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 14.3.2017מיוםמרכזיועד

השתתפו:

פרוטוקול

14.3ביוםשהתקיימהמישיבה .2017 

תשע"זבאדרזט"

פוי-באביבתלטיהפרקלבבית

הלשכה.ראש-נוחאפרים

 :המרכזיהועדחברי

 :נעדרו

 :מנגנון

 :מוזמנים

חוהנטוביץ,יצחקכהן,רועיאברהמוביץ,רועיקינן,אורי

עואודה,נידאלוינברג,שלומיעם,בראהודמוצקי,קלמפרר

שאער.מטאנס

נעמיסער,אוריתנעאמנה,מוחמדחכם,יוסףטייב,משה

שפירא.ליאוררוזן,הילהעיני,

ברגל,ג~ובוסקילה,דניתפדלון-פל,דאיריתאלפרסי,אורי

 .בכרשיריתוקסלר'גלעד

סלאחגאנם,אמירחלאילה,ואאלויצמן,יוסףבלום,דנה

סמאו,מוחמדדאלה,מאתרבדרנה,

טובול.רותםמדין,יובלפישמן-אפורי,אורית

בקר'ערן

היום:סדרעל

התמחות:ועדתהמלצות . 1

 . Z.13 . 17מיום Zl 1מסהתמחותועדתפרוטוקול *

1Z . כליאה.למתקנידיןעורכיכניסתאתלהגבילס 11השבהחלטת

הצטרפותבקשת ....ד 11עופניית . 14

 .לאומיבנקייצוגהפסקתגאנם-אמירד 11עופניית . 18

במשפטים. B.A .תוארלמסלולשוראיבענייןגבוההלהשכלההמועצהפניית . 19

zo . המרכזי.בועדנוסףלדיוןבקשה-מרפניית

zz . 'הסמכה.מבחינתלפטורכוונהעלהודעה __גב

zs . השחרורים.בוועדותדיולעורכיהולמיםתנאיםחוסר

Z6 . כידידלהצטרפותדחופהבקשה-חיפהמחוזשללאומיביטוחו.ר 11יופניית

בחיפה.שע"רמרכזבפיילוטכשליםבימ"ש-

Z7 . הדין.עורכילשכתשללצרכנותהחברה

*** 
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 14.3.2017מיוםמרכזיועד

הדיןעורכילשכתשללצרכנותהחברה

לנוישהישיבה.אתפותחיםאנחנוטובים'צהריםאחר :נוהאפי

אזמראששנקבעזמניםלוחלפילהגיעשאמוריםאורחים

כולם.אתשנשמעכדייעיליםלהיותנשתדלבואו

לצרכנותהחברה , 27נושאבופותחיםשאנחנוהראשוןהנושא

נמשיךואנחנוקצרעדכוןלכםאתןאני .הדיןעורכילשכתשל

הראשיושביורועיאוריישבנוהבאה.בישיבהבזה

כיצדוחשבנוהמנכ"ל,ועםאיתייחדהחברהשלהמשותפים

והוצאותעלויותמבחינתהצרכנותנושאשיתנהליותרנכון

שלבמסגרתהתנהלותשבאמתלהיותשיכוללמסקנהוהגענו

וכלבתחברתשלהכלכליותהעלויותמבחינתבתחברת

שאוליהוצאותשיעמיסמשהוזה ,בתחברתשלהמנגנונים

הלשכהדרךהמועדוןאתלהפעילועדיףמיותרזההזאתלעת

 .בתחברתבהקמתהוצאותלהעמיסבמקוםהמרכזיוהועד

להיותרוצהכןהזהשהגוףוהתרשמתיהבנתיאניבנוסף,

שקשורמהבכלשוטףדיווחולקבלדעהולהביעמעורב

יותרנכוןהשנייםביןלמזגולמיזמים.וכדילצרכנות

אפשרוכןהמרכזי,והועדהלשכהבמסגרתתתנהלשהצרכנות

חשבנויותר,וכלכליתיותריעילהבדרןתוצאהלאותהלהגיע

בת,חברתשלהזההרעיוןעםנפסיקפשוטאנחנושאולי

ורועיאוריהלשכה,שלמועדוןלנויהיהללשכה,לכאןנחזור

ההחלטותכלאבל ,שלוהראשיושבילהיותימשיכו

זההואהזהוהפורוםהזהבפורוםכאןיהיווהעדכונים

אחר.מיזםאוכזהמיזםמעורב,ויהיהההחלטותאתשיקבל

ומעורבותהדבריםעלהשפעהלכולנוישהזאתבדרןכן

ומהיר.יעיליותרהרבהוזהישירהפיקוחויכולת

כיצדהבאה,לישיבהתכניתלהגישורועימאוריביקשתיאני

רקזהכרגעעניינית.בצורהבזהנדוןואזלהתנהל,יוכלזה

בזהנמשיךשאנחנואומחשבות,הערות,למישהוישעידכון.

לכם?נראההרעיוןמסודרת?תכניתכשנקבלהבאהבישיבה

כן. :נטוביץיצחק
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כן.בגדול :מרצקוחוה

 :נטוביץיצחק

 :נוהאפי

 :נטוביץיצחק

 :נוהאפי

כן.בגדולאבלונחליטהתכניתאתנראהכן.בגדול

חברתבאמצעותהתיפעולעלנדלגאנחנושבעצםהעקרוןאבל

בכן.הכרוכותהעלויותוכלבת

עלויות.ועודגוףועודחברהעודצריךלא.נכון

ואמרובאוהםאורי'ושלרועישללזכותםבאמת,פשוטזה

הכלבסךואנחנויקרותלהיותיכולותכזהמנגנוןשלהעלויות

להעמיסתתחילולאערןתייצרהזאתשהחברהרוצים

רועי'הבאה,לישיבהאזלא.חברים?הערותעודהוצאות.

אתמנהליםאנחנואיןמסודרתתכניתבבקשהתכינו ,אורי

הזה.הנושא

במשפטים B.A .תוארלמסלולאישורבענייוגבוההלהשכלההמוצעהפניית

שלהפנייהאתנשמעאנחנו . 19לסעיףעובריםאנחנום,יחבר :נוהאפי

בינינוונקייםסקירהלנוייתןגלעדזהאחרילמנהל,המכללה

למסלולקישורבענייוגבוההלהשכלההמועצהפניית .דיון

לפניכם.החומרבמשפטים. B.A .תואר

לישיבה)מצטרפים(המוזמנים

אתנונמצאים . 19מספרבנושאאנחנוטובים.צהרים ,שלום :נוהאפי

לפרוטוקול.עצמםאתיציגובדים'מכןאורחים

למשפטיםהספרביתדקאניתאפורי,פישמןאורית ~פרופ :אפורישמופיאורית

הוראה,ועדתיו"רהואמדין,יובל ~ופרופלמנהל,במכללה

 .ספרבביתהבכירהנהלהוצוותישנתוארתכניתראש

 91וךתמ 3דומע
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פנייהישבצרופות,התעדכנושלאאלהלטובתחברים,אז :נוהאפי

אתתביעהדיךעורכישלשכתגבוההלהשכלהמהמועצהלינוא

למנהלהמכללהשלהאקדמיהמסלוללבקשתביחסעמדתה

דובמתכונתמשפטבלימודיראשוןלתוארתכניתלפתוח

הפונקציונריםאתנונמצאיםבפניכם.נמצאהחומרחוגית.

עינינואתלהאירשרוציםלמנהלהמכללהמטעםהמוסמכים

אלאלנולהפריעאמורשלאמיזםהואשלהםהמיזםמדוע

כןעליו.ולברךאיתולחיותלשיטתםיכוליםשאנחנומיזם

כאךאיתנושנמצאתהדיקניתעםהמוקדמתמהשיחההבנתי

בבקשה,בואואזביטוך.יפעתפרופ~עםמהשיחההבנתיוכן

הבמה.אתלכםניתן

כמואזמזמנכם.לנומקדישיםשאתםרבהתודהכלקודם :אפורישמופיאורית

שאנחנוהתוארשלהזאתהתכניתבאמתאפי,ואמרשהקדים

צורהבשוםקשורהלאהיאשלההאישוראתלקבלמבקשים

הדיך,עורכיללשכתצורהבשוםקשורהלאהיאדין,לעריכת

התוארשלהתכליתבכללומהמדוברבמהנסבירבאמתבלא

ה.זה

 .במשפטיםתוארלאשהואתוארלעשותבעצםהואהרעיוןזא

 7אותולומדיםשאגב LLBתוארזהבמשפטיםתואר

כלנ"זים'הש"סים'כמותהמל"ג.דרישותפיעלסטריםמס

או 14-2זהבמשפטיםבתואר ,אחריםבמונחיםמדברוסדמ

 , B.A .אלא LLBלאתוארעלפהמדבריםאנחנו . 14-2 , 14-0

ומנהלמשפטבלימודיחוגידושהואאחר'מסוגתואר

 60היותרלכלתהיהשםהמשפטיםלימודיכמותסקים.ע

תוארלאממשזהולכךמחצי'פחותאומרתזאתשעות,

הדיך.עורכיללשכתקשורולאשפטיםמב

התכנית.בבסיסהרציונליםמהבכלל,למהאסביראניותכף

אשמחגםואניתשמעו,זאתבכלאבלאליכםקשורלאהז

רעיונות.כמובךשמועל

אותנו.שמטרידלמהאותןאכווןאנילן,אומרניא :נוהאפי

להתמחות.יוכלוהםהאםשלהזההענייןברור, ,כך :אפורישמופיאורית
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 14.3.2017מיוםמרכזיועד

להתמחות.יוכלולאבוודאותהם :מרצקיחוה

 :אפורישמופיאורית

 :נוהאפי

 :אפורישמופיאורית

 :עואודהנידאל

 :אפורישמופיאורית

 :נוהאפי

 :אפורישמןפיאורית

 :נוהאפי

 :אפורישמןפיאורית

 :נוהאפי

 :אפורישמןפיאורית

להתמחות.יוכלולאבוודאותהם

הזהבענייוהחוקשלשוךמשוםזה?אתמוודאיםאנחנויןא

בוגראומרהחוקבעייתי.באופךאותהלפרששינסוכאלהשי

להתחילעלולהועכשיולהתמחות.לגשתרשאיבמשפטים

אתשעושהמישהוהאםבמשפטים.בוגרזהמהמחלוקת

במשפטים.בוגרלהגדרתנכנסהזההתואר

לא.היאהתשובהאז

גם?לסטודנטיםהנחיהלאזהלמה

 .אסביראני

 ?לאהיאבהוהתשמהל

להסביר,רוצהאניבוגר,שוב,כיכלקודםלאהיאהתשובה

 .שניתוארגםלנויש

אותנו?שמטרידמהשזהמבינהאתאומרתתזא

רור.ב

שצריךכמומשפטיםשילמדואזמשפטיםלומדיםאםכי

משפטיםללימודישמתייחסתואריעשולאמשפטים.מודלל

משפטים.לימודילהיותפתאוםיהפוךוזההדרןעל

שזהמשפטיםלימודיישהבא,הרעיוןהואהרעיוןלא. ,לא

לשכהלבחינותלגשתכןאחרשמאפשרלהכשרההמסלול

במשפטים.מלאתוארוזהלהתמחות,ולהירשם
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בשלום.איתרחייםואנחנובנפרדאותומלמדיםשאתם :נוהאפי

 :אפורישמופיאורית

 :נוהאפי

 :אפורישמופיאורית

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

מהאותישואלאתהאוליאזהשאלה,וזואנחנו,עכשיונכון.

שניתוארלנוישאגב ,-שמזהיםאנחנואומר,אניאזהצורן.

שלשניתוארישאומרתזאתלמשפטנים.לאשהואבמשפטים

אנשיםאומרתזאתמשפטנים,ללאתוארוישמשפטיםבוגרי

משפטיתהשכלהאיזושהילקבלורוציםאחרהואשעיסוקם

בסיסית.

לאשלוהמסיימיםשבאמתהזהבתוארהואהרעיוןעכשיו

איזושהייקבלוהםמשפטנים,יהיוולאדיןעורכייהיו

גםהםאחרים.כליםבצדהמשפט,בעולםבסיסיתהשכלה

תוארילמדו

יקרה?לאאותנושמטרידשמהמבטיחהאתואין

למשליודעים'לאאתםאםלומר'רוצהאניכלקודםאז

חטיבהשםוישכללית B.A .תכניתישאריאלבאוניברסיטת

 ,תחומירבאוחוגי,רבכזה,דבריששםגםמשפט.בלימודי

אנחנו .משפטלימודיחטיבתשםוישלזה,שקוראיםאין

כמהבדיוקיודעתלאאנימשפט,שעות 60עלמדברים

תוארלאזהאומרתזאתשעות. 40או 30שם,ומדיםל

במשפטים.

לאזהבמשפטים,בוגרלאהזכלקודםאזלעניינכם,כשיו,ע

בוגרכתוביהיהבתעודהגםבמשפטים.תכניתבוגר

יעלהלאהזההתואראתשלמדסטודנטשמחרמוודאיםאין

והוארגיליםמשפטיםללימודישקולשזהיצירתיותטענות

להתמחות?רוצה

 .סטודנטכלשיחתימו

פשראאחרת.הזאתהבנתיכן,זהאתהבנתייאניגידהוא

הצהרהעלחותםכזהלתוארשנרשםשמילהסכיםמשלל

 ,משפטיםלימודילאשזהמביךוהואלושהוסברמפורשת

 91ךתמו 6דועמ
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לשלבבמעבראותומזכיםלאהזההתוארשלושהלימודים

לשכה?בחינותוהתמחותשל

 :אפורישמופיאורית

 :נוהאפי

 :מריויובל

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :נטוביץיצחק

 :מריויובל

 :אפורישמופיאורית

 :נטוביץיצחק

 :אפורישמופיאורית

 :נרהאפי

 :עםבראהוד

 :אפורישמופיאורית

כן.משמעיתחד

אלאהביןולאידעלאשהואלומריוכללאהואאומרתזאת

עללהסתמןיוכלשלאהצהרהעלברורהבידיעהחתםהוא

בלשכה.במשפטיםהתמחותלצורןהזההתואר

הזה.הטופסעלחתימהללאללמודיתחיללאגםהוא

גמרנו.מצוין,

מכשולים?עודמוצאאתהע,דלג

'נכון?משפטכלימודיזהאתמגדיריםואתםרגע,

 .משפטניםאלל

 . legal studiesזהמשפט,לאזהמשפט,ימודיל

 .משפטללימודיחוקאלאבמשפטיםחוגלא

דוזהעסקים.ומנהלמשפטבלימודיתוארזה ,חוגלאזה

חוגי.

 ?אותןשמטרידיםמוצאאתהמכשוליםעודאיזהע,דלג

זה.אתאהבתילאאני

בהצעהזהאתכתבנווגםהצהרהעלנחתיםבאמתאנחנו

אותםנחתיםזא .עצמנואתלכסותרוציםגםאנחנולמל"ג.

לאוהםבמשפטיםתוארלאשזהיודעיםשהםהצהרהלע

 .להתמחותכאיםז

 91ךותמ 7דועמ



8 

 14.3.2017מיוםמרכזיועד

להתחילשרוצהמיהדיןעורכילשכתחוקלפימזה,יותר

צריך , 26סעיףהספר.מביתאישורלקבלצריךהתמחות

אישור.לקבל

יקבללאכזהאחדשאףמתחייביםאתםהספר'מביתאישור :נוהאפי

אישור.

 :אפורישמופיאורית

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :אפורישמופיאורית

 :נוהאפי

שאער:מטאנס

 :נוהאפי

שאער:מטאנס

 :נוהאפי

 :אפורישמופיאורית

 :נוהאפי

 :וקסלרגלעד

 .אישוריהיהשלאמתחייבים

בכתב.

עכשיומספיקלאאח,דשאףהתחייבותלנונותניםאתם

יוכללאכזהבוגרשאףשלכםמפורשתהתחייבותפרוטוקול,ל

המוסד.שלאישורקבלל

הספרביתהתמחות.לצורןהרשמהאישורדוגמה,ליישאז

התמחות.לצורןאישורשסייםלמימנפיק

מצא.שהואהבעיותאתיסבירעדלג

קטן.ממשמשהואגבכןלפניעודיש

גלעד?אתלשמוערוצהלאאתה

רוצה.בהחלטאני

לן?מציקעודמהע,דלג

כבודו?מי

שלנו.המתמחיםמערןראשהואוקסלר,עדלג

הזיאותשמטרידמהההתמחות.מערןשליהמקצועהמנהל

בותיהתחיעלחתימהדברשלבסופובלאיפותהאמירותלשכ

 91ךותמ 8דומע
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היאהחוקשלוהלשון .כןאחראותהמאתגריםאחרתאוכזו

 .למשפטיםפקולטהשלבוגראלאבמשפטיםבוגרבדיוקלא

ידיעלשהוענקתוארהואהזהשהתוארברגעבעינייאז

 bachelor ofשזה B.A .בוכתובוהואלמשפטיםפקולטה

art , בחוקבוגרהמילהשלמילוליתרגוםאיך ,בוגרשזה

לאשזהכן . B.A .לעומת LLBל-התייחסותשםאיךהלשכה.

שמיזהמשמעותיהיותרהדברבעינייולכך .בדיוקלנויעזור

 .למשפטיםפקולטהיהיהלאהזההתואראתשיעניק

למנהלביתעםחוגי,דוהואשהתוארמביךשאניכיוון

יעניקהתואראתאםלמשפטים,הספרביתעםיחדעסקים,

שנאמרמהכלעלבנוסףבעיניי'זהעסקיםלמנהלהספרבית

הפתרון.אתייתןכברבעינייזהעכשיו,עד

בעיהלכםישזה.עםבעיהלהםלהיותצריכהשלאחושבאני :נוהאפי

גלעד?שלההצעהעם

 :אפורישמופיאורית

 :נוהאפי

 :וקסלרגלעד

 :נוהאפי

 :מריויובל

 :אפורישמופיאורית

 :ויצמויוסי

 :נוהאפי

ספרביתעםביחדעסקיםלמנהלספרביתיהיהזהאבל

משפטים.ל

למשפטים.פקולטהבתוךוילמדוישבושגםבעיהלנואיך

מוצלח.לאבעינייעדייוזה

שלכםעסקיםלמנהלהספרביתשלתוארהואהתואראבל

שלכם.למשפטיםהפקולטהשלולא

חוגי.דושזהבתעודהכתוביהיהאבל

חוגים.שנישללהיותחייבזהחוגידושזהבגלל

 ?עסקיםלמנהלרקיהיהספציפישזהאפשראי

עצמנואתלמצוארוציםלאמאידןלכם,לעזוררוציםאנחנו

עםמשפטבביתכיםיהללנהלנאלץשנים-4שבעודבמצב

 91ךתמו 9דועמ
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ידענו.לאלנו,הסבירולאהבנו,לאשאומריםכאלה

 :אפורישמופיאורית

 :וקסלרגלעד

 :נוהאפי

 :נטוביץיצחק

 :אפורישמופיאורית

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

חושבתאנישוב,כלקודםאז

 .ברורהחוקיגידוהם .ברורהחוקאומריםובעיקר

העניין.זהעצמנו?אתלסבןבלילכםמסייעיםאנחנואין

לימודייהיוהאםהשלמה.לימודיזההבאהשלבמשהו'ועוד

כן?אחרבמשפטיםלתואראוליהשלמה

יהיו.לא

נידאלכןאחרבבקשה,חוה,אחד.אחדנדברבואוחברים'

 .אנסמטכןואחר

השנים,לאורןהדיןעורכילשכתשעמדתחושבתאניכלקודם

דהיום,הדיןעורכיולשכתהנוכחיהמרכזיהועדבוודאי

תפיסתזהמבורן.דברזההרחבלציבורמשפטיתשהשכלה

בסיס.

 .מסכיםחלוטיןל

משפטית.השכלהלושתהיהטובישראלבמדינתאדםכל

צריכההזהבמהלןשלנובתמיכהשאוליחושבתאנישתיים-

עורכילשכתבחוק 26ו- 25סעיפיםשלהבהרהאוליהיותל

הדין.

עלמדברתאתאם .יותרבןמסוסיפורזההחוקאתתקןל

החוק.אתתקןל

גםאנחנושובוזה,מאמיניםאנחנוהמוחלטלבכםבתוםכי

עלוליםשאנחנוצודקאפיאבלהזה,המהלךאתמברכים

בגללאינסופיותמנהליותעתירותלאוסףשנים-4עודהיקלעל
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קצתהיוהחייםנוסחוכשהםהאלה.בסעיפיםבניסוחהקושי

חדשות.קונסטלציותמיניכלהיולאאחרים.

