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 13.12.2016מיוםמרכזיועד

פרוטוקול

13.12ביוםשהתקיימהמישיבה .2016 

התשע"זבכסלוי"ג

יפו-אביבבתלהפרקליטבבית

הלשכה.ראש-נרהאפריםהשתתפו:

 :המרכזיהועדחברי

 :נעדרו

 :מנגנון

 :מוזמנים

יצחקכהך,רועיטייב,משהאברהמוביץ,רועיקינן,אורי

וינברג,שלומיעם,בראהודמוצקי,קלמפררחוהנטוביץ,

ליאורשאער,מטאנסרוזן,הילהעואודה,נידאלסער,אורית

רא.שפי

 .עינינעמי ,נעאמנהמוחמד Iחכםיוסף

ברגל,ג'יבוסקילה,דניתפדלוך-פל,דאיריתאלפרסי,אורי

יונה.קלייודקלהקופייקיך,דיאמנטהאנדריא

גיל.פניאליעזרחלאילה,ואאלבלום,דנה

 :היוםסדרעל

התמחות:ועדתהמלצות . 1

מאמנים *

נוספתעבודה *

 . 6.10.16מיום 16מס'התמחותועדתפרוטוקול *

 . 17.11.16מיום 17מס'התמחותועדתפרוטוקול *

 17.11.16 •מיום 7מס'ממונהועדתפרוטוקול *

לשכתכלליהצעתובנושאהלשכהועדותתפקודבנושאטייבמשהעו"דפניית . 11

 •-2016התשע"ותצהירים),עלחתימה(אימותהדיןעורכי

סביר.בזמןעבודהראיוןאחרילעו"דמענהמתן-טייבמשהעו"דפניית . 14

 .)ג(ב 11סעיףלפיהיתרלקבלתעו"דבקשת-אתיקהועדתמזכר . 24

zs . תאונותלנפגעיהפיצוייםבחוקדיןעורכיטרחתשכרעלההגבלותלביטולבקשה

דרכים.

Z6 . בחיסיוןהפוגעתבהחלטההלשכהלהתערבותבקשה-מויאליניבעו"דפניית
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דין.פסקעלדיווח- 16--28509-04עת"מ . 32

קבלות.ללאהוצאותגביית-אתיקהועדתמזכר .-34

לעתירה.ירושליםעירייתהצטרפותבקשת . 35
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פרוטוקול

 :נוהאפי

 :קונןאורי

 :מרצקוחוה

 :נוהאפי

 :מרצקוחוה

 :נוהאפי

ישהישיבה.אתפותחאנילכולם.טוביםצהריםאחרחברים,

משוםדחופיםמאודמהנושאיםחלקעמוסה,ישיבהלנו

לגביהחלטותלקבלוצריךההסמכהטקסאתיששמחר

להתמחות.נעבוראנחנותכףלא.אושיוסמכומתמחים

חמישיביוםלןישהולדת,ליוםטובמזללןלהגידרציתיאני

 . 120עדטוב,במזלאותןמכבדיםאנחנוהולדת.יום

מחוזועדחבריבשםלהגידרוצהאנימתחילשאתהלפני

דדי.עםיחדאתמולבחיפהביקרשאפיחיפה

הצוות.וכל

שזוחושבתאניחיפה.מחוזבועזהיוהםהלשכהצוותוכל

ספגההעירחשובה,מאודמחווהעבודהלישיבתמעברחיתה

הלשכהוצוותהלשכהראששלוהנוכחותקלהלאמכה

יישרתודה,ממעודדת.יותרחיתהבחיפההדיןעורכיבלשכת

כוח.

חברים.תודה

עובדתהיוםשהלשכהכיווןאמרה,שחוהלמהבהקשר

לפחותשצריךהחלטנואנחנובהרמוניה,בסנכרון,בתיאום,

תכניתאתלהציגמחוז,כלשלועדולפגושלבקרבשנהפעם

לשמועמאושר,שהתקציבלאחרהלשכהשלהשנתיתהעבודה

אנחנושאלות.הערות,פידבקים,מהמחוזות,חוזרהיזון

היינושלשוםמהעשייה.חלקשהםשויירגשכולםרוצים

החברים,כלאתדני,אתאורית,אתשםפגשנודרום,במחוז

בשאראהבבשבועמבקריםואנחנופה,יבחהיינוואתמול

שנעשהומההעבודהתכניתכללעסקירהלהםלתתהמחוזות,

הבאה.בשנהלעשותמתכווניםשאנחנוומההיוםעד

דרשוביץאלןדו"עפנייתו

 92ךתמו 3דועמ
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ך 11עוידיעללנושהוגשהדחופהבקשהפהישהראשון,הנושא :הנואפי

הואאולמרט,אהודשלהדיןמעורכיאחדהואדרשוביץ,אלן

ענייןבאיזשהוהבנתיאותולפגושכדיבמיוחדלארץהגיע

לקוח,ך 11עושלחיסיוןכמובןישכילנו,פירטושלאדחוף

שצריךמסתבר .אישורשישלפניהכנסללונותניםלאאבל

להפגשרוצהלקוחשמייצגזרך 11שעוהמרכזיהועדשלאישור

פהנמצאתאישור.צריךאזבמאסרנמצאכשהואאיתו

מזכר,פהישבבקשה.הזההענייןאתרקתסביריאנדריאה,

במחשב.פהלכםשהופץבחומרנמצאזה

שירותלתתאישורזהלכניסה,אישורלאזהבעצםקופייקיו:דיאמנטאנדריאה

דיןעורכייש .במרשםרשוםשאינומיזר'ך 11עוידיעלמשפטי

 .זררישיוןבעלך 11עועלברמדופהאבלשרשומים'זרים

סעיףהוראותאףעלהדיןעורכילשכתלחוק ) 1 ( 98סעיףלפי

מחוץדיןבעריכתלעסוקרישיוןבעלשהואמירשאילחוק 20

שהועדממיאוהמרכזימתועדהיתרקיבלאםלישראל

זרדיןבענייןמשפטישירותלתתזהלענייןהסמיךהמרכזי

פעילותושמרכזובלבדזר,ך 11עואוך 11עושאינואףבישראל

והשירותלישראלמחוץהואדיןועריכתעיסוקובמסגרת

 .עיסוקוכדרךשלאבישראלניתןזרדיןבענייןהמשפטי

ך 11עוידיעלהוגשההבקשה .מבוקשבעצםשמכוחוהסעיףזה

ימיםכמהפהנמצאהואבעצםמבוקש,הואבשמו.אילוזשני

פגישהלקייםאותו,לפגושההיתראתמבקשהואבודדים.

הלפיזנמצא.אולמרטשאהודהיכןמעשיהו,בכלאבעצם

 .) 1 ( 98סעיף

שם?שיקוליםיששם?השיקוליםמה :נטוביץיצחק

בעלשמדובראחתפעםכאמורתנאים.מספרמונההסעיףקופייקיו:דיאמנטאנדריאה

פהמדוברמתקיים.שזהזרה,במדינהרישיוןבעלך 11עו

לפרטיחיסיוןישהבקשהעלכמובןהזר,הדיןשלבעניין

שלבנושאייעוץלתתשמבוקשאומרכןהואאבלפרטים

 .הבינלאומיבדיןמשפטיותסוגיות

 92מתוך 4עמוד
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במסגרתפעילותושמרכזבעצםשמדוברזהנוספיםתנאים

בבקשה,לכןהתייחסותאיןלישראל.מחוץהואעיסוקו

המשפטיוהשירותהוא,הפעילותשמרכזלהסיקאוליאפשר

כדרךשלאבישראלניתןזרדיןבענייו

לאשר.אפשרבסדר, :אברהמוביץרועי

אחדשהואכתובבבקשההתייחסות.בדיוקאיןלזהגםקופייקין:דיאמנטאנדריאה

דעתחוותנתןהוא ,בעבראולמרטאתשייצגהדיןמעורכי

 .שוניםבענייניםאותומייצגעדייוהואהעליון,המשפטלבית

התייחסות.לזהאין

כן?לפנישלועו"דהיההוא :נטוביץיצחק

כן.קופייקין:דיאמנטאנדריאה

אזאוקי,מניעה.רואהלאאנימניעה?רואיםאתםחברים, :נוהאפי

יכולהאתאנדריאהאחד.פהאושראחד?פהמאשריםאנחנו

תודה.אותם,עדכןל

הצבעה

אחדפה

החלטה

 .דרשוביץאלןעו"דשלבקשתואתלאשרהוחלטאחדפה

התמחותודעתהמלצותו

מאמניםו

הדחופיםבדבריםנתחילבןאןההתמחות.לנושאבריםען :נוהאפי

בהסמכה.שקשורים
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 :בלוםדנה

 :נוהאפי

נוספת.ועבודהמאמניםהטבלאות?אתאפשר

לא,כלשהן?הסתייגויותישאח,דמתמחהלאימוןהבקשות

אחד.פהאושר

הצבעה

אחדפה

החלטה

 .שהוצגוכפימתמחהלאמןהבקשותאתלאשרהוחלטאחדפה

נוספתעבודהו

 :נוהאפי

 :בלוםדנה

 :נוהאפי

 :בלוםדנה

 :נוהאפי

 :בלוםדנה

 :נוהאפי

 :בלוםדנה

 :סעראורית

 :בלוםדנה

כלשהן?הערותישנוספת.עבודה

למטה. 9עמוד

 .אישרתםלא 9עמוד

מסירותלפועל,הוצאההליכימבצעאושר,-,אל

חייםד 11עואצלמתמחההואלחייבים.ואזהרה

 .הגיוניהז

הקבועה.שלנוניותיהמדפיעלהז

מתבצעת.מתייודעלאשאתהבשעותעבודהשלסוגהז

לפועל.הוצאהקבלןמעיוהז

 ?לאשם,צייוהוא

כדאישלאסברההועדהאבלשבועיותשעות 9צייוהוא

אשר.ל

 92ךתמו 6דועמ
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שאער:מטאנס

 :סעראורית

 :נוהאפי

 :אברהמוביץרועי

 :חלאילהואאל

 :נוהאפי

שאער:מטאנס

 :נוהאפי

 :קינןאורי

 :נוהאפי

 :קינןאורי

 :נוהאפי

 :קינןאורי

 :נוהאפי

 :קינןאורי

 :נוהאפי

מתי.שיפרט

היאהשאלהאבלהשעותאתנתןהואפירט.הוא

 .מסיועץכמומתוו,ןכמוזה

עושה.הואמתייודעלאאתהזה,אתלאשריכוללאאתה

מהעיקול?יצאהואמתייודעהואלעיקולנכנסהואסליחה'

מטלטלין.תפיסתהליכיעיקול,הליכילבצעאדםבןשולחים

שיכנס.בערב

התמחות.שנהרקזההיוםההתמחות,אתשיעשהמטאנס,

לו?לתתלאהחליטוהאתיקה

זה.אתלאשרלאהחליטוההתמחות

סביר.זה

שלהם?בהחלטהשנתערבלמה

להתערב.צריכיםלאסבירההמתמחיםשלההחלטהעודכל

מתווכחיםעודאתםאזלאשרלאמחליטהואלעשריםאחד

איתן?

צריכיםאנחנודעת,בשיקולדעתשיקולמחליפיםלאאנחנו

הכל.זהלא,אוסבירהההחלטהאםלראותרק

כרגע.משנהלאאבלהזהבניתוחאיתןמסכיםלאאני

 92מתוך 7עמוד
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 :קינואורי

 :כהורועי

 :קינואורי

 :נוהאפי

 :סעראורית

 :נוהאפי

 :סעראורית

 :נוהאפי

 :סעראורית

 :אברהמוביץרועי

 :סעראורית

 :נוהאפי

הענייןבנסיבותסבירההיאאםלמה?

ממליצים.הםאצלם.לאאצל,ןהיאהסמכות

העניין.בנסיבותסבירההיאאם

מסירה,לעשותנגידיוצאאתהשגולשת.עבודהשלסוגזה

מפסיקאתהאחר,במקוםנמצאהואאותו,מאתרלאאתה

העיקולעיקול,לבצעבאאתהלמשרד?חזרהחוזרואתה

כמולאזהמשטרה.שללעזרהלקרואצריךאתהמסתב,ן

 7ה-נגמרותמוגדרות.שעות 7שלמשמרתלושישמלצר

נגמרתמודיעין,בעמדתשומראוהביתההולןהמלצרשעות

הביתה.הולןהמשמרת

שהיאשמעליו,זוביןאפי,הבדל,רואהלאאני

משעהא'שביוםשמציינתתחומיביןבמרכזהוראהעוזרת

-מרלביןעשרעדוחצישמונה

הבדל.יש

שנית.רגע.

אחרידקההסטודנטים .השיעורנגמרשיעור'מלמדתהיא

 .נשאריםלאהצלצול

 . 21 : 00עד 18 : 00מהשעה 1הו- 1ג ,'אמצייןהוא

מציין?הואאםמהאז

לציין.סתםיכוליםכולםאז

אובאוניברסיטהשמלמדתאחתשאותההיאהעבודההנחת

אתסיימההשיעור,מסתייםקצוב,זמןזהשיעורבמכללה

 92מתוך 8עמוד
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אבלשאלות.כמהאותהלשאולנשארואוליאזשלה.העבודה

אתולשלשעצמהאתלהכפילשיכולהעבודהשלסוגזהפה

להתחילבאשכשמישהוהנחהמנקודתיוצאיםואנחנועצמה.

זאתזה.אתיסייםלאשהואעדיעזובלאהואעיקוללעשות

העבודה.הנחת

 :מרצקיחוה

 :חלאילהואאל

 :נוהאפי

 :בלוםדנה

 :נוהאפי

 :בלוםדנה

 :נוהאפי

 :בלוםדנה

 :נוהאפי

הואאםליאכפתמה 18 : 00בשעהמתחילהואאםאבל

בלילה? 24 : 00ב-מסיים

מכסה.לוישבשעות.חורגהואאז

בואוכמדומני.שבועיותשעות 15שלחוה,מכסה,היוםיש

להסתכל?שצריךדנה,עו,דישנמשיך.

מטעםמורשהלפועלהוצאהקבלןלמטה,- 10עמוד

 .המשפטיםמשרד

דבר.אותוהז

רציונל.אותו

עוד?יש

הכל.זה ,לא

ההמלצותכוללאחדפהההמלצותאתמאשריםאנחנואז

אחד.פהאושרההתמחות.אתמאשרותאלש

הצבעה

אחדפה

החלטה

 .ההתמחותועדתהמלצותאתלאמץהוחלטאחדפה

 92ךותמ 9דועמ
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התמחותתחילתלאישורבקשה

 :נוהאפי

 :בלוםדנה

 .הדחופיםלמקריםנעבורבואו

 1111זההראשוןמקרים.ארבעהיששלי.המזכרעםיחד

 :נוהאפי

 :בלוםדנה

 :מרצקיחוה

 :בלוםדנה

 :נוהאפי

 :בלוםדנה

 :חלאילהואאל

 :בלוםדנה

 :חלאילהואאל

עלקצרהסקירהתניהמזכר,עלעברושלאאלהלטובת -
בטקסכברכחברלהתקבלבקשהזה-שלהמקרה

מהבבחינות.בהצלחהעמדההתמחות,אתסייםהוא .מחר

דיןפסקזהפנייה.חושבתאנילאפיהועברהבעצםזהשקרה

ישספאם.תביעתעלהתובע,היההואקטנות,תביעותשל

שלו.האמינותלגבילגביו,השופטשלבעצםאמירות

מה?אזבסדר'

לב,תוםחוסראמינות,היעדרהתנהגות,עלנוקבתביקורת

המשפט.ביתאתלהטעותניסיוןתוךהליןניהול

משפט?ביתאתלהטעותניסהאומרתזאתמה

שהואפרסומותספאם,עלבעצםהמסמכיםאתהגישהוא

 .מייליםקיבל,

 .מסוימיםמסמכיםלהמציאממנוביקשהמשפטבית

עמודים.חסריםוהיו

ולאמהעמודחלקהחסירשהואכאילוהתרשםהמשפטבית

אגבישפה,ניסהשבאמתשופטעלנפלהואהעמוד.תחתית

מקורגםערעור.הגישמידהבחורומיים.יעודשמעישיערעור

נכון, .אותומחפששפשוטמתחרהכתבמאיזההיההתלונה

 92ךותמ 10ודמע
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זאתבכלהאםהשאלהמחמיאות.לאהשופטשלהאמירות

אנחנובנסיבות.לאאוכןד 11עולהיותראויהזהאדםהבן

להיותראויכןשהואחושביםאנחנוארוכות,אותושמענו

עו"ד.

 :סעראורית

 :הנואפי

נתןהואאותו.חינךכביכולהשופטרקאגבהתקבלהתביעתו

הפרה.כלעלשקלים 20לו

אחד.פהשלכם'ההמלצהאתמאשריםאנחנואז

הצבעה

אחדפה

החלטה

 .ההתמחותועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

~ 

 :חלאילהואאל

סער:אורית

 :מרצקיחוה

 :חלאילהואאל

אתעבר 2010ב-- ·-הואהשניהמקרה
יוםהרישיון.אתלקבלצריךהיהואזפהבעלבכתב,הבחינה

משטרתיתחקירהשתיתהמכיווןאותועיכבוהטקספניל

בשנתהורשעוהואאישוםכתבנגדוהוגשכןאחרגביו.ל

בסמים.תיווךשלבעבירה 2012

נמצאהואכתבשהואכפיבאמתשלו?הסיפורהיהמה

חברתי.באירועהיהמדוברנכון.הלאבזמןנכוןהלאבמקום

מנתעלאחרלמישהושלמישהוטלפוןמספרמסרפשוטהוא

סמים.עסקתהםיניביעשוהםשבאמת

תיווך.הוא

 .רווקיםמסיבתצורןל

לקבלהיהאמורהואלמעשההיוםעד 2009מאזהזההבחור

מגיששנהכלההסמכה,אתמקבללאשנים 7ההסמכה,את

 92ךותמ 11ודמע
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 ,כברמספיקזהשנים 7חושביםאנחנותחכה.תחכה,בקשה,

אישיות.נסיבותלוישגםהעבירה,נסיבותבגללגם

 :בוץנטויצחק

 :חלאילהואאל

 :נוהאפי

 :בלוםדנה

 :מרצקוחוה

 :בלוםדנה

 :חלאילהואאל

 :וינברגשלומי

הכל?נקיהאלהשנים 7ב-

 .נקי

מעמד?החזיקוהנישואים

גרהואבנות,שתילוישנוספת,בתלונולדהלאחרונהכך.

בקנדה.

