חוק חופש העיסוק )הקלה בהגבלות 
)תיקוני חקיקה( ,התשס"ב2002

גיל ,תושבות ועיסוק אחר(

תיקון פקודת

 .1בפקודת מס הכנסה  ,1בסעיף 236א)א( ,במקום פסקה ) (2יבוא:

מס הכנסה 
מס' 128

תיקון חוק
רואי חשבון 

)(2

הוא

בגיר;".

 .2בחוק רואי חשבון ,התשט"ו 2 1955
) 0בסעיף )4א( ,במקום פסקה ) (1יבוא:

מס' 7

")(1

)(2

הוא בגיר;;

במקום סעיף

"עיסוק אחר

10

יבוא:

) .10א( רואה חשבון לא יעסוק בעיסוק אחר בנסיבות שבהן
עלול להיווצר ניגוד ענינים בין עיסוקו כרואה חשבון לבין העיסוק
האחר או עלולה להיפגע איתלותו כרואה חשבון.
)ב( בלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף קטן )א( ,יקבע שר
המשפטים ,בהתייעצות עם המועצה ולשכת רואי חשבון בישראל,
ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ,נסיבות שיראו אותן
כנסיבות שבהן עלול להיווצר ניגוד ענינים או עלולה להיפגע
אי תלות רואה החשבון ,כאמור בסעיף קטן )א(.
)ג( רואה חשבון שעבר על הוראות סעיף זה ייאשם
בהתנהגות שאינה הולמת את כבור המקצוע'.

תיקון חוק
שירות המרינה
)מינויים( 
מס' 12

.3

בחוק שירות המדינה )מינויים( ,התשי"ט ,51959בסעיף  16
)(1

כותרת השוליים תהיה

"אזרחות או תושבות קבע";

) (2האמור בו יסומן ")א(" ובו ,בכל מקום ,אחרי "אזרח ישראל" יבוא "או תושב קבע
בישראל" ובסופו יבוא "בסעיף קטן זה" ,תושב קבע בישראל"  מי שהוא בעל רישיון
לישיבת קבע בישראל לפי חוק הכניסה לישראל ,התשי"ב952ו;".
)(3

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:

")ב( לא יתמנה אדם למשרה שהמינוי לה הוא בידי הממשלה או טעון אישור
הממשלה ,וכן למשרה או לסוג משרות שקבעה הממשלה על פי הצעת נציב
השירות ובהודעה שפורסמה ברשומות ,אלא אם כן הוא אזרח ישראל.
)ג( לא יתמנה אדם עובד המדינה ברשות ביטחון אלא אס כן הוא אזרח
ישראל; לענין זה" ,רשות ביטחון"  שירות הביטחון הכללי ,המוסד למודיעין
ולתפקידים מיוחדים ,המועצה לביטחון לאומי ,וכן גוף או יחידה אחרים שעיקר
פעילותם ביטחון המדינה או יחסי החוץ שלה שקבעה הממשלה בהודעה
שפורסמה ברשומות על פי הצעת ראש הממשלה ,שר הביטחון או שר החוץ".
תיקון חוק

לשכת עורכי
הדין  מס' 28

 .4בחוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א4 1961
 .נתקבל בכנסת ביום כ"ג בטבת התשס"ב

)7

בינואר

;(2002

הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק

 ,2982מיום ה' באדר התשס"א ) 28בפברואר  ,(2001עמ' .527

 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ' .120
 2ס"ח התשט"ו ,עמ' .26
 3ס"ח התשי"ט ,עמ' .86
 4ס"ח התשכ"א ,עמ' .178

.

) (1בסעיף  ,42במקום "ומלאו לו  23שנים" יבוא "ובגיר":
)(2

בסעיף  ,44פסקה

)(3

במקום סעיף

60

)(3

 תימחק;

יבוא:

) .60א( עורך דין לא יעסוק בעיסוק אחר בנסיבות שבהן עלול
להיווצר ניגוד ענינים בין עיסוקו כעורך דין לבין העיסוק האחר.
)ב( בלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף קטן )א( ,תקבע
המועצה הארצית ,באישור שר המשפטים ובאישור ועדת החוקה
חוק ומשפט של הכנסת ,בכללים ,נסיבות שיראו אותן כנסיבות
שבהן עלול להיווצר ניגוד ענינים כאמור בסעיף קטן )א(".

"עיסוק אחר

 .5בחוק סוכני המכס ,התשכ"ה ,5 1964בסעיף )4א( ,במקום פסקה ) (2יבוא:

תיקון חוק
סוכני

")(2

הוא בגיר;".

מס'

 .6בחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה ,התשל"ב6 1972



)ו( בסעיף
)א( בפסקה ) ,(1בסופה יבוא "או שהוא בעל רישיון לישיבת קבע בישראל לפי
חוק הכניסה לישראל ,התשי''ב952ו;";
)4א(

המכס 

2

תיקון חוק
חוקרים פרטיים
ושירותי

שמירה

)ב( במקום פסקה ) (2יבוא:
")(2

)(2

בסעיף

,10

הוא בגיר;";

פסקה

)(2

 תימחק.

