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הלאומיהביטוחנגדלבג"צעתירההגשת

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

הועדישיבתאתפותחיםאנחנולכולם,שלוםטובים,צהרים

חברינואתלברךרוצהאניהפגרה.לאחרהראשונההמרכזי

לרגלעכשיוכאןנמצאיםשלאוהמוסלמיםהדרוזיםהערבים'

שנתומאחלכהלכתויעבורשהחגמקווהואניבןהקורחג

לכולם.טובהמשפט

מהנושאים.בחלקקצריםעדכוניםמספרעלכעתנעבוראנחנו

הביטוחנגדצ 11לבגעתירההגשת , 22מספרנושאראשית,

לפניהמרכזיבועזכאןשלנוההחלטהבעקבותהלאומי.

עתירהולהגישהלאומיהביטוחנגדלקמפייןלצאתהפגרה

הלאומיהביטוחשלהמצטברותהפגיעותכלבגיןלבג"צ

 .הלאומיהביטוחכנדמבוטחיםהמייצגיםהדיןעורכיבציבור

ארצי.בקמפייןשיצאנוהפגרהבמהלןראיתםהסתםמןאתם

שכן.וטובראה,שלאבמדינהאחדאין

שתיתהמשוםובמהירותהתוצאהאתהשיגשהואלכםדעו

פגישהשנקייםשביקשהלאומיהביטוחממנכ"לפנייהאלינו

שהתנגחותהבינושהםחושבאנילהסכמות.להגיעוננסה

גםאלהטוב.עושההיאולנורעלהםעושהאתנווהתנצחות

מחבריציבור,מאנשידין,מעורכיקיבלתישאניהפידבקים

כנסת.

מנכ"לעםנפגשתיהתוצאה,זושחשובמהדברשלבסופו

האלהההסכמותהסכמות.וגיבשנוהשבועהלאומיהביטוח

הקמפייןלפנידיולעורכישהציקולדבריםגםמתייחסות

 80ךתמו 2ודעמ
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לקמפיין.יצאנואנחנושבגינםשלנו,

הציק.זהשניםהרבה :כהורועי

הביטוחלמחשביהדיןעורכיחיבורשלהנושאלמשלכמו :הנואפי

מסיועציסוציאליים,עובדיםחשבון,שרואיכמוהלאומי,

כשנהבמשךאיתםהתנהלנוהזהועללא,ואנחנומחוברים

מחציתשעדשלהםהתחייבותישהוסדר.זהעכשיווחצי.

שלהם.למחשביםחיבורלנויארגנו 2017

חשבון,רואימשלמקיףיותרהרבההואהזהשהחיבורתבינו

הכספיים,לענייניםרקמחובריםחשבוןשרואימשום

מחובריםלהיותרוציםאנחנותשלומים.הוצאות,הכנסות,

לפרוטוקוליםהרפואיות,לועזותשלו,ההיסטוריהלכל

אמצעעדבמחשבזהאתלבנותהתחייבוהםאזהרפואיים.

2017 . 

לפנותמבוטחיםשמשדליםים SMSה-שלהנושאכלבנוסף,

יהיולא .ייפסקשזהסוכםמייצג,באמצעותולאלבדאליהם

לאהםואםשמיוצגים.למבוטחיםים SMSהודעותגם

הםאזמיוצגללאמיוצגמבוטחביןהבחנהלעשותיודעים

לחלוטין.בכללזהעםיפסיקו

בעקבותהדיןעורכיציבורכלפינקטושהםהסנקציותכל

שישהמיוחדיםמהתוריםהחלומבוטל,בטלהכלהקמפיין

תעודה,להצגתבכפוףמשפט,בבתיכמושהואהבידוקלנו,

למייצגים.שמיועדלבירוריםהטלפוניהמוקד

שרצינומהכלאתהשגנושבאמתבסיפוקלומריכולאני

למימושהחברותנגדהזהבקמפייןממשיכיםאנחנוועכשיו

הציבור,אתשמטעותזכותי,וכמופורןלבנתכמוזכויות,

אתונחדדהמקצוע,גבולאתמועטהלאבמידהמסיגות

ועדהבלהופיעכמולתת,יכולך 11שעומה .לבינםבינינוההבדל

נגידבואויכולים.לאהאלהוהגופיםערריםוועדתרפואית

האלה.החברותעםוממשיכיםהלאומיהביטוחעםשסיימנו

הזהמהקמפייןמרוציםלהיותאפשרהכלשבסךחושבאניאז

שלנו.

שהגענומשוםתרתמתיילבג"צשהגשנושהעתירהבןכמו

 80מתוך 3עמוד
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לביתאותןנגישואנחנוהלאומיהביטוחעםבכתבלהסכמות

רוצהשהואמשהוהערות,למישהוישאםהעליון.המשפט

לומר?

הכבוד.כלרוזן:הילה

 :נטוביץיצחק

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :כרוזהיורם

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

שלהקמפייןשלבנושאשלחתישלנוהשיחהבעקבותאפי'

במקרקעין,עסקהשעושהאחדשכלהמקרקעין,

הבאה.בישיבהזהאתנעלהאנחנוזה.אתראיתילאעודאני

תכלית.בתצוגתטובתרגילהיהשזהחושבתאני

טובה.פעולההיהזהתרגיל,לא

יוצאיםאנחנואיןתכליתותצוגתנכוןיישוםטובה,פעולה

כשמנסיםמתקפליםלאהכוח,במלואצודקנושאעללמאבק

הדיןעורכילציבורהתוצאהאתומביאיםהידאתלנוכופףל

יושביםאנחנוזהבשבילשבדיוקחושבתאניכולו.ולציבור

כוח.ויישרראויהתכליתתצוגתבהחלטזהפה.

הלאה.ונעבורהעדכוןזהאזחוה.תודה

כליאהלמתקנידיןעורכיכניסתאתלהגבילהשב"סהחלטת

החלטת , 15מספרנושא ,אתכםלעדכןרוצהשאניהבאהנושא :נוהאפי

בעקבותכליאה.למתקנידיןעורכיכניסתלהגבילס 11השב

העתירהלבג"צ.עתירההגשנואנחנוכאןשלנוההחלטה

שלבלשכתובכנסתנפגשתיאני . 10.10ליוםלדיוןנקבעה

המשפטיתהיועצתועםאיתרפניםלבטחוןהשראודך,השר

נוותרלאשאנחנושלנו,העמדהאתלהםהבהרתיס. 11השבשל

עורכיציבורעלשהוטלוהגזירותכלכןאםאלאצ,"הבגעל

יבוטלו.הדין

אצלםיביקוראותםקור'יבאותוקבותעבקרהזהלהזכירכם

 80ךתמו 4ודעמ
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ואזס 11השבחמתאתשעוררואולמרט,לשעברהממשלהראש

ציבורכלועלהדיךעורכיציבורכלעלהגזירהאתהוציאו

 .האסירים

לאואם .שלהםולתשובהשלהםלהחלטהממתיניםאנחנו

צ 11לבגשלנובעתירה 10.10ב-דיוןישאזלהסכמהנגיע

 .הדיוןלאחרונעדכן

והביובהמיםרשותר"יוסףדרישות-עמראילןעו"דפניית

רשותך 11יוסףדרישותעמד,אילךך 11עופניית , 16מספרנושא :נוהאפי

להגיששרצהעמדאילךך 11עואלינופנהוהביוב.המים

מפרטוהואב,ביווההמיםרשותיו"רלתפקידמועמדות

ולהגישלגשתיכוללאך 11עולמעשההמכרזשבהגדרות

ולקבללהכירשאפשרההשכלהשבפרטימשוםמועמדות,

השכלהאבלמקצועותשלארוכהשורהישסףכתנאי

בהכרה.מזכיםלאך 11עוותוארמשפטית

משוםתשובה,לקבלמנתעלהזההענייןאתלבררפנינואנחנו

החליטווהביובהמיםרשותבינתייםאבלפגרה,שתיתה

ושינושלנו'בהערהטעםישואכןלהתנגחטעםאיךשבאמת

הזהלמכרזלגשתיכוליםדיןעורכישגםכןהסףתנאיאת

אליו.להידרשצורןיותרואיךנפתרלמעשהוהעניין

ד"עובשירותישימושהפסקת-כלליההאפוטרופוס-רפאלסוףופילעו"דפניית

-רפאלפילוסוףד 11עופניית , 12מספרנושא 'נוסףעדכון :נוהאפי

דין.עורכיבשירותישימושהפסקת-הכלליהאפוטרופוס

קודמתמרכזיועדבישיבתעלההזההנושאלהזכירכם,

 'האפוטרופוסיםעלהפיקוחמחלקתשכתבהמכתבבעקבות

בביטוחעכשיושבשעתוכמוובעצםללקוחכתבההיא

 1עו"שלצמודבליוויצורןישמדועלשכנעניסואומי,לה

 .ישירותאלינותפנוכאפוטרופוסים'תפקידכםבמילוי

לאפוטרופוספוניםשאנחנוהמרכזיבועזהחלטנואנחנו

לשרתהעתקעםהאך,דודהרשמי,הנכסיםוכונסהכללי

מהולבררלהביךכדיהמשפטיםמשרדולמנכ"ליתהמשפטים

 80ךותמ 5דומע
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מקומיתיוזמהאופנימייםבנהליםמדוברהאםהעניין,פשר

 .כזוהנחיהניתנתבכללולמהעובדת,אותהשל

כוונהשוםשאיךשמפרטתהפגרהבמהלןבהתשוקיבלנו

הסתייעותבדברהנחיותאוכלליםקיימיםלאבייצוג,לפגוע

דיןבעורכיהסתייעותאיסורבדבראודיןבעורכי

למעשהדין.עורכיבשירותילהסתייערשאיוהאפוטרופוס

לא ,מקומיענייויותראופחותשזהנראהשלהםמהתשובה

להיכנסצריךלאלפעמיםבאמתשאולימצייניםוהםמגמה.

הובהראבלמשפטי.ייעוץמצריךלאכשהענייןלהוצאות

בתוךהוראהאוהנחיהאוכוונהשוםשאיךברורהבצורה

גםאפשראזדין.עורכישלבייצוגלפגועהרשמיהאפוטרופוס

והוסדר.מוצההואלסיים,הזההנושאאת

לישיבה)הצטרףקינן(אורי

ממשיכים.אנחנואזטוב,הגיע.אוריהנה :נוהאפי

פנסיוניביטוחו

 :נוהאפי

 :שמופריאודי

אודידר~ ,שלנוהפנסיהיועץ .הפנסיוניהביטוחשלהנושא

הבריאותביטוחשלהמכרזאתניהלהואבשעתופרישמך,

הביטוחזההמהלךשלוההמשךכאך,הופיעהואלהזכירכם,

ומהעשיתמהבבקשהלנותציגבואאודיאז .הפנסיוני

הדיך.לעורכיעליוממליץשאתהמוצרישואםהמלצותיך

פנסיוניביטוחשלהנושאאתלבחוןהתבקשנואנחנואז

העלאתפיהשעלהאסטרטגיהלנוכשנמסרההדיך,ורכילע

היאעבודה,כושראובדךלרבותהסוציאלי,לבטחוךהמודעות

בתהליךותתמוךרבהחשיבותלהמייחסתשהלשכהמשימה

 .הציבורלידיעתהמוצרלהבאתשיסייע

בנתחשמחזיקותהביטוחוחברותהפנסיהקרנותלכלפנינו

שהשיבוהגופיםהצעה.לקבלמהםוביקשנו 5%מעלשלשוק

נערכופניקס.הראל,מבטחים,מנורה,כלל,מגדל,היואלינו

להתקדםהחליטודברשלבסופווהללוהגופיםעםשיחות

 80ךתמו 6ודעמ
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ומגדל.פניקסמבטחים,מנורה,

 :הנואפי

 :שמופריאודי

 :הנואפי

 :שמופריאודי

 :כהורועי

 :שמופריאודי

 :כהורועי

 :שמופריאודי

 :כהורועי

 :שמופריאודי

 :הנואפי

 :כהורועי

 :שמופריאודי

 :כהורועי

 :שמופריאודי

החליטו?אומרתזאתמה

אותם.מעניינתלאשהסיטואציההחליטואחרים

אוקי.

 .החליטוהםהחלטנו'שאנחנולאזה

 ?לאעצמאיים'וגםשכיריםדיןעורכיגםזההיעדקהל

הלשכה.שלשכיריםעובדיםלמעטנכון

הדין.עורכיכל

הדין.עורכיכל

שכירים?גם

כן.

רוציםאנחנואותו,בוחרשרוצהשמיבריאותביטוחשישכמו

עו"דשלכלחשובזהפנסיוני,ביטוחגםדיןלעורכילהציע

פנסיה.תהיה

 .קריטיהבדללעצמאיים'שכיריםביןהבדליש

נכון.

בעצמן.מפריששאתהמצבלביןלןמשלםהמעסיק

מעונייניםשהםשאמרוהגופיםארבעתעםמכןלאחר

פרשושובהאלההפגישותובתוםפגישותנערכולהתקדם

 80מתוך 7עמוד
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לתמונההכנסנוהזהבשלבומגדל.פניקסעםונשארנושניים

אחדשזהלחמן,אתשאולמשרדפנסיוניים,יועציםשלמשרד

לחמןישראלפהאיתיונמצאבתחום,המוביליםהמשרדים

עצמה.הפנסיוניתהתמונהאתלנושיציג

הקנדידטיםשניעםבלשכהפהפגישהנעשתהמכןלאחר

ומתןמשאשלסוגאיזשהונערןומגדל,פניקסהאחרונים,

הפניקס.עםלהתקדםהוחלטדברשלובסופווהתמחרות,

השיווקיתהאסטרטגיההתכנית,לשיווקעבודהישיבתנערכה

ישיתרונות.שנילהשישתכניתעלסיכמנוובעצםהתכניתשל

ואוליבה,וישהניהולדמישלבהיבטמהותיכלכלייתרוןלה

כושראובדןלכיסוימרכיבגםישביותר,החשובהדברזה

הדין.עורכישללצרכיםבדיוקשנתפרספציפי,ייחודי,עבודה

 :הנואפי

 :שמופריאודי

 :וינברגשלומי

 :שמופריאודי

 :הנואפי

 :שמופריאודי

 :וינברגשלומי

אחרות?חברותאצלזהאתאיןלמה,

במיוחדשנבנהייחודיכיסויהואבנינושאנחנוהכיסוי

הזאת.למטרה

בו?מיוחדמה

הכל.אתנציגמיד

הדיןעורכישלהאוכלוסייהאתבעצםמחלקיםאנחנועכשיו,

ותהיהקייםמוצרבבעלותםשישדיןעורכיקבוצות,לשתי

שלהחדשלמוצרלהצטרףירצו,הםאםאפשרות,להם

פנסיהלהםאיןשעדייןדיןעורכיאוהלשכה,

פנסיות?שתילהםיהיואומרת,זאתמה

החדש.למוצרהקייםהמוצראתלהעביריוכלוהםלא,

דיןעורכישנית,ואפשרותשנית.עודזהאתיסבירישראל

להצטרףשיוכלועבודהכושרבדןלאוכיסויהיוםלהםשאין

שיש,אומראתהנפרד?כמשהואופנסיהקרןבמסגרתכיסוי

ובמסגרתפנסיהקרןלהםשישאנשיםגםהראשונההקבוצה
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הכיסוי.אתלהםישהזאת

 :שמופריאודי

 :הנואפי

 :שמופריאודי

 :הנואפי

 :שמופריאודי

 :חכםיוסף

 :שמופריאודי

 :הנואפי

 :חכםיוסף

 :מרצקיחוה

פנסיה.קרןעלמדבראני

גםקבענוהשיווק,מסלולאוהשירותמסלולמבחינתעכשיו

ללאמסלולהואאחדמסלולאלטרנטיביים.מסלוליםשניפה

ותציעדיןלעורכיטלמרקטינגתעשהשהפניקסאדם'ידמגע

ואפשרותלהסדר,לחלוטיןאוטומטיתבצורהלהצטרףלהם

רוציםשגםלאנשיםאוליגדולים,יותרלמשרדיםאולישנית

כברלהשישלאוכלוסייהאוליאינפורמציה,קצתלקבל

התנאים,ביןולהשוותזהעםלעשותמהלדעתורוצהפנסיה

פגישהשהואפרטניפנסיוניבייעוץשמלווהמסלולשזה

בתשלום.כרוכהשכמובןאישית

משלם?מיהתשלום,אתתסביר

ייעוץ.פגישתעלהתקנון,לפניפגישה,עלמשלםהעו"ד

מתקיים?זהואיפה

אםמציע,ואנישעשינוהמסלולבגדולזהבמשר.דהעו"דאצל

המוצראתלהסבירלפרטים,להיכנסמוכן,אתהישראל

המקצועית.ברמה

מנהלים?ביטוחלאהואפנסיה?קרןרקהואהמוצר

פנסיה.קרןהואלא,

כושראובדןגםשזהאופנסיהקרןרקזהטובה.שאלהזו

עבודה?

מקרןלנהליכולאתהעבודה.כושרבדןאוגםישפנסיהבקרן

פנסיה.קרןרקפנסיה

זההפניקס,מטעםלאזהפנסיונייועץעלשאמרתמהאודי,

 80מתוך 9עמוד
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כדאילןאומרוהואשלוהפוליסותאתלומביאאתהעצמאי,

לן.כדאילאאולן

ישראלשמיהציגשאודיכמולכולם,טוביםצהריםאחרלחמו:ישראל

הייעוץבתחוםורקאןשעוסקתחברהשלבעליםאנילחמן,

התהליךבמסגרתובעצםביטוח.סוכנילאאנחנוהפנסיוני.

ההצעהנושאכלאתמקצועיתבצורהלבדוקהתבקשנוהזה

שלה.והמשמעויות

המוצרכאן,קרהמהבעצםשנביןכדיככהקצררקעאז

בבסיסשמכילמוצרפנסיהקרןפנסיה.קרןמוצרהואשנבחן

למקרההגנהזההראשונההסכנהסכנות.לשלושהגנהשלו

לקבלאמוריםהשאריםפטירהבמקרהאומרהווהפטירה,

 . 21גילעדהילדיםחייה,ימילכלהאישהשארים,קצוות

בשפתנכותאועבודהכושרבדןאולמקרההגנהזהנוסףרכיב

בשקט,החייםכלשסבלואלהזההשלישיוהרכיבהפנסיה.

