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ן מם׳ 2), קו פול)(תי  חוק התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטי
 תש״ך-1960 *

ף 1 1. בסעיף 1 לחוק התביעות של קרבגות השואה (הסדר הטיפול), תשי״ז—1957 1 (להלן - י ע  י׳יקיו ם
 החוק העיקרי) -

 (1) בהגדרת המונח ״תביעה״, בסופה, יווסף ״לענין הגדרה זו, דין הסכם
 קיבוצי ששר המשפטים הכריז עליו, בצו, לענין הוראה זו, כדין תחיקה״;

 (2) בהגדרת המונח ״טיפול בתביעה״, אחרי פסקה (4) תיווסף פסקה זו:
 ״(5) כל פעולה מן המנויות בפסקאות (1) עד (3) הנעשית
 בארץ בשביל מטפל השוהה בחוץ לארץ הקופה רצופה של

 ששה חדשים או יותר;״.
0 2. בסעיף 6 לחוק העיקרי, בסופו, יבוא סעיף קטן זה: 1 י ע  0•׳קיו ס

 ״(0 הרשאי לטפל בתביעות לא יעסיק אדם שנפסל לפי חוק זה
 לטיפול בתביעות או להחזקת היתר לפי סעיף 2 (5) או שבוטל היתר שניתן
 לו כאמור, או עורך דין ששמו׳ נמחק מפנקס עורכי הדין או שרשיונו
 הותלה לפי פקודת עורכי הדין, 21938, משעה ששמו נמחק או כל עוד

 רשיונו מותלה.״
 תיקון סעיף 5! 3. בסעיף 15 לחוק העיקרי —

 (1) בסעיף קטן(א), במקום ״העובר על הוראות הסעיפים 4, 5 או 6 (א)״
 יבוא ״העובר על הוראות הסעיפים 4, 5, 6 (א) או 6 (ג)״;

 (2) בסעיף קטן(ב), במקום ״על הוראות הסעיפם 4, 5 או 6 (א)״ יבוא ״על
 הוראות הסעיפים 6,5,4 (א) או 6 (ג)״ ובמקום ״בקשר לטיפול כאמור בעבירה
 על מעיף 387 לפקודת החוק הפלילי, 1936״ יבוא ״בעבירה שבוצעה תוך כדי

 טיפול, שלו או מטעמו, בתביעה או עקב טיפול כאמור״.

פ 4, אחרי סעיף 16 לחוק העיקרי יבואו סעיפים אלה: י פ י ע  הוספת ט
 16א עד 16יג ,

 ״מינוי ועדה 16 א. שר המשפטים ימנה ועדת פיקוח של שלושה ובהם שופט שיהיה

 היושב ראש (להלן — הועדה).
 סמכות משמעתית 16 ב. הועדה ההא מוסמכת לדון בתלונות נגד מטפלים בשל עבירות

ה משמעתיות; ״מפתל״ לענין סעיף זה והסעיפים 16ג עד 16יג - מי שרשאי 1 ע י ! ל י  ש

 לטפל בתביעות לפי סעיף 2׳ פסקאות (2), (3), (4) או (5) או לפי סעי• ף
 21 (א).

 שבירות 16ג. ואלה עבירות משמעתיות לעני־ ן סעיף 16ב:

 (1) קבלת שכר פרחה או הוצאות מעל לשכר הטרחה
 המקסימלי, אם על ידי ניכוי ממה שנגבה בשביל התובע
 ואם בכל דרך אחרת, או דרישה לקבלת שכר או הוצאות

 כאלה:
 (2) הפרת הוראה אהרת מהוראות חוק זה או התקנות

 שהותקנו על פיו;
 (3) הפרת תנאי מהתנאים שנקבעו בהיתר לפי סעיף 2(5);

 משמעתיות

 * נתקבל בכנסת ביום ז׳ בניסן תש״ך(4 באפריל 1960); הצעת החוק ודברי הסבר נתםרםמו בהייה 408, תש״ך, עמי 16.
 1 ם״ח 223, תשי״ז, עמי 74.

 2 עייר 1938, ף.יס׳ 1 מס׳ 843, עמי 85.

 34 פטר החוקים 308, י״ז ?ניס! חש״ה 14.4.1060



 (4) כל מעשה או מחדל בקשר לטיפול בתביעות שיש בו
 התנהגות מבישה או התנהגות הנוגדת את הטיפול ההוגן

 בתביעות;
 (5) הרשעה בשל עבירה שיש בה קלון.

