
* תש"ך1960 (תיקון), הנאצים רדיפות נכי חוק

1 מעיף בסופהתיקון העיקרי), (להלןהחוק 1 תשי"ז1957 הנאצים/ רדיפות נכי לחוק 1 בסעיף .1
זו: הגדרה תבוא

בתביעה ייצוג זה' חוק לפי תגמולים בתביעת משפטית עצה מתן  בתביעה" ""טיפול
להגשת הדרוש אחר מסמך כל או 6 סעיף לפי בקשה עריכת וכן רשות או גוף כל לפני

אימותה." או הבקשה

7 סעיף יבוא;תיקון בסופו, (א)/ קטן בסעיף העיקרי' לחוק 7 בסעיף , 2
התובע לתביעת עילה גם משמשות לנכות, שגרמו הנסיבות אם "אולם
בריפובליקה שחל חוק כל פי על חירותו, שלילת בעד פיצויים לתשלום
המוסמכים, השלטונות לפני הוגשה כזו ותביעה גרמניה, של הפדראלית
שהתובע עד התגמולים בבקשת הדיון את לדחות המוסמכת הרשות רשאית
הפיצויים, תביעת בענין המוסמכים השלטונות החלטת את לה ימציא

כלום." אחריה שאין החלטה שהיא ובלבד
סעיפים הוספת
22ד עד 22א

אלה: סעיפים יבואו העיקרי לחוק 22 סעיף אחרי .3
שכר "הגבלת

הטרחהטרחה לשכר מקסימום שיעורי לקבוע בצו, רשאי, המשפטים שר 22א.
בתביעה. טיפול בעד לקבל שמותר

על איסורהוספת
שנקבע השכר

טרחה שכר לשלם הסכם, בכל האמור אף על אדם, יידרש לא 22ב.
בקשר שונות הוצאות או כוללות הוצאות לרבות בתביעה, הטיפול בעד

22א. סעיף לפי שנקבע המקסימום על העולה בסכום לכך,
ניתנת הוספה

להחזרה
בסכום הוצאות או טרחה שכר בתביעה טיפול בעד אדם שילם 22ג.
העודף. החזרת את לתבוע הוא רשאי סעיף22א, לפי שנקבע מה על העולה

בתביעהראיות טיפול בעד ששולם סכום כל החזרת על תביעה בבירור 22ד.
לתשלום בקשר כראיה לקבל דין, בכל האמור אף על המשפט, בית רשאי

יחיד." בעדות להסתפק וכן שבעלפה עדות

חיק תיקון
של התביעות

השואה קרבנות

2 1957 תשי"ז הטיפול), (הסדר השואה קרבנות של התביעות בחוק ,4

"לפי יבוא המקסימלי" הטרחה לשכר "מעל אחרי ,1 בפסקה 16ג, בסעיף (1)
תשי"ז1957"; הנאצים, רדיפות נכי חוק לפי או זה חוק

רדיפות נכי חוק לפי או זה חוק "לפי יווסף: בסופה, בפסקה4, 16ד, בסעיף (2)
תשי"ז1957". הנאצים,

כולותחולה שולם לא בעדו הטרחה ששכר בתביעה טיפול כל על גם יחולו ו4 3 הסעיפים . 5

זה. חוק של תחילתו לפני

בןצבי יצחק
המדינה נשיא

בןגוריון דוד
הממשלה ראש

אשכול לוי
האוצר שר
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