
תוספת מס' 1

.1938 בנובמבר, 24 מיום 843 גליון הרשמי לעתון

הדין. עורכי פקודת
.1938 לש' 32 מס'

פקודה הקובעת סדרים.בענין התקבלותם של אנשים כעורכי דין, או להופיע לפני בתיהדין
הדתיים המושלמים, בישראל, והמורה הוראות אחרות בנוגע למקצועם או לעבודתם.

לאמור: (א"י) הפלשתינאית המועצה של בעצתה בזה מחוקק (א"י) לפלשתינה העליון הנציב

.1938 עורכיהדין, פקודת תקרא זו פקודה השם הקצר.1.

נוסח אם מלבד שבצדם הפירושים הבאים למונחים יהיו זו בפקודה .2

אחר: פירוש יחייב הכתוב
"בית משפט אזרחי" פירושו כל בית משפט שיש לו שפוט בישראל
עניני לסידור פקיד כולל והוא שבטי, דין בית או דתי דין בית מלבד

קרקעות.
או המשפטי ליועץ המשנה פירושו המשפטי" היועץ של כחו "בא
של הדין לעורך עוזר או הממשלה, של הדין עורך או הכתר, של דין עורך
המשפטי שהיועץ אדם כל או הממשלה, של הדין לעורך משנה או הממשלה

בכתב. לכך כחו את יפה
פקודת עפ"י שהוקמה המשפטית המועצה פרושה משפטית" "מועצה

.1938 המשפטית, המועצה
הוא: עורךדין מקצוע

אדם מטעם אזרחי משפט בית בפני בשכר משפטי מו"מ כל הנהלת (א)
אחוזה, ספרי משרד כל בפני אחר אדם מטעם בשכר הופעה או אחר,
או השיתופיות, האגודות רושם החברות, רושם לפועל, הוצאה משרד
משפטיים בתפקידים המשמשים דין בית כל או ועד או ועדה כל בפני
או שבטי, או דתי דין לבית פרט למחצה, משפטיים בתפקידים

האמצאה; וסימני הפטנטים רושם או המסחר סימני רושם משרד

הגדרות.



מוגש להיות המיועד מסמך כל של בשכר אשור או הכנה ניסוח, (ב)
לפועל, הוצאה משרד אחוזה, ספרי משרד אזרחי, משפט בית בפני
כל או ועד או ועדה כל השיתופיות, האגודות רושם החברות, רושם
(פרט למחצה משפטיים או משפטיים בתפקידים המשמשים דין בית
 מלבד משפטי, אופי בעל אחר מסמך כל או שבטי), או דתי דין לבית
וסימני הפטנטים לרושם או המסחר סימני לרושם שיוגש מסמך (ו)

או האמצאה,

(2) בקשה שאינה מיועדת להתחלת משא ומתן משפטי, או לשמוש
במו"מ משפטי, או

(3) מכתב או יפוי כח, או
(4) העברת סטוק שלא על דרך נאמנות או ללא כל הגבלה:

על: תחול לא זו שפסקא בתנאי
(1) כל פקיד בממשלת ישראל, העורך או מכין מסמך

או תפקידיו, מילוי אגב משפטי אופי בעל
(2) כל אדם שלא נתמנה אלא להעתקת מסמכים בעלי אופי משפטי.

., משפטיים בענינים לשולחיו בשכר עצה מתן (ג)

סוליסיטור ושל בריסטר של מקצועם בגדר שהן הפעולות אותן כל הנהלת (ד)
אחר. אדם בשם באנגליה,

עורכי דין יירשמו
עורכיהדין. בפנקס

עורך במקצוע לשמש או דין כעורך עצמו להציג אדם לשום אסור (1).3
בפנקס השופטים זקן ע"י נרשם כן אם אלא זו מפקודה 2 בסעיף כמוגדר דין
10 סעיף של (1) סעיףקטן עפ"י במקצוע לעסוק רשיון לו ויש עורכיהדין
במותנה כזה, רשיון בלא במקצוע לעסוק זכאי שהוא או הזאת הפקודה מן

המשפטי. היועץ של כחו בא או המשפטי היועץ שהוא או קטן, סעיף באותו
יירשמו, וכתבתו ששמו לסדר או וכתבתו, שמו את לרשום דין עורך חייב (2)
משפט לבית מוגש להיות והמיועד הכינו או כתבו שהוא מסמך כל גבי על
לרושם החברות, לרושם לפועל, הוצאה למשרד אחוזה, ספרי למשרד אזרחי,

ממשלתי. משרד לכל או ועד או ועדה לכל השתופיות, האגודות

הזכות לעורךדין
להשמיע טענות.

