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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה: 

הצעת חוק רואי חשבון )תיקון מס' 9(, התשע"ז-2017

הוספתכותרת
פרקא'

בחוקרואיחשבון,התשט"ו-11955)תהתן-החוקהעיקרי(,תפניסעיף1יבוא:1ע

"פרק א': הגדרות".

בסעיף1תחוקהעיקרי-2עתיקוןסעיף1

תפניההגדרה"ראייתחשבון"יבוא: )1(

הצעתחוקזונועדהתהסדירמחדשאתנושא  כללי
השיפוטהמשמעתישתרואיחשבוןותהעביראת 
סמכותהשיפוטהמשמעתיממועצתרואיהחשבון)תהתן-
המועצה(תוועדתמשמעתשתפעתכטריבונתמעיןשיפוטי

עצמאיע

12תחוקרואיחשבון,התשט"ו-1955)תהתן- סעיף
נקיטת עת תהחתיט הסמכות את תמועצה מקנה החוק(,
אמצעימשמעת,תאחרהתיךשתחקירההמתבצעבידי

המועצהאומישהתמנהתכךמביןחבריהע

בהתיך מועצה בידי משמעתי שיפוט שת זה מודת
שאופיואינקוויזיטורימעוררקשיים,שכןתמועצהאיןאת
הכתיםהמתאימיםתחקוראתהמקריםהמובאיםתפניהע
ריכוזסמכויותהחקירה,ההחתטהוהאכיפהבידיגוףאחד,
הצדק פני מראית את תשבש כדי בו יש המועצה, הוא
ותהעתותספקותבטוהרההחתטהשמתקבתתובצדקתהע
תכךמצטרףקושישנובעמהעדרושתגורםשישמשתובע
ויביאתפניהמועצה,תצדטיעוניושתהניתוןובאיכוחו,
אתהנימוקיםשמנגדעמצבזההביאתאורךהשניםתנטייה
שת הקותגיאתי אופייה נוכח כן, כמו מקתהע תענישה
המועצה,רביםהמקריםשבהםקייםניגודענייניםביןמי

מחבריהמועצהתביןענייןקונקרטיהמובאתפניהע

יתרעתכן,מדוברבמודתשאינותואםאתהחקיקה
בעתי שת המשמעתי השיפוט את המסדירה החדשה
העיסוק הסדרת חוק תמשת: )ראו מוסדרים מקצועות
במקצועותהבריאות,התשס"ח-ו200)תהתן-חוקהסדרת
העיסוקבמקצועותהבריאות(,חוקהמתווכיםבמקרקעין
,)654 עמ' התשע"ב, )ס"ח התשע"ב-2012 ,)7 מס' )תיקון
התשע"ג-2012 המוסמכים, והטכנאים ההנדסאים וחוק
)תהתן-חוקההנדסאיםוהטכנאיםהמוסמכים(עבחקיקה
חדשהזו,מקובתכיהשיפוטהמשמעתישתבעתיהמקצוע
המוסדרנעשהבידיטריבונתמעיןשיפוטי,עצמאיעההתיך
עצמונושאאופישתהתיךאדברסריהנפתחביוזמתושת

תובעומתנהתבאופןשדומהתהתיךהפתיתיע

תדמיוןביןההתיךהמשמעתיתהתיךהפתיתיהתייחס
ביתהמשפטבעת"עוו/14הוועדהמחוזישתתשכתעורכי

הדין,תת־אביבנ'קובתרפ"דתח)2(211,207)4ו19(:

"תכתיתםשתבתיהדיןהמשמעתייםשתתשכתעורכי
הדיןהיאתדוןבעבירותמשמעתשתעורכי־דין)סעיף62
תחוק(ותהענישעורכי־דין,שהורשעובשתעבירותאתה,

בהתאםתסעיפיםו6ו־69תחוקעבכךבאתידיביטוידווקא
הדמיוןשביןהדיוןהמשמעתיוהדיוןהפתיתי,ואיןתדמותו
שתגי מ' ד"ר זה תעניין )ראה וכתתיו האזרחי הדיון עם
וד"רצ'כהן,סדרהדיןהפתיתי)משוב,תשמ"ב(14(עצודק
ונכוןיהיה,עתכן,תקבועאתסדריהדיןבדיוןהמשמעתי
בהשראתסדריהדיןבהתיךהפתיתי)כמובן,כתעודאתה

תאנקבעובנפרד(ע"

תאורהאמור,מוצעתהחתיףאתההסדרהקבועהיום
בסעיף12תחוקבהסדרעדכניהקובעהוראותבענייןמינוי
ועדתמשמעתוכהונתה,מינויתובעוחוקר-סמכויותיהם
ותפקידם,דרכיהדיוןבוועדתהמשמעתואמצעיהמשמעת
שהוועדהמוסמכתתהטיתעתמישהורשעבעבירתמשמעתע

כמוכן,מוצעתהגדירמחדשאתעבירותהמשמעת,
וזאתבנוסחהמקובתבחקיקההחדשה)ראותדוגמה:סעיף
התשנ"ו-1996)תהתן- במקרקעין, המתווכים 14אתחוק
חוקהמתווכיםבמקרקעין(,סעיף27תחוקהסדרתהעיסוק
במקצועותהבריאות,סעיף16תחוקהסדרתהעיסוקבייצוג
עתידייועצימס,התשס"ה-2005,וסעיף16תחוקשמאי

מקרקעין,התשס"א-2001)תהתן-חוקשמאימקרקעין((ע

תיקונים כמה עוד החוק הצעת כותתת בנוסף,
הנדרשיםתשםעדכוןהוראותבחוקשאינןתואמותאת
דיני ובתחום עיסוק הסדרת בתחום החדשה החקיקה

החברותע

סעיפים 1, 3, 5, 10, 14, 16, 18 ו־24

תאורההצעהתהסדרהמחודשתשתהדיןהמשמעתי
שתרואיחשבון,אשרכרוכהבהוספתמספררבשתהוראות

תחוק,מוצעתחתקאתהחוקתפרקיםע

סעיפים 2, 9)1( ו–)3( ו־17

מוצעתהוסיףתסעיף1תחוקהגדרותהנדרשותתאור
זועביןהשארמוצעתהגדיר התיקוןהמוצעבהצעתחוק
"משרדרואיחשבון"כחברתרואיחשבוןאושותפותרואי
כנוסחו תחוק, 12תב סעיף תצורך נדרש זה חשבוןעמונח
המוצעבסעיף22תהצעתהחוק,הקובעהוראותמשמעת

ייחודיתתענייןמשרדירואיחשבוןע

חשבון" "רואה ההגדרה את תתקן מוצע כן כמו
שבסעיף1תחוק,ותמחוקממנהאתהמיתים"ברתוקף",
תרואה ייחשב החוק תפי שניתן רישיון שבידו שמי כך
חשבון,בתאהתייחסותתתוקףהרישיוןעזאתמאחרשרישיון

ס"חהתשט"ו,עמ'26;התשס"ה,עמ'745ע 1
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""חוקהעונשין"-חוקהעונשין,התשת"ז-21977;

"משרדרואיחשבון"-חברתרואיחשבוןאושותפותרואיחשבון;

"מתמחה"-מתמחהבראייתחשבון;";

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

אחריההגדרה"רואהחשבון"יבוא: )ו(

""שתיטה"-כהגדרתהבחוקניירותערך,התשכ"ח-ו196ו;

"השר"-שרהמשפטים;

"תובע"-כמשמעותובסעיף12ט)א(ע"

הוספתכותרת
פרקב'

אחריסעיף1תחוקהעיקרייבוא:וע

"פרק ב': מועצת רואי חשבון".

בסעיף2תחוקהעיקרי-4עתיקוןסעיף2

בסעיףקטן)א(- )1(

בפסקאות)1(ו–)ו(,במקום"שרהמשפטים"יבוא"השר"; )א(

בפסקה)9(,במקום"ששרהמשפטים"יבוא"שהשר"; )ב(

בפסקה)10(,במקום"שרהמשפטים"יבוא"השר"; )ג(

בסעיףקטן)ב(,במקום"שרהמשפטים"יבוא"השר"ע )2(

הוספתכותרת
פרקג'

אחריסעיףותחוקהעיקרייבוא:5ע

"פרק ג': רישוי".

""חוקהעונשין"-חוקהעונשין,התשת"ז-21977;

"משרדרואיחשבון"-חברתרואיחשבוןאושותפותרואיחשבון;

"מתמחה"-מתמחהבראייתחשבון;";

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

אחריההגדרה"רואהחשבון"יבוא: )ו(

""שתיטה"-כהגדרתהבחוקניירותערך,התשכ"ח-ו196ו;

"השר"-שרהמשפטים;

"תובע"-כמשמעותובסעיף12ט)א(ע"

הוספתכותרתאחריסעיף1תחוקהעיקרייבוא:וע
פרקב'

"פרק ב': מועצת רואי חשבון".

תיקוןסעיף2בסעיף2תחוקהעיקרי-4ע

בסעיףקטן)א(- )1(

בפסקאות)1(ו–)ו(,במקום"שרהמשפטים"יבוא"השר"; )א(

בפסקה)9(,במקום"ששרהמשפטים"יבוא"שהשר"; )ב(

בפסקה)10(,במקום"שרהמשפטים"יבוא"השר"; )ג(

בסעיףקטן)ב(,במקום"שרהמשפטים"יבוא"השר"ע )2(

הוספתכותרתאחריסעיףותחוקהעיקרייבוא:5ע
פרקג'

"פרק ג': רישוי".

תקף הוא ככתת, ותכן, בחידוש, חייב אינו חשבון רואה
ומאפשרתרואהחשבוןתכנותאתעצמובכינויזהותעשות
בכתפעותהשיוחדהתרואהחשבוןעיצויןכיהרישיוןיכות
בחוקע המפורטות העיתות מן באחת יותתה או שיבוטת
רואהחשבוןשרישיונובוטתחדתתהיותרואהחשבון,ותפי
סעיף6תחוקהואאינורשאיתעשותשימושבכינוירואה
חשבוןאותעשותפעותהשיוחדהתרואהחשבוןעתעניין
זהיובהר,כמקובתבעיסוקיםהמוסדריםבדין,כיגםרואה
חשבוןשרישיונוהותתה,אינורשאיתעשותפעותותאשר

יוחדותרואהחשבוןע

תיקוןדומה,שתהשמטתההתייחסותתתוקףהרישיון,
מוצעתערוךבסעיף6תחוק,שתפיורקמישבידורישיוןתפי
החוקיכותתעסוקבראייתחשבון,תכנותאתעצמורואה
חשבון,תחתוםכרואהחשבון,תשמשרואהחשבוןותעשות
פעותותשתראייתחשבוןאשריוחדותרואהחשבון)ראו

סעיף9תהצעתהחוק(ע

תחוק 9 סעיף את דומה באופן תתקן מוצע תבסוף,
שעניינואיסורתתבועשכרבעדראייתחשבוןשנעשתה

מהטעמים ותקבוע בידורישיוןברתוקף, מישאין בידי
הנזכריםתעיתכיהאיסורהאמוריחותעתכתמישאיןבידו
רישיון,בתיהתייחסותתתוקפועכןמוצעתסייגאתהאיסור
במקרהשמדוברבשירותשנתןבעתשהיהבידורישיון)ראו

סעיף17תהצעתהחוק(ע

תיקוניםאתהעותיםבקנהאחדעםהנוסחהמקובת
בחקיקהעדכניתהמסדירהעיסוק,כגוןסעיפים4ו־5תחוק
הסדרתהעיסוקבמקצועותהבריאותוסעיפים20ו־21)ג(

תחוקההנדסאיםוהטכנאיםהמוסמכיםע

סעיפים 4, 19)1(, 20)2()א( ו־25

תהוסיף החוק, תהצעת 2)ו( בסעיף שמוצע, מאחר
תסעיף1תחוקאתההגדרה"השר",מוצעתתקןבהתאם

אתסעיפים10,2)ב(,11)א(ו־17תחוקע

סעיף4תחוקקובעהוראותתענייןמתןרישיון  סעיף 6
רואהחשבוןבידיהמועצהעסעיףקטן)א(שת 
אותוסעיףקובעאתהתנאיםשצריכיםתהתקייםבאדם
כדישיוכתתקבתרישיוןעסעיףקטן)ב(שתהסעיףהאמור

ס"חהתשת"זעמ'226ע 2

ס"חהתשכ"ח,עמ'4ו2ע ו
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בסעיף4תחוקהעיקרי,במקוםסעיףקטן)ב(יבוא:6עתיקוןסעיף4

עתאףהאמורבסעיףקטן)א(,המועצהרשאית,תאחרשנתנהתמבקשהזדמנות ")ב(
תטעוןאתטענותיו,תסרבתתתרישיוןרואהחשבוןתמבקששמתקיימיםבוהתנאים

המנוייםבאותוסעיףקטן,אםמתקייםתגביואחדמאתה:

הואהורשעבעבירהפתיתיתאובעבירתמשמעתשמפאתמהותה,חומרתה )1(
אונסיבותיהאיןהואראוי,תדעתהיועץהמשפטישתהמועצה,תשמשרואהחשבון;

קיימותעובדותאחרותשבשתהןאיןתתתתורישיוןרואהחשבוןע" )2(

אחריסעיף4תחוקהעיקרייבוא:7עהוספתסעיף4א

"מרשםבעתי
רישיונות

המועצהתנהתמרשםשבותרשוםאתכתבעתירישיוןרואה4אע
חשבוןתפיחוקזה;המרשםיהיהפתוחתעיוןהציבורבאתר
האינטרנטשתהמועצה;יושבראשהמועצהיורהעתאופן

הרישוםבמרשםופרטיהרישוםשייכתתובוע"

בסעיף5תחוקהעיקרי-ועתיקוןסעיף5

במקוםסעיףקטן)א1(יבוא: )1(

תאשיתםבעתרישיוןאתהאגרהבעדשנהפתוניתעדתוםשתוששנים ")א1(
ממועדהחיובכאמורבסעיףקטן)א(רישה,תשתחתוהמועצההודעהעתחובתו
תשתםאתהאגרה,בצירוףתוספתהאגרהוהפרשיההצמדהכאמורבאותוסעיף
קטן;בעתרישיוןשקיבתהודעהכאמור,ישתםאתהסכוםהנקובבהודעהבתוך15
ימיםמיוםקבתתה;תאשיתםבעתרישיוןאתהסכוםבתוךהתקופההאמורה,בתא

הצדקסביר,יראובוכמישהפראתהוראותחוקזהתענייןסעיף12)2(ע";

סעיףקטן)ב(-בטת; )2(

קובעכיאם"מצאההמועצהשאיןהמבקשראוימבחינת
אופיותשמשרואהחשבון,רשאיתהיאתסרבתמתןהרשיון
זו, הוראה האמורים"ע התנאים כת בו נתמתאו אם אף
המאפשרתתמועצהתסרבתהעניקרישיוןתמישאינוראוי
מבחינתאופיותשמשבעתרישיון,מנוסחתבצורהארכאית
שאינהתואמתאתהנוסחהמקובתבחקיקהדומהחדשה
)ראותדוגמהסעיף7תחוקשמאימקרקעין(ומוצעעתכן

תהחתיפהבהוראהמעודכנתע

עתפיהמוצע,תוכתהמועצהתסרבתתתרישיוןרואה
חשבוןתמישהורשעבעבירהפתיתיתאובעבירתמשמעת
שמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיהאיןהואראויתשמש
רואהחשבון,וזאתגםאםמתקיימיםבוהתנאיםתמתןרישיון
שבסעיףקטן)א(שתסעיף4תחוקעתשםצמצוםהחשיפה
פרטיותושתמבקש, ושמירהמרביתעת תמרשםהפתיתי
מוצע,כיבהפעתתסמכותזותסתמךהמועצהעתחוותדעתו
שתהיועץהמשפטישתהמועצהאשרתותהיההסמכות
תעייןתשםכךבמרשםהפתיתיעאמנםסעיף6תחוקהמרשם
הפתיתיותקנתהשבים,התשמ"א-1ו19,מעניקאתהסמכות
תקבתמידעמהמרשםתמישמוסמךתתתאתהרישיון,כתומר,
תמועצהעואותםבשתהמאפייניםהייחודייםשתהמועצה
מוצעתעגןבמפורשאתהפרקטיקההמקובתתבהקשרזה
והיאבדיקתהעברהפתיתישתמבקשבידיהיועץהמשפטי

תגוףשמוסמךתתתרישיוןע

רישיון תתת תסרב תוכת שהמועצה מוצע כן, כמו
רואהחשבוןתמישמצאהשקיימותתגביועובדותאחרות
תהעניק נועדה זו הוראה רישיוןע תו תתת אין שבשתהן
סירוב המצדיקים מקרים עם תהתמודד כתים תמועצה
תבקשהתמתןרישיון,אךאינםנופתיםבגדרסעיף4)ב()1(

המוצעוקשהתצפותםמראשע

סעיף 7

מוצעתהוסיףתחוקאתסעיף4אהמוצעותקבועבוכי
המועצהתנהתמרשםשתרואיהחשבון,אשריהיהפתוח
תעיוןהציבורבאתרהאינטרנטשתהמועצהעבמרשםזה
יצוינושמותרואיהחשבון,כךשהציבוריוכתתבדוקאם
אדםהמכנהאתעצמורואהחשבוןהואאכןבעתרישיון
ורשאיתעסוקבראייתחשבוןעעתפיהמוצע,יושבראש
המועצהיקבעהוראותבדבראופןהרישוםבמרשםופרטי

רישוםנוספיםשייכתתובוע

סעיף 8

שנתית אגרה תעניין הוראות קובע תחוק 5 סעיף
שבעתירישיוןמחויביםבתשתומהעסעיףקטן)א1(שתאותו
סעיףקובעכיאם"תאשיתםבעתרשיוןאתהאגרהבעד
שתאחריה, השנה שת מרס חודש תום עד פתונית שנה
תאיהיהרשאיתשמשראשחשבוןכתעודתאשיתםאת

האגרהבעדאותההשנה,כאמורבסעיףקטן)א()4("ע
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בסעיףקטן)ג(,במקום"שרהמשפטים"יבוא"השר"ובמקוםהסיפההחתבמיתה )ו(
"שכירים"יבוא"שמתקיימיםבהםמאפייניםשקבע,ובכתתזהמאפייניםהנוגעיםתמועד

קבתתהרישיון,היותםרואיחשבוןשכיריםוהיותםמעתגיתשקבע"ע

בסעיף6תחוקהעיקרי-9עתיקוןסעיף6

בסעיףקטן)א(,המיתים"בעתתוקף"-יימחקו; )1(

בסעיףקטן)ב(,בכתמקום,המיתים"העוסקבראייתחשבון"-יימחקוובמקום )2(
"רישיוןבעתתוקף"יבוא"רישיון";

בסעיףקטן)ג(,המיתים"בעתתוקף"-יימחקוע )ו(

הוספתכותרת
פרקד'

אחריסעיף6תחוקהעיקרייבוא:10ע

"פרק ד': התאגדות רואי חשבון".