עלככהזהאח.דיוםזקנהקצבתשנקראמהלהםיהיה

הפנסיה.קרןשנקראהמוצראחת,רגללאאפילוציפורן,

עמלהבתוכומכילבעצםהזההמוצרזהלדעתלנושחשובמה

יחד.שלוביםאלמנטיםמשנישמורכביםניהולדמיאו

זההשוטפות.מההפקדותניהולדמיזההראשוןהאלמנט

מסויםבחודשהפקדנונניחהשוטפת.מההפקדהקבועמספר

התקנות,פיעלהמקסימלייםשלנוהניהולדמיאתשקל, 100

מהלכלקשרבליאומראתה , 6%הםוהאוצרהפנסיהקרן

מצדלוקחתהקרןאוהביטוחחברתבפתיחחודשבכלשקורה

 .בכיסאצלהראשוןדברשמהשקלים' 6ימין

 :הנואפי

לחמו:ישראל

 :כהורועי

לחמו:ישראל

 ? 6%הרבהלאזה

המקסימום.זה

 . 2.75%הואהממוצעהיוםהמרבי.זה

שתיארתיהראשוןהחלקכיהפאנץ',אתבעצםישזהליד

מהחיסכון,ניהולדמיזהנורא,פחותהואניהולבדמי
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אחוז'חציהיאהמקסימליתהתקרהשנקרא.מהמהצבירה

המצטבר'החיסכוןהכלמסןבעצםשנגביתתקרהשהיא

מה,ליויגידהזההמספראתבחדרפהיתפוסמישהושלרגע

זהשלוהמשמעויותכסףשלימבהזההכלבסך .אחוזחציזה

בעצםזהאזאוקי,קטלניות.הןפרישהבגילהפנסיהעל

הפנסיה.קרןשללכם,עושהאניבבריףממשככההרעיון

אירועים'בשניטיפלנובעצםזההזהבתהליךשעשינוומה

אתהעצמאיים,וגםהשכיריםגםהדין,לעורכילהביא

כןכלכלית,ברמהלהםלהביאשאפשרביותרבההטוהתכנית

פרהפנסיהמקסימוםאתלהםיהיהפרישהלגיליגיעושהם

בתהלין?בטחלנויעזורמההזמן.לאורןהשקיעושהםהכסף

ערןהאוצרמשרדגועשת,המדינהכלכיקראתםשמעתם,

מחדלברירתקרנותשנקראמהבחירתשלתהליךאיזשהו

כמהעדנראהתכףמשמעות,רבילהישגיםוהגיעמטעמו

רוצהלא ,-הלמהלךקרובבביתפהעשינושאנחנוהתהליך

לקדםיעזורשבוודאימההממשלה,שעשתהתארים,לולתת

בתכלס.לנוישמהנראהבואועכשיואזהתהליך.את

 :נטוביץיצחק

לחמו:ישראל

 :הנואפי

לחמו:ישראל

כבר.מכיריםהרובאתשאנחנובחשבוןקח

טוב.בכללאזמכירים

נגמרוזההלשכהשלפנסיהבקרןבעברטיפלנואנחנו

בתביעות.

אנחנובמהאתכםאאפסאניכאן,הולןמהתראובואוטוב,

הפנסיהקרןשלפהמצביםשישהבעצםלנוישפה.רואים

אתםבעצם,זהלכםלהראותרוצהשאניכשמההזה,במדגם

יש , 6ל- 1ביןלראות,שאפשרכמהעדמספרים,פהרואים

האופציהבעצםהראשונהשהאופציהאלטרנטיבותששלנו

אומרהווהבשוק,הפנסיוניתההתנהגותמבחינתהמקסימלית

מהחיסכון 0.5%ועודמההפקדה 6%שלניהולדמיגביית

השוטף.

טרוםשנקראמהעדלכםשהיההמצבהיאהשניתהאופציה
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אציגתכףאנישונים,היוהניהולדמילטיפול,שלנוהכניסה

לכם.

במסגרתשמסגרוהחדשותהאלטרנטיבותזה 5 , 4 , 3אופציה

הפניקס.עםומתןהמשא

 :מרצקיחוה

לחמו:ישראל

 :חכםיוסף

 :מרצקיחוה

 :שמופריאודי

דבר.אותוהכלזה 5 , 4 , 3למה?

עשהשהאוצרהתכניתבעצםהיא 6אופציהדבר.אותוזהפה

בעצםלכםלהראותלנוחשובהיהאומרתזאתמחדל.כברירת

אחת.במנהפההשוקכלאת

שווים,פההמספריםכלכאן,הגברתשאמרהכמונכוןזהאז

זהההפקדה,זהפההפקדותמשווים?אנחנומהבעצםכי

בכללראות,שמצליחמיבתכנית.משקיעיםכסףכמה

אומרתזאתזהה.זהשקל, 1,600זההאלההסימולציות

זהה.השוק,אתמשוויםאנחנוראשוןפרמטר

הכיסויפהגםביטוח.כיסוימשוויםהשני?הפרמטרמה

בכולםבכולם.זהההואנכותאועבודהכושראובדןלמקרה

זהה,פרמיהמשוויםאנחנואומרתזאתשקל. 7,500זה

זהים.כיסויים

הניהולדמיבמסגרתיכנסהבידולהבידול.נכנסבעצםועכשיו

שנקראמההיאהראשונהשהאופציהרואיםאתםלנו.שיש

 .מהצבירה 0 . 5 %ו-מהפרמיה 6% ,הרגיליםהשוקתנאי

עלתעמודשפה,הזההכחולהיאשתהיההפנסיההזהבמקרה

תנאינגענולאשנקראמהראשונהאופציהזושקלים. 9,123

שוק.

כרגע,לכםשישהניהולדמישלהמסגרתזהשניתאופציה

נותןמהצבירה 0.1%ו-מהפרמיה 3%לתהליך.שנכנסיםלפני

שכאן.הזההכחולזה , 10,417לנו

בשוק?המצבשזההחלטתםמה

 . 0.5%ועוד 6%

במנורה.הלשכהלחברישישבקרןהיוםשקייםהמצבזה

 80מתוך 12עמוד
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 :מרצקיחוה

 :כהורועי

לחמו:ישראל

 :נטוביץיצחק

לחמו:ישראל

 :וינברגשלומי

לחמו:ישראל

 :כהורועי

לחמו:ישראל

הלשכה.לחבריקרןאין

מנורה.עםהסכםישלא,

מיוחדיםתנאיםישמהעברשמתגלגלהסכםבמסגרתבדיוק,

בסטנדרט 6%במקוםהטבה,שנותניםהדיןעורכיללשכת

 . 0.1רקמשלמיםאתם 0.5לשלםבמקוםהנחה. 50%קיבלתם

שני.בסיבובעכשיובאיםאנחנופה,אחדסיבובעשוכלומר

המכרזזהכאן.שלנוהמשחקזה , 5 , 4 , 3אופציהבעצםמפה

כאן.אופציותשלושלנוישכרגע.עליומדבריםשאנחנו

רואיםשאנחנומהזהמהפרמיה, 2%היאראשונהאפשרות

בגילפנסיה 10,527לנותתןהיאמהצבירה. 0.1ו-כאן,

פרישה.

סכום?באיזה

גםזהה.היאחודשיתהפקדההפקדה. 1,600אותועל

 .משתניםלאהביטוחייםהכיסוייםוגםההפקדה

לנותתןמהצבירה, 0.2ו-מהפרמיה 1%היאשניתאופציה

רקגובהמכולן,הטובהשהיאהשלישית,והאופציה . 10,832

מצבירה. 0%ו-מפרמיה 1.7

הסכומים?ממספטורזה

היאממס'פטורהלאזקנהקצבתלא' .עכשיוקשורלאזה

 .ועיקרדברלכלהכנסה

חברות, 150ל-קרובבשוקמלווהשלנוהחברהתראו,

במשק.מהגדולות

 ? 0ה-להשיג,שהצלחתםמהזה

לחברותלטבע,לאינטל,לחברות,יחסיתהאלההמספרים

זהאתלכםאומראניהאלה,המספריםאתאיןבמשקהענק
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פרטנית,הצטרפותשלרמהעלפהמדבריםואתםבאחריות,

אישאלף 15השולחןעלושמהעכשיוהבאשאינטללאזה

הזמן.עלחבלתנאיםזהמצטרפים.שמחר

להראותרקרוצהאנימסיים,אניובזההאחרונה,האופציה

בעצםהקרןשעשתהמחדללברירתקרוביםאתםכמהעדלכם

אלדובי.הלמןמיטב,דשנבחרואופציות,בשתי

 :כהורועי

לחמו:ישראל

 :כהורועי

 :נטוביציצחק

לחמו:ישראל

 :וקסלרגלעד

 :כהורועי

לחמו:ישראל

ביןגדולהבדלזההשקעות,ביתזההפנסיה,קרןלאאגבזה

פנסיה.חברת

מאו.דנכוןמאו,דמשמעותיזהבדיוק.

זהאצלם , 10,832זהשלכםבאופציההואההבדלתראו,בואו

ההבדלזהשנה 40שלחברותתקופתלאורןשקל 20 , 10,853

אתשנקראמהלשיםיכולאניבקיצור,הזה.העסקכלבין

צריךנפלאות.הןפההתוצאותהזה,הדברעלשליהחותמת

יצטרפו.דיןשעורכיהמהלכיםכלאתלעשות

ורוצה Xבחברהנגידנמצאיםאנחנוהיוםהמעבר?נעשהאין

חשוב.הכיזה . Yלחברהלעבור

המדינהשלהמכרזשלההצעהמולשקיימתההצעהשנבין,

שעשתה?

ביניהםההבדלהלוח.עלכאן 6ו- 5אופציותביןההבדלזה

זהכלום,זהחברות.שלשנה 40לאורןשקלים 20-25זה

 .וויוא

למדינה?ללכתלאלמה

אטומי.הבדלישפנסיה,קרןזהפההשקעות,ביתזההמדינה

היוםמצטרףהייתילאאניתראו,למדינה?ללכתלאלמה

שלהחבריםממספרנמוךשלההחבריםשמספרפנסיהלקרן

היאבפנסיהשלהשההתמחותקרןזההיום,הלשכהחברי
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להאיןשלוש,שנתייםשנה,כמומשהו

 :אברהמוביץרועי

לחמו:ישראל

 :נטוביץיצחק

לחמו:ישראל

 :נטוביץיצחק

לחמו:ישראל

 :כהורועי

לחמו:ישראל

 .לעכשיונכוןזה

אנחנועכשיוהזהההסכםאומרתזאתנחכה.בואאזנכון,

שהםנראהשנים 3בעודלשוק.איתולצאתלהתחיליכולים

 50שלשירותמערןוהקימונפלאותתשואותעשוהםנפלאים,

 .אליהםוכלןהזההמכרזכלאתנרענןשירות?שנותניםאיש

לפחותאדם,בןאףלהעבירהמקוםלאזהבבוקרמחרכרגע

 .שליהראייהלפי

בעצם?הזאתמהנקודההתחילולאלמה

התחילו?זהמי

החברות.לכלשלנובפנייה

זההמדינהשלבמכרזהאלההמספריםאתשנתנוהיחידותכי

הכלאתעשוהםזהבגללפנסיה, ...כןכלשלאהקרנותשתי

 5מ-אחתאףלקוחות.אליהםלצרףכדיהתמחירמבחינת

במשחקשיחקהולאבכללניגשהלאהגדולותהפנסיהקרנות

הזה.

כדאיותהאיגבולעלהמספריםלכם,שהצמיאוהמספריםגם

שתדעו.רקהקרן,מבחינת

עבודה?כושרבדןאוהביטוחיעלהכמה

כלאתעוטףבעצם,שמשליםהשניהדבראחד.דברזהאוקי,

אועבודהכושראובדןהכיסויזההזההעסקשלהכלכליהצד

אומרהכיסויבעקרוןבעצםאומרזההפנסיה.בשפתנכות

אתלעשותשלומהיכולת 25%מעלנפגעאדםבןשאם

הואשלו,העיסוקואתהמקצועאתעשה,שהואהפעילות

בוחנתלאהפנסיהשקרןהענייןמהקרן.נכותלתשלוםזכאי

לאהיאאומרתזאתמקצועית.ברמההזאתההגדרהאת
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16 
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עליותסתכלהיאעו"ההואאםלשכההחברהעלמסתכלת

הכשרתו,פיעלבמקצועאחרעיסוקכללעשותיכולהואאם

במערכת.בעצםההגדרהזה .והשכלתוניסיונו

הגנהמטרייתשנקראמהבעצםעשינוועשינו,שבאנומה

וולונטרית,קנייהשנקראמהזהבאופן,עו"דכלהזה.לעסק

מתון 0.2תמורתאותו.מכריחלאאחדאףחייב,לאהוא

מתון 2 . 0-נמוכים,מאודסכומיםגםשזההמשכורת,

יכולהואהפנסיוניתהמערכתאתמפקידיםשעליוהמשכורת

אותולפירקעבודהכושרהאובדןאתשבוחןכיסוילקנות

הואעו"דלהיותיכוליהיהלאהואאםאומרתזאת.ד 11עו

הכסף.אתלוותשלםתיכנסהפניהקרןובעצםלמסגרתנכנס

מורהלהיותיכולהואאםולאעו"דלפיאותושיבחנועדיף

 .ספרבבית

 :מרצקיחוה

לחמו:ישראל

 :מרצקיחוה

 :וינברגשלומי

 :מרצקיחוה

 :וינברגשלומי

 :מרצקיחוה

 :וינברגשלומי

ל-הגדרהעשיתםאבללא,

דימשהושזהחושבאניאומרתזאת.ד 11כעוד 11לעוהגדרהאין

ברור.

לא.ממש

שיש.בטחלא?למה

ליטיגטוריתאניאם

משפט.לביתללכתצריכההיאבדיוק,

ליומוציאיםהקולבמיתריסרטןליישוחלילהחסאםאז

יכולהאניחוזיםעושהאניאםאבלשלא.ברוראזאותם

קול.מיתריבליחוזיםלעשות

לפעמיםמה,יודעאתהמשפט.לביתללכתצריכהגםוהיא

מזוודות.לפעמיםלסחוב
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השאלה?מהאז :הנואפי

 :וינברגשלומי

לחמו:ישראל

פרישמו:אודי

 :וינברגשלומי

 :שמופריאודי

 :וינברגשלומי

 :שמופריאודי

התשובהאזהקרן,במסגרתעו"דשלהגדרהתפרוהםהאם

הגדרה,איזושהילתפורכןשצריךלהיותיכולאזלא.היא

אותוזההיוםכיפעולות.מאיזהממה, 75%להסבירכדי

זהברצינות,גםזהבצחוק,חציאמרשאיציקכמועו"הדבר.

שנקרא?מהבתקנתכםהועלתםמהאזדבר.כל

הקרן,נהלילפיבחינההואהראשוןהשלבפעם,עודאומראני

הקרןלקרן.ניגשיםכלקודםאומרתזאתכלום,קורהלא

נכנסתלאההרחבהרגיל.רפואית.ועדהידיעלתהליךעושה

הואאםהדברים.אתמגישהעו"דהזהבתהליךעו.דלעבודה

פההיהליטיגטור,שהיההראההגיש,הרגילבתהליךעכשיו

לאלו-משלמתוהיאהקרןהגדרותעללענותהצליחשם'היה

כלום.קרה

לתוקףהכיסוינכנסהגדרותיהלפישילמהלאוהקרןהיה

.ך 11כעוהזההכיסויאתומכניס

לאהיארחבאומצומצםכיסוילעשותיותרנכוןאםהשאלה

ששווהלהיותשיכולמשפטית,שאלההיאביטוחית,שאלה

בטוח.לאאניזה.עללחשוב

ולכאן?לכאןמהלמה?

הסיטואציותאתבדיוקלהגדיריכולתמידלאאתה

יכוללאאניאומראתהמתקיימותשכשהןהרפואיות

שאמרנו,כמוהדיבורנפוץ,הואשכןפעולותמספרישאבל

הליכה.

לאמוגדרשיהיהעדיףטריוויאלי.דברזההדיבוראבלכן,

יכוללאלדבר,יכוללאמוגדריהיהמאשרעו"דלהיותיכול

ללכת.יכוללאלאכול,
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 :הנואפי

 :שמופריאודי

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :אברהמוביץרועי

 :חכםיוסף

לחמו:ישראל

 :חכםיוסף

לחמו:ישראל

 :חכםיוסף

לחמו:ישראל

 :חכםיוסף

לחמו:ישראל

ד? 11כעולעבודיכוללאאומרתההגדרהרגע,

כן.

טוב?לאמהאז

ד? 11עולהיותיכוללארגלייםשתיבליך 11עוכי

 .עלייךמקלזהאבל

איתי.מחמירזהלא,

נכויות.מאודהרבהעםך 11עולהיותיכולאתה

מהצבירה?ניהולהזמימהלי'שאלה

מהפרמיה. 1.7ו- Oניהולדמישלנוהאופציה

השוטפתמההפקדה 1.7

מהצבירה. Oו-

 0.2ו-השוטפתמההפקדה 0.9ל-זהאתמשווהאניואם

מהצבירה?

הסימולציה.אתלעשותצריך

ו-המצטברמהחיסכון 0.19להתמקח.בלישקיבלתימהזה

השוטפת.מההפקדה 0.98

הפרמטרכרגע.תיארתשאתהממה 10%ב-לפחות ...זה

זהכימהצבירה,הניהולדמיזהבעסקביותוהחזקשמשפיע

ניהולדמי Oפהלנושישברגעהכסף.שלהליניאריותעלעובד

בטוחזהשתהיה.סימולציהכלכמעטננצחאנחנומהצבירה
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מנצח.

 :שמופריאודי

לחמו:ישראל

 :שמופריאודי

 :כהורועי

 :שמופריאודי

 :הנואפי

 :וינברגשלומי

 :הנואפי

 :וינברגשלומי

 :הנואפי

לאבמשקגדוליםהכיוהארגוניםשהמפעליםתנאיםזה

לקבל.הצליחו

תעשייהבכלהאלה.המספריםאתלהםאיןאישאלף 15-20

איש.אלף 25ב-האלההמספריםאתאיןאווירית

מקום.ובכלסיטואציהבכלמבחן,בכלעומדזה

חשוב.יותרזהעוברים,איןתפרטבוא

אתלשנותאפי,רוצים,אתםאםאחרון.משפטרקליתן

 1,עו"להיותיכוללאגלובלי-זהאתלהשאירולאההגדרה

לאאניאפשרי.זהספציפי,יותרזהאתלהגדירלנסותאלא

נכון.שזהבטוח

אתםמההזאת?האחריותאתעצמנועלניקחשאנחנוכדאי

המקצוע.בעליאתםחושבים?

