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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק לשכת עורכי הדין )תיקון מס' 39(, התשע"ז-2017

בחוקלשכתעורכיהדין,התשכ"א-11961)להלן-החוקהעיקרי(,בסעיף1-25עתיקוןסעיף25

בפסקה)1(,במקום"שלפקולטהלמשפטיםבמוסדבישראלאובוגרשלמכללה )1(
גבוהה במוסדלהשכלה ראשון לתואר משפטים "תכנית שהוכרו"יבוא למשפטים

שהוכר"ובסופהיבוא")להלן-חוקהמועצהלהשכלהגבוהה(";

בפסקה)2א(,המילים"התשי"ח-1958"-יימחקו; )2(

פסקה)4(-תימחקע )3(

הצעתחוקזוהמתקנת,ביןהשאר,אתחוקלשכת  כללי
החוק(, - )להלן התשכ"א-1961 הדין, עורכי 
עוסקתבעיקרהבהתמחותבעריכתדין,משכהוהפיקוח
עליהעענייניםאלהבפרט,כמוגםנושאמתכונתההסמכה
בעריכתדיןבכלל,נמצאיםמזהזמןעלסדרהיוםבמשרד
עורכי לשכת חוק תזכיר הופצו 2005 בשנת המשפטיםע
הדין)תיקון-שינוייםבמתכונתההסמכה(,התשס"ו-2005
ובשנת2010תזכירחוקלשכתעורכיהדין)תיקון-שינויים
במתכונתההסמכה(,התש"ע-2010עתזכיריחוקאלהגובשו
והוצעובעקבותהמלצותהוועדהלבדיקתנושאבחינות
דיןונושאההתמחות בעריכת ההתמחותלשםהסמכה
אשרמונתהביוםב'בסיווןהתש"ס)5במאי2000(בידישר
המשפטיםד"ריוסיבייליןדאזובראשהעמדהשופטתבית
המשפטהמחוזיבתל־אביב-יפודאזהילהגרסטל)להלן-

ועדתגרסטל(ע

בהמשךלכךאףכונסבחודשספטמבר2011במשרד
המשפטים,לפיבקשתשרהמשפטיםדאז-פרופסוריעקב
משרד של הכללי המנהל בראשות יישום צוות נאמן,
- )להלן רוטקופף גיא ד"ר - העת באותה המשפטים
צוותרוטקופף(,וזאתלשםבחינתהחלופותהאפשריות
לשמירהעלאיכותמקצועעריכתהדיןוגיבושהמלצות
ליישוםבנושאעברקעעבודתהצוותעמדוהמלצותועדת
גרסטלוכןשניתזכיריהחוקהנזכריםעבנוסףעמדברקע
הדבריםדיןוחשבוןשלמבקרהמדינהמשנת2011בעניין
לשכתעורכיהדין,אשרעסק,ביןהשאר,בנושאההסמכה
למקצועעריכתהדין)מבקרהמדינה,קובץדוחותביקורת

לשנת2011(ע

הנוגעים שונים תיקונים נכללו אלה כל בעקבות
למתכונתההסמכהבעריכתדיןגםבהצעתחוקלשכת
)פורסמה התשע"ה-2015 ,)39 מס' )תיקון הדין עורכי
בהצעותחוקהממשלההתשע"ה,עמ'662(עאףשבעיקרה
הלשכה, למבנה בהתייחס לשינויים ההצעה מתייחסת
השינויים התפקידיםע ובעלי הכספי ניהולה מוסדותיה,
המוצעיםבהצעההאמורהבנושאההסמכהלעריכתדין
התמקדובנושאיהפיקוחעלההתמחות,מתכונתהבחינה

והרכבהוועדההבוחנתהעורכתאתהבחינותבכתבע

השינוייםהמוצעיםבהצעתחוקזובאיםעלהרקע
האמורובהמשךלווכןבעקבותהמתווהבדבר"השבחת
אשר המתווה( - )להלן ההתמחות" והארכת המקצוע
גובשלאחרונהביןראשלשכתעורכיהדין,נציגיהמוסדות
שרת למשפטים, הסטודנטים נציגי גבוהה, להשכלה
המשפטיםויושבראשועדתהחוקהחוקומשפטשלהכנסתע
ביןהשארעוסקהמתווהבהארכתהבתנאיםמוגדריםשל
ההתמחותבעריכתדיןלתקופהשלשמונה־עשרחודשיםוכן
בעיבוימנגנוןהפיקוחעלההתמחותשמקיימתלשכתעורכי
הדיןבאמצעותמינוינציבפיקוחעלההתמחותובשלילה

לתקופהממושכתאישורלשמשכמאמןע

במכללות ההכרה מסלול את לבטל מוצע כן כמו
החוץ-תקציביותהואילומכללותאלההוכרוכמוסדות
להשכלהגבוההבידיהמועצהלהשכלהגבוההוהכולכפי

שיפורטבהמשךע

סעיפים 1)1( ו–)2( ו–8 

את בו ולהחליף לחוק )1(25 סעיף את לתקן מוצע
התנאישל"בוגרפקולטהלמשפטיםבמוסדבישראלאו
בוגרשלמכללהלמשפטים"ל"בוגרתכניתמשפטיםלתואר
ראשוןבמוסדלהשכלהגבוהה"עהכוונהבמוסדכאמור
למוסדשהוכרבהתאםלחוקהמועצהלהשכלהגבוהה,
התשי"ח-1958עבנוסףכתיקוןטכניולשםהנוחות,מוצע
להגדירחוקזהכחוקהמועצהלהשכלהגבוהה,כךשיהיה
ניתןלהשתמשבמונחזהלאורךהחוקעבהתאםלכךמוצע

לתקןאתכלההפניותלמונחזהבחוקע

סעיפים 1)3(, 2, 3)2( ו–)3(, 12 ו־14)ב(

סעיף24לחוקמפרטבאילותנאיםעלאדםלעמוד
כדילהיותכשירלהיותעורךדין:

"הוראה כללית

24עאדםכשירלהיותעורךדיןאםנתקיימובואלה:

)1(הואבעלהשכלהמשפטיתגבוהה;

)2(עברתקופתהתמחות;

)3(עמדבבחינותהלשכה;

הכללפיהמפורטבפרקזהע"
ס"חהתשכ"א,עמ'178;התשע"ו,עמ'662ע 1
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ביטולסעיפים25א
עד25ה

סעיפים25אעד25הלחוקהעיקרי-בטליםע2ע

בסעיף26לחוקהעיקרי-3עתיקוןסעיף26

במקוםפסקה)1(יבוא: )1(

מישקיבלבמוסדלהשכלהגבוההכאמורבסעיף25)1(תעודתבוגרבתכנית )1("
משפטיםכאמורבאותוסעיף,אישורשמילאאחרהדרישותלקבלתתעודתבוגר
כאמוראואישורשסייםאתתקופתלימודיוונותרולולאיותרמשתיבחינות

כדילמלאאחרדרישותהמוסדלקבלתתעודתבוגרע";

אחריפסקה)3(יבוא: )2(

מישמתקייםבואחדמהתנאיםהאמוריםבפסקאות)1(עד)3(ונוסף")3א( )1(
עלכךמתקייםבואחדמתנאיםאלה:

הואבעלתואראקדמימוכרמאתמוסדשקיבלהכרה,תעודת )א(
21אלחוקהמועצהלהשכלה 9או היתראואישורלפיסעיפים

