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הוספת סעיפים
18ב עד 18ד
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במקום סעיף 17ב לחוק העיקרי יבוא:
"חילופי חברים
בבית דין משמעתי

17ב .התפנה מקומו של חבר בית דין משמעתי ,תמנה ועדת
המינויים במקומו חבר בית דין ,שיכהן באותו בית דין ליתרת
תקופת כהונתו".

בסעיף  18לחוק העיקרי -
()1

בסעיף קטן (א) ,אחרי "יבחרו מביניהם" יבוא "באישור ועדת המינויים";

( )2בסעיף קטן (ד) ,במקום "על אף האמור בסעיף קטן (א)" יבוא "על אף האמור בסעיף
קטן (ג)".
אחרי סעיף 18א לחוק העיקרי יבוא:
"ועדות האתיקה

18ב( .א) בוועדת האתיקה הארצית יהיו חברים אלה:
( )1חברי הלשכה שימנה הוועד המרכזי באישור
ועדת המינויים ,ובלבד שלא ימונה מי שמתקיים בו
האמור בסעיף (16א)( )1או (;)2
( )2נציגי ציבור שהתקיימו בהם תנאי הכשירות
כאמור בסעיף קטן (ג) ,שתמנה ועדת המינויים.
(ב) בכל מחוז של הלשכה תהיה ועדת אתיקה מחוזית שבה
יהיו חברים אלה:
( )1חברי הלשכה הרשומים באותו מחוז שימנה
הוועד המחוזי של אותו מחוז באישור ועדת המינויים,
ובלבד שלא ימונה מי שמתקיים בו האמור בסעיף
(16א)( )1או (;)2
( )2נציגי ציבור שהתקיימו בהם תנאי הכשירות
כאמור בסעיף קטן (ג) ,שתמנה ועדת המינויים.
(ג) כשיר לכהן כנציג ציבור בוועדת האתיקה הארצית
או בוועדת אתיקה מחוזית (בסעיף זה  -ועדת אתיקה) מי
שהתקיימו בו כל אלה:
( )1הוא משפטן ואינו חבר הלשכה ,או שהוא חבר
הלשכה שחברותו בה מוגבלת כאמור בסעיף 52ב;
( )2הוא לא הורשע בעבירה פלילית או בעבירת
משמעת ,שמפאת חומרתה ,מהותה או נסיבותיה אין
הוא ראוי לשמש נציג ציבור בוועדת האתיקה.
(ד)

