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חוקרואיחשבון)תיקוןמס'9(,התשע"ח-2018*

הוספתכותרת
פרקא'

בחוקרואיחשבון,התשט"ו-  119)להלן-החוקהעיקרי(,לפניסעיף1יבוא:1ר

"פרקא':הגדרות".

בסעיף1לחוקהעיקרי-2רתיקוןסעיף1

לפניההגדרה"ראייתחשבון"יבוא: )1(

""חוקהחברות"-חוקהחברות,התשנ"ט-21999;

"חוקהעונשין"-חוקהעונשין,התשל"ז-פפ319;

"משרדרואיחשבון"-חברתרואיחשבוןאושותפותרואיחשבון;

"מתמחה"-מתמחהבראייתחשבון;";

בהגדרה"רואהחשבון",המילים"ברתוקף"-יימחקו; )2(

אחריההגדרה"רואהחשבון"יבוא: )3(

""שליטה"-כהגדרתהבחוקניירותערך,התשכ"ח-41968;

"השר"-שרהמשפטים;

"תובע"-כמשמעותובסעיף12ט)א(ר"

הוספתכותרת
פרקב'

אחריסעיף1לחוקהעיקרייבוא:3ר

"פרקב':מועצתרואיחשבון".

בסעיף2לחוקהעיקרי,בכלמקום,במקום"שרהמשפטים"יבוא"השר"ובמקום"ששר4רתיקוןסעיף2
המשפטים"יבוא"שהשר"ר

אחריסעיף2לחוקהעיקרייבוא: רהוספתסעיף2א

ואלהתפקידיהמועצה:2אר"תפקידיהמועצה

לרשוםרואיחשבוןבמרשםכמשמעותובסעיף4אולתת )1(
להםרישיון;

לפקחעלהכשרתרואיחשבוןולערוךבחינותהסמכה )2(
לקבלתרישיוןרואיחשבון;

לרשוםמתמחיםולפקחעלהתמחותם; )3(

להכירבמקומותהתמחותבראייתחשבון; )4(

לפקחולשמורעלטוהרהעיסוקוכבודו; ) (

למלאתפקידיםאחריםשהוטלועליהלפיחוקזהר" )6(

בסעיף3לחוקהעיקרי,אחריסעיףקטן)ב(יבוא:6רתיקוןסעיף3

המועצהרשאיתלמנותועדותמשנהלענייניםשונים,ולאצוללהןמסמכויותיה, ")ג(
יכול משנה לאישורהמועצה;בוועדת שלועדותמשנהיובאו החלטותיהן ואולם

שיכהנוחבריםשאינםמקרבחבריהמועצהר"

חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;)2018 במאי )פ התשע"ח באייר כ"ב ביום בכנסת התקבל *
הממשלה-1128,מיוםכ"בבאדרהתשע"ז)20במרספ201(,עמ'1044ר

ס"חהתשט"ו,עמ'26;התשס"ה,עמ' 4פר 1

ס"חהתשנ"ט,עמ'189ר 2

ס"חהתשל"ז,עמ'226ר 3

ס"חהתשכ"ח,עמ'234ר 4

DoCenter Id:801-02-2018-000342, received on -13/05/2018 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel



641 ספרהחוקים16פ2,כ"חבאיירהתשע"ח,2018ר ר13

אחריסעיף3לחוקהעיקרייבוא:פרהוספתסעיף3א

קיוםהמועצה,סמכויותיה,תוקףהחלטותיהופעולותיהלא3אר"תוקףפעולות
ייפגעומחמתשהתפנהמקומושלחברמחבריהאומחמת

ליקויבמינויואובהמשךכהונתור"
הוספתכותרת

פרקג'
אחריסעיף3אלחוקהעיקרייבוא:8ר

"פרקג':רישוי".

בסעיף4לחוקהעיקרי,במקוםסעיףקטן)ב(יבוא:9רתיקוןסעיף4

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,המועצהרשאית,לאחרשנתנהלמבקשהזדמנות ")ב(
לטעוןאתטענותיו,לסרבלתתרישיוןרואהחשבוןלמבקששמתקיימיםבוהתנאים

המנוייםבאותוסעיףקטן,אםמתקייםלגביואחדמאלה:

הואהורשעבעבירהפליליתאובעבירתמשמעתשמפאתמהותה,חומרתה )1(
אונסיבותיהאיןהואראוילשמשרואהחשבון;

קיימותעובדותאחרותשבשלהןאיןלתתלורישיוןרואהחשבוןר" )2(

אחריסעיף4לחוקהעיקרייבוא:10רהוספתסעיף4א

"מרשםבעלי
רישיונות

המועצהתנהלמרשםשבותרשוםאתכלבעלירישיוןרואה4אר
חשבוןלפיחוקזה;המרשםיהיהפתוחלעיוןהציבורבאתר
האינטרנטשלהמועצה;יושבראשהמועצהיורהעלאופן

הרישוםבמרשםופרטיהרישוםשייכללובור"
במקוםסעיף לחוקהעיקרייבוא:11רהחלפתסעיף 

בעלרישיוןישלם,לאיאוחרמ־31בינוארשלכלשנה ר"אגרהשנתית )א(
)בסעיףזה-המועדהקובע(,אגרהשנתיתששיעורהנקבע
בתקנות,אלאאםכןהודיעבכתבלמועצהעדהמועדהקובע
כילאישמשרואהחשבוןבאותהשנה;לאשולמההאגרה

כאמור,ייווספולהתוספותאלה:

שולמההאגרהבתקופהשבין1בפברוארובין )1(
31במרס-% ;

שולמההאגרהאחרי31במרס-% 2; )2(

שולמההאגרהאחריאותהשנהפלוניתתישא, )3(
,)2( בפסקה כאמור תוספתהאגרה תשלום על נוסף
לפי שנקבע, האגרה סכום על הצמדה הפרשי גם
המרכזית הלשכה שמפרסמת לצרכן המחירים מדד
דצמבר בחודש שפורסם המדד מן לסטטיסטיקה,
שקדםלמועדתשלוםהאגרהשלאותהשנהעדהמדד

שפורסםלאחרונהלפניתשלומהבפועלר

לאשילםבעלרישיוןאתהאגרהבעדשנהפלוניתעד )ב(
סעיף להוראות בניגוד הקובע, מהמועד שנים שלוש תום

קטן)א(,תשלחלוהמועצההודעהעלחובתולשלםאתהאגרה,
בסעיף כאמור ההצמדה והפרשי האגרה תוספת בצירוף

קטן)א(;בעלרישיוןשקיבלהודעהכאמור,ישלםאתהסכום
הנקובבהודעהבתוך 4ימיםמיוםקבלתה;לאשילםבעל
רישיוןאתהסכוםבתוךהתקופההאמורה,בלאהצדקסביר,
יראואותוכמישהפראתהוראותחוקזהלענייןסעיף12)2(ר

הוספתסעיף3אאחריסעיף3לחוקהעיקרייבוא:פר

קיוםהמועצה,סמכויותיה,תוקףהחלטותיהופעולותיהלא3אר"תוקףפעולות
ייפגעומחמתשהתפנהמקומושלחברמחבריהאומחמת

ליקויבמינויואובהמשךכהונתור"

הוספתכותרתאחריסעיף3אלחוקהעיקרייבוא:8ר
פרקג'

"פרקג':רישוי".

תיקוןסעיף4בסעיף4לחוקהעיקרי,במקוםסעיףקטן)ב(יבוא:9ר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,המועצהרשאית,לאחרשנתנהלמבקשהזדמנות ")ב(
לטעוןאתטענותיו,לסרבלתתרישיוןרואהחשבוןלמבקששמתקיימיםבוהתנאים

המנוייםבאותוסעיףקטן,אםמתקייםלגביואחדמאלה:

הואהורשעבעבירהפליליתאובעבירתמשמעתשמפאתמהותה,חומרתה )1(
אונסיבותיהאיןהואראוילשמשרואהחשבון;

קיימותעובדותאחרותשבשלהןאיןלתתלורישיוןרואהחשבוןר" )2(

הוספתסעיף4אאחריסעיף4לחוקהעיקרייבוא:10ר

"מרשםבעלי
רישיונות

המועצהתנהלמרשםשבותרשוםאתכלבעלירישיוןרואה4אר
חשבוןלפיחוקזה;המרשםיהיהפתוחלעיוןהציבורבאתר
האינטרנטשלהמועצה;יושבראשהמועצהיורהעלאופן

הרישוםבמרשםופרטיהרישוםשייכללובור"

החלפתסעיף במקוםסעיף לחוקהעיקרייבוא:11ר

בעלרישיוןישלם,לאיאוחרמ־31בינוארשלכלשנה ר"אגרהשנתית )א(
)בסעיףזה-המועדהקובע(,אגרהשנתיתששיעורהנקבע
בתקנות,אלאאםכןהודיעבכתבלמועצהעדהמועדהקובע
כילאישמשרואהחשבוןבאותהשנה;לאשולמההאגרה

כאמור,ייווספולהתוספותאלה:

שולמההאגרהבתקופהשבין1בפברוארובין )1(
31במרס-% ;

שולמההאגרהאחרי31במרס-% 2; )2(

שולמההאגרהאחריאותהשנהפלוניתתישא, )3(
,)2( בפסקה כאמור תוספתהאגרה תשלום על נוסף
לפי שנקבע, האגרה סכום על הצמדה הפרשי גם
המרכזית הלשכה שמפרסמת לצרכן המחירים מדד
דצמבר בחודש שפורסם המדד מן לסטטיסטיקה,
שקדםלמועדתשלוםהאגרהשלאותהשנהעדהמדד

