כללי לשכת עורכי הדי )שמירת חומר ארכיוני במשרדי עורכי הדי(,
1
תשל"א  1971
בתוק סמכותה לפי סעי  109לחוק לשכת עורכי הדי ,תשכ"א   ,1961מתקינה המועצה
הארצית של לשכת עורכי הדי כללי! אלה:
 .1הגדרות
בכללי אלה
"חומר ארכיוני" כל מסמ שבידי עור די עקב טיפולו בעני לקוחו ,בי שער אותו ובי שנמסר
למשרדו;
"מסמ" כל כתב על גבי נייר או על גבי חומר אחר וכל תרשי ,דיאגרמה ,מפה ,סרט של
רשמקול או תצלו ,העשויי לשמש ראיה.
2

 .2תקופת השמירה )תיקו :תשל"ב ,תשנ"ד(
כל עוד לא הוסכ אחרת בכתב בי עור הדי לבי לקוחו ,לא יהא עור הדי חייב לשמור על
החומר הארכיוני שלו יותר מחמש השני הנמנות מיו סיו טיפולו של עור הדי בעני שמסר לו
הלקוח מיו סיו ההליכי המשפטיי בה ייצג עור הדי את הלקוח ,לפי העני.
)) (4) (1בוטלו( .
 .3שותפות עורכי די
פורקה שותפות עורכי די ,חייב לפי כללי אלה בשמירת חומר ארכיוני של השותפות ממועד
פירוקה ואיל אותו עור די בלבד שלידיו נמסר החומר אגב הפירוק.
2

 .4סייג לסעי ) 2תיקו :תשנ"ד(
על א $האמור בסעי 2 $לא יבער עור די חומר ארכיוני אלא א הציעו לפני כ במכתב רשו
שנשלח ללקוח או ליורשי ,לפי הכתובת הידועה לעור הדי באותה עת מהמסמכי שבידיו או
הרשומה במינהל האוכלוסי לקבלו בחזרה ,להעתיקו או לצלמו והלקוח או היורשי לא עשו אחד
מאלה תו המועד שנקבע בהצעה.
2

4א .ארכיונו של עור( די שנתמנה ממונה על עניניו המקצועיי! )תיקו :תשנ"ד(
הוראות הפרק השביעי א' לחוק יחולו ג על הטיפול בארכיונו של עור די כמשמעותו בסעי89 $א
לחוק.
 .5סייג לתחולה
כללי אלה לא יחולו על צוואות ועל מסמכי אחרי שנמסרו לעור הדי למשמרת ,על
הסכ מפורש או מכללא ,בשביל הלקוח או בשביל אחר.

פי

 .6הוראת מעבר
כללי אלה יחולו ג על חומר ארכיוני שבידי עור די ביו תחילת.
 .7תחילה
תחילת של כללי אלה היא כתו חודש מיו פרסומ ברשומות.
_______________________________________
 1ק"ת  2722תשל"א ;1428 ,תשל"ב ;1511 ,תשנ"ד.760 ,
 2סעי 4 $לכללי עורכי הדי )שמירת חומר ארכיוני במשרד עורכי די( )תיקו( התשנ"ד ) 1994ק"ת
תשנ"ד) (760 ,להל הכללי המתקני( קובע ,כי הוראות הכללי המתקני יחולו ג על חומר
אורכיוני שבידי עור די ביו תחילת.

 1ק"ת תשל"א ;1428 ,תשל"ב ;1511 ,תשנ"ד.760 ,
 2סעי 4 $לכללי עורכי הדי )שמירת חומר ארכיוני במשרד עורכי די( )תיקו( התשנ"ד ) 1994ק"ת תשנ"ד) (760 ,להל
הכללי המתקני( קובע ,כי הוראות הכללי המתקני יחולו ג על חומר אורכיוני שבידי עור די ביו תחילת.

