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תיקון סעיף

 .1בחוק לשכת עורבי הדין ,התשכ"א) 1 1961להלן  החוק העיקרי( ,בסעיף )9א(),(6
במקום "שבאותו מחוז" יבוא "הרשומים באותו מחוז".
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תיקון סעיף 9א

החלפת סעיף
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.2

בסעיף 9א)ד( לחוק העיקרי ,במקום "שבאותו מחוז" יבוא "הרשום באותו מחוז".

.3

במקום סעיף

מחוזות לשכת
עורכי הדין

12

לחוק העיקרי יבוא:

 .12ואלה המחוזות של לשכת עורכי הדין:
)(1

מחוז ירושלים ,שתחומו אזור שיפוטו של בית המשפט המחוזי

בירושלים;
)(2

מחוז תל אביב ,שתחומו אזור שיפוטו של בית המשפט המחוזי

בתל אביביפו;
) (3מחוז חיפה ,שתחומו אזור שיפוטו של בית המשפט המחוזי
בחיפה;
* נתקבל בכנסת ביום כ"ט באדר א' התש"ס ) 6במרס  ;(2000הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
5ג ,28מיום יידו בטבת התשס ) 27בדצמבר  ,(1999עמ' .158

 1ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התשנ"ח ,עמ' .176

מחוז הצפון ,שתחומו אזור שיפוטו של בית המשפט המחוזי

)(4

בנצרת;

מחוז הדרום ,שתחומו אזור שיפוטו של בית המשפט המחוזי

)(5

בבאר

שבע.

רישום חברי
12א) .א( כל חבר הלשכה יהיה רשום באחד ממחוזות הלשכה
הלשכה במחוזות
שבתחומו נמצא מקום עבודתו או מקום מגוריו ,לפי בחירתו ,החבר יודיע
ללשכה על פי איזה מקום הוא מבקש להירשם; חבר לשכה לא יירשם
ממחוז

ביותר

)ב(

אחד.

הוראות בדבר סדרי הרישום ובדבר שינויים בו ,לרבות התנאים

להעברת הרישום ממחוז למחוז ,ייקבעו בכללים".

בסעיף

.4

)(1

13

לחוק העיקרי 

תיקון סעיף
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במקום סעיף קטן )א( יבוא:

)א( בכל מחוז של הלשכה יהיה ועד מחוזי ,אשר ייבחר על ירי חברי הלשכה
הרשומים באותו מחוז ומביניהם ,בבחירות כלליות ,שוות ,יחסיות ,חשאיות
וישירות;''.

) (2בסעיף קטן )ב( ,במקום "שמקום עבודתם הראשי הוא בתחום פעולתו של אותו
ועד" יבוא "הרשומים באותו מחוז ומביניהם";
) (3אחרי סעיף קטן )ו( יבוא:
")ז( ועד מחוזי לא יפעל בסתירה להחלטות היער המרכזי".
.5

בסעיף 4ו)ב( לחוק העיקרי ,במקום "שתי תקופות" יבוא "שלוש תקופות".

תיקון סעיף
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בסעיף  15לחוק העיקרי 

תיקון סעיף 15

)(1

14

במקום סעיף קטן )א( יבוא:

")א( בכל מחוז של הלשכה יהיה בית דין משמעתי מחוזי אשר חבריו ייבחרו
אחת לארבע שנים על ידי חברי הלשכה הרשומים באותו מחוז ,מבין חברי
הלשכה הרשומים באותו מחוז ,הכשירים לכך; מספר החברים של כל בית דין
משמעתי מחוזי ייקבע בכללים;".
)(2

בסעיף קטן

)ב(,

במקום "שתי תקופות" יבוא "שלוש תקופות".

 .7בסעיף  (1)49לחוק העיקרי ,במקום "לדאוג לעניניו'' יבוא "לשמש כעורך דין.
בסעיף
.8
יימחקו.

לחוק העיקרי ,המילים "או הושעתה" והמילים "או השעייתה"

50

אחרי סעיף

.9

"חבר הלשכה
שהושעה

.10

50



לחוק העיקרי יבוא:

תיקון סעיף

49

תיקון סעיף

50

הוספת סעיף 50א

50א .הוראות חוק זה יחולו על חבר הלשכה שהושעה כשם שהן חלות
על חבר הלשכה שחברותו בה מוגבלת כאמור בסעיף 52ב ,ככל שאין
בסעיפים 59ד ו 97הוראות מיוחדות לענינו''.

בסעיף 52ב לחוק העיקרי ,אחרי "הוראות חוק זה" יבוא "למעט הוראת סעיף

."60

תיקון סעיף

52ב

החלפת סעיף

64

 .11במקום סעיף  64לחוק העיקרי יבוא:
) .64א( הריון בעבירת משמעת יהיה לפני בית הדין המשמעתי המחוזי
"שיפוט מקומי
של המחוז שבו רשום עורך הדין הנאשם; הוחל בהליכים שלפני הגשת
קובלנה במחוז שבו רשום עורך הדין ,או הוגשה קובלנה לבית הדין במחוז
כאמור ,ימשיכו בהליכים באותו מחוז ,אף אם בינתיים נרשם עורך הדין
במחוז

אחר.

)ב( יושב ראש בית הדין המשמעתי הארצי רשאי ,לפי בקשת
הקובל או הנאשם ,להורות על העברת הדיון בקובלנה לבית הדין
המשמעתי המחוזי של מחוז אחר ,כל עוד לא החל הדיון בה''.