( )1המספר הכולל של חברי ועדת אתיקה ייקבע
בכללים.
( )2מספר נציגי הציבור שתמנה ועדת המינויים
בוועדת אתיקה לא יעלה על רבע מהמספר הכולל של
חברי ועדת האתיקה; בוועדת אתיקה שמספר חבריה
פחות מ– ,11לא יפחת מספר נציגי הציבור שימונו
כאמור מחבר אחד ,ובוועדה שמספר חבריה הוא 11
לפחות ,לא יפחת מספר נציגי הציבור משניים.
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נתקיימה בו אחת
אחת הנסיבות
( )2נתקיימה בו ()2
קטנים (א) עד (ג) ,לפי
סעיפיםלפי
לפי עד (ג),
קטנים (א)
סעיפיםאתיקה
כחבר ועדת
כחבר ועדת אתיקה לפי
העניין;
העניין;
כי נבצר ממנו ,דרך
החליטהדרך
נבצר ממנו,
המינויים
החליטה כי
המינויים ועדת
()3
( )3ועדת
לגביוכי מתקיימות לגביו
מתקיימותמצאה
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מחוזית לא
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18ג( .א)
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לפרקליט מי שהתקיימו
שהתקיימו
להתמנות
לפרקליט מי
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(16א)
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על של
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תלונות
עבירות
על יבררו
הפרקליטים
יבררו תלונות
(ב) הפרקליטים (ב)
האתיקה שהם פועלים
פועלים
ועדת
בידישהם
האתיקה
המטופלות
דיןועדת
בידי
עורכי
עורכי דין המטופלות
המלצתם ,וכן ייצגו את
ייצגו את
בצירוף
המלצתם ,וכן
בצירוףאותן אליה
אליהויעבירו
לידה ויעבירו אותןלידה
בהליכים לפני בתי הדין
בתי הדין
לפנילידה
פועלים
בהליכים
לידהשהם
האתיקה
פועלים
ועדת
ועדת האתיקה שהם
לה בכל עניין הקשור
הקשור
ענייןוייעצו
המשפט,
לה בכל
וייעצובתי
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המשמעתיים
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בכך.
בכך.
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(ג) הפרקליטים (ג)
ייקבעו בכללים ,ובלבד
ובלבד
כהונתם
בכללים,
והפסקת
מינויםייקבעו
כהונתם
דרכי
והפסקת
בדבר דרכי מינוים בדבר
בהסכמתו ,אלא באישור
באישור
אלאשלא
תופסק
בהסכמתו,
פרקליט לא
שלשלא
תופסק
שכהונתו
שכהונתו של פרקליט לא
שהתקבלה ברוב חבריה.
בהחלטהחבריה.
שהתקבלה ברוב
בהחלטה המינויים
ועדת המינויים ועדת
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ועדת
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שופטהמשפט
של בית
( )1שופט לשעבר()1
שימנה שר המשפטים
המשפטים
משפט מחוזי,
שימנה שר
מחוזי ,בית
לשעבר של
לשעבר של בית משפט
עורכי הדין ,והוא יהיה
לשכת יהיה
הדין ,והוא
עורכי ראש
בהתייעצות עם
בהתייעצות עם ראש לשכת
היושב ראש;
היושב ראש;
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( )2שני חברי הלשכה המשמשים בתפקיד מתפקידי
השירות המשפטי בשירות המדינה ,ברשות מקומית או
בתאגיד שהוקם בחוק ,שימנה שר המשפטים;
()3

שני חברי הלשכה שתבחר המועצה הארצית;

()4

שני חברי הלשכה כמפורט להלן:
(א) לעניין החלטות ועדת המינויים בדבר בית
הדין המשמעתי הארצי ,ועדת האתיקה הארצית
והפרקליט הפועל לידה  -שני חברי הלשכה
שיבחר הוועד המרכזי;
(ב) לעניין החלטות ועדת המינויים בדבר
בית דין משמעתי מחוזי ,ועדת אתיקה מחוזית
והפרקליט הפועל לידה  -שני חברי הלשכה
הרשומים במחוז הנוגע בדבר ,שיבחר הוועד
המחוזי של אותו מחוז.

(ב) כשיר לכהן כחבר ועדת המינויים לפי פסקאות ()2
עד ( )4של סעיף קטן (א)  -מי שהתקיימו בו תנאי הכשירות
לכהונה בבית הדין המשמעתי הארצי כאמור בסעיף (16א).
(ג) חבר ועדת המינויים יתמנה לתקופה של ארבע שנים,
וניתן לחזור ולמנותו ובלבד שלא יכהן יותר משתי תקופות
כהונה רצופות.
(ד) ועדת המינויים תקבע את סדרי עבודתה ואת נוהלי
דיוניה ,ככל שלא נקבעו בחוק זה או על פיו".
תיקון סעיף 52ב

.11

בסעיף 52ב לחוק העיקרי ,בפסקה ( ,)2בסופה יבוא "למעט לתפקיד נציג ציבור בוועדת
האתיקה הארצית או בוועדת אתיקה מחוזית ,לפי סעיף 18ב".

הוספת סעיף 60א

.12

אחרי סעיף  60לחוק העיקרי יבוא:

תיקון סעיף 63

.13

בסעיף  63לחוק העיקרי ,במקום "הועד המרכזי ,ועד מחוזי" יבוא "ועדת האתיקה
הארצית ,ועדת אתיקה מחוזית".

תיקון סעיף 64

.14

בסעיף  64לחוק העיקרי ,אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

הוספת סעיף 64א

.15

"חוות דעת מקדימה 60א( .א) ועדת האתיקה הארצית רשאית לתת חוות דעת מקדימה
בענייני משמעת של עורכי דין ומתמחים.
(ב) ועדת אתיקה מחוזית רשאית לתת חוות דעת מקדימה
בענייני משמעת של עורכי דין לפי פנייה של עורך דין הרשום
באותו מחוז ,בעניין הנוגע אליו.
(ג) חוות דעת מקדימה של ועדת האתיקה הארצית תחייב
את כל ועדות האתיקה המחוזיות".

