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 22.7.2015מיוםמרכזיועד

פרוטוקול

 22.7.2015וםיבמהישהתקיבהישימ

הוותשעבאב 'ו

בתל-אביבהפרקליטבבית

הלשכה.ראש-נוחאפיהשתתפו:

 :המרכזיהודעחברי

מנגנון:

מוזמנים:

שלומיעם,בראהודאברהמוביץ,רועייונס,אבומוחמדקינן,אורי

מוחמדנטוביץ,יצחקכהן,רועיטייב,משהחכם,יוסףוינברג,

ליאורשאער,מטאנסמוצקי,קלמפררחוהעינ,ינעמינעאמנה,

תמיר.דורוןשפירא,

לויטאפרתבוסקילה,דניתאלפרסי,אורי

אנדראהמיודובניק,בושמתוינברג,ישראלפרסקי,אורןבלום,דנה

קאופמן,ענתסוויסה,דדיגיל,פניאליעזרפרלמן,עמיתדיאמנט,

 .ויצמןיוסףהאזרחי,יוסי

היום:סדרעל

שדי.אילןעוווד/פנייתמניעהלצותביעההגשתאטורני·אתר . 1

הלשכה.למנכוולאיתורודעתמינוי . 2

 .הלשכהלמנכוולזמנימווממינוי . 3

המוסמכים.הלשכהמוסדותעוויאושרושלאבענייניםבתארים/תפקידיםשימוש • 4

האתיקהועודתהארציהמשמעתיביה'ודשלהמינוייםבודעתהמרכזיהועדנציגימינוי • 5

הארצית.

 :ההתמחותעודתהמלצות • 6

מתמחהלאמןלהיתרבקשות'" •

בוחניםלרשימתתוספת'" •

 8.1.15מיום 50התמחותודעתפרוטוקלו"'מתוך •

 26.2.15מיום 53התמחותודעתפרוטוקלו"'מתוך •
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 12.3.15מיום 54התמחותעודתפרוטוקלו"'מתון •

 16.4.15מיום 55התמחותעודתפרוטוקלומתון'" •

 7.5.15מיום 56התמחותעודתפרוטוקלומתון'" •

 26.5.15מיום 57התמחותעודתפרוטוקלומתון'" •

 7.5.15מיוםממונהודעתפרוטוקלו'" •

בלשכהכחברלהתקבלבקשה- •

 •וירדניםישראליםעסקיםאנשיביןסכסוכיםויישובבוררותמרכזהקמת • 7

הלשכה).לראשומשנים{סגניםמינויים • 8

והרשויות.הכנסתמולוממשלחקיקהבעניינילטיפוליחידה/מחלקההקמת • 9

מעשי.למשפטוהמדרשהלהשתלמותהמכוןעתידבענייני.דיון 10

אופקים.ביתפינויבענייודיון.המשך 11

גבעון.עמוסד 11עובענייומןחייםד 11עובפנייתטרחהשכרודעתהחלטת.אישור 12

נוואחולוי 4880/14א 11לעלערעורש 11בימכידידהלשכהלהצטרפותהנזיקיןפורום.המלצת 13

כימיקלים.חיפה

הגמלאות.קרןלעמיתי 2016התקציבבשנתתקציביסעיףגרינברג-הכללתזהרד 11עו.פניית 14

 • 11מצווהשכר 11תכניתהלשכה-מחוזותבכלחריגיםעודות.הקמת 15

המשפט.מערכתבהתנהלותלהתערבהמדינהעובדיהרופאיםארגון.ניסיון 16

מושעים){חזרתלחוק 51סעיףמכחהצוותהמלצות.אישור 17

מרבקשת •

מרבקשת •

עו'בקשת •

 • • 6.15מיום

 • 1.6.15מיוםמזכרהדין.עורכיבלשכתחברותולחידוש

 • 1.6.15מיוםמזכרהדין.עורכיבלשכתחברותוידוש

מזכר +הדיןעורכיבלשכתמשלחברותולחידוש

 •הטקסמיקוםלשינויובחינהההסמכהטקסמתווהקביעת • 18

נוטריונים.לרישויבוודעההדיןעורכילשכתנציגמינוי • 19

הממשלתיות.החברותכללילפיהמייעצתלועודההלשכהנציגימינוי • 20

 •אחרועיסוקפרסומתודעתר 11ליומקוםוממלאסגןוכןפרסומתלוזעתחבריםמינוי • 21

 • 2014ד- 11התשעמוסרים,מקצועותבעליעלהמוטליםמשמעתבאמצעיהקלהחוקתזכיר • 22

זאבכ 11חההקליטה,שכרפנייתהדין-עריכתבתחוםחוזריםותושביםעוליםברישויהקלות • 23

 • 1.7.2015מיוםאלקין

עדכון.-2014-ה 11התשעשעה),{הוראתמשפחהבסכסוכיהתדיינויותלהסדרחוק • 24
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חקיקה.הליכידעכוןר- 11פש 1פ 11ההוצלחוקלתיקוןחוקהצעת • 25

חקיקה.הליכיעדכוןמייצגים)-ט 11שכ(הגבלתלאומיהביטוחחוקלתיקוןחוקהצעת • 26

הקליטה.ומשרדהכלכליתהחברההדין,עורכילשכתכנדגמחשבותחברתתביעת • 27

הדין.עורכילשכתנ'גרופריוסף 5 ~ 373-05-15עת"מ • 28

••• 
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 .ועמוסהגדושהישיבההיוםלנויש .לכולםטוביםצהרים ,חבריםנוה:אפי

איריתשלבצערהמשתתפיםכולנושאנחנולפרוטוקולנצייןאולי

הזדמנותוזוימיםמספרלפנינפטרה ,לברכהזכרהאמה, Iפדלון

אזלנחםלגשתרוצהמהחבריםמשיהוואם .תנחומינואתלהלשלוח

צערתדעשלאלהנאחלמחר.לשםאגשאניממוזמן.יותרהוא

טובות.ובשורות

אםאנחנו .מראשאותהתיאמנואנחנובמיוח,דארוכהבהישיהיום

בואווברשותכםלהתערננות.הישיבהבאמצעהפסקהנעשהצרךי

 .נתחיל

להשכהלמנכ'ולאיתורועדתמינויו

נוה:אפי

שפירא:ליאור

נוה:אפי

שפירא:ליאור

נוה:אפי

נוה:אפי

נושאהיום,לסדרהתוספתעםלהתחילרוצהאניהראשון,הנושא

יודעים,שאתםכפי .הלשכהל 11למנכאיתורועדתמינוי , 2מספר

רבההצלחהלואיחלתי .תפקידוסיוםעלהודיעהלשכהל 11מנכ

שבמהלךבונתעלאיתורועדתלהקיםכיםיצראנחנו .החדשהבדרכו

לאחרשמדיכדימועמדיםשלראיונותלבצעיהיהניתןכברהפגרה

עודתידרשהסתםמן .חדשל 11מנכולאשרלהתכנסנוכלהפגרה

חפיפה.איזושהי

באמת?הואאיפה

סיים.הוא

 ?חפיפהעושהלאהואלעכשיו?מעכשיו

חפיפה.יעשההוא

מורכבהאיתורלועזתעינוצשאניוההרכב .מקוםממלאימונהמדי

אתהאיתורועדתר"כיומציעאניהמרכזי.הועדשלהמנגנוןמועדת

פלדמן,מיכלד 11עואתהמנגנון,ועדתר 11יושהואללום,אביד 11עו

יחדהמנגנון,ועדתמחבריכולםכץ,יחיאלעו"דקינן,אוריך 11עו

ואראייןהמועמדיםאתאשמעאנישגםבכךחשיבותרואהאניאיתי.

אתלאשרמבקשאניברשותכםחברים.חמישההכלסך .אותם
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פהאושראזלא,כלשהן!התנגדויותיש .האיתורועדתשלההרכב

 .אחד

לנולהמליץשישכילוובטוחיםהאיתורלועזתהצלחהמאחליםאנחנו :מוצקיקלמפררחוה

לתפקיד.מתאיםאדםעל

הצבעה

אחדפה

החלטה

אביד''עוהאיתורועדתר''יולהלן:הלשכהל''למנכאיתורועדתהקמתעלהוחלטאחדפה

 .כץיחיאלד''עווקינןאוריד'עו' ,פלדמןמיכלד''עו ,נוהאפיד'עו' ,ללום

הלשכהלמנכ''לזמנימ''ממינויו

זמנימקוםמכולאמינוי , 3מספרלנושאנעבוראנחנו ,ענייןובאותונוה:אפי

ממלאחדש,ל 11מנכימונהאשרעדצריכים,אנחנוהלשכה.ל"למנכ

אני .לתפקדנוכלואנחנול 11המנכשלהסמכויותאתלושיהיומקום

ותיק.בלשכה,סמנכ"לשהואאלפרסי,אוריאתלתפקידלהציערוצה

פהלהסכיםאפשר .אותונאשרשאנחנואשנוחואניאמוןבונותןאני

אורי,אזאחד?

בהצלחה. :מוצקיקלמפררחוה

בהצלחה.נוה:אפי

תודה. :פרסיאלאורי

הצבעה

אחדפה

החלטה

 +הלשכהל'למנכ'זמנימ"למפרסיאלאוריאתלמנותהוחלטאחדפה
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נוה:אפי

 :ראשפיליאור

נוה:אפי

 :יונסאבומוחמד

נוה:אפי

 :ראשפיליאור

נוה:אפי

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

 :ראשפיליאור

 :יונסאבומוחמד

 :ראשפיליאור

 :יונסאבומוחמד

נוה:אפי

יבתאריםשימוש , 4מספרנושאאתכברנכסהבוא

בתפקידהלשכהלאנשיעדיפותלתתמתכנניםאנחנושאלה,לייש

חיצוני?מכרזיהיהזהאומבכייל

חיצוני.מכרז

איתור.ועדתמונתה

ישמובנית.עדיפותנותןלאאבלמועמדותלהגישיכולשרוצהמי

הואמתאיםשהואחושבמהלשכהמישהואםתפקיד.דרישות

איואבלמועמדות,להגישיכולבוודאי

פנימי.מכרזיהיהאםשאלתיאני

ישהדרן.עלשסוגריםהדבריםמסוגלאזהמכרז.נפרסםאנחנולא,

באופןאיתילעבודשאמורמישהואמון,משרתשלאלמנטגםפה

הנתוניםוגםביטוילדיימביאיםשאנחנוהדבריםמסוגגםוזהשוטף

איולגשת.יכוללגשתשרוצהמיאבלמועמד.כלשלהאישיים

סתירה.

מניעה.איו

מניעה.איו

עוייד?להיותחייב

ברור.

ברוך?למהברור,לאלא,

עםיתעסקהואאידהתנאים,אחד

הדרישות.אתתפרסםהאיתורועדת

 194מתוך 6עמוד
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 :ראשפיליאור

נוה:אפי

 :ראשפיליאור

נוה:אפי

תחליט?האיתורשרעדתהדרישותאתנראהאנחנו

הדרישותמהמחליטההועדה

לפניהדרישותאתיראההמרכזיהועדנראה,אנחנולא,

ככה.עברלאזהפעםאףאותן,מאשריםלא

לישיבה)מצטרףתמיר(דורון

נוה:אפי

 :יונסאבומוחמד

נוה:אפי

 :ראשפיליאור

נוה:אפי

 :ראשפיליאור

נוה:אפי

 :ראשפיליאור

שלומן?מהדורון,שלום

עוייד.להיותשחייבמאליושמובןחושבאני

פניעלאבלדין,עורכילאשהםכאלההיולמשלבמחוזתראה,

נעבוראזטוב,עוייד.יהיהלאשזהסיבהאיוהדברים

הזה.בנושאדיוןאחתפעםכברהיהכבר,אםשנית,

שמה?

אבלרציני.מאודעסקזהקטן,עסקלאזהבוא,בלשכה,עונה.אני

דעה,גיבשנולאלא,אונכונההיאאםיודעלאאניסברה,עלתהפעם

מתאיםיותרהרבההזהבמקרהכספיםשאישלהיותיכולאבל

כאןישניהול,כושרכאןישיודע,אתהזאת,בכלעוייד.מאשר

היותושדווקאבטוחלאשאנידבריםמיניכלכאןישענקיתקציבי

 .יתרוןאיזהלושייתןמהזהעוייד

זהלמהשואלאניאבלהחלטהקיבלולאבמחשבה,זהאתמעלהאני

מקובע.להיותצרךי

מקובע.לאאני

עויידיהיההמכרזשלהסףמתנאיאחדאםאבללא,

 194מתוך 7עמוד
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להיותיכולזהאולי ,הסףמתנאיאחדיהיהזהאםיודעלאאנינוה:אפי

אם ,לחיובאותותראהשהועדהשיקוללהיותיכולזהאולי .יתרון

צריךשזהבטוחלאאניכלכלן.הואאם ,רו"חהואאם,ד 11עוהוא

אתןאניודנה.שיושבתהועדהזויחליטשבסוףמיסף.תנאילהיות

פוסל.לאואניל 11מנכלאפייןשצריךחושבאנימה

משהו?לומררצית ,חוהמה

 :מרצקיקלמפררחוה

 :ראשפיליאור

 :מרצקיקלמפררחוה

 :ראשפיליאור

 :מרצקיקלמפררחוה

שפירא:ליאור

 :מרצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

איתורברעדתפחות,אפילושנתיים,לפניישבנואנחנו .במשפטרק

לא.אניאת,ברבים,ישבנולא

האיתור.ועדתבתוךישבופהשיושביםמהאנשיםחלק

 .אתרקלעדתי

 .םיאחרחבריםועודהאיתורברעדתהיהנעאמנהמוחמדגםלא,

 .אזגםבצערכםהשתתפתי

שלתנאיםגםסף,תנאיגם ,תנאיםקבעההאיתורוועדתתודה.

אזלדעתי .זהאתלעשותתצליחהזאתשהועדהבטוחהיאנ .העדפה

סינוןתהליךוהיהמועמדויותמאותקיבלנוולכןמדירחביםהיוהם

 .שלנומהטעויותגםילמדושהםבטוחאניאבלקשה.

 .ברשותכם ,נתקדםבואום,יחבראוקי

המוסמכיםהלשכהמוסדותעוויאושרושלאבענייניםתפקידים 1בתאריםשימוש

תפקידים 1בתאריםמושישבתוספת. 4מספרלנושאלעבוררוצהאנינוה:אפי

דבריםבמה .המוסמכיםהלשכהוסדותונידיעלאושרושלאבעניינים

גםאנחנוהלשכה,לראשוסגניםמשניםנאשרתכףאנחנו ?אמורים

ננוצאתהיאשגםעתירההוגשהועדות.הפגרהשלאחרבישיבהנמנה

נקבל .בסדרזההלשכה.כנגדמחשבות,חברתדייעלהיום,בסדרפה

מסתבראבל .העתירהעלמסודרדיווח

 194מותך 8עמוד
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 :ראשפיליאור

נוה:אפי

כבר.שנדחתה

עויידבמחוז,תפקידיםשבעלימסתברנדחתה.בינתייםשנדחתה.כן,

סגןלהיותשמונהועויידוהמרכזתייאמחוזיויירסגןלהיותשמונה

השתמשושהםהמשפטיםלשרתמכתביםכתבוהלשכה,יוייר

האלהבמכתביםלשכה.ראשוסגןמחוזראשכסגןשלהםבתארים

תמכוהמתמחה,מולההתנהלותאתהלשכה,התנהלותאתתקפוהם

המכתביםעלמסתמכתמחשבותוחברתמחשבותחברתשלבטענות

האלה.

לישיבה)הצטרפהקאופמן(ענת

נוה:אפי

דובר:

נוה:אפי

ענת.שלום

עכשיורוצהלאאניראוי,לאמאודחמור,מאודדברזהלטעמי

רבותיי,עקרונית.החלטהשנקבלרוצהאניאבלשמותלהזכיר

לשכהלראשמשנהאולשכהראשסגןשללתפקידשמתמנהמישהו

הזהבתוארלהשתמשיכולבהחלט

מחוז.יויירסגןאו

כרטיסמבחינתאושלומכתביםהניירמבחינת .מחוזיויירסגןאו

שמקבלשמימכתבלהוציאיכוללאהואלעולםאבל .שלוהביקור

גוףכלזהאםאובימיישזהאםאורשותזואםשכנג,דבצדאותו

 .המחוזעמדתאועוהיידלשכתעמדתשזולטעותעלולאחר

עוהיידלשכתראשסגןעליושחתוםמכתבמקבלתמכתביםכששרת

חושבתהיאיאדםבןאותושלהפרטיתהעמדהשזויודעתלאהיא

צריכיםאנחנועוהייד.לשכתשלעמדתהאתמשקפתהזושהעמדה

אחדואףעצמועםזהאתכתבשההואהסבריםולתתבבימיישלעמוד

שוםקיבללאמרכזיוועדאותוהסמיךלאאחדואףזהאתאישרלא

כזה?בענייוהחלטה

רוצהאנילכןקדנציה.בתחילתואנחנוועדהיויירלגבינכוןגםוזה

עקרונית.החלטהלקבל

לישיבה)מצטרףטייב(משה
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נוה:אפי

 :וינברגשלומי

נוה:אפי

משה.שלום

עלחמורבאיסוראוסריםשאנחנועקרוניתהחלטהלקבלרוצהאני

שעלולותכזהמסוגהודעותאומכתביםלהוציאתפקידבעלכל

לשכה.עמדתזוכאילולהיחזות

תפקידשנושאתפקידבעלשלבעמדהכשמדוברפרקטית.עצהלייש

חותםהואאםגםואזהלשכהשלולא

 .שלוהפרטיתעמדתו

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

כהו:רועי

 :מוצקיקלמפררחוה

 .כזהנוהללנויש

בקלותעלולשקוראשמימכתביםלכתובאפשריודע,אתהבוא,

חוה?כןמייצג.שהואעמדהשזוולחשובלטעות

אניהתחלהבתוראזכזהנוהלקייםאיהזה,בענייודבריםשני

שנכוןחושבת

 .אותוונרענןאותונאשרראנחנואוליאז

הועדחברילכליפיץהלשכהמבכיילשמיימחושבתאניקשר,בלי

קיבלתיאניהמרכזי.הועדנהליכלאתוהוותיקיםהחדשיםהמרכזי

 .שנים 4לפניזהאת

כיהיום,שימונולאלהגםכזהמכתבלהוציאצריךבאמת,אורי,נכון.

זה

הנהלים.כלאתגם

משנותעודכנולאהאלהמהנהליםחלקפה.החבריםלכללכולנו,גם

שנשבבינינוועדהאיזושתהיההזמןהגיעשגםחושבתאניאזי 90ה-

לפייעבודהמרכזיהועדכמוגוףשלגודלבסדרשגוףראויונמליץ.

שמוציא,מישכלנכוןשגםחושבתאניהזהבהקשרמסודרים.נהלים

חוץכלפיעמדהשמביעתפקדישבעלכתובנהליםמאותםובאחד
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שיגידהמרכזיהועדדייעלשאומצהלשכהעמדתלאהיאאםיביע,

בעלשכלחושבתאנימזה,יותראבלהפרטית.עמדתושזומפורשות

שלמכתביםניירעלהפרטית,עדתואםגםמכתב,שמוציאתפקדי

העתקיהיההלשכהשלהיוצאהדוארשבתוןראויעוהיי,דלשכת

ממנו.

פהנהיהכולנולאשנים Xבעודאבלהאלהבתפקידיםכרגעאנחנו

הלשכהשלהארכיון , data baseוה-

בכלל.באזהמאיפההבנוולאשצצומכתביםפתאוםאלהנוה:אפי

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

נעאמנה:מוחמד

 :מוצקיקלמפררחוה

נעאמנה:מוחמד

חכם:יוסי

דובר:

חכם:יוסי

דובר:

חכם:יוסי

 :מוצקיקלמפררחוה

יוצא.דוארספרלנויהיהשלאלהיותיכוללא

מהמחשבות.חברתעלהמשפטיםלשרתכותבמחוזיויירסגןפתאום

הזה?הדברזה

סליחה.הלשכה,שלהפירמהבניירלהשתמשיכוללאהוא

נכון.

שלו.המשרדשלהמכתביםבניירלהשתמשיכולהוא

הלשכהשלדפיםעםהמשרדשלדפים ...גרועיותרעודזהלא,

 .מהנשיאיםהראשעלוחטפתי

אבל.הפוךלמה?

לכתובלאאמורלאאתהלא,

האישיתעמדתישזואומראתה

גםזהאתוהעברתימחוזועדוישלשכהראשיש

הזה.מהמכתבהעתקשיהיהלפחות
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שלןמכתביםניירעלשזהלנשיא,מכתבשלח Xועדתיויירפתאוםחכם:יוסי

הפןביומחברכשאתהלהיות,שיכולגדולהכיאסתטיותהחוסרזה

כשנשיאונוראאיוםנראהזהרע,נראהוזההזהלפןשלןהמסחרי

וכןהשתלמותלרכזלדוגמהההוצלייפבתחוםמעויידמקבלבימייש

בשביללאפהואנחנורע.נראהזהמופיע,שגםעויידאותווזההלאה,

 .ראשוןדברזה .הלשכהענייניאתלקדםשלנויהענייניםאתלקדם

בפעולהפהלדוגמהועדהכשיוייררענראהיותרעודזהשני,דבר

הלאה,וכןהלשכהראשעםאוהמרכזיהועדעםמתואמתלאשהיא

אחדאףהלשכה.שלמוסמךנציגלהיותמתיימרהואמכתב,שולח

ולאהלאומיהביטוחברשותולאהמשפטיםבמשרדולאבנשיאותלא

וכןאחראוזהתפקידמהותמהלדעתצרךיולגבייהלאכיפהברשות

הלאה.

בניגודשהואמשהולשלוחיכוללדוגמהנזיקיןועדתיויירופתאום

מרכזיועדכשעמדתמרכזי,ועדלעמדתמוחלט

 :מוצקיקלמפווחוה

חכם:יוסי

נוה:אפי

 :מוצקיקלמפווחוה

נוה:אפי

 :מוצקיקלמפווחוה

נוה:אפי

 .אמרנולכןדוגמאות,ראינו

מתואם.משהולקבועצרךי

נוהלנכתובאנחנוימסכימיםשכולנולישנראהכיווןבאמת,בואואז

מסודר

 .הקייםהנוהלאתנעדכן

 .הקרוביםבימיםשיופץ

 .הקייםהנוהלאתנעדכן

הםהנוהלשלהעקרונותעכשיו.אותםמאשריםכבראנחנוהעקרונות

משנהכגוןהמרכזי,הועדידיעלשממונהתפקידבעלשכלכאלה

לרשותלהוציאיכוללאועדה,יויירלשכה,לראשסגןלשכה,לראש

מיאצלמטעהמצגליצורשעלולעמדהאומכתבאופנייהחיצונית

עמדתזוכאילויגוףאותועמדתזהכאילוהמכתב,אתשמקבל

אושרשזהלפניועדה,עמדתזוכאילומחוז,עמדתזוכאילולשכה,
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וכדין.כדת

תמיר:דורון

נוה:אפי

תמיר:דורון

נוה:אפי

 :ראשפיליאור

נוה:אפי

הקלטה)(הפסקת

נוה:אפי

כברכיקשר.ליצוראסורבכללמשפטיהליןישאח,דחידודעוד

בלשכהלמישהוולפנותלבואיכולחיצונישעויידבמצביםנתקלנו

שהליןחושבאנימקומיות.ברשויותונג,דבעדדעותמיניכלוללקט

לדבר.אסורבכללמשפטי

מחשבותעםפהשנתקלנוהזהלדברביתשומתאתהפנהליאורפשוט

לענייו-לאבאמתוזה

כאלה.לגורמיםלפנותאסורחיצונילעויידלכןאז

שם?היומכתביםכמה

שלושה.

מכתביםכותביםבלשכהתפקדינושאישלושהיתחשבונושלושה,

בהם.משתמשיםשמחר

בקדנציהתקלותלנויהיושלארוציםאנחנו .עקרוןעלמדבריםאנחנו

הקרובה.

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

טייב:משה

נוה:אפי

 :מוצקיקלמפררחוה

בלשכה.מכתבמכלוהעתק

מאשריםאנחנואחדשפהמביואניאז

המחוזות.ועדיגםאפיי

בוודאי.

לחייב.יכוללאאתה
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נוה:אפי

טייב:משה

נוה:אפי

טייב:משה

נוה:אפי

 :ראשפיליאור

נוה:אפי

 :ראשפיליאור

כהו:רועי

נוה:אפי

 :ראשפיליאור

טייב:משה

אוודאאנימרכזי.ועדלהחלטותבסתירהיפעללאמחוזיועדלא,

משמעית.חדזה.אתיאמצוהמחוזותנועדישגם

ויתחילמישהוישבעכשיובעימות.שהםבנושאיםרקלאהרעיוןאבל

בנושאלאגםמכתביםלהעיף

 .נושאבכל .נכון

בתפקידהכרוך

צודק.משהנכון.נושא,בכל

 .דבריםשניעודלהוסיףרוצהאני

בלשכה.לפעילותשקשורנושאכלליאור?כן

אפשראיביקור.בכרטיסיאגב,בהערתהיהשזהמקווהאניהזכרת,

בזהגםהלשכה,סמלגםלשיםאפשרואיביקורבכרטיסילאלהוסיף

הלשכה.סמלעםביקורכרטיסיעםמסתובביםאנשיםנתקל.אני

עשתה.הלשכהזהלהם,אושרזה

 .לןלומריודעלאאניפרסומת.נועדתלבדוקצריךזהאת

שאנחנוהבאלסעיףיתקשרזההכלל,מןיוצאדווקאוזהנוסף,ודבר

שלנוהקשרזהבזה,נדוןהלילהעדשהיוםמהסעיפיםאחדנעשה,

תגובותאוחוקאומהצעותזמןחוסרבגלללפעמיםהכנסת.מול

עמדהנותניםהפורומיםראשיושבילעכשיומעכשיולתתשצריכים

עדכלוםבליתהיהלאחוקהשרעדתכדיחוקהלועזתהפורוםשל

 .אותואישרהמרכזישהועד

לתתאפשרכןהזהשבמקרההכלל,מןיוצאשזהחושבאני

טלפונית?הצבעהלעשותהבעיהמהלמה?
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 :ראשפיליאור

נוה:אפי

 :ראשפיליאור

נוה:אפי

 :ראשפיליאור

 :וינברגשלומי

נוה:אפי

 :מוצקיקלמפררחוה

פדלמו:עינינעמי

 :ראשפיליאור

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

 :מוצקיקלמפררחוה

טייב:משה

 :מוצקיקלמפררחוה

הכלל.מןיוצאזה

לשכה.ראשעםבתיאוםלפחות

הראשיושבייאנחנולאזה,אתנעביראנחנו

אתהלכנסת,עמדהנייראיזהשלחשמישהומגלהלאאתהפתאום

בא?זהמאיפהאומרמסתכל

יום.כלמתכנסלאהמרכזיהועדהעתק.להעבירשצרךיצודקתחוה

פתוחים.שהםדבריםגםיש

עמדהמוציאשלימסיםשפורוםמצבלמצוארוצהלאאנישלומי,

שזהיעדתילאתו,מגלה,פתאוםכשאניהמסיםלרשותאולכנסת

שלנו.העמדה

מיימ.אולשכהראשעםבתיאוםסליחה,

מנהלתהקמתזההיוםסדרעלהנושאיםאחדאבל

אמרתיאז

לשכה.עמדתזהאבללא,

קשור.לאזה

מלאהתמונהרואהלאמסיםפורוםיויירלשכה,שעמדתלהיותיכול

לאומי.לביטוחביחסלפועל,להוצאהביחס

הבעיה?מהטלפונית.הצבעהעושיםאז

מיימ.אולשכהראשצריך.לא
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נוה:אפי

חכם:יוסי

נוה:אפי

נעאמנה:מוחמד

נוה:אפי

 :מוצקיקלמפררחוה

טייב:משה

 :מוצקיקלמפררחוה

 :ראשפיליאור

נוה:אפי

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

מקומו.ממלאאולשכהראשעםבתיאוםיהיהזהנסיים,בואו

הלאה.בסדר.

שזהמהכלפורום,ועדה,יויירואםשיבדוקמישהולהיותחייב

אףעםהתייעץלאוהואנייראיזההכיןהואכיהוא,היהזההפורום

אחד.

לא.לנוהל?הערותעודישנפיץ.אנחנוהנה,אז

מתישנדעכללייםקוויםלפחותלזהשיהיהיכול,שאנימשהולייש

בכללדיון.גםזהאתלהביאשצריךמסוימתתקופהעברהלמשלואם

עמדהנתנואםזאת,

ברור.

 .דחוףלאזהאם

יהיה.דחוףשלההגדרהמהוגם

להיום.מהיוםלוהיהשליאורכמו

ירושליםתייאהצבעות?שנעשהרציתמהיום,אחרייוםבכנסתהיינו

להמשיך.יכולאתהאפי,הצבעות?

אחדפהמאשריםאנחנוככהאםאזאוקי.

הנוהל.עקרונותאת

בכנסת,היינוושלשוםאתמולילצייושצריךנוספתנקודהעודאגב,

ופתאוםהכנסתשלהועדותבאחתדיוןהיהאתמול,שזהחושבאני

הועדותבאחתשמופיעהדיועורכתאיזהפהנמצאתאותי,שואלים

עורכתאיזהלשכה?עמדתזומה,דברים,אומרתוהיאהכנסותשל

בקדנציהעוהיידבלשכתכלשהיועדהיויירשלבתפקידשהחזיקהדיו

מופיעההנוכחית,בקדנציהזהאםגםבסדר,זהאבלהקודמת,
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נגידבואהכנסת.שלרשמיתנועדתבכנסתשםעמדתמביעתבכנסת,

שישלראשונתגיליתיפתאוםאניבכנסת,הופיעההיאשאתמול

נועדת.בשמנוטענותוטועןבכנסתאותנושמייצגמישהו

 :מרצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

חכם:יוסי

נוה:אפי

דובר:

נוה:אפי

אברהמוביץ:רועי

שפירא:ליאור

נוה:אפי

אברהמוביץ:רועי

נוה:אפי

בעייתי.מאוד

 .יתכןלאפשוטזה .יתכןלאזה

בניגודלפעוליכוליםלאהפורומים,ושלוחותיו,מחוזועדאפי,

מרכזי.ועדלהחלטות

עםכהונתהפקעתארצית,ועדתשליו"רשתייתהמשתיהייתהלא,

אתמודיעתהיאבכנסת.אתמולהופיעההיאהקודמת,הקדנציה

אותתשומעאניבפנים,נכנסתיעלית,הסתכלתיהלשכה.עמדת

נחמ.דמאודהלשכה,עמדתשזאתידעתילאאמרתימדברת,

 .פקעתלאשלההכהונה

שם,מופיעתהיאמתבתורפקעת.לאמת?יודעאתתפקעת.לא

זולומר,אותתתסמיךתמרכזיתועד 1,עות"לשכתעמדתצגתימי

הכנסתחבריאבלעות"ד.לשכתעמדתלאזוהפרטית,עמדתה

העמדת.שזוחושביםתםיודעים,לאאותתשומעיםשיושבים

הסיפור.אתנסגורבואוהנקודה.אתתבנואבלאפי,

 .המקרהאתמכיריםלאאנחנו

שמות.אומרלאיאנ

זה.עםנגמורבוא

הואתזת.תנוהלאתאחדפתאישרנואנחנונתקדם.בואורבותיי,

 .הקרוביםבימיםמסודרתבצורתיופץ
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הצבעה

אחדפה

החלטה

שלאבענייניםבתארים/תפקידיםשימושבענייוהנוהלעקרונותאתלאשרהוחלטאחדפה

 ,המרכזיהודעידיעלשממונהתפקידבעלכללפיהם ,המוסמכיםלהשכהמוסדותי'ועאושרו

אופנייהחיצוניתלרשותלהוציאיכלולא ,ועדהר'ויו ,לשכהלראשסגן ,לשכהלראשמשנהכגון

אותועמדתזהכאילו ,המכתבאתשמקבלמיאצלמטעהמצגליצורהלעלויםעמדהאומכתב

דכתאושרשזהלפני ,ועדהעמדתזוכאילו ,מחוזעמדתזוכאילו ,לשכהעמדתזוכאילו ,גוף

 .ודכין

הארציתהאתיקהוודעתהארציהמשמעתיביה'ודשלהמינוייםבועדתהמרכזיהעודנציגימינוי

נוה:אפי

 :יונסאבומוחמד

 :מרצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

שפירא:ליאור

המרכזיהועדנציגימינוי .בתוספת 5מספרנושאזההבאנושא ,טוב

האתיקהוועדתהארציהמשמעתיביה"דשלהנוינוייםנועדת

 .הארצית

המחוזיותהאתיקהועדותהלשכהלחוק 32תיקוןשלפייודעיםאתם

לאשהםבמינוייםהםוהארצייםהמחוזייםובבתיה"דהארציות

אותנוששימשוהנציגיםהמרכזי.והועדהמחוזותועדישלמינויים

לאשרמציעואניאותם.להחליףצריכיםאנחנוהקודמתבקדנציה

בקדנציהיונסאבומוחמד .יונסאבומוחמדואתעםבראודיאת

אודיוגםוותיק'מנוסהוהואכנציגהארציתבמועצהשימשהקודמת

מכובדת.בצורהמניחאניאותנוייצגוניסיון,להםוישבעברשימוש

מוחמד?התפקידאתלקבלרוצהאתה

 .גםשםהמועצהנציגאני

 .שלךהמועמדותפקעהאבל ,בסדר

אנחנועכשיואזפקע,זהאז

מרכזי!ועדחברישהםהיבעאין
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 .המרכזיהועדמטעםנוה:אפי

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

המרכזי.הועדכנציגי

הועדכנציגיבואומוחמדמרכזיועדנציגיוישמועצהנציגייש

אחד.פהאושראזהמרכזי.

הצבעה

אחדפה

החלטה

בעודתהמרכזיהעודלנציגייונסאבוומוחמדעםבראהודשלמינויםאתלאשרהוחלטאחדפה

הארצית.האתיקהוועדתהארציהמשמעתיד''ביהשלהמינויים

חקיקההליכיעדכוןמייצגים)·שכ"א(הגבלתלאומיהביטוחחוקלתיקוןחוקהצעת

נוה:אפי

קאופמו:ענת

שיעלולדבריםקשוריםגםוהםחיצונייםאורחיםכמהאתנונמצאים

לאומיביטוחחוקלתיקוןחוקהצעת . 21מספרנושאענת,תכף.פה

כאןאתנונמצאתאז .חקיקההליכיעדכוןמייצגים)-ט 11שכ(הגבלת

עלרבותעמלהלאומי,ביטוחועדתיו"רשהיאקאופמן,ענתד 11עו

בקדנציהעודשהתחילהדמגוגיתחוקהצעת ,הזוחוקבהצעתהטיפול

סקירה.לנותניענת,הקודמת.

ההתנהלותעלאותו,נעלהשאנחנוהבאלנושאמתקשרבדיוקזה

עדכוןלנותניבואיענת,אז .לאשררוצהשאניוהיחידהבכנסתשלנו

 .בבקשה

שמהחושבתאניהקודם.הנושאוגםהבאלנושאגםמתקשרזה

זההזהובחוקהאחרונותבשניםהלשכהשלהפעילותכלאתשאפיין

זהאחד .תיקוןשצריכיםמאפייניםכשלושהאותםרואהאניבעצם

והחוק .שריפותבכיבויהזמןכלפעלנואנחנו .שריפותבוייכשלנושא

ט 11שכהגבלתהלאומי,הביטוחחוקלתיקון,חוקזהספציפיתהזה

לאדיןשעורכיהצעהעםהתחילהחוקהלאומי.בביטוחמייצגים

לגבותיוכלולא Iנואכריםמסחריות,וחברותדיןעורכי ,לגבותיוכלו

כברהיאהזאתלחקיקההגענווכשאנחנו .שווהבאופן , 8%מ-יותר
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וביוםמהנחהפטוראחריאותה,שאישרהשריםועדתאחריהייתה

שנודעאומרתזאתבכנסת.טרומיתבהצבעההועלתהכברהיאשבו

אחריהיהכברזהלכנסתיוםבאותוורצנוהזההחוקעלללשכהלנו

הכל.

יסודליישיכולה,אניכיהזאת,החקיקהשלהערהשורשהיהזה

יכוליםהיינוזהעליודעיםמלכתחילההיינושאםלהניחוטובסביר

קשה.המאודהראשוןהדברוזההזה.מהחוקהדיועורכיאתלהוציא

לישיבה)מצטרףעםבר(אודי

אודי.שלוםנוה:אפי

שלאימקודםשדיברתםמהבאמתזהבעייתישהיההשניהדברקאופמו:ענת

עורכימיניכלוישלכנסתמגיעאתהשפתאוםאח,דבקולמדברים

הזאתהחקיקהעלומדבריםהועדותעםונפגשיםשמסתובביםדיו

לכםלהגדייכולהאנייומדבריםשלנולועזתקשוריםלאבכללוהם

מוכןולאאיתימדברלאהזההחוקאתשיזםרוזנטלשמיקיאישית

אחרתדיועורכתלביןבינימתבלבלשהואבגללהידאתללחוץ

הלשכהכנציגתעצמהאתוהציגהבפגישהאצלושהייתהשאחרי

עורכיעלחללאהזהשהחוקאמררוזנטלמיקיואמרההחוצההלכה

דין.

מיקיאמרתימהפגישהממנוכשיצאתיאניכייאניהייתילאוזה

לקבלמוכןלאהואהיוםועדחל.הזהשהחוקאומרלצערירוזנטל

בגלגלים.נכנסופשוטאחריםדיושעורכיבגללוזהזה,את

הריזהבכנסת,הלשכהשלשהמעמדזההבעייתיהשלישיהדבר

גילדהלזהקוראתאני ,דיועורכיאלף 60שלגילדהשאנחנואבסורד

 ,קייםלאהואשלנווהמעמדאנשיםאלף 60מקצועי.איגודאנחנוכי

התחיל.זהככהאתנו.מדברלאאחדאףאותנו,מכירלאאחדאף

הזהשהמאבקחושבתאניאבלהצניעות,חוסרעלקצתליסלחואני,

שלירבהמסירותועםמקצועיתמאודבצורהדברשלבסופוהתנהל

ישנואנחנוהזה.החוקעלהתאבדוממשאנשיםשלי.הצוותושל

מקצוע,אנשיגייסנואנחנובכנסת.יוםיוםהיינואנחנוכמעט,בכנסת

בתוךמשמעותיתמאודשהייתהחוויידשנתןזלמנוביץ'דודיאת

הזה.הסיפור
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קריטית. :מוצקיקלמפררחוה

היהטובמשמעותית.מאודבצורההאחוזיםאתלהעלותוהצליחהקאופמו:ענת

התערבותעםדברשלבסופובכלל.לעולםבאהיהלאהזההחוקאם

לנוחהספיקלאאפיהאחרונים,בשבועותממששנעשתהפוליטית,

לו-אמרתייעליונפלתייאליוהתקשרתיהבחירותלמחרתאח,דיום

חסדימירוצהאתהלואמרתיחס,דימיליאומרהואאין,אפי,

 .פעםעודהזההחוקאתמעלהעכשיוהואכירוזנטלממיקיתבקש

הקלעים.מאחורישהרבהבמאבקיםאנחנוומאז

אולישגםבטוחהאניאזשנהחציבעודנעשההיהזהשאםוכמובן

להגיעהצלחנודברשלשבסופוחושבתאניאבלאחר.במקוםהיינו

אנישוב,חושבת,אנימסוימת.במידהמכובדת,שהיאלתוצאה

בכלל,דיועורכיטרחתשכרעלהגבלותלהטילצריךשלאחושבת

זהשהצלחנומהדברשלבסופואבלשוק.כשלשאיומקוםלאובטח

אתהאםעררים.נועדות 17%ל- 8%מ-בגדולהזההחוקאתלהביא

מהחוק.הוצאנובכללהכרהשלהנושאכלאת . 24%זהלביהיידהולן

 60הכסףאתתגבולנואמרושהייתה,הפריסהאתלבטלהצלחנו

ודברלבטל.אפשרהלקוחשבהסכמתלמצבלהביאהצלחנוחודשים,

שהתחיל,מחוקדברשלבסופוהדיפרנציאציה.זהחשובאוליהכי

אחדגוףאנחנוכאילוביחדוהמאעכריםדיוהעודניאתשהכניסו

לי,תסלחולהם,קוראתאנילמאעכריםכאשרבדיול,ליצורהצלחנו

זהאבל .גבוהיםיותראחוזיםולנובטפסיםטיפולעלרקאחוזיםיש

רפואית,נועדההופעהדיושעורכיאומרהניסוחגםיבאחוזיםרקלא

ואפשרבחקיקה,דילראותאפשרוקובעים,מבדליםאומרתזאת

רקרפואיותנועדותהופעהשרעדות,בעתי,דגםבזהלהשתמשאולי

 .החוקשלשיאוזהלעשות.יכולעוייד

יחייביםאנחנוזהכלשעםולומראחדבמשפטלסייםרקרוצהאני

שלנוהמעמדאתולשפרלשנותחייביםלזה,מתקשרבאמתוזה

צריכיםאנחנובכנסתאבלזה.בכללזהאבלבציבורגםבכנסת.

יהיוםכייאנחנומישידעויאותנושיכירוהאנשיםאתלנושיהיה

מיקיחמור,מאודחמור,מאודדברדבר,שלבסופוהתפרסםאתמול

לקחזהיאתראהלאומיזהאתראהמייודעתלאאנירוזנטל,

פשוטשהיו,בקר,וערןמרקמןגלעדחבריי,שניושלשליתמונה

פרסםהועדה,בתוךאותנוצילםהזה,החוקעלאיתייחדהתאבדו
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הםדיןשעורכימברזנון,שציטטחמור,מאודמשפטוכתבזהאת

דואגיםבעצםאבללנפגעיםדואגיםהםכאילועצמםאתעושים

בתפוצתזהאתושלחבגדולשלנותמונהעםציטוט .שלהםלפרנסה

אנשיםשלהפקרזה,ד 11עוהלשכתשלהפקרזהדבר,זה .נאט"ו

לשנייםאוליהגיעשזהחשבתיבהתחלהאניכי .עבודהשעושים

חושבתאניואחותו.העולםמכלזהאתמקבלתאניאנשים.שלושה

מופקרים.אנחנוכךהפקרנו,שככהוחרפהבושהשזה

ויצמו:יוסף

קאופמו:ענת

נוה:אפי

קאופמן:ענת

נוה:אפי

קאופמן:ענת

חמורה.האשמהזו

 .רענראהזהאבלמשנהלאזהלך.אראהאני

וברשויותבכנסתקיימיםלאשנים 4פשוטשאנחנומזהנובעוזה

מצבאתנשנהעכשיוואנחנותפירות"את"קוצריםואנחנושלטון

ענת?סיימתהזה.הדברים

תודה?להגידרקאפשר

בוודאי.

