אשכול אתיקה מקצועית

כללי לשכת עורכי הדין (דירקטורים בחברה
ציבורית) ,התשמ"ט1988-
כללי לשכת עורכי הדין (חברי גופים נבחרים או
ממונים) ,התשכ"ט1969-
כללי לשכת עורכי הדין (ייצוג בעיסקאות
בדירות) ,התשל"ז1977-
כללי לשכת עורכי הדין (עיסוק אחר),
התשס"ג2003-
כללי לשכת עורכי הדין (פרסומת),
התשס"א2001-
כללי לשכת עורכי הדין (שמירת חומר ארכיוני
במשרדי עורכי-דין) ,התשל"א1971-

כללי לשכת עורכי הדין (דירקטורים בחברה ציבורית),
1
התשמ"ט1988-
בתוקף סמכותה לפי סעיף  )4(109לחוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א ,1961-מתקינה
המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין כללים אלה:

.1

הגדרות

בכללים אלה -

"דירקטור" ו"חברה ציבורית"  -כמשמעותם בפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג;1983-
"חברה אם" ו"חברה בת"  -כמשמעותם בסעיף 96א לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג.1983-
(א) עורך דין שהוא דירקטור בחברה ציבורית ,לא ייצג אותה חברה ,את חברת האם
.2
שלה או חברה בת שלה ,ולא יתן להן ייעוץ משפטי.
(ב) עורך דין שהוא דירקטור בחברה ציבורית לא ייצג נושא משרה באותה חברה ולא
יתן לו ייעוץ משפטי בענינים הנוגעים לפעולתה של החברה.

איסור על דירקטורים של
חברות ציבוריות
(תיקון התשנ"ז)

(ג) הוראות סעיף זה יחולו גם על עורך דין שהוא בן זוגו ,בנו ,שותפו ,מעסיקו או עובדו
של עורך דין שהוא דירקטור כאמור ועל חברת עורכי דין ,שעורך הדין חבר בה.
(ד) הוראות סעיף זה לא יחולו על עורך דין עובד חברה ציבורית המכהן מטעמה
כדירקטור בחברה-בת או חברה-אם של אותה חברה ,ובלבד שהחברה שבה הוא מכהן כאמור,
מקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין שאינו עובד החברה הציבורית.
אין בכללים אלה כדי למנוע מעורך דין שהוא דירקטור להביע דעה בעניין משפטי
.3
במסגרת תפקידו בדירקטוריון.

שמירת זכות

.4
(א) הלשכה רשאית להתיר לעורך דין שחל עליו איסור לפי כללים אלה ,לייצג חברה או
נושא משרה בה ,או לתת להם ייעוץ משפטי ,אם הדירקטוריון של אותה חברה החליט במליאתו
לבקש מעורך הדין לעשות כן בעניין מסויים שבתחום מומחיותו.

היתר

(ב) בקשה להיתר יכול שתוגש לאחד משניים אלה:
( )1הועד המרכזי;
( )2הועד המחוזי של המחוז שבו המבקש חבר.

.5

תחילה

תחילתם של כללים אלה בתום ששה חדשים מיום פרסומם.
נתאשר

ט"ז באלול התשמ"ח ( 29באוגוסט )1988
גבריאל קלינג
יושב-ראש המועצה הארצית
של לשכת עורכי הדין
אברהם שריר
שר המשפטים

.1

ק"ת  ,5135התשמ"ט ( ,)18.9.1988עמ' .32
ק"ת  ,5812התשנ"ז ( ,)11.2.1997עמ' .422
תיקון:

הוצאת הלכות בע"מ © כל הזכויות שמורות

1

כללי לשכת עורכי הדין (חברי גופים נבחרים או
1
ממונים) ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותה לפי סעיף  )4(109לחוק לשכת עורכי-הדין ,התשכ"א ,1961-מתקינה
המועצה הארצית של לשכת עורכי-הדין כללים אלה:

.1

הגדרות

בכללים אלה -

"מועצה"  -מועצת רשות מקומית ,ועדת תכנון ובניה ,מועצת איגוד ערים ,לרבות ועדות-משנה
שלהן ,וכן גוף הכפוף לאחת מהן או שהיא בעלת-זכויות בו.