ילדים.עםמתנדבהואוגם

נועדות.ישראלאתייצגהוא

מטוסלקחתמנתעלשלכםלהחלטהמחכהבקנדההוא

בטקס.פהמחרולהיות

ההמלצה.אתמקבלים

אחד.פה :נוהאפי

הצבעה

אחדפה

החלטה

 .ההתמחותועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

--
 :חלאילהואאל

 :קונןאורי

 ·-הבא,המקרה

מעורבאניבקצרה.עלמשהולהגידרוצהאני

 92ךותמ 12ודמע
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שוהםהכלכליתהחברהמנכ"לאתמייצגאניהזאת,בפרשה

לאאניאזבפנים,שליהשםעםבכתבהמופיעגםאנילשעבר,

הזאת.בהצבעהמשתתף

שלעבירותשלבחשדהשנהבתחילתנחקרה- :חלאילהואאל

בפרשייהאמוניםוהפרתבמרמהדברקבלתשוח,דלקיחת

זו,שנהבפברוארחיתהשלההחקירהמאו.דמאודגדולה

חקירה.להשלמתנקראהזושנהיוניבחודשכאשר

לה?מיוחסמה :הנואפי

 .אודישלום

לישיבה)מצטרףעםבר(אודי

 :חלאילהואאל

 :מרצקיחוה

 :חלאילהואאל

 :הנואפי

 :אברהמוביץרועי

 :חלאילהואאל

 :הנואפי

 :חלאילהואאל

 :הנואפי

אמונים.והפרתבמרמהדברקבלתשוח,דלקיחת

הכלכלית.בחברהמזכירהחיתההיא

מהמשטרה.שקיבלנוממהחוץמידעשוםלנואיןאנחנו

קבלתשוח,דלקיחתאמונים'הפרתחמורות.עבירותאלה

כזה?דברלאשראפשראיןבמרמה,דבר

העבירות?להמיוחסותשניםבאיזהואאל,

לנו.כתובלאגדולה.פרשהזה

מספרבעודשאולימישהירוצהאתהבחקירה.כרגעהיא

שוחד?לקיחתעלאישוםכתבלהיהיהחודשים

אמרהכיפרטיםמסרהלאבפנינוהופיעהכאשרגםהיאאגב,

 .פרטיםמלמסורמנועהשהיא

מנועה?אומרתזאתמה

 92מתוך 13עמוד
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 :חלאילהואאל

 :סעראורית

 :הנואפי

 :חלאילהואאל

 :הנואפי

 :חלאילהואאל

 :הנואפי

 :חלאילהואאל

 :מרצקיחוה

 :בלוםדנה

 :חלאילהואאל

 :הנואפי

 :חלאילהואאל

 :הנואפי

למסור.עליהאסרהפשוטוהמשטרהנחקרההיא

הזה.הבלגאןוכלאשקלוןעירייתראשהזוהפרשהזואפי,

נכונהשלכםהמלצההאלהשבנתוניםחושבאנירבותיי,

ומאוזנת.

חקירהזוהטריות.ענייןגםלהיותצריךנכוןהכיהשיקול

שונהזהעדייןיוני.בחודשלאחרונהנחקרההיאחדשה,

 .אליומתייחסתשהיאשלמהמקרה

בוטל.והואערעורהגשנוקיים,לאכבר-

בערעור.בוטללאהואלא,

הסכמה.ישבוטל,הוא

בוטל.לאהואד 11כפסבוטל.לאהוא

חשוב.לא

מזה.ירדנואנחנולכןואזבדיוקאישוםכתבהוגש

בוטל.לאהוא

אתראיתיאניבוטל?לאאומרתזאתמהנדחתה,העתירה

אותו.אישרתיאניההסכם,

לאהדיןפסקשבוטל.דיןפסקלאזהדיוני,הסדראישרת

בוטל.

בוטל.הואההסדר,אתתקרא

 92מתוך 14עמוד
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 :חלאילהואאל

 :נוהאפי

 :חלאילהואאל

 :נוהאפי

הבחורה.אתנאשרבואואזגלעד.שלדעתועלגםמדבראני

נראהשנה,בעודלחזוריכולההיאנכונה,ההמלצהרבותיי,

אישום.לכתבהבשילההיאאםהחקירה,מצבמה

היאחודשעודגםבנסיבות.שינוייהיאםגםשנה.בעודלא

 .אלינולבואיכולה

אחד,פהומוסכמיםמבוססיםנכונים,ונימוקיהההמלצה

אחד.פהנכון?

הצבעה

אחדפה

החלטה

 .ההתמחותועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

ע"ל-ממונהודעתו

 :חלאילהואאל

 :נוהאפי

 :בלוםדנה

 :חלאילהואאל

 :אברהמוביץרועי

 :בלוםדנה

 :חלאילהואאל

ע"ל.חסויבחורעודשלהמקרהאתיש

חסוי?הלמ

בסמיםבשימושהחזקה .שהתיישנועבירותזהממונה,ועדת

עצמית.צריכהל

ההרשעה .בסמיםמושיששלבעבירההורשעהזההבחור

 . 2000ב-המקרה , 2001בשנתחיתה

אותו?תפסוכמה

המותרת.הכמותמעל

המותרת.הכמותמעלאבלעצמיושלשימ

 92ךותמ 15ודמע
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 :עםבראהוד

 :חלאילהואאל

 :עםבראהוד

 :אברהמוביץרועי

 :עםבראהוד

 :נוקיאורי

 :חלאילהואאל

 :אברהמוביץרועי

 :עםבראהוד

 :אברהמוביץרועי

 :הנואפי

 :עםבראהוד

 :מרצקיחוה

 :עםבראהוד

 :אברהמוביץרועי

כמה?משנהזהמה

המותרת.הכמותמעל

סמים.הסוחריעםכברנמאס

 .עצמילשימושזהסמים'סוחרילא

אותי.מענייןלא

אחר.לאדםמקודםאישרנואודי,

אנישנים. 16מעוכבאדםהבן . 2009בשנתהתיישנההעבירה

יותר.אותולעכבשצריךחושבלא

 .איתןמסכימים

מסכימים.לא

תתנג.דאתה

בבקשההדיבור.זכותאתיקבללדברשרוצהמירבותיי.רגע,

אודי.

אחדסמיםסוחרשאישרואיחרתי'אמנםעכשיו'שומעאני

קודם.

סוחר.לא

בסמים.סחר

 .עצמילשימוש

 92מתוך 16עמוד
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 :עםבראהוד

 :מרצקיחוה

 :עםבראהוד

 :הנואפי

 :חלאילהואאל

 :כהורועי

 :חלאילהואאל

 :הנואפי

 :חלאילהואאל

 :הנואפי

 :וינברגשלומי

 :הנואפי

 :עםבראהוד

 :הנואפי

יכוללאאומראנימצטער,אניבסמים,שמתעסקמיכל

זה,עלדיברנוכברפה,מאשריםאתםפעם.אףעו"דלהיות

 .אנשיםכאלהמיניוכלבנקיםשודדי

אתם?זהמי

הפושעיםלכלמקלטעיראנחנולמהפה.מפסידאניפעםכל

האלה?

מאודאנימהפעמיםובחלקלגיטימיתאודישלדעתוא'

זהאודי,הזה,המקרהלגביההתלבטותאיתו.מסכים

כברפהאין .אישישימושוזהשנים 15שעברושמישהו

התיישנות?

התיישנות.יש

מההתיישנות.שנים 7עברו

.2009 

המחיקה?מתי

• 119 

המחיקה.מסתיימתכברממילאשנתייםבעוד

הבעיה?מהאז

מציע?אתהמה

 .לאשרלאמתנג,דאני

אותו?פגשתםאתם

 92מתוך 17עמוד
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 :חלאילהואאל

 :נוהאפי

 :בלוםדנה

 :חלאילהואאל

 :מרצקיחוה

 :עםבראהוד

 :נוהאפי

 :דובר

 :אברהמוביץרועי

 :נוהאפי

ממנו.התרשמנו

כרגע?עצמועםעושההואמה

בבחינות.עמדמתמחה.

עו"ד.להיותורוצההתמחותסייםהוא

 . 2001משנתדיןבפסקמדוברלמידתיות.גםמחויבותלנויש

עלללכתצריךתיקבכללאלאודי,שליוהאהבההכבודכלעם

צריכיםבאמתשאנחנותיקיםישהסוף.עדהמלאההדםכוס

יושר,חוסרכמומחיקה,תאריךעדלחכותאפילווחייבים

זיקהגםלהםשישדבריםגנינה,אמונים,הפרתשוח,ד

לעו"ד.שיהיורוציםשאנחנוערכיםל

ישתמעשלאוחלילהחסצריך,אדםשבןחושבתלאאני

היאבדהתעואבלבסמים'שימושלעשותאולהחזיקאחרת,

מספיק.שזהאומרתאנישנים 15עברוהיוםעד 2001שמ-

הצבעה.תעשה

המלצתאתלאשרבעדמיאזלהצביע?רוציםאתםרבותיי'

הועדה?

נמנע.אני

 . 1נגד?מי

דעות.ברובעבראזנמנע.ואחד

הצבעה

 1נגד-

רובבעד-

 1נמנע-

 92ךתמו 18עמוד
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החלטה

 .ההתמחותועדתהמלצתאתלאמץהוחלטחבריםשלברוב

 6.10.16מיום 16מס'התמחותועדתפרוטוקלו

בלשכהחברותלחידוש~בקשה

 :בלוםדנה

 :נוהאפי

 :בלוםדנה

 :נוהאפי

 :בלוםדנה

 :נוהאפי

 :חלאילהואאל

 :קונןאורי

 6.10מה- 16פרוטוקול

חברות?חידוש

ונדוןהורשעהואקובלנות,מספרנגדושהרגשןמישהוזהכן.

הרשעהלוחיתההחברותפקיעתלאחרמהלשכה.הוצאהל

קבלתשלאישומיםבשניהרשעה , 2003בשנתמסבעבירות

מאסורלעונשנדוןוהואמחמירותבנסיבותבמרמהדבר

בפועל.

רוצה?הואמהאז

אוגוסטעד 2006מפברוארבפועלמאסרעונשריצההוא

הלשכהשלהחלטהוניתנה-2014בשנתפנההוא . 2007

ההתיישנות.תקופתתוםעדלהמתין

ההתיישנות?תקופתתוםעדרקלמה

 'מתחכםהזהאדםהבןאורי'השאלה.אתישמעקינןשאורי

גםזאשלישמקבלאניאםאומרהואאומר?הואמה

 .שטויותסתםזהבשליש.לרדתצריכהההתיישנות

הואהמאסר.לושנגמראומרלאזהשליש .אסביראנילא,

הואהגבלות.עםחופשימסתובבשהוארקבמאסרממשיך

הגבלותעםאוחופשילהסתובבברישיוןאסיר,נחשבדייוע

ואחרות.כאלה

 92ךותמ 19ודמע
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בשאלתפהלהימצאצריכיםשאנחנובכללחושבלאאני :נוהאפי

עלשהושעהרואהשאנימישהוזההכבו.דכלעםההתיישנות.

לצמיתותהוצאהשלקובלנותהמשמעתי,הדיןביתידי

כלאחרירגל,פושטעליוהכריזוחמורות,בעבירותמהלשכה

והשנימסעבירותביצועעלאחדפליליים'הליכיםשניהיוזה

 18ל-נדוןמחמירות,בנסיבותבמרמהדברבקבלתהרשעה

 12ו-קודם,מאסרלעונשהצטברושהםבפועלמאסרחודשי

 .תנאיםעלחודשים

המחיקהסוףעדאליולהתייחסצריךכזהשמקרהחושבאני

ושימוהזדמנות.להםשתיתהאנשיםאלהההתיישנות.ולא

בכלל.לאתיקהקשוריםלאהפלילייםההליכיםשנילב,

רוצהכזהאחדפתאוםמהאחרת.שרציםקופתזההאתיקה

מציעאנילכןבזה?לדוןצריכיםבכללואנחנולמקצועלחזור

תקופתסוףהואהקובעהמועדלמבקששביחסלקבוע

המחיקה.

 :קינןאורי

 :נוהאפי

 :קינןאורי

 :נוהאפי

 :חלאילהואאל

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

מסכים.אניהזהבמקרה

אחד?פהמוסכם

אח.דפה

עונששלחלוטדיןפסקישלצמיתות,להשעיהנדוןגםהוא

אחד?פההוסכםלצמיתות.

בחודשהקודםהמרכזיהועדכיאח,דדברתדערקאגב,

תקופתלתוםעדלהמתיןישהחלטה,ישאמר, 2015פברואר

העבירה.התיישנות

עודהגישהואהנהאזהבקשה.אתלהגישיכולהואשאז

פעם.

בטוחהלאאניכיקודמת,החלטהחיתהלמהלןאגידאני

תוקןלאכןשלפניבגללהמחיקה,עדלעשותיכולנושאז

 92מתוך 20עמוד
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החוק.

 :עםבראהוד

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :בלוםדנה

 :חלאילהואאל

 :אברהמוביצרועי

 :חלאילהואאל

 :נוהאפי

 :קינואורי

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 . overrulingלעצמנועשינואזלאאםוגם

יותר.יכוללאאתההמחיקהתקופתבסוף

משפטביתשלדיןפסקלראותאשמחאנימשהו?יודעאתה

אתיותעבירותעלשלוהרישיוןאתששללושמישהושאומר

נגדושננקטורגל,לפשיטתשהגיעקשות,ועבירותלצמיתות

דברוקבלתמסהעלמותעלבנוסףפלילייםהליכיםשני

מאמיןלאאניכילמקצוע.אותותחזירושאומריםבמרמה,

 .כזהדיןפסקשיהיה

הזה.הנושאעלממוניםהיוהםשבזמנו 61צוותהיהזה

תקופתובתוםשלוהבקשהאתלדחותזההנכונההדרן

תחליטו.ואתםלחדשיכולההתיישנות

ההחלטה.זאת

שלכם.גםהחלטותלכבדצריך

בסוףשהואזהעלהסתמןשהואלהגידיכולאבלאדםהבן

 .לשורותינומצטרףההתיישנות

הסתמכות.בליזה.אתנסייג

שתהיהבליהבקשהאתיחדשההתיישנותתקופתבסוף

הסתמכות.

ואתהבקשהאתשדוחיםהיאההחלטהככה,נסכםבואואז

אתלחדשיוכלהואההתיישנותתקופתבתוםשלו.הפרשנות

עלמצג,שוםעללהסתמןמבלילגופה,תידוןוהיאבקשתו

יגישההתיישנותתקופתבתוםתרחיש.שוםעלהבטחה,שום
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אותה.

שצריךשחושביםכאלהשישהלבתשומתאתמפנהכבראני

אתיגישכאשריידוןוזההמחיקה,תקופתסוףעדלעכבבכלל

הלאה.נעבורכך,אחד?פהמוסכםשלו.הבקשה

הצבעה

אחדפה

החלטה

תקופתבתוםבקשתואתלחדשיוכלהמבקש .הבקשהאתלדחותהוחלטאחדפה

 .לגופהתידוןוזוההתיישנות

התמחותבתקופתלהכרהבקשה [11111-

 :בלוםדנה

 :נוהאפי

 :חלאילהואאל

 :נוהאפי

שלהבעיההתמחות.בתקופתלהכרהבקשה

הגישההיאהתמחות.בתקופתלהכרתבקשהזוהזוהבחורה

אישורבידההיהלאבאיחור'להתמחותלרישוםהבקשהאת

מהמכללה.להתמחותזכאות

מהאז .החוקלפישאפשרהמקסימוםאתלהאישרתם

הבעיה?

אומריםאנחנומהאוניברסיטה.שהביאהבאישורטעותחיתה

לה.לאשראפשראיהאישורלפניאזמבחינתנו.קובעהאישור

סמכותלכםאיךהמרבית.בצורהלקראתהבאתםאתםנכון.

הלאה.אחד?פהמוסכםנכונה.שלכםוההמלצהיותר

הצבעה

אחדפה

החלטה

ההתמחות.ועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה
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פיקוחלתוצאותלבבשיםהתמחותבתקופתלהכרהבקשה-

לנסיבותלבלשיםשצריךקשהמקרהזה :בלוםדנה

האישיות.

 :נוהאפי

 :בלוםדנה

 :חלאילהואאל

 :נוהאפי

 :בלוםדנה

 :נוהאפי

 :חלאילהואאל

 :מרצקיחוה

 :חלאילהואאל

 :נוהאפי

 :חלאילהואאל

 :בלוםדנה

מתכוונת?אתמהאישיותונסיבותקשהמקרהאומרתכשאת

שהואהסיבהשזוחושבתאניבעיקרזהסרטן.חולההוא

ללב.יותרלנונכנס

בהתמחות.קצת"חיפף"שהואהשתכנענואנחנו

בהתמחות.בכללשםנמצאלאהואפה,רואהאני

היהשהואבזמןנמצאוהואלגומדריךהוא

מתמחה.ממשלאאבלרשוםבקיצוראדםהבן

איתרהגענואנחנושצריך.כמומתמחהלאמתמחה,הואא,ל

ההסכמהאתשתאשרומבקשמאודמאודאניהסכמה.ל

לתקופתמעברלואמרנואנחנודעתו.עלהיהזהכיאת,זה

נוספת.עבודהללאחודשים 4עודתעשההשנהשלההתמחות

בהסכמתו.היהזה

זה.אתבלקנ

זה.אתשתאשרומבקשיםאנחנו

לו?ישסרטןשלסוגאיזה

מסמכים.הביאהוא

השתן.בשלפוחיתמשהודעתיל

משה.וםשל :נוהאפי
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לישיבה)הצטרףטייב(משה

ביחד)(מדברים

 :בלוםדנה

 :הנואפי

 :נטוביץיצחק

 :הנואפי

 :נטוביץיצחק

 :חלאילהואאל

 :הנואפי

 :חלאילהואאל

 :הנואפי

 :חלאילהואאל

 :הנואפי

נוספת.בעבודהאותומצאוההתמחותבזמן

לאלמההזאת,הקומבינהלכלידשנתןהמאמןעםמהאגב,

שמתמחהמישהוכמאמן?לשמשרשאיהואכלום?לועושים

למאמןכלוםלועושיםלאלמהדעתכם?מה .הניירעלאצלו

הזה?

