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,תמחרת

מאמנים

 :נרהאפי

 :בלוםדנה

 :נרהאפי

ברשותכםהועד.ישיבתאתפותחיםאנחנוטובים,צהרים

הסמכהבחינותהקרובשבזמןההתמחות,בנושאנתחיל

אורן.קדימההפגרה.מאזלנושממתיניםנושאיםוהצטברו

ברשימות?להתחילאפשר

ישמאמנים'בענייושהופצוהרשימותהרשימות.נכון,

 .אחדפהאושרלא.כלשהי?הסתייגות

הצבעה

אחדפה

החלטה

 .המאמניםרשימתאתלאשרהוחלטאחדפה

 __נוספתעבודהו

 :בלוםדנה

 :נרהאפי

 :בלוםדנה

 :נרהאפי

אח,דרקיש

 .כרםעיןהדסהחולים

בביתשדרהעמודמנתחרופא '

התמחות.נועדתאושרזהכן.

לאשר.איהההמלצה ,כן

אושר.כן,אחד?פהבהסכמהאותוםימאשראנחנואז

הצבעה

אחדפה

החלטה

נוספתעבודהלאשרהוחלטאחדפה
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~ 

 :בלוםדנה

 :נרהאפי

 :פרסקיאורו

 :נרהאפי

 :פרסקיאורו

 :נרהאפי

 :וקסלרגלעד

 :נרהאפי

 :וקסלרגלעד

 :נרהאפי

 :וקסלרגלעד

 :נרהאפי

בהן.לדוןשצריךשתיים,הסתייגויות,יש

-שלזההראשונהההסתייגותהסתייגויות.שתי

חשבון.רואההוא , •

 .מהםמסתייגומישהואישרנושאנחנודבריםאלה

בדיוק?אישרנומהכן,

מסויועציחשבוןרואיאישרנו.לאאנחנו

כגוןמקצועותלגביאותנוהמנחההעקרוןזוכרשאניכמהעד

אנשיםשלעצמאייםמקצועותשהםמס,ויועץחשבוןרואה

גלעד?כןפרקטיקה,שמנהלים

שצריךשקבעהזהבענייוד 11פסשישלהזכיררוצהרקאני

מהותית.לבחון

מהותית.בוחניםאנחנו

שהואבגלללהגידאפשראי ,לא

חשבון.רואהשהואבגלללא

להתמחות.מפריעזהלמהלראותצריך

חשבוןראייתבמקצועשאוחזשמיאומרתשליהעולםתפיסת

ולהביןלקבלקשהחשבון,כרואהפרטיתפרקטיקהומנהל

כרואההזהמהעיסוקעצמואתלנתקמסוגלבאמתשהוא

שמתקשריםלקוחותשלקהללושיש Iאותושמפרנסחשבון

לאהםלעשות?מהכמתמחה,משמששהואבשעותגםאליו

ביןערבובייתמוצאואתההאלה,השעותביןמבחינים

אתהזהשעםברוטו,שנההיאוםיההכלשבסךההתמחות
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עבודהלאזושלו.הנוספתהעבודהאתגםלהכניסצריך

זובערב,מלצרכמואושומרכמושבועבסופיאותהשעושים

 24שלוללקוחותזמיןלהיותאותומחייבתשהיאעבודה

הזההחשבוןשרואהמניחואניההתמחות.בזמןכוללשעות,

שבת.ביוםאוהלילהבשעותרקעובדלא

 :פרסקיאורו

 :כהורועי

 :הנואפי

שאער:מטאנס

 :בלוםדנה

 :פרסקיאורו

 :הנואפי

שאער:מטאנס

 :הנואפי

 :כהורועי

 :הנואפי

נתוןשהואמכיווןיעבו,דהואאיןעללשלוטיכוללאגםהוא

זמין.להיותבאמת

יכוללאהואשירותיםנותןשהואאדם .שירותיםנותןהוא

כזאתמשעהזה,כןאםאלאוכזאת,כזאתמשעהאנילהגיד

שירותים.נותןלאאניוכזאת

במסדיוניםעושיםלאהבוקר.בשעותזההכנסהבמסדיונים

בשעותזהבמע"מדיוניםהצהרים.גםאחרבשעותהכנסה

צריכיםשאנחנוסיבהמוצאלאבאמתאניבקיצור' .הבוקר

חושבמישהוכזאת.נוספתעבודההחשבוןלרואהלאפשר

אחרת?

עצמאי?אושכירהוא

עצמאי.

אחריות.יותראפילושזהחושבאניעצמאי.

לקוחותעםפעילחשבוןרואהמשרדלהחזיקיכוללאאתה

נואמיתית,התמחותעושהבמקבילשאתהלנוולספר

ברצינות.

בשבוע.יוםשעובדשכירהיההואאםמילא

שם.לאאנחנו

היה.אפשרשכירהיההואאםגםאפשר.היה

אזרבותיי,טובמשר.דמנהלחשבון,רואהעצמאי,הוא
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להמלצתבהתאםאותומאשריםלאשאנחנואחדפההסכמנו

הועדה.

הצבעה

אחדפה

החלטה

נוספתעבודהלאשרלאהוחלטאחדפה

~ 

ברעדתאושרהלאהיאשגםמביךאני ~עוברים :נוהאפי
עצמאית.מסיועצתהיאההתמחות.

חוה.וםלש

לישיבה)הצטרפהיקמוצקלמפרר(חוה

רואהכדיודינועצמאימסיועץרציונל,אותוזהרבותיי, :נוהאפי

היאשלוהעסקיתהפעילותלקוחות,לוישעצמאי.חשבון

צריכיםשאנחנואומרגלעדעבודה.פגישותהיום'במהלך

פרטנית.להתייחס

הכנסהבמסישיבותהיום,במהלךהךהעבודהפגישות

הבחנהבלימתקשריםהלקוחותהיום.במהלךהךמ"ובמע

התמחותלאשרראויולאנכוןלאלכךההתמחות.בשעות

מסכיועץהזהבתפקידנוספתעבודהעםיחדמסליועץ

אחד.פההוחלטלא. ?להוסיףרוצהמישהו .עצמאי

הצבעה

אחדפה

החלטה

-לנוספתעבודהלאשרלאהוחלטאחדפה

בפניכם.לכםישהבוחנים,לרשימתתוספת :פרסקואורו
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 :בלוםדנה

 :נוהאפי

 :פרסקיאורו

 :נוהאפי

בנוהל?נדוןקודםאולי

הבוחניםהאנשים,כלאתנגמורבןאןרגע.הבוחניםאתעזבן

 ?אנחנופרוטוקולאיזההלאה,בסוף.

בהם.לדוןמוכניםאתםאםנהלים,לכןיש

לנהלים.נעבורזהעםונסייםפרטניתנדוןבואן

 lS.29.10ביוםשיתקיימוההתמחותלבחינותלגשתמרשלבקשתו

 :פרסקיאורו

 :נרהאפי

 :פרסקיאורו

 :נרהאפי

 :בלוםדנה

 :נרהאפי

 :פרסקיאורו

 :נרהאפי

 :פרסקיאורו

 :בלוםדנה

זהראשוןמקרהישאז

לפרוטוקולים.

מחוץזה ,

נהלים?רקזה 60 , 59 , 58פרוטוקול

לא.

הסדר.לפיבואןאז

שהואמאחרדחוףלדיוןזהאתמחזיריםאנחנוהואלא,

לבחינות.לגשתמבקש

מדובר?-·במהנעבורבואו

שלאלמרות ,לןלעזורלנסותיהיהשאפשרחשבכןאנחנו

והשליםזהעםהשליםהואמסוימת,תקופהלןלאשררצינו

בלינשארהואשלכןמההחלטהכתוצאהאבלההתמחות.את

ימים. 6

לבחינה?לגשתממנןמונעיםהאלהימים 6ה-

 .לןלאשרסמכותלכןישהזהבמקרהנכון.

 .שנהעשהשהואחודשים 3לןויש
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 :פרסקואורו

 :נרהאפי

 :מרצקיחוה

 :נרהאפי

ביחד:

 :נרהאפי

ולעזורטיפהלהתגמשמתאיםכזהשבמקרהחשבנוואנחנו

אדם.בןל

צודק.שאתהחושבאני

סמכות.לנושישככל

אחד?פהכךעללהסכיםאפשראזסמכות.לנושישוככל

כן.

אחד.פההסכמנואז

הצבעה

אחדפה

החלטה

להתמחותבתקופתלהכירהוחלטאחדפה

 . 29.10.15ביוםשיתקיימוההתמחות

לבחינותלגשתלוולאפשר

 11.6.15מיום 58התמחותועדתפרוטוקלוו

 . 58פרוטוקול :נרהיאפ

 :פרסקואורו

 :פרסקואורו

בבחינותמשמעתעבירותשלבהתחלהמקריםכמהלנויש

ישראל.מדינתבדיני

שולחןעלניידטלפוןמכשירנמצאהבחינהבזמן '
צלצלאףהמכשיר .להוראותבניגודנבחן,עליוהבחינה

נחנוא .לשימועהופיעלאגםאהוהבחינה.סוףלקראת

 ,הופיעולאלשימועומןזחמורה,משמעתעבירת ,ממליצים

לאוכןהבחינהאתלפסולהחלטנו .עצמובפניחמורהדבר

 .הזבנושאהקרובהלבחינהלגשתיוכל
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 :נוהאפי

 :פרסקיאורו

 :נוהאפי

 :פרסקיאורו

 :נטוביצ'יצחק

 :נוהאפי

נטוביץ':יצחק

 :בלוםדנה

נטוביץ':יצחק

 :נוהאפי

נטוביץ':יצחק

 :בלוםדנה

 :פרסקיאורו

 :נוהאפי

לשימוע?הופיעלאלמה

הופיע.לא

זומן?הוא

כן.

כך?אחראיתןדיברוכאילוזומן,שהואיודעיםאנחנו

אותם?מזמניםאיך

דואר?לוששלחואןאיתןדיברו

מייל.וגםלטלפון SMSגםלהםשולחיםאותם.מזמנים

היוםהדיוןלקראת ,עכשיושואלאני

היוםלדיוןמוזמןלאהוא

ישיבה?לאותהקיבלשהואוידאתםלא,

הואהסתםמןאזציוןלןהוזןלאציון.לןשאיןיודעהוא

בעיה.לןשישיודע

 .מזומניםשכולםכמוומןז

הואציוןקיבלולאנהיבחעשהמישהואםתשמע,הגיוני.

ישטוב, .שליהציוןאיפהקורה,מהלבררפונהבטח

אחד.פהאושרלא.מההמלצה?כלשהןהסתייגויות

הצבעה

אחדפה
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החלטה

לאוכןהבחינהאתפוסליםלפיהההתמחותועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

 .זהבנושאהקרובהלבחינהלגשתיוכל

ישראלמדינתבדיניבבחינהמשמעתעבירת __

 :פרסקיאורו

 :נרהאפי

 :פרסקיאורו

 :יונסאבומוחמד

 :כהורועי

 :נרהאפי

 :שאערמטאנס

 :בלוםדנה

 :שאערמטאנס

 :פרסקיאורן

 :שאערמטאנס

ההמלצהאבלדומהמאודהואהבאהמקרהלב,שימןעכשיו

שהמכשירבגללזהלראותיכולשאניכמהעדשונה.טיפה

בזמןלא.השניושלהבחינהבזמןצלצלהראשוןשלטלפון

עםשוחחהבינואר,שהתקיימהומסיםמסחרבדיניבחינה

לשימוע.הופיעהלאלהוראות.בניגודהבחינהלשולחןשכניה

הבחינה.אתלפסולהחלטנו

הנוספת.הבחינהעלקנסבלי

טלפון.ולאשיחההיהזהכינוסףמועדעלקנסבלי

השיחה?שלהתוכןמהאבל

ענתה.ולאטלפון,צלצולהיהרקאומרת,ענתהאל

שוחחשהראשוןכיוון .שוחחהלאזןבטלפון,שוחחהראשון

נוספת.בבחינהגםאותוקנסנובטלפון

שלמסירהאישורישהאם .סליחהאחר'משהןאומראני

שלה?ימוןזה

ציוןלהשאיןללשכהפנתהלאהיוםעדהיאאבלא,ל

ימון.זלהופיעהלאשהיאאומריםאתםסליחה,

תקשורתיש ,ים SMSן-מייליםעםכולםאתמזמניםאנחנו

 .האנשיםעםפתוחה

היבעשישמסכיםאתה
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 :פרסקיאורו

שאער:מטאנס

 :בלוםדנה

 :פרסקיאורו

שאער:מטאנס

 :בלוםדנה

שאער:מטאנס

 :נוהאפי

שאער:מטאנס

 :נוהאפי

 :בלוםדנה

 :נוהאפי

 :נטוביצ'יצחק

 :פרסקיאורו

 :נוהאפי

פעםאףבתימ"ש,כמופורמליותהמצאותעושיםלאאנחנו

זה.אתלעשותנדרשנולא

בההרשםהיו ,המשמעתיד 11בביהשנה 12הייתיאני ,אדוני

הזה.מהסוגבעיות

 .המשמעתיבי"דלאזהאבל

 1.בי"אלזה

מבקש.אני

רשום.דוארשולחיםלאאנחנו

היהלאאוזימוןהיהאםלבדוקצריךמחליט,שאנילפני

הכל.זהזימון,

לבחינהשניגששמישהואומרההיגיוןמטאנס,ל,ןאגידאני

התוצאהאתלבדוקפונה

אבסור.דלינראה

שלוהבחינהעםבעיהישכיציוןמקבלולא

מינואר.

הסתםמן

שלו?הבחינהעםבעיהשישיודעהוא

יודע.הוא

משלוחוץהציוניםמתפרסמיםלבחינה,שניגשמתמחהראית

הציוןעםקורהמהבודקלאמתעניין,לאהביתה,הולןוהוא

עברתי?לאאועברתי,האםשלי?
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 :נטוביצ'יצחק

 :נוהאפי

שאער:מטאנס

 :פרסקיאורו

 :נוהאפי

שאער:מטאנס

 :אברהמוביצרועי

 :נוהאפי

שאער:מטאנס

 :עינינעמי

שאער:מטאנס

 :נוהאפי

שאער:מטאנס

 :בלוםדנה

שאער:מטאנס

הופיעלאשהואזהעלעונשמקבלהואאםהשאלה

בפלאפון.משתמשאותושתפסוזהעלהואהעונשלא.

מתנג.דאני

בזההחומרהלברור'הופיעשלאבזהלאזההחומרה

במבחן.צלצלשהטלפון

לכלאישיותמסירותלעשותאותנולחייברוצהאתהמטאנס,

כזה?מתמחה

מייל.לפחותאבללא,

 . SMSוישמיילשישאומרהואאבל

שלוהבחינהתוצאותמהלבררפנהשהמתמחהלןאומרים

 .לווהודיעו

שימוע.ועלדיוןעללוהודיעולאאבל

לשימוע?הופעתלאלמהאותושאלאיתו,דיברמישהו

מסירה.אישורישאםשאלתי

ושולחיםאותוומזמיניםקודםאיתושמתכתביםמיילאותו

לשימועהזהבמיילאותוכשמזמיניםבסדר,חומרים,לו

בסדר?לאהמייל

לשימוע?אותושהזמינוכזהמייליששואל,אניאז

בטח.כן,

מייל.שיששיירשםאז

מייל.יש :בלוםדנה
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 :נוהאפי

שאער:מטאנס

 :פרסקיאורו

שאער:מטאנס

 :פרסקיאורו

שאער:מטאנס

 :נוהאפי

 :בלוםדנה

 :נוהאפי

 :אברהמוביצרועי

 :בלוםדנה

 :נוהאפי

 :תמירדורון

 . SMSוישמייליש

משהושתבינומחר'כיבסדר'

לשימועשמופיעמיגםזה.עלאותםמענישיםלאאנחנו

ישנהאוליאבל

הבחינה.אתלופוסליםדבר,אותואתיקבלהואשכנעולא

מקבלאנימשכנע,זהמה

ישרבשכלפועליםאנחנותשמע,אדם'בןעלחזקהאנס'מט

חיתהכיציון,מקבללאלבחינה,ניגשמתמחהבריא.והגיון

בפלאפון,משתמשאותושתפסוזוכרהואבבחינה,בעיהאיזו

הולןהואקרה,מהמתענייןלאשהואלהגידרוצההואמה

מודיעיםלאאותי.יחפשולאאותי,יחפשואומרהואלדרכו,

נכשל?אועברהאםלבררענייןלודבר,איןשוםלו

 .שלוהציוןמהיודעלאגםהוא

שלהסמכהחיתהרשיון,הרימקבללאהואמתקשר,לאהוא

רישיון.קיבללאההסמכה,לטקסאותוהזמינולאדין-עורכי

בבחינה?נכשלהואאורן,רגע,

אותה.לובדקולא

להגיד?רציתמהדורון

בנוגעככה,שאומרהעליוןשלד 11פסשישלהגידרציתי

קלשיותרככלאומר-העליוןאימייליםשישברגעלמכרזים,

אתלעשותצריךככהמסירהאישורולדרושבמייללהודיע

זהלעתידאבללא,הזהבמקרהצרי,ךשלעתידחושבאניזה.

לולהבהירחזרה,אישורןמבקשיםבמייללכתובקל
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 :נוהאפי

 :דוברת

 :נוהאפי

 :בלוםדנה

 :פרסקיאורו

שאער:מטאנס

 :בלוםדנה

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

שאער:מטאנס

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :יונסאבומוחמד

 :נוהאפי

 :יונסאבומוחמד

זה?אתקראואםלראותשאפשרבמיילכזופונקציהאין

אפשר.יש,

שקראולראותהזאת,בפונקציהלהשתמשתעברואז

יכולאתהאבל

אתטועןלאהואזימון.קיבללאשהואטענהטעןלאאחדאף

הזאת.הטענה

בריא.היגיוןלכלבניגודזהשואל.אניאבל

יקבלשהואאחריבעתי,דשלוטענהלהיותיכולהזו

חוה?רציתמה

 .אמרשדורוןלמהבהמשךעתי,דפניצופההצעהרקלייש

הזה.התיקעללאעתי,דפניצופה

הזה.התיקעללאממשהזה,התיקעללא

אנשיםאותםלכלטלפוניסבבלעשותנכוןשכןחושבתאני

לכםתדעואליהם-ולהתקשרלשימועיוםלאותושמזומנים

רציתמוחמ,דעושים.שכןנסכםבואוומעכשיומצויןרעיון

משהו?להוסיף

לאשהועדהמצביםשניביןלהבדילשצריךחושבאניכן,

קודםמקרהועללשימוע,הופעהאיבגיןלהענישמבקשת

כשלעצמהזהלשימועהופעתואיבגיןשגםכזובקשהחיתה

עבירה.

בפלאפון.השימושבגללהבחינהאתלפסולרצופה

חוהקודמיי,שללדבריםבהצטרףזהאבלזהעםבעיהליאין
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גםמישהולהענישעומדיםשאנחנומקרהכשישןמטאנס'

אסמכתאאיזושהילהיותצריכהלשימוע,הופעתואיבגלל

להתייצב.לאבחרןהןאלשימועהזמנהשקיבל

שלההמלצהעלמסכימיםאבחנןאזטוב.אןקי.גמור.בסדר :נרהאפי

לבחינהלגשתצריכהוהיאנפסלתהזןשהבחינההועדה

נוספת.

