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 5המעלה טענות הגנה מכוח , בפני בקשת רשות להגן שהוגשה מטעם המבקש. 1957 -ז"תשי, הנאצים

 6  . וכן טענות הגנה מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים1973 -ג"התשל, )חלק כללי(חוק החוזים 
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 1  :אסקור את טענות הצדדים, ראשית

  2 

 3  :מחד, טענות המשיב כעולה בכתב התביעה

 4ד העוסק בין השאר בייצוג לקוחות העותרים להכרה כנכי רדיפות הנאצים "המשיב הינו עו .1

 5  . למשיב ידע וניסיון בתחום זה, 1957 -ז"דיפות הנאצים תשיבהתאם לחוק נכי ר

 6אך , להכרתו כנכה רדיפת הנאצים,  הגיש המבקש תביעה עצמאית בגפו2002במהלך שנת  .2

 7 .  העתק החלטה על דחיית תביעתוצורף. תביעה זו נדחתה

 8תוך שהוא מוסר לו העתק ,  פנה המבקש למשיב בבקשה שייצגו2009במהלך חודש אוגוסט  .3

 9ש "על החלטה זו היה על המבקש להגיש ערר לביהמ, כתב הדחייה על תביעתו הראשונהממ

 10 . במיידית

 11לאור ידיעת המבקש על דחיית ,  זמנים צפוףסדעניין הדחייה העמיד את הצדדים תחת  .4

 12 . התובענה היה הכרח להגיש ערר מיידית

 13כר הטרחה של הסכימו הצדדים כי ש, 20.08.09בתאריך , מ שנערך בין הצדדים"לאחר מו .5

 14ובמקרה בו ידחה , מכל סכום התגמולים שיקבל המבקש, מ"מע+ 30%המשיב יעמוד על 

 15 . ט וכן העתק מייפוי הכח" העתק שכ'ר. המבקש לא ישלם דבר, הערר

 16 הגיש המשיב ערר בשם 12.10.09המשיב פעל נמרצות וביום ,  הזמנים הצפוףסדבעקבות  .6

 17 .  העתק כתב הערר'ר. ש השלום"המבקש לביהמ

 18 'ר. בעניינו של המבקש ובסופו ניתן פסק דין לטובת המבקשדיון  התקיים 28.03.10תאריך ב .7

 19 . העתק פרוטוקול הדיון ופסק הדין

 20ובעקבות , המשיב הצליח להפוך את ההחלטה שלא להכיר במבקש כנרדף פעולות הנאצים .8

 21 . פעולותיו כן הוכר המבקש כנרדף פעולות הנאצים

 22ה כי כתוצאה מהכרתו יקבלו המבקש תגמולים לעבר בסך עול, מבירור שערך המשיב .9

155,000₪  . 23 

 24 המהווים - 53,940₪ט על המבקש לשלם למשיב סך של "אשר על כן ובהתאם להסכם השכ .10

 25 . מ מסכום התמלוגים"מע + 30%

 26 .  סכום התביעה- ₪ 56,967.09 -סכום זה בתוספת הצמדה וריבית כחוק .11

 27החליט שלא לשלם מאומה בגין שכר , למרות פניות המשיב החוזרות ונשנות, המבקש, אולם .12

 28 . למרות מאמציו הרבים של המשיב, הטרחה
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 1 - שאלה2' עמ( ₪ 165,000המבקש קיבל סכום חד פעמי של : המשיב מוסיף וטוען בסיכומיו .13

 2בשל פועלו של ,  ₪ 230,00 -ובסך הכל,  1,800₪ -וכן גמלה חודשית על סך)  לפרוטוקול31-32

 3 . המשיב

 4במסגרת החקירה הנגדית הבהיר המבקש כי קודם לחתימה על ההסכם נועץ הוא בבן דודו  .14

 5המבקש אמר . ט"אשר גם הוא מסרב לשלם למשיב את שכ)   לפרוטוקול3-4שאלה , 2' עמ(

 6טענה זו מעידה על חוסר הגינות וחוסר ,  נראה לו מוגזם30%ט כיוון ש"כי לא משלם שכ

 7 . ם לב וכן כי אין למבקש טענת הגנה אמיתיתתו

 8ש להיכנס "אין זה מתפקידו של ביהמ, הלכה פסוקה היא כי כאשר נקבע שכר טרחה בהסכם .15