שפורסםלאחרונהלפניתשלומהבפועלר

לאשילםבעלרישיוןאתהאגרהבעדשנהפלוניתעד )ב(
סעיף להוראות בניגוד הקובע, מהמועד שנים שלוש תום

קטן)א(,תשלחלוהמועצההודעהעלחובתולשלםאתהאגרה,
בסעיף כאמור ההצמדה והפרשי האגרה תוספת בצירוף

קטן)א(;בעלרישיוןשקיבלהודעהכאמור,ישלםאתהסכום
הנקובבהודעהבתוך 4ימיםמיוםקבלתה;לאשילםבעל
רישיוןאתהסכוםבתוךהתקופההאמורה,בלאהצדקסביר,
יראואותוכמישהפראתהוראותחוקזהלענייןסעיף12)2(ר
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איןבהוראותסעיףקטן)ב(כדילפגועבסמכותלגבות )ג(
חובבשלאגרהשנתיתכאמורבסעיףקטן)א(לפיכלדיןר

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,רואהחשבוןאינונדרש )ד(
לשלםאגרהשנתיתבעדהשנהשבהניתןלוהרישיוןר

השררשאילקבועבתקנותשיעוריםשוניםשלאגרה )ה(
שקבע, מאפיינים בהם שמתקיימים חשבון לרואי שנתית
ובכללזהמאפייניםהנוגעיםלמועדקבלתהרישיון,היותם

רואיחשבוןשכיריםוהיותםמעלגילשקבער"

בסעיף6לחוקהעיקרי-12רתיקוןסעיף6

בכלמקום,המילים"בעלתוקף"ו"העוסקבראייתחשבון"-יימחקו; )1(

אחריסעיףקטן)ד(יבוא: )2(

לענייןחוקזה,לאיראואדםשרישיוןרואההחשבוןשלוהותלהכבעל ")ה(
רישיוןר"

הוספתכותרת
פרקד'

אחריסעיף6לחוקהעיקרייבוא:13ר

"פרקד':התאגדותרואיחשבון".

בסעיף6א)א(לחוקהעיקרי-14רתיקוןסעיף6א

)1(,במקוםהסיפההחלבמילים"לפיפקודתהחברות"יבוא"לפיחוק בפסקה )1(
החברות,ולפימסמכיהיסודשלהאיןהגבלהעלאחריותבעליהמניותבה;";

בפסקה)2(,במקום"לפיתזכירה"יבוא"לפימסמכיהיסודשלה"והסיפההחל )2(
במילים"ונקבעבתזכיר"-תימחקר

בסעיף6בלחוקהעיקרי- 1רתיקוןסעיף6ב

בסעיףקטן)א(,במקום"בתזכירה,בתקנותיהאובמסמךאחר"יבוא"במסמכי )1(
היסודשלהאובכלמסמךאחר";

בסעיףקטן)ב(,במקום"נשללממנו"יבוא"בוטל"ר )2(

בסעיף6גלחוקהעיקרי-16רתיקוןסעיף6ג

בכותרתהשוליים,במקום"הפסקה"יבוא"התליה"; )1(

בסעיףקטן)א(,במקום"שתוקףרישיונוהופסק"יבוא"שרישיונוהותלה",במקום )2(
ההתליה",במקום"לפניההפסקה"יבוא"לפני "בתקופת "בתקופתההפסקה"יבוא

ההתליה"ובמקום"במשךההפסקה"יבוא"בתקופתההתליה";

בסעיףקטן)ב(,במקום"שתוקףרישיונוהופסק"יבוא"שרישיונוהותלה"ובמקום )3(
"במשךההפסקה"יבוא"בתקופתההתליה"ר

הוספתכותרת
פרקה'

אחריסעיף6זלחוקהעיקרייבוא:פ1ר

"פרקה':עונשין".

בסעיףפלחוקהעיקרי,במקום"אלףלירות"יבוא"כאמורבסעיף61)א()3(לחוקהעונשין"ר18רתיקוןסעיףפ

הוספתכותרת
פרקו'

אחריסעיףפלחוקהעיקרייבוא:19ר

"פרקו':הוראותמיוחדותלענייןעובדיהמדינהוהגבלהעלתביעתשכר
בעדראייתחשבון".

בסעיף9לחוקהעיקרי,המילים"בעלתוקף"-יימחקו,ובסופויבוא"למעטשכרבעבור20רתיקוןסעיף9
שירותשנתןבתקופהשבההיהבידורישיוןכאמור"ר
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הוספתכותרת
פרקז'

אחריסעיף9לחוקהעיקרייבוא:21ר

"פרקז':אתיקהמקצועיתומשמעת".

בסעיף10לחוקהעיקרי-22רתיקוןסעיף10

בסעיףקטן)ב(,במקום"שרהמשפטים"יבוא"השר"; )1(

סעיףקטן)ג(-בטלר )2(

בסעיף11לחוקהעיקרי-23רתיקוןסעיף11

במקוםכותרתהשולייםיבוא"אתיקהמקצועית"; )1(

בסעיףקטן)א(- )2(

ברישה,במקום"שרהמשפטים"יבוא"השר"; )א(

במקוםפסקה)2(יבוא: )ב(

כלליאתיקהמקצועיתודבריםשישבהםמשוםהתנהגותשאינה )2("
הולמתאתכבודהמקצוע;

כלליםלענייןחובותיהםוזכויותיהםשלרואיחשבון,לרבותמשרד )3(
רואיחשבון,ומתמחיםבקשרלמילויתפקידיהםהמקצועייםר";

סעיףקטן)ג(-בטלר )3(

אחריסעיף11לחוקהעיקרייבוא:24רהוספתסעיף11א

"חוותדעת
מקדימה

רואה11אר של פנייה לפי או מיוזמתה רשאית, המועצה )א(
חשבוןאומתמחה,לתתחוותדעתמקדימהבענייניםאלה

)בסעיףזה-חוותדעתמקדימה(:

חשבון, רואה של אי־תלות או עניינים ניגוד )1(
בהתאםלהוראותלפיסעיף10;

דרךפעולתושלרואהחשבון,בהתאםלהוראות )2(
לפיסעיף11)א()1(;

כלליאתיקהמקצועית,לרבותדבריםשישבהם )3(
המקצוע, כבוד את הולמת שאינה התנהגות משום

בהתאםלהוראותלפיסעיף11)א()2(;

רואי של וזכויותיהם חובותיהם לעניין כללים )4(
חשבוןומתמחים,בהתאםלהוראותלפיסעיף11)א()3(ר

רואהחשבוןאומתמחהרשאילפנותלמועצהבבקשה )ב(
לקבלתחוותדעתמקדימה,באמצעותהיועץהמשפטישל
המועצה;לשםהעברתהפנייהלמועצה,ישמיטממנההיועץ
המשפטישלהמועצה,ככלהאפשר,פרטיםשישבהםכדי

לזהותאתהפונהאוצדדיםשלישייםהנוגעיםבדברר

מישפעלבהתאםלחוותדעתמקדימהלאיראואותו, )ג(
לענייןאותהפעולה,כמישעברעבירתמשמעת,אלאאםכן

פעולתוכאמורלאהיתהסבירהבנסיבותהענייןר

יושבראשהמועצהיורהבדברדרכיהפרסוםשלחוות )ד(
דעתמקדימותשנתנההמועצהלפיהוראותסעיףזהר"

הוספתכותרתאחריסעיף9לחוקהעיקרייבוא:21ר
פרקז'

"פרקז':אתיקהמקצועיתומשמעת".

תיקוןסעיף10בסעיף10לחוקהעיקרי-22ר

בסעיףקטן)ב(,במקום"שרהמשפטים"יבוא"השר"; )1(

סעיףקטן)ג(-בטלר )2(

תיקוןסעיף11בסעיף11לחוקהעיקרי-23ר

במקוםכותרתהשולייםיבוא"אתיקהמקצועית"; )1(

בסעיףקטן)א(- )2(

ברישה,במקום"שרהמשפטים"יבוא"השר"; )א(

במקוםפסקה)2(יבוא: )ב(

כלליאתיקהמקצועיתודבריםשישבהםמשוםהתנהגותשאינה )2("
הולמתאתכבודהמקצוע;

כלליםלענייןחובותיהםוזכויותיהםשלרואיחשבון,לרבותמשרד )3(
רואיחשבון,ומתמחיםבקשרלמילויתפקידיהםהמקצועייםר";

סעיףקטן)ג(-בטלר )3(

הוספתסעיף11אאחריסעיף11לחוקהעיקרייבוא:24ר

"חוותדעת
מקדימה

רואה11אר של פנייה לפי או מיוזמתה רשאית, המועצה )א(
חשבוןאומתמחה,לתתחוותדעתמקדימהבענייניםאלה

)בסעיףזה-חוותדעתמקדימה(:

חשבון, רואה של אי־תלות או עניינים ניגוד )1(
בהתאםלהוראותלפיסעיף10;

דרךפעולתושלרואהחשבון,בהתאםלהוראות )2(
לפיסעיף11)א()1(;

כלליאתיקהמקצועית,לרבותדבריםשישבהם )3(
המקצוע, כבוד את הולמת שאינה התנהגות משום

בהתאםלהוראותלפיסעיף11)א()2(;

רואי של וזכויותיהם חובותיהם לעניין כללים )4(
חשבוןומתמחים,בהתאםלהוראותלפיסעיף11)א()3(ר

רואהחשבוןאומתמחהרשאילפנותלמועצהבבקשה )ב(
לקבלתחוותדעתמקדימה,באמצעותהיועץהמשפטישל
המועצה;לשםהעברתהפנייהלמועצה,ישמיטממנההיועץ
המשפטישלהמועצה,ככלהאפשר,פרטיםשישבהםכדי

