
 רש־ומות

 הצעות חוק
• • • י 15 בינואר 1957 y • ^ jt•:^'• :'•^/:• 290־. ׳ , ׳ • . ו:;•־, י י  י^גמעובט תשי

 עמוד

(הסדר הגזיפרל), תשי״ז—1-957 . 138 ת השואה, ו  'חוקי התביעות של״קרבנ



: ה ל ש מ מ ם ה ע ט ק מ ת חו ע צ ה ה ז ת ב מ ס ר פ ת  מ

 חוק התביעות של קרבנרת השואה (הסדר הטיפול), תשי״ז—1957

 ,הגדרות 1. בחוק זה — י

 ״תביעה״ — זכות תביעה בחוץ לארץ מכוח תחיקה הבאה לפצות. קרבבות הרדיפות של
 הנאצים או של גדודיהם׳ או את חליפיהם של קרבנות אלה׳ הן בהחזרת נכסים׳ זכויות
 וטובות הנאה מכל סוג שהוא, והן בכסף או בשווה כסף׳ לרבות ערעור על הכרעה בתביעה

 כאמור ? י

 ״טיפול בתביעה״ — בל פעולה •בשכר או בתמורה אחרת, המנויה לדנלן: י;• •

ת בדבר תביעה,  (1) מתן עצה משפטי

 (2) עריכת כתב התביעה שיוגש בחוץ לארץ לבית משפט או לרשות מוסמכת.
עת כתב התביעה׳ או לאימות  שנקבעה לכך׳ וכן עריכתו של מסמך הדרוש להג

, ץ ד ל ^ ד ח  התביעה בחו״ל׳ לכל הליך־ מהליכי התביעה ב

י-^צתב ובין בעל־פה׳ בין לימטפל  (3) קבלת ייפוי־כוח או הוראות.• אחרות בי
 עצמו ובין לאחד׳ להגיש כתב תביעה בחוץ .לארץ או לייצג בהליכיה בחוץ.,

׳ לארץ׳ , י  י

 (4) כל פעולה אחרת של קשר או תיווך בין התובע לבין בא־בוהו בחוץ לארץ ן

ת לארץ שיריב התובע נתחייב בתשלומן ח  ״שכר טרחה״ — לרבות הוצאות הליכי התביעה ב
יתנת מאת התובע עקב הטיפול בתביעה  הן בדין והן מרצונו׳ ולמעט תרומה בתום לב הנ

!  לאחת המטרות המפורטות בסעיף 2 (2) לפקודת ההקדשות לצרבי צדקה 1

.  ״עורך דין״ — מי שרשאי לעסוק כעורך דין מכוח רשיון על פי פקודת עורכי הדין, 1938 2

. 2. לא יעסוק אדם בישראל בטיפול בתביעות אלא׳ אם הוא אחד מאלה;  מי ר׳עאי 5טפ5
 כתביעה

 (1) עודך דין ן
נות שהעניקה זכויות תביעה, לייצג  (2) אדם הרשאי, לפי דיני אחת המדי

 תובעים בקשר לתביעותיהם ־יבבתי המשפט שלה או בדשויותיה האחרות:
נות שהעניקה זכויות תביעה/  (3) יחיד שהיה כשיר לייצג תובעים באחת המדי

ה; נ י  אילו היה תושב או אזרח של אותה מד
ר המשפטים בצו.  (4) אדם הנמנה עמ סוג אנשים שקבע ש

. >א< הטוען שהוא רשאי לעסוק בטיפול בתביעות — עליו הראיה.  הובת הראיה 3

 (ב) טיפל אדם בתביעה׳ רואים אותו כאילו הוא עוסק בטיפול בתביעות, עד שיוכיח
 את ההיפך.

 (ג) עשה אדם פעולה שהיא טיפול בתביעה כשהיא נעשית בשבר או בתמורה אחרת׳
 י רואים אותו כאילו עשה את הפעולה בשכר או בתמורה זמרת, עד שיוכיח את ההיפך.