גבוהה,לפיהעניין;

הואבעלתוארמוכרלפיסעיף28אלחוקהמועצהלהשכלה )ב(
גבוהה;

גבוהה להשכלה מוסד מאת אקדמי תואר בעל הוא )ג(
בחוץלארץ,שהלשכההכירהבוכשווהערךלתוארמוכרלפיחוק

המועצהלהשכלהגבוהה,בהתאםלתקנותשייקבעוע

ביטולסעיפים25אסעיפים25אעד25הלחוקהעיקרי-בטליםע2ע
עד25ה

תיקוןסעיף26בסעיף26לחוקהעיקרי-3ע

במקוםפסקה)1(יבוא: )1(

מישקיבלבמוסדלהשכלהגבוההכאמורבסעיף25)1(תעודתבוגרבתכנית )1("
משפטיםכאמורבאותוסעיף,אישורשמילאאחרהדרישותלקבלתתעודתבוגר
כאמוראואישורשסייםאתתקופתלימודיוונותרולולאיותרמשתיבחינות

כדילמלאאחרדרישותהמוסדלקבלתתעודתבוגרע";

אחריפסקה)3(יבוא: )2(

מישמתקייםבואחדמהתנאיםהאמוריםבפסקאות)1(עד)3(ונוסף")3א( )1(
עלכךמתקייםבואחדמתנאיםאלה:

הואבעלתואראקדמימוכרמאתמוסדשקיבלהכרה,תעודת )א(
21אלחוקהמועצהלהשכלה 9או היתראואישורלפיסעיפים

גבוהה,לפיהעניין;

הואבעלתוארמוכרלפיסעיף28אלחוקהמועצהלהשכלה )ב(
גבוהה;

גבוהה להשכלה מוסד מאת אקדמי תואר בעל הוא )ג(
בחוץלארץ,שהלשכההכירהבוכשווהערךלתוארמוכרלפיחוק

המועצהלהשכלהגבוהה,בהתאםלתקנותשייקבעוע

סעיף25לחוקהמפרטמיהםבעליהשכלהמשפטית
זהע בהקשר חלופות כמה קובע ,24 סעיף לעניין גבוהה
)1(לסעיףהאמורכי"בוגרשל ביןהשאר,קובעתפסקה
פקולטהלמשפטיםבמוסדבישראלאובוגרשלמכללה
בהתאם גבוהה להשכלה כמוסד שהוכרו למשפטים,
הוא התשי"ח-1958" גבוהה, להשכלה המועצה לחוק
)4(לסעיףהאמור, בעלהשכלהמשפטיתגבוהה,ופסקה
)18 שנוספהבמסגרתחוקלשכתעורכיהדין)תיקוןמס'
התשנ"א-1991 הגבוהה(, בהשכלה הרפורמה )המשך
)להלן-תיקוןמס'18(,קובעתכיגם"מישסייםלימודיו
במכללהלמשפטיםשהוכרהלענייןזהעלפיהאמורבסעיף
25ב"הואבעלהשכלהמשפטיתגבוההכאמורעתיקוןמס'
18,אשרביססאתהאפשרותללמודמשפטיםכהכשרה
פרופסיונליתלקראתקבלתרישיוןמקצועיולאכלימודים
אקדמיים,עלהעלרקעמציאותשבההיהפערניכרבין
הביקושללימודימשפטיםלביןההיצעהקייםבתחוםזהע

שאליהם 25ב 25א, סעיפים לחוק נוספו במקביל,
מפניםכאמורסעיפים25)4(,25ג,25דו–25הוכןתוקןסעיף
26)4(לחוקכךשנקבעבוכירשאילהירשםכמתמחהגם
"מישקיבלבמכללהכאמורבסעיף25)4(אישורשסייםאת
תקופתלימודיובמכללהועמדבדרישותלקבלתתעודת

סיוםהלימודים"ע

לפיסעיפים25אעד25הלחוק,הוקםמנגנוןהכרה
במכללות,אשרתלמידיהןיהיורשאיםלהירשםכמתמחים

לאחרסיוםהלימודיםבהןע

ימנה המשפטים שר כי 25א סעיף קובע זה לעניין
ועדהשלאחדעשרחבריםלשםהכרהבמכללהחוץ-
תקציביתלמשפטים)להלן-הוועדה,מכללהלמשפטים(ע

וזולשונושלסעיף25אהאמור:

"הוועדה להכרה במכללה חוץ־תקציבית למשפטים

עשר אחד של ועדה ימנה המשפטים שר )א( 25אע
במכללה הכרה לשם להכרה( הוועדה - )להלן חברים

עד 25ב ובסעיפים זה )בסעיף למשפטים חוץ־תקציבית
25ה-מכללהלמשפטים(;וימנהלהיושבראשכאמור

בסעיףקטן)ב(ע

אלהחבריהוועדה: )ב(

שניחבריםשימנהשרהמשפטים,שאחד )1(
מהםיהיההיושבראש,והםייקבעומבין-היועץ
המשפטילממשלה,המנהלהכללישלמשרד

המשפטים,המשניםליועץהמשפטילממשלה;

רשימה מתוך למשפטים פרופסורים שני )2(
שיגישוהדיקניםשלהפקולטותלמשפטים;

ביתהמשפט נשיא שימנה שופטבדימוס )3(
העליון;

חברהמזכירותהפדגוגיתשלמשרדהחינוך )4(
והתרבותשימנהשרהחינוךוהתרבות;

שניחבריםשללשכתעורכיהדיןשיקבע )5(
הועדהמרכזישלהלשכה;
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כאמור לתואר שזכאי מי לרבות - תואר" "בעל זה קטן בסעיף )2(
בפסקאותמשנה)א(עד)ג(אומישהואבעלאישורשמילאאחרדרישות
המוסדלהשכלהגבוההלקבלתהתואראואםהיההתוארתוארמוכר,
הואבעלאישורשסייםאתתקופתלימודיולתוארונותרולולאיותר
משתיבחינותכדילמלאאחרהדרישותלקבלתהתוארולענייןתואר
כאמורשהואתוארמוסמךבמסלולמחקרי,אישורשסייםאתתקופת
לימודיוונותרולולאיותרמבחינהאחתוהגשתעבודתגמרכדילמלא

אחרהדרישותלקבלתהתואר;

)3(ותוארהבוגר )1(עד מתקייםבואחדמהתנאיםהאמוריםבפסקאות )3ב(
קיבל הוא הנוסף החוג ולעניין נוסף, ובחוג במשפטים הוא במשפטים שלו

מהמוסדלהשכלהגבוההשבולמד,אישורעלתוארכאמוראואישורשמילא
אחרדרישותהמוסדלסיוםהתוארוקבלתואואםהיההתוארתוארמוכרמאת
מוסדמוכר,אישורשסייםאתתקופתלימודיולתוארונותרולולאיותרמשתי

בחינותבחוגהנוסףכדילמלאאחרכלהדרישותלקבלתהתואר;";

פסקה)4(-תימחקע )3(

בסעיף30לחוקהעיקרי-4עתיקוןסעיף30

29)א()4( סעיף לפי לו "שניתן יבוא ")4(29 סעיף לפי "שניתן במקום ברישה, )1(
וכןלפסולאותומלקבלאישורחדשלתקופהקצובהשלאתעלהעלחמששניםמיום

