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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה;

 חוק התביעות של קרבנות השואה(הסדר הטיפול)(תיקון/ תש״ך-1960

ף 1 1, בסעיף 1 לחוק התביעות של קרבנות השואה. (הסדר הטיפול), תשי״ז—1957 ! (להלן — י ע  תיקיו פ
 ף החוק העיקרי), בהגדרת המונח ״טיפול בתביעה״׳ בדישה, אחרי המלים ״כל פעולה בשכר

 או בתמורה אחרת״ יבואו המלים ״או בשביל מטפל הנמצא בחוץ לארץ״.

6א 2, אחרי סעיף 6 לחוק העיקרי יבוא סעיף זה:

ף  י ע  הוםפת ס

 ״איסור להעסיק 6א. הרשאי לטפל בתביעות לא יעסיק בטיפול אד8 שנפסל לענין זה

ל לפי כל חוק או שבוטל היתר שניתן לו לפי סעיף 2(5) או עורך־דץ שרש מ פ נ ^ ו פ ^ 
 י" יונו הותלה או ששמו נמחק מפנקס עורכי הדין, לפי פקודת עורכי הדין,

 21938.״ . .

 תיקון סעיף 5* 3, כסעיף 15 לחוק העיקרי -

 (1) בסעיף קטן (א), במקום המלים ״העובר על הוראות הסעיפים 4, 5 או
 6גא)״ יבואו המלים ״העובר על הוראות הסעיפים 4׳ 6,5(א) או6א״ן

 (2) אחרי סעיף קטן גב) יבוא סעיף קטן זה!

 ״(ב1) הורשע אדם בעבירה שבוצעה תוך כדי טיפול, שלו או
 מטעמו, בתביעה או עקב טיפול כאמור, רשאי בית המשפט, נוסף לכל
 עונש אחר שיטיל, לפסול את הנידון לטיפול בתביעות, הן לצמיתות והן

 לתקופה שיקבע.״

 הוספת סעיף»א 4, אחרי סעיף 16 לחוק העיקרי יבוא סעיף זה:

 ״ביטול רשיונו 16א. על אף האמור בסעיפים 2(2) עד (5) ו־21נא) לחוק זה, עורך דין

 של עוי־ד־ייז שנמחק שמו מפנקס עורכי הדין או שרשיונו הוחלה לפי פקודת עורכי
 הדין, 1938, לא יהיה רשאי לטפל בתביעות משעה שנמחק שמו או כל עוד

 רשיונו מותלה.״

8 5, אחרי סעיף 20 לחוק העיקרי יבוא סעיף זה: 2 ף 0 י ע  חרםפת מ

 ״אמצעים 20א. על האמצעים המשמעתיים שמותר לאחוז בהם נגד מטפלים יחולו

 משמעתיים ההוראות המיוחדות שבתוספת.״

 תיקון סעיף 31 6, בסעיף 21 לחוק העיקרי, בסעיף קטן (א), אחרי המלים ״אף אם אינו מוסמך לטפל

 בתביעות לפי סעיף 2״, יבואו המלים ״ובלבד שלא נפסל לטיפול אחרי תחילתו של חוק זה״.

 הוספת תוספת 7. בסוף החוק העיקרי תבוא תוספת זו:

 ג ם״ח 223׳ חשי״ז, עמ׳ 74.
 2 ע״ר 1938, תום׳ 1 מם׳ 843, עמי 85.
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 (סעיף 20א)

 1. שר המשפטים יקים מועצה להסדר הטיפול בתביעות של קדמות
 השואה (להלן - המועצה) והוא יקבע את מספר חבריה וימנה אותם.

 2. ואלה כשירים להיות חברים במועצה:

 (1) מי שרשאי לטפל בתביעות לפי סעיף 2 לחוק:
 (2) הממלא תפקיד של הנהלה או של ייעוץ או הדרכה

 משפטית בחבר בני־אדם הרשאי לטפל בתביעות כאמור;
 (0 עובד המדינה.

 הקמת המועצה

 כשירות לחברות
 כמועצה

 3. שר המשפטים ימנה את יושב ראש המועצה מבין חברי המועצה שהם
 עובדי המדינה.

 4. תפקידה של המועצה הוא לאחוז באמצעים משמעתיים נגד כל אדם
 הרשאי לטפל בתביעות לפי החוק - לרבות מטפל לפי סעיף 21(א) לחוק
 ועורך דין בנסיבות האמורות בסעיף 6 לתוספת - בכל אחד המקרים

 האלה(להלן - עבירה משמעתית):

 (1) . הוא נתחייב בבית המשפט בין בישראל ובין בחוץ לארץ,
 בעבירה שיש בה קלון ולא נפסל על ידי בית המשפט לטיפול

 בתביעות;

 (2) הוא נמצא אשם במעשה מרמה או בהתנהגות מבישה או
 בהתנהגות שאינה הולמת את מקצועו של מטפל בתביעות,
 בין שיש בה הפרת כללי ההתנהגות המקצועית שנקבעו בתק

 נות לפי תוספת זו, ובין שאין בה הפרה כאמור.

