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 19.1.2016מיוםמרכזיועד

פרוטוקול

19.1ביוםשהתקיימהשיבהמי .2016 

התשע"ובשבטט'

יפו-באביבתלהפרקליטבבית

הלשכה.ראש-נוחאפריםהשתתפו:

 :המרכזיהועדחברי

 :נעדרו

 :נוןגמנ

 :מוזמנים

יצחקכהך,רועיטייב,משהאברהמוביץ,רועיקינן,אורי

יונס,שלומיאבומוחמדמוצקי,קלמפררחוהנטוביץ,

שפירא.ליאורמטאנס,שאערוינברג,

נעמי ,ברוזהיורםעם,בראהודנעאמנה,מוחמד ,חכםוסףי

 .תמירדורוןיני'ע

גלעדבוסקילה,דניתפדלוך-פל,דריתיאאלפרסי,וריא

בלום.דנה ,סלרקו

פרישמך,אודי

 :היוםסדרעל

 :ההתמחותועדתהמלצות . 1

מאמנים •

נוספתעבודה •

 . 23.12.201Sמיום Sהתמחותועדתפרוטוקול •

6.1מיום 6התמחותועדתפרוטוקול • .2016 . 

(מצ"ב)לאישורבוחניםרשימת •

 .בלשכהכחברולהתקבלההתמחותבבחינותבחןילהבקשה __מר •

וקסלר)גלעדעו"דחוו"ד-ב"(מצ

ון).יד(המשךבלשכהמשרהנושאישיפויבענייושפיראליאורד"עופניית . 2
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אתמכריחאשרהחוקכנגדאזורםחגיעו"דעתירה-נטוביץ-יצחקעו"דפניית . 3

 .)ב"צמ( 5,000תמורתהדירותרוכשישלעוה"דלהיותעוה"ד

דיון).(המשךנוטריוניםלרישויבוועדההדיועורכילשכתנציגמינוי . 4

להשתלמות.למכוןדירקטוריוןמינוי . 5

אופקים.מביתהגזברותהעברת . 6

 •-2000התש"סהמומלץ),המינימלי(התעריףהדיועורכילשכתכללי . 7

 .)ב"צמ(רשמייםמבקריםמינוי . 8

הדין.עורכילציבורקולקטיביבריאותביטוחהצעת . 9

חדש.נציבומינויהציבורתלונותנציבתכהונתסיום . 10

הארצית.האתיקהלועזתחברמינוי . 11

הלשכה.ממחוזותשנתייםכספיםדוחותקבלת . 12

הממשלתיותהחברותכללילפיהמייעצתבוועדההדיועורכילשכתנציגימינוי . 13

 .)ב"צמ(-1992התשנ"בושכרם)משפטייםיועצים(מינוי

סד"א-עדכון.בתקנותהרפורמה . 14

(עדכון).הדיועורכילשכתבחוקהרפורמה . 15

הדדית.עזרהקרןכצוותהכספיםועדתויו"רהלשכהמנכ"להסמכת . 16

המשפט"ביתכ"ידידלהליךהלשכההצטרפותעו"דפניית . 17

דיון).(המשך

המשפט"-ביתכ"ידידלהליךהלשכההצטרפות-עו"דפניית . 18

 .)ב"צמ(ב'ישראלמדינת

 .)ב"צמ(ישראלמשטרתידיעלפגיעהחן-שמשוןעו"דפניית . 19

אוהמשפט"ביתכ"ידילהליךהלשכההצטרפות-חרל"פעמיקםעו"דפניית . 20

 .)ב"צמ(מויאלשלהבתב'יחיאליעו"דהמ.פ.פורמלית-כנתבעת

לוישבתאילביתתרומההמשפטים-משרדב'שטיינר-ברגמןעו"דפניית . 21

 .)ב"צמ(

המשפט"ביתכ"ידידלהליךהלשכההצטרפותעו"דפניית . 22

 .)ב"צמ(

קרןלעמיתי 2016התקציבבשנתתקציביסעיףהכללתגרינברג-זהרעו"דפניית . 23

 .)ב"צמ(הגמלאות

 .)ב"צמ(בורריםמינוי . 24

מצ"ב:הדיועריכתבתחוםחוזריםותושביםעוליםברישויהקלות . 25
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 ; 1.7.2015מיוםאלקיןזאבחה"כהקליטה,שרפנייתא.

 • 1.7.15מיוםהקליטהשרשללפנייתוהלשכהמנכ"לשלתשובתוב.

••• 
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להשתלמותלמכוןדירקטוריוןמינויו

 :הנואפי

 :פרסיאלאורי

 :הנואפי

 :פרסיאלאורי

 :הנואפי

 :כהורועי

 :הנואפי

 :פרסיאלאורי

 .המרכזיהועדישיבתאתפותחיםאנחנוטובים'צהרים

באחתהחלטנואנחנולהזכירכם' . 5מספרבנושאנתחיל

המכוןשלהפעילותאתלהפסיקהקודמותמהישיבות

להפוךמעשי'למשפטהמדרשהלתוךאותולמזגלהשתלמות,

אתםהמדרשה,לגביקורה.אכןוזהארצית,למדרשהאותה

השתלמויותהוציאההיאהפרסומים,אתראיתםהסתםמן

המחוזות.בכלארציתבפריסה

בכללטפלהמנכ"ל,אורי,אתישיבהבאותההסמכנואנחנו

המכוןשלבסגירתושכרוכיםהמנהלייםההליכים

לצורןדירקטוריוןלמנותשצריךאוריליאומרלהשתלמות.

והפסקתהמכוןשלבסגירתושקשורההפרוצדורהכל

דירקטוריון.שוםכהעדמינינולאשאנחנומשוםפעילותו,

עורכילשכתשלבתחברתהיאעדיין.דברלכלחברההיא

דירקטוריוןידיעלמנוהלתהיותלצריכהוהחברההדיו

פורמלית.מבחינההסגירההליןבכלשיטפל

עלהגבלהאיזהישדירקטוריון.למנותצריכיםאנחנואז

החברים?מספר

 .מינימום

המינימום?מה

.7 

שלבסגירהשכרוכותהפעולותכללצורןחברים 7נמנהאז

העובדהלאורשנגרמותההוצאותכלעלוחבלהפעילות

קיימת.עדייוהזושהחברה

לפרוצדורות.כן,אבלההוצאות,כלאתהקטנו
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 :הנואפי

 :כהורועי

 :הנואפי

 :כהורועי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :פרסיאלאורי

 :וקסלרגלעד

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :פרסיאלאורי

 :הנואפי

חברים. 7נמנהבואואז

מאתנו.ביקשושם,מופיעאנירשימה.יש

ברשימה?מיבבקשה,

היהעודמיאני,ויצמן,יוסיהקודמת.בפעםזהאתפרסמו

עכשיו.תגידבואמשנה?זהמהשם?

 .המרכזיהועדלחברישהוגשההרשימהלפי

שואל.אניזהבגללהרשימה,אתזוכרלאאני

שהועברה.כפיהרשימהעלנצביעבואו

יעשה?הזהשהדירקטוריוןאורי,צרי,ךאתהמה

הסגירה.עלהפורמליותההחלטותאתיקבל

מנהליות.החלטותבעיקר

כללית?אסיפהלאזהפירוקשלהחלטותרגע,

הפעולות.אתלבצעכדירקטוריוןאותםמסמיכיםאנחנו

גםצריךשהואאמראוריאבלאוריאתהסמכנואנחנו

דירקטוריון.

מיכלמ"מ,כהן-קובייו"ר,ויצמן-יוסיזהרשימה,פהלייש

זהגורן.ואילנהכהןרועיב,כבוולידאבלה,אורןסגן,פלדמן-

חברים. 4ה-

קצרה.כהונהתהיהזו
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כולם.בעד :מרצקיחוה

זה.אתלאשראפשרזה?אתלאשראפשר :נוהאפי

הצבעה

אחדפה

החלטה

קובייו"ר,ויצמן-יוסילהלן:להשתלמותלמכוןדירקטוריוןמינויעלהוחלטאחדפה

 .גורןואילנהכהןרועינבוב,ולידאבלה,אורןסגן,פלדמן-מיכלמ"מ,כהן-

אופקיםמביתהגזברותהעברת

 :נוהאפי

מטאנס:שאער

 :מרצקיחוה

מטאנס:שאער

מביתהגזברותהעברת , 6מספרלנושאעובריםאנחנו

בבקשה.סקירהתתךאורי,בוא,אזאופקים.

 .עשוינושאזה

כבר.משםאותםהוציאוהם

זה.עלדיברנוכבר

לישיבה)הצטרףשפיראיאורל(

 :נוהאפי

 :פרסיאלאורי

כברבסדר.זהאופקיםביתאתמפניםשאנחנוזהנכון.

עלהכלכליתהתכניתאתלנותךאוריכעתאבל .כןעלהוחלט

המשרדים.שלהמעבר

יודעים'שאתםכמובגין,במנחםישבהגזברותמערןככלל

במבנהמהותיישינושםםיעושאנחנועובדים. 11כ-מנה

לשתיים.הזאתהמחלקהאתמפרקיםבעצםאנחנוהמחלקה.

ומחלקהבלבדוחשבותחשבונותהנהלתמחלקתתהיה

תוכניתעפ"יהכלבסךחבר.דמיגבייתשלבנושאשתתעסק

זההתחתונה.בשורהםיעובד 6ל-נרדאנחנוההתייעלות

 88ךתמו 6ודעמ
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דברזההתפעולית.ברמה 60%מ-למעלהשלבהוצאותקיצוץ

אח.ד

לדמישקשורהתפעוליהצדהשטח,מבחינתגםנוסף,דבר

למשרדיםיעברוהחשבונותוהנהלתפהלבנייןיעבורחבר

 .הענייןלצורןששכרנו ' 3שפריבדניאלאלינוהסמוךבבניין

שטחיםעלגדולההוצאהשלמשמעותיבחסכוןפהמדובר

נחסוךואנחנושקליםלמיליוןקרובאופקיםבביתששילמנו

שקלאלף 800ל-קרובוהמעברההתייעלותבמסגרת

האלה.בהוצאות

 :מרצקיחוה

 :פרסיאלאורי

 :מרצקיחוה

 :פרסיאלאורי

 :מרצקיחוה

 :פרסיאלאורי

 :הנואפי

 :פרסיאלאורי

 :כהורועי

 • 116נובמברסוףעדהרימחויביםאנחנושםשאלה.לייש

נכון.

החודשית?ההשקעהמתוןמכסיםאנחנובינתייםכמה

נשכיראנחנואלאההוצאהאתיגדיללאהמעברהתכנוןפיעל

מהחדריםבחלקפעלנוכבראופקים.בביתשםהחדריםאת

 .שוכריםומצאנולהשכרה

משכירים?בינתייםאנחנוכמהשואלת,אנילכן

השכרנו.הפנוייםהיוםעדשהיוהשטחיםכלאתלמעשה

השכרנו?הפנוייםהשטחיםכלאת

השכרנופונושכברבונוופרולהשתלמותהמכוןשטחיאתכן.

ההוצאהאתלפחותשמכסיםואחריםכאלהבתעריפים

כאןשנשכורלמשרדיםמשםיעברווכשהגזברותהקיימת.

בינתייםנשכיר.האלההשטחיםאתגםאנחנו 3פרישבדניאל

להשכיר.מצליחיםאנחנוביקוש,יש

שהיהבדוארבשליחויות,גםאדירהואהחיסכוןחברים

אדיר.החיסכוןהכבישאתלחצותזהשפהזהעצםהולן.
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 :מרצקיחוה

 :אלפרסיאורי

 :נוהאפי

 :כהןרועי

 :נוהאפי

שקל.במיליוןמחויבהשנהסוףעדעדייואתהאבלבסדר'

החדרים.אתמשכיריםאנחנושציינתיכפיאבלנכון,

והפיקוחהנגישותשלברמהגםזהפההחיסכוןלמעשה

כשאתההיוםתבינו' .הלשכהמנגנוןמולהשוטפתוהעבודה

עללפקחאפילוביקור,לעשותבגזברות,קורהמהלדעתרוצה

גםמקשה.הגיאוגרפיהמרחקשם,קורהמהשלהםיוםהיום

מצטברותבחזרהולכאןמשםונסיעותשליחויותעלההוצאות

חוצהאתהפהזאתלעומתשנה.מדימשמעותייםלסכומים

רואהואתהאלינוהסמוךלבנייןבמדרגותעולההכבישאת

ביןיותרונגישהקלההשוטפתוהעבודהקורהמהבדיוק

עבורנו,איתרשרועימשרדזהאגב,והגזברות.הלשכהמנגנון

מכיווןאבללה"ב,משרדיאתלשםלהעבירמו"מניהלהוא

לנוהציעהואאזשלהםהקייםמהחוזההשתחררולאשהם

 .אטרקטיבייםמאודתנאיםלנוהשיגובדרןהמקוםאת

פה,יהיושהםעדיףהיהזהכיללשכהזהאתנתתיובסוף

 .אדירחסכוןכאןיהיה

מבקשואניהמעברעלמעדכניםאנחנוברשותכםאזטוב,

אחד.פהאושר .אותושנאשר

הצבעה

אחדפה

החלטה

 • 3פרישלדניאלאופקיםמביתהגזברותהעברתאתלאשרהוחלטאחדפה

עלברנוידכןלפניאנחנואזקודם,פהתיהילאאתהיאור,ל :נוהאפי

 .שלורהיהסגלצורןלהשתלמותהמכוןדירקטוריוןמינוי

צריךאבל ,להשתלמותהמכוןאתלסגורהריהחלטנואנחנו

 .הסגירהלצורןיותלפורמהחלטותקבלישוןירקטוריד

 88ךתמו 8דועמ
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רוציםאנחנוהמינימום,שזהחברים, 7שלרשימההעברנו

הסתייגויותישהאםהזו.הרשימהשלהאישוראתלבקש

מהרשימה?

 :ראשפיליאור

 :הנואפי

 :ראשפיליאור

 :הנואפי

 :אלפרסיאורי

 :הנואפי

 :ראשפיליאור

 :הנואפי

 :כהורועי

 :פרסיאלאורי

 :הנואפי

 :פרסיאלאורי

 :ראשפיליאור

הרשימה?איפה

פעם.עודהשמותאתתקריארועי

הכללית.כאסיפההמרכזיהועדאתלמנותשרצינוחשבתי

לכלאוריאתהסמכנואנחנולהתכנס.אמורדירקטוריון

החלטותלקבלוצריךחברהזואבלאותו,לסגורכדיהפעולות

עללולחתוםצריךמישהוהחברה.אתלסגורדירקטוריוןשל

כמנכ"ל.חותםלאהואזה.

הלאה.וכןכספייםדוחות

 .הדבריםוכלכספייםדוחות

הלשכה.מנכ"לאתממניםהיינוכללבדרן

דירקטוריון?צריךאתהלמהלן?אמרמי

חברה.לסגורכדידירקטוריון

 .המשפטיהיועץ

מהנודירקטוריון.שצריךאמרהמשפטישהייעוץאומרהוא

דירקטוריון.שיהיהאזמשנה,זה

יהיושהדבריםרקזהמזיק,לאזהטכניים.ענייניםרקזה

טוב.יותר

ואנחנוהכלליתהאסיפהשלאישורזהשצריךבטחאבל

 88מתוך 9עמוד
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 :נוהאפי

 :ראשפיליאור

 :אלפרסיאורי

 :נוהאפי

 :פרסיאלאורי

 :ראשפיליאור

 :נוהאפי

הסגירה.אתכבראישרנואנחנו

הלשכה.מנכ"לאתלמנותצריכיםאנחנואבלרגע,

הראשונה.בישיבהמונהכברזהכבר'מיניתםזה

השמות?מה

סגן,פלדמך-מיכלמ"מ,כהך-קוביד 11עןיו"ר,ויצמך-יוסי

גורך.ואילנהכהךרועיב,כבוולידאבלה,:אורךחברים

טוב.

אחד.פהאישרנואחד?פהאישרנואזאוקי,

<מינויהממשלתיותהחברותכללילפיהמייעצתבוועדההדיועורכילשכתנציגימינוי

-1992ב 11התשנושכרם)משפטייםיועצים

 :נוהאפי

 :כהורועי

 :ראשפיליאור

 :נוהאפי

עורכילשכתנציגימינויזה , 13מספרנוסף,לנושאעוברים

מינויהממשלתיות,החברותכללילפיהמייעצתברעדההדיו

 .ושכרםמשפטייםיועצים

שנימינינושלנוהקודמותהישיבותבאחתבשעתואנחנו

שרשות , 13.1מ-אליכם,שצורףמכתבקיבלנוחברים.

חבריםעודמבקשתהחברות

 .שנייםעודלמנותצריך

שמינינו?השנייםמי

מבקשתהחברותרשותרוזן.והילהכהךרועיאתשםמינינו

שלרקלאכמה,שלמאגרלהםשיהיהכדיחברים,עודלקבל

 .שניים

 88ךתמו 10עמוד
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 19.1.2016מיוםמרכזיועד

מטאנס:שאער

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

מטאנס:שאער

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :ראשפיליאור

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

הקודמתבקדנציהשהיהדאו,דהישאםאתאזהצעתיאני

פעם.עודאותומציעאניאזאותו,שימנוודיברו

לרענן?כדאילאכברהיההואאםאבל

שלמה.קדנציההיההוא

לחבריםהזדמנותניתןבואהיה,שלאמישהונביאאולי

נוספים

להציערוצהאנישוב.לולתתושווהיפהעבודהעשההוא

אותו.