הלשכהמטעםמקצועניםאנשיםשיהיהצריךאוליאבלאפי,

לבדוקשצריךלהיותיכולהזה.לענייןתשובהויתנושיבואו

הזה.הענייןאת

כיצדאחריותעצמהעלתיקחהדיןעורכישלשכתרוצהאתה

מיניכלשלתביעותלןיבואומחרהפוליסה?תנאיאתלנסח

ישאחרת.ולאכןהגדרנוולמהההגדרהעלשיחלקוכאלה

להגדרותלהיכנסלנושכדאיחושבולאמקצועבעליזהבשביל

עלינו.האחריותאתולקחת

יחליטו.המקצועשבעליאז

חושב.הואמהאותותשאלאז
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 :וינכרגשלומי

 :הנואפי

 :כרוזהיורם

 :כהורועי

 :וינכרגשלומי

 :חכםיוסף

לחמו:ישראל

 :חכםיוסף

לחמו:ישראל

 :חכםיוסף

לחמו:ישראל

 :ראשפיליאור

 :כרוזהיורם

ננסח.שאנחנולא

לעצמםלעשותרוציםדיןעורכיבחירה.מוצרהכלסךזה

יעשו.שלארוצים-לאשיעשו,פנסיה-

ומהמשאיתנהגזהמהמגדיריםלאמקצועיתפוליסהבכל

ואזמורהאוצמ"ןמפעילאומשאיתכנהגאותןמבטחיםזה,

האלה.הוויכוחיםאתיש

כאלה.דבריםאיןבתחום,שמביןמיכאלה.דבריםאין

נכון.זהאםהשאלה

מסלולים?לבחוראפשרותשישאואחדבמסלולהיאהפנסיה

מסלולים.יש

פנסיהבקרןלבחוריכולאתהשארים, ...פנסיותישלדוגמה,

במסלוליגםשרוצים,רזולוציהכללעשותאפשרהקרןבתוך

חיסכון,יותרהמוצרים,ביןבתמהילבחירהוגםהשקעות

התנאיםזהקשור,לאזהפחות.שארים,יותרחיסכון,פחות

הזה.העסקכלאתשעוטפתהמסגרתזההמסחריים,

תכניתלכלרלוונטייםהםהללוניהולהזמיאזאומראניאז

פנסיה

צרכיו.לפיאישיבאופןלעצמויתאיםאחדשכלתכניתלכל

ליהנותכדילהפקידצריךאניזמןכמהלילהסביריכולאתה

האלה?שקל 10,000מה-

מדי.זקןאתה
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 :כהורועי

לחמו:ישראל

 :כהורועי

 :ראשפיליאור

אלףשקלזהאלףשקל. 200כל

 1,600שלבגובה 67גילעד 35גילהיאחושבאניפההדוגמה

בחודש.שקל

הקייםהמצבמהלאנשיםולהסביררגעלהתייחסרוצהאני

מההפקדהבעצם 3%ל-קרובמשלמיםאנחנוהיוםהיום.

 0.2כזה,משהו , 0.275ל-קרובומשלמיםשלנוהשוטפת

תקדיםחסרהישגזהמהצבירהסל-לרדתכלומרמהצבירה.

שקייםמוצרלאזהשנמצא,משהולאזההלשכה.מבחינת

אמורהשהיאמחדלברירתבקרןרקקייםזהבשוק'כרגע

הנושאלתוךתחרותלהכניסשכביכולמשהולעשותבאמת

מובטחשלאהשקעותביתידיעלגםוהיאהפנסיה.שלהזה

זה.מייודעלאאתהניהול,לאתשואה,לאלן

מוניטיןלהשישנגידבואחברהפניקס.חברתעלמדוברפה

זהשעצםחושבאניולכןפנסיה.קרןניהולשלובתחוםוידע

לאהםבערות,במסןאתנוהולכיםגםהםאגבשהלשכה,

פההצעהנתנוזהלאנשים'ישכייעברו'כמהבכלליודעים

ישהיוםכי .אליהםהכנסלבכללהולןמהיודעיםשהםבלי

כאלהלמספריםלהגיעלכןהזה.בתחוםגדולהמאודתחרות

זהמדהימים,מספריםזהמה-, 1.7ו-מהצבירה 0%של

מאותככהנגידבואשלמפעליםשלמידהקנהשלמספרים

עובדים.אלפי

אנחנוגםנוכלשאםמזה,טוביותרשעודמהשגםחושבאני

להםאיןשבכללאנשיםלעודדהדיןעורכילשכתבאמצעות

להםאיןבישראלמהעצמאים 80%לבשימופנסיה,היום

העובדהאתלמודעותמעליםשאנחנוזהעצםכלומרפנסיה.

פנסיה,איןליאומרליאורכמושאדםלשמועליוצרשזה,

פנסיה.צריךפנסיה.לעצמישמתילאאניכאילו

שעכשיוהצעירד 11לעודואגיםהדיןעורכיכלשכתאנחנואם

פנסיהקרןלעשותיוכלשהואלמקצוענכנס

שקל? 1,600
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 :כהורועי

 :חכםיוסף

לחמו:ישראל

 :הנואפי

 :כהורועי

 :אברהמוביץרועי

 :כהורועי

 :הנואפי

 :שמופריאודי

 :הנואפי

 :אברהמוביץרועי

 :כהורועי

יקבלשנה 30שבעוד , 400שיפקיד , 300שיפקיד , 1,600לא

יגיעשהואלחיות.יוכלזקנהבקצבתזהואחרישקל 4,000

לעשות?יצטרךהואמהכלום,לויהיהלאשנה 30-40בעוד

לפעמיםרואיםשאתםכמוימיו,סוףעדלעבודלהמשיך

זהועצםחברתידברזהסוציאלי,דברזהלכןאנשים.

מבורן.באמתדברזהזהאתומעודדתלזהנכנסתשהלשכה

גם?לעצמאיםהיאהזאתהתכנית

מילכלזההניהולדמיועצמאים.לשכיריםהיאהתכנית

לשכה.וחברעו"דתעודתמחזיקשהוא

טובה?תכניתשזורועי,חושב,אתהאז

שעושהתכניתזוטובה.תכניתרקלאמעולה,תוכניתזו

למטהירדהשוקשכללכןתגרוםהיאלדעתידרך.פריצת

אתםלמטה.ירדהשוקכליקרההזהשהדברברגעבעמלות.

אדיר.הישגזההמספריםאתמביניםלא

 .קשרבלילמטהיורדכברהשוק

למטה.יורדלאהשוקלא,

מבחינתנוספות?שאלותישנתקדם,בואוחברים,טוב,

עלויות?באיזשהוכרוןזההלשכה

לא.

מיאותה,מציגיםשאנחנווולונטריתתכניתזואומרתזאת

מצטרף.שרוצה

מזה?ללשכהיהיהרווחאיזהאבל

חסות.הסכםשיווק'הסכםפהיהיה
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 :אברהמוביץרועי

 :הנואפי

 :כהורועי

 :כרוזהיורם

לחמו:ישראל

 :כהורועי

לחמו:ישראל

 :כהורועי

לחמו:ישראל

 :הנואפי

ללשכה?יהיהרווחאיזהשלהםבהצעה

להםתביאמחרטוב,למוצרלהםודואגדיןעורכימביאאתה

בית?לקבלרוצהאתהמהבתיםבצרכנות

 .שיווקהסכםישבטוח

פנסיה?לושישמירקאולעבוריכולקייםפנסיוניהסדרכל

פנסיוניהסדראוגמלקופתביטוחלושישמיהאם

אבלאישית.רזולוציהכרגעתיארשאודימהנכנספהאז

לוכדאיהאםאחדלכלאינדיבידואליתברמהלבחוןצריך

פה.שישלמוצריחסיתלעבור

כדאי.אחדלכלשהצגתמהלפי

שוניםמוצריםסוגיישמנהלים.ביטוחילהםשישאנשיםיש

במשק.

פנסיה.מקרןאחרמשהוזהמנהליםביטוח

שלו.הכדאיותמהאחדלכלאישיתברזולוציהלבדוקצריך

כדאיתמידלאאזבריאותבמצבבעיותלהםשישאנשיםיש

רקאבלפרטנית.בדיקהאיזושהילעשותצריך .לעבורלהם

עלחבלהיאההצעהרועי,שאמרכמוההצעה,ברמתלסכם,

יתחרטו'שהםלפניאותהקחוהרחוב.בשפתשנקראמההזמן

חבר'ה.תודהזהו,בפניקס.שםיתעוררמישהו

שנצביע.מציעאניאזטוב,נוספות?שאלותחברים,ישתודה.

שעםכיווןבהצבעהמשתתףלאשאניבפרוטוקולשיירשם

מצוישליהפרטיהמשרדבמכרזשהשתתפומהחברותחלק

בהצבעה.להשתתףרוצהלאואניעבודהבקשרי

 80מתוך 23עמוד
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 13.9.2016מיוםמרכזיועד

 :אברהמוביץרועי

 :חכםיוסף

 :נטוביץיצחק

 :אברהמוביץרועי

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

לגבישליהשאלהלגביהתייחסותלקבלרוצההייתיכןאני

ללשכה.סכוםאיזשהולהפקידיכוליםאתםהאם

שלבסופוכלשכהמקבלשאתהשקלכלזה.עםכברדירועי

עלזהאתלגלגליכוליםהעמיתים.חשבוןעלזהיום

העמיתים.

שלבנושאזהאתעשינויוסי.אחת,פעםכברזהאתעשינו

 .השניהביטוח

מקבלים.ואנחנומשהואיזשהומקדמיםאנחנו

חוה.תסביריחשובה.הערהלחוהיש

זה,משלטובויותרזהמשלטוביותרנהדר.פניועלהמוצר

לקחתמתיימרלאמאתנואחדואףהמקצועאנשיגםואתם

קיבלנובהחלטאנחנוטוב.שהמוצרלהגידאחריותעצמועל

ייעוץשקיבלנוזהאתלצייןמההחלטהכחלקוצריךייעוץ

הזאת.ההתקשרותאתעושיםאנחנולייעוץובהתאם

שאיןזה,אתשינסחמדודאבקששאניהערהישופהאבל,

כלפיהדיןעורכילשכתשלאחריותנטילתמשוםבהמלצתנו

פלטפורמהרקאנחנוהזה.המוצראתלקחתשיחליטמי

שיווקית.

ללשכתבשעתוחוה.שלההערהבאהמאיפהלכםאסביראני

יוםשלבסופובעיות,איתההיופנסיה,קרןחיתההדיןעורכי

ישוהיוםמורשהמנהללהמונההאוצר,שללניהולעברההיא

הלשכה'כלפיהקרןמחבריחלקמצדוטענותתביעות

קרןשללהתנהלותהקרן,שללמצבאחראיתבעצםשהלשכה

נדרשיםאבלהסףעלדוחיםשאנחנוטענותבאלהוכיוצא

וכסףזמןרבה,השחתתטירדהבהחלטוזואיתןלהתמודד

 .משפטיייצוגבגין

בןאחראים.לאשאנחנושיובהרשחשובזהאומרתשחוהמה

חייב.לארוצה,לאמוזמן.הזו,הקרןעםלהתקשררוצהאדם

 80מתוך 24עמוד
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 13.9.2016מיוםמרכזיועד

 :שמופריאודי

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :כהורועי

 :הנואפי

 :חכםיוסף

 :הנואפי

 :חכםיוסף

 :הנואפי

 :חכםיוסף

 :נטוביץיצחק

הזהשהמבצענקודהלהוסיףצריךרקואולילחלוטיןברורזה

הלשכה.לשכירימיועדלאזההזאתההמלצהאו

הדין.לעורכיזהללשכה,לאזהלא,

בלב.דשיווקיתפלטפורמהואנחנודיןלעורכירקזה

לעמיתמציעיםאנחנומקצועית,אחריותבביטוחגםחוה,

אתההלשכה,דרךמקצועיתאחריותביטוחתעשהרוצהאתה

אחר.מישהואצלרוצה.שאתהמיאצלתעשהתלןרוצהלא

ללוותכדישלהםאדםכוחאיזהפהיתנוזה?אתמלווהמי

זה?את

האדםכוחאתלהביאהואשזוכההחברהשלהאינטרס

 .תפקידנולא.זהלשיווקשידאג

לדרךיצאנולאהתהליכית.ברמהאחרתהיאשליהבעיה

מכרזית.

בענף.החברותלכלפנההואעשה,הואאומרת?זאתמה

שלדרךלאזוהצעות.ולקבללאסוףאחרתדרךוישמכרזיש

שוםקיבלנולאאבלעלי.שמקובלתאחרתדרךאלאמכרז

לגביאינדיקציהשוםליאיןאומרתזאתהתהליך.לגבינייר

פרשה.היאלמהשפרשומהחברותאחתכל

זה.אתניהלהואאותו,תשאלאז

סקירהלקבלהיהשנכוןחושבאניאז

השאלה.זאתמכרז,לעשותצריכיםלאאנחנוהאם
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 13.9.2016מיוםמרכזיועד

 :שמופריאודי

 :הנואפי

 :שמופריאודי

 :אברהמוביץרועי

 :חכםיוסף

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :חכםיוסף

 :שמופריאודי

 :הנואפי

 :כרוזהיורם

 :הנואפי

 :שמופריאודי

 :חכםיוסף

 :הנואפי

 :חכםיוסף

 .מסודרפרוטוקוללכםאעביראני

הזה.בדברפנית?חברותלכמהאודי

 . 5%מעלשלהןהשוקשנתחהחברותלכל

התמחרות.שלהליןאיזהלעשותצריךאולי

 .יוםשלבסופוהתהליךאתלראותרוצהאני

הפרוטוקול.לתוךזהאתיכניסהוא

תפרט.אודי

עזבוכולםפנינו,אמרהואלא,

שמית.אמרתי

פנית.למישמיתתגיד

ב.עזאחדכלשלבבאיזהגםאמרהוא

לדעת?רוצהאתהעודמהיוסיאז

בפרוטוקול.כתובזה

מהחברות?אחתכלשלהפרישהסיבתאתגםישובפרוטוקול

לאההצעהכלכלי,שיקולישהסיבה?מהלןאכפתמה

מהפרשה?היאלמההסבריםלתתצריכההיאלה,מתאימה

פרשו?הםלמהלןאכפת

 .פרשוהםלמהליאכפתאיןועוד

 80מתוך 26עמוד
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 13.9.2016מיוםמרכזיועד

למה? :הנואפי

 :חכםיוסף

 :שמופריאודי

 :חכםיוסף

 :הנואפי

 :חכםיוסף

 :הנואפי

 :חכםיוסף

 :ראשפיליאור

 :חכםיוסף

אנישהיה,מהזהכאילויושםשלאשוב,בקלות,יכולאניכי

מציעיםחמישהעםומתןמשאעכשיולנהלבקלותיכול

יפרשו.שארבעהולדאוג

אחוזשלסהצעהלהםולהביא

בפניהםעמדההזאתההצעהלדוגמההאםלדעתרוצהאניאז

תיארתאתהכילהשוות?הסכימולאשהםבגללפרשווהם

אמרתתהליכית.פרישהתיארתאתהתהלי,ךכאןלנו

מאוחרתזמןובנקודתמהחברותחלקפרשוזמןשבנקודת

מהחברות.חלקפרשויותר

האםאומרתזאתזמן,הנקודתחיתהמהלדעתרוצהאני

אניואומרתפורשתשחברהאגבדרךהסתםמןומאיזה,פרשו

וכןליכלכלילאאולימשתלםלאזהאולהשוותמוכנהלא

זהזמן.נקודתבכלהרלוונטייםהמיצגיםהיוומההלאה

הכל.

רוצה?אתהמהיוסי

פרוטוקולישברורבטריבונלכזההליןכשמאשריםכללבדרן

ההחלטהקבלתקודםנשלחהניירמסודר,

מקצוע?בעלילקחתמהבשבילאז

זהההצעה,אתלבחורשהחליטההועדהשלפרוטוקוליש

וכדומה.לפנימעייניםמונח,זהמוגש,

שם?לגלותמנסהאתהמהאבל

אתהמוסבר,לאנקודתי,לאקטן,מללסמןעלהליןלןיש

נעשהההליךאםיודעלאאניהבחירה.הליןאתלאשראמור

תקין.באופן
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 13.9.2016מיוםמרכזיועד

 :הנואפי

 :חכםיוסף

 :הנואפי

 :ראשפיליאור

 :חכםיוסף

 :הנואפי

 :חכםיוסף

 :הנואפי

 :חכםיוסף

 :הנואפי

 :חכםיוסף

 :נוקיאורי

לאהתמחותו?שזומקצועייועץלוקחאתהמהבשבילאז

עליך,סומןלאאנילותגידעליוסומןלאאתהאםהבנתי.

יועץ?לקחתמהבשבילאחרתבעצמילעשותרוצהאני

מאשרים?אנחנולמהאז

לשאלות.לןעונהל,ןבידומסבאהוא

 .לושנתנולהנחיותבהתאםפעלהיועץ

יודע?אתהאין

יועצים.עלתסמוךאלאז

אגב.סומןלאאני

אותן.לרמותשבאמקצועבעללןישכאילומדבראתה

מוגשמסודרת.בצורהלעולםהיא Boardב-החלטותקבלת

היועץשלדו"ח

 .אחראייותראתהבעצמןזהאתלנהליותררוצהשאתהככל

בעצמןזהאתמנהלאתהעכשיויועץ.לקחתזהבשביל

שכאשרבעודשתעלהטענהלכלשלןהאחריותאתומגדיל

יותר.קטנהשלןהחשיפהמקצועייעוץעפ"יפועלאתה

לוקחלאאניהתהליך.אתבודקאניהמוצר,אתבודקלאאני

לאואניהתהליך.אתבודקאניהמוצר.טיבעלאחריות

התהליך.לגביבדו"חאינדיקציהשוםקיבלתי

נקודה.כלום,בזהמביניםלאאנחנומשהו.להגידרוצהאני

אנחנוכלום,בזהמביניםלאאנחנומקצועי.יועץלנויש

בגלל .ביטוחיבייעוץולאבביטוחיםלאדין,בעריכתמבינים

 80מתוך 28עמוד
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 13.9.2016מיוםמרכזיועד

ייעוץ.לנושייתןיועץלקחנואנחנווגםהלשכהראשגםזה

עלעכשיוכהןרועישאמרמהשמעתיוגםהזה,הייעוץ

ולאדברלשוםמתחייביםלאאנחנוהכלבסךהדברים'

אתראינוהזה,מהיועץסקירהשמענודבר.לשוםאחראים

הלוח.גביעלההסברים

 :מרצקיחוה

 :קינואורי

 :חכםיוסף

 :קינואורי

 :חכםיוסף

 :כהורועי

 :קינואורי

 :כהורועי

 :חכםיוסף

 :כהורועי

 .סביריםהםפניהםשעל

דבר,שוםלקחתאחדאףמחייביםולאמאשריםלאאנחנו

שלשהייעוץלנונראהשמענו,ראינו,אומריםהכלבסךאנחנו

אנחנוקריאה.סימןנקודה,העניין,בנסיבותסבירהואהיועץ

הופכיםאתםמהלזה.מעברלאהזה.לכיווןללכתמוכנים

יותראחראיהופךאנילקרבייםיותרנכנסשאניככלזה,את

וכיוצ"ב.המוצרעלשתעלהטענהלכל

אחר.משהועלליעוניםאתםאותי.מביניםלאאתם

מגדילאניבוועדותויותרבבדיקותיותרתחפואשאניככל

חשיפה.