 לעני ן הפסקות (1) עד (4) אין נפקא מינה אם העבירה
 המשמעתית נעברה בארץ או בחוץ לארץ; לענין פסקה (5)
 אין נפקא מינה אם העבירה נעברה או ההרשעה היתה בארץ
 או בחוץ לארץ, ובלבד שהעבירה היתה מן העבירות שבישראל

 רואים אותן כעבירות שיש בהן קלון.

 16ד. מצאה הועדה מטפל אשם בעבירה משמעתית, רשאית היא לנקוט
 נגדו באחד או באחדים מאלה:
 (1) מתן התראה;
 (2) מתן נזיפה;

 (3) פסילה לטיפול בתביעות ולהחזקת היתר לפי סעיף 2 (5),
 לתקופה קצובה שתקבע הועדה או לצמיתות;

 (4) היוב בהחזרת שכר טרחה או הוצאות ששולמו מעל
 לשכר הטרחה המקסימלי.

 16ה. קובלנה בשל עבירה משמעתית של מטפל, רשאים להגיש לועדה
 היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו, ובבקשת חיוב לפי מעיף 16ד (4) —

 גם מי שתובע את החזרת העודף.

 16 ו. לועדה נתונות כל הסמכויות שאפשר להעניק לועדת חקירה לפי
 פקודת ועדות החקירה׳׳•.

 16ז. הועדה תקבע בעצמה את סדרי דיוניה במידה שלא קבעם שר
 המשפטים בתקנות.

 16ח. הועדה רשאית לפרסם החלטותיה בכל דרך שתמצא לנכון.
 16ט. ההלטת הועדה לפי סעיף 16 ד ניתנת לערעור לפני בית המשפט
 העליון תוך שלושים יום מיום מתן ההחלטה, ואם ניתנה שלא בפני

 המערער — מהיום שנמסר לו העתק ממנה.

 16י. לא תבוצע ולא תפורסם החלטת הועדה לפי סעיף 16 ד כל עוד
 לא עברה תקופת הערעור, ואם הוגש ערעור במועדו - כל עוד הוא תלוי

 ועומד.

 16יא. החלטת הועדה לפי סעיף 16ד(4) ניתנת להוצאה לפועל כמו פסק
 דין של בית משפט מחוזי שניתן במשפט אזרחי.

 16יב. סמכות הועדה לפי סעיף 16ד(4) אינה באה לגרוע מסמכות הנתונה
 לבית משפט לפי כל חיקוק אחר.

 10יג. זיכוי או הרשעה בדין פלילי בשל מעשה או מחדל׳ אין בהם כדי
 למנוע את הועדה מלנקוט נגד הנאשם באמצעים לפי חוק זה.״

 אמצעים
 משמעתיים

 הגשת קובלנה

 סמכויות עזר של
 הועדה

 סדרי דיוני הועדה

 פרסום החלטות

 ערעור

 עיכוב ביצוע

 הוצאה לפועל של
 חיוב להחזרת שכר

 שמירת סמכויות

 זיכוי או הרשעה
 אינט מונעים דין

 משמעתי

 •י חוקי א״י, כרך אי, פרק כ״א, עמ׳ 152,

 ספר החוקים 308, י״ז בניס! תשייר, 14.4.1960



 5. אחרי סעיף 20 לחוק העיקרי יבואו סעיפים אלה:
 ״סייג לביטול היתר 20א. לא יבוטל היתר לפי סעיף 2 (5) תוך תקופת תקפו על״יךי שר

 לפי סעיח 2(5) - י

 1 המשפטים׳ אך אין בהוראה זו כדי לגרוע משאר סמכויותיו של שר

 המשפטים לפי סעיף 2 (5).
 עורך דין שרשייני 20ב עודך דין ששמו נמחק מפנקס עורכי הדין או שרשיוגו הותלה

ה לפי פקודת עורכי הדין׳ 1938׳ לא יהיה רשאי — על אף האמור בסעיפים ? ת י י ה ' א מ י  ב

 2(2)׳ (3)׳ (4) או (5) או בסעיף 21 (א) - לטפל בתביעות משעה ששמו
 נמחק או כל עוד רשיונו מותלה.״

 6. בסעיף 22 לחוק העיקרי, אחרי פסקה (4) יבואו פסקאות אלה:
 ״(4א) המטילות חיובים ואיסורים על מטפלים בתביעות שאינם

 עורכי דין;
 (4ב) הקובעות סדרי דין בועדה ובערעור על החלטותיה;״.

 7. הוראות הסעיפים 318 עד 16יג יחולו גם על שכר והוצאות שנתקבלו כאמור
 בסעיף 16ג(1) אחרי יום ג׳ בניסן תשי׳׳ז (4 באפריל 1957) ולפני תחילת חוק זה.