"(ג) היה הנאשם חבר בבית דין משמעתי מחוזי תוגש הקובלנה לבית דין משמעתי
במחוז אחר".
אחרי סעיף  64לחוק העיקרי יבוא:
"אי–תלות
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64א .במילוי תפקידו אין על חבר בית דין משמעתי מרות זולת
מרותו של הדין".
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אחרי65א
הוספת סעיף
יבוא:לחוק העיקרי יבוא:
סעיף 65
העיקרי
סעיף .1665לחוקאחרי
.16
"פומביות הדיון

הוספת סעיף 65א

(א)הדיון
"פומביות
משמעתי ידון בפומבי.
בפומבי.
בית דין
משמעתי ידון
בית דין65א( .א)
65א.

בעניין מסוים ,כולו או
כולו או
מסוים,לדון
בעניין רשאי
משמעתי
רשאידיןלדון
משמעתי בית
(ב)
(ב) בית דין
צורך בכך מטעמים
מטעמים
אם ראה
סגורות,בכך
ראה צורך
בדלתיים
סגורות ,אם
מקצתו ,בדלתיים מקצתו,
שיירשמו ,באחת מאלה:
שיירשמו ,באחת מאלה:
המדינה או על יחסי
ביטחוןיחסי
המדינהעלאו על
ביטחוןשמירה
על לשם
( )1לשם שמירה()1
החוץ של המדינה; החוץ של המדינה;
()2

לשם הגנה על המוסר;
לשם הגנה על()2המוסר;

ישעקטין או חסר ישע
חסר של
עלאועניינו
קטין
הגנה
לשם של
( )3עניינו
( )3לשם הגנה על
העונשין ,התשל"ז1977-2
התשל"ז1977-2
368א לחוק
העונשין,
לחוק בסעיף
כהגדרתו
כהגדרתו בסעיף 368א
שכליתעם מוגבלות שכלית
וכן אדם
מוגבלות
העונשין),
חוק עם
וכן-אדם
העונשין) ,זה
(בחוק זה  -חוק (בחוק
כהגדרתם בחוק הליכי
נפשית,הליכי
כהגדרתם בחוק
עם מוגבלות
נפשית,
מוגבלות אדם
או
או אדם עם
שכליתעם מוגבלות שכלית
לאנשים
מוגבלות
(התאמה
והעדה עם
חקירהלאנשים
חקירה והעדה (התאמה
נפשית) ,התשס"ו2005-;3
התשס"ו2005-;3
או
או נפשית),
נאשם מתלונן או נאשם
עניינו של
מתלונן או
הגנה על
לשם של
על עניינו
( )4לשם הגנה ()4
חוק למניעת הטרדה
הטרדה
למניעתעל פי
חוקבעבירה
פי או
בעבירתעלמין
בעבירת מין או בעבירה
מינית ,התשנ"ח1998-;4
מינית ,התשנ"ח1998-;4
מתלונן או ניזוק בעבירה
בעבירה
ניזוקשל
מתלונןעלאועניינו
של הגנה
עניינולשם
( )5לשם הגנה על()5
377א לחוק העונשין;
העונשין;
לפי סעיף
לפי סעיף 377א לחוק
עדות עד מלהעיד עדות
להרתיע
מלהעיד
הפומבי עלול
להרתיע עד
( )6הדיון הפומבי()6עלולהדיון
חופשית או מלהעיד בכלל;
חופשית או מלהעיד בכלל;
()7

