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 12.7.2016מיוםמרכזיועד

פרוטוקול

12ביוםשהתקיימהשיבהמי .7.2016 

התשע"ובתמוז 'ו

יפו-באביבתלהפרקליטבבית

הלשכה.ראש-נרהאפריםהשתתפו:

 :המרכזיהועדחברי

 :נעדרו

 :נוןגמנ

 :מוזמנים

יצחקכהך,רועיטייב,משהאברהמוביץ,רועיקינן,אורי

אבומוחמדנעאמנה,מוחמדמוצקי,קלמפררחוהנטוביץ,

ליאורשאער,מטאנסרוזן,הילהוינברג,שלומייונס,

רא.שפי

עיני.נעמיברוזה,יורםעם,בראהודחכם,וסףי

 ,ברגלןוגבוסקילה,דניתפדלוך-פל,דאיריתאלפרסי,וריא

בלום.דנה ,וקסלרעדלג

פרישטיק.יגידכץ,שמעוך ,ויצמךוסףי

 :היוםסדרעל

 :ההתמחותועדתהמלצות . 1

 .המרכזילועךדעתחוות-באמצעיםבלגמוחייב •

 . S.24 . 16מיום 6 1מסממונהועדתפרוטוקול •

 . S.10 . 16מיום 11 1מסהתמחותועדתפרוטוקול •

 . S.24 . 16מיום 12 1מסהתמחותועדתפרוטוקול •

 . 21.6.16מיום 13 1מסהתמחותועדתפרוטוקול •

כללילקבועוניסיוןהמיםתאגידיעבורעו"דפניית . 22

 .המיםרשותמועצתבידיןדילעורכיאתיקה

פניית . 23

 .'ואחהפנים

שרנ'הכלכלייםהארגוניםשלהתיאוםלשכת

* * * 

 91ךותמ 1דועמ
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ההתמחותודעתהמלצותו

נתחילהישיבה.אתפותחיםאנחנולכולם,טוביםצהרים :נוהאפי

שאנחנוחושבלאאניאותה.לסייםונשתדלההתמחותבנושא

ובינתייםהפרק'עלשישהנושאיםכלאתלסייםנצליח

לחודש 25ל-נוספתישיבהקבענונושאים.שניעודהתווספו

הפגרה.לפניהנושאיםכלאתלסייםמ 11ע ,-14 : 00בשעה

מתמחהלאמןלהיתרבקשותו

לא,כלשהי?הסתייגותישמאמנים,רשימתנתחיל.בואו :נוהאפי

אושר.

הצבעה

אחדפה

החלטה

 .מתמחהלאמןלהיתרהבקשותאתלאשרהוחלטאחדפה

 S.24 . 16מיום 6 1מסממונהועדתפרוטוקלו

 :בלוםדנה

 :נוהאפי

 :בלוםדנה

 :מרצקיחוה

ו.מ. . 6ממונהפרוטוקול

 .תתחיליקדימה, . 6ממונהפרוטוקול

זהבגללשהתיישנו'עבירותזהפליליים'הליכיםבשניהרשעה

קהזהחבגיןבעצםהזההליכיםשניתיבות.בראשיגםהז

והרשעה 196מ-הרשעהישמידע.במאגריכדיושלאושימוש

 . 2000משנתבעבירותברמדוכאשר 2006משנתשנית

האחרונה.העבירהשל 2013ב-חיתהההתיישנות

 91ךותמ 2דועמ
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 :וקסלרגלעד

 :בלוםדנה

 :מרצקיחוה

נמחקת.גםהראשונההעבירה

 , 53בןהואהיוםבהגשת,הפרקליטותשלהשתהותחיתהוגם

במדרגאינןהןהעבירותכיהדיןבגזרצייוהמשפטבית

מההתיישנותשנים 3עברוביותר,החמורותהעבירות

כאשר , 1.9מה-החלהתמחותתחילתלאשרהיאוההמלצה

למרץ.חיתהשלוהבקשה

לחומרתאחדמצדביחסמידתיאיזוןבהצעהשישחושבתאני

ההשתהותגםאמרהשדנהוכמוהזמןחלוףשנימצדהעבירה,

הועדה?המלצתבעדמיההמלצה.אתלאמץשכדאיליונראה

אחד.פה

הצבעה

אחדפה

החלטה

 .ממונהועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

 S.10 . 16מיום 11 'מסהתמחותועדתפרוטוקלו

חזורעיוןהתמחות-בתקופתלהכרהמרשלבקשתו

כברהיהזהר.זחובעיוןמדובר- , 11פרוטוקול :בלוםדנה
אין .אותהשצירפתימנהליתעתירהטיוטתהגישהוא .פנינול

הנסיבותתאומדגישמעלהרקהואחדשות.נסיבותבעצם

בתבאמומטפלאוטיסט,בןלויש , 61בןהואשלו.האישיות

מאמנתאצלהתמחותאצמהואכןלפניאיתו.שגרה 89ה-

הואהסרטן.מחלתבשלההתמחותאתהאחרוןברגעשביטלה

 .בפועלהתחילשהואמהיוםההתמחותבתקופתלהכירמבקש

זהמחוהמלצתשלמהיוםרקאלאניתןשלאאמרנואנחנו

 .למתמחהכמאמןהמאמןעללהמליץ

 91ךותמ 3דועמ
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 :יונסאבומוחמד

 :בלוםדנה

 :וקסלרגלעד

 :וינברגשלומי

 :מרצקיחוה

 :בלוםדנה

 :מרצקיחוה

 :בלוםדנה

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :בלוםדנה

 :וקסלרגלעד

המאמן?אושרמתי

 . 2.12מה-זהההמלצה,מיוםזהאושרה,התמחותו

פספסשהואזהשקרהמהמשהו.להסביררוצהאניעכשיו

ואזמאמניםאישורשלאביבתלמחוזועדשלאחתישיבה

פספסהואאומרתזאתבדצמבר,חיתהזהשאחריהישיבה

התעכבהואבעצםהאלההחודשייםאזלדצמבר,מאוקטובר

אביב.תלמחוזועדשלמאמניםישיבתחיתהשלאבגללבהם

הסתמכותאוליאזקשות,שלוהאישיותהנסיבותשנימצד

מלפניאימוןלהתיררשאיהמרכזישהועדאומרהכללכייש'

המאודהמדיניותכללבדרןאבלמיוחדים.מטעמיםהבקשה

שזהלהיותיכולהמחוז.ועדהמלצתלפנישלאזהנוקשה

לשקול.מקום

מקל.להיותבעדאני

הבקשה?אתהגישהואמתי

אומרתזאת . 1.10ב-להתחילביקש , 11.10ב-הגישהוא

 .חודשייםשלבעצםעיכובכאןשהיה

לא.אוהאלהבחודשייםהתאמןהואאםאבלהשאלה

היה.הוא

ולהקל.ללכתשלומי,עםאניאז

התאמן?שהואישראיהאיזה

המאמן.שלהתצהיראתיש

ואזהיתראיןעודשלמאמןוהתבררהבקשהאתהגישהוא

שלח.והמאמןלהיתרבקשהמידלשלוחמהמאמןביקשהוא

 91מתוך 4עמוד
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 :מרצקיחוה

 :וקסלרגלעד

רוזן:הילה

 :וקסלרגלעד

 :בלוםדנה

 :מרצקיחוה

 :וקסלרגלעד

 :מרצקיחוה

 :וקסלרגלעד

רוזן:הילה

 :מרצקיחוה

רוזן:הילה

 :בלוםדנה

רוזן:הילה

 :וקסלרגלעד

 :מרצקיחוה

השאלה.חיתהלאזו

 .שםלעבודהתחילהוא

ההיתר.אתביקששהואאומרהוא

לקבלהבקשהאתבאוקטוברשלחשהמאמןחיתההבעיה

היתר

להתמחות.לרישוםהבקשהעםיחדשלחשהואאמרהוא

לא.אוכןהאלההחודשייםאתעבדהואאםהשאלה

בפועל.עבדהוא

בע.דאניאז

עבד.שהואספקלנואין

לאמן.הבקשההוגשהשבומהיוםאולי

רוצה.שהואמהזה

ביקש.שהואמהיוםלאאבל

 . 11.10ל- 1.10ה-זהכאןהבדל.ימים 10ב-מדובר

 .התקדימיהאלמנטבגללתקדימי'ענייןזה

המאמן.שלהבקשההגשתמיום

המאמןשלהצהרהשישלכןבכפוףרקברור'ושיהיה

תקופה.באותהבפועלעבדהואשאכןוהמתמחה

 91מתוך 5עמוד
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הצהרה.נכון,צרין :נוהאפי

 :יונסאבומוחמד

 :מרצקיחוה

 :יונסאבומוחמד

 :מרצקיחוה

 :בלוםדנה

 :מרצקיחוה

 :וקסלרגלעד

 :נוהאפי

 :וקסלרגלעד

 :מרצקיחוה

 :אברהמוביץרועי

 :בלוםדנה

 :נוהאפי

המחוז?ועדאישורמיוםלאלמה

 .חודשייםעודלולהורידעליו'להקלרוציםאנחנוכי

מתמחהלקבלשרוצהעו"דכלהריאח.דדברמביןלאאני

היתרעדייןלואיןאולאמןהיתרלוישאםמאודטוביודע

לאמן.

אםסרטןהיההקודמתלמאמנתכילולעזוררצההואאבל

כזה.משהואונכוןזוכרתאני

כן.

חריג.מאודמשהוזה

בתחילתהבקשהאתשלחשהמאמןטועןשהואהואהעניין

ההמלצה.אתנתןאביבתלמחוזועדבדצמברורקאוקטובר

 .חודשייםפההיוכלומר

זה.אתנקבלבעיה,אין

הזה.הפערזמן,הרבהקצתזה

עליו.נקלבואו

 .עליולהקלאחדפההוחלט

שללהצהרהבכפוףלאימוןהבקשההגשתמיוםלאשר

המאמן.

הואבפועלשאכןשלווגםהמאמןשלגםהצהרהשניהם.של

 91מתוך 6עמוד
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לאמשניהםכזוהצהרהתגיעשלאעדתאריך.מאותומתמחה

מאשרים.

הצבעה

אחדפה

• 
החלטה

 ,להתמחותהבקשההגשתמיוםהמבקששלהתמחותובתקופתלהכירהוחלטאחדפה

הגשתמיוםבפועלהתמחההמבקששאכןוהמבקשהמאמןשללהצהרהבכפוףוזאת

 .הבקשה

התמחותבתקופתהכרה-גבשלבקשתהו

 :בלוםדנה

 :וקסלרגלעד

 :מרצקיחוה

 :בלוםדנה

-העד 1.9.2014מה- 2014בשנתהתמחתההיא .

 .איתן"צוק 11שעההוראתמכוחהתמחתההיא . 30.11.14

 .ההיתראתלההיהלאעדייו

 .הציוניםבשבילהיתרלהחסרהיה

 :אברהמוביץרועי

 :בלוםדנה

 :מרצקיחוה

 :בלוםדנה

פלוס.שנהאחריחזרההפסיקה,

האישוראתלההיהלאכיההתמחותאתהפסיקההיא

להתמחות.כאותז

איתן?בצוקהתמחותעשתההיאזמןכמה

רוצההיא .חודשיםלשלושהמוגבלהיהזהכיחודשיםושהלש

במרץרקשלהההתמחותאתחידשהוהיאבזה,להשיכירו

113 • 

שר.אלאלהמלצתםפלוס.שנהאחרי

לאשר.שלאהמלצנו

 91ךותמ 7דומע
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ההתמחות.ועדתהמלצתאתמאשרים :יונסאבומוחמד

הלאה. ,כך :מרצקיחוה

הצבעה

אחדפה

החלטה

 .ההתמחותועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

החשמלבחברתנוספתועבודההתמחותאישורשלמבקשתו

 :בלוםדנה

 :מרצקיחוה

 :בלוםדנה

נוספתועבודההתמחותלאישורבקשהזה

 , 66בךהואהחשמל,בחברתותיקעובדהואהחשמל.בחברת

בעצםשלוהאחרונההשנהשאתרוצההואפרישה.לפנישנה

בהתמחות.יעשההואבעבודה

מדורראשהיההואמבקש'הואאבל

לעבודותיעבורהואשעכשיואומרוהואמדורראשהיההוא

בנייך.באותוהםוההתמחותהנוספתהעבודהבלבד.מזכירות

אפשרותתהיהולאבעיהכאךשישמצאהההתמחותועדת

שאמנםהמליצוולכךהנוספתלעבודהההתמחותביןהפרידל

יכוללאהואאבלהחשמלבחברתההתמחותאתלעשותיוכל

נוספת.בעבודהבודלע

מאשרים. :מרצקיחוה

הצבעה

אחדפה

החלטה

 .ההתמחותועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

 91ךותמ 8דועמ
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התמחותתחילתלאישורגב'שלבקשתהו

 :בלוםדנה

 :מרצקיחוה

 :בלוםדנה

בעבודההונאהמשמעת,בעבירתהרשעהזו '

מרביתמעבודתה,נרחביםשקטעיםנשמעסמינריונית.

אובמילהמילהשוניםאינטרנטמאתרימועתקיםהעבודה

גרשיים.וללאאזכורללאבמילהמילהכמעט

ההתמחות.לאחראחדטקסלעכבהמלצתם

 .נכוןאח,דטקס

הגיוני. :קינןאורי

הגיוני. :מרצקיחוה

בעד?כולם :קינןאורי

כן. :מרצקיחוה

הצבעה

אחדפה

החלטה

 .ההתמחותועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

התמחותתחילתלאישורגבשלבקשתהו

 :בלוםדנה

 :מרצקיחוה

 :בלוםדנה

זהכאן

 .דבראותו

 ,רשומותהשמאליתידהכףכשעלנצפתהבבחינה,הונאה

 .פתקובשרוולה

 91ךתמו 9ודעמ
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 :מרצקיחוה

 :בלוםדנה

 :וקסלרגלעד

 :מרצקיחוה

 :בלוםדנה

 :קינןאורי

 :מרצקיחוה

 :קינןאורי

רוזן:הילה

 :מרצקיחוה

 :קינןאורי

 :מרצקיחוה

 :קינןאורי

בכלכלה.א'שנהקורסזהמאידן'

ועדתשלה.כלכלההלימודיאתהפסיקהגםבסוףשהיא

אחד.בטקסאותהלעכבהמליצהכןגםההתמחות

שלה.בחרטהששכנעהאחתבאמתהיא

זהב'התחרטה,מאודהיאא'החומר'אתשקראנוהאמת

פלילית.לפרקליטותהתקבלההיאג'כלכלה,א'שנהבאמת

יחולוהעיכובבמידההמקוםאתתאבדשהיאסכנהויש

בהתחלה.

רואה.אניבמכללהחמורדיעונשקיבלהגםהיא

ובצדק.

שאומרים.כמוובצדשירות,שעות 50שקל, 3,000קנס

קנס?קיבלההיא

הרבה.זהלסטודנטשקל 3,000 ,כן

שירות.שעות 50ו-

בעד.אנימאוזנת.שלכםשההמלצהחושבתאני

אחד.פהמיםימסכבעד.גםאני

הצבעה

אחדפה

החלטה

 91ךותמ 10ודמע
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 .ההתמחותועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

שבעבבארהשלוםמשפטבבית-פיילוטנץשמעוןעו"דפניית

 :נוהאפי

 :נץשמעון

 :נוהאפי

 :נץשמעון

 :נוהאפי

 :נץשמעון

כץ'שמעוןד 11עןשלפנייתו , 12מספרלנושאעובריםאנחנו

ברוןשלום,שמעון,שבע.בבארהשלוםמשפטבביתפיילוט

הבא.

 .לכולםשלום

 .הנושאשלסקירהבבקשהלנותן

אבלבהן,נתקליםהמשפטשבתיהבעיותאחתוקולע.צרק

יחסית,קטניםנזיקיןתיקינזיקין,בתיקישלנוגםבעיההיא

הזההתיקואזהביטוחחברותמתפשרותלאשונותמסיבות

לעורכילנוגםאבלהמשפטבתיאתחוסםהוכחות,לעובר

זהאידאלי,מצבלאזהנתבעים,שלוהןתובעיםשלהןהדין,

לריק.זמןמבזבזים

שבע.בבארהמחוזיהמשפטמביתרוזיןעידוהשופטיאלפנה

הנזיקין.פורוםכיו"רבתפקידןאליןפנההוא

מצדועלינואחדמצדעליכםלהקלכדיאמרהצעה,והציע ,כן

נעשהנתחיל,שליבמחוזנזיקיןשבתיקינסכםבואושני

המשמעות?מהמוקדמת.להערכהתיקיםנעבירפיילוט'

איתרללכתאפשרכברבשלהתיקשכאשרהיאהמשמעות

משפט'לביתיעגלהבמקוםלהוכחות,ללכתבמקוםהוכחות,ל

לדיוןלהגיעבמקוםאבלמשפטבביתאנחנואומרתזאת

שיכתובלו,עישמגחושבהואמהםיעמוד 2-3התובעיכתוב

להיות.ךיצרשהפוךחושבהואמדועעמודים 2-3הנתבע

מוקדמת.הערכהשנקראמהעשהישד 11לעוזהאתיעבירו

חושבגםניאה.זאתלעשותםימוכנהיויוידעורכיהערכתול

זה.אתלעשותמוכניםויהישכאלהשיהיו
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בתשלום? :מרצקיחוה

 :נץשמעון

 :נעאמנהמוחמד

 :נץשמעון

 :קינואורי

 :נץשמעון

 :קינואורי

 :נץשמעון

שאער:מטאנס

 :קינואורי

 :כהורועי

 :נץשמעון

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

אניצ.דמכלשקלים 500זהמציעשהואהתשלוםבתשלום.

לחלוטין.סבירתשלוםשזהחושב

לאזהבחומרמעייןרקאתהאם

זהמיומןועו"דלו.שווהאותוולהעיףהתיקאתלקדםכדי

גמרהואשעהשלגודלסדרזמן,הרבהלולקחתצריךלא

שקלואלףפלת"דתיקבעיה,שוםאיןפשוט,תיקלהעריך

רע.לאזהמע"מפלוסלשעה

פלת"ד?רק

בעיקר.

זה.אתלהעביראפשראיחבותטענתישאםכי

פלת"ד.עלמדבראניבעייתי.זהנכון,

 .אזשקל 500משתלםלא

איןאומרצדאוחבותאיןאומרתהביטוחחברתאםלא,

חבות

 .הנזקעלהואשהויכוח

בבתישישהמסהמירבגםהםפלת"דשתיקיאמרהוא

שאנחנוביקשואפילשופטים.טובוזהלנוטובוזההמשפט

 .בפניכםזהאתנציג

מצוינת.הצעהשזוחושבאני

בלילתיקיםאולפלת"דזהאתלהגבילכדאיאוליבאמתאבל
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נכות.

