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הוק לשכת עורכי הדין )תיקון מ ס ׳ - ,(s1התשמ״ז1987
ת י ק ו ן סעיף i

בסעיף 8א לחוק לשכת עורכי הדין ,התשכ״א—) 1961להלן — החוק העיקרי(,
.1
במקום סעיף קטן )ב( י ב ו א :
1

״)ב( נבצר מראש הלשכה זמנית למלא א ת תפקידו ,ישמש ממלא מקומו כראש
הלשכה במקומו.״
ה ו ס פ ת סעיף 8ב

.2

אחרי סעיף 8א לחוק העיקרי יבוא:

״ ב ח י ר ת ראש
לשכה בידי
המועצה

8ב) .א( התפטר ראש הלשכה ,נפטר או נבצר ממנו ,דרך קבע ,למלא
את תפקידו ,תבחר המועצה הארצית ראש לשכה במקומו בבחירות
שוות ,אישיות וחשאיות.
)ב( ראש לשכה שנבחר לפי סעיף זה יכהן עד תום תקופת הכהונה
של ראש הלשכה שבמקומו יבחר.״

ת י ק ו ן סעיף 9

.3

ת י ק ו ן סעיף 10

.4

האמור בסעיף  9לחוק העיקרי יסומן )א( ואחריו יבוא:
״)ב( לענין סעיף קטן).א() (2רשאית הלשכה לקבוע כי פתקי ההצבעה לבהירות
לועידה הארצית ייחשבו גם כפתקי ההצבעה לבחירות למועצה הארצית.״ י
בסעיף  10לחוק העיקרי ,בסופו יבוא:
״תקופת כהונתם של חברי הועד המרכזי והועדים המחוזיים תהא עד לבחירתם של
אחרים תחתם.״

ת י ק ו ן סעיף !2

ת י ק ו ן סעיף 13

בסעיף  12להוק העיקרי ,במקום ״ששלושים מחברי הלשכה״ יבוא ״ ש מ א ה וחמישים
.5
מחברי הלשכה״.
.6

בסעיף  13לחוק העיקרי ,במקום סעיף קטן )ד( יבוא:
״)ד( נבצר מיושב ראש ועד מחוזי זמנית למלא את תפקידו ,ישמש מ מ ל א מקומו
כיושב ראש הועד המחוזי במקומו.
)ה( התפטר יושב ראש ועד מחוזי ,נפטר או נבצר ממנו ,דרך קבע ,למלא את
תפקידו ,יבחר הועד המחוזי יושב ראש ועד מחוזי במקומו בבחירות שוות ,אישיות
וחשאיות.
)ו( יושב ראש הועד המחוזי שנבחר לפי סעיף קטן )ה( יכהן עד תום תקופת
הכהונה של יושב ראש הועד המחוזי שבמקומו נבחר.״

ת י ק ו ן סעיף 4ו

האמור בסעיף  14לחוק העיקרי יסומן )א( ובו ,אחרי ״ייבחרו״ יבוא ״אחת לארבע
.7
שנים״ ואחריו יבוא:
״)ב( מי שכיהן כחבר בית הדין המשמעתי הארצי שתי תקופות בזו אחר זו,
לא יהיה מושמד לתפקיד זה בתקופה הסמוכה לאחריהן.״
*
1

36

נ ת ק ב ל ב כ נ ס ת ביוש כ״ז־ ב ש ב ט התשמ״ז

) 23ב פ ב ר ו א ר  ; (1987ה צ ע ת החוק ודברי ה ס ב ר פ ו ר ס מ ו ביו״וו

,1808

התשמ״ז ,עמ׳ .76
סייח התשכ״א ,זעמי .178

ס פ ר ה ח ו ק י ם  ,1206ד׳ באדר ה ת ש מ ״ ז 5.3.1987 ,

האמור בסעיף  15לחוק העיקרי יסומן )א( ובו ,אחרי ״ייבחרו״ יבוא ״אחת לארבע
.8
שנים״ ואחריו יבוא:

ת י ק ו ן סעיף 1:5

״)ב( מי שכיהן כחבר בית דין משמעתי מחוזי שתי תקופות בזו אחר זו ,לא
יהיה מועמד לתפקיד זה בתקופה הסמוכה לאחריהן.״
.9

במקום סעיף  16לחוק העיקרי יבוא:

״כשירות ל כ ה ו נ ה
כחנרביח׳־יז
משמעתי

ה ח י פ ת סעיף«1

) .16א( כשיר להיבחר לבית הדין המשמעתי הארצי — מי שהיה
חבר הלשכה לפחות שמונה שנים; כשיר להיבחר לבית דין משמעתי
י

מחוזי — מי שהיה חבר׳ הלשכה לפחות חמש שנים; ואולם לא יהיה כשיר
להיבחר חבר בית דין משמעתי —
) (1מי שהורשע בבית משפט או בבית־דין צבאי בעבירה
שיש עמה קלון;
) (2מי שהורשע בבית דין משמעתי בעבירת משמעת
והוטל עליו עונש השעיה או הוצאה מן הלשכה ,או שהוטל
עליו עונש אחר אך טרם עברו עשר שנים מיום הרשעתו.
)ב( חבר המועצה הארצית וחבר ועד מחוזי
להיבחר או לכהן כחברי בית דין משמעתי.״
.10

אינם

כשירים

במקום סעיף  17לחוק העיקרי יבוא:

״תום כ ה ו נ ת
ח ב ר י ב ת י הדין
המשמעתיים

ה ח ל פ ת סעיף 17

)א( תקופת כהונתם של חברי בתי הדין המשמעתיים תהא עד
.17
לבחירת אחרים תחתם.
)ב( חבר בית דין משמעתי שהחל לדון בענין פלוני רשאי לסיימו
גם לאחר שתמה תקופת כהונתו.
)ג( פחת מספר חברי בית דין משמעתי לכדי שני שלישים של
חברי בית ׳הדין ולא ניתן למלא מקומם כאמור בסעיף 17ב ,רשאית
הלשכה לקבוע מועד לבחירות לשם בחירת חברי בית דין אחרים
להשלמת מספרם.״

.11

אחרי סעיף  17לחוק העיקרי יבוא:
כהונת חבר בית דין משמעתי נפסקת באחת מאלה:

׳פקיעת כהונת
חברבית־דין
משמעתי

17א.

ח י ל ו פ י חברים
ב ב י ת דין
משמעתי

17ב .נתפנה מקומו של חבר בית־דין משמעתי ,יכהן כחבר בית הדין
המשמעתי המועמד ששמו נקוב ראשון אחרי שמות המועמדים שנבחרו
מרשימת המועמדים לאותו בית דין משמעתי בבהירות האחרונות.״

) (1התפטר במסירת כתב התפטרות ליושב ראש בית הדין
המשמעתי שבו הוא חבר;
)(2

נבצר ממנו ,דרך קבע ,למלא את תפקידו;

) (3נתקיימה בו אחת הנסיבות המונעות בעדו להיבחר לחבר
בית־דין משמעתי לפי סעיף ; 16
)(4

חדל להיות חבר הלשכה.

ס פ ר החוקים  ,1206ד׳ באדר .התשמ״ז5.3.1987 ,

ה ו ס פ ת סעיפים
17א ו ־  1 7נ

ת י ק ו ן סעיף !8

ה ו ס פ ת סעיף 67א

בסעיף ) 18א( לחוק העיקרי ,אחרי ״בעניו פלוני״ יבוא ״ורשאים שניים מהם
.12
לפעול כאמור אם נבצר מהיושב ראש או מסגן לעשות כן״.

.13

אחרי סעיף  67לחוק העיקרי יבוא:
67א .ציווה בית משפט או מי שנתונה בידיו סמכות שפיטה לפי
סעיף ) 1ב( לחוק יסוד :השפיטה  ,על יושב ראש בית דין משמעתי
להמציא תיק בית הדין או כל מסמך המצוי בו ,ימציאם היושב ראש
בצירוף הודעה בדבר סודיות הדיון.״

״ ה ע ב ר ת תיקים
ומסמכים

תיקון סעיף 68

.14

ה ו ס פ ת סעיפים
68א עד 68ה

.15

2

בסעיף  68לחוק העיקרי —
)(1

בפסקה ) ,(3במקום ״ 2,000שקלים״ יבוא ״ 25,000שקלים חדשים״;

)(2

בפסקה ) ,(4במקום ״חמש שנים״ יבוא ״עשר שנים״.