משפטי בירור בכל אחר אדם בשם לטעון הזכות תהא לא אדם לשום (1).4
בפני בית משפט אזרחי  או בכל  מו"מ משפטי בישראל אלא אם כן הוא
רשום בפנקס עורכי הדין והוא בעל רשיון לעסוק במקצוע עפ"י סעיףקטן (1)
כמותנה כזה רשיון בלא במקצוע לעסוק זכאי שהוא או זו מפקודה 10 סעיף של

באותו סעיףקטן, או שהוא היועץ המשפטי או באכחו של היועץ המשפטי.
בית בפני דבריו לשאת השופט או המשפט בית ברשות יכול אדם כל (2)
תהיה לא פנים בשום אך עורךדין, ע"י מיוצג שאינו צד מטעם ידיד בתור המשפט
שרותו. בעד שכר לקבלת החוק, בתוקף לביצוע הניתנת תביעה, כזה לאדם
עשה השופט או המשפט בית שלדעת אדם לשום תנתן לא זו הוראה עפ"י רשות

דין. לבעלי ידיד לשמש מנהג לו

רישום אנשים
בפנקס עורכיהדין.

אלא הדין עורכי בפנקס השופטים זקן ע"י ירשם לא אדם שום (1)5
מוסמך הוא כי האומרת המשפטית המועצה מאת רישום תעודת הגיש כן אם

כאמור. נרשם להיות



השופטים זקן יכול זה, סעיף של (1) בסעיףקטן האמור כל למרות (2)

באשור_הנציב עליון להורות לרשום אדם בפנקס עורכי הדין לאחר תשלום המס
פחות לא במשך אדם, אותו שימש אם זו לפקודה הראשונה בתוספת הקבוע
אזרחי משפט בבית משפטיים בתפקידים ,1920 ביולי, אחד מיום ימים משנתים
או שימש במשרת רושם ראשי רושם, או עורך דין של הממשלה, עוזר לעורך
משרה בכל שימש אם או הממשלה, של הדין לעורך משנה הממשלה, של אחרת כפי שיקבע זקן השופטים מזמן לזמן.הדין
בפקודת לה המסורות הסמכויות בתוקף המשפטית, המועצה בטלה אם .6

אדם של הרישום תעודת את פיה, שעל תקנה בכל או ,1938 המשפטית, המועצה
זקן יורה הקודם, הסעיף של (1) סעיףקטן עפ"י הדין עורכי בפנקס שנרשם

הדין. עורכי מפנקס ימחק אדם אותו של שמו כי השופטים

ביטול רישום
עורכיהדין. בפנקס

במקצוע לעסוק או הדין עורכי בפנקס להרשם פסול יהא לא אדם שום .7

מינו. מחמת עורךדין, של
אין אדם פסול

להרשם
מינו. מחמת

הראשונה בתוספת המפורט המס את ישלם הדין עורכי בפנקס שנרשם כל .8

זו. לפקודה
שי'2?מו טסים
שנרשמו אנשים

עורכיהדין. בפנקס

השופטים. זקן של בפקוחו יתנהל דין עורכי פנקס (1).9

בפנקס. שמו את יחתום הדין עורכי בפנקס שנרשם כל (2)

עורכיהדין. פנקס

10.(1) כל שנרשם בפנקס עורכי הדין ישלם בכל שנה שלאחר השנה שבה
נרשם בפנקס, מס שנתי בסכום הקבוע בתוספת הראשונה לפקודה זו, ומששלם

את המס הזה נותנין לו רשיון לעסוק במקצוע:
במקצוע לעסוק זכאי יהא הדין עורכי בפנקס אדם שנרשם שלאחר בתנאי

בלא רשיון למשך שארית השנה שבה נרשם בפנקס עורכי הדין.

מס שנתי.

(2) מי שנרשם בפנקס עורכי הדין ואין בדעתו לעסוק במקצוע במשך איזו
שנה, חייב להגיש לזקן השופטים הצהרה בטופס המובא בתוספת השניה לפקודה

שנה. לאותה המס/השנתי מתשלום פטור יהא זה ולאחר זו

המם מן פיטורים
השנתי.

/

11.(1) שום אדם ישראל לא ישמש כעורך דין בבתי
בירור בכל אחר אדם בשם לטעון הזכות לו תהא ולא המושלמים הדתיים הדין
בפנקס השופטים זקן עי'י נרשם כן אם אלא מושלמי דתי דין בית לפני משפטי
רשיון לו ויש המושלמים הדתיים הדין בבתי דין כעורכי לשמש הרשאים האנשים
רשאי שהוא או זו מפקודה 14 סעיף של (3) סעיףקטן עפ"י במקצוע לעסוק

סעיףקטן. באותו במותנה כזה רשיון בלא במקצועו לעסוק
הדין בית לפני לטעון מושלמי, דתי דין בית ברשות יכול, אדם כל (2)
הדתיים הדין בבתי דין כעורך לשמש הרשאי אדם ע"י מיוצג שאינו צד מטעם כידיד
בתוקף לביצוע הניתנת תביעה, אדם לאותו תהיה לא פנים בשום אבל המושלמים,
החוק, לקבלת שכר בעד שירותו. רשות עפ"י הוראה זו לא תנתן לאדם שלדעת

דין. לבעלי ידיד לשמש מנהג לו עשה הדין בית

שימוש בעורך דין
בבתי דין דתיים

מושלמים.

