
 

 12מתוך  1עמוד 

 1.002נוהל מס'  ועדת האתיקה המחוזית נהלי

 06.06.2019 :פרסום תאריך

 

 על עבירות משמעתובמידע  פניותטיפול ב

 

 

 

 על עבירות משמעתובמידע  פניותנוהל טיפול ב

 

 

 כללי .א

, לרבות באמצעות "(הוועדה)להלן: " נוהל זה מפרט את אופן הטיפול של ועדת האתיקה המחוזית .1

 על עבירות משמעת שהגיע שלא בדרך תלונה.במידע המוגשות אליה וכן בפניות עדה, ופרקליט הו

  -בנוהל זה  .2

הוועדה כמובנו בסעיף ב"כ ועדה, פרקליט הוועדה, הוחבר  "בעל תפקיד במערך המשמעת"

)להלן:  1961-לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א אסיפ 63

לפי יט הוועדה , חבר לשכה המסייע לעבודת פרקל"(החוק"

 . מחוזיה משמעתיהדין הג)ד( לחוק וכן חבר בית 18סעיף 

 היה, תלונה או ידיעה על עבירת משמעת שהגיעיטיפול בפנ "הליך בירור"

תלונה, לפי כללי לשכת עורכי הדין )סדרי הדין של שלא בדרך 

 .2015-בבתי הדין המשמעתיים(, התשע"ה

)ב( לכללי לשכת 4לתגובת נילון לפי כלל העברת תלונה  "מענה סטטוטורי"

-עורכי הדין )סדרי הדין בבתי הדין המשמעתיים(, התשע"ה

2015. 

 ג לחוק.18כהגדרתו בסעיף  "פרקליט הוועדה"

 "כמתלונן או מוסר מידע, נילון ובב"כ מתלונן או מוסר מידע,  "צדדים לטיפול"

 נילון.

 לחוק. 63בסעיף כהגדרתה  "קובלנה"

בכללי לשכת עורכי הדין )סדרי הדין בבתי הדין כהגדרתה  "תלונה"

 .2015-המשמעתיים(, התשע"ה
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 על עבירות משמעתומידע  טיפול בפניות .ב

לכללי לשכת עורכי הדין )סדרי הדין בבתי שבתוספת  1הערוך לפי טופס בנוסח תוגש  פנייה לוועדה .3

מצורף כנספח ; העתק הטופס "(טופס הגשת תלונה)להלן: " 2015-תשע"הההדין המשמעתיים(, 

 מחוז וכן במשרדי המחוז.הלנוהל זה ויעמוד לרשות הציבור באתר האינטרנט של א' 

 הטופס לצורך עריכתולא נערכה הפנייה על גבי טופס הגשת תלונה, היא תוחזר למתלונן בלוויית  .4

או עורך  ,כתנאי להמשך הטיפול, אלא אם החליט פרקליט הוועדה והשלמת הפרטים הנדרשים בו

המתלונן מעריכת טופס הגשת את "(, לפטור המוסמךהסמיכו לכך )להלן: "הוועדה דין שפרקליט 

 תלונה. 

מחוז יועבר החבר רשום כ שאינוטופס הגשת תלונה שהתקבל במזכירות הוועדה ביחס לעורך דין  .5

 ותישלח למתלונן הודעה על כך. ,בו רשום עורך הדיןהמחוזית במחוז למזכירות ועדת האתיקה 

יה ביחס לעורך יפנהעבירה לטיפול הוועדה  ועדת האתיקה הארציתבמידה שועל אף האמור לעיל,  .6

תטפל בה פי בקשת ועדת אתיקה מחוזית אחרת או לבקשתה שלה, -עלדין הרשום במחוז אחר, 

יה, כמו גם יהחלטת הוועדה בפנ ;תנהל את הקובלנה - בכל שלביה, ואם תוגש בה קובלנההוועדה 

, יובאו לידיעת ועדת האתיקה הנילון נקטו ביחס לעורך הדיןייתוצאות ההליכים המשמעתיים ככל ש

 המחוזית האחרת ו/או ועדת האתיקה הארצית, לפי העניין.

