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 22.3.2016מיוםמרכזיועד

פרוטוקול

22ביוםשהתקיימהמישיבה .3 .2016 

התשע"וב'באדרב"י

יפו-באביבתלהפרקליטבבית

הלשכה.ראש-נוחאפיהשתתפו:

 :המרכזיהועדחברי

 :נעדרו

 :מנגנון

 :מוזמנים

חוהנטוביץ,יצחקכהן,רועיאברהמוביץ,רועיקינן,אורי

עם,בראהודנעאמנה,מוחמדחכם,יוסףמוצקי,קלמפרר

שפירא.'ליאורשאעראנסמטרוזן,הילהוינברג,שלומי

עיני.נעמיברוזה,יורםיונס,אבומוחמדטייב,משה

בוסקילה.דניתפדלון-פל,דאיריתאלפרסי'אורי

בלום.דנהחלאילה,ואאלקליין-יונה,דקלה

 :היוםסדרעל

 :ההתמחותועדתהמלצות . 1

 .נוספתלעבודהלהיתרבקשות •

 .מתמחהלאמןלהיתרבקשות •

את-לאשרבקשה+מתמחהלאמןלהיתרעו"ד-שלבקשתו •

 . sכלללענייו •
 .המשפטביתשלפשרההצעת-מ-ייייייי-ייייי"עת •

 • 17 . 2.16מיום 7 1מסהתמחותועדתפרוטוקול •

 • 2.3.16מיום 8 1מסהתמחותועדתפרוטוקול •

דיון).(המשךבלשכהמשרהנושאישיפויבענייושפיראליאורד"עופניית . 2

 .דיון)(המשךנוטריוניםלרישויבוועדההדיןעורכילשכתנציגמינוי . 3

 •-2000התש"סהמומלץ),המינימלי(התעריףהדיןעורכילשכתכללי . 4
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 .חדשנציבומינויהציבורתלונותנציבתכהונתסיום . 5

וירדניםישראליםעסקיםאנשיביןסכסוכיםויישובבוררותמרכזהקמת . 6

דיון).(המשך

דיון).(המשךחבריהעבורהלשכהשלביטוחסוכנותהקמת . 7

דיון).(המשךסד"אבתקנותהרפורמה . 8

(עדכון).הדיןעורכילשכתבחוקהרפורמה . 9

המשפט"ביתכ"ידידלהליךהלשכההצטרפות-עו"דפניית . 10

דיון).(המשך

 .)ב 11(מצחיפהבמפרץאווירזיהוםאבריאל-טלד 11עופניית . 11

חברתפורת ,בסטבן-להליךהלשכההצטרפות-לוריאבנימיןד 11עופניית . 12

כמצ"ב).ואח'שיפרנ'דיןעורכי

הביטוחחברותאיגודשהגישלעתירההלשכההצטרפות-קבראילןד 11עופניית . 13

 .)ב"צמ(חובהביטוחתעריפיהביטוח-הוזלתעלהמפקחתנגד

תושבתובענתכתיקון-המשפטבתיחוקהצעתיונס-אבומוחמדד 11עופניית . 14

 .)ב 11(מצ 2015התשע"ו-עימות)אזור

 .)ב"צמ(נוסף-עו"דסניףלפתיחתבקשה . 15

 .)ב 11כמצהמשפטיהסיועחוקפיעלהמתמניםדיןעורכישלטרחתםשכר . 16

הרפואיותהועדותהתנהלותעלהשנתיח 11והדולאומיבביטוחרופאיםמשוב . 17

בישראל.

קרןלעמיתי 2016התקציבבשנתתקציביסעיףהכללתגרינברג-זהעו"דפניית . 18

דיון).כהמשךהגמלאות

עו"דבשירותישימושהפסקתהכללי-האפוטרופוספילוסוף-רפאלעו"דפניית . 19

 .)ב"צמ(

משהד 11עוהדירקטוריוןר 11יוכע"י 2015לשנתהכלכליתהחברהמאזןסקירת . 20

טייב).

-31000-01ת.א.המשפטביתכידידהלשכההצטרפותעו"ד--פניית . 21

 .)ב 11(מצ 15

 .)ב 11(מצליבליךטלעו"דפניית . 22

 .)ב 11(מצבורריםמינוי . 23

* * * 

 115מתוך 2עמוד



3 

 22.3.2016מיוםמרכזיועד

חבריהעבורהלשכהשלביטוחסוכנותהקמת

 :נוהאפי

 :עםבראהוד

 :וינברגשלומי

 :יצחקדוד

 :נוהאפי

 :יצחקדוד

 :נטוביץיצחק

אנחנוברשותכם,נתחילבואולכולם.טוביםצהריםאחר

הלשכהשלביטוחסוכנותהקמת , 7מספרבנושאעכשיודנים

כאן,שנמצאהמשפטייועצנואתלעכבלאכדיחבריה.עבור

הקודמתלישיבהבהמשךנוף.קסוטוממשרדיצחקדודד 11עו

לגבישאלותיש .שלוהמשפטיתהדעתחוותאתקיבלתםאתם

בחוותדבריםלויסבירשדודרוצהמישהואוהדעתחוות

הדעת?

בסדרוזהחוקיוזהאפשרישזהאומרוהואומאחרראינו.כן,

זה.עלנלךבסדר,אנחנואז

צורןאיןהדעתחוותעלבהתבססלמעשהנכון,מביןאניאם

ללכתפשוטהדעתבחוותשמוצעהמתווהפיעלואפשרבמכרז

תקין.וזההמיזםהקמתל

זהטענהאיזושהייעלהמישהווכאשרשאםהיחידהדברכן.

לעקוףכדיבאהלאשהיאשותפותבאמתשזהלוודאכדירק

אמיתית.שותפותשזואלאהמכרזחובתאת

שותפותתהיהשזוהיאשהכוונהלצייובחשוהזאתמהבחינה

אזכסף.ממנהותרוויחלחבריםערןממנהתייצרשהלשכה

להיות.שיכולאמיתיהכיזה

לאותומתייחסשמצאתידיחיההדיןפסקשלומי,שלתולשאל

גוףביןשהיהפעולהשיתוףהסכםזהברקהנשיאשלדיופסק

מים,להתפלתמרכזלהקמתמכרזלקייםהחובהתחתשהיה

באמתלאשזהואמרבדיעבדזהאתבחןמשפטביתושם

לעקוף.ניסיוןהיהרקוזהתורםבאמתלאהואכישותפות

עםחדיבמיזםהקמנוהכלבסךאנחנומיזם,זהאמרווהם

לא.ראמהואובסוףמישהו

מדנסלביןהלשכהביןודהעבהחלוקתמה
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פשוטיותרשזהחושבאניזהבגללהעניין.בדיוקזהזהו,אז :יצחקדוד

אולילמעטדבר,שוםנותנתלאלמעשההלשכהשלנו.במקרה

שלה".השם"את

חוה.שלום :הנואפי

לישיבה)מצטרפתמוצקי(חוה

 :חכםיוסף

 :יצחקדוד

 :נטוביץיצחק

 :יצחקדוד

 :נטוביץיצחק

שלה.האנשיםואתשלהבייסהדאטהואת

זהמקבלת.שהלשכהכזהמשהואושירותאיזהפהאיןלא,

היאשהלשכהזהשעצםסוכנותמקימיםשבופעולהשיתוף

לפנותדיןלעורכייאפשרהזאתמהסוכנותחלקשלהבעלים

חברותעםמתקשרתשהלשכהכמוהטבות,ולקבלאליה

והיתרוןואחרות.כאלהבפוליסותהטבותלקבלכדיביטוח

כסוכןללשכהיפנואזהבעליםהיאשהלשכהשבגללזהבזה

הפוליסות.אתשתנפיקכדיביטוח

ישיותר,המאוחרבשלבזהדעתיולפיכזה,במקרהלמעשה

חוקיםהביטוח,עלהממונהמבחינתשחלותמגבלותמיניכל

בסוכנותשמחזיקמיהון,הלימותלדוגמהואחרים.כאלה

אתלויאשרולאאחרתכיהון,איזשהולושיהיהצריךביטוח

הזהבמקרהדעתישלפיכאלה,ודבריםמורשהמנהלאוזה,

עליושתוטלהחובהאזמקצועיגורםאותועםבהתקשרות

האמיתית.השותפותאתתבססכןהיא

אתלהבטיחיכוליםאנחנואיןלקשייםנכנסההואמדנסואם

עצמנו

זאתמהההסכם.שלהניואנסיםשלענייןכברזהתראה,

עלינוישמורבהסכםעליושיוטלהנטללקשיים?נכנסאומרת

לאשהפוליסהמסתברלעו"הפוליסהעשוהתרשלו,רשלנות.

בסדר.
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 :יצחקדוד

 :הנואפי

 :נטוביץיצחק

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :חכםיוסף

 :יצחקדוד

הביטוח.מחברותיוצאתהפוליסה

אח,דדברלהביןצריךלן.אסביראניבואאיציק.טועה,אתה

הביטוחביטוח.סוכןישרוכששאתהביטוחבכלכמעטהיום

שזכתהמנורהמטעםשםהסוכןעשינו,שעכשיובריאות

סוכןהקשר.איתונוצרזהודרךמדנס,היהזהבמכרז

נעההעמלהלו.מפרישההביטוחשחברתעמלהמקבלהביטוח

 .אחוזים 20ל- 15בין

הביטוח.לסוכןגםאחריותלוישאבל

עושהזהאתהתנאים.אתוסיכםהפוליסהאתניסחלאהוא

 .שלנוהביטוחיועץ

המקצועיתהאחריותשבביטוחוזהאח,דבדברצודקאיציק

לשכתעלצולבתאחריותשישלוודאצריךסוכנותאותהשל

 .מכוסיםשנהיההדיןעורכי

לאהיאהקריטיתכשהשאלההבא,לשלבהולכיםאתםאבל

וזהזהאתלעשותיכוליםאנחנודעתילפי .יכוליםאנחנואם

חברתשלדוגמהונתתהיא,שליהשאלההדעת.מחוותעולה

חברתעםלהתקשריכולהכלשכהלדוגמהאנחנוהאםביטוח.

שוויוני'בהליןלפעולבלידיןלעורכיפוליסהשתעשהביטוח

כדיאחרותביטוחמחברותהצעותלקבלולדוגמהלבואבלי

זאתדין.לעורכיביותרהטובהההצעהאתנותןמילראות

מוסמכיםאנחנואםלאהיאהשאלהדעתי.לפיהשאלה

זהאתלעשותמוסמכיםשאנחנוחושבאניכיזה,אתלעשות

אםהשאלההזה.הפעולהשיתוףאתלעשותיכוליםואנחנו

לאשהואבהליןהזההפעולהשיתוףאתלעשותיכוליםאנחנו

מישהובחרשמישהוזהידיעלאלאמכרזישוויוניהלין

שלי.השאלהזואיתו.ועושה

שלשאלהפהאיןביטוחחברתלגבילן.אגידאניאזלא,
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שוםאיןמתקשר,לאאתהאומרתזאתלן,שיציעמימכרז,

כעו"דהיוםיכולאתהמסויימת.ביטוחלחברתבלעדיות

רוצה.שאתהביטוחחברתלאיזהללכת

 :חכםיוסף

 :יצחקדוד

 :חכםיוסף

 :יצחקדוד

 :חכםיוסף

 :יצחקדוד

 :חכםיוסף

 :נטוביץיצחק

 :חכםיוסף

ביטוח.סוכנותישכן

לסוכנותלבואאותןמחייבלאאחדאףכאןגםשנית.

פוליסותתתןשאםזההביטוחסוכנותשלהיתרוןהביטוח.

הזאתלסוכנותללכתיכולהעו"ד.ך 11עולאותוהטבהשיגלמו

 ,'אביטוחלחברתללכתאפשראחרת.לסוכנותללכתויכול

 .'בביטוחחברת

לאזהביטוחחברותעםהיוםללשכהשישההסכמים

להשישאחתחברהואיןמכרזישתחוםבכללבלעדיות

 .אצלנובלעדיות

ביטוחסוכנותאניהשאלה,

הסכם.לןאיןמתקשר,לאאתה

מדנס'עםפעולהשיתוףהסכםעושההלשכההיום .ברור

אוקי?

כן.

ביטוח,סוכנותחכםיוסיאוקי?חכם,ביטוחסוכנותבאה

גוףאניעכשיואיתי.ולאמדנסעםעושההלשכהלמהאומרת

מצביעאניקלים,שליהחייםפרטיתחברההייתיאםציבורי.

בעיהליאיןאתכם,אניהאחרותהתחנותכלאתאניכיישר,

הפעולה.שיתוףעם

 . 30%לא , 40%לכםאתןאני

ואומרביטוחסוכנותחכםיוסיבאעכשיואםשליהשאלה

פההואכישלכם,חברהואכימדנס,עםזהאתעשיתםלמה
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סוכניטוב,יותרשירותלכםלתתיכולאניכישם?הואכי

ליישדין,לעורכיטובהיותרהנחהלתתטובים,יותרביטוח

בעיהליאיןמשפטיתליותגידתבואאםטובים.יותרקשרים

פומבישוויוניהליןלנקוטבלילישבאמיעםזהאתלעשות

ציבורי

 :הנואפי

 :יצחקדוד

שאער:מטאנס

 :הנואפי

שאער:מטאנס

 :הנואפי

שאער:מטאנס

 :הנואפי

שאער:מטאנס

זהאתקיבלתאזבכתב,יהיהשזהרציתזה.אתלןכתבהוא

בכתב.

 .לןאגידאנייוסי

להבדילצריך .קטניםדבריםשניעודאוליליוסיבהמשך

לביןרגילהסוכנותשהיאביטוחסוכנותביןברורההבדלה

חיתוםלגמרי.שוניםדבריםזהחיתום,שהיאסוכנות

רצינימאודסיפורזהבכ,ןמהדברלאזהביטוחבסוכנות

שעומדמיואתהסוכניםואתאותםלתבועאפשרותמיד

 .מאחוריו

הכלעלאחראישהואהסכםאיתועושהאתהמטאנס,ברור

 .שלוהמקצועיתבאחריות

חברהאיזהעםחשובהואיוסישאומרמהאח.דדברעוד

איןמכרז,בליאותםלוקחא'אתהסוכנות.אותהמתקשרת

שוויוניותצריךציבורי,גוףאנחנוזאתבכלמכרזים,חובת

להישסוכנותאותה ,'בו-מסוימת.פומביותמסוימת,

השאר?כלעםמהחברות,שתיאומסוימתחברהעםעסקים

מטאנס.הפרק,עלשעומדמהלאזהאבל

 .הפרקעליעמודזה

נקודה.ביותר.הטובהמוצראתשייתןמירקיזכהלא.ממש

להתקשרמדנס,סוכנות,אותהאתלהכריחיכוללאאתהאבל
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רוצה.שאתהחברהכלעם

 :הנואפי

שאער:מטאנס

 :הנואפי

שאער:מטאנס

 :הנואפי

ללשכתשקשורמהבכלאיתם.שותפיםאנחנושכן,בוודאי

 .וטוזכותלנוישהדיןעורכי

אתקובעהזוהסוכנותשלהגודלשקובע.הואהגודלהרי

 .שלהםהתלםלפיללכתצריךאתהכי yחברהולא Xחברה

ברירה.לןאין

דברעלמדברשלנוההסכםאיתם.ישבנואנחנולא.ממש

היההזהוהרעיוןהצעהעםיוזמה,עםבאוהםפשוט,מאוד

ביטוחסוכנותאנחנופעולה,נשתףבואושאמרשלהםרעיון

סוכנויותמשלושאחתשזוחושבאנינגידבואגדולה.מאוד

דין,עורכיאלף 64אתםבמדינה.ביותרהגדולותהביטוח

הדיןעורכילציבורביטוחיםצרכנות,עכשיועושיםאתם

לשכתשלמשותףמיזםלהקיםלכםמציעיםאנחנושלכם,

תזכהביטוחחברתאיזהבכללמשנהשלאושלנוהדיןעורכי

הטובהההצעהבריאות,ביטוחעשינולמשלפהשלכם,במכרז

תבואהמקצועיתבאחריותמחרמנורה,שלחיתהביותר

שתזכה.זווהיאביותרהטובהההצעהאתתתןאחרתחברה

הביטוח.חברותכלעםעובדיםלאהםאבל

עורכילשכתשלביטוחכמוזהכולם.תבינועםעובדיםהם

במכרז,זכיתםבאתםאתםמכרז,מפרסמיםאנחנוהדין,

אתכםשואלמישלנו.הסוכנותזותכירו , xהביטוחחברת

שהסוכנותלכםמתאיםלאאולכםמתאיםאםבכלל

רוציםאתם .בפוליסה?שתטפלזוהיאשלנוהמשותפת

התנאיםואלהאלינובאותהןלמכרז.תיגשולמכרז?להיכנס

שתקבלזווהיאביטוחסוכנותישלנותכירו.במכרז,שלנו

הרווחהוצאותואחרי 20%-15%ה-שלהסוכןעמלתאת

תהיהביטוחמכרזבכלהיחידיהקבועהדברחצי.חצייתחלק

אחרתחברהתזכהמכרזשבכלמניעהואיןשלנוהסוכנות

אלהספציפי.ביטוחלאותוביותרהטובהההצעהאתשתציע
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לנושאיןביטוחשסוכנותלמה .כולםהמכרזיםתנאייהיו

לאוהלשכההסוכןעמלתאתמכרזבכלתקבלאליהקשר

גם?מהעמלהתהנה

ערןמייצריםשאנחנוכלכליתהזדמנותפהישתבינו,

אתשתרכזאחתבסוכנותמקצועישרותלהםנותניםלחברים,

בכלנושאיםהםמאידןכסף.ממנהמרוויחיםוגםהביטוחים

הלוגיסטיקה.בכלהעבודה,

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :חכםיוסף

 :הנואפי

 :חכםיוסף

 :הנואפי

 :חכםיוסף

 :הנואפי

 :חכםיוסף

 :יצחקדוד

מטיביםשאנחנואלאמרוויחים,שאנחנורקלאזההפואנטה

הדין.עורכיציבורעם

הרייום.שלבסופוהדיןעורכיציבורעםמטיביםנכון,ואנחנו

לטובתילכו?לאןהזומההתקשרותנרוויחשאנחנוהכספים

 .ילכוהםהדיןעורכי

בע.דאנחנומחלוקת.אין

קדימה.אז

הנכונה.בדרןזהאםהשאלהאבל

גדולסוכןאלינובארצית?דרךאיזהאחרת?דרךלןיש

למהאזערן.לכםגםשתיתןשותפותנעשהבואולנוואומר

לא?

ממכרזפטוראתהאםמכרזיםחובתחוקלפיגםאגב,

מפורטת.דעתחוותכתבוגםלןמסבירדודאבל

לדוגמה.הצעותקבלת

שאתהלאזהשירות.שוםלןנותןלאהזההסוכןתביןיוסי,

להקיםהואהמשותףהמיזםביטוח.אונכסאיזהממנוקונה

לתתיכולמישהושעכשיולאזהמשותפתביטוחסוכנותביחד
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חברילטובתעסקימיזםאיתומקיםאתהאחר.משהולן

הלשכה.

 :חכםיוסף

 :יצחקדוד

 :חכםיוסף

 :יצחקדוד

 :חכםיוסף

 :יצחקדוד

 :חכםיוסף

 :הנואפי

שהואמיעםשותפותלעשותיכולציבוריגוףאומרתזאת

עשה?הואויבדוקשיבואהליןבלירוצה

אםהשאלההשותפות.מהותמהיהיאהשאלהפעם,שובלא.