.2

(א) עורך-דין שהוא חבר במועצה ,או שטרם חלפה שנה מאז חדל להיות חבר בה -

איסורים על חברי מועצות

( )1לא יתייצב בשם שולחו בפני המועצה ולא ייצגו ולא יפעל בשמו בפניה;
( )2לא ייצג את שולחו בכל ענין שבפני בית-משפט ,בית-דין ,ועדה או גוף שיפוטי או
מעין שיפוטי אחר אם המועצה היא צד לאותו הליך;
( )3לא ישתתף בדיון ובהצבעה בישיבות המועצה ,כאשר הענין העומד לדיון או
להצבעה נוגע לאדם או גוף שעורך-הדין מייצגו אותה עת בגדר תפקידיו המקצועיים.
(ב) הוראות פיסקאות ( )1ו )2(-לסעיף-קטן (א) יחולו גם על עורך-דין שהוא שותפו,
מעבידו או עובדו של עורך-דין כאמור בסעיף-קטן (א).
2א .עורך דין שהוא חבר הכנסת לא יעסוק בעריכת דין באופן המעלה חשש של ניצול לרעה
או השגת כל יתרון או העדפה בשל היותו חבר הכנסת.

איסור על עורך דין חבר
הכנסת
(תיקון התשנ"א)

.3
עורך-דין שהוא חבר בית-דין ,גוף שיפוטי או מעין שיפוטי אחר או חבר ועדה או גוף
נבחר או ממונה של מוסד כל-שהוא ,לא ייצג את שולחו בפניהם בכל הליך שהוא.

איסורים על חברי גופים
אחרים

.4
לכללים אלה ייקרא "כללי לשכת עורכי-הדין (חברי גופים נבחרים או ממונים),
התשכ"ט."1969-

השם

נתאשר.
ב' בטבת התשכ"ט ( 23בדצמבר )1968
י .רוטנשטרייך
יושב-ראש המועצה הארצית
של לשכת עורכי-הדין
יעקב ש .שפירא
שר המשפטים

.1

ק"ת  ,2331התשכ"ט ,עמ' .673
ק"ת  ,5366התשנ"א ( ,)30.6.1991עמ' ( 1008תחילת התיקון ביום .)1.8.1991
תיקון:

הוצאת הלכות בע"מ © כל הזכויות שמורות
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כללי לשכת עורכי הדין (ייצוג בעיסקאות בדירות),
1
התשל"ז1977-
בתוקף סמכותה לפי סעיף  109לחוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א ,1961-מתקינה המועצה
הארצית של לשכת עורכי הדין כללים אלה:
בתקנות אלה" ,קבלן"  -מי שמוכר דירה או מחכיר דירה שבנה או שעתיד לבנות בעצמו
.1
או על-ידי אדם אחר ,על קרקע שלו או של זולתו ,על מנת למכרה או להחכירה לדורות.

הגדרה

.2
בעיסקה לרכישת דירה מאת קבלן ,לרבות רכישת זכויות בה ,לא ייצג אותו עורך-דין את
הקבלן ואת הרוכש ,אלא לפי הוראות סעיף .5

ייצוג אסור ברכישה

.3
לא יקבל עורך-דין מרוכש כאמור בסעיף  ,2במישרין או בעקיפין ,שכר בעד שירות שהוא
נתן לקבלן.

שכר שירות שניתן לקבלן

.4
עורך-דין המייצג את הקבלן בעיסקה כאמור בסעיף  2חייב לציין בחוזה הרכישה כי אין
הוא מייצג את הרוכש באותה עיסקה.

חובת הודעה לרוכש

.5
(א) עורך-דין המייצג את הקבלן רשאי לטפל בביצוע רישום הרכישה ויפעל בענין זה תוך
נאמנות לקבלן ולרוכש גם יחד.