אתגםלקבלאפשרמציע.שאתההשםאתמקבלאניבסדר.

דאוד.הישאםאתכצמן,ברון

בטוחהלאאניהזה,בתפקידהייתישאנילהגידרוצהאני 'א

לאאותושעושהמיכיהתפקי,דאתלעשותיכולכצמןשברקי

יודע?הואממשלתיות.חברותשלמשפטייועץלהיותיכול

איתר?דיברתם

כן.

 ?חכםיוסיאתגםלהציעגםחוהורציתנפרגן.בואואז

מהפריפריה.נציגשיהיהחשוב ,כן

אתמוסיפיםאנחנואושרושכברורועירוזןלהילהבנוסףאז

פהאושרבסדר?חכם.יוסיואתכצמןברקיאתדאו,דהישאם

שמינינו.להםתודיעומכתב,תנסחואוריאזאחד.

הצבעה

אחדפה
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החלטה

החברותכללילפיהמייעצתלוועדהנוספיםלשכהנציגי 3למנותהוחלטאחדפה

 ,דאודשאםהי : .להלן ,-1992ב 11התשנושכרם)משפטייםיועצים(מינויהממשלתיות

 .חכםוסיויכצמןוקיב

מאמנים

 :נוהאפי

 :בלוםדנה

 :נוהאפי

המתמחים.ענייניאתנסייםנעבור,בואו

 .מאמניםרשימת

אחד.פהאושרהמאמנים,רשימת

הצבעה

אחדפה

החלטה

 .שהוצגהכפיהמאמנים,רשימתאושרהאחדפה

נוספתעבודהו

 :וקסלרגלעד

 :נוהאפי

 :וקסלרגלעד

 :מוצקיחוה

 :נוהאפי

נוספת.עבודה

נעבור.בואונוספת,עבודה

הסתייגויות?יש

א.ל

 ?חבריםנוספת,לעבודהמהאישוריםהסתייגויותיש

א.ל :מוצקיחוה

 88ךותמ 12ודמע
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 :וקסלרגלעד

 :נוהאפי

התמחות.ברעדתשאושרוכאשרהכלזה

 .שהגשתםהרשימהכלאתמאשריםאנחנואז

הצבעה

אחדפה

החלטה

 .שהוצגהכפינוספתלעבודההבקשותרשימתאתלאשרהוחלטאחדפה

לאישורבוחניםרשימת

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :וקסלרגלעד

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :פרסיאלאורי

 :מרצקיחוה

אליכםשהופצהרשימהפהישלאישור.בוחניםרשימת

מאשריםשאנחנורשימהזוהבוחניםרשימתבוחנים.שורלאי

לבחינותהבוחניםלמאגרכתוספתלאישורלשרהומעבירים

הפרטימהמגזרדיןעורכיכוללתהזוהרשימהפה.בעל

 .הציבוריומהמגזר

שצריךחושבתאניקריטריונים,שםישלהגי,דרוצהרקאני

קריטריוןוסיףלה

 .המרכזיבועזשאושרוקריטריוניםזהבעקרון

אישרנו.כברקריטריונים

דרישהלהוסיףלא,גםאפשרמציעה,עדייואנייודעת,אני

נכוןהזיכ .כספיםנייבעניועומדתתלויהתלונהנגדושאין

עלתלונהנגדושישאדםבןאבלהורשע,שלאמישכתבנו

להיותשצריךבטוחהלאאניידשליחת

אזלאאםתלונות,שאיןממילאבודקיםאנחנושזהלינדמה

אנחנוה.זאתנוסיףאבלשכן,לינדמהזה.אתנוסיףנפעל.

ה.יקבאתתלויות,תלונותגםבודקים

כספים.בענייניועומדתתלויהתלונה

 88וךתמ 13ודמע
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 :פרסיאלאורי

 :נוהאפי

חוה.תלונה,כל

הופצהבפניכם'נמצאתהמוצעיםהבוחניםשלהרשימה

איזהישלאשר.אפשראזהסתייגויותשאיךככלאליכם.

אחד.פהאושרההרשימהאזלא.כלשהי?הסתייגות

הצבעה

אחדפה

החלטה

שהוצגה.כפיהבוחניםרשימתאתלאשרהוחלטאחדפה

הדיןעורכילציבורקולקטיביבריאותביטוחהצעת

בריאותביטוחהצעת , 9מספרלנושאעובריםאנחנו :נוהאפי

אודיכאךאתנופהנמצאהדיך.עורכילציבורקולקטיבי

 .ביטוחיועץהואפרישמךאודימכירשלאלמיפרישמך.

בריאותפוליסתחיתההקודמתבקדנציהאביבתלבמחוז

שתיתהאליה,להצטרףשרצהמיהדיך,כלעורכיטובתל

ביטוחפוליסתחיתההארציתובלשכהכלל.בחברת

במקרהפרישמךשאודימסתברהראל.בחברתולקטיביתק

הארצית.בלשכהוגםבמחוזגםהביטוחכיועץשימש

תשומתאתוהפנההבחירותבעקבותלאחרונהאלינופנההוא

שתיביןלאחדיהיהככוךא'ש-כן,עליפרטתכףוהואב,לה

לציבורסופקישוהמוצרשלנוהעוצמתמבחינתהפוליסות

לתוקףנכנסות , 2016נואריבהחודש,בסוף 1בו-הדיך,עורכי

ביטוחעריכתשימנעוהביטוחעלהפיקוחשלחדשותתקנות

הדיךעורכיבלשכתרוציםאנחנואםלכך .קולקטיביבריאות

חובה,לאהואאופציונאלי,שהוא 'בריאותביטוחשותלע

ביקשתיינואר.סוףעדזאתלעשותיכוליםאנחנוחברים,ל

זאת.עשהאכןוהואמכרזלערוךממנו

עלם,יהפרטעלמסודרתבצורהבבקשהתדווחבואאודי,

החלטה.ונקבללשאלותתענהשקיבלתותעההצ

 88ךותמ 14ודמע
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 :ראשפיליאור

 :הנואפי

 :ראשפיליאור

 :הנואפי

 :ראשפיליאור

 :שמופריאודי

 :הנואפי

מטאנס:שאער

 :הנואפי

 :ראשפיליאור

 :שמופריאודי

 :הנואפי

 :שמופריאודי

קיבלתיאניבפרסומיםאגבקיבלתיאניעונה,שאתהלפני

מדנס.דרךבכללהיהזהבזמנו

המבטח.לאהואביטוח.הסוכןהואמדנסנכון,

שניהם?עבורעושהמדנס

הארציתהלשכהעבורעשהמדנסלא,

עשה?הואפוליסהאיזהאז

 .אסביראני

תסביר.בוא

החברה?מטעםאוהסוכנותמטעםאתה

הארציתהלשכהשלביטוחיועץהיהאודיקודםשציינתיכפי

טיפלוהואבנושאבקיאשהואמכיווןאביב,תלמחוזושל

הלבתשומתאתהפנהאלינו,פנהוהואהפוליסות.בשתי

אתלאחדרוצההלשכהאםלהחליטוצריךקרבשהמועד

ממנוביקשנויותר.טובהפוליסהלעשותואוליהפוליסות

העומדותהאופציותאתויבדוקהזההענייןאתשיבדוק

הלשכה.לרשות

במחוז?גםלוישאזבארצילושישמילאחד?זהמה

אפי?אפשראסביר.ואנילדברדקהליתן

בבקשה.

הנושאעלאדברמכןולאחרעצמיאתאציגמיליםבשתיאני

תלאוניברסיטתבוגרשלי,בהשכלהרופאאניהביטוח.של
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עסקיםבמנהלשניתוארבאיכילוב,התמחותעשיתיאביב,

חוליםביתמנהלסגןשניםהרבההייתיברקנאטי.אביב,בתל

הייתישנים.כמההחוליםביתאתניהלתימכןלאחראסותא,

המטהראשהפניקס'בחברתוסמנכ"לבריאותאגףראש

אניאומרתזאתהבריאות.שרעוזרלאומית,חוליםבקופת

עלמדברשכשאנישתבינוהבריאות.מערכתאתהיטבמכיר

מדבר.אנימהעלמביןאניבריאות

בנושאולקולקטיביםלארגוניםבייעוץעוסקאני 2000משנת

זהחבר'ה,מורכב,דברזהבריאותביטוחבריאות.ביטוחי

מאו.דאמיתיזהמליצה,לאוזאתומוות.חייםפעמיםהרבה

קמוהזהאפשריהבלתיהסבןבתוךלהסתדרכדיכן,ולשם

רובבישראל.ביותרהגדולהייעוץמשרדואנחנויועצים

שלנו.לקוחותהםבמשקהגדוליםהארגונים

שאפיכמולה,שישהדיןעורכילשכתעםגםעבדנואנחנו

תלמחוזשלהפוליסהשהיאכללבחברתאחתפוליסהאמר,

 .הארציהועדשלהפוליסהשהיאבהראלאחתופוליסהאביב

מהפכה.עוברתהבריאותמערכתיודעים,שאתםכמו

בריאותביטוחצריךבכלללמהאגידאניאחדבמשפטאולי

תשובות.שתילזהוישפרטיבריאותביטוחצריךפרטי.

הכלכלית.התשובההמתמטית,התשובההיאאחתתשובה

שקלמיליארד 60היאלבריאותהלאומיתשההוצאהברגע

ה-באיםמאיפהמיליאר.ד 30חסרים 30רקמכסהוהמדינה

המתמטית.התשובהזאתשלנו.מהכיסהאלה?מיליארד 30

יותר,טרייהפשוטשהיאאולי,נוספתמתמטיתתשובה

שבועותשלושהלפניובעיתוניםבטלוויזיהראיתםכולכם

שקל,מיליארד 2חיתהלטכנולוגיותהדרישההסל,ועדת

שוב,החסרים?מיליון 1.7ה-יבואמאיפהמיליון, 300אושרו

שלנו.מהכיס

 :הנואפי

 :שמופריאודי

הבריאות?בסלמכוסותשלאתרופותעלמדבראתה

מכלהזהבהיבטשונהלאישראלמדינתשלנו.מהכיסנכון.

מההוצאה 54%אצלנובעולם.אחרתמתקדמתמדינה

הםאלהאומרתזאת . 56%ב 11בארהפרטית,היאהלאומית
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להתמודדהיחידהוהדרןשקיימים.המספריםיותראופחות

פרטיים.ביטוחיםבאמצעותזהכזהמחסורעם

שבעצםרפורמהשלבמהלןכרגענמצאהביטוחעלהפיקוח

ולחזקהפרטיתהרפואהאתלהחלישזההרפורמהשלהמטרה

גםייפגעובעצםמזהוכתוצאההציבורית.הרפואהאת

הזאת?הרפורמהמאחוריעומדמההפרטיים.הביטוחים

היצעשלהסוגיהאוהשאלהעומדתהזאתהרפורמהמאחורי

במערכתכסףשלגדולהיצעישואומריםבאיםהםוביקוש.

אתמנצליםוהרופאיםהפרטייםהחוליםבתיולכןהפרטית

הציבורית.הרפואהאתומזניחיםזה

 60ה-אתלכסותכסףהיהאםויפהטובזהכלה, 1חבר

וברגעכזה.כסףאיןאבלבמערכת,שחסריםשקלמיליארד

שיהיהצריךלעצמולדאוגשרוצהדעתבראדםכזהכסףשאין

שלהביטוחגםבלשכה,לנושישהביטוחיםשניביטוח.לו

ביטוחיםהםהארצי,הועדשלהביטוחוגםאביבתלמחוז

שהצטרףמיהצליחו?לאאומרתזאתמההצליחו.שלא

מזהכתוצאההמבוגרים.האנשיםהיובעיקראליהם

פהישבעצםהמבוגרים/החולים,האנשיםאליהםשהצטרפו

כסף.הרבהשמפסידותפוליסותשתי

עלוהפרמיותכסףהרבהמפסידותשהפוליסותמזהכתוצאה

לאצעיריםחבר'העלושהפרמיותמזהכתוצאהמשמעותית,

אליהם.מצטרפיםלאבריאיםוחבר'האליהםמצטרפים

להקיםהחלטנואנחנולעשות?החלטנושאנחנוהמודלמה

כניםמאמציםהפעםולהשקיעיותרורחבטובשלישימוצר

השיווק.בנושאואגרסיבייםואמיתיים

 :הנואפי

 :נטוביץיצחק

עצמאיתצרכנותיותרשאיןלזכורחשובבסוגריים,רקאולי

אתלהעציםכדימאוחדהכלהבחירותמחוזות,מאזשל

אנחנואחידות.וליצורכולההלשכהשלהצרכניתהיכולת

המחוזותלכלשמשותפתהארציתברמהרקעכשיופועלים

כרגע?ישמבוטחיםכמה
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 :שמופריאודי

 :הנואפי

 :שמופריאודי

 :כהורועי

 :שמופריאודי

 :הנואפי

 :שמופריאודי

 :הנואפי

 :שמופריאודי

 :כהורועי

 :הנואפי

 :כהורועי

הפוליסות.בשתי 3,000כמומשהו

פנית.ולמיעשיתמההמכרז,עלתספרבואטוב,

ואזואטרקטיביתגדולהאחתפוליסהשניצורתינההמטרה

שתימבוטחיאתלמזגנוכלכןאחרהזאתהפוליסהלתוך

האחרות.הפוליסות

חדשה.פוליסהיש 1.2מה-אבל

כן.חדשה,פוליסהתהיה 1.2מה-נכון

החודש?סוףלפניעכשיוזהאתלעשותהחשיבותלמהאז

 .לאנשיםבידתס

מהוזהאופטימליתפוליסהכתבנואנחנועשינו,שאנחנומה

באמתשהיאפוליסהכתבנולעשות,נוהגשלנושהמשרד

ישראלבמדינתהיוםשקיימתביותרהאיכותיתהפוליסה

ממנה.ולהתרשםבהולעייןבהלראותכמובןתוכלוואתם

עשינוהביטוח,בחברותועברנוהזאתהפוליסהאתלקחנו

הצעות.לקבלתהלין

פנית?ביטוחחברותלאיזה

 .בשוקהחברותלכלפנינו

מקצהלגמרימשתנהזה , 1.2מה-קורהמהשתבינוחשובהכי

לקצה.

 .המועדיםשלהחשיבותלכן

ההבדל.אתלכםשיסביר
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 19.1.2016מיוםמרכזיועד

מטאנס:שאער

 :הנואפי

 :שמופריאודי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

מטאנס:שאער

 :הנואפי

 :שמופריאודי

 :ראשפיליאור

 :שמופריאודי

 :הנואפי

 :שמופריאודי

 :ראשפיליאור

 :שמופריאודי

מבין.לאאניהיום?רקמגיעיםלמה

איתן.ומתןמשאניהלהחברות,לכלפנהסיים,שהואעד

שקמנולאזהחבר'ה.זמן,מאודהרבהזהעלעובדיםאנחנו

מתחילתכברזהעלעובדיםשאנחנוחושבאניאתמול.

הקדנציה.

 .כלוםלנועולהלאזהאנסמט

מצטרף,להצטרףשירצהשעו"דוולנטריתפוליסהזובדיוק.

הצטרפות.חובתשוםאיןמצטרף.לארוצהלא

הפוליסות?ביןההבדלמהלדעתאפשר

שלן,הפרטיתלפוליסהתשווהבנה,שאודיהמפרטאתתיקח

אצלה.תישארטובה,יותרשלןשהפוליסהתראהאם

משמעית.חד

ה-אתיששכברלאלהקורהמהאבלאותן,שקוטעיםסליחה

אנשים? 3,000

החדשהלפוליסהשיעברואושלהםבפוליסהממשיכיםהם

 .בחירתםעפ"י

לעבור.גםיכוליםהםאז

החדשה.לפוליסהלהצטרףיכוליםבהחלט.הם

להם?כדאילאאולהםשכדאי

ולבריאיםלצעיריםהבריאות.ובמצבבגילתלויזהאוקי,
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 19.1.2016מיוםמרכזיועד

אלטרנטיבה.איןולמבוגריםלחוליםכדאי.

 :הנואפי

מטאנס:שאער

 :מרצקיחוה

 :שמופריאודי

מטאנס:שאער

 :שמופריאודי

 :כהורועי

 :שמופריאודי

 :הנואפי

אזהפוליסהאתהפעלתשאתהמחלהחלילהלןישכבראם

עשיתיבכלל,מבוטחלמשלאניפוליסה?עכשיותעבורמה

יותרבההרהםהחדשההפוליסהשלהתנאיםהמחוז'דרך

בוודאיהחדשהבפוליסההסכםשחותמיםבהנחהאזטובים.

שליהמשפחהושלשליהביטוחאתלהעבירענייןלישיש

 .יותרומקיפהיותררחבהשהיאהחדשהלפוליסה

הזאת.בפוליסהייחודימהנשמעבואו

הצעה.לנויביאהוארלוונטי?זהמה

הפוליסה,פרטנבכילתוךכרגעאכנסשאניטעםאיןחבר'ה,

נתוניםמספרלןאתןאנימה,יודעאתהאבלפרטאחרי

האוזן.אתלןלסברבשבילרקחשובים,

 .שרציתימהבדיוקזה

שתל?זהמהשתל,שנקראדברישבשוקהקיימותבפוליסות

כלמסתם,לומשתיליםפעמיםהרבהניתוחעובראדםכשבן

עלמגבלהישבשוקבפוליסות .סטנטיםדברים'המוןמיני'

החדשהבפוליסההשתל.אתמכסההביטוחשחברתהסכום

זותכסה.הפוליסההשתלשיעלהכמהמגבלה.איןשלנו

דוגמה.