 • 1 חוקי א״י, כרד אי, פרק י״ד, עם׳ 107.
 2 ע״ ד 1938, חוס׳ 1 מם' 43&, עם׳ 75.
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 איסור
 פרסומת

 איסור שיתוו?
 מתווכים

 שגחפות >םי,פו5
 בתביעות

 שס-ירת סוד

 זוסרר מיוחד
 ?עורכי־ריז

 ממפ5 בהי
ו נ  הרשאה אי

 זכאי ?־עכר

 .שבר טרחה

 4. ׳;לא יעשה אדם פרסומת, אם בעתונות ואם בדרך אחרת׳. להתעסקותו בטיפול בתביעות,
 אולם רשאי הוא —

 (1) לקבוע במבואות משרדו שלט המפרט את שמו, ־את מקצועו ואת כשירותו
 לעסוק בטיפול בתביעות ואם-העתיק משרדו — לקבוע במבואות משרדו הקודם
 ^שלט המפרט. מעד משרדו החדש ולהודיע בכתב על •השינוי למי שנזקק בעבר

 • •לשירותו בטיפול בתביעות ז . ־ •
 (2) במקדה׳ של •ייסוד שותפות לשם .עיסוק בטיפול בתביעות׳ או של חיסול
ו בטיפול בתביעות על ת ת י ש  שותפות ׳כאמור להודיע למי שנזקק בעבר ל

 • ייסוד השותפות או על חיסולה. ־

ד ע ב , ת ר ח עמלה או־ תמורה א  5. .מי שרשאי לעסוק בטיפולי בתביעות לא ישלם לאחר.
ו נ  השגת־ טיפול יבתביעה בשבילו, ולא יתקשר בשותפות לשם טיפול בתביעות עם מי שאי

 ,רשאי.לעסוק־ בו.^ -

ר בפקודת עורכי הריו, 1938׳ או בהוראות לפיה, רשאי עורך דין  6. על אף האמו
 להתקשר בשותפות לשם״ טיפול -בתביעות בלבד עם בל מי שרשאי לעסוק׳ בכך אף אם איננו

רך דין. ••׳••. ו  ע

ל בתביעות, ישמור. בסוד כל ידיעה־ שנמסרה -לו על ידי  7. מי שרשאי לעסוק בט £
לא ימםרנה־אלא על פי הוראת התובע י v עקב הטיפול, ו . ן הטיפ! י לענ .  התובע או מטעמו

r היה חייב למסרה אילו היה עורך דין. r J ם  או בהסכמתו או באותם המקרי

י דין ר ו נה; פוטרת ע ם חלים על עורכי דין ן אך הוראה זו אי ע ד א ־  8. ה. הסעיפים 4־ 5 ו
ת עליו על־פי פקודת עורכי. הדין׳ 1938, ל ט ו מ ה ה ב ו  מכל ח

ל פי, חוק זה, אינו ן ע ה  • 9. >»< העוסק׳ בטיפול בתביעות מבלי להיות רישאי לטפל ב
 ,זכאי לתשלום שבר• טרחה •והוצאות גיק־שר לטיפול כאמור, על אף האמור בכל הסכם׳ והמשלם

ת החזרתם. או •הוצאות •כאמור, רשאי לתבוע א  שבר טדח^׳
 (ב< בבירור תביעה. על החזרת תשלום לפי סעיף זה, רשאי בית המשפט •לקבל

 עדות בעל פה-בקשר •לתשלום, יעל אף האמור בכל.דין.

— י ה  10. (א) בסעיף ז
ת תשלום חוזר כל שהוא 5 ו ב ר ל  ״קיצפה״ —

לה עי ' תה מה' וכן תביעה לתשלום חד״פעמי ד־נובזו מאו "לקי עה׳ י -^ תג . צבה״ קי עת. ״תבי . 
ה או מצטרפת אליה. ת גשת יחדי א עה לקיצבה והמו  •: י• כמו. תבי

-(ב) - •על אף האמור בכל הסכם —
ר הטרחה הכולל בעד טיפול בתביעה, הן בישראל והן בחוץ כ  .־ - 7 (1) לא יעלה ש
 . לארץ׳ על, 15% מהסכום שנפסק לזכות התובע׳ או משוויו של הנכם שפסקו על

 . החזרתו לאחר ניכוי שוויים של כל השעבודים הרובצים על הנכס!
 ..(2) בתביעת קיצבה לא יעלה שכר .הטרחה הכולל בעדיטיפול כאמור על 3%
 מסך כל התשלומים המגיעים בעד 5 השנים שלאחר הפסק ונוסף על כך
 6% מסך כל התשלומים,-הן חוזרים והן חד־פעמיים, המגיעים בעד התקופה

jעה ; •־-׳ שלפני הגשת התבי • ' י  י
- .(3) ׳יחולו ׳הוראות פסקה׳(2), •בשינויים המחריבים לפי הענין׳ על תביעות

בע לבחור בין קיצפה לבין תשלום חד־פעמי והוא׳ בחר, ד תו בי רה.  • י שבהן הברי
 בקיצבה.