 הוספת סעיפים
 20א ו-20ב

 תיקון סעיף 22

 הוראות מעבר

ן ז ו ס ר ח נ  פ
 שר המשפטיים

 ד ו ד ב ן ־ ג ו ר י ו ן
 ראש הממשלה

־ צ ב י ק ב ן ח צ  י
 נשיא המדינה

)(מס׳ 5), תש״ך-1960 * ן קו (תי מי  חוק הביטוח הלאו

 תיקון סעיף16 1. בסעיף 16 לחוק הביטוח הלאומי, תשי״ד-1953 י, בסעיף קטן(א), במקום פסקה (1)

 תבוא פסקה זו:
 ״(1) עובד׳ להוציא שוטר כמשמעותו בחוק המשטרה (נכים
 תםפים), תשט״ו—21955 , וסוהר כמשמעותו בחוק שירות בתי

 הסוהר (נכים ונספים)—תש״ך, 960i3.״

 תחילי. 2. תחילתו של חוק זה היא ביום פרסומו של חוק שירות בתי הסוהר (נכים ונספים),
.960—iתש״ך 

א י ו ס פ ט ל ר ו י ן ג ו י ר ו ג ־ ן ד ב ו  ד
 ראש הממשלה שר העבודה

־ צ ב י ק ב ן ח צ  י
 נשיא המדינה

 » נתקבל בגנסת ביום ט׳ בניסן תש״ך (6 באפריל 1960); הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו מת׳יח 115׳,תש״ך, עמ׳ 48.
 1 ס״ח 137, תשי״ד, עפ׳ 0.

 2 ס״ח 180, תשט״ו, עמי 74.
 3 ם״ח 308, תש״ך, ע«׳ 37.

 36 ספר החוקים 308, י״1 בניסן תש״ך, 14.4.1900



הר (נכים ונספים), תש״ך-1980 * ־הסו  חוק שירות בתי

ת י ר ד ג  1. בחוק זה - ה
 ״סוהר״ — אדם הנמנה עם שירות בתי הסוהר, על פי פקודת בתי הסוהר, 19-16 י, לרבות

 סוהר נוסף זמני;
 ״שירות בבתי־הםוהר״ - שירות של סוהר בשירות בתי־הסוהר!

 ״נכות״ — איבוד הכושר לפעול פעולה רגילה, בין גופנית ובין שכלית, או פחיתתו של
 כושר זה:

 ״חוק הנכים״ - חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי״ט—1959 ונופח משולב]2;
 ״חוק משפחות החיילים״ — חוק משפחות החיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום),

. .  תש״י-1950 3

 2. סוהר שלקה בנכות כתוצאה מחבלה שנחבל בה בתקופת שירותו בבתי־הסוהר ועקב דין סוהר בכה
 שירות זה (להלן — סוהר נכה), יחול עליו חוק הנכים; ולשם כך יהא כל מקום באותו חוק
 שמדובר בו ב״הייל״ או ב״שירות״ או ב״שירות צבאי״, נקרא כאילו היה מדובר ב״סוהר״

 או ב״שירות בבתי הסוהר״, הכל לפי הענין.

 3. סוהר, או מי שהיה טוהר, שמת כתוצאה מחבלה שנחבל בה בתקופת שירותו בבתי־ דין משפחת סוהר
ת נספה ו ח פ ש  הסוהר ועקב שירות זה, יחול על בני משפחתו(להלן — משפחת סוהר נספה) חוק מ

 החיילים! ולשם כך יהא כל מקום באותו חוק שמדובר בו ב״חייל״ או ב״שירות״ או ב״שירות
 צבאי״, נקרא כאילו היה מדובר ב״סוהר״ או ב״שירות בבתי הסוהר״, הכל לפי הענין.

 4. תוקם ועדה להענקת זכויות לפי חוק זה בשל נכות או מוות שאירעו כתוצאה ממחלה מחלה והחמרת
ה ל ז י  או מהחמרת מחלה (להלן — הועדה). מ

 5. יושב ראש הועדה יהיה שופט בית משפט מחוזי, או שופט בית משפט שלום, שנתמנה הרכב הועדה
 על ידי שר המשפטים: שני החברים האחרים של הועדה יתמנו אחד על ידי שר הבטחון

 ואחד על ידי שר המשטרה.