בתרופות?כמה

אבללזהלהכנסרוצהלאאניגדול.יתרוןלנוישבתרופותגם

אניאותייפסיקשאפיעדאזבלשון.אותימושכיםאתם

אדבר.

זמן.לחץאיןשישמע.הסברלותןלהם.תענהבבקשה,
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 19.1.2016מיוםמרכזיועד

 :שמופריאודי

 :מרצקיחוה

 :שמופריאודי

 :מרצקיחוה

מטאנס:שאער

 :שמופריאודי

 :כהורועי

 :שמופריאודי

 :כהורועי

בפוליסותתסתכלאתהאםהתרופות.עםדוגמהלןאתןאני

שאינהתרופהשלשההגדרהתראהאתהבשוק'שרווחות

לאשהתרופהמספיקלאפשטנית,כןכללאהיאבסלמכוסה

בשוק'הרגילההפוליסהידיעלתכוסהשהיאכדיבסלמכוסה

שהיאבארה"ב,רשומהתהיהשהיאדברים.עודשיקרוצריך

פרמטריםשלשורהיש . DFAה-ידיעלמאושרתתהיה

לקרות.שצריכיםנוספים

הדרישותאתנטרלנולחלוטיןבעצםאנחנוהחדשהבפוליסה

סעיףפיעלישראלירופאשלדרישהשישברגעואמרנוהאלה

אומרתזאתמאושרת.התרופהאזיהרוקחיםלפקודת 1ג 29

הכיסויאתמשמעותיבאופןשמשפרותנקודותהמוןיש

בפרטיםנמצאאלוהיםשבשוק,אלהלעומתשבנינובפוליסה

הקטנים.

הייתמסוגלשאתהטובההכיהפוליסהזופשוטה,שאלה

לייצר?

משמעית.חד

רבה.תודה

הפוליסות?אתקיבלהחברהאיזה

להשתתףהסכימהוגםטובההכיההצעהאתשנתנהמי

מנורהחיתההשיווקבתחוםלייצררוציםשאנחנובמאמצים

מנורה.עםללכתהחלטנויוםשלבסופואנחנוולכן

ההשתתפות?סכוםמה

אנחנואותן,להטעותרוצהלאאניגיל.פיעלמשתנהזה

מסודרת.טבלהלכםנעביר

הראשוני.הרובד
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 19.1.2016מיוםמרכזיועד

 :שמופריאודי

 :הנואפי

 :טייבמשה

 :הנואפי

 :שמופריאודי

 :טייבמשה

 :הנואפי

 :שמופריאודי

 .בשוקמהתעריפיםזולותיותרמשמעותיותהןהפרמיות

היטב.זאתבדקנו

לתוקף?נכנסהביטוחההתקשרותאתמאשריםשאנחנוברגע

מכרז?צריךולא

בשוק.החברותלכלפנהשהואאומרהוא

ביטוחילהןשישהחברותלכלהצעותלקבלתבקשהעשינו

טוב.יותרמשהונקבללאחבר'ה,בריאות.

טכנית.פשוטזה,שלענייןלא

פנית?חברותלאיזה

וגםלפניקספנינולאיילון,פנינולהראל,פנינולכלל,פנינו

למנורה.
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 19.1.2016מיוםמרכזיועד

 :הנואפי

 :ראשפיליאור

 :שמופריאודי

 :ראשפיליאור

 :שמופריאודי

 :הנואפי

 :ראשפיליאור

 :נווהאפי

 :ראשפיליאור

 :שמופריאודי

 :הנואפי

 :שמופריאודי

 :ראשפיליאור

חברות. 5חברות?לכמהפנהשהואלןמסבירהוא

לקבלמנורהאתלהכריחאפשרהאםאחרונה.שאלהלייש

 ? 3,000ה-שלהמבוטחיםכלאת

הפוליסהאתוהפעילכחולהאובחןשכברמיהזה.בשלבלא

 .אותולקבלחדשמבטחלחייבאפשראי

אחת.פוליסהתחתנתאחדכולנואנחנוואז

להגיע.רוצהאנילשםהמטרה,זאת

מבוטח?אתהליאור,סליחה,

כן.

אםבהראל.לןעשההואאזבמדנס?מבוטח?אתהאיפה

לפוליסהלעבורבעיהאיןאזבריאותבעיותלןאיןחלילה

אףמחלהאיזושהילןשישושלוםחסמצאואםהחדשה.

אתהאםאבלשלן.המחלהעםאותןתקבללאחדשהחברה

הפוליסהאתלעזובמתכווןאניגםעובר.אתהבקלותבסדר

יותר.רחבהכיסויפהכילפה,ולעבורבכללשלי

זה?אתעושיםמדנסדרך

עםוגםהראלעםגםעובדהואמדנס.תהיההסוכנותכן,

מנורה.

החודש?סוףעדלהיסגרחייבזהזמנים,לוחותמבחינתאז

החודש?סוףעדנסגרלאזהאםקורהמהלמה,

 .טוביםפחותיהיווהתנאיםהחדשההרגולציהלתוךייפולזה

ההסכמה?אושלנוהמעברלקרות,צריךמה
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 19.1.2016מיוםמרכזיועד

החתימה. :פרסיאלאורי

 :ראשפיליאור

 :הנואפי

 :כהורועי

פרישמו:אודי

מטאנס:שאער

 :שמופריאודי

 :הנואפי

מטאנס:שאער

 :שמופריאודי

 :ראשפיליאור

 :שמופריאודי

 :הנואפי

 :שמופריאודי

הלשכה.שלהחתימה

תחתוםשהלשכהזהשחשובמהחשובה,שאלהפהישאודי,

 ?. 1.1עדעובריםכברשכולםלאמנורה?עםההסכםעל

בתוקף.שהפוליסהזהשחשובמהלא,

בתוקף.שהפוליסהחשובנכון,

מספיקאורפואיתבדיקהחובתישקטנה,אחתשאלהעודרק

הצהרה?

מקוצרת.הצהרההשגנוסתם,ולאהצהרה.מספיקלא,

החודש?סוףעדתיחתםשהפוליסהזהשחשובמהאז

לחברים?הטבהזו

רפואילכיסויגדולקנייהכוחלחברים,מעולההטבהזו

תביעות.מוללהתמודדיכולתמקיף,

האםסגור.מכרזלהיותיכולאבלמכרזלעשותצריכיםאנחנו

מחברותהצעותלקבלשפניתתיעודלןיששלןהפנייה

כן.אחרבבעיהניתקלשלאשונות?

תיעו.דלישישברורבעיה.בשוםניתקללא

להציעבהזמנההחברותלכלבכתבפניתאתהאומרתזאת

הצעות?

הצעות.להציעבהזמנההחברותלכלבאימיילפניתי
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 19.1.2016מיוםמרכזיועד

 :הנואפי

 :שמופריאודי

 :נטוביץיצחק

 :שמופריאודי

 :נטוביץיצחק

 :שמופריאודי

 :נטוביץיצחק

 :שמופריאודי

 :הנואפי

 :נטוביץיצחק

 :שמופריאודי

 :הנואפי

מטאנס:שאער

חברות?לכמהופניתמצוין.

חברות. 5

תשובות?קיבלתמכולן

קיבלתי.מכולן

כאלה?ודבריםהשוואהלוחעשיתהשוואה?לוחיש

להשתתף.רצוכולןלאאגב,דרךבוודאי.

בסוף?השתתפוכמה

להשתתף,הסכימהמנורהלהשתתף,הסכימווהראלכלל

להשתתף.רצולאופניקסאיילון

זכותן.

החמש.מתוןשלושהשתתפו

לאשזהכאלההיוהןוכללהראללנושהציעווהפרמיות

מנורה.שלמההצעהמשמעותיתגבוהותרציני.

שלהסקירהאתשמענואנחנומציע,שאנימהככהאםאז

נסמיךשאנחנושחשובמביןאניהזמניםלוחותלאוראודי.

אופציונלי,ביטוחזהבהסכם.להתקשרהמנכ"לאוריאת

מצטרף.לארוצהשלאעו"דמצטרף,להצטרףשרוצהעו"ד

אובכללמבוטחיםשכברדיןשעורכימניעהשאיןמביןואני

הזה.לביטוחויצטרפויעברואחרמקוםבכלאובהראל

מחייב?שזהחבריםשלמינימוםאיןאחרונה,שאלהועוד
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 19.1.2016מיוםמרכזיועד

 :שמופריאודי

 :הנואפי

מטאנס:שאער

 :נטוביץיצחק

 :שמופריאודי

 :הנואפי

מטאנס:שאער

 :נטוביץיצחק

 :שמופריאודי

מטאנס:שאער

 :שמופריאודי

פוליסההפיקוח.הוראותלפיהואהמינימוםאבלמינימוםיש

איש. 50לפחותבהשיהיהצריךשתתקייםכדיקבוצתית

בעיה.לאזוטוב

יתקיים?לאואם

ההצעה?מבוססתמהלפי

וולונטרית.הצטרפותלפי

הבסטה.אתתסגוראיש 50לפחותלןאיןאם

דבר.בשוםהלשכהאתמחייבלאזהאבל

שקיבלנו?הזאתלהצעהצפייש

הביטוחיםשלהזההעולםעובדאיןלןאסביראני

הקולקטיבייםהביטוחיםשלהזההעולםהקולקטיביים.

בליגטוריהאוהעולםישעולמות,תתימשניבעצםמורכב

ארגוןלןשישזהבליגטוריהאוהעולם .הוולונטריוהעולם

שכולםוכוליאוויריתתעשייהחשמל,חברתבזק,כמו

כזהבמקרהמרכזי.גורםידיעלממומנתוהפרמיהמצטרפים

ברמההפרמיהולכןסלקציהאנטיאיןהביטוחיתבשפה

בפוליסותלטפלגםיודעהקולקטיביהעולםאבלמסוימת.

ישכזהבמקרהאח.דאחדהיאההצטרפותשבהןוולונטריות

אנטישישהנחהתוךמתומחרתוהפרמיהסלקציהאנטי

 .פרטבפוליסותכמוסלקציה

סיעוד?שלנספחכולל

אבללהוסיף,אפשרהזאת.בפוליסהסיעודשלנספחאיןלא,

לעשותיותראפשראיהאוצרתקנותלפייודעשאתהכמו

פרטית.סיעודיתפוליסהרקקבוצתית,סיעודיתפוליסה
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 19.1.2016מיוםמרכזיועד

אתמסמיכיםשאנחנוהחלטהשנקבלמציעאניחבריםטוב :הנואפי

אותולהפיץשנוכלכדיהזהההסכםעללחתוםהלשכהמ(כ"ל

בבקשה,תוודאאודי.תודהאחד.פההוסכםלחברים,

 .החודשסוףלפניבמועדייחתםשזהבאחריותן

הצבעה

אחדפה

החלטה

יועץמפרטפיעלהפוליסהעללחתוםהלשכהמנכ"לאתלהסמיךהוחלטאחדפה

 .לחבריםשתופץמנתעלהביטוח

המשפט"ביתכ"ידידלהליךהלשכההצטרפותעו"דפניית

 :הנואפי

: 

 :הנואפי

: 

,שלוםד 11עופנייתחברים. , 22נושא

תצטרףשהלשכהמבקשאתהלשבת.מוזמןאתהבבקשה,

צירף,שהואהחומראתקיבלתםאתם .משפטביתכידיד

אתבבקשהתסבירבתמציתכיסים,במייל.אליכםהופץ

שלן.הפנייה

שהלשכהמבקשאניבתמצית,להתחלה.מהסוףאלןאני

פשוטה.מאודבשאלהנוסףלדיוןתצטרף

 ?וךבעלינוסףוויד

פרטיםעילות,לעצמולעצבשופטרשאיהאםבעליון,

ומסכתעילותאותךפיועלחדשהעובדתיתמסכתועובדות,

מהעכשיוהשאלה.בעצםזאתן.ידפסקלכתובעובדתית

בבאריהמחוזמשפטתיבבןיהלניהלתיאניבעצם,שקרה

נוסףלתיקהתפרסהזההתיקואגו.השופטאצלשבע

ךאילאיהנשסגןאצלבלודהמחוזיהמשפטתיבבשהתנהל

שנים.-4מ-הלמעלןיהלשהתנהלזהבפועלשקרהמהח.שיל
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 19.1.2016מיוםמרכזיועד

ויסמןהכדוראתיירהשהואנחרצותליהודיעואגוהשופט

העיגול.את

השופטתאצלהעליוןהמשפטבביתהייתיהזההדברעל

הנשיאה.אצלבייניש,

 :והכאפי

 :והכאפי

: 

 :כטוביץיצחק

: 

מטאכס:שאער

אותו?לפסולבבקשהבמה,

אותו.לפסולבבקשה

מזמן.זהאז

עודאמרהואבייניש.השופטתאצלהייתי 2010בשנתכן,

הדברים.כותרתבעצםחיתהזאתדברים,הרבה

בפרוטוקול?בכתושזהאמרהוא

לתיקוןבקשההגשתיאנינאמרווהדבריםמאחרשקרהמה

נמהרתבהחלטהנכוןיותרקבע,המשפטביתפרוטוקול.

משפטים 1,680ה-מתוןמשפטיםששניקבעהואשניתנה

לביתהודהגםהואנכונים.היתרוכלנכונים,לאהםשנאמרו

שהוארקזה.אתאמרתיכן,אמרהואהעליון,המשפט

ביתבפנישמצוילגיטימיכלישזההתכווןשהואהסביר

לגיטימיכליוזההדיןבעלשללצדומצוישהואשעהמשפט

המשפטלביתאמרשהואמהזה .שלוהמטרהאתלסמן

העליון.

שהדבריםשמוטבהדיןפסקבמסגרתקבעההנשיאהוכבוד

שהואאחרינאמרו,הםשאםמאמינהכלאנאמרים,היולא

לאשהםמוטבאזנאמרוהםשאםאותם'אמרשהואמודה

מדוברלהבין,צריךההליך.לוהתנהלוככהנאמריםהיו

 .שקליםמיליון 90מ-למעלהזהשלוהכוללשהסךבתיק

אגורהמעולםהרוויחשלאצה"לבנכהטיפלתיבתמצית,

בחודש.רווחשקלאלף 200שללמצבאותוהבאתישחוקה,

לרגע?אותןלעצוראפשר
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 19.1.2016מיוםמרכזיועד

כן. :

מטאכס:שאער

: 

מטאכס:שאער

 :טייבמשה

: 

 :טייבמשה

: 

מטאכס:שאער

מטאכס:שאער

: 

 :ראשפיליאור

אותנולשכנעתנסהאח.דלאףערעורערכאתלאכאןאנחנו

העניין.זההזה.בערעורצדלהיותצריכההלשכהלמה

מגיע.אניכבר'לשכנע,הולןאני

קראנו.לנושהשארתמהזהו,אז

הערעור?איפההוגש?

 .ערעורהוגשהערעור'

אותו?קיבלנואותנו.קיבלנולאהוא?איפהאבל

כאן.שלחתיאני

אנחנולמהתשכנעאומראניהערעור.אתראיתיבסדר,

שחשוב.מהזהוציבורי.חשובענייןזהלמהלהצטרף,צריכים

אניכילהצטרףצריך .עצמוהסיפוראתבתמציתממניביקשו

רשאיהאםפשוטה,מאודשאלהשאלתידבריישבפתחחושב

העילותואתהעובדתיתהמסכתאתלעצמולעצבשופט

מהלכלבניגודהדין,פסקלונראהשהואמהעלולהסתמן

שנים. 5במשךשהתנהלמהוכלשהיה

ערעור.ישזהבשביל

קרה.מהלכםאגידאניאז

יכוללאשהואאמרהמשפטביתבדיוק.קרהזהאולמרטאצל

בדיוקזהדחה,הואאזבעובדותהיושלאהשערותלהמציא

שהיה.מה
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: 

מטאכס:שאער

: 

מטאכס:שאער

: 

מטאכס:שאער

: 

מטאכס:שאער

 :מרצקיחוה

מטאכס:שאער

: 

 :ראשפיליאור

: 

העליוןהמשפטלביתכשהגעתיקרה,מהלכםאסביראניאז

 .וערעורמסמכים 4,680הגשתי

הטעות.התחילהכאן

לא.ממשלא,

מסמכים.שלטונותג'ובראןהשופטאומר

לתיקוןהחלטהליישהמשפטלביתכשהגענושנית.רק

ביתהרכבשםקבעהעליון,המשפטבביתשהתקבלפרוטוקול

התיק.אתקראולאבעצםשהםהעליוןהמשפט

הזההתיקנשתנהמההימים?משארהזההיוםנשתנהמה

התיקים?משאר

הזה.הדיוןכלמיותרשזהכנראהאזבסדרזהאםהבנתי.לא

 .בסדרשזהאמרתילאאני

 .הזההתיקשלייחודומה

שונה?זהמהאכריע?שאניאנימי

לעצמולוקחששופטשמעתילאעודלפחותשאניהייחוד

פסקנותןמפלצתאותהעלובהסתמןמפלצתלעצמוויוצר

אראה.שאניאותיתפנושמעתםאתםאםדין.

