חוק לשכתעורכי הדין
הגדרות

.1

)א(

בחוק זה
"חייל

התשמ"ג* 9831

)התמחות( )הוראת שעה(,



משוחרר"

 חייל

ששירת שירות חירום

ושירותו זה

נסתיים כדין ;

"שירות חירום"  שירות בתקופה שבין י"ג בסיון התשמ"ב ) 4ביוני (1982
לבין י"ג באלול התשמ"ב ) 1בספטמבר  (1982ששר הבטחת הכריז עליו
התשל"ה;1 1974
כשירות חירום ,לפי סעיף  1לחוק הארכת מועדים,
"החוק"
)ב(

 חוק לשכת עורכי הדץ,

מונחים אחרים בחוק זה

יתפרשו

התשכ"א.21961
כמשמעותם בחוק.

קיצור תוססת
התמחות

על אף האמור בסעיף )35א( לחוק ,רשאית המועצה הארצית של הלשכה ,באישור
.2
שר המשפטים ,לקבוע בכללים הוראות בדבר קיצור תקופת התמחותו של חייל משוחרר,
שהלשכה נוכחה כי עקב שיתתו בשירות חירום ,נבצר ממנו ,בתקופת שירותו ,להיות כשיר
להירשם כמתמחה לפי סעיף  26לחוק ,להירשם כמתמחה ,להתחיל בהתמחות או להמשיך
בה ,לפי החוק ,וכן לקבוע בכללים תנאים וסייגים לכך ,לרבות הקלות מיוחדות לחייל
משוחרר שנפצע או שבריאותו נפגעה עקב שירותו כאמור ,ובלבד שתקופת התמחות לא
תקוצר ביותר מששה חדשים.

רישום מתמחה

)א( על אף האמור בסעיף  (1)26לחוק ,רשאית הלשכה לרשום כמתמחה חייל
.3
משוחרר שהיה זכאי לעבור לשנת לימודיך האחרונה בפקולטה ,גם אם עדיין לא עמד
בבחינות בשלושה מקצועות לכל היותר של שנות לימודיו הקודמות.
אישרה הלשכה בקשתו של מתמחה כאמור בסעיף קטן )א( ,רשאית היא
)ב(
לקבוע כיום תחילת התמחותו את התאריך שבו החל להתמחות בפועל על פי הודעת המאמן,
ובלבד שלא יקדם מן היום שבו סיים את שירות החירום.
מתמחה שנרשם לפי סעיף קטן )א( ,ובתום ששה חדשים מיום כניסת חוק זה
)ג(
לתקפו ,עדיין אינו רשאי להירשם כמתמחה לפי סעיף  (1)126לחוק  תיפסק התמחותו
עד שיהיה רשאי להירשם כמתמחה לפי סעיף  (1)26לחוק.
)ד( מי שנרשם כמתמחה לפי
ההתמחות כאמור בכללים לפי סעיף .2

סעיף קטן )א( ,לא יהיה

בגין
מנחם
ראש הממשלה

זכאי

לקיצור

תקופת

נסים
משה
שר המשפטים

חיים ה ר צ ו ג
נשיא המדינה
* נתקבל

בכנסת ביום י"ז בתמוז התשמ"ג ) 28ביוני  ; (1983הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה''ח  ,1625התשמ"ג,

עמ' .169
1
2

ס''ח התשל''ה ,עמ' 38.
ס''ח התשכ''א ,עמ'178.

