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פרוטוקול

 13.7.2015ביוםשהתקיימהמישיבה

תשעווהבאבוד

בתל-אביבהפרקליטבבית

הלשכה.ראש-נוחאפיהשתתפו:

 :המרכזיהודעחברי

נעדרו:

 :מנגנון

מוזמנים:
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נוספתלעבודהלהיתרבקשות •

מתמחהלאמןלהיתרבקשה •

בוחניםלרשימתתוספת •

 11.12.14מיום 4-9התמחותעודתפרוטוקול •

 8.1.15מיום 50התמחותעודתפרוטוקול •

 22.1.15מיום 51התמחותעודתפרוטוקול •

 12.2.15מיום 52התמחותעודתפרוטוקול •

 26.2.15מיום 53התמחותעודתפרוטוקול •

 12.3.15מיום-54התמחותעודתפרוטוקול •

.16מיום 55התמחותעודתפרוטוקול • 4-.15 

.7מיום 56התמחותעודתפרוטוקול • 5.15 

 26.5.15מיום 57התמחותעודתפרוטוקול •

 7 • 5.15מיוםממונהעודתפרוטוקול •

בלשכהכחברלהתקבלבקשה--רמ •
 •הטקסמיקוםלשינויובחינהההסמכהטקסמתווהקביעת • 10

-מ 11עע • 11  .)ב 11{מצהדיועורכילשכת 1נ 34-95115

מושעים)~{חזרתלחוק 51סעיףמכחהצוותהמלצותאישור • 12

 • 1.6.15מיוםמזכר •הדיועורכיבלשכתחברותוחידושי-יייימרבקשת •

 • 1.6.15מיוםמזכרהדין.עורכיבלשכתחברותוידוש

מרשלחברותוחידוש

מבקשת •

עובקשת •

 • 1.6.15מיום

 .)ב 11{מצבורריםמינוי • 13

 •ציבורנציגשהואנוסףוחברהארציתהאתיקהלוזעתחבריםמינוי •-14

מזכר .הדיןעורכיבלשכת

הממשלתיות.החברותכלליתלפיהמייעצתלוועדההלשכהנציגימינוי • 15

16 • 

נוטריונים.לרישויבוודעההדיועורכילשכתנציגמינוי • 17
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* * * 

 125תוךמ 2ודמע



3 

 13.7.2015מיוםמרכזיועד

המרכזיהועדישיבתאתפותחיםאנחנויטוביםצהרייםיחבריםנוה:אפי

וגםבשבילידרךציוןזההנוכחית.בקדנציהשלנוהראשונה

צריכיםשאנחנוחשוביםבנושאיםעמוסהקדנציהלנוישבשבילכם.

הראשונה.הישיבהשלהיוםמסדרכבררואיםאתםבהם,לטפל

מהחבריםאחדשכלמנתעלקבועיםבמועדיםישיבותנקייםאנחנו

ילשבועייםאחתישיבהלבצעכנראההתוכנית .אליהןלהתארגןיוכל

אליהם.להתארגןיוכלאחדכלקבועים,מועדיםשלישי,בימי

היכרותשנעשהצורןיש-עצמיאתשואלשאניהראשונההשאלה

היכרותלעשותצורןישכולם?אתמכיריםשכולםאוהחברים?ביו

שהםאיתישדיברוחבריםשלושהעודלהגיעצריכים ?שנחכהאו

מכיר.לאאיציקלא,מכירים?כולםכן.אחרנעשהאזיאחרו,טיפה

בחוה.נתחילהיכרות,צ'יק-צ~קנעשהבואואז

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

ברוזה:יורם

קינן:אורי

נוה:אפי

תמיר:דורון

נוה:אפי

פדלמן:עינינעמי

 :נטוביץאיציק

נוה:אפי

מוצקי.חוה

 .הדיןעורכיבלשכתשניםהרבההארצית,המועצהיו"רמוצקי,חוה

דרום.מחוזנציגכרוזה,יורם

קינן.אורי

הקודמת.בקדנציהת"אמחוזועדחברהלשכה,ראשמ"מ Iקינןאורי

האתיקהועדתיו"רוגםירושליםמחוזועדנציגתמיר,דורון

בירושלים.

לנעמי.עוברים?אנחנולמי

 .פלדמןעינינעמי

 .מועצהחבר Iנטוביץאיציק

בועזהנוכחית,בקדנציהמועצהוחברהקודמתבקדנציהמועצהחבר

 .ומשפטצוותסיעתמרכזי,
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טייב.משהטייב:משה

 :מוצקיקלמפררחוה

חכם:יוסי

נוה:אפי

 :יונסאבומוחמד

נוה:אפי

 :יונסאבומוחמד

ברעם:אדוי

נוה:אפי

סלומוו:גיל

נוה:אפי

 :ראשפיליאור

נוה:אפי

והאגדה.האיש

 .חיפהמחוזיחכםיוסי

אתומייצגמועצהחברוהיוםלשעבר,חיפהמחוזיויירחכם,יוסי

 .המרכזינועדחיפהמחוז

חיפה.חברמועצה,חברמוחמ,דיונסאבו

ומ"מ,

המועצה.יוייר

ברעם.אודי

חברהואוהיוםהדין,עורכילשכתבפעילימהוותיקיםגםבערםאודי

מרכזי.ועדוחברמועצה

סלומון.גיל

המנכייל?גילאתמכירשלאמישהופהישימכיריםכולםיסלומוןגיל

גיל.אתמכיריםכולם

טובים.צהרייםשלום,

 .החבריםאתלשניאחדמציגיםבדיוקאנחנוליאור,שלום

 .תצטרפובואורועי,שלום

עצמואתיציגאחדכלאוליהצטרפו.אברהמוביץורועישפיראליאור

אתאוליאוראתמכירשלאמישהוישהחברים?לטובתמיליםבשתי

 .מכיריםכולםטוב,רועי?

 .אלינוהצטרףחימיאביגם
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אתננהלאנחנועמוס.יוםסדרלנוישנתחיל,בואואזחברים,טוב

יריםרבה,בשמחהלהתבטא,שרוצהאחד-כלכזאתבצורההישיבה

עדנשתדליעילים.להיותנשתדלבואו .דיבורזכותויקבלהדיאת

יעילים.להיותנשתדלנגלוש.טיפהמקסימוםלסיים,וחציחמש

מוחמדעו"דחברנוממניביקשהבא.בשבוענוספתישיבהנכנסאנחנו

ראשון,יוםשזהלחודש 19ל-מתוכננתחיתההישיבהנעאמנה,

חברנושלהחגמשוםימיםבמספראותהלהזיזממניביקשו

לרביעי,אולשלישיזהאתלהזיזבעיהשוםאיןמבחינתיהמוסלמי,

אםאבלמתחילת,הפגרהמתיזוכרלאאנילחודש. 22או 21זה

כאן,אנחנו

 21.מרצקיקלמפררחוה

 22 .לחודש 22ב-גםבעיהליאיןאזמסכימיםכאןאנחנואם , 21נוה:אפי

אותתנקבעארוכה,בהיישלעשותרוצהרביעי.אנייוםלכולם,בסדר

סדרעלנושאיםהמוןים,ישנסבערב 19 : 00מצדיעד 15 : 30עהשב

 ! 15 : 30בשעההבאעיירביוםלכולםםימתאזה .וםיה

 ,ישלישוםיכלמסודרות,ישיבותשליומןהפגרהבמתלןנוציאאנחנו

בהתאם.עצמםאתלתכנןוכלויאנשיםלא,שבועכןשבוע

שלישי.יוםעלנתארגןקבועבאופןשלישי!וםילכולםבסדר

לכולם!טובזה , 15 : 30בשעההבארביעייוםהבאת,הישיבהבילגו

 .כן :חברים

 :מרצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

 .זימוןתוציא

נכנסולייגדיושלאהתארךי,עםלוודארוצתרקאנימון,יזאינוצ

 .מראשעכשיומוודאיאנזהבגלל ,מתאיםושלאלפגרה

 22יוצאזה , 15 : 30בשעתהבארביעייוםכולםדעתעלסיכמנואז

 .לחודש

תרשמי.בהזמנתאירית,

התמחותהועדתהלמצותו

עו"דחברנוכאןאתנוםאינמצם,יהדחופםאיבנושלינתחבואוזא :נוהאפי
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החשוביםבנושאיםנתחילבואוההתמחות.ועדתיו"רפרסקי,אורן

שישמביןאניאתכם,לשחררכדיההתמחותשלוהדחופים

חומרים.שלהצטברות

 :פרסקיאורן

נוהזאפי

זשפיראליאור

נוהזאפי

 :פרסקיאורן

זנוהאפי

יותר.אופחותשנהחציעדהצטברותיש

החלקאתלפחותשנסייםמקווהאנייעילים,להיותנשתדלבואואז

היום.הארי

האלה.הדבריםנגמרלאזהרצוף!עכשיוזהאתנעשה

שעה,חצילןקח

לייש ,שבועייםכלפהיושביםאנחנונגמר'לאפעםאףזה

חומר.שלבוכטה

ישכילנו,שישהדחופיםלנושאיםנעבורואזשעה,חציקחבוא

קדימה.אזאלין.ונחזורדחופים,דברים

מתמחהלאמןלהיתרבקשותו

בלום:דנה

זנוהאפי

 :פרסקיאורן

זנוהאפי

חברים:

בלום:דנה

מאמנים.רשימת

לכולם.הופצהמאמניםרשימת

הסתייגויות.איןאםלאשרשאפשרבדבריםמתחיליםאנחנו

 !המאמניםמרשימתכלשהןהסתייגויותיש

לא.

אושרזאחדפהאז

 125תוךמ 6ודמע
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הצבעה

אחדפה

החלטה

 .אדחפהאושרומתמחהלאמןלהיתרבקשות

 :פרסקיאורן

דובר:

 :פרסקיאורן

 :מרצקיקלמפררחוה

בלום:דנה

ברוזה:יורם

נוה:אפי

ברוזה:יורם

נוה:אפי

בלום:דנה

נוה:אפי

 :פרסקיאורן

בלום:דנה

חלזהלהחיל,רוציםשאתםחדשנוהלישבפרוטוקול

לכןהזה,לנוהלהסתייגויותישכיעליו!חללאזהעליו!

שואל.אני

 .הישןלפיאזאושר,לאעדייוהנוהל

לדעת.שרציתימהזה ,אחוזמאהאוקי,

שלכלבדקתםהאםהנוהל,עללדברבליגםלפני,הזה,בהקשר

באתיקה!קודמותהרשעותאיוהבוחניםשברשימתהאנשים

 .לאלבינתייםאז

לבדוק.צרךי

זה!אתלעכבמציעאתהאז

בהתאם.הבוחניםאתולאשרבנוהללדוןזה,אתלעכב

הבאה.לישיבההזההנוהלאתנכניסבואואז

בחומר.הואכאן,הוא

 .היוםבולדוןנספיקאםיועדלאאני

 .כןנספיקאולי

 .שכןנקווהבואו
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בסדר.אוקי,נוה:אפי

ההתמחותועדתידיעלשאושרועבודות-נוספתלעבודהלהיתרבקשות

בלום:דנה

נוה:אפי

 :פרסקיאורו

נוה:אפי

חברים:

נוה:אפי

ועדתע"ישאושרועבודותשזהראשונתטבלתישנוספת,עבודת

ההתמחות.

ההתמחות.ועדתע"ישאושרוהנוספותהעבודותזה

הסתייגויות.ישאםתשאלת

אישרתןשתועדתמהעבודותהסתייגויותיש

לא.

מאושרות.האלההעבודותאזלא.

הצבעה

אחדפה

החלטה

 .ההתמחותודעתידיעלשאושרונוספתלעבדוהלהיתרבקשותאחדפהאישרוהועדהחברי

לדיוןהסתייגויות-נוספתלעבודהלהיתרבקשה

בלום:דנה

שפירא:ליאור

בלום:דנה

לדיון?הסתייגויות ,נוספתעבודת

הקודמת,בישיבתאישרנולאשאנחנוכאלתמצביםאיו

 .להסתייגויותמגיעזה

 125תוךמ 8ודמע
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 :מרצקיקלמפררחוה

בלום:דנה

נוה:אפי

בלום:דנה

נוה:אפי

בלום:דנה

נוה:אפי

ההסתייגויות.עכשיו,

 .לדיוןהסתייגויותשלנוספתטבלתלכםישעכשיו

לדיון!הסתייגויות

לקייםמחויביםשאנחנותמרכזי,בועזלדיוןמובאזההסתייגויות,

אתלאשרלאהמליצהההתמחותשרעדתאו-מהסיבותמאחתדיון

תמרכזיתועדשלטלפוניתבהצבעתהיהשזהאוהנוספת,העבודה

 .לדיוןזהאתמביאיםאנחנוואזהסתייגות,אולאשרלאותוחלט

ישזכאלתנוספותעבודותכמת

נחזורתיכףאנחנותראי,אזסליחת,פת,ינוןתנהאת,

לזה.

 .נוראלאזה ,עמודיםשלושתזה

משוםואבי,ינוןאתרגעלשחררארצהאנילזה,חוזריםתיכףאנחנו

במיוחד.ביקששינון

 .אלינותצטרףינוןבוא

מרכזמחוזהקמתו

 .מרכזמחוזהקמת- 8מספרלנושאברשותכםרגענעבוראנחנונוה:אפי

לדצמבר 2מיוםתמרכזיתועדהחלטתאתאליכםצירפנואנחנו

 . 24.6.2015מיוםא 11תמחוזועדהחלטתואת 2008

לפניהערותלהעירלחבריםישואםבתמצית,דבריםכמתנאמר

דברם.אתלומרולאבילינוןניתןשקודםאושניתן,

מחוזיבימ"שהישיהכןישתקובעך 11עותלשכתחוקעקרוני,באופן

הכנסתחברע"ישתגשהובשעתוחוקהצעתחיתתמחוזי.ועדיהיה

שלהקמתולאורותמרכזת"אמחוזאתלפצלבדאון,רוניכמדומני

ומאזבכנסת,התקדמתלאהזאתההצעהמרכז,ימחוזבימ"ש

תתפצליהמשפטהסיועומרכז,לת"אהתפצלתהציבוריתהסנגורית

ת"אלמחוזלאחרונתהתפצלתרחיתזאפרקליטותומרכז,לת"א

ומרכז.
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המשפטיםשרתעםנפגשתיעוהיידלשכתחוקשלהרפורמהבמסגרת

לתוךיכנסוהמרכזתייאמחוזשפיצולהסכימוהםשלה,והצוות

הכנסתפגרתלאחרמידלעלותצפויההזאתוהרפורמההרפורמה,

הצוותעםגובשוההסכמותאבלבטוח,לאאנילפני,אוליהקרובה,

המקצועי.הצוותהמשפטים,שרתשל

כפימרכזימחוזשללהקמתולהיערךמבחינתנוצריכיםאנחנו

הוקם.הואכאשרצפוןמחוזשללהקמתונערכההלשכהשבשעתו

לפעוללהתחילהחלטהוקיבלהזהבענייוישיבהקייםתייאמחוזועד

השיפוטשטחמרכזמחוז .מרכזמחוזשלהקמתובענייואופרטיבית

אנחנויוזהומרכזיהמחוזיביהמייששלהשיפוטכשטחיהיהשלו

זקוקהממששהכנסתלאפורמאלית.החלטהלקבלכאןצריכים

שזהחושבאניאבלכהבנתה,להחליטסוברניתהיאשלנו,לאישור

מבחינהגםולובוולתמוךאותולקדםצריכיםשאנחנואקט

להתחילאופרטיביתמבחינהוגםעוהיי,דבלשכתאצלנוהצהרתית

העריםביוסבבלעשותבניירילאתרלהתחילצריךזאתבכללהיער,ך

יודעאניהצעות.ולקבלהעריםלראשילפנותבמחוז,הרלוונטיות

עוהיידלשכתשביתשמעוניינותעריםמעטלאשישאישיתמדייעה

יכולוגםיוקרהגםזאתבכלזהשיפוטן,בתחוםיהיהמרכזמחוזשל

ביותרהטובהההצעהאתשיתךומיעיר,באותהלתעסוקהלתרום

 .אותוניקחאנחנו

איזה.תאמרוינון,אבי,כןלפניאוליהערות?מהחבריםלמישהויש

היימו:יבור

נוה:אפי

חימי:אבי

מחוזעלכממונהלתפקדמתחילכברחימיאביאופרטיביתתראו

מאשרשוניםצרכיםישמרכזלמחוזאותו.שהסמכנוכמומרכז

שונות,דרישותלהםישבפריפריותשנמצאיםהאנשיםתייא,למחוז

עלשוקדחימיואבילגביהם,שרלוונטייםספציפייםאלמנטים

היאהמגמהאבלתחתי,זהוכרגעיפה,מאודמאודבצורההמדוכה

ושריר.קייםמרכזמחוזלנויהיהובעתידכנפייםיפרוסחימישאבי

אבי.

תייאמחוזראשבהיותויזםשאפיהרעיוןאתממשיךהכלבסךאני

 25כ-גדרה,עדמנתניהקשרלשכותקיימותלמעשה .והמרכז

קשר,לשכות
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 42.נוה:אפי

חימי:אבי

נוה:אפי

 :שפיראליאור

נוה:אפי

 :שפיראליאור

נוה:אפי

אברהמוביץ:רעוי

נוה:אפי

בחודשיםגםלמעשה .מרכזמחוז .תייאמחוזאתלקחתילאאני

שרותלקבלוהדרישהמרכז,מחוזבכלוהלכנוסרקנוהאחרונים

אנחנומהותית.דרישההיאהלשכהשלהשרותאתולהנגיש

עויידלכלשבומצבוליצורבוהחלשאפיהרעיוןאתלפתחמתכוונים

עוהייד.מלשכתשרותיםלקבליכולתישתייאשלבפריפריה

לתגברצריכיםאנחנוחיות,נושמות,הקשרבלשכותהללוהשרותים

לאעוהיידשלשכתמצבייווצרוכןבהן,הפעילותאתלהאיץאותם,

בזהרואהאני .מרכזבמחוזגםתהיהאלאתייאבמדינתרקתהיה

חברתית,מבחינהחשיבותלמקצוע,גדולהחשיבותגדולה,חשיבות

בזה.שתתמכומקווהואני

 ?מהחבריםלמישהוהערות

בהחלטוזהמרכזיבועזלדיוןכזהנושאמעליםשאםחושבאניכן.

למהנחוץ,זהלמההסברלנוייתןשמישהורוצהאני-א'כב,דנושא

חשובהכי .צורןרואהלאאני Iנוסףמחוזלהקיםצריכיםבכלל

הכספיות?העלויותמהזהלטעמי

לן.אומראני

לעמודבכלליכולההלשכההאםהזה?לענייוהכספיתהמשמעותמה

ההוצאות?אתלנומגדיללנו?חוסןזההאםהאלה.בעלויות

לן.אומראני

 .מסכםשאתהלפני Iמשהולהעיררוצהגםאני

רוצהאתהשלי,התשובהאולילו,נשיבאזשאלהשאלליאורטוב,

לומר?

הבא.ברוןשאער,מטאנסעויידהצטרףשלומן?מהמטאנס,שלום

לומר?רציתמהבבקשה,רועי,
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אברהמוביץ:רעוי

נוה:אפי

אברהמוביץ:רעוי

פדלמו:עינינעמי

אברהמוביץ:רעוי

פדלמו:עינינעמי

אברהמוביץ:רעוי

פלדמו:עינינעמי

אברהמוביץ:רעוי

לגביהמחוז,הקמתלגבישלןלשאלהבתשובהלומררוצהאני

עורכי 60,000מונהעוהיידלשכתהיוםהמחוז.הקמתשלהחשיבות

דין,

 .-כ

לכלולעתדימרכזמחוז .והמרכזתייאבמחוזחברים 40,000מתוכם

השניהמחוזולהיותדיועורכי 16,000ה-באזורלהערכתיבתוכו

בגודלו.

נכון.לאזה

 .המספריםזהינעמי

אומר.ואניהדיבוררשותאתאקבלאניתיכף

מתוןהמספרים,זהאבלהמספרים,אתלראותאפשרזהאחרי

 .מרכזבמחוזחבריםיהיומתוכם 16,000 , 40 , 000

אוקי.

ישמאו,דקטניםמחוזותישיעכשיו .בגודלוהשניהמחוזיהיהזה

בוראתהשהלשכהמאו,דחשובמחוזשהואצפון,מחוזכמומחוז

מפוארבניירלובנתהגדולה,חשיבותהאחרונההקדנציהבמהלן

צפון,במחוזטובשרותלתתחשובכיכ,ןעלשמחמאודואניויפה,

 .חברים 2,500שמונהמחוז

שםגםגדולהחשיבותרואהשאפיחושביאנחנולושגםידרוםמחוז

חבריםשםדרום,במחוזלחבריםגםהשרותאתולתתמבנהלהקים

להמשיךניתןלאהקיימתשבמציאותחושבאניחברים. 3,100

חשיבותישלבדו,עומדשהואשהוא,כפיהזההמחוזאתלהחזיק

אפיהשרותים.אתלהנגישמרכז,מחוזאתלהקיםלדעתיגדולה

הקדנציהבמהלןמאו,דעליהגאיםשכולםעצומה,מהפכהעשה

הגיעקשר,ולשכותועדותשלגדולהמאודכמותהקיםהאחרונה,
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הבחירותשתוצאותחושבאנימרכז.במחוזפינהולכלמקוםלכל

הסוגיהחיתההיאאגבמרכזמחוזהקמתשלהזאתוהסוגיה

הבחירות,במערכתשעמדההמרכזית

נוה:אפי

אברהמוביץ:רעוי

נוה:אפי

 :שפיראליאור

תצטרף.בוארועי,שלום

התמיכהקיבל,שאפיהגדולהוהתמיכההבוחריםשלוההצבעה

באופןלאפיוגםהארציתבמועצהגםלשכה,ראששלביותרהגדולה

אנחנושעכשיוהזההמודלאתיעדושכולםולאבי,ליגוןוגםאישי,

דרשני.אומרתעליו,מדברים

לתקצבשצריךברורוזהבנושא,שאלותשישליאורברורזהעכשיו,

 .שצרךימהאתונעשהנתקצבאזשזהיברורוזההמחוזיאת

כמומחוזותישתראה,האוזן,אתלסברבאמתכדירקאוליליאור,

נמצאהזאתובכלוהמרכז,תייאממחוזיותרקטניםרועי,שאמר

תייא,מדינתשלהזההענייןשרותים.הדיולעורכילתתהצדקה

כדיכווןכלוחצישעהלנסועצריךומיבנהומפייתמנתניהשעוייד

מספיקלאשהםמרגישיםשאנשיםהרצאה,אוהשתלמותלקבל

שצריךמשהוזהתייא,בתוךשנמצאממילהבדילישרותיםמקבלים

אמרנואנחנוהבחירות,במערכתשלנו~נדההאגחיתהזו Iלהיפתר

הדיועורכיציבורמרכז,מחוזשלבהקמתותומכים-אנחנובמפורש

זומויימ,זהעללנהלמתחיללאאניהזה.בענייודברואתאמר

רוצה.מאודאני-אמרהבוחרלבוחר,הלכנושאיתהשלנוהעמדה

מדועשלוהעיקרייםהקוויםאחדהיימן,ינוןמולשהתמודדמי

 1והמרכזתייאמחוזאתלפצללאפניםשבשוםהיהלולהצביע

אנימשמעית,חדמאודברורה,מאודבצורהדברואתאמרהבוחר

אניממילאלבוחר.התחייבנושאנחנוממהלחזורעכשיומתכווןלא

שלא , 2008מ-המרכזיהועדשלהחלטהכברישלכםלהזכיררוצה

נתנגדעכשיואנחנואםוגםמרכז,מחוזשלהקמתובעדבוטלה,

זוהמחוזשלהקמתועלשמחליטמי Iמרכזמחוזשללהקמתו

יתחלקבוודאיוהמרכזתייאמחוזשלוהתקציבהכנסת,

מרכז.מחוזלביןתייאמחוזביופרופורציונלית

שהוא?כמונשארשהתקציבמזהמביואניהאם-שאלותשתיאז
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 .מרכזמחוזכשיהיהתייאלמחוזשהואכמונשארלאשהואבוודאינוה:אפי

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

 :שפיראליאור

נוה:אפי

 :שפיראליאור

התקציב.מהקובעיםאתםלאאפי,

הארצית.המועצהזושקובעמי

המרכז?במחוזיסגרועכשיוהקשרלשכותוהאם

לסגרך?למה

הקשר?לשכותעלשומריםוגםמחוזגםמקימיםיועד,לאאני

חושבאנידין,עורכי 16,000שכוללמרכזמחוזבי,תלוישזהככלנוה:אפי

עירבכללבחירות,הלכנושאיתהשליהעולםתפיסתזאתעיר,שבכל

קשרועדתלקייםמלאההצדקהישדיועורכי 200מעלבהשיש

שםלקבלשיכוליםבעיר,דיועורכילאותםמקומייםשרותיםשתתן

קחגם .מרכזבמחוזדווקאלאוהארץ,ובכלוהשתלמות,עיוןיום

גםבמפורשלתעדףמתכווןאניצפון.מחוזאתקחחיפה,מחוזאת

עורכי 200מעלשישישובבכל , 2016לשנתשתובאהתקציבבהצעת

ועדתלהקיםמספר,איזשהועלנחליטאנחנודין,עורכי 250אודין,

עורכי-בלשכתלפעילותישובבכלהיועורכיציבוראתשתקרבקשר

טוב.דברזהער,דברלאזהיהדיו

שבאודיועורכי 5,600עםהקודמתהקדנציהאתהתחלנואנחנו

השארביווהמרכז,תייאבמחוזעיוןוימיכנסיםלהשתלמויות,

אנחנושלנוהאינטנסיביתוהפעילותשהקמנוהקשרועדותבזכות

בשנהדיועורכי 38,0000מתחרןדיועורכי 25,000רףאתחצינו

קשרועדתלןיששפתאוםמשוםקרהזהקרה?זהאןיהאחרונה,

היולאפעםשאףדיוועורכותדיוועורכיהשרון,ובהודסבאבכפר

הםהביתלידאצלםפתאוםכוון,כלוחצישעהלנסועמוכנים

העיון.יוםואתההשתלמותאתמקבלים

מאודששמחותהמקומיותהרשויותכלעםפעולהמשתפיםאנחנו

שלהקצאותלנונותניםבערים.אצלןעוהיידלשכתשלהנוכחותעל

נכבדבחלקממשלעירייה,ששייכיםמבניםאומתגייסיםאולמות

לכיבודדואגיםאנחנוהמבנה,עבורתשלוםללאאפילומהערים
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מצביעוהציבוריהדיועורכיואתהמרציםאתלשםלהביאודואגים

 .משתתףייומתענימגיע,יברגליים

אזבהם,נגעהלאהלשכהפעםשאףלקהליםלהגיעהצלחנואנחנו

טוב.דברזהאותו?לסגורלמהטוב,דברזה

שואל,אני :שפיראליאור

נוה:אפי

 :שפיראליאור

נוה:אפי

 :נטוביץאיציק

נוה:אפי

 :מוצקיקלמפררחוה

שלי,עולםבתפיסת

ידיוןלקייםהואהרעיון

ההצבעהאחוזשלמשלהעובדהדיון.מקיימיםאנחנולא,לא,

וזהגבוהלאהואילהןשקדמואלהגםהאחרונות,רקלאבבחירות,

עםקשרחוסראוניכורמרגישיםדיועורכימעטשלאמשום

חמשלבוא,יכולאתההביתולידאליהםמגיעיםכשאנחנוהלשכה.