 6. מחלה או החמרת מחלה שאירעו לסוהר, רשאית הועדה לפי שיקול דעתה לקבוע כי שיקול דעת
ה י ע י  יש לראותן לעני ן חוק זה כחבלה. ה

 7. הועדה לא תקבע כאמור בסעיף 6 לגבי מחלה או החמרת מחלה׳ אלא אם נתקיימו סייגים בדבר
 בהן שני אלה:

 (1) היא אירעה לסוהר עקב שירותו בבתי הסוהר בתנאים שהם, לדעת הועדה,
 תנאי שדה או תנאים דומים לתנאי שדה:

 (2) היא אירעה לסוהר בתקופת שירות כזה ועקב שירות כזה בלבד.

 8. הזכות להגיש בקשה לועדה לשם קביעה כאמור בסעיף 6 תתיישן — התיישנות לענין
 . , מחלה או החמרת

ה ל ח  (1) לגבי סוהר - כתום שנתיים מיום שחדל להיות סוהר: מ
 (2) לגבי משפחת סוהר נספה — כתום שנה מיום פטירתו של הנספה.

 9. לועדה יהיו כל הסמכויות שיש לועדת ערעור לפי הסעיפים 27 ו־28 לחוק הנכים. סמכויות עזר

 מחלה או החמרת
 מחלה

 * נתקבל בכנסת ביום מ׳ בניסן תש״ך (6 באפריל 1960); הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו בה״ח 415, תש״ך, עמ׳ 44.
 1 עייר 1946, חוט׳ 1 מם׳ 1432, עמ׳ 6.

 2 8״ח 295, תשי״ט, עמי 276.
 3 ס׳׳ח 52, תש׳׳י, עמי 161.

 ספר החוקים 308, י״ז בנים! תש״ד, 14.4.1960 37



 10. על החלטת הועדה אין ערעור לפי הסעיפים 33 ו־34 לחוק הנכימ או לפי סעיף 25
 לחוק משפחות החיילים.

 11. כל חיקוק שמדובר בו בחוק הנכים או בחוק משפחות החיילים יהא נקרא כאילו היה
 מדובר גם בסעיף 2 או בסעיף 3 לחוק זה׳ הכל לפי הענין, והוא כשאין כוונה אחרת משתמעת.

 12. סעיף 3 לחוק משפחות החיילים יחול לגבי סוהר נעדר, כאילו הסמכות הנתונה בו
 לרשות צבאית מוסמכת היתה נתונה לנציב בתי־הםוהר.

 אין ערעור על
 החלטת הועדה

 אזכורים

 ־דין סוהר נעדר

 13, (א) כל חיקוק המעניק׳ או נותן סמכות להעניק׳ זכויות יתר לנפגעי הצבא׳ רואים
 אותו כאילו הוא נותן סמכות לשר הממונה על ביצועו להעניק זכויות כאלה גם לסוהר נכה

 ולמשפחת סוהר נספה.
 (ב) לענין סעיף זה׳ ״זכויות יתר לנפגעי הצבא״ — פטור או שחרור מלא או חלקי
 מחובה המוטלת על פי דין וכל עדיפות או זכות אחרה׳ הניתנים לאדם שלקה בנכות או מת
 מחבלה שנחבל בה עקב שירותו בצבא־הגנה לישראל או הניתנים לבן־משפחה של אדם כזה.

 14. סוהר נכה או משפחת סוהר נספה שבידיהם ברירה כאמור בסעיף 64 (ה) לחוק הביטוח
 הלאומי׳ תשי״ד—1953 * — יחולו לגביהם הוראות אלה:

 (1) בחרו בזכויות לפי אותו חוק — לא יחולו עליהם הוראות חוק הנכים
 וחוק משפחות החיילים׳ פרט לסעיף 41 לחוק הנכים!

 (2) בחרו בזכויות לפי חוק הנכים או לפי חוק משפחות החיילים — רשאי
 אוצר המדינה לתבוע מהמוסד לביטוח לאומי פיצוי על כל הוצאה שהוציא או
 • עתיד להוציא מכוח חוקים אלה׳ עד לשיעור הגימלאוה שהיה חייב בהם המוסד

 לביטוח לאומי׳ אילו היתד, בחירתם לפי פסקה (1);
 (3) הזכאי לגימלה חייב להושיט כל עזרה ולנקוט כל פעולה סבירה על מנת

 לסייע לאוצר המדינה במימוש זכותו לפי פסקה (2).

 זכויות יתר

 זכויות לפי חוק
 זה ולפי חוק

 הביטוח הלאומי

 15, על אף האמור בחוק הנכים׳ תתיישן הזכות להגיש תביעה להענקה או לתגמול לפי
 סעיף 2 לחוק זה כתום שנתיים מהיום שבו חדל הנכה להיות סוהר.