 9יקה המשיב מביא פס. להסכם וליצור עבור הצדדים חוזר סביר יותר מאשר הם יצרו לעצמם

 10 . ה משפטיתט אינה מהווה טענת הגנה מבחינ"על כן טענת המבקש לגובה שכ. בנידון

 11אינן , לפי החוק,  מתגמוליו8%טענות המבקש כי המשיב לא היה רשאי לגבות ממנו מעל  .16

 12 שעה שעסקינן בהליכי ערר ולא בתביעה לפני הרשות ,החוק אינו חל במקרה הנדון. ונותנכ

 13כלומר , תכמצו עוסק בהליכים לפני הרשות המוסה.  לזכויות ניצולי שואההמוסמכת

 14להבדיל מתביעה , י תובע לרשות המוסכמת לעניין זה"אשר מוגשת ע) דרישה(בתביעה 

 15 . עליה לא חל חוק זהוש, ש"אשר בה מכריע ביהמ, המוגשת נגד אותה רשות

 16שכן אם הייתה הכוונה להחיל את , ל כתובים בצו נכי רדיפות הנאצים מפורשות"הדברים הנ .17

 17ביום החלטת "ולא " ביום החלטת בית המשפט"שם ש היה נר"הצו על החלטות של ביהמ

 18 ". הרשות המוסמכת

 19ט לפי חוק הפיצויים "ש לפסיקה הדנה בתעריף מקסימאלי של שכ"המשיב מפנה את ביהמ .18

 20כמו  כן . ט המקסימאלי איננה חלה בהליכי ערעור"בה נקבע כי ההגבלה של שכ, ד"לפלת

 21בחוק נכי רדיפת ,  במונח תביעהשם צוין כי שימוש,3812/91ד "מצרף המשיב דברים מפס

 22וכך לפי . משמעותו דרישה המופנית לרשות המוסמכת ולא תביעה לבית המשפט, הנאצים

 23 . הנאמר לעיל עולה כי הצו אינו חל על הליכי ערר וערעור

 24ההכרה בוצעה ( נתנה החלטה להכרה גורפת ביהודי לוב כנכי רדיפת הנאצים 2010בשנת  .19

 25, ואף נקבע מופרשות כי הצו החדש יחול על הליכי הערעור)  ולא רטרואקטיבית2010משנת 

 26. אלא שהצו אינו חל רטרואקטיבית על הסכמי שכר טרחה שנכרתו לפני יום התחולה

 27 הדבר - ט יחול על הליכי ערר וערעור"כאשר המחוקק רוצה כי צו המגביל את שכ, כלומר

 28 . נרשם מפורשות
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 1נכנס לתוקפו ,  לצו1 התיקון שבוצע בסעיף ,המשיב טוען כי בניגוד לנאמר בסיכומי המבקש .20

 2 יום לאחר 14 נכנסו לתוקף -ג1א עד 1 ואילו ההוספה של סעיפים 26.12.10 - במועד פרסומו

 3 . ועל כן אין הצו חל במקרה דנן. ולא ביום הפרסום, 09.01.11כלומר , התחילה

  4 

  5 

 6  :מאידך,  טענות המבקש

 7  ").החוק "-להלן (1957 -ז"תשי, ו בתביעה לפי חוק נכי רדיפת הנאציםינעניינ .1

 8מגביל את שיעורי שכר הטרחה המותר לגבות , שכר הטרחה הקבוע בתביעה לפי חוק זה .2

 9  . מנכה רדיפת הנאצים

 10לחוק קובע כי שכר הטרחה שמותר לקבל בטיפול בתביעה לפני רשות .  א22סעיף  .3

 11 . נים ש5לתקופה של ,  מסך כל התמלוגים8%הוא , כשהשכר מותנה בתוצאות,מוסמכת

 12החוק מגביל את שיעור שכר הטרחה ואף קובע כי אם בכל זאת נחתם השכר שכר טרחה  .4

 13ט לא יעלה על "הרי ששיעור שכ, אשר אינו בקנה אחד עם ההגבלה הקבועה בחוק

 14 . המקסימום שנקבע בחוק

 15מצביעה על חוסר תום ליבו וחוסר , מ"מע+ 30%ט בגובה "הגובה שכ, התנהגותו של המשיב .5