שאער:מטאנס

 :קינןאורי

 :מרצקיחוה

 :נעאמנהמוחמד

שאער:מטאנס

 :נעאמנהמוחמד

 :מרצקיחוה

 :נעאמנהמוחמד

 :נץשמעון

 :אברהמוביץרועי

 :נץשמעון

 :הנואפי

 :נץשמעון

 :הנואפי

שאער:מטאנס

חבות.בעייתבליפלת"דלא,

חבות.בעייתשאיןאופלת"דאו

אפסתיקכשזהאואומרת,אני

מהתחלה.לדעתאפשראיאבל

דבר.כזהאיןחבות,בעייתשאיןמפלת"דאחרתיקאין

לדעת.אפשראי

 0%שלנזיקיןתיקימטאנס,נזיקין,תיקיגםאומרתאנילא,

 .לחץמלאממןמורידזהלעשות.אפשרגםנכות

הצדדים?בהסכמתרקזה

פתאום.מהכפייה,איןשבהסכמה.ברור

וברכה.מזל

רבה.תודה

 .לנוותדווחטובהיוזמה

 .בוודאי

עובדוהואטוברעיוןזהאםשמעון,חודשים,מספרתוך

אוליונציעהמשפטבתילהנהלתנפנהאנחנוטובהבצורה

ארצית.לרמהאותולהרחיב

נאות.שכרלגביהמגשריםהחבר'השלהתנגדותתהיה
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 :נץשמעון

 :אברהמוביץרועי

 :נוהאפי

סיפורמזהלעשותצריךלאבקצרה,אפשרהנזקגובהרקזה

שמעוך.איתן,אנחנו

תודה.שמעוךיופי,

הצבעה

אחדפה

החלטה

ד"עו .שבעבבארהמחוזיהמשפטבביתלפיילוטההצעהאתלאמץהוחלטאחדפה

 .הפיילוטהתקדמותעלחודשיםמספרבתוךהועדאתלעדכןהתבקשנץשמעון

 .הארציתלרמהאותובחילהריציעויצליחוהפיילוטבמידה

 S.24 . 16מיום 12 'מסהתמחותועדתפרוטוקלו

החלטהלשינויגב'שלבקשתהו

 :נוהאפי

 :בלוםדנה

 :קינןאורי

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 . 12מספרפרוטוקולההתמחות.לנושאחוזרים ,ריםבח

שכברנושאזההחלטה.לשינויבקשהבעצםזה

סמינריונית.בעבודההונאהשלמשמעתבעבירתהרשעהנדון,

ההתמחות.בתחילתנקבעהעיכובעיכוב.חודשי 6נקבע

בעבודההונאהשישהקודמיםלביןזהביןהבדלישלמה

ביןההבדלהלמה ?שישהוזהשלושההיושהםסמינריונית,

שניהם?

 .ליתסבירו ?ההחלטהאתלשנותלמה

כילסוףהעיכובאתלדחותהזשמבקשיםהיחידיהשינוי

התמחות.עללהתחייביכוליםאלהםהמשרדבחינתמ
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 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :וקסלרגלעד

 :קינואורי

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :בלוםדנה

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :יונסאבומוחמד

 :אברהמוביץרועי

 :נוהאפי

תמתיןהיאלבחינה?תיגשהיאמתיאומר,זהמהואזלסוף,

לבחינה?ניגשתשהיאלפניחודשים 6

 .חודשים 6הבחינהאחרי

הרישיון.אתתקבללאהיא

ושם 6פהלמהאז

עברתיההתמחות,אתסיימתיכברתראו,פנייה,נקבלואז

בפרנסה.ליפוגעיםאתםלהתפרנס,צריכהאניהבחינה,את

ביקשה.שהיאמהזהמוסכם,זהלא,

לגשתתוכלשהיאלפנייהיוחודשים 6שה-גםמוכנההיא

אלאמידלבחינהתיגשלאשהיאאומרתזאתלבחינה,

יותרהקצתהסףעלעונשפהנתנואנחנוחרטה.הבעיההיא

לאאנחנועמוקה.חרטההבעיההיאחודשים. 6ה-שלגבוה

התמחות.לעשותלהמאפשריםואנחנוכלוםמזהמפסידים

 6תמתיןהיאההתמחותשאחרימחליטים,אנחנומהאז

לבחינה?תיגשואזחודשים

כן.

אזבשנה.פעמייםהבחינההרימזלה,התמזלממילאאבל

היאוממילאההתמחותאתתסייםשבדיוקלהיותיכול

 .חודשים 6לחכותצריכה

שלו.והמזלאחדכל

אתתסייםהיאוכאשרלבקשהנעתריםאנחנוככה,נגידבוא
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לבחינתלגשתתוכלאזורקחודשים 6תמתיןהיאההתמחות

ההסמכה.

הצבעה

אחדפה

החלטה

חודשים 6תמתין ,ההתמחותאתתסייםהמבקשת .לבקשהלהיעתרהוחלטאחדפה

 .ההסמכהלבחינתלגשתתוכלאזורק

התמחותתחילתושור-משלבקשתוו

 :בלוםדנה

 :וקסלרגלעד

 :בלוםדנה

 :קונןאורי

 :בלוםדנה

עלדיווחהואהתמחות.לאישורבקשה

לצריכהשלאבסמיםשימושהחזקה,פליליות,הרשעות

הרשעותעודלווישלרכב.ופריצהברכבוחבלהעצמית

דומות.עבירותזהגםשהתיישנו,

 .כקטיןהןהקודמותהעבירותכלקטין.בתור

מאודרקעלוישחייו.סיפוראתבפנינוגוללבאמתהבחור

שכונת ,כפרמאיזשהובמצוקהממשפחהבאהואקשה.מאוד

האמאחולה,אחמפורקת,משפחהנרקומן,אבאכזו.עוני

החולה.באחלטפליותרנדרשה

ואזבאזורהתושביםבעצםיאחרנסחףשהואאמרבעצםהוא

רכוש.העבירותאתלבצעגםלוגרםוזהלסמיםנפלהוא

 . 2005מ-עבירותמבצעלאוהוא

דופןיוצאבאמתשיקוםתהליךעברהוא .םימהסמנגמלהוא

ומהחרטהשלוומהכנותממנוהתרשמהמאודמאודוהועדה

שלו.

 ?הואכמהבן :נוהאפי
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 :בלוםדנה

 :מרצקיחוה

 :וקסלרגלעד

 :נוהאפי

 :קינןאורי

 :נוהאפי

 :בלוםדנה

 :וקסלרגלעד

 :בלוםדנה

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :בלוםדנה

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 . 18-20בךהיהכשהואבוצעההעבירה

 . 2 017באפרילהיאההתיישנות

 .כןממשמאשפתות,עצמואתהריםשבאמתאדםבךזה

לקראתו?לבואשצריךחושביםכולכםאתםאז

כך.אני

שהתרשמו.שם,שישבואלהאתשואלאני

אמרושהםמהבעניינו.ההחלטהאתבעצםחרצהלאהועדה

התמחות.תחילתלונאשרבואוזה

ללשכהאותולקבללאלהתמחות,לולאפשרהיאההמלצה

בינתיים.

הסתמכות.אלל

אפשרואיחמורותעבירותהךעצמךהעבירותאקשה.אני

פריצהעצמית,לצריכהשלאסמיםהחזקתמהך,התעלםל

רכבים.ל

כמות.אומרשזה

עכשיופההיהאםהדבריםפניעל .אחוזמאהבמזיד.חבלה

משתולל.היהאודי

 .היוםייבהוא

דבראותואלינויבואהואואזלהתמחותלורינתשאנחנונגיד

כתוב.הסתמכותאלל
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 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :מרצקיחוה

 :נעאמנהמוחמד

רוזן:הילה

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

איזהלהמתיןצריךכאלהעונשיםלהגי,דאולינרצהאנחנו

הרישיון.אתלקבלארוכהתקופה

מקוםלוישעכשיואבלבסוף.להמתיןלולתתאפשר

הבחינהואחרישלוהרקעכלעםאותושקיבללהתמחות

יחכה.הואאזבסדר,

 . 2017באפרילמתיישנותשלוהעבירות

הזה.אתלדחותרוצהאתהאםמעכשיולהגידצריך

יתיישנו.שלושהעבירותלחכותאז

איןעכשיו,לקראתובאיםאםהסלמי,שיטתרוצהלאאני

אתשיקםשהואבנימוקעונששוםיקבללאשהואכזהדבר

כזה.דבראיןעצמו,

שזהההתיישנותתקופתתוםעדעונש.עדייןזההתיישנות

אקטבהחלטזהבלשכהכחבראותולקבללא 2017אפריל

 . 2017אפרילעדייבחןלאממילאהואאותו?לקבללאזהמה

מה?אז

לואומרהייתההרשעהאחרישנהאלינומגיעהיההואאם

התיישנות.

הייתיכאלהבעבירותמחיקה.אומרשהייתילהיותיכוללא,

מחיקה.אומר

שלו.במקרהלא

 2017ב-כיעונש,שוםמקבללאשהואיוצאשיטתכםלפי
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ההתיישנות.הסתיימהההתמחותאתמסייםכשהוא

 :אברהמוביץרועי

 :וקסלרגלעד

 :אברהמוביץרועי

 :נוקיאורי

 :מרצקיחוה

 :אברהמוביץרועי

 :וקסלרגלעד

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :מרצקיחוה

 . 2018אפרילעדלוניתןבואואז

משפטיםולמדהלןשלוש,שנתייםהפשעממעגליצאאדםבן

 .שנים 3-4עוד

שנה.עודלוניתןבואו

ישאנחנוההתיישנות,אתעשהשכברכזהאדםבןחושבאני

ישהזאת,השנהאדם.לבןלעזרהגםחברתיתתרומהפהלנו

בשורותינואדםהבןאתלספוגרחבותמספיקכתפייםלנו

שקיבלנו.מהכלאחרי

נצביע.בואו

נוספת.שנהלולתתבעדאני

נותןאתהאםהשאלהשנה,עודאםמקרהבכלהשאלהאבל

עכשיוזהאתלו

ההתמחות.אתשיעשהלא,

ההתמחות,אתלהתחיללונאשראנחנוכזה,דברנעשהבואו

שחושבותדעותשישהסתמכות,שוםבכןשאיןחותםכשהוא

העבירותחומרתלאורהרישיוןבקבלתאותולעכבשצריך

ואזלבחינהייגשההתמחותאתיסייםכאשרביצע.שהוא

דיון.נקייםאנחנו

עודיחכההואהבחינהשאחריהיוםכברלהחליטיכולאתה

שנה.

רוצים.לאאנחנואבללא,
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 :וקסלרגלעד

 :מרצקיחוה

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :אברהמוביץרועי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :קינןאורי

רוזן:הילה

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :אברהמוביץרועי

 :וקסלרגלעד

 :מרצקיחוה

 :נעאמנהמוחמד

רוצה.לאאתהאםפעםעודבולדוןחייבלאאתה

 .פעםעודבולדוןרוציםאנחנואבל

המחסום.לאזהאומררקאני

הרישיוןאתשיקבלשאחרילהחליטבאמתאפשראזרגע,אז

שנה.ימתין

לתתבעדאנילא,

רוצה.שאתהמהאתרוצהגםאני

נצביע.בואואז

שנה.ימתיןהרישיוןאתשיקבלאחרילהתמחות,ייגש

לדיון.שיחזור

עכשיו?עדעשההואמה

עבד?הואאיפה

משהובבחינה,אותועוצריםלאבהתמחות,אותועוצריםלא

משדרים?אנחנומסראיזהאחרתתקבל

אפי.צודקאתה

עצמואתגירדממש,הואעצמואתשהריםאדםבןזה

מהרצפה.

במצוקה.לנוערבתכניתמתנדבהוא

מקבלתא'בשנהבכלכלהבבחינהשהעתיקהמייוצאככה
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לונותךאתהוזהחודשיםשלושהשלדחיית

 :קונןאורי

 :מרצקוחוה

 :נוהאפי

 :וקסלרגלעד

 :נוהאפי

 .שנים 7שלבהתיישנותהיההוא

בואיהיה.לאזהוכהכהביןמהנשיאחנינהיקבלהואואם

יקבלהואאםכילנשיא,חנינההגישהואתקשיב, .נחזור

אפי'בזה.לדוןיכוליםלאאנחנווכהכהביןמהנשיאחנינה

מהנשיא.לחנינהבקשהלוישכיהזה,אחריזהעםחכה

שלההצעהאתנקבלאומרת.שחוהמהאתנקבלבואוטוב

הסתמכות.שוםבלילהתמחותלהתחיליוכלהואואורי'חוה

ההתמחות.ועדתהמלצתבעצםזה

פההוסכםהחלטה.ונקבלשובנדוןאנחנוההתמחותלאחר

אחד.

הצבעה

אחדפה

החלטה

 .ההתמחותועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

התמחותתחילתלאישורשלמבקשתוו

 :בלוםדנה

 :מרצקוחוה

 :וקסלרגלעד

סייםהתמחות.תחילתלאישורבקשהזה

עבירתעלגםדיווחהואאילך.ברניברסיטת

מועתקת,עבודהבגיןהורשעהוא .האקדמיבמוסדמשמעת

והורשע.הודההוא

 .בערעוראיתוהקלוחמור'עונשלונתנו

העתיק.שהואאיתןצוקבעקבותכאילוהיהזה
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 :מרצקיחוה

 :בלוםדנה

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :טייבמשה

 :מרצקיחוה

 :בלוםדנה

 :מרצקיחוה

 :טייבמשה

 :נוהאפי

 :בלוםדנה

סיבה.לאזובסדר,

המיידיתהאחריותנטילתהמקרה,מנסיבותהתרשמו

שלו.והכנההאמיתיתוהחרטה

לועזת?פהישהמלצותאיזהתגידו

בסוף.לעכבלמה?

עבודותהגשתטוב,טובתחשובשבבסוף?לעכבלמה

מועתקות.

אפקט.שוםאיןלו?שיעשהמהזהעונש.קיבלהואאבל

 ,זהבמהלן ,מילואיםימיומשהו 20עשההואל,ןאגידאני

יום'כלכמעטאינטנסיבית,מאודמבחניםלתקופתהלןהוא

אתלהגישצריךהיההואמבחן.לוהיהאומר,הואכן

תקופהאותהלתוךלונפלזהעדייןארכה,קיבלהעבודה,

הסמינריונית.בעבודההעתיקהואטועןהואכןולכןלחוצה

כןאחרבפקולטה,חמורמאודעונשקיבלהואראשוןבשלב

תחתונהובשורההמילואים.סיפורבגללהעונשאתלוהקלו

כמה.כתבתםלאאמר,לארקבסוףלעכבפהחיתהההמלצה

 .מועדיםשניאגבמציעהאני

אח.דמועדרשום

יאזן.וזהשנייםממליצהאניאז

עשה?הואמהלמה,

עשה?הואמה

סמינריוניתעבודההגיש
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 :טייבמשה

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :אברהמוביץרועי

 :הנואפי

 :טייבמשה

 :מרצקיחוה

 :טייבמשה

 :מרצקיחוה

 :טייבמשה

 :הנואפי

 :טייבמשה

 :הנואפי

 :נעאמנהמוחמד

הריפה.עושיםשאנחנוהאלההשטויותכלמשמעותחסרזה

משמעות.חסרזה

.ך 11עולהיותרוצהזה

זה.עלויחשובשישבבצדק,פהאומראפי

השרץ.אתלהכשירצריכיםלאאנחנומשה,

אותה.והגיששלוהשםאתשםאחר,מישהושלעבודהלקח

 .אומר?אתהשטויות

דרך.מאזעבראדםבן

שנתיים.לפניהיהזהעבר?הואדרךאיזה

בכלל?לזהישאפקטאיזהבמכללה.עונשקיבלאדםבן

כןואחרעו"דבתורפליליתעבירהעושהאדםבןסליחה,

נצביע.בואהדין.עורכיללשכת 78סעיףלפילדיןעומד

אמצעיבלתיבאופןמתרשמתההתמחות,ועדתיושבת

מהאנשים.

אתורושםמועתקתעבודהמגיששנתפסמישהושליבעיניים

עונש.לקבלצריךעליהשלוהשם

זה?אתרואהמישהוהמסר?אתנותןאתהלמי

שנהאושנהחצימתעכבשהואשיראושלוהחבריםליתאמין

אח.דאחדחבריםמסר.להםיועבר

ההתמחותבועדתדיוןלאחראלינושמגיעותהאלההבקשות

מתווכחיםהאלהבענייניםגםשאנחנוראשונהפעםלאזה

 91מתוך 23עמוד



24 

 12.7.2016מיוםמרכזיועד

לפניקודםדיוןפהשהיהזוכראנילא.ומהראוימהבינינו

גםיגיעושלנושהחלטותהחלטנושאנחנובער,ןשנהאיזה

שמיידעוגםשאנשיםלמשפטים'הספרלבתיוגםלפקולטות

דברשלבסופוצפוישהוא ,'אבשנהעודכאלה,דבריםשעושה

להכנס.וירצההזההמקצועלפתחכשיגיעולהרתעהלעונש

לועזתהכבודכלעםאחריות.לנוישסףכשומריאנחנועכשיו

אניהמרכזי.לועזשייכתהמדיניותלגביההחלטההתמחות,

זה.עםעשינומהלדעתרוצה

 :נוהאפי

 :בלוםדנה

 :נעאמנהמוחמד

 :טייבמשה

 :נעאמנהמוחמד

 :מרצקיחוה

 :בלוםדנה

 :נוהאפי

 :נעאמנהמוחמד

 :נוהאפי

 :טייבמשה

לאוניברסיטאות?שלנוההחלטותאתמפיציםאנחנו

להירשםמבקשכשהואלמתמחהבמדריךמפורסםזה

להתמחות.

שאנחנוהטעםמהלעיכוב.צפוישמעתיקשמייודעיםהםאז

הטעם?מהאחדאףמעכביםלאאנחנואםפה?נשב

כפולה.ענישהזה

 .הכנסלאיש 20ל-ולתתאחדלעכביכוללאאני

שלי.ההסתייגותאתמורידהאני

 .העיסוקבחופשלפגיעהטועניםישרהם

 .גםההעתקהבחופשפגיעה

אחדלכלנותניםשאנחנושלנובכבודפוגעזהמה,יודעאתה

הכנס.ל

העיסוק?בחופשפגיעהזהמה

ליאומרתדיןעורכתאלימתקשרתאתמולצביעות.זה

במיליםלהשתמשרוצהלאאניאותי,כינהך 11עותשמע,
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ועדתאולישנתייםעודתלונהנגדושיגישוהזהלאישהאלה.