 16, תוך שנה מיום פרסומו של חוק זה ברשומות מותר להגיש בקשה לפי סעיף 6 וכן
 תביעה לתגמול׳ למענק או להענקה, אף אם כבר התיישנה הזכות להגישה לפי ההוראות

 האחרות של חוק זה או של חוק משפחות החיילים.

 17, תחילתו של חוק זה — פרט לסעיפים 4—10 — היא מיום י״ד באב תשי״ח (31 ביולי
.(1958 

 התיישנות לענין
 הענקה או תגמול

 הארכת תקופת
 ההתיישנות

 תחילת החוק

 18, סוהר נכה, או משפחת סוהר נספה׳ שקיבלו מאוצר המדינה לפני פרסום חוק זה כסף
 או שווה כסף שלא בדרך הלוואה בקשר עם הנכות או עם מטירת הנספה, ייזקף הסכום
 שקיבלו לחשבון המגיע להם לפי חוק זה! אולם אם בחרו בגימלה לפי סעיף 27 לחוק שירות
, ייזקף מה שנתקבל כאמור על חשבון המגיע להם לפי  המדינה (גימלאות), תשט״ו—1955 5

 אותו חוק.

 תשלום בתקופת
 המעבר

 4 ס״ח 137, תשי״ד, עמי 0.
 5 ם״ח 188, תשט״ו, עמי 135.

 38 מפר החוקים 308, י״ז בניסן תש״ד, 14.4.1960



 19, (א) זכות הברירה לפי סעיף 27 לחוק שירות המדינה (גימלאות), תשט״ו—1955, הוראת מעצר
( לענין ברירה ל ו ו ח ת ו י א פ  בקשר לשירותו של סוהר׳ תעמוד בעינה אף על פי שכבר נתקבלו גימלאות ל

 לפני פרסומו של חוק זה.
 (ב) בחר מי שהיה סוהר בזכותו לפי מעיף 2 לחוק זה׳ יחול עליו חוק הנכים מיום
 הבחירה ואילך! אולם לא יהיה זכאי להענקה לפי אותו חוק׳ ולא לתגמולים או לטובת הנאה

 אחרת לפי אותו חוק׳ בעד התקופה שלפני הבהירה.

ן ו י ר ו ג ־ ן ד ב ו ן ד ו י ר ו ג ־ ן ד ב ו  ד
 ראש הממשלה שר הבטחון

י ב צ ־ ן ק ב ח צ  י
 נשיא המדינה

ן מס׳ 2),  חוק מניעת הפקעת שערים וספסרות(שיפוט)(תיקו
 תש״ך--1960 *

 1. בסעיף 4 לחוק מניעת הפקעת שערים וכפסרות (שיפוט), תשי״א-11951, במקום תיקון סעיף 4
 סעיף קטן(ב) יבוא:

 ״(ב) למען מנוע ספק נקבע בזה, כי סמכותו של בית הדין לדון
 בעבירה בגד המשק אינה גורעת מסמכותו של כל בית משפט המוסמך
 לדון באותה עבירה על פי חוק בתי המשפט, תשי״ז-21957 , או על פי

 כל חוק אחר.
 (ג) על אף האמור בחוק בתי המשפט׳ תשי״ז—1957, מוסמך בית
 משפט השלום לדון גם בעבירה נגד המשק שהיא פשע, ובלבד שלא יטיל

 עונש העולה על מאסר שלוש שנים או קנס - 5,000 לירות.״

 2. כל פסק דין של בית משפט שלום שהיה כדין אילו היה חוק זה בתקפו ביום נתינתן, קיום פסקי דין
 ושבערב תחילתו של חוק זה •לא היה עליו ערעור תלוי ועומד ולא היתה זכות ערעור עליו,

 רואים אותו כאילו ניתן כדין.

ן ז ו ס ר ח נ ן פ ו י ר ו ג ־ ן  ד ו ד ב
 ראש הממשלה שר המשפטים

י ב צ ־ ן ק ב ח צ  י
 נשיא המדינה

 * נתקבל בבנפת ביום ט׳ בניסן תש״ך (6 באפריל 960i)הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו בהייה ; 411, תש״ך, עמי 26.
 1 סייח 68, תשי״א, עמי 40; ס״ח 99, תשי״ב, עמי 238.

 2 פ״ח 233, תשי״ז, עמי 148.

 הפר ההוקיפ 308, י״ז מיס! תק״ר׳ 14.4.1900 39
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