לזהותאתהפונהאוצדדיםשלישייםהנוגעיםבדברר

מישפעלבהתאםלחוותדעתמקדימהלאיראואותו, )ג(
לענייןאותהפעולה,כמישעברעבירתמשמעת,אלאאםכן

פעולתוכאמורלאהיתהסבירהבנסיבותהענייןר

יושבראשהמועצהיורהבדברדרכיהפרסוםשלחוות )ד(
דעתמקדימותשנתנההמועצהלפיהוראותסעיףזהר"
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החלפתסעיף12
והוספתסעיפים

12אעד12לב

במקוםסעיף12לחוקהעיקרייבוא: 2ר

רואהחשבוןשעשהאחדמאלהעברעבירתמשמעת:12ר"עבירותמשמעת

התנהגבדרךשאינההולמתאתכבודהמקצוע; )1(

הפרכללמכלליהאתיקההמקצועיתאוהוראהאחרת )2(
מההוראותלפיחוקזה,אוהפרהוראתדיןאחרהמטילהעליו

איסוראוחובהבקשרלביצועתפקידו;

השיגאתרישיונובמצגשווא; )3(

עיסוקו בעת חמורה רשלנות או אחריות חוסר גילה )4(
במקצוע;

הורשעבפסקדיןסופי,ביןבישראלוביןמחוץלישראל, ) (
בעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיהאיןהואראוי

לעסוקבראייתחשבון;

שעליהם באי־תלות פגיעה לתיקון אמצעים נקט לא )6(
הורתהועדתהמשמעתלפיהוראותסעיף12כאר

ולהחליט12ארועדתהמשמעת לדון שתפקידה משמעת ועדת ימנה השר )א(
בעבירותמשמעת)בחוקזה-ועדתמשמעת(ר

ועדתהמשמעתתהיהבתשלושהחבריםוהם: )ב(

מישכשירלהתמנותלשופטביתמשפטמחוזי, )1(
בעלידעבתחוםהחשבונאות,והואיהיהיושבראש

הוועדה;

רואהחשבוןשהואעובדהמדינה,שעסקבראיית )2(
חשבוןשבעשניםלפחות,שימונהלאחרהתייעצותעם

המועצה;

רואהחשבוןשאינועובדהמדינה,שעסקבראיית )3(
חשבוןבשירותלכלשבעשניםלפחות,שמתוכןעסק
כספיים דוחות בפעולותביקורת חמששניםלפחות
ובדוחותמס,שימונהלאחרהתייעצותעםהמועצה;
בפסקהזו,"פעולתביקורת"-כהגדרתהבסעיף4 1)א(

לחוקהחברותר

חברהמועצהלאיכהןכחברועדתהמשמעתר )ג(

השרימנהממלאימקוםלחבריועדתהמשמעתלפי )ד(
הוראותסעיףזהר

הודעותעלמינויחבריועדתהמשמעתועלמינויממלא )ה(
מקוםלחברועדתהמשמעתיפורסמוברשומותר

סייגיםלמינוישל
חברועדתמשמעת

לאימונהלחברועדתהמשמעתמישמתקייםבואחדמאלה:12בר

משמעת, בעבירת או פלילית בעבירה הורשע הוא )1(
שמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיהאיןהואראוילשמש
חברועדתהמשמעתאושביתהמשפטקבעלגביושביצע

עבירהכאמור;
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הוגשונגדוכתבאישוםאוקובלנהבשלעבירהכאמור )2(
בפסקה)1(,וטרםניתןפסקדיןסופיבעניין;

הואעלוללהימצאבמישריןאובעקיפין,באופןתדיר, )3(
במצבשלניגודענייניםביןתפקידוכחברועדתהמשמעת

לביןענייןאישיאותפקידאחרשלו;לענייןזה-

"ענייןאישי",שלחברועדתהמשמעת-לרבותענייןאישי
שלקרובואושלגוףשהואאוקרובוהםבעלישליטה

בו;

"קרוב",שלחברועדתהמשמעת-בןזוג,הורה,הורההורה,
אחאואחות,צאצא,צאצאשלבןזוגובניזוגםשלכל
אחדמאלהאואדםאחרהסמוךעלשולחנו,וכןשותף,

מעבידאועובדשלחברכאמור;

"בעלשליטה"-כלאחדמאלה:מנהלאועובדאחראיבגוף
אוכלמישישלוחלקהעולהעל% בהוןאובזכות

לקבלרווחיםשלאותוגוףר

חברועדתהמשמעתיתמנהלתקופהשלארבעשנים,ורשאי12גרתקופתכהונה
השרלשובולמנותולתקופתכהונהאחתנוספת,וכן,לאחר
הפסקהשלארבעשניםרצופותלפחות,לשובולמנותוללא

יותרמשתיתקופותכהונהנוספותר

תקופת12דרהפסקתכהונה תום לפני לכהן יחדל המשמעת ועדת חבר )א(
כהונתובהתקייםאחדמאלה:

כתב במסירת בוועדה מחברותו התפטר הוא )1(
התפטרותלשר;

הואמונהלחברהמועצהר )2(

התקיימהנסיבהמהנסיבותכמפורטלהלן,יעבירהשר )ב(
אתחברועדתהמשמעתמכהונתו,לפניתוםתקופתהכהונה

ובסמוךלמועדהתקיימותהנסיבה,בהודעהבכתב:

נבצרממנודרךקבעלמלאאתתפקידו; )1(

חדללהתקייםבותנאימהתנאיםלמינויוכאמור )2(
בסעיף12א)ב(;

התקייםבוסייגמהסייגיםהמנוייםבסעיף12ב; )3(

מתקיימותנסיבותמיוחדותשיפורטושבשלהןאין )4(
הואראוילכהןכחברועדתהמשמעתר

כחבר12הרסמכותלסייםדיון כהונתו ותקופת בדיון שהחל המשמעת ועדת חבר
לפי נפסקה או 12ג סעיף הוראות לפי הסתיימה הוועדה
מוסמךלסייםאת )ב()2(,יהיה 12ד)א()1(או הוראותסעיף
הדיוןשהחלבובתוךשישהחודשיםמיוםשהסתיימהאו
נפסקהכהונתו,אלאאםכןראההשרכיישהצדקהלקיצור

התקופהר

הוגשונגדוכתבאישוםאוקובלנהבשלעבירהכאמור )2(
בפסקה)1(,וטרםניתןפסקדיןסופיבעניין;

הואעלוללהימצאבמישריןאובעקיפין,באופןתדיר, )3(
במצבשלניגודענייניםביןתפקידוכחברועדתהמשמעת

לביןענייןאישיאותפקידאחרשלו;לענייןזה-

"ענייןאישי",שלחברועדתהמשמעת-לרבותענייןאישי
שלקרובואושלגוףשהואאוקרובוהםבעלישליטה

בו;

"קרוב",שלחברועדתהמשמעת-בןזוג,הורה,הורההורה,
אחאואחות,צאצא,צאצאשלבןזוגובניזוגםשלכל
אחדמאלהאואדםאחרהסמוךעלשולחנו,וכןשותף,

מעבידאועובדשלחברכאמור;

"בעלשליטה"-כלאחדמאלה:מנהלאועובדאחראיבגוף
אוכלמישישלוחלקהעולהעל% בהוןאובזכות

לקבלרווחיםשלאותוגוףר

חברועדתהמשמעתיתמנהלתקופהשלארבעשנים,ורשאי12גרתקופתכהונה
השרלשובולמנותולתקופתכהונהאחתנוספת,וכן,לאחר
הפסקהשלארבעשניםרצופותלפחות,לשובולמנותוללא

יותרמשתיתקופותכהונהנוספותר

תקופת12דרהפסקתכהונה תום לפני לכהן יחדל המשמעת ועדת חבר )א(
כהונתובהתקייםאחדמאלה:

כתב במסירת בוועדה מחברותו התפטר הוא )1(
התפטרותלשר;

הואמונהלחברהמועצהר )2(

התקיימהנסיבהמהנסיבותכמפורטלהלן,יעבירהשר )ב(
אתחברועדתהמשמעתמכהונתו,לפניתוםתקופתהכהונה

ובסמוךלמועדהתקיימותהנסיבה,בהודעהבכתב:

נבצרממנודרךקבעלמלאאתתפקידו; )1(

חדללהתקייםבותנאימהתנאיםלמינויוכאמור )2(
בסעיף12א)ב(;

התקייםבוסייגמהסייגיםהמנוייםבסעיף12ב; )3(

מתקיימותנסיבותמיוחדותשיפורטושבשלהןאין )4(
הואראוילכהןכחברועדתהמשמעתר

כחבר12הרסמכותלסייםדיון כהונתו ותקופת בדיון שהחל המשמעת ועדת חבר
לפי נפסקה או 12ג סעיף הוראות לפי הסתיימה הוועדה
)ב()2(,יהיהמוסמךלסייםאת 12ד)א()1(או הוראותסעיף
הדיוןשהחלבובתוךשישהחודשיםמיוםשהסתיימהאו
נפסקהכהונתו,אלאאםכןראההשרכיישהצדקהלקיצור

התקופהר
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אי־תלותשלחבר
ועדתהמשמעת

במילויתפקידואיןעלחברועדתהמשמעתמרותזולתמרותו12ור
שלהדיןר

גמוללחברועדת
המשמעתשאינו

עובדהמדינה

חברועדתהמשמעתשאינועובדהמדינהזכאילגמולבעבור12זר
ולפי בסכומים המשמעת, ועדת של בדיוניה השתתפותו