ביטולהאישורכאמור";

בפסקה)1(,במקום"קובלנהשלועדמחוזי"יבוא"תלונהשלנציבהפיקוחעל )2(
ההתמחותלפיסעיף41ב,ועדמחוזי"ע

בסעיף35לחוקהעיקרי-5עתיקוןסעיף35

חשבון רואי לשכת שתקבע חשבון רואה )6(
בישראל;

כלכלןשיקבענגידבנקישראל; )7(

חברשיקבעמרכזהשלטוןהמקומיבישראלע )8(

)ב( קטן בסעיף מהאמורים אחד נקבע לא )ג(
לוועדה,תוךשלושהחדשיםמתחילתושלסעיףזהאו
מיוםפקיעתתוקפושלהמינוי,יקבעשרהמשפטיםאת

החבר,כאמורבסעיףקטן)ב(,במקוםאותוגוףע

תקופתכהונתהשלהוועדהלהכרהתהיהחמש )ד(
שניםע

שנבצר או הוועדה חבר של מקומו נתפנה )ה(
ממנודרךקבעלמלאאתתפקידו,ימונהחבראחרבמקומו

לתקופתהכהונהשלאותהועדהע

הוועדהתקבעאתסדריעבודתהונהלידיוניה, )ו(
במידהשלאנקבעובחוקזהאועל־פיוע"

בהמשךלכךקובעסעיף25בהעוסקבסמכותהוועדה
להכירבמכללהלמשפטיםלענייןסעיף25)4(כדלקמן:

"הכרה במכללה למשפטים

במכללה להכיר רשאית להכרה הוועדה )א( 25בע
למשפטיםלענייןסעיף25)4(,ובלבדשנתקיימובהכלאלה:

משךהלימודיםאינוקצרמשלוששנים; )1(

נקבעואמותמידהלקבלתתלמידים; )2(

בפקולטה לנהוג דומה הלימודים היקף )3(
למשפטיםשלמוסדלהשכלהגבוהה;

תקציב של ממקורות שלא תקיים, המכללה )4(
לסיוע מילגות, בפועל תעניק או מילגות קרן המדינה,
הסיוע הלימוד; לתשלוםשכר לכך, הזקוקים לתלמידים
יינתןל־20%לפחותמןהתלמידיםבשיעורשל25%לפחות

משכרהלימודהמקובלבמכללהע

ביטולהכרהשניתנהלמכללהלמשפטים,לרבות )ב(
מפאתשהפרהאושחדללהתקייםבהתנאימהתנאים
להכרה הוועדה בידי ייעשה )א(, קטן בסעיף האמורים
על־פיההליכיםוהכלליםלביטולהכרהבמוסדמוכרלפי
חוקהמועצהלהשכלהגבוהה,התשי"ח-1958,בשינויים
הדעה חופש של הגבלה שלאתהיה ובלבד המחויבים,

והמצפוןע"
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בסעיףקטן)א(,במקום"שניםעשרחדשים"יבוא"שמונהעשרחדשים"; )1(

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,תקופתההתמחותשלמישנרשם ")א1(
כמתמחהלפיסעיף26)3א(או)3ב(תהיהשנים־עשרחודשים,ובלבדשהשתתף

בקורסבמקצועותמעשייםכאמורבסעיף35אע

אחריסעיף35לחוקהעיקרייבוא:6עהוספתסעיף35א

"קורסבמקצועות
מעשיים

מוסדלהשכלהגבוההכאמורבסעיף25)1(רשאי,בעצמו35אע )א(
אובאמצעותמימטעמו,לקייםקורסבמקצועותמעשיים;
קורסכאמורלאיזכהבנקודותזכותאקדמיותולאיהווהחלק

מהדרישותלתואראקדמיע

שרהמשפטים,לאחרהתייעצותעםהלשכה,הוועדה )ב(
הבוחנתבכתבכמשמעותהבסעיף40)ב()בסעיףזה-הוועדה
)1(25 בסעיף כאמור גבוהה להשכלה והמוסדות הבוחנת(
יקבעוהוראותלענייןהקורסבמקצועותמעשייםובכללזה

לעניין:

הנושאיםשיילמדובו; )1(

עלותההשתתפותבו; )2(

פריסתוהכלל־ארציתשתיקבע,ביןהשאר,בשים )3(
לבלמספרםשלהמוסדותלמשפטיםבישראלשבהם

ניתןלהשתתףבקורסכאמור;

תדירותו,משכו,היקףשעותהלימודבוועיתויו )4(
שיהיהבמהלךלימודיהמשפטיםאולאחריהם;

בסעיףקטן)א(,במקום"שניםעשרחדשים"יבוא"שמונהעשרחדשים"; )1(

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,תקופתההתמחותשלמישנרשם ")א1(
כמתמחהלפיסעיף26)3א(או)3ב(תהיהשנים־עשרחודשים,ובלבדשהשתתף

בקורסבמקצועותמעשייםכאמורבסעיף35אע

הוספתסעיף35אאחריסעיף35לחוקהעיקרייבוא:6ע

"קורסבמקצועות
מעשיים

מוסדלהשכלהגבוההכאמורבסעיף25)1(רשאי,בעצמו35אע )א(
אובאמצעותמימטעמו,לקייםקורסבמקצועותמעשיים;
קורסכאמורלאיזכהבנקודותזכותאקדמיותולאיהווהחלק

מהדרישותלתואראקדמיע

שרהמשפטים,לאחרהתייעצותעםהלשכה,הוועדה )ב(
הבוחנתבכתבכמשמעותהבסעיף40)ב()בסעיףזה-הוועדה
)1(25 בסעיף כאמור גבוהה להשכלה והמוסדות הבוחנת(
יקבעוהוראותלענייןהקורסבמקצועותמעשייםובכללזה

לעניין:

הנושאיםשיילמדובו; )1(

עלותההשתתפותבו; )2(

פריסתוהכלל־ארציתשתיקבע,ביןהשאר,בשים )3(
לבלמספרםשלהמוסדותלמשפטיםבישראלשבהם

ניתןלהשתתףבקורסכאמור;

תדירותו,משכו,היקףשעותהלימודבוועיתויו )4(
שיהיהבמהלךלימודיהמשפטיםאולאחריהם;

ניתנת במכללהלמשפטים,אשר יודגשכיההכרה
לפיסעיף25ב,משמעותההיאכיהמסיימיםאתלימודיהם
לימודי במשפטיםע כמתמחים להירשם רשאים יהיו בה
המשפטיםבמכללה,אשרקיבלההכרהמהוועדה,אינם
לימודיםאקדמייםוסיוםהלימודיםבהאינומקנהתואר

אקדמיעבהתאם,קובעסעיף25גכך:

"הכרה במכללה למשפטים כמוסד מוכר להשכלה גבוהה 

,25 סעיף לעניין שהוכרה למשפטים מכללה )א( 25גע
רשאיתלהגישבקשהלהכרהכמוסדמוכרעל־פיסעיף9

לחוקהמועצהלהשכלהגבוהה,התשי"ח-1958ע

ניתנההכרהלמכללהלמשפטיםלענייןסעיף25, )ב(
ולצורךהכרתהכמוסדמוכרכאמורבסעיףקטן)א(,היא
שינתהאתצורתהתאגדותה,אוהתמזגהעםתאגידאחר,
ביןקייםוביןחדש,רואיםאתההכרהשניתנהלהכמכללה
להתאגדות ניתנה כאילו ,25 סעיף לעניין למשפטים
החדשה,ובלבדשלאהיהכרוךבשינויזהכלדבראחר