להרגישוהשתלמות,עיוןיוםלקבלמהביתאומהמשרדדקות

לקחתמבחינתיטוב,דברזהטוב.דברזהב,ןנוגעתשהלשכה

הארץ,רחביבכלקשרועדותבהקמתולהשקיעהלשכהמתקציב

 .כבראותושכנעתאפיי

ראויה.מטרהזוראויה.מטרהזו

בבקשה.ונעמי,אוריחוה,

כמונקבעתעוהיידלשכתשלהמדיניותאמר,שאפילמהבהמשך

הארציתהמועצהשלהפורוםלצדהזה,בפורוםפהטוב,יודעשאתה

מדיניות.קביעתשלפונקציהשהואהתקציבנקבעשבה

מרכזימחוזבהקמתוצורןמקוםשישישתכנעהזההגוףורובהיה

-ואומרתשבאהמבניתתפיסהשאותהחושבתואניהדבר.ייטב

בפעילותלהתעסקצריכיםעוהיידלשכתשלהארצייםמוסדותיה

יואחריםכאלהגופיםממשלה,כנסת,-כמויהאחריםהגורמיםמול

עורכי-ייהלקוחותיימולשלנוהשגריריםלהיותצריכיםוהמחוזות

ברורמאודאזיהמחוזות,בתוךהגופיםעםשלנווהממשקיהדיו

מרכזימחוזאתלהקיםחובהשישכזאתעקרוניתתפיסהמתון

לטפליכוללאשיהיהככלטובוהמרכזתייאמחוזשרעדמשום
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 • 1אזהדין,עורכיאלףומשהושלושים , 40,000אמרתםשל,בבעיות

מאודעבודהנעשתהכמדומני 2008בשנתאזהעלויות,שאלתלגבי

 1מחוזלייצרעולהבעצםמהלבדוקרצינית

מענייו-זה Iתו :שפיראליאור

 :מוצקיקלמפררחוה

דובר:

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

קינו:אורי

גדול.לעדתכיוונתי Iרואהאתההנהאז

בתקציב.לדוןהמקוםלאזהאבל Iהיוםשללמסמכיםצורףזה

רלוונטיפהשנקבעומההארצית,במועצהבהרחבהכמובןידוןזה

נעשתהאזאפשר.איכלוםבלאפטוראבלהתקציב,לשאלתלא

מינימליתשעלותאמרנואזשלובערכיםמסוימת,הכנהעבודת

זאתקפיטה,פרזהכןואחרשקל,וחציכמיליוןהואמחוזלהקים

שונהזהאיש 2,000ל-דוארלשלוחצריךאתהשאםברוראומרת

אנשי Xצריךאתהאםאיש. 161000ל-דוארשולחשאתהמאשר

 .המחוזגודלשלפונקציהגםזה Iמנגנון

נראהאחרים, valuesערכים,לצדכאלהכספייםערכיםבתוךאבל

הזה.המחוזאתלהקיםתהיהוהנבונההנכונהשההחלטהלי

אורי?אוקי.

משרדידיעלשהוקמומגופיםשוניםלאאנחנובקצרה,אניכן,

דוגמאותאתןאני Iממושכיםדיוניםלאחרמקצועיבאופןהמשפטים

מחוז-ציבוריתסנגוריהת"א.מחוזמרכז,מחוזפרקליטויות-

לאלמסקנה,והגיעומקצועאנשיישבוכלומרת"א.מחוזמרכז,

איוסמוי,אינטרסאיזהלנויששאנחנויחשבושחלילהד 11עוהלשכת

למשרדשהיהכמואינטרסאותואתלנוישאינטרס.שוםלנו

זהלקהל,הציבוריהשרותהנגשת-קריהזאת,בחלוקההמשפטים

אניוכןבהחלטה,שעומדהבסיסזההזאת,בהצעהשעומדהבסיס

ובטוחסמוךואניאחרת.מטרהלשוםלאהדברים.אתרואה

ההחלטה,אתלתפעלכדיתמצאהארציתשהמועצהשהתקציב

תהיהלהתקבל,צריכהשהיאחושבשאניכמוותתקבלבמידה

 .מחוזבכלהדיועורכילכמותבהתאםסבירתקציב
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נעמי.בבקשהנוה:אפי

פדלמן:עינינעמי

קינן:אורי

פדלמן:עינינעמי

קינן:אורי

 :שפיראליאור

נוה:אפי

פדלמן:עינינעמי

 :מוצקיקלמפררחוה

פדלמן:עינינעמי

דובר:

פדלמן:עינינעמי

מבוססיםולאנכוניםלאהםפהשהוזכרומהנתוניםשחלקהאמת

לאריו.נזרקיםשהםשחבלככה

אבל.נכוןזהשאמרתימה

למספרים.נכנסתלאלא,

אתקטגוריתחילקהמשפטיםשמשרדחלוקה,שישמספרים,לא

המחוזות.

כנראה.אמרתישאנילמההתכוונההיא

למה?לא,

ציינה,שחוההנתוניםוגםאברהמוביץ,רועיאמר,שרועילמהלא,

וחצימיליוןמחולקאינוהלשכהשתקציביועדתכמוןמיחוה,הרי

הואהזההנתוןולכןקפיטה,פרמסויםסכוםפלוסמחוזפרשקלים

 .לדיוןכרגערלוונטילאבכלל

הבנת.לאנורא,לאאבלשאמרתי,מהלאזה

חברים,מספרדייעלפהנאמר

 . 2008עלאמרההיא

בהקמתהצורןשללבולבהםלחבריםוהשרותיםהפעילותשהנגשת

חשובההיאהמחוזוהנגשתכזהצורןשקייםספקשאיו .המחוז

קשרלשכותשלהעלויותאתמכמתיםכאשרזאת,עםיחדמאו,ד

לבצעומבלילנתוניםלהיכנסשמבליספקאיומחוזיהקמתמולאל

ראשכבודצייוואפילומשמעותי,הבדלישמדויקות,הערכות

 27ש-קשר,לשכות 42ישכהעדשקיבלנו,הנתוןאתהלשכה
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מרכזיבמחוזשמתוכן

הזו.בעתחימי:אבי

פדלמו:עינינעמי

נוה:אפי

פלדמו:עינינעמי

נוה:אפי

אברהמוביץ:רעוי

נוה:אפי

פדלמו:עינינעמי

אברהמוביץ:רעוי

פדלמו:עינינעמי

נוה:אפי

פדלמו:עינינעמי

עבוררקאלאהמבנים,עבורמשלמיםלאשאנחנווציינתהזו.בעת

שכר,מקבליםאינםמרציםידיעתישלמיטבהמרצים,ועבורהכיבוד

לאכספיותעלויותמצרידפר-סהמחוזשלהקמתוכאילונראהולכן

מבוטלות.

שיהיהזכאיםלאמרכזמחוזשלהדיועורכי 16,000לשיטתןאז

מחוז?להם

 , 16,000לאזה- 1א

יותך?זה

יותר.הרבהזהנעמי,

יותך?זה

קובע,והחוקמקורות,שנקראלמהלחזורצריכיםאתםאז

 .המספריםאתמכיראני

יכולתישד 11שלעוקובעוהחוקטוב,המספריםאתמכירהאניגםאז

 .עבודתומקוםבעיראומגוריובעירבמחוזחברלהיותביולבחור

עכשיו?אותםשנעבירמהאז

מרכז,מחוזעלמדבריםאנחנוכאשרעכשיו,דקה.רקדקה,רק

לחוקזהאתמקביליםאםמדברים,שאתםבחשבוןלקחתצרךי

ת"אהיאשלוהמקומיתהסמכותלמעשההואת"אמחוז Iהקיים

הערים,יתרוכלוהרצליה,
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נכון,לאאברהמוביץ:רעוי

נוה:אפי

פדלמו:עינינעמי

נוה:אפי

פדלמו:עינינעמי

נוה:אפי

פדלמו:עינינעמי

דובר:

נוה:אפי

פדלמו:עינינעמי

נוה:אפי

פדלמו:עינינעמי

נוה:אפי

פדלמו:עינינעמי

להתקדםרוציםאנחנונסיים,בואוביטוי.לידיבאזה

והרצליה,תייאזהתייאמחוזשלשיפוטאזורתייא,מחוז

 .להתקדםרוצהאני

מרכז.מחוזזהלזכור,צריךחדרה,עדגדרהשזההערים,יתרוכל

הלשכהוביתובהנחהבגדרה,שגרשעויידסבוריםאתםהאםעכשיו,

שגרעויידלאותוייטבהאםלדוגמה,בנתניהיוקםמרכזבמחוז

בתייא,רשוםלהיותבתייאעובדאבלבגדרה

שיין.להיותלאןלבחוריכולהוא

היא,המשמעותולכן

קשר,לשכותישזהבשביל

שיין.להיותלאןלבחוריכולהוא

רשומיםשכיוםהדיומעורכישמרביתהיאהמשמעותולכן

לתייא.רשומיםלהיותיעדיפותייא,מחוזשלשנקראמהבפריפריה

באפסהשרותיםאתמנגישיםאנחנוקייםשאם-הואנוסףדבר

מחוזלתקצבעכשיוצריךלמהעלויות,לאפסקרובאועלויות

מיליונים,בכמהיועדיםוכולנושקלים?במיליוני

דין?עורכי 3,000בשבילצפוןמחוזאתלהקיםצריךלמה

לא,סליחה,יצפוןמחוזכי

למה?

אחר.מחוזלשוםקרובאינוגיאוגרפית
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נוה:אפי

פדלמו:עינינעמי

נוה:אפי

פדלמו:עינינעמי

נוה:אפי

פדלמו:עינינעמי

נוה:אפי

פדלמו:עינינעמי

נוה:אפי

פדלמו:עינינעמי

נוה:אפי

פדלמו:עינינעמי

נוה:אפי

נקצר,בואוכן.לחשובזכותןזוטוב,

אםברשותןסליחהרקשראוי,חושבתלאאניעכשיו,אזלא,אז

הטיעון?אתלהשליםאפשר

אפשר.

אתלכמתמבליהחלטהלקבלשניתןשהיוםחושבתלאאניתודה.

יהדיועורכישלהכמויותאתלבחוןהעלויות,

עקרונית.החלטהזו

השרה,עםשיחותלאחרמגיעהשההצעהציינת-נוסףדבר

נכון.

עברהשכרגעשלה,החוקהצעתאתמשכהשהשרהשמעתילא

איזשהו,

מה?שאומרת

המחוזות.ביטולשאומרת

סיכום.איתהליישיבוטלו,לאהמחוזות

אין,עודכלאבל

סיכוםליישמוקלט,פרוטוקולישהנהבמפורש,לכםמודיעאניאז

סמכויותיוגדרולהתקיים,ימשיכומחוזות-שלהוהצוותהשרהעם

שלבעיותיותרתהיינהשלאכדיארציתלשכהושלמחוזשל

הלשכהלראשלעומתימחוזראשיהיהאםגם .חיכוכיםאומשילות

לטפל.יכוללאהואומהלטפליכולהמחוזמהגזרהגבולותלויהיו
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פדלמו:עינינעמי

נוה:אפי

פדלמו:עינינעמי

נוה:אפי

פדלמו:עינינעמי

נוה:אפי

 :יונסאבומוחמד

נוה:אפי

 :יונסאבומוחמד

פדלמו:עינינעמי

נוה:אפי

פדלמו:עינינעמי

 :יונסאבומוחמד

נוה:אפי

פדלמו:עינינעמי

החוק?בהצעתביטוילידייבואוהאלההסיכומים

ביטוי,לידיבאזה

ההצעות,עברה,היאכרגעכי

ועדתיויירעםישבתיחוקה,לועזתמגיעההיאלןמסביראניאז

שלה,הצוותועםהמשפטיםשרתועםחוקה

יודע.אתהלצעוקצורןאיו

שיהיה.מהזהברור,מאודזהשיהיה.מהוזה

מוחמד.כן

יותראופרטיביעקרוניבאופןלהיותאמורנושאשזהסבוראני

מאשר,

נג,דשאנחנוהחלטהלקבלגםאפשרהכנסת.זושמחליטהמינכון,

נגד?שאנחנומשנהזה

מרכזי,ועדהחלטתישאם

החלטה.לקבלצורןאיואז

החלטה.לקבלרוצהאני

טוב.

תייא,מחוזועדהחלטתויש 2008משנתמרכזיועדהחלטתישאם

נכון.

החלטותשקיימותמשנהזהמהאזקוימולאהןהיוםועדומאזנו

 ? 2008מ-
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 :יונסאבומוחמד

נוה:אפי

חכם:יוסי

פלדמו:עינינעמי

חכם:יוסי

פדלמו:עינינעמי

חכם:יוסי

פדלמו:עינינעמי

נוה:אפי

קדימה.ולרוץפעםעודלאשרראמוריםאנחנוקויםלאשזהבגלל

נכון.

בבקשה.יוסי,

אתהזהבדיוןשפספסנובאמתוזהאח,דבמשהואותישכנעהנעמי

אלאהפיזיתהנגישותלאמבחינתיזהמהותית,היותרהנקודה

וזהמחוז,בהקמתחשובהשהיאהרעיונית,המהותיתהנגישות

שלוהצרכיםנקודה,באותהשנמצאיםלאנשיםהצרכיםהתאמת

עויידשלוהצרכיםבנצרת,עויידשלמהצרכיםשוניםבחיפהעוייד

אתשיקבעשמינכוןולכןבתייא,עויידשלמהצרכיםשוניםבגדרה

וכןבושבוחריםדיועורכילאותםלתתשצריךמייהיההצרכים

שלוחהשלהיותהעצםרקלאהחשובה.הנגישותוזאתהלאה,

ומתאימיםהחלטותמקבלישהםאנשיםהיותםעצםאלאבגדרה,

ואיזה,ההשתלמויותתהיינהומההמדיניות,אתהצרכים,את

ישקליםמיליונישללהקצאהכפוףהיהלאזהאםצודקאתה

ההקצאה,ואת

כברישקיימיםתפקדייםשלכפילויותשזהתפקדייםשלובהקצאה

יתפקידיםכפילויותלאזה

בענייובאמתולאפוליטיבענייומדוברכאילונראיתהזוההחלטה

מהותי.

להתקדם.רוצהאנייוסי,חברים,טובים,

-אותהלכםאקריאאנימציע,שאניההצעהרבותי,

להחלטתלבובשים , 24.6.2015מיוםתייאמחוזועדהחלטתלנוכח

המרכזיהועדבזאתמחליט , 2008לדצמבר 2מיוםהמרכזיהועד

כדלקמן,

עוהייד.בלשכתמרכזמחוזלהקמתמיידיתלפעול . 1
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משרדמוללאלתריפעלווהמנגנוןהלשכהל 11מנכהלשכה,ראש . 2

על,ד 11עותלשכתלחוקתיקוןשללחקיקתווהכנסתהמשפטים

מרכז,מחוזהקמתתיקון,עות",דלשכתחוקהצעתבסיס

י 11עונדונתהמשפטיםמשרדע"יתוכנתאשר , 2010-ע 11תתש

 . 18ה-הכנסת

 .בדאוןרונישלחוקהצעתאותתזו

מחוזועדחברשלבראשותותמרכזלמחוזהקמתמנהלתתוקם . 3

חימי.אביעו"דת"א,

שלכוחוואתהמנגנוןועדתשלכוחהאתמייפתתמרכזיתועד .-4

לאיתורפעולתבשיתוףבמידייתלפעולותמרכזא 11תמחוז

ישמשואשרהדיןעורכיללשכתעובדיםאועובדשלובחירת

שלבפועלמנכ"לשלתפקידלרבותחימי'אביעו"דשללצדו

 .המחוזשלההקמהמנהלת

 :פדלמןעינינעמי

נוה:אפי

בים.יתקצשלהקצאתשאיןזהעלדיברנותרגעאבל

ההצעה?בעדמיחברים,

הצבעה

 14-בדע

 1-נגד

החלטה

 .ההחלטההצעתאתלאשרהוחלטחברים 14שלברוב

הארציתהמועצהמיו"רלבקשזהבקשת,עודמבקשהייתיאפי,חכם:יוסי

בהינתן'תאחדתקציבים'שנייוכנוהתקציבבדיוניהמועצהשבדיוני

התקציב,דיונימתחיליםמעטעודתרי

צודק.אתתנוה:אפי

 :מרצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

כספים'ועדתיש

שכברהאפשרותאתבחשבוןאילהבהכספיםמועדתנבקשאנחנו
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המחוזות.לשניתקציביהיה 2016בשנת

לאמרכז?וביותייאביוההבדלמהחשבוןלעשותאפשרבקשה,ועוד :שפיראליאור

שם.מתקצביםהיואזגםבתייאכשהיוממילאגםאלאבתוספת,רק

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

מטאנס:שאער

נוה:אפי

 :שפיראליאור

נוה:אפי

 :שפיראליאור

נוה:אפי

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

 :שפיראליאור

נוה:אפי

דובר:

 :שפיראליאור

 .המועצהבישיבתלדיוןיעלהזהבהחלטי

בהחלט.בהחלט,

ועו,דמבכיילשלשכראולי

ליאור.כן

שכברההחלטהעלחושבכשאניעכשיוההחלטה,לגביהערהלייש

שהועדחושבלאאנייבשםחימישאביהסכמנואנחנועליה,הצבענו

המחוז.ועדשללהמלצהלהפנותשצריכיםחושבאנייכול,המרכזי

אבי.שלבשמונקבוגםהם

ישלהםלהמלצהלפנותצריכיםאנחנואז

למה?

מחליטים.אנחנולא,ממש

כממונה.לשמשאותומסמיכיםאנחנולמה?

שלהם.להמלצהבהתאם

תייא.מחוזועדהחלטתלנוכח-כתבתיהמרכזי,הועדמטעםממונה

להחלטה.בהמשךבהתחלהכתבהוא

בהתאם.אתה,
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 .הראשוןהמשפטהיהזה :מרצקיקלמפררחוה

המשפטשנתפתיחתטקסלקראתהלשכהפרסעודתמינוי

נוהזאפי

פדלמו:עינינעמי

זנוהאפי

פדלמו:עינינעמי

נוהזאפי

זנטוביץאיציק

נוהזאפי

דובר:

נוהזאפי

פרסועדתמינוי-לקדםשצרךידחופיםדבריםמספרחברים,טוב

המשפט.שנתפתיחתטקסלקראתהלשכה

לספטמבר, 8ב-המשפטשנתפתיחתטקסלנוישאמורה,הזוהועדה

עולםצמרתכלהעליון,ביהמ"ששופטיהמשפטים,שרתבמעמד

ואנחנוהלשכה,פרסאתלחלקרוציםהזהבמועדאנחנו .המשפט

ועדה.להקיםצריכים

יהודהך 11עוהישמשולצדההועדה,כיו"רתשמששחוהמציעאני

משרדשלהמנהלהשותףזהפינס,שיך 11עןרוח,יהודהממשרדרווה

טולצזינסקי,מנחםך 11עןעבורן,המבורגר

נעמי!לועזת!להצטרףשרוציםחבריםכאןישהאם

להציע.רוצהאני

להציעזרוצהאתמיאת

גםהועדהחבריששימשולוייובל 1ופןןפלינאידודפןןפזאת

האחרונה.בקדנציה

אליהם.התנגדותליאיואותם,גםנצרףנצרף,רבהבשמחה

הכהן.אביעד 1פןןפ

רבה.בשמחהגםהכהן,אביעד 1פןןפ

 !נוספותהצעותעודיש

 .ויפהנכבדהכמותזה

ועדה.שלמכובדהרכבכן,
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אושראחדפההתנגדויות!ישאחד!פהההרכב!אתלאשראפשר

הועדה.הרכב

הצבעה

אחדפה-בדע

החלטה

הודעההרכבאושראחדפה

מנגנוןעודתמינויו

ועדתמנגנון.ועדתשלמוצעהרכבלהציגרוצהאנימנגנון,ועדתנוה:אפי

אמורההיאבמחוזות,מנגנוןועדתכמוהיאהמרכזיבועזהמנגנון

המרכזישהועדעובדיםומסננתשמאפשרתתפעוליתנועדהלשמש

לשכור.מבקשיםשאנחנוחיצונייםיועציםאומעסיק,שוכר,

יחיאלך 11עו :חברים .ללוםאביך 11עואתהועדהיו"ראתמציעאני

שלומיך 11עו Iדויטשדודיך 11עוכבות,ברקך 11עו Iקינןאוריך 11עו ,נץ

נעמי.כןהערות!ישגיא-דרור.רויתך 11ועופלדמןמיכלך 11עווקניו,

פדלמו:עינינעמי

נוה:אפי

פדלמו:עינינעמי

בבקשה!נוסףחברלהוסיףאפשר

להוסיף!רוצהאתמי

גמליאל.רםך 11עואת

לא.נוה:אפי

כיזפדלמו:עינינעמי

מתנגד.גםאנידובר:

לא.מבחינתילא,נוה:אפי
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כי?פדלמו:עינינעמי

נוה:אפי

טייב:משה

נוה:אפי

טייב:משה

נוה:אפי

הלשכה,ראשאתלשרתשנועדהתפעוליתועדהזול,ןאומראניכי?

הבעיה?מהזה,עלנצביעאפי,

מנגנוןשלועדהשזוכזו,לועזתלהכניסמקוםמוצאלאאניסליחה,

יועציםזהאםאיתר,עובדהלשכהשראשמיהלשכה,ראששל

מקוםמוצאלאאנישוכרת,שהלשכהעובדיםאלהאםחיצוניים,

והאישתקשורת,שוםאיתםלישאיואנשיםכזאתלועזתלהכניס

מוצאלאאניתקשורת,שוםאיתרלישאיואדםזהבשמושנקבת

הקודמת,שבקדנציהזוכרלא.אנילשםאותולהכניסמקום

זה.עלנצביע

תפעולית,לועזתמהאופוזיציהאנשיםהכניסהלשכהראש

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

פדלמו:עינינעמי

נוה:אפי

טייב:משה

נוה:אפי

פדלמו:עינינעמי

נוה:אפי

אחרת.ועדהכלאו

שונה,זהעוהייד.לשכתבתוךתפעוליתלועזת

העוולות,שעלבטוחהאני

מקצועיות.מועדותשונהזה

רוצה?אתהמהזה,עלנצביעאפי,

 .הסברלהנותןאני

לאאתםהאחרונהבקדנציהשהיווככלאםשהעוולות,בטוחהאני

לחזור,תרצו

הועדה,להרכבלהוסיףאבקשאני
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פדלמו:עינינעמי

נוה:אפי

פדלמו:עינינעמי

נוה:אפי

פדלמו:עינינעמי

נוה:אפי

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

 :מוצקיקלמפררחוה

דובר,

 :מוצקיקלמפררחוה

פדלמו:עינינעמי

 :מוצקיקלמפררחוה

אברהמוביץ:רעוי

 :מוצקיקלמפררחוה

תתנגדשלאבטוחהאניאזאפשר,איגמליאלרםאתואםרגע,

נועדה.שלילחברות

אתנגד.בהחלט

תתנגד?גם

ייהיהשהמספרכדיאותואצרףאניכהןרועיעוייד

הטיעון.מהנשמעבואאבלרגע,מה?כי

להציערוצהאתחושב,שאנימהזהעצמי.אתלנמקחושבלאאני

הצעות.שתיעלנצביעהצעה?

זוגי,אייהיהשהמספרכדילרעדהכהןרועיאתמוסיףאניחברים,

שנית,להגדירוצהאני

כן.

שהיהלאנשיםניתנהלאפה.להתעוררשיכולהלצביעותגםגבוליש

נועדתלהיותאפילוהמרכזינועדהרובאתכמעטאוהרובאתלהם

לשכהכראששכיהןמיאצלביקורת

היה.הוא

 .שלנובסיעההיהלאהוא

היה.אברהמוביץרועימנגנוןנועדתגם

לא,היה,לא

בכלל?מדברתאתמהעלכש-,מנגנוןנועדתהייתי

 .מנגנוןמועדתפוטראברמוביץרועי
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אברהמוביץ:רעוי

 :מרצקיקלמפררחוה

פדלמן:עינינעמי

נוה:אפי

 :מרצקיקלמפררחוה

פדלמן:עינינעמי

נוה:אפי

פוטרתי.אני

הלשכה.ראששלבעיניוחןנשאלאשהוא

עניין,בגללפוטר!הואלמה

ישהקודמת,בקדנציהשהיתבמהלעסוקמעונייןלאאני ,חברים

לעסוקמעונייןלאאנינתקדם.בואומעוניין.לאאניחדשה.קדנציה

שהיה.במה

ועדהלאהיאתפעולית,שהיאועדההיאהזאתהספציפיתהועדה

מקצועית,

שלשלומולאנשילדאוגשאמורהועדהלאהיאזאתעםיחדנכון,

הלשכה.ראש

ההרכב!בעדמימוצעת,ועדהשלבהרכבנקבתיבואו,חברים,

נצביע.בואוחברים'

הצבעה

13בדע -

1נגד -

 1 •נמנע

החלטה

 .הודעההרכבאושרחברים 13שלברוב

 :נוהאפי

פדלמן:עינינעמי

 :נוהאפי

 !נוספתהצבעהרוצהאת

כן.

להוסיף!רוצהאתמה
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פדלמן:עינינעמי

נוהזאפי

לרעדה.ואותיגמליאלרםד 11עןאת

עצמהאתהועדהלהרכבלהוסיףרוצה-היאההצעהבעדמיואותן.

