
אתיקה מקצועית
:מרצה

ד"עו, ריד-מייק יורק

פרקליט ועדת האתיקה  )
למחוז תל אביב והמרכז  

(בדימוס



כל הזכויות שמורות© 

הדיןעורכילשכתמטעםעיוןוימיבהשתלמותלשימושמוגבלתזומצגת
מייק–והעורךהמחבררשותללאלהפיצהאוזומצגתלפרסםאין-בישראל

.דיןעורך,ריד-יורק

בהרצאהזובמצגתהמובאחומראתלהנגישהיאהמותרהשימושמטרת
אוהציבורלכללולא,בלבדההרצאהבזמןבקורסהמשתלמיםהדיןלעורכי

.אחרפורוםבכל



חסיון עורך דין לקוח

:  קובע1961-א"תשכ, לחוק לשכת עורכי הדין90סעיף 

להםוישדיןעורךלביןלקוחביןשהוחלפוומסמכיםדברים"
,ללקוחהדיןעורךידיעלשניתןהמקצועילשירותענייניקשר

אוחקירה,משפטיהליךבכלהדיןעורךאותםיגלהלא
."חסינותםעלהלקוחויתראםמלבד,חיפוש



עורך דין לקוח–סודיות 

:  קובע1986-ו"תשמ, (אתיקה מקצועית)לכללי לשכת עורכי הדין 19כלל 

אולקוחבידילידיעתושיובאדברכלבסודישמורדיןעורך"
הלקוחהסכיםאםזולת,תפקידיומילויכדיתוך,מטעמו

,משפטיבהליךגילויעלחלהאינהזוהוראה;אחרתבמפורש
."לחוק90סעיףפיעלחסוישאינוחיפושאוחקירה



17/86ע"על-חיסיון

בראשלהבטיחבאוהוא,הואהלקוחשלחיסיונוהחיסיון
-עורךלביןהלקוחביןופתיחותכנותשליחסיםובראשונה

.הדין

,הדיןעורךשלהמקצועייםלשירותיולהיזקקהלקוחבבוא
מגלהשהואמסמכיםאופרטיםכימוראאוחששעליואין

ללאנגדוישמשו,בעניינוהטיפולאוההתייעצותבמהלך
.הסכמתו



חסיון חפצי  

(:18/1/10-ניתן ב)י "מ' מ נ"ישראל בעהיינץ8873/07פ"רע

.הלקוחשבחזקתמסמכיםעלגםחללקוח-ד"עוחסיון

לאש"ובימעמדתהאתשינתההמדינה.אישיולאחפציהינוהחסיון
.הגישהאימץ



מול מינוי מפרק–חסיון 

'נהבתולהבאייהמוסמכתהרשות11287-10-10(א"ת,שלום)ד"ח
:(2/5/2011-בניתן)המשפטבתיהנהלת

בקובעוהחברהשלד"מעומידעלקבלהחברהלמפרקאישרהמשפטבית
החסיוןעללוותררשאיוהואבחברההמשרהנושאיבנעלינכנסשהמפרק

.והמסמכיםהמידעכלאתלידיולהעבירהחברהשלד"עוחייבומשכך

גםאלאלחברהרקלאמתייחסהמידעכיהחברהשלד"עוטעןזהבמקרה
.החסיוןלעמודמוסיףלגביהםהחברהאתשהקימוהעלומיםללקוחותיו

.נדחתההטענה

http://www.colman.ac.il/research/research_institute/DavidWeinerCenterLawyers/Publications/Article/beak_client/Documents/10-10-11287_virgin_islands_v_israel_court_system.doc


לחסיון" סייגים"

:בירושליםהדין-עורכילשכתשלהמחוזיהוועד'נאשד-5160/04ע"על

לביןמשמעתייםבהליכיםתביעהמפנילהתגונןהדין-עורךשלזכותוביןבאיזון
ציבוריאינטרסשהינו,ללקוחהדין-עורךביןהחיסיוןשמירתשלהאינטרס

-שעורךהמידעמהוומנגד,הדין-לעורךמיוחסתאשמהאיזולבחוןיש,מובהק
הפגיעהמידתומהי,להגנתוהואורלוונטיחיוניאם,לחשוףמבקשהדין