לו.עושיםשלאאמרלאאחדאף

 .לועושיםלא

האתיקה.מועדתנבקשבואאז

בסמכותלאזההאתיקה.לועזתזהאתלהעביריכוליםאתם

התמחות.ועדת

ומאשרשלוהמתמחהעלכוזביםדיווחיםמגישהואאם

מתמחה.לאשהואבזמןמתמחהכאילושהוא

מוצקותהוכחותלנוישכאילולאזהלבן,שחורהיהלאזה

היההואאםשיטתי.באופןנעדרהזהשהבחוראחוזמאה

ההתמחות.כלאתלופוסליםהיינושיטתיבאופןנעדר

ובדקתם.שהתקשרתםמקריםכמהפהלכםישרגע,אבל

התקשרה.המפקחת

פהמפרטיםאתםאבללקראתו,נבואנגידניחא
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 :חלאילהואאל

 :נוהאפי

 :חלאילהואאל

 :נוהאפי

 :אברהמוביץרועי

 :נוהאפי

 :נטוביץיצחק

 :בלוםדנה

 :נוהאפי

 :קינואורי

 :נוהאפי

נוספת.עבודהללאשלמיםחודשים 4לעשות

 4פהישאבלסבירה.המתמחהלגבישלכםהפשרהבסדר,

יולי'בחודשפעמייםיוני'בחודשפעמייםפתע,בדיקות

אתפירטהמאמןבכלל.שםנמצאלאשהואשמאמתות

בדו"ח?היעדרותכמועדיהאלההמועדים

נמצאולאצהריםלאכוליוצאמתמחהאםתשמע,

צהרים?אוכלבדיוקהואמתקשריםשאתםפעםכל

הואאםמשפט,בביתהואאםלדעת?יכולהמאמןמאיפה

לווישלקוחעםבישיבהנמצא

 13 : 50ב- 26.6ב-כתובפה,כתובמהתראהרגע,אבל

שהואנעניתיאיתו,לדברוביקשתילמשרדהמבקרהתקשרתי

המקוםזהלגו,לדר'דקות 5כעבורהתקשרהנמצא.אינו

נמצאהואכיליהשיבההמזכירהעמו,לשוחחביקשתישהוא,

 . 17 : 00שעהעדבשיעורכרגע

נוספת.עבודהלבקשצריךהיההוא

לו.היהקיבל,הוא

היאמתאמן,להיותאמורשהואבזמן , 16 : 40בשעה 28.6ב-

הבוס ,.ואיתולדברוביקשהלגולדר'ישרכברהתקשרה

לגשתיכוללאוהואשיעורבאמצעכרגעשהואהודיעשלו,

לטלפון.

ההתמחות.בזמן

התקשרההיאבבוקר 8 : 10ב- 10.7ב-ההתמחות.בזמן

הגיע.לאעודשהואבכלללהואמרולמשרד
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 :אברהמוביץרועי

 :סעראורית

 :הנואפי

 :עםבראהוד

 :הנואפי

 :עםבראהוד

 :הנואפי

 :עםבראהוד

 :חלאילהואאל

 :הנואפי

 :עםבראהוד

 :בלוםדנה

רוצה?אתהמה , 8 : 10כולהמה? , 8 : 10

 . 13 : 00עד 7 : 00הןשהשעותהצהירהואלא,

אמורהייתכבר . 8 : 10ב-התקשרואז 7 : 00מ-הצהירהוא

הגעת.לאעודאתהאבלקודםדקותועשרשעהלהגיע,

פשוט.נוראזהאתלסכםאפשראפי,

המאמן?עםמהלקראתו.באיםלהגידמטרידאותי

לדוןהתבקשנואנחנועכשיוכיבמאמןדניםלאאנחנואפי'

כיהתמחותעושההזההמתמחההכבו,דכלעםבמתמחה.

שיהיהלהרשותיכוליםלאואנחנועו"הלהיותרוצההוא

שאניהנחהמנקודתיוצאאניכראוי.התמחהשלאעו"ד

חולהעו"דגםעדיין,מילה.לכלמאמיןחולה,שהואמאמין

כראוי.התמחהלאהואאםעו"דלהיותיכוללא

חודשים? 4עודיעשהשהואההצעהעלאומראתהמהאז

שחסר.מהכלאתשישליםלא,

לאאתםאםאליו.מודעיםלאשאתםדברפהישחכו,לא,

 .פעםעודלחזוריצטרךהואאיתושלנוהסיכוםאתתקבלו

חשפנולאואנחנוהחומרכלאתלולמסורצריכיםאנחנו

כלאתלולתתנצטרךאזאנחנולנו.שישהחומרכלאתבפניו

 .פעםעודושיגיבהחומר

מזה?ללחץהכנסלצריכיםאנחנוולמההבנתי'לא

שיגיב.

חודשים. 4ה-אתממשיךהואעכשיואזסייםהואכעקרון
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 :חלאילהואאל

 :הנואפי

 :אברהמוביץרועי

 :עםבראהוד

 :ראשפיליאור

 :הנואפי

 :ראשפיליאור

 :עםבראהוד

 :אברהמוביץרועי

 :הנואפי

 :ראשפיליאור

 :אברהמוביץרועי

 :עםבראהוד

 :חלאילהואאל

 :הנואפי

ההתמחות.אתממשיךהוא

הללביתבגישתובאמתשלוהמחלהלאורככה,נסכםבואו

שנה.חציבעדאניאפי,

ויסביר.שיבואפתאום,מהלא,

עדבערב 17 : 00מ-לואישרנושאנחנוהנוספתהעבודהאגב,

לו.אישרנומתיתראהלהיות,יכוללאהואבערב, 20 : 00

בצהריםעובדהוא , 17 : 00מ-לואישרתםעוב,דשהואברור

כבר.

לו?לתתצריךלמהאז

 .לולתתצריךלא

שיעשה.נוספתשנהחצי

עובד?הואלמהחולההואאם

נכון.

 .ממשהולהתפרנסגםצריךהוא

.ך 11עולהיותיכוללאהואאז

לאאתםאםהסיכום.אתתכבדואיתו,סיכמנוזאתבכל

פעםעודאלינויחזורזהאזלבינובינינוהסיכוםאתמכבדים

המקרה.אתלכםנביאואז

שהגעתםההסדראתשמקבליםאוכאלה,הןהאפשרויותאז

שלא.אוהמתמחה,לגביאיתו
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 :בלוםדנה

 :נוהאפי

 :בלוםדנה

 :נוהאפי

ביחד)(מדברים

 :נוהאפי

 :וינברגשלומי

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :עםבראהוד

 :וינברגשלומי

 :עםבראהוד

ביחד)(מדברים

 :נוהאפי

לב.תשימונוספת,עבודהללאגםוזה

 . 5נגד?מי . 5ההסדר?אתלקבלבעדמי

היו"ר?דעת

לנג.דמצטרףאני

שוב?להצביערוצים

לב.שמתילאאני

בעיה.אין

חוזרת.הצבעה

ועדתשלההצעהבעדמירבותיי.שובלהצביעאפשר

ההתמחות

והתלולא.חוחאזהאפי

לב.שמתילאוהתלולא,חוחאלאזה

דיןעורכילהיותמתמחיםלהכשיריכוליםלאאנחנו

 ,רבותייקולות.ברובעבר , 10הועדה?הצעתאתלקבלבעדמי

יועבר,הזהשהענייןהמאמןלגביהחלטהשנקבלמבקשאני

האתיקהלועזתהמאמןשלהענייןאתמעבירהמרכזיהועד

המאמןאתפוטרלאהמתמחהלקראתשבאנוזהשתבדוק,
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כוזבלדיווחמאחריות

 :ראשפיליאור

 :הנואפי

 :ראשפיליאור

 :הנואפי

 :בלוםדנה

 :הנואפי

 :עםבראהוד

 :הנואפי

 :עםבראהוד

שאער:מטאנס

 :הנואפי

 :עםבראהוד

 :הנואפי

 :עםבראהוד

שבאנוהחומר,אתיודעלאשהואשלוללקוחתגידמה

ד? 11העולקראת

כזאת?בצורהלהתאמןלומאפשראתהלמה

אדםלבןשאפשרתאתהתגידמהאבל

 .מלאיםחודשים 4עודעושההוא

נוספת.עבודהללא

חודשים. 4עודעושהשהואזהאיתושהוסכמהההצעה

בסדר.לאזה

נוספת.עבודהללא

פה.שקורהמהכלבסדרלאזהאפי,

המאמן.אישוראתמחדשלבחוןצריךאיזון,לשםאפי,

אחדפההוסכםאזלאתיקה.זהאתלהעבירצריךנכון.

לאתיקה?להעבירמתנגדמישהולאתיקה?להעביר

בסדר.זהלא,

להעבירהוחלטרועילמעטאזמתנגד?מישהומרועיחוץ

 10לןישרוצה?אתהמהאודי,החליטו,הרובלאתיקה.

לעשות?רוצהאתהמהשהחליטו,אנשים

שודדיםנגדמצביעשאניפעםוכלשמחליטים 10פהיש

וגנבים
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 :נוהאפי

 :עםבראהוד

 :ראשפיליאור

 :נוהאפי

 :עםבראהוד

שאער:מטאנס

 :עםבראהוד

 :נוהאפי

שתמכתירואהאתהאעשה?שאנירוצהאתהמהאודי'אבל

רוב.זהאבל .בן

ברצינותמתייחסשלאמרכזיועדזהוהתלולא.חוחאזה

בסדר.לאממשפה.יששוקאיזהתראההזה.למקצוע

צודק.הואלא,

הרוב.דעתאתמכבדאניאבלכמוןחשבתיאניאודי,

הרוב.דעתאתמכבדאניגם

גמור.בסדרזהמחדש,לבדיקההמאמן

ההתמחות?עםמההמאמן,נגדזהאבל

אודי.חודשים,ארבעהעודעושההואאז

הצבעה

 10בעד-

החלטה

 .ההתמחותועדתהמלצתאתלאמץהוחלטחבריםשלברוב

הצבעה

רובבעד-

 1נגד-

החלטה

הדיןעורךשלהנושאאתהאתיקהועדתלבדיקתלהעבירהוחלטחבריםשלברוב

המאמן.

התמחותתחילתלאישורבקשה [11111-
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 :נוהאפי

 :חלאילהואאל

 :נוהאפי

 :חלאילהואאל

 :ראשפיליאור

 :בלוםדנה

 :חלאילהואאל

 :נטוביץיצחק

 :בלוםדנה

 :נוהאפי

 :בלוםדנה

 :נוהאפי

ובנייה.תכנון 2011משנתהרשעהלויש

מבנה.להריסתשיפוטיצוקיוםאילוישרגע,

ובנייה.תכנוןזה

מה?אז

בעצםזהבסדר.זההעבירהשלהנסיבותאתכשקוראים

היהבבעלותו,היהלאכברזהזה,אתמכרשהואלאחר

שתהרוסאוהקרקעאתשתכשירהנכסשלהקונהעםהסכם

אזמלכתחילההיהשהואבגללזה.אתקיימהלאוהיא

 .עליוהיאההרשעה

 .אחרבתיקהיתרללאחורגשימוששלאישוםכתבגםלויש

כלאתעזבהואמשפחה,בעל , 43בןהואירושה.שלמשהוזה

משפטיםללימודימקדישמרצוכלאתהקודמים,עיסוקיו

ולהתמחות.

ברףהיהשיפוטיצוקיוםאיבגיןעליושהוטלהעונשאגב,

באמתטענותלושיששהבינוכנראהבאמתכיביותרהנמוך

רציניות.

השני?זהומה

חורג.שימושבירושה,קיבלשהואנכסזההאישוםכתב

התמחות?תחילתלהתיר

כן.עיכוב,כלללאלאשר

אח.דפההוסכםלא.מסתייג?מישהובסדר.סביר.
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 :ראשפיליאור

 :נוהאפי

להיותצריכותלאובנייהתכנוןשלשעבירותחושבאניאגב,

התמחות.שמעכבותעדינות

לזה.להכנסטעםאין

הצבעה

אחדפה

החלטה

ההתמחות.ועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

רפואילמצבלבבשיםהתמחותבתקופתלהכרהבקשה

- :נוהאפי
 :חלאילהואאל

 :בלוםדנה

 :חלאילהואאל

 :בלוםדנה

 :חלאילהואאל

שבאוחולניחולהאדםבןשלקשהמקרהעודזה-
לאהואשלוהרפואיהמצבבגלל .שלוהמאמןעםיחדאלינו

עכשיועדעשההואחודשוכלשלמההתמחותלעשותיכול

מעשי.פתרוןכןכלהציעולאגםשהםהבעיהכאן

ימים, 13עושהזה,אתפירטנואנחנוחודש,כלשקורה,מה

חושביםאנחנו .הקשיםהמקריםמסוגזה .ימים 10 , 15 ,-14

שבמקריםלנוידועאבללקראתו,לבואפשוטסמכותשאין

שהמבקשוככלהדיומשורתלפניםנהגהמרכזיהועדדומים

אותודחפנובעצם'רוצההואמהיראהמסוימת,תכניתיגיש

תשובה.לוחיתהלארוצה?אתהמהלואמרנוהזמן,כל

אותה.שנשקולמסוימתתכניתתגישלואמרנו

ו-בחודשמלאיםהתמחותימי 12יעבודשהואהציעהואאז

בחודשעבודהימי 5

המרכזיהועדאבלסמכותשאיןלואמרנו
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 :נוהאפי

 :חלאילהואאל

 :אברהמוביץרועי

 :נטוביץיצחק

 :אברהמוביץרועי

 :חלאילהואאל

 :נוהאפי

 :אברהמוביץרועי

 :חלאילהואאל

 :נוהאפי

 :חלאילהואאל

 :בלוםדנה

ביחד)(מדברים

 :נוהאפי

 :בלוםדנה

מאין.ישסמכותמייצריםלאאנחנואזסמכותאין

האנשים.לקראתבאדומיםבמקריםהמרכזיהועד

סמכות?בחוסראין?

לא.רופא?להיותאותומסמיכיםהיו

וימישלוההתמחותשעותבמכסתלעמודיכוללאהואאם

ההתמחות

פתרון.למצואהמרכזילועזממליצים

יכוליםלאלתקנות,כבוליםאנחנולעשות,מהאיןרבותיי,

 .ומזורסעדלולמצוא

שלמה.רפואהלוומאחלים

אישרתםנכהשלמתמחהחודשיםכמהלפנימקרההיהאפי,

שאםחושבאנישלו.הרכבמתוןגםאומהביתיעבודשהוא

אתיעשההואאיןמפורטתתכניתיגישהזההמתמחה

מסויםבפיקוחמהביתיעשהההתמחות,

עליו?יפקחמי

אחריות.ייקחשלוהמפקח

כאןאבלשאפשרמקריםיש

ד? 11עולהיותרוצההואאיןאז

אתאחויגאנימקרה,שלדוגמהלכםאתןאניבואובעיה.זו
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חמישיביוםהתמחותבועדתשהיהמקרהישהמקרה.

מישהושלהגיע,לאעודהואאליכם,יגיעשהואהאחרון,

המוח,בגזעמקיפיםניתוחיםשניעברהואסרטן,חולהשהוא

שהואאומרהואפרכוסים.למניעתטיפוליםמקבלשהוא

במשרדהמדינה,בשירותעושההואלהתמחות,יוםמדינוסע

מעלהזההאלהמהנסיעותשכתוצאהאומרהואהמשפטים,

הואאבליגיע,הזההמקרההאפילפטיים.ההתקפיםאתלו

בניגוד

 :נוהאפי

 :בלוםדנה

 :נוהאפי

 :חלאילהואאל

 :בלוםדנה

 :נוהאפי

 :בלוםדנה

 :חלאילהואאל

 :מרצקיחוה

 :חלאילהואאל

 :אברהמוביץרועי

התמחות.יעשהשלאאז

ימים 4אעשהאניאומרהואלא,

לעשות?יכולהואלשכה,בחינותעםמה

בטח.

 4אתמחהאניאומרהואמבקש?הואמהבעצםמתמחה,הוא

מהביתבשבועאחתופעםהרגילהבמתכונתבשבועפעמים

יהיהוזההמחשבעללילהשתלטיכולהמאמןכאשר

לעכשיו?קשורזהמה

לאשר.שאפשרמקרהשזהלא,

צריךשבאמתקשיםנכיםאוקשותמחלותעםמקריםיש

להם.לעזוראיןשיטתיבאופןלחשוב

 .לקופסהמחוץ

חמלה.זה

אבל.סמכותלנואין
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שזושישתדלעליה.ונדברתכניתשיביאככה,נסכםבואו :נוהאפי

נחדשסבירה.תכניתשיביא .אותנותקומםשלאתכניתתהיה

תכנית.שנראהאחריהדיוןאת

הצבעה

אחדפה

החלטה

לקיוםהנוגעתתכניתיביאשהמבקשלאחרבענייןהדיוןאתלחדשהוחלטאחדפה

 .התמחות

 17 • 11.16מיום 17מס'התמחותועדתפרוטוקלו

 5כלללפילאישור-בקשההרפואיתההסתדרות

 :בלוםדנה

 :חלאילהואאל

 :נוהאפי

לאישורבקשהבישראל,הרפואיתההסתדרות . 17פרוטוקול

 . 5כלללפי

בתנאים.עומדתהיא

והבנקים?ביטוחהחברותכמוזה

כן. :חלאילהואאל

הצבעה

אחדפה

החלטה

 .ההתמחותועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

 5כלללפילאישורבקשה-מילגםו

בתנאים.עומדיםמילגםגם :חלאילהואאל
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אוקי. :נוהאפי

הצבעה

אחדפה

החלטה

ההתמחות.ועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

התמחותבתקופתלהכרהבקשה [11111111-

 :חלאילהואאל

 :נוהאפי

 :כהורועי

 :נוהאפי

 2009ב-חודשים-4התמחותעשההזויה,בקשה-

שנכירורוצה

 ? 2009מ-להמשיךעכשיורוצההוא

חוק.יש

אחד.פהמוסכםנכונה.שלכםוההמלצהבזהלהכיראפשראי

הצבעה

אחדפה

החלטה

ההתמחות.ועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

התמחותתחילתלאישור8:ו-בקשה

התמחות.תחילתלאישורבקשה ' :חלאילהואאל

היהזהלמכירה.המיועדיםמסוכניםצעצועיםהחזקת :בלוםדנה

 .קפצונים
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 :חלאילהואאל

 :נוהאפי

תנאילוהיה . 2012ב-חיתהההרשעה , 2008משנתהמקרה

העונשהתחתון,ברףהךפשוטהמקרהנסיבותשנה.למשך

התמחות.להתחיללוניתךבואומצחיק.גםהואלושניתך

הבקשה.אתמאשריםבסדר,

הצבעה

אחדפה

החלטה

 .ההתמחותועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

הלשכהכחברלוהתקבללבחינותלגשתבקשה

 :בלוםדנה

 :נוהאפי

 :בלוםדנה

 :נוהאפי

 :בלוםדנה

 :נוהאפי

 :בלוםדנה

 :חלאילהואאל

סמינריונית.בעבודההונההוא

שיעמודלאחרהסמכהמועדישניעיכובהיאההמלצה

בבחינות.בהצלחה

בבחינות?עמדהוא

עדייך.ניגשלאהוא

מועדים?שניאותועכבל

כך.סמינריונית,בעבודההונאה

המדיניות.זו

אחד.פההוסכם :נוהאפי

הצבעה
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אחדפה

החלטה

מועדיבשניהמבקשאתולעכבההתמחותועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

 .בבחינותבהצלחהשיעמודלאחרהסמכה

התמחותתחילתלאישור-:ו-בקשה

- :נוהאפי
 :בלוםדנה

 :חלאילהואאל

 :בלוםדנה

 :נוהאפי

בקורסבחינהבמהלןבבחינה.הונאהגםזההתמחות,תחילת

אתהמכיליםחבוייםפתקיםברשותונמצאומנהלימשפטי

הנלמד.החומר

אושלושה.דעהגםחיתהאבלמועדיםשניהמלצנואנחנו

שלושה.אושניים

בסוף.שניים

 .מועדיםשנילעכבאחדפהמוסכם

הצבעה

אחדפה

החלטה

בבחינותבהצלחהשיעמודלאחרהסמכהמועדישניהמבקשאתלעכבהוחלטאחדפה

הלשכה.

