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בסעיף

)תיקון מס' ,(14

 21לחוק לשכת עורכי הדין,

התשמ"ה* 1985

התשכ"א11961

)להלן

 החוק

העיקרי(,

תיקון סעיף 21

בסופו יבוא :
") (8ייצוג לפני בוררים כשאחד מבעלי הדין בבוררות הוא תושב חוץ או תאגיד
הרשום בחוץ לארץ ,על ידי תושב חוץ המוסמך לעריכת דין במדינה שהוא
תושב בה".
בסעיף

.2

 26לחוק

העיקרי,
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במקום פסקה ) (1יבוא :

") (1מי שקיבל בפקולטה כאמור בסעיף  (1)25תעודת בוגר או אישור שמילא
אחר דרישות הפקולטה לקבלת תעודת בוגר או אישור שסיים את תקופת לימודיו
בפקולטה ונותרו לו לא יותר משתי בחינות כדי למלא אחר דרישות הפקולטה
לקבלת תעודת בוגר ;"
בסעיף

.3

)(1

 35לחוק העיקרי



במקום סעיף קטן )א( יבוא :
")א(

)(2
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תקופת

ההתמחות תהיה 18

חדשים ".

במקום סעיף קטן )ג( יבוא :
")ג( מי שתקופת התמחותו היא שנה או יותר ,חייב להתמחות לפחות ששה
חדשים במשרד עורך דין פרטי ,בלשכה של פרקליטות המדינה או של
התשל"ב
פרקליטות מחוז ,או בלשכת סיוע משפטי לפי חוק הסיוע המשפטי,
 ,21972או במשרד חבר הלשכה המשמש בתפקיד מתפקידי השירות המשפטי
שעיקר עיסוקו בייצוג לפני בתי המשפט וששר המשפטים אישרו לענין זה ".
ו

בסעיף )38ב( לחוק העיקרי ,המלים "או על פי אישור שהוא זכאי לעבור לשנת
.4
לימודיו האחרונה ועמד בכל הבחינות של שנות לימודיו הקודמות"  יימחקו.
.5

בסעיף

 93לחוק העיקרי ,בסופו יבוא :
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")ג( לא שילם חבר הלשכה דמי חבר המוטלים עליו עד למועד שנקבע לתשלומם
בהחלטת המועצה הארצית ,יתווספו לדמי החבר שבפיגור הפרשי הצמדה כמפורט
בסעיף קטן )ד(.
)ד( שילם חבר הלשכה את דמי החבר המוטלים עליו אחרי  31במרס של השנה
שבעדה משתלמים דמי החבר ,יתווספו לדמי החבר הפרשי הצמדה לפי שיעור
עליית המדד מן המדד שפורסם בחודש ינואר של השנה שבעדה משתלמים דמי
החבר עד המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל ; לענין זה" ,מדד" 
מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
)ה(
* נתקבל

דין

תוספת

ההצמדה לפי סעיף זה,

לענין

גבייתה ,כדין דמי החבר.

בכנסת ביום י"ב באב התשמ"ה 30) .ביולי  ; (1985הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה"ח ,1546

עמ' .407
 1ס"ח התשכ"א ,עמ' .187
 2ס"ח התשל"ב ,עמ' 95.
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התשמ"א,

)ו( לא שילם חבר הלשכה דמי חבר המוטלים עליו בשל תקופה של שלוש שנים,
תשלח לו הלשכה הודעה על חובתו לשלם את דמי החבר תוך  15ימים ; לא
שילם החבר חובו תוך תקופה זו ,תפקע חברותו בלשכה".
תיקון חוק
הסיוע המשפטי

.6
.ייחוד

הוראות מעבר

בחוק הסיוע

המשפטי,

התשל"ב ,21972אחרי סעיף  6יבוא :

השכר

6א .עורך דין שנתמנה לתת שירות משפטי לפי חוק זה ,לא יקבל שכר
טרחה והוצאות אלא לפי תקנות שהותקנו לפי חוק זה.

סייג לשחרור
עורך דין

ישתחרר

6ב .עורך דין שנתמנה לתת שירות משפטי לפי חוק זה ,לא
מהמינוי אלא באישור ראש הלשכה שמינה אותו".

הוראות חוק זה לענין התמחות לא יחולו לגבי אלה
.7
תיקונו בחוק זה ימשיכו לחול לגביהם :

והוראות החוק

) (1מי שהתחיל בהתמחות לפני תחילתו של חוק זה
בוגר או אישור שמילא אחר דרישות הפקולטה לקבלת

כשלא היתה
תעודת בוגר ;

העיקרי לפני
בידו

תעודת

) (2מי שערב תחילתו של חוק זה סיים את לימודיו בפקולטה לקראת תואר
בוגר והיה אותה שעה זכאי להתחיל בהתמחותה אך התחיל בה לאחר תחילתו
של חוק זה ולא לאחר שנת הלימודים התשמ"ו ;
) (3מי שהתחיל בהתמחותו לאחר תחילתו של חוק זה כשבידו אישור מאת
הפקולטה שהוא זכאי לעבור לשנת לימודיו האחרונה בשנת הלימודים התשמ"ו,
וכי הוא עמד בכל הבחינות של שנות לימודיו הקודמות ;
ובלבד שבכל מקרה מן המקרים האמורים בסעיף זה תסתיים ההתמחות כעבור 18
חדשים לאחר שהמתמחה קיבל מאת הפקולטה תעודת בוגר או אישור שמילא אחר דרישות
הפקולטה לקבלת תעודת בוגר ,או אישור שסיים את תקופת לימודיו בפקולטה ונותרו
לו לא יותר משתי בחינות כדי למלא אחר דרישות הפקולטה לקבלת תעודת בוגר.
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