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אין איסור כללי על עורכי , אמנם ,ראשית. ד עובדיה"עואבחן את הסוגיות האתיות העולות מהתנהגותו של 

אך כללי האתיקה חלים גם במסגרת זו , שלא במסגרת תפקידם המשפטי ,דין להופיע בתכניות טלוויזיה

שתתפות היא כי מטרת הה, כאשר ברור (.33.10.3011, 55 אתיקה מקצועית, 163111' ראה החלטה מס)

לחוק לשכת ( א)44סעיף )השתתפות בתכנית ריאליטי מנוגדת לאיסור פרסומת לעיסוקו , קידום משרדו

, 3001-א"התשס, (פרסומת)כת עורכי הדין של לכללי 3ולכלל  (החוק: להלן: 1661-א"התשכ, עורכי הדין

תוך הלך רוח , ה תושגבידיעה שהמטרה האסורדי . המפרט מהי פרסומת מותרת, (כללי הפרסומת: להלן)

( 3)ד מח "פ, ישראל נגד הועד המחוזי 4655163ע "על) ..."לא איכפתיות אם הדברים יפורסמו אם לאו"של 

 .שכוונה ספציפית מקיימת העבירה, קל וחומר(. לחוק( א)61סעיף )עבירה משמעתית , כדי לקבוע, (435, 435

לכללי לשכת  3שבכלל , הוראת היסוד]כי עצם ההשתתפות בתכנית פוגעת בכבוד המקצוע , ניתן לטעון

האקט , מעבר לכך[. לחוק 43וסעיף ( כללי האתיקה: להלן), 1656-ו"התשמ, (אתיקה מקצועית)עורכי הדין 

אדם בכלל ואת המבזה את כבודו של ה, הוא פעולה בידורית, תוך ביצוע משימות, של עמידה על רגל אחת

פעולה זו אינה הולמת את מקצוע עריכת (. לחוק 43לכללי האתיקה וסעיף  3כלל )כבוד המקצוע בפרט 

 6154ע "ראה גם על) לחוק( 3)61סעיף )וה עבירת משמעת עורכי הדין ומהובפוגעת באמון הציבורי , הדין

 "(.הולם המקצוע"ניין פרשנות לע, 305, (10.03.1656, פורסם בנבו) 304( 1)מ, הועד המחוזי נגד דגן

אך דברי השבח העצמי  ,(לכללי הפרסומת 1כלל )עורך דין  אמנם מותר לציין את דבר היות אדם, שנית

ד "עו 13156ע "עלגם  ראה. שאסורים הם גם בעל פה, קל וחומרמ, ניתן לטעוןו( שם, 4כלל )בכתב  םאסורי

כי , (כתוארו דאז)שם קבע השופט ברק  ,(550, 535( 5) ד מא"פ) אביב יפו-חוטר ישי נגד הועד המחוזי בתל

מכלל הן . אינה עשיית פרסומת, אלא מסירת מידע ענייני, שאין בה השתבחות עצמית, הופעה בתקשורת

שאינה , ו במסגרת צילומי התכנית ולא בשיחהרשדברים אלו נאמ, יש להוסיף, על כך .אתה שומע לאו

לכללי הפרסומת אינו מתיר  3כלל )ורה שהופך אותם לפרסומת אסמה , אנשים לאדם או קבוצת מוקלטת

 (. פרסום בתכנית טלוויזיה

ובחובת ( לחוק 45סעיף )של תיקים פוגעת בחובת הנאמנות כלפי הלקוח " פיקנטריה"שיתוף ב, שלישית

, כי מדובר בפרטים, כלפי הלקוח והרי ברור( לכללי האתיקה 16כלל )המוטלת על עורך דין , הסודיות

כי אין חשיבות לשאלה האם הדברים קשורים , חשוב לציין. ד תוך כדי מילוי תפקידו"שהובאו לידיעת עוה

כפוף לשמירת , מילוי תקפידוד ללקוחו תוך כדי "כל דבר שנאמר בין עוה: עניינית לשירות המקצועי