החלטה

 .נפסלתהבחינהלפיהההתמחותועדתהחלטתאתלאמץהוחלט

 15.,29.4מיוםבכתבההתמחותבבחינתמשמעתעבירתעלתלונה

 :פרסקואורו

 :בלוםדנה

 :נרהיאפ

 :פרסקואורו

 :בלוםדנה

 :פרסקואורו

אתעברלאשהואמכיווןלדיוןמהותילאהואהבאאדםהבך

הבחינה.

נכשל.הוא

עבר?לאוגםהעתיקגםהוא

כך.

 .לןפסלכן

 .עצמןאתפסלהואלן,לפסולצריכיםלאאבחנןאז

טוב. :נוהיאפ

התמחותתחילתלאישורבקשה-

 .במינןמיוחדמקרהזה ' :פרסקואורו

 . 58בפרוטוקול 5עמודהתמחות.תילתחישורלאבקשההז :נוהאפי
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 :פרסקיאורו

 :הנואפי

 :נטוביצ'יצחק

 :הנואפי

 :נטוביצ'יצחק

שאער:מטאנס

 :הנואפי

 :פרסקיאורו

 :הנואפי

 :בלוםדנה

שוטרהואבעבר.דבריםמלאשמןתיקעםשבאאדםבןזה

בביה"דמשמעתייםתיקיםבשניהורשעהואלשעבר'

הולמת.לאהתנהגותהיושהםישראל,משטרתשללמשמעת

אנימינית.הטרדההיוהםאזהיוםמתקיימותהיואםאבל

משמעתיותהרשעותשתילוישהסיפור.אתלכםאקריא

אחרלצמיתות.אותוהרחיקושהםאחדכוללצפתבמכללת

כמהגםלוהיוהצמיתות.אתלוהמתיקוהםבערעורכן

ישאבלהחודשיםבמשךסגרשהואפתוחותבחקירותתיקים

ובנייה.תכנוןשלבעבירותהרשעהלו

משמעתייםשנייםהגב,עלמטענים 5לוישהכלבסךאז

לגביהן.מרותאישהואכאשרצעירות,שוטרותעםבמשטרה

במשטרה?אותווקידמויהיה.זהעו"דשליופי

מהמשטרהאותוזרקו

ולאלמשטרהטובשלאמישהוכאן.קורהמהמביןלאאניאז

אתמביןלאאניד? 11כעולשמשראויכשוטרלשמשראוי

הזה.הדבר

כן.שהיוםכנראה

המשטרתי.מהסטנדרטחלק

ראויאינוכיאותורוצהלאהמשטרההגענו,כןכדיעד

אותו?קולטיםאנחנואזכשוטרלשמש

לגבישם.לאעודאניהדברים,אתנראהבוארגע,רק

אישהואאחרים.סטודנטיםהעליבהואהאוניברסיטה

הואבזה.מודההואוחוזר.חוזרוזהקשהבאופןשמתבטא

רע.כזהלאאניכזאת,בעיהליישאומר

שם?המלצתםמההבנו.

מ-החלעיכובשנה
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 :פרסקיאורו

 :הנואפי

 :אברהמוביץרועי

 :הנואפי

 :פרסקיאורו

 :הנואפי

 :פרסקיאורו

 :הנואפי

 :אברהמוביץרועי

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

תיקיםשנילוהיוכב,דמטעןבידיוכאשרללשכהבאהמבקש

סגירתהמציאלאחרונהלסגירתם,לפעוללואמרנופתוחים,

הרשעותשתיהעבר,מןהרשעותלושישעקאדעהתיקים.

שתיעםמעשיםבגיןישראלמשטרתשללמשמעתבביה"ד

אואותןלנשקניסהשהואמרותו,תחתשהיוחובהשוטרות

כאלה.דברים

והעלבתהולמתלאהתנהגותבגיןהרשעותשתילויש

במכללה.סטודנטים

שנה?רקלמהמבין,לאאני

אותם.לקבלחייביםלאאנחנו

 ? 1עו"יהיההזההאישזה,מה

 .דיןלעריכתמתאיםואינומשמעותבעלאכןהואזהמטען

מאופקתלהתנהגותלהסתגליצטרךכילמבקשמסרנו

אתילמדאכןשהואבטוחיםאיננולמקצוע.שמתאימה

לקבועישההרשעות.עלהיוםלסדרלעבורניתןלא .האיפוק

שנה.המלצתנוההתמחות.בתחילתעיכוב

שעםחושבאנישלכם.ההמלצהעלחולקאנילי,תסלח

שונהלתוצאהלהגיעצריךכזוהיסטוריה

 6הציעואחריםאנשיםשנתיים,הצעתיאנידיון,היה

חודשים.

והתנהגותהתנהלותשלכזוהיסטוריהעםשגםחושבאני

 .שנים 4מציעאני

מהגלעדמדי.נמוךעיכובזהשנהשלהזהשהעיכובחושבאני

לומר?רצית

הזה,התיקאתיותרקצתקראתיאני ,-שלדעתצריךרק

היהאזרחית.תביעהנגדםהגישהואצפת,מכללתשלבנושא

 95מתוך 17עמוד



בהליןוהואשלו'משמעתעדותבוברורלאמאודסיפורשם

בערעורזוכהגםהואהאלה.ההחלטותעלנגדםאזרחי

אבל .שלוהראשונהבהרשעהשהיוסדריםהחוסרבעקבות

הזה.הסיפורעלנגדיתבתביעהגםהוא

מקרים. 10נשמעשזהכמולאזהמתאזן,קצתזה

 :הנואפי

 :כהורועי

 :וקסלרגלעד

דובר:

 :הנואפי

 :פרסקיאורו

 :נטוביצ'יצחק

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :תמירדורון

 :הנואפי

הטרדה?עלשלווהעבירות

 .תיקסגירתהביאהואאבל

ברףוגםישניםממשהםהמיניתההטרדהעלהסיפורים

המציא.שהואמהלפיהנמוך

בהם.הורשעהואאבל

הורשע.הואגלעד

הורשעהואחוטף.היההואהיום

התפטר?אומהמשטרהנזרקהוא

הואהנכוןשהעונשחושבואניעיכובשנים 4מציערועי

שלוש.עלנצביעובואושנתייםעלנצביעבואומחצית,

אנשיםבאמתיכנסושלנושלמקצוערוציםאנחנורבותיי,

כאלהשאנשיםחושבלאואניאותנושיכבדוואנשיםראויים

חושביםואםשלי.הגישהזוהדין.עורכילשכתאתמכבדים

רבותיי.נצביע,בואואזשלי.הגישהזואבלבסדר,זהאחרת

 3למשךההתמחותבתחילתאותולעכבשצריךחושבמי

שנתיים?למשךאותולעכבשצריךחושבומיחברים. 5שנים?

 .שנתייםבעדחברים 6

לפרקטיקה.לבלשיםאבלצריךשאתהחושבאני

הוחלטחושב.שאתהאיןלהצביעלןמותרמתווכח.לאאני

שנתיים.על
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הצבעה

 6בעד-

 5נגד-

החלטה

 .שלוההתמחותבתחילתבשנתייםאתלעכבהוחלטחברים 6שלברוב

עיני:נעמי

 :מרצקיחוה

עיני:נעמי

ב.לעזונאלצתאניחברים'

טובה.שנה

לכולם.טובהשנה

בה)תישיאתזבתערעיני(נעמי

התמחותתחילתלאישורבקשה [1111111

 :פרסקיאורו

 :נוהאפי

 :פרסקיאורו

 :נוהאפי

 :פרסקיאורו

חלקיםסמינריונית.בעבודהבהונאההורשעה-
 4ל-הרחקהקיבלההיאהעונשים,במילה.מילהנרחבים

בעבירהמדוברחודשים. 4ב-יידחהזכאותמועדחודשים,

שלבעבירההמקרהלפניהורשעההמבקשתשנייה.משמעתית

אומרתזאתסמינריונית.עבודהלכתיבתבנוגעהוראותהפרת

שזה ,סמינריוניתבעבודההעתקהשלעבירותפעמיים

המשמעתיות.העבירותביןהחמוריםהמקרים

 ?פעמייםהורשעההיא

 .פעמייםהורשעההיא

הלאה.אוקי,

ההרשעותהזאחתבעיהלהישבעיות,שתילהיש

באיחור.באהשלההבקשהלה,וישהמשמעתיות
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 :בלוםדנה

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :פרסקיאורו

 :ראשפיליאור

 :נוהאפי

 :פרסקיאורו

 :בלוםדנה

 :ראשפיליאור

 :פרסקיאורו

דובר:

 :פרסקיאורו

 :נוהאפי

 :פרסקיאורו

מאוחר.להתמחותהבקשהאתהגישההיא

אומרת?זאתמה

באיחור'והגישהההתמחותאתהתחילההיאאומרתזאת

נכון?

באיחורהבקשהאתהגישהנכון,

שלכם?ההמלצהמה

מכסימום. 50%ב-להכיראפשרהכלל?מהאז

מ-ביותרלהכיריכוליםלאמוגבלים'אנחנוהאיחורלגבי

50% . 

ההליךבעקבותהתמחותלתחילתשלהזכאותהמועד

מעתחודשים 4ב-יידחהשהואנקבעלה,דחוהםהמשמעתי

 .לכןזכאיתתהיהשהיא

המבחן?מבחינתלנומשנהזה

בכלאנחנולאיחור.שייןלאזהלאיחור?שייןזהלמהאבל

התקופה.מחציתאתלהלאשרהמלצנוהאיחורלגביאופן

היה.ככהותמידנהוגככהזההתקופה,מחצית

חודשים 5ההרשעות,בגללעיכובחייבתהיאהעיכוב,לגבי

הרישיון.בקבלת

בהן?הורשעהשהיאהמשמעתיותהעבירותבגלל

המשמעתיות.העבירותבגלל

סביר. :נוהאפי

 95מתוך 20עמוד



 :ראשפיליאור

 :הנואפי

 :ראשפיליאור

 :הנואפי

 :ראשפיליאור

 :פרסקיאורו

 :ראשפיליאור

 :הנואפי

 :ראשפיליאור

 :פרסקיאורו

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :פרסקיאורו

 :הנואפי

 :אברהמוביץרועי

וגם?גםביד?סזהמה

איןהחוקלפילקראתה.באואיחרהשהיאזהעללא,

אתקיבלההיאאז . 50%מ-ביותרלהכיראפשרות

 .החוקלפילהלעזורשאפשרהמקסימום

גם?למהבמקביל,למהאבליופי,

שהורשעה.זהעל

לה.שפסלתחודשייםיש

 .לשניאחדשייןלא

סתםאבלהבנתי,

מאוחר.דיווחההיאכישנפסלוהחודשיים

חודשיים?נותן, 50%כמה

נותן.שזהכמהיודע,לאאני

 .חודשים 5ב-איחרההיאכיוחציחודשיים

לבואהחוקלפיאפשרהטפסים.בהגשתחודשים 5ב-איחרה

חודשים. 5מה- 50%ב-מקסימוםלקראתה

 .באנוו

לשתיקשורלאזהשאפשר. 100%ב-לקראתהבאואז

הורשעה.שהיאהמשמעתיותהעבירות

מלא.אותההפעילולסייעשישהסמכות
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כן. :הנואפי

 :ראשפיליאור

דובר:

 :הנואפי

 :ראשפיליאור

 :פרסקיאורו

 :ראשפיליאור

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :ראשפיליאור

 :פרסקיאורו

 :ראשפיליאור

 :הנואפי

 :ראשפיליאור

 :הנואפי

 :ראשפיליאור

אנחנואבלשמוכר.ממה 50%לתתאופציהלנוישאנחנו

שםעבדהשהיאיודעיםבתוכנו

משנה.לאזה

הנוספים.חודשים 2.5ה-אתמאשרלאשהחוקיודעיםאנחנו

מהחוק?להתעלםיכולאתהאין

מתעלם.לאאני

לאשאנחנומהלהלתתרוצהאתההאחוריתמהדלת

לתת?מוסמכים

רוצהלאאני

הרשעות?שתילהשישזהעלפרסלתת

לו.תן

שאמרתימהגםמביןלאאתה

שמעתי.אני

זה.אתאמרתילאאמרתי?אנימהיודעאתהאין

ובגללוחציחודשייםהפסידההאיחורבגללשהיאאומראתה

שהעתיקה?העבודותעלאותהאענישלאאניאומראתהזה

 . 2.5ה-אתלהאקזזאני

ישוגםבאיחורדיווחהגםהיא .לפרסזכאיתלאהיאתשמע,

עבר.לה

שלןהמטרההלאבאיחור'דיווחהשהיאזהעלאפי'אבל
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ההתמחות.אתתעשהשהיא

 :אברהמוביץרועי

 :ראשפיליאור

 :הנואפי

 :אברהמוביץרועי

 :ראשפיליאור

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :כהורועי

 :הנואפי

קיבלההיאבאיחור,דיווחהשהיאזהעלכלוםלהעשינולא

להלתתמאפשרשהחוקמהכלאת

קיבלה.לאהיא

המקסימום.לפילקראתהבאנולה,עזרנוצודק,רועילא,

הואעכשיולה.אישרההיאלאשריכלהשהועדההמקסימום

להענישצריךסמינריוניתעבודהשלהעתקהעלהאםשואל

השאלה.זולא,אוכןאותה

פעם?סטודנטיםאיגודאיזהשליו"ראתהלי,תגיד

 , 5ולאחודשים 9זהטעיתי,אנירגע.טעיתי,אניכלקודם

נכון.זכרתילאאני

משנה?זהמה

הדברשלהמשמעותזופיקוח.עליההיהשלאאומרזהכי

לב.שימופיקוח,עליההיהלאהזה,

כלום.ביקורת,לאנכון.אפילו

ההמלצהאתלאמץממליצהאנידבר.שוםולאביקורתלא

התמחות.ועדתשל

אנחנויותרארוןמדווחתלאשהיאשהזמןככלאגב,זהנכון.

מהיודעיםלאואנחנוההתמחות,נגמרתמעטשעודבמצב

שם.בכללעשתההיא

שלה.לאשלנו,בעיהזו

ומעבר.מעללקראתהבאנואנחנושלנו.בעיהלאזו
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 :ראשפיליאור

 :הנואפי

 :ראשפיליאור

 :הנואפי

 :ראשפיליאור

 :הנואפי

 :ראשפיליאור

 :אברהמוביץרועי

 :בלוםדנה

 :פרסקיאורו

 :ראשפיליאור

 :פרסקיאורו

 :ראשפיליאור

 :פרסקיאורו

 :ראשפיליאור

 :הנואפי

למחציתמגבילהחוק

שההמלצהחושבאנימתמחה.שהיאזהעלידעתלאאתה

מאוזנת.

קיבלה.היאעכשיושנהמה,

המלצה.חודשים 5קיבלההיא

.4.5 

החוק.לפיזה 4.5אבל

 .מספריםמדבראני

 . 9.5 , 5ועוד 4.5

רק . 2014יוניהתמחות,התחילהלכאורההיא 17.6.2014ב-

 2015במרץ

אתהלהשלים.חייבתהא 4.5ה-אתהדברים.ביןהבדליש

באיםאנשיםכןאחרמדובר.במהלדעתלהקשיברוצהלא

רוצהלאהמרכזיהועדואומריםהפרוטוקולאתרואים

לשמוע.

שומע.לאאתה

בבקשה.הדיווחאתתשמעאז

 .איתןמסכיםשאנילןאומראניאבל

לדבריי.תיכנסאללא,

הכבודכלעםאורן,

השנה.ראשתיכףקורה?מהרבים?אתםמהעל
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 :ראשפיליאור

 :נוהאפי

 :ראשפיליאור

 :פרסקיאורו

 :ראשפיליאור

 :פרסקיאורו

 :ראשפיליאור

 :פרסקיאורו

 :ראשפיליאור

 :נוהאפי

עודואניהכבוד.כלעםאתה,ולאכאןמרכזיועדחבראני

עלי?קופץאתהמהאזאיתן,מסכיםשאנילךאומר

 .ליאוראורן,

ואתהמסכיםאנילךאומראנישומע.לאאפילואתהכי

ואתהלדבריךמסכיםאניפעמים-4לךאומראני .ממשיך

אותי.מחנךאתהלמהאזאותי.מחנך

שאנימוכןלאואתהותפוזיםתפוחיםשלחשבוןעושהאתה

לך.אסביר

כבראניתקשיב,

מכיווןהתמחות, ...זה 5.-4ה-אבל.לאזהאבל,לאזהא,ל

השלמתלאזההמתנה,זהחודשים 5ה-איחור.שהיה

אזרישיון.מקבלתשהיאלפנילהמתיןצריכהוהיאהתמחות.

 .קודםזהאתהבנתלאעכשיו?זהאתהבנת

הטון,אתהרמתהבנה,איאיזושהיחלהככה,א' ,מבקשאני

מתנצל.אני

מתנצל.אניגם

כלבמשךשעשיתמהאתמעריךמאודואניהתחלתי.אני

מהזה.עלליצרבאמת .מסייםשאתהלשמועליוצרהשנים

אמרתילך,לחסוךרציתיהבנתי,מקודם,לךלהגידשניסיתי

אותך.הבנתיאזמסכים,אנילך

 ?הועדההמלצתאתמקבליםהוסכם?

כן. :דובר

הצבעה

אחדפה
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החלטה

 .האיחורמתקופתבמחציתלהכיר ,ההתמחותועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

הרישיוןבקבלתחודשיםחמישהותעוכבההתמחותלבחינותלגשתתוכלהמבקשת

 .בבחינותבהצלחהשתעמודלאחר

נטוביץ':יצחק

 :נרהאפי

 :פרסקיאורו

 :מרצקיחוה

 :פרסקיאורו

 :מרצקיחוה

 :תמירדורון

 :מרצקיחוה

 :פרסקיאורו

 :בלוםדנה

 :פרסקיאורו

ברישיון,עיכובשלהזהשהנושאמביךאנישנייה.רקאפי,

לאזה .פנימימשהןזהיודע,לאאחדאףכזה,משהו

מפורסם.

לא.

הכל.זהאחר,לטקסהזמנהמקבליםההורים

צודק,והואאומר,שנטוביץ'מהלא,

 .בפןפבילאזה

לשנהאחתצריכיםשאנחנוזהןצןדק,אומרשנטוביץ'מה

 11הענישהרמת 11מהולהגידשמותבלי guide linesהוציאל

לזה.מתייחסיםאנחנושבןהאופןרמתמהענישה,לאזהכי

לגרורעלולותסמינריוניותבעבודותהעתקותכידעומשל-ל

חודשים 3עד

לחוקק.ולאהמקרהאתלתארכדאידעתיל

 .נכון

אתלקחתאפשרזה.אתשעשינוהיסטורימסמןלכםיש

 .אותוולעדכןהמסמן

 .עשינו

 .תואועדכנתם

כך. ,כך :בלוםדנה
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 :פרסקואורו

 :ראשפיליאור

 :פרסקואורו

 :בוץהמואבררועי

 :פרסקואורו

 :תמירדורון

 :דובר

 :פרסקואורו

 :נרהאפי

פומבי.לתתצריךתמידכירצוי,תמידזהאוקי,

בפדאו"ר?מופיעיםלאאורן,האלה,הדברים

לא.

