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יבוא: 6 פסקה אחרי (2)

הלשכה.". מבקר (7)"

6א סעיף יבוא:הוספת העיקרי לחוק 6 סעיף אחרי .2

לכהונה הועד"סייג בידי הלשכה חבר נתמנה או נבחר שאליו בתפקיד כהונה 6א.

במי הדין והוא רצופות, כהונה תקופות משלוש ליותר תהא לא המרכזי,
בועד חבר של לכהונה למעט הארצית, המועצה בידי נתמנה או שנבחר

בשכר." ידיה על המועסק הלשכה עובד על יחול לא זה סעיף המרכזי;

7 סעיף בטל.ביטול  העיקרי לחוק 7 סעיף .3

8 סעיף יבוא:החלפת העיקרי לחוק 8 סעיף במקום .4

הלשכה לארבע"ראש חבריה, מבין הלשכה חברי ידי על ייבחר הלשכה ראש (א) .8
של הקיץ בפגרת יהא שלא ובלבד הארצית המועצה שתקבע במועד שנים,
ישירות חשאיות, שוות, כלליות, אישיות, יהיו הבחירות המשפט; בתי

וארציות.

הקולות מספר את שקיבל המועמד ייבחר הלשכה לראש (1) (ב)
מהקולות חמישיות שתי לפחות שקיבל ובלבד ביותר, הגדול

הכשרים;

(ו), בפסקה כאמור קולות שיעור מועמד שום קיבל לא (2)
לבחירה יעמדו ובהן חוזרות בחירות שבועיים, כעבור יקויימו,

המספרים את הראשונות בבחירות שקיבלו המועמדים שני
בבחירות שקיבל המועמד כשרים; קולות של ביותר הגדולים
הוא  כשרים קולות של ביותר הגדול המספר את החוזרות

הנבחר."

8ב סעיף תיקון העיקרי לחוק 8ב בסעיף .5

שנים שלוש השלים אם "והכל יבוא תפקידו", את "למלא אחרי (א), קטן בסעיף (ו)

בתפקיד"; לפחות

יבוא: (א) קטן סעיף אחרי (2)

תפקידו את למלא קבע דרך ממנו נבצר או נפטר הלשכה, ראש התפטר "(או)
לשכה ראש הלשכה חברי יבחרו בתפקיד, לפחות שנים שלוש שהשלים לפני

מיוחדות. בבחירות

יאוחר ולא הארצית המועצה שקבעה ועד במ ייערכו המיוחדות הבחירות (א2)

המיוחדות הבחירות על הלשכה; ראש תפקיד התפנה שבו מהיום ימים מ90
".8 סעיף הוראות יחולו

8ג סעיף יבוא:הוספת העיקרי לחוק 8ב סעיף אחרי .6

ראש 'העברת
מכהונתו הלשכה

לא של ברוב שהתקבלה בהחלטה רשאית, הארצית המועצה (א) 8ג.
החלטה מכהונתו. הלשכה ראש את להעביר מחבריה, שלישים משני פחות

התפזרותה. על המועצה כהחלטת יראוה באמור

יאוחר לא ייערכו הלשכה ולראש הארצית למועצה הבחירות (ב)

כאמור. ההחלטה מיום ימים שישים מתוך



מכהונתו, הלשכה ראש בהעברת תדון לא הארצית המועצה (ג)
לפחות שלישים שני של ברוב שנתקבלה המרכזי הועד הצעת פי על אלא

חבריו רוב פניית פי על אלא כאמור בהצעה ידון לא המרכזי הועד מחבריו;
הארצית. המועצה חברי רוב או

מכהונתו, הלשכה ראש את להעביר יציע לא המרכזי הועד (ד)

הלשכה לראש שניתנה לאחר וזאת בחירתו; מיום שנה חלפה כן אם אלא
או בעצמו, הארצית, והמועצה המרכזי הועד בפני טענותיו לטעון הזדמנות

יקבע, המרכזי הועד הארצית; המועצה חבר שאינו נציגו באמצעות
זה. לענין הנוהל את הארצית, המועצה באישור

שנועדה בישיבה ייערכו זה סעיף לפי הארצית המועצה דיוני (ה)
לא יתחיל הדיון כאמור; שנועדו לזו זו סמוכות בישיבות או בלבד זה לענין
הישיבה מועד על המרכזי; הועד החלטת לאחר ימים מעשרים יאוחר
לפחות בכתב, הודעה הארצית המועצה חברי לכל תימסר הראשונה

מראש." ימים עשרה

יבוא: העיקרי לחוק 9 סעיף במקום .79 סעיף החלפת

הארצית מאלה:המועצה תורכב הארצית המועצה (א) .9

לו; שקדם הלשכה וראש הלשכה ראש (ו)

המשפטים; משרד של הכללי המנהל (2)

המדינה; פרקליט (3)

הראשי; הצבאי הפרקליט (4)

במועד הלשכה חברי שיבחרו חברים וחמישה עשרים (5)