לשמש הרשאים האנשים בפנקס השופטים זקן ע"י ירשם לא אדם שום .12

 הוא.מגיש כן אם אלא המושלמים הדתיים הדין בבתי דין כעורכי
בידיעת בחינה יסוד על כי האומרת המשפטית המועצה מאת תעודה (א)

רישום בפנקס
הרשאים האנשים
לשמש כעורכי דין

בבתי הדין
המושלמים. הדתיים



הדתיים הדין בבתי דין כעורך לשמש כראוי מוסמך נמצא המושלמי החוק
כי המעידה, העליונה המושלמית המועצה מאת תעודה או המושלמים,
הדין בבתי דין כעורך לשמש מוסמך הוא המושלמי בחוק בקיאותו מפאת

וכן המושלמים! הדתיים
טוב: אופי בעל הוא כי האומרת המשפטית המועצה מאת תעודה (ב)

בתנאי שאם בקשה אשה. להרשם בפנקס האנשים הרשאים לשמש כעורכי
העידה כן אם אלא בפנקס תרשם לא המושלמים, הדתיים הדין בתי בפני דין

דין. כעורך לשמש מוסמכת שהיא העליונה המושלמית המועצה
של רישומם ביטול
הרשאים אנשים

לשמש כעורכי דין
בבתי הדין

המושלמים. הדתיים

בפקודת לה המסורות הסמכויות בתוקף המשפטית, המועצה בטלה אם .13

שנתנה הטוב האופי תעודת את פיה, שעל תקנה בכל או ,1935 המשפטית, המועצה
הדין בבתי דין כעורכי לשמש הרשאים האנשים בפנקס שנרשם לאדם
של שמו את למחוק השופטים זקן יצוה הקודם, הסעיף עפ"י המושלמים הדתיים

זה. מפנקס אדם אותו

פנקס האנשים
לשמש הרשאים

דין כעורכי
הדי! בבתי

המושלמים. הדתיים

המורשים אנשים של פנקס השופטים, זקן בפיקוח לנהל, יש (1) 14
המושלמים. הדין בתי בפני דין עורכי לשמש

 עליו הקודם, הסעיףקטן עפ"י המתנהל בפנקס שנרשם כל (2)

(א) לשלם את המס הקבוע בתוספת הראשונה לפקודה זו: וכן
הדין בבתי דין כעורכי לשמש הרשאים האנשים בפנקס שמו את לחתום (ב)

המושלמים. הדתיים
בבתי דין כעורכי לשמש הרשאים האנשים שנרשם/בפנקס כל (3)
הדין הדתיים המושלמים ישלם, בכל שנה לאחר השנה שבה נרשם בפנקס, מס
שנתי בסכום הקבוע בתוספת הראשונה לפקודה זו ומששלם את המס הזה

המושלמים: הדתיים הדין בבתי דין כעורך לשמש רשיון לו נותנין
הדין בבתי דין כעורך לשמש הרשאים האנשים בפנקס שנרשם שמי בתנאי
השנה שארית למשך רשיון בלא בכך לשמש זכאי יהא המושלמים הדתיים
הדתיים הדין בבתי דין כעורכי לשמש הרשאים האנשים בפנקס נרשם שבה

המושלמים.
(4) מי שנרשם בפנקס האנשים הרשאים לשמש כעורכי דין בפני בתי
הדין הדתיים המושלמים ואין בדעתו לעסוק במקצועו במשך איזו שנה, רשאי
להגיש לזקן השופטים הצהרה בטופס המובא בתוספת השניה לפקודה זו

ומשהגיש את ההצהרה, יהא פטור מתשלום המס השנתי לאותה שנה.
הרשיון החזרת

מחדש. התקבלות
השופטים זקן של ובאישורו הוא בקשתו עפ"י יכול דין עורך כל (1).15
הדין עורכי מפנקס שמו את למחוק ולבקש יבוטל, והרשיון רשיונה את להחזיר

זו: פקודה לצרכי דין כעורך לשמש דין עורך אותו יחדל ואילך ומאז
שכר כל במשפט לתבוע זכאי להיות אדם אותו יוסיף זאת שבכל בתנאי

דין. כעורך לשמש זכאי שהיה הזמן במשך ששירת שירות בעד לו המגיע
הדין עורכי מפנקס שמו ונמחק דין כעורך לשמש רשיונו שבוטל מי (2)
כעורךדיו מחדש להתקבל השופטים, זקן באישור יכול, הוא, בקשתו לפי
בטופס הצהרה שימסור ולאחר מראש חדשים שלשה בכתב מודעה שימסור לאחר

זו: לפקודה השלישית בתוספת המובא



הדין עורכי בפנקס שנעשה רישום כל לבטל השופטים זקן שיכול בתנאי
מסר בפנקס נרשם ששמו שהאדם שהיא עת באיזו לו הוברר אם זה סעיףקטן עפ"י