.הדין-עורכיבקהילייתהציבורולאמוןללקוחחשיפתובעקבותשתיגרם

תגברלהתגונןהדין-עורךשלזכותושבהם,חריגיםשהםהגם,מקריםייתכנו
.(ב–א237)



הקביעות מבית הדין המשמעתי המחוזי בפרשת אשד

בין"חזיתנפתחת"כאשרכיקבעאשדבפרשתהמחוזיהמשמעתיהדין-בית
.החיסיוןכללימוגמשים,הדין-עורךלביןהלקוח

.הלקוחלביןבינושהיהמהעללדווח,הגנתולצורכי,רשאיהדין-עורך

הדברים,קרי.להגנתוונחוץשקול,מידתילהיותחייבזהבהקשרצעדכל
,והגנתוגירסתוהצגתלצורךשנדרשיםכאלהלהיותחייביםמוסרדין-שעורך

.כךלשםלמתחייבמעברהלקוחבאינטרסלפגועשלאלהישמרועליו



המשך-לחסיון " סייגים"

תנאימהווההדין-עורךשללהגנתוונחוץרלוונטיהמידעשלהיותו
.המידעשלחשיפתושקילתלצורךסף

אתהדין-עורךחשףשבההזמןבנקודתאםלבחוןהדין-ביתעל
נחוץשחשףהמידעכי,לסבוריסודלוהיהאו,סברהואהמידע
בעניינולפגועאוהלקוחאתלהכפישכדיבוואין,הגנתולצורך
.(ג–ב237)לצורךשלא



המשך-לחסיון " סייגים"

משוםבוישהמידעגילויאםהדין-עורךשלבלבוספקמקנןכאשר
האתיקהלוועדתיפנהאםיעשהטוב,החיסיוןחובתשלהפרה
התגובהבכתבהדבריםהצגתלענייןמראשעמדתהאתויבקש

.(ז237)

לאלתלונהבתגובתוהדין-לביתהמערערשמסרהמידעדנןבמקרה
הסודיותחובתאתהמערערהפרבכך.הגנתולצורךנחוץהיה

.(ג–ב238)לקוח-דין-עורךהחיסיוןואתעליוהמוטלת



המשך-לחסיון " סייגים"

:פלוניתבפרשתגםלובןלחסיון"הסייג"כילצייןיש

.770(4)מאד"פ,בישראלהדיןעורכילשכת'נפלונית17/86ע"על

מידעלחשוףיוכלדין-עורךשלפיוחריגאגבבאימרתהמשפט-ביתצייןשם
הדין-לעורךנחוץשגילויוככל,לבינוהלקוחביןשהוחלפולדבריםהמתייחס

נגדושננקטומשמעתייםבהליכיםתביעהמפניהתגוננותלצורך



העניינים והסוגיות שלגביהן אין חיסיון

לאהחסיוןכיאחתלאנפסקכבר,מוחלטחסיוןהואלקוח-ד"עושחסיוןהגם
או,פליליתעבירהלעבורכוונהרקעעלשנמסריםבדבריםשמדוברמקוםחל

מדוברלאכאשראופליליתלעבירהשותףעצמוהופךהדיןעורךכאשר
השופט'כבשלדינופסקראו-יהמקצועלשירותענייניקשרבעלבמידע
כינקבעיל'אברגבפרשת.ישראלמדינתנגדיל'אברג751/15פ"ברעשוהם

.גובההדיןשעורךהטרחהשכרסכוםועלמסחשבוניותעלחלאינוהחיסיון

חוזים,כגוןהדיןעורךשלעבודתותוצריעלחללאהחסיוןכילהוסיףיש
הפעולותעלהטיפולומהותהשירותסוגעל,לקוחותיוזהותעל,חתומים
ראו–עבורושערךמשפטיםמסמכיםלרבות,לקוחובשםד"עושעשה

.ישראלמדינת'נישראלי1529/83



לקוח לאחר מות הלקוח-חסיון עורך דין

(49מקצועיתאתיקה)לפיהברורהעמדההביעההארציתהאתיקהועדת
.הלקוחמותלאחרגםתוקפובמלואלחולממשיךהחיסון