אתתעברואומריםאתםלמההפוך?עושיםלאאתםלמה

חודשים? 5תחכוואזהבחינה

כללבדרךאחרת,עושיםולפעמיםככהעושיםלפעמיםאנחנו

 5ל-להפסיקלהםנגידואםהתמחותשהתחילואנשיםהז

שזהאנשיםישאזהמקום.אתיאבדוהםעכשיוחודשים

אבלזה.אתעושיםאנחנולהקפידרוציםאנחנוחמורמאוד

ביןקליברציהלעשותשלנוהכליםאחדזההמקרים.בכללא

שפחות.למהחמורשיותרמה

 . 44וסעיף 27סעיףאתישאיזה,ליצורשצריךלהיותיכול

יכולדין.לעריכתכניסה 44להתמחות,בכניסהעוסק 27סעיף

איזהלקבועשצריךלהיות

נתקדם.בואונזוז,לאאנחנוחבר'ה,הזמןעלחבל

ואנחנו 27לפישבאמיתמידאנחנו ,עושיםשאנחנומה

מוותרשהואבהסכמהאיתרמתניםאנחנולולאשרמוכנים

טבולהזההבאבשלבבא,שהואהסתמכותטענתכלעל

ראסה.

הלאה.בבקשהלהתקדם?אפשר

התמחותתחילתלאישורבקשה

לוביטלוסמינריונית.בעבודהבהונאההורשע ' :פרסקואורו

משמעתיתהרשעהתנאי.עלאותוהרחיקוהסמינריון,את

האיחורשלהבעיהאתפהאיןסמינריונית.בעבודהבהונאה

בקבלתעיכובחודשי 4עלהמלצנוהמקרים.שניאתפהואין

הרישיון.
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מקובלת?המלצה :נוהאפי

כן.ביחד:

אח.דפה :נוהאפי

 :יונסאבומוחמד

 :פרסקיאורו

 :יונסאבומוחמד

 :פרסקיאורו

 :יונסאבומוחמד

 :מרצקיחוה

 :יונסאבומוחמד

 :פרסקיאורו

 :יונסאבומוחמד

 :פרסקיאורו

 :נוהאפי

 :יונסאבומוחמד

 :פרסקיאורו

שניהעבודה,מפסילתחוץמקריםשנישם

משמעת.בעבירתמקרי,

 .מקריםשניאיןפה

חודשים. 4פהחודשים, 5ביקשתשםאזאח.דמקרהפה

חמור.יותרזהמקריםשנינכון.

בחודש.

חצי.לאלמהשואלהואלא,

מזה.חצילאלמה

לן.אגידאניחודשים,שלושהכי

בו'שלמדהאקדמיבמוסדקללאעונשקיבלגםשהואעודמה

 .הציבורלתועלתעבודותשעות 30כולל

מאו.דקלעונשזה

אורן?ההסבר,מה

הסמינריון.אתלופסלו

אצלנומקובלרחבה.יותרקצתתמונהלןאתןאניההסבר,

לכןחודשים. 3זהסמינריונית,לארגילה,בעבודהשבהונאה
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 .חודשים 4פהישלכן .יותרלהיותצריךסמינריוניתעבודה

 :יונסאבומוחמד

 :פרסקיאורו

 :יונסאבומוחמד

 :נוהאפי

 :יונסאבומוחמד

 :תמירדורון

 :נוהאפי

 :תמירדורון

 :נוהאפי

 :תמירדורון

 :נוהאפי

מתווכח.לאאנילא,

 .חודשעודהוספנושנייםלושישומי

שליהשאלהבדיוקזהאז

עונש.פחותזהעבודותבשתימרמהשאתהאומרתזאת

העניין.אתונגמור 2.5חודשים, 3לותן

וגם 44ו- 27סעיףהזה,הסעיףתראו,כללית.אחתהערהרק

ולנפותלסנןללשכהלאפשרנועדשהואעליונאמרבפסיקה

אשרהמועמדיםאתלהתמחותהרישוםשלהסףבתחנתכבר

בתכונותניחנולאכיעליהםמעידהבעברהתנהגותם

עורכילשמשראוייםואינםמתאימיםאינםכןועלהדרושות

בסבירות.בזהלהשתמשצריךדין.

ממשלאהםאבלכלליםאיזהפהיצרנולעצמי,אומרואני

זהמהאותם.לחדדצריךאוליהרציונל.אתשתואמיםכללים

חודשים 3אחרילראויאותוהופךזהכאילועונש?חודשים 3

שהפכו 5ב- , 3ב-האלה,בחודשייםעשינומהכלומרלשמש?

שאנחנואואזאחרי?מתאיםליותראותו

עבודה,שלבהעתקהשמדוברנכון,מביןאניאםל,ןאגידאני

במדרגלאזהסמינריונית,עבודהאורגילהעבודהזואםבין

העבירות.שלהחמור

מסכים.אני

ששגהשהתפתה,סטודנטזה

 .מסכיםלגמריאני

הואכימהמשטרהאותושמעיפיםשוטרקודםאליןכשבא

עו"דלהיותרוצהעכשיווהואבסגנוןמשהואומיניתמטריד

לגמרי.שונהגישההיאהגישהאז
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 :תמירדורון

 :הנואפי

 :פרסקיאורו

 :הנואפי

 :תמירדורון

 :אברהמוביץרועי

 :תמירדורון

 :אברהמוביץרועי

 :תמירדורון

 :אברהמוביץרועי

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

להגידמתכווןשאנימהבטוח,לארקאנילגמרי.מסכיםאני

לאזהשלסטודנטלהיותיכוללשוטר'מתאיםבוודאישזהזה

המתאים.הכלי

לולהגידאפשראיסנקציה.איזושהילקבלצריךעדייןהוא

עשית.טוביופי,

היום.לסדרעוברתלאהלשכה

 .בסדרהכללולהגידיכוללאאתהלא,

להפךכיהמתאים,הסעיףלאזהאבל

חלופות.תציעאבל

אציע.אני

זה.אתנאמץבינתיים

עולם.התפיסתאתלשנותעכשיואמרתילאאני

חלופות.ושיציעונאמץבואובינתיים

חוה?כן

במקריםאמר.שדורוןמהעםמסכימהמאודאניבגדול

כברמדוברסמינריונית,בעבודההעתקהלמשלהזה,מהסוג

לתוךלהיכנסרוצההאישנזכור,בואושלישית,שנהבסטודנט

אותביעהכתביעתיקשהוארוצהלאאניהמקצוע.שערי

אחר.ממישהוסיכומיםאיזה

לאזההסוף,כברזהאוטוטוכברזהשלישיתשנהיודע,אתה

ההתחלה.

לאהואאמרתי'לא .מסויםמידותחוסרעלשמעידמשהויש
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עלאחריםבתיקיםכמואותוהשארנולאגנב,לארוצח,

צהוב"."כרטיסהכדורגלמשחקשלסוגאיזשהוהתיישנות.

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :יונסאבומוחמד

 :כהורועי

 :ראשפיליאור

 :יונסאבומוחמד

 :פרסקיאורו

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :פרסקיאורו

 :נוהאפי

שונהלהיותצריךזהראשונהשנהיודע,אתהצודקת.חוה

מידתיות.שלשאלהזו

לאעודהםכייותר,לקראתםלבואצריךראשונהשנה

הענייןחומרתאתממשמבינים

 .מבי"סזוכריםהם

זהשלישיתשנהאומר?אתהמהמוחמ,דשלישית,שנהאבל

מבצעועדייןד 11לעווהופךמסייםאוטוטואתהנשמע,כבר

כזאת?עבירה

אתשעשהשלישיתבשנהשהיהכתובאיפהרואה,לאאני

העבודה?

חודשים.שלושה

חודשים. 3אותונעכב

זה.עלתצביעחודשים, 3

שנייה.שנהגםוזהרגילהבעבודהזהחודשים 3

 . 6או 4 , 3זהאםמשנהלאזה

 3אחד?פהלהסכיםאפשרחודשים. 3יונסאבולכבודטוב,

חודשים.

ההבדלאתמטשטשיםאתםחודשים, 3זהסמינריוניתעבודה

הדברים.בין

 3בעדמי .חברים 4הועדה?המלצתלפיחודשים 4בעדמי
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 .חברים 5נמנע.אניחודשים?

הצבעה

 5בעד-

 1נמנע-

החלטה

בהצלחהשיעמודלאחרהרישיוןבקבלתחודשים 3-אלעכבהוחלט

 .בבחינות

התמחותתחילתלאישורבקשה-

 :פרסקיאורו

 :בלוםדנה

 :פרסקיאורו

 :מרצקיחוה

 :נרהאפי

 :פרסקיאורו

 :נרהאפי

 :פרסקיאורו

 :מרצקיחוה

גםמעורבוהיהאילתבעירייתעובדהיה

באילתמשמעתיתיקנגדועשואילת.בעירייתבפוליטיקה

לאכברשהוארכבהיהוהוארכביםלגבינכוןדיווחלאשהוא

כסף.עליוקיבלוהואאצלוהיה

רכב.אחזקת

 . 2001ב-היההז

מאוד.חמורזה

רואהשאנימהלפישלוהרכבאתמכרהואאומרתזאתאז

 .הרכבאתמכרשהואלעירייתהודיעלאאבל

 .נכון

 ?רכבאחזקתלקבלוהמשיך

 .שניםבההרלפניהז

 ?משנהזההמ
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 :פרסקיאורו

 :מרצקיחוה

דובר:

 :פרסקיאורו

 :הנואפי

 :פרסקיאורו

 :מרצקיחוה

 :פרסקיאורו

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :פרסקיאורו

 :מרצקיחוה

שנה. 15כמעט

מידות.טוהרזה

התיישנות.ישאבל

תובענהוכתבטיעוןהסדרלוהיהמהעירייה,התפטרהוא

בעובדות.הודההואמתוקן,

פלילי?בהליןזה,איפה

אחר,עירראשסגןכברהיההואבעירייה.משמעתיהליןלא,

הםחמורה.פחותחיתהשלווההרשעהטיעוןהסדרלוועשו

נזיפה.רקלונתנו

שנים. 5ל-מקומיותרשויותעובדמלהיותפסלולן?קרהמה

נכון.פסילה,

נדחה.והערעורלעליוןערעורהגישגםשהוארואהאני

שלכם.הלוגיקהאתמבינהלאאניבדיוק.

מאו.דחמורזה

כלעםעכשיו . 1.7ב-התמחותלהתחיללולאפשרהציעוהם

קראתימתפלאת.מאודשאנילהגידחייבתאניאורן,הכבו,ד

פהיששלכם.ההמלצהעלהתפלאתימאודהחומר,את

הרשעה

מזה.נוטףפוליטיקהריח

בןשלחמורסופרמעשהישפוליטי,ריחישאםמשנהלאזה

שנים 5ל-פסילהקיבלבעירייה,עבדבכיר,שהיהאדם

זהסמינריונית.בעבודהלהעתיקלאזהעירייה.עובדמלהיות

מוניםעשרתפיחמור
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צודקת.היא :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :אברהמוביץרועי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :פרסקיאורו

 :הנואפי

 :פרסקיאורו

 :מרצקיחוה

 :נטוביצ'יצחק

 :הנואפי

 :פרסקיאורו

 :בלוםדנה

 :הנואפי

 :אברהמוביץרועי

 .שנים 10ל-אותותקבלשלאאמרתילאאז

גםנמצאיםולאמשכורתשמקבליםעירייהעובדייש

בעירייה.

חמור.סופרמעשהזהאותםוירשיעואותםיתפסוואם

מציעה?אתמהצודקת.אתחוה?מציעה,אתמה

אתהפסיקשהואהודעההגישהואהעדכון.אתתראו

ההתמחות.

ההתמחות.אתהפסיקבסדר,

לאממילאהיאיוליעדשזהשלנושההחלטהאומרתזאת

להתמחות.הפסיקשהאישמכיווןמתקיימת

 .שנתייםמציעהאני

 .גםרגלפושטהיה

עיכובהואשנתייםשלעיכובצודקת.שחוהחושבאניטוב,

בואושלו.ההתנהלותאתהמעשים,חומרתאתמשקףסביר,

 .שנתייםשלעיכובנצביע.

 .עכשיומתמחהלאהואאפי?ממתי

ההתמחות.אתהפסיקשהואלנוהודיעהוא

הפסיק?הואמתי

השנתיים.אתלומעכביםלהתמחותמבקששהואמהרגע
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 .ביולי :בלוםדנה

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :ראשפיליאור

 :נוהאפי

 :תמירדורון

 :ראשפיליאור

 :תמירדורון

 :אברהמוביץרועי

 :בלוםדנה

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

מהיום.שנתייםשנתיים.מיולי

אחד.פהאחד?פההסכמנו .וזהומהיוםשנתיים

 .מספיקלאשזהאומרנטוביץ'

לי.תאמינופה,לקראתובאנו

פעם?עודבפנינויבואשנתייםשבעודאולי

 .שנתייםבעודאלינוויחזורלשנתייםעיכוב .בסדרהבא.תיק

ההוא.השוטרגםאזהלאה.

שנתיים.עודאלינויחזוראומרזהמההבנתילא

לדיון.

לסעיףנכנסשאתהאומרזהלדיון?שנתייםעודזהמהרגע,

מהנביךולאנגיעכךאחרשנתיים,לואומריםאנחנו .-4-4

טיעוניםזהאותו?נכניסלאשנתייםשעודהכוונהאמרנו.

להגיעיכולזהמשפטיים,

שוב.ונדוןשנתייםעוד

החלטה

שלההתמחותתחילתאתלעכבהוחלט

 .לדיוןהנושאיחזורהשנתיים

בתוםכיהוחלטכן ,בשנתיים

שנשובהשוטרלגביגם

לא.

'כך.עליולדוןבלשוגםהשוטר
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 :מרצקיחוה

 :הנואפי

דובר:

 :הנואפי

 :בלוםדנה

 :הנואפי

 :ראשפיליאור

 :פרסקיאורו

 :הנואפי

 :נטוביצ'יצחק

 :הנואפי

 :נטוביצ'יצחק

 :פרסקיאורו

 :אברהמוביץרועי

 :פרסקיאורו

כן?

עליו.נדוןהשוטרגםכן,

יהיו.דבריםעודבינתייםאולי

היה?זהמההשוטרשלהשםבינתיים.למשטרהיחזוראולי

-
אומר.שאורןלמהתקשיבו

שנתייםאחריממליציםשאנחנומקריםהרבהשישאומראני

זהזה.אתלעשותלכםמותרחדש.דיוןלקייםשנהאחריאו

מקובל.דבר

שנעשה.מהזהאז

עליודעלא,ד 11עושנה 34רקאנייודע,לאנאמרבואאני

לאמקום,בשוםזהאתקוראלאשאנשים,האלההדברים

מה.יודעיםהסטודנטיםאםיודעלאאנימזה,יודע

 .מתפרסםלאזהאזמשמעתיבי"דלאזה

אםלאחרים.הרתעהגםזהמהעונש 90%טוב.לאזהאז

יחשובשאדםשמות,בלינפרסםזה,אתמפרסמיםלאאנחנו

פעמיים.

ושלנו.שלכםקודשהעבודתעלבבטאוןכתבהתעשו

אורן.זה,עלכתבהתעשהאתה

 .תפקידיאתמסייםאני
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 :ראשפיליאור

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :פרסקיאורו

 :ראשפיליאור

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

הבטאןך?אתרואיםהםאיךאבל

על-ידיברתלכם,להגידרוצהאנילי,תאמינו
שלן?המכתבאתראיתםאתםמכתב,לנוצירףהואה,זה

 .שלןהמכתבאתשקראנובוודאי

שלןהמשמעתיותההרשעותשתיאתתוקףהואככה,אומר

ההטרדה.בתחום

 .אמרשגלעדמההז

תמימהלשנהאותןשהרחיקומתלונןעודהואכךאחררגע.

מסבירהואכךאחרבפקולטה.שםההרשעהעקבמהלימודים

לאזהאתלן'שהיוחוקיותהבלתיהבנייתעבירותשתיאת

חוקיות.בלתיבנייהעבירות ,ידענו

בפרוטוקול.היההז

פירטתי.ולאציינתיאני

שמשפיעהעבירהלהיותצריכהבנייתשעבירתחושבלאאני

לע

כשאתהאבל .משהועודהזבישמכב,דלאכשאתהאבלא,ל

הריסהצוכשיששיפוטיצומכבדלא

בניגודבונההואכיהריסהצןלושמוציאיםד 11עו .חמורזה

 .שנתייםבעודאלינוחוזרהואטוב, ,חוקל

משמעתרתיעבהתמחות-בתקופתלהכרהבקשה

 :נוהאפי
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 :פרסקואורו

 :מרצקיחוה

 :בוץהמואבררועי

 :פרסקואורו

 :בוץהמואבררועי

 :מרצקיחוה

 :פרסקואורו

 :נרהאפי

מיוחד.מאודהיהמצבהאבלסמינריונית,עבודהגםאתז

ראשוןתוארלמדההודתה,היאמסאלחה.ד 11עןלמטהתראו

תקופהאותהלההייתהעבודה.כותביםאיךידעהלאבכרמל,

פוביותמחרדות,סבלהבחזה,גושלההיהבריאותית,בעיה

היאמחרדות.סבלהוכןבמחלהחלתהכךאחרופחדים.

מהעבודה,חלקרקפסיכולוג.אצלמטופלת

יאללה.

 .לגמרילהמבטלאני

התקופה.עלחודשים 3פסקכןאנחנו

ההתמחותאתמסיימתשהיאמידאומראנילא,

זאתטקס.אותהלהקפיץאמרתםחודשים, 3כתבתםלאלא,

תעבורהיאאםאומרת

דבר.אותןפרקטית

הלאה.אחד.פההוסכםסבירה.המלצהגמור,בסדר

הצבעה

אחדפה

החלטה

להמשיךרשאיתהמבקשתלפיה ,ההתמחותועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

 .להשתתףאמורהבוהטקסשלאחרבטקסותתקבלבהתמחות

 25.6.15מיום 59התמחותועדתפרוטוקלוו

 :פרסקואורו

 :נרהאפי

דנה.צריך,לאהראשוןאת . 59פרוטוקול

צריך?לאהראשוןאתמהל
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 :בלוםדנה

 :פרסקיאורן

 :בלוםדנה

ההתמחות.אתלואישרנובעצםכי

להתחיל.לואישרנו

 .שניבגלגולאלינושחזרמקרהזה

התמחותתחילתלאישורבקשה ~

 :בלוםדנה

 :נרהאפי

 :פרסקיאורו

 :נרהאפי

 :פרסקיאורן

 :מרצקוחוה

 :נוהאפי

 :פרסקיאורו

הבעבירהרשעהוכןפליליבהליןהרשעה-

בכוחמגונהבמעשההורשע .אקדמיבמוסדמשמעתית

בבי"חאחראיכאחשעבדבעתבמתלוננת.

בהתנהגותמדוברלאומי.שירותכמתנדבתשימשההמתלמדת

לולסייעמהמתלוננתביקששתחילהוכוחניתפוגענית

לשונו.אתלהחדירוניסהלפיהפיואתהצמיד ,בעבודה

 .וברחהנרתעההמתלוננת

 .מאסרחודשי 10וקיבלהורשעהוארואהאני 2009ב-

קנסשירות,בעבודותבפועלחודשים 3מתוכםנכון,

אותוהרשיעושםוגםמשפטיםללמודהלןהואזהואחרי

לדוגמא,ד 11עוהיהיבאמתזהת?יסמינריונבעבודהבהונאה

רוצה?הואמה

שתיקשה,מקרהאומראני .לונתנוחודשים 4ל-הרחקה

ונית.יסמינרבעבודההונאהוגםפליליתהרשעה ,הרשעות

מעשה ,הרשעותשתישלובמבקשמדוברשלנו-ההמלצה

טרםהעבירה . 2009מ-דיוגזר , 2006מ-בכוחמגונה

מאסר.חודשי 10נגזרוהתיישנה.