זה. סעיףקטן עפ"י כוזבת הצהרה
המפורטים המסים אותם יהיו מחדש התקבלות בעד לשלם שיש המסים (3)

זו. לפקודה הראשונה בתוספת
(4)הוראות סעיף זה תחולנה על מי שרשאי לשמש כעורך דין בבתי
הדין הדתיים המושלמים כאילו היה אותו אדם עורך דין שנרשם בפנקס עורכי הדין.
הדתיים הדין בבתי דין כעורך לשמש הרשאי אדם או דין עורך (1).16
שולחו כלפי לפעול עצמו את מחייב הוא והרשאה, כוח משקבל הרי המושלמים,
שולחו של עניניו לטובת לפעול הוא חייב מוחלט: ובתוםלב מוחלטת בנאמנות

משפטצדק. לנהל המשפט לבית ולסייע
הדתיים הדין בבתי דין עורך לשמש שהורשה אדם או דין עורך (2)
ולהכנע מופיע הוא שבפניו משפט בית לכל הכבוד בכל לה'תיחס חייב המושלמים
האנשים בפנקס או הדין עורכי בפנקס רשום בעודו היסוס: בלי להחלטתו
לעשות לו אסור המושלמים, הדתיים הדין בבתי דין כעורכי לשמש הרשאים
כסוכן. ובין כבעלים בין מסחרי, עסק או מרכולת בכל לעסוק או אחרת מלאכה כל
הדין בתי בפני דין כעורך לשמש שהורשה אדם או דין שעורך אימת כל (3)
לאח"כ לפעול לו אסור צד, איזה מטעם מסויים בענין פעל הדתיים המושלמים

ענין. מאותו המתעורר משפטי מו"מ בכל או ענין באותו המתנגד הצד מטעם
לשמש המורשה לאדם או דין לעורך המשמש נירהמכתבים בראש (4)
שמו מודפס יהא מקצועו, לצרכי המושלמים הדתיים הדין בבתי דין כעורך
הדתיים הדין בבתי דין עורך לשמש שהורשה אדם או דין עורך אותו של
בבתי דין עורך לשמש שהורשה אדם או דין עורך כל של שמו וכן המושלמים
של שמו יידפס לא וזולתם שלו, בפירמה שותף שהוא הדתיים, המושלמים הדין

אחר. אדם שום
המושלמים הדין בבתי דין עורך לשמש שהורשה אדם או דין עורך כל (5)

לעבור המנסה או (3) או (2) ,(1) הקטנים הסעיפים הוראות על העובר הדתיים
מסעיף (4) סעיףקטן הוראות על ביודעין העובר או (3) סעיףקטן הוראות על

המקצוע. את הולמת שאינה בהתנהגות כאשם אותו רואין זה,

חובות מקצוע וכו'.

בין דין, עורך במקצוע כעוסק עצמו לפרסם דין לעורך אסור (1)17
אחר: באמצעי ובין בעתונות

 ואולם
מקצועו ואת שמו את המוסרת מודעה למשרדו מחוץ לקבוע הוא זכאי (א)

וכן המשפטיות, הכשרותיו ואת
הודעה הקודם למשרדו מחוץ להדביק הוא רשאי כתבתו את שנה אם (ב)
כתבתו את בכתב להודיע הוא ויכול החדש, משרדו של הכתבת את המציינת

המשפטית. בעצתו שאלו אשר האנשים לאותם החדשה
על או כתבתו על מודעה לפרסם דין עורך לכל חמור באיסור אסור (2)

ברשימה או בספרכתבות מלבד מכתבעת, ,או עתון בכל כתבתו שגוי
הרשמית של עורכי הדין, בין ישראל ובין בחו"ל; ואולם אם
מהשותפים אחד כל רשאי יותר, או דין עורכי שני בין שותפות נתפרקה או נוצרה

איסור הפירסומת.



השותפות יצירת דבר על המשפטית, בעצתם שאלו אשר לאנשים בכתב להודיע
פירוקה. דבר על או

אדם, לכל אחר שכר כל או דמיקומיסיון כל לשלם דין לעורך אסור (3)
בשבילו. שהשיג משפטית עבודה בעד הקבוע, לפקידו פרט

בהתנהגות כאשם אותו רואין יזה סעיף הוראות על העובר דין עורך (4)
המקצוע. את הולמת שאינה

איסור העסקת אדם

או הופסק
18(1)  מי שיש לו רשיון לעבוד כעורך דין, הרי אם לא קבל רשות
מאת המועצה המשפטית, אסור לו להעסיק בשום תפקיד בקשר לעבודתו המקצועית
כל אדם שרשיונו לשמש כעורך דין בוטל א והופסק, כל עוד הביטול או ההפסקה

קיימים ועומדים.