אותי.להביןלאממשיךאתה

מוצרהדין.זהעורכילכלבשורהפהעושיםאנחנויוסי

מעולה.

הדין.עורכילציבורשירותזה

ירוויחו.וכולםבעמלותלמטההשוקכלאתימשוךזה

לתתהסכמנואנחנומגדל,מחברתמכתבמקבליםאנחנומחר

לדוגמה.,ד 11עושללהגדרההסכמנולארקפחות, 0.1

יודעאתהאותן.צריכיםלאעכשיו.גםלתתיכוליםהם

אליהם?יעבוראחדשעו"דיודעיםשהםבלי ...עשושהפניקס

 80מתוך 29עמוד
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 13.9.2016מיוםמרכזיועד

 :אברהמוביץרועי

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :אברהמוביץרועי

 :ראשפיליאור

 :הנואפי

לחמו:ישראל

 :חכםיוסף

 :אברהמוביץרועי

 :חכםיוסף

 :הנואפי

ככה.מתחילדברכלאבל

זה.אתנעשהלאבואלי.תסביררוצה?אתהמה

דין.לעורכישיווקישירותרקזה

וזהו.נצביעבואויאללה

נצביע.בואו

יותר?טובההצעהלקבלאפשרותישאוד;וישראל

זהאתאומראנימוחלטת,בזהירותמשהולןלהגידרוצהאני

הזאתההצעהאםבפרוטוקול,בזהירותשיושםבזהירות,

מאשרשהואבטוחלאבפניקסלפידותלאיילפעםעודעולה

אז.אותה

ברירתקרנותעםבלגאןשהיהלפניניתנההזאתההצעה

שללעסקיםיעשההזההעסקמהיודעיםאתםהמחדל.

עלמתנפליםהזהלדבריוצאיםשאתםברגעעצמה.הפניקס

גודלסדרבאותולפחותאוגדוליםיותרעסקיםהדלתות

תנאים.השוואתוידרשו

קרןשכלככלנכון?בלעדיות,איןפשוטים,מאודהחיים

 .להכניסרוצהשאנימהזה

פונהמחראםאומרתזאתהתנאים.אתלהפיץיכוליםאנחנו

רוצהאניתנאיםמשווהאניאומרתאחרתביטוחחברתאלינו

יכולים?אנחנונפיץשאנחנו

לוחלאאנחנוביטוח?החברותשלמודעותלוחאתהלמה,

מודעות.

 80מתוך 30עמוד
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 13.9.2016מיוםמרכזיועד

 :אברהמוביץרועי

 :הנואפי

 :אברהמוביץרועי

 :ראשפיליאור

 :חכםיוסף

 :נטוביץיצחק

לחמו:ישראל

 :ראשפיליאור

 :חכםיוסף

דובר:

 :הנואפי

 :אברהמוביץרועי

 :הנואפי

 :שמופריאודי

יותרטובההצעהישאםאבלאפי,למה

כלביןמסודרהליןשנהחציעשהשהואלןאומרהואאז

החברות.ביןעברהואהחברות.

ירצוומגדלהזאתההצעהאתיראוחודשבעוד

בה.נדוןבבעיהכשניתקל

לנואיןאםההליך.בדיקתשלהענייןאתליחוסןזה

לפנותגםיכולהביטוחחברתכלומחרהפניקסכלפיבלעדיות

ממשיכיםלאאנחנוכתבוהחברותאםשלנוהיועץאתשאלתי

יותר.

מכולן.אימייליםלישישחושבאני

טוב.גםזהחושב

לפחות.מבחינתיקריטיתהיאלאאובלעדיותישאםהשאלה

בלעדיות.אין

שלנוהתכליתמהאזבלעדיות?איןאומרתזאתמה

הפניקס?עםלהתקשרות

 .מפרסמיםשאנחנו

לזמןזהלי'בידתסעוב,דזהאיןמסוים?לזמןלאהיא

עללהמליץיכולהלאהדיןעורכילשכתהזהשבזמןמסוים

אחר?מישהו

שכן.מניחאני
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 13.9.2016מיוםמרכזיועד

זה?זמןלכמה :הנואפי

 .שנים 3 :שמופריאודי

סביר.זה :מרצקיחוה

 :חכםיוסף

 :הנואפי

 :חכםיוסף

 :הנואפי

 :חכםיוסף

 :הנואפי

 :חכםיוסף

 :הנואפי

 :חכםיוסף

הולכיםוכשאנחנובכתבניירכשאיןשקורהמהזהאגב,

הלאה.וכןאותולראותבלימשהולאשר

לנותביאזה,אתתנהלזה,אתקחבשביל,ןהצעהליישיוסי

זה.אתתעשהבואמסוגל?אתהמזה,טובהיותרהצעה

להביאמבקשלאאני

לנותביאחודשבעודהכל,אתעוצריםקח,זה.אתתעשהבוא

טובה?יותרהצעה

התהליך.אתלראותרוצהרקאני

רוציםאנחנויוצא.לאוכלוםורוצהורוצהרוצהרקאתה

שזהבתחוםשמביניםמילןאומריםדין,לעורכימוצרלהביא

עבורשעובדיםמקצועבעלישניכאןנמצאיםמצוין.מוצר

בדיקותתעשהלןבבקשהאזאותן.מספקלאוזההלשכה

ביותר.הטובהמוצראתלנוותביאבעצמן

הייתםהבלעדיותשאלתשואלהייתילאשאםלבשים

התחייבהשהלשכהיודעאחדשאףבלימשהועכשיומאשרים

שהיהמהכלאזפרטי.עסקלאמנהלי,גוףאנחנושנים. 3ל-

אכפת.לאפהלרובהתהליך.אתלהביאזהלעשותצריך

לן?יששאלותעודאיזה

השאלות.נגמרו
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 :ראשפיליאור

 :מרצקיחוה

 :ראשפיליאור

 :כהורועי

 :נטוביץיצחק

 :חכםיוסף

 :מרצקיחוה

 :כהורועי

רוזן:הילה

 :כהורועי

 :הנואפי

ממן.אחרתחושביםהםאבלאכפתלרוביוסי,אגב

הצעהעודאיןואמרושבאומקצועאנשישניפהלןישיוסי

עודרוצהאתהבמשק.מהאחרגוףלאףכזאת

אינטרסשוםלוואיןנייטרלישהואמבינינומישהווישנכון,

מעולה.מוצרשזהשאומררועיכמובתחוםומבין

אנידבר,שוםליאיןאינטרס,שוםליאיןלןאומרבדיוק.אני

היוהחברותוכלוהלוואיהחברותכלאתמכיראניההפ,ך

שהסכימהאחתחברהישכרגעהזאת.ההצעהאתנותנות

הולןמהבכלליודעתשהיאבליהצעהולתתאמיצהלהיות

בעמלות.השוקכלאתשתורידהצעהפהנתנהאליה.להיכנס

אמוניםשאנחנוהדיןלעורכישירותלתתצריכיםאנחנו

בידינו.שישביותרהטובהההצעהאתלהםלהביאעליהם,

שלישיקולזהמזהטובהיותרהצעהאקבלעכשיואניאם

לעבוראםולהחליטלהשוותיכולעו"דלעבור.כללאאולעבור

לא.או

השוואה.לוח

ככה.עובדלאזהאבל

הואאחרתמחברהיותרטובההצעהיהיהכהןמשהמחראם

 .לעבוריכול

שליללכת.הבחירהמחויבלאאנילשם.ללכתיכולאני

אחרות.לחברותללכתהזוההצעהעםאפשר

נכון.

אתהממליצה.שהלשכהמקצועיתאחריותביטוחכמוזה

רוצהלאאתאםבמגדל,שניםעשרלנוהיהשם,תעשהרוצה,
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תעשיבמנורה,תעשיבפניקס,תעשיבאיילון,תעשימגדל-

הסיפור.כלזהרוצה,שאתאיפה

 :כהורועי

 :מרצקיחוה

 :כהורועי

 :חכםיוסף

 :שמופריאודי

 :ראשפיליאור

 :חכםיוסף

לחברהאושלולסוכןיגיעעו"דכלעכשיו,יקרהמהתבינו

בלימוכנההזאתההצעהאתליישתשמע-לויגידשלו,

לאהדין,עורכיללשכתשנתנוהצעהזוכלום,בליהתמקחות

נותןאתה , 1.7ו- Oליישכלום,לאומתןמשאאיתםניהלתי

תראוזהו,עובר.לא,לינותןכן,לןאומרהואטוב?יותרלי

שזה,בכלללפניעודלהםנתנודין.לעורכינתנושירותאיזה

בכלל.ומתןהמשאאתלנהלצריכיםלאהם

דין.לעורכישירותנותניםאנחנושאמרתי,מהזה

 .לינותניםמהזהבאהואכיומתןמשאלנהלצריךלאהוא

שוםפהאיןבואו,אזאצלו.נשאראניטוביותרלישנותןמי

עורכיאלף 70 ,שלנודיןלעורכיבשורהפהישבאמת ,דבר

אניביותר.הטובהההצעהאתלהםמביאיםשאנחנודין,

זהועלדין,לעורכישירותנעשהבואואומרדברשלבסופו

אףאח.דלאףרווחפהאיןשעה.כמעטפהמבזבזיםאנחנו

התמחרותפהחיתהאח.דאףשלביקרםרוצהלאפהאחד

ביותר.הטובהההצעהאתהביאותהלי,ךפההיהמסודרת,

תנאיםעודיש

תראושאתםמסודרהלשכהלביןהפניקסביןהסכםיהיה

בבריאות.כמואותו,תתקנואתםאותו,תאשרואתםאותו,

הבריאות?שלבהסכםהושקעאנרגיותהרבהכמהיודעאתה

קרה.זהבסוףחזור,טיוטותהלו,ךטיוטות

בפנינו?פתוחההאופציהזמןכמה

אתנקראאזלאישור.ההסכםאתמביאיםהכיבלאואז

להסכםלהתקדםאפשרעכשיו?להצביעישמהאזההסכם.

מסודר.דו"חגםנקבלההסכםועד
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רוזן:הילה

 :כהורועי

 :בוסקילהדנית

 :כהורועי

 :הנואפי

רוזן:הילה

 :הנואפי

 :חכםיוסף

 :הנואפי

 :שמופריאודי

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

הכתובהההצעהעםאפשרלאישורההסכםאתשמביאיםעד

ישהאםבכתבתשובהלקבלהאחרות,לחברותלפנותהזו

הצעה

 .ניירשיביאתבקשאזניירשיביאמפההיאההמלצהאם

פרשו.הםזהובגללזהאתעשהכבראז

נייר?שיהיהל,ןשמפריעמהכלזהנייר.שיביאממנותבקש

סופית.הצעהזולןאומרהואסופית.הצעהזואבל

בכתב.לפנותאליהלהגיעשהתחלנוהסופיתהתוצאהעם

לפנות?למי

עלדו"חיביאההסכםעםיחדהבאהלישיבהאפי,פשוטהכי

זה.אתנאשרואנחנוהתהליך

הסכם?כברישאודי

ההסכם.אתלבנותנתחיליאושרשזהברגע

חוה?ההצעהמהאזהעקרונות.אתשמאשריםברגע

היועציםשהציעובמתווהללכתמציעה,שאניההחלטההצעת

לחבריה,הדיןעורכילשכתשלכשירותהמקצועיים,

הנ"ל.להצעהבלבדשיווקיתפלטפורמהמהווהכשהלשכה

רקאנחנוטיבו,ועלהמוצרעלאחריותשוםלנוואין

וישפנסיהתהיהאחדשלכלא'הדיןעורכילציבורממליצים

הלשכהשלהמקצועייםהיועציםשלדעתםחוותפישעלמוצר

לכםטובזהאםותראו,תבדקובשוק.הטובהמוצרהוא
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תצטרפו.אללכםטובלאאםתצטרפו.

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

עורכילציבורההודעהאתינסחהלשכהשלהמשפטיוהיועץ

הדין.עורכילציבורההודעהשלהניסוחעליעבורהואהדין.

נגד?מי . 6בעד?מיבהצבעה.משתתףלאשאניתרשמיאירית

 . 5נמנע?מי

תודה.המון .לכםמודהאני

הצבעה

 6בעד-

 sנמנע-
 1השתתף-לא

החלטה

שלכשירותהמקצועיים,היועציםשהציעובמתווהללכתהוחלטחבריםשלברוב

כמו .להצעהבלבדשיווקיתפלטפורמהמהווהכשהלשכה ,לחבריההדיןעורכילשכת

 .הדיןעורכילציבורההודעהאתינסחהלשכהשלהמשפטיהיועץכיהוחלטכן

האשראיוכרטיסילצרכנותחברהמכרזו

 :נוהאפי

 :ראשפיליאור

 :נוהאפי

וכרטיסילצרכנותהחברהשלהמכרז . 27לנושאעוברים

פורסם.המכרזלמכרז,יצאנואנחנולהזכירכם,האשראי.

צרכנות,למועדוןשלנוהמכרזואילנית.דודאתנופהנמצאים

מייעםההתקשרותאתביטלנובשעתואנחנולהזכירכם

 .איתםמשפטיהליןוישזהאתשירשנוקנטינה,

זה?אתהעליתכבראםהמשפטיההליךעםהסטטוסמהנכון,

מהם,יהסברייתןהואזה.אתמנהלהואדו,דאתתשאל

הדבריםמצבמהבבקשהעדכוןשתתנורוצהואניהסטטוס.

ישראכרטלחברתאיהוצשאוריההודעהכולללהיום,נכון

הצפויים.הזמניםלוחותומה
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 :אברהמוביץרועי

 :נוהאפי

 :אברהמוביץרועי

 :נוהאפי

 :אברהמוביץרועי

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :אברהמוביץרועי

 :נוהאפי

 :אשכנזיאילנית

 :נוהאפי

 :אשכנזיאילנית

 :וינברגשלומי

האלההדבריםכלאושרזהשאלה.לשאולאפשראםרקאפי,

שלנו?החברהשלבדירקטוריון

דברים?איזה

עליו.מדברשאתהמהכלהחדש,ההסכםכל

אשראיכרטיסימועדוןעושיםאנחנו .קשורלאזהלא,

ממברס.במקום

לצרכנות.החברהשלהדירקטוריוןיו"ראני

עושיםלאאנחנובסדר,זהאתתעשהלצרכנותכשהחברהאז

הלשכה.דרךאלאלצרכנותהחברהדרךעכשיוזהאת

ישראכרט.עםקודםשתיתהההתקשרותכמוזה

לצרכנות?החברהאתהקמנומהבשבילאז

ודירותותיירותחשמלירידישלערןהצעותשתביאוכדי

אתתציגיבבקשהאילניתזהאתעושיםועכשיווכאלה.

עצמן.

המכרז.מסמכיאתערכתיאניאילנית,אנימאו,דנעים

השכלתן?מהתפקיד,ןמה

רקעושה ,במכרזיםמתמחהאני ,שנה 20דיןעורכתאני

מהזהלמכרזים,רקדוקטורט,בהליכישניתוארמכרזים,

שלבענייניםשניםכמהכברהלשכהאתמלווהעושה.שאני

מכרזים.

משלן?משרדלןיש
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משלי.משרדלייש :אשכנזיאילנית

פרסמנואפריל,בחודשלמכרזיצאנואנחנוהמכרז,לעניין

כללפיבעיתוןהתפרסםדבר,לכלפומבימכרזמכרז,

המכרזאתקנוהלשכה.שלבאתרבלשכהנמצאהכללים,

קארדלאומיויזה,בשוק,הגדולותהחברותשלושת

להשתתף.אמורותפניועלשלכאורהוישראכרט,

נשאלנוהבהרות.שלהליכיםהיובערןשבועלפניעדמאפריל

אתכםאעבוראניהמכרז.בתוךהתנאיםלגבישאלותהרבה

 .מדבריםאנחנומהעלשתבינופשוטקצר'ממשרקבבריף

למועדוןגםשישמשואשראיכרטיסילהנפקתהואהמכרז

המידהאמות .מכיריםשכולנוכמוחבר'שלבמתכונתצרכנות

מידהאמותגםהןהזוכהאתלבחורעליהןמתבססיםשאנחנו

יותרהלשכה.מבחינתלנושחשובממהפחותשזהמחיר,של

עורכילציבורשיתנווהשירותהאיכותמבחינותזהחשוב

הדין.