יחסיות, שוות, כלליות, בבחירות הלשכה לראש הבחירות
וארציות; ישירות חשאיות,

המחוזי הועד יושבראש שהם מחוז, מכל חברים שלושה (6)
המחוזי הועד ידי על שייבחרו מחוז שבאותו הלשכה חברי ושני

חשאיות. בבחירות

שעה, אותה המכהן הלשכה לראש שקדם הלשכה ראש התפטר (ב)

יבוא בה, לכהן קבע דרך ממנו נבצר או נפטר, הארצית, במועצה מחברותו
אימת כל אופן באותו תחול זו והוראה לו שקדם לשבה ראש במקומו

קודם." לשכה ראש של מקומו שנתפנה

יבוא: (ב) קטן סעיף במקום העיקרי, לחוק 11 בסעיף .8

מאלה: יורכב המרכזי הועד "(ב)

ראש; היושב יהיה והוא הלשכה, ראש (ו)

הבאה: בדרך חבריה מבין הארצית המועצה שתבחר חברים 14 (2)

בסעיף כמפורט מחוז, מכל הארצית המועצה חברי שלושה כל (א)
המרכזי; הועד חבר להיות מביניהם אחד יבחרו 9(א)(6),

המפורטים עם נמנים שאינם הנותרים, הארצית המועצה חברי (ב)

בבחירות המרכזי לועד חברים 10 מביניהם יבחרו כאמור, 9(א)(6) בסעיף
וחשאיות. יחסיות שוות,

וו סעיף תיקון



בכללים." ייקבעו הבחירות וסדרי זה סעיף לענין המרכזי הועד בחירת מועדי (ג)

סעיפים הוספת
וווב 11א

יבוא: העיקרי לחוק 11 סעיף אחרי .9

הועד 'חבר
שמקומו המרכזי

נתפנה

דרך ממנו נבצר או נפטר המרכזי, בועד מחוזי נציג התפטר (א) 11א.
את הארצית במועצה מחוזי ועד אותו נציגי יבחרו תפקידו, את למלא קבע

מחליפו.

כחבר מתפקידו שהתפטר המועצה, שבחרה המרכזי הועד חבר (ב)
תבחר תפקידו, את למלא קבע דרך ממנו נבצר או נפטר המרכזי, הועד

חבריה. מבין תחתיו אחר חבר הארצית המועצה

ישיבות ניהול
המרכזי הועד
סדר וקביעת

היום

המרכזי הועד ישיבות את ינהל המרכזי הועד ראש יושב (א) 11ב.

יומן. סדר את ויקבע

היום, בסדר נושא לכלול המרכזי הועד מחברי שליש ביקשו (ב)
לאחר שתתקיים הראשונה בישיבה לדיון הנושא את ראש היושב יכלול

הבקשה.'' את שקיבל

12 סעיף יבוא:תיקון ואחריו (א) יסומן העיקרי לחוק 12 בסעיף האמור . 10

המרכזי.'' הועד להחלטות בסתירה יפעל לא מחוזי ועד "(ב)

18א סעיף יבוא:הוספת העיקרי לחוק 18 סעיף אחרי . 11

הלשכה המועצה"מבקר ידי על ייבחר והוא פנימי, מבקר יהא ללשכה (א) 18א.

שנים; מחמש תפחת שלא כהונה לתקופת חשאיות בבחירות הארצית
היא הלשכה כאילו יראו התשנ"ב21992 הפנימית, הביקורת חוק לענין

האמור. בחוק כמשמעותו ציבורי גוף

להיבחר כשיר יהיה לא כהונה תקופות שתי כמבקר שכיהן מי (ב)
נוספת." לכהונה

53א סעיף יבוא:הוספת העיקרי לחוק 53 סעיף אחרי . 12

לייצוג למינוייסייג בועדה או שופטים לבחירת בועדה חבר שהוא דין עורך 53א.
דין בבית או דתי דין בבית משפט, בבית צד ייצג לא דתי דין בית חברי
המלצת יסוד על מתמנים או נבחרים בו המכהנים שהשופטים לעבודה

לא זו הוראה ועדה; באותה חבר הוא עוד כל מכהן, הוא שבה הועדה

בבית או לערעורים דתי דין בבית העליון, המשפט בבית צד ייצוג על תחול
לעבודה." הארצי הדין

אותחילה שנבחרו הלשכה מוסדות של כהונתם תום ביום זה לחוק 2 סעיף של תחילתו (א) .13
התמחות) ובחינות הבחירות (מועד הדין עורכי לשכת חוק פי על שיתקיימו בבחירות נתמנו

התשנ"ה1995. שעה), (הוראות

.198 עמ' התשנ''ב, ס"ח



הדין עורכי של הנוכחית כהונתם תום ביום זה לחוק 12 סעיף של תחילתו (ב)
זה. חוק של תחילתו ביום שופטים של למינוים או לבחירתם הועדות כחברי המכהנים

מן ויצ עזר
המדינה נשיא

ן בי ר יצחק
הממשלה ראש

וייס שבח

הכנסת ראש יושב

ליבאי דוד


