
,(2 מס' (תיקון הטיפול) (הסדר השואה קרבנות של התביעות חוק
* תש"ך1960

1 סעיף תיקון 1(להלן תשי"ז1957 הטיפול), (הסדר השואה קרבנות של התביעות לחוק 1 בסעיף ,1
 העיקרי) החוק

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

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

יותר?". או חדשים ששה
6 סעיף זה:תיקון קטן סעיף יבוא בסופו' העיקרי' לחוק 6 בסעיף . 2

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

מותלה." רשיונו

סעיף15 תיקון העיקרי לחוק 15 .בסעיף 3

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

"על יבוא (א)" 6 או 5, 4 הסעיפם הוראות "על במקום (ב)' קטן בסעיף (2)
בעבירה כאמור לטיפול "בקשר ובמקום (ג)" 6 או (א) 6 '5 '4 הסעיפים הוראות
כדי תוך שבוצעה "בעבירה יבוא "1936 הפלילי' החוק לפקודת סעיף387 על

כאמור". טיפול עקב או בתביעה מטעמו' או שלו טיפול'
סעיפים הוספת
עד16יג 16א

אלה: סעיפים יבואו העיקרי לחוק סעיף16 אחרי , 4
ועדו? שיהיה'"מינוי שופט ובהם שלושה של פיקוח ועדת ימנה המשפטים שר 16א,

הועדה).  (להלן ראש היושב
משמעתית סמכות

הועדה של
עבירות בשל מטפלים נגד בתלונות לדון מוסמכת תהא הועדה 16ב,
שרשאי מי  16יג עד והסעיפים16ג זה סעיף לענין "מטפל" משמעתיות;
סעיף לפי או (5) או (4) '(3) '(2) פסקאות '2 סעיף לפי בתביעות לטפל

(א). 21
עבירות

משמעתיות
16ב: סעיף לענין משמעתיות עבירות ואלה 16ג.

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

כאלה;
התקנות או זה חוק מהוראות אחרת הוראה הפרת (2)

פיו; על שהותקנו
;(5)2 סעיף לפי בהיתר שנקבעו מהתנאים תנאי הפרת (3)
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בו שיש בתביעות לטיפול בקשר מחדל או מעשה כל (4)
ההוגן הטיפול את הנוגדת התנהגות או מבישה התנהגות

בתביעות;

קלון, בה שיש עבירה בשל הרשעה (5)
העבירה אם מינה נפקא אין (4) עד (1) הפסקות לענין
(5) פסקה לענין לארץ; בחוץ או בארץ נעברה המשמעתית
בארץ היתה ההרשעה או נעברה העבירה אם מינה נפקא אין
שבישראל העבירות מן היתה שהעבירה ובלבד לארץ, בחוץ או

קלון. בהן שיש כעבירות אותן רואים
אמצעים

לנקוטמשמעתיים היא רשאית משמעתית, בעבירה אשם מטפל הועדה מצאה 16ד.
מאלה: באחדים או באחד נגדו

התראה; מתן (1)
נזיפה; מתן (2)

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

מעל ששולמו הוצאות או טרחה שכר בהחזרת חיוב (4)
המקסימלי, הטרחה לשכר

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

העודף. החזרת את שתובע מי גם
של עזר סמכויות

לפיהועדה חקירה לועדת להעניק שאפשר הסמכויות כל נתונות לועדה 16ו.
.3 ועדותהחקירה פקודת

הועדה דיוני שרמדרי קבעם שלא במידה דיוניה סדרי את בעצמה תקבע הועדה 16ז.
י בתקנות, המשפטים

החלטות לנכון.פרסום שתמצא דרך בכל החלטותיה לפרסם רשאית הועדה 16ח.
המשפטערעור בית לפני לערעור ניתנת 16ד סעיף לפי הועדה החלטת 16ט.

בפני שלא ניתנה ואם ההחלטה, מתן מיום יום שלושים תוך העליון
ממנה. העתק לו שנמסר מהיום  המערער

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

ועומד.
של לפועל הוצאה
שכר להחזרת פסקחיוב כמו לפועל להוצאה ניתנת 16ד(4) סעיף לפי הועדה החלטת 16יא.

אזרחי. במשפט שניתן מחוזי משפט בית של דין
סמכויות הנתונהשמירת מסמכות לגרוע באה אינה 16ד(4) סעיף לפי הועדה סמכות 16יב.

אחר. חיקוק כל לפי משפט לבית
הרשעה או זיכוי
דין מונעים אינם

משמעתי

כדי בהם אין מחדל, או מעשה בשל פלילי בדין הרשעה או זיכוי 16יג.
זה." חוק לפי באמצעים הנאשם נגד מלנקוט הועדה את למנוע
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סעיפים אלה:הוספת סעיפים יבואו העיקרי לחוק 20 סעיף אחרי .5
ו20ב היתר20א לביטול "סייג

(5) 2 סעיף לסי
שר עלידי תקפו תקופת תוך (5)2 סעיף לפי היתר יבוטל לא 20א.
שר של סמכויותיו משאר לגרוע כדי זו בהוראה אין אך המשפטים,

.(5)2 סעיף לפי המשפטים
שרשיונו דין עורך
הותלה או הותלהבוטל שרשיונו או הדין עורכי מפנקס נמחק ששמו דין עורך 20ב

בסעיפים האמור אף על  רשאי יהיה לא הדין,1938/ עורכי פקודת לפי
ששמו משעה בתביעות לטפל  (א) 21 בסעיף או (5) או (4) /(3) /(2)2

מותלה." רשיונו עוד כל או נמחק

מעיף22 אלה:תיקון פסקאות יבואו (4) פסקה אחרי העיקרי, לחוק 22 בסעיף . 6
שאינם בתביעות מטפלים על ואיסורים חיובים המטילות "(4א)

דין; עורכי
החלטותיה;", על ובערעור בועדה דין סדרי הקובעות (4ב)

מעבר כאמורהוראות שנתקבלו והוצאות שכר על גם יחולו 16יג עד 16ב הסעיפים הוראות . 7

זה. חוק תחילת ולפני באפריל1957) 4) תשי"ז בניסן ג' יום אחרי 16ג(1) בסעיף

בןצבי יצחק
המדינה נשיא

בןגוריון דוד
הממשלה ראש

רוזן פנחס