שיכולהיהלהשפיעעלהכרהזוע"

ו־25ה 25ד סעיפים משלימים שנקבע ההסדר את
הקובעיםכדלקמן:

"דין מוסד שהוכר לפני תחילת סעיף 25ב

מוסדשהוכרלענייןסעיף25לפניתחילתושל )א( 25דע
סעיף25ב,ביןבאורחזמניוביןדרךקבע,דינהשלההכרה
בויהאלכלדברועניין,עדתוםארבעשניםמתחילתושל
סעיף25ב,כדיןהכרהבלתימסויגתבמכללהלמשפטים;
ביטולההכרהבמוסדכאמוריהיהבידיהועדהלהכרה

על־פיהוראותסעיף25ב)ב(ע

מוסדכאמורבסעיףקטן)א(,שלאקיבלהכרה )ב(
בידיהועדהלהכרהעל־פיהאמורבסעיף25בעדתום
ארבעהשניםהאמורות,יפקעתקפהשלההכרהשניתנה
לו;ואולםימשיכולראותבומוסדשהוכרכאמור,לגבי
של תקפה שפקע לפני במוסד לימודיו את שהחל מי

ההכרהע

דין תלמידי מכללה למשפטים

רשויות אצל למשפטים מכללה תלמידי של 25העדינם
המדינהומוסדותציבוריים,יהיהכדיןתלמידיםבמוסד

מוכרלהשכלהגבוההע"
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המרצים למספר התלמידים מספר בין היחס )5(
בכיתתלימודותנאיהלימודבכיתותהלימוד;

המטלותשיוטלועלהתלמידיםבמסגרתוע )6(

מוסדלהשכלהגבוההכאמורבסעיף25)1(המקייםקורס )ג(
במקצועותמעשיים,יגבש,בתיאוםעםהלשכה,אתתכנית
הלימודיםשלהקורסבמקצועותמעשיים,לרבותאתמערך
השיעוריםבקורסכאמורוכןאתזהותמרציהקורסומרכזיו,

ויקבלעליהאישורמאתהוועדההבוחנתע

ובשנותיה 1991 בשנת לראשונה כוננה הוועדה
שנים כמה שכעבור מכללות בארבע הכירה הראשונות
כי מובן, גבוההע להשכלה המועצה בידי הכרה קיבלו
משעהשהמכללהמוכרתבידיהמועצהלהשכלהגבוהה,
איןהיאנזקקתעוד,הלכהלמעשה,להכרהשניתנהלה
בידיהוועדה,שהריבוגריהנחשביםבעליהשכלהגבוהה

מכוחהוראתסעיף25)1(לחוקע

המכללות של פתיחתן לנוכח השנים, במרוצת
הסטודנטים מספר והגדלת גיסא, מחד למשפטים
באוניברסיטאותמאידךגיסא,הלךוהצטמצםהפערבין
הביקושללימודיהמשפטיםלביןההיצעעבהתבססעל
צמצוםפערזה,ובשיםלבלקיומושלהיצערחבללימודים
אקדמייםבמשפטים,לרבותקיוםלימודימשפטיםבמכללות
אקדמיותבאישורהמועצהלהשכלהגבוהה,הוצעבהצעת
התש"ס-1999 )26 מס' )תיקון הדין עורכי לשכת חוק
)הצעותחוקהתש"ס,עמ'158(,לקבועכיהוועדהלאתכיר
במכללותנוספותלמשפטיםעאלאשההצעהלאהתקבלה
כיום הדברים של מחודשת בחינה העתע באותה כחוק
מעלהכיאיןכלהצדקהאוצורךבקיומושלמסלולהכרה

זהבלימודימשפטיםבמכללות,וראוילבטלוע

היצעלימודיהמשפטיםבעתהזוהואנרחבוניכר
דעתה, לשיקול בהתאם גבוהה, להשכלה שהמועצה
נוספים במוסדות למשפטים לימודים במסלולי מכירה
מעתלעתעכךלמשל,עלפינתוניםעדכנייםשמסרה,מאז
שנת2001הכירההמועצהלהשכלהגבוההבשבעתכניות
האקדמי במרכז 2001 בשנת משפטים: ללימודי נוספות
בקריה 2002 בשנת גן(, רמת )מכללת ולעסקים למשפט
האקדמיתאונו,בשנת2003במכללתשערימשפט,בשנת
צפת האקדמית ובמכללה ספיר, אקדמית במכללה 2012
ורקלאחרונהבשנת2015במרכזהאקדמיפרסובמכללה
האקדמיתכרמלעעודישגםלהדגישכימשנת1998לא

הכירההוועדהמכוחסעיף25אבמוסדותנוספיםע

עלבסיסנתוניםאלהמוצעכאמורלבטלאתמסלול
ההכרהבאמצעותהוועדהע

לכןמוצעלבטלאתהוראותסעיפים25)4(,25אעד
25הו–26)4(לחוק,בנוסחםכפישצוטטלעיל,המסדיריםאת
נושאהמכללותלמשפטיםעלהיבטיוהשוניםעכהשלמה
לביטולהסעיפיםהאמורים,מוצעלמחוקאותםמפרט21)5(
לתוספתהראשונהלחוקבתימשפטלענייניםמינהליים,

התש"ס-2000ע

הסדרי במסגרת מוצע הזהירות, לשם זאת, עם
התחולהוהמעברלשמרבמפורשאתמעמדוכבעלהשכלה
משפטיתגבוההלענייןסעיף24לחוקהעיקרישלמישלפני
סיים התחילה( יום - )להלן המוצע החוק של תחילתו
לימודיובמכללהלמשפטיםשהוכרהלפיהוראותסעיף
להירשם וכרשאי התחילה יום ערב כנוסחו לחוק 25ב
כמתמחהכאמורבסעיף26לחוקהעיקריכנוסחובסעיף3
להצעתהחוקוכןלקבועכייחולועליוהוראותסעיף25ה
לחוקכנוסחוערביוםהתחילהעיובהרכיעלמישסיים
אתלימודיובמכללהלמשפטיםכאמורוירשםכמתמחה
לאחריוםהתחילהיחולוהוראותהחוקהחדשותכלשונן

בחוקזהע

סעיפים 3)1(, 5 עד 7 ו–14)א(

"תקופת כיום בנוסחו לחוק 35)א( סעיף פי על
להאריך מוצע חודשים"ע שנים־עשר תהיה ההתמחות

תקופהזו,בתנאיםמוגדריםכמפורטלהלןע

משךההתמחותהשתנהבמהלךהשנים-עדשנת
1985עמדהתקופתההתמחותעלשנתיים,כאשרמשנת
1963עדשנת1985היהניתןלהתחילבהתמחותבמקביל
להשכלה במוסד במשפטים האחרונה השנה ללימודי
18 על ההתמחות תקופת עמדה 1985 משנת גבוההע
חודשיםאךבמקבילהוגבלההאפשרותלהתחילבהתמחות
והותנתהבסיוםלימודיהמשפטיםאשרקוצרובמקביל
מארבעשניםלשלוששניםוחציעבשנת1994סעיף35)א(
לחוקתוקןפעםנוספתותקופתההתמחותהועמדהעל