מי שאין לו רשיון
אסור לו להיות
שיש למי שותף

לו רשיון

למקצועו כשותף לקבל לו אסור דין כעורך לעבוד רשיון לו שיש מי (2)
רשיון. בעל שאינו אדם כל

אותו רואין זה סעיף הוראות על ועובר דין עורך רשיון לו שיש כל (3)

המקצוע. את הולמת שאינה בהתנהגות כאשם

מי שאינו תושב
לשמש לו אסור

דין. עורר

במקצועו לשמש זכאי יהא לא דין, כעורך לשמש רשיון לו שיש כל .19

בארץ. יושב שהוא זמן כל אלא
בהתנהגותם חקירה

של עורכידין.
4.20(1) אם טענו על עורך דין כי הוא אשם בהתנהגות מחפירה, בהתנהגות
חייב דין עורך יצא אם או המקצוע, את הולמת שאינה בהתנהגות או מרמה של
על הרי שחיתותמדות, בה שכרוכה עברה כל משפט/בשל בית כל מלפני בדינו
המועצה המשפטית לחקור בטענה כזאת או במסיבות החיובבדין, ויכולה היא
אותה למשך רשיונו תוקף את להפסיק או עורן/דין באותו לנזוף או להתרות
תקופה שתמצא לנכון או להציע לזקן השופטים לבטל את רשיונו של אותו
זקן יצוה הצעתה, ומשנתקבלה הדין, מפנקס/עורכי שמו את ולמחוק דין עורך

הדין. עורכי מפנקס דין אותו/טורו של שמו את למחוק השופטים
(2) אם בהתאם להחלטת המועצה המשפטית נזפו בעורך דין או
הפסיקו לו את תוקף רשיונו או מחקו את שמו מפנקס עורכי הדין, רשאי אותו
ההחלטה על לערער המשפטית, /מועצה החלטת מיום יום שלשים תוך עורךדין,
לפני בית דין לערעורים שיהא מורכב משלשה שופטים של בית המשפט העליון

השופטים. זקן ידי על ימונו אשר
(3) הוראות סעיף זה חלות על אדם  הרשאי לשמש כעורך דין בבתי
הדין הדתיים המושלמים, כאילו היה אותו אדם עורך דין שנרשם בפנקס עורכי הדין.

כח ייפויי
כח. יפוי ומסי

בבתי דין כעורך לעסוק הרשאי אדם ושום דין עורך שום (1)21
דין בית כל לפני או אזרחי משפט בית כל לפני יופיעו לא המושלמים הדתיים הדין
יש כן אם אלא לפועל, הוצאה משרד כל לפני או הענין, לפי הכל מושלמי, דתי

משפט. באותו להופיע ידם את הממלא כח יפוי בידם

בבתי דין כעורך לשמש הרשאי האדם או הדין עורך ע"י שישולם המס (2)

בית לכל או האזרחי המשפט לבית מגיש שהוא בשעה המושלמים הדתיים הדין
משפט מושלמי דתי את יפוי הכוח שבתקפו הוא יופיע, יהא הסכום המפורט
דין שהעורך בין לחוד, משפט כל על יוטל זה מס זו. לפקודה הראשונה בתוספת



להם יש המושלמים הדתיים הדין בבתי דין כעורך לשמש הרשאי האדם או
מיוחד. כח יפוי להם שיש ובין כללי כח יפוי

של כחו בא על או המשפטי היועץ על תחולנה לא זה סעיף הוראות (3)
המשפטי. היועץ

הרשאי לאדם או דין לעורך יפויכח הרי חוק, בכל האמור כל למרות (4)
במשפט שולחו בשם לטפל המושלמים, ההתיים הדין בבתי דין כעורך לשמש
אחר, באופן או זה עם בקשר לפועל ההוצאה משרד בפני להופיע מסויים,
זה, עם בקשר אחר באופן לקבלו שיש או המשפט בית שפסק סכום כל לקבל או
לשמש הרשאי האדם או דין שהעורך אלא פרטית, בצורה אותו לערוך מותר
יהיו זה, כח יפוי בתוקף המשמשים המושלמים, הדתיים הדין בבתי דין כעורך
כוחם. את המיפה האדם חתימת של לנכונותה אישית אחריות אחראים תמיד
אלא כבניתוקף אותם רואים אין זה סעיף עפ"י שנערכו כח יפויי (5)
או הבולים, מס בפקודת הנדרש בסכום דבקים בולים עליהם נושאים הם כן אם
האדם ע"י בוטלו הבולים ואותם במקומה, הבאה או אותה המתקנת פקודה בכל

הוראותיו. עפ"י או הכח יפוי את המגיש

(6) יפוייכח כלליים יהיו נערכים ע"י נוטריון צבורי, כמו שנערכו עד עתה.
המשפט לבית שיגיש מתוך למדי מוכחת תהא שולחו את ליצג דין העורך זכות
הסופר ע"י או הרושם ע"י מקויימת כשהיא הימנו העתקה או המקורי הכח יפוי את
הראשי של בית המשפט שבו הוגש יפוי הכח המקורי. כל יפוי כח כללי כזה