 .12בסעיף )69א( לחוק העיקרי ,אחרי פסקה ) (5יבוא:

תיקון סעיף 69

")5א( לחייב את הלשכה בתשלום הוצאות ההגנה לנאשם בסכום שיקבע בית הדין,
אם הנאשם זוכה ובית הדין מצא שלא היה יסור להגשת הקובלנה או שנתקיימו
נסיבות אחרות המצדיקות זאת; הגיש היועץ המשפטי לממשלה או פרקליט המדינה

את הקובלנה ,רשאי בית הדין לחייב את אוצר המדינה בתשלום כאמור;''.
החלפת סעיף

74
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במקום סעיף
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לחוק העיקרי יבוא:

) .74א( חיוב של נאשם בתשלומים לפי סעיף )69א() (3) ,(2או ) ,(4חיוב
של מתלונן לפי סעיף )69א() (5וחיוב של הלשכה לפי סעיף )69א()5א(
ניתנים להוצאה לפועל כמו פסק דין של בית משפט בענין אזרחי.

"ביצוע חיובים
כספיים

)ב( חיוב המדינה לפי סעיף )69א()5א( יבוצע בדרך שמבצעים פסק
דין של בית משפט בענין אזרחי נגד המדינה''.
תיקון סעיף

78
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בסעיף
)0

78

לחוק העיקרי 

בסעיף קטן )א( ,בסופו יבוא:

''תקופת השעיה זמנית לפי סעיף קטן זה לא תעלה על תקופת עונש ההשעיה
שהוטל על עורך הדין,".
) (2אחרי סעיף קטן )ו( יבוא:
")ז( הושעה עורך דין זמנית לפי סעיף זה ,תבוא תקופת ההשעיה הזמנית
במנין ריצוי העונש שהוטל עליו''.
ביטול פרק

.15

בחוק העיקרי ,פיק שביעי ב' :קרן גמלאות  בטל.

שביעי
גמלאות

בי :קרן

הוראות מעבר

) .16א( לענין הרישום של חברי הלשכה לפי סעיף 12א לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף
לחוק זה 
) (1יראו את חבר הלשכה שהיה רשום בפנקס הבוחרים שהיה בתוקף לענין
הבחירות למוסדות הלשכה שנערכו ביום ט"ז בתמוז התשנ''ט ) 30ביוני ,(1999
כרשום במחוז בהתאם לרישומו בפנקס הבוחרים האמור;
3

) (2יראו את מי שהיה חבר הלשכה ערב תחילתם של סעיפים  12ו12א לחוק
העיקרי כנוסחם בסעיף  3לחוק זה ולא נכלל בפנקס הבוחרים כאמור בפסקה ),(1
ברשום במחוז על פי מקום עבודתו הראשי כרשום בלשכה.

)ב( החל דיון בקובלנה נגד עורך דין בבית דין משמעתי מחוזי לפני תחילתו של
סעיף  64לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף  11לחוק זה ,יימשך הדיון באותו בית דין.

) .17א( תחילתם של סעיפים )9א()9 ,(6א)ד(12 ,12 ,א)15 ,13 ,א( ו 64.לחוק העיקרי
כנוסחם בסעיפים עד  (1)6 ,4ו1ו לחוק זה ,בהתאמה ,וכן תחילתו של סעיף  16לחוק זה 
שלושה חודשים מיום פרסומו של חוק זה.

תחילה

1

)ב( ביטולו של פרק שביעי ב' לחוק העיקרי כאמור בסעיף
כ"ז באדר ב' התשנ"ה ) 29במרס .(1995

15

לחוק זה  החל ביום

 .18מחוז הצפון של הלשכה כאמור בסעיף  (4)12לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף  3לחוק זה
יחל לפעול בהדרגה כלהלן 
) (1הועד המחוזי הראשון של מחוז הצפון ייבחר במועד הבחירות לועדים
המחוזיים שייערכו לראשונה לאחר פרסומו של חוק זה; לקראת הבחירות האמורות
תרשום הלשכה את חברי הלשכה הרשומים במחוז חיפה ושמקומם הרשום בלשכה
לענין סעיף 12א לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף  3לחוק זה נמצא בתחומו של מחוז
הצפון כחברי מחוז הצפון ותודיע על כך לאותם חברים; הוראות בדבר סדרי הרישום
ועדרים עליו ייקבעו בכללים;
) (2ער לבחירת הועד המחוזי הראשון יוסיף תחומו של מחוז חיפה להיות אזורי
שיפוטם של בתי המשפט המחוזיים בחיפה ובנצרת ומוסדות הלשכה של מחוז חיפה

יוסיפו להיות של שני המחוזות כאחד;
) (3הבחירות הראשונות של חברי בית הדין המשמעתי המחוזי של מחוז הצפון
ייערכו במועד הבחירות של כלל חברי בתי הדין המשמעתיים המחוזיים שייערכו
לראשונה לאחר הבחירות האמורות בפסקה )ו(;
) (4עד לבחירת חברי בית הדין המשמעתי המחוזי של מחוז הצפון רשאי קובל
להגיש לבית הדין המשמעתי המחוזי של מחוז חיפה קובלנה כנגד עורך דין הרשום
לחוק זה,
במחוז הצפון ,על אף הוראת סעיף )64א( לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף
) (5החל דיון בקובלנה כאמור בפסקה ) (4לפני בחירת חברי בית הדין המשמעתי
המחוזי של מחוז הצפון יימשך הדיון בה בבית הדין המשמעתי המחוזי של מחוז
חיפה ,לא החל דיון בקובלנה לפני בחירת חברי בית הדין יועבר הדיון לבית הדין
המשמעתי המחוזי של מחוז הצפון.
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