אחרי סעיף  68לחוק העיקרי יבוא:

״השעיה
ע ל תנאי

68א) .א( הטיל בית דין משמעתי עונש השעיה ,רשאי הוא להורות
בגזר הדין שהעונש ,כולו או מקצתו ,יהיה על תנאי.
)ב( מי שנדון להשעיה על תנאי ,לא ישא את ענשו אלא אם כן
עבר — תוך התקופה שנקבעה בגזר הדין ושלא תפחת משנה ולא
תעלה על שלוש שנים )להלן — תקופת התנאי( — עבירת משמעת
על פי חוק זה שקבע בית הדין בגזר הדין )להלן — עבירה נוספת(
והורשע בשל עבירה כזאת תוך תקופת התנאי או לאחריה.
)ג( תקופת התנאי תתחיל מיום גזר הדין ,ואם הנידון ׳נושא
אותו זמן עונש השעיה — מיום תום אותה השעיה ,והכל כשבית הדין
המשמעתי לא הורה אחרת.

ה פ ע ל ת השעיה
על ת נ א י

68ב) .א( מי שנדון להשעיה על תנאי והורשע בשל עבירה נוספת
יצווה בית הדין המשמעתי על הפעלת ההשעיה על תנאי.
)ב( צו לפי סעיף קטן )א( יכול להינתן בידי בית הדין
המשמעתי שהרשיע את הנידון בשל העבירה הנוספת והוא יכול׳!
להינתן בידי הרכב אחר של בית הדין האמור.
)ג( צו לפי סעיף קטן )א( ניתן לערעור; ערעור כאמור ניתן
לכלול בערעור על ההרשעה בעבירה הנוספת.
)ד( לענין סעיף ) 69ב( יראו את הצו שניתן על פי סעיף
קטן )א( כהחלטה על השעיה.

ת ק ו פ ת השעיה
בזו אחר זו

2

38

68ג .מי שהוטל עליו עונש השעיה בשל עבירה נוספת והופעל נגדו
עונש השעיה על תנאי ישא את שתי תקופות ההשעיה בזו אחר זו,
זולת אם ציווה בית הדין המשמעתי שהרשיעו בעבירה הנוספת,
מטעמים שיירשמו ,ששתי התקופות ,כולן או מקצתן ,יהיו חופפות.

ם״ח התשמ״ד ,עמי 8ד.

;

ספר החוקים

 ,1206די באדר ה ת ש מ ״ ז 5.3.1987 ,

תחילת השעיה

68ד .מי שהופעלה נגדו• השעיה על תנאי יתחיל לשאת בעונש ביום
מתן הצו המפעיל ,זולת אם ציווה בית הדין המשמעתי על יום התחלה
אחר.

ה ש ע י ה חויפפת

68ה) .א( מי שנידון במשפט אחד לענשי השעיה בשל עבירות
שונות ,ולא הורה בית הדין המשמעתי שישאם ,כולם או מקצתם,
בזה אחר זה ,לא ישא אלא את עונש ההשעיה ישל ;התקופה הארוכה
ביותר.

שהופעלה

)ב( מי שנידון להשעיה ולפני שנשא את מלוא עונשו חזר
ונידון להשעיה ובית הדין המשמעתי שדן אותו באחרונה לא חורה
שישא א ת ענשי ההשעיה ,כולם או מקצתם ,בזה אחר זה ,לא ישא
אלא עונש השעיה אחד והוא של התקופה הארוכה ביותר.״
.16

תיקון־עיף69

בסעיף )69א( לחוק העיקרי ,במקום פסקה ) (4יבוא:
״) (4לחייב נאשם ,בשל כל עבירה שהורשע בה ,בתשלום פיצויים למתלונן
או לאדם אחר שניזוק מן העבירה ,בסכום שלא יעלה על  25,000שקלים
חדשים; חיוב כאמור אינו פוטר מאחריות לנזק על פי כל דין; ״

.17

לערער

בסעיף  70לחוק העיקרי ,במקום ״וכן רשאי לערער היועץ״ יבוא ״וכן רשאים

ת י ק ו ן ס ע י ף 70

הועד המרכזי והיועץ״ ,ובמקום ״היה קובל״ יבוא ״היו קובלים״.