 (3) הוא גבה או דרש שכר העולה על שכר הטרחה
 המקסימלי.

 5; נמצא אדם אשם בעבירה משמעתית, רשאית המועצה לאחוז נגדו
 באמצעים משמעתיים אלה:

 (1) התראה:
 (2) נזיפה;

 (3) פסילה לטיפול בתביעות, לצמיתות או לתקופה שתקבע
 המועצה;

 (4) חיוב בהחזרת אותו חלק משכר הטרחה העודף על שכר
 הטרחה המקסימלי.

 6. הוגשה למועצה המשפטית תלונה על התנהגותו של עורך־דין
 הקשורה בטיפולו בתביעות והיא עבירה משמעתית לפי תוספת זו, רשאית
 המועצה המשפטית להעביר את. התלונה למועצה ולמועצה יהיו לגבי
 תלונה זו כל הסמכויות שיש לה לגבי תלונות על עבירות משמעתיות
 אחרות; הוראה זו אינה גורעת מסמכויות המועצה המשפטית לפי כל דין
 אחד; אך לא ישא עורך דין באחריות משמעתית בשל אותה עבירה גם

 לפי חוק זה וגם לפי פקודת עורכי הדין, 1938.

 יושב ראש
 המועצה

 שיפוט משמעתי

 אמצעים
 משמעתיים

 תלונות :גד
 עורבי דין



 7. המועצה רשאית לאציל לועדה שתמנה מבין חבריה סמכות ־לדון
 בעבירה משמעתית פלונית.

 ועדת חקירה

 8. למועצה יהיו כל. הסמכויות שמותר להעניקן לועדת הקידה;,לפי
 הסעיפים 5 ו־5א לפקודת ועדות החקירה ג.

 9. המועצה תקבע בעצמה •את סדרי הדין לפניה ולפני ועדה שתמנה׳
 לפי סעיף 7 לתוספת, במידה שלא קבעם שר המשפטים בתקנות; לא
 נקבעו סדרי הדין של הועדה לא על ידי המועצה ולא על ידי שר המשפ

 טים, רשאית הועדה לקבעם בעצמה.

 10. המועצה תתן נימוקים להחלטותיה; בעל דין שלא נוכח בשעת מתן
 ההחלטה, יישלח לו העתק ממנה בדואר רשום. *

 11. זיכוי או הרשעה בתביעה פלילית, לא ימנעו את המועצה מלנלןוע;
 נגד הנאשם באמצעים משמעתיים בקשר לאותה עבירה.

 12. המועצה רשאית לפרסם כל החלטה מהחלטותיה בצורה ובאופן
 שייראו לה.

 13. מטפל רשאי לערער על החלטת המועצה לאחוז נגדו באמצעים
 משמעתיים ופרקליט המדינה רשאי לערער על כל החל&ת המועצה;

 הערעור יהיה לפני בית המשפט המחוזי בירושלים ויוגש תוך שלושים.
 יום מיום מתן ההחלטה, ואם ניתנה שלא בפני המערער - מיום שנמסר־

 לו העתק ההחלטה.

 14. לא תבוצע ולא תפורסם החלטת המועצה תוך הזמן שבו. מותר
 להגיש ערעור; הוגש ערעור, לא תבוצע ההחלטה ולא תפורסם כל עוד

 הערעור תלוי ועומד.

 15. שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות -

 (1) כללי ההתנהגות המקצועית של מטפלים; ••׳•׳-•

 (2) סדרי הדין במועצה ובועדה שלה וכן את סדרי הדין
 בערעורים על החלטות המועצה, לרבות הדרכים והתנאים

 להארכת מועדים שנקבעו בתוספת:
 (3) האגרות שישתלמו בקשר עם כל ענין שהוסדר בתוספת

 או בתקנות על פיה.

 16. הוראות התוספת אינן גורעות מסמכות של שר המשפטים לבטל־
 היתר שנתן לפי סעיף 2(5) לחוק.

 17. הוראות תוספת זו יחולו על כל עבירה משמעתית שנעברה אחרי
 יום ג׳ בניסן תשי״ז(4 באפריל 1957).

 סמכויות. ועדת
 חקירה .