כאן.המצבלאוזההמכרזחובתאתלעקוףהיאשלןהכוונה

אתנותןאניפעולה,שיתוףנותןאנישבהשותפותמהות

שלי.המאגריםאתשלי,בייסהדאטה

היוםלוישבייסהדאטהכלאתממן.צריךלאהואזהאת

דברשוםאין .בייסדאטהשוםממןצריךלאהואבאינטרנט'

כדישוויוניהליןאיזשהוצריךאתהזהשבגלללונותןשאתה

מיזםאיזשהופהישלהשקפתיפעם,שובלאחרים.לאפשר

מסכיםאתהבעצמן.אותועושהאתהכאילושכשאתה,עסקי

הייתלאלבדהזאתהסוכנותאתעושההייתאתהשאםאיתי

מכרז?צריך

מסכים.בעיה,אין

למעטדברשוםלןנותןולאבאמישהואםעכשיומאו.דיפה

דברושאיןהזהבהיבטפעולהאיתןמשתףשהואהעובדה

משאשלשאלההכלזהטוב,יותרלןלתתיכולאחרשמישהו

עסקי.ומתן

אנימהאיתיולאאיתולמהותגידחכםסוכנותתבואואם

אומר?

לןאציעאנישיגידמשפטייועץלבואיכולגםיודע,אתהיוסי

יגידזול.ביותרלןיציעחשבוןרואהאוזולביותרעצמיאת

אניאבלמקסוטו.מחירבחצישלןמשפטייועץלהיותשרוצה

אתרוצהשל.ןאנישותףלהיותרוצהולאאותןרוצהלא
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ברור?לאמהשלי.כיועץקסוטו

 :יצחקדוד

 :חכםיוסף

 :יצחקדוד

 :חכםיוסף

 :הנואפי

 :חכםיוסף

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

משנהלאהעניין,לצורןאושמדנסזהאומרשאנימהיוסי'

לןלהגידיכולאחרשמישהושירותלןנותןלאיהיה,זהמי

איזהפהאיןאומרתזאתטוב.יותרשירותלןאתןאני

 .לןייתןשהואכדיאיתומתקשראוממנורוכששאתהשירות

עושהלאהואייעוץ,לןמעניקלאהואעבור,ןמנהללאהוא

לאחכםיוסיסוכנותהזהבמובןשלן.שותףהואדבר.שום

 .איתושותפותעשיתילאלמהבטענותלבואיכול

להתחלקצריךאנילמהבעצמי?זהאתעושהלאאנילמהאז

מישהו?עם

מקצועיות,כוחעלויות,שללמשלאחרת.שאלהכברזאת

אולבדבעצמןכזהמיזםלהקיםרוצהאתההאםאדם,

בתחוםומוניטיןניסיוןלושיששותףעםבנטללהתחלק

וכיוצ"ב.

מביאהואאםמשהו.נותןהואאזכסףמביאהואאם

משהו.נותןהואאזמוניטין

רוצה?אתהמהיוסי,

לעשות?מהתקין.שההליךלראות

ביקשתבכתב,משפטיתדעתחוותלןישמאו.דתקיןהוא

אותהביקשתשעבר'שבועפהבעלמשפטייעוץלןהיהבכתב.

חוה.בבקשהוקיבלת.בכתב

בצורההעלהשיוסיהשאלותאתהעלינוהקודמתבישיבה

דעת.חוותשלנוהמשפטימהיועץביקשנואחרת.אוכזאת

עכשיומספיק.זהמבחינתיונהירה.ברורהדעתחוותקיבלנו

אנחנוהאםפהלדיוןזהאתמעליםהיינוואםרוצה,לאאני

עצמנושלביטוחסוכנותלהקיםרוציםהדיןעורכיכלשכת
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צורבכישלוןשנכשלנוכמונג,דמצביעההייתילמשלאני

בתוךביזנסלנהלוהיכולתהכוחאתלנואיןההשמה.בנושא

הדין.עורכילשכת

פעולההשיתוףעסקי.פעולהשיתוףלנוומציעאדםבןבא

אתולבדוקבזמןמוגבלכמובןלהיותצריךהזההעסקי

האינטרסים.

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

הבאה.הקדנציהאתיכבלולאפעםאףברור.אצלנו

להיותיכולהקדנציה.כלעלאפילומדברתלאאניבסדר.

פעם.עודהזאתההתקשרותעללחשובנצטרךשנתייםשבעוד

לנצח.חתונהלאזובוודאי.יציאה,תחנתתהיה

לאאניב' .שלנוהמשפטימהיועץמשפטיכיסוילנוישא'אבל

יתרונותהמוןרואהאניג'להפסי.דיכוליםאנחנואיפהרואה

עורכיללשכתעובדים,אנחנושבשבילוהדיןעורכילציבור

לא.למהרואהלאאנימייצגים.אנחנושאותההדין

לכלפתוחהבהצעהלפנותלאלמהחששאותואתעכשיו

ברורה.מאודתשובהקיבלנוהעלינו,בארץהביטוחסוכנויות

להצלחה.אפשרותרואהרקאנימניעה,שוםרואהלאאני

שלא,להיותיכולהזה,המיזםיצליחשזהלהיותיכול

עלפעם'עודסומכת,גםאניופה .יכוליםלאאנחנולהפסיד

אותנושיכסהההסכםאתשינסחושלנוהמשפטייםהיועצים

שאיןהצעהזובעיניימהותיתאבלחוזית.גםביטוחית,גם

לנותתןסוףסוףגםשהיאלהיותויכולממנהלהפסידמה

כןאניזהאחריאפי,וברשותן,רלוונטי,גםזהיתרונות.

החוק.תיקוןעלמיליםכמהלהגידארצה

בשמחה.

יותרתוכלולאואומרשבאחדשמשטרבתוךחייםאנחנואבל

במקורותמסוימתמוגבלותעםאנחנוהחבר.דמיאתלהעלות

כספימקורלנולהכניסיוכלהזההסיפוראםתקציביים.
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בתוךגםזההדיןעורכילציבורטוביותרשירותלתתנוסף

זהאזהחדש,החוקעםאתמולמאזעלינושישהזההמשטר

המתווהעםללכתרוצהמאודכשלעצמיאניאזיתרון.גם

שלדומיםנוספיםמתוויםנבנהיצליח,אותו.ולנסותהזה

פעולה.שיתופי

 :הנואפי

 :חכםיוסף

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

חשובאומרת,שאתמהאתלחזקרוצהאניחוה,זה,רקולא

הדין,עורכיבלשכתביטוחרכזתמחזיקיםשאנחנולזכור

שאנחנושקלים,אלף 400שלההשנתיתהשכרעלותשכירה,

רכזתשוםלהחזיקצריכיםלאאנחנואותם.מייתריםעכשיו

משמעותי.באופןבהוצאותחוסכיםואפילוביטוח

אגב.דרךבטוחלאאני

בשכר.ביטוחרכזתלהחזיקצורןלנואיןזה.אתבדקנו

המיזם?בתוךהחברה,בתוךזהאתיממנוהם

למהההסכם.במסגרתהאלההשירותיםאתלנונותניםהם

מה?בשבילכסף?הרבהכןכללנושעולהעובדלהחזיקצריך

להפסידלאכסף,שנרוויחרוצהאניכסף.לחסוןרוצהאני

לשכתביטוחיםאיזהשישמע,ומישקלים,אלף 400כסף.

אלף 400בשכרביטוחרכזתמחזיקהשהיאעשתההדיןעורכי

ביטוחרכזתבהעסקתלחבריםייצרנוערןבשנה.איזהשקל

הזמןשהגיעמיותרותהוצאותרקערןשוםהאלה?השניםכל

אותן.לחתוך

שלה.השכרעלותזה

חוסכיםא'אנחנוהשולחן.עלזהאתלשיםצריךכןדווקא

אנחנוצורן.בהאיןמתייתרת,היאכיהזוהעלותאת

אנחנומוניטין.להשישמקצועיתסוכנותעםמתקשרים

מכרזישהבאהשבשנהתחשבוהזו.מההתקשרותנרוויח

מיבכללמשנהלאהמכרז.מסתייםמקצועית,אחריותביטוח
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הביטוחסוכנינהיהאנחנובמכרזשתזכההביטוחחברת

והלשכההביטוחסוכנותשמקבלתמהעמלהאחוזיםשנקבל

פוליסה.מכלמעכשיותרוויח

 :אברהמוביץרועי

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :חכםיוסף

 :הנואפי

 :נטוביץיצחק

 :הנואפי

 :נטוביץיצחק

 :הנואפי

מהזה?אחוזיםלקבללנוומותר

ביטוחכסוכןשמרוויחיםאלהנהיהשאנחנותחשבוכן.

במקוםירכשוהדיןשעורכימקצועיתאחריותמהפוליסת

לעצמו.העמלהכלאתיקחאיתוקשרלנושאיןזרשסוכן

משפטית.מכוסיםאנחנורועי

במיזם?כספיםלהשקיעאמוריםאנחנו

שכברגדולהסוכנותעםהתקשרותלוקחאתהלכןלא.

הותקאתלהוישתביעותומערןשיווקמערןלהשישקיימת,

רקישזהאתרואהשאניכמוחוה?אמרהאיןהניסיון.ואת

לאאנחנופה.להפסידאפשרמהרואהלאאנילהרוויח.מה

שוםלנושאיןרואהאנימשפטיתומבחינהכסףמשקיעים

זה.אתלעשותבעיה

בכלל.אחרתהיאהשאלהלדעתי,פשוטההיאהשאלהאפי,

ביטוחחברות 4ל-הולכיםהדיןעורכיכלשכתאנחנוהאם

דיןעורכיאלף 60מה-פהלנוישהנה,להן-ואומרים

הנחהלנונותניםאתםכמהאיתנו,אלף 20באיםסטטיסטית

האםלביניכם,בינינוהתיווךעבורלנומפרישיםאתםכמהאו

השאלה.זאתבאמצע?סוכנותלהיותחייבת

כוללתבלשכהשנעשיתפוליסהכלבתיק?מטפל.מיברור

ביטוח.סוכן

סוכנות.איןישירבביטוחיודע,לא

יטפלמי .בויטפלשמישהורוצהעו"ד .ישירביטוחלאאנחנו
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סוכןחייבאתהשיוגשו.בתביעותבטפסים,שלו,בחיתום

שלנווהציבורעלינויפולזהכלאחרתזהבכלשיטפלביטוח

כזהשירותלתתיודעתלאהלשכהובצדק.שירותדורש

בעצמה.

בסדר. :נטוביץיצחק

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :חכםיוסף

 :הנואפי

 :חכםיוסף

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

הביטוחיםהדיןעורכיבלשכתומעולםמאזהיסטוריבאופן

המבוטח.לביןהחברהביןשתיווךסוכןהיהתמידשנעשו

פהלהחזיקתצטרךאזסוכןאיןאםאפי.הפואנטה,כללאזו

ויתנובביטוחשיתעסקועובדים 10אועובדים 6שלמערן

טוביםלאאנחנוהרבלצעריבזה.טוביםלאאנחנושרות.

בזה.

נכון.

מגיעיםכבראנחנובזה.טוביםהםאםהשאלהנשאלתואז

העניין'עלחבלאיכות.מהםלקבלצריכיםשאנחנולמסקנה

פה.לבדשאנימביןאני

היאאםהזאת,הסוכנותזאתמיתבדוקלןמשהו?יודעאתה

טובה.מספיק

ההחלטות?אתמקבלאניאיןטובה.היאאםלבדוקצריך

פהשעוסקמיגדולה,ותיקה.מוכרת,סוכנותזובדקנו,אנחנו

כסוכנימשמשיםגםהםהיטב.אותםמכירביטוחשלבתחום

שלהבריאותבביטוחהקודמותבקדנציותשטיפלוביטוח

הלשכה.

איתם?מתקשריםאנחנוזמןלכמהאפי,

יציאה.תחנתעםניסיוןשנתייםשלהתקשרותאיתםעושים
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מתקדמיםכסףמזהנרוויחלאאםאולנו,מתאיםלאאם

שלחיסכוןעםכספייםסיכוניםנטולמיזםזהתבינו,הלאה.

ביטוחרכזתעלהיוםלנושישבשנהאלף 400שלהוצאה

 .שלנושכירה

שאער:מטאנס

 :נטוביץיצחק

 :הנואפי

 :חכםיוסף

 :הנואפי

 :חכםיוסף

 :הנואפי

 :נטוביץיצחק

 :הנואפי

נחסכת.ההוצאותשלהתקורהוגם

שנתייםעודאוליזהמהשנביןאחריהשנישבשלבלהיותיכול

סוכנויות. 3ביןמכרזאולינעשהזהמהנדע

לאאתהשהסבירומהדעתבחוותדודשכותבלמהלבשים

שירות.מבקש

לאחר.מתייחסלאדוד

 .ממנולהרוויחרוציםשאנחנומיזםמקימיםאנחנו

חלהבענייננוהאם , 18בסעיףבמודגשדעתבחוותכותבדוד

מכרזיםחובתגםכיאחר,אופומבימכרזלפרסםהחובה

דבריםאומציעיםלכמהפנייהישמכרזאיןאםגםאומרת

חוותבסוףמתייחסהואעכשיוהתהליך.במסגרתכאלה

זהבשבילאחר,לגבימתייחסולאמכרזלגבירקשלוהדעת

יאללה.הבא.לנושאעבורבעדכולכםאםבעניין,אומראני

ונחליט.נסכםבואואזטוב,

לשנתיים.זהאתנעשהבואו

מציעאניברשותכםאזשאלות.איןנוספות?לדודשאלותיש

באופןאותהינסחדודההתקשרות.אתנאשרשאנחנו

מקצועית,אחריותמבחינתמשפטית,מבחינהעלינושתשמור

רואיםאנחנואםשנתיים,בחלוףיציאהתחנתכמובןלהכניס

משקיעיםלאשאנחנוהםהדגשיםכלכלית.כדאיותלנושאין

מקצועית.אוכספיתאחריותלוקחיםולאכסף

 115מתוך 16עמוד



17 

 22.3.2016מיוםמרכזיועד

 :נטוביץיצחק

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

להיות.צריךביטוחוגםאחראים.ולא

שנושאמיערבויות.לאבוודאיכסף,משקיעיםברור.לא

לזהזכאיםהםכמובךמדנס.סוכנותזוההקמהבעלויות

ההתקשרותבמסגרתמוציאיםשהםההוצאותשינוכו

בחלקיםלבינםהלשכהביןמתחלקתוהיתרהמהרווחים

שווים.

אתסוגריםשאנחנוהחלטהגםשנקבלמציעאניהזהבהקשר

לנושעולהמחלקהזו .צורןבהאיךבלשכה'הביטוחמחלקת

ברכזתצורןעודאיךלחלוטין.מתייתרתוהיאכסףהמוך

ביטוח.

אחד.יוסי.נמנעיש

המשפטייםהדגשיםכלאתלבצעמדודמבקשיםאנחנו

בקיוםהצורןאתמייתריםאנחנולכןובכפוףקודםשפירטנו

המחלקה.אתוסוגריםשלנוהביטוחורכזתהביטוחמחלקת

בסדר.להימנע?רוצהאתהיוסי,אחד.פהאחד?פההוסכם

שנמנע.יוסילמעטאחדפהאושר

הצבעה

 12בעד-

 1נמנע-

החלטה

בקיוםהצורךמתייתרלכךבכפוף ,ההתקשרותאתלאשרהוחלטחברים 12שלברוב

לבצעהמשפטימהיועץהמרכזיהועדמבקשכןכמו .הביטוחורכזתהביטוחמחלקת

 .שפורטוהמשפטייםשיםהדגכלאת

דעכוןהדין-עורכילשכתבחוקהרפורמהו

עורכילשכתבחוקהרפורמה , 9מספרלנושאעובריםאנחנו :נוהאפי
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הכנסתאתמולחברים,תמשיך.וחוהאתחילאניהדין.

קואליציה,אח,דפהאישרהושלישיתשניתבקריאה

והרשימההיהודיהביתתמכו,כאחדכולםאופוזיציה,

חבריכלבע,דהצביעוכולםביתנווישראלומרצהמשותפת

 .אחדפההיהזההתנגדות,שוםחיתהלאשנכחו'הכנסת

נציגתהיאהילהרוזן.הילהך 11עולועזאלינוהצטרפהאגב,

סייםתמירדורוןתמיר.דורוןאתשהחליפהירושליםמחוז

מודיםואנחנוירושליםמחוזמטעםהמרכזיבועזכהונתואת

ובועזהארציתבמועצהכנציגהאלינוהצטרפהוהילהלו.

אתנו.שאתשמחיםאות,ןמברכיםאנחנוהילה,אזהמרכזי.

רבה.תודהרוזן:הילה

ישאחד.פהכאמוראושרההזוהרפורמהלנושא,חוזראני :הנואפי

שהיוכשליםמתקנתהיאיתרונות,מעטלאהזולרפורמה

דרמטישינוישישלכםלומריכולאניהקודמות.בקדנציות

המשפטיםשרתידיעלשהוגשהכפיהרפורמהביןומהותי

בקריאהועברהפרוקצי'הלדו"חבהתאםלבניציפילשעבר

אתמול.שהושגההסופיתהתוצאהלביןראשונה

בחינותראשית,אזהזו.הרפורמהשלהדגשיםאתנפרט

זהמהותי.דיןגםיכנסישתנו,ההסמכהבחינותההסמכה.

פרוצדורהשלבחינותהיוהבחינותהיוםעדמשמעותי,מאוד

גםלהבחןיידרשוהנבחניםהקרובנובמברמחודשוהחלבלבד

 .מהותידיןשלבשאלות

 :אברהמוביץרועי

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

הפרוצדוראלי?הדיןלמולהמהותיהדיןשלהמשקליהיהמה

דיןורקאןהיאהבחינהכלהיוםהבחינותועדתהחלטתלפי

 .ראוילאמצבוזהפרוצדוראלי

לשאול.בדיןסמכותחיתהלאכי

החוק.כעתאתשינינואנחנובדין,סמכותחיתהלאנכון

ומקרקעיוופליליובמשפחהבנזיקיןקצרקייסלשאולאפשר
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הואמההמתמחה,שלהמהותיתהיכולתאתבאמתולראות

אח.דדברזה .שלוהלימודיםתקופתכלבמשךלמד

הארציתהלשכהביןהגומליןיחסיאתקבעההכנסתשניים,

בקדנציהאנדרלמוסיהשתיתהיודעיםאתםהמחוזות.לבין

המחוזות,אתלבטלהמליץפרוקצי'הדו"חולכןהקודמת

זוהיאהארציתשהמועצהלמחוזות,הבחירותאתלבטל

אנחנוהמחוזות.ראשיושביואתהמחוזותועדיאתשתמנה

חשוב.דברזהמחוזותזה,אתלעשותנכוןלאשזההסברנו

מולכללבדרןהיאשלהםיוםביוםהדיןעורכישלהחיות

המחוזעםהקשרמבחינתהארציתהלשכהמולולאהמחוז

מימחוזלכללהכתיבנכוןלאוזהעיוןוימיוההשתלמויות

 .שלוהמחוזועדיהיהומישלוהמחוזראשיהיה

עללשמורהחליטהוהכנסתהתקבלהשלנושהעמדהשמחאני

המחוזות.ולראשילמחוזותבחירותשיהיובאופןהמחוזות

המקוריתההצעההארציתבמועצהמחוזכלשלהנציגות

במועצהואנחנווזהו,מחוזמכלאחדנציגשיגיעחיתה

זההמחוזות.ראשיושביואתהמחוזותאתנמנההארצית

מחוזכלכמובן,המחוזותשנשאריםלזהשמעברבאופןתוקן

יו"ריהיהמהםאחדהארצית,למועצהנציגיםשניישלח

מחוזגםקםבנוסףכאשריקבע,שהמחוזנציגועודהמחוז

תלמחוז .מרכזמחוזגםישהבאותמהבחירותהחל .מרכז

ומחוזמרכז,ומחוזאביבתללמחוזיתפצלווהמרכזאביב

 .למועצהנציגיםשניעודישלחמרכז

יותראיןמתמזגים,הארציתוהמועצההמרכזישהועדהוחלט

המועצהמרכזי.לועזארציתמועצהביןהזוההבחנהאת

זה . 11מהחברים,רבע , 25%הואהקוורוםחברים. 44תמנה

שהיוהסמכויותכלשיתכנס.בעיהלהיותצריכהשלאמספר

הארצית.למועצהיעברוהמרכזיהועדשל

יתפרסםהתקציבלתקציב.שקשורמהבכלשקיפותשםיש

שללמימוןביחסשקיפותישנקבע.התקציבכיצדכלליםויש

יום 90תצטרךרשימהכלמועמ,דכללבחירות.התרומות

כלליםשםישהתרומות.כלשלדו"חלפרסםהבחירותלפני

להיותצריכהאבלהסכוםעלהגבלהאין .שנקבעומסודרים

 .גמורבסדרוזהשקיפות
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 :ראשפיליאור

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

שתורמים?הדיןעורכייהיהלאשזהגםהגבלהאין

הגבלה.שישחושבלאאני

הגבלה.ואיןזהעלדיוןהיה

שתהיהנקבעלשעתה.עודשמחהדיהשנים, 3.5עודיש :הנואפי

עורכילשכתתקציבשלנו,התקציבהזה.בנושאשקיפות

תחימהישלהיקבע.חייבהואשנה,כלסוףעדייקבעהדין,

מועדים.של

שתקבעהמשפטים,שרתשללבחינהעובר 2016שלהתקציב

ולאייקבעשכןבהנחהבסיס.כתקציבלשמשראויהואאם

תקציבלהיותהופךזהשלנוהתקציבעלהשגהלהתהיה

כפוףרקזההזההתקציבאתלהעלותנרצהאםהבסיס.