שנים־עשרחדשיםע

בשניםהאחרונותנושאמשךזמןההתמחותשבועלה
עלסדרהיוםבמשרדהמשפטיםע

כךובהתחשבביוזמתחקיקהפרטית,אשרתלויה
את להאריך הוצע ובמסגרתה העת באותה ועומדת
ההתמחותלשנתיים)הצעתחוקלשכתעורכיהדין)תיקון
-התמחות(,התשנ"ט-1999(,התבקשהאףועדתגרסטל
לכלל הגיעה הוועדה ההתמחותע משך לנושא להידרש
כדי מספקת אינה שנה בת התמחות תקופת כי מסקנה
להקנותלמתמחהאתהמיומנויותוהכישוריםהנדרשים
לעיסוקבמקצועעריכתהדין,היאאינהמאפשרתעיסוק
במגווןרחבשלנושאיםותחומיםשלהמקצועואיןבהדי
כדילהקנותלמתמחהנורמותמקצועיותואתיותאשרילוו
אותובמשךכלשנותעיסוקובמקצועעזאת,בהתחשבגם
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אישורמאתהוועדההבוחנתיכוללהינתןגםלתכנית )ד(
לימודיםבקורסבמקצועותמעשייםכאמורבסעיףקטן)א(
שמקייםגוףאחרשאינומוסדלמשפטיםבישראל,לפיהוראות
ו–)ג(,בשינוייםהמחויבים)בסעיףזה- )ב( סעיפיםקטנים

גוףאחר(ע

מוסדלהשכלהגבוההכאמורבסעיף25)1(אוגוףאחר )ה(
המקייםקורסבמקצועותמעשייםיאפשר,בהתאםלהוראות
לפיסעיףזה,לכלבעלהשכלהמשפטיתכאמורבסעיף25
אולמישעתידלהיותבעלהשכלהכאמור,להשתתףבקורס
כאמור;משתתףבקורסיישאבמלואעלותהשתתפותובקורס
ואולםאםהיההמשתתףתלמידהמוסדהמקייםאתהקורס,
יישאהמוסדבמלואעלותהשתתפותולרבותבחומריהלימוד

הנדרשיםע

בסעיף38לחוקהעיקרי,בסעיףקטן)ב(,במקום"סעיף26)1("יבוא"סעיף26)1(,)3א(7עתיקוןסעיף38
או)3ב(",במקום"בפקולטה"יבוא"כאמורבאותןפסקאות"ובמקום"תעודתבוגראו
אישורשמילאאחרדרישותהפקולטהלקבלתתעודתבוגר"יבוא"תעודה,תואראו

אישורשמילאאחרהדרישותלקבלתתעודהאותוארכאמורבפסקאותאלה"ע

בסעיף40)ב()3(לחוקהעיקרי,המילים"התשי"ח-1958"-יימחקוע8עתיקוןסעיף40

אחריסעיף41אלחוקהעיקרייבוא:9עהוספתסעיף41ב

"נציבהפיקוחעל
ההתמחות

שרהמשפטים,לאחרהתייעצותעםהמועצההארצית,41בע )א(
ימנהשופטבדימוסלנציבהפיקוחעלההתמחות)בחוקזה
-הנציב(שיעמודבראשמערךהפיקוחעלההתמחותשל

הלשכהלפיחוקזהע

אישורמאתהוועדההבוחנתיכוללהינתןגםלתכנית )ד(
לימודיםבקורסבמקצועותמעשייםכאמורבסעיףקטן)א(
שמקייםגוףאחרשאינומוסדלמשפטיםבישראל,לפיהוראות
ו–)ג(,בשינוייםהמחויבים)בסעיףזה- )ב( סעיפיםקטנים

גוףאחר(ע

מוסדלהשכלהגבוההכאמורבסעיף25)1(אוגוףאחר )ה(
המקייםקורסבמקצועותמעשייםיאפשר,בהתאםלהוראות
לפיסעיףזה,לכלבעלהשכלהמשפטיתכאמורבסעיף25
אולמישעתידלהיותבעלהשכלהכאמור,להשתתףבקורס
כאמור;משתתףבקורסיישאבמלואעלותהשתתפותובקורס
ואולםאםהיההמשתתףתלמידהמוסדהמקייםאתהקורס,
יישאהמוסדבמלואעלותהשתתפותולרבותבחומריהלימוד

הנדרשיםע

בסעיף38לחוקהעיקרי,בסעיףקטן)ב(,במקום"סעיף26)1("יבוא"סעיף26)1(,)3א(7ע
או)3ב(",במקום"בפקולטה"יבוא"כאמורבאותןפסקאות"ובמקום"תעודתבוגראו
אישורשמילאאחרדרישותהפקולטהלקבלתתעודתבוגר"יבוא"תעודה,תואראו

אישורשמילאאחרהדרישותלקבלתתעודהאותוארכאמורבפסקאותאלה"ע

תיקוןסעיף38

תיקוןסעיף40בסעיף40)ב()3(לחוקהעיקרי,המילים"התשי"ח-1958"-יימחקוע8ע

הוספתסעיף41באחריסעיף41אלחוקהעיקרייבוא:9ע

"נציבהפיקוחעל
ההתמחות

שרהמשפטים,לאחרהתייעצותעםהמועצההארצית,41בע )א(
ימנהשופטבדימוסלנציבהפיקוחעלההתמחות)בחוקזה
-הנציב(שיעמודבראשמערךהפיקוחעלההתמחותשל

הלשכהלפיחוקזהע

בפערהקייםביןהלימודיםהאקדמייםשמטרתםלהכשיר
ולעצבמשפטנים)במיוחדלנוכחהדגששניתןבמסגרתם
הכישורים ובין המשפט( של תיאורטיים היבטים על

והמיומנויותהנדרשיםמעורךהדיןבעבודתוע

של נוספת בהמלצה גם ובהתחשב האמור לאור
כלל יחויבו שבו מעשי-יישומי קורס לעניין הוועדה
המתמחיםלהשתתףבמהלךההתמחות,שלגישתהנדרש
העבודה לבין האקדמיים הלימודים שבין הפער לנוכח
המעשיתבמקצועעריכתהדין,המליצההוועדהכיתקופת

ההתמחותתוארךלשנהוחציע

המלצותאלהנכללובתזכיריםשהופצובשנת2005
כך ההתמחות תקופת את להאריך הוצע ובהם ו־2010
שתעמודעלשנתייםוכיבמהלכןייערךהקורסהמעשי-

יישומיהאמורע

לעומתזאת,במסגרתהמלצותצוותרוטקופףמחודש
תוסיף הדוח כתיבת למועד נכון כי הוצע 2012 נובמבר
תוך חודשים עשר שנים על לעמוד ההתמחות תקופת
המשךביצועמעקבבנושאעזאתבהתחשבבקשייםשונים
כיום החברתיתוהכלכליתהקיימת הקשוריםבמציאות
ובכללאלההקושיהמשמעותיבמציאתמקומותהתמחות

והנטלהכלכלישיוטלעלהמתמחיםכתוצאהמההארכהע

הנוכחית החוק הצעת לכך ובהמשך המתווה, 
משך לעניין ביניים גישת מאמצים ליישמו, המבקשת
תקופתההתמחותתוךהעמדתשנימסלוליםאפשריים

שלהתמחות:

המסלולהאחדהואמסלולשלהתמחותבתשמונה־
עשרחודשיםשבהיחויבמישהשכלתוהאקדמיתהיא
משתלב זה תיקון בלבדע המשפטים בתחום בוגר תואר
בהסדרהקבועכיוםביחסלהשכלההמשפטיתהנדרשת

לשםהתמחותובהמשךלכךלשםעיסוקבעריכתדיןע

המסלולהשניהואמסלולשלהתמחותשלשנים
עשרחודשיםאשרתתאפשרבתנאיםמוגדריםלמישנוסף
עלהיותו"בעלהשכלהמשפטיתגבוהה"כאמור,הואבעל
תואראקדמיבתחוםלימודיםנוסףעהכוונההיאלמישהוא
בעלתוארשניבמשפטיםוכןלמישהואבעלתוארראשון
משולבבמשפטיםובתחוםלימודיםנוסףעלענייןמסלול
זהמניחהמתווהכיהמטעןשטמוןבהשכלההאקדמית
שהיא והכישורים מקנה שהיא היתרונות על המעובה,
לשם התמחות של יותר קצרה תקופה מצדיק מפתחת,
)נוסףעלכךשככלל רכישתהכליםהפרקטייםהנחוצים
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בעניינים ללשכה ייעץ ההתמחות, על יפקח הנציב )ב(
הנוגעיםלפיקוחעלההתמחותוכןיבררתלונותשלמתמחים
עצמםנפגעיםבשל את לשעבר,הרואים אושלמתמחים
התנהגותמאמנםבמסגרתמילויתפקידםכמאמןאובשל
תנאיהתמחותם;במילויתפקידיולפיסעיףזהרשאיהנציב
העבודה סוג לרבות ההתמחות, היבטי לכלל להתייחס

המוטלתעלהמתמחהותנאיהעסקתוע

עלאףהאמורבסעיףקטן)ב(,תלונהשלמתמחהאצל )ג(
שופטאושלמתמחהלשעבראצלשופט,ותלונהשלהנציב
עלהתנהגותשופטתוגשלנציבתלונותהציבורעלשופטים
כהגדרתובחוקנציבתלונותהציבורעלשופטים,התשס"ב-

22002,ותבוררבידובהתאםלהוראותהחוקהאמור;בסעיף
זה,"שופט"-שופטאורשםכאמורבסעיף29)א()1(עד)3א(ע

השכלהכאמורנרכשתעלפניתקופהארוכהמזושבה
נרכשתהשכלהאקדמיתבסיסיתבמשפטיםבלבד(עתקופה
זותעמודלפיהמוצעעלשניםעשרחודשיםואפשרות
הכניסהאליהתותנהגםבהתקיימותהלכהלמעשהשל
קורסבמקצועותמעשייםעדרישהנוספתזונועדהלהקנות
ידעבסיסיהנדרשלעורךדיןבמהלךעבודתוובהשלמה
לידעהנרכשתוךכדיההתמחותאשרבמסגרתמסלולזה
תהיהכאמורקצרהיותרעיודגשכיככלשלאיתקייםקורס
כאמור,ולכןלאיהיהניתןלקייםדרישהזו,לאיהיהאפשרי

מסלולזהשלהתמחותבתשניםעשרחודשיםע

עלבסיסהמתווהובהמשךלהוראההמוצעתבסעיף
35)א1(המוצעוהמתנהכאמוראתהזכאותלהתמחותבת
שניםעשרחודשיםבלבדבהשתתפותבקורסבמקצועות
מעשיים,מוצעלקבועכימוסדלהשכלהגבוההבישראל
שמלמדתכניתמשפטיםלתוארראשון)LLBׂ(אומכללה
למשפטיםכאמורבסעיף25)1(לחוק)קרישהוכרוכמוסד
להשכלהגבוההבהתאםלחוקהמועצהלהשכלהגבוהה,
התשי"ח-1958(יהיורשאיםלקייםקורסכאמורעהקורסלא
יזכהבנקודותזכותאקדמיותולאיהווהחלקמהדרישות
לתואראקדמי,ומשכךקורסזהלאיהיהנתוןלפיקוחהשל

המועצהלהשכלהגבוההע

לקבוע המשפטים שר את להסמיך מוצע עוד
הוועדה עם הלשכה, עם התייעצות לאחר בתקנות,
הבוחנתבכתבכמשמעותהבסעיף40לחוקועםהמוסדות
25)1(לחוק,הוראותלענייןנושאיהקורס כאמורבסעיף
המעשי,פריסתוהכלל־ארציתהיקףשעותהלימודשבו
)אשרבהתאםלמתווהיעמודעלשמוניםשעותלימוד(
ומשכו,המטלותשיוטלועלהתלמידיםבמסגרתווהסדרים
נוספיםהנדרשיםלקיומו-לרבותלענייןתנאיהלימוד
למספר התלמידים מספר בין היחס הלימוד, בכיתות
המרציםבכיתתלימוד-וכןהוראותלענייןתדירותושל

הקורסהמעשיועיתויוע

מאחרשההחלטהאםלקייםקורסבמקצועותמעשיים
הרשאים מהמוסדות אחד כל של דעתו לשיקול נתונה
כי ההסמכה, סעיף במסגרת לקבוע, מוצע זאת, לעשות
הוראותלענייןפריסתוהכלל־ארציתשלהקורסייקבעו,
ביןהשאר,בשיםלבלמספרהמוסדותשבהםניתןלהשתתף
בקורסעכמוכןמוצעלקבוע,עלבסיסהמלצתועדתגרסטל,
כיתכניתהלימודיםשלהקורס,לרבותמערךהשיעורים
וזהותמרציהקורסומרכזיו,תאושרבידיהוועדההבוחנת
בכתבכמשמעותהבסעיף40)ב(לחוקעיצויןכיאישורמאת
הוועדההבוחנתיכולשיינתןגםלתכניתלימודיםבקורס
במקצועותמעשייםשמקייםגוףשאינומוסדלמשפטים

בישראל,בהתאםלהוראותשייקבעוכפישפורטלעילע

הקורס את המקיים למשפטים מוסד המוצע, לפי
במקצועותמעשייםיהיהחייב,בהתאםלהוראותשייקבעו
משפטית השכלה בעל שהוא מי לכל לאפשר בתקנות,
השכלה בעל להיות עתיד שהוא או 25 בסעיף כאמור
כאמור,להשתתףבקורסזה;משתתףבקורסיישאבמלוא
עלותהשתתפותובקורסואולםלגבימשתתףשהואתלמיד
עלות במלוא המוסד יישא הקורס, את המקיים המוסד
השתתפותו,לרבותכלהדרושלהשתתפותבו,למשלחומרי

לימודהנדרשיםלצורךהשתתפותבקורס,ככלשישע

עלרקעהשינוייםבמתכונתההסמכהבעריכתדין
הכלוליםבתיקוןהמוצע,מתעוררהצורךלקבועהסדרי

תחילהוהוראותמעברע

לכן,מוצעלקבועבסעיף14)א(לחוקהמוצעכיסעיפים
35,26ו־38לחוקכנוסחםבחוקערביוםתחילתושלהחוק
לימודיו את שהחל מי על מי על לחול ימשיכו המוצע
להשכלהמשפטיתלפנייוםהתחילה,ובלבדשישליםאת
תקופתהתמחותובתוך3שניםמיוםסיוםלימודיוכאמור,
וכןעלמישסייםאתלימודיולהשכלהמשפטיתלפנייום
4 התחילה,ובלבדשישליםאתתקופתהתמחותובתוך