 16 . יושרו

 17ובכך ,  ולא כפי שטען המשיב2001קש טוען כי תביעתו לקבלת תמלוגים הוגשה בשנת המב .6

 18 . מראה המשיב על חוסר בקיאותו וידיעתו את פרטי התיק

 19, אלא, המבקש מכחיש את טענות המשיב וטוען כי הוא לא פנה אל המשיב בבקשה לייצגו .7

 20עם המשיב ומבלי מבלי שהמבקש דיבר , ההתקשרות בניהם נעשתה באמצעות גורם שלישי

 21 . שנפגש עימו

 22אינה מתיישבת עם לקיחת ייצוג המבקש ,  זמנים צפוףסדהמבקש טוען כי טענת המשיב ל .8

 23חודשיים מיום שניתן לו ייפוי , 2009 והגשת הערר רק בחודש אוקטובר 2009בחודש אוגוסט 

 24 . הכח

 25 בעניין שכר מ בינו ובין המשיב"לא נוהל כל מו,  לטענתו.המבקש מכחיש את טענות המשיב .9

 26מבלי שהתקיימה פגישה או שיחה , ט לחתימתו"המשיב שלח למבקש הסכם שכ. הטרחה

 27הפעם הראשונה בה ראה המבקש את המשיב הייתה מחוץ לאולם וועדת הערערים . בניהם

 28 . ונאמר לו ששכר הטרחה מותנה בתוצאות
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 1חתמו בעל נוסח זהה  להסכם עליו הו, ט אחיד"המבקש מוסיף כי מדובר בהסכם שכ .10

 2כמו כן המשיב לא הסביר . ולמעשה לא היתה אפשרות לבצע בו שינויים, לקוחות המשיב

 3 ט"שכלמבקש את תוכן ההסכם ומשמעותו והסתיר ממנו את הוראות החוק לעניין גובה 

 4 . מותר לו לגבותש

 5לאחר . לאחר שהוזמן לדיון בפני וועדת העררים, המבקש פגש את המשיב לראשונה .11

 6י המשיב כי הוזמן "נאמר לו ע, מבלי להיכנס לדיון בוועדה, צ" אחה8-16שהמבקש המתין מ

 7כאשר ההכנה לקראת הדיון , לדיון שבעניין זה,  נפגשו הצדדים שוב- 28.03.10ביום . בטעות

 8דבר המעיד על התייחסותו של המשיב וחוסר , מחוץ לאולם העררים,  דקות5-ארכה כ

 9 . מקצועיותו

 10כן כמו .  לא להכנה לקראת הדיון בעניינואף, המבקש לא זומן לפגישה במשרדי המשיב .12

 11 . לא נענו, והודעות שהושארו אליו במשרדו, המבקש לא הצליח להשיג את המשיב

 12, ניסה המבקש ליצור קשר עם המשיב כמה פעמים, לאחר מתן פסק הדין, 2010מרץ בחודש  .13

 13בשל . אולם ללא הועיל. הצפוי לקבלת התשלוםבמטרה להתעדכן בסטטוס התביעה והמועד 

 14למשרד האוצר ושם קיבל תשובות ישירות וכן שולמו לו , כך פנה המבקש באופן עצמאי

 15 . תגמוליו

 16 אינם נחשבים כתגמולי עבר והתגמולים ששולמו ל, המבקש טוען כי בניגוד לטענת המשיב .14

 17למבקש , י המשיב איננו נכוןהסכום הנטען על יד, כמו כן. יום הגשת התביעהלאלא תגמולים 