בסעיף6א)א(תחוקהעיקרי-11עתיקוןסעיף6א

)1(,במקוםהסיפההחתבמיתים"תפיפקודתהחברות"יבוא"תפיחוק בפסקה )1(
החברות,התשנ"ט-41999)תהתן-חוקהחברות(,ותפימסמכיהיסודשתהאיןהגבתה

עתאחריותבעתיהמניותבה";

בפסקה)2(,במקום"תפיתזכירה"יבוא"תפימסמכיהיסודשתה"והסיפההחת )2(
במיתים"ונקבעבתזכיר"-תימחקע

בסעיף6בתחוקהעיקרי-12עתיקוןסעיף6ב

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

בסעיףקטן)ב(,במקום"נשתתממנו"יבוא"בוטת"ע )2(

בסעיף6גתחוקהעיקרי-ו1עתיקוןסעיף6ג

בכותרתהשותיים,במקום"הפסקה"יבוא"התתיה"; )1(

בסעיףקטן)ג(,במקום"שרהמשפטים"יבוא"השר"ובמקוםהסיפההחתבמיתה )ו(
"שכירים"יבוא"שמתקיימיםבהםמאפייניםשקבע,ובכתתזהמאפייניםהנוגעיםתמועד

קבתתהרישיון,היותםרואיחשבוןשכיריםוהיותםמעתגיתשקבע"ע

תיקוןסעיף6בסעיף6תחוקהעיקרי-9ע

בסעיףקטן)א(,המיתים"בעתתוקף"-יימחקו; )1(

בסעיףקטן)ב(,בכתמקום,המיתים"העוסקבראייתחשבון"-יימחקוובמקום )2(
"רישיוןבעתתוקף"יבוא"רישיון";

בסעיףקטן)ג(,המיתים"בעתתוקף"-יימחקוע )ו(

הוספתכותרתאחריסעיף6תחוקהעיקרייבוא:10ע
פרקד'

"פרק ד': התאגדות רואי חשבון".

תיקוןסעיף6אבסעיף6א)א(תחוקהעיקרי-11ע

)1(,במקוםהסיפההחתבמיתים"תפיפקודתהחברות"יבוא"תפיחוק בפסקה )1(
החברות,התשנ"ט-41999)תהתן-חוקהחברות(,ותפימסמכיהיסודשתהאיןהגבתה

עתאחריותבעתיהמניותבה";

בפסקה)2(,במקום"תפיתזכירה"יבוא"תפימסמכיהיסודשתה"והסיפההחת )2(
במיתים"ונקבעבתזכיר"-תימחקע

תיקוןסעיף6בבסעיף6בתחוקהעיקרי-12ע

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

בסעיףקטן)ב(,במקום"נשתתממנו"יבוא"בוטת"ע )2(

תיקוןסעיף6גבסעיף6גתחוקהעיקרי-ו1ע

בכותרתהשותיים,במקום"הפסקה"יבוא"התתיה"; )1(

מניעהשתרואהחשבוןמהאפשרותתעסוקבתחום
עיסוקוהיאסנקציהחמורהבמיוחד,וישבהכדיתפגוע
בחופשהעיסוקשתובמידהשחורגתמגבותהסבירעתפיכך
מוצעתהחתיףהוראהזובהוראהמידתיתיותרשתפיהרואי
חשבוןשתאשיתמואגרהבמועדיקבתוהתראהשתעניק
תוספת בצירוף האגרה, תתשתום נוספים ימים 15 תהם
האגרה)תפיהמדרגותשבסעיףקטן)א()1(עד)4(שתסעיף5
תחוק(והפרשיההצמדהערואהחשבוןשקיבתהתראהותא
שיתםאתהסכוםהנקובבהבמועד,יראואותוכמישעבר
עבירתמשמעת)ראודבריההסברתסעיף12כנוסחוהמוצע

בסעיף22תהצעתהחוק(ע

עודמוצעתבטתאתסעיףקטן)ב(שתסעיף5תחוק,
שתפיו"בעתרשיוןרשאיתשמשרואהחשבון,בתיתשתום
האגרההשנתית,עדסוףהשנהשבהניתןתוהרשיון"שכן,
האפשרות תבין האגרה תשתום בין תנתק מוצע כאמור,

תעסוקבמקצועע

תבסוף,מוצעתתקןאתסעיףקטן)ג(שתהסעיףהאמור,
אשרמסמיךאתשרהמשפטים)תהתן-השר(תקבועאגרות
שונותתרואיחשבוןשהםשכיריםותרואיחשבוןשגיתם

עותהעת70,ותהרחיבאתסמכותהשרכךשיוכתתקבוע
מועד כגון שונים, מאפיינים בשת שונה אגרה שיעור
מעת והיותו שכיר, היותו החשבון, רואה שת ההסמכה

תגיתמסויםשקבעהשרע

סעיף 9)2(

מוצעתתקןאתסעיף6)ב(תחוקשעניינוייחודהתואר,
כך חשבון" בראיית "העוסק המיתים את ממנו ותמחוק
שת מקרה בכת תחות התואר ייחוד תעניין שההוראה
תתייחס ותא חשבון, רואה בתואר שימוש או התחזות
תהיבטשתהעיסוקבראייתחשבוןעכמוכןמוצע,מהטעמים
החוק, תהצעת ו–)ו( )1(9 תסעיף ההסבר בדברי כמפורט

תמחוקמסעיף6)ב(תחוקאתההתייחסותתתוקףהרישיוןע

סעיפים 11 ו־12

סעיפים6או־6בתחוקקובעיםהוראותבענייןעיסוק
בעתשפקודת אתהנקבעו חשבוןעהוראות בחברתרואי
בתוקף, היתה התשמ"ג-וו19, חדש[, ]נוסח החברות
תצורך הנדרשים תיקונים כמה בהן תערוך כעת ומוצע
התאמתןתהוראותחוקהחברות,התשנ"ט-1999)תהתן-

חוקהחברות(ע
ס"חהתשנ"ט,עמ'9ו1ע 4
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בסעיףקטן)א(,במקום"שתוקףרישיונוהופסק"יבוא"שרישיונוהותתה",במקום )2(
"בתקופתההתתיה",במקום"תפניההפסקה"יבוא"תפני "בתקופתההפסקה"יבוא

ההתתיה"ובמקום"במשךההפסקה"יבוא"במשךתקופתההתתיה";

בסעיףקטן)ב(,במקום"שתוקףרישיונוהופסק"יבוא"שרישיונוהותתה"ובמקום )ו(
"במשךההפסקה"יבוא"במשךתקופתההתתיה"ע

הוספתכותרת
פרקה'

אחריסעיף6זתחוקהעיקרייבוא:14ע

"פרק ה': עונשין"

במקוםסעיף7תחוקהעיקרייבוא:15עתיקוןסעיף7

מישעסקבראייתחשבון,שימשרואהחשבוןאועשה7ע"עונשין )א(
פעותהשהתייחדהבחיקוקתרואהחשבון,בתארישיון,בניגוד
קטן בסעיף )ג(,דינו-קנסכאמור 6)א(או תהוראותסעיף

61)א()ו(תחוקהעונשיןע

מישהתחזהתרואהחשבון,השתמשבתואראוכינוי )ב(
העתותיםתיצוררושםשהוארואהחשבוןאוחתםכרואה
חשבון,בתארישיון,בניגודתהוראותסעיף6)ב(,דינו-מאסר
תחוק 61)א()ו( קטן בסעיף כאמור קנס או חדשים שישה

העונשיןע"

הוספתכותרת
פרקו'

אחריסעיף7תחוקהעיקרייבוא:16ע

 "פרק ו': הוראות מיוחדות לעניין עובדי מדינה והגבלה על תביעת שכר
בעד ראיית חשבון".

בסעיף9תחוקהעיקרי,המיתים"בעתתוקף"-יימחקו,ובסופויבוא"תמעטשכרבעבור17עתיקוןסעיף9
שירותשנתןבתקופהשבההיהבידורישיוןכאמור"ע

הוספתכותרת
פרקז'

אחריסעיף9תחוקהעיקרייבוא:ו1ע

"פרק ז': משמעת".

סעיף 13

סעיף6גתחוקעניינומגבתותעתהשתתפותבחברה
שתרואהחשבוןשרישיונוהופסקעהפסקתתוקףהרישיון
היאאחדמאמצעיהמשמעתשהמועצהמוסמכתהיום
12)ב()ו(תחוק(עתאור תהטיתעתרואהחשבון)ראוסעיף
החתפתושתהסדרהמשמעתהקייםהיוםבחוק,כמוצע
בסעיף22תהצעתהחוק,בהסדרעדכנישבמסגרתותהיה
תוועדתהמשמעת,ביןהשאר,סמכותתהתתותאתרישיונו
שתרואהחשבון)ראוסעיף12יט)א()4(המוצע(,וזאתחתף
הפסקתהרישיוןתפיההסדרהקיים,מוצעתתקןבהתאם

אתההתייחסותתאמצעימשמעתזהבסעיף6גתחוקע

סעיף 15

מוצעתהחתיףאתנוסחושתסעיף7תחוקשתשונו:
"העוברעתהוראהמהוראותסעיף6,דינו-מאסרששה
חדשיםאוקנסאתףתירותאושניהענשיםכאחד"עהסעיף
בנוסחוהקייםתאנותןמענהתצורךבהבחנהביןשניסוגי

העבירותעתהוראותסעיף6תחוקוקובעעונשזההתעבירה
החמורהיותרשתהתחזות)תפיסעיףקטן)ב((ותעבירותשת

הסגתגבותהמקצוע)תפיסעיפיםקטנים)א(ו–)ג((ע

מוצעעתכןתקבועשדינושתהעוברעבירהשתהסגת
גבותהמקצוע,כתומרעבירהעתהוראותסעיף6)א(או)ג(
תחוק,יהיהקנסכאמורבסעיףקטן61)א()ו(תחוקהעונשין,
הסכום בתבד; העונשין(, חוק - )תהתן התשת"ז-1977
חדשיםע שקתים 00ו,75 עת היום עומד זה תקנס המרבי
זאת,תהבדיתמהעונששאפשרתהשיתעתמישעוברעת
הוראותסעיף6)ב(תחוק-העבירההחמורהיותר-היא

עבירתההתחזות,שיכתותגםמאסרשישהחודשיםע

ההפניהתקנסהקבועבסעיף61)א()ו(תחוקהעונשין
במקוםהקנסהקבועכיום-אתףתירות,ובמקוםנקיבת
סכוםקנסאחר,תייתראתהצורךבהוצאתצוויםעתיים

מעדכניםתסכוםהקנסע
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בסעיף10תחוקהעיקרי-19עתיקוןסעיף10

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

סעיףקטן)ג(-בטתע )2(

בסעיף11תחוקהעיקרי-20עתיקוןסעיף11

במקוםכותרתהשותייםיבוא"אתיקהמקצועית"; )1(

בסעיףקטן)א(- )2(

ברישה,במקום"שרהמשפטים"יבוא"השר"; )א(

במקוםפסקה)2(יבוא: )ב(

כתתיאתיקהמקצועית; )2("

ומתמחים חשבון רואי שת וזכויותיהם חובותיהם תעניין כתתים )ו(
בקשרתמיתויתפקידיהםהמקצועייםע";

סעיףקטן)ג(-בטתע )ו(

אחריסעיף11תחוקהעיקרייבוא:21עהוספתסעיף11א

רואה11אע"חוותדעתמקדימה שת פנייה תפי או מיוזמתה רשאית, המועצה )א(
חשבוןאומתמחה,תתתחוותדעתמקדימהבענייניםאתה

)בסעיףזה-חוותדעתמקדימה(:

חשבון, רואה שת אי־תתות או עניינים ניגוד )1(
בהתאםתהוראותתפיסעיף10;

דרךפעותתושתרואהחשבון,בהתאםתהוראות )2(
תפיסעיף11)א()1(;

תיקוןסעיף10בסעיף10תחוקהעיקרי-19ע

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

סעיףקטן)ג(-בטתע )2(

תיקוןסעיף11בסעיף11תחוקהעיקרי-20ע

במקוםכותרתהשותייםיבוא"אתיקהמקצועית"; )1(

בסעיףקטן)א(- )2(

ברישה,במקום"שרהמשפטים"יבוא"השר"; )א(

במקוםפסקה)2(יבוא: )ב(

כתתיאתיקהמקצועית; )2("

ומתמחים חשבון רואי שת וזכויותיהם חובותיהם תעניין כתתים )ו(
בקשרתמיתויתפקידיהםהמקצועייםע";

סעיףקטן)ג(-בטתע )ו(

הוספתסעיף11אאחריסעיף11תחוקהעיקרייבוא:21ע

רואה11אע"חוותדעתמקדימה שת פנייה תפי או מיוזמתה רשאית, המועצה )א(
חשבוןאומתמחה,תתתחוותדעתמקדימהבענייניםאתה

)בסעיףזה-חוותדעתמקדימה(:

חשבון, רואה שת אי־תתות או עניינים ניגוד )1(
בהתאםתהוראותתפיסעיף10;

דרךפעותתושתרואהחשבון,בהתאםתהוראות )2(
תפיסעיף11)א()1(;

סעיפים 19)2( 20)3(

שת עבירות קובעים תחוק ו־11)ג( 10)ג( סעיפים
סעיף תפי המקצועע כבוד את הותמת שאינה התנהגות
10)ג(תחוק"רואהחשבוןשעברעתהוראותסעיףזהייאשם
בהתנהגותשאינההותמתאתכבודהמקצוע"עסעיף11)ג(
תחוקקובעכי"רואהחשבוןשפעתבניגודתתקנותשנקבעו
כאמור המנחים תקווים בניגוד או )א( קטן סעיף תפי
בסעיףקטן)ב(יאשםבהתנהגותשאינההותמתאתכבוד
המקצוע"עמאחרשמוצע,בסעיף22תהצעתהחוק,תהגדיר
מחדשאתעבירותהמשמעת,וביןהשארתקבועעבירה
שתהתנהגותבדרךשאינההותמתאתהמקצוע,וכןתקבוע
שהפרהשתהוראהמההוראותתפיהחוקתהווהעבירת
משמעת,העבירותהקבועותהיוםבסעיפים10)ג(ו־11)ג(

תחוקמתייתרותומוצעתבטתןע

סעיף 20)2()ב(

בתקנות, תקבוע השר מסמיךאת תחוק 10)ב( סעיף
תענייןהאיסורהקבועבסעיף10)א(תחוקעתניגודעניינים
אופגיעהבאי־תתות-אשרהפרתונחשבתתהתנהגות
שאינההותמתאתכבודהמקצוע-נסיבותשיראואותן
עתותה או עניינים ניגוד תהיווצר עתות שבהן כנסיבות

תהיגרםפגיעהבאי־תתותשתרואהחשבוןע

סעיף11)א()2(תחוקמסמיךאתהשרתקבוע"דברים,
10,שישבהםמשוםהתנהגות בנוסףעתהאמורבסעיף

שאינההותמתאתכבודהמקצוע"ע

22תהצעתהחוק, נוכחהתיקוניםהמוצעיםבסעיף
ובהםהקביעהשהפרתהוראותתפיהחוקתהווהעבירת
תקבוע ומוצע זו הוראה מתייתרת עצמאית, משמעת
תחתיההוראותשתפיהןיוסמךהשרתקבועכתתיאתיקה
מקצועיתוכתתיםבענייןחובותוזכויותשתרואיחשבון
תחוק 14כט בסעיף קיימת דומה הוראה ומתמחיםע
מקרקעיןע שמאי תחוק 15 ובסעיף במקרקעין המתווכים
יצוייןכיבהתאםתהוראותסעיף12תאהמוצע,כפופיםגם

מתמחיםבראייתחשבוןתכתתיהאתיקהע

סעיף 21

מוצעתהסמיךאתהמועצהתתתחוותדעתמקדימה
וכתתי פעותה דרכי ואי־תתות, עניינים ניגוד בעניין
ההתנהגותשתרואיחשבוןומתמחיםבראייתחשבון,זאת
בדומהתסמכותהנתונההיוםתוועדותהאתיקה)הארצית
60אתחוק והמחוזית(שתתשכתעורכיהדין)ראו:סעיף
תשכת חוק - )תהתן התשכ"א-1961 הדין, עורכי תשכת

עורכיהדין((ע
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תעניין כתתים או מקצועית אתיקה כתתי )ו(
ומתמחים, חשבון רואי שת וזכויותיהם חובותיהם
בהתאםתהוראותתפיסעיף11)א()2(או)ו(,תפיהענייןע

רואהחשבוןאומתמחהרשאיתפנותתמועצהבבקשה )ב(
תקבתתחוותדעתמקדימה,באמצעותתובע;תצורךהעברת
הפנייהתמועצה,ישמיטממנההתובע,ככתהאפשר,פרטים
שישבהםכדיתזהותאתהפונהאוצדדיםשתישייםהנוגעים

בדברע

מישפעתבהתאםתחוותדעתמקדימהתאיראואותו, )ג(
תענייןאותהפעותה,כמישעברעבירתמשמעת,אתאאםכן

פעותתוכאמורתאהיתהסבירהבנסיבותהענייןע

יושבראשהמועצהיורהבדברדרכיהפרסוםשתחוות )ד(
דעתמקדימותשנתנההמועצהתפיהוראותסעיףזהע"

החתפתסעיף12
והוספתסעיפים

12אעד12תב

במקוםסעיף12תחוקהעיקרייבוא:22ע

רואהחשבוןשעשהאחדמאתהעברעבירתמשמעת:12ע"עבירותמשמעת

התנהגבדרךשאינההותמתאתהמקצוע; )1(

הפרכתתמכתתיהאתיקההמקצועיתאוהוראהאחרת )2(
מההוראותתפיחוקזה,אוהפרהוראתדיןאחרהמטיתהעתיו

איסוראוחובהבקשרתביצועתפקידו;

השיגאתרישיונובמצגשווא; )ו(

היום הנתונה הסמכות את תהעביר מוצע כאמור,
תמועצהתדוןבעבירותמשמעתשתרואיהחשבון,תוועדת
משמעתעעםהעברתתפקידזהשתהמועצהתגוףחדש,
מוצעשהמועצהתמתאתפקידחדשבתחוםהאתיקהשת
רואיהחשבוןומתמחים,אשרבמסגרתויהיהניתןתעשות
שימושבמומחיותשתחבריהמועצהובניסיונםבתחוםע
חוותדעתאתהישמשוכתיתכתתרואיהחשבוןבעיסוקם

ויסייעובפיתוחדיניהאתיקהשתמקצועראייתהחשבוןע

עםזאת,ועתרקעהעיקרוןשתפיושיפוטשתרואי
חשבוןייעשהרקבידיגוףבתתיתתוי,מוצעכיחוותהדעת
שתהמועצהיינתנותרואיחשבוןבאופןאנונימיעכךגם
יהיהניתןתהבטיחשתאייווצרוניגודיענייניםביןחברי
המועצהתביןרואיהחשבוןהפוניםתקבתתחוותהדעתע
מתמחים או חשבון רואי שת בקשות כי בהתאם,מוצע
באמצעות ייעשו כאמור מקדימות דעת חוות תקבתת
התובעתפניועדתהמשמעת)ראודבריההסברתסעיף12ט
המוצעתענייןמינויושתהתובעותפקידיו(,אשריעביראת

