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 13.10.2015מיוםמרכזיועד

פרוטוקול

13.10ביוםשהתקיימהמישיבה .201S 

ו"התשעבתשרי 'ל

יפו-באביבתלהפרקליטבבית

הלשכה.ראש-נוחאפיהשתתפו:

 :המרכזיהועדחברי

 :נעדרו

 :מנגנון

 :מוזמנים

יוסףאברהמוביץ,רועינטוביץ,יצחקכהך,רועיקינן,אורי

מטאנסוינברג,שלומיברוזה,יורםיונס,אבומוחמדחכם,

 .תמירדורוןרא,שפי'ליאורשאער

בראהודנעאמנה,מוחמדמוצקי,קלמפררחוהטייב,משה

 .עינינעמיעם'

גלעדבוסקילה,דניתפדלוך-פל,דאיריתאלפרסי,אורי

גואטה.אתיוקסלר,

ליברמך.נוריתויצמך,יוסף

 :היוםסדרעל

 :ההתמחותועדתהמלצות . 1

 .מאמנים •

 . lS.8.1מיום SOהתמחותועדתפרוטוקולמתוך •

 . lS.26.2מיום S3התמחותועדתפרוטוקולמתוך •

 . 1S. 23.7מיום 61התמחותועדתפרוטוקולמתוך •

משלבקשתו •

שלבקשתו •

 .בלשכה

 .בלשכהכחברולהתקבלההתמחותלבחינות

כחברולהתקבלההתמחותלבחינותלגשת

 .ההסמכהלבחינתזמןתוספתענייןפניית •
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שכ"טועדתהמלצתהמשפטי-הסיועחוקפיעלהמתמניםדיועורכישלשכ"ט . 2

 .)ב"צמ(

 ,1-880/14>לע"אלערעורבימ"שכידידהלשכהלהצטרפותהנזיקיןפורוםהמלצת . 3

 .)ב"צמ(כימיקליםחיפהנ'ואח'לוי

 .)ב"צמ(אחה"צבשעותהוצל"פרשמיאצלהתמחות . 4

מצ"ב).וללום-נטוביץ(עוה"ד 38תמ"אבענייןהמקרקעיןפורוםפניית . 5

בלשכה.משרהנושאישיפויבענייןשפיראליאורעו"דפניית . 6

 • 2016בשנתלפעילותוהערכותבלשכההתייעלותצעדיבענייןעדכון . 7

 .)ב"צמ(מנהלייםמעצריםבענייןיונסאבועו"דהועדחברפניית . 8

 .)ב"צמ(מצווה""שכרתכניתהלשכה-מחוזותבכלחריגיםועדותהקמת . 9

נוטריונים.לרישוינועדההדיועורכילשכתנציגמינוי . 10

הממשלתיותהחברותכללילפיהמייעצתבוועדהדיועורכילשכתנציגימינוי . 11

 .)ב"צמ(-1992התשנ"בושכרם)משפטייםיועצים(מינוי

מוסדרים,מקצועותבעליעלהמוטליםמשמעתבאמצעיהקלהחוקתזכיר . 12

 .)ב"צמ(--2014התשע"ד

הקליטה,שרפניית-הדיועריכתבתחוםחוזריםותושביםעוליםברישויהקלות . 13

 .)ב"צמ( 1.7.2015מיוםאלקיןזאבחה"כ

העברי.המשפטלהנגשתהמכוןהקמתבענייןנטוביץעו"דהועדחברפניית . 14

 .)ב"צמ(הנוצרייםהספרבתישביתתבנושאח'וריעבדאללהעו"דפניית . 15

הישיבה).לקראתתופץ(רשימהמינויים . 16

••• 
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הישיבה.אתפותחיםאנחנוטובים,צהרים :הנואפי

מהר.יחלפוהאחרוניםבשבועייםשהאירועיםמקוויםאנחנו

מקדשיםבלשכהשאנחנונושאזהקיום.הדולנוחשובמאוד

אותו.לקדשנמשיךואנחנואותו

המחוזיבביהמ"שהדיוניםבענייןאלינופנייההייתה

יוזמהארגנואזסדורים.חניהמקומותשםשאיןבירושלים,

ירגישודיןשעורכיכדילביהמ"שמסודרותהסעותשל

כפיתקינים'לימיםנחזורשאנחנומקווהמאודאני .בטוחים

שיתוף,שלחברות,שלמשפחה,שליחסיםלהיותשצריכים

במהרה.ויחלפויעברוהרעותושהרוחות

ואתהמהלכיםאתתובילמקרהבכלהדיןעורכילשכת

 .לכולנוהמשותפתהמשפטבמערכתשלההתרומה

כהו:רועי

ויצמו:יוסף

 :הנואפי

כהו:רועי

 :הנואפי

כהו:רועי

 :הנואפי

לבואשרצוהפלסטיניתהדיןעורכיללשכתגינוילהוציאצריך

מרצחים.אותםלמעןולהפגין

לזה?להיכנסצריךלמה

הפלסטינית.הלשכהעםענייןלנואיןב,עזורועי

הפלסטיניתהדיןעורכישבלשכתטועניםהםטוענים,הםככה

עצרת.ארגנו

זעםשיעבורממתיניםאנחנולהסלים.רוציםלאאנחנורועי,

שלהעליוןהאינטרס.זהשלשוםתמולכלהיותיחזרווהיחסים

הרוחותאתלהלהיטולאלשתוקעדיףולפעמיםכולנו

ואחרות.מתלהמותבתגובות

בטוח.זה

שניפהישלהבין,צריכיםוהםמביניםלאשהקיצוניםמה

צריךוככהבחברותבשותפות,ביח,דלחיותשצריכיםעמים

להיות.
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מאמנים-ההתמחותודעתהמלצותו

 :נוהאפי

 :וקסלרגלעד

 :נוהאפי

 :וקסלרגלעד

המלצותעםנתחילבואוהיום?סדרעללנושאיםלעבוראפשר

השולחן.אתננקהההתמחות,ועדת

 .מאמניםרשימת

לא.כלשהן?הסתייגויותישמאמנים,רשימת

מאשרים.

הצבעה

אחדפה

החלטה

 .המאמניםרשימתאתלאשרהוחלטאחדפה

הלשכהלכללי 15כללביישוםהטיפולהסדרת 8.1.15-מיום 50התמחותועדתפרוטוקולמתוך

 :וקסלרגלעד

 :נוהאפי

 :וקסלרגלעד

 :נוהאפי

האמתלמעןנוהלזהפההראשוןהנושא . 50פרוטוקולמתוך

ההתמחות.ועדתשלפנימידי

 .הזהבנוהלנדוןבואונוהל,פהיש , soפרוטוקול

מהיוםמתמחהלפטררוצהשמאמןמצבישפנימי,נוהלזה

אלאיום 30קובעיםהכלליםקצרה.התרעהלתתאןהיוםל

אתלהסבירבאהזההנוהלהלשכה.מאתהיתרקיבלכןאם

נתקליםאנחנועכשיוהלשכה.מאתההיתרקבלתאופן

בדיעבד.שבאיםבתופעה

מבקשים?ואזמפטריםכלקודם

 92ךתמו 4דועמ
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 :וקסלרגלעד

 :נוהאפי

 :וקסלרגלעד

 :נוהאפי

 :וקסלרגלעד

 :נוהאפי

לזה.גםמתייחסהנוהלאזהרשות.אתלבקשבאיםואזנכון

 .פשוטדיהכלבסךכזהנוהלזה

אתית?עבירהזוהזה?הנוהלאתשמפרמיעםקורהמה

המאמן.נגדזהבעקבותתלונהלהגישאפשרלפעמים

מהאזאותומפרד 11ועונוהלמפרסמיםאנחנואםכי

הסנקציה?

הכללאתמפרהואכלקודםכל.קודםהכלליםאתמפרהוא

ההתמחותשרעדתבעברמקריםהיומשמעת.עבירתוזאת

והוגשה.המאמןנגדתלונהלהגישביקשה

נראההואחברים?הזה,לנוהלבקשרהערותישהבנתי.

אחד.פהאותומאשריםאנחנואזלא?וסביר.הגיוני

הצבעה

אחדפה

החלטה

ההתמחות-לכללי 15כללביישוםהטיפולהסדרתנוהלאתלאשרהוחלטאחדפה

 .מאמןידיעלהתמחותהפסקת

המעונייניםפעילדיןלעורךקריטריוניםהצעת 26.2.15-מיום 53התמחותועדתפרוטוקלומתוך

-1961התשכ'א'הדין,עורכילשכתלחוק 40סעיףלפילבוחןלהתמנות

 :וקסלרגלעד

 :נוהאפי

בשעותלפועלהוצאהרשמיאצלהתמחותזההבאהנושא

היוזהישך,מאודפרוטוקולזה . 50פרוטוקולהצהרים.אחר

אנשים.לאשהםנושאים

 .היוםסדרעל 4מספרנושאפנייה,שיהריבנפרד.אותויש

 92ךתמו 5ודעמ



6 

 13.10.2015מיוםמרכזיועד

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :כרוזהיורם

 :הנואפי

 :כרוזהיורם

 :הנואפי

התייחסותישכינפרדכנושאגםעולהזה

לדוןרוצהשאתהאובנפר,דהזהלנושאנגיעתכףאנחנואז

עכשיו?בו

רוצים.שאתםאין

בנפר.דבונדון

מההזההפרוטוקולמתון . 53פרוטוקולזההפרוטוקולאז

כבוחן.להתמנותהקריטריוניםהצעתרקזהשלפניכם

פה?בעלשלנוהבחינותבועדת

כן.

בעלעו"דשנים, 7שלבותקפעילעו"דהקריטריונים?מה

משמעתיאופליליעברללאעו"דשנים, 3לפחותלאמןהיתר

והליכיועומדיםתלוייםמשמעתייםאופלילייםהליכיםאו

תפקידבהווהממלאאובעברמילאשלאעו"דרגל,פשיטת

הלשכהבפנימשפטיייצוגלמשלעניינים,לניגודחששהמעלה

הבוחנת,הועדהבנושאמשפטייםהליכיםבביהמ"ש'או

לייצגלאשמתחייבועו"דפוליטיתלמפלגהזיקהאוחברות

הנוגעבכלהבוחנתהועדהאועוה"דלשכתנגדאובפניאדם

.ך 11עולהסמכת

בעיה.פהיש

הבעיה?מה

מהווהזהפוליטיתבתנועהחברותאוזיקהלמהמביןלאאני

 .ענייניםניגוד

התשובה?מהגלע,דבשאלה.צודקאתה

 92מתוך 6עמוד
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 :כהורועי

 :כרוזהיורם

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :פרסיאלאורי

 :כרוזהיורם

 :פרסיאלאורי

 :כרוזהיורם

 :כהורועי

רלוונטי?זהמה

תשובה.אין

ההתמחות.ועדתשסגרהמהזה

דופי.בומטיללאזהמפלגהבאיזהחברעו"דאם

עניינים.לניגודדוגמאותרקזה

לאהואכימורידיםאנחנופוליטיתמפלגהשלהנושאאתאז

 .רלוונטי

עדפהבעלשהיהמשהולהסדירבאהנוהלכלקודםראשית

אחד.זהמרכזי.ועדשלבכלליםזהאתלעגןורצינוהיום

שאנחנושאחריבחשבוןלקחתצריךמהנושאיםחלקלגבי

נבחניםשםהמשפטים.לשרתמגיעזהההמלצותאתמאשרים

שנבחנותמידהמאמותלקחנוכברמהדבריםחלקכלל,בדרן

כמולזהמתייחסיםכןשםלהקל.כדיהמשפטים,במשרד

 .דירקטוריםבמינוי

הכבודכלעםאבלכן,

זה.אתלקבלחייביםלאבסדר,

שבאמישהושואללאאחדאףכלקודםרוצה,רקאני

חברותאוזיקהלוישאםפה,בעלבוחןהואאםלהיבחן,

אחדאףשאלוולאמעולםאותישאלולאפוליטית.במפלגה

אתבודקתלאהמשפטיםשרתגםבקשה.שהגישומחבריי

משםאותהלהוציאצריךשלדעתיאמירהזוהזאת.הנקודה

כןאחריגידושלאפשוט'

צודק.אתהלהוציא,

 92מתוך 7עמוד
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 :הנואפי

 :נוקיאורי

 :הנואפי

שאער:מטאנס

 :כרוזהיורם

 :הנואפי

 :כרוזהיורם

 :הנואפי

 :חכםיוסי

 :הנואפי

פוליטיתמפלגהשלהזהשהנושאמסכימיםשכולנוחושבאני

כבוחן.שישמשעו"דלפסולסיבהאודופילהוותצריךלא

נוספות?הערותישלכ,ןפרט

באותהאיתו,בזיקהשהואמישהולבחוןיכוללאשהוא

 .איתומפלגה

יכוללאשאתהכמוזהעניינים.ניגודכלליבמסגרתהכלזה

שלן.חבראושלןשכןשל,ןקרובלבחון

עצמו.אתפוסלשהואההגינותעללסמוךצריך

קריטריונים.כשביקשנוהיהב'שלב ,'בשלבעכשיואפי,אבל

בקריטריונים.עומדיםשבוחניםשאלהלבדוקצריך

הכללים,אתכאןמאשריםשאנחנואחרילכם,לומריכולאני

בקדנציהשנוצרהמוצעיםבוחניםשלרשימהקיבלתיאני

ביקשתיבכללמכירלאאנימהםנכבדשחלקכיווןהקודמת.

רשימההבאהבישיבהכבראולינביאואנחנובחינהשתיעשה

למשרדזהאתלהעבירכדילאישורבוחניםשלמוצעת

לאשרבתקנותזהטועהלאאניאםאותם.לאשרהמשפטים

אותם.

 .הפרסומיםבילקוט

מאשריםאנחנושעכשיושהכלליםיוודאהמנגנוןונוודא,

הרשימה.לגביתקפים

אתההריהאיכותי?הממדאיפהמספיק.לאזהאבללא,

עו"דלהיותראוימישהואםלשפוטלמישהולתתעכשיוהולן

הייתילאאניאומרהאיכותיתברמהמישהואותואםלא.או

זהשלקטנהקופהתיקלנהללונותן

עכשיו?האלהמהכלליםרוצהאתהמהאבל

 92מתוך 8עמוד
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שאער:מטאנס

 :הנואפי

 :חכםיוסי

 :הנואפי

 :כרוזהיורם

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :פרסיאלאורי

 :הנואפי

 :כרוזהיורם

 :הנואפי

 :תמירדורון

בחינות?עודלעשותרוצה,אתהמה

לכלליםקשורזהעכשיו?מהכלליםרוצהאתהמהיוסיאבל

עכשיו?

למעשה?אותםלבחורהולןמי

 .המרכזיהועד

נוהל'יש .שניםזהככההמרכזי'לועזממליצההתמחותועדת

באזהואזהתמחותלועזתהולכיםטופס,עםפוניםהם

לאכוללהיוםשהמאגרהיאהנקודה .המרכזיהועדלאישור

היוםרשומיםדיןעורכיאלףכמעטדין,עורכיכמהיודע

משמעתי'דיןבביתשהורשעמישהושםיש .הקייםבמאגר

זה.אתבודקיםלאאנחנו

כלאתבודקים

הזה?במאגרהיוםישדיןעורכיכמה

 . 600כ-ישדיןעורכי

 ? 50כמומשהוהכלבסךשלרשימהליהביאולמהאז

 .פורסמושכבר 600ב-פוגעלאזהתוספת.זהפעםכלכי

האלה. 600ה-כלאתניקחבואובקשה.ליישככהאםאז

הנושאאתשמחקנואחריעצמםהכלליםאתסדר,נעשהבואו

ונפעללאשריכוליםאנחנופוליטיתבמפלגהחברותשל

לפיהם.

קצת,הואהאחרוןהבולטשגםחושבאניהערה.עודישלי

שאומרתהסיפאתראו,אבלכןכלבבתימ"שמופיעלאאני

הבוחנתהועדהאוהלשכהבפניאדםלייצגלאמתחייבך 11עו
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הואאדםנוגע,לאזהאםדין,עורכילהסמכתהנוגעבכל

איזהישכןאחרמתמחים,ובחןבאהואאחדיוםבוחן,

פסלותשמע,ואומרים-כןאחרחודשאליובאיםאירוע,

לפנותיכוללאהואלמהמורכבת.סוגייתפהוישאותי

עקרוני?בענייןלבימ"ש

 :הנואפי

 :תמירדורון

 :הנואפי

 :תמירדורון

 :הנואפי

שאער:מטאנס

 :הנואפי

שאער:מטאנס

 :הנואפי

שאער:מטאנס

שואל?ואתהבחינותמנסחאתה

פהבעלבחינהישלהתבלבל,לארגע,

ישדין?עורכיחסרהאלה?לפינותלהיכנסצריכיםאנחנולמה

עתירותלהגיששרוצהעו"דאותודווקאדין.עורכיאלף 62

אלף 62ישדורון,ושלום.בוחןיהיהשלאאזהבחינותנגד

הבחינות.עםיתעסקשלאבוחןלהיותשרוצהמידין,עורכי

איןבסדר,זההבחינות,אתשכותבתבועדהאניבסדר,אני

שמופיעיםאנשיםכלפיהוגןלאזהאומררקאניבעיה.לי

הזהבנושאמתמחים

דין.עורכיאלף 62ל-פרנסהיש

התאמהלהםישאםהקיימים 600ה-כלאתלבחוןמציעאני

הכללים.אתלאשרקודםרוצהאניהבא.השלבצודק.זה

לא.אוהרשעותלהםישאםהקיימיםאתלבחוןצריך

אחדפההכלליםאתמאשריםאנחנוככה,נסכםבואואז

לכלליםלהוסיףחשובפוליטית.פעילותעללהסתייגותבכפוף

ניגודלכלליכפוףבוחןלהיותשמתמנהמיכלשממילאהאלה

בןחבר,מכר,קרוב,לבחוןמגיעהואאםטבעיים.עניינים

ברור.זהמשפחה,

עצמם.אתפסלושופטים 5להיבחןבאשליכשהבן
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 :הנואפי

 :חכםיוסי

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :חכםיוסי

 :אברהמוביץרועי

 :הנואפי

 :חכםיוסי

 :הנואפי

דובר:

 :הנואפי

שאישרנואחריהבאהשלבאח.דפהזהאתאישרנואנחנואז

שלןהצוותאחראי,אתהאורימבקשים,אנחנואח,דפה

אכןהדיןעורכי 600שלהמאגרשכלבדיקהלעשותאחראי

שעכשיולקריטריוניםעונהשלאמיהאלה.לקריטריוניםעונה

בדיקהלעשותחשובאותו.לגרועפשוטאישרנואנחנו

עלחבלולאמעונייניםלאשכברשםכאלהישאוליאפי,

מיונמייןשמעונייןלמיקוראבקוללצאתשווהאוליהעבודה,

מכלשמעוניין

שרוציםדיןעורכישלפניות 3,000עכשיותקבלשמעוניין,מי

 .בוחניםלהיות

המאגר.שמתוןמילא,

יקרה?מהיודעאתהקוראבקולעכשיויוצאאניאם

בכלל?מעונייןמהםמישיש 600ל-לא,

 .צודקהואבזהלהמשי,ךמעונייןמי

מיהאחרונות,שלושבשנתייםבדיקה,לעשותיכולאתה

בכללאותולגרועצריךאוליאזהופיעולאהוזמןלאשבכלל

פעיל.שלאמימלכתחילה.

רוצים.לאשגםכאלהיש

ברוריםלהיותצריכיםהקריטריוניםהמון.זה 600

ה. 1חברהרבה,כןכללאזה 600

מיקיבלנו'עכשיושאנחנולכלליםעונהמימיוןלעשותצריך

שלנוספתרשימהלגבשיהיהואפשרפעיל,לאומיפעילבכלל
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בסיסעלהבאהמרכזילועזאותהנביאשמתאימה,אנשים

פהקי.הוסכםאואחד?פההוסכםאלינו.שהביאוהרשימה

התקדמנו.אחד.