 אינולמספר עורכי דין, שלפחות אחד מהם ירות הוועדה ביחס טופס הגשת תלונה שהתקבל במזכ .7

לצורך קבלת בו רשום אותו עורך דין במחוז ועדת האתיקה יובא לידיעת  ,מחוזכחבר הרשום 

 יה.יבדבר זהות הוועדה המחוזית שתטפל בפנמוסכמת החלטה 

שהתקבל מידע ו ה שקיבלה פטור מעריכת טופס תלונהיטופס הגשת תלונה ערוך בשלמות, פני .8

יה ביחס לעורך יוכן פנ ,מחוזהביחס לעורך דין הרשום כחבר  , הכלשלא בדרך של הגשת תלונה

, יירשם במאגר הממוחשב של הוועדה, יינתן לו דין הרשום במחוז אחר שקיבלה הוועדה לטיפולּה

 מספר סידורי ויועבר לפרקליט הוועדה או המוסמך להתחלת הליך הבירור.

 וועדת האתיקה הארצית:לטיפול ההאמור לעיל, במקרים הבאים יועבר על אף  .9

הוא עובד המחוז, חבר ועד המחוז או בעל  םשאחד הצדדים לטיפול בהמידע ה או יפני .א

  ;תפקיד במערך המשמעת

שחברותו בלשכה הושעתה, המתייחסת הרשום במחוז בקשר לעורך דין מידע ה או יפני .ב

 תקופת ההשעיה;בלמעשים שנעשו 

 ,או עניין ציבורי ,בשל חשיבות מיוחדתר שהרשום במחוז אבקשר לעורך דין מידע ה או יפני .ג

לטיפול  ועדת האתיקה הארצית להעבירּהיו"ר הוועדה לאחר התייעצות עם "ר החליט יו

 ועדת האתיקה הארצית. 
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 הליך הבירור .ג

מעוררים שאלה בתחום אכן  המידעיה או יאם הפנ ,או המוסמך ,יבחן פרקליט הוועדה עם קבלתה .10

הודעה ; סגירת התיקוהליך הבירור סיום שאם לא כן יורה פרקליט הוועדה על  ,האתיקה המקצועית

ישלח לנילון בצירוף טופס הגשת יוהעתק ממנה , המידעתועבר למתלונן או למוסר כך על מנומקת 

 .המידעהתלונה או תוכן 

שאלה בתחום האתיקה המקצועית על פניה  ה מעוררתיכי הפני ,או המוסמך ,מצא פרקליט הוועדה .11

ידיעה על עבירת שאלה בתחום האתיקה )להלן: "על פניו "(, או כי המידע מעורר תלונה)להלן: "

יבחן אם יש מקום לדרוש מהמתלונן או מוסר המידע פרטים נוספים ו/או הגשת תצהיר  - "(משמעת

בהתאם להוראות וזאת  ,עבירת משמעתראיות לאימות פרטי התלונה או הידיעה על ו/או הגשת 

 .  2015-לכללי לשכת עורכי הדין )סדרי הדין בבתי הדין המשמעתיים(, התשע"ה 6כלל 

פי שיקול -עלוכן  ,בתצהיר יתבקש בכל אחד מהמקרים הבאיםאו הידיעה אימות פרטי התלונה  .12

 דעתו של פרקליט הוועדה או המוסמך:

 ד;שבו עורך הדין הנילון מייצג את הצד שכנגידי צד להליך -כאשר התלונה הוגשה על .א

כאשר במהלך חמש השנים שקדמו להגשת התלונה הוגשו על ידי המתלונן פניות נוספות  .ב

 ;נגד עורכי דין אחרים

 ;ידי המתלונן-הוגשה כבר בעבר על ,או תלונה נגד אותו עורך דין ,כאשר תלונה באותו עניין .ג

לון הליך משפטי בעניין שבקשר אליו הוגשה כאשר מתנהל בין המתלונן לעורך הדין הני .ד

 התלונה.

או צירוף ראיות ו/אשר נדרש להשלמת פרטים, אימות פרטי תלונתו בתצהיר  ידיעהמתלונן או מוסר  .13

; יופסק הליך הבירור והתיק ייסגר בהחלטת פרקליט הוועדה -פרק הזמן שהוקצב לכך בולא עשה כן 

 ישלח לנילון בצירוף חומר הבירור.יוהעתק ממנה הידיעה תועבר למתלונן או למוסר כך הודעה על 

או צירוף הראיות בחלוף פרק הזמן ו/התקבלו השלמת הפרטים, אימות פרטי התלונה בתצהיר  .14

 יימשך הליך הבירור באישור פרקליט הוועדה או המוסמך. - שהוקצב לכך

ל בסיס חומרי הבירור או הראיות, ימשיך הליך הבירור עו/עם קבלת הפרטים הנוספים, התצהיר  .15

 שהצטברו.

