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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

 העעת חוק לשכת עורכי הדין(תיקון מם' 28) (הרכב המועעה הארעית
 והועד המרכזי), התשם״ג-ב200

ף 9(אץ5), תיקון סעיף 9 י (להלן - החוק העיקרי), בסעי רכי הרין, התשב״א-961ו ת עו ב ש  1, בחוק ל
נה חברים״. א ״עשרים ושמו בו שה חברים״ י חמי  במקום ״עשרים ו

ף 9א לחוק העיקרי - תיקון סעיף 9א  2. בסעי

א ״סעיף 9(אץ5)״; ו ב , במקום ״סעיף 9(2)״ י (א)  (ו). בסעיף קטן

; ״ ^ א ) א ״בסעיף 9 בו , במקום ״בסעיף 9(3)״ י ( ד )  (2) בסעיף קטן

ה) - בטל. )  (3) סעיף קטן
ר ב ס י ה ר ב  ד

 בתיקון מם׳ *2 נקבעו הוראות מיוחדות לענין
 הפעלת מחוז הצפון ובסעיף 18(1) לתיקון האמור נקבע כי
 ״הועד המחוזי הראשון של מחוז הצפון ייבחר בבחירות
 לועדים המחוזיים שייערכו לראשונה לאחר פרסומו של
 חוק זה״. בחירות כאמור עתידות להיערך בחודש יוני
 2003 במקביל לבחירות הכלליות למועצה הארצית של

 לשכת עורבי הדין ולראש הלשכה.

 סעיפים בחוק לשכת עורכי הרין (תיקון מם׳ 26),
־3 התש״ם-2000 (סייח התש״ס, עמי 134)  1 ו
 (להלן - תיקון מם׳ 26), תוקן חוק לשכת
 עורכי הדין, התשכ״א-1961 (להלן - החוק), והוסף
 ללשכת עורכי הדין מחוז חדש - מחת הצפון, שתחומו
 אזור שיפוטו של בית המשפט המחוזי בנצרת(סעיף 12(4)

 לחוק).

 ס־ח התשב־א, עמי 178; התשס־ב, עמי 97.
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 תיקון סעיף וו 3. 11בסעיף ^X2) לחוק העיקרי -

א ״16 חברים״; בו  (1) ברישה, במקום ״14 חברים״ י

בוא ״11 חברים״.  (2) בפסקת משנה (ב), במקום ״10 חברים״ י

ף ו לחוק זה יחול על הרבב המועצה ) לחוק העיקרי בנוסחו בסעי 1 0 9 x 5 4  תחולה א) סעיף . (
ל חוק זה. נה לאחר פרסומו ש מו לראשו י ת שיתקי  הארצית, החל בבחירות למועצה הארצי

עד ^ לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה יחול על הרבב הו ב ) ו  (ב) סעיף ו
ל חוק זה. מו לראשונה לאחר פרסומו ש י י שיתקי עד המרכז י, החל בבחירות לו  המרכז

ר ב ס י ה ר ב  ד

- בסעיף 1 להצעת החוק מוצע לתקן את סעיף 9(אא5)
 לחוק, כך שמספר החברים במועצה הארצית שייבחרו על
 ידי כלל חברי הלשכה, יעלה מ־25 ל־28. התיקון המוצע
 יאפשר למספרם הגדל והולך של עורכי הדין לבחור
 בבחירות ישירות שלושה חברים נוספים למועצה

 הארצית.

- בסעיף 3 להצעת החוק מוצע לתקן את סעיף 11(בץ2)
 לחוק, כך שמספר החברים בועד המרכזי שייבחרו על ידי
 חברי המועצה הארצית שאינם נציגי המחתות יעלה
 מ־10 ל־ 11, ומספרם הכולל של החברים בוער המרכזי
 שתבחר המועצה הארצית יעלה מ־14 ל־16 (חבר אחד
 נוסף שיבתרו חברי המועצה הארצית שהם ממחוז הצפון

 וחבר אהד נוסף לאור התיקון המוצע).

 התיקון המוצע יעלה את מספר החברים בועד
 המרכזי ל־17, וישמר בכך את המספר האי זוגי של
 החברים בגוף האמור שהוא הגוף המבצע של הלשכה.

 סעיף 2 י סעיף 9א לחוק, שענינו מילוי מקום
 שהתפנה במועצה הארצית, מפנה
 בסעיפים קטנים (א) ומד) שבו להוראות סעיף 9. מוצע
 • לתקן את ההפניות האמורות ולהתאימן לנוסחו של
 סעיף 9 כיום בעקבות חוק לשבת עורכי הדין(תיקון מם׳

 24), התשנ״ה-1995 (ם;ח התשנ״ה, עמי 189).

 כן מוצע לבטל את סעיף קטן(ה) של סעיף 9א לחוק,
 הקובע לאמור:

 ׳(ה) חבר המועצה הארצית שמינה אותו שר המשפטים
 באמור בסעיף 9(4) ושחדל מכהונתו שלא עקב
 מינויו של אחר תחתיו, ימנה שר המשפטים תחתיו

 חבר אתר.״

 שכן, לפי סעיף 9 לחוק בנוסחו היום בעקבות התיקון
 האמור, שר המשפטים אינו ממנה חברים למועצה

 הארצית.

ף 4 מכיוס שהועד המחוזי הראשון של מחוז  סעי
 הצפון עתיד להיבחר בבחירות הקרובות
 לועדים המחוזיים שייערכו בחודש יוני 2003, מוצע
 לקבוע כי סעיפים 1 ו־3 המוצעים יחולו על הרכב
 המועצה הארצית והועד המרכזי החל בבחירות

 הקרובות למוסדות אלה.
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 סעיפים 9(א) ו־11(ב) לחוק, שמוצע לתקנם
 בסעיפים 1 ו־3 המוצעים, ענינם הרכב המועצה הארצית

 והועד המרכזי של לשכת עורכי הדין.
 סעיף 9(א) לחוק קובע בפסקאות (5) ו ־(6) לאמור:

 ״המועצה הארצית

 9. (א) המועצה הארצית תורכב מאלה:

 (5) עשרים וחמישה חברים שיבחרו חברי
 הלשכה במועד הבחירות לראש הלשכה
 בבחירות כלליות, שוות, יחסיות, חשאיות,

 ישירות וארציות:

 (6) שלושה חברים מכל מחוז, שהם יושב
 ראש הוער המחוזי ושני חברי הלשכה
 הרשומים באותו מחוז שייבחרו על ידי הועד

 המחוזי בבחירות חשאיות.״

 סעיף 11(ב) לחוק קובע בפסקה (2) לאמור:
 ״הועד המרכזי

 11. (ב) הועד המרכזי יורכב מאלה:

 (2) 14 חברים שתבחר המועצה הארצית
 מבין חבריה בדרך הבאה:

 (א) בל שלושה חברי המועצה
 הארצית מכל מחוז, כמפורט בסעיף
 9(אץ6), יבחרו אחד מביניהם להיות

 חבר הועד המרכזי:
 (ב) חברי המועצה הארצית הנותרים
 שאינם נמנים עם המפורטים בסעיף
 9(אץ6) כאמור, יבחרו מביניהם 10
 חברים לועד המרכזי בבחירות שוות,

 יחסיות וחשאיות.״
 בעקבות הוספת מתוז הצפון יעלה מספר נציגי
 המחוזות במועצה הארצית בשלושה ובועד המחוזי

 באחד.

 בדי לא לפגוע באיזון הקיים בין נציגות המחוזות
 לנציגות הכלל ארצית במוסדות אלה, מוצעים התיקונים

 האלה:
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