הצבעה

אחדפה

החלטה

למפלגהזיקהאוחברותבענייולהסתייגותבכפוףהכלליםאתלאשרהוחלטאחדפה

עלשאושרוהכלליםפיעלהרשומיםהבוחנים 600ל-מיוןלעשותהוסכם .פוליטית

 .בוחניםשלנוספתמתאימהרשימהלגבשיהיהשאפשרמנת

 Sכלללפילהכרהבקשהירושלים-בנק lS.23.7-מיום 61התמחותועדתפרוטוקולמתוך

 :נוהאפי

 :וקסלרגלעד

 :נוהאפי

 :וקסלרגלעד

 :נוהאפי

 :נטוביץיצחק

גלעד. , 61פרוטוקול

אנירוציםאתםאם . 5כלללפילהכרהבקשה ,ירושליםבנק

זה.מהמיליםבכמהאסביר

בבקשה.תסביר

שניהםשהםומתמחהך 11עושכשיששאומרכללזה 5כלל

אתלאמןך 11העויכוללאבעקרוןמעבידאותושלשכירים

שלההיגיוןחריגים.לוישעכשיוהכלל.זההזה.המתמחה

הזהמתמחהושלהמאמןשלהבוסאםשלכאורהזההכלל

אלאהמתמחהעלבאמתשולטהמאמןלאאז ,בוסאותו

והואהמתמחהעלששולטזההואשניהםשלהמשותףהבוס

תמשיךבואשלןהמאמןאצללעבודבמקוםלמתמחהיגיד

בחברה.אצלנוקודםשעשיתמהאתעשותל

ממשיךלמתמחהשהופךשהעובדמצבלמנועאומרתזאת

הקודם.לממונהפותיבכפ

 .נוקציה,יפהכלזההקודמת.בעבודהךיממשבכפיפות,אל
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 :וקסלרגלעד

 :כרוזהיורם

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

ישאםשישאומרשלוהחריגחריג.לוישעכשיו ' 5כללזה

ישאםפה,הרלוונטיהחריגחריגים.כמהלוישמחלקה,

לאותויותראודיןעורכישלושהבהשישמשפטיתמחלקה

אושרוהשניםבמהלןוהזההגוףאתאישרהמרכזיוהועדגוף

גםשהואמיאתשםלאמןאפשראזכאלה,גופיםעשרות

 .ארגוןותובאעובד

יששאםהואשהרציונללחשובאפשרזה?שלהרציונלמה

היאאזפלוסדיןעורכישלושהשלאמיתיתמשפטיתמחלקה

אתיהיהשלאבשבילהארגוןבתוךחזקמספיקאורגןגוף,

לוקחהמשפטיתמהמחלקהאחדאומרתזאתהאלה.הקטעים

בארגוןמעמדלהישהמשפטיתהמחלקהאותו'לאמןמתמחה

החריג.וזההכללזהאזהאלה.הפוילישטיקאתיהיוולא

בבנק,עובדעכשיועדשהיהמישהולאמןביקשירושליםבנק

 .אותולאמןהבנקשלהדיןעורכתביקשה

 .שלוהדיועורכתלאהיא.בנק'

שםשאיןלמסקנההגיעוההתמחות,ועדתידיעלנבדקזהאז

שניועודהבנקכמזכירתאותהישאמיתית.משפטיתמחלקה

דחוולכןהתנאיםעלעונהלאוזהחיצוני,בריטיינרדיןעורכי

לאשרלאזהההתמחותועדתשלוההמלצהשלה.הבקשהאת

 . 5כלללפיירושליםבנקאת

בחומר,פהנמצאהואלדעתיטענות,מכתבכתבההיאעכשיו

צריכהאנילמההכלל,שלמדיצרהפרשנותזהאומרתהיא

לאהיארקלאמן,יכולההיאהרימבחוץ,אדםבןלקלוט

כמוה.בבנק,שכירשהואמיאתלאמןיכולה

הרי.היגיוןלזהויש

במקוםמבחוץאדםבןלהביאצריכהאנילמהכותבתהיא

רקיעבודשהואמתחייבתואנימכירה,שאניאדםבןלקחת

אצלי.

שאתימאמיתית,התמחותלוודארוציםאנחנויכ ?מהל
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בבנקשעובדלוקחתשאתומיכמתמחהמגיעמבחוץתיקחי

אמיתית.התמחותלבצעולאבבנקשלובעבודהלהמשיךיכול

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :יונסאבומוחמד

 :חכםיוסי

 :נטוביץיצחק

 :חכםיוסי

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

ההתמחות.ועדתהמלצתבדיוקוזו

הבנתי.לאממנו?לסטותלמהאזהכלל.בדיוקזהנכון

אבלאותם.לאשרלאלסטות,לאממליצהההתמחותועדת

שלכם.היאהסמכות

הועדה?שלמההמלצהלסטותסיבהרואהמישהו

דיןעורכתהיאפונה,אותהשאלה.ליישכןלפניאבללא,

כעורכתולאכמזכירהמתפקדתהיאמבין.אנישלהבמקצוע

דין?

לניירותלרשותהדיווחיםעלשאחראימיזהחברהמזכיר

ערן.

דין.עורכילאזהאופןבכל

חברות.בהרבהלבנקים,זהאתיש

אתלוישהזההכללכלל,ישככה,זהאתנסכםבואורבותיי,

עורכתרבים.במקריםעצמואתהוכיחהואשלו,ההיגיון

ה? Qמתמאומתמי:והזההזו,המתמחההזו,הדין

מתמחה.לאמןשרוצהמאמנתהיאה. Qמתמ

לסטותסיבהרואהלאאניהזה.בכללעומדיםלאהםבקיצור

ממנו.לסטותצריךמדועמיוחדטעםשוםהוצגלאממנו.

אח,דפהההתמחותועדתהמלצתאתמאשריםבעצםאנחנו

הלאה.להתקדםאפשראח.דפהאושרנכון?
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הצבעה

אחדפה

החלטה

 .הבקשהאתלאשרניתןלאלפיהההתמחותועדתהמלצתלאשרהוחלטאחדפה

 201Sנובמברמועדההתמחותלבחינותלגשתלאישורקשה

 :וקסלרגלעד

 :נוהאפי

 :וקסלרגלעד

 :חכםיוסי

 :נוהאפי

 :וקסלרגלעד

 :פרסיאלאורי

 :וקסלרגלעד

פשוט.מקרהזהלכאורה

 • 115בנובמברפהלבחינהלגשתרוצההיאראיתי,

עשתה,זהאחריאח,דך 11עןאצלחודשים 6התמחתההיא

ההתמחותאתמסיימתובעצםימים 10אחרילמישהועברה

להלאשרלמעשהסמכותאיךהבחינה.אחריימים 10כ-

 .מלאההתמחותשנתהשלימהלאהיאכיהיבחן,ל

לפסיקהמפנהשגםהסטנדרטיהמכתבאתלהכתבנו

להישמעדרשהוהיאזהאתקיבלהלאהיאהרלוונטית.

וכמובךההתמחותלועזתהגיעההיאההתמחות.ברעדת

יכוליםושלאסמכותשאיךזהההתמחותועדתשלשההמלצה

שנתמשלימהלאשהיאכיווןהזהבמועדלהיבחןלהאשרל

בחינה.שלמועדבכלבעשרותכאלהמקריםישהתמחות.

חוק.זהחוק

 10למשרדממשרדהמעברבגלללהחסריםאומרתאתז

ימים?

טעות.עשתההיאכך.

מספיקהיהלאהזהלהאםיימ 10ה-אתעושההייתהאםגם

 .יומייםלהחסריםכיהל

 1.11ב-לישמתחמימשרד,עוברתיתהיהלאהיאאםגם

 . 29.10לשאתזהבבחינהבחןילהכוליאלהתמחות
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 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

לקראתה?לבואאפשרותאין

שלד 11מפסלצטטרוצהאני

לקראתה?לבואאפשרותאיןלבדוק.מנסהאנילא,

הזאתשבסוגיהקבעבעברבג"צהזה.בענייןפסיקהישאז

התקופהסיוםמועדשכןפשרות,שלבדרןללכתאפשרותאין

והחלטימחייבמועדהואההתמחותלענייןבחוקהקבועה

נתןלאאחדיוםעלאחרבתיקובג"צלהגמישוניתןלאאשר

לגשת.למתמחה

אחד?יוםעלגם

כן.אח,דיוםעלגם

כבולות.שידינואומראתהלמעשהאומרתזאת

הזהשבבג"צמוסגרבמאמרלהגידיכולאפילונכון.אני

פסלובג"צגמישהיותרבלשכהאחרתפרקטיקההייתה

הבחינהעדלהשליםלהםלתתפרקטיקהאיזההייתהאותה.

פה.בעל

בעצם?ממליציםאתםמהאז

סמכות.איןלאשר,לא

לאשאנחנוכדימבקש,אניכןאםלעשות.מהאיןאזטוב

לתתצריךבחינה,להמעכבימים 10שעלאטוםכגוףניראה

לפסיקה.הפניהעםמנומקהסבר

 .ממניכזהמכתבקיבלההיאיש'
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 :נוהאפי

 :וקסלרגלעד

 :נוהאפי

 :וקסלרגלעד

 :נוהאפי

 :יונסאבומוחמד

 :נוהאפי

 :יונסאבומוחמד

 :נוהאפי

 :יונסאבומוחמד

 :וקסלרגלעד

שאנחנוסתמיהסברלאשהואומפורטמנומקמכתבשיהיה

כבולותידינומדועמסבירים

אפילו. templateה-אתהתבנית,אתלןלהראותיכולאני

הואהמכתבשלוהסיכוםלפסיקה.הפניהעםמכתבמקבלים

אםגםאפשרותלנואיןנכוןאותןמביןאניאםלמעשה

לקראתה.לבוארוציםאנחנו

הפסיקה.לפיניתןנכון.לא

לקראתה.לבוארוציםאנחנואםגםאומר,שאתהמהזהאז

אומרואניללשכה,הזה.בענייןמשהולהגידרוצהאניתשמע,

לפניאחרתפרקטיקההייתהללשכהאישית,מידיעהזהאת

קודםחברנו.אותםשאזכראועליהםשהצביעהבג"צים

בשנתעשיתיבזמניאנישנתיים,ההתמחותתקופתכשהייתה

הלשכהימים, 8אוימים 7לבחינהלגשתליחסרהיה 186-185

אחרת.מדיניותהייתהכמעט.שנה 30לפניזהלי.אפשרה

האלובתיקיםלבג"צהגיעשהנושאאפילוהזוהמדיניות

הלשכה.שלהמדיניותעלביקורתאפילומתחבג"צשנזכרו,

לפנינובחירהאיןשלמעשהגלע,דאומרשעכשיומהזהאז

אותה.פסלהוא

דעת.שיקוללנושאיןאומרגלעד

זהכילנו,איןאפילו,סמכותלנואיןהפסיקהבדיוק.לאור

ואניאח,דיוםשלמקרההיהואפילובחוק.קבועשנקראמה

איןלכןאישר.לאביהמ"שאחדיוםהזו,הסוגייהאתמכיר

כבולות.ידינופה,

לבקשה.להיעתרניתןשלאאומרתההתמחותועדתגםלכן
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 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :יונסאבומוחמד

 :הנואפי

ויצמו:יוסף

היאמהאצלנונוסףלדיוןהבקשהאתכשהגישהרגע,אז

חידוש?איזהישטענה?

הראשונה,התשובהאתלהנתתיאנידרכי.עוברתהיאלא,

אמרתיעליך.לערעררוצהאניאמרההיאאותה.ריצהלאזה

היאאזמרכזי.ועדזהואחריהתמחותועדתישבבקשה,לה

הפרוטוקולבתוךומגיעלאלהאמרוהתמחות,לועזתהגיעה

אליכם.

 .הבנתי

 .שלכםרקכללבדרןסמכותזהבשלסרכיוון

בגלללמישהולעזוראפשרותהייתהשאםחושבאניתראה,

חציכלכילבחינה,וייגשכןאחראותםשישליםאזימים, 10

כזהבנושאשליהגישהאזלעזוראפשראםבחינה.יששנה

אנחנואםשגםממןמביןאניאבללעזור.ננסהשבואהיא

אומר.שאתהמהזהזאת.לעשותניתןלאלעזוררוצים

החוטאתמותחיםשבוגבולקןאיזהישתמידניתן.נכון.לא

איןאח.דיוםזהאםגםנופל,שאחריוומינכנסשלפניוומי

לעשות.מה

לדחותאלאמנוסשאיןמביןאנישבדברהצערכלעםאזטוב,

שלההבקשהאת

לחלוטין.הברורהבנושא,העליוןביהמ"שפסיקתולאורכן,

שלאשמסבירה,מנומקתתשובהתקבלשהיארקחשובכן,

 .אטוםכגוףנוצגחלילה

בעניינן.דיוןהתקייםאז,בענייןדיוןקיימוגם
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 :נוהאפי

 :נטוביץיצחק

 :נוהאפי

 :דוברים

 :נוהאפי

 10עלהזאת,הלשכהאתתראהשומעהיישובמןכשמישהוכי

לבחינהלגשתיוכלשלאאדםבךעלמקשהימים

אפי.כללית,שאלהליישאפי.שנה,פלוסימים 10זה

אחד?פההוסכםנתך,בךשלהנושאאתסיימנו

כך.

נתקדםבואוההתמחות.ועדתהמלצתאתמאמציםאנחנו

הלאה.

הצבעה

אחדפה

החלטה

 .הבקשהאתלאשרולאההתמחותועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

 :נטוביץיצחק

שאער:מטאנס

 :אברהמוביץרועי

 :נטוביץיצחק

 :נוהאפי

נייצרשאנחנואואפשרותישהאםכללית.שאלהאפי'

נושאזהזמן,הרבהשלוקחהמתמחיםשבנושאאפשרות,

מתוןועדהלהקיםנוכלזמן,הרבהלוקחוזהמאודחשוב

המרכזיהועד

כולוהועדבסמכותזהא,ל

התמחות.ועדתהז

בזה.שתטפלהמרכזיהועדמתוןועדההכוונהשנייה,סליחה

להצטרף.יכולוולונטריתאחדכלכמובך

תכףאנחנותראה,להיפתר.הולכתהבעיהאיןלןאסביראני

ועדתחדשה.התמחותועדתגםשכולליםמינוייםנאשר

הראשיושביעםדיברתיביקשתי'אניהזוההתמחות

שלפעמיםהדחיפות,שלהנושאאתלהםהסברתיהמיועדים,

שמתקרביםהסמכהמועדיאושמתקרבותבחינותבאמתיש

 92ךתמו 19עמוד



20 

 13.10.2015מיוםמרכזיועד

אפשרותכוללהמענה,אתלהםיהיההחלטות.לקבלוצריך

ויעבירדחופיםבמקריםשידוןמצומצםצוותיוקםשאצלם

המרכזי.לועזההמלצותאתלנו

וגםהתמחותועדתשלסוגגםיהיההמרכזישהועדנכוןלא

ועדתישלכןחושב.אניבריאמצבלאזהעצמו.אתיאשר

אתלקבליכוליםאנחנוההמלצות,אתלנושמביאההתמחות

ההמלצות.אתלדחותאוההמלצות

 :נטוביץיצחק

 :הנואפי

 :נטוביץיצחק

 :הנואפי

 :נטוביץיצחק

 :הנואפי

שאער:מטאנס

 :נטוביץיצחק

דובר:

 :הנואפי

עודזהאתנפתחאםאזחסכנו?מהאזדיון,עודיהיהאבל

 .כלוםחסכנולאאזפהלדיוןפעם

אתמקבליםאנחנו .שלהםלהמלצותכפופיםלאאנחנו

שאנחנולהחליטויכוליםאותןשלהם,בודקיםההמלצות

מסכימים.לאאומסכימים

בבקשותלדוןאיש 20לשבתצריכיםשלאמתכווןשאנימה

התמחותשל

ממנה?להתפרקרוצהאתהשל,ןחוקיתסמכותזו

אפשרותבחוקלנושיהיהלהפ,ךלא,

ייגשזהאםיחליטואנשיםשלושהרקשנגידרוצהאתה

לבחינה?ייגשלאאולבחינה

הוגן.לאזה

בשמיים.לאזהאנשים. 5אומראני

 .אנשים 9מחייבהחוקאבל

בטוחלאאניהמרכזי.הועדאתשמסמיכהבחוקהוראהיש

לקבוצהשלנוהסמכותאתלהאציליכוליםשאנחנו

מצומצמת.
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 :נטוכיץיצחק

 :הנואפי

 :נטוכיץיצחק

 :הנואפי

שאער:מטאנס

 :נטוכיץיצחק

שאער:מטאנס

 :הנואפי

 :כרוזהיורם

שאער:מטאנס

 :כרוזהיורם

 :נטוכיץיצחק

 :הנואפי

 :כרוזהיורם

המרכזיהועדאפי?חוק,תיקוןשעושיםשמעת

דעותישרחבבפורוםדיוןכשישזה?אתלעשותלמהאבל

יותרמוטהדווקאזהבלבד 4או 3לוקחאתהואםשונות

צריכיםאיש 30ש-הדבריםמסוגלאזה

זה.אתמריציםאנחנו

חשובהזהבענייןכאןהדיוןהאחרונות,השנים 4שלמניסיון

שלמההמלצהבשונההחלטההתקבלהפעמיםהרבהמאו.ד

חשוב.מאודפההדיוןההתמחות.ועדת

שלנו?מהזמןחצילוקחלאוזה

רץ.זהעכשיופיגור,היהאז

בכלל.תפקדהלאהקודמתהקדנציהפיגורים.היואיציק

דיברושלאומשהוששנה ...פהישבוהקודמתהקדנציה

בכלל.עליהם

רץ.זהעכשיופיגור,היהנכון.

להתחיללהםלאשראםדנולאועודהתמחותסיימואנשים

התמחות.

ישיבה?מתוןלוקחזהכללבדרןזמןכמה

גמרנואנחנוזמן.מבזבזיםלאאנחנויעילים,אנחנואיציק,

וארוכים.רביםחודשיםשלפיגוריםהקדנציהתחילתמאז

אישרולאעודבחינהלפניאנשיםל,ןאומרשאנימקריםהיו

אותה.סיימוכברהםהתמחותלהתחיללהם
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שאער:מטאנס

 :נוהאפי

זה.אתעושיםהיינולפנייום

בתור?הבאמיאת-סיימנוחבריםטוב

התמחותתחילתלאישורקשה

 :וקסלרגלעד

 :נוהאפי

1 
 :וקסלרגלעד

 :וינברגשלומי

 :וקסלרגלעד

 :וינברגשלומי

 :נוהאפי

 :וקסלרגלעד

 :וינברגשלומי

היאההתמחותועדתשלההמלצהעקרון

פהמישהוכןאםאלאדנים,לאאנחנולל

לולאפשרהיאההתמחותועדתשלההמלצהבעקרוןמסתייג.

איזהלוישאחרת,הסתבכותלויהיהשלאובמידהלהתמחות

אבלחמורותאמנםישנות,מאודמסעבירותשלפליליעבר

הכנסות.עלדיווחאיעל , 2000משנת

התמחות.להתחילמבקשכרגעהוא

דעותברובההתמחותוועדתהתמחותלהתחילמבקשהוא

ללאשנקראמהלאוגםלהתחיללולאפשרהחליטה

במשהויסתבןשלאוככללהתחיללולאפשראלאהסתמכות

להתקבל.גםיוכלוהואמאחוריוכברהעבראזאחר,חדש,

 100עלדיווחלאבשורה?לפרטיכולאתההעבירות?מה

שקל?

 . 2000בשנת

הזאת.מההמלצהמסתייגואניקראתי

שלו?רגלהפשיטתעםומהרגע,

שהואבגללהמסאתשילםלאוהואחלוט.הפטרלוישלא,

התפטר.מקופתהמסאתלשלםםיהמסרשותאתשלחכאילו

חושבאניבכלל.התמחותלולאפשרמההמלצהמסתייגאני
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להתמחותכאלהלאנשיםמאשריםשאנחנווחרפהבושהשזו

 :וקסלרגלעד

 :וינברגשלומי

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :וינברגשלומי

 :נטוביץיצחק

 :וקסלרגלעד

 :נטוביץיצחק

 :וקסלרגלעד

 :נטוביץיצחק

 :הנואפי

 :נטוביץיצחק

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

שלבמבחניםעומדלאזה

במבחנים?עומדלאלמה

 . 2000שנת

המחיקה?תקופתחלפהלמה?

לא.

 . 2009ב-חיתהההרשעה

התקדםשלוהתיקאיןיודעלאאני , 2009ב-ההרשעה

 . 2008מ-כינוסצו

 .חלוטהפטרלוישרלוונטי'לאזה

מציעאניללשכה.הרגלפושטיכלאתתכניסבבקשה,אפי,

 .אפילובחינותלעשותיצטרךלארגלשפושט

עובדותשם?זהמה ,-ברואהאנימסיםשילםלאהואתשמע,

 470שלמהכנסהשמתחייבמסבסכוםמדוברהאישום,כתב

חויבה.שלאשקלאלף

בסדר.הכלאנשים,שלפקדונותלהחזיקלוניתןאז

גלעד , 10.7.2012ב-היאההרשעהמבין,לאאנירגע,

 . 2000משנתהםהעבירותאבלכן,

 .מאסרחודשי 6שלשלוהעונשנגזר 2012ב-
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 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :וינכרגשלומי

 :הנואפי

 :וינכרגשלומי

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :נטוכיץיצחק

 :כרוזהיורם

 :וקסלרגלעד

 :כרוזהיורם

 :הנואפי

המשפטנמשןשנה 12נמש,ןשלוהמשפטלמהיודעלאאני

שלו.

