חוק הנוטריונים )תיקון מס'
תיקון סעיף

2

תיקון סעיף

50א

8

והוראות שעה( ,התשס"ב*2002

 .1בחוק הנוטריונים ,התשל"ו) 1 1976להלן  החוק העיקרי( ,בסעיף  2
) (1בסעיף קטן )א() (2
)א( במקום פסקת משנה )א( יבוא:
")א( עסק במקצוע של עורך דין
לפחות בישראל;";
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שנים לפחות ,מתוכן חמש וחצי שנים

)ב( פסקת משנה )ב(  תימחק;
)(2

אחרי סעיף קטן

)ב(

יבוא:

")ג( ועדת הרישיונות רשאית להתנות מתן רישיון נוטריון בהשתתפות
בהשתלמות קצרה במתכונת שתקבע הועדה; המשתתף יישא בעלות
השתתפותו בהשתלמות ,כולה או חלקה ,כפי שתקבע הועדה".
בסעיף 50א)א( לחוק העיקרי ,בסופו יבוא "נציג כאמור לא ישתמש בסמכויות נוטריון,
.2
אלא לאחר שישתתף בהשתלמות קצרה ,במתכונת שיקבע המנהל הכללי של משרד החוץ,
או מי שהוא הסמיך לכך ,בהתייעצות עם ועדת הרישיונות".

) .3א( תחילתן של פסקאות משנה )א( ו)ב( של סעיף )2א() (2לחוק העיקרי כנוסחן

תחילה ותחולה

בסעיף  (1)1לחוק זה ,ביום כ"ט בתשרי התשס"ו
)ב(

)1

בנובמבר

.(2005

תחילתם של סעיפים )2ג( לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף

(2)1

לחוק זה ,ו50א)א(

לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף  2לחוק זה ,ביום א' בתמוז התשס"ג ) 1ביולי  ,(2003והם יחולו על
מי שביום האמור ועדת הרישיונות טרם החליטה בענין בקשתו למתן רישיון נוטריון או על
מי שביום האמור טרם נכנס לתפקידו כנציג דיפלומטי או קונסולרי ,לפי הענין.

)א( בתקופה שמיום כ''ו בחשון התשס"ג ) 1בנובמבר  (2002ועד יום ה' בחשון
תקופות כשירות  .4
הוראות שעה
התשס"ד ) 31באוקטובר  (2003בסעיף )2א() ,(2במקום פסקת משנה )א( יבוא:
.

")א( עסק במקצוע של עורך דין
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שנים לפחות ,מתוכן שבע שנים וחצי

לפחות בישראל;".

)ב( בתקופה שמיום ו' בחשון התשס"ד ) 1בנובמבר  (2003ועד יום כ"ח בתשרי
התשס"ו ) 31באוקטובר  (2005בסעיף )2א() ,(2במקום פסקת משנה )א( יבוא:
")א(

עסק במקצוע של עורך דין  12שנים לפחות ,מתוכן שש שנים וחצי לפחות

בישראל;".

אריאל שרון

מאיר

ראש הממשלה

שר

משה קצב
נשיא

המדינה

 .נתקבל בכנסת ביום כ"ח בתמוז התשסב

יושב

)8

ראש

המשפטים

ביולי  ;(2002הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק

 ,3107מיום כ"ח באייר התשס"ב ) 7במאי  ,(2002עמ' .456

 1ס"ח התשל"ו ,עמ'  ;196התש"ס ,עמ' .183

אברהם

בורג
הכנסת

שטרית