עורכיזהאשראיכרטיסלושינפיקורשאילהיותשזכאימי

הזוג.ובניהזוגובנותהדין

חשוביםשהנושאיםכמהעלרקאתכםאעבוראניבעקרון

יתנו'הםשירותאיזההיהלנושאכפתמההאיכותמבחינת,

מי .יימדדוהםזהלפיוחדשני'טכנולוגייהיהשהשירות

שלהמכרזיםועדתשמקצועיצוותיהיהזהזהאתשיבחן

יצטרכוהםבמצגתשיבחןצוותיהיההואתמנה.הלשכה

דיסקעלתהיהשהיאמקצועיתהצעהעלנוסףמצגתלהציג

האיכותמבחינתיקבלושהםהסופיוהציוןובמדיה,קיאון

 .שלהםלזכייהפרמטריהווה

בנויהכספיתשהצעהכספית,הצעהנותניםגםהםמזהחוץ

שלנוההכנסותעיקרשזההעיקרי'הראש .ראשיםמכמה

שחברתהחודשיהעסקימהמחזוראחוזזהכלשכה,

המספרים'אתלהגידיודעתלאאניעכשיותנהל.הכרטיסים

לגביהיוםמשלמתישראכרטכמהיודעיםשפהמניחהאני

יעלושהמספריםתחרותשזהבגללצופיםואנחנוהמחזור

האחוזים.מבחינת

חודשישיווקמענקגםלנומשלמיםהםהחודשימהאחוזחוץ

שנים 3ל-פעמיחדשיווקמענקועודפיקססכוםשזה
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ועלשנה.כלישלמושגםקד"מעלויותוגםשנהכלהראשונות

אומרתזאתהתחרות,תתנהלגםהאלוהראשים 4שלהבסיס

 .מחירוגםאיכותגםזה

מיליון,חצישלמכרזערבותלוקחיםאנחנוהלשכהמבחינת

זאתההסכם,שלהתקופהלכלביצועערבותלהצעה.רקשזה

בהתחייבויותיעמדושהםאומרת

 :נטוביץיצחק

 :אשכנזיאילנית

 :ראשפיליאור

 :אשכנזיאילנית

 :נטוביץיצחק

ההסכם?תקופתמה

 .שנים 3כלתתחדשוהיאשנים 5ל-היאההסכםתקופת

יכולושהלקוחשנים 3שללתקופהיהיהמועדוןהכרטיס

זהלהגידחשובשרציתי,מהרקשנים. 3כלאותולחדש

שזהמיליון, 2שלסךעלתהיההזוכהשיגישהביצועערבות

שמשלםהחודשיהמחזורהחודשית,העמלהאומינוספלוס

תמלאלאהחברהשאנחנו,מצביצאיהיהשלאכדיבשנה,לנו

מבחינתלנו,שחשובמהמבחינתשלהההתחייבויותאת

שאלות?לעמיתים.וההטבותההנחות

הסטטוס?מה

הליןשעבר,בשבועהבהרותפורסמואמרתיאוקי,הסטטוס,

הרבהבקשות,הרבהעםהבהרות 100ארו,ןמאודמאוד

ב-ההצעותאתלהגישאמוריםלא.חלקנענינו,חלקשאלות.

אתתנהלהמכרזיםועדתשתמנההבדיקהועדת . 10.0

המועדוןשלהבשרלגביהמצגת,לגביאיכותיתהבדיקה

הזוכה.עלותכריזהמכרזיםועדתתתכנסואזלנושמציעים

מהמוע.דחודשים 3תוךבפעילותלהתחילמתחייבהספק

לכלאתכםאכנסלאאניהתחייבויות.המוןשםלוישעכשיו

הואקד"מ,הליכילנהלמחויבהואאבלשלו'ההתחייבויות

בתוךלדחוףמחויבוהואטלפונימוקדלושיהיהמחויב

לנווישדבריםלהרבהמחויבהוא .וכוליהלשכהשלכנסים

 .לשמוראוימועדוןשיהיהיצליח,שזהאינטרסמבחינתנו

הרבהכןכלאחרייהיה,פתאוםשהפעםיודעיםאנחנואין
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לשמוראוימועדוןשאיןשנים

 :אשכנזיאילנית

 :נטוביץיצחק

 :נוהאפי

 :ראשפיליאור

 :אשכנזיאילנית

 :יצחקדוד

 :נוהאפי

 :נטוביץיצחק

 :נוהאפי

אסביר.אני

זהאםלהשוותיודעיםאנחנומימולבעצם?מתחייביםמהכי

טוב?לאשזהמרגישיםשאנחנושעדאוטובלאאוטוב

 .עצמוהמועדון

 .שוניםדבריםשניזה

המכרז?אתרכשואותםשעזבנואלה

ישראכרט.כן.

קנטינה.עלמיידיברהוא

לזהישמועדוןבצרכנותדברים.שניביןלהבחיןצריךאתה

אשראי,בכרטיסמשתמשאתהאח,דמרכיבמרכיבים.כמה

שזהממברס,היהזהאזמתקשראתהחברהאיזהעם

ולויזהקארדללאומיפנושהםמכרזישועכשיוישראכרט,

ולישראכרט

האשראי?כרטיסרק

מועדון.גםמפעילאתהקשרבליהאשראי.כרטיסזה

יהיהזהחבר,כמוזהאשראי,כרטיסרקלאזההמועדון

שנחשובדברכלמשרדיתיירות,ציודחשמל,מכשירידירות,

המכרזכרגעאזאחרים.דבריםזההדיןעורכיאתשמעניין

לןישהיוםנעבו,דאשראיחברתאיזהעםזהעליושמדברים

שללוגועםזה?אתראיתאתהממברס?שלאשראיכרטיס

בכרטיסיםמהרכישותמסויםאחוזלנומפרישיםוהםהלשכה

להיותאמוריםנכבדיםסכומיםשזהלכםלהגידיכולואני

מפעילאותועםמשפטיתמחלוקתישכרגעאבןלפחות.

והכספיםאיתוההתקשרותאתביטלנושאנחנוקודם,
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זוכיםאנחנוואםיסתיים.המשפטישהסכסוךעדמוחזקים

הסכםקיבלהואכיהאלה,הכספיםכלאתנקבלאנחנואז

בעצםבליהזהמהמועדוןהנהנהלהיותהופךבעצםשהוא

אבלההתקשרות.אתאיתוביטלנוולכןדבר'שוםלנולתת

זהמשפט.בביתהכרעהשתהיהעדמוחזקיםכרגעהכספים

בצ.דעומדוזהמצטבר

 :ראשפיליאור

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :נטוביץיצחק

 :אשכנזיאילנית

 :נוהאפי

 :אשכנזיאילנית

 :מרצקיחוה

אותנו?תובעיםישראכרטגם

לא.

שבמידה , 27נושאשהואהתראהמכתבלןהוציאוישראכרט

אותנו.יתבעושהםלהניחסביריזכולאוהם

אתראיתםאתםאורי,להםשכותבתשובה,מכתבקיבלוהם

חושב.אניעצמובעדמדברהמכתבהמכתב.

אנחנואםכימובנה?והיפוכודברבעצםמשהולאזההכרטיס

אוהטבות.לנונותניםפחותהםכאילואזזהמתוןלוקחים

בשוק?שישמהעלעולהההטבהדברשלשבסיכומו

הכרטיסמבחינתרבותלאהחברותהרילהסביר.יכולהאני

שאתההשוקנתחאותםמענייןהםתביא.אתההטבותכמה

כלאתלהםשתביארוציםהםלהם.תביא

שיותר.כמהאשראיבכרטיסשתשתמשרוציםהם

לןשנותןעסקבביתזהאםביןעושה,שאתהעסקהשכל

הכרטיסאתתגהץשאתהשלא,עסקבביתזהאםוביןהטבה

שלו.העמלהאתמזהגוזרהואכירוצה,שהואמהזהשלו.

דלקמילאתנגידמאתנו.לאזהגוזרשהואמהתקשיב,

אזישראכרט,שלבכרטיסהנחהשוםבליבדלקושילמת

אתהכןאחרהדלק.מחברתקטנהעמלהמקבלתישראכרט
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הנחהישאםלשאלהקשרבליבסופר.קונהלסופרהולן

לא.אודיןלעורכי

 :נוהאפי

 :נטוביציצחק

 :מרצקיחוה

 :אשכנזיאילנית

 :נוהאפי

 :פרסיאלאורי

 :נוהאפי

 :אשכנזיאילנית

 :נטוביציצחק

לןלהביאהנוסף,הערךאתלןלתתאמורהצרכנותמועדון

לא , office depotב-משרדיציודקוניםשהולכיםדיןעורכי

רגילה.להנחהמעבר Xהנחהיקבלו , home centerב-יודע,

עםלהיטיבזהמבחינתי,בסדרשזהבעצם,הזההכרטיסאז

הלשכה.

נכון.

 .גםהדיןעורכיועם

עסקבבתיהנחותיקבלהזההכרטיסעםשמשתמשהדיןעורן

צרכנות.בהסכםאתנושמתקשרים

הכרטיס.במסגרתגם

בסינמהסרטלהזמיןהולןאתהשהיוםכמוזהמשולב.זה

שלאקספרס,אמריקןשלכרטיסגםלמשלישליאזסיטי.

מזמיןאתהשאםמבצעלהםוישישראכרטושלויזה

תמידאזחינם.אחדועודאחדמקבלאתהאקספרסבאמריקן

באמריקןמזמיןאניסיטיבסינמהלסרטהולןכשאני

עקרון.אותומבצע.זהלהםישכיאקספרס

הכנסנוההסכםבתוךאנחנומזאת,ויתרהעקרון,נכון.אותו

אתנקבלאנחנושלפחותלנומתחייביםשומרים,שהםלהם

כדוגמתגדולים,מועדוניםשלברמהשאפשרכמהההטבות

שאםאומרתזאתערבות.גםלנויששהפעםתשכחואלחבר.

לממשגםתוכלאתהשלהםבהתחייבויותיעמדולאהם

אותה.

המקצוע?אישהאלה,הדבריםאחריעוקבאצלנוומי
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 :אשכנזיאילנית

 :נוהאפי

 :נטוביץיצחק

 :נוהאפי

 :נטוביץיצחק

 :אשכנזיאילנית

 :כהורועי

 :מרצקיחוה

 :אשכנזיאילנית

ההסכםשלהמימוששלמהבחינהראשוןדבריהיהזהאז

ייחתםשההסכםלאחרכןאחרהמכרזים.בשלבעדייןאנחנו

כיויפקח,זהאתלנהלשיעזורמישהואיזהשצריךמניחהאני

צריךהואההסכםלפילן.לדווחצריךהואלבחון.צריךאתה

מעקביהיהשזהושנתי.חודשיותלתחודשידיווחלןלהעביר

גייסלשלום,סעלואומרשאתהתלושהסכםאיזשהולאזה

לא.ממשהדין.ערוכיכלאת

זההאיכותייםהתנאיםאתלהציגצריכיםשהםהתנאיםאחד

 .חברדמייהיהשלאברור

אלף 45אוכרטיסים,אלף 40איזהבערןישלעכשיונכון

כאילוישראכרט,עםהלשכהלוגואתשנושאיםכרטיסים

שישמשוםכרגע,דברשוםמזהמקבליםלאאנחנוממברס.

למכרז'יוצאיםאנחנומפעיל.אותועםמשפטיתמחלוקת

הדין.עורכילשכתלהרוויחקצתסוףסוףנתחילאולי

 .מסכיםאניזה

טובהריביתגםהיאשמשלמיםוהריביתגם,היאהשאלה

האשראי?בכרטיס

ריבית?איזה

 .אשראיתנאיאשראי'כרטיסזההרי

 .יגישושהםהאיכותיתמההצעהיהיהחלקזההאשראיתנאי

לשניים.מתחלקתשלהםהאיכותיתההצעה

לדרוש.מהיודעתאתמכרזים,שנה 20עושהאת

מההסכםגרועיותריהיהלאזהאמרה,היאמהושמעת

הקודם.

תלווה.שגםמקצועיתועדהיש
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 :וינברגשלומי

 :כהורועי

 :אשכנזיאילנית

 :נוהאפי

 :אשכנזיאילנית

 :נוהאפי

 :כהורועי

 :אשכנזיאילנית

 :כהורועי

 :נוהאפי

 :כהורועי

טוב.יותרהרבהיהיהזהגרוע,יותריהיהלארקלא

מתחייביםגםהדיןעורכילשכתמבחינתמבחינתנואנחנו

שלנו?בהתחייבותשלנוהצדמהלמשהו?

זוזה.אתולדחוףפעולהלשיתוףמתחייביםאנחנו

 .שלנוההתחייבות

ענייןלןישבכרטיס.מהשימושמסויםאחוזלקבלאמוראתה

בזה.

עללענותחודשים 4לנולקחזהבגללזהירים,מאודאנחנו

 , 0.02%לקבלאמוראתהנגידיותר,בכרטיסשישתמשוככל

יותרתמלוגיםתקבלאתהיותרבכרטיסשישתמשוככלאז

יצליח.הזהשהכרטיסענייןלןישגבוהים.

הזה?חברתמולשלנוהחובותמהטוב,יותרזהאתאנסחאני

כללבדרןכי

המועדוןשלהשמותכלפעולה.לשיתוףמתחייביםאנחנואין.

הואשלנו'הןההטבותכלשלנו'הואהמאגרכלשלנו'הוא

זהשלנו.הןבושהזכויותאינטרנטאתרלנולהקיםמתחייב

מתחייבתולאכמעטוהלשכהמוגןמאודסגור,מאודמאוד

הכל.זהפלטפורמה,ולתתפעולהלשיתוףאלאלכלום

הםגם,מתחייביםהםהאשראי,כרטיסיחברתמבחינתרגע,

זהאחרישהםואחריםכאלהמועדוניםמיניכליוצריםהרי

הפרשויהיהבמידהישוו

מערבב?אתהלמהצרכנות.מועדוןמקיםקשרבליאתה

 fly footה-אתהקימופתאוםמועדון.עלמדברלאאנילא,
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הרבהלטיסות.נקודותבזהשמשתמשיםלאנשיםשנתןהזה

שואלאניהזאת.להטבהועברוהזהאתלקחודיןעורכי

כלפינותנתחברהשאותההטבהישבבוקרמחרהאםשאלה

בזהמתחייביםהםהאםלזה,לרופאים,אנשים,שלאחרסוג

והעסקמאחורהנישארלאשאנחנוהזאת?להטבהלהשתוות

קדימה.ילך

 :אשכנזיאילנית

 :כהורועי

 :אשכנזיאילנית

 :כהורועי

 :נוהאפי

 :כהורועי

 :אשכנזיאילנית

 :כהורועי

 :נוהאפי

 :אשכנזיאילנית

כתבנוכיהספציפית.הזאתבנקודהמומחהעםהתייעצנו

 .-מיפחתלאשזהמתחייבהואלהשוות.מתחייבשהואסעיף

תמי.דליתשווהלולהגידיכולהלאאניאבל

זה.אתישאז

פחותזהלאח,דאחדיהיהזהשרצינוכמולגמרילאזהאבל

המועדוניםשל levelה-שלברמהאותנושומרזהעדייןאבל

הכי

אשראי'כרטיסחברתעםסגרנואנחנומחרשלאאפי?הבנת

התנאים.אתשיפרוואחרים,כאלהגורמיםבבוקרמחרבאו

 .במכרזעכשיושישפרו

שיהיהלדרושזהאחרייהיהאפשראומראניאזלא,

אחורה.תישארלאשאתהכדיהשוואה,

 .דינמיהואהזההמועדון

 .דינמייהיהשזה

יהיה?אפשר

לחדשאמוריםהזמןכלהם .דינמיהזמןכלהואהזההמועדון

הטבות.להביאצריכיםהםהזמןוכללנו
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מצוין. :נוהאפי

 :אשכנזיאילנית

 :נוהאפי

 :אשכנזיאילנית

 :נוהאפי

 :אשכנזיאילנית

 :נוהאפי

 . for goodסוגריםאנחנושעכשיומשהולאזהחייב.זה

מהו?הזמניםלוחאז

הצעות.יגישו 10.10

פהנמצאתאתאוקטוברסוףשעדלצפותאפשראומרתזאת

המלצות?כברויששוב

החלטה.ותהיההמצגותאתתעשההבדיקהשועדתנקווהבוא

נוכלאנחנושבנובמברמניחהאניאבלקשהאוקטוברקצת

זוכה.עלולהכריזלהתכנס

רקהחלטה,לקבלצורןכרגעלנואיןחברים?שאלותטוב.

העדכון.עלתודהאזעדכון.לנונתת

הישיבה)אתעוזבתאשכנזי(אילנית

 :ראשפיליאור

 :נוהאפי

 :ראשפיליאור

 :נוהאפי

כלליבאופןמדיניותלנוישהאםכללי.באופןהערהישלי

שלבמכרזיםמלהשתתףמנועאיתומסוכסכתשהלשכהשמי

הלשכה?

אםמבחינתימשהו'לןאגידאני .סכסוךאיזהתלוייודע.לא

נעבודאזטובההכיההצעהאתותתןישראכרטחברתתבוא

לא?למהאיתה.

במקום,לאזההמכתבעלתסתכלאםבמקום.לאזהאבלכן,

הזאת.הזכותעלשומרתגםאני

זוכה.היאכיזכות,עלתשמורלאתזכההיאשאםמניחאני

לה.ענינואנחנואזתזכהלאהיאואם
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 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :ראשפיליאור

 :הנואפי

חכמה.נוראתשובההאמת

בשנימקללהחזיקאפשראיאורי.להשענהמהזהאבל

אתםואזמפסידיםאתםבמכרז,משתתפיםאתםקצוות.

אומר?אתהמהדו,דהלין?אתנוולנהללפתוחתבקשו

להשתתףאפשרשאייודעאני .במכרזלהשתתףאפשראיולכן

סכסוך.לןישאםבמכרזים

אומר?אתהמהדוד

שאלהשאלתכיהסיטואציהאתרגעאסביראניסכסוך.אין :יצחקדוד

ישהרישאנחנוזוכרים,אתםאםשקרה,מהבמקום.שהיא

ארנוןמולההסכםשבוטלקנטינה,מיימולההליךכלאתלנו

פזארנוןעםהתקשרההלשכהשםשונה,היההמנגנוןושםפז

הלשכהביןישירקשרהיהלאישראכרט,עםהתקשרשהוא

 .ישראכרטלבין

שקיבלגישורהסכםוהיהפזארנוןעםההסכםשבוטללאחר

לביןהלשכהביןהסכמים'שנינחתמודיןפסקשלתוקף

מפורסםהסכםאותוקנטינה.מיילביןהלשכהוביןישראכרט

הסיבותמכלקנטינה,מייכלפישלוהביטולעלשהודענו

אצל 2017למרץמשפטקדםנקבעלשאלת,ןאגב,שפירטנו.

הודעההגשנושם.קורהלאדברשוםגונן.אגמוןהשופטת

דברשוםבינתייםשםההליכיםהגנה.כתבהגישושלישי,לצד

מתקדם.לא

למעשההמכתב,אתוראיתםהמכרזכשפורסםזהשקרהומה

מייעםמההסכםלהבדילישראכרט,עםההסכםהסכם.יש

אתהעבירועדייןהםביטול,הודעתלהםנשלחהלאקנטינה,

 .הקפיאועםקנטינהמיישלהחלקואתהלשכהשלהחלק

מסמכיאתרכשוהםהמכרזכשפורסםזהשקרהמהאזאבל

המכתבאתשלחוובמקבילהבהרהשאלותושלחוהמכרז

עודלנוישרגע,שאומראותו,ראיתםשאתםמניחשאני

הסכם.