 .18בסעיף  71לחוק העיקרי ,במקום ״וכן רשאי לערער כאמור היועץ״ יבוא ״וכן
רשאים לערער כאמור הועד המרכזי והיועץ״ ,ובמקום ״היה קובל״ יבוא ״היו קובלים״.
בסעיף  73לחוק העיקרי ,במקום ״לפי סעיף (5)69״ יבוא ״לפי סעיף ) 69א()(4
.19
או )(5״.

ת י ק ו ן ס ע י ף 73

 . 2 0ב ס ע י ף  91לחוק העיקרי ,במקום הרישה המסתיימת במלים ״המפורשות בסעיף 20״
יבוא ״יפוי־כוח שניתן בישראל לעורך דין לפעול בתחום הפעולות שיש להן קשר לשירות
המקצועי שנותן עורך דין ללקוח״.
בסעיף  7לחוק לשכת עורכי הדין )תיקון מס׳  ,(14התשמ״ה— , 1985בםיפה,
.21
y
״
י
במקום ״תסתיים ההתמחות כעבור שמונה עשר חדשים
ן ז ע  1,ה
על שמונה עשר חדשים מיום״.
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תיקון סעיף

תיקון הוראות
ת

המעבר מתשמ״ה

.22

תחילתו של סעיף  21ביום כ׳ באב התשמ״ה ) 7באוגוסט .(1985

תחילה

.23

לענין סעיפים  7ו־ 8לא תבוא בחשבון תקופת כהונה של חבר בית דין משמעתי

הוראת מעבר

שקדמה לתחילתו של חוק זה.

שמיר
יצחק
ראש הממשלה

אברהם שריר
שר המשפטים

חיים הרצו ג
נשיא המדינה
 3ס״וו ה ת ש מ ״ ה  ,ע מ י .197

ס פ ר ה ח ו ק י ם  ,1206ד ׳ ב א ד ר התשמ״ז5.3.1987,
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חוק הדוכוגימ )תיקון מ ס ׳  ,(4התשמ״ז* !987-
תיקל! סעיף 3

.1

ת י ק ה סעיף 5

.2

הוספת סעיף 6ג

.3

בסעיף  3לחוק הדרכונים,
)(1

התשי״ב— 1952י׳

)להלן — החוק העיקרי( —

במקום סעיף קטן )א( ־בוא:
״)א( דרכון או תעודת מעבר ניתנים ליחיד; השר רשאי להתיר צירופו של
קטין שלא מלאו לו שבע עשרה שנים לדרכון או לתעודת מעבר של אחד
מהוריו .״;

) (2בסעיף קטן )ב( ,בסופו יבוא ״ובלבד שקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות
צירוף כאמור״.
בסעיף  5לחוק העיקרי ,במקום סעיף קטן )ב( יבוא:
״)ב( השר רשאי להאריך את תקפה של תעודת מעבר ובלבד שתקופת
תקפה של התעודה לא תעלה על שנתיים מיום שניתנה.״
אחרי סעיף 6ב לחוק העיקרי יבוא:

״אבדן או גניבה
ש י

מ ס מ

י

נ ס י ע ה

6ג) .א( אדם שאיבד דרכון או תעודת מעבר )בסעיף זה — מסמך
נסיעה( או שנגנב ממנו מסמך נסיעה ימסור הצהרה בכתב על כך,
תוך זמן סביר מהיום שנודעה :ל ו עובדת האבידה או הגניבה ,ללשכה
האזורית למינהל האוכלוסין של משרד הפנים ואם ארע הדבר מחוץ
לישראל ,ימסור את ההצהרה לנציגות הדיפלומטית או הקונסולרית של
ישראל הקרובה למקום האירוע.
)ב( מסמך נסיעה שבעלו מסר הצהרה כאמור בסעיף קטן )א(,
יהא בטל עם הוצאת מסמך נסיעה חדש לבעלו.״

ת

' יי
ק

.4

בסעיף  ) 8א ( לחוק העיקרי ,במקום פסקה ) (1יבוא:
״) (1זייף דרכון או תעודת מעבר ,הוסיף ,שינה ,מחק ,תלש ,או השחית
בדרך כלשהי רישום או חותמת בהם ,בלא שהוסמך לכך כדין ,או עשה
.פעולה המכוונת לזיוף ,להוספה ,לשינוי ,למחיקה ,ל תלישה או להשחתה
כאמור.״
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