אומרתאניבאבותאנחנו'דברשלבסופוכי ,להודותרוצהכןאניאז

להודותאזרוצהאני .איתרלחיותאפשרשהואלמשהוהגענושוב,

ובראשםזה,שלהמאבקצוותלכלשעשו,שבאמתלחבריםכלקודם

ימיםעשהשבאמתצוותזה .גולדרידיוגילבקרוערןמרקמןלגלעד

שהיה ,סוויסהלדדיגםלהודותרוצהנואודאניהזה.בענייוכלילות

השניבחלקהנוכחית,בהצעהבשלבים'הדרךכללאורךאתנו

ואנילאפי,רבהרבהתודהוכמובןשהגענו,למההגענושבאמת

להתנהל.להמשיךצריךשככהחושבת

 .רבהתודהנוה:אפי

חקיקההליכיעדכוןפשוור- 1ההוצלוופחקולתיקוןחוקהצעת

 , 20מספרנושאעלמדבריםאנחנועכשיונוסף,לעדכוןקופציםאנחנונוה:אפי
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ישללמו,דאפשרשגםעדכוןלפועלההוצאהחוקלתיקוןהחוקהצעת

יויצמןיוסיעויידבכנסת,בהליכיםמעורביםשהיוחבריםשלושהפה

תתחיל.יוסי,נטוביץ'.איציקועויידשפיראליאורעוייד

ויצמו:יוסף

 :ראשפיליאור

ויצמו:יוסף

נוה:אפי

 :נטוביץאיציק

בכנסתנועדותשםשנים 4כברמתעסקאניהכל.אתסיפרהענת

אנחנולספר,גםאפשררואים,גםלכאבבדיחהביולומרואפשר

כיףלאזהממש,אותנוושונאיםטובלאשםנראיםשאנחנוזהמלבד

שזולומריוכלוליאורהאחרונות.בשניםבכנסתהלשכהנציגלהיות

הצלחות.שםלנואיואכזבה.אחריאכזבה

תפוצההרשימתעלדיברההיאוהנהכנסת,חברכלשרוצה,מיכל

לפייסבוקפוסטמעלהועדהבאמצעמיכאלימירבשלהעוזרתעם

לומרמצערמאוד.גרועשםנראיםאנחנווהשמצות,הלשכהשראש

הועדה.ראשלדילשבתהעזהלשכהראש

אזכןואםמועטותהןשםשלנוההצלחותטוב.לאשםנראיםאנחנו

שלאעבודהאיזושהישצריכיםאפי,חושב,אניבמקרה.ממשזה

חדשהעבודהצריכיםעבודה,בדיוקנעשתהלאכיפעם,אףנעשתה

הייתהלאאמנםאתמול,שםשהייתזהעצםשרקאפי,ראיתי,ואני

שעהעד 10 : 00משעהבנוכחותהיינו Iשםהייתאבלגדולה,הצלחה

לאזהלפחות.אותנוששמעוראיתכברלנו,שאכפתהראינו , 16 : 00

 .עכשיועדהיה

עזרהשלברמהמשהולעשותשצריכיםחושבואניזהלפחותאז

שלאיוזמהוכלבכנסתלהתנהלותשקשורמהבכלממשראשונה,

גלישכימהרזהאתלעשותצריכיםאומרשאנימהרקתהיה,

מיאפי,בכנסת,תחרותשלסוגישתחרות,כאילווישמטורףחקיקה

אחדכלתחרות.אשכרהזה .הדיןעורכיאתלדפוקיותרמצליח

שיותר.כמהמנסה

מהר.שיותרכמהזהאתעושיםאןילראותשם,נמצאשנים 5אני

בבקשה.איציק,כן,

אנחנואםאומר,כברואניעריראהזהלעסוק,צריכיםלאאנחנו

לנו.שנוגעיםבענייניםרקנעסוק
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נכון.נוה:אפי

 :נטוביץאיציק

 :מוצקיקלמפררחוה

 :נטוביץאיציק

דובר:

 :נטוביץאיציק

נוה:אפי

 :ראשפיליאור

אישיימניסיוןלןאומראניזהלהיות,יכוללאיצריכיםאנחנועכשיו

אניכנסת.חבריעםשנה, 15מלפני ,חוקיםמספרכברהעברתיאניכי

להעביררוצההואימסכןהואכיהכנסת,חברשלפרטיכעויידיושב

מפחידהכנסתשלוהיועמיישלונותןלאהמשפטיםמשרדאבלמשהו

מתחיליםהרשויותמכללזה,קוראאנישקרניםמלאובאיםאותו

צריכיםאנחנובקיצור,לעשות,רוצהשהואמהזהכמהאותולהפחדי

יום 45מונחתמוגשת,חוקהצעתכל ,מנגנוןלנושיהיה

לפני.עודלא,

לפני.

בהתחלה.תזכיר

שלחוקבהצעותהממשלה,שלחוקהצעותישתזכיר,איובפרטי

עלשידעושםאנשיםלנושיהיהלנסותלפני,עודתזכיר.ישהממשלה

אנשיאנחנו .להגדימהלנוישאפייחוקיהצעתבכלכיחוקיהצעתכל

מטופשיםמקריםבהרבהמטומטמיםחוקיםמחוקקיםהםהשטח.

יום.ביוםאותםאוכליםשאנחנו

אבלבזה.לעמודנוכלולאמהחוקיםאחוזשבמאהאומרלאאניאז

שלבנושאגםבכבודאלינויתייחסוגםואזמהם.חוץחוקיםבהרבה

לנו.שחשוביםהדברים

ליאור?כןלגמרי.נכון.

מהולא 20לסעיףענייושללגופואתכםלעדכןלהגיערוצהדווקאאני

הייתהשכןחושבדווקאאנילחבריי,בניגודאני,אימסביב.שהיה

וגםהוצלייפשפורוםלכםמזכיראנילמה.לכםאגדיואניהצלחה

זהלעשותרצינושאנחנומהכלעבר.והחוקבחוקתמןהמרכזיהועד

יוכלולאושנוכליםפרוץיהיהלאהזהשהחוקמנתעלחסמיםלשים

לאלכולם,להזכיררוצהאנייכולתנו.מיטבאתעשינומזה.ליהנות

לאהדיועורכישלשכתזה,אתיודעיםכולםילכולםלהזכירצרךי
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גםיכולםאתמייצגתהדיועורכילשכת .וטייקוניםזוכיםרקמייצגת

בפורוםמדהים.דברשזהמצווהשכרלנוישהיכולת,מיעוטיאת

עמותותשלרביםנציגיםישיחייביםשלרביםנציגיםישההוצלייפ

עורכיוישכאןשמייצגיםדיועורכיישמכל,ישלחייבים.שעוזרות

הדבריםבכלדןוהפורוםפרטיים.ואנשיםגדוליםתאגדייםשלדיו

שבמסגרתחושבאניולכן .לכאןאולכאןשםעדיפותואיוהאלה

לצאתהצליחושלאאנשיםאותםהזההחוקבמסגרתבאמתהעניין

חייםלפתוחהצליחוולאמתמשכיםחובותבגללהעוניממעגל

לשכתזה.עללברךצריכיםשאנחנוחושבאניהזהבמקרהחדשים,

הזהבמקרההשרהאומרים?אןיותודה,זהעלבירכההדיועורכי

זה.עלמברכיםואנחנועברוהחוקטובהעבודהעשתה

בגללרקזהאתעשינוואנחנוחסמיםשיהיולהקפידניסינואנחנו

שאמרולמהחוזרבאמתאניוכאן .טוביםהכיהמקצועבעלישאנחנו

שיבואומצפיםאנחנוטוביםהכיהמקצועבעליואנחנומאחרחבריי,

רוציםאנחנולהכשיל,רוציםלאאנחנומועד.מבעודאתנוויתייעצו

מכלתחוםבכלגדוליםהכיהמומחיםאתבהישעוהיידלשכתלעזור.

מנתעלכולםבשירותכאןואנחנוביותרהרבהניסיוןעםהצדדים,

לדעתי. 20סעיףעםהסיפורזהולכן .להםלעזור

חוה.בבקשהנוה:אפי

 :מוצקיקלמפווחוה

נוה:אפי

 :מוצקיקלמפווחוה

נוה:אפי

מופיעוזהנכוןשזהחושבתואניהקודמתבישיבהזהאתאמרתי

היום.לסדר 4בסעיףמסוימתברמה

נגיע.מידאנחנו

גופילכלעוהיידלשכתביוסיכוםהיהקדנציהלפניעדיכןלפניאבל

שבטרםוהכנסת,הממשלהגופיכלאומרתאניוהכנסת.הממשלה

שאנחנוזהשלפניבשלבאומרתזאתממשלתית,חוקהצעתעלתה

הדפיםשנקראמהחוקלהצעתולהתייחסשריפותלכבותצריכים

בלשכתהרלוונטיהמקצועיהגורםעםהתייעצותהייתההכחולים,

עוהייד.

 . 4לסעיףזהאתתשמרי
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 :מוצקיקלמפווחוה

נוה:אפי

 :מוצקיקלמפווחוה

נוה:אפי

 :מוצקיקלמפווחוה

נוה:אפי

ויצמו:יוסף

נוה:אפי

ויצמו:יוסף

נוה:אפי

ויצמו:יוסף

נוה:אפי

ויצמו:יוסף

שלהיבטעודזה 4סעיף . 4לסעיףקשוררקלאזהלא,בהכרח,לא

לושיהיהופדנטלנושיהיהחשובמקצועיתועדהבמקוםענייו-אותו

הממשלהמשרדימולשיעבודופדנט . 4לסעיףמעברזה .הקשריםאת

אותושלהמשפטייםהיועציםעםבקשרשלהיותמנתעלהנכונים

שתשביחידההקמתעלשמדבר 4סעיףלאזהאומרתזאתמשרד.

ופדנטאלאהכנסתיי,חבריייעל

רחב.זה .בפניםנכללשזהתראיאתל,ןאקריאתכףאני

מקצועית.ועדהבכלופדנטאלא

 . 4בסעיףתכףמדברתאת . 4לסעיףרלוונטיהכיזהלה, 1חוהמדי.

מסוימתתקופהבמשךאותוהפקרנואנחנולנו,שהיהמעמדזהכי

בחזרה.אותולקבלצריכיםהכלבסךואנחנו

יוסי?מהעוברים,אווירקחינכון.

ראיתואתהבכנסתהיהשאתמולדברעודעללספררציתיסתם

 ?-לשקשור

שאנחנוהדעהשללנושאשקשור

תדבר.ואזנושאלעבוררוצהאניתכף.אזלא,

קשור.זה

העדכון?אתהזההחוקעםסיימנוהזה?החוקאתסיכמנויוסיאבל

שנשרף,סילמןאחדאותועלודיברהשעמדהאחתאותהדקה.ממש

אנחנואותנו,והשמיצהדמוינקוםהשםהדיועורכיכלעלואמרה

כנגדדיברהזה.בעדומחהקםלאאחדואףטוב,לאמאודנראים

שלבמוותאשמיםהדיועורכידמו,ינקוםהשםאמרההדין,עורכי
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תחרותישכלומרמילה.ואמרקםלאאחדואף ,סילמן

 :מוצקיקלמפררחוה

ויצמו:יוסף

אברהמוביץ:רועי

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

ויצמו:יוסף

 :מוצקיקלמפררחוה

בזה.אשמיםאנחנו

ראשולאכנסתחברילאואמר,קםלאאחדואףאשמים.בכל

 .טובלאנראיםאנחנו .הועדה

וזההכנסתחברישלהתפקידזה ?כועסכךכלאתהלמהי,יוסאבל

 .שלנוהתפקיד

שלנוהתפקידלא,

לאאנחנו .הזובתדמיתלטפלוצריךכזותדמיתלנושתהיהסיבהאין

בזויים.כךכלבמעשיםאותנויאשימושאנשיםצריכים

 .אותנולהתקיףמאליומובןיהיההזשאסור

רקלכנסתבאיםאנחנואםכיאמר,שאיציקלמהמתחברזהפהאבל

למשלתישמע,עדתנואםאבלאח,דדברזהטרחהשכרבעניינילטפל

הרחב,לציבורמתייחס ,דיןלעורכימתייחסשלאסתר,האזנותבחוק

פיקוחללאסתרנותזהאלבצעלמשלישראלמשטרתשללקוחה

ואזרחאדםובזכויותהחוקבשלטוןניםישמאמכמיואנחנוימשמעות

דעתנו.אתואומריםבאים

עדכון--Z014ה 11התשעשעה),(הוראתמשפחהבסכסוכיהתדיינויותלהדסרחוק

שעובריםלפניברשותכם,בואורבותיי, .-4מספרנושאבדיוקזהנוה:אפי

גםזה , 19מספרנושאעלקצרעדכוןלכםאתןאני-4מספרלנושא

 .שעה)(הוראתמשפחהבסכסוכיינויותיהתדלהסדרקהחו .קשור

לומררוצהלאהתקבל,הקודמתהכנסתשלכהונתהסיוםערב

בסכסוכיהתדיינויותהסדרתלחוקתיקוןבמהירות,אבלבמחטף,

רבניד"בביהקרובספטמברמחודשהחלהליךשכלשקובע ,משפחה

להליךשניגשיםלפנילפתוחיהיהניתןלאמשפחהלענייניש"בבימאו
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חמור.מאודמאודדברזהלדעתיכפוי.גישורחובה,גישורשל

רביםדיןעורכיאליפנולאחריווגםהבחירותקמפייןבתקופתגם

שעריאתחוסמיםהזה,בענייןלטפלחייבתהלשכהרבותייואמרו

הםהאלההגישוריםאתשעושהמיתקדים.חסרדברזהביהמ"ש,

וקיבלומפגשים 10שלקורסעשוסוציאליים.עובדיםנישואין,יועצי

האלה.בהליכיםמטפליםוהםמגשרתואר

לפשרשינסהכדינישואיןליועץשהולכיםבסדרזהתחשבו,עכשיו

נישואיןיועץלהתגרשמחליטיםאםאבלבסדר.זההזוג,בניבין

שזההגירושיןהסכםאתגםכותבהואמפגשים 10שלקורסשעשה

מזונות,ממון,שלשאלותשלהסדרהבוישדבר!לכלמשפטיהסכם

בנישמלווההסכםזהראיית.הסדריילדים,החזקתרכוש,חלוקת

 .רבותשניםלמשךזוג

זהבעקבותוגםאלי,הפניותבעקבותלתפקידנכנסתיכאשרמדי

אניתועלת,מאשריותרנזקיםגורםכנראההזהשהחוקהבנתישאני

העליוןש 11ביהמנשיאתעםוגםהמשפטיםשרתעםבדבריםבאתי

ולשמחתיהזההחוקעםבעיהפהשישהסברנובתיהמ"ש,והנהלת

החוקשהגיעו,ירושותאלההמשפטים,שרתוגםהמשפטמערכתגם

שליישומואתלדחותהחליטוהקודמת,מהכנסתירושההריהזה

במהלןשנה.שללפחותדחייתהיאהזושהדחייהנקווהובואוהחוק

אתלהאריךכדישצרךימהכללעשותננסהאנחנוהקרובההשנה

הגזירה.רועאתולשנותהדחייה

והרשויותהכנסתמלווממשלחקיקהבעניינילטיפוליחידה/מחלקההקמת

בעניינילטיפוליחידה;מחלקההקמת .-4מספרלנושאאותימביאזהנוה:אפי

כולנואנחנושכברחושבאני .והרשויותהכנסתמולוממשלחקיקה

באגונדהומהותיעקירינושאמבחינתיהיהגםוזהלהבין,יכולים

המחוזות.וראשותהלשכהלראשותעליתהתמודדנושאנחנו

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

העולם.בתפיסת

למקצועשקשורדברכלכמעטהיוםרבותיי,שלי.העולםבתפיסת

 ,שלנוהציבוריתלתדמיתוגםשלנוהמשפטייםלחייםקשורגםשלנו

זהאםאותנו,שמעסיקתחוםכלבכנסת.דרמטיתבצורהמושפע

 194מותך 28עמוד



29 

 22.7.2015מיוםמרכזיועד

ורוציםהחוקאתלשנותרוציםשאנחנוהמקצועהצפתשלהנושא

הנושאזהואםהבחינות,מתכונתאתולשנותההתמחותאתלהאריך

שפוגעיםחוקיםשלנושאיםזהואםמינימלי,טרחהשכרתעריףשל

שלנוהטרחהובשכרהמקצועישלנוובכבודשלנוהמקצועיבמעמד

בכנסת.ונגמרמתחילהכלשלנו.ובפרנסה

המשפטלעולםשקשורותחברתיות,יותר,רחבותחקיקותאלהואם

למערכתגםהשקהלהםשישציבורייםלענייניםשקשורותבכלל,

ביטוילדייבאנולאפשוטהאחרונותהשנים 4ב-אנחנוהמשפטי

בכנסת.

בדיחה.זורבותיי,בכנסת.קבועאחדלוביסטשלתקןללשכהיש

יכוללאסופרמןגםכנסת,חברי 120לכסותשאמוראחדעובד

לנושחשוביםלענייניםאותםולחברכנסתחברי 120ל-להתחבר

לכולםחומריםולתתכולםעםולהיפגשלקדםרוציםושאנחנו

נראינו.אנחנווככהרצינילאזהכולם.אתולשכנעלכולםולהסביר

ולובינגוכנסתממשללקשרייחידהשלהקמהעכשיולאשררוצהאני

lnhouse הדין.עורכישלשכת

 :נטוביץאיציק

נוה:אפי

נעאמנה:מוחמד

נוה:אפי

לובינג.להגידצריךלא

וחקיקה.ממשלבקשרישתטפליחידהממשל,קשרילובינג,לא

גםישהכנסת,שלהענייןרקלאזהממשלקשריאומרוכשאני

בקשרזהאםישםביטוילידילבואצריכיםאנחנוממשלה.משרדי

שם,מתחיליםחקיקההליכיגםכימשפטים,ומשרדפרקליטותמול

יבתיהמיישהנהלתוחקיקה,ייעוץמחלקתלממשלה,היועמייש

רשותהמשפטי,הסיועהציבורית,הסנגוריההכנייר,האפוטרופוס,

בכלשםנמצאיםלאאנחנורבותיי,החברות.רשותהמסים,

עםשוטףבקשרשעומדיםופדנטיםלנואיוהאלה.המוסדות

שנוחתות,חוקהצעותפתאוםמגליםאנחנוולכןהאלההמוסדות

מעורביםלאשאנחנוואחרותכאלההחלטותיעלינושנוחתותתקנות

 .בהןשותפיםולאבהן

 .כזוועדהלנויש

המתנדביםאתלנויהיהאז .מתנדביםזהועדותמועדות.אותיעזוב
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מאזלתפקיד.שנכנסתימאזלכםלספררוצהאניאבלשבאים.

במשרהכמעטמבלהעצמיאתמצאתיפתאוםלתפקידשנכנסתי

 .כאןשנמצאיםחבריםעםיחדבכנסתמלאה

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

קינן:אורי

 :מוצקיקלמפררחוה

נכון.לאזהטוב,לאוזהכן,

בכנסת.פעמים 4לפחותשםהייתילאומי,ביטוחשלהחוקזהאם

בכנסת.פעמים 3לפחותהייתילפועל,ההוצאהשלהחוקזהואם

עבודהועדתיויירועםחוקהועדתיויירעםלפגישותמגיעואני

נכוןלאגםזהאפשרי.בלתיזהורבותיי,כנסתחבריועםוהרווחה

צריכהעוהיידשלשכתדבריםעודישיום.כלבכנסתנבלהשאנחנו

אותנו.שוחקגםזהבהם.לעסוקצריךאניוגםבהםלעסוק

שם.שתהיהאתהלאשם,שנהיהנכוןזה

חוקהצעתשכלנכוןלאזהלהיות.צריכיםאנחנולא,

אתשתלווהבכנסת,יוםיוםשתהיהעובדיםשליחידהצריכיםאנחנונוה:אפי

מרגעעודמעודכניםנהיהשאנחנוימתחילתםהחקיקההליכי

ישריםלועזתלעלותשעלולמשהואופרטיתחוקהצעתשמוגשת

ולהשפיע.להתערבהדרןמתחילתאמתבזמןשנוכל

אתהעובדים. 6להיותאמורשלישבתכנוןמשהוזההזוהיחידה

מהעובדיםאחדשכלכנסתחברי 20שללקבוצותהכנסתאתמחלק

 ,במרכז ,בימיושיטפלרכזדתי,רכזערבי,רכזרוצהאני . 20מקבל

בקשראנחנוסיעה.בכלמפלגה,בכלדיועורכיישרבותיי,בשמאל.

 .לכולםלהתחברצריכיםאנחנו .כולםעםמצוין

עבודהנועדתיחוקהנועדתהופעתישכשאנילכםלספריכולאני

מכלהמפלגותמכלכנסתחבריעםמשותפתשפהמוצאאניורווחה

בטיקטמגיעיםאנחנופוליטי,בטיקטבאיםלאאנחנוכיהסיעות,

הייתם.לאשנים 4הייתם?איפהלי,אומריםהםאבלמקצועי.

יקר,אישבאמתסלומינסקי,ניסןחוקה,ועדתיויירעםנפגשתי

בקדנציהכספיםועדתיויירהייתיאנייתראולי-אומרפעולה,משתף

בואעכשיו,הגעתםפתאוםהייתם,לאהייתם,לאאתםהקודמת,

שאנחנותראהאתהלואמרתיאזמעמד.תחזיקוזמןכמהנראה
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באנואנחנואורח,להופעתבאנולאאנחנואינטנסיבית.נוכחותנוכיח

להשפיע.כדי

הזו.ההחלטהאתלקבלחייביםואנחנו

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

אברהמוביץ:רועי

לרשויות orientedשהואמתנדבועדהובכלאית,ןמסכימהאני

בכנסת.

אנחנויתראויקודםכאןעלהוזההזוישהיחידהגםרוצהאני .נכון

הזמן,כלאותנותוקפיםעוהייד.לשכתשלטובהלאבתדמיתנתקלים

רקישלכםטרחהשכרלענייניקשורכשזהרקלכאןמגיעיםאתם

שצריךענייואוציבוריענייואיזהקצתשזהשלכם,לכיסקשורכשזה

רוצהאנישם.נמצאיםלאאתםתישמע,הלשכהשלשעמדתה

דיוניםכשישגםיהיושלנושאנשיםבזה,גםתטפלהזושהיחידה

שלנו.הטרחהלשכרקשוריםשלא

מוסדותבנייניפתיחתלמשלפעולות,המוןלעשותיכוליםאנחנו

לנוישיתראוהשלישי.והמגזרחברתיותעמותותלפעילותהלשכה

יבחיפהבנצרת,אביב,בתללשכהביתלנויש .בירושליםלשכהבית

שאנחנוצדקהוארגונינכיםוארגוניחברתיותעמותותיששבע.בבאר

אוהשתלמויותאצלנולקייםלהםלאפשראלינו,אותםלחבריכולים

שלנוכשהאולמותהבוקרבשעותשלהםומפגשיםכנסיםאועיוןימי

 .מאוישיםולאריקים

בו.משתמשיםלאריק,למשלהזההאולםהבוקרבשעותאנחנו

מצווהשכרמצוותשלרכזלהעבירעללהחליטיכוליםאנחנו

ועדהלכלשבאיםחברתייםארגוניםהמוןשםישתראו,לירושלים.

שלנומהתקציבכברנותניםאנחנואםובעיות.צרכיםעםובאים

בואואזמצווהשכרפרויקטעבורשקלמיליון 2.5או 2כ-כמדומני

אופעםשיוכלשלנוהיחידהעםיחדבכנסתמצווהשכרשלרכזנציב

באופןשנמצאיםחברתייםארגוניםלאותםלסייעבשבועפעמיים

אנחנוממילאשלנו.לתדמיתפלאיםיעשהזהתבינו,בכנסת.קבוע

האלה.הרכזיםאתמחזיקים

איציקכמואוליאור,כמוחבריםפהשישחושבאניבואו,אז

מצווה.שכרעםזהאתלעשותאפשראיזה
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נוה:אפי

נוה:אפי

 .האלההדרכיםאתנבדוקאנחנויבואו

אתהאחרוניםבשבועותנוכחתםלמשלאתםלזה.להיכנסטעםאיו

בכנסת.שלנוהנוכחותשלהחשיבות

שלנו,במבנהבירושליםלבדוקמאוריביקשתיכבראנינוסף,דבר

לקחתאפשרשמבחינתיאפילוואנימקוםשםישעוהיי,דלשכתבית

משרדים,שיהיוכדיאותהולחלקלשכהכראששליהלשכהאתגם

עדכןכבראוריבזה.מטפלאוריבכנסת.שלנוממשלקשריליחידת

 .הזוהיחידהאתלמקםשאפשרפיזימיקוםמצאשהואאותנו

בכנסתנמצאתהיאיוםיוםכיבירושלים.להיותצריכההזוהיחידה

פעמייםפעםשםלבקרמתכווןגםואניוהשלטוןהממשלהברשויות

וידאגומלאהבמשרהשםשיעבדואנשיםצריכיםאנחנואבלבשבוע,

האלה.הדבריםלכל

אידהזכות.אתלכולםניתןמידאזלומררוצהמהחבריםמישהואם

משהו?לומררציתאתחוה,מאיפה?מתחיליםאנחנו

 :מוצקיקלמפררחוה

 :ראשפיליאור

 :נטוביץאיציק

נוה:אפי

 :נטוביץאיציק

כוח.ישר

לחוה.מצטרףאני

אוהכנסתחברימולאלשיטפלואנשים 6אותםהיחידה,לגבידיברת

אלהאתיהיולשניים,הזאתהיחידהאתלחלקצריךממשל,קשרי

הדבריםאתשיאתרובאלהאנרגיותהמוןלהשקיעצריךאבלשיטפלו

שלהגדוליםמהכישלונותלאחדדוגמהאתןאניישמצריכים

 .עבודהדינישלתחוםיאותומכירשאנימתחוםהקודמת,הקדנציה

הזההחוקעבודה.דינישלהאכיפהלהגברתהחוק 2011ב-עבר

וכןהמזמיניםמטעםהשירותקבלניאצלשכרבקרותהיוםמחייב

זה.שלבהשלכותנתקלתםשרובכםמניחאניהלאה.

קבעוהלאהוכןתקנותשזזותעדשכר.בודקשנקראחדשמקצועיש

שכר.בודקייהיושבינתיים

מי?

חשבון.רואיוזה,הלאהוכןושכרעבודהבדינישמביניםמי

 194מתוך 32עמוד



33 

 22.7.2015מיוםמרכזיועד

אתנו?מהנוה:אפי

 :נטוביץאיציק

נוה:אפי

 :נטוביץאיציק

נוה:אפי

 :נטוביץאיציק

נוה:אפי

 :נטוביץאיציק

נוה:אפי

 :נטוביץאיציק

שכר.בודקיםיהיוהםחשבוןרואיאמרו

קיימים?לאואנחנו

קיימים.לא

יופי.נו

בכנסת,עברהמשנהפחותלפנישכר.בודקיהיהבסדר,אמרועכשיו

שכר,בודקיהיהלמיהלאה,וכןהכלכלהמשרדשלהתקנותעברו

שהפעילוחשבוןרואיוכדומה.מוסמךשכרבודקלהיותהופכיםאןי

שוםבלישכרבודקילהיותהפכווזההלאהוכןקשרוהפעילולוביזם

הסמכה.

לשכהוהםבכנסת.מאתנומשפיעיםיותרהרבההםלהיותנכוןכי

הכנסתמחברי 25%דין,עורכיאלף 60אנחנוחשבון,רואיאלף 12של

משפיעהלהיוםנכוןהחשבוןרואיולשכת .דיןעורכיהםכנסתבכל

מאתנו.יותר

לעבורצריכיםהיוםעבודההזיניאתאותםשמלמדיםהדיוועורכי

השריםאתכלשכנערקלאהיאהחוכמהעכשיווהסמכה.בחינות

שמצריכיםהמקומותאתכלאתרהיאהחוכמההכנסת.חבריואת

וכלההצעותכלעללעבורכדיפנומןלהיותצריךאומרתזאתשכנוע.

רכז.שלרקתפקידלאוזההזה,אתלאתרכדיהדברים

צודק.אתה

בהגבליםלןוישערןבניירותלןכשיששמצרידתפקידזהעכשיו

אזהלאה.וכןובנייהבתכנוןלןוישעבודהבדינילןוישעסקיים

וגםלעבודשידעובאלהגםהזההמערךאתכשבוניםלהשקיעצריך

לאתר.שידעובאלה
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בהחלט.נוה:אפי

 :נטוביץאיציק

נוה:אפי

 :נטוביץאיציק

נוה:אפי

טייב:משה

נוה:אפי

טייב:משה

נוה:אפי

טייב:משה

נוה:אפי

טייב:משה

נוה:אפי

הפורומיםשלהמתנדביםבמערךגםבמערךלהיעזרצריךופה

המקצועיים.

אתישהמתנדב.הדרגהפוליטי,הדרגאנחנומשולב.להיותהולןזה

מאתנו,מקבלהואהרישלוההנחיותאתיום,ביוםשםשעובדהצוות

מאתנו.מקבליםאחריםובענייניםובזהבזהלהתרכזההכוונהאת

שמצריכים.המקומותאתלאתרקללאאבל

משה.נתחיל.אנחנו

אחזורלאואניחשובההיאבכנסתשהפעילותברורכלקודםתראה,

להקיםהקודמת,בקדנציהגםרעיוןליהיהישכןמה .הדבריםעל

בקדנציהעצמיאתמצאתיאנימתנדבים.דיועורכישלמאגרמעיו

זקוקמישהופתאוםיספציפייםבנושאיםדבריםמיניבכלהקודמת

לעזרה.

תחום?באיזהבמה,לעזרה

שואה.ניצולימאבקאיזשהוהיההענייןלצורןסתם

לכנסת?שקשוריםדבריםעלמדבראתה

לכנסת.לאלא,

אלא?

כאלהבחברהאותנולמצבכלליבאופן

בואלכנסת,קשורלאזהנפרד.דיוןזהעלנקייםבואאזרגע,אז

לשיפורזהנפרד.דיוןשווהזהבהחלט.נפר,דדיוןזהעלנקיים

שלנו?התדמית
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כן.טייב:משה

נוה:אפי

 :ראשפיליאור

נוה:אפי

 :נטוביץאיציק

נוה:אפי

 :נטוביץאיציק

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

 :נטוביץאיציק

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

הבאהבישיבהיוםלסדרהצעהתנסחאתהאםנפרד.דיוןשווהזה

משמעית.חדזה,אתנעלה

שלנויהתדמיתשיפורבתורזהאתהעלהטייבשמשהחושבלאאני

לעשות.צריכהשהלשכהעבודהבאמת

איציק?כן

לדעתיאזעליהםמקצועימנהלשםולאאנשים 6לוקחאתהאם

אנחנו

יהיה.

יותרבחוריםיהיוהסתםמןהאלה 6ה-מנהל.בשכרלהיותחייב

אמוריםשאנחנוהמשכורותשלגודלהסדראתשמעתיכיצעירים,

שלנו,בראשממששהואאחדאיזהלהיותצריךמעליהםאבללשלם.

מבוגר.יותראדם

ריטה.אוטו

ימיםמספרלפניאותואישרההמנגנוןשרעדתמקצועייועץלנויש

בואלתפארת.יחידהנפעילואנחנוהפרטיםברזיובקיאמצויוהוא

והערכהכבודאיזהחודשיםמספרבעודותראהחכהככה,נגיד

בכנסת.לנותהיהוהשפעה

גםישאחרות?בארצותקוראזהאידהגלגל.אתהמצאנולאאנחנו

בכללשכותכן

הדין.עורכיבלשכתפהקרהזה

ברשויותבכנסת,מרכזישחקןהייתהעברובימיםהדיועורכילשכת

שלאאתנו,מתואמותשלאחוקהצעותשלמצבהיהלאהשלטון.
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נפקדכשאתהאבלאתנו.מתייעציםשלאכן,לפניאלינומועברות

לןמחוקקיםאזשםשקורהבמהענייולןואיוהכנסתאתומפקיר

דודוחוקה,ועדתיויירעםלישהיושיחותזוכראני .הראשמעל

חושב,אתהמהפה,נמצאיםלאאתםליאומרשהיהזייל,רותם,

לחוקק?נפסיקשאנחנו

שלארוכהשורהראשינועלנחתוהקודמתשבקדנציהראיתואתה

יכוליםהיינונוכחיםהיינושאםתחום,בכלכמעטחוקהצעות

להשפיע.

 :נטוביץאיציק

נוה:אפי

 :נטוביץאיציק

נוה:אפי

 :נטוביץאיציק

נוה:אפי

 :וינברגשלומי

אברהמוביץ:רועי

 :וינברגשלומי

נוה:אפי

 .חוקהצעותגםליזוםצריכיםאנחנואגב

החברתית.ברמהגםנכון.

שעבור.חוקהצעות 6-7איזהיזמתיאני

ההתמחותאתלהאריךרוצהכשאתה

פרטי.באופן

עללהשפיערוצהכשאתהבכנסת.ההתמחות?אתמאריכיםאיפה

 .שלומיבבקשה .שםזההבחינות,מתכונת

חשובדברזהשאפו,הכבו,דכלכמובןכלקודםהערות.שתי

ושאפונבחרנובאמתשלמענםחשוביםהכיהדבריםאחדומתבקש,

גדול.

מעט.זהבעינייהראשון.בשלבשזהכמובןאנשים 6ש-חושבאני

בכנסתשתהיהלדעתיהעבודהכמות

 . 6מ-נתחילשלומי,

 .להשליםליתן

משהו.להתניערוצהאניאבלשלומיכמוחושבאניאגב,
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 :וינברגשלומי

כהו:רועי

נוה:אפי

 :וינברגשלומי

ראשוןבשלבלדעתיעתי,דפניצופהאנישנקראמהבאמתאניאז

בסדר.זהאולי

הכנסת.חבריעובדיםלאהםמהשנהחצי

הרשויות.מולאנחנולעבודצריךאבללא,

למועד.חזוןעודבאמתאבלמדימעטשזהנגלהקצרזמןתוךלעדתי

 :מוצקיקלמפררחוה

 :וינברגשלומי

נוה:אפי

 :וינברגשלומי

הלוואי.ימצוין

שלנציגותלנושתהיהלכןשמעברחשיבותיששגםחושבאני

אומרת?זאתמהאנשים.הרבהשיבואובכנסת,המקצועייםהאנשים

 , 3-4באיםאנחנוקורה?מהבכנסת.זהאתראיתבטחאתהאפי,כי

שאתה 50שלכזאתקבוצהבתוךיושבאתהל,ןישכימעט,זה

באכשאתהאבלטיפשי,אולינשמעזהנבוא,שאנחנוצריךמיעוט.

 6שלבקבוצהבאשאתהלעומתדומהלאאנשים 14 , 12שלבקבוצה

 . 4או

העובדיםמגיע,שכשאתהזהחשובשמאודומהאיתן.מסכים

חבריעםדיברווכברהחרישאתעשוכברבכנסתיוםביוםשנמצאים

עםנפגשעצמןאתמוצאלאאתהחומרים.להםהעבירוהכנסת,

יאותםללמדלהתחילצריךאתהמגיע,שאתהנועדהכנסתחברי

צריךולמהטובלאזהולמהטובזהולמהמדוברבמהלהםלהסביר

הזאת.העבודהאתלעשותצריךפהמישהואחרת.צרךיולמהככה

כברהםחומרים,קיבלוכברהםאיתםומדברונפגשבאכשאתה

לנקודותלבםתשומתאתוהפנואיתםנפגשואותדרוכיםקיבלו

לגמרי.אחרתנראהזהלגמרי,אחרתנראהאזזהואחרות.כאלה

שדדימניחאניאחת,הערהאיזושהיעודלהשליםרקימסכיםאני

אידלקבועבאמתפהשצריךחושבאנירמה.בדיהזההענייןאתינהל

לאאנייאפילוהנוכחיתבכנסתלמשלאניבאמת,כיייתנהלוהדברים

כלשלכברמאותלאאםעשרותכברישלזה,מועדיםאתםאםיודע

אנישלפעמיםדבריםבצורה,נפסדותפשוטשהןחוקהצעותמיני
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אמיתי.לאזהאמיתי?זהאומראניאותםקורא

היאלפגרה,יוצאתהכנסתהחודששבסוףמזלנו .צודקאתהלגמרי,נוה:אפי

בכנסתערוכיםכברלהיותחייביםאנחנומהפגרה,באוקטוברחוזרת

אתכאןנאשרשאנחנואחרימתכוון,אנילחלוטין.שונהבצורה

סוףעדאותהלתקצבהכספיםמועדתונבקשהיחידהשלההקמה

אבלמסודרת,בצורהמוסדריהיהכברזההבאבתקציבהשנה,

אותה.נתקצב

תקשורתיים.למאבקיםגםזהכזויחדיהשלמהתקצובחלקאגב,

מיקישלהחוקהצעתלמשלכמופופוליסטית,חוקהצעתלןכשיש

ואתהבאכשאתההנכים,בציבוריוםשלבסופולפגועשבאהרוזנטל,

שמייצגיםדיועורכישלטרחתםשכראתלהגבילרוצהאניאומר

רבותיי,נועדה-אומריםעצמםהנכיםכשארגונילאומי,בביטוחנכים

הועדותעםלהתמודדמסוגליםלאדיועורכישלייצוגבליאנחנו

שלאכזובצורהשלכםהטרחהשכראתתגבילואתםואםהרפואיות,

 .בנוגעיםפןאתםאותנולייצגכדאיותלהםתהיה

וכשאתההצלחה.בסיסעלעובדיםהדיועורכייוםשלבסופוהרי

והחוקבגייצפסיקתלפישיכוליםיהמסחרייםלגופיםאותנומשווה

רפואיתחוויידאוליוגםרפואייםמסמכיםלצרףיטפסיםלמלארק

עורכיזהלאומיבביטוחהראשונהנועדהשמופיעמיאותם,ולהגיש

נועדתשמופיעיםאלהאנחנוהערעור,אתשמגישיםאלהאנחנו .הדין

ערכאות.שלושישלעבודה.לבייידשמערעריםאלהאנחנוהעררים,

שלנוהנוכחותחשובהלכןלבד.להתמודדמסוגללאהנכהבלעדינו

מלכתחילה.כאלהחקיקההליכיעללהשפיענוכלשאנחנובכנסת,

 :וינברגשלומי

נוה:אפי

כמובןאניהאישיתברמהמסיים.ואניוזהו,אחרונההערהרקאז

שהואמשהושזהחושבאניכיהזה,הדברלרשותעצמיאתמעמדי

 .זהושצרי,ךמהוכלחשוב,

הענייןעלכשדיברנותקציב,לנוהיהאםאגב,ימתכווניםאנחנו

יוצאיםהיינוהזהלענייושצריךכמותקציבלנוהיהאםהתקשורתי,

חבראותואתשתוקפותבעיתוניםמודעותעםתקשורתבקמפיין

לפגועכדילאומיביטוחבשירותבעצםפועלאתהמדועדמגוג,כנסת

 .אפקטלזהישורבותיי,ישראל.מדינתשלהנכיםבציבור
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חבריעלמשפיעיםתקשורתייםמאבקיםכמהעדמביניםלאאתם

ואתשלהםהסטטוסיםכלאתומפרסמיםרציםכשהםהריהכנסת.

לקבלכדירקזהשלהםהיחייצניםוכללתקשורתשלהםההודעותכל

לנשוךיועדתשגםחזקהלשכהשישיעדוהםאםאז .בעיתוןכותרת

הכבודאתלהרוויחהדרכיםאחתזוליתאמינומאבקיולהחזיר

זאת.לעשותחייביםואנחנו .שלנו

 :נטוביץאיציק

נוה:אפי

 :נטוביץאיציק

 :מוצקיקלמפררחוה

 :נטוביץאיציק

נוה:אפי

 :נטוביץאיציק

נוה:אפי

 :נטוביץאיציק

להצעותלהתייחסרוציםאנחנואומרתבעצםהזאתהיחידהאפי,

 .מגישיםכנסתשחבריחוק

 .ליזוםגםירקלא

כנסתחברכלחושבאני

מוכן.מוחמדגםהנה,

אוממשלהחברלאשהואכנסתחברמהקודם.הצעותלהגישרוצה

 .חוקליצורזהבעצםשלוהעבודהכלשרסגןאושרלאשהואסגן

מהזהשלו,ברזומהמתפארהואחותמו.אתהטביעהואזהחוק

בלה.בלהכןאחרעשה,שהואהחוקיםאתכותב,שהוא

יוזמיםאידישמישהומחכיםלאכנסת,לחברבאיםאנחנואםלכן

יכולזהאזהמוח.אתלומבלבלכנסתלחברמישהובאהחוק?את

יותרשהואככלעכשיוואח,דמפהנפגעאחדמזה,נפגעאחדלהיות

פופוליסטי

לגמרי.

כנסתכשחבריעכשיו .החוקהצעותאתליזוםצריכיםאנחנואז

אתלווהבאנואיתרקשרכברלנוישאזחוקהצעתמאתנומקבל

בנו.יתחשבגםהואחוקהצעתכשישהעבודה.אתשלו,הפרנסה

פתוחה.לדלתמתפרץאתהאיציק.הזו,ביחידהלהיותמתאיםאתה

לעשות.שצריךמהזהאומר,שאתהמהבדיוקזה

זה , piece of cakeזהחוק,לעשותחוק,לתקןלעשות,בעיהלאזה
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בעיה,רואהאתהשעתיים.לוקחזהתביעה.כתבמלכתובפחות

שינויאיזהכותבלממונה,ולפקודהפקודאתלפקודללכתבמקום

חבריכלפיגםכוחלןישואתהשנהחציתוךעוברוזהבחוקקטן

הפקיד.כלפיגםהכנסת,

נעאמנה:מוחמד

נוה:אפי

 :ראשפיליאור

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

 :יונסאבומוחמד

 :וינברגשלומי

 :יונסאבומוחמד

מוזר.דווקאזהמשםנפקדיםשאנחנוזה

אותו.לשנותשצרךינתוןמצבזה

עבודה.הרבהזהתביעהכתבלכתובמוחה,אני

תביעה.כתבמלכתובקליותרזהאמר,הואלכן

בבקשה.מוחמ,ד

עטרהלהחזירלפחותמנתעלבמיוחדחשובהנושאמחלוקת,איו

 4ב-שהיהמהלאורמהכנסתנפקדתאמנםהלשכההריליושנה.

טוביותרשהיהאוהזה.המצבהיהלאכןלפניהאחרונות.שנים

להזדרזצריךכןועלהאחרונות.השנים 4במשךשנוצרמהמצב

לפעול.ולהתחיל

מיעלסומןאניצור,ןיהיה , 6משנהלאזה 6כהתחלהעכשיו

לגייסאפשרצורןיהיהאםהזה,הפורוםאוהועדהבראשותשיעמוד

להפגיןמנתעלולוצריךאםגם.וכספיםאנשיםמשאבים,עוד

ליידעאפשרבכנסתמסויםדיוןבמסגרתדיועורכייותרשלנוכחות

המרכזי.הועדפורוםבמסגרתלפרסםאו

דין.עורכי 10 , 6 , 5עודשיביאושלהם,התפקדייהיהשזהלא,

להשתתף,שיכולמיכלהמרכזי,הועדלחברישיפנואומר,אנילא,

יש .שלנוהנוכחותאתונפגיןידיוןלאותויישיבהלאותהללכתיכול

מכללמיניהןהסיעותביוהכנסתבמסגרתלפעולאפשרויותהרבה

להתחילמידצריךכןועלהפוליטית.הקשתגווניומכלהמגזרים

בזה.לפעול
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רועי.נכון.נוה:אפי

כמובןכלקודםאניוכנסתממשלקשרישלהזהבנושאשעסקכמיכהו:רועי

משאביםעכשיולזהמקצההלשכהראששזהחושבאנישמבר,ך

לשיםגםוצרךיהמועצהזהזהאתמנעהקודמתשבפעםמילעדתי

הזהשלוגםהמנגנוןשלגםדרישותהיוהשולחן,עלהדבריםאת

אניאזלא.וזהממשלקשרישללנושאמשאביםהקצאתשללנושא

כללי.מגמהשינוישישמברןכלקודם

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

כהו:רועי

נוה:אפי

כהו:רעוי

נוה:אפי

כהו:רעוי

מדויק.לאזה

נכנסים?עכשיואנחנומהנומשנה,לא

ממדויק.יותרמדויק,

משנה.לא

דעהחיווישלהנושאזהללשכההעניקשהחוקהרשותמתפקידיחלק

זהעלחשבהמחוקקזהמזה,יותרשזהחושבואני .חוקהצעותעל

יותררחבהראייהלושישסטטוטוריכגוףחלקניקחשאנחנוכדי

בזהדגלתיותמידאמרתיתמידאניולכןיותר.ציבוריתוראייה

מעשי.יותרהרבהחלקלקחתצריכהשהלשכה

אנשיםזההזאתהעבודהאתשעושהמימובנית,בעיהפהיש

להםשישאנשיםגםזההזוהעבודהאתשעושהומיבהתנדבות,

אתלשיםצריךרוצה.שהלשכהלמהלפעמיםמנוגדיםאינטרסים

מהזה.פהלהסתתרלאיהשולחןעלהדברים

שזהאנשיםזהופורומיםועדותבראשותכללבדרןשעומדמי

אתרקרואיםלפעמיםהםאחרתאוכזאתובצורהעיסוקם

ושעוסקיםהצריםככהנגדיבואהאינטרסים,

נמצאים.אנחנולכן

במחוזיהועדהבראששעומדמישהוישגםשלפעמיםזה,רקולארגע.