 .7בחוק הנוטריונים ,התשל"ו ,7 1976בסעיף )2א() .(1אחרי "אזרח ישראלי" יבוא "או
תושב קבע בישראל; לענין זה" ,תושב קבע בישראל"  מי שהוא בעל רישיון לישיבת קבע
בישראל לפי חוק הכניסה לישראל ,התשי"ב."1952
 .8בפקודת הרופאים ]נוסח משולב[ ,התשל"ז  ,8 1976במקום סעיף  10יבוא:
) .10א( רופא מורשה לא יעסוק בעיסוק אחר בנסיבות שבהן עלול
"עיסוק אחר
להיווצר ניגוד ענינים בין עיסוקו כרופא מורשה לבין העיסוק האחר.
)ב( בלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף קטן )א( ,יקבע השר,
בהתייעצות עם ההסתדרות הרפואית בישראל ,ובאישור ועדת החוקה חוק
ומשפט של הכנסת ,נסיבות שיראו אותן כנסיבות שבהן עלול להיווצר
ניגוד ענינים כאמור בסעיף קטן )א(".

 .9בפקודת הרוקחים ]נוסח חדש[ ,התשמ"א 9 1981בסעיף )5א( ,במקום פסקה )(2
יבוא:

תיקון חוק
הנוטריונים 
מס' 8

תיקון פקודת
הרופאים 
מס 7

תיקון פקודת
הרוקחים 
מס'

")(2

הוא בגיר;".

 .10בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח ,התשמ"א ,10 1981בסעיף )25ב( ,במקום פסקה )(2
יבוא:
")(2

9

הוא

בגיר.",

 5ס"ח התשכ"ה ,עמ' .16
 6ס"ח התשל"ב ,עמ' .90
 7ס"ח התשל"ו ,עמ' .196
 8דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,30עמ' .594
 9דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,35עמ' .694
 10ס"ח התשמ"א ,עמ' .208

תיקון חוק
הפיקוח על
עסקי ביטוח
מס' 9



תיקון חוק הגז
)בטיחות ורישוי(
 מס' 2

תיקון חוק
הסדרת העיסוק
בייעוץ השקעות
ובניהול היקי
השקעות 

 .11בחוק הגז )בטיחות ורישוי( ,התשמ"ט ,11 1989בסעיף 2ו) ,(1במקום "ומלאו לו 21
שנים" יבוא "ובגיר".

 .12בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות ,התשנ"ה 12 1995
)ו( בסעיף )7א( ,במקום פסקה ) (1יבוא:
'')ו(

הוא בגיר;";

מס' 5

בסעיף )8א( ,במקום פסקה ) (1יבוא:

)(2

")(1

תקנות וכללים
ראשונים

הוא בגיר.",

 .13תקנות וכללים ראשונים ,לפי הסעיפים המפורטים להלן ,יובאו לאישור ועדת החוקה
חוק ומשפט של הכנסת ,בתוך שישה חודשים מיום פרסומו של חוק זה:
)ו( סעיף

10

לחוק רואי חשבון ,התשט"ו ,1955כנוסחו בסעיף  (2)2לחוק

זה,

) (2סעיף  60לחוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א ,1961כנוסחו בסעיף (3)4
לחוק

זה,

סעיף

)(3

לפקודת הרופאים ]נוסח משולב[ ,התשל"ז ,1976כנוסחו בסעיף

10

8

לחוק זה.
תחילה

תחילתם של הסעיפים המפורטים להלן ,בתום שישה חודשים מיום פרסומו של חוק

.14
זה:

)(1

סעיף

10

לחוק רואי חשבון ,התשט''ו ,1955כנוסחו בסעיף

)(2

סעיף

16

לחוק שירות המדינה )מינויים( ,התשי"ט ,1959כנוסחו בסעיף  3לחוק

(2)2

לחוק

זה,

זה;

סעיפים

)(3

44

ו 60לחוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א ,1961כנוסחם בסעיף

(2)4

ו) (3לחוק זה;

סעיף

)(4

10

לפקודת הרופאים ]נוסח משולב[ ,התשל"ז ,1976כנוסחו בסעיף  8לחוק

זה.
מאיר
שר

סילבן שלום

שטרית

שר

המשפטים

נסים דהן

אביגדור ליברמן

הבריאות

שר התשתיות הלאומיות

שר

משה קצב
נשיא

המדינה

 11ס"ח התשמ"ט ,עמ' .108
 12ס"ח התשנ"ה ,עמ' .416

אריאל שרון
ראש הממשלה

אברהם

האוצר

בורג

יושב ראש הכנסת

