(סמן את המתאים)

דין וחשבון חצי שנתי  /סיום התמחות
בהתאם לכלל  14לכללי לשכת עורכי הדין

נספח ד'

(רישום מתמחים ופיקוח על התמחות) ,תשכ"ב – 1962
התקופה אליה מתייחס הדו"ח____________________________________________________ :
שם המאמן _________________________________ :מס' רישיון_______________________ :
שם המשרד _________________________________ :כתובת__________________________ :
שם המתמחה __________________________ :ת.ז( .מתמחה) ____________________________
אני הח"מ שופט/עו"ד _________________________ :מודיע בזה ללשכת עורכי הדין כי:
 .1המתמחה הנ"ל התחיל את תקופת התמחותו בפיקוחי בתאריך ___________________
מועד סיום (צפוי/סופי) ההתמחות תחת פיקוחי __________________
 .2ימי ושעות ההתמחות של המתמחה הם___________________________________________ :
________________________________________________________________________
 .3המתמחה נעדר מעבודתו תחת פיקוחי ________ימים (בתקופה אליה מתייחס הדו"ח).
מהסיבות הבאות:

ימים.
________
ב .מחלה
_______ ימים
א :חופשה
ד .סיבה אחרת ________ ימים.
_______ ימים
ג :מילואים
ה .עבודה מהבית _______ ימים (תקף לתקופת ההכרזה על מצב חירום  -קורונה)

 .4תחומי העיסוק העיקריים של המשרד הם__________________________________________ :
________________________________________________________________________
 .5בתקופת התמחותו עסק המתמחה בנושאים משפטיים וביצע את הפעולות כמפורט להלן:
אזרחי

מינהלי /חוקתי

דיני תכנון ובניה

משפט בינלאומי

הוצאה לפועל

מסחרי

משפחה/מעמד אישי

דיני נזיקין /ביטוח

חברות

דיני ביטוח לאומי

שוק ההון

דיני עבודה

דיני תעבורה

משפט ימי

דיני בנקאות

קניין/מקרקעין

דיני מיסים

ייעוץ משפטי כללי

משפט צבאי

אתיקה-שופטים

פלילי

קניין רוחני

ייצוג והופעה בבתי משפט

דיני איכות הסביבה

צווארון לבן

* ניתן לסמן עד  4תחומי עיסוק עיקריים בלבד( .נא הקף/י בעיגול)

 .6המתמחה ביצע פעולות משפטיות ונלוות במוסדות וגופים המפורטים להלן:
(כולל הופעות עם המאמן בבתי משפט ו/או בתי דין)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
 .7המתמחה עוסק  /לא עוסק בעבודה נוספת.
העבודה הנוספת היא_______________________________________________________ :
העבודה הנוספת אושרה ביום______________________ :

 .8אני מצהיר/ה כי שולם למתמחה שכר כדין וכי המתמחה זוכה בכל התנאים הנלווים
המגיעים לו על פי דין.
 .9הערות ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________
תאריך _____________________
.1

שם וחתימת המאמן ____________________________

נא למלא דו"ח זה ,על כל סעיפיו ,ולשלוח על פי נוסח זה בלבד

לוועד המרכזי ,רח' שופן  1ירושלים.

(נא להשאיר העתק אחד בידי המאמן והמתמחה) נא לא לשלוח את הדו"ח בפקס/בדוא"ל.
.2

אם המאמן מאחר בהגשת הדו"ח בניגוד לכלל  ,14עליו לנמק סיבת האיחור.

.3

הודעה על גמר התמחות תשלח בהתאם לכלל  16לכללים הנ"ל (נוסח ההודעה נמצא באתר הלשכה).

0917 - 00706914