חדבפרויקטמדוברכןאםאלאהמשפטים,שרתשללאישור

קומהעודפהבוניםמיוחדת,השקעהאיזהנגידכמופעמי,

יהיהאפשרפעמיחדבפרויקטברשמדומכיווןאזהזהבבניין

שרתעםלהתייעצותבכפוף , 5%ב-שלנוהתקציבאתלהעלות

המשפטים.

לאישורבכפוףרקזהחברדמישלרגילההעלאהרוציםאם

איןהחברדמיאתלהקטיןרוציםאםהמשפטים.שרתשל

התנגדות.איןלזהבעיה.

הדיןעורכילשכתאתלפזרהיכולתאתישהמשפטיםלשר

אינהשהלשכהרואהוהואהיהבחירות,עלולהכריז

אבלמקומיתברשותכמומבחניםאותםאלהמתפקדת.

והזדמנותהתראהנתןשהואלאחרורקמקשה,יותרהניסוח

רואההואאומרתזאתולתקן.תפקידהאתלמלאללשכה

בקדנציהאזמקצועיות,ועדותשוםמתמנותלאשנגיד

שביתהלשכהראשנגדעתירהלהגישצריךהיההקודמת

ועדותולמנותהמרכזיהועדאתלכנסלויורההמשפט

וחצי.שנתייםאחרירקקרהשזהמקצועיות,

מקצועיות,ועדותמונולאשנגידשרואההמשפטיםשרעכשיו

ועדותימונולאיום 30ותוךהיההתראה,נותןהוא
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ראשאתאוולפזרבסמכותולהשתמשיכולהואמקצועיות

בחירותעללהכריזשניהם,אתאוהמועצהאתאוהלשכה

חדשות.

 :אברהמוביץרועי

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :נטוביץיצחק

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

ההתמחות?עםמה

מונוזה.אתלעכברצולאנפר.דבתסקיריהיהזהההתמחות

ועדתסטטוטוריות,ועדותמונוכלקודםתפקידים'בעלי

הבאהמהקדנציההחלואאל.כאןפהנמצאלמשלהתמחות,

צורןאיןאתיקה,ועדתכמולהיותהופכתההתמחותועדת

היאמרכזי,ועדשללאישורשלהההמלצותאתלהביא

מחליטה.

נחסן?שלנומהזמןזמןכמהמביניםאתם

שיהיה.מהוזהמחליטההיא

דיןעורכיועדתסטטוטורי,מעמדשמקבלתכספיםועדתיש

שלמעמדואתמעגניםביקורת.ועדתטרחה,שכרועדתזרים,

ל-ייבחרמשפטייועץשנים, 7ל-ייבחרהואהפנימי,המבקר

 4ל-נבחרל 11מנכהבאים.מהמינוייםהחלזהשוב,שנים. 7

שנים. 4לעודאופציהעםשנים

חיצוני?משפטייועץאופנימימשפטייועץ

כללשכהעובדהיוםכמושיהיהפנימיממבקרחוץחיצוני.

מנכ"ללהעבירכמובןזכותישלנוחיצוניים.הםהשאר

שםיהיההלשכהשראשאיתורבועדתייבחרמנכ"ל .מתפקידו

שלסוגשזההגישהאתקיבלוכיהלשכה.ראשהצעתפיועל

לשכה.ראשמולבעיקרשעובדאמוןמשרת

יש?עודמה

לן.אשליםאניתכף

ההגדרהלפיהיוםכזאת,בצורההלשכהשלמעמדהאתעיגנו
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עללהגיבזכותלהחיתההדיןעורכילשכתהישןשבחוק

שלההגבלהאתביטלומשפט.בתיבענייניותקנותחקיקה

עללהגיבזכותישהדיןעורכיללשכתמהיוםהמשפט.בתי

סעיףהוסיפו 2-כללי.באופןבכלל,ותקנותחוקהצעות

החוק.שלטוןעללשמורהלשכה,ותפקידימטרותביןמפורש

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :ראשפיליאור

 :מרצקיחוה

 :נעאמנהמוחמד

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

הלשכה.בהגדרתלא,

החוקשלטוןעללשמורהלשכהבהגדרת

היסו.דוערכיאדםזכויותעל

אתומחזקיםומבססיםמעגניםמאו,דחשובדברזהלמעשה

רקלאאנחנוהדין.עורכילשכתשלהסטטוטורימעמדה

החוקפיעלהוסמךשבמפורשגוףאלאמקצועיתגילדה

שלטוןעללשמורהשוויון,עללשמורהיסו,דערכיעללשמור

חקיקהעלרקלהגיבשלנוההגבלהאתביטלוגםולכןהחוק.

בכלל.הגבלהעללהגיבזכותלנוישמשפט.לבתישקשורה

מהפעילותכתוצאהזהמזהנכבדשחלקלכםלהגידרוצהאני

חיובי.פידבקהמוןשצוברתשלנו,הכנסתיחידתשל

שאלהפהשישחושבתאניזה.בגללשזהחושבתלאאני

יותרהרבה

בחוק.אותםעיגנושהםליאמרואבל

לא.

בכנסת.שעובדמהםחוץאחדאףשםאין

 .לכםתדעולתפארת,יחידהלנויש

ואניההישג,בעינייהפסיק.שאפיאיפהלהתחילרוצהאני

אבלהזה,התיקוןנעשהשבההדרןעלגםבסוףלדבררוצה
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כמהישהזה,החוקבתוךגדוליםמאודהישגיםשניישבעיניי

נקודותישקשות,יותרקצתאולילנויהיושהןנקודות

מכולנו.חשיבהשידרשו

 1בסעיףזההחוקשלבתיקוןשישביותרהחשובהדברבעיניי

יפעלאותורםאחראי,שצרי,ךכמיהדיןעורכילשכתמוגדרת

מדינתשלהיסודוערכיאדםזכויותהחוק,שלטוןעללהגנה

הדין.עורכילשכתלחוק 1בסעיףזהישראל.

להביעחובה,גםהיאשבעיניישלנו,הזכותעלמדבר 2סעיף

שמעפעםאיאםותקנות.חוקהצעתכלעלעמדתנואת

אחתהדין,עורכילשכתעלאקדמייםבמוסדותהרצאות

רואיםאתםמהזהלומראוהביםנוראשהמרציםהשאלות

היהולכאורההדין.עורכילשכתעלהדיןעורכילשכתבחוק

שדיברומרציםאותםחיפשושתמידהתשובהרושם,איזשהו

שרקחוקזהגילדאי,חוקשזהזהבכללוהלשכהבאתיקה

דין.לעורכידואגיםהדיןעורכי

אלאהצהרה,מרקיותרהרבהבעינייהזאתבדקלרציהישאז

קיימתלאידיעתישלמיטבמהותית,מאודאמירהאיזושהי

תפקידהעלבעולם'מקוםבשוםהדיןעורכילשכותבחוק

לשכתשלהציבוריותפקידההדין.עורכילשכתשלהציבורי

אוהיחידיהכליהואבעיניישבעצםתפקידהואהדיןעורכי

בלעדיותעל . 1לשמור-להמשיךלנושיאפשרהיחידיהמגן

מקצועעודשאיןפעם, 100זהעלדיברנואנחנוכיהמקצוע,

האיגודאוהדיןעורכיבלשכתחבריםלהיותשחייבים

נטלעלינומטילגםשזהוכמובןבו.לעסוקכדיהמקצועי

מאודנטלעלינושםבעינייהזההחוקוכל .משמעותי

לשכתשללקיומההצדקהוישבסיסשישלהוכיחמשמעותי

הדין.עורכי

בכנסתהדיוניםבכלאמרווזה , we hit bottomהגענו,כי

לאואניכולנו.באשמתפחות,ועדינותיותרעדינותבצורות

הגענוהזה.האשםאתעליולשיםשאפשראחדשישחושבת

הדין.עורכילשכתשלעתידהמבחינתנמוכהמאודלנקודה

במושג,להשתמשאוהבתלאאנילהחזיר'כליםהיוםלנונתנו

הלשכה.שלקיומהאתולהצדיקליושנהעטרהלהחזיראבל
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 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :נטוביץיצחק

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :חכםיוסף

 :הנואפי

כשעלתההמשפטיםשרתאות,ןלחזקרקחוה,אתמול,אפילו

בכללהיאלתפקידנכנסהשכשהיאאמרהבכנסתלנאום

זהאתאמרההיאהדין.עורכילשכתאתלפרקחשבה

היוםותראואתנובמפגשיםגםזהאתאמרההיאבמפורש,

היאזהאתוגםלחלוטיןשונהבצורהעלינומסתכלתהיאאין

בכנסת.אמרה

פירוטישהלשכהתפקידיהגדרותשבתוןזההשניהדבר

נותןהואכישטוב,פירוטשהואחושבתואנירחביותרהרבה

כיבעיניי'מחויבותגםאבלהצדקהגםאיזושהיגםלנו

אםמבוטלתלאבמידההדיו"עורכילשכת"רשאיתכשכתוב

מסוימת.בעיהעלינוישהאלההסמכויותאתנקייםלא

הרחיבו?רקאושםשדבריםגםהורידו

הרחיבו.רקלא,

 .לשםהוסףדיןעורכיבצרכנותהטיפולהנושאלמשל

לטובתצרכנותלעשותהזכותאתלנושישקבעובמפורש,

משמעותי.מאודדברזהרבותיי,הצרכנים.

משמעותית.אמירהזו

עכשיושיוסימהאפרופוצריכים,לאאנחנומשמעותית.מאוד

לפעולזכותלנושישבמפורשקובעהחדשהחוקונמנע,העלה

גםלפעוללמעשהיכוליםאנחנוהצרכנית.ברמהגם

המקצועי.האיגודחברילטובתכלכלייםמשיקולים

לרבותהלשכהחברילכללייעשהשזהמבטיחיםאין

בפרובינציות?

ביטוח,כמוכאלהמיזמיםעושהכשאתהאומרת?זאתמה

אביב?בתלרקהואהביטוחאתלרכוששרוצהמילמה,

 115מתוך 24עמוד



25 

 22.3.2016מיוםמרכזיועד

 :חכםיוסף

 :מרצקיחוה

 :יצחקדוד

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :ראשפיליאור

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

שאער:מטאנס

 :הנואפי

 :ראשפיליאור

צרכניותפעילויותלעשותהמחוזייםלועזיםאפשרויותיש

חברתיות

בצורהלעשותרוצהאניבנושא.להרחיברוצהואנילא,

מוסדרת

זה?אתלראותאפשראיפה

בכבו.

 .אותולישישלחוביקשתי

 .לינקלכולםאשלחאניבכבו'

לישישלכנסת,אתמולשהוגשמהאתלןלשלוחיכולאני

יכולאניאזהסתייגויותהיולאאח,דפהאושרשזהאותו,

זה.אתלןלשלוח

 .שינוייםשםיש

 .המרכזיהועדלכלשתשלחורצוי

לכול.לינקנשלחאמרתי,

אושר.אתמולרקזה

מפליאזההחוק?אתעדייןאיןשלנוהמשפטיליועץאין

אותי.

חוקהשועדתעדאומרת?זאתמהנחקק.הואאתמולרקכי

ושלישיתשניתקריאהעוברוזהלכנסתמעבירהמסיימת,לא

חוק.לאזה

הטיוטה.אתאז
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 :הנואפי

 :חלאילהואאל

 :מרצקיחוה

 :אברהמוביץרועי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :אברהמוביץרועי

 :הנואפי

אח.דאףמחייבלאזה

ימים. 10עודמצריךגםזה

נצטרךשאנחנוחושבתשאנידבריםגםבחוקישמקרה,בכל

מדובראםביןאיתם,להתמודדאיןתנועהכדיתוךללמוד

אנחנואיןיודעתלאעודשאנילהגידחייבתשאניהזהבנושא

כאןיושבתשאניבגלללאהמועצה,ביטולשללהסתדר,נוכל

יושביםאנחנושפההמנהל,שהגוףתבינואלאמועצהכיו"ר

17 

המועצה.שלהאחרונההראשיושבתאת

ולתפקידיה,הארציתלמועצהמיוחדתחיבהלישישבגללגם

הועדאתפהשמנהליםאיש 17שאנחנוזהעלתחשבואבל

 .איש 44ימנההלשכהשלהבאלמעשההמרכזיוהועדהמרכזי

משנה.לאזהאזחברים 11שלהקוורוםאתשישברגע

לאואנימאיד,ןפשוט.כןכללאזהעצומה,משמעותלזהיש

חוקהחוקועדתשראשהרעיוןזהאבלהרעיוןאתאהבתי

מזה.אותולהזיזהיהאפשראיומשפט

המחוזות.אתלהשאיראותוששכנענועד

זה?עלהתעקשכןכלהואלמה

השופטתלישיבות,מגיעהשתיתהעליונהשופטתבאה

מקריאהוהיאשםנכחההיאהישיבות,לרובהגיעהפרוקצי'ה

משרדעכשיושהדו"ח.כמולעשותצריךולמהשלההדו"חאת

שבאהזהשלה.הדו"חאתהעתיקיותראופחותהמשפטים

שלבקונספציהבאוכברהםאבלהמשפטים,שרתוהתחלפה

זהוהלשכההלשכהעללפקחוצריךמחוזותצריךלאהדו"ח,
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 22.3.2016מיוםמרכזיועד

זומלווה.חשבלנולשיםוכמוהכיווניםמכלהשגחהטעוןגוף

 .החוקשלהמקוריתהוורסיהחיתה

השרהשלבראשותההמשפטיםמשרדעםהטובהקשרבזכות

ואתהדיןעורכילשכתשלהחשיבותאתשהבינהשקד

הזההחוקחזק'גוףשתהיההדיןעורכילשכתשלהנחיצות

מהותי.שינויעבר

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 .מהפכהעברהזההחוקמהותי'שינויעברלאהזההחוק

והיאהזהלפורוםחשובהמאודבעיניישהיאבדוגמהלמשל

נבחרים 28היוהיוםעדשאםזהבמועצה,שנדברגםחשובה

ליוחשובאתנופהלשבתלנטוביץאפשרזהישירהבבחירה

אישיבאופןנטוביץבגלללאאתנו,פהיושבשנטוביץמאוד

החוק,בהצעתשהיהכפייורדים,היינושאםמשוםאלא

בשינייםזהעלנלחמוהמשפטיםמשרדואנשי

 . 15ל-ישירותבבחירותנבחרים 28מ- 15ל-לרדתנכון.רצו

מהמוסדותמודריםהיושלמיםשמגזריםאומרזה . 28נשאר

אוליאו 2לנומשאירהיהזההדין.עורכילשכתשלהנבחרים

ההישגיםאחדבעינייזהבעיה.לנויוצרהיהאבלקבוצות 3

המלחמה.במסגרתשהצלחנומשמעותייםהיותר

שאפיהארציים,המוסדותשלהרכבםשבמסגרתהשניהדבר

הרעיוןכלראשיתמחוזות.נציגינושאהיההזכיר,גם

בכלליהיושלאהיההמשפטיםומשרדלבניציפישלהמקורי

אחדנציגבעצםשיהיהנציגי,

ארציתלמועצהפתקים,בשניבחירותשיהיובמקוררצו

בחירותיותרואיןמחוזלועזבחירותיותראיןלשכה.ולראש

בקריאהועברהשהוגשהההצעהזונגמר.מחוז,לראש

ראשונה.

בכללזההאחרון,הרגעעדלהלחםניסהעודהמשפטיםמשרד

כלפיקשהמאודעוינותשםחיתהנעימה.לאמאודחוויההיה

הדין.עורכילשכת
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 :הנואפי

שאער:מטאנס

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :ראשפיליאור

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

נלחמיםהםאיןישיבה,כלשלהפרוטוקוליםאתתראואתם

 .נפשבחירוףבנו

דבר.אותוהכנסת,בחבריגםנלחמיםהםככה

מצדבעזרתומאודוזהלהכניסשםשהצלחנוהדבריםאחד

זהסעדיהכנסתחברשלשנימצדאקסלר,דאשרשלאחד

אבלבינייםהצעותמיניכלהיו .מחוזלכלנציגיםשנילהכניס

כוחאותולאנכון,הפריפריה.שלמסויםכוחעללשמורעדיין

נציג.ועודהמחוזראשעדייןאבלקודםשהיה

 .חבריםשניעודמרכז'מחוזנוסף

בפריפריה.אצלינחשבלאמרכזאבלכן,

לאג'נדהמשותףכןשזהמרכז,מחוזאתהקימהישראלכנסת

זהובעינייהגדרהישלציבור.הלשכהאתלהנגישכולנושל

המוסדלביןהמחוזותביןהיחסיםמערכתשלחשוב,מאוד

ופרנויהורחשבחשאיזשהוישהארצית.המועצההארצי,

מהמחוזות.בחלקמסוימת

חושבתאניהחוקמסעיפיואחדאחדכלתקראואםחברים,

מוצדקת.לאממששהפרנויה

היחסים.מערכתמהלנותספריאולי

כמוכלקודםהלשכה,סמכויותככה,אומרתהיחסיםמערכת

המוסדותבעצםהדין,עורכילשכתאומרשישהשיוריהסעיף

הכל'עושההארציתהמועצהרקהיוםלהלןהארציים'

נקבעונכוןזוכרתאנילאםמוגבלותהמחוזועדסמכויות

סמכויות. 4למחוז

עםבקשרלהיותהמחוז,בשטחמקצועיותועדותלהקים

לקייםבמחוז,המשפטבתיכלומרבמחוז,הרשויות

יותרעושיםלאהואהרעיון .יומייםחדעיוןוימיהשתלמויות
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 22.3.2016מיוםמרכזיועד

יותרזהאתאיןרצופים,ימים 3-4שלבאילתכנסיםנגיד

מחוז.שלברמה

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :אברהמוביץרועי

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

רביעייוםכלגםזהיומייםשחדלפרוטוקולהובהרכאשר

שעות. 40עלנזיקיןהשתלמות

מפגשיששבועשכלמפגשים 10עושהכשאתהבעיה,אין

נוסעאתהשמתחרים,כנסיםיותראיןהואהרעיוןאח.ד

מחוזות.שלכנסעודלןיששבועות 3ואחרילאילת

רוציםאםאומרתזאתהמחוז,לאנשיתרבותהרביעיוהנושא

אתלעשותמניעהאיןבחיפהלילדיםפוריםמסיבתלעשות

זה.