שלבמכרזלהשתתףיכוללאאתהאפשר,איבאמתעכשיו
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אתדוחףשאתהברורפה,התנאיםמהיודעשאתהמועדון

שלהמועדוןשיהיהלמעשההמועדוןוזההזההמועדון

להיוםנכוןכיאותו,תפעיללצרכנותהחברהאםביןהלשכה,

הזההסיבובאתנוסף.מפעילעםהלשכהשלהתקשרותאין

הלשכה.עלפעמיםמספיקעשוכבר

 :הנואפי

 :יצחקדוד

 :הנואפי

 :יצחקדוד

 :חכםיוסף

 :יצחקדוד

 :הנואפי

הצרכנות.אתתפעילשהיאלצרכנות,חברההקמנוזהבשביל

זה.אתשתפעילזאתשהיא

חיצוני.מישהורוצהלאאני

ובמכתבאשראי.חברתעםרקהיאעםההתקשרותכן,

עובדלאשזהמשמעיתחדלהםהבהרנושלחשאוריתשובה

כדיהזכויותעללשמוריכוליםלאאתםאומרתזאתככה,

וויזהנניחשנקראההסכםסליחה,ותגידותבואוכןשאחר

ההסכםאתסותרהואשנכרתההסכםבמכרז,זוכיםכאל

עלשומריםאנחנוולכןההסכםשלהפרהכאןויששלנו

 .טענתנו

לקבלמוכניםלאשאנחנובמפורשלהםמבהירשנשלחהמכתב

הזההמועדוןאתלדחוףושבכוונתנוהזאתהסיטואציהאת

השניהמועדוןשלהגורליהיהמההשאלהמוביל.כמועדון

עםההסכםאתמבטליםאנחנושאומרמכתבנשלחלאאנחנו

הלשכה.כוונתמהמבהירדישנשלחהמכתבאבלישראכרט,

ענו.לאהם

בבעיה.הםמשפטיתזהאתיתקפולאהםאם

בקשההגישולאהםעכשיו.עדזהאתעשולאגםהםבדיוק.

אתגםמכיריםשהםהזהלקוניהדימהמכתבחוץמניעה,לצו

שהיההמכרזהמשפטי,המצב

ועדשלאישורללאההוא,ההסכםנחתםאיןגםיודעיםהם

 .מכרזללאמרכזי'
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 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :ראשפיליאור

 :יצחקדוד

 :אברהמוביץרועי

 :הנואפי

 :יצחקדוד

 :הנואפי

 :ראשפיליאור

 :הנואפי

הסתייגות.מכתבועםסליחה'

אתםרבותיי,ישראכרט,במפורשלהםכתבוהמחוזותוראשי

משפט,בביתזהאתלפתוחרוציםבואו,הצבי.קרןעלשמים

מכתבלהםכתבאוריתשובה.מכתבראיתילאאנינפתח.

לו.ענושהםראיתילאחודש,לפני

ישראכרט.עםההתקשרותאתמבטליםאנחנו

אנחנוכיהזה,בהיבטזהיריםמאודהיינול,ןלהגידרוצהאני

ישראכרט .מישראכרטכסףמקבלתהלשכההיוםעדלמעשה

רצופהסליקהישהאלה,בכרטיסיםשימושלעשותממשיכה

הזמן.כל

בשנה.שקלמיליארד 2ה-אזורשלמשמעותית,סליקהגםזה

לפיקנטינה,למייהולכיםמהכספים 50%ש-הצרהכן,

עדבצדמוחזקיםהאלההכספיםוכרגעההוא,ההסכם

ראשונהישיבהרואהשאניוכמוהמשפטי.ההליךשיוכרע

יבואפתאוםזוכיםאנחנואםהקדנציהבסוף 2017במרץ

יפה.סכום

היוםשהםמהטעםדווקאמלבטלנזהרנוגםבכוונהאנחנו

כדיהכליםאתרוצהתמידואתההלשכה.כלפימחויבים

פהמדובריודע,אתהאזטענות,להםיהיוכ,ןאחרשתוכל

כסף.מעטבלא

סיבה.איןלהשתתף,מהםלמנוערוציםלאאנחנוליאור,

איתם?להמשיךלאפשוטלמהאחרת.חיתהשליהשאלה

הכיההצעהאתלתתשצריכיםהיחסיהיתרוןאתישלהם

להם.שישכרטיסיםאלף 40ה-כלאתלהפסידלאכדיטובה
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 :ראשפיליאור

 :הנואפי

 :ראשפיליאור

 :נטוביץיצחק

 :ראשפיליאור

 :יצחקדוד

 :הנואפי

 :יצחקדוד

 :ראשפיליאור

 :יצחקדוד

 :ראשפיליאור

 :יצחקדוד

שואל.אניאז

טובה.הכיההצעהאתשיתנו

נבואטובה,הכיההצעהמהנשמעלאשאנחנולמהאז

הזאתההצעהאתקחואליהם,

וכןהזדמנותלהםלתתזה,אתלעשותצריכההמכרזיםועדת

משפטיהליןלמנוע

התמחרות?יש

כן.

לנואיןלא?למהאותו.ניקחטובההכיההצעהאתשייתןמי

 .ישראכרטנגדענייןשום

אתישלישראכרטזה,עלחושבשאתהכדאיותמבחינתאגב,

ההצעהאתולהציעהזהבמכרזלזכותביותרהגדולהאינטרס

הנפקתשלהמנגנוןכלאתלהםישכברכיביותר,הטובה

איןעוב,דלאהמועדוןשלמעשהלמרותהיוםואגב,כרטיסים.

דיןלעורכימתקשריםוהיוםהמועדון,אתשמתפעלאחדאף

הכרטיסשלתוקףפגאםהכרטיס.אתלהםומחדשים

הלוגו?עם

כן.הלוגו,עם

 .איתםלאכברשאנחנו

בזמניםכסף.מעטלאזהמבחינתםכיל,ןמחדשיםכן,

בשנה.שקלמיליארד 2.5זהעבדשהמועדוןהטובים
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דודהלאה.נתקדםההבהרות?נגמרולהתקדם?אפשררבותיי, :נוהאפי

תודה.

עו"דפנייתו

 :נוהאפי

 :וקסלרגלעד

 :נוהאפי

 :וקסלרגלעד

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

פנוהםסיטון.ד 11עופניית . 10מספרנושאדחופים,דברים

ב-דיוןישכיהתשובהאתלקבללהםשדחוףואמרואלינו

בפניכם.שנמצאמזכרכאןלנוכתבגלעד . 31.10

טרחה.שכרועדתשלהדעתחוותזההעיקר

ה?אנדראשלהמכתבאיפה

זהטרחהשכרועדתמטעםהדעתחוותכותבאגב,דרךאפי'

וקס.דני

הופיעהקודמת,בישיבהעלההזההנושאלהזכירכם,רבותיי,

שלדעתהלחוותזהאתלהעבירהחלטנוסיטון.ד 11עוכאן

היאעמדתה.אתהוציאהטרחהשכרועדתטרחה.שכרועדת

שכרועדתשלהעמדהאתראיתםאתםבפניכם.פהנמצאת

טרחה?

להלין.להצטרףמקוםשאיןסבוריםהם

אתלכםאקריאאניטרחה.שכרועדתשלארוכהחוותפהיש

אינהטרחהשכרועדתלסיכום,טרחה.שכרועדתהמלצת

כידידלערעורהלשכהלהצטרפותבקשההגשתעלממליצה

הצדדיםשביןלמחלוקתבעיקרנוגעהדיןפסקמשפט.בית

להמשיךנאלץעו"דלפיהבדין,קיימתבעיהשמציףלמרות

בלימשפטביתהחלטתמכוחמשפטייםשירותיםלתת

ד 11לעומהבמידתהדברדומההטרחה.לשכרהתייחסל

תוצאותלפיקבעייהטרחהשכרכילקוחועםהמסכם

בתביעה.יזכהלאלקוחואםבהפסדלשאתועלולהתביעה

נכבד,טרחהשכרבסכוםזכתההמערערתזה,במקרהלהבדיל
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מספק.לאלטעמהכיאם

היטבומנומקערוךהדיןפסקכייצויןהערעורתוצאותלגבי

הדיןעורכילרעתלהשפיעהעלולדופןיוצאכןכלולא

בנושאכיאותנערכיםהדיןעורכיכאשראחרים,במקרים

המרכזיהועדלרשותעומדתטרחהשכרועדתטרחה.שכר

נוספות.בשאלות

להודיעצריךעכשיולהלין.להצטרףממליציםלאהםבקיצור

אנחנוהאםבאוקטובר,קבועשהדיוןסיטון,למשרד

המלצתאתמקבליםשאנחנואומשפטביתכידידמצטרפים

בבקשה.חוה,החלטה.לקבלדחוףזהלכןטרחה.שכרועדת

 :מרצקיחוה

 :נטוכיץיצחק

 :מרצקיחוה

 :כרוזהיורם

 :מרצקיחוה

 :כרוזהיורם

 :מרצקיחוה

 :כרוזהיורם

לזהבכפוףלהצטרף,ולאההמלצהאתלקבלמציעהאני

זהבמקרהלהבדילאומרתזאתנכב.דהמילהאתשנוריד

אםלהגידרוצהלאאניטרחה,שכרבסכוםזכתההמערערת

נכב.דהמילהבלימספק.לאלטעמהכיאםלא,אונכבדהוא

לעבוד?אותהמכריחיםאיפהאזטרחהבשכרזכתההיאאם

למטהבערכאההשופטתהמשפטביתזהשהיהשמהמשום

זוכרת.לאאני , Xסכוםקבעה

 .עיקוליםשלהוצאותמיניכלניכתהוהיאסכוםקבעההיא

ההליך,אתסייםלאשהואבגללגםשםניכתההיארק.לא

מסויםסכוםפסקמשפטביתמקרהבכלאבלזוכרת.אניאם

חיתהאמרושהםזהעלהיהזכרונילמיטבוהערעורוהויכוח

בהתקשרות.היהשמלכתחילההסכוםאתורצינוהתקשרות

לייצג.להמשיךאותנוחייבו

 .בדיוק

אנחנואמרלייצג,התחילוהםהלקוח.לביןבינםויכוחהיה

הואויכוח,היהאומרים,שאתםממהאחרמשהועלסיכמנו

 80מתוך 52עמוד



53 

 13.9.2016מיוםמרכזיועד

זיכוהםלהמשיך,אותםחייבמשפטביתאותם.לשחררביקש

אז.שהתחייבתמהאתתשלםאמרוהםעכשיואותו,

 :מרצקיחוה

 :כרוזהיורם

 :מרצקיחוה

 :חכםיוסף

 :מרצקיחוה

 :חכםיוסף

 :נוהאפי

 :חכםיוסף

 :נוהאפי

 :חכםיוסף

 :נוהאפי

אתכםהכרחתישאניברגעלא,אמרה-השופטתאזשעה.לפי

וישהטרחהשכרהסכםשלבבאותופגלהמשיךבעצם

פסקה.שהיאנכוןזוכרתאניאםראוישכרלפיהתקשרות

 .כןראוי'שכרפסקההיא

שםהיהנכוןזוכרתאניאםלי,נדמהשעה.פרשכרלפיולא

כזה.משהואולשעהדולר 150

צריכהשלנושהתשובהחושבאניזמן.תחסוךשליההצעה

יחסית.לקוניתהיותל

לקונית.הכיאמרתי,

לעובדות.נכנסתאתלא,

סברהטרחהשכרועדתלפי-נלךבואואז

בחןהמרכזיהועד .שלנוהואהשיקולכיטרחה,שכרועדתלא

רב.בעיוןהבקשהאת

טרחה.שכרועדתשלעמדתהאתגםושמע

לנויששל,בנוהלםיהאמורהתנאיםהתקיימולאכיומצא

ביתכידידהצטרפותותיימשמקותילהעמהןמפורטנוהלהרי

הלאה.וכןעקרוניותסוגיותרוחב,השלכותמשפט'

אחד.פההסכםכולם?עלמקובל

הצבעה

אחדפה
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החלטה

כידידלהצטרףשלארב,בעיוןהבקשהאתשבחןלאחר'המרכזידהועהחליטחדאפה

כידידהצטרפותבנוהלהאמוריםהתנאיםהתקיימולאכיומצאמאחר 'משפטבית

 .משפטבית

לערערהאםוהחלטהדיןפסקלע~-דיווח

 :נוהאפי

 :כרוזהיורם

 :נוהאפי

 :כרוזהיורם

 :נוהאפי

 :כרוזהיורם

 :נוהאפי

-החלטה.שםלקבלצריך ,-34נושאהבא,הנושא

בנספחיםלערער,אםוהחלטהדיןפסקעלדיווח-

שלדיןפסקישבתוספת,היהזהשם,ראיתםאתם .-34

יפרח.השופט

איתר.לחיותאפשראי

הזההנושאתראו,גלעד.שלהתייחסותגםשםוישגמרי.ל

המשפט,ביתאתמאודמכבדאניהמרכזי.ברעדאצלנועלה

להצטרףשרוצהשמישהולהיותיכולאיןלהביךליקשה

ברורולאעדייופתוחתיקלוישהדיך,עורכילשכתשורותל

בקטטהמעורבהיהיסתיים,הזההתיקכיצד

בקצרה?זהאתאסכםשאנירוצהאתה

בבקשה.

סכסוךשזהטעןאלינובאבקטטה,מעורבהיהאדםהבך

בליהתמחותלהתחיללואישרוופעוט'קטןמשפחתי

לפילפחותקן,זאיזשהושםחיכהשהואמסתברהסתמכות.

ימים. 5עצורוהיהקללאבאופךהטענות,

ההקלטה.אתתעצרי

הקלטה)הפסקת(
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המשפטיתלהתנהלותביחסדיוןשקיימנולאחרחברים, :נוהאפי

 :כדלקמןהיאהפרקעלשעומדתההצעההנדון,בענייו

אתבפניונציגלממשלה,המשפטיליועץפנייהתבוצעראשית,

אולכאןהחלטהכברשתתקבלונבקשהזההתיקשלהתמונה

תשומתאתנפנהשובכלליובאופןהמועמ,דשלבעניינולכאן

החלטותבמתןהמידהעליתרמשתההשהפרקליטותלכןהלב

ועומדים.ותלוייםשפתוחיםבתיקים

המשפטלביתהדיופסקעלערעוריוגשבמקבילשניים'

גלעדיבואערעור,קדםשלהליןישהדיוןלקראתהעליון,

החלטות.נקבלואזהעליוןהמשפטביתעמדתמהלנווידווח

מיאחד?פהלהסכיםאפשרבעד?מינצביע.בואורבותיי'

לא.נמנעים?נגד.אודינגד?

הצבעה

 11בעד-

 1נגד-

החלטה

 :כדלקמןהוחלטחבריםשלברוב

הזההתיקשלהתמונהבפניותוצגלממשלה,המשפטיליועץפנייהתבוצע ,ראשית

יפנהשובכלליובאופן ,המועמדשלבעניינולכאןאולכאןהחלטהקבלתותתבקש

במתןהמידהעליתרמשתההשהפרקליטותלכךהלבתשומתאתהמרכזיהועד

 .ועומדיםותלוייםשפתוחיםבתיקיםהחלטות

ידווחהדיוןלקראתהעליון,המשפטלביתהדיןפסקעלערעוריוגשבמקביל ,שניים

 .החלטותיתקבלוואזהעליוןהמשפטביתעמדתמהמרכזילרעדידווחוקסלרגלעד

ובוררות-

בוררות , 33מספרנושא :נוהאפי

בתוספת.זהרבותיי' .מזכרכתבתאתהגלע,דכאן,גם

ניתןטל'צביוסימבדהשופטאצלשהתנהלהבוררותשםיש

להביןמצליחלאאנילנושא,שנידרשםירוצוהםדיופסקשם

בכנות.לןאומראניבאמתההמלצה.אתאבל
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 :חכםיוסף

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :מרצקיחוה

להמליץ.לאהיאההמלצה

יכולים'לאשאנחנואומרתזאתמהברורה.לאההמלצה

ההסכם?לפילמנותצריכיםאנחנו

 .ברורלא

ברור?לאלמה

שבערכאהככה,אומרהואההסכםשלסעיףבאותוכי

ירושלים.מחוזועדיהיהזההבוררותשלהראשונה

ירושלים.מחוזועדמינהאז

הערעור,שלגביוכתובערעור.יהיהשגםכתובכןאחרנכון.

עורכילשכתתמנהלא,ואםטוב.להסכמה,יגיעואםשוב,

הדין.

הבעיה?מהאז

הצדדיםשלהכוונהאומרשל,ןלמינוישמתנגדהצדטוען

עורכילשכתהסעיף,שבתחילתלשכהאותההדיןעורכילשכת

 .ירושליםבמחוזהדין

אתיאשררשאשרזהשצריךמהכלהבעיה?מהסליחה,

עניין.וגמרנושלנוההחלטה

מינינוהעניין.נגמראחדאותואתימנהואשרנמנהאנחנואם

 .אשרוגםאנחנוגם

הזמן.אתאיחרהואשאוליטועןבכללהמתנגד

 .אלינוקשורלאזה
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 :נוהאפי

 :חכםיוסף

 :נוהאפי

צריכיםאנחנוהעניין,אתלפתורכדימציעשאנימהאז

שופט?רקלמנות

הראשונהשהערכאהרוציםאםהגיונית.היאהזאתהפרשנות

וכמה.כמהאחתעלאזודתיבדימוסשופטתהיה

השופטבירושלים,המחוזיהמשפטביתנשיאהצעה,ליישאז

ועדשגםבטוחאניעליו.נסכיםבואופורש,שעכשיוחשיןדוד

הארציוגםהמחוזגםואזאותו,למנותישמחירושליםמחוז

לוישואםמאודמכובדתמשפטיתאוטוריטהאותהאתמינה

אחדפההוסכםעליכם?מקובלהאםזה.אתשיתקוףהשגות

ימנה.אשרשגםהמלצהעםלאשרגםזהאתולהעביר

הצבעה

אחדפה

החלטה

הועדהמלצתאתולהעבירלבוררחשיןדודבדימוסהשופטאתלמנותהוחלטאחדפה

 .ירושליםמחוזועדלראשלמינויהמרכזי

מינוייםו

הסתייגותישלכם.שהופצוהשלמותמינויים,רשימתפהיש :נוהאפי

 . 32מספרנושאזהאושרו,המינוייםאזלא,כלשהי?

