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 הודעה בדבר שינוי בחוק נכי רדיפות הנאצים הנוגע לשכר טרחה
 

 מכובדיי ניצולי השואה,

 

. התיקון מתייחס לחוק נכי רדיפות הנאצים 20פורסם תיקון מס'  31.12.2014 ביום

להגבלת שכר טרחה של עורכי דין ומטפלים בעניינם של ניצולי שואה. אנו מביאים להלן 

 את עיקרי הדברים.

 

 ברכת בריאות ואריכות ימים,ב

 עפרה רוס

 מנהלת הרשות לזכויות ניצולי השואה

 

 עיקרי הדברים בשינוי החוק הנ"ל:

 

חוק נכי רדיפות הנאצים  לפילתגמולים  זכותה שבו במקרה טרחה שכר הגבלת -

 מנהלית מהחלטה כתוצאה אושרה

 מיום רטרואקטיבישכר טרחה בטיפול בבחירה באם לקבל תשלום  הגבלת -

 בגטו עבודה של בסיס על פנסיות של לתשלום הגרמני החוק לפי 1.7.1997

(ZRBG) 

שנדרש או  טרחה שכר בעניין בהליכים בחינם שואה לניצולי משפטי סיוע מתן -

 דין עורך שאינו מטפלל או דין עורךששולם ל

 

 להלן פירוט:

 

 כתוצאה אושרהחוק נכי רדיפות הנאצים  לפילתגמולים  זכותה שבו במקרה טרחה שכר הגבלת

 מנהלית מהחלטה

 

 זכאות לתגמולים שנתן שר האוצר, לפי  בדברלחוק מתייחס ל"החלטה מנהלית"  התיקון

 יוצאי לוב שואה לניצולי הנוגעתמינהלית  החלטהישנה זה  בכללהצעת הרשות המוסמכת. 

  .14.9.2010ביום  שפורסמה

 

 טיפול בידי עורך דין -שכר טרחה מירביים  תעריפי: 

 

o נה ההחלטה המינהלית, ולאחר מכן נכרת הסכם שכר הטרחה והוגשה התביעה לרשות יתנ

 שקלים חדשים. 473שכר הטרחה הנו  –המוסמכת 
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o  נכרת הסכם שכר הטרחה והוגשה התביעה לרשות המוסמכת, ולאחר מכן ניתנה ההחלטה

 שקלים חדשים. 949הטרחה הנו  שכר –המינהלית 

 

o הטרחה  שכר –תובע הגיש בפועל ערר לוועדת עררים ההחלטה המינהלית ניתנה לאחר שה

שקלים חדשים; ואולם אם נכרת הסכם שכר הטרחה לפני  4,910המירבי הנו  

משכר הטרחה שנקבע בהסכם שכר  70%שכר הטרחה המירבי הנו  – 9.1.2011

 הטרחה.

 

 

o  שכר –ההחלטה המינהלית ניתנה לאחר שהתובע הגיש בפועל ערעור לבית המשפט 

שקלים חדשים; ואולם אם נכרת הסכם שכר הטרחה לפני  5,960הנו הטרחה 

משכר הטרחה שנקבע בהסכם שכר  85%שכר הטרחה המירבי הנו  – 9.1.2011

 הטרחה.

 

. מוסף ערך מס בתוספת מביניהם הגבוה"ל, הנ מהסכומים אחד על יעלה לא הטרחה שכר

 .סכומים של צירוף להיות יכול לא הטרחה שכר

 

 עורך דין: שאינוטיפול בידי מי  –רחה מירביים שכר ט תעריפי 

 

o  ניתנה ההחלטה המינהלית, ולאחר מכן נכרת הסכם שכר הטרחה והוגשה התביעה לרשות

 שקלים חדשים. 473שכר הטרחה הנו  –המוסמכת 

 

o  נכרת הסכם שכר הטרחה והוגשה התביעה לרשות המוסמכת, ולאחר מכן ניתנה ההחלטה

 שקלים חדשים. 949 הטרחה הנו שכר –המינהלית 

 

 .מוסף ערך מס בתוספת בלבד"ל הנ הסכומים מן אחד להיות יכול הטרחה שכר

 

 סיועלאגף ל ייעוץל בבקשה לפנות ניתןשהיה שיתוף פעולה בין גורם מטפל לבין עורך דין  במקרה

 .בחינם שניתן, המשפטים משרד של משפטי

 

לפי החוק הגרמני לתשלום  ואקטיבירטרבטיפול בבחירה באם לקבל תשלום  טרחה שכר הגבלת

 (ZRBGשל פנסיות על בסיס של עבודה בגטו )

 

 גטו לעובדי הקצבאות לחוק הגרמני בפרלמנט שהתקבל תיקון לתוקף נכנס 1.8.2014 ביום 

(ZRBG-AendrG לפי תיקון זה, בין היתר, מקבלי קצבה לפי החוק האמור, יוכלו לקבל .)

וזאת  1997ביולי  1בעבור התקופה החל מיום  ,ולמוש שטרם ככל רטרואקטיבית,תשלומים 

בתנאים הקבועים בחוק ובכלל זה הפחתה בסכום הקצבה החודשית לפי החוק האמור. 
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 של האחרונים בידיהם ניתנה, כאשר הרשויות בגרמניה החלו לפנות בנושא למקבלי קצבה

 ובין כאמור רטרואקטיבי תשלום וקבלת הקצבה סכום של מחדש חישוב בין לבחור ברירהה

 .כאמור מחדש חישוב ללא הקצבה תשלום המשך

 

 

 בבחירה לטפל מפורשת הוראה נתן שהתובע)בתנאי  טיפול בעד מירביים טרחה שכר תעריפי 

 (:האמורה

 

o וביום  הרטרואקטיביבנושא התשלום  6.6.14הוגשו תביעה או ערעור לפני יום  אם

הנמוך מבין שני הסכומים  –ם ועומדים היו התביעה או הערעור תלויי 6.6.2014

שקלים חדשים. לסכום כאמור  25,000או  הרטרואקטיבי מהתשלום 7.5%הבאים: 

 יש להוסיף מס ערך מוסף. 

 

o הם לא היו  6.6.14וביום  הרטראוקטיביהוגשו תביעה או ערעור בנושא התשלום  אם

 בתוספת₪  473ל שכר הטרחה המירבי יעמוד ע -תלויים ועומדים או כלל לא הוגשו 

 מע"מ. 

 היה שהתובע, ריבית לרבות, לסכום מעבר הרטרואקטיבי התשלום הוגדל אם ואולם

 שבין להפרש ביחס המירבי הטרחה שכר, הטיפול בעקבות מחדש החישוב לפי לו זכאי

 התשלום סכום ובין מחדש החישוב לפי לו זכאי היה שהתובע ריבית לרבות הסכום

 .מההפרש 15% על יעמוד, כאמור שהוגדל

  

 

 כללי - טרחה שכר

 

 יום לפני שנכרת טרחה שכר הסכם על גם תחול לעיל המפורטת הטרחה שכר הגבלת 

 .הטרחה שכר בעניין חלוט דין פסק ניתן כן אם אלא 31.12.2014

 

 הטרחה שכר את שילם שכבר למי: 

 

 עד בכתב (דין עורך שאינו מטפלה או דיןה עורך) הטרחה שכר אתלו  ששילמתש מיללפנות  יש

בפועל לבין  לםושבין שכר הטרחה שש ההפרש סכום חזרתהל קשהבב 31.12.2015 ליום

 .לעיל המפורטיםהשיעורים 

 

ימים  60מההפרש הנ"ל בתוך  25% סכום המהווה  החזירל לבחור רשאיהדין או המטפל  עורך

 וךבת הסכום את שילם לאמתום החודש שהתקבלה אצלו הבקשה להחזרת ההפרש. אם 

 .ההפרש סכום מלוא להשבת תביעה נגדו להגיש יהיה ניתןהתקופה האמורה 
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משרד המשפטים, האגף לסיוע משפטי ב שלמשפטי  סיועלפנות לבחינת קבלת ניתן, זה לעניין 

 .משפטי סיכוי שקיים ככל, בחינם

 

 טרם ההפרש להחזרת לעיל כאמור בקשה הגיש שהמוריש ובלבד הליכים לנקוט רשאי יורש

 .ירתופט

 

 זכאים  הנכם  -שנפתח נגדו תיק הוצאה לפועל בקשר עם חוב שכר טרחה בנושאים הנ"ל  למי

 "ל.הנ תעריפיםבהתאם ל תוקטן החוב קרןכי 

 

 

 טרחה שכר תשלום ללא משפטי סיוע

 

 עם בקשר, הכנסה מבחן וללא בחינם, שואה לניצולי משפטי סיוע לקבלת אפשרות לברר ניתן 

 מטפל או דין עורך של טרחה שכר שעניינם לפועל ההוצאה בלשכת או משפט בבית הליכים

 תביעהבין אם המדובר בהליך שנפתח כנגד ניצול השואה ובין אם המדובר ב ,דין עורך שאינו

 .משפטי סיכוי שקיים ככלזאת, . טרחה שכר להחזרתלהגיש הניצול עצמו  שמעוניין

  .4 שלוחה 1-700-70-60-44 פוןבטללפנות לאגף לסיוע משפטי של  משרד המשפטים  יש

 

 המשרד למוקד או 03-5682651 בטלפון שואה ניצולי לזכויות לרשות לפנות ניתן שאלה לכל

 הזכות שבו במקרה טרחה שכר הגבלת בנושא לנוחותכם, .*8840 בטלפון ותיקים לאזרחים

יצולי שואה הנוגעת לנ מנהלית מהחלטה כתוצאה אושרהחוק נכי רדיפות הנאצים  לפילתגמולים 

 בטלפון לקבלת שירות ללא עלות הודים יוצאי לובליניתן גם לפנות לארגון העולמי  יוצאי לוב,

03-5336268/72.  

 

.הקובעת היא החוק לשון מקרה ובכל"ל, הנ 20' מס תיקון את מלא באופן משקף אינו זה מידע דף

           

   