הלשכהעלהריהחילוהגיוני,שהואנוסף,סעיףעודקבעווגם

המחוזשגםקבעוהמשפטי.היועץאתהלשכה,מבקראת

רוצהמחוזאםאומרתזאתהמשפטי.וליועץלמבקרכפוף

יועץובאפעולהלבצערוצהארציתשלשכהכמופעולהלבצע

כפוףהמחוזגםאזזהאתלעשותאפשראיואומרמשפטי

 .המשפטיהיועץשללקביעות

אמיתיים.דבריםזהפרנויה,לאזה

 .הגיונידווקאזה

כוחו,בסמכותו,התערבותישלמעשהשבוהיחידיהדבר

רוצהאניהתקציב.בענייןזהלכןקודםלמחוזשהיוסמכויות

זה.עלולדברשניתלעצורכן

אתלכאורהקובעהמחוזלכם,מזכירהאנילהיום,נכון

רוצהאניואומרהארציתלמועצהמחוזכלאלינובאתקציבו.

איןתיאורטיתשקל.מיליון 13שקל,מיליון 8שקל,מיליון 5

אנחנושלהם,בהחלטהלהתערבהארציתלמועצהסמכותלנו

מזהולגזורזהאתלאשררקצריכים
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לאשר.או :הנואפי

נכון.לא :מרצקיחוה

אני , 18ליהגשתלהגידהארציתהמועצהיכולהלמה? :הנואפי

 . 12לןמאשרת

יכולה.לא :מרצקיחוה

הארצית?המועצהלאישורעולהזהלמהאז :אברהמוביץרועי

שנית.החוק.השתנהעכשיואבללעלות.אמורלאזהשנית, :מרצקיחוה

אתשעשינוזההדין.עורכילשכתלחוק 95סעיףאתתקרא

היהקובעעושים,שהיינומהאבלמשנה.לאזהככהזה

יפהנוראזהתשמע,לו-אומריםהיינותקציבו,אתהמחוז

פעלהואאםהיה,הואואז 10קבלמיליון, 13מבקששאתה

לעשותשקל,מיליון 10אותםעםלחזורצריךהיהכדין,

לפעול.ולהתחילקיבלשהואלתקציבהתאמה

תקציב,לנומגישיםהםואומר,באהחדשבחוקשישמה

אנחנואיןאדבראניותכףמקבלים'הםכמהבעיםקןאנחנו

החדשה,הארציתהמועצהבמובןאנחנויקבלו,כמהקובעים

ההתאמהאתלעשותצריכיםהםמקבל.הואכמהקובעים

לאלאישוראלינוולחזורהתוספת .לאישוראלינוולחזור

 .היוםבחוקקיימתהיאהקודם'בחוקקיימתחיתה

מחוזשלכסףלאהואשהכסףמשוםנכונה,שהיאחושבתאני

X שלכספםהדין,עורכילשכתשלכסףהואהכסףאלא

הענייןולצורןהמחוזאתלתקצבמחליטיםאנחנוהחברים.

כמיגםצריכיםאנחנושקל,מיליון 10ב-אביבתלמחוז

מיליון 10ה-אתמוציאיםהםאיןלדעתזהאתשתקצב

אנימקיימים,לאשהםיחליטושהםלהיותיכוללאשקל.

לאהםבכלל,אתיקהפעילותשבקיצון,לקיצוןהולכת

שקלמיליון 10ה-כלואתבשקל,אותהמתקצבים

ואחרות.כאלהפעילויותעל"מבזבזים"
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 :ראשפיליאור

 :מרצקיחוה

 :ראשפיליאור

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :חלאילהואאל

 :מרצקיחוה

 :חלאילהואאל

 :מרצקיחוה

 :חלאילהואאל

 :מרצקיחוה

 :חלאילהואאל

 :מרצקיחוה

שלהם?לרזרבותקורהמה

ועדשלבעתירהבזמנושניתןהדיןפסקלפישייכותהרזרבות

בומב,ןאילןבתקופתהדיןעורכילשכתנגדאביבתלמחוז

ואניהמחוזותעםלדברנצטרךאנחנולמחוז.שייכתהרזרבה

לדברנצטרךאנחנופתוח,בפרוטוקולכןזהכיזהאתאומרת

ספק,איןאבלבהמשך.הדבריםמשמעותלגביהמחוזותעם

למחוז.שייכתשהרזרבהדין,פסקאותובגלל

להגידיכוליםנגידאנחנואותם?לתקצבמחויביםאנחנורגע,

תשתמשולא,

אחרת.להחליטלמועצהאפשרותשישכתוב

ככהאומרהסעיףנכון.

מיליון 5לכםישחיפה,למחוזאומריםשאתםמהרבותיי,

לגיטימית.אמירהלאזה

שאתםבמהזהיריםתהיוחודשים. 9תוךאותםתשרפו

אומרים.

 .אמרתילאאני

 .חודשים 9תוךאותםלשרוףיכולחיפהמחוז

 .הפוךבדיוקאמרתיאניואאל,

אותם.נשרוףמחררוציםאתם

אומרחוקהסעיףלב.שמתאםהפו,ךבדיוקאמרתיאני

שלפונקציהיהיהוזהמורכבת,תהיהלמחוזותשהחלוקה

שצריךבסיסבסכוםבמועצה,לקבועשנצטרךחדשיםכללים
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קפיטל.פרסכוםפלוסמחוזכללנהלבשביל

 :חכםיוסף

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :ראשפיליאור

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

שיינתןשווהמסכוםיורכבמחוזלכלהתקציבשווה.סכום

לכל

כתוב.שכתובמהמשנה?זהמה

פרסכוםועודבסיססכוםשקלמיליון 2הענייןלצורן

הניסוחאתזוכרתלאשוויוני,יהיהשזהכשכתובקפיטל.

המדויק.

שם,שקיימיםטוביםהפחותמהדבריםחלקחדש.משטריש

טובים,פחותהמילהאתלהגידרוצהלאיודעת,לאאניכמו,

משפטיויועץפניםמבקרכמושםשישמהדבריםחלק

ולאלנוהיואולנוהיושלאגופיםמיניכלשלוהסדרה

חושבתאנילבדוק.מההמוןלנויששכן.טובבתיק,הוסדרו

חברילכללפחותעכשיוכבריעבורחוקלתיקוןשלינקשעדיף

 .אותואשלחאניהזה.המוסד

אתכולליםשממילאהמועצהחברילכלתפיצילאירית,נשלח

 .המרכזיהועד

שקדשאיילתכמוהסיכון, 1- :עלמסתכלתאניאםהכלובסך

אניאםב'ו-בהתחלה,אתנולעשותשקלההיאמהאמרה

המשפטים'משרדשללבני'ציפישלהחוקהצעתעלמסתכלת

חקיקה,לעניינישריםועדתשלמשנה,לאלבני,ציפישל

 .לגמריאחרבמקוםאנחנו

מחליטבבוקרמחרהיההלשכהראשכוללהזההפורוםאם

לפיבחירותעושיםאנחנומחרתייםלהתפטררוצהשהוא

החדש?החוק

 .צריךהוא

החדש.החוקלפייהיוהבאותהבחירותכן,
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 :נוקיאורי

 :מרצקיחוה

 :אברהמוביץרועי

 :מרצקיחוה

 :אברהמוביץרועי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 .יהיוהןמתימשנהלא

כן.

קורה.מהרקמרכזמחוזעללנותסביריחוה,

הבאות.בבחירותמוקםמרכזמחוז

עכשיו?איתוקורהומה

מעמ.דלואין

לאכמוהאישית.שלימהחוויהמשהולכםלהגידרוצהכןאני

ונועדתבכללישראלבכנסתביקוריםשבעתאניאנשיםמעט

שישכמופעולהשיתוףראיתילאאני .ומשפטחוקהחוק

עורכילשכתעםכולהוהועדההועדהיו"רשלדהיוםבועדה

ומשפטחוקהחוקועדתיו"רשמכנהמהדעתכנגדגםהדין

המשפטים.משרדקריהממלכה,

להגידשמחהאניאבלמפורשותזהאתאמרווהםהקרדיט,

לאפיקצתשעזרתיחושבתאנילאפי.באמתהואכאן,זהאת

לאפי.מלאקרדיטזהאבלהאלההישיבותבתוך

מאו.דעזרתחוה

חושבתלאשאנייחסיםומרקםיחסיםמערכתשלעבודהזה

כזהבזמןלאבטחליצור,הצליחכןלפנילשכהראששאף

ועםהחוקבמסגרתבנוששולטהגוףבעצםעםקצר,

אותולקבלקרדיטוכשמגיעהמשפטים.שרתקריהרגולטור,

אניאפי,כןועלחשובה.פעולהשעשינוחושבתאניובענק

תודהאסירתואניהאמנתילאאניאמת,בזמןזהאתראיתי

הציבורית.ברמהוגםהאישיתברמה

חוה.תודה :הנואפי
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חושבאניהזההחוקבאמתהערה.ברשות,ןלהעיר,רוצהאני :אברהמוביץרועי

חושבאניציינה,שחוהכפיוזהחיובייםדבריםהמוןבויש

הגדוללדעתיההישגשזהזהביותרהחשובהדברשבעיניי

אניהלשכה.בחינותמתכונתשינויזהלהיות,שיכולביותר

אותישהניעהדגלנושאהיהזהללשכהנכנסתישאניזוכר

להגיעשנוכלהאמנתילאכיהזאת,המערכתלתוךלהיכנס

הבחינותמתכונתאתישנהשאכןלשכהראשיקוםשבוליום

הישגנחלתהזהשבדברחושבאניההתמחות.הארכתואת

הלשכה.כראששלןקצרהמאודכהונהבתקופתמאודמרשים

אזלריב,ממאניםשאנחנומתפלאיםנוראבחוץכולםבכלל,

עודזההזהוהחוקמדהימה,עבודהעושהאתהאפי,אשריך

לשכה.כראששלןלהצלחהדוגמה

אתליתפסההאופוזיציהלמהאמרתיהנה,ל,ןאומראני

נותןאתהבזכותן.זהובאמתאופוזיציה,איןאמרתהמקום,

אנחנומשפחה,אנחנוחברים,ואנחנובביתפהלהרגישלכולם

מאוחדים.

לעבודבאנואנחנוקודם,רץאיפהאחדכלאותימענייןלא :הנואפי

כולנוואנחנורביםכישוריםישאחדלכלהדין.עורכילטובת

לעשותרוציםאנחנומשותפת.מטרהלנוישהכלבסךביח.ד

הדין.עורכילציבורטוב

אותו.ותפיציהלינקאתלאיריתאשלחאניאזחברים,אוקי,

נפיץאנחנו ,ימים 10תוךברשומות,רשמיתיתפרסםכשזה

 .חדשחוקלנוישלדר,ךיוצאיםוזהו' .גם

איילתהכנסתחברתהמשפטים,לשרתא'להודותרוצהאני

כנ"לשלנו.הצרכיםשלההבנההקשב,ההירתמות,עלשק,ד

שלוהשליטהבאמתסלומינסקי,ניסןחוקה,ועדתליו"ר

ירדהואכולם.אתהפתיעהואמדהימה.חיתהבחומר

השניעלאחדואשרואניחוהלפעמיםשהסתכלנולרזולוציות

וועדמרכזיועדהפרטים'פרטיבכלשולטהואאיןהבנולא

התפקידמהאחדוכלמקצועיותוועדותארציתומועצהמחוז

רבה.להערכהבאמתראוישלו.הסמכויותומהשלו

הועדהשזוחושבאנילכם,תדעושם,שהיוהכנסתחבריוכל

אוסאמהוגםהציוני,מהמחנהסוי,דרויטלשגםהיחידה
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ואורימהליכודקורןונוריתהמשותפת,מהרשימהסעדי'

חבריכלכולם,שם,היהעודומיהתורהמיהדותמקלב

אחדפהעברזהחוקהברעדתגםבנו.תמכושםשהיוהכנסת

 .מתנגדיםשוםללא

כלאותנולירהפת,חנוןד 11עןשלנו,הכנסתועדתויחידת

לשבח,ראוימדהימה,הכנהעבודתועשהדיוןכלמפגש,

המסר.אתלולהעביר

התהליךאתוליווהישיבותבכלשנכחוואשרחוהוכמובן

הזה.

דיוןהמשך ·המשפט"ביתידיד"כליךהלהלשכהצטרפותה-עו"דפניית

 :הנואפי

 :חכםיוסף

 :הנואפי

 :חכםיוסף

שאער:מטאנס

 :חכםיוסף

בישיבהלהזכירכם,.ד 11עופניית , 10מספרנושא

אלוינווטד 11עןשלהפנייהאתלהעבירהסכמנוודמתקה

אתשכתבהוסמןגריעלד 11לעועברזה .שלנוהוןהלבנתועדת

הופץזההפנייה.לגביחושבתהיאמההמקצועית,הערכתה

עצמה.בעדמדברתשלהשההמלצהחושבאניבמייל.כםיאל

הסתייגויות?דעות,ישאותה.לאמץשצריךלינראה

שצריךב,חשונושאהואהזהשהנושאאומרתהיאאגב,

הנכוןהתיקלאזההזההספציפישהמקרהאבלהצטרף,ל

שלהוהנימוקיםומסבירהמנמקתהיאו.יאלהצטרףל

בסיסועלם,יהנימוקאתלאמץשצריךחושבואנימשכנעים

תשובה.לנסחשלההדעתחוות

מצאנושלאתשובהתפריע.ולאלעזורשלאתשובהנסחל

וזהו.להגיבמקום

משפט.לביתתשובהאל

אליו.תשובהגם

 .צוריבק ,לקללולאלברךאל

םיהמתאהמקרההזיכמצאאלודןהמרכזיהועד

 115תוךמ 35דועמ



36 

 22.3.2016מיוםמרכזיועד

להצטרפות.

 :נטוביץיצחק

 :חכםיוסף

 :נטוביץיצחק

 :מרצקיחוה

 :נטוביץיצחק

 :נוהאפי

 :נטוביץיצחק

 :נוהאפי

שאער:מטאנס

 :נוהאפי

להצטרף.לאאבללתמוךבמכתבכןאפשראולי

לא.לא,

 ?שלאאמרההיא

שלא.עדיף

הכל.זה ,אותוזורקיםשלאירגיששהוא

לאחרעליו,יחתוםהלשכהשמנכ"למכתבלנסחמבקשאני

הוןהלבנתועדתעםהתייעצותולאחר ,המרכזיבועזדיון

לאהענייןשלהספציפיותבנסיבותכיהמרכזיהועדהחליט

 .להליןתצטרףשהלשכהנכוןיהיה

למקרהלאאבלהזה,הדברבעדשהיאכתבהשהיאמהאףעל

הזה.

 .החליטהספציפיותבנסיבות

כתבה.שהיאלמהלהיצמדמציעאני

עלשיחתוםלאוריזהאתתנסחוכתבה.שהיאלמהלהיצמד

אחד.פההוסכםאחד?פההוסכםזה.

הצבעה

אחדפה

החלטה

 .המשפטביתכידידלהצטרףולאגרוסמןיעלעו"דהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

 .למבקשמכתביוציאהלשכהל"מנככיהוחלט
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 :מרצקיחוה

 :חכםיוסף

 :מרצקיחוה

 :חכםיוסף

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

למדתיאנילעתיד.שלנוהעבודהעלחשיבהכןליישאבל

האלההתיקיםבכלשכמעטחושבתאנימשהו.הזהמהסיפור

בעמדתמגוביםלהיותלנוכדאיהדר,ןלנואצהקצתואולי

 .טעינוכמעטרלוונטית.ועדה

המומנטוםמהבטן.ולאמהשכלהחלטותלקבלכדאיגם

מאודוהואפהאותוחשתיואניוינווט,שלבמקרהשהיה

שפוגעיםהיההמומנטוםעליו'צעקותאפילווחטפתיחשוב,

דיןבעורכילפגוערוציםאובכיסלנופוגעיםטרחה.בשכרלנו

אתלראותבליקדימהרציםסוסכמוואזהלאה,וכן

במקריםלהיותלאזהשלנושהכוחרחב,המאודהספקטרום

פהומפסידיםמצטרפיםהיינולדוגמהאםכי .הבעייתיים

מענייולאלא,למאבקים,לבואהלגיטימציהכלאתזהאחרי

חשובה.נקודהוזוהזה.הקטערקאותנושמענייומהאותם,

 .מגוביםלהיות,צריךאמרתילכן

דעת.חוותלקחת

אנישני,ודברהמקצועיות,הועדותשלעמדהזהאחדדבר

בלשכההרכזיםאחדשלמרכזתזכירלקבלשמחההייתי

ה-אתלקרואצריךלהיותבמקוםכזאת,בקשהלכלנלווה

בלשכה,היוםאדםהכוחאתלנוישאזהאלה.עמודים 800

מקל.מאודהיהמקצועיתלילפחותזה

כולנו.עלהוסכםאזזה.אתניישםאנחנורע.לארעיוןזה

כליךליטלעו"דפנייתו

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 , 22מספרנושאדחוף,גםשהואהבאלנושאלעבוררוצהאני

 .אליכםהופצהשלההפנייה .ליבליךטלד 11עופניית

נן.יקאורישלעמדתואתרוצהאניהזאתאבל
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 :עםבראהוד

 :נוהאפי

 :עםבראהוד

 :קינןאורי

 :מרצקיחוה

 :קינןאורי

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :נטוביץיצחק

 :קינןאורי

 :מרצקיחוה

 :עםבראהוד

 :מרצקיחוה

חמור.נראהזהזהאתקוראיםשאנחנוכמו

רגע.זהעלנדברבואוחמור.מאודנראהזה

לאורי.תןאבלרגע,

התחוםשלדעתלחוותזהאתלהעבירשצריךחושבאני

הפלילי.

צודק.חושבת,אניגם

הכל.וזהלפהיחזורואז

שלן.המקצועימהניסיוןרגעזהעלנדברבוא

פרקליטות.עמדתמבקשתהייתיוגם

פרקליטות?עמדתפתאוםמהלא,

 .אישורנתנהשהפרקליטותטועניםהםאבל

 .לקמיניץהמשפטי'ליועץשייכתהיא

אבלחמור.נראהזהפניועלמשהו.זהעללהגידרוצהאני

אזזה.אתלבדוקצריכיםאנחנופה,מתלהמיםלאאנחנו

תשובה.שתתןלפרקליטות,פנייהלדעתילשלוחצריכים

תודה.