מסרשהואוהמסמכיםהמידעלכלאוטומטיבאופןזכאיםאינםאדםשליורשיו
.הדיןלעורךבסודיות

.חוקמכוחחקירהבהליכיאותםלמסורחייבאינוהדיןעורך



המשך-לקוח לאחר מות הלקוח -ד"חסיון עו

:המנוחהלקוחשלרצונוקיוםבהליכימצויהסייג

באשרערךבעללהיותהדיןעורךשבידיהמידעעשוי,מאותגרתצוואהכאשר
.האחרוןרצונואתמבטאתהצוואההאםלקביעה

,מותולאחרחסוייםיישארושהמסמכיםרצהשהמנוחאינדיקציהשאיןככל
(37מקצועיתאתיקה12/10החלטה)ליורשיולהעבירםד"עוהרשאי



Pre Ruling–שאילתה 

:לחוק הלשכה. א60לפי סעיף 

שלמשמעתבעניינימקדימהדעתחוותלתתרשאיתהארציתהאתיקהועדת
.ומתמחיםדיןעורכי

שלמשמעתבעניינימקדימהדעתחוותלתתרשאיתמחוזיתאתיקהועדת
.אליוהנוגעבעניין,מחוזבאותוהרשוםדיןעורךשלפנייהלפידיןעורכי

האתיקהועדותכלאתתחייבהארציתהאתיקהועדתשלמקדימהדעתחוות
.המחוזיות



הנפקות המשפטית בדבר גילוי דעת

ועדת)107/15א"בבדד"פסהארציהמשמעתיהדיןביתנתן25.5.16ביום
להרשיעישלפיו(גרוסשמואלנגדוהמרכזאביבתלהמחוזיתהאתיקה

תוך,המחוזיתהאתיקהועדתשפרסמהדעתגיליעלבהסתמךהנקבל
.והדייניםהדיןעורכיציבוראתמחייבתהדעתגילויכיקביעה



פרשת שמואל גרוס107/16א "בד

:מדברי בית הדין המשמעתי הארצי בפרשת גרוס

:האתיקהועדתהנחיתמשקל"

לשכתלחוקא60בסעיףנמצאהאתיקהועדתהנחיותשלכוחהמקור....
עבירתתחשב,60עד53סעיףשלהפרהכיקובע61סעיף...הדיןעורכי

.משמעת

הדיןעורכיציבורוכלל,מחייבדעתבגילוימדובר,המערערתכדעתדעתנו
"בומחויבים,באתיקההמטפליםהלשכהשמוסדותובוודאי



חלק שני להרצאה

פרסומת



ועדת ייעוץ לענייני פרסומת

–א"התשס, (פרסומת)לכללי לשכת עורכי הדין ( ח)3מכוח כלל 
הוקמה בלשכה ועדת ייעוץ לענייני פרסומת שבראשה יושב  2001

.ראש ועדת האתיקה הארצית



מי ראשי לפנות אל ועדת הפרסומת

אישורלקבלכדי,הועדהאל,פרסםבטרם,לפנותרשאידיןעורךכל
כלליבתנאי,לפרסםמבקששהואהפרסומתעמידתבדברמראש

.הפרסומת

Pre–שאילתהבבחינתהינהשכזופניה Rulingמראשאישורלפונההמקנה
.(הלשכהלחוקא60סעיףגםראו)שאושרנוסחלפיעתידיפרסוםלתקינות



כרטיס ביקור

אסור–דיןעורךשלמגנטיביקורכרטיס

.13'מסוגיליון21'מסמקצועיתאתיקהגיליוןראו

היותשעצםחששיש,שנית.מניירעשוי,בעליואתהמכבד,ביקורשכרטיס,מקובל
,שלוש.הדיןעורךשליטתללאגם,אסורהפרסומתליצירתיוביל,ממוגנטהכרטיס
פרסוםמלוחכחלקדיןלעורךפרסומתעלהאוסרתהועדהשלהחלטהפורסמה

.מקרריםעללתליההמיועדמגנטי

.13מקצועיתאתיקהראו

.7מקצועיתאתיקהראו.איוראו/ולוגוהביקורלכרטיסלהוסיףאסור

http://www.israelbar.org.il/newspaper_innerData3.asp?pgId=46859&catId=60&path_catID=60&fatherId=46738
http://www.israelbar.org.il/newspaper_innerData3.asp?pgId=19395&catId=60&path_catID=60&fatherId=19384
http://www.israelbar.org.il/newspaper_innerData3.asp?pgId=19395&catId=60&path_catID=60&fatherId=19384
http://www.israelbar.org.il/newspaper_innerData3.asp?pgId=8025&catId=60&path_catID=60&fatherId=8012