 18דמי שימוש , נסיעות, הבראה, טלפון:כגון, שכן התשלום אשר שולם למבקש כולל תוספות

 19 . ט"אשר בגינם אין המשיב זכאי לתשלום שכ', וכו

 20. י המשיב הינו בניגוד לקבוע בחוק ובצו ועל כן יש להתאימו לחוק"ט המוצג ע"הסכם שכ .15

 21 -התגמול החודשי אשר שולם למבקש הינו: ק זהט לפי חו"המבקש מפרט את חישוב שכ

 22 - מ"בתוספת מע. 8,745.6= 8%כפול , ) חודשים60( שנים 5סכום זה כפול . לחודש ₪ 1822

 23 . כ"סה ₪ 10,144.8

 24משלא . אך ללא הועיל, לאחר ששולמו לו תגמולים אלו, המבקש ניסה להשיג את המשיב .16

 25 למשרד המשיב ובפגישה בניהם הגיע בנו של המבקש, הצליח המבקש להגיש את המשיב

 26ט גם בעניין תביעתה של רעיית "ת שעסדמ כולל לה"דרש המשיב כי הצדדים ינהלו מו

 27התרשל המשיב בייצוגה ולכן , המבקש מבהיר כי בעניין תביעתה של רעיית המבקש. המבקש

 28משסרב המשיב , ביקשה רעיית המבקש למחוק את הערר ולהגיש תביעה במסלול קצר

 29ביקשה רעיית המבקש על הפסקת ייצוג ופנתה באופן עצמאי לוועדת העררים , לעשות כן
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 1 - אף על פי בקשת רעיית המבקש להפסקת הייצוג. בבקשה למחוק ערר זה אשר אכן נמחק

 2 -ט בסך" דרש כי תשלם לו שכ- המשיך המשיב לפעול בתיק ולמרות שטיפולו לא הניב פרי

19,105₪  . 3 

 4לום שכר הטרחה בתביעתו של המבקש בלבד והתנה המשיב למעשה נמנע מלהסדיר את תש .17

 5 . מ בשתי התביעות"ט בקיומו של מו"את תשלום השכ

 6פנה בנו של המבקש טלפונית וביקש לקבל ממנו את פרטי , במטרה להביא פרשה זו לסיומה .18

 7אולם המשיב לא נתן את , ט המגיע למשיב לפי החוק"לצורך תשלום השכ, חשבון הבנק

 8בנו של המבקש פנה שוב למשיב . מ בשני התיקים"ים ינהלו מופרטיו והתנה כי הצדד

 9מבלי , והמשיב בתגובה הודיע כי הוא נותן ארכה להגשת כתב הגנה, באמצעות הפקס

 10 .  פניית בנו של המבקש וכן תשובת המשיב'ר. ונמנע מלתת פרטי חשבונו שוב, שנתבקש לכך