אבלעולם.אומותחסידיאנחנובזהעליו.תסתכלהאתיקה

משהובאיזשהואותםתפסואחתשפעםכאלהסטודנטים

שנה.חצימתעכביםפתאוםהעתקהשאולי

 :אברהמוביץרועי

 :טייבמשה

 :נעאמנהמוחמד

 :טייבמשה

 :נוהאפי

 :בלוםדנה

 :מרצקיחוה

 :בלוםדנה

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :נעאמנהמוחמד

רוצה?אתהמה

זהאתרואהלאאתהשנה.חציפרנסהאדםמבןלוקחאתה

טועה.אתהמספרית.זהעלמסתכלאתהככה,

הואשמקללשמיחושבאנישלן.ההשקפהזומה,יודעאתה

להעתיקלעצמושמרשהמישמעתיק.ממיחמורפחותהרבה

כלעםשמקלל,ממיחמוריותרמוסריתמבחינהלדעתי

הכבו.ד

המסר.אתהעברתליתאמין

התמחות.התחילעכשיורוצההואמיידי.להיותצריךהמסר

ההתמחות.אתיעשהואזשנהחציימתין

התמחות.במקוםלופוגעאתהאזאבל

בסוף.לא,

בהתחלה.אמרהואלא,

בסוף.

בסוף?למה

התמחות.מקוםלוישכי

 .מקוםמצאכברהוא
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 .לותפרגן :מרצקיחוה

 :נעאמנהמוחמד

 :מרצקיחוה

 :בלוםדנה

 :נוהאפי

שאער:מטאנס

 .מקוםמצאוהואכזאתמצוקהשישבגלל

בסוף.לוותתןשנהבחציאיתןנלך

 .טקסיםשניאז

בסוףהסמכהמועדישניימתיןשהואאחדפה.הוסכםבסדר

ההתמחות.

אחד?פהלמהרגע,

מתנגד?מי :נוהאפי

נגד.אנישאער:מטאנס

אני.גם :טייבמשה

שלושה. :מרצקיחוה

הצבעה

 3נגד-

החלטה

 .ההתמחותבסוףהסמכהמועדישניימתיןשהמבקשהוחלטחבריםשלברוב

(משמעת)התמחותתחילתאישורשלבקשתה

 :בלוםדנה

סמינריונית.בעבודההונתה :נוהאפי

עשתה?היאמה ?הונתההיאמה :אברהמוביץרועי
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 :בלוםדנה

 :אברהמוביץרועי

 :בלוםדנה

 :אברהמוביץרועי

 :בלוםדנה

 :טייבמשה

 :נעאמנהמוחמד

 :נוהאפי

 :טייבמשה

שאער:מטאנס

 :טייבמשה

שאער:מטאנס

 :נוהאפי

אנגליתבקורסבוחןבבחינה,אחדמשמעת.אירועישני

זהשניאירועוהלכה.קמהוהתעצבנה,לה,העירומשפטית,

באינטרנט.שפורסמהמעבודהברובהמועתקתמטלההגישה

מטלה?שלסוגאיזהמטלה?זהמהאבל

עבודה.

עבודה.סתם

 .סמינר

אותולאזהאחר,משהוזהסמינריון.לאזהסמינר,במסגרת

דבר.

מורישלבכבודםפגיעהמשוםבהשישהתנהגותפהבכתו

סמינריונית.בעבודהוהונאההמכללה

ידעה"."לאהיאהיתממות,ישאחריות,לוקחתלאהיא

זההקודם.אתהענשתשאתהמהבדיוקהיאשלהםוההמלצה

אותואתעשיתבקודםכיהגיוני,לאזהלשיטתןהגיוני.לא

דבר.

אחת.פעםלאנתפסה,פעמייםפה

קודם.שהחלטתמהאתמשווהאתהאבלנכון,

אחת.פעםההוא

ישבלב.דשנהחציזהמועדיםשנימתבלבלים.אתםתראו,

במקרהשנה.שלעיכובלאזהבשנה.הסמכהמועדיארבעה

שנה.חצילאשנה,דהיינומועדים, 4אותהלעכבצריךשלה
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 :נטוביץיצחק

 :נוהאפי

 :אברהמוביץרועי

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :קינןאורי

 :אברהמוביץרועי

 :קינןאורי

 :אברהמוביץרועי

 :קינןאורי

 :אברהמוביץרועי

 :נוהאפי

 :קינןאורי

מסכים.אנישלושה.לפחות

לב.שמתילאאומרתבועדה,ומיתממתבאהעודהיא

מועדים.ארבעה

מועדים.שלושהאותהלעכבאז

שלושה.

לעכבהצעהפהויששלושה,לעכבהצעהפהישנצביע.בואו

מועדים.ארבעה

להביןרוצהאנירגעעכשיומועדים?שניבעדאתםשנית,רגע,

איאותם,בחרנושאנחנואתיקהועדתלנוישאח,דדבר

שלהםהחלטהכלעלאפשר

אורי.אפשר

החלטהכלאפשראימנהלית.ערכאהכמואנחנולסיים.ליתן

להםלהגידהאתיקהועדתשל

ממליציםרקהםערכאה,לאאנחנושלהם,המלצותרקזה

 .לנו

בהחלטותמתערבתלאערעורשערכאתכמוזהשנית.רגע,

מתערבת.לאהיאבשוליים.שהןשיפוטיות

 .לנוממליציםרקהם

שלן.מהסמכותמתפרקלאאתה

וחלילה.חסאומר,לאאני
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שלנו.הדעתשיקולאתמבטלאתהאז :נוהאפי

 :אברהמוביץרועי

 :קינןאורי

 :אברהמוביץרועי

 :נוהאפי

 :טייבמשה

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :יונסאבומוחמד

 :קינןאורי

 :נוהאפי

 :יונסאבומוחמד

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :יונסאבומוחמד

 :מרצקיחוה

לן.ממליציםרקהםסמכות,להםאין

לשלושה?משנייםמעלהשאניבזהעשיתיאבל

-ל 4.

הנורמה.שזומסרלהעביר

 .כלוםעושהלאזהאפי'

 . 4ו- 3 , 2תצביע

שנה?דהיינומועדים' 4לעכבבעדמי

. 5 

זה.אתמביניםלאאנחנואדם,בןשלחייםזה

מועדים? 3לעכבבעדמי

. 5 

בעד?מישנה.שלעיכובמועדים? 4לעכבבעדמימהתחלה.

מועדים? 3לעכבבעדמיהלאה- . 5אחת.פעםלהצביעאפשר

 . 5אחת-פעםלהצביעאפשר

 . 5-5תיקו

מחליטה.היו"רשלדעתו

החדש.בחוקרק
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 :טייבמשה

 :אברהמובוץרועי

 :נוהאפי

 :מרצקוחוה

 :נוהאפי

להצביעיכולאיציקנופלתההצעהאםנגד.תצביעבע,ד 5

באחריה.

קובעת.עכשיואפישלדעתואבל

לעשות?רוציםאתםמה

 . 3ל-באאיציקהנה, . 3

שנה, 3/4לעכבמועדים. 3אחדפהנסכיםבואורבותיי,טוב,

רועי.שלהחולקתדעתולמעטאחד?פההוסכם

הצבעה

 1נגד-

החלטה

 .הסמכהמועדי 3המבקשתאתלעכבהוחלטחבריםשלברוב

התמחותחילתשלמבקשתוו

אביב.תלבאוניברסיטתדומהמקרהעוד :בלוםדנה

 :מרצקוחוה

 :אברהמובוץרועי

 :בלוםדנה

 :מרצקוחוה

 :קונןאורי

 1הצעתםבכיס.פתקלוהיהחשבוןבראייתתוארבמהלן

בסוף.

 ?אבלבפתקהיהמה

נוסחאות.

אחד.מועדחשבון.בראייתלחישובנוסחאות

זה.אתנאשרבואו
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מקובלת.מקובלת?הועדההמלצת :נוהאפי

הצבעה

אחדפה

החלטה

 .ההתמחותועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

התמחותתחילתלאישורשלבקשתוו

זההתמחות.תחילתלאישורבקשהזו :בלוםדנה

לוהיו . 2013בשנתהופיעהואבעבר.בפנינוהיהשכברמקרה

איומיםתקיפה,שלבעבירההרשעותחמורות,הרשעות

לשעבר.אשתושתיתהמיהמתלוננת,כלפישוואוכליאת

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :וקסלרגלעד

 :בלוםדנה

 :מרצקיחוה

שנים? 3לפניאזהחלטנומה

התיישנות.החלטנואז

התנאי.בסוףתבואלואמרואזבתנאיהיהעודזהאז

הבקשהאתלחדשיוכלשהואאמרהההתמחותועדת ,כך

יוכלשהואקבעהמרכזיהועדזאתולעומת 2015בספטמבר

ופנהרזחהואשנות.יההתיתקופתבתוםהתמחותהתחילל

בךאניהיוםשנתיים'לפניהופיעשהואאמרהוא .היוםאלינו

שובלהתחתןעומדאניעצמי,אתשיקמתיכבראניושים,לש

פעם.

תוםמרכזי'ועדשלההמלצהעםנשארההתמחותועדת

 • 118ייולשזהההתיישנותתקופת

אחד?פהמוסכם :נוהאפי

כך. :מרצקיחוה
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לאשאתםרואהאניאבלהמחיקהעלאתכםלדבררציתי :אברהמוביץרועי

לזה.פתוחים

הצבעה

אחדפה

החלטה

 .ההתמחותועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

מתמחהלאמן,יתרשבקשתוו

 :בלוםדנה

 :נטוביץיצחק

 :מרצקיחוה

 :בלוםדנה

 :נטוביץיצחק

 :מרצקיחוה

 :בלוםדנה

המלצתעלמערערבעצםהואלאמן,בקשה

לאשהואאמרהואשלו'הבקשהאתדחההמחוז .המחוז

זומןהואהמתמחה.עלשתוטלהעבודהאופילאורממליץ

בדקולאאותו'שאלושלאאמרהואכעס'קצתהואשימוע,ל

משפטיתתהיההמתמחהעלשתוטלהעבודההמשרד,את

גרידא.

המתמחה?עלהטילועבודהאיזה

לפני.זהלא,

אמרהואלאמן,רוצההואלאמן.להיתרזהשלוהבקשה

איתידיברושאלה.ולאאותותחקרהמספיקלאשהועדה

 .וחצידקותשתי

לא?לואמרולמהאותו?דחולמהאבל

שצריך.כמונימקולאהם

עלשתוטלהעבודהאופילאוררשמולקונימאודבאופןהם

הוראהשייתןהמרכזילועזבעצםפונהגםהועדההמתמחה.

כימנומקות,החלטותיכתבופרוטוקול,שינהלוהמחוזלועזי
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עורכישלערעוריםמספרעודלנויששבהמשךנראהאנחנו

הוא .בחסרלוקהשהבדיקהואמרולאמךהיתרשביקשודין

פעיל.מאודשהמשרדאומר

 :מרצקיחוה

 :טייבמשה

 :בלוםדנה

 :טייבמשה

 :בלוםדנה

המחוזות.לועזימכתבולהעבירלאשרומקרקעיך.טאבוזה

אותו.מראיינתמתמחיםהועדתאבלרגע,

רושמיםולאפרוטוקולמנהליםלאהםאבלככוך,

 .מתמחיםלועזתזהאתנחזירבואואזמה?אז

ועדתבפנישימועבעצםזההערעורהריעשינו.אנחנואבל

ההתמחות.

טוב. :טייבמשה

הצבעה

אחדפה

החלטה

 .ההתמחותועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

 21.6.16מיום 13מס'התמחותועדתפרוטוקלו

בחברהשעברהלעובדתהתמחותתחילתלאשר-מוטורסצ'מפיוןשלבקשה

 . 13פרוטוקול :נוהאפי

משפטית.לאהיאשהעבודההתמחותועדתשלההתרשמות :בלוםדנה

מנהל :נוהאפי
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בהחלטתבהרחבההמפורטיםמהנימוקיםמשפטי.לאזה ,כך :מרצקיחוה

 .לאשרשלאממליציםאנחנוהתמחותועדת

הצבעה

אחדפה

החלטה

 .ההתמחותועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

התמחותבתקופתלהכרהשבקשתהו

 :בלוםדנה

 :נוהאפי

' ' ,..,. 

התמחתההיאהתמחות.בתקופתלהכרהבקשה

חודשים. 4-

אפשראישנים. 5.5לפניחודשים 4במשךהתמחתההיא

והיאזמןמדייותרשחלףמשוםלהייספרשזהזהאתקבלל

אחד?פהמוסכםמלכתחילה.חדשההתמחותלעשותצריכה

מוסכם.

הצבעה

אחדפה

החלטה

 .ההתמחותועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

התמחותבתקופתלהכרהמרשלבקשתוו

עלממונהברעדתבעברנדוןשלוהעניין :בלוםדנה

התחילהואשבעצםהזשלוהענייןעכשיו .שהתיישנועבירות

מתוצאותנחנואואזהעבירותעללכןדיווחלאהתמחות,

עבירותלןשהיוגילינוישראלממשטרתשקיבלנושאילתא

לעכבבעצםהמלצהחיתה .לשימועאותוזימנוואזשהתיישנו

קודמתקדנציההיההזשבזמנןבעצםהזשקרהומהאותו
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 .קוורוםהיהלאמרכזי'ועדשלבעצםישיבותהיושלא

 :ראשפיליאור

 :מרצקיחוה

 :בלוםדנה

 :מרצקיחוה

 :בלוםדנה

 :אברהמוביץרועי

 :מרצקיחוה

 :ראשפיליאור

 .שהיובטח .היולמה?

טלפונית.חיתהההצבעה

 , 25.6.14ביוםרק . 2013בנובמברהממונהבפניהופיעהוא

החלטה.בעניינוניתנהחודשים 7כעבוראומרתזאת

מה?אז

הועדשלההחלטהתהיהמהידעלאשהואזהשקרהמה

יצאבעצםואזבטחוןליתרבהתמחותנשארהואאזהמרכזי

מכןלאחרורקמלאההתמחותשנתוהשליםסייםשהוא

לאוראומרהואבעצםאזמאושרת.לאההתמחותלואמרו

שכןמבקשאניסבירולאמידתילאהואשלדעתיהזההעיכוב

הזאת.בשנהליתכירו

 .בחודשייםלונכיר

להתמחותמועמדאואלמנט,שוםלמתמחהאיןהכבודכלעם

מסוים'עיכובשהיההיאהעובדההסתמכות.אלמנטשום

הספציפיהמקרהבנסיבותסבירעיכובגםהואשבעיניי

שוםלונותנתלאבעניינוההחלטהבקבלתהזמניםולוחות

 .אחרלהתמחותמועמדכלעליתרון

נוכחסבירהמאודחיתההיום,גםכמואז,לגופהההחלטה

אתלושישהעובדהרקלאוההסתרה,שלוההתנהלות

עשהחסדאותן.הסתירשהואהעובדהגםאלאההרשעות

לו'נתןשהואהיחידיהעיכובשזההקודםהמרכזיהועדאיתו

נכונה.המלצההיאשלכםשההמלצהסבורהואני

פיקוח?עליוהיהאיןגם

מסכים.אני :קינואורי
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פיקוח.עליוהיהולא :מרצקיחוה

בעד.כולנו :קינןאורי

הצבעה

אחדפה

החלטה

ההתמחות.ועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

התמחותבתקופתהכרהמרשלבקשתוו

ימיםביצעהבחורהתמחות.בתקופתלהכרהבקשה :בלוםדנה

 .ספורים

 :מרצקיחוה

 :בלוםדנה

 :קינןאורי

 :יונסאבומוחמד

 :מרצקיחוה

אנחנואםגםסמכותלנואיןשבועות.שלושהסמכות,אין

משנה?זהמהאזרוצים,

והואמכןלאחרהתמחותחידשהואוינווט.שלבמשרדו

סברהההתמחותועדת .האלוהימיםמספראתלאשרמבקש

האלה.בימיםלהכירולאהבקשהאתלדחותשיש

בעד.אני

כזה.דברלאשרבכללסמכותלנואין

פההוצגוולאמיוחדיםטעמיםשלבקיומםאלאסמכותאין

 .מיוחדיםטעמים

הצבעה

אחדפה

החלטה
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 .ההתמחותועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

התמחותתקופתלקיצורשלגבקשתהו

 :בלוםדנה

 :נוהאפי

 :בלוםדנה

הקלטה)(הפסקת

 :נוהאפי

התמחות?תקופתלקצרלמה

סופנית.חולהשהיאטוענתהיא

להמאחליםואנחנוקשותנסיבותבאמתהאישיותהנסיבות

לקצרלנומאפשראינוהחוקכבולות.ידינואבלשלמהרפואה

סמכותהמרכזילועזאיןבחוק.שנקבעההתמחותתקופת

אלהבנסיבותולכןבחוקשקבועהמינימוםתקופתזוכזו.

חוקיתאפשרותלנואיןכילבקשה,לסרבנאלציםאנחנו

בהתאם.והמליצהההתמחותועדתגםקבעהכןזאת.עשותל

הצבעה

אחדפה

החלטה

 .ההתמחותועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

התמחותתחילתשוראישלמבקשתוו

 :קינואורי

כברללשכהפנההואהתמחות.תחילתלאישורבקשהזה :בלוםדנה

ועומדתלוישהיהאישוםכתבנוכחסורבהוא , 2007בשנת

מ. 11מעח 11דוהגשתאישלעבירות 37בגיןנגדו
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 :קונןאורי

 :בלוםדנה

 :מרצקוחוה

 :קונןאורי

 :מרצקוחוה

 :נוהאפי

 :בוץנטויצחק

במועד.לאהוגשבמוע,ד

מסלהוראותבניגודעבירות 43ב-הורשעגםהואלימים

שנים. 6כ-עלהנפרסתזמןתקופתלאורןמע"מ,וחוקהכנסה

עליוונגזרשערערולאחרמחוזימשפטביתידיעלהורשעהוא

שנה.למשךחודשים 5שלתנאיעלמאסר , ri!J 10,000בסךקנס

ואנחנואלינופנההוא

 • 116מרץהבקשההגשתמאזלאשר

בעד.אני

אני.גם

מוסכם? .בסדר

כך.מאושר,

הצבעה

אחדפה

החלטה

 .ההתמחותועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

התמחותתחילתאישורגבשלבקשתהו

לימודיסיימההתמחות.תחילתלאישורבקשה :בלוםדנה

משמעתרתיעבעלווחהידהיאחיפה,טתיבאוניברסמשפטים

בבחינההונאהשלבעבירותהורשעההיא .יהאקדמבמוסד

שהקלידהבעתיכשנמצאלאחרהולמת,נהישאובהתנהגות

היאדהיכתבבשלבורייצמשפטבקורסהבחינהמחברתאת

משפטיםהוסיפהאהיפורים.ישמקצה ,תיקוניםערכה

בורייצמשפטבקורסגםם'יפעמיזהאתעשתההיא .םימלש

הורחקה.הבחינות,שתיאתלהסלופם.זיחויבדינוגם
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 :וקסלרגלעד

 :בלוםדנה

עיכוב.שנהחצי

טקסיםשנישלבעינועלהמלצנואנחנוושל"צ.כספיקנס

 .הרישיוןבקבלת

סביר. :מרצקיחוה

הצבעה

אחדפה

החלטה

 .ההתמחותועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

מתמחהלאמןלהיתרעו"דשלבקשתוו

 :בלוםדנה

 :מרצקיחוה

 :בלוםדנה

 :נטוביץיצחק

 :מרצקיחוה

 :נטוביץיצחק

ד 11עולאמן.להיתרבקשותעללערעוריםחוזריםאנחנו

כמאמןעליולהמליץשלאהחליטההמחוזועדת

שהוגשובתלונותהאתיקהועדתהחלטתלבירורעדתמחהלמ

טרחה,שכרענייניעלתלונותבשלוששמדובראומרהואנגדו.