שאמרת.ממהאחרמשהוזהתשובה,

 .שהתכוונתימהזהאבל
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 22.3.2016מיוםמרכזיועד

 :קינןאורי

 :נוהאפי

 :קינןאורי

 :נוהאפי

 :קינןאורי

 :נוהאפי

 :עםבראהוד

 :נוהאפי

 :עםבראהוד

 :נוהאפי

 :קינןאורי

 :נוהאפי

 :עםבראהוד

 :קינןאורי

 :עםבראהוד

 :נוהאפי

בקשה.יוציאהפורום

דברים,לכםמעביריםאנחנותשמע,אח,דדבראורי,הבעיה,

דברים.כמהלוהעברנוכברשלךהפורוםלמשל

דברים?זהמה

אלינו.חוזריםלאואינם,אבדו

בבדיקה.-נמצאת

הזאת.מהבדיקהחודשייםעברוכבר

דעת.חוותלנונותןהואימיםשלושהמתחייבהואהנה,

האנשים.לימציקיםהם

 .עכשיוהתחייבהואאבל

שבוע.תוךזהאתלנונתנהגרוסמןיעל

בדיקה.באמתרוצהלאזרעישני

זה.אתנסגורבואאז

לנונותןימיםשלושהתוךעכשיוהתחייבקינןאוריאפי,

דעת.חוות

 .בסדרבזה,נטפלאנחנו

 .לנותעבירימיםשלושה

טלשלהפנייהאתרואיםשאנחנוכמוכזאת,היאהשאלה

ליבליך
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 22.3.2016מיוםמרכזיועד

 :קינןאורי

 :נוהאפי

 :קינןאורי

 :נוהאפי

 :ראשפיליאור

 :נוהאפי

 :ראשפיליאור

 .פניהעלחמורההיא

פה?הנתוניםאתשמשנהעושהאתהבדיקהאיזהעכשיו

 .מאליהםברוריםשהםשנראהדבריםישלפעמיםכיבאמת,

בתחוםעוסקאתהכימקצועיתמבחינהאותןשואלאניבוא,

סמןעלדין,העורכתאתהבחורה,אתלחקורבכללאישרמי

בכלל.מהסמןעלהדין.עורכתאתלחקוראישרהואמה

אתלוקחיםשאנחנוהצעהלהציעאפשראוליכןאםאז

הואלממשלה,המשפטיליועץפנייהמנסחיםשלה,המכתב

מכתבהבזהרצוףתראה,לו-אומריםהבכירה,האינסטנציה

המכתבעצמו,בעדמדברשתוכנוליבליןטלדיןעורכתשל

הגורמיםאתשתנחהבדיקת,ןאתמבקשיםהיינומטרי,ד

לאבמכתב.שמפורטיםהדבריםנעשומדועהמתאימים

מטרידים.פניהםעלהאלההדבריםאבלנחרצותקובעים

שיתייחסבטוחואניקשובבאמתשהואחדשמשפטייועץיש

יוציא,הפלילישהפורוםצורןאיןאזרצינית.בצורהלזה

שאניבהתאםכזהמכתבתנסחיאיריתמכתב,נוציאאנחנו

שיתייחסבבקשהלממשלההמשפטיהיועץאלאליו,אחתום

נעביראנחנושלו.לתשובהונחכההפלילילפורוםהעתקלזה,

ראשזהזה.אתלהעבירלמייחליטהואלבדיקתו.זהאת

שמאודמכתבפהישישראל,מדינתשלהכלליתהתביעה

מטרי.ד

אתלוקחלממשלההמשפטיהיועץשאםלןמבטיחאני

בירוריהיההמשטרהלמפכ"לאותוומעבירהזההמכתב

כאן.נעשהמהויסודירציני

שם?קרהמהאפי,

לי.אישרולהאומרהואדקות 5תוךלחקירה.אותהזימנו

הלכה?והיא
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 22.3.2016מיוםמרכזיועד

 :מרצקיחוה

 :חכםיוסף

 :נעאמנהמוחמד

 :הנואפי

 :נעאמנהמוחמד

 :חכםיוסף

 :הנואפי

 :חכםיוסף

 :הנואפי

 :נעאמנהמוחמד

 :נטוביץיצחק

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :נטוביץיצחק

כתוב.לאיודעת,לאאנילכאורה

מחליטים.אנחנומההבנתילאאני

בכוח.לרעהשימושזהפלילית.עבירהזה

אומריםפנייתה,עםהמשפטיליועץמכתבמוציאיםאנחנו

בדיקתואתמבקשיםושאנומטרידה,לכאורהשלהשהפנייה

 .הרלוונטייםהגורמיםמול

הסיפור?סוףמה

 .שיתייחסהפליליהפורוםשללבדיקהבמקביל

יפנההפליליהפורוםהריהפלילי,בפורוםכרגעצורןאין

שהואלממשלההמשפטיליועץפוניםישראנחנולפרקליטות.

לפנות.למיינחה

כרגע.פנייהלהוציאברור,זהלא,

פנייהפנייה,פהישאומריםאנחנוהיה.מהקובעיםלאאנחנו

תחתהרלוונטייםהגורמיםבדיקתאתנבקשמטרידה,

 .הנחייתן

זה?אחריעוקביםאנחנואיןאפי

 .אפיעמדה'איזהלהודיעצריך

ראויה.לאהתנהלותפהשישנראהנכון,האמוראם

יודע.לאאתה

מעבירים?אנחנוצינור,אנחנומהנכתוב,מהאז

 115מתוך 41עמוד



42 

 22.3.2016מיוםמרכזיועד

 :מרצקיחוה

 :חכםיוסף

 :נוהאפי

 :נעאמנהמוחמד

 :נוהאפי

 :נעאמנהמוחמד

 :מרצקיחוה

 :נעאמנהמוחמד

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :נטוביץיצחק

 :עםבראהוד

 :נעאמנהמוחמד

 :מרצקוחוה

תגובה.מבקשאתה

אמר'שאפיכמומכתב,לשלוחהבדיקה.אתהיעשובמקביל

לבדוקוצריךמטרידשנראהמכתבישפניועלהסיפא.למעט

מה?בדיקתך'אתאבקשטרי,זנוזהנכוןזהאם

 .הגיבההמשטרה .הגיבוהם .הארץלעיתוןשלהםבהתגויש

לעיתון:הגיבהנוח

שהיההארץלעיתוןהגיבהשהמשטרהבמכתבכותבתהיא

פרקליטות.שלאישורלהם

מטריד?כותבאתהמהאזבדיוק,

חמור.יותרזהגרוע.יותרזהאז

מהאותם?חוקריםככהדיןעורכיזה,מהאישור,ישאםאז

הזה?הדברזה

מחוז'פרקליטנוהליצא-שלהתאבדותובעקבות

פרקליטאישורהיהאםלראותצריךאזמחוז.פרקליטאישור

מחוז.

יש?ואם

אומרת?זאתמההיה,אםגם

כזה?לדבראישורנתנואיך

 .זהאתלבדוקצריךנכון,
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 22.3.2016מיוםמרכזיועד

 :הנואפי

 :עםבראהוד

 :הנואפי

 :עםבראהוד

 :ראשפיליאור

 :עםבראהוד

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :נוקיאורי

 :הנואפי

 :נטוביץיצחק

 :חכםיוסף

 :נעאמנהמוחמד

מולבדיקתואתמבקשיםהמשפטי,ליועץפוניםאנחנולכן

שהיועץשברגעלכםמבטיחאניהרלוונטיים.הגורמים

מחוזלפרקליטאותוומעבירכזהמכתבמקבלהמשפטי

תראההמשטרהולמפכ"להסבריםבבקשהליתןירושלים,

בדיקה.יעשוהםמהירותבאיזה

 .הפליליהפורוםשלדעתחוותגםרוצהאניאבלאפי'

שם.היהמהלדעתהכליםאתלהםאין

הכלים?אתאיןלמה

שישאלו.

 .וישאלושיתכבדו

תשובה.שיתנואחרי

נעביראיתה,עושיםמהנחליטמהיועץתשובהשנקבלאחרי

הזההמכתבאתרקלוישלדון,יכולהפורוםכרגעלפורום.

 .חומריםעודלואין .לפניו

ונראה.תשובהתקבלליועץ,תוציא

 .להחליטיכולשהואחומריםעודלואין

 .כןאחרלהחליטיוכללאגםהוא

יכולאביב,תלמחוזשלפליליתועדהמחוז'ועדיו"רברמת

אתהנכנסאתהחיפהבמחוזהמחוז.פרקליטעםלשבת

במקביליכולהואלעשות,יכולשהואמניחאני .מדבר

המשפטישהיועץבזמןלעבודלהתחיל

שהפניותהאלההאנשיםכלאפי.הזה,בנושאלהגידרוצהאני
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 22.3.2016מיוםמרכזיועד

שבועייםשבועאחרידברשלבסופולפהמגיעותשלהם

שםעומדהואהזה,בדברנתקלשהואהאירועאחרישלושה

לב.ד

נכון. :הנואפי

 :נעאמנהמוחמד

 :הנואפי

 :נעאמנהמוחמד

 :הנואפי

 :נעאמנהמוחמד

 :הנואפי

 :נעאמנהמוחמד

 :הנואפי

 :נעאמנהמוחמד

 :הנואפי

 :נטוביץיצחק

הואמענה.לוואיןהלשכהאתאיןהמרכזי,הועדאתלואין

לחקירה.תבואמשטרה,אנחנותראה,לוואומריםשםעומד

 .לגמרי

מהנושאחשוביותרהרבהשהואהנושאזהלדעתיאם,עכשיו

מה.יודעולאהביטוחוסוכנותהביטוחחברתשל

 .איתןמתווכחלאאני

אותונביאשאנחנוחבלאזהנושאאחרינעקובלאאנחנואם

לדיון.

צודק.אתה

בנושאתשובהלקבלנקבעהבאהלישיבהשאנחנומציעאני

הזה.

אני .מועדיםלממשלההמשפטיליועץלהכתיביכוללאאני

 .פנייהלומעביר

 .הבירורלגבי

מהנתוניםלהםאיןבפורום?לעשותיכוליםהםמהאבלכן,

במשטרה.היהומהבפרקליטותהיה

המחוז.פרקליטעםפגישהלתאםאפשר
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 22.3.2016מיוםמרכזיועד

 :נוהאפי

 :בוץנטויצחק

 :קונןאורי

 :נוהאפי

 :מרצקוחוה

 :נוהאפי

 :מרצקוחוה

 :נוהאפי

 :מרצקוחוה

 :נוהאפי

 :מרצקוחוה

 :נוהאפי

נתונים.להםאיך

 .שידעוחשובהמחוז?פרקליטאתישאלושלאלמה

 .מכתביםפעמייםלהוציאאפשראיאבל

הכילאינסטנציהפונהאתההמשפטי.ליועץמכתבישככוך.

יטופלושלנופניותהזאתהאינסטנציהעםמהיכרותיבכירה.

מיד.

מוחמדשאמרבענייוועוד

ד 11עושלמכתבהבזהרצוףלממשלה,המשפטיליועץפונים

 .עצמובעדמדברתוכנוליבלין'טלי

בדיקתן.נא

אתמבקשיםהיינוומטרי,דחמורהבראזההדבריםפניעל

הנושאלבדיקתהנחייתן

 .מטרידחמור'בלי

ואםבחוזראותנוויעדכנוייבדקושהדבריםלכןמודיםהיינו

זאתלעשותהנחיותלתקןאולקחיםלהפיקצריך

תשובה.תקבלשאתהתראהבהתאם.אתה

 .יותרלאהתייחסות,ןעלנודהמטרי,ד

אנחנואחד.פההוסכםאזלהתקדם?אפשרחברים,טוב,

 .עליואחתוםואניתנסחדניתהבא.לנושאמתקדמים

הצבעה

אחדפה
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 22.3.2016מיוםמרכזיועד

החלטה

עםליבליךטלד"עושלמכתבהבליוויהמשפטיליועץמכתבלהוציאהוחלטאחדפה

 .הענייןאתלבדוקבקשה

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :נעאמנהמוחמד

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :נטוביציצחק

 :נעאמנהמוחמד

 :בוסקילהדנית

 :מרצקיחוה

יכולהמנכ"לאםאמר'שמוחמדלמהביחסבהערהאפשראם

חודשים s-7ה-שלהנושאיםעל follow upאיזשהולנולתת

נגמרמהשלכן'הצטרפויותהמלצות,מיניכלהאחרונים,

נחמד.יהיהזההאלהבעניינים

מהישיבותשלנופניותעלבדיקהבאמתתעשובואוכך,

הקודמות.

הזאת.מהקדנציה

 .חוץלגורמישפנינודברים

וישלחולעצמםידעובטחהםאזחזקיםגופיםזהאםתראה,

ומגרשיםמשטרהלתחנתשהולךד 11עןהאבלפניות.אלףךל

כילעקוב,צריכיםאנחנואותה,שחוקריםבחורהזה 'אותו

 .שלכןהתפקידהז

צודק.אתה

ל 11שהמנכשאמרתי'מההז

וסיפרלפהשהגיעהעו"דשלהסיפורעםאזקרהמהגם

 .כלוםיודעלאאחדאף

 .הזבמטפלהפורום .מטופלהז

מטפל.הפורוםשיכתבואזבסדר'
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 22.3.2016מיוםמרכזיועד

 :נוהאפי

- :דוברת
 :קינןאורי

 :מרצקוחוה

 :קינןאורי

אםמקצועייםלפורומיםמעביריםשאנחנומבקש,אני ,אגב

לשבתלהתחילצריךמענהמקבליםלאאנחנושבועייםתוך

 .עליהם

עםקרהמהמשטרה,בתחנתשםאותושתקפוד 11עןאותוזה

זה?

זה ,מכתבלנוהוציאהואשעבר,שבועכבראיתידיברהוא

המשטרה.מולבזהטיפלנו .רצונולשביעותמטופל

לדעת.לנועימגאז

מזה.שנדעהמרכזילרעדמכתבבבקשהתוציאלואמרתיאז

גמור.בסדר :נוהאפי

עו"-נוסף-סניףלפתיחתבקשהו

נוסףסניףלפתיחתבקשה . 15מספרלנושאלעבוררוצהאני :נוהאפי

דקלה.בבקשהד 11ען

 :יונהין-קלידקלה

 :נוהאפי

 :אברהמוביץרועי

 :עםבראהוד

 :יונהיו-קלידקלה

לקייםשאסורשאומרפהלכםשמצוטטכזהכללישפשוט

הועדאבלאחד.ד"עורקפהישאםאחדממשרדיותר

הועדעםבהתייעצותהזהמהכללגהיחרלאשריכוליהמרכז

לבקשה.להיעתרממליץיהמחוזהועדי.המחוז

הנימוקים?מה

 .ניעתרלאאנחנו

 .להסכיםאפשראי

מצריכהעבודתו 'צפוניהואמצריכה,שעבודתואומרהוא
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 22.3.2016מיוםמרכזיועד

באזורפגישותלקייםרוצהוהואהמרכזבאזורדחופהשהייה

אביב.בתלסניףעודרוצההואלכןאביב,תל

 :עםבראהוד

 :מרצקיחוה

 :חכםיוסף

 :עםבראהוד

 :חכםיוסף

 :מרצקיחוה

 :חכםיוסף

 :נטוביץיצחק

 :עםבראהוד

 :נטוביץיצחק

לאאחדאףלשהות,יכולהואלשהותרוצההואאםרגע,אבל

שלובלוגוזהאתלכתוביכוללאהואאבללשהות.לומפריע

רוצה.שהואכמהשישההסניף.

צודק.

לפיחברים,הזה.הסעיףלגביעניין.שלגופולפנימשהולייש

העיסוק'חופשאתסותרהואחוקתי'לאהזההסעיףדעתי

לולאפשרמניעהלולהיותצריכהולאלולאפשרמניעהאין

נכון.לא

יכולהוארופא,להיותיכולהיוםעו"דדוגמה.לכםאתןאני

מניעה.שוםאיןאוקי?בשבוע,יוםבוולהיותמשרדלפתוח

יכולהוארוצה'שהואמהכלבתור'לעבודיכולגםעו"ד

בוולהיותדיןעורכימשרדלפתוחשווארמה,חנותבעללהיות

להגידתוכללאכלוםכלום.לולהגידתוכלולאבשבועיום

 .לו

ועדיו"רבתורהמלצותנתתאתהפעמיםכמהזוכראתה

מחוז?

צריךהזהשהסעיףנלחמתיתמי,דאמרתיאניהמקריםבכל

ליוםמחכהואנימתהאותלהיות

הואאםמקומותבשניבאמתמשרדלואיןשיין.לאזהאבל

שם?נמצאהואלמשר,דבאיםמשר,דלושישכותבהואאח.ד

הטעיה.זהאומר.שאתהמהנכוןלאזהיוסי,

תאסתם,אולי.נראהככהמשר,דלהיותצריךזהמשרד
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יודע.לאמשרד?זהדוארתאדואר.

 :חכםיוסף

 :עםבראהוד

 :חכםיוסף

 :הנואפי

 :עםבראהוד

 :הנואפי

 :חכםיוסף

 :נטוביץיצחק

 :חכםיוסף

אזמקומותבשנימשרדלפתוחרוצהעו"דשאםחושבאני

מקומות.בשנימשרדלפתוחיכולהוא

לעשות?מהטועה.אתה

משרדלושיהיהיכולעו"דאומר,אניאזשל,ןהגישהלפי

בשבוע.יוםרקבוולהיות

מדבראנימנג,דלןאגידאנילקרות?יכולמהיודעאתה

הואפניות.מגיעותוהיואתיקהועדתכיו"רמניסיוןאיתן

לקוחותמגיעיםלהתפצל.יכוללאהואכיאחדבמקוםנמצא

ופתאוםעו"דשהואאחדאףשםשאיןמועדבאותולמשרד

שאמורשמימשפטייםשירותיםנותניםמתמחהאומזכירה

והיוהקליינט.אתמגרשיםלאכיעו"הזהאותםלתת

כיתצהיריםלמישהומאשריםהיושפתאוםבאתיקהמקרים

בסניףנמצאהזההעו"דאבלתצהירעללחתוםהגיעהוא

חתימה.לומאשרהיההמתמחהאזהאחר,

הואמתמחה,מזכירה,לואיןזה.אתלואיןגםפהאפי,

שוהה.

שאינומיע"יניתןהמשפטישהשירותעצמןאתמוצאאתה

עו"ד

סגורשלהםוהמשרדבכללמזכירהלהםשאיןדיןעורכייש

עושהמהאבלבאוטו,שלהםהמשרדכיהיוםכלכמעט

כאלה.משרדיםשנילאאז

ומגיעמשפטבביתאתההיוםוכלמזכירהלןכשישקורהמה

במשרד?פיזיתנמצאלאאתהאםמה?אזמזכירהלןויש
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 :הנואפי

 :קינןאורי

 :נטוביץיצחק

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :ראשפיליאור

קליין-יונה:דקלה

 :הנואפי

רוזן:הילה

 :עםבראהוד

 :הנואפי

רוזן:הילה

אםברורזהכתובות,בשתיזמניתבולהיותיכוללאאתה

מהכתובותאחתשתמידאומרזהלב,דאחדאדםבןאתה

בבקשה.רצית?מההילה,.ך 11עובהיהיהלאפתוחהכשהיא

ובתלבחיפהישיבותלקייםרוצההואאםקורהמהאבל

פגישות.קיוםכתובותאביב?

לושישלכתוביכולהואיגי,דהוא

סניף.לאזה

סניף.לאזה

דיןעורכי 10ואםד? 11עואתהאםרקחלההזאתההגבלה

במשרד?

 .הגבלהאין

בעיה.איןההואהסניףאתשמפעילאחדעו"דשישברגע

במרכזמאודהרבהלהימצאנאלצתבאמתכירושלמיתאניאז

 .במחוזפהמייצגתשאנילקוחותמאודהרבהעםפגישותבשל

משרדיםשניזמניתבולקייםאפשרותשאיןבגלללצערי

נאלצתאניאזקבועבאופןעו"דנמצאלאהשניבמשרדכאשר

להשתמשאו

גמור.בסדר

בניירלן.מותראביב,בתלפגישותמקיימתשאתבסדרזה

כתובות?שתיכתובותשלןמכתבים

לאיזשהואפשרותוישטוביותרנראהשזהחושבתאניאבל

מידתיפתרון
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 :עםבראהוד

רוזן:הילה

 :עםבראהוד

 :הנואפי

 :עםבראהוד

רוזן:הילה

 :נטוביץיצחק

רוזן:הילה

 :הנואפי

 :נטוביץיצחק

 :חכםיוסף

ביחד)(מדברים

קליין-יונה:דקלה

אפשרות.איןלא,

כתובות.שתיעד

לא.

זה.אתמאפשרלאהכללאבל

בכלמשרדים 7תיאורטיתלפתוחיכולאניבסדר.לאזהיוסי,

נותן?אתהפתרוןאיזהבאמת.נומקומות.מיני

חושבתאנישבהחלטאומרתואניפריפריהלאזובירושלים

פשוטאניהזה.לנושאפתוחיםיותרקצתלהיותמקוםשיש

שבהכרחחושבתלאואניהאישית.מהרמהזהאתמכירה

שניעלעדיפההיאקפהבבתילקוחותפגישתשלאלטרנטיבה

כאשרקיימיםמשרדים

 .בחינםלמשר,דאליתבואי

להיותשצריכהחושבתאניפתרון.איזשהופהלמצואצריך

מייצגיםדיןעורכיכאשרבמיוחדבנושא,פתיחותאיזושהי

שלהם.מהמחוזבהכרחלאשהםלקוחות

זהשונה.משהוחושבתהילהאחרת,חושבאתהאודי,בסדר,

בסדר.מותר.