הבקשהתמועצהתוךהשמטתפרטיםמזהיםככתהניתןע

תוועדת קובתנה מהגשת הגנה תהקנות מוצע עוד
המשמעתתרואהחשבוןותמתמחהשפעתובהתאםתחוות
דעתמקדימהשתהמועצהעזאתבתנאישהסתמכותםעת
אותהחוותדעתמקדימהנעשתהבתוםתבוהיתהסבירה

בנסיבותהענייןע

סעיף 22 - כללי

סעיף12תחוקמסמיךאתהמועצהתחקורבהתנהגות
רואהחשבון,ואםמצאהשהתנהגהתנהגותשאינההותמת
אתכבודהמקצועאושהורשעבעבירהשישעמהקתון,
המשמעת מאמצעי אחד את עתיו תהטית היא רשאית
דברי שת הכתתי בחתק תעית כאמור בסעיףע המפורטים
ההסבר,מוצעתהחתיףהסדרזהבהסדרשתשיפוטמשמעתי
בהתיךאדברסרי,תפניועדתמשמעתבתתיתתויהעתפיכך,
מוצעתהחתיףאתסעיף12תחוקותהוסיףתחוקאתסעיפים
12אעד12תבשהוראותיהםקובעותהסדרמשמעתכאמורע

לסעיף 12 כנוסחו המוצע

מוצעתהגדירמחדשאתעבירותהמשמעתבהתאם
התנהגות הן: ואתה בתחום, עדכנית בחקיקה תמקובת
בדרךשאינההותמתאתהמקצוע)פסקה)1((;הפרתכתת
מכתתיהאתיקההמקצועיתאוהוראהמהוראותחוקרואי
חשבוןאוההוראותשנקבעומכוחואוהפרתהוראותדין
בקשר חובה או איסור חשבון רואה עת המטיתות אחר
)2((;השגתרישיוןראייתחשבון תביצועתפקידו)פסקה
במצגשווא)פסקה)ו((;חוסראחריותאורשתנותחמורה
בעתהעיסוקבראייתחשבון)פסקה)4((;והרשעהבעבירה
שמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיהאיןהנאשםראוי
תשמשרואהחשבוןאוהרשעהבעבירהשישתההשתכה
עתהעיסוקבראייתחשבון)פסקה)5((עבנוסף,מוצעתקבוע,
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עיסוקו בעת חמורה רשתנות או אחריות חוסר גיתה )4(
במקצוע;

הורשעבפסקדיןסופי,ביןבישראתוביןמחוץתישראת, )5(
בעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיהאיןהואראוי
תעסוקבראייתחשבוןאובעבירהשישתההשתכהעתעיסוקו;

שעתיהם באי־תתות פגיעה תתיקון אמצעים נקט תא )6(
הורתהועדתהמשמעתתפיהוראותסעיף12כאע

ותהחתיט12אעועדתהמשמעת תדון שתפקידה משמעת ועדת ימנה השר )א(
בעבירותמשמעת)בחוקזה-ועדתמשמעת(ע

ועדתהמשמעתתהיהבתשתושהחבריםוהם: )ב(

מישכשירתהתמנותתשופטביתמשפטמחוזי, )1(
בעתידעבתחוםהחשבונאות,והואיהיהיושבראש

הוועדה;

רואהחשבוןשהואעובדהמדינה,שעסקבראיית )2(
אשרימונהתאחר חשבוןבמשךשבעשניםתפחות,

התייעצותעםהמועצה;

רואהחשבוןשאינועובדהמדינה,שעסקבראיית )ו(
חשבוןבמשךשבעשניםתפחות,שמתוכןעסקבמשך
חמששניםתפחותבפעותותביקורתדוחותכספיים,
בפסקה המועצה; עם התייעצות תאחר ימונה אשר
זו,"פעותתביקורת"-כהגדרתהבסעיף154)א(תחוק

החברותע

חברהמועצהתאיכהןכחברועדתהמשמעתע )ג(

השרימנהממתאימקוםתחבריועדתהמשמעתתפי )ד(
הוראותסעיףזהע

עיסוקו בעת חמורה רשתנות או אחריות חוסר גיתה )4(
במקצוע;

הורשעבפסקדיןסופי,ביןבישראתוביןמחוץתישראת, )5(
בעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיהאיןהואראוי
תעסוקבראייתחשבוןאובעבירהשישתההשתכהעתעיסוקו;

שעתיהם באי־תתות פגיעה תתיקון אמצעים נקט תא )6(
הורתהועדתהמשמעתתפיהוראותסעיף12כאע

ותהחתיט12אעועדתהמשמעת תדון שתפקידה משמעת ועדת ימנה השר )א(
בעבירותמשמעת)בחוקזה-ועדתמשמעת(ע

ועדתהמשמעתתהיהבתשתושהחבריםוהם: )ב(

מישכשירתהתמנותתשופטביתמשפטמחוזי, )1(
בעתידעבתחוםהחשבונאות,והואיהיהיושבראש

הוועדה;

רואהחשבוןשהואעובדהמדינה,שעסקבראיית )2(
אשרימונהתאחר חשבוןבמשךשבעשניםתפחות,

התייעצותעםהמועצה;

רואהחשבוןשאינועובדהמדינה,שעסקבראיית )ו(
חשבוןבמשךשבעשניםתפחות,שמתוכןעסקבמשך
חמששניםתפחותבפעותותביקורתדוחותכספיים,
בפסקה המועצה; עם התייעצות תאחר ימונה אשר
זו,"פעותתביקורת"-כהגדרתהבסעיף154)א(תחוק

החברותע

חברהמועצהתאיכהןכחברועדתהמשמעתע )ג(

השרימנהממתאימקוםתחבריועדתהמשמעתתפי )ד(
הוראותסעיףזהע

)6(,כירואהחשבוןשתאנקטבאמצעיםתתיקון בפסקה
פגיעהבאי־תתותשעתיהםהורתהועדתהמשמעתתפי

סעיף12כאהמוצע-עברעבירתמשמעתע

וזהנוסחושתסעיף12תחוקשמוצעכאמורתהחתיפו:

"חקירה בהתנהגות רואה חשבון

המועצהתחקור,בעצמהאועתידימישתמנה 12)א(
תכךמביןחבריה,כתמקרהשהובאתידיעתהובונאשם
רואהחשבוןבהתנהגותשאינההותמתאתכבודהמקצוע,
ביןשנקבעהבחוקזהאובתקנותוביןאםתאו,אושנתחייב
שתינתןהזדמנות בדיןעתעבירהשישבהקתון;ובתבד

תרואההחשבוןהנאשםתהשיבעתהאשמהותהתגונןע

אם המועצה, רשאית כאמור, חקירה תאחר )ב(
תראהתעשותכךתמעןהגנתהציבוראושמוהטובשת

המקצוע,תהחתיטעתאחדמאתה:

התראהברואההחשבון; )1(

נזיפהברואההחשבון; )2(

הפסקתתוקףהרשיוןתתקופהשתקבע; )ו(

ביטותהרשיוןע )4(

חברהמועצהשנתמנהתפיסעיףקטן)א(יוכת, )ג(
באישורהמועצהתהשתיםחקירהשהתחיתבהאףתאחר

שתמהתקופתכהונתוכחברהמועצהע"

לסעיפים 12א עד 12ז המוצעים

מוצעתהקים,בסעיף12אהמוצע,ועדתמשמעתבתתי
תתויהשתפקידהיהיהתדוןותהחתיטבעבירותמשמעת
שתרואיחשבוןעהוועדהתהיהמורכבתמשתושהחברים
שימנההשר,כמפורטתהתןעתיושבראשהוועדהימונהאדם
שכשירתהתמנותתשופטביתמשפטמחוזי,כתומר,עורךדין
בעתותקבעיסוקשתשבעשניםתפחות)ראוסעיףותחוק
בתיהמשפט]נוסחמשותב[,התשמ"ד-4ו19)תהתן-חוק
בתיהמשפט((,שהואגםבעתידעבתחוםהחשבונאותע
ויובהרתענייןזהכיהדרישההיאתידעבחשבונאותותא
תהשכתהבחשבונאות,וזאתבשתהקושיהיישומיהצפוי
באיתוראנשיםכשיריםשעוניםעתדרישתההשכתהבשני
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הודעהעתמינויחבריועדתהמשמעתוהודעהעתמינוי )ה(
ממתאמקוםתחברועדתהמשמעתיפורסמוברשומותע

סייגיםתמינוישת
חברועדתמשמעת

תאימונהתחברועדתהמשמעתמישמתקייםבואחדמאתה:12בע

משמעת, בעבירת או פתיתית בעבירה הורשע הוא )1(
שמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיהאיןהואראויתשמש
חברועדתהמשמעתאושביתהמשפטקבעתגביושביצע

עבירהכאמור;

הוגשונגדוכתבאישוםאוקובתנהבשתעבירהכאמור )2(
בפסקה)1(,וטרםניתןפסקדיןסופיבעניין;

הואעתותתהימצאבמישריןאובעקיפין,באופןתדיר, )ו(
במצבשתניגודענייניםביןתפקידוכחברועדתהמשמעת

תביןענייןאישיאותפקידאחרשתו;תענייןזה-

"ענייןאישי",שתחברועדתהמשמעת-תרבותענייןאישי
שתקרובואושתגוףשהואאוקרובוהםבעתישתיטה

בו;

"קרוב",שתחברועדתהמשמעת-בןזוג,הורה,הורההורה,
אחאואחות,צאצא,צאצאשתבןזוגובניזוגםשתכת
אחדמאתהאואדםאחרהסמוךעתשותחנו,וכןשותף,

מעבידאועובדשתחברכאמור;

"בעתשתיטה"-כתאחדמאתה:מנהתאועובדאחראיבגוף
אוכתמישישתוחתקהעותהעת5%בהוןאובזכות

תקבתרווחיםשתאותוגוףע

התחומים(עשניהחבריםהנוספיםשימונויהיורואיחשבון,
שאחדמהםעובדהמדינהבעתותקבעיסוקשתשבעשנים
והשניאינועובדהמדינהובעתותקבעיסוקשתשבעשנים,
שמתוכןעסקבפועתבמשךחמששניםתפחותבפעותות
ביקורת" "פעותת )תהגדרת כספיים דוחות שת ביקורת
ראוסעיף154)א(תחוקהחברות(עחבריםאתהימונותאחר

התייעצותעםהמועצהע

שת תהרכב דומה המשמעת ועדת שת זה הרכב
ועדותמשמעתהפועתותמכוחחוקיםאחריםהמסדירים
עיסוק,והואמאפשרמעורבותשתבעתיהמקצועבשיפוט
שת נורמטיבית בהערכה כרוך מטבעו אשר המשמעתי,
ומחייב מקצועו במסגרת חשבון רואה שת התנהגותו
הבנהמקצועיתואתיתשתתחוםהעיסוקעתפקידוהעיקרי
שתהמשפטן,שהואכאמוריושבראשועדתהמשמעת,
תתתמענהתהיבטיםהמשפטייםהנוגעיםתפעיתותהשת

הוועדהע

במטרהתהבטיחאתהניטרתיותשתועדתהמשמעת
מוצעתקבוע,בסעיף12א)ג(המוצע,כיחברהמועצהתא

יוכתתכהןכחברהוועדהע

המוצע, 12יד תסעיף ההסבר בדברי תהתן כמפורט
ועדתהמשמעתתשבככתתבמותבשתשתושה)ראוסעיף
12ידהמוצע(עמוצעתחייבאתהשר,בסעיף12א)ד(המוצע,

כדי זאת המשמעת, ועדת תחברי מקום ממתאי תמנות
שיהיהאפשרתממשאתהאפשרותתהמשךהדיוןבמקרה
שחברועדהמסוים,שאינויושבראשועדתהמשמעת,תא

יוכתתהמשיךבוע

מוצעתעגןבחוקבמפורשאתעיקרוןהאי־תתותשת
חת זה עיקרון המוצע(ע 12ו סעיף )ראו המשמעת ועדת
עתשופטיםוגםעתחבריועדותמשמעתהפועתותתפי
דיניםאחריםעעיקרוןהאי־תתותמבטאאתהשינויהמרכזי
שמחותתתיקוןהחקיקההמוצע,והואהניתוקביןהרגותטור
שתהמקצועשהואחתקמהרשותהמבצעת)מועצתרואי
משמעתית קובתנה בירור עת האמון הגוף תבין חשבון(,

המוגשתנגדבעתהמקצוע,מטעםהרגותטורע

בסעיף12בהמוצע,מוצעתקבועסייגיםתמינויתחבר
ועדתהמשמעתעהסייגיםהמוצעיםבפסקאות)1(ו–)2(שת
הסעיףהאמורמטרתםתוודאשתאימונהתחברהוועדה
מישהורשעבעצמובעבירהפתיתיתאובעבירתמשמעת,
שמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיהאיןהואראויתשמש
בתפקידהאמוראושהוגשונגדוכתבאישוםאוקובתנה
בעבירהכאמורעסייגנוסףנוגעתניטרתיותשתחבריועדת
המשמעתעבהקשרזהמוצעתקבועבפסקה)ו(שתהסעיף
האמור,כימישעתותתהימצאבאופןתדירבניגודעניינים

כאמורבאותהפסקה,תאיוכתתהתמנותתחברהוועדהע
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חברועדתהמשמעתיתמנהתתקופהשתארבעשנים,ורשאי12געתקופתכהונה
השרתשובותמנותותתקופתכהונהאחתנוספת,וכן,תאחר
הפסקהשתארבעשניםרצופותתפחות,תשובותמנותותתא

יותרמשתיתקופותכהונהנוספותע

תקופת12דעהפסקתכהונה תום תפני תכהן יחדת המשמעת ועדת חבר )א(
כהונתובהתקייםאחדמאתה:

כתב במסירת בוועדה מחברותו התפטר הוא )1(
התפטרותתשר;

הואמונהתחברהמועצהע )2(

התקיימהנסיבהמהנסיבותכמפורטתהתן,יעבירהשר )ב(
אתחברועדתהמשמעתמכהונתו,תפניתוםתקופתהכהונה

ובסמוךתמועדהתקיימותהנסיבה,בהודעהבכתב:

נבצרממנודרךקבעתמתאאתתפקידו; )1(

חדתתהתקייםבותנאימהתנאיםתמינויוכאמור )2(
בסעיף12א)ב(;

התקייםבוסייגמהסייגיםהמנוייםבסעיף12ב; )ו(

מתקיימותנסיבותמיוחדותשיפורטושבשתהןאין )4(
הואראויתכהןכחברועדתהמשמעתע

כחבר12העסמכותתסייםדיון כהונתו ותקופת בדיון שהחת המשמעת ועדת חבר
תפי נפסקה או 12ג סעיף הוראות תפי הסתיימה הוועדה
מוסמךתסייםאת )ב()2(,יהיה 12ד)א()1(או הוראותסעיף
הדיוןשהחתבובתוךשישהחודשיםמיוםשהסתיימהאו
נפסקהכהונתו,אתאאםכןראההשרכיישהצדקהתקיצור

התקופהע

במיתויתפקידואיןעתחברועדתהמשמעתמרותזותתמרותו12ועאי־תתות
שתהדיןע

חברועדתהמשמעתיתמנהתתקופהשתארבעשנים,ורשאי12געתקופתכהונה
השרתשובותמנותותתקופתכהונהאחתנוספת,וכן,תאחר
הפסקהשתארבעשניםרצופותתפחות,תשובותמנותותתא

יותרמשתיתקופותכהונהנוספותע

תקופת12דעהפסקתכהונה תום תפני תכהן יחדת המשמעת ועדת חבר )א(
כהונתובהתקייםאחדמאתה:

כתב במסירת בוועדה מחברותו התפטר הוא )1(
התפטרותתשר;

הואמונהתחברהמועצהע )2(

התקיימהנסיבהמהנסיבותכמפורטתהתן,יעבירהשר )ב(
אתחברועדתהמשמעתמכהונתו,תפניתוםתקופתהכהונה

ובסמוךתמועדהתקיימותהנסיבה,בהודעהבכתב:

נבצרממנודרךקבעתמתאאתתפקידו; )1(

חדתתהתקייםבותנאימהתנאיםתמינויוכאמור )2(
בסעיף12א)ב(;

התקייםבוסייגמהסייגיםהמנוייםבסעיף12ב; )ו(

מתקיימותנסיבותמיוחדותשיפורטושבשתהןאין )4(
הואראויתכהןכחברועדתהמשמעתע

כחבר12העסמכותתסייםדיון כהונתו ותקופת בדיון שהחת המשמעת ועדת חבר
תפי נפסקה או 12ג סעיף הוראות תפי הסתיימה הוועדה
)ב()2(,יהיהמוסמךתסייםאת 12ד)א()1(או הוראותסעיף
הדיוןשהחתבובתוךשישהחודשיםמיוםשהסתיימהאו
נפסקהכהונתו,אתאאםכןראההשרכיישהצדקהתקיצור

התקופהע

במיתויתפקידואיןעתחברועדתהמשמעתמרותזותתמרותו12ועאי־תתות
שתהדיןע

עתפיהמוצעבסעיף12גתחוקכנוסחוהמוצע,תקופת
הכהונהשתחברועדתהמשמעתתהיהארבעשנים,ויהיה
וכן ניתןתמנותותתקופתכהונהנוספתאחת,ברציפות,
תשתיתקופותכהונהנוספות,שניתןשיהיוגםהןרצופות,

בחתוףארבעשניםמתוםתקופתהכהונההקודמתע

עודמוצעתקבועעיתותשבהתקיימןתופסקכהונתו
שתחברועדתמשמעת)ראוסעיף12דהמוצע(עעיתותאתה
פגם נבצרות, המועצה, תחבר מינוי התפטרות, כותתות
אדםממינויתחבר הפוסת סייג התקיימות בכשירותאו
ועדתהמשמעתוכןעיתתסתשעניינהנסיבותמיוחדות
)שיפורטובכתב(המתקיימותבחברועדתהמשמעת,ואשר
בשתהןאיןהואראויתשמשחברהוועדהעעתפיהמוצע,
בעודשבהתקייםשתיהעיתותהראשונות)התפטרותומינוי
תחברהמועצה(,יחדתהחברתכהןבוועדה,הרישתעניין
שארהעיתותנדרששהשריחתיטבדברהתקיימותןויעביר

אתחברהוועדהמכהונתובהודעהבכתבע

מוצעכיחברועדתהמשמעתשכהונתוהסתיימהאו
שכהונתונפסקהמאחרשהתפטראומאחרשתאמתקיימים
בועודתנאיהכשירותשמכוחםמונהתחברהוועדה,יהיה
מוסמךתסייםדיוןשהחתבו,וזאתבתוךשישהחודשים
מיוםסיוםהכהונהאוהפסקתהכאמורעעודמוצע,תהסמיך
יש כי מצא אם האמורה, התקופה את תקצר השר את
זומטרתה הוראה המוצע(ע 12ה הצדקהתכך)ראוסעיף
תמנועפגיעהבדיוןשכברהחתושייתכןשמצויבשתביו
בסעיף השאר, בין קיימות, דומות הוראות האחרוניםע
14זתחוקהמתווכיםבמקרקעיןובסעיף19תחוקבתידין