 11, ל"בהתאם לחישוב הנ, ט"כשלח המבקש למשרד המשיב המחאה בגין ש,נוכח האמור לעיל .19

 12 . העתק ההמחאה'ר.  10,144.80₪ -על סך

 13שכן המבקש עשה ניסיונות , הינה חסרת תום לב, דרישת המשיב להפרשי הצמדה וריבית .20

 14ולפיכך אין למשיב , ט אך נתקל בהתחמקויות מצד המשיב"רבים להסדיר את תשלום השכ

 15 . אלא להלין על עצמו

 16אלא , בניגוד לאמור בכתב התביעה, ט"לום שכש לתהמשיב לא פנה אל המבקש בדרישה .21

 17 . המבקש הוא שיזם פניות בנושא זה

 18ט "פנה המבקש לוועדת שכ, ט"משלא צלחו ניסיונות המבקש להסדיר את תשלום השכ .22

 19מבירור שערך המבקש . על מנת שזו תיתן החלטה במחלוקת בניהם, בלשכת עורכי הדין

 20ביקש המשיב ארכה להגשת , ט למשיב לקבלת תגובתו"הוסבר לו כי משפנתה וועדת השכ

 21שכן , על מנת לחסום את דרכה של הוועדה, תגובתו ובד בבד הזדרז להגיש את התביעה דנן

 22 כך גרם המשיב לכך .  ש" התלוי ועומד בביהמט מנועה מליתן החלטה בעניין"וועדת השכ

 23 . י תביעה נגדו"ט מנועה מלהתערב וכן על המבקש מופעל לחץ ע"שוועדת השכ

 24בהתאם , ט"תביעתו של המשיב נסמכת על הסכם השכ: המבקש מוסיף וטוען בסיכומיו .23

 25 אם תדרש 15%-ש ו" אם לא תהייה התערבות ביהמ-8%ורט בהסכם הלקוח ישלם למפ

 26כיוון שאין המדובר בערעור , ש"במקרה דנן לא היתה התערבות של ביהמ. התערבות כזאת

 27על כן , ועדה אשר הינה זרועה טבועה של הרשות המוסמכת, אלא בייצוג בפני וועדת עררים

 28 . 8% על המבקש לשלם -אף לפי ההסכם
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 1בר ביחסי כוחות בפרט כאשר מדו, בקש מציין את הכלל כי יש לפרש מסמך נגד מנסחוהמ .24

 2 . ול שואה קשיש ונכהד לבין ניצ"בין עו

 3. מבלי שהמשיב נפגש או שוחח עם המבקש, י קרוב משפחה"ט נמסר למבקש ע"הסכם שכ .25

 4קש וכן לא ווידא שהמב, אשר אינו יודע קרוא וכתוב, המשיב לא הקריא או הסביר למבקש

 5ט אינו ברור ואדם סביר אינו יכול "הסכם שכ. הבין את ההסכם והאם הוא מקובל עליו

 6נכתב בכתב קטן , ט שונים" שיעורי שכ3ההסכם מכיל : כך לדוגמא. להבין את משמעותו

 7 . 'וצפוף וכו

 8המשיב פעל , כי לא היה קיבול תוך גמירות דעת, לאור העובדות המפורטות לעיל עולה .26

 9, באופן המהווה עושק, ך ניצול חולשתו השכלית וחוסר הבנתו של המבקשבחוסר תום לב תו

 10, וכן אי גילוי עובדות אשר היה עליו לגלות למבקש,  לחוק החוזים18כמשמעותו בסעיף 

 11על כן רשאי המבקש לבטל את .  לחוק החוזים15כמשמעותה בסעיף , באופן המהווה הטעייה

 12  .החוזה ואין לראות בהסכם כמחייב את המבקש

 13אותו יש לפרש לפי , "טיפול בתביעה"מוחלות על , ט"הוראות החוק והצו לעניין הגבלת שכ .27

 14מכך .  ייצוג בתביעה לפני כל גוף או רשות- טיפול בתביעה-  לחוק המגדיר מונח זה1סעיף 

 15רק לייצוג בתביעה ראשונית אלא הטיפול כולל " טיפול"עולה כי המחוקק לא הגביל את ה

 16 . מכאן שהכוונה היא גם לייצוג בפני וועדת ערריםו, וף וכל רשותכל ייצוג בפני כל ג

 17י התכלית "חוק עפההוראות את ש מתבקש לבחון ולפרש "כמו כן מוסיף המבקש כי ביהמ .28

 18, דרישת המשיב לחייב את המבקש, על כן.  באופן שיגשים את המטרות החוקןהגלומה בה

 19ת החוק ועם פרשנות שמטרתה אינה מתיישבת עם תכלי, 30%בתשלום של , ניצול שואה

 20 . תוצאות סבירותלהגעה לצדק והלהביא להגשמת 

 21,  לצו נכי רדיפת הנאצים1  הובהרה ואושרה כוונת המחוקק את תיקון סעיף 2010בשנת  .29

 22ולאחר מכן בא סעיף המסביר את .  ימחקו-"תכמלפני הרשות המוס"באופן שהמילים 

 23ט "שעניינם הגבלת שכ, ג1- א1ספו סעיפים כמו כן הו.  לרבות ערר וערעור- "תביעה"המנוח 

 24התיקון נועד להבהיר את הפירוש שיש לתת לצו כפי נוסחו .  6,583₪ -לסכום מקסימאלי של