בסדר.לאזהלא,

ביתשלהחלטהליישאזהעליוןהמשפטלביתהגעתיכשאני

בג"ץ,הגשתיואזהתיק.אתקראולאשהםהעליוןהמשפט

וביקשתיההרכבנגדבג"ץהגשתיהדין,פסקשניתןלפני
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המשפטשביתלהיותיכולשלאיקבעבג"ץשלמשפטשבית

חיתהשלאעובדתיתמסכתעלהואגםדיןפסקייתןהעליון

מחאתיבג"ץהיהחיתה,זאתכמובן,נדחיתינבראה.ולא

שביתזהעלמדברעצמוהערעורכלעכשיוכמובן.ונדחיתי

ולאהיושלאועילותעובדותמסכתממוחובגדולדלההמשפט

 .נבראו

אניואומר 1ב 460סעיףאתולוקחהעליוןהמשפטביתבא

 .אותולקרואמבליהזה,הדיןפסקעלחותם

 :מרצקיחוה

 :והכאפי

מטאכס:שאער

: 

 :ראשפיליאור

: 

מטאכס:שאער

: 

מטאכס:שאער

אותו?לקרואבליזהמה

העליון.שלפסיקהלןישרגע,אבל

כימצטרפיםשאנחנונאמרכלשכהכאןשאנחנורוצהאתה

אנחנו?מיבאמת,הדין?פסקאתקראלאהעליוןהמשפטבית

אתהאתה,מילןאגידואנימציעאניזהרוצהשאנימהלא,

במדינתהדיןעורכיכלשלסליחה,הארצי'אוהמרכזיהועד

לקחתיכוללאששופטספרביתבאותולמדנושאנחנוישראל

צהוב,טרקטורעלשנים 5במשךלדוןמפלצת,לעצמווליצור

פה?ברורלאמהלבן.פסנתרעלדיןפסקלתת

הדיוןלצורןאנחנולן,להגידמנסהמטאנסשחברנומה

משהולמצוארוציםאנחנואבלשלן'לעמדהמסכימיםאנחנו

שקורה.הבאמהתיקלהבדילהזה,בתיקייחודישהוא

הזה.בענייןלכםאענהאניאז

צריכיםאנחנוערעורבכלבעצםאזעליךאקלשאניכדיבעצם

להצטרף.

לא.למהלכםאגידאנילא.ממש

ההבדל?מה

 88מתוך 31עמוד



32 

 19.1.2016מיוםמרכזיועד

: 

מטאכס:שאער

 :ראשפיליאור

 :מרצקיחוה

 :אברהמוביץרועי

:

מטאכס:שאער

: 

 :והכאפי

: 

מטאכס:שאער

 :והכאפי

: 

מטאכס:שאער

שהיההנוסףהערעורתראו,ערעור,ראיתילאעודאניכי

אמנםהגיעושםדנקנר,עםפליליבערעורהיהזהדברבאותו

תלשלהדיןעורכיגוורדייתכלאלאעו"דלא

טענושהםרוציםלארקשאתםומיכוללאביב,

ולאהיושלאוראיותעובדותהמציאגורפינקלשהשופט

 .נבראו

נכוניםהאלההדבריםאםהצעה.לייששנית,רקמר

למסקנותהגיעשרוזןאמרוגםעכשיו,היהזהבאולמרטגם

נבראו.ולאהיושלא

הכבו.דכלעםבדיון,לאאנחנוחבר'ה,

מעורבותלןישלנו,תגידנאותגילוימבחינתרקכיסים,

הזה?בתיקאישית

 .בוודאי

הדין.בפסקכתובזהבוודאי,

החברה.שלהבעליםאני

חברה?איזהאומרת?זאתמהרגע,

המערערת.החברהשל

חשב.חברת

הדין?בעלתשלהבעליםאתה

כן.

נכוניםהםאומרשאתההדבריםאםחושבאנימר
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: 

 :והכאפי

מטאכס:שאער

 :והכאפי

 :והכאפי

: 

 :והכאפי

: 

מטאכס:שאער

 :והכאפי

 :ראשפיליאור

מטאכס:שאער

 :ראשפיליאור

אסור?שהואמשהוזה

השאלה.אתהבנתילא

ואנחנונכוניםשלןהדבריםאםהצעה,בעצםאחת,שאלהרק

כב,דמאודדברזהכישוב,זהאתלקרואהחומרמתוןנוכל

מבלידיןפסקכתבהעליוןהמשפטשביתלמסקנהלהגיע

שלאנושאזהאבללהתערב.לבינטייתהחומר,אתלקרוא

כאן.כשאתהלדוןנוכל

נוסף?דיוןקיבלתהבקשה?עומדתאיפה

לא.

נוסף.לדיוןבקשההגשתעומ.דזהאיפהלהביןליתן

בקשהשלבשלבנמצאאניועכשיונוסףלדיוןבקשההגשתי

נמצא.אנישםמערבון.לפטור

פטור?לןנתנו

לחודש 28ה-עדליישמגיש,עכשיואנילא.

מאתנויקבלוהואעניינידיוןשנקייםמציעאנימה

תשובה.

שאלות?מהחבריםלמישהוישבסדר.

להתייחסבכללצריכיםשאנחנוחושבאני

בזה.לדוןצריכיםאנחנו

אישוריקבלשהואנראהבואאבלשלא.אומרלאאנירגע,

 88מתוך 33עמוד



34 

 19.1.2016מיוםמרכזיועד

מהלנואיןנוסףדיוןאיןאםנדון.זהאחרירקנוסף.לדיון

בזה.לדון

: 

 :ראשפיליאור

: 

מטאכס:שאער

 :טייבמשה

מטאכס:שאער

: 

הלשכהשאםחושבאנינאות,גילויאזלא,

נקיים.אנחנואזאישוריקבלשהואאחרי

גםלכםאגידאניבואהלשכה,שאםחושבאניסליחה,לא,

דיוןלקבלתכלליםישנוסף.לדיוןכלליםהריישכילמה,

בהלכה.שינויפניועלמגלההדיןשפסקהםוהכלליםנוסף

אמרו?דברשאותושופטים 3ש-שכחת

שונה?פהישמהפה?ישהלכהאיזה

אפסיים.כאלה,הםשלןהסיכוייםמיעוטדעתכשאין

לכםאגידאנייודעים,אתםאזחושבים,אתםאםתראו,

הואהזהשהמקרהחושבאניהתכוונתי,אניתראומשהו,

בקרושאניבגלללאמכיר'שאניחמוריםהכיהמקריםאחד

רגילמקרהעודהואהזהשהמקרהסובריםאתםאםאליו.

השופט,מיהיאהשאלהרקישראל,במדינתרגילשזהבעצם,

ואתהעובדותאתלעצמומעצבאחדכלואזשלוהרקעמה

אלןואנימשהועודאלמדאניאוליאדע,שאניהנסיבות,

מכאן.
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מטאכס:שאער

ביחד:

מטאכס:שאער

 :והכאפי

: 

מטאכס:שאער

: 

מטאכס:שאער

מטאכס:שאער

 :והכאפי

: 

בפניךעכשיומחליטיםהיינואחרתמה?יודעאתהלהפ,ך

בזה,לדוןההזדמנותאתלנותןבואמצטרפים.לאאנחנו

שלי,העמדהאתמקבליםעמדה.לןונודיעהחומראתלקרוא

חברים?

כן.

ראש.בכובדבזהנדוןמרלןתודהאז

.תודה

לי.יותראםאחת,עודרקהיאהשאלה

בבקשה.

לאאומצטרפתהלשכהאםלדעתחשיבותשיששהסברתימה

לישישהסברתיכילא,אניכיעצמה,לבקשה

לאאנימערבוןלפטורהזאתהבקשהעםמה,יודעאתה

לשלם.תצטרךשאתהרוצהאנימצטרף,

מדבר.אניזהעללא

אנחנולרועץ.לןיעמודשלאאותו,תשלםקטן,כסףזהעזוב,

הזה.בשלבאיתןנתקדם

ישאזלאואםתתערב.הלשכהאםלשלםמוכןאניאבללא,

למשלישראל,למשטרתלגשתלמשלאחרת,אפשרותלי

 .המשפטביתמולהפגנהלעשות

מערבון?פטורלןתתןהמשטרהאומרת?זאתמה

שיהכסףאתלבזבזהולןלאאניתראה,אמרתי,אנילא,

מקום.בשוםשליהזמןאתלבזבזהולןלאואנימקוםבשום
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 :הנואפי

: 

מטאנס:שאער

 :הנואפי

: 

מטאנס:שאער

הקלטה)(הפסקת

 :הנואפי

 :טייבמשה

 :נוקיאורי

 :הנואפי

שקל.מיליון 90שלתביעהזהאומראתהאבל

המשחקאםעצמי.אתלהסביררוצהאנישנית,רקרגע,

אתלכםשאיןמביןואניהיום,עדנראהשהואכפימבחינתי

איןרבותיי,מכור.פההכלפשוטפה,המשחקלשמוע,הזמן

 .כלוםפהאיןמשפט'ביתבכללכאן

עודייקחאחרתזמן.לנותןשנדון,רוצהאתהמר

וחבל.הבאהישיבה

בהקדם.ההחלטהאתלןנודיערבה.תודה

תודה.

בליבזהלדוןבסוביודיצההעניוחשיבותמפאתמציעאני

הקלטה.

התרשמתם?מהדעתכם?מהאזחברים,

נושאשוםמעוררלאייחודית,שאלהמעוררלאהזההמקרה

צריךהדיןעורכילשכתשלהמרכזישהועדמשקלכבד

שאנחנו,ניסיוןפהישעובדות,עלערעורפהישבו.להתערב

נגיעהגםלושישבהליןמסויםצדלצדתתייצבהלשכה,

הלשכה.שלהתערבותשמצריךמקרהלאוזהאישית

נגיעהלוחיתהשאםחושבאניאישית.נגיעהשלענייןלאזה

היינולהתערבטובהסיבהוחיתהכאן,לושישכמואישית,

מתערבים.

להגיד?רציתמהחוה,
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כמובןוכולםפהשעלוהטיעוניםלכלשבנוסףאגידכןאני :מרצקיחוה

הנימוקיםשלושתואתהדיןפסקאתכולנווקראנונכונים'

לזהמעברב.התערלמקוםשאיןהעליון,המשפטביתשהעלה

הצטרפותלגבישלנולנוהלהכלבסךלהפנותרוצהאני

אחדלאף,נופללאהזהוהמקרהמשפט'ביתכידידהלשכה

ציבוריבאינטרסאפשריתפגיעהפהאיןמהקריטריונים.

ייחודאואתיקהחיסיון,כגוןאליו,מופקדתשהלשכה

כלליתחשיבותבעלתמשפטיתשאלהשוםפהאיןהמקצוע.

שאלהפהאין ...מקצועילתחוםאוהדיועורכילציבור

שאמרכפישהואויכוחפהישהכבודכלעםבה,חשומשפטית

כאלהניסוחיםלגביעובדתיבעיקרושהואויכוחמשה,

איןלייצג,ד 11עןשלביכולתומהותיתפגיעהפהאיןואחרים,

 .החוקשלטוןבעקרוןאואדםבזכויותמהותיתפגיעהפה

משפטביתכידידלנושישבכוחלהשתמשצריכיםאנחנו

לנושהיההתיקאוסיף,אניכמו'מתאימיםתיקיםל

המשפטיהיועץמינויבענייומשפטביתכידידשהצטרפנו

לשם.שהצטרפנולנוהיהשכבודחושבתואנימשלה,למ

הדרן.זולאהעם,אחדשאמרכמוובקיצור,

 :נוהאפי

 :נטוביץיצחק

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

אניכןאםאזטוב,לא.אחרות?דעותישכן?חושביםכולם

מקוםמוצאיםלאפההחבריםהדבריםפנישעלנראהמסכם,

להלין.נצטרףשאנחנו

כמובן.עמדהנוקטיםשאנחנוילמב

עמדה.נוקטיםשאנחנומבליכמובןוזאת

 .ענייושלופרגל

הצבעה

אחדפה

החלטה

לתביעתומשפט"ביתכ"ידידתצטרךהלשכהכימקוםאיןהדבריםפניעלכיהוחלט

 88ךותמ 37ודמע



38 

 19.1.2016מיוםמרכזיועד

.ד"עושל

בורריםמינוי

יש . 24מספרנושא ,בורריםמינויהבא,לנושאעובריםאנחנו :נוהאפי

אניצדדים.נעכבשלאעליהןנעבורבואושהצטברו.פניותפה

עו"דלבין-עו"דביןבוררותפהישלכם.אקריא

שיתוףהסכםזהידוע,טרםהבוררותסכום-
גלעדזמיר,דרורמוצעים,בוררים 3פהישצדדים.ביןפעולה

איון.בןביוקוברמן

 :אברהמובוץרועי

 :נוהאפי

 :קונןאורי

 :נוהאפי

 :קונןאורי

 :אברהמובוץרועי

 :נוהאפי

הצבעה

אחדפה

 :נוהאפי

סכום?אין

ידוע.אל

 .זמירדרורבעדאני

מקובל?זמיר'דרור

אישית.אותומכיראני

ההמלצהאתמקבליםאנחנואזממליץאוריאםטוב.שהוא

שלו.

זמיר.דרוראתבסדר.מינינו

החלטה

עו"דנ'ד"עובתוקלבוררזמירדרורד"עואתלמנותהוחלט

-נגדהתובעתהבא,התיק

מוצעים'םיבוררשלושהפהיש .כספיסכסוךהזבע"מ.
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שרקון.ואילןבנטלגיוראב,גולואופירה

כסף?כמה :מרצקיחוה

 :אברהמוביץרועי

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

מטאנס:שאער

 :ראשפיליאור

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :אברהמוביץרועי

 :נוהאפי

לאופירה.תן

.1, 300,000 

לאישה.לתת

לאישה?למה

לאישה?למה

לן?אכפתמה

 .מתקדמיםלאאנחנו

אופירה.

אחד.פההוסכםטוב.אופירה,

הצבעה

אחדפה

החלטה

נגדבתיקכבוררתגולובאופירהד"עואתלמנותהוחלטאחדפה

---לביןביןזההבאהסכסוך :נוהאפי

הסכםהפרתשלסכסוךזה

פהיש . 1,200,000זהשבמחלוקתהסכוםונזקים.קומבינציה

רלוונטילאזהזמיר,דרורשובבנטל,גיוראמוצעים-שלושה

ך.יוקנושלומיקיבל,כברהואכי
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 :קונןאורי

 :כהןרועי

 :מרצקוחוה

 :נוהאפי

וקניך.שלומיבעדאני

 .וקניושלומי

מצוין.

וקניך.שלומימונההלאה,נתקדםבסדר.

הצבעה

אחדפה

החלטה

שביןבתיקכבוררוקניושלומיעו"דאתלמנותהוחלטאחדפה

 :נוהאפי

 :מרצקוחוה

 :נוהאפי

 :מרצקוחוה

 :מרצקוחוה

 :נוהאפי

 :מרצקוחוה

ד 11עוהתובעזההבאהתיק

 8,200לאומי.ביטוחמולייצוגד 11עוטרחתשכרהסכםהז

שקל.

צעיר.הכיד 11לעותן

שדה.רעותאוזילברמןקרןמרקולוב,פבלד 11עופהיש

לא?בחיפה,הז

כבוררות.לויספרלאשזהכסף,יבלקודםשמינינולמיתן

עושהוהואבאתיקהמתנדבהואמרקולוב,פבלבשםד 11עויש

פה.רשוםזה ,הקטנותט 11שכהנורדיותאת

כבוררות.לויספרלאשזהאבלסליחה,

הלאה.סדר,ב :נוהאפי
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הצבעה

אחדפה

החלטה

נגדעו"דבתיקכבוררמרקולובפבלעו"דאתלמנותהוחלטאחדפה

שכרתשלוםד 11עונגד-הבא,התיק :נוהאפי

גורך,שושךבךאילנהשקל.אלף 15המחלוקתסכוםטרחה.

שדה.רעותאוזילברמךקרן

 :אברהמוביץרועי

 :מרצקיחוה

 :אברהמוביץרועי

 :נוהאפי

שניהם.אתלוניתךאוליאז

זילברמך.קרן

 8אחת,בוררותיהיהואז . 15ה-אתוגם 8ה-אתגםלוניתך

 . 15וה-

הלאה.אוקי'לפבל?שניהםאז

הצבעה

אחדפה

החלטה

עו"דנגד-בתיקכבוררמרקולובפבלעו"דאתלמנותהוחלטאחדפה

-י
תשלוםד-נגד 11עובשםתובעתפהיש :נוהאפי

דרוקר,אברהמיענבלשקל.אלף 50שלמחלוקתטרחהשכר

אלפסי?משהאורזשקלאתלי

אלפסי.משה :כהןרועי

לפבל.גם :מרצקיחוה
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לאלפסי.תן :אברהמוביץרועי

אלפסי.הוסכם :נוהאפי

הצבעה

אחדפה

החלטה

-נגד-עו"דבתיקלבוררפסיאלמשהעו"דאתלמנותהוחלטאחדפה -
 :נוהאפי

מטאנס:שאער

 :נטוביץיצחק

 :ראשפיליאור

 :נוהאפי

הסכםשלזה-נגד-הפרותהבאהתובע
אשקלוןאזורזהאבלשקלאלף 150שלמחלוקתזכיינות,

 .רבינוויעקביוספיתמרגורן,אלוןאתפההציעושבע.באר

 .הדרוםמאזורמישהולהיותצריךזה

טוב.זהבאשדודרבינו

גורן.אלון

גורן.אלון

אחד.פהגורןאלוןמונה

הצבעה

אחדפה

החלטה

-נגד-בתיקלבוררגורןאלוןעו"דאתלמנותהוחלטאחדפה

תדהרחברתנגד-זההבאהתיק :נוהאפי
שקלאלף 200ל- 100ביןשלסכסוךמ, 11בעוהשקעותיזמות

עובדשיסקר,אילנהבנייה.קויייולראוייםשכירותדמיעל

ג~ורג'י.אילךאו
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לאישה. :כהןרועי

סקר.אילנה :קינןאורי

אחד.פההוסכםסקראילנה :נוהאפי

הצבעה

אחדפה

החלטה

-נגד-בתיקכבוררתסקראילנהעו"דאתלמנותהוחלטאחדפה

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :כהןרועי

 :בוסקילהדנית

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :כהןרועי

 :נוהאפי

זכיינות,הסכםזה 'נגד-התובע
אלוןשוב,אזגן.רמתאואשקלוןשקל,אלף 150שלסכסוך

זילברמן.קרןאורבינויעקביוספי,תמרגורן,

קרן.