זה?עלאחראיםאנחנומה,

הורשעשנים 3שלפנימישהו

 . 2012מ-רקהיאשלוההרשעהאומרתזאת

נורא.זהפה?ישמסראיזה

ההתמחות.ועדתשאומרתמהעלתסתכלו

אנחנותמידשלאשנייה?לפניצדקמטאנסלמהרואהאתה

ההתמחות.ועדתעללסמוךצריכים

כלאח.דלכלשונהדעתשיקולישזהלסמו,ךלאזהאפי'

רוצה.שהואמהלהגידיכולאחד

לואמרוהתמחות,לועזתבאהואפשוט'מאודענייןפהיש

אתגמרכשהואחזררגל.הפשיטתאתכשתגמוראלינותחזור

בסוףתחזורלואמרוהתנאי,אתהיהואזרגלהפשיטת

בכללהואהתנאיוסוףטעוכשהםבנובמבר,יוצאזההתנאי

שהםמזהנעיםלאהרגישהההתמחותועדת . 2016בפברואר

ההחלטה.אתנתנוואזהתנאיתקופתחישובלגביאותוהטעו

נגמר.כברהתנאי , 2016לאזה

התנאי.בחישובטעוהםנגמר.לאהתנאי

לומתיריםשאנחנונגידכזו,שאלהליישנתקדם.בואו

כבראםשנתיים,מקווהאניאושנהבעודלהתמחות,להתחיל

בעודעליו,חללאזהכישנהזהבעצםלא,ההתמחות,תוארן
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ההרשעהעלרישיון.לקבלרוצההואכילכאןמגיעהואשנה

שלנו?המדיניותזורישיון?לונותניםאנחנו 2012מ-הזו

לו.ניתןלאאזדובר:

 :וינברגשלומי

 :הנואפי

 :וינברגשלומי

 :הנואפי

 :וינברגשלומי

 :וקסלרגלעד

 :וינברגשלומי

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 .בעינייוחרפהבושהזו

כרגעלהחליטצריכיםואנחנוצודקשלומיאולישכ,ןכיווןאז

להתמחות.לולהתירשלא

 .להתירשלאברורלהתיר'לא

כדישלנוההיתרעלהסתמןשהואטועןהיההואכןאחרכי

מלקבלאותומעכביםאנחנופתאוםומהלהתמחותלהתחיל

הרישיון?את

מישהואפי,להיות,צריךפהאבלהלל,ביתכללבדרןאני

עבירותזההכל?סךשנים 3לפנימסבעבירותשהורשע

סכומיםזהחמורות,

אבלההרשעהתאריךעללהסתכלאפשרפורמליתשלומי,

 2000בשנתזהאתעשהשהואעזוב

לא?ההרשעה,ממועדממתי?נספרתההתיישנותסליחה,

נכון.

רוצה?אתהמהאז

שוםלואיןכאילואדםהבןאומררקאני

מביןלאאנידין?עורכילהיותובאיםעבירותעושיםתגי,ד

במקצוע?אצלנוקורהמהכאילוזה.את
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 :נטוביץיצחק

 :אברהמוביץרועי

 :נוהאפי

 :וינברגשלומי

 :נוהאפי

 :וינברגשלומי

 :קינןאורי

דובר:

 :וינברגשלומי

 :נוהאפי

 :נטוביץיצחק

 :קינןאורי

 :וקסלרגלעד

 :נוהאפי

 :נטוביץיצחק

 :נוהאפי

כן.גםזהאתמביןלא

החלטה.נקבלבואו

מציע?אתהמהשלומי,

המחיקה?תקופתמה

לן?קרהמה , 2012מ-זההמחיקה

ההתיישנות.תקופת

בפועל?מאסרהיה . 7ההתיישנות

שירות.עבודותהיו

ההתיישנות?תקופתמהאז

בפועל.מאסרחודשי 6

הבעיה?מהאלינו.שיבואשנים 7עודאז

 . 2023אומרשזה

תאריך.תקבעואל

מגיעהיההזההאיששאםחושבאניתראו,בואו,רבותיי,

רישיוןלקבלורוצההתמחותשסייםכמתמחהעכשיואלינו

תקופתתוםעדלעכבהחלטהלהניחסבירמקבליםהיינו

עכשיו.החלטהאותהאתלקבלצריךההתיישנות.לדעתי

כלום.שווהלאההתמחותלהתמחות,לונאפשראם

הפרקעלשעומדתההצעהאזההתיישנות.תקופתתוםעד
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ההתיישנותתקופתתוםעדההתמחותתחילתאתלעכבהיא

אחד?פהחושביםכולםהעבירה.של

 :נטוביץיצחק

 :נוהאפי

 :דוברים

 :נוהאפי

אז.בזהונדון

לאשאנחנומחליטיםאנחנוכרגעאזאחד?פהמוסכם

בתוםבקשהעםלחזוריכולהואהתמחות,תחילתמאשרים

שינוייהיהלאאםנדון,אנחנוואזההתיישנותתקופת

אחד?פהמוסכםהאם .שלובבקשהלנהוגכיצדנסיבות,

כן.

הלאה.נתקדםאחד.פההוסכם

הצבעה

אחדפה

החלטה

בתוםבקשתואתלהעלותיוכלהמבקש .התמחותתחילתלאשרשלאהוחלטאחדפה

העבירה.התיישנותתקופת

התמחותבתקופתלהכרהבקשה

 :וקסלרגלעד

 :נוהאפי

 :דובר

 :נוהאפי

 :וקסלרגלעד

אחרוחצי'חודשייםאחדד 11עואצלמחה

אחר.ד 11לעועברשבועייםאחריעבר,כן

נחשב.לאזהשבועיים

 .וחציחודשהיההוא

אחד.במקוםחודשיםמינימוםצריךהכלליםפיל

אחריעבראצלו.הנקודהזולאאבלחודשיים.מינימום ,כן

אבלהאחרד 11העואצלהתחיל 1.1.15ב-אחרד 11לעושבועיים

הייתהפה 115במאיואז . 19.3.15ב-ללשכההבקשהאתהגיש
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איזו

הזה,

ד 11לעושבעצםלוהודיעו 115ובמאימשרדית

לאמן.היתראין

למה? :נוהאפי

 :וקסלרגלעד

 :דובר

 :נוהאפי

 :וקסלרגלעד

 :נוהאפי

 :וקסלרגלעד

 :נוהאפי

 :כהןרועי

 :וקסלרגלעד

 :נטוביץיצחק

 :נוהאפי

לאמן.היתרלואין

ביקש.לאהוא

טכנית.בקשהזואת,ביקש?לאהואכי

בקשההגישמידהואעכשיו .כן

שלהמאמן,שלהיאהטעותאומרתזאת

המתמחה.

שללא

שמילוודאחייבשהמתמחהלמתמחהבמדריךכותביםאנחנו

אלינו.להתקשריכולגםוהואהיתרלוישאליוהולןשהוא

בסדרהכללןאומרוהמאמןהתמחותסוףסוףמוצאכשאתה

אותו.ובודקהולןלאאתה

הבג"ציםבתחוםבכיריםהכיהדיןמעורכיאחדהוא

אליכם.~המכתבאתישהמחשב,עלתסתכלועכשיו

עכשיולועזרהזהשהמתמחהאומרהואבקיצור,משנה,אל

גדולבג"צהיה ,-השלבבג"צ

לאמן?אוטומטיאישורלואיןלמה

בפעםאזלאמןרוצההואאםד 11עוכללן,אסביראני

פורמליתבקשהלהגישצריךהואלאמןרוצהשהואהראשונה

לאמןהיתרלקבל
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 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :נטוביץיצחק

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :נטוביץיצחק

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

מאמנים.רשימותמאשריםהריפהאתם

רשוםהוארגעמאותומאמנים.רשימתמאשריםשאנחנו

 5במשךעכשיולאמןלאיכולאתהלאמן.שיכולפעילכמאמן

בתוךכבראתהמישהו,לאמןלהתחילשנים 5ובעודשנים

הרשימה.

רוציםהםשנים 10אחריורקרישיוןשמקבליםדיועורכייש

אתלהגישצריכיםעדייוהםמתמחה,לראשונהלקחת

כמאמן.להירשםכדיהפורמליתהבקשה

מיוחדמשהולאטכני,ענייוזה

 ,מחוזבכל ,מחוזשלמתמחיםועדתיש ,טכניענייולאזה

אתההתמחות,טיבאתבודקתהיאהמשר,דאתבודקתהיא

המאמןשלהמשמעתיהעבר

הריהזושהועדהלזהמכווןאני ,הזוהועדההבאה,שאלה

ישאםמאמןלהיותשירצהד 11עןבאותודופיישהאםבוחנת

משמעתיעברלו

גם.כן,רק,לא

 .לאמןלולאפשרשמונעתבעיהאיתוישאם

גלעד.אתשואלשאנימההז

בעיה?הייתההזההאם

לא.

לאמןראוינמצאאומרתזאתלא,

 30.6ב-עליוהמליץהמחוז
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 :רקסלרגלעד

 :נרהאפי

 :רקסלרגלעד

 :נרהאפי

 :רקסלרגלעד

 :נרהאפי

 :רקסלרגלעד

 :נרהאפי

 :רקסלרגלעד

 :כרוזהיורם

 :נוהאפי

 :וקסלרגלעד

 :נטוביץיצחק

ביוליאותואישרתםואתם

הבקשהאתמגישהיה-אםמביך,אניאםרגע,סליחה

כמאמך.אותולאשרמניעההייתהלאבזמןשלו

אלאמניעהלהיותהייתהצריכהלאהייתה.לאלא,

מניעה.להיותצריכההייתהלא

הועדשלמדיניותפהישזה.אתלהסביררוצהאניאפי,

שלמדיניותהמרכזי,

 .שמאיביתרקלאהלל,ביתגםאנחנולפעני.יםתראה,

מניעההייתהלאכילו,לעזורמניעהרואהלאאנילכאורה

הזה?המתמחהלקראתלבואלאכנו.אמך.מדועאותולאשר

שהכיהיאהשניםכללאורךהמרכזיהועדשלהנו.דיניות

כילמה?המחוז,שללהמלצהזהללכתמוכניםשאתםאחורה

הכללהכלל,אתלכםלצטטרוצהאניאומר,הכללהמחוז,

אומרוהואאתכםמסמיךאמנםאומר

הבקשה?אתלמחוזהגישהואמתי

 .מאי-יוניבאזור

השאלה.זוזהו, , 30ה-לא,

מתי?

 • 115יוני

כאן.שאלהלייש
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 :נוהאפי

 :וקסלרגלעד

 :נוהאפי

 :וקסלרגלעד

 :נוהאפי

 :וקסלרגלעד

 :כרוזהיורם

 :וקסלרגלעד

 :נוהאפי

 :וקסלרגלעד

 :כרוזהיורם

 :וקסלרגלעד

שכבזהזמןכמהאוליכיאישר,המחוזומתיהגישהואמתי

התעכבזהזמןכמהלדעתרוצהאניזמן?כמהבמחוז.גם

למחוז?הבקשההוגשהמתיבמחוז.

שאנחנויודעאני .למחוזהבקשההוגשהמתייודעלאאני

כביוניובסוףלאמךהיתרעללהודענומאיבסוף

הכלסךאומרתזאתמהמחוז,החיוביתההמלצהאתקיבל

 .התהליךכל ,חודש

לו?עוזרהיהזההזההחודשאתלונותניםהיינואם

ביקשלאבכללהוא

מבקש?הואמה

לא , 19.3מ-לושתכירומבקשהואלמה?לועוזרהיאהשאלה

 . 1.1מ-

בעיה.פהישאפי,פה,הבעיהמהלןאגידאני

אלינופנההוא

אצהתייצב 1.1

ב-הלןהואלהביך.צריך , 19.3ב- •

לנוהגיש 19 . 3ב-ורקלעבו,דהתחיל

אצלו.להתאמךרוצהשהואבקשה

לו?חסרכמה

ם.יחודש 8.5לוחסרלא,הואאבלהרבהלוחסר

פיגורפהישעכשיו.אותהאגידואניאפי,קשה,בעיהפהיש

 1.1ב-שםהתחילהואכלקודםטעות.עלוטעותפיגורעל

 1.1ב-ללשכהמדווחהיהאם . 19.3ב-רקללשכהדיווחוהוא

 .וחציחודשייםלעצמוחוסןהיה

לעצמו.חוסןבכללהיההואמראשבודקהיההואאםלא,
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 :כרוזהיורם

 :נוהאפי

 :כרוזהיורם

 :נוהאפי

 :וקסלרגלעד

 :נוהאפי

כהו:רועי

 :נוהאפי

 :וקסלרגלעד

 :נוהאפי

 :נטוכיץיצחק

 .וחציחודשייםלוחוסךהיה 1.1ב-ללשכהמדווחהיהעזוב,

לואמרההלשכה 29.5ב-ורקחודשייםישנההלשכהגםופה

במכתבכותבשהואמהלפילאמך.היתראיךןןןןן,שבכלל

זהאתכותבהוא .במחוזהייתההבקשהיונו.ייםתוךשלו

אתםאומרהואהנתונים.אתמכירלאאנישלו,במכתב

במחוז,הייתההבקשהכבריוניבתחילת , 29.5ב-ליהודעתם

 .חודשלקחלמחוז

שלנו'הפערעלמגשריםאנחנואיךלראותצריךעכשיואז

של-לומודיעים 29.5ב-רק 19.3ב-פונהאדםהבךשאם

לאמךהיתראיך

לן?שענועדחודשייםשכבזהאצלנואונו.דתזאת

 .וחציחודשיים

שזהוחציהחודשייםאתלפחותלוניתךבואווחצי?חודשיים

 .המרכזיבועזשכב

מבקש.שהואמהוזה 19.3מ-לולתתאפשר

הזההענייןאתשהבנואחריככה,נעשהבואואז

לו.תיתן 19.3מה-

שהואלנועדהקודמתבקדנציהוחציחודשייםשכבזהאצלנו

לולהודיע

 . 29.5עד 19.3מ-לא,

וחציהחודשייםאתאז

 .סביריםשבועייםתוריד
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 :נוהאפי

 :וקסלרגלעד

 :כרוזהיורם

 :נוהאפי

 :כהןרועי

 :נוהאפי

 :וקסלרגלעד

 :נוהאפי

 :וקסלרגלעד

 :נוהאפי

האלה.וחציבחודשייםלקראתולבואאפשר

שמותרהמרכזיהועדשלסטייהשזהלכםתדעואומררקאני

מאודממדיניותאבללעשות,לו

שלנו.טעותפהוישמאחר

חודשייםלולקחתפק,דלאהקודםהמרכזיהועדתראה,

שלבדיקהכשזולאמןהיתרבכללאיןאדםלבןלהודיעוחצי

במחשבדקותחמש

לאאתהלמהמאמן,שהואלןמודיעאדםמדיניות?זהמה

לאמןהיתרלושאיןישרלושולח

וחצי?חודשייםמתעכבתכזאתהודעהמהל

 .נכוןתקלה,הז

הזהשהמתמחהמניחאני .אליוהתקלהאתנגלגללאבואאז

באמתהואאזספקלןשאיןאומראתההתמחות.עשהבאמת

התמחות.עשה

'בואורבותייהאלה.וחציבחודשייםלפחותעליונקלבואואז

נתקדם.

 .לבחינהלועוזרלאהז

האלהוחציהחודשייםאתאז .לומקצרזהלפחותאבלבסדר'

מ-החלבהתמחותמכיריםאנחנומקצרים'אנחנואחדפה

הבא.לתיקנעבורכן. ?אחדפהמוסכם , 19.3.15

הצבעה

אחדפה

החלטה
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19מ-ההתמחותתקופתאתלאשרהוחלטאחדפה .3.lS . 

בלשכהכחברולהתקבלההתמחותלבחינותלגשתמשלבקשתו

גלעד?הזההפרוטוקולאתסיימנו :נוהאפי

כן. ,כן :וקסלרגלעד

 :נוהאפי

שאער:מטאנס

 :נוהאפי

שאער:מטאנס

 :וקסלרגלעד

 :כרוזהיורם

 :וקסלרגלעד

שאער:מטאנס

 :נוהאפי

שאער:מטאנס

לבחינתלגשתרוצההואנפרד.נושא 1

וב-נגדוקובלנהשהוגשההזהבענייולידיעתיהובאעדכון,

דיון.מתקיים 20.10

עושים?אנחנומהאז

מציעאניאז

עדלהיבחןיוכללאשהואהיאהתמחותועדתשלההמלצה

התיק.סיום

ידון.אל

 .ידוןאל

שיגיהואוםיבאותושלוקיהתאתיגמורהואאםמציע,אני

התיקאתשיגמורמתיבקשה.

?22.10 

בקשה.יגישהואאז . 20.10

הבחינה?מתי :נוהאפי
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 :כרוזהיורם

 :וקסלרגלעד

שאער:מטאנס

 :כרוזהיורם

 :נוהאפי

פה,העתיקוהואבבחינהשהעתיקאדםאפי.משנה,לאזה

אתזייףגםוהואהעתיקשהואבזההודההואדברשלבסופו

 2ל-זהאתשינההוא 1שאלוןלוהיהשכאךמהשאלון,הסוג

שתפסומהזה , 2מספרשלסעיףעם 1מ-העתיקהואכי

שלאעדאומראניאזבזה.הודהוהואלמעשה,עושהאותו

יגמור

לאתיקה.כתלונההוגשזה

שלו.הדיוןאתשיסייםעד

בזה.דניםלאבכללאנחנוהמשמעתיההליךאתשיסייםעד

אלינויחזורהזההתיקככה,נסכםבואואזאוקי,

שהםמהרגע .חלוטיםלהיותיהפכוהמשמעתייםכשההליכים

אחד?פההוסכםבבקשה.נדוןאנחנוחלוטיםלהיותהופכים

אה.לה

הצבעה

אחדפה

החלטה

שלבעניינוהמשמעתייםכשההליכיםהמרכזילרעדיחזורשהתיקהוחלטאחדפה

 .חלוטיםלהיותיהפכוהמבקש

בלשכהכחברולהתקבלההתמחותלבחינותלגשתבקשה

גלעד.הימקדזהבאהתיק :נוהאפי

היההכל,ד 11עואצלראשונההתמחותשנתחציביצעהוא :וקסלרגלעד

פיקוחונערןד 11עואצלביצעהואשנייהשנהיחצבסדר.

בבית,הוא ,מבוגרמאודהואהזהד 11שהעוהעלהוהפיקוח

מתפקדלאהוא
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 :הנואפי

 :כרוזהיורם

 :וקסלרגלעד

 :כרוזהיורם

 :הנואפי

כהו:רועי

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

כהו:רועי

 :וקסלרגלעד

שכתבבעירייתעובדשהואשאמרהעירייה,עםההואזה

נוכתבים?

לב.ההתקףאתשעברהואזהלא,

ד 11לעוזרעובדלויש

מסמכים.בתרגוםעסקשהוא

זכרתי.עירייתעובדהואהנהלא,

המקרה.אתגםמכיראניאסביר,אנירגעליתן

 .אותומכיראתה

 11111111בעירייתעובדוהואעיריית-ראשסגןאתהרועי
עליו?לדבררוצהאתהמה

רוצהאניאלי.פנההואזהבגלל ;-בעירייתעובדהוא

פהישאבללהצביעחייבלאאניפה.שקרהמהאתלצייו

אניהכיסאות.ביןנפלאדםהבןמסכן.באמתאדםשלמקרה

חולתאשתואדםהבןמאיראן,שעלהאדםזה .להסביררוצה

למצואלולעזורניסיתיוחצישנהאנימצא,שהואעדסרטן.