מתמחהלאמןלהיתרבקשה--

שלשליליתהצהמלחיתהמתמחה.מךאללהיתרבקשה :בלוםדנה

המחוז.
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 :חלאילהואאל

 :בלוםדנה

 :נוהאפי

 :חלאילהואאל

 :כהןרועי

 :חלאילהואאל

 :נוהאפי

אביב.תלמחוזשל

המשולבת.והתובלהואוויריימיביטוחבנושאמתמחההוא

מיוחד.מאודצרתחוםאיזשהובעצםזה

משפטית?התמחותתהיהזו

חקרנובאמתהדין,עורןהמבקש,באהשתכנענו.אנחנוכן.

גם.ספציפינושאזהאגב,ארוכות.אותו

מהבשבילהרעיון'זהבזה.למומחהיהפוךזהאחריהמתמחה

ללמוד?באיםאנחנו

בתחוםלהתמחותאנשיםלעודדגםוצריךספציפיתחוםזה

ורקאןיעסוקשהואחקירהאחריהשתכנענואנחנוהזה.

משפטיים.בדברים

אחד.פההוסכםהשתכנעתם,בסדר,

הצבעה

אחדפה

החלטה

 .ההתמחותועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

בלשכהחברותלחידושבקשה [111111111-

 :נוהאפי

 :בלוםדנה

טעםאיןשם,תסתכלואםמדהים.באמתזה '
חושבאנישלו,ההרשעותגיליוןאתתסתכלולעבור,התחילל

הואומהבה.הורשעלאשהואקהיהאתבכלליעבירהשאין

למקצוע?לחזוררוצה,

מהלשכה.שנה 40למעלהושעההוא
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 :חלאילהואאל

 :בלוםדנה

 :חלאילהואאל

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

שנה. 4-0שלוההשעיותכלסך

כזה.משהו , 4-3מעל,

לחזור.רוצההוא

ריצויאתשיסייםלחזור,יכולהואחלוט.עונשלהיותשהפכו

העונש.

מצחועזותחוצפהזולדעתיזהאתאסכםאניאםרבותיי'

מוע,דעברייךהואהזההאישכזו.בקשהלהגישאלינולפנות

מסחרית.בכמותהרשעותלויש

רוצים.היינואםגםסמכותבכלללנואיך

ללאק 1צמשיכתבלקוחות,רשלניטיפולכוח,ייפויזיוף

 .כיסוי

בפועלהשעיהלוישיכולים.היינולארוציםהיינואםגם

כךאםאלא ,החוקלפיפלוספלוסחודש 120שלתקופהל

 .במצטברעונשיםגםזהככוך,זוכרתאניאםאחרת,נאמר

אחד.פהמוסכםהבקשה.אתלדחותנכונה,שלכםההמלצה

הצבעה

אחדפה

החלטה

 .ההתמחותועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

התמחותתחילתלאישורבקשה [11111-

 :נוהאפי

 .התחתוןברףהזאבלת.יסמינריונבעבודההונאה :חלאילהואאל
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 :נוהאפי

 :בלוםדנה

 :נוהאפי

 :בלוםדנה

 :נוהאפי

 :בלוםדנה

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :חלאילהואאל

 :אברהמוביץרועי

 :טייבמשה

התחתון?ברףלמה

פרקשלעמודים 5העתיקהוא

תחתון?רףשזההחלטתםאין

האחי.דהציטוטכללילפילא

ברףקרהמה .מועדיםשנימעכביםסמינריוניתעבודה

בתחתון?

כלליאותה,קנהאוהעבודהאתהעתיקשהואלאזהכאן

האחי.דהציטוט

נורא.לאזה

מועדים.שנילעכברבותיי,

אח.דבעדאנילא,

לביןהקשיםביןלהפרידבאמתצריכיםאנחנובאמת,זה

הקלים.

אח.דמועדלעכב

אתלןאגידאנילכולם.בעדאניהבעיה,אתלןאגידאני

בעצםאתהמעוות.שהואהקונספטאתהרעיון,שלהבעיה

איזושהיתזה,איזושהימסמ,ןאיזשהומקבלאנירגע,אומר

מהאתבוחןהאקדמי,במוסדאותושהרשיעוהרשעה

משמעתידיןביתבנעלינכנסבוחן,אתהעשוימעשהשנבחנה,

אחרתהחלטהומחליט

לא. :מרצקיחוה
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 :טייבמשה

 :אברהמוביץרועי

 :טייבמשה

 :אברהמוביץרועי

 :טייבמשה

 :סעראורית

 :טייבמשה

 :סעראורית

 :טייבמשה

שאער:מטאנס

 :טייבמשה

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

לקולא.אולחומרא

המוס.דשלההחלטהאתלוקחיםאנחנופתאום,מה

אתהאותה.בוחןאתהואזשישמשמעתיתהכרעהלוקחאתה

ברזל.הואשםשכתובשמההנחהמנקודתיוצא

נכון.

נכון.לאזה

אומרת?זאתמהנכון,שזההודההואאבל

הודה.לאהואהודה?הואזהמה

 .בןכמו

דיןביתשלדיןפסקאיזשהולוקחאתההרשעה,לוקחאתה

טיבו.אתיודעלאשאתהמשמעתי

כפול.סיכוןזה

לאשאניהזאתלעובדהמעברב'כפול,סיכוןזהא'נכון.

בביתשהיהמהנבכילתוךלהכנסיכוללאאניחוקרת.רשות

שם.המשמעתיהדין

חוה?מציעהאתמה

מרצהשהואאחריבפליליםשהורשעשעו"דכמובדיוקמשה,

 75סעיףלפיבבקשהמשמעתילדיןעומדהפליליהעונשאת

בתוךעונשומקבלהדיןבפסקשנקבעועובדותאותןרקעעל

דבר.אותובדיוקזההמשמעתי,הדין
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 :טייבמשה

 :מרצקיחוה

 :טייבמשה

 :הנואפי

 :טייבמשה

 :הנואפי

 :טייבמשה

 :מרצקיחוה

 :טייבמשה

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

זה.עללןאענהואנימצוינתדוגמהזומעולה,

צריכיםשאנחנובאוניברסיטהמשמעתיבדיןהרשעהפהיש

קבלתועללהשפיעהרשעהאותהצריכהמידהבאיזהלשקול

החלטהזוכפול,סיכוןשוםפהאיןהדין.עורכילשכתלתוך

אנחנופלילית.שהיאהחלטהלאהיאמנהלית,שהיא

בעבודהשרימהאדםבןשזהורואיםהעובדותעלמסתכלים

סמינריונית.

ישלדעתישאלה.זוכפולסיכוןהדברים.שניביןנפרידבואו

 .שדיברנולמהשייןלאהואאח,דדברזהאבלכפולסיכון

פלילית.הרשעהאדםלבןשישמזהדוגמההבאתאתעכשיו

 .הזההדיןבביתלהרשעהפליליתהרשעהדומהלאבעיניי

אחרתואקדמיהלקולאלהיותיכולהמסוימתאקדמיהלמה?

משמעות.אותהלהםישאח,דהםדיןפסקילחומרא.

תנאיעלמאסרשישברגערגע,ואמרנולקחנושאנחנומה

עצמן.לנסיבותנכנסיםלאאנחנו

אח.דפהשלןההמלצהאתמקבליםרבותיי.נתקדם,בואו

בפלילי.זהאתעושיםאנחנוכינכוןלאזה

מציע?אתהמהאז

אמרהשחוהמהבדיוקלהיות,יכוללאאחידות.

זה.אתעושיםאנחנו

זהאתמגביליםתנאיעלמאסראמרנובפלילינכון.לא

העבירה.לבלתוךנכנסיםלאלתקופה,

סמינריוניתעבודהעושיםאנחנופהאבל

מועדים.שניגםלוניתןבואואז
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 :טייבמשה

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :טייבמשה

 :נוהאפי

 :אברהמוביץרועי

 :טייבמשה

 :נוהאפי

 :אברהמוביץרועי

 :מרצקיחוה

 :ראשפיליאור

 :נוהאפי

אחיד.קןלקבועחייבאתהלהכנס.יכוללאאתהאין,בדיוק.

לנבור.יכוללאאתה

העתקהאובאינטרנטסמינריוניתעבודהקנייתהןלאשנית,

סמינריוניתעבודהשל

יותר.קלההרשעהשזולןאומריםהם

אםסליחה' .יותרקלההרשעהזהמהיודעלאאני

שזהחושבתאביבתלאוניברסיטת

כתוב.

הודאתו.לפיזה

 .האקדמיבמוסדיותרקלהיהשלהןשהעונשעבירותיש

שתעשומבקשאניאומר.שאתהמהאתלבדוקהולןאני

ברףהעתקהככה.להיותיכוללאזהמסודרת.טבלהבאמת

להבין.הצלחתילאהגבוה,ברףהעתקההנמוך,

טבלה.תעשומאשרים'אנחנוהפעם

אחרים.ממקריםחמוריםיותרמקריםיש

הרף?איפהמה,אז

 . 2רקשותעלךיצרלאם,ימועד 3-4נעשהבחמוריםאז

הועדה.המלצתאחדפהאושרה .םימתקדמאנחנו

הצבעה

אחדפה
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החלטה

 .ההתמחותועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

 17 • 11.16מיום 7מס'ממונהועדתפרוטוקלו

 :הנואפי

 :חלאילהואאל

 :ראשפיליאור

 :חלאילהואאל

 :הנואפי

 :חלאילהואאל

 :הנואפי

 :חלאילהואאל

 :אברהמוביץרועי

 :חלאילהואאל

 :מרצקיחוה

 . 7מספרלפרוטוקולעברנו

הרשעות 3ישלוהזההמבקשהתמחות.תחילתלאישורבקשה

פליליות.

ס?"ר

כך.

העבירות?מה

מהלכישיבוששזה ,-2004משנתהיאוהחמורההראשונה

עוון.לעשותקשרוקשירתמשפט

שב"ח.הסעת

הסיעזר,תושבהסעת , 2009משנתהיאהשניתההרשעה

 . 2009משנתציבוריבמקוםתגרההשלישית, .זרתושבמישהו

זמן.הרבהועברכאילוקלותהךהעבירותשכלמחלוקתאיך

העבירות. 3רוףיצזהשהתחבטתיהיחידההשאלה

כלעבירהלאהזכדיךשלאהשוההזרתושבשלברכבהסעה

מחבל.הסעתגםותילהיכולקלה.כן

ממזרחמישהושלולרכבשעלהםירושלירחזממאדםבךזה

זר.שוההאשהווהסתברירושלים

 ?נסיבותהיזבאמשפטמהלכיבושיש
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שאער:מטאנס

 :מרצקיחוה

 :בלוםדנה

 :נוהאפי

 :אברהמוביץרועי

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :ראשפיליאור

 :נוהאפי

 :אברהמוביץרועי

 :בלוםדנה

 :נוהאפי

 :עםבראהוד

היה.זה 2000ב-

נסיבות?באיזהאבל

הנהג.היהשהואדרכיםתאונת

ההרשעותעלדיווחלאהואללשכהשלובתצהיראגב,דרך

בתצהיר.שיקרגםהואשלו.הפליליות

 .ביותרחמורזה

עלככהזההעבירות,עלסיפרלאוהואבתצהירשאלותיש

רוצההואכוזב.ככהתצהירהואשלוהתצהירגםהדרן.

להתמחות?להתחיל

כן.

זה?אתלקבלאפשראין

המקצוע.שללשורשושנוגעתעבירהזומשפטמהלכישיבוש

התיישנות.שישחשבהואאבל

בלימודים.ההתיישנותאתטובמספיקלמדלאכנראההוא

 . 2009מ-עבירותלויש

ואאל?ההמלצהמה

עיכוב.ללאלאשר

עיכוב?כלללאלהתמחותלהתחיללולתתאפשר,איואאל,

יכולאתהזהכלום,זההכל?בסךעשההואמהאפי,למה?

לחלוטין.סבירהלאהמלצהשזאתברוראותו.לאשר
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הזהשבמקרהחושבאנינצביע.ובואודעתימהאגידאני :נוהאפי

אתגםמצרפיםאנחנואם .לקולאמדייותרהיההדעתשיקול

שלושבתצהירהעובדהאתוגםהעבירותוסוגהעבירותריבוי

זהאתלקבלאפשראיעבירה,שוםעלדיווחלאהואאלינו

שאנחנוחושבאני .בעיהשוםבלילהתמחותתתחיללוולהגיד

שנתיים.אותולעכבצריכים

בואושלו.בבקשהמחדשונדוןשנתייםבעודאלינושיחזור

עםסיימנואחד.פההוסכםשלי?ההצעהבעדמינצביע.

ההתמחות.

הצבעה

אחדפה

החלטה

תידוןאזשנתייםבעודלחזוריוכלהמבקשהבקשה,אתלדחותהוחלטאחדפה

 .מחדשבקשתו

קבלותללאהוצאותאתיקה-גבייתודעתמזכר

גביית~האתיקהועדתמזכר , 34מספרלנושאעובריםאנחנו :נוהאפי

קבלות.ללאהוצאות

בעצם.טרחהשכרועדתקופייקיו:דיאמנטאנדריאה

 :נוהאפי

 :גילפניאליעזר

 :נוהאפי

 :גילפניאליעזר

ל,יגפנירזאליעד 11עוטרחה,שכרועדתיו"ראתנונמצאנכון.

 .לייזיוםלש

טובים.צהריםאחרום,לש

נדריאה?אאואתהראשון,מדברמי

עורןשמוציאלהוצאותשקשורמהזהפהשמדוברמה .אני

עלמדברניאוהלקוח'שלותיעבתבלטפמהואשראכויהד
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שלהנושאעכשיווגםנזיקיןדרכים,תאונותשלתביעות

 .לאומיביטוח

האםדיןמעורכישאלותמקבליםהיינושניםלפניכבראנחנו

הוציאושהםהוצאותעבורתשלוםגםלגבותזכאיםהם

 :נוהאפי

 :גילפניאליעזר

 :נוהאפי

 :גילפניאליעזר

 :נוהאפי

 :גילפניאליעזר

 :נוהאפי

 :טייבמשה

 :גילפניאליעזר

גלובלי?שנקראמה

 1,בפלת"עוסקיםשבהםבמקריםבתחילההתעוררזהבדיוק.

האםהשאלהנשאלהולכןמוגבלהטרחהשכרששםמשום

תאונותלנפגעיהפיצוייםלחוק 16בסעיףשקיימתההגבלה

כמובןחיתהוהתשובהלא,אוההוצאותאתגםכוללתדרכים

לשכרמעברהוצאותגםלגבותזכאיהדיןשעורןכלומרשלא.

אחרדברוהוצאותהואאחדדברטרחההשכרכיהטרחה

הוא.

ועכשיונזיקיןבתביעותגםלשאלותכברהתפתחזהכןאחר

בעיקרהלאומי'הביטוחמוללטיפולבקשרהשאלההתעוררה

שכראתשמגבילהלאומיהביטוחלחוקהתיקוןבעקבות

שלהטרחה

גלובלי?אפשרפלת"ד?לגביהחלטתםמה

שדיברנומהבזמנוכן.

סכום?באיזהגלובלי?זהמה

הוגשהואםשקלים 500משפטלביתתביעההוגשהלאאם

אתאסבירגםאניעכשיושקלים. 1,000משפטלביתתביעה

זה.מאחורישעומדההיגיון

מתכווןאתהגלובליאמרכשאתה

מע"מ.פלוס

מע"מ.פלוס
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 :נוהאפי

 :גילפניאליעזר

 :נוהאפי

 :גילפניאליעזר

 :טייבמשה

 :נוהאפי

 :טייבמשה

 :נוהאפי

 :טייבמשה

 :אברהמוביץרועי

 :נוהאפי

 :טייבמשה

 :נוהאפי

 :גילפניאליעזר

הטלפון,שיחותכמויותאתלכמתשקשהמשוםמתכווןאתה

 .המסמכיםצילום

בדיוק.

שליחויות.רפואי'תיקהעתקת

נכון.

בנוסף.זהבקבלות,לאזהמכומתים,לאשהםדבריםאלה

זה.אתלכמתקשהאומר,אני

וגםגםיכולאתהלא,זהחשבונית,לןיששליחויותאבללא,

לכאורה.

השליחויותממשרדהחודשבסוףמקבלאתהשליחותלא,

לכלולהכניספעמים 50אותהלצלםתתחילכללית.חשבונית

בשמו?שליחותשעשיתתיעודיהיהששםכדיתיק

שקל? 2,000ב-שליחותעשיתיאםלא,

בנפר.דזהבעיה,אין

זהוחריגותיקרותשליחויותעושהכשאתהעליךחזקה

מתוע.ד

אומר.שאנימהזה

בנפק.דהחשבוניתאתלוקחאתה

שצריךברורזהמשקלכבדותכאלהבהוצאותשמדוברככל

באמתכשמדובראבלחשבוניתכנגדורקחשבוניתשתהיה
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בודדיםשקליםעשרותכמהשלבשליחות

 :נוהאפי

 :גילפניאליעזר

 :נוהאפי

 :גילפניאליעזר

שאער:מטאנס

 :גילפניאליעזר

 500ה-שלד 11הפלתשלעקרוןאותואתלהחילמבקשאתה

משפטיתתביעהכשאיןשקלים

 . 600ל-זהאתלעדכןמבקשיםאנחנועכשיו

תביעהכשיש 1,200ו-משפטיתתביעהכשאיןשקלים 600ל-

לפילאומיביטוחתביעותעלגםזהאתלהחילמשפטית,

החדש?החוק

מדורג.יהיהשזהמבקשיםאנחנולאומיביטוחלגביאבלכן,

בקשהשמגישיםהראשוןבטיפולשקלים 600אומרתזאת

 300עודלהעריםרפואיתועדהישכןאחראםרפואית.לועזת

 300עודלעבודההדיןבביתהליכיםכןאחרישואםשקלים

שקלים.