המשפט. בבית אותו שהראו לאחר להחזירו מותר

המושלמים, הדתיים הדין בבתי דין כעורך לשמש הרשאי אדם או דין עורך (7)
לאדם או אחר דין לעורך להרשות שולחם בהסכמת יכולים כח, יפוי להם שיש
בשמם לפעול המושלמים, הדתיים הדין בבתי דין כעורך לשמש הרשאי אחר
בול. עליה להטביע צורך ואין וחתומה כתובה תהא ההרשאה משפטי. מו"מ בכל

פרק קלג

מושלמים דין בבתי דין עורך לשמש שהורשה אדם או דין עורך יכול .22
אחרים ותשלומים הוצאות ולסכום שכרו לסכום בנוגע בהסכם להתקשר דתיים
ולאופן תשלומם. כשהסכם כזה נוגע לעבודה משפטית בבית המשפט, עורכין
ברביצוע הוא ואין המשפט, בבית משפטי מו"מ בכל שיוחל לפני בכתב, אותו
המשפטי המו"מ נתנהל שבפניו המשפט בית מעיד כן אם אלא משפטית תביעה עפ"י
והוגן, ישר אינו ההסכם כי המשפט בית סבור אם ואילו וישר. הוגן ההסכם כי
סכום כל על ולהעמידו ההסכם עפ"י לשלמו שיש הסכום את להפחית הוא יכול
בצורה ההסכם את לשנות או המסבות לפי מוצדק ,הוא המשפט בית לדעת אשר.

אחרת.

הסכמים ע"י עורכי
דין בנוגע לשכר.

שכר שולחו מאת לדרוש לו אסוך משפט, לנהל עליו המקבל דין עורך .23

מו"מ או תביעה, משפטי, ענין בכל והופעה עצה מתן משפט, הכנת בעד כולל
באותו לערעורים משפט בית ולפני ראשונה לאינסטנציה משפט בית לפני משפטי

משפט.

אין מטילים
שכר כולל

הדתיים הדין בבתי דין כעורך לשמש הרשאי אדם או דין עורך שום .24

 תנאי על משפט כל ינהלו לא המושלמים
במשפטו. יזכה ששולחו בתנאי לו ישולם ששכרו (א)

התביעה, מסכום חלק כל שכר בתור שיקבל (ב)

שכר על תנאי
שיזכה בדין.



ההסכם תוכן את ומגלים בכתב בהסכם מפורשים אלה תנאים כן אם אלא
בבירור יתחיל בטרם המשפט לבית הימנו העתקה ומגישים המשפט לבית הזה
22 בסעיף שנקבעו לתנאים הבחינות מכל כפוף יהא כזה והסכם המשפט,

זו. מפקודה

השכר דרגות
בבתי הדין

המושלמים. הדתיים

הדין בבתי דין כעורך לשמש הרשאי האדם בין הסכם שאין מקום .25

בבתי דין כעורך לשמש, הרשאי האדם הרי שולחו, ובין המושלמים הדתיים
שתהא השכר מדרגת גבוה שכר לקבל זכאי יהא לא המושלמים הדתיים הדין .

ואשר זו מפקודה (1) 29 סעיף עפ"י השופטים זקן שיתקין תקנות בכל נקבעת
לזמן. מזמן נוהגות תהיינה

הדתייםתביעת שכר. הדין. בבתי דין כעורך לעסוק הרשאי אדם או דין עורך .26
שכרם את לתבוע הזכות להם תהיה לא צד, כל בשם המופיעים המושלמים,

השני. הצד מאת ישר

משפט הוצאות
ושכר עורךדין

ונכייתב.

דין כעורך לשמש הרשאי אדם של ושכרו דין עורך ושכר הוצאות .27

דין בית תקנות כל להוראות בהתאם נקבעים יהיו המושלמים הדתיים הדין בבתי
שבפסקדין. חוב שגובין כדרך לגבותם ואפשר שעה באותה הנוהגות

28.(1) בהתחשב עם ההוראות שבתנאים לסעיפים 10  (1)ו14 (3) מפקודהעונשין.
זו, הרי כל המציג עצמו כעוסק במקצוע עורך דין כפי המוגדר בסעיף 2 של
לשמש הרשאי כאדם עצמו המציג כל או כזה, בתור עוסק שהוא או זו, פקודה
כעורך דין בבתי הדין הדתיים המושלמים או שהוא משמש בתור כזה בלא שיהא

של (1) ו15 (3) 14 10 לסעיפים שבתנאים ההוראות עם בהתחשב (2)
כעורך לשמש רשיון או דין כעורך לעסוק רשיון בידו שאין כל הרי זו, פקודה
תשלום משפט בית בשום לתבוע זכאי יהא לא המושלמים הדתיים הדין בבתי דין
חלק ושהם אדם לאיזה שעשה שירות או עבודה בעד שכר או הוצאות כל
שהם או זה פקודה של 2 בסעיף כמוגדר עורךדין, של המקצועיים מתפקידיו
הדין בבתי דין כעורך לשמש הרשאי אדם של המקצועיים מתפקידיו חלק

