
(תיקון), משפטית מועצה פקודת
.1945 לש' 3 מס'

.1938 המשפטית, המועצה פקודת את לתקן הבאה פקודה
 לאמור: הפלשתינאית(א"י), המועצה של בעצתה לפלשתינה(א"י). העליון הנציב בידי יוחק חוק

שם קצר.
מס' 33 לש' 1938.

כאחר; נקראת ותהיה ,1945 (תיקון), המשפטית המועצה פקודת תיקרא זו פקודה .1

העיקרית''. "הפקודה להלן הקרוייה ,1938 המשפטית, המועצה פקודת עם
של 3 סעיף תיקון
העיקרית. הפקודה

בסעיפים והחלפתו שבו, (4) סעיףקטן בהפקעת יתוקן העיקרית הפקודה של 3 סעיף .2
: הבאים הקטנים



בכך: ירצה העליון שהנציב זמן כל במשרתם ישמשו המועצה חברי (4)"
 כי בתנאי

בכתב הודעה במסירת ממשרתו זמן בכל להתפטר רשאי כלשהוא חברמועצה (א)
ליושב ראש המועצה:

(ב) כל חברמועצה יפנה (יו"ד שוויה: פ"א פתוחה) את משרתו ממילא לאחר ששימש
מחדש. להתמנות ראוי יהיה הוא אולם שנים, שלוש בה

שבה." פנוייה חבר משרת בכל ייפגעו לא המועצה של כוחותיה (5)

 יתוקן העיקרית הפקודה מן 4 סעיף של (1) סעיףקטן .3

והחלפתו בראשיתו, המצויות המועצה", על יוטלו דלקמן "התפקידים המלים, במחיקת (א)
: הבאות במלים

וכן הבאים"! והחובות הכוחות יהיו "למועצה
: הבאות בפסקאות והחלפתה סעיף אותו של (ח) פסקה בהפקעת (ב)

תיקון סעיף 4 של
העיקרית. הפקודה

מס' 32 לש' 1938.
20 סעיף של (1) בסעיףקטן למועצה שיוענקו כוחות אותם ,,(ח)
לפי עליו; שתוטלנה חובות ואותן ,1938 עורכיהדין, מפקודת

סעיףקטן. אותו
ואותן בחוק למועצה לזמן מזמן שיוענקו אחרים כוחות אותם (ט)

לפיו". עליה המוטלות אחרות חובות
: הבא הסעיף יבוא ובמקומו יופקע העיקרית הפקודה של 6 סעיף של4. 0 סעיף הפקעת

העיקרית הפקודה
בסעיף והחלפתו

אחר.

"הרכבה  של המועצה
כשהיא חוקרת בדבר

של התנהגותם
עורכידין ואנשים
שהותר להם לעסוק

בנתיהמשפט
הדתיים המושלמיים.

 המועצה תהיה זו, בפקודה האמור כל למרות (1).6
 (א) כלאימת שהיא חוקרת בדבר התנהגותו של עורךדין כלשהוא,
בלתי או נוכלת מחפירה, בהתנהגות אשם הוא כי עליו שנאמר
(בין עורךדין של מקצועו את מבזה או מקצועו את הולמת
שניתן כלשהוא צו או שהותקנה כלשהיא תקנה על עובר שהוא
ובין ,1938 עורכיהדין, מפקודת 29 סעיף של (1) סעיףקטן לפי

או אחרת), בדרך ובין אחריהם ממלא שאינו
(ב) כלאימת שהיא מעיינת בחיובו בדין של עורךדין כלשהוא,
המשפטים. מקצוע עם הנמנים המועצה חברי מאותם רק מורכבת
לעסוק לו שהותר אדם "עורךדין" המונח כולל זה בסעיף (2)

המושלמיים. הדתיים הדין בבתי
: שבה 6 סעיף לאחרי מיד העיקרית בפקודה יוכנס הבא הסעיף הכנסת סעיף חרש 6א5.(1)

העיקרית. בפקודה של "פרוצידורה
מועצה או של ועדה
כלשהיא מוועדותיה.