בכלל.בעיהאיןלמשר.דאליבשבועפעםמוזמנתאתהילה,

חיפהשמחוזהסיבותמה

אישר.הואשבגינןהסיבותאתנימקלאחיפהמחוז
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 :הנואפי

 :חלאילהואאל

 :נטוביץיצחק

 :הנואפי

 :נטוביץיצחק

 :הנואפי

 :עםבראהוד

 :חכםיוסף

 :עםבראהוד

 :חכםיוסף

 :עםבראהוד

 :אברהמוביץרועי

 :חכםיוסף

 :עםבראהוד

 :הנואפי

נגד?חושבאתהלמהואאל,

חוק.שישכמוכלל,ישתשמע,

ולתקופה.בתנאיםכתוב

למכשולפתחיוצרזהבאתיקה,שנתקלתיממהאומראני

שםכשאיןמשפטישירותומקבליםלקוחותשמגיעיםבתיקים

פהבכתואגב,.ך 11עו

ולתקופה.בתנאים

לחצילתקופה,לוניתןמהאזלנכון.שימצאלתקופהבאמת

לשנה?שנה,

נקודה.לתת,אפשראיבאמת.מהלשעה,

אתיקה,תלונותנגדושאיןך 11בעושמדוברככלאומראני

מסודרתבצורהזהאתולעשותמקוםלשכורשהולן

הקשר?מהגנב,לאגםוהואקשור?זהמה

קשר.

ברור.כללישקשר.איןלא,

 .מעונייניםלאאנחנויוסי'

דעת.שיקולתפעילהברור?הכללאומרמה

 .יוסיבאמת,נו

החלטהשייתןהמחוזלועזזהאתשנחזיררוציםאתם

מנומקת?
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 :עםבראהוד

 :חכםיוסף

 :אברהמוביץרועי

 :חכםיוסף

 :הנואפי

 :עםבראהוד

 :הנואפי

 :חכםיוסף

ביחד)(מדברים

 :עםבראהוד

 :הנואפי

 :חכםיוסף

 :עםבראהוד

 :הנואפי

ונגמר.שלאונחליטנצביעאנחנולא.

 .פעםאףאתירלאאניאומראתה

 .נתירלא

 .לכלליםבניגודזה

מציעאנירבותיי,

עלעונהשלאמינתיר'הכללעלשעונהך 11עו .לןבידאסאני

 .פשוטנורא .נתירלאהכלל

בענייןשדןהמחוזשועדכיווןכזו,הצעהמציעאניאבלטוב,

לאשם,למחוזשייןוהואהדיןעורןאתמכירגםהסתםומן

הבקשהאתלאשרממליץהואמדוענימוקאוהסברשוםנתן

שינמקהמחוזלועזנחזיראז

המצדיקיםהמיוחדיםהכלליםעםמה

להיות.יכוללא

 .אודילהיות,יכול

דעת.שיקוללןשישאומרהכלל

שהעבירו.כמוהמחוזועדעםזהאתלנוהעבירויוסי,לא

יתייחסושהםלהציערוצהאניזה.אתלהםלהחזיררוצהאני

אח.דאחרים-ממקריםהזהבמקרהמיוחדמהלהנמקות,

 .הזוההטבהאתלושנאפשרמציעיםהםזמןלכמהשניים'
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בכלל.אם :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :ראשפיליאור

 :נוהאפי

 :עםבראהוד

 :נוהאפי

 :עםבראהוד

 :נוהאפי

מדוע-4- .תנאיםבאיזהשלוש-בכלל.אם

 . 2018ב-זהאתלהחזיריכוליםהם

שבועייםכלנפגשיםהםמהר.זהאתיחזירוהםלמה?לא,

בעיה.להיותצריכהלאשם.

שעלולההאתיתהבעיהעלהדעתאתנותניםהםאין

ידיעלמאויששלאלמשרדלקוחותשיגיעומכןלהתעורר

ועלולהכתובותבשתיזמניתבונמצאלאהואכי,ד 11עו

משפטייםשירותיםלתתהמשרד

הואשמה.ך 11עואיךכיעלוללאגםהזהבמקרההמשרדא,ל

 .במשרדחדרשוכר

תשובהאלינויחזירוכאשרעו"ד.שלמשפטייםשירותיםתתל

אחד?פהכך.מקובל?האםשוב.בזהנדוןומנומקתמפורטת

מתנגד?אונמנעאודי

מתנגד.אני

לא.אז ?שמתנגדמישהועודישמאודיחוץמתנגד.אודי

כלעםמכתבלכתובנאתיהמחוז.אירלועזזהאתהחזרנו

בסדר.זאלהוסיףמהלהםאיךאםקודם.שציינתיהנקודות

הצבעה

 12בעד-

 1נגד-

החלטה

לסוגיותשיתייחס ,חיפהמחוזלרעדהבקשהאתלהחזירהוחלטחברים 12שלברוב

שתינתןמציעיםזמןלכמה . 2 ?אחריםממקריםהזבמקרהמיוחדמה . 1 :הבאות
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לקוחותשיגיעומכךלהתעוררשעשויההאתיתהבעיהבענייודעתםמה . 3ההטבה!

 !עו"דידיעלמאויששלאלמשרד

התמחותודעתהמלצות

מתמחהלאמןלהיתרבקשות

רשימתההתמחות.ועדתהמלצות , 1מספרלנושאבריםער :נוהאפי

פהאושראושר?הסתייגויות?ישכולם?עלמקובלתמאמנים

אחד.

הצבעה

אחדפה

החלטה

 .שהופצהכפיהמאמניםרשימתאתלאשרהוחלטאחדפה

ונסתפלעבדוהיי=י

 :נוהאפי

 :בלוםדנה

 :נוהאפי

 :עםבראהוד

שישההסתייגויותמה ,אודינוספת.עבודהלהיתרשותקב

ן?ל

עמוד.עמודנלךבוא

גות?ייהסתישראשון,מודע

-,כן

תנמק.בבקשה, :נוהאפי
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 :עםבראהוד

 :אברהמוביץרועי

 :נוהאפי

 :חלאילהואאל

 :אברהמוביץרועי

 :בלוםדנה

 :עםבראהוד

 :נוהאפי

 :עםבראהוד

 :נוהאפי

 :קינואורי

 :אברהמוביץרועי

כעצמאי'לעבודשגמראחרישעהמתמחההוארביעיביום

לפנישעהעובדהואחמישיביוםציבור.ויחסיתקשורתיועץ

יכולשהואחושבלאאניעצמאי.הואלהתמחות,גמרשהוא

דעתי.זוהכשרה.לאזוככה.באמתלהתמחות

 .איתןמסכיםאני

משהו?להגיברוצהאתהואאל,

זה.אתתאשרולאאתםאםמגדריאצאלאאני

ועדה?בעמדתןחיתהמה .גבוליזה

לבשימורקחיובית,המלצהחיתהזה.אתאישרההועדה

בעדתמידאניהכשרה.לאזהבסדר.לאוזהמאודגבוליזה

אמיתית.הכשרה

שאםחיתהשלנוהגישהלכם'להזכיררוצהאניעקרוניבאופן

כשומרעובדאדםבןלמשלמוגדרות,שעותעםבעבודהברמדו

בסדראזאחה"צעדמהבוקרשישייוםבמשמרת

המקרה.לאזה

זורופא,כמוביטוח,סוכןכמובמקריםכשמדובראבלבדיוק.

לאאתההיום.שעותכלעללפעמיםלמעשהשנמתחתעבודה

יכולהריהתקשורתי.הייעוץאתנותןהואמתילוודאיודע

טלפוןמקבלהואבובזמןגםהתקשורתיהייעוץאתלתת

ההתמחות.במהלן

בזמנוהוראהעוזרבודק,פהתראהזהאחריאחדתעבור

 .החופשי

בסדר.זה
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דבר.אותוזה :נוקיאורי

 :הנואפי

 :כהורועי

 :הנואפי

 :עםבראהוד

 :כהורועי

 :עםבראהוד

 :כהורועי

 :עםבראהוד

 :כהורועי

 :הנואפי

 .בשליטתןמצבזהאותםלבדוקמבחניםמקבלאתהתגיד

אנחנורו"חמס,יועץאועצמאי,תקשורתיבייעוץכשמדובר

רועי.בבקשהרציונל.אותוזההסכמנו.לא

עלגורפתבצורהנגיבשאנחנולהיותיכוללאזהכלקודם

להמשיךרוציםשהםעצמאים

בלה"ב?עכשיואנחנומה

מקרהזהרועי' .לגמריפרטניזה .רועיגורפת,בצורהלאזה

דבריםתגידאלגורף.לאבכללזהאלף.מתוןספציפיאחד

סתם.

משהו.שמעתיהרגע

ממני?

מוגדרותשעותרוצהשהואמאפישמעתיממ,ןשמעתילאאני

עבודה.כשיש

שעותשיששמקריםאמראפיזה.אתאמרלאהואלא,

אחר.משהוזהברורות

 .שמעתיאנימהיודעאניאבל

בועובדאדםשבןבמקצועמדוברכאשרפעם.עודאחזוראני

כלעלשונות,שעותעללהימתחשיכולהעבודהזוולמעשה

מתמחה'ומתיעובדהואמתילוודאיודעיםלאאנחנוהיום'

יודעאתהאזכמלצרעובדאדםבןאםלפקח.אפשראי

 ,הצהריםאחר 17 : 00עדבבוקר 8 : 00מ-מתחילהשמשמרת

הואאםשלו.במשמרתעובדשהואהזמןשזהיודעאניאז
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 .כזושעהעדכזומשעההיאשמשמרתיודעאניכשומרעובד

בבוקר,אותםלתתיכולשהואשירותיםנותןאדםכשבןאבל

חיתהוהפרקטיקהפיקוח.שלבעיהלנוישובערבבצהרים

 .היתרנותניםלאאנחנואנשיםשלכאלה

 :כהורועי

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :כהורועי

 :מרצקיחוה

שאער:מטאנס

 :נטוביץיצחק

 :כהורועי

 :נטוביץיצחק

שאער:מטאנס

 :כהורועי

המוןמוציאאתהככהכיהזאת,הדעהעלחולקכלקודםאני

עצמאיםהםבישראלמהאנשיםמיליוןלחציקרובהמון,

בפנים.לאהעצמאיםאותם,מוציאאתהוככה

שאכןולוודאלהתמחותצריךכיבעיהישאוליאזיודע,אתה

אמיתית.התמחותמתבצעת

בהתמחות.רק

שאדםולהגידלבואיכוללאאתההריבעיה.שאיןאמרתיאני

כעצמאימוניתנהגהואדוגמה,אתןסתםאנינגי,דבואהוא

עשרהאחתשעהעדתשעמשעהעובדשהואלןאומרוהוא

הואכימתמחה,וגםמוניתנהגגםלהיותלותאשרכןואת

 10 : 30ב-נסיעהקיבלהואאםאבלהשעות,אתלןנתן

האחרות.בשעותשלוהמוניתעלנוהגאחרמישהוכילא,

טובה.שאלה

כסוכנימונית,כנהגישעובדיםברפואהמתמחיםמכיראתה

ביטוח?

מכיר.אניכן.מכיר.אני

מכיר.לאאתה

פה.בעצמאיםפוגעלאאחדאף

קטגוריתלקבועאפשרשאימשמעיתחדאומראני
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 :מרצקיחוה

 :אברהמוביץרועי

 :כהורועי

 :הנואפי

 :עםבראהוד

 :כהורועי

 :הנואפי

 :כהורועי

 :נטוביץיצחק

 :כהורועי

 :אברהמוביץרועי

 :כהורועי

רוזן:הילה

 :נטוביץיצחק

קטגורית.קבענולא

הזה.למקרהספציפיתקובעיםקטגורית,קובעיםלא

הזה.למקרהנכנסלאאנייודע,לאאני

 .לגופומקרהכל

הכבודכלעםפה.עצמאיםנגדדברשוםלואיןאחדאף

 .פרטניזההזהבמקרה .בעדןאנחנובאמת,לרועי'

חושבואניחשובמאודמאודנושאזהההתמחותשלהנושא

באאנישיש.מפוקחתהכיבצורההתמחותלהיותשצריכה

שלהענייןעםלקבועקטגוריתמסכיםלאשאנילהגידכרגע

אדםבןאתהמכיראניגםבמקרהלי,איןשעות.התיחום

עליו?לפקחלןישאינדיקציהאיזה

שכיר.עלאינדיקציהאיןשגםחושבאני

נכון,לאזהנוכחות.לשעוןחובהישהיוםכן.ישנכון,לא

לפקח.אפשר

אניקטגורית.נגדאנישההתמחות,לוודאשצריךספקאין

אדםשרקלהגידנכוןלאשזהחושב

אבל.עליונצביעבואקטגורית,נגדאנחנוגם

תביןשאתהאחריעליותצביעאזבסדר,

ההתמחות.לשעותחופפותשםהשעות

יש.התמחותשנה
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 :עםבראהוד

 :הנואפי

 :חלאילהואאל

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :חלאילהואאל

 :הנואפי

מובן.זה .'בסדראיתןמסכימיםאנחנורועי'

בבקשה.חוה,

אניאבלקבועות.שעותפיקוח,שלבעיהאיןהפיקוחמבחינת

 .עצמאישהואבגלללאוזהאישית,אניחוזר'פעםעוד

ציבורביחסיעוסקכשמישהו

תפקידלאגםזהציבורויחסיתקשורתייועץלהגי,דרציתי

ישזה,אתולעשותלשבתיכולאתהבזמן.מתוחםשהוא

crises , לתקשורת.בהתגווכותביושבאתה

שוםליואיןעצמאיתאניבןכמולי'איןהכבו,דכלעםעכשיו

עםהתמחותברוטושנהכולהשעושהעצמאיאותואבלטענה,

כזה,עסקסוגשהואבמיוחדשלן'העסקאתיעבירהכבודכל

 .אןתןשינהלאחרמישהול

להעביר.יכוללאאתהכזהעסקדווקא

לאשרשלאאודישלהסתייגותובעדמינצביע.בןאןחברים'

הנוספתהעבודהאת

 :פדלוו-פלדאירית

 :כהורועי

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

.9 

בהצבעה.השתתפתישלארקתרשום

נגד?מי

 .בהצבעההשתתףלאכהןרועי

יוסי.וגםבהצבעההשתתףלאורועי

הצבעה
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 9בעד-

 2השתתפו-לא

החלטה

שלהנוספתהעבודהאתלאשרשלאהוחלטחברים 9שלברוב

 :הנואפי

 :עםבראהוד

שלן?הבאהההסתייגותמהאודי

מכתבפההיה .מאמניםאישרתםקודםההסתייגות.לפני

זה.אתאישרנוולאבפז'מאמניםשלנפרד

בנפרד.עולההז :הנואפי

-
 :עםבראהוד

 :הנואפי

 :עםבראהוד

 :חכםיוסף

 :עםבראהוד

 :מרצקיחוה

 :חלאילהואאל

 :עםבראהוד

 , 2עמודנוספת,עבודהככה,אז

 .הלימודיםשנתסוףעדתופעלאשרצהרוניתבעלת

מלאכותיות.כשעותנראותלצערישלהההתמחותותעש

נגד.יאנ

כדיכןנרשמושהןבזהירות,זהאתאומראנילי,נראה

השנה 30.6עדרקביקשהשהיאנכוןבחישוב.שעות 36שייצא

הנפשותאםשפהלהיותיכולאזלאשר,חודשים 3עודאת,זה

מוגבר.קוחיפעםלאשראפשר

חודשים. 3כותבתהיא

 , 30.6עדקשהיבשהיאנכון .יבעצמזהאתאמרתיאני

שהערת.ילפנאמרתי ,קראתילב,שמתיאמרתי,
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 :אברהמוביץרועי

 :עםבראהוד

 :אברהמוביץרועי

 :עםבראהוד

 :מרצקיחוה

 :עםבראהוד

 :בלוםדנה

 :עםבראהוד

 :אברהמוביץרועי

 :עםבראהוד

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

בצהרונים.מחסורישככהגםאודי,

אני 30.6שעדיסכימופההטובותהנפשותאםגםאבלככוך,

שנגמראושלהההתמחותנגמרתמה,אזעדהאםיודעלא

הצהרון?

מסתיימת.הנוספתהעבודה

מאודנראותפהשהשעותלמרות ? 30.6עדרקנאשרכלומר

מלאכותיות.

מלאכותיות.נראותשהךחושבתלאאני

בבקשה.רוציםאתםאם

 .מוגברפיקוחעםאפשר

מפקח.לאאחדאף

מפקחים.לא,

באמת.מפקח?מי

 .מוגברפיקוחפתע.לביקורתהגיעואליאפילולמה?

 .אוקימוגבר?פיקוחעםאחדפהמסכימים?כולם

הצבעה

אחדפה

החלטה

 .מוגברפיקוחעם-שלהנוספתהעבודהאתלאשרהוחלטאחדפה

 115תוךמ 62דועמ



63 

 22.3.2016מיוםמרכזיועד

 :נוהאפי

 :עםבראהוד

 :נוהאפי

 :עםבראהוד

 :חלאילהואאל

 :עםבראהוד

 :עםבראהוד

 :אברהמוביץרועי

 :עםבראהוד

 :נעאמנהמוחמד

 :עםבראהוד

 :אברהמוביץרועי

 :חלאילהואאל

אודי.של,ןהבאהההסתייגות

-
בחנות.תכשיטיםמוכרת

ולאמחשבלאכללבדרןאנייודע,לאאניכלקודםכך.

עורןאצלוההתמחותבדקתיאבללמהיודעלאהפעםבודק.

 . 16 : 00עד 8 : 30מ- 1ועד 1בשימיכתובהדיך

הדיך?עורןזהמייודעאתה

שעות. 4-0יוצאלאזהיל

כלהאם .מחשביםאיןיודעלאאנישעות. 4-0יוצאלאזהיל

כתובזהלמהאותו?לבדוקצריךאניחישובקוראשאניפעם

שעות? 4-0יל

עושה?היאשעותכמה

כל.קודםהעקרוניהענייןעלמדבראנישעות. 4-0וצאילאהז

יכולשאניהנחהמנקודתיוצאואנישעותפהלינותנים

זה.עלסמוךל

בהצבעה.משתתףלאגםאניבדיון.משתתףלאאני

שעברה.פעםזהאתאמרתיודע,אני

 . 37.5וצאיהז

שלאלהמנגנון,שלטעותהז
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 :עםבראהוד

 :בוסקילהדנית

 :עםבראהוד

 :אברהמוביץרועי

 :עםבראהוד

 :בוסקילהדנית

 :עםבראהוד

 :מרצקיחוה

שאער:מטאנס

 :פרסיאלאורי

 :עםבראהוד

 :פרסיאלאורי

 :מרצקיחוה

 :עםבראהוד

 :פרסיאלאורי

 :מרצקיחוה

 .מישלטעותיודעלאאני

טכנית.טעותזו

השעותאתפעםכלקוראכשאניאבללהיות.יכול

לבקשה?מתנגדאתהטוב,

הפרעתי.לאלן?פהמפריעאניאברהמוביץ,

טכנית.טעותשזואמרהואאודי,

לאהשאלה,לקרות.יכולותטעויותטעות.שזועלימקובל

זה,אתבדקתיבמקרהזה.אתבדקתילאפעםאףאנייודע,

האלה.השעותאת

תתקדם.שלה,טעותשזומתנצלת,שהיאאמרההיאכבר

ונתקדם.נאשרבואאזטעותזואם

לאהמחשבבהקלדהאםגםהשעות,שלבענייןלהבהיררק

מקרה.בכלההתמחותאתמאשר

לאשר.צריךפהאנימחשב,יודעלאאניעזוב,

בדיווחשעות 36מ-מפחותיורדאם

הבאה.להסתייגותתעבור

לדעת.פהצריךאניעדיין,אבלבסדר,

במחשב.הגנהמנגנוןשישאומראנירקבסדר.זה

הלאה.התשובה.אתקיבלהואאז
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שאער:מטאנס

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 .מאושראז

הוסרה.ההסתייגות

אודי.בתור,הבאהוסרה.ההסתייגות

נוספת~עבודה

 :מרצקיחוה

 )ביחד(מדברים

 :עםבראהוד

 :מרצקיחוה

 :עםבראהוד

 :בלוםדנה

 :עםבראהוד

מסוגיאחדהיאמקרקעיושמאות .אושרלאמקרקעיושמאות

שדורשיםהעבודות

רוצה?אתמה .אושרלא

לאשהועדהדברכלהבג"צ.לפילפרוטוקוללנמקצריךאבל

מקרקעיושמאותבקיצור'פה.ולאשרלדוןחייבאתהאישרה

בצורהלפיקוחניתניםלאא'ש-המקצועותמסוגהוא

תלויתולאשעהתלויתלאשהיאפעילותדורשתמסודרת,

עתירהבאותהשהופיעוהנימוקיםכלאתשקלנותפקיד.