מתיישנת?יאהמתי

שלכם?ההמלצהזאת

 114ובספטמברנלמדלאהלקח

 95וךתמ 39עמוד



 :נוהאפי

 :תמירדורון

 :וקסלרגלעד

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :וקסלרגלעד

 :פרסקיאורו

 :מרצקיחוה

 :יונסאבומוחמד

 :נוהאפי

 :פרסקיאורו

 :אברהמוביץרועי

 :נוהאפי

 :יונסאבומוחמד

 :נוהאפי

 :אברהמוביץרועי

שלכם?ההמלצהזהעיכוב?שנההזו?הבדיחהזומה

 .שנים 7

 .שנים 5לפחות

זה?מהברור'

ההתיישנות?עדלמה,

מאסר.חודשי 10פליליתבעבירההורשעהוא 2009ב-

חמורה.

שנהאמרנואנחנו

התיישנות.עדלא,

אםויכוחוהיהכאלהמקריםהיוקודמותבישיבותסליחה,

כמהאופלוסאוהמחיקהאוההתיישנותתקופתמלואעדזה

שנים.

הזה?הדברזהמהשנה,רקפתאום

חמורות.יותרבעבירותהיוהויכוחים

נכון.

עוד?לנונשארמהפלילית,הרשעהזה .חמורמספיקזהלא,

באמת.

ההתיישנותתקופתמציעאני

ההתיישנות?תקופתמתי

לי.נראה 2019ב-זה
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 :נוהאפי

ביחד:

 :נוהאפי

פהלהסכיםאפשרהלאה,רבותיי'ההתיישנות,תקופת .בסדר

אחד?

כך.

תוםעדההתמחותתחילתאתאותו'לעכבאחדפההסכמנו

אחד.פהמוסכםהתיישנות,תקופתתוםההתיישנות.תקופת

הצבעה

אחדפה

החלטה

תקופתתוםעד-שלההתמחותתחילתאתלעכבהוחלטאחדפה
 .ההתיישנות

התמחותתחילתלאישורבקשה-

 :פרסקיאורו

 :נוהאפי

 :פרסקיאורו

סמיםבהשפעתשיכור,כשהואברכבנהגהמבקש '
לנהיגה.פסולגםוכשהואמריחואנהמסוג

 .סמיםועםשיכורנוהגבשלילההוא

עדכןהואואזההליךאתלסגורצריךשהואבזמנואמרנו

צ 11שלשעות 200קיבלהואהורשע,שהואהטענהאותם,

לנויש , 13עמודפה,ארוךדיוןישתנאי.עלמאסרוחודשיים

 .העובדותכלאתשכוללתמפורטתהמלצהפה

בסמוךאצלנוהיההואסבוכה.היאהענייניםהשתלשלות

הלךסמים.השפעתתחתבפסילהבנהיגההרשעתואחרל

ערעורהגשתמועדלהארכתלבימ"שופנהעו"דושכרהמבקש

שהבעיהלואמרנו .המקרהזהריבליך.השופטשלפסה"דלע

וקבועהברורהמדיניותלנוושישתנאיעלמאסרלושיששלו

הואכי ,התמחותמתחיללאתנאיעלמאסרעליושרובץשמי

בכלא.להיותיכולאחדברגע

לביהמ"ש'הלךהואנאותה.לאבצורהפעלוהואהלךהואאז

לולתתוסירבהנגדופעלההלשכהשאנחנוביהמ"שבפניטען
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אתוטעןארוכותבישיבותאצלנוהיהשהואאחריזהשימוע.

לתת.סירבההלשכהואמרהלןשלו,הטענותכל

 :מרצקיחוה

 :פרסקיאורו

 :הנואפי

 :ראשפיליאור

 :הנואפי

 :יונסאבומוחמד

 :הנואפי

 :פרסקיאורו

 :נעאמנהמוחמד

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :נעאמנהמוחמד

טעות.אמרהואואז

כתבהואאיתי,שלמדז"ל,שמיר,ראובןזהכנראהוביהמ"ש

אבלאותהשמעתילאואניבפניימיוצגתלאהלשכהשאמנם

המועדאתלוהאריךוהואשימועלונתנושלאבסדרלא

לערעורהמועדאתשוואבטענותלושהאריכואחרילערעור.

המאסראתלושיבטלוהפרקליטותעםוסיכםלדיוןהלןהוא

תקבלועכשיונקי'אניעכשיוואומראלינובאוהואתנאיעל

לאאנחנולא,לואמרנואותי.

פה?ההתיישנותתוםזהמה

בפרקליטות.שלו?ההתמחותאתעשההואאיפהיודעאתה

 .יופי

הכבו.דכליופי'

לדעת?אפשרפה,ההתיישנותתוםזהמה

ההרשעה?מתי

הדבריםאתשניקחכלקודםאזבבימ"ש.דיוןפההיה

לעשותבפרקליטותאותוקיבלומישהואםבפרופורציה.

התמחות

מה?אז

 .לדברלותנו

שתיששותיםבנהיגהלאנשיםאישרנוגםבזה,עובדיםאנחנו

בירות
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 :הנואפי

 :נעאמנהמוחמד

 :פרסקיאורו

 :הנואפי

 :אברהמוביץרועי

 :הנואפי

 :פרסקיאורו

 :הנואפי

 :פרסקיאורו

דובר:

 :הנואפי

 :פרסקיאורו

 :הנואפי

 :אברהמוביץרועי

 :הנואפי

 :כהורועי

מוחמד?אזמציעאתהמה

ממנוביקשוהםוהכל,ממליציםשאנחנולפנינשמע,בואואז

הערעור.שלהמסמכיםאת

לכםאקריאאניאולי

בשלילתכשהואסמיםהשפעתתחתשיכורשנוהגאדםבן

לבןישאומץאיזהכזה?אדםלבןישנורמותאיזהעודרישיון

אדם.

בבימ"ש.משקרשהואאחרי

ויאללהמשתכרשותה,סמים,לוקחרישיון,בשלילתאתה

מצגיוצרבבימ"ש,משקראתהכןואחרברכב?ניסעבוא

.ך 11עולהיותרוצהוגםכוזב

שלו.עוה"דזההמצגאתשעשהמינדייק.בוא

זה?אתעשההואמיבשם

בשמו.זהאתעשההואבשמו.

ידע.לאשהואטעןהוא

.ך 11העונגדלאתיקהתלונהנגישידע.לאהוא

העובדות.אתשנדערקאבלאחראי,הואאמרתיאני

המחיקה?תקופתזהמה

זה.עםלגמוררוציםאנחנו

מתיישן?הואומתי

בסדר.היאפהההמלצהפה.כתובמהתקראואבל
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 :פרסקיאורו

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :אברהמוביץרועי

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :ראשפיליאור

 :הנואפי

 :נעאמנהמוחמד

 :ראשפיליאור

 :נעאמנהמוחמד

הדיון.שלהקלטותלכםיש

הדין?פסקמתיישןמתי

שקראומרכזיועדחבריפהשיושביםשתדעחשובאורן,רגע,

החומר.אתקראנוכולנוהחומר.את

במייל,אליהםמופץזהמוע,דמבעודזהאתמקבליםכולם

אתקראשלאמישהופהישקרא,שלאמישהופהאין

לא.החומר?

זה.אתשקראנועלינוחזקה

 ? 2020מציעיםאנחנונסכים,בואורבותיי,

אתעזבוהתיישנות.תגידוהתיישנותלהגידרוציםאתםאם

חמש.שנתיים,שתגידואוהחשבון,

 5שיחשוב , 2015ב-אנחנוהיוםאותו,לעכבשצריךחושבאני

 . 2020ב-התמחותיתחילמעשיו,עלשנים

שיכור?נהגהואאפי,

כן.

משהו.לכםאסביראנישנייה,אולי

אומר.הואמה 4סעיףאתתראה

אחדכלשלכם,להחלטהקשרוללאשלילעמדהקשרללא

המותרמעלשהיאמסוימתאלכוהולרמתעםאותושתופסים

שתילעשןיכולהואאומרתזאתסמים'שבגופואובחוק

תחתנהיגהבשכרות.נהיגהנחשבזהמריחואנה,שלשאחטות

בשכרות.נהיגהאוסמיםהשפעת

 95מתוך 44עמוד



 :ראשפיליאור

 :נעאמנהמוחמד

 :מרצקיחוה

 :פרסקיאורו

 :נעאמנהמוחמד

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :נעאמנהמוחמד

 :הנואפי

 :נעאמנהמוחמד

 :הנואפי

 :נעאמנהמוחמד

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

שיכור.היהלאהואלכןאז

אחת.עבירהזועבירות,שתילאזההעבירה.זו

בפסילה?היההואאבל

בפסילה.גם

 .סטודנטשהיהבזמן

כמהעודלהמתיןצריךהואבוגר.מספיקלאכנראההוא

 .בוגרלהיותשנים

 .משהולהגידרוצהאני

 .לדםדםביןפהמבחיניםלאאנחנו

תנאיעלהמאסרשלהזההנושאלהמשיך.ליתןשנייה,אבל

לחכותנוהגיםשאנחנובכןההחלטהאתלנמקנהוגהיהאם

אזבפועל,להיותפתאוםיכולהואכיהתנאי,תקופתסיוםעד

נימוק.להיותיכוללאוזההגיונילאשזהחושבאני

 .הפרקעלשעומדמהכרגעעכשיולאזהאבל

העקרונית,לשאלהקשרללאחושב,לאאניהזההבחוראצל

שלוקחמילדעתימאו.דחריגשהואמשהושזהחושבלאאני

ועולהבירותשתיששותהממיחמוריותרמאנשיםכסף

שםולראותלתעבורהלבימ"שלבואיכולאתהלנהוג.

מריחואנה.לקחהואפה,שתהלאהוא

להםוישרישיוןלהםשישדיןועורכיפרופסוריםרופאים,

שכרות.תיק

חוה?חושבתאתמה

מוחמדשל,ןהעמדהאתלקבליכולתיתראו,
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 :נעאמנהמוחמד

 :מרצקיחוה

 :נעאמנהמוחמד

 :מרצקיחוה

 :נעאמנהמוחמד

 :מרצקיחוה

 :יונסאבומוחמד

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :אברהמוביץרועי

 :נוהאפי

 :יונסאבומוחמד

ספציפית.לגביולא

העקרון.ברמתמדברתאנילגביו,לא

שלנובהצהרותמידתייםנהיהשאנחנו

 .איתןאני

מישהואזיום,ביוםלאנשיםקורהזה

אומרשאתהממההרבהלראותיכולהמקבלת,הייתיכןאני

"שעישןבסלנגהביטוי,עלסליחהאדם,בבןהיהמדובראם

שהבןזהלימפריעשמאודמהלהגה".ועלהשאחטותשתי

אסורחוקיתמבחינההדבר?משמעותמהבפסילה.היהאדם

ישראלבמדינתהחוקאתמכבדלאוהואההגהעללעלותלו

לנהוג.ועולה

החמור.המעשהזהעל

שיכולמישהולאזהנורמטיבית,התנהגותלאזהצודקת.חוה

.ך 11כעולשמש

החוק.אתמכבדלאהואהשילוב,זה

שימוע,לונתנולאבימ"ש.כלפיההטעיהאתגםתשכחואל

לונתנוולאשלוהטענותכלאתטועןשםיושבאדםהבן

שימוע.

 .מהיוםשנים 5

זה?מוסראיזה

החומראתתעבירההתמחותשועדתרוצהגםאנימבקש,אני

נגדלהגשת,אפשרותישאםלראותמנתעלהאתיקהלועזת

אותו.שייצג 1עוה"
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 :בלוםדנה

 :יונסאבומוחמד

 :נעאמנהמוחמד

 :מרצקיחוה

 :יונסאבומוחמד

 :בלוםדנה

 :יונסאבומוחמד

 :אברהמוביץרועי

 :יונסאבומוחמד

שאער:מטאנס

 :יונסאבומוחמד

שאער:מטאנס

 :ראשפיליאור

 :פרסקיאורו

 :יונסאבומוחמד

 :מרצקיחוה

מההמלצה.חלקזה

לנושהוצגהחומרפיעלכוזבות,שקריות,טענותוהעלה

לבימ"ש.ושראינו

 .ליאמרהלקוחיגידהוא

בדיוק.

לבדוק.יכולהואאזלו,אמרהלקוח

שהואמכתבלנושלחהואכילואמרשהלקוחיגידלאהוא

טעה.

טעה?זהמהמשמעת.עבירתזואזטעה?הוא

ירוחם.ומודהעוזבטעה-טעה,

טעיתיאנילויגידלביהמ"ש,שיחזורסליחה,שיל,ךאז

הערעור.יבוטלואזשליהלקוחבשםהאלההטענותבהעלאת

מגזימים.אתם

מגזים.לאאני

לבימ"שטענהטועןשהואעו"דכל

.ך 11בעודניםפה

להשיב.אפשרותלויתנויבדקו,אתיקהבועדת

נכון.

העו"דאםשני,מצדאבלכן,

 95מתוך 47עמוד



 :נרהאפי

 :דובר

 :נרהאפי

 :מרצקיחוה

שאער:מטאנס

 :נרהאפי

הסכמכן . 2020עדאןתןלעכבהצעהפהיש ,צנןהמל ,רבותיי

אחד?פה

לא,לא.

נצביע.בואןלהצביע?רוצים

 . 3עםלחיותאפשרעוה"דשלהיאהטעותאםרגע,

לחיות.אפשרשנים 3

שנים? 5בעדמי . 5אחת 3אחתההצעות,שתיעלנצביעבואן

לעכבהוחלטכךאם .חברים 3שנים? 3בעדמי .חברים 6

 .מהיוםהחלהתמחותתחילתשנים 5אןתן

הצבעה

 6שנים- 5שלעיכובבעד

 3שנים- 3שלעיכובבעד

החלטה

 .שנים 5ב--שלההתמחותתחילתאתלעכבהוחלטחברים 6שלברוב

 :נעאמנהמוחמד

 :נרהאפי

מהעכשיושותהאותושתופסיםד 11עןאפי?שאלה,אפשר

כאלה.המוןיש .כלוםלןעושיםלאאנחנולן?עושיםאנחנו

תפסה ,נוסעשנגידמישהוביןמבחיניםלך,אסביראניתראה,

שותה,שיושבמישהולביןמופרזתמהירותעלמצלמהאותו

וזה .לכבישויוצאשכרותשללמצבבמודעעצמןאתמכניס

ונוסע.לאוטוונכנסרישיוןפסילתסמים,סמים.זהיותר,עוד

זה.עםסיימכן ,חברים

התמחותתחילתלאישור~-בקשה

הבא,התיק :נרהאפי
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 :פרסקואורו

 :אברהמובוץרועי

 :ראשפיליאור

 :נרהאפי

 :פרסקואורו

 :נרהאפי

 :פרסקואורו

 :מרצקוחוה

 :פרסקואורו

 :נרהאפי

העבודהסמינריונית.בעבודההונאהפעםעוד '

 .מהאינטרנטנרכשה

מהאינטרנט?נרכששזהיודעיםאיך

 . pay palמ-קבלהישכי

המלצתם?עונשאיזה

שהיאאחריעיכובחודשים 6

בפרוטוקולהללבית.הייתםמקלהועדהאתםליתאמינו

הזה.

 .מעטלאזהחודשים' 6

חבר'ה.מעט,לאהז

סמינריוניתעבודהשזובגללהונאה,בשביל

אחד.פהבסדר.הסכמנו

הצבעה

אחדפה

החלטה

 .הרישיוןבקבלתעיכובחודשי 6עלהוחלטאחדפה

התמחותתחילתלאישורבקשה-~

סמינריונית,עבודהלאהזשביתעבודתזההנה ' :פרסקואורו
עבירות.שתיאבל

 ?עשההואמה :נרהאפי
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 :פרסקיאורו

 :נטוביצ'יצחק

 :פרסקיאורו

 :אברהמוביץרועי

 :פרסקיאורו

 :נטוביצ'יצחק

 :בלוםדנה

 :פרסקיאורו

 :אברהמוביץרועי

 :פרסקיאורו

 :ראשפיליאור

 :בלוםדנה

 :אברהמוביץרועי

 :נוהאפי

הקורסבמסגרתעבודההגישאחת,פרשיההגיש.פעמייםהוא

עמו,דבכלהמיליםמספראתלצייןשכחציבורי,מנהל

החזרתאתניצלהמבקששיציין.מנתעלהעבודההוחזרה

מתוקנת.עבודהוהגישהעבודהאתשינהאליו,העבודה

העבירה.אתהבנתילא

טיוטתאתאחרמתלמידביקשהמבקשהשנייה,הפרשיה

זהרושםלמרותיעתיק,שלארושםיוצרשהואתוךהעבודה

עבודתואתהעתיקהאחר,התלמידשלבאמונובגדהוא

העבודהוהגיש

עזוב.בוא,אורן.המוסר,עבירותמתחוםזה

מקרים.שניזהחמור.זהחודשים, 6אמרנוזהבגללאז

 .הבנתילאהראשון?המקרהמה

מספראתתוסיףרקלואמרושיפורים.מקצהעשההוא

אותם.מגביליםהםכיהמילים,

זהאתצילםיעתיק,לאשהואואמראחרממישהולקחהוא

 .והגישולקח

ממליצים?אתםמהאז

עיכוב.חודשים 6

ההסמכהקבלתאתלודוחהזהשונה?טקסלעשותלוגורם 6

6 ? 

חודשים. 3

מוגזם.זה 6בסדר, 3חודשים. 3ממליציםאתםאורן,אבל

אח.דפההוסכם .בסדר .חודשים 3
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הצבעה

אחדפה

החלטה

הרישיון.בקבלתחודשים 3שלעיכובעלהוחלטאחדפה

התמחותבתקופתלהכרה~בקשה

 :פרסקיאורו

 :בלוםדנה

 :פרסקיאורו

 :נוהאפי

 :פרסקיאורו

 : 'נטוביציצחק

 :בלוםדנה

 :פרסקיאורו

 :נוהאפי

 :פרסקיאורו

התמחות.בתקופתלהכרהבקשה ,-

לבחינות.לגשתרוצההיא

והיאקטן,משרדלה,שהיההתמחותממקוםהתפטרההיא

לוקחזהשבפרקליטותעקא,דאלפרקליטות.להתקבלרצתה

לזה.להתייחסאיךהשאלהאזשנה.להלקחזהזמן.הרבה

למה?התייחסל

טובות.לאסיבותבגללזמןפסקשעושיםאנשיםיש

הקטן?במשרדחיתההיאזמןכמה

כמוזההואהענייןלכם,אגידאנירגע,

 .ימים 16ב-להכיראלאהתקופהבכללהכירלאהיאהבקשה

מועד.תפספסשלאמנתעלרק,יום 16ב-

הפרוטוקול?אתסיימנובסדר.