גמליאל.גםואת

הצבעה

2בדע -

 13-נגד

החלטה

רםד 11עוהואתאותהלהוסיףעיני-פדלמןנעמישלהצעתהנדחתה ,מתנגדים 13שלברוב

 .המנגנוןבעודתכחבריםגמליאל

חתימהמורשימינויו

קוביד 11עןאתמציעאניהמרכז,יברעדחתימהמורשיחתימת.מורשינוהזאפי

גםשימשויינברגמשהבשעתוהכספים,ועדתכיו"רשמשמשכהן

שלומיד 11עןללום,אביד 11עןנץ,יחיאלד 11עןלצדוחתימת,כמורשת

שיקכלעלבידור.יעקבד 11ועוחתימה,כמורשהמשמששכברבאשי

פלוסחתימותשתיהוצאתכלחתימת.מורשישניחותמיםתוצאהאו

גזבר!אול 11מנכאישור,

 :מרצקיקלמפררחוה

שפיראזליאור

 :סלומווגיל

 :מרצקיקלמפררחוה

נוהזאפי

 :מרצקיקלמפררחוה

קבוצתנקראתהזאתהקבוצהשלאחתהצבעהישקבוצות,שתיזה

 ,'אקבוצהויש ,'ב

 .'בקבוצהזההמנגנון

מסוים.סכוםעדחתימתמורשיהיו-פעםשתיתמת

חתימת,מורשיאין

נסע,תזתאדםתבןאנשים,לחפשתתחילמסוים,סכוםעדלא ,לא

 .בדיוניםזה ,בבימ"שזהנמצא,ההואאדםהבן

מנכ"ל,המנגנון,בקבוצתישמי
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 :סלומווגיל

נוה:אפי

ברוזה:יורם

נוה:אפי

ברוזה:יורם

נוה:אפי

 :ראשפיליאור

נוה:אפי

ברוזה:יורם

 .סמנכ"ליםל, 11מנכ

 .המנגנוןבקבוצתוסמנכ"ליםל 11מנכ

צריךכתוארו,ל 11סמנכשכללדעתי,תקינהלאהחלטהחיתה-אי

למתמחיםשאחראיל 11שסמנכלהיותיכוללאל, 11סמנכאיזהלהגביל

שיקים.עללחתוםיוכלפתאום

צודק.אתה

 .הסמנכ"ליםמילהגידצריך

צודק.אתה

שמית?להםנקראלאלמהאז

נכון.

תפקדי.לפיזהלא,

 :מוצקיקלמפררחוה

 :סלומווגיל

נוה:אפי

 :סלומווגיל

נוה:אפי

 :סלומווגיל

 0כספיםל 11סמנכל, 11מנכ

אנשים,שלושהיש

יש?סמנכ"ליםכמה

שיקים.עלשחותמיםהיוםאנשיםשלושהיש

במנגנון?

ארבעה.סליחה,במנגנון.

מי?נוה:אפי
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אני,זהסלומון:גיל

 :מרצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

 :סלומוןגיל

 :מרצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

 :סלומוןגיל

נוה:אפי

 :ברוזהיורם

נוה:אפי

תפקידים.

הלשכה,ל 11מנכ

שאיאלפרסי,אורישזהמידע,ומערכותתפעולל 11סמנכמנכ"ל,

 .בירושליםהשיקיםכלכי ,יחתוםלאשהואאפשר

הלאה.ברור.

בסדר.

שיקים.דרכועוברולאכמעטנקראלינקר.ואליכספיםל 11סמנכ

פלוס,הזוהקבוצהאתנשאיראזאוקי,

כספיםועדתיו"רלגבילפחותשהצעת,השמותלגביתיקון,עודאבל

בתפקידמתחלפיםהםאםכיבתפקי,דהםעודכלזההלשכהוגזבר

 .בתפקידאותםשמחליףלמילעבורצריכההחתימהזכות

המנגנון,מבחינתצייןשגילוהשמותהזו,בהסתייגותאזגמור.בסדר

שנאשר.מבקשאני

הצבעה

אחדפה

החלטה

 .חתימהמורשהמינויאושראחדפה

עוהוודללשכתחדשמשפטייעוץמינויו
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נוה:אפי

 :ראשפיליאור

נוה:אפי

 :ראשפיליאור

נוה:אפי

 :ראשפיליאור

 :נטוביץאיציק

 :ראשפיליאור

נוה:אפי

 :ראשפיליאור

נוה:אפי

היועץ . 6מספרנושארבותי,עוהיי,דללשכתחדשמשפטייועץמינוי

עמיתעויידהיההאחרונהבקדנציהעוהיידלשכתשלהקבועהמשפטי

עויידמשרד .נוףקסוטועויידבמשרדאותולהחליףמבקשאנידולב,

במספרהאחרונהבקדנציההארציתהמועצהאתליווהנוףקסוטו

גםעוהיי,דלשכתותפקודיבמבנהמאודבקיאהואמשפטיים,הליכים

רוחשואנינוף,קסוטובמשרדהסתייענואנחנווהמרכזתייאבמחוז

ולמנגנוןעוהיידללשכתמשפטישרותשנותןעויידרב.אמוןלהם

 .ממכרזשפטורהמכרזיםחובתחוקעפיייגםאמוןמשרתזוהלשכה

שלהחדשהמשפטיהיועץאתנאשרכאןשכולנורוצהאנימקרהבכל

 .נוףקסוטועוהיידמשרד-מציעשאניהלשכה

לאאניאםמשר,דלאשמית,לינדמהצריךאבלמצוין,זה-א'

טועה.

ספציפי.עויידדווקאלאוזהשרותיםשנותןמי

שמי.להיותצריךמשפטייועץ

ירצהשמישהולמקרהיצחק,דודעויידהשותפים,אחדפהנמצא

נוף,גיאאתישלב,דמטפליצחקדודלאאבלשאלה,אותםלשאול

 .קסוטושמוליקאתיש

צריךמשפטייועץממנהכשאתההזה,בענייובדיקהלנוהיהלדעתי

שם.

 .ומשרדוקסוטושמוליקתכתובאז Iצודקהוא

 .כןקסוטושמוליק

מטפל.שמוליקדווקאלאופעמיםהרבהאבללא,כן,

משנה.לא

 .משרדוואתהלשכהשלהמשפטיכיועץקסוטושמוליקאתנמנהאז
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עמיתשלד 11עותמשרדכרגעבתםשמועסקתנאיםלאותםיכנסותם

 .מצביעיםאנחנואםכלשתןהתנגדויותישהערות!שאלות!ישדולב.

לאשך!אפשרלאז

אחד.פתאושרלא.כלשתי!התנגדותישכןזאחד!פתנאשרנוה:אפי

הצבעה

אחדפה-בדע

החלטה

 .דוועוהלשכתשלהמשפטיכיוץעומשרדוקסוטושמוליקעוהוודשלמינויואושראחדפה

חלופייםלמשרדיםומעברהקלהברכבתתשתיתעבדוותלאוראופקיםביתפינוי

כאן'נמצאעכשיושאתתכיווןדו,דנוה:אפי

 :מרצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

דובר:

נוה:אפי

בהצלחת.דו,ד

אתכאןישעכשיו,כאןנמצאשאתתכיווןתודת.בהצלחת.דו,ד

עםשליהשיחהובעקבותל, 11תמנכגםעליואיתישדיברהנושא

גילאופקים'בית .תענייןאתלבדוקמדודוביקשתיפניתיאניתמנכ"ל

אסביראניסקירתיתןשגיללפניכן,לפניקצרת.סקירתתתןאולי

אתמפעיליםשםנמצאיםאנחנואופקיםבית-זהשקורתמתלכם'

שם,נמצאיםלאורהתוצאהשלמשרדיםוגםלהשתלמותהמכון

הכלכלית.החברה

בגיןמנחםבדרןתזתהמקוםימיםחודששבעודזהשקורתמתאבל

מכירים'שאנחנוהפרסומיםכללפילחלוטיןנגישבלתילהיותתופן

נוכללאואנחנותסקירה,אתגםלנויתןדודמעטשעודתתוכניותלפי

כלנגישות.שםתהיתלאאין,השתלמויות,בפועלשםלקיים

שאמוריםדיןעורכי 200- 100שמונתהשתלמותזוכזוהשתלמות

כדיאופקיםלביתבשבועפעמיםמספרלפחותאויוםמדיילהגיע

ישולשיטתנושנתבעודםיימסתהשכירותחוזתהשתלמויות.לקבל
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להיותעלולשלוהיישוםלאלתר,החוזהאתלסייםעילהלמעשהפה

לכליאיוהריחניה,אפשרויותאפילושםאיונוכל,לאאנחנומסוכן,

לאאנשיםמעריב,גשראתלהרוסהולכיםלהיכנס.אפשרותרכב

לעורכי-לתתיכולאתהשרותאיזהמכוניות,עםלשםלהגיעיכולים

השתלמויות?לקבלשיבואודיו

 :ראשפיליאור

דובר,

נוה:אפי

נצביע.בואואז

 .לעבודימשיךהכבישממול,ענקחניוןשםיש

אתהוצאתדו,ד .חסוםלהיותהולןזהציבורית.תחבורהרק

סקירה.גיליתןאוליהנתונים?

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

הקלטה)(הפסקת

נוה:אפי

 :ראשפיליאור

כדילפרוטוקולשלאיתקייםדיוןהזהשמהשלבמציעהאניאפי,

יהיהכשזהלאבטחמשפטית,תביעהשללשלבנגיעאנחנושאם

שלנו,עוהיידעםהתייעצות

התייעצותתהיהשהיאלנושמותרשלנו,עוהיידעםהתייעצותזונכון,

כיווןההקלטהאתנעצוראנחנוכולםבהסכמתכ,ןאםאזחסויה.

משפטית.סקירהלנויתןשלנושעוהייד

עמדתוונשמעהפורמאלילאדיוןשהתקייםלאחר-ההחלטההצעת

שלנוהיועמיישואתהמנכיילאתמסמיכיםאנחנושלנו,היועמייששל

מאפשרותשלאהנסיבותאתלולהסבירהמשכיר,עםבדבריםלבוא

להשתלמותהמכוןאתשתשמששכירותשלקיומההמשךאת

הפסקתשללפתרוןלהגיעלנסותהשכירות,למטרתבהתאם

אתמסמיכיםאנחנוובמקבילובהסכמה,שלוםבדרכיהשכירות

אנחנוחילופי.מבנהשכירתשלהבדיקהאתלקדםהלשכהמבכייל

הוסכםלחודש. 22ב-שתתקייםהבאהבישיבההאפשרויותאתנציג

אחד?פה

הכלכלית.והחברהלהשתלמותהמכון
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 ,-הכלברור,נוה:אפי

שפירא:ליאור

דובר:

נוה:אפי

זה.אתאמרתלא

בנות.החברותכל

בשםבשם,לאהואלהשתלמות,המכוןבשםהואשכירותהחוזה

הלשכה.

 :מרצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

החלטה.עליתלקבליכוליםלאאנחנוהכלכליתהחברהאבלסליחה,

אוקי,כןזאחד!פההוסכםחברים,המבנה.כלעלעצמו,המבנה

אח.דפההוסכם

הצבעה

אחדפה-בדע

החלטה

אופקיםביתפינויבדברההחלטההצעתאושרהאחדפה

ציבורנציגשהואנוסףוחברהארציתהאתיקהלעוזתחבריםמינוי

היותרלנושאיםעובריםשאנחנולפניקטניםנושאיםכמהעודישנוה:אפי

שלמינוי , 14מספרנושאחברים,שלמינוילהשליםהתבקשנוכבדים.

וזאתציבור,נציגשהואנוסףוחברהארציתהאתיקהלועזתחברים

ציבור.ונציגארציתאתיקהועדתחבריבשלושהמחסורשישמשום

דינישלבתחוםשעוסקיםםיחברלאתרגםהתבקשנו ,איתרנו

ענתך 11עוהןהמוצעותהדיןעורכותמחסור,שםישבמיוחדמשפחה,

ציבורונציגשניפצקי,גליתך 11עוגמליאל,ורדך 11עושטיינמיץ-גוטליב,

אלהכלב.רפידיקלה,אותוראיינהמתאים,ונמצאנבדקשכבר

בור.יהציגנצפלוסהחברותשלושתשלהשמות

 .ויזל-סבןגילת ,נוסףשםלהציעמבקשתאני :מרצקיקלמפררחוה
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ציבור?כנציגתאוכחברה :סלומווגיל

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

פדלמו:עינינעמי

נוה:אפי

פדלמו:עינינעמי

נוה:אפי

פדלמו:עינינעמי

נוה:אפי

פדלמו:עינינעמי

נוה:אפי

פדלמו:עינינעמי

נוה:אפי

אברהמוביץ:רועי

פדלמו:עינינעמי

נוה:אפי

ויזל-סבן.גילתך 11עוכחברה,

טירקלועדתארבעה,גםנאשרבואובשלושה.רקמחסוראבליש

הנוספת.החברהאתגםנמייןאותן,תמיין

אפשר?

נעמי.כן

אתביניהןבעבר,טירקלועדתע"יאושררושכברמ"משישלידיוע

ארואץ.עידיתהחברה

המחוזית.לועזתארצית,לועזתלא

טירקל.ועדתע"יאושררוכברהםיעדייואבל

ארציתלועזתבוחריםאנחנוארצית.ועדהלאמחוזית,ועדהזו

עכשיו.

ארואץ?עידיתאתגםלהוסיףאפשראזאוקי,

לא.

סיבה.ישלא?שוב

 .סיבהמוצאלאאני

אנשים.כברישלהוסיף?רגעכללהוסיף?זהמהנעמי,לנויש

הועדה,ע"יאושרושכבראנשיםישלא?למהשנית,לא,

שלן.ההצעהעלגםלהצביעיהיהאפשראותה,מציעהאתאזבסדר,
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איוהצינון!נציגפלוסהשמותארבעת-שליההצעהבעדמי

מתנגדים.

הצבעה

אחדפה-בעד

החלטה

שהואנוסףוחברהארציתהאתיקהלודעתחבריםמינויבענייוההחלטההצעתאושרהאחדפה

 .ציבורנציג

הדיןעורכילשכתשלהצרכנותמעודוןבענייודיון

חברים, . 7מספרנושאהלשכה,שלהצרכנותמועדוןיויבענוןידנוה:אפי

נושאהיהרותיהבחבמערכתשלנונדה 1באגהצרכנותנושאתראו,

ד 11עוהבלשכתמהישהתקיהצרכנותלטעמי .חשובמאודמאוד

כללחלוטין,מספקתבלתיצרכנותחיתההאחרונותהשניםבארבע

מאודרחוקיםואנחנו 11חבן 11כמוםילארגונאותנומשוויםהזמן

צרכניותהטבותשוםד 11עוכציבורלקבלהצלחנואלמחבר,

בתיירות,חשמל,דייבירבמכוניות,בדירות,מדובראםמעותיות,שמ

י.אמיתצרכניערןשוםבביטוחים,

ד 11עוהלשכתהבחירותלפניוסמוךחיים,שבקממנוסדוןעמו

בפורוםאנחנוממנוס,כיו-שמוחדש,מועדוןשלבהקמההתקשרה

רשוםמכתב , 2015לפברואר 17ב-כברמכתבהוצאנוהמחוזות

הלשכה,נשיאע"יח 11רוהללשכתגםישראכרט,לחברתגםשנשלח

שלאמילטובתבפניכם,נמצאהמכתבהמחוזות,פורוםשםכתבנו

םימתכבדהמחוזותן 11יואנו-בתמציתבוןיינעבואוקוראולאמכיר

ן 11יושלחרונהאהמהעתםיפרסומבעקבות :כדלקמןאליכםפנותל

ישכיעולהשערכנוומבדיקותלייברזדורוןד 11עוד 11עוהלשכת

חדשצרכנותמועדוןשלזםיבמהלשכהן 11יומוללהתקשרבכוונתכם

תימצוד 11עוהלשכתיכלכםידועילחווח. 11רוהולשכתד 11עוהלשכתל

אלהבותימסוני,יל 16וםיבםילהתקיצפויותשרארותיבחופתקבת

כזהצרכנותמועדוןוהקמתהתקשרותכליכעכםילהודלנכוןמצאנו

לאד 11עוהלשכתמצדלעתידיבותיבהתחכרוכהתהאאשראחראו
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תקופתבמהלןבמחטףהמדוברשכןהבחירות,לאחראותנותחייב

לציבורהישגיםלהציגהלשכהראששלמנסיובווכחלקבחירות

התקשרותלבצעבכוונתכםכיעולהברשותנוהמצוימהמיעדעוהייד.

לאכינדגישזהובענייוהבאה,הקדנציהתוךאלעמוקטווחארוכת

ידישבומצבעםלהשליםאולקבלניתןלאואףמקובלולאיתכן

שנעשהבהסכםכבולותתהיינהעוהיי,דלשכתנבחריהבאה,הקדנציה

הלשכהראששלהבחירותמקמפייןכחלקבחירותתקופתבמהלן

הלשכהלמוסדותוהבחירותסיוםסףעלמצויהשהקדנציהשעה

זאתבכלשתחליטוככללהודיעכםלנכוןמצאנולפיכןבפתח.מצויות

הרייכספיםבגינוולהוציאהזאתלעתצרכנותבמיזםלהתקשר

המשתמעכלעלהצביקרןעלוכספכםמשאביכםאתשמיםשהנכם

מיאוהלשכהראשמצגיעלסמכתםכיטענהכלתשמעולאמכן

כןעלמשמעיתוחדברורההתראהכעתמקבליםהנכםשכןמטעמו,

במחטףנעשיתאשרהתקשרותאוהתחייבותלכבדבכוונתנושאיו

הראוימןהגינותמטעמיגםעוהייד.לשכתלמוסדותהבחירותערב

לדוןחודשיםשלושהבעודיבחרואשרהציבורלנבחרילאפשר

תוכנוימהותועוהיי,דלשכתשלהצרכנותמועדוןהקמתעלולהחליט

לשניםעלינולכפותניסיוןעםנשליםולאניתןלאהכבודובכליוטיבו

ובמהלןקדנציה,בשלהיבמחטף,שנעשהצרכנותמועדוןקדימה

 .מכןהמשתמעכלעלבחירותתקופת

לנוישרוהייח.ללשכתוגםישראכרטלחברתגםנשלחהזההמכתב

בסביבותזאתלמרותלנו.לענותטרחולאהםמהם.מסירהאישורי

התעלמוהםלפעול,התחילהזההמועדוןכמדומניאפרילחודש

עםבמקרהנפגשתיאנירוהייח,שלשכתיועדאנישלנו.מההתראה

לאהחליטושהםלישאמרגולדברג,דודירוהייח,לשכתנשיא

שזהממנוהבנתי .ממנוסנירהזההחדשהצרכנותבמועדוןלהתקשר

לשכתשלהמנכייליתליאמרהגםכןשלנו,ההתראהגםהנראהככל

בכנסבאילת,בכנסאותהפגשתיבמקרהפגשתי,אותהשגםרוהייח,

היהשלנושהמכתבליאמרההיאיוני,בחודששהיהשלנוהמחוזות

להתקשר.שלאשלהםמהשיקוליםחלק

מוכןלאאנייאותורואהשאניכמויכדלקמןהואכרגעהמצב

חותמיםיומנגנוןלשכהראשבאבחירותלפנישסמוךזהעםלהשלים

לןיש-לישהודיעוקדימה,לשניםידינואתלכבולשמנסההסכםעל

אנחנושלאאותו,בחרנואנחנושלאשנים,שלושלעודצרכנותמועדון
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התראההוצאנואנחנו .אותוייסדנואנחנושלאיאותוהקמנו

ישראכרט,חברתזאתבכלהחליטהאםישראכרט,לחברתמפורשת

להתהיהלאואזהבאותבבחירותיזכההלשכהשראשחשבהאולי

שמדוברמפורשתהתראהמאתנושקיבלהלמרותאבלבעיה,

אותנושיחייבונסכיםלאואנחנויניתןלאהזוולעתבחירות,בתקופת

אתלבטלמפורשתעילהישמבחינתיצרכנות,במועדוןקדימהשנים

 .חדשמועדוןלהקיםיהזההמועדון

אלהנושאאתנעביראנחנונסמי,ךשאנחנוזהמציעשאנימה

לנו,שיתךכדישלנוהיועמייש

אברהמוביץ:רועי

נוה:אפי

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

 :ראשפיליאור

נוה:אפי

זה?מהעלחתמו,מהעלבפועל,המצבמהלהגידיכולאתהאפי,רגע

קצת.

אתשלנוליועמיישנעביראנחנו-נעשהשאנחנומציעשאנימה

רשמנו,שאנחנוהמכתבאתגםשנחתם,ההסכםאתגםהחומר,

שהתייעצנולאחרהזההמכתבאתהוצאנוהמחוזותראשיאנחנו

חברתכתבנו.שאנחנוהזהלמכתבמשפטיתמשמעותוישמשפטית,

אוהלשכהראשמצגיעלהסתמכנוולומרלבואיכולהלאישראכרט

שאומרתמפורשתהועדהקיבלתםאתםהסכם.עלוחתמנוהמנגנון

התחייבותנכבדלאאנחנובחירות,בתקופתאתםרבותי,-לכם

זאת,בכלהחלטתםהבאה.הקדנציהלכלהידייםאתלנושתקשור

נקודה,עודפהישאפי,

אתםכזאת,בהתחייבותלהתחייבזאתבכלהחלטתםמיד.שנית.

אתלהםכתבנוהצבי.קרןעלכספכםאתשמיםאתםגדולים,ילדים

במפורש.זה

בפועל.טוב?לאהזההמועדוןבפועל

בחבר,קורהמהמסתכלאניהטבה?איזהקיבלתממנו?הרגשתמה

מיוחדים?במחיריםדירותאיזהלןישהטבה?איזושהיקיבלת

איזהישתיירות?ירידיחשמל?ירידימיוחדים?במחיריםמכוניות

מרגיש?פהמישהומרגיש.לאאניאותו?מרגיששאתהמשהו
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 :ראשפיליאור

נוה:אפי

 :נטוביץאיציק

נוה:אפי

 :נטוביץאיציק

נוה:אפי

 :נטוביץאיציק

נוה:אפי

ברוזה:יורם

נוה:אפי

ברוזה:יורם

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

 :מוצקיקלמפררחוה

נרגיש?שכןזהאתלעשותיועדלאאתהכיוםאםהשאלהאבלאפי,

זה,אתגםנבדוקאומר,שאתהמהאתמקבלאנימשהו,יודעאתה

אנחנואבליישראכרטועםהאלההמפעיליםעםפגישהליקבועה

משפטי,יעוץחוריי,ךלקבלמבחינתנוכברצריכים

איתם.לדברכןואחרמכהלתתצריך

נכון.

מפניםרעש,ישהכלכליתהחברהביח,דהכלזהאתלכרוןאפשראבל

ביחד.הכללבטלאפשרנו.צוחקאניגם.נופלהכלאזאותה,

האחרונות?השניםבארבעלןשישהצרכנותאתאוהבאתהאיציק,

לא,

הרגשת.לאכי

לאבכללהזהשהחוזהלנקודהגםיתייחסשהיועמיישמבקשאני

בכלל,ובסמכותהמרכזי,הועדעיייאושר

אושר?לאהוא

לא.

להגדי.רוציםשאנחנומהזהלא,

אז,המרכזיהועדעיייאושרלאהזהההסכםאםסליחה,אז

מייודעתלאשאניזהשהיהמהעובדתיתמבחינהדקה.עודאזשנית,

אומרתאניזהואתעוהיי,דבלשכתגוףלאףהוצגלאמעולםזהחתם.

הזה,ההסכםמוחלט,באופן
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 .יורםוגםיהקודםהמרכזיבועזחברהחיתהחוהנוה:אפי

 :מוצקיקלמפווחוה

 :נטוביצאיציק

נוה:אפי

פדלמו:עינינעמי

נוה:אפי

 :מוצקיקלמפווחוה

נוה:אפי

טייב:משה

נוה:אפי

לנואמרושלאעלום,הסכםהואהזהההסכםליאור.וגםמשהוגם

הדיוןאתמזכירהאניתנאים.באיזהנחתם,הואהאםעליו,חתםמי

לנולהגידגםסירבושבההאחרונהבישיבההארציתבמועצהשהיה

שלברמהדייעתילמיטבמקרהובכלהזה.בהסכםאיוומהישמה

הסכםלאשרשמוסמךהיחידיהגוףידיעלאושרלאההסכם 99%

המרכזי.הועדשזהכזה,

מבחינתנו? voidהואהזההחוזהכזהאישורבלי

ישעוהייד?לשכתכלאתלחייביכוללבדהלשכהשראשלןנראהמה

מסוגללבדשאנילהחליטרוציםאתםאםהמרכזי,הועדממשלה,

כזאת?החלטהלקבלרוציםאתםאפשר.זההלשכה,כלאתלחייב

כזאת.החלטהלקבללאמציעאני

לשכתכלאתשמחייבותהתקשרויותעלמחליטיםהמרכזיבועזכאן

יהסכםשיששומעיםאנחנוואםעוהיי,ד

להסביר?יכולאתהגיל,אז

המרכזי,הועדעיייאושרשלא

אושר.לאהואידיעתילמיטב

ההסכםאתבכללראולאשהםהמרכזיבועזחבריםפהאומרים

ראיתםאתםמשה,וגםיורםגםחווה,גםחברים,שלושהפהישהזה.

הזה?ההסכםאת

לא.

שלאהזה,ההסכםאתבכללראושלאמרכזיועדחבריראיתם.לא

חושבאניהוצאנו.שאנחנוהתראההמכתבאתפהוישבפניהם,הובא

הזוילחברהלהסבירכדימספיקותעילותלנושיש
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פדלמו:עינינעמי

 :מוצקיקלמפררחוה

פדלמו:עינינעמי

נוה:אפי

פדלמו:עינינעמי

נוה:אפי

פדלמו:עינינעמי

נוה:אפי

דובר,

פדלמו:עינינעמי

 :מוצקיקלמפררחוה

פדלמו:עינינעמי

 :מוצקיקלמפררחוה

פדלמו:עינינעמי

 :מוצקיקלמפררחוה

ההסכם?עלחתוםמייודעיםאתםההסכם?עלחתוםמי

הלשכה,ראש

כן?ההסכם?עלחתוםעוהיידלשכתראש

אניאמיתית.צרכנותהדיועורכילציבוררוצהאנילחברה,להסביר

צרכניותהטבותיקבלו 2015בשנתכברהדיושעורכירוצה

שלהמיזםאתלעשותתייאבמחוזידענואנחנואםמשמעותיות.