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

עליחתמוהםכיכאלה,בעתירותיזכושהםאומרלאאני

הלימודיםשלבברושורלהםויובהרהתחייבות

אישורלהםנותניםלאשאתםונגדנונגדכםיעתרוהםואז

הולכיםאתםאםלמשלהנולד.אתלחזותרוצהאניאבל

אפילועתירה,להיותיכולהלאאזגלעדשמציעכמולפתרון

עתירה.להגישרוציםהםאם

 :אפורישמופיאורית

 :נוהאפי

 :אפורישמופיאורית

 :וקסלרגלעד

 :מריויובל

 :וקסלרגלעד

מחציפחותלומדשמישהוכזאת,עתירהשתהיהצופהלאאני

שלוהבסיסבמשפטיםמתואר

לעשותעכשיורוצהאניאזרגע,יגיד-הואמחראםתעשיומה

להתמחות?ולגשתשנהעודאושנהחציעודשלהשלמה

משפטבלימודילמשל M.A .גםלנושישהיאהתשובהאז

ראשון,לתוארלהירשםלמשלורוציםבאיםכאלהואנשים

משפטיםללמודשרוצהמימסכימים,לאלא,אומריםאנחנו

השלמותאיך L.L.B .ב-ראשוןבתוארמלאהתכניתצריך

 .אצלנו

אתמקבללאשניתוארשמסייםמילהבהיר.רוצהאניאפי,

שלבוגרלאהואאומרתזאתצורה.בשוםבוגרהמינוח

הזההתואראתשמסייםמיזאתולעומתלמשפטים.פקולטה

הזההמסלולבוגר .בוגרהמילהאתשאומרתוארמקבלהוא

זועסקים.למנהלהספרובביתלמשפטיםבפקולטהוהזה

שלהם.התכניתשלבטיוטהמציעיםגםשהםהתעודה

להבהיר.רוצהאנימדויק.לאזהאבל

נוראהיאאבלאולי"פרימיטיבית"נוראמילהאומרהחוק
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 .טוסהלמשפטים'פקולטהשלבוגרמשמעית,חד

 :אפורישמןפיאורית

 :וקסלרגלעד

 :נוהאפי

 :עואודהנידאל

 :עםבראהוד

 :עואודהנידאל

 :קונןאורי

 :העואודנידאל

 :קונןאורי

אזראשוןתוארקרימינולוגיהלומדיםבמשפטיםואםרגע,

גם

בעיה.שאיןבטוחלאאני

נידאל.עושים.אנחנומהונחשובסדרלפינדברבואו

המסלולבקשתהפנייה,שלבכותרתתסתכלוחברים'

ראשוןלתוארתכניתלפיתוחלמנהלהמכללהשלהאקדמי

עלמדבריםאנחנוא'חוגית.דובמתכונתמשפטבלימודי

אומרתשהכותרתחושבואנימשפט.בלימודיראשוןתואר

הם.כןכשמםמשפטלימודיכאן.הכל

גלעד.עםמסכיםאתה

נכנסתשהלשכהחושבאניגלעד.עםמסכיםאניהתכנית,אתז

לןהטעיה.משוםבוישהזהשהדברחושבאניחולה.מיטהל

שלאחרתאוכזאתהצהרהשיכתבואחריכן'אחרתדע

בצורהגדול,כזהבכתבאוקטןכזהבכתבהסטודנט

שהדברחושבאניעתירות.יגרורזהמתפרשת,לאמתפרשת,

סותרהזהשהדברעודמהוגםשהלשכה,בעייתידברזההזה

כאן.נקבעהשכברהמדיניותאת

שהםכמואחריות,נותניםהםאםהחלטה,נותניםהםאם

בארץ,האקדמייםהמנהליםשלהטופכאןיושביםאומרים,

כזועםהבטחהאתזכהחלטה,כזאתלנונותניםהםואם

הרבותא?מהזאהצהרהעלסטודנטכלמיםיומחתהצהרה

אחר.במשהוראשוןתוארלותקרא

בעדאני .םימשפטוילמדושילכו

 91ךותמ 12עמוד
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 :ויצמןיוסי

 :קונןאורי

 :עואודהנידאל

 :קונןאורי

 :עואודהנידאל

 :נוהאפי

 :וקסלרגלעד

 :פרסיאלאורי

 :וקסלרגלעד

 :נוהאפי

 :מרצקוחוה

 :נוהאפי

 :חלאילהואאל

שנים?-4בעודיישארושהםלןאמרמי

 .וילמדבדלתלסייםיכנסאדםבןשכלבעדקינןכאוריאני

אנחנואיתה,בעיהאיןשליהבטחהלינותניםהםאםעכשיו

מבג"צ?מפחדיםאנחנומהמבג"צ?מפחדים

אחר.משהוהזהלתוארשיקראו

הטעיה.לאזולמכור'רוציםהםאבל

 .אחרבמשהותוארלושיקראואז

אחד.אחדחברים,

 .בינייםהצעתלהםיש

מצוין.זההשםאתשנותל

עסקיםלמנהלהספרביתשליהיהשהתוארהצעהלהםיש

נותןעודשזהחושבואני ,למשפטיםהספרביתעםבשיתוף

נול

אותנו.מחזקעודזהאז

מצוין.

בבקשה.ואאל,

 .החלקלקהמדרוןלגבילמחשבהחומרבאמתרוצהאנירק

כןאחרהזה,התואראתיקבלולמדו'יאנשיםשיקרה,מה

בוגרכלשיתחילומהכאן,אלינובואוינכבדיםחבריםאותם

ךיצרם.יבמשפטבוגרלותנויוםישניקורסעודלויעשו

את.זההנקודהעלחשובל
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שלא.מתחייביםהםאבל :נוהאפי

 :אפורישמופיאורית

 :מריויובל

 :נוהאפי

 :כהןרועי

 :אפורישמופיאורית

 :כהןרועי

 :נוהאפי

שלא.

זה.אתעושיםלאאנחנוהיוםגם

גבוההלהשכלהלמועצהשלנוהעמדהאתנותניםשאנחנולפני

מהלכלהתחייבותעםלמנהלהמכללהשלרשמיניירנקבל

נצרףואנחנוידם,עלחתוםזה ,-4 , 3 , 2 , 1מסכמים,שאנחנו

להשכלהלמועצהשלנולתגובהשלהםהתחייבותהמכתבאת

שלההתחייבותבסיסעלשלנומההסכמהחלקזהגבוהה.

לעזוררוצהאניחברים,שלי,המוצאנקודתלמנהל.המכללה

 .נפגעיםלאשאנחנושנוודאבלבדולהם

שלאמוודאיםשאנחנוובלבדאותם,להכשילענייוליאין

רוצההואופתאוםהזההתואראתעשהשמישהומצביהיה

למהתקלה.תהיהלאשפהלוודארוצהאניהתמחות.לעשות

שהםמשותףמכנהונמצאנשבאנחנואםאותם?הכשילל

כתנאישלנולהסכמהמצורףיהיהוזהמראשעליוחותמים

רואהלאאנירצוננו,לשביעותאותהינסחשגלעדבצורה

בעיה.להיותשצריכה

שניבתוראילן,ברבאוניברסיטתכזהתוארוישמאחר

 .אצלנוגם

מצויןלהיותחייבכלקודםמשפטנים.ללאמצויןכלקודם

תשכחאלשני'דבר .משפטניםללאזהמשפט'לימודילאזה

כדיגםבחוקהרישאדם,מצבעכשיוגםיוצרשאתה

עו"ד,להיותחייבלאאתהכזהמשהואולשפיטההתמנותל

בוגרהיאמשפטןשלהגדרהגםמשפטן.גםלהיותיכולאתה

שאדםברגעפהגםלב,שימופה,גםבמשפטים.ראשוןתואר

משפטןעצמואתיציג

עו"ד?לאשהואלשיפוטשמתמנהמישהויש
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לא. :מרצקיחוה

 :כהןרועי

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :כהןרועי

 :נוהאפי

 :כהןרועי

 :נוהאפי

 :כהןרועי

 :עואודהנידאל

 :כהןרועי

 :נטוביץיצחק

 :פרסיאלאורי

 :כהןרועי

החוק.אתתקראבטח.כך.

לעליון.רק

עו"ד.שלרישיוןמחזיקיםבפקולטותפרופסוריםגם

משפטך.לא,

בחינה.עברוהםלשכה,חבריהם

תקרא.

אחר.משהוזהבהקפאהשהםזה

החוק.אתיודעאנילן,אומראניהחוק,אתתקרא

עו"ד.שנים 5ישהעליון.המשפטלביתרקזהאבללא,

משפטך.וןלעלי

משפטך.אפילוצריךלאלעליוןלא,

משפטך.להיותחייבלאהוא

עכשיומשנה.לאאבלבמשפטים.ראשוןתוארלהיותחייב

בתוארלשאתאחרלמישהועכשיומאפשרשאתהזהעצם

מציגבא,שאדםלויכאשלנוותיאחראיזושהיגםזהמשפטך

משפטך.עצמואת

ה?למ :מרצקיחוה
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 :כהןרועי

 :מרצקיחוה

 :כהןרועי

 :עואודהנידאל

 :כהןרועי

 :עואודהנידאל

 :הנואפי

 :כהןרועי

 :ויצמןיוסי

 .במשפטיםראשוןתוארמשפטן'עצמואתמציגהואכירגע,

ראשוןתוארלהיהיהבבנקשלישהפקידהרוצהאני ,כן

שליביטוחשהסוכןצריכהואניבמשפטים,

שעות. 60שלולאבשנהשעותומשהו 14-0שלשנים 3 . 5זה

הזאת.ההבחנהאתלעשותידעושלאמיניכליש

לביןמשפטןביןמההזאתההבחנהאתלעשותידעמישהו

מיני.כלברשויות,במכרזים,לא.משמעיתחד

הצעה.יליש

משפטן.רוציםהםמכרזכל

דבררופאלהיותלדעתתוארזה?אתעושיםהיוברפואה

קצת.מוזרלינראהזהכזה?

אליו,לכווןשניסיתילעקרוןפהמסכימיםכולנואםיוסי, :הנואפי

בלבדוהזהלמיזםהדרןברכתאתלתתמוכניםשאנחנו

ואורישגלעדבינייםהחלטתנקבלבואוניפגע,לאשאנחנו

שאתםמסמןיגבשולמנהל,המכללהשלהצוותעםיחדישבו

פהאותומאשריםואנחנואותולנונותניםעליו,חותמים

להשכלהלמועצהשלנוהעמדהניתנתבסיסוועלהמרכזינועד

שליבויותיההתחשאלהלכןבכפוףמסכימיםשאנחנוגבוהה,

מחייבותהאלהותיבויההתחיזאתובכללמנהל,המכללה

בסיסועלהזאתיבותיההתחאתלנונותניםאתםכיאתכם

 .שלכםלבקשהםינסכאנחנוהזוההתחייבות

עלחותםסטודנטאם 'אלייםירהינהבואוואאל,לןאגידאני

פלוס ,שלהסוחילנםישותפנהיהשאנחנומפורשת,התחייבות

כבוגרהגדרהמקבללאשהואהמוסדשלהתחייבות

ישנואלשהםהשלמות,שםלעשותזכהילאשהואם,ימשפטב

 91ךתמו 16עמוד
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הליכיםיהיואםאתנויחדילכושהםשלב,בשוםעמדתםאת

ללמודהולןשאתהבמפורשידעתסליחה,ויגידו-משפטיים

יתעלםלדעתימשפטשביתהסיכויבמשפטים,לאשהואתואר

למנהלהמכללהשלמההתחייבויותויתעלםשלומהחתימה

לאהואלדעתילהתמחות,תלןקדימה,לויגידזאתובכל

גבוה.

 :עואודהנידאל

 :כהןרועי

 :עואודהנידאל

 :מרצקיחוה

 :כהןרועי

 :עואודהנידאל

 :מריויובל

 :כהןרועי

 :מריויובל

תאראפי'שאמרנו'למהבהמשךאותןאאתגראניבוא

תעודהשםומבקשיםגבייהמכרזעושהשעירייהמצבלעצמן

משפטנים.של

 .במשפטיםראשוןתואר

פקידיםאותםעלסומןאתהמשפטים'שלראשוןתואר

ההבחנהאתלעשותלהגי,דשידעוהזההמכרזאתשבודקים

הזאת?

עו"ד.לדרושצריךהואאםראשוןתוארלדרושיכוללאהוא

עו"ד.דורשיםלאבמשפטים,ראשוןתוארפתאום,מה

הרבה.משפטנים'דורשים

מצדאבלהדאגהאתמביןאנידעתכם.אתלהניחרוצהאני

אתםיש,כלקודםבסיס.איזשהולהשישחושבלאאנישני

תהיההכותרתהחיצונית.לכותרתהזמןכלמתייחסים

זהמשפטנים,ללאמשפטולימודיעסקיםבמנהלימודיםל

אחד.אףלהטעותיכולהשלאכותרת

גמור.בסדריפה,

עתירותעלמדבריםאתםהמהותית,השאלהאתגםיש 1ב

שלההכותרתשזאתכזותעודהשמוציאאחדכלהריופניות,

לואיןודאימשפטנושקיקורסיםכמהבושישציוניםוגיליון

 91ךתמו 17עמוד
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ההכשרה.את

אנחנוהרישלכם,אינטרסאותואתבדיוקישלנונוסף,דבר

עוקףמסלולרוציםהיינואםברגל.לעצמנולירותרוציםלא

מורידיםהיינופשוטהזה,הדברכלאתעושיםהיינולאאז

אצלנותלמידיםמאותעודלהוסיףאצלנו,הקבלהרמתאת

לנתברוציםאנחנולהפך,משפטנים.אותםולהוציאבמכללה,

לאשהואלכיווןהיוםמשפטללימודיהגדולהביקושאת

 .זקוקהיוםאדםשכלבסיסייםכליםמקנהוכןמשפטבוגרי

שאנחנומקצועותשלשורהבבנק'פקידהגםשאמרת,כמו

בכמהבלבדבסיסיידערוציםאליהםביקוששישראינו

מקצועות.

ואםשום,פהלהיותיכולהלאבמעטפתוגםבמהותשגםכן

עילהכלמשוללתשהיאעתירהלהגישירצהזאתבכלאדם

אנחנואבללפעול,אפשראיזהנגדיודעים'אתםאזויסו,ד

אתכם.פעולהבשיתוףהכלנעשהכמובן

 :נוהאפי

 :כהןרועי

 :נוהאפי

 :כהןרועי

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

להםישתזכרו,יום,שלבסופוהרילזה.מתחבראניחברים,

הסףאתמורידיםהםבאמתואםנקודה.משפטים-מסלולגם

אדםשבןשמספיקמכירים'שאנחנומהמקומותחלקכמו

זואםולכאורהסטודנטיםועודעודלשםיצטרפואז ,נושם

זה.אתלעשותיכוליםהםהמטרהחיתה

ברוכה.היא

זהמציעשאנימהמכובד.מוסדזהשם.נמצאיםלאאנחנואז

מבחינהאותנושיספקנייריגבשואיתם,ישבוואורישגלעד

עמדתנואתונוציאאותונאשרלפה,אותותביאומקצועית,

כולם?עלמקובלהאםגבוהה.להשכלהלמועצה

כן. ,כן

הראוי.הרעיוןעלברכתנו

אוריעםבבקשהתתאמואתםאיריתכולם?עלמקובלאז

 91וךתמ 18דועמ
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 .שבועייםכלמתכנסהמרכזיהועדמבחינתנופגישה.וגלעד

מסודרותהסכמותלכםישכברהזהבזמןשבועייםבעודאם

בבקשה.אז

בוודאי.מריו:יובל

המשפטית.ההשכלההעשרתעלהכבודוכל :מרצקיחוה

לכם.תודה :נוהאפי

הצבעה

אחדפה

החלטה

נציגיעםיחדעמדהנייריגבשווקסלרוגלעדאלפרסיאוריכיהוחלטאחדפה

 .גבוההלהשכלהלמועצהויועברהמרכזיהועדידיעליאושרהנייר ,למנהלהמכללה

לאומיבנקייצוגהפסקתגאנם-אמירוע"דפניית

בנקייצוגהפסקתגאנם-אמירד 11עופניית , 18מספרנושא :נוהאפי

תיכנסו.בבקשהלמוזמנים,שלוםבפניכם.נמצאלאומי

לישיבה)מצטרפים(המוזמנים

 :נוהאפי

 :בדרנהסלאח

 :נוהאפי

 :גאנםאמיר

ד 11מעופנייהקיבלנואנחנואלינו.תצטרפוחברים ,בבקשה

פניםבדיוקלנולהסבירכדילכאןאתכםוהזמנתיגאנםאמיר

אחדכלתציינולפרוטוקולרקאולימדובר.במהפניםאל

כאן~אתנןנמצאמי .בשמות

סלאח.בדרנהד 11עו

מאוד.נעיםשלום,סלאח,בדרנה

גאנם.אמירד 11עו

 91מתוך 19עמוד
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דאלה:מאהר

 :נרהאפי

 :בדרנהסלאח

 :נרהאפי

 :גאנםאמיר

 :נרהאפי

 :גאנםאמיר

 :נרהאפי

 :גאנםאמיר

דאלה.מאתרד 11עו

מתחיל?מיאז

אבלביניהם'המבוגרוהואמאחרממניביקשהוא .גאנםד 11עו

המיקרופוןאתמעביראניאזהחומראתהכיןוחברימאחר

 .אליו

 .גאנםד 11עובבקשה

 8שללייצוגבקשרבעיהבגללללשכהפנינואנחנובעצםטוב,

המיזוגבעקבותלשעברערביבבנקהערבימהמגזרמשרדים

משרדיםמכמהחלקהיינוייצגנו'אנחנו .לאומיבנקעםשלו

מנהערביבנק .ערביבנקאתייצגואשרמשרדים-24כ-שמנו

 ,התמזגנוגםאנחנו . 2016בתחילתהיההמיזוג .סניפים 36

ערביבנקשלשהיההמיזוגכלכמו

הבנקים.שנישלהמיזוג

המהלך,כלאתליווינוגםאנחנוובעצםהבנקים.שנינכון,

מהכלשלהתיקים'שלהמעבר'שלהמהלךכלאתעשינו

ולקראתלאומי.בנקמוללעבודוהמשכנויפהבצורהשצריך

מכתבמשרדים 8קיבלנו 2017ותחילתבעצם 2016סוף

להפסיקמתכווןשהבנק

המכתב?אתקיבלתםממי

הייצוג.אתלהפסיקמתכווןהבנקבאמתהבנק.מהנהלת

ולאהייצוגשלההפסקהבגלללאאליכםבאנואנחנועכשיו

זהשנעשהשמהאצליוגםהחבריםאצלההרגשהשנניח,בלל

נניחואומריםאלינובאיםהיואם .צריךולאראוילאמהלן

לאנניחשאתהבגללשלכםהייצוגאתלהפסיקרוציםאנחנו

שלנוגיצוישבלמרותלהצטמצם,רוצהשאנישבגללאוטוב

 91ךתמו 20עמוד
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 .ההפךולאהטיפולאתמממניםאנחנו ,נזקנגרםלנורק

למה? :נוהאפי

 :כהןרועי

 :גאנםאמיר

 :נוהאפי

 :גאנםאמיר

 :מרצקיחוה

 :גאנםאמיר

 :מרצקיחוה

 :גאנםאמיר

 :מרצקיחוה

 :גאנםאמיר

 :נטוביץיצחק

 :גאנםאמיר

 :נוהאפי

 :מוחמדסמאר

אחוזים.בסיסעלהז

מהגבייה.הטרחהשכרטרחה,שכרמקבללאאני

 .נזיקיסטיםכמואתם

גרוע.יותרנכון,

היוכולםביערבנקעםקודםשעבדומשרדים-24ה- ,אמיר

המגזר?בני

א.ל

כמה?