הרבהעםעובדשנים,שבעד 11עוהואנגנזה.אחתתלונה

להםהגישהואהאחרונות.מהשנתייםהתלונותלקוחות,

תגובה.

החלטה.עודניתנהולא

כמאמן.אותולאשרישכיהשתכנעההתמחותועדת

עו"ד?שנים 7שהואכתב,הואמה

כן.

גם.חשבוןיודעלאהואכי

 91ךתמו 39עמוד



40 

 12.7.2016מיוםמרכזיועד

 :ראשפיליאור

 :נטוביץיצחק

 :בלוםדנה

 :מרצקיחוה

 :יונסאבומוחמד

 :וקסלרגלעד

 :בלוםדנה

 :וקסלרגלעד

רוזן:הילה

 :וקסלרגלעד

 :טייבמשה

 :יונסאבומוחמד

 :ראשפיליאור

רו"ח.לאהואעו"ההואאבל

 . 2010מנובמברעו"דשהואכותבהוא

 . 2010דצמבר , 2010ב-כעו"דהוסמךהוא

אבלכמאמןאותולאשרכןהסתייגות,פהלהכניסרוצהאני

תופסקאזיקובלנהתוגשמהתלונותבמישאםלכןבכפוף

הזכות

צריכיםאנחנואמרנוהאלובנושאיםדווקאישיבותכמהלפני

קצתשהמצבויבינויראוכולםשגםמדיניות,קצתלשנות

האלולתלונותייקחזמןכמהכשיש,אפשראיןהשתנה.

שיתבררו?עדהאתיקהבועדת

 .וחצישנתייםאביבבתל

הרבה.לקחתיכולזה

בפועל.שקורהמהזהכימידיעה,לןאומראני

לזרז.לבקשאפשר

עדשנתייםלוקחלדיןלהעמידמחליטיםאםגםזה,רקלא

קובלנה.שמגישים

המתמחה?אתתדפוק,מיאת

מאחלאני ,-שאחריהאלוהתלונותאתשיבררוצריךלדעתי

 .נגדוהתיקיםוייסגרוזכאישיצאלו

סתם?ככהתלונהנגדןהגישולאפעםאף

בחיים. :יונסאבומוחמד
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 :ראשפיליאור

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :ראשפיליאור

 :יונסאבומוחמד

 :בלוםדנה

 :ראשפיליאור

 :יונסאבומוחמד

 :מרצקיחוה

 :ראשפיליאור

 :מרצקיחוה

 :ראשפיליאור

 :נוהאפי

בערן.לחודשאחתליאז

ההתלבטויות?מהאז

לאשר.לאאולאשר

 .לאשרבעדאני

עליודיברנואנחנוכיהזההנושאאתלהעלותצריךדווקא

שמיהרעיוןאתשהגומאלהאניהתלונות.נושאעלבמועצה

אגרה.ולשלםתצהירתלונהשמגיש

אגרה.איןתצהיר,יש

לי.נראההלשכהראששלהבחירותבמסעהיהזה

בזה.ולדוןהיוםסדרעלזהאתלהחזירשצריךחושבאני

אגרה.ולשלםתצהיר

החוק.אתלתקןחייבזהאגרה

בלישיששוואתלונותעלדיןעורכילהענישצריךלאאבל

לא? , lnnocent until proven guiltyסוף.

פהחיתהאםי.דשליחתשלעבירותלאזהאםובמיוחדלא,

ידשליחתעלתלונה

מיכלאורי,לןיספרכתב,נגדושמגישיםמיכללןתאר

כאלהישלא,החיים?לונעצריםאישוםכתבנגדושמגישים

 .גםזכאיםשיוצאים

מציעים?אתםמה
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 .לולאפשר :ראשפיליאור

חוה? :הנואפי

נמנעת.אני :מרצקיחוה

רוזן:הילה

 :וקסלרגלעד

 :טייבמשה

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :ראשפיליאור

 :הנואפי

הבירור?אתלזרזלבקשאפשר

אביב.בתלעובדלאזהלא,

המתמחה?אתתדפקי,מיאתונגי,דמשנה?זהמהשוב,אבל

לאשר?

לאשר.

לאשר.

 .לאשראחדפההוסכםטוב

הצבעה

אחדפה

החלטה

 .ההתמחותועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

 ~-------------ה_ח_מ_ת_מ_ומ_א_ל_ר_ת_יה __עו"דשלבקשתוו

 :בלוםדנה

 :הנואפי

ועדמתמחה.לאמןלהיתרבקשהד 11עו

שאיןכיווןכמאמןעליולהמליץשלאהמליץאביבתלמחוז

למתמחה.ראוימקום

ראוי?מקוםזהמה
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 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :בלוםדנה

 :מרצקיחוה

 :טייבמשה

תמונות.ושלחומחשבשולחךאבלסידרהוא

שולחך?יהיהשלאמלכתחילההתכווןהוא

קפדנית.מספיקבדיקהנעשיתשלאזהשלהםהטענהלא,

בשורהלא,אוקפדניתבדיקהנעשתהאםמשנהלאזה

אחריהבחורוגםהואגםמסודר'מקוםהראההואתחתונה

זה.

 .מוגברפיקוחעליושיעשו

הצבעה

אחדפה

החלטה

 .ההתמחותועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

מתמחהלאמןהיתרעו"שלבקשתוו

 :בלוםדנה

 :ראשפיליאור

 :מרצקיחוה

 :בלוםדנה

 :נוהאפי

 .ראוימקוםאיך

למשרדיםלאנשיםשולחים

תמונות.להםשולחיםלא,

הםאזהמכתבאתקיבלושהםזהלאוראבלשלחולאהם

מקום?לישאיךאומריםאתםאיןהנה,אמרו

ראויהמתמחהעמדתלושישלגביהשתכנעוהם

אחד.פהמצטרפיםאנחנוגםאזלאשרממליציםומכובדת.

הצבעה

אחדפה
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החלטה

 .ההתמחותועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

ישראלמדינתבדיניבבחינהמשמעתעבירת

עוברים :נוהאפי

עשה?הואמה

ישראל.דיניבבחינתמשמעתעבירת

 :בלוםדנה

 :נוהאפי

 :בלוםדנה

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

שהיההחוקיםספרבתוךנמצאוב'מסחרבדיניבחינהבזמן

הולםלאבאופןהתנהגכןכמויד.בכתברישומיםברשותו

הספר.ממנושנלקחלאחר

הולם?לאבאופןהתנהגזהמה

המפקחת.עלהתרגזהוא

אחד.מועדלעכבהמליצו

הקרוב.במועדלגשתיוכלולאנפסלההבחינה

נכשל.הואמקרהובכל

אחד.פהמוסכם :נוהאפי

הצבעה

אחדפה

החלטה

 .ההתמחותועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

לעורכיאתיקהכללילקבועוניסיוןהמיםתאגידיעבורמכרזיםכלליפרישטיק-גידיד"עופניית

המיםרשותמוצעתבידידין
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 :הנואפי

פרישטיק:גידי

 :הנואפי

פרישטיק:גידי

פרישטיק-גידיעו"דפניית , 22מספרלנושאעובריםאנחנו

אתיקהכללילקבועוניסיוןהמיםתאגידיעבורמכרזיםכללי

 .המיםרשותמועצתבידידיןלעורכי

אלינו.תצטרףגידי,בבקשהפרישטיק,גידיעו"דכאןנמצא

עורכיבלשכתהסביבהאיכותועדתכיו"ראצלנומשמשגידי

לנותןגידי,בוא,מסודר.במכתבאלינופניתואתההדין.

בדיוקומהשלןהסקירהאתהחבריםכללטובתבתמצית

מבקש.אתה

 .מיתרבמשרדשותףאניפרישטיק'גידיעו"דהנאמןעבדכם

שנקראשוקפלחמשרתמשרדים,כמהעודכמומיתר,משרד

שלהתפצלותזהמיליםבשתיהמיםתאגידיהמים.תאגידי

שעוסקותמוגבלבערבוןחברותשלהמקומיותהרשויות

שרשותבסיטואציהנתקלנוהעירוניים.והביובהמיםבמשקי

שלהרגולטוריהגוףהיאהואדרהמאסהגוףשהיאהמים'

מכרזיםכלליולחוקקלהחילרוצההמיםתאגידישלהענף

ישדיןלעורכישקשורמהובכלוביוב.מיםלתאגידימיוחדים

לענףרעתקדיםגרועתקדיםלטעמנומופלגים'חידושיםשם

ולמקצוע.

אניכיבאח,דיותרלהתמקדרוצהאנידברים.שנישםיש

לדברצריךאניואםהזהלפורוםמתאיםיותרשזהחושב

שלוקחיםהואהנושאבו.להתמקדרוצהאניאזבקיצור

להתקיןורוציםהמיםרשותבמועצתהחבריםחירותלעצמם

תאגידישמייצגיםדיןשעורכיאומריםהםאתיקה.כללילנו

עיריות.גםייצגואםענייניםכניגודרואיםהםוביובמים

למה?

ותיקמזדמןלקוחשלמבחןלהםשיששלנולכלליםבניגוד

שמייצגשמיגורףבאופןרוציםהםמתמשך'ותיקעיקרי

מאחורישעומדהקונספטהעירייה.אתייצגלאמיםתאגיד

לביןעיריותביןסיניתחומהמעיולעשותשרוציםזהזה

יזלגולאהמיםתאגידישלשמשאביםמנתעלמים'תאגידי
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אתלהםשישדין,לעורכירלוונטילאלטעמנולעיריות.

מהיודעשלאעו"דעניינים.ניגודזהמהלבדלדעתהיכולת

 .שלנוהכלליםאתופותחמתכבדענייניםניגודזה

 :הנואפי

פרישטיק:גידי

 :מרצקיחוה

פרישטיק:גידי

 :אברהמוביץרועי

פרישטיק:גידי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

פרישטיק:גידי

 :הנואפי

היובא?זהלמהאומרתזאתלעולם?באזהגידי,מאיפה,

באה?הזוהיוזמתלמהעניינים?ניגודיהיוצרות,

תאגידישלאפשריתדרךבכלעצמאותלטפחהואהרעיון

הרשויותמולעימותשהיהמהדבריםבחלקאזהמים.

רוציםשעכשיוהכלליםפיעלרגולטור,אותואזהמקומיות

להחיל

העירייההכלבסךהריאבלחשבון.רואיעלגםזהאתהחילו

נכון?בתאגי,דמניותבעלתגםהיא

נכון.

שלה.זה

רוציםאתםוחברה,מניותבעלתשלהזוהזיקהבגללדווקא

אותהאתלהקים

אומרת.שאנימהזהנכון,

ענייןבאותועירייהייצגלאמיםתאגידשמייצגשמיההמלצה

בכלל?או

עורכיוכמהכמהלנוישמיתר,משרדאתלמשלקחבכלל.

אניאםגורףבאופןשותפים,וכמהכמהיודעשאתהכמודין,

אוכללאאביבבתלפההמקומיאביביםמיהתאגידאתמייצג

דרקוני,משהואביב,תלעירייתאתלייצגאצלימחלקהבשום

לחלוטין.היגיוןחסר

עלודיון.פהלקייםנצטרךאנחנוכיעלי,ךלהקשותרוצהאני
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מקרקעיו'שלבתחוםלמשלכמואחרים'בתחומיםקולות

וגםהקונהאתגםייצגלאשעו"דשאומרכלללקבועשצריך

מקרקעיושלבתחוםשמגיעותהתביעותרובכיהרוכש,את

שלהאינטרסעלגםלשמוראמורעו"דשאותולכןקשורות

פעמיםהרבהלעשותומההמוכר,שלהאינטרסוגםהקונה

בדרןוהואאינטרסיםאותםבדיוקלאשלהםהאינטרסים

נמצאהשניוהצדלעסקהאותושהביאהצדלכיווןזולגכלל

בחשיפה.

מהפרקליטות,אלינופנוהפליליבתחוםנוספתטענהעלתה

בתיק,נאשמיםשניייצגעו"דשאותונכוןלאשזהוטענו

ניגודישעצמםלביןהנאשמיםביןפעמיםבהשהרמשום

להפלילינסהאחדנאשםשאוליאפשרותישלכאורהעניינים,

אתמייצגעו"דשאותורקזכאי,יוצאהואואזהשניאת

צריךהואכינפגעאחדנאשםשלאינטרסלפעמיםאזשניהם

 .השניהנאשםשלהאינטרסעלגםלשמור

פרישטיק:גידי

 :הנואפי

 :ראשפיליאור

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :טייבמשה

 :מרצקיחוה

מעולה.במקוםאותישםאתהמצוין,

מישלכם?במקרהגםכיווןאותועםלזרוםשלאלמהאז

 .ולהפךמיםתאגידייצגלארשותשמייצג

עירוניות?בחברותדבראותו

בו.שמדבריםמשהוזהכיבכוונה,מקשהאני

יכוללאאתהביטוחחברתמייצגכשאתהנכון,אגבדרך

אותהלתבוע

לייצגיכוללאאתהכלליבאופןלאדבר,אותובדיוק

חברה.אותהנגדמבוטחים

תאגידואתחיפהעירייתאתלייצגיכולכןהואאזנכון,

אביב.בתלהמים
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 :נוקיאורי

 :הנואפי

 :ראשפיליאור

 :נטוביץיצחק

פרישטיק:גידי

 :הנואפי

אביב.בתלאביביםמיאתלייצגיכוללאהוא

לאשאתהחברהלתבועיכולאתהביטוחחברתמייצגכשאתה

לאשאתהבנקלתבועיכולאתהבנקמייצגכשאתהאומייצג.

מייצג.

אביבתלעירייתאתמייצגשמישהוהעובדההניגוד?מהאבל

כמוהעירייה,שלהעירוניותהחברותכלאתלייצגיכול

עושה.מיתרשמשרד

ביןהקשרמה

קשר.שוםאין

אלהכילזה,יתייחסשגידירוצהאניכן.אחרדניםאנחנו

שונה.שזהלנויסביראולנויאבחןהואאולישעולות.נקודות

לאשאפישלישי,בכובעמכיר,ואנימאחרחברים,בואופרישטיק:גידי

וחברהארציהמשמעתיהדיןביתחברגםאניהזכיר'

ניגודבנושאמעטלאמתעסקיםאנחנואזשם,הנשיאות

סדר.פהלעשותרוצהואניעניינים

ניגודלפניעודאבל .ענייניםניגודעלשניות 30ברשותכם

היאהפרקטיקהשפההדיןעורכיאצלשיפהמההעניינים,

נועדותכאןבמוסדותביןהדיןעורכיאצלמשתפשפת

שמבקריםמשפטבתיישכןואחרהדיןבבתיביןהאתיקה,

 .עלינו

מהומדוקדקתמסודרתמאודמתודהפיתחנוהשניםבמשך

 .בענייןסדורהמאודמשנהלנוישעניינים'ניגודזה

לדעתתמידצריךובצדק,אפי,מביא,שאתהבדוגמאות

ולכןהמנוג.דהענייןומהוהענייניםניגודאיפהולראות

קבועעו"דשלא'סיטואציהעשינואנחנושלנובכללים

כללעשינולחילופיךאוהקשרבכלבעניינולפגועשאסור

עניינים.ניגודשיהיהאסורעצמוענייןשבאותו

לדוגמהרגענחזוראםלגמרי.אחריםעולמותלנומביאיםפה
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שליהמשרדשל

 :הנואפי

פרישטיק:גידי

 :הנואפי

שלהם?הרציונלמהאותם?מניעמהאז

שהםהגורףהאיסורלן.נותןמידואניהשורהאתרקליתן

מיבתאגידבמשרדמטפלאניהענייןלצורןשאםלתתרוצים

אצליאחרמישהושלהם,הנושאיםשפעתוכלאביבים

יוכללארלוונטי'לאעסק'ביתשלשילוטבנושאבמחלקה

בזה.היגיוןשוםרואיםלאאנחנולייצג.

הרציונל?מהאותם?מניעמהזה?אתאומריםהםולמה

תארוהסמכות.במקורהתבלבלותלדעתיא'אותםשמניעמהפרישטיק:גידי

מתשלומיהדיןעורכיאתשפוטריםנחליטשאנחנולעצמכם

לנונכנסיםהםשלהם.התבלבלותאותהבערןזהמים,

השנישללסמכותאחדלזלוגהיגיוןשוםאיןעניינים'לניגודי

משמעית.חדזהאתלהםלהבהירוצריך

שיהיהשצריךמופשטתמאודתיאוריהאיזהלהםיש ,'בו-

אחריםדיןעורכילראותרוציםשהםאומרזהחציצה.לגמרי

אתמביניםאנחנואומריםאנחנואחרים,חשבוןורואי

מייצגלהיותיכוללאשמשותףאחדענייןכשישהזהההיגיון

רחבה.הכיבהגדרהזהאתניקחענייןאפילוהצדדים,שניאת

לעומתוביובמיםשלעולמותקשר,שוםאיןלחלוטיןאםאבל

מניעה.רואיםלאאנחנוזיקה,שוםשאיןשילוט,שלעולמות

כמומשרדקחומשמעותית.מאודהגבלהזהמבחינתנועכשיו

נושאים.בשפעתאביבתלעירייתאתמייצגיםאנחנושלנו,

נושאיםבסדרתאותוונייצגיכולהתאגי,דאתמייצגיםאנחנו

קטניםבמשרדיםזהיותרועודלהגביל,טעםשוםאיןגדולה.

המוניציפליבנושאספציפיתנישאיתשמתמחיםובינוניים,

המוניציפליבתוךלבחורצריכיםאתםלהםאומריםופתאום

עיריות.אומיםתאגידיאו

גםבהתחלהבדבריםהרחבנואנחנו .חבריםנשמעהעצתילכן

והבחירהטרחההשכרשללמנגנוןשלהםהחדירהשללנושא

הטכני.במישוריותרלזהנקראדבריםזהזהכלומכרז,שלנו
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חושבאניכיאתכםלהטרידמאפיביקשתיהמהותיבמישור

קביעתוזהלהיותצריךשלאלכיווןאמיתיתזליגהפהשיש

אחרים.רגולטוריםידיעלאתיקהכללי

סמכות?להםיש :הנואפי

פרישטיק:גידי

 :הנואפי

פרישטיק:גידי

 :הנואפי

פרישטיק:גידי

 :הנואפי

פרישטיק:גידי

 :הנואפי

פרישטיק:גידי

 :הנואפי

כלילהתקיןסמכותלהםישכיסמכותלהםישתיאורטית

דברים.הרבהלעשותאפשרזהתחתאזמכרזים,

נכון?לאזהמדועהסברתמחאה,בפניהםהבעת

הביעוהזההמכתבעלחתומיםשפההדיןועורכישימועהיה

אבלהזה.לתחוםלזלוגראויולאנכוןלאשזהדעתםאת

אתיספרולאהלשכהשלהתערבותתהיהלאשאםלנוברור

זה.