נוסעיםמכוניות,רוכשיםדירות,רוכשיםדיועורכיהחבר,דמיהחזר

תהיהשלאבעולםסיבהאיותיירות,ירידיחשמל,ירידילחוייל,

עוהייד.בלשכתאמיתיתצרכנות

 .נכוניםלאהםפהשצוינוהנתוניםרקאחוזיבמיליוןצודק

נכון?לאמה

את,לקבלאפשרגיל,גיל.פהנמצאהנהבוא,אז

הסברים.מגילתבקשיהישיבהאתשתנהלילא,לא,רגע,

הזה.בנושאחוויידמבקשאני

שההסכם,חוהפהציינהאפי,רגע,סליחה,

הישיבה.אתמנהלתלאאתאבלנעמי,

שההסכם,חוהפהציינה

הישיבה.אתמנהלתלאאתנעמי,אבל

הבהרה.רוצהאניאבלהבהרה.רוצהאניאבל

לרצות.יכולהאתלא,אתאבל
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פדלמו:עינינעמי

נוה:אפי

פדלמו:עינינעמי

נוה:אפי

פדלמו:עינינעמי

נוה:אפי

חכם:יוסי

פדלמו:עינינעמי

חכם:יוסי

נוה:אפי

 :סלומווגיל

נוה:אפי

סלומוו:גיל

נוה:אפי

פדלמו:עינינעמי

 :סלומווגיל

לא,שהםדבריםאומרתאתאבלהישיבה,אתמנהלתלאאני

להעיר?רציתמה

שלהםהחתימהוהאםההסכםעלחתוםמילנולמסוריכולאתהגיל,

המרכזי?הועדעיייאושררה

אושררה?זהמה

המרכזי,הועדעיייהוסמכוהםהאם

 ?נקובללחתוםמהי

לשמוע,אשמחמאודאניאפי,

לחתום,המרכזיהועדעיייהוסמכוהםהאם

נשמע.בואו

מענייו-מאודזההזה,ההסבראתבאמתנשמעבואונוכן,

ההיסטוריה,אתלהתחיללשמוע,רוציםאתם

שאומריםמרכזיועדחבריפהישההיסטוריה,אתצריךלאלא,

מדובר.מהיודעיםשלאהזה,ההסכםאתראולאשמעולם

רגע,רגע,

בליעוהיידלשכתאתשמחייבצרכנותהסכםעלחותמיםאיד

הזה?ההסכםאתראולאיודעים,לאמרכזיועדחבריבושיושבים

גיל.אתנשמעבואאבל

משותףשהואמועדוןממנוס,לושקראומועדוןהיהעוהיידללשכת
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בהסכםיבמשותףמועדוןהיההזההמועדון .רוהייחוללשכתלנו

כאשרישראכרט,עםטווחארוןהסכםישראכרט,מולמשותף

 .פזארנוןלהשקראוחברההיההמפעיל

ומובהקיםבולטיםכספייםכשליםהתגלושנתייםלפנימתישהו

ידיעליידינועללאאגבשהתגלויהמפעילההחברהשלבהתנהלות

שלנכונהלאכספיתלהתנהלותחשדשםעלהואזרוהייח,לשכת

החברהמולניסיוןהיההאלההאירועיםבעקבותהמפעילה.החברה

אוכזהמויימאיתהוהיהיהמועדוןשלהאופיאתלשנותהמפעילה

דרךשלנולחץלארוהייח,לשכתשללחץבגללדברשלבסופואחר.

מסןהרמתהתבקשהזה,באירועשםאדישיםדיהיינואנחנואגב,

ידבריםשםהתגלויהמפעילההחברהשל

נוה:אפי

 :סלומווגיל

נוה:אפי

פדלמו:עינינעמי

דובר,

 :סלומווגיל

אברהמוביץ:רועי

 :סלומווגיל

ההיסטוריה,אתעזובאבלגיל,

רגע,שנית

החדש,להסכםהגענואיד

לשמוע.מענייוזהדקה,לשמוע.רוצהאניאבלדקה,רקאבל

לו.תן

וגםתקינים,לאוכספיםתקיןמינהלשמבחינתדבריםשםהתגלו

מבחינתגםנכונים,לאענייניםגםמיניכלשםהיושם,הביתבעלי

והוחלט,בפרטים,אתכםאלאהלאאנימורכב,סיפורמניות,בעלי

מזכיראניהמפעילה.מהחברהלהיפרדי 14ביוניהזדמנותחלוןהיה

לאהואטווח,ארוןהואישראכרטמולהחוזהשלבשבאותולכם

היאהמפעילההחברהיישראכרטשלמועדוןהואהמועדוןקשור,

ישראכרט.מולההסכםספק,

זמן?כמהלנולהגדייכולאתהטווח,ארוןאומרכשאתה

ישםישישניםלשלושאוהיהשניםלחמשזהאםזוכרלאאני
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פדלמו:עינינעמי

 :סלומווגיל

פדלמו:עינינעמי

 :סלומווגיל

פדלמו:עינינעמי

נוה:אפי

 :סלומווגיל

נוה:אפי

 :סלומווגיל

 :מוצקיקלמפררחוה

 :סלומווגיל

נוה:אפי

 :סלומווגיל

נוה:אפי

האחרונה.הקדנציהשלפניבקדנציהונחתםשניםלחמשהיהזה

להסביררוצהרקאניהבדל,לעשותצריך .ישראכרטמולשניםחמש

החברה,ביוהבדלישלכם,

הסתיים,הוא

זה,אתלהסביררוצהאנירועי,

החלטה,דרךהסתייםהואלא,

מצבפהישהיסטורית,סקירהעכשיולשמועמעונייולאאנירבותי,

גיל,נתון

רגע,יהנתוןהמצברגע,

 ?למהחדשימועדוןקםהבחירותלפנישסמוך

ישראכרט,חברתרגע,לא,רגע,

 .גםמניעהצוהיה

אשראיכרטיסי 60,000ישבאוויר,הכרטיסיםישראכרט,חברתרגע.

המועדון.שלהספקאתלהחליףצריךהיהורקבאוויר,ישראכרטשל

הועדשלהיסטוריתהסמכהחיתההסמכה,זההסמי,ךהמרכזיהועד

הסמיךפעם,עודאישרהואכןואחר , ...אתבזמנושהסמיךהמרכזי

קיים,הישראכרטהחדש.הספקמולבמויימלבואהלשכהמבכיילאת

 .החדשהספקמולרקיקייםהמועדון

החדש?הספקנקראאיד

ספקים,שלושהובאושישבהועדהוחיתההצעותהוצאנו

להציגהמרכזי,לועזהביאולאהגישהזוכהשהספקההצעהואת
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אותם?ולאשרהמרכזיהועדבפניאותם

הראויבאולםאנשיםעשריםשםישבוהמרכזי,הועדשלועדהחיתה :סלומווגיל

יותרלהגידרוצהאניאגב,שבחרו.מיאתבחרוהמצגת,כלאתלנו

מדברת,שחוהמהמזה,

 :מוצקיקלמפווחוה

 :סלומווגיל

נוה:אפי

 :סלומווגיל

נוה:אפי

 :מוצקיקלמפווחוה

נוה:אפי

 :סלומווגיל

נוה:אפי

 :סלומווגיל

 :מוצקיקלמפווחוה

משה.שלהפרצוףאתתסתכלבבקשה,

מדברת,שחוהמה .שםשהיוהאנשיםכלאתלןלהגידיכולאני

שחוהמהשם.חיתהוהיאהמרכזיהועדדייעלצרכנותועדתהוקמה

גישור,הסכםאותואתהיהזהללשכה,הובאשלאמהעלמדברת

בכובעועכשיו,שלנואגבדרךהיועמיישעליושחתוםגישורהסכם

המפעיללביןשהוצאנו,הספקלביןבינינוגישורהסכםהקודם,

הצדדים,שנישחתמנוגישורהסכםשהואשהוצאנו,

היסטוריה,שיצא,מישיצא,מיאתעזוב

שהוסכם,היחדיהדברזההכל,זה

יהחדששההסכםלהיותיכולאידאבל

שהוסכם,היחידהדבר

יכולאידנגמר,שבוטלמהההיסטוריה,עלמדברלאאניהחדש,

המרכזי?הועדחבריבפניהוצגלאמעולםהחדששההסכםלהיות

יפעםעודיהחדשההסכם

נכון?חדשיספקשזהאומראתה

חברהיהלאהמרכזי,הועדמטעםועדההוקמההובא,החדשההסכם

סודי.לאזהלויהיהולאההסכםאתשביקשהמרכזיבועז

נכון.לאזה
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נכון.לאזהעובדתיתנכון.לאממשברוזה:יורם

 :מוצקיקלמפררחוה

ברוזה:יורם

 :סלומווגיל

ברוזה:יורם

פדלמו:עינינעמי

נוה:אפי

 :מוצקיקלמפררחוה

 :סלומווגיל

פדלמו:עינינעמי

 :סלומווגיל

ברוזה:יורם

 :מוצקיקלמפררחוה

פדלמו:עינינעמי

ברוזה:יורם

שאערמטאנס:

נוה:אפי

נכון.לאזה

הוסתר.המידע

סלט.פהעושיםאתםהפשרה,הסכםלא,

הפשרה.עלמדברלאאניגיל,

את,ראהמישהוהאםגיל,

חדשיצרכנותמועדוןחדשייזמותהסכםעלחתמוהבחירותלפני

פה,הייתלאאתנעמי,

חקירה,ועדתתהיהאולייעכשיוחקירהנועדתלאאניאפי,

פה,הייתואת

אפשר,אינעמי,סליחה.נעמי,אחתשנית

בקדנציההזהבנושאההתנהלותכלעלמשפטיתחוויידמבקשאני

הקודמת.

נכון.עובדתית,מבחינה

יפה.

יהיההענייןילדיוןהועלהלאהעניין .בכוונההוסתרהענייןכי

לי,זכורלא

מרכזי?ועדחברגםהייתאתה
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שאערמטאנס:

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

שאערמטאנס:

נוה:אפי

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

דובר,

נוה:אפי

דבר.כזהאישורזוכרלאאני

תודה.זה,אתזוכרלאהוא

שהיוחבריםפהישנראה,באמתהגיוני,לכםנראהיתגידואז

מרכזי,ועדחבריהקודמתבקדנציה

תשובה.ולתתלבדוקיכולים

ואות,ןמשמעית,חדשאומריםחבריםשלושהפהשומעאניאם

לאבעיניפוזיטיבית,אומריםוהםכזה,דברזוכרלאגםשאתה

הדעת.עלמתקבל

מציעשאנימהחברים,שניתמציע,שאנימהחברים,בואועכשיו

העובדות,סקירתאתלפניורושםהמרכזישהועד

לקבל,מבקשרושם,לא

 17ב-המחוזותפורוםשכתבהמכתבההודעה,אתלפניורושםרגע.

משפטיתחוויידמבקשרוהייח.וללשכתישראכרטלחברתלפברואר

להשתחרריכוליםאנחנוהאםהמשפטי,למצבביחסשלנומהיועמייש

תוכןשיתךעוהיידללשכתחדשצרכנותמועדוןולהקיםהזהמההסכם

לבוחר.שהבטחנוכפיוערן

נכירשאוליהאלה,המפעיליםעםלהיפגשבעצמימוכןאניבמקביל

החדש,המועדוןפשרמהבדיוקונביןישראכרט,ועםסוף,סוףאותם

שלצרכנותרמתאותהעםהקודם,המועדוןשלהמשךזהוהאם

 .הקודםהמועדון

 .שלנובסטנדרטיםעומדהואאם

בלשכת 2מספרחבררוצהאני-ברוריםמאודשליהסטנדרטים

הנחהשקל 250,000ב-דירהלרכושיכולחבראישאםשעריי,ךעוהיי,ד

ההטבהאתשיקבלרוצהאניעויידגםציונה,ובנסוביבנההעירבראש

גםאניחדשים,רכבכליברכישת 20%מקבלחבראישואםהזאת.
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ובפסחבסוכותישבחברואםהזאת.ההטבהאתשיקבלעויידרוצה

מסוגליםלאהםואםאצלנו,גםרוצהאניעלות,במחיריחשמלירידי

אתלתתשמסוגלמינביאאנחנוהאלההשרותיםאתלילתת

האלה.השרותים

פדלמו:עינינעמי

נוה:אפי

פדלמו:עינינעמי

דובר:

נוה:אפי

פדלמו:עינינעמי

נוה:אפי

דובר,

פדלמו:עינינעמי

נוה:אפי

פדלמו:עינינעמי

 :ראשפיליאור

נוה:אפי

של,דעתוחוותאתמבקשיםשאנחנובפרוטוקולשיושםמבקשתאני

אנחנו?זהמי

לענייוגםהיועמייששלדעתוחוותאתמבקשיםהמרכזי,הועדאנחנו

פורוםשנקראגוףשלוהסמכותאוקי,המשפטי, standingה-

המחוזות.

הבנתי.לא

משפטית.חוויידלעצמןתכיניתבקשי,אז

להצבעה.זהאתלהעלותמבקשתאני

רוצה.אתמההבנתילארוצה?אתמה

 .בעיהאיוילהצבעהזהאתנעלה

ידיעלשהומצאגוףזהמשפטי, standingשוםאיוהמחוזותלפורום

אתמבקשתאנישזה,להיותיכולהקודמת,בקדנציההמחוזותראשי

היועמייש.שלעדתוחוות

 .גםשלןההצעהאתלהצבעהנעלהאנחנו

אח,דשאףלומרצריך

למה?רגע,

 .אותולבדוקלהניתןאזכאןהכוחותמצבאתלבדוקרוצההיא
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 :ראשפיליאור

טייב:משה

פדלמו:עינינעמי

 :ראשפיליאור

פדלמו:עינינעמי

נוה:אפי

דובר,

פדלמו:עינינעמי

דובר,

פדלמו:עינינעמי

 :נטוביץאיציק

נוה:אפי

פדלמו:עינינעמי

למה,שלו,המטרהאתמשרתהזההגוףהיוםבסוףאםרגע,

בכלל?שייןזהמהמת,הזההגוףמשרת?זהמה

מטרה?איזה

אבל,חברים,

הזה,הגוףקיים,לאהזההגוף

היאמפורשת,התראהקיבלההיאישראכרטחברתשלמבחינתה

ממנה,להתעלםהחליטה

 .במחשכיםנעשההזהההסכם

הזה,בהסכםשהשיגושההטבותיודעתאני

הטבות?איזה

בעבר.שהיהלמהומעברמעל

להתעצבן.צרךילאשאניבההטובהזאתהקדנציהאפי,

זההזההמסמןאגב,נתקדם.הבהרבותי,להתעצבן.צריךלאנכון,

המחוזות.ראשיאותושכתבומסמן

חוזראנישליההצעהשלי.ההצעהאתלהצבעהלהעלותרוצהאני

לנושיכתובשלנוהיועמיישעייימשפטיתבדיקהתבוצעחברים,עליה

יהחדשהצרכניהמיזםהוקםבהןלנסיבותביחסמסודרתחווייד

בהתחשבלפברואר, 17ב-הוציאוהמחוזותשראשיבמכתבבהתחשב

זה,אתיבדקואישר,לאהמרכזישהועד-ששמענובנתונים

זה,אתלןואומרהמנכיילפהנמצאעובדתית,נכוןלאזהנכון,לאזה
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נוה:אפי

פדלמו:עינינעמי

נוה:אפי

פדלמו:עינינעמי

נוה:אפי

פדלמו:עינינעמי

נוה:אפי

פדלמו:עינינעמי

נוה:אפי

פדלמו:עינינעמי

נוה:אפי

פדלמו:עינינעמי

נוה:אפי

פדלמו:עינינעמי

נוה:אפי

פדלמו:עינינעמי

נוה:אפי

 ,-ההמפעיליםעםבדבריםלבואובמקביל

נכון.לאזה

נגד?מיההצעה?בעדמישלי?ההצעהבעדמי

 ,-שמבקשתאני

עכשיו.מצביעיםאנחנונמנע?מינגד. 1

המחוזות.פורוםשלהמשפטילמעמדיתייחסשהיועמיישמבקשתאני

שלן.הבקשהנראיתלאלי

לא?למה

לן.עניתישאלה,שאלתככה,לי.נראיתלאהיאכי

 .מחוזאףשלהמחוזותבוועדיעברלאהזההמכתב

נגד?את

מבקשת,אנירוצה,אנילא,

שלן?ההצעהעללהצביערוצהאת

מבקשת,אנילא,

שלן.ההצעהעלנצביעאזשלןההצעהעללהצביערוצהאתאם

כן.

לא.אליה?מתנגדיםיששליההצעה
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הצבעה

אחדפה-בדע

החלטה

 •דועוהולשכתשלהצרכנותמודעוןבענייוההחלטההצעתאושרהאחדפה

נוה:אפי

אברהמוביץ:רועי

נוה:אפי

פדלמן:עינינעמי

נוה:אפי

פדלמן:עינינעמי

נוה:אפי

אברהמוביץ:רועי

פדלמן:עינינעמי

נוה:אפי

חכם:יוסי

 :פדלמןעינינעמי

חכם:יוסי

נעמי!שלהצעתהבעדמי

 .מציעהלאהיא

רוצה!היאמהאז

המשפטי,שהיועץ

חוו"ד!לןיכתובשהיועמ"שרוצהאת

כן.

חוו"ד.יכתובשהואזהנגדאני

מחוזות.שניעל ...אפשראינעמי,

המחוזות!פורוםזהמהלצעוק.צריךלאאתה

הבא.לנושאנעבורבואוהלאה,טוב,

הסיריעוה",דאתמכיראניראשיתהזאת,בנקודהחשובזה ,לא

לענייוגדולהמאודמשמעותלוישלמכתב,יתייחסהוא ,מלבןדאגה

השתחררות,

 .שלוהמשפטי standingה-אתצריכיםאנחנוולכן

שההשתחררותככלוזה ,משהועודלבדוקמהיועמ"שמבקשאני

אחר,אוזהשלמהפרותכתוצאההושבמלעלותעלולההזאת

 125תוךמ 53עמוד



54 

 13.7.2015מיוםמרכזיועד

 .בענייומעורבשהיתמיכלשלהאישיתהאחריותאתשיבדוק

צודק.אתהנוה:אפי

 :מרצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

 :פדלמןעינינעמי

נוה:אפי

 .צודקצודק.

אחד.פההלאה,נגזזמיצודק.אתהיוסי!שלהתוספתבעדמי

נמנעת.אח,דפהלאזה ,לא

נתקדם,בואוהלאה,נמנעת.נעמיגמור,בסדרנמנעת,נעמיסליחה,

התוספת.עללןתודהיוסי,מאודחשובהתוספת

הצבעה

- בדע-14

נמנעת 1-

החלטה

האחריותאתלבדוקשומהיועמולבקשחכםיוסידוועוהשלהצעתואושרהבדע-14שלברוב

 .בענייוההחלטותמקבלישלהאישית

לחייביםהפטר-חוקהצעתבענייודיוןו

נוה:אפי

שפירא:ליאור

נוה:אפי

שפירא:ליאור

נוה:אפי

זההזההנושאליאור,בכנסת.דיוןמחרלנושיהמתמחים'פניל

זהאגב,חוק,להצעתדיוןבכנסתמחרישהיום,לסדרשנוסףהנושא

עבך!היוםזהרגע,יחהלס !עבך

שקרה,מהכרגע, .אל

כרגע.רלוונטילאזהאזעברלאזהאם

 .כןזהמחר,תיהפרטהחוקהצעתאתישאבל ,לא

כאליזימרבימשלבהצעהרקדיוןשימחראז ,רגע
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 :ראשפיליאור

 :בוסקילהדנית

נוה:אפי

 :ראשפיליאור

נוה:אפי

 :ראשפיליאור

 :נטוביץאיציק

נוה:אפי

 :ראשפיליאור

שיש,מהזהכרגע

במליאה.תלויזה

לחמש.רבעהשעהבמליאה,עברכברזהאםהשאלה

יכול.עדייונגמר,לאזהאבל

בבקשהסקירהתןליאורבואאזאוקי.עבר,לאזהלעכשיונכון

תמציתית.

שונים.אבלדומיםהםפרטית,חוקוהצעתממשלתיתהצעהיש

חייביםעלמדוברחוק,שמיטתעלדנההממשלתיתהחוקהצעת

הזה,במצבשנים 5שנמצאיםבאמצעים,מוגבליםחייביםשהוגדרו

חייבבתורלהםשישהחודשייםהתשלומיםאתכסדרםומשלמים

למעגלנכנסוהאלהשהאנשיםאמרההמדינהואזיבאמצעיםמוגבל

לצאתיוכלולאכנראהלעולםשהםרביםכןכלהםוהחובותהעוני,

מזה.

הריבית.אתמכסיםלאהתשלומים

מי?שלהצעהזו

בגדולאוקי?בגדול,מדבראניפחות,מדבריםשניהםשניהם,של

מציעיםולכןשונה,הואהיישוםנושא,אותועלמדבריםשניהם

במקום .קייםשלאדברזהבהוצלייפ.הפטרמעיולעשותלפטור,

בביהמיישהתפטרשהליכיטועניםהםתוספת,סליחה,שאותם,

פוניםלאחייביםאותםולכןקשים,מאודמסורבלים,מאודהמחוזי

וגביהלאכיפהשהרשות-לעשותמציעיםהםולכןלשם,ניגשיםולא

בקריטריוניםשעומדיםהאנשיםכלאתתיקחשהיאמהלןתיזום

פעםשלהם,החובותמכליופטרווהםהפטר,להםתעשהוהיאהאלה

כלאתשניתפעםההוצלייפ,בתיקילהםשישהחובותכלאחת

שישלהיותיכולאבלהוצלייפ,תיקילהםאיושאפילושלהםהחובות

למדינה,הציבוריים,לגופיםהחובותאתמשםמחריגיםוהםלהם,
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לעיריות.

 .להפוךמציעאנילמה?נוה:אפי

 :מוצקיקלמפררחוה

 :ראשפיליאור

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

 :ראשפיליאור

נוה:אפי

שפירא:ליאור

הפוך.אזכבראםבדיוק,

אומראניהרב,ולצערנומהר,יחסיתדברזהאגבההוצלייפ,פורום

עםלאהתייעצולאהזאת,בקדנציההשנה,שעכשיומקווהזה,את

כיכ,ןעלוחבלהחוקהצעתאתהכינובטרםהלשכהעםולאהפורום

עםנדברעוהיידבלשכתשאנחנוביקשתמידהקודםחוקהועדתיוייר

הסכמות,עםולבואוגביה,לאכיפההרשותעםנדברהמשפטים,שרת

לאזה .ומשפטחוקהחוקועדתבמסגרתנדוןהסכמותשאיוומה

בקרבאנחנולמעשהעכשיולזה.שותפיםהיינולאאנחנוקרה.

זהאתעשינוכןגםההוצלייפ,פורוםשלחוויידהוצאנואנחנוימאסף

כלקיבלנובפורום,החבריםכלביוזהאתהפצתיזריזה,דיבצורה

סבוריםאנחנואומבינים,אנחנוטיעונים.מיניכללנווישחוריי,ךמיני

מיניכללעשותמבקשיםאנחנואבלילחלוטיןזהאתלעצורנוכלשלא

באמתמדבראניהדין,עורכיציבורבתורחושביםשאנחנושינויים

מההזוכים,אתשמייצגיםאלהדווקאלאודין,עורכיציבורבתור

לשכהייטרקשדואגיםאלהדווקאולאוימצטעריםאנחנושתמדי

נייראותוהזה,בחוקכשליםשישחושביםבאמתאנחנואלאשלנו,

להעלותמחרמעונייניםשאנחנומהדבריםחלקמסבירשקיבלתם

 .חוקהועדתבפני

קיבלנו.שלא

 .שהוכןעמדהניירזהבמייל,הגיעיקיבלנו

אתלוקחהסכים,לאהזה,הענייןאתלקחתהסכיםהלשכהראש

פעמים,כמהנפגשכברשהואיועדאניהרצינות.בשיאהזההעניין

 .כןיתכףעדכוןאתןאני

מביואנימחרגםבנושא.ודנושהביעוחבריםוכמהכמהעםנפגש
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 .שלנוהעמדהאתלהציגכדיומשפטחוקההחוקנועדתיהיהשהוא

 .לפניכםכברנמצאהנייר

דבראבללאחרונה,ככהשהוסףאחדדברלכםלהגדייכולרקאני

תעודותשלפשוטיםאנשיםשהםזוכיםזההוחרגשלאמישגםאח,ד

תראואםאומרתזאתהוחרג.לאלאדםאדםאומרתזאתזהות.

בהוצאהבכללאולפועלההוצאהבלשכותמהזוכים 90%מ-למעלה

התקשורתחברותוהםהבנקים,הםהגדולים,הגופיםהםלפועל

האנשיםהםמינורימאודאחוזגדולות.ציבוריותוחברותלמיניהן

 .זוכיםשהםהפרטיים

תופעהמגליםאנחנוילכםיגידוהאכיפהרשותגםימגליםואנחנו

לאעבודה,שכרקיבלולאהכסף,אתמקבליםלאשהםבגללשזוכים

לאוהםמאחרקטן,מכולתבעל , whateverמורים,יועד,אניקיבלו,

עצמםהםקשות,ועמלודיופסקכשקיבלולהםשמגיעמהאתקיבלו

אמרושםמההצעותאחת .חייביםלהיותהופכיםזוכיםאותם

ואםשלהם,הקנייןאתשפטרתםבזהלעוניאותותכניסואלתשמעו,

לאיפטרתםכברשאםמצבתעשוואזאותםתחויגועושיםכבראתם

מכלהגדוליםהגופיםאתפטרתםאבלהלשכהעמדתאתקיבלו

לפחותלשלםחייביםלאותםהיוםכסףמספיקלהםיהיההחובות

העוני.ממעגלאותםותוציאושוויון,וליצורהפרטייםלזוכים

כספיםאותםאתלשלםצריךשאתהמצבלתלויזהאתלהפוךולכן

מינורישזהיפרטייםזוכיםשהםזוכיםלאותםשייכיםשהחייבים

עולםזהדבר,שוםלאהםנתמכים,לאהםומלואו,עולםזהאבל

זהאתלהחריגשנכוןחשבנואנחנודוגמאות.מיניכלעודיש .ומלואו

לאאניאומרתזאתחשמל.מוצרישלקניותוהרביצושהלכומאנשים

טלוויזיותהיוםטלוויזיות,שקנהלמיהתכווןשהמחוקקחושב

אותם.לפטורמותרות,שלדבריםוטלוויזיות,מכוניותאבלגרושים,

שעדייואנשיםלפטורנכוןלאשזהובטחבטחשגםחושביםאנחנו

הממשלתיתהחוקהצעתאומרתזאתנפרעו,ולאהחובותאתיצרו

מהיוםחובותתיצוראתהלייצר,אפילותשמע,אומרתאופןבכל

לנוכלים.פתחזהאותם.נפטוראנחנווהלאה,

שנהשלשעההוראתיהיהשזהרצינו .חסמיםמיניכלשמנוולכן

החוקהצעתאתגםיאפשרמידתי,יהיהשזהחושביםואנחנובלבד

אנשיםישאםאותה.פוסליםלאואנחנוהשליטה,שלהשרהשל

להם.מגיעשבאמתמצבישאזשיסכמו,סיכוישוםאיובכלשהם
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הנכונה.הדרןזהופשיירשתפטרחושביםבאמתשאנחנולמרות

ללכתאפשרמחדש,הגלגלאתלהמציאצריכיםלאחוקק,כברהחוק

זה.אתלעשותהמחוזייםלבתימייש

מקוויםאנחנוא'נקווה,אנחנוגמישות.לאיזושהימוכניםאנחנואבל

תהיהשזושקיבלתם,עמדההנייראתהמרכזיבועזתאשרושאתם

בפנילהציגמהיהיהמגיעשהואמחרהלשכהושלראשהלשכהעמדת

חשוב,מאודוזהלכם,להזכירמבקשואניומשפט.חוקהחוקועדת

דיומעורכימורכבהדיועורכילשכתשללפועלהוצאהפורום

שלפרלמנטרייםעוזריםאגבליישואנחנווזוכיםחייביםשמייצגים

וכלנועדה,נמצאיםשגםהחוקהצעתאתשהגישוכנסתחברי

 .נמצאיםהםגםמיני,וכלולתתידדישלבארגוניםהחברים

הדיועורכילשכתשללפועלהוצאהבפורוםדןשאניאומרתזאת

החלטותמקבליםאנחנופעםולא Iכולםשלודעהכולםאתשומעים

הדיועורכיטרחתבשכרפוגעיםגםחושבים,שאנחנולמהשבניגוד

חושבאניזה.אתלעשותשנכוןחושביםאנחנוכיבזוכים,פוגעיםוגם

ההחלטותכלביוהנכוןהאיזוןאתמצאנוכןאןינכונהדוגמהשזו

האלה.