מסחרי;לפגוע בסוד מסחרי;
הפומבי עלול
לפגוע בסוד
הדיון הפומבי()7עלולהדיון

()8

לפגוע בצנעת הפרט;
הפרט;
בצנעתעלול
לפגועהפומבי
הדיון הפומבי()8עלולהדיון

להביא לפגיעה ממשית
עלולממשית
לפגיעה
הפומבי
להביא
הדיון
( )9עלול
( )9הדיון הפומבי
או בעניינו של אדם
אדם
הנאשם
בעניינו של
המקצועי של
הנאשם או
בעניינו
בעניינו המקצועי של
הציבורי שבפומביות
שבפומביות
הפגיעה בעניין
הציבורי
בעניין על
הפגיעההעולה
אחר ,העולה על אחר,
הדיון.
הדיון.
עריכת דיון בדלתיים
בדלתיים
משמעתי על
עריכת דיון
בית דין
משמעתי על
דין החליט
(ג) החליט בית (ג)
לסוג בני אדם להיות
להיות
לאדם או
בני אדם
להרשות
או לסוג
לאדםהוא
להרשותרשאי
סגורות ,רשאי הוא סגורות,
הדיון ,כולו או מקצתו.
מקצתו.
נוכחיםאובעת
נוכחים בעת הדיון ,כולו
משמעתיבבית דין משמעתי
נוכח בדיון
להיות דין
בדיון בבית
המתלונן זכאי
(ד) המתלונן זכאי(ד)להיות נוכח
תלונתו ,הנערך בדלתיים
בדלתיים
יסוד
הנערך
שהוגשה על
יסוד תלונתו,
קובלנה
בעניין על
בעניין קובלנה שהוגשה
שאדם המלווה אותו ,לפי
אותו ,לפי
המלווההוא
שאדםוכן זכאי
סעיף זה,
לפיהוא
סגורותזכאי
סגורות לפי סעיף זה ,וכן
ואולם רשאי בית הדין
כאמור;הדין
רשאי בית
ואולםבדיון
נוכח עמו
כאמור;
יהיה
בדיון
בחירתו,
בחירתו ,יהיה נוכח עמו
שיירשמו ,שלא לאפשר את
לאפשר את
מיוחדים
שיירשמו ,שלא
מיוחדים מטעמים
המשמעתי,
המשמעתי ,מטעמים
המלווה אותו בדיון ,כולו
בדיון ,כולו
אותוהאדם
המלווה של
המתלונן או
האדם
שלשל
נוכחותו
נוכחותו של המתלונן או
או מקצתו.
או מקצתו.

2
3
4

ס"ח התשל"ז ,עמ' .226
ס"ח התשס"ו ,עמ' .42
ס"ח התשנ"ח ,עמ' .166
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(ה) על דיון בפומבי ועל דיון בדלתיים סגורות לפי סעיף זה,
יחולו ההוראות בדבר איסור פרסום שבסעיף (70א)( ,ב)( ,ד)
ו–(ו) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-( 5להלן
 חוק בתי המשפט) ,לפי העניין ובשינויים המחויבים.(ו) החליט בית דין משמעתי לדון בעניין מסוים ,כולו או
מקצתו ,בדלתיים סגורות ,יעביר העתק מהחלטתו ליועץ
המשפטי לממשלה או למי שהוא הסמיך לכך.
(ז) על החלטת בית דין משמעתי לפי סעיף קטן (ב) רשאים
לערער הנאשם ,הקובל ,וכן ועדת האתיקה הארצית או היועץ
המשפטי לממשלה אף אם לא היו קובלים ,ואדם מעוניין; ערעור
לפי סעיף קטן זה יהיה בהתאם להוראות סעיפים  70ו–".71
הוספת סעיף 69ב

.17

תיקון סעיף 70

.18
 .19בסעיף  71לחוק העיקרי -

אחרי סעיף 69א לחוק העיקרי יבוא:
"העמדת פסק דין
לעיון הציבור

69ב( .א) הלשכה תעמיד לעיון הציבור כל פסק דין של בית דין
משמעתי ,בציון שמו של הנאשם ,ותאפשר לכל המעוניין
בכך לקבל העתק מפסק הדין; נערך הדיון בבית דין משמעתי,
כולו או מקצתו ,בדלתיים סגורות או שהחליט בית הדין
המשמעתי על איסור פרסום לפי סעיף  70לחוק בתי המשפט,
יורה בית הדין בדבר התנאים ,לרבות שינויים והשמטת
פרטים ,שבהם יועמד פסק הדין לעיון הציבור ,ורשאי הוא,
מטעמים מיוחדים שיירשמו ,להורות כי פסק הדין כולו לא
יועמד לעיון הציבור.
(ב) המועצה הארצית רשאית ,באישור שר המשפטים,
לקבוע בכללים את משך הזמן ,המקום והאופן שבהם תעמיד
הלשכה פסק דין כאמור בסעיף קטן (א) לעיון הציבור ,ורשאית
היא לקבוע בכללים כאמור אגרה או תשלום בעבור קבלת
העתק מפסק הדין".