מאיפה?היאתמר

מאשקלון.

הוחלט?מה

קרן.

מאשקלון.והתובעגןמרמתהיאהנתבעת

לא?מאשקלון,היאיוסף,תמראז

הנתבעת ?מאשקלוןשהתובעזהלפישצריךאמרמיסליחה,

גן.ברמת
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קרן. :מרצקיחוה

 :נוהאפי

הצבעה

אחדפה

החלטה

-נגד-בתיקלבוררתזילברמןקרןעו"דאתלמנותהוחלטאחדפה -
 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

זילברמן.קרןהוסכם

נגדהתובעתרבותיי'האחרון,

להעריךניתןלאעזבון.חלוקתהסכםלמימושבנוגעסכסוך

זיופנקס,יעלמועמדים,שלושהישמחיפה.זההסכומים.את

יוסי?שוורצברגאוגרונו

בלשכה,קשהעובדתגםהשתלמויות,ועדתיו"רפנקס,יעל

 .בןכמובהתנדבות

פנקס.יעלאחדפהאזהוסכם?

הצבעה

אחדפה

החלטה

בתיקלבוררתפנקסיעלעו"דאתלמנותהוחלטאחדפה -נגד-

שiור~מיr.כiנר;.;יווחהא~תןת iiו~קקאאד~החהח 1הכנ~ג iiiiiiiiדה "r~ע~תתי~ררהה----=עעו;,"ד"עופניית

 S , 000תמורתהדירותרוכשישלעוה"דלהיותעוה"ד

-ד"ועשלרהיעת '-ד"עותייפנ ' 3מספרנושא :נוהאפי
רוכשישלןידעורכיותילההדיןעורכיאתחישמכרהחוקנגד

ריהניללכודכוןעתןק,יצאיקודמת.בהישיבהזבדנורות.יד

 88ךותמ 44ודמע



45 

 19.1.2016מיוםמרכזיועד

עמדה.

 :נטוביץיצחק

 :הנואפי

 :נטוביץיצחק

 :מרצקיחוה

העתירהנשואהתבקשנו,פורמלי.כמשיבאותנוצירפו

 .פורמליכמשיבצורפנו

ביתפורמליים.כמשיביםנגדנוהגישהואצורפנו,לאאנחנו

ימים'כמהלפניעדשלנוהתגובהאתביקשהעליוןהמשפט

בעצםמסכימיםשאנחנובגדולשלנוהתגובהארכה.ביקשנו

להביןאפשרשלא,מבקששהואמהכלבעתירהכילעתירה,

אנחנושקל 5,000ומשלם 11לקוח 11שבאדירותהמכרמחוק

 5ל-שלנולקוחלהיותהופךהואואזהכסףאתלקבלחייבים

לקוח.לקחתחייביםלאמוח.ובלבולבנייהליקוייםעםשנים

חוקשיהיהלהיותיכוללאמחויבים.לאאנחנובכוח.לא

מהותוזאתחמתנו.ועלאפנועללקוחלקחתאותנושיחייב

העתירה.

אותומביניםוככהלהבין,אפשראבלברור.כןכללאהחוק

לקוחלקחתמחויביםשאנחנוכאילולפחות,מהאנשיםחלק

לחגימצטרפיםשלנוהעמדהדירה.לגבישקל 5,000כנגד

היאכןואםהמחוקקכוונתלאשזולהבהירשצריךאזורם

אותה.לבטלומבקשיםמידתיתלא

כשדנוזכרוניכמיטבגםשנאמרו.לדבריםמצטרפתאני

היהברורהחוקכשעברבזמנוהמרכזיבועזהזהבנושא

הייצוג,אתלקבלהדיןעורןעלחובהשאיןהיהשהכוונה

המבנהאתשמתכנןשהמהנדסשכשםזהעלדיברנולהפ,ך

פהגםהקבלן,אלאהדירהקונהלאהואשלוהלקוחלא,הוא

רוכשיולאהקבלניםהםשלנושהלקוחותהואהנכוןהרעיון

המרכזי'הועדלכלולדעתיאזלפחותהיהברורליהדירות.

מהישיבותהפרוטוקוליםאתשתקחואיציק,מציעה,ואני

עלמשולםלהיותצריךהדיןעורןשלהטרחהששכרהאלה,

שאניסליחהלא,זהלדעתיהלקוח.ידיעלולאהיזםידי

בתוךהזאתהאמירהאתטיפהעודלחדדאפשראומרת,

ישואםהעמדה.שלהמהותעםמסכימהשאניכמובןהתגובה.
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כנספח.אותולצרףלשקולשווהאוליאזהזההפרוטוקולאת

 :נטוביץיצחק

 :מרצקיחוה

 :ראשפיליאור

 :נטוביץיצחק

 :מרצקיחוה

 :כהורועי

 :הנואפי

 :ראשפיליאור

 :הנואפי

 :נטוביץיצחק

 :מרצקיחוה

אתלנויעבירהמנכ"לאולילנו?להעביריכולמישהו

הפרוטוקולים.אתאיןליכיהזה?הפרוטוקול

כלהעיסוק'לחופשמנוגדזהמשמעית.חדנכונההעמדהאבל

שדיברנו.מה

נכון.שזהברורכזהזההפרוטוקול?אתצריךלמהלכן

ברור.איןבדירותכשמדוברברור.אין

בסופוהדיןעורכילשכתכיחשוב.כןזהלמהלןאגידאני

ולא .החוקלתיקוןהתנגדהלאוני'זכרלמיטביום'של

הטרחהששכרשסברנומהטעםבדיוקהחוקלתיקוןהתנגדה

לאזההלקוחות.ידיעלולאהיזםידיעלמשולםלהיותצריך

שכראבלהאחריותאתעצמועללקחתד 11מעולבקשרציני

שלנוהעמדהבכלשלנוהקועםמתיישבזהראוי.בלתישהוא

טרחה.שכרבענייני

אז.נלחמנו

רבותיי.הלאה,

ואזא sכללאתהדיןעורכילשכתבכלליביטלנו

למעשה?מסכמיםאנחנומהאז

ומרחיביםהעתירהשללטענותמצטרפיםבעצםשאנחנו

אותה.

המרכזיבועזשהיההחומראתלאיציקונעבירומרחיבים

אחת.קדנציהולפניקדנציותשתילפני
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אחד.פההוסכםנכון?אח,דפההוסכםכןאםאז :נוהאפי

הצבעה

אחדפה

החלטה

כןכמו .אותןולהרחיב-עו"דעתירתלטענותלהצטרףהוחלטאחדפה

לעו"דלהעבירשישהוחלט

 .האחרונותהקדנציותבשתי

זהבענייןהמרכזיברעדשנדוןהחומראת

 23.12.201$מיום Sהתמחותועדתפרוטוקול

התמחותלרישוםבקשה __

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :וקסלרגלעד

כהו:רועי

באגלעדפרוטוקולים.שניפהישלהתמחות,עובריםאנחנו

יעיליםנהיהבואןאזהזהבגשםבמיוחד

לידה.מחופשתשחזרהלפרוטוקול,טוב,מזללהשמגיעודנה

 . 5מספרהתמחותועדתפרוטוקולאזדנה.שובןברון

היאכמתמחהלהירשםשלההבקשהבמסגרת

שםבקנדה,דיועורכתחיתההיאלה,שהיהכןעלהצהירה

כנראהלכדיאפילושהגיעמשמעתיהליןאיזשהונגדההיה

הופיעהוגםשםההליךעלפרטיםצירפההיאהשעיה.שלסוג

היאההתמחותבועדתשהסבירהוכפיההתמחותועדתבפני

נצטברןשלהשתיקיםזהעלשופטיםנגדהליכיםנקטהשם

הציגהשהיא ,בקנדההחוקלפיבמקוםשנים 6.5שופטאצל

כלהגישההיאאזשנה.חציתוךלהיגמרתיקשםצריךלנו,

שהיאבמסמכיםלעייןהצלחתישאניוממההליכיםמיני

עלהיובקןןיבקהדיועורכיבלשכתנגדהההליכיםצירפה

התבטאויות.

ההתמחות.אתלאשרממליץאתה
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 :וקסלרגלעד

 :כהןרועי

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

שהיאהתרשמהוהיאאותהשמעהההתמחותועדת

גמור.בסדר

זאת .בארץפהאותהלעכבצריךלאוזהבסדרשהיא

ההמלצה.

הלאה.הסתייגות.איך

הצבעה

אחדפה

החלטה

 .ההתמחותועדתהמלצתאתלאשרהוחלטאחדפה

~ 

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :כהורועי

 :וקסלרגלעד

 2-מספר
טפסיםללשכההגישבהתחלהשהואמתמחהזה-

מוקדך.בתורחשמלבחברתנוספתעבודהלעשותרוצהשהוא

העבודהאתיעשהלאשהואמכתבכתבכביכולהואכןאחר

עשהשהואהתבררבפועלהבקשה.אתמושןהואהנוספת,

שלאואפילואח,דמצדהיתר'ללאהנוספתהעבודהאת

שגםהמאמןגםגיסא,מאידןמקום.באיזשהומאמנובידיעת

זהעלעליוכועסשהואשלמרותאמרבפנינווהופיעזומן

שוםלואיךההתמחותמבחינתעדייונוספתעבודהעשהשהוא

מאודטובההתמחותעשההואשלו,התפקודעלטענות

ותפקד.

האתיקה.נועדתמשמעתילטיפוחאותותביא

לפסוללאהנושא,אתרילהעבההתמחותועדתהמליצהולכך
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התמחותחיתההמהותיתברמהההתמחותכיההתמחותאת

טובה.

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :וקסלרגלעד

 :נטוביץיצחק

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :כהורועי

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

אושרה?שלאחיתהזועבודהאיזו

חשמל.בחברתמוקדן

לאשהואהצהירכביכולפשוטהואאושרה,שלאלאזה

יעבו.ד

ואחרביקשבכלל.מבקשלאהיההואמאשרחמוריותרזה

 .חמורמאודזהועובד?צריךלאשהואאמרכן

מזה?להתעלםהמליצוהםלמהאזכןאםאז

להתעלם.לא

משמעת.לועזתאותותעבירלא,

אתשיקרשהואזהעלכתלונהלאתיקהזהאתלהעביר

הלשכה.

לשכה?לבחינותניגשהואסליחה'

לא.עוד

לגשת?צריךהואמתי

יוכללאהואבןשכמוגםממליציםהםמההמלצהחלק

המשמעתי.הבירורלתוםעדללשכהלהתקבל

 .בסדרזה .בדיוק

לאתיקה.מועברהנושאבעניינו'ההחלטהאז
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 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :נטוביץיצחק

 :ראשפיליאור

 :הנואפי

 :נטוביץיצחק

 :מרצקיחוה

 :נטוביץיצחק

 :מרצקיחוה

 :נטוביץיצחק

 :ראשפיליאור

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

ההתמחותאתלפסוללאממליצההועדהההמלצה.אתיש

המתמחהמשמעתי.לטיפולהאתיקהלועזתתלונהולהגיש

בחינהבהצלחהשיעבורלאחרללשכהכחברמלהתקבליעוכב

בסדר.זההאתיקה.ועדתלהחלטתעד

הלאה.אחד?פהמוסכםבסדר.

לא,לא.

אח.דפהלא

הסתייגות.יש

ועבדהתמחהלאשאדםלהיותיכוללאמובנית.בעיהפהיש

אומרוזהו,שלוהמאמןאתשואליםשהולכיםנוספת,עבודה

בסדר.לאההתמחותבסדר.ההתמחותאזבסדרהוא

בסדר?לאהיאלמה

עבד.הואכי

מה?אז

הזה.האיסוראתתבטלואז

ללשכה.לשקרלושאסורהפניםלאהואההתמחותבמסגרת

זהמשקרהואאםשלהם.העמדהאתלקבלנוטהאניתשמע,

חמור.

המשפט.ביתשלפסיקהישלהתמחות.קשורלאהשקר

לנו?משקרשהואאלהערכיםאיזה

 88מתוך 50עמוד



51 

 19.1.2016מיוםמרכזיועד

 :נטוביץיצחק

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :ראשפיליאור

 :וקסלרגלעד

 :מרצקיחוה

 :ראשפיליאור

 :מרצקיחוה

 :כהורועי

 :וקסלרגלעד

 :כהורועי

כפול.ושקר

עודכלמנהלית.סמכותהיאחוזרת,אנישלנו'הסמכות

לנואיןאזיההתמחותבטיבפגעהלאשלוהנוספתהעבודה

ההתמחות.אתלולפסולסיבהשום

גם?ערכיםלומדלאאתהבהתמחות

שיבואמשמעתידיןלביתמשמעתיבדיןסמכותישהשקרעל

 Xללשכהאותולקבלשלאמחליטאנישמשקראדםויגיד

יכולהשלנומנהליתהחלטהמנהלית.החלטהלאזואבלזמן.

בטיבפוגעתשלוהנוספתהעבודההאםבשאלהלהיותרק

מוקדןהיההואלא.שהיאספקואיןלא.אוההתמחות

תחליט.האתיקהשועדתאזחשמל.בחברת

חשבון?רואהבתורעובדהואואם

שבשגרה.כדברשמאשריםהעבודותסוגזה

לפסול.יכולנואז

יודעתלאאתשלו.להתמחותמפריעהיהלאגםאזאבללא,

חשבון.רואהבתורעבדהואזה,את

הדין.פסקזהאבל

כלטלפוניםמקבלהואהיום,כלעובדחשבוןרואהאבל

היום.

במשמרת.מוקדןפתאום?מה

היום.כלעובדחשבוןרואהחשבון,רואהעלאומראנילא,
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 :וקסלרגלעד

 :נוהאפי

 :קינואורי

 :נוהאפי

 :כהורועי

 :נוהאפי

 :כהורועי

 :נוהאפי

 :ראשפיליאור

 :נוהאפי

 :נטוביץיצחק

 :כהורועי

 :קינואורי

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :קינואורי

 :נוהאפי

אחר.משהוזה

הצעות?מההצעות,שתיפהישנצביע,בואואז

ההתמחות.אתלאשר

לבחינה?לגשתגםלולאפשרההתמחות,אתלאשר

כן.

עדמצטרףלאהואלאתיקה,להעבירלבחינה,לגשתלאפשר

שלו.בענייןמהמחליטיםלאשהאתיקה

נכון.

השנית?וההצעה

ההתמחות.אתלאשרלא

אלא?ההתמחותאתלאשרלא

להפחית.אוההתמחותכלאתיודעלא

ההתמחות?אתלאשרלאזהמהנגדנו.יעתורהואאבל

נטוביץ.ולבן,שחורזה

ולבן.שחורלאזהלא,

אחרות.דעותשישבסדרזה

הבחינות.לפנילאתיקהוללכתההתמחותאתלאשר

שאיןעדלבחינהניגשלאשהואבינייםפתרוןלהציעאפשר
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באתיקה?הכרעה

למה? :מרצקיחוה

 :ראשפיליאור

 :הנואפי

 :טייבמשה

 :כהורועי

 :הנואפי

 :כהורועי

 :טייבמשה

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :נטוביץיצחק

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :פרסיאלאורי

מקרה.בכלאמרושהםמהזה

מחכה.ואזלבחינהניגשהואלא,

העבודהאתלומאשריםהיומבקשהיההואלכתחילהאםגם

הנוספת.

הנוספת.העבודהאתמאשריםשהיוליתאמין

לו?אישרולאלמהאז

פנה.לאהואכי

 .ביקשלאהואכי

הבקשה.אתמשןהוא

עוב.דלאשהואאמרהוא

אותה.ומשןבקשההגישהוא

באתיקה.אותויענישולכן

משהו.לומררוצהאוקי

התמחות,בנושאסדרקצתלכםלעשותרוצהאניברשותכם'

שלהזההנושאכלאתאוכפיםמאודמאודאנחנוכי

שלהמקרהאתרואיםגםאתםהאחרונה.בשנהההתמחות

עושיםשאנשיםלראותכלקודםהואהפיקוחעיקרהפיקוח.

פיקוח.דו"חויששצריך.כמוההתמחותאת
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 :כהורועי

 :פרסיאלאורי

 :כהורועי

 :פרסיאלאורי

 :נטוביץיצחק

 :ראשפיליאור

 :נטוביץיצחק

 :ראשפיליאור

 :פרסיאלאורי

 :מרצקיחוה

ההתמחות?אתעשהשהואפיקוחדו"חיש

כן.