ד לא ייתן "שעוה ראוי, אף אם המידע ידוע למשתתפי התכנית וגם לציבור בכלל, לא זאת בלבד. סודיות

לא מתקיימת , כי יפורסמו פרטים אלו, כי אם הסכימו לקוחותיו במפורש, יש לציין .אישור בפומבי לדברים

  . עבירה משמעתית

 ,לייצגה מהווים שידולד בשיחה בין ציפי לשאול תוך כדי הצעה "התערבותו האקטיבית של עוה, רביעית

ואל לו לפרקליט לחפש את , שעל הלקוח לחפש את פרקליטו"...הכלל הוא . לחוק 46האסור לפי סעיף 

ואילו כאן מדובר בפעולה ( 530, 535( 1)ד כח "פ, ד המאירי נגד הועד המחוזי"עו 3153ע "על..." )לקוחו

בשידול השליטה נתונה בידי עורך ...ותה אישית ופונה ישירות אל האדםמתאפיינת בהיהמתאפיינת "...

אתיקה , "שידול כאמצעי פסול להשגת עבודה" -דבר העורכת, גוטמן-ר לימור זר"ד" )הדין יוזם השיחה

 :המנוגדת לחובת הנאמנות ללקוח בדברים, הבטחת שווא, על כך יש להוסיף(. 01.11.3003, 5 מקצועית

 ".ותף ולדירת המגורים כולהלמחצית מהרכוש המש היא זכאיתעושה רושם כי "

ד להשיב בשלילה "היה על עוה, משכר הטרחה 30%-טרנט בתמורה לעל הצעת ציפי לבנות אתר אינ

. בניגוד לאחוז מנושא העניין, כיוון שאחוז משכר טרחה אסור, לכללי האתיקה( א)6והסכמתו מנוגדת לכלל 

ופגיעה ( לחוק 45סעיף )ד לשאולי מהווה עבירה על חובת הנאמנות "תשובתו של עוה, לסיום מקרה ציפי



בו נרקמו , מ בין הצדדים כמצב"ייתכן וניתן לראות במו(. לכללי האתיקה 16כלל )יות הסוד בחובת שמירת

 (.לכללי האתיקה 3(ב)כלל )לקוח ולכן מקום קבלת הלקוח אינו הולם את כבוד המקצוע  -ד"יחסי עו

 כלל)ואף פוגעת בכבוד המקצוע ( לכללי הפרסומת 3כלל )תליית מודעות בבתי עלמין אינה מותרת , חמישית

שתהיה , קל וחומר. בבתי חולים" ימכור מרכולתו"ד ש"רת חמורה תישמע כלפי עווקבי(. לכללי האתיקה 3

ד נהג להציע שירותיו אחת "כי עוה, העובדה. זו פגיעה חמורה בכבוד המקצוע להציע שירותיו בבתי עלמין

 .רכאמו, ופגיעה בכבוד המקצוע( לחוק 46סעיף )מהווה שידול , לשבוע בבתי העלמין

לכללי הפרסומת מפרט אלו ( ד)3כלל , ברכת חג שמח וכשר נראית לא מזיקה, על אף שעל פניו, שישית

אתיקה מקצועית ראה גם התייחסות לסוגיה ב)פרטים יכללו בפרסומת בעיתונות וכיתוב כאמור אינו מותר 

 (.מדובר בפרסום אסור -(36.01.3014) 46

פירוט עורכי הדין העובדים עמו "לכללי הפרסומת מותיר  (5()ב)3ל לגבי אתר האינטרנט כל, שביעית

  .שפרסום המתמחה והמזכיר אסורים, אך לא פרסום של עובדים אחרים ומכאן, ..."במשרדו

, מכאן. ((ה)3כלל )בלבד אתרים מקצועיים משפטיים  ד או"עוכללי הפרסומת מאפשרים קישורים לאתרי 

לקטעי מדיה מצולמים לבין פרסום  קישוריםן בין פרסום יש להבחי. אסור שקישור לראיונות לתקשורת