פרוטוקול.סיימנו

החלטה

 .הראשונההתמחותהמתקופתימים 16ב-להכירהוחלט
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 lS.9.7מיום 60התמחותועדתפרוטוקלוו

 :פרסקיאורו

 :נוהאפי

 :פרסקיאורו

 :בוץהמואבררועי

 :נוהאפי

 :פרסקואורו

 :אברהמובוץרועי

 :פרסקואורן

 :נוהאפי

 :פרסקואורו

פיעלמגונה.למעשהניסיון , . 60פרוטוקול

לקניוןהכניסהלדלתשהתקרבובעתהורשע.בכתבהודעה

מןשנבהלהופניה,פניואתוקירבבידהאחזניגש,הוא

מכךלאחרולהשתחרר.פניהאתלהסיטהצליחההמבקש

התרחקה.זןאךבסמוךשעמדההקטינהשללעברההתקדם

קטינות?

ניסהשהואבחורותשתיהיו

הך?כמהבנות

תנאי.עלמאסרקיבלוהורשע,הודהשהוארואהואני

הורשעהמבקש ,ממליציםאנחנוחלפה.התנאיתקופת

 . 2011בשנתבקטינותמגונהלמעשהניסיוןשלבעבירה

היוש 11ביהמממצאי . 114בנובמברחלפההתנאיתקופת

מסרבפנינואחריות.לקיחתולאחרטהחיתהלאחומרא,ל

מכלוללאור .חמורהעבירהאופיאךשהתחרטהמבקש

הנסיבות

שקל 500למתלוננותפיצויזה,מה

 .וחצישנהעודשלנוספתהמתנהעלהמלצנו

 ?וחצישנהרקמהל

בינוארבקשתןאתלחדשיכולהמבקששהמלצנו.מההז

2017 . 

מדי.מעטהז :נוהאפי
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 :בוץהמואבררועי

 :נוהאפי

 :מרצקוחוה

 :אברהמובוץרועי

 :הנואפי

 :פרסקואורו

 :נוהאפי

 :מרצקוחוה

 :הנואפי

 :מרצקוחוה

 :פרסקואורו

 :הנואפי

ההתיישנות.תקופתתום

חמורה.מאודההרשעה .מדימעטזה

ההתיישנות.מועד 2018עדהציעגבע

שנים. 5מציעאניאזלא,

באמת.נולקטינות,נטפלאדם

גבע.אתתאמצואוליאז

גבע.אתלאמץחייבלאאני

להיכנסבליההתיישנות,תקופתתוםעדא,ל

ההתיישנות?תקופתתוםזהמתי

 . 2018עדשזהלחשב,ויודעותיקועדהחברשהואגבע,טוען

סביר.לינראה

כלל.בדרךשנים 7 , 2011מ-זהכי

אחד?פהאושר . 31.12.2018 , 2018סוףעד . 2018סוףטוב,

כך.ביחד:

הצבעה

אחדפה

החלטה

הוחלטאחדפה

2018 . 

שנתבסוףלהתמחותלרישוםבקשתואתלחדשיוכל
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התמחותתחילתלאישורבקשה ~

לןהיוחמורות.תלונותנגדושישאדםבךזה :פרסקיאורו

וגםאזרחייםגםתיקיםבהרבהמעורבהואתיקים.הרבה

למשפטיםכמומחהעצמןאתמפרסםהוא .פליליים

שאבנרצייושהואתורנימוסדבאיזההיהוהוא .באינטרנט

להוציאודרשאותןתבעשאקיואבנראיתןיחדהיהשאקי

שמן.את

הצליחהואאבלחשמלבגניבתפליליתהרשעהלןהייתה

שםהופיעולאביטול.אלאזיכוילאבערעור.ביטוללקבל

היהיכולשהואשוכנעלאביהמ"שאבלמהפרקליטות

 .סבוךמקרהזה .אןתןלהרשיע

הטיבהואדברים.עדכןוהואפעמיםכמהאצלנוהיההוא

תיקים.וסגרמצבןאת

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :פרסקיאורו

 :נוהאפי

 :פרסקיאורו

 :הנואפי

כותבים.שאתםמהלפינגדופתוחפליליתיקעדייוישאבל

 .ציבורבדעןהעלבתעלזניח,כךכלתיקזה

המשנה?זהמה

זניח?זהמה

ההמלצה.אתנשמעבואן

הזאדם,הבךעושהמהתראהזניח?זההזאתההיסטוריהכל

זניח?

וכהזהואזמאפתוחים.תיקיםמספרעםבפנינוהיההמבקש

עקאדא .פלילייםתיקיםוסגרחשמלגניבתשלמעבירה

עובדהעלבתבגיןנגדופליליתיקפתוחהדעותלכלשעדייו

ממתיךהואהמבקשלדבריואיומים.שוטרהכשלתציבור,

 .יכויזלנמתיןאנוגםהצלחה.לןמאחליםןאנןיכויזל

יבואזואהבקשהאתלחדשיוכלהפליליההליךכשיסתיים
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אלינו.

 :וקסלרגלעד

נטוביץ':יצחק

 :נוהאפי

 :נטוביצ'יצחק

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

ההמלצה.בדיוקוז

לשמועזהדין.עורכילהיותצריכיםלאאפי,כאלה,אנשים

פה.מתעסקיםאנחנומהעםלהאמיןולא

זוהקרובותשנים-4שב-לךלהבטיחיכולאניצודק.אתה

כאן.המדיניות

כברהםבאמתאזשצריךכמובחינותגםכשנעשה

נתקן.אנחנובבקרוזהאת

לגבילנושישהמידעמהלאורן,אחתשאלהעודרקלייש

לעו"ד?שלוההתחזות

לעו"ד?התחזהגםהוא

שלוהתיקשיגמרשזהברורשיהיה

לולהודיעכרגעמחליטיםאנחנונסכם,בואוכךאםרבותיי,

שבובמועדבכלל.דניםלאאנחנופתוחתיקישעודשכל

ההליךאתיסייםכאשרההתמחות,בהתחלתלהכירנסכים

מאשריםאנחנומתישלוהפליליהעברלאורנדוןאזהפלילי

התמחות.תחילתלו

 .הנסיבותוכלהפליליהעברלאור

אחד.פההוחלט .אליוהרלוונטיותהנסיבותוכל

הצבעה

אחדפה

החלטה

אז .שלוהפליליההליךאתיסייםכאשר-שלבבקשתולדוןהוחלטאחדפה
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 .התמחותובתחילתהנסיבותומכלולשלוהפליליהעברלאורידונו

התמחותהמשךלאישורבקשה8ן

 :פרסקיאורו

 :נרהאפי

 :פרסקיאורו

 ,לימודיםסיימההתמחות.המשךלאישורבקשה ,

פנןשהפרקליטותעדפליליהליךעלהצהירהלאהתמחתה,

כתבהוגשהמבקשתנגדתדווח.כיממנהוביקשוללשכה

בשכרות.נהיגהלהמייחסתעבורה,שלוםבבימ"שאישום

היאברכב,נהגהשוטר.דרישתלפינשיפהדגימתלתתסירבה

סירבההיאמונית.לנהגפעמיםמספרשצפרהלאחרנעצרה

היאדו"ח.רקנותניםצפירהשלגביבטענהמהרכבלצאת

שהגיעוהשוטריםעםרבההיאינשוף.בדיקתלבצעסירבה

ידיעללהשהוגשוהמסמכיםאתלגזריםקרעהלמקום,

נהגההמבקשתהתביעהלגרסתהאירוע.עםבקשרהשוטרים

שסירבהבזההתעבורהבפקודתהגדרותפיעלשיכורה

היאבזה.מורשעתלהיותיכולההיאאזהנשיפה,בדיקתל

ופסילה.קנסהעונשיםבשכרות.בנהיגההורשעה

המלצנו?אנחנומהההתמחות,ועדת

בקבלתהמתנהחודשים 6המלצתם

השוטריםלבקשותוסירבהנהיגהבאירועהסתבכההיא

בשכרותבנהיגההורשעההיאמהאירועיםכתוצאהלהיבדק,

אמינותה.לחוסרבקשרביהמ"ששלקשותאמירותתוך

הצליחהקשה,משפחתימרקעבאההמבקשתשני,מצד

תלוישהיהתיקהמדינה.לפרקליטותהתקבלהבלימודים,

מטענתההשתכנעכןלאללשכה.מלהצהירנמנעהנגדה,ועומד

כשנודעלדווח.צריכהלאהיאתעבורתיענייועלחשבהלאכי

זמןקצתולאחרההתמחותאתלההפסיקןלפרקליטות

תלהאזרחיתהמדינהלפרקליטותאותהלהעבירהחליטו

אביב.

לאשלהההתנהגותאךבהתמחותהלפגוערוציםאכןאין

לקבועעלינו .שיפורהטעוןמצבעלמצביעתקינה,הייתה

אחרתלהתייחסעליהכילהלהמחישכדיהמתנהתקופת

חודשים 6תמתיןשהיאהמלצתכןאןטןריטה.עםגופיםל
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במבחן.תעמודשהיאאחרירישיוןבקבלת

סביר.לינראה :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :ראשפיליאור

נטוביץ':יצחק

 :נוהאפי

 :נעאמנהמוחמד

 :נוהאפי

 :ראשפיליאור

 :נוהאפי

 :ראשפיליאור

 :נוהאפי

גבוה.לינראהלא.

אותה.להחזיקהמשיכוהפרקליטותאפילותקשיב,

תיקים.להשאיךהצהירההיא

הצהרות.הצהירההיא .סבירזהחוה,

יוצא,לאהזההתיקאזר"פלהוציאלמשטרההולךאתהאם

תעבורה.ברישוםרקיוצאזהתעבורה.תיקזהכי

המלצהחברים,מטעה.זהלדעתי,חמוריותרעודזהנו,

סביר.זהחודשים 6סבירה,

בזה.צודקתהיאהצדק.בגדרשזהחשבההיאאבל

הפרצוףמולהשוטרשלהדו"חאתלקרועהצדק,בגדרמה

שנצביע?רוצהאתהסבירה.המלצהרבותיי,שלן?

כך.

 7הועדה?שהמליצהכפיחודשים 6בעדמינצביע.בואאז

 7שלברובהוחלטהלאה,אחד.חברחודשים 3בעדמיחברים

חברים

הצבעה

 7בעד-

 1נגד-

החלטה

שתעמודלאחרהרישיוןלקבלתחודשים 6תמתין-כיהוחלטחברים 7שלברוב

 .ההתמחותבבחינותבהצלחה
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ההתמחותמבחינותלפטורגב'שלבקשתה

 :נרהאפי

 :בלוםדנה

 :נרהאפי

 :וקסלרגלעד

 :יונסאבומוחמד

 :מרצקיחוה

 :יונסאבומוחמד

 :נרהאפי

 :מרצקיחוה

 :נרהאפי

 ·-אתעכשיולנוישיוםהסדרלפי

ההסמכה.מבחינותפטורמבקשתהיא

למה?

היא .בארץהייתההיאבעצםאבלבחו"לעבודהשלבטענה

אניהלאה.וכךמחו"ללקוחותמולרקעבדהשהיאטוענתרק

בפניבאתודומהקודםבמקרהגםשכברד 11חןןפהכתבתי

הפטוראתלקבליכולהלאהיאלדעתיוהומצא.המרכזיהועד

 .מהארץהעבודהאתעושהשהיאשלה,בנסיבות

החומר.כלאתקראתיאניגם.העבודהלמהותלבשיםאבל

דולר 5שזהרופי-10,000בעבודהאותצהירלאשרגבול.יש

זן?עבודהמיןאיזומה?יודעאנידולר, 10או

וצריךנכונהמאודהיאגלעדשלשחווה"דחושבתאניכךל

אותה.לאמץ

אחד.פהאז .גלעדשלחווה"דאתנאמץבואואז

כך.גלעד?שלדעתוחוותאתלאמץאחדפההחלטנורבותיי,

ההתמחות.ועדתוהחלטת

ההתמחות.ועדתוהחלטת

הצבעה

אחדפה

החלטה

ועדתהמלצתואתוקסלרגלעדד"עושלדעתוחוותאתלאמץאחדפההוחלט
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 .לפטורבקשתהאתולדחותההתמחות

פשרההסדרפ-.-א 32309-16מ 11עתו

 :נוהאפי

 :וקסלרגלעד

 :נוהאפי

 :וקסלרגלעד

 :נוהאפי

 :וקסלרגלעד

 :בלוםדנה

 :דובר

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :פרסקיאורו

 :מרצקיחוה

 :בלוםדנה

 :נוהאפי

 :וקסלרגלעד

קדימה.גלע,דמנהלית.עתירהא.פ.זההבאהתיק

משפטיותטענותשםומעלהמנהליתעתירההגישהוא

שלןהתיקלהסביר,רוצהרקאניבעקרוןאותך.לכםשצירפתי

סגורות.בדלתיים

סגורות?בדלתייםלמה

נתך.והשופטביקשהוא

המחוזי?בביהמ"שאיפה,השופט

כך.

נפש.מחלתזהשלןהרקע

הפרוטוקול.אתלהפסיקאפשר

תיקזההפרוטוקולמעכשיוהפרוטוקול'אתלהשאיראפשר

הבעיה.נפתרהככהא.פ.

פה?מדוברנפשיותבעיותבאיזה

 .חסדאיתו'עשינואותוקיבלנואנחנו

שנית.רגע,

 .התנאיםאתתוקףהוא

מדובר.במהלנותסבירנפשיות?בעיותאיזה

שקשורהמחלהושהיזאיעקבשלוהרחוקבעברהאיש
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זהובעקבותפסיכוטיהתקףאיזשהוקיבלהתריסלבלוטת

שלבוהסתבןשהואתיקבאיזשהולדיןמהעמדהנפטר

כזה.משהואושוטרעלהתפרצות

נשק.היה :פרסקיאורו

 :וקסלרגלעד

 :פרסקיאורו

 :וקסלרגלעד

 :פרסקיאורו

 :וקסלרגלעד

 :פרסקיאורו

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

זהבעקבותבקיצור' .אחרסיפורזהאבלנשקהיהלא

הופטרפעםשהואזהעלדיווחהואאזאלינוהגיעשכשהוא

חוו"דלהביאאותושלחהההתמחותועדתאזפלילימדין

כמהושובלןאחרי.ך 11עולהיותיכולשהואפסיכיאטרית

פרטים,הסתיראוחלקיותדעתחוותהביאהואכיפעמים,

שכתבפסיכיאטריתמחלקהראשהביאהואדברשלבסופו

.ך 11עולהיותיכולשהואהתחתונהבשורה

 .מהמחלהנקיהאחרונותבשניםשהוא

זאתובכלמאוזן.והואאפילותרופותעללאגםהואלא,

שהואוקבעהשלוברישיוןתנאיםהתנתהההתמחותועדת

חוו"דשנהבחציפעםויביאכשכיררקיעבודשניםשלוש

וכולי.לפיקוחנתוןויהיהפסיכיאטרית

חלק.עברוזהקודםבמקרהזהאתעשינו

והואהרישיון.אתקיבלוהואהסכיםשהואהתרשמולכאורה

וגםהלשכהשלסמכותלחוסרבטענההתנאיםנגדעותר

הסכים.באמתלאשהואלזהבטענה

הסכים.והואבפנייהיהזההסכים.הוא

אתלכםוצירפתילדעתי,משפטיתשמבחינההואהעניין

ישזה,ולאהסיפוראתלאהעתירה,שלהמשפטייםהטיעונים

לפרוטוקול,להיותצריךלאזהפה,מבקשאניממשי.קושי

ועומ.דתלויתיקעלמתייעציםאנחנו

להודיעכוחנובאאתמסמיכיםאנחנוכזה,הואהסיפור

 47לסעיףבהתאםבקשהלהגיששוקליםשאנחנוש 11לביהמ
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נפרד?בהליךזהאתלעשותצריךהדיך.עורכילשכתלחוק

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :אברהמוביץרועי

 :נוהאפי

הקלטה)(הפסקת

 :נוהאפי

 .בבימ"שבהליך

זאתאנחנו,אםגםאומרתזאתבביהמ"ש,נפרדבהליך

בפרןטןקןל,שיירשםהשופט,אדונילשופט,להסביראומרת

חושבבימ"שאםשאנחנו'בפרוטוקולשיירשםרוצהאני

מההליךניסוגאבחנןהזהמההליךלסגתצריכיםשאנחנו

יהיהשזההגשנו'ופתאוםשהסכמכןטענהתעלהשלאהזה.

השולחן.על

לסעיףהולכיםאבחנןשמפההשולחןעללתובעברורשיהיה

לאשתקתם'פה,הסכמתםלהגידלבואיוכללאכך . 4-7

מראש,לךהודענולא,עתירה.הגשתםופתאוםמילהאמרתם

במקוםעכשיומתחיליםאבחנןפה,נסייםאוליאבחנןלך'דע

אחר.

זה?עםמשפטיתבעיהשישחושבאתההלמ

כלפינןלטעוןיוכללאאחדאףככהברור,יהיהשזהחשוב

מטעים.ולאמסתיריםלאאבחנןשהטעינו.אןשהסתרנו

שבפרוטוקולרוצהאני . 4-7לסעיףהולכיםרבותיי,מפהאנחנו,

 .במפורשכתוביהיה

הצעתוכפילהתפשרגלעדאתמסמיכיםשאנחנוסוכם

עלשומרתשהלשכהתוספתשתהיהלכךבכפוףעליה,שהמליץ

והעותרהיההלשכה.לחוק 4-7סעיףלפיבהליךלנהוגכותהז

 ,התיקאתלנהל ,ש"בביהמלהופיעישהזןלתוספתמסרב

הסמכהלקבלכדיאלינולחזורהשופט'המלצתמהלשמוע

אחד.פההוסכםתודה. .ההליךהמשךל

הצבעה

אחדפה

החלטה
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 ,עליהשהמליץהצעתוכפי ,להתפשרוקסלרגלעדד"עואתךילהסמאחדפההוחלט

 4,7סעיףלפיבהליךלנהוגזכותהעלשומרתשהלשכהתוספתשתהיהלכךבכפוף

לועדולחזורהתיקאתלנהלישזולתוספתיסרבוהעותרבמידה .הלשכהלחוק

 .ההליךלהמשךהסמכהלקבלמנתעלהמרכזי

חזורדיון 11111111111111-

 :נוהאפי

 :ראשפיליאור

 :נוהאפי

 :פרסקיאורו

 : 'נטוביציצחק

 :פרסקיאורו

 :מרצקיחוה

הורוביץ.ש.משרדשלהפנייה 'זההבאהתיק

ביוליהחלטנואנחנוחוזר.לעיוןבקשה

 .הזןבישיבהמשתתףלאאני

ועכשיוהזהבתיקהחלטנוהפגרה,לפניביולי,אנחנובסדר.

בבקשה.אורן,קדימהחוזר.לעיוןפנייתיש

והואחקירהוישאישוםכתבעדייואיןחקירה.פתוח,תיקיש

התמחותלהתחיללןאישרנוהתמחות.לתחילתאצלכןהיה

השנתאתתנצלאדוני'לן-אמרכןאבלהסתמכות,בלי

דין,שעורכימכיווןהתיק,אתתסגורהזאת,התמחות

בחשולאפתוחים'סמיםתיקילהםשישדיןעורכיהסמיךל

עםדיועורכימאשריםלאאנחנוגרמים'וכמהכמותאיזה

לןשנתכןההתמחותאתקיבלהואאזפתוחים.סמיםתיקי

סוףלקראתאלינוחזרהתיק.אתסגרלא ,והתמחה

ההתמחות.

זאת ?לאד 11ועוהתמחותלתתלמה .הלוגיקהמהמביןלאאני

התמחותנותןהייתלאאםכיהבעיה.