 25רתם שיפור הנוסח הקיים המבקש מצרף פסיקה הקובעת כי יש תיקונים שמט. הקודם

 26א עושה הו, כן טוען הוא כי כאשר מבקש המחוקק לתת הגבלות על החלת התיקון. והבהרתו

 27 כי סעיפים אלו יחולו - 3נאמר בסעיף , ג1- א1לגבי הוספת סעיפים , ולראיה, זאת מפורשות

 28הערה זו לא נקבעה בנוגע לתיקון , אולם. ט שנכרתו מיום פרסום התיקון"רק על הסכמי שכ

 29 .  לצו1שבוצע בסעיף 
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 1 . 8%ט העולה על "ואין לפסוק למשיב שכ, על כן הצו חל על מקרה דנן .30

 2 

 3  : כרעהדיון וה

  4 

 5  . לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, לפני ועדת הערר, ד בגין טיפול בתביעה"עניינו בתביעה על שכר טרחת עו

  6 

 7  :בהן בשלב זה  שאלות משפטיות שיש להכריע 2מקריאת טענות הצדדים עולות 

 8 

 9  ? מה דין ועדת הערר בהתייחס לחוק זה ולמגבלות שכר הטרחה .1

 10  ? על הסכמים שנכרתו לפני תיקון זה2010מה דין התיקון משנת  .2

 11 

 12 המסגרת הנורמטיבית

  13 

 14 מתן עצה -" טיפול בתביעה" : 1960-ך"תש) 1' תיקון מס ( , 1957 - ז"תשי, חוק נכי רדיפת הנאצים

 15ייצוג בתביעה לפני כל גוף או רשות וכן עריכת בקשה לפי , משפטית בתביעת תגמולים לפי חוק זה

 16  ; או כל מסמך אחר הדרוש להגשת הבקשה או אימותה6סעיף 

  17 

 18, כייצוג הנופל לתחום חוק זה, החוק רואה בייצוג בכל הליך או לפני כל גוף, כלומר

 19  . ד"ט של עו" הגבלת שכ-ועליו תחול

  20 

 21  :יפים לכך הדברים הבאים

 22  )3(מג  , יפו-אביב-להוועד המחוזי של לשכת עורכי הדין בת'  נאברהם בינשטוק 8812/ע " בעל

  23 

 24. חקיקה שונים-יכול שיהיה שונה בדברי, כמו מונחים ומושגים אחרים, "זכות תביעה"מובנה של "

 25יש לבחון את מובנו באותו דבר , בכל פעם שמבקשים לפרש מונח או מושג המופיע בדבר חקיקה

 26זכות "נח בבואנו לפרש את כוונת המו. חקיקה ולברר את משמעותו לאור מטרת אותה חקיקה

http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%90%d7%91%d7%a8%d7%94%d7%9d+%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%a9%d7%98%d7%95%d7%a7
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%94%d7%95%d7%95%d7%a2%d7%93+%d7%94%d7%9e%d7%97%d7%95%d7%96%d7%99+%d7%a9%d7%9c+%d7%9c%d7%a9%d7%9b%d7%aa+%d7%a2%d7%95%d7%a8%d7%9b%d7%99+%d7%94%d7%93%d7%99%d7%9f+%d7%91%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91-%d7%99%d7%a4%d7%95


  
  בית משפט השלום בראשון לציון

  

    

  כחלון' פדלון נ 20365-04-11 ק"תא
  

  : תיק חיצוני
   

 12 מתוך 9

 1שמי שזכאי לפיצוי בדרך כלשהי בשל , והיא, יש לזכור את המטרה שביסודו, שבחוק" תביעה

 2דין המטפל בתביעתו לא יעלה על -ששכר הטרחה לעורך, מן הראוי, רדיפות הנאצים או עוזריהם

 3 אין כל שוני או, לעניין מימושה של מטרה זו. מהמגיע לו85 %שיקבל לפחות , וכך יובטח לו, %15

 4אין היגיון לשוני בין מקרה של . אם הפיצוי הוא מכוח דבר חקיקה כזה או אחר, חשיבות לשאלה

 5המעוגנת גם , החלטה מיוחדת פי-פי חוק הפיצויים לבין מקרה של קבלת פיצויים על-קבלת פיצוי על

