
 תאריך:____________

 לכבוד 

 ועדת האתיקה

 לשכת עורכי הדין

 __________________________________________הנדון:

 שלום רב,

ולאור כללי לשכת  6616)עבירות משמעת( לחוק לשכת עורכי הדין תשכ"א  16בהתאם לסעיף 

עדת האתיקה עקב  התנהלות ו, ברצוני לפנות לו 6691עורכי הדין )אתיקה מקצועית ( התשמ"ו  

 _________________ מספר רישיון _______________  .בלתי תקינה של עו"ד 

פרטי הפנייה: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 בכבוד רב,

________________________ 

 כתובת ___________________________________ מספר טלפון __________________

 __________________________________________________פרטים נוספים:_______

 מסמכים מצורפים:____________________________________________________ __



 :הגדרות להתנהגות תקינה מצד עו"ד על פי החוק ללשכת עו"ד ותקנון ועדת האתיקה

לא מורא, תוך שמירה על הגינות, עורך דין ייצג את לקוחו בנאמנות, במסירות, ל  -חובת עורך דין
 ( 6616לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א  45על כבוד המקצוע ועל יחס כבוד לבית המשפט.   )ס' 

שמירת כבוד המקצוע. /. חובה כלפי הלקוח וכלפי בית המשפט.  / סדרת פרסומת.  / איסור שידול 
העסקה. / סייגים לעיסוק  לשם השגת עבודה. / שימוש בתארים.  / איסור שותפות. / איסור

דין . /  איסור השתתפות למי שהושעה . / אחריות החברה בנזיקין . / שמירת  –בחברת עורכי 
. / יחוד המשרד. / מקום לקבלת לקוחאחריות ודינים. / עיסוק אחר. / חוות דעת מקדימה ./ 

יסור טובת הנאה. / אסניפים. / שכר טרחה רק בכסף. / איסור על מתן ערבות. / איסור על רכישת 
. / רשות שלא לקבל ענין לטיפול. / הפסקת טיפול. / מתן שירותים משפטיים במקרים מיוחדים

ניגוד אינטרסים. / טיעון נגד כשרות ההסכם. / איסור על טיפול נגד לקוח. / עו"ד שדן בענין כמו 
עובדים. / אי שימוש  שופט. / העברת הענין לעו"ד אחר. / שמירת סודיות. / שמירת סודיות בידי

בידיעה מהלקוח. / הקלטת הזולת. / יחס כלפי הצד שכנגד. / איסור על איומים. / מגע עם אדם 
מיוצג. / יחסי חברים. / קבלת ענין שבטיפולו של אחר. / שיתוף עו"ד בשכר טרחה. / מחלוקת עם 

/ עו"ד כעד. / מגע עם  עו"ד. / כבוד לבימ"ש. / כבוד לצד שכנגד. / איסור הטעיה. / תשלום לעד.
עדים. / חקירה נגדית בהגינות. / / העברת כספים ללקוח. / דין וחשבון כספי. / איסור על 

 הלוואות. / תשלום בעד הוצאות הלקוח.(

פניה ו/או תלונה נגד עורכי דין תוגש לוועדת האתיקה המחוזית במחוז בו מצוי מענו של עורך 
 הדין.

 
 ועדת האתיקה הארצית

 13740, תל אביב 01רח' דניאל פריש  -הפרקליט בת"א בית 

 14 - 1908191פקס:          03 - 6362200             טלפון:

  

 מזכירות בית הדין המשמעתי הארצי

 13740, תל אביב 01רח' דניאל פריש 

 14 - 1908191פקס:          03 - 6362200             טלפון:

  

 רושליםועד מחוז י -ועדת האתיקה 

 99091, ירושלים 0רח' שופן 

  19 - 2101119פקס:          02 - 5416300             טלפון:

  

 ועד מחוז תל אביב והמרכז -ועדת האתיקה 

 13740, תל אביב 01רח' דניאל פריש 

 14 - 1908173פקס:          03 - 6905555             טלפון:

  

 ועד מחוז חיפה -ועדת האתיקה 

 42303, חיפה 1בן גוריון  שד'

 13 - 8224144פקס:    13 - 8247178 - 9טלפון: 

  

 ועד מחוז הצפון -ועדת האתיקה 

 נצרת 0210לת אדיר( ת.ד. ’)שכונת ח 02-4119’ רח

 13 - 1102009פקס:    13 - 110200001טלפון: 

  

 ועד מחוז הדרום -ועדת האתיקה 

 , באר שבע44בנין "מגדל שבע", שד' רגר 

 18 - 1949419פקס:    18 - 1978443, 1978802טלפון: 

 83013, באר שבע 383מען למכתבים: ת"ד 

 

 )פניות בכתב בלבד( נציבת פניות הציבור -עו"ד ברוריה לקנר 
 17048, תל אביב 01רח' דניאל פריש 