שאינה כלשהיא, ועדה של או המועצה של החלטותיה (1).6
או, בישיבות להתקבל יכולות ,(9) בסעיףקטן הנזכרת הוועדה
הצעותיהם רישום מתוך כן, לעשות יורה המועצה שיו"ר במקרים

ביניהם: שיופץ כחוזר החברים של
להורות המועצה יושבראש רשאי חוזר שמפיצים מקום כי בתנאי
יושב לדעת  יכול שאינו כלשהוא לחבר החוזר יישלח לא כי
העדרו מחלה, פנייה, מחמת חוזר באותו להצביע  המועצה ראש

אחרת. סיבה כל בגלל או (א"י) מפלשתינה
ובין כלשהיא בישיבה בין  המועצה של החוקי המניין (2)
יהיה מהם שאחד חברים, חמישה יהיה  מופץ בחוזר הצבעה לצורך

המועצה. ראש יושב

הוועדה שאינה המועצה, של כלשהיא ועדה של החוקי המניין (3)
הצבעה לצורך ובין כלשהיא ישיבה ב בין  (9) בסעיףקטן הנזכרת
יושב יהיה מהם ואחד  חברים מספר אותו יהיה  מופץ בחוזר

לזמן. מזמן המועצה עליו תחליט אשר המועצה, ראש



.

מוועדות _ כלשהיא ועדה של או המועצה של החלטותיה (4)
תתקבלנה  (9) סעיףקטן להוראות כפיפות מתוך  המועצה
הדעות תהיינה בו כלשהוא, במקרה כי בתנאי דעות: ברוב

מכרעת. או שנייה דעה המועצה ליושבראש תהיה שקולות,
מוועדות כלשהיא ועדה של או המועצה של כלשהיא החלטה (5)
בחתימת (9)תודע סעיףקטז להוראות טפיפות המועצהמתוך

המועצה. יושבראש

שיושב מוועדותיה, כלשהיא וועדה של או המועצה, ישיבות (6)
ומקומות זמנים באותם תתקיימנה המועצה, יושבראש ראש בה

המועצה. יושבראש לזמן מזמן שיקבע
של שהיא כל ועדה בישיבת או המועצה של ישיבה בכל (7)
המועצה  מתוך כפיפות להוראות סעיףקטן (9)  ישב בראש

המועצה. יושבראש
של והנוהג הפרוצידורה יהיו זה סעיף להוראות כפיפות מתוך (8)
לזמן מזמן שתקבענה בפי מוועדותיה כלשהיא ועדה של או המועצה

כסידרן. ועדר. אותה או המועצה
שתתמנה המועצה, של כלשהיא ועדה על יחול לא זה סעיף (9)
כלשהוא עורךדין של התנהגותו בדבר לחקור כדי המועצה עלידי
המושלמיים, הדתיים בבתיהדין לעסוק לו שהותר כלשהוא אדם או
כפי יהיו שלה, והנוהג הפרוצידורה וכן ועדה, אותה של והרכבה
זו, פקודה של 7 סעיף לפי שתותקנה בתקנות, לזמן מזמן שייקבעו

כאלה". תקנות לפי או
העיקרית. הפקודה של תקפה תחילת בתאריך תוקף קיבל כאלו זה סעיף רואים (2)

שלי 7 סעיף תיקון
העיקרית. הפקודה

 ויתוקן (1)7 כסעיף חדש במספר יסומן העיקרית הפקודה של סעיף.7 .6

"המושלמים": המלה לאחר נזיד שבו, (יב) בפסקה הבאות המלים בהכנסת (א)
מאלה כלשהם בעניינים הכרוך כלשהוא ועניין כזאת ועדה כל של ""והרכבה

שנזכרו לעיל בפסקה זו": וכן
: בסופו הבא הסעיףהקטן בהוספת (ב)