מינהתיים,התשנ"ב-1992ע

תבסוףמוצע,כיחבריועדתהמשמעתשאינםעובדי
בדיוני השתתפות בעבור תגמות זכאים יהיו המדינה
הוועדה,וזאתבהתאםתקביעתשרהמשפטים,בהסכמת

שרהאוצר)ראוסעיף12זהמוצע(ע
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חברועדתהמשמעתשאינועובדהמדינה,זכאיתגמותבעבור12זעגמות
ותפי בסכומים המשמעת, ועדת שת בדיוניה השתתפותו

תנאיםשקבעהשר,בהסכמתשרהאוצרע

תוגש12חעחוקרותפקידיו חשבון רואה שת משמעת עבירת עת תתונה )א(
תמועצהותתבררבידיעובדהמדינה,בעתהשכתהאקדמית
בחשבונאות,שהשרהסמיכותכך)בחוקזה-חוקר(;תעניין
זה,"בעתהשכתהאקדמיתבחשבונאות"-מישסייםאתחוק
בחוק כמשמעותו מוכר במוסד תחשבונאות בחוג תימודיו

המועצהתהשכתהגבוהה,התשי"ח-ו5195ע

ויגישתואתממצאי חוקריפעתתפיהנחיותהתובע )ב(
בירורוואתתוצאותיוע

תחוקר יהיו זה חוק תפי סמכויותיו ביצוע תצורך )ג(
הסמכויותתפיסעיף2תפקודתהפרוצדורההפתיתית)עדות(6,
עת המחויבים, בשינויים יחות, האמורה תפקודה ו וסעיף

חקירהשעשההחוקרע

תחוקרכאמורבסעיףקטן)א(יוסמךרקמישמתקיימים )ד(
בוכתאתה:

משתושה יאוחר תא הודיעה, ישראת משטרת )1(
חודשיםמיוםקבתתפרטיהעובד,כיהיאאינהמתנגדת
בשת תהסמכתומטעמיםשתביטחוןהציבור,תרבות

עברוהפתיתי;

הואקיבתהכשרהמתאימהבתחוםהסמכויות )2(
שיהיונתונותתותפיסעיףקטן)ג(,כפישהורההשר,

בהסכמתהשרתביטחוןהפנים;

כפישהורה בתנאיכשירותנוספים הואעומד )ו(
השר,בהתייעצותעםהשרתביטחוןהפניםע

חוקרתאיעשהשימושבסמכויותהנתונותתותפיסעיף )ה(
קטן)ג(אתאבעתמיתויתפקידוובהתקייםשנייםאתה:

הואעונדבאופןגתויתגהמזההאותוואתתפקידו; )1(

ישבידותעודההחתומהבידיהשר,המעידהעת )2(
תפקידוועתסמכויותיושתהחוקר,שאותהיציגעתפי

דרישהע

לסעיפים 12ח ו–12ט המוצעים

מוצעתקבועהפרדהברורהביןבירורשתתתונהאו
שתחשדתעבירתמשמעתתביןההחתטהעתהגשתקובתנה
וניהותההתיךהמשמעתי,וזאתבדומהתהפרדההקיימת
בהתיכיםפתיתייםביןשתבהחקירהתשתבההעמדהתדיןע
בהתאם,מוצעכיתתונהשהוגשהתמועצהתתבררבידי
חוקר,עובדהמדינה,בעתהשכתהאקדמיתבחשבונאות,

שיסמיךהשר)תהתן-חוקר(,שיהיותוסמכויותחקירהתפי
סעיפים2ו־ותפקודתהפרוצדורההפתיתית)עדות(עסעיפים
אתהקובעיםאתסמכותושתחוקרתערוךחקירותבעתפה
ובכתבתכתאדםשסבירשישידעעתאודותעובדותאו
נסיבותעבירהשהואחוקר,תרשוםעדותשהואגובהבכתב
וכןהוראותבדברדרךגבייתהעדותבכתבעכמוכןקובעים
סעיפיםאתהאתחובתושתעדתענותעתשאתותהחוקר

כתעודאיןהדברעתותתהפתיתאותוע

ס"חהתשי"ח,עמ'191ע 5

חוקיא"י,כרךא',עמ')ע(9ו4,)א(467ע 6

ר ב ס ה י  ר ב ד



1055 הצעותחוקהממשתה-ו112,כ"בבאדרהתשע"ז,2017עוע20

עובד12טעתובעותפקידיו דין, עורך יהיה המשמעת ועדת תפני התובע )א(
המדינה,שהיועץהמשפטיתממשתההסמיכותכךע

ראהתובע,ביןעתיסודתתונהשהתבררהבידיחוקרתפי )ב(
הוראותסעיף12חוביןבכתדרךאחרת,כיישראיותתכאורה
שרואהחשבוןעברעבירתמשמעת,יגישנגדוקובתנהתוועדת

המשמעת,אתאאםכןסברשאיןבהגשתהענייןתציבורע

)ב(,יודיעעת הגישתובעקובתנהכאמורבסעיףקטן )ג(
הגשתהתמישהוגשהנגדו)בחוקזה-הנקבת(ע

היההתובעסבורשישצורךבכך,ינחהאתהחוקרתבצע )ד(
בירורנוסףע

מצויבירור12יעמידעתמתתונן שבו השתב עת מידע תקבת מתתונןזכאי )א(
התתונהשהגישאוהקובתנההקשורהאתיה;ואותםתאייכתת
במידעתפיסעיףקטןזהמידעשמסירתואסורהתפיכתדין
אושישבמסירתו,תפישיקותדעתושתהתובע,כדיתפגוע

בבדיקתהתתונהאובפרטיותואובשתומושתאדםע

החתיטתובעשתאתהגישקובתנהעתעבירתמשמעתעת )ב(
יסודתתונתושתאדם,יודיעעתכךתמתתונןבהודעהמנומקתע

תתונתו יסוד עת משמעת עתעבירת קובתנה הוגשה )ג(
שתאדם,יודיעהתובעתמתתונןעתהגשתה;החתיטהועדת
המשמעתבקובתנה,ותאנכחהמתתונןבשעתמתןההחתטה,
יודיעהתובעתמתתונןעתההחתטה;התובעימציאהעתק
מהחתטתועדתהמשמעתתמתתונן,אתאאםכןהחתיטהועדת

המשמעתאחרת,מטעמיםשיירשמוע

עובד12טעתובעותפקידיו דין, עורך יהיה המשמעת ועדת תפני התובע )א(
המדינה,שהיועץהמשפטיתממשתההסמיכותכךע

ראהתובע,ביןעתיסודתתונהשהתבררהבידיחוקרתפי )ב(
הוראותסעיף12חוביןבכתדרךאחרת,כיישראיותתכאורה
שרואהחשבוןעברעבירתמשמעת,יגישנגדוקובתנהתוועדת

המשמעת,אתאאםכןסברשאיןבהגשתהענייןתציבורע

)ב(,יודיעעת הגישתובעקובתנהכאמורבסעיףקטן )ג(
הגשתהתמישהוגשהנגדו)בחוקזה-הנקבת(ע

היההתובעסבורשישצורךבכך,ינחהאתהחוקרתבצע )ד(
בירורנוסףע

מצויבירור12יעמידעתמתתונן שבו השתב עת מידע תקבת מתתונןזכאי )א(
התתונהשהגישאוהקובתנההקשורהאתיה;ואותםתאייכתת
במידעתפיסעיףקטןזהמידעשמסירתואסורהתפיכתדין
אושישבמסירתו,תפישיקותדעתושתהתובע,כדיתפגוע

בבדיקתהתתונהאובפרטיותואובשתומושתאדםע

החתיטתובעשתאתהגישקובתנהעתעבירתמשמעתעת )ב(
יסודתתונתושתאדם,יודיעעתכךתמתתונןבהודעהמנומקתע

תתונתו יסוד עת משמעת עתעבירת קובתנה הוגשה )ג(
שתאדם,יודיעהתובעתמתתונןעתהגשתה;החתיטהועדת
המשמעתבקובתנה,ותאנכחהמתתונןבשעתמתןההחתטה,
יודיעהתובעתמתתונןעתההחתטה;התובעימציאהעתק
מהחתטתועדתהמשמעתתמתתונן,אתאאםכןהחתיטהועדת

המשמעתאחרת,מטעמיםשיירשמוע

הדרישהתהשכתהאקדמיתבחשבונאותכתנאיסף
תמינויכחוקרהיאבעתתחשיבותרבהעהחוקרהואהגורם
שיספקתתובעאתהתמיכהוהתיוויהמקצועייםבתחום
ראייתהחשבוןבקובתנותשהואמנהתנגדרואיחשבוןע
בתאתיווימקצועיכאמור,עתותהתובעתהיכשתבמיתוי
תפקידוככתשעבירתהמשמעתנוגעתתעבודתהביקורת
הנחיות תפי החוקר יפעת המוצע, פי עת החשבונאיתע
התובעויגישתואתממצאיהבירור,תצורךהחתטהבעניין

הגשתקובתנהע

כאמור,ההתיךשיתנהתתפניועדתהמשמעתיהיה
התיךאדברסריעבהתאם,מוצעתקבוע,בסעיף12טהמוצע,
נגד בקובתנה ייפתחו המשמעת ועדת תפני התיכים כי
רואהחשבוןשיגישתובעעהתובעיהיהעתפיהמוצעעורך
דין,עובדהמדינה,שהיועץהמשפטיתממשתההסמיכו
תכך)תהתן-תובע(עהתובעיגישקובתנהנגדרואהחשבון
במקרהשמצא,עתיסודתתונהשהוגשהתמועצה)ביןאם
התבררהבידיחוקרביןאםתאו(אובכתדרךאחרת,כייש
ראיותתכאורהתכךשרואהחשבוןעברעבירתמשמעתע
עםזאת,מוצעתאפשרתתובעשתאתהגישקובתנהאם
הואסבורשאיןבהגשתהענייןתציבור,תרבות,תמשתאם
מדוברתדעתובזוטידבריםעהוראותאתה,אשרתוחמות
דומות הקובתנה, בהגשת התובע שת דעתו שיקות את

בעיקרןתהוראותסעיף62תחוקסדרהדיןהפתיתי]נוסח
משותב[,התשמ"ב-2ו19)תהתן-חוקסדרהדיןהפתיתי(,
בענייןשיקותדעתושתתובעבהגשתכתבאישום,והן
התיכי המסדירה עדכנית בחקיקה מקובתות הוראות
14יא)ה( )ראותמשתסעיף משמעתבמקצועותמוסדרים
תחוקהמתווכיםבמקרקעיןוסעיף26)א(תחוקההנדסאים
והטכנאיםהמוסמכים(עכמוכןמוצעתהסמיךאתהתובע
תהנחותאתהחוקרתבצעבירוריםנוספיםככתשתדעתו

הדברנדרשע

לסעיף 12י המוצע

מוצע,ברוחחוקזכויותנפגעיעבירה,התשס"א-2001,
תעגןבחוקאתזכותושתמתתונןתקבתמידעעתהשתב
הקשורה הקובתנה שבומצויבירורהתתונהשהגישאו
אתיה,וכןאתחובתושתתובעתהודיעתמתתונןעתהחתטה
שתאתהגישקובתנהעתיסודתתונהשהגישעבמקרהשבו
התובעיודיע כי עתיסודתתונה,מוצע הוגשהקובתנה
עתכךתמתתונן,אשריהיהזכאיתהיותנוכחבדיוניועדת
המשמעתעעודמוצעכיבמקרהשהמתתונןתאנכחבשעת
הדיון,התובעיחויבתהודיעתועתהחתטתועדתהמשמעת
וכןתהמציאתועותקשתההחתטה,אתאאםכןהחתיטה

הוועדהאחרת,מטעמיםשיירשמוע
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הוגשהקובתנה,רשאיםהנקבתוסנגורותעייןבכתזמן12יאעזכותעיון )א(
סבירבחומרהבירורשבידיהתובעהנוגעתקובתנה)בסעיף

זה-חומרהבירור(,ותהעתיקוע

חומר את כראיה המשמעת תוועדת תובע יגיש תא )ב(
סבירה תסנגורוהזדמנות או תנקבת תאניתנה הבירור,אם

תעייןבוותהעתיקו,אתאאםכןהםויתרועתכךבכתבע

תתובע תהורות משמעת מוועדת תבקש רשאי נקבת )ג(
תהתירתועיוןבחומרשתטענתוהואחומרבירורשתאהועמד

תעיונוע

בקשהכאמורבסעיףקטן)ג(תידוןתפנייושבראשועדת )ד(
המשמעתבשבתוכדןיחידע

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

בכךע

עתהחתטתיושבראשועדתהמשמעתתפיסעיףקטן)ד( )ו(
ניתןתערערבתוך15ימיםתפניביתהמשפטהמחוזישידון

בערעורבדןיחידע

ג' פרק בהוראות תפגוע כדי זה סעיף בהוראות אין )ז(
תפקודתהראיות]נוסחחדש[,התשת"א-71971)תהתן-פקודת
הראיות(,אוכדיתאפשרעיוןבחומרכאמורבסעיףקטן)א(,

שאי־גיתויומותראושגיתויואסורתפיכתדיןע

השררשאיתקבועבתקנותהוראותתענייןדרכיהעיון )ח(
וההעתקהשתחומרהבירור,סדריהדיוןבבקשתנקבתתהתיר
תועיוןבחומרשתאהועמדתעיונואובערעורעתהחתטת

יושבראשועדתהמשמעתבבקשהכאמורע

השינויהמוצעבמבנההדיןהמשמעתי,אשרמפריד
ביןשתבהחקירהוההחתטהעתהגשתקובתנהתביןשתב
ההעמדהתדיןמשמעתי,כותתבגדרוגםשינויבתפיסת
תדין אי–העמדה עת בהחתטה תדון המוסמכת הערכאה
משמעתישתרואהחשבון,כפישזובאהתידיביטויבעת"מ
0195055ו5 זעפע"ר 11219-07-14עמותת י־ם( )מנהתיים
)פורסם ואח' החשבון רואי המשפטים/מועצת משרד נ'
היא זה שינוי שת התוצאות אחת 2015עו0ע29(ע באר"ש,
כנגד קובתנה תהגיש שתא התובע החתטת עת שהשגה
שת בדרך תיעשה בעניינו, שהוגשה תתונה עקב ניתון
הגשתעתירהמינהתיתתביתמשפטתענייניםמינהתיים,
תפיפרט21)ו(תתוספתהראשונהתחוקבתימשפטתעניינים
מינהתיים,התש"ס-2000עזאת,כמקובתבענייניםאחרים
נ' 05/ו1121פתונית שתהסדרתעיסוק)ראותמשת:בג"ץ
ועדתמחוזתתאביבשתתשכתעורכיהדיןבישראת)פורסם
באר"ש,2006ע7ע17(;בג"ץ6744/06עו"דחייםאינדיגנ'ועד
באר"ש, )פורסם הדין עורכי תשכת שת אביב תת מחוז
2006ע9ע26(;בג"ץו0/ו20יהודהזהבי,עו"דנ'תשכתעורכי

1541/06 ו200עועו1(;בג"ץ הדיןבישראת)פורסםבאר"ש,
באר"ש, )פורסם תממשתה המשפטי היועץ נ' חננאת
נ' נצר 55424-05-12 י־ם( )מנהתיים ועת"ם 2005ע5עו2(;

משרדהבריאות)פורסםבנבו,2012ע11ע14((ע

לסעיף 12יא המוצע

מוצעתעגןבחוקאתזכותושתרואהחשבוןשהוגשה
נגדוקובתנה)תהתן-הנקבת(תעייןבחומרהבירורשבידי
התובעעכתחתקמחומרהחקירהשתאיועמדתעיונושת
הנקבת,תאיהיהרשאיהתובעתהגישוכראיהתפניועדת
ג' זומקביתהבעיקרהתהוראותסימן המשמעתעהוראה
תפרקד'תחוקסדרהדיןהפתיתיבענייןעיוןבחומרחקירהע
בזכות באותוחוק,אין תהסדרהקבוע כיבדומה יודגש
בהצעה המוצעות תהוראות בהתאם נקבת, שת העיון
חדש[, ]נוסח הראיות פקודת הוראות עת תגבור כדי זו,
התשת"א-1971)תהתן-פקודתהראיות(תענייןחסיונות
וכןאיןבהןכדיתאפשרעיוןבחומרשגיתויואסוראושאי־

גיתויומותר,תפיכתדיןאחרע

דינימדינתישראת,נוסחחדשו1,עמ'421ע 7
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הדיוןבוועדת
המשמעת

דיוןמשמעתייתנהתבנוכחותהתובעוהנקבת,אךועדת12יבע )א(
הנקבת,באחד המשמעתרשאיתתנהתדיוןשתאבנוכחות

מאתה:

סנגורושתהנקבתהתייצבבמקומו; )1(

הנקבתנעדרמהישיבהבתאסיבהמספקת,תאחר )2(
שהוזהרשאםייעדרבתאסיבהמספקתתהיההוועדה

רשאיתתדוןבעניינושתאבפניוע

כן אם אתא סגורות, בדתתיים תדון המשמעת ועדת )ב(
הורתהתקייםאתהדיון,כותואוחתקו,בפומבי;ביקשהנקבת
כיהדיוןיתקייםבפומבי,תקיימוועדתהמשמעתבפומבי,
אתאאםכןהורתה,מטעמיםמיוחדיםשיירשמו,תקייםאת

הדיון,כותואוחתקו,בדתתייםסגורותע

עתאףהוראותסעיףקטן)ב(- )ג(

)5(12 בסעיף כאמור משמעת בעבירת הדיון )1(
יתקייםבפומבי,אתאאםכןפסקהדיןכאמורבאותו

סעיף,כותואוחתקו,נאסרתפרסום;

המתקיים בדיון נוכח תהיות זכאי המתתונן )2(
בדתתייםסגורותבקובתנהשהוגשהעתיסודתתונתו,
וכןזכאיהואשאדםהמתווהאותו,תפיבחירתו,יהיה
נוכחעמובדיון,אתאאםכןהחתיטהועדתהמשמעת,
מטעמיםמיוחדיםשיירשמו,שתאתאפשראתנוכחותם

בדיון,כותואוחתקו;

מיוחדים מטעמים רשאית, המשמעת ועדת )ו(
שיירשמו,תאפשרתאדםאחרשאינוהמתתונן,התובע

אוהנקבתתהיותנוכחבדיוןע

עתדיוןבדתתייםסגורותועתדיוןבפומביתפיסעיףזה, )ד(
יחותוההוראותתענייןאיסורפרסוםתפיסעיף70תחוקבתי
התשמ"ד-4ו19ו)תהתן-חוקבתי ]נוסחמשותב[, המשפט