אדםהבן .עליוצוחקיםכולםפרסיקוללושישבגללהתמחות

אניאשם.לאהואעכשיושיש.גדולההכיבמצוקהנמצא

זהאבלזהד 11עולאבאמתהואשבאמתחשבתי

סוגייתאיזהפהישפה.אותומכיריםפעיל,מאודשהיהד 11עו

עברשהואדיווחלאשהואטעותעשההואשלדעתיבאמת

יולימחודשהמשיךוהואמסוימתבתקופהלבביאירוע

שאתהכמולאזההפיקוח.תוצאותאתשתקראומבקשאני

זה.אתמציג
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 :כהורועי

 :כרוזהיורם

 :כהורועי

 :וקסלרגלעד

 :כהורועי

 :הנואפי

 :כהורועי

 :הנואפי

 :כהורועי

 :הנואפי

 :כהורועי

עבראדםשהבןאחריהגיעוהפיקוחתוצאותרגע,אבלבסדר.

ההתמחותסיוםלפניימים 5הגיעוזה.בחודשלבביאירוע

שלו.

 .לבביאירועאחריתפקדלאחודשייםשלוהמאמןאדםהבן

אניבאירוע.היהלאשהואהתקופהאתלאשראפשראי

פההביאוהואלבביאירועשהיהשבתקופהאיתןמסכים

חוליםבביתהיהאדםשהבן

 .גריאטריחוליםבבית

כלאתלולפסוליכוללאאתהאבלאמרתי,אזבסדר,

מצאשהואעדלבדוק.באמתלאאתהכאשרהזאתהתקופה

יכוללאאתההזה,אתעשהשהואעדהזאת,ההתמחותאת

שהמצבבגללעכשיואנילוולהגידלבוא

מ-אלינושלובמכתבשהואזהעםמתמודדאתהאיןרגע,

אומרהואובביקורתלביקורתאליושהגיעוכותב 25.9

עורןשלבביתושנמצאהפיליפיניהבחורמיהוידועלנשאלתי

משרדוגםכאמורהואשזההדין,

 .אפיאית,ןמסכיםאני

בביתו.שוההוהפיליפיניסיעודיהעו"דכיוהשבתי

 27.6מה-

מישהואצלעושהאתההתמחותאיזהסיעודיהואאםעכשיו

סיעודי?שהוא

להכיראיןהאירועאתקיבלשהאדם 27.6שמה-צודקאתה

האישורזה 27.6מה-והכל.מסכיםאנישלו,בהתמחות

הביא.שהואהרפואי
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 :כרוזהיורם

 :כהורועי

שאער:מטאנס

 :כהורועי

 :וקסלרגלעד

 :כרוזהיורם

 :וקסלרגלעד

 :כהורועי

 :וקסלרגלעד

 :כהורועי

 :וקסלרגלעד

סיעודיאדםשהבןמהרגעהכבו,דכלעםכי .מסכיםלאאני

הואזה.אתולדעתלבואמהמתמחהמצפהאניבמשרדולא

מאמן.לושאיןיגלוולאפיקוחלשםיגיעשלאהתפלל

ל,ןאומראניאדם,הבןבוא,לא,התפלל,לאהואלא,

כדילהסביר.רוצהאנילב.ד 188ב-עלהלדעתי,הואבמקרה

לעשותכדימעירייהחל"תלקבלכדישיודע,מילקבל,

הבןהפנים.משרדשללנציבותעדלהגיעצריךאתההתמחות

ההיתראתלקבלכדיבזהרקהתעסקוחצישנהכמעטאדם

התמחות.

האלה?וחציבשנהמשכורתקיבלהוא

בעירייה.בינתייםעובדהואלא,

אגב.מינימוםשכרקיבללאגםהוא

שכר.קיבללאהוא

מציעואניאולי,בכללשכרקיבללאהוא

קיבל?לאזהמהשכר,קיבלקיבל?לאלמה

בפיקוח.שעלהמהזה

גם.התלושיםאתלןהגישהוא

עכשיוזה.לאאנימקבל.לאשהואבפיקוחאמרהוא

פהשקיבלולאזהההתמחות,לועזתאותםזימנותסתכלו,

אתתקראושם.אותוראיינואותם,זימנוככה.החלטה

עשית?מההמאמןאתשואלגבעשם,אותושואלהראיון.

קבת,אותושואלאזלביהמ"ש.אליוהתלוויתיאומרהוא

הייתילאהמתמחה?לועונהמההדיון,היהמהעללנוספר
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עצמו.בדיוןהייתילאלביהמ"ש,אותוליוויתיעצמו,בדיון

תרגומים,מכתבים,כתבתייודע.לאמשפטית?עושהאתהמה

שלההתרשמותזאתתראו,נוטריון.גםהואוירושות.צוואות

שהתרשמה.הועדה

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :כהורועי

 :נטוביץיצחק

 :כהורועי

 :נטוביץיצחק

 :כהורועי

 :נטוביץיצחק

 :כהורועי

 :נטוביץיצחק

 :כרוזהיורם

הועדה?המליצהמה

להכיר.לא

אדםהבןבאמתזהאותו,לגמורזהשנה,בחצילולהכירלא

התמחות.פעםעודלעשותאישורפעםעודלקבליצליחלא

אותונאשרכאילו?מסכןעו"דשלקטגוריהאיזהישאפי,

מסכן.כעו"ד

לא.

לו?נאשרמסכןשהואבגלל

 20ה-עדהתמחותעשההואלא,

מההתמחותצחוקלעשותאפשראיאבלעליולבי

עליך?לביזהמהלא,

פה.ייראודיןעורכיככה

אצלשהיואנשיםשלמקריםשניולאאחדמקרהלאפההיה

לאשהםונקבעאמיתיתהתמחותעשוולאבמשרדמאמנים

התמחותפוסלאתהכיהתמחויות.להםופסלוהתמחותעשו

הואאםבפועלאלאמאמן,היהלאאומאמןלוהיהאםלא

אתקוראכשאתההתמחות.עשהלאאוהתמחותעשה

לאפשוטהואבעצמו,אומרשהואהדבריםואתהפרוטוקול

התמחות.עשה
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 :כהןרועי

 :כרוזהיורם

 :כהןרועי

 :כרוזהיורם

 :כהןרועי

 :כרוזהיורם

 :כהןרועי

 :הנואפי

 :כרוזהיורם

אותו'מכיריםגםשאנשים-עו"אתלןישזה,מה
לפהלבדהגיעסיעודי,שהואשאמרולפה,הגיעאדםהבן

והבןאיתרנפגשתיואניפהההשתלמויותלכלומגיעונוהג

אמרהתמחות,לועזתגםהגיעהתמחות.אצליעשהאמראדם

אנינכון,אז ,-שבגללמה,אזהתמחות.אצלועשהשהוא

בגללרקזהשלושהטעותחושבואנישלושהטעותמסכים

הזהשהמאמןלהודיעצריךהיהשהואזה,שלוהמנטליות

לבבי.אירועאחרינמצאומשהוחודשהיה

נסעשלהםשהמאמןהודיעולאאנשיםשהרבהחושבאני

הודיע.לאשהואבזהנתפסבמקרההואאזלחודשיים.לחו"ל

שביןהאלההחודשייםאתלקראתו,נבואבואאומראניאז

הזה.אתלהשליםיותרקללויהיהוככהחודשייםישה,ז

יותר.קשהלויהיה

 .יותרקשהלויהיהאל

קשהיותרזהחודשים 3ל-התמחותסגורל

שלאפההבעיהתראה,לו,יאפשרשזההעיקרנכון.אל

לוירדשזהמהכללטמיון.ירדהכלפעם.עודאותוישחררו

טמיון.ל

אותו?ישחררוחודשים 3-לו

שזהציוןנקודתפהשישאומראניזה.מאשרפחותזהכיכן.

ציוןלנקודתיחסילהתואפשרזהותילההפןשהמאמןמהיום

את.זה

אומרים?אתםמהאז

התמחות.דתעושלההמלצהבעדאני
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יודע.לאאני :קינואורי

 :נוהאפי

 :קינואורי

 :כהורועי

 :וקסלרגלעד

 :נטוביץיצחק

 :וקסלרגלעד

 :נטוביץיצחק

 :אברהמוביץרועי

שאער:מטאנס

 :נטוביץיצחק

 :אברהמוביץרועי

 :כרוזהיורם

 :כהורועי

לאשהואשלפנינומהנתוניםתחושהליישהאמת,תשמע,

התחושה.זואותי.שמטרידמהזההתמחות,עשהממש

התמחהכןהואאזשעדלבשובתטענהמעלההואאחדמצד

לאהואהזאתהתקופהאתורק

התמחהשהוארקלא

זהמראיין.גםמפקחפיקוח,מערןמפעיליםגםאנחנואפי,

ישבגםהואהפיזית,התמונהאתרקראהאוקייבאשהואלא

איתו.

התמחות.עשהלאשהוארואההוא

שהמפקחיםחושביםאנחנואםהשאלהמפקח.שלהמלצהיש

לא.אועושיםהםמהיודעיםשלנו

אומרהמפקחהמפקח.שלהדו"חאתנראהבואו

אולי?קצתלהקלאפשראבל

אפשר.בטחלהקל

שלנו.לתפקידחוטאיםאנחנואבלנותן,עקרוניתאניתקלו,

חודש.לונגידבואושנה,חציהציעואנשים

זהמינימליתהתמחותכיחודשלולהגידיכוללאאתה

לקבלאפילויכוללאאתההכלליםלפיהכללים.לפיחודשיים

ככה.זהעםנתחילבואלחודש,מתמחה

אפשר.חודשייםבסדר,

 92מתוך 41עמוד



42 

 13.10.2015מיוםמרכזיועד

 :כרוזהיורם

 :אברהמוביץרועי

 :הנואפי

 :כהורועי

שאער:מטאנס

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :כהורועי

 :הנואפי

 :נטוביץיצחק

 :הנואפי

 :כהורועי

 :הנואפי

לאשזהחושבאנילחודשייםהתמחותמקוםלמצואדבר,זה

שישבה.ועדהלןיששהתרשם,פיקוחמערןלןישרציני.

החדשהמהועדהלבקשזהלעשותאפשרשאוליהיחידהדבר

מבחינתי.פעםשובהמקרהאתלבדוק

אוליהמלצותלנושיגישוהתמחותלועזתזהאתנחזירבואו

פעםעוד

מה?בשבילזמן?עודלבזבזפעם?עודמה

ככה.גםלמבחןלגשתיכוללאהואהמסכן

ישנה?מה

יתנושעכשיולאזה .עברכברזה

לבחינות?כברניגשהוארגע,

יכול.לאהואלא,

מקרהבכלהרילגשתיכוללאהואהקרובהלבחינהאםאז

שנה.חציעודרקהבאההבחינה

יכול.לאהואמההתמחותחלקלופוסלאתהאם

אזהקרובה,לבחינהלגשתיכוללאהואלשיטתןגםאז

עדשנהחציממילאלושצריך.ישכמוההתמחותאתשישלים

הבאה.לבחינהוייגשהבאההבחינה

הבדלישל,ןאומראנישנה,חצילהשליםביןהבדלישאבל

אדםבןלאהואתקופה,חצילהשליםבין

להשלים?צריךהואלדעתןכמהאז
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 :כהןרועי

 :נוהאפי

 :כהןרועי

 :נוהאפי

 :דוברים

 :נוהאפי

מהרגעחודשיים'

לביןחודשייםלהשליםביןהיאהמחלוקתנסכםבואו

שנה?חצילהשלים

כן.

חודשים' 4להשליםשעליוונסכיםבאמצענחתוךבואואז

אחד?פהמוסכם

כן.

 .אחדפההסכמנו

הצבעה

אחדפה

החלטה

חודשי 4להשליםעליוהקרובה,לבחינהלגשתיוכללאהמבקשכיהוחלטאחדפה

 .התמחות

ההסמכהלבחינתזמןתוספתבענייו

הבא,התיק :נוהאפי

 :וקסלרגלעד

שאער:מטאנס

 :נוהאפי

 :וקסלרגלעד

זהאיןיודעלאאנילהתאמות,בקשהסתםזהצריך,לא ,לא

הגיע.

ין.יבענלהגידמשהולייש

מהלןריאסבאני

נדונה.לאודעיאה
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 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :פרסיאלאורי

שאער:מטאנס

 :פרסיאלאורי

 :וקסלרגלעד

שאער:מטאנס

אחריתידון,היאמתיהבחינה?אחריתישלח,היאמתי

הבחינה?

בהן.שידונובקשות 20עודלנויש

ממניםאנחנוהיוםתידון?היאמתיפשוטה,היאהשאלה

חדשה.התמחותועדת

המבחן.לפניתידוןהיא

יתנהל?זהמתי

בקשהזההתאמות,זהכלום.לאזההתמחות,ועדתלאזה

צריךבחינות.לאועדתזמן.תוספתלהתאמות,סטנדרטית

זה.בשבילהתמחותועדתבכלל

אזאוקי,בזה?מטפלאתהזהזמן,לתוספתבקשהזואורי,

המנכ"ל.לטיפולעוברזהרגע,

רגיל.לטיפולעוברזה

לכאן.הגיעבטעותזה

בזמניםלחסוןכדיטריוויאלית.בקשהפשוט,כןכלדברזה

קראתללבואשצריךמצבזההכיסאות,ביןהבחוריפולושלא

רפואית.ממוגבלותבליםשסוהאלההאנשים

בזה.נטפלאנחנולאיפול,הוא

דואגים?אתםמההתאמות,אנשיםלמאותנותניםאנחנו

מביןלאאניהזמן.עםעוברלאזהמול,דדברהיאדיסלקציה

האלה.הדבריםמאחוריההיגיוןאתבכלל
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 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :אלפרסיאורי

 :הנואפי

שאער:מטאנס

 .שלוהטענהנבדק'לאעודזהאבל

זכאיהאישאישית?בזהמטפלאתהאורי'בקשה,לייש

לתשובה.

יקבל.

רפואיבתיעודשמתועדתמוגבלותלהםישאםבאמתאנשים

עליהם.ולהקללקראתםלבואצריך

 .חייוכלשנמשןדברזה

אחה"צבשעותלפועלהצואהרשמיאצלהתמחות

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

שאער:מטאנס

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

לפועל.ההוצאהרשמיאצלההתמחות , 4לנושאחוזריםאנחנו

רשמיאצלהתמחותפנייה,ישהנושא.אתתציגקדימה'עדלג

לפועל.הוצאה

נתחילבואקובע,ההתמחותלכללי 8סעיףכזה,הואהנושא

לפנישעות 2 5מתוכךשעות 36לעשותצריךהתמחותככה,

התמחותלעשותאצלושאפשרמזה,שמוחרגמי . 14 : 00השעה

שעההוראתהייתהעכשיושופטים.זהצהריםאחריגם

השעההוראתבימ"ש.שלרשמיםגםשופטים,רקלאשאמרה

 • 114במאישלההתוקףפגהזאת

להאריך?לאלמה

שלההתוקףפגאבלמשנה.לאהמועצה,זוסמכותכם,לאזה

 .הרדארתחתחמקזהאיכשהו . 114במאי

הקודמת.בקדנציהחמקודבריםהרבה
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 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :נטוביץיצחק

 :וקסלרגלעד

שאער:מטאנס

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

שאער:מטאנס

 :הנואפי

ביחסקבועלמצבזהאתלהפוךכלקודםלהארי,ךרוציםהם

עכשיוכללים.תיקוןזהמועצה,סמכותזהבתיהמ"ש,לרשמי

רוציםהם

פה?זהלמהאז

הוצאהלרשמיגםזהאתלהרחיבחדש,משהו,עודרוצים

אתלהםהיהלאהיוםשעדמשפט,בתירשמילאשהםלפועל,

רוצים.שהםתוספתזוהזאת,האפשרות

מועצה.סמכותגםזהאבל

 .בצדקשואליםאתםמכם?רוציםמהלמועצה.זהגם

שהמועצהעדוגםבשטחהתמחויותבינתייםישהיאהתשובה

אםעקרוניתתחליטשהיאועדהכלליםשיתוקנוועדתדון

לתקןרוצהלאאולתקןרוצההיא

 .לאשרשצריךברור

בשטח.התמחויותיש

ככהלןלהגידיכולאניתשמע,רגע,

שאתםמבקשיםוהם

משפטביתשלמרשמיםלהבדיללפועל,הוצאהרשמי

השאלה.בדיוקזו

נקודתית.מאודמצומצמת,מאודאצלםההתמחות

העניין.כלאחדחוקסעיף

ספציפיים.מאודמאודבדבריםשםעוסקיםהם
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ויצמו:יוסף

 :הנואפי

 :כרוזהיורם

 :וקסלרגלעד

 :כרוזהיורם

 :כהורועי

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

טכני.מאודזהנכון

רשמיאצלהתמחותלאשרצריכיםשאנחנובטוחלאאני

לעשות,יודעיםשמהדיןכעורכייוצאיםהםלפועל.הוצאה

עודהםמהיודעלאאנייציאה.ועיכוביעיקוליםלעשות

 .יודעים

שהתמחהמישהולבחוןלייצאאחדיוםאניאפי,

אתלהציגסיימתילאעודאבל

הואגםהמשפטים'במשרדהנוצריותהעדותעלממונהאצל

בזה.ומכיריםשםשמתמחיםהיאועובדהאחדבסעיףעסק

מקומות?תגרעמה,התמחות,במקומותמצוקהיש

שיקול.לאזהסליחה,

מתמחיםכלקודםובכלל.פהזהלמהלכםלהסביררוצהאני

אחריגםאםרקהיאהשאלהלפועל,הוצאהרשמיאצל

אצלםמתמחיםאצלם,מתמחיםאםהשאלהלאזאתצהרים.

מתמחיםהמשפטיהשירותצומכוחבבוקר.רקהיום,גם

אישי.באופןלאמןהיתרצריכיםלאאפילוהםבכלל,אצלם

האישיו.לאזההנקודה,לאזו

אתלאפשררוצההיאאםלדוןצריכהשהמועצהזההאישיו

שלרשמיםאצלאחדגםלשופטים,מעברצהריםהאחרי

בימ"ש

למועצה.ילךשזהאז

ועדתדוןשהמועצהעדבינתיים,ביקשהמשפטיםשמשרדמה

בינתייםיהיה,לאאוכלליםתיקוןשיהיהועדתחליטשהיא

אפשרעכשיובינתיים.להתמחותלושנאשרשמתמחהמי
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היוםשעדבימ"ששלהרשמיםאצללשניים.הדיוןאתלחלק

גםלאמןהזאתהפריבילגיהאתלהםהיההשעההוראתלפי

חדשסיפורזהלפועלההוצארשמיאח,דדיןזהצהרים'אחרי

מחדש.אותולהכניסעכשיורוציםשהם

שאער:מטאנס

 :וקסלרגלעד

שאער:מטאנס

 :וקסלרגלעד

שאער:מטאנס

 :וקסלרגלעד

 :ראשפיליאור

 :וקסלרגלעד

 :נטוביץיצחק

 :וקסלרגלעד

 :נטוביץיצחק

 :וקסלרגלעד

שאער:מטאנס

 :אברהמוביץרועי

מתמחים?כאלהלהםיש

ישהוצל"פ,רשמיאצלצהריםאחרימתמחיםהיוםאין

בבימ"ש.רשמיםאצלמתמחים

אצלם?להתמחותהתחילושכברכאלהיש

זההדינים.שניביןתבדיללפועל.בהוצאהלאבבימ"ש,כן,

 .שוניםדיניםשני

זה.אתנאשרבואאז

אחרישמתמחיםאנשיםישאזשעההוראתשהייתהבימ"ש

צהרים.

ישאםשאלהואשאל.שהואהשאלהלאזה

כאלה.ישמשפטבתירשמיאצלישאומר,אניאז

יש?הוצל"פרשמי

קיים.היהלאזההיום,עדזהאתאישרנולאלא.

אותן.שאלשהואמהזה

חדש.להכניסעכשיומנסיםזהקיים.היהלאזהכיאיןזה

 .-לעדאלהאתנאשראז

שלהזההנושאאתישמדועלשאול,יכולאניגלע,דאבל
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ואיפה?האיפה

 :וקסלרגלעד

 :ראשפיליאור

 :וקסלרגלעד

 :ראשפיליאור

 :וקסלרגלעד

שאער:מטאנס

 :ראשפיליאור

 :וקסלרגלעד

דובר:

 :ראשפיליאור

 :הנואפי

 :חכםיוסי

ואיפה.איפהלאזה

 .המשפטבתילהנהלתשייכיםזמןכמהלפניעדהיוהםרועי'

 .המשפטבתיבמערכתעדייןהיוהםחוקקההשעהכשהוראת

שינויהיהגםבינתיים . 114ב-שנגמרושנים 5ל-הייתההיא

בבתיהמ"ש.