בארצי.הועדהבראששעומדזהשלגדולהכיהשונאהוא
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 .בעיהאיוכברזהנוה:אפי

כלקודםרגע.לאיכהו:רעוי

נוה:אפי

כהו:רעוי

חכם:יוסי

כהו:רעוי

נוה:אפי

בכנסת.מופיעותארציותועדותרק

מדבר.אנימהבדיוקיודעשאניליתאמין

יוייריםשיהיהצרךיהארציותהועדותצודק,הואחשוב,אבל

מעסיקיםשלעויידפרטיים,שלעויידסנגוריה,שלעויידמשותפים,

הזאת.היחידהשללעשייהנכונהתשתיתליצורכדימכווןאנילא,

אחידותישאםרקביטוילידילבואיכולההזאתהיחידהשלהעשייה

כלפיויורדתהלשכה,מראשהמרכזי,מתועדשמגיעההלשכהבתוך

המחוזות.כלכלפימטה

יושביעםאומרעכשיואמנםאתהעצמ,ןאתתמצאאתהפעםלא

המחוזותראשיושביאבלמלאה,כימיהלןישהמחוזותראש

ועדותראשתיושבילביןשבינםועדותשלראשיושביממניםלפעמים

מנוגדים.אינטרסיםישואחריםכאלה

באופןסדר.נעשהבואורבותיי,עליך.אקלאנירועי,לן.אענהאני

עלומקובלידועזהארצית.לשכהורקאןבכנסתשמופיעמיעקרוני

לעלותאמורההרפורמההדיועורכילשכתחוקהצעתהמחוזות.כל

שלהצוותעםנפגשתיכבראניראשונה.לקריאהבכנסתשניביום

המחוזותעללשמורלנוחשובשמאודוכיווןהמשפטיםשרת

שהמחוזותוסיכמנוישבנוימתבטליםהמקוריתהרפורמהשבהצעת

ולשכהמחוזשלגזרהגבולותבמפורשקבעהחוקאבלייבוטלולא

שירותילןנותןהואמקומית,רשותכמוהואשמחוזארצית.

ובייידואתיקהמקומייםמקצועייםוכנסיםמקומיתהשתלמות

הממשלמולבקשרשמטפלמיאבלהמחוז.בתיהמיישעםוהקשר

הלשכהרקזוארצייםוכנסיםוחקיקהודוברותהכנסתומול

הארצית.

שכברמשוםהפגרה,לאחרמידמתקבל,הזהשהתיקוןברגעעכשיו

וכברלהשלמה,חוקהלועזתהולןזהואזראשונהקריאהעוברזה

 194מתוך 42עמוד



43 

 22.7.2015מיוםמרכזיועד

מצבזהחוק,כברזהבכנסתמתקבלשזהברגעהפרטים,אתסיכמנו

דבר.שוםבכנסתיחפשלאוהואבכנסתלחפשמהלואיומחוזנתון.

 .אותנולהטרידצריכותלאמחוזיותועדותאז

ביחסהלשכהעמדתארצית,לועזתהכבודכלעםארציות,ועדותוגם

כאן.נקבעבכנסתחוקלהצעת

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

חכם:יוסי

נוה:אפי

חכם:יוסי

נוה:אפי

חכם:יוסי

נוה:אפי

הנקודה.זו

לנויממליצההארציתהועדהיתחוםבאותוהמקצועיתהועדה

אנחנו .וכזוכזוהיאהמקצועיתהזוהחוקהצעתבתחוםעמדתנו

ומשכנעלנונראהזהאםעצמם.אתומסביריםלפהבאיםהםדנים.

שלנושהנציגיםשלנוהרשמיתהעמדהוזומאשרים,אנחנואותנו

אותה.מקדמיםבכנסת

יותרקצתזהילכולםשברוריםבדבריםאובהוצלייפכשזהקלזה

 .מורכביםבתחומיםכשזהקשה

דבר.כלעםנתמודד

בהנהגה.מאוזנותתהיינההמקצועיותשהועדותחשוב

נכון.

שלו.הפוךיהיהשלוהסגןאזיויירישאם

יושביםאנחנומקצועיות.ועדותשלבמינויהזדרזנולאלכןיוסי,

לב.בתשומתבפגרה

בפגרהמסודרתבצורהנבנהאנחנוהזוהיחידהאתגםיתראועכשיו

הועדחבריבפניהפגרהלאחראותהנציגאנחנועבודה.תכניתעם

לקבלנשמחאנחנואזשיפוריםהצעותרעיונות,עודיהיוואםהמרכזי

שלאחדשמשהויוצריםאנחנותנועה,כדיתוךמתקדמיםואנחנו

קיים.היה

אתנציבאנחנוהפוליטיבדרגהזוהיחידהשבראשותלהציערוצהאני

אנחנומקצועי.לאפוליטי,דרגזהושוב, .כאןשנמצאתקאופמןענת
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וזהמלאהבצורהזהאתלרכזנכונותהביעהענתאבלמנהלתנעשה

ותיאמתיוישבתיבכנסת.מסיביתדילנוכחותענתאתגםמחייב

ועדחבריגםאפילונוסיףאנחנו .ורצוןנכונותהביעהוהיאאיתה

בצורהבפגרהזהאתנבנהאנחנוענייו,מגליםאושרוציםמרכזי

הועדותכלעםיחדזהאתונביאהפוליטיהדרגמבחינתמסודרת

הפגרה.לאחרמידאותהנאשרהזוהמנהלתשלנוי

היחידההקמתאתעקרוניבאופןנאשרשאנחנומציעשאנימהכעת

שקשורמהכלבירושלים,הלשכהבביתשלההאיושאתהזו,

שלהעסקהבירושלים,הלשכהבביתהמשרדיםשלהפיזיתלהכשרה

עובדים.ולאיישלאתרתוכלהמנגנוןשרעדתמלאהבמשרהעובדים 6

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

פדלמו:עינינעמי

נוה:אפי

פדלמו:עינינעמי

נוה:אפי

אברהמוביץ:רועי

פדלמו:עינינעמי

 :מוצקיקלמפררחוה

 .כספיםועדתשללאישורבכפוף

תקציבלאישורעדממנהומבקשהכספיםלועזתפונההמרכזיוהועד

למצואבתקציב,מסודרתבצורהביטוילידייבואכברזהשאז , 2016

מידכברהזוהיחידהאתלהפעילנוכלשאנחנותקציבימקורלנו

אתלהפעילנוכלבינואררקאםלנוואבויאויכיהפגרה,לאחר

לאחרמידכברתפעלהזושהיחידהרוציםאנחנוהזו.היחידה

הפגרה.

שאלה.

בבקשה.כן

מנגנון?עובדיהםשהיוםהפורומיםעלהממוניםעםלקרותהולןמה

ממונים?איזה

בלשכה.שעובדים

 .מנגנוןעובדיישהיום

במקום.לאזהלא,
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קשרך?זהמהאיתם?מהנוה:אפי

 :מוצקיקלמפווחוה

נוה:אפי

קאופמו:ענת

נוה:אפי

קאופמו:ענת

 :מוצקיקלמפווחוה

נוה:אפי

חכם:יוסי

 :מוצקיקלמפווחוה

נוה:אפי

 .במקוםלאזהבתימ"שפורוםעלממונה

 .שלנוהועדותאתמבטליםלאאנחנולעבוד.ממשיכותהועדות

למהעונהוזהשזה,חושבתאניכימשפט,זהעללהגידרקרציתי

קודםשאמרו

 .בסנכרוןיעבדוהםאבל

כי , 6רקשזהנוראלאזהכרגע 6גםזהבגללשאותה,היאהעבודה

 .הפורומיםראשיעםיחדמתחתעובדיםהאלה 6ה-

ועדה.כלשלהמתאיםהרפרנטעםיחדענת,

הועדותעםבסנכרוןעובדיםאןימסודרתתכניתנבנהאנחנו

אנחנוככהב.ישמאלוידאיימיוידאומריםלאושאנחנוהמקצועיות

נעשה.

בשכך?גיובפוללהיותהולןלאהמנהלתבראשלעמודשהולןמי

 .הפוליטיהדרגזה .שכןבטח

ללוותשהולןשלנויועץשהואדדיאתישעובדים 6ל-מעברתראה,

הפגרהאחריכאןנתכנסאנחנוהמנהלת.שלוהתפעולההקמהאת

אםמצגת.נעשהאפילוהמנהלת,שלהעבודהתכניתאתלכולםונציג

נעשהבנוסף,מלאהבמשרהמישהושםלשיםשצריךלמסקנהנגיע

אתנבנהגםואנחנוהזה.המהלךאתכברלהתניערוציםאנחנוזאת.

 .הזוהמנהלתאתשילווההפוליטיהדרג

בהתאםמנהלת 1היחידההקמתאתלאשררוצהאנירבותיי,אז

אתאישרנואזכלשהם?מתנגדיםישהאםלעיל.שציינתילעקרונות

בהצלחה.לנושיהיהאח,דפהזה
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זהאתשעשתהגויסקיליעללפנותאוליגםשנכוןלהגדיגםרוצהאני :מוצקיקלמפררחוה

מעולה.עבודהועשתהשניםמאודהרבההלשכהמטעם

הצבעה

אחדפה

החלטה

וממשלחקיקהבעניינילטיפלוהיחידה/מחלקההקמתאתעקרוניבאופןלאשרהוחלטאחדפה

ענתתצובהפוליטיהדרגבראשותמלאה.במשרהעובדים 6תעסיקהיחידהישראל.כנסתמלו

להפעלתתקציבימקורממנהויבקשהכספיםלועזתיפנההמרכזיהועדכןכמו .קאופמן

 • 2016תקציבלאישורעד Iהיחידה

המשפטמערכתבהתנהלותלהעתרבהמדינהעובדיהרופאיםארגוןניסיון

נוה:אפי

וינברג:ישראל

לשחרררקארצהאניוינברג.ישראלד 11עוחברנו,כאןאתנונמצא

נושאעליולדבראמורשישראלהנושא .אותולעכבלאכדיאותו

בהתנהלותלהתערבהמדינהעובדיהרופאיםארגוןניסיון , 11מספר

 .המשפטמערכת

אתתציגבואישראל,בקבצים.אצלכםזהאתתפתחורבותיי,

שאלות.לחבריםישאםבתמצית,הדברים

הנושאעלששמעתי,וטובעכשיו,שדוברהזההנושאלכלמתקשרזה

שלההשפעהמהולהגידלחזורצריךשלאחושבאניהתקשורתי.

הנושאעללדברבאתיאניופההעמדות.ועלהציבורעלהתקשורת

רפואית.מרשלנותכתוצאהקשהשנפגעאדםאיזהלייצגלייצאהזה,

ואחרי Nבת''המחוזיש 11בביהמגנותהשופטתבפניהתנהלהתיק

שלמפורטמאודד 11פסכתבהעדתוחוותהעדויותאתשמעהשהיא

פעמייםהשתמשההיא 11התלהבותמרוב"נגידובואעמודים 62

אתשהציתמההרופאים,ציבורכלפיפוגענייםקצתביטוייםבאיזה

ר 11דהנתבע,אתשייצגהמרכזייםשםהעדיםלאחדוגרםהאש

ד 11חוושנתן ...ר 11דהמדינה,עובדיהרופאיםארגוןיו"ראשכנזי,

לאגנות,השופטתידיעלביקורתשללקיטונותוזכהש 11בביהמוהעיד

כיו"רשלוהתפקידאתלנצלהחליטוהוא ,פעמייםולאאחתפעם

והםלתקשורתשלוהסגןאתשלחהמדינה,עובדיהרופאיםארגון
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ריבלין.השופטהשופטים,לנציבגנותהשופטתנגדתלונההגישו

אניעשושהםמההרופאים,בציבורשפגעותלונהשהגישומילאאבל

קראתי

מוצדקת.הייתהשהתלונהמצאהנציבנוה:אפי

חלקי. :מוצקיקלמפררחוה

 :וינברגישראל

נוה:אפי

 :וינברגישראל

 :מוצקיקלמפררחוה

 :וינברגישראל

נוה:אפי

 :וינברגישראל

שלההחלטהאתקוראכשאתהאבלמוצדקת.הייתהמהתלונהחלק

לנשיאתגםופנומבקשיםהםהיתרביורואהאתהריבליוהשופט

גנותמהשופטתלמנועלכןלגרוםבדלינו,לשופטהמחוזי,ביהמייש

קדומהדעהישגנותלשופטתכירפואית,רשלנותשלבתיקיםלעסוק

אותה.להשעותצריךאזיהרופאיםציבורכלפי

מאתנו?שלןבפנייהמבקשאתהמהאז

שופטאיזהיבואדומה?הדברלמה

המרכזי?לועזאלינוקשורזהמהיאבלהבנו

והולכיםכשבאאלינוקשורזהיאלינוקשורזהמהלןאגידאני

קבילותנציבשליריבליוהשופטשלמסמןלוקחיםלתקשורת,

ולשרתלשופטתומופנהאישיסודי,שהמסמןשםשכתובהשופטים,

והולכיםבתיהמיישולמנהלהמחוזיביהמיישולנשיאתהמשפטים

בזהשימושעושההרופאים,הסתדרותלוקחתזה,אתמפרסמים

 .המשפטמערכתאתומנגחת

ישראל?מאתנו,מבקשאתהמה

פורוםשלכברהחלטההייתהלמעשהככה,זהמבקששאנימה

קודםככה,זהמבקששאנימה ,-החילופיבגללבוצעהשלאהצעירים

לבואהזה,בפורוםלמעשהוהוחלטלבואשצריכהחושבאניכל

הניסיוןעלהדיועורכילשכתשלתגובה
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נוה:אפי

 :וינברגישראל

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

 :מוצקיקלמפררחוה

 :וינברגישראל

חכם:יוסי

 :מוצקיקלמפררחוה

חכם:יוסי

 :וינברגישראל

חכם:יוסי

התגובה?תאמרשמה

התגובה?תאמרמה

שלכם?הנוסחאיפה

מי?כלפיותגובה

כתוב?יהיהמהמציעים,אתםמהאבלהמכתבאתקיבלנו

עורכילשכתשלהמחאהאתולהביעולפנותלבואשצריךחושבאני

 ,רופאיםאלף 50אויועד,אניאואלף 60שלציבורשללניסיוןהדיו

להתערבמנסההמשפט,מערכתאתלנגחשמנסהציבוריארגון

שלהתפקידחושבשאנימהזההמשפט,מערכתשלבהתנהלות

הלשכה.

זהעללשמורוצריכיםהארגוןכמודבראותואתבדיוקיכולאתה

ויתנגחיבואהדיועורכילשכתארגוןאנחנו,הריכלום.לעשותשלא

פרוטוקוליםמזייפתהיאאםבשופטתויתנגחיבואהמשפט,במערכת

וכןילחםארגוןארגון.שלטיבוזההאלההדבריםאתיעשהאו

אםאליו.נצטרףאוליצודקתשלוהמלחמהאםעכשיוהלאה.

טובהלאהיאשלוהמלחמה

בדיוק.

נתערב.מרכזינועדמקוםשוםפהרואהלאאני

בהתנהלותלהתערבלנגח,לבואזההרופאיםארגוןשלהתפקיד

עצמהאתלפסולצריכהוהיאנגועהשהיאשופטתשישחושבהואאם

 Xמקצועשכלחושבתהיאהלאהוכןפניועלקדומה,דעהלהישכי

דברים,אותםעלשאמוןשהארגוןנכוןלאהאםוכדומה,בעייתיהוא

הלאהוכןמקצועיארגוןאוכגילדהשלוהאינטרסעללהגןשאמור

כובע.באותובדיוקאנחנולהפ,ךהזאת?המלחמהאתיעשהלא
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ואםדבר.אותואתנעשהאנחנובעייתישופטשכשנמצאכגוףאנחנו

בתביעותדיועורכינגדקדומהדעהלוישששופטנחשובאנחנו

שאנחנואפשרותמכללמוצאלאאניידיועורכינגדמקצועיתאחריות

אםאנחנו,אידרואהלאאניאזבדיוק.פנייהאותהאתנעשה

גוףכנגדלצאתאבלאפשר,הלאה,וכןלבואהאםנקודתיתהשאלה

עללהילחםוזהקיים,הואשלשמומהאתעושהשהואזהעל

איפהאנחנו,אידשנכון,חושבשהואומהשלוהחבריםשלהזכויות

שלנו?המקום

 :וינברגישראל

 :מוצקיקלמפררחוה

 :וינברגישראל

 :מוצקיקלמפררחוה

חכם:יוסי

 :וינברגישראל

חכם:יוסי

 :וינברגישראל

חכם:יוסי

 :ראשפיליאור

נוה:אפי

יותרהרבהדברזהפהשישמהתשמע,

 .בויכוחלאאנחנו

שלמסויםרופאשלבהתנהלותלהתערבכגוףיכולשאתהחושבאתה

הזה?הרופאאתלהשעותמבקשאניולהגדילבואהבריאות,מערכת

בוודאי.כן.

חושבשאניאחדבכלבדייר,כנסת,בחברבשר,בגוף,כן.הוא,אם

פהשאנחנוחושבאנישצרי,ךמהלפיאוהדיולפינכוןפועלשלא

בשבילבדיוק

נרהאפישיכולחושבאתה

שצרךי.כמולאששופטתחשבכשהואזהאתעשהנרהאפי

 .רופאעלזהאתעושיםאםיועדלאאני

זה.אתעשההואאזשצריךכמולאבתיהמייששהנהלתחשבוכשהוא

זה.אתעשהגםהואאזשצריךכמולאהמשפטיםששרחשבכשהוא

אישית.שיחהלאזויוסי,אבל

כמהלומרשרוצהמיחברים,בבקשה.חוה,הבנו.בואו,חברים,טוב,
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מוחמד.ואזחוהבבקשה.מילים

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

 :וינברגישראל

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

 :וינברגישראל

נוה:אפי

בימ"שאתשתקפוציבוריםהיוכאשרהדין,עורכילשכתשלמקומה

לעמודלפחות,בעינייהיה,הלשכהשלמקומהעליוןכבימ"שעליון

במדינתהחוקשלטוןאתשתוקףמיישכאשרעליון.בימ"ששללצדו

החוקשלטוןאתשמייצגהגוףשללצדובעיניי,לעמו,דצריךישראל

ישראל.במדינת

שלעמדתואתמקבלתשאנימסויםגוףישלגמרי,אחרמצבישפה

יודעת,לאאניבצדק,שלאאוליספציפיתשופטתשתקףוינברג,ד 11עו

אנחנואני,צריכה,אנילמהמבינהלאאנימיעד.מספיקליאיו

הנהלתאתישהזה.לסיפורלהיכנסצריכיםהדין,עורכיכלשכת

השופטתלאזהדוברות.לוישכשצרי,ךלנהלשיועדגוףבתיהמ"ש,

בזה.ותטפלשלהבגבתעמודש 11בתיהמהנהלתעצמה.

עלמגנהלאש 11בתיהמהנהלתלמהבתיהמ"ש?הנהלתאיפהאגב,

השופטת?

למהמבינהלאלפחותאני .לזהלהיכנסצריכיםלאאנחנו

השופטת?עלמגנהלאש 11בתיהמהנהלתלמה

לאש 11בתיהמהנהלתלמהלןלענותיכוללאאני

זה.אתיעשושהם

למה?

שלשבסופוחושבאניאבלעשתה,ש 11בתיהמהנהלתמהיודעלאאני

אמיצהשופטתשהיאאמיצה,שופטתכשישהזו,השופטתדבר

עובדיהרופאיםארגוןיו"ראותועצמואתלוקחדבריםוכותבת

אתושולחהולןהואואזאותומבקרתהשופטתמופיע,המדינה,

הוראות.ולתתהמשפטמערכתאתלתקוףשלוהסגן

מגיבה?לאהיאלמההמשפט?מערכתאיפהאזנו
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 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

 :וינברגישראל

נוה:אפי

 :נטוביץאיציק

נוה:אפי

 :יונסאבומוחמד

 :וינברגישראל

 :יונסאבומוחמד

 :וינברגשלומי

מבינה.לאנכון.

מתבקשת.לכאורהשאלהזו

המשפט?מערכתאיפה

בתיהמ"ש.הנהלתאיפהכן,

בכלל.היהמההכבו,דכלעםיהבנתילאעודאני

שאלותהיה?מהלןלספרמהתחלהיתחילשהוארוצהאתהמה

מוחמ,דעכשיו.אותנולוקחאתהאחורהשעהרבעל,ןישמסבכות

להגדי?רציתמה

הזה.הדיוןלפניזהאתוראיתיבעיתונותגםהסיפורעלקראתיאני

אח,דבדבראלאהזה,בנושאלעשותמההרבהאיולעדתיללשכה

הסתדרותשאותהכזהמצבלסבולנוכללאשאנחנולהיותיכול

אתניצלרופאיםהסתדרותהעלהאחראיאורופאאותואוהרופאים

בצורהתפקידואתאומעמדו

 .אינטרסיםבניגוד

שניומצדבמשפטעדהיההואכימובהק,ענייניםבניגודגםפעלכן,

הדברלעיתונות.שלוהסגןבאמצעותאותהוהעבירעמדהוגיבשהלן

שאנחנומדי.יותרלהתערביכוליםלאאנחנויכולים,שאנחנוהיחידי

יתקוףענייובעלאואינטרסנטישגוףכזהמצבנסבוללאלהיותיכול

בגללאינדיבידואליבאופןשופטיתקוףאוהמשפטמערכתאת

איולכןמעבראבלספציפי.בנושאנתנהשהיאד 11הפסאוההחלטה

לעשות.מההרבהלנו

באמתולאהדיועורכילשכתאנחנומשפטים.שנילהגידרוצהרקאני

לאהשופטים,נציבותשנקראנוסףגוףישאגב,השופטים.לשכת

דבריםשללגופםאגב,הזה.בנושאמתבטאאותוגםשמעתי
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נוה:אפי

 :וינברגישראל

נוה:אפי

 :וינברגישראל

 :יונסאבומוחמד

 :וינברגשלומי

טייב:משה

 :מוצקיקלמפררחוה

טייב:משה

נוה:אפי

 :וינברגישראל

השופטים?נציגותמתבטאיםלאהםלמהבאמת?איתםמה

חושבאניאבלהשופטיםנציגותעםמהיועדלאאני

לאש 11בתיהמוהנהלתמתבטאלאועדשנקרא,מהועדלשופטיםיש

מתבטאת.

מאחורילעמודלאהואהדיועורכילשכתשלשהתפקידבטוחלאאני

 .המשפטמערכת

אנילמהעצמה,עםעומדתלאעצמהש 11בתיהממערכתאםאבל

מאחוריה?לעמודללכתארצה

השופטתאתשמכירמיהפרסונליתברמהמשפטים.שנילהגידרק

חולק.זהעלשאיוחושבאניואמיצה.ראויהשופטתשהיאיודעגנות

נועדשלנולהתערבותסבוןקצתהזהשהמקרההאישיתדעתי

חושב.שאנימהזהמרכזי.

הועדהיו"רצריךהיההנזיקיןפורוםבפניהובאהזההסיפוראם

אתלהבהירבוהיההזההדיוןאולידיוןשםנערןאםלנוילהסביר

איזשהוזהקיבלנושאנחנומהאותו.להביויכוליםהיינוהתמונה,

ינושאיםמאודהרבהקיבלנונכנסילאאואליושנכנסשמימכתב

בזה.התעמקלאאחדשאףמניחאניבזהלהתעמק

עמודים.שניזהלמה?

הפורוםלפורום,לעלותצריךהיהזהההתנהלות.ברמתמשנה,לא

ואזהדיוןאתלהראותההמלצות,אתלהביאצריךהחומרכלעם

הדיון.אתלהתחיליכוליםלאאנחנומשם.להמשיךיכוליםהיינו

אפשראםככה,נסכםבואואז

הפורום,בפניהופעתיאנייהנזיקיןבפורוםדיוןהיהלי,תקשיבאפי,

החלטות,התקבלו
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 :נוהאפי

 :וינברגישראל

 :נוהאפי

 :חכםיוסי

 :וינברגשלומי

 :מרצקיקלמפררחוה

 :וינברגישראל

נוה:אפי

הפרוטוקול?איפהההחלטות?מה

הייתהבתפרפההיהשקרהמההפרוטוקול.אתקיבלתילאניא

החלטה

שומעשאתהמהלפיזה,אתללמודרוציםשאנחנוכיווןתראה,אז

ואתהפרוטוקולאתלאתרכזה,דברנסכםבואהרוחות,מהלןפה

 ,שםהיהמהבדיוקשיבינוהועדלחבריאותהנפיץ ,שםחלטההה

הםלמהבתיהמ"שהנהלתמולנבדוקאוריאוחוהאואניבמקביל

ואזמגיביםלאהםלמהשותקים,

זאתהלאה.וכןהערהנתןהנציבבדק,בא,הנציבהמשפט,רכתעמ

השופטיםהנציבות,היאכולה,היאהמשפטמערכתומרתא

כלעםכזו,המלצהנתןשהנציבזההכבודכלעםאמר,שהנציבמה

וקדש.ראהכזהשזהאומרלאעדייוזהכבו,דה

בה.להשתלחשאפשראומרלאזההעירשהואלזהמעברגםלא,

החלטות.ויה

שתייתהידעתילא .אותונפיץהפרוטוקול,אתנאתראנחנובוא,אז

נוכלואזהועדחברילכלאותונפיץאנחנושם.ודיוןישיבהכבר

ונוציאנתערבכאןשאנחנומקוםישהאםלהחליטהבאהשיבהיב

מקובל.כולם?עלמקובלחלטה.ה

הצבעה

אחדפה

החלטה

ישהאםויוחלטדיוןיתקייםהבאהבישיבה /נזיקיןפורוםפרוטוקולאתלאתרהוחלטאחדפה

 .להתערבמקום
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ד 11עובענייו-ד 11עובפנייתטרחהשכרועדתהחלטתאישור

לעכב.רוציםלאאנחנואותוגםגיל,פניאליעזרלעו"דעובריםאנחנונוה:אפי

טרחהשכרועדתהחלטתאישור . 7נוספונושאזהשלןהנושא ,לייזי

 .בבקשהלייז,י .

 :גילפניאליעזר

נוה:אפי

 :נטוביץאיציק

נוה:אפי

 :גילפניאליעזר

 :יונסאבומוחמד

נוה:אפי

 :יונסאבומוחמד

 11עןבענייו-ד 11עןופניית

אמרה,שחוהכפיהנחה,מנקודתיוצאאניפהשומעשאנימהלאור

מיליםבכמהאני .שכתבנומהאתוקראתםרצינייםאנשיםשאתם

הקדנציותבשתיהייתיטרחהשכרועדתר"יואניתראו,אומר.רק

הנוקריםמספרלעדתי . 189או 188נושנתנועדהחבראניהאחרונות.

ששכרלאשראולהכריזוביקשההמרכזילרעדבאההועדהשבהם

ממספרפחותהואמופרזטרחהשכרהואעו"דשגבההטרחה

ביד.לישישהאצבעות

עלחתמולקוחותואםהסכמיםלכבדשישהיאהועדהשלהעמדה

גבוהאחראוכזהאחוזעלד 11עועםהסכם

לרעדתדעו,החבריםכללטובתאולישלנו.לסמכותבהתאםזה

טרחהשכרבקביעתלהתערבהלשכהחוקלפיסמכותישהמחוזי

גזם'נווטרחהשכרשנגבההמרכזיהועדמצאאםמלקוחגובהד"שעו

 .מופרז

והכל?הסכםישאםגס

לייזיאומרעכשיוכן.הסכם.ישאםגם

המרכזימתועדמבקשיםשאנחנוהבודדיםהמקריםאחדזה

שאםהיאהמדיניותאומר,אנישובכישלו,הזובסמכותלהשתמש

אזד 11עןעםהסכםעלחתםלקוח

 .טרחהשכר 33%מה-זה

הועדה?אתקומםהואלמהאותן!מקומםהזההמקרהלמה

 .הפיצוימסכום 50%טרחהשכרקיבלובמצטבר
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מעל. :גילפניאליעזר

 ? 50%מעלנוה:אפי

כן. :גילפניאליעזר

ערעור.כוללדובר:

מוגזם.נראהבאמתזההאמתנוה:אפי

 :מוצקיקלמפררחוה

 :יונסאבומוחמד

נוה:אפי

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

 :יונסאבומוחמד

שיקר.גםהואלא,

העליםהואלרעדה,נכוןדיווחלאהואהחומר.אתקראתיאני

כותרות,תחתפעםכלאליופנוהנושא.אתשבדקהמהועדהמסמכים

ניסההביטוי,עלסליחהממש,ואחרים.כאלהתרגיליםמיניכל

שאנחנוהמסמכיםלפיהדיון.כדיתוךגםהועדהאתשולללהוליך

 .היוםסדרלנושאקיבלנו

יודעיםאנחנוהריהגענו?לאןעולם,שלריבוןלכ,ןמעברעכשיו

לאסליחה,יועד,לאהפכנו,נשחקה.בציבורדיוכעורכיתדמיתנו

מהסוגוסיפוריםונוכליםורמאיםגנביםבמיליםלהשתמשרוצה

לאפשראולאשראפשראיכאלה.בתופעותנתקלנוכולנואזהזה.

בסךמומלץשהואמומלץמינימליתעריףישאמנםשעריי,ךכזהמצב

ישאבלהיום.קייםלאאיננו,מקסימלי,תעריףהיהפעםהכל.

להסכיםאפשרהאמתלא,

 .ישעדייומהדבריםבחלק

 2שפיצוירפואיתרשלנותבתיקמדוברשכאשרלהסכיםאפשר

יותרקצתאפילואו 50%לוקחשעוהיידשקליםמיליון

משנה.לאזה

מוגזם.באמתזהנוה:אפי
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 :מוצקיקלמפררחוה

 :נטוביץאיציק

נוה:אפי

נכון.לאממשזה

יכוליםאנחנואםוהשאלהחוויידרואיםפהאנחנואפי.שאלהלייש

מהבעצם

אתהמהההמלצה.אתלאמץלאאוההמלצהאתלאמץיכולאתה

ממליצה?הועדהמהממליץ?

אניהדברים,אתלשפוךלגמורלילתתבלילדברשהתחלתםמאחר :גילפניאליעזר

הועדבפנישכאלהדבריםלהביאממעטיםשאנחנוואמרתיפתחתי

סבוריםשאנחנוזהמתוןשוב,טרחה,לשכרהמלצהעםהמרכזי

לשכתדברשלבסופואנחנווהריעוהיי,דעםהסכיםהלקוחשאם

עורכישללאינטרסבהתאםלפעולגםצריכיםואנחנוהדין,עורכי

ישאםאז .הדיןעורכישלגםאבלילקוחותינושלגםאמנםיהדיו

פלוס 33%לשלםמתחייבשהואטרחהשכרהסכםעלשחתםלקוח

אומרואניזה.אתלכבדצרךילכאורהאזלעוהיידטרחהשכרמעיימ

הארוכההזרועהבעצםואנחנוהועדה,שלהמדיניותשמבחינתלכם

שלגובהעדטרחהשכרכשישטרחה,שכרלענייניהמרכזיהועדשל

ההסכמיתבמערכתמתערביםלאשבשגרהכדברכמעטאנחנו 33%

איננואומופרזטרחהשכרזהאםבשאלהלדוןאפילומתחיליםולא

 .מופרזטרחהשכר

שכראישרנוגםשבהםאמנם,רביםלאמקרים,אףהיומכ,ןויותר

מאודמאודהיהשהתיקהוכיחעוהיידכילמה? . 50%שלטרחה

הלקוחפנהשאליהםקודמיםדיוועורכימסובןמאודמאודמורכב,

התיק.אתלקבלבכללסירבו

שעוהיידבאחוזים,טרחהשכראפרופובחשבון,לקחתגםצריךעכשיו

ישניםבמשךהתיקאתלנהליכולהואכיסיכוןעצמועללוקחגם

ולכןאחת.אגורהולויקבללאוהואתידחההתביעהיוםשלבסופו

ישלעתיםאזגבוהיםבשיעוריםהואאםגםטרחה,שכרכשלוקחים

מופרז.טרחהשכרלאשהואלומר

שהיאבזהחוהוצודקתהוא,הזהבמקרהשקרהמהמהי?אלא

העובדהבשלרקשלאאומרשאתהבזהצודקאתהוגםאומרת,

רקקיבלוכשהלקוחותשקלים 2,170,000שלבפיצוישמדובר

העובדהבשלרקשקלים, 1,146,000קיבלועוהיידשקלים 1,124,000

 194מתוך 56עמוד



57 

 22.7.2015מיוםמרכזיועד

לאוגםאוקי?למראה,נעימהלאאמנםכשלעצמהשהיאהזאת

לבואצריךשבגללההסיבהתהאבלבדזולאאבלאולי,ציבורית

 .מופרזהטרחהששכרולומר

תמי,דעושיםשאנחנוכפישאנחנו,זההואפהשקרהמהאלא

חוויידכתבנוואזהגיבלאהואואזעוהיי,דשלתגובתואתביקשנו

ואזחדשהחוויידכתבנוואזהגיבהואחווהיידאתשכתבנואחריואז

מיניכללנווסיפרבהטעיהלנוהגיבהואלנוהגיבשהואבמה

כביכולהסיפורסמןועלמקצתיולאמנילאהיושלאסיפורים

קבענונדון,הספציפיהענייןשבולמקרהשיןישזהחשבנושאנחנו

לנוכותבהואשקבענומהשקבענואחריכןאחרואזשקבענומה

היהזההזה,התיקלאזהיפתאוםמהסליחה,לנו-אומרוהואמחדש

אסמכתא.רק

ליאישרביהמיישאומרהואכאשרלנחשיכוליםאנחנואידעכשיו

רקזההתובעיםשבופסיידאיזשהולנושולחוהואטרחהשכר

שבכללרוציםהיינולויכוליםלאאפילואנחנוכלומרתיבות,בראשי

אזיוגםבאלה.וכיוצאבאלהוכיוצאיתובעיםבאותםמדוברלא

בצורהפסהיידאתלנומפרשהואהאסמכתאאתלנוהביאכשהוא

ביהמייששבפועלבעוד 33%לופסקשביהמיישאומרכשהואמוטעה,

הפיצויבגין 20%ו-ההוריםשלהפיצויבגיןההסכםכפי 33%קבע

טרחהשכרועודהפיצוייםכלעל 33%בפועללקחוהואהקטין.של

 .הערעורשלההליךעלנוסף

נוה:אפי

 :גילפניאליעזר

עליהלהלןעוהיידשלניסיונותיואתדוחההועדהכותבוכשאתה

לנו.ספרשם?היהמהמשפטיות,תביעותבהגשתאימים

הטעויותכלואחריההתנהלותכלשאחריזהשקרהמהעכשיו

בענייושדנואחרילעוהיידפנינואנחנווכוליוכוליבלבדואסמכתא

תקדיםלוהיהשלאדברשזהאולי,פעמים 5לינדמהכברהזה

טעויות,היובסדר,אוקי,לוואמרו .פעמים 5אחדבתיקלדוןנועדה,

תיעודלנושיהיהכדיבבקשהלנותשלחמה,משנהלאטעית,טעינו,

כי ,' 1 ,'ג ,'ב ,'אהתיעודאתבבקשהלנותשלחלשקול.שנוכלכדי

לנוישלחשהואבמקוםואזמורכב.לכאורהתיקהיהשזהטעןהוא

שהחלטנומההחלטנואנחנוולכןהזהלרגעעדשלחלאהתיעודאת

 .בפנינושהיההתיעודסמןעל
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התיעו,דאתשולחלאכמובןלא,הואשבומכתבלנושלחהואואז

דורשהואככה,אומררקאלאדבר,בשוםענייןשללגופועונהלא

התנהלותאו 1והקודמתההחלטהמתןעקבהועדהחבריאתלפסול

ביטולתועדת,חברישמותואתהפרוטוקוליםאתלהמציארשלנית,

למתמעברגבתהואכיתלונתהגשנואנחנוהאתיקה.נועדתהתלונה

כןעלוגםהרלוונטיד 11פסהשזהאזחשבנוכיהשופטת,שקבעה

בפניונתנצלאנחנוהתנצלות,המצאתאוקיזלנו.ענתלאשהוא

לנקוטיוכלשהואכדיימים 30במשךהחלטהכללעכבולחילופיך

תועדה.מתגובתשיתבקשוככלהליכים

סעיףפיעלכפנייתשלוהפנייתאתנראהשאנחנוד 11עוהמודיעכןכמו

אתלהזהירשצריךשאומרתהפנייתזומזכיראניהאתיקה.לכללי 31

משפטיים.הליכיםנגדושנוקטיםלפניד 11עוה

אניהתמונה,כלתובהרלמעןלומר,רוצהרקאניזה,אפרופועכשיו

מקרתלנוהיהיותר,קצתאוליאושנים 10לפניהיהזהאםזוכרלא

שקובעהצהרתיד 11לפסבקשהתגישהואואז-עו"עםדומת

הועדתשלשההחלטה

טייב:משה

נוה:אפי

 :גילפניאליעזר

נוה:אפי

גיל:פניאליעזר

ועדחברילאשתםאנשיםפהיששמות,לתזכיריכוללאהוא ,יאפ

מרכזי.

יקירי.סיימנו,איתןישראל,

בפניהתיקתתנהלבירושלים,המחוזיש 11לביתמתביעתאזתגישהוא

תשלום,עליוצמח,השופט

אחרןתיקעלמדבראתתאחר.בתיק

היחדייםהמקריםאחד .מופרזטרחתלשכרגםשקשוראחרתיק

נוהלהתיקהצהרתי.ד 11לפסותביעת ,מופרזטרחתשכרשזהשנקבע

צמחהשופטלואמרנגדיתבחקירתנחקרשהואאחריכיתום,עדלא

ואניתזתהתיקעםלהמשיךרוצתלאשאתתמניחאניגבעון'אדון

אניטוב,אמרהואואז.ך 11פסאכתובשאנירוצתלאשאתתמניח

מהתביעה.ביחוזר

שיקרתמתגםשזהאפשרותמכללמוציאלאאניאז,שתיתמהזה
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עכשיו.

נוה:אפי

 :גילפניאליעזר

 :נטוביץאיציק

 :מוצקיקלמפררחוה

 :גילפניאליעזר

 :מוצקיקלמפררחוה

 :נטוביץאיציק

נוה:אפי

אברהמוביץ:רועי

 :מוצקיקלמפררחוה

ישהדין.פיעלסמכותנולפידיוןדניםעכשיואנחנובבקשה.חוה,כן

פניעלברצינותלזהנתייחסבואוטרחה,שכרועדתשלהמלצה

הדברים.

אחרונה.אחתהערהעוד

בחוק?הסעיףאןי

מקריאה.אני

 60שלאגרהבתשלוםחויבוהתובעיםתשובה,קיבלנולאשעליה

התיקכילמה?עכשיובמחוזי.ההליךבגיןשקליםאלףומשהו

הוסיפובעליוןכןאחרשקלים.וחציממיליוןבפחותבמחוזיהסתיים

אםיודעלאהאגרה.אתלהחזירהיהצרךילכאורהולכןפיצוי

האתיקהשרעדתמהדבריםחלקזהאזגבה.מבחינתוהואהוחזר.

 .לבדוקצריכה

קיבלאוהתנהאומר-הלשכהלחוקבי 84סעיףכלקודם ,תשמעו

ונראהפלילישאינובמשפטמשפטבהוצאותתלויטרחהשכרעוייד

אתלקבועהלקוחבקשתפיעלהיארשאיתמופרז,השכרכיללשכה

הסמכות.מבחינתכלקודםזההמתאים.השכר

דבר.שוםצריךלאאותולשמועצריךלא

מצחיקאיציק,אות,ןהבנתילאנועדה?הדיוןהיהמהבשבילאבל

אתה.

החוק?לגביאותושואלאתההחוק.זהאבלאיציק,

הועדהשניםמאודהרבהלפניהוקמהזהבשבילדקה,סליחה,אבל

כמהעודלוישהמרכזי,הועדשלידטרחהשכרועדתהזאת,

שבסמכויות,סעיפיםמספרטועה,לאאניאם 87 , 84 , 82סמכויות,
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לשכה.גוגלשנקראמהזה

ומתייחסתעוהיידשלתגובתואתמבקשתשהועדהודאיעכשיו,

אומראנילפרוטוקולשאנחנומכיווןהתנהלות,ישופהלהתייחסות.

בעיניילהפרדיצריךזהאתשהבנו Onceאבלעוהייד.שלמקוממת

שכרלגביההחלטהלביןעוהיידשלהתנהלותוביומוחלטתהפרדה

הטרחה.

דעתיולעניותככה,להתנהלצריךלאשעויידואמרנוכוכביתשמנואז

ועכשיואתיקהלועזתשלוההתנהלותאתלהעבירמקוםישאפילו

אומרתהטרחהשכרמבחינת .התיקעלונדברבצדזהאתנשיםבואו

הועדה

בעיה.שוםאיודובר:

 :מוצקיקלמפררחוה

נעאמנה:מוחמד

 :מוצקיקלמפררחוה

אחוזישלאותםמסרשהואכמוהנתוניםבעיה.שישחושבתאנילא,

הידערמתאתלנוישאםיודעתלאשאנינגידבואהטרחהשכר

אבללשכה,עמדתמבחינתלאהתיק,פרטימבחינתהמספיקה

היהזהטועהלאאניאםבסעיףכאמורעוהיידכאמור,מתבקש

בסביבות

שלו.המכתביםאתאפילואיוחוה,

עוהיידהתבקששנייה,זה.אתלהגדישצריךלהיותיכולאזשנייה.

ואנימדובר,היהלמשלאםכיהזה.התיקשלהמיוחדותמהלהסביר

שקלאלף 50היהבושהפיצויבתיקכדוגמה,רקזהאתאומרת

הוא 50%שלבשיעורטרחהשכראוליעבודה,שעותאלפיוהושקעו

באקוויוולנטיםזהאתלוקחתאנישעה.פרמכמתיםאםסביר

ראוי.טרחהשכרמתיקי

בפנינושהיההתיעודסמןעלהועדהיוייראמר Iלעצמיוכתבתי Iפה

היהשזהלהסבירהאפשרותאתלונתנומופרז.שזהלנונדמההיה

מורכבותאיזושהיפרוטוקול,עמודיאלפיהענייןלצורןחריג,תיק

אפשרשלכןליונדמההזו.ההזדמנותאתניצללאהואמיוחדת,

הקייםוהתיעודהחומרסמןעלולהגידהועדהכיווןאתלאמץ

הרילועזת,אחרתראיהכלהוגשהלאכיאחרת,ראיהובהעדר

בהמשךשזהלינדמהלקבוע,ממליציםשאנחנוהטרחהששכר
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 .שלנובסמכות

הטרחה?שכרלענייוהועדהשלההמלצהמהנוה:אפי

 :מוצקיקלמפררחוה

 :גילפניאליעזר

נוה:אפי

פדלמו:עינינעמי

 :גילפניאליעזר

 :מוצקיקלמפררחוה

 :גילפניאליעזר

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

 :גילפניאליעזר

 :מוצקיקלמפררחוה

 :גילפניאליעזר

 :מוצקיקלמפררחוה

 . 10ועוד 20

 .הקטיןבגיןשהתקבלוהפיצוייםלגבי 20%

מעיימפלוסהקטיןבגין 20%

פסק?שביהמיישמהזה

זהבעליון.שנפסקופיצוייםהםלהוריםשנפסקווהפיצוייםכן.

