
  

  
  1 2003 –ג "התשס, )עיסוק אחר(כללי לשכת עורכי הדי� 

  
 באישור שר 1961 –א "התשכ,  לחוק לשכת עורכי הדי�109 �ו) ב(60בתוק סמכותה לפי סעיפי� 

מתקינה המועצה הארצית של לשכת , המשפטי� ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת
  :עורכי הדי� כללי� אלה

  
  עיסוק אחר. 1
  
   �$ די� העוסק בעיסוק אחר נוס על עיסוקו כעור$ די� עור) א(

ולא יטפל , לא יטפל במסגרת עיסוקו האחר בעני� שהוא מטפל או טיפל בו כעור$ די� )1(
  ;כעור$ די� בעני� שהוא מטפל או טיפל בו במסגרת עיסוקו האחר

 �לא יטפל )2(
, יי�א� עלולי� להתק, במסגרת עיסוקו האחר במי שהוא מטפל בו כעור$ די�) א(

  ;יחסי תלות של אותו אד� בו, במסגרת העיסוק האחר 
במסגרת העיסוק , א� מתקיימי�, כעור$ די� במי שקשור עמו במסגרת עיסוקו האחר) ב(

  .של אותו אד�, יחסי כפיפות לו או  תלות בו , האחר
   

רשאית , שבראשות יושב ראש ועדת האתיקה שליד הועד המרכזי , ועדה מיוחדת בלשכה) ב(
א� , )2)(א(או באד� כאמור בסעי קט� ) 1)(א(תיר לעור$ די� לטפל בעני� כאמור בסעי קט� לה

  .מצאה כי אי� בכ$ כדי ליצור ניגוד עניני� בי� עיסוקו כעור$ די� לבי� העיסוק האחר
  
יפריד הפרדה מוחלטת את , עור$ די� העוסק בעיסוק אחר נוס על עיסוקו כעור$ די�) ג(

ניהול החשבונות של עיסוקו כעור$ די� מאלה של עיסוקו האחר ויתייק� המידע ו, המסמכי�
  .בנפרד

  
כפעולות במסגרת עיסוק , 1976 –ו "התשל, לעני� סעי זה לא יראו פעולות לפי חוק הנוטריוני�) ד(

  .אחר
  
2 .�  שמירת הדיני
  

  .כללי� אלה באי� להוסי על הוראות כל די� אחר ולא לגרוע מה�
  
  ביטול. 3
  

  בטל–א 11סעי , 1986 –ו "התשמ, )אתיקה מקצועית(י לשכת עורכי הדי� בכלל  )א(
 �בטלי�  )ב(

  1971 –א "התשל, )איסור עיסוק בתיוו$(כללי לשכת עורכי הדי�  )1(

, )עיסוקי� שאינ� הולמי� את מקצוע עריכת הדי�(כללי לשכת עורכי הדי�  )2(
 ;1987 –ו "התשמ

  2001 �  ב"התשס, )עיסוק מותר במסחר(כללי לשכת עורכי הדי�  )3(
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   11/05/03הכללי� פורסמו ביו� 
          