נחנואחמורהמאודהיאהעבירהאםלך'להגידרוצהאני

אם .'זסטאלהתחילאפילונותניםלאאנחנוכמוך,עושים

נעכבלאצ'אנס,לןניתןאומריםאנחנוחמורותלאהעבירות

אתלסגורצריךאוהויתמחההואשנה,לוניתןסתם'אותו

חזרה.דרךאיןזואלטרקליןנכנסהואזשאמכיווןהתיק.

במדינתהדיומעורכיאחדםיתופסהיושאםמשוםבעיה,אל
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מגישיםהיואםספקמריחואנהשלכזאתכמותעםישראל

אניזהואתאישום,כתבמגישיםהיואםוגםאישום.כתב

פהשישאומריםהיינולאבוודאותמאו,דרבמניסיוןאומרת

עבירה.לאזוזה.עלנדברבואעכשיוקלון.עמהשישעבירה

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

הריאישום,כתבלהגישהולכתמחרהפרקליטותאםחוה,

התיקשלההליךאתלזרזרוצהלאהואמסיבותיוהוא

יזרזואוליאזלזרזיפנההואשאםחוששהואכיהפלילי,

לןתאריזה.אתעכשיולוניתןאישום.כתבלהגישויחליטו

והואאישוםכתבנגדויוגשפתאוםשנה,חצישנה,שבעוד

היגיון.בזהיש.ך 11עוכבריהיה

אחוז,מאהאלינו?להצטרףרוצהאתההפונה,העותר,אדוני

בוא .פתוחיםתיקיםנגדושישמישהולקבליכוליםלאאנחנו

לזרז.בשבילןנפנהאנחנו

שלו?בזכויותאפגעשאנילמהגורף.לאזה

מספרשבעודד 11לעותעודהלתתחודשבעודרוצהלאאני

 .בסמיםשימושעלאישוםכתבנגדושיהיהיתכןחודשים

הייתאתיקה.ועדתיו"רהייתשאלה,אותןאשאלאניאפי,

גרם 250שלשקיתאצלושמצאועו"דנגדאישוםכתבמקבל

יודעיםשנינומריחואנה,

גרםכמהיודעלאאנישקל. 250ב-קנההואגרם, 250לאזה

 .קונים

עו"דאתיקהועדתכיו"רשבתקופתילןלספריכולאני

השפעתתחתשהיאבחשדהמשטרהידיעלנעצרהשנתפסה,

להיבדקסירבהאלכוהול,

נהגה.היאכי

חזקהישלתעבורה,בביהמ"שוהורשעהלהיבדקסירבההיא

שיכורנוסעשאתהנתפסאתהלהיבדקמסרבאתהשאם

זהאםזוכרלאאניונדונההורשעהבשוטרים,והשתלחה
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 :מרצקיחוה

שאער:מטאנס

 :תמירדורון

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :תמירדורון

 :הנואפי

 :פרסקיאורו

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :תמירדורון

 :פרסקיאורו

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

תנאי.עלאובפועלשלילה

המקרה.לאזההסיטואציה.לאזופהאבל

חותםהוארישיון,לונותניםהקודמת.בקדנציהאחרתנהגנו

קיים.זהטק,טקטקהעתבבואיטעןשלאהצהרהעלהיום

אנחנוקלוןעמהשישבעבירהמדוברכאשרשרקקובעהחוק

לסרב.יכולים

קלון?איןבסמים

קלון?איזהאפי?כזאתבכמות

אםאותולקבללארשאיתהלשכהכתוב,מהלןאגידאני

הענייןבנסיבותבהשישפליליתבעבירההורשעהמועמד

קלון.משום

אתלגמורלזרזלושנסייערוצהלאהואלמהמסבירהוא

הזה?התיק

אחרותעובדותיתגלושאםסעיףבאותושםסלסעיףיש

שמראות

רק.ליתסבירוזה?אתשנזרזרוצהלאהואלמה

 .צודקהואאינטרס'לוישכי

מבחינתו.מערכותטירוףזההארון,מתוןהתיקאתיוציאו

התיק.אתויסגורשיתכבדעו"הלהיותרוצההוא

הולכיםאנחנושאםחושבאנישאלה.לייש

בודדים.גרמיםגרם. 250לאשקל, 250בודדים,גרמיםאפי,

שלו?היחידההעבירהזו
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כן. :מרצקיחוה

 :נעאמנהמוחמד

 :מרצקיחוה

 :אברהמוביץרועי

 :נעאמנהמוחמד

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :מרצקיחוה

 :וקסלרגלעד

 :מרצקיחוה

 :יונסאבומוחמד

 :מרצקיחוה

 :פרסקיאורו

 :נטוביצ'יצחק

בחיים.אישוםכתביהיהלאזהרבותיי,

חושבת.אניגםתודה,

לממשלההיועמ"ששלהנחיהישכיאישוםכתביהיהלאזה

 .אישוםכתבמגישיםלאראשונהבעבירהגרם 15שעד

טקסטהודעתשמצאושםכתבואצלו.זהאתתפסולאהם

 .שלוחברשלבטלפון

אתהאםהתיק,לסגירתנמתיןשאומרתהחלטהלנוהייתה

לזרזכדילפרקליטותאולמשטרהבשבילןנפנהאנחנורוצה

בבקשהאלינופנההואועכשיושלן.בענייןההחלטהאת

 .חוזרלעיון

חובתאתקיימתםלאאזפההיהלאשלוטענותהכתב

השימוע.

 .מקיימיםאנחנועכשיואזהנה,

 .חזרזהלכן

 .אפינצביע,בוא

החקירתילגורםלפנותמוסמכיםאנחנוהשאלה,

שלו.בהסכמהרק

בהסכמתו.

אותימענייןלאכברזהלדיןאותומעמידיםלאשנהעודאם

בכלל.
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 :הנואפי

 :נטוביצ'יצחק

 :מרצקיחוה

 :אברהמוביץרועי

 :מרצקיחוה

שאער:מטאנס

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :אברהמוביץרועי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

שאער:מטאנס

שנה?לחכותרוצהאתהאז

וגמרנו.מאושרהואלדיןיועמדלאאםואוטומטית

רוצה.לאאנילמה?לא,

 .לולתתעכשיורוצהאני

 .אניגם

לדיןאותומעמידיםשאםיחתוםהואעכשיו,לולתתבעדאני

בדיוק?מהעליחתוםהוא

על 75סעיףנגדולהגישונרצהאישוםכתבנגדויוגששאם

שהואבגללסמכותלהעדריטעןלאהואקלוןעמהשישעבירה

מתמחה.אזהיה

אנחנוהתנאי.זהעתירה.שיגישלא,אםהתנאי.זהנכון,

לכןבכפוףהרישיוןאתלקבלעכשיולולתתמוכנים

כזאת.התניהלתתקושילנושיהיהאומרהואאפי,אבל

 .פעםאלףזהאתעשינו

עתירה,תגישהמקורית,החלטתנועלעומדיםאנחנולא,אם

עלחותםשהואלכןבכפוףרישיוןיקבליחליט.שבימ"ש

בגיןפליליהליןנגדוויוגששהיהחוזרתבלתיהתחייבות

סמכות.לחוסרכלפינולטעוןיוכללאהואהזההמקרה

זה?אתנעשהלאואנחנווהיה

הליכיםנגדולנקוטסמכותלחוסרכלפינולטעוןיוכללאהוא

נרצהאנחנומתמחה.שהיהבזמןבוצעההזושהעבירהמשום

 75סעיףאתלהפעיל

פעמים.עשרותזהאתעשינואפי,סליחה,
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החלטתנועלעומדיםאנחנולחתוםבמסרוהואהיהנכון. :נוהאפי

המקורית.

 :אברהמוביץרועי

 :וקסלרגלעד

 :נוהאפי

גלעד?פעמיםעשרותזהאתעשינואנחנו

כך.

פההוסכםאחד?פההוסכם .לקראתובאים.אנחנובסדר

אחד.

הצבעה

אחדפה

החלטה

בלתיהתחייבותעלשיחתוםלכךבכפוףרישיוןלתתאחדפההוחלט

כלפילטעוןיוכללאהואהזההמקרהבגיןפליליהליךנגדוויוגששהיהחוזרת

 .סמכותלחוסרהלשכה

ממונהועדת-.ב.גו

 :פרסקיאורו

 :נוהאפי

 :פרסקיאורו

 :נוהאפי

 :פרסקיאורו

 :נוהאפי

 :פרסקיאורו

 .נוסףשימועלקייםממנישביקשתערעוריש

אדם?הבךשםמה

אתחשפתילאאניממונה.ברעדת .ג.בכ-אצלכםמופיעהוא

חסוי?להיותצריךהיהשלושהשםמישהוהז

כך.

מה?ל

ממונה.ועדתוזההתיישנותאחריזהכי
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 :הנואפי

 :פרסקיאורו

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :פרסקיאורו

 :אברהמוביץרועי

 :פרסקיאורו

 :וקסלרגלעד

 :פרסקיאורו

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

לנו.תסבירבואערעור.הוגשפעםועודאצלנוהיההוא

בתפקידהפיסבמפעלהיהשהואהסיפור,אתלכםאזכיראני

ב-הורשעהואשקלים,אלפיבמאותבכספיםמעלהואגבוה,

מרמה.גםזיוף,גםבתוכןשהיהעבירות 10

 .כברפההיהזה

 .אותוזוכריםאנחנו

להיותרישיוןקיבלהואכן.אחרעצמואתשיקםהואעכשיו

משפטיםלמדהואסוציאלי.כעובדעוסקהואסוציאלי,עובד

התגרשוהואטוב,תלמידכנראההעברית,באוניברסיטה

שנה. 15לפניהיהזהחדשים.חייםהתחילוהוא

עליו?שהושתהפליליהעונשמהבזמנורגע,

עדהמלצנואנחנולטעות.רוצהלאאני .חודש 40לוהיה

שקלתםאתםבמאי.שלנוהדיוןבזמןשנתיים,היהזה , 2017

 2024עדללכת

 . 2019עדלא,

שקלתםאתםהחלטתם.אמרתילאאנישקלתם,אמרתיאני

עודהוספתםאתםאבלזכויותרהמתוניםהקולותאבל

מתעלםהשתקם,האישזוהראלילנוכותב . 2019עדשנתיים

אדם,הבןמתעלם,אתהאיןאלילואמרתישלו.מההרשעות

שישעבירות 10היהזהעבירות, 40היהלאזהאומרהוא

זהמה,אזנואמרתיפרשיות. 10עבירות,שלושבתוכן

אתהאבלאומרהואאבלהמידות.טוהרזההמקצוע,אושיות

 . 2017עלהמלצת

בכתב?פנההואסליחה,

דיוןכעתמקיימיםאנחנוההרשעה,זהבכתב.פנההואכן,

 .שלובפנייה
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 :פרסקיאורו

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :פרסקיאורו

 :הנואפי

 :פרסקיאורו

 :מרצקיחוה

 :פרסקיאורו

 :מרצקיחוה

 :פרסקיאורו

 :מרצקיחוה

 :פרסקיאורו

 :אברהמוביץרועי

 :פרסקיאורו

בעינייהיהוזההשיקוםאתבחשבוןהבאתאתהאומרהוא

האםהמלצנושאנחנוכמויחליטואםאמרתיעכשיומאוזן.

עכשיו,מידותדרושלביהמ"ש,תלןולאבזהתסתפקאתה

כן.אמרהואכותב,שאתהכמו

תודה.לא

המליצה?בשעתושהועדה 2017ה-אתלאמץרוצהבעצםהוא

נכון.

עלשלנוההחלטהאתלשנותמדועעניינינימוקקיבלנולא

2019 . 

לןאסביראניעכשיוטוען,הואמה

לחד.דרוצהאני

פרוטוקול.בלידקותכמהרוצהאני

פרוטוקול.בלילא

משפטית.בהתייעצותברמדו

עתירה,שוםאיןכימשפטיתהתייעצותולאפרוטוקולבלילא

שלובפנייההעלהזוהראדוןהאםלדעתרוצהאניככה.

לאאנילאאםהמרכזי?הועדבפניחיתהשלאאחתעובדה

פנה.זוהראליכירקפעםעודבזהשנדוןמוכנה

כן.היאהתשובה

העלה?הואמה

מתוןזהשלוהטענותבעיקרהטענותאתהעלההוא

באוירתהיהשהדיוןאומרהואפה.הדיוןשלהפרוטוקול

עללשמועמוכניםהיולאבדיוןהעמיק'לאהדיוןתום'עלי
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כלום.

 :אברהמוביץרועי

 :הנואפי

 :פרסקיאורו

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :פרסקיאורו

 :מרצקיחוה

 :פרסקיאורו

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

מקרה.נסיבותשינוילאזהאבל

נשמע.בוארגע,

שלשיקוליםשקלתםאתםפסול,הואשלכםשהדיוןטעןולכן

אתלשקולצריכיםאתםלשקול,לכםאסורוזהוייראויראו

הכלליות.ולאהפרטניותהנסיבות

הפרטניות.בנסיבותנדוןבואואזאוקי,

הןהורשעהואשבהןהעבירותהכבודכלשעםחושבתאני

המקצוע.ושיותבאשפוגעותביותרהחמורותהעבירות

זה.אתלואמרתי

כהגדרתשמעידותעבירותביצעג.ב.אדוןהכבו,דכלועם

להדחותראוילאהואאםיודעתלאשאניבחוקהסעיף

לתקופהעו"דלהיותראוילאבוודאיהואאבללצמיתות,

מדוברלאפעמית,חדבמעידהמדוברלאמאו.דארוכה

מקילות.בנסיבות

אחרות.הרשעותלושאיןכן,שזהיטעןהוא

לאפעמית,חדבמעידהמדוברלאפרשות,מספרזהאמרתי

שקלאלףנשארובטעותשבומעילהשלאחדבאירועמדובר

למיטבבעוב,דמדוברבכיס.אותםשםוהואהשולחןעל

הפיס'במפעלבכיר'גםזכרוני

סמנכ"ל?היהלאהוא

שביצעהפיסבמפעלבכירהיההוא

תפקידו?היהמה
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 :מרצקיחוה

 :בלוםדנה

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :יונסאבומוחמד

 :אברהמוביץרועי

 :יונסאבומוחמד

הועדאיתועשהשחסדחושבתאניעבירות.שלארוכהשורה

לסמכותבהתאםהמחיקהתקופתעדהלןשלאהמרכזי

 .לושנתונה

לוגיסטיקה.סמנכ"ל

נכון.זכרתי.לוגיסטיקה,סמנכ"ל

היכולתגבולעדכניסהממנומנענושלאאיתונעשהחסד

בועזשהתקבלהוההחלטהלמחיקהעדקרישלנו,המשפטית

יראושלדברשוםבההיהלאמאוזנת,מידתית,חיתהמרכזי

צריךאיןפהשיושביםאנשיםשלמרוכזתתבונהאלאוייראו

אנחנומיעלשלנו,מלאהאחריותמתוןלעבירותלהתייחס

הדין.עורכילשכתלתוךמקבלים

אחדאףשלאישיתאג'נדהשוםלנואיןפה,יושביםלאאנחנו

כשומריציבור,כנציגיפהיושביםאנחנואח.דאףעלמאתנו

הטיעוניםאתקראנוהכבו,דכלעםאזהזה.המקצועשלסף

לדעתי'לפחותלנכון,מצאנוולאזוהרך 11עושלהמצוינים

בסדר?האלה.מהטיעוניםלהשתכנע

להוסיף?רוצהמיכן,להוסיף,אפשראולי

שאמרההדבריםכלומאמץמצטרףאנילהוסיף.רוצהאני

חמורותממשבעבירותמדוברפשוט,דברלהוסיףורוצהחוה

ומהו.מיהועצמו,אדםהבןשלהאישיותעלמלמדותשבעצם

עבירות,עשהלאוזהלדיןוהועמדשנתפסשלאחרזהאולי

ממשיךהיהבוודאישםבתפקידועדייןממשיךהיהאם

שלו.התנהגותהדפוסלפיניקחאםעבירות,באותן

לדעת.אין

וכלהפרמטריםכלאתבחשבוןלקחנונדון,הזההנושא

שהחלטנו.מהוהחלטנוהמקרהשלוהעובדותהנתונים

חוזרבעיוןלה,נקראאיןחוזר,לעיוןבקשהמגישהואעכשיו

בעיניי."תמוה"קצתשזהלמרותנוסף,דיוןאו

משנה.לא :נוהאפי
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 :יונסאבומוחמד

 :נוהאפי

 :יונסאבומוחמד

 :נוהאפי

 :יונסאבומוחמד

שאער:מטאנס

 :יונסאבומוחמד

 :נעאמנהמוחמד

 :אברהמוביץרועי

 :נוהאפי

 :נטוביצ'יצחק

משנה.לא

עכשיו.דניםמבקש.ואנחנוהוא

שיאפשרמשפטיולאעובדתיתלאחדשנימוקשוםכאןאין

בלאבזהשדנוחושבשלושעוה"דזהבעניין.ולדוןלחזורלנו

הפרוטוקולככה.היהלאזהלו,הכבודכלעםבעליהום,יודע,

אחדכלעניין.שללגופועניינידיוןהיההדיון.אתמשקף

מקוםאיןההחלטה.ונתקבלהדעתוואתעמדתואתהביע

סיבהשוםשאיןעודמהמחדש'ולדוןמהכלליםלסטות

נקודה.בנושא,פעםעודלדוןמוצדקתמשפטיתאועניינית

לומר?רציתמהמטאנס,

לבימ"ש.שילךלו,טובלא

עילהאיןלפתוח.מהשאיןחוה,עםמסכיםשאנילומררציתי

הדיןמשורתלפניםאםגםאבלמחדש.זהאתלפתוחכלשהי

צריךאבל .שינוישוםאיןענייניתגםלדעתיזה,אתנעשה

הזאת.בצורהזהאתלנסח

לקראתובאנואנחנומשפט,עודלהוסיףרוצהאניהוא,נהפוך

יכולנומקסימום .העונשמבחינתשלנובהחלטהמבחינת,גם

שניםכמהעודלומוסיףהיהוזההמחיקהלאחרללכת

טובות.

דווקאצריךלדעתינוסףדיוןמקיימיםאנחנושאםחושבאני

להחמיר.

בע.דגםאניאחוז,מאהצודק

לומראפשרתראו'

כהתנכלות.יראהזהלא,
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שלזכותשזונוסף,דיוןלבקשזכותושזוחושבאנירועי, :הנואפי

אםכעתבה.ונדוןמסודרתבפנייהבכתבאלינופנהשימוע.