סכומים,כאלהעלמדבריםאנחנולמהאסבירגםאניעכשיו

אחדמצדאומרתזאתגבוהים.סכומיםלאיחסיתשהם

מכיסוהוצאותיוציאשלאהדיןעורןעללשמוררוציםאנחנו

תחושהלויששהלקוחמצבייווצרשלאגםשניומצד

גםולכן .'בטרחהשכרלושלוקחיםאותו,שקורעים

 .גבוהיםלאסכומיםיחסיתהםהסכומים

רגילנזיקיןתיקלוקחיםאנחנואםשלמשלבעובדהבהתחשב

זהעלתחשבוהתביעה,כשמוגשתרקאזתביעהשמוגשת

אםפעמייםלפחותשישהרפואיהחומרכלאתלצלםשצריך

פעמים.שלושלא

ומסירה.ודואר

מומחהכשישכןאחרוכולי.שליחויותאומסירהואישור

שישנזיקיןתביעתזהואםהאחרלצדשובלשלוחצריךרפואי

אתלהכפילאזצדדים,הרבהישולרובצדדים,הרבהבה

פעמים. 6או 5 , 4 , 3שלבמכפלההזההצילום

שלענייןכברזהעצמםהצילומיםרקלעתיםאומרתזאת
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שאתםכמוהעובדהעללדברשלאשקלים,מאותכמה

אוחניהלשלםצריךאתהאזמשפטלביתבאאתהאומרים,

המונית.אתלשלםצריךאתהבמוניתנוסעשאתה

שבומקרהפעםליהיההחשבון,אתעושיםאםבקיצור

כללקחתפתאוםמהאמרוהואמלקוחגלובליבאופןלקחתי

החשבון.אתאעשהאניבעיה,שוםאיןאמרתיכסף?הרבהכן

בביתהיוישיבותכמהלאחתאחתלבדוקוהתחלתיישבתי

שגביתיממה 3פי ?יצאכמהצילמתי'פעמיםכמהמשפט'

הסכומיםשלהזההענייןבפועל,שאםאומרתזאתממנו.

יהיהשלאוגםהדיןלעורןטורחיהיהשלאכדיגםזההאלה

ללקוח.טורח

 :הנואפי

 :גילפניאליעזר

 :הנואפי

 :וינברגשלומי

 :הנואפי

 :וינברגשלומי

משכללגםוהייתיסבירהנכונה,שלכםשההצעהחושבאני

לכלאותולהפיץדעת,גילוילהוציאשצריךחושבאניאותה.

החלטהזוהאלה.ההחלטותעליודעיםכולםלאהדין.עורכי

חשובה.

נפרסם.

עורכיציבורלכלאותושנפיץמסודרמיילתכתבומבחינתי

טרחה,שכרועדתהמלצתאתאישרהמרכזישהועדהדין,

לאצעיריםדיןעורכיהמוןכי 1.לפלת"רענוןגםלעשות

הדברים.אתמכיריםולא 1,200ו-גלובלישקלים 600יודעים

ההחלטות.כלאתירענןשבאמתדעתגילוילהוציאכדאיאז

זה.אתמכיריםכולםלאכי

אלןאנינזיקין,שלבתחוםשעוסקיםמשרדיםשגםבטוחאני

שהםחושבלאאניהדיןעורכיאתאשאלאנישלילמשרד

בכלל.זהאתמכיריםכולם

שאלה?לשאוליכולאניאפי,

בבקשה.

שלבתיקיםגםפעמיםבההרתיקים'לגביחללאזהלמה
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לצלםצריךאתהעניין,אותואתגםישפשוטיםליטיגציה

דברים.

שאער:מטאנס

 :הנואפי

 :וינברגשלומי

 :הנואפי

 :טייבמשה

 :הנואפי

שאער:מטאנס

ביחד)(מדברים

 :הנואפי

שאער:מטאנס

 :טייבמשה

 .מקובללאזה

הביטוחובחוקבפלת"דאותןשמגבילהחקיקהעלמדברהוא

לקוחותישל,ןואומריםבאיםואזתקרה,ישהלאומי

הוצאותיששנימצדעכשיותקרה.ישלןויגידושיבואו

מדי?נמוךלאזה

ואתהשליחויותכלואתהצילומיםכלאתלספוראתחילאני

מזה.יוצאלאאתההטלפון,שיחותכל

תביאאםשלא,אמרתיהמקסימלי,הרףזהאםשאלהוא

אלף. 15זהאלף 15עלקבלות

מטאנס.בבקשהבעיה.איןקבלותלןכשישנכון,

בתיקיםבמיוחדכזאת,החלטהקבלתמחייבתהציבורטובת

שקל. 5,000ב-שגמרתתיקנניחדוגמה.לכםאתןאניקטנים.

 8%פעמים. 100בהםמתקשראתההאלההתיקיםדווקא

שקל. 100לןנשאר , 400זה 5,000כפול

כמון.חושביםכולםמטאנס,

דיןעורכיהאלההקטניםהתיקיםלב,תשימודבר,עודיש

כשאתהאז , 2,000 5,000עללוקחים , 8%לוקחיםלאצעירים

בצעדיםנגדםלנקוטיכולאתהמחיהמרווחלהםנותן

בלקוחות.שפטיםלעשותלארציניים'

עכשיומביאהענייןלצורןאדםבןאםכיהבהרה.רוצהאני
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ה-הריכי ? 1,500לגבותלומותרשקלים 500עלקבלות

 .בליגלומשהוזה 1,000

 :טייבמשה

 :גילפניאליעזר

 :טייבמשה

 :גילפניאליעזר

 :נוהאפי

 :גילפניאליעזר

 :נוהאפי

 :טייבמשה

 :גילפניאליעזר

מותר.עכשיו 1,200

 1,200ממנוגובהאניאםלמשלהקבלות.מהותמההשאלה

לואגישואנימשפטלביתתביעהשהגשתיאחרישקלים

אבלכפילות.לינראהזההחניהשלהקבלותאתגםבנוסף

שלשליחותחיתהאםברור,מומחה,עםהתייעצתיבאמתאם

נוסף.שזהברורזהשאמרת,כמושקל, 2,000

פרוץ.גבולמשאיראתה

שיהיהצריךגםזהכולם.לגביאחידשהואמשהולקבועקשה

common sense לאזהאומרתזאתהדין.מעורכיאחדלכל

והואשקלים 1,200אותםאתייקחגםשהואהדעתעליעלה

ההוצאות.כלאתלצרףתיקבכלפרטניבאופןיתחילגם

 .הגיונילאנכון,

הכוונה.לאזאת

איןאזכפולקבלותעםמתועדלןישאםנפרסם.אנחנואז

לןכשאיןהתיקיםשברובהחלטהמקבליםאנחנופהבעיה.

שיחותוכלהצילומיםכלאתסופרלאאתהכימסודר,תיעוד

תקרה.לןישהשליחויותוכלהטלפון

לצורןשסתם,במיפוגעבעצםאתהלב,תשיםאבלמצוין,

רפואי'חומרהוציארפואיות,הוצאותעשהעכשיוהעניין

שקלים. 600שילם

בעיה.איןזהלא,

הבעיה?מה :נוהאפי

 92מתוך 53עמוד



54 

 13.12.2016מיוםמרכזיועד

 :טייבמשה

 :הנואפי

 :טייבמשה

 :הנואפי

 :טייבמשה

 :הנואפי

 :טייבמשה

 :הנואפי

 :טייבמשה

 :סעראורית

 :הנואפי

 :טייבמשה

 :הנואפי

עוד , 1,000לגבותלומותרלכאורהשקל. 600שליחויותעשה

 1,000לגבותלומותרזהאתהוציאשלאאדםבן . 400

לכאורה.

הזהמהסכוםיותרעלקבלותעםמתועדאתהאםלמה?

בבקשה.

מתועדלאאדםבן , 1,000גבית , 800היהפעם,עודאומראני

באמת.שקלהוציאלאהוא , 800על

 ?הוציאלאלמה

הוציא.לאהוא

שליחויות?איןהאלה?בתיקיםצילומיםאין

מותרכלום,הוצאתלאמיון,טופסלןישרקאפס,בתיקלא,

 . 1,000לגבותלי

רוצה?אתהמהאז

רוצהאניאזהוצאתיבאמתאםשגובה.במיפוגעשאתה

החריג.ל

דעת.שיקוליש

דעת.שיקולתפעילאז

עלגםשקל 1,000ב-בקבלותהוצאותלהחריגאומראניאז

 .בליהגלו

שקל? 1,000פלוסקבלותגםרוצהאתה
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 :טייבמשה

 :ראשפיליאור

 :טייבמשה

 :נוהאפי

 :גילפניאליעזר

 :טייבמשה

 :נוהאפי

 :גילפניאליעזר

 :טייבמשה

 :נוהאפי

 :גילפניאליעזר

 :נוהאפי

ככה.זהבפועלגם

אומר?שהואמההגיונילא

אחרת?יכוללאשאתהמביןלאאתהאבל

אומר?הואמההבנת

 1,200משפטבביתתביעהזהאם , 1,200זהכלקודםהבנתי.

צריךמקרהכלתראה,עכשיותביעה.ללאשקלים 600ו-

חריגההוצאההוצאתיאניאםאומרתזאתהיגיון.בושיהיה

מהותמההשאלהשוב,אזשקלים 900שלנגידקבלותלישיש

שקלים 900מומחהעםהתייעצותהיאהקבלהאםכיהקבלה.

וגם.גםצריךשאתהברורזהאז

 300לכאורהכישקל 300לןנשארשליחויות,שקל 900

זהאתהוציאשלאאדםשהבןשקלים

רגע.נתקדםבואו

יותראופחותהדיןשעורכימאחרתשובה.לןאתןאני

הוצאהד 11לעושכשישברוראזלהםשישההוצאותמהיודעים

הוצאהחריגה.בהוצאהמדוברשליחויותעלשקל 900של

בנוסף.היאלדעתיכזהמסוגחריגה

זהאותו,להביןאפשרשאיגבולזהאומר,שאנימהזהאז

הכל.

הוצאותשכשישכזוהיאשלכםשההמלצהנסכםבואואז

 .בליהגלולסכוםבנוסףהןחריגות

וקבלות.בחשבוניותמתועדות

בחשבוניות.מתועדות
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 :טייבמשה

 :נוהאפי

מלכתחילה.שאמרתימהזה

ואניאחדפהזהאתמאשריםאנחנואז .שהוסכםמהזהאז

דעתגילוישלטיוטהבבקשהתכיניאנדריאה,מכם'מבקש

לנושאגםלזהתתייחסוהדין.עורכיציבורלכלאותהשנפיץ

ונזיקין.ד 11הפלתלנושאוגםהלאומיהביטוח

החלטותכללי,באופןהחלטותאוהזהבנושארקקופייקין:דיאמנטאנדריאה

הועדה?שלרלוונטיות

גבייתבפלת",דהוצאותגבייתהוצאות.לגבייתשקשורמהכל :נוהאפי

גםתקפותהאלהשההחלטותלאומי'בביטוחהוצאות

תנסחומסייעת.הכוונההנהלכםותדעוהאחרים,תחומיםל

כלעלשםללייזימודהשאנישםתזכרישצריך.כמוזהאת

הוסכםההמלצות?אתלאשראחדפההוסכםהטובה.עבודתו

תודה.ההמלצות.אתלאשראחדפה

הצבעה

אחדפה

החלטה

 .קבלותללאהוצאותגביית-האתיקהועדתמזכרהמלצותאתלאשרהוחלטאחדפה

עדכון-לעתירהירושליםעירייתהצטרפותבקשת

ירושליםעירייתשלההצטרפותבקשתקצר.עדכון , 35נושא :נוהאפי

בינתייםלעתירה.הצטרפותבעדהצבענוכזכור,תירה.לע

שלנווההצטרפותמהעתירהבהםחזרוהעירייהנגדהעותרים

קיםיוצדלהצטרףלמהלנואיןכימיותרתלהיותהפכה

העדכון.זהאזאחרים.בידינעשיתמלאכתם

הלשכהסיכומיבנושאהמדינהמטעםהודעה-משפטייםעזורים
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אתכםלעדכןהלשכה.סיכומי-משפטייםעוזרים , 36סעיף :נוהאפי

לביתהוגשואותם,עידןהסיכומים,עלעברחכםשיוסי

 .אליכםוצורפומשפט

דיןפסקעלדיווח- __ 28$09-04-16עת"מו

טוב.דיןפסק ,שלהדיןפסקעלעדכון , 32סעיף :נוהאפי

אזטובלא.עליו?לדבררוציםהעדכון,עלעברתםאתם

 .עודכנתםלידיעתכם

הארץברחביהשרופותלנפגעיביטוחיכיסוי-עו"דפניית

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

רלוונטית,לאכברהיא '-ד 11עופניית , 29סעיף
זה.אתתמחקו

הסכמה.שנעשתהמכיווןרלוונטיתלאהיא

הביטוח.וחברותהמדינהביןהסכמהיש

מינוייםו

אותה?לאשראפשראליכם.שהופצהמינוייםרשימתיש :נוהאפי

אחד.פהאושר

הצבעה

אחדפה

החלטה

 .שהופצהכפיהמינוייםרשימתאתלאשרהוחלטאחדפה

בורריםמינויו
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 :נוהאפי

 :ראשפיליאור

 :נוהאפי

הצבעה

אחדפה

 :נוהאפי

 :אברהמוביץרועי

בוררותפהיש .בורריםמינוי , 28נושאבוררויות.כמהפהיש

סכסוךשקלים,אלף 110שלבוררותפהישאלינו.שחזרה

אזעניינים.בניגודיהיוהםאבלבורריםשמינינוטרחהשכר

 .חדשבוררנמנהבואו

הסכסוך?למימיבין

גברתבשםלקוחהעםטרחהשכרסכסוךלויש '-ך 11עו
חזרזהלכןענייניםבניגודהיושמינינוהבוררים ·

ך 11ועוזראיילהך 11עו Iיולישערןך 11עוהחדשיםהשמות .אלינו

שר.גלעד

הלאה.אחוז'מאהזר?איילהך 11עו

החלטה

שביןבתיקכבוררתזראיילהד"עואתלמנותהוחלטאחדפה --
עםטרחהשכרהפסקתסכסוך-ך 11עותיקפהיש

 .שקליםאלף 50זההסכסוךשלההערכה ,

 .לערריםכספיתלועזתעררועדתהגשתלאחרייצוגהפסקת

קרןך 11ועובולומרקפאבלך 11עו Iשחרשלמהך 11עופהיש

ילברמן.ז

לפאבל.תן

אחד.פהבלאפ :נוהאפי

הצבעה

אחדפה
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החלטה

לבין-עו"דשביןבתיקכבוררמרקולובפאבלד"עואתלמנותהוחלטאחדפה

 :נוהאפי

 :וינברגשלומי

 :אברהמוביץרועי

 :נוהאפי

-חברתלביןד 11עוביןסכסוךפהיש

בהליכיטיפולבגיןטרחהשכרלתשלוםתביעהזה-

דיוריחידות 100לבנייתע 11תבשלבזהוכיוצארישויתכנון,

המחלוקתשלהסכםובנייה.תכנוןבתחוםנוספיםועניינים

שקלים.מיליון 1.5זה

וזיווקניושלומיעמידור'ליאורהםהמוצעיםהדיןעורכי

כספי.

 .כספיזיובעדאני

 .כספיזיובסדר'

 .אחדפההוסכםכספייוז

הצבעה

אחדפה

החלטה

עו"דביןשבתיקכבוררכספיזיואתלמנותהוחלטאחדפה

חברת

לבין

 :עואודהנידאל

 :נוהאפי

 :עואודהנידאל

 ?הבורריםכלמופיעיםאיפה

להגישמןזמואליולהצטרףשרוצהמישכלבורריםמאגריש

פתוחיםתיקיםאועבירותלושאיןבודקיםמועמדות,

לוישואםהדיןעורכיבלשכתתפקידבעללאוהואבאתיקה

םיתחומבאותםניסיון

 .יליבשבמתכווןלאאני
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 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :עואודהנידאל

 :נוהאפי

 :העואודנידאל

 :נוהאפי

 :ראשפיליאור

 :נוהאפי

 .יכוליםלאמרכזיועדחברימועצה,חברייכול.לאאתה

 .מחוזועדחברילאגםלדעתיאגב,

רוצה.לאגם

שמענישיםחושבשאנילמרותשלא,שאמרההחלטהפהחיתה

אותם.

זה?אתמנהלמי

מן'יעלבשםרכזתיש .תעבירהיאלדנית,לפנותיכולאתה

טופס,למלאלפנות,יכוליםהםשמות,להכניסרוצהאתה

שלהם'הפרטיםכלאתשימלאוהאלה,לאנשיםאותותתן

מקצועיוותקהתמחותתחומיוישמתאימיםהםואם

להצטרף.ויכוליםבאתיקהעבירותלהםשאיןושיצהירו

של-מולסכסוךדיועורכיאה.-משרדלה

זילברמןקרןעו"דכהן,שמוליקעו"דשוב,שקלים.אלף 30

קיבלה.כברזרזר,איילהועו"ד

זילברמן.קרן

זילברמן.קרןאז

הצבעה

אחדפה

החלטה

משרד-שביןבתיקכבוררתזילברמןקרןעו"דאתלמנותהוחלטאחדפה

-לביןדיןעורכי

נגדשלתיקלנויש :נוהאפי

הסכום .בוררלמנותךיצרבוררות.פסקעלערעור-

עכשיויש .הבוררפסק ,שקליםאלף 30הואשבמחלוקת
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אדניתסבן,גליתזהשמצאנוהשמותבחיפה.זהערעור.