שליאורלדבריםלהתייחסרוצהאנילדיון,שפותחיםלפניחברים,נוה:אפי

נגעליאורתראו,חשוב.נושאזהלהתייחס,יוכלאחדוכלאמר,

שנים 4שב-נכוןזה .דבריובמהלןכואבותנקודותבמספר

בכנסת,החקיקהמבחינתקרהמהמסתכליםאנחנואםהאחרונות,

שהמכנהתחום,בכלכמעטפוגעניות,חוקהצעותשלארוכהשורה

ובפרנסהשלנוובכבודשלנוהמקצועיבמעמדפגיעהשלהםהמשותף

 .שלנוובשכרשלנו

מתכווניםואנחנוהבחירותבמערכתשעמדוהנושאיםאחדזה

נוכחותתקייםהקרובהבקדנציההדיועורכילשכתזה.אתלשנות

בכלרה-ארגוןונעשההפגרהבמהלןנשבאנחנובכנסת.משמעותית

משמעותית.נוכחותנציגאנחנובכנסת.שלנולהתנהלותשקשורמה

כברחושבאניהוזעקתילתפקידשנכנסתישמאזלכםלספריכולאני

שנחתפורןלבנתשלהחוקשלהנושאזהאםלכנסת,פעמים 5או 4

לביןבינינוולהפרידמהפןשםלעשותשהצלחנומאמיןואניעלינו

סדרתקנות .איתםיחדאותנולכרוןשניסומסחרייםגופיםאותם

 1האחרוןברגעוממשהשרהידיעלנחתמוכמעטשכברהאזרחיהדיו
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ללשכה,שניתנוארכותוהיועמדה,ניירהציגהלאשהלשכהלאחר

גםתודההמוןהזוובהזדמנותיוהכנווישבנונוספתארכהקיבלתי

והכינוישישבונקרלאליוגםוינברגשלומילעויידוגםמוצקילחוה

יותבינוסדייא.לתקנותביחסהמקצועיותהעמדותכלאתריכזו

קטסטרופה.אסון,זהעכשיו,שהןכפיעוברותהיוהאלההתקנות

עוקביו:שלי

בוה:אפי

בכר.שיריתלעויידוגם

עמדההנייראתראיתילאפשוטאניבכר,שיריתלעויידוגםנכון,

יש-מביואניאזשל,ן

אני.לאזועוקביו:שלי

אזמעורבתחיתההיאואםמשירית.עבודהניירראיתילאאזבוה:אפי

לשירית.גםתודהבהחלט

להגיששרוצהשמיאומרותהמוצעותהתקנותקטנה,דוגמהקחורק

חוותאתיהתצהיריםאתלצרףחייבהתביעהלכתבלבימיישתביעה

 70%מ-שלמעלההרייודעיםאנחנוהראיות.כלאתהדעת,

תביעהכתבכלאםראיות.לשמיעתבכללמגיעיםלאמהתיקים

אתבדיוקמביניםאתםהאלההמסמכיםכלאתלצרףנצטרךאנחנו

בכליישאמיגםבדיוקמביניםאתםהעבודה,שלהמשמעות

מפורט.עמדהניירנתנואנחנואזהלקוח.האלה,העלויות

שפגרתמייחליםכרגעאנחנוהאלה?הדבריםכלאתאומראנילמה

כאןאצלנומסודרתמחלקהלבנותשנוכלכדיתתחילכברהכנסת

מסיביתנוכחותתפגיןהכנסתפגרתלאחרשאכןהדיועורכיבלשכת

מרכזיועדבישיבתכברמסודרתבצורהזהאתאעלהאניבכנסת.

הבא.

מספיקלאמלמדלפועלההוצאהשלהזההסיפורשלהדוגמה

כנסת,חברי 120ישהעמדות.אתייצרושלנוהמקצועיותשהועדות

 25%לפחותוישאחד.אחדלרדי,דלהםלהתחברצריכיםאנחנו

זמניםהיולכולם.להגיעאפשרדין,עורכישהםהכנסתמחברי

ביותרוהמשפיעביותרהחזקהלוביחיתההדיועורכישלשכת

להישחברים,אלף 12שמונההחשבון,רואילשכתהיוםבכנסת.

נשנה.אנחנוזה.אתמאתנויותרהרבהוהשפעהמעמד
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מספרהשרהעםגםנפגשתיאניענייו-שללגופורגענדברבואועכשיו

ניסןהכנסתחברעםגםנפגשתילתפקדי.שנכנסתימאזפעמים

החוקהצעתעלגםושוחחנוימים,מספרלפניממשסלומיאנסקי,

איהזוהחוקהצעתאתלחלוטיןלסכלהתרשמתישאניממההזו.

רוציםנכון.מסרהואבבסיסהכלבסךשלהשהמסרמשוםאפשר

אפשראיוכברנרדפיםשניםשבמשךמסכניםחייביםלאותםלעזור

בתחוםשלנוהחבריםגםמה?יודעיםואתםדבר,שוםמהםלהוציא

אותםותהפוךאותםשתנערחייביםשישמסכימיםלפועלההוצאה

דבר.שוםמהםלהוציאתצליחלא

סלומיאנסקי,ניסןחוקה,ועדתיויירעםכשנפגשתיאמרתיאני

מאודאדםוהואהדיועורכילשכתשלחבריהיההואבאמתשהוא

נפגוששאנחנומחרבישיבהתראואתםיענייומביוומאודפרגמטי

מסכנים.באמתאותםעםבעיהלנואיותראה,לואמרתיאותו,

תיקוןאוחוקידיהתחתתוציאלאשהכנסתלוודארוציםאנחנו

מפוארותבמכוניותשנוסעיםורמאיםנוכליםמינילכלשמאפשר

שמםעלרשומיםשלאבבתיםומתגורריםשמםעלרשומותשלא

יתנושהםבה,להתקנארקיכוליםשאנחנוחייםרמתומנהלים

יתנוכאלהשאנשיםרוציםלאאנחנוהאלה.מהפטוריםעכשיו

מהפטורים.

חובותלתוךעכשיושנכנסיםשאנשיםמסרלשדררוציםלאאנחנו

ההפטריםשלהזהלמסלולכןאחרנלךלנו?אכפתמהלעצמםיגידו

הביןהואגרוע.מאודמסרפהיש ,-האתשישלםאחרמישהוויש

לנואיוצודק,אתהליאמרהואאיתרשוחחתישאניוממהזה.את

תחתויחסויבואוישראלבמדינתהנוכליםשכלכזוכוונהשום

בכנסתאיתרללכתצריכיםשאנחנוהכיווןלעדתיזההזה.התיקון

ביושיבחינוהמנגנוניםאתנייצרבואורבותיילהגידובכלל,מחר

כברשנים 10שמשןלהם,לעזורנועדשהחוקבאמתמסכניםאותם

להיפער,אפשראיומהםהבדיקותכלואתהחקירותכלאתעברו

אנשיםאותםלביןחדשה,לדרךלצאתהזדמנותלהםנאפשרבואו

מהם.להיפרעיכולתכשיששלהםהחובמתשלוםלהתחמקשמנסים

חוה.בבקשה

היאהעלהשליאורעכשיוכאןשעלתהמהשלשהדוגמהחושבתאנימוצקי:חוה

אחתאומרתואניפה.יושביםשכולנוהסיבותמשתילאחתהדוגמה
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והאזרחהאדםוזכויותהחוקשלטוןעקרונותלצדכיהסיבותמשתי

 .חוקתייםערכיםעלוגםלמקצועחברינועלגםלהגןכדיפהאנחנו

בזכויותפגיעההחוקבהצעתגםפהשישובצדקהציגוליאור

המסכניםקוראשאתהמיאותםאומרתזאתהזוכים.שלחוקתיות

באיזהשיושבערטילאיכסףלאזההזה.הכסףאתלמישהוחייבים

 ,-וענן

נוה:אפי

מוצקי:חוה

שפירא:ליאור

מוצקי:חוה

נוה:אפי

מוצקי:חוה

נוה:אפי

משמעית.חדלגמרי,

חוב,עללמישהוכשמוחלים

שקראת.יפה

עלכשמוחליםכותב.שאתהמהקוראתתמידאניאות,ןאוהבתאני

בסוגיההנקודתיהטיפולשלצדחושבתאנימחיר.לזהישחוב

מחר,לירושליםעולהשאתההכבודכלולגבי,לעשותחשובשסופר

נחשובשעליומערכתייותרקצתטיפולאיזהצריכיםאנחנובאמת

שלשכתנכוןכי .פעולהתכניתאיזושהיונתכנןהפגרהבמהלןאולי

ירושליםעםהקשרשלהסוגיהבכלחרוץכשלרןנכשלההדיועורכי

אחרות.קדנציותשלבוגרתאניאבלהקודמתבקדנציה

עםגםחוקה,חוקועדתעםגםאנושוביחסישכלבשוםנצליחואם

למצבלהגיעהשונים,הממשלהמשרדיעםגםהמשפטים,שרת

טיוטת,וכלחוקהצעתשכלשהיה,

משטריהיהשזהתראואתםאתנו.יתואםשיהיה,מהבדיוקזה

שרתשגםלכםלומררוצהאניחוה,ל,ןותדעילגמריאחר

המשפטים,

לזה.ומשוועים

אניענייניים.אנשיםהםחוקהועדתיויירוגםהמשפטיםשרתגם

השרותאחתלהיותפוטנציאללהישהמשפטיםששרתלכםאומר

ועלהמקצועהצפתשלהנושאעלאיתהישבתישהיו.ביותרהטובות
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היאהדין,עורכילשכתחוקשלוהרפורמהנוספיםנושאיםעוד

דברים.מתקתקתהיאיעילה,היאלשנות,רוצההיאענייו,מבינה

ימבוטליםלאהישגיםאיתהלהביאנצליחשאנחנומאמיןאני

כןואםהדיועורכיולציבורבכללהמשפטלמערכתטוביםהישגים

פעולה.ונשתףידייםאיתהנשלבאותה,נחבקאנחנויהיה

מוצקי:חוה

נוה:אפי

מוצקי:חוה

שפירא:ליאור

מוצקי:חוה

שפירא:ליאור

נוה:אפי

שפירא:ליאור

ברוזה:יורם

ולפניהכחוליםהדפיםשנקראמהלפנילהגיעבאמתהואוהעריון

המשפטיים,היועציםוכלהתקנות,נוסח

 .בפגרהנתחילשאנחנומהבדיוקזה

לעזרתנו.משוועיםלעזרתנו.משוועיםהממשלהמשרדיוכל

בגללקצריםכןכללהיותהפכוחוקהנועדתשהדיוניםיועדאתה

הסכמה.לנושהיה

נכון.

 .מצליחיםלאגםכללובדרןהכל ...מלחמתמנהליםעכשיו

הכנסתמפגרתנחזוראנחנולפגרה.להגיערוציםרקאנחנוליאור,

ביתעםשלנובקשרשעהשעהיוםיוםשמטפלעובדיםשלצוותעם

המחוקקים.

טוב.הכיזה

טקטיות.הערותאבלואין,קראתיבאמתהכלסךהערות.שתילייש

שילמושכבראלהלגביהקלהאיזושהילדברמציעכןהייתיאחת,

מדברים,כשאתםכיהריבית.בתשלומירקהםועכשיוהקרןאת

כאלה.איושפירא:ליאור
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ברוזה:יורם

שפירא:ליאור

ברוזה:יורם

שפירא:ליאור

נוה:אפי

ברוזה:יורם

נוה:אפי

ברוזה:יורם

שפירא:ליאור

ברוזה:יורם

נוה:אפי

שפירא:ליאור

נוה:אפי

שפירא:ליאור

נוה:אפי

בכלל?כאלהאיו

כאלה.והיוהלוואי

בקטנים,של,כאלהמקריםמכיראני

באמצעים.מוגבלבחייבלאהםאז

מבין.אניככהאםלמעשהבעיהאיואיתם

שדווקאהערהאיזושהישםלהכניסכןשני,דברראשון.דבר

משהויהפטראורגלפשיטתבעברלהםהיהשכבראלהעםמחמירה

ודווקאהתייחסות.ראיתילאכי

חוזרים?לקוחותאומראתה

השלישיתרגלבפשיטתפעמים,שלוששכבראלהחוזרים.אותםהם

להגיע.תכףהולכיםשלהם

צודק.אתה

הזה.מהחוקבכלללהוציאאותםשםחוקהלועזתאומרהייתיוזה

ליאור?ישכאלהכמה

 .צודקהואאבליועד,לא

הזאת.ההטבהאתלקבלצריךלאחוזרלוקחאומראתה

רגלפושטהיהלויעשויהזהירושכבראחד

 .לניירזהאתתוסיףאוליאז
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ברוזה:יורם

מוצקי:חוה

ברוזה:יורם

שפירא:ליאור

נוה:אפי

שפירא:ליאור

נוה:אפי

 :נטוביציצחק

שפירא:ליאור

נטוביץ:יצחק

נוה:אפי

נוה:אפי

שפירא:ליאור

שהואאדםגםזה.אתלעשותאחתפעםאוליהפטרליאור,

אחת.פעםמספיק

שהואמשהולאזהאחת.פעםמספיק

בחוק.קייםשלאדברזהכזה.איוכלאיים.יצורזה

צודק.אתה

צודק.אתה

איציק.בבקשהכן,

לפחות.הרובאתיכןגםזהאתקראתייפה,כלשקודםחושבאני

הוצלייפ,אומריםשאנחנוזהלזה,להתייחסשצריךחושבגםאני

זהאתיעשהזהלדעתירגל,פשיטתהמילהאתלהגידצריךהפטר,

הפטר.קיבלהוארגל,פושטלאהאכזה.קליל

רגל,פשיטתבהליכילפחות

 . shamingאיו

בדיוק.לא,

פטרנוכזהיהדרןעדכאילוזההפטר .איציקשלבדבריומשהויש

אותן.

רגלכפושטיוכרזהואכירגלפשיטתשללהליןללכתיתבייששאדם

בציבור.

הרתעה.שתהיהכתבנו
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נטוביץ:יצחק

נוה:אפי

דובר:

נוה:אפי

פדלוו:אירית

נוה:אפי

פדלוו:אירית

נוה:אפי

 :נטוביציצחק

נוה:אפי

נטוביץ:יצחק

נוה:אפי

נטוביץ:יצחק

רגל,פושטכמובדיוקזהכיבשמו.לזהשיקראואבלאוקי,בסדר,

קל.יותראפילו

מחך?לקראתעכשיופההאלהההערותכלאתמוסיפיםאןי

 .לפידלשמעוןילךזה

פה?לאהואשמעון?איפה

למטה.הוא

פה?לאהואולמה

הסדר.אתמציגליאורכי

צריךמחר.הואהדיוןהאלה?התוספותכלאתרושםמיאבל

סיים?איציקזה.אתשירשוםמישהוהאלה.הדבריםאתלהוסיף

הייתילאאנילבחון,שצריךחושבאופןבכלאניאחד.משפטעוד

גבייתשלבנושאגםשניםשעסקתילמרותמצוי,כןכללאואניבכל,

יוכלורשמיםאושרשםמאמיןלאאניהריאופן,בכללמנותחובות,

רגל.לפשיטתלנאמןתחליףלהיותלבדוק,באמת

המחוזי?ביהמיישאתלבטללמעשהרוציםהםליאור,

 .אומריםשהםמהזה

לרשם?ישראלאלשופטללכתולאהמחוזיהשופטאתלעקוף

לכן,שקורה.מהזהבדיוק,
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נוה:אפי

נטוביץ:יצחק

דובר:

נטוביץ:יצחק

נוה:אפי

מטאנס:שאער

דובר:

נוה:אפי

מטאנס:שאער

נמוכה?הכילערכאהיוצאים

לאהואלפועלההוצאהרשםכינמוכה,הכיהערכאהלאאפילולא,

שופט.לאאפילוולגבייה,לאכיפהלרשותחייבהואבתיהמייש,

לביהמייש.חוזרזהמסוימיםבדיונים

למה .נאמןלפחותשיהיהלבקשצריכיםשאנחנוחושבאניעכשיו

לפועל?הוצאהשלהליןבאותונאמןיהיהשלא

אנחנושמעון,בוא,בנייר?אצלכםכתובלאליאור,שם?כתובלאזה

 .אנסמטהעמדה.ניירלגביהערותמעיריםבדיוק

רגלפושטאדםלדוגמה,מעבר.הוראותצריךבחוק.אחרתבעיהיש

כאן?עושיםמהאנחנואזמקומית.רשותחברלהיותיכוללא

הדר,ןעלשאמרת,כמוקלילה,יותררגלפשיטתבעצםנותנים

רשותחברלהיותיכולהואאבלרגלפושטהואמהותיתמבחינה

הזה,החוקצריךמקומית.

רגל.פושטלאהואאבל

צודק.מטאנס

שלהאופרטיביותההשפעותכלאתשתבחןמעברהוראתצרךי

אניהזה.בחוקגםהשפעה,כלהיום,הקיימתבמתכונתרגלפשיטת

 Drape inמה?יועדאתהמשהו,זההדר,ןעלהפטרלקבליכוללא

אנחנוכאןאזהביתה.הולןזהאתמקבלנכנס,בא,אתהכזה,

חברלהיותיכולאתהאבלמהותיהפטראותואתהכאןירוצים

יכולאתהציבורית,בחברהדירקטוריוןלהיותיכולמקומית,רשות

הכל.

צודק.אתהנוה:אפי
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מטאנס:שאער

נוה:אפי

מטאנס:שאער

נוה:אפי

שפירא:ליאור

נוה:אפי

דובר:

שפירא:ליאור

מטאנס:שאער

נוה:אפי

שפירא:ליאור

מטאנס:שאער

נוה:אפי

מגבלותיששבהםהתקנותכלהחוקים,כלשלרוחביתבדיקהצרךי

רגל.לפושטמסוימות

אותן?להחיל

 .פעמייםנשכרהואלכןפה.אותןלהחיל

מטאנס?שלבהצעהרעמה

לנושא.קשורהלארקמאו,דחכמההיא

למה?

מדברזהרגל,פשיטתעלמדברלאזהכי

פושטונהיההפטרקיבלשהואאחריעויידלהחזירשרוציםפעםכל

אותושיחזירומתנגדאניהפטרקיבלרקרגלפושטנהיהרגל,

יחידאניאזלעשותמהשאיולימסביריםואזיהדיועורכיללשכת

שמתנגד.בהצבעה

כביכולהואאחרי,הואהפטר,עלהואכאןאדםהבןכאן,דבראותו

במהלןהגבלות.לואיורגלהפשיטתאחרירגל.הפשיטתאחרי

הגבלות.ישרגלהפשיטת

בצ'יק.שנקבעדברזהאבלכן,

בליחוזרהואהתפטראתמקבלשכשהואזהעלמדבראתהרגע,

למעשה.מגבלות

נתפטר.שהוארגלפושטכמוזהאבל

שם.ההליכיםאתעברכברהואאבל

הסופית.בתחנהעכשיואנחנוצודק.ליאורמטאנס,
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מטאנס:שאער

נוה:אפי

מוצקי:חוה

מטאנס:שאער

נוה:אפי

מוצקי:חוה

נוה:אפי

מטאנס:שאער

נוה:אפי

שפירא:ליאור

אברהמוביץ:רעוי

 .משהויצינוןתקופתאיזהלקחתצרךי

סיטונאי,באופןיהיהלאהסופיתלתחנהשמגיעשמילוודאהשאלה

לזה.זכאישבאמתמירקאלא

להוסיף.ביקשנואנחנומהלשמעון,ההערותאתתרשוםאולי

כתבתי.

חבריםדיועורכיכמה

עורכיפרנסתזהכשהטיעוןלכנסתלבואיכוליםלאאנחנותראה,

הדין.

הבדיחה.בשבילהיהזה

שאנחנוהמסרזכויות,ישלנושיםגםרבותיי,שלנו,האמיתיהטיעון

אנשיםמחרכספיםתלוו .כספיםתלוואלילאנשיםילבנקיםנשדר

למשק,מבחינה,זהמסראיזהשלהם,החובותמתשלוםיתחמקו

להתחמקיכוליםשחייביםזהמסראיזהוגםלציבור?זהמסראיזה

החוק?בחסותשלהםהחובמתשלום

שלה.בכספיםלאנדיבהוהמדינה

מביטוחולאהכנסהממסלארקמהבלאותןנפטורהדר,ןזוכן,

לאומי.

מהלדעתיצטרכוהםאזהמדינהאתלהכלילנצליחאםאגב,

התקציבית.ההשפעה

תצליח.לאאתה
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נוה:אפי

שפירא:ליאור

נוה:אפי

מוצקי:חוה

נוה:אפי

שפירא:ליאור

נוה:אפי

פטורלהיותצריךהואלמהלפטור,למהרבותיינגדימחרבואו

כסף,לךחייבשלךשספקמכולתבעלאתהאלי,ךשלומהחוב

צריךבסדר,לא,הכנסה?למסחובותלךישכשאתהלמהסליחה,

זה.אתאדקלםאנימחרועדמחר.זהאתלהדגיש

זהחייב.להיותיהפוךהזוכהזההפואנטהשהזוכה,שיקרהמהאז

עו,דשמחזירמה

נכון.יתמוטטו.שהםלזהאותםמביאזוכים,לוקחאתהנכון,

נייראתמאמציםשאנחנוזעים,תמימותפהשישמניחאניאזטוב,

התוספות.עםהעמדה

מחר.בדיוןידיכםאתומחזקים

אנחנו,כיבכנסתשלנולהתנהלותנתייחסכברהבאהבישיבהואנחנו

יהיה.לאהואשהיהמה

חוקהועדתליו"רזהאתשיעבירמשמעוןאבקשאנימחרהבוקרעל

לועזת.להפיץצריכיםכי

ההערותאתתיקח ,פהלהערותבהתאםרקתתקןאבלשמעון,כן,

 .הזההנייראתואישרנוהוספנושאנחנוההערותאתומליאור,מחוה

הצבעה

אחדבדע-פה

החלטה

 .הנדרשיםהתיקוניםביצועלאחרהעמדהנייראתלאמץהוחלט

הדיועורכילשכת ' 3495115מ 11עעו

 ?זהמספראיזהאותו?שנעלהשביקשתהדחוףהנושאהיהמהגלע,דנוה:אפי
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גלעד.בבקשה-עםהסיפורמה , 11נושא
בבקשה.עבורנו.ערןשגלעדסיכוםפהישלהסבר.תקשיבובינתיים

פרסקי:אורן

נוה:אפי

פרסקי:אורן

נוה:אפי

פרסקי:אורן

דובר:

פרסקי:אורן

נוה:אפי

פרסקי:אורן

זההלשכה.לדעתבניגודמחוזיבבימ"ששניתןד 11פסזההרקע

שנמצאאדםשבןרגלפשיטתולהליכירגללפשיטתנוגעבדיוק

פשיטתביקשוהםביוזמתםגםמהםחלקהוכרז,לאעודבהליכים,

רגל.

הם?זהמי

אנחנורגל.פושטיאוטוטושהםלהתמחות,ומבקשיםאנשים,אותם

תגיע.ההליכים,אתתסגוראתהאדונילהםאומרים

רגל?פושטידיןעורכילהיותרוציםהםמה

כן.

רגל.פשיטתבהליכימופיעיםהם

מותרהוכרזתילאאניאםאזהוכרזתי,לאעודאניאומריםהםאבל

לאעודאתהמתמחה,להיותצריךלאאתהאמרתיעו"ד.להיותלי

ותוכלראשןמעלתיקהיהישלא ,ההליכיםאתתסגורקודם,ד"עו

הואכיאותולקבלביםיחיאתםלא,ואמרביהמ"שבא .להתמחות

 .מוכרזלאעוד

טובהאישהפשרההצעתויעכשישבעליוןיון.ללעערערנועכשיו

םישמבקשהחדשיםםיקיהתבכלכברלכםאומריאניכבשבילנו

שהלשכה,ד 11פסישהנהטועניםהםכאלה

ון!יהעלשלההצעהמה

שלופסה"דהלשכהשלהערעורלקבלתיסכיםשהואהיאההצעה

 .יבוטלקמאש 11המיב
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יפה.נוה:אפי

פרסקי:אורו

נוה:אפי

פרסקי:אורו

נוה:אפי

פרסקי:אורו

 :נטוביציצחק

נוה:אפי

ברוזה:יורם

דוברים:

ברוזה:יורם

פרסקי:אורו

עדעכשיובהתמחותימשיךהוא .בשבילנוחשובהכיהדברזה

הואצודקהיההואשאםאומרתזאתלהבחן.ויורשה 115אוקטובר

הלשכהמרותאתמקבלהואלגמור.וחצישנהלפניכברצרךיהיה

הפטרלקבלתעדכחבריתקבללאההתמחות.אתממשיךוהוא

 .כינוסצוביטולאוחלוט

הבחינות,אתעוברהואאםגםלא,הואאומרתזאת

נכון.

הרגל.פשיטתהליכיכלאתיסייםשלאעדהרישיוןאתמקבללא

יורשהאותה.ומקבליםבהנוקטיםשאנחנוהעמדהזאתנכון.

שהואהסמכהוטקסהבחינותאתשיעבורבהנחהכחברלהתקבל

חשוב.מאודבשבילנו,טובהסדרזההתנאים.כלאתממלא

רגל.פשיטתועללפועלהוצאהעליבחןהואבבחינות

להתקדם.אפשרצרי,ךלאטובהסדרישאםחברים,

אחת.נקודהרקיש 1דב-אבלמצויןההסדרכיאחת.הערהלייש

בנסיבות.שינוייםיהיהשלאזהאבלכחברלהתקבליורשההוא

צריכיםלאנגידואזבמשהופליליד 11בפסיורשעפתאוםמחרשלא

אותך.לקבל

ברור.

ברור.זהלכם

אותנו.מייצגהואלניסוח,דואגגלעד
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התנגדויות?ישנכון?אח,דפההפשרההצעתאתמאשריםאנחנואזנוה:אפי

אחד.פהאושרהלא.

