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תחולה על חבר 
 הכנסת לשעבר

ועל מי שחברותו 
בכנסת הושעתה

הכנסת, לפי הצעת ועדת הכנסת, רשאית להחליט כי לא ישולמו לחבר הכנסת 7  )א( 
לשעבר גמלאות ותשלומים אחרים, כולם או חלקם, שהוא זכאי להם לפי חוק הגמלאות 

בשל כהונתו בכנסת, אם התקיים לגביו האמור בסעיף 2)א( 

הכנסת, לפי הצעת ועדת הכנסת, רשאית להחליט כי לא ישולמו למי שחברותו  )ב( 
בכנסת הושעתה, תשלומים שהוא זכאי להם, כולם או חלקם, אם מתקיים לגביו האמור 

בסעיף 2)א( 

ו–)ב(, )א(  קטנים  בסעיפים  כאמור  החלטה  לעניין  יחולו  זה  חוק  הוראות   )ג( 
בשינויים המחויבים ובשינוי זה: לעניין סעיף 4)ד(, לחבר הכנסת לשעבר ולמי שחברותו 
בכנסת הושעתה תינתן הזדמנות להשמיע את טענותיהם לפני הכנסת באמצעות אחד 

מחברי הכנסת 

 סייג לעניין 
שאירים

החלטת הכנסת בדבר שלילת תשלומים לפי חוק זה לא תחול לגבי שאירים של חבר 8 
הכנסת 

מניין ימי פגרת 
הכנסת

ימי פגרת הכנסת לא יבואו במניין הימים האמורים בחוק זה, למעט לעניין התקופה 9 
הקבועה בסעיף 2)ב( 

הוראות חוק זה יחולו על הודעה שמסר היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף 2 מיום 10 תחולה
תחילתו של חוק זה ואילך, אף אם האמור בסעיף 2)א(, כולו או חלקו, התקיים לפני 

יום התחילה 

יושב ראש הכנסת ממונה על ביצוע חוק זה 11 ביצוע

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב   
ראש הממשלה             

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר            
              יושב ראש הכנסת

חוק לתיקון פקודת העיריות )מס' 122(, התשע"א-2011 *

בפקודת העיריות1, אחרי סעיף 149יא יבוא:1 הוספת סעיף 149יב

"ועדה למיגור 
אלימות

)א(  המועצה תבחר ועדה שתפקידה לאסוף ולנתח נתונים 149יב 
בתחום  והפשיעה  העבריינות  האלימות,  למעשי  הנוגעים 
העירייה, לבחון את התכניות הקיימות להתמודדות עם מעשים 
אלה ולגבש תכניות חדשות; הוועדה תגיש לאישור המועצה 

את תכניותיה ותעקוב אחר ביצוע התכניות המאושרות 

חברי הוועדה יהיו - )ב( 

ראש העירייה או סגנו שהוא ממלא מקומו הקבוע,   )1(
והוא יהיה היושב ראש;

המנהל הכללי של העירייה;  )2(

מנהל אגף החינוך בעירייה;  )3(

מנהל אגף הפיקוח בעירייה;  )4(

התקבל בכנסת ביום ג' באדר א' התשע"א )7 בפברואר 2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הכנסת - 353, מיום ט' בכסלו התשע"א )16 בנובמבר 2010(, עמ' 22 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197; ס"ח התשע"א, עמ' 87   1
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מנהל הביטחון בעירייה;  )5(

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

היועץ לענייני אזרחים ותיקים בעירייה;  )7(

נציג אחד או יותר של משטרת ישראל, כפי שיקבע   )8(
מפקד המרחב שבתחום סמכותו נמצאת העירייה;

שני חברי המועצה לכל היותר;  )9(

חברים נוספים ובין השאר נציגי ארגונים העוסקים   )10(
בזכויות נפגעי עבירה 

באישור הוועדה, ניתן למנות ממלא מקום זמני במקומו  )ג( 
של חבר הוועדה, אם הדבר מוצדק בנסיבות העניין "

תיקון פקודת 
המועצות המקומיות 

- מס' 59

בפקודת המועצות המקומיות  2, בסעיף 13ב, אחרי "149יא" יבוא "ו–149יב" 2 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

י ש י ו  ה י ל א           
             שר הפנים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                  
                      יושב ראש הכנסת

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256; ס"ח התשע"א, עמ' 88   2

חוק לשכת עורכי הדין )תיקון מס' 35(, התשע"א-2011 *

בחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 29)א(, אחרי 1 תיקון סעיף 29
פסקה )3( יבוא:

")3א( רשם כהגדרתו בסעיף 52א)ב( שהוותק שלו כחבר הלשכה וכרשם יחד אינו 
פחות מחמש שנים;" 

בסעיף 52א לחוק העיקרי -2 תיקון סעיף 52א

בכותרת השוליים, במקום "כשופטים או כדיינים" יבוא "כשופטים, כדיינים או   )1(
כרשמים";

האמור בו יסומן ")א(", ובו, בהגדרה "שופט" -  )2(

יבוא  התשי"ג-1953"  השופטים,  בחוק  "כמשמעותו  במקום   ,)1( בפסקה  )א( 
"כמשמעותו בחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984  2";

בסופה יבוא: )ב( 

שופט כמשמעותו בחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969  3 ";  )3("

התקבל בכנסת ביום כ"ו בשבט התשע"א )31 בינואר 2011(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 529, מיום א' באב התש"ע )12 ביולי 2010(, עמ' 1256 

ס"ח התשכ"א, עמ' 347; התש"ע, עמ' 248   1

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198   2

ס"ח התשכ"ט, עמ' 70   3

מנהל הביטחון בעירייה;  )5(

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

היועץ לענייני אזרחים ותיקים בעירייה;  )7(

נציג אחד או יותר של משטרת ישראל, כפי שיקבע   )8(
מפקד המרחב שבתחום סמכותו נמצאת העירייה;

שני חברי המועצה לכל היותר;  )9(

חברים נוספים ובין השאר נציגי ארגונים העוסקים   )10(
בזכויות נפגעי עבירה 

באישור הוועדה, ניתן למנות ממלא מקום זמני במקומו  )ג( 
של חבר הוועדה, אם הדבר מוצדק בנסיבות העניין "

תיקון פקודת בפקודת המועצות המקומיות  2, בסעיף 13ב, אחרי "149יא" יבוא "ו–149יב" 2 
המועצות 

 המקומיות -
מס' 59

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

י ש י ו  ה י ל א           
             שר הפנים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר                  
                      יושב ראש הכנסת

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256; ס"ח התשע"א, עמ' 88   2

חוק לשכת עורכי הדין )תיקון מס' 35(, התשע"א-2011 *

בחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 29)א(, אחרי 1 
פסקה )3( יבוא:

תיקון סעיף 29

")3א( רשם כהגדרתו בסעיף 52א)ב( שהוותק שלו כחבר הלשכה וכרשם יחד אינו 
פחות מחמש שנים;" 

תיקון סעיף 52אבסעיף 52א לחוק העיקרי -2 

בכותרת השוליים, במקום "כשופטים או כדיינים" יבוא "כשופטים, כדיינים או   )1(
כרשמים";

האמור בו יסומן ")א(", ובו, בהגדרה "שופט" -  )2(

יבוא  התשי"ג-1953"  השופטים,  בחוק  "כמשמעותו  במקום   ,)1( בפסקה  )א( 
"כמשמעותו בחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984  2";

בסופה יבוא: )ב( 

שופט כמשמעותו בחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969  3 ";  )3("
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