תנאיםשקבעהשרבהסכמתשרהאוצרר

תוגש12חרחוקרותפקידיו חשבון רואה של משמעת עבירת על תלונה )א(
למועצהותתבררבידיעובדהמדינה,שהוארואהחשבוןאו
בעלהשכלהאקדמיתבחשבונאות,שהשרהסמיכולכך)בחוק
זה-חוקר(;לענייןזה,"בעלהשכלהאקדמיתבחשבונאות"
-מישסייםאתחוקלימודיובחוגלחשבונאותבמוסדמוכר
כמשמעותובחוקהמועצהלהשכלהגבוהה,התשי"ח-8 19 ר

חוקריפעללפיהנחיותהתובעויגישלואתממצאי )ב(
בירורוואתתוצאותיור

לשםביצועסמכויותיולפיחוקזהיהיולחוקרהסמכויות )ג(
לפיסעיף2לפקודתהפרוצדורההפלילית)עדות(6,וסעיף3
לפקודההאמורהיחול,בשינוייםהמחויבים,עלחקירהשערך

החוקרר

לחוקרכאמורבסעיףקטן)א(יוסמךרקמישמתקיימים )ד(
בוכלאלה:

משלושה יאוחר לא הודיעה, ישראל משטרת )1(
חודשיםמיוםקבלתפרטיהעובד,כיהיאאינהמתנגדת
בשל לרבות להסמכתומטעמיםשלביטחוןהציבור,

עברוהפלילי;

הואקיבלהכשרהמתאימהבתחוםהסמכויות )2(
שיהיונתונותלולפיסעיףקטן)ג(,כפישהורההשר,

בהסכמתהשרלביטחוןהפנים;

כפישהורה בתנאיכשירותנוספים הואעומד )3(
השר,בהתייעצותעםהשרלביטחוןהפניםר

חוקרלאיעשהשימושבסמכויותהנתונותלולפיסעיף )ה(
קטן)ג(אלאבעתמילויתפקידוובהתקייםשנייםאלה:

הואעונדבאופןגלויתגהמזההאותוואתתפקידו; )1(

ישבידותעודההחתומהבידיהשר,המעידהעל )2(
תפקידוועלסמכויותיושלהחוקר,שאותהיציגעלפי

דרישהר

עובד12טרתובעותפקידיו דין, עורך יהיה המשמעת ועדת לפני התובע )א(
המדינה,שהיועץהמשפטילממשלההסמיכולכךר

ראהתובע,ביןעליסודתלונהשהתבררהבידיחוקרלפי )ב(
הוראותסעיף12חוביןבכלדרךאחרת,כיישראיותלכאורה
לכךשרואהחשבוןעברעבירתמשמעת,יגישנגדוקובלנה
לוועדתהמשמעת,אלאאםכןסברשאיןבהגשתהענייןלציבורר

ס"חהתשי"ח,עמ'191ר  

חוקיא"י,כרךא',עמ')ע(439,)א(פ46ר 6
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)ב(,יודיעעל הגישתובעקובלנהכאמורבסעיףקטן )ג(
הגשתהלמישהוגשהנגדו)בחוקזה-הנקבל(ר

היההתובעסבורשישצורךבכך,ינחהאתהחוקרלבצע )ד(
בירורנוסףר

הוגשהקובלנה,רשאיםהנקבלוסנגורולעייןבכלזמן12ירזכותעיון )א(
סבירבחומרהבירורשבידיהתובעהנוגעלקובלנה)בסעיף

זה-חומרהבירור(,ולהעתיקור

חומר את כראיה המשמעת לוועדת תובע יגיש לא )ב(
סבירה אולסנגורוהזדמנות אםלאניתנהלנקבל הבירור,

לעייןבוולהעתיקו,אלאאםכןהםויתרועלכךבכתבר

לתובע להורות משמעת מוועדת לבקש רשאי נקבל )ג(
להתירלועיוןבחומרשלטענתוהואחומרבירורשלאהועמד

לעיונור

בקשהכאמורבסעיףקטן)ג(תידוןלפנייושבראשועדת )ד(
המשמעתבשבתוכדןיחידר

בעתהדיוןבבקשהכאמורבסעיףקטן)ג(,רשאייושב )ה(
ראשועדתהמשמעתלעייןבחומרשבמחלוקת,אםראהצורך

בכךר

עלהחלטתיושבראשועדתהמשמעתלפיסעיףקטן)ד( )ו(
ניתןלערערבתוך 1ימיםלפניביתהמשפטהמחוזישבתחום

שיפוטויושבתהוועדה,שידוןבערעורבדןיחידר

ג' פרק מהוראות  לגרוע כדי זה סעיף בהוראות אין )ז(
לפקודתהראיות]נוסחחדש[,התשל"א-1פ19פ)להלן-פקודת
הראיות(,אוכדילאפשרעיוןבחומרהבירור,שאי־גילויומותר

אושגילויואסורלפיכלדיןר

השררשאילקבועבתקנותהוראותלענייןדרכיהעיון )ח(
וההעתקהשלחומרהבירור,סדריהדיוןבבקשתנקבללהתיר
לועיוןבחומרשלאהועמדלעיונואובערעורעלהחלטת

יושבראשועדתהמשמעתבבקשהכאמורר

מתלונןזכאילקבלמידעעלהשלבשבונמצאבירור12יארמידעלמתלונן )א(
התלונהשהגישאוהקובלנההקשורהאליה;ואולםלאייכלל
במידעלפיסעיףקטןזהמידעשמסירתואסורהלפיכלדין
אושישבמסירתו,לפישיקולדעתושלהתובע,כדילפגוע

בבדיקתהתלונהאובפרטיותואובשלומושלאדםר

החליטתובעשלאלהגישקובלנהעלעבירתמשמעת )ב(
עליסודתלונתושלאדם,יודיעעלכךלמתלונןבהחלטה

מנומקתר

)ב(,יודיעעל הגישתובעקובלנהכאמורבסעיףקטן )ג(
הגשתהלמישהוגשהנגדו)בחוקזה-הנקבל(ר

היההתובעסבורשישצורךבכך,ינחהאתהחוקרלבצע )ד(
בירורנוסףר

הוגשהקובלנה,רשאיםהנקבלוסנגורולעייןבכלזמן12ירזכותעיון )א(
סבירבחומרהבירורשבידיהתובעהנוגעלקובלנה)בסעיף

זה-חומרהבירור(,ולהעתיקור

חומר את כראיה המשמעת לוועדת תובע יגיש לא )ב(
סבירה אולסנגורוהזדמנות אםלאניתנהלנקבל הבירור,

לעייןבוולהעתיקו,אלאאםכןהםויתרועלכךבכתבר

לתובע להורות משמעת מוועדת לבקש רשאי נקבל )ג(
להתירלועיוןבחומרשלטענתוהואחומרבירורשלאהועמד

לעיונור

בקשהכאמורבסעיףקטן)ג(תידוןלפנייושבראשועדת )ד(
המשמעתבשבתוכדןיחידר

בעתהדיוןבבקשהכאמורבסעיףקטן)ג(,רשאייושב )ה(
ראשועדתהמשמעתלעייןבחומרשבמחלוקת,אםראהצורך

בכךר

עלהחלטתיושבראשועדתהמשמעתלפיסעיףקטן)ד( )ו(
ניתןלערערבתוך 1ימיםלפניביתהמשפטהמחוזישבתחום

שיפוטויושבתהוועדה,שידוןבערעורבדןיחידר

ג' פרק מהוראות  לגרוע כדי זה סעיף בהוראות אין )ז(
לפקודתהראיות]נוסחחדש[,התשל"א-1פ19פ)להלן-פקודת
הראיות(,אוכדילאפשרעיוןבחומרהבירור,שאי־גילויומותר

אושגילויואסורלפיכלדיןר

השררשאילקבועבתקנותהוראותלענייןדרכיהעיון )ח(
וההעתקהשלחומרהבירור,סדריהדיוןבבקשתנקבללהתיר
לועיוןבחומרשלאהועמדלעיונואובערעורעלהחלטת

יושבראשועדתהמשמעתבבקשהכאמורר

מתלונןזכאילקבלמידעעלהשלבשבונמצאבירור12יארמידעלמתלונן )א(
התלונהשהגישאוהקובלנההקשורהאליה;ואולםלאייכלל
במידעלפיסעיףקטןזהמידעשמסירתואסורהלפיכלדין
אושישבמסירתו,לפישיקולדעתושלהתובע,כדילפגוע

בבדיקתהתלונהאובפרטיותואובשלומושלאדםר

החליטתובעשלאלהגישקובלנהעלעבירתמשמעת )ב(
עליסודתלונתושלאדם,יודיעעלכךלמתלונןבהחלטה

מנומקתר

דינימדינתישראל,נוסחחדש18,עמ'421ר פ
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תלונתו יסוד על משמעת עלעבירת קובלנה הוגשה )ג(
שלאדם,יודיעהתובעלמתלונןעלהגשתה;החליטהועדת
ההחלטה; על למתלונן התובע יודיע בקובלנה, המשמעת
התובעימציאהעתקמהחלטתועדתהמשמעתלמתלונן,אלא

אםכןהחליטהועדתהמשמעתאחרת,מטעמיםשיירשמור

הדיוןבוועדת
המשמעת

דיוןמשמעתייתנהלבנוכחותהתובעוהנקבל,אךועדת12יבר )א(
המשמעתרשאיתלנהלדיוןשלאבנוכחותהנקבל,באחדמאלה:

סניגורושלהנקבלהתייצבבמקומו; )1(

הנקבלנעדרמהישיבהבלאסיבהמספקת,לאחר )2(
שהוזהרשאםייעדרבלאסיבהמספקתתהיההוועדה

רשאיתלדוןבעניינושלאבפניור

כן אם אלא סגורות, בדלתיים תדון המשמעת ועדת )ב(
הורתהלקייםאתהדיון,כולואוחלקו,בפומבי;ביקשהנקבל
כיהדיוןיתקייםבפומבי,תקיימוועדתהמשמעתבפומבי,
אלאאםכןהורתה,מטעמיםמיוחדיםשיירשמו,לקייםאת

הדיון,כולואוחלקו,בדלתייםסגורותר

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב(- )ג(

) (12 בסעיף כאמור משמעת בעבירת הדיון )1(
יתקייםבפומבי,אלאאםכןפסקהדיןכאמורבאותו

סעיף,כולואוחלקו,נאסרלפרסום;

המתקיים בדיון נוכח להיות זכאי המתלונן )2(
בדלתייםסגורותבקובלנהשהוגשהעליסודתלונתו,
וכןזכאיהואשאדםהמלווהאותו,לפיבחירתו,יהיה
נוכחעמובדיון,אלאאםכןהחליטהועדתהמשמעת,
מטעמיםמיוחדיםשיירשמו,שלאלאפשראתנוכחותם

בדיון,כולואוחלקו;

מיוחדים מטעמים רשאית, המשמעת ועדת )3(
שיירשמו,לאפשרלאדםאחרשאינוהמתלונן,התובע

אוהנקבללהיותנוכחבדיוןר

עלדיוןבדלתייםסגורותועלדיוןבפומבילפיסעיףזה, )ד(
יחולוההוראותלענייןאיסורפרסוםלפיסעיף0פלחוקבתי
התשמ"ד-81984)להלן-חוקבתי ]נוסחמשולב[, המשפט

המשפט(,בשינוייםהמחויביםר

עלהחלטתועדתהמשמעתלפיסעיףקטן)ב(רשאים )ה(
לערערהנקבלוהתובעכשםשמערעריםעלהחלטתועדת

המשמעתבקובלנה,לפיסעיף12כדר

בדיוןלפניועדתהמשמעתתינתןלנקבלהזדמנותלהשמיע12יגרזכותטיעוןלנקבל
עד כל ולחקור עדים להעיד ראיות, להביא טענותיו, את

שהתייצבלפניועדתהמשמעתר

סדריעבודת
ועדתמשמעת

המנייןהחוקיבישיבותועדתהמשמעתהואכלחבריהר12ידר )א(

החלטותועדתהמשמעתיתקבלוברובקולותחבריהר )ב(
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עלאףהאמורבסעיף12יד)א(,נעדרחברועדתהמשמעת12טורמותבחסר )א(
שאינויושבראשהוועדה,מישיבה,יתקייםהדיוןבאותה
ישיבהלפניחבריהוועדההנוכחים,אםהסכימולכךהצדדים,

אלאאםכןהחליטיושבראשהוועדהלדחותאתהדיוןר

לא )א(, קטן בסעיף כאמור חסר במותב שנערך דיון )ב(
יסתייםאלאלפניועדתהמשמעתבהרכבההמלאר

נבצרמחברועדתהמשמעתשאינויושבראשהוועדה12טזרמותבקטוע )א(
לסייםאתהדיון,יימשךהדיוןעדלסיומולפניחבריהוועדה
האחרים)בסעיףזה-מותבקטוע(אםהסכימולכךהצדדים,
חבר צירוף על הוועדה ראש יושב החליט כן אם אלא
12א)ד( בסעיף כאמור המקום ממלאי מקרב במקומו אחר

שמתקיימיםבואותםתנאיכשירותר

רשאיתועדת )א(, צורףחבראחרכאמורבסעיףקטן )ב(
המשמעתלהמשיךבדיוןמןהשלבשאליוהגיעהבהרכבה
הקודם,אםסברהשלאייגרםעיוותדין,וזאתלאחרשנתנה
לבעליהדיןהזדמנותלטעוןאתטענותיהם;החליטההוועדה
להמשיךבדיון,רשאיתהיאלנהוגבראיותשגבתההוועדה
בהרכבההקודםכאילוגבתהאותןבעצמה,אולחזורולגבותן,

כולןאוחלקןר

החלטהבמותבקטועשנחלקובוהדעותתתקבלעלפי )ג(
דעתושליושבראשועדתהמשמעתר

פסלותחברועדת
המשמעת

תובעאונקבלרשאיםלבקששחברועדתהמשמעת12יזר )א(
יפסולאתעצמומלישבבדיןאםקיימותנסיבותשישבהן

כדיליצורחששממשילמשואפניםבבירורהקובלנהר

לאתישמעבקשהכאמורבסעיףקטן)א(אלאבתחילת )ב(
הדיוןאומידלאחרשנודעולתובעאולנקבלהנסיבותשיש

בהןכדיליצורחששממשיכאמורבאותוסעיףקטןר

נטענהטענתפסלותנגדחברועדתהמשמעת,תחליט )ג(
בהועדתהמשמעתלאלתרולפנישתיתןכלהחלטהאחרתר

עלהחלטתועדתהמשמעתבענייןפסלותרשאיםתובע )ד(
אונקבללערערלפניביתהמשפטהמחוזישבתחוםשיפוטו
יושבתהוועדה,בתוך 1ימיםמיוםהמצאתההחלטה;הוגש
ערעורכאמורתפסיקועדתהמשמעתלדוןבקובלנהעדלמתן

החלטהבערעורר

נמנעמחברועדתהמשמעתלהמשיךלהשתתףבדיוןבשל )ה(
החלטהלפיסעיפיםקטנים)ג(או)ד(,יחולוהוראותסעיף12טזר

סמכויותעזרשל
ועדתהמשמעת

ועדתהמשמעתרשאית,ביוזמתהאולבקשתבעלדין-12יחר )א(

לזמןאדםלבואלפניהכדילהעידאולהציגדבר; )1(

להזהיראולהשביעעד,בהתאםלחוקלתיקוןדיני )2(
הראיות)אזהרתעדיםוביטולשבועה(,התש"ם-91980;

עלאףהאמורבסעיף12יד)א(,נעדרחברועדתהמשמעת12טורמותבחסר )א(
שאינויושבראשהוועדה,מישיבה,יתקייםהדיוןבאותה
ישיבהלפניחבריהוועדההנוכחים,אםהסכימולכךהצדדים,

אלאאםכןהחליטיושבראשהוועדהלדחותאתהדיוןר

לא )א(, קטן בסעיף כאמור חסר במותב שנערך דיון )ב(
יסתייםאלאלפניועדתהמשמעתבהרכבההמלאר

נבצרמחברועדתהמשמעתשאינויושבראשהוועדה12טזרמותבקטוע )א(
לסייםאתהדיון,יימשךהדיוןעדלסיומולפניחבריהוועדה
האחרים)בסעיףזה-מותבקטוע(אםהסכימולכךהצדדים,
חבר צירוף על הוועדה ראש יושב החליט כן אם אלא
12א)ד( בסעיף כאמור המקום ממלאי מקרב במקומו אחר

שמתקיימיםבואותםתנאיכשירותר

רשאיתועדת )א(, חבראחרכאמורבסעיףקטן צורף )ב(
המשמעתלהמשיךבדיוןמןהשלבשאליוהגיעהבהרכבה
הקודם,אםסברהשלאייגרםעיוותדין,וזאתלאחרשנתנה
לבעליהדיןהזדמנותלטעוןאתטענותיהם;החליטההוועדה
להמשיךבדיון,רשאיתהיאלנהוגבראיותשגבתההוועדה
בהרכבההקודםכאילוגבתהאותןבעצמה,אולחזורולגבותן,

כולןאוחלקןר

החלטהבמותבקטועשנחלקובוהדעותתתקבלעלפי )ג(
דעתושליושבראשועדתהמשמעתר

פסלותחברועדת
המשמעת

תובעאונקבלרשאיםלבקששחברועדתהמשמעת12יזר )א(
יפסולאתעצמומלישבבדיןאםקיימותנסיבותשישבהן

כדיליצורחששממשילמשואפניםבבירורהקובלנהר

לאתישמעבקשהכאמורבסעיףקטן)א(אלאבתחילת )ב(
הדיוןאומידלאחרשנודעולתובעאולנקבלהנסיבותשיש

בהןכדיליצורחששממשיכאמורבאותוסעיףקטןר

נטענהטענתפסלותנגדחברועדתהמשמעת,תחליט )ג(
בהועדתהמשמעתלאלתרולפנישתיתןכלהחלטהאחרתר

עלהחלטתועדתהמשמעתבענייןפסלותרשאיםתובע )ד(
אונקבללערערלפניביתהמשפטהמחוזישבתחוםשיפוטו
יושבתהוועדה,בתוך 1ימיםמיוםהמצאתההחלטה;הוגש
ערעורכאמורתפסיקועדתהמשמעתלדוןבקובלנהעדלמתן

החלטהבערעורר

נמנעמחברועדתהמשמעתלהמשיךלהשתתףבדיוןבשל )ה(
החלטהלפיסעיפיםקטנים)ג(או)ד(,יחולוהוראותסעיף12טזר

סמכויותעזרשל
ועדתהמשמעת

ועדתהמשמעתרשאית,ביוזמתהאולבקשתבעלדין-12יחר )א(

לזמןאדםלבואלפניהכדילהעידאולהציגדבר; )1(

להזהיראולהשביעעד,בהתאםלחוקלתיקוןדיני )2(
הראיות)אזהרתעדיםוביטולשבועה(,התש"ם-91980;
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לבקשמביתהמשפטהמחוזישבתחוםשיפוטו )3(
יושבתהוועדהלתתצולפיסעיף13לפקודתהראיות,