הצבעה

אחדפה

החלטה

 +אחדפהאושרההפשרההצעת

 11.12.14מיום 49התמחותועדתפרוטוקול

נוה:אפי

פרסקי:אורו

מוצקי:חוה

פרסקי:אורו

נוה:אפי

פרסקי:אורו

אנחנולרוץ.נתחילבואולמתמחים,נעבורבואוהבא.הנושא

קדימה.לרשותכם

שלאישוריםבאמצענמצאיםעכשיואנחנורבותיי. , 4-9פרוטוקול

 .'-14בדצמברמדוברפההישנים.הפרוטוקולים

זה.אתתגידבמי,לדוןצריכיםלאאנחנוהעקרוןברמת

פסיקתלפי .בקשתואתאישרנושאנחנובמילדוןצריכיםלאאנחנו

שלאאיפהמישהו,שלבזכויותפוגעיםשאנחנואיפהש 11ביהמ

אניולכןענייןשללגופודיוןלקייםחייביםאנחנובקשתואתקיבלנו

רקשאישרנואיפהכזה,מקרהכלשלהפרטיםעיקראתלכםנותן

מסתייג.מישהואם

קדימה.

במבחניםבהונאהשהורשעואנשיםשלתיקיםהמוןבעברלנוהיו

ניותימדגיבשנו .ובאוניברסיטאותבמכללותביתובעבודות

עבודהלאזהתיקים,שנילאשזההונאה,שלרגיליםשבמקרים

 .חודשים 3הזכללבדרןוח,דיבמחמורמשהולאזהסמינריונית,

להםםימאפשראנחנוחומרהואיןלהתמחותוילהתחכברהםאם
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המבחן.אחריחודשים 3ממתיניםוהםלגמור

אופחותאלהבהונאה.שהורשעמיעלהיוםלסדרעוברתלאהלשכה

יותר

 .נכוניםפרמטריםנוה:אפי

פרסקי:אורו

מוצקי:חוה

נוה:אפי

מוצקי:חוה

נוה:אפי

דובר:

הונאהרם,נטלילנוישהזאתלמדיניותבהתאםשלנו,המדיניות

בעבודה.

הגורפת,הזאתהמדיניותעלהסתייגותלהעלותרוצהאנישנית,רגע,

אניאותה.הזכירלאואורןהקודמתהקדנציהבסוףאותהשהעלינו

האלההמקריםאתרואהלאאניאדם,בןשבהםשבמקריםחושבת

 1אבשנהבעבודה cut and pasteשעשהאדםבןכהונאה.בהכרח

שעלתההצעהבאוניברסיטה,אחראוכזהעונשוקיבלחוזיםבדיני

שירותמעיולהםלהציעעללחשוב Iתמןלדעתימטאנסוגםבזמנו

באחתשעותכמהשיתרמומצווה,בשכרשיתנדבוהציבור.לטובת

עונשזהפרודוקטיבי,יותרהרבהשהואעונשזהשלנו.התחנות

ענישה,לאזהכמובן,כפולותבמדכאות 11עונש 11יותר.אותנושמכבד

זה.אתלהםלהציעאפשררקזה

חוה?מסתדר,זהאןי

מלהתקבל.אותםמלעכבטוביותרהרבהזה

כיו"רששימשתימהתקופהפשוטאנימסתדר.זהאידהשאלהאבל

שלמדסטודנטשבומקרהעללכםלספריכולאתיקהועדת

אתשינהסטודנטית,שלעבודהלקחשהואנתפסבאוניברסיטה

באוניברסיטההורשענתפס,שלו.עבודהזוכאילואותהוהגיששמה

הלןמהאוניברסיטה,וסולקסגורותבדלתייםשהתנהלבהלין

ללשכהאלינוכשניגשלמכללה.ונרשם

 .מעטעודכזהמקרהלנויש
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נוה:אפי

מוצקי:חוה

פרסקי:אורו

מוצקי:חוה

נוה:אפי

מוצקי:חוה

נוה:אפי

מוצקי:חוה

נוה:אפי

פרסקי:אורו

נוה:אפי

לדווחצריךשאתהתצהיריםמגישאתההרייבתצהיריםדיווחלא

גםפעמיים,דיווח.לאשל,ןמשמעתיעברעלבתצהיריםשם

בכלוהוסמךתצהיריםהגישכשהואבסוףוגםההתמחותבתחילת

הליןנגדונקטהבראשותיהאתיקהועדתהתגלהכשזהכעוייד.זאת

נשלל.ורשיונוהורשעהואהמשמעתי.בביהייד

אחדד.אניאז

 .מקריםהמוןיש

הכבוד.כלעםאורן,שניתרגע,

להיותרוציםהםתגידו,דין?עורכילהיותרוציםכאלהאנשים

דין?עורכי

להפריד.רוצהאנירגע,

זה.אתלקבלקשה

ישמאו,דהרבהזהאתעשההאחרונותבשניםפהשישבשמימכיוון

שגובלנפשייסודבהםשישמתאר,שאתההמקריםביועצוםהבדל

וכלוכולי,וכוליאחרתמישהישלעבודהלגנובללכתשלבעבריינות,

שלפעמיתחדמעידהלביןוכולי,כוזבתצהירמתןהתיאורים,

רישיוןלקבלאותוכלעכבהענישהששםדרכובתחילתסטודנט

בעינייהיאשניםשלוש

ומעתיקמה,לוקחכשהואפעמית?חדמעידהזהמה

 .חודשיםשלושה

לגופו.מקרהכלנכון,אבללשדר.צריךמסראיזשהותראי,
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קינו:אורי

נוה:אפי

קינן:אורי

נוה:אפי

קינן:אורי

נוה:אפי

פרסקי:אורו

נוה:אפי

טייב:משה

קביעותאוהבלא , DNAב-טבועאצליפשוטזהאוליככלל,אני

בסדרזהככללחוה.עםבזהמסכיםואניקטגוריתוענישהקטגוריות

אבלוכולי.היוםלסדרלעבורצריכהלאשהלשכהמסכיםאניגמור.

לעבירהשטותמעשהביושלהסהרורייםבשולייםשהםמקריםיש

הסמכותאתלנוישלכן

מסכיםלאאניאומראני

 .עצמנואתכובליםלאאנחנו

בדיוק.

לגופו.מקרהכלעצמנו.אתכובליםלא

המשותףביושישמקריםהרבהעודישלגופו.מקרהכלדניםאנחנו

הרשעהוזהמיוחדיםחומרהסימנישאיוביניהם,

בבקשה.משה?כןלגופו.מקרהכלהגישה.זואורן.קדימהאז

המרכזיבועזשבאמתגישהזהעליהדיברהשחוההגישהכלקודם

הענישהבעצםבעיהישוהיאהובלנואנחנויחסיבאופןהקודם

לואומריםאנחנונענש, ,'אשנהלמדסטודנטאדםבןהזו.הכפולה

עלדיברתיואזלמה?כפול.עונשמקבלאתה Iשלנולפתחבאתרגע,

קודםלכוהקודם.מרכזיועדשלהראשונהשבישיבהחושבאניזה

הענישהאתלקבלשיכוליםהאופציהעלהמכללותאתתייעדוכל

פתאוםעשה,המקצוע,בשערינכנסשנים, 4למדשכברמיכיהזו.

שנים. 4עברושתבין,עיכוב.חודשים 3עודסטופ,רגע,אומרים

 .יודעיםכולםפרסקי:אורו

נכון.לאטייב:משה
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אברהמוביץ:רועי

טייב:משה

פרסקי:אורו

חכם:יוסי

נוה:אפי

טייב:משה

מוצקי:חוה

טייב:משה

נוה:אפי

טייב:משה

יועדים.לא

יוייר,הייתיאנישנית,

 .יודעיםכולם

שנים 4קיבלכברהואנענשיהואוגנינה,בשודהורשעאדםבן

ניתןבואבפנים

 .שלןההיגיוןאתמביואני

בקדנציהשהיהחוליאיזשהוזהושלא,נשבלאאנחנודבר,עוד

ונעשהנשבלא .הזולקדנציהגםיזלוגשלאמקווהשאניהקודמת

ועדתשלועדהתתלאהכבודכלעםמרכזיועד .לגופומקרה

להיותצריכהוכןלגופומקרהכללפתוחיכוליםלאאנחנוהתמחות.

הדברים.עלמסתכליםאנחנואידלגבירוחביתהחלטה

בענישה.הבניה

בדברכלקודםאז

שלאונכוןאומרשאתהמהמביואניא' Iלןלהגדייכולאניתראה,

למרותדומה,ממקרהשונהתוצאהולהסיקלשבתמקרהכלצרךי

שליעולםבתפיסתאבלשלו.הנסיבותאתלוישמקרהשכל

שהציבורהמשפטיהשירותשאיכותבתקופהנמצאיםכשאנחנו

ואנשים,בירדיהנמצאתהמקצועורמתבירידהנמצאתמקבל

א'בשנההעתיקהזהאדםהבןנכון.הלאאדםהבןאתמענישאתה

הצליח,למ,דשנים, 4אחרימגיעמקורס.הורחקהעונש,אתקיבל

בזה,איועיכוב.חודשים 3סטופ,רגע,לו-נגידעכשיומבחנים,עבר

תקשיבו
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נוה:אפי

נטוביץ:יצחק

פרסקי:אורו

מוצקי:חוה

נוה:אפי

טייב:משה

נוה:אפי

טייב:משה

נוה:אפי

אברהמוביץ:רעוי

נוה:אפי

ונתקדם.דבריםשללגופםנשמעבמקרים,נתחילבואו

לשכתעלמדברלאאנימשמעתיים,דבריםישלהיות,צריכהאפי,

זהבמכללהאובאוניברסיטהמשמעתיעלמדבראניהדין,עורכי

פלילי.מעשה

 .בהםוטיפלנומדינהעובדישלהדיומביתכאלהתיקיםגםקיבלנו

אחר.משהוזהאבל

עונשמקבליםוגםעבודותשמעתיקיםשאנשיםחושבלאאניאיציק,

לעשותמבקשיםשהםהעבודה,אתלהםשמבטליםמהפקולטה

מסרלשלםצריךהואנתפסת.נגמר,זהו,תחום,באותוחוזרקורס

אנשיםשמייצגעויידהחוק,שלטוןאישלהיותרוצהאתהאצלנו.גם

קשהליאמון,איזההציבור,אתשמייצגעויידאולמאסר,שנכנסים

שלו.שהערכיםשאלהכזהעויידעללסמוך

ביצעתשאתהזהעלעונשקנס,שישמסרשילמדמשהו?יודעאתה

אסורים.מעשים

כלום.דבר.שוםלזה,מועדותשוםלואיואדםבן

כלליות.ברמותדניםעכשיואנחנושלי.הגישהזו

וזהדיועורכישלחקירותהיוםכלבמאסר,דיועורכיבכלאיושבי

שישנה?מה

רועי.בבקשה,רגע,

הזהבמקרהתראה,ואפיחוה.עםלגמרימסכיםאניכלקודם

על,פהשמדובר

הזה.למקרהנכנסנולאעודחכה,
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אברהמוביץ:רעוי

פרסקי:אורו

אברהמוביץ:רעוי

מוצקי:חוה

אברהמוביץ:רעוי

מטאנס:שאער

אברהמוביץ:רעוי

נוה:אפי

פרסקי:אורו

נוה:אפי

דבריםשזוטיחושבבאמתאניכלליבאופןכללי.באופןמשנה,לא

והייתיועברנוהסטודנטיםאגודתראשיושביגםראינוהזה,מהסוג

שנכנסיםסטודנטיםמאודהרבהישמשמעת,נועדותוייצגתי

משגים.ועושיםראשונהשנהלחרדות

איתם.מקלים .'אשנהשזהאלהעםמקליםאנחנו

תקטע.אל Iאורן

 .לותפריעאלהכבו,דכלעם Iאורן

נגדאנילימודיהם,חוקאתסיימולמשפטים,סטודנטיםזהחבר'ה,

מיני,כל

גם.כפולסיכון

אםבדין.שקבועהסמכותלנויששהלשכה,כאילומעשיםמיניכל

רוציםאואותולקבלרוציםלאשאנחנוחמורהעבירהעשהאדם

אותולהכניסרוציםולאללשכהמחותשלוההמתנהאתלהמשיך

בכלילהשתמששצריךחושבואנימבורןדברזההמקצועבשערי

חודשיםשלושהלתתאפשראיחמורים.במקריםורקבמשורההזה

אזחודשיםשלושההעודבזה?עשינומהאזכאילונוספים.

אנחנומסראיזהכאילואזתישכח?שלוהעבודהשלההעתקה

לו?נותנים

 .הצעהלייש Iחברים

רוציםלאומאודביחד.הולכיםלאדיוועריכתשהונאההמסר

 .אותםנעכבשאנחנו

שלהעתקהאובקורסהעתקהעלאולייכוללאאתהתשמע,רועי,

לולתתיכולאתהאבל Iהרישיוןאתלקבלאדםמבןלמנועעבודה
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מסר.איזשהושיעביררוצה,שאתהאןיקנס,עונשאיזשהו

בדיוק?תעשהמההציבור,לטובתזהמה

אברהמוביץ:רעוי

מוצקי:חוה

אברהמוביץ:רעוי

מוצקי:חוה

נוה:אפי

מוצקי:חוה

נוה:אפי

חכם:יוסי

נוה:אפי

חכם:יוסי

 .ילדיםעםלהתנדב

שעות, 20 , 8 , 4לעשות

חולים.בבית

 .בונובפרויפתאוםמהלאי

זה?עלמפקחמי

בוודאי.לו.להציע

אתלראותנתחילהזאת.האפשרותאתגםנשקולבואואוקי,

יוסי?מהנתחיל.בואוחברים,לגופם.המקרים

משהו.להגדירוצהאני

העקרונית?ברמהעוד

עוגןשהנקודתחושבאניתזה.באנטיבדיוקאניכיהעקרוניתברמה

איפהבצדקדיברואפינראה,ובואובעייתית.היאחודשים 3ה-של

אניאגבקורה.ומההלאהוכןהתדמיתברמתהיוםנמצאיםאנחנו

לדיושעומדיםסטודנטיםהרבהאיושבהםאחריםמוסדותמכיר

זה.אתלראותוצריךהלאהוכןמשמעתי

מתועדמכתבשיישלחהזאתהטענהלאורהעקרוניתברמהא'

הסטודנטיםאתויידעושיבואוהאקדמייםהמוסדותלכלהמרכזי

הערכית,שהענישה Iשאיוהלאהוכןהלימודיםבתחילתכבר

בפקולטה.שלהםהראשוןמהיוםמתחילותההשפעות
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נוה:אפי

מוצקי:חוה

נוה:אפי

אברהמוביץ:רעוי

נוה:אפי

נטוביץ:יצחק

נוה:אפי

אברהמוביץ:רעוי

נוה:אפי

החלטהכרגענקבלבואואומר.שאתהמהמקבלאנימה?יודעאתה

משפטיתלהשכלההמוסדותלכלמכתבמוציאיםשאנחנועקרונית

משמעתעבירותשלבנושאיםעקרונידיוןקייםהמרכזישהועד

שלהעקרוניתועמדתוהלימודיםתקופתבמהלןואחרותכאלה

מרמהנתפסאוומעתיקנתפסהסטודנטאםשגםהיאהמרכזיהועד

כדיבכלאיומשפטית,להשכלהבמוסדמשמעתיתענישהמקבלאו

יגישכשהואהדיועורכיבלשכתאצלנומההשלכותאותולפטור

להתמחות.מועמדות

מצוין.זה

אתגםלנוישהדיועורכיבלשכתאנחנוכירישיון,לקבלכשירצה

שלנו.המסרים

מצוין.

עקרוניתהחלטהעלהודעהנוציאאנחנואחדפהככהאםאנחנואז

למשפטיםהסטודנטיםציבורלכלשמופניתהדיועורכילשכתשל

אתהאםשיבינו,וייראו,יראולמעןאותהנפרסםאנחנוהם.באשר

אלאהאקדמיבמוסדרקלאהשלכותלזהישעבודהמעתיקנתפס

האקדמיוהמוסדפליליבהליןחלילהנתפסאתהאם .אצלנוגם

מחיר.זהעלישאצלנוגםהלןינגדןנוקט

מגיעלאשאדםמשמעתעבירותיששגובלות,משמעתעבירות

משמעת.עבירתזהמהיודעאתהלשיעור.

והיינומשפטיםלמדנואנחנוגםזה.עלמדבריםלאאיציק,

בסדר.זההשיעורים.לכלבאנוולאסטודנטים

שנה.חציאושנהלפחותחודשים, 3לאלהחמירעושיםואםאפי,

לכלהודעהלהוציאאח,דפהעקרוניתהחלטהקיבלנואנחנואז

 .דבריםשלגופםנתחילבואוועכשיומשפטיתלהשכלההמוסדות
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הצבעה

אחדפה

החלטה

הועדלפיהמשפטיתלהשכלההמוסדותלכלהודעהלהצויאהועדחבריהחליטואחדפה

ועמדתוהלימודיםתקופתבמהלךמשמעתעבירותשלבנושאיםעקרונידיוןקייםהמרכזי

מקבלאומרמהנתפסאוומעתיקנתפסהסטדונטאםשגםהיאהמרכזיהועדשלהעקרונית

בלשכתמההשלכותאותולפטורכדיבכךאיו ,משפטיתלהשכלהבמוסדמשמעתיתענישה

 .להתמחותמועמדותיגישכשהואהדיועורכי

פרסקי:אורו

נוה:אפי

פרסקי:אורו

נוה:אפי

פרסקי:אורו

נוה:אפי

פרסקי:אורו

פשוט.הואהראשוןהמקרהאזאוקי,

לחתימה.ליתביאינסח!גלעדהעקרונית!ההודעהאתינסחמי

אופסקנואנחנוקורס.ביטולשקיבלוביתבעבודתבהונאההרשעה

לאחר,הרישיוןבקבלתעיכובחודשי 3המלצנו

לשבתיכוללאמרכזיועדחברשלאמימתמחים.בעניינירגע,

מנגנון.שלאמימתמחים,ענייניזהלעשות,מהאיוכרגע.בישיבה

 .דיוןזהעללקייםצריכיםלאאנחנועיכוב,איוהזההמקרהאוקי,

 .קדימהנפשות.דיניאישיים,ענייניםזאתבכל

לפגועלאלאפשרכדיבסוףחודשים 3עלהמלצנואנחנואז

בעצםזהההמתנה.אתישאזאבללהבתן,ולאפשרבהתמחות

 .המלצתנוזאתאחד.לטקסהמתנה

פהזהעבירהמהנוה:אפי
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מוצקי:חוה

עם:בראודי

מוצקי:חוה

נוה:אפי

מוצקי:חוה

נוה:אפי

מוצקי:חוה

טייב:משה

מוצקי:חוה

נוה:אפי

אברהמוביץ:רעוי

נוה:אפי

אברהמוביץ:רעוי

נוה:אפי

מוצקי:חוה

רוצהאניהכבו,דכלעם

הבחינהאתעברכעויידעצמואתיציגהוא

עבריין.הואאזלו,אסורזהלא,

עצמה.העבירהעלנדברבואורגע,

הונאהזהמהלהביורוצהאני

עבודה?העתיקההיאעשתה?היאמה

ראשוןבתרגילביתבעבודתהונאהבדיוקזהמהלעדתרוצהאנילא,

ראשונה.בשנהעונשיודיניבקורס

הראשון.בקורסא'שנה

הונאה?זהמהבחייאת.נו

שהיאמהנכוןמביואניאםנכון,קוראאניאםחוה,אבללא,רגע,

עבודה.העתיקהלמעשההיאעשתה

אפי.העתיקה,לאהיא

רבדמיוןנמצא

העתיקה.לאזהרב,דמיון

הקורס.אתלהשביטלוכןכדיעדלעבודה,שהגישההעבודהביו

שאניסליחה Iאפי
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נוה:אפי

מטאנס:שאער

פרסקי:אורו

נוה:אפי

פרסקי:אורו

 :נטוביץיצחק

פרסקי:אורו

נוה:אפי

מוצקי:חוה

חכם:יוסי

טייב:משה

פרסקי:אורו

אחרבקורסאוליקורסיעודעשינתפסה,היאזה?עלאומראתהמה

זה?מסראיזהאומך?אתהמה .אותןיתפסולא

בזהנתקליםזה.מהיועדלאעבריתלאשלואםששפתמיחברים

בעיה.לויששלואםשפתשלאמיהראשונה,בשנה

במקרה.שלהאםשפתזה

חדשה.עולהלאזהמה,לא,זהרגע,

לא.ממשלא,

עשתה?היאמהאבלמה?אז

לא.ממש

כברהםשםשלישית,אושניתשנהעלתגדיומהנראהבואוטוב,

יותר.יודעים

להכניסאסורלמשלשבהלבחינהללכתביועצוםהבדלישתקשיבו,

ביועצוםהבדליש .בכיסיםפתקאותישליפיםלמישהוומגליםחומר

סמינריוניתעבודהקנהאוסמינריוניתעבודהוהעתיקשהלןאדםבן

בדיניראשוןבתרגיל 1אשבשנהבחורה Iהשםלמען Iלביןבאינטרנט

אתםאןיתחליטוועשתה.שלההחברהעםיחדעבדהעונשיו

עבדה?לאהיאאולישלה?החברהעםעבדהשהיאאומרתאתלמה

והגישה?השםאתשינתהשלה,העבודהאתלקחההיאאולי

אתלעשותלנואסורלמההסיבהאתמחדדבדיוקאתהיוסי,

שניתקוראים,אנחנוכיהאלה.הדברים

בטריבונלמדוברעצמנו,שמיםלאאנחנו
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טייב:משה

פרסקי:אורו

טייב:משה

נוה:אפי

טייב:משה

פרסקי:אורו

טייב:משה

פרסקי:אורו

מוצקי:חוה

פרסקי:אורו

טייב:משה

מוצקי:חוה

פרסקי:אורו

מוצקי:חוה

פרסקי:אורו

נוה:אפי

פרוטוקוליםלוקחיםאנחנו

בהונאה.אותהשהרשיעטריבונליש

שגוי.שאולישםשעשושיפוטעלמסתמכים

חוזך?משפטנעשהשגו?הםאוליזהמההורשעה.היאיחברים

במכללה?שגואולי

רציני.לאפשוטזה

באמת.נו

מחדש.המשפטאתעושיםלאאנחנו

הורשעה?היאאםמהאז

 .לפיופועליםואנחנופסיידמקבליםאנחנו

עונשקיבלהאותה,הענישאקדמי,מוסדיש

הנחתשתתעצבן.יעזורלאזהאורן,שהורשעה.היאהבסיסהנחת

השאלההורשעה.שהיאברורזהשהורשעה.היאהבסיס

בזה.המעיטולאהם

השאלהלי.תפריעאל

שקבעהגוףהם

נשמע.בואימציעה?אתחילופיעונשאיזה
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מוצקי:חוה

נוה:אפי

מוצקי:חוה

נוה:אפי

מוצקי:חוה

נוה:אפי

מוצקי:חוה

נוה:אפי

מוצקי:חוה

נוה:אפי

מוצקי:חוה

חכם:יוסי

נוה:אפי

במקריםאומרת,שובואניאמרתיאנימדיניות.שלהיאהשאלה

להתנדביכולאתהלסטודנט,להציעעונש,לאזהכילהציע,האלה

שעות 20ל-

מסרב?הואאם

חודשים. 3

מקרהכלנבדוקאנחנושלה,במקרהככה,זהאתנעשהבואואוקי,

 .לגופו

ברור.

זהלמה,חודשים, 6במשךלהתנדבלהמציעיםאנחנושלהבמקרה

מתנדבים?יוםכל

שעות 20

פיקוחתחתהדיועורכילשכתשלבונובפרושעות 40למשךמתנדבת

גםרוצהלאהיאאםשתבחר.עיכוב.חודשי 3לחילופיושעות. 40

 .חודשים 3להתנדב

נכון.

נגדנו.שתעתורלה,מתאיםלא

בעד.אני

נגד.אני

ההצעהשל,בתנאיםעומדתולאמתנדבתשהיאאומרתהיאואם

 125מתוך 85עמוד



86 

 13.7.2015מיוםמרכזיועד

שלבונוהפרובפרויקטשעות 40במשךמתנדבתהיאכזאת,היא

היאאםחודשים. 3שלעיכובלחילופיואופיקוחתחתהלשכה

 6שלכפולעיכובלהיהיהההתנדבותבתנאיעומדתולאמתנדבת

חודשים.

אברהמוביץ:רעוי

מוצקי:חוה

אברהמוביץ:רעוי

מוצקי:חוה

נוה:אפי

חכם:יוסי

נוה:אפי

חכם:יוסי

מוצקי:חוה

נוה:אפי

חכם:יוסי

אפי.שעות, 40איואבל

בסדר.זהלמה?

שעות? 40

בסדר.זה

לציבור.תעזורקרה?מהבונו,לפרותתנדבשעות. 40אוי,אויאוי

תעזורהיאלהעוזריםאנחנולציבור.תעזורהיאלהעוזריםאנחנו

לציבור.

נגד.אני

רועי.ליתגדיפרס?איזשהוכברלהשניתןרוצהאתהאולי

גםמאו,דשלילימסרפהישכאן.שקורהמהמזהרחוקלאזה

השירותאתלקבלצריכיםלאנזקקיםאנשיםבונו,הפרומבחינת

מסרזהמבחןשמעתיקמישמעתיקים.מאנשיםמרמאים,שלהם

אחרים.דבריםמאודלהרבהזהאחרי

מבחן.לאזה

פשרה.הצעתזו

הצעתיהיהחודשים 3ו-עיכובחודשים 6להיותצריכהפשרההצעת

למסור,צריכיםשאנחנוהמסרפשרה.
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נוה:אפי

חכם:יוסי

נוה:אפי

דוברת:

מוצקי:חוה

חכם:יוסי

נוה:אפי

מטאנס:שאער

נוה:אפי

מוצקי:חוה

נוה:אפי

חכם:יוסי

 .'אשנהתקשיב, .'אבשנהמתחשבאני

שנה.לאזהחודשים, 3רקזהזהבגלל

לן.מותר

יכוליםשאנשיםהעובדהאתגםלקדםצריכיםאנחנואבלסליחה

לחברה.לחזור

תודה.

לחברה.לחזורחודשים 3כאןשמדוברמהכאןאז

הפרובמסגרתתתנדבהיאכדלקמן,אומרתההצעהחברים,טוב,

לאהיאאםלחילופיואושעות. 40במשךחוה,שלהצעתהכפיבונו

עיכוב.חודשי 3להתנדברוצה

 .וגמרנונחליטבואו

 3לחכותמעדיפהאנילהתנדב,רוצהלאאניאומרתהיאאולי

להתנדב.ליבאולאחודשים

נכון.