אתפההזכירומזכיר,אניעכשיו . 10%הטרחה,משכרמחצית

המומלץ.המינימליהתעריף

קשור.לאהוא

המרווחאתשנדעפשוטלצורןמצייורקאניאבלקשור,לאהוא

בדרגההואפההפיצוירובהמומלץהמינימליהתעריףפיעללנו,שיש

מעיימ.פלוס 20%עלהמלצנופהואנחנומעיימפלוס 10%של

אינדיקציהשעודלהגדירוצהכןאניאבלכן,

אומר.שאתהמהלפילקראתובאתםעודאומרתזאת

בדיוק.

לכספי.מתייחסמזכירשאתההפיצויאבלכן,

בזיקיות.תביעותעלכספייעללא

פסקשביהמיישמהשלשהאינדיקציהלהוסיףרציתירקאני

עדייואבלהלקוח,שלתמידמשפטהוצאותאמנםמשפט,כהוצאות
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אניאם 20%שלבשיעורהייתהסבירות,משפטכהוצאותאותןפסק

נכון.זוכרת

 :גילפניאליעזר

 :מוצקיקלמפררחוה

 :גילפניאליעזר

נוה:אפי

נעאמנה:מוחמד

 :יונסאבומוחמד

נוה:אפי

נעאמנה:מוחמד

נוה:אפי

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

 :ראשפיליאור

נוה:אפי

נעאמנה:מוחמד

 :גילפניאליעזר

הקטין.לגבי

סביר.הואשהסכוםלהראותאינדיקציהגםזוולכןיהקטיןלגבי

בהחלט.

משהו?לומררוצהעודמישהו

שלח.שהואמהשלו,המכתביםפהשחסריםחושבאני

 .לוגםיזיקזהאבל

אותם?צרךיאתהמהשלו,המכתבים

 ? 20%ה-זהשראוימהבאמתשאתהפהתכריעאתהאןי

ישמכריע,אתהההתמחותנועדתגםהועדה.שלמפורטדוייחלןיש

 .וניתוחהמלצותעםדוייחלן

 . 7נושא

והחלטות.והמלצותרקעחוריי,ךשםלןיש

ראיתי.זה

צריך?עודאתהמה

 . 10%ל-מורדיים 50%ל-מראשהסכיםלקוח

פלוס 20%שלהפיצוירובעלהפיצוי,שלהמיעוטעלרקזה 10%

לאאנימסמכים,שםראיתיכי , 500או 400שלסכוםהתקבלמעיימ.
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 . 10%זהעלרקפיצוי,העליוןבביהמיישיודע,

פוניםהדיולעורכיכשפוניםכללבדרןאנחנואחת,הערהעודעכשיו

בגללענהולאענהולאענהלאשהואמאחרעכשיורגיל.בדואר

שוב,לשלוחביקשתיאניהנדוןוגםהמקרהשלהספציפיותהנסיבות

התיעו,דאתלקבלהבקשהאתרשוםבדוארשובלשלוחבסוף,בסוף

הזה.התוקפניהמכתבאתקיבלנובתגובהנעניתי.לאאזוגם

בבקשה.מוחמ,דנוה:אפי

 :יונסאבומוחמד

אברהמוביץ:רועי

 :יונסאבומוחמד

 :מוצקיקלמפררחוה

 :יונסאבומוחמד

שכרועדתשלמהפרוטוקוליםהועדה,מדוייחשעולהכפיהמקרה

אובהיבטחמורגםלדעתיבפניה,היושגםמהמסמכיםטרחה,

לאואנייאפילוהועדהכלפיעויידאותוהתנהלותשלמבטמנקודת

לאפעולה.שיתףלאהואכימאו,דחמורהזויבנקודהלהרחיברוצה

להסיפקלאהועדה,אתשוללהולךיהואאלאפעולה,שיתףשלארק

לדרישות.ענהלאמסמכים,

עבודתה.אתהכשיל

אלאעבודתה,בביצועהועדהאתשהכשילרקלאאפילוהכשיל,

הסבריםמתןשלכןידיעללהגי,דאפשראותהלרמותסליחה,ניסה,

טרחהשכר 33%לושפסקפסיידשישטעןשבהתחלהאולפסיי,ך

אואישיתפרשנותאיזושהינתןבעצמנושהואמתבררכןואחר

אפשר?אןיפסייד.לאותועצמית

לעניינירלוונטילאזהועדייו

נקודתאושמתייחסתלנקודהענייושללגופורלוונטילאזהאבל

שהועדהחושבאישיתאניהזובנקודהללקוח.עוהיידשביוהמחלוקת

אחרת,אותהלשכנעלעויידהזדמנותנתנהשצרי,ךכמועבודהעשתה

טרחהשכרגבייתשמצדיקבמינומיוחדשהמקרהאותהלשכנע

לאמץשצרךיחושבאנימציע,אניכןועלגבוה.בשיעוראומיוחדת

שגבההטרחהלשכרהקשורבכלהועדההמלצתאתמאמץואני

עוהייד.

לגמריאחרמישורשזהחושבאנישלויההתנהלותלכלהצידהונניח
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אתיקה.ועדתזהצריךשאם

נוה:אפי

דובר:

 :יונסאבומוחמד

נוה:אפי

 :נטוביץאיציק

 :גילפניאליעזר

 :נטוביץאיציק

 :גילפניאליעזר

 :נטוביץאיציק

פדלמו:עינינעמי

 :גילפניאליעזר

 :נטוביץאיציק

דובר:

 :נטוביץאיציק

זהאתלהביאגםואפשרכזו.התנהלותטובטעםמשאירלאזה

בחשבון.

רלוונטי.לאזה

הזה.לדיוןפהבינינובינתייםרלוונטילאזה

איציק?כן,

פה?טרחהשכרהסכםישבהסכם,

כן.

הטרחה?שכרבהסכםכתובהיהמה

עודתיווסףערעוריהיהואםמעיימפלוס 33%הואהטרחהשכר

שללבימיישהולכיםאחתדקהאומרתזאתהזה.הסכוםמןמחצית

וקצת. 50ל- 33%מ-הופךהטרחהשכרכבראזערעורערכאת

עשההואשהבנתי,מהנכון,לאזהאתפירשהואנאמרבואעכשיו

 .יותרולקחפרשנות

הטרחה.שכרהסכםלפילקחהוא

הנחה.להםעשהשהואטעןאפילוהואמזה,יותר

בו?נוגעיםהייתםטרחהשכר 33%היהאם

משנה?זהמה

 20החלטתםאתםשואל.אני
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נוה:אפי

פדלמו:עינינעמי

נוה:אפי

חכם:יוסי

נוה:אפי

חכם:יוסי

פדלמו:עינינעמי

שתיקחמציקלימציק?לימהיודעאתהמשהו,לןאגדיאניאיציק,

אידלנויעושיםמהותראהבכנסתעכשיואותושיםהזה,התיקאת

לאהוא .בתיקשותףלאהואמייצג,רקעויידתשמע, .נראיםאנחנו

אידאיציק,מהלקוח,יותרמקבלהואופהאיציק.בתיק,שותף

נראים?אנחנו

 .טיעוןלאזהאבל

ונורא.איוםזהרבותיי,ונורא.איוםזה

בשכרהתערבותלכלהלגיטימציהלהיותיכולשלןהטיעוןאפי,

וכלאוקי?החוזים.חופשכזה,הואשלנוהמבחןבכנסת.שלנוטרחה

עברושלאלןלהגידהלאה,וכןסוברניוהואנעשקלאהלקוחעוד

לאשהואמקרהלןכשיש ? 50%שלטרחהשכרהסכמיידיתחת

וכןתוצאותלפילאטרחהשכרלשלםמוכןלאשהלקוחפשוט,

נג,דקישוטדוןכמויוצאואתה 5%הואשתפסדישהסיכויהלאה,

ערוהואללקוחזהאתמעבירואתהדבריםלןואיופסיקהלןאיו

זהשזה,אחרילבואהזה,ומתממשהאלההדבריםוכללסיכונים

בעייתי.

מציע?אתהמהאז

זהאומרתזאתכללים.עםלצאתלאא'ולבחון,לבואמציעאני

נקודתזולגופו,מקרהכלהלאה,וכן 30או 70או 50הטרחהששכר

מרכזי.נועדלפעולמסוגליםלהיותצריכיםאתםעכשיוהמוצא.

לפיבדקההענייןלצורןשמונתהמשנההועדתהאםזהשלנוהמבחן

האםשימוע,זכותלונתנהאותו,שמעההיאהאםמנהל.כללי

דבריםהיווהאםפניםמשואסבירים,היושלההשיקולים

רלוונטיים.

לפיהלאה.וכןשצריךכמונעשההכלוהתרשמתיראיתישאניממה

בפניעמדושלאנתוניםשישחושביםאתםאםלאמץ.אפשרדעתי

נוסף.דיוןולדרושלבקשאפשראזשיכולהלאהוכןדבריםאוהועדה

הטרחה?שכראחוזשללסוגיהנכנסביהמיישלמה
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נוה:אפי

 :יונסאבומוחמד

 :גילפניאליעזר

פדלמו:עינינעמי

 :גילפניאליעזר

פדלמו:עינינעמי

 :גילפניאליעזר

 :נטוביץאיציק

 :גילפניאליעזר

 :מוצקיקלמפררחוה

 :נטוביץאיציק

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

טייב:משה

למהאזהועדהשלבהתנהלותבעיהמצאנולאאםמשכנע.יוסי

שלה?בהחלטהלהתערבצריכיםאנחנו

אתקובעואתהלןממליצההיאבתחום,עוסקתהיאמקצועית,היא

המרכזי.הועדשלהיאהסמכותהמדיניות.

שבותיקהיהשגםאחר,בתיקהטרחהשכריהיהמהפסקבימייש

לאאבלייצגהוא

הזה.בתיקלא,

 . 20%פסקהואהזהבתיק

 ? 20%פסקולמה

פוסקים.שבתימיישמהזהשמקובל.מהזהכי

הלקוח. , 20%ב-לכאורהבכללניזוקלאהואאז

נכון.

מלמעלה. 20%זהלא,

למה?

מלמעלה. 20לוקחיםהדיועורכימלמעלה. 20כי

רצית?מהמשה,הכנסת.שלהיחידהעלמהדיוןיותרלוקחכברזה

שכרשהואטרחהבשכרלהתערבשלנותפקידבהחלטשזהחושבאני

שכרישבזה,להתביישצרךיולאאומר,שאתהכמומופרז.טרחה

 .לפיופוסקיםבתיהמיישאבלומומלץנכוןהואמינימלי,טרחה

ואנחנונפשגועלזה 50%שלטרחהשכרולקחת
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דובר:

נוה:אפי

טייב:משה

 .לגופודברכלזהאבלמשהי

 .לדברלותנולויתפריעואל

 50%שניים,אואחדתיקראינולגופו.דברכלזהשנית,

 :מוצקיקלמפררחוה

טייב:משה

נוה:אפי

טייב:משה

נוה:אפי

אברהמוביץ:רועי

קשה.תחושה

חלקטרחהשכרלקחתהיהאסורבכדיולאבתיקשותףלאאתהכן,

להפסדים,שותףלאאתהבעסק,שותףלאהואהעויידכימהעסקה

באמתהואהזההענייןולכןלהכנסות.רקשותףאתה

אחד.אחדמבקשאנירבותיי,

והואדעתחוותומממןשקלאלף 50אושקלאלף 40לוקחלקוחאם

מפסידהואמפסי,דלאהעויידאותם.מפסדיהואאזאותםמפסדי

 .שלוהעבודהזו .נכוןשעות,

בכבודפוגעבמהמתערביםמקריםמאודובהרבהבאיםאנחנו

חולצתלובשהעויידאםהמקצוע,בכבודפוגעלאומההמקצוע

 50%לוקחהואאםאבלהמקצועבכבודפוגעזהאזבדיוןכדורגל

אנחנואםאזוחרפה.בושהזהפוגע,לאזהאזלושאיואדםמבן

ואםהבית,פתחעדהדיולעורכיונכנסיםמתערביםאנחנובואו,כבר,

לאזהאומריםאזכלבאתהחניהעלויכוחבמהלןמישהומקללהוא

זהשנזקקאדםמבןטרחהשכר 50%לקחתאבלראויה.התנהגות

להתערב.בושהלאזוולכן .ראוילאבעיניי

בדבריםאבלהאפור,בתחוםשהואדברשבכלאומרלאאניעכשיו

ושכרכזוועדהישבכדילאלהתערב.חובתנוזומובהקיםשהם

חייביםנפלאהעבודהשעשתההועדהלפיהאלהבנסיבותהטרחה

זה.אתראהשבימיישכמוולהצביע,להתערב

רועי?כן

ישוזה.וחרפההבושהשלהאלהמהאמירותמסתייגכלקודםאני

ללקוחומסביריםאותןלוקחיםדיושעורכיאבודיםתיקים
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נוה:אפי

אברהמוביץ:רועי

נוה:אפי

אברהמוביץ:רועי

נוה:אפי

אברהמוביץ:רועי

נוה:אפי

אברהמוביץ:רועי

עכשיו.העקרוניתברמהלאאנחנו

ברמה?לאליאומרגםאתהאזמדברשאניעד

העקרונית.ברמהלאאנחנואומראנילא,

לוקחיםההחלטה.לצורןגםלישחשובמשהולהסביררוצהאני

זהאתמסביריםבתיק,להצליחסיכוישוםשאיואבודיםתיקים

לעשותרוצהאניאומרטרחה,שכרלשלםמוכןלאהלקוחללקוח,

נגדפסיקהישזה,איואפשרות,איולואומריםבאחוזים,התיקאת

ועדייו . caseפהאיומשפטית,מתתיקהואשלןהתיקהנושא,

 .בתיקיטפלשעוהיידמתעקשהלקוח

זה,מקבללאהחשבון,עלמשהומקבללאשהעויידהאלהבנסיבות

וחרפההבושהשלשלכםהגורפותהאלהלאמירותהכבודכלעםאני

מאודגדוליםתיקיםשלוקחיםבזהפסולשוםרואהלאאניוזה,

לוולוקחיםהחשבוןעלדברשוםלשלםמוכןלאשהלקוחבנזיקין

אחוזים.

הזה?הספציפיהתיקולגביהפרטנית?ברמהומה

חופשאתלכבדשצריךחושבעדייואניבפנינו,שעומדהתיקלגבי

שישחושבלאאני 50%שלשנקבעטרחהשכרפהישאםהחוזים.

אמרהטרחהשכרועדתיויירכאשר 50%מ-לבואצורןאיזה

בכללהם 33%שלתיקיםהועדהשללפתחהמגיעיםשכאשרבמפורש

מכיווןולכןבהחלטות.להתערבלאנוטים

שונה.מקרהשזהלןהסבירהואאבל

אתלאמץצריךזנןשלפנינושבתיקחושבאניולכןשנית.אפי,רגע

שהשכרחושביםאו 50%פהנקבעואםהועדה.שלמדיניותאותה

אתמקבלהזהבענייוואניסביר,לאוהואראוילאהואפהטרחה

ולהורידשקל,מיליוןשזה , 50%מ-לבואשנימצדאבלהועדה,עמדת

טרחתומשכרשקלאלף 600לעוהייד
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נוה:אפי

אברהמוביץ:רועי

נוה:אפי

אברהמוביץ:רועי

נוה:אפי

אברהמוביץ:רועי

פדלמו:עינינעמי

אברהמוביץ:רועי

 :יונסאבומוחמד

נוה:אפי

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

אברהמוביץ:רועי

 :מוצקיקלמפררחוה

 . 10%ועוד 20%לןאומרהואסליחה,

שישחושבעדייואניאז . 50%ו- 20%קבעוהםקשור.לאזה 10%ה-

החוזיםחופששלהזהשבענייוחושבבאמתאניללכת.ראויהפשרה

 ? 30%מציע,אתהמה

 . 30%מציעאני

ויש 10פלוס 20עלשמדברתהועדההצעתאתלפנינוישאזהבנתי.

ההפרש.על 10פלוס 20הצעתן.את

לאהם 30%ש-אומרתהועדהאםחלופית.הצעהמציעאניאבל

שלהם.התערבותלרףזהאתנורידבואאזמתערבים

שנה 15במשךהתנהלהתיקאם

שלהם.ההתערבותלרףזהאתנורידבואינעמי,אבל

פעםועודהצעהמעמידאתהמתווכחים?למה

אניהועדה.הצעתאתכלקודםכאןישנתכנס.אנחנובואו,רבותיי,

פהישולהצביע.להתכנסואפשרהתבטאפהאחדכלשכולםחושב

שכרועדתהצעתבעדמיוהוסברה.שפורטהכפיהועדההצעתאת

טרחה?

הצעה.נגדהצעהמצביעאתה

ההצעהעלנצביעלרובתזכהלאהיאואםהזוההצעהעלאצביעאני

השנייה.

קודם.שליאתתעלהאפי,

לאאולהתערבהאם
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שמהלהיותויכולנוה:אפי

פדלמו:עינינעמי

נוה:אפי

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

 :איבגילויטאפרת

נוה:אפי

 :איבגילויטאפרת

נוה:אפי

 :יונסאבומוחמד

נוה:אפי

 :מוצקיקלמפררחוה

להתערב.רוציםלא

בבקשה.זה?עלגםלהצביערוצהאתהאז

בכמה.כןואחרלאאולהתערבאםאפי,

להתערבמחליטיםאנחנוהאםחברים,הראשונה,ההצבעהאזאוקי,

אזאין.נמנע?מי . 3נגד?מי . 11בעד?מיהטרחה,שכרבקביעת

להתערב.החלטנו

אתוישהועדהשלההצעהאתישאפשרויות,שתילנוישעכשיו

הצעתוואתהועדהיויירידיעלוהוסברהשנומקהכפיהועדההמלצת

להצביעאפשרשאילבשימושיצביע.הועדה?הצעתבעדמירועי.של

פעמיים.

 .עכשיולהצביעיכוללהתערבנגדשהצביעמי

שיצביע.הועדה?הצעתבעדמי

6 . 

רועי?שלהצעתובעדמיאוקי,

.8 

שכראתלקצובהחליטהמרכזיהועדרועי.שלהצעתוהתקבלה

נכון? , 30%שלכוללבשיעורבתיקהטרחה

אומרת.זאתמעיימכולל

 .כדיוממעייבצירוף 30% .לא

גמור.בסדרזה
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 .תודההמוןהמוןלייזי' .המרכזיהועדשלעמדתוזונוה:אפי

הצבעה

 8בעד-

 6נדג-

החלטה

מ 11מעבצירוף 30%לשכוללבשיעורבתיקהטרחהשכראתלקצובהולחטחברים 8שלברוב

 .כדין

הקליטהומשרדהכלכליתהחברה 1הדיועורכילשכתכנגדמחשבותחברתתביעת

נוה:אפי

 :האזרחייוסי

שפירא:ליאור

האזרחי:יוסי

עורכילשכתנגדמחשבותחברתתביעת , 22מספרלנושאעוברים

קסוטוממשרדהאזרחייוסיאיתנונמצא .הכלכליתוהחברההדין

שם.הוחלטומההתביעהעלסקירהלנותןיוסי,נוף,

הדרכהקורסילהעבירוהקליטההעלייהמשרדשלמכרזפורסם

חברתידיעלעתירההוגשהשיראל.דינילמבחניחדשיםלעולים

צולנותןובקשההדיןעורכילשכתונגדהנוכרזמפרסםנגדמחשבות

במסגרת .בינייםצולמתןתגובההגישההדיןעורכילשכת .ביניים

מותגאתשמנהלתהכלכליתהחברהאתלצרףגםביקשוההתנהלות

היאוגםכמשיבשצורפה ,אותומכיריםכולםשאתםהמתמחה,

בהיותהבחלקה,ונמחקהבחלקהנדחתההעתירהתגובה.הגישה

 .מוקדמתעתירה

העתירהבמסגרת .נוסףלסיבוב ,במכרזנזכהאםצפויים,אנחנו

שםשרצומהבעצם

 .תזכההכלכליתהחברהאםנזכה,אםלא

שםלעשותשרצומהבעצםתזכה.הכלכליתהחברהאםמאוד.נכון

הצעהלהציעענייניםבניגודנמצאתשהלשכהסףתנאילהוסיףזה

 .במכרז

מאודמאודבעיהלנוהראהמחשבותשלד 11עוהפרסמווןיהדלאחר
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האחרוןבמבחןשפורסמהזההשאלהלנוהראההואגדולה,

מכן,שלאחרבמבחןבמדויקופורסמהצפתההכלכליתשהחברה

פינימעויידמכתבקיבלתידקותכמהלפניממשעכשיופתוחה.שאלה

מלאההתייחסותקיבלשהואהכלכלית,החברהאתשמייצגעזריה

נתןוהואיהקורסאתמנהלשבעצםרווהחייםמעויידהזהבענייו

מצוין.הסבר

אותהזובבחינהשפורסמההזהההפתוחהשהשאלהאמרבעצםהוא

והואישראלדיניבבחינתכןלפניבחינותבעשרותשפורסמהשאלה

ומפורסמתשפורסמהישראלדיניבבחינתהסתכלובעצםראשהגדיל

אותנוהלחיץנוראזהאותה.לראותיכוליםוכולםהציבורלכלל

הזה.בענייורגועיםאנחנוהיוםהדיון,בסוף

בדיונים?היהמהאוקי.נוה:אפי

שלנוהתגובהלאורמלכתחילהלדיון,נכנסנוא-פורמלי,התנהלהדיון :האזרחייוסי

זאתבכלהעתירה.ואתבינייםלצוהבקשהאתלמחוקהציעהשופט

אביעדעויידשלהטיעוןבמסגרתלגופו.קצתטעןאחדכלהצדדים

עורכישלשכתכןעלתרעומתהביאהואמחשבותאתשמייצגאופיר

אתויעבירוישראלדינימבחןאתיכתבוהכלכליתהחברהאוהדיו

קמנובעצםאנחנועניינים.ניגודישזושבמסגרתחושבהואהקורס.

לשכתאםגםהענייניםניגודאתרואיםלאאח,דשאנחנו-וטענו

הקורסאתהעבירהשהיאגםמההקורס,אתמעבירההדיועורכי

 .כןלפנישניםעשרותבמשך

שאלותלהדליףאמיתיאינטרסלנושאיוהיההעיקריהטיעוןובעצם

המשנית,והטענהעניינים.ניגודאיובעצםואזלעבורלנבחניםולתת

מוחלטתהפרדהיששבעצםזההכלכלית,החברהידיעלנתמכהשגם

החליטההכלכליתוהחברההדיועורכיללשכתהכלכליתהחברהביו

חשיפהלהאיוענייניה,אתמנהלתהיאהזה,למכרזלגשתבעצמה

עניינים.ניגודשאיוובעצםלשאלות.חשיפהאיוללשכהגםלשאלות,

אזדברשלבסופובמכרזתזכההכלכליתהחברהאםשוב,אנחנו

החברהעמדתכאשרלגופה.השאלהעםלהתמודדצפוייםאנחנו

להעבירזכותהעללהגןזה,עלבמבטאומרתזאתהגדולה,הכלכלית

 mainה-בעצםשזההדין,עורכילשכתלמבחניההדרכהקורסיאת

business שנים 10שבעצםהזה,לענייוטובהתגובהיש ,גםוזושלה
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מניעותישזה.אתתקףלאאחדואףזהאתעושההכלכליתהחברה

נדונהכשהיאהזובעתירהלהמשךיאפשרולכןהזהלענייווהשתק

ישראל.דינימבחנילענייורק

נוה:אפי

 :ראשפיליאור

נוה:אפי

ליאור?משהולהוסיףרוצהאתה

בערןשאלהאותהשלצילומיםעםהלשכהלראשמכתבישא'כן,

היה,דווקאהדיוןבמסגרתמזהוחוץ , 2012 , 2010 , 2008 , 2009

יו"רסגןידיעלשנכתבוהמכתביםאחדעלקודם,זהעלדיברנו

הזהבענייוהשרהשלתשובהישהמחוז,ועדיו"רסגןאוהלשכה

ועדהשישתפקדיה,זהאינטרסים,ניגודשוםרואהלאשהיא

לחלוטיןקשרשוםלהאיוהשאלות,אתשמכינהשופטבראשות

הכלכלית.לחברה

ועדתיו"ראתמכיראניאישית,מידיעהלכםלומריכולאני

זהסיניתחומהאלרון,יוסףחיפה,המחוזיש 11ביהמנשיאהבחינות,

בעדינות.

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

 :ראשפיליאור

שצריך.כמו

פשוטבמקרהנועדה,חברדורוןנועדה,חבראתהקשר,שוםאיו

ביוהשקהושוםקשרשוםאיו .אלרוןהנשיאעםלשוחחליהזדמן

הבחינותאתשמנסחתמחוזישופטבראשותהזוהועדה

גרסטל.הילההייתהזוכןלפני

אסתרהמחוזיתהשופטתוהייתהגרסטל,הילההייתהכןלפני

בחינותאתשמנסחתהזוהועדהביוקשרשוםאיואחריה.דודקביץ'

שיכוליםהדיועורכילשכתשלגופיםלביןאוהמתמחהלביןהלשכה

 1בנודופילהטילוהניסיוןהשאלות.אתלספראולהפיץאולהשפיע

וכל.מכלאותולדחותשישניסיוןהוא Iהדיועורכיבלשכת

אתעושההדיועורכילשכתהזה,בענייולאאבלהזהבענייועכשיו

משוםהדין.עורכילשכתשניםגביעלשניםשנים.מזההזוהבחינה
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דרךלבררמבקשהייתיאניוזההסוף,עדיודעלאאנילהבנתי,מה,

לאשהיאהודיעהאיכשהוד 11עוהלשכתשנהלפניהמרכזי,הועד

היאבטחמרכזי,ועדחברתהיאחוהיותר.זהאתלעשותמעוניינת

החליטו?ולמהנוה:אפי

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

 :יונסאבומוחמד

 :נטוביץאיציק

נוה:אפי

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

אברהמוביץ:רועי

נוה:אפי

החלטה.התקבלהואיפההודיעמיבדוקאנאל, 11המנכמ"מ

 .לךלענותיודעלאואניהמרכזיבועזהייתילאאני

הזוהסמכותהזה,הנושאכלאתללשכהמעניקהחוקהרי ,סליחה

והתמחות.לבחון

 .מכרזצרךילמהמביולאאני

הסוכנות.שלמכרזזה

 .שלנולאזהכזה.משהואוהקליטהמשרדבמימוןזה

נעבורבואוזה.אתיבדוקאוריהסקירה.אתקיבלנואנחנו ,טוב

להתמחות.

אפי?מחשבותעםגמרנומהאבל ,רגע

תודה.המוןיוסי,נמחקה.העתירהעדכון,קיבלנומחשבות

ההתמחותודעתהמלצתו

 12.3.15מיום 54התמחותועדתפרוטוקלומתוך

 !למתמחהחשבוניתלהנפיקיכלומתמחההאםבשאלה-דיון

 ?נותחיליםפרוטוקולבאיזהנוה:אפי
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פרסקי:אורו

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

פרסקי:אורו

נוה:אפי

פרסקי:אורו

 :מוצקיקלמפררחוה

פרסקי:אורו

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

קינן:אורי

חכם:יוסי

נוה:אפי

לנוהל.שלנוההצעהעלהקודמתבפעםדילגנואנחנו 50פרוטוקול . 50

הנוהל.אתעזובלאי

שצריךמישהויהיהשלא .האנשיםעםנגמורבואהנוהל,אתעזוב

מתעכב.ועודהחלטהלקבל

עקרונית.בשאלהנתחיל . 54ל-נדלג

למאמן?חשבוניתלהפיקיכולמתמחהאם

ואנחנוחשבוניתמפיקהואעצמאי,שהואשטעןמישהוהאםנכון,

עובד.הואמתמחההדיועורכילשכתחוקשלפיאמרנו

מה?אז

בהנפקתלהיותצריךלאמעבדי,עובדיחסילהיותשחייבעובדהוא

חשבוניות.

מבחןהחשבונית,לאהואהמבחןהעבודהדינילפיהבעיה?מה

השתלבות.

והשליטה.הפיקוחמבחןשלפיכמדומני

נושאים. 5מונהההשתלבותמבחן

אםהעובדהמבחנים.שלרבערבזהקלה,מאודבצורהזהאתנעשה

רלוונטית.לאהיאלאאוחשבוניתכנגדמועסקהוא

עויידאותואצלעובדאושלהםעובדשהואלקבועאפשראומרתזאת

מסודרת.בצורהנתבטאבואוחשבונית?לומוציאהואאםגם

ההתפרצויות.כלאתלשקףמסוגללאהמוקלטהפרוטוקולרבותיי,

כןאחרחוה,סדר.נעשהבואולזכך?רוצהמישנתבטא.בעיהאיו

בבקשה.איציק.כןאחריוסי,
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 :מוצקיקלמפררחוה

 :ראשפיליאור

 :מוצקיקלמפררחוה

 :ראשפיליאור

 :מוצקיקלמפררחוה

פרסקי:אורו

 :מוצקיקלמפררחוה

פרסקי:אורו

 :מוצקיקלמפררחוה

אברהמוביץ:רועי

 :ראשפיליאור

שאלתלאהיאבעינייהשאלההזההספציפיבמקרההעקרוןברמת

תחתהואהמתמחההאםהשאלהאלאחשבונית,הלאאוהחשבונית

שמגיעותהזכויותאתמקבלהואהאםעוב,דשלהמשפטיתההגדרה

מעיימפלוסשקל 1,500שלחשבוניתלהוציאאפשראומרתזאתלו.

לבדוקבעיניישצריךמהמינימום.שכריקבללאאפילוהמתמחהואז

ביופיקוחיחסיבמובןפיקוחאומרתזאתפיקוח,ישהאםאיהוא

שלבמישורגםעבודה,יחסישלבמישורגםהעובדלביןהמאמן

זכויותאתמקבלהמתמחהדווקאהאםביו-ההתמחותאיכות

 .דיןפיעללהןזכאישהואהמינימום

בחשבונית?כתובמהאותןמענייולא

לא.

כזה?משהואינסטלטור,כתובאםגם

מתמחה.שכרשםכתובאינטסטלטור,כתובשלאברור

 .פרילנסרשהואטענותאלה

ישאםהשאלהאבלפרילנסר.שהואמתמחהלהיותיכוללא

פרילנסרשהואהאמירה.אםהמבחןלאזהחשבוניתאיואוחשבונית

תקין.לאזה

אמרו.שהםמהזה

אוקי.

אזושליטהפיקוחלגביבחוקשקבועותהחובותאתעליוואיופרילנס

תקין.לאזה

אלףעודלוישאועסקלושיהיהמתמחהשיהיהלהיותיכוללא

הרבהיעיסוקיםעודלושישאחדרקזהחשבונית.שיוציאדברים
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עיסוקים.

 :מוצקיקלמפררחוה

 :ראשפיליאור

 :מוצקיקלמפררחוה

אברהמוביץ:רועי

 :מוצקיקלמפררחוה

פרסקי:אורו

אברהמוביץ:רועי

פרסקי:אורו

קינן:אורי

כהו:רעוי

קינן:אורי

כהו:רעוי

קינן:אורי

אברהמוביץ:רועי

כהו:רעוי

צודק.אתה

פתח.לפתוחלאלתת,לא

הזה?הבחורעלפיקוחהיה

אורן?מוגברפיקוחהיה

היהאידפיקוחעליוהיהאםאבלשנית,רגע,

פיקוח.ישמתמחהכלעלתמיד

עליו?היהמוגברפיקוחלא,

מוגבר.לא

משטרתולאהמחשבותמשטרתלאאנחנותראו,לומר,רוצהאני

כראויעבודתואתועושהמתמחההואאדםאםהבולשביזם.

הכלכליותהטרנזאקציותראויההיאוההתנהלותראויהואוהפיקוח

אותי.מעניינתלאהיאעבודתועבורלתשלוםבנוגע

זה.לותיתןאלקבלה,לותיתןאלחופש,לותיתןאל

רועיאדון

לענייו-לאמדבראתה

סליחה

לעניין?לאזהמהידעתועללחלוקיכולאתה

מתמחה?להיותיהפוךעסקלושישאדםלענייו-לאזהאבל
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אברהמוביץ:רועי

כהו:רעוי

קינן:אורי

כהו:רעוי

קינן:אורי

תמיר:דורון

קינן:אורי

תמיר:דורון

קינן:אורי

תמיר:דורון

זה?עםהבעיהמה

עובד.להיותצריךהואלהיות,יכוללא

מבקשאנילענייו-מדבראניסליחה.לענייו,לאמדברשאניתגידאל

כלפי.שלןהמליםאתלשקולממן

לאשזהחושבאניבסדר.לא,

הייתהאם .שצריךכמוהיהשהפיקוחמאודהועדהעלסומןאני

נכוניםהםהפרמטריםכלעודכלאבלאחר.משהוזהבפיקוחתקלה

אדםשהואחברהישהזהלמתמחהלדוגמהאםכראויהיהוהכל

מסודרתחשבוניתמוציאוהואשלוכלשהיהחזקותחברתשמחזיק

כן.בבקשהשלו,למאמן

יודעלאמתמחה,שלדינואומר-הדיועורכילשכתלחוק 1א 41סעיף

כדיויהיהבתוספתהחיקוקיםלמעטוענייודברלכלבזה,דנתםאם

המאמן.שלעובדו

בעיה.שום

חוקעללמשלמדבריםדינים?אותםמהםבתוספתשנית.רגע,עכשיו

פיטורין.פיצויי

לענייו-מדבראתהלגמרי,איתןאני

הנחתאיזהלפחותהתייחסות,איזהישכלקודםאזאומר,אניאז

ישכןואחרעוב,דכדיויהיהשלו,מעסיקשהואאומריםשהםעבודה

הדיועורכילשכתבחוקגםישמזהחוץעובד.לפחותעבודההנחת

דין.עורכילחברתהתייחסות

לפעוליכולד 11עוהבא,הדבראתולהגידלבואיכוליםאתםעכשיו

לענייושישיודעיםגםואנחנודיועורכיכחברתשלוהלקוחמול

לגביכזההסבראיואבלאישית,אחריותאחרותואחריותאתיקה

מתמחה.
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ורוצהשבאשמישהוהעובדהוגםיחדהאלההדבריםשילובהאם

האדםהאםתאגי,דבמסגרתבאכלומרמתמחה,כתאגידלהיות

המורכבותכלאתמצדיקזההאםהזה,הדבראתשמבקשהבודד

אחדמצדאנחנוועדייופהיצירתיתחקיקהמעיונעשהשאנחנוהזאת

אנחנושניומצדכעובדשלוהזכויותכלאתלהבטיחרוצים

 :ראשפיליאור

תמיר:דורון

 :ראשפיליאור

קינן:אורי

פרסקי:אורו

קינן:אורי

נוה:אפי

חכם:יוסי

זה?אתאמרותאגיד?שהואהחלטתלמה

יכולההצדקהעודאיזהאזבחשבוניתלהיותרוצההואאםאבלכן,

לזה?להיות

לוישמורשהעוסק

הזכויותנשמרושלאמהמתמחהטענהישהאםשנייה.נכון,

ממנו?תלונהקיבלתםאתםהאםשלו?הסוציאליות

שהיה,מקרהבעקבותהתקייםהזההדיוןלכם.להבהיררוצהאני

היאבעלה.אצלעבדהוהיאחשבוןרואתשהייתהמישלקונקרטי,

עקרוני.דיוןנקייםאנחנואמרנואנחנוכןאחרחשבוניות.הוציאה

אחריהעקרוני,הדיוןזה 54בפרוטוקולרואיםשאתםהזההדיוןאז

חשבוניתלהםאישרנולאאנחנוהזה.הזוגשלהבעיהאתשפתרנו

אחדמצדואמרנועקרונידיוןקיימנואנחנוופה .הסתדרוהםאבל

שאתהאןיההתארגנותחופשגםיששנימצדהלשכה,לחוק 40סעיף

רוצה.

עובד.להיותצריךשהואהלשכה,חוקברוחללכתלנכוןמצאנואנחנו

לפיחשבוניותשמנפיקיםהאנשיםכללבדרןפרילנסר.לאהוא

הניסיון

לא.אועבדהואאםהשאלה .ניסיוןזהמהכלל,בדרןאיו

באמת.נוהאם,השאלהעלדיוןננהלזמןכמהתגדיו,

עקרונית.שאלהזו
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אברהמוביץ:רועי

פרסקי:אורו

אברהמוביץ:רועי

פרסקי:אורו

אברהמוביץ:רועי

פרסקי:אורו

אברהמוביץ:רועי

פרסקי:אורו

אברהמוביץ:רועי

טייב:משה

 :ראשפיליאור

פרסקי:אורו

אניההתמחות,נועדתגםאתםברשותכם.אורן,להביע,רוצהאני

 .בדעתכםחלוקיםהייתםשאתםבפרוטוקולפהקורא

 . 1נגד 7

מהפרוטוקולגבעשללאמירהאותןמפנהאניחלוקים.עדייוזה

בסיסעללעבודמתמחיםלהרבהאישרשהואאומרשהואשלכם,

חשבונית.

הועדה.במליאתלא

איפה.יודעלאבסדר.אז

קודמות.בשנים

ומבחןההשתלבותמבחןאתישפהכותבובויארתראה,עכשיו

חושבאניהשליטה.

אתנו.הצביעבויאראבלנכון,

הזאת.ההערהאתוהעלהפההסתייגהואאבלדבר.שלבסופובסדר,

שנקבעהשליטה,ומבחןההשתלבותשלשהמבחןוחושבשבעדייואני

באמתחשובולאהמהותי,המבחןזהעובדהעסקתלגביבפסיקה

למשרדנוחיותרזהגםלפעמיםכיחשבונית,מוציאעובדאותוהאם

הכלליםפיעלהתמחותואתעושההואהאםהיאוהשאלהעוהייד.

שעומדתהסוגיהוזהקבע.הדיועורכילשכתשחוקמהפיועל

לא,אוכןחוק,פיעלהתמחותואתעשההמתמחההאםלפתחנו,

זהו.

למה?עובד?שהואאומרבהכרחלאזהמתמחההואאםשאלה,יוסי,

כזה?מקרהיש

נדון.והמקרהמקרההיה

 194מתוך 80עמוד



81 

 22.7.2015מיוםמרכזיועד

 :ראשפיליאור

נוה:אפי

חכם:יוסי

נוה:אפי

חכם:יוסי

נוה:אפי

חכם:יוסי

נוה:אפי

כהו:רעוי

נוה:אפי

למהנתייחסבואוהביתה.ללכתרוציםאנחנועכשיו,זהאתעזובאז

שחשוב.

למאמן,חשבוניתלהפיקיכולמתמחההאםרבותיי,כבר.נחליטבואו

ונצביע.ידבריוסילדון?עודרוצהאתהבעד?מי

הלאה.וכןמבחניםשלשורהישהמבחן.לאהואהחשבוניתמבחן

ברגעעובד.יהיהשמתמחהלזהאותנומכווןהמחוקקמה?אלא

שורהחלהואזעובד.להעסיקדרךישאזעובדיהיהשהואשרוצים

שזהלעוב,דלהתייחסצריךאידשאומריםעבודהחוקישלארוכה

שמוגנות.סוציאליותזכויותשלשורהוזהשכרתלושהפקת

מציע?אתהמה

תחפושות.אוהבלאמאודביהיידגםזה,רקלא

מציע?אתהמה

להיותשאמורמיאתשמלבישיםאוהבלאמאודהואלא,גםתבינו

וחלקחדחושבאניזהבגללעצמאי.שלעוב,דלאשלבתלבושתעובד

לפיעובדורקאןלהיותיכולשמתמחהלקבועצריכיםשאנחנו

חשבונית?להוציאיכולשלא

לא.

שאומרכמוחשבוניתלהוציאיכוללאשמתמחהההצעהבעדמיאז

יוסי?

 9. :איבגילויטאפרת

נגד?מי . 9נוה:אפי

 5. :איבגילויטאפרת
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 .חשבוניתלהוציאיכוללאמתמחה ,הוחלט . 5נוה:אפי

הצבעה

 9בעד-

 5נדג-

החלטה

 .חשבוניתלהוציאיכלולאשמתמחההוחלטחברים 9לשברוב

 sכלללפיבקשהאונו-האקדמיתהקריה

פרסקי:אורו

 :מרצקיקלמפררחוה

פרסקי:אורן

קינן:אורי

נוה:אפי

בלום:דנה

פרסקי:אורן

נוה:אפי

פרסקי:אורו

 . 5כלללפיהכרהשלהלקליניקותביקשהאונוקרית

 .אפשראי

מתאים,לאשזהנראההיהלנו .בנקשלכאילומשפטיתמחלקה

עומדיםשלאאומריםשאנחנומה .אחרדברזההאלהשהקליניקות

 . 5בכללהקבועיםבתנאים

שיהיהאונו,נקריתקליניקהמנחהישאנלפרוטוקוללהגידרוצהאני

הזאת.בהצבעהמשתתףלאאנילפרוטוקול,ברור

בקריטריונים.עמדלאזהלמהבבקשהתסביר ,אורן

משפטיתבמחלקהמדוברלא

זהבלב,דמשפטיתבעבודהושעוסקתלפחותדיועורכי 3בהשעובדים

 .האלהםיוניבקריטרעומדתלאהיא

בקריטריונים!עומדיםלאשהםמחלוקתהייתהולא .הבנתי

 .ביטוחחברותבנקים'שלותימשפטלמחלקותנועדזה
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אברהמוביץ:רועי

פרסקי:אורן

נוה:אפי

שלך.ההצעהאתנאשרבואובסדר,

משפטיתבעבודהשעובדיםעובדיםשלמשפטיתמחלקה

קינןאורי .נגדלאאחדאףנגזזמיהועדה!עמדתאתלאשרבעדמי

בהצבעה.משתתףשלאקינןאורילמעטאחדפההוחלטהשתתף.לא

הצבעה

אחדפה

קינןאוריהשתתף-לא

החלטה

עומדיםולאמאחרהבקשהאתלאשרניתןלאלפיההועדהעמדתאתלאשרהוחלטאחדפה

 . sבכללהקבעויםבתנאים

בהתמחותלהכרהבקשה

פרסקי:אורן

 :יונסאבומוחמד

בלום:דנה

 :יונסאבומוחמד

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

עשההוא .בהתמחותלהכרהבקשההבאהנושא

כךכלמפסיקוכשמישהוההתמחותבאמצעמהששנהשלהפסקה

לאשהואכיווןנוהתחלה,שיתחילאומריםכללבדרךאנחנואזהרבה

ההפסקהלאור 'אומריםשאנחנומהוזהיעיללאזהכבר'זוכר

ההתמחותבתקופתלהכירניתןלאמשנהיותרשלהארוכה

הראשונה.

זמןכמה

 .חודשיםשלושהעשההוא

 .ברור ,פעםועודשנההפסיקחודשים,שלושההוא

עקרונית.שאלהלייש

 .הגיוניתשלהםשהעמדהנראה
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 :מוצקיקלמפררחוה

פרסקי:אורן

נוה:אפי

לינדמהכילהכיר,סמכותלנוישבכללהאםלנמק.צרךיאפילא,

 .שאלהלאזהבכללואז ,שלא

פה.ישיותרטיפתזה .לאחודשיםמשלושהפחות

והפסקתמינגדמילהביומתחילרקאתהחודשיםשלושה 'רבותיי

אתלאשרבעדמירציני.לאזהבחייכם,הפסקה,שלמהשנהואז

אתלאשרבעדמינמנעים. 3נמנע?מינגד?מיהועדה?המלצת

הועדה?המלצת

הצבעה

 11בעד-

 3נמנעים·

החלטה

בתקופתלהכירניתןלאלפיהההתמחותודעתהמלצתאתלאשרהוחלטחברים 11שלברוב

 .ההתמחות

בדמ''יבבחינותמשמעתעבירת

פרסקי:אורן

וינברג:שלומי

פרסקי:אורן

 :וינברגשלומי

פרסקי:אורו

נודינתבדיניבבחינותמשמעתעבירותשלמקריםלנוש

 .קודםשדיברתםבחינותאותןזהישראל.