הממונה?השרמי

 .והמיםהאנרגיהשר

שטייניץ?

כן.

מאתנו?מבקשאתהומה

עורכישלשכתלהםלהודיעלפחותהזהבשלבמבקששאנימה

הראשונית,ברמהאפילוכן?לכאורה,אפילורואה,הדין

פיעללנוהמוקנההייחודיתהסמכותנוכחמהסמכותחריגה

הסמכותאתלנושמקנההדיןעורכילשכתבחוקהסעיף

עדהתהליךאתשיעצרומבקשיםואנחנואתיקהכללילעשות

בעניין.מסודרתעמדהלהםשנביא

חוק?אותקנותזה
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כללים. :מרצקיחוה

פרישטיק:גידי

 :הנואפי

פרישטיק:גידי

 :הנואפי

פרישטיק:גידי

 :נעאמנהמוחמד

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

פרישטיק:גידי

 :מרצקיחוה

פרישטיק:גידי

 .כלומרתקנותשלברמה

בלבד?השרזהזהאתשמאשרמיאומרתזאת

אנחנוייחודית.סמכותמכוחהמיםרשותמועצתזהלא,לא,

למועצתתחנה.עודלנואיןלהתנג.דהזמןזהעכשיוכבר.שם

סמכותישהמיםרשות

הכנסת?שללאישורלהגיעאמורזה

לא.

מהבמכרזלקבועיכולההלאומיהביטוחשלשהמועצהכמו

סמכות.להםישגםאזרוצההיא

אתיקה.כלליפהקובעיםלאגםהם

לגרום?תוכלמההלשכהשלרשמיתפנייה

אתנו.להידברויבואוהתהליךאתיעצורשזהלזהיגרוםזה

נקבעיםאתיקהכלליאתיקה.כלליפהקובעיםלאהםאבל

לשכתשלהארציתהמועצהוזהבלב,דאחדמוסדידיעל

קובעתהדיןעורכילשכתשלהארציתהמועצההדין.עורכי

לפעולמחליטעו"דואםאיןומתיענייניםניגודישמתי

להישהאתיקהועדתענייניםבניגודולייצגענייניםבניגוד

הםכללים,פהקובעיםלאהםלדין.אותולהעמידסמכות

אומרים

רשותוגםתאגידגםלייצגשלטעמםאומריםהםתעייניאם

 .ענייניםניגודזהמקומית
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 :הנואפי

פרישטיק:גידי

 :הנואפי

פרישטיק:גידי

 :הנואפי

פרישטיק:גידי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

שאער:מטאנס

ביחד)(מדברים

פרישטיק:גידי

 :הנואפי

פרישטיק:גידי

 :הנואפי

הזמנים?לוחמה

הקרוב.החודש

המיידי?בטווחהחלטהלקבלצריכיםאנחנואומרתזאת

כן.

אתנוויקיימושיעצרוונבקשנפנהשאנחנומבקשבעצםאתה

דיון?הידברות,

נכון.

טוב.זההידברותבעיה,לאזוהידברות

לגידי?שאלותישחברים,

אחדוכלעצמאיםאנחנובכלל.תדמיתשלענייןשזהלינראה

שלהזאתבשיטהעליהםלהשפיעיכוליםלאלחו.ד

שםאיןהזההמכובדמהמקוםפנייהתבואשאםמעריךאני

כמוהקורהלעובילזהייכנסוסוףסוףהםרעים,אנשים

שצריך.

הזאת?המועצהמונהאנשיםכמה

המשרדיםשללים 11המנככללבדרןזה .אנשים 11זה

הממשלתיים.

המועצה?בראשעומדמי
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פרישטיק:גידי

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

פרישטיק:גידי

 :מרצקיחוה

פרישטיק:גידי

 :הנואפי

פרישטיק:גידי

 :הנואפי

היאפרנקלוחנהקושניר.זההיוםהמים,רשותמועצתיו"ר

מהלשכהמכתביגיעשאםבטוחואנישם.המשפטיתהיועצת

תקפוץ.לאהיאהזההמכובדמהפורום

להםאומרבעצםאתהכיפשרה?הצעתאיזושהילכםיש

אומרואתהאליהםבאאתהאםלהידבר,רוציםתעצרו,

מהכלבכםתחזרו

יקרה.לאזה

נשנהשבואופשרההצעתאיזושהימציעאתהאםזאתלעומת

כזה?מצביששם,נשנהפה,

 .אצלנוהענייניםניגודלכללילהפנותהיאשהדרןלהיותיכול

לא.ממשלא,

אתלהניחשאמורפתרוןגםזההסמכות.בעלאנחנואז

דעתם.

יעצרואותנושישמעוונבקשנפנהאנחנושאםמניחאני

הבאבשלבהבא.לשלבעכשיוהלכתיאניאותנו.וישמעו

עמדתכםאתתשמיעולנואומריםאולמפגש,אותנומזמינים

איזשהועםאלינולבואמסוגליםאתםהאםבה.נדוןואז

בואו,אבלדרקוניאוליזהתראו,להם-להגידשנוכלמתווה

שאפשרלחיותותןחיהשלבינייםשלמוצאאיזהלנויש

לייצר?מסוגליםאתםכזהדבראיתו.להתקדם

יפנהשובשזהללשכהפההזהלמוסדבמיוחדשחשובומהכן.

ייצוגביןענייניםניגודלענייןשיגידתיקוןולכן .שלנולכללים

 .וכןכןכללפיעלהצדדיםינהגותאגידוייצוגעירייה

עניינים?ניגודשלמקריםהיו
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לא.פרישטיק:גידי

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :ראשפיליאור

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :נטוביץיצחק

 :הנואפי

פרישטיק:גידי

 :הנואפי

 .משהוקרהכיעלהשזהמניחאני

מובנה.ענייניםניגודבזהרואיםהםאפי,

בית.בעלאותוזה

אותו.לאזה

איזההיהעכשיו?עלהזהלמהשלי,אחרונהשאלהרק

עלה?זהלמהתביעה?איזהחיתהאירוע?

מולגולייתבעצםלאזההאםגידי,אות,ןלשאולרוצהאני

לכם,נותנתשהיאגוליית,שהיאעירייהישבעצם?דוד

תמידסכסוךבכלאומר,והתאגידהקטן,הואדודוהתאגיד

הקטן.בעדיהיהזה

עלה?זהלמהאבל

טראומהאיזהשתיתהחושבלאאנימאיזה,אותישאלאפי

שלהבנהכמואלאהתגלגל,זהשבגינהפרשהאיזהאוגדולה

עו"דישאםולכןהפרדה.לעשותצריךשבאמתהמערכת

אתיפעילשהואלהיותיכוללעירייהנאמנותחובתחבשהוא

שגוי.באופןבתאגידדעתושיקול

הםדיןשעורכיחושביםשהםהכבודבכלחושביםאנחנו

לנווישמצפןלנווישמצויןיודעיםאנחנוקטנים.ילדים

אנחנולחתוךוכשצריךענייניםניגודזהמתימשלנוכללים

באמתאנחנוואםתלונה,מקבליםאנחנואזלאואםחותכים

מהאיןאכיפה,לנושעושהשלמהמערכתישאזבסדרלא

חדשים.כלליםלנוותמצאוותמציאותיכנסואלאתםלדאוג.

 .שלנוהאמירהזואליו'הכנסלשלכםהמקוםלאזה

שאלותעודישאםהשאלהמטאנס?הבקשהמההבנתי.
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ביבנו.דיוןונקייםאותושנשחררכדילגידי,

שאער:מטאנס

 :ראשפיליאור

שאער:מטאנס

 :ראשפיליאור

 :הנואפי

 :ראשפיליאור

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

פרישטיק:גידי

 :נעאמנהמוחמד

שלהםההתערבותשלהענייןשאלה.חציהערהחצי

שיחליטו .ליצורםמאודזהשלנו'בסמכותשלנו'בשיקולים

חברנושאומרהדבריםשנימצדאבליש.איפהניגודישאיפה

מדי.אוטופילינראהוכולישלוהמצפןאתישאחדשלכל

למה?

תאגידיםלביןעיריותביןויכוחיםהרבהעליודעאני

המאגריםואתהביובואתהמיםקוויאתרכשושהתאגידים

צדקשישלהיותיכולאזויכוחים.הרבהישאזהכל,ואת

פניועלשכן.אומרלאוגםשלאאומרלאאניהאלה,בטענות

דילמה.באמתלהיותיכולה

מיוחדיםמשרדיםשיהיולמהלעזור,גםיכולזהנוסף,דבר

שיתפצלו.אלה?אתוגםאלהאתגםיחזיקומסוימים

דין,עורכימגביליםהדין.עורכילשכתאנחנומטאנס,אבל

הדין.עורכילשכתאנחנו

ישהאםדיון.פהמתחילעכשיוכילגידי'שאלהישאםרק

ללמוד?רוציםשאנחנודבריםלגידי'שאלותעודלנו

נכון?עירוניות,חברותעלחלהלאמגבלהאותהאגב

עליהן.חללאזהעירוניותחברות

בהחלטה.ונעדכןדעהנגבשנדון,אנחנוגידי,

לכם.תודה

הישיבה)אתעוזבפרישטיק(גידי

לכםלהגידרוצהאניהזה,בהקשרזה,לפניהערהרקאפשר
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שלההרכביםבדיון.פהחסרשהיהמשהופהישחבר'ה,

והחבריםוהאנשיםהדירקטוריוןכללבדרןזההמיםתאגידי

הרשויותזהאותםששולחשמיאנשיםכללבדרןזה

 .מהשמייםנופליםלאהםהמקומיות.

 :הנואפי

 :נעאמנהמוחמד

 :מרצקיחוה

 :ראשפיליאור

 :נעאמנהמוחמד

 :ראשפיליאור

 :נעאמנהמוחמד

 :ראשפיליאור

 :נעאמנהמוחמד

 :ראשפיליאור

 :נעאמנהמוחמד

ידוע.זה .בסדרנו

אנשים.אותםבעצםזה

הגופים.שניביןמובנהענייניםניגודישאבללא,

ניגוד?איזה

ניגו.דישתמיד

יש?ניגודאיזהשלי,חברותשתיליישאין?

ניגו.דשישמקריםיש

כמהישעירייהלכלתקשיב,דבר,אותואזדוגמה.ליתן

ניגוד?איזהעירוניות.חברות

מקומיתמרשותיותרשמאגדאיגודישאםלמה,לןאגידאני

האיגו,דאתמייצגואתהמסוימת

אתהאותן,קוטעשאניסליחהאחת,מילהלהגידרוצהאני

הנאמנותחובתעירוניתחברההבדלותאלפישלהבדיליודע

היאאדמות,עליאחרתחברהמכללהבדילהדירקטורים'של

עצמה.החברהשלהנאמנותחובתחברהוכלהעיר,לראש

מייצגואניאחדתאגידשישמקומיותמועצותשלושישאם

שהכסףרוצהואניהתאגידעםהולןואני Xמקומיתמועצה

בניגודכבראניההיא,למועצהילךהזאת,למועצהילךלא

 .עניינים
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 :מרצקיחוה

 :ראשפיליאור

 :קינןאורי

 :ראשפיליאור

 :קינןאורי

 :ראשפיליאור

 :קינןאורי

 :נעאמנהמוחמד

 :קינןאורי

 :ראשפיליאור

 :נעאמנהמוחמד

 :ראשפיליאור

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

מקומיות.מועצותלכמהשייןהמיםתאגידבטח,התשתיות.

לא.נתןשהואהדוגמה

חברהגםמייצגעכשיואתהלן.אבחיןאנישאלה.ליישרגע,

החוצה.פועליםאתםבגבייה,העירייה.אתוגםעירונית

פנימה,פועליםאתםמיםתאגידמים,חברתמייצגכשאתה

העירייה.מולפועלאתה

למה?

ככה.אוקי?

לא.

מולפעילותהיאשלןמהפעילותהרבהכי

אגידאנימייצג,אתהכסףגובהואתהעיריותשלושישאם

תשתיתישאםלן

הלאה.וכןכספיםהעברות

לעירייה.הולןזהלא,אבל

תאגידישאםאבלבעיה,אין

העירייה.עבורגוביםהם

השני.מהצדמישהונזמיןבואאפי,

בלוחשאנחנוכיווןתראו,ביניים,הצעתעלנתגבשבואואולי

בכלרבותיי,להם-נגידאליהם,נפנהבאמתאוליקצרזמנים

דין,עורכישללאתיקהגםשקשוריםבענייניםמדוברזאת
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עמדהלהשמיעהזדמנותלנותנו

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :ראשפיליאור

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :ראשפיליאור

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :ראשפיליאור

דין.עורכישללאתיקהקשורלאזהזה,אתתגידאל

הדין.עורכילשכתאתלשמועוראוידיןבעורכיפהמדובר

 .העיסוקחופששלהגבלהזו

אתשמקבליםלפניהלשכה,שלעמדתהאתלשמועראוי

בחיוב.נענהשבאמתמניחאנילנו.תקשיבושלכםההחלטה

אתלנוושיסבירואתנושיחשיעשובואולנו,תקשיבולא

הלוגיקה.

כרגע.זהאתנעצור

חלקליהלוגיקה.אתלהסביררוצהאתהאמרתאתה

עורכיציבורכלכלפיחובהגםלנוישברורה.מאודמהלוגיקה

כילהשתמש,שאםגדוליםהמאודמשרדים Xה-ולאהדין

אניאםמונופולאיזשהולהםישלפרוטוקול,אנחנוזאתבכל

בעדינותאומר

מומחיות.

הדיןעורכילשכתשלאינטרסוישאולי,מומחיותייצוג,על

לןכשישאח,דדברתשכחיאל .עלייךלהקשותרוצהאני

שניתומחלקהאחתמחלקהלןישדיןעורכי 150שלמשרד

עוסקואחדא'ב-עוסקשאחדנפרדיםמשרדיםשניכמוזה

אחריםבענייניםמטפלתאחתכלביניהןוהמחלקותב'ב-

 .לגמרי

אחדבצדהשב"כבחוקמתעסקהזההמשרדלדוגמההמשרד

אינטרסים?ניגודאיזהשני,ומצד
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 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :ראשפיליאור

בועדהישבתיאני , 47סעיףשללנושאגםמתייחסוזהלכן,

משפטייםיועציםבחירתשלבועדההמרכזיהועדמטעם

לפהלבואמהםשנבקשמציעהאניממשלתיות.לחברות

הלוגיקה.מהנלמדבואודעתנו,אתלהשמיערקלאלשיח,

 ?יבואשמי

לנוויגידושיבואוהמשפטיתשהיועצתהמים,תאגידימועצת

מאחוריהלוגיקהמה

אותה?להזמיןכדאיהמשפטיתהיועצת

 .הכלליםמאחוריהלוגיקהמהלנושיגידו

לבוא.חייבתלאהיאלהזמין,יכולאתה

האידךאתגםנשמעבואוהלוגיקה.מהלנושתגידלהזמין.

גיסא.

רבותיילהםנגידנפנהככה,נעשהנסכם,בואוככהאםאז

ראוידין,עורכישלעיסוקבחופשבפגיעהלכאורהפהמדובר

עדההחלטהאתכרגעתעכבוהלשכה,עמדתאתשתשמעו

עמדתנו.אתנשמיעשאנחנו

אתכם.גםלשמוערוציםואנחנו

המשפטית,היועצתאתלשמועמבקשיםגםאנחנובזמן

וחבריולפרישטיקגםנפנהאנחנואזעדאתנו.ותשבשתבוא

הצעתאיזושהיביניים,דרךשאמרתי,כמואיזה,להםישאם

אלאבזה.לדוןונמשיךאותה,להעביריהיהשאפשרפשרה

בזה.לגעתצריךולאטובהכלאומריםאתםכןאם

זה.אתאומריםלאלא,
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 :מרצקיחוה

 :נעאמנהמוחמד

 :הנואפי

 :נוקיאורי

 :נעאמנהמוחמד

 :הנואפי

 :נעאמנהמוחמד

 :ראשפיליאור

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

דעתי.רקזהאבלזהאתחושבתכןאני

העלהלאהואפה,איןניגע.שאנחנוסיבהשישחושבלאאני

ממשרדבאשהואמזהחוץאחרים.מדבריםששונהדברשום

זה.שוםשמעתילאגדול

לא.

מנהלית.עתירהלהגישיכולהוא

לפנות.יכולהואאצטרף?שאנילמה

פשרה.שלמוצאלאיזהלהגיעאפשרבאמתאולילכאורה

כלעםבכלל.אלינופנושלאמטרידאותימשהו?יודעאתה

הדין,לעורכיהדין,עורכיללשכתשקשוריםדבריםזההכבו,ד

לשאול-אלינופוניםלאכללים,הצעה,מגבשיםיושבים

נימוס.מפאתולולהגיד?מהלכםישהערות?להםישתגידו,

ניגודשיהיהלהיותשיכולמחליטיםשהםהמכרזיםכל

אתמייצגאנינגידאתהאםגםככה,מפקחיםהםאזעניינים

שקשורלתיקלהיכנסיכוללאאניערר'ועדותבהמל"ל

הנכויות.שלבועדהרקאותםמייצגשאנילמרותלאבטלה,

לאתקבל,רוצה-אתההמכרז.ככההמכרז,זהיכול,לאאני

בעיה.שםאיןרוצה-

יששצורףמכתבאותועלגדולים,משרדיםמעיריםאתם

השארכלמיתר,באמתזהאחדוואלהמשרדים,שישה

משרדים

אותם.נשמעבואו

בר,אברהםשפירא,קרמו ,-שדיןערוכיבאמתפהלןיש

מיבמקרהבאמתהגדולים.המשרדיםלאהםשפיר,עופר
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זהאתשמוביל

מיתר.זה :ראשפיליאור

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :טייבמשה

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :טייבמשה

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

גדולים.משרדיםדווקאלאוזה

נשמע.בואו

לגעתחייביםאנחנובזה,לגעתלאבכללמסוכןשזהחושבאני

רגע,לן-ותגידהביטוחעלהמפקחתתבואמחרכיבזה.

נגמר.טו,סהתובעים,לייצגיכוללאנתבעיםשמייצגמשרד

ניגודשלבעיהישאםצריכים,אנחנוצריכים,אנחנולמה

לקחתלמהבזה.טפלואתיקה,ועדתישתפקידנו,זהענייננו

אחר?למישהואותוולבזרשלנושהואמשהו

ההחלטההצעתככה,נסכםבואואזמשה.צודקאתה

אתשיעכבומהםנבקשלמועצה,נפנהאנחנו :כדלקמן

הלשכהעמדתאתוישמעואיתנושיידברועדשלהםההחלטה

נזמין 2-בפניהם.נמצאיםאנחנושגםהחלטהלקבלויוכלו

הועדלישיבתאלינוהמועצהשלהמשפטיתהיועצתאת

שיח.איתהלנהלשנוכלמנתעלהמרכזי

וננהלההצעהמאחוריעומדמהנשמעשקודםמנתעללא,

שיח.