אין לנקוט הליכי משמעת כי , ועדת האתיקה הארצית קבעה בהחלטה. באתר עצמומסוג זה  םקטעי

כל עוד אין מדובר  ,בו עורך דין מפרסם באתר אינטרנט שלו קטעי מדיה מצולמים מקצועיים ,במקרה

ולא מתקיים תשלום ( דברי שבח עצמי: למשל)ת האחרים אין הפרה של כללי הפרסומ, בסרטון תדמית

אתיקה  ".באתר המשרד מותר לכלול קטעי מדיה מצולמים מקצועיים: פרסומת"החלטה )עבור הפרסום 

בשל , גם אם הם מקצועיים גרידא, הראיונות אסורים, במקרה זה :כלומר .(03.03.3015, 43 מקצועית

מדובר בהרצאות מקצועיות  היהאם  ,ההרצאות לפנסיונרים לעניין, בדומה. היותם מחוץ לאתר עצמו

, לפרסם מלל קולי , (ה)3בסיפא של כלל , האיסור המפורש .םממניעה מלפרס לא הייתה, באתר עצמו גרידא

  .ממה שהיה מותר לפרסום בטקסט רגיל, השונו בתוכנו, אך ורק למלל קולי, אם כן, מתייחס

אין מניעה מהופעת עורך דין בכתבות עיתונאיות , מחד, ד"זכר עוהבהם מו, לגבי פרסום קטעי העיתונות

ביניהם אי פרסום כתובת או טלפון ישירים להתקשרות וקריאה , אם עורך הדין עומד בכללים, מקצועיות

הוספת הקטעים לאתר אינטרנט , מאידך גיסא', מניעת דברי שבח עצמי וכו, המהווים שידול, לפנייה אליו

, המבוסס על כללי מסגרת, לבין פרסום באינטרנט, כאמור, שלבים בין החלק המותרמ, של עורך הדין

 .חורג מן המותר, כי פרסום מסוג זה ,נראה. התוחמים את אפשרות הפרסום

 כל פסולן בכך יא, "ייעוץ בכל ערוץ"באתר  אם היה מדובר בהרשמה לייעוץ ראשוני ללא תשלום ,לבסוף

 לכללי האתיקה אוסר( א)ב11אך סעיף , (530, 535( 1)ד כח "פ, הועד המחוזיד המאירי נגד "עו 3153ע "על)

ולמטרה זו מפרסם שירותים  הפועל למטרת רווח, שהופנה אליו מגורם ,מתן שירותים משפטיים ללקוח

את החלטה )אם היה מדובר בפרסום לבד , אינו אסור, תשלום דמי מנוי חודשיים כשלעצמו. משפטיים

 ,או חלק משכר טרחתו המתקבל מלקוחות, עמלה םושלאך ת, (36.01.3014, 46 צועיתאתיקה מק ,11111

כי שיחות , קובעת 11111החלטה את . אסור( משכר הטרחה 30%, במקרה זה) שהגיעו אליו דרך האתר

אלא לאפשר היכרות בלבד ולכן , אינן יכולות לעסוק בייעוץ משפטי, ט עם לקוחות פוטנציאליים'וידאו צ

 46סעיף  מופר גם, ומת מותר לפרסומת אסורהכי במעבר מפרס, יש לציין .מענה לשאלות המשפטיות אסור

ניתוב הפונים בתמורה לתשלום אלא ש, לא זאת בלבד. ותפות עם אדם שאינו עורך דיןשסר אוה ,לחוק

, ניתן להתייחס לשידול בעצמו וגם על ידי אחר, לחוק ובמקרה זה 46האסור לפי סעיף , הוא שידול, עמלה

עם לקוחות  מקצועיותכאשר תשלום דמי המנוי החודשיים עבור האפשרות לנהל שיחות , במקביל

 ".  למסור לידיו עבודה מקצועית"...ציאליים מעיד על הכוונה פוטנ

 