כאלה?מקריםלגבישורותבשתיהכלליתותיהמדינמה 'אורן

בפעםלהיבחןיכולוהואהמבחןאתפוסליםחמורלאמקרהזהאם

 .הבאה

הועדהמבחינתאבללא,

ניסהשהואמשהואו ,מקריםשנילוישחיננ ,יותרחמורזהאם ,רגע

אותנולסדר
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 :נוהאפי

 :אברהמוביץרועי

 :פרסקיאורן

 :אברהמוביץרועי

 :נוהאפי

 :פרסקיאורן

 :נוהאפי

 :אברהמוביץרועי

 :מרצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

פרסקי:אורן

נוה:אפי

שם!רגעעשההואמה

שליף.פהההי

מוע.דלוופוסליםהמבחןאתפוסלים

רלוונטי.היהזהאםכתובלאי,דבכתברישומים

ספרבתוךנמצא 6.1.15ב-שהתקיימהעונשיןבדיניבחינהבזמן

י.דבכתברישומיםעםדףברשותהשהיתחוקיםה

להכניס.שאסוריודעיםכולם

החלטתם!מהאז

לנו.תגידרקאורן,במכללה!החליטומהע,גר

ישראל.מדינתבחינותזהבמכללה,לאהז

מחדש.שתעשההבחינה,אתלפסוללצתםמה

נכון.

אחד.פההועדה!המלצתבעדמי

הצבעה

אחדפה

החלטה

 .ההתמחותועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה
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י 11בךמבבחינותמשמעתבירת

נוה:אפי

 :מוצקיקלמפררחוה

פרסקי:אורן

אברהמוביץ:רועי

נוה:אפי

אברהמוביץ:רועי

נוה:אפי

 :המוביץאבררועי

דובר:

אברהמוביץ:רועי

 :מוצקיקלמפררחוה

 :אברהמוביץרועי

 :מוצקיקלמפררחוה

בחינות.שתי

עבירות .הקשראתלכםיראההבאהמקרה

ובבחינהרישומים,ברשותושהיהחוקיםספרבתוךנמצאו ,משמעת

שתיהחלטנואנחנוולכן .לשולחןשלוהשכןעםשוחחשהואנמצא

החלטנוהמפקחתרישומיסמךעל .בחינותבשתימשמעתעבירות

שלהקרובלמועדלגשתיוכלולאהנדונותהבחינותשתיאתלפסול

 .אלהבחינות

אחד!למועדרקלמה .לגשתיוכללאהואהבאלמועדגםלא,

הועדה!הנולצתבעדמי

לעשות ,להחמירמציעאנימשמעת.עבירותשתיזהאפי,נכון,לא

 .חמורדברזהבחינות.שתי

 .מועדיםילשנלגשתיוכללאהמשנה,ועדתהמלצתהנה,

שאחריו.ולמועדהקרובלמועדלגשתיוכלולאמציעאני

 .מועדיםלשנילגשתיוכללאהועדה,המלצתזו

שלהקרובלמועדלגשתיוכלולאאח,דלמועדמציעהואלא,

האלה.הבחינות

 .צודקהוא

 .מועדיםלשנימציעאני

ועדתשלהצעהישאח,דמועדלפסולהמשנהועדתשלהצעהיש
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 .מועדיםשנילפסולהתמחות

בעדמי .מועדיםשנילפסולהצעהוישאחדמועדלפסולהצעהישבוה:אפי

מועדים!שנילפסול

 7. :איבגילויטאפרת

אחד!מועדלפסולבעדמיבוה:אפי

 7. :איבגילויטאפרת

 :מרצקיקלמפררחוה

בוה:אפי

 :איבגילויטאפרת

בוה:אפי

 .חוזרתהצבעה

מועדים!שנילפסולבעדמיחוזרת.הצבעה

.8 

שהתקבל.מהזהאז

הצבעה

 8בעד-

 6בדג-

החלטה

 .ההתמחותעודתהמלצתאתלאמץהוחלטחברים 8לשברוב

התמחותתחילתלאישורקשה

פרסקי:אורן

 :בוהאפי

פלסטינאיתבבחורהמדוברפהרציני.סיפורזה

היא .החיזבאללהשלסוכנתקשרתהיאויצרהרדןיבשלמדה

השתחררהוהיאבכלאישבהוהיאחוץסוכןעםבמגעהורשעה

לתתשהסכיםדרתן,שרהמחוזי,בימ"ששלד 11פסהיהגם .מהכלא

 .משתקנותשהיאהוכיחהשהיאמכיוון 'שלישלה

 !מאסךקיבלהאיהזמןכמה
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פרסקי:אורו

נוה:אפי

פרסקי:אורו

נוה:אפי

פרסקי:אורו

 :מוצקיקלמפררחוה

פרסקי:אורו

 :מוצקיקלמפררחוה

פרסקי:אורו

האחרונה.ההחלטהאתלכםאקריאאני

ראינו.בסדר,זהכתוב,

לסוף.אלןאני

המלצתם?מה

 .שלנוהראשונהההחלטהאתיש 12בעמוד

בפועל.שנים 3ישבההיא

חוץ,סוכןעםבמגעהודתהכיהורשעההמבקשת . 2009ב-היהזה

קשרסביבסבבההפרשייהמותרת.בלתילהתאחדותשירותמתן

סוכנתבוגרת,סטודנטעםבירדןצעירהסטודנטיתלביןבינהשנרקם

מספרנמשכווהקשרהמפגשיםאותה.לגייסשניסתהחיזבאללה

יותרמאוחרהגיוס.להצעתהמבקשתסירבהמסויםבשלבשנים.

תשובה.נתנהולאפתוחהענייןאתהותירה

לה,שמסרוקיאוןדיסקהיהחפצים,ומסירתהמגעיםהימשכות

בזההיהלאזה,אתמביאההיאאםלראותמבחן,היהשזהשאמרו

מוקדאתמהוויםלישראלקיאוןהדיסקאתהעבירהושהיאיתוכן

היתרהבפועל, 3מהןמאסרשנות 5ל-נדונההמבקשת .האישוםכתב

ריצויאחרי 2009יוניבחודששוחררההמחוזיהחלטתפיעלתנאי.על

שליש.שני

והיאלתנאיכפופהשהיאאמרנולתנאי.כפופהעדייוהיאהחוקפיעל

חזרההיאשנים. 6כעבוררקחזרההיאהתנאי.אחרילחזוריכולה

עשתה,היאמהאותהשאלנועריי,ךעםבאההיא , 2015במרץאלינו

מ-משפטיתמזכירההייתההזה,הזמןבמשךפניםעיצובלמדההיא

במקצוע.לעסוקשלההרצוןהאישה.מעמדאתמקדמתהיא , 2010

ההתיישנות?נגמרתמתי

קרהזהישראלתושבתאנימתחרטת,אניאישיבאופןליאמרההיא
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קטנה.הייתישנים,כמהלפני

 :מוצקיקלמפררחוה

דובר:

 :מוצקיקלמפררחוה

פרסקי:אורו

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

אברהמוביץ:רועי

נוה:אפי

אברהמוביץ:רועי

פרסקי:אורו

אברהמוביץ:רועי

בלום:דנה

אברהמוביץ:רועי

 :מוצקיקלמפררחוה

נגמרתמתילנותגדירקהכל.שקראנוהנחהמתוןצאיאורן

ההתיישנות.

.2017 

מתיפשוטה,שאלהזוחבריה,נכון.לא

הצבענואנחנו

אניכיההתיישנות,נגמרתמתילשאלהרגעתענוהצבעתם.מהראינו

להתיישנות.עדמעברלהאריךלהציעמתכוונת

 . 2020זהההתיישנותמועד , 13בעמודפה.לןרשוםסליחה,

נכון?נוספת,תקופהעודישההתיישנותמתקופתחוץאורן,רגע,

 . 2020מ-זהההתיישנותמועד

המחיקה.תקופתאתמציעאני

 . 2020זההתיישנותתקופת

אורן?המחיקה,תקופתמתי

מעבר.שנים 10עוד

 . 2030ב-אלינושתפנה , 2030

אניההתמחות.ועדתשללהצעהמעברלהחמירהיאשליההצעה

עדאומרתזאתההתיישנות,תקופתהואוהראויהנכוןשהסףחושבת

החוקבשלטוןוזלזולשכאלהעבירותשבנסיבותחושבתאני . 2020

לרהבליטציהגםשמתייחסמאוזןמשהולצדמכןהמשתמעוכל
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עדכללבדרןשלנוהמדיניותעםשנלךמציעההייתיאניוכולי,

ההתיישנות.תקופת

אברהמוביץ:רועי

נוה:אפי

חכם:יוסי

נוה:אפי

חכם:יוסי

נוה:אפי

חכם:יוסי

לדבר.רוצהאני

שתדברהדבריםאתלשקולתוכלבינתייםאתהאתה.זהואחרייוסי

בנחת.

המחיקה.תקופתזה,אתלדחותשאפשרהמקסימוםבעדאני

 ? 2030עלמדבראתהאז

עורכישלהמעמדעלשלנוהמלחמהופהלמה.גםאסבירואניאכן.

הדיועורכיעבורנאבקעצמיאתמצאתימחוזועדכירייוואנידין,

אותםשמעביריםסימפטיותלאמאודסיטואציותכנגדמהמגזר

הלאהוכןפלסטינאיםלייצגשיוכלומנתעלהשוניםהביטחוןגורמי

סיטואציותחוויםשהםראיתימקריםמעטולאהזאת.בסיטואציה

הזה.בקטעבצדקשלאפשוטות,לאמאוד

הדיולעורכילתתרוציםאנחנוואומריםבאיםכשאנחנושני,מצד

מקריםעלשמענווגםילהילחםצריכיםאנחנואמוןהמקסימוםאת

נאשמיםעםלהיפגשיכוליםשהםהעובדהאתניצלודיועורכישבהם

 .כאלהדבריםאומדיעלהעבירכדינחשדואלאיאותולייצגכדילא

שלבליבהאנחנוכאן

יהודים.דיועורכיאצלגםקורהזה

אחוז.במאהאיתןמסכיםנכון,

זרסוכןעםמגעשלעבירהמהחמורות,שהיאעבירהלנוכשישעכשיו,

כנותניםשאנחנושהאמוןכזההואעויידשלוהמעמדהלאה,וכן

חושבאנילרעה,ניצולהרבהכןכלמאפשרהלאהוכןאדםבאותו

מקסימלית.חומרהלשדרצריכיםשאנחנו

הבחורה?כמהבתנוה:אפי
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פרסקי:אורו

 :מוצקיקלמפררחוה

אברהמוביץ:רועי

נוה:אפי

 :יונסאבומוחמד

 :מוצקיקלמפררחוה

 :יונסאבומוחמד

פרסקי:אורו

 :יונסאבומוחמד

 . 20בתאוליהייתההיא , 2007ב-קרהזה

חראם.חבריה,

בכלל.חראםלא

בתקופתלהסתפקאפשרהמחיקה,לתקופתללכתצרךילא

רקנסתפקואםבכלאוישבהבמאסרשילמההיאההתיישנות.

מוחמד.בבקשהכן,ההתיישנות,בתקופת

נתנהכןועלשביצעההפליליותבעבירותראשמקללאאניתראה,

מהזרסוכןעםמגעגםלהיכנסרוצהלאסוהר.בביתוישבההדיואת

 .נגרםלאישנגרםהנזק

נגרם.לא

הזה.הסיפורכלהיהניסיוןזה

נזק.נגרםלא

זה,אתאומרואניחייה.אתשמתחילהבחורהעלמדבריםאנחנו

מהמגזר,בירדןשלמדוסטודנטיםהרבהכאלו,בתופעותנתקלתי

לחויילונוסעיםהולכיםלמהיודעיםכולנואזסיבות,מינימכל

עםלמגענחשפיםיש,שםאונתקליםכאלו.דבריםללמודוכדומה

עבירהביצועמצדיקלאבוודאילא,עדייוזהערב.ממדינותאנשים

הועדהידיעלאחתפעםונדחתהגם,החומרלפיאולםאחרת.אוכזו

נתןבימיישאפילוומשתקמת.השתקמהשהיאוהוכיחהחזרהושוב

שהואחברנודבריאתנכוןהבנתיאניאםהזה,לנושאגושפנקהלה

בגללשלישלההורידובפועל.המאסרתקופתאתגםלהקיצר

עצמהאתשיקמההיאשבעצםהוכיחהשהיאובגללשלהההתנהגות

יותר.עודלסטותאדםלבןלגרוםלאבואומשתקמת.

מציע?אתהמהאזנוה:אפי
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 :יונסאבומוחמד

נוה:אפי

 :יונסאבומוחמד

נוה:אפי

 :מוצקיקלמפררחוה

פרסקי:אורו

נוה:אפי

 :מוצקיקלמפררחוה

בלום:דנה

נוה:אפי

פרסקי:אורו

 :יונסאבומוחמד

נעאמנה:מוחמד

 :יונסאבומוחמד

 :מוצקיקלמפררחוה

 :יונסאבומוחמד

ההתמחות.ועדתשלההמלצהאתלקבלמציעאני

ההמלצה?הייתהשמה

מדי?יותרלהגזיםולא . 2017של

 ? 2020ל-הגעתםלמהאז

מציעה.אני

התיישנות.הייתה 2020כי

 ? 2017להציעשלכםהשיקולהיהומה

 . 4ו- 5הצביעוהם

ההתיישנות.מתקופתשלישלהלנכות

הנימוק?היהמהשליש,ניכיתםולמה

שלה.והשיקוםשעברהזמןשלה,הצעירותבגלל

אפי,נקודהעודסליחה,לה,שימועכשיו

שלהזההנושאבינינולפליליסטים

אותןביצעההיאביצעהשהיאהפליליותשהעבירותדקה.נעאמנה,

דיועורכתנהייתהשהיאלפניעוד

ככה.האלהבתיקיםזהכולםאבלסטודנטית.הייתההיא

דבר,זהאמרתי,ראש,מקללאאניניסיון.חסרתהייתההיאבסדר,

אדםלבןלתתלפחותאבל
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אברהמוביץ:רועי

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

אברהמוביץ:רועי

נוה:אפי

אברהמוביץ:רועי

נוה:אפי

נעאמנה:מוחמד

מהגוףברורמאודמאודמסרלצאתשצריךחושבבאמתחברים,אני,

העבירותאחתזאתהדין.עורכילשכתשלהמרכזיהועדשהואהזה

זר,סוכןעםמגעהעונשין,בחוקביותרוהמכוערותביותרהחמורות

זהעלפרסבחורהלאותהלתתצריךלאחיזבאללה.סוכנתעם

פהלהעבירצריכיםאנחנוזה.שיקוללאזהצלח.לאשלהשהניסיון

מאסרעונששריצואנשיםאותםלכלשאומרמשמעיוחדברורמסר

ספרנו.בביתלאובריח,סורגמאחוריממושך

אחר?תיקמכלשונהזהמה

מקלים.ואנחנוחמוריםפחותלאשהםאחריםמקריםגםיש

פגיעהזהמאו,דחמורדברזהחיזבאללהסוכןעםמגעאפי,

אםלנואבוילנו.שיקרמהבכלפגיעהזהישראל,מדינתבאושיות

 .דלתנולתוךאותםנכניסאנחנוכאלהאנשים

חסדך?עלשעומדותההצעותמהאז

 . 2030ו- 2020 , 2017ישהמחיקה,

 .ונתקדםנצביעבואואז

עללהחליטגםהועדהאתשהובילשמהלינראההזה,הנושאכללפני

מדייותרעכשיולהיכנסבלישלה,המקרהשלהנסיבותזההתקופה

עבירהוהיותההעבירהוחומרתהעבירהשלהכלליותלהגדרות

שעובדיםאלהלפחותאובתחום,העוסקיםלכלידועוכולי,ביטחונית

אסירשלבעניינודנהכשהיאשחרוריםשרעדתהפלילי,בתחום

משחררת.השחרוריםועדתשבהםביותרנדיריםמקריםזהבטחוני

שלההנחהוזהאידאולוגיותבעבירותשהמדוברלכןהסיבהעכשיו,

משהוהיאאדםהבןשלהמסוכנותשהסכנה,השחרוריםועדת

יבדימוסשופטכמובןשזההועדה,אםאידאולוגי.וזההואילמובנה,

שמתנקזיםהאלההנתוניםכלמשטרה,ימודיעיןגורמישכייסישבייכ,

שהואהראשוןשהתנאילמסקנהמגיעיםשםהשחרוריםלועזת

אומרתזאתהאחרים.בתנאיםדניםמתקייםמסוכנותהיעדר
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הזהבמקרה

נוה:אפי

פרסקי:אורו

נוה:אפי

פרסקי:אורו

נוה:אפי

להמליץ? 2017החלטתםנועדהאתםולכן

אותה.ששחררהדרתןהשופטתשלהחלטהבאותההתחשבנואנחנו

היהבירדןלהשקרהשמהסברתיאניהבחורה.אתראינואנחנו

יותר,המבוגרתהסטודנטיתלביןבינההאישייםביחסיםמשהו

הזה,הקשראתלאבדרצתהלאוהיאהזההקשראחרינמשכהשהיא

הייתההיאאחר.במקוםלינראיתהייתהוהיאמאודצעירההייתה

להגדי.לישישמהזהאותה.ראינואנחנותשכחו,אלכנה.לינראית

שכנעתם.אותי

 .אצלנו 4נגד 5

אף . 5בעד?מי . 2017ההתמחותועדתהמלצתלפיההצעהרבותיי,

 ? 2020ההצעהבעדמיפעמיים.להצביעיכוללאאחד

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

 :מוצקיקלמפררחוה

אברהמוביץ:רועי

נוה:אפי

נעאמנה:מוחמד

 :מוצקיקלמפררחוה

 . 20ל-עכשיולהצביעיכול 17עלהלןשלאמישכן,בטח

ישאיפהלראותרוציםההפ,ךלא,פעמיים?להצביעיכולאנילא,

יותר.

לא.

 . 2030רוציםאנחנו

יותר.להצביעיכוללאהואמצביע, 2017שחושבמיתבינו,רבותיי,

מצביע. 2020שחושבמי

להצביעיכוללאאתהאבללעשות.נוהגיםאנחנוככההצעה,לפיזה

 .סותריםדבריםעל

ונגד.בעד
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נוה:אפי

דוברים:

נוה:אפי

קולות?יותרישאיפהלראותרוציםלאאתם

 .לא

גנד?מי . 5הועדה?שהמליצהכמו 2017שלההצעהבעדמיאז .אוקי

נפלה.ההצעה , 8

 . 2020נגמר, . 2נגד?מי . 10 ? 2020בעדמי

הצבעה

 10בעד-

 2נדג-

החלטה

 • 2020בשנתהתמחותהלהתחילתוכלשהמבקשתהוחלטחברים 10לשברוב

 16 .~. 15מיום ssהתמחותודעתפרוטוקלומתוך

התמחותתחילתלאישורבקשה ~

 . 55פרוטוקולנוה:אפי

והסיעמוניתנהגשהיהלשעברשוטרשלמקרההיהזהפרסקי:אורן

ונתפס.חשישקילו 50

 53. :מוצקיקלמפררחוה

פרסקי:אורן

 :מוצקיקלמפררחוה

פרסקי:אורן

בגדולמסחרזה .קילוהרבה .רבהתודהחוה, . 53

נכון.

הורשעהוא .שלוהמוניתעםלברוחניסהוהואמהמשטרהבאו .רגע

זה .תיעצמלצריכהשלאבסמיםושימושלשוטרהפרעהשלבעבירות

 194מותך 95עמוד
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נהיהואזההתיישנותעדאותועיכבנואנחנועליו.גדולקצתהיה

התיישנות.תקופתזהמהויכוח

אתשינהוהעליוןבעליוןערערהואמסוים,דיוגזרהיהשהיה,מה

עליון.בימיישעדלכלאנכנסלאוהואביצועעיכובלוהיההדין.גזר

האפקטיביהדיוגזריוםזההדיוגזריוםוזההואילסברנואנחנואז

צריךוהואעברהלאעודההתיישנותתקופתולכןבעליוןשהיה

חשבונותעשההואשההתיישנות,לטעוןניסהוהוא . 2016עדלחכות

הדין.לפסקחזרההלןהואאחרים,

 :מוצקיקלמפררחוה

פרסקי:אורו

 :מוצקיקלמפררחוה

פרסקי:אורו

 :מוצקיקלמפררחוה

קינן:אורי

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

 :מוצקיקלמפררחוה

צודק.שהוארק

צודק.לאהואשמשפטיתחושבאני

אגיד.אניתכףצודק.הואמשפטיתבוודאי,

לפימדיעיימסרלאלחוק- 14שבסעיףלהחלטהאותנומפנההחוק

המקום ...ההחלטהאוהדיופסקמיוםעברואם 6-9סעיפים

והעונשלערעור.בימיישהיהזהקיבלשהואהסופיהעונשאתשהטילו

ולכןביצוע.עיכובקיבלהואכיבונשאלאגםוהואבוטלהקודם

לוויוצאיותר,המאוחרהמועדשזההזה,במועדלהתחשבצרךי

 . 2016ינואר . 21.1.2016ב-היאשההתיישנות

משפטית.אחרתעדהישליטוב,

בשמי.גם

שתקופתמדויק,יותרזהקינן,אורישלכמוהיאשליהדעה

שלגלעדגםראיתםהדין.גזרממועדלהימנותמתחילהההתיישנות

הזה.בענייוחוויידלועזתמסרישיוקסלר

שההתיישנותאומריםאתםההבדל?מהאז

הערעור.סיוםמיוםולאהדיוגזרמיוםהיא
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אותנו?מביאזהלאןהדיוגזרמיוםנוה:אפי

 :מוצקיקלמפווחוה

נוה:אפי

 :מוצקיקלמפווחוה

נוה:אפי

 :מוצקיקלמפווחוה

נוה:אפי

 :נטוביץאיציק

נוה:אפי

-ל 2015.

הלל?ביתפתאוםאתםפהאת,

אפשראםבשאלהאחדאףביומחלוקתאיוהבנת.לאאתהאפי,

אניוגםהועדהגםאותו.לקבלשאפשרהמועדמתיאואותו,לקבל

לקבלאפשרההתיישנותתקופתשבתוםסובריםאחריםחבריםוגם

זה , 2016ב-היאהאםההתיישנות,תקופתתוםמתיהשאלהאותו.

להיספרמתחילהההתיישנותאובעערור,פסהיידמיוםהזמןחלוף

הראשוני.הדיוגזרמיום

ישראל.במדינתהמשפטייםהגורמיםכלשלמקצועיותדעתחוותיש

האחראיהמדורישראל,במשטרתפלילימיעדמדורראשכלקודם

מועדבחישובשעוסקומיישראלבמדינתהפליליהמרשםעל

משמעיתהחדשהתשובהאמרהעבודה,בשגרתההתיישנות

מושפעואינוהראשונההערכאהשלהדיוגזרממועדנעשהשהחישוב

בחווייד.ניתןוזההערעור,מהגשתאוביצועמעיכוב

פרופיהדין.גזרמיוםלהיותצרךישהחישובקובעהמשפטיםמשרד

והואבחינות,ועדתוחברפלילילמשפטמומחהשהואתלוי,גבריאל

הקובעהמועדבאותה,בדיוקגם,חושבעצמו,הנושאאתמכירגם

ראוילאאוראויהאישהאםשאלהפהאיו .הדיןגזרמועדהוא

סופרים.ממתיהשאלהלהיכנס.

הואההתיישנותמועדשלשיטתןההתיישנותמועדאתמציעהאתאז

הדין.גזריוםהוא

 . 2017הציעההועדה . 2015ב-ההתיישנות?מועדמתייוצא

להיותיכולאדםעבירהבאיזה

המחיקה?מועדמתיככה,אםהמחיקהמועדרגע,
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 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

נעאמנה:מוחמד

 :יונסאבומוחמד

נוה:אפי

 :מוצקיקלמפררחוה

 :נטוביץאיציק

 :מוצקיקלמפררחוה

פרסקי:אורו

 :מוצקיקלמפררחוה

פרסקי:אורו

 :מוצקיקלמפררחוה

פרסקי:אורו

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

להסביר.רוצהאניאחרי.שנים 10

המחיקה.מועדגםאפשראותנו.מחייבלאההתיישנותמועדאגב,

חודשים. 12לונתנוהמקוריבפסהייד

המחיקה.מועדאתמציעאני

דעתי.אתלהביערוצהאנירבותיי,חושב,אני

שאלהעלתהלו.עונהאניאזשאלשאיציקלמהתקשיבאם

לאאנימחבלת,אומחבלשלבתיקאגבלנו,מותרהאםמשפטית,

בעבירותלהתחשבלנומותרהאםמשפטיתשאלההייתהזוכרת,

עורכישלשכתכיווןשלא.הייתהמשמעיתהחדוהתשובהשנמחקו,

הדיו

המשפט?בבית

הדיועורכישלשכתמכיוון .העליוןהמשפטבבית

נכון.לאזה

הגופיםעלנמניתלא

נכון.לאממשנכון,לאזה

 .עכשיולימפריעאתהאבל .בסדרטוב,

אלנססרה

אלנססרה.

לחוה.תןאורן,רגע,
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 :מוצקיקלמפררחוה

פרסקי:אורו

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

 :מוצקיקלמפררחוה

פרסקי:אורו

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

 :מוצקיקלמפררחוה

אלנססרהד 11בפס

נכון.לאזה

בסדר.

לחווה.תן

ותקנותהפליליהמרשםשבחוקשמכיווןאמרואלנססרהד 11פס

שנמחקועבירותמסוימת,בתוספתנמצאיםלאאנחנוהשבים

אםגםבהןלהתחשביכוליםלאאנחנואדםבןשלהפלילימהרישום

גביר.בןאיתמרעםמכןלאחרזהאתעברנואותן.יועדיםאנחנו

בהן.להתחשבלנומותרשהתיישנועבירותמשפטיתמבחינה

הרי.החוקאתתיקנו

לנומותרבהתיישנותהאםשאלההייתהשהתיישנועבירות .נכון

עלגםזהאתוהאריכולהתחשב,יכוליםשאנחנוודאיאזלהתחשב

שלשאלהמבחינתנושעושההמשפטיתהשאלהשנמחקו.עבירות

אפי,שאמרמהרוצים,אנחנוהאםזהעולהשעכשיוהשאלהסדר,

לתקופתעדההתיישנות,לתקופתמעברגםללכתרוציםאנחנוהאם

להחליטאפשרשגםהמרכזי,הועדשלהמדיניותאבלהמחיקה.

עדמחכיםאנחנוהמקריםשברובהייתהאותה,לשנות

המחיקה.לפיגםשהלכנושעברהפעםמקריםלנוהיותמיד.לא

המקריםברובאמרתי,

מסודרת.בצורהנדבראנחנורגע,אז

גםשזהלמקצוע,זיקהשוםלהשאיועבירהזואח,דמשפטעוד

עלשהלןמיאומרתזאתמבחינתנו.משמעותימאודשהואשיקול

מאודהרבהעברוחמורה.מאודעבירהזהוכולי,וזיוףהונאהלמשל

בתקופהלהסתפקשניתןחושבתאנימאז.שנים
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נוה:אפי

דובר:

 . 2006ב-רקהואשםהואשנים?מאודהרבהזהמה

הייתה?מתיהעבירהאבללא,

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

פרסקי:אורו

נוה:אפי

פרסקי:אורו

נוה:אפי

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

פרסקי:אורו

נוה:אפי

אברהמוביץ:רועי

שנים. 9זה

הקובעהמועדלגביאוריושלחוהשלהפרשנותילכםאגדיאנירגע,

הפרשנות.שזולהסכיםואפשרנכונהלינראיתלהתיישנות

וקסלר.גלעדשלשלי,לאהיא

לאהריאנחנוזאת,עםיחדהפרשנות.שזולהסכיםאפשראוקי.

אתםאולישלי,עולםבתפיסתההתיישנות.למועדרקמוגבלים

סמיםשלקילוגרם 50ב-שסוחרמיבסדר,וזהאחרת,חושבים

הסיע.הואסחר,לאהוא

אותם?הסיעהואלאןאוקי.

מונית.נהגהוא

מסיע?הואמהידעלאהואשהסיע?מוניתנהגאומרתזאתמה

שלא.טעןהוא

במה?הורשעהואאבל

לברוח.ניסהוהואבזההורשעהוא

לברוח?ניסההואלמה

משנה.בפחותהורשעהוא
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 :ראשפיליאור

נוה:אפי

 :ראשפיליאור

נוה:אפי

פרסקי:אורו

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

אברהמוביץ:רועי

נוה:אפי

אברהמוביץ:רעוי

נוה:אפי

אברהמוביץ:רועי

נוה:אפי

טייב:משה

נלחץהואהלילהאמצע

 2016שאמרההועדהשהמלצתחושבאניחבריה,

כוזב.תצהירהגישהוא

כוזב?תצהירהגישהואמהעלכוזב?תצהירהגישהוא

הורשע.לאשהוא

האישום.אתכולללאשזהחשבהואכי

האםממנה.לסטותצריךלאהועדהשהמלצתחושבאנירבותיי,

להצביע?אולדוןרוצים

 . 2020עד

זה.עלגםנצביע

המחיקה.מתקופתמחציתעדאני

ככה?חושבאתהלמה

וישבכאלהבהרשעותשמורשעהכבו,דכלעםשאדם,חושבאניכי

הכבודכלעםכוזב,תצהירוהצהירקילו 52והסיעמאסרוריצה

 .וימתיןכבודושיואיל

ורועי.משהלזכך?רוצהמיקדימה. , 2020מציעאתההלאה.

הנושאלגביפליליפורוםשלהמלצהעםלבואצריךהזההדברהערה.

ישלו.הכבודכלעםהיועמייש,שלחוויידלהיותצריכהלאהמשפטי.

אחד.זהדעתו.חוותאתלנולתתבזה,לדוןשיכולפליליפורום

לכלמצטרףלחוה,מצטרףאניהמשפטית,הפרשנותלגבי Iשתיים

ועדתשלההמלצהלהיותיכוללאוזההאחרות.העדתחוות
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כברזהאזאחרתהתיישנותקובעיםאנחנוממילאכיההתמחות,

עבר.

כהו:רעוי

נוה:אפי

באמתאנימציע.אחדשכלבזארכמופהנהיהשבאמתחושבאני

לקבלמסוגללאאחרתאוכזובצורהמרגישאנייכאילומרגיש

שבצורהמדיהאמותאיזשהוליצורצריךוזהזורקאחדשכלהחלטה

לאזההחלטות.לקבללנומאפשרותאחרתאוכזאת

שטנץ?זהמקרהשכלמכונה,כמולהיותצריךזה

לא.כהו:רעוי

 :מוצקיקלמפררחוה

כהו:רעוי

אברהמוביץ:רועי

נוה:אפי

כהו:רעוי

 :מוצקיקלמפררחוה

כהו:רעוי

פרסקי:אורו

הבניה.אבללא,

יכוללאשאתהמידהאמותאיזהמשהויאיזהלהיותצריךאבל

לובאההוא , 2020לובאהואלהיות,

הצעתי.המחיקהמתקופתמחציתסליחה,

לןישההתיישנות,תקופתלפיללכתרוצהשאתהמקריםלןיש

רוצהשאתהמקרים

לדיון.מסגרתיודע,לאבאמתאיזשהוליצורצריךאתהאפי,

הבניה.

להציעאפשרלדיון.מסגרתליצורצריךאתה

תחושהשנותןכזהמסמןלנוישמסמ,ןלהכיןבעברנתבקשנולנו,יש

הישיבהלקראתלכםיופץזההתיקים.ביוההבדליםגודלסדרמה

הבאה.

שאנימהזהכהו:רעוי
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 :נטוביץאיציק

כהו:רעוי

 :נטוביץאיציק

אברהמוביץ:רועי

 :נטוביץאיציק

נוה:אפי

כהו:רעוי

אברהמוביץ:רועי

כהו:רעוי

נוה:אפי

פרסקי:אורו

נוה:אפי

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

מהעלאתנכבדחלקזההמקצוע.איכותהעלאתעלדיברנובבחירות

המקצוע.איכות

 .להתייחסשרציתימהבדיוקזה

למקצועותהכבודכלעםהמדביר,אושהחשמלאילהיותיכוללא

חשבוניותיתנושלהם,

עכשיו?החשבוניתקשורמהעכשיוטוב,

עויידיהיהסמיםעבירתשעברשאחדלהיותיכוללאדבר.אותוזה

החברית.עםבסמיםיתעסקפתאום,פלילי

 .איציקצודקאתה

ליצורשצרךימביניםפהשכולםאומרבאמתאני .לסייםרוצהאני

איציק,עםגםמסכיםואנישיש,אומראנילדיון.מסגרתאיזושהי

לגבידיוןלקייםשצריך

דיון?תקייםאתהאןי .לגופומקרהכלרועי,

איזושהילהיותצריכהאבלילגופואומרלאאניילגופובעיהאיו

שבהמדיניות

אתנפיץהבאהלישיבהאבקש,אניאז

עקרונות.

כלליות.הנחיותעקרונות,

בהן.ונדון

הבאה.בישיבהגםבהןונדון
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טייב:משה

אברהמוביץ:רועי

טייב:משה

נוה:אפי

אברהמוביץ:רועי

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

טייב:משה

קינן:אורי

נוה:אפי

טייב:משה

נוה:אפי

טייב:משה

נוה:אפי

לאבעצםזה 2020אפי,שנית,רק

המחיקה.מחציתזה

לפתוחפהמתחיליםאנחנואז

לפיישהלכנומקריםהיושעברהבישיבהתראה,להחליט,אפשר

מחציתרוצהאתהואםמחיקה.לפישהלכתמקריםהיוהתיישנות,

לא?למההמחיקה,

אפילו.לקראתובאאניזה?עםהבעיהמה

להצביע?אפשרהבעיה?מה

שלנו.המקצועאתשמבזהבאמתבעבירהמדוברלמשלפהעכשיו

 ,סמיםקילוגרם 50מובילשהואעויידשיהיהמישהועללשמועקשה

כוזב.תצהירומגישמשוטרבורח

פהאנחנועכשיוהתיישנותלהשנתנוהסוכנתהייתהשניתלפני

מחיקה?חצינותנים

יהיה.לאמחיקה.חצייהיהלא

שלה.מהנסיבותהתרשמהבאמתהשחרוריםועדתשםסליחה,

מה?אז

הזו.למסקנההגיעוהםלמהלןהסבירוטעות.שעשתהצעירהבילדה

מישהולעומתסמיםשהסיעמישהו

פרס.קיבלהלאהיאסליחה,אבללגופו.מקרהכל

משנה.לאטייב:משה
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נוה:אפי

טייב:משה

אברהמוביץ:רועי

טייב:משה

נוה:אפי

קינן:אורי

אברהמוביץ:רועי

נוה:אפי

עם:בראדוי

נוה:אפי

עם:בראדוי

 .פרסקיבלהלאהיא

 .ממנויותרחמוריחסיבאופןעונשקיבלההיא

השם.בעזרתבזהנדוןאנחנופעםועוד 2020ל-נגיענורא,לא

 .פעםעודתדוןלאאתהלאי

בבקשה.אורי,כן,

לגבימעדתיביחוזרלאאנימבלי,כזה,דברלהגדירוצהאני

שאםחושבאניאבלההתיישנות,תקופתלגביהמשפטיתהפרשנות

בעינייחמורשהואלועזת,הגיששהואהתצהיראתיביאמישהו

אנישלנוילמקצועמתייחסיםואנחנושהואילהעבירהכמוכמעט

לא?למההועדה.שללהמלצהלהסכיםשאפשרחושב

קילו. 52מהמחיקה,מחצית

שלפנינו?ההצעותמהמספיק.דעתו,אתהביעאחדכלדנו,רבותיי,

אודי.סליחהכבר.נתקדםנצביעבואו

פההתקבלופעמיםוהמוןהמרכזיבועזהייתישניםהרבהכבראני

לעדתיבניגוד

 .זוכראנייבסמיםמחמיראודי

זהואחרילהתמחותפההתקבלופעמיםהרבהבסמים.רקלא

לאאבלראיתילארוצחיםאנסים,מזוין,שודשעשואנשיםללשכה

המרכזיהועדשלידותחתפהעברהשלאכבדהפליליתעבירההייתה

 .הדיועורכיללשכתפההתקבלולאואנשים

מונעהחוקואםהכבוד.בכלמקלטעירלאשאנחנולהגידרוצהאני

לדאוג,צריכיםאנחנוללשכהכאלהאנשיםכניסתלהגבילמאתנו

לאהזה.בענייוהחוקלשינויבכנסת,שלןהענייניםכלבמסגרתאפי,
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מקלט.עירנשמששאנחנולהיותיכול

צודק.אתהנוה:אפי

עם:בראדוי

נוה:אפי

אברהמוביץ:רועי

נוה:אפי

עם:בראדוי

טייב:משה

עם:בראדוי

נוה:אפי

עם:בראדוי

פהבהןדניםשאנחנוהעבירותביומוחלטתהתאמהאיישמזה,יותר

במישורבהןדניםהיינושאילועבירותלביןההתמחותבענייו

האתיקה

לצמיתות.השעיה

אומר.שאנימהזה

 .צודקאתהלצמיתות.שלילההיהזה

מאחרשכרגעאומראניהאלה.העבירותביולהקבילצריכיםאנחנו

שאנחנובמקסימוםלהשתמשצריכיםאנחנובחוקכבולותוידינו

חושבאניזה.לפנידקהולאהמחיקהתקופתסוףעלוללכתיכולים

לשינויבכנסתלדאוגזההיתר,ביולעשות,צרךישאתהשהדבר

עורכילהיותלבקשלבואאפילויעזולאכאלהשאנשיםכדיחקיקה

בלשכה.אצלנודיו

סוכנתעםקשרלהשהיהמישהיעלהצבעתשניתלפניאתהאודי,

וזאתהמקסימליהעונשאתיקבלהואאזסמיםשהסיעאחדזרה,

לא?

דיועורכילהיותהתקבלושאנשיםמזויןשודעל

לאגםאנירוצים?אתםמהלגופו.מקרהכלמצביעיםאנחנורבותיי,

ומשתכנע.מקשיבאנינעול,

ענייורקלאזהימוכןלאואניאותםלקבלצריךלאואופןפניםבשום

ללשכהלקבללאהאלה,הכבדותהעבירותסוגיכלזהסמים,של

בכלל.

תקופתסוףעדשאומרתבהצעהאתמוךאניברירהבחוסרועכשיו
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זה.לפנידקתולאהמחיקה

 :נוהאפי

 :מרצקיקלמפררחוה

 :נוהאפי

 :איבגילויטאפרת

 :נוהאפי

 :אברהמוביץרועי

נוה:אפי

 :איבגילויטאפרת

נוה:אפי

 :איבגילויטאפרת

נוה:אפי

להצביע!אפשרבואו,אז

ההתיישנות.אתסופריםממתיתענייןאתלאמץקודםקר

זהההתיישנותשמועדאחדפתלהסכיםאפשרככתאם ,אנחנואז

תלאת.מוסכם.אחד!פתמוסכםהדין.גזרעדומ

בעד!מיתועדת.של , 2016הראשונהההצעההצעות.מספרלנושי

.6 

נפל. . 8נגד!מי

מחציתזהמתיהמחיקה.מחציתזהרועי,שלהשנית,צעההה

מחיקה?ה

.2020 

המחיקהלמחציתההצעהבעדמיאודי.שלהצעתואתנעלתזהאחרי

2020 ! 

.8 

נגד?מי

.6 

 . 2020עדהמחיקהמחציתהתקבלת

הצבעה

-8בעד

 6נדג-

החלטה

כןכמו . 2020שנת ,המחיקהמחציתממועדהתמחותתחילתלאשרהוחלטםיחבר 8שלברוב
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 .הראשונהבערכאההדיןגזרמתןממועדלהיספרמתחילההתיישנותמודעכיהוסכם

פדלמו:עינינעמי

כהו:רעוי

נוה:אפי

בגברתפעםשובלדוןכדאיצייןעםברשתחברהדבריםלאוראולי

שתחליטומתאין,כברלא,

תלאת.,מספיק.דנוכברלא,

 S. 7 • 15מיום 56ההתמחותודעתפרוטוקלומתוך

מיוחדיםבתנאיםהתמחותלאישורבקשה

פרסקי:אורן

נוה:אפי

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

 :שפיראליאור

נוה:אפי

 :ראשפיליאור

נוה:אפי

 :ראשפיליאור

נוה:אפי

אתקיבלנואנחנוכילדוןצריכיםלאאתםהראשוןהמקרה . 56

 .הסתייגותלמישהוישאםאלא ,בקשתו

מההמלצה!מסתייגמישהו .מיוחדיםבתנאיםהתמחותלואישרתם

אח.דפתאושר

 .שמעשןהבחורזה

 .אחדפתתועדתהמלצתאתקיבלנואז

 .מסתייגאניאחד.פתלא

זמליאורחוץ

מההחלטה.מסתייגאני

מתנגד!זהמסתייג

 .כן

 .מסכימיםליאורלמעטכולם
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 .אפילא,אברהמוביץ:רועי

שפירא:ליאור

נוה:אפי

פרסקי:אורן

טייב:משה

פרסקי:אורן

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

להועדהמכאןאותוקיללבמשר,דאצלומתמחהלהיותלותציע
בחייכם.לו,הציעשהואזהעלחדשה

 .נדוןבואואזרוצים?אתםמה .הבנתילא

 .ובטלפוןבמיילאיתרעובדתהיא .איתרלעבודשמוכנהמאמנתלויש

לעשות.שאפשרמהכלאתעושההוא

ההתמחות.עלפיקוחלויהיהאבל

אנחנו .איומיםכאביםלוישסובל,הואבמצבו,אשםשלאבחורזה

 .לולעזוררצינו

רפואי.גראסלויש

אוקי.אחדדפההועדתןהמלצתאתמקבלים

הצבעה

אחדפה

החלטה

ההתמחות.ועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

בלשכהכחברלהתקבלבקשה .....

פליליתחקירההייתה . 7עמודכחבר.להתקבלבקשהפרסקי:אורן

גםנדוןהואמריחואנה.שלקטנהכמותמסרשהואחשדשלןיבעני

התנהגותעלחמורהנזיפהקיבלהואההסתדרותנבחריבביתכן

רבוהואהעירייהשלהביקורתנועדתחברהיההואהולמת.בלתי

ודרשר"היועם

 .עירמועצתחברהואכהו:רעוי
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 :אברהמוביץרועי

 :נוהאפי

 :פרסקיאורן

 :מרצקיקלמפררחוה

 :פרסקיאורן

 :נוהאפי

כהן:רעוי

נוה:אפי

כהן:רעוי

פרסקי:אורן

נוה:אפי

 :מרצקיקלמפררחוה

כהן:רעוי

קטנה!כמותזהכמה

פתוחעדייוהחקירהשתיקמביואניאומרים'אתםרגע,סליחה

בפרקליטות.