הצבעה

אחדפה

החלטה

 .שהוצגהכפיהמינוייםרשימתאתלאשרהוחלטאחדפה

בורריםמינויו
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 :נוהאפי

 :נוהאפי

 :ראשפיליאור

 :נוהאפי

 :כהןרועי

 :נוהאפי

 :בוסקילהדנית

 :נוהאפי

 :בוסקילהדנית

פונים,אנשיםשהצטברו.דחופותבוררויותכמהפהיש

למנות.צריכההלשכה

שקלים. 9,872שלסכוםעלאחתבוררויות.שתיפהיש

סכסוכיזהשקלים,אלף 110שלבוררותעודאליהחיברנו

וגםהקטןאתגםייקחשיקבלאחדשאותוכדיטרחה,שכר

הראלחגיסמרה,יובלכבות,ברקהשמות-גדול.היותראת

מרקולוב.ופנל

הראל.חגי

הוחלט?מה

סמרה.יובל

להצביע.אפשר

יובל?בעדמי

יובל?בעדמי

תודה.אח,דחגי

יובל.הוסכם :נוהאפי

הצבעה

אחדפה

החלטה

,9סךעלבבוררותלבוררסמרהיובלאתלמנותהוחלטאחדפה 872 ri!סךעלובוררות נ

 • ri!Jאלף 110

הזהנתבע-,-ד 11עוהתובעתהבאה,בוררות :נוהאפי
שקלים.אלף 219ל-טענהשיטרחה.שכרתשלוםאי
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אליעזרזהבנזיקיןשעוסקיםדיועורכיהמוצעיםהבוררים

כהן.וחזייולישערןגיל,פני

 :אברהמוביץרועי

 :כרוזהיורם

 :נוהאפי

 :חכםיוסף

 :נוהאפי

 :כרוזהיורם

 :נוהאפי

הצבעה

אחדפה

 :נוהאפי

 :אברהמוביץרועי

מביניהם?הצעירמי

כבורראותולמנותלאמציעטרחה,שכרועדתיו"רגילפני

בהתנדבות.טרחהשכרועדתיו"ראותו?להענישצריךלמה?

 .כלוםולאמועצהחברלאהוא

עניינים.ניגודעלמדובר

עניינים?בניגודהואלמה

סעיףלפיסטטוטוריתסמכותישטרחהשכרועדתליו"רכי

טרחה.שכרבעניינילהתערבבכלל 82

ערןכולםעלמקובל .יולישערןאתנמנהבואו.אזבסדר

מקובל.יוליש?

החלטה

עו"דשביןבבוררותלבורריולישערןאתלמנותהוחלטאחדפה

התובעתהבא,התיק

הנתבעת-
ביןההסכםפיעלשקלים.מיליון 7שסכומוסכסוךפהיש

דודהםהשמות .בדימוסשופטשהואבוררלמנותישהצדדים

דודקביץ'.ואסתרגרסטלהילהמור,דןדשטייו,לג

גרסטל.הילה
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 :קונןאורי

 :ראשפיליאור

 :נוהאפי

מור.דןבעדאני

גרסטל.הילהאניגם

גרסטל.הילההוסכם,גרסטל?הילהבעדמילהצביע?רוצים

הצבעה

אחדפה

החלטה

שביןבתיקלבוררתגרסטלהילהאתלמנותהוחלטאחדפה

לבין

 :נוהאפי

 :חכםיוסף

 :נוהאפי

שזהמבקשיםהתובעתזההבא,התיק

הם ,מחיפההםאבל-הנתבעת ,בירושליםיהיה

 . 2,126,000שלסכוםמסחרי,אזרחיתחוםבחיפה.רוצים

שיירושלמי,הואמושקוביץ,מנחםזההמוצעיםהבוררים

תלמחוזכמנכ"לששימשזילברמך,ולירךאביבי,תלוא,למי

הבוררים.לרשימתוהצטרףופרשאביב

לא?מחיפה,מבקשיםהם

אחד.פההוסכםכולם?עלמקובלמנחםחיפה.רוצההנתבע

הצבעה

אחדפה

החלטה

ביןשבתיקלבוררמושקוביץמנחםאתלמנותהוחלטאחדפה לבין-

בוררתישמדוע?חלופי,בוררלמינויבקשהפהישהבאהתיק :נוהאפי

התובעןעטו , 6 . 5.2015ב-ד 11ועשמונתה,

 .זזלאשכלום
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ואומר,אלינופנההתובע , 6.5.2015ב-מונתההזוהבוררת

היאאחת.ישיבהאפילוהתקיימהלאכהשעד

אפשר 2015ממאישבאמתחושבואניאחדאףהזמינהלא

להחליף.

 :אברהמוביץרועי

 :הנואפי

 :ראשפיליאור

 :הנואפי

 :ראשפיליאור

 :חכםיוסף

 :הנואפי

 :נטוביץיצחק

 :הנואפי

 :נטוביץיצחק

 :חכםיוסף

 :הנואפי

אפי?שלה,התגובהאתקיבלת

 ,שקליםאלף 37שלטרחהשכרסכסוךזהמגיבה.לאהיא

 .אישימעמדבתחוםזה 'בשםאחדתובעהוא

ממנים?אנחנומהמכוח

בוררות.הסכםיש

שבחרנו?מיעללוותריכוליםאנחנומה

 .מינינו

לאהוא .כלוםעושהלאוהואמשנהיותרלפנימישהומינינו

אפילו.תשובהעלעונה

אחד?צדאופנוהצדדיםושניצודק.הואאפי,אליו,המינוי

שיתקפואותה.נחליףבכלל.להעוניםלאפונה,שלנוהרכזת

חודשיםושלושהשנהלפנישמינינונסבירויגידו,הלשכהאת

ללשכה.אפילועונהלאוהבוררת

 .גמרנו

סמכותלפילפעולשאמורגוףזהאפי

להחליט?סמכותלןשאיןלןאמרמי
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 :חכםיוסף

 :הנואפי

 :חכםיוסף

 :הנואפי

 :אברהמוביץרועי

 :הנואפי

 :ראשפיליאור

 :חכםיוסף

 :הנואפי

 :ראשפיליאור

 :חכםיוסף

לפימתפקידובוררוהעברתמוסמךמיאומרהבוררותחוק

אםמקרים,בשלושהמשפטביתידיעלהיאלחוק 11סעיף

לעינויגורמתהתנהגותואםהצדדים,לאמוןראויאינוהוא

המקרה.שזהמהדין,

 .דיןעינויזה

המשפט.ביתהיאהכתובתאזתפקידו.למלאממנונבצראו

בבוררות.כלליםיש

ונשיבאותנושיתקפומעדיףאניסיטואציה,איזהתראה

מחלוקתביניהםיששאםהסכימואנשיםמאשר,משפטבבית

מינינו.הלשכה,ידיעלבוררימונה

זה.אתלעשותיכוללאאתהסמכותלנואיןאם

חודשיםושלושהשנהעברוהקודמת.בקדנציההיהעודזה

הקודמת.הקדנציהמאז

וזההחלטהייתןהואמישהו,תמנהאתהלי.תרשהאפי,

שיקרה?רוצהשאתהמהזהאז . voidיהיה

לאשהואיגלהואזאותםיזמןהואמישהו,שתמנהאו

לפיסמכותובשאלתבכלללהכריעיכוללאהבוררמוסמך.

החוק.

לאנשים?עושיםאתםמהלבשמיםאתם

מוצלחת.לאבחירהזו .אנחנולאזה

כמובורריםבלמנותהאחריותאתמבחינתנוחשובוזה

שצריך.
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 :ראשפיליאור

 :חכםיוסף

 :הנואפי

 :נטוביץיצחק

 :אברהמוביץרועי

 :הנואפי

 :חכםיוסף

 :הנואפי

 :נטוביץיצחק

 :הנואפי

 :נוקיאורי

 :אברהמוביץרועי

 .המשפטלביתשיפנהשפנהלמיתגיד

בהסכמה.יפנוהצדדיםששניאו

הבאה.נתקדם.הבוררותטוב

 .חליפיבוררנבחרבואומציע,שאנימה

בחוק.סמכותלןאיןיכול.לאאתה

לאהיאאפילו,מזמיניםלאחודשיםושלושהשנהמסכן,הוא

ללשכה.גםעונהלאהיאהזאת,הבוררותלנוגםעונה

חודשייםאחרילמהחודשים?ושלושהשנהחיכההואלמה

פנה?לאהוא

-נגדהתובעהבאה.הבוררותהלאה.
למנותישמשפטביתהחלטתפיעלמסחרי.אזרחיסכסוךזה

אלף 200זהשבמחלוקתהסכוםחשבונאית.השכלהבעלבורר

עו"דרו"ח,גםשהואשער,אופירד 11לעואפשרותיששקלים.

השכלהעםגםהואבלשכההכספיםועדתיו"רכהן,קובי

חשבונאית.השכלהעםגםשהואקורןיוסיועו"דחשבונאית,

 .כספיםועדתיו"ר

מאשדו.דהםהצדדים

שער.אופירבעדאני

כהן.קוביבעדאניאזלזהזהביןזהאם

שער. :נטוביץיצחק

שער. :הנואפי
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הצבעה

אחדפה

החלטה

בתיקלבוררשעראופיראתלמנותהוחלטאחדפה

הדיןעורכיבציבורישראלמשטרתשלפגיעהנרקיס-ויוגבשוורץאורוןעוה"דפניית

 ,נרקיסויוגבשוורץרוןאוהדיןעורכיפניית , 21מספרנושא :נוהאפי

שאנימההדין.עורכיבציבורישראלמשטרתשלפגיעה

אותהלהעבירהחלטהלקבלרוצהאניפנייה,פהישחושב,

הפורוםעמדתאתלנוויציגדעהשיחווההפליליפורוםל

אחד.פהכולםעלמקובלכולם?עלמקובלהאםהפלילי.

הצבעה

אחדפה

החלטה

 .הפלילימהפורוםדעתחוותלקבלתהנושאאתלהעבירהוחלטאחדפה

 :חכםיוסף

 :ראשפיליאור

 :חכםיוסף

 :נוהאפי

ההסמכהאתמאתנולבקשצורןאיןלחסון,כדילהבא,אגב,

להעבירפנייה,מקבליםדעת.לחוותפלילילפורוםהעבירל

לדיון.לנוולהביאפליליורוםלפ

חוותלנותןלרעדה,תעבירכזהנושאכלגורפת,החלטהבלקנ

דעת.

דחוף.בנושאמדובראםאלא

אפעילאניאוקי,ועדה.צריךלאשאתהנושאזהלפעמיםאבל

הזה.וייבענדעתשיקול

מאמניםהתמחות:ודעתהמלצותו
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המאמניםרשימתכולם?עלמקובלתהמאמניםרשימת :נוהאפי

אחד.פהאושרה

הצבעה

אחדפה

החלטה

שהוצגה.כפיהמאמניםרשימתאתלאשרהוחלטאחדפה

חדשיםלעוליםרישויהקלותבענייןהמשפטיםמשרדפניית

 :נוהאפי

 :פרסיאלאורי

 :נוהאפי

ממתיניםעולים.דיועורכיברישויהקלות . 19מספרנושא

 ,עוליםדיןעורכיברישויהקלות .המשפטיםבמשרדדתנולעמ

פנייהיש . 19מספרנושאהדין,עורכילשכתמטעםעמדהנייר

בפניכם.הזההניירלעמדתנו.ממתיניםהמשפטים,משרדשל

זה.אתתציגאורי,

מאותםמעטותלאפניותישכשנה.לפניבודנושכברנושאהז

מחו"ל.לעוליםהקלותשלבנושאהמשפטיםלמשרדגורמים

כנסתחברמכלכמעטמגיעזה .פעמיםמספרזהעלדיברנו

למשרדהגיעזההפעםעניין.באותומשיביםפעםכלואנחנו

הרשמיתהפעםשלנוהעמדהאתמבקשיםהםהמשפטים.

כלאתשריכזנו ,פעםעוד ,שםהמסמןאתלכםישבנושא.

אתרואיםאנחנובסקירה,זהאתתראומבחינתנו,הנושא.

מההרבהבושאיןמהותיכמשהוההסמכה

לפעמיםרוציםאותן,מתרגםאניאםלמעשההכנסת,חברי

הכניסהעללהקלפוליטייםאופופוליסטייםמשיקולים

עכשיות.ימקצועהכשרהמספיקאיןלאנשיםאםגםלמקצוע

הדיןאתמכירהואמצרפת,נגידחדשעולהכשמגיע ,תראו

שוםאיןבחינה,שוםבליבארץוןירישלוניתןאין .הצרפתי

החקיקההצרפתית,המשפטשיטת,ביןהצרפתיהדיךביןקשר

בישראל.והחוקיםראלישבהמשפטלשיטתת,יהצרפת

 80ךתמו 65עמוד
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לטפלמחראפשרותלונותןהצרפתיהדיןאתמכירשהואזה

שהואברורעכשיוהחוזים?בדיניפהלטפלאופליליבתיקפה

בסיסיתהכשרהוזוקובעתשהלשכהההכשרהאתלעבורחייב

גםרישיוןלקבלכדיבסיסייםבמבחניםלעמודצריךוהוא

ללכתרוצהשמחרישראליעו"דדבר'אותוהרי .בארץ

לקבלכדיבחינהלעבורצריךהואמדינהבכלהבריתלארצות

לנוישכיאוטומטיתלנונותניםלאהברית.בארצותרישוי

ההפך?מבקשיםלמהבחו"ל.לייצגישראלירישיון

הרבהיששפהבצרפת,לעבודמחררוצהישראליעו"דאם

הואכעו"הבצרפתלהופיעמחררוצהשפנו,פשוטצרפתים

הסמכהלקבלשם,ולעמודהבחינותאתשםלעבורצריך

ובבדיקותבבחינותאצלנולעמודצריךלאההפךלמהבצרפת,

הישראלי?בדיןשולטשהוא

 :ראשפיליאור

 :הנואפי

 :ראשפיליאור

 :פרסיאלאורי

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :אברהמוביץרועי

לא?.למהבדיוק

לא?למהנכון,

כרגע?ממןאחרתחושבכאןמיאבל

אחרת.חושביםלא

טוב.הכלאזככהאם

המשפטיםלמשרדהקליטהמשרדשלפנייהשזההואהעניין

שלחוקהתזכירבמסגרת

שלנו.המקצועיתהעמדהאתנותניםאנחנואז

שהםהזהבמקוםנמצאזהנמצא.זהאיפהרקלהביןצריך

לדחוףההתמחותהארכתעלשלנוחוקהתזכיראגברוצים

 .העוליםעללהקלזהלדחוףרוציםשהםוהתיקוןתיקוןעוד

 .זהנגדאני

 80מתוך 66עמוד
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 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :פרסיאלאורי

 :הנואפי

 :פרסיאלאורי

 :חכםיוסף

 :הנואפי

 :פרסיאלאורי

 :חכםיוסף

 :נטוביץיצחק

מקובלת?בפניכםפהשנמצאתשלנוהעמדהרבותיי,אז

הקלות.כמהפההצענו

להקל?מציעאתהבמה

בעמדהמשמעיתחדפתרונות.לתתהצענולהקל,לאהצענו

כמוהזה,בנושאלהקלשצריךחושביםלאאנחנושלנו

יצירתייםפתרונותמספרעםבאנואנחנוזאת,עםשציינתי.

מוחלט.באופןנגדלאשאנחנולהראותכדי

מאודבחינותישראלמדינתבדיניהבחינותאתרואיםאנחנו

משמעותית.רוויזיהאיזושהישםשעשינובמיוחדמהותיות,

האלההבחינותכלאתשיעבורשנבחןלדוגמהפהוהצענו

 70ממוצע 70,מ-בלמעלה

הכללית.ההסמכהבחינתאתלעבוריצטרךלא

בחינהשלנומהניסיוןמקצועיתמבחינההיאבדמ"יהבחינה

אםואומריםבאיםאנחנולכןחשובה,מאוד

פה.בעלמהמבחןפוטרהייתילאאבלאיתן.

הקלה.אוהטבהאיזושהילהביאצריךאתה

הרבהזהפהשהצענומהמקצועיתמבחינתאומראנילכם

חיצוניתלכאורהנראהזהקשה.יותר

מצוינת.הצעה .גמורבסדרזהלא,

בצרפתשנהשעסקצרפתיעו"דישלהפרי,דגםמציעהייתי

 20צרפתיעו"דשהיהמאדםשונהזהלארץ,ובאדיןבעריכת

ועכשיושנה

 80מתוך 67עמוד
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 :פרסיאלאורי

 :בוץנטויצחק

 :נוהאפי

 :חכםיוסף

 :נוהאפי

 :חכםיוסף

 :נוהאפי

הכרה.יששנים 5מעל

כבריעבודהואבאמת,שיתחיל 50בןד 11מעולצפותאפשראי

בפרקטיקה.

עליכם?מקובלהעמדהניירטובה.ההצעה

זאתבכתב.המבחןאתלפטורבעדאניאח,דלסייגבכפוף

אתלהםיפטורזהפהבעלהבחינהתבוטללאאםאומרת

פה.בעלהמבחןאתלהםיפטורלאזהבכתב,המבחן

מבוטל.להיותהולןההצעותלפיפההבעל

בעיה.איןאזמבוטלזהאם

אותו.אישרנומאשרים.העמדה,נייראתמאשריםאנחנואז

אורי.רבהתודה

הצבעה

אחדפה

החלטה

 .זהבענייןשהוצגהעמדההנייראתלאשרהוחלטאחדפה

ברהוםדודעו"דנ.מעזונירביהמ"שכידידלהליךהלשכההצטרפותלהמן-ןאיתעו"דפניית

 :נוהאפי

 :קונןאורי

להליןהלשכהלהצטרפותלהמןאיתןד 11עופניית , 30נושא

בבקשה.ברתום.דודד 11עומעוזנירמשפט.ביתכידיד

עלינוחובהדעתנושלעניותענייופהישזה.אתאציגאני

ד 11עובקצרה,הדין.עורןלטובתמשפטביתכידידהצטרףל

שהורשעמעוזדניאלשלהמפורסמתבפרשהייצגברתוםדוד

הואשלאגרסהחיתהמעוזלדניאלבירושלים.הוריוברצח

הוריו.שלהרוצחהואהנראהככלהתאוםאחיואלאהרוצח

 80ךותמ 68ודמע
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הלקוחשלהגרסהאתומסרהדיןעורןתקשורתיברעיוןבא

הפסיקהכלפיעלהמלאהזכותושזובתקשורת,שלו

נרשמה,כמובןהזאתהדעהוכולי.האתיקהועדתוהחלטות

מיניבכלוגםחדשותיתגםהאינטרנטית,במדיהגםנצרבה

תביעהעלנתבעהדיןעורןוכרגעואחרים.כאלהאזכורים

תאוםאותוידיעלהרעלשוןהוצאתעל נreאלף 300בסך

זוהרוצח.שהואמרשובשםהדיןעורןידיעללגביושנטען

הדרן.אורןלכלהמשפטבביתשנטענההגרסהבעצם

כנתבע.עומדכרגעהדיןעורןהרע,ללשוןהזויהתביעהזו

אמרהלפרוטוקולמחוץשהיאבאמירהלויכוכבההשופטת

וגםהמשפט,ביתלכתלימחוץלהתבטאזכותכללסנגורשאין

אינםהדבריםכימשפטבכללהבהירעליולהתראייןבחראם

נכון,לאזהעכשיוהנאשם.גרסתזואלאמפיונאמרים

עליוחזקהתקשורתיבראיוןעו"דשאומרמהשכלמכיוון

מרשו.מפיאותםאומרשהוא

 :חכםיוסף

 :קינןאורי

 :נוהאפי

 :קינןאורי

 :חכםיוסף

זה.אתמביןהציבוראםהשאלה

המשפטביתשלפסיקהזהעלישפסיקה.זויוסי,סליחה,

התביעהכלומרהאתיקה.ועדתשלהחלטהזהעלוישהעליון

למדרוןלגרוםיכולזהעכשיוהזויה.תביעההיאהרעללשון

לויכוכבהאותההזההדיןעורןמחרתייםמחרחלקלק.