עומדתלאאבלמתנדבתהיאואםאותה.להכריחיכוללאאתה

אז,ד 11כעותוסמךכברהיאמשמעתי.דיוהסנקציה?מהבהתחייבות

עומדת,ולאהתחייבותעלוחותמתהתחייבהאםמשמעתידיוזה

משמעתי.דיוהרישיון,אתמקבלתכברהיא

מצווהלשכרמגיעההיאיפקח?ומי
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נוה:אפי

חכם:יוסי

נוה:אפי

אחד?פהבעדכולם .נתקדםבואו .בתחנהמפקחיש

נג.דאני

 2נמנע?מינג.ד 2נגד?מיבע.ד 8בעד?מינצביע.בואובעד?מירגע,

נמנע.ואחדנגד

רםנתלי

הצבעה

 8בדע-

 2נגד-

 1נמנע-

החלטה

רוצהלאהיאאםלחילופיואושעות ~ 0במשךבונוהפרובמסגרתכי-תתנדבהוחלט

 .עיכובחדושי 3להתנדב

מציעזתה \1בתורהבאאותו.תסביראלבתור,הבארבותיי,נוה:אפי

מסתייגמישהושלכם.ההמלצהאתמאשריםאנחנואותו.לעכבלא

הלאה.לא.מההמלצה?

הצבעה

אחדפה

החלטה

 .ההתמחותעודתהמלצתאתלאשרהחליטו
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נוה:אפי

פרסקי:אורן

דובר:

נוה:אפי

עוברים?פרוטוקוללאיזה

המאמן.דייעלהתמחותהפסקת , 15לכללמתייחסת . 50

 .כלליםעלולאמתמחיםשלמקריםעלנדברבואאבל

נעבורשמות.ספציפיות,לבעיותנעבורבואו .הכלליםאתעזוב

לשמות.

 21.1.15מיום 51התמחותועדתפרוטוקול

נוה:אפי

פרסקי:אורן

נוה:אפי

פרסקי:אורן

נוה:אפי

פרסקי:אורן

נוה:אפי

ברוזה:יורם

פרסקי:אורן

הבאה.בישיבהנדוןאנחנו 50 . 51ל-תעברו

 ?-מהעם

עורמתבמרמה,שימושמדו"ח,הכנסההשמטתאישוםכתבלויש

חברה.שלמנהלואחריותותחבולה

מהמלצתמסתייגמישהורבותיי,חמור.מאודלינראהזהטוב,

 .קדימהאושרה.ההמלצההלאה,לא.הועדה?

בשר.טיפהצרךי

קדימה.דיון.נעשהבואובבקשהקטן.אליעלמדובר

 .משהולהגדירוצהאני

האישוםשבכתבהעבירותחומרתנוכחההמלצה.אתמקריאאני

מסרנו .התמחותותחילתלאשרניתןלאהמבקשנגדועומדהתלוי

לחזורשיוכלכדיהמשפטייםההליכיםאתלזרזלוכדאיכילמבקש
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לומותרההאשמות,אתלהכחישרוצתהוא .יסתייםכשהדיוןאלינו

כיהתמחותלהתחיליוכללאבינתייםהואאבלבביתמ"שלהכחיש

חמורות.העבירות

נוה:אפי

אברהמוביץ:רעוי

מוצקי:חוה

שרוצתמישהועלמדבריםכשאנחנואורן,שאומרלמתבהמשך

פיעלהכנסתלמסבדיווחהכנסתבהשמטתומואשםעו"דלהיות

ליקשתמנהל,באחריותבתחבולתבעורמת,במרמת,שימושהדין,

כזהשאחדלקבל

השם?מתזה?מי

נוה:אפי

אברהמוביץ:רעוי

נוה:אפי

ברוזה:יורם

נוה:אפי

ברוזה:יורם

נוה:אפי

פרסקי:אורו

השם?מתמשנתזהמתהעבירה.מתמשנתהשם?מתמשנתזהמת

הפרוטוקול.אתמוצאלאאני

 . 51פרוטוקול

 .משתופתלהגדירוצתאני

כזהשאחדעדתכםעלמעליםאתםחמורות.עבירותבאמתתלא

זה.אתלקבלקשתבאמתעו"ד!היהי

אדושלהמקרהאתלנושישלהגדיפתרוצתרקאני

אפילובדיוק,שזהלחזור,עכשיורוצתש

 .גםאליונגיע

 .מזתגרועיותרתרבת

אליו.נגיענוה:אפי
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ברוזה:יורם

נוה:אפי

נטוביץ:יצחק

נוה:אפי

מוצקי:חוה

נוה:אפי

ואחראישוםכתבלושישלדעתבלישקיבלנואדםזהובדיוקשנית,

שלכענייןפעילאישוםכתבלושישאדםמהלשכה.אותוהוצאנוכך

אלאהעבירות,חומרתמהעכשיומשנהולאלקבלאפשראימדיניות

קשור.שלאמשהוזהבאמתכןאם

מהניסיוןלוקחאניושובפעיל,ד 11עוכשישלכם,להזכיררוצהאני

אישוםכתבנגדושמוגשפעילד 11עוכשישאתיקה,ועדתכיו"רשלי

שאלהמשום .שלוהרישיוןשלזמניתשלילהמבקשיםאנחנוכזה

רוציםלאאנחנוקלוןעמהשישעבירהשיששלנוהמבחןעבירות,

תעבורהמעבירתלמשלמבדילאני.ך 11כעולשמשימשיךכזהד 11שעו

מהירות.עלאותךשתפסו

שלבהליכיםומשתמשהכנסהמסשלח 11בדומרמהכשמישהואז

גםלחולצרךירציונאלאותוזמנית.השעיהמבקשיםאנחנומרמה,

כאן.

האישום!בכתבכבר

 .ההליכיםלסיוםעדזמניתהשלילהאישוםכתבכשישכן,

קלון.ישוהאםלכאורהראיותישהאםזההמבחןנטוביץ',

ביקשנו,עליו,לדבראפשרמפורסם,מקרהפישר,רונאלאתקח

הרישיוןשלזמניתשלילהביקשנוחמור,אישוםכתבנגדוהוגש

רותגם .הסכיםהואבביה"דהדיוןלפניהוא .הסכיםהוא .וקיבלנו

חיתה .והסכימהזמנירישיוןלשלילתבקשהכלפיהגםהגשנודו,ד

 .הסכימווהםלביה"דהזמנה

מבקשהייתכברד 11עוהיההואאםחמורים,כאלהמקריםעכשיו

 .כאןחלרציונלאותו .זמניתרישיוןשלילת

אחדפהבעדכולםרבותייזכן,אח,דפהשהסכמנוחושבאניטוב,

להמלצה.בהתאם

אחדפה
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החלטה

 .התמחותעודתהמלצתאתלקבלאחדפההוחלט

נוה:אפי

 3לפני , 2012ב-בזהדנואנחנואבלחמורמקרההיהזהפרסקי:אורן

 ,בשקטהמתינההיא .שנים 3להמתיןצריכהשהיאוקבענו ,שנים

לההיואותה.לקבלעכשיוממליציםאנחנועברו,שנים 3עכשיו

חולהשהיאלמכללההודיעההיאפסיכולוגיות,בעיות

מרצקי:חוה

נוה:אפי

פרסקי:אורן

נוה:אפי

מרצקי:חוה

נוה:אפי

פרסקי:אורן

מרצקי:חוה

פרסקי:אורן

נוה:אפי

להוסיף.צריךלאלקבל.המלצנו

עברו?הפסיכולוגיותהבעיותהשאלה,רגע,

מושג.לכםנותןאני

חלילהנפשיותבעיותלהישאםצחוק.לאזהמהן?החלימההיא

דין.פסולתשהיאהכרעהישאםזהלנושמותרדייהיחףיהסע

לאזהכךעללנווידוענפשיבטיפולנמצאאדםאם .להביןליתןרגע,

ממנולמנועמספקתעילה

 .בחוקלקונהישסוגיה,זו

לקונה.אין

לגבי .אותולהוציאנפשחולההואאםלפעולסמכותישד 11עולגבי

ומתמחהמועמד

לקבלץיממלאתהכרגע .בענייןהכלליםאתלבדוקאוליצרךי
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אותה!

פרסקי:אורו

נוה:אפי

השתתפתיאניהזהבענייורביזיה.ועדתשללתיקוןהצעהיש

בדיונים.

ישמסכימים!בסדר.אותה!לקבלממליץאתהנתקדם.בואאורן,

 .אחדפההתקבלהלאה,התנגדות!

אלוןשירי

הצבעה

אחדפה

החלטה

 .התמחותודעתהמלצתאתלקבלהוחלט

 12.2.15מיום 52התמחותועדתפרוטוקול

 . 52פרוטוקולפרסקי:אורו

 .קדימהנוה:אפי

פרסקי:אורו

נוה:אפי

פרסקי:אורו

נוה:אפי

פרסקי:אורו

ברוזה:יורם

שלנוההמלצה .עבודהכןגםהונאה,

הועדה!בפנילשימועהופיעהלאהיאלמה

 .שימועקיבלוםלכו

הופיעה!לאהיאלמהלא,

ההחלטה.אותהאתשרנויאואנחנוהשניתבפעםעהיהופאיה

 .ייגלהסתפהרוצהיאנ
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בעיהישאםפרסקי:אורו

רוצה?אתהמהנוה:אפי

להסתייג.ברוזה:יורם

נוה:אפי

מוצקי:חוה

ברוזה:יורם

מוצקי:חוה

טייב:משה

נוה:אפי

מטאנס:שאער

חכם:יוסי

אברהמוביץ:רעוי

פרסקי:אורו

נוה:אפי

הראשוןלמקרהדומההזהשהמקרהכיווןלהסכים,אפשררבותיי,

פהדווקאלא,

הורשעה?היאמהכיחמור.פחותהרבהזהלהפ,ךשבדיוקחושבאני

להסתמןלההיהשאסורמקוראזכרהלאשהיאבזההורשעההיא

באמת.נועליו.

תודה.

רצח.חמורה,הונאהזו

אותי.שכנעת

להעבירלאמציעאני

לאהעבודה,אתשהעתיקכנסתהחבראתלימזכירזהאגב,

סטודנטיתישטובה,ליתעשונומקורות.ייצורזהעבודה,העתקתי

כתב.אחרשמישהומפיהדבריםכאילושכתבה

האלה?השטויותעםתפסיקאולייוסי,

הונאה.עלהרשעהיש

רועי,ושליורםשלההסתייגותאתמקבלאניהזהבמקרהרבותיי,

דעתי.זו
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מוצקי:חוה

פרסקי:אורו

דובר:

פרסקי:אורו

נוה:אפי

מטאנס:שאער

נוה:אפי

דוברת:

נוה:אפי

 :יונסאבומוחמד

נוה:אפי

אברהמוביץ:רעוי

נוה:אפי

דניםשאנחנואוכברההתמחותאתסיימההיאשאלה.ליישרגע,

הפרנג'ים?על

בינואר.היהזה

 .סיימהלאעודהיא

ההתנדבות?אתלהלהציערוצים

שעות. 40לאשעות, 20להתנדבות?להנציעבואו

שלהם.בענייניםחודשיםבמשךדנושלאמזהנפגעומתמחיםהרבה

אתהמהלפניי-המרכזיהועדאתשניהלמישלהכתובתאתלהםתן

לן?אגידשאנירוצה

ההתמחות.אתסיימהלאהיא

מהבחירותשבועייםשתוךהדיועורכיבלשכתמעולםהיהלאעוד

אתשברנוישיבות.שתילןישפגרהלפניועודמרכזיועדקםכבר

כזה.דברהיהלאעודהשיא.

הפרק?עלשעומדותההצעותמהרבותיי?הוחלטמהאז

התנדבות.שעות 20

בסדר.זהשעות, 20להתנדבמזיקלארועי,התנדבות.שעות 20

מאגודתהעתיקהשהיאציינהלאהיאמה,אותה.תעזובאפי,

הסטודנטים

אתקצתתכירהיאבסדר.זהשעות, 20שלנובונולפרותתרום

נחברגמור.בסדרזההתנדבותשעות 20בונו.הפרושלהמערכת
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שעות 20להמציעיםאנחנו .הלאההדין.עורכיללשכתאותה

התקבל.אחדפההלאה, .אצלנולדיוןחוזרזהלאאםהתנדבות.

דובר:

סלומון:גיל

נוה:אפי

 .בטקסהתעודהאתתקבלשלאאפי'

אםגםדיוכעורכתלעבודיכולההיאיעזור,לאזה

אחדכללחשובפהמותרבסדר.זההגישות,הבדליאתהבנורבותיי,

 .לצעוקלאאבלדעתולפי

דכוורלורן

החלטה

הרישיון.בקבלתחדושים 3עיכובאובונופרושעות 20להציעהוחלט

פרסקי:אורן

נוה:אפי

פרסקי:אורו

חיפהבמחוזהלשכהשלמשמעתיבי"דקובלנה~רגשה

פרוטוקולשלאחדמקרה ,מקריםשניהיו.ך 11כעןהתחזותעל

שנימקרההפרוטוקול.אתותקנוטעותחיתהשזושהתבררמ"שיב

והואד 11עןספירמשהבפניהופיעכתב-שהואתצהיראישורשל

בזה,והיההתצהירשריא

 .אותויעשהררואהאניביה"ד

בבי"דהורשעהמבקשכן,םיציממלואנחנוטיעוןהסדרעשההוא

נהישאותגובהתנההמקצועבכבודפגיעהשלבעבירותמשמעתי

סמכות,ללאריתצהאישורפרשיות,שתיעלתלונההוגשההולמת.

 .כעו"דעישהופנרשםוןידפרוטוקול ;בישראלעו"דאיננושהרי

עו"דשהתוארכתובובופרוטוקולקוןיתהוגשהשניתלפרשהבאשר

קוןיתלאחרהמבקש.שלמעשהידיעללאטכניתטעותתינו

המתנהחודשים 6בליקוהואטיעוןלהסדרהגיעוהפרוטוקול

ההתמחות.נתיבבחבהצלחהשיעמודלאחרהרישיוןבקבלת

לאזהויעכשי.המשמעתבביה"דעוןיטבעסקתלושפסקומהזה
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ההתמחות.מנחבאיםשאנחנואותנומחייב

נוה:אפי

פרסקי:אורו

דוברת:

אברהמוביץ:רעוי

נוה:אפי

פרסקי:אורו

ברוזה:יורם

נוה:אפי

ברוזה:יורם

מוצקי:חוה

ברוזה:יורם

דובר:

המלצתם?מהממליץ?אתהמה

עשו,שהםבמהלהסתפקממליציםהזהבמקרהאנחנו

נגד.אני

 .איתרלהחמיר

מאשרוכבראדםהבןעויידלאעודאיתר.להחמירחושבדווקאאני

הזה?הדברזהמהתגדיותצהירים?

 .להחמירסמכותלנויש

מסכים.לאאניאפי,

מסכים?לאאתהמה

שהעתיקמתמחהאותושלבמקרההעליוןביהמייששלפסיידיש

מדינתדיניאתלעבורכדילשכהעובדתסליחה,ששיחדבבחינות,

האתיקה,ועדתואזישראל

שלי.תיק

לאאתהלואמרההיאטועהלאאניאםשנים 3האתיקהוועדת

נעכבלאללשכהשנים 3אחריחזרוכשהואלבחינותלגשתיכול

אתםהמשמעתיהדיואתשבחרתםברגעביהמיישואמרעודאותן

המנהלי.הדיולפילפעוליכוליםלא

שלההחלטהההואהספציפיההואשבמקרהאמררקהואהפוך.

למההסבירהולאמנומקתמספיקחיתהלאלהחמירמרכזיועד

 .טיעוןמההסדרסטו
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מוצקי:חוה

נוה:אפי

מוצקי:חוה

פרסקי:אורו

מוצקי:חוה

נוה:אפי

דובר:

מוצקי:חוה

נוה:אפי

 .לדבררוצהאניעכשיואז

משמעותישרבותיי,תראו,ההצעה.אתלנמקרוצהאניאז

גםלציבור,כאןמעביריםשאנחנומסריששלנו,האלהלהחלטות

אםהדין.עורכילציבורוגםהסטודנטיםלציבורוגםבכלללציבור

לאשרכעריי,ךלהתחזותלעצמומרשהמשפטיםשלומדמישהו

שאניהמשמעתי,בביהיידעונשיקבלהכלובסךאזרחשלתצהיר

אני .אותנומחייבלאזהיהטיעוןבעסקתעליוהקלמאודרואה

איזהסטודנט,לאותוישערכיםאיזהמסרפהלהעבירשצרךיחושב

פהמדבריםאנחנומהעלעריי,ךלהיותשרוצהאחדלאותוישערכים

בדיחה.פשוטזהבדיחה.זהכזהעונשבכלל?

זה,כיאפי,שלדבריואתלהמשיךלחד,דרוצהרקאנישנית,רגע,

עונש.לאהואעליומחליטיםהיוםשאנחנומהכמובן.לפרוטוקול

שבהןבנסיבותהאםמחליטים,שאנחנומהבביהייד.קיבלהואעונש

הורשעהוא

עוייד.להיותראויהוא

שנכוןחושביםאנחנוזמןלכמהלאואםעויידלהיותראויהוא

לי.תגידועוייד?להיותמשר,דלפתוחמחרראוילדעתכםכזהאחד

באוניברסיטההעתיקשהואבעבודהזהאולידיע?לאהואאוליאגב

נפל?זהובגלל

ציניות.סובללאהפרוטוקול

עלנחשובבואורבותיי,

שנתיים?מוצקי:חוה
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נוה:אפי

מוצקי:חוה

נוה:אפי

דובר:

נוה:אפי

נטוביץ:יצחק

דובר:

דובר:

נוה:אפי

טייב:משה

נוה:אפי

טייב:משה

נוה:אפי

דובר:

שנתייםהלל.ביתאנחנולפחות.עיכוב.שנתייםמקובל.שנתיים

רבותיי-שנה,החציכולל

חברים.כולל,אפשראילא,

 .שהיהלמהבנוסףשנתייםאז

 .שלנובמדינהלא ...

לאהואאםבסדר.הכלאזפה,נמצאלאבכללהואאזבעיה,איואז

לו.מפריעלאזהאזפהנמצא

אחרת?במדינהעויידהיההוא

בגיאורגיה.כן.

רישיון.מספרעםחותמתשםהוא

רישיון?מספרהמציאהואמאיפהאיציק,רישיון,המספראיפה

 .שנתייםהיאשלנוההצעהירבותיי .ליתספר

חותמתהטביעואףהאמורהאישורנוסחבתחתיתחתםהמבקש

האנגליתבשפה

 .רישיוןמספרעם

כעויידמוצגהואגבהשעל

נתקדם.בואואיציק,רבותיי,

שם.למדהואבגיאורגיה,עויידהיהלאהוא
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מוצקי:חוה

טייב:משה

נוה:אפי

טייב:משה

דובר:

דובר:

נוה:אפי

אברהמוביץ:רעוי

נוה:אפי

 :נטוביץיצחק

מוצקי:חוה

נוה:אפי

טייב:משה

נוה:אפי

פרסקי:אורו

בגיאורגיה.משפטיםלמדהוא

ישראלי.עויידשאינו ...אישורפהכתוב

כערייך?עצמואתלהציגיכולהואאןי

אחר.במקוםעויידהיההוא

עוייד?היהלאאועויידהיה

שכן.אומרהואהנה

ראיות?ישבגיאורגיה.עויידהיהשהואטועןהוא

משפטים.לימודיסייםשהואכתובטוען?זהמה

ישלגבי,בדיוקחקירהועדתפהעכשיועשינומהתגידורבותיי,

שהוא,עובדות

הואואםבגיאורגיה.עויידהבחורלהגיד.צריכיםשהיונתוןזהאפי,

שלרישיוןמספרעםבגיאורגיהכעויידשלוהחותמתעםחתם

לאזהאבלבסדר,לאזהנכון,לאזהאזגיאורגיה

העובדות.אתתבדקולנויתחזירו

לדיון?זהאתנעלהפעםעודזהאתנעכב

לגיאורגיה.תיקבאיזהלהשתמשאמורהיההזההתצהירואם

להיות?יכולזהאידעויידלאהואאםבגיאורגיה

 .שהיוההליכיםאתראינו
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נוה:אפי

מוצקי:חוה

נוה:אפי

וגםהלל,ביתבגישתלשנהמשהשלההצעהאתנאמץבואואזטוב,

עלאחדפההוסכםאחד?פהלהסכיםאפשררבותיי,מטאנס.של

לשנה.מעכשיושנהשלעיכוב

 .העונשמתוםלא'

העונש.מתוםכן,העונש.מתום

הצבעה

אחדפה

החלטה

 .העונשמתוםלשנהלעכבהוחלט

 26.2.15מיום 53התמחותועדתפרוטוקול

 . 53פרוטוקולנוה:אפי

אחרישניתפעםאלינושחוזרמקרהזההנוחאתנעזובפרסקי:אורו

הורשעהואשנתקלתי.החמוריםהמקריםאחדמנהלית,עתירה

במרמהדברקבלתשלעבירות 44וב-שקרשבועתשלבעבירה

מחמירות.בנסיבות

בבימ"ש.נוה:אפי

בפלילי.מוצקי:חוה

 , 2001מ-החלטתואתלצטטבעליון,חשיומישהעליואמרמהפרסקי:אורו

אישוםכתבנגדושהוגשלאחרגםהרעיםבמעשיוהמשיךהעורר

העורר,אכן .עליומלכותמוראאיוכיעצמועללימדאלהומעשיו

כמהעליומעידיםומעשיונוכלכרבעצמוהוכיחוחבריו'וכמותו
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 .חדשיםעוליםרימוהם .לציבורהואמסוכן

אברהמוביץ:רעוי

ברוזה:יורם

מוצקי:חוה

פרסקי:אורו

נוה:אפי

מוצקי:חוה

נוה:אפי

פרסקי:אורו

נוה:אפי

פרסקי:אורו

נוה:אפי

פרסקי:אורו

הבקשה.אתמאשריםאנחנו

פשוט.לאזהלא,

רגע.

היולאנגדו,תנאישהיהלמרותשאפשר,וטעןאלינוחזרהוארגע.

מלאהיותרהחלטהוכתבנובזהדנואנחנו 2015ב-חדשות.נסיבות

לאהואהתצהיר,לענייווהמשכנו,הקודמתההחלטהאתוציטטנו

עבירות. 45ב-הורשעשהואלנוהצהיר

להתמחות?הגיששהואבתצהיר

כן.

 ?זהעלסיפרלאהוא

סיפר.לא

זה.עלמפורשותשאלותיש

רבותיי-במרמה,ההתמחותאתקיבלהוא

אתהלהתמחותניגששהואמלכתחילהמספרהיההואאםתבינו,

אףאישומים,לאהרשעות,היהזה , 44נגדןשישהעובדהאתמפרט

בכלל.להתמחותלגשתלומאשרהיהלאאחד

שהםכסףמהםלקחוחדשים,עוליםמינילכליעזרושהםאמרוהם

הכסף.אתלאנשיםגנבובטיח.ולאטיפלולאשלהם.בענייניםיטפלו
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נוה:אפי

מוצקי:חוה

נוה:אפי

פרסקי:אורו

מוצקי:חוה

דובר:

מוצקי:חוה

פרסקי:אורו

נוה:אפי

פרסקי:אורו

מוצקי:חוה

פרסקי:אורו

נוה:אפי

פרסקי:אורו

חלוטות?הרשעותאלה

כן.

חלוטות.הרשעות 44רבותיי,

החמורים.מהמקריםזהלכםאומראניסתםלא

מזהויותרלא,

לולשלולאפשראילמהאבל

שזההמקצוע,של hard coreל-שנוגעותבעבירותגםהורשעהוא

 .משפטמהלכישיבוש

שנים, 8עד.עללהשפיעניסההואנכון,

עד?הדחת

כן.

משפט.מהלכיושיבוש

עכשיוטענה,לקבלנוכללאהתצהירבענייולכם.אקריאאני

זהאתהחזירבגללהדיון,אתדברשללגופוקיימודרש,ביהמייש

מחדש.לדוןחייביםאנחנומחדשלדוןמהלנושאיולמרותאלינו

דנים.אנחנו

טענהלקבלנוכללאהטענות.כלאתושמענודנוכןגםאנחנו

התצהיראתשמילאבעתהקודמותהרשעותיואתשכחשהמבקש

עליוןלבימיישהגיעבמעצר,ישבהאישהרשעה.שוםצייוולא
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בוצעוהעבירותקבע-חשיווהשופטנדחתהבקשתושחרור,לבקשת

 .ניכרבהיקףשיטתיבאופן

מוצקי:חוה

נוה:אפי

פרסקי:אורו

מוצקי:חוה

פרסקי:אורו

מוצקי:חוה

נוה:אפי

 .דיוןלקייםחייביםלאי

חמור.מאודהזההענייןבאמתזהדיוןמקיימיםאנחנו

שימושותוךעברייניםמספרשלהתארגנותתוךניכרבהיקף

עזות .חשיןמישאלאתמצטטאני .ומתוחכמיםמיוחדיםבאמצעים

כיצדלהביושקשהעדרבהכההיאוחבריוהעוררשהוכיחוהמצח

להוסיףשעשו.הרעיםמהמעשיםנקייםלצאתשיוכלוסברוזה

כתבהגשתלאחרגםהעריםבמעשיוהמשיךהעוררכיזהלענייו

נוכל.רבלוקוראהואואזהאישום,

נוספתהרשעהחיתהההרשעה,אתשכחשלארקלאועו,דזאת

ושיבושבחקירההדחהשלעבירותבשתיהורשעשהוא 2008בשנת

יורדיםאלהמעשיונוספת.עדהלתדרןשניסהבכןמשפטיהליכי

ולבהמשפטעולםיסודשללערכיםבזהמבקשהמקצוע.לאושיות

תיקיםובהיעדרשחלףבזמןישכיהמבקשבייכטועןהמקצוע.

איולמקצוע.ולהכנסלבחינותלגשתלוולאפשרלמחולכדינוספים

מסכנים.אנשיםכלפיחמוריםבמעשיםמדוברכן.סובריםאנו

אורן

לעכביש

אמרתם.אתםמהלאדיון,לקייםצריךשנית.אורן,

לינדמהרואים,שאנחנוכמותראו,קצר.דיוןנעשהבואורבותיי,אז

חמורים.מאודמעשיםשלוהמעשיםכולנו.אצלעזיםתמימותשיש

 ,קלוןעמםשישמעשיםשלחלוטותעבירות 44ב-שהורשעכזהאדם

שלענייניםשלהרשעותעלאוטכניותהרשעותעלמדבריםלאאנחנו

לנובושהסדרתי,עברייןשלסוגרצידיביסט,אדםזהבכן.מה

יאחזוכאלהשאנשיםשלנוהציבוריותולפניםשלנוהמקצועיולכבוד
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עוייד.בתעודת

ברוזה:יורם

נוה:אפי

ברוזה:יורם

נוה:אפי

ברוזה:יורם

פרסקי:אורו

נוה:אפי

טייב:משה

פרסקי:אורו

מוצקי:חוה

אנחנואפי,קודמת.פעםגםהחומר,אתקראנולהגי,דרוצהאני

עויידשלהדבריםאתוקראתישניתפעםהזההחומראתקראנו

הזמןחלוףהכבו,דכלועםהשנית.בפעםהועדהבפנישהופיעזכות

אםהשנים.עםמשתבחותשלוהעבירותייושכמוהוכיחרקפה

כותבשהואמהאתעליוכותבחשיושהשופטאחרישנים 7אדם

הזה.אדםבבןזמןחלוףשוםאיובחקירהאנשיםומדיחחוזרעליו

 2025עדבעניינולחזורולאבעניינולדוןלאצריךהזהאדםהבן

אפשר.אילפחות.

