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להלן: כמפורט יפורסמו במועדים קטן (א) סעיף לפי הוראות (1) (ד)

החברה; הקמת מיום חודשים שלושה בתוך - ו–(2) (1) פסקאות לפי (א)

החברה; הקמת מיום שנה בתוך - (3) פסקה לפי (ב)

החברה. הקמת מיום חודשים שישה בתוך - (4) עד (6) פסקאות לפי (ג)

ברשומות. יפורסמו גם קטן (א) שבסעיף ו–(4) עד (6) (2) הוראות לפי פסקאות (1)

זה. חוק מהוראות לגרוע החברה תקנון של בכוחו אין .78

זה. חוק של על ביצועו ממונה השר (א) .79

 - רשאי השר (ב)  

לביצועו הנוגע ענין בכל תקנות להתקין הממנה, הוועדה עם התייעצות לאחר (1)
שהועברו לחברה; לנכסים הנוגעים במסמכים עיון לענין לרבות חוק זה, של

הערר; לוועדת עררים להגשת דין סדרי לענין תקנות להתקין (2)

להאריך, החוקה, ועדת  ובאישור הממנה הוועדה עם התייעצות  לאחר (3)
תקופת תום מועד למעט כלשהי, לעשיית פעולה זה בחוק שנקבע מועד כל בצו,

;60 סעיף לפי החברה של פעילותה

נספי הנכסים של שיעור מתוך לקבוע הכנסת, הכספים של באישור ועדת (4)
לצורך שנה, במהלך להשתמש, החברה על יהיה שבו לחברה, שהועברו השואה
הקמת מיום  לפחות  שנים שבע חלפו  אם  ,(4)4 בסעיף כאמור תפקידיה ביצוע
פועלת אינה היא לפעילותה, שנותרה בתקופה בהתחשב כי שוכנע והוא החברה
לחברה שפנה ובלבד ,(4)4 בסעיף כאמור תפקידיה ביצוע לשם הראויה במהירות
עשתה לא כאמור והיא שימוש נעשה שבהם הנכסים שיעור להגדיל את בדרישה
לשנה מסוימת שונה שיעור שיקבע ויכול הפניה, קבלת לאחר סביר בתוך זמן כן

לשנים מסוימות. או

צוואה קיום או צו ירושה צו למתן בהליכים נעדר יורש הוראות לענין לקבוע (5)
זה. חוק לפי של נספה השואה נכס קבלת לצורך

במקום "(להלן ,3 בסעיף התשכ"ג-331963, ורכישה), מכירה (שבח, מקרקעין מיסוי בחוק .80
ליורשים (השבה נספי השואה של נכסים בחוק כהגדרתה לחברה יבוא "או ההקניה)" חוקי -
חוק, לאותו 64(ג) סעיף לגוף שנקבע לפי או התשס"ו-342006, והנצחה), סיוע למטרות והקדשה

חוק". אותו לפי

יבוא: (7) פסקה אחרי 350(א), בסעיף התשנ"ה-351995, משולב], [נוסח הלאומי הביטוח בחוק .81

נספי של נכסים לחוק (4)4 סעיף של הרישה לפי השואה לניצול הניתן סיוע (8)"
התשס"ו-342006."  והנצחה), סיוע למטרות והקדשה ליורשים (השבה השואה

מייצג אשר שלא למטרות רווח, הפועל ארגון השניה בצו, להוסיף לתוספת רשאי, השר .82
ותפקידיה כאמור החברה מטרות את תואמות פעולותיו או מטרותיו אשר או ניצולי שואה
בשיקולים השאר, בין בהתחשב, ארגון, ממנה לגרוע או מקצתם, או כולם 4(1) עד (4), בסעיף

אלה:

החוק עדיפות

ותקנות ביצוע

מיסוי חוק תיקון
(שבח, מקרקעין

ורכישה) מכירה
57 מס' -

חוק תיקון
הלאומי הביטוח

84 מס' -

התוספת שינוי
השניה

__________

33 ס"ח התשכ"ג, עמ' 156.

34 ס"ח התשס"ו, עמ' 202.

35 ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.


