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בחוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים )הוראת שעה( ,התשס"ז—
) 12007להלן — החוק העיקרי( ,בסעיף )3ו( ,במקום "בתום שנה ,בתום שנתיים ובתום
ארבע שנים" יבוא "בתום שנה ובתום שלוש שנים".

תיקון סעיף 19

.2
.3

בסעיף  19לחוק העיקרי ,במקום "חמש שנים" יבוא "עשר שנים".

תיקון התוספת
השנייה

בתוספת השנייה לחוק העיקרי ,בפרט  ,2במקום "בשיעור של  75%מגמול התעסוקה"
יבוא "שווה לגמול התעסוקה".
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה

*
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שלום שמחון
שר התעשייה המסחר והתעסוקה

ר א וב ן ר י ב ל י ן
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום ו' באב התשע"ב ) 25ביולי  ;(2012הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה
—  ,709מיום כ"ו בתמוז התשע"ב ) 16ביולי  ,(2012עמ' .1220
ס"ח התשס"ז ,עמ' .450

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

בחוק נכסים של נספי השואה )השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה(,
התשס"ו— ) 12006להלן — החוק העיקרי( ,בסעיף — 2
)(1

אחרי ההגדרה "אדם מנהל" יבוא:
""בעלי זכויות אחרים בנכסים" — למעט נושה של נספה או של יורשיו;";

) (2בהגדרה "נכס של נספה השואה" ,בפסקה ) ,(2בסופה יבוא "למעט נכס שהאפוטרופוס
הכללי או החברה נוכחו כי לא מתקיים בו האמור בפסקאות ) (1ו–) ;(3לעניין זה יקראו
את פסקה ) (1כאילו אחרי "ובעל הזכויות האחרון בו" נאמר "לפני שהוקנה לממונה על
רכוש האויב לפי פקודת המסחר עם האויב."21939 ,
בסעיף  17לחוק העיקרי ,האמור בו יסומן ")א(" ואחריו יבוא:
")ב( החברה תתחיל בעריכת חקירה כאמור בסעיף קטן )א( לגבי נכס ,לא יאוחר מתום
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.
)ג( השר רשאי לקבוע הוראות לעניין חקירות כאמור בסעיף קטן )א( ,ובכלל זה לעניין
הגבלת משך החקירות ,ורשאי הוא לקבוע הוראות שונות בהתייחס לסוגים שונים של
נכסים ,לרבות בהתייחס לשוויים".
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התקבל בכנסת ביום ו' באב התשע"ב ) 25ביולי  ;(2012הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה
—  ,707מיום י"ט בתמוז התשע"ב ) 9ביולי  ,(2012עמ' .1164
ס"ח התשס"ו ,עמ'  ;202התשע"ב ,עמ' .508
ע"ר  ,1939תוס'  ,1עמ' )ע( ) ,79א( .95

ספר החוקים  ,2374י"ד באב התשע"ב2.8.2012 ,