 6  .ידי מי שמטעם זה או אחר לא זכו לקבל פיצויים לפי חוק הפיצויים-על, היא בדבר חקיקה

 7עם או היגיון להפלות לרעה את מי שמטעמים שונים לא זכו לקבל אלא פיצוי קטן יחסית מה ט

 8דין באחוז העולה על המותר בתביעות של נפגעי רדיפות -ולהתיר לגבות מהם שכר טרחת עורך

 9  ? פי חוק הפיצויים-הנאצים על

 10נפגעים טרחה מוגבל בטפלם בתביעות של נכים ו-גם עורכי הדין מצדם ראוי שיסתפקו בשכר

 11  ו:דינו-כפי שאומר בית הדין הארצי נכוחה בפסק. מרדיפות הנאצים

 12אקט , מאז ומתמיד ראו גם השלטונות הגרמניים וגם שלטונות ישראל בפיצויים ותשלומים מגרמניה"

 13מי שעוסק בענף זה של המקצוע חייב להתאים את עצמו לתנאים . מוסרי בעל חשיבות עליונה

 14פיצויים מגרמניה באים להיטיב נזקים שנגרמו לעם ישראל . שכרוכולל הגבלת , המיוחדים שלו

 15פיצויים ותשלומים אלה הם . כתוצאה מהתנהגותו הבלתי אנושית של העם הגרמני בזמן השואה

 16הצדק דורש שגם . הנזק והעוול שנגרמו לקרבנות השואה, של הסבל, בטל בשישים, פיצוי מערי

 17 ".ותר ומוגבל למקסימום מסוייםד שמטפל בענינים אלה יקבל שכר צנוע י"עו

 18פי - המענק או הסיוע על-אף אם מתן הסעד , יכולה להתפרש ככוללת גם זכות לתבוע" זכות תביעה"

 19לאור הפירוש הרחב שיש ליתן למונח . דעת של רשות המטפלת בכך- מסורים לשיקול-ההודעה 

 20למי שממלאים את ,  ההודעהפי-שגם הזכות לתבוע מענק סיוע על, סבור הנני, שבחוק" זכות תביעה"

 21  ". שבחוק" תביעה"לפי הגדרת " זכות תביעה"הינה בגדר , התנאים המוקדמים לקבלת מענק סיוע זה

  22 

        23 

        24 

  25 



  
  בית משפט השלום בראשון לציון

  

    

  כחלון' פדלון נ 20365-04-11 ק"תא
  

  : תיק חיצוני
   

 12 מתוך 10

 1  :מן הכלל אל הפרט

  2 

 3נאמר כי אין הגיון לשוני בין מקרה של קבלת פיצוי לפי חוק הפיצויים לבין , בדברים המובאים לעיל

 4כי אין טעם להפלות לרעה את מי , כן פוסקים הם. קבלת פיצוי על פי החלטה מיוחדתמקרה של 

 5  . באחוז העולה על המותר, שקיבלו רק פיצוי קטן יחסית ולהתיר לגבות מהם שכר טרחת עורך דין

  6 

 7שכן אינני מוצאת לנכון מדוע יש להפלות לרעה אדם שבפנייתו , הדבר מתקשר ישירות למקרה דנן

 8 כי לא לכך התכוון המחוקק בקובעו ברי. כה אלא בפנייתו השנייה בלבדהוכר כנהראשונית לא 

 9  . שיעור נמוך ומגבלות על קביעת שכר הטרחה

 10ועל כן , נקבע כי תביעה הינה לכל גוף או רשות, 1960 -ך"מתיקון תש, אף לפי סעיף החוק, כמו כן

 11  . נופלת וועדת הערר לתוך הגדרה זו

  12 

 13ניסיונו למצוא פרצות בחוק והקלות וכן ניסיונו לגבות שכר טרחה הגבוה דבריו של המשיב  ו, לדעתי

 14ועם הדרישה , אינן עולים בקנה אחד עם תום הלב המתחייב בעניינם אלו,  מהשכר הקבוע בחוק4פי 

 15  . עליהם לפעול ברגישות ובעדינות, המתבקשת מהם כי בעניינים רגישים כגון אלה

  16 

 17 -פותר את השאלה המשפטית הראשונה שנשאלה לעיל" הטיפול בתביע"סעיף החוק הקובע מהו 

 18 חלות הוראות -כוללת היא את וועדת הערר ועל כן גם על ייצוג בפני וועדה זו, כיוון שמעצם הגדרתה

 19  . החוק הקובעות סכום מקסימאלי לשכר טרחה

  20 

 21 1.4.10 -"יום התחילה"אציין כי התיקון קובע על תחולתו מ ,2010ת תחולת תיקון הצו אשר לשאל

 22  . ואילך

  23 

 24  : הקובע, לחוק זה) ה(17מצאתי לנכון להביא סעיף , כמו כן

 25אדם הבא לפני ועדת   )ה(: 1995- ה"תשנ) 9' תיקון מס (1969-ט"תשכ) 2' תיקון מס(ערר וערעור 

 26העררים כבא כוחו של עורר לא יהיה זכאי לשכר טרחה אלא באישור ועדת העררים על פי בקשתו 

 27  .ובשיעור שתקבע הועדה

  28 

  29 
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 1 בשלב זה לאור הדברים שנאמרו לעיל הגעתי לכלל מסקנה כי המבקש הרים את הנטל המוטל עליו

 2  . ש"ויש ליתן לו את יומו בפני ביהמ

  3 

 4הלכה פסוקה היא בשלב הבקשה למתן ": כמו כן כאשר מדברים אנו בבקשת רשות להגן יש להזכיר

 5אין הנתבע צריך לשכנע בנכונות בית המשפט איננו שוקל את מהימנותו של הנתבע ו, רשות להתגונן

 6, די לנתבע בכך שהראה בתצהירו הגנה אפשרית בפני התביעה ולו בדוחק. טענותיו שפורטו בתצהיר

 7  ." אלא אם כן התמוטטה הגנה זו בחקירה שכנגד

  8 

 9  . מ"החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ בע' נ" לגידול פרחים' ורדים חב" 8916/א "ע

   10 

  11 

 12  סוף דבר

  13 

 14, באם תאומתנה,  כמו כן טענותיו.יגות מסכת עובדתית מפורטת וסדורהטענותיו של המבקש מצ

 15  .  כדי לאפשר למבקש להתגונןמציגות טענות הגנה שיש בהן

 16ן די בכך כדי לאפשר כהמשיב פעל בניגוד לחוק ולתקנות המחייבות אותו ועל לכאורה נראה כי 

 17   .למבקש להתגונן

  18 

 19  .  ניתנת בזאת  למבקש הרשות להגן,נוכח כל שפורט לעיל

  20 

 21וניתנות ,  דין מהירסדיעבור התיק לדיון ב, עם קבלת בקשת הרשות להתגונן ולנוכח סכום התביעה

 22  : ההוראות כדלקמן

  23 

 24  . בקשת הרשות להתגונן ישמש כתב הגנהבתצהיר התומך ה .1

  25 

 26  .  ימים מהיום45צדדים ישלימו הליכי גילוי מסמכים תוך ה .2

  27 



  
  בית משפט השלום בראשון לציון

  

    

  כחלון' פדלון נ 20365-04-11 ק"תא
  

  : תיק חיצוני
   

 12 מתוך 12

 1 תצהירי עדות ראשית של העדים גישו הצדדיםי, לתקנות' ט214התאם להוראת תקנה ב .3

 2הראשית יהיו ערוכים  עדותהתצהירי . יצוע האמור בסעיף לעילבימים לאחר  45 מטעמם 

 3  .וזבהתאם להוראות תקנה 

  4 

 5 .ת להמשך טיפול"תיק יועבר למנה .4

 6 

 7 .יחולו על המשיב לטובת המבקש ₪ 3,000ד בסך של "ט עו"הוצאות הבקשה ושכ .5

  8 

  9 

  10 

  11 

  12 

  13 

  14 

 15  .בהעדר הצדדים, 2012 מאי 10, ב"ח אייר תשע"י,  היוםנהנית

  16 

               17 