לו?לפסוליכולאתהאיןאזבסדר.אז

שאנחנוהואהכלליהרעיוןעכשיו .לסייםרוצהאנירגע,

שאנשיםההתמחות,שלהזההנושאאתלאכוףרוצהכלקודם

רוציםיודעיםשאתםכמואנשיםהרבהכיהתמחות,עושים

בשורהרקאזהעבודה.אתעושיםלהתמחותובמקוםלעבוד

מחוץעבדהואהפיקוחכדיתוךהזהבמקרההתחתונה,

פהאזתקינהחיתהשלווההתמחותהיותולכןלהתמחות

רוציםיותרשאנחנואמרה,שחוהכמומשמעתי,הזההנושא

הזה.בקטעלהתמקד

שתפסוזהביןההפרדהאתלעשותצריךמאו,דחשובוזה

הצהירשהואהשעותבתוךההתמחותבמהלןשעובדמישהו

לשעותמחוץבלילהאובערבשעבדאוכמתמחהעליהן

ההתמחות.

זה?אתקבעמיזה?אתאמרמי

נכון.

באמת.ביום?להתמחותיכולאניהלילהכלעובדאניאם

שגרה,שלדברזהמקרים,לנוהיומזה.יותרלןאגידאני

אבללהתמחותשצריךכמונרשמיםלאשלפעמיםאנשים

ואנחנווהכל,פיקוחתחתטובה,דבר,לכלהתמחותעושים

ההתמחות.בכללהםמתיריםלא

להם.לאשריכוללאאתהבחוקזהאם

מחצי.יותרלאשריכוללאאתהבחוקכי
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 :פרסיאלאורי

 :ראשפיליאור

 :פרסיאלאורי

 :כהורועי

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

מאשר.אתהנוספתעבודהאבל

זה?לאזהמטבעאותועללמהאז

הייתמגישהיההואאםנוספת.עבודהלומאשראתהכי

לו.מאשר

אפי.זמן,כמהתראה

הועדההצעתאז , 6שהיא?כמוהועדההצעתבעדמירבותיי,

עברה.

הבאהמקרה

חמורים.

פיקוחממצאיהיושבומקרהזה

רק,חשוב

רישיוןמקבללא

הואשמופצת,בהחלטהגםלהדגיש '

שלו.המשמעתיההליךשמסתייםעד

האתיקהועדתכלפיהרושםאתיצרולאמקוםושבשום

הזה.לענייןחשיבותייחסנולאשאנחנו

אפי.מזה,יותרלא,

אתיתברמהשלוההתנהלותאתרואיםאנחנוהוא.נהפוך

פיעלהדיןאתאיתושתמצההאתיקהלועזתומפניםחמורה

הבנתה.

האתיקהועדתהחלטתלב,שימודבר.עודלחדדרוצהרקאני

שלהכרעהעדלדיןלהעמידושיוחלטובמידהלהוסיף,צריך

בהחלטה.כתובלאזהכיהדין,בית

הדין.ביתשללהכרעהעדנכון,

להתקבל.רוצהאניעכשיויגידהואאחרתכי
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 .ככוך :נוהאפי

הצבעה

 6בעד-

החלטה

להעמידושיוחלטבמידה .ההתמחותועדתהמלצתאתלאשרהוחלטחברים 6שלברוב

 .הדיןביתשללהכרעהעדיעוכבלדין

~ 

-~עברנו :נוהאפי

מספרהמאמןבמשרדאותומצאולאפיקוח,ממצאיאצלו :וקסלרגלעד

מטעםתקוהפתחעירמועצתחברשהואהתבררואזפעמים

-,-בעירייה,תפקידיםבמספרמחזיקהוא-סיעת
עסקים.כמהגםלווישאותומנהלשהואכולל

 :מרצקיחוה

 :וקסלרגלעד

ומסעדה.קיוסקלוישלא,

יחסיתחקירהעשההמפקחומסעדה.קיוסקגםלוויש

וכולי,ותמונותהקלטותמיניוכלפעמיםכמהוביקרמעמיקה

לועזתזומןהואהפיקוחממצאיבעקבותדברשלובסופו

לועזתתחילהזומןגםהואההתמחותונועדתההתמחות

ועדתבמליאתלשימועאותווזימנובשלילהשהתרשמהמשנה

ונתך,המאמןעםיחדההתמחותלועזתהגיעוהואההתמחות.

מתמחהשהואטעןהואשם'שלוהדבריםמתוןרואיםאתם

שאלוחקירה,שלסוגאיזהלועשתהכביכולהועדהאבל

האחרון.בשבועהתעסקתבמהאתמול,התעסקתבמהאותו

 .בחוץהיהכשהמאמןהזמגומגמת,בהתשואיזהנתךהוא
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עסקהמתמחהבמההמאמןאתשאלוהמאמןאתהכניסו

הןבקיצורלגמרי.אחרותתשובותנתןוכולי,האחרוןבשבוע

סמןעלוהןהפיקוחממצאיסמןעל

 :ראשפיליאור

 :נטוביץיצחק

 :וקסלרגלעד

 :כהורועי

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :בלוםדנה

 :הנואפי

 :פרסיאלאורי

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

שלו?ההתמחותעלחתםהמאמן

התמחות.אין

בפנישלומהחקירהאמצעיתהבלתיההתרשמותסמןעלהן

שהואלמסקנההגיעוהמאמןשלומהחקירהההתמחותועדת

אדםשהבןהקודם,מהמקרהלהבדילזההתמחות.ביצעלא

בהתמחות.היהלא

מחדש.התמחותשיעשהאז

כלאתלפסולרואהאניהועדהשלההמלצהאומרתזאת

 .שלוההתמחות

הכל.בסךרדיקליתמאודהמלצהשזאתלדעתצריך

אתשיבחנולמחוזולהעבירההתמחותכלאתלפסולההמלצה

המאמן.שלהכשירות

מגיע.שלוהמתמחהשלשהמקרהשניתפעםזוהמאמן

גם?המאמןלגבילהחליטיכוליםלאאנחנולמהסליחה,

המחוזבחוקכייכוליםלאאנחנו

להחליט?יכוליםלאאנחנומחוז,זהמהרבותיי,בואו

שיהיהמשמעתי'הליןאחרירקאפשרלאמןהיתרלשלול

משמעתי.דיןפסק
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 :נוהאפי

 :בלוםדנה

 :וקסלרגלעד

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

מטאנס:שאער

 :וקסלרגלעד

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :וקסלרגלעד

 :בלוםדנה

 :נוהאפי

המתמחים.שלהמחוזית?הועדהומה

קובלנה.להגישיכולההיא

שתגישאביבתללמחוזכתלונהזהאתלהעביריכוליםאתם

קובלנה.

שתבחן.מנתעלאביבתלמחוזשלהאתיקהלועזת

כלאתפוסליםאנחנוראשיתהבאה,ההחלטהאתמציעאני

בהתאםהתמחות,בכלללזהלקרואאפשראםההתמחות,

הועדה.להמלצת

 .הפעםאגבגורפתמאודהחלטהזו

דיהחלטהזואומר,אניחמורה.מאודהחלטהזוכן,

מלאה.פסילהשלנדירהדירדיקלית,

הראיות.ריבויבגלל

אגב?המאמן,זהמי

הספציפי'המתמחהלא .נתפסשלושהמתמחהשניתפעםשזו

אחר.מתמחה

אתמאמץהמרכזישהועדזהההחלטהשלהשניהסעיף

שלהאתיקהלועזתתלונהמגישההתמחות,ועדתהמלצת

חובתואתהפרשהואכןעלהמאמןכנגדאביבתלמחוז

ענייניתהתמחותשמתבצעתולוודאלפקחכמאמןהמקצועית

נכוניםאינםלכאורההדבריםפנישעלדיווחיםהגישולמעשה

מבקשיםאנחנושבוצעו.הבדיקותשללממצאיםבהתאם

התוצאות.עללנוודיווחהאתיקהועדתשליסודיתבדיקה
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 :נטוביץיצחק

 :מרצקיחוה

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :טייבמשה

 :הנואפי

 :אברהמוביץרועי

 :הנואפי

 :אברהמוביץרועי

 :מרצקיחוה

 :פרסיאלאורי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

המתמחה.כלפיכנ"ל

צודק.אתה

הואאםהשאלהאתמעוררזהההתמחותאתפוסלאתהאם

לואיןמתמחהשלאמיהריכיהאתיקה,שללמרותכפוף

האתיקה.שללמרותכפיפות

בעניינושתדוןמנתעלהארציתהאתיקהלועזתלהעביר 3-

כהבנתה.ותחליטהמתמחהשל

הסמכות.בשאלתלרבות

חודשים. 11לולפסולאפשראז

אחד?פההוסכםכהבנתה.שתדוןמעביריםאנחנולא,

הלאה.הוסכם.

הזה.הבחורעםלהחמיררוצהכןהייתיאניאפיאבל

האתיקה.לועזתוהעברנוההתמחותאתפסלנו

נוספות.שנתייםעודאותולעכברוצהאנילזהמעברלא,

יכול.הוא

בקשה.שיגישיכול,אתה

הנושאיחזורמתמחהלהיותבקשהויגישבמידהצודק,הוא

 .מרכזילועזלדיון

ככללפה,יחזורשעניינולפניהתמחותתחילתמאושרתלא

אח.דפההוסכםאחד?פההוסכםבקשה.שיגיש
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מטאנס:שאער

 :נוהאפי

מטאנס:שאער

 :נוהאפי

 :ראשפיליאור

 :נוהאפי

מתנגד.אנילא,

האחרון?לסעיףרקמתנגדאתה

 .נכון

האחרוןהסעיףגםהוסכם ,הסעיפיםשלושתאחדפההוסכם

למעט,

האחרון.לסעיףמתנגדגםאני

 .וליאוראנסמטלמעט

הצבעה

 .הראשוניםהסעיפיםבשניאחדפה

 .ההחלטהשלהאחרוןלסעיףמטאנסושאערשפיראליאורשלהתנגדותעם

החלטה

 :הוחלטאחדפה

 .ההתמחותאתולפסולההתמחותועדתהמלצתאתלאמץ . 1

אתשהפרכךעלהמאמןכנגדאביבתלמחוזשלהאתיקהלרעדתתלונהלהגיש . 2

הגישולמעשהענייניתהתמחותשמתבצעתולוודאלפקח ,כמאמןהמקצועיתחובתו

הבדיקותשללממצאיםבהתאם ,נכוניםאינםלכאורההדבריםפנישעלדיווחים

לרעדהתוצאותעליווחדוהאתיקהועדתשליסודיתבדיקהמתבקשת .שבוצעו

 .המרכזי

ותחליטהמתמחהשלבעניינושתדוןמנתעלהארציתהאתיקהלרעדתלהעביר . 3

כהבנתה.

 :הוחלטברוב

ככל ,יזהמרכלרעדיחזורהמתמחהשלשעניינולפניהתמחותתחילתמאושרתלא . ,4

 .להתמחותבקשהשיגיש

... 
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 :וקסלרגלעד

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :נטוביץיצחק

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

מעטלאלפנילמשפטיםסטודנטהיהכשהוא-
דירהלרכישתומתןבמשאשלוחבריםלזוגעזרהואשנים

דירה.למכרהסכםשלבנושאעו"דמולאותםייצגוכביכול

השיגשהואמהכשכללהיסגר,הולןשההסכםראהכשהוא

אותם,שאלפתאוםהדיןעורןאזבחיובלהיסגרהולןעבורם

והוא.ד 11עואניכן,לו-אמרהואאזד? 11עואתהליתגידרגע,

עלחתםכאילואפילוגםהוא .למשפטיםסטודנטהיה

.ך 11עובתורהשטרות

 .,,וכתבעו"דשהואכתבהואגרוע.יותרהרבהזהלא,

רישיון.מספרוכתב '-

לבחינות?ניגשהואאז

 .סטודנטאזהיההואלא,

 .אפיכבר'עו"דהואצריך'לאהוא

והואתלונהנגדוהגישהדיןעורןהזההסיפורבעקבות

באמצעהמשפטיםלימודיאתהפסיקמיוזמתוכביכול

להיותרוצהלאשהואהתחום,אתעוזבשהואוהחליט

אתלעזובהחליטהואמע,דשהואהרגישהואמשפטן.

התחום.

מהתראו,להם-ואמרללשכהפנההואשנים,כמהעברו

לואמרותלונה.נגדייש , 2009ב-שלי?התלונהעםקורה

שזהלנוהתבררנגדן.תלונהמכיריםלאאנחנובהתמחות

היהלאהרישהואכיווןהמקצוע,הסגתשלבטיפולהיה

פנו,הטיפול,איכשהוושםסטודנט.עודהיההואמתמחה,

שםנקברזההמכתב,אליוהגיעלאהואתגובתו,אתביקשו

המקצוע.עלבהגנה

ד? 11עולהיותרוצהכןשהואהחליטהואאז

אתוהשליםהלימודיםלספסלחזרהואשנים, 7-8עברו
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 19.1.2016מיוםמרכזיועד

להירשםמבקשהואועכשיוהתואר.

 . 6 ? 7-8איזה :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :טייבמשה

 :הנואפי

 :נוקיאורי

כמתמחה?להירשםמבקשהואעכשיו

כמתמחה.להירשםמבקשהואעכשיו

שנתיים.שימתיןהמליצהוהועדההבנתי.

מקריםלגביפה,מצורףזהפסיקה,צירפהשלוהדיןעורכת

אותם.עיכבההלשכהשניםכמהמהעבר,התחזותשל

הזאת.בקדנציהסטנדרטיםמשניםאנחנו

העליון.הרףוזהנדירדיזהבעצםששנתייםשםמראההיא

זהאתרואהשאניאיןרבותיי,

כמתמחה.להירשםעיכובשנתייםההתמחותועדתהמלצת

פשוטנתפסהואנענש,הואכילאמיוזמתו,עזבשהואשנים 9

שהואהחליטהואועכשיוזעםשיעבורוחשבמיוזמתוהלןאז

.ך 11עולהיותכדיוותיקמנוסהמספיק

היינומה 2007ב-עכשיוהיינואםשנית,ריאלייםנהיהבוא

שנים? 5 , 4 , 3כמה,שלעיכובלו?נותנים

יותר.הרבה

באנשיםפהדנואנחנומורשעהיההואאםמזה,יותרבוא

שנה'דרוךבמקוםלהםונתנוכאלהבעבירותמורשעים

 .שנתיים
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 :נוהאפי

 :קינןאורי

 :נוהאפי

ביחד)(מדברים

 :נוהאפי

 :קינןאורי

 :נוהאפי

 :טייבמשה

 :קינןאורי

 :נטוביץיצחק

 :נוהאפי

מטאנס:שאער

 :נוהאפי

מבצעכשמישהואורי,

מחלוקת.איןאית,ןמסכיםאני

 1,לעו"מתחזהכשמישהואבלבהםהללביתשאנידבריםיש

הדבריםבאמתעו"דכאילוחותםכשמישהומשקר,כשמישהו

החמורים

כשאנחנומשהו?יודעאתההעניין.שלהחמורהצדבאמתזה

שמסיגיםהאלההגופיםובכלהמקצועגבולבהסגתנלחמים

שלנוהגבולאת

דיינו.בזה,נגמרהיהזהעם

חותםהואדין,כעורכיעצמםאתשמציגיםמתמחיםאז

ברצינות.חוזים,עושההואחוזה,

שלו.הלבתוםעללןמראהזה

עצמו.אתהשעההואעב,דלאהואשנים 6

מדי.יותרעצמואתהשעההוא

בבקשה.מטאנס,שאער

לרוחמביןאניהאלה.הבעיותכלמאזזמןהרבהחלף

כלהמקצוע,הצפתלהחמיר,בלשכההחדשההנושבת

ביוםהדיןאתלשנותאפשראיאבליפים.אלההטיעונים

אצלמתמחים,אצללחלחלמתחיליםהדבריםאח.ד

סטודנטים.

שנתיים.עודשיחלחלשנתיים,עלפההמליצואומראניאז
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מטאנס:שאער

 :נוהאפי

מטאנס:שאער

 :קינןאורי

 :אברהמוביץרועי

 :נוהאפי

 :קינןאורי

 :נטוביץיצחק

 :קינןאורי

 :מרצקיחוה

 :נטוביץיצחק

 :קינןאורי

 :נוהאפי

 :ראשפיליאור

אפילוהסבירותבמתחםהיאהועדהשלשההחלטהחושבאני

איאומר.אניהעברמניסיוןהסבירות,מתחםשלהעליוןברף

בהחלטזהשנתיים . 3פיהעונשאתולהחמירלקחתאפשר

מציעאניהחמרה.שלמסוימתגישהאיזהגםכוללזהסביר,

כנה.עלההחלטהאתלהשאירשנתיים

 .מדימעטזהשנתיים

הועדהשלבנימוקיםנסתכלאם

סתם.אדםהבןאתהורגאתהאפי,

באמת.אורי,סתם?מה

בבקשה.חוה,

 .שהורשעואנשיםפההיו

מס.עבירתעברשהואלאזה

לאזהחמור,זההזה,בנושאאיתןמחלוקתזהעלליאין

עצמו.אתהענישהואגרוע.זהטוב,

עצמו?אתהעניששהואאמרמי

אותימאשימיםהיופס"הונותןשופט,יצחק,נטוביץכשופט,

ד? 11עואחדרגע

עצמו.אתהוציאהלימודים,אתהפסיקעצמו,אתלקחהוא

פטור.ישרלוניתןבואסליחה,

אחרמשהוזהשקרהמהאגבלקרוא.בלימדבריםכאןכולם

אחרים,שנים 3קרה,זה 2006בשנתהשלישית,בשנהלגמרי,
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 19.1.2016מיוםמרכזיועד

מישהוזהאחרישנים 3הלימודים,אתהפסיקכברהוא

שנים 3לפניתשמעוולהגידללשכהלבואנזכרפתאום

 .אותותפסו :הנואפי

 :ראשפיליאור

 :נוקיאורי

 :ראשפיליאור

 :מרצקיחוה

 :ראשפיליאור

 :מרצקיחוה

 :ראשפיליאור

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :ראשפיליאור

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

שנההיההוא 2006ב-קרה.זה 2006ב- ,אותותפסולא

אתמסייםהיההוא 2007שב-אומרתזאתשלישית,

 .הלימודים

אחריות.קיבלהוא

הלימודים.אתעזבהוא

בדיוקזהאחריות,לקחלאהואכימשנה.זהודאילמה?