עיסוק אחר וכרטיס ביקור

כפולביקורבכרטיסלהשתמשרשאיאינונוסףבעיסוקעוסקאשרדיןעורך
כרואהפרטיוהכרטיסשלהשניומהצדדיןכעורךפרטיואחדשמצד
.נפרדביקורבכרטיסלהשתמשישעיסוקלכל.אחרעיסוקוכלמתווך/חשבון

(ג)1סעיףלפיהנדרשתההפרדהלאורוזאתהביקורכרטיסיביןלאחדאין
הוועדההחלטת–39גיליוןגם'ר;33מקצועיתאתיקה)אחרעיסוקלכללי

.(אחרעיסוקלענייני

,2003-ג"התשס,(אחרעיסוק)הדיןעורכילשכתלכללי(ג)1לכללבהתאם
,כןכמו.ן"נדלמתווךגםד"עוההיותעובדתביקורכרטיסבאותולצייןאין

אוד"עוהיותובתוקףנכתבמכתבואםלצייןד"עוהצריך,מכתבעלבחתימה
.(פורסםטרם)ן"נדלכמתווך

http://www.israelbar.org.il/newspaper_innerData3.asp?pgId=88621&catId=60&path_catID=60&fatherId=88491
http://www.israelbar.org.il/newspaper_innerData3.asp?pgId=107618&catId=60&path_catID=60&fatherId=107502


כרטיס ביקור בתחום העיסוק האחר

להקדיםאדםרשאי,(ביטוחכסוכן,למשל)אחרעיסוקשלהביקורכרטיסעל
המכתביםנייראו/והביקורכרטיסעללצייןישאולם,ד"עוהתואראתלשמו

.(9מקצועיתאתיקה)משפטיבתפקידשלאהואשהעיסוק

http://www.israelbar.org.il/newspaper_innerData3.asp?pgId=12213&catId=60&path_catID=60&fatherId=12196


ג כרטיס ביקור"פרטים מותרים לציון ע

אתיקה)הדיןעורךשלהעיסוקתחומיאתלצייןניתןהביקורכרטיסגביעל•
.(33מקצועית

לכללי(4)ב3לכללבהתאםמגשרהתואראתביקורבכרטיסלרשוםניתן•
.(21מקצועיתאתיקה)הפרסומת

בדימוסשופטהדיןעורךשלהיותועובדתאתלצייןניתןלאהביקורכרטיסעל•
.(11מקצועיתאתיקה)

שימושלאפשרהחליטההמחוזיתהאתיקהועדת2017אפרילבחודשזאתעםיחד
.אותומסדיראחרדיןשכןבדימוסשופטבתואר

http://www.israelbar.org.il/newspaper_innerData3.asp?pgId=88621&catId=60&path_catID=60&fatherId=88491
http://www.israelbar.org.il/newspaper_innerData3.asp?pgId=46859&catId=60&path_catID=60&fatherId=46738
http://www.israelbar.org.il/newspaper_innerData3.asp?pgId=15845&catId=60&path_catID=60&fatherId=15831


לוגו וסמליל

אוהמכתביםניירגביעלהדיןעורכילשכתבסמלשימושלעשותדיןלעורךאסור
הדיןעורכיללשכתורקאךמותרהלשכהבסמלהשימוש.שלוהביקורכרטיס

.(16מקצועיתאתיקה)

(15.10.09פרסומתועדת)פטישאוצדקמאזנישלבאיורשימושאיסור

סמלבכלשימושאילאכיפתפועלתוהמרכזאביבתך–המחוזיתהאתיקהועדת)
.(הלשכהסמלרקולאמאזניםהכולל

.המשפחהושםהפרטיהשםמאותיותהמורכבלוגומותרבפרסוםלכלולמותר

http://www.israelbar.org.il/newspaper_innerData3.asp?pgId=31376&catId=60&path_catID=60&fatherId=31297


נייר מכתבים

שלשמואתגםזהובכללהמשרדשלהמכתביםבניירמתמחיםשלשמותלכלולאסור•
.דיןכעורךהוסמךטרםאךהתמחותואתשסייםמי

