בקשה להיבחן בבחינת ההסמכה ולהתקבל כחבר בלשכה
בקשה להתקבל למועד
שנה
מועד

אוגוסט
תעודת הזהות (כולל ספ' ביקורת)

שם משפחה

שם משפחה (בלועזית)

שם פרטי

2020
שם פרטי (בלועזית)

בהתאם לסעיף 12א .לחוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א– 1961ולכללי לשכת עורכי הדין (רישום חברי הלשכה במחוזות),
התשס"ב– ,2002אבקש לרשום אותי במחוז שבו מצויה כתובת המגורים/מקום העבודה שלי (מחק המיותר) ,פרטים אלו
ישמשו למשלוח דברי דואר ויפורסמו* במדריך עורכי הדין ובאתר הלשכה.
הכתובת:
מס'

רחוב/ישוב

טלפון

()2,3

עיר/ישוב

* לא

טלפון נייד

מיקוד

דואר אלקטרוני (באותיות דפוס)

הקף בעיגול את ההגדרה המתאימה
האם הוגשה או
בכוונתך להגיש
בקשה להתאמות

נבחן בכתב בפעם:

 – 1הראשונה
 – 2השנייה ומעלה

כן

לא

מאשר קבלת חומר
באמצעות דוא"ל
()9
**

כן

לא

מאשר קבלת חומר
פרסומי באמצעות
()11
הדואר

כן

מאשר קבלת
הודעות וציונים
()10
באמצעות SMS

כן

לא

לא

()13

(מחק המיותר) כי הפרטים שהסכמתי לפרסומם ביומן יהיו מותרים למסירה לכל המעוניין למטרת
אני מסכים/לא מסכים
פרסומם ברבים (לדוגמא :מודיעין  ,144מדריכי טלפונים וכדומה).
* פרסום – עליך לסמן בעיגול את האפשרות "לא" באם אינך מעוניין לפרסם את פרטיך האישיים במדריך עורכי הדין/אתר הלשכה.
** דוא"ל  -על פי תיקון  40לחוק התקשורת ,נדרשת הסכמתך לקבלת מסרים המכילים הצעות הכרוכות בתשלום .על מנת שנוכל להוסיף ולשלוח לך
מידע אודות ימי עיון ,השתלמויות ,פעילויות ,אירועים מוזלים ו/או מסובסדים ,מבצעי צרכנות וכדומה ,עליך לסמן "כן" בשדה זה .הסכמה זו
תישאר בתוקף גם לאחר הסמכתך כעו"ד ,אלא אם כן תודיענו אחרת.
לתשומת לבך – סימון "לא" בפרטי העיר ,ימנע את פרסום שמך או פרטיך האישיים במדריך ובאתר כאמור לעיל.

מצורפים המסמכים הבאים (הקף בעיגול את המצורף):
 .1העתק מאושר של תעודת בוגר במשפטים או אישור מהפקולטה למשפטים
על-כך שמולאו דרישות הפקולטה לקבלת תעודת בוגר.
 .2דוח מודפס מאת המאמן.
 .3קבלה על תשלום אגרת בחינה.
 .4תצהיר מעודכן נכון להיום בנוסח שצורף לטופסי ההרשמה.
 .5הצהרה חתומה נכון להיום על הסכמה להגשת שאילתא למשטרה.
תאריך __________ :חתימה___________ :
הנני מצהיר בזה כי כל הפרטים הרשומים לעיל נכונים.
לשימוש המשרד:
הערות:
00510720

אישור המזכירות

שם וחתימת הקלדנית

טופס רישום לבחינות 0719-2

רחוב שופן  ,1ירושלים  ,92190טל1 CHOPIN STR., JERUSALEM 92190, TEL . 1-599-500-606 .