המגזר.בני 8

נכנסו?לאהאלה 8-הוכל

מכתב.קיבלוהאלה 8ה-כל

השאר?וכל

נשארו.השארכל

-24-ה-מתוןמשרדים,-24ישראלי,יערבלבנקהיונחדד.בוא

אלינו?הצטרףמילפרוטוקולרק ,יהערבמהמגזרמשרדים 8

מוחמד.סמאוד 11עו

 91ךתמו 21עמוד
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 :נוהאפי

 :גאנםאמיר

 :נוהאפי

 :עםבראהוד

 :נטוביץיצחק

 :עםבראהוד

 :נוהאפי

 :עםבראהוד

 :נוהאפי

 :גאנםאמיר

 :נוהאפי

 :גאנםאמיר

 :נוהאפי

 :גאנםאמיר

-24ה-מתוןנכוןאתכםמביןאניאםמאוד.אותימטרידזה

וכלחתכוהאלההמשרדים 8אתערבים,משרדים 8משרדים

נשארו?משרדים 16ה-

 .נכון

לאומי?בנקעםעכשיולעבודנשארו

דיןעורכילאהםשנכנסשמיתוודאקופץשאתהלפניאפי,

יודע.אתהלן,איןאזכיערבים,

לו.ישלא,

זה.אתתבדוק

למה?שאלתםאליהם,פניתםאתם ,העובדותאתלהביןרק

איתם.ודבריםדיןהרימנהליםאתםהסיבה?מה

יודע.לאאנילאאואפליהזהאםיוצאשאתהפניל

איתם?ודבריםדיןלכםהיההעובדות.אתנביןרקאודי,רגע,

פה?קרהמהאותםשאלתם

נציג.אלינוהגיעתשובות.קיבלנולא ,שאלנו

שנדע.שמות,תפקידים,תגידרקפניתם?מיאל

הגבייהממרכזחיפה,ממרחבמנהלאלינוהגיע ,אומראניאז

ם.ילמשרדאלינוהגיעבחיפה.

שמו?מה

וקיבדהעלינוובעצםלמשרדיםנויאלהגיעאברהם.שמוליק

אתםתשובות.יםצרואנחנוואמרנוכאןשמעליםיהגהסואת

 91ךתמו 22עמוד
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ההחלטה.אתשקיבלמיעםלשבתרוציםאנחנומה,יודעים

 :נוהאפי

 :גאנםאמיר

 :נוהאפי

 :גאנםאמיר

 :נוהאפי

 :גאנםאמיר

 :נוהאפי

 :בוץנטויצחק

דאלה:מאהר

 :מרצקוחוה

דאלה:מאהר

 :קונןאורי

 :בוץנטויצחק

 :נוהאפי

 :דאלהמאהר

ההחלטה?אתקיבלומי

יודע.לאאחדאףיודעים.לאאנחנו

פרידמן?חנןלאומיבנקשלהמשפטיליועץפניתם

המכתב.עלחתוםהואהמכתב.אתשלחהואלא,

פרידמן?חנןהמשפטיהיועץזההמכתבעלשחתוםמי

החתומים.אחדהואנכון,

אםתנאיםנגידקבעישראליערביבנקעםשלכםההסכם

הייצוג?אתלהפסיקרוצים

 .רוציםשהםמתי

אמנםאנחנודין,עורכימשרדי 8שאנחנולהביןצריכיםאתם

הבנקלביןבינינוביחסיםאבלקבוצה,ואנחנודיןעורכי

ההסכםעלחתמתיאניהחלשים.פהאנחנו

לנו.ברורזה

לעבוד.רציתי .חתמתיולא, , 2010ב-

מה?ולא

הבנק.אתועזבתיקראתי.לאאניגםאותו.קראתילא

אורי.רגע

ה,זעלחותםאניה.זעלחותםיתייהאניקראתיאםוגם

 91ךתמו 23עמוד
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פרנסה.להביארוצהאניכילמה?

 :נוהאפי

 :עםבראהוד

 :כהןרועי

 :מרצקוחוה

שאער:מטאנס

 :נוהאפי

שאער:מטאנס

 :קונןאורי

 :ויצמןיוסי

 :עםבראהוד

 :נוהאפי

 :דאלהמאהר

 :נוהאפי

זה.אתלבדוקצריך

זה.אתלבדוקחייבים

 .האלה 8ה-שדווקאתמוהנראהזה

אפליה.אישללכלליםכפוףוהואמהותידוגוףהואהבנק

להפלות.לואסורהיוםפרטימעסיקגם

אחד.אחדחברים,

 .לימסתדרלאפהמשהו .אותולשאולרוצהאניאפי'

לא,אואליהםלהצטרףאםהשאלהבכלל.פההשאלהלאוז

בכלל.השאלהוז

אורי?למה,הצטרףל

זה.אתלבדוקצריך

אנימהלכםאגידאניהעובדות.אתללמודםימנסאנחנו

לא-ואםבסדר,הצעתי-אתתקבלוואםלעשותשצריךחושב

מה run offשלתיקיםעלעובדיםעדייואתםהיוםבסדר.גם

 ?חדשיםתיקיםמקבליםלאאתםשנקרא,

לנואמרו 2016ב-השנה,בתחילתשקיבלנו 2016ב-במכתב

תקבלולאאתםתעבדו.אתםלכםשישהתיקיםמכסתלע

חדשים.תיקים

 ?למהאבלהסבירו

 91ךותמ 24עמוד
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לא.לא, :גאנםאמיר

 :נרהאפי

 :גאנםאמיר

 :נרהאפי

 :גאנםאמיר

דאלה:מאהר

 :נרהאפי

 :חלאילהראאל

 :ערארדהנידאל

 :חלאילהראאל

 :נרהאפי

לאתיקים,פחותישקרה,מהשאלתםאיתונפגשתםכשאתם

לכם?הסבירומהמכם?מקצועיתמבחינהרצוןשבעי

שלהדיןעורכילכלנשלחבעצםהזהשהמכתבאמרופשוט

אנחנוהשנהבסוףאזהשנה.בסוףניפגשואנחנוביערבנק

מכתב.המשרדים 8קיבלנו

האחריםהמשרדים 16ש-אישיתבידיעהיודעיםואתם

לעבוד?ממשיכים

כן.

ועמדוכמעטהמשרדיםשכללהגידיכוליםגםאנחנועכשיו

כדיעדאפילובדרנהד 11עושלוהמשרדלהםשהוצבוביעדים

זאתבונוס.קיבלאפילובדרנהד 11עושלהמשרד . 100%

לעבודמפסיקיםאנחנולושאמרוקיבלשהואלמכתבאומרת

למהבהתאםנשימהבאותהשורה,באותהגםלואמרואיתן

אותוועברתביעדעמדתאתההשנהבתחילתלכםחנולשש

לן.ונשלחאותונחשבאנחנובונוס,לןמגיעואתה

יוכלמכםאחדכלדעתי,אתלומרהדבריםבפתחרוצהאני

רבה.בשמחהדעתואתהגידל

אחדערביד 11עומשרדרקהשאירוחשובה,עובדהעודלייש

 .אותוהשאירואחדרקתאנה,עלהשיהיהמנתלע

 . 16לןאומרהואאבל

א.ל

ם.ייהודןידעורכישלםימשרד 16

 91ךותמ 25ודמע
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 :חלאילהואאל

 :נוהאפי

 :בדרנהסלאח

שאער:מטאנס

 :נטוביץיצחק

 :בדרנהסלאח

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

אתהשאירואומר,אנישאומרים.אחדרקהשאירוערביםשל

בלבד.תאנהעלהבתורזה

מהלכםאומראנידיוןשפותחיםלפניתראו,חברים,אוקי,

לעשות.שצריךחושבאניומהדעתי

שהמשרדיםקטנה,עובדהאיזהלתקןרוצהאניאולי,סליחה,

עםגםלאומי'בנקעםגםעבדוהםשעבדוכללבדרןהיהודים

בנק

משנה?זהמה

משנה.

בנקעםרקשעבדושנייםאואחדד 11עוהיהשאולינתקן

ערבי.

ואנחנונכונות,האלהשהעובדותבהנחההדברים,פנילע

התייחסותלקבלכדילאומילבנקלפנותתחילהצריכים

מטריד.מאודזהאותינכונותעובדותשהןבהנחההם,לש

הדבריםפניעלנראהנוחה.לאממששהתחושהמשום

אבלחושבים'כולנושאולימהלומררוצהלאשהנימוקים'

כזה,דברשיקרהואסורומקצועייםענייניםלאהנימוקים

שלשכתחושבאניואמיתיעניינימהותיהסבראיןאםבוודאי

גםלצאתצריךואםדברה.אתלומרצריכההדיןעורכי

צריךאםציבורית.בקריאהתצאהלשכהאזציבוריתבקריאה

 .ציבורילמאבקגםנצאאנחנוציבורילמאבקצאתל

ישלולהגידהתייחסותו,לבקשלבנקלפנותחובתנוכן,לפני

אותוולשלוחשלכםהמכתבאתלקחתאפילוכאלה,טענות

בנק.ל

לאסליחה,חד.מספיקלאהואטוב.מספיקלאהמכתבלא,

לפגוע.יהתכוונת
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 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :העואודנידאל

 :בדרנהסלאח

דאלה:מאהר

 :חלאילהואאל

דאלה:מאהר

שאער:מטאנס

נוקבת,יותרפנייהתנסחואומרת,שחוהמהאתמקבלאני

משרדים. 6אתםבעצםמכתבים,ניירעלמחודדת,

 .שלנופנייהיהיהשזהעדיף

מעביריםשלכם,הפנייהאתלוקחיםאנחנואלינו,יפנושהם

היה .הבנקהתייחסותומבקשיםהבנקלהנהלתאותה

 ,רצוננוואתרצונכםאתתשביעעניינית,תהיהוההתייחסות

תתרשמושאתםאונתרשםואנחנווהיהאחד.מצבזה

לכםמבטיחאניענייניים,לאשהשיקוליםלמה,לנוותסבירו

למאבקנצאצריךואםמאחוריכם,תעמודהדיךעורכישלשכת

שעלהתנהלותעםלהשליםאולקבלאפשראיהיסוס.ללא

 2017בשנתשיהיהראוילאשמקומםמוטיביםלהישפניה

כזה.מצבעםלהשליםיכוליםולארוציםלאאנחנו

דברו?אתלומררוצהמי ,חברים

עומדלאומישבנקלכםידועהאםשאלה.לשאולרוצהאני

נאמרחדשים?דיןעורכילקלוטהזה,בנושארענוןעשותל

שואל.סתםאניכם?ל

מידע.לנואיך

התייעלות.עושהשהבנקשמוליקמאדוןששמענומהאנחנו

הזוההתייעלותובמסגרתהתייעלותעושההבנקכזהבמקרה

 .ראשוניםהערביםאז

האלה.המשרדיםאתהוציא

הענייןשלצורןה,זההעסקבכלטובאחדדברישאבל

ערבינחשבהואגאנם,ריאמאדוןשזהדרוזים,חברים,

הבחנהזהצוחק,לאאנימצוין.דברהזו ,יןיהענלצורן

יש.מההזאבלמגעילה

אניקשים.מאודדבריםנאמריםכאךישיע,צמאניאנם,גמר
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 ,לבנקשנפנהלפניללשכה,שתכתבולפנימכםמבקשמאוד

מהלכםיעלהחקירה,לכםיעלהאםגםיתבררושהעובדות

יהיהללשכהשתתנושהמידעכדיהכללעשותצריךשצריך,

אםבאוויר.דבריםלהפריחבעדלאאניוככוך.אמיןמידע

בצורההבנקנגדרקלאהייתיאניואמיןנכוןהזההמידע

להפלותאסורשהחליט.למנהלפליליתיקגםזההזו,

גםאלאציבורילגוףרקלאעבודה,זההענייןלצורןבעבודה,

פרטי.לאדם

 .שאפשרכמהלדייקבאמת ,גאנםמראבל ,מכםבבקשהאז

פרטיחוקרתיקחשבועיים,עודשבוע,עודזמן,עודלןשייקח

הדבריםאםשיבדוקלהקלטה,זהאתאומראני ,שיבדוק

לאאחדפרטתביאאלהשולחן.עלאותםשיםאזנכונים,

טוב.לאזהמדויקלאשזהברגעכימדויק.

 :נרהאפי

 :נטרביץיצחק

 :נרהאפי

 :נטרביץיצחק

 :נרהאפי

 :נטרביץיצחק

 :נרהאפי

שממשיכיםהנוספיםהמשרדים 16כלשלרשימהלןיש

שלכם.בפנייתהזאתהרשימהאתגםתפרטבוד?לע

חוקרוייקחושיחקרוחקירות ,קודםלפנותשצריךחושבאני

פרטי.

לעשות.מהלהםאומרלאאני

אתלשאוללפנות,צריכיםאנחנופה.החברשהציעמההז

כמהעודולשאולשלהםהעמדהמההתלונה,מההבנק,

 .תשובהנקבלהכל.זה ,המכתבכדיתוךשאלות

 .נכון

 .הבנקשלהתשובהאתקיבלנולא

 .זיעהחורץשאניבליהלכאוריתתיעדמהלכםאמרתיאני

לקבללבנקלפנותחייביםאבלכרגע.שנראהמהבסיסעלרק

 .החלטהונקבלהבנקשלבההתשרעםנשבזאורקהתייחסות
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 :נטוביץיצחק

 :הנואפי

 :גאנםאמיר

 :הנואפי

שאער:מטאנס

 :הנואפי

 :גאנםאמיר

 :הנואפי

טוב.נראהלאבאמתזה

הןהעובדותשחלילהבהנחהתשובה.לקבלשפוניםברור

אניענייניים'ולאזריםשיקוליםזר'אינטרספהשישכאלה

תצאהדיןעורכילשכתביתלוישזהשככללכםמודיע

ולאטוביםמספיקלאשהםיגידואםחורמה.למלחמת

אחריםמשרדיםלעומתשלהםוהתוצאותמקצועייםמספיק

לאמשיקוליםאבלאחר.משהוזהטובות,לאתוצאות

ידניתןולאכזהבמקוםלהיותרוציםלאאנחנוענייניים'

שלי.העמדהזוכזה.למקום

אישרשלנולמשרדיםשהגיעמנהלאותוהעובדות,לגביאגב,

זה.אתאישרהואאומרתזאתזה.את

אתםאםככה,נסכםבואוגאנם,ד 11עוככה,נעשהבואואז

יותרפנייהאלינולהעבירימיםכמהבתוךכבראפילויכולים

 16ואותםשעבדוהמשרדיםכלשמותאתלפרטמפורטת,

שבאמנהלאותולכםאמרמהבשמותלפרטלעבו,דשהמשיכו

הבנקשלהמשפטיהיועץשלהמכתבאתלצרףאליכם'

אותו.שקיבלתם

מעביריםהזה,המכתבאתלוקחיםשאנחנובחשבוןתביאו

מבקשיםהדין,עורכילשכתבשםלאומיבנקלהנהלתאותו

שלהם.ההתייחסותאת

חשובה.מאודהאמינותאז

לכאןחוזריםאנחנושלהםהתשובהאתשנקבלברגע

הדין.עורכילשכתשלהעמדהאתלגבשדיון,ומקיימים

לכםמעביראניאםעו"ד-לקוח,חיסיוןמבחינתשאלה,לייש

הפרה?זוהנתוניםאת

פונהשאתהא'תיקים?עללנומפרטאתהפה,נותןלאאתה

מחליטיםאנחנוחיסיון.שלענייולאהזהדיןעורכישכתלל
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איזהלנולפרטממןמבקשיםלאאנחנולא.אוחיסיוןישאם

פהמדבריםאנחנוהזה.בתיקתוצאותעשיתומהטיפלתתיק

המקצועילאיגודפונהשאתהכלליתפנייהשהיאפנייהעל

זהמה .התערבותנואתומבקשבןשפוגעיםמרגישואתהשלן

לחיסיון?קשור

 :חלאילהואאל

 :נוהאפי

 :בדרנהסלאח

 :נוהאפי

שאער:מטאנס

 :נוהאפי

אליו.הבנקשלהמשפטיהיועץשלהמכתבעלמדברהוא

המקצועילאיגודפונההכלבסךאתה .סודימשהופהאין

מבקשואניעווללישנעשהחושבאניאומרואתהשלן

מבקשאנישלי'האיגודאתםהזה.הענייןאתשתבדקו

אותה.בודקיםואנחנולגיטימיתפנייהזומאחוריי.שתעמדו

זרים,שיקוליםעםחלילהכאןשמשהויסתברבאמתואם

 .לצדכםהדיןעורכילשכתאתתמצאואתם

לצרףאפשראםמהבנקשקיבלנוהמכתבאםהיאהשאלה

כתב.למ

זה.עלדיברתםהרגע

מדינה?בטחוןזהמה

מסודרת,פנייהמקבליםאנחנוכולם?עלמקובלאזחברים,

אתמקבליםשאנחנוברגע .הבנקבתלתגואותהמעבירים

עמדתאתומגבשיםנוסףדיוןכאןמקיימיםאנחנוהתגובה

עכשיוחברים.רבהתודהאחד.פהאושרהדין.עורכישכתל

שלכם.למכתבלכם,ממתיניםאנחנו

הצבעה

אחדפה

החלטה

עם .לאומיבנקלתגובתתועברהיאמסודרתפנייהשתתקבללאחרכיהוחלטאחדפה

לשכתעמדתתתגבשבעקבותיוהמרכזיברעדנוסףדיוןיתקייםהבנקתגובתקבלת
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הדין.עורכי

המרכזיבערדנוסףלדיוןבקשהמר--פנייתו

 :נרהאפי

 :וקסלרגלעד

 :נרהאפי

 :בלוםדנה

 :נוהאפי

 :וינברגשלומי

 :נרהאפי

 :חלאילהואאל

 :מרצקוחוה

 :נוהאפי

 ,חברים .מרפניית , 20מספרנושאאתפהיש

בפנייהבאריכותדנוהקודמתבישיבהאנחנולכם'אומראני

ענבלד 11עוכוחובאתשלמכתבהלפנינועמדהזאת.

דברואתאמראחדכלארוך.דיוןכאןקיימנון.יירובינשט

הדיוק.למעןההחלטה?חיתהמהגלעד,החלטה.וקיבלנו

 . 2019עדאותולעכב

 . 2019עדההתמחותועדתהמלצתלפיאותולעכב

 . 2019יולי

פניות.שלשורהמאזשקיבלתילכםלומריכולאני

הסיפור?היהמהבשורהלהזכיראפשר

מכלנוחהלאממששדעתילומרצריךזהפנה.ועללאמי

הזאת.השתדלנות

ופלאפונים.כסףשלקחוהחייליםשניאלה

הביזה.עםהסיפור

שבמישורואמרתישלוהנוספתהפנייהאתראיתינכון.אני

ואמרפנההואשהתקבלה,בהחלטהלגעתמבליהאנושי,

ברמהמבקשבפועל,התמחותבשלביכברנמצאשהוא

לבוארציתיאניההתמחות.אתלסייםלושנאפשרהאנושית

העובדהלאורהאנושית,ברמהמוכניםשאנחנוכאןולהציע

אתלסייםהתמחות,מקוםמצאכברשהוא
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שחתםכפיהתחייבות,עלחותםשהואלכןבכפוףההתמחות

שלפניםמשמעית,חדמזרחי'המתמחההתחייבותבשעתו

למרותשלו,לפנייהנעתרנוטוברצוןומתוןהדיןמשורת

טוברצוןשלכמחווהולכןהחלטהקיבלכברהמרכזישהועד

לחתימתובכפוףההתמחותאתלהשליםלומאפשריםאנחנו

-ההתמחותועדתשקבעההתקופהבתוםלבחינהניגששהוא

 . 2020יולי

 :כהורועי

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

אזהבחינהאתלעשותלותןעושה?אתהמהאזמוכן.לאאני

ההתמחות?אתעושההואמהבשבילמה,

הואשלוהרישיוןאתאבלגם'הבחינהאת.שיעשהבסדר

 . 2020ביולירקמקבל

 .ביקששהואמהזה

התחייבות.עליחתוםהוא

 .ביוניהטקסיוני'עדלותן

התחייבותעלחותםהוא . 2020יונישללטקסניגשבסדר.הוא

בסיסעלשרקבמפורשבהכתובשיהיהמשמעיתחד

למרותלקראתו'לבואמסכימיםאנחנושלוההתחייבות

בצורהזהאתתנסחואתםהקודמת.המרכזיהועדהחלטת

אחרטענותולטעוןעתירהולהגישלבואיוכללאשהואכזו

כן.

