקומית;

שהסיועלניצולישואההזקוקיםלכךיועברישירותלחשבונותהבנק )4(
הרשומיםעלשמםר";

אחריסעיףקטן)ג1(יבוא: )ד(

הוראותסעיף4)ב(יחולועלהעברתנכסיםלמטרותסיועוהנצחה ")ג2(
לפיסעיפיםקטנים)ג(ו–)ג1(ולפיסעיף67חר

כמפרק)ג3( ישמש החברות, בפקודת כהגדרתו הרשמי, הכונס )1(
החברהר

הכונסהרשמייהיהרשאילהעסיקמנהלמיוחדאובעלתפקיד )2(
לצורךביצועתפקידיולפיפסקה)1(,למעטלצורךהעברתנכסים
למטרותסיועוהנצחהלפיסעיפיםקטנים)ג(ו–)ג1(ולפיסעיף67חר";

סעיף64א-בטל; )3(

בפרקו',לפניכותרתסימןה'יבוא: )4(

"העברתמידע
מהחברהבתום

תקופתפעילותה

החברהתעבירלאפוטרופוסהכללי,מוקדםככלהניתן64בר )א(
ועדתוםתקופתפעילותהחברה,אתהמסמכים,החשבונות
וכלמידעאחרשברשותהשישבוכדילסייעבאיתורנכסים
שלנספיהשואה,באיתורהיורשיםובעליהזכויותבנכסים
כאמורובהשבתהנכסיםלידיהם,לרבותמידעהנוגעלנכסים

שלנספיהשואהשהועברואליהלפיהוראותפרקג'ר

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

העתקה,בלארשותכדיןר
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מישקיבלמידעלפיסעיףקטן)א(לאיגלהאותולאחר )ג(
ולאיעשהבוכלשימושאלאלצורךביצועהוראותחוקזה

אולפיצושלביתמשפטר

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

כהגדרתםבחוקהארכיונים,התשט"ו-31955ר

הוראותסעיףזהיחולועלאףהוראותכלדיןלעניין )ה(
שמירתסודיותוהגנתהפרטיותר";

אחריסעיף67יבוא: )5(

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

בפרקזה-67ארהגדרות-פרקז'

"נכסמועבר"-כלאחדמאלה:

האפוטרופוס לניהול העבירה שהחברה נכס )1(
הכללילפיסעיף64)ב(;

אליו הנוגע מידע העבירה שהחברה נכס )2(
לאפוטרופוסהכללילפיסעיף64ב,ומתקיימיםלגביו

שנייםאלה:

הנכסנוהלבידיהחברהוהחברההעבירה )א(
אותולמטרתסיועאולמטרתהנצחהאושהנכס
מיועדלחלוקהלמטרותאלהבידיהמפרקלפי

סעיף64)ג(;

החברהלאפתחהבהליךחקירהלפיסעיף )ב(
17לאיתורהיורשיםאובעליזכויותאחריםבנכס

אושהליךהחקירהלאמוצהבידיהחברה;

"תקופתהביניים"-התקופהשמתוםתקופתפעילותהחברה
עדיוםז'בטבתהתשפ"ג)31בדצמבר2022(ר

תחולתהוראות
הפרקבתקופת

הבינייםעל
הנכסיםהמועברים

בתקופת67בר המועברים הנכסים על יחולו זה פרק הוראות
הבינייםר

איתוריורשים
ובעליזכויות

אחריםבנכסים
המועברים

ובדיקה67גר חקירה של הליך ייזום הכללי האפוטרופוס )א(
ויפעלבשקידהסבירהלאיתורהיורשיםאובעליהזכויות
האחריםבנכסיםהמועבריםשבמועדהעברתםלאפוטרופוס
הכלליהחברהלאפתחהבהליךחקירהלגביהםאושהליך
כל את יבצע זה ובכלל החברה, בידי מוצה לא החקירה

הפעולותהמנויותלהלן:

המשפטים, משרד יפרסםבאתרהאינטרנטשל )1(
בתוך60ימיםמתוםתקופתפעילותהחברה,הודעה

ס"חהתשט"ו,עמ'14ר 3
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הכוללתאתפרטיהנכסיםהאמורים,ובכללזהאתסוג
הנכסואתשמושלבעלהזכויותהאחרוןבנכס;כמו
כןיפרסםהאפוטרופוסהכלליהודעההמפנהלאתר
האינטרנטכאמור,מדישישהחודשים,בשניעיתונים
יומייםבשפההעבריתבעליתפוצהרחבהבישראל,

ובקרבארגוניםיהודייםמרכזייםברחביהעולם;

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

ובשוויושלהנכסר

איתור על החלות 31א עד 26 סעיפים לפי ההוראות )ב(
היורשיםובעליהזכויותהאחריםבנכסיםשלנספיהשואה,
בידיהחברה,יחולו,בשינוייםהמחויבים,עלאיתורהיורשים
ובעליהזכויותהאחריםבנכסיםהמועברים,בידיהאפוטרופוס

הכלליר

הוראותסעיף17)ב(יחולועלחקירהלפיסעיףקטן)א(, )ג(
בשינוייםהמחויבים,ובשינויזה:במקום"מתוםשנה"יקראו

"מתוםשנתיים"ר

השבתהנכסים
המועברים

ליורשיםולבעלי
זכויותאחריםבהם

נספה67דר של נכס להשיב יש כי הכללי האפוטרופוס החליט
השואהליורשאולבעלזכויותאחרבווחלףהמועדלהגשת
העררעלהחלטתובלישהוגשערר,אושהוגשעררוועדת
העררהחליטהכיישלהשיבאתהנכסכאמור,הכולבהתאם
להוראותחוקזהכפישהוחלובסעיף67ג)ב(,יחולוההוראות

כמפורטלהלן,לפיהעניין:

)1(להגדרה"נכס היההנכסהמועברכאמורבפסקה )1(
ו־33, 32 סעיפים הוראות יחולו 67א, שבסעיף מועבר"
יחושבו ,32 סעיף לעניין זה: ובשינוי המחויבים בשינויים
הפירות,הרווחים,ההפסדיםוההוצאותשייזקפולזכותואו
לחובתושלהנכס,בהתאםלהוראותסעיפים10ו־12לחוק

האפוטרופוסהכלליכפישהוחלובסעיף67ז)א(;

)2(להגדרה"נכס היההנכסהמועברכאמורבפסקה )2(
מועבר"שבסעיף67א,יחולוהוראותסעיף67יר

השלמתפעולות
החברהבידי
האפוטרופוס

הכללילעניין
איתורוהשבה

בנכסים67הר האחרים הזכויות בעלי או היורשים איתור לשם
האפוטרופוס יפעל לידיהם, הנכסים והשבת המועברים
הכללילהשלמתהפעולותשביצעההחברהלשםכך,ורשאי
הואלבצעכלפעולהנוספתבהתאםלהוראותפרקזה,לשם

איתוראוהשבהכאמורר

הכוללתאתפרטיהנכסיםהאמורים,ובכללזהאתסוג
הנכסואתשמושלבעלהזכויותהאחרוןבנכס;כמו
כןיפרסםהאפוטרופוסהכלליהודעההמפנהלאתר
האינטרנטכאמור,מדישישהחודשים,בשניעיתונים
יומייםבשפההעבריתבעליתפוצהרחבהבישראל,

ובקרבארגוניםיהודייםמרכזייםברחביהעולם;

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

ובשוויושלהנכסר

איתור על החלות 31א עד 26 סעיפים לפי ההוראות )ב(
היורשיםובעליהזכויותהאחריםבנכסיםשלנספיהשואה,
בידיהחברה,יחולו,בשינוייםהמחויבים,עלאיתורהיורשים
ובעליהזכויותהאחריםבנכסיםהמועברים,בידיהאפוטרופוס

הכלליר

הוראותסעיף17)ב(יחולועלחקירהלפיסעיףקטן)א(, )ג(
בשינוייםהמחויבים,ובשינויזה:במקום"מתוםשנה"יקראו