תביעותמירוץפהיתחילוכסףלשלםחייבשהואלגביוייפסק

שמתראייןעו"דכלאגב.דרךסנגוריםרקלאדין,עורכינגד

הזויההיאמרשישנתבעהאזרחיתהתביעהואומרלתקשורת

הרע.לשוןתביעתזו yאלא Xלאזההמעוולשבעצםמיכי

כרגע?עומדזהאיפה

אני .לויכוכבהאצלהמשפטבביתמשפטבקדםזהכרגע

להצטרף.צריכיםשאנחנוחושב

להצטרף.צריכיםשאנחנוחושבאני

 80מתוך 69עמוד
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אותנו?ייצגמי :נוהאפי

 :קינןאורי

 :חכםיוסף

 :טייבמשה

 :קינןאורי

 :חכםיוסף

 :קינןאורי

 :טייבמשה

 :נוהאפי

 :בכרשירית

ויינברג.לדעתי

יכולאגבשיגבשו,הרעלשוןלועזתזהאתלהעבירצריך

עםמשפטביתכידידעמדהלהגישהנכונהשהדרןלהיות

guide line בהם.להיזהריצטרךשעו"דקוויםשיהיו

מהשזהעובדתיתמחלוקתאיןהאםהבסיסיתהשאלה

אמר.שהלקוח

עובדתית.מחלוקתאין

לבואצריכהשםנגידמההשאלהשם,להיותחייביםאנחנו

לפה.

ך 11עויבואאביבבתלשקרסבגגמחרתייםמחרתקשיב,משה,

זהאשמיםסיבוסזניהלאזהויגידבתקשורתיתראיין

אתיתבעהזה,הקונסטרוקטוריבואאשם.הקונסטרוקטור

בתקשורת.הרעלשוןנגדוהוציאשהואך 11העו

נכון.הואהרעיון

דבראומראניאז .עמדתנולהיותצריכהמהצודקגםיוסי

מצטרפיםשאנחנועקרוניתהחלטהנקבלנסכים,בואוכזה,

להלין.

הארציהציבוריהסנגורספיר,יואב 1ךרעםטלפוניתשוחחתי

תראי'ליאמרוהואלדעתואותושאלתיהזה.התיקלגבי

מהסנגוריהמלאגיבויקיבלברתום,דודסנגור,אותו

לתקשורתשמתראייןציבוריסנגורשכלנוהלישהציבורית.

עשה.שהואמהוזההדוברותמולהעקרוניהקואתמתאם

נפללאלחלוטין,תקינהחיתהשלוההתנהלותאומרתזאת

שיואבשקיבלתםצרופהשהואגיבוימכתבפהיש .פגםשום

 80מתוך 70עמוד
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שהואפינטושלדעהמאמרגםישמלא.גיבוילונתךספיר

אנחנומלא.גיבוילושנתךבירושליםהמחוזיהציבוריהסנגור

להצטרף.בטוחיםלהרגישיכולים

שמייצגך 11עןהאםזהלשאולשצריךבאמתהיחידההשאלה

לתביעתהאישיתברמהחשוףלהיותצריךבפליליםנאשם

הרע.לשוך

 :נוהאפי

 :חכםיוסף

 :קונןאורי

 :נוהאפי

 :קונןאורי

 :נוהאפי

 :קונןאורי

התחוםזהבזה,מביךהואאותנו'ייצגשהואטובזהשלומי'

פה.לאשהואחבלשלו,

הרע.לשוךלועזתזהאתנעביר

 .לנותמליץתמנה,הרעלשוךשרעדת

הכיווןיהיהמהלדעתחשובמשהו,אומרגםיוסילאב

 .הטיעוניםמהאליו'שהולכיםהמשפטי

משמעית.חדהעליוןשלפסיקהיש

שאנחנועקרוניתהחלטהמקבליםאנחנומציע,שאנימהאז

יו"רבהיותווינברגמשלומימבקשיםאנחנולהלין,מצטרפים

מיאוהואאולייצוג,ידאגשהואהרעלשוךועדתשלמשותף

המשפטיהטיעוןאתיציגהבאהשיבהיוליופיעהועדהמטעם

הלשכה.עמדתאתלהציגמתכווניםהםאין

פהמוסכםהאםבאה.לישיבהיהיהשזהמודאתאתשירית,

אחד.פהמוסכםאחד?

לעל"עהרעלשוךועדתאתלהפנותרקלפרוטוקולבקצרה

13/ העמדהאתמחזקשבדיוק ,יהמחוזהועד 1נישיחוטר 86

ה.זהבנושאלייהפלהפורוםלש

הצבעה

אחדפה

 80ךותמ 71ודמע
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החלטה

יו"ר ,וינברגמשלומימבקשהמרכזיהועד .להליךלהצטרףעקרוניתהוחלטאחדפה

שלהבאהלישיבהלהופיעהועדהמטעםמיאושלולייצוגלדאוג ,הרעלשוןועדת

 .זהבענייןהלשכהשלהמשפטיהטיעוןאתלהציגכדיהמרכזיהועד

למתמחיםסיועבקשה-טסלראורןעו"דפניית

 :נוהאפי

 :חכםיוסף

 :נוהאפי

 :חכםיוסף

 :נוהאפי

 :אברהמוביץרועי

לכםאתןאנילמתמחים.הסיועבקשת 26-נוסף,נושא

שלמבולמביאבחינותשלמחזורשכליודעיםאתםבתמצית.

שעתרומתמחים 83ידיעלעתירות 5הוגשווהפעםעתירות

ביתושאלות 2 3או 25כמדומניתקפוהםהבחינה.נגד

אתשדחהמנומקדיןפסקנתןבירושליםהמחוזיהמשפט

אתתחברואםשקלים. 1,200ב-מתמחהכלחייבהעתירות,

שקלים.אלף 100כ-שללסכוםמגיעזהביחדהז

המצוינת.העבודהעלגלעדאתלשבחהזמןזהאגב

היההדיןפסקצודק,אתהאבלפה.נמצאלאמהמשוםהוא

מצוין.היהוהייצוגמצוין

כולו.הדיופסקאתקראתיאניעבודה.המוןהצריךהז

מבקשיםושהםאותםחייבולמהזעקהבקולהמתמחיםפנו

העותריםקבוצותכוחמבאיאחדההוצאות.אתלבטלמאתנו

כשאנשים .היוםלסדרפהאליכםשצורףבמכתבאליפנה

מוותריםהייתםהפוךהיהזהואםתגידואמרתיאיתידיברו

כסף,עולהגםשלנוהייצוגהסתםמןהריכיההוצאות?על

שתקו.הם

קבוצהידיעלערעורהוגששבינתייםלכםלהגידיכולאני

מההיאהשאלההעליון.המשפטלביתעותריםשלאחת

הוצאות.עללותרהזאתלבקשהביחסשלנוהמדיניות

 ?לעליוןברשותורערעאובזכותורערעהז

 80וךתמ 72ודמע



73 

 13.9.2016מיוםמרכזיועד

 :הנואפי

 :חכםיוסף

 :הנואפי

 :נטוביץיצחק

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :פרסיאלאורי

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

אנילעליון.בזכותוערעורלמחוזיעתרוהםבזכות.ערעור

עלשנוותרסיבהשוםאיןשעתרההקבוצהשלגביחושב

ההוצאות.

אח.דלאףלוותרצריךלאלהפרי.דיכוללאאתה

המחשבה .דעתכםמהתגידוחשבתימהלכםאגידאני

כןאחרההוצאות.עללוותרצריךשלאחיתהשליהראשונית

נראותאיזהפהישזאתבכלתראו,ואמרואנשיםכשבאו

לבואצריכיםאנחנואוליאמרתיאזהדיןעורכילשכתואתם

מעכשיומודיעיםאבלההוצאותעלנוותרשאנחנוולהגיד

מוגשיםוהערעוריםערעוריםשיוגשוהבאותשבפעמים

עלויתוריותראיןמהיוםהחלפסיק'כלועלבסיטונות

ההוצאות.

טוב.לאמחנכיםאנחנו

המתמחים?שהגישוהערעורעומדאיפהגלעד

אותו.להקדיםביקשנולחודש. 26ב-לדיוןקבוע

אותו?להקדיםלמה

בכתב.בחינהישכ

לא.אולהבחןצריכיםאם

להקדים?שלנוענייןוזה

ביקשו.הםלא,

דיוןיהיהאזשכברהבאה,בישיבההזהבענייןנדוןבואואז

החלטות.ונקבל
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 :בוץנטויצחק

 :אברהמובוץרועי

 :נוהאפי

 :חכםיוסף

 :נוהאפי

פסקהמשפטביתהלחבר~נגידאנחנוואםשקלאלףזהאפי'

 .לשלםצריךלאאבל

 .לפגםטעםזהלא,

הבאה.בישיבההדיוןאתנמשיךבואו

מבטליםלאשאנחנוהחלטהשנקבלבעדאניאחרת,בעדאני

לדחותכמנוףהשופטלהםיגידהיותרלכלואזההוצאותאת

עלתוותרוואתםהוצאותעלתוותרהלשכההערעור,את

הערעור.

החלטה.ונקבלהבאהבישיבההדיוןאתנחדשבואוחברים

נראהבואאזשבועייםבעודהעליוןהמשפטבביתדיוןישאם

הבאה.בישיבההזהבנושאנמשיךאנחנובדיון.יוחלטמה

 .ז.מ 1.8.16-מיוםממונהועדתפרוטוקלוו

 :נוהאפי

 :בלוםדנה

 :קונןאורי

 :בלוםדנה

חיזקזוג,בןתקיפתחמורה,חבלהמ"ז.מרשלבקשתו

לרכוש.

בהרשעות,שהסתיימוחמוריםפלילייםהליכיםשלושהלויש

 .בתצהירהצהירלאהוא .שהתיישנועבירות

חמור.הז

אתהגיששהואביוםאולםהתיישנוהעבירותכלהיום

שלבעצםהאחרונההעבירהר,יהתצהעלחתםהתצהיר,

במזידלרכושחיזקוג,זבןסתםתקיפהחמורה,החבלה

אתהגיששהואביוםזהשן.ייהתלאעדייוזהואיומים

ולאחתםהואלהתמחותלרישוםהבקשה
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 :נטוביץיצחק

 :בלוםדנה

 :נטוביץיצחק

 :בלוםדנה

 :נוהאפי

 :בלוםדנה

 :נוהאפי

 :אברהמוביץרועי

 :נוהאפי

לו?ישעבירותכמה

עבירות.בההרעלהליכיםשלושהלויש

האישה?עםסוג,אותועל

בןסתםתקיפהחמורה,החבלהזה , 2009מ-הרשעותישלא.

במזיד.לרכושחיזקזוג,

אשתו?אתתקףהואזאת,מי

חבלההגורמתותקיפהדרךוגניבתסתםתקיפה 197מ-יש

במרמה.דברוקבלת ...זיוףמזויף,במסמןשימוש 196ממש.

ולספרהדיןפסקיאתלנולהמציאלנו'לשלוחסרבהוא

שאילתאמהתוצאותבעצםלנוידועהזההחומרכל .יהםלע

אותולעכבזהשלנוההמלצהישראל.ממשטרתבלנוישק

שנתיים.

שמורשעשמישהוחושבאניחושב.אנימהלןאגידאני

איומים'במזי,דלרכושחיזקזוג,בןתקיפתשלבעבירות

שימושולקינוחממששלחבלההגורמתותקיפהרכבגניבת

במרמהדברוקבלתדברלקבלבכוונהוזיוףמזויףבמסמן

 .שליהגישהזוהמחיקה.סוףעדלחכותצריך

המחיקה.סוףעדנכון

יהפכוכאלהשאנשיםזהעםלהשליםאפשרואייתכןאל

אחד.פהכולם?עלמקובלהאםדין.עורכיהיותל

הצבעה

אחדפה

החלטה

המחיקה.תקופתלתוםעדהתמחותתחילתלאשרשלאהוחלטאחדפה

 80ךותמ 75ודמע
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 .צ.ר 1.8.16-מיוםממונהועדתפרוטוקלוו

ר.צ. :בלוםדנה

 :וקסלרגלעד

 :בלוםדנה

 :נוהאפי

 :בלוםדנה

 :נוהאפי

 :בלוםדנה

 :נוהאפי

 :בלוםדנה

 :אברהמוביץרועי

 :קינןאורי

 :נטוביץיצחק

סכרת.עםאחוזמאהנכהשהואתדעוכלקודם

בבחורמדוברממש.חבלההגורמתתקיפהבעבירתהרשעהזו

שומרהיהשהואבעתחיתהזההעבירהבעצםזהצעיר,

בחורחיכושהםויצאאדםעםשירתהואהגבול,במשמר

משנתהרשעה , 202משנתהואהמקרהאותו.עיכבהואערבי.

 ,הפניםשהואהתרשמנו , 2013בשנתהתיישןהעונש , 2006

מתחרט.שהוא

המלצתם?מה

בזמן.התמחותהחלולאשנים 7חיכהעצמוהוא

שנים? 7חיכההואהלמ

ההתמחותעםבעיותלושיהיוידעשהואאמרהואלעכב.לא

לחו"לנסעהואמשפטיםללמודהתחילשהואלפניאז

 .חזרואזתקופהל

המלצתם?ומה

בכלל.אותולעכבשלא

 .נכון

צודק.

 .צבאישירותבמסגרת
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כולם?הוסכם :נוהאפי

הצבעה

אחדפה

החלטה

 .ההתמחותבתחילתהמבקשאתלעכבשלאהוחלטאחדפה

נעולה******הישיבה
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החלטותסיכום

13.9ביוםשהתקיימהמישיבה .2016 

יפו-באביבתלהפרקליטבבית

פנסיוניביטוחו

החלטה

שלכשירות ,המקצועייםהיועציםשהציעובמתווהללכתחלטוהחבריםשלברוב

כמו .להצעהבלבדשיווקיתפלטפורמהמהווהכשהלשכה ,לחבריהןהדיעורכילשכת

 .הדיןעורכילציבורההודעהאתינסחהלשכהשלהמשפטיהיועץכיהוחלטכן

דו"עפנייתו

החלטה

דיכידלהצטרףשלא ,רבבעיוןהבקשהאתשבחןלאחר'המרכזיהועדהחליטאחדפה

כידידהצטרפותבנוהלהאמוריםהתנאיםהתקיימולאכיומצאמאחר 'משפטבית

 .משפטבית

לערערהאםוהחלטהדיןפסקלעדיווחייייייייייייי:ו-

החלטה

 :כדלקמןהוחלטחבריםשלברוב

הזהקיהתשלהתמונהבפניותוצג ,לממשלההמשפטיליועץפנייהתבוצע ,ראשית

יפנהשובכלליובאופן ,המועמדשלבעניינולכאןאולכאןהחלטהקבלתותתבקש

במתןהמידהעליתרמשתההשהפרקליטותלכךהלבתשומתאתהמרכזיהועד

 .ועומדיםותלוייםשפתוחיםקיםיבתהחלטות

ידווחוןיהדלקראת ,העליוןהמשפטלביתהדיןפסקעלערעוריוגשבמקביל ,שניים

 .החלטותיתקבלוואזהעליוןהמשפטביתעמדתמהמרכזילרעדוחוידוקסלרלעדג

ובוררות-

החלטה

הועדהמלצתאתולהעבירלבוררחשיןדודבדימוסהשופטאתלמנותהוחלטאחדפה

 .ירושליםמחוזועדלראשלמינויהמרכזי
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מינוייםו

החלטה

 .שהוצגהכפיהמינוייםרשימתאתלאשרהוחלטאחדפה

בורריםמינויו

החלטה

,9סךעלבבוררותלבוררסמרהיובלאתלמנותהוחלטאחדפה סךעלובוררות ~ 872

 .~אלף 110

החלטה

עו"דשביןבבוררותלבורריולישערןאתלמנותהוחלטאחדפה

החלטה

שביןבתיקלבוררתגרסטלהילהאתלמנותהוחלטאחדפה

לבין-

החלטה

ביןשבתיקלבוררמושקוביץמנחםאתלמנותהוחלטאחדפה לבין-

החלטה

נגד-בתיקלבוררשעראופיראתלמנותהוחלטאחדפה

הדיןעורכיבציבורישראלמשטרתשלפגיעהנרקיס-ויוגבשוורץאורוןעוה"דפניית

החלטה

 .הפלילימהפורוםדעתחוותלקבלתהנושאאתלהעבירהוחלטאחדפה

מאמניםהתמחות:ודעתהמלצותו

החלטה

שהוצגה.כפיהמאמניםרשימתאתלאשרהוחלטאחדפה

חדשיםלעוליםרישויהקלותבענייוהמשפטיםמשרדפניית
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החלטה

 .זהבענייושהוצגהעמדההנייראתלאשרהוחלטאחדפה

ברהוםדודעו"דנ.מעזונירביהמ"שכידידלהליךהלשכההצטרפותלהמן-איתןעו"דפניית

החלטה

יו"ר ,וינברגמשלומימבקשהמרכזיהועד .להליךלהצטרףעקרוניתהוחלטאחדפה

שלהבאהלישיבהלהופיעהועדהמטעםמיאושלולייצוגלדאוג ,הרעלשוןועדת

 .זהבענייוהלשכהשלהמשפטיהטיעוןאתלהציגכדיהמרכזיהועד

ז 11מ 1.8.16-מיוםממונהועדתפרוטוקלוו

החלטה

 .המחיקהתקופתלתוםעדהתמחותתחילתלאשרשלאהוחלטאחדפה

צ..ר 1.8.16-מיוםממונהועדתפרוטוקלוו

החלטה

 .ההתמחותבתחילתהמבקשאתלעכבשלאהוחלטאחדפה

מ"בעהקלטהשירותיאבניי"עותומללהוקלט

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

Avni.recordings@gmail.com 
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