לעתור.יוכלשלאכמובן

טוברצוןמתוןוזההלקחים,כלאדון-עםשהגישכמו

עללחתוםמסרבהואשאםושידע .שלובפנייהלהתחשבשלנו

הזאתההתחייבותאתלתקוףמנסההואואםההתחייבות,

אתית.עבירהמשוםבזהיהיה
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 :חלאילהואאל

 :נוהאפי

 :אברהמוביץרועי

 :נוהאפי

 :נטוביץיצחק

 :כהןרועי

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :עואודהנידאל

 :אברהמוביץרועי

 :מרצקיחוה

העיכוב.אתשנים, 3ה-אתלתקוףההתחייבות,אתלא

כןאחרשנים 3ה-אתלתקוףינסההואאם

שוב.אלינולפנותיכולהוא

בו.והואדנוהזה.הנושאאתפותחלאאניפנייה.שוםאיך

מוצה.

פעם.ועודפעםעודלדוןאחדכלאפשרנכון.אי

וזהו.הבחינהאתרקשיעשהבעיה,איךאז

לבוארוצהאניקודמת.פעםבזהדנושעהחציבו.דנו

מקצייותראיך .נגמרזהכאךאבלהאנושיבמישורקראתול

שיפורים.

זהמבקשתשהיאהיחידיהדברשלו'הדיועורכתפונה

באמצעהתקבלהשההחלטהכיווןההתמחותאתהמשיךל

יפוטרעכשיושהואהיאהדברמשמעותהתמחות.

שאנחנומהלכלמנוגדתאמירהגםבזהישמההתמחות.

 .אומרים

שיפוטר.

נידאל?מהל

שלנו'הלוגיקהעםגםמתיישבבזה,שיוזה,שלהמשמעות

אוהביםלאנחנואהתמחות,באמצעשהואידענולאואנחנו

אולשנתייםהפסקהעושהשנה,חציהתמחותעושהשמתמחה

הלוגיקהאזשנה.חציפעםעודעושהזהיואחרושללש

גםאלאך,יהדמשורתםילפנרקלאהזולכךלאפשר.אומרת

לאאושהיוותילפנבכללקשורלאהזוזה'חוריאמוןעירשי
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אתלעשותמלאה,התמחותלעשותצריךאדםהבןהיו.

לחתוםצריךוהואהרישיוןאתמלקבלמעוכבלהיותהבחינה,

שצריךמהוזהביקשהשהיאמהזהלזה.מסכיםשהואבכתב

לו.לתת

 :נוהאפי

 :חלאילהואאל

 :אברהמוביץרועי

 :נוהאפי

 :עואודהנידאל

 :כהןרועי

 :עואודהנידאל

 :כהןרועי

 :עואודהנידאל

 :כהןרועי

 :מרצקיחוה

 :עואודהנידאל

 :מרצקיחוה

ואאל?לקראתו.לבואמוכןשאנימהוזה

ברור.שיהיה ,בחינותללאהתמחותיעשההואאחוז.מאה

הבחינות.עם

בזהדניםולא 2020ב-רקיקבלהואשלוהרישיוןאתואאל,

נקודה.לדיון,פהעולהלאזהשוב.

הבאתשעצםחושבאנילפרוטוקול.משהולהגידרוצהאני

שהחלטתאומרזההמרכזינועדפעםעודלדיוןהזההנושא

כלום.שווהלאהמרכזיהועד

באמצעבזה,דנולאההתמחותשלהענייןעלנכון,אל

דבר.אותואתהשגתאותו,עיכבתלמה,התמחות.

שיפוטר.

הדין.עורכיבלשכתחברלהיותנכנסלאהוא

יכנס.אלש

ההתמחות?אתלהתחיללונתתלמה

ההתמחות.באמצעשהואידעתלאאתה

ידע?לאמי

ממנו.םעללהתיאנושאלשחשובנתוןתי.וזהעדילאאני

 91ךותמ 34ודמע
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 :אברהמוביץרועי

 :עואודהנידאל

 :נוהאפי

 :חלאילהואאל

 :נוהאפי

 :חלאילהואאל

 :נוהאפי

 :חלאילהואאל

 :נוהאפי

היגיון.קצתבשיבולת,התמחותעושהאדםהבןנידאל,

אדםשהבןלןולהגידכאןזהאתלןלהביאצריכיםהיינו

לתתצריךלאמקודם'להעירצריכיםוהיומתמחההיההזה

פרס.לולתתצריךולאטיפלו

עדאותולעכבעצמהההחלטהאתמשהו'לןאגידאנינידאל,

היאאותנו.שיתקפובחזרה.להעלותאתןלאאני 2020אמצע

בנושא.ארוכותישבנומפורטת,מנומקת,החלטה

 .אפילועליוהקלנו

והמוטוהתמחותבאמצעשהואכשמסתברהאנושיתברמה

זאתובכלטובה,התמחותלאהיאשמפוצלתשהתמחותשלנו

כברוהואהתמחותשלמקוםמצאשהואהענייןאתגםיש

חדהתחייבותעלחותםהואאםההתמחות,אתעושה

 , 2020אמצעעדוממתיןההתמחותאתמסייםשהואמשמעית

בכפוףנוספות,בפניותאלינופונהולאההחלטה,חיתהזו

להשליםממנונמנעלאאנחנוחוזרתבלתיכזאתלהתחייבות

עללחתוםמסרבהואלבחינה.אםולגשתההתמחותאת

נשארתשעברבשבועשהתקבלהההחלטהאזכזאתהתחייבות

 .הבנתוכפיאותהלתקוףיכולהואבתוקף,

מסיום ?לרוץמתחילותממתישנים 3ה-ברור,שיהיהשרק

מ-אומהבחינהאוההתמחות

 . 2020באמצערקרישיוןיקבלהוארצות.כברהן

התמחותיעשהיקרה,מהיתכןכי

יסייםהואחודשיםכמהבעוד , 2017באמצעאנחנוואאל,

שנים. 3מאזימתיןהואהתמחות.
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 :חלאילהואאל

 :נוהאפי

 :חלאילהואאל

 :אברהמוביץרועי

 :נוהאפי

 :וקסלרגלעד

 :נוהאפי

כאילואזחודשים, 6עודבחינהיעשהינשל,בחינה,יעשה

לפניהוארוצה.שהואבחינותלכמה 2020עדלגשתלויש

 .רישיוןקבלילא 2020

מדי.יותרלקראתובאנושנים. 3בדיוקלאשזהרועי, ,תפנים

למה .מחילהביקש ,טעהסרח,הכל, ,מצטיירחיילאדםהבן

רחמים?מידתבליככהאיתןהלכתם

אז ,כןכולם?עלמקובלתגזים.והותר.אלדיעליוריחמו

אחד.פההוסכם

שיהיהמנסחים,שאתםהנוסחעםתקלותיהיהשלאגלע,ד

 .הכיווניםמכלסגור

בכלל.לחתוםםימסכשהואנראה

מהישיבהההחלטה 1כלוםקרהלאיחתוםלאהואאם

בתוקף.עומדתהקודמת

הצבעה

אחדפה

החלטה

 .הלשכהלבחינותולגשתהתמחותואתלהמשיךיוכלהמבקשכיהוחלטאחדפה

המוקדםלכלהלשכה,בחינותאתבצלחהשיעבורלאחררישיוןלקבליוכלהמבקש

 . 2020ביוני

הסמכהמבחינתלפטרוכוונהלעהודעה-

 :וקסלרגלעד

 :נוהאפי

שלה?הפטוראתלנולאשררקאפשר-1

נתןאוריהקודמתבהיבישהזכירכם,ל . 22נושא ,םיחבר ,כן

וגלעדאוריאתכיםימסמשאנחנוכךעלדיברנו .סקירה
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לאפשרוחריגים,ייחודייםבמקריםדעתשיקוללהפעיל

בחו"ל.רישיוןקיבלושכברדיולעורכיפטורלתתהמלצה

השלימוולאבחו"לרישיוןשקיבלודיועורכילכם,להזכיר

אתומסביריםבאיםאלאדוווקניתבצורהשנים 5ה-את

שרוציםמקרהפהישאזמקרה.אותושלהמיוחדיםהנתונים

נתייחס.למקרה.נעבורבואואותו.נאשרשאנחנו

עברנו. :מרצקוחוה

 :נוהאפי

 :מרצקוחוה

 :נוהאפי

 :מרצקוחוה

 :נוהאפי

לקבלרוצהמישהומילים?בשתילהסביררוצהאתהגלעד,

קרא?שלאהסבר

 .קראוכולם

שצורףבפניכם,שנמצאגלעדשלההסברכולםעלמקובל

היום?לסדר

כן.

אחד.פהמאשריםאחד?פהמאשריםאנחנואז

הצבעה

אחדפה

החלטה

 'לגבהסמכהמבחינתפטורלאשרהוחלטאחדפה

מאמניםו

אחד.פהמאשריםכולם?עלמקובלתמאמניםרשימת :נוהאפי

הצבעה

אחדפה
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החלטה

שהופצה.כפיהמאמניםרשימתאתלאשרהוחלטאחדפה

השחרוריםבוודעתודיולערוכיהולמיםתנאיםחוסר

כליאהלמתקנידיןעורכיכניסתאתלהגבילהשב"סהחלטת

 :נוהאפי

 :ולטוברותם

 :נוהאפי

 :ולטוברותם

ברעדותדיולעורכיהולמיםתנאיםחוסר 2- 5נושא

ד 11עוס 11שבועדתשלמשותפתיו"ראתנונמצאותהשחרורים.

מיהבאות.ברוכותבכר.שיריתהתחוםורכזתטובולרותם

מתחילה?

מבחוץאנשיםשהרבהמצבעללעדכןרצינושהיוםמהאני.

לבתישככנסיםהדיןעורכישללתנאיםאליו,מודעיםלא

לכלמתייחסתאניאזהסוהרבתיאומרתושאניהסוהר,

שנייםוישארבעהשםשישהצפוןמחוזאתלכוישהמחוזות.

המקומותבכל .הדרוסבאזורשנייםעודוישהמרכזבאזור

ועדותשללדיוניםלהמתיןבעצםמגיעיםדיועורכיהאלו

דיוניםשםיש Iדברלכלמשפטביתזהועתירות.השחרורים

יום.מדישמתקיימים

שלהםהטלפוןאתלהפקידנאלציםלשםשנכנסיםהדיויעורכ

להםאיןשתייה,בליאוכל,בלילהיכנסנאלצים ,בכניסה

קר,פרוץ,המקוםלהמתין.מקוםלהםאיןראויים,שירותים

הדיון.לפכיהלקוחעםלהתייעץלשבתחדריםאיןגשום,

אנישתראוכמו ,לאחרונהשאניכזאתלצורההגיעהמצב

היהלאעוד 12 : 00בשעהובבוקר 8 : 00בשעהונכנסתי Iבהריון

לאכול,משהואוכריך,קולה,תיפחלאאפילולקנותפהיאלי

כריךעםניי,דפלאפוןעםשכככסהפרקליטהיושבתכשמולי

 .ביסרוצהאניאםאותיושאלהפירות,מהבית,

לשב"ס?פניתם

 2016ממאיהיוםשהגענולפכיהיום?עדההתנהלותמה ,יפה

והמחליףשתיתהלנציבהגם ,ס 11לשבגםפניותבמספרפנינו
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המשפטבתיהנהלתלהבין,חשוב .בנושתומכיםהמשפטבתי

תומכיםהםהשחרורים.ברעדותהדיוניםאתמנהלתכיום

כזהמזעזעיחסיקבלודיןשעורכיהגיונילהםנראהלאבנו,

 .לדיוניםשלהםבהמתנה

נכנסיםאתםהמצב,זהטועניםס 11ששבכרגעשקרהומה

הםקולרפהישרוציםאתםלנו,שישהחדרזההביתה,אלינו

איפהיחדלשירותיםתכנסילהתפנותרוצהאתלי'אמרו

שהאסירים.

 :נוהאפי

טובול:רותם

 :מרצקיחוה

טובול:רותם

עתירה?רוציםהםסליחה,

כן.

איןבדיוקסוהרבתיבאיזהמקומות,איןבדיוקאיפהאבל

לקוחות?עםלהיפגשדיןלעורכימקומות

ברעדה.המתנהלפנימדברתאני

בלתיהבעיההבעיה?עללהוסיףמשהועודישהבנו.רותם, :נוהאפי

כמויחסלקבלצריכיםדיןשעורכיחושבלאאנינסבלת.

אנחנואנוש'בניגםאנחנו .הביטויעלסליחהלבהמות,

יהיהשהיחסללקוחותוגםלנומגיעללקוחות,שירותנותנים

מקבלתשהתביעהשהיחססיבהשוםאיןבוודאיהוגן,יחס

 .פרטייםדיןלעורכייחסאותויהיהלא

מהתביעהאומהפרקליטותדיןעורכישאםמניחאני

דיןשעורכייחסאותואתומקבליםמגיעיםהיוהמשטרתית

זעקה.קולמקימיםהיוכברהםמקבליםפרטיים

אנישנית .בפניכםשנמצא 12מספרלנושאאותימביאזה

להגבילס 11שבהחלטת 12-מספרנושאקשור.זהאבלגולש

אה.יכללמתקניהדיןעורכיכניסתאת

הסכםעלדיווחקיבלתןאתןושירית,רותםפהנמצאות

ובמסגרתהעליוןהמשפטביתשלבחסותושהתגבשהפשרה

הדין.עורכיללשכתאדירהישגבג"צ,

חודשיםמספרלפניהתחלנואנחנולכם,רילהזכרוצהאני

 91וךתמ 39דועמ
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 ,ס 11השבידיעלשהתקבלהצדדיתחדשרירותיתבהחלטה

עםלהיפגשיכוליםבפתחכקבצניםואנחנורגלינואתלהדיר

לימדנומשהו,יודעיםואתםלבג"צעתירההגשנוהלקוחות.

הדין.עורכילשכתכלפילהתנהגכיצדנימוסים,הלכותאותם

הדין.עורכילשכתבשםמיצוימכתבשלפנייהנוציאאנחנו

ולאתועיללאהזווהפנייההיהמיצוי.מכתבפנייתתנסחו

 .חדשבג"צנגישאזימצבשינויתניב

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :וינברגשלומי

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

בענייוהדיןפסקשלוהדוגמהזה,שלצדחושבתאני ,אפי

המיצוילמכתבלהוסיףצריכיםאנחנוטובה.מאודהיאהשני

באמוןשמועליםדיןעורכישלחריגיםמקריםויששבמידה

 .אלינוהםשיפנואזי

משמעתיים.הליכיםנגדםננקוטהרישיון,אתלהםנשלול

אלינו.תפנואתיקה.ועדותישזהבשביל

 .מיותרזהחוה,

בזכויותמהפגיעהחלקכי ,מיותרלאזהלמהלןאגידאני

הפררוגטיבות.אתשניצלודיןמעורכינבעהדיןכעורכישלנו

ישאםשלם.ציבורלהענישאפשראילדעת,צריכיםהם

אניאזהדין.אתאיתםנמצהרקוביםתפוחיםשלושהשניים

ושיריתרותםההצעה.עלאחדפהמסכימיםשכולנומניח

אותו,נוציאאנחנומסודר,מפורטמיצוימכתבתנסחואתן

עתירה.נגישבתגובה-נזכהלא

צריךלאהעתירה,כוללהמהלךכלאתמאשריםאנחנו

אחד.פהאושראזנכון?לפה,זהאתלהחזיר

הצבעה

אחדפה

החלטה

עתירה.תוגשלתגובהיזכהולאובמידהמיצוימכתבלהוציאהוחלטאחדפה

 91ךתמו 40עמוד
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התמחותודעתהמלצתו

21מסהתמחותועדתפרוטוקלו  13.2.17מיום 1

-
 :נוהאפי

 :בלוםדנה

 :חלאילהואאל

 :נוהאפי

 :חלאילהואאל

 :בלוםדנה

 :חלאילהואאל

 :נוהאפי

 :חלאילהואאל

 :בלוםדנה

 :חלאילהואאל

 :נוהאפי

 . 21מספרפרוטוקולבבקשה,להתמחות,עוברים

באמתמקרהזה-1-

פיקטיבית.להתמחותחשד

שלמקרהזה .השכםעללנולטפוחקצתבאמתצריךלפעמים

ועדתבתוךההתמחות,בתוךבחקירהאותהשהפלנובחורה

האמת.אתחשפתיההתמחות,

הבוחנת.הועדהשלההרכבשלמתלונההחלזה

בבחינהבכתב,בבחינהשעברהמישהי .חמורבמקרהברמדו

השופטאצלהופיעפהבעל

בכתב?הבחינהאתעברה

כן.

מהשגות.כתוצאה

בעלאותהראייוהואקעו.ראבוכאמלהשופטאצלהופיעה

פה.

האחרון?המחזורזה,מתי

 91וךתמ 41דעמו
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כך. :בלוםדנה

 :חלאילהואאל

 :בלוםדנה

 :נוהאפי

 :וקסלרגלעד

 :מרצקיחוה

 :חלאילהואאל

 :נוהאפי

 :בלוםדנה

 :מרצקיחוה

 :אברהמוביץרועי

 :בלוםדנה

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

ענתה.לאהיאופשוט

מהשגות.כתוצאהעברההיא

מהעתירה?כתוצאה

 .לפניעודלא'

 • 116דצמבר

שאלה,שוםעלענתהלאהיאפהבעלבכתב.עברהמשנה,אל

התמחותעשתהלאשהיאחשדפהישמזכרכתבהשופטאז

היאלובכל

בכתב?הבחינהאתעברההיאאיןאז

 . 65ב-עברההיאהקשקש,עלעברההיא

 .רלוונטילאהז

אתלעבורבשבילמשפטיםללמודצריךלאאתהאפי'

הבחינה.

כאשר ,פהבעלמהבחינהיצאהכשהיאשמידאוסיףרקאני

היאאזבחוץלהתרענןלצאתצ~אנסלהונתנוטעתההיא

בהתמחות,עליהקלהמאמןהלשכהמעובדותלאחתאמרה

ודעת.ילאאניההתמחות,עלאותישאלו

ב.חשולאזה

המאמן?ואתאותהמנתםזה

 91ךותמ 42עמוד
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 :חלאילהואאל

 :נוהאפי

 :חלאילהואאל

 :בלוםדנה

 :חלאילהואאל

 :נוהאפי

 :חלאילהואאל

 :בלוםדנה

 :חלאילהואאל

 :אברהמוביץרועי

 :חלאילהואאל

 :בלוםדנה

 :חלאילהואאל

אחרת.גרסהאמראחדכללחוד.אחדכלאותםחקרנו ,כך

לנושתמציאביקשנוהסתבר,שכר,להנותךאניאמרהוא

מהחקירה?הובררמה

 .מסמכיםשתמציאביקשנו

משלם.לאהוא

 .היתרביקשהולאנוספתעבודהעובדתשהיאמסתבר

מעישון?גמילהסדנאותמעבירההיא

כך.

קופתאתעזבהשהיאאמרהשהיאזהלגבישיקרהגםהיא

כך.לפנישניםעשרותעבדהבההחולים

עובדת.עדייושהיאהסתבר

התמחות.דקהעשתהלאהיאבקיצור,

התמחות.עשתהלאהיא

 .שכרקיבלהלאהיא

לפנימסמכים.להמציאמנתעלישיבהלעודאותהזימנובסוף

לאמךרוצהלאשהואא'מכתבשלחהמאמןהבאההישיבה

לאאנחנואבלעליהלהקלפשוטרצתהפשוטוהיאיותר'עוד

שלההודעהאתמקבליםאנחנושהמאמןבדעהאנחנו .הקלנו

להליןאותולהעביראחרת-טויתחלכךאםאלאהמאמן,

יתבטל.שלוהאישורהמאמןחושבים.לאאנחנומשמעתי-

רוצה-היאתיפסל.שעשתהההתמחותתקופתכלגביהל

מחדש.תתחיל
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הבחינה?לגביומה :נוהאפי

נפסלת. :בלוםדנה

 :אברהמוביץרועי

 :מרצקיחוה

 :אברהמוביץרועי

 :חלאילהואאל

 :וקסלרגלעד

 :נוהאפי

 :עםבראהוד

 :נוהאפי

 :עםבראהוד

 :נוהאפי

צריכהגםהיאנפסלת.שלהההתמחותוגםנפסלתהבחינה

הבאה.להתמחותלהמתיןעכשיו

מהתחלה.תתחילתעזוב.