מצא  פרקליט הוועדה או המוסמך כי התלונה או הידיעה על עבירת משמעת בצירוף חומרי הבירור  .16

או כי נסיבות העניין בכללותן אינן מתאימות לנקיטת  ,נעדרים ראיות מספיקות לביסוס האמור בה

בירת המשמעת תיגנז על הסף והתלונה או הידיעה על עהליכים משמעתיים, יופסק הליך הבירור 

  .פרקליט הוועדהבהוראות 
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כי אין בכוונתו ועם אישורו הוועדה,  יו"רתימסר לכאמור על הוראה לגניזה על הסף מנומקת הודעה  .17

והעתק ממנה יישלח הידיעה למתלונן או למוסר היא תועבר  - להביא את העניין להכרעת הוועדה

 .בצירוף חומר הבירורלנילון 

הבירור  יכי התלונה או הידיעה על עבירת משמעת בצירוף חומר ,או המוסמך ,פרקליט הוועדהמצא  .18

ממועד ימים  30הנילון בתוך לתגובת אלו יועברו  - מצדיקים קבלת מענה סטטוטורי ושהצטבר

 פרק זמן ארוך יותר כפי שיקבע פרקליט הוועדה או המוסמך.בתוך או קבלתם, 

 ,מתן מענה סטטוטורילמוסמך רשאים, לפי בקשת הנילון, להאריך המועד הועדה או ופרקליט ה .19

 ארכה אחת אלא באישור פרקליט הוועדה.יותר מובלבד שלא תינתן 

 במסגרת הדרישה למענה סטטוטורי יובהר לנילון כי: .20

 ;ניתן יהיה לעשות שימוש בתגובתו כראיה נגדו במסגרת הדיון בקובלנה, ככל שתוגש .א

תהיה הוועדה רשאית להגיש נגדו קובלנה אף בהיעדר  ,סטטוטורי מצדו אם לא יינתן מענה .ב

 ;מענה סטטוטורי

 אי מענה לדרישת הוועדה כשלעצמו עלול להקים עבירה אתית עצמאית. .ג

בה של עורך הדין הנילון לידיעת המתלונן ויתאפשר לו להשיב לאמור ה תובא תגובתו עם קבלת .21

, בין מיוזמתו תר כפי שיקבע פרקליט הוועדה או המוסמךפרק זמן ארוך יובתוך או , ימים 30בתוך 

 . ובין לבקשת המתלונן

במסגרת זו יובהר למתלונן כי אם יבחר שלא להשיב לתגובה בתוך פרק הזמן שהוקצב לכך, תהיה 

 רשאית הוועדה להחליט בעניין על סמך המסמכים הנמצאים ברשותה.

בחלוף המועד שהוקצב לקבלת המענה הסטטוטורי ו/או לתשובת המתלונן, לפי המתאים, יועברו  .22

אותה יביא  ,לפרקליט הוועדה או למוסמך לשם הכנת חוות דעתחומרי הבירור שהצטברו בתיק 

 ג)ב( לחוק.18כאמור בסעיף  ,פרקליט הוועדה בפני הוועדה בצירוף המלצתו

 תהליך ההכרעה בוועדה .ד

פרקליט הוועדה  .והם יתנהלו בדלתיים סגורות הוועדה הם דיונים פנימיים אשר תכנם חסוידיוני  .23

, כמו גם רשימת הנוכחים או מי מטעמו יערוך רישום תמציתי של נושאי הדיון והחלטות הוועדה

 ."(הפרוטוקול)להלן: " ולהצביע בישיבה והדיונים בהם נמנעו מלהשתתף

ועדה לעיין בעברו המשמעתי של הנילון, לרבות בתלונות שנגנזו והת לצורך קבלת החלטה רשאי .24

 ועדות האתיקה של לשכת עורכי הדין.ושקיבל בעבר בכל אחת מו/או אזהרות כנגדו ובהערות 
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במקרה שבו העובדות המהוות את העבירה אירעו עשר שנים או יותר לפני המועד שבו התקבלה  .25

