
תשכ"ח1967* מס'5), (תיקון הדין עורכי לשכת חוק

4א סעיף 4הוספת סעיף 1אחרי העיקרי), החוק  (להלן 1 תשכ"א1961 הדין, עורכי לשכת בחוק .1
יבוא:

מושב ''מקום
הלשכה

". ירושלים הוא הלשכה של מושבה מקום 4א.

7 סעיף שנים".תיקון לשלוש "אחת יבוא לשנתיים" "אחת במקום העיקרי' לחוק (א) 7 בסעיף . 2

8 סעיף יבוא:החלמת העיקרי לחוק 8 סעיף במקום , 3

הלשכה לועידה''ראש הבחירות במועד הלשכה' חברי ידי על ייבחר הלשכה ראש . 8
". וארציות ישירות חשאיות' אישיות' שוות' כלליות' בבחירות הארצית,

סעיף13 תיקון העיקרי לחוק בסעיף13 . 4

ליושבראש מחבריו באחד יבחר "הועד והמלים (א)' יסומן בו האמור 0)
יימחקו;  הועד"

יבוא: (א) קטן סעיף אחרי (2)
שמקום הלשכה חברי ידי על ייבחר מחוזי ועד יושבראש "(ב)
לועד הבחירות במועד ועד, אותו של פעולתו בתחום הוא הראשי עבודתם

". וישירות חשאיות אישיות' שוות' כלליות' בבחירות המחוזי'

סעיף17 שנים".תיקון ''שלוש יבוא "שנתיים'' במקום העיקרי, לחוק 17 .בסעיף 5

23 סעיף יבוא:תיקון מיתה" שדינה "בעבירה אחרי העיקרי, לחוק בסעיף23 . 6

או תש"י21950, עם, השמדת הפשע של וענישתו למניעתו חוק "לפי
". תש"י31950 ובעוזריהם, בנאצים לעשייתדין חוק לפי

25 סעיף יבוא:תיקון בסופה בפסקה(2), העיקרי, לחוק בסעיף25 . 7

האוניבר לדעת אשר בהיקף בבחינות ועמד כאמור במוסד שלמד מי "או
משפטית השכלה לו כמקנה להיחשב ראוי בירושלים העברית סיטה

גבוהה".

 סעיף58 יבוא:תיקון בסופו העיקרי, לחוק בסעיף58 . 8

הקטינים ויתומיו אלמנתו את בהכנסותיו לשתף דין עורך רשאי "אולם
מאלה: אחד כל של

הלשכה; חברי בעודם שנפטרו שפרש, שותפו או שותפו, (1)
רכש", עסקו שאת דין עורך (2)

, תשכ''ז ,735 בה''ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת בדצמבר1967); 18) תשכ''ח בכסלו ט''ז ביום בכנסת נתקבל *
.170 עמ'

.25 עמ' תשכ''ה, ס"ח ;145 עמ' ,66 עמ' תשכ"ג, ס''ח ;15 עמ' תשכ''ג, ס''ח ;178 עמ' תשכ''א, ס''ח 1
137. עמ' תש"י, ''סח 2
281. עמ' תש"י, ס''ח 3



יבוא: העיקרי לחוק סעיף71 במקום , סעיף971 החלפת

לבית "ערעור
העליון המשפט

והקובל הנאשם רשאים הארצי המשמעתי הדין בית של דין פסק עלי ,71
הדין; פסק קבלת מיום יום שלושים תוך העליון המשפט בית לפני לערער
". קובל היה לא אם אף לממשלה המשפטי היועץ כאמור לערער רשאי וכן

הסופי" המרשיע הפסק מתן "מיום במקום (ב). קטן בסעיף העיקרי' לחוק 78 בסעיף . 10
סופי". נעשה המרשיע הדין שפסק "מהיום יבוא

סעיף78 תיקון

לענין המחוזי הועד ידי על שניתנה ברשות "אלא במקום העיקרי, לחוק 81 בסעיף . 11
לסוג או מסויים לענין שניתנה' ברשות "אלא יבוא ענינים" של מסויים לסוג או מסויים
לכך שהסמיך מחבריו אחדים או אחד ידי על או המחוזי הועד ידי על ענינים, של מסויים

המחוזי". הועד

81 סעיף תיקון

זו: סיפה תבוא לו", שנודע מ"מיום החל הסיפה' במקום העיקרי' לחוק 88 בסעיף . 12

כאמור". שעוכב מה את בכתב ממנו דרש שהלקוח "מהיום
88 סעיף תיקון

יבוא: (8) פסקה אחרי העיקרי, לחוק בסעיף109 . 13

בבול להם הניתנים כוח יפויי לבייל דין עורכי חובת (9)"
". שייקבע בסכום הלשכה

סעיף109 תיקון

להחליט רשאית זה חוק תחילת שלפני האחרונות בבחירות שנבחרה הארצית הועידה . 14
המחוזיים, הועדים המרכזי, הועד הארצית, המועצה הלשכה, ראש של הכהונה תקופת כי
ערב בתפקידם המכהנים המשמעתיים, הדין בתי וחברי המשמעתיים הדין בתי יושביראש

זה. בחוק כמתוקן העיקרי לחוק בהתאם תהיה זה, חוק של תחילתו

מעבר הוראות

שזר זלמן שניאור
המדינה נשיא

אשכול לוי
הממשלה ראש

שפירא ש' יעקב
המשפטים שר




