
התשמ"ט1989* ,(16 מס' (תיקון הדין עורכי לשכת חוק

18 סעיף קטןתיקון סעיף העיקרי), החוק  (להלן התשכ"א11961 הדין, עורכי לשכת לחוק 18 בסעיף .1
יבוא: (א) קטן סעיף ובמקום (ד) יסומן (ב)

סגני וארבעה הדין בית ראש יושב מביניהם יבחרו משמעתי דין בית כל חברי "(א)
הנשיאות).  (להלן ראש יושב

תיפגע לא הנשיאות; של פעולה לכל חוקי מנין יהיו הנשיאות מחברי שלושה (ב)

מקומו נתפנה מחבריה; חבר של מקומו שנתפנה בלבד כך בשל הנשיאות של פעולה
בידי נתונה זה חוק לפי לו שנתייחדה סמכות כל תהא דין, בית ראש יושב של

ראש. היושב שיתמנה עד הנשיאות

בית חברי מבין אלה את תקבע הנשיאות בשלושה; ידון משמעתי דין בית כל (ג)
פלוני". בענין לדין שישבו הדין

69 סעיף תיקון העיקרי לחוק 69 בסעיף . 2

תימחק;  אם" "זולת במלים המתחילה הסיפה (ב), קטן בסעיף (1)

יבוא: (ג) קטן סעיף במקום (2)

בפרסום ברשומות, יהיה ההשעיה או מהלשכה ההוצאה דבר פרסום "(ג)
המרכזי". הועד שקבע ובעתון הלשכה מפרסומי

78 סעיף תיקון העיקרי לחוק 78 בסעיף . 3

יבוא: (ד) קטן סעיף כמקום (1)

כי לקבוע הוא רשאי זה, סעיף עלפי זמנית השעיה על הדין בית החליט "(ד)
עליה. שיורה בדרך תפורסם ההחלטה

.71 ו 70 הסעיפים הוראות יחולו זה סעיף לפי החלטה על (ה)

פי על זמנית השעיה פרסום על או זמנית השעיה על החלטה של ביצועה (ו)

לא שעוד או ההחלטה על לערער עוד שאפשר בלבד כך בשל יעוכב לא זה סעיף
שהוגש". בערעור ההליכים כל תמו

כאילותוקף יראו זה, חוק של תחילתו לפני משמעתי דין בית ראש יושב כסגן שנבחר מי לענין . 4

הבחירה. בעת בתוקפו היה זה חוק

הרצוג חיים

המדינה נשיא

שמיר יצחק
הממשלה ראש

מרידור דן
המשפטים שר

י''א מיום ,1902 חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ביוני1989)1 27) התשמ''ט בסיון כ"ד ביום בכנסת נתקבל *
.(1988 ביולי 25) התשמ''ח באב

התשל"א, ; 12 עמ' התשכ"ח, ;25 עמ' התשכ"ה, ועמ'1145 ,66 עמ' ;התשכ"ג, 15 עמ' התשכ"ב, :178 עמ' התשכ"א, ס"ח 1
ועמ' ,108 עמ' התש''ם, ;198 עמ' התשל''ח, !7 עמ' התשל''ז, ;126 עמ' התשל''ו, 136 עמ' התשל"ב, 1180 ועמ' 178 עמ'

.36 עמ' התשמ"ז, ; 197 עמ' התשמ"ה, ; 110

ירושלים הממשלה, דפוס בסדרצילום, סודר