בזה.והודתהונטהבאוהתמחותשעשתהבחורהאפי'

 .מאודחמורמקרהזההפרוטוקול,אתשקראמי

 . 55בתהיא

מגלהאתהמקוממים.שמאודהמקריםמסוגבאמתהז

ותורידוקצרה,כןשגםפיקטיביתהתמחותעושיםשאנשים

לעשותנטונשארמההמחלות,ואתהחופשותואתהחגיםאת

מאמךמצדלצערי'פעולה,שיתוףמקבלתוגםהתמחות?

איתה.יחדהלשכהאתלהטעותידואתשנותך

לאתיקה?תלונהחוטףלאהואמהל

לאמךרוצהלאשהואאמרהואההמלצה,אתנקבלאנחנו

היאלאמך.ההיתראתלוששולליםההמלצהאתנקבליותר,

לגשתצריכהוהיאנהיהבחכוללכולהנפסלתשלהההתמחות

אנימחדשלהתמחותמבקשתאיוהוהיהחדשה.להתמחות

להתירלאםיפנובשוםידווקנפיקוחהיעללקייםמבקש

 .המלצתםשאתםיכפהזה.יןיהענאתולבדוקנוספתעבודה

 ?בעצםהנחותפהעושהאתהלמה

ע?ימצאתהמהההתמחות.דתעושלאחתהעהצוז
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 :עםבראהוד

 :חלאילהואאל

 :עואודהנידאל

 :הנואפי

 :עםבראהוד

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :עםבראהוד

 :חלאילהואאל

 :הנואפי

 :עםבראהוד

 :הנואפי

הדיןעורןנגדתלונההועדהידיעלשתוגשכלקודםמציעאני

שצריךחושבאניבסדר.לאשזהחושבאניהאתיקה.לועזת

בטח.מהלתקופתהרישיוןאתלולשלול

 .מבוגרהוא .ומשהו 70בןהוא

עו"ד.להיותצריךלאהוא

רוצה?אתהמהאזיותריאמןלאהואאם

שמרמה.מיעו"ד.שיהיהרוצהלא

מבוגראדםבןהואאם

נצביע.בואו

המקצוע.שללבובלהז

המקרה.לאזה

נתקדם.בואוונצביע,נציעשתרצומה

המקרה.לאשזהלהיותיכולהמקרה.לאזהואאלליאומר

בליככהאצלנושעובריםכאלהמקריםהמוןישמה?אבל

זההריההתמחותעלמקפידיםשלאומאמניםבכלל,שנרגיש

אתלהעמידשצריךחושבאניהזה.המקצועשלנפשולבו,בל

חושבאניהנחה.יבלכולםאתן,ילדהאלההדיועורכיכל

מוותרים.דיתמאנחנואחרים.וגםאותוגםהזש

תהיהאשהילמהומרמהומשקרתשאומרתכזאתומישהי

למה?ן?ידעורכתבכלל

למקוםללכתממנהלמנועצריךחדשה.התמחותתעשההיא

 ?ולהתמחותאחר
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נצביע.בואו :מרצקיחוה

ההצעות?מה :הנואפי

 :עםבראהוד

 :עואודהנידאל

 :אברהמוביץרועי

 :חלאילהואאל

 :אברהמוביץרועי

 :עםבראהוד

 :אברהמוביץרועי

 .שניהםנגדתלונהתגישהאתיקהועדתש

בעד.גםאני

הצעה.להציערוצהאני

זההזההמאמןנגדמוכחהתיקבתוךלנושישהיחידיהדבר

הדבריםכלשכר.לקבלבליהתמחותשעשתהאח,דדבר

הדברלמאמן.שייןלאזהנוספתעבודהשעבדהזההאחרים,

שכלחושביםאתםאםשכר.להשילםלאשהואזההיחידי

אותולהביאצריךשכרמשלםשלאמאמן

טובה.הצעהאציעאניואאל,

אלף. 3.5מקבלתשהיאאמרההיאשיקרה,היאאבל

המאמןשלגילושמפאתחושבאני 1- .בינייםהצעתרוצהאני

שלהזהמהענייןיצאתיאניאמרבאמתשהואהקבלה,ועצם

עושיםבעצםשהמאמניםלזהלבבשיםצריך,וגםההתמחות

 9שללתקופהמתמחהלקחתכדיטובהשלסוגאיזושהי

צריךלאצעיר'ד 11עןלקחתיכולכשהואלו'ולשלםחודשים

שכלפימבקשהייתיבאמתאניהמים.עםהתינוקאתשפוךל

רחמים.במידתהכלפינוננהגבצעדים,ננקוטלאהמאמן

מקריםאלינושמגיעיםעדתראו'הבחורה,לענייונוסף,דבר

עולהההתמחותשרעדתהממצאיםלגביהחלטיותשישכאלה

כזהמקרהכברישאםאבלכאלה,הרבהשישכזה,מקרהעל

פיקטיביתהתמחותפהחיתהשבעצםלגביויודעיםשאנחנו

שאנחנומסראיזשהולהעבירמוכרחיםאנחנוחיתה,שלא

אניהזהבמקרהולכןכאלה.מקריםכלפיסבלנותאפסהלנג
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ושאתםההתמחותלועזתדווקאזהאתלהחזירמציעהייתי

ותביאובענישהלהחמירתחליטוהמרכזיהועדשלהקולאור

הבאה.לישיבהזהאת

 :חלאילהואאל

 :אברהמוביץרועי

 :עואודהנידאל

 :מרצקיחוה

 :אברהמוביץרועי

 :עםבראהוד

 :נוהאפי

 :אברהמוביץרועי

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :אברהמוביץרועי

 :חלאילהואאל

איתה?להחמירמה

נוספות.בשנתייםאותהלעכב

לאזהבמרמה?דברקבלתפלילית,עבירהמקיימתלאהיא

להשיגניסתהבמרמה

לא.

ואאל.חמור'יותרדברשתנסחומציעהייתיאני

 .צודקהוא ,כך

ראשונה?שנצביערוציםאתםהצעהאיזהנצביע.עלבואו

ההתמחות.לועזתזהאתלהחזיר

התמחות.ועדתהצעת

אתמבטליםשאומרתההתמחות,ועדתהמלצתאתמקבלמי

אתשולליםהזהולמאמןהבחינהאתמבטליםההתמחות,

נמנע?מי . 3נגד?מי . 4ההצעה?בעדמי ,שלוהאימוןהיתר

נמנע.איציק

שלן?ההצעהמה

בהחמרתשידונוההתמחותלועזתזהאתלהחזירמבקשאני

נתנו.שלנוההחלטהאתאנחנולהחזיר?זהמה ,רועילאב

נשנה.לאאנחנו
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 :אברהמוביץרועי

 :וקסלרגלעד

 :אברהמוביץרועי

 :חלאילהואאל

 :אברהמוביץרועי

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

לעכבמציעאנישאמרת,מהלאוראחרתהצעהמציעאניאז

נוספות.בשנתייםאותה

בחשבון?זהאתלקחת , 55בתהיא

התמחות.עשתהלאהיא

כאילו.אבלהתמחותעשתההיאעשתה,לאשהיאלאזה

היאברעדה,ענתהלאמילההיאלענות.פהבעלידעהלאהיא

 .כלוםידעהלאשהיאברורזה .פהבעלבבחינהשתקה

ההצבעה.אתפעםעודתעשה

אתלבטללשלול,שאומרתההתמחותועדתהמלצתבעדמי

שלהאימוןהיתראתולבטלהבחינהאתלבטל ,ההתמחות

נמנע?מינגד?מי . 6 ?ההמלצהבעדימ ?המאמן

 .עבר . 2 :מרצקוחוה

הצבעה

 6בעד-

 2נמנע-

החלטה

היתראתלבטלוכן ,הבחינהאתולבטלבהתמחותלהכירשלאהוחלטחבריםשלברוב

 .המאמןהאימון

בכי'ל'נוספתעובודההתמחותלאישורבקשה

בכימיקליםעובדתנוספת.לעבודהבקשה :חלאילהואאל

 .לישראל

 .אפשראי :מרצקיחוה
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 :חלאילהואאל

 :הנואפי

 :מרצקוחוה

 :הנואפי

עבודהוגםישראלבכימיקליםהתמחותלעשותמבקשת

הלשכה.מדיניותנגדנוספת.

גם~תתמחהמתי

להתמחות.אפשראי

אחד.פהמסכימים

הצבעה

אחדפה

החלטה

ההתמחות.ועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

נוספתעובודההתמחותלאישורבקשה ·ייייייי'

במשרדלהתמחותשרוצהמישהוקל.מקרהעוד :חלאילהואאל

שלהמדיניות .שלולעסקמשפטייםשירותיםשנותןמאמןשל

אפשר.שאיברורהלשכה

ההמלצה.אתאחדפהמאשריםנכון, :הנואפי

הצבעה

אחדפה

החלטה

 .ההתמחותועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

פיקוחממצאיבעקבותזימון--
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 :בלוםדנה

 :נוהאפי

 :בלוםדנה

 :נוהאפי

 :חלאילהואאל

 :נוהאפי

 :חלאילהואאל

 :נוהאפי

 :חלאילהואאל

 :בלוםדנה

דו"חבעקבותאצלנושזומןבחורזהפיקוח.שלמקרה

דו"חישיבות.בשתיאותוחקרנואנחנומפקח.שלחמור

הדבר .דבריםבשלושהחטאהואמאוד.חמורהואהפיקוח

באהואאליו'מתקשרהמפקחההתמחותכדיתוךהראשון,

שלעבודותמבצעהואאיתו'להתווכחומתחיללמשרדאליו

המפקחשללמשרדבאההתמחותכדיותוךמסירות,

מסירות.לושיבצעשיעבו,דמסירות,לולתתעלשםומדברים

למפקח?עבודהלהציערצההוא

אבללפועלהוצאהכקבלןנוספתלעבודההיתרביקשהוא

למעשההפיקוחמדו"חשלו.הבקשהאתדחההמרכזיהועד

נוספתבעבודהלעסוקממשיךהואכיהלעו

ממשיךהואהנוספתהעבודהאתלואישרושלאלמרות

אתהגםתעבודבואלמפקחמציעהואואזאותהעשותל

אצלי?

תעבוד.לא

למפקח?מסירותלעשותלמפקח,שירותהציעהוא

אתהמה,לוואמראליוהתקשר ,תרגיללועשההמפקחלא.

איתוקבעהואאזכן,לואמרמשפטיות?במסירותעובד

למשרד.אליובאהואישיבה,

שזהידעלאהואלמפקח,מקצועישירותהציעכאילוהוא

מפקח.

ידע.לאנכון,

ההתמחות.בשעותאיתוונפגש
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 :נוהאפי

 :עואודהנידאל

 :חלאילהואאל

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :בלוםדנה

 :חלאילהואאל

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

אתעזבבמשר,דלפגישהאליובאאדםהבןאומרתאתז

שירותים.לולהציעובאההתמחות

בפנייה.לפגםטעםיש

מקבללאשהואחשדלנויששני'דברתחבולה.מותר

קיבלתיכברשאניאמרמהםאחדבאו,שניהםכימשכורת,

לאעדייוהמאמן-אמר-השניבמזומן,ינוארשלהשכראת

שלו.המשכורתאתלושילמתי

משכורת?במזומןמשלמים

סתירה.ישגםא,ל

 .טלפוניפיקוחנעשה

משכורת.שולמהלאאמרהשנימשכורת,ששולמהאמראחד

שאלנויום'באותואלינובאואותם'שאלנוחמור'יותרועוד

עשיתמהאותושאלנוהצהרים,אחרהיאהמתמחה,את

למשרדמחוץהייתיהלכתי,הבוקרעלאמרהואהיום?

לאיזההמאמןאותישלח ,לקוחאיזהעםישבתיבבוקר,

לטפלאיןדסקסנוודנו,מזונותתיקעלאיתרישבתיקוח,ל

הזה.בתיק

היום?המתמחהעשהמהאותושאלנוהמאמןאתהכנסנו

התמחות,עושהלאהואאזבמשרד.אצלימהבוקרהואאמר

התרשמנואנחנוהפיקוח,דו"חבאמת ,ממשיךעדייוהוא

לפסולציםיממללכןואנחנותיתיאמהתמחותפהשאיןבאמת

התמחה.שהואהתקופהכלאתלו

נכונה.שלכםשההמלצהחושבאני

המאמןאתולהעביר

 .ציםיממלתםאשכפיותה,אלבטלצריך
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 :אברהמוביץרועי

 :נטוביץיצחק

 :אברהמוביץרועי

 :נטוביץיצחק

 :נוהאפי

 :נטוביץיצחק

 :עםבראהוד

 :נטוביץיצחק

 :עםבראהוד

 :נטוביץיצחק

 :נוהאפי

 :חלאילהואאל

 :נטוביץיצחק

 :חלאילהואאל

 :אברהמוביץרועי

גם?הרתעתיעונשאיזשהולתתולאלבטלרקלמהאפי,

אתלולפסולהעונש?מהשלו'מהמאמןגנבהזההמתמחה

פה.עכשיועושיםשאנחנומהזהההתמחות?תקופת

 .איציקאומרשאנימהזה

מספיק.לאזה

מציע?אתהמה

שלו.המרמהעלאמיתיעונשלקבלצריךהוא

 .נכון

בזה.שימשיךורמאי,שקרןהוא ,-שמהנכוןזהאם

שקרנית?לאהקודמתמה,ל

היה.מהשמעתי'לאנמנעתיאמרתיאני

מציע?אתהמה

שאתהזהלכאורה.ההתמחותשנתאתשהשליםבחורהז

עונשזהאז .בכןמהשלדברלאזהשלמהשנהלופוסל

באמת

אתהעונשאיזהעשה?הואמהעבד.הואכלום,עשהלאהוא

לו?נותן

עשה.לאשהואנכוןלאזה

ם.יבעיניעלינועובדיםאיציק,
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 :חלאילהואאל

 :בלוםדנה

 :חלאילהואאל

 :אברהמוביץרועי

 :חלאילהואאל

 :אברהמוביץרועי

 :חלאילהואאל

 :אברהמוביץרועי

 :חלאילהואאל

 :בלוםדנה

 :חלאילהואאל

 :נוהאפי

לאכראוי,התמחותעשהלאהואחיפף,הואהתרשמנו,

התמחות.עשהשלאאמרנו

והמציאשכרתלושיהמציאהואהקודםלמקרהבניגוד

בהם.נכחשהואמשפטבבתידיוניםשלפרוטוקולים

א'הואהמתמחהשלבמקרהאומרת,שדנהמהתשמעו

ביקשנוב'ו-התקופהכללגבימשכורתתלושיהמציא

המשפטבביתדיוניםשלפרוטוקוליםשלאסופהוהמציא

עשהשהואהתרשמנואזמופיע.שהמתמחהמופיעשבהם

כאשרפרוטוקולים 5-6המציאשצריך.כמולאהתמחות.

מופיע.המתמחהמופיע,המשפטביתבפרוטוקול

ההתמחות.אתלולפסוליכוללאאתהאז

אותה.לופוסלאנילא,

ההתמחות?כלאת

כך.

בהם?היהשהואדיונים 5ה-עםמה

מה?אז

באוקטובר.התחילהוא

לופוסליםלדברחשששישאחד .אותורוצהשאתההעונשהז

השנה.כלאת

ההתמחות?ועדתהמלצתמקובלת

כך. :מרצקיחוה
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אחד.פהלאשר :נוהאפי

הצבעה

אחדפה

החלטה

 .ההתמחותועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

התמחותלתחילתבקשה

 :חלאילהואאל

 :נוהאפי

 :חלאילהואאל

 :נוהאפי

 :חלאילהואאל

סיועשלבעבירה 2012בשנתשהורשעהבחורהזו-
ההרשעה , 2009מ-המקרהוהימורים.הגרלותועריכתלארגון

דרךוהימוריםבהגרלותסיועשלבעבירהההרשעה . 2012מ-

קבוצות.מיניכלוהדריכהשםישבההיאהאינטרנט.

המקרההיההראשוןלאאםהמקרההיהשלההמקרהאגב

עבירהעלאישוםכתביבהםשהוגשובארץהראשוניםבין

שקיבלהוהעונשלטובתהפעלוזהבאינטרנט,הימוריםשכזו,

יחסית.קלהיההשלוםמשפטבבית

הופיעההיאומיוחדות.קשותבאמתאישיותנסיבותלהיש

והואבפלילים,מוכרד 11עוהואזכות,ד 11עושלה,ד 11עועם

שהנסיבותוהעקרוךשלנוהמנטרהאנחנואבל Iודיברדיבר

הציבורי.האינטרסבאמתלעומתמתגמדותהאישיות

דעות.חילוקילכםהיולהסכמה,הגעתםלאשאתםרואהאני

נכון.

במרץשהואההתיישנותמועדעדלעכבחיתהראשונההצעה

2019 . 

ההתיישנות.תקופתסוףעדאותהלעכבבעדאישיתאני

 :הנואפי
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הצעהזוהסמכה,מועדיבשנימעוכבתהיאאבל , 116דצמבר

מדי.קלה

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :אברהמוביץרועי

 :הנואפי

 :אברהמוביץרועי

 :הנואפי

 :אברהמוביץרועי

 :חלאילהואאל

 :אברהמוביץרועי

 :הנואפי

 :אברהמוביץרועי

 :הנואפי

 :אברהמוביץרועי

 :חלאילהואאל

באמצע.אפשר

הצעההיאההתיישנותמועדעדלעכבשההצעהחושבאני

ונכונה.הוגנת

ואופן.פניםבשוםלא,

לא?למה

הבקשה.לפרטילחזורפעםשוברוצהאניסליחה,אפי'

קרה?מהמקל,אתהפתאום

בעבירהמדוברב'שהתיישנה,הרשעהזה 'א

 . 2019ב-מתיישנתהתיישנה,אל

שלבעבירהמדובר .מדוברמהעלהעבירהאתתראהאפיאבל

הגרלות.ועריכתלארגוןסיוע

מצביעיםאנחנוהשנית?ההצעהבעדאתהנתקדם.בוא

השנית?ההצעהבעדאתהוגומרים.

 .גםזהאתלנמקורוצהכן.

כתובה.היא

 .אפיבע,דגםאנימדועלנמקרוצהאני

שקל.וןימיל 67םיההימורסכום ,ירבותי
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 :אברהמוביץרועי

 :חלאילהואאל

 :אברהמוביץרועי

 :וינברגשלומי

 :אברהמוביץרועי

 :נוהאפי

 :אברהמוביץרועי

 :נוהאפי

 :אברהמוביץרועי

שאער:מטאנס

 :אברהמוביץרועי

 :עםבראהוד

האישום.מכתביצאההיא

מחמיאלאהדיךפסקשקלים,מיליון 76ההימוריםסכום

בשבילה.

סיועוכךהימוריםועריכתלארגוןבסיועהואשמההיאאפי'

וקנסתנאיעלמאסרעליההוטל .אסורברכושפעולהלביצוע

העבירותדבר.שוםהיהלאבפועל,מאסרפההיהלאכספי.

אחרישנים 8אנחנוהיום . 2009לשנתמתייחסותהאלה

פעםזההכבו,דכלועםגם,וזהואפי,העבירות.ביצוע

בסיעמדוברמדובר.מהעלשתדערוצהאניגם,ראשונה

 .הימוריםלעריכת

צודק.אתהרועי,

בשנתבזמנואזאתעשווכולםצ~נדלרשויקטורמהבדיוקזה

והיאהזה,והנושאהזההנושאשלאכיפהחיתהלא , 2009

הראשונה

בזה?בקיאאתהאין

והיאהמתמחה.אתמכיראניכיהזה.התיקאתמכיראניכי

ליוהסבירהושטחהאליופנתהבאה

אלין?פנתההיא

לפרוטוקול.זהאתאומראניהנה

מהאולם.תצאההצבעהבעתמצביע?אתהמה

ואניבאולםאשאראנימהאולם.לצאתרוצהלאאניסליחה,

בהצבעה.אצביע

המחיקה.תקופתסוףעדמציעאני
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 :וינברגשלומי

 :נוהאפי

 :עםבראהוד

 :אברהמוביץרועי

 :עםבראהוד

 :נוהאפי

 :אברהמוביץרועי

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

משהו?להציעיכולאנירועי'

העקרוניתברמהחברים,רועי,העקרונית,ברמהכלקודם

בסדר.לאזה

לפרוטוקול.זהאתאומראני

 .בסדרלאזהעדייואבל

שמצליחהשתדלנותלןשעושיםזה .בסדרלאזהעדייו

בשבילה.משתדלאתהועכשיו

פעם , 2009שלבעבירהמדוברהדברים.אתתקראאפי,

סיוע.עלאישוםכתבשהוגשראשונה

אניהעקרונית,ברמהלפרוטוקוללומררוצהאניחברים'

שעושיםשלי,המיליםאתבוררואנינכון,לאשזהחושב

אוהבלאאניפוניםכשאלימרכזי.ועדחבריאצלשתדלנויות

אותישמעתם .בישיבהראשוןדברזהעלמדווחאניזה,את

אוהבלאאנידרך.בכלאלילהגיעניסהמתמחהשאותואומר

המרכזיהועדאתמיידעמידואניאיתםמדברלאואניזהאת

הפוכה.מטרהמושגתאצליבשבילם.משתדללאבטחואני

מטרהמושגתולשכנעשתדלנותלעשותומנסהבאכשמישהו

אנשיםשלגורלותחורציםאנחנותקין,לאזהעכשיוהפוכה.