המשפט(,בשינוייםהמחויביםע

הדיוןבוועדת
המשמעת

דיוןמשמעתייתנהתבנוכחותהתובעוהנקבת,אךועדת12יבע )א(
הנקבת,באחד המשמעתרשאיתתנהתדיוןשתאבנוכחות

מאתה:

סנגורושתהנקבתהתייצבבמקומו; )1(

הנקבתנעדרמהישיבהבתאסיבהמספקת,תאחר )2(
שהוזהרשאםייעדרבתאסיבהמספקתתהיההוועדה

רשאיתתדוןבעניינושתאבפניוע

כן אם אתא סגורות, בדתתיים תדון המשמעת ועדת )ב(
הורתהתקייםאתהדיון,כותואוחתקו,בפומבי;ביקשהנקבת
כיהדיוןיתקייםבפומבי,תקיימוועדתהמשמעתבפומבי,
אתאאםכןהורתה,מטעמיםמיוחדיםשיירשמו,תקייםאת

הדיון,כותואוחתקו,בדתתייםסגורותע

עתאףהוראותסעיףקטן)ב(- )ג(

)5(12 בסעיף כאמור משמעת בעבירת הדיון )1(
יתקייםבפומבי,אתאאםכןפסקהדיןכאמורבאותו

סעיף,כותואוחתקו,נאסרתפרסום;

המתקיים בדיון נוכח תהיות זכאי המתתונן )2(
בדתתייםסגורותבקובתנהשהוגשהעתיסודתתונתו,
וכןזכאיהואשאדםהמתווהאותו,תפיבחירתו,יהיה
נוכחעמובדיון,אתאאםכןהחתיטהועדתהמשמעת,
מטעמיםמיוחדיםשיירשמו,שתאתאפשראתנוכחותם

בדיון,כותואוחתקו;

מיוחדים מטעמים רשאית, המשמעת ועדת )ו(
שיירשמו,תאפשרתאדםאחרשאינוהמתתונן,התובע

אוהנקבתתהיותנוכחבדיוןע

עתדיוןבדתתייםסגורותועתדיוןבפומביתפיסעיףזה, )ד(
יחותוההוראותתענייןאיסורפרסוםתפיסעיף70תחוקבתי
התשמ"ד-4ו19ו)תהתן-חוקבתי משותב[, ]נוסח המשפט

המשפט(,בשינוייםהמחויביםע

לסעיף 12יב המוצע

יתנהתו המשמעת ועדת דיוני ככתת, כי מוצע
וכן התובע סניגורו, הנקבת, ובנוכחות סגורות בדתתיים
המתתונן)ומתווהשתהמתתונן,אםביקשזאתהמתתונן(,
וזאתאתאאםכןהחתיטהועדתהמשמעתאחרת)תמשת
תבקשתהנקבתעצמו(עכתתזהשתדתתייםסגורותמקובת
תמשת כמו בחקיקה, הקבועים המשמעת הסדרי ברוב
ההסדרהקבועבענייןזהבחוקהסדרתהעיסוקבמקצועות
בחוק זהההסדרהקבוע וו)ב()בעניין הבריאות,בסעיף
תשכתעורכיהדיןשונהבמהותומשארהסדריהמשמעת
בשתמאפייניםייחודייםשתאופיההסדרהשתהמקצוע(ע
הסדרזהמבוססעתהתפיסהשתפיההמוניטיןשתבעת
שתו מרכזי נכס הוא חשבון, רואה זה במקרה המקצוע,

ומןהראויתצמצםאתהפגיעהבוותהקטיןאתחשיפתו
בשתבשתההעמדהתדיןמשמעתיעמטבעהדברים,טעם
מעשים בשת מוגשת שהקובתנה במקרה קיים אינו זה
שהתנהת פתיתי בהתיך חשבון רואה הורשע שבשתהם
בדתתייםפתוחות,ותפיכךמוצעתקבועכיבמקריםאתה
יתנהתהדיוןבדתתייםפתוחות,אתאאםכןהחתיטהועדת

המשמעתאחרתע

עודמוצעתהחיתעתהדיוןתפניועדתהמשמעתאת
פרסום עת האוסר המשפט, בתי תחוק 70 סעיף הוראות
דברעתדיוןשהתנהתבביתמשפטבדתתייםסגורותאתא
ברשותביתהמשפט,וכןקובעהוראותנוספותבענייןאיסור

הפרסוםע

ס"חהתשמ"ד,עמ'ו19ע ו
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עתהחתטתועדתהמשמעתתפיסעיףקטן)ב(רשאים )ה(
תערערהנקבתוהתובעכשםשמערעריםעתהחתטתועדת

המשמעתבקובתנה,תפיסעיף12כדע

בדיוןתפניועדתהמשמעתתינתןתנקבתהזדמנותתהשמיע12יגעזכותטיעוןתנקבת
עד כת ותחקור עדים תהעיד ראיות, תהביא טענותיו, את

שהתייצבתפניועדתהמשמעתע

סדריעבודתועדת
משמעת

המנייןהחוקיבישיבותועדתהמשמעתהואכתחבריהע12ידע )א(

החתטותועדתהמשמעתיתקבתוברובקותותחבריהע )ב(

איןרובתדעהאחת,תכריעהדעהאשרתדעתיושבראש )ג(
הוועדהמקתהעםהנקבת,ואותםאםתאהיהרובדעותתגבי
סוגאמצעיהמשמעתאומידתו,תצורףהדעההמחמירהיותר

תדעההמקתההקרובהאתיהע

עתאףהאמורבסעיף12יד)א(,נעדרחברועדתהמשמעת12טועמותבחסר )א(
שאינויושבראשהוועדה,מישיבה,יתקייםהדיוןבאותה
ישיבהתפניחבריהוועדההנוכחים,אםהסכימותכךהצדדים,

אתאאםכןהחתיטיושבראשהוועדהתדחותאתהדיוןע

תא )א(, קטן בסעיף כאמור חסר במותב שנערך דיון )ב(
יסתייםאתאתפניועדתהמשמעתבהרכבההמתאע

נבצרמחברועדתהמשמעתשאינויושבראשהוועדה12טזעמותבקטוע )א(
תסייםאתהדיון,יימשךהדיוןעדתסיומותפניחבריהוועדה
האחרים)בסעיףזה-מותבקטוע(אםהסכימותכךהצדדים,
חבר צירוף עת הוועדה ראש יושב החתיט כן אם אתא
12א)ד( בסעיף כאמור המקום ממתאי מקרב במקומו אחר

שמתקיימיםבואותםתנאיכשירותע

תקבוע, מוצע בדיונים הנקבת שת נוכחותו תעניין
יהיה כי המשמעת, ועדת בדיוני עיכוב תמנוע במטרה
ניתןתקייםדיוןשתאבנוכחותווזאתבשנימקרים:במקרה
שסניגורושתהנקבתנוכחבדיוןאובמקרהשהנקבתנעדר
מהישיבהבתאסיבהמספקת,תאחרשהוזהרשאםייעדר

תהיההוועדהרשאיתתדוןבהיעדרוע

לסעיף 12יג המוצע

הנקבת שת הטיעון זכות את במפורש תעגן מוצע
בדיוןהמשמעתי,תרבותזכותותהעידעדיםותחקורכתעד

שיתייצבתפניועדתהמשמעתע

לסעיף 12יד המוצע

מוצעכיהמנייןהחוקיבדיוניועדתהמשמעתיהיה
כתחבריהעכמוכןמוצעתקבועכתתהכרעהבמקרהשת
תכתת הדומה המשמעת, ועדת חברי בין דעות חיתוקי
הקבועבסעיף0ו)ג(תחוקבתיהמשפטתענייןמשפטפתיתי,
ותפיובמקרהשאיןרוב-תכריעהדעההמקתהעםהנקבת,
ואםאיןרובתגביסוגאמצעיהמשמעתאומידתו-תצורף

הדעההמחמירהיותרתדעההמקתההקרובהאתיהע

לסעיפים 12טו ו־12טז המוצעים

מוצעתקבועהוראותתענייןדיוןשתועדתהמשמעת
מותב הוא חסר מותב קטועע במותב או חסר במותב
וזאת מתא, שאינו בהרכב דיון קיים חד–פעמי שבאופן
היושב שאינו הוועדה מחברי אחד שת היעדרותו בשת
ראשעמוצעכיבנסיבותאתהתהיההוועדהרשאיתתקיים
אתהדיוןתפניחבריהוועדההנוכחיםתמרותהיעדרותו
שתחברהוועדהכאמורמהישיבהעזאתבתנאישדיוניה
יסתיימותפניההרכבהמתאשתהוועדה)ראוסעיף12טו

המוצע(ע

תעומתזאת,הרכבקטועהואמצבשבואיןתהרכב
אפשרותתהמשיךאתדיוניובמותבהמקורי,משוםשנבצר
מאחדמחבריהוועדה,שאינוהיושבראש,תסייםאתהדיוןע
מוצעכיבמקרהזההוועדהתמשיךאתדיוניהבהרכב
הקטוע,אםהסכימותכךהצדדים)ראוסעיף12טזהמוצע(ע
עםזאת,מוצעכייושבראשהוועדהיהיהרשאיתהחתיט
עתצירוףחברנוסףתהרכב,מביןממתאיהמקוםשמינה
השרתפיסעיף12א)ד(המוצע,כךשהדיוןתאימשיךבהרכב
קטועעיודגשכיממתאהמקוםשיצרףתפיהחתטתיושב
אותם בו שמתקיימים כזה תהיות חייב המועצה ראש
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ועדת רשאית )א(, קטן בסעיף כאמור אחר חבר צורף )ב(
בהרכבה הגיעה שאתיו השתב מן בדיון תהמשיך המשמעת

הקודם,אםסברהשתאייגרםעיוותדין,וזאתתאחרשנתנהתבעתי
הדיןהזדמנותתטעוןאתטענותיהם;החתיטההוועדהתהמשיך
בדיון,רשאיתהיאתנהוגבראיותשגבתההוועדהבהרכבה
הקודםכאיתוגבתהאותןבעצמה,אותחזורותגבותן,כותןאוחתקןע

החתטהבמותבקטועשנחתקובוהדעותתתקבתעתפי )ג(
דעתושתיושבראשועדתהמשמעתע

פסתותחברועדת
המשמעת

תובעאונקבתרשאיםתבקששחברועדתהמשמעת12יזע )א(
יפסותאתעצמומתישבבדיןאםקיימותנסיבותשישבהן

כדיתיצורחששממשיתמשואפניםבבירורהקובתנהע

תאתישמעבקשהכאמורבסעיףקטן)א(אתאבתחיתת )ב(
הדיון,אומידתאחרשנודעותתובעאותנקבתהנסיבותשיש

בהןכדיתיצורחששממשיכאמורבאותוסעיףקטןע

נטענהטענתפסתותנגדחברועדתהמשמעת,תחתיט )ג(
בהועדתהמשמעתתאתתרותפנישתיתןכתהחתטהאחרתע

עתהחתטתועדתהמשמעתבענייןפסתותרשאיםתובע )ד(
אונקבתתערערתפניביתהמשפטהמחוזיבתוךחמישהימים
מיוםהמצאתההחתטה;הוגשערעורכאמורתפסיקועדת

המשמעתתדוןבקובתנהעדתמתןהחתטהבערעורע

נמנעמחברועדתהמשמעתתהמשיךתהשתתףבדיוןבשת )ה(
החתטהתפיסעיפיםקטנים)ג(או)ד(,יחותוהוראותסעיף12טזע

סמכויותעזרשת
ועדתהמשמעת

ועדתהמשמעתרשאית,ביוזמתהאותבקשתבעתדין-12יחע )א(

תזמןאדםתבואתפניהכדיתהעידאותהציגדבר; )1(

תהזהיראותהשביעעד,בהתאםתחוקתתיקוןדיני )2(
הראיות)אזהרתעדיםוביטותשבועה(,התש"ם-0ו919;

ועדת רשאית )א(, קטן בסעיף כאמור אחר חבר צורף )ב(
בהרכבה הגיעה שאתיו השתב מן בדיון תהמשיך המשמעת

הקודם,אםסברהשתאייגרםעיוותדין,וזאתתאחרשנתנהתבעתי
הדיןהזדמנותתטעוןאתטענותיהם;החתיטההוועדהתהמשיך
הוועדהבהרכבה שגבתה בדיון,רשאיתהיאתנהוגבראיות
הקודםכאיתוגבתהאותןבעצמה,אותחזורותגבותן,כותןאוחתקןע

החתטהבמותבקטועשנחתקובוהדעותתתקבתעתפי )ג(
דעתושתיושבראשועדתהמשמעתע

פסתותחברועדת
המשמעת

תובעאונקבתרשאיםתבקששחברועדתהמשמעת12יזע )א(
יפסותאתעצמומתישבבדיןאםקיימותנסיבותשישבהן

כדיתיצורחששממשיתמשואפניםבבירורהקובתנהע

תאתישמעבקשהכאמורבסעיףקטן)א(אתאבתחיתת )ב(
הדיון,אומידתאחרשנודעותתובעאותנקבתהנסיבותשיש

בהןכדיתיצורחששממשיכאמורבאותוסעיףקטןע

נטענהטענתפסתותנגדחברועדתהמשמעת,תחתיט )ג(
בהועדתהמשמעתתאתתרותפנישתיתןכתהחתטהאחרתע

עתהחתטתועדתהמשמעתבענייןפסתותרשאיםתובע )ד(
אונקבתתערערתפניביתהמשפטהמחוזיבתוךחמישהימים
מיוםהמצאתההחתטה;הוגשערעורכאמורתפסיקועדת

המשמעתתדוןבקובתנהעדתמתןהחתטהבערעורע

נמנעמחברועדתהמשמעתתהמשיךתהשתתףבדיוןבשת )ה(
החתטהתפיסעיפיםקטנים)ג(או)ד(,יחותוהוראותסעיף12טזע

סמכויותעזרשת
ועדתהמשמעת

ועדתהמשמעתרשאית,ביוזמתהאותבקשתבעתדין-12יחע )א(

תזמןאדםתבואתפניהכדיתהעידאותהציגדבר; )1(

תהזהיראותהשביעעד,בהתאםתחוקתתיקוןדיני )2(
הראיות)אזהרתעדיםוביטותשבועה(,התש"ם-0ו919;

תנאיכשירותשתחברהוועדהשנבצרממנותהמשיךאת
הדיוןעבמקרהשבוצורףחברתהרכבקטוע,תוכתהוועדה
תהמשיךבדיוןמהמקוםשאתיוהגיעהבהרכבההקודם,
אםסברהשתאיהיהבכךכדיתגרוםתעיוותדיןעמטרתה
שתהוראהמוצעתזוהיאתאזןביןשיקותייעיתותתבין
שיקותיצדקעעתכן,אףשהחברשצורףתאנכחבכתתדיוני
דבר מחדש, בדיונים תהתחית חובה תהיה תא הוועדה,

שעשויתהביאתעיכובמשמעותיבהתיךע

יודגשכיההסדריםהמוצעיםתעיתנוגעיםתהיעדרותו
שתחברועדהשאינוהיושבראש,והוועדהאינהרשאית
תקייםדיוניםבהיעדרהיושבראשעכןיודגשכיהוועדה

אינהרשאיתתקייםדיוניםבנוכחותהיושבראשבתבדע

לסעיף 12יז המוצע

סעיףזהעניינובפסתותחברועדתהמשמעתבשת
חששממשיתמשואפניםעמוצע,בדומהתהסדרהקבוע

בסעיף146תחוקסדרהדיןהפתיתי,כיבקשהתפסותחבר
ועדתהמשמעתתאתישמעאתאבתחיתתהדיוןאומיד
תאחרשנודעהתמבקשעיתתהפסתותעכמוכןמוצעכייהיה
ניתןתערערעתהחתטהבענייןפסתותתביתהמשפטהמחוזי,
בתוךחמישהימיםמיוםשניתנהההחתטהעבמקרהשהוגש
ערעורעתהחתטהכאמור,מוצעשהדיוןבקובתנהיעוכבעד
תמתןהחתטהבערעורעבנסיבותשבהןנמנעמחברהוועדה
תהמשיךבדיוןבשתהחתטהבענייןפסתותיחותוההוראות

המוצעותתענייןמותבקטוע)ראוסעיף12טזהמוצע(ע

לסעיף 12יח המוצע

מוצעכיתוועדתהמשמעתיהיוסמכויותעזרתצורך
ותהעידו תעדות אדם תזמן הסמכות והן: עדים, העדת
בשבועהאותחתאזהרה,הסמכותתבקשמביתהמשפט
תתתצותגבייתעדותעתידישתוחתפיהוראותסעיףו1
תפקודתהראיותוהסמכותתפסוקדמינסיעהותינהושכר

בטתהתמישזומןתעדותתפניהע

ס"חהתש"ם,עמ'202ע 9
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תבקשמביתהמשפטהמחוזישבתחוםשיפוטו )ו(
יושבתהוועדהתתתצותפיסעיףו1תפקודתהראיות,

תשםגבייתעדות;

תעדים בטתה ושכר ותינה נסיעה דמי תפסוק )4(
שהוזמנותפיסעיףזה,כמותעדשהוזמןתהעידבבית

המשפטע

דרשהועדתהמשמעתמאדםתהעידאותהציגדבר )ב(
כאמורבסעיףקטן)א()1(והואסירבתעשותכןבתאהצדק
המניחאתדעתהוועדה,רשאיתהיאתצוותעתהבאתותפניה
בזמןשתקבעבצו,ובתבדשהזהירהאותוכיבכוונתהתעשות
כן;עתצוהבאהתפיסעיףקטןזהיחותוההוראותתפיסעיף

ו7אתחוקבתיהמשפט,בשינוייםהמחויביםע

הנוגעים זה סעיף תפי בעניינים תהחתיט הסמכות )ג(
תקובתנהמסוימתנתונהתיושבראשועדתהמשמעת,שעה

שהוועדהאינהיושבתבדיןע

מצאהועדתהמשמעתכיהנקבתעברעבירתמשמעת,12יטעאמצעימשמעת )א(
האתה מהאמצעים יותר או אחד נגדו תנקוט היא רשאית

)בחוקזה-אמצעימשמעת(:

התראה; )1(

נזיפה; )2(

קנסבשיעורשתאיעתהעתהקנסהקבועבסעיף )ו(
61)א()ו(תחוקהעונשין;

התתייתרישיוןתתקופהקצובהשתאתעתהעת )4(
חמששנים;

ביטותרישיוןע )5(

מישרישיונובוטתתפיהוראותסעיףקטן)א()5(,תאיגיש )ב(
בקשהתרישיוןתפנישחתפושבעשניםמיוםביטותהרישיוןע

אמצעימשמעתעת
תנאי

אמצעי12כע נקבת נגד תנקוט המשמעת ועדת החתיטה )א(
רשאיתהיאתהורות רישיון, התתיית משמעתשתקנסאו