לשםגבייתעדות;

לעדים בטלה ושכר ולינה נסיעה דמי לפסוק )4(
שהוזמנולפיסעיףזה,כמולעדשהוזמןלהעידבבית

משפטר

להציגדבר המשמעתמאדםלהעידאו דרשהועדת )ב(
כאמורבסעיףקטן)א()1(והואסירבלעשותכןבלאהצדק
המניחאתדעתהוועדה,רשאיתהיאלצוותעלהבאתולפניה
בזמןשתקבעבצו,ובלבדשהזהירהאותוכיבכוונתהלעשות
כן;עלצוהבאהלפיסעיףקטןזהיחולוההוראותלפיסעיף

3פאלחוקבתיהמשפט,בשינוייםהמחויביםר

הנוגעים זה סעיף לפי בעניינים להחליט הסמכות )ג(
לקובלנהמסוימתנתונהליושבראשועדתהמשמעת,שעה

שהוועדהאינהיושבתבדיןר

מצאהועדתהמשמעתכיהנקבלעברעבירתמשמעת,12יטראמצעימשמעת )א(
האלה מהאמצעים יותר או אחד נגדו לנקוט היא רשאית

)בחוקזה-אמצעימשמעת(:

התראה; )1(

נזיפה; )2(

קנסבסכוםשלאיעלהעלהקנסהקבועבסעיף )3(
61)א()3(לחוקהעונשין;

התלייתרישיוןלתקופהקצובהשלאתעלהעל )4(
חמששנים;

ביטולהרישיוןר ) (

או המשמעת אמצעי סוג לעניין רוב דעת היתה לא )ב(
מידתו,תצורףהדעההמחמירהיותרלדעההמקילההקרובה
אליה;נחלקוהדעותלגביהחומרהשלסוגאמצעיהמשמעת

אומידתו,תכריעדעתיושבראשהוועדהר

מישרישיונובוטללפיהוראותסעיףקטן)א() (,לאיגיש )ג(
בקשהלרישיוןלפנישחלפושבעשניםמיוםביטולהרישיוןר

אמצעימשמעת
על־תנאי

אמצעי12כר נקבל נגד לנקוט המשמעת ועדת החליטה )א(
סעיף הוראות לפי רישיון התליית או קנס של משמעת

)4(,רשאיתהיאלהורותשאמצעיהמשמעת 12יט)א()3(או
האמוריהיה,כולואוחלקו,על־תנאיר

לא )א(, קטן בסעיף כאמור המשמעת ועדת החליטה )ב(
יופעלהתנאיאלאאםכןעברהנקבל,בתוךהתקופהשנקבעה
תעלה ולא משנה תפחת שלא המשמעת, ועדת בהחלטת
עלשלוששנים)בסעיףזה-תקופתהתנאי(אחתמעבירות
המשמעתשנקבעובהחלטתה)בסעיףזה-עבירהנוספת(,
וועדתהמשמעתמצאה,בתוךתקופתהתנאיאולאחריה,

שהנקבלעברעבירהנוספתכאמורר
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תקופתהתנאיתימנהמיוםמתןהחלטתועדתהמשמעת )ג(
בדברנקיטתאמצעימשמעתעל־תנאינגדנקבל,אלאאםכן

הורתהועדתהמשמעתאחרתר

אמצעי נקבל נגד לנקוט המשמעת ועדת החליטה )ד(
משמעתבשלעבירהנוספת,לאיינקטאמצעימשמעתזה

על־תנאיר

נקבלשנקבעלגביואמצעימשמעתעל־תנאי,וועדת )ה(
המשמעתהחליטהלנקוטנגדואמצעימשמעתבשלעבירה
נוספת,תורהועדתהמשמעתעלהפעלתאמצעיהמשמעת
על־תנאי,אלאאםכןהחליטהלהאריךאתתקופתהתנאילפי
הוראותסעיףקטן)ו(;ועדתהמשמעתרשאיתלהורותשהפעלת
אמצעיהמשמעתעל־תנאיתהיהבכפוףלתוצאותהערעורעל

נקיטתאמצעיהמשמעתבשלהעבירההנוספתר

החליטהועדתהמשמעתלנקוטנגדנקבלכאמורבסעיף )ו(
קטן)ה(אמצעימשמעתבשלעבירהנוספת,רשאיתהיא,
במקוםלהפעילאתאמצעיהמשמעתעל־תנאי,להאריךאת
תקופתהתנאיאולחדשהלתקופהנוספתשלאתעלהעל
שנתיים;האריכהועדתהמשמעתאתתקופתהתנאילתקופה
נוספת,לפניתוםתקופתהתנאיהראשונה,תחלהתקופה
ועדת חידשה הראשונה; התנאי תקופת בתום הנוספת
המשמעתאתתקופתהתנאילאחרשתמהתקופתהתנאי
הראשונה,תחלתקופתהתנאיהנוספתמיוםמתןההחלטה,

והכולאלאאםכןהורתהועדתהמשמעתאחרתר

דיוןאוהחלטה
בענייןאי־תלות

כי12כאר נקבל, של בעניינו בדיון המשמעת, ועדת מצאה )א(
מנסיבותהמקרהעולהשנפגעהאי־תלותושלהנקבל,בניגוד
להוראותלפיסעיף10,תצייןזאתבהחלטתהורשאיתהיא
שהוא חשבון רואה הנקבל, שעל האמצעים על להורות
המעסיקשלהנקבלאונושאמשרהבמשרדרואיהחשבון
שבומועסקהנקבל,לנקוטלשםתיקוןהפגיעה;לענייןזה,
"נושאמשרה",במשרדרואיחשבון-שותףאומנהלפעיל
במשרדרואיחשבון,בעלשליטהאודירקטורבחברתרואי
חשבוןאוגורםאחראיבמשרדרואיחשבון;לענייןהגדרה
זו,"גורםאחראיבמשרדרואיחשבון"-לרבותרואהחשבון
האחראיעלצוותשלרואיחשבוןאועלתחוםפעילותמסוים,

במשרדרואיחשבוןר

בטרםתורהועדתהמשמעתעלאמצעיםשעלרואה )ב(
חשבוןשאינוהנקבללנקוטלפיסעיףקטן)א(,תשמעהוועדה

אתרואההחשבוןהאמורר

החלטותאחרות
שלועדת
המשמעת

12יט12כבר בסעיפים האמור על נוסף רשאית, המשמעת ועדת
עד12כא-

תקופתהתנאיתימנהמיוםמתןהחלטתועדתהמשמעת )ג(
בדברנקיטתאמצעימשמעתעל־תנאינגדנקבל,אלאאםכן

הורתהועדתהמשמעתאחרתר

אמצעי נקבל נגד לנקוט המשמעת ועדת החליטה )ד(
משמעתבשלעבירהנוספת,לאיינקטאמצעימשמעתזה

על־תנאיר

נקבלשנקבעלגביואמצעימשמעתעל־תנאי,וועדת )ה(
המשמעתהחליטהלנקוטנגדואמצעימשמעתבשלעבירה
נוספת,תורהועדתהמשמעתעלהפעלתאמצעיהמשמעת
על־תנאי,אלאאםכןהחליטהלהאריךאתתקופתהתנאילפי
הוראותסעיףקטן)ו(;ועדתהמשמעתרשאיתלהורותשהפעלת
אמצעיהמשמעתעל־תנאיתהיהבכפוףלתוצאותהערעורעל

נקיטתאמצעיהמשמעתבשלהעבירההנוספתר

החליטהועדתהמשמעתלנקוטנגדנקבלכאמורבסעיף )ו(
קטן)ה(אמצעימשמעתבשלעבירהנוספת,רשאיתהיא,
במקוםלהפעילאתאמצעיהמשמעתעל־תנאי,להאריךאת
תקופתהתנאיאולחדשהלתקופהנוספתשלאתעלהעל
שנתיים;האריכהועדתהמשמעתאתתקופתהתנאילתקופה
נוספת,לפניתוםתקופתהתנאיהראשונה,תחלהתקופה
ועדת חידשה הראשונה; התנאי תקופת בתום הנוספת
המשמעתאתתקופתהתנאילאחרשתמהתקופתהתנאי
הראשונה,תחלתקופתהתנאיהנוספתמיוםמתןההחלטה,

והכולאלאאםכןהורתהועדתהמשמעתאחרתר

דיוןאוהחלטה
בענייןאי־תלות

כי12כאר נקבל, של בעניינו בדיון המשמעת, ועדת מצאה )א(
מנסיבותהמקרהעולהשנפגעהאי־תלותושלהנקבל,בניגוד
להוראותלפיסעיף10,תצייןזאתבהחלטתהורשאיתהיא
שהוא חשבון רואה הנקבל, שעל האמצעים על להורות
המעסיקשלהנקבלאונושאמשרהבמשרדרואיהחשבון
שבומועסקהנקבל,לנקוטלשםתיקוןהפגיעה;לענייןזה,
"נושאמשרה",במשרדרואיחשבון-שותףאומנהלפעיל
במשרדרואיחשבון,בעלשליטהאודירקטורבחברתרואי
חשבוןאוגורםאחראיבמשרדרואיחשבון;לענייןהגדרה
זו,"גורםאחראיבמשרדרואיחשבון"-לרבותרואהחשבון
האחראיעלצוותשלרואיחשבוןאועלתחוםפעילותמסוים,

במשרדרואיחשבוןר

בטרםתורהועדתהמשמעתעלאמצעיםשעלרואה )ב(
חשבוןשאינוהנקבללנקוטלפיסעיףקטן)א(,תשמעהוועדה