הענין.. לפי הכל המושלמים, הדתיים

,1935 במאי, בראשון שהיה אדם כל הרי זו, בפקודה האמור כל למרות (3)
שהוא זמן כל רשאי, יהא זו בעבודה שמש ולמעשה רשיון בעל כותבבקשות
מוסיף להיות בעל רשיון כזה, ליתן שירות בשכר לקהל, בקשר עם מילוי טופסים
משפטית תביעה להגיש רשאי אדם ואותו אחוזה, ספרי במשרד והגשתן מודפסים
דין. כעורך עצמו יציג שלא ובלבד אלה שירותים בעד לו המגיע השכר לקבלת

דלקמןתקנות. בענינים צוויים ולהוציא תקנות להתקין השופטים זקן יכול (1).29
עפ"י הוראות פקודה זו ובהתחשב אתן:

(א) טופסי רשיונות, זמן תשלום מסיהם.ומקום תשלומם:

לשמש הרשאים האנשים ופנקס הדין עורכי פנקס יתנהל שבו המקום (ב)
שבו והאופן שינהלם הפקיד המושלמים, הדתיים הדין בבתי דין כעורכי

יתנהלו:



הרשאים אנשים ושל דין עורכי של המקצועיות והמדות ההתנהגות (ג)
במקצוע העבודה וסדרי המושלמים, הדתיים הדין בבתי דין כעורכי לשמש
עורכי שעל המשפטיים המדים לרבות האלה, האנשים ובמקצוע הדין עורכי
לפגוע מבלי אך כאלה, מדים ללבוש יש שבהם המשפט ובתי ללבוש הדין

בכללותן של הסמכויות המסורות עפ"י פסקא זו:
הדין בבתי דין כעורכי לשמש הרשאים לאנשים השכר דרגת קביעת (ד)

המושלמים; הדתיים
נקבעה לא ואשר הזאת הפקודה עפ"י הסדרה המחייב אחר ענין כל (ה)

אחרת. הוראה כל לו

(2) למרות כל האמור בפקודה זו, רשאי זקן השופטים, במודעה
המסים את לבטל או לשנות העליון, הנציב ובאישור הרשמי בעתון שתפורסם

המפורטים בתוספת הראשונה לפקודה זו, כלם או מקצתם.

כחי כבא להופיע לו אסור דין, כעורך לעבוד רשיון בידו שיש מי .30

שבטי ביתדין בפני או שבטי דין בית בפני משפטי מו"מ בכל אחר אדם של
לערעורים.

אסור לעורך דין
דין בבית להופיע

"שבטי.

בטור המפורט לשעור עד בזה מבוטל זו לפקודה ד בתוספת המפורט החוק .31

להיות יחדל זו לפקודה ה בתוספת המפורט והחוק תוספת, אותה של השלישי
ברתוקף בישראל

ובכל שהותקנה תקנה בכל יפגע לא זה בסעיף האמור דבר ששום בתנאי
אלא בזה, המבוטלים החוקים מן חוק כל עפ"י שניתנו תעודה או רשיון צו,
אחרת תקנה בכל שיוחלפו עד המלא בתקפם ישארו כאלה צו או תקנה שכל
שיתקינוה כחוק או בכל צו אחר שינתן כחוק, וכל רשיון או תעודה ישארו בתקפם,
כאילו תוקף להם יהיה זו פקודה עפ"י לתתם או להתקינם היה שאפשר ובמדה

עליהם; תחולנה זו פקודה והוראות זו, פקודה עפ"י ניתנו או הותקנו

זו, פקודה של תקפה תחילת בתאריך הקיים הדין עורכי שפנקס ובתנאי
האנשים וכפנקס הדין עורכי כפנקס אותו רואים ויהיו המלא בתקפו ישאר
עפ"י לנהלם שיש המושלמים הדתיים הדין בבתי דין כעורכי לשמש הרשאים

לכך. בהתאם עליו תחולנה זו פקודה והוראות זו, פקודה הוראות

ביטולים.

ן

 תוספת א
מסים.

מילפונט
1. בעד רישום בפנקס עורכי הדין 

25.000(א) כשמהבקש קנה סמיכות בהשלימו את חוק למוריו בבית הספר למשפטים בירושלים

(ב) כשהמבקש קנה סמיכות תוך שעמד בבחינות בחוקי פלשתינה (א"י) 

(1) ושוחרר לחלוטין מחובת התמחות על יסוד שקבל תעודת עורך דין בחו"ל,
50.000או שנתמחה אצל עורך דין בחו"ל או שמש עורך דין בחו"ל

35.000(2) ולא שוחרר לחלוטין מחובת התמחות כאמור לעיל



בפנקס להרשם העליון, הנציב באישור השופטים, זקן הוראת את קבל כשהמבקש (ג)
מיללפונט

הפקודה מן (2) 5 סעיף עפ"י הדין 50.000עורכי

המסים(ד) כשהמבקש נתקבל שוב עפ"י סעיף 15 (2) מפקודה זו מחצית
המוטלים על

ההתקבלות
הראשונה.