שאמצעיהמשמעתהאמוריהיה,כותואוחתקו,עת־תנאיע

מוסמכת תהיה המשמעת ועדת כי מוצע בנוסף,
תהוציאצותהבאתעדאשרסירבתהזמנתהתהעידתפניהע
זאתבתנאישהוועדההזהירהאתהעדעתכךשבכוונתה
צוהבאה יתייצבתפניהעעת תהוציאצוכאמוראםתא
כאמוריחותועתפיהמוצעהוראותסעיףו7אתחוקבתי

המשפט,בשינוייםהמחויביםע

הנושאים בכת תהחתיט הסמכות כי מוצע תבסוף,
ועדת ראש יושב בידי נתונה תהיה תעית הנזכרים

המשמעת,שעהשהוועדהאינהיושבתבדיןע

לסעיפים 12יט ו־12כ המוצעים

תפי תהטית מוסמכת שהמועצה המשמעת אמצעי
הפסקתתוקףהרישיון הם:התראה,נזיפה, הקיים הדין
סעיף )ראו הרישיון וביטות המועצה שתיקבע תתקופה
12)ב(תחוק(עמוצעתעגן,בסעיף12יטהמוצע,אתאמצעי
ותהוסיף תהתן, שיפורטו בשינויים האמורים, המשמעת
תהםגםאמצעימשמעתשתקנסשסכומוהמרביאינועותה
עתגובההקנסכאמורבסעיףקטן61)א()ו(תחוקהעונשין,
כמקובת 00ו,75שקתיםחדשיםעזאת, קרי,עתסכוםשת
תשכת תחוק ו6)ו( סעיף )כגון אחרים משמעת בהסדרי
14יט)א()ו(תחוקהמתווכיםבמקרקעין עורכיהדין,סעיף

וסעיף2ו)א()2(תחוקההנדסאיםוהטכנאיםהמוסמכים(ע
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תא )א(, קטן בסעיף כאמור המשמעת ועדת החתיטה )ב(
יופעתהתנאיאתאאםכןעברהנקבת,בתוךהתקופהשנקבעה
תעתה ותא משנה תפחת המשמעתושתא ועדת בהחתטת
עתשתוששנים)בסעיףזה-תקופתהתנאי(אחתמעבירות
המשמעתשנקבעובהחתטתה)בסעיףזה-עבירהנוספת(,
וועדתהמשמעתמצאה,בתוךתקופתהתנאיאותאחריה,

שהנקבתעברעבירהנוספתכאמורע

תקופתהתנאיתימנהמיוםמתןהחתטתועדתהמשמעת )ג(
בדברנקיטתאמצעימשמעתעת־תנאינגדנקבת,אתאאםכן

הורתהועדתהמשמעתאחרתע

אמצעי נקבת נגד תנקוט המשמעת ועדת החתיטה )ד(
משמעתבשתעבירהנוספת,תאיינקטאמצעימשמעתזה

עת־תנאיע

נקבתשנקבעתגביואמצעימשמעתעת־תנאי,וועדת )ה(
המשמעתהחתיטהתנקוטנגדואמצעימשמעתבשתעבירה
נוספת,תורהועדתהמשמעתעתהפעתתאמצעיהמשמעת
עת־תנאי,אתאאםכןהחתיטהתהאריךאתתקופתהתנאיתפי
הוראותסעיףקטן)ו(;ועדתהמשמעתרשאיתתהורותשהפעתת
אמצעיהמשמעתעת־תנאיתהיהבכפוףתתוצאותהערעורעת

נקיטתאמצעיהמשמעתבשתהעבירההנוספתע

החתיטהועדתהמשמעתתנקוטנגדנקבתכאמורבסעיף )ו(
קטן)ה(אמצעימשמעתבשתעבירהנוספת,רשאיתהיא,
תהאריך עת־תנאי, המשמעת אמצעי את תהפעית במקום
אתתקופתהתנאיאותחדשהתתקופהנוספתשתאתעתה
התנאי תקופת את המשמעת ועדת האריכה שנתיים; עת
תתקופהנוספתכאמור,תפניתוםתקופתהתנאיהראשונה,
תחתהתקופההנוספתבתוםתקופתהתנאיהראשונה;חידשה
ועדתהמשמעתאתתקופתהתנאיתאחרשתמהתקופתהתנאי
הראשונה,תחתתקופתהתנאיהנוספתמיוםמתןההחתטה,

והכותאתאאםכןהורתהועדתהמשמעתאחרתע

תא )א(, קטן בסעיף כאמור המשמעת ועדת החתיטה )ב(
יופעתהתנאיאתאאםכןעברהנקבת,בתוךהתקופהשנקבעה
תעתה ותא משנה תפחת המשמעתושתא ועדת בהחתטת
עתשתוששנים)בסעיףזה-תקופתהתנאי(אחתמעבירות
המשמעתשנקבעובהחתטתה)בסעיףזה-עבירהנוספת(,
וועדתהמשמעתמצאה,בתוךתקופתהתנאיאותאחריה,

שהנקבתעברעבירהנוספתכאמורע

תקופתהתנאיתימנהמיוםמתןהחתטתועדתהמשמעת )ג(
בדברנקיטתאמצעימשמעתעת־תנאינגדנקבת,אתאאםכן

הורתהועדתהמשמעתאחרתע

אמצעי נקבת נגד תנקוט המשמעת ועדת החתיטה )ד(
משמעתבשתעבירהנוספת,תאיינקטאמצעימשמעתזה

עת־תנאיע

נקבתשנקבעתגביואמצעימשמעתעת־תנאי,וועדת )ה(
המשמעתהחתיטהתנקוטנגדואמצעימשמעתבשתעבירה
נוספת,תורהועדתהמשמעתעתהפעתתאמצעיהמשמעת
עת־תנאי,אתאאםכןהחתיטהתהאריךאתתקופתהתנאיתפי
הוראותסעיףקטן)ו(;ועדתהמשמעתרשאיתתהורותשהפעתת
אמצעיהמשמעתעת־תנאיתהיהבכפוףתתוצאותהערעורעת

נקיטתאמצעיהמשמעתבשתהעבירההנוספתע

החתיטהועדתהמשמעתתנקוטנגדנקבתכאמורבסעיף )ו(
קטן)ה(אמצעימשמעתבשתעבירהנוספת,רשאיתהיא,
תהאריך עת־תנאי, המשמעת אמצעי את תהפעית במקום
אתתקופתהתנאיאותחדשהתתקופהנוספתשתאתעתה
התנאי תקופת את המשמעת ועדת האריכה שנתיים; עת
תתקופהנוספתכאמור,תפניתוםתקופתהתנאיהראשונה,
תחתהתקופההנוספתבתוםתקופתהתנאיהראשונה;חידשה
ועדתהמשמעתאתתקופתהתנאיתאחרשתמהתקופתהתנאי
הראשונה,תחתתקופתהתנאיהנוספתמיוםמתןההחתטה,

והכותאתאאםכןהורתהועדתהמשמעתאחרתע

תקנסות יחסית גבוה המוצע המרבי שהקנס יצוין
בגובה קנס )תמשת אחרים משמעת בהסדרי הקבועים
המתווכים בחוק חדשים שקתים 14,400 שת משוער
המוסמכים(ע והטכנאים ההנדסאים ובחוק במקרקעין
הסדרזהנועדתיצוראמצעיהרתעהראויואפקטיביאת
חשבון תרואה תצמוח שעשויה הכתכתית התועתת מות
המשמעת תוועדת כי יודגש המשמעתע עבירת מביצוע
יששיקותדעתבאשרתסכוםהקנסבמקרההקונקרטי,כך
שהוועדהתוכתתהתאיםאתגובההקנסתנסיבותשתכת
מקרהותמידתההרתעההמתבקשתבועעודמוצעתקבוע
כיהפסקתרישיון-ובנוסחהמוצעהתתיתרישיון-תהיה
תתקופהשתאתעתהעתחמששניםעמכאןשבתוםתקופת

ההתתיהיתחדשתוקפושתהרישיוןבאופןאוטומטיע

נקבתשננקטנגדואמצעימשמעתשתביטותהרישיון,
תאיוכתתשובותבקשרישיוןאתאתאחרשחתפושבעשנים
מיוםהביטות,ובכתמקרהיהיהעתיותשובותעמודבתנאים

המוקדמיםתקבתתהרישיון,כקבועבסעיף4תחוקע

בסעיף12כהמוצע,מוצעתהסמיךאתועדתהמשמעת
תנקוטנגדנקבתאתאמצעיהמשמעתמסוגשתקנסאו
התתייתרישיון,עתתנאיעכןמוצעותהוראותתענייןהפעתת
התנאיותענייןתקופתהתנאיוכןהוראותתענייןהפעתת
אמצעימשמעתנגדנקבתשננקטונגדוקודםתכןאמצעי

משמעתעתתנאיע
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דיוןאוהחתטה
בענייןאי־תתות

כי12כאע נקבת, שת בעניינו בדיון המשמעת, ועדת מצאה )א(
מנסיבותהמקרהעותהשנפגעהאי־תתותושתהנקבת,בניגוד
תהוראותתפיסעיף10,תצייןזאתבהחתטתהורשאיתהיא
שהוא חשבון רואה הנקבת, שעת האמצעים עת תהורות
המעסיקשתהנקבתאונושאמשרהבמשרדרואיהחשבון
שבומועסקהנקבת,תנקוטתשםתתיקוןהפגיעה;תענייןזה,
"נושאמשרה",במשרדרואיחשבון-שותףאומנהתפעית
במשרדרואיחשבון,בעתשתיטהאודירקטורבחברתרואי
חשבוןאוגורםאחראיבמשרדרואיחשבון;תענייןהגדרה
זו,"גורםאחראיבמשרדרואיחשבון"-תרבותרואהחשבון
האחראיעתצוותשתרואיחשבוןאועתתחוםפעיתותמסוים,

במשרדרואיחשבוןע

בטרםתורהועדתהמשמעתעתאמצעיםשעתרואה )ב(
חשבוןשאינוהנקבתתנקוטתפיסעיףקטן)א(,תשמעהוועדה

אתרואההחשבוןהאמורע

החתטותאחרות
שתועדת
המשמעת

12יט12כבע בסעיפים האמור עת נוסף רשאית, המשמעת ועדת
עד12כא-

תחייבאתהנקבתבתשתוםהוצאותההתיכיםתמדינהאו )1(
תמתתונןשעתבסיסתתונתוהוגשההקובתנה,בסכוםשתורה
ושתאיעתהעתסכוםאושיעורשקבעהשר,אםקבע,וזאת
אםשוכנעהשניהתאתההגנהשתובאופןטורדניאוקנטרני;

תחייבאתהמתתונןבתשתוםהוצאותההתיכיםתמדינה )2(
אותנקבתבסכוםשתורהושתאיעתהעתסכוםאושיעור
שקבעהשר,אםקבע,וזאתאםזוכההנקבתוהוועדהמצאה

שהתתונההוגשהתשםקנטוראובתאיסוד;

תחייבאתהמדינהבתשתוםהוצאותההגנהתנקבת,אם )ו(
זוכההנקבתוהוועדהמצאהשתאהיהיסודתהגשתהקובתנה

אושמתקיימותנסיבותאחרותהמצדיקותזאתע

לסעיף 12כא המוצע

מוצעכיועדתהמשמעתתתייחס,בדיוןבעניינושת
נקבת)בכתהחתטהבדיון,תאבהכרחבהחתטתההסופית
בהתיך(,תפגיעהבאי־תתותשתרואההחשבוןהנקבת,אם
מצאהכיזונפגעהעכןמוצעתהסמיךאתהוועדהתהורות
הפגיעה את תתקן כדי תנקוט יש שבהם האמצעים עת
באי־התתותעמוצעכיהוראותאתהיכותשיחותועתרואה
חשבוןשאינוהנקבת,כמותמשתמעסיקושתרואההחשבון,
שכןייתכןשהפגיעהבאי־תתותמקורהבפעיתותשתמשרד
רואיהחשבוןותאשתרואההחשבוןהמסויםהעומדתדין
משמעתיעבטרםתיתןהוראותתרואהחשבוןשאינוהנקבת,

תשמעועדתהמשמעתאתאותורואהחשבוןע

בסעיף קבועה החשבון רואה שת האי־תתות חובת
ופגיעה עניינים )ניגוד החשבון רואי ובתקנות תחוק 10

באי־תתותכתוצאהמעיסוקאחר(,התשס"ח-ו200)ק"ת
התשס"ח,עמ'ו60(,שהותקנומכוחועחובהזוהיאמאבני
היסודשתמקצועראייתהחשבוןושתהעיסוקבביקורת
בפרט,וקייםאינטרסציבורימהותיבהידוקהפיקוחעת
באופן יתייחס המשמעתי שהדיון מוצע תפיכך, קיומהע
מיוחדתסוגייתהאי־תתותומוצעכיועדתהמשמעתתהיה
נפגעה שבו מצב תתיקון הוראות תתת כאמור מוסמכת

האי־תתותע

לסעיפים 12כב ו־12כג המוצעים

מוצעתהסמיךאתועדתהמשמעת,נוסףעתסמכותה
תהטיתאמצעימשמעתשונים,תחייבבהוצאותאתהנקבת,
המתתונןוהמדינה,הכתכמפורטתהתןעאתהנקבתמוסמכת
הוועדהתחייבבתשתוםהוצאותתמדינהאותמתתונן,וזאת
במקרהשהנקבתניהתאתהגנתובאופןטורדניאוקנטרני;
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ביצועחיובים
כספיים

12כב)1(,12כגע סעיף תפי הוצאות בתשתום נקבת שת חיוב )א(
ניתנים 12כב)2( הוצאותתפיסעיף בתשתום מתתונן וחיוב
תהוצאהתפועתכמופסקדיןשתביתמשפטבענייןאזרחי,
ואותםחיובכאמורשהואחיובתטובתהמדינה,ייגבהתאוצר
המדינהועתגבייתויחותחוקהמרכזתגבייתקנסות,אגרות

והוצאות,התשנ"ה-101995ע

חיובהמדינהבתשתוםהוצאותתפיסעיף12כב)ו(,יבוצע )ב(
בדרךשמבצעיםפסקדיןשתביתמשפטבענייןאזרחינגד

המדינהע

ערעורעתהחתטת
ועדתהמשמעת

עתהחתטהשתועדתהמשמעתהמסיימתאתהדיון12כדע )א(
משפט בית תפני תערער והנקבת התובע רשאים בקובתנה
מחוזיבתוך45ימיםמיוםמתןההחתטה,ואםניתנהההחתטה

שתאבמעמדהצדדים-בתוך45ימיםמיוםהמצאתהע

החתטהשתועדתהמשמעתהמחייבתמתתונןבתשתום )ב(
הוצאותתפיסעיף12כב)2(,ניתנתתערעורכמופסקדיןשת

ביתמשפטשתוםבענייןאזרחיע

סעיףזה שתביתמשפטמחוזיבערעורתפי פסקדין )ג(
ניתןתערעורתפניביתהמשפטהעתיון,אםניתנהתכךרשות
מאתנשיאביתהמשפטהעתיוןאומאתשופטאחרשתבית
המשפטהעתיוןשנשיאוקבעתכך,אואםניתנהרשותתכך

בגוףפסקהדיןע

ביצועחיובים
כספיים

12כב)1(,12כגע סעיף תפי הוצאות בתשתום נקבת שת חיוב )א(
ניתנים 12כב)2( הוצאותתפיסעיף בתשתום מתתונן וחיוב
תהוצאהתפועתכמופסקדיןשתביתמשפטבענייןאזרחי,
ואותםחיובכאמורשהואחיובתטובתהמדינה,ייגבהתאוצר
המדינהועתגבייתויחותחוקהמרכזתגבייתקנסות,אגרות

והוצאות,התשנ"ה-101995ע

חיובהמדינהבתשתוםהוצאותתפיסעיף12כב)ו(,יבוצע )ב(
בדרךשמבצעיםפסקדיןשתביתמשפטבענייןאזרחינגד

המדינהע

ערעורעתהחתטת
ועדתהמשמעת

עתהחתטהשתועדתהמשמעתהמסיימתאתהדיון12כדע )א(
משפט בית תפני תערער והנקבת התובע רשאים בקובתנה
מחוזיבתוך45ימיםמיוםמתןההחתטה,ואםניתנהההחתטה

שתאבמעמדהצדדים-בתוך45ימיםמיוםהמצאתהע

החתטהשתועדתהמשמעתהמחייבתמתתונןבתשתום )ב(
הוצאותתפיסעיף12כב)2(,ניתנתתערעורכמופסקדיןשת

ביתמשפטשתוםבענייןאזרחיע

סעיףזה פסקדיןשתביתמשפטמחוזיבערעורתפי )ג(
ניתןתערעורתפניביתהמשפטהעתיון,אםניתנהתכךרשות
מאתנשיאביתהמשפטהעתיוןאומאתשופטאחרשתבית
המשפטהעתיוןשנשיאוקבעתכך,אואםניתנהרשותתכך

בגוףפסקהדיןע

אתהמתתונןמוסמכתהוועדהתחייבבהוצאותתמדינהאו
תנקבת,וזאתבמקרהשמצאהשהתתונההוגשהבתאיסוד
אושישנסיבותאחרותהמצדיקותזאת;אתהמדינהתוכת
ועדתהמשמעתתחייבבהוצאותהגנתושתהנקבת,וזאת
במקרהשהוועדהמצאהשתאהיהיסודתהגשתהקובתנה
שמתקיימותנסיבותאחרותהמצדיקותזאתעסמכות או
זההמעוגנתהיוםבסעיף14כאתחוקהמתווכיםבמקרקעיןע

תגבישיעורההוצאותשתוכתועדתהמשמעתתהשית
מוצעתהסמיךאתהשרתקבוע המתתונן, עתהנקבתאו
רשאית תהיה שהוועדה מרבי סכום מגבתת בתקנות
תפסוקעככתשהשרתאיקבעמגבתהכאמורבתקנות,תהיה
ועדתהמשמעתרשאיתתפסוקסכומיםתפישיקותדעתה

ובהתאםתסבירבנסיבותהענייןע

דרכים המוצע, 12כג בסעיף תקבוע, מוצע בנוסף
תגבייתההוצאותשרשאיתועדתהמשמעתתפסוק,כמפורט
תהתןעגבייתושתחיובשנפסקתטובתרואההחשבוןהנקבת
אוהמתתונן,תיעשהבאמצעותפתיחתתיקהוצאהתפועת;
חיובשנפסקתטובתהמדינה,מרואההחשבוןהנקבתאו
מהמתתונן,ייגבהעתפיהמוצעבאמצעותהמרכזתגביית
המרכז חוק מכוח הוקם אשר והוצאות אגרות קנסות,

תגבייתקנסות,אגרותוהוצאות,התשנ"ה-1995;והוצאות
שבהםנתחייבההמדינהבפסקהדיןהמשמעתיייגבובדרך
שבהמבצעיםפסקדיןאזרחינגדהמדינהעכתומר,במקרה

זה,בדרךשתהגשתבקשהתחשבמשרדהמשפטיםע

לסעיף 12כד המוצע

מוצעתקבועכיהערעורעתהחתטהסופיתשתועדת
המשמעתבקובתנהיהיהתביתהמשפטהמחוזי,בתוך45
ימיםמיוםמתןההחתטהעפסקדיןשתביתהמשפטהמחוזי
תערעור המוצע פי עת ניתן כאמור החתטה עת בערעור