,,(2) אפשר להתקין תקנות כלשהן לפי סעיף זה שתהיה להן נפקות למפרע : ואפשר
נקבעה שעליהם כלשהם, הוראה או פיטורים ויתור, , רשות אישור, לתת או להעניק

למפרע". נפקותם להם שתהיה זה, סעיף לפי שהותקנו כלשהן בתקנות הוראה

חוקי. תוקף דהיינומתן הבאות, בהודעות הנזכרים בניהאדם כי בזה מוצהר ספקות סילוק לשם (1).7
גליון הרשמי העתון על 2 מס' בתוספת שנתפרסמה הראשי, המזכיר מאת ההודעה (א)

וכן ,817 בע' ,1942 ביוני, 7 מיום 1199

גליון הרשמי העתון על 2 מס' בתוספת שנתפרסמה הראשי, י המזכיר מאת ההודעה (ב)
,822 בע' ,1944 באוקטובר, 19 מיום 1365

חברי להיות כחוק נתמנו המועצה, לחברי הנ"ל בניהאדם של מינויהם על המודיעות
ואילך. וממנו הנ"ל, ההודעות של פרסומן בתאריך החל המועצה,

2 בסעיף שתוקן כפי העיקרית, הפקודה של 3 סעיף יחול תוקף, זו פקודה משתקבל (2)
בני אותם נתמנו כאילו זה, סעיף של (1) בסעיףקטן הנזכרים בניהאדם על זו, מפקודה

כנ"ל: שתוקן כפי הנ"ל 3 סעיף לפי אדם
(4) מסעיףקטן הנ"ל (ב) פסקה של נפקותה תהיה כנ"ל הטלה אותה לצורך כי בתנאי
המועצה חברי להיות נתמנו כאילו הנ"ל, לבניהאדם ביחס לאחרונה, הנזכר הסעיף של

.1942 ביוני, שבעה מיום החל
כלהט5ה. ושל  הזאת בפקודה שתוקנה כפי  העיקרית הפקודה של הוראותיהם (1).8

הנוגעות הזאת, בפקודה שתוקנה כפי  העיקרית הפקודה של הוראותיה לפי שנקבעו כללים,
כלשהוא אדם או כלשהוא, עורךדין על המשפטית המועצה מטעם משפטי ומתן במשא



שהותר לו לעסוק בבתיהדץ הדתיים המושלמיים, שנאמר עליו כי הוא אשם בהתנהגות
מחפירה, נוכלת או בלתיהולמת את מקצועו או מבזה את מקצועו של עורךדץ (בין
עורכי מפקודת 29 סעיף של (1) סעיףקטן לפי שניתנו כלשהם צו או כלל על עובר שהוא
הדין, 1938, ובין שאינו ממלא אחריהם, ובין בדרך אחרת), תחולנה בין שאירעו הפעל או

אחריה. שאירעו ובין הזאת הפקודה של תקפה תחילת לפני הנדונים חדלוןהמעשה
במשא הנוגעות הזאת, בפקודה שתוקנה כפי  העיקרית הפקודה של הוראותיה (2)
ומתן משפטי מטעם המועצה המשפטית של עוררדין כלשהוא, או אדם כלשהוא, שהותר
שאירע בין תחולנה כלשהיא, עבירה על שנתחייב המושלמיים, הדתיים בבתיהדץ לעסוק לו

אחריה. שאירע ובץ הזאת הפקודה של תקפה תחילת לפני הנדון בדין החיוב
המועצה מטעם משפטי. ומתן משא כל על ישפיעו לא ו(2) (1) סעיפיםקטנים (3)
המשפטית על עורךדין כלשהוא, או אדם כלשהוא, שהותר לו לעסוק בבתיהדץ הדתיים

הזאת. הפקודה של תקפה תחילת לפני נשלם אשר המושלמיים,

מס' 32 לש' 1938.

.1945 במארס, 1
גורט