לפרקליטלפנותעזרהלוהצענוהתיק.אתתסגורלואומריםנחנוא

לא.לא,לא,אמרהואלזרז.כדיהמדינה

שלא.ברור

 .לזרזרוצהאל

שמחרלכםתארוהרירבותיי.סבירה,נראיתשלכםההמלצהזא

אםעו",דלקבלצריכיםאנחנואזאישום,כתבנגדולהגישמחליטים

כנראהבתיקההחלטהקבלתאתלזרזלונסייעשאנחנורוצהלאהוא

 .לזרזלונסייעשאנחנורוצהלאהואמדועסיבותלושיש

שנית. ,רגע

רועי.בבקשה ,כן

הביקורתועדתיו"רבמקרההואלתקרית,עדהייתיכלקודםיאנ

אדםהואחדש,אישהואשם.ואניבהסתדרות

הואהשני,הדבראח.דזהומעלה,משכמוובחורועקרוניאדיאולוג

ההסתדרותשלבאופוזיציההיההואאמר,שהואמילהבכלצודק

פהלהכניסאלו

פלילית.חקירהלושישמדובר

הפלילי.התיקהפלילית,החקירהאותנומענייווב,זע

השם.למעןמרכזי,ועדחברהואלדבר,לותתנואבל

שלושהמקרהשראיתםרואהאניהזההאדםכלקודםאומריאנ
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הפעילותאידאולוגית,היאשלוהפעילותהפלילית,החקירהבעניין

ממקוםהיאשלו

פרסקי:אורן

 :כהןרעוי

אברהמוביץ:רועי

 :מרצקיקלמפררחוה

כהן:רעוי

כהן:רעוי

שפירא:ליאור

כהן:רעוי

אברהמוביץ:רועי

נוה:אפי

כהן:רעוי

נוה:אפי

בפעילות.התערבנולא

לןאומראניאבל

המריחואנה!אבלקשורמה

לדבר.תןאבל

רוצהאניהזה,האדם .האישאתמכיראנילןאומראנירגע.רק

זהשלואחהזאת.המשפחהעברהמהלהגיד

הזהשהבחורתבינו

באמתבחורהוא

עצמואתלשקםמנסההזההבחורתראו,אומר,אנייודע.לא

ולהיכנס

 .פתוחפליליתיקלוישאבל

פלילית.חקירהלוישפלילי,תיקלואיןכלקודם

חקירה!זהמהאז

רוצה.לאהואההחלטה,אתשנזרזלוהצענואז

ההחלטה.אתלזרזזהמהיועדלא

אוהמשטרהאלהרשויות,אלפוניםאנחנואםלן.אסביראני

ואומרים-נמצא,שהתיקאיפהמשטרתית,תביעהאוהפרקליטות

נאממתין'הואללשכה,להצטרףבקשההגישהזההאישרבותיי,

מהרשיסגרוהכיוונים,לשנילפעוליכולזהההחלטה,קבלתאתזרזו

 .לדיןאותולהעמדיהחלטהלקבלשיחליטואוהתיקאת
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שאדוני,אצלנוהנוהללונסייעשאנחנורוצהלאהואאםעכשיו,

כתבנגדויששמחרעו"דרוציםלאאנחנוייסגר.שלןשהתיקנמתין

 .סמיםהחזקתעלאישום

לדין.אותותעמדיאתהממילאבלאדובר:

מהחדריצאשפירא"ליאור"

 :אברהמוביץרועי

 :כהןרעוי

 :מרצקיקלמפררחוה

זנטוביץאיציק

נוהזאפי

אברהמוביץ:רועי

כהן:רעוי

נוהזאפי

כהן:רעוי

 :מרצקיקלמפררחוה

נוהזאפי

 :מרצקיקלמפררחוה

הלן?ליאורלמה

הוא .גםאותומכירהוא

משתתף.לאוריאל

הםפנימית,חקירהיש 2013ב-ישראל,למשטרתהכבודכלעם

הזאת.חשישהמסירתאתוחוקריםשנים 3עובדים

 .לושנעזוררוצהלאהואאבל .יותרעודלןשנסחביםתיקיםשי

 .סםאספקתזהאולי

רוצה.לאהואאידאולוגיהמתון

תגרום,שלנושהפנייתפוחדהוארוצה.לאהואלפנות.מוכניםאנחנו

נפנה?שאנחנורוצהלאהואלמה

יועד.לאיאנ

נצביע.בוא

 . 8בעדןמיהפלילי.התיקלסגירתלהמתיןהועדההמלצתרבותיי,אז

נמנעים. 2נמנע?מינגד. 2נגד?ימ

 .השתתףלאאחד
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שנסייעשלנוההחלטהלאוררוצהוהואשהיהבהחלטהשםלהוסיףנוה:אפי

אתלעשותנשמחאנחנושלובתיקההחלטהקבלתהליךאתלזרזלו

המתאימות.הרשויותאלונפנהזה

הצבעה

 8בעד·

 2נדג·

 2נמנעים·

שפיראליאורהשתתף·לא

החלטה

והמבקשבמידהכיהוחלטכןכמו .ההתמחותודעתהלמצתאתלאמץהוחלטםיחבר 8שלברוב

לרשויותבפנייה /שלובתיקההחלטהקבלתהליךאתלזרזלותסייעהלשכהמעונייויהיה

 .המתאימות

 S.lS.26מיום 57ההתמחותודעתפרוטוקלומתוך

נוספתועבדוההתמחותלאישורבקשה-

 . 57פרוטוקולנוה:אפי

פרסקי:אורן

נוה:אפי

בלום:דנה

נוה:אפי

נוספת.ועבודההתמחותלאישורבקשה

חובל.רב

ולהתמחות!להפליגרוצההוא

 :מרצקיקלמפררחוה

פרסקי:אורן

 .גוררתחובלרבזהלא,

 .הנמלבתוךעובדשהואאומרהוא
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 :מוצקיקלמפררחוה

פרסקי:אורן

דובר:

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

אברהמוביץ:רועי

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

 :המוביץאבררועי

כיהארניות,אתמכניסוהואמשמרותשעושהמיהואגוררתחובלרב

שעושהאדםבןזהפנימה.להיכנסאסורהארנייהשלחובללרב

אפשראיאמרהההתמחותועדתבהתחלה .משמרות

התכנית.אתלולאשרבעדואנחנומתוקנתתכניתהגישהוא

 .בעדאני

אני.גםכן,

הנוספת!העבודהעםוגםלאשך!בעדאתם

חובל!רבלא,

בנמל.שעותשעובדאדםבןזהחובל,רבלא

נגד:מישהוישנגד:מיהועדה?המלצתבעדמי

נג.דמרועי,חוץכולםאנ.י

הצבעה

 12בעד-

 1נדג-

החלטה

 .ההתמחותעודתהמלצתאתלאמץהוחלטחברים 12לשברוב

 J'.29 • 15מיוםבכתבההתמחותבבחינתמשמעתעבירת

פרסקי:אורן

נוה:אפי

עבירותלביצועחשד .במבחןרבותפענויםנכשלהוא

בכתב.הלשכהשלהבחינהזההפעםהתמחות.בבחינתמשמעת

שלנו!בבחינהקרהמה
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פרסקי:אורו

כהו:רעוי

בלום:דנה

פרסקי:אורו

אברהמוביץ:רועי

נוה:אפי

פרסקי:אורו

נוה:אפי

 :ראשפיליאור

נוה:אפי

 :ראשפיליאור

נוה:אפי

 :מוצקיקלמפררחוה

לשירותיםאותושליוותהמפקחתידיעלברשותוסלולריטלפוןנמצא

לפניו.שישבבמבחןלהעתקהחשדויש

נכשל?הואאםמעתיקהואאןי

עבר.שהואראשונהפעם

לאשהואטועןוהואהשתמשלאשהואטועןהואטלפון,אצלומצאו

העתיק.

השתמשו.לאשהםטועניםכולם

בכתב.הבחינהאתלפסולהמלצתם?מה

שישבהנבחןשללבחינהשלוהבחינהביוברורהזהותנמצאלא

בבחינותנכשלהואמוחלטת.עבירהוזאתטלפוןעםנכנסהואלפניו.

עלוגםפההבעלעלגםיחזורשהואאמרנואנחנובינתיים.פהבעל

 whatsappהודעותקיבלשהואאמרהבאולםהמפקחהנכתב.

הבחינהאתלפסולממליציםאנחנוהמכשיר.ממנושנלקחלאחר

בקיץרקאלאהקרובבמועדבכתבלבחינהלגשתיוכללאבכתב.

2016 . 

הועדה?המלצתבעדמי

שאלה.ליישדיון?איו

להגיד?רוצהאתהמה .בבקשהינדון

לבחינותלגשתלונתנואחתפעםכבראנחנובעייתיות.שישחושבאני

אנחנועכשיואןיבכתב.

העתיק.והוא

העתיק.הואאז
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 :ראשפיליאור

בלום:דנה

נוה:אפי

פרסקי:אורו

נוה:אפי

בלום:דנה

נוה:אפי

פרסקי:אורו

נוה:אפי

 :ראשפיליאור

נוה:אפי

פרסקי:אורו

נוה:אפי

אברהמוביץ:רועי

שהואיעדנושכנראהלמרותמכןלאחרבכתבלבחינותניגשהוא

פה.בעללבחינותלגשתלונתנוהעתיק

יודעשהואמסמןעלאותוהחתמנו

אותו?החתמתםמהרגע,

בולפגוערצינולאכי

אותו?החתמתםמהעלשנית,

שמאודאמרהואמרכזי.ועדלהחלטתלהמתיןצריךשהואלואמרנו

עלאותוהחתמנואז .נרגשוהואטריהכלכילהבחןכברלוחשוב

בכתבהבחינהאתלופוסלהמרכזיוהועדשהיהשאומרמסמן

פהבעלהבחינהגםאוטומטית

נכשל.ממילאפהבעלהואמביואניאםעכשיותיחשב.לא

נכשל.הוא

רוצה?אתהמהאז

העתקהשהייתהחושביםאתםאםואומרבאשאנימה

לגשתלונתנו .אותוהחתימואבל

בהחלטות.חודשים 6בפיגוראנחנוכיאותו?החתמנולמה

שאיועכשיומחליטיםהיינולמשלואםבחירות.היופיגור,פההיה

שלהמועדאתמפספסהיההואאזבכתבהבחינהעםבעיהאיתר

בבקשה.כן,לקראתו.באנואזפה.בעלהבחינה

שלכם?מההחלטהחוץהצעותעודהיו
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נוה:אפי

פרסקי:אורו

נעאמנה:מוחמד

 :יונסאבומוחמד

קינן:אורי

נעאמנה:מוחמד

אברהמוביץ:רועי

נוה:אפי

טייב:משה

פרסקי:אורו

 :מוצקיקלמפררחוה

פרסקי:אורו

טייב:משה

נעאמנה:מוחמד

נוה:אפי

נעאמנה:מוחמד

הסדר.לפיבוארועי,

אחד.פההיינואנחנולא,הצעות?עוד

העתקה.שםשישהוכחהשישכתובלאחש,דכתובבפרוטוקול

בדקואומריםלהפ,ךלא,

אבסולוטית.עבירהזופלאפוןאבל

לעכבצריךהבא.במועדעושההבחינהאתפוסליםאזבעיה.איו

מועד?עודאותו

 .שנייםעודאפילו

מועד?עודאותולעכבבאמתלמה

הועדה.שלסבירההיאההחלטהגם.ממישהובהעתקהחשודהוא

בטוחיםלהיותאפשראיזהזהות.מצאולא

ממליצים.רקהם

שושכנראהאיתרדיברשהואאמרהבאולםהמפקחת

מהןאחתעבירות,בשתישהורשעמישהולנוהיההקודמתבהצבעה

עבירה?לאהדיבורמהאזזה,עלדיבורהיהזה

בירור,נעשהשאנחנואמרההועדה , 5בעמודעכשיותסתכלאם

נחליט.כןואחרנבדוק

הבירור?היהומה

אותהלאשזההתבררהבירורולאחר
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טייב:משה

בוה:אפי

 .מוצלחתלאהעתקהאוליזו

שייגשהבחינה,אתלפסולרקזהאחתהצעההצעות.שתיפהישאז

אתלפסולזהשניתוהצעה .פהובעלבכתבחדשהלבחינהעכשיו

 .נוסףמועדעודולחכותהבחינה

 :מרצקיקלמפררחוה

בוה:אפי

קינן:אורי

בוה:אפי

 .פהבעלנכשלהוא

נכון?ההצעות,אלהמוחמד

אותי.שכנעתנעאמנה,

 10פה?ובעלבכתבהבאהלבחינהשייגשהבחינה,אתלפסולבעדמי

לבחינהניגשפשוטשהואהוחלטעבר.הלאה,נמנע,מי . 3נגזזמי

פה.ובעלבכתבהקרובה

הצבעה

 10בעד-

 3בדג-

החלטה

ובעלבכתבהבאהלבחינהלגשתלמבקשולאפשר,הבחינהאתלפסולהוחלטחברים 10לשברוב

 .פה

 29.4.1$מיוםההתמחותבבחינתלוהכרההתמחותבתקופתלהכרהקשה

בוה:אפי

פרסקי:אורן

בוה:אפי

אףהגישהלאבעצםאבלהתמחותשנתעשתהשהיאעצובמקרהזה

הבקשה.אתפעם

בקשה?איזה

 .להתמחותפרסקי:אורן

 194מותך 118עמוד



119 

 22.7.2015מיוםמרכזיועד

 :מרצקיקלמפררחוה

 :פרסקיאורן

 :נוהאפי

 :פרסקיאורן

 :יונסאבומוחמד

 :מרצקיקלמפררחוה

יונס:אבומוחמד

פדלמן:עינינעמי

 :מרצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

כהן:רעוי

נוה:אפי

פרסקי:אורן

נוה:אפי

 :מרצקיקלמפררחוה

פרסקי:אורן

ולאכמתמחהבהלהכירלאטופס,ףא

המאמן.שלמחדלזהכנראההשנה.אתוסיימהבפיקוח,הייתהאל

טופס?למלאשצרךייועדלאשלהוהמאמן

תעודתיששלההחברותלכלשלה.גםאבלהמאמןשלהמחדל

מתמחה.תעודתאיןולהמתמחה

מתמחה,תעודתלהשאיןדיעההיאראשוןחודשהכבו,דכלעם

שני.חודש

משרדמעפן.לא-משרדזהסליחה,

 .חודשים 6שלישי,חודש

מה?אז

אומרת.אני ,להפך ,לא

שם?עבדהבאמתשהיאהשנהכלשכרתלושינגדיהציגההיא

אשמה?היאמהמה.נובטח,

רוצה?אתהמהאשמה,גםהיא

מחצי.יותרלאשרסמכותלנונותןלאהחוק

אישרתם?מהאז

חודשים. 4המליצוהם

רשלנותפהישלא,אמרוחלקחצי,שזהחודשים, 6בעדהיוחלק
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חודשים. 4לאשרואמרושלהוגםהמשרדשלגםגדולה

אומך?המשרדמהבוה:אפי

כהן:רעוי

בעאמבה:מוחמד

בוה:אפי

בעאמבה:מוחמד

פרסקי:אורן

 :מרצקיקלמפררחוה

פרסקי:אורן

 :מרצקיקלמפררחוה

בוה:אפי

בלום:דנה

 .נכוןלאזהרונאוהמשרד

 .התמחותעשתהלאשהיא

אתהמאיפהמוחמ,ד ?התמחותעשתהלאשהיאאומרהמשרד

 ?קורא

 . 8עמוד .מהפרוטוקול

אנחנוהתמחות.ועשתהבמשרדהייתהשהיאמחלוקתאיןאומרקבת

נוטהאני .שיירשנוומיוחדיםמטעמיםבמחציתלהכיררשאים

 ,חודשים 4מדי,מעטזהחודשים 3אלאשנהבחצילהכירלאכבויאר

 .שהוחלטמהזה

כותבתהדיןעורכתבויאר, , 9עמודלא,

 .חודשים 4ב-להכירהתמחות,ועדתהנולצת

למעלה. 9בעמודכתובמהתסתכללא,

טענהאיזהשקרית,הטענהאומרתהיאשקרית?שלהטענהאיזה

 ?שקרית

בוה:אפי

פרסקי:אורן

בוה:אפי

בעצםשהמשרדחשדאיזשהווישלמשרדבעצםפנתה

 .כנגדותביעהמאיזושהיפוחד

 ?אותותתבעשהיאפוחדהואאח,

נכון.

 ?שלמהשנהבדיוקשםעשתההיאמההמשרד?טועניםמהאז
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 :מוצקיקלמפררחוה

כהו:רעוי

אברהמוביץ:רועי

בלום:דנה

פרסקי:אורו

 :נטוביץאיציק

אברהמוביץ:רועי

 :ראשפיליאור

 :יונסאבומוחמד

נוה:אפי

בלום:דנה

 :מוצקיקלמפררחוה

טייב:משה

בלום:דנה

אומך?המשרדמה

התמחות.עשתההיא

שכך?תלושיהציגוהם

לענייומעברהזהבמקרההשאלהעליה.האחריותאתמטיליםהם

בבחינתלהמכיריםהאםהענייןזהההתמחותבתקופתההכרהשל

לבחינה.הכללמרותניגשההיאעשתה.שהיאבכתבההתמחות

להיבחןלהתנואמרש 11וביהמבינייםצוניתןמנהלית,עתירההייתה

שלה.בענייוהחלטהשתקבלועד

התמחותסיימהלאהיאאםהחוקלפיבעצםסמכותשאיולמרות

יכולהלאהיא

בה.להכירמציעאני

סמכות.לןאיול,ןאסורלגמרי.בהלהכיראפשראי

ביהמ"ש?החלטתשלהמשמעותמה

רישיון.להייתןש 11שביהממשמעות.איו

להסבר.רגענקשיבבואוחברים

כשהיאשנהכעבוררקפנתהאלאבזמןלהתמחותנרשמהלאהגברת

לבחינותנרשמהעודשהיאאמרההיאוביקשה,להיבחןרצתה

התחתנהאישיות,נסיבותשעקבואמרההתמחות

הבנו.

 .הסיפוראתהבנו

ל-סביוהשאלהאזשנה.חציבמקסימוםלהכירזהשלנוהסמכות
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 :מוצקיקלמפררחוה

בלום:דנה

 :מוצקיקלמפררחוה

פרסקי:אורו

טייב:משה

פרסקי:אורו

 :מוצקיקלמפררחוה

פרסקי:אורו

 :מוצקיקלמפררחוה

פרסקי:אורו

נוה:אפי

פרסקי:אורו

נוה:אפי

שלנוהמקסימליתהסמכותהכבוד.כלעםהשאלה,לאבכללזהלא,

 . 6זהלאשר

אומרת.שאנימהזה

הזה.התיקשלהבעיהלאזה

כחוק.נבחנהלאשהיאאומרזה

נכון.

עשתהשהיאמכיוון .כחוקנבחנהלאהיא

שנית.אורן,אבל

להבחן.צולהנתןביהמיישאבל

קלהבאמתשאלהזולא,אוחודשים 6להנכיראוליהכבו,דכלעם

הייתהשכנראהמכיווןלהכירהיארובנושלהלבשנטייתחושבתואני

כלעםעכשיובבחינה.ההכרהעםשלנוהבעיהאמיתית.התמחות

לפניםלנוהמליץשביהמיישמהכלקראתישאנימהלפיהכבוד

בעייתי.מאודשזהחושבתאנילהכיר.הדיומשורת

שמישקבעובבגייציםלפסיקהבניגודזהמפורשת.לפסיקהבניגוד

ללשכהסמכותאיולהיבחן,יכוללאההתמחותאתהשליםשלא

שזהמכיווןזהאתלשנות

הועדה.המלצתאתישמתבצרים?סתםאנחנולמהרבותיי,

בעיה.זהאבלהבחינהעםרקלקראתהבאנואנחנו

ינכוןמביואניאםאפשרויות.שתיישעכשיובבחינה.לההכירו

הצעתם,שאתםכפיחודשים, 4ל-להכירעללהמליץהיאהאפשרות
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 6ב-להלהכיריחודשייםעודלהלהוסיףאפשרהמקסימוםאו

חודשים.

פרסקי:אורו

נוה:אפי

 :מוצקיקלמפררחוה

טייב:משה

נוה:אפי

טייב:משה

נוה:אפי

אברהמוביץ:רועי

פרסקי:אורו

אלפריס:אורי

פרסקי:אורו

אברהמוביץ:רועי

נוה:אפי

סמכות.בליזההבחינהכיבבחינהלהלהכירלאאבל

התמחותהשלימהלאהיאאםאבל

היאשליההצעההועדה.להמלצתבניגודשלי,ההמלצהזונכון.

אתפעםעודלעשותחייבתשהיאולהגדי , 4לאחודשים, 6להלהכיר

הבחינה.

בזה?עשינומהאז

נצביע.בואו

לעשותהולןשהואלעובדהערהיהלאבימייש

לגשתיכולהשהיאבינייםצונתןבימיישאםלהבין.ליתןרגע,

 ?נוספתבבחינהאותהלחייביכוליםאנחנואידלבחינה

אפי.שלה,ההתמחותאתסיימהלאהיא

אומרלאזההבחינה,אתלכתובלהונתנולאולםלהיכנסלהנתנו

ציווהשביהמייש

בדיון.הייתיאניציווה.לאביהמייש

הושלמה.לאההתמחות

אתמקבליםלאואנחנוהדיומשורתלפניםלהכירהמליץהוא

ההמלצה.

הבחינה?עםמהאבל
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 :נטוביץאיציק

נוה:אפי

 :נטוביץאיציק

נוה:אפי

אברהמוביץ:רועי

 :ראשפיליאור

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

 :אלפרסיאורי

 :מוצקיקלמפררחוה

 :אלפרסיאורי

 :מוצקיקלמפררחוה

עכשיוצריכההיא .חודשים 6להנכירההתמחותבנושארגע,תקשיבו

אותהנעמידואזחודשים? 6עודלתתצריכההיאהזאתההחלטהלפי

שלנו.פורמליתהחלטהבלילעמו,דצריכהאתלהנגידלמבחן,

דן?לאאתהמההחלטה,צריכההיאלמה?

 6להתמחותצריכהשהיאקובעיםעכשיואנחנואםתגי,דלאהיאאם

בחינה?לעבורצריכהשהיאמכןמשתמעלאהאםחודשים

פרשנויות?זהמהאחרת.זהאתתביןהיא

הזה?הפתחאתלהשאירלמה

בחינה.עודלעשותצריכההיא

ביהמייש.באולםהיהאוריאפי,

נשמע.בואובדיון,היהאוריחבריה,

שרעדעדהזמניםשלסוגיהאותהוזהבביהמיישבדיוןהייתיאני

החלטות.לקבלכדימתכנסמרכזי

בצורהיתכנסהואעכשיוהתכנס.

אומרתזאתהמליץ,הואהחלטה.לקבללרשותושעמדזמןבפרק

זה .מצדנוהתחייבותאיזושהיללאאותהשנבחןצונתןהואכלקודם

לזהאיואותה,תבחנוכלקודםאומרהואמרכזי,שרעדשעדאומר

שיתכנסמרכזישרעדמשפטית,מבחינהכרגעמשמעותאיזושהי

גםשישקלוממליץהואההתמחותבתקופתמכירהואאםויחליט.

לגביבהסתייגוזהלא,אובהמכיריםאםהבחינהנושאאת

בנוכחותה?נאמרזה

בהחלט.כן, :אלפרסיאורי
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 :מוצקיקלמפררחוה

 :אלפרסיאורי

 :מוצקיקלמפררחוה

 :אלפרסיאורי

נוה:אפי

 :ראשפיליאור

 :מוצקיקלמפררחוה

 :ראשפיליאור

 :אלפרסיאורי

 :ראשפיליאור

 :אלפרסיאורי

 :ראשפיליאור

 :מוצקיקלמפררחוה

 :ראשפיליאור

שיעדההיאאומרתזאת

בהחלט.נו.

גמרנו.נו,

הנוסףהנושאאתגםהיה

שתילהנציעבואואומך?אתהמהלקראתה.לבואאוליאפשררגע,

 4ב-רקשמכיריםאולבחירתה,עושה,שהיאאושתבחר.אופציות

שמכיריםאולבחינה,ניגשתהיאואזהתמחותחודשי

יכולהשהיאאמרביהמייששלבינייםהצושנית.נגמר.לאהדיון

עברה.והיאעשתהשהיאלמדיםאנחנווזהבכתבלבחינהלגשת

להסתמן.בלי

טועה,שאנילהיותיכולשומע,אניעכשיוועברה.ניגשההיארגע,

לא?ועברה,פהבעללבחינהניגשהגםשהיא

נכון.

אמר.לאבימיישזהאת

זה.אתאמרהואלא,

 .החלטנואנחנוזה

בעיה.זו

זה.אתלעשותלנואמרלאאחדאףהדרן.אתכברלההכשרנואנחנו

זה.אתגםעברהוהיאפה?בעללבחינהלגשתלהנתנולמה
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 :אלפרסיאורי

נוה:אפי

כהו:רעוי

 :ראשפיליאור

אברהמוביץ:רועי

כהו:רעוי

אברהמוביץ:רועי

נוה:אפי

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

חכם:יוסי

נוה:אפי

חכם:יוסי

נוה:אפי

לגשת.צריכההייתההיאפהבעלהבחינהאתגם

הצעות.שתיפהישרגע,אז

שנה?חצילהשליםממנהלבקשאפשראי

שנתנושלנוהטעותיפהשהייתההטעותבגלללהכיריכוליםלאאנחנו

להבחןלה

רועי.הבחינה,אתפעםעודשתעשה

פעם?עודלעשותלמהלא,

אתהשלימהלאהיאמלכתחילה,אליהלגשתיכלהלאהיא

זה?אתמביולאאתהההתמחות.

אתלהניתןבואואופציות.שתיפהישמציעשאנימהיחברים

הבחינות,אתעברהכיעויידתהיהואזחודשים 8שתעשההבחירה,

או

לא.לא,

אנחנותשלים,שהיאההצעהנצביע,בואורבותיי,שלנו.ההצעהזו

התמחותחודשי 8עודלהשליםצריכההיא ,חודשים 4ב-להמכירים

הבחינה.אתכברועברה

הגיוני.לא

אותה.עזובנוהבחינות,אתעברהדיהגיוני?לאלמה

מהקיקיונותנובעתהזאתמהסיטואציהניכרשחלקלשכוחלנואסור

האחרונה.שנהבחציהמרכזיבועזפהשהייתה

זה.עלאותהלהענישצריךלא
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חכם:יוסי

בוה:אפי

חכם:יוסי

בוה:אפי

 .כאןהיינולאהענייניםאתמתקתקהיההועדאם

לקראתה.באהשליההצעהלכן

עכשיו .בעיכובמחירשילמהכברהיאשלההחטאכלרשלנות,להיש

שנהחציעודתעשההיא

חודשי 8עודתשליםשהיאעכשיושלנושההצעהלהדגישחשוב ,יוסי

תקדים,לאשזהעיכובים,שהיושקרה,ממהורקאןנובעתהתמחות

בקבלתהמרכזי,הועדבהתכנסותבה,תלוייםשלאעיכוביםהיו

תקדיםלאזהאבל .כןעלתיענששהיארוציםלאואנחנוהחלטות,

 .נגד 1נגד?מי . 10ההצעה?בעדמי .ברורשיהיהזה .אותנושמחייב

חודשי 8להשליםצריכההיאההצעה,התקבלה .נמנעים 2נמנע?מי

שלה.הרישיוןאתמקבלתהיאואזהתמחות

הצבעה

 8בעד·

 1בדג·

 2במבעים·

החלטה

 .רישיוןתקבללאחריהם ,התמחותחודשי 8להשליםהמבקשתשעלהוחלטחברים 8לשברוב

בלשכהחברותלחידושחוזרתפנייה

זהאחדנפרדים.פרוטוקולים ,מקריםשלושהעודלנוישפרסקי:אורן

הלשכהאתרימההוא .אתכםרימה ,אותנושרימהזה

זהואבורהתמחותלועזתבאוהואשנים 5כברבחקירההיהכשהוא

יצאלאאישום,כתביהיהלאיגמר,לאלעולםזההמסים,פרשיית

אחרלהתמחות.לוונתנועליוריחמנושנים. 5מחכהאניכלום,מזה

עודנויאלבאהוא .שימועעברהואההתמחותבאמצעכשהואכן

 .אישוםכתביהיהלאלעולםזהאבלשימועעברתיאניאמרואזפעם
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בלשכה.הציבורנבחריכלאתבטלפוןהפציץהואנג,דהיינואנחנו

נוה:אפי

כהן:רעוי

אברהמוביץ:רועי

נוה:אפי

כהן:רועי

נוה:אפי

כהן:רועי

נוה:אפי

 :מרצקיקלמפררחוה

פרסקי:אורן

פניות?ממנושקיבלוכאלהפהיש

עכשיו.לא

 .אנשיםדרךאבלישירותלא

פניות?שקיבלואנשיםעודפהישמטעמו?

שנים. 5לפנימדבראני

אליהם?הגיעשהואחבריםשלושהרקעכשיו.גםלא,

ידעשלאאחרך 11עולנושלחהואעשה,שהואמהזהשנים 5לפני

אותולהעמדיהחלטהשישהועדהמהפרקליטותקיבלרזניקשיהושע

קיבלתםאתםאליכם,באהואהחלטה.שישלנוסיפרלאהואלדין.

שווא.טענותתחתבלשכהאותו

אתקיבלהאישואמרתיהאתיקהלועזתאישיתתלונההגשתיאני

לנוסיפרלאהואהדין,עורכילשכתאתרימההואבמרמה,חברותו

כיההחלטה.אתמהפרקליטותקיבלתיאניבדייו.החלטהכברשיש

מזה.ידענולמזלנולדין.שכתוב-עומדבעיתוןכתבההייתה

חברותקבלתעלהמרכזיהועדשלבהחלטהידיעללדיוהועמדהוא

ד 11ביהזה.אתלבטלכדיהמשמעתיד 11ביההחלטתשמחייבתבמרמה

ההוא,כוללרזניק,כוללאנ,יכוללהעדויותכלאתשמעהמשמעתי

שהיהמיכל

 ?היהרזניקזהמי

 .רזניקיהושע

שישהסיפוראתודיעהפליליבהליךאותושייצגזהרזניק'יהושע

נגדו.החלטה
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 :מוצקיקלמפררחוה

פרסקי:אורו

 :מוצקיקלמפררחוה

פרסקי:אורו

אברהמוביץ:רועי

פרסקי:אורו

בלום:דנה

נעאמנה:מוחמד

 :מוצקיקלמפררחוה

נעאמנה:מוחמד

פרסקי:אורו

 :ראשפיליאור

קינן:אורי

בלום:דנה

הורשע?והוא

אתאיבדוהואהורשעהואכלקודם

הורשע?הואאצלנולא,

וחברותובמרמההחברותאתקיבלשהואוהוחלטהורשע.הואאצלנו

בחלקזוכהמהעבירות,בחלקהורשעבביהמיישהואלימיםבוטלה.

לאהואתנאיעלמאסרלושישעודשכלפסקנוואנחנומהעבירות

להתקבל.יכול

לגמרי.מקובל

ישפה,זהאתתקראואתםחוכמות.מיניכללטעוןמנסההואכרגיל

לוהיהכ,ןלוהיהמכיווןעבר,כןהתנאילעדתולמהמשפטיניתוח

זה.אתעשתהדנהאחרת,

התנאיתקופתשבעצםזהשלוהטענהחווהייד.אתכתבתיאני

הסתיימה.

הסתיימה?אןי

ההתיישנות?עםמהמשנה?זהמה

 . 2013ב-סוהרלביתנכנסהוא

טענות.מיניכלטועןהוא

הדין?גזרמתי

המחיקה?תקופתמתי

ההתמחותועדתשלהחלטההייתהלזה.להיכנסצריךלא
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 :מוצקיקלמפררחוה

בלום:דנה

קינן:אורי

נעאמנה:מוחמד

פרסקי:אורו

קינן:אורי

פרסקי:אורו

קינן:אורי

פרסקי:אורו

 :ראשפיליאור

קינן:אורי

בלום:דנה

קינן:אורי

 .לזהלהיכנסצריךאןיועוד

שלפיהמדיניותוישמאחרעכשיולדוןטעםשאיו 2014בספטמבר

תקופתבסוףאלינושישובאמרנודנים.לאאנחנוהתנאיבתקופת

התנאי.

חלה?שלוהתנאיתקופתמתיאבלרגע,

מתימתווכחהוא

.2016 

להתווכחזכותו

 .שלוההרשעותבחומרתגםנדוןואזרגע,

בעיה.איו

אתנו.מתווכחהואהזמן.הגיעלאעוד

לו?עוניםלאלמהספציפית.שאלהשואלהואיאורן

הכל.זהשלו?התנאימתחילממתיהדין,גזראומרמה

בפברוארבפסהייד.ביצועעיכובשהיהזהשקורהמהל,ןאגדיאני

ביהמיישלהכרעתעדבפועלהמאסרעונשביצועעיכובניתן 2012

 .שלובערעורהעליון

גזראתלהותירוהוחלטהערעוריםאתביהמיישדחה 2012בדצמבר

כנו.עלהמחוזיביהמיישידיעלשניתןדינו

מהערעור.לאנכון?המקורי,הדיומגזרחלשזהטועןוהוא

בדיוק.בלום:דנה
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קינן:אורי

בלום:דנה

קינן:אורי

בלום:דנה

קינן:אורי

בלום:דנה

פרסקי:אורו

נוה:אפי

פרסקי:אורו

נוה:אפי

אברהמוביץ:רועי

פרסקי:אורו

 :ראשפיליאור

שלו?הטענהזונכון,

כן.

תנאי.עלהמאסראתמעכבתלאביצועהעיכובשלהתקופה

עמדה,יששבאמתמצאתישםשאניבמנוקלרפסיידאתוישנכון.

ביצוע,תקופתעלהשיפוטיתהתנאיתקופתשהחלתפסהיידשלהלכה

שאפשרטוען,שהואמהאתהזה,הענייןאתבעצםשוללתשהיא

תנאי.עלהתקופהאתלהחיל

חלה.לאהיא

שהםבפסחיי,ךשמביאיםהנימוקיםכלאתהבאתיחלה.לאהיא

החלתאתששוללתלעמדהבתמיכהעיקרייםשיקוליםשישאומרים

המאסר.עונשביצועעיכובתקופתעלהשיפוטיתהתנאיתקופת

המאסרעונשאתהןהעונש,חלקיכלאתדוחהעונששלביצועדחיית

יחידהשלחלקיהשניהםוהםתנאיעלהמאסרעונשאתוהןבפועל

אחת.

צריכיםשלאהיוםאומריםאנחנובעצםהסתיים.לאהתנאיולכן

ותדונותשובובכלום.לדון

ההצעה?מהאז

הסתייםלאוהתנאישהואילמחליטיםשאתםאומרתההצעה

בכלל?זהאתלנוהעליתםלמהאז

לאשר.חייביםאנחנוכי

דורש.הוא

דורש?הואזהמה
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נוה:אפי

 :יונסאבומוחמד

פרסקי:אורו

נוה:אפי

 :יונסאבומוחמד

נוה:אפי

אברהמוביץ:רועי

נוה:אפי

 :יונסאבומוחמד

נוה:אפי

פרסקי:אורו

נוה:אפי

 :יונסאבומוחמד

נוה:אפי

טייב:משה

שאנחנושמצדיקנסיבותשינויאיזהיש

אנחנועכשיועושה.שהואחישוביםלפיהסתייםשזהטועןהוא

הסתיים.לאלןאומריםהםגםל,ןאומראניגםאומרים,

הנסיבות.בכלתדונואתםהתנאי,תוםעם , 2016שב-תדגישואבל

הועדה?המלצתבעדמיהועדה?המלצתאתלקבלאפשראז

עצמנו.אתלכבוללאמנתעלסליחה,עליה,להוסיףאבלבעדאני

פההלאה.הועדה?המלצתבעדמיכלקודםרגע.נצביעבואורגע,

אחד.

אחד.לאפה

להוסיף?רציתאתהמה .נמנעיםשנייםנמנע?מינגד?מי

במכלול.ונדוןנשובאנחנוהזוהתקופהשבתוםההחלטהעללהוסיף

הועדה.המלצתזההועדה.שאמרהמהזה

העניין.טובתזהזה,אתתקבלו

מוסיפיםאנחנואז

נסיבותבמכלולונדוןנשוב 2016יולישלאחרמבהירהמרכזיהועד

המקרה.

גמור.בסדר

עםלבואצריךבאהשפעםדברלדעתיזהפעם,עודהערה,עוד

משפטיתשאלהלהיותיכוללאתקשיב,פלילי.פורוםשלהמלצה

פלילי.פורוםשלהמלצהבליבפליליםשנוגעת
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הצבעה

 11בעד·

 2נמנעים·

החלטה

עם , 2016ב-כילעיהלוהוסיףההתמחותעודתהמלצתאתלאמץהוחלטחברים 11שלברוב

 .המקרהנסיבותבמלכלוותדוןהעודהתשובהתנאיתקופתתום

 7 • 5.15מיוםממונהודעתפרוטוקלוו

פרסקי:אורן

נוה:אפי

פרסקי:אורן

נוה:אפי

לבום:דנה

נוה:אפי

פרסקי:אורן

כהן:רעוי

נוה:אפי

פרסקי:אורן

7.5מ-ממונהועדתשנקראפרוטוקול .15 . 

מדובך?מהעל

 .קצרהסברלכםאתןאני

השם?מה

ג.ב.

להגיד?אסורזהמה

ככה.זהאתמקבליםאתםלמהלכםלהסבירליתנו

הסיבה?מה .הבנתילאבהשחרה?מקבליםאנחנולמה

למה.נלמדתכף

וחוקהשביםתקנותשלהחוקאתקנוית .הכלאתנסביראנחנו

ד 11פסמאזעשור,במשךשלנומאמציםאחרי ,הפליליהמרשם

שהתיישןמהגםלראותצריכהכןד 11עוהשלדעתשקבעאלנססרה

שננותק.מהוגם

אבלהכלאתלראותצריכיםד 11עוהשלשכתאמרואלנססרהעכשיו

זהלנואמרוחקיקה,לתיקוןשנים 10חיכינו .חקיקהבתיקוןרקזה
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לנועשהז"ל,חברי,-העניישלבסופוגדול.תיקוןעםיבוא
נגמריםהמקריםרובישלראות,לכםאתןלאאניאמרהמוות,את

הלשכהשללפוליטיקאיםנותןלאאני ,לכםאתןלאאני ,בזיכויים

לראות.

והואההתמחות,עלשהממונההעבירהואהעבירשהואמתבסוף

 .אדםתבןאתולפגושהפרטיםאתלראותזכאיבלב,ד

הממונה!זהמינוה:אפי

 :פרסקיאורן

נוה:אפי

 :פרסקיאורן

 :מרצקיקלמפררחוה

פרסקי:אורן

נוה:אפי

פרסקי:אורן

לאשליוההחלטותותואילהתמחות.ועדתיו"רזהזהאתפירשנוזה

השם.בליזהאתלכםמעביראנימחייבות

עניין.שללגופונעבורבואעכשיומעבירזאתתמתבסדר,

מרצקי:קלמפררחוה

 :יונסאבומוחמד

פרסקי:אורן

 :מרצקיקלמפררחוה

הממונה.המלצת , 3לעמודתעברועצוב,מקרתזהענייןשללגופו

 .ענייןשללגופוכןלפנינדברבוא ,לא

אני .ענייןשלשגופומתתפרשיאלעבירות, 10 .ענייןשלגופוזה

 ,מסמךזיוףשלעבירות 10ב-הורשעהאישפרזנטציה.לעשותמנסה

דברקבלתשלעבירות 10מזויף,במסמךשימוששלעבירות 10

מרמה.שלעבירות 10מחמירות,בנסיבותבמרמת

האלה!העבירותכלעםאזרוצתהואמת

התמחות.להתחילרוצתהוא

בטח.נו

המחיקה!תקופתמתי

שנית.רק

המחיקה!מתיההמלצה,מהלא
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פרסקי:אורו

 :יונסאבומוחמד

פרסקי:אורו

אברהמוביץ:רועי

פרסקי:אורו

אברהמוביץ:רועי

פרסקי:אורו

נוה:אפי

פרסקי:אורו

נוה:אפי

פרסקי:אורו

קינן:אורי

נוה:אפי

קינן:אורי

שנה 14לפניבוצעוהעבירותאמנם

משנה.לא

תיקשלכותביםאנחנודוגמהזאתאבל 114ביוניהתיישנהוההרשעה

התיישנות.לאחרגםולהתערבסמכותהאתלהפעילללשכהשמותר

 • 124עדלנוישהמחיקהאבלבסדר,

באוניברסיטהמשפטיםלמדהואביצע.שהואשיקוםפעולותלויש

זההיההחיוביתבאישיותוהארץ.מלחטוב,בחורהואהעברית.

 , 24.6.2024המחיקה,למועדעדולעיכובהדיולמיצוימתאיםמקרה

 .לפניכםהמועדהנה

 .המחיקהבעדאנחנו

 .מהיוםשנתייםשימתיןהמלצתיהחיובייםהצדדיםכל

 ? 2017מתי,עדשנתיים

.2017 

 ? 117מאי ,-2017במתי

כן.מאי,עד

אתן.אניפרסקי,ד 11עו

להציע?רוצהאתהמה

כנראהלוישאדםהבןשיקומי,הלןיעשהשנה, 14לפניעבירות

מעברשנתייםעודקיבלחמורות,רקלאטובות,אישיותנסיבות

והותר.ודיסבירלדעתיהמוצעת,לתקופה
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 :נוהאפי

 :קינןאורי

 :נוהאפי

 :יונסאבומוחמד

 :אברהמוביץרועי

נוה:אפי

אברהמוביץ:רועי

נוה:אפי

 :מרצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

אברהמוביץ:רועי

 :מרצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

מציעזאתהמהאזסבירזמה

הועדה.המלצתאתלקבל

צעירנעראיזהעללאמדבריםאנחנושני,מצדלכםלהגדייכוליאנ

זיוףשלעבירות 10ב-שמורשעוטעה,ששגה

ב-מזויף,מסמןשימוששלעבירות 10ב-דבר,לקבלבכוונהמסמן

והפרתמרמהשלעבירות 10ב-במרמה,דברקבלתשלעבירות 10

ד. 11עולהיותרוצהוזהבפועלמאסרשנות 15ל-ונדוןבתאגדימוניםא

ליקשההזאת,ההמלצהאתלקבלליקשההכבודכלעםאזבאמת.

לקראתן.לבוא

המחיקה.תקופתמציעיאנ

המחיקה.תקופתתוםעדמציעניא

המחיקה!תקופתתוםמתי

.2024-

 ! 2019זההמחיקהיתצמח

.'19 

 . 2019אותו,נסמךילאשלנושבקדנציהחושבניא

המחיקה.סוףעדיאנ

שקל.אלף 380שלגנינהזה ,לבכםלתשומתחבריה,

הצפתעלאומריםמשדרים!אנחנומסראיזהברצינות,נוחבריה,

אזבאמת.המקצועזאתמציפיםאנחנוכאלהבדבריםגםקצוע,מה

הנסיבותכלבגללסוף,עדאו 2019סוףעדהיאשלנוצעההה

המחיקה.מחציתאתמציעאנילגביומצאהשהועדהקלותמה
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קינן:אורי

נוה:אפי

חזרה.הכספיםכלאתהחזירהואמשהו,לכםלהגדירוצהאני

מחציתרקהכספים.כלאתהחזירהואהמחיקה.מחציתרקלכן

מי . 11 ! 2019סוףעדהמחיקה,מחציתבעדמירבותיי,המחיקה.