ברשותתפניביתהמשפטהעתיוןע

מאחרשהמתתונןאינוצדתהתיךהמשמעתיוטענתיו
תאמובאותתפניועדתהמשמעת,זאתבעודשהוועדה
מוסמכתתפסוקהוצאותנגדו,אםהחתיטה,ביןהשאר,כי
תתונתוהוגשהתשםקנטוראובתאיסוד)ראוסעיף12כב)2(
המוצע(,מוצעתעגןבחוקאתזכותושתמתתונןתערערעת
החתטהשמחייבתאותובתשתוםהוצאותעערעורכאמור
יידוןתפניביתהמשפטהמחוזי,שתוהסמכותתדוןבערעור

עתהחתטותועדתהמשמעתע

ס"חהתשנ"ה,עמ'170ע 10
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עיכובביצועשת
החתטתועדת

המשמעת

איןבהגשתערעורכדיתעכבאתביצועהחתטתועדת12כהע )א(
המשמעתשעתיההוגשהערעור,אתאאםכןהחתיטהועדת
המשמעתאחרת,ואםהוגשערעור-אםהחתיטביתהמשפט

שתערעוראחרתע

עתהחתטהשתועדתהמשמעתתפיסעיףזהרשאים )ב(
הנקבתוהתובעתערערכשםשמערעריםעתהחתטתועדת

המשמעתבקובתנה,תפיהוראותסעיף12כדע

פרסוםהחתטות
ועדתהמשמעת
והעמדתןתעיון

הציבור

החתיטהועדתמשמעתעתהתתיהאוביטותשתרישיון12כוע )א(
תפיהוראותסעיף12יט)א()4(או)5(,תפרסםאתדברההתתיה
הוגש ואם הנקבת, שת שמו בציון אוהביטות,תפיהעניין,
ערעורעתהחתטהכאמור-גםאתדברהגשתהערעורואת

תוצאותיוע

מצאהועדתהמשמעתכיהנקבתעברעבירתמשמעת- )ב(

תעיון הנקבת שם בציון החתטתה את תעמיד )1(
הציבורואותםרשאיתהיאתהעמידאתהחתטתהתעיון
הציבורבתאציוןשםהנקבתופרטיםאחריםשישבהם
כדיתזהותו)בסעיףזה-פרטיםמזהים(,תאחרששמעה
אתהתובעואתהנקבתושקתהביןהשאראתהפגיעה
בפרטיותושתהנקבתאושתצדשתישי,ואתהצורך

באזהרתהציבור;

רשאיתהיא,תאחרששמעהאתנציגמעסיקושת )2(
הנקבת,תהעמידאתהחתטתהתעיוןהציבורגםבציון
שםמעסיקובעתביצועהעבירה;תענייןזה,"מעסיק"-
משרדרואיהחשבוןשבוהנקבתהועסקאוהיהשותף
אוחברוכןכתמעסיקאחר,שאינומשרדרואיחשבון,

אשרהעסיקאתהנקבתע

לסעיף 12כה המוצע

מוצעתעגןבחוקאתהכתת,המקובתבדינימשמעת,
החתטת ביצוע את מעכבת אינה ערעור הגשת שתפיו
ועדתהמשמעת)ראותדוגמהסעיף14כדתחוקהמתווכים

במקרקעיןוסעיף6ו)ג(תחוקשמאימקרקעין(ע

לסעיף 12כו המוצע

מוצעתקבועהוראותתענייןפרסוםהחתטותועדת
המשמעתוהעמדתןתעיוןהציבורעמוצעכיבמקרהשבו
החתיטהועדתהמשמעתעתביטותאוהתתייהשתרישיון
תציבור, יפורסם ההתתיה או הביטות דבר חשבון, רואה
וזאתכדיתיידעאתהציבורבדברתוקףרישיונושתמי

שהיהרואהחשבוןע

המשמעת ועדת החתטות כי תקבוע מוצע בנוסף,
יועמדותעיוןהציבורבאתרהאינטרנטשתהמועצה,וזאת
כדיתהביאתשקיפותבהחתטותועדתהמשמעתוכןכדי
תיידעאתהציבורבאשרתפרשנותשתועדתהמשמעת

תגביכתתיההתנהגותוהאתיקההחתיםעתרואיחשבוןע
יחדעםזאת,מוצעתהסמיךאתועדתהמשמעתתהחתיט
כיהחתטתהתעמודתעיוןהציבורבתאציוןשתפרטיםשיש
בהםכדיתהביאתזיהויהנקבתאואדםאחר,וזאתתאחר
ששקתה,ביןהשאר,אתהפגיעהבפרטיותושתהנקבתאו
שתצדשתישיואתהצורךבאזהרתהציבורעכןמוצעכי
העמדתההחתטותתעיוןהציבורתהיהרקתאחרשתמוכת

ההתיכיםבעניינושתהנקבת,תרבותהתיכיערעורע

כי מצאה המשמעת שוועדת במקרה כי מוצע
הנקבתעברעבירתהמשמעת,היאתוכתתצייןבהחתטתה
שתתפרסםאתשםמשרדרואיהחשבוןשבורואההחשבון
מועסק,שותףאוחבר,אואתשםמעסיקוגםאםתאמדובר
במשרדרואיחשבוןעזאתתאחרששמעהאתנציגהמשרד
אוהמעסיקכאמורעהוראהזומטרתהתתמרץמשרדירואי
חשבוןומעסיקיםשתרואיחשבוןתהפעיתאמצעים,תרבות
בקרותפנימיות,במטרהתהבטיחככתהניתןשרואיהחשבון
המעורביםבעבודתהמשרדתאיעברועבירותמשמעתע
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החתיטהועדתהמשמעתשתאתהטיתעתהנקבתאמצעי )ג(
משמעת,תעמידאתהחתטתהתעיוןהציבורבתאציוןפרטים
מזהיםשתהנקבת,ואותםתבקשתהנקבתתפרסםהוועדהאת

החתטתהבציוןפרטיוהמזהיםע

החתטותועדתהמשמעתכאמורבסעיפיםקטנים)ב(ו–)ג( )ד(
תאיועמדותעיוןהציבורכתעודניתןתערערעתיהן,ואםהוגש
ערעור-כתעודתאתמוההתיכיםבערעור,אתאאםכןהחתיט

ביתהמשפטשתערעוראחרתע

עתהחתטתועדתהמשמעתתפיסעיףזהרשאיםהנקבת )ה(
והתובעתערערכשםשמערעריםעתהחתטתועדתהמשמעת

בקובתנה,תפיהוראותסעיף12כדע

החתטותועדתהמשמעתיפורסמוויועמדותעיוןהציבור )ו(
באתרהאינטרנטשתהמועצהאובדרךאחרתשקבעהשר
בתקנות,ורשאיהואבתקנותכאמורתקבועהוראותתעניין
דרכיהעיוןבהחתטותועדתהמשמעת,התקופהשבהיועמדו
תעיוןואמצעיםשיינקטוכדיתמנוע,ככתהאפשר,אתהעיון

באינטרנטבפרטיםהמזהיםשפורסמובתוםהתקופהכאמורע

התתיהעדתסיום
ההתיכים

הוגשהקובתנהנגדרואהחשבון,והיהתוועדתהמשמעת12כזע )א(
יסודסבירתחשדשהנקבתעברעבירתמשמעת,רשאיתהיא,
אםראתהשחומרתהענייןאוטובתהציבורמחייבותזאת
ותאחרשנתנהתרואההחשבוןהזדמנותתטעוןאתטענותיו
בפניה,תהתתותזמניתאתרישיונואותהגביתותתחומיעיסוק

מסוימיםע

החתיטהועדתהמשמעתשתאתהטיתעתהנקבתאמצעי )ג(
משמעת,תעמידאתהחתטתהתעיוןהציבורבתאציוןפרטים
מזהיםשתהנקבת,ואותםתבקשתהנקבתתפרסםהוועדהאת

החתטתהבציוןפרטיוהמזהיםע

החתטותועדתהמשמעתכאמורבסעיפיםקטנים)ב(ו–)ג( )ד(
תאיועמדותעיוןהציבורכתעודניתןתערערעתיהן,ואםהוגש
ערעור-כתעודתאתמוההתיכיםבערעור,אתאאםכןהחתיט

ביתהמשפטשתערעוראחרתע

עתהחתטתועדתהמשמעתתפיסעיףזהרשאיםהנקבת )ה(
והתובעתערערכשםשמערעריםעתהחתטתועדתהמשמעת

בקובתנה,תפיהוראותסעיף12כדע

החתטותועדתהמשמעתיפורסמוויועמדותעיוןהציבור )ו(
באתרהאינטרנטשתהמועצהאובדרךאחרתשקבעהשר
בתקנות,ורשאיהואבתקנותכאמורתקבועהוראותתעניין
דרכיהעיוןבהחתטותועדתהמשמעת,התקופהשבהיועמדו
תעיוןואמצעיםשיינקטוכדיתמנוע,ככתהאפשר,אתהעיון

באינטרנטבפרטיםהמזהיםשפורסמובתוםהתקופהכאמורע

התתיהעדתסיום
ההתיכים

הוגשהקובתנהנגדרואהחשבון,והיהתוועדתהמשמעת12כזע )א(
יסודסבירתחשדשהנקבתעברעבירתמשמעת,רשאיתהיא,
אםראתהשחומרתהענייןאוטובתהציבורמחייבותזאת
ותאחרשנתנהתרואההחשבוןהזדמנותתטעוןאתטענותיו
בפניה,תהתתותזמניתאתרישיונואותהגביתותתחומיעיסוק

מסוימיםע

ועדתהמשמעתתשמעאתעמדתהמשרדאו מוצעכי
מכןתחתיטאםישמקום בענייןזהורקתאחר המעסיק
תפרסוםכאמור)אושדיבציוןפרטירואההחשבוןהנקבת(,
כביטויתאחריותםשתהמשרדאוהמעסיקתאי־מניעתה

שתעבירתהמשמעתע

תשםהגשמתהמטרההאמורה,בבואהתהחתיטעת
פרסוםשםהמעסיקאוהמשרדשבוהועסקהנקבת,היה
שותף,אוחברכאמור,תוכתועדתהמשמעתתשקות,בין
השאר,אתהשיקותיםהאתה,כותםאוחתקם:תפקידושת
הנקבתבמשרדרואיהחשבון;מספרהמעורביםבפרשה
מקרבעובדיהמשרד;רמתהפיקוחשתהמשרדעתעבודת
הנקבת;מידתהחריגהשתהנקבתמהנחיותהממוניםעתיו
במשרד;מידתהנזקשנגרםכתוצאהמהעבירה;הרשעות
קודמותשתעובדיהמשרדבעבירותדומות;מידתהפגיעה

באי–תתותשתרואיהחשבון;והצורךבאזהרתהציבורע

החתטותועדתהמשמעתיפורסמועתפיהמוצעבאתר
האינטרנטשתהמועצהעיחדעםזאת,מוצעתהסמיךאת
השרתקבועבתקנותהוראותתענייןדרכיהעיוןבהחתטות
ההחתטה תעמוד שבמהתכה והתקופה המשמעת ועדת
תעיוןהציבורבאתרהמועצה,וכןהוראותתענייןאמצעים

שיינקטוכדיתמנוע,ככתהאפשר,אתהעיוןברשתבפרטים
המזהיםשתרואההחשבון,אחריתקופתהעיוןע

לסעיף 12כז המוצע

מוצעתהסמיךאתהמועצהתהתתותזמניתרישיון
רואהחשבוןאותהגביתותתחומיעיסוקמסוימים,וזאת
עבירת עבר חשבון שרואה סביר חשד שקיים במקרה
משמעתאושמתקיימיםנגדרואהחשבוןהתיכיםפתיתיים
אוהתיכיםמשמעתייםתפידיןאחר)תרבותהתיכיחקירה(,

וחומרתהענייןאוטובתהציבורמחייבותזאתע

עתותים משמעתיים והתיכים פתיתיים התיכים
תהתמשךזמןרב,ותכן,במקרהשבוהמשךפעיתותושת
רואהחשבוןעתותהתסכןאתטובתהציבור,מוצדקתאפשר
תוועדתהמשמעתתנקוטנגדועונששתהתתיהזמניתשת
עיסוק תתחומי החשבון רואה שת הגבתתו או הרישיון
ההתיכיםע תמיצוי עד זמנית(, התתיה - )תהתן מסוימים
עםזאת,כדיתמנועפגיעהיתרהברואההחשבון,בחופש
תקבוע מוצע ממנו, תהתפרנס וביכותתו שתו העיסוק
במקרה כך, הזמניתע ההתתיה שת משכּה עת מגבתות
שההתתיההזמניתנעשתהבטרםהוגשוכתבאישוםאו
קובתנהנגדרואההחשבון,מוצעכיהתתיהזמניתכאמור
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תעבירה בחשד חשבון רואה נגד אישום כתב הוגש )ב(
כאמורבסעיף12)5(אושמתנהתיםנגדוהתיכים,תרבותהתיכי
חקירה,בשתעבירהתפידיןמשמעתיאחר,רשאיתהמועצה,
אםראתהשחומרתהענייןאוטובתהציבורמחייבותזאת,
עבירה שת בנסיבותיה או בחומרתה במהותה, בהתחשב
כאמור,ותאחרשנתנהתרואההחשבוןהזדמנותתטעוןאת
תהגביתו או רישיונו את זמנית תהתתות תפניה, טענותיו

תתחומיעיסוקמסוימיםע

התתיתרישיוןאוהגבתתותפיהוראותסעיפיםקטנים)א( )ג(
או)ב(תעמודבתוקפהעדתמתןפסקדיןסופיבהתיךהפתיתי
אוהחתטהסופיתבהתיךהמשמעתי,והכותאתאאםכןהורתה

המועצהעתמועדמוקדםיותרתהפסקתההתתיהע

רשאית ו–)ב(, )א( קטנים בסעיפים האמור אף עת )ד(
המועצה,ביוזמתהאותבקשתהתובע,ותאחרשנתנהתתובע
הזדמנותתטעוןאתטענותיו,תהתתותזמניתאתרישיונושת
רואהחשבוןאותהגביתותתחומיעיסוקמסוימיםאףתפני
שהוגשהנגדוקובתנהמשמעתיתתפיחוקזהאותפנישהוגש
נגדוכתבאישום,תפיהעניין,אםסברהכיקייםחששממשי
תביצועעבירתמשמעתוישבהמשךעיסוקושתרואההחשבון

במקצועוכדיתיצורסיכוןמשמעותיתציבורע

סעיף)ה( הוראות תפי הגבתה או רישיון התתיית )1(
המועצה שתורה תתקופה בתוקפה תעמוד )ד( קטן

החתטת ממועד חודשים שתושה עת תעתה ושתא
ואותם כאמור, ההגבתה או ההתתיה עת המועצה
מצאה בתוםהתקופהכאמור,אם רשאית, המועצה
כיחומרתהענייןמחייבתזאתאוכיהדברנדרשתשם
הגנהעתהציבור,תהורותעתהארכתתקופתההתתיה
אוההגבתהכאמורבתקופותנוספותשתאיעתועת0ו
ימיםכתאחת,ובתבדשתקופתההתתיהאוההגבתה
הכותתתתאתעתהעת12חודשיםמהמועדשבוהותתה

הרישיוןאוהוגבת,תראשונהע

הוחתטשתאתהגיש ,)1( עתאףהוראותפסקה )2(
הותתה שבשתה בעבירה אישום כתב או קובתנה
הרישיוןאוהוגבתרואההחשבון-יפקעתוקףההתתיה

אוההגבתהע

משתושה יותר ותא המועצה שתורה תתקופה תהיה
שת נוספות בתקופות תהאריכה אפשר ויהיה חודשים,
0וימיםכתאחתועדתתקופהכותתתשתאתעתהעת12
חודשיםמהמועדשבוהותתההרישיון)אוהוגבתרואה

החשבון(תראשונהע

עתפיהמוצע,הסמכותתהתתותזמניתרישיוןרואה
חשבוןבטרםהוגשהנגדרואההחשבוןקובתנהתפיהחוק,
הקובתנה הגשת תאחר ואותם, תמועצהע נתונה תהיה
כאמור,הסמכותתהתתותזמניתאתהרישיוןתהיהבידי

ועדתהמשמעתהדנהבקובתנהע
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הוחתטעתהגשתקובתנהאוכתבאישוםבעבירה )ו(
שבשתההותתההרישיוןאוהוגבתרואההחשבון-
תקבתת עד בתוקפה ההגבתה או ההתתיה תעמוד
החתטהבידיועדתהמשמעתאוהמועצהתפיסעיפים

קטנים)א(או)ב(,תפיהענייןע

השריקבעבתקנותהוראותתענייןפרסוםדברההתתיה )ו(
אוההגבתהתפיסעיףזה,ובכתתזהתענייןתקופתהפרסום,

אשרתאתעתהעתתקופתההתתיהאוההגבתהכאמורע

הותתהרישיונושתרואהחשבוןתפיסעיףזה,והחתיטה )ז(
ועדתהמשמעתתהתתותאתרישיונותתקופהקצובהתפי
הוראותסעיף12יט)א()4(,תבואתקופתההתתיהתפיסעיףזה

במנייןתקופתההתתיהשהטיתהועדתהמשמעתכאמורע

סדרידיןודיני
ראיות

השררשאיתקבועאתסדריהדיןתפניועדתהמשמעת12כחע )א(
ובערעורתביתהמשפט,תרבותהדרךתהגשתהערעור;כתעוד
תאהותקנותקנותכאמוראובענייןשתאנקבעהתגביוהוראה
בתקנות,תפעתהוועדהבדרךהנראיתתהצודקתומועיתה

ביותרע

הנוגעים דין שבסדרי בעניינים תהחתיט הסמכות )ב(
תקובתנהמסוימת,נתונהתיושבראשועדתהמשמעת,שעה

שהוועדהאינהיושבתבדיןע

ועדתהמשמעתאינהכפופהתדיניהראיות,פרטתדינים )ג(
בדברראיותחסויות,אתאאםכןקבעהשרכייחותועתועדת

המשמעתחתקמדיניהראיותכפישיקבעע

הממצאיםוהמסקנותבהכרעתהדיןשבפסקדיןחתוט )ד(
אותםכמוכחים יראו הנקבת, את פתיתיהמרשיע במשפט

בהתיךהמשמעתינגדאותונקבתע

הוחתטעתהגשתקובתנהאוכתבאישוםבעבירה )ו(
שבשתההותתההרישיוןאוהוגבתרואההחשבון-
תקבתת עד בתוקפה ההגבתה או ההתתיה תעמוד
החתטהבידיועדתהמשמעתאוהמועצהתפיסעיפים

קטנים)א(או)ב(,תפיהענייןע

השריקבעבתקנותהוראותתענייןפרסוםדברההתתיה )ו(
אוההגבתהתפיסעיףזה,ובכתתזהתענייןתקופתהפרסום,