נה שבה מוגשת התביעה, שכר *הטרחה בעד הטיפול  (ג) נקבע בדיני המדי
ל שכר הטרחה הכולל בעד הטיפול, הן בישראל והן בחוץ בו ן או על פיו׳ י בדי עה,  בתבי
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או עלל ' ן י  'לארץ, לעלות על הקבוע בסעיף קטן (ב)׳ ובלבד שלא יעלה על הקבוע באותו ד
; הטוען כי מכוח סעיף קטן זה הוא זכאי לשכר טרחה העולה על הקבוע בסעיף קטן(בב ו י  פ

 עליו הראיה.

 11. לא יידרש אדם לשלם, בקשר לטיפול בתביעה על ידי אחר׳ כל סכום שהוא על
 חשבון הוצאות כוללות או הוצאות שונות או על חשבון הוצאות נסיעה לחוץ לארץ• או
 השהיה שם, נוסף לשכר הטרחה באמור בסעיף 10׳ אלא במידה ששכר הטרחה והוצאות

 אלה ביחד לא יעלו על הקבוע באותו סעיף.

לה על הקבוע העו ם'  12. המשלם בעד טיפול בתביעה שכר טרחה או הוצאות בסכו
 בסעיפים 10 ו־11 (להלן — שכר טרחה מכסימלי) רשאי לתבוע את החזרת העודף.

 13. . (א) נתן ,תובע ייפוי כוח או הוראות אחרות לטיפול בתביעה למורשה בחוץ־
 לארץ, בתיווכו של מי שטיפל בתביעה בישראל, יהיה מי שטיפל בתביעה בישראל כאמור.
 אחראי לגבי התובע ששכר הטרחה הבולל, שלו ושל המורשה בוזוץ־לארץ, לא יעלה עלי

 שכר הטרחה המכסימלי על אף האמור בכל הסכם.
 >ב) ניבה המורשה בחוץ לארץ מסכומים שגבה לזכות התובע ־סכום העולה על
ל פ י ט  שכר הטרחה המכסימלי או גבה בחוץ לארץ סכום כאמור בדרך אחרת — חייב מי ש

 בישראל בתביעה כאמור בהחזרת העודף לידי התובע.
 . (ג) סעיף זה אינו גורע מאחריותו של המורשה בחוץ לארץ.

 14. (א) העוסק בטיפול בתביעות ואינו רשאי לטפל בהן לפי חוק זה׳ או העובר על
קנם 10,000  הוראות הסעיפים 4 או 5 — דינו, ביחיד — קנס 5000 לירות, ובתאגיד —.
 .לירות; ואם כבר נתחייב פעם על עבירה לפי סעיף זה, דינו, ביחיד — קנם 10,000 י לירות

 ובתאגיד 20,000 לירות. •
 (ב) אדם שהורשע בעבירה על הוראות הסעיפים 4 או 5, וכן •מי שאינו עורך
 דין והוא רשאי לעסוק בטיפול בתביעות שהורשע בקשר לטיפול כאמור בעבירה •על סעיף
ף לכל עונש אחר שיטיל׳ או ס  387 לפקודת החוק הפלילי, 1936 ?, רשאי בית המשפט מ
 במקומו, לפסול את הנידון לעיסוק בטיפול בתביעות, הן לצמיתות והן לתקופה. שיקבע. ,

 (ג) בית המשפט רשאי להורות על פרסום הרשעה לפי סעיף זה •בכל דרך. שימצא;
 לנכון.

 15. '׳בעברה עבירה לפי םעיף 14־ על ידי חבר בני אדם, רואים'כאחראי־ לעבירה גם
 כל הבר מינהלה, מנהל, שותף או פקיד אחראי של אותו חבר בני אדם, ואפשר להביאו לדין
כיח.שהעבירה נעברה: שלא בידיעתו,  ולהענישו באילו עבר הוא את העבירה, אם לא הו
 או שנקט כל האמצעים הסבירים כדי להבטיח שהוראות חוק זה יקויימו על־ידי החבר.