וגםלובינגאצלםלעשותםיומנסלבדמאתנולאנשיםשפונים

להיותהופךואתההזה,נגיבהלואתלעשותמצליחיםלפעמים

 .שגריר

זה.אתאמרשהואטובאבל ,כך

זה.אתלנואומראתהעכשיו
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 :אברהמוביץרועי

 :נוהאפי

 :אברהמוביץרועי

 :וינברגשלומי

 :נוהאפי

 :וינברגשלומי

 :נוהאפי

 :כהןרועי

 :נוהאפי

 :כהןרועי

 :נוהאפי

 :אברהמוביץרועי

 :נוהאפי

 :וינברגשלומי

 :אברהמוביץרועי

חלוקה.חיתהההתמחותועדתגםאפי'

חברים.תקינה,לאהיאעצמהההתנהלותלא,זהאבל ,כך

פוליטיים.אנשיםאנחנואפי,

ואנישונהקצתרואההזהבענייודווקאשאנילהגידחייבאני

אגיד.

הלובינג?שללגופואוענייושללגופו

צריךהיהלאשהפונהלהיותיכוללמה.אגידאני .וגםגם

פנות.ל

להיות.מהיכולחוץנכוןהכללהיות?יכול

אפי.פונים,אליןגם

שלו.השתדלנותעםשהצליחאחדתביא

פונים.אבלמשנה,אל

 .איתםמדברולאאיתםנפגשלאאניאבל

 .היוםכלפוניםכנסתלחבריגם

מתמחהאיזהעלכנסתחבראליפנהלאמעולם

להיותויכוללוריהסבשהואלהיותויכולפנה,שהואמשעה

דבר,שוםאומרלאהז ,הזאתלעשותצריךהיהלאשהוא

 .אישיבאופךאותומכירלארועי

 .יאפאישי,באופךאותהמכירלאאני
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 :וינברגשלומי

 :נוהאפי

 :וינברגשלומי

 :נוהאפי

 :וינברגשלומי

 :אברהמוביץרועי

 :נוהאפי

 :אברהמוביץרועי

 :נוהאפי

 :אברהמוביץרועי

 :נוהאפי

 :כהןרועי

 :נוהאפי

דבר.שוםבו,ענייושוםלואין

מתאימה.יותרהראשונהההמלצה

ממהכנראהזהמשפטים,שנידברים,שללגופםרגע.

שהיאראשונהפעםטכנית,שהיאעבירהלהבין,שהצלחתי

שצריךחושבלאאניחמור,שהואמשהואיזשהולאזהנדונה,

פהלעשות

הזוההמלצהלמהההתיישנות,תום 2019עדמציעיםהםאז

סבירה?לא

חושב.אניסבירזהא,ל

ההתמחות.ועדתשלנוספתהצעהישא,ל

רוצה.שאתמהוקחינו-נו-נוחיתהנוספת,הצעהיש

שנילמשךתעוכבהמבקשתואולםוזהההתמחותשבאישור

הסמכה.מועדי

 .מוגזםזהרועי'

 .מוגזםלאזה

הראשונהההצעהבעדמיחברים.ההצעותשתיעלנצביעבואו

עלונצביעזהעלנצביע ? 2019שלישנותיההתמועדעדעיכובל

ההצעה?בעדמיזה.

 .יםיבינרוצהאני

לן?מספיקלאהצעותשתיהצעה.עודגםנציע

 . 2019עדןלשי :כהןרועי
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 :אברהמוביץרועי

 :נוהאפי

 :אברהמוביץרועי

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :פדלון-פלדאירית

המחמירה.עלכןואחרהמקלהעלנלךבוא

ההצעהבעדמיבבקשה,

התמחות.מועדישנישל

לעכבההצעה?בעדמיההתמחות,ועדתשלהשניתההצעה

בלבד.מועדיםבשניאותה

משנה.פחות

. 4-

 :נוהאפי

 :אברהמוביץרועי

 :נוהאפי

 :אברהמוביץרועי

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

ההצעה.התקבלהלאנגד?מי

התקבלה?לאהלמ

הכללים.אתתבדוקהצעה.התקבלהלאתיקו.זהכי

תתקבל.לאהזאתההצעהגםאבל

בעדמיהבאה.בישיבהנדוןאנחנותתקבל,לאלהיות.יכול

ההתיישנות?סוףעדלהמתין

הבאה.לישיבהזהאתתביא .-4--4יהיהזהאפשר,איאבל

 ?עכשיודעתןאתתשניאולי

הבאה.לישיבהתביא

הראשונה?ההצעהבעדמי

הבאה.בישיבההזאתנעשהלא,
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 :נוהאפי

 :מרצקוחוה

 :נוהאפי

טוב.לאנראהכברזה

הבאה.בישיבהזהאתתעשהלכן

לועזתזהאתנחזירהבאה.בישיבהבזהנדוןאנחנובסדר.

 .התמחות

הצבעה

אחדפה

החלטה

 .ההתמחותברעדתנוסףלדיוןהנושאאתלהחזירהוחלטאחדפה

 __הצטרפותבקשתועווד•-פנייתו

 :נוהאפי

 :שאערמטאנס

 :נוהאפי

בנושאעכשיואנחנולשבת.מוזמניםאתםוברכה,שלום

 . 14מספר

ולכןאישיבענייו-לצאת 1עו"שנאלץכזההואהמצב

תבואשאתהאואפשרויות,שתיישלהצביע.קוורוםאין

לן,נקשיבואנחנושמדברהראשוןהיותההבאהבישיבה

הבאהובישיבהעכשיושתדבראו ,החלטהונקבלדיוןנקיים

מעדיף.אתהמהתבחר .שלןבפנייהנצביעאנחנו

ידבר.שהואלפניהזה.בענייולומרמשהוישלי ,לא

רוצהלאטכנית,מבחינהענייו,שללגופולהכנסרוצהלאאני

שעכשיולהיותיכולרוצה.אתהמהתבחרסתם.אותולעכב

בישיבהיהיוהאנשיםכללאאבלאנשיםעםתדבראתה

לןכדאיאולי .אותןשמעושלאאחריםאנשיםויהיוהבאה

תלאתהכיאותן'שישמעוראשוןלהיותהבאהבישיבהלבוא

מקרוב.באאתהאבלאותןהטרחנואביבי.

מעדיף.שאתהמה .אותונשמעמקרהבכלאנחנומנהריה

ולקבללהצביעאפשראיכרגע

מגיע

 91ךומת 61עמוד



62 

 14.3.2017מיוםמרכזיועד

נגרמהאמנםאביביתלשאתהשכיווןחושבאניאזלקוורום.

מהאבלהבאהבישיבהראשוןתהיהתבואנוחות,אילן

בכןנדוןואנחנועכשיותדבררוצהאתהאםרוצה.שאתה

מעדיף?אתהמההחלטה.ונקבלהבאהבישיבה

שאער:מטאנס

 :נוהאפי

שאער:מטאנס

 :מרצקיחוה

שאער:מטאנס

 :מרצקיחוה

שאער:מטאנס

 :נוהאפי

שאער:מטאנס

 .•ברשותן .מיליםשתיבבקשהליתןמדברשהואלפני

עלהשקענובזבזנו,פעמיים,הנזיקיןבפורוםנדוןהזההעניין

חמורמאודדברכאןקרההמתבונן.מיתלוידיון,שעות-4זה

בקשהמגישד 11עוללשכה,שפוניםהפעמיםבכלשקורהלדעתי

הצדאתשומעיםלאאנחנומשפט'ביתכידידלהצטרףללשכה

עושיםלאהראשונההישיבהבסוףהחלטתיאניהפעםהשני.

במכתבגםדבריואתשייתןהשניהצדאתהזמנתידבר,כזה

פה.בעלוגם

מצוין.

שמגישמיכלבלשכה,נוהגיהיההזהשהענייןמציעואני

להצטרףבקשה

בכותל.כתובאגבזה

בפועל.הולןלאזההשני.לצדתמציאלוהגידל

בכותל.כתובזה

אישורימציאתשני'לצדשיפנהאחד.צדרקמקבליםאנחנו

זמןלקצובשלושתשבועייםתוךהזדמנותתינתןמסירת,

נדון.השיב-לתשובת.

מעדיף?הואמתעניין,שללגופומטאנס.צודק,אתה

בנוכחותרצינימאודדיוןדנורוצה.שהואמתיעדיףהוא

רציניבאמתדיוןנוימוקיהאחרים,הצדדיםכוחבאושלשלו

כפילותלינדמהנגד.-4בע,ד 13היו .והצבענוןזיקיהנבפורום
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הזה.הנושאעלזה,עלמדבירםשלישיתפעםכברזהבזמנים

עללהצביעאפשרמטעמי.למכתבצירפתיאנינמצא,החומר

טלפונית.זה

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

שאער:מטאנס

 :נוהאפי

-
 :נוהאפי

שאער:מטאנס

 :נוהאפי

שאער:מטאנס

 :נוהאפי

דיוןלהגישמתכווןשהואמשוםטלפונית,דחוףמספיקלאזה

נוסף.

בעליון.עודהחלטהאיןלא,

דיון.היהלא,

עכשיו?קבועהואומה

הדין.פסקעםשיחכובקשההגשתישאנילזהקבועהוא

אותי,שהטרידמשהווזהשלן,התיקבעצםסליחה,נזכרתי.

הערעורדיון.התקייםשכבראחרינצטרףשאנחנומבקשאתה

 .לישהציקמשהוזההעליון.המשפטבביתנשמעכברשלן

עיקריהוגשועליון,משפטבביתנשמעכברהרישלןהערעור

עכשיואלינו.פונהאתהואזהצדדיםבמעמדדיוןהיהטיעון,

טיעון,עיקריהוגשושכבראחרילעשותאמוריםאנחנומה

נעשהעכשיוואנחנוהצדדיםבמעמדדיוןהתקייםשכבראחרי

דין?פסקטיוטתכתבוהשופטיםשכברבשלבנצטרףמה?

ברשותן.לי-תןשם,דבריםיש

הסיטואציה?זונכון

 ,קשיםמאודדבריםנאמרוהדיוןבמהלןגדול,אבלנכון,

העליון.המשפטבביתשהתקייםבדיון

בכל ,עכשיובזהלדוןרוציםאנחנואם ,אנסמט ,השאלה

אתלבזבזלאכדיאז .ויעכשזהעללהצביענוכללאמקרה

ממילאעכשיו?בזהשנדוןרוצהאתההאםושלנו,שלוהזמן
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שלושהשנייםהבאהשבישיבהלהיותויכולנצביע,לא

לטובת,ןחושב,אנילכךאחר.קוורוםיהיהפהשנמצאים

פשוטערךראשון.ותהיההבאהבישיבהתבואשאתהכדאי

שאתהמהאבל .אותונעכבלאאנחנוולכךמנהריהמגיע

מעדיף.

~ 

 ..... :נוהאפי
 :נוהאפי

שאער:מטאנס

--
 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 .ברוריםמשפטיםכמהלהגידמעדיףאני

הבאה.בישיבהלבואולא

 .תשמעחכה,

בישיבהוגםפיליבסטרלנועושהאתהעכשיווגם.גםאיך

הבאה?פעםאועכשיותחליט,הבאה?

לאהיוםשאםהואהענייןאפי,פיליבסטר,שלענייולא

מחליטים

קוורום.איךלהחליט,אפשראי

פהחבריםישגםזהבשבילהקוורום.בעייתאתהבנתירגע,

אחדחברלןחסראםטלפונית.הרשאהלתתשיכולים

בהצבעות.טלפוניתהרשאהאיך

יכוללאאניאזקוורוםאיךאםסטטוטורי'גוףאנחנו

החלטות.לקבלהמשיךל

הצבעהההצבעהאתולעשותהדיוןאתעכשיולקייםכךאפשר

 .בסדרזהטלפונית.

סיכוךלוקחאתהאזאבל

לסיכוך.מוכךאני
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 :נוהאפי

 ..... :כהןרועי
 :נוהאפי

.... 
שאער:מטאנס

 :מרצקיחוה

שאער:מטאנס

 :נוהאפי

שאער:מטאנס

 :נוהאפי

שאער:מטאנס

יקרא.שחלקלהיותויכולאותןשמעולאשאנשים

רוצה.שהואמה

העליוןאתלהחזיקיכוללאאניהסיכון.אתלקחתמעדיףאני

חודשיםכמהעודרובינשטיין,זהשםהשופטיםאחדיותר.

עודזהאתנמשוךאנחנואםפורש.הוא

עדלהשליםחודשים 3עודלווישביוליפורשבינשטייןרו

 .אוקטובר

 .הדיןפסקאתבלכתומתילהםלהגידיכוללאאני

מזוזוהשופטאיומים.דבריםשםנאמרוהאוזן,אתלסברכדי

אותו,מביןלאעכשיועדשאנימשפטאומרובעצמובכבודו

בעובדהמודהביטוחחברתשלכוחשבאמספיקלאאומר

חיצונית.ראיהצריךמספיק'לאזהבור'בתוךנמצאשישהא

הודאהעלמדברשהואלו,הכבודכלעםהרי,כאןחושבהוא

ברצח.

בפלילי.

חמורים.מאודהדבריםתבינו,

שאתההעובדהעלמתגבראתהאיןשאלה,אותןשואלאני

נגמר?כברשבעצםןילהללהצטרףמבקש

הנזיקין.בפורוםדנוכברהז

 .שאלהלשואאנינזיקין,פורוםאחוזמאה

בעלנועטבכתב,טענוהם,ישנאתהבאנו ,םיהדבראתשמענו

הפורום.יבפנפה
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 .... :נרהאפי
שאער:מטאנס

 :נרהאפי

שאער:מטאנס

 :נרהאפי

שאער:מטאנס

 :נרהאפי

שאער:מטאנס

 :נרהאפי

 :ערארדהנידאל

לכבודנו?נוספתישיבהיקיימועליוןמשפטביתאלינו.דבר

 .כןהיאהתשובהאפי,כן,

הנזיקיןפורוםשלההחלטהאתקיבלהעליוןהמשפטבית

שלעמדהלקבלתעדהדיופסקלמתןלהמתיןמוכןוהיה

זההפורום'שלהחלטהעםבענייובקשההוגשהוזההלשכה.

הכבודאתנותןהעליוןהמשפטביתבינתייםזמני.באופן

 .המרכזיהועדשללהחלטהומחכההראוי

לאאניהמעשי.מהצדמוטרדאניאחר,מדברמוטרדאני

להקשותמעדיףאניולכןונתבזה,בקשהנגיששאנחנורוצה

המלךדרךמכוון?אנילמה .כןאחרלהתבזותמאשרעכשיו

מגיעיםואנחנוטיעוןעיקרימגישיםואנחנוערעורשישהיא

אתבפניהםומעליםשופטיםשלושהמולויושביםלדיון

עיקריהוגשוכבר .להתקייםיכוללאכברזהכל .דעתנו

תרומתנו?מההדיון.ונשמעהסיכומיםהוגשוכברטיעון,

להמתיןמוכןהיההעליוןהמשפטשביתהעובדהעצם

כבו,דמקבליםאנחנוהיוםבסדר.זהכלפינומנומסשהואהז

 .צודקאתהנכון,

 .ממנומסויותר

מעשיים.נהיהבואותרומתנו.מההשאלהאיתן.מסכים

אחרת.היהימהעלחושבאנימה?יודעאתה

בחוץ.להתבזותמאשרפהלהקשותמעדיףאני

חוזר.וןילעהזמנותיעשה
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שאער:מטאנס

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

שאער:מטאנס

 :מרצקיחוה

-

כאןנצטרףלאאנחנואםהתוצאההתוצאה.עלחושבאני

אתתרמנולאואנחנוידחההזההערעוראםהזה,במקרה

כיעשינושלאדברעלנצטעראנחנועיןלמראיתולותרומתנו

הואהמצבהנזיקין.דינימבחינתאסוןהרותיהיוהתוצאות

קשה.מאודתיקזהקל,לא

פתרון?רעיון,לןיש

הזה.בענייושאערעםלגמריאני

אותי?שמטרידמהפותראתהואין

 .איןלןאגידאני

לבוא.שנזכרתםטובלנויגידו

אחדגםוהואשלנוהמקצועיהפורוםשהואפורוםלנויש

השונים.הפורומיםבתוךבמחשבתםפורייםהכיהפורומים

לאוהםבה,חשומספיקשהיאסוגיהפהשישחושביםהםאם

אתבשבילנועשוהם ,פעמיםהרבהכןכלומבקשיםבאים

שידעוהפורוםאנשיעללסמוךשאפשרחושבתאניהסינון,

רוחבקוויעםכזאתשהיאבצורהספציפיתנקודהלחדד

האלה.רוחביותהמאודבסוגיותנקודתידיוןולבקש

שהואענייופהישלסיים.רוצהואנינוספותשאלותשתיאז

הפרטני?למקרהמעברענייו

-תסבירזהודאי,

לזה.הולכיםהיינולאאחרתודאי,

במקצוע.שנותיי 31ב-ראיתילאאניהמחוזיפהשעשהמה

שהואאחרי , 17בעמוד 56בסעיףהמחוזיהמשפטביתאומר

 7שלבבורהיהאומללבדואישאותוילהוכח 50ףימסעאומר
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היהשלאהודתההביטוחחברתפרפלג,להיותהפןמטר,

שהאישאחריםדבריםהרבהדוחהאנילי,הוכחהכלגידור,

ולאדרכיםתאונתוכךשתקפוהאחריםהבדואיםעלליאמר

וכולי'וכוליהאלהלדבריםמאמינהלאאנידרכים'תאונת

זהאבל

 :נרהאפי

-
 :נרהאפי

-
 :נרהאפי

-
 :נרהאפי

 :ערארדהנידאל

 :נרהאפי

אנילעשות?יכוליםאנחנומהאזמהימנותשלתיקזהאם

אותן.מרגיזשאנימצטער

רוצהאנימומנט,אותי.מאתגראתהאותי,מרגיזלאאתה

בסדר'הכללי'הוכחאומרתהיאאבלואזלנקודה.להגיע

פיצוינותנתלאאנילמהגידור.היהלאפרפלג,בבור,האיש

משפטיתכמדיניותאני 56בסעיףאומרתהיאאומרת?היא

פיצוי.לקבליכוללאאותילשקרשמנסהאדםשבךאומרת

אותה?לשקרניסההואבמה

נקמותעםסיפורלהםהיהלכך.קודםשקרודבריםמיניבכל

אחרים.אתריםעלששומריםאחריםבדואיםעםדם,

לה?שיקרשהואלומייחסתהיאבמהאבל

קודםפרטיםמאודבהבהרלהשיקרשהואמוצאתהיאא,ל

ובענייוהקטטהבענייולכך

גםאני-4 , 3 , 2 , 1ב-לישיקרשהואבגללאומרתהיאאםאז

בסדרלאמהלבור.נפלכיצדלגיוסהלולהאמיןיכולהאל

בזה?