תיקון סעיף 71

בסעיף  70לחוק העיקרי ,במקום "הועד המרכזי" יבוא "ועדת האתיקה הארצית".
( )1בכותרת השוליים ,במקום "לבית המשפט העליון" יבוא "לבית המשפט המחוזי
בירושלים";

הוספת סעיף 71א

.20

תיקון סעיף 72

.21

()2

במקום "בית המשפט העליון" יבוא "בית המשפט המחוזי בירושלים";

()3

במקום "הועד המרכזי" יבוא "ועדת האתיקה הארצית".

אחרי סעיף  71לחוק העיקרי יבוא:
"סמכויות בית
המשפט שלערעור

71א .בית המשפט שלערעור רשאי לתת כל החלטה שבית הדין
המשמעתי היה מוסמך לתתה".

בסעיף  72לחוק העיקרי -
()1

במקום סעיף קטן (א) יבוא:
"(א) ביצועו של פסק דין של בית דין משמעתי ,לא יעוכב רק בשל כך שאפשר
לערער על פסק הדין או שעוד לא תמו כל ההליכים בערעור שהוגש על פסק
הדין.

5
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ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198
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בית שלערעור או בית
אוהדין
בית
שלערעור
הדיןערעור -
הוגש
בית
ואם
ערעור -
המשמעתי,
הדיןהוגש
ביתואם
המשמעתי,
(א )1בית הדין (א)1
פסק דין של בית הדין
שלהדין
ביצועובית
עיכובדין של
על פסק
להורות של
רשאי ביצועו
עלר ,עיכוב
שלערעו
המשפטלהורות
המשפט שלערעור ,רשאי
מזה שיקבע ,בתנאים
בתנאים
מוקדם
שיקבע,
מזהלמועד
מוקדם עד
בערעור או
למועד
להכרעה
עד או עד
בערעור
המשמעתי
המשמעתי עד להכרעה
שיקבע או בלא תנאים;".
שיקבע או בלא תנאים;".
()2

יבוא :סעיף קטן (ב) יבוא:
(()2ב) אחרי
אחרי סעיף קטן
יחולו
סעיפים
סעיף זה
הוראות
יחולו לפי
החלטה
עלזה
"(ג)סעיף
"(ג) על החלטה לפי
הוראות סעיפים  70ו–".71
 70ו–".71

תיקון סעיף 78
בטל.סעיף קטן (א)  -בטל.
העיקרי,
לחוק (א) -
סעיף קטן
בסעיף 78
.22העיקרי,
בסעיף  78לחוק
.22

תיקון סעיף 78

סעיף 93
"החלטה תיקון
תיקון סעיף 93
תפורסם
כאמור
יבוא תפורסם
כאמור
בסופו
"החלטה
קטן (א),
בסעיףיבוא
העיקרי,בסופו
לחוקקטן (א),
בסעיף
העיקרי93 ,
לחוק בסעיף
בסעיף .23 93
.23
ברשומות".
ברשומות".
תיקון סעיף
אחרי פסקה ( )9יבוא:
יבוא:
העיקרי,
פסקה ()9
אחרילחוק
בסעיף 109
לחוק העיקרי,
בסעיף
.24 109109
.24

תיקון סעיף 109

הארציתמחוזיות".
ובוועדות אתיקה
ציבורהארצית
האתיקה
בוועדת
ציבור
ובוועדות אתיקה מחוזיות".
בוועדת האתיקה
לנציגי
תשלום
"( )10תשלום לנציגי"()10
התשל"ו1976-6
תיקון חוק
הנוטריונים)  --חוק הנוטריונים) -
התשל"ו1976-( 6להלן
(להלן  -חוק
הנוטריונים,
הנוטריונים ,בחוק
בחוק
.25
.25