שניםמיוםהתחילהע

ס"חהתשס"ב,עמ'590ע 2
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הנדרש, ככל הנציב, יסתייע תפקידיו ביצוע לצורך )ד(
בעובדיהלשכהשיפעלובהתאםלהוראותיוע

מצאהנציבליקוייםבתפקודושלמאמן,הואיהיהרשאי )ה(
להמליץלכלגורםמוסמךלנקוטאמצעיםמתאימיםנגדואו
לפעוללתיקוןהליקוייםשמצא,וכןהואיהיהרשאילהורות,
לענייןמאמןשאינושופט,לאחרשנתןלוהזדמנותלטעוןאת
טענותיו,כיהואלאיורשהלאמןמתמחיםלתקופהשיקבע
ושלאתעלהעלשמונהעשרחודשים;הנציביקבעאתמועד
תחילתהשלתקופהכאמור,והוארשאילקצראתהתקופהאם
הוכחלהנחתדעתוכיתוקנוהליקויים;הנציביודיעללשכה

עלהחלטהלפיסעיףקטןזהע

הנציביגישלשרהמשפטים,לוועדתהחוקהחוקומשפט )ו(
לפי פעולותיו על שנתי וחשבון דין וללשכה, הכנסת של

סעיפיםקטנים)ב(ו–)ה(ע

איןבאמורבסעיףזהכדילגרועמהסמכותלהגישתלונה )ז(
30אומהסמכותלהגישקובלנהנגדמאמןלפי סעיף לפי

סעיף63אולפיכלדיןע

תקופתכהונתושלהנציבתהיהארבעשניםמיוםמינויו )ח(
וניתןלחזורולמנותו,ובלבדשלאיכהןיותרמשלושתקופות

כהונהרצופותע

שכרושלהנציבימומןמתקציבהלשכהע )ט(

הנדרש, ככל הנציב, יסתייע תפקידיו ביצוע לצורך )ד(
בעובדיהלשכהשיפעלובהתאםלהוראותיוע

מצאהנציבליקוייםבתפקודושלמאמן,הואיהיהרשאי )ה(
להמליץלכלגורםמוסמךלנקוטאמצעיםמתאימיםנגדואו
לפעוללתיקוןהליקוייםשמצא,וכןהואיהיהרשאילהורות,
לענייןמאמןשאינושופט,לאחרשנתןלוהזדמנותלטעוןאת
טענותיו,כיהואלאיורשהלאמןמתמחיםלתקופהשיקבע
ושלאתעלהעלשמונהעשרחודשים;הנציביקבעאתמועד
תחילתהשלתקופהכאמור,והוארשאילקצראתהתקופהאם
הוכחלהנחתדעתוכיתוקנוהליקויים;הנציביודיעללשכה

עלהחלטהלפיסעיףקטןזהע

הנציביגישלשרהמשפטים,לוועדתהחוקהחוקומשפט )ו(
לפי פעולותיו על שנתי וחשבון דין וללשכה, הכנסת של

סעיפיםקטנים)ב(ו–)ה(ע

איןבאמורבסעיףזהכדילגרועמהסמכותלהגישתלונה )ז(
נגדמאמןלפי קובלנה 30אומהסמכותלהגיש לפיסעיף

סעיף63אולפיכלדיןע

תקופתכהונתושלהנציבתהיהארבעשניםמיוםמינויו )ח(
וניתןלחזורולמנותו,ובלבדשלאיכהןיותרמשלושתקופות

כהונהרצופותע

שכרושלהנציבימומןמתקציבהלשכהע )ט(

סעיפים 4, 9, 10 ו–13

לפיסעיף2)1(לחוק,מוטלעללשכתעורכיהדין)להלן
-הלשכה(,ביןהשאר,התפקידשלפיקוחעלההתמחותע
בהתאםלכךמפעילההלשכהמערךפיקוחשמעוגןבכללי
לשכתעורכיהדין)רישוםמתמחיםופיקוחעלהתמחות(,

התשכ"ב-1962,ובנהליםמשלימיםע

ועדתגרסטלשנדרשהלנושאהפיקוחעלההתמחות
תקופת את להאריך להמלצתה במקביל כאמור, ראתה
ההתמחותוכדילסייעלכךשההתמחותתשיגאתיעדיה,
להמליץעלביסוסמערךהפיקוחשמקיימתהלשכהכיום
בדימוס שופט העמדת תוך האמורים, לכללים בהתאם

בראשושיכהןכנציבהפיקוחעלההתמחותע

עלרקעזהמוצעלהוסיףלחוקאתסעיף41בלחוקובו
למנותשופטבדימוסלנציבהפיקוחעלההתמחות)להלן
-הנציב(,אשריעמודבראשמערךהפיקוחעלההתמחות
שלהלשכהוכןייעץללשכהבענייניםעקרונייםבהתייחס
לפיקוחעלההתמחותעמוצעלקבועכיסמכויותהפיקוח
שלהנציביתייחסולכללהיבטיההתמחות,לרבותלאופי
העבודההמוטלתעלהמתמחהולתנאיהעסקתועכמוכן,
לאחר הנציב, את שימנה הוא המשפטים שר כי מוצע
התייעצותעםהלשכה,וזאתכדילהבטיחאתאי־תלותו,
אףששכרוופעולותהפיקוחשהואמפעילימומנובידי

הלשכהע

לצדהפיקוחהיזוםמוצעלהסמיךאתהנציבלברר
תלונותשלמתמחהאושלמישהיהמתמחה,הרואהאת
עצמונפגעבשלהתנהגותמאמנובמסגרתמילויתפקידו

כמאמןאובשלתנאיהתמחותוע

במסגרתחיזוקהפיקוחעלההתמחות,מוצעלקבוע
לנקוט סמכות בעל לכל להמליץ רשאי יהיה הנציב כי
צעדיםנגדמאמן,אולפעוללתיקוןליקוייםשמצא,ובכך
לאפשרלנציבלהמליץעלנקיטתהליכימשמעתאואף
עלהליכיםפלילייםבמקרההצורך)סעיף41ב)ה(המוצע(ע
לצדזאתמוצעגםלהעניקלנציבסמכותלהורותלעניין
מאמןשאינושופט,כיהואלאיהיהרשאילאמןמתמחים

לתקופהשיקבעושלאתעלהעלשמונהעשרחודשיםע

לפי לאמן, אישור לבטל הלשכה מסמכות בשונה
הוראותסעיף30לחוק,סמכותהנציבהמוצעתלפיסעיף
זה,היאלהשהותבאופןזמניאתתפקודושלמאמןעכמו
כן,הסמכותחלהעלמישרשאילאמןמתמחיםלפיסעיף
לשכההמשמשיםבתפקיד חברי זה ובכלל לחוק, 29)א(
עורכי לשכת בצו כמפורט המשפטי השירות מתפקידי
הדין)תפקידיהשירותהמשפטי(,התשכ"ב-1962,המורשים
לאמןמכוחסעיף29)א()5(לחוקעואולםלפיהמוצע,סמכות
זושלהנציבלאחלהעלשופטיםהמורשיםלאמןמכוח
סעיפים29)א()1(עד)3(עלגבישופטיםאלה,מוצעלקבוע
כיתלונותשלמתמחהאושלמישהיהמתמחהשלשופט
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המועצה עם התייעצות לאחר רשאי, המשפטים שר )י(
הארצית,לקבועהוראותנוספותבדברסמכויותהנציב,דרכי

