()5

מנהל הביטחון בעירייה;
מנהל הביטחון()5בעירייה;

לשירותיםהמחלקה לשירותים
המחלקה או מנהל
אגף הרווחה
מנהל
מנהל
הרווחה או
( )6מנהל אגף ()6
חברתיים בעירייה; חברתיים בעירייה;
()7

אזרחים ותיקים בעירייה;
בעירייה;
לענייני
ותיקים
היועץ
היועץ לענייני()7אזרחים

שיקבע ישראל ,כפי שיקבע
כפימשטרת
ישראל,של
משטרתאו יותר
נציג אחד
יותר של
( )8נציג אחד או ()8
סמכותו נמצאת העירייה;
העירייה;
שבתחום
המרחבנמצאת
מפקדסמכותו
מפקד המרחב שבתחום
()9

המועצה לכל היותר;
היותר;
לכלחברי
המועצה שני
שני חברי ()9

נציגי ארגונים העוסקים
העוסקים
ארגוניםהשאר
נוספים ובין
חבריםנציגי
ובין השאר
( )10חברים נוספים()10
בזכויות נפגעי עבירה.
בזכויות נפגעי עבירה.
במקומו מקום זמני במקומו
למנות ממלא
מקום זמני
הוועדה ,ניתן
למנות ממלא
באישור
הוועדה ,ניתן
(ג)
(ג) באישור
מוצדק בנסיבות העניין".
העניין".
הדבר
בנסיבות
הוועדה ,אם
הדבר מוצדק
של חבר
של חבר הוועדה ,אם
תיקון פקודת
תיקון פקודת
"149יא" יבוא "ו–149יב".
"ו–149יב".
יבואאחרי
"149יא" 13ב,
אחרי ,2בסעיף
המקומיות
בסעיף 13ב,
המועצות
המקומיות,2
המועצות בפקודת
בפקודת .2
.2
המועצות
המועצות המקומיות
המקומיות -
 מס' 59מס' 59

שמעון פרס
נשיא המדינה
2
2

ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
אליהו ישי
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו ראש הממשלה
שר הפנים
ראש הממשלה
ר א וב ן ר י ב ל י ן
שמעון פרס
ר א וב ן ר י ב ל י ןיושב ראש הכנסת
נשיא המדינה
יושב ראש הכנסת

אליהו ישי
שר הפנים

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ'  ;256ס"ח התשע"א ,עמ' .88
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ'  ;256ס"ח התשע"א ,עמ' .88
התשע"א2011-*
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חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' ,)35
חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס'  ,)35התשע"א2011-*
בחוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-( 1להלן  -החוק העיקרי) ,בסעיף (29א) ,אחרי
.1
1

התשכ"א1961- (להלן  -החוק העיקרי) ,בסעיף (29א) ,אחרי
בחוק לשכת עורכי הדין,
.1
פסקה ( )3יבוא:
פסקה ( )3יבוא:
"(3א) רשם כהגדרתו בסעיף 52א(ב) שהוותק שלו כחבר הלשכה וכרשם יחד אינו
שנים;".שהוותק שלו כחבר הלשכה וכרשם יחד אינו
מחמש52א(ב)
פחותבסעיף
"(3א) רשם כהגדרתו
פחות מחמש שנים;".
תיקון סעיף 52א
בסעיף 52א לחוק העיקרי -
.2
תיקון סעיף 52א
בסעיף 52א לחוק העיקרי -
.2
( )1בכותרת השוליים ,במקום "כשופטים או כדיינים" יבוא "כשופטים ,כדיינים או
במקום "כשופטים או כדיינים" יבוא "כשופטים ,כדיינים או
( )1בכותרת השוליים,
כרשמים";
כרשמים";
( )2האמור בו יסומן "(א)" ,ובו ,בהגדרה "שופט" -
( )2האמור בו יסומן "(א)" ,ובו ,בהגדרה "שופט" -
(א) בפסקה ( ,)1במקום "כמשמעותו בחוק השופטים ,התשי"ג "1953-יבוא
התשי"ג "1953-יבוא
בחוק
(א) בפסקה ( ,)1במקום
התשמ"ד1984-;"2
השופטים ,משולב],
המשפט [נוסח
"כמשמעותובתי
"כמשמעותו בחוק
"כמשמעותו בחוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-;"2
(ב) בסופה יבוא:
(ב) בסופה יבוא:
3
"( )3שופט כמשמעותו בחוק בית הדין לעבודה ,התשכ"ט1969- ;".
3
"( )3שופט כמשמעותו בחוק בית הדין לעבודה ,התשכ"ט1969- ;".
*
1
2
3
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התקבל בכנסת ביום כ"ו בשבט התשע"א ( 31בינואר  ;)2011הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,529 -מיום א' באב התש"ע ( 12ביולי  ,)2010עמ' .1256
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;347התש"ע ,עמ' .248
ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198
ס"ח התשכ"ט ,עמ' .70

