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חוק דוד בן–גוריון )תיקון(, התש"ע-2010*

בחוק דוד בן–גוריון, התשל"ז-1976  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 9, אחרי פסקה )2( 1 תיקון סעיף 9
יבוא:

לפעולות להנצחת זכרו ומורשתו של דוד בן–גוריון "  )3("

בסעיף 10 לחוק העיקרי -2 תיקון סעיף 10

בסעיף קטן )ב()3(, במקום "עד יום ה' בטבת תשס"א )31 בדצמבר 2000(" יבוא "עד   )1(
יום ט"ז בטבת התשפ"א )31 בדצמבר 2020(";

בסעיף קטן )ד()1(, במקום "עד יום ה' בטבת תשס"א )31 בדצמבר 2000(" יבוא "עד   )2(
יום ט"ז בטבת התשפ"א )31 בדצמבר 2020(" 

בסעיף 13 לחוק העיקרי, במקום "ופיתוחם" יבוא "וניהולם" 3 תיקון סעיף 13

בסעיף 18 לחוק העיקרי, במקום "עד יום ה' בטבת תשס"א )31 בדצמבר 2000( תשמש 4 תיקון סעיף 18
יד בן–גוריון" יבוא "יד בן–גוריון תשמש" 

בסעיף 19 לחוק העיקרי, במקום הסיפה החל במילים "מוקנית בזה לחברה האמורה" 5 תיקון סעיף 19
יבוא "מוקנית בזה למדינה, ואולם הטיפול השוטף מטעם המדינה ייעשה בידי המכון 

למורשת דוד בן–גוריון "

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ת נ לב ר  ו מ י ל
שרת התרבות והספורט

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                     
                             יושב ראש הכנסת

 חוק לשמירה על זכויותיהם לפיצוי של פליטים יהודים יוצאי
ארצות ערב ואיראן, התש"ע-2010*

מטרתו של חוק זה לשמור על זכויותיהם לפיצוי של פליטים יהודים יוצאי ארצות ערב 1 מטרה
ואיראן במסגרת משא ומתן להשגת שלום במזרח התיכון 

בחוק זה -2 הגדרות

"פליט יהודי יוצא ארצות ערב ואיראן" - מי שמתקיימים בו כל אלה:

הקמת  לפני  ישראל  ארץ  תושב  היה  אם  לרבות  ישראל,  אזרח  הוא   )1(
המדינה;

הוא היה תושב אחת מארצות ערב או איראן, ועזב אותה בין השאר בשל   )2(
רדיפתו בגלל יהדותו והיותו חסר הגנה מפני רדיפה כאמור; 

הוא הותיר בארץ מוצאו רכוש שהיה בבעלותו;  )3(

התקבל בכנסת ביום ח' באדר התש"ע )22 בפברואר 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 302, מיום י' בשבט התש"ע )25 בינואר 2010(, עמ' 92 

התקבל בכנסת ביום ח' באדר התש"ע )22 בפברואר 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 270, מיום ז' בחשוון התשס"ט )5 בנובמבר 2008(, עמ' 88 

ס"ח התשל"ז, עמ' 10   1

ספר החוקים 2232, י"ז באדר התש"ע, 2010 3 3