הייצוג מותר ברישום

(ב) עורך-דין המייצג את הקבלן רשאי לקבל מן הרוכש את שכרו בעד הטיפול ברישום
הרכישה.
כללי לשכת עורכי הדין (ייצוג צדדים בעיסקאות בדירות ובבתי עסק) ,התשכ"ד- 1963-
.6
בטלים.

ביטול

.7
תחילתם של כללים אלה ביום השלושים לאחר פרסומם; על ההסכמים שנעשו לפני
תחילתם יחול הדין שהיה מחייב עד אותו היום.

תחילה

.8

לכללים אלה ייקרא "כללי לשכת עורכי הדין (ייצוג בעיסקאות בדירות) ,התשל"ז."1977-

השם

נתאשר.
ו' באייר התשל"ז ( 24באפריל )1977
יצחק ננר
יושב-ראש המועצה הארצית
של לשכת עורכי הדין
חיים י' צדוק
שר המשפטים

.1

ק"ת  ,3711התשל"ז ( ,)19.5.1977עמ' .1719

הוצאת הלכות בע"מ © כל הזכויות שמורות
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1

כללי לשכת עורכי הדין (עיסוק אחר) ,התשס"ג2003-

בתוקף סמכותה לפי סעיפים (60ב) ו 109-לחוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א,1961-
באישור שר המשפטים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ,מתקינה המועצה הארצית
של לשכת עורכי הדין כללים אלה:

.1

(א) עורך דין העוסק בעיסוק אחר נוסף על עיסוקו כעורך דין -

עיסוק אחר

( )1לא יטפל במסגרת עיסוקו האחר בענין שהוא מטפל או טיפל בו כעורך דין ,ולא
יטפל כעורך דין בענין שהוא מטפל או טיפל בו במסגרת עיסוקו האחר;
( )2לא יטפל -
(א) במסגרת עיסוקו האחר במי שהוא מטפל בו כעורך דין ,אם עלולים
להתקיים ,במסגרת העיסוק האחר ,יחסי תלות של אותו אדם בו;
(ב) כעורך דין במי שקשור עמו במסגרת עיסוקו האחר ,אם מתקיימים ,במסגרת
העיסוק האחר ,יחסי כפיפות לו או תלות בו ,של אותו אדם.
(ב) ועדה מיוחדת בלשכה ,שבראשות יושב ראש ועדת האתיקה שליד הועד המרכזי,
רשאית להתיר לעורך דין לטפל בענין כאמור בסעיף קטן (א)( )1או באדם כאמור בסעיף קטן
(א)( ,)2אם מצאה כי אין בכך כדי ליצור ניגוד ענינים בין עיסוקו כעורך דין לבין העיסוק האחר.
(ג) עורך דין העוסק בעיסוק אחר נוסף על עיסוקו כעורך דין ,יפריד הפרדה מוחלטת
את המסמכים ,המידע וניהול החשבונות של עיסוקו כעורך דין מאלה של עיסוקו האחר ויתייקם
בנפרד.
(ד) לענין סעיף זה לא יראו פעולות לפי חוק הנוטריונים ,התשל"ו ,1976-כפעולות
במסגרת עיסוק אחר.

.2

כללים אלה באים להוסיף על הוראות כל דין אחר ולא לגרוע מהן.

שמירת דינים

.3

(א) בכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית) ,התשמ"ו ,1986-סעיף 11א  -בטל.

ביטול

(ב) בטלים -
( )1כללי לשכת עורכי הדין (איסור עיסוק בתיווך) ,התשל"א;1971-
( )2כללי לשכת עורכי הדין (עיסוקים שאינם הולמים את מקצוע עריכת הדין),
התשמ"ז;1987-
( )3כללי לשכת עורכי הדין (עיסוק מותר במסחר) ,התשס"ב.2001-
ה' בניסן התשס"ג ( 7באפריל )2003
ישראל מכלוף
נתאשר.