אתרואההחשבוןהאמורר

החלטותאחרות
שלועדת
המשמעת

12יט12כבר בסעיפים האמור על נוסף רשאית, המשמעת ועדת
עד12כא-
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לחייבאתהנקבלבתשלוםהוצאותההליכיםלמדינהאו )1(
למתלונןשעלבסיסתלונתוהוגשההקובלנה,בסכוםשתורה
ושלאיעלהעלסכוםאושיעורשקבעהשר,אםקבע,אם

שוכנעהשניהלאתההגנהשלובאופןטרדניאוקנטרני;

לחייבאתהמתלונןבתשלוםהוצאותההליכיםלמדינה )2(
אולנקבלבסכוםשתורהולאיעלהעלסכוםאושיעורשקבע
השר,אםקבע,אםזוכההנקבלוהוועדהמצאהשהתלונה

הוגשהלשםקנטוראובלאיסוד;

לחייבאתהמדינהבתשלוםהוצאותההגנהלנקבל,אם )3(
זוכההנקבלוהוועדהמצאהשלאהיהיסודלהגשתהקובלנה

אושמתקיימותנסיבותאחרותהמצדיקותזאתר

ביצועחיובים
כספיים

12כב)1(,12כגר סעיף לפי הוצאות בתשלום נקבל של חיוב )א(
ניתנים 12כב)2( סעיף לפי הוצאות מתלונןבתשלום וחיוב
להוצאהלפועלכמופסקדיןשלביתמשפטבענייןאזרחי,
ואולםחיובכאמורלטובתהמדינהייגבהלאוצרהמדינה,
ועלגבייתויחולחוקהמרכזלגבייתקנסות,אגרותוהוצאות,

התשנ"ה- 10199ר

חיובהמדינהבתשלוםהוצאותלפיסעיף12כב)3(,יבוצע )ב(
בדרךשמבצעיםפסקדיןשלביתמשפטבענייןאזרחינגד

המדינהר

ערעורעלהחלטת
ועדתהמשמעת

עלהחלטהשלועדתהמשמעתהמסיימתאתהדיון12כדר )א(
בקובלנהרשאיםהתובעוהנקבללערערלפניביתהמשפט
המחוזישבתחוםשיפוטויושבתהוועדה,בתוך 4ימיםמיום
מתןההחלטה,ואםניתנהההחלטהשלאבמעמדהצדדים-

בתוך 4ימיםמיוםהמצאתהר

החלטהשלועדתהמשמעתהמחייבתמתלונןבתשלום )ב(
הוצאותלפיסעיף12כב)2(,ניתנתלערעורכמופסקדיןשל

ביתמשפטשלוםבענייןאזרחיר

סעיףזה לפי שלביתמשפטמחוזיבערעור פסקדין )ג(
ניתןלערעורלפניביתהמשפטהעליון,אםניתנהלכךרשות
מאתנשיאביתהמשפטהעליוןאומאתשופטאחרשלבית
המשפטהעליוןשנשיאוקבעלכך,אואםניתנהרשותלכך

בגוףפסקהדיןר

עיכובביצועשל
החלטתועדת

המשמעת

איןבהגשתערעורכדילעכבאתביצועהחלטתועדת12כהר )א(
המשמעתשעליההוגשהערעור,אלאאםכןהחליטהועדת
המשמעתאחרת,ואםהוגשערעור-אםהחליטביתהמשפט

שלערעוראחרתר

עלהחלטהשלועדתהמשמעתלפיסעיףזהרשאים )ב(
הנקבלוהתובעלערערכשםשמערעריםעלהחלטתועדת

המשמעתבקובלנה,לפיהוראותסעיף12כדר

ס"חהתשנ"ה,עמ'0פ1ר 10
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פרסוםהחלטות
ועדתהמשמעת
והעמדתןלעיון

הציבור

החליטהועדתמשמעתעלהתליהאוביטולשלרישיון12כור )א(
לפיהוראותסעיף12יט)א()4(או) (,תפרסםאתדברההתליה
הוגש ואם הנקבל, של שמו בציון הביטול,לפיהעניין, או
ערעורעלהחלטהכאמור-גםאתדברהגשתהערעורואת

תוצאותיור

מצאהועדתהמשמעתכיהנקבלעברעבירתמשמעת- )ב(

לעיון הנקבל שם בציון החלטתה את תעמיד )1(
הציבור,ואולםרשאיתהיאלהעמידאתהחלטתהלעיון
הציבורבלאציוןשםהנקבלופרטיםאחריםשישבהם
כדילזהותו)בסעיףזה-פרטיםמזהים(,לאחרששמעה
אתהתובעואתהנקבלושקלהביןהשאראתהפגיעה
בפרטיותושלהנקבלאושלצדשלישי,ואתהצורך

באזהרתהציבור;

מעסיקו נציג את ששמעה לאחר היא, רשאית )2(
שלהנקבל,ובשיםלבלנסיבותהמקרה,להעמידאת
בעת מעסיקו שם בציון גם הציבור לעיון החלטתה
רואי משרד - "מעסיק" זה, לעניין העבירה; ביצוע
החשבוןשבוהנקבלהועסקאוהיהשותףאוחברוכן
כלמעסיקאחר,שאינומשרדרואיחשבון,שהעסיקאת

הנקבלר

החליטהועדתהמשמעתשלאלהטילעלהנקבלאמצעי )ג(
משמעת,תעמידאתהחלטתהלעיוןהציבורבלאציוןפרטים
מזהיםשלהנקבל,ואולםלבקשתהנקבלתפרסםהוועדהאת

החלטתהבציוןפרטיוהמזהיםר

החלטותועדתהמשמעתכאמורבסעיפיםקטנים)ב(ו–)ג( )ד(
לאיועמדולעיוןהציבורכלעודניתןלערערעליהן,ואםהוגש
ערעור-כלעודלאתמוההליכיםבערעור,אלאאםכןהחליט

ביתהמשפטשלערעוראחרתר

עלהחלטתועדתהמשמעתלפיסעיףזהרשאיםהנקבל )ה(
והתובעלערערכשםשמערעריםעלהחלטתועדתהמשמעת

בקובלנה,לפיהוראותסעיף12כדר

החלטותועדתהמשמעתיפורסמוויועמדולעיוןהציבור )ו(
באתרהאינטרנטשלהמועצה;השררשאילקבועדרכיפרסום
נוספותולקבועהוראותלענייןדרכיהעיוןבהחלטותועדת
המשמעת,התקופהשבהיועמדולעיוןואמצעיםשיינקטוכדי
למנוע,ככלהאפשר,אתהעיוןבאינטרנטבפרטיםהמזהים

בתוםהתקופהכאמורר

התליהעדלסיום
ההליכים

הוגשהקובלנהנגדרואהחשבון,והיהלוועדתהמשמעת12כזר )א(
יסודסבירלחשדשהנקבלעברעבירתמשמעת,רשאיתהיא,אם
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עבירה בשל קובלנה הוגשה או אישום כתב הוגש )ב(
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אםראתהשחומרתהענייןאוטובתהציבורמחייבותזאת,
עבירה של בנסיבותיה או בחומרתה במהותה, בהתחשב
כאמור,ולאחרשנתנהלרואההחשבוןהזדמנותלטעוןאת
להגבילו או רישיונו את זמנית להתלות לפניה, טענותיו

לתחומיעיסוקמסוימיםר

סעיפים הוראות לפי הגבלתו או רישיון התליית )ג(
)ב(תעמודבתוקפהעדלמתןפסקדיןסופי )א(או קטנים

בהליךהפליליאוהחלטהסופיתבהליךהמשמעתי,והכול
אלאאםכןהורתההמועצהעלמועדמוקדםיותרלהפסקת

ההתליהר
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רואהחשבוןאולהגבילולתחומיעיסוקמסוימיםאףלפני
שהוגשהנגדוקובלנהלפיחוקזהאולפידיןמשמעתיאחר,
אולפנישהוגשנגדוכתבאישום,אםסברהכיישחשש
ממשילביצועעבירתמשמעתוישבהמשךעיסוקושלרואה
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להורותעלהארכתתקופתההתליהאוההגבלהכאמור
בתקופותנוספותשלאיעלועל30ימיםכלאחת,ובלבד
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)1(,הוחלטשלאלהגיש עלאףהאמורבפסקה )2(
הותלה שבשלה בעבירה  אישום כתב או  קובלנה
הרישיוןאוהוגבל-יפקעתוקףההתליהאוההגבלהר

הוחלטעלהגשתקובלנהאוכתבאישוםבעבירה )3(
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לפיהענייןר

השריקבעבתקנותהוראותלענייןפרסוםדברההתליה )ו(
אוההגבלהלפיסעיףזה,ובכללזהלענייןתקופתהפרסום,

שלאתעלהעלתקופתההתליהאוההגבלהכאמורר
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הותלהרישיונושלרואהחשבוןלפיסעיףזה,והחליטה )ז(
ועדתהמשמעתלהתלותאתרישיונולתקופהקצובהלפי
הוראותסעיף12יט)א()4(,תבואתקופתההתליהלפיסעיףזה

במנייןתקופתההתליהשהטילהועדתהמשמעתכאמורר

סדרידיןודיני
ראיות

השררשאילקבועאתסדריהדיןלפניועדתהמשמעת12כחר )א(
ובערעורלביתהמשפט,לרבותהדרךלהגשתהערעור;כלעוד
לאהותקנותקנותכאמוראובענייןשלאנקבעהלגביוהוראה
בתקנות,תפעלהוועדהבדרךהנראיתלהצודקתומועילה