נלמדאנחנוואוליהתובנות.ומההזההצעדמאחוריעומדמה

מגידינבקש 3-משופרת.הצעהלהלהציעונוכליותר

מתווה.איזשהולנולהציעוחבריופרישטיק

בזה?שעוסקתועדהאין

הסביבה.איכותועדתיו"רהואהסביבה,איכותועדת

הזאת.לועזתקשורלאזהאבל
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 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :ראשפיליאור

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :ראשפיליאור

 :נוהאפי

מוסכםמתווהאופתרוןלנולהציעומחבריוממנונבקש

טרחה.שכרועדת

פשרה.שלאולימתווהלנולהציע

מהשלוש.חוץ

נוספת.ישיבהפהנקייםאנחנוואזהאלה.הדבריםשני

הממונה?לשרהעתקשיהיהגםיכולאתה

עודישהממונה.לשרהעתקעםמכתבאוציאאניבוודאי, ,כן

לא.תוספת?ההצעה?לענייוהערה

שכרמועדתדעתחוותשנקבלשראויחושבתאניכן,תוספת,

ארצית.אתיקהמועדתדעתחוותאוליטרחה,

לדקלהזהאתלהעבירההחלטה,שלהשלישיהרכיבוש-לש

יונה?קלייודקלהשלדעתחוותרוצהאתהיונה,קלייו

נשמעבואושלהם.הנימוקמהעדייויודעיםלאאנחנוכיא.ל

דעת.חוותנבקשואזהנימוקאת

שאניהסעיפיםשניאחדפההוסכםאזלאשר.כבראפשראז

בבקשה.נצביעועכשיוהצעתי

הצבעה

אחדפה

החלטה

 :כדלקמןהוחלטאחדפה
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עדשלהםההחלטהאתלעכבבבקשההמיםרשותלמועצתיפנההמרכזיהועד 1

הממונה.לשרהעתקעם ,הלשכהעמדתאתוישמעושיידברו

עלהמרכזיהועדלישיבתהמועצהשלהמשפטיתהיועצתאתמזמיןהמרכזיהועד . 2

 .בענייןשיחולנהלההצעהמאחוריעומדמהלשמועמנת

ואח'הפניםשרנ'הכלכלייםהארגוניםשלהתיאוםלשכת 4113/13צ 11בגשפרן-ד 11עופניית

לשכת 4113/13צ 11בגשפרן,ד 11עופניית , 23מספרנושא :נוהאפי

הפנייהואח'.הפניםשר 1נהכלכלייםהארגוניםשלהתיאום

המשפטיהיועץשלההתייחסותאתגםישבפניכם,נמצאת

כן.זה?אתוגםזהאתגםראיתםיצחק.דודשלנו,

שאנחנוהתגובהשבאמתמסתברהדבריםפניעלתראו,עכשיו

וישהכלאתכיסתהלאהקודמתבקדנציהבשעתוהגשנו

לאחרקבועשהדיוןמשוםבקשה,כעתנגיששאנחנומקום

אתלהשליםהזה,לנושאגםלהתייחסבקשהנגישהפגרה,

הטיעון.

אתלאשרצריכיםאנחנודודשלהעמדהשלאורחושבאני

לאזההטיעון.אתולהשליםשפרןך 11עומשרדשלהבקשה

אנחנופשוטאבללבג"צבהבתגוטענושאנחנומהאתסותר

הערות,ישהאםהמכלול.בכלטענוולאאחדבענייורקטענו

הסתייגויות?שאלות,

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

הלשכהשעמדתמבקשתאניב'אבלבעדבהחלטאניא'כן.

האלה.בהליכיםגבייההמסים-בפקודתלשימושתתייחסאל

אומרת?זאתמה

בפקודהשימושעושותהגבייהחברותוגםהרשויותגם

בועזעליהברנוידגבייה,ם-יהמספקודתשנקראתמנדטורית

 .המרכזי

בכלל.העולםמןאותהלבטלשצריך
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 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

לזה.התייחסותסמיפהישמהעולם.אותהלבטלשצריך

ככלאבלשבעתירהמהסעדיםאחדבאףנכלללאזהאמנם

לפקודהיתייחסשלאדעתחוותמטעמנומישהובויכתרשישב

חיובית.בצורההזאת

 .לגיטימי .בסדר

מהעולם.לעבורצריכהבאמתהיאמזעזעת.פקודהזו

אתמקבליםאנחנואזטוב,שאלות?הערות,עוד .מוסכם

ומסמיכיםבפניכםשנמצאתשלנוהמשפטיהיועץשלעמדתו

הוסכם .המלצתוכפיהתגובהאתלהשליםלבג"צלפנותאותו

אחד.פה

הצבעה

אחדפה

החלטה

ומסמיכיםהמרכזיהועדשלהמשפטיהיועץשלעמדתואתלקבלהוחלטאחדפה

 .המלצתוכפיהתגובהאתלהשליםצ"לבגלפנותאותו

המרכזיועדלדעתחוות-באמצעיםמוגבלבחיי

 :נוהאפי

 :וקסלרגלעד

תציגבואבאמצעים'מוגבלחייבגלעד.של,ןלנושאחוזרים

ישהראשוןהנושאההתמחותבנושאזהבבקשה.הדבריםאת

תסביר.באמצעים.מוגבלחייבבנושאגלעדשלדעתחוות

להיותצריךמהלגבישאלההמרכזיבועזפההתעוררה

כןואחרהתמחותלענייובאמצעיםמוגבלחייבשלמעמדו

בעיקרלסקורהתבקשתיואניללשכהקבלהלענייוגםאולי

באמצעים.מוגבלחייבשלהמשפטיהמצבאת

לאדםדומהמאודמאודהזאזעליושחלותהמגבלותמבחינת

לוישתזאהכרזה.לפניכינוסבצורגלפשיטתבהליכישנמצא

צ'קיםחוקלפימיוחדמוגבללקוחהואמהארץ,היציאעיכוב
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אובנקחשבוןלפתוחיכוללאשהואאומרשזהכיסוי,ללא

חיובבכרטיסשימושלעשותיכוללאהואבצ'קים,להשתמש

אםרקבולהשתמששאפשרדיירקט,כרטיסזהכןאםאלא

אלאתאגידלייסדיכוללאוהואבחשבון,זכותיתרתלןיש

גםוהואתיקיםאיחודלוישלפועל.ההוצאהרשםבאישור

כלמופיעיםשבולציבורפתוחבמרשםמופיעשלוהשם

 .באמצעיםהמוגבליםהחייבים

שלגםמסלולשניםכמהלמשךניסיוניתשעההוראתישהיום

משהולפועל,בהוצאהבאמצעיםמוגבליםלחייביםהפטר

רגל.פשיטתפקודתלפילהפטרשדומה

אדםלרשוםלקבללסרבהלשכהשלהסמכויותלגביעכשיו

לקבללגביללשכהישאזכחבר,אותולקבלאולהתמחות

פיעללהנודעואםלסרבסמכותללשכהיש 44בסעיףחבר

אחרתבדרןאוהתנגדותעלאומשמעתידיןביתשלדיןפסק

.ך 11עולהיותראוילאשאדםסבורההלשכהשלאורןעובדות

שנודעהעובדההאםמשפטית,שאלהמעוררזהאחרתבדרן

אחרותעובדותבגדרזהבאמצעיםמוגבלחייבשהואלנו

.ך 11עולשמשראוילאאדםשבגללן

האחרותהעובדותאםמשפטיתפרשניתשאלהישפהאז

אוקלוןעמהשישלעבירהערןשוותלהיותצריכותהאלה

בכלפתוח.עודשזהחושבאנישכן.שאומרתפסיקהישלא.

חייבהואשפלוניהעובדהשזהלהגידרוציםאנחנואםאופן

אותולקבללסרבבשבילמספקתסיבהזובאמצעיםמוגבל

ערןשווהשזהולנמקלסבורבעצםצריכיםאנחנוללשכה

קלון.עמהשישבעבירהפליליתלהרשעה

 :אברהמוביץרועי

 :וקסלרגלעד

ערן.שווהשזהחושבלאאני

עכשיוללשכה.לקבלהביחסזהאחת.כתמהרגעזהאתנשים

אומר 27סעיףאזהתמחות.ביצועלגביזהשלהשלכותלגבי

לולתתלסרביכולהגםהלשכהעו"דלהיותראוישלאשאדם

 1,עו"להיותראוילאשהואתחליטכלקודםמתמחה.להיות

לולסרבגםתוכלואז 1,עו"להיותראוילאבמצבשאדם

לשנית.אחתקשורותהןהשאלותכלומרבהתמחות.להתחיל
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אנחנואזעו"דלהיותראוילאשהואמחליטיםאנחנואם

הואאםלהתמחות.להירשםיכוללאגםשהואלהגידיכולים

לאאתהלוולהגידלסרבמאודליקשהאזעו"דלהיותראוי

מתמחה.גםלהיותיכול

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :ראשפיליאור

 :וקסלרגלעד

 :מרצקיחוה

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

באמצעיםמוגבלחייבדעת,ןומה

חייבלהיותשהופךעו"דעלנסתכלכלקודםבואאבלרגע.

לא?אוהרישיוןאתלולוקחאתההאםבאמצעים.מוגבל

לא.היאהתשובה

רגל.לפושטרקמתייחסהואמאפשר,לאהחוק

ביחסהחוקאתלשנותיוזמותמאפשר,לאשהחוקלאנכון.

שלהזה,המכובדהגוףשלבהתנגדותנתקלודיןלעורכי

הארצית.המועצה

.ך 11עושלמעמדולאהואמתמחהשלמעמדומה,אז

 27סעיףביןזיקהשישהסברתיאזרגע.

אנחנו?התנג,דמי

שעו"דכןהחוקאתלתקןהתנגדההארציתהמועצהכן.

ישעכשיוהרישיון.אתלויקחובאמצעיםמוגבלחייבשהוא

המצבים.שניביןזיקה

רישיון.מתןאיוהרירישיוןלקיחתהרילאבהכרח.לא

העקרוניתברמהכלקודםאבלנכון.

להקשותרוצהאניזה.אתלאבחןאפשרמשהו?יודעאתה

אתלווישבמקצועשניםוכמהכמהכברשהואעו"דעליך.

לולאפשראולירוציםואנחנולקשייםנקלעשלוהאתיקה
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מוגבלחייבהיותןשלמהמצבלצאתכדילעבודתמשיךבוא,

שהואסטודנטאוממתמחהבעיניךשונהלאזהבאמצעים.

ומלכתחילההרישיוןאתלקבלרוצהבאמצעים?מוגבלחייב

מהיודעיםלאאנחנואותו,מכיריםלאשאנחנומישהוזה

מזהכתוצאהאליהןלהיקלעעלולשהואהאתיותהסכנות

 .בכספיםלמעולעלולהואוחלילהבאמצעיםמוגבלשהוא

יודעאתהכזהלמצבונקלעעו"דשנים 10כברשהואעו"ד

נורמטיביאדםבןשהואשלוההיסטוריהאתלראותלפחות

שונהשהתייחסותלןנראהלאמשמעתיות.עבירותלוואין

שרוצהבאמצעיםמוגבלחייבאליןמגיעכאשרלהיותצריכה

שלבכספיםיתעסקשהואמזהחוששלאאתהד? 11עולהיות

הואכיבהםידואתלשלוחיתפתהחלילהואולילקוחות

במצוקה?ובחובותנמצא

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

שאתההזיקהאתיוצרהחוקכלקודםשלן.לשאלהעונהאני

לגבי.ך 11עולהיותראוישלאלמירקלהתמחותלסרביכול

לפסקהדעתבחוותהפניתיאזליצור,מנסהשאתהההבחנה

לפניכינוסצואמנםזהשםאיתן,רפאלשלבעניינוהדין

דומה.מאודהמשפטיהמצבלדעתיאבלרגלפשיטת

רשאיתלאהלשכהשלמעשהקבעהמחוזיהמשפטביתשם

עו"דשגםמכיווןמתמחהמלהיותכינוסבצואדםלבןלסרב

עלערערנואנחנואמנםעו"ד.להיותלהמשיךיכולכינוסבצו

פשרהונחתמהבוטלפורמליתהזההדיןופסקהזההדיןפסק

איזושהינחמתה.ך 11עואגבהואשהיוםאיתן,רפאלאותועם

ביתשלקביעהלאהואהזהשהביטולבןכמואבלפשרה

ברמההכלבסךזהטעתה,במחוזישהשופטתהעליוןהמשפט

שעלוהטענותאתאבלבוטל,הדיןפסקהפרקטית

דעתן.מהלשמוערוצהאנידעתן?מה

חייבשהואאדםמבןלמנועהיוםשלהמשפטישבמצבדעתי

לאזהממשי.בקושיייתקלמלהתמחותבאמצעיםמוגבל

בכללולאורשבוטללמרותאיתן,דיןפסקלאוראפשרייהיה

לאשהיאפרעוןלחדלותכניסהשלהזהשהנושאהיוםהגישה
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שליליות,התנהגויותאוכמובןמרמהמעשהבעקבותנעשתה

בתוםכניסהזהאםאבלנימוק,להיותיכולותכשלעצמןשהן

פרעוןחדלותשללמצבלב

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :ראשפיליאור

 :הנואפי

 :ראשפיליאור

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

לןיששאתהזהעצםאבללי.תסבירלבתוםנקראזהמה

שלבכספיםלטפלתתחילאתהשקלים,מיליוןשלחוב

מטריד?לןנראהלאזהלקוחות,

העובדהעםלהתמודדצריךאתהאבל

אתלושישאחרירקאומרהחוקאומר.שהחוקמהלאזה

מוגבלאתהלושישעודכלאבלזה.אתתעשההתפטר

לנומסבירשאתהמביןאנילהגיד?שליהנטייהמהיודעאתה

לצאתיכוללאהואבנק,חשבוןלושיהיהיכוללאהוא

.ך 11עובתורמתתהיהגםמת,אתהתקופהאותהכלמהארץ.

שזהחושששאתהלנומסביראתהשל,ןהנטייהמהמביןאני

לקבללבואהיאשליהנטייהמשפט.ביתשלבמבחןיעמודלא

מוגבלשחייבחושביםאנחנושאומרתערכיתהחלטה

להיותיכוללאשהואכמולעו"השיהפוךראוילאבאמצעים

אחרתיסבורמשפטביתאםנוספים.מקצועותבעודמוסמך

מוגבליםוחייביםרגלפושטישגםשונהנורמהלקבועוירצה

דיןפסקושייתןשיתכבדדיןעורכילהיותיכוליםבאמצעים

שלי.הגישהזודין.פסקימכבדיםואנחנו

ברוחהדיןעורכילשכתשלהערכיתהגישהשזוחושבתאני

תשובהגםשישלומררוצהואנימובילהשלההחדשה

לאנכסיםבכינוסשהואשעו"דכמומשפטביתשללאמירה

חברים,כיסוי,ללאק 1צשנותןעו"דאבלהרישיון.ממנונשלל

מושעה.וגםמורשעמשמעתי,לדיןומועמדבאתיקהמואשם

דיןפסקיוישבמכולתהאלההצ'קיםאתנותןהואאםוגם

שלו'הפרטיבביתשכירותעלזהאתנותןהואאםוגםכאלה,
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שכולנוכמוהולמת,שאינההתנהגותשלשוטשאותומשום

ישירהבזיקהלאשהםבמעשיםגםכולנועלחליודעים'

האלה.מתמחיםלטרוםאיןזהאתלמקצוע.

 :וקסלרגלעד

 :מרצקיחוה

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :ראשפיליאור

 :וקסלרגלעד

 :ראשפיליאור

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

יש.מתמחהעלאבל

להתמחות.קבלהעלאיתימדבראתהאבל

צריכיםאנחנואותו,לאזהכיהמצביםשניביןנבדילבואו

המצבים.לשניתשובהלתת

שופטלראותרוצהאנינורמה.יקבעמשפטשביתוגם.גם

להתעסקיכולבאמצעיםמוגבלשחייבדיןפסקשכותב

שיעמודכזה.דיןפסקלראותרוצהלקוחות.שלבכספים

יקרה.שזהלהאמיןליקשהזה.אתויגידשופט

מהבדיוקזהלקוחות.שלבכספיםמתעסקלאמתמחהאפי,

לן.שאמרו

להםואמרההדיןעורכיללשכתפנתהוגבייהלאכיפההרשות

דיןעורכילנוישדעתכם,תתנובואו

הסכימה.לאוהמועצה

באמצעים.מוגבליםחייביםשהםדיןעורכייש

 .שליבקדנציהלאמועצה?איזה

ואתהמתפק,דעו"דביןהעצוםההבדלוזהשלי,בקדנציה

חוזרתואנינכונההדבריםאתואמרתהזהבכיווןהיית

עו"הביןעצוםהבדלישעכשיו,הדיוןלצורןאותםומאמצת

הםהמבחניםרישיון.נתינתלאירישיוןלקיחתביןהבדליש

 .אחריםמבחנים

ראשאותהשביטאכמושלנו,פהשהאמירהחושבתואני
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נכונה.ערכיתאמירההיאהלשכה,

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :מרצקיחוה

 :וקסלרגלעד

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :מרצקיחוה

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

פה.התקבלושכברדבריםביןסתירהיהיושלא

דעתו.אתלשנותאחרת,לסבורגםהמרכזילועזמותר

לגביואישרתםקיבלתםשאתםנוהלישאחר.ועדלאשלכם,

התמחות.אישרתם .נכסיםכינוסתחתהתמחות

הזה?הנוהלזהמה

 . 15.10ב-פהאושר

נוהל?אוהחלטה

אדםבןשאםאומרהואמאוזן,מאודדבראומרהנוהלנוהל.

רגל'בפשיטתלאנכסים'כינוסצותחתלהתמחותומבקשבא

ועניינוהסתמכותללאלהתמחותיכולהואבלב,דלהתמחות

ללשכה.קבלהשלבתחנהיידון

בסדר.

זה?עםהבעיהמה

באמצעיםמוגבלחייבגבילשגםאומראניאזלא,

זה.אתמשניםלא

 .נכסיםמכינוסבעניינושונהלאהוא

 .מצבןמהשבודקיםשלבזהנכסיםכינוסלמה?

בכינוסהואאדםכשבןכילמה.אסביראנייותר.קלעניינו

נושיםלהסדראורגללפשיטתאוללכתיכולהואנכסים
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עצמושהואבמצבבעצםהואואזבכלל.התיקאתלושיכסה

ידועלאעוד

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :נוקיאורי

הנוהל.אתנשנהבואאזאותי.שכנעת

מצוין.עובדהואהזההנוהלכיתשנהאללא,

להתחילצריךלאנכסיםשבכינוסמישגםחושבאנילמה?