צודק.אתה

ההתיישנות.סוףעד

להתכנס.שאפשרחברים,חושב,אניההתיישנות.סוףעד

אתויקצרוהחוקאתישנושאוליזהעלפהמדברהואמזאת,ויתרה

להאריךצרךיהתקופותאתיאריכושאםלהביורוצהאניהתקופות.

הורשע 2001שב-אדםכיהאפשרית.ביותרהמוארכתלתקופה

ב-עדמדיחועודהולןכןאחר 2002ב-שנאמרמהאתלוונאמר

דומים.ומעשיםושיטהחוזריםמקריםזהסליחה, ? 2008

 . 2008ב-ההרשעה , 2002ב-חיתהההדחה

משה?כןחברים.אוקי

 .לנומסרשהואהכוזבהתצהירענייועלהואפההעונש

בנפרד.עונשאיו

 .פעםעוד .עונשלאזה
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פרסקי:אורו

טייב:משה

נוה:אפי

פרסקי:אורו

נוה:אפי

אברהמוביץ:רעוי

נוה:אפי

פרסקי:אורו

נוה:אפי

שהואזהועלבמרמה,התמחותקיבלהואאותנורימהשהואזהעל

קלוןעמןשישהאלההעבירותכלאתעבר

וגם?גם ...אפשראי

וגם!גםאיזה

 .הנסיבותלכלמתייחסים

 . 2025עדמעכביםשאנחנולהסכיםשאפשרחושבאניטוב,

רבה.בחומרהרואהואתהחמוריםשהמעשיםתגידא,ל

אח.דפהמוסכםחמורים.מאודהם

 .שלנוההמלצהאתלאמץיכולים

אחד.פהאושר .מנומקתמאודמפורטת,מאודשלכםההמלצה

אחדפה

החלטה

 .התמחותעודתהמלצתאתלאמץהוחלט

פרסקי:אורו

נוה:אפי

דברקבלתעלעבירותם,יהחמורםישעמהמהיההז

ייתשעבמרמה,

 .אישוםכתבנגדוהוגש
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פרסקי:אורו

נוה:אפי

ברוזה:יורם

נוה:אפי

אברהמוביץ:רעוי

פרסקי:אורו

אברהמוביץ:רעוי

פרסקי:אורו

נוה:אפי

ברוזה:יורם

מוצקי:חוה

נוה:אפי

ברוזה:יורם

מרמה.שקלמיליון 20בכלא.חודש 60ישבהוא

במטרהאסורברכושפעולהעשייתבמרמה,דברקבלתשלעבירות

ברכושפעולהעשייתשלעבירותמקורות,אתולהסוותלהסתיר

מוסף.ערןמסחוקעלעבירותאסור,

למדהואסוהרבביתישבשהואבזמןפשוט,יותרמשהופהיש

הסוף.עדקראתםלאמשפטים.

זמן.הרבהישבהוא

אורן?התנאי,תקופתאתמסייםהואמתי

ההמלצה.אתלכםאקריאאני

מתילנותגידרקקראנו.לא,

דבריםשישאיפהראשון.רקזההתנאיאבלהסתייםהתנאי

התנאימחיקה.כןאחרישהתיישנות,כןאחרישהתנאי,חמורים

 .עלינוקטןשהואלמיזה

קבעהעליוןביהמייש 2011בשנתרבותיי, , 2011בשנתתחשבו,

חודשים. 63יהיהשלובפועלהמאסרשעונש

היה,כברכשהואדןביהמיישכבר,הוא 2008מיוני

פה.עצורהיההוא

טובה?התנהגותעלשלישקיבלהוא

 . 2011אוקטוברעד 2008מיוניישבהוא
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פרסקי:אורו

ברוזה:יורם

מוצקי:חוה

ברוזה:יורם

פרסקי:אורו

נוה:אפי

מוצקי:חוה

נוה:אפי

ברוזה:יורם

אמרנואנחנוחשוב.לאזהאבלהתנאי,ממתיויכוחהיהזהבגלל

הקודםבדיוןאולם . 2013ב-הסתייםשהתנאילהניחמוכניםאנו

המתנהתקופתתיקבעהעבירותחומרתלאורכילמבקשהודענו

חמורותבעבירותהורשעהמבקשהתנאי.לתקופתמעברנוספת

סבוכהבפרשההון.הלבנתאיסורוחוקבמרמהדברקבלתשלביותר

 .והבלוהמכסהונאתשל

אותםחודש, 63ל-קוצרמאסר,שנות 6ל-תחילהנדוןהמבקש

מהחמוריםאחדבמקרהשמדוברספקאיושליש.בניכויריצה

נוספת,עבירהעברלאהמבקשהמקרהמאזלפנינו.שבאיםביותר

נוספים.תאריםולמדמשפטיםבלימודיהתחיל

המבקש,יוכלמהיוםשנים 4בתוםמציעיםהנסיבותמכלוללאור

מתיישנת?שלוהעבירהמתישאלה.ליישעכשיו

.2013 

מתיישנת.

 10וזהכזאתחמורהבמרמהשנים 10שזהמכיווןזמן,הרבהעוד

מהכלא.שהשתחרראחרישנים

בהמלצההייתםשאתםחושב?אנימהלשמוערוצהאתהאגב,דרך

 .מקליםמאודשלכם

מקלים.מאוד

מקל.מאודשנים? 4

 . ..היולבייידהולןהיהבאתיקהבאהיהכזהדבראםאפיי

לצמיתות.

נכון.מוצקי:חוה
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ברוזה:יורם

דובר:

נוה:אפי

מטאנס:שאער

ברוזה:יורם

נוה:אפי

מטאנס:שאער

אברהמוביץ:רעוי

מטאנס:שאער

נוה:אפי

פרסקי:אורו

מוצקי:חוה

ברוזה:יורם

מלכתחילה?לקבלבכלללמה

הפסיקה.עםבעיהלןיש

שאחדויגידפסיידשיבואמה?יועדאתההפסיקה?עםהבעיהמה

אחדבסדר.זהשיגידכזהפסיידרוצהאניעוייד.להיותצריךכזה

בסדרעוייד.להיותיכולשהואויגידשופטשיבואבמרמה,שהורשע

דין.פסקימכבדיםאנחנוגמור.

אתוללכתטובמקרהזהאפי,

אחוז.מאה

עוייד.להיותיכולשזהויגידשופטשיבוא

בביהמייש.יעמודזה

ההתיישנות.עד

ההתיישנות.עד

שיבואעתירה,שיגישרוצההואאםההתיישנות.עדחושב,גםאני

 63ישב?הואבכלאזמןכמהשישב,אדםבסדרשזהויגידבימייש

מרמה.עלבפועלמאסרחודשים

המחיקה?מתי

תגזימו.אל

ה. 1חבר , 2024בפרוטוקולאומריםאתם
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דובר:

נוה:אפי

פרסקי:אורו

מוצקי:חוה

נוה:אפי

מוצקי:חוה

נוה:אפי

פרסקי:אורו

מוצקי:חוה

אברהמוביץ:רעוי

מוצקי:חוה

אברהמוביץ:רועי

נוה:אפי

אתהמהעלבביייד.לצמיתותלושוללהייתלעתירה.שילךאפי,

מזכך?

רישיוןלשלילתעותריםהיינועויידהואאםמשמעתיבביייד

יויירהייתישנים 8כאלה,בתיקיםעוייד.היההואאםלצמיתות.

לצמיתות.שלילהמבקשיםהיינוכאלהעבירותעלאתיקה,ועדת

צמיתות.שאיואומרתהקיימתהפסיקה

 .יועדיםאנחנו

למחיקה?מגיעזהמתי

בהתיישנות.תעצר

לקראתו.באיםעודאנחנוהתיישנות

 . 2021ב-כנראה

שתיישחברים,הצעות.שתיעומדותהזהבשלבכרגעשנית.

ימסכימיםשכולנוהחומרהנוכחהזהלדברלהתייחסאפשרויות

לקראתו,מסוימתהליכהשזהמתיישנות,שהעבירותעדללכתהאם

להצבעה.ההצעותשתיאתלהעלותמציעהואניהמחיקה.עדאו

המחיקה?ומתיההתיישנותמתי

 .רחוקהיותרהמחיקה

מתי?

ההתיישנות.שלהמועדאתמאמציםאנחנואםרבותיי,לעדתי,
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מטאנס:שאער

נוה:אפי

מוצקי:חוה

פרסקי:אורו

מוצקי:חוה

פרסקי:אורו

מוצקי:חוה

פרסקי:אורו

מוצקי:חוה

ברוזה:יורם

אברהמוביץ:רעוי

מוצקי:חוה

פרסקי:אורו

נוה:אפי

זה.מתיהשאלה

 ?ההתיישנותיוצאזהמתי

.2021 

כןאחרלהתכתשבמקוםמציעאני . 2024שזהאמרונועדהאצלנו

 . 2024עדתחליטוזה,מתי

לא.

לביןההתיישנותביוזהאםגם .המחיקהלאעודבוודאיזה

סמכות.לנוישהמחיקה

שלנו.בהנמקהלוגיקהשיהיהצריכיםאנחנואורן,

אומרת?זאתמהלוגיקה.יש

ההתיישנות.תקופתעדמציעהאניבסדר.

המחיקה.תקופתעדמציעאני

 .הדיועורכיבלשכתמקומןלאהזהלאישלהגידקלאסימקרהזה

האופציות.שתינהדר.נצביע,אזבסדר,

פשע.ארגוןלראשזהאתנתןוהואדלקעלפטורלוהיה

מה,יועדאתהעתירה.נגדנוושיגישהמחיקה,עלנלךבואוקראנו.

עתירה.נגדנושיגישהשתכנעתי.
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זה.עלתצביעמוצקי:חוה

נוה:אפי

מוצקי:חוה

נוה:אפי

מוצקי:חוה

נוה:אפי

עדלמקצועכניסתואתמאשריםלאשאנחנוהראשונהההצעה

הראשונה.ההצעהזוהמחיקה.תקופתשתחלוף

תימחקנה.שהעבירותעד

נגד?מי . 9בעד?מיתימחקנה.שהעבירותעד

השנית.ההצעהבעדאני

 . 3בעד?מיההתיישנות.תקופתעדשעיכובמדברתתיהשנההצעה

התקבלה.המחיקהשלהראשונהההצעהזא

הצבעה

 9בדע·

החלטה

 .תימחקנהשהעבירותעדש~מקצעוכניסתואתלאשרשלאהוחלט

נוה:אפי

פרסקי:אורו

נוה:אפי

 .הפרוטוקולאתנסייםבואוהלאה,

 .הבקשהאתבלנויקאנחנוהאחרוןהמקרהכיימנויס

 22ב-שלנוהבאהבהישיהתראו,כזה,דברנעשהבואוי,ירבות

נקישולחןעםלפגרהיוצאיםאנחנורבותיי,לכםמודיעאנילחודש

 .בערב 19 : 30ב-מצדינצא , 15 : 30ב-מתחיליםאנחנובהתמחות.

נקישולחןעםיוצאיםאנחנוהפסקה.נעשהאולארוחהלפהנדאג

שעהלחודש 22 .להביאמתכווןניאשנושאיםהמוןעודישלפגרה.

30 : 15 . 
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בורריםמינויו

בוה:אפי

 :עובדיהרלית

בוה:אפי

עובדיה:רלית

בוה:אפי

עובדיה:רלית

נוה:אפי

עובדיה:רלית

נוה:אפי

מוצקי:חוה

נוה:אפי

פהיש .שמתעכביםדבריםישכיהבורריםאתרגענגמורבואורגע,

בוררים.למינויבקשותשתי

קטינהזההראשונההבקשה 'רבותיי

 ,לנותסביריעכשיו .שקליםאלף 750שלסכסוךזהרואהאני

שלהם?השמותאתמעליםאיךעוב,דזהאיךהמוצעיםהבוררים

ממליצה.אותם,בוחרתהמוסדהנהלת

אותם?בוחריםמהלפי

אחדתיקמקבלבוררוכלארציתפריסהניסיון,ותק,שלמאגרלפי

 .בקדנציהפעם

הבנתי.

כמובן.המלצהרקזואבל

לרשימהמחוץלבחוררוציםהיינואםנוספיםשמותלנואיואבל

הזו.

המאגר.כלאתהבאהפעםלהביאיכולהאניאבללא,

 .שקלאלף 750הצעות?איזהישפההאנשיםמביןרבותיי, ,טוב

מכירבמקרהשאני ,גלרטאלוןכמואחדרואהאנימה,יודעיםאתם

פשוטזהבשבילם.קטןתיקזהליקוורניק,במיתרשותףהואאותו,

כזהתיקלונותןאתה

רוצים.לאהם

 .בשבילםקטןתיקזה

 125מתוך 113עמוד
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מוצקי:חוה

אברהמוביץ:רעוי

מוצקי:חוה

 :עובדיהרלית

מוצקי:חוה

נוה:אפי

עובדיה:רלית

מוצקי:חוה

נוה:אפי

מוצקי:חוה

 :עובדיהרלית

נוה:אפי

עובדיה:רלית

נוה:אפי

עצמאי.ביותרהצעיראתתיקח

נכון.

 .ועצמאיביותרצעיר

 . 2000שנתעינת,שיזהביותרצעיר

מצוין.

הזאת?ברשימהישבורריםכמה

.1,270 

ביותר.הצעיררלוונטי.לא

מומלצים. 10תביאותיקבכל , 10תביאוהבאהפעםאז

ועצמאי.ביותרהצעיר

עינת.שיזה

בתוך?הבאמיהלאה,

זה,בתורהבא

גמור.בסדרמושקוביץ?יעלאחדפההסכמנומושקוביץ.יעל

 125מתוך 114עמוד
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הצבעה

אחדפה

החלטה

מושקוביץיעלאתלמנותהוחלט

נוה:אפי

עובדיה:רלית

מוצקי:חוה

נוה:אפי

חכם:יוסי

נוה:אפי

בתור.הבאהלאה.

1,272,000 fi!J • 

שלסכסוך-נגד

 .בדימוסשופטשלדרישהיש

בדימוס!שופטשלדרישהזהמה

 .שהציעוהשמותעלתסתכל .שלהםבהסכם

מצוין.הואפה,מחוזישופטזהשוילי,יעקביבדימוסהשופט

בבקשה.שויליזיעקביהשופטאחדפההסכמנומתנגד!מישהו

הלאה.

הצבעה

אחדפה

החלטה

 .שוילייעקביבדימוסהשופטאתלמנותהוחלט

זההאחרוןעובדיה:רלית

הסכסוך!סכוםמהנוה:אפי

 125תוךמ 115דמוע
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אלף. 177עובדיה:רלית

נוה:אפי

עובדיה:רלית

אברהמוביץ:רעוי

נוה:אפי

ביותך?הצעירזהמיביותר.הצעירקטן.תיקזהשקל,אלף 177

 ...וזוהרמרדיקסואיילאלגוננישרון

בכלל.צעיריםשלמספריםלאזהפהרישיוןהמספרי

שם.צעירהכיהואמרדיקס,אתנמנה

זינגר

החלטה

מרדיקס.איילאתלמנותהוחלט

מושעים)(חזרתהלשכהלחוק 51סעיףמנחבצוותגלבועדבד 11לעומחליףמינויו

נוה:אפי

מוצקי:חוה

סלומוו:גיל

נוה:אפי

בצוותגלבועדבד 11לעומחליףמינויאחרון.נושארבותיי. , 16סעיף

קצר.הסברלנותןמושעים).(חזרתהלשכהלחוק 51סעיףמנח

חשוב.זה

שהיואנשיםעלזה,עלדיברתםדין,עורכיישמושעים,חזרת

בעקרון .ללשכהלחזורבקשהומגישיםבאיםהםוכולי,רגלבפשיטת

מיולהםישאבל .שלהםהחזרהעללהחליטצריךהמרכזיהועד

ואישאותישזהמנגנון,אישמינההמרכזיהועד .שימועמעיוהלי,ך

 .המלצהמביאיםואנחנואותםלשמועמרכזי,ועד

חבר'ה.אביבי,תלצרךי .יוסיאתלהציערוצהאני

עונש.זהמוצקי:חוה

 125תוךמ 116דמוע
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גדול.עונשזהסלומון:גיל

נוה:אפי

סלומון:גיל

נוה:אפי

מוצקי:חוה

סלומון:גיל

דובר:

מוצקי:חוה

תמיר:דורון

מוצקי:חוה

ברוזה:יורם

נוה:אפי

תמיר:דורון

ברוזה:יורם

אביבי.תלוזהעונשזה

זמין.אביביתלמישהוצרךי

מרכזי?ועדחברלהיותחייבזה

לא.

אבל.ראויזה

אותו.להשאיראפשרהגון,בחורדב

אותם.מחליפיםלא,

שזהמיני,וכלללשכהחבריםקבלתשלבנושאדנהההתמחותועדת

חזרתשלהזההתהלךיכלשאוליחושבאניהזה.לתהליךזההדי

להיותיכולוכדומה,רגלפשיטתמיני,וכלהפקעהלאחרמושעים

ההתמחות.לועזתזהאתלהביאשכדאי

משנה.ועדתרק

בכלממליצה.ועדההיאהמשנהועדתגםמקרה,בכלממליצהועדה

מקרה.

זה?עלהמלצותתתןההתמחותשרעדת

כאלה.דבריםמיניוכלעתירותשלבנושאלעדתיחסינהגםוהיא

לפורוםדיוןלאזהכיהמשנה,שרעדת

 125מתוך 117עמוד
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נוה:אפי

ברוזה:יורם

מוצקי:חוה

אברהמוביץ:רעוי

נוה:אפי

ברוזה:יורם

נוה:אפי

מוצקי:חוה

נוה:אפי

סלומון:גיל

ברוזה:יורם

נוה:אפי

המשנה?ועדתמימציעים?אתםמהאז

ממנים.

התמחות.ועדתשלמשנהועדת

להם.ישאפי,

משנה?ועדותישההתמחותועדתבתוך

וקנת.גבעתזה

ההתמחות.ועדתשלהמשנהלועזתזהאתשנעבירההצעה,מהאז

נכון.

אחד?פהמוסכםההמלצות.אתלנותביאשהיא

תדיר?סדיר,באופןאבלמתכנסיםהםרגע,

לשבועיים.אחתמתכנסתהמשנהועדת

אח.דפהמוסכםאזאוקי,

הצבעה

אחדפה

החלטה

 .ההתמחותועדתשלהמשנהלעוזתהנושאאתלהעבירהוחלט

ב-נפגשיםאנחנו .הישיבהעללכםלהודותרוצהאנירבותייעכשיונוה:אפי

 125תוךמ 118דמוע
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הבאהלישיבהלהכניסאותםכיסינושלאהנושאיםכל .לחודש 22

יודעים,אתםצפונה. 15 : 30שעהלחודש 22סיכמנוהיום.סדרפלוס

פגרה.כבריש , 15 : 00שעה

סגרנו.כן,מוצקי:חוה

נעלוה******הישיבה

 125מתוך 119עמוד
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החלטותסיכום

 13.7.2015ביוםשהתקיימהמישיבה

בתל-אביבהפרקליטבבית

מתמחהלאמןלהיתרבקשותו

החלטה

 •אחדפהאושרומתמחהלאמןלהיתרבקשות

ההתמחותודעתידיעלשאושרו-עבודותנוספתלעבדוהלהיתרבקשות

החלטה

 .ההתמחותועדתידיעלשאושרונוספתלעבודהלהיתרבקשותאחדפהאישרוהעודהחברי

מרכזמחוזהקמתו

החלטה

 +ההחלטההצעתאתלאשרהוחלטחברים l'Jשלברוב

המשפטשנתפתיחתטקסלקראתהלשכהפרסועדתמינוי

החלטה

הועדההרכבאושראחדפה

מנגנוןועדתמינויו

החלטה

 .הועדההרכבאושרחברים 13שלברוב

החלטה

רםד 11עוהואתאותהלהוסיףעיני-פדלמןנעמישלהצעתהנדחתה ,מתנגדים 13שלברוב

 .המנגנוןבערדתכחבריםגמליאל

 125תוךמ 120ודמע
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חתימהמורשימינויו

החלטה

 .חתימהמורשהמינויאושראחדפה

עוה''דללשכתחדשמשפטייועץמינויו

החלטה

 •עוה"דלשכתשלהמשפטיכיועץומשרדוקסוטושמוליקעוה"דשלמינויואושראחדפה

חלופייםלמשרדיםומעברהקלהברכבתתשתיתעבודותלאוראופקיםביתפינוי

החלטה

אופקיםביתפינויבדברההחלטההצעתאושרהאחדפה

ציבורנציגשהואנוסףוחברהארציתהאתיקהלועזתחבריםמינוי

החלטה

שהואנוסףוחברהארציתהאתיקהלוזעתחבריםמינויבענייןההחלטההצעתאושרהאחדפה

 .ציבורנציג

הדיןעורכילשכתשלהצרכנותמועדוןבענייןדיון

החלטה

 •עוה"דלשכתשלהצרכנותמועדוןבענייןההחלטההצעתאושרהאחדפה

החלטה

האחריותאתלבדוקמהיועמ"שלבקשחכםיוסיעוה"דשלהצעתואושרהבדע 1 ~שלברוב

 •בענייןההחלטותמקבלישלהאישית

לחייביםהפטר-חוקהצעתבענייןדיוןו

החלטה

 .הנדרשיםהתיקוניםביצועלאחרהעמדהנייראתלאמץ

 125תוךמ 121דמוע
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-מ 11עעו  ~-------------------ןי_ד_ה_יכ_ר_ו_ע_ת_כ_ש_ל_' 495115

 :ההתמחותועדתהמצלות

יבוטל.קמאביהמ"ששלופסה~~דהלשכהשלהעערורלקבלתסכים-מרלפיהרהשפתעהצ
צוביטולאוחלוטהפטרלקבלתעדכחבריתקבללאלהיבחן.ויורשה 2015טוברקואדעתמחותהבשךיימ

 .כינוס

החלטה

 •אחדפהאושרההפשרההצעת

משפטיתלהשכלהלמוסדותהדועההצואתו

החלטה

הועדלפיהמשפטיתלהשכלההמוסדותלכלהודעהלהוציאהעודחבריהחליטואחדפה

עומדתוהלימודיםתקופתבמהלךמשמעתעבירותשלבנושאיםעקרונידיוןקייםהמרכזי

מקבלאומרמהנתפסאוומעתיקנתפסהסטודנטאםשגםהיאהמרכזיהועדשלהעקרונית

בלשכתמההשלכותאותולפטורכדיבכךאין ,משפטיתלהשכלהבמוסדמשמעתיתענישה

 .להתמחותמועמדותיגישכשהואהדיןעורכי

 11.12.14מיום 49ההתמחותועדתפרוטקולו

 11.12.14-מיוםהארציתההתמחותועדתמישיבת 49 1מספרוטוקול-ההתמחותועדתהמצלות

הלשכה.בבחינותבהצלחהשתעמדולאחרהרישיוןבלתקבעיכובחדושיהשלוש

החלטה

רוצהלאהיאאםלחילופיואושעות 40במשךבונוהפרובמסגרתתנדבכיהוחלט

 .עיכובחודשי 3להתנדב

 125תוךמ 122דומע
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 11.12.14-מיוםהארציתההתמחותועדתמישיבת 49 1מספרוטוקול-ההתמחותועדתהמלצות

למקצוע.מלהיכנסהמבקשאתלעכבלנכוןמצאנולא

החלטה

ההתמחות.ודעתהמלצתאתלאשר

 22.1.15מיום 51ההתמחותועדתפרוטקולו

- 22.1.15מיוםהארציתההתמחותועדתמישיבת 51 1מספרוטוקול-ההתמחותועדתהמצלות

התמחותו.תחילתאתלאשרניתןלאהמבקש,נגדועומדהתלויהאישוםשבכתבהעבירהחומרתנוכח

החלטה

 .התמחותעודתהמלצתאתלקבלאחדפההוחלט

- 22.1.15מיוםהארציתההתמחותועדתמישיבת 51 1מספרוטוקול-ההתמחותועדתהמלצות

בחדושההתמחותתחילתאתלהלאשר/ניתןשנים 3במשךשעשתההחיוביתוהעבדוההטיפולבעקבות

 • 2015מרץ

החלטה

 .התמחותועדתהמלצתאתלקבלהוחלט

 125תוךמ 123דמוע
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 12.2.15מיום 52התמחותועדתפרוטקולוו

 12.2.15-מיוםהארציתההתמחותועדתמישיבת 52מס'פרוטוקול-ההתמחותועדתהמצלות

ההתמחות.בבחינותבהצלחהשתעמדו/לאחרהרישיוןבקלבתחדושיםשלושהעיכוב

החלטה

 •הרישיוןבקבלתחודשים 3עיכובאובונופרושעות 20להציעהוחלט

 12.2.15-מיוםהארציתההתמחותועדתמישיבת 52מס'פרוטוקול-ההתמחותועדתהמצלות

ההתמחות.בבחינותבהצלחהשיעמדולאחרהרישיוןבקבלתהמתנהחדושי 6

החלטה

 •העונשמתוםלשנהלעכבהוחלט

 26.2.15מיום 53התמחותועדתפרוטקולוו

- 26.2.15מיוםהארציתההתמחותועדתמישיבת 531מספרוטוקול-ההתמחותועדתהמצלות

לבחינותלגשתבקשתואתלחדשהמבקשיוכלבוהמועדיהיהזוה 2015בשנתתהיההעבירותמחיתק

בבקשה.ותדוןתשובהלשכהואז

החלטה

 .התמחותודעתהמלצתאתלאמץהוחלט

 125תוךמ 124דמוע
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- 26.2.15מיוםהארציתההתמחותועדתמישיבת 531מספרוטוקול-ההתמחותועדתהמלצות

התנאי.תקופתתוםלאחרבקשתואתלחדשיוכלההתמחות.לתחילתבקשתואתדוחיםשעהלפי

החלטה

 •תימחקנהשהעבירותדעמקצועשכניסתואתלאשרשלאהוחלט

בוררלמינויבקשותו

מושקוביץיעלאתלמנותהוחלט

החלטה

 .שוילייעקבימוסיבדהשופטאתלמנותהוחלט

החלטה-
 •מרדיקסאיילאתלמנותהוחלט

מושעים)(חזרתהלשכהלחקו 51עסיףמכחבצוותגלבועדבד 11לעומחליףמינויו

החלטה

ההתמחותעודתשלהמשנהלוזעתהנושאאתלהעבירהוחלט

מובעוהקלטהשירותיאבנייועוותומללהוקלט

 03-6127715 1לט ,ג 11ר 35יבוטינסק 1ז 1ןח

Avni.recordings@gmail.com 

 125תוךמ 125דמוע
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