"מתוםשנתיים"ר

השבתהנכסים
המועברים

ליורשיםולבעלי
זכויותאחריםבהם

נספה67דר של נכס להשיב יש כי הכללי האפוטרופוס החליט
השואהליורשאולבעלזכויותאחרבווחלףהמועדלהגשת
העררעלהחלטתובלישהוגשערר,אושהוגשעררוועדת
העררהחליטהכיישלהשיבאתהנכסכאמור,הכולבהתאם
להוראותחוקזהכפישהוחלובסעיף67ג)ב(,יחולוההוראות

כמפורטלהלן,לפיהעניין:

)1(להגדרה"נכס היההנכסהמועברכאמורבפסקה )1(
ו־33, 32 סעיפים הוראות יחולו 67א, שבסעיף מועבר"
יחושבו ,32 סעיף לעניין זה: ובשינוי המחויבים בשינויים
הפירות,הרווחים,ההפסדיםוההוצאותשייזקפולזכותואו
לחובתושלהנכס,בהתאםלהוראותסעיפים10ו־12לחוק

האפוטרופוסהכלליכפישהוחלובסעיף67ז)א(;

)2(להגדרה"נכס היההנכסהמועברכאמורבפסקה )2(
מועבר"שבסעיף67א,יחולוהוראותסעיף67יר

השלמתפעולות
החברהבידי
האפוטרופוס

הכללילעניין
איתורוהשבה

בנכסים67הר האחרים הזכויות בעלי או היורשים איתור לשם
האפוטרופוס יפעל לידיהם, הנכסים והשבת המועברים
הכללילהשלמתהפעולותשביצעההחברהלשםכך,ורשאי
הואלבצעכלפעולהנוספתבהתאםלהוראותפרקזה,לשם

איתוראוהשבהכאמורר
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דרישתמידע
ואיסוףמידע

המחויבים,67ור בשינויים יחולו, ו־18 17)א1( סעיפים הוראות
לענייןדרישתמידעואיסוףמידעבידיהאפוטרופוסהכללי

לפיסעיפים67געד67הר

ניהולהנכסים
המועברים-

תחולתהוראות
חוקהאפוטרופוס

הכללי

עלאףהאמורבסעיף20לחוקהאפוטרופוסהכללי-67זר

מועברים בנכסים הכללי האפוטרופוס פעולות על )1(
כאמורבפסקה)1(להגדרה"נכסמועבר"שבסעיף67א,ובכלל
זהעלניהולנכסיםכאמור,יחולוההוראותלפיסעיפים9)א(
ו–)ג(,10עד14,13-לענייןהוראותבכלהנוגעלמילויתפקידו,
19,17,16ו־23לחוקהאפוטרופוסהכללי,בשינוייםהמחויבים

ובשינוייםאלה:

הכללי האפוטרופוס לחוק 9)א( סעיף הוראות )א(
ייזוםהליךשלחקירהובדיקהלאיתור לענייןחובת

בעליהזכויותבנכסלאיחולו;

לענייןתקנה1)א()1(לתקנותהאפוטרופוסהכללי )ב(
)שכר(,התשל"ח-41978,יהיהשכרהניהולבעדניהול
משוויוהכוללשלהנכסהמועבר 2% נכסמועבר-
במועדהעברתולאפוטרופוסהכללי,ובלבדשלאייגבה
שכרניהולכאמורבעדנכסשהאפוטרופוסהכלליגבה

שכרבעדניהולולפיסעיף5)ב(ר

מועברים בנכסים הכללי האפוטרופוס פעולות על )2(
67א, שבסעיף מועבר" "נכס להגדרה )2( בפסקה כאמור
יחולוההוראותלפיסעיפים14,13,12-לענייןהוראותבכל
הנוגעלמילויתפקידו,19,17ו־23לחוקהאפוטרופוסהכללי,

בשינוייםהמחויביםובשינוייםהמפורטיםבפסקה)1()ב(ר

העברתנכסים
למטרותסיוע

והנצחה

כאמור67חר מועבר נכס לגבי הכללי, האפוטרופוס סבר )א(
בפסקה)1(להגדרה"נכסמועבר"שבסעיף67א,כיאיןיסוד
סבירלהניחשיאותרויורשיםאובעליזכויותאחריםבו,יפעל
להעברתהנכסלמטרתסיועלניצוליהשואההזקוקיםלכך
ולמטרתהנצחה)בסעיףזה-מטרותסיועוהנצחה(בהתאם
להוראותכמפורטלהלן,אףבטרםהסתיימהתקופתהביניים,
67ג)א()2(לשם ובלבדשביצעאתהפעולותכאמורבסעיף

איתורהיורשיםאובעליהזכויותהאחריםבנכס:

היההנכסכספים-יעבירוהאפוטרופוסהכללי )1(
יעבירו - כספים שאינו נכס הנכס היה למפרק;
ואולם מימושו, לצורך למפרק הכללי האפוטרופוס
האפוטרופוסהכללירשאילפעוללמימושושלהנכס
המימוש ואופי הנכס של טיבו כי סבר אם בעצמו

מצדיקיםזאת;

קיבלהמפרקמהאפוטרופוסהכללילפיפסקה)1( )2(
ממימוש שהתקבלה תמורה או כספים שהוא נכס
הנכסבידיהאפוטרופוסהכללי,יעבירםלמטרותסיוע

ק"תהתשל"ח,עמ'1623ר 4
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לפי הכללי מהאפוטרופוס המפרק קיבל והנצחה;
פסקה)1(נכסלצורךמימושו,יפעללמימושוולהעברת

התמורהשתתקבלממימושולמטרותסיועוהנצחה;

ו–)2(תיעשה )1( העברתנכסכאמורבפסקאות )3(
בקיזוזההוצאותשהוצאובשלהנכסבתקופתניהולו,

ובכללזההוצאותהמימושר

נותרובניהולהאפוטרופוסהכללי,בתוםתקופתהביניים, )ב(
)1(להגדרה"נכסמועבר" נכסיםמועבריםכאמורבפסקה
שבסעיף67א,יעבירםהאפוטרופוסהכללילמפרק,והמפרק
מהמימוש שתתקבל התמורה ולחלוקת למימושם יפעל
למטרותסיועוהנצחהבהתאםלהוראותסעיףקטן)א()2(ו–)3(ר

העברתכספיםלמטרותסיועוהנצחהבידיהמפרקלפי )ג(
סעיףזהתיעשהבהתאםלכלליםשנקבעולפיסעיף64)ג1(ר

נכסיםשלנספה
השואהשהועברו

לאפוטרופוס
הכלליבתקופת

הבינייםאו
לאחריה

נודעלאפוטרופוסהכללילפיסעיף64ב)א(,על)א(67טר )1(
נכסשהחברההחלהבביצועפעולותלגביולפיסימנים
ב'ו־ג'לפרקג'ולאהועברלידיה,והיהלויסודסביר
רשאי השואה, נספה של נכס הוא הנכס כי להניח
הוא,בתקופתהביניים,להשליםאתהפעולותשביצעה
החברה,לצורךהעברתהנכסלניהולו,ויחולולענייןזה

הוראותסעיפים10עד15,בשינוייםהמחויביםר

נודעלאפוטרופוסהכלליבתקופתהבינייםעל )2(
נכס,לפיסעיף5)א(לחוקהאפוטרופוסהכלליאולפי
התשכ"ה-1964, מופקד, רכוש להגנת לחוק 2 סעיף
אובדרךאחרת,והיהלויסודסבירלהניחכיהנכס
הואנכסשלנספההשואה,יועברהנכסלניהולושל
האפוטרופוסהכלליויחולולענייןזההוראותסעיפים

10עד15,בשינוייםהמחויביםר

הועברנכסכאמורבסעיףקטן)א(לניהולהאפוטרופוס )ב(
הכללי,בתקופתהביניים,יראואותוכאילוהיהנכסמועבר
כאמורבפסקה)1(להגדרה"נכסמועבר"שבסעיף67א,ויחולו
לגביו,בתקופההאמורה,הוראותפרקזההחלותלגבינכס

מועברכאמור,בשינוייםהמחויביםובשינוייםאלה:

יימנו ו–)2( 67ג)א()1( בסעיף התקופותהמנויות )1(
החלבמועדהעברתהנכסלניהולהאפוטרופוסהכללי;

יקראואתסעיף67חכך: )2(

בסעיףקטן)א(,אחרי"אףבטרםהסתיימה )א(
תקופתהביניים"יבוא"אובטרםחלפושנתיים
מיוםשהנכסהועברלניהולהאפוטרופוסהכללי

לפיהוראותסעיף67ט)א(,לפיהעניין";

לפי הכללי מהאפוטרופוס המפרק קיבל והנצחה;
פסקה)1(נכסלצורךמימושו,יפעללמימושוולהעברת

התמורהשתתקבלממימושולמטרותסיועוהנצחה;

ו–)2(תיעשה )1( העברתנכסכאמורבפסקאות )3(
בקיזוזההוצאותשהוצאובשלהנכסבתקופתניהולו,

ובכללזההוצאותהמימושר

נותרובניהולהאפוטרופוסהכללי,בתוםתקופתהביניים, )ב(
"נכסמועבר" )1(להגדרה נכסיםמועבריםכאמורבפסקה
שבסעיף67א,יעבירםהאפוטרופוסהכללילמפרק,והמפרק
מהמימוש שתתקבל התמורה ולחלוקת למימושם יפעל
למטרותסיועוהנצחהבהתאםלהוראותסעיףקטן)א()2(ו–)3(ר

העברתכספיםלמטרותסיועוהנצחהבידיהמפרקלפי )ג(
סעיףזהתיעשהבהתאםלכלליםשנקבעולפיסעיף64)ג1(ר

נכסיםשלנספה
השואהשהועברו

לאפוטרופוס
הכלליבתקופת

הבינייםאו
לאחריה

נודעלאפוטרופוסהכללילפיסעיף64ב)א(,על)א(67טר )1(
נכסשהחברההחלהבביצועפעולותלגביולפיסימנים
ב'ו־ג'לפרקג'ולאהועברלידיה,והיהלויסודסביר
רשאי השואה, נספה של נכס הוא הנכס כי להניח
הוא,בתקופתהביניים,להשליםאתהפעולותשביצעה
החברה,לצורךהעברתהנכסלניהולו,ויחולולענייןזה

הוראותסעיפים10עד15,בשינוייםהמחויביםר

נודעלאפוטרופוסהכלליבתקופתהבינייםעל )2(
נכס,לפיסעיף5)א(לחוקהאפוטרופוסהכלליאולפי
התשכ"ה-1964, מופקד, רכוש להגנת לחוק 2 סעיף
אובדרךאחרת,והיהלויסודסבירלהניחכיהנכס
הואנכסשלנספההשואה,יועברהנכסלניהולושל
האפוטרופוסהכלליויחולולענייןזההוראותסעיפים

10עד15,בשינוייםהמחויביםר

הועברנכסכאמורבסעיףקטן)א(לניהולהאפוטרופוס )ב(
הכללי,בתקופתהביניים,יראואותוכאילוהיהנכסמועבר
כאמורבפסקה)1(להגדרה"נכסמועבר"שבסעיף67א,ויחולו
לגביו,בתקופההאמורה,הוראותפרקזההחלותלגבינכס

מועברכאמור,בשינוייםהמחויביםובשינוייםאלה:

יימנו ו–)2( 67ג)א()1( בסעיף התקופותהמנויות )1(
החלבמועדהעברתהנכסלניהולהאפוטרופוסהכללי;

יקראואתסעיף67חכך: )2(

בסעיףקטן)א(,אחרי"אףבטרםהסתיימה )א(
תקופתהביניים"יבוא"אובטרםחלפושנתיים
מיוםשהנכסהועברלניהולהאפוטרופוסהכללי

לפיהוראותסעיף67ט)א(,לפיהעניין";
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תקופת "בתום אחרי )ב(, קטן בסעיף )ב(
הביניים"יבוא"אובתוםשנתייםמיוםשהנכס
67ט)א(,לפי הועברלניהולולפיהוראותסעיף

המאוחר"ר

נודעלאפוטרופוסהכללילאחרתקופתהבינייםעלנכס, )ג(
לפיסעיף5)א(לחוקהאפוטרופוסהכלליאולפיסעיף2לחוק
להגנתרכושמופקד,התשכ"ה-1964,אובדרךאחרת,והיה
לויסודסבירלהניחכיהנכסהואנכסשלנספההשואה,
האפוטרופוס בחוק כהגדרתו עזוב כנכס הנכס את יראו
הכללישניתןלגביוצוניהולכהגדרתובאותוחוק,ויחולו
עליוהוראותהחוקהאמור;ואולםעלאףהאמורבסעיף15
לאותוחוק,בתוםשנתייםמיוםשהנכסהועברלניהולושל
האפוטרופוסהכללייעבירוהאפוטרופוסהכללילמפרק,אשר
יפעללמימושוולחלוקתהתמורהשתתקבלמהמימושלפי

הוראותסעיף67ח)ב(,בשינוייםהמחויביםר

השבתשוויהנכס
בידיהמדינה

בתקופתהביניים
אולאחריה

הוכיחאדםבתקופתהבינייםאולאחריהכיהואיורש67יר )א(
בידי שנוהל השואה נספה של בנכס אחר זכויות בעל או
הכללי האפוטרופוס בידי או פעילותה בתקופת החברה
בתקופתהבינייםוהנכסהועברמידיהםלאחר,יהיהאותו
אדםזכאילקבלמהמדינהאתשוויושלהנכסכפישהיה
ביוםשבוהועברעלידיהחברהאוהאפוטרופוסהכללי,לפי
העניין,לאחר,ואםמומשהנכסבידיהחברהאוהאפוטרופוס
הכללי-אתהתמורהשהתקבלהממכירתו,והכולבצירוף
הפרשיהצמדהוריביתכהגדרתםבסעיף1לחוקפסיקתריבית
והצמדה,התשכ"א-1961,ובקיזוזההוצאותשהוצאובשל

הנכסבתקופתניהולו,ובכללזההוצאותמימושור

לענייןסעיףקטן)א(לאיראובהעברתהנכסיםמאת )ב(
החברהלאפוטרופוסהכללילפיסעיף64)ב(כהעברהלאחרר

איןבהוראותפרקזהכדילגרועמתוקפןשלהחלטות67יארשמירתתוקף )א(
ופעולות החברה שנתנה התחייבויות החברה, שקיבלה

שנקטהלפיחוקזהלפניתוםתקופתפעילותהר

התחייבותשניתנהכלפיהחברהכנגדהשבהשלנכס )ב(
שלנספההשואהאוהתמורהשהתקבלהממימושוליורשאו
לבעלזכויותאחרבנכס,ובכללזההתחייבותשניתנהלחברה
ולאחריה הביניים בתקופת בתוקפה תעמוד ,33 לפיסעיף

ויראואותהכאילוניתנהכלפיהמדינהר

ביצועתפקידי
האפוטרופוס

הכלליבאמצעות
אחר

האפוטרופוסהכללירשאילבצעאתתפקידיולפיחוק67יבר )א(
זהגםבאמצעותמישיועסקבידיהמפרקלפיהוראותסעיף

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

לביצועהתפקידיםכאמורר

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

)ב(יפעללפי מישיועסקבידיהמפרקלפיסעיףקטן )ד(
הוראותהאפוטרופוסהכלליובפיקוחוהמקצועיר

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

אוהמדינהר";

בסעיף74- )6(

בסעיףקטן)א1(,במקום"כאמורבסעיפים64,26,22או64א"יבוא"כאמור )א(
בחוקזה";

בסעיףקטן)א2(,במקום"כאמורבסעיף64,26,22או64א"יבוא"כאמור )ב(
בחוקזה";

אחריסעיףקטן)ד(יבוא: )ג(

מקרקעין של כבעלים המקרקעין בפנקסי רשומה החברה היתה ")ה(
להעביר החברה שעל מקרקעין הם והמקרקעין )ד( קטן בסעיף כאמור
לניהולושלהאפוטרופוסהכללילפיסעיף64)ב(,תעבירהחברהאתהזכות
באותםמקרקעיןעלשםנספההשואהשהיהבעלהזכויותהאחרוןהידוע
בהם,ויחולועלהעברתהזכותכאמורהוראותסעיפיםקטנים)א(עד)ב(,

בשינוייםהמחויביםר";

בסעיף75)ב(,במקום"לפיסעיף4)4("יבוא"לפיסעיף4)א()4(,64)ג(או67ח,לרבות )7(
כפישהוחלבסעיף67ט,";

אחריסעיף79יבוא: )8(

"תחולתהוראות
הפרקעלפעולות

האפוטרופוס
הכלליבתקופת

הביניים

הוראותפרקזה,למעטסעיף77,יחולוגםלענייןפעולות79אר
האפוטרופוסהכלליאומימטעמובתקופתהבינייםכהגדרתה

בסעיף67א,בשינוייםהמחויביםר";

סעיף83-בטל; )9(

67ג)א()2( 68ד)ב(("יבוא")סעיפים במקום")סעיף בתוספתהרביעית,בכותרת, )10(
ו־68ד)ב(("ר

תיקוןחוקמיסוי
מקרקעין)שבח

ורכישה(-הוראת
שעה-מס'91

בתקופתהוראתהשעהיקראואתחוקמיסוימקרקעין)שבחורכישה(,התשכ"ג-2,51963ר
כךשבסעיף3,במקום"אולחברהכהגדרתהבחוק"יבוא"אולחברהלאיתורולהשבת

נכסיםשלנספיהשואהבע"מאולאפוטרופוסהכללימכוחחוק"ר

תיקוןחוקהביטוח
הלאומי-הוראת

שעה-מס'195

בתקופתהוראתהשעהיקראואתחוקהביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-3,61995ר
כךשבסעיף350)א(,בפסקה)8(,במקום"סעיף4)4("יבוא"סעיף4)א()4(",ובסופהיבוא

"אולפיסעיף64)ג(או67חלחוקהאמור,לרבותכפישהוחלבסעיף67טלאותוחוק"ר
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לביצועהתפקידיםכאמורר

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

)ב(יפעללפי מישיועסקבידיהמפרקלפיסעיףקטן )ד(
הוראותהאפוטרופוסהכלליובפיקוחוהמקצועיר

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

אוהמדינהר";

בסעיף74- )6(
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באותםמקרקעיןעלשםנספההשואהשהיהבעלהזכויותהאחרוןהידוע
בהם,ויחולועלהעברתהזכותכאמורהוראותסעיפיםקטנים)א(עד)ב(,

בשינוייםהמחויביםר";

בסעיף75)ב(,במקום"לפיסעיף4)4("יבוא"לפיסעיף4)א()4(,64)ג(או67ח,לרבות )7(
כפישהוחלבסעיף67ט,";

אחריסעיף79יבוא: )8(

"תחולתהוראות
הפרקעלפעולות

האפוטרופוס
הכלליבתקופת

הביניים

הוראותפרקזה,למעטסעיף77,יחולוגםלענייןפעולות79אר
האפוטרופוסהכלליאומימטעמובתקופתהבינייםכהגדרתה

בסעיף67א,בשינוייםהמחויביםר";

סעיף83-בטל; )9(

67ג)א()2( 68ד)ב(("יבוא")סעיפים בתוספתהרביעית,בכותרת,במקום")סעיף )10(
ו־68ד)ב(("ר

בתקופתהוראתהשעהיקראואתחוקמיסוימקרקעין)שבחורכישה(,התשכ"ג-2,51963ר
כךשבסעיף3,במקום"אולחברהכהגדרתהבחוק"יבוא"אולחברהלאיתורולהשבת

נכסיםשלנספיהשואהבע"מאולאפוטרופוסהכללימכוחחוק"ר

תיקוןחוקמיסוי
מקרקעין)שבח

ורכישה(-הוראת
שעה-מס'91

בתקופתהוראתהשעהיקראואתחוקהביטוחהלאומי]נוסחמשולב[,התשנ"ה-3,61995ר
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תיקוןחוקהסיוע
המשפטי-הוראת

שעה-מס'19

בתקופתהוראתהשעהיקראואתחוקהסיועהמשפטי,התשל"ב-71972,כךשבתוספת,4ר
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האמור,לרבותכפישהוחלבסעיף67טלאותוחוק"ר
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