תיכףאנחנונכונההערהשקיבלנוכיווןרבותיי'להתמחות.

הזה.הנוהלאתנשנה

נוהל.לשנותככהרצינילאזה

מאוד.ענייניכאןהדיוןרציני.מאודזהלמה?

 .עיניךמוללאאפילוהנוהל

 .נכסיםלכינוסשמתייחסבמהרקנוגעיםאנחנו

אותולשנותרוצהאתהאםתביןאותותקראנוהל,זהלא,

אותו.תשנה

מטאנס.זהואחריאורי

לקשייםלהיקלעיכולאדםכלקודםדברים.שנילייש

כלכלייםלקשייםמלהיקלעחסיןלאאחדאףכספיים.

אנשיםכלפישלנובאמירותבזהירותלהתייחסוצריכים

ולהתחילשלבואככהואחרים.כאלהלקשייםשנקלעים

שהםמתמחים,שיהיודין,עורכישיהיואנשיםנגדלהתלהם

אניזה.עםנירגעבואולחובותאונכסיםלכינוסנקלעים

חסין.לאאחדאףלכם,מציע

כלפיציבוריתגםאחריותלנוישכלשכהאנחנושני'דבר

במתןלהיזהרצריכיםאנחנוהשני.העברמןזהאזרחים.

שהםחייהםשלהזהבשלבשנמצאיםלכאלהרישיונות
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עליהם,ככעסלארגל,פשיטתאונכסיםכינוסבתוךנמצאים

אלאמתמחים,אודיןעורכיאותםעלככעסלאזהחלילה,

משוועהואשבובמצבשנמצאאדםכיהציבור.עלשמירה

צורןאוכספיםבגיוסצורןלוישאוכסףצריךוהואלכסף

לתתהדיןעורכיללשכתציבוריתבעיהישמסוימיםבעניינים

 .בכספיםלעסוקאפשרותלו

דין.מעורכיואחדאחדכלעללפקחיכוליםלאאנחנו

 :וקסלרגלעד

 :קינןאורי

 :וקסלרגלעד

 :קינןאורי

 :וקסלרגלעד

 :קינןאורי

 :נוהאפי

שאער:מטאנס

לאמתמחהאבל

עורכיבמשרדשעובדמתמחהלפקח.יכוליםלאאנחנושנית.

 .לכספיםנגישותגםלוישדין

 .נכוןלא

שצריךגםאפיעםמסכיםואנייכולים'לאאנחנו .לויש

כמהביןמאזןשאניככהאזהראשון.הנוהלאתלשנות

התלהמות.כאיזושהיחלילהזהאתעושהלאואנידברים

ללשכה.קבלהלביןהמתמחהביןתפרידו

להםשישכאלהנגדכהתלהמותחלילהזהאתעושהלאאני

לןישנכסים?כינוסלןישחוב?לןישאומראניחובות.

תנסהלהבנות,להגיעתנסההמאמצים,כלאתתעשהפש"ר?

ואזהתיקשלביטוללקבלאוהפטרלקבללהסכמות,להגיע

.ך 11עולהיותאישורתקבלאובחזרהשלןהרישיוןאתתקבל

הילה.ואזמשהמטאנס,

זהקשה,כןכלבצורהאותםעושקיםלאשאנחנוחושבאני

אתויבטליתכבדהדיןעריכתלוחשובזהאםזמן.שלעניין

להתמחות,ויכולהזההמצבאתיבטלאליו'שנקלעהמצב

.ך 11עולהיותיכול
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 :נוקיאורי

שאער:מטאנס

 :וקסלרגלעד

שאער:מטאנס

 :הנואפי

שאער:מטאנס

 :נטוביץיצחק

 :הנואפי

 :טייבמשה

 :הנואפי

 :טייבמשה

אומר.שאתהמההפי,ןבלתילאזהצודק.לגמרי

דברו.אתיאמרהמשפטשביתבאמתנוסף,דבר

כבר.אמר

אבללנכון.חושבשהואהערכיםאתהעקרונות,אתיתווה

כלפימסוימתבמגננהבמצב,להיותלדעתיצריכיםאנחנו

בבעיה.אנחנוהציבור.

יבואהערכית.ההחלטהאתלקבלצריכיםשאנחנוחושבאני

המוגבליםוהחייביםהרגלפושטישכלויחליטמשפטבית

שמישהודין,עורכילהיותיכוליםנכסיםוהכינוסיבאמצעים

שאמרהמשפטביתשלהדיןלפסקאותונפנהיבואמחר

פתוחה.הדלתבבקשה

הענייןאתסייםבועדה,כזהדיון ...החלטהלקבלמציעאני

לאאזעדאלינו.חזורל,ןחשובזהאםבמהרה,חזורשל,ן

בכלל.בונדון

.ך 11עוגםרגלפושטלהיותיכוללא

אנחנובבקשה,אחרתיגידמשפטביתאםלכם,אומראני

לקבלוצריךעכשיוערכידיוןבאמתזהדין.פסקימכבדים

הילה.זהואחרימשההנכונה.ההחלטהאת

להפוךשלחלוטיןחושבאניאורי,שלהרישאאתמחזקאני

פגםאומוסריפעםלבעליהמוגבליםחובותתבעליכלאת

ביותר.שלילידברזהערכי

שם.לאאנחנו

 .שםבדיוקאנחנוכיאח.דדברזה .שםבדיוקאנחנולטעמי

תשמעאומרבאאתה
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 :מרצקיחוה

 :טייבמשה

 :הנואפי

 :טייבמשה

 :הנואפי

 :טייבמשה

 :כהורועי

 :הנואפי

 :טייבמשה

ביחד)(מדברים

 :טייבמשה

 :הנואפי

.ך 11לעומתמחהביןאבלתבדיל

שחלילהאדםבןמבחינתי.הןהיינוזהכרגעמשנה,לא

יכוללאמבחינתווהואנפל,טעות,עשהכסף,השקיעהפסי,ד

פגםלהםשנופללכאלהאותומשוויםואנחנועו"הלהיות

נכון.לאוזהערכיפגםאומוסרי

הציבורי?בסקטורלהיותיכולרגלפושטתגיד

לזה.נגיע

להתקבלהציבורי,בסקטורלעבודיכולבאמצעיםחייבמוגבל

ממשלתיים?למוסדותמגיששאתהמכרזבתנאילעבודה

כן.

נכון.לא

נכסיםבכינוסשהואמישהולהתקבל.יכוללאאתהמשה

למהאזלעבו.דיכוללאהמדינה?בשירותלעבודלבואיכול

ד? 11עולהיותיכולכןהואהדיןעורכיבלשכת

להתעסקיודעלאכזהאדםבןרגע,טענה-מעלהאתהואז

פושטהיהגםהפטר,שקיבלאדםבןמאידןאבלבכספים.

הפטרקיבלרגל,

פתאוםהואמהאזהפטרוקיבלרגלפושטהיהכברהואאם

לא.מוסרי?עילויאיזשהו

מכבדיםאנחנוהפטר.לוונתןמשפטביתשבאהואההבדל

בתוךשאתהשגםויגידמשפטביתיבואואםדין.פסקי
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בכלאתהשלןהכספיהלחץבשיאנמצאאתההזה,התהליך

נכב.דאנחנואזעו"דלהיותיכולזאת

 :טייבמשה

שאער:מטאנס

 :מרצקיחוה

 :וקסלרגלעד

 :טייבמשה

 :הנואפי

 :טייבמשה

 :מרצקיחוה

 :אברהמוביץרועי

 :הנואפי

רוזן:הילה

הסוף.עדמהתחלהלסייםליתן

בכסף.נוגעיםמתמחיםגם

בכסף.נוגעלאמתמחהאף

בכסף.נוגעיםלא

מוגבללאהוארגלפושטמפורשת,בצורהקבעהמחוקק

פוקעת.חברותורגלפושט .באמצעים

זובאמצעים,מוגבלחייבזהמהבכללידעולאזמןבאותו

.ההגדרה 1961משנתהואהחוקמאוחרת.יותרהרבהיצירה

אחרי.רבותשניםבאהבאמצעיםמוגבלחייבשל

דיברמכווןבכוונתהמחוקקאםכישלילי,הסדרישלטעמי

לכווןהיהיכולוהואבאמצעיםמוגבלולארגלפושטעל

חזקהאזבאמצעיםלמוגבל

רישיון.לקיחתעלרקדיברהמחוקקאבלסליחה,

זהרגלשפשיטתחדשהליןשזהלןמסבירהואמשה,אבל

חדש.הלןזהבאמצעיםמוגבלוחייבישןהליןהיה

בבקשה.הילה,

וכןהראויהמידתיהאיזוןאתלעשותשצריךחושבתאני

לואיןלרובמתמחהמתמחה.שללשלבעצמנואתלסייג

פושטלאבאמצעים,מוגבלעלמדבריםאנחנובכספים,נגיעה

ההתמחות.שלבאתלמנועוראוישאפשרחושבתלאאנירגל.
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 :מרצקיחוה

רוזן:הילה

 :הנואפי

רוזן:הילה

 :הנואפי

 :טייבמשה

 :הנואפי

 :אברהמוביץרועי

 :ראשפיליאור

 :אברהמוביץרועי

 :מרצקיחוה

 :אברהמוביץרועי

רוזן:הילה

 :הנואפי

הסתמכות.בלי

כן.הסתמכות.בלי

 .פתחזהתקשיבי

הראויהמידתישהאיזוןחושבתאניחושבת.לאאני

ולהגיד-שלנוהמקצועאתלנקותשצריךחושבתלאאת

כאן.עדרבותיי

בטוח.הפסדיהיהזה

יבואאםמזה.מוטרדלאאנימשהו?יודעאתהנפסי.דאז

להיותיכוליםשמתמחיםנורמהלקבועוירצהמשפטבית

להיותויכוליםנכסיםבכינוסלהיותויכוליםרגלפושטי

אתויקבעכזהדיןפסקשיבואאזבאמצעיםמוגבלים

 .הנורמה

מוקבלהואאזקים 1צ 10לושחזרואדםבןאבלאפי,

 .חמורבאמצעיםומוגבלבאמצעיםמוגבליש .באמצעים

 .באמצעיםמוגבללאבבנק'מוגבל

מוגבל.אתהקים 1צ 10לןשחזרוברגע

בבנק.מוגבל

נכון?מוגבל,ישראלבבנקגם

אחר.משהוזה

נצביע.ואזוחוהליאוררגע,
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 :נטוביץיצחק

 :הנואפי

 :טייבמשה

 :הנואפי

 :טייבמשה

 :הנואפי

 :טייבמשה

 :הנואפי

 :טייבמשה

 :ראשפיליאור

הרף.אתלהעלותצריכיםאנחנו

בבקשה.ליאור,חושב.שאנימהבדיוקזה

יודעשלאמיהדין,בתיכלעלסקירהשתעשורוצהאני

אתעושיםלאאנחנומתמחים.לאמןיכוללאעובדיםלהעסיק

למה?זה.

משה?קשור'זהאין

הואעובדיםשמנצללמישישהמוסריהפעםכיקשור,זהכי

כספים'עםומתעסקבאמצעיםמוגבלשהואממיבעינייחמור

שדופקאדםבןרגעאומריםאנחנוצבועים.אנחנואבללמה?

שלוהעובדיםאת

לא.ממש

שישאדםבןאבלבסדר,זהשלוהעובדיםאתשדופקאדםבן

חשד

כתביעלחתמתיאתיקהועדתכיו"ראישיתאניסליחה,

מינימוםשכרשילמושלאדיןעורכינגדמשמעתיתקובלנה

נוספות.שעותלשלםבלימתמחיםהעסיקוהחוק'לפי

ליתןבעיה,איןלותגידלהתמחותבאכשאתהאומראנילא,

 .שלןתביעות

ואמרו-לפועלההוצאהלפורוםפנתהוהגבייההאכיפהרשות

שהםדיןעורכיעשרותישיתואר,בלתימצבישתשמעו,

להםשישתיקים,להםשישבאמצעים,מוגבליםחייבים

חייביםנגדתיקיםמנהליםוהםהגבלות,להםשישעיקולים,

ולנהל officer of the courtלהיותבקשותומגישיםאחרים

אותם.מונעיםלאהדיןעורכילשכתאתםכינכסיםכינוס

בזה,שמוגבליםכספיםשחייביםאנשיםשישקולטיםאתם
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 .אחריםאנשיםנגדנכסיםכונסימנהליםוהםדיןעורכיהם

יאומן.לא :הנואפי

 :ראשפיליאור

 :מרצקיחוה

 :ראשפיליאור

 :אברהמוביץרועי

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

יאומן.לאזה

במועצה.בזהדנו

לעשותיכוליםלאאתםתשמעוואומריםבאיםכןואחר

השכראפילוופיקדונות,נאמןזהכיהחשבונותעלעיקולים

שהואמצבזהעכשיובו.לגעתאפשראישםהגלוםטרחה

לאנשיםשנותןאחרמגזראףשישחושבלאאניאפשרי.בלתי

ושאלתאגבגםלנהל.להמשיךדבריםאונכסיםבכינוסשהם

ואחרהציבוריבתחוםבמכרזכשזכיתגםהציבורי,התחוםעל

חייבשאתהגיליתופתאוםעו"הנהייתכאילוכברזכית,כ,ן

שואליםתמידנעצר.המכרז,לןנפסקאזבאמצעיםמוגבל

המכרז.אתהפסקתטאק,כן,בסטטוס,שינוילןישהאם

היגיון.איןלהמשיך.יכוללאאתה

ליאור.ההתמחות,סוגייתעלמדבריםאנחנו

בבקשה.חוה

בהוהתשוזההמידתיותסיפורזהפהאח,ד .משפטיםשני

כמולמקצוע,כניסההרילאמהותי'בענייןתהיהשלנו

צריךשלאחושבתעדייןאנירישיון.לקיחתכהרישאמרתי,

לנושאמגיעשהואאשרעדבאמצעיםלמוגבלרישיוןלקחת

רגל.פשיטת

חושבתאניהילה.עםלגמריאניהשניבצדבמידתיותשתיים,

עלההתמחותשנתאתלנצללמתמחהלאפשראפשרשעדיין

המועדלהסדר.בהגעהשלוהבעיהאתאולילפתורמנת

לתתולאלמקצועהכניסהמועדבעיניילהיותצריךהקובע

למקצוע.להיכנסבאמצעיםשמוגבללמי
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 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :אברהמוביץרועי

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

בתפיסתמחמיריותרקצתאפילואניהצעות.שתיפהישאז

שלבאמצעים,מוגבלחייבשלבסטטוסשנמצאמישלי.עולם

להתחילבכלליכוללארגלפושטשלאונכסיםכינוס

החלטהנקבלשאנחנומציעאנישלי.העמדהזולהתמחות.

אבללהתמחותיכולשהואחילופיתאפשרותגםישעקרונית.

למקצוע.הסמכהלקבליכוללא

האופציות.שתיאתתעשה

לאאבללמקצועלהיכנסיוכללאשהואזהעללהגןקליותר

ממנולמנוע

לאמהתחלה,ליאומריםהייתםהסתמן.שהואיגידהואואז

התמחות.שלשנהמבזבזהייתי

 .ויתורכתבעלחותםהואאבל

התחייבות.כתבעלחותםהוא

כבראניהסברתם,עכשיולבחינה,ניגשתיהסתמכתי,אבל

קיבלתי

עליו.חותםשהואהתחייבותכתבניסחתם

לאהתחייבותכתבהיההנוהלשבתוןלןמזכירהאניאבל

ואופציהשלןראשוןזההאופציות.שתיאתתעשהלהסתמן.

הפחותולכלשנית

שחוהמהאתמקבלאנינצביע.בואוכזה,דברנעשהבואואז

העדיפותהאופציות,שתיאתמעביריםאנחנואומרת.

שלנכסים,כינוסשלבמצבשנמצאשמיערכיתהראשונה

בכלליכוללאבאמצעיםמוגבלחייבשלאורגלפשיטת

ויתקפוהיההזה.בסטטוסהואעודכללהתמחותלהתחיל

יהיההבינייםפתרוןאזבינייםפתרוןלאיזשהולהגיעונצטרך
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התחייבות.כתבעלחתימהתחתהתמחות

 :וקסלרגלעד

 :נוהאפי

 :אברהמוביץרועי

 :וקסלרגלעד

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :יונסאבומוחמד

 :וקסלרגלעד

 :יונסאבומוחמד

 :נוהאפי

 :אברהמוביץרועי

 :נוהאפי

קרה.כברזהאבל

ויגידבמחוזישופטשיבוא.ך 11פסרוצהפשרות,רוצהלא

למקצוע.ירוקמסלולתקבלויאללהרגל,פושטי

בוטל.איתןדיןפסקאבל

בוטל.שהואאחריאחריו,הנוהלאתקיבלתםאתם

נקבללעליון.ומשםהמחוזישלדיןפסקלקבללנואכפתלא

לאתפסידאתהאםוגםדין.פסקימכבדיםאנחנוהכרעה.

עליך.נכעס

השנית.האופציהאתההחלטהנוספתבמחשבהאפי,

החומרה,מבחינתקיצונייםלא,שהםלדעתימצביםפההוצגו

באמצעיםמוגבלחייבאורגלפשיטתלושישמישהוכאילו

שיששוכחיםאנחנולמצב,והגיעבעסקיםנכשלהשקיע,

לפזרמתחיליםצעיריםשאנשיםבחייםרביםומקריםהרבה

כלאתלבדוקהזהבדיוןנוכללאמותרות.חייחייםצ'קים,

שקורים.הספציפייםהמקריםכלאתאוהאפשרויות

מרמהבעקבותזהאםלזה.התייחסתיאני

מחמירה,יותרבגישהולדבוקללכתצריךלדעתיבעקרוןאבל

עו"ד.יהיהולאלהתמחותיכוללאהזהשבסטטוסמישכל

אחד?פהלהסכיםאפשרחברים,אוקי,

מתנג.דאנילא.

עקרוניתהחלטהמקבליםשאנחנושלי,ההצעהבעדמיאוקי,
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מוגבלחייבשלנכסים'כינוסשלבסטטוסשנמצאשאדם

יכוללאהזהבסטטוסהואעודכלרגלפושטאובאמצעים

התמחות?להתחיל

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :בוסקילהדנית

 :נוהאפי

 :אברהמוביץרועי

 :נוהאפי

 :אברהמוביץרועי

רוזן:הילה

 :נוהאפי

להכניס?רוצהאתהלבבתוםזהאתשעשהיוכיחכךאםאלא

בבקשה.תספרידניתנקודה.התמחותלהתחיליכוללא

שמונה.

