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 מתפרסמת בזה מנעמ חוק מ!!עפ הממשלה:

 חוק לשכת עורכי הדיו(קרן גמלאות - הוראות מיוחדות)/ החשמ״א-1981

 1. בחוק זה, ״קרן הגמלאות״ או ״הקרן״ — קרן גמלאות של עורכי דין בישראל י'ג
 בערבת מוגבל האמורה בתוספת.

 2. על אף האמור בסעיף 89ט לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ״א—11961 (להלן — ^
 החוק העיקרי), ובכל מסמך אחר, לא תחול על חבר הלשכה חובה להיות חבר בקרן

 הגמלאות, ופרק שביעי ב׳ לחוק העיקרי יחדל לחול על הקרן.

 אולם בינתיים חלו שינויים; בגבו דמי חבר ושולמו
 גמלאות — הכל על פי חישובים אקטואריים שנתבםסו

 על ההנחה שהחברות בקרן תהא אמנם חברות חובה.
 אין לבטל, איפוא, את חברות החובה הלכה למע

 שה, ללא התערבות המחוקק.

 החוק המוצע בא לבצע מגמה זו ולקבוע כי החב־
 רות בקרן תהא הגרות מרצון בלבד.

י ר ב  ד

 לשכת עורכי הדין בישראל הקימה לחבריה קרן
 גמלאות האמורה בתוספת, ומכוח פרק שביעי ב׳ שהוסף
 לחוק לשכת עורכי הדין, הפכה החברות בקרן הגמלאות

 לחובה לגבי כל חבר בלשכת עורכי הדין.

 גביית דמי החבר מכל חברי לשכת עורכי הדין
 נתקלה בקשיים ולא בוצעה הלכת למעשה. בינתיים
 נתקיימו בחירות חדשות למוסדות הלשכה, ואלה החלי

 טו לנקוט צעדים לביטול חביתת החובה בקרן.

 1 ס״ח התשכ״א, עמ׳ 178¡ התשל״ז, עמי ד.
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 3. מי שהיה לעמית בקרן הגמלאות מכוח האמור בסעיף 89ט לחוק העיקרי ובסעיף
 4 לתקנות ההתאגדות של הקרן, אך לא הודיע להנהלת •הקרן מ&ורשות על רצונו להיות
 עמית בה ואף לא שילם את המגיע לה ממנו מכוח סעיף 50 לתקנות האמורות, כולו
 או מקצתו, לא יהא עמית בה ולא יהא עוד חייב בתשלום המגיע ממנו, לפי סעיף 50

 האמור, בשל התקופה שלפני תחילתו של חוק זה.

 4. (א) מי שהיד! לעמית בקרן הגמלאות מכוח האמור בסעיף 89ט לחוק העיקרי
 ובסעיף 4 לתקנות ההתאגדות של הקרן, והודיע להנהלת הקרן ,אחרי יום א׳ בטבת
 התשל״ט (31 בדצמבר 1978) על רצונו להיות עמית בה, או התחיל אחרי אותו יום
 לשלם לה את המגיע לה ממנו מכוח סעיף 50 לתקנות האמורות, בולד או מקצתו, רשאי

 להודיע להנהלת הקרן בכל עת על הפסקת חברותו בקרן.

 (ב) הודיע אדם על הפסקת חברותו בקרן הגמלאות לפי סעיף זה, תחזיר לו
 הקרן תוך 90 ימים מיום קבלת התודעה את הסכומים ששילם לה מכוח ,האמור בסעיף
 50(3) לתקנות ההתאגדות שלה, כולם או חלק מהם,'בתוספת הצמדה מלאה או חלקית,
 או ללא תוספת הצמדה, הכל כפי שתחליט, "דרך כלל או לסוגים, האסיפה הכללית של

 הקרן באישור שר המשפטים.

 (ג) ׳האסיפה הכללית של קרן הגמלאות רשאית, באישור שר המשפטים, לשנות,
 דרך כלל או לסוגים, את השיעור של הסכומים שיש להחזירם לפי סעיף קטן (ב); על
90̂ ימים הנזכר בסעיף  הסכומים שיש להחזירם לפי סעיף קטן זה לא יחול המועד של 

 קטן (ב)י

 (ד) מי שנתן הודעה לפי סעיף קטן (ב), לא יהיו לו עוד זכויות נוספות כלפי
 קרן הגמלאות מהות תקנות ההתאגדות שלה.

 פשור כתשלומים
 ינבי העבר

 החזרת תשלומים

 5. על אף האמור בתקנות ההתאגדות של הקרן ובכל דין, רשאית האסיפה הכללית
 של הקרן לשנות מזמן לזמן, באישור שר המשפטים, את זכויותיהם של העמיתים בה,

 בשים לב למשאביה, להכנסותיה ולתחזית האקטוארית.

 שינוי!כויות
 העמיתים

 ביצוע 6. שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה.

 התוספת
 (סעיף 1)

 קרן גמלאות של עורכי דין בישראל בערבון מוגבל שתזכיר ההתאגדות ותקנות
 •ההתאגדות שלה פורסמו בילקוט הפרסומים 2450, התשל״ח, עמ׳ 2157.
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