העניין.

מה?על

לאהיאאחריותלקחהואכאילוהדבריםהצגתהמעשה.על

נכונה.

אגב, . 2009ב-הגיעההתלונההדיןעורכיללשכתאבלחוה,

 . 2009ב-תלונההגישמישהובכלללמהעצמןאתתשאלי

אותי.מענייןלאזה

בבקשה.חוה,

המקרה?לאחרשנים 4תלונההגישמישהובאמתלמה

פתאום?הלימודיםאתעזבהואלמה

זה.בגלללאזה
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 19.1.2016מיוםמרכזיועד

 :אברהמוביץרועי

 :נטוביץיצחק

 :ראשפיליאור

 :מרצקיחוה

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :אברהמוביץרועי

 .וזהושנים 5

בזה.הודההוא

מזה.כתוצאהעצמואתהשעהלאהוא

לא.

ללשכה.פנהגםהואמעצמו.זה,לפני

דברי.חוה,

רועיועםאפי'ועםביץנטועו"דעםלגמריאניהזהבעניין

שנאמרכמונקלעשהואסיטואציהפהשאיןמהטעםכמובן,

במשאחבריםייצגאדםהבןאחר.אוכזהלמצבנקלעפה,

במהותו,פליליאקטשהואלאקטהגיעהואאבלניחא.ומתן,

והוסיףשמואתכתבהואתאגי.דבמסמכיכוזבלרישוםקרוב

לגמריאקטפהישרישיון.מספרופברקעו"דהתואראת

במשטרה.התלוננושלאחבלבמשטרה.להתלונןצריךמישהו

בחרהואאםהשאלהעכשיואישום.כתבהוגששלאחבל

אםכינכוןכןכללאזהכנראהכילא,אועצמואתלהשעות

אתעזבוהוא 2007ב-היהוהאירוע 2009ב-הוגשההתלונה

צריכיםהיוםאנחנואחרת.סיבהכנראהלוחיתההלימודים

שיהוישישנכוןזה .איתועושיםאנחנומהבשאלהלדון

שנים. 4לינראהמידתיפתרוןולכןמסוים

צודקת.שאתחושבאני

אדםכאשרחמורכןכלמקרהאלינומגיעשכאשרחושבאני

שמצטרףועו"דהנורמותשלהסףשומרלהיותשאמור

למקצוע
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טוב.לאנראהזהליאור, :נוהאפי

 :אברהמוביץרועי

 :ראשפיליאור

 :נוהאפי

 :אברהמוביץרועי

 :נוהאפי

 :אברהמוביץרועי

 :ראשפיליאור

 :קינןאורי

 :אברהמוביץרועי

 :קינןאורי

 :טייבמשה

 :וקסלרגלעד

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

הסטנדרטיםכלהמרכזילועזמגיעכזהמקרהוכאשר

להשתנות.צריכיםבעברקיימיםשהיווהנורמות

עםהנורמותאיפהלן?שיקרשהואהקודםעםהנורמותאיפה

לונתתהקודם?

לנו.ישאחרתבגישהאנחנוליאור.הסף,אתמשניםאנחנו

צריךהמרכזישהועדאפי,שללעמדתולגמרישותףאני

כלפיסובלנותאפסנגלהשאנחנומאו,דחמורמסרלהוציא

אנשיםאותם

האלה.במקריםרקדבר,בכללאאגבאנחנו

אנשים.אותםכלפיסובלנותאפס

 .לנושיקראדםבן

אבל.הנכוןהמקרהלאזה

בחרטהוהכלרישיוןמספרשכותבאדםבןנכון.הכיזהאורי,

הנכון.המקרהלאזה

לפה?עכשיורקהגיעזהלמה , 2009מ-התלונה

כמתמחה.להירשםיבקששהואהיוםעדאצלנושכבההתלונה

שנים. 4עלזהאתלהעמידהצעהפהישחברים,

הועדה.עלתצביעקודם
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 :נוהאפי

 :אלפרסיאורי

שבתיםלעכבבעדמי .שנתייםלעכבאומרתההתמחותועדת

בהתאםשנים 4לעכבבעדמי . 4הועדה?להמלצתבהתאם

 . 5חוה?שלוהמלצתהלהמלצתי

 .שנים 4שלעיכובהוחלט

הצבעה

 sבעד-

החלטה

ולעכבוהתמחות,לרישום-שלבקשתואתלדחותהוחלטחברים sשלברוב

 .כמתמחהמלהירשםשנתיים

~ 
הבא,התיק :נוהאפי

 :וקסלרגלעד

 :נטוביץיצחק

 :וקסלרגלעד

מטאנס:שאער

 :וקסלרגלעד

למעלהבןמבוגר'אדםהואכמתמחה.להירשםבקשההגיש

הגבליםשלבנושאבעברהרשעהעלבמסגרתהוהצהיר , 70מ-

שדאגהגליליתבחצורמפעלשלכמנכ"להוא .עסקיים

בגזרכתובהכלזהסתם,זהאתאומרלאאנישלו,ובדיםלע

שלפעולהביצעהואשלולעובדיםדאגהמתוןשלו,הדיו

שלאישוםכתבומתוןמתכתשללפיטינגיםמחיריםתיאום

הרשעה ,בשנייםמורשעהואדברשלבסופואישומים 6-7

מחירים.תיאוםעלעסקייםהגבליםעלליתליפ

העונש?מה

הדיובפסקכימאסרקיבללאאפילוהואלדעתיבזמנוהעונש

שקל.אלף 180וקנה

כותבהשופטשלוהדיןשבפסקזהשלובמקרהשמענייומה

לולאפשרההמלצהחדשה.להודעהועדמפהשבחיםעליו
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 .שנה 20לפניעלברמדוהתמחותלהתחיל

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

אתמאשריםאנחנואז .אוקישקל?לכיסהכניסלאהוא

הועדה?המלצת

המיוחדיםהנימוקיםלאור

בכןובהתחשבבגילובהתחשבהמיוחדיםהנימוקיםלאור

לכיסו.כסףנטללאשהוא

שנה. 20מלפניבאירועומדובר

כתקדים.יושםלאשזה

הצבעה

אחדפה

החלטה

בהתחשב ,המיוחדיםהנימוקיםלאורההתמחות,רישוםאתלאשרהוחלטאחדפה

 .לכיסוכסףנטללאשהואבכךובהתחשבבגילו

קודמתהתמחותבתקופתלהכרהבקשה-

 :וקסלרגלעד

 :נוהאפי

 :וקסלרגלעד

לבואשצריךמקרהזהלו,לעזורךישצרמקרהדווקאזה

 .אשםלאשהואמהנתוניםנראה .קראתול

שלוהפרמטריםנוספת.התמחותבתקופתהכרהביקשהוא

הפסיקכןואחרחודשייםכמומשהועשההכלבסךשהואזה

משנה.הללמעל

ה?למ :מרצקיחוה
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 :וקסלרגלעד

 :נרהאפי

 :מרצקיחוה

 :וקסלרגלעד

 :נרהאפי

 :וקסלרגלעד

 :טייבמשה

 :נרהאפי

 :וקסלרגלעד

 :מרצקיחוה

 :וקסלרגלעד

 :אלפרסיאורי

סיבותחיתהוההפסקה-ד 11עואצלהתחילהוא

 .מנורצבישלבריאותיות

שלבריאותיותבעיותבגללההתמחותאתלוהפסיקהמאמן

 .בגללולאוההפסקהבמתמחהדופיהמאנו.ן.אין

 .לונעזורבואבעיה,אין

המינימום,באמתשהיאשבוצעה,הקצרההתקופהלאור

מאמן'אותואצלביצעשהואבתקופהנכירשאנחנורוצההוא

 . 2016מאישלהמועדאתיפסידלאשהואכדיהחודשיים,

למועד.לומועילשזהחושבלאאני

אשמהלאאוהאשמהשאלתנדונהשבהםמקריםפההיו

מסתכליםרלוונטית.לאהיאהאשמהששאלתהטענהועלתה

ההתמחות.מהותעל

אתלוהפסיקורקהתמחה.הואהזושבתקופהמחלוקתאין

שהואמה .לואפשרלאהבריאותימצבוהמאמןכיההתמחות

המועדאתיפסידלאשהואכחודשייםבושנכירמבקש

הקרוב.

לגשת.יוכללאהוא

 .חודשביקשהוא

לגשת.יוכללאהואלדעתי

לגשת.יוכלכןהוא

לא?למהגלעד :נוהאפי
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 :פרסיאלאורי

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :פרסיאלאורי

יכול.הואזה,אתבדקנוגלע,ד

חלהשהמאמןבגלללבחינהלגשתממנולמנוערוצהלאאני

 . 5.7.15ב-ההתמחותאתחידשהוא

 .שמאיביתתמידלאאנחנו .אשםלאהוא

חידש.שהואהראשוןמהיוםלומכירשאתהאחריזה 5.7.15

 ,חודשים 10להשליםצריךהואבחודשייםלותכיראתהאם

 . 5.5.16ב-יסייםהוא

מתמחה.כברהואאבל

ב-ההפסקהאחריההתמחותאתחידשנתונים,לןנותןאני

 10עודלוסופרואתהבחודשייםלומכיראתהאםגם . 5.7.15

ב-הבחינהמקרה.בכלהבחינהאתיפסידהואחודשים

השנה.אתלולקצריכוללאאתה . 2.5.16

לגשתיספיקלאהואאםמשהו?יודעאתהאזסליחה,

חלקנו.אתעשינולקראתו,באנואנחנויספיק.לאאזלבחינה

אומר.שאתהבמהבטוחלאאני

כזה'הואההתמחותועדתשלהמקצועיהדעתשיקול

לזהאיןלענייניםנכנסאדםשהבןעדהתמחותשחודשיים

פגרה.שלבחודשיםהיהגםזהמשמעות.

יתנהלאהואאםלקראתו.לבואשלאסיבהרואהלאאני

מזה.יתנהלאהואבבקשה,אזמזה

הראשונההתמחותותקופתתאושראםכתוב,מהקוראתאני

שתאריךכן , 5.7מיוםההתמחותחידושמועדאתלתקןיוכל

הסיום

זה.אתבדקנונכון,
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 :וקסלרגלעד

 :פרסיאלאורי

 :הנואפי

 :נוקיאורי

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :טייבמשה

 :מרצקיחוה

מטאנס:שאער

 :ראשפיליאור

 :הנואפי

 :ראשפיליאור

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :ראשפיליאור

חודשים. 10להשליםעדייןצריךהואאזאבלבסדר,

למבחן.זכאייהיההואזה,אתבדקנוגלע.דלא,

מתעקש?אתהלמהזכאי,יהיהשהואלןאומראורי

הזה.לבחורלעזורצריכיםאנחנו

פה.כתובמהתקראזכאי.יהיהשהואלןאומראורי

לבחינה.לגשתיכולשהואמצבאין

אנייכול?לאאויכולהואאםליאכפתמהמשנה?זהמה

מהותית.החלטהמקבל

זהאםחודשיים.לונאשראנחנוצודק.משהגלע,דסליחה,

יופי.לו,יעזור

הועדה.החלטתאתנקבל

תקדים.זה

לזה.נכנסיםלאאנחנומרוויחלאאומזהמרוויחהואאם

לה.להיעתרשאפשרבקשההיאשלוהבקשה

 .תקדיםזהאפי'

לקראתו.לבואאפשרשלו,בהתנהלותדופינפללא

אח.דבדברצודקהואאבל

לאוכהכהזהאםתקדים.זהלומאשראתהאםתקדים.זה

הזה?התקדיםאתליצוררוצהאתהלמהאזלועוזר
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 :נוהאפי

 :ראשפיליאור

 :נוהאפי

 :אברהמוביץרועי

 :נוהאפי

 :ראשפיליאור

 :נוהאפי

שלבריאותיותמסיבותזהכתקדים.יחשבלאזהקודםגם

המאמן.

 .תקדיםזהאבל

 .לגופונבחןמקרהכל ,בסדר

בעד.אנחנואז

דופינפלשלאמכיווןשלוהבקשהאתשנאשרמציעאני

ממנושמנעבריאותילמצבנקלעשלוהמאמןשלו,בהתנהלות

רקלאשאנחנולהראותגםיכוליםאנחנובהתמחות.להמשיך

הוסכםבל?מקוהלל.ביתגםלהיותיכולים ,שמאיביתתמיד

אחד.פה

אחד.פהלאאנילא,

הבקשה.אתלקבלאחדפההוסכםמליאורחוץ

הצבעה

 8בעד-

 1נגד-

החלטה

 .שבוצעההקודמתההתמחותתקופתאתלאשרהוחלטחברים 8שלברוב

 6.1.2016מיום 6התמחותועדתפרוטוקול

התמחותלרישוםבקשה-

לאישור-,בקשהעליהם.נעבוראנשים, 5עודפהיש :נוהאפי

איתן?קרהמההתמחות,
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 :וקסלרגלעד

 :מרצקיחוה

 :וקסלרגלעד

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

שלוהבעיההמותר.מהשיעור 3פישלשיעורעםבשכרותנהג

 .שנים 3ל-תנאיעלמאסרקיבלשהוא

 .התנאיסוףעד

 .התנאיסוףשעדזההלשכהשלהמדיניות

 .התנאיסוףעד

הוסכםמקובל? .התנאיסוףעדהאתיקה,ועדתהמלצתגםזה

אחד.פה

הצבעה

אחדפה

החלטה

 .ההתמחותועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

-ייייייייייו

 :וקסלרגלעד

 :כהורועי

 :וקסלרגלעד

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

עלמאסראיןאצלואבלבשכרות,נהיגהכןגם '

להתחילהיהיכולשהואאחריכברשנתייםגםוהואתנאי

 .ניגשלאוהואהתמחות

ההמלצה?מה .לותאשר

 .לולאשרהיאההמלצה

גמור.בסדר

אחד.פהההמלצהאתמקבלים

הצבעה

אחדפה
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החלטה

 .ההתמחותועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

~ 
 :נוהאפי

 :וקסלרגלעד

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :וקסלרגלעד

 :אברהמוביץרועי

 :נוהאפי

מועדלפניהתמחותבתחילתלולהכירמבקש-
למאמן.היתרלתתהמחוזועדהמלצת

 .אפשראי

היתר?היהלאאמןלמ

היתר.היהלאאמןלמ

היתר?בליהתמחותעשההואזמןכמה

אתלקבלניתןלאכיהבקשהאתלדחותהמליצההועדה

התמחותבתקופתהכרהמשמעותהוקבלתההואילהבקשה

המלצתמקובלתלאמן.היתרהיהלאהדיולעורןכאשר

אחד.פההועדה?

הצבעה

אחדפה

החלטה

 .ההתמחותועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

~ 

אתהפסיקכןואחרחודשים 4כ-במשךהתמחה :וקסלרגלעד
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שבגללההסיבהוחודש.שנהאחרילחדשוביקשההתמחות

לנו.פירטלאהואההתמחות,אתהפסיקהוא

 :אברהמוביץרועי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :אברהמוביץרועי

 :טייבמשה

 :נטוביץיצחק

 :אברהמוביץרועי

 :הנואפי

 :אברהמוביץרועי

 :הנואפי

 .חודשים 4ה-אתמחדששיעשה

נג.דאנילא,

 .ברמדובמהרקלנובידתס

באיזהבכתוהיהלאההתמחות,הפסקתעלהודיעהוא

נסיבות.

מהחולה.היהשהמאמןנסיבותהיושםהנסיבות?מה

פה?הנסיבות

 .אפינסיבותפהאין

ההתמחות.שלהמהותזההנסיבות,לאזה

מהתחלה.שיתמחה

מהתחלה.מכירים,לא

למשה.להסביררוצהאניהנסיבות.מהמבדילכןאני

יששלוהמאמןפתאוםהתמחותמתחילבאבאמתכשמישהו

הואמהאומראנילאמןיכוללאוהואבריאותיתבעיהלו

מישהואםאבללו.לעזורצריךהזה?המסכןבסדרלאעשה

מענייןעכשיו,להתמחותבאלאכישלומסיבותיומפסיק

הסיבות.מהאותי

 .דברשוםיקרהלאחודשים' 4עודשיעשהרועי'

הסיבה.מהאותימעניין
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 :כהורועי

 :טייבמשה

 :מרצקיחוה

 :טייבמשה

 :אברהמוביץרועי

 :כהורועי

 :נטוביץיצחק

 :מרצקיחוה

 :וקסלרגלעד

 :נטוביץיצחק

 :וקסלרגלעד

 :מרצקיחוה

לבןקיום.לצורןאפורמשוקהלוואותלקחאדםהבןתקראו,

אתםמהשקל. 4,000מ-להתקייםהצליחלאמשפחה,אדם

אתלהצילללכתניסההואניסה,הואמההכלבסךרוצים?