הנוטריונים  -מס' 10

()1

בסעיף )1( - 41

בסעיף - 41

תיקון חוק
הנוטריונים -
מס' 10

"בית המשפט המחוזי
המחוזי
המשפטיבוא
"ביתהעליון"
המשפט
"ביתיבוא
העליון"
במקום
המשפט
קטן (ג),
"בית
בסעיף
(א) בסעיף קטן (ג)(,א)במקום
בירושלים";
בירושלים";
(ב)
()2

(ב)בטל;סעיף קטן (ד)  -בטל;
סעיף קטן (ד) -

בסעיף
בטל.סעיף קטן (ד)  -בטל.
 ,42( )2קטן (ד)
בסעיף  ,42סעיף

לראשונה
לראשונה
מינויים חוק זה.
זה.פרסומו של
מיום
חודשיםחוק
פרסומו של
מיום12 -
הקובע"
חודשים
"המועד
הקובע"12 -,27
"המועדובסעיף
בסעיף זה
ובסעיף ,27
( .26א)
בסעיף זה
מינויים(א)
.26

לחוק העיקרי ,כנוסחו
כנוסחו
סעיף 18ד
העיקרי,
הוראות
לפילחוק
לראשונה18ד
הוראות סעיף
לפיימונו
המינויים
לראשונה
ועדת
ימונו
חברי
המינויים
(ב) חברי ועדת (ב)
מיוםזה.תחילתו של חוק זה.
חודשיםחוק
תחילתו של
שלושה
בתוךמיום
חודשים
לחוק זה,
שלושה
בסעיף 10
בסעיף  10לחוק זה ,בתוך
המשמעתיים המחוזיים ,ימונו
המחוזיים ,ימונו
המשמעתייםהדין
הדין הארצי ובתי
המשמעתי
הארצי ובתי
בית הדין
המשמעתי
הדין חברי
(ג) חברי בית (ג)
בסעיפים  2ו– 3לחוק זה,
לחוק זה,
כנוסחם
העיקרי 2,ו–3
לחוקבסעיפים
כנוסחם
העיקרי ,ו–15
סעיפים 14
לחוק
הוראות
 14ו–15
סעיפיםלפי
לראשונה
לראשונה לפי הוראות
בתפקידם במועד הקובע.
לכהןהקובע.
במועד
ויחלו
בתפקידם
לכהןהקובע,
המועד
ויחלו
עד המועד הקובע ,עד
לפיימונו לראשונה לפי
המחוזיות
האתיקהלראשונה
המחוזיות ימונו
הארצית וועדות
האתיקההאתיקה
הארצית וועדות
חברי ועדת
האתיקה
(ד) חברי ועדת (ד)
לכהןהקובע ,ויחלו לכהן
המועד
ויחלו
הקובע,עד
לחוק זה,
המועד
בסעיף 10
זה ,עד
כנוסחו
העיקרי ,לחוק
לחוקבסעיף 10
כנוסחו
העיקרי18 ,ב
סעיף 18ב לחוק סעיף
בתפקידם במועד הקובע.
בתפקידם במועד הקובע.
העיקרי ,כנוסחו בסעיף 10
בסעיף 10
לחוק
כנוסחו
סעיף 18ג
העיקרי,
הוראות
לפילחוק
לראשונה18ג
הוראות סעיף
לפיימונו
הפרקליטים
ימונו לראשונה
(ה) הפרקליטים (ה)
בתפקידם בתום שלושה
שלושה
לכהן
בתום
ויחלו
בתפקידם
לכהןהקובע,
מהמועד
חודשיםויחלו
שלושההקובע,
בתוךמהמועד
חודשים
לחוק זה,
לחוק זה ,בתוך שלושה
חודשים מהמועד הקובע.
חודשים מהמועד הקובע.
תחולה
 18תחילה,
תחולה
18 ,13
בסעיפים ,12
כנוסחם
העיקרי,13 ,12,
לחוקבסעיפים
כנוסחם
העיקרי ,ו–71
60א70 ,63 ,
לחוק
סעיפים
תחילתם,63של 70ו–71
סעיפים 60א,
.27של (א)
תחילתם
תחילה(,א)
.27
והוראות מעבר
והוראות מעבר
הקובע .זה ,במועד הקובע.
ו– )3(19לחוק
ו– )3(19לחוק זה ,במועד