לשכתחברישהםדיןעורכישלשמותרקלרשוםניתןהמשרדשלהמכתביםניירעל•
לשכתחברשאינוזרדיןעורךשלשםלרשוםניתןלא,לפיכך.בישראלהדיןעורכי
.בישראלהדיןעורכי

לשכתחברישהםדיןעורכירקכיועץלרשוםניתןדיןעורכימשרדשלהמכתביםניירעל•
.בישראלהדיןעורכי

גםדיןעורךהיותודבראתלצייןישראלידיןעורךרשאיהמשרדשלהמכתביםניירעל•
.הפרסומתלכללי(6()ב)3כלללפיוזאת,אחרתבמדינה



המשך-נייר מכתבים 

בניהםישאשרדיןעורכישלשמותיכלולדיןעורכימשרדשלמכתביםנייר•
.במשרדאמתיתמקצועיתשותפות

עורכישמותרישוםעשויבמשרדאמתיתמקצועיתבשותפותמדוברלאכאשר
או/והדיןמעורכימישלהלקוחותלהטעייתלגרוםמכתביםנייראותועלהדין

.כלשהושלישיצדאו/ופוטנציאלייםלקוחות

שכן,חדשלקוחקליטתבמועדעניינייםלניגודלגרוםזהמצבעלולכןכמו
.אוטונומיםראשיםבעל"המשרד"



Advocate, Lawyer, Attorney at law

.האנגליתבשפהד"עוהתוארבציוןמחייבתהנחיהאיןכיום•

:כגוןבאנגליתכינויבכללהשתמשניתןמשכך

Advocate, Lawyer, Attorney at law

בשפהד"עוכישקבעמפורשאתיקהכללהיה1986שנתעדכייצוין
.בוטלהזוהוראהכאמור,Advocateיקראהאנגלית



שילוט

מגבלהאיןהפרסומתשבכלליהגם:הדיןעורכימשרדבחזיתשלט•
למשרד4*2בגודלשלטכיקבעההפרסומתועדת,שלטגודלעלמפורשת

וכבודהדיןעריכתמקצועאתהולםובלתיחריגגודלמהווה,דיןעורכי
.המקצוע

לחוקולהתאימםהפרסומתכלליאתלתקןושוקלתשקלההפרסומתועדת)
(הנוטריונים

נוטריוןשלהשלטמידותקובעהנוטריוניםלחוק27סעיף:נוטריונים•
.30*25בגודל



המשך-שילוט 

יהיהשהשלטממליצים.צבעוניתלא,הולמתבתאורההשלטאתלהאירניתן•
.אחידבצבעבאותיות

ניתןמשרדשלט.לבנייןחיצוניעמודעלהמשרדשלטאתלתלותניתןלא•
.המשרדנמצאבוהבנייןבקירלתלות

.עצמובבנייןזאתאךהכוונהשלטימספרלשים,יותריעילההכוונהלצורך,ניתן•
.(8'עמ7מקצועיתאתיקה-בשפורסמההחלטהגםראו)

המצוייםשלטיםכדוגמת,חוצותשלטבבחינתשהינוחיצונישלטלתלותאין•
.'וכדרחובותבצמתי



(מרשתת)פרסום באינטרנט 

לעורכישוניםשירותיםמקווניםאתריםמציעיםבהתופעהפשטהבמרשתת
פוטנציאלייםכלקוחותלאתרהפוניםהכוונתשלשירותיםזהובכלל,דין

.פנייהכלעבורתשלוםתמורת

שהופנהללקוחמשפטייםשירותיםמתןדיןעורךעלאוסר(א)ב11סעיף
למטרתהפועל(ד"עוחברתאוד"עושותפות,ד"עושאינו)מגורםאליו
.משפטייםשירותיםמתןברביםמפרסםזוולמטרהרווח

תשלוםעלמבוססתהדיןעורךוביןהאתרביןשההתקשרותככל,דנןבמקרה
מיאו/והאתרמתוגמלבהאחרתשיטהכלאו/ומהאתרלקוחהפנייתכלבגין