שישבבאדםמדוברלגופו,המקרהעלמסתכליםאנחנו

השתמשהואזוטר.עובדלאזהמאו,דבכירבתפקיד

 .החמורבמדרגבאמתשהןעבירותביצעהואשלו'בסמכויות

אתשביצעאדםהאםנורמטיביתמבחינהחושביםכשאנחנו

חושבאניעו"הלהיותראויהפונה,המבקש,שביצעהמעשים

אתשמכבדיםהאנשיםמסוגבדיוקלאשזהלהסכיםשאפשר

שיצטרפושראויהאנשיםמסוגבדיוקלאזהשלנו,המקצוע

כאישוישמשהדיןעריכתמקצועלשורותבימינובמהרה

בימ"ש.שלכקציןהחוק,שלטון

לכאורהחמורה.יותרהרבהלהיותיכלהשלנוההחלטה

תקופתתוםעדאותולעכבשלנובסמכותלהשתמשיכולנו

לאחרשניםוכמהכמהזההמחיקהתקופתותוםהמחיקה,

לקראתובאנודווקאאנחנו . 2024קבענו,שאנחנוהמועד

עלזהאתולהעמידטעןשהואהטענותבכללהתחשבוהסכמנו

בלב.ד 2019

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

שאער:מטאנס

 .מידתייםהיינוכי

בפנייהרואיםלאאנחנולקראתו.באנומידתיים,היינואז

שאנחנושמצדיקחדשעובדתיטיעוןאוחידושעכשיושלו

להעמידהקודמתבישיבהשהתקבלהשלנוההחלטהאתנשנה

 . 2019עלהמקצועלשורותלהיכנסיוכלשהואהמועדאת

שהתקבלהההחלטהאתלשנותמקוםשאיןסבוראנילכן

באבאמצעותהמבקששלבטענותודנוששמענולאחרוזאת

 .והמלצתידעתי.זוהיוםנוספתפעםכוחו

להצביע?אפשר

הוחלטכן.אח.דפהמסכימיםאנחנוהאםנצביע.בסדר.בואו

אתלשנותמקוםשאיןשהתקייםדיוןלאחראחדפה

שלנו.הקודמתההחלטה

עניינית.והןדיוניתהן
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הצבעה

אחדפה

החלטה

המרכזיהועדהחלטתאתלשנותמקוםשאיןשהתקייםדיוןלאחראחדפההוחלט

 .הקודמתבישיבהשהתקבלה

 :פרסקיאורו

 :נרהאפי

 12אחריתפקידיאתמסייםאנימילה.להגידרוצהרקאני

שנה.

בישיבההבאה.בישיבהאחתפעםעודלפהלבואתצטרךאתה

שאנחנולנושישהאלההנהליםבכלונדוןתבואאתההבאה

אנחנוואזשמצטברמשהוישואםאליהם.להגיעהצלחנואל

אורך.תודהאזשצריך.כמופרידהממךנעשה

נוספים.נושאיםלכמהנעבור

הלשכהשללבוררותהמוסדדיון-המשךו

הקודמתלישיבהבהמשך .-14מספרנושאלבוררות,המוסד :נרהאפי

ראיתםאליכם,שהופצההמנכ"לסקירתאתצירףאורי

 4-00ללשכהעולההזהשהגוףעולהל 11המנכמסקירתאותה.

אתמחזקיותרעודזה ,רבותייבשנה.בקירובשקליםאלף

הזההגוףהקודמת,בישיבהאותהשהבעתיכפישלי,העמדה

 ,מהכדיזהוכלבשנהאלף 4-00לנועולההכנסות,אפסמייצר

מחליטיםשצדדיםלבוררותהפניותאתלנולמייןכדי

 .בוררימנוהלשכהראשאושהלשכה

 ,בתיקלהסתכלהיטביודעתלידישיושבתשליהלשכהמנהלת

 .אחרתחוםכלאו,מקרקעיךשלבתחוםזהאםהביךל

שלםבמוסדצורךבלי ,יודעואניהסכסוךסכוםמהלהסתכל

שקלאלף 4-00לנויעלהשלאבהליךבוררלמנותבוררות,של

10ב-התקציבאתלקצץמתכווניםאנחנובשנה. בשנתכבר %

לףא 4-00שלסכוםשלהוציאחושבאניהבאה.התקציב

חסרבאמתדברזההזההתפקודועלהכנסותאפסעלשקלים

פרופורציה.

נמנףשאנחנוכשחשבוחובה,בוררותשתהיהכשחשבובשעתו
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בצורהלבוררותפניותיקבלהזהוהמוסדהזההמוסדאת

 , 2009מ-קייםהזההגוףניחא.הכנסהלנוותייצרשתצדיק

הגוףשלמהוצאותשחוץלסכםאפשר , 2015ב-אנחנוהיום

הכנסות.שוםלנואיןהזה

כשאנחנושלנוהתעדופיםמבחינתרבותיי,מקרה,בכל

שהיאוכנסתממשלקשרייחידתהקמנואםלקצץ,צריכים

הפעילויות,אתלתעדףצריכיםאנחנוואםביותרחשובה

אתמצדיקהלאהיאנחוצה,שלאפעילותהיאהזוהפעילות

לסגורצריכיםביתלויזהואםמוציאים,שאנחנוההוצאה

לבוררות.המוסדאת

שאער:מטאנס

 :תמירדורון

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :מרצקיחוה

שאער:מטאנס

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

חוזרשזהאושלןהלשכהמנהלתהיאהחלוקהשלההחלטה

אלינו?

 .לפנישתיתהלמתכונתבעצםחוזרזהלא,

זוהבורראתשימנהשמיקובעיםבהסכםהצדדיםשניאם

אנשים 10שלרשימהלהביאאפשרלפה,באזהד 11עוהלשכת

שראשאומרתההחלטהאם . 10מה-אחדבוחריםואנחנו

הבורראתשימנהשמיהחליטוהצדדיםממילאימנה,הלשכה

זהבשבילמחוז.ראששימנהשמחליטיםכמולשכה,ראשזה

שקל.אלף 400שעולהמוסדצריךלא

לבוררות?המוסדכתובואם

לפה.יבואזה

ידון.המרכזיהועדאז

מוכןאתההאםלבוררות,מוסדיותראיןלפונהנודיעאז

תעשורוצים,שאתםלאןתחזרולא,אםימנה.המרכזישהועד

שקלאלף 400נשלםלאזהבשבילחוה.בבקשהחדש.הסכם

לשנה.

אתלסגורשלההחלטהבעדמאודאניהתחתונהבשורה

מהאנשיםחלקהייתישאנילומררוצהאנילבוררות.המוסד
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בועידתהפצ"רשאמרכפיאבלאותו,להקיםבעדשהצביעו

מחוזלועזברכותייפעםועודמרשימה,המאודמשפט,שנת

כלמדהים'כנסעלבראשוולעומדהמרכזיולועזאביבתל

ובנסיבותבנתוניםגםלשקולצריךשמקבליםהחלטה

רגע.באותושקיימות

מתוןהוקםהואעובדה.זוהתרומם,לאלבוררותהמוסד

הוקםהואחובה.בוררותשתהיהאמר,גםשאפיכמומחשבה,

שלמשקללתתתצליחהדיןעורכישלשכתורצוןכוונהמתון

הצלחנולאאבלהסכסוכים'בושוייהבוררויותבעולםממש

רע".כסףאחריטוב"כסףלשיםצריךולאהזה.בעניין

פרויקטיםהצליחושלאכמוהצליח,לאהזההפרויקט

 .הצליחוכןאחריםשפרויקטיםכמואחרים'

לאבסכוםמדוברהתרומם.שלאפרויקטהואהזההפרויקט

מרכזיכועדיכוליםשאנחנובשנהשקלאלף 400שלמבוטל

ביןהממשל,יחידתזהאםביןיותר,נכוניםלמקומותלנתב

מקצועיים.מאבקיםזהאם

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

הועדמתקציב 10%לקצץהולכיםאנחנוחוה,רקולא

אתהפעילויותאיזהלהחליטצריךכשאתהאזהמרכזי.

עליה.מוותרממשאניהזוהפעילותאזעליהןמוותר

שהואזהאומרתזאתלתעדף.שצריךזההואהזההגוף

הארצית,המועצהידיעלחודשיםשלושהבעודמתוקצב

הכסף.אתמוציאיםאנחנומהעללהחליטצריכיםאנחנו

נכון.

הכלבסךמדוברעצמו.בעדמדברהזהשהדו"חלינדמה

הכסף.יוצאמהעלתסתכלומשכורות,בחלוקת

כדיהבוררותמהעללנושתסכםעובדתצריכיםאנחנוממש.

לבדלקרואיודעאנירבה,תודהבורר?למנותאדעשאני

בהתאם.ולמנותשםמדוברבמהולראות

הדיןעורכילציבורולהביאשקלאלף 400ה-אתלקחתאפשר

לדעתגםצריךולכןשירות.מבחינתטוביםיותרהרבהדברים
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נכון.לאהואשדברלהחליטמתי

 .נזקיםולצמצם :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :תמירדורון

 :הנואפי

 :תמירדורון

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :אברהמוביץרועי

הגוף.אתצריךהיהאחרתמשפטיתשבמציאותלהיותיכול

עורכיציבורהדיןעורכיבלשכת 2015שלהמשפטיתבמציאות

כספיםמוציאיםלאואנחנוהזה,המוסדאתצריךלאהדין

הדין.עורכיציבוראתלשרתכדיאלאעובדיםלשרתבשביל

הסגירה.בעדאצביעאנילהצבעהכשיעלהולכן

חוה.בסלע,מילהכל

הםלבוררותללכתמחליטיםשצדדיםברגעטכנית.הערה

כללבדרןעכשיוהבורר.אתממנהמיאובורראוקובעים

לאאוליהשניהסכסוךבמהלןלבוררותללכתרוצהכשצד

להימנעדרךזושממנההגוףאתכבראיןאםואזרוצה

למצבאנשיםלהביאעלוליםאנחנואומרתזאתמבוררות.

 400אזרוקלאאניבורר.להםוימנהש 11לבימשיפנודורון

בורר.ימצאושלאשנייםאיזהישאוליכיבשנהשקלאלף

שלפעמיםאומראנירקלזה,הפתרוןלאזהאומראני

יבוטלואםהמדדאתבהסכםכותבשאתהכמוכותבים,

בהירביוםכאילואנחנופה .וכןכןתחליפיאחרהמדדהמדד

הזה.למוסדמפניםאנשיםאםיודעלאאנילהיות,יכולאח,ד

בתפקידישאנימאזשמפנים.ראיתילאאני

הסמכות.אתלנושיאצילהמוסד?ראשמירגע,

מאזפניות.מעטבלאנתקלתיבתפקידישאנימאזרבותיי,

שנתקלתיזוכרלאבעצםאניבעיקר'נתקלתיבתפקידישאני

אוזההפניותכלהמוס.דזהשימנהשמיסכסוךשלבהפניה

הלשכה.ראשאועוה"דלשכת

התקורותאתנבטלבואואזימנה.לבוררותשהמוסדכתובלא

המוס.דאתונשאיר
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 :נעאמנהמוחמד

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :נטוביצ'יצחק

 :הנואפי

 :נטוביצ'יצחק

 :הנואפי

 :נטוביצ'יצחק

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :אברהמוביץרועי

שאער:מטאנס

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

שתיתההפניהכלאותומבטליםואנחנוהואילנחליטאנחנו

 .המרכזילועזתהיהלמוסד

בבקשה.

בצולב.החלטהשיקבלמהמוסדולבקשרגע,

גמור.בסדר

אנחנו.זההזה?המוסדאתמינהמיהרי

נכון.

אנחנופנייהשתהיהככלשאנחנולהגידיכוליםאנחנואז

כחלופה.נשמש

בה.נדוןאנחנונכון,

המוס.דאנחנו

מכוחנו.קםהזההמוסדהרימצוין.

המוס.דאנחנושהמוס,דלהחליטאפשרורועי,צודק,נטוביץ'

זה?מהחברה?זההזההמוסד

 .אנחנוזה

מסחרי.שםזה

זהדבר,שוםלאחל"צ,לאחברה,לאזהמסחרי,שםזה

 .אנחנובעצם

המוסדשאנחנולהגידאפשרפירון.צביקיעמדבראשו

 .מהיוםלבוררות
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 :אברהמוביץרועי

 :נטוביץ'יצחק

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

קיים.המוסדמבוטלות,התקורות

משמשים.אנחנופנייהשתהיהככלנשמש,אנחנואבל

שלהפעילותאתלהפסיקמחליטיםאנחנוככה,נסכםבןאן

והתפעוליותהכספיותההוצאותכלעםלבוררותהמוסד

לבוררות.המוסדבהפעלתשקשורות

ידיעלבוררלמינוישממוענותפניותיהיוכאשר ,שניים

בכשירותןישמשאשרהמרכזילועזיגיעוהןלבוררותהמוסד

הבוררים.אתוימנההלשכהשללבוררותכמוסדגם

כי ,בראשןולעומדיםלבוררותסךלמןמודההמרכזיהועד 3-

כה.עדפעילותםעלדירקטוריון,שםשישחושבתאני

יפהאחד?פהלהסכיםאפשר .מיידילביצועהיאההחלטה

אחד.פההסכמנו

הצבעה

אחדפה

החלטה

ההוצאותכלעםלבוררותהמוסדשלהפעילותאתלהפסיקמחליטיםאנחנו . 1

 .לבוררותהמוסדבהפעלתשקשורות

יגיעוהןלבוררותהמוסדידיעלבוררלמינוישממוענותפניותיהיוכאשר ,שניים . 2

 .הבורריםאתוימנהלבוררותכמוסדגםבכשירותוישמשאשרהמרכזילרעד

 .כהעדפעילותםעלבראשוולעומדיםלבוררותלמוסדמודההמרכזיהועד . 3

הדיועורכילשכתמטעםרשמייםמבקריםאתי-וקודהתחייבותכתב

מטעםרשמייםמבקריםאתי-ןקןךהתחייבותכתב , 13נושא :נוהאפי

נסבירההתחייבות,כתבאתלכםהפצנוהדין.עורכילשכת

הקודמתבקדנציהבשעתןחיתהתראו,מדובר.במהלכם

האלהוהמבקריםמינתהשהלשכהס 11שבמבקרישלפרשה
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בהןשערבבופרטיותעסקיות,פעילויותאיזהניהלונגידבוא

הפרטית.שלהםהפרקטיקהלביןהלשכהשלהמינויבין

מספרשלפעילותלהפסידהקודמתבקדנציהנאלצושכךכיוון

עםודבריםדיווהיהמתפקידם.אותםלהעבירמבקרים,

החלטנואנחנו .שלהםהמשפטיהייעוץעםהסוהר'בתישירות

שכלהתחייבותכתבלנסחשב"ס,עםבתיאוםהזן,בקדנציה

מןנןשכבראלהלרבותשב"ס,כמבקרלשמששימונהמי

הזה,ההתחייבותכתבעללחתוםבתוקף,שלהםוהמינוי

להתנהל,צריכיםהםכיצדשלהםההתחייבויותאתשמסדיר

לפעילותשקשורמהבכללהםאסורומהלהםמותרמה

מונעזהנגידבןאןיוצר,זהשקיפות,יוצרזהשלהם.הפרטית

חתםשהואההתחייבותאתמפרמישהוחלילהואםהבנותאי

בכליםגםכלפיולנהוגיכולתלנונותןכברזהיהלע

משמעתיים.

שגםכמדומניבכר'שיריתאתעברזהקינן,אוריאתעברהז

רוציםאנחנו . 13מספרנושאצורף,זהזה.אתראתהחוה

ס 11שבמבקרתבינו,רשמי,מינוישמקבלומישקופים,היותל

ביחסהשב"ס,להתנהלותביחסדוחותמייצרהואכוח,לןיש

עושהשהואלחשוברוציםואנחנולהחזקתם,אסירים,תנאיל

מייצגהואהשנישמהצדאינטרסשןםבליהאלההדוחותאת

עניין.בעלמישהו

אחד.פה :ראשפיליאור

 :מרצקיחוה

 :נרהאפי

הכבוד.כלמכובד.מסמך

אחד.פהאישרנואז

הצבעה

אחדפה

החלטה

הרשמייםהמבקריםבענייוהאתיוהקודההתחייבותכתבאתלאשראחדפההוחלט

 .הדיןעורכילשכתמטעם

הפרטיים,ס"היבבתרבי,עהרגזבמגעכרשקורהחשובדבריש :שאערמטאנס
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החינו,ןמשרדמריבה,ישויכוח,ישהכנסיה.שלאלה

לומדיםלאתלמידיםאלף 33שהיוםהיאהתוצאהס, 11בתיה

אח.דאףמענייןלאוזה

הזכירולא ,איש 10,000כ-שלהפגנהעשינו ,חברים ,אפילו

בטלוויזיה.אותה

 :מרצקיחוה

שאער:מטאנס

 :הנואפי

 :יונסאבומוחמד

שאער:מטאנס

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

שאער:מטאנס

 :הנואפי

 :נטוביצ'יצחק

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

למחרת.אותההזכירולא,

לצאתצריכהלשכה,בתוראנחנוככה,חושבאניכן.למחרת

הילדים.גבעללאבעיות,לפתוראפשרחבר'המכאןקריאה

אתיחזירובעניינים'ידונוהיום'קווהסטטוסמצבשישאירו

שלהם.הזמןאתיקחולביה"ס,הלימודים

שביתהשישהסיבהמה

תקציבים.

לבתיה"סלהידמותרוציםהאלהבתיה"ס

משתתפת.לאאני

איתי,דיברהזה,בנושאמכתבלישכתבעו"דישתראה,אז

אלישהגיעמכתבכתבהואמדובר.מהליתסבירלואמרתי

הבאהלישיבהרוצהאניבבוקר.היוםאותוראיתיאתמול,

הסיפור,אתמכירלאאניזה,אתנלמדהמכתב,אתלצרף

בזה.ונדון

קצרה.קריאה

אתבכללמכיריםלאשאנחנועכשיוהודעהנוציאאין

מטאנס.נושא,אתמכיריםלאאנחנוהנושא?

נגדהייצוגיתהתביעהאתגםישאפי,

רגע.חוה,

לעזוב.חיבתמרצה.אני
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הישיבה)אתעזבהמוצקי(חוה

 :נוהאפי

שאער:מטאנס

 :נוהאפי

מכתבישלזה.אדאגאניהיום.בסדריעלהזההבאהלישיבה

היום.לסדראותותוסיפיאיריתאותו,לךאתךאנילי,שכתבו

לנויסבירשיבואשייצגו,שליהחבריםאחדברשותך,אפי,

העניין.את

לאירית.שלוהפרטיםאתלהעבירתדאג .בסדר

פשט"ר 1נכסיםכינוסבהליךהמצוייםלהתמחותלהירשםבמבקשיםלטיפולנוהלהצעת

תחתלהתמחותלהירשםבבקשהלטיפולהנוהלהצעתאתיש :נוהאפי

להירשםלהיכנסשרוציםפוניםישרגל.פשיטתאוכינוסצו

כינוסאורגלפשיטתתחתנמצאיםהםאבלכמתמחים

אותולאשרמבקשיםאליכם,שהופץנוהלכאךניסחנונכסים.

הופץ.הזההנוהלכאלה.אנשיםמוללהתנהלכיצד

מכםומישהווהיההנוהלאתמאשריםשאנחנונסכםבואו

לפחותבבקשה.שיפור,הצעותלהציעאולשנותרוצהעוד

נוהל.כרגעשיהיה

אחד.פההוסכםהזההנוהלאחד.פההוסכם

הצבעה

אחדפה

החלטה

המצוייםלהתמחותלהירשםבמקשיםלטיפולהנוהלהצעתאתלאשרהוחלטאחדפה

 .ר"פשט 1נכסיםכינוסבהליך
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פרסיקמשהד 11עו 1נדרדיגר 20072-08-1Sייצוגיתבתביעהש 11ביהמכידידהלשכההצטרפות

מקבלניםדירותרוכשישלבעסקאותשכ"טגבייתבענייוואח'

 :נוהאפי

 :נטוביצ'יצחק

 :נוהאפי

 :'נטוביץיצחק

 :נוהיאפ

נטוביץ':יצחק

 :ראשפיליאור

 :נטוביצ'יצחק

 :נוהאפי

 , 17מספרנושאמסיימים.ובזה 17מספרלנושאחוזרים

קדימה.