ועדה תידרש לשאלת חלוף ובהמלצתו וההוועדה ליט , יציין זאת פרקהידיעה בוועדההתלונה או 

על העמדה לדין, תירשם בפרוטוקול התייחסות הוועדה אם תחליט  ;הזמן האמור במסגרת שיקוליה

 יועברו בכתב לנילון ולמתלונן. ומפורשת לנימוקי הוועדה ואל

פיקות על אף שנאספו ראיות המס ,ועדה לגנוז תלונה או ידיעה על עבירת משמעתוהחליטה ה .26

מהטעם שנסיבות העניין בכללותן אינן מתאימות לנקיטת הליכים  ,לכאורה להעמדה לדין

 . ב' לנוהל זה הגניזה לנילון אזהרה לפי הנוסח שבנספחלהודעת היא רשאית לצרף  -משמעתיים 

, יובאו על גניזה בצירוף אזהרהמשמעתי כנגד הנילון, או נקיטת הליך על פרקליט הוועדה המלצות  .27

 לדיון במליאת הוועדה.

 . למתלונן ולנילוןתועבר הודעה על החלטת הוועדה  .28

מעילות הגניזה או יותר תכלול אחת או ידיעה על עבירת משמעת הודעה בדבר גניזת תלונה  .29

  :, וכן יצוין בה כי למתלונן האפשרות לפנות לקובל נוסףלפי העניין והיקף הטענות, המפורטות להלן

  העדר עבירה אתית; .א

  עדר ראיות מספיקות;ה .ב

 נסיבות העניין בכללותן אינן מתאימות לנקיטת הליכים משמעתיים. .ג

עדה לבית וועדה קובלנה בשם הוויגיש פרקליט ה ,נילוןהועדה על העמדתו לדין של והחליטה ה .30

 בו הוא רשום. במחוז הדין המשמעתי 

יודיע , אתיקה אחרתחבר המועצה הארצית או חבר ועדת של לדין העמדתו  לעעדה והחליטה הו .31

 המוסד שבו מכהן הנילון.יו"ר על כך פרקליט הוועדה ל

מצא הם מקרים בבאלא  עדה לא תידרש לעיון חוזר בהחלטתההוו .הוועדה הנה סופיתהחלטת  .32

שינוי נסיבות מהותי הנובע נוכח , לוועדה לשנות מהמלצתו המקוריתכי יש מקום  ליט הוועדהקפר

 .בפני הוועדה לכתחילהמיתן היה להביאן לא נאשר מראיות חדשות שהתגלו ו

 לתמיכה בעובדות.ת תצהיר יבלוויתוגש לפרקליט הוועדה כאמור לעיון חוזר בקשה 

 וראות נוספותה .ה

 - ה או מידעיבניגוד עניינים המונע ממנו לברר פנינתון עדה כי יש חשש שהוא וראה פרקליט הו .33

יו"ר נות אישור פרקליט הוועדה יובאו לאישור וטעהוהחלטות  ,מוסמךהבאמצעות ההליך יטופל 

 ועדה.וה
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 נספח א' - טופס הגשת תלונה 
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 12מתוך  10עמוד 

  



 

 1.002נוהל מס'  נהלי ועדת האתיקה המחוזית

 
 

 12מתוך  11עמוד 

  



 

 1.002נוהל מס'  נהלי ועדת האתיקה המחוזית

 
 

 12מתוך  12עמוד 

 נוסח אזהרה -ב'  ספחנ

 

אולם למרות זאת  ,הרינו להודיעך כי נאספו בתיק זה ראיות המספיקות לכאורה להעמדתך לדין משמעתי

 ובמכלול נסיבות העניין הוחלט לסגור את התיק נגדך מבלי להגיש קובלנה.

ולהזהירך כי אם יתקבלו תלונות נוספות או יעלו חשדות  ,הננו להתריע בפניך מפני חזרה על מעשים דומים

שדות, הדבר עלול להביא להעמדתך לדין בגין אותם ח - בקשר לעניינים דומים דנוספים נגדך בעתי

ועדה תהיה רשאית אף לשקול את פתיחת התיק הנוכחי מחדש ולבחון אפשרות העמדתך לדין ווה

 משמעתי גם בתיק זה.