יושב ראש המועצה הארצית
של לשכת עורכי הדין

יוסף (טומי) לפיד
שר המשפטים

.1

ק"ת  ,6238התשס"ג ( ,)11.5.2003עמ' .702

הוצאת הלכות בע"מ © כל הזכויות שמורות
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1

כללי לשכת עורכי הדין (פרסומת) ,התשס"א2001-

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  55ו 109-לחוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א ,1961-ובאישור
שר המשפטים וועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת ,מתקינה המועצה הארצית של לשכת עורכי
הדין כללים אלה:

.1

עורך דין רשאי לציין ,בעל פה או בכתב ,את דבר היותו עורך דין.

ציון התואר

.2

(א) עורך דין יציין את שמו ואת דבר היותו עורך דין:

פרטים שחובה לציינם

( )1בנייר המכתבים המשרדי שלו;
( )2כאשר חובה זו מוטלת עליו על פי דין.
(ב) ציין עורך דין את שמו על מסמך הקשור בעבודתו המקצועית ,יוסיף לצד שמו את
דבר היותו עורך דין.
(ג) עורך דין יציין את מספר הרישום שלו בפנקס חברי לשכת עורכי הדין על -
( )1המסמך הראשון שהוא מגיש בשם לקוחו בהליך בבית משפט ,לרבות בית דין
וכל ערכאה שיפוטית או מעין שיפוטית שהוקמה על פי דין;
( )2תצהיר שהוא מאשר;
( )3מסמך אחר הכולל אישור או אימות על ידי עורך דין.

.3

(א) פרסומת כמפורט להלן בלבד מותרת לעורך דין:
( )1בעיתונות כתובה במדורים שיוקצו לפרסומת לעורכי דין ,במגזינים וכתבי עת;

פרסומת מותרת
(תיקון התשס"ו)

( )2במדריכי טלפון;
( )3בספרי מען;
( )4במדריכים מקצועיים מסווגים;
( )5באינטרנט;
( )6בשלט משרדו של עורך הדין ,בנייר המכתבים המשרדי שלו ,ובכל מסמך אחר
היוצא ממשרדו.
(ב) פרסומת יכול שתכלול פרטים כמפורט להלן בלבד:
( )1שם עורך הדין;
( )2דבר היותו עורך דין;
( )3אם הוא נוטריון  -דבר היותו נוטריון;
( )4תאריו האקדמיים או הכשרתו כמגשר;
( )5תואר שדין אחר מסדיר את השימוש בו;
( )6כשירותו לעסוק בעריכת דין מחוץ לישראל;
( )7פירוט עורכי הדין העובדים עמו במשרדו ,לרבות פרטים כאמור בסעיף קטן זה
לגבי כל אחד מהם;
( )8כל הפרטים הנוגעים למען המשרד ולדרכי התקשרות עם המשרד וכל שינוי
בהם; לרבות כתובת אלקטרונית של המשרד וכתובת אתר האינטרנט שלו ,אם קיים;
( )9שמות שותפים ועורכי דין שכירים שפרשו לגמלאות ושמות שותפים ועורכי
דין שכירים שנפטרו ,ובלבד ששמותיהם הופיעו על נייר המכתבים בעת שפרשו או
שנפטרו ,לפי הענין;
( )10תחומי עיסוקו של עורך הדין ושל משרדו;
.1

ק"ת  ,6094התשס"א ( ,)19.3.2001עמ' .629
ק"ת  ,6458התשס"ו ( ,)30.1.2006עמ' .445
תיקון:

הוצאת הלכות בע"מ © כל הזכויות שמורות
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כללי לשכת עורכי הדין (פרסומת) ,התשס"א2001-
סעיפים 6-4
( )11שעות קבלת קהל;
( )12השפות אותן דובר עורך הדין;
( )13מועד הסמכתו לעורך דין.
(ג) פרסומת לפי סעיף קטן (א)( )4ו ,)5(-יכול שתכלול גם את אלה:
( )1ספרים ,מאמרים ועבודות מחקר בתחום המשפטי;
( )2משרות הוראה;
( )3תפקידים וחברות בלשכת עורכי הדין או בארגונים משפטיים בארץ או בחו"ל;
( )4כל תפקיד שממלא עורך הדין או מילא בעבר ,לרבות משרה ציבורית ושירות
צבאי בתחום המשפטי ,ולמעט תפקיד שהוא ממלא על פי דין ,כל עוד הוא מכהן בו,
והוא תפקיד שיפוטי או מעין שיפוטי או חברות בועדות בחירה לתפקידים שיפוטיים
או מעין שיפוטיים.
(ד) פרסומת ,כמפורט בסעיף קטן (א)( )1עד ( )3לא תכלול אלא פרטים מהפרטים
שבסעיף קטן (ב) ושטחה לא יעלה על שמינית העמוד והיא תהיה באותיות בצבע אחד בלבד;
עורך דין לא יפרסם יותר ממודעת פרסומת אחת באותו גיליון של עיתון יומי.
(ה) פרסומת באינטרנט כאמור בסעיף קטן (א)( )5תובא בלא ליווי של מלל קולי; ניתן
לעשות שימוש בתמונות ואיורים גרפיים שאינם פוגעים בכבוד המקצוע; ניתן לפרסם תמונות של
עורך דין אך לא תמונות של לקוחותיו או עובדי משרדו שאינם עורכי דין; ניתן להוסיף קישורים
( )LINKלאתרים של עורכי דין או ארגוני עורכי דין או אתרים מקצועיים משפטיים בלבד; אתר
עורכי דין לא יכלול פסי פרסומת ( )BANNERשל אחרים ולא יהיה עורך הדין רשאי לפרסם
באמצעות פסי פרסומת באתר של אחר.
(ו) פרסומת ,למעט פרסומת כאמור בסעיף קטן (ה) ,לא תכלול איורים או תמונות.
(ז) עורך דין חייב לשמור לתקופה של שלוש שנים מיום הפסקת הפרסום ,כל עותק של
פרסום ופרסומת לרבות רישום של מועדים ומקומות הפרסום וימציאם ללשכה ,לפי דרישה.
(ח) ועדת ייעוץ לעניני פרסומת בלשכה ,שבראשות יושב ראש ועדת האתיקה שליד הועד
המרכזי תיתן ,לבקשת כל עורך דין הפונה אליה ,אישור מראש בדבר עמידת הפרסומת שהוא
מבקש לפרסם ,בתנאי כללים אלה.
(א) עורך דין שהוא עובד של עורך דין ,או של מי שאינו עורך דין (להלן  -המעסיק),
.4
ישתמש ,בכפוף לכללים אלה ,לצורך עיסוקו כעורך דין אצל אותו מעסיק ,בנייר מכתבים
הכולל את שם מעסיקו; היה המעסיק מי שאינו עורך דין ייווסף לאחר שם המעסיק " -הלשכה
המשפטית" ,או ציון שם דומה.
(ב) אין בהוראות סעיף זה כדי למנוע מעורך דין ,שנוסף על עבודתו כעובד של המעסיק
עוסק גם באופן עצמאי בעריכת דין ,להשתמש ,לצורך עבודתו המקצועית כעצמאי ,בנייר
מכתבים שבו צוינו הפרטים לפי סעיפים  2ו.3-
(ג) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מתחולת כל הוראות כללים אלה על עורך דין שכיר.
עורך דין רשאי ליתן ללקוחותיו ,על פי פנייתם ,ולאחרים הפונים אליו ,מידע בכתב שיכלול
.5
פרטים עובדתיים ובלבד שיימנע מדברי שבח על עצמו.

.6

פרק ד' לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית) ,התשמ"ו - 1986-בטל.

ו' באדר התשס"א ( 1במרס )2001
ח'אלד אחמד זועבי
נתאשר.