וגבייהלאכיפהלרשותעברוהם

המהותיהדיוןבמועצה.לדיוןזהרועי,לדון.למועצהזהאבל

לנותנורקזהאמרהההתמחותשועדתמהבמועצה.יעשה

משפטבתירשמיאצלהתמחויותלאשרלאפשרהסמכותאת

תחליט.שהמועצהעדביניים,כצעדע,ד

ההתמחותועדתאמנםאזההוצל"פאצלזאתולעומת

שזהלכםמסביראניזהאבלבהוצל"פ,גםבחיוב,ממליצה

הייתילאואניקייםלאהיוםשגםחדשדבר

 .עכשיוהפרקעלעומדלאגםזה

נכון?אפשר,איאין,אםזהאתלאשריכולאתהאין

לאזההיוםעדיכול,שלענייןלאאומרתזאתיכול,לאאתה

בחוק.ולאשעההוראתבשוםהיה

מהמועצה.בעצםהיאשלהםהבקשה

 .טוטואומועצהלנוישגלעד

תבקשואזארציתמועצהישיבתהזהבזמןהבאבשבועיש

נתקדם.ובואוהיוםלסדרזהאתשתכניסמחוה

האפשרותלרבותדחוףהיוםלסדריכנסשזהצריךדעתילפי
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רטרואקטיבית.לתחולה

 :וקסלרגלעד

 :כרוזהיורם

 :ראשפיליאור

 :וקסלרגלעד

 :יונסאבומוחמד

 :הנואפי

 :כרוזהיורם

 :וקסלרגלעד

 :כרוזהיורם

 :וקסלרגלעד

 :פרסיאלאורי

 :וקסלרגלעד

התמחותשלהנושאכיהמועצה,אתשצריךחושבלאאניזה

אתהקטן,פקידלאאתהמרכזי.ועדשלזההתמחויותלאשר

דה-פקטו

אחרילאמןלרשמיםבחוקסמכותאיןהיוםאםגלע,דתקשיב

אלייבואאזכיחריגהחלטתפהלתתיכוללאאניצהרים

גםצהרים'אחרילאמןרוצהאניגםלייגידזהברויורםעו"ד

 .פטורכאילולתתפהעכשיויכוללאאני .בחוקבנקולאאני

השעההוראתאתלחוקקלהסכיםהארציתבמועצהיכולאני

רשמים.לגבירטרואקטיביתהחוקאתלתקן

מהלגביו.שקייםחוקאיןשכרגעמשהולאשריכוללאאתה

יקרה.זהשבועעודאמר,שיוסישכמועוד

עלולאשלההיוםסדרעלולאהמועצהעלשולטלאאניטוב,

מועצה.יו"ריששלה.הנושאים

האלה.בנושאיםלדוןבמועצהלדיוןהנושאאתנעביר

מוסכם?הלאה.נכון.

מחלוקת.איןהשופטיםלגביסליחה'

 .רשמיםזההבעיהבעיה.איןהשופטים

אותה.תיקנולאועודוחצישנהלפניפגהההוראה

שופטים.שהםרשמיםהםמהרשמיםהרבהעכשיו

 .שופטיםשהםהרשמיםעלמדבריםאנחנו

 .שופטיםלאשהםרשמיםגםיש
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הוסכםרבותיי,ההתמחות?נושאאתמיצינולהתקדם?אפשר :נוהאפי

מבקשאניהקרובה.המועצהבישיבתיעלההזהשהנושא

לסדרזהאתשתכניסחוהשללבהתשומתאתלהפנותלדאוג

הבא.בשבועקבועההישיבההיום.

הצבעה

אחדפה

החלטה

 .הבאבשבועישיבהשתקייםהארצית,המועצהלדיוןיועברהנושאכיהוחלטאחדפה

לולום)נטוביץד 11(עוה 38א 11תמבענייןהמקרקעיןפורוםפניית

 :נוהאפי

 :נטוביץיצחק

 :אברהמוביץרועי

 :נטוביץיצחק

תמ"אשלזהדחוףשנושאהבנתיעוברים,עכשיואנחנוטוב,

לנושאמפנהאניהעניין?אתלהציגרוצהאתהאיציק, . 38

בכנסת.מחרדיוןהרייש . 5מספר

שלחנוהמקרקעיןבפורוםאנחנובכנסת.ישיבהישמחר

בנושאשעוסקיםאלהולכלכהןאליהכנסתלחברימכתב

הארצית,והמועצההפניםבמשרדהמדינהמטעם 38א 11תמ

שלד 11חווהמלצה,לאהמלצה,בעקבותדיוןומתקייםמאחר

 38א 11תמשלהבנייהזכויותאתשמצמצםלממשלהש 11היועמ

כלאתתקעוזהגדרוןשלהעררועדתלהחלטתבניגוד

שרובןהמקומיותהועדותשרובן,העיריותעכשיוהפרויקטים.

ועצרוהמציאהעלעטו 38א 11תמאתרוצותלאמאודמאוד

עצרו.מאודפשוט , 38א 11תמאת

שרבוטאופההבלבמחי

איציק?הלמ

קניין,התחומיםבכלטובהואהמשנה,קמיניץ,ארזלמה?

השיבשאלה,אותושאלוש,ישהדבריםכלעברי,משפט

אתמצמצםאתהלהם'עזרוזהדנושאחריםמהעלבשלילה
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לפי'תמ"איבינויפינוילעשותלבנות,יכוללאאתההזכויות

 . 2שינוי 38א 11תמשאומריםכמואו

 :וינברגשלומי

 :נטוביץיצחק

 :הנואפי

 :נטוביץיצחק

 :הנואפי

 :נטוביץיצחק

 :הנואפי

 :נטוביץיצחק

 :חכםיוסי

איציק?עכשיו,עומדזהאיפה

הבענוואנחנובכנסתדיוןישבבוקרמחרעומ,דשזהמה

הזכויות.הרחבתבעדכמובן,זהנגדשאנחנועמדה

להתערבככהאםעכשיואמורההכנסת

הכנסת.לא

בחוק?זהאתלהסדירצריךלאכזו,היאהשאלה

 .תכנוניענייןיותרבעצםזה .בחוקזהאתלהסדירצריךלא

היועציםמכבודשבמחילהבחוק,להסדירשצריךמה

כזהיועמ"שהאםערעור.יששופטיםגםלא,הםהמשפטיים

דיון?שלנושאלתקועיכולחוו"דשנותן

עדקייםשהיההמצבאתלהשאירשלנוהעמדהאנחנו,אז

לאאתהזכויותשינויעושהכשאתההנושא.לבירורעדעכשיו

חישבוהעיריותכלאםכיקולמוס.בהינףזהאתלעשותיכול

מאותתוקעאתהבהינף,אתהועכשיוהמרחיבבחישוב

לנו.איןהארץממרכזיותרכיהארץ,במרכזפרויקטים

להרחיב.חוקהצעתגםהגשנואגב

ספציפית?בפעילותצורןישמבחינתנו

אנחנומחרהפורום.במסגרתהפעילותאתמבצעיםאנחנו

בכנסת.שםכבר

שלאשחושביםכאלההשני,מהצדחבר'הגםמאוזןהפורום

שאםאומרתזאתהלאה?וכןלצמצםוצריךלבנותצריךתמיד

אזכיוונים.שנילהלהיותיכוליםלשכהעמדתמביאיםאנחנו

נעשהולאנבדוקנלמ,דבואהואהכיווןאםבעיהליאיןכרגע
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 :נטוביץיצחק

 :חכםיוסי

 :הנואפי

 :נטוביץיצחק

 :חכםיוסי

 :כהורועי

 :חכםיוסי

 :הנואפי

 :חכםיוסי

 :נטוביץיצחק

 :חכםיוסי

 :נטוביץיצחק

 :הנואפי

כן.שינוי,נעשהלא

לבדוקצריךאזעניין,שללגופואבלכן.זה

חוו".דאותהעדקייםשהיההמצבאתלהשאיררוציםהם

הזה.הנושאאתשיבדקועד

החלטההיאהפורוםשלשההחלטהולוודאלבדוקאומראני

המרכזי.לועזאותהשיביאומאוזנת.

 .בגבעתייםקונקרטילמקרהמתייחסזה

מנדל"ן.שמתפרנסיםדיןעורכילנוישמקרקעין,פורוםהרי

וריאציותשלהאחרהפןאתגםישתכנוניותבשאלותעכשיו

דין.עורכייששםוגםתכנוןשלאחרות

גם.שלהםהעמדהאתיציגושהםעליהםחזקה

אתמביעיםשאנחנולפנילוודאצריךאזאומר,אנילא,

תכנוןשלהחבר'העלגםמסתכליםשאנחנושלנו,העמדה

שלהחבר'העלוגםובנייה

זה.אתמביאיםובנייההתכנוןשלהחבר'ה

הסביבה.איכותוגםבלשכההירוקיםהחבר'הגם

נועדות.שהיוהסביבהואיכותהירוקיםלא,

תבקשצריךאםאותנותעדכנוידיכם,אתמחזקיםאנחנואז

מהעלעדכוןלנותיתןהבאה,הישיבהשליוםבסדרנכניס

אופרטיביות.בפעולותצורןישואםבכנסתשהיה
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נ'ואח'לוי 4880/14א 11לעלערעורכימ"שכידידהלשכהלהצטרפותהנזיקיןפורוםהמלצת

כימיקליםחיפה

 :נוהאפי

 :כרוזהיורם

 :נוהאפי

 :כרוזהיורם

 :נוהאפי

 :כרוזהיורם

 :פרסיאלאורי

 :כרוזהיורם

 :נוהאפי

 :חכםיוסי

 :נוהאפי

שאער:מטאנס

שלבנושאזריזההחלטהלקבלשצריךהבנתיהבא,הנושא

אמורמיהנזיקין.פורוםלהמלצתלהצטרףבימ"שידיד

זה?אתלהציג

כללבדרןד. 11חווגםפהראיתילאהמלצה,פהראיתילא

ד. 11חווגםמגיעה

 . 3מספרנושא

העתירה.אתרקיש

ד? 11חווהאתשםכתבמי ? 3מספרנושאאתלהציגאמורמי

אתישהנקודה.בדיוקזההמלצה.ואיןד 11חוואיןקיבלנו.לא

 .וזהוהעתירה

כבר.החלטהקיבלתם

גםהראשונה,בפעםזהאתכששלחוגםהחלטההייתהאל

השנית.בפעםזהאתכששלחו

הזהשהפורוםלנוהודיעמיאזהמלצה?איןההמלצה?איפה

ממליץ?

צובליודחוד 11פסישכברהעליון.שלד 11פסישכבראבל

הוצאות.

בעליון?ד 11פסאין ?כברנגמרלאזהבאמת

בכלל.בזהדניםלמהמביןלאאניהחלטה'ישכבר'נגמרזה
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הופךהזההנושאעליוןבבימ"שך 11פסניתןשכברכיווןאז :נוהאפי

רלוונטי.בלתילהיות

 2016בשנתלפעילותוהערכותבלשכההתיילעותצעדיבענייןעדכון

שנקטנוההתייעלותצעדיעלעדכוןלכםלתתרוצהאני :נוהאפי

ישאם . 2016בשנתלפעילותוהערכותכהעדהארציתבלשכה

לכם.לענותנשמחשאלות

לנקוטהחלטנוכאןלקדנציהשנכנסנומאזראשית,ככה,אז

כאלהמחלקותשלהנחיצותאתלבדוקהתייעלות,בצעדי

המרכזי'בועזכאןעלהכברמהנושאיםנכבדחלקואחרות.

להשתלמותהמכוןאתלסגורהחלטנואנחנולהזכירכם.

כאןעלההזההנושא .מעשילמשפטהמדרשהעםאותוולאחד

בפועל.בוצעכברהואונדון,

הייתהזולבוררות,המכוןאתלסגורגםכאןהחלטנואנחנו

אנחנובפועל.בוצעכברזהוגםהאחרונה,בישיבההחלטה

לאשלנושבארגוןשמצאנוסמנכ"ליםשלתקניםשניקיצצנו

במקומםמביאיםלאאנחנוסמנכ"לים.הרבהכןכלנחוץ

 .אחריםסמנכ"לים

מתוןקודםבפועל,הלשכהכמנכ"למשמשכרגעשהואאורי,

משוםוגםוראוימתאיםבאמתהואכיגםהלשכה,צוות

יכוליםפנימייםעובדיםשגםמסרלשדררוציםשאנחנו

 .ביותרהגבוההלדרגהולהגיעהתקדםל

מבחינתהארצית.בלשכההתרבותמחלקתאתביטלנואנחנו

המרכזיהועדשבתקציבמקוםמוצאלאאניהתיעדופים

לתרבות.החבריםכספייוקצו

 :כהורועי

 :נוהאפי

תרבות?מחלקתהייתה

תעדופיםשמבחינתסברתיאניתרבות,מחלקתהייתה

בפנישנמצאהקרוב,בתקציבהלשכהשלמשאביםוהקצאת

במסגרתתרבותעבורבתקצולדרישהאיןהארצית,המועצה

תהיהשכןלכםמבטיחאניהארצית.והלשכההמרכזיהועד

חלילהואםצוניות.יחמחסויותזהאתנשיגאנחנוכיתרבות,

תרבות.תהיהלאאזותיחיצונמחסויותהזאתנשיגלא
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גוףשהיאהדין,עורכישלשכתבעולםסיבהשוםאיןלדעתי

חסויותתשיגלאחזק,מאודאטרקטיבי,מאודגדול,מאוד

סלולרליסינג,בנייה,רכב,מחברותביטוח,מחברותמבנקים,

הלשכהשלפעילויותלגישתיבעולם.סיבהשוםאיןוכו'.

חיצוניותבחסויותממומנותלהיותיכולותהתרבותיבתחום

שלהחברדמיתקציבעלמועמסותלהיותצריכותולא

הארצית.בלשכהשלנובהתנהלותחידושעודזההחברים.

המרכזיהועדשלהכנסיםהכנסים.אתאיחדנוגםאנחנו

והועברוהמחוזותשלהכנסיםעםיחדאוחדובאילת

כפולותוהוצאותמתחריםכנסיםיותראיןלאחריותם.

 .כולההלשכהשלבשיתוףהםהאלההכנסיםומכופלות.

הפאנליםאתביחדבוניםוהמחוזותהארציתהלשכה

מהלשכהוגםמהמחוזותגםבאיםהמרציםהמקצועיים'

והוצאותאדםבכחמשמעותימאודחסכוןפהישהארצית.

לאותהכפולאדםכחלהחזיקסיבהאיןאחדות.שלמסרוגם

מתחריםוהמחוזותהארציתשהלשכההיאכשהתוצאהמטרה

הזאתהתופעה .וכספיםיקריםמשאביםבוזבזתוךבשניאחד

 .יותרתתרחשלא

 :ראשפיליאור

 :הנואפי

 :ראשפיליאור

 :הנואפי

שונים?תאריכים

הארצית.בלשכהוכנסיםבמחוזותכנסיםשלחוברתיותראין

כנסיםשנילהיותהולכיםהשנה.כלבמהלןפריסהיש

שמזגאפריל,לחודשהוקדםמאימחודשהגדולהכנס .גדולים

יגיעובאילת,המלונותבכלשיהיההכנסזהחם'פחותהאוויר

המשפט.עולםצמרתמכלאליו

שבוע?אמצעאושבועסוף

יהיהשזהיולי,בחודשקיץכנסיהיהובנוסף,שבוע.אמצע

בחופשנמצאותשכברמשפחותשלאוריינטציהיותרעםכנס

הזהשלכנסבטוחלאאניהמלונות.שבכלגדולכנסגםגדול,

עליהםלהכבידצריךהמשפט,לאעולםצמרתכלתבואגם

מענהנותןשגםכנסזהאבלאפריללכנסזמניםבסמיכות
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לשמועוגםהמשפחהעםיחדחופששרוצותלמשפחות

מקצועיות.הרצאות

מחודשהחלהחוברות,שלהפעילויותשאתהחלטנואנחנו

יקבלעו"דכלמאוחדות.חוברותמוציאיםאנחנוינואר,

הקצאהמקבלמחוזכלהארץ.לכלשמתייחסתפעילותחוברת

שלחוברתברבעוןפעםיקבלעו"דהפעילות,חוברתבתוך

הלשכהבמסגרתביטוילידיבאיםהמחוזותכלפעילויות,

ביח.דפועליםאנחנוהארצית.

הרצאה,לכלהשתלמות,לכלפעילות,לכללהירשםיכולעו"ד

רוצה.שהואהיכן

שאער:מטאנס

 :הנואפי

שאער:מטאנס

 :הנואפי

שאער:מטאנס

 :הנואפי

 :וינברגשלומי

 :הנואפי

קורה?מההפעם,תשלוםתמורתנרשמיםאםאותישואלים

מדבר?אתהמהעל

ההשתלמויות.על

מעשי?למשפטהמדרשה

כן.

בדיוקארציתמדרשהלהיותשהפכהמעשילמשפטהמדרשה

תכניתאתובוניםיושביםהםשלומי,פהנמצאעכשיו

הקרובים.בשבועותמקווה,אנישתופץ,ההשתלמויות

בבתייתקיימוהארץ.בכלבפריסהיהיוההשתלמויות

אביב,בתלוכאןובירושליםובחיפהובצפוןבדרוםהמחוזות

ממחוזבסבבעוברפשוטזהב'סמסטרואז ,'אסמסטר

 .למחוז

שלהשתלמותגבוהות.תהיינהלאההשתלמויותשלהעלויות

שלומי?לעלותאמורזהכמהמפגשים, 10

קצת.זהאתמפחיתיםאנחנולדעתיעכשיואבל 470

הרבהנפש,לכלשוויםיהיוהסכומיםמאו.דיופחתזהלא,
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מאודבצורהלהשתלמות,במכוןשהיהממהזוליםיותר

משמעותית.

 :כהורועי

 :הנואפי

 :כהורועי

 :הנואפי

 :חכםיוסי

 :הנואפי

 :אברהמוביץרועי

 :הנואפי

שונה?שזהאובחינם'שיהיוהמחוזותשלמההשתלמויותחוץ

השתלמויותעלמדבריםאנחנובחינם.להיותהולכיםעיוןימי

שעות 40מפגשים, 10השתלמותגמוללצורןשמוכרות

 .עומקהשתלמויותאלהאקדמיות

שקל. 400-500נפש,לכלשווהמחיר

שיגיעודיןעורכישיותרכמהלמשוךשלנוהמטרהמאו.ד

הרבהיעלהוזהרוצים.שאנחנומהזההאלה.להשתלמויות

כמהלמשוךהמטרהסופי.תמחוריתבצעהקרובבזמןפחות.

ולהתמקצע.ללמודשיבואודיןעורכישיותר

מפגשים. 5שלקצרותהשתלמויותלעשותימנעלאזהאבל

עומק.השתלמויותעלמדבראניקשר.אין

 70כ-שללפריסההגענואנחנומצווה,שכרשללנושאנעבור

ברשויותהרווחהמחלקותעםקשריצרנומקומיות.רשויות

לאחרונהאצלנושהיההדיוןאתזוכריםאתםאםהמקומיות.

בנושא

 .בירושלים

אתירכזושהםמהרשויותנכבדחלקעםלהבנותהגענונכון.

והטיפולההכרהלצורןשנחוציםוהמסמכיםהטפסיםכל

יקראדםוכוחמשאביםחוסכיםבשןאנחנוהזובדרן .בפונים

ולאהטפסיםאחריבמרדףרקהתעסקעכשיושעדשלנו

הטיפול.שלבמהות

מענהלתתשיוכלבכנסתשלנוהמשרדאתמחדשיםגםאנחנו

מצווה.שכרשלבהקשרכנסתלחברישמגיעותלפניותגם

הלשכהביןלתיאוםרכזתשלפונקציהבוניםגםאנחנו
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הארגוניםעםונפגשנוקשריצרנוהחברתיים.והארגונים

בקדנציהישהדיןעורכישללשכתלהםהסברנוהחברתיים,

בשכרשעוסקתגילדאיתראייהרקלאחברתית,ראייהגםהזו

חברתייםבנושאיםגםאלאהמשפטובנושאישלנוהטרחה

בהם.יישמעהלשכהשלשקולהשחשובוציבוריים

מאודלדוגמא,ידידעמותתחברתיים,ארגוניםעודעםנפגשנו

שוטף.בקשראיתםנעמודאנחנוהגישה.שינויעלשמחומאוד

בציבורשלנוהתדמיתאתגםישפרשזהלכםלומריכולאני

שכרעלמדבריםרקולאלכנסתבאיםכשאנחנוכעתוגם

נראיתהלשכהוציבוריים,חברתייםנושאיםעלגםאלאטרחה

לאהםיגידו'טרחהשכרנושאעלתבואשכשהיאאחרת.