מקוםויש .שמואתשכחתיחשבוןלרואהשהתייחסהמנהלית

ואניהזה.הספציפימהמקרהשםשהיוהנימוקיםאתלאבחן

העבודהאתלאשרולאהועדהשלעמדתהאתלאמץמציעה

הנוספת.

הועדה.עמדתאתקיבלנו

הסתייגויות?עודיש

ההתמחות.ועדתדיוניעלכללימשהוליישלא,

בבקשה. ,כן :נוהאפי
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 :ראשפיליאור

 :חלאילהואאל

 :ראשפיליאור

 :חכםיוסף

 :ראשפיליאור

 :חכםיוסף

 :עםבראהוד

 :ראשפיליאור

 :הנואפי

 :חכםיוסף

 :ראשפיליאור

שאער:מטאנס

ביחד)(מדברים

שאער:מטאנס

למעלה. 4עמודזה.לפניהסתייגותלייש

התמחות.עושההואאיפהתראהאבל

הגיונילינראהלאשלי.ההסתייגותזוזהבגלליודע,אני

צדדית.עבודהומוצאשופטאצלהתמחותעושהשמישהו

הואשכר,מקבללאהואכל.קודםעבודה,לאזהדירקטור

כלקודםבדירקטור.מעבידעובדיחסיאיןגמול.מקבללא

מעבי.דעובדיחסיואיןגמול,מקבלאתהשכרמקבללאאתה

ההבדל?מה

מקבללאאתהאוקי?כהונה,זהכל,קודםעבודה,לאשזה

גמול.מקבלאתהעבודה,שכר

לן?אכפתמהלדירקטוריון.הולןהואליםללכתבמקום

מבקשהיהלאוגמולעבודהלאשזהחשבהואאםיוסי'

זה.עםבעיהישליאישור.מאתנו

הבעיה?מה

יכוללאוהואתכשיטיםלמכורבחנותלהיותיכולהואלהפ,ך

דירקטוריון?בישיבתלהיות

דעתי.זושופט.שלמתמחהלא

ד? 11עועלשופטעדיףמה

התקשיר.במסגרתאותופוטריםהיובעיהחיתהאם
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 :חכםיוסף

 :המרביץאבררועי

 :חלאילהואאל

שאער:מטאנס

 :נטוביץיצחק

 :נרהאפי

 :עםבראהוד

 :נרהאפי

 :עםבראהוד

 :בלוםדנה

 :נרהאפי

שירותהמדינה,כשירותהואכלשכה,בודקכלשכהאתהאגב

לא.אודירקטורלהיותיכולהואאםיחליטהמדינה

נצביע.בואו

זה.אתמאשרתהמדינהשירותנציבות

 .אישורבליזהאתלעשותיכוללאהואהתקשירלפי

 .משמעותיפיקוחפהיש,גםחברים

הבא.נושא

התמחות.ועדתרגע.

איתה?מה

 . 8מספרפרוטוקולדיוןפהישאיתה.מהלכםאגידאני

 .הגענולאעודאבל

אודי.הסדר,לפיהולכיםתכף.אליו,נגיע

החלטה

 .שהוצגהכפינוספתלעבודההבקשותרשימתאתלאשרהוחלט

 sכללענייואלאשרבקשה+מתמחהלאמןלהיתרעו"דשלבקשתו

 :נרהאפי

 :בלוםדנה

אתלאשרבקשה +מתמחהלאמן-שלבקשתו
בבקשה. . 5כלל-לענייו

הנטייהשם,שמחמיריםלבשמנואביבתלבמחוזמגמהיש
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כאןאוטומטי.באופןמאשריםופחותאותםלבדוקיותרהיא

לאמןלבקשתושליליתהמלצהניתנהעו"ד

ישלמתמחה.ראוימקוםשאיןמהסיבהסורבהואמתמחה,

לכללי 5כלללפילהכרהבבקשהמשולבתבקשהכאן

 ·-עובדתלאמןבקשהלוישאומרתזאתההתמחות,

קשריבמחלקתשנים, 9שנים,מספרשעבדהעובדת

המשפטיתלמחלקהתעבורהיאשהיוםרוצההואהלקוחות.

 .פיקוחותחתותתמחה

 :נטוביץיצחק

 :בלוםדנה

 :חלאילהואאל

 :נטוביץיצחק

 :חכםיוסף

 :בלוםדנה

 :נטוביץיצחק

 :חכםיוסף

אחריהמשפטיתבמחלקהלהישארמתחייבתוהיא

ההתמחות?

מכתב.לנוהוציאההיאכן,

שתתחייב?למה

השאלה.זוללקוחות?תחזורהיאשואל.אני

לעשותבמקוםלקוחותבקשריעובדתלאהיאאםהשאלה

סטאז'.

ורקאןתעבודשהיאבכתבהתחייבותהגישוהםא'

הגיעהזה.אתותעזובהנוספתבעבודהתמשיךולאבהתמחות

בהתמחותרקתעבודוהיאהקודמתלמחלקהמחליפהלה

שלחושלה,הכשרונותאתשגילוקשהרקעעםבחורהזושלה.

בה.להשקיערוציםמאודוהםמשפטיםללימודיאותה

באותהלקוחותלקשריבעתידחוזרתלאשהיאהתחייבותיש

חברה?

רלוונטי?זהלמה

שואל.אני :נטוביץיצחק
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 :חלאילהואאל

 :נטוביץיצחק

 :בלוםדנה

 :חלאילהואאל

 :בלוםדנה

 :נטוביץיצחק

 :בלוםדנה

במשהועובדיםהולכיםובסוףהתמחותעושיםאנשיםכמה

אחר~

רקשהיאהרלוונטייםהגורמיםמכלהתחייבותיש

דיןעורכתלהיותממשיכההיאאםרצינות.עלמראהזהכי

לקשריחוזרתהיאאםמתמחה.באמתשהיאאומרזהאז

זומאוד.פשוטזההכל.זהתעודה.צריכההיאאזלקוחות

הכל.זהשלי.הלוגיקה

 :מרצקיחוה

 :בלוםדנה

 :חלאילהואאל

 :עםבראהוד

 :בלוםדנה

 .יכולההיא

 .דברכזהאיך

מכלהתחייבותליישאבל

שהיאהתחייבותלנוישאבל .תמשיךשהיאאומרתהלוגיקה

אחרבשעותתתךהיאשאוליחשבובהתחלההםתתמחה.רק

שלכלקודםהבקשהאתכאךישאזהצהרים.

בגללורקאךזהסורבשהואשהסיבהמתמחה-לאמךהיתר

תמונות,לנוהביאהואראוי.איננוהמתמחהשלשהנו.קום

 .חדר'ישמקוםשישגדולותבצבע,

קריטי.לאזה

 .חדרשםישהדיךעורכילכל

אתראינותמונות,ראינודקות, 10אותוחקרנואלינו,בא

יושבים.כולםאיךהמחלקה,

הנקודה.לאזאתלו.מאמיניםאנחנובסדר.

זהלמתמחה,כמאמךאותושתאשרוצריכיםראשוןדבראז

 . 5כלללענייונפטחברתפזאתלאשרזהב' .'א

 115מתוך 69עמוד



70 

 22.3.2016מיוםמרכזיועד

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :חלאילהואאל

 :נוהאפי

 :בלוםדנה

 :נוהאפי

 :בלוםדנה

 :נוהאפי

 :בלוםדנה

 :נוהאפי

 :בלוםדנה

כשהיולמשלהסתייגות,לנוחיתהכללבדרןאבלרגע,

ביטוחבחברתלהתמחותמבקשים

סותרות.לאהראשונותהבקשותשתיסותר.לאזה

זוכראנילמשלביטוחבחברתלהתמחותמבקשיםכשהיו

תביעותבמחלקתמתמחהנגידשמישהובמצביםכללבדרן

צודק.אתה

שהואלאשרמסכימיםהיינולאדין,עורכינגידשםויש

כיהמשפטית.למחלקהשילךאלאהתביעותבמחלקתיתמחה

שהואעבודהאותהאתעושהשהואבחששנמצאאתהאחרת

מתמחה.שלטייטלעםקודםעשה

המצב.זה

מחלקה.עוברשהואלוודארוצהאתה

עובר.הוא

התמחות.עושהבאמתהואששםאחרלמקוםהולן

 .עוברהואוחלקחד

המצב?אכןוזה

 .המשפטיהיועץהוא

קודם?זהאתאישרתםלאלמהאז

שלהמלצהישכאשרשלילית,המלצהשתיתההואהעניין

המחוז
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זה?מחוזאיזה :הנואפי

אביב.תל :מרצקיחוה

 :חלאילהואאל

 :מרצקיחוה

 :חלאילהואאל

 :נטוביץיצחק

 :חלאילהואאל

 :נטוביץיצחק

 :מרצקיחוה

 :נטוביץיצחק

 :פרסיאלאורי

 :בלוםדנה

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

ראוי.מקוםאיןמילים,שתירקכתבוהם

 .מתאיםמקוםאין

כלום.בליהנמקה,בלי

במחלקהלמתמחהזקוקיםשהםפזמחברתמכתביש

מכתב?כזהיששלהם?המשפטית

 .בקשההגישהואאלינו'באהמשפטיהיועץ

שם?ישדיןעורכיכמהאח.דעו"דזההמשפטיהייעוץ

חמישה.

מסכים.אחר,משהו

 .שלהםהסמנכ"לשלגםהתחייבותיש

בהתמחותורקאןתעבודהיאהתחייבות,שישרשמתיאני

הנוספת.העבודהללא

 . 2ו- 1סעיפיםלגבימובהקבאופןבעיה.שוםאיןלדעתי

למחלקולאשרלאמןלהיתרהבקשהאתלאשרכלומר

רוצהאני . 5כלללפיחריגבע"מנפטחברתפזשלהמשפטית

ולאפזבחברתלאשלהנוספתלעבודהבקשהשאיןלוודא

אחר.במקום

שם.תעבודהשניתלמחלקהתרדנוספתעבודהכיכן,
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 :מרצקיחוה

 :עםבראהוד

 :מרצקיחוה

 :בלוםדנה

 :הנואפי

 :עםבראהוד

 :מרצקיחוה

 :חלאילהואאל

 :מרצקיחוה

 :עםבראהוד

 :הנואפי

 :עםבראהוד

 :מרצקיחוה

 :עםבראהוד

 :הנואפי

מבחינתיפהשישההתחייבויותונוכחנכון.

התחייבויות?אבלרגע,

רגע.

בכתב.התחייבויותפהיש

אח.דאףלאשררוצהלאאודיזה

 .נכוןלא

שלהמשפטי'היועץשלהתחייבויותשישברגע .קשורלאזה

מנהליתעילהשוםרואהלאאניהסמנכ"ל

גם.ושלה

אתלאשרשלאמנהליתעילהשוםרואהלאאניושלה,

הכל.זהשלה,הבקשה

אתאניעכשיווכולי.התחייבויותשישמדנהשומעאניעכשיו

שכןגםמהראיתי'לאהאלהההתחייבויות

ההתחייבויות.מהלנותסביריאז

שלחועדכון,כתובבסוףעדכון,שישראיתישכןמהרגע.

משפטית.בעבודהורקאןתעבודשהמתמחהבכתבהודעה

החברה.סמנכ"ל

במייל?הודעה?זהמה

 .אודיביד'מסהואהנה
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 :בלוםדנה

 :עםבראהוד

 :נוהאפי

 :בלוםדנה

 :חלאילהואאל

 :עםבראהוד

 :בלוםדנה

 :מרצקיחוה

 :עםבראהוד

 :בלוםדנה

 :חכםיוסף

 :נוהאפי

 :עםבראהוד

 :נוהאפי

 :עםבראהוד

חתימה.עםרשמימכתב

כזה.דברלנולצרףלאאפשראי

תצרפו.הבאהפעםדנה

בניירת.להעמיסרוצהלאאני

להשאסורלוהסברנולועזת,אלינוהזההדיןעורןבא

יצאהואאזבחברה.נוספתעבודהאחתשניתולולעבוד

אנחנולואמרנומסכים.אניאיתה,אדבראניאמרהחוצה,

בכתב.עליוחתומהשהיאמסמןצריכיםאנחנומסכימים,לא

לן?יש

מתויק.בתיקזהאתלייש

גמרנו.כן,

לי.צירפתםשלאחבל

 .לןלשלוחיכולהאני

התמחות?לועזתמצטרףלאאתהלמה

התמחות?לועזתאותןשנצרףרוצהאתהאודי,תגיד

הועדעצמאיתאיננההתמחותוועדתהחוקהשתנהלאעודכל

לפקח.תפקידוהמרכזי

נכון.זה

עושה.שאנימהזהאז
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 :נוהאפי

 :עםבראהוד

 :חכםיוסף

 :עםבראהוד

 :חכםיוסף

 :עםבראהוד

 :חלאילהואאל

 :בלוםדנה

 :עםבראהוד

 :בלוםדנה

 :עםבראהוד

 :נוהאפי

 :עםבראהוד

 :נוהאפי

בשמחה.לפקחיכולאתההקרובותהשנים 3.5ב-

הודעהמקבללאשאניאחר.בדברשנים 9שםעבדההבחורה

סביר.מאודהואשליהחשדוכוליוכוליהתחייבותעל

נכון?לאמידעלןמוסרהתמחותועדתשיו"רשלןהחשש

ליכותבלאהודעה,ליכותבהואמידע,לימוסרלאהואלא.

אחר.דברשום

מכתב.בידושישאומרהוא

זה.אתליאומרהואעכשיו

כתוב. ,לא

האחרונות.שורותבשתירשוםגםזהא,ל

רקתעבודהיאבמייל.זההודעהשהודעה,כתוב

תצהיר.זהבכתב,הודעהא,ל

מצרפים?לאאתםמהל

ההתמחותאתלאשרההתמחותועדתהמלצתבעדמירבותיי,

ההתמחותאתולאשרמתמחהלאמןהיתרלתתכמבוקש?

 ?נגדימ . 8בעד?מי IIשלהמשפטיתבמחלקה

נמנע.אני

נמנע.אודינמנע?מי

הצבעה
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 8בעד-

 1נמנע-

החלטה

מתמחהלאמןהיתרולתתההתמחותועדתהמלצתאתלאמץהוחלטחברים 8שלברוב

 . sכלללעניין-בקשתאתלאשרוכן-לעו"ד

המשפטביתשלפשרה~-הצעת

איתר?קורהמהפשרה.הצעת ' :נוהאפי

 :בלוםדנה

 :עםבראהוד

 :חלאילהואאל

 :בלוםדנה

 :כהןרועי

 :בלוםדנה

ישכאןמנהלית.בעתירההמשפטביתשלפשרההצעתיש

בהצלחהעמדהואההתמחות,אתסייםבעצםשהואבחור

 . 2007בשנתכברהלשכהבבחינות

מתנגד.אנימאודמתנגד.אני ?זה,מי

 .אניגםאגב

הוא , 2013משנתהיאההרשעהכאן.ישמהלכםאסביראני

בכוונהמסמןזיוףשלבעבירותחמורות,בעבירותהורשע

ראיות,בידוימזויף,במסמןשימושדבר,באמצעותובללק

שיבושכוזבות,עדויותמשפט,מהלכיבושיששקר,עדות

ללאהשטהאיסורחקירה,מהלכי

הסיפור?מהאבל

הרשעההזמשיט.תעודתוחובתהתחיל,הכלמכאןאבל

ועדתהמקצוע.לאושיותהיורדותחמורותבעבירות

לקבועישיכלנונראהזה,אתאישרהמרכזוהועדההתמחות

אתלחדשיוכלאהוזואיהתנאתקופתמתוםהמתנהשנים 5

בותיהנסלמכלולבלםיבשותדוןתשובהלשכהואזהבקשה

 2022שבשנתהואהמצב.כלומראזלפניהשיהיו
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 :נטוביץיצחק

 :בלוםדנה

 :קינןאורי

 :בלוםדנה

 :חכםיוסף

 :קינןאורי

 :בלוםדנה

 :נוהאפי

 :בלוםדנה

 :נוהאפי

 :בלוםדנה

 :נוהאפי

 :בלוםדנה

 :נוהאפי

רק?אחדבמשפטלילהסביריכולהאתהזה,הזיוףזהמה

משיט.רישיוןלוהיהולאטבעהוהספינהספינהרכשהוא

כנראה.משיטרישיוןזייףהוא

הביטוח.מחברתההחזראתלתבוערצהשהואהנספחאתכן.

בעבודותמאסרשנהחציקיבלשהואחמורמספיקהיהזה

 .תנאיעלמאסרשניםשלושועודשירות

בהחלטהפהלנולהתערביכולהמשפטביתבכללזכותבאיזה

פשרות.גםבכלל,מציעהמשפטביתזכותבאיזהשלנו?

אומר?הואומהכפשרה,רק

דבראומרתהפשרההצעתהפשרה?הצעתאתראיתםרבותיי,

שלנו,ההמלצהאתמבטללאהואאומרתהיאפשוט,מאוד

ותוכלושלובבקשהנוספתפעםתדונואתםאומרהוא

אלאשנים 5בעודלאאבללהחליטרוציםשאתםמהלהחליט

 .שנתייםבעוד

 .התנאיתקופתמתוםשנים 5זה

שזהשובלהחליטונוכלשנתייםבעודשובבזהנדוןאנחנו

עתירה.עודתגישולןקשהמקרהעדיין

 . 2019יהיהזה 2022במקום

נדון.רקנדון,אנחנו

וגםנדוןרק

שלנו.קדנציהבאותהעדייןזהשוב,לדוןלנואכפתלא
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 :חכםיוסף

 :נוהאפי

 :עםבראהוד

 :חכםיוסף

 :נוהאפי

 :חכםיוסף

 :עםבראהוד

 :נטוביץיצחק

 :קינןאורי

 :אברהמוביץרועי

 :נטוביץיצחק

 :עםבראהוד

 :קינןאורי

 :נוהאפי

 :קינןאורי

אומר.המשפטשביתמהלאזה

לא?למה

להתכופף?צריךאנילמה

להגישיוכלשהואלומציעיםאנחנוככה,אומרהמשפטבית

בזמןאלאשנקבעבזמןלאלשכהכחברלהתקבלחדשהבקשה

יותר.קצר

מהקדנציה.חודשים 8עברושנתיים,עודזה

קודם.שנים 3אותולהחזירמאפשרהואאומרזה

 .עכשיונדון

אזמהיוםדברשוםישתנהלאאםככה,בדיוקלאזהחבר'ה,

צודקויהיהעתירהיגישהואלוניתןלאאםשנתייםעוד

בעתירה.