התקבל.אז

נגד.מיתשאלאבלאפי'

נגד. 3בע,ד 8

ומשה.הילהאני'

לב.בתוםמתמחיםהמתמחים.לנושאלהסתייגרוצהאני

גמור.בסדרנמנע.ואחדנגד 3בע,ד 7אז

הצבעה

 7בעד-

 3נגד-

 1נמנע-

החלטה

כינוסשלבסטטוסשנמצאאדםלפיהעקרוניתהחלטהלקבלהוחלטחבריםשלברוב

 .להתמחותיוכללארגלפושטאובאמצעיםמוגבלחייבנכסים,

 2 5ב-קבענונחנואשלבשימואזכעת,מסיימיםאנחנוחברים :נוהאפי

כלאתבהמנקיםפהישבשאנוספתבהייש-14 : 30שעהחודשל

היום.סדרלעםאיהנוש
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נעולה******הישיבה
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החלטותסיכום

12ביוםשהתקיימהשיבהמי .7 .2016 

יפו-באביבתלהפרקליטבבית

ההתמחותודעתהמלצותו

מתמחהלאמןלהיתרבקשותו

החלטה

 .מתמחהלאמןלהיתרהבקשותאתלאשרהוחלטאחדפה

 S.24 • 16מיום 6 1מסממונהועדתפרוטוקלו

משנתהוהשני 1996משנתהראשונההרשעות-שתיהמבקששלבעברו :ממונהועדתהמלצת

מידע.במאגריושימושהחזקהשעיקרןדומות,בעבירותבהרשעותמדוברכאשר 2006-

שששלזמןפרקשקייםכך 2000-משנתעובדתיתלמסכתמתייחסת 2006משנתההרשעה

נבעהדברפסה"דע"פובעיקרשבפניהחומרפילעכאשראישום,כתבבהגשתשיהוישלשנים

 .במבקשהקשוריםממניעיםלואהפרקליטותמהשתהות

צייןוביהמ"ש S3בןבאדםמדובר .הורשעבהןהעבירותחומרתאתשמפניםממבקשהתרשמתי

היהלאהמבקשכאשרביותר,החמורותהעבירותבמדרגאינןהורשעבהןהעבירותכידינובגזר

בביצעון.החיההרוח

 .ההתיישנותלאחרשנים 3כ-שעברוכך 29.8.13-הונוההתיישנותתאריךהפליליהמרשםע"פ

מיוםהחלהתמחותתחילתלמבקשלאשרממליץאניראש'להקלומבליהנסיבותמכלוללאור

1.9.16 • 

החלטה

 .ממונהועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

11מסהתמחותועדתפרוטוקלו  S.10 • 16מיום 1

חזורעיוןהתמחות-בתקופתלהכרהשלמבקשתו

ודמע
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עיינההועדההתמחות.בתקופתלהכרהבבקשתוודנהשבההודעהההתמחות:עודתהמלצת

שוב,הקודמת.מהחלטתהלסטותהצדקהמצאהלואהעתידית"המנהליתהעתירהב"טיוטת

מתמחה.לאמןעוה"דשלבקשתואתלאשרהמחזוהמלצתמיוםמאושרתההתמחות

החלטה

 ,להתמחותהבקשההגשתמיוםהמבקששלהתמחותובתקופתלהכירהוחלטאחדפה

הגשתמיוםבפועלהתמחההמבקששאכןוהמבקשהמאמןשללהצהרהבכפוףאתזו

 .הבקשה

התמחותבתקופתהכרהגבשלבקשתהו

שבוצעההתמחותבתקופתלהכרהבקשהלבקשה.להיעתרניתןלאההתמחות:ועדתהמלצת

כחלק 201Sבמהלךלידהבחופשתהיתהבהבתקופהלהכירמבקשתוכן 2014בשנת

לאחרחודשים 7כ-איתן",'צ'וקשעההוראתמכוחאושרהראשונהתקופהמההתמחות.

קצרהראשונההתמחותתקופת . 13.3.16ביוםניתןזכאותאישור .ילדהההתמחותהפסקת

 .הבקשהאתלאשרניתןלאלוכןההתמחותתקופתברצףארוכההפסקהוישנה

החלטה

 .ההתמחותועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

החשמלבחברתנוספתועבודההתמחותאישורמרשלבקשתו

יכולהמבקש .בקשתואתלאשרמדועאותנושכנעלאהמבקש :ההתמחותועדתהמלצת

עם sכלללאשרניתןלאהלשכהמדיניותפילענוספת.עבודהללאאולם ,בחברהלהתמחות

המשרדיםהנוספת,לעבודהההתמחותביןלהפרידיכולשהמבקשהשתכנענולא .נוספתעבודה

לאשרניתןלאולפיכך,מהמדיניותלסטותמקוםמצאנולאלגילו,האמפטיהלמרות .בנייןבאותו

בקשתו.את

החלטה

 .ההתמחותועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

התמחותתחילתלאישור 'גבשלבקשתהו

בקבלתאחדהסמכהטקסשלעיכובהמלצתנוהנסיבותמכללולאורהתמחות:ועדתהמלצת

ההתמחות.בבחינותבהצלחהשתעמודלאחרהרישיון

;כ.ג.ן~ו w..r u-ן--- r..11 1,נ
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החלטה

 .ההתמחותועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

התמחותתחילתלאישורגבשלבקשתהו

מאזשנים 3עברולכלכלה),(חוגללימודיםא'בשנהבוצעההעבירה :ההתמחותועדתהמלצת

מקוםבאותולהתמחותתמשיךשלאחששישכאשרבפרקליטות,להתמחותהתקבלההאירוע,

אנוהנסיבות,מכלוללאור .חרטתהמכנותהתרשמנו .ההתמחותתחילתתאושרשלאככל

בטקסההתמחותבבחינותבהצלחהשתעמודלאחרבלשכהכחברהקבלתהאתלעכבממליצים

 .אחריובטקסרישיוןותקבלאחד

החלטה

 .ההתמחותועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

שבעבבארהשלוםמשפטבביתפיילוט-כץשמעוןעו"דפניית

החלטה

עו"ד .שבעבבארהמחוזיהמשפטבביתלפיילוטההצעהאתלאמץהוחלטאחדפה

הפיילוט.התקדמותעלחודשיםמספרבתוךהועדאתלעדכןהתבקשכץןשמעו

 .הארציתלרמהאותובחילהריציעויצליחוהפיילוטבמידה

 S.24 • 16מיום 12 1מסהתמחותועדתפרוטוקלו

החלטהשינויגבשלבקשתהו

שינוישאיןככלבהחלטותחזורעיוןמרשההעודהאיןכ''בדאמנם :ההתמחותעודתהמלצת

בתיקיםהודעההמלצותולאורהמאמןבקשתלואורהדיומשורתלפניםואולם .קיצונינסיבות

חודשים 6שלשהעיכובכךלבקשהלהיעתרזאתבכלהמרכזילודעוממליציםחורגיםאנודומים

 .ההתמחותלבחינותלגשתתוכלובטרםההתמחותסוףלאחרימנה

החלטה

חודשים 6תמתין ,ההתמחותאתתסייםהמבקשת .לבקשהלהיעתרהוחלטאחדפה

 .ההסמכהלבחינתלגשתתוכלאזורק

התמחותתחילתאישורשלמבקשתוו

 91ןבו J/1 65 1עמו
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האישיותנסיבותיואתבפנינווגלולהועדהבפניהופיעהמבקשההתמחות:ודעתהמלצת

עםהסתבכויותיועיקרכאשרנדיר'שיקוםתהליךשעברבאדםשמדוברהתרשמנוהקשות.

לבבשיםהמבקש'שלהפליליבעברוראשלהקלמבלי .לבגירלהפיכתווסמוךבנעוריוהיוהחוק

לעובדה , 200Sמשנתבמקרהמדובראך 2010בשנתהיתהסמיםבתיקההרשעהאמנםלעובדות

קייםכאשרהתמחותהתחילשכברהעובדהלואור 2017באפרילתחולההתיישנותשתקופת

ללאהתמחותתחילתולאשרמהמדיניותלסטותממליציםאנוהתמחות-מקוםלמצואקושי

בלשכה.כחברלהתקבלשיוכללפניההתמחותתקופתבסוףמחדשלדיוןיובאועניינוהסתמכות

החלטה

 .ההתמחותועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

התמחותתחילתלאישורמרשלבקשתוו

המיידיתהאחריותנטילתהמיוחדות,המקרהמנסיבותהתרשמנו :ההתמחותועדתהמלצת

בסופהולעכבוההתמחותתחילתאתלאשרממליציםאנוהנ"ללאורוהכנה.האמיתיתוהחרטה

 .ההתמחותבבחינותבהצלחהשיעמודלאחראחדהסמכהמועד

החלטה

 .ההתמחותבסוףהסמכהמועדישניימתיןשהמבקשהוחלטחבריםשלברוב

(משמעת)התמחותתחילתאישורבגשלבקשתה

אנואלה,במקריםהנהוגההמדיניותולאורהענייןבנסיבותבהתחשב :ההתמחותועדתהמלצת

ההתמחות.בבחינותבהצלחהשתעמודלאחרהסמכהמודעי 2עיכובעלממליצים

החלטה

 .הסמכהמועדי 3המבקשתאתלעכבהוחלטחבריםשלברוב

התמחותתחילתשורישלמבקשתוו

למשרדהתקבל 'המשמעתיבהליךכבדיםעונשיםוקיבלנענשהמבקש:ההתמחותועדתהמלצת

ב'כ'ע"ישהוגשובכתבהטיעוניםבחינתולאחרודבריםדיןלאחר .התמחותוהחלטובהתמחות

המבקשבהסכמת'מצועמהמבקשאמצעיתהבלתיוההתרשמותהמקרהנסיבותולאורהמבקש

8ודמע  91ךותמ 6
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שיעמודלאחראחדהסמכהמודעיעוכבוכיהתמחותותחילתאתלאשרדינו,עורכתדתעולע

הכשרתו.במסלוללפגעולאכדיזאתההתמחות,בבחינותבהצלחה

החלטה

 .ההתמחותועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

התמחותתחילתלאישורשלמבקשתוו

מיכלפישוואוכליאתאיומיםתקיפה,שלבעבירותהורשעהמבקשההתמחות:עודתהמלצת

בתאריךמתיישנתההרשעהשירות.עבודותחודשי 3השאר,ביו ,עליווהוטלואשתושתיתה

עלהמליצההעודהיוםשלובסופו 1.9.13ביוםההתמחותעודתבפניהופיעהמבקש . 3.7.18

מחדשהמבקשכיום . 1.9.15ביוםבקשתואתלחדשיכלושהמבקשכך ,שנתייםשלעיכוב

עםויחסיובלימודיו,המשיךהתנדבות,עלהמדינהנשיאאותשקיבלשמצייותוךבקשתו,

מנוסאיןהמבקש,שלבעניינוהזכותנקודותכללמרות .מאודטוביםהמשותףילדםועםגרושתו

ההתיישנות,תקופתתוםעדלעכבומומלץכן,לעההרשעה.אופילאורנוספתהמתנהמתקופת

 • 2018יולידעקרי

החלטה

 .ההתמחותועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

מתמחהלאמןלהיתרשלבקשתוו

המתמחיםשרעדתסבירשלאמעיריםשובואנוהערראתםימקבלאנו :ההתמחותועדתהמלצת

סיבתאתבדיוקידעשהמבקשומבלימסודרפרוטוקלולנהלמבליהחלטותתתןהמחזושל

יעבודהמתמחהוכימכובדמשרדבעלותיקדיובעורךמדוברכיהתרשמנו .לבקשתוהסירוב

בבקשהלמחזוותלפנותומבקשיםחזוריםאנו .בקשתואתלאשרמומלץולכןמשפטית-בעבודה

 .מנומקותהחלטותולתתפרוטוקוללנהל

החלטה

ההתמחות.ועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

 21.6.16מיום 13 1מסהתמחותועדתפרוטוקלו

בחברהשעברהלעובדתהתמחותתחילתלאשר-מוטורסמפיון'צשלבקשה

 91ךתמו 87עמוד
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כעבודהלהיחשביכולהאינהבחברהלקוחותשירותמנהלשלעבודתוההתמחות:ודעתהמלצת

כלל,משפטיתאינהכזהתפקידבמסגרתהמתבצעתמהעבודהניכרחלק .בלבדמשפטית

 .ממששלמשפטיתעבודהאינםאךמשפטיתלעבודהמשיקיםאוליהםמסוימיםוחלקים

לאדיןעורכי 3המונהפנימיתמשפטיתמחלקהבהעדר .)ב( Sכללשלהחריגמתקייםלאלפיכך

מהוויםאינםלחברהשירותהנותניםחיצונייםדיןעורכי .) 2 )(א( Sכלללפיהחריגגםמתקיים

הבקשה.אתלדחותהיאהמלצתנולפיכךהכלל.לדרישתמענה

החלטה

ההתמחות.ועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

התמחותבתקופתהכרהשלבקשתהו

לאור .וחצישניםכחמשלפניחודשים 4במשךשהתמחתהבמימדובר :ההתמחותועדתהמלצת

הלאהאישיותהנסיבותלמרות .שבוצעהלהתמחותאפקטיביותכלאין ,הארוכהההפסקהמשך

במחציתהכרנוכברהנוכחית,הבקשהבהגשתלאיחורבאשר .הבקשהאתלאשרניתןלאקלות,

שבסמכותנו.המקסימוםזוהוהתקופה

החלטה

 .ההתמחותועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

התמחותבתקופתהכרהשלמבקשתוו

התברר . 2013בשנתכמתמחהלהירשםוביקשללשכהפנההמבקשההתמחות:ודעתהמלצת

המתמחיםענייניעלהממונהאצלנדוןעניינו .שהתיישנוחמורותפליליותהרשעותשבעברו

וכיהממונה,מהמלצתפחותלהחמירשהחליטהמרכזילודעהובאהוהמלצתודאז,בלשכה

שביןבתקופהלהכירפונההמבקשכעת . 201Sבנובמבררקהתמחותלהתחיליוכלהמבקש

 .כדיןשבוצעהכהתמחות 30.4.14ועד 21.3.13

יוכללאעברושלאורשקבעה , 2014מיוניהמרכזיהודעלהחלטתבסתירהעומדתזובקשה

החלטתאתרבהבמידהמתוכןלרוקןמבקשהואולמעשה , 201Sנובמברעדלפחותלהתמחות

לבקשה.להיענותמקוםשאיןסבוריםאנולפיכך, .ענייןשללגופושניתנהדאזהמרכזיהועד

החלטה

 .ההתמחותועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

 91ךותמ 88ודמע
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התמחותבתקופתלהכרהמשלבקשתוו

בלבדשבועות 3כ-בתהתמחותבתקופתלהכירמאתנומבקשהמבקשההתמחות:ודעתהמלצת

אותואצליום 60מ-יותרשקצרההתמחותבתקופתלהכיראיןהכללים,פילעויינרוט.במשרד

אינוהמבקששיירשמו.מיוחדיםמטעמיםזהמכלללסטותדעתשיקולללשכהאךמאמן,

ב-התמחותואתלסייםאמורהמבקשכינצייןהצורךמןלמעלהכלשהו.מיוחדטעםעלמצביע

הבקשה.אתלדחותשישסבוריםאנולפיכך, . 2016חורףבמעודלבחינהלגשתויוכל 7.10.16

החלטה

 .ההתמחותועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

התמחותתקופתלקיצורגב'שלבקשתהו

 .לבקשהלהיעתרסמכותאיןלסייע,והרצוןהצערכלעםההתמחות:עודתהמלצת

החלטה

 .ההתמחותועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

התמחותתחילתשוראישלמבקשתוו

הדיןמפסקעולותשאףהנסיבות,מכלוללאור . 2001משנתעבירות :ההתמחותעודתהמלצת

קבלתמיוםההתמחותתחילתאתלאשרהוחלטדעותברובלעיו,שהושתהקלומהעונשבעניינו

 • 17 • 3.16מיוםהיינובלשכה-הבקשה

החלטה

ההתמחות.ועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

התמחותתחילתאישורשלבקשתהו

בשנהזמניםבסמיכותשבוצעובעבירותמדוברזאת,עם .חמורמקרה :ההתמחותועדתהמלצת

הודתההמבקשתבאוניברסיטההמשמעתיהדיוןבעת .מביצועןשנים sחלפווכברללימודים 'א

במציאתהקושילאורבפנינו.גםעשתהוכךמעשיה,לעאחריותולקחהחרטההביעה ,מיד

טקסיםשניעיכובלעממליציםאנותפגע,לאשהתמחותהמנתולעהצפוןבאזורהתמחותמקום

ההתמחות.בבחינותבהצלחהשעמודלאחרשנה)(חציהרישיוןבקבלת

 91ךתמו 89עמוד
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החלטה

 .ההתמחותועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

מתמחהלאמןהיתרעו"שלבקשתוו

כמאמן.לאשרוישכיהשתכנענוההתמחות:עודתהמלצת

החלטה

 .ההתמחותועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

מתמחהלאמן,יתרעו"שלבקשתוו

ישכיהשתכנענוהתמונות,אתוראינוהמבקשאתששמענולאחרההתמחות:עודתהמלצת

 .כמאמןלאשרו

החלטה

ההתמחות.ועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

מתמחהלאמןהיתרעו"דשלבקשתוו

ישכיהשתכנענוהתמונות,אתוראינוהמבקשאתששמענולאחר :ההתמחותעודתהמלצת

 .כמאמןלאשרו

החלטה

ההתמחות.ועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

ישראלמדינתבדיניבבחינהמשמעתעבירת

בדינילבחינהלגשתיוכללאוכןבבחינה)(נכשלנפסלתדנןהבחינה :ההתמחותעודתהמלצת

 .הקרובבמודעומיסיםמסחר

החלטה

 .ההתמחותועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

 91ךותמ 90ודמע
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לעורכיאתיקהכללילקבועוניסיוןהמיםתאגידיעבורמכרזיםכלליפרישטיק-גידיעו"דפניית

המיםרשותמוצעתבידידין

החלטה

 :כדלקמןהוחלטאחדפה

עדשלהםההחלטהאתלעכבבבקשההמיםרשותלמועצתיפנההמרכזיהועד . 1

 .הממונהלשרהעתקעם ,הלשכהעמדתאתוישמעושיידברו

עלהמרכזיהועדלישיבתהמועצהשלהמשפטיתהיועצתאתמיןזמהמרכזיהועד . 2

 .בענייןשיחולנהלההצעהמאחוריעומדמהלשמועמנת

ואח'הפניםשרנ'הכלכלייםהארגוניםשלהתיאוםלשכת 4113/13צ 11בגשפרן-ד 11עופניית

החלטה

ומסמיכיםהמרכזיהועדשלהמשפטיהיועץשלעמדתואתלקבלהוחלטאחדפה

 .המלצתוכפיהתגובהאתלהשליםצ"לבגלפנותאותו

המרכזיועדלדעתחוות-באמצעיםמוגבלבחיי

החלטה

כינוסשלבסטטוסשנמצאאדםלפיהעקרוניתהחלטהלקבלהוחלטחבריםשלברוב

 .להתמחותיוכללארגלפושטאובאמצעיםמוגבליביח ,נכסים

מ"בעהקלטהשירותיאבניי"עותומללהוקלט

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

Avni.recordings@gmail.com 
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