ספר החוקים  ,2277י"ג באדר א' התשע"א17.2.2011 ,
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()3

אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
"(ב) חברותו של חבר הלשכה שנתמנה לרשם נפסקת כל עוד הוא משמש
בכהונתו; לעניין זה" ,רשם" -
( )1רשם לפי סעיף  84לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד-
1984;4
()2

רשם לפי סעיף  17לחוק בית הדין לעבודה ,התשכ"ט;1969-

( )3רשם לפי סעיף (2ה) לחוק בית המשפט לענייני משפחה ,התשנ"ה-
1995.5
(ג) הסתיימה כהונתו של מי שנתמנה שופט ,דיין או רשם כאמור בסעיפים
קטנים (א) או (ב) ,תחדש הלשכה את חברותו בה ,ואולם רשאית הלשכה שלא
לחדש את חברותו כאמור אם בעת תקופת כהונתו כשופט ,כדיין או כרשם
הורשע בעבירה פלילית או הורשע בעבירת משמעת ובית הדין למשמעת
שהרשיעו החליט על סיום כהונתו ,והלשכה סבורה כי מפאת מהותה ,חומרתה
או נסיבותיה של העבירה הפלילית או עבירת המשמעת ,לפי העניין ,אין הוא
ראוי לשמש עורך דין.
(ד) חודשה חברותו בלשכה של מי שכיהן כשופט ,כדיין או כרשם ,לפי הוראות
סעיף קטן (ג) ,והורשע ,לאחר חידוש חברותו בלשכה ,בעבירה פלילית שעבר לפני
חידוש חברותו כאמור ,רשאית הלשכה להפסיק את חברותו בה אם היא סבורה כי
מפאת מהותה ,חומרתה או נסיבותיה של העבירה אין הוא ראוי לשמש עורך דין.
(ה) בסעיף זה" ,הורשע" ,בעבירה פלילית  -לרבות מי שבית המשפט קבע כי
ביצע את העבירה".
ביטול סעיף 62א
תחולה

.3
.4

סעיף 62א לחוק העיקרי  -בטל.
סמכות לשכת עורכי הדין שלא לחדש חברות בה או להפסיקה ,לפי סעיף 52א(ג) או (ד)
לחוק העיקרי ,כנוסחו בסעיף  )3(2לחוק זה ,תחול לגבי מי שהורשע בעבירה פלילית או
שהורשע בעבירת משמעת ,לפי העניין ,ביום תחילתו של חוק זה ואילך.
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה

שמעון פרס
נשיא המדינה

4
5
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יעקב נאמן
שר המשפטים
ר א וב ן ר י ב ל י ן
יושב ראש הכנסת

ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198
ס"ח התשנ"ה ,עמ' .393

ספר החוקים  ,2277י"ג באדר א' התשע"א17.2.2011 ,