 .קודםלוהאמינההיאאבל

כיעליךמקשהבכוונהאנימישהו'שומעכשאתהשואל.אני

לעלות.שיכוליםדבריםהז
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 :כהןרועי

 :הנואפי

-
 :מרצקיחוה

-
 :כהןרועי

בקר:ערן

 :הנואפי

שאער:מטאנס

 :הנואפי

-
 :הנואפי

-
 :הנואפי

 .הבורבתוךהיההוא

שאנילמה 5 ,-4 , 3 , 2 , 1ב-שמשקרמישהושומעכשאתה

 ? 6ל-לןאאמין

הראשון.מהיוםמחלוקת,איןבבור

להצטרף.בעדאני

סיפור.איזהבודהאדםשבןמהמקריםלאזה

משם.אותולחלץבאו

רשלנותשישעובדתיתמחלוקתאיןמהסוף,להתחילצריך

 .לבורנפלוהוא

לבור?נפלהאישבמפורשבעקןעצמוהדיופסק

בעצמם.מודיםהם

אחריםבשקריםנתפסשהואשבגללאלא

מדיניותשלכענייואנייפה,

אחריםבשקריםנתפסשהואבגללאולבורנפללאהואאז

אומרים?שאתםמהזהפיצוי?יקבללאהוא

מזעזעלאזהואם .בדיוק

לינראההזכזאתבצורהזהאתמציגשאתהכיווןככהאם

הואסליחה,להגיד-היהאמורעליוןמשפטשביתברורמקרה

 ,'אב-שיקרשהואהמוחאתמבלבליםאתםמהאזלבור'נפל

 .'ג ,ב'
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 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

-
 :נוהאפי

-
שאער:מטאנס

 :נוהאפי

-
 :נוהאפי

-
 :עואודהנידאל

 :מרצקיחוה

 :עואודהנידאל

השאלה.זהבדיוק,

בעליון?בדיוןהיהמה

מרגישהעליוןהפרוטוקול.אתגםצירפתיהפרוטוקול.אתיש

שהםדבריםאומרגדולה,מאודמאודנוחותאי

מזוז?השופטשאמראמרתמה

אנימטאנס,ד 11עוחבריזהאתוהזכירלמשל,מזוזהשופט

הצהירהביטוחחברתשלהדיןעורןתראה,לו-אומר

היההאיששאכןאותו,לחץמשפטשביתאחרילפרוטוקול,

עורןמאיפהמזוזהשופטאומר .מגודרהיהלאוהבורבבור

במקום?קרהמהיודעהביטוחחברתאתשמייצגהדין

חיצונית.ראיהצריך

אומר.שאתהמהלפיאיתןהיולאהשופטיםגםאז

צריכהפהשהלשכהאומראנילכןאז .איתןמסכיםאני

האחוריות.הרגלייםעלעמודל

היהכןהואטובאזיגידוהםנבואשאנחנובגללמה,ואז

זה.אתמקבליםלאבעליוןהשופטיםאומראתהבבור?

 .לימסתדרלאפהמשהו

יפה.

שלנציגבנוכחותדיוןתבקששהלשכהשכדאיחושבאני

שם.הלשכה

דבר.כזהאין

פה.מענייומשהוהזדמנות,פהיש
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 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

-
 :נוהאפי

-

 :נוהאפי

-
 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

נציג.בנוכחותדיוןאיןלא,

הנוספים?השופטיםמיהשופטים?שאראמרומה

 .הנדלוובינשטיירו

והנדל?רובינשטייואמרומה

שהשופטתבטוחיםלאאנחנואמרוהאחריםהשופטים

ככלדעתו.אתשינהמזוזגםזהאחריכזו,בצורההתכוונה

אימרגישיםהםהפרוטוקול,אתתקראאתההתקדם,שהדיון

ללחוץמתחיליםהםהדיוןסוףולקראתגדולה.מאודנוחות

בכלתראה,לו-ואומריםהביטוחחברתשלהדיןעורןעל

אבלמסוימים.סכומיםלהציעהתחילואצלכם.נפלהואזאת

אתה ,סכוםלאזהבכללזהשקל,אלף 120שלסכומיםזה

כזה.תיקלסייםבכללאפשרשאייודע

וניתןנחשובאנחנואוקי,אמרוהםהזובנקודהואז

מקשהבכוונהואניהזה,התיקאםלהבין,מצליחלארקאני

לאבעצמיאניכיעליך

באהבה.זהאתמקבלאניבסדר,זהא,ל

 ,בורלתוךנפלשהאישמהראיותברורמאודהזההתיקאם

משפטביתשלשופטיםשלושהאיןאחרים,בדבריםשיקר

מסתדרלאעכשיו?לנומסבירשאתהמהאתמביניםלאעליון

בראש.לי

שלספציפיתיקמענייולאאותנוהשאלה.לאזוהכבודכלעם

מהלנותחדדשאער,שיהיה.ככלמכובדאחר,ד 11עוזה,ד 11עו

רוחב.סוגייתישמבחינתנו

איןמוזרמאודלינראהזהפה?העקרוניתהסוגיהמה
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עכשיולנומסבירשאתהמהאתמביניםלאשופטיםשלושה

פה?מפספסיםאנחנומהמאליו'מובןזהשלכאורה

-
 :מרצקיחוה

-
 :נוהאפי

-

 :נוהאפי

שאער:מטאנס

 :נוהאפי

באשאניבטוחהייתיאני .הבנתילאשאנימהבדיוקזהאז

לעליון

 .שלןהספציפיהתיקאותנומענייולאזהאבל

ביתשלמהסוגיהלהתחמקניסוהשופטיםפעם,עודאומראני

רקלאנכוןוזהתביעתו,שהוכחהתובעשמענישמשפט

פהחיתהאם .מגישיםשאנחנוהתביעותלכלנכוןזהלנזיקין,

זה ,הלשכהאתמענייולאזהעדייושתהיהככלנוראיתטעות

חושב.שאנימה

הציבורי?הענייןמהאז

שורותשלושלןאקראאני . 56סעיףהלשכה?אתמענייומה

להיות.יכוללאזהתגידואתה

מרותקונותרביותרקשהבאופןנפגעהתובעכיחולקאין

 ...התפניתנוכחהענייןבנסיבותזאת,עםגלגלים.לכסא

שלבעקרונותשיסודהראויהמשפטיתמדיניותשלמטעמים

משפט.ביתבהליכילרעהשימושמניעתמניעות,השתק,

לסעדראויאינושקריתגרסהמשפטביתבפנימביאתובע

ידלהמשפטביתיכלצפותיכולולא

ונותרקשהבאופןנפגעהתובעכיחולקאיןאומרתהיארגע,

היאהזאתבבור?נפגעשהואחולקאיןגלגלים.לכסאמרותק

במקומותלהיפגעכוליהואבבור.נפגעשהואכתבהלא

חולק.איןנכהשהואזהאחרים.

 .בבורמשמעיתחדזה

כתוב?זהפהיאבבור?נפגעשהואחולקאין
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 . 50בסעיף-

 :נוהאפי

-
 :נוהאפי

שאער:מטאנס

 :נוהאפי

 :וינברגשלומי

 :נוהאפי

 :אברהמוביץרועי

שאער:מטאנס

להבין.מנסהפשוטאני .לימסתדרלאפהמשהוכידקה,

מוחלטת.כעובדהזהאתקבלאפי'

בסופםכיהיכןשהוכחוהיחידותהעובדותככה,כותבתהיא

פרץשלהבנייהבאתרבבורמוטלנמצאהתובעהאירועיםשל

תימוכיןמוצאתואחיוהתובעשלגרסתםזהבענייוהנגב.בוני

עדותמד"א,מעםציבורעובדתעודתחיצוניות.בעדויות

היההבורכיהוכחכןהמשטרה.בתיקוהתמונותצחיב 11רס

להפנותדיזהובהקשרמגודר'לא

מזה?יותרצריךמה

אתלהוכיחנעהתועלהנגבבוניפרץעלאחריותלהוכיחיכד

לבורנפלשהתובעככללבור.לנפילתושהובילוהנסיבות

ואחיוהתובעידיעלשנטעןכפיהרכב,מפגיעתכתוצאה

נבהלכילבורנפלשהתובעככלאולמשטרה,בהודעותיהם

בו,לפגועעלולשהואחששוהתובעבמהירותשנסעמהרכב

הריחילופית,כטענההמתוקןהתביעהבכתבטעןשהואכפי

דרכיםבתאונתברשמדויתכן

משפטית.ותינימדשלענייופהישאפי'

ברורלאקורא,עכשיושאנין,יהדפסקאתנכוןמביןאניאם

כילומאמינהלאאניאומרתוכשהיא .לבורהגיעהואאין

שללגרסהלהאמיןיכולהלאאניאז 'ג ,'ב ,'אב-משקרהוא

כבר.אחרתנראהזהלבורהגיעהואאין

 ?לבורעיהגהואבאיןלדוןךיצריהמרכזהועדמהל

ר.ילהסבליתנו
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 :נוהאפי

שאער:מטאנס

 :נוהאפי

שאער:מטאנס

 :נוהאפי

שאער:מטאנס

 :אברהמוביץרועי

 :נוהאפי

 :וינברגשלומי

מקשה.שאניסליחהאז

 ,לבורהנפילהלפנישקרהמהשלהענייןכלכאןשהיהמה

הזהשהאישהנתבעתכוחבאמפיגםשמוסכםהעובדהעצם

החשוב.הדברזהמשםחולץמשם,נמשההבור,בתוךנמצא

ב.חשופחותלפנישהיהמה

ככלככה,אומרתהיאמטאנס,כותבתהיאמהתראה

ידיעלשנטענו ...לבורעףוהואהרכבידיעלנפגעשהתובע

בשאלהלדוןישאזהרילמשטרה,בעדויותיהםואחיוהתובע

במתכווןבתאונהמדוברשמאאודרכיםבתאונתמדובראם

כמשמעותהדרכיםתאונתמגדרהמוצאת

שלא.וקבעהדנההיא

האחריותשאלתהרידרכיםבתאונתמדוברשאיןככל

כתוצאהלבורהועףהתובעאםבשאלההכרעהמחייבת

שנותקלאחרבריחתובמהלןלבורנפלשמאאומכווןממעשה

התובע,שלהמרובותשגרסאותיואלאהרכב.עםקשרכל

מציאותלקבועמאפשרותאינןביניהןליישבניתןשלא

לבור.לנפילתושהובילוהנסיבותבשאלתעובדתית

 , 2 , 1גרסהלוישאומרתשהיאלהביןמצליחלאאנילי,סלח

הגיע.הואלמהלהביןמצליחיםולא , 4 , 3

היה.מהלןאסביראניבואאז

הערה.להעיררוצהאני

איןלהביןאפשראיאומרתהיאפה?הציבוריתהשאלהמה

ופהופהפהסיפוריםמספרןזמהכלהואכילבורהגיעהוא

הגיעהואאיןהשאלהאחריות?ישבבורשהואבגללופה.

לבור.

מתרעם.הואזהעללא
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 ?לבורונפלברחאם :נוהאפי

 :אברהמוביץרועי

 :נוהאפי

 :אברהמוביץרועי

 :וינברגשלומי

 :מרצקיחוה

 :וינברגשלומי

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

עניינושזהחושבלאבאמתאנימסתורין,אפופותהנסיבות

 .לבורהגיעהואאיןהמרכזיהועדשל

ענייננו?מהאז

תודהלהגידשצריךפרטניתיקזההזה.התיקענייננולאזה

ולהתראות.רבה

עלמדברשהואמשוםלמה.בשורהאגידאניאחרת.חושבאני

פעםכלעקרונישבאופןאומרהואששםסעיףעלסעיף,

עקרוניבאופןאחריםבענייניםשקריתתימצאשטובהשגרסה

משפט.מביתלסעדזכאייהיהאל

 .שמענייוהיחידיהדברזה .לומגיעלא

לאזהפרטניתעםפהמסכיםואניבעייתיתאמירהזו

 .אותנומענייו

המהותיותהסתירותנוכחדברים,שלסיכומםכותבתכשהיא

הגרסאותביןהקוטביוהשוניואחיוהתובעשלבעדותם

בדברעובדתייםממצאיםלבססניתןלאידם'עלשנמסרו

התובע.שללפגיעתושהובילוהנסיבות

גםכמוהדבריםלשורשהיורדותוהסתירותהגרסאותריבוי

לכללמובילואחיו,התובעשלאמינותםמחוסרהתרשמותי

מאזןבסיסעללהוכיחהתובעבידיעלהלאכימסקנה

נפגע.בהןהנסיבותאתההסתברויות

הבורלתוךנפלאדםכשבןכיפרטני,מקרהלאזה

 ?לבורהגעתאיןוימענילאכברבבוראתהאםאומרתאת
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לא.ממש :כהןרועי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :העואודנידאל

 :מרצקיחוה

 :עואודהנידאל

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

הואאםוגםשקרןהואאםוגםמגודרלאהואהבוראם

מניאק

להיותיכולאיןשאלתיאנילבור?ונפלמהםברחהואואם

מסתברהעליון,שלשופטיםלשלושהגםברורכזהלאשזה

כצעקתה.לאשזה

לאוכהכהביןהדין.פסקאתנקראכולנולדבר'לשאערתן

 .היוםמצביעים

מגודרלאשהואבבורונפלברחהואאםשלןבדוגמהדווקא

 .אותנומענייולאזהאבל

 .ההפךבדיוקהז

עקרוניות.סוגיותרקאותנומענייו

ציבורית?עקרוניתשאלההז

א.ל

לבורונופלשבורחמישהוהאם

הואואזומניאקשקרןמישהוהאםזההציבוריתהשאלה

וגםשקרןהואאםגםובעינייצוי.יפלומגיעלאהאםנפגע

זהאתאומרתשאניסליחה .פיצוילומגיעמניאקהואאם

כן.

עליוןמשפטבביתהדיועורכילשכתעמדתלהגישרוצהאת

שתגיד
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 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

שאער:מטאנס

 :נוהאפי

שאער:מטאנס

 :נוהאפי

שאער:מטאנס

הדיך.פסקאתלקרוארוצהאנילא,

אתזהפיצוי?לומגיעלומאמיניםשלאונוכלרמאישקרךגם

הדיך?עורכילשכתעמדתרוצה

מתחייבתאניושוב,הדיך,עורכילשכתכעמדתרוצהאני

משפטיתמדיניותתהיהשלאלעומק,יותרזהאתלקרוא

לאלעולםפציעתולנסיבותבאשרששיקרשתובעשתגיד

יקבל.

תיקשזהחושבלאאנילהציע,ארצהאניואזתדבראתה

אחריהבאה,בישיבהבושנפתחחושבאניטלפונית,להצביע

הזה.החומראתהיטבנקראאנחנושבאמת

מאוד.חשובתיקזה

דברים,שניהבאה.הישיבהעדלמחשבהחומרלכםנותךאני

 41וסעיף 38סעיףאתלחלוטיןמאייוהזההדיךפסק 1א

אחד.דברזההנזיקין.פקודתל

עצמו?בעדמדברהדברלע

בתוךשנמצאאדםאותונניחפשוטה,דוגמהקחו 2- .בוודאי

צמח,בעצםוהואקוודרופלגהוא ,הבורמתוןשנמשההבור,

לאהואהיה,מהלהסביריכוללאהואכלום,זוכרלאהוא

פשוטקוגניטיביתבעיהלושימדבר,לאהואדבר,שוםיודע

צמח.

שקרך.שהואכותבתאיההסיטואציה.לאהז

לעשות,צריךהיהשכאךמהלבור?נפלאיןנלמדאיןסליחה,

כאךלהוכיחכיםיצרויההנתבעיםכוחבאאוטוחיהבחברת

הזו , 41ו- 38שלהתחולהאתמבטלותהזהשבמקרהנסיבות

שה.ענאל
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 :נרהאפי

שאער:מטאנס

 :נרהאפי

שאער:מטאנס

 :נרהאפי

 :ערארדהנידאל

 :נרהאפי

 :נטרביץיצחק

אתזוכרשלאשמישהובסיטואציהלאכשמדוברמטאנס,

אומרתשפהכמואלאבבור,עצמואתמצאאבלהנסיבות

ואתהגרסהנותןואחיךגרסהנותןאתהתראה,השופטת-

מתוקןטענותלכתבהתביעהמכתבשלןהגרסהאתמשנה

מספראתהאיןלןמאמינהלאהיאובעדויות,ובתצהירים

מהלגרסהלהגיעמצליחהלאהיאבץומחמקןלבורשהגעת

כלמשקראתהל,ןמאמינהלאהיאכי ,לבורשהגעתקרה

כזאת?בקביעהבסדרלאמההזמן.

 .בסדרלאמהלןאומראני

אםתשובה,לינותןלאשאתהמהוזהאומר,היההואאם

אתמצאתילבור,הגעתיאיןיודעלאאניאומרהיההוא

פהעצמו.בעדמדברהדבראחר,משהוזהבורבתוךעצמי

לבור.הגיעהואאיןגרסה,ועודגרסהועודגרסהאומרהוא

אנילמה ,משקרמשקרמשקראתה ,אדונילו-אומרתהיא

עכשיו.גרסהלאףלןלהאמיןיודעתלאלן?אאמין

המשפטבביתפוזיטיביתקביעהחיתהלאאבל

מדברהדברלבורהגעתאיןיודעלאאתהכיגרסהלןאיןאם

בהן,משקראתה , 4 , 3 , 2 , 1גרסהלןישאםאבלעצמו.בעד

מחדל?כברירתהכלליחולכןאז

 .לבורנפלשהואבפניהשהוכחאומרתהיאאבל

זההבאה.בישיבהזהעםממשיכיםאנחנולמחשבה.חומר

מוחות.סיעורעכשיולעשותנאלצנוכיטובדיוןהיה

תםששורבמקרהישהאלה.הבעיותאתפותרהעבריהמשפט

/1משלםהשורבעל ,בורלתוךאחרשורשדוחף הבורובעל 4

/3משלם זה.אתפההמציאולאדיונים.שי . 4
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-
 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

-
 :נוהאפי

-

 :אברהמוביץרועי

-
 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :אברהמוביץרועי

אותנומחזירזהמכוונתתאונהזהאםגםאחרון.משפט

פעםמשתנה.לאהתוצאהלכןאזאחת,פעםהנזיקין,לפקודת

שנית

 .שלנולדיוןרלוונטילאזה

העקרוני.הציבוריהענייןעלמדבריםאנחנו

 .הציבוריהענייןעלדיברתיאני

ציבורי?זהלאאודרכיםתאונתזהאםציבורי'מה

הואהציבוריהענייןזה.עלדיברוהזהבהקשררקא,ל

בבתייוםכלתראה,בפניה,הוכחאםאומרתהיא 56כשסעיף

מהעדותחלקעדויות,הפרדתדיבורא,פלגיכןישהמשפט

אומריםהמשפטבתיאזבשקרויסודולמקרהשרלוונטי

 .לושנאמרמהזהאבלרלוונטי'לאזהאבלשיקרהעדבסדר'

להגידדיבורא,פלגיכןזהמשפטביתלעשותצריךשהיהמה

לאזהאבלאותישיקרתאוקי,

לעצמן.הורסאתה

לעליוןבמסרעכשיויוצאתשהלשכהלאזהתסתכל,עכשיו

שאתהמהזההשקרנים,לכלפרסניתןבואותראו,ואומרת-

 .הפרסאתניתןבואולהגי,דמנסה

הבנו.

פה.יהציבורהאינטרסאתלהביןהצלחתיאל

חקרעללעמודיכוללאהמשפטוביתמהימןלאהעדאם

 ?רוצהאתהמהאזהאמת
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איןבוודאי,האירועלגבימהימןלאהואאםשנית,תקשיב-

והואהוכחעצמוהאירועאםאבללפצות.מהעלאיןאירוע,

לואומרואתהאחריםדבריםעלשיקר

 :אברהמוביץרועי

 :נוהאפי

-
 :נוהאפי

מרצון?הסתכנותפהישואזלבורקפץהואאולי

זה?עלדיוןעכשיונקייםאנחנורועי,

אתןלאאניהברוריםהדבריםאתאומרמשפטביתואם

 .אחריםבדבריםאותישיקרשהואבגללפיצוי

החלטה.נקבלהבאהבישיבהאנחנו

החלטה

 .הבאהבישיבהבנושאלדוןלהמשיךהוחלט

כשליםבימ"ש-כידידלהצטרפותדחופהבקשה-חיפהמחזושללאומיביטוחו.יו"רפניית

בחיפהשע"רמרכזבפיילוט

 :נוהאפי

 :בקרערו

 :נוהאפי

 :בקרערו

מחוזשללאומיביטוחועדתר 11יופניית . 26לנושאעוברים

שלן.הדיבורוזכותכאןאיתנוחיפהממחוזבקרחיפה.ערן

היוםשאנחנושלנו,לתוצאההולןשאניזהשקורהמה

עםהדיועורכילשכתשלהקמפייניםעםפרסומיבמאבק

נקודתאיזושהיישמקוםבאיזשהווזהוכולי'לאומיביטוח

ביתכידידיאליולהצטרףרוציםשאנחנוהזהלנושאהשקה

המשפט.