שקלמיליון-14כמעט , 13שלסךעלייצוגיתתובענההוגשה

גבייהעלבע"מויזמותבנייהאליהו .יוחברתפרסיקד 11עןנגד

תביעהזןאחורנית.שנים 7במשךטרחהשכר 1.5%של

שמתעסקיםהדיועורכילכללנוגעתהיאבעצםןייצוגית

לחוקהתיקוןאתישהדברים,אתלסכםנכון,מביךאניאם

טרחהשכרשלמגבלהשקבעשטרית,הכנסתחברשל

מביךהנמוךלפי ,אחוזחציאן ~ 5,000ראשונהידבעסקאות

למועדיםשמתייחסתייצוגיתבתביעהמדוברפה .השניים

לתוקף.נכנסהזהשהחוקפניל

אמת.

היהלאעדייוהזהכשהחוקהחזרבעיםתןהםמהסמךלע

בכלל?תקף

 .כברשבוטלכזהמשהואןא' 5כללשי

אותו.ביטלנו

ממהיותרהדירהשלמהקונהלגבותשאסור .ואתןביטלנו

אסורסליחה,טרחה,משכריותר .הרישוםעבורשעושים

 2 5גובהואתהשקלאלףזההרישוםאומרהואעכשיולגבות,

שחוקקהעובדהעצםגםאומרוהואבוטל.הכללשקל,אלף

החוק

החוקשליונלצהרלפיואומרהחוקעלנסמךהואאומרתאתז

 .החוקלפניגםמדייותרממניגבית
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נכון. :נטוביצ'יצחק

 :ראשפיליאור

 :נטוביצ'יצחק

 :ראשפיליאור

 :נטוביצ'יצחק

 :ראשפיליאור

 :הנואפי

 :נטוביצ'יצחק

 :ראשפיליאור

 :נטוביצ'יצחק

 :ראשפיליאור

אומר.שלנושהכללמהלאזהאבל

אומר?הכללמה

לשמשך 11עויכולשאנחנוהחריג,שזהשהחריג,אומרהכלל

 .הצדדיםשנישלבייצוג

גובהבעצםאתהאומרהואולכןברישום.רקשיתעסקובלבד

השירותעבורבעצםכסףגובהאתההרישום,עבורלאכסף

אומר.שהואמהזהלקבלן.שנתתהמשפטי

המרכזיהועדשלהלוגיקהשתיתהמהלהשלים.רוצהאני

יכולך 11עואיןעכשיואומר, 5שכללהכלל,מןיוצאשישאמר

שאנחנואומר 5כללבעיה.ישהצדדים?שניאתלייצג

 ,חשבנוהצ,דוגםהזההצדאתגםלייצגד 11לעומאפשרים

נשמיטאזהכללאתנבטלאנחנושאםהמרכזיבועזסברנו

שטריתשלהחוקהצעתכישטרית,שלהחוקהצעתאת

איןאזלעשותיכוללאאתהוכהכהביןואםלהגביל,אומרת

תלן.החוקהצעתואזלהגבילמה

השרהעםלדברשניסינוולמרותשעשינולמרותמהמשום

החוק'אתהעבירשטריתצלח'כןכללאכנראהזהדאז'

למעשהשהוא

 .ביהמ"שכידידנצטרףשאנחנומבקשהואמציע,אתהאז

ייצגמיבימ"ש?כידידשנצטרףאחדפהמסכימיםכולם

בשכר?כרוןשלבענייןשזהאושמתנדבמישהוישאותנו?

מנתעלהגדוליםלמשרדיםלפנותננסהאנחנו

חג'בי?לאלמה

לזה?קשורהואמה

מבין,הואלידיעתנו.זהאתהביאוהואהזהפורוםיו"רהוא
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עושה.הואמההז

 :נוהאפי

 :נטוביצ'יצחק

שאער:מטאנס

נטוביץ':יצחק

 :נוהאפי

 :ראשפיליאור

 :נוהאפי

 .יו"רלאכברהוא

לשעבר.זהלא,פורום,בפניהובאזהכלקודם

 ?לאלמהבחינםזהאתלעשותמוכןהואאם

לנוישקניין.פורוםהגדולים,למשרדיםנפנהאנחנוחברים,

יו"רגם

הוצאותלהעמיסלאכדיככה,ממךמבקשאניאיציקבוא

גםלהםשישבדיםמכןמשרדיםמעטלאשישמניחאניעלינו'

אםתראהכזו.ייצוגיתתביעהתתקבלשלאלוודאאישיעניין

עוה"דלשכתאתלייצגשמתנדבמישהולאתרמצליחאתה

בענייןלדוןנצטרךהבאהבישיבהולא,היהבימ"ש.כידיד

הסכמנוהאםכספית.עלותאיןאוכספיתעלותישכיהזה,

אחד?פה

יארק.אתשםלוישלפירון,שיפנהמציעאני

ומכובדיםרצינייםדיועורכירוצה,שאתהלמיתפנה

בהתנדבות.אותנולייצגשמוכנים

הצבעה

אחדפה

החלטה

 1נדרדיגר 20072-08-15ייצוגיתבתביעהש 11ביהמכידידלהצטרףאחדפההוחלט

מקבלנים.דירותרוכשישלבעסקאותשכ"טגבייתבענייו 'ואחפרסיקמשהד"עו

הנושאים.שאראתהיוםעודנספיקלארבותיי, :נוהאפי

החגים.במהלךאחתישיבהעודלייצרהזאתבתקופהנשתדל

 'לשבועייםאחתשלישיבימיקבוענתכנסאנחנוהחגיםלאחר

טובה.שנהלנושתהיהחברים,אזמסודר.לוחנוציא
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טובה.שנהביחד:

נעולה******הישיבה
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החלטותסיכום

1ביוםשהתקיימהמישיבה .9.2015 

בירושליםהפרקליטבבית

ההתמחותדעות mהמלצו

מאמנים

החלטה

 .המאמניםרשימתאתלאשרהוחלטאחדפה

ונסת>בעבודהו

החלטה

המאמניםרשימתאתלאשרהוחלטאחדפה

... 
החלטה

 .זועבילעוביידהנוספתעבודהלאשרלאהוחלטאחדפה

~ 
החלטה

 .חילאיריסנוספתעבודהלאשרלאהוחלטאחדפה

 29.10.15ביוםשיתקיימוההתמחותלבחינותלגשתמרשלבקשתו

החלטה

להתמחותבתקופתלהכירהוחלטאחדפה

 • 29.10.15ביוםשיתקיימוההתמחות

לבחינותלגשתלוולאפשר

 11.6.15מיום 58התמחותועדתפרוטוקלוו
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ישראלמדינתבדיניבבחינהמשמעתעבירת

הקרובהלבחינהלגשתיוכללאוכלא'מסחרבדיניהבחינהאתלפסולההתמחות:ועדתהמלצת

יהיהאםלהתמחות-להירשםבבואוההתמחותועדתלידיתיובאשהנושאכןכמוזה.בנושא

בעודה.לדיוןהענייןאתנביאזהלמקרהפרטנוסףאירוע

החלטה

לאוכןהבחינהאתפוסליםלפיהההתמחותועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

 .זהבנושאהקרובהלבחינהלגשתיוכל

-i ישראלמדינתבדיניבבחינהמשמעתעבירת

עודתלידיעתיובאשהנושאכןכמו .ב'מסחרבדיניהבחינהפסילת :ההתמחותועדתהמלצת

הענייןאתנביאזהלמקרהפרטנוסףאירועיהיהאםלהתמחות-להירשםבבואהההתמחות

 .בודעהלדיון

החלטה

 .נפסלתהבחינהלפיהההתמחותועדתהחלטתאתלאמץהוחלט

 lS.29.4מיוםבכתבההתמחותבבחינתמשמעתעבירתעלתלונה-

לגשתויכלונפסלתהבחינהוהרפואיות-האישיותנסיבותיולאור :ההתמחותועדתהמלצת

 .הקרובלמודע

התמחותתחילתלאישורבקשה-יייי:ו-

פתוחיםתיקים 2לוהיו .כבדמטעןבידיוכאשרללשכהבאההתמחות:המבקשודעתהמלצת

עקא,דאהתיקים,סגירתלעאישורהמבקשלנוהמציאלאחרונה .לסגירתםלפעלולוואמרנו

מעשיםבגיןישראל,משטרתשללמשמעתבביה"דהרשעות 2מהעבר-הרשעותמספרלושיש

והעלבתהלומתלאהתנהגותבגיןהרשעות 2לוישמרותו.תחתשהיוחובהשוטרותשתיעם

והואעונשוהומתקובערעורלצמיתותהרחקהלעיורזנגתחילה .למדבהבמכללהסטודנטים
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ובנייה.בתכנוןהרשעות 2כןכמו .ללימודיםחזר

להסתגליצטרךכילמבקשמסרנודין.לעריכתמתאיםואינומשמעותבלעאכןהואזהמטען

לו.הדרושהאיפוקאתילמדאכןשהואבטוחיםאיננולמקצוע.שמתאימהמאופקתלהתנהגות

אתשיפניםכדיהתמחותבתחילתעיכובלקבועישההרשעות.עלהיוםלסדרלעבורניתןלא

בהתאם.התנהגותואתויצנןדיוכעורךמחויבויותיו

 .מהיוםהחלההתמחותבתחילתעיכובשנההמלצתנוכן,לעאשר

החלטה

אתלעכבהוחלטחברים 6שלברוב

 .לדיוןהנושאיחזורהשנתייםבתוםכיהוחלטכן

 ,שלוההתמחותבתחילתבשנתיים

התמחותתחילתלאישורבקשה ~

לבחינותלגשתתוכלהמבקשת .האיחורמתקופתבמחציתנכירההתמחות:ודעתהמלצת

בבחינות.בהצלחהשתעמודלאחרהרישיוןבקבלתחודשיםחמישהותעוכבההתמחות

החלטה

 .האיחורמתקופתבמחציתלהכיר ,ההתמחותועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

הרישיוןבקבלתחודשיםחמישהותעוכבההתמחותלבחינותלגשתתוכלהמבקשת

 .בבחינותבהצלחהשתעמודלאחר

התמחותתחילתשורלאיבקשה ~

בבחינות.בהצלחהשיעמודלאחרהרישיוןבקבלתעיכובחודשי 4 :ההתמחותעודתהמלצת

החלטה

אתלעכבהוחלט

 .בבחינות

בהצלחהשיעמודלאחרהרישיוןבקבלתחודשים 3

התמחותתחילתלאישור~-בקשה
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בביה"דכעשורמלפנימשמעתיתהרשעהלמבקשישאמנםההתמחות:ודעתהמלצת

אלוםבפלויטיקה,קשורהשהיתהפרשייהבמסגרתמקומיות,רשויותעובדישלהמשמעתי

לקשייםנקלעהמבקשמהמעשים.שנים 15חלפונמוך.משקלהכינראההזמןחלוףעקב

להתחיללאשרממליציםאנוהנסיבות,מכללולאורהפטר.צווניתןרגלכפושטהוכר ,כלכליים

 • 1.7 • 15מיוםהחלהתמחות

החלטה

שלההתמחותתחילתאתלעכבהוחלט

 .לדיוןהנושאיחזורהשנתייםבתוםכי

הוחלטכןהוחלטכןבשנתיים,

משמעתעבירתהתמחות-בתקופתלהכרהבקשה

בכךשישספקואיןסמינריוניתבעבודהבהונאההורשעההמבקשתההתמחות:ודעתהמלצת

בנסיבותיהנתחשבאנוואףהפסיכולוגי,ומצבהבריאותהבמצבבמכללההתחשבו .חומרה

אמורהבוהטקסשאחרבטקסותתקבלבהתמחותלהמשיךרשאיתהמבקשת .האישיות

 .שאחריו)בטקסאלאההתמחותבבחינותעמידתהשלאחרבטקסתתקבללא ,(כלומרלהשתתף

החלטה

להמשיךרשאיתהמבקשתלפיהההתמחות,ועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

 .להשתתףאמורהבוהטקסשלאחרבטקסותתקבלבהתמחות

 25.6.15מיום 59התמחותועדתפרוטוקלוו

התמחותתחילתלאישור~בקשה

 .שונותמתקופותשונותהרשעותשתילואשרבמבקשמדובר :ההתמחותודעתהמלצת

טרםהעבירה 2009-משנתהדיןגזר , 2006משנתאירועבכוח-מגונהמעשהבגיןהראשונה

 .שירותבעבודותבפעוללריצויחודשים 3מתוכםמאסר,חודשי 10נגזרוהמבקשעל .התיישנה

בעבירהכרמלבמכללתמשמעתיבפס"דהורשעשוב ,2014ובספטמברנלמדלאכנראההלקח

הדיןבפסקמהאינטרנט.סמינריוניתעבודהרכישתבעקבותסמינריונית,בעבודההונאהשל

בתחילתעיכובמשנהבפחותלהסתפקנוכללאלדתענו.גםוכךחמורהבעבירהמדוברכינקבע

מהיום.החלההתמחותבתחילתעיכובשנההמלצתנו-כן,לעאשר .מהיוםהחלההתמחות
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החלטה

תקופתתוםעד-שלההתמחותתחילתאתלעכבהוחלטאחדפה

 .ההתיישנות

התמחותתחילתלאישורבקשה-

מהמבקשומהתרשמותפסה"דבנימוקיהנסיבות,במכללובהתחשב :ההתמחותודעתהמלצת

היוםעדשעשה"ההתמחות" . 1.1.16ליוםעדהתמחותלהתחיליוכללאכיממליציםאנוהיום-

 .במנייןתובאלאאישורללא

החלטה

שנים. Sב-ספירדןשלההתמחותתחילתאתלעכבהוחלטחברים 6שלברוב

התמחותתחילתלאישור~בקשה

בבחינותבהצלחהשתעמודלאחרהרישיוןבקבלתעיכובחודשי 6 :ההתמחותודעתהמלצת

 .ההתמחות

החלטה

 .הרישיוןבקבלתעיכובחודשי 6עלהוחלטאחדפה

התמחותתחילתלאישורבקשהיייייינ-

בבחינותבהצלחהשיעמודלאחרהרישיוןבקבלתעיכובחודשי 3 :ההתמחותעודתהמלצת

 .ההתמחות

החלטה

 .הרישיוןבקבלתחודשים 3שלעיכובעלהוחלטאחדפה

התמחותבתקופתלהכרהבקשה __
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ימים 16ב-להכירממליציםאנובחינהמועדתפספסשלאמנתלע :ההתמחותועדתהמלצת

הראשונה.התמחותמתקופת

החלטה

 .הראשונההתמחותהמתקופתימים 16ב-להכירהוחלט

 lS.9.7מיום 60התמחותועדתפרוטוקלוו

התמחותתחילתלאישורבקשה

שנהעודשלנוספתהמתנהלעממליציםאנוהנסיבות,מכלוללאורההתמחות:ועדתהמלצת

 • 2017בינוארלהתמחותלרישוםבקשתואתלחדשיוכלהמבקשוחצי.

החלטה

שהוחלטאחדפה

2018 . 

שנתבסוףלהתמחותלרישוםבקשתואתלחדשיוכל

התמחותתחילתלאישורבקשה ...

ותדוןתשובוהלשכהבתיקיובהתפתחויותהלשכהאתיעדכןהמבקש :ההתמחותועדתהמלצת

 .מאושרתאינההתמחותושעה,לפי .הנסיבותלכשישתנובעניינו

החלטה

אז .שלוהפליליההליךאתיסייםכאשר-שלבבקשתולדוןהוחלטאחדפה

 .התמחותובתחילתהנסיבותומכלולשלויהפלילהעברלאורידונו

התמחותהמשךלאישורבקשה-

הלשכה,בבחינותולהיבחןבהתמחותלהמשיךשתוכלהמלצתנו, :ההתמחותועדתהמלצת

ההתמחות.בבחינותבהצלחהשתעמודלאחרהרישיוןלקבלתחודשים 6תמתיןהמבקשת
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החלטה

שתעמודלאחרהרישיוןלקבלתחודשים 6תמתין-כיהוחלטחברים 7שלברוב
 .ההתמחותבבחינותבהצלחה

ההתמחותמבחינותלפטורגב'שלבקשתה

החלטה

ועדתהמלצתואתוקסלרגלעדד"עושלדעתוחוותאתלאמץאחדפההוחלט

 .לפטורבקשתהאתולדחותההתמחות

פשרההסדרפ-.א 32309-מ 11עתו

החלטה

עליה,שהמליץהצעתוכפילהתפשר,וקסלרגלעדעו"דאתלהסמיךאחדפההוחלט

 47סעיףלפיבהליךלנהוגזכותהעלשומרתשהלשכהתוספתשתהיהלכךבכפוף

לועדולחזורהתיקאתלנהלישזולתוספתיסרבוהעותרבמידההשלכה.לחוק

 .ההליךלהמשךהסמכהלקבלמנתעלהמרכזי

חזורדיוןןןןןןןןןןןןןןרי-

החלטה

בלתיהתחייבותעלשיחתוםלכךבכפוףרישיון-ללתתאחדפההוחלט

כלפילטעוןיוכללאהואהזההמקרהןיבגפליליהליךנגדוויוגששהיהחוזרת

 .סמכותלחוסרהלשכה

ממונהועדת-.ב.גו

החלטה

המרכזיהועדהחלטתאתלשנותמקוםשאיןשהתקייםדיוןלאחראחדפההוחלט

 .הקודמתבישיבהשהתקבלה
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הלשכהשללבוררותהמוסדדיון-המשךו

החלטה

שקשורותההוצאותכלעםלבוררותהמוסדשלהפעילותאתלהפסיקמחליטים . 1

 .לבוררותהמוסדבהפעלת

לועךיגיעוהןלבוררותהמוסדידיעלבוררלמינוישממוענותפניותיהיוכאשר . 2

הבוררים.אתוימנהלבוררותכמוסדגםבכשירותוישמשאשרהמרכזי

כה.עדפעילותםעלבראשוולעומדיםלבוררותלמוסדמודההמרכזיהועד . 3

הדיןעורכילשכתמטעםרשמייםמבקריםאתי·וקודהתחייבותכתב

החלטה

רשמייםמבקריםבענייוהאתיוהקודההתחייבותכתבאתלאשראחדפההוחלט

 .הדיןעורכילשכתמטעם

פשט'ר' iנכסיםכינוסבהליךהמצוייםלהתמחותלהירשםבמבקשיםלטיפולנוהלהצעת

החלטה

המצוייםלהתמחותלהירשםבמקשיםלטיפולהנוהלהצעתאתלאשרהוחלטאחדפה

 .פשט"ר 1נכסיםכינוסבהליך

פרסיקמשהעו"דנ'דרדיגר 20072-08-15ייצוגיתבתביעהש"ביהמכידידהלשכההצטרפות

מקבלניםדירותרוכשישלבעסקאותט"שכגבייתבענייו 'ואח

החלטה

נ'דרדיגר 20072-08-15ייצוגיתבתביעהש"ביהמכידידלהצטרףאחדפההוחלט

מקבלנים.דירותרוכשישלבעסקאותשכ"טגבייתבענייו 'ואחפרסיקמשהד"עו

בע"מהקלטהשירותיאבניי"עותומללהוקלט
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 03-6127715 1טלג,"ר 35בוטינסקי 1ז 1רח

Avni.recordings@gmail.com 
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