ומהווההאמורהכללשלהפרהמהווההדברהרי,הפנייהאותהבגיןמטעמו
.הדיןעורךשלמשמעתעבירת



המשך-פרסום באינטרנט 

:ולידיםמכירותמקדמי,באתריםשימוש

במתןלראותניתן,1961-א"תשכ,הדיןעורכילשכתלחוק56סעיףבסיסעל
שידולמשוםאףאליוהלקוחותהפנייתלאופןהדיןעורךמצדהרשאה

.אחרבאמצעות



דואר אלקטרוני  –פרסומת 

אלקטרוניבדוארהדיןעורךמטעםפרסומיחומרלשלוחמוחלטאיסורחל
.אקראייםלנמענים

שוניםבתחומים"זכויותמדריך"להזמנתאקראיתפניהאיסורחלזהבכלל
.הפונהד"עוהעםקשרליצורהנמעןיכולבמדריךהעיוןרקעועל

(56אתיקה מקצועית )



סייגים בפרסום

זהובכלל.דיןלעורכיהמותרתפרסומתצורתבכלאסורמחיריםפרסום•
.במרשתתגםאסור

"רבותהצלחות","המובילהמשרד":כדוגמתמשבחאו/ומהללמללצירוף•
.'וכד

,"מיוחדתהנחה","תקדיםחסרמחיר":כדוגמתבביטוייםשימוש•
הם,ממליציםבקטגורייתהופעהאוב"וכיו"מוגבללזמןמבצע","מבצע"

גםאסוריםזהובכלל.מותרתפרסומתצורתבכלאסוריםפרסומיםבגדר
.במרשתת



המשך-סייגים בפרסום 

לבעיותיךיש,שתדעחשוב?בחובותהסתבכת":במודעההמילים•
כלליפיעללמותרתואםשאינומשפטהנו,"וחוקייםמקצועייםפתרונות

.הפרסומת

במודעהלפרסםניתןאותםתכניםשלסגורהרשימהקובעיםהפרסומתכללי
ניתן.אסורהנוהכלליםאתהסותרתוכןכל.לכללים(ב)3בסעיףכאמורוזאת

.לכךמעברלאאךלפועלהוצאהדיני:למשלכמו,עיסוקתחומילרשום



המשך-סייגים בפרסום 

.ט פרסום באתר"איסור ציון תעריפי שכ

(500₪מבצע עריכת צוואה –לדוגמה )

ד או ביחס לשירות משפטי  "לפגישה עם עו" קופונים"על פרסום המציע איסור 
(45אתיקה מקצועית )



העבירות העולות מהפרת כללי הפרסום

הדיןעורכילשכתלכללי3כללפיעל,אסורהפרסומתעשייתשלעבירות•
עורכילשכתלחוק(2)61-ו(1)55,61וסעיפים2000-א"תשכ(פרסומת)

.1961-א"תשכהדין

-ו58סעיפיםפיעל,דיןעורךשאינומיעםושותפותשיתוףשלעבירות•
.1961-א"תשכהדיןעורכילשכתלחוק(1)61

,באמצעותופרסומתועשייתאחרבאמצעותלקוחותשידולשלעבירות•
.1961-א"תשכהדיןעורכילשכתלחוק(1)61-ו55,56סעיפיםפיעל



המשך-העבירות העולות מהפרת כללי הפרסום 

סעיפיםפיעל,הדיןעריכתהמקצועבכבודהפוגעיםמעשיםשלעבירות•
.1961-א"תשכהדיןעורכילשכתלחוק(1)61-ו53

פיעל,הדיןעריכתהמקצועאתהולמתשאיננההתנהגותשלעבירות•
.1961-א"תשכהדיןעורכילשכתלחוק(3)61סעיף



מראי מקום

.1961-א"תשכ, חוק לשכת עורכי הדין•

.1986-ו"תשמ, (אתיקה מקצועית)כללי לשכת עורכי הדין •

.  2001–א"התשס, (פרסומת)כללי לשכת עורכי הדין •

2003-ג"התשס, (עיסוק אחר)כללי לשכת עורכי הדין •

.ועדת האתיקה הארצית–' אתיקה מקצועית'•

(.תל אביב והמרכז)ועדת האתיקה המחוזית –' עט ואתיקה'•

.שליד ועדת האתיקה הארצית–ועדת פרסומת •

(.המפורסמים באתר הלשכה והמחוזות)גילויי דעת מטעם ועדות האתיקה •


