
תשל"א1971* ,(7 מס' (תיקון הדין עורכי לשכת חוק

29 סעיף העיקרי).תיקון החוק  1(להלן תשכ"א1961 הדין, עורכי לשכת לחוק 29 בסעיף .1
: יבוא (1) פסקה אחרי

."; לעבודה דין בית של שופט "(1א)

החלפת
30 :סעיף יבוא העיקרי לחוק 30 סעיף במקום 2

"ביטול
אישור

לטעון הזדמנות הלשכה לחבר שנתנה לאחר רשאית, הלשכה .30

אחת נתקיימה אם (4)29 סעיף לפי שניתן אישור לבטל לפניה, טענותיו
: מאלה

היועץ מחוזי, ועד של קובלנה פי על נוכחה, הלשכה (1)
מילא לא שהחבר המדינה, פרקליט או לממשלה המשפטי

; כמאמן תפקידו את כראוי .

הרשעתו ולאור משמעתי דין בית ידי על הורשע החבר (2)
מאמן." לשמש ראוי הוא שאין הלשכה סבורה

הוספת
41א סעיף

: יבוא העיקרי לחוק 41 סעיף אחרי . 3

מתמחה ''דין
עובד כדין

המפור החיקוקים למעט וענין דבר לכל מתמחה, של דינו (א) 41א.
של שכירו המאמן היה ואם המאמן, של עובדו כדין יהיה בתוספת, טים
חייל על חל אינו זה סעיף ; המתמחה של כמעבידו האחר את יראו אחר

לישראל. בצבאהגנה המתמחה

רשאי הכנסת, של העבודה ועדת באישור המשפטים, שר (ב)
ממנה." ולגרוע עליה להוסיף התוספת, את לשנות

תשל''א, ,921 בה"ח פורסמו הסבר ודברי החוק הגעת ;(1971 ביולי 27) תשל''א באב ה' ביום בכנסת נתקבל ♦
.90 עמ'

.12 עמ' תשכיח, ;25 עמ' תשכ"ה, ;145, 66 עמ' תשכ"ג, ;15 עמ' תשכ"ב, ,178 עמי תשכ"א, ס"ח 1



: זו תוספת תבוא העיקרי לחוק 113 סעיף אחרי . תוספת4 הוספת

''תוספת
41א) (סעיף

;2 תשכ"ג1963 פיטורים, פיצויי חוק (1)

;3 תשי"ט1959 התעסוקה, שירות חוק (2)

;4 תש"ט1949 לעבודה), (החזרה המשוחררים החיילים חוק (3)

;5 תשי"ט1959 (מינויים), המדינה שירות חוק (4)

;6 תשכ"ג1963 (משמעת), המדינה שירות חוק (5)

;7 תש"ל1970 משולב], [נוסח (גמלאות) המדינה שירות חוק (6)

כספים), ומגבית מפלגתית פעילות (סיוג המדינה שירות חוק (7)
תשי"ט81959."

מאיר גולדה
הממשלה ראש

שפירא ש' יעקב
המשפטים שר

שזר זלמן שניאור
המדינה נשיא

.136 עמ' תשכ''ג, 2ס"ח
32. עמ' תשייט, ס"ח 3
13. עמ' תש''ט, ס''ח 4
87. עמי תשי"ט, ס''ח 5
50. עמ' תשכ"ג, ס"ח 6
65. עמ' תשיל, טיח 7

190. עמ' תשייט, ס''ח 8

♦ שעות תיקון
תשיח1948) והמשפט, השלטון סדרי לפקודת (ב) 10א (סעיף

, התוספת)  1(להלן תשל"א1971 ביןלאומי), טובין (מכר המכר לחוק בתוספת . 1
. "46" יבוא "45" במקום בסעיף44>ב),

יבוא: לתוספת ו96 95 סעיפים בין .2

הסיכון", העבדת : ו' "פרק

שפיר* ש' יעקב
המשפטים שר

ברקת ראובן
הכנסת ראש יושב

. (1971 יובלי 7) תשל"א בתמוז י"ד ביום בכנסת נתקבל *
. 42 ענף , תשל"א ,615 ס''ח 1