בדיוק?זהתיקאיזה

לעבודההאזוריהדיובביתאגי,דאנישמתנהל,תיקזה

זהשקוראמהקוגן.אלכסהנשיאהשופטכבודבפניבחיפה

פגיעהשלהליןעלערעורהגישמחיפה,ך 11עוטנוס,ך 11שעו

זהלפניאבלזה. .להדיוביתשלהסמכותזהלפי'בעבודה
 l!> ?'י;;,ו
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הדיןעורכילשכתאנחנוזוכריםאתםשאםזהשקורהמה

אתלהוציאצריכיםשאנחנורבותשניםבמשךבדעהאחזה

כתלימתוןלאומילביטוחהמוסדשלהרפואיותהועדות

ועדות.המוןהמוןהיוהחוצה.המוסד

התיק?מהעל :נוהאפי

בקר:ערן

 :נוהאפי

בקר:ערן

 :נוהאפי

שאער:מטאנס

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

בקר:ערן

 :נוהאפי

בקר:ערן

פיילוטלקייםשהולכיםהחלטההוציאשנתייםלפניכץהשר

המוסד.מכתליהרפואיותהועדותאתולהוציא

העררים.ועדות

וחברתמכרזהוציאואותן.הוציאובלבדהערריםועדות

יצרוהזה.הערריםמרכזאתלהפעילבמכרזזכתהמנפאואר

הזההמרכזרפואי.ערריםשירותר- 11שעמרכזבחיפה,מרכז

 . 2016באפריללעבודהתחיל

אתמגישאתההמל"ל,מתוןיצאזהשבעצםהואוהיתרון

שלאנייטרלייםרופאיםוזההלקוחותעםובאלשםהערעור

מחליטהמל"ל

רופאים.אותםזה

 .רופאיםאותםזההבעיה,זו

העתירה?מהעלאז

אבלמאו,דגדולהזה,במרכזגדוליתרוןשישזהשקורהמה

מאותובוהו.תוהוגדולים,מאודמאודקליטהחבליישכרגע

הוגשו.בקשותצווים,

עררים?נועדתצוויםאיזה

עורכיאנחנולועזות.נפגעיםמזמןלאלדוגמהר 11שעמרכז
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רפואיות.נועדותהערבעדמהבוקרממתיניםהדיך

 :נוהאפי

בקר:ערן

שאער:מטאנס

 :נוהאפי

בקר:ערן

 :נוהאפי

בקר:ערן

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :חלאילהואאל

 :נוהאפי

למשל?אביבבתלקורהמה

בחיפה.רקזהעדיין.הזההפיילוטאתאיך

ד. 11לעולאללקוח,טלפוןאו SMSב-מזמיןמזמין,ואם

מנהלה?ענייניזהכרגעשמפריעמהאומרתאתז

תקנות.שלהפרותוגםמנהלכרגעבדיוק'

העתירה?מהעלאז

ישאומרהואהבא,הדבראתקבעספציפיבתיקקוגךהשופט

בתיקרקלאלביטויהבאהדעתעלמתקבלשלאמצבפה

 ,הדיןבביתכאןהמתנהליםתיקיםבמספראלאזהפרטני

עלשליטהלושאיןטועןלאומילביטוחהמוסדכשבכולם

בענייניעינינונגדעומדיםמאידךאך ,ר 11שעבמרכזהנעשה

אונים.חסריתובעיםמבוטחיםהדיובית

הוא , 11 : 00בשעה 3.5ב-בפניולדיוןקבעהואעשה?הואמה

בירושליםמהמטהלאומילביטוחהמוסדנציגיכלאתימןז

אתמסכללאומיביטוחבאמתאםבירורלעשותהולכים

 .ר 11שעשלהעבודה

 .נכון

מצטרפים.לאאתםלמהלואמרהשופט

תהא .הזבלפתוחצריכיםהיינולהצטרף.אותנוומזמינים

הדיועורכישלעמדתםאתולהשמיעלשםלבוארוצהבעצם

ובהתנהלותר 11שעשלבהתנהלותלתקןצריךמההלשכה,ושל

 ?לאומיביטוחשל
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לדוגמה.בקר:ערן

 :נוהאפי

בקר:ערן

 :נוהאפי

שאער:מטאנס

 :מרצקיחוה

שאער:מטאנס

 :נוהאפי

שאער:מטאנס

 :נוהאפי

בקר:ערן

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

לעשותיהיהצריךלשם.לבואשצריךאותישכנעתעכשיו

הזה.הדברעלטלפוניתהצבעה

 . 3.4ב-זהזמן,אין

הזה.לדברלהצטרףממליץהנזיקיןפורום

גדולנזקגורםזהחברים,זמן.הרבהואיןשכןחושבאני

 .הדיולעורכי

 .ולציבור

האחרוןברגעהועדהנדחית .שלוהועדהעללפנייודעוחלקה

יודע.לאאני

מציע?אתהמהאז

גםלעזורמוכןאישיתואניובגדול.שנצטרףמציעאני

להגיעערןעםיחדלהתנדבמוכןאתהיח,דלדיוןהגיעל

ייצוג?לקחתנצטרךשלאעצמה,בהלישי

שחשוב,מהזה.אתכתבתיתמורה,ללאלייצגהתנדבתיאני

דברזהחברים'

יצביע.עכשיושפהמי

כמהאצלטלפונימשאלעושהאתאירית,בעד.הצביעשפהמי

זה.אתותשלימינוספים

הארציהנזיקיןפורוםשיו"רזאתבכלמציעהכןאניאבל

 91ךתמו 83עמוד



84 

 14.3.2017מיוםמרכזיועד

 .שםיהיה

בקר:ערן

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

בקר:ערן

 :מרצקיחוה

בקר:ערן

 :נוהאפי

בקר:ערן

 :נוהאפי

לנזיקיך.קשורלאזהאבל

הואטלפונית,הצבעהאיתרעשיקינן,אוריעםדבריאירית

אודי.וגםקוורום,לןוישבקוורוםפההיה

להיות.צריךזההכבודכלועםשםיהיהמטאנסוששאער

מהזמן,הרבהבזההשקעתיהעמדה,אתבמסמןכתבתיאני

מבקשאניהדיך.בביתלהגידהולכתשהלשכההעמדה

פסקה.בדיוקזהכרגע.העמדהאתשתקראו

זה.עללעבורצריכיםואנחנוערך,פסקה,בדיוקלאזהאבל

מהזהשם'כתובשיהיהרוצהשאתהמהאתעובדלאזהאבל

שם.כתובשיהיהרוציםשאנחנו

מהשמצביע.מיזההעמדה,אתתקראועמדה,מציעאניאבל

בסדר?לאר 11שעשמרכזשםנגיד

היאהדבריםפניעלטובה,היאאותה.ראינושלןהעמדה

הסתייגויותלכםישעליה?לעבוררוציםאתםהגיונית.

ממנה?

ואומרתשבאההדיך,עורכילשכתשלמסורתיתעמדהיש

אבלהמוסד.מכתליהועדותהוצאתבעדהדיךעורכישלשכת

זהשקורהומהבעייתייםמאודמאודקליטהחבליישכרגע

המוס,דנגדלקמפייןזהאתמקשרכאךאניהמוס,דשלדעתנו

ומדירבאלכאורההמוסד

העמדהלהלךעמודים, 3כתבהואלכם.אקצראניחברים,

ביתכידידבעתבכובסוגיהלהביעהלשכהשעלהמוצעת

מהמוסדהרפואיותהועדותבהוצאתתומכתהלשכהמשפט-

הציבורבאמוןוראויחשובצעדבכןרואהלאומי'טוחלבי
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שליטתואתמאיינתמהמל"להועדותהוצאתזה.במוסד

בכללהרפואיותהועדותשלעבודתןוסדריהרכביבקביעת

רופאיביןהזועקהענייניםניגודאתמשמעותיתומפחיתה

סבורהזאת,עם .בפרטהמוסדלביןהרפואיותהועדות

לעשותאחריותמוטלתלאומילביטוחהמוסדעלכיהלשכה

זכויותעלולשמירההקליטהחבלילמזעורשבידהכל

הפיילוטמבוצעבההבינייםבתקופתלפחותהמבוטחים'

הרפואיות.הועדותשלהעצמאיתפקודןלבחינתהניסיוני

לעמודהפיילוטלמפעיללאפשרלאומילביטוחהמוסדעל

בירוקרטיים,חסמיםהפחתתדרךעלהיתרביןבמטלותיו,

במאגריםשיתוףתיקים'בהעברתעיכוביםמניעת

אדםכוחשלנוספיםמקצועייםתקניםהקצאתהממוחשבים'

שהועברההאדירההתיקיםמסתעםההתמודדותלצורן

עללהתגבריהיהניתןכןרק .הפיילוטבמסגרתטיפולל

למנועובכןלתיקונםלפעוללעיל,שנמנווהליקוייםהתקלות

בזכויות.פגיעה

מקובל.מקובל?זהכל

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

בקר:ערן

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

בקר:ערן

 :מרצקיחוה

עודלתתשצריךחושבתכןאניולכןסעיף,פהחסראבל ,כן

מחשבה.

להוסיף?רוצההייתמה

ישירה.מפנייהלהימנעהלאומיהביטוחשעל

פונה.לאהלאומיהביטוחקשור'לאזה

 .ישירהמפנייהאמר'אנסמטששאערמה

לעניין.לאזהשלנו'הלקוחותאתקוףלע

 .ר 11שעפונההמוסדלאפה,טועהאת

להימנע.ר 11שעעלזה,אתדילהגצריך
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 :נטוביץיצחק

 :מרצקיחוה

 :נטוביץיצחק

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

בקר:ערן

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

שאער:מטאנס

 :נוהאפי

שאער:מטאנס

בקר:ערן

 :נוהאפי

הועדה?שלהרופאיםאתבוחרמי

בסדר.לאגםזהלאומי.לביטוחהמוסד

הזאת.בהזדמנותכברתכתבואזלדבר?לאזהעללמה

זה.אתגםתוסיפואז

ישירותתפנהלאר 11ששעלהגידצריךכלקודםאבל

מיוצגים.למבוטחים

האלה.ההפרותכלאתומוניםבאיםאנחנו

להיות.חייבזהאבל

שלנו.ללקוחותלאאלינו,שיפנוכוח,ייפוילנויש

העיקר.זה

יו"ראתהלשם.תבואאתהשגםמבקשיםאנחנומטאנס,

שלן.התחוםזהנזיקין,הארציהפורום

 .שםאשבבכבודאני

ועדתישחבר'ה.פה,לדלגאפשראיאבלשיבואבעיהליאין

 .לאומיביטוח

מיביחד.איתןבאהואחיזוק,מקבלאתהמדלגים.אל

הועדהמרכזי.הועדזההלשכהעמדתאתהיוםשקובע

זהאומרעודשלכם,ההמלצהאתשמקבלרקלאהמרכזי

אומרועודאליו,נצטרףשאנחנושמצדיקוענייו ,חשובענייו

שלנו.הפורוםיו"ראתגםתוספת,לחיזוקשולחאני
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 :מרצקיחוה

בקר:ערן

 :נוהאפי

בקר:ערן

 :נוהאפי

מייצגאתהלאומי,ביטוחועדתאתהרימייצגלאגםאתה

הדין.עורכילשכתאת

המרכזי.הועדאתמייצגאני

הדין.עורכילשכתכנציגמגיעאתה

ברור.

התוספות.פלוסהעמדהאתאחדפהמאשריםאנחנוחברים'

לענייובישיבהכאןשנכחלמיהשלמהעושהאיריתמחר 2-

-3.4ב-הישיבהזה.אתלדחותאפשרשאימשוםחריגזההזה.

תודה.חברים,מכן.לאחרמתכנסיםואנחנו

הצבעה

אחדפה

ההחלט

הצבעה .שיבהבישעלוהתוספותבצירוףשהוצגההעמדהאתלאשרהוחלטדאחפה

 .הדיוןאתלדחותניתןולאמאחר ,זהובענייתושלםטלפונית

נעולה******הישיבה

 91ךתמו 87עמוד



88 

 14.3.2017מיוםמרכזיועד

החלטותסיכום

 14.3.2017ביוםשהתקיימהמישיבה

יפו-אביבבתלהפרקליטבבית

במשפטים B.A .תוארלמסלולאישורבענייוגבוההלהשכלההמוצעהפניית

החלטה

גיינצעםיחדעמדהנייריגבשווקסלרוגלעדאלפרסיאוריכיהוחלטאחדפה

 .גבוההלהשכלהלמועצהויועברהמרכזיהועדידיעליאושרהניירלמנהל,המכללה

לאומיבנקייצוגהפסקתגאנם-אמירוע"דפניית

החלטה

עם .לאומיבנקלתגובתתועברהיאמסודרתפנייהשתתקבללאחרכיהוחלטאחדפה

לשכתעמדתתתגבשבעקבותיוהמרכזיבועזנוסףדיוןיתקייםהבנקתגובתקבלת

 .הדיןעורכי

המרכזיבעוזנוסףלדיוןבקשהמרפנייתו

החלטה

 .הלשכהלבחינותולגשתהתמחותואתלהמשיךיוכלהמבקשכיהוחלטאחדפה

המוקדםלכל ,הלשכהבחינותאתבצלחהשיעבורלאחררישיוןלקבליוכלהמבקש

 . 2020ביוני

החלטה

 'לגבהסמכהמבחינתפטורלאשרהוחלטאחדפה

מאמניםו

החלטה

 .שהופצהכפיהמאמניםרשימתאתלאשרהוחלטאחדפה

השחרוריםבוודעותדיןלעורכיהולמיםתנאיםחוסר

החלטה
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עתירה.תוגשלתגובהיזכהולאובמידהמיצוימכתבלהוציאהוחלטאחדפה

התמחותדעותהמלצתו

21מסהתמחותועדתפרוטוקלו  13.2.17מיום 1

בצועהלאכיבדעהאחדפהוהודעהביותרחמורבמקרהמדובר :התמחותועדתהמלצת-

כלההתמחות.מתקופתחלקלעלחזורלבקשהלהיעתרמקוםאיןאלהבנסיבותהתמחות.

המאמןנפסלת).הבחינה(ומשכךמאושרתאינההמבקשתביצעהשלכאורהההתמחותתקפות

לו).שניתןמתמחהלאמןההיתראתלבטל(ישעודיאמןשלאהודיע

החלטה

היתראתלבטלוכן ,הבחינהאתולבטלבהתמחותלהכירשלאהוחלטחבריםשלברוב

 .המאמןהאימון

בכי'ל1נוספתעובודההתמחותלאישורבקשה

מדיניותלאורהנוספת.העבודהלמקוםמשפטישירותנותןהמאמן :התמחותעודתהמלצת

ביןזהמסוגזיקהשלקיומהמאשרתאינהלהשכה-הבקשהאתלאשרניתןלאהלשכה

הנוספת.העבודהלמקוםההתמחות

החלטה

 .ההתמחותועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

נוספתעובודההתמחותלאישור-בקשה

מדיניותלאורהנוספת.העבודהלמקוםמשפטישירותנותןהמאמן :התמחותעודתהמלצת

ביןזהמסוגזיקהשלקיומהאתמאשרתאינההלשכה-הבקשהאתלאשרניתןלאהלשכה

 .הנוספתהעבודהלמקוםההתמחות

החלטה

 .ההתמחותועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

פיקוחממצאיבעקבותזימון-

שמעההועדהצעמו.בעדהמדברחמורפיקוחח 11דוהוגשהמבקשנגדהתמחות:ועדתהמלצת

ח 11מדוהעתקלונמסרהראשונההישיבהלאחרכאשרישיבות,בשתיוהמאמןהמבקשאת
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הפיקוח.

כךלה-שמסרובדבריםמהותיותסתירותוהתגלובנפרד~המבקשואתהמאמןאתשמעההועדה

לאועדכיטעןהמאמן 1ובמזומולושולםכבר 2017ינוארחודששכרכימסרשהמבקששבועד

כספית.בעיהבשלהמשכורתאתשילם

לקוחאצלהבוקרבשעתוהיההואהועדהבפניהשניהההופעהביוםכיטעןהמבקשבנוסף/

כלהיההמבקשיוםבאותוכיאמרהמאמןזאתלועמתמזונתו.תיקעלאתווישבלמשרדמחץו

למשרד.מחץואותושלחלאהאווכיבמשרדהיום

לווהציעההתמחותבשעותהמפקחעםנפגששהמבקשהעובדהבצירוףאלהסתירותשתי

הודעההפיקוח/שלהממצאיםשארובצירוףביותר/חמורמקרהלעמעידיםמסירות/שירותי

הנוספתבעבדותולעסקווממשיךלכלליםבהתאםהתמחותעושהאינוהמתמחהכיהשתכנעה

ההתמחותתקופתכללפיכך~הלשכה.ידיעלנדחתהנוספתלעבודהלהיתרשבקשתוזאתחרף

מאמןשלפיקוחותחתכדיןמלאההתמחותשנתלעשותלעיומאושרת.אינהלכאורהשביצע

נוספת.עבודהללא 1אחר

האתיקה.לעוזתלהעבירישהמאמןנושאאת

החלטה

 .ההתמחותועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

התמחותלתחילתבקשה-

ועריכתלארגוןסיועשלבעבירה 13.3.12ביוםהורשעההמבקשת :התמחותועדתהמלצת

כספי.וקנסתנאיעלמאסרלעיהוהוטל 1אסורברכושעפלוהלביצועסיעווכןוהימוריםהגרלות

 . 2009לשנתמתייחסותהאישוםתקופתנשואהעובדות

העבירהביצעומעתהמבקשתשלהאישיותהנסיבותאתבהרחבהפירטודינהועורךהמבקש

שיקלוימתוךמשקלהשיקוםלוערךחשובותאמנםהמבקשתשלהאישיותהנסיבותהיום.ועד

ראויההמבקשתהאםהינהעהיקריתהשאלהכאשרמשניבמרכיבמדוברואולםהלשכה/

דין.ערוכתלהיתו

פגםנפללאכאילוכוחהובאהמבקשתטענתאתודוחהחמורבמקרההמדוברכיבדעההועודה

כימשמעתוי~לאהיהבהימוריםהמבקשתשלשחלקהיתכןאמנםבהתנהגותה.מוסרי

דרךהימוריםרעיכתבגיןלדיואנשיםהועמדובוהראשוניםמהמקריםהיתההרשעתה

כאמורחמורבמקרהמדוברדעייוואלום/יחסית~מקלהיהשהוטלהוענשוכיהאינטרנט/

עיכוב.שמצדיק
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ובסופונחלקובערדההדעות . 13.3.19ביוםמתיישנתוהיא 13.3.12ב-היתהכאמורההרשעה

ברעדה).תיקושתיתההעובדה(לארוההמלצותמשתיאחתלאמץהמרכזילערדמוצעדברשל

ההתיישנות.מועדעד:עיכובהראשונהההצעה

תעוכבהמבקשתואולם , 11.12.16קרי,הבקשה-מתאריךההתמחותאישורהשנית:ההצעה

ההתמחות.בבחינותבהצלחהשתעמודלאחרהסמכהמועדישנילמשך

החלטה

ההתמחות.ברעדתנוסףלדיוןהנושאאתלהחזירהוחלטאחדפה

הצטרפות-עו"ד--בקשתפנייתו

החלטה

 .הבאהבישיבהבנושאלדוןלהמשיךהוחלט

כשליםבימ"ש-כידידלהצטרפותדחופהבקשה-חיפהמחזושללאומיביטוחו.יו''רפניית

בחיפהשע"רמרכזבפיילוט

החלטה

הצבעהבישיבה.שעלוהתוספותבצירוףשהוצגההעמדהאתלאשרהוחלטאחדפה

הדיון.אתלדחותניתןולאמאחרזה,בענייןתושלםטלפונית

בע"מהקלטהשירותיאביע"יותומללהוקלט

 03-6127715 1טלג, 11ר 35בוטינסקי 1זרח'

Avni. reco rdings@gmail.com 
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