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 חוק לשכת עורכי־הדין(תיקון מס׳ 9), תשל״ו-1976*

, תשכ״א-1961 « (להלן - החוק העיקרי), בסעיף 007, ן  תיקון העיף 7 1. בחוק לשכת עורכי הדי

. ים״ ים״ יבוא ״אחת לארבע שנ  במקום ״אחת לשלוש שנ

 הוספת העיף 8א 2. אחרי סעיף 8 לחוק העיקרי יבוא:

ן  ״ממלא מקום 8א. (א) המועצה הארצית תבחר ממלא מקום לראש הלשכה מבי

ה חברי הועד המרכזי בבחירות שוות, אישיות וחשאיות. כ ש ל ש ה א  י

 (ב) התפטר ראש הלשכה או נפטר או נבצר ממנו זמנית או דרך
 קבע למלא את תפקידו, ישמש ממלא מקומו כראש הלשכה במקומו.״

, בסופו יבוא:  תיקון סעיף 13 3, בסעיף 13 לחוק העיקרי

י עד מחוזי יבחרו ממלא מקום ליושב ראש הועד המחוז ) חברי ו »  ״
 מבין חבריו בבחירות שוות, אישיות וחשאיות.

ו זמנית 1 עד מחוזי או נפטר או נבצר ממנ  (ד) התפטר יושב ראש ו
 או דרך קבע למלא את תפקידו, ישמש ממלא מקומו כיושב ראש הועד

 המחוזי במקומו.״

ים״ יבוא ״ארבע שנים״.  תיקון מעיף 17 4. בסעיף 17 לחוק העיקרי, במקום ״שלוש שנ

 תחולה 5. חוק זה יחול גם על מוסדות הלשכה ועל ממלאי תפקידים בה שנבחרו בשנת תשל״ה.
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