נמנע!מי . 4נגזז

הצבעה

-11בעד

 4נדג-

החלטה

 • 2019בסוףהתמחותתחילתלאשרהוחלטחברים 11שלברוב

 . 12.3.15התמחותועדתפרסקי:אורן

 :מרצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

פרסקי:אורן

 :קינןאורי

נוה:אפי

 :מרצקיקלמפררחוה

המזכר.הז

עשהמהבינתייםלנותספר

 .משפטמהלכיושיבושאמוניםוהפרתמרמהציבור'עובדבידיבהגני

בתחנתלכספתלונתונהשתייתהבגישההשתמששוטר,היההמבקש

כסףסכומישוניםמקריםבארבעהלעצמונטלזבולון.משטרה

מאסרחודשי 12קיבלהואדולר. 560ו-שקל 9,000שלכוללבסכום

נדחה.העערורתנאי.עלכןגםחודשים 6ו-תנאיעל 12בפועל,

שמשנה.היאהחמורההפעולהמשנה.לאבכללהואהכסף

ךן 11עולהיותרוצהוהואשוטר,החוק,שלטוןאישהז

תקופתמחציתלעשותאפשרטוב,
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ההתיישנות?תקופתמחציתמתינוה:אפי

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

 :יונסאבומוחמד

פרסקי:אורו

 :מוצקיקלמפררחוה

פרסקי:אורו

 :יונסאבומוחמד

פרסקי:אורו

בלום:דנה

נוה:אפי

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

 :מוצקיקלמפררחוה

אברהמוביץ:רועי

 :אלפרסיאורי

המחיקה.לא,

הקודם.מהמקרהפחותלאזהיוצא?זהמתיסליחה,המחיקה,

חמור.יותרזה

 .עשינואנחנומהלכםאגידאניבואו

קראנו.עשיתם.מההבנולא,

 .שניםחמשעודאמרנואנחנו

המחיקה?תקופתמחציתמתי

זה.אתאישרוהםרגע,אבל

עתירהאלהבימיםומתקיימתומאחרטלפוניתהצבעההייתה

מנהלית

מי?של

שלו.

אומך?הואמהנגדנו?עותרעודהוא

אסביר.אני

 .לןיגידאורי

לגביאומרשאתהבהתייחסוזהכרגעלדיוןעולההזההנושא

שלהחלטהכנגדעתירהשהגישואחדתקדיםהיהכבר .הפרוטוקולים

מרכזי.ועד
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 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

 :אלפרסיאורי

נוה:אפי

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

 :מוצקיקלמפררחוה

 :יונסאבומוחמד

נוה:אפי

 :יונסאבומוחמד

קינן:אורי

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

 :יונסאבומוחמד

דיון.ללאטלפוניתשהתקבלהבגלל

טלפוני?שזהעתר,הואזהעלהבנתי.

 .מיליםשתיעוד

שללגופודניםאנחנוועכשיוההחלטהאתמבטליםאנחנו .זכותוזו

המלא?המחיקהתארךימהענייו-

.2025 

לדוןצרךיצודק.הואבטלפון.כאלהבדבריםלדוןצריךלאזכותו.זו

המלא?המחיקהתאריךמהכאן.בזה

.2025 

 .לנמקצריךשתציע,לפניאפיי

נכון.

החוקשלטוןאישבשוטר,מדוברחמור,מקרהזהלדבר.רוצהאניאז

תפקידו.מילויכדיתוךתפקידובמסגרתבכספים,מעלבאמון,שמעל

בתחנתכספתבתוךהתפקידבמסגרתשנתקלהמקרהזהעכשיו

בחוץ.עשההואמהגםתעדלןמשטרה,

 .הדיןעריכתלעבודתישירקשרלזהויש

נכון.

בכספים.ידמשיכתבכספים,מעילה

למקרהובהמשךבזיקהמהכספת,שגנבהכסףסכוםמשנהלא

לדעתיהקודם,
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 :מוצקיקלמפררחוה

 :יונסאבומוחמד

קינן:אורי

נוה:אפי

 :יונסאבומוחמד

נוה:אפי

בלום:דנה

 :מוצקיקלמפררחוה

אברהמוביץ:רועי

נוה:אפי

קינן:אורי

פדלמן:עינינעמי

קינן:אורי

נוה:אפי

חמור.יותרזה

בהתחשבחמור,יותרהזההמקרההפיסבמפעלשעבדההוא

 .שלוובסמכויותבתפקידו

אליהיחזורשהואמסכימההמשטרהאם

כשוטרלשמשיותרראוילאהאישאםזה,עלנחשובבואורבותיי,

להיותצרךיזההכבודכלעםכערייך?לשמשראויהואישראלבמדינת

ההפך.לפחות

במקרה.נדוןההרשעהשלהמחיקהתקופתשבתוםמציעאניולכן

יוסי?לומררציתאתהמה

סמכות.לןאיוחייב,אתההמחיקהאחרי

המחיקה.סוףעדברירה.לןאיו

וזהו.הסוףעדאיתרנלך

משהו?לומררציתאורי,

שהצעת.מהבעדאניידיוןהתקייםלאי

 .דיוןיתקייםלאהמחיקהבסוףידיוןיתקייםלאזה

 .ביקששהואכפייעכשיודיוןהתקייםלאי

לאזהשלויהטענהאתמקבליםשאנחנולביהמיישבבקשהתודיעו

לאזההזה,בענייוצודקהואלכם,אומראניבטלפון.להתקייםצרךי

שומעיםאנחנועכשיו,דיוןמקיימיםאנחנובטלפון.להתקייםצרךי

רועי?כןמשהו?עודפהלהוסיףרוצהמישהולגופן.הטענותאת
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 :אברהמוביץרועי

 :מרצקיקלמפררחוה

 :נוהאפי

 :נטוביץאיציק

 :נוהאפי

 :פרסקיאורן

נוה:אפי

פרסקי:אורן

 :קינןאורי

 :מרצקיקלמפררחוה

פרסקי:אורן

נוה:אפי

איתר.להחמירוצרךיחמורהואשהמקרהכן,

הדין.אתלמצות

הואאםתזתהאישהחמורים.המקריםמסוגמקרתבאמתזהנכון.

רואתאל

לצמיתות.שלילתמקבלהיההואעו"דהיההואאם

וחומר,קלכעו"דגםאזיותרכשוטרלשמשראוילאהואואםנכון.

לעצורלנומאפשרהחוקואם .החוקלפיהדיואתאיתרלמצותצרךי

מציעאניכןהמחיקהתקופתעדאלינושלוההצטרפותמועדאת

תוםעדשלנוהכניסהאתלעכבלהצעתמעליםאנחנואזלעשות.

מתיזשזההמחיקה,ופתקת

 . 2012באפרילהיההדיוזרג

התיישנותןתימ

שנים. 10ועודשנים 10זהנכון?פשע,הז

מהכלא.השחרורתוםמ

 .תארךיתכתובאל

 . 2033שנת, 20ועוד 2013

תועדהחלטתביטולנמנע. 1נמנע?מינגדןמיאחד.פתבעדןמי

עכשיווהתקבלתלגופודיוןתתקייםבטלפון'שקבעתרכזיתמ

החלטת.

הצבעה

 12בעד-

 1נמנע-
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החלטה

הכניסהאתלעכבהוחלט .טלפוניתשהתקבלהההחלטהאתלבטלהוחלטחברים 12שלברוב

 . 2033,בשנתהמחיקהתקופתתוםעדללשכההמבקששל

מתמחהלאמןלהיתרבקשותו

פרסקי:אורן

נוה:אפי

פרסקי:אורן

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

 .למאמניםהגענו

עליהם?ממליץשאתהמאמניםרשימתיש

 .מאודקצרהרשימהעליהם,ממליציםשאנחנומאמניםרשימת

 .אותהמאשריםאנחנו

 .אחדפהמאשרים .אחוזמאה

הצבעה

אחדפה

החלטה

 .התמחותועדתידיעלשהומלצהכפימתמחהלאמןלהיתרהבקשותרשימתאתלאשרהוחלט

פרסקי:אורן

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

 :מוצקיקלמפררחוה

 .הבוחניםרשימת

בנוהל.שנדוןעדבזהלדוןשלאביקשנואנחנולא,

בכלל?האלההשמותאתהביאמי

 .בזהםידנלאלא,

באו?הםמאיפההבוחנים?שלהאלההשמותאתהביאמי

 .בנוהלשדניםעדבזהםידנלא
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 :יונסאבומוחמד

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

רוציםאנחנובזה.לדוןלאהיום,מסדרזהאתלהורידמציעאני

 .לבדוק Iלבחון

בזהדניםלאאנחנו ,מזהיותרהרבהזהלא,

 ,שלהםהנתוניםמה ,עליהםהמליץמי ,השמותכלאתמכירלאאני

עליהם?המליץמיפה!בוחניםלביותהופכיםהםמהלפי

עדבכללזהעלדניםלאשאנחנוהחלטנואנחנוהקודמתבישיבה

עומדת.עדייוהזאתההחלטהוזובוחנים'בחירתבנוהלדניםשאנחנו

 .הפגרהלאחרבזהנדוןאנחנואז

נסופתלעבדוהלהיתרבקשותו

פרסקי:אורן

שפירא:ליאור

נוה:אפי

 :המוביץאבררועי

בלום:דנה

 :מוצקיקלמפררחוה

 :שפיראליאור

פרסקי:אורן

 ,זהואחתהסתייגויותזהאחת .רשימותשתייש .נוספתעבודה

לאשאנחנואלהאתסימנתיאניהכל,נוספותבעבודות

עםבעיהישליאבל

 .נדבךובוא

עבודה.עבודהנדברבואו

אםמלבדלאשראפשרהנוספתהעבודהשלהראשונההטבלהאת

שילמישהו

 .ישלי .יש

להםיששניהםוניםשהראשהשנייםמוזרנוראלינראה 2בעמוד

אמריקאית.טלפוניםלחברתעצמאיכיועץנוספתעבודה

 .הקלדהטעויותלפענויםיש
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נוה:אפי

 :פרסקיאורן

שפירא:ליאור

 :מרצקיקלמפררחוה

פרסקי:אורן

 :בלוםדנה

שפירא:ליאור

בלום:דנה

 :מרצקיקלמפררחוה

פרסקי:אורן

שפירא:ליאור

אברהמוביץ:רועי

שפירא:ליאור

פרסקי:אורן

 :מרצקיקלמפררחוה

שפירא:ליאור

זה!אתלבדוקרוצהאתהאוליזה!מה

 .זהברגעזהאתבודקיםאנחנו

-בעמו,דליויש

זה.אתנגמורבוארגע,

-כנראה.אצלהטעות

בשעותלקוחותבבתיייעוץהיאעיסוקישמהותאומרהוא .בדיוק

בלב.דתאורהגופיומכירתהביתתכנון ,בביתםהערב

שעות!באיזה

 .מקסימוםביוםמשעהיותרלא

תאשרי.אז

התיקון.עלתודהלאשר.אפשר

 3לעמודתלךעכשיו

 . 19 : 00עד 9 : 00משעה 1היום

j עדאזמיוםהתמחותעושהוא

בעיה.שוםאיתראיואיתוזיש,מהאיתרבעיהאיוזה

 . 22 : 00עד 6 : 00משעה 1הביוםעובדגםהואאבל

לילה.עובדהוא , 6 : 00עד 22 : 00זהלא,

בשבוע.אחדיוםזה .אותועזובהזה.ביוםרק

בבוקר.עובדהוא
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 :מוצקיקלמפררחוה

אברהמוביץ:רועי

 :ראשפיליאור

 :מוצקיקלמפררחוה

אברהמוביץ:רועי

 :מוצקיקלמפררחוה

פרסקי:אורו

 :נטוביץאיציק

נוה:אפי

בלום:דנה

נוה:אפי

 :נטוביץאיציק

נוה:אפי

טייב:משה

נוה:אפי

לילה.עושההואאז

רוצהאתהמהשישי.יוםלפניזהחמישייוםשעות.כמהעושההוא

אדם?מהבן

הבאהבפעםלישוןוהולןבבוקר 9 : 00ב-מתעוררחמישיביוםהוא

למחרת?רק

מה?אזנו

לו.תניחבאמת,ליאור,

להצביע?אפשר

תורנויות.שעושיםרופאיםיש

להגידיכולשאנישכיריםלאנשיםאולייאנשיםעםבעיהלייש

אחדלדוגמהאחדאבלכזאת,שעהועדכזומשעהשעות 3שעובדים

יועד,לאאניעכשיוגלידות.לחלוקתפרטיעסקבעלעסקילויש

העסק

כזה?לאחדמאשריםאתםלמהאז

נספח.פהיש

הנספח?מה

הצהרים?אחרירקמחלק,הואאןי

בסדר.לאנשמעזהצודק.אתה

מתמחה?הואמה

מתמחה?הואמהזהמה
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טייב:משה

אברהמוביץ:רועי

פרסקי:אורן

 :מרצקיקלמפררחוה

פרסקי:אורן

נוה:אפי

דוברים:

נוה:אפי

שעתייםאדםהבןאםשנייה,שלו.ההתמחותאתלבדוקצרךיאתה

נוגלידה,מחלקאנישעתייםאבלשצריךכמוהתמחותעושהאחרי

טייס?הואואםמה?אז

שקשהמקצועותזהטבעישבאופןאמרנושאנחנומקצועותיש

 .התמחותלעשות

גלדיה?מחלקשהואךלאכפתמה

גלידותחלוקתקובבעלותי,-=העסקשלו,בדףהסבריש

וטיפולהבנקיםמולעבודהשליהעבודה •••-יבאזרשטראוס

מהעבודהמנותקאני 15.-4שמאזלצייושי .ישנםאםלקוחות.בבעיות

שעות 12בסךאישורלקבלמבקשיאנ .הועדהלאישורוממתיו

התמחות.עםמתנגשותשלאשבועיות

צודק.

וחמישי.שנייום

ההמלצות?אתלאשראפשראז

 .כן

אושרו.אחדפה ,הלאהאחד?פהאושרו

הצבעה

אחדפה

החלטה

ההתמחות.ועדתידיעלשהומלצהכפיהנוספותהעבודתורשימתאתלאשרהוחלטאחדפה
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הסתייגויותנסופת-לעבדוהלהיתרבקשות

נוה:אפי

בלום:דנה

נוה:אפי

נטוביץ:איציק

נוה:אפי

 :מוצקיקלמפררחוה

 :דובר

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

פרסקי:אורן

 :מוצקיקלמפררחוה

אורן!דבריםעודיש

הסתייגויות.ויעכש

הסתייגויות!איזה

צריכיםאנחנוהזהבנושאשגםחושבאני .כלליתהערהליישאפי,

לפעול.

 .בסדר

אין ,.ד 11פסיש Iאותוהזכירהלאשהועדהוחבל,ד 11פסישאבל
גםכןואחרלמחוזיגםעתירהשהגיש-,לוקראושלא
עבודהלואישרנושלאנקבעלצעריושםוהפסדנו,לעליוןהגשנואנחנו

נכון!זוכרתאניח, 11כרולינדמהנוספת

 .כןכן,

העבודהשאם ,החבריםלכלזהאתשתפיצווכדאינקבע,ושם

הואאםאומרתזאתעלינו'הואוהנטלבהתמחותפוגעתלאהנוספת

לאשרלאבעיהלנוישפיקוחיהיהשאכןמאשרשלווהמאמןרימצה

הזהד 11פסה ,זהאתלזכורצריכיםאנחנועכשיונוספות.עבודות

 .המרכזיהועדחברילכלזהכלאתלהפיץדנה, ,שתדאגומבקשת

 .נתקדםבואו ,םיחבר

וחדותימנסיבות

 .עליוןש 11בימשלד 11פסזהחקיקה!איזה

כןכלפרשנותפרסקי:אורן
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נעבור.בואוההסתייגויות!מהנוה:אפי

לאהמליצהההתמחותועדתנדל"ן,יועץעצמאי,בלום:דנה

הבקשה.אתלולאשר

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

 :פרסקיאורן

 :מוצקיקלמפררחוה

פרסקי:אורן

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

 :מוצקיקלמפררחוה

 :נוהאפי

התחייבותעםלאשרמציעהאני

 .קבועמסלוללאזההיום.כלסביבשעובדיםעבודהזה .לאשרלא

שנים. 5שלהעבודהכלאתתמסמסיאת

המדיניותמקביעתחלקהייתיאניהכבודכלעםכלקודם ,סליחה

הזאת.

פההיהאזחלקבסדר,

שלו,ההסתייגותאתקראתםאםהיום.לימפריעפעםעודאתהאבל

לעשותמציעהאני .ן"נדלכמתווךעובדלאשהואואומרבאהוא

פיקוח

עובד!הואמהאז

אתיעשהלאשהואובלבד ,לעשותזהמציעהשאניומה .יועץ

שיוודאמוגברופיקוחבמשרדאליהןקשורשהואן"הנדלעסקאות

עבודה.באמתעושהלאשהוא

 ,רבותיינמצאים,אנחנוהיוםתראי,חוה, ,חושבאנימהיועדתאת

ברוטושנההיאשההתמחותבתקופהנמצאיםאנחנוהיום

עושה!הואמהקראתאבל

הואגםזהכדיתוך .םיחודש 8-9מחלות, ,חופשות ,חגיםיאחרנטו
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עובד?הואמתימתחילהואמתייודעלאואתהכעצמאיעובד

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

 :מוצקיקלמפררחוה

פרסקי:אורו

נוה:אפי

פרסקי:אורו

נוה:אפי

 :ראשפיליאור

פרסקי:אורו

נוה:אפי

פרסקי:אורו

אברהמוביץ:רועי

פרסקי:אורו

אברהמוביץ:רועי

מתוון.לאשהואשלו,ההסתייגותאתאבלתקרא

הוא?מהמתווןלאהואאםהוא?מהאז

זה.אתתקראבמשכנתאות.יועץהוא

אומריםואנחנואותושמענואנחנויאותנושכנעלאהוא

חוה.בסדרשל,ןההמלצהאתנקבלבסדר,

אתממשךיהואכי

בסדר.חוה,שלההמלצהאתנקבל

שלא.ממליץהואלא,

לקבל.לאאומראנילא,

אותי.שכנעההיאשכן,אומרתחוה

ועדתשלההמלצהעללהגןלילתתהכבו,דכלעםחייבת,את

אניכיפר,ליישאומרהואיאותושמעהההתמחותועדתהתמחות.

ששמענולאחרנפרדת.בקשהתגישחוזר.ואנישיחותרשימתמקבל

ניתןלאכמתוון.בעיסוקוממשיךהואכיהתרשמנוהמתמחהאת

מתוון.הואהבקשה.אתלאשר

איתר.תחמיראל

 .נדלייךיועץהואשמות,לעצמונותןהוא

איתר.תחמיראליועץ,הואאז
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פרסקי:אורו

נוה:אפי

 :מוצקיקלמפררחוה

פרסקי:אורו

 :מוצקיקלמפררחוה

טייב:משה

נוה:אפי

חכם:יוסי

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

חכם:יוסי

פרסקי:אורו

חכם:יוסי

 :אלפרסיאורי

נוה:אפי

 :מוצקיקלמפררחוה

 :אלפרסיאורי

דירותמתווכילאמאשריםלאאנחנו

שוב.תסביריחוה,לנו.הסבירהחוהאבל

דירות.בתיווךעוסקלאשהואהסבירהואהבנתישאנימהלפי

התקבל.לאוזה

אזמה?מיאתם?

פיקוח.לושימוהסיפור?מה

ההסבריםלאורחוה.שלההצעהאתמקבלאניככה,נעשהבואואז

מוגבר.פיקוחעםאותונאשרשלו

אומר.הואמהתראהאפי,

המשרד.בתוךהנדלייןעסקאותאתיעשהשלאובלבד

מוגבר.פיקוחעםאותונאשריוסי,

אומרהואמהתקשיב

הצלחהעבורגובההוא

הפיקוח.עובדאידיועדאנימוגבר.פיקוחלנואיו

השתנה.לא,

אורי.תסבירמוגבר.פיקוחשישאוריפהאומר

אורי.המער,ךכלאתשינההוא

ההתמחותמערןעלהפיקוחנושאכלהאחרונהבשנהכלקודם
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במשרדים.פיקוחורקאןישראיונות,יותראיולחלוטין.השתנה

פיקוחים. 2,000ל-הגענוכברהאחרונהבשנה

גם?פתעביקוריעושיםאתםנוה:אפי

 :מוצקיקלמפררחוה

 :אלפרסיאורי

נוה:אפי

 :אלפרסיאורי

טייב:משה

נוה:אפי

טייב:משה

נוה:אפי

טייב:משה

 :אלפרסיאורי

חכם:יוסי

נוה:אפי

טייב:משה

 :אלפרסיאורי

בטח.כן,

פתע.ביקוריהםהפיקוחיםכל

המוגבר.לפיקוחאותותכניסו

כל.קודםמוגבר,בפיקוחאוטומטיתהיאנוספתעבודה

זהאושלנוועדהתתנעשהבואו

אפשר.אםהשאלה

לא?למה

יועד.לא

שאנחנומישהושלוולונטרימערןאיזשהונקיםשאנחנובעיהיש

נשלח

גורמיםדייעלהפיקוחוולונטרי?מערןאומרתזאתמהקיים.זה

חיצוניים.

הפיקוח.נעשהאןיתחשבובואוהפיקוח?נעשהאןי

האלה?העקרונייםהדיוניםאתרוצהאתהעכשיויוסי,

הבעיה?מהילמשרדיםשהולכיםשלנומתנדבים

מתנדבים.לאממשזהלא,
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נוה:אפי

חכם:יוסי

הדבריםאתנתכנןבואוהעקרוניותהמחשבותאתמציעאנירבותיי

פהמחכיםאנשיםהשולחן.אתטיפהפהננקהבואוכן.אחרהאלה

חודשים.

אתהלמסקנה.הגיעהעבודה,השקיעהישבהועדה,ישבמנהל,כללים

עובדאניאומך?הואמהבחומר.טיפהתתעמקאחרת?לטעוןרוצה

אניהכלכלי,מצבםאתבודקאנילקוחות,אלימגיעיםנדלייך,כיועץ

במשרדנמצאאדםהבןעכשיוהלאה.וכןייעוץלפגישתאותםמפנה

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

בלום:דנה

פרסקי:אורו

טייב:משה

נוה:אפי

חכם:יוסי

 :אלפרסיאורי

פרסקי:אורו

חכם:יוסי

 :אלפרסיאורי

תמשיך.רגע,

כברזהזמןכמההאלההבקשותעםההתמחותאתלועיכבנויוסי,

לו?מתעכב

ממאי.

מזמן.לא

תצביע.

תתקדם.חודשיים,כבראותועיכבת

שלוהעסקאתלנהללשבתיכולהואמפקח,אתהאידליתגדי

 .הדיועורכיבמשרד

אנחנוהמתמחים,כללעלהשגרתיהפיקוחאתישלן.אגידאני

לביקורמגיעים

 .עלינועובדהואכיפר,עםתיווךעושההוא

אומך?הואמהלשמועיכולאני

מערןהיוםמתנהלאידהפיקוח,מבחינתיהעקרוניתברמהמדבראני

מגיעהמתמחיםלכלהשגרתי.הפיקוחאתישהמתמחים,עלהפיקוח
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מתקשרהואלמטה,נמצאהואפעם,שהיתמהלאבהפתעה,מפקח

עולההואאזנמצאהואאםלעלות.רוצהשהואלוואומרלמתמחה

מבצעיםאנחנוהיה,לאשהמתמחהמדווחרושם'הואלאואםובודק

נוסף.פתעקוחיפ

מבצעיםהיוםגםהמפקחיםהזה,מהסוגעבודותעםמתמחיםלגבי

טלפון'שיחותיוזמיםהםשלפעמיםאומרזהחקירה.שלתהליךמין

כברישבעתדי,זהאתתראוואתםכסוכנים,פגישותקובעיםהם

שתפסנו'מקריםשלההתמחות,ברעדתהיוםסדרעלשהםנושאים

נגידבואהתחזהמפקחהש

ללקוח.תחזההש :נוהאפי

 :אלפרסיאורי

נוה:אפי

 :אלפרסיאורי

נוה:אפי

שפירא:ליאור

עומדיםשאנחנוכןלפניובוחניםמקפידיםגםאנחנוללקוח.התחזה

אנחנופגישות,וקובעים .שלנוהפעילותמבחינתהאתיקהבכללי

מזכירות.עםקובעיםלעיריית,מגיעים

מוגבר.פיקוחלותעשהאזגמור.בסדר

כאלהובמקריםלגופוהתהליךזה

שלושהלמעשהמחכההואשכברכיווןנסכם.בואואזאחוז.מאה

אותונאשרואנחנומסבירהשחוהמהולאורהבחירותבגללחודשים

בעד?מימוגבר.בפיקוחשהואלזהבכפוף

אמרה?שחוהמה

 . 2נגד?מי .ןכנוה:אפי

הצבעה

-9בעד

 2נדג-

החלטה

מובפיקוחנוספתעבדוהלאשרהוחלטחברים 9שלברוב
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~ 

 .הבאהתיקבוה:אפי

בלום:דנה

בוה:אפי

 :בלוםדנה

בוה:אפי

נטוביץ:איציק

שפירא:ליאור

 .גבעתייםבעירייתבנייתמפקח

 .באמתלהתמחות!רוצהבעירייתבנייתמפקחאןי

 :מרצקיקלמפררחוה

אברהמוביץ:רועי

 :מרצקיקלמפררחוה

בוה:אפי

בהסתייגות.לכאןעלהזהאבללולאשרהמליצהההתמחותועדתזה

עבודהשעותלךיש ,מהבוקרעובדאתהיתיבעירכימוזר,באמתזה

בעירייה.קבועות

זה.אתתקראשעות.כמההצהריםאחריעובדהוא

 , 18 : 30עדהצהריםאחרי 14 : 30מ-זה,מהיום.כלכמעטעובדהוא

חוזרהואכךואחר

רציני.לאזה

 .לולאשראפשראי ,בנייהחקמפהוא

 .מוגזםזה

פיקוחעםגם .זהאתםגנאשרההואאתאישרנואנחנואם ,ואבוטוב

 !נמנעימ . 1 !נגדמי . 7 !מרגבךפיקוחעםאותולאשרבעדמי .מוגבר

1 . 

הצבעה

 7בעד-

 1בדג-

 1במבע-

החלטה
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מוגברבפיקוחנוספתעבדוהלאשרהוחלטחברים 7לשברוב

1111111111111] 

נהגנוביטוח.סוכןהואלאשר.לאהמלצנונחנופרסקי:אורן

ביטוח.סוכנילאחשבון,רואילאלאשרלאהאחרונותבשנים

צודק.אתהנוה:אפי

פרסקי:אורן

נוה:אפי

 :פדלמןעינינעמי

חכם:יוסי

נוה:אפי

פדלמו:עינינעמי

נוה:אפי

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

 .נדל"ןמתווכיולא

לכלגבולישביטוחסוכןבאמתשאפשר,חושבאני .צודקאתה

 .תעלול

נדל"ן?מיועץביטוחסוכןשונהבמה

ההבדל!מה ,נכון

אניאומרלאהואפההזה.בתפקידעובדלאשהואהצהירהואפה

נתןהואשם .ביטוחסוכןאניאומרהואביטוח,סוכןעובדלא

לאהואפהזאתלעומת .נדל"ןכמתווךמשמשלאשהואהבהרה

סוכןעובדלאאניאומרהיההואאםביטוח.סוכןעובדלאאניאומר

זה.אתלךאומרלאהואאבלבסדר,ביטוח

פוליסותעושהלאהוא around the clockעובדביטוחסוכןעכשיו

בערב. 19 : 00בשעהרק

עושה!כןנדל"ןויועץ

בזה.עובדלאאנילךאומרהואאבל

נתקדם.בואו

 .להתקדםרוצהאניאורן, ,המלצתבעדמירבותיי,
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פרסקי:אורן

נוה:אפי

הקודמת.להחלטההתנגדתיאניכילךלהבדיליכוללאאני

 . 1נגד?מי . 9הנוספת?העבודהאתלאשרשלאהועדההמלצתבעדמי

הבא.תיקאושרה.לאעבודההלאה,נמנע?מי

הצבעה

-9בעד

 1נדג-

החלטה

הנוספת.העבדוהאתלאשרשלאהוחלטחברים 9לשברוב

פרסקי:אורן

נוה:אפי

היאההתמחותבפרקליטותכללבדרךבפרקליטות.מתמחההוא

לו.לאשרשאפשרחשבנוולכן .אמיתית

נמנעים.ןנמנע?מיאושר.הלאה,נגד?מי . 9בעד?מיבסדר.

הצבעה

 9בעד-

 3נמנעים-

החלטה

 .הנוספתהעבדוהאתלאשרהוחלטחברים 9שלברוב

 .ידינועלאושרלאעצמאי,ח 11רו 'פרסקי:אורן

באמתזהמאשרים,לארו"חנוה:אפי

גבול.ישפרסקי:אורו
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פההוסכםלא.לאשך?שלאהועדהמהמלצתשמסתייגמישהופהיש :נוהאפי

לאשר.לאחדא

הצבעה

אחדפה

החלטה

 .נוספתעבודהלאשרשלאהוחלטאחדפה

מס.יועץדברותואנוה:אפי

 :פרסקיאורו

נוה:אפי

כהו:רעוי

נוה:אפי

כהו:רעוי

נוה:אפי

מס.יועץ

לא.הועדה?מהמלצתשמסתייגמישהופהישדבר.אותולא,

כשמדוברהמדיניות,וזואחדפהאושרהלאשרלאמלצההה

איח, 11ךוכמומס,יועץכמוביטוח,סוכןכמוחופשייםבמקצועות

יחדשלהםהעבודהאתמערבביםלאשהםבאמתלקבלאפשר

בשעות.מוגדרתהעבודהאם

ממתדלק.שונהזהוק,יבד

שמתפרסתעבודהיכ

אושבועבסוףשומרהואיועד,שאתהמשומר,אוממתדלקשונה

שבוע.בסוףמתדלק

הבצעה

אחדפה

החלטה

 .נוספתדהועבלאשרשלאחלטוהאחדפה
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לאשר.לאאומריםמתוו,ןהואעצמאי,תווןפרסקי:אורו

העבודה.אתממשךישהואהודיעוהואלהפסיקמכתבלונשלחנוה:אפי

 :מרצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

 :דוברת

נוה:אפי

 :מרצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

בלום:דנה

 :אלפרסיאורי

בלום:דנה

נוה:אפי

בלום:דנה

נוה:אפי

דוגמההנהיפה,

מאשרים.לאאנחנואז

הזאת.בתקופהלומכיריםאל

הועדה!מהמלצתמסתייגמישהובתקופה.מכיריםלא

תקופתאתגםלאשרלאאחת,מילהלהגדיצריךזאתבכלאבל ,אל

ועדתהמלצתאתקיבללאשהואמכיווןתמחותהה

אתלהפסיקמוכןלאשהואבמפורשתודיעהוא .תתעלםהוא

מהנחיתותתעלםמודעעצמועלסיכוןלקחהואנגידבואהעבודה.

נכוןזתועדת,של

ההתמחות.תחילתעםבעצםמכתביוצאלא,

היום.שעשינוחדשתפרוצדורתשי

ועדשללהחלטתעדהנוספתבעבודתלעבודלןשאסורשאומר

ממשיךשאתתלנואומראתתאםלא,ואםשככת,לנותודיעמרכזי,

לאיכוליםשאנחנולןדעאזלעבוד

סיכוןעצמןעללוקחאתתזהאתלןנאשרלאשאם

וק.יבד

בהתמחות.נכירשלא
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בלום:דנה

 :נוהאפי

 .הסיכוןאתלקחהוא

המלצתאח,דפהאושראזאוקי,זכותו.הסיכון,אתלקחוהוא

אחד.פהאושרההועדה

הצבעה

אחדפה

החלטה

עדשנעשתהההתמחותבתקופתלהכירולאהנוספתהעבודהאתלאשרשלאהוחלטאחדפה

 .כה

פרסקי:אורו

נוה:אפי

פרסקי:אורו

נוה:אפי

רו"ח.גם

רו"ח.ידינו,עלאושרלא

הועדה?מהמלצתשמסתייגמישהושי

 :מרצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

 :מרצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

 :מרצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

מסתייגיםשלארקלא

חשבון.רואישלרציונלאותוזה

איתםעובדשהואהאנשיםאתמייצגגםהואשלכאורהלביםשב

במשרד.

המסים.רשותולמ

 .מסיםבמשרדעובדהוא

בלילה?עובדת,המסיםרשותמה .המסיםרשותמולמייצגהוא
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העבודה.בשעותמולםלייצגבאאתההמסיםרשות

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

הקשרנושאאתשתבדקוגםמבקשתואנימסיםבמשרדעובדהוא

המאמן.עם

נוספת.בעבודהלהכירשלאאחדפהאושר

הצבעה

אחדפה

החלטה

נוספת.עבדוהלאשרלואההתמחותודעתהמלצתאתלקבלהוחלטאחדפה

 ,בתורהבאנוה:אפי

פרסקי:אורו

 :המוביץאבררועי

 :ראשפיליאור

נוה:אפי

 :מוצקיקלמפררחוה

 :ראשפיליאור

 :מוצקיקלמפררחוה

זרה,חברהשלבישראלנציגאישרנו.לא-
נספח.בזהרצוףשישי,יום

בעיה.שוםזהעםאיו

 .מאמןלואיו

זה.אתלנותסבירזהזמה

בעיית.יסיפורזה

 .שלהםהנציגהואבשבועיום .בעיהזהעםאיו

מייצגשהמשרדבגללהייתההתמחותועדתשלהבעיהלכם,אגידאני

 .אורןלן,אזכיראניעוב,דהואשבההחברהאת
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לשני.אחדקשורמדייותרזהבסדר,לאזהלמה?נוה:אפי

 :מוצקיקלמפררחוה

בלום:דנה

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

 :מוצקיקלמפררחוה

אברהמוביץ:רועי

נוה:אפי

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

 :ראשפיליאור

 :מוצקיקלמפררחוה

אברהמוביץ:רועי

נוה:אפי

באמתלאשהםמסביריםהםשקרא,למיהניירות,בתוךאבלכן,

זוכרת.ממשלאאניכינקודותלירשמתייתכףהחברה,אתמייצגים

שהואהמרכזי,לועזמכתבגםלןכותבשהואהנספחאתפהיש

 .לולאפשרכןמבקש

נכון.זוכרתאניאםכותב,המאמןוגםנכון,

הוחלט?מהבסדר.אוקי.

לאשר.מקוםשישחושבתאני

זה?מהברור,אני,גם

מוגבר.פיקוחעםנאשרבואו

המאמן.הצהרתלפימינורי,יחסיתקשרהואהחברהעםהקשר

מוגבר.פיקוחעםנאשרבואואז

לו?לאשרלאהשיקולהיהמהרגע,

מייצגשהמשרדחברהשלנציגהואעוב,דהואשבושהמקוםבגלל

מאשרת.הייתיאנירחוקה,זיקהזובעינייאותם.

שלאשר.ברור

שמסתייגמישהוישמוגבר.פיקוחעםלאשרהיאההמלצהאז

מוגבר.פיקוחעםלאשראח,דפההתקבלהלאה.לא,מההמלצה?

מסתייג.אני :ראשפיליאור
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ההסתייגויות.שלהזמןעברכברלהסתייג?צריךאתהלמה :אברהמוביץרועי

 .נמנעליאורנוה:אפי

הצבעה

 11בעד·

 1נמנע·

החלטה

 .הנוספתהעבדוהאתלאשרהוחלטחברים 11לשברוב

-------------י
בתוהבאנוה:אפי

 .ח 11רואושר,לא 'פרסקי:אורו

ישהאם .הקודמיםהנימוקיםשלרציונלאותואזח. 11רושובזהנוה:אפי

אח.דפהאושרלא,הועדה?מהמלצתשמסתייגמישהו

הצבעה

אחדפה

החלטה

 .הנוספתהעבדוהאתלאשרשלאהוחלטאחדפה

נוה:אפי

פרסקי:אורן

נוה:אפי

בהתמחות?אתכםמשהועודיש

 .לא

 .הפגרהאחריפגשינאנחנו
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מושעים){חזרתלחוק Slסעיףמכחהצוותהמלצותאישורו

ישאנדראה,כאןאתנונמצאתאתכם,לשאולרוצהאני ,רגעעכשיובוה:אפי

 51סעיףמכוחהצוותהמלצותהאישור , 12מספרנושאבקשה,פה

בהםנדון .ללשכהלחזורשרוציםמושעים 3פהיש .מושעיםחזרת

למינויים!נעבורואז

 .כן :מוצקיקלמפררחוה

אלה!מילמינויים.נעבורואזבהםנדוןבואורבותיי,נסיים.ובזהבוה:אפי

לנו.רייתסב

 . 1.6.15מיוםמזכרדהין.עורכיבלשכתחברותולחידושמבקשת

 :דיאמנטאנדראה

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

 :מוצקיקלמפררחוה

 :דיאמנטאנדראה

 :המוביצאבררועי

אתפשטהואמרהואהראשוןהמבקשאז .אעבוראני

שלביצועלואושר Iהסתיימוהרגלפשיטתהליכילמעשה,והואהרגל

סעיףלפינדונותכולןהבקשותלבקשה.התנגדויותאיןנושים,הסדר

שארעמהבכללהתחשבבעצםשאפשראומרשזההלשכה,לחוק 51

החברות.פקיעתלאחר

לא ,הרשעותלואין .חריגמשהועליודעיםלאאנחנושלובעניין

 .פורסםשזהבתקופההתנגדויותהתקבלולאנוספות,עובדות

נוספות.תגיותללאהחברותאתלחדשהייתההצוותשלההמלצה

חלפו!שניםכמה

הצוות!מהמלצתמסתייגמישהו

 ? 6שנים?כמהרק

 .כן

חוזר.הואועכשיוזההוא 2009מ- ,שנה 49הדיןעורכיבלשכתהוא
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 :נטוביץאיציק

 :דיאמנטראהאבד

 :נטוביץאיציק

 :דיאמנטראהאבד

 :נטוביץאיציק

 :דיאמנטראהאבד

אברהמוביץ:רועי

 :דיאמנטראהאבד

אברהמוביץ:רועי

 :דיאמנטראהאבד

נוה:אפי

אברהמוביץ:רועי

נוה:אפי

 :מוצקיקלמפררחוה

אברהמוביץ:רועי

לדעת.מענייוסתםשלו?הרגלפשיטתהיקףהיהמה

הסיפורששםהאמת

אנשים.עקץהואאםלראותפשוטחשוב.זהכי

לפנישאיערמהעלמסתכליםלא 51סעיףלפינכון,זהכלקודם

שאושר,נושיםהסדרהכל,הסדירשהואאומרהואהחברות.פקיעת

 .הכספייםהענייניםנסגרו

שואל.שאנימהזהשנפגעו?לקוחותלוהיו

שםשקרהמה

שנים 36אצלושעבדהשלוחשבונותשהמנהלתאומרהוא

 .מעלההיאינכון

וזאתהכנסהמסידיעלונתפסהבכספיםמעלההיאיאמוןבהנתתי

 .הסתבןשהואלזההסיבה

כתוצאהשנגרמוהחובותכלאתעצמועללקחהואהתאבדה.היא

הרגל.לפשיטתבעצםנכנסהואככהמהמעילה,

מושעה?היההואזמןכמהאז

-מ 2009.

רישוי?בחינותשובלעבורצרךיהוא

לא.

 .שנים 10אחרירק
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 :מוצקיקלמפררחוה

 :דיאמנטראהאבד

נוה:אפי

 :מוצקיקלמפררחוה

נעאמנה:מוחמד

נוה:אפי

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

 :ראשפיליאור

נוה:אפי

 :ראשפיליאור

נוה:אפי

אברהמוביץ:רועי

 :ראשפיליאור

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

 :מוצקיקלמפררחוה

לא.גם

 .פרטיםלנואיו

היקף?איזהמשנהזהמהאגב

הסיפור.מהלעדתרצההואסתם,

עובד.שלוהראשככהזהמקרקעין,עקיצתזהאםלדעתרוצההוא

מסתייגמישהואזלא.שלו?מההמלצהלהסתייגסיבהמצאתםלא

אותו?לקבלהצוותמהמלצת

לא.

נצביע.בבקשהמסתייג?מי

מתנגד.אני

מתנגד?אתהלמה

בלשכה.רגלפושטלשיםצריךלאאניכי

רגלפושטלאכברהואאםאבל

אותו.להחזירלאסמכותלןאיואבל

להצביע.יכולאניאז

להצביע.לותןאז

 .איתרמתווכחיםלאעזוב,לו.מותר

להצביע?אפשר
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 . 1נגד?מי . 11אותו?להחזירההמלצהבעדמירבותיי,נוהזאפי

הצבעה

 11בדע-

 1נדג-

החלטה

ולחדשמושעים)(חזרתלחוק 51סעיףמכוחהצותוהמלצתאתלקבלהוחלטחברים 11שלברוב

בלשכה.שלמחברותו

זדיאמנטאנדראה

נוהזאפי

 :מרצקיקלמפררחוה

נוהזאפי

זדיאמנטאנדראה

ד 11כעוהוסמךהמבקששלובענייןמהזהבתורהבא

בוטל 2014בשנתבעצםרגל.פושטהוכרזהוא 2007בשנת , 187בשנת

לכם,להקריאיכולהאניכאשר,הפטרשהתקבלמבליבוטלהצו .הצו

עמדלאשהואכךבשלהסתייםהכינוסצונדחתה,הבקשהשלמעשה

הליכישבוטלוהסיבההייתהזודוחות,הגישלאהוא .הצובתנאי

הרגל.פשיטת

בזהאותומצ'פריםדוחותמגישלאהואאםאומרת?זאתמה

שמבטלים?

ממשיך.לפועלההוצאההלךיאזכיכן,

הבנתי.הנושים.מפניההגנהאתכברלואיןאזבסדך.אוקי,

הוא , 2007בשנתשזה ,פקעהשלוהחברותשבעצםלאחרעכשיו

בסכוםשנוכהמסתשלוםאישלעבירות 14 ,פליליותבעבירותהורשע

לשניםדוחותהגשתאישלעבירותשתיבביצועשקלים,אלף 21של

פקיעתלאחראבלהפקיעהלפנינעשוהמעשיםבעצם . 2001-2002

 10שלעונשגםעליוהושתמכןולאחרההרשעהניתנהאזהחברות

עלהיתרשירות,בעבודותלריצויחושדים 3מתוכםמאסר,חודשי

שפקעהלאחרכןגםכןוכמו .בפועלמאסרעונשהיהלא ,תנאי
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בניגודהלקוחכלפיחובההפרתשלבעבירההורשעהואחברותו

הלקוח.עםפעולהשיתףשלאבכןהלשכה,לחוק 54לסעיף

 :מוצקיקלמפררחוה

 :דיאמנטראהאבד

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

 :דיאמנטראהאבד

אברהמוביץ:רעוי

נוה:אפי

 :דיאמנטראהאבד

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

 :דיאמנטראהאבד

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

 :מוצקיקלמפררחוה

לגביו? 75סעיףלפיבקשההגשנולאלמהשאלה,רקלייש

היהשזה 75סעיף

לפני.שבוצעוהעבירותעל

הצוות?שלההמלצהמהאז

מוסיפהרקאנירגע,

המלצה.להםאיו

שנית.

אתלחדשמתנגדירושליםמחוזועדכלקודםהתנגדויות.גםהתקבלו

אתלודחויהצובתנאיעמדלאאדםהבןאומרהואהחברות.