 16. שום דבר בחוק זה לא יתפרש כאילו בא למנוע מעורך דין-שהוא־ גם נוטריון
ונית שנעשתה  למסמכים יוצאי חוץ ומטפל בתביעה, לגבות שכר טרחה בעד • פעולה נוטרי
נים-למםמכים יוצאי־ ו הנוטרי ,  עקב הטיפול, בהתאם לשיעורים הקבועים לכך על־ פי חוק

.  הוץ, תש״י — 1950 4

נה פלונית היא תחיקה הבאה  17. הודיע שר .המשפטים ברשומות, כי חוק פלוני במדי
ת הרדיפות של הנאצים או של גדודיהם׳ או את חליפיהם של קרבנות אלה, ו נ  לפצות קרנ

 תהיה ההודעה ראיה חותכת לדבר.

 18. (א) סעיף 2 לא יחול על הטיפול בתביעות שהוגשו בחוץ־לארץ לבית• המשפט או

 3 עייר 1936, תום׳ 1 00' 652, עמי 263.

 4 בי״ה 43,-ת׳ט״'י, עמ׳ 141. ־ •- •

 איסור תוספת
 לשכר הטרחה

 תוססת על
 שבר טרחה

ת להחזרה תנ י  נ

ות במעשי  אחרי
 המורשה

 עבירות וענשים

ות של.  אחרי
 חברי הנהלה
 ושל מנהלים

ח י ר ט  שכר מ

 ,הודעת שר
 המשפטים

 ראיה חותכת

 זוראת מעבר
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ת; הטוען כי התביעה הוגשה מו געת בדבר לפני יום פרסום הצעת חוק זו ברשו ו  לרשות הנ
 לפגי המועד. האמור — עליו הראיה.

 ־ (ב) מי שרשאי להמשיך בטיפול בתביעות מכוח סעיף קטן (א)׳ רואים• אותו
 לגבי אותן התביעות. כדשאי.לעסוק בטיפול, פרטי לענין סעיף 5 והפםקאות (1), (2) -מזעיף.4.
ך בטיפול•  . - (ג) •תביעה -שהמטפל בה• ערב תחילת חוק זה •אינו רשאי עוד להמשי

- המטפל 1הקודם), יחולו בה הוראות מיוחדות• אלה;•  בה(להלן -
 (1) המטפל הקודם ימסור את המסמכים שברשותו והדרושים להמשך.הטיפול
 למי שהתובע יורה עליו, ואם לא עשה כן, דינו כדין העובר עבירה לפי

 סעיף 1.4 ;
זכאי לקבל-שכר ראוי בעד הטיפול• עד לתחילת חוק• י י (2): המטפל הקודם •יהיה  י

ז . ל ו פ י ךבט המשי ו ל י רחהא לקבלשכרט. - ו ב י הרשא עדשהי המו : י נ פ ל»ל לם: או , ה ז  י
 י ־.(3) שכר הטרחה המכסימלי- של: מורשהו החדש. של התובע יוקטן בסכום

. ; • ׳ . . ־ ׳ ז ע למטפל הקודם- י  ל . השבר הראוי המג

• (4) שר המשפטים רשאי; בתקנות, לקבוע"הוראות משלימות-הבאות להבטיח ־.  * • י
- - -את רציפותו של הטיפנל בתביעה, ׳וביד השאר הוראות בדבר הבטחת התשלום־
ל השכר -הראוי ׳ןןל ידי התובע או מורשהו החדש, דרכי הבידור של גובה  ש
די יפר כוח -או של הוראות אחרות:שניתנו על י  השכר הראוי וקיום תקפם של י

 המטפל^הקודם או •באמצעותו למורשה בחוץ־לארץ.

ות בכל .הנוגע• ה והוא רשאי להתקין תקנ ז , ק ו ע ח ו צ י ב . על ה״ נ  19.- שד המשפטים• ממו
- ״י• ••׳ - - י . . : - . ׳ . • • ׳ <  לביצועו. - .

ר ־ ב ס . ה י ר ב • :••*.- . - ד • ׳ - . , . 