חברהואכייכוללאהואטולדנו,מימוןאתהכנסתזוננברג,

 .מחוזועד

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

שאער:מטאנס

 :נוהאפי

ועד.חברתאדניתגם

חיפאי.שלשםתביאי

שור.סער

 .בסדרשור'סער

הצבעה

אחדפה

החלטה

לביןשביןבתיקכבוררשורסעראתלמנותהוחלטאחדפה

לקוחעו"דבחיסיוןהפוגעתבהחלטההלשכהלהתערבות-בקשהמויאליניבעו"דפניית

-המשפטביתכידידהלשכההצטרפותבקשת-אדלרביניעו"דפניית

מויאל.יניבד 11עופניית , 26מספרנושאלדקלה,עוברים :נוהאפי

בבקשה.דקלה,

 :יונהיוקלידקלה

 :וינברגשלומי

 :יונהיוקלידקלה

לבר"עשזההאמת ,הלשכההצטרפותאתמבקשמויאליניב

הוגשה.שטרם

שופט?איזהמי'שלהחלטהעל

עלנתבעהשלולקוחהשאותההיאהטענהבעצםחזיז.רמזי

נסוגהבעצםהיאכאשרלבתוםבחוסרומתןמשאניהול
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שלהטענהטיוטות.הוחלפושכברלאחרמקרקעיומעסקת

הדיןשעורןבגללמהעסקהנסוגהשהיאהיאלקוחהאותה

חלקחשפההיאאזנכונה,לאמסהערכתלהנתןשלה

הערכתלהנתןשהואעולהבעצםשממנהאיתומההתכתבות

היאזהובגללאלף 220שזההתבררוברוראלף 60שלמס

מהעסקה.נסוגה

 :וינברגשלומי

 :יונהקלייודקלה

 :וינברגשלומי

 :יונהקלייודקלה

 :מרצקיחוה

 :יונהקלייודקלה

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

הדין?עורןזהמי

בעצםשכנג,דהצדמבקשיםאותה,-שייצגהקודם

ומתן,במשאלבתוםחוסרעלאותהשתבעוהתובעים

חלקרקולאהתכתובתכלאתתחשוףשהיאמבקשים

לעיונותועברהמלאהשהתכתובתהשופטקבעמהתכתובת.

לא.ומהחסוימהיחליטוהוא

לאעדייןזהלשופטלהעבירכלקודםאומרת,שאנימהאז

מהכלקודםנראהבואולהכריע.צריךהואחיסיון.להפר

יכריע.הוא

מסכים.לאממש

נחשוב.ואז

שכן.חושבתאנילמהאגידאני

לאהיאמהתכתובתחלקחשפהשהיאברגעשתיים,אחד.זה

חלקרקחשפההיאאםלה.שנוחמהרקלחשוףיכולה

ויתור.שלסוגזהחיסיון,לטעוןבעיהלהישאזמהתכתובת

בבקשה.חוה,

שדקלהשהניתוחחושבתואניהתגובהשלחלקיםשניפהיש

שלבמשרדוחיפושנעשהכאשר ,'אנכון.מאודהואכתבה

אחדכלזה,אתיודעיםכולנוהחומר,כלאתמכניסיםעו"ד

לתוךהחומראתמכניסיםכאלה,חיפושיםליווהפהבטח

 92מתוך 62עמוד



63 

 13.12.2016מיוםמרכזיועד

ך 11עוחיסיוןתחתנכללהחומרהאםמכריעושופטמעטפה

ך 11עושחיסיוןהשופטים,וגםיודעים,כשכולנולא,אולקוח

היאהשופטשלההכרעהולכןמוחלט.חיסיוןהואלקוח

חומרעםעושיםבמההדיןאתוגםהפרקטיקהאתגםתואמת

חסוי.

אזלקוחך 11עוחיסיוןיששאםברורשאלה.פהישבהחלטכי

הואכיבולפגועניתןלאגםאלאראוילאשזהרקשלאודאי

הנכוןהפתרוןהואהשופטשנתןהפתרוןולכן .מוחלטחיסיון

בדין.

חלקחשפהכבר'זהאתאמרהודקלהשהלקוחה,ברגעשנית,

אנילהגידיכולההיאאםבכללבספקאניהתכתובת,מאותה

חיסיוןשלחלקירקלוויתוראוחלקיתלחפיפהרקמוכנה

שהפתרוןחושבתאנימבחינתימקרהבכלאבללקוח.ך 11עו

 .המשפטיהפתרוןהואנתןחזיזשהשופט

 , 3ו-נעשה.שהיהמהבדיוקזהחיפושצוהיהלמשלאםכי

לפנימשפטביתכידידלהצטרףמקוםשאיןחושבתאני

נחליט.ואזבבר"עכתובמהנראהבואוהבר"ע.שתוגש

ישבראש,ליעלהשעכשיומהזהמוזר?מהיודעיםאתם :נוהאפי

עניין.אותוזהאזלו,יניבך 11עופניית 30מספרנושא

מויאל. :יונהקלייודקלה

 ?צטרףשכמבקשהשניהצדעכשיו :נוהאפי

פלד:פדלוןאירית

 :נוהאפי

 :יונהקלייודקלה

 :נוהאפי

נצטרף.שלא

מכתב.לנושכתבשכנגדמהצדפנייהיש

נצטרף.שלאשכתב

בפנייך?גםעמדזהאז

כן. :יונהקלייודקלה
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שנצטרף?אלינושפנוידעהואמאיפה :הנואפי

 :יונהקלייודקלה

 :הנואפי

 :העואודנידאל

 :הנואפי

 :וינברגשלומי

 :מרצקיחוה

 :וינברגשלומי

לו.אמרמויאליניב

נושאעם 30מספרבנושאבמאוחדדניםבעצםאנחנואז

נצטרף.שלאפונהואחדשנצטרףאלינופונהשאחד , 26מספר

נצטרףאנחנולמהונהוגהבפסיקהשמוכרתגישהזהאם

שלו?ההחלטהנגדנגדו,בעתירה

בבקשה.שלומי,

במשרדחיפושביןוההשוואהשנתתשהדוגמהחושבאניחוה,

בעיניינכונה.דוגמהלאהיאהחיסיוןהסרתלביןעו"דשל

אומרתזאתחלקלק.מדרוןשזהכאןלנושישהמרכזיהקושי

זהאםיקבעהואחומר,איזשהולעיונויקבללמעשההשופט

קדימה.יימשךהדיוןזהולפיחסוילאאוחסוי

עמדהאיזושהילהביאלפחותאולקבועצריכיםאנחנובעיניי

שלהפרהפהשישמערכית,יותראומר,הייתיאפילוערכית

כאלה,מסמכיםתעבירילןיגידובבוקרומחרהחיסיון

זה .יחליטהשופטהשופט'לעיוןותעביריאחרים'מסמכים

גדלכרסוםרואיםיוםכלאנחנוהחיסיון.שלבמוסדכרסום

הזה.במוסדוהולן

שהיאלומרחייבשאניהדעת,חוותאתרבבעיוןקראתי

מסכיםלאממששאנילהגידחייבאניאבלכביכול,משכנעת

הליןעדייןשאיןנכוןלדעתי,צריכיםשאנחנוחושבאניעמה.

מסכימיםשאנחנונורמטיביתעקרוניתכעמדהלהביעמשפטי,

נצטרףבר"עותוגשבמידהמויאל,עו"דשלהעמדהעם

אותה.לקרואכמובןלבר"ע.

מהתכתובת?חלקצירפהשהיאזהעםעושהאתהמהאבל

לאאניצירפה.לאהיאומהצירפההיאמהכרגעיודעלאאני
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צירפה.ולאצירפההיאמהבדיוקראיתי

 :הנואפי

 :וינברגשלומי

 :מרצקיחוה

 :וינברגשלומי

 :מרצקיחוה

 :וינברגשלומי

 :יונהקלייודקלה

 :וינברגשלומי

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :וינברגשלומי

 :מרצקיחוה

 :וינברגשלומי

 :הנואפי

צירפה?ולאצירפההיאמהדקלה,ראית,את

לדבריםביחסמהחיסיוןחלקעלויתרהשהיאבהנחהגםאבל

אומרלאעדייןזהמסוימים

לדעתאפשראין

 .צירפההיאמהבדיוקראיתילאאנייודע.לאאני

המייל.אתצירפההיאהזה.המיילאתיש

להיות.יכול

הדין.עורןעםמייליםשניצירפההיא

אומרלאעדייןזהמהחומריםחלקצירפההיאאםגםחוה,

יכולהחומרים.כלאתלהתירהזאתהדרןעלצריכיםשאנחנו

פגיעהשוםבהםשאיןחשבההיאהאלהשהחומריםלהיות

החיסיון.שלבמוסד

פשרה?הצעתלהציעאפשר

 .החיסיוןעללוותרלקוחשלשזכותואיתיתסכים

נכון.

ויתרה.היא.ך 11מעולהבדיל

ויתרה.שהואחושבלאאני

טרםזאתובכלסותרותדעותשתיפהשישכיווןהצעה.לייש

שיתכבדהחלטהלקבלשצריךחושבאניבר"ע,הוגשה
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מקרה.בכלבר"עלהגישמתכווןשהואמניחאניהמבקש,

מצטרפים.אנחנואםתלויהלאשלוהבר"ע

 :יונהיוקלידקלה

 :נוהאפי

 :וינברגשלומי

 :נוהאפי

 :וינברגשלומי

 :נוהאפי

בכלהבר"עאתמגיששהואאמרהואאיתו,דיברתיאני

מקרה.

שתוגשלאחרעדלהמתיןיכולהשלנוההחלטהוממילא

שאנחנולונודיעכדלקמן,תהיהשההחלטהמציעאניהבר"ע.

אתלקבלמבקשיםאנחנוולכאן,לכאןדעותשישמתלבטים,

עםיחדלדקלהיעבורזהאותה.מגיששהואלאחרמידהבר"ע

כאשרמפורטתדעתחוותשתתןשכנג,דהצדשלהפנייה

נוכלאנחנושגםאחרישוב,ונדוןבפניה,מונחתהבר"ע

תהיההבר"עאוליאותה,לקרואהבר"ע.עללהסתכל

משכנעת.

לאשאנחנושמכיווןשלן'בהצעהאחדמשהולהוסיףרקאפי'

יעלהשזהלוודאהמועדים'אתנפספס

יכוליםאנחנוהבר"ע,אתמגישהואשלנו.מועדיםלאזה

הבר"ע.הגשתאחרישלושהשבועייםגםהצטרףל

 .אומרשאנימהבדיוקהז

קשרבלישלוע"הבראתויגיששיתכבדדקלה,אותו'תנחי

אותה.מגיששהואלאחרמידאותהלהעבירמוזמןאלינו.

הצדשלהפנייהגםהחומר'כלעלתעבריאותה,תקראי

האםשלן,הדעתחוותשלעדכוןלנותניהבר"ע,וגםשכנגד

שלן.ההמלצהאתלשנותחושבתאודעתןעלעומדתאת

כברמצדיבזהונדוןהבר"עעםיחדזהאתנקבלאנחנו

מוסכם.כולם?עלמוסכםהבאה.בישיבה

הצבעה

אחדפה
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החלטה

קלייןדקלה .הגשתהלאחרמידשלוע"הבראתיעבירהמבקשכיהוחלטאחדפה

 .דעתהחוותאתותמסורשכנגדהצדפנייתעלוכןהחומרכלעלוכןעליהתעבוריונה

 .נוספתפעםדוןיהנושא

הקודמתבקדנציהאגב.בהערתמשהולהוסיףרוצהאני :ראשפיליאור

אבלהזהלמקרהקשורהלאשהיאמניחאניבתופעה,נתקלנו

טבריה,באזורבייחודבתופעה,נתקלנודומה.סופרהיא

כמובןשבח,ממספטורשישדעתחוותנותניםהיודיושעורכי

אתמבצעיםהיושבח,ממספטורהיהלאהזהבמקרהשכמו

אתתובעיםהיוואזשבחממספטורשאיןמגליםהיוהעסקה,

איזההיהזההמוכר,למעשהואזד 11העושלהמקצועיהביטוח

שבח,ממספטורמקבלהיההמוכרהדין,עורכיעםקומבינה

מהביטוח.הכסףאתמקבלהיההואכילו,היהשלארותלמ

החלטותמיניכלקיבלנוואזכאן,שאנחנוערנייםלהיותצריך

היאכאןכיהמקרה.דומהמאודהיהזהאבללכת.מרחיקות

כדאיהכיזההעסקה,אתלעשותלהכדאיהיהשלאטוענת

ממספטורד 11העושלהדעתחוותפיעלקיבלההיאכי ,הל

לה.מגיעהיהשלאשבח

מידבזהנדוןאנחנוהוסכם,אזדקלה.זה,עלדעתןאתתתני :נוהאפי

שלה.הדעתחוותאתתעדכןודקלההבר"עשיוגשאחרי

ב(ג) 11סעיףלפיהיתרלקבלתעו"דבקשת-אתיקהודעתמזכר

בבקשה. , 24נושא :נוהאפי

לקבללהיתירהמרכזישהועדעו"ד-מבקשתקופייקיו:דיאמנטאנדריאה

שיווקחוץפתרונותנועםחברתידיעללקוחותהפניית

ד 11עוקהיהאתלכלליב llלסעיףבהתאםכמובןשזהטלפוני,

ד 11עושאינוגוףידיעלאליושהופנולקוחותלקבליכוללא

 .םישירותמתןומפרסםרווחלמטרתשפועל

 .שידולשלסוגזהגם?הפרסומתיכללםעמה :נוהאפי
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כאשרב, llלכללבניגודעומדבפירושזהאבלנכון, :קיוקופיידיאמנטאנדריאה

ll {מיוחדים.במקריםהיתרלתתהמרכזילרעדמאפשרב(ג

פשוטהיאמיוחדים,מקריםעלהצביעהכןכללאהיא

אנחנויקר.דברזהדיןעורכיפרסוםכללישבאופןאומרת

מחוזועדיו"רהמחוז.ועדלהתייחסותגםזהאתהעברנו

מדוברשלדעתואמרהואהשיב,אליגוןדניד 11עןדרום'

מקום.היהולאתיווךמוקדבאמצעותאסורופרסוםבשידול

 :נוהאפי

שאער:מטאנס

 :סעראורית

 :נוהאפי

 :עםבראהוד

 :נוהאפי

הזו.לבקשהלהיעתרמקוםשאיןמסכימיםשכולנוחושבאני

 .חלקמדרוןזה

שבטובתמיוחדיםטעמיםזהמיוחדים,טעמיםלאזה

 .הציבור

מסכימים?שכולנולינדמהאז

כן.ברור,הכל

המפורטים.מהנימוקיםהבקשהאתלדחותמסכימיםכולנו

הצבעה

אחדפה

החלטה

 .המפורטיםמהנימוקיםהבקשהאתלדחותהוחלטאחדפה

דרכיםתאונותלנפגעיהפיצוייםבחוקדיועורכיטרחתשכרלעההגבלותלביטלובקשה

דיןעורכיטרחתשכרעלההגבלותלביטולבקשה , 2 5נושא :נוהאפי

הבקשהאתתיראדרכים.תאונותלנפגעיהפיצוייםבחוק

מטאנס?
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שאער:מטאנס

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

שאער:מטאנס

 :מרצקיחוה

שאער:מטאנס

הקלטה)(הפסקת

 :נוהאפי

לפה.זהאתונחזירשםבזהנדוןקודם .ראיתי

לרעדה.זהאתשלחבדיוק,

דיןעורכימצדפניותמעטבלאנתקלתיאנילן,אומראני

ו-תביעההגשתלפני 8%שלההיסטוריתשההגבלהשאומרים

11 פוגעתשגםכזוהיא 13%ו-תביעההגשתאחרי %

דיןבעורכינתקלאניבלקוחות?פוגעתהיאואיןבלקוחות.

שאנחנוזניחכןכלהוא 13%ל- 11 %ביןההבדלשאומרים

לפעמיםהתביעה.אתשהגשנואחריהתיקאתלנהלרוציםלא

להוציאאפשראולילהוכחותהתיקאתינהלושאםיודעים

הצליחשהואזהעלהדיןעורןשלהתגמולבעצםאבליותר

ריאלי.לאמשהובאמתשזה , 2%עודיהיהיותר

הכללים.יצירזה 11%הכללים.שלשינוירקזה

 .בחוקלאזהנכון,

 . 8עלמדברהחוק

הנזיקין'לפורוםהזההענייןאתמעביריםשאנחנוהוסכם

כלעםמסודרנייריום 30תוךלנויגישהנזיקיןשפורום

הזהלפנייהביחסחושביםהםמהוהנימוקיםההמלצות

 ?סוכםבכללותו.והנושא

הצבעה

אחדפה

החלטה

 ,יום 30בתוך ,יזהמרכלרעדשיגיש ,הנזיקיןלפורוםיועברהנושאכיהוחלטאחדפה

 .לנושאביחסונימוקיםהמלצותעםמסודרנייר
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 :הנואפי

 :נטוביץיצחק

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :פרסיאלאורי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :פרסיאלאורי

רבותיי.מקצועית,אחריותהביטוחעללכםלספררוצהאני

האחריותביטוחאתאישרנוהקודמתשבישיבהזוכריםאתם

חיתהביותר?והרחבהביותרהזולהההצעההמקצועית

לתדהמתנוגילינואנחנודבר,נפלמאזמנורה.שלהצעתה

כשמנורה 1,950שלסכומיםלנושהציעומגדל,חברתשבאה

יורדותהןבמכרזהפסידושהםאחריפתאום , 1,650מציעה

שקלים. 1,600ל-

אתשנים 10במשךעקצתםבעצםאתםעצמיאתשואלאניאז

במכרזנתתםלאהאמיתיהמחיראתולמההדין?עורכיציבור

לקחתתצליחושאוליחשבתםכישהפסדתם,אחרירקאלא

שזהחושבאני.ד 11עוכלעלשקלים 300עודשלסיבובעוד

התמודדתאתההמכרז.בעקרונותפוגעזהמאו,דחמור

הפסדת.מחיר,נתתבמכרז,

שקל, 50אבלבעיה,לנוחיתהאזגדולהבדלהיהזהאם

הביתה.שילכו

לציבור?מרכולתןאתמפרסםאתהשהפסדתואחריהפסדת

בכלללנואיןאםלבדוקשצריךחושבאנילב.תוםחוסרזה

הליןשלהמשמעותמהבעצםכיאותם.לתבועאפשרות

מכרז?