פעולתוותנאיכהונתוע"

)2(,אחרי"סדריקבלתםשלמתמחיםורישומם"10עתיקוןסעיף109 109לחוקהעיקרי,בפסקה בסעיף
יבוא"סדריההתמחות"ובמקום"עלהתמחותם"יבוא"עליה"ע

נציבהפיקוחעלההתמחותכמשמעותובסעיף41בלחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף119עמינוילראשונה
לחוקזהיתמנהלראשונהבתוךארבעהחודשיםמיוםפרסומושלחוקזהע

תיקוןחוקבתי
משפטלעניינים

מינהליים

בחוקבתימשפטלענייניםמינהליים,התש"ס-32000,בתוספתהראשונה,בפרט21)5(,12ע
המילים"למעטסעיפים25אעד25ה"-יימחקוע

תיקוןחוקנציב
תלונותהציבורעל

שופטים

סעיף13ע אחרי ,22 בסעיף התשס"ב-42002, שופטים, על הציבור תלונות נציב בחוק
קטן)ה(יבוא:

מצא אם רשאי, הנציב זה, חוק לפי הנציב של מסמכויותיו לגרוע בלי ")ו(
שתלונהשלמתמחהאצלשופט,שלמתמחהלשעבראצלשופטאושלנציב
הפיקוחעלההתמחותכהגדרתובחוקלשכתעורכיהדין,התשכ"א-1961,היתה
מוצדקת,להורותכיהשופטהנילוןלאיורשהלאמןמתמחיםלתקופהשיקבע
וזאתלאחרשייתןלשופטהנילוןהזדמנותלטעוןאתטענותיו;הנציביקבעאת
מועדתחילתהשלתקופהכאמורוהוארשאילקצראתהתקופהאםנוכחכי

תוקנוהליקוייםע"

תחולהוהוראות
מעבר

סעיפים35,26ו־38לחוקהעיקריכנוסחםבחוקהעיקריערביוםתחילתושלחוק14ע )א(
זה)להלן-יוםהתחילה(ימשיכולחולעלהמפורטיםלהלן:

עלמישהחלאתלימודיולהשכלהמשפטיתלפנייוםהתחילה,ובלבד )1(
שישליםאתתקופתהתמחותובתוך3שניםמיוםסיוםלימודיוכאמור;

אורשםבביתמשפטאובביתדיןלעבודהיתבררובידי
נציבתלונותהציבורעלשופטיםלפיחוקנציבותתלונות
הציבורעלשופטים,התשס"ב-2002)להלן-חוקנציבות
תלונותהציבור(עדיןזהיחולגםלענייןתלונותשלמתמחה
אומישהיהמתמחהשלשופטצבאי-משפטאיכמשמעותו
בחוקהשיפוטהצבאי,התשט"ו-1955עעודמוצעלתקןאת
חוקנציבותתלונותהציבורכךשתוקנהבוסמכותלנציב
תלונותהציבורעלשופטים,אםמצאשתלונהשביררהיתה
מוצדקת,להורותכיהשופטהנילוןלאיהיהרשאילאמן
מתמחיםלתקופהשיקבעעלעומתזאת,ביטולהאישורלאמן
עלידיהלשכהנוגערקלעורכידיןהמאמניםמכוחאישור

שניתןלהםבידיהלשכהלפיסעיף29)א()4(לחוקע

המשפטים, לשר יגיש הנציב כי לקבוע מוצע עוד
לוועדתהחוקהחוקומשפטשלהכנסתוללשכהדיןוחשבון
שנתיעלפעולותיווכישרהמשפטיםיהיהרשאי,לאחר
בדבר נוספות הוראות לקבוע הלשכה, עם התייעצות
זאת שירותועלצד ותנאי פעולתו סמכויותהנציב,דרכי
מוצעבסעיף10להצעתהחוק,להוסיףבסעיף109)2(לחוק,
להתקין הלשכה של הארצית המועצה סמכות שעניינו

כללים,כיהסמכותכאמורהיאגםלענייןסדריההתמחותע
כךלמשלשעותהעבודהבמהלךתקופתההתמחות,הגשת

דוחותבמהלךתקופתההתמחותוכדומהע

עוד מוצע ההתמחות על הפיקוח עיבוי במסגרת
30 סעיף של הרישה את לתקן המוצע( לחוק 4 )בסעיף
לחוקולהרחיבאתהסמכותהנתונהכיוםללשכהלבטל
אישורשניתןלמאמןלפיסעיף29)4(לחוקכךשהיאתהיה
מוסמכתגםלפסלומקבלתאישורחדשלתקופהקצובה
שלאתעלהעלחמששניםמיוםביטולהאישורכאמורע
עודמוצעלתקןאתפסקה)1(בסעיף30לחוקכךשתלונה
שלהנציבגםהיאתהווהעילהלביטולאישוראולפסילתו
כאמורעאגבכך,מוצעלהחליףאתהמונח"קובלנה"שבו
)1(האמורהבמונח"תלונה"וזאת נעשהשימושבפסקה
כדילהבהירכיאיןמדוברבהקשרזהבקובלנהמשמעתיתע

מוצעלקבועבסעיף11להצעתהחוקכינציב  סעיף 11
הפיקוחעלההתמחותכמשמעותובסעיף41ב 
יתמנה החוק להצעת 9 בסעיף כנוסחו לחוק, המוצע

לראשונהבתוךארבעהחודשיםמיוםפרסומושלהחוקע

ס"חהתש"ס,עמ'190ע 3

ס"חתשס"ב,עמ'590;התשע"ד,עמ'327ע 4
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עלמישסייםאתלימודיולהשכלהמשפטיתלפנייוםהתחילה,ובלבד )2(
שישליםאתתקופתהתמחותובתוך4שניםמיוםהתחילהע

1)3(לחוקזה,יראואתמישסייםאתלימודיובמכללה עלאףהוראותסעיף )ב(
למשפטיםשהוכרהלפיהוראותסעיף25בלחוקהעיקריכנוסחוערביוםהתחילה,
כבעלהשכלהמשפטיתגבוההלענייןסעיף24לחוקהעיקריוכרשאילהירשםכמתמחה
כאמורבסעיף26לחוקהעיקריכנוסחובסעיף3לחוקזהויחולועליוהוראותסעיף25ה

לחוקהעיקריכנוסחוערביוםהתחילהע

עלמישסייםאתלימודיולהשכלהמשפטיתלפנייוםהתחילה,ובלבד )2(
שישליםאתתקופתהתמחותובתוך4שניםמיוםהתחילהע

1)3(לחוקזה,יראואתמישסייםאתלימודיובמכללה עלאףהוראותסעיף )ב(
למשפטיםשהוכרהלפיהוראותסעיף25בלחוקהעיקריכנוסחוערביוםהתחילה,
כבעלהשכלהמשפטיתגבוההלענייןסעיף24לחוקהעיקריוכרשאילהירשםכמתמחה
כאמורבסעיף26לחוקהעיקריכנוסחובסעיף3לחוקזהויחולועליוהוראותסעיף25ה

לחוקהעיקריכנוסחוערביוםהתחילהע
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