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ממונה מינוי

מיוחדים במקרים דין עורך במקום ממונה : אי שביעי "פרק

בוטלה, בה שחברותו או הלשכה מן שפרש או דין עורך נפטר (א) 89א.
 זה (בפרק תפקידו את למלא ממנו שנבצר או פקעה, או הושעתה
בית רשאי  לקוחותיו בעניני נאות טיפול הובטח ולא הדין), עורר
המחוזי, הועד לבקשת המשפט), בית  זה (בפרק המחוזי המשפט
של המקצועיים עניניו על ממונה להיות בהסכמתו הלשכה חבר למנות

בהם. ולטפל הדין עורך

תשל''א, ,904 בה"ח פורסמו הסבר ודברי החוק הגעת ביולי1971); 27) תשל"א באב ה' ביום בכנסת נתקבל ♦
.4 עמ'

עמי12. תשכיח, ;25 עמ' תשכ"ה, ;145,66 עמ' תשכ''ג, ;15 עמ' תשכ"ב, עמ'178, תשכ''א, ס''ח 1



כללי המינוי
מסוייג או

בדרך הדין עורך לקוחות של לידיעתם תובא הבקשה (ב)
המחוזי. לועד שתיראה

מוקנים הדין עורך של שנכסיו מי או אפוטרופסו עורךהדין, (ג)
בבקשה. המשיבים יהיו לו,

הרגילה בדרך הדין סדר הליכי שקיום המשפט בית ראה (ד)
שלאחר עת בכל הוא רשאי חמור, נזק או תקנה לו שאין נזק לגרום עלול
של עניניהם על לשמור כדי בו שיש ביניים סעד כל ליתן הבקשה הגשת
כן לעשות יכול והוא ; זמני ממונה מינוי לרבות הדין, עורך לקוחות

בלבד. אחד צד פי על

עורך של המקצועיים עניניו לכל כללי שיהיה יכול המינוי (א) 89ב.
מסויימים. לענינים או ענינים לסוגי מסוייג או הדין,

המינוי תקופת

עורך של בטיפולו שהיה בענין לטפל ממונה יתמנה לא (ב)
בענין. אחר צד בו מייצג הוא אם הדין

המשפט בית רשאי אולם שנתיים; על תעלה לא המינוי תקופת 89ג.
לקצרה או המינוי תקופת את להאריך המחוזי, הועד לבקשת עת, בכל
יהא לא בתקפו המינוי עוד כל ; לו שנתמנה מענין ממונה להפטיר או

המשפט. בית ברשות אלא מתפקידו להתפטר רשאי הממונה
של מעמדו

נאמן
על או עליו אפוטרופוס הדין, עורך של עזבונו מנהל (א) 89ד.
דין, עוונך עצמו שהוא נאמן)  (להלן רכושו על אחר נאמן או יורשיו
לממונה. נתמנה אם אלא הדין עורך של המקצועיים בעניניו יטפל לא

הדין, עורך בו יטפל לא פלוני, בענין לטפל ממתה נתמנה (ב)
הממונה לידי להעביר חייבים והנאמן הדין עורך בתקפו; המינוי עוד כל
הדין, עורך ברשות שהיו לקוחות של אחרים וחפצים פקדונות מסמכים,

הממונה. זאת דרש אם

פמכות
הממונה

את שקיבל מי כדין להם, שנתמנה בענינים ממונה, של דינו 89ה.
ממונה של מסמכותו יהא לא אולם ; הדין עורך של לקוחו מידי שליחותו

: באלה לטפל
הלקוח מטעם כוח יפוי אחר דין לעורך יש שבו ענין (1)

; כך על ידע והממונה
שהממונה בכתב בהודעה הלקוח סירב שבו ענין (2)

בו. יטפל

ללקוח ללקוחוהודעה המינוי, ליום האפשר ככל סמוך מינויו, על יודיע ממונה 89ו.
לטפל. הוסמך בענינו אשר הדין עורך של

הודעה
לערכאה
שיפוטית

על הממונה יודיע משפטי, בהליך דין בעל הדין עורך ייצג 89ז.
המשפטי. ההליך מתנהל שבפניה לערכאה מינויו

סרחה שכר
והוצאות

או הדין לעורך יועברו ממונה שקיבל והוצאות טרחה שכר (א) 89ח.
תעו בעד לממונה המגיעים וההוצאות השכר בניכוי הענץ, לפי לנאמן,
הממונה של טרחתו שכר גובה את יקבע המשפט בית שעשה; לות



כדי הממונה שקיבל וההוצאות הטרחה בשכר היה לא (ב)
טרחה שכר הדין לעורך הלקוחות ושילמו לו, המגיע השכר את לכסות
לפי הנאמן, או הדין עורך חייבים הממונה, שעשה פעולות של והוצאות
כאמור." הלקוחות ששילמו הסכומים מתוך שכרו את להשלים הענין,

מאיר גולדה
הממשלה ראש

שפירא ש' יעקב
המשפטים שר

שזר זלמן שביאור