גםנוספותפניותגםקיבלנוזאתמלבד .פעמיםמספרלהפטרהבקשה

בביהמייש.הופיעהואשלאחרונהכןעלבתיהמיישממנהל

התחזות.על

לינראהטוב,מתחזה?הוא

 .שלוהעמדהאתגםאציגרקאני

יכולים.שאנחנוחושבתלא

שהואזהההסבר.אתתסייםהיאלאנדראה,רגענקשיבבואושנית,

מופיעכעויידמתחזה

 .לדיואותולהעמידצריךלכן
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לזה.שייןלאזהאבלאתילדיןדובר:

 :מרצקיקלמפררחוה

דיאמנט:אנדראה

מרצקי:קלמפררחוה

נוהזאפי

דיאמנט:אנדראה

נוהזאפי

דיאמנט:אנדראה

 :מרצקיקלמפררחוה

זדיאמנטאנדראה

נוהזאפי

זדיאמנטאנדראה

בדיוק.זה

שלנו.המרותתחתלאגםהוא

הצעת.לייש

לסיים.לאנדראתתנירגע,שנית,

אומריםתםהזאת.לטענתתגיבותםזאתבכלכיאח,דדבררק

הס!זהמי

גםהתייחסות,להעבירגםביקשהואאזתזתבשלבמיוצגהוא

בבימ"ש.ייצגשהואבעצםלפרוטוקוללעניין,יתייחסשהואביקשנו

שפשיטתכלומרהעילה,שפקעתחודשת,שבעצםשברגעאומרהוא

חשבהואהדין,ידיעתבאיחשבהוארגעבאותובוטלתתרגל

טכני.ענייןשזהאוטומט,יהואשהחידוש

הואעו"ד.לווכתבבמיילאליופנהירושליםמחוזשועךטועןגםהוא

לטענתואבלזה.אתראינולאאזתזתתמיילאתמצרףלא

אסמכתא.באמתוזה

באמתלעו"דתתחזהשהואזהלגביראינושאנחנומתשכלאמרי

הצו.בוטללכאורתשבוהמועדלאחרנעשה

הייתה?תצוותשלההמלצהמת

חדבצורתמלקבוענוחתאינההייתה-עדתנותצוותשלההמלצה

לחוותבהתייחסגםוזאת ,-מרחזרתלגביעמדתמשמעית

במידתזאת,עםיחד .מתיאומרמידאנידולב,עמיתשלדעתו

בבחינותבעמידתלחייבומקוםשישחושביםאנחנולהחזירוויוחלט

אתיתעבירתעברשהואמאחרוזאתבכתב,ותןפתבעלתןחוזרות
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שהיהבזמןלבבתוםאותהשעשהטועןאלאמכחישאינוהואאותה

אורי?משהולהוסיףרציתללשכה.מחוץ

 :אלפרסיאורי

אברהמוביץ:רועי

 :אלפרסיאורי

נוה:אפי

 :אלפרסיאורי

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

 :מוצקיקלמפררחוה

כלקודםרגל.פשיטותשלנושאלגביטכניענייורקרציתילא,

לחייבים.יודעים,שאתםכמוהטבה,כביכולשלסוגזהרגלפשיטת

אומרתזאתנתפטר,נדרשיםהםללשכהלחזוררוציםכשהםולכן

פשיטתאתמנצליםהםלפעמיםהעניינים.אתהסדירובאמתשהם

בעצםוביהמיישמעוגן,אגבבכלליםגםוזהבביהמייש,לרעה,הרגל

אתמבטלרגל,פשיטתשלהטבהאותהאתלזה,נקראכביכולמבטל

להחזירבזהאיואבל .שלוהקודםלמצבחוזרוהואהזאתההחלטה

ללשכה.כחבראוטומטיבאופןאותו

אותו?לעכבסמכותעדייולנוישהפטרלושישמיגםרגע,

התפטרלגבילא.

רגל.פושטלאכברהוא

דניםלאהפטר.לושיהיהכלקודםאותולהחזירהואהתנאיבדיוק.

שבעצםחדשותסיטואציותכמהישעכשיואבלהפטר.לושיהיהלפני

 .הצואתלוביטלו

רגע.הצעהלייש

חוה?כן

שאנחנוחושבתואנימאוחרתהשעהאח,דבקשה.וגםהצעהלייש

כוללשקייםהחומרכלאתהזהבמקרהלקבלצריכים

פעם?עודבזהנדון

מחוץמשהורגעועכשיוהפרוטוקול.לצורןוזהחוריי,ךולקבלכן.

לפרוטוקול.
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הקלטה)(הפסקת

הצוותבפנימחדשלדיוןחוזרתהבקשה ,חוהשלההחלטההצעתנוה:אפי

הקודמת.בישיבהכברשאושרהחדש

החלטה

 .שאושרהחדשהצוותבפנימחדשלדיוןהבקשהאתלהחזירהוחלט

 :דיאמנטראהאבד

נוה:אפי

 :דיאמנטראהאבד

נוה:אפי

 :דיאמנטראהאבד

 :מוצקיקלמפררחוה

 :דיאמנטראהאבד

יצחקד 11עוידיעלמיוצג~מרשלהיאהאחרונההבקשה
זומנוהםכאשרהצוותבפנילטעוןסירבבעצםהואלגביו,ללום.

מספרטעןהואשימוע.לישיבת

טוען?מי

ללום.יצחקך 11עואותו,שמייצגך 11עוה

שמה?טוען

הואשימוע?ישיבתמקיינויםאתםמהמכוחכלקודםכך,אומרהוא

בצורהמנוסחבעצםלחוק 44סעיף .לחוק 44סעיףמכוחזהאומר

במקרהחלחבריםקבלתשלדיואותוחבר,לקבליסרבשלאכזאת

איזההסיבה,מהיועדלאאניאומרוהואחברות,חידוששלהזה

אחד.דברזה-נוראתלקבללאלכםישסיבה
אתלאצולסמכותהמרכזילועזבכללאיואומרהואשנית,טענה

 .מייעצתלועזתאותולשמועשלוהסמכות

מופרכת.משפטיתטענהזו

לאשרהחלטהיקבלהמרכזישהועדאומשניים,אחדאומרהואאז

הועדבפנילשימועיוזמןשהואאובמקום,החברותחידושאת

 .המרכזי

זה?עלעונהאתמה :נוהאפי
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 :מוצקיקלמפררחוה

 :דיאמנטראהאבד

 :אלפרסיאורי

נוה:אפי

 :דיאמנטראהאבד

 :מוצקיקלמפררחוה

 :דיאמנטראהאבד

נוה:אפי

כהו:רעוי

לעשות.אפשרבכתבשימוע

כןגםיעצמוהמבקשלגבייענייושללגופולפנייהנוהלכלקודם

והליכירגלפשיטתבעקבותפקעהשלושהחברותבאדםמדובר

באתרגםמופיעזהכןלרעה,ניצולבשלבוטלובעצםהרגלפשיטת

למשלדברים,מיניכללגביופסקונאמר,שםגםהמשפטים.משרד

בקופתנמוךיחסיתסכוםהצטברשנים 10שלשבתקופההגיונישלא

היהההליכיםשבוטלוהסיבהבעצם.הסיבהזוהנאמן.אצלהכנייר,

דבריםעללנוידועלאהתפטר.שלענייולנואיוכאןגםלערה.ניצול

הפקיעה.לאחרשהתבררוהעובדותלגביזהנוספים.

כןלפנישאלוהםלו,התאפשרבעצםהואהקודםהצוותשני,דבר

כללישבאופןהייתהוהתשובההשימועישיבתאתמקיימיםמדוע

דברזהדברם.אתלהשמיעלמבקשיםהזדמנותלתתנהגהצוות

נוסף.

מקצועיצוות , 51צוותנושאאתשסיימנובגללעכשיואז

החדש?לצוותזהאתגםלהעביר

כולושהצוותהייתהשהבעייתיותטעןהוא .מבקששהואמהלאזה

בקשהיומייםלפניהגישהואאגבדרךהמרכזי.הועדמחברימורכב

המרכזיהועדחבריכלפרטיאתלקבל

בשמחה.

אחד.לכלישירבאופןלפנותכדישלהםהפקסמספריואת

לצוותעוברזהשגםהוסכםאז

כישלויטענותמוללהתמודדיהיהקליותרהרבהההתמחותנועדת

אםלשם,זהאתתעבירהתמחות.ועדתשזהמסודרמשהוישעכשיו

חושב,לאאנימרכזיבועזפעםשובגםרוצהאניויגדילשםיבואהוא

כרגע
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ההצעה?מהאזנוה:אפי

החדש.לצוותכהו:רעוי

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

 :דיאמנטראהאבד

נוה:אפי

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

 :דיאמנטראהאבד

נוה:אפי

אברהמוביץ:רועי

נוה:אפי

 :מוצקיקלמפררחוה

 :דיאמנטראהאבד

נוה:אפי

 :דיאמנטראהאבד

הואהמרכזיהועדבפניהשימועמשפטיתשמבחינהלוולהבהיר

בכתב.שימוע

אוקי.כן.אחד?פהמוסכם

שלהחבריםרשימתאתלקבלהבקשהלגביאזקטנים.ניואנסיםשני

מניעה.איוהמרכזיהועד

סודי.לאזהסוד.לאזההלשכה,באתרמתפרסמתהיא

פקסים.לאאבל

למצוא.יכולהוא

בעצםהואהצוותעםהקודמתהפגישהבמהלןהיא,השניתהשאלה

בינינו.עכשיופהשהתקייםמהשלפרוטוקוללקבלגםביקש

למה?

לקבל?אבלזכותוזה

מהפתאום.

חושבת.לא

ההחלטה.רקנשלח,לאהמרכזיהועדשלהפרוטוקולכלליבאופן

 .נכוןיההחלטהרק

שזהלפרוטוקוללונאמראבל
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שפירא:ליאור

נוה:אפי

חכם:יוסי

נוה:אפי

 :דיאמנטאנדראה

נוה:אפי

אחרים.בנושאיםדנוכילא,לעדתי

 .לוניתןיחייבבימ"שאם

לא.מהמותרמההזה,לענייןרציניתך 11חוולקבלאפשר

צריךלאלתת,צריךהזה.בענייןדעהשיחווהשלנוש 11מהיועמתבקש

המלצה.לנושייתןנוףקסוטוממשרדלבקשאזלתת.

כ 11בשלהבקשה,אתהמרכזילועזנעבירשאנוכתובבפרוטוקול

 ,שהתקייםמה ,זוישיבהפרוטוקול ,בפניוישירותלהופיעהמבקש

הועדישיבתפרוטוקולגםוכךהועבר,באמתוזהללום,ך 11לעויועבר

אז ,בפניולפרוטוקולנוסחזהכך .ללוםך 11עובקשתבענייןהמרכזי

המרכזישהועדמפורשותלהגידנצטרךאחרתיוחלטאם

לקבלזכאותלוישהאםשלנוהיועמ"שבאמצעותבודקיםאנחנואז

העדתחוותאתלכשנקבל .ההחלטהאתרקאוהמלאהפרוטוקולאת

אוקי.נכון?בהתאם.נפעלשלנוש 11היועמשל

הצבעה

אחדפה

החלטה

הוחלטכןכמו .שאושרהחדשהצוותבפנימחדשלדיוןהבקשהאתלהחזירהוחלטאדחפה

רקאוהמלאהודעפרוטוקולאתלקבל mהזכ-למרהאםהועדשלמהיועמ''שחוו~'דלקבל

בעניינו.ההחלטהאת

דשיאילןפנמניעה,לצותביעההגשתאטורני·אתר

אתר , 1מספרהנושאהיוםסדרשלבתוספתדחוף,קצתנושאזהנוה:אפי

וינברגשלומישדי.אילןך 11עופנייתמניעה,לצותביעההגשתאטורנ,י

יכוללאואילןמאחרהתבקשהואבבקשה.הזה,הענייןאתיסביר

 .עילהגהיה
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ליכטנשטייןיורםעםביחדייצגתיאניבתמצית.זהאתאסביראני :וינבוגשלומי

אטורניישנקראאתרשלבענייובעתירההמחוזועדאתשדיואילן

הזה?האתראתמכירים

 :מוצקיקלמפווחוה

 :וינבוגשלומי

 :מוצקיקלמפווחוה

נוה:אפי

 :וינבוגשלומי

נוה:אפי

 :וינבוגשלומי

נוה:אפי

 :וינבוגשלומי

שם.כולנובוודאי,

מאודאינדקסשהואדיועורכישלאינדקסזהשמע,שלאמילטובת

עושה,שהואמהעדינה.מאודבצורהככהפהמתבטאואניבעייתי

עורכיבספרשרשומיםכביכולהדיועורכיכלשלשמותלוקחהוא

לדוגמהיבהםמתעסקיםלאשהםענייותחומילהםמייחסיהדיו

מומחהלהיותיכולויוסיקורקינטבתאונותמומחהלהיותיכולאורי

דבריםמיניכלמגובה,בנפילותמומחיתהיאוחוהלאמריקהבהגירה

הזויים.

כילפגיעה,גורםזהשאגבינכוניםלאהםהעיסוקשתחומיבכןדילא

שישרואהפתאוםמסויםבתחוםעצמואתלמתגשרוצהמישהו

מעברטוב.לועושהלאכמובןזהקורקינטבתאונותשמתעסקמישהו

לאהתקשרותהפרטיגםמעודכנות,לאשםהכתובותגםלזה,

הגשנואנחנועכשיובעייתי.מאודאתרזה .מעודכנים

שכתובמהאתלעדכןהזהלאתרנכנסאתהאםזהלדעתשחשובמה

כסף.מלאלהםלשלםמתחייבשאתהמסתברעלךי

זה?אתעושיםהםסמכותבאיזה

אפשרשכביכולבאמתשםמצייניםהםברקע,משפטיםכמהעודרק

איזושהיהגשנואנחנובמסגרת,שהסתברמההפרטים.אתלעדכן

זמני.לסעדבקשההוגשהנכוןיותרעתירה,

המחוז.ועדמטעםהוגשההבקשה

עשה.לצולמעשהבקשההמחוזועדמטעם

הנכון?העותרלאשזההחליטוביהמייש

למעשהזמניעשהלצובקשההגשנוינכוןעותרלאשזהלאלאי
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שנגרםהנזקבגללהעיקריבתיקהכרעהשתהיהעדהאתראתלהסיר

חוקמכוחגםמגוונות,מאודעילותהיוכשהעילותהדין,לעורכי

פועליםגםהםמסחריות.עוולותוחוקמפגיעושקרהרעלשוןאיסור

כמושמנוהלמרשםלמעשהשםאיוכיהפרטיות,הגנתלחוקבניגוד

שצריך.

אבלטוב,שופטשהואמגן,אלטוביהשהשופטהיאהתחתונההשורה

שהואעדתואתהביעכברהואבדיון,למעשהאמרגםוהואהוא,

מרכזית,בעיהאבלהיחידהלאהיחידה,הייתההבעיהאתנו,

איזושהיגםוהייתהמהאתר.הוסרושלוהפרטיםהעותרשלמעשה

כלאתמייצגהואבהכרחלאהמחוזשרעדזהלגביהשופטשלאמירה

אמירותמיניכלמשנה,לאיציג,ארגוןהואבהכרחלאהדין,עורכי

נכון.לאאונכוןזהאםלזהנכנסלאאניאיתן,שיש

אתשמפעילהמשיב,שלמעשהלהגי,דחשובמאודוזהזאת,עםיחד

תצהיר.הגישלאהואהגנה,טענתלוהייתהלאלמעשההאתר,

הנימוקיםבגללהשופטאבלהעתירהאתלקבלאמוריםהיוכביכול

למעשה.הבקשהאתקיבללאהאלה

אברהמוביץ:רועי

 :וינברגשלומי

 :נטוביץאיציק

 :וינברגשלומי

יעתור?המרכזישהועדביקשהוא

זאתהמחוז.לועזשהיופניותמאודהרבהבעקבותהוגשההבקשה

מאודהרבהבעקבותאלאעצמנודעתעללאשנעשהמשהוזהאומרת

ככהנתתיהופעתי,אניזה,הייתיפחותשאנילהודותחייבאניפניות.

שלי, expertiseה-שזההרע,לשוןשלבנושאשלי insightה-את

ועדמתחילתוהתיקכלאתמייצגהייתיאנישאםלהיותיכולאבל

משנה.לאוזהשונהבצורהטיפונתנעשיםהיוהדבריםסופו

למעשהלהגישהמרכזילועזפנייהיששכרגעהואהתכליתיהמישור

שמוכניםדיועורכישזהינכוניםעותריםעםהזאתהבקשהאת

המחודשת.בבקשההמבקשיםאוהעותריםלמעשהלהיותורוצים

עדינה,בלשוןלא,שהואאתרזההכלסךזהטעם.לזהשישחושבאני

 .שלהםהטובבשםפוגעוגםהדיולעורכימסייעלא

יכולהלאהלשכה

אומרת?זאתמה
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 :נטוביץאיציק

 :וינברגשלומי

קינן:אורי

 :וינברגשלומי

קינן:אורי

 :מרצקיקלמפררחוה

 :וינברגשלומי

אברהמוביץ:רועי

 :וינברגשלומי

נוה:אפי

דוברים:

נוה:אפי

הדין.עורכילשכת

לכןמרכזי,לועזאלינו.כרגעהיאהפנייתאנחנו,זההדיועורכילשכת

כדיעצמה,ללשכהבנוסףיהיואגבהמרכזי,הועדרקלאפה.עולהזה

ניקחספציפיים.דיועורכייהיויריבות,חוסרשלטענהתעלהשלא

 . 5-10שלרשימה

עבדו.עליגם

למה?מומחהאתה

עבודה.דיני

כלב.ונשיכתואינטרנטמחשביםאני

נשאלהדיוןבמסגרתאנקדוטלי,משהואגב,הערתסתםאגב,דרך

אזלן?כדיוהמצאהלבצעאפשרהאםנשאלהוא-המשיב
זהכתוב,כןזהדואר,תיבתאיוובדלתדלתאיזושהילושישמסתבר

 .מענייניםמאודדבריםמיניוכלכתוב,לא

לפועל.והוצאהבחובותאני

הבקשהאתלמעשהלהגישהיאשהבקשההיאהתחתונההשורה

זהשהוא-אדוןרקיהיההמשיבכאשראגב,מחדש,

יתקבל.שזהמאמיןואניהאתראתשמפעיל

אחדןפהלהסכיםאפשר

כן.

אוקי.אח.דפהמסכימים

הצבעה

אחדפה
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החלטה

 .המרכזיהעודבשםמחדשהבקשההגשתלאשרהוחלט

אחרועיסוקפרסומתעודתליווורמקוםומלמאסגןוכןפרסומתלעוזתחבריםמינויו

ועדהשזומשוםאותולאשרחייביםאנחנו , 16מספרנושאפהישנוהזאפי

ליו"רמקוםממלאסגןוכןפרסונותלועזתחבריםמינויסטטוטורית,

היאכיהזוהועדהאתלאיישחייביםאחר,ועיסוקפרסונותועדת

סטטוטורית.ועדת

ואנחנוהארציתהאתיקהועדתיו"רזההועדהיו"רהיא,ההצעה

לאכרגעשהיאמשוםהועדהשלההשלמהאתרקעכשיוממנים

 .מתפקדת

ביסטריצקי'מיכהך 11עוזהמקוםממלא :מציעיםשאנחנוהחברים

שרף,פנינהטייב,משהשפירא,ליאורהחבריםואתוינברגשלומיסגן

 .זהוחיה,דבורה

 :מוצקיקלמפררחוה

נוהזאפי

 .חשובהועדה

אוקי.אחד?פהלאשראפשרהסתייגויות?ישבעד?מיחשובה.ועדה

אח.דפהאושראז

הצבעה

אחדפה

החלטה

רויוומקוםממלא :אחרועיסוקפרסומתלוזעתהבאיםהחבריםמינויאתלאשרהוחלטאחדפה

משה ,שפיראליאורעודה-חבריוינברג;שלומיהעודה-רו'יוסגןביסטרציקי;מיכההועדה-

 .חיהודבורהשרףפנינה ,טייב

הממשלתיותהחברותלכלילפיהמייעצתלוודעהלהשכהנציגימינוי

כללילפיהמייעצתלועזתהלשכהנציגימינוי , 15מספרנושאנוהזאפי

 .רוזןהילהך 11ועוכהןרועיך 11עואתמציעואני .הממשלתיותהחברות
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 :וינברגשלומי

נוה:אפי

רישיון.המספראתתרשמואזרוזןהילהשתיישאגב

אח.דפהאושראזלא,הסתייגויות!ישגליקשטיין.רוזןהילה

הצבעה

אחדפה

החלטה

לועודההלשכהכנציגיגליקשטייןרוזןהילהעו"דואתכהןרועיעווודאתלמנותהוחלטאדחפה

הממשלתיות.החברותכללילפיהמייעצת

הלשכה)לראשומשנים(סגניםמינוייםו

נוה:אפי

דובר:

שפירא:ליאור

 :פדלמועינינעמי

שפירא:ליאור

נוה:אפי

וסגניםמשניםרקכרגענמנהאנחנומינויים. 3-מספרנושאלנויש

איציקד 11עוטייב,משהד 11עוהםהמוצעיםהמשנים .הלשכהלראש

מוצקי,חוהד 11עולוטפ,ימוחמדד 11עוחלאילה,ואאלד 11עו ,'נטוביץ

ויצמן.יוסיד 11ועוכהןרועיד 11עו

 Iמושקוביץמנחםד 11עולסרי,מאירד 11עו Iללוםאביד 11עו :סגנים

גליתד 11עוסיף,אבוראיסד 11עושק,דמיכלד 11עואורג,ןשחרד 11עו

רועיד 11עוואא,דחוסםד 11ועוטולדנומימוןד 11עורוטנברג,

ד 11ועואברהמוביץ'

מכות! 3ב-זהאתתעשהאולי

שהואכמוזהאתלעשותרצינייותרהרבהנראהזהצודק,הוא

עכשיו.שבלחץמישהואיןאםמכות. 3ב-אומר,

מכות! 3ב-למה

אחתבבת

מהסגנים, 10איזהישאזבסדר,אזדין,עורכיאלף 60זהרבותיי,

קרה!
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 :מוצקיקלמפררחוה

טייב:משה

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

 :איבגילויטאפרת

נוה:אפי

 :איבגילויטאפרת

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

 :מוצקיקלמפררחוה

 :ראשפיליאור

לשכהראשסגןבתורהמוןועשהסגןשהיהטייבמשהשלדוגמהיש

עשה.שלאמיויש

חוה.תודה

הלשכהנגדמכתביםמלהוציאוחוץלשכהראשסגנישהיואנשיםהיו

דבר.שוםעשולא

 .הסגניםעלאחזוראניטוב,

מנחםעויידלסרי,מאירעויידללום,אביעוייד :שובהסגנים

יסיףאבוראיסעויידשק,דמיכלעויידרג,זאושחרעויידמושקוביץ,

עויידטולדנו,מימוןעויידרוטנברג,גליתעויידואא,דחוסםעוייד

אברהמוביץ.ירועיועויידחכםיוסיעויידנעאמנה,מוחמד

גזרכלעלהיוםהתבקשנו,האתיקהשלדיובגזרילב,שימועכשיו

שאנחנודיוגזרכלעלהיוםהחברים,שללאישורקשורזהדין,

ראשמסגניואחדהלשכהמבכיילחתוםלעויידרישיוןשוללים

עבורכחותמיםשישמשוסגנים 3עכשיונמנהבואואזהלשכה.

כזה.משהואואביבבתלליזמיןשהואסגןצריכהאני

אצלן?לחתוםצרךיהוא

שצריךמשהוזהומחזיר.חותםהואשליח,לושולחיםאנחנולא,

אביב.תלבאזורפהלהיות

הכבוד.כלעםספציפיים,סגניםלמנותצריךלא

ספציפיים?סגניםצריךלא

לא.

אתהמי .ספציפייםסגניםלמנותעכשיוקשהגםלןיהיהלעדתי

מהלשכה?אנשיםמוציאשהואזהעללחתוםירצהחושב
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 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

 :מוצקיקלמפררחוה

נעאמנה:מוחמד

נוה:אפי

 :איבגילויטאפרת

נוה:אפי

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

פלדמו:עינינעמי

נוה:אפי

פדלמו:עינינעמי

 .מהענייןחלקזה

נראהמהחותם?לאאחדואףסגניםפהשנאשרלכםנראהרבותיי,

לכם?

 .לחתוםבעיהליאיו

לחתום.מוכןאני

חותם?עודומימהחותמיםאחדנעאמנהמוחמדאז

חוה.

מוצקיחוהשיחתום.משנהגםאפשר

 .בעיהשוםליאיו

ללום.ואבי

יכולה.לאאני

הסגנים,אתגםמסיימים,אנחנוובזהשכחתי,אנילרשימה,נוסיף

 .דייןאבירעויידאתגם

אחד.פהאושראזלא,כלשהן?הסתייגויותישרבותיי

הסגנים.לגבישאלהלייש

יעכשיושמונוהממוניםכלשללבםתשומתאתמפנהאנילב,שימו

לאאחדאףהישיבה.בתחילתעליהםשהחלטנוהחובותאתלהםיש

אנחנולשכה.כעמדותלהיותשנחזותפניותאומכתביםלייצריכול

 .בהקדםהזההנוהלאתלהפיץצריכים

נבחרהמקוםממלאיאומהסגניםמישהוהאםהסגנים,לגבישאלה

פהבעלביואליהםשהגעתקואליציונייםהסכמיםבעקבותדיןעל
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בכתבוביו

תסביריאםהזאת?לשאלהתשובהלתתצריךשאניחושבתאתולמהנוה:אפי

לשאלה.אתייחסאנילמה

אומר.אניפדלמו:עינינעמי

למה?נוה:אפי

 :מוצקיקלמפררחוה

פדלמו:עינינעמי

נוה:אפי

פדלמו:עינינעמי

נוה:אפי

פדלמו:עינינעמי

נוה:אפי

פדלמו:עינינעמי

נוה:אפי

פדלמו:עינינעמי

מהזההבחירות,לפניקואליציונייםהסכמיםלשאולהתכוונת

ששאלת.

בכתב.ביויפהבעלביוהבחירותלפנייאמרתי

הזאת.לשאלהלענותצריךשאניחושבלאאני

מועדעדצורןישהכלליםבמסגרתשואלת.אנימדועאומראני

כלאתהבחירותועדתבפניולהציגלהגישהבחירותיוםלפנימסוים

ההסכמים

ספציפי?כללאיזהלכלל.אותיתפניכלל?איזה

 .לןולומרלחפשצריכהאני

מסודרת.תשובהלןאענהואניאליתפניספציפיכלללןכשיהיה

סליחהישיאבללאי

מסודרת.בפנייהמסודרתבצורהלפנותנאומבקשתבאהכשאת

תשובהתקבלימסודרתבפנייהתפני .החוקאתמכבדיםאנחנו

מסודרת.

הסעיף.אתאבדוקאני
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נוה:אפי

פדלמו:עינינעמי

נוה:אפי

פדלמו:עינינעמי

 :מוצקיקלמפררחוה

נוה:אפי

 :פדלמועינינעמי

נוה:אפי

 .אלינותחזרישתבדקיאחרי

הסכמיםאיזשהםהאםהיאהשאלהאז

 .הסברשוםלךנותןלאאני

כןאתהאבל

 .חובהישאםאבל ,בוודאי

תשובה.אתןאניכלשהיתשובהלתתחובהישאם

 .כזוחובהיש

לא,כלשהן?הסתייגויותישאחד?פהאושרלחובה.אותיתפני

אחד.פהזהאתאישרנו

הצבעה

אחדפה

החלטה

להלן:הלשכהלראשוהסגניםהמשניםאתלאשרהוחלטאחדפה

ד~עו' ,לוטפימוחמדד 11עו 1חלאילהואאלד 11עו ,נטוביץ'איציקד~עו' ,טייבמשהד 11עוהמשנים:

 +ויצמןיסויד~'עווכהןרעויד~'עו /מוצקיחוה

מיכלד 11עו ,אורדגשחרד~עו~ 1מושקוביץמנחםד~'עו ,לסרימאירד~עו' ,ללוםאביעו~~ד :הסגנים

ד~'עו /טלודנומימוןד 11עו 1רוטנברגגליתד 11עו /ואדאחוסםד 11עו 1סיףאבוראיסד 11עו /שקד

דיין.אבירד~ועוו 1אברהמוביץרועיעוו~ד ,חכםיסוידו'עו 1נעאמנהמוחמד

המנגנוןועדתו

שניהקודמתבפעםהשמטתיאניהמנגנון,לועזתלהוסיףרוצהאנינוה:אפי

גםשניהםאתלאשרמבקשאמודאי,ומעייןאורגדשחרך 11עו ,שמות

אזלא,כלשהן?יותוהסתייגהתנגדויות,שי .המנגנוןלועזתכתוספת

אח.דפהאושרזה
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השמטתיבטעותאניהקודמת,בישיבהמנגנוןועדתשלסעיףהיההז

 .האלההשמותשניתא

הצבעה

אחדפה

החלטה

 .המנגנוןלועזתאמדואיומעייןאורדגשחרשלמינוייםאתלאשרהוחלטאחדפה

נושאיםעודישיעילים.מאודהיינושאנחנוחושבאניחברים, ,בוט :נוהאפי

השעה ,פרודוקטיבייםהיינובאמתאבלאותםלכסותהספקנושלא

לכולנומאחלאניהמשפט.שנתלסיוםכוסיתנריםמאוחרת.כבר

נעימה.פגרה

זה .המרכזיהועדשלהמועדיםרשימתכלאתלכםנפיץאנחנופגרהב

הודעהנוציאלא,שבועכןשבועשלישיבימיעקרוניבאופןיההי

פגרהחברים,בהתאם.להיערךיוכלוכולםהמועדים.כלעלמראש

נעימה.

 '"'"'"הולענ"'"'"'הישיבה
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החלטותסיכום

 22.7.2015ביוםשהתקיימהמישיבה

בתל-אביבהפרקליטבבית

הלשכהל Jלמנכואיתורועדתמינויו

החלטה

אביד Jעווהאיתורועדתר Jיוולהלןזהלשכהלמנכו'לאיתורועדתהקמתעלהוחלטאחדפה

 •כץיחיאלעוו"דקינןאוריד Jעוו /פלדמןמיכל/עו"דנוהאפיד Jעווללום,

הלשכהל Jלמנכוזמנימ Jמומינויו

החלטה

 +הלשכהלמנכוולזמנילמוומפרסיאלאוריאתלמנותהוחלטאחדפה

המוסמכיםהלשכהמוסדותעוויאושרושלאבענייניםבתארים/תפקידיםשימוש

החלטה

שלאבענייניםתפקידים tבתאריםשימושבענייוהנוהלעקרונותאתלאשרהוחלטאחדפה

המרכזי,הודעידיעלשממונהתפקידעבלכללפיהםהמוסמכים,להשכהמוסדותעו'יאושרו

אופנייהחיצוניתלרשתולהוציאיכלולא ,ועדהיווורלשכה/לראשסגןלשכה,לראשמשנהכגון

אותועמדתזהכאילוהמכתב,אתשמקבלמיאצלמטעהמצגליצורהלעלויםעמדהאומכתב

דכתאושרשזהלפניועדה/עמדתזוכאליומחוז,עדמתזוכאילולשכה,עמדתזוכאילוגוף,

וכדין.

הארציתהאתיקהוודעתהארציהמשמעתיביהו'דשלהמינוייםבועדתהמרכזיהעודנציגימינוי

החלטה

בעודתהמרכזיהעודלנציגייונסאבוומוחמדעםבראהודשלמינויםאתלאשרהוחלטאחדפה

הארצית.האתיקהוועדתהארציהמשמעתיביהוודשלהמינויים

והרשויותהכנסתמולוממשלחקיקהבעניינילטיפולמחלקה tיחידההקמת

החלטה

וממשלחקיקהבעניינילטיפלומחלקה tהיחידההקמתאתעקרוניבאופןלאשרהוחלטאחדפה

 194מותך 184עמוד
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ענתתצובהפוליטיהדרגבראשות .מלאהבמשרהעובדים 6תעסיקהיחידהישראל.כנסתמלו

להפעלתתקציבימקורממנהויבקשהכספיםלועדתיפנההמרכזיהועדכןכמו •קאופמן

 • 2016תקציבלאישורעד Iהיחידה

המשפטמערכתבהתנהלותלהעתרבהמדינהעובדיהרופאיםארגוןניסיון

החלטה

ישהאםויוחלטדיוןיתקייםהבאהבישיבה /נזיקיןפורוםפרוטוקלואתלאתרהוחלטאחדפה

להתערב.מקום

בגעוןעמוסעווודבענייומןחייםעווודבפנייתטרחהשכרועדתהחלטתאישור

החלטה

מ 11מעבצירוף 30%לשכוללבשיעורבתיקהטרחהשכראתלקצובהולחטחברים 8שלברוב

 .כדין

ההתמחותודעתהמלצתו

 12.3.15מיום 54התמחותודעתפרוטוקולמתוך

 !למתמחהחשבוניתלהנפיקיכלומתמחההאםבשאלה-דיון

מתמחהדיוהמאמן-שלעובדהואמתמחהכיקועב 40שעסיףמאחרההתמחות:ועדתהמלצת

ולאעצמאילהיותיכוללאמתמחהחשבונית.להפיקולאמשכורתלקבלעובדעלעובד-כדין

חשבוניתשלמצבהמעסיק.שלעובדהואפרילנסרכיקבעומשפטבתירביםבמקריםפרילנסר.

לכללחריגיםישאםלמצואהזכותאתלעצמהשומרתהודעהבחוק.הסעיףדרישתעלעונהלא

למתמחה.ובמדרידבאתרפומבילהלתתישתאושר/זוהמלצהאם .זה

החלטה

 .חשבוניתלהוציאיכלולאשמתמחההוחלטחברים 9שלברוב

 194מותך 185עמוד
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 sכלללפיבקשהאונו-האקדמיתהקריה

החלטה

עומדיםולאמאחרהבקשהאתלאשרניתןלאלפיההועדהעמדתאתלאשרהוחלטאחדפה

 . sבכללהקבעויםבתנאים

התמחותבתקופתלהכרהבקשה-

 •לאשרניתןלא :ההתמחותעודתהמלצתו

החלטה

בתקופתלהכירניתןלאלפיהההתמחותודעתהמלצתאתלאשרהוחלטחברים 11שלברוב

ההתמחות.

בדמוויבבחינותמשמעתירח

הטענותבשלנוסףעונשנטיללאהנוכחית.הבחינהאתלפסולישההתמחות:ועדתהמלצת

 •בפנינושהעולו

החלטה

ההתמחות.ועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

בדמוויבבחינותמשמעתרת

מעודיםלשנילגשתיוכללאהחמרה-עםאךהמשנהועדתכהמלצתההתמחות:ועדתהמלצת

הנדונתו.הבחינותשלמודעיםלשנילגשתיוכללאהבחינות/שתיפסלית .הבחינותשתישל

החלטה

 .ההתמחותעודתהמלצתאתלאמץהוחלטחברים 8שלברוב

התמחותתחילתלאישורבקשה
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להתחילתוכלהמבקשתכימלמיציםאנוהנסיבות,מכלוללאורההתמחותזעודתהמלצת

 • 2017בשנתהתמחות

החלטה

 • 2020בשנתהתמחתוהלהתחילתוכלשהמבקשתהוחלטחברים 10שלברוב

 16.4.15מיום 55התמחותועדתפרוטוקלומתוך

התמחותתחילתלאישורשה

שלבמקרהאותנומשכנעתאינההעדתחוותזה,בענייןפסיקהאיןההתמחתוזועדתהמלצת

צריכיםאנוגישתם.אתנאמץלואבעברמוטעיתהייתהבמשטרההפרקטיקהביצוע,עיכוב

ההחלטהאזחדשההחלטהישאםביצוע-עיכובשלבמקרהכימביניםאנוהחוק,אתלפרש

ההתיישנותלפיכך,עונשו.אתנשאטרםשהואובלבדהעונשאתשמתחילהזוהיאהחדשה

 • 2016בינאורתחול

החלטה

כןכמו • 2020שנת ,המחיקהמחציתממועדהתמחותתחילתלאשרהוחלטחברים 8שלברוב

 .הראשונהבערכאההדיןגזרמתןממועדלהיספרמתחילההתיישנותמודעכיהוסכם

 7 • 5.15מיום 56ההתמחותועדתפרוטוקולמתוך

מיוחדיםבתנאיםהתמחותלאישורבקשה

הבקשהאתלאשרניתןהרפואי,צמבונוכחהולמת.התמחותתכניתההתמחתוזעודתהמלצת

תקדים.יהווהשהדברמבלי

החלטה

 .ההתמחותועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

בלשכהכחברלהתקבלבקשה

 194מותך 187עמוד
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הפלילי.התיקלסגירתדעבלשכהכחברלהתקבליולכלאהמבקשההתמחות:עודתהמלצת

החלטה

והמבקשבמידהכיהוחלטכןכמוההתמחות.ודעתהלמצתאתלאמץהוחלטחברים 8שלברוב

לרשויותבפנייה /שלובתיקההחלטהקלבתהליךאתלזרזלותסייעהלשכהמעונייויהיה

המתאימות.

 S.lS.26מיום S7ההתמחותודעתפרוטוקלומתוך

 .התמחותועלפיקוחלערוךישהבקשה,אתלאשרההתמחות:עודתהמלצת

החלטה

ההתמחות.עודתהמלצתאתלאמץהוחלטחברים 12לשברוב

 lS.29.4מיוםבכתבההתמחותבבחינתמשמעתעבירת

לבחינהלגשתיוכללא • lS.29.4מיוםבכתבהבחינהאתלפסולישההתמחות:ודעתהמלצת

 • 2016קיץלמועדרקאלא ,הקרובבמודעבכתב

החלטה

ובעלבכתבהבאהלבחינהלגשתלמבקשולאפשרהבחינה,אתלפסולהוחלטחברים 10לשברוב

פה.

 lS.29.4מיוםההתמחותבבחינתלוהכרההתמחותבתקופתלהכרהשה

מיוםבכתבההתמחותבבחינתלהכירוכןחודשים 4ב-להכירההתמחתו:עודתהלמצת

29.4. lS • אוהמאמנתאתלזמןהמחוזיתההתמחותועדתעלt לבירוריווד 11עו. 

החלטה

 .רישיוןתקבללאחריהםהתמחות,חדושי 8להשליםהמבקשתשעלהוחלטחברים 8לשברוב

 194מותך 188עמוד
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בלשכהחברותלחידושחוזרתפנייה

בשלבבבקשהודלוןלשובמקוםאיוכינראהלעיל,האמורכללאורההתמחות:ודעתהמלצת

 • 2016בילויויסתייםהמבקששלראשומעלמרחףתנאיעלהמאסרשןכזה,

החלטה

עם , 2016ב·כילעיהלוהוסיףההתמחותעודתהלמצתאתלאמץהוחלטחברים 11שלברוב

 .המקרהנסינ.וחבמלכלוותדוןהעודהתשובהתנאיתקופתתום

התמחותתחילתלאישורבקשה-.ב.ג • 7.5.15מיוםממונהודעתפרוטוקול

ההמלצה,ובמכתביכוחובאבמכתבשצוינוהחיובייםהצדדיםכללאורהממונה:ודעתהמלצת

ההתמחות.לתחילתמהיוםשנתייםשלהמתנהכאמורולקבועהמבקשעםלהקלהלמצתי

החלטה

 • 2019בסוףהתמחותתחילתלאשרהוחלטחברים 11לשברוב

החלטה

הכניסהאתלעכבהוחלט .טלפוניתשהתקבלהההחלטהאתלבטלהוחלטחברים 12שלברוב

 • 2033בשנת,המחיקהתקופתתוםעדללשכההמבקששל

מתמחהלאמןלהיתרבקשותו

החלטה

 .התמחותועדתדייעלשהומלצהכפימתמחהלאמןלהיתרהבקשותמתירשאתלאשרהוחלט

נסופתלעבדוהלהיתרבקשותו

 194מותך 189עמוד
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החלטה

ההתמחות.ועדתידיעלשהומלצהכפיהנוספותהעבודתורשימתאתלאשרהוחלטאחדפה

הסתייגויותנוספת-לעבדוהלהיתרבקשות

ההתמחותבעודתאושרלאההתמחות:עודתהמלצת

החלטה

מוגברבפיקוחנוספתעבדוהלאשרהוחלטחברים 9שלברוב

ההתמחותבעודתאושרלאההתמחות:עודתהמלצת

החלטה

מוגברבפיקוחנוספתעבדוהלאשרהוחלטחברים 7שלברוב

ההתמחותבעודתאושרלאההתמחות:עודתהמלצת

החלטה

 .הנוספתהעבדוהאתלאשרשלאהוחלטחברים 9שלברוב

ההתמחותבועדתאושר :ההתמחותעודתהמלצת

 194מותך 190עמוד
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החלטה

 .הנוספתהעבודהאתלאשרהוחלטחברים 9שלברוב

ההתמחותבעודתאושרלאההתמחות:עודתהמלצת

החלטה

 .נוספתעבודהלאשרשלאהוחלטאחדפה

ההתמחותבעודתאושרלאההתמחות:עודתהמלצת

החלטה

נוספת.עבודהלאשרשלאהוחלטאחדפה

ההתמחותבעודתאושרלאההתמחות:עודתהמלצת

החלטה

עדשנעשתהההתמחותבתקופתלהכירולאהנוספתהעבודהאתלאשרשלאהוחלטאחדפה

 .כה

ההתמחותבעודתאושרלאההתמחות:עודתהלמצת

החלטה

 .נוספתעבדוהלאשרולאההתמחותודעתהמלצתאתלקבלהוחלטאחדפה

 194מותך 191עמוד
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ההתמחותבעודתאושרלאההתמחות:עודתהמלצת

החלטה

הנוספת.העבדוהאתלאשרהוחלטחברים 11שלברוב

~--------
ההתמחותבורעתאושרלאההתמחות:עודתהמלצת

החלטה

הנוספת.העבדוהאתלאשרשלאהוחלטאחדפה

מושעים)(חזרתלחוק 51סעיףמכלהצוותהמלצותאישורו

החלטה

ולחדשמושעים)(חזרתלחוק 51סעיףמכוחהצוותהמלצתאתלקבלהוחלטחברים 11שלברוב

לשכה.~מרשלחברותו

החלטהיייייייייייייי

 •שאושרהחדשהצוותבפנימחדשלדיוןהבקשהאתלהחזירהוחלט

~---------
הוחלטכןכמו •שאושרהחדשהצוותבפנימחדשלדיוןהבקשהאתלהחזירהוחלטאדחפה

אתרקאוהמלאהועדפרוטוקולאתלקבלהזכות-ילמהאםהועדשוומיועמחוווודלקבל

 .בעניינוההחלטה

 194ותךמ 192דועמ



193 

 22.7.2015מיוםמרכזיועד

דשיאילןעוונךפנייתמניעה,לצותביעההגשתאטורני·אתר

החלטה

המרכזי.הועדבשםמחדשהתביעההגשתלאשרהוחלט

אחרועיסוקפרסומתעודתליו'נרמקוםומלמאסגןוכןפרסומתלעוזתחבריםמינוי

החלטה

יו'נרמקוםממלאאחר:ועיסוקפרסומתלוזעתהבאיםהחבריםמינויאתלאשרהוחלטאחדפה

משהשפירא,ליאורעודה·חבריוינברג;שלומיהעודה·יו'נרסגןביסטריצקי;מיכההועדה·

חיה.ודבורהשרףפנינהטייב,

הממשלתיותהחברותלכלילפיהמייצעתלוודעההלשכהנציגימינוי

החלטה

לועודההלשכהכנציגיגליקשטייןרוזןהילהעוונךואתכהןרועיעוונךאתלמנותהוחלטאדחפה

 .הממשלתיותהחברותכללילפיהמייעצת

ההתמחותועדתהלמצותו

החלטה

להלן:הלשכהלראשוהסגניםהמשניםאתלאשרהוחלטאחדפה

עוונךלוטפי,מוחמדעוונךחלאילה,ואאלעוונך , 1נטוביץאיציקך 11עוטייב,משהעוונךהמשנים:

 •ויצמןיוסיעווננךכהןרעויךנעונ 1צקימרחוה

מיכלעוונךאורדג,שחרעוונךמושקוביץ,מנחםעוונךלסרי,מאירעוונךללום,אביעוונךהסגנים:

עוונך Iטלודנומימוןעוונךרוטנברג,גליתעוונך Iואדאחוסםעוונךסיף,אבוראיסעוונך Iשקך

דיין.אבירועוונך 1אברהמוביץרועיעוונך /חכםיסויעו~נךנעאמנהןמוחמד

המנגנוןועדתו

החלטה

המנגנון.לועזתאמודאיומעייןאורדגשחרשלמינוייםאתלאשרהוחלטאחדפה

 194מותך 193עמוד
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בעוומהקלטהשירותיאבניעוויותומללהוקלט

 03-6127715 1טלג, 11ן 35בוטינסקי 1ז 1ןח

Avni.recordings@gmail.com 

 194מתוך 194עמוד
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