שאלה.לייששנית,אבל

צודק?יהיהלמה

סתם?אזשנתייםעודדברשוםהשתנהלאאם

רחוק.להתחילמעכשיוצריכיםאנחנונטוביץ,

להתערב?משפטלביתישזכותבאיזה

אותה?הסבירומשפט?ביתשללהצעההנימוקמה

אדםשבןהחלטהיכתובשהשופטרוצהאנילדון.רצוןחוסר
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תוךעו"דלהיותחזרהיחזורמרמהבעבירותהרשעהלושיש

שנתיים.

 :עםבראהוד

 :נטוביץיצחק

 :קינןאורי

 :בלוםדנה

 :פרסיאלאורי

 :נטוביץיצחק

 :נוהאפי

 :עםבראהוד

 :קינןאורי

 :חכםיוסף

 :עםבראהוד

 :נטוביץיצחק

 :חלאילהואאל

 :נוהאפי

מנהלית.מהחלטהלפחדצריכיםלאאנחנוקינן.אוריצודק

וגמרנו.ערעורונגישיפסוקשהשופטאזחבר'ה,

ההפך.

טלפונית.בהצבעהניתנהההחלטה

החלטותאוהבלאהמשפטביתבחשבון.זהאתקחו

טלפוניות.

עכשיו.דניםאנחנואז

עתירה.בתוךכבראתה

 .מסכימיםלאואנחנו

הפגם.אתמרפאיםמנהלי,זההפגם.אתלרפאאפשר

ההחלטהאתמצאהמרכזיהועדדן,מעמיקדיוןואחרינכון,

הזאת.ההחלטהעלעומדיםולכןלקולאואףסבירה

לקולא.מאודזהיוסי,צודק,והוא

בחיי.קצת,זהשנים 5גםבאמת,

שימוע.ואחריאותו,לסגורואזשימועיהיהשלפניעדיף

בעתירה.כברהואשימוע?איןמה,

השופט?מי :קינןאורי
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 :פרסיאלאורי

שאער:מטאנס

 :נטוביץיצחק

 :עםבראהוד

 :חלאילהואאל

 :כהורועי

 :עםבראהוד

 :חלאילהואאל

 :עםבראהוד

 :נטוביץיצחק

 :חלאילהואאל

 :נטוביץיצחק

 :עםבראהוד

 :חכםיוסף

 :נטוביץיצחק

שימוע.היה

 .כאילוהזדמנותלוניתן

באמת?השופטמי

 .בסדרהכלהזדמנות.שוםלתתצריךלא

מוזל.

ולדוןבלשוהבעיהמה

רוצה.לא

לגופו.החלטהאתןאניתשובהתהיהלאאםכותבהשופט

קרה?מההחלטה.שייתן

בסדר.זההחלטה,שייתן

דין.פסקירוצהאני

נביא.שאותהמסודרתהחלטהתןאפי,

 .זייפניםשמקבליםהחלטהשייתן

עמדה,שניתןשנכוןחושבאניזה,להציערוצההמשפטבית

למה.גםאלאלהצעהמסכימיםלאשאנחנועמדהרקלא

איתן.מסכיםאנילמה,

תנסח. :הנואפי
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 :חכםיוסף

 :נרהאפי

שאער:מטאנס

 :נרהאפי

 :קינןאורי

 :נרהאפי

החמורות,העבירותולאורבבקשהמחדשזךהמרכזיהועד

הדעת,מחוותלסטותלנכוןמצאלאהואהעותרהורשעבהך

קלהבהחלטהשמדוברדעותהובאוואףהקודמתמההחלטה

המעשים.שלהמשמעותיתהחומרהמול

בשעתושהתקבלהההחלטהאתומאשררשבהועדובנוסף,

שלהנתוניםואתהתיקאתשבחךלאחר , 10.6.15ביום

מבוססתשהתקבלהשההחלטהסבורוהואהספציפיהמקרה

בנסיבות .העותרשלהספציפייםהנתוניםבסיסעלומעוגנת

שהתקבלהבהחלטהפגםנפלכיהמרכזיהועדמצאלאאלה

בהודעהמנסחיםהזההנוסחאת .מחדשאותהמאשררוהוא

לפרוטוקול.אותוהכתבנואנחנושעכשיוכמומשפטלבית

ואנחנוהזהבענייוודנושבנואלאדחינורקלאאומרכברזה

שלנו.הזוההחלטהאתמחדשמאשררים

האישיות.בנסיבותיוגם

 .הזההעותרשלוהאישיותהספציפיותבנסיבותדנו

במליאה.דיוןשהיהברורשיהיה

לפניהנוסחאתמבקשאניאחד.פההוסכםכולם?עלמקובל

אותותעביריזמן,שישכיווןהמשפט,לביתשמגישים

שהואאראהשאניאסתכל,שאני ,אליירקאפילומקסימום

ישאזיום, 30לכםישברנו.ידעכשיושאנחנומהאתמשקף

אפריל.אמצעעדמןז

הצבעה

אחדפה

החלטה

בהןהחמורותהעבירותולאורבבקשהמחדשדןהמרכזישהועדלאחרהוחלטאחדפה

ואף ,הקודמתמההחלטה ,הדעתמחוותלסטותלנכוןמוצאלאהואכי ,העותרהורשע

 .המעשיםשלהמשמעותיתהחומרהמולקלהבהחלטהשמדוברדעותהובאו
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שבחןלאחר , lS.10.6ביוםבשעתוהתקבלהשההחלטהאתומאשררשבהועד ,בנוסף

שהתקבלהשההחלטהסבורוהואהספציפיהמקרהשלהנתוניםואתהתיקאת

מצאלאאלהבנסיבות .העותרשלהספציפייםהנתוניםבסיסעלומעוגנתמבוססת

 .מחדשאותהמאשררוהואשהתקבלהבהחלטהפגםנפלכיהמרכזיהועד

 17 . 2.16מיום 7 1מסהתמחותועדתפרוטוקלו

מבחינותפטורלצורךבצרפתנוטריוןמעמדו

 :נוהאפי

 :בלוםדנה

 :ראשפיליאור

 :בלוםדנה

 :נטוביציצחק

 :בלוםדנה

 . 7מספרפרוטוקול

זהנדונה,כברהיאעליוןמשפטביתשלהראשונההבקשה

נוטריוןמעמדאזהזה.מהפרוטוקולשהספקנוהיחידהדבר

שלפנייתבעצםזהההתמחות,מבחינותפטורלצורךבצרפת

גלעדההתמחות.מבחינותלפטורבצרפתכנוטריוןשעבדמי

ובקיאמצרפתשעלהישראלישהואעו"ד-.עםנפגש

והערותחשוביםדגשיםכמהלונתךוהואהמשפטבמערכת

 . 2בעמודמתחילזההעבודה.שלהאופילגבי

אנחנוהאםהשאלה,זןכנוטריון,בצרפתשעבדמיעלברמדו

שמישאומרהסעיףאתישהסעיף,לענייךאותולראותיכולים

שנים 5לפחותבחו"לושימשדיולעריכתבחו"לשהוסמך

שנים 5לפחותבחו"לששימשומישיפוטיבתפקידאוד 11ען

והואלןכשירמשפטיתהשכלהבעלשרקשיפוטיבתפקיד

פטורארצהעלייתומיוםשנים 10תוךבהתמחותוהתחיל

 .זומבחינה

פה?בעלהבחינהבחינה,איזה

פה.ובעלבכתבהבחינההבחינות,משתי

הזה.אתמקבלוהואהתמחותעושההוא

בארה"בעבדשנניחמיאז .אוטומטיבאופךמקבלהואבדיוק.
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השאלההפטור.אתמקבלהואאוטומטיתאזשנים 10ך 11כען

.ך 11כעןלאכנוטריון,בצרפתשמשמשמי

 :מרצקיחוה

 :חלאילהואאל

 :מרצקיחוה

 :חלאילהואאל

 :בלוםדנה

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :נטוביץיצחק

 :הנואפי

 :נטוביץיצחק

 :הנואפי

חושבתלאאניחוק.סעיףזהפשוט,נוראהסעיףחבר'ה,

לנושאיןמקוםכזההיתרלתתיכולההדיןעורכישלשכת

לשכתבסוףהכלבסךאנחנוכזה.היתרלתתבדיןסמכות

ועםדיןלעריכתבחו"לשהוסמךמיאומרהסעיףהדין.עורכי

ששימשמידין.לעריכתהוסמךלאהזהאדםהבןהכבודכל

שנים 5לפחותבחו"לששימשמיאושיפוטיבתפקידבחו"ל

ליתגידילו,כשירמשפטיתהשכלהבעלשרקשיפוטיבתפקיד

סעיף.איזהלפי

טועה.את

לי.תסביראז

רישיוןבעלוגםעריכתרישיוןבעלהוא

כנוטריון.עבדרקהוא

אניאלינו,פנייהישאח,דדברלזכורצריכיםאתםתראו,

אללוף,כ 11חוהרווחה,העבודהועדתד 11יועםגםנפגשתי

ואומריםחדשיםעוליםאליופנושעבר.שבועאיתונפגשתי

 .החדשיםלעוליםביחסגמישותיותרלגלותצריכהשהלשכה

החוק.אתשיתקנואז

הנושא.אתמכיריםהצרפתי,בדיןשבקיאיםדיןעורכילנויש

 .חדשיםלעוליםביחסרגע,

בסדר.רציני,הואשנוטריוןלייגידואם

שאנחנוהקליטהשרשלשולחננועלפנייהלנוישלהזכירכם'
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שעבר.בשבועסוףסוףהמענהאתאישרנו

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :בלוםדנה

 :נוהאפי

 :בלוםדנה

 :נטוביץיצחק

 :בלוםדנה

 :נוהאפי

קודמת.בישיבהכך,

ביתבגישתלהיותהחוקבמגבלותיכוליםאנחנואםבואואז

הלל.ביתבגישתלהיותננסהבואושמאיביתבגישתולאהלל

החוק.להוראותבכפוףעמידהעםבעיהליאין

בגישהלהיותלנומאפשרהחוקאםהללביתבגישתאמרתי

בשיקולנלךבואואזהללביתשלדעתשיקולכזאת,להפעיל

הלל.ביתשלדעת

ההתמחותועדתאזההתמחותועדתשלהמגמה

הלל.ביתבגישתלהיותדברבכלצריךלאהאלה,בענייניםרק

גםהוא,ד 11כעויוסמךשהואאומריםשהםמהברור.לא,

שנים 5כ-עבדוהואנוטריוןשלבקשהזהכינוטריון

ברור?תנאי.זההזה,הרישיוןאתלוישמה,אבלכנוטריון,

לו?ישלמהרישיון .לא

כעו"ד.הוסמךהוא

בעדמיהמלצה.פהישבואו,רבותייממליצים?אתםמה

אחד.נמנעההמלצה?

הצבעה

 1נמנע-

החלטה

 .ההתמחותועדתהמלצתאתלאמץהוחלטחבריםשלברוב
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מתמחהלאמןהיתרבדברעו"ד-שלשאילתא

 :נוהאפי

 :בלוםדנה

 :חלאילהואאל

 :בלוםדנה

 :חלאילהואאל

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

,קדימה.

אתחודשבעודשמסייםהחברהמנכ"לאתלאמךמבקשתהיא

 . 2010ב-לאמךהיתרקיבלהבעתםהיאהמשפטים.לימודי

להאמרנושלה,המנכ"לאתלאמךרוצההיאמשנה?זהמה

לא.

עליה.ממונההוא

 .ענייניםניגוד,יששלןהמנכ"לאתלאמךיכולהלאאת

נכון.הז

עמדתאתלאמץמציעהאניהועדה.עמדתאתמאמציםאנחנו

מנימוקיה.הועדה

ליאור.למעטאחדפהמוסכם

הצבעה

 1נגד-

החלטה

ההתמחות.ועדתעמדתאתלאמץהוחלטחבריםשלברוב

 5כלללפילהכרהבקשה '(גבצ''ראשלעיריית

ראשל"צ.תיירעי :נוהאפי
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 :חלאילהואאל

 :נוהאפי

 :חלאילהואאל

 :נוהאפי

 . 5כללפיעלאותםלאשררוצים

 . 5כללפיעלהמחלקהאתלאשר

 . 5כללשלהתנאיםבכלעומדיםהם

אחד.פההוסכםלא.מתנגד?מישהומסודרת.בקשהשיגישו

הצבעה

אחדפה

החלטה

 .מסודרתבקשהלהגישהמתמחהעל .הבקשהאתלאשרהוחלטאחדפה

התמחותבתקופתלהכרהבקשה

שלאאומראתההתמחות.בתקופתלהכרהבקשה :נוהאפי

הבקשה.אתלאשרניתן

 :חלאילהואאל

 :מרצקיחוה

 :חלאילהואאל

שאער:מטאנס

 :נוהאפי

 :ראשפיליאור

אתשיפספסואנשיםשלמקרים 2-3פהלנויש ,תבינובואו

אומרת,שחוהכפילעשות,מהאבלאחד.יוםבגללהבחינה

ואנחנודרקוניותפשוטהןהחוקשהוראות

ברורות.הןדרקוניות,לא

יומיים.יוםשלבעיהלנוישפהברורות.נגידבוא

 ?לאיומייםלמהאזכןאחדיוםאם

המלצתבעדמילקראתנו?באלאאתהשבועלמהיגידוואז

אחד?פההתמחותועדת

נגד.אניא,ל
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 :חלאילהואאל

 :מרצקיחוה

 :חלאילהואאל

 :נוהאפי

שישיתכןבהחלטה,כותביםאנחנואחדיוםשזהמכיוון

לאאתם ,שםיש ,לוויאשרהמחוזלועזשיפנהבזהתרופה

החומר.אתקוראים

 .קראנו

מאשרים,לאכאךאנחנוהפתרון.מהלוכותביםאנחנוליאור,

יאושר.זהיאושרזהואםלוהצענושאנחנובדרןילך

אחד.פהההתמחותועדתהחלטתאתמאמציםאנחנואז

הצבעה

אחדפה

החלטה

 .ההתמחותועדתהמלצתאתלאשרהוחלטאחדפה

התמחות.בתקופתלהכרהבקשה-ייייכ-

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :חלאילהואאל

 :עםבראהוד

 :נוהאפי

התמחות.בתקופתלהכירבקשה--

 .שניםהרבהלפניהתמחותעשההוא

חזר.הואועכשיו 2009בשנתחודשים 3-4עשה

 .אפשראי

שלכםההמלצהבזה.להכיראפשראיזה.אתלאשראפשראי

פהמקובלאחד?פהמקובלתההמלצהלכן.להסכיםלאהיא

אחד.

הצבעה

אחדפה

החלטה
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 .ההתמחותועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

יותרמוקדםהתמחותמודעלאישורבקשההתמחות-בתקופתלהכרהבקשה-

 :חלאילהואאל

 :בלוםדנה

 :נוהאפי

דבר.אותו

למסגרתכבוליםאנחנוהתמחות.בתקופתהכרהמבקשת

החוק

אחד.פהבלתמקואחד?פהמקובלתהועדההמלצת

הצבעה

אחדפה

החלטה

 .ההתמחותועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

להתמחותרישוםמר-לאישורשלבקשתוו

התמחות.רישוםלאישורבקשה :נוהאפי

 :חלאילהואאל

 :נוהאפי

 :אברהמוביץרועי

 :חכםיוסף

 :נוהאפי

 8ממליציםאנחנוסמינריונית,בעבודהשהעתיקבחור

 .חודשים

נגד?אתהלמהעכשיו,אתהמהאחד.פהמאשרים

מתנגד.יוסי

מדי.קלשזהחושבאניכי

מדי.קלשזהחושבשהואנרשם

הצבעה
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-1נגד

החלטה

 .ההתמחותועדתהמלצתאתלאמץהוחלטחבריםשלברוב

בלשכהכחברלהתקבלבקשה 111111111111111-

 :נוהאפי

 :בלוםדנה

 :נטוביץיצחק

 :אברהמוביץרועי

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :בלוםדנה

 :נטוביץיצחק

 :חלאילהואאל

שלישיתופעםבנובמברלבחינהניגש .

רוצה?הואמהאזנכשל.

בשלבכברלדוןרצינואנחנועומד.עכשיוזההתנגדות.הוגשה

להתנגדות.הגיבכברהוא ,אותולעכבלאכדיבהתנגדותהזה

מבוססת.שההתנגדותמצאנולא

מגבלה?איןבבחינה?להיכשלצריךפעמיםכמה

רגע.חכומאתנו?רוצההואמה

 ,החוקאתלתקןהמשפטיםלמשרדשלנוהצעהחיתהצערנול

הזההנושאע,דלעולמילגשתיכוללאפעמים 3שנכשלשמי

בתוךאםאשמחאניאפי,המשפטים.משרדבפניועומדתלוי

הזהלנושאגםהתייחסותתהיהההתמחותשלהרוויזיה

שנים. 5בערןשםששוכב

חוקה.נועדתזהאתנעשהאנחנו

 . 18ו- 16ש-כאלהיש

רוצה?פריזך 11עוומה

בלשכה.כחבראותולקבלהתנגדותלגביושהוגשהבחורהז

לה,אהבבקשותדניםהיינולאעכשיועדכללבדרןאנחנו

כןאחרההסמכה,בחינתאתתעבורקודםאומריםאנחנו

בזה,צודקשהואחושביואנאלינופנההואבהתנגדויות.נדון
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לדעת.צריךהסתמכות,צריךאדםבןעקרונית,מבחינהגם

זה.אתבדקנואנחנואותו.זימנודיון,קיימנואנחנואז

באמתבענייןכאןמדובר

 :אברהמוביץרועי

 :חלאילהואאל

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :חכםיוסף

 :חלאילהואאל

 :ראשפיליאור

 :חלאילהואאל

 :אברהמוביץרועי

 :חלאילהואאל

 :בלוםדנה

 :ראשפיליאור

 :בלוםדנה

 :חלאילהואאל

 .דבריםזוטי

 .השניהצדשלהדיןעורןלביןבינוידייםכיפוףמשפחה,תיק

כלום.בהתנגדותאיןאמרנואזכלום.בזהאין

יפה.

אושרהההמלצההלאה,הועדה?המלצתאחדפהלאשראפשר

אח.דפה

 .דבריםזוטיזההתחזותאמרתי'דבריםזוטי

שטויות.סתםזההתחזה.לאהוא

לה.יעץואףכעו"דבפניהעצמוהציג

התלונה.זה

התחזה.לאוהואבדקושהםאומרהוא

התלונה.זו

 .בדקנו

 ?לאוהוא

לא.

שזהחושבאתהשעה,אותםחוקריםאנחנואלי,ןבאיםלא,
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אחד.פהאושראוקי, :נוהאפי

הצבעה

אחדפה

החלטה

 .ההתמחותועדתהמלצתאתלאשרהוחלטאחדפה

מתמחהלאמןהיתרביטלובשאלתדיון-

 :בלוםדנה

 :חלאילהואאל

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :חלאילהואאל

 :מרצקיחוה

 :חלאילהואאל

 :נוהאפי

ארוכה.סאגהזו ,

שלו?המקרהאתמכיריםאתם

 .מכיריםשאנחנובוודאי

עם-ההואהז

לושישהתרשמנואח,דדברהתרשמנואנחנו-זה

הרשעות.

באתיקה.גםהורשעהוא

אחד.זה ,-עםאישיבסכסוךשמדוברהתרשמנו
אתלהפעילמנסההלשכהשבוהראשוןהמקרהזהשתיים

שהעבירותהתרשמנואנחנושחשוב,מהאבלהזה.הסעיף

ממנומונעותלאהאחרונותהאתיותרותיהעבהורשע,שבהך

באמתצריכיםשאתםהיחידההנקודהזומאמך.ותלהי

 .שהחלטנומההחלטנואנחנו ,ארוןדיוןהיהאליה.התייחסל

שאתםמהתחליטