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חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים )הוראת שעה( 
)תיקון(, התשע"ב—2012*

בחוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים )הוראת שעה(, התשס"ז—1 תיקון סעיף 3
2007 1 )להלן — החוק העיקרי(, בסעיף 3)ו(, במקום "בתום שנה, בתום שנתיים ובתום 

ארבע שנים" יבוא "בתום שנה ובתום שלוש שנים" 

בסעיף 19 לחוק העיקרי, במקום "חמש שנים" יבוא "עשר שנים"  2 תיקון סעיף 19

תיקון התוספת 
השנייה

בתוספת השנייה לחוק העיקרי, בפרט 2, במקום "בשיעור של 75% מגמול התעסוקה" 3 
יבוא "שווה לגמול התעסוקה" 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ח מ ש ם  ו ל ש
שר התעשייה המסחר והתעסוקה

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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

חוק נכסים של נספי השואה )השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע 
והנצחה( )תיקון מס' 2(, התשע"ב—2012*

והנצחה(, 1 תיקון סעיף 2 סיוע  למטרות  והקדשה  ליורשים  )השבה  השואה  נספי  של  נכסים  בחוק 
התשס"ו— 2006  1 )להלן — החוק העיקרי(, בסעיף 2 —

אחרי ההגדרה "אדם מנהל" יבוא:  )1(

""בעלי זכויות אחרים בנכסים" — למעט נושה של נספה או של יורשיו;"; 

בהגדרה "נכס של נספה השואה", בפסקה )2(, בסופה יבוא "למעט נכס שהאפוטרופוס   )2(
הכללי או החברה נוכחו כי לא מתקיים בו האמור בפסקאות )1( ו–)3(; לעניין זה יקראו 
את פסקה )1( כאילו אחרי "ובעל הזכויות האחרון בו" נאמר "לפני שהוקנה לממונה על 

רכוש האויב לפי פקודת המסחר עם האויב, 1939  2" 

בסעיף 17 לחוק העיקרי, האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא: 2 תיקון סעיף 17 

החברה תתחיל בעריכת חקירה כאמור בסעיף קטן )א( לגבי נכס, לא יאוחר מתום  ")ב( 
שנה מיום שהועבר הנכס לידיה, לפי כללים שתחליט עליהם בהתחשב בשווי הנכס 
ובמידע שיש בידיה בעניינו ובעניין בעליו; כללים כאמור יפורסמו באתר האינטרנט 

של החברה 

השר רשאי לקבוע הוראות לעניין חקירות כאמור בסעיף קטן )א(, ובכלל זה לעניין  )ג( 
הגבלת משך החקירות, ורשאי הוא לקבוע הוראות שונות בהתייחס לסוגים שונים של 

נכסים, לרבות בהתייחס לשוויים " 

התקבל בכנסת ביום ו' באב התשע"ב )25 ביולי 2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה   *
— 707, מיום י"ט בתמוז התשע"ב )9 ביולי 2012(, עמ' 1164 

ס"ח התשס"ו, עמ' 202; התשע"ב, עמ' 508   1

ע"ר 1939, תוס' 1, עמ' )ע( 79, )א( 95   2

התקבל בכנסת ביום ו' באב התשע"ב )25 ביולי 2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה   *
— 709, מיום כ"ו בתמוז התשע"ב )16 ביולי 2012(, עמ' 1220 

ס"ח התשס"ז, עמ' 450   1
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26 לחוק העיקרי, בסופו יבוא "ואם נדרש לחברה מידע נוסף, מהמבקש או 3 תיקון סעיף 26  בסעיף 
ממקורות אחרים, לשם קבלת ההחלטה — בתוך חודשיים ממועד קבלת מלוא המידע 
האמור, ובלבד שאם נדרש מידע נוסף מהמבקש — החברה דרשה ממנו את המידע בתוך 

ארבעה חודשים ממועד הגשת הבקשה" 

בסעיף 28)א( לחוק העיקרי, במקום "סעיף 22" יבוא "סעיפים 22 ו–26"  4 תיקון סעיף 28

בסעיף 33 לחוק העיקרי —5 תיקון סעיף 33

בסעיף קטן )א(, אחרי "שייחתם בידו" יבוא "או בידי בא כוחו לעניין זה או בידי   )1(
אחד היורשים האחרים באותו נכס שהתחייב אישית במקומו" ובסופו יבוא "התחייבות 

אישית של יורש אחר בנכס כאמור בסעיף זה לא תעלה על 30,000 שקלים חדשים ";

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:  )2(

")ג(  על אף הוראות סעיף קטן )א(, החברה רשאית למסור למבקש נכס גם בלא 
כתב התחייבות כאמור בסעיף קטן )א( באחת מאלה: 

חלקו המצטבר של היורש או של בעל הזכויות האחר בנכס אינו עולה   )1(
על 5,000 שקלים חדשים, ובלבד ששווי הנכס אינו עולה על 50,000 שקלים 

חדשים; השר רשאי להגדיל, בצו, את הסכומים האמורים בפסקה זו;

)2(  בנסיבות מיוחדות ולפי תנאים שקבע השר "

בסעיף 34 לחוק העיקרי —6 תיקון סעיף 34

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:  )1(

")ב1( בלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן )ב(, החברה תקצה ותעביר בכל שנה 100 
מיליון שקלים חדשים למטרת סיוע לניצולי השואה הזקוקים לכך, ובלבד שלא 
תשתמש בנכסים שניתנו לגביהם החלטות בדבר זכותו של מבקש בנכס לפי סעיף 
22 או 26, בנכסים שמימושם מעוכב לפי סעיף 35 או בנכסים שיש לחברה יסוד 
סביר להניח, על בסיס ממצאי חקירה שנערכת, שיימצאו בהם יורשים או בעלי 
זכויות אחרים; מצאה החברה כי אין די בנכסים שבידיה כדי להקצות ולהעביר 
את הסכום האמור באותה שנה — יחליט הדירקטוריון בדבר הסכום שיוקצה 
לסיוע, בהחלטה מנומקת שתירשם בפרוטוקול, וימסור דוח מפורט בעניין לוועדת 

החוקה, לוועדת הכספים של הכנסת ולשר המשפטים ";

בסעיף קטן )ג(, במקום "10% משווי הנכסים שהועברו לחברה בכל שנה" יבוא "4%   )2(
מהסכום שהקצתה החברה באותה שנה לכלל מטרות הסיוע" 

בסעיף 35 לחוק העיקרי —7 תיקון סעיף 35

בסעיף קטן )א(, הסיפה החל במילים "ואולם נכס שנוהל" — תימחק;   )1(

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:   )2(

על אף האמור בסעיף קטן )א(, לגבי נכסים מן הסוגים המפורטים להלן יחולו  ")ג( 
תקופות עיכוב המימוש המפורטות לצדם: 

נכס שנוהל על ידי האפוטרופוס הכללי או על ידי אדם מנהל לפני   )1(
העברתו לחברה — תקופת עיכוב המימוש תסתיים בתום תקופת תהליך 
של  לניהולו  נמסר  שבו  מהיום  שנים  שבע  בתום  או  המיוחד  האיתור 

האפוטרופוס הכללי או של האדם המנהל, לפי המאוחר; 

26 לחוק העיקרי, בסופו יבוא "ואם נדרש לחברה מידע נוסף, מהמבקש או 3  בסעיף 
ממקורות אחרים, לשם קבלת ההחלטה — בתוך חודשיים ממועד קבלת מלוא המידע 
האמור, ובלבד שאם נדרש מידע נוסף מהמבקש — החברה דרשה ממנו את המידע בתוך 

ארבעה חודשים ממועד הגשת הבקשה" 

תיקון סעיף 26 

תיקון סעיף 28בסעיף 28)א( לחוק העיקרי, במקום "סעיף 22" יבוא "סעיפים 22 ו–26"  4 

תיקון סעיף 33בסעיף 33 לחוק העיקרי —5 

בסעיף קטן )א(, אחרי "שייחתם בידו" יבוא "או בידי בא כוחו לעניין זה או בידי   )1(
אחד היורשים האחרים באותו נכס שהתחייב אישית במקומו" ובסופו יבוא "התחייבות 

אישית של יורש אחר בנכס כאמור בסעיף זה לא תעלה על 30,000 שקלים חדשים ";

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:  )2(

")ג(  על אף הוראות סעיף קטן )א(, החברה רשאית למסור למבקש נכס גם בלא 
כתב התחייבות כאמור בסעיף קטן )א( באחת מאלה: 

חלקו המצטבר של היורש או של בעל הזכויות האחר בנכס אינו עולה   )1(
על 5,000 שקלים חדשים, ובלבד ששווי הנכס אינו עולה על 50,000 שקלים 

חדשים; השר רשאי להגדיל, בצו, את הסכומים האמורים בפסקה זו;

)2(  בנסיבות מיוחדות ולפי תנאים שקבע השר "

תיקון סעיף 34בסעיף 34 לחוק העיקרי —6 

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:  )1(

")ב1( בלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן )ב(, החברה תקצה ותעביר בכל שנה 100 
מיליון שקלים חדשים למטרת סיוע לניצולי השואה הזקוקים לכך, ובלבד שלא 
תשתמש בנכסים שניתנו לגביהם החלטות בדבר זכותו של מבקש בנכס לפי סעיף 
22 או 26, בנכסים שמימושם מעוכב לפי סעיף 35 או בנכסים שיש לחברה יסוד 
סביר להניח, על בסיס ממצאי חקירה שנערכת, שיימצאו בהם יורשים או בעלי 
זכויות אחרים; מצאה החברה כי אין די בנכסים שבידיה כדי להקצות ולהעביר 
את הסכום האמור באותה שנה — יחליט הדירקטוריון בדבר הסכום שיוקצה 
לסיוע, בהחלטה מנומקת שתירשם בפרוטוקול, וימסור דוח מפורט בעניין לוועדת 

החוקה, לוועדת הכספים של הכנסת ולשר המשפטים ";

בסעיף קטן )ג(, במקום "10% משווי הנכסים שהועברו לחברה בכל שנה" יבוא "4%   )2(
מהסכום שהקצתה החברה באותה שנה לכלל מטרות הסיוע" 

תיקון סעיף 35בסעיף 35 לחוק העיקרי —7 

בסעיף קטן )א(, הסיפה החל במילים "ואולם נכס שנוהל" — תימחק;   )1(

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:   )2(

על אף האמור בסעיף קטן )א(, לגבי נכסים מן הסוגים המפורטים להלן יחולו  ")ג( 
תקופות עיכוב המימוש המפורטות לצדם: 

נכס שנוהל על ידי האפוטרופוס הכללי או על ידי אדם מנהל לפני   )1(
העברתו לחברה — תקופת עיכוב המימוש תסתיים בתום תקופת תהליך 
של  לניהולו  נמסר  שבו  מהיום  שנים  שבע  בתום  או  המיוחד  האיתור 

האפוטרופוס הכללי או של האדם המנהל, לפי המאוחר; 
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נכס שנוהל על ידי הקרן הקיימת לישראל או על ידי חברת הימנותא   )2(
בע"מ, שבע שנים לפחות לפני העברתו לחברה — תקופת עיכוב המימוש 
תסתיים בתום תקופת תהליך האיתור המיוחד או בתום חמש שנים מהיום 

שבו נמסר לניהולה של החברה, לפי המאוחר; 

נכס שהוא נייר ערך — תקופת עיכוב המימוש תסתיים בתום תקופת   )3(
תהליך האיתור המיוחד או בתום שנתיים מהיום שבו נמסר לניהולה של 

החברה, לפי המאוחר " 

בסעיף 38)א( לחוק העיקרי, במקום הסיפה החל במילים "אלא לתקופה מרבית של שנה" 8 תיקון סעיף 38
יבוא "אלא לתקופה מרבית של שלוש שנים, הניתנת להארכה לתקופות נוספות שלא 
יעלו על שלוש שנים כל אחת, ובלבד שההסכם להשכרה, להשאלה או לעשיית פעולה 
אחרת כאמור יאפשר לחברה לסיימן, בתוך שישה חודשים מהמועד שבו נקבעה זכאותו 
של יורש באותו נכס או של בעלי זכויות אחרים באותו נכס לפי סעיף 22 או 26 או בתוך 

שישה חודשים מיום קבלת החלטה על מימוש הנכס בהתאם לסעיף 37 "

בסעיף 51)ד( לחוק העיקרי, בסופו יבוא "אחד לפחות מבין חברי הדירקטוריון יהיה מי 9 תיקון סעיף 51
שהוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כמשמעותה בסעיף 240 לחוק החברות"  

בסעיף 53 לחוק העיקרי —10 תיקון סעיף 53

בסעיף קטן )ב(, במקום הסיפה החל במילים "לרבות פעולות" יבוא "לרבות בעניינים   )1(
אלה:

מצבת הנכסים שלגביהם קבעה החברה את זיקתו של מבקש לנכס אך הנכס   )1(
טרם הושב לו, מספרם ושוויים, והסיבות העיקריות שבשלהן לא הושבו נכסים 

כאמור;

פעולות למימוש נכסים לפי הוראות סעיף 37, ובפרט —   )2(

ונכסים  יורשים  לאיתור  חקירה  החלה  שלגביהם  הנכסים  מצבת  )א( 
שלגביהם טרם החלה החקירה, מספרם ושוויים;

נכסים שלגביהם החקירה לאיתור היורשים ובעלי הזכויות האחרים  )ב( 
מספרם  למימוש,  ובהמלצה  יורשים  שאותרו  בלא  הסתיימה  בנכסים 

ושוויים;

חמשת הנכסים שלגביהם חלף פרק הזמן הארוך ביותר מאז החלה  )ג( 
החקירה לאיתור יורש, וחמשת הנכסים שלגביהם חלף פרק הזמן הארוך 

ביותר מאז אושר מימושם לפי סעיף 37 והם טרם מומשו;

פעולות השקעה לפי הוראות סעיף 40;  )3(

הסכום שהוקצה והסכום שהועבר למטרת סיוע לניצולי השואה הזקוקים   )4(
לכך, ופירוט אופן הסיוע, וכן הסכום שהועבר למטרת הנצחה, אם הועבר ואופן 

ההנצחה ";

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:  )2(

החברה תמציא לשר, לוועדת הכספים של הכנסת או לוועדת החוקה, לפי  ")ג( 
דרישתם, כל מסמך או מידע נוסף שימצאו לנכון לדרוש, להבהרת פרטים שצוינו 

או שהיה צריך לציין בדוח שהוגש לפי סעיף קטן )ב( 

)ב(, באתר  החברה תפרסם את הדין וחשבון שהוגש כאמור בסעיף קטן  )ד( 
האינטרנט שלה " 
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בסעיף 54)ב( לחוק העיקרי — 11 תיקון סעיף 54

בפסקה )1( —  )1(

בפסקת משנה )ב(, אחרי "לפעילות החברה" יבוא "ועד שנת הכספים 2014"; )א( 

אחרי פסקת משנה )ב( יבוא: )ב( 

80 אחוזים מהתקציב השוטף שאושר  2015 — על  בשנת הכספים  )ג( 
לשנת 2011, בצירוף הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן שמפרסמת 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מהמדד הידוע ביום 1 בינואר 2011 )בסעיף 

זה — הפרשי הצמדה(;

בשנת הכספים 2016 — על 65 אחוזים מהתקציב השוטף שאושר לשנת  )ד( 
2011, בצירוף הפרשי הצמדה;

השוטף  מהתקציב  אחוזים   50 על   — ואילך   2017 הכספים  משנת  )ה( 
שאושר לשנת 2011, בצירוף הפרשי הצמדה "; 

בפסקה )2(, בסופה יבוא "ובשים לב לתפקידיה של החברה ולמשימות העומדות   )2(
לפניה ביתרת תקופת פעילותה, במגמה להתאים את התקציב לפעילות הנדרשת לשם 

מימוש מטרות החברה;" 

 הוספת סעיפים
68א עד 68ד

אחרי סעיף 68 לחוק העיקרי יבוא:12 

בלי לגרוע מהוראות סעיף 68, מתו שניים או יותר ולא 68א "שניים שמתו כאחד )א( 
נקבע מי מהם מת תחילה, יהיו הזכויות בעזבונו של כל אחד 

מהם לפי כללים אלה:

היה אחד התובעים יורש–ודאי ותובע אחר היה   )1(
יורש–ספק, עדיף התובע שהוא יורש–ודאי;

היו שני התובעים יורשי–ספק, עדיף התובע שהוא   )2(
בן–זוגו או קרובו של המוריש שאת עזבונו מחלקים;

בין תובעים אחדים באותה דרגת עדיפות יחולק   )3(
העיזבון, באין צוואה, לפי כללי החלוקה שבירושה על 

פי דין 

בסעיף זה —  )ב( 

"יורש-ודאי" — מי שהיה יורש בין אם האחד ובין אם האחר 
מת תחילה;

"יורש-ספק" — מי שהיה יורש רק אם אחד מהם מת תחילה 

הגבלת זכות הורי 
המוריש

על אף הוראות סעיף 68, לעניין מתן צו ירושה לגבי נכס של 68ב 
נספה השואה, בסעיף 6 בתוספת השנייה לפקודת הירושה, 
המילים "ואולם אם הניח המוריש בנים או בני בנים, והוריו 
או אחד מהם עודם בחיים, נותנים להם או לאחד מהם שישית 

מן הירושה" — לא ייקראו 

הוראות לעניין 
הליכים למתן צו 

ירושה או צו קיום 
צוואה

על הליכים למתן צו ירושה או צו קיום צוואה לגבי נכס של 68ג 
נספה השואה לפי חוק זה, יחולו ההוראות לפי חוק הירושה, 
התשכ"ה—1965  3 )להלן — חוק הירושה(, בשינויים המחויבים 
ובשינויים אלה, ככל שאין הוראה אחרת בעניין לפי חוק זה: 

ס"ח התשכ"ה, עמ' 63   3

תיקון סעיף 54בסעיף 54)ב( לחוק העיקרי — 11 

בפסקה )1( —  )1(

בפסקת משנה )ב(, אחרי "לפעילות החברה" יבוא "ועד שנת הכספים 2014"; )א( 

אחרי פסקת משנה )ב( יבוא: )ב( 

80 אחוזים מהתקציב השוטף שאושר  2015 — על  בשנת הכספים  )ג( 
לשנת 2011, בצירוף הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן שמפרסמת 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מהמדד הידוע ביום 1 בינואר 2011 )בסעיף 

זה — הפרשי הצמדה(;

בשנת הכספים 2016 — על 65 אחוזים מהתקציב השוטף שאושר לשנת  )ד( 
2011, בצירוף הפרשי הצמדה;

השוטף  מהתקציב  אחוזים   50 על   — ואילך   2017 הכספים  משנת  )ה( 
שאושר לשנת 2011, בצירוף הפרשי הצמדה "; 

בפסקה )2(, בסופה יבוא "ובשים לב לתפקידיה של החברה ולמשימות העומדות   )2(
לפניה ביתרת תקופת פעילותה, במגמה להתאים את התקציב לפעילות הנדרשת לשם 

מימוש מטרות החברה;" 

 הוספת סעיפיםאחרי סעיף 68 לחוק העיקרי יבוא:12 
68א עד 68ד

בלי לגרוע מהוראות סעיף 68, מתו שניים או יותר ולא 68א "שניים שמתו כאחד )א( 
נקבע מי מהם מת תחילה, יהיו הזכויות בעזבונו של כל אחד 

מהם לפי כללים אלה:

היה אחד התובעים יורש–ודאי ותובע אחר היה   )1(
יורש–ספק, עדיף התובע שהוא יורש–ודאי;

היו שני התובעים יורשי–ספק, עדיף התובע שהוא   )2(
בן–זוגו או קרובו של המוריש שאת עזבונו מחלקים;

בין תובעים אחדים באותה דרגת עדיפות יחולק   )3(
העיזבון, באין צוואה, לפי כללי החלוקה שבירושה על 

פי דין 

בסעיף זה —  )ב( 

"יורש-ודאי" — מי שהיה יורש בין אם האחד ובין אם האחר 
מת תחילה;

"יורש-ספק" — מי שהיה יורש רק אם אחד מהם מת תחילה 

הגבלת זכות הורי 
המוריש

על אף הוראות סעיף 68, לעניין מתן צו ירושה לגבי נכס של 68ב 
נספה השואה, בסעיף 6 בתוספת השנייה לפקודת הירושה, 
המילים "ואולם אם הניח המוריש בנים או בני בנים, והוריו 
או אחד מהם עודם בחיים, נותנים להם או לאחד מהם שישית 

מן הירושה" — לא ייקראו 

הוראות לעניין 
הליכים למתן צו 

ירושה או צו קיום 
צוואה

על הליכים למתן צו ירושה או צו קיום צוואה לגבי נכס של 68ג 
נספה השואה לפי חוק זה, יחולו ההוראות לפי חוק הירושה, 
התשכ"ה—1965  3 )להלן — חוק הירושה(, בשינויים המחויבים 

ובשינויים אלה, אם אין הוראה אחרת בעניין לפי חוק זה: 
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בקשה  הירושה,  לחוק  67א)א(  בסעיף  האמור  אף  על   )1(
לצו ירושה או לצו קיום צוואה לגבי נכס של נספה השואה 
שהוגשה לרשם לענייני ירושה, לא תועבר לבית המשפט גם 
אם התקיימו הנסיבות כאמור בפסקאות )3(, )4( או )7( שבאותו 
 )4( )3( או  סעיף, ואולם אם התקיימו הנסיבות שבפסקאות 
שבאותו סעיף ומבקש הצו ביקש כי הדיון בבקשה יועבר לבית 
המשפט — תועבר הבקשה לבית המשפט; אין בהוראות פסקה 

זו כדי לגרוע מהוראות פסקה )8( שבסעיף האמור;

בקשה לצו ירושה או לצו קיום צוואה לגבי נכס של   )2(
נספה השואה תוגש לרשם לענייני ירושה במחוז תל אביב; 
לרשם  יוגשו  כאמור  בקשות  כי  לקבוע  בצו,  רשאי,  השר 
גם במחוז אחר; לעניין זה, "מחוז" — מחוז בהתאם לאזורי 
פעולתם של הרשמים לענייני ירושה שקבע השר לפי סעיף 

65א)ד( לחוק הירושה 

הודעת החברה על 
ממצאים והגשת 

מסמכים

לשטח 68ד  שמחוץ  במקום  שהוצא  או  שנערך  מסמך  )א( 
שהמשפט של מדינת ישראל חל עליו, יראו כאילו התקיימו 
]נוסח  30 לפקודת הראיות  לגביו התנאים המנויים בסעיף 

חדש[, התשל"א—1971 4, בהתקיים שני אלה: 

הוא הוגש במסגרת הליכים למתן צו ירושה או צו   )1(
קיום צוואה לגבי נכס של נספה השואה לפי חוק זה;

החברה הודיעה לרשם לענייני ירושה או לבית   )2(
המשפט, לפי העניין, כי הוא אומת על ידה או על ידי 

מי מטעמה 

בסעיף קטן זה, "הודעה על ממצאים" — הודעה )ב(  )1(
בכתב על ממצאי החברה בכל הנוגע להרכב המשפחה 
של הנספה מקרבת דם ומקרבת חיתון, המועדים וסדר 
הפטירה של בני משפחת הנספה, או כל מידע אחר 
או  החברה  ידי  על  שאותר  עניינים  לאותם  בקשר 

שהחברה מצאה כי לא ניתן לאתרו 

צוואה  קיום  צו  או  ירושה  צו  למתן  בהליכים   )2(
לגבי נכס של נספה השואה לפי חוק זה, תהיה החברה 
רשאית להגיש לרשם לענייני ירושה או לבית המשפט, 
לפי העניין, הודעה על ממצאים, לאחר שערכה את 
הפעולות לאיתור יורשי הנספה המפורטות בסעיפים 

17 עד 25 ובתוספת הרביעית 

הודעה על ממצאים תפרט את הפעולות שנעשו   )3(
ואת הממצאים שאליהם הגיעה החברה; השר רשאי 
לקבוע כללים לעניין אופן הגשת ההודעה ודרך פירוט 

הממצאים האמורים בה 

הגישה החברה הודעה על ממצאים יראו אותה   )4(
כראיה לכאורה לנכונותם של הממצאים המפורטים בה 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 18, עמ' 421   4
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על אף האמור בפסקה )2(, החברה רשאית להימנע   )5(
מבדיקה באחד או יותר מן המאגרים המפורטים בפרטים 
5 עד 8 לתוספת הרביעית, ובלבד שתציין בהודעה על 
הממצאים כי על פי הממצאים שאספה, אין בבדיקה 
כאמור כדי לתרום להליך איתור הממצאים או שאין 
אחרים  מיוחדים  מנימוקים  כאמור  לבדיקה  הצדקה 
שתפרט בהודעה, ובכלל זה, בהתחשב בעלויות קבלת 

המידע, שוויו של הנכס וגילו של המבקש 

הרביעית  לתוספת  להוסיף  בצו,  רשאי,  השר   )6(
פעולות נוספות שיקבע, או — באישור ועדת החוקה 

— לגרוע ממנה "

בסעיף 74 לחוק העיקרי —13 תיקון סעיף 74

בסעיף קטן )א(, במקום "והשבת" יבוא "השבת", אחרי "בהם" יבוא "ומימוש נכסים   )1(
של נספי השואה בידי החברה" ובמקום "תהיה פטורה" יבוא "יהיו פטורים";

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:  )2(

")א1( על אף האמור בסעיף קטן )א(, מימשה החברה נכס מקרקעין בפטור כאמור 
באותו סעיף קטן, ולאחר מכן אותר יורש או בעל זכויות אחר בנכס והחברה 
החליטה להשיב את תמורתו של הנכס כאמור בסעיף 22 או 26 )בסעיף קטן זה 

— התמורה(, יחולו הוראות אלה:

יראו את התמורה כאילו ניתנה בעד מכירת זכות במקרקעין בידי   )1(
היורש או בידי בעל הזכויות האחר בנכס, והוא יחויב במס לפי הוראות 
חוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ"ג—1963 5 )בסעיף זה — חוק מיסוי 

מקרקעין(;

על אף האמור בסעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין, המנהל כהגדרתו בחוק   )2(
האמור )בסעיף קטן זה — המנהל( יתקן את השומה שהוצאה לחברה לפי 

סעיף 78 לחוק האמור;

החברה תשיב את תמורתו של הנכס ליורש או לבעל זכויות אחר   )3(
בנכס, בניכוי המס החל לפי השומה כאמור בפסקה )2(, ובלבד שהיורש 

או בעל זכויות אחר בנכס יציג אישור על שומה כאמור ";

אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:   )3(

שהחברה  מקרקעין  לרבות  השואה" —  של נספה  זה, "נכס  סעיף  לעניין  ")ד( 
רשומה בפנקסי המקרקעין כבעליהם, ובלבד שנרשמה כאמור לפני יום י"א בתמוז 

התשע"ב )1 ביולי 2012( "

תיקון התוספת 
השלישית

בתוספת השלישית לחוק העיקרי, בפרט 1, ברישה, במקום "33א עד 36" יבוא "33א עד 14 
33ד, 34)א(, )א1(, )ב( ו–)ג(, 35, 36" 

הוספת תוספת 
רביעית

אחרי התוספת השלישית לחוק העיקרי יבוא:15 

ס"ח התשכ"ג, עמ' 156   5

על אף האמור בפסקה )2(, החברה רשאית להימנע   )5(
מבדיקה באחד או יותר מן המאגרים המפורטים בפרטים 
5 עד 8 לתוספת הרביעית, ובלבד שתציין בהודעה על 
הממצאים כי על פי הממצאים שאספה, אין בבדיקה 
כאמור כדי לתרום להליך איתור הממצאים או שאין 
אחרים  מיוחדים  מנימוקים  כאמור  לבדיקה  הצדקה 
שתפרט בהודעה, ובכלל זה, בהתחשב בעלויות קבלת 

המידע, שוויו של הנכס וגילו של המבקש 

הרביעית  לתוספת  להוסיף  בצו,  רשאי,  השר   )6(
פעולות נוספות שיקבע, או — באישור ועדת החוקה 

— לגרוע ממנה "

תיקון סעיף 74בסעיף 74 לחוק העיקרי —13 

בסעיף קטן )א(, במקום "והשבת" יבוא "השבת", אחרי "בהם" יבוא "ומימוש נכסים   )1(
של נספי השואה בידי החברה" ובמקום "תהיה פטורה" יבוא "יהיו פטורים";

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:  )2(

")א1( על אף האמור בסעיף קטן )א(, מימשה החברה נכס מקרקעין בפטור כאמור 
באותו סעיף קטן, ולאחר מכן אותר יורש או בעל זכויות אחר בנכס והחברה 
החליטה להשיב את תמורתו של הנכס כאמור בסעיף 22 או 26 )בסעיף קטן זה 

— התמורה(, יחולו הוראות אלה:

יראו את התמורה כאילו ניתנה בעד מכירת זכות במקרקעין בידי   )1(
היורש או בידי בעל הזכויות האחר בנכס, והוא יחויב במס לפי הוראות 
חוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ"ג—1963 5 )בסעיף זה — חוק מיסוי 

מקרקעין(;

על אף האמור בסעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין, המנהל כהגדרתו בחוק   )2(
האמור )בסעיף קטן זה — המנהל( יתקן את השומה שהוצאה לחברה לפי 

סעיף 78 לחוק האמור;

החברה תשיב את תמורתו של הנכס ליורש או לבעל זכויות אחר   )3(
בנכס, בניכוי המס החל לפי השומה כאמור בפסקה )2(, ובלבד שהיורש 

או בעל זכויות אחר בנכס יציג אישור על שומה כאמור ";

אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:   )3(

שהחברה  מקרקעין  לרבות  השואה" —  של נספה  זה, "נכס  סעיף  לעניין  ")ד( 
רשומה בפנקסי המקרקעין כבעליהם, ובלבד שנרשמה כאמור לפני יום י"א בתמוז 

התשע"ב )1 ביולי 2012( "

בתוספת השלישית לחוק העיקרי, בפרט 1, ברישה, במקום "33א עד 36" יבוא "33א עד 14 
33ד, 34)א(, )א1(, )ב( ו–)ג(, 35, 36" 

תיקון התוספת 
השלישית

הוספת תוספת אחרי התוספת השלישית לחוק העיקרי יבוא:15 
רביעית
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"תוספת רביעית 

)סעיף 68ד)ב((

רשימת פעולות לאיתור יורשים

בדיקה במאגר המידע של יד ושם;   1

בדיקה במאגר המידע של בית התפוצות;   2

פנייה לרשויות המדינה שעשוי להיות להן מידע שיכול לסייע באיתורם של בעלי    3
הזכויות בנכס;

;www jewishgen org בדיקה באתר לגנאולוגיה יהודית   4

 ;www ancestry com בדיקה באתר למחקר גנאולוגי כללי   5

;www ushmm org בדיקה במאגר מוזאון השואה בוושינגטון   6

 ,)ITS-Arolsen( הבין–לאומי  האיתור  שירות  של  המידע  במאגר  בדיקה    7
בגרמניה;

בדיקה בארכיון מרשם האוכלוסין של עיר המוצא של בעל הזכויות בנכס "   8

הוראות סעיף 68ב לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 11 לחוק זה, יחולו לגבי צו ירושה שניתן 16 תחולה
ביום ג' בטבת התשס"ו )3 בינואר 2006( או לאחריו  

על אף האמור בסעיף 17)ב( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, החברה תתחיל 17 הוראת מעבר
17 לחוק העיקרי, לגבי נכסים שהועברו אליה לפני  בעריכת חקירות כאמור בסעיף 

תחילתו של חוק זה, לפי המפורט להלן: 

לגבי נכסי מקרקעין — בתוך חצי שנה מיום התחילה;   )1(

לגבי נכסים שאינם נכסי מקרקעין —   )2(

אם שווי הנכס עולה על 200,000 שקלים חדשים או אם בידי החברה מידע  )א( 
ולפיו כמה נכסים שייכים לאותם בעלים ושוויים המצטבר עולה על 200,000 

שקלים חדשים — בתוך שנה מיום התחילה;

אם שווי הנכס הוא בין 30,000 שקלים חדשים ל–200,000 שקלים חדשים  )ב( 
או אם בידי החברה מידע ולפיו כמה נכסים שייכים לאותם בעלים ושוויים 
המצטבר הוא בין 30,000 שקלים חדשים ל–200,000 שקלים חדשים — שנה וחצי 

מיום התחילה;

אם שווי הנכס נמוך מ–30,000 שקלים חדשים — בתוך שנתיים וחצי מיום  )ג( 
התחילה 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן מ א נ ב  ק ע י
שר המשפטים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

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