25.000 (א) בעד רישום בפנקס האנשים הרשאים לשמש בבתי הדין הדתיים המושלמים

המושלמים הדין בבתי לשמש האנשים/הרשאים בפנקס רישום בעד (ב)
זו מפקודה (4) 15 סעיף עפ"י שוב נתקבל כשהמבקש המסיםהדתיים, מחצית

על המוטלים
ההתקבלות
הראשונה.

2 מס שנתי שישולם ע"י עורכי דיג המשמשים בפני בתי משפט אזרחיים 

לתשלום השופטים זקן ע"י שנקבע מביום לא/יאוחר מסיו את משלם דין כשהעורר (א)
אותו מס עפ"י סעיף 29 (1) מפקודה זו 

נסיון שנות שלש בעל הוא דין כשהעורך (1)5.000

2.500(2) כשהעורך דין הוא בעל נסיון של פחות משלש שנים

(ב) כשהעורך דין משלם את מסיו לאחר התשלום שיקבע כאמור לעיל 

נסיון שנות שלש בעל הוא דין כשהעורך (1)10.000

5.000(2) כשהעורך דין הוא בעל נסיון של פחות משלש שנים

3 מס שנתי שישולם ע"י אנשים המשמשים בבתי הדין המושלמים הדתיים 

השופטים, זקן ע"י שנקבע מביום יאוחר לא מסו את משלם הרשיון כשבעל (א)
/ זו מפקודה (1) 29 סעיף 3.000עפ"י

לעיל כאמור שיקבע התאריך לאחר מסו את משלם הרשיון כשבעל 6.000(ב)

4 בעד הגשת תעודה ע"י פקיד מתמחה בענין התחלת תקופת התמחות אצל עורך דין

בתנאי שאם הוצרך הפקיד המתמחה להתחיל מחדש שירות התמחות אצל עורך דין
המקצוע מן הסתלק או רגל או/פשט מת אצלו שהתמחה הקודם דין שהעורך מחמת חדש
פקיד לאותו לו מאפשרות אינן המשפטית המועצה יו"ר לדעת אשר מסיבות לרגל או

בדבר התעודה כשתוגש נוסף מס יוטל לא הקודם, דין העורך אצל בהתמחותו להמשיך
חדש. דין עורך אצל התמחות שירות התחלת

2.000

51.000 בעד מתן העתקה של רשיון שאבד או נקרע  

6 עם הגשת יפוי כח המיפה את כחו של עורך דין או של אדם הרשאי לשמש
לפני או אזרחי משפט /בית לפני להופיע המושלמים הדתיים הדין בתי בפני דין כעורך

/  מושלמי דתי דין 0.200בית



 תוספת ב'
אני ..........  מ..........................

אדם*)  בבתי הדין הדתיים המושלמים*)   בעל רשיון לשמש כעורך דין בפלשתינה (א"י), מכריזעורך דין  בבתי המשפט האזרחיים.
בזה כי אין בדעתי לשמש כעורך דין בפני כל בית משפט במשך שנת

המבקש. חתימת
יום

*) מחק, את המלים שאין לך צורך בהן.

ג. תוספת
כי: בזה מצהיר מטה החתום אני

 1. (*) הנני עתה תושב ישראל ובדעתי לגור ובה (כל זמן שאשמש כעורך דין ,
בישראל  (כל זמן שאשמש כעורך דין בבתי הדין הדתיים המושלמים). 

2. (י) אין אני עושה כל מלאכה אחרת ואין אני עוסק בכל מרכולת או עסק מסחרי ולא
כל בעקיפין, ולא במישרין לא מסחרי, עסק או מרכולת בכל אעסוק ולא אחרת מלאכה כל אעשה
בבתי דין כעורכי לשמש הרשאים האנשים בפנקס (רשום הדין) עורכי בפנקס (רשום שאני זמן

המושלמים). הדתיים הדין

משוחרר. בלתי רגל פושט אני אין .3

עברה). כל על משפט בית כל ע"י בדין נתחייבתי לא (מעולם (י) .4

אלה:). עברות על בדין (נתחייבתי

הערה :
(*) מחק את המלים בסוגרים שאין צורר בהן.

(x) מקום שיש צורך בכך, מסור פרטים.

ד. תוספת
שבוטל. חוק

הדין. עורכי פקודת ב, פרק

ה. תוספת
.(1292 בזילחיג'ה 16) ,1876 בינואר, 14 מתאריך דין עורכי בנידון העותומניות התקנות

21 בנובמבר, 1938
מקמיכאל הרולד

עליון. נציב