בסעיפים  16ו– 17לחוק זה,
כנוסחם לחוק זה,
העיקרי 16 ,ו–17
לחוקבסעיפים
כנוסחם
ו–69ב
העיקרי,
סעיפים 65א
ו–69ב לחוק
הוראות
סעיפים 65א
(ב)
(ב) הוראות
תחילתו של חוק זה ואילך.
ביוםזה ואילך.
המוגשותחוק
תחילתו של
קובלנות
המוגשות ביום
יחולו על קובלנות יחולו על
לחוק זה ,וסעיף (41ג)
(41ג)
ו–()2
וסעיף
בסעיףזה)1(19,
כנוסחולחוק
 )1(19ו–()2
העיקרי,
לחוקבסעיף
כנוסחו
סעיף 71
העיקרי,
הוראות
(ג) הוראות סעיף(ג) 71לחוק
ערעור על פסק דין של
דין של
פסק על
ערעורזה,עליחולו
עללחוק
()1(25א)
בסעיף יחולו
לחוק זה,
כנוסחו
()1(25א)
הנוטריונים,
כנוסחו בסעיף
לחוק הנוטריונים ,לחוק
תחילתו של חוק זה ואילך.
ביוםזה ואילך.
המוגשחוק
תחילתו של
ביוםהארצי
המשמעתי
הדין המוגש
הארצי
בית
בית הדין המשמעתי

6

ס"ח התשל"ו ,עמ'  ;196התשס"ב ,עמ' .482
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(ד) הוראות סעיפים  72ו– 78לחוק העיקרי ,כנוסחם בסעיפים  21ו– 22לחוק זה,
וסעיפים (41ד) ו–(42ד) לחוק הנוטריונים כנוסחם בסעיף  25לחוק זה ,יחולו על קובלנה
שביום תחילתו של חוק זה טרם ניתן פסק דין של בית דין משמעתי מחוזי בעניינה.
(ה) חברי בית הדין המשמעתי הארצי ובתי הדין המשמעתיים המחוזיים המכהנים
ערב תחילתו של חוק זה ,ימשיכו לכהן בתפקידם עד המועד הקובע ,ולעניין כהונתם
ימשיכו לחול ההוראות לפי החוק העיקרי כנוסחו ערב תחילתו של חוק זה.
(ו) לעניין קובלנה שהוגשה לפני המועד הקובע ,תבוא ועדת האתיקה הארצית או
ועדת אתיקה מחוזית במקום הוועד המרכזי או ועד מחוזי ,כקובלת או כמערערת ,הכל
לפי העניין ,החל במועד הקובע.
אהוד אולמרט
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה

דניאל פרידמן
שר המשפטים
דליה איציק
יושבת ראש הכנסת

חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים (מס'  ,)9התשס"ח2008-*
הוספת סעיף 10א

.1

בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש] ,התשל"ג1973- ,23אחרי סעיף  10יבוא:
"כלים אסורים

10א( .א) לא ייצר אדם כלי אסור ,לא ימכרו ,לא יציגו למכירה,
לא ייבאו ,לא ייצאו ,לא יסחר בו או יעשה בו עסקה אחרת
ולא יחזיק בו במטרה לעשות אחת מהפעולות האמורות,
שלא בהיתר; העובר על הוראות סעיף זה ,דינו  -מאסר חמש
שנים.
(ב) בסעיף זה" ,כלי אסור"  -כלי שייעודו העיקרי ,דרך כלל,
הוא להכנת סם מסוכן או לצריכתו ,כגון הכלים המנויים
להלן:
()1

באנג".

אהוד אולמרט
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה

*
1

יעקב בן–יזרי
שר הבריאות
דליה איציק
יושבת ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום כ"א בסיוון התשס"ח ( 24ביוני  ;)2008הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,243 -מיום ט"ז בסיוון התשס"ו ( 12ביוני  ,)2006עמ' .464
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  , 27עמ'  ; 526ס"ח התשס"ד ,עמ' .14
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