פה.כתובמהתקראושלו.המשפחה

נכונה.לאשלנוהמבטנקודתגםאבל

 .איתןמסכימהאני

שהואההתמחותעלאלאנסיבותיועללהסתכלצריךלא

לא.אזלאואםבהנכיראזבסדרהיאההתמחותואםביצע.

דבר.שוםלומדלאאתהחודשים 4אחרי

 .חודשייםאישרתהרגעאבל

ההתמחות?הפסקתחיתהזמןכמהשאישרנוהקודםבמקרה

שנה.

משנה.למעלה

הקודם?במקרהגם

כן.

עיסוקתחוםלוישהתקופה.בכללולהכירשצריךחושבתאני

תחוםבאותוהתמחותמקוםחיפשהואאמרהואספציפי.

נסיבותפהישחשבון.לראייתשנושקבתחוםשזהעיסוק

 .בפרטכזהבתחוםובכללהתמחותלמצואקשהמיוחדות.

עלההתמחותעלדו"חהגישהואאמיתית,התמחותעשההוא

בכללולהכירלאלמהמבינהלאבאמתאני .חודשים 4

במחציתה.לפחותלחלופיןהתקופה,
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מציעים?אתםמהאזאוקי, :נוהאפי

 :אברהמוביץרועי

 :כהןרועי

 :וקסלרגלעד

 :מרצקיחוה

 :וקסלרגלעד

 :מרצקיחוה

 :טייבמשה

 :מרצקיחוה

 :וקסלרגלעד

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :נווהאפי

 :מרצקיחוה

מחציתה.

נפגעהכלבסךעשההואהזה,כלבתקופהלולהכירלמה?

כלכלית.

במחציתלותכיריאם

 .אותימענייולא

הבחינה.אתלולפסולעלולזה

 .אותימענייולא

נצביע.בואהתקופה,כלתציע

וחצי?שחודשייםרוצהאתהמה

לגשת.יוכלכברהואאזוחציםיחודשי

וחצי.חודשייםמציעהאניאז

אחד?פהלהסכיםאפשרוחצי.בחודשייםלהכיראזאוקי,

כפשרה.

המקרהשלוחדותיהמבנסיבותזהושוב,אח,דפההסכמנו

הזה.הכללשלהמיוחדותהנסיבותזהכלל.לאזהה.זה

 .לבחינהלגשתוכלישכןוחצייםיחודש

הצבעה

אחדפה
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החלטה

הקודמת.ההתמחותמתקופתוחציבחודשיםלהכירהוחלטאחדפה

הסמכהמבחינתלפטור~בקשה

 :וקסלרגלעד

 :נוהאפי

 :וקסלרגלעד

 :נטוביץיצחק

 :מרצקיחוה

 :וקסלרגלעד

 :אברהמוביץרועי

 :וקסלרגלעד

 :נטוביץיצחק

 :כהורועי

 :נוהאפי

 5שעבדשמתמחהאומרהחוקהסמכה.מבחינתלפטורבקשה

מיוםשנים 10תוךהתמחותוהתחילכעו"דבחו"לשנים

התחילהיאהסמכה.מבחינתפטורלבקשיכולארצהעלייתו

חודשים 5ו-שנים 10אלאשנים 10לאבארץההתמחותאת

ארצה.עלתהשהיאאחרי

חודשים? 5ב-איחרההיאאומרתזאת

הפטוריםאתאהבהלאמאודהלשכהבעברתראו,עכשיוכן.

שהחוקבמהדווקניתלהיותוהשתדלהשלהבחוקהאלה

שלה.במקרהההצעהגםוזומעברלתתולאאותהמחייב

האלה?שנים 10ב-עשתההיאמה

טובה.שאלהזו

בעצםעבדההיאהאלהשנים 10ב-

הבחינה.אתשתעשה

לבחינה.קשורלאזה

גלעד.האלה,שנים 10ב-עשתההיאמהשואלאני

נכונה.המלצהחודשיים'להלהפחיתהמלצה,יש

לפטורהבקשהאתלדחותהמליצההועדהדברים,שניפהיש

לקיצורהבקשהאתלאשרהמליצהאבלההסמכהמבחינת
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אניהתמחות.חודשי 10עלתעמודשההתמחותכןהתמחות

אחד?פהההחלטהאתלאמץאפשרמאוזנת,שההחלטהחושב

כן. :אברהמוביץרועי

כן. :מרצקיחוה

אחד.פהאימצנו :נוהאפי

הצבעה

אחדפה

החלטה

ההתמחות.ועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

~ 
 :וקסלרגלעד

מטאנס:שאער

 :וקסלרגלעד

 :נוהאפי

 :וקסלרגלעד

הקודמת.בישיבהלפניכםשהיההמקרהזה-
שבביתטיעון,עסקתשלאחדאותוזההפסיקה.עלשאלתם

שהואבבחינה,העתקהבגללעיכובחודשי 3לוקבעוהדיו

 . 3לוקבעוהלאה,וכןוהתחרטהודה

ידיעלהשאלהעלתהואז 6ל-זהאתלהעלותהצעהפהחיתה

הדיןבביתטיעוןהסדרכשישמשפטיתמבחינההאםחוה

לשנות.סמכותהמרכזילועזישהאםהמשמעתי

אחרת.אוזובצורהכפולסיכוןגםזה

קה.יהפסשלסקירהלכםכתבתיחוהלבקשתאני

 .יכוליםשאנחנוספקשאיןכתבתאתה

אומרהמשפטביתשניומצדאחד.מצדסמכות,שישספקאין

םיבמקרסתםיסטהלאהמרכזישהועדהראוימן
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 :נוהאפי

 :ראשפיליאור

 :נוהאפי

 :ראשפיליאור

 :נווהאפי

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

חמורה.שלוהעבירהסתם,סוטיםלאאנחנוסתם.לאהז

הודה.בא,הואזה?אתידעולאהםאבל

האתיקה.שלבמישורבאוהםאבל

 .העונשאתלוקצבוהםאבל

עכשיו?זהעללהשיבערוכהאתחוה,

לא.

הבאה.לישיבהזהאתנדחה

הדדיתעזרהקרןכצוותהכספיםועדתויו"רהלשכהמנכ"להסמכת

 :כהורועי

 :נוהאפי

הדדית.עזרהכקרןכספיםועדתויו"רהמנכ"לאתןיתסמ

בסדר?אח,דפההסמכנו .הסמכנואנחנו , 16מספרנושא

הצבעה

אחדפה

החלטה

רהזעקרןכצוותהכספיםועדתר"ויוהלשכהל"מנכאתלהסמיךהוחלטאחדפה

 .הדדית

נעולה*****הישיבה*
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החלטותסיכום

19.1ביוםשהתקיימהשיבהמי .2016 

יפו-באביבתלהפרקליטבבית

להשתלמותלמכוןדירקטוריוןמינויו

החלטה

קובי ,יו"רויצמן-יוסי :להלןלהשתלמותלמכוןדירקטוריוןמינויעלהוחלטאחדפה

 .גורןואילנהכהןרועינבוב,וליד ,אבלהאורןסגן,פלדמן-מיכל ,מ"מכהן-

אופקיםמביתהגזברותהעברת

החלטה

 • 3פרושלדניאלאופקיםמביתהגזברותהעברתאתלאשרהוחלטאחדפה

(מינויהממשלתיותהחברותכללילפיהמייעצתבוועדההדיןעורכילשכתנציגימינוי

-1992ב 11התשנושכרם)משפטייםיועצים

החלטה

החברותכללילפיהמייעצתלוועדהנוספיםלשכהנציגי 3למנותהוחלטאחדפה

1992ב 11התשנושכרם)משפטייםיועצים(מינויהממשלתיות דאוד,שאםהי : .להלן ,-

 .חכםוסיויכצמןוקיב

מאמנים

החלטה

 .שהוצגהכפיהמאמנים,רשימתאושרהאחדפה

נוספתעבודהו

החלטה

 .שהוצגהכפינוספתלעבודההבקשותרשימתאתלאשרהוחלטאחדפה

לאישורבוחניםרשימתו

החלטה
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 .שהוצגהכפיהבוחניםרשימתאתלאשרהוחלטאחדפה

הדיןעורכילציבורקולקטיביבריאותביטוחהצעת

החלטה

יועץמפרטפיעלהפוליסהעללחתוםהלשכהמנכ"לאתלהסמיךהוחלטאחדפה

 .לחבריםשתופץמנתעלהביטוח

המשפט"ביתכ"ידידלהליךהלשכההצטרפותעו"דפניית

החלטה

לתביעתו "משפטביתכ"ידידתצטרךהלשכהכימקוםאיןהדבריםפניעלכיהוחלט

ד"עושל

בורריםמינוי

החלטה

-נ'עו''דעו"דבתיקלבוררזמירדרורעו"דאתלמנותהוחלט

החלטה

נגדבתיקכבוררתגולובאופירהעו"דאתלמנותהוחלטאחדפה

החלטה

-לבין-שביןבתיקכבוררוקניושלומיד"עואתלמנותהוחלטאחדפה

החלטה

נגדעו"דבתיקכבוררעו"דאתלמנותהוחלטאחדפה

החלטה

-עו"דנגד-בתיקכבוררמרקולובפבלעו"דאתלמנותהוחלטאחדפה -
8ודמע  88ךותמ 3
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החלטה

-נגד-עו"דבתיקלבוררפסיאלמשהעו"דאתלמנותהוחלטאחדפה -
החלטה

-נגד-בתיקלבוררגורןאלוןעו"דאתלמנותהוחלטאחדפה

החלטה

-נגד-בתיקכבוררתסקראילנהעו"דאתלמנותהוחלטאחדפה

החלטה

-נגד-בתיקלבוררתזילברמןקרןעו"דאתלמנותהוחלטאחדפה

החלטה

בתיקלבוררתפנקסיעלעו"דאתלמנותהוחלטאחדפה -נגד-

אתמכריחאשרהחוקכנגדעו"דעתירה-עו"דפניית

 S , 000תמורתהדירותרוכשישלד 11עוהלהיותד 11עוה

החלטה

כןכמו .אותןולהרחיב-עו"דעתירתלטענותלהצטרףהוחלטאחדפה
זהבענייןהמרכזיבועזשנדוןהחומראתלעו"דלהעבירשישהוחלט

האחרונות.הקדנציותבשתי

23מיום Sהתמחותועדתפרוטוקול .12.ZOlS 

-
כילגרסתה,שהאמינההעודה,אצלחיובירושםהשאירההמבקשתההתמחות:ועדתהמלצת

התמחותתחילתלאשרממליצההודעה .כגרסתההצדק,למעןממלחמהנבעהבחו"להתנהלותה

 • lS.1.7מיוםהחל
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החלטה

 .ההתמחותועדתהמלצתאתלאשרהוחלטאחדפה

לוזעתתלונהולהגישההתמחותאתלפסולשלאממליצההועדה :ההתמחותועדתהמלצת

בהצלחהשיעמוד(לאחרבלשכהכחברמלהתקבליעוכבהמתמחה .משמעתילטיפלוהאתיקה

האתיקה.בודעתלהחלטהעדההסמכה)בבחינות

החלטה

להעמידושיוחלטבמידה .ההתמחותועדתהמלצתאתלאשרהוחלטחברים 6שלברוב

 .הדיןביתשללהכרעהעדיעוכבלדיו

... 
במשרדוכלשהיהתמחותביצעלאהמתמחהכימתרשמתהעודה :ההתמחותועדתהמלצת

מהותיענייניםניגודקייםצעמוהמתמחהשלדבריועפ"יוגםהפיקוחדו"חעפ"י .המאמןשל

שלמדבריוהתרשמההעודהההתמחות.לביןתקווהפתחבעירייתהמתמחהשלתפקידיובין

ובבירורבשליחויותבעיקרעוסקוכלשונומשפטיתעבודהשוםמבצעלאכי 'צעמוהמתמחה

הקשור-בכלובפרטנוספותבעבודותעובדהמתמחהלפיומוצקחומרקיים .עניינים

שעולהכפיהמאמן,דברילביןהמתמחהדבריכיןבלוטתסתירהקיימתבבלעותו.שהוא

תקופתכלאתלפסולממליצההעודההמקרהחומרתלאורהיום.הישיבהמפרוטוקול

שאלתשקילתלשםהמחזושלההתמחותלערדתהמאמןשלעניינואתולהעבירההתמחות

 .לאימוןההיתר

החלטה

 :הוחלטאחדפה

 .ההתמחותאתולפסולההתמחותועדתהמלצתאתלאמץ . 1

אתשהפרכךעלהמאמןכנגדאביבתלמחוזשלהאתיקהלועזתתלונהלהגיש . 2

הגישולמעשהענייניתהתמחותשמתבצעתולוודאלפקח ,כמאמןהמקצועיתחובתו

הבדיקותשללממצאיםבהתאם ,נכוניםאינםלכאורההדבריםפנישעלדיווחים

לרעדהתוצאותעלודיווחהאתיקהועדתשליסודיתבדיקהמתבקשת .שבוצעו

 .המרכזי

ותחליטהמתמחהשלבעניינושתדוןמנתעלהארציתהאתיקהתדלרעלהעביר . 3
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 .כהבנתה

 :הוחלטברוב

ככלהמרכזי'ועדליחזורהמתמחהשלשעניינולפניהתמחותתחילתמאושרתלא . 4

 .להתמחותבקשהשיגיש

~ 

התמחות,לרישוםבקשתואתלדחותממליצההעודהאחדפה :ההתמחותועדתהמלצת

 .כמתמחהמלהירשםשנתייםלעכבווממליצה

החלטה

ולעכבוהתמחות,רישום~שלבקשתואתלדחותהוחלטחברים 5שלברוב
 .כמתמחהמלהירשםשנתיים

ממליצההועדהוהתרשמנו,המבקשאתששמענולאחר :ההתמחותועדתהמלצת

 .המבקששלוגילוהזמןחלוףלאורבייחוד , 1.3.16מיוםהחלהתמחותרישוםלאשר

החלטה

בהתחשב ,המיוחדיםהנימוקיםלאור ,ההתמחותרישוםאתלאשרהוחלטאחדפה

 .לכיסוכסףנטללאשהואבכךובהתחשבבגילו

ההפסקהלאורזואתשבוצעההקודמתבתקופהלהכירניתןלא :התמחותועדתהמלצת

שבוצעה.הקצרהוהתקופההממושכת

שביןהאיחורמתקופתמחציתלאשרממליצההודעההתמחות,לרישוםהחדשהבקשתולגבי

לכללים. )ג( 3כללעפ"י , 12.8.15ל- 5.7 • 15

החלטה

 .שבוצעההקודמתההתמחותתקופתאתלאשרהוחלטחברים 8שלברוב

8ודמע  88ךותמ 6
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 6.1.2016מיום 6התמחותועדתפרוטוקול

התמחותלרישוםבקשה

לשכנעהצליחולאהםאךארוכות,עוה"ד 2ו-המבקשאתשמענו :ההתמחותועדתהמלצת

עלשנים.עשרותמהבלשכהוהנהוגההמרכזיהעודע"ישהותוותהמהמדיניותלסטותאותנו

התנאי.תקופתבתוםבקשתואתלחדשיוכלהמבקשבקשתו,אתלדחותממליציםכן,

החלטה

 .ההתמחותועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

~ 

חלפהוכןהאירעומאזשנים 3שחלפוהעובדההמקרה-בנסיבות:ההתמחותועדתהמלצת

לאורוכןתנאי,לעמאסרהמבקשלעהוטלשלאבעובדהובהתחשב ,הדיןגזרממעודשנה

ומבליהדין,משורתלפניםארוכה.חיפושיםתקופתלאחרהתמחותמקוםשמצאהעובדה

 .התמחותלרישוםבקשתולאשרממליצההועדה ,תקדיםיהווהשהדבר

החלטה

 .ההתמחותועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

... 
הואילהבקשהאתלקבלניתןלאהבקשה,לדחותממליצההעודה :ההתמחותועדתהמלצת

מתמחה.לאמןהיתרהיהלאלעוה"דכאשרהתמחותבתקופתהכרהמשמעותהוקבלתה

החלטה

ההתמחות.ועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

~ 

ההתמחותבתקופתלהכירולאהבקשהאתלדחותממליצההודעה :ההתמחותועדתהמלצת

 .הקודמת
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החלטה

 .הקודמתההתמחותמתקופתוחציבחודשיםלהכירהוחלטאחדפה

ההסמכהמבחינתלפטורבקשתהאתלדחותממליצההועדה :ההתמחותועדתהמלצת

התמחות.חודשי 10לעתעמודשהתמחותהכךהתמחות,לקיצורבקשתהלאשרוממליצה

החלטה

 .ההתמחותועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

הדדיתעזרהקרןכצוותהכספיםועדתויו"רהלשכהל"מנכהסמכת

החלטה

עזרהקרןכצוותהכספיםועדתויו"רהלשכהמנכ"לאתלהסמיךהוחלטאחדפה

 .הדדית

בע"מהקלטהשירותיאבניע"יותומללהוקלט

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

Avni.recordings@gmail.com 
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