רת בהחז ם' י נ נות ־חוקים• הד - עם סיום מלחמת העולים השניה-נתקבלו•יבאדצותלשו
 • הרכוש שנגזל על ידי השלטון הנאצי •או הוחרם מכוח תחיקתו וכן במתן ־פיצויים לקרבנות •
 הרדיפות הנאציות, לאחרונה הורחבה באופן ניכר מסגרת החוקים האלה, בעיקר בגרמניה

 ובאוסטריה, וכתוצאה מזוד נהפך הלק גדול של האוכלוסיה הישראלית •לבעלי תביעות..
נות במימוש תביעות אלה• ראשית, ההכנסות הנובעות מכמה בחי ת. נ י נ  •המדמה מעו
. סעיף - לא • .מבוטל במאזן מטבע ׳חוץ של המדינה. שגית, הסכומים ת הן עו  ממימוש• התבי
נכים ומיעוטי• יכולת מכל המינים, ותורמים ה בשיקום זקנים, : ב  , ד,נדונים ־משמשים• •עזרה ר
לם: ל המוטל־ על המוסדות הציבוריים החייבים לדאוג לחוגים אלה. ועל בו ט נ  ׳•להקטנת ה
רת •מקומות עבודה צי  הסכומים ׳האלה .הם •מקוד חשוב להשקעות במשק הישראלי, לי

 ״•חדשים, להקטנת האבטלה ולפיתוח הארץ בדרך כלל. • ־ •
 , עיקר התביעות -האמורות נובעות מתחיקה מסועפת בגרמניה המערבית. אמנם, י

עות הנובעות מהחרמת -כבר עברו המועדים להגשת תביעות להחזרת רכוש (פרט לתבי
; אולם, ד) ד הסדר על •ידי חקיקה. בעתי ו י השלטונות- והטעונות ע ד י .  רכוש או מתפיסתו על
עות  . -מחמת,ההיקף׳ הניכר של הרכוש היהודי בגרמניה עדיין לא חוסלו אפילו כל התבי
 שהוגשו במועדם, לעומת זאת הוארך המועד להגשת תביעות לפיצויים אישיים עד ל־1
 באוקטובר 1957, ותחיקת הפיצויים האישיים,. כפי שהיא היום, נוגעת כמעט לכל יהודי
 שהיה אי־פעםי תחת שלטון נאצי. העילות לתשלום פיצויים אישיים כאמור — המשתלמים
.גוף, ו קיי-צבה או בדרך הלוואת שיקום — הן, בעיקר, גרימת מוות,׳ נזקי א ' ק  בצורת מענ
ך ר ד ן או במבנים או השמדתם, •פגיעה ברכוש ב עה במטלטלי י  שלילת חופש •או הגבלתו, פג
 של חרם, הפסד בהעברת הון למדינה •אחרת או בתשלום מסים מיוחדים וקנסות, פגיעה
 :בהתעסקות בכל עסק •ומקצוע׳ בין כעצמאי ובין כשכיר, לרבות הפסקת השתלמות מק

ח מרצון. טו כן פגיעה בזכויות מביטוח חובה או מבי ו ת, עי  ׳ צו
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 •- הרחבת מסגרתה של התחיקה האמורה עוררה גל של תביעות׳ שהביא להאטת קצב
נה׳ כי נינת המדי  הטיפול בכל תביעה מטעם השלטונות המוסמכים. בנסיבות אלה מעו
ת ובייצוג התובעים בפני השלטונות יטפלו כוחות .מקצועיים ומנוסים׳ עו  בהגשת התבי
 כדי למנוע עד כמה שאפשר בל עיכוב מיוחד ולהחיש את תשלום הפיצויים., . • . יי
 יתרה־ מזו, הצורך הרב בהגשת תביעות גרם, שמספר רב של אנשים וגופים־ ׳מטפלים
ות  היום בישראל במימוש תביעות אלה, מבלי שתהיה בקורת, אם יש לאנשים אלה המומחי
 הדרושה. נתעוררה גם השאלה׳ אס .אין בטיפול זה׳ הכולל עצה משפטית וניסוח מסמכים
רכי הדין, 1938. עו דת'  משפטיים,. משום .הסגת גבולם של עורכי הדין כפי שמוגדר בפקו
המת־ '  שאלה זו לא הובאה להכרעה משפטית. אם כי הדעה הרווחת היא׳ כי פעולות אלה,
 ייחםות לדינים זרים ולהליכים בפני ערכאות בחדיל, אינן נכנסות למסגרת הפקודה האמורה,
 ולכן אין לגביהן׳ מונופולין "של עורבי הדין. אין להכחיש, כי "פעילותם של אנשים.
ן בארץ, היא לתועלת  שהם בני־סמכא לטיפול בתביעות בהו״ל, אף אם אינם עורכי די