 50הכלבסךשזהשקל, 1,600ב-ויקנהשילךעו"דשני,מצד

פחותשקל

פחות.שקל 50מ-יותרזה

מסתבןוחלילהחסהואשאםהדין,עורכילשכתשלהגבבלי

לבדהואאזבגבאחדאףלויהיהלא

הדין.לעורכימסיביפרסוםלעשותבאמתאורי,מבקש,אני

 .יוצאיםאנחנוהיום
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 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :עםבראהוד

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :עםבראהוד

 :עואודהנידאל

 :פרסיאלאורי

 :עואודהנידאל

 :הנואפי

המכרזי.ההליךאתמבזהזה

בזכויות.פוגעזה

איןמפורט,דו"חקיבלתםאתםהצעות,הגישוהשתתפו,

הצעהמגישההחברהמסודר,הליןמנהלשאתהאחריאפשר

עונהלהוריד?מוכנהאתלשאולאליהפונהאתה , 1,950של

מורידה?היאפתאוםשהפסידהמגלההיאשלה,המחירשזה

 10ש-מסתברהאלה,המחיריםעלאותנוביטחתשנים 10

אותנו?עקצתשנים

להמשיךיכולהואגמור,בסדרהמנכ"לשכתבהאיגרתאפי,

איתה.

מצוינת.

בעיתונים.גםתפרסמואורי

מאוד.טובהאיגרתזה

אותם.להגביליכוללאאתהאפי,

 .מגביליםלאאנחנו

יכוללאאתההדין.לעורכיהמלצהבגדרהואשלןהמכרז

רוצה.שהואאיפהביטוחיעשהעו"דנידאל,מחייב.לאאני

אניהלשכהשלבפוליסהשרקדיןלעורכימסביריםאנחנו

דבריםפהישהכיסוי.אתלןדוחיםמחראםגבלןלתתיכול

 100ב-ועושיםהולכיםכשאנשיםאחרות.בפוליסותשאין

הםהכיסויאתלהםודוחיםתביעהלהםישומחרפחותשקל

בחברה,לפקידאוישירבביטוחהטלפוןאללדבריכולים

משמעות.לזהישמאחורי,ךשעומדתלשכהלןישאצלנו
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 :עואודהנידאל

 :הנואפי

 :אברהמוביץרועי

 :הנואפי

 :עואודהנידאל

 :הנואפי

 :עואודהנידאל

 :הנואפי

 :עואודהנידאל

 :הנואפי

דווקאמשתמשיםשהםבנושא.מילהעודלהגידרקרוצהאני

קיבלתיאניהיוםהלשכה.שלבמאגר

 .אותולהםהיהכי

אפי'זה.עלספאםאותםלתבועאפשרשולחים'יומייםכל

הודעות. 12לישלחוהם

פוניםהםמשפטית.דעתחוותשתבדוקאורי,מבקש,אני

הלשכהעםשלהםההסכםשכברלאחרהלשכהשללמבוטחים

פקע.

 .במאגרמשתמשיםהם

שלנוהמשפטיהיועץשלבדיקהמבקשאניחמור.מאודזה

אחריבמאגרלהשתמשממשיכיםבאמתשהםזהאין

פקע.איתםשלנושההסכם

פוליסתליישדווקאאנימגדל.שלבנושאבעיהעודישאפי,

במכרזלהשתתףכדיאליהםפניתימקצועית,אחריותביטוח

צריכיםשאנחנומסויםאישורלנוישגדול,מכרזמסוים,

והםאליהםשולחיםאנחנוואזשלנוהביטוחבחברתלהחתים

מילים.לשנותרוציםבאישור,לשחקרוצים

הלשכה.אתמבטחיםלאכברהם

בהצעהפוגעיםהםבעצםהאישורנוסחאתמשניםהםאםכי

פנוהדיןמעורכישרביםיודעאניעכשיופסול.ואתהשלן

מראשיודעאניאבלהצעההגשתיאניהצעות.והגישואליהם

עשינו?מהאזפסולה,היאשלישההצעההפסיקהפיעל

מקצועית?אחריותביטוחעשינומהבשביל

מגדל,עםהתקשרותיותראיןכבראבלצודק,אתה

עו"דאםללשכה.שקשורמהבכללפחותזהו.הסתיימה,
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זכותו.זובמגדלביטוחלעשותרוצהפרטיבאופן

שאער:מטאנס

 :נוהאפי

שאער:מטאנס

 :נוהאפי

משוםהלשכהשלבהמלצהשאיןלב,שמתםהאםשאלה,רק

כרגעשעומדתיקישכיכלשהי?אחריות

מנורהחברתשעשתהשפוליסהביטוחלנויש- lבכן.- lא

זהעלתביעהויגישמישהויבואמחראםאותנושמבטחת

עשינוספציפית.פוליסהלנוישביטוחלעשותהמלצנושאנחנו

שאנחנוהיועץ,זהעלדיברשקלים, 5,000לנושעלתהפוליסה

כלפינו.טענהתבואמחראםמבוטחיםכולנו

כאן.שנמצאהאורגןלאהלשכה?אואנחנו

אתשקיבלמהאורגןחלקאתהדבר.אותוואתה,שכהלה

היום.סדרעללאזהנתקדם,בואוההחלטות.

סבירבזמןעבודהראיוןאחרילעו"דמענהמתן-טיבמשהעו"דפניית

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :טייבמשה

 :נוהאפי

 :טייבמשה

ועדותתפקודבנושאטייבמשהד 11עופניית , 11מספרנושא

חתימה(אימותהדיועורכילשכתכלליהצעתובנושאשכהלה

תצהירים).לע

מועצה.סמכותזהתצהירים

רוצה.הואמהנשמעבואו

 . 14נושאאתיש

בזמןעבודהראיוןאחרידיןלעורכימענהמתן , 14נושאוגם

רוצה.שאתהבאיזהליתתחנושאים,שלושהלןישסביר.

מענה.מתןזריז,היותרמהנושאדווקאאתחילאני

 . 14מספרנושא :נוהאפי
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 :טייבמשה

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :טייבמשה

 :אברהמוביץרועי

 :וינברגשלומי

 :טייבמשה

 :וינברגשלומי

 :טייבמשה

 :וינברגשלומי

 :טייבמשה

משקיעיםעבודה,לראיונותהולכיםדיןעורכימאודהרבה

המראייןאתומכבדיםבאיםחניה,משלמיםממרצם,מזמנם,

לאהתנהגותפהוישיושביםוהםאותםמכבדפחותוהמראיין

חלקםמענה.אפילונותניםלאסבירזמןשתוךחברית

לבחור.נתיבבאיזהיודעיםלאבאוויר,תלוייםנשארים

צורהזהמשנה,לאמחכים.עבודה,הצעותכמהישלפעמים

מכובדת.לא

עלמדבריםואנחנוראיון,עושהד 11לעומגיעד 11שעוברגע

לענייןזהאתלהכניסלאהסטנדרט,לדעתיחברית,התנהגות

אוליאותה,לעודדצריכיםשאנחנוהתנהגותאבלהאתי,

קמפייןאיזהלעשות

דעת.גילוי

מציע?אתהמה

כזה.משהותשובהתןחברתהיהקמפיין,לעשות

לעשות?מהד 11לעולהגידיכולאתה

המגבלותכלעםמעסיקיםעכשיו,יכוללאאתהאבלמשה,

מגבלות?עודרוצהאתהעליהםשיש

הולכים'אנשים .אדםבניכמולהתנהגזהמגבלה,לאזה

ראיונות.עושים

פטרוני.זהזה.נגדאני

 .פטרונילאזה

 .לתקןבאנולאאנחנו

אבלנו-נו-נו.זהאתתעשהאםחביבי,שמעלואומרלאאתה
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אדם.בןתהיהלו-תקשיב,אומראתה

 :וינברגשלומי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :וינברגשלומי

 :הנואפי

 :טייבמשה

 :וינברגשלומי

 :טייבמשה

 :וינברגשלומי

 :הנואפי

ההצעה.נגדאני

משהו.בזהשישחושבתדווקאאני

שבועיים'שבוע,שומעולאלראיוןצעירעו"דשמגיעהאמת

חודש.שלושה,

בתשובות?שיטפלשלןבמשרדמישהועכשיותושיבאתהאז

יש.אצליאגב

יש.אצליגם

נורמות.פהולכפותלבואיכוליםלאאנחנו

לכפות?אמרמישהו

נורמותמיניכללקבועפהולהתחילפטרוניםלהיותכלקודם

יפהחליפהעםיבואהואשבבוקרדעתגילויוזהדעת,וגילויי

יותרהיוםישחברים,הזה.לדברסוףואיןד 11לעויפהוידבר

כעורכימעסיקיםעלבוודאימעסיקים'עלגםמגבלותמדי

הכבו.דכלעםהזה,לדברלהכנסצריכיםלאואנחנודין,

אבלהזאת,התופעהאתחלילהלעוד,דשצריךאומרלאאני

מגיעים?אנחנולאןשבועיים,תוךתענהבזמן,תענהלולהגיד

לאבעיניידעתגילוילהוציאגםלהצעה,מתנגדממשאני

נאות.

הגדוליםהמשרדיםהצעהכזונוציאאנחנואםלדעתיאגב,

לאמאודשהםחושבאנייצאו,הזמן,עלחבלוהבינוניים

שגםחושבאנימה,יודעיםואתםהזה,הדבראתיאהבו

עלשתעבורמדקלהנבקשבואוהצעה.ליישמה,יודעיםאתם

האתיקהכללימבחינתדעתחוותלנותתןהזה,הנושא
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ביחד)(מדברים

 :מרצקיחוה

 :וינברגשלומי

 :מרצקיחוה

 :וינברגשלומי

 :ראשפיליאור

 :מרצקיחוה

שצריךחושבתלאאניופהאתיקה,כלליביןעצוםהבדליש

צריךלאלגמרי'שלומיעםמסכימהאניבזהולהכניס'

להזכיררעלאאבלדין.עורכיעללמגבלותזהאתלהכניס

נכוןלאזהואגבצעיריםדיןעורכיפעםהיינושכולנוולזכור

שהרבהאותן,שמראייניםמזכירותגםהדיןעורכיעלרק

שאנחנונוראלאשזהולהזכירתשובה,נותניםלאפעמים

למקצוע.צעיריםשלנוחבריםשזההדין,עורכיכלשכת

גילוישנוציאאחרייקרה,מהלןאגידאניבבוקרמחרכי

כעבירהזהאתאוכפיםלאאתםלמהללשכהיגידודעת

ואתםכהצעהזהאתלהעלותצריכיםאנחנוואזאתית?

אנילןאומראניחוה,חלקלק.מדרוןאיזשהופהיוצרים

הנול.דאתכבררואה

אותי.מפחידיםנוראלאחלקלקיםמדרונות

שגיאה.שזוחושבאני

הדדי?זהאתאוכפיםאתםואין

עלקשהיותרהרבהמגבלההטלנואנחנולאכוף.צריךלא

מתןשלהנושאכלבמסגרתלכם,אזכיראנימאמנים,

עלפהמדבריםלאאנחנועכשיולמתאמנים.תשובות

לאזהלמקצוע,שלנוחבריםעלפהמדבריםאנחנומתמחים,

עו"הרקלאאדם'בןלהיותבסדרשזהלאנשיםשנזכירנורא

שלנו'מסוימתבמידהאלאאתיתכעבירהולאאתיככלללא

הדיןעורכיבלשכתחבריםשהםלאנשיםשלנוכמחויבות

עורכיציבוראתלהנהיגשרוצהמישלבאמירהוכמונובדיוק

אחריותבאיזושהיאלאועבירותאיסוריםתחתלאהדין

 .זרקורנותנתבהחלטאבלפטרנליסטיתשאיננה

אתבסוףשיזכרושמראייניםהאנשיםשל 10%יהיהואם
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לאשרליחסבאשרהמרכזיהועדשלאונוחאפישלהאמירה

בזה?רעמהאז

 :וינברגשלומי

 :אברהמוביץרועי

 :וינברגשלומי

 :אברהמוביץרועי

 :מרצקיחוה

 :אברהמוביץרועי

 :עואודהנידאל

 :אברהמוביץרועי

 :וינברגשלומי

מחר.שלאתיתעבירהזוהיוםשלדעתגילוי

שהלשכהמהביןשעוברדקקןישמשהו.לומררוצהאני

וזהלעשות,יכולהלאשהיאמהלביןלעשותיכולהלדעתי

שאנחנוכמוהמוסר.משטרתלאאנחנוהזה.הדקהקובדיוק

שעובדהעו"דאתלהוציאמתיד 11לעוולהגידלבואיכוליםלא

כןאחרצהרים,הפסקתזמןולכמהצהריםלהפסקתאצלו

הצעהכלזה.עםנגמורשלאכאלההצעותאינספורלפהיבואו

הפטרון.אניזבל,דואריוציאאפיעכשיו

להתעסק?צריכההלשכהבזהמאו.דרעזה

הלשכהראששלתפקידולאזההלשכה.שלתפקידהלאזה

מחדשעכשיולחנןיכוליםלאאנחנוהאלה.בדבריםלעסוק

ישחוה,להחזיר.לאאולהחזירשרוציםותיקיםדיןעורכי

עכשיויכולהלאאתלמשר,דשמגיעיםדיןעורכי 100לפעמים

להםלהגידאנשים 100ל-למזכירהטלפוניםלהעבירלהתחיל

התקבלת.לאסליחה

רבה.תודהתגידשהמזכירהאנשים? 100הזמינההמזכירה

היאוהאמתלזהלהכנסיכולהלאאתחוה,

להם.תענישאתרוציםאליי,ךחוזרים

סבירזמןלאחרתשובהקיבלולאעבודהלראיוןשהגיעעו"ד

במשק.הענפיםבכלקורהוזההתקבל,לאשהואלהביןצריך

מוסרייםלאדבריםמאודמהרבהשונהלאהזההדבר

אתיקהביןשמפרידדקקןישאחרים.

 .מוסרילאשלענייןלאאפילוזה
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 :אברהמוביץרועי

 :מרצקיחוה

 :טייבמשה

 :אברהמוביץרועי

 :טייבמשה

 :אברהמוביץרועי

 :טייבמשה

 :מרצקיחוה

 :טייבמשה

 :אברהמוביץרועי

 :טייבמשה

 :אברהמוביץרועי

 :הנואפי

דבריםלביןסמכות,לנושישלהתערב,צריכההלשכהשפה

אכיפה.לאאבלללבנוגעתיפה,ההצעהשזה.

כאכיפה.לא

זהאתלהפוךשיגרוםמהזהכאילוהזוהמחשבהכלקודם

הקודמתבקדנציהוגםהזובקדנציהגםהיולא.אתי,לכלל

במשרדים,בנשיםהתחשבנותלעודדבקמפייןיצאנואמרנו,

זההלשכה,שלתפקידהעלמדבריםאתםההפ,ךזהבסדר.זה

הלשכה.שלתפקידה

יודעאתהמוגבלויות?עםדיןעורכישלהעסקהעםומהמשה,

מזה?רצינייםיותרישדבריםכמהעוד

תביא.אז

מזה.חשוביותרזהלזה?קוראלאאפילמהאז

תפרץ.אלשנית,

חשוב.מאודאגבדרךזה

במשרדיעבודה,במקומותמוגבלויותעםאנשיםלעודדישאם

שלנוהתפקידהלשכהחוקלפינעשה.ובואחשובזהדיןעורכי

המקצוע.שלטוהרועללשמורזהכלשכה

משה.מזה,תצאלאאתהאבל

דבריםתביאאםמזה?תצאלאזהמה

הזה.מהסוגלהצעותייוחדמרכזיועדכלככהנלךאנחנואם

שבוע.כללןאין
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 :אברהמוביץרועי

 :עםבראהוד

 :טייבמשה

 :עםבראהוד

 :טייבמשה

 :וינברגשלומי

 :טייבמשה

 :וינברגשלומי

 :טייבמשה

 :אברהמוביץרועי

 :וינברגשלומי

 :הנואפי

יהיהמהבדיוקמביןלאכנראהאתהאפי.זה,אתלןיהיה

פה.לן

רוצהשהואנימוסייםכלליםכמהשלרשימהלוישרועי'

להעביר.

ואנחנוחבריתהתנהגותזהא'נימוס'כללשלענייןלאזה

 .כחבריםלהתנהגצריכים

אמרתי?מהנימוסיים,כללים

זהשנילצדתשובהלהעביראולמכתבאדםלבןלענותלא

אתית.עבירה

דבר.אותולאזהמשה,

ממן'נחותבאהואממילאלראיון,אליןשבאאדםבןלבוא

תשובה.לותןמינימוםיושב,אליןבאהוא

שהואליתאמיןהיוםשישהעבודהחוקיכלעםנחות.לאהוא

נחות.לא

תפקידהוזהאנשיםביןחבריתהתנהגותלעודדהכלבסךזה

וזההמקצוע,שלטוהרועללשמורחוק'לפיהלשכהשל

לעורכימלהגידנפשןממיחברים.וכמואדםבניכמולהתנהג

גדול.אסוןאיזהתשובה?שיתנוהדין

להם.נגידלאאנחנומשה,

שילבשולהםנגידבבוקרמחרהאלה,ההצעותעםמספיק

שחורות.ושלאכחולותחליפות

הסכמה?איזהעללהתכנסאפשר
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לא. :אברהמוביץרועי

לא. :וינברגשלומי

ההצעה?מה :הנואפי

 :טייבמשה

 :הנואפי

 :ראשפיליאור

 :נטוביץיצחק

 :טייבמשה

 :הנואפי

שאער:מטאנס

 :הנואפי

 :סעראורית

מהשזהלהחליטהלשכהראשגםיכולשאתהברורשיהיה

הנכוןמרכזי.ועדשלהחלטהחייבלאולהוציא,חושבשהוא

לתתהכלבסךטריוויאלי,שהואדברייקחמרכזישועדהוא

.ך 11לעותשובה

שאתםלי,נראהאבלשלי,דעתגילוילהוציאיכולאנינכון,

בעד?לא

לעבודההתקבלשלאלמילהתקשרבמקוםפשרה.מציעאני

לעבודה.התקבלשכןלמינתקשר

מחנכיםאנחנומה,באמת,פה?הסיפורמהמביןלאאני

דין?עורכי

בה?תשותןאדםלבןלהגידלחנן?זהמה

להתקדם?אפשר

בסוףמתקבל,שהואבתחושההמרואייןיוצאפעמיםהרבה

זה.ולאזהלא

נאפניותריבוילאורההמלצהשלנוסחעלנחשובאולי

אורית.תשקלו?כן

אניכילבדוקאוליכדאימשהועושיםשאנחנולפניאפי,

תוךמעסיקכלשמחייבתחוקהצעתאיזהשתיתהזוכרת

שבועיים
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 :נוהאפי

 :סעראורית

 :נטוביץיצחק

 :נוהאפי

עבר?שזהאוהצעהבגדרזה

 .לבדוקצריכהאנייודעת,לאאניהצעה.בגדרהיהזה

רגולציה.עודףזה

נלמדהדיון,אתבפנינורשמנוהחלטה.צריךלאנסכם.בואו

בהתאם.דעתגילוינוציאלמסקנהנגיעאםהתובנות,את

הדיועורכילשכתכלליהצעתובנושאהלשכהודעותתפקודבנושאטייבמשהעו"דפניית

-2016התשע"ותצהירים),עלחתימה(אימות

 :נוהאפי

 :טייבמשה

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :פרסיאלאורי

שלן.הבאהנושאמשה,

הרבהפוניםאליכםשגםמניחאניאלי,פוניםהועדות.תפקוד

נשיאותחברישהםכאלהגםועדות,חברישהםאנשיםמאוד

הועדהפיקציה,היאהועדהתשמע,אומריםשהםועדות,של

מתכנסתכבראםדבר.שוםעושהלאהועדהמתכנסת,לא

שצריךחושבאנידבר.שוםעושיםלארובםבאים,לאחצי

סטנדרט.איזשהוקבועל

החלטה.לקבלשצריךחושבאניצודק.שמשהחושבאניפה

נוהל.ישאבל

הזה?הנוהלממתינוהל?איזה

אגב.דרךרעלאהואהמרכזי,הועדשלנוהליש

ממתי?