אשרתאתעתהעתתקופתההתתיהאוההגבתהכאמורע

הותתהרישיונושתרואהחשבוןתפיסעיףזה,והחתיטה )ז(
ועדתהמשמעתתהתתותאתרישיונותתקופהקצובהתפי
הוראותסעיף12יט)א()4(,תבואתקופתההתתיהתפיסעיףזה

במנייןתקופתההתתיהשהטיתהועדתהמשמעתכאמורע

סדרידיןודיני
ראיות

השררשאיתקבועאתסדריהדיןתפניועדתהמשמעת12כחע )א(
ובערעורתביתהמשפט,תרבותהדרךתהגשתהערעור;כתעוד
תאהותקנותקנותכאמוראובענייןשתאנקבעהתגביוהוראה
בתקנות,תפעתהוועדהבדרךהנראיתתהצודקתומועיתה

ביותרע

הנוגעים דין שבסדרי בעניינים תהחתיט הסמכות )ב(
תקובתנהמסוימת,נתונהתיושבראשועדתהמשמעת,שעה

שהוועדהאינהיושבתבדיןע

ועדתהמשמעתאינהכפופהתדיניהראיות,פרטתדינים )ג(
בדברראיותחסויות,אתאאםכןקבעהשרכייחותועתועדת

המשמעתחתקמדיניהראיותכפישיקבעע

הממצאיםוהמסקנותבהכרעתהדיןשבפסקדיןחתוט )ד(
אותםכמוכחים יראו הנקבת, את פתיתיהמרשיע במשפט

בהתיךהמשמעתינגדאותונקבתע

תפי ההגבתה או הזמנית ההתתיה דבר כי מוצע
בתקנותע השר שיקבע בדרך יפורסם זה סעיף הוראות
בתקנותכאמורתיקבעביןהשארתקופתהפרסום,אשר

תאתימשךמעברתתקופתההתתיהאוההגבתהכאמורע

תבסוף,מוצעכיאםבתוםההתיךהמשמעתיהחתיטה
תקופת תבוא הרישיון, התתיית עת המשמעת ועדת
ההתתיההזמניתבמנייןתקופתההתתיהשהטיתהועדת

המשמעתכאמורע

לסעיף 12כח המוצע

מוצעכיסדריהדיןבוועדתהמשמעתוסדריהדין
בערעורעתהחתטתהוועדה,ככתשתאנקבעובחוק,ייקבעו
בידיהשרבתקנותעכתעודתאהותקנותקנותכאמוראו
בענייניםשבהםתאנקבעוהוראותבתקנות,תנהגהוועדה

בדרךהנראיתתהצודקתומועיתהביותרע

שוועדת בעת כי היעיתות, תשם מוצע, כן כמו
המשמעתאינהיושבתבדיןהסמכותתהחתיטבעניינים

שבסדרידיןתהיהנתונהתיושבראשהוועדהע

כמקובתבדיוןהמשמעתי,מוצעתקבועבמפורשכי
ועדתהמשמעתאינהכפופהתדיניהראיות,פרטתדינים
בדברראיותחסויות,תמעטאםקבעהשראחרתבתקנותע
עודמוצע,נוכחרמתההוכחההנדרשתבמשפטהפתיתי,
דין שבפסק דין בהכרעת ובמסקנות בממצאים יראו כי
פתיתיהמרשיעאתהנקבת,כמוכחיםבהתיךהמשמעתיע
בהתיך הנדרשת ההוכחה רמת הפסיקה, תפי כי יצוין
בהתיך הרשעה תשם הנדרשת תזו דומה המשמעתי
הפתיתי)ראו:עש"ם725/91ובכרךנ'מדינתישראת,פ"ד

מה)5(407,401)1991((ע
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דיוןמשמעתי
ודיוןפתיתי

בהתיכים12כטע או פתיתים בהתיכים זיכוי או ענישה )א(
משמעתייםעתפידיןאחר,אינםמונעיםנקיטתהתיכיםעת
מחדת, או מעשה אותו בשת חשבון רואה נגד זה חוק פי
ונקיטתאמצעימשמעתאוזיכויעתידיועדתהמשמעתבשת
אותומעשהאומחדתאינםמונעיםנקיטתהתיכיםפתיתיים

אוהתיכיםמשמעתייםעתפידיןאחרנגדוע

נפתחהחקירהפתיתיתאוהוגשכתבאישוםנגדרואה )ב(
חשבוןבשתמעשהאומחדתהמהווהגםעיתהתדיוןתפני
ועדתהמשמעתתפיחוקזה,רשאיתועדתהמשמעתתהפסיק
אתדיוניהעדשתתקבתהחתטהבידיהגורםהמוסמךתכך
שתאתהעמידאתרואההחשבוןתדיןפתיתיאועדתמתןפסק

דיןסופיבהתיךהפתיתי,תפיהענייןע

תחותתהשיפוט
המשמעתיעתמי

שחדתתהיותרואה
חשבוןועתמי

שרישיונוהותתה

רואהחשבוןשרישיונובוטתימשיךתהיותנתוןתשיפוט12תע )א(
תפניועדתהמשמעתתגבימהשאירעתפניהביטות;תענייןזה,
יראוגםרישיוןשבוטתתבקשתושתרואההחשבוןכרישיון

שבוטתע

נתון תהיות ימשיך הותתה שרישיונו חשבון רואה )ב(
ועדתהמשמעת בתקופתההתתיהתשיפוטמשמעתיתפני

תגבימהשאירעתפניההתתיהאובמהתכהע

חשבון12תאעמשמעתמתמחים רואה רישיון תקבתת ועד התמחותו בתקופת )א(
כפוףמתמחהתכתתיהאתיקההמקצועיתותשיפוטהמשמעתי
תפיחוקזה,בשינוייםהמחויביםובשינוייםכמפורטבסעיף

קטן)ב(,וכןיחותועתיו,בשינוייםהמחויבים,הוראותאחרות
תפיחוקזההחתותעתרואיחשבוןע

לסעיף 12כט המוצע

מוצעתקבועכיענישהאוזיכויבפתיתיםאובהתיכי
משמעתהמתנהתיםמכוחחוקאחראינםמונעיםהתיכי
משמעתתפיחוקרואיחשבוןעזאתמשוםשתכתיותיושת
הדיןהמשמעתיתפיחוקרואיחשבוןאינןמתמצותבמסגרת
דיוןפתיתיועתאחתכמהוכמהבמסגרתדיוןמשמעתימכוח
דיןאחרעכןמוצעתהבהירכינקיטתהתיכימשמעתתפיחוק
זהאינםמונעיםפתיחהבהתיכיםפתיתייםאובהתיכימשמעת

תפידיןאחרנגדאותורואהחשבוןבשתאותםמעשיםע

או פתיתית חקירה נפתחה אם כי מוצע, כן כמו
הוגשנגדרואהחשבוןכתבאישוםבשתמעשהאומחדת
רשאית המשמעת, ועדת תפני תדיון עיתה גם המשמש

הוועדהתהפסיקאתדיוניהעדתסיוםההתיךהפתיתיע

לסעיף 12ל המוצע

מוצעתקבועאתהעיקרוןשתפיוהדיןהמשמעתיתפי
חוקרואיחשבוןחתעתכתדברשאירעבעתשרואהחשבון
היהבעתרישיוןתפיהחוקעכך,רואהחשבוןשרישיונובוטת
ימשיךתהיותנתוןתשיפוטהמשמעתישתועדתהמשמעת
אףאם זאת הרישיון, ביטות בטרם שאירע מה כת תגבי

הביטותנעשהתבקשתרואההחשבוןע

תענייןרואהחשבוןשרישיונוהותתה,נוכחהעובדה
שהואממשיךתהיותבעתרישיון-אףשתוקפומותתה
-מוצעתקבועכיהואיהיהנתוןתשיפוטהמשמעתישת

ועדתהמשמעתגםבתקופהשבהרישיונומותתהע

לסעיף 12לא המוצע

מוצעתקבועכימתמחהבראייתחשבוןכפוףבמהתך
התמחותותכתתיםבענייןאתיקהמקצועיתשנקבעותפי
החוקעעודמוצע,כיבדיוןבקובתנהנגדמתמחה,תהיה
משמעת אמצעי עתיו תהטית רשאית המשמעת ועדת
מסוגהתראה,נזיפהאוקנסוכןתהיהרשאיתתפסותאת
המתמחהמתקבתרישיוןתתקופהשתשבעשנים)אמצעי
במקרה כי מוצע רישיון(ע תביטות המקבית המשמעת
חובות את כיהמתמחההפר שוועדתהמשמעתמצאה
ההתמחותאופגעבטוהרבחינות-היאתעביראתהעניין,
שת תבחינה עתיו, שתטית משמעת אמצעי כת עת נוסף
המועצה,אשרתשקותהאםישמקוםתבטתהתמחותאו
בחינה,בהתאםתסמכויותיהתפיהחוקותפיתקנותרואי

חשבון,התשט"ז-1955)ק"תהתשט"ז,עמ'4ו(ע
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עתאףהוראותסעיף12יט)א(,ועדתהמשמעתרשאית, )ב(
יותר או אחד מתמחה נגד תנקוט משמעת, עבירת בשת
אותו שת )ו( עד )1( כאמורבפסקאות המשמעת מאמצעי
סעיף,אותפסותאותומתקבתרישיוןתתקופהשתאתעתהעת

שבעשניםע

מצאהועדתהמשמעתכיישבעבירתהמשמעתשעבר )ג(
המתמחהמשוםהפרתחובותיוכמתמחהאופגיעהבטוהר
הבחינות-תורהתתובע,נוסףעתכתאמצעימשמעתאחר
שהחתיטהתנקוטתפיהוראותסעיףקטן)ב(,תפנותתמועצה
אשררשאיתתהורותעתביטותההתמחות,כותהאוחתקה,

אועתביטותבחינה,תפיהענייןע

הפרהשתמשרד
רואיחשבון

ראהתובע,ביןעתיסודתתונהשנתבררהבידיחוקר12תבע )א(
ראיות כייש אחרת, דרך וביןבכת )ב(, קטן בסעיף כאמור
תכאורהתכךשמתקייםתגבימשרדרואיחשבוןאחדמאתה
)בסעיףזה-הפרה(,יגישנגדוקובתנהתוועדתהמשמעת,
אתאאםכןסברשאיןבהגשתהענייןתציבור,ויודיעעתהגשת

הקובתנהתמשרדשנגדוהוגשה:

המשרדהפרהוראתדיןהמטיתהעתמשרדרואי )1(
חשבוןחובההקשורהתעיסוקבראייתחשבון;

המשרדהורשעבפסקדיןסופי,ביןבישראתובין )2(
מחוץתישראת,בעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאו

נסיבותיהישתההשתכהעתהעיסוקבראייתחשבוןע

תתונותעתהפרותשתמשרדרואיחשבוןיתבררובידי )ב(
חוקר,ויחותותענייןזההוראותסעיף12חע

עתבירורשתתתונהאוקובתנהנגדמשרדרואיחשבון )ג(
תפיסעיףזהיחותוהוראותסעיפים12יעד12יח,12כבעד

12כו,12כחו־12כט,בשינוייםהמחויביםע

מצאהועדתהמשמעתכימשרדרואיחשבוןשהוגשה )ד(
נגדוקובתנהביצעהפרה,רשאיתהיאתנקוטנגדואחדאו

יותרמאמצעיהמשמעתהאתה:

התראה; )1(

נזיפה; )2(

עתאףהוראותסעיף12יט)א(,ועדתהמשמעתרשאית, )ב(
יותר או אחד מתמחה נגד תנקוט משמעת, עבירת בשת
אותו שת )ו( עד )1( כאמורבפסקאות המשמעת מאמצעי
סעיף,אותפסותאותומתקבתרישיוןתתקופהשתאתעתהעת

שבעשניםע

מצאהועדתהמשמעתכיישבעבירתהמשמעתשעבר )ג(
המתמחהמשוםהפרתחובותיוכמתמחהאופגיעהבטוהר
הבחינות-תורהתתובע,נוסףעתכתאמצעימשמעתאחר
שהחתיטהתנקוטתפיהוראותסעיףקטן)ב(,תפנותתמועצה
אשררשאיתתהורותעתביטותההתמחות,כותהאוחתקה,

אועתביטותבחינה,תפיהענייןע

הפרהשתמשרד
רואיחשבון

ראהתובע,ביןעתיסודתתונהשנתבררהבידיחוקר12תבע )א(
ראיות כייש אחרת, דרך וביןבכת )ב(, קטן בסעיף כאמור
תכאורהתכךשמתקייםתגבימשרדרואיחשבוןאחדמאתה
)בסעיףזה-הפרה(,יגישנגדוקובתנהתוועדתהמשמעת,
אתאאםכןסברשאיןבהגשתהענייןתציבור,ויודיעעתהגשת

הקובתנהתמשרדשנגדוהוגשה:

המשרדהפרהוראתדיןהמטיתהעתמשרדרואי )1(
חשבוןחובההקשורהתעיסוקבראייתחשבון;

המשרדהורשעבפסקדיןסופי,ביןבישראתובין )2(
מחוץתישראת,בעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאו

נסיבותיהישתההשתכהעתהעיסוקבראייתחשבוןע

תתונותעתהפרותשתמשרדרואיחשבוןיתבררובידי )ב(
חוקר,ויחותותענייןזההוראותסעיף12חע

עתבירורשתתתונהאוקובתנהנגדמשרדרואיחשבון )ג(
תפיסעיףזהיחותוהוראותסעיפים12יעד12יח,12כבעד

12כו,12כחו־12כט,בשינוייםהמחויביםע

מצאהועדתהמשמעתכימשרדרואיחשבוןשהוגשה )ד(
נגדוקובתנהביצעהפרה,רשאיתהיאתנקוטנגדואחדאו

יותרמאמצעיהמשמעתהאתה:

התראה; )1(

נזיפה; )2(

לסעיף 12לב המוצע

כדיתחזקאתהאכיפהבתחוםראייתהחשבון,מוצע
תהסמיךאתהתובעתהגישקובתנהנגדמשרדרואיחשבון
)שהוא,כאמור,חברתרואיחשבוןאושותפותשתרואי
חשבון(אשרהפרדיןהחתעתיוומטיתעתהמשרדחובה
בקשרתעיסוקשתרואיהחשבוןהמועסקיםבמסגרתו,או
נגדמשרדכאמורשהורשעבעבירהפתיתיתאשרמפאת
מהותה,חומרתהאונסיבותיהישתההשתכהעתהעיסוק
אינוגורם רואיהחשבון שמשרד מאחר חשבוןע בראיית

מרושה,מוצעשאמצעיהמשמעתשתוכתועדתהמשמעת
תהטיתעתיויהיוהתראה,נזיפה,קנסאואיסורעתאימון
רואי משרד נגד הקובתנה תבירור ההתיך עת מתמחיםע
החשבוןיחותועתפיהמוצעההוראותהמסדירותאתהתיך
בירורהקובתנהנגדרואהחשבוןיחיד,בשינוייםהמחויביםע

הסדרזההמכפיףמשרדרואיחשבוןתדיןהמשמעתי
אינוהסדרמקובת,שכןהדיןהמשמעתיחתככתתעתבעתי
מקצועשהםיחידיםענחיצותונובעתמייחודושתמקצוע

ראייתהחשבוןוצורתהתעסוקהבובשוקהחופשיע
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61)א()4( בסעיף האמור מהקנס ארבעה פי קנס )ו(
תחוקהעונשין;

ובשתה מתמחים תאימון נוגעת ההפרה אם )4(
- תהתמחות ראוי מקום אינו החשבון רואי משרד
חשבון רואי בידי חדשים מתמחים אימון עת איסור
המועסקיםבמשרד,כותםאוחתקם,תתקופהשתקבע
ועדתהמשמעת;תענייןזה,"מתמחהחדש"-מתמחה
שבמועדמתןההחתטההסופיתבקובתנהנגדמשרד
רואיהחשבוןטרםהתחיתאתההתמחותאצתרואה

חשבוןבאותומשרדע

ועדתהמשמעתרשאיתתהורותשאמצעישהחתיטה )ה(
או )4(יהיה,כותו או )ד()ו( סעיףקטן תהטיתתפיהוראות
חתקו,עת–תנאיויחותותענייןזההוראותסעיף12כ,בשינויים

המחויביםע"

ביטותסעיפיםו1
ו־14

סעיפיםו1ו־14תחוקהעיקרי-בטתיםעו2ע

הוספתכותרת
פרקח'

תפניסעיף15תחוקהעיקרייבוא:24ע

"פרק ח': שונות".

בסעיף17תחוקהעיקרי,במקום"שרהמשפטים"יבוא"השר"ע25עתיקוןסעיף17

עתאףהוראותסעיפים12עד12תבתחוקהעיקרי,כנוסחםבסעיף22תחוקזה,התחיתה26עהוראתמעבר
המועצהאומישמינתהתכךמביןחבריה,תפנייוםתחיתתושתחוקזה,תחקורמקרה
שהובאתידיעתה,כאמורבסעיף12)א(תחוקהעיקריכנוסחוערבהמועדהאמור,ימשיכו
תחות,תענייןאותומקרה,הוראותסעיפים12עד14תחוקהעיקריכנוסחוערבהמועד

האמורע

סעיף 23

כיום הקבוע המשמעתי ההסדר החתפת נוכח
הקובעים תחוק ו־14 ו1 סעיפים את תבטת מוצע בחוק,
הוראותבנושאפרסוםהחתטתהמועצהתפיסעיף12תחוק
וערעורעתהחתטתהמועצהתפיהסעיףהאמור,וזותשונם:

"פרסום

המועצהרשאיתתפרסם,בצורהובאופןשייראותה, ו1ע
כתהחתטהשהחתיטהתפיסעיף12,ובתבדשאםהחתיטה
המועצהעתהתראהברואההחשבוןאושתאתהטיתעתיו

כתסנקציה,תאיפורסםשמושתרואההחשבוןע

ערעור

)בוטת(ע )א( 14ע

אשם חשבון שרואה המועצה החתיטה )ב(
אם בין המקצוע, כבוד את הותמת שאינה בהתנהגות

הטיתהעתיואחתהסנקציותהאמורותבסעיף12וביןאם
תאו,זכאירואההחשבוןתערערעתהחתטתהע

עת תערער רשאי תממשתה המשפטי היועץ )ג(
החתטהשהחתיטההמועצהתאחרחקירהתפיסעיף12ע

המשפט בית תפני יהיה זה סעיף תפי ערעור )ד(
המחוזיויוגשתוךשתושיםיוםמיוםמתןההחתטהע"

סעיף 26

מוצעכיתחיתתושתהחוקהמוצעתהיהעםפרסומו
מקרים תעניין ואותם התחיתה(, יום - )תהתן ברשומות
הוראת תפי שמונתה המועצה שת ועדה או שהמועצה
12)א(תחוקבנוסחוהקיים,החתהתחקורתפנייום סעיף
התחיתה,ימשיךתחותההסדרהקייםבסעיפים12עד14
תחוק,כנוסחםתפניהחתפתםאוביטותםבתיקוןהמוצע

בחוקזהע
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