לחברה.תרומהגםתורמיםהםטרחה,בשכררקעוסקים

זהשלנו.מהמטרותחלקזהלגמרי,אחרתנראהאנחנו

ושכברכאןשאישרנוהממשלוקשריהכנסתיחידתעםמתחבר

ופועלת.קמה

אנחנוהפגרהלפנישלנוהראשונותבישיבותזוכרים,אתםאם

הזאתהיחידהוכנסת.ממשלקשרייחידתהקמתאישרנו

עו"דהדתי,מהמגזרהערבי,מהמגזרעו"דכוללתהיאאוישה.

כאשרמעכשיוהחלולשמאל.לימין,למרכזאוריינטציהעם

שלבנושאיםבכנסתלדיוניםמגיעותשלנוהמקצועיותהועדות

שעומדתמקצועייםעובדיםיחידתלהםתהיהחוקהצעות

לרשותם.

בחוקהיינוליאור,שאנחנו,כמומצב,יהיהלאכנסתחברי

לחבריבעצמנולהסבירצריכיםשהיינולפועל,ההוצאה

הסברמוע.דדברימבעודשיופצוחומריםיהיוהכנסת.

הלשכהבביתיוםיוםמאתמולהחלנמצאיםהםלחקיקה.

לומראפשריום.יוםהפעילותבימיובכנסתבירושלים

לגמרי.אחרתנראיםאנחנושבאמת

שלהיועמ"שעםהכנסת,מ(כ"לעםפגישותמחרלנויש

בכנסתשלנוהיחידהשלהפעילותאתלהסדירכדיהכנסת

בהליכימשמעותיתמאודנוכחותכפגיואנחנו .בכללושלנו

בכנסת.החקיקה

להסדירליכטאביליועמ"שהמשנהעםמחרנפגשיםגםאנחנו

במשרדוחקיקהייעוץמחלקתמולהעבודהנהליאת
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גםהפתעות.לנויהיושיותררוציםלאאנחנוהמשפטים.

תיאוםשיהיהאותנו,שישמעוחוקתסקיריבשלבכשאנחנו

שמגיעיםהסכמנוומחרליכטאביעםנפגשתיכבראניאתנו.

שנהיהחשובהעבודה.נהליאתלבנותכדינוספתלפגישה

כבראלאלכנסתההגעהמשלברקלאבחקיקהמעורבים

לפניעודלממשלהשמוגשיםהחוקתסקיריהכנתשלמהשלב

לכנסת.הגעתם

ועדותלהקיםעקרוניתבהחלטההחלטנואנחנונוסף,דבר

דין.עורכי 200מ-יותרבושישהארץברחבייישובבכלקשר

אנחנו .הקשרועדותכלעלאחראישיהיהארצירכזיהיה

המקומיות.הרשויותועםהמחוזותעםבשיתוףזהאתעושים

שבתחומןרבענייןמגלותפנינושאליהןהמקומיותהרשויות

כלאתלקרבהיאהמטרההדין.עורכילשכתשלנציגותתהיה

לפעילות.בפריפריההדיןעורכי

הלשכההמחוזות,כלעםבתיאוםזהאתעושיםאנחנו

ואנחנוהישוביםאתממפיםאנחנוביח.דוהמחוזותהארצית

עורכיזה.אתקיבלולאפעםשאףדיןלעורכישירותנותנים

וכן~ובצפתבעכודין

 :ראשפיליאור

 :הנואפי

פיזית?ממוקםיהיהזהאיפה

עםבקשראנחנוישובבכלדין.עורכי 200מעלשישישובבכל

שלהקצאהלנולתתשמוכנהרשותישאםהמקומית.הרשות

יש .אותוומשמישיםאותולוקחיםאנחנואזקבועמבנה

לכםלתתקבועיםמבניםלנואיןתראו,לנושאמרורשויות

לקייםרוציםשאתםחודש,שבועות,שלושהכלאבל

אוכזהס 11במתנאוהעירייהבביתלכםישהנההשתלמות

זהאםהאלה,ההשתלמויותאתלקייםיכוליםאתםאחר

דואגיםאנחנושקלים.מאותכמהסמלית,הוצאהשלבעלות

שלהמרצים,שלהמקצועיתלתכניתגםלכיבו,דגם

לתתנתחילאנחנולהרצאות.הגעתםסידוריהשופטים,כולל

להםנותנתשהלשכהשירגישובארץהדיןעורכילכלמענה

שירות.
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 :כרוזהיורם

 :הנואפי

 :כרוזהיורם

 :הנואפי

 :ראשפיליאור

ארצית?אלאמחוזיתמאורגןלאזהלמה

נעשההואאבלזהאתמממןשהארציארציפרוייקטזה

בשיבוץשמעורביםהמחוזותשלמלאושיתוףבתיאום

 .המקצועייםובתכניםהקשרועדותשלהנשיאויות

זאתיממן,מהלממן.לאהיאהמטרהאבל?לממןישמה

ברמהיהיועיוןימיההשתלמויות,וכלהכיבודגםאומרת

הארצית?

מעלעובדיםלאאנחנוהמחוזות.עםבתיאוםאבלכן,

מלאבתיאוםהיאהקשרועדתאתכשבוחריםאלאהמחוזות.

הקשרועדתמילומודיעלאאני .המחוזוועדהמחוזראשעם

ויפעילשיבוארוצהאתהמיאומריםהמחוזעםיושביםאלא

איזהפעיל,שםשיהיהרוצהאתהמיהזו,הועדהאת

לעשות?רוצהאתההשתלמויות

מעלעובדיםלאאנחנוביח.דעובדיםשאנחנוהיאהמטרה

המחוזות.עםיחדאלאהמחוזותשלהראש

למועצהשמוגשהקרוב,בתקציבמתכווניםנוסף,אנחנועניין

תכניתזו . 10%שלבשיעורהחברדמיאתלהפחיתהארצית,

וגםהארציתהלשכהשלבתקציבגםבנינושאנחנוהעבודה

התקציביםאתלהגישהונחוהמחוזותהמחוזות.שלבתקציב

שלקיצוץשישעבודההנחתמתוןהארציתלמועצהשלהם

אנחנולבוחר.שהתחייבנוכפי , 2016בשנתהחברבדמי 10%

 .הזובהתחייבותנעמוד

הועדבין 50-50שלהואהתקציבחלוקתשלהקריטריון

שכלכפיפרוקצי'ה,דו"חהמלצתכפיהמחוזות,לביןהמרכזי

שנמצאתהחוקבהצעתשמופיעוכפילהיותהיהצריךהזמן

אנחנו 50-50ה-הרפורמה.ובתוךבמסגרתבכנסתכרגע

 . 10%ב-החברדמיאתמקצצים

הקדנציה,בעברלאהשנים,כללאורןבעברהזה,לענייןרק

תקציבנותנתהייתהכספיםשועדתהייתההשיטההשניםכל

 .שלוההערותאתנותןהיההמרכזיהועדואזהמרכזילועז
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שהועדהפו,ךמצבלעשותניתןלאהאםטיפשי.שזהחושבאני

לתת?מעונייןשהואהתקציבמהיגידהמרכזי

 :הנואפי

 :כהורועי

 :ראשפיליאור

 :הנואפי

 :ראשפיליאור

 :הנואפי

 :כהורועי

 :הנואפי

 :כהורועי

 :הנואפי

הגורמים'הלשכה,ראששהמנכ"ל,הייתההנוהגתהפרקטיקה

הלשכהשלהתקציבאתובוניםיושביםוהלשכההמנגנון

היאהארצית,הלשכהשלהתקציבשלההצעהאתהארצית,

שלהההמלצהמהמחליטהשהיאהכספיםלועזתהולכת

תמי.דפעלזהככההארצית.למועצהשמועברת

המרכזי?הועדעםומה

ככה.פעללאזההאחרונותשנים 4ב-ככה.פעללאזהאפי,

פעל?זהאיןאז

ואזלארצינותנתשהיאהתקציבמהאמרהכספיםועדת

הכינה.כספיםשועדתהתקציבעלהגיבהארצי

ביקשהשהיאמועדיםקצבההכספיםועדתעכשיואזלא,אז

התקציבהצעותאתלהגישומהמחוזותהארציתמהלשכה

הכספים.בועדתשנדונהתקציבהצעתהגשנואנחנושלהם.

במלואה.תאושרשהיאמקווהאני

וזהממשלהאתהאםלהביא,נהוגכלקודםנגי,דבואאבל

כנסת

משהו?יודעיםאתםבואו,אז

 .מרכזילועזמגיעכלקודם

כברהזההתקציבטוב,שהחל,נחליטשאנחנובאמתאפשראז

להחליטבו.אפשרדנהשכברהכספיםלועזתוהוגשלדרכויצא

אניאבלהיהלאפעםשאףדברשזההבא,מהתקציבהחל

הצעתאיזועליחליטידון,המרכזיהועדאותו,אעשהבשמחה
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תדוןוהיאכספיםלועזתאותהלהגישרוצהשהואתקציב

הבאמהתקציבהחלמצוינת.הצעהזושניתבמחשבהותאשר,

נעשה.אנחנוכן

 :כהורועי

 :הנואפי

 :כהורועי

 :הנואפי

 :כהורועי

 :הנואפי

 :חכםיוסי

 :פרסיאלאורי

 :הנואפי

 :ראשפיליאור

 :הנואפי

התקציב?נמצאאיפהעכשיואבל

בפניה.ועדתנדוןוכברכספיםלועזתהוגשכברהתקציב

שהיאכיווןולמחוזותהארציתללשכהמועדקוצבתהכספים

שחייבתהארציתהמועצהשקוצבתלמועדיםכפופהעצמה

נובמבר.חודשסוףעדהתקציבאתלאשר

בתקציב?המרכזיהועדעלדילגוכאילו

אףארצית,לשכהשלבתקציבדןלאמרכזיועדפעםאףרועי

פעם.

הגיש.שהואבטח

המועצה.רקפעם,אף

המרכזי?הועדשלתקציבהצעתהגישלאהוא

הגיש.לא.המנגנון

בועז.לדיוןכאןעלהלאזהפעםאף

 .שניםבההרהמרכזיבועזחברהייתיאני

לועזשמתייחסהתקציבאתנתנההכספיםשועדתאחריאפי,

 .המרכזיבועזלדיוןעולההיהזההמרכזי

נעשהשאנחנוסוכםאזההתאמות.אתלעשותכשצריך

כאןשהמנגנוןתקציבהצעתהבא,מהתקציבהחלמלכתחילה,

אנחנו .שלנוהתעדופיםעםהמרכזיבועזלדיוןתעלהמכין

אתשתעבירהכספיםלועזתתעלההיאואזבה,נדון
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שינויים'בליאושינוייםעםהארציתלמועצהשלהההמלצות

שמחליטהגוףשהיאהארציתוהמועצהמציעים'שאנחנוכפי

 .הסופיהתקציבעלבסוף

הצעתהגשנוכברשאנחנוכאלההםהזמניםלוחותכרגע

התקציבהצעתבפועל,בהדנהשכברהכספיםלועזתתקציב

לכם.מציגשאניהפרמטריםלפיהשארביןהייתה

 :ראשפיליאור

 :הנואפי

 :ראשפיליאור

 :חכםיוסי

 :הנואפי

 :ראשפיליאור

 :הנואפי

הועד?לחברימופצתלהיותתוכלהיא

לכלהכספיםועדתידיעלבקרובתופץממילאהיא .בוודאי

במועצהגםחבריםהריוכולכםהארציתהמועצהחברי

הארצית.

יוזמים.שלבמקוםמגיביםשלבסיטואציהאנחנואזאבל

הבדל.איןליאור

מועצה.חבריגםממילאהםהמרכזיהועדחבריכלהרי

 .ההבדלמהלןאגידאני

ליאור,מועצה.חבריהםפה 17ה-כלמועצה.חבריהםליאור

מועצהחבריאוטומטיתהםכאןהמרכזיהועדחברישכלכיוון

הארציתבמועצהבכובענוהתקציבאתנקבלאנחנואזארצית

 .ונחליטבוונדון

האג'נדהאתתואםהזהשהתקציבאותןלהרגיעיכולאני

גםיוצגהואהכספיםועדתבפנישהוצגכפייוצגהואשלנו.

הסתייגויותולהגיששאלותשםלשאולהארצית.ניתןבמועצה

אותושנגישלפניהבאהבשנהמקרהבכללשינוי.והצעות

ומחשבותרעיונותלשמועכאןגםאותונעלההכספיםלועזת

כאןהתקציבשלהצגהנעשהואחרות.כאלהוהצעותישאם

הכספים.לועזתאותונגישואזכאןאותונאשרהמרכזי,בועז

 92מתוך 64עמוד



65 

 13.10.2015מיוםמרכזיועד

שאער:מטאנס

 :הנואפי

 :כהורועי

 :הנואפי

 :ראשפיליאור

 :הנואפי

 :ראשפיליאור

 :הנואפי

 :ראשפיליאור

 :הנואפי

 :הנואפי

 :פרסיאלאורי

 :הנואפי

הזאת.השנהשלהניסיוןכלעם

ראשונה.כתחנהכאןנתחיל

כברשאתםמקווהשאנילכםלומריכולאניהסקירה.זואז

הכבודאתשמחזירהברורהאג'נדהעםלשכהשישמרגישים

למקצוע.

רלוונטית.

חודשיםשלושהכבר,זוכיםאנחנוהיוםפניה.אתשמשנה

במערכתגםהמשפט,במערכתהערכהלהמוןהבחירות,אחרי

גםכנסת,מחברימשופטים,גםביטוילידיבאזההציבורית.

להיותהכלבסךיכוליםשאנחנוחושבואנירשותמאנשי

 .עכשיועדנראיתשהלשכהמאיןמרוצים

עודלהגידיכולאני

 .בוודאי

שאמרת.למהבקשרלא

סקירה.נתתיפה

מקרן,שםשישרואהאנילחלוטין.אליהקשורלאסבבה,זה

יוקרןמקוםאיזהויהיהשגםכאןדניםשאנחנומהאתאפשר

הלוחעל

היום?סדרשלהנושאיםעלמדבראתה

זה?אתלעשותמניעהישאורילא?למה

הגבעםשאתהבגללזה,עלחשבנו

בבקשה,הבאותלישיבותבעיה.איןהצידה.קצתאזוזאני
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אפשרבלטבטאאצלולהסתכליצטרךאחדשכלבמקום

אתלפניורושםהמרכזיהועדאזהמסן.טובעללהסתכל

הבא.לנושאונתקדםהנ"להסקירה

זאבחה'כ-' ,ההקליטשרפניית ·הדיועריכתבתחוםחזוריםותושביםעוליםיוברישהקלות

 201S. 1.7מיוםאלקין

 :נוהאפי

 :כרוזהיורם

 :נוהאפי

 :כרוזהיורם

 :נוהאפי

 :אלפרסיאורי

 :נוהאפי

לדוןצריךבסדר,לאזההקליטה,ממשרדתזכורתקיבלתי

זה?עללדבראמורמיברישוי,הקלות , 13מספרנושאבזה.

מצוינת.תשובהשהיאאורישלבהוהתשאתיש

העלייהשרשלבפנייהלדוןרוצהאנירבותיי,רגע.אז

לפגרה.סמוךיוליבחודשאלינופנההואוהקליטה,

מצוינת.והיאאורישלבהוהתשאתיש

עובריםאנחנורבותיי,בבקשה.אוריאזזה?אתכתבאורי

שרשלהפנייהתשובה.להםלתתרוצהאני . 13מספרנושאל

אורי.נכון?בבקשהבפניכם,נמצאתאלקיןזאבהקליטה

כלשקודםחושבאניאלינו.פנוהםכללית.רהיסקאתןאני

בעקבותפנהוהואשלוהצוותמוללדעתימתואםהיהלאהשר

מספרלקבלאליומצרפתםישניאואחדעולהשלפנייה

הצוותעםהקליטה,משרדעםףירצבקשראנחנוהקלות.

הקלות,ונתנומטפליםאגבשאנחנונושאיםישוחלק,הם.לש

בחוק'שהםנושאיםהםקשויבשהםמהנושאיםחלקאבל

 .אותםלשנותיכוליםלאאנחנו

שהיוםבחו"ל,שלהםבותקהכרהקיצורשלנושאלמשלכמו

עובדהז

צריכיםאנחנו ,שראלינופנהגםחשוב.נושארבותיי,תקשיבו

תשובה.תתל
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 :כרוזהיורם

 :הנואפי

 :פרסיאלאורי

 :הנואפי

 :פרסיאלאורי

 :הנואפי

לציין.חייבאניאורי,שלמאודיפהתשובהפהיש

סקירהלנותןבואבנושאבקיאשלאמילטובתבסדר.רגע,

החלטה.ונקבלקצרה

 .סדראיזשהושםעשינואנחנו .עזרחומרישלבנושאנתחיל

לנומתירהחוקזה.אתהסדרנואגבהעזרחומרישלהנושא

הםחקיקה.בנושאשרקלבחינותעזרחומרילהכניסאפשרות

אגב.מבחינתנולאבעייתיים,שהםדבריםלכןמעברביקשו

שנוכלחומריםשיכינולחברותפנייהיזמנואגב,הצענואנחנו

אותם.להתיר

בעברית.הספריםנושאזההכפפהאתשהרימוהיחידיהדבר

זהזה.אתלעשותמוכנהלאחברהשוםצרפתיתאואנגלית

אבלזהאתלעשותהיכולתאתלנואיןבנו,שתלוימשהולא

לחברהגםאגבפנינומעוניינות.היולאחיצוניתחברות

נוספותלחברותלמחשבות,גם 1,עוה"לשכתשלהכלכלית

שלהן.המקצועבעצםשזה

להכניסלנבחניםהתרנוזאתעםבאנגלית.חקיקהבארץאין

 .מעודכניםלאשהםלמרותבשוק'מוכניםהיושכברספרים

שזהכןאותם,אישרנואנחנוהאלההדבריםכלאומרתזאת

תואמת.באמתלאשלוהפנייהבאמת,תואםלא

הפנייה?באהמאיפה

שלסדרהעםאליופנול 11מחועולים 2-3בערןפנושקרהמה

מבקשיםהםלמשלכמו .אלינוקשורותבהכרחשלאבעיות

לאאנחנואזעלות.ללאהמבחןאתנתרגםתרגומים,שנעשה

כסף.המוןעולהזהזה.אתלעשותיכולים

תביעההייתהאזפהלדיוןשעלההזהלמכרזבמשהוקשורזה

מחשבות?חברתשל

כן. :פרסיאלאורי
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קשור?זהאין :הנואפי

 :פרסיאלאורי

 :ראשפיליאור

 :פרסיאלאורי

 :הנואפי

 :פרסיאלאורי

 :הנואפי

 :פרסיאלאורי

 :הנואפי

 :פרסיאלאורי

איזושהייצרווהםהלשכהדרךהיהזהבהתחלהכיקשורזה

אותםחשבו,והמתמחים 1.עוה"ללשכתהקורסביןזיקה

והםהקורסיםכלאתעושההלשכהשבעצםחשבועולים

ביןקשראיזשהויצרוהםהקלות.מיניכלמאתנוביקשו

הלאה.וכןהבודקיםביןהמרצים,

כרגע.אליוניגשנושאנחנולמכרזקשורלאזהאבל

קשור.לאנכון.

הזה?המכרזאגבדרךעומדהואאיפה

הסתיים,המכרזהקרובים.בימיםתשובהלקבלצריכיםהם

הקרובים.בימיםתשובהלקבלצריכים

כזאתסמכותלנוישבעברית.לאלענותלנבחניםהתרנואנחנו

עליהם.להקלבשביל

אז?זהאתקוראומי

בתנאיאבלזרהבשפהלענותרשאיםאנחנו .בוחניםאותם

והם .יקרמאודהואהתרגום .התרגוםבנטלנשואיםשהם

מסתברהקליטה.משרדעםבקשרהייתיאניכן.עלהתרעמו

הסדירולאהםעוה"דללשכתרקלהם'עוזרהקליטהשמשרד

אתמממניםועםהרפואניםעםזהאתהסדירוהםזה.את

התנהלוהםאתנואבללהמודעהיהלאהשרהתרגום.עלות

אחר.בערוץ

בעיה?שאיןאומראתהלמעשהאז

הותקאתלקצר ,-בההכרהלמשלבעיה.ישמהדבריםבחלק

הטבה'שלסוגהואבחו"לשהותקלהביןצריךעכשיו .בחו"ל

עלייהלעודדורצתהבאההמדינהאלאניסיוןשלענייןלא
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שהוסמכואנשיםאותםשלבותקלהכירמוכנהשהיאואמרה

עכשיובחו"ל.שנים 5שהםלפחותאבלבחו"ל,ועבדובחו"ל

זה.אתלקצרומבקשיםבאיםהם

 :הנואפי

 :פרסיאלאורי

 :הנואפי

 :פרסיאלאורי

שאער:מטאנס

 :כרוזהיורם

 :הנואפי

 :כרוזהיורם

 :חכםיוסי

 :כרוזהיורם

לקצר?אומרתזאתמה

ותק.שנתייםמספיקשנתיים,יהיהשזה

שמה?כדיבחו"לותקשנתיים

מהבחינות.פטורלקבלשיוכל

בחינהישהאלה?החבר'הבעבריתהבחינהאתיעברואין

הרי.בעברית

שרביןמתחפהישלהגי.דאחתשנייהרוצהאנימתח,פהיש

לביןלגיטימי'וזהגמורבסדרוזהלעולים'לעזורשמעוניין

עללהקלאומר,אניבאמתהדין,עורכיכלשכתשליהיכולת

בחוק.שקבועיםהקבלהתנאי

וישאלו'לכנסתשיפנובחוקשקבועיםקבלהשלתנאיםישאם

להשתמשיכוללאאני .המחוקקלאאניהמחוקק'הוא

לחוקק.אותולשלוחרוצהלאאני

אחרת.יכוללאאניאבלאומראנילא,

העו"דשלריבונויעבור.לאזהזה,אתיחוקקלאהואאם

לעשותכלןאולינמצא.הואשבההמדינהשפתאתיודעשלא

בעברית.יורקבניו Barה-את

הראשוןהבסיסיהיההעברישהמשפטהחוקאתלתקןרוצים

באנגלית,תענואתםחדשיםלעוליםאומריםמה,אבל

איתענו.שפהבאיזהמשנהלאפרסית,אורוסיתצרפתית,

אפשר.
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 13.10.2015מיוםמרכזיועד

 :פרסיאלאורי

 :כרוזהיורם

 :חכםיוסי

שאער:מטאנס

 :פרסיאלאורי

 :הנואפי

 :אלפרסיאורי

 :הנואפי

 :פרסיאלאורי

 :הנואפי

 :פרסיאלאורי

שאער:מטאנס

 :כרוזהיורם

סמכותלאוזהחקיקהטעוןהואהותקשלהנושאמקרהבכל

שלנו.

ואםהחקיקה.דבריאתנתרגםשאנחנורוציםבעיה,פהיש

זה?עליסתמןומישהובתרגוםטעותתהיה

בכלל.אותםלתרגםלאבעדאניזה.אתעזוב

הקודמת.מהקדנציהסיפורלימזכירזהאפי,

מאודפהישפעםששובהיאהבעיהאבלבעדאנחנוגם

הקליטה.ממשרדרואה,שאתהכמולחצים,

שורהאלינוכתבהואהחיוב.עלנסתכלבואוככה,נעשהבואו

רצונם?לשביעותפתרוןלןישמהנושאיםבחלקנושאים.של

קיבלו.הםבהחלט,כן,

בעייתיים?נשארונושאיםאיזה

מבקששהואכמוהמהותייםהנושאיםלמשלזההנושאים

 .שנים 5מ-פחות

בעייתי?נושאעודישמזהחוץ

יכוליםלאשאנחנודברזהאגרה,מתשלוםפטורמבקשהוא

שקלים.אלפיומאותבעשרותמדוברלעצמנו,להרשות

הזה.הכסףאתישלםהקליטהשמשרדאז

תרגוםשקל 500מעללממןצריךאנילמהמביןלאגםאני

מממן.שאני
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 13.10.2015מיוםמרכזיועד

 :הנואפי

 :פרסיאלאורי

 :הנואפי

 :פרסיאלאורי

 :הנואפי

 :פרסיאלאורי

 :הנואפי

 :ראשפיליאור

 :הנואפי

 :ראשפיליאור

 :הנואפי

 :פרסיאלאורי

 :הנואפי

 :פרסיאלאורי

פתרון?מוצאאתההשארכלשנים 5וה-מהאגרהחוץ

נפתרו.הדבריםרוב

ואתהחיובאתנדגישבואוככה,נעשהבואואזאוקי.

שלהגדולשהרובמביןאניאזהבעיות.אתולאהפתרונות

זה?כמהפהלן.ישפתיריםהנושאים

איתם.במו"מואנחנונפתרוהרוב

חיובימענהבעצםלןישנושאים 5נתקדם.בואורגע,

אותן?הבנתינכון?איתם,בעיהלנושאיןרצונםלשביעות

כן.

האגרהשלהנושאחיובית.בגישהתשובהתנסחאוקי.

הגעתאין

אומר.הואככה

מתוןאיתו.מסכימיםלאאולישאנחנומשהואומרהואאבל

שבסדר?החמישהמהבסדר?הםחמישההשבעה,

מתורגמיםעזרחומרייצירתאח.דאחדנעבורבואואז

 ? 1מספרנושאבהםישישראל,דינילמבחנימעודכנים

כן.

שם?הבעיהמה

החקיקהאתלתרגםרוציםהםבנו.שתלוימשהולאזה

לצרפתית.אולאנגלית
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 13.10.2015מיוםמרכזיועד

 :כרוזהיורם

 :נוהאפי

 :פרסיאלאורי

שאער:מטאנס

 :נוהאפי

 :פרסיאלאורי

 :חכםיוסי

 :פרסיאלאורי

 :יונסאבומוחמד

 :נוהאפי

 :חכםיוסי

 :יונסאבומוחמד

 :נוהאפי

שאער:מטאנס

 :נוהאפי

שאער:מטאנס

זה?אתישלםמי

הכל.אתההדפסות,אתישלםמיאבללתרגם,בעיהאין

זה.אתנעשהשאנחנורוציםהם

זה.אתשנעשהפתאוםמה

זה?שלהעלותמה

כסף.הרבה

מטורף.אפי,מטורף,

 .שקליםאלפיומאותעשרותלעלותיכולזה

שהתרגוםבטוחלהיותיכולמיהתרגום,עלות.רקלאזהאפי,

נכוןהוא

עולה.זהכמהמחירהצעות 2-3קחאזיפה,

לגרוזינית?לרומנית?לשבדית?לצרפתית?לאמהרית?למה,

למה?

לכורדית?לאולמהגםלערביתלאלמה

רבותיימבקש,הוארגע.לסייםלותנו

כעו"דלעבודמחו"לשבאמימבין,לאאני

אפשרילאשזהלולהראותכדיהנתוניםעלנעבוררגע.בוא

ברצינות.לא,
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 13.10.2015מיוםמרכזיועד

 :פרסיאלאורי

 :הנואפי

 :חכםיוסי

 :הנואפי

 :פרסיאלאורי

 :הנואפי

 :פרסיאלאורי

 :הנואפי

 :פרסיאלאורי

 :הנואפי

 :אלפרסיאורי

העלות.מהלבדוקצריךאני

וצרפתית?לרוסיתבקשהשםלןישלמכתב,לצרף

בסמכותנו.לאבענייננו,לאהואישראלשלהחקיקהתרגום

עניינית.תשובהפתרוןניתןבואבסמכותנו,לאזהרגע,חכה

מאודשמחהייתיבעיה,איןלוואומרמכתבלוכותבאתהאם

שקל'מיליוןעולהזהמחיר'הצעותשלושניקחלתרגם'

אתתביאאחרת.נראהזהשקל,המיליוןאתנביאמאיפה

רצ"בומכובדת,רציניתתשובהלוניתןהאלה,המחירהצעות

הזההמחיראבלזה,אתלעשותשמחיםהיינוהמחיר,הצעות

זה.אתמאפשרלא

דבר.אותוכנ"ל, , 2

בבחינתהשאלותעלזרותבשפותלהשיבלעוליםאפשרותמתן

 . 2מספרנושאישראל.דיני

 .כנ"ל 2

כספית?עלותשלשאלהגםזה

עלות.שלענייןגםזהכן

כשאנחנורוצהאנימסודרת.כספיתהצעהבזהגםלנותן

העלותתשמע,לו-נסביראלינושפונהמכובדלשרעונים

שלנוהתקציבים .כזוהיאב'לסעיףהעלותכזו'היאא'לסעיף

 .מוגבלים

אגב.פתרוןנתנוגם

 . 3הלאה, :הנואפי
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 13.10.2015מיוםמרכזיועד

 :פרסיאלאורי

 :הנואפי

 :פרסיאלאורי

 :הנואפי

 :פרסיאלאורי

שאער:מטאנס

 :הנואפי

 :פרסיאלאורי

 :הנואפי

שאער:מטאנס

 :הנואפי

 :פרסיאלאורי

 :הנואפי

שאער:מטאנס

אתרקגוביםאנחנולפתרון,איתםהגענוהתרגוםבענייןאגב

אומרתזאתבפועל.האגרהעלותאתולאבלבדהתרגוםעלות

 . 700ולא 200גוביםשקלים 200הואהתרגוםאם

לפניהבאהשלישיבהאית,ןלהתקדםרוצהאנינסכם.בואאז

החלטהמאשריםשאנחנו

מכתב.להכין

העלויותעלשמלמדתשובהמכתבשלטיוטהכברלנותהיה

זה?עםבעיהישבאנגלית,הכנהקורס 3- .דברכלשל

 .הקורסיםעלאחראיםלאאנחנוזה

יקר.לאגםזה

ניתןבואואזזה.אתלעשותאפשרזה?אתלעשותאפשראז

לשכהמבחינותפטור , 4סעיףהלאה,חיובית.תשובהלו

ותקשנותשלושעבורדיןלעורכי

אפשר.איחקיקה.תיקוןדורשזה

חקיקה?תיקוןשזהלהגי,דמה

לאזההזה,בענייןגם

אותולשלוחלאחקיקה.תיקוןרקלאאבל

ברור.לא,

שצריך.המינימוםשזהלהגידגםאלא

בסמכותנו.לאשזהתגידמה,יודעאתה
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 13.10.2015מיוםמרכזיועד

 :פרסיאלאורי

 :יונסאבומוחמד

שאער:מטאנס

 :פרסיאלאורי

שאער:מטאנס

 :הנואפי

 :ראשפיליאור

 :כרוזהיורם

 :ראשפיליאור

 :כרוזהיורם

 :הנואפי

 :פרסיאלאורי

 :הנואפי

 :חכםיוסי

 :הנואפי

 :חכםיוסי

יעבירושלארקחקיקה,תיקוןודורשבסמכותנואינושהנושא

ועדהישכיחקיקה.לתיקוןזהאת

 .בסמכותנולאחקיקהתיקוןדורשהדבר

עמדה.נביעוכשיבוא

 .עמדהנביעאז

נכון?הרי,אותולהרגיזרוצהלאאתה

אפשרמההסמכה.במבחנילהכרהברורותפרוצדורות 5-

לעשות?

לעשות.אפשרזה

קבוע.מסלוללגבשאפשרזה

 .לדעתילהסכיםאפשר 7ו- 6 , 5 ,אפי

בטוח.לא 7

חיובית?תשובהלתתיכולאתה 5אז

כן.

לעזור?לאלמה , 6טיוטה.תכין

אתההמקצוע.ייחודשזהמהותיים,הכיהנושאיםאחדזה 5

המקצוע.גבולבהשגתנלחםאתההמקצוע,בהצפתנלחם

לן?ישחדשיםעוליםכמה

מהליתגידאומרהואבפרוצדורה?כותבהואמהיודעאתה
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 13.10.2015מיוםמרכזיועד

דיןעורכידין,עורכילאהםאםגםלעשותיכוליםדיןעורכי

מהאוקי?כשקוראים,זהתקרא.אומר,שהואמהזהמחו"ל.

הניסיוןבחו"לאומרהואבפרוצדורות,שםשכתוב

נלחמיםאנחנוהמקצוע,בהצפתנלחמיםאנחנותשמע,לא,

בזה.

 :הנואפי

שאער:מטאנס

 :פרסיאלאורי

 :הנואפי

 :חכםיוסי

 :הנואפי

 :אברהמוביץרועי

 :כרוזהיורם

 :הנואפי

 :פרסיאלאורי

 :ראשפיליאור

עםהכרהומבקשיםבשנהבאיםמחו"לדיןעורכיכמהשאלה,

יש?כאלהכמהרישיון?

מבין.לאאניזהאתצריכיםהםמה

 .בודדיםעשרותכמה

מחו"ל,שמגיעיםאלהוגםהמקצוע.הצפתעםנרגיעבואואז

יכולאתהעבודה,לןגונביםממשלאהרוסיםאוהצרפתים

רגוע.להיות

עברית.יודעיםרקהםאלי,אותםקולטאני

שלןהלקוחותכן.כלאותןלהטרידצריכיםשהםלינראהלא

 .דעתןתנוח .אליהםירוצולא

עלייה.ומעודדיםקליטהמעודדיםאנחנורוצה,אתהמה

שעוסקמיתהיהשלןהבעיהקליטה.מעודדלאזהאפי,

הבעיה.לןתתחילואזירושליםבמזרחהרשותבשטחי

הבנתי.לאחדשים?עוליםהםמה,

ולגבשהנושאאתלבחוןהתמחותלועזתעברשהנושאלונשיב

המלצות.

 5ב-הבעיהמהגדול,מסןעדייןשאיןלמרותמבין,לאאני

פעם?עוד
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 13.10.2015מיוםמרכזיועד

 :חכםיוסי

 :ראשפיליאור

 :אלפרסיאורי

 :חכםיוסי

 :ראשפיליאור

 :פרסיאלאורי

דובר:

 :פרסיאלאורי

שאער:מטאנס

 :כרוזהיורם

 :הנואפי

שאער:מטאנס

מאודהתייחסותשמצריכותפרוצדורותעלכאןמדברהוא , 5

מסוימותבארצותאומר?מהפורןלבנתד 11פספשוטה.לא

הסמכהללאגםמוגבליםמשפטייםלעיסוקיםאפשרותישנה

אסור.ומהמותרמהליתגידבואאומרהואדין.לעריכת

במשפטיםתוארלןישאם

בצרפת.היאהבעיהעיקרלא,

דברים.מיניכללןוישפרה-ליגלים

כתב.שהואמהלאזהאבל

עיקרנוטריונים'שהםדיןעורכיישבצרפתבצרפת.היאעיקר

בצרפת.זההבעיה

לושישאדםלןיבואאבל

למרותהזה,במקרההבעיהבעיקרצרפתים.זהשפנהמי

הכלליםלפישםצרפת.לגביהיאכללי,סעיףעשהשהוא

שםנוטריונים .במשפטיםבוגרשהיהבמימכיריםאנחנו

לפטור.בעצםבהםגםשנכיררוציםוהםשונה.הואהתהליך

 .מוגזםזה

רוצה.שהואמהזהאבל

לבוארוצהלאאנישמסבירה.הגונהתשובהתנסחרגע,אז

איוםנראהזהלא.לא,לא,לולהגידאלינושפונהמכובדלשר

ונורא.

העניין.נגמראפשר,איבחוקבחוק.הכלאתתתלהאפי,
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 13.10.2015מיוםמרכזיועד

 :הנואפי

 :כרוזהיורם

 :פרסיאלאורי

 :הנואפי

שאער:מטאנס

 :הנואפי

 :פרסיאלאורי

 :חכםיוסי

 :פרסיאלאורי

 :ראשפיליאור

 :הנואפי

 :ראשפיליאור

תשובהניתןכזה,דברנעשהבואופרודוקטיבי.רעיוןלייש

דןהמרכזיהועדמשותף.צוותלהקיםמציעיםשאנחנו

והקליטההעלייהמשרדנציגיעםלשבתשישמחוהחליט

עבודהישיבתלקיים

המשפטים.ומשרד

 .להםמחכהאניב.כתוזה

גםנמציאאנחנוהזאתלישיבהמשותפת.עבודהישיבתלקיים

ונקבלהאלהוהדבריםהתרגומיםהבקשותכלשלהעלויותאת

והמימון.העלויותבענייןכוללמשותפתהחלטה

להתחייב?צריךלמה

כלעםונבואביתשיעורינכיןלעצמנואנחנואומראנילא,

 .הרלוונטיהחומר

האלה,הפניותבעקבותבקשהלהםשלחתיאנישנהחצילפני

הדיןעורכילשכתביןמשרדיתביןועדהלהקיםלפני'עוד

להם.ממתיניםאנחנולהם.מחכהאניהקליטה.למשרד

משותפתועדהטובהכי

זהאתיקימושהםאמרוהם

לתתתשובותלנוישבהתחלה,לדעתיחכםהכיהיהשעניתמה

תשובות.תןלמה,מהדברים,ניכרחלקעל

הטיוטהאתתכיןככה,נעשהבואאזאוקי,

אדםלבןישאםמבין,לאאניעכשיועד , 5למהמביןלאאני

בזה?הבעיהמהכאן,שכתובמהזהבמשפטים,תואר
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 :כרוזהיורם

 :נוהאפי

 :חכםיוסי

 :כרוזהיורם

 :ראשפיליאור

 :כרוזהיורם

 :ראשפיליאור

 :קינןאורי

 :כרוזהיורם

 :קינןאורי

 :כרוזהיורם

 :ראשפיליאור

 :כרוזהיורם

 .בתוארלאשיכירורוציםהםכי

יכירו?במהאז

פרה-ליגל.לאזה

יכולהואבמדינהכעו"דשנים 5שעסקעו"דשבאשברגע

רוציםהםהסמכה.מבחינותפטוראומהתמחותפטורלבקש

סמיעבודהועשומשפטיתוארלהםשישבאנשיםשתכיר

פעיליםדיןכעורכיבחו"לדיןעורכילהיותבלימשפטית

 .בחו"ל

הואאבללא.אזלאאםהפרוצדורות,אתתיתןאומרהואאז

ברורה.בצורההפרוצדורותאתתכתוברקלןאומר

הבעיה.אתיודעיםהםאבל

אתליתןלןאומרהואמבקש.שהםמהלאזהאבל

לעשות.הפרוצדורה

 .צודקליאור

פשוטה.היאהפרוצדורהאבל

ממנו.נדרשמהלהביןרוצההכלבסךהואצודק,ליאוראבל

 .יודעיםהםאבל

שכתוב.מהזהאבל

אםלוואומריםאדםבןלפהבאקורה,מהתראהליאור,אבל

דיןכעורןעסקתולאהדיןעורכיבלשכתחברהייתלאאתה

צריכיםלאהםבצרפתהנה,אומריםב,ןמכיריםלאאנחנו

יכוליםלאשהםיודעיםהםכיהדיןעורכילשכתחברילהיות
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הדין.עורכילשכתחברילאהםאםהזה,הפטוראתלקבל

 :חכםיוסי

 :אברהמוביץרועי

 :ראשפיליאור

 :הנואפי

 :ראשפיליאור

 :הנואפי

 :ראשפיליאור

 :הנואפי

להבהיר.ליתנושנית,

משרדעםיחדמשותפתהקמהשללבקשההחלטהישאם

ניתןבואהלשכה,ונציגיהמשפטיםומשרדוהקליטההעלייה

עכשיוצריכיםאנחנומהמסודרת.בצורהאלינושיבואולהם

לעשות

לאאתהרציני.סופרשרזההזההשרשר.סתםלאזהרועי,

סתם.כזהלשרמתייחס

חברהואהדין,עורכילשכתשלחברהואהזההשררבותיי,

מכבדאניעניינית.תשובהלוניתןלאשאנחנוסיבהאיןשלנו,

מאוד.אותו

הקואליציה.יו"רהיההוא

כאלהחוקבהצעותעזרהוצריכיםלכנסתבאיםכשאנחנו

שאפשרבמהרוצהאנילכןאלינו.קשובתמידהואואחרות

הבאהשלישיבהנסכםבואולקראתם.לבואלקראתםלבוא

הערכותכוללתשובה,שלטיוטהכברלנומכיןאתהאורי

לאשאנחנוסכומיםזהאםתרגומים,עולהכמהכספיות

הצעות 3הנהלו,להראותנוכללפחותבהםלעמודמסוגלים

מחיר.

שנשמח.בטח 7ו- 6אפי,

הנה,להראות,כברלהסכיםבהחלטאפשרמהדבריםוחלק

תשובהמסודר,מכתבנוציאבואואזלהתקדם.אפשרזהכבר

נתקדםאוקי,הבאה.לישיבההטיוטהאתתכיןרשמית.

הלאה.
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החלטה

 .מכתבטיוטתהבאההמרכזיהועדלישיבתיביאאלפרסיאוריכיהוחלט

מנהלייםמצעריםבענייויונסאבוהודעחברפניית

שלן?הנושאאתלהעלותרוצהאתהיונס'אבוהבא,הנושא :נוהאפי

מעצריםבענייויונסאבוד 11עושלהפנייה , 8מספרנושא

 .מנהליים

 :יונסאבומוחמד

 :נוהאפי

 :יונסאבומוחמד

 :נוהאפי

דין,עורכימנהלי,מעצרזהמהיודעיםכולנוחבר'ה,

לאחרונההכללים.ולפימתבצעהואמהסמןעלמשפטנים

לפןגםלהיכנסרוצהלאאניתאוצה.איזושהיקיבלהנושא

אבלהפוליטי

פוליטיים.דיוניםבלילא,

משפטית.מבחינהורקאן

 .משפטיפןורקאן

דרקוניקצתהואכאמצעיבכללמנהלישמעצרחושבאני :יונסאבומוחמד

ראיות,לולהציגמבליאדםעוצריםמעמידים,הלאחלוטין.ל

מבלימודיעיני,חומרסמןעלשופט,בפניאותולהביאמבלי

שמועברהמודיעיניהחומרבתוכןוהמודיעיניבחומרלזלזל

 .המנהליהמעצרעלשמחליטגוףל

ובכלהמידהעליתרבשימושלהיותמתחילהזההאמצעי

מתוקנת,שבמדינהחושבלאאניהמתרס.שלהצדדיםמשני

טובהיההזההאמצעיאוליעדיין, 21ה-ובמאהמדינתנו

ישהיוםאבלהמדינהשלהראשונותהקמתהשנותבתחילת

מעניק,שהחוקאפשרותשיאחרים.אמצעיםהרבהכןכל

אותםלתחקראותם,לחקוראנשים,לעצורחוקקהשהכנסת

פעםמדיהמעצריםחוקגםשופט.בפניאותםלהביאוכדומה,

זההזהבאמצעיולהשתמשלהמשיךוכדומה.אותומתקנים

בואאבלבושהשהואלהגידאוזהאתלהגדיררוצהלאאני

שבחריגים.שבחריגיםגיםיחרםיבמקרנקרא
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להציע?רציתמה :נוהאפי

 :יונסאבומוחמד

 :כהורועי

 :נוהאפי

 :קינואורי

 :נוהאפי

 :קינואורי

איזושהייביעעמדה,איזושהייאמרהמרכזישהועדמציעאני

ורק.אןמשפטית,מבחינההזההאמצעיעלעמדה

פורומיםממניםאנחנועכשיוהספציפי.לפורוםזהאתנפנה

מקצועיים.

מבחינהרקמדבריםאנחנורבותיי.אח,דאחדבבקשה,

כלילכאורהזהפוליטיות.לסוגיותלהיכנסלאמשפטית.

מפהאותומפעיליםנכוןאותןמביןאנישאםמשפטי

בבקשה.אורי,משם.אותוומפעילים

אמרתאתהיונסאבוועו"דהזהבתחוםמתעסקאניכלקודם

משמעותהרבהלהםשישמאודהגיונייםיפים,בהחלטדברים

צריךדעתישלעניותבנושאשמדוברמכיווןאבל,משפטית.גם

שהועדלפנימקצועיתבדיקהאיזושהיכלקודםלעבור

אנידעת,גילויאיזשהואוחוו"דאיזושהימוציאהמרכזי

פורומים'שנישללבדיקהזהאתשנעבירברשותןאולימציע

עורכילשכתשלהחוקתיהפורוםושלהפליליהפורוםשל

האלהבנושאיםלדוןשנוכלכדיחוקתי,הליןגםהדין,זה

בלב.דמקצועיתברמה

תיכף.הפליליהפורוםכיו"רממונהלהיותהולןאתהאורי

הפורוםשלהקרובהבישיבהכברזהאתנעלהאנחנומוחמד

גםאנישלאחריה.הישיבהאלאהקרובהלאהישיבההפלילי,

נשמעהזה,בנושאנדוןאנחנוהזאת.לישיבהאותןאזמין

לשכתשמוציאהלעמדהמשמעותישכירציניות,דעתחוות

אונצביעשאנחנושלפנימציעאניכזהובנושאהדין.עורכי

התייחסותאיזושנקבלחשובעמדה,נייראיזהנוציא

להסכיםשתוכלחושבאניהאלה.הגופיםשנישלמקצועית

אומרשאתההדבריםקבלתתוךבהחלטוזההזה,בנושאאיתי
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ראש.בכובד

 :יונסאבומוחמד

 :קינןאורי

 :יונסאבומוחמד

 :קינןאורי

 :יונסאבומוחמד

 :קינןאורי

 :נוהאפי

 :יונסאבומוחמד

 :אברהמוביצרועי

 :נטוביציצחק

 :אברהמוביצרועי

יותרזהאתלעשותרוציםאתםאםהזומהבחינהבעיהליאין

מעמיק.

ומקצועי.מהוקצעככהיותריהיהשזהכן,

כמעטבישיבההנושאאתכשהעליתיאפילוראיתיכי

כזאתעמדהלןהייתה whatsappב-הראשונה

נכון.

דעתחוותשצריך

אומררקאניא-פריורית,שלןלדבריםמתנגדלאלגמריאני

בגילוישיוצאיםלפניוחוקתיתמקצועיתאותםנבדוקבוא

רשמית.ובעמדהדעת

מבקשהמרכזיהועדככה,נסכםבואאזרגע,

העינייםאתלעצוםלנואסורמרכזיכועדשאנחנושחשובמה

פהישבחול.הראשאתלטמוןהביטויעלשסליחהאוולדלג

הכיוונים.משניחשובמאודמשהואיזה

שמעשיתחושבשאניאגב,הערתלהעיררוצהברשותןאני

שלנו'הזמןלאזההזאתרגישהכןהכלבתקופהעכשיודווקא

עודולומר .כזהבנושאעמדהולהביעלבואהכבו,דכלעם

ולפעמיםעליוןשיקולזההבטחוןשיקוליבנושא,אחתמילה

נתןכברהעליוןשביהמ"שהזההכלי

מתוקנת.מדינהלאאנחנולצערי

נכון.זה
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 :נטוביץיצחק

 :הנואפי

 :חכםיוסי

 :נוקיאורי

 :חכםיוסי

 :הנואפי

 :חכםיוסי

 :וינברגשלומי

 :הנואפי

שאער:מטאנס

 :הנואפי

כאן.שקורהמהקורהלאבעולםמדינהבשום

מקצועיענייןיהיהזהשבאמתוכדיאופטימייםנהיהבואואז

פוליטית.נגיעהשוםללאבלבדמשפטי

יוםשלבסופונובעתהיאנטו,משפטיתלאשהיאסוגיהזו

משתניםמאודמהרבה

דברים.מהרבהנובעתהיא

דברים.מאודמהרבה

ואופן.פניםבשוםבפוליטיקה,לגעתצריכיםלאאנחנו

הכנסת.אתמחליפיםלאאנחנו

וחשובהמעניינתפנייהשהיאמוחמ,דשלשבפנייהחושבאני

היוםועדשלןאחתמאמירהמסתייגרקאניבזה,ספקואין

ישראליםאזרחיםכנגדזהבאמצעיהרשויותהשתמשו

שבשגרה,כענייןבוהשתמשוהםפלסטיניםנגדאולםבמשורה

בפורוםאבלמחלוקתלהיותשיכולהחושבאניהזהבעניין

בזה.ידונוהפלילי

מקצועאנשיכולנולאשאנחנוכיווןככה,נעשהבואואז

הפלילימהפורוםמבקשיםאנחנווהמנהליהפליליבתחום

אתשמסבירעמדהנייר,ד 11חוולנושיצרווהחוקתiימנהלי,

וחוקתית.משפטיתמבחינההנושא

שלהעמדהאתלשמועלהוסיףאחר,משהומציעאני

 .עניינימשהושיהיהכדיהפרקליטות,

מקימיםגםאנחנותראו,עכשיוצודק.אתהמשהו?יודעאתה

פרקליטות.ועדתהפליליהפורוםבתוך
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שאער:מטאנס

 :נוהאפי

שאער:מטאנס

 :נוהאפי

 :חכםיוסי

 :קונןאורי

 :וינברגשלומי

 :נוהאפי

במדיניותלהשתמשלהםשנוחאלהשלנציגיםאוסליחה,

אותם.נשמעבואוהזו.

מהפורוםמבקשיםאנחנושכאשרמבקשאניאורי,רגע,אז

פרקליטותועדתשלהתייחסותתכלולהיאהתייחסותהפלילי

סנגוריה.שםישסנגוריה,ועדתוגםהפליליהפורוםבתוך

שיניים.יותרעםמשהויצאואז

לנויתנוהםשגםהמחוזיהסנגוראוסנגוריתועדתיו"ר

הזוויות.מכלזהאתלראותנוכלבאמתאנחנוואזהתייחסות

מעצריםלאאוכןהשאלהכיפרקטית.בראייתזהאתשותלע

פגיעהלמזעראפשראיןאבלרציניתלאהיאמנהליים

אותהשמייצגיםהדיועורכיעללהקלאפשראיןבזכויות,

קיימותדרכיםשהןדרכיםמיניכליש

מהפרקטיקה.הרבהגםבזהעוסקאורי

לגבשהפלילימהפורוםמבקשהמרכזיהועדנסכם,בואואז

גםהפרקליטות,שלגםהתייחסותבתוכןשיכלולעמדהנייר

כאשרמשפטית,המקצועיתברמההזולסוגיההסנגוריהשל

 .יזהמרכבועזלדיוןורזיחזהמסודרתך 11חוןעמדה,תהית

הלאה.כן.אחד?פהמוסכם

הצבעה

אחדפה

החלטה

שיכלולעמדהניירלגבשהפלילימהפורוםמבקשהמרכזיהועדכיהוחלטאחדפה

מסודרתד"חווכשתהיה .זולסוגיהוהסנגוריההפרקליטותשלהתייחסותבתוכו

 .המרכזיברעדלדיוןיחזורהנושא

 92ךותמ 85ודמע



86 

 13.10.2015מיוםמרכזיועד

בלשכהמשרהנושאישיפויבענייושפיראליאורעו"דפניית

 :נוהאפי

 :כהורועי

 :נוהאפי

 :כהורועי

 :נוהאפי

 :ראשפיליאור

 :נוהאפי

 :ראשפיליאור

 :נוהאפי

 :ראשפיליאור

 :נוהאפי

 :כהורועי

 :ראשפיליאור

 :אברהמוביץרועי

דיוןבולקייםרוציםאנחנואםהשאלה . 6מספרנושאליאור'

הזה.בענייועמדהנייראיזשהולנוהגשתשאתהבלי

משרה?נושאשלשיפויבכללהיוםיש

להבין.מנסהאנימכוון?ליאורלאן

עכשיומרכזיכרעדשאנחנולפני

 .לליאורתקשיבובבקשה.ליאור?מכווןאתהלאן

אושר.וזההקודםהמרכזיבועזנדוןהנושאאגב,

מופיע.היהזההמרכזיהועדשליוםסדרשבכלזוכראני

דברשלבסופואבל

אושר?מה

שלוסמנכ"ליםהלשכהמנכ"להמרכזי'הועדשחבריאושר

הלשכה.ידיעלשיפוייקבלוהלשכה

מה?שלשיפוי

שיפוי.ביטוחעשותל

לא.

חבות.נושאביטוח
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 :נוהאפי

לישיבה}(הפרעה

 :נוהאפי

מהדוגמהלכםאתןאניהמחוזי,שברעדלכםלספריכולאני

 .המחוזיבועדעשינו

הבאה.בישיבהבזהנדוןזמןאילוציעקבחברים

מינוייםו

 :נוהאפי

 :וינברגשלומי

 :חכםיוסי

 :וינברגשלומי

 :נוהאפי

 :דוברים

 :נוהאפי

 :ראשפיליאור

 :נוהאפי

שאער:מטאנס

 :נוהאפי

מינוייםהםהאלההמינויים .המינוייםבפניכםנמצאים

הבאה.בישיבההשלמותעודיהיוהמקצועיות.לרעדות

שכרשלהדירקטוריוניםאתגםנביאאנחנוהבאהבישיבה

המדרשה.ושלמצווה

יוסיאתמציעאניהאזרחיבקודקסלהשלמה.קטנההצעהרק

חכם.

רוצה.לאאני

 .עצמיאתמציעאניאז

המינויים?אתלאשראפשררבותיי,

כן.

אחד.פהאושרו

לא.לא,

קדימה.אזהערות?יש

הבאה.לישיבהזהאתתשאיר

לעבוד.להתחיליכולותלאהועדותמאשרלאאתהאםתראה,

השלמותלהביאנוכלהבאהבישיבהרבותיי,שאלה?איזויש
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ותיקונים.ותוספות

 :תמירדורון

 :נוהאפי

 :תמירדורון

 .שלנוהועדות 4כולל ,אפי

בהמשך.ותוספותהשלמותיהיואחד.פהאושרסוכם,אזכן.

 .ירושליםכולל

הצבעה

אחדפה

החלטה

 .בהמשךותוספותהשלמותיהיוכיהוסכם .המינוייםאתלאשרהוחלטאחדפה

נעולה******הישיבה
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החלטותסיכום

13.10ביוםשהתקיימהמישיבה .201S 

יפו-באביבתלהפרקליטבבית

מאמניםההתמחות-ודעתהמלצותו

החלטה

 .המאמניםרשימתאתלאשרהוחלטאחדפה

הלשכהלכללי 1Sכללביישוםהטיפולהסדרת lS.8.1-מיום SOהתמחותועדתפרוטוקולמתוך

אנולמועצה.נעבירולפיכךהענייןלצורךחקיקהבתיקוןצורךישההתמחות:ודעתהמלצת

 .להארכהאפשרותעםשנהשללתקופהזמניבאופןהבקשהאתנאשר

החלטה

ההתמחות-לכללי 1Sכללביישוםהטיפולהסדרתנוהלאתלאשרהוחלטאחדפה

 .מאמןידיעלהתמחותהפסקת

המעונייניםפעילדיןלעורךקריטריוניםהצתע lS.26.2-מיום S3התמחותועדתפרוטוקלומתוך

-1961התשכ'א'הדין,עורכילשכתלחוק 40סעיףלפילבוחןלהתמנות

החלטה

למפלגהזיקהאוחברותבענייןלהסתייגותבכפוףהכלליםאתלאשרהוחלטאחדפה

עלשאושרוהכלליםפיעלהרשומיםהבוחנים 600ל-מיוןלעשותהוסכם .פוליטית

 .בוחניםשלנוספתמתאימהרשימהלגבשיהיהשאפשרמנת

 Sכלללפילהכרהבקשהירושלים-בנק lS.23.7-מיום 61התמחותועדתפרוטוקולמתוך

צריך .חץומיקורדיןעורכילאשרניתןלאהבקשה,אתלאשרניתןלא :ההתמחותעודתהמלצת

שלהמשפטיתהמחלקהבמחלקה.יתזפישעובדיםדיןעורכישלושהעםפיזיתמחלקהשתהיה

שלשכיריםשהיומתמחיםלעבודיכוליםהמשפטיתובמחלקה , Sכלללענייןאושרההבנק

הבנק.
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החלטה

 .הבקשהאתלאשרניתןלאלפיהההתמחותועדתהמלצתלאשרהוחלטאחדפה

 201Sנובמברמועדההתמחותלבחינותלגשתלאישורבקשה

אכן,נקלעה.אליההסיטואציהואתהמבקשתשלמצבהאתהבנוההתמחות:ודעתהמלצת

שהחוקעקא,דאאחרת.פועלתהייתההתוצאהאתיודעתהייתהואםטעותעשתההמבקשת

אםגםמלסייע.ידינווקצרההתמחותימי 9להחסריםחודשים, 12תהיהההתמחותכיקובע

כימילמאמןמאמןביןשהיוההפסקהימיבשבעתלהכירשניתןבטענתהמתחשביםהיינו

התמחותימילהחסריםעדייוהזוהמעניינתבדרךגםהתמחות.ימי 2להחסריםעדייו ,חופשה

לבקשתה.להיעתרניתןלאכן,לעאשרההתמחות.לבחינותלגשתזכאיתשתהיהמנתעל

החלטה

 .הבקשהאתלאשרולאההתמחותועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

התמחותתחילתלאישורקשה

לאשרהיאהמלצתנוהתנאי,תקופתתוםבחישובשנפלההטעותלאור :ההתמחותועדתהמלצת

כחברלהתקבללונאשרההתמחותתקופתובסוףהסתמכותללאהתמחותלהתחיללמבקש

נוספת.הסתבכותלותהיהאםאלא ,בלשכה

החלטה

בתוםבקשתואתלהעלותיוכלהמבקש .התמחותתחילתלאשרשלאהוחלטאחדפה

 .העבירההתיישנותתקופת

התמחותבתקופתלהכרהבקשה

מקוםפעמייםעברנכונים,לאבמהלכיםוהשתבששיבשהמבקש :ההתמחותועדתהמלצת

שלארקלאהמאמן .מתמחהלאמןהיתרלמאמןשאיןהתמחותלמקוםעברהמבקש .התמחות

הייתהלאזושעובדהאףעללאמןמוסמךשהואבמסמךכתבאףהואלאמןשלובבקשהטיפל

זקוקהזושהמלצהנכון . lS.30.6ביוםהמחזוח 11עחיוביתהמלצהניתנהיוםשלבסופונכונה.

מיוםהיינוהמחזו-תיתוכרשההתמחותרבזמןמזהנהוגאך ,המרכזיהועודלאישור

30.6.lS , המתמחהאתהעסיק 11מעומבקשיםאנומאושרת.ההתמחותהזוממעוד
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ברשלנותו.אףנצורההבעיהכיההתמחותתקופתלתוםעד

החלטה

 • 19.3.15מ-ההתמחותתקופתאתלאשרהוחלטאחדפה

בלשכהכחברולהתקבלההתמחותלבחינותגשתמשלבקשתו

הארציתהאתיקהודעתשללבדיקתהכתלונהיועברהמקרהבהסכמה :ההתמחותועדתהמלצת

תוגשאםכלולבעניינו,להכרעהעדלהיבחןיוכללאהמבקשהדברים.יתבהרוושם ,הלשכהשל

תדוןהאתיקהעודתכיממליציםאנולהכריע.וסמכותכליםאיןלנוהדין.פסקלמתןדעקובלנה

 .בהליךבהקדם

החלטה

שלבעניינוהמשמעתייםכשההליכיםהמרכזילועדיחזורשהתיקהוחלטאחדפה

 .חלוטיםלהיותיהפכוהמבקש

בלשכהכחברולהתקבלההתמחותלבחינותלגשתקשה

המפקחשדו"חלמסקנההגענווהמתמחההמאמןאתששמענולאחר :ההתמחותעודתהמלצת

לאורובמיוחדנוסףעו"דשלפיקוחותחתהתמחותותקופתאתלאשרמקוםואיןמדויק

ישכןכמו .כמאמןלושמשלהמשיךראויהואאיןכילמסקנההגענוהמאמןשלהרפואימצבו

הנוטריונים.עלהממונהלידיעתהמקרהאתלהעביר

החלטה

חודשי-4להשליםעליו ,הקרובהלבחינהלגשתיוכללאהמבקשכיהוחלטאחדפה

 .התמחות

אחה"צבשעותלפועלהצואהרשמיאצלהתמחות

החלטה

 .הבאבשבועבהייששתקיים ,הארציתהמועצהלדיוןיועברהנושאכיהוחלטאחדפה

אבזחה'כ'הקליטה,שרפנייתהדין-עריכתבתחוםחזוריםותושביםעוליםברישויהקלות

 1.7.2015מיוםאלקין
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 .מכתבטיוטתהבאההמרכזיהועדלישיבתיביאאלפרסיאוריכיהוחלט

מנהלייםמצעריםבענייויונסאבוהודעחברפניית

החלטה

שיכלולעמדהניירלגבשהפלילימהפורוםמבקשהמרכזיהועדכיהוחלטאחדפה

מסודרתחוו"דכשתהיה .זולסוגיהוהסנגוריההפרקליטותשלהתייחסותבתוכו

 .המרכזיברעדלדיוןיחזורהנושא

מינוייםו

החלטה

 .בהמשךותוספותהשלמותיהיוכיהוסכם .המינוייםאתלאשרהוחלטאחדפה

בע"מהקלטהשירותיאבניי"עותומללהוקלט

 0 3-612 7715 1טל ,ג 11ר 3 5סקיבוטינ 1ז 1רח

Avni.recordings@gmail.com 
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