 רבה במימושן היעיל של התביעות, ואף אין לוותר על מומחיותם של אנשים•כאלה. אולם .
מסגרת חוקית לפעילות זו יש כמה תוצאות שליליות, מבחינת הענין שיש בדבר  להעדר.
 . לכל תובע וגם למדינה. עורך־דין כפוף בעבודתו לבק־ורת ציבורית׳ והוא חייב לתת אה
ת על התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע, דבר שאיננו  הדין לפני המועצה המשפטי

 . באדם המטפל בתביעות פיצויים מבלי להיות עורך דין.
 נוסף לכך נהוג בענינים אלה לקבוע שכר טרחה המשתלם במקרה של הצלחה-*לבה
 והוא אחוז מסרים מסכום הפיצויים שנפסק או משווי הרכוש שהוחזר. ולאחר שהתביעות
וגעות בדבר, הוא אטי, מוכן התובע ות הנ י  מרובות, כאמור, וקצב הטיפול בהם מטעם הרשו
ל בתביעה. נסיבות אלה ו פ  לשלם אחוז גבוה מאד כשכר טרחה, בתקווה שבכך יזורז הטי
 הביאו־ לידי ניצול התובעים׳ •ושכר טרחה של 20% מסכום הפיצויים, בנוסף על -שאר

 ההוצאות הגדולות, אינו נדיר ביותר.

 מגמתו של החוק המוצע היא לקבוע הסדר לבעיות אלה. ראשית תובטח רמה
ו עוד ן העוסקים במקצועם בישראל, לא יהי  נאותה של טיפול ושל ייצוג. מלבד עורכי די
ת הידיעות המקצועיות הדרושות לכך  רשאים לטיפול ולייצוג כאמור׳ אלא מי שרכש א
 או מי שהוכר בחוץ לארץ ככשיר לטיפול או לייצוג (סעיף 2). כן קובע החוק תקךה לשכר
 הטרחה המגיע בעד טיפול׳ שהוא בדרך כלל 15% מהסכום שנפסק לזכות התובע, ואילו

 לגבי תביעות לקיצבאות י יחולו הוראות מיוחדות ומפורטות (סעיף 10).
 יתר על כן מוצע להטיל הגבלות מספר על פעילותם של המטפלים בתביעות פיצויים
 כאמור, כגון איסור פרסומת (סעיף 4). איסור שיתוף מתווכים (סעיף, 5), והוא במקביל
 לאיסורים דומים החלים על עורכי דין. כן מוצע להרשות.— כיוצא מכלל ההסדר .בפקודת
.אדם אחר הרשאי לעסוק בטיפול בתביעות, ן בי  עורכי הדין — שותפות בין עורך דין ו

ף 6). (סעי ן  אף אם זרנו עורך די
ת: שלילת הזכות לשכר  יתר הוראות החוק המוצע דנות בביצועה של מגמתו הכללי
נו רשאי לטפל בתביעה (סעיף 9), שלילת הזכות לדרוש את החזרת הוצאות  טרחה ממי שאי
ות על המטפל בתביעה  הנסיעה, בנוסף לשכר הטרחה המכסימלי (סעיף 11)¡ הטלת האחרי
 בישראל למעשה מורשה בחוץ לארץ (סעיף 13). לא הוצעה שיטת רישוי לגבי אלה הר
 שאים לעסוק • בטיפול בתביעות ואינם עורכי דין, אולם בית המשפט יהיה רשאי לפסול
סורים ת והן לזמן מוגבל׳ לעיסוק בטיפול בתביעות, אם עברו על.האי תו  אותם, הן לצמי
 של החוק המוצע בדבר פרסומת או שיתוף מתווכים, או כשעברו על חובת הסודיות
. הוראת מעבר מפורטת דנה בהסדר אותם העניינים ( ( t (7 (ב) סעיפים 14) המוטלת עליהם 

 שכבר הוחל בטיפול בהם (סעיף 18).
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