 .שנים 10מ-יותר
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 :טייבמשה

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :פרסיאלאורי

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :טייבמשה

 :הנואפי

 :טייבמשה

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :טייבמשה

 :מרצקיחוה

אותו.לרענןצריךאז

הנוהל?אומרשמה

הבאה.בישיבהזהעלונדברהנוהלאתתפיץאז

אותו.לעדכןאותו,לשנותצריךגםאוליאז

 .לןאעביראני

קצובזמןבמשךמתכנסתשלאנשיאות

יש.

אבקשאניככה,נעשהבואואזוזהו.שלההכהונהפוקעת

הזה,הנוהלאתלצרףהבאההישיבהשלהבאהיוםלסדר

נפיץוגםאותולעדכןאותולשנותצריךאםנראהעליו,נעבור

עליו.שנעבוראחריהנשיאויותלכלאותו

משה.שלןהאחרוןהנושא

למועצה,להגיעצריךדברשלבסופוזהחוה,שאמרהכמו

למועצה.הגיעלאזמןהרבה

מדבר?אתהמהעל

 .בפקסתצהירהאימותעל

 .המרכזיהועדבסמכותלאשהואנושאזההכבודכלעם

כזהדברמציעאני

למועצה.יגיעזהממילאומכאן.מכאןאפשרכללים

מכאן.אפשראילא,
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 :עםבראהוד

 :טייבמשה

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

במועצה.רקזהאפשר,אי

החוק.אתיודעלאאתהנכון.לא

למועצה.זהאתנעביר

 .כברהמשפטיםמשרדעםבדיוןשגםנושאזההכבו,דכלעם

ניכנס.לאובואוהמשפטיםמשרדשולחןעלעומדזה

המועצה.שלהיוםלסדריכנסזהכזה,דברמציעאני

היה.זה

אביבתלשלהאתיקהשועדותמוזרמצבשישלבשימי

אביבבתללחלוטין,שונותדעותשםישהארציתוהאתיקה

אישורבפקסמאשריםאםהיוםגםנמשןשזהשליבתקופה

מגיעזהבסדר.אםזהאותו,מכירשאתהלקוחזהכיטלפוני,

להיותצריכהגםלדין.אותןמעמידיםארצית,אתיקהלועזת

 .הגיונילאזהאחידות.

אומרתואניפהלידוןצריךלאזהא'חוק,לפיהאחידותאבל

אביבתלמחוזשלאתיקהלועזתהכבודכלעםב'זה,את

ועדתשלשהעמדהקובעהחוקקודם,בראשהשעמדולמי

שלהאתיקהועדתאםלכןהקובעת.היאהארציתאתיקה

ארציתאתיקהועדתלעמדתבניגודפועלתאביבתלמחוז

כדין.שלאפועלתאביבתלמחוזשלאתיקהועדת

הדיןביתשלדיןפסקשישאותןלעדכןיכולאניאזרגע,אז

חברשהואשבגללאביבמתלדיןביתחברבירושלים,המחוזי

עלהאביב,בתלהאתיקהלועזתעלהלאשלוהענייןדיןבית

החליטהשלההרגילשבנוהלהארצית,האתיקהלועזת

המחוזיהדיןבביתמלאזיכויזוכהוהואלדין,אותולהעמיד

אזערעור.הגישהלאהארציתהאתיקהוועדתירושלים.
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הזה.בענייןסדרלעשותצריךבואו,

בבקשהזהאתתעביריאיריתלמועצה.להעלותראוינושאזה

היוםלסדרזהאתתכניסהיאלחוה,משהשלהפנייהאת

אצלם.

 :אברהמוביץרועי

 :סעראורית

 :וינברגשלומי

 :סעראורית

 :טייבמשה

 :הנואפי

 :טייבמשה

 :סעראורית

 :הנואפי

תרצה.היאאם

תנאילעבודה,ולמועמדלעובדהודעהחוקהקודם,בסעיףזה

א, 3סעיף ,-2002ב 11תשסלעבודהוקבלהמיוןוהליכיעבודה

מיוןבהליכיהמשתתףלעבודהלמועמדימסורמעסיק . 2014

 .בעבודההמיוןהליכיהתקדמות ) 1 (עלבכתבהודעהלעבודה

לאתימסרכאמורהודעההמועמ.דשללעבודהקבלתואי ) 2 (

לעבודההתקבלאחראדםשכברמיוםימים 14מ-יאוחר

המיון.הליכינערכושלגביה

בסעיף.סנקציהאיןאבל

חוק.סעיףישמשנה.לאזה

חשובה.נקודההעלתההיא

עםעושיםמהנחזור.בואו

אתלשלוחהזה,אתלרענןלהוציא,לחזורשצריךחושבאני

הכל.וזההחוק

סנקציה.וישחוקיש

החוק.לפייפנושאנשיםכןאםחוק,יש

העבודהתכניתאתמציגאתהשלנוהבאהבישיבהחברים,

כדירקטוריון.גםתהיהוהיא

נעולה******הישיבה
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החלטותסיכום

13.12ביוםשהתקיימהמישיבה .2016 

יפו-באביבתלהפרקליטבבית

דרשוביץאלןעו"דפנייתו

החלטה

 .דרשוביץאלןד"עושלבקשתואתלאשרהוחלטאחדפה

התמחותודעתהמלצותו

מאמניםו

החלטה

 .שהוצגוכפימתמחהלאמןהבקשותאתלאשרהוחלטאחדפה

נוספתעבודהו

החלטה

 .ההתמחותועדתהמלצותאתלאמץהוחלטאחדפה

התמחותתחילתלאישורבקשה

ערעור,רשותובקשתהדיופסקאתוקראנוהמבקשאתששמענולאחר :התמחותועדתהמלצת

הלשכה.כחברקבלתועיכובאתלהצדיקכדימחמיאים,אינםאםגםבדברים,איןכידעתנונחה

החלטה

 .ההתמחותועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

החלטה-
 .ההתמחותועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה
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החלטה

 .ההתמחותועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

ע"ל-ממונהודעתו

החלטה

ההתמחות.ועדתהמלצתאתלאמץהוחלטחבריםשלברוב

 6.10.16מיום 16מס'התמחותועדתפרוטוקלו

בלשכהחברותלחידושבקשה-

בצריך .ההתיישנותמודעהגיעטרם-בלוםדנהעו"דשלדעתהכחוותההתמחות:ודעתהמלצת

לו!שישהשרציםקופתלאורללשכהלקבלובכללישהאםהשאלה-אתמשאיריםאנועיון

החלטה

תקופתבתוםבקשתואתלחדשיוכלהמבקש .הבקשהאתלדחותהוחלטאחדפה

 .לגופהתידוןוזוההתיישנות

התמחותבתקופתלהכרה-בקשה

נסיבותיהשלמרותדעיםתמימותישנה .לבקשהלהיעתרניתןלא :התמחותודעתהמלצת

התקופה.למחציתמעברלהכירניתןלאלה.לזעורסמכותלנואיןהאישיות,

החלטה

 .ההתמחותועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

פיקוחלתוצאותלבבשיםהתמחותבתקופתלהכרהבקשה-

ללאנוספיםהתמחותחודשי 4ישליםהמבקש-ההסדראתלאשרהתמחות:עודתהמלצת

נוספת.בעבודהעיסוק

החלטה

 .ההתמחותועדתהמלצתאתלאמץהוחלטחבריםשלברוב

ההחלט

 92ךותמ 86ודמע



87 

 13.12.2016מיוםמרכזיועד

הדיןעורךשלהנושאאתהאתיקהועדתלבדיקתלהעבירהוחלטחבריםשלברוב

 .המאמן

התמחותתחילתלאישור-בקשה

אתלדוןהחליטביהמ"שגם .והבנייההתכנוןבתחוםבהרשעותמדוברהתמחות:עודתהמלצת

הנסיבותמכלוללאורתנאי.עלמאסרשלאפילועונשמלהטילונמנעלקלואהמבקש

עיכוב.כלללאהתמחותתחילתלאשרהמלצתנו 'מהמבקשוהתרשמותנו

החלטה

 .ההתמחותועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

רפואילמצבלבבשיםהתמחותבתקופתלהכרהבקשה-

בעברכי(יוערלקראתולובואפתרוןלמצואהמרכזיודעלממליציםאנו :התמחותודעתהמלצת

 .הרפואי)מצבולאורומביתומרכבולעבודנכותבעללמתמחהאושר

החלטה

לקיוםהנוגעתתכניתיביאשהמבקשלאחרבענייוהדיוןאתלחדשהוחלטאחדפה

 .התמחות

 17 • 11.16מיום 17 'מסהתמחותועדתפרוטוקלו

 sכלללפילאישורבקשה-הרפואיתההסתדרות

 .לאשר :ההתמחותעודתהמלצת

החלטה

 .ההתמחותועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

 sכלללפילאישורבקשה-מילגם

ללאבלבדבחברהלהתמחותיכולישימר . sכלללענייומילגםאתלאשרהתמחות:עודתהמלצת

נוספת.בעבודהעיסוק

החלטה

 .ההתמחותועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה
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התמחותבתקופתלהכרהבקשה-

הראשונה.ההתמחותבתקופתלהכירניתןלאהלשכהמדיניותלאורהתמחות:ודעתהמלצת

ההתמחות.תקופתברצףשנים- 6מ-למעלהמאוד-ארוכההפסקה

החלטה

 .ההתמחותועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

התמחותתחילתלאישורבקשה

היתההתנאיתקופת , 2012משנתהרשעה , 2008משנתבמקרהמדובר :התמחותעודתהמלצת

 .בהתאםהיהשניתןהעונשוגםחמורלאבמקרהמדוברמכבר.זהחלפהוהיאשנהלמשך

בתחילתבעיכובותולעתשוםרואיםואיננוהמקרהחומרתאתשמפניםממבקשהתרשמנו

 .עיכובכלללאהתמחותתחילתלאשרממליציםלפיכך' .ההתמחות

החלטה

 .ההתמחותועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

הלשכהכחברלוהתקבללבחינותלגשתבקשה-

תקופתסיוםלקראת . 2016אוגוסטבחודשהתמחותסייםהמבקש :התמחותודעתהמלצת

עבודהבהעתקתדובר .האקדמיבמוסדסמינריוניתבעבודההונאהשלבעבירההורשעהתמחותו

אותוראתההמשמעתעודתוגםחמורבמעשהמדוברכיספקאיןמלא.באופןכמעטסמינריונית

הלשכה.כחברמלהתקבללעכבושלאמנתעלעימולהקלבחרההיאאלום ,ככזה

 , 1.3.17ליוםעדלימודיוסיוםלעאישורמקבלתמעוכבהמבקשהמשמעתודעתהחלטתפיעל

לגשתיוכלמועדבאותובוגרלתוארזכאייהיההואהסמינריוניותהעבודותאתשיגישוככל

 • 2017מאיבמודעההסמכהלבחינות

מודעישניאותולעכבממליציםאנוהנהוגה,המדיניותפיעוללעילשמתוארותהנסיבותלאור

ההתמחות.בבחינותבהצלחהשיעמודלאחרהסמכה

החלטה

מועדיבשניהמבקשאתולעכבההתמחותועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

 .בבחינותבהצלחהשיעמודלאחרהסמכה

התמחותתחילתלאישור~-בקשה
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המבקשאצלנמצאוכאשרבבחינה,הונאהשלחמורהבעבירהמדוברהתמחות:ודעתהמלצת

יתרהבחומרהראתההמשמעתעודת .הנלמדהחומראתהמכיליםחבוייםפתקיםבחינהבזמן

לחומרתמודעשהיהוחזקהללימודיוג'בשנההיההמבקשאנחנו.גםוכךהמקרהנסיבותאת

מעשיו.

לאהתמחותמקוםבמציאתהרבהקושיולאורבמשרדלהתמחותהתקבלהמבקש

בסופה.אלאההתמחות,בתחילתלעכבונכוןלנונראה

לאחרהסמכהמודעי 2לועכבוהתמחותתחילתלאשרדעות,ברובממליצים,אנודברשלסיכומו

מעודים). 3לעכבושישהיתההמיעוט(דעטההתמחותבבחינותבהצלחהשיעמוד

החלטה

בבחינותבהצלחהשיעמודלאחרהסמכהמועדישניהמבקשאתלעכבהוחלטאחדפה

 .הלשכה

מתמחהלאמןלהיתרבקשה-

בה,יעסוקשהמתמחההעבודהמהותאתשבחנוולאחררבותהתלבטנוהתמחות:ודעתהמלצת

המשפטיהתחוםאתבחשבוןגםלקחנומשפטית.בעבודהורקאךיעסוקשהמתמחהדעתנונחה

עודהמלצתאתלבטלממליציםאנוהמפורטים,הסבריואתששמענולאחר .המבקשעוסקבו

מתמחה.לאמןלהיתרבקשתואתלאשרלוהמליץהמחזו

החלטה

 .ההתמחותועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

בלשכהחברותלחידושבקשה-

מצדיקאשרעניינינימוקשוםמצאנוולאארוכותהמבקשאתשמענו :התמחותודעתהמלצת

שהושתוהמצטבריםוהעונשיםבעבראשרההרשעותריבוילאור .הלשכהלשורותהחזרתואת

רבזמןחלףאמנם .לבקשתולהיעתרשלאהמלצתנושנה, 40מ-ליותרבמצטברהמגיעיםעליו

פגו.לאהשעיותיושביסודהנימוקיםאולםהאחרונה,ההרשעהמאז

החלטה

 .ההתמחותועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

התמחותתחילתלאישורבקשה [11111-
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בהצלחהשיעמודלאחראחדטקסעיכובהמלצתנוהמקרהנסיבותלאורהתמחות:ועדתהמלצת

הלשכה.בבחינות

החלטה

 .ההתמחותועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

 17 • 11.16מיום 7 1מסממונהועדתפרוטוקלו

 , ,2004משנתהיאוהחמורההראשונה :הרשעות 3המבקששלבעברו :ממונהעודתהמלצת

השנייה, . 2000משנתבנסיבותמדוברכאשרעוון,לעשותקשרוקשירתמשפטמהלכישיבוש

משנתציבוריבמקוםתגרהשלישית,עבירהברכב.זרתושבהסעתבגין 2009משנתהרשעה

2009 • 

משפטיםללמודהתחיל , 39בןהמבקש .לטובהממנווהתרשמתיארוכותהמבקשאתשמעתי

העונשיםוגםהנמוךבסףעווןמסוגבעבירותמדוברמעשיו.חומרתאתומפניםמאוחרבגין

בעיכובותולעתשוםראיתילא .במשפטיםשנילתוארלומדהמבקש .בהתאםהיובגינןשניתנו

מספרלפניעברההמאוחרתהעבירהבגיןההתיישנותשתקופתבמיוחדקצרה,לתקופהולו

עיכוב.כלללאהתמחותלהתחיללמבקשלאשרממליץאניאלה,בנסיבותחודשים.

החלטה

תידוןאזשנתייםבעודלחזוריוכלהמבקש ,הבקשהאתלדחותהוחלטאחדפה

 .מחדשבקשתו

קבלותללאהוצאותאתיקה-גבייתודעתמזכר

החלטה

 .קבלותללאהוצאותגביית-האתיקהועדתמזכרהמלצותאתלאשרהוחלטאחדפה

מינוייםו

החלטה

 .שהופצהכפייםיהמינורשימתאתלאשרהוחלטאחדפה
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בורריםמינויו

החלטה

-עו"שביןבתיקכבוררתזראיילהעו"דאתלמנותהוחלטאחדפה -
החלטה

לבין-עו"דשביןבתיקכבוררמרקולובפאבלעו"דאתלמנותהוחלטאחדפה

החלטה

לביןעו"דביןשבתיקכבוררכספיזיואתלמנותהוחלטאחדפה

החלטה

שביןבתיקכבוררתזילברמןקרןעו"דאתלמנותהוחלטאחדפה

-לבין-

החלטה

לביןשביןבתיקכבוררשורסעראתלמנותהוחלטאחדפה

לקוחעו"דסיוןבחיהפוגעתבהחלטההלשכהלהתערבותבקשה-מויאלביניעו"דפניית

-המשפטביתכידידהלשכההצטרפותבקשת-אדלריניבעו"דפניית

החלטה

קלייןדקלההגשתה.לאחרמידשלוע"הבראתיעבירהמבקשכיהוחלטאחדפה

 .דעתהחוותאתותמסורשכנגדהצדפנייתעלוכןהחומרכלעלוכןעליהתעבוריונה

 .נוספתפעםידוןהנושא

ב(ג) 11סעיףלפיהיתרלקבלתעו"דבקשת-אתיקהודעתמזכר

החלטה

 .המפורטיםמהנימוקיםהבקשהאתלדחותהוחלטאחדפה
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דרכיםתאונותלנפגעיהפיצוייםבחוקדיועורכיטרחתשכרלעההגבלותלביטלובקשה

החלטה

יום, 30בתוךהמרכזי,לועדשיגישהנזיקין,לפורוםיועברהנושאכיהוחלטאחדפה

 .לנושאביחסונימוקיםהמלצותעםמסודרנייר

בע"מהקלטהשירותיאבניע"יותומללהוקלט

 03-6127715 1טלג, 11ר 35בוטינסקי 1ז 1רח

Avni.recordings@gmail.com 
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