 סדרי הדין
 במועצה ובוערת

 חקירה

 החלטת המועצה

 זיכוי או הרשעה
 אינם מונעים
 דין משמעתי

 פרסום ההחלטה

 ערעור בדיון
 המשמעתי

 עיכוב הביצוע

 הקבות.

 שמירת סמכויות

 תחולה

 3 חוקי א״י, כרך א׳, פרק כ״א, עמי 152.



ר ב ס י ה ר ב  ד

 בחודש מרס 1957 קיבלה הכנסת את חוק התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול)׳
 וי״ז-1957, הבא לקבוע את תנאי הכשירות של אנשים הרשאים לטפל בתביעות פיצויים
 ,״ישיים מגרמניה ולהגביל את שיעור שכד הטרחה שמטפלים אלה רשאים לגבות מהתובעים.
 "נקבעו בחוק סוגי אנשים בעלי הכשרה משפטית, שיהיו כשירים לטיפול בתביעות פיצויים
 בלי שיצטרכו לקבל רשיון לכך, ואילו למקרים יוצאים מן הכלל ניתנה סמכות לשד המש

 פטים להעניק רשיונות לענין זה גם לאנשים שאינם נמנים עם הסוגים הזכאים מכוח החוק •
 לטפל בתביעות. כן ניתנה לבית המשפט סמכות לפסול אדם לטיפול בתביעות פיצויים אם
 עבר על הוראות מםויימות של החוק כגון: שיתוף אדם שאינו רשאי לטפל בתביעות בשכר
 טרחה, מתן פרסומת לטיפול בתביעות, גילוי סודות מקצועיים. הוראת מעבר שחשיבותה
 ומשמעותה נתבררה במלוא היקפה רק במהלך ביצוע החוק, אומרת שכל אדם רשאי להמשיך
 ולגמור את הטיפול במביעה שהגיש אותה בחוץ לארץ לפני יום 15 בינואר 1957, אף אם

 איננו זכאי לטפל בתביעות לפי הוראות הקבע של החוק.

 במהלך הביצוע של החוק נתגלעו ליקויים בהסדר הפיקוח והם עלולים להכשיל את
 השגת מטרותיו של החוק. המטפלים שהם עורכי דין כפופים למרווק של המועצה המשפטית
 והיא .מוסמכת לאחוז נצדם באמצעים משמעתיים עד למחיקת שמם מפנקס עורכי הדין.
 ,לגבי בעלי היתר מיוחד לטפל בתביעות פיצויים שמר לעצמו שר המשפטים, בתנאי ההיתר,
 לסמכויות פיקוח על המטפלים, וסמכויות אלה נמצאו יעילות. אולם כל הזכאים האחרים
 1לטפל בתביעות מכוח החוק, לרבות אלה הפועלים מכוח הוראת המעבר בלבד - ומספרם
 1אינו מבוטל—כפופים לפיקוח בית המשפט בלבד, וגם זה רק במקרים המיוחדים שבהם רשאי
 *בית המשפט לפסול אדם לטיפול בתביעות. הנםיון של השנתיים האחרונות הוכיח, כי עיקר הס
 כבה הוא בזה שהמטפל המבצע׳ עקב הטיפול בתביעה, עבירות נגד החוק הפלילי הכללי, כגון
 קשירת קשר לקבלת כספים בטענות שוא בתביעת הפיצויים, שידול למתן הצהרות כוזבות
p בעבירות חמורות אלה, וברור לבית המשפט  וכיוצא באלה, אפילו הוא יוצא חייב ב
 שיש לפניו התנהגות שיטתית מטעם המטפל, אין בידי בית משפט להביא לידי סגירת המשרד
 ולהפסיק התנהגות נפסדת זו. החוק המוצע בא לסתום פירצה זו ולהעניק לבית המשפט

-את הסמכות הדרושה כאמור (סעיף 3 (2)).

 אולם לא די בהענקת סמכות זו לבית המשפט. החוק הקיים מפלה למעשה לרעה את
 עורך הדין המטפל בתביעות מכל מטפל אחר העוסק בטיפול בתביעות מכוח החוק. עורך
 הדין חייב לתת את הדין בפני המועצה המשפטית, על כל התנהגות שאינה הולמת את
 מקצועו, אף אם התנהגות זו אינה בגדר עבירה פלילית׳ והמועצה המשפטית רשאית לאחוז
 נגדו כאמצעים משפטיים עד כדי מחיקת שמו מפנקס עורכי הדין. בשים לב ליחסי הנאמנות
 המיוחדים הקיימים גם בין מטפל בתביעות פיצויים לבין תובע, מוצע איפוא להנהיג לגבי
 מטפלים כאמור שאינם עורכי דין שיפוט משמעתי לפי המתכונת של המועצה המשפטית
 (סעיף 5). לפי ההסדר המוצע תוקם מועצה שבה יהיו מיוצגים מטפלים וגם עובדי המדינה
 (סעיף. 2 לתוספת המוצעת). המועצה תדון בעבירות משמעתיות של מטפלים - לרבות
 עורכי דין אם המועצה המשפטית העבירה לה את הטיפול בעבירה. עבירות משמעתיות
 אלה הן כל עבירה פלילית שיש אתה קלון שעליה נשפט המטפל הן בארץ והן בחוץ לארץ,
 וכן גביית שכר טרחה מופרז וכל מעשה מרמה או התנהגות מבישה או התנהגות שאינה
 הולמת את המקצוע של מטפל (סעיף 4 לתוספת). אלה הן העבירות שעורך דין צריך לתת
 עליהן את הדין בפני המועצה המשפטית לפי סעיף 20 לפקודת עורכי הדין, 1938. לשר
 המשפטים תהא הסמכות לקבוע בתקנות את כללי ההתנהגות של מטפלים - במקביל לסמכותו
 לקבוע את כללי האתיקה המקצועית של עורכי דין (סעיף 15 (1) לתוספת); גם העונשין
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 שהמועצה רשאית להטיל על מטפלים הם העונשין שהמועצה המשפטית רשאית להטיל
 עורך דין, -ובן רשאית היא לחייג את המטפל להחזיר למתלונן את שכר הטרחה הע1
 על השכר המקסימלי, סמכויות החקירה של המועצה נקבעו אף הן לפי אותה מתכונת (הם;

 פים 7 עד 9 לתוספת). על החלטת המועצה יכול המטפל לערער בפני שופט בית המשכ
 המחוזי, ירושלים (סעיף 13 לתוספת).

 אגב הצעת תיקונים עקרוניים אלה הוצע להשלים את החוק במקומות אחרים שנתגלו
 בהם ליקויים. כך נתקלו בתופעה שמטפל יורד לגרמניה ומשאיר בארץ משרד שבו מוסיפים
pלטפל, לפי הוראותיו, בתביעות שהיו בטיפולו לפני ירידתו. משרדים כאלה עומדים מח 
 לפיקוח׳ הן לפי החוק הקיים והן לפי החוק המוצע׳ מאחר שהאחראי נמצא מחוץ לגבולות
 השיפוט,של המדינה ועובדיו אינם בבחינת מטפלים עצמם. לכן מוצע לאסור מתן שידות
 למטפל בחוץ לארץ אלא אם כן היה נותן השירות בעצמו רשאי לטפל בתביעות (סעיף 1).

 פקודת עורכי הדין, 1938, אוסרת להעסיק במשרד עורך הדןן אדם שרשיונו הותלה
 או ששמו נמחק מפנקס עורכי הדין. הוראה דומה אינה קיימת לגבי מטפלים; הנםיון הוכיח
 שיש צורך להרחיק אנשים שנפסלו כאמור מכל מגע עם התובעים׳ אפילו כשהם שכירים

 של מטפלים אחרים בלבד. סעיף 2 בא להגשים מגמה זו.

 להלן ההגדרה של המונה ״טיפול בתביעות״ בסעיף 1 לחוק העיקרי וכן נוסח הסעיף
 21 גא) לאותו חוק - שהחוק המוצע בא לתקנם:

 ״טיפול בתביעה״ - כל פעולה בשכר או בחמורה אתרה, המנויה להלן:

 (1) מתן עצה משפטית בדבר תביעה;

 (2) עריבת כתב התביעה שיוגש בחוץ לארץ לבית משפט. או ־ לרשות .מוספכו
 שנקבעה לבך/ וכן עריכתו של משמך הדרוש להגשת כתב התביעה או לאימות התביעה

 בחר״ל או לכל הליך מהליכי התביעה pnn לארץ;

 (3) קבלת יפויי-כוה או הוראות אחרות בין בכתב ובין בעל־פה/ בין למטפל עצמו
^ א  ובין לאחר, להגיש כתב תביעה בחוץ לארץ או לייצג בהליביה בחוץ ל

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

 21 (א) רשאי אדם, אף אם אינו מוםמך לטפל בתביעות לפי סעיף 2, להמשיך ולגמור טיפול
 בתביעות שהוגשו על ידו או מטעמו לפני יום י״ג בשבט תשי״ז(15 בינואר 1957) לבית המשפט
 או לרשות המוסמכת בחוץ לארץ ולקבל את שכר טרחתו בכפוף לאמור בסעיף קטן(ג), ופל גמר
 הטיפול באמור יחולו כל ההגבלות המוטלות על טיפול בתביעה לפי חוק זה; הטוען כי תביעה

 הוגשה לפני המועד באמור, עליו הראיה.
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