ביותרר

הנוגעים דין שבסדרי בעניינים להחליט הסמכות )ב(
לקובלנהמסוימת,נתונהליושבראשועדתהמשמעת,שעה

שהוועדהאינהיושבתבדיןר

ועדתהמשמעתאינהכפופהלדיניהראיות,פרטלדינים )ג(
בדברראיותחסויות,אלאאםכןקבעהשרכייחולועלועדת

המשמעתחלקמדיניהראיותכפישיקבער

הממצאיםוהמסקנותבהכרעתהדיןשבפסקדיןחלוט )ד(
אותםכמוכחים יראו הנקבל, את פליליהמרשיע במשפט

בהליךהמשמעתינגדאותונקבלר

דיוןמשמעתי
ודיוןפלילי

בהליכים12כטר או פליליים בהליכים זיכוי או ענישה )א(
משמעתייםעלפידיןאחר,אינםמונעיםנקיטתהליכיםעל
מחדל, או מעשה אותו בשל חשבון רואה נגד זה חוק פי
ונקיטתאמצעימשמעתאוזיכויעלידיועדתהמשמעתבשל
אותומעשהאומחדלאינםמונעיםנקיטתהליכיםפליליים

אוהליכיםמשמעתייםעלפידיןאחרנגדור

נפתחהחקירהפליליתאוהוגשכתבאישוםנגדרואה )ב(
חשבוןבשלמעשהאומחדלהמהווהגםעילהלדיוןלפני
ועדתהמשמעתלפיחוקזה,רשאיתועדתהמשמעתלהפסיק
אתדיוניהעדשתתקבלהחלטהבידיהגורםהמוסמךלכך
שלאלהעמידאתרואההחשבוןלדיןפליליאועדלמתןפסק

דיןסופיבהליךהפלילי,לפיהענייןר

תחולתהשיפוט
המשמעתיעלמי

שחדללהיותרואה
חשבוןועלמי

שרישיונוהותלה

רואהחשבוןשרישיונובוטלימשיךלהיותנתוןלשיפוט12לר )א(
לפניועדתהמשמעתלגבימהשאירעלפניהביטול;לענייןזה,
יראוגםרישיוןשבוטללבקשתושלרואההחשבוןכרישיון

שבוטלר

נתון להיות ימשיך הותלה שרישיונו חשבון רואה )ב(
ועדתהמשמעת בתקופתההתליהלשיפוטמשמעתילפני

לגבימהשאירעלפניההתליהאובמהלכהר

חשבון12לארמשמעתמתמחים רואה רישיון לקבלת ועד התמחותו בתקופת )א(
כפוףמתמחהלכלליהאתיקההמקצועיתולשיפוטהמשמעתי
לפיחוקזה,בשינוייםהמחויביםובשינוייםכמפורטבסעיף

קטן)ב(,וכןיחולועליו,בשינוייםהמחויבים,הוראותאחרות
לפיחוקזההחלותעלרואיחשבוןר
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במנייןתקופתההתליהשהטילהועדתהמשמעתכאמורר

סדרידיןודיני
ראיות

השררשאילקבועאתסדריהדיןלפניועדתהמשמעת12כחר )א(
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עלאףהאמורבסעיף12יט)א(,ועדתהמשמעתרשאית, )ב(
בשלעבירתמשמעת,לנקוטנגדמתמחהאחדאויותרמאמצעי
המשמעתכאמורבפסקאות)1(עד)3(שלאותוסעיף,אולפסול

אותומלקבלרישיוןלתקופהשלאתעלהעלשבעשניםר

מצאהועדתהמשמעתכיישבעבירתהמשמעתשעבר )ג(
המתמחהמשוםהפרתחובותיוכמתמחהאופגיעהבטוהר
הבחינות,תורהלתובע,נוסףעלכלאמצעימשמעתאחר
שהחליטהלנקוטלפיהוראותסעיףקטן)ב(,לפנותלמועצה
שתהיהרשאיתלהורותעלביטולההתמחות,כולהאוחלקה,

אועלביטולבחינה,לפיהענייןר

הפרהשלמשרד
רואיחשבון

ראהתובע,ביןעליסודתלונהשהתבררהבידיחוקר12לבר )א(
כיישראיות דרךאחרת, )ב(,וביןבכל כאמורבסעיףקטן
אחת חשבון רואי משרד לגבי שמתקיימת לכך לכאורה
מהנסיבותהמפורטותלהלן)בסעיףזה-הפרה(,יגישנגדו
קובלנהלוועדתהמשמעת,אלאאםכןסברשאיןבהגשתה
ענייןלציבור,ויודיעעלהגשתהקובלנהלמשרדשנגדוהוגשה:

המשרדהפרהוראתדיןהמטילהעלמשרדרואי )1(
חשבוןחובההקשורהלעיסוקבראייתחשבון;

המשרדהורשעבפסקדיןסופי,ביןבישראלובין )2(
מחוץלישראל,בעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאו

נסיבותיהישלההשלכהעלהעיסוקבראייתחשבוןר

תלונותעלהפרותשלמשרדרואיחשבוןיתבררובידי )ב(
חוקר,ויחולולענייןזההוראותסעיף12חר

עלבירורשלתלונהאוקובלנהנגדמשרדרואיחשבון )ג(
לפיסעיףזהיחולוהוראותסעיפים12יעד12יח,12כבעד

12כו,12כחו־12כט,בשינוייםהמחויביםר

מצאהועדתהמשמעתכימשרדרואיחשבוןשהוגשה )ד(
נגדוקובלנהביצעהפרה,רשאיתהיאלנקוטנגדואחדאו

יותרמאמצעיהמשמעתהאלה:

התראה; )1(

נזיפה; )2(

61)א()4( בסעיף האמור מהקנס ארבעה פי קנס )3(
לחוקהעונשין;

ובשלה מתמחים לאימון נוגעת ההפרה אם )4(
- להתמחות ראוי מקום אינו החשבון רואי משרד
חשבון רואי בידי חדשים מתמחים אימון על איסור
המועסקיםבמשרד,כולםאוחלקם,לתקופהשתקבע
ועדתהמשמעת;לענייןזה,"מתמחהחדש"-מתמחה
שבמועדמתןההחלטההסופיתבקובלנהנגדמשרד
רואיהחשבוןטרםהתחילאתההתמחותאצלרואה

חשבוןבאותומשרדר
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פ 6 ספרהחוקים16פ2,כ"חבאיירהתשע"ח,2018ר ר13

ועדתהמשמעתרשאיתלהורותשאמצעישהחליטה )ה(
או )4(יהיה,כולו )ד()3(או לפיהוראותסעיףקטן להטיל
חלקו,על־תנאיויחולולענייןזההוראותסעיף12כ,בשינויים

המחויביםר"

ביטולסעיפים
13ו־14

סעיפים13ו־14לחוקהעיקרי-בטליםר26ר

הוספתכותרת
פרקח'

לפניסעיף 1לחוקהעיקרייבוא:פ2ר

"פרקח':הוראותשונות".

בסעיףפ1לחוקהעיקרי,במקום"שרהמשפטים"יבוא"השר"ר28רתיקוןסעיףפ1

תחילתםשלסעיפים )ב(ו־12עד12לבלחוקהעיקרי,כנוסחםבחוקזה,וביטולםשל29רתחילה
סעיפים13ו־14לחוקהעיקריכאמורבחוקזה,שנהמיוםפרסומושלחוקזה)להלן-

יוםהתחילה(ר

עלאףהאמורבסעיפים12עד12לבלחוקהעיקרי,כנוסחםבחוקזה,התחילהמועצת30רהוראתמעבר
רואיחשבוןאומישמינתהלכךמביןחבריה,לפנייוםהתחילה,לחקורמקרהשהובא
לידיעתה,כאמורבסעיף12)א(לחוקהעיקריכנוסחוערבהמועדהאמור,ימשיכולחול,
לענייןאותומקרה,הוראותסעיפים12עד14לחוקהעיקריכנוסחוערבהמועדהאמורר

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ד ק ש  ת ל י י א
שרתהמשפטים

ן י ל יב ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת

ועדתהמשמעתרשאיתלהורותשאמצעישהחליטה )ה(
או )4(יהיה,כולו )ד()3(או הוראותסעיףקטן לפי להטיל
חלקו,על־תנאיויחולולענייןזההוראותסעיף12כ,בשינויים

המחויביםר"

ביטולסעיפיםסעיפים13ו־14לחוקהעיקרי-בטליםר26ר
13ו־14

הוספתכותרתלפניסעיף 1לחוקהעיקרייבוא:פ2ר
פרקח'

"פרקח':הוראותשונות".

תיקוןסעיףפ1בסעיףפ1לחוקהעיקרי,במקום"שרהמשפטים"יבוא"השר"ר28ר

תחילתםשלסעיפים )ב(ו־12עד12לבלחוקהעיקרי,כנוסחםבחוקזה,וביטולםשל29ר
סעיפים13ו־14לחוקהעיקריכאמורבחוקזה,שנהמיוםפרסומושלחוקזה)להלן-

יוםהתחילה(ר

תחילה

עלאףהאמורבסעיפים12עד12לבלחוקהעיקרי,כנוסחםבחוקזה,התחילהמועצת30ר
רואיחשבוןאומישמינתהלכךמביןחבריה,לפנייוםהתחילה,לחקורמקרהשהובא
לידיעתה,כאמורבסעיף12)א(לחוקהעיקריכנוסחוערבהמועדהאמור,ימשיכולחול,
לענייןאותומקרה,הוראותסעיפים12עד14לחוקהעיקריכנוסחוערבהמועדהאמורר

הוראתמעבר

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

ד ק ש  ת ל י י א
שרתהמשפטים

ן י ל יב ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת
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