יושב ראש המועצה הארצית

יוסף ביילין
שר המשפטים
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כללי לשכת עורכי הדין (שמירת חומר ארכיוני במשרדי
1
עורכי-דין) ,התשל"א1971-
בתוקף סמכותה לפי סעיף  109לחוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א ,1961-מתקינה המועצה
הארצית של לשכת עורכי הדין כללים אלה:

.1

בכללים אלה -

הגדרות

"חומר ארכיוני"  -כל מסמך שבידי עורך-דין עקב טיפולו בענין לקוחו ,בין שערך אותו ובין
שנמסר למשרדו;
"מסמך"  -כל כתב על גבי נייר או על גבי חומר אחר וכל תרשים ,דיאגרמה ,מפה ,סרט של
רשמקול או תצלום ,העשויים לשמש ראיה.
כל עוד לא הוסכם אחרת בכתב בין עורך הדין לבין לקוחו ,לא יהא עורך הדין חייב
.2
לשמור על החומר הארכיוני שלו יותר מחמש השנים הנמנות מיום סיום טיפולו של עורך הדין
בענין שמסר לו הלקוח או מיום סיום ההליכים המשפטיים בהם ייצג עורך הדין את הלקוח ,לפי
הענין.

תקופת השמירה
(תיקון התשל"ב ,התשנ"ד)

.3
פורקה שותפות עורכי-דין ,חייב לפי כללים אלה בשמירת חומר ארכיוני של השותפות
ממועד פירוקה ואילך אותו עורך-דין בלבד שלידיו נמסר החומר אגב הפירוק.

שותפות עורכי-דין

.4
על אף האמור בסעיף  2לא יבער עורך-דין חומר ארכיוני אלא אם הציע לפני כן במכתב
רשום שנשלח ללקוח או ליורשים ,לפי הכתובת הידועה לעורך הדין באותה עת מהמסמכים
שבידיו או הרשומה במינהל האוכלוסין לקבלו בחזרה ,להעתיקו או לצלמו והלקוח או היורשים
לא עשו אחד מאלה תוך המועד שנקבע בהצעה.

סייג לסעיף 2
(תיקון התשנ"ד)

4א .הוראות הפרק השביעי א' לחוק יחולו גם על הטיפול בארכיונו של עורך דין כמשמעותו
בסעיף 89א(א) לחוק.

ארכיונו של עורך דין
שנתמנה ממונה על עניניו
המקצועיים
(תיקון התשנ"ד)

כללים אלה לא יחולו על צוואות ועל מסמכים אחרים שנמסרו לעורך הדין למשמרת ,על
.5
פי הסכם מפורש או מכללא ,בשביל הלקוח או בשביל אחר.

סייג לתחולה

.6

כללים אלה יחולו גם על חומר ארכיוני שבידי עורך-דין ביום תחילתם.

הוראת מעבר

.7

תחילתם של כללים אלה היא כתום חודש מיום פרסומם ברשומות.

תחילה

.1

ק"ת  ,2722התשל"א ( ,)29.7.1971עמ' .1428
תיקונים :ק"ת  ,2881התשל"ב ( ,)27.7.1972עמ' ;1511
ק"ת  ,5589התשנ"ד ( ,)24.3.1994עמ' ( 760הוראות התיקון יחולו גם על חומר ארכיוני שבידי עורך דין
ביום תחילתם).

הוצאת הלכות בע"מ © כל הזכויות שמורות
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כללי לשכת עורכי הדין (שמירת חומר ארכיוני במשרדי עורכי-דין) ,התשל"א1971-
סעיפים 8-8
השם

לכללים אלה ייקרא "כללי לשכת עורכי הדין (שמירת חומר ארכיוני במשרדי עורכי-דין),
.8
התשל"א."1971-
נתאשר.
כ"א בתמוז התשל"א ( 14ביולי )1971
י .רוטנשטרייך
יושב-ראש המועצה הארצית
של לשכת עורכי הדין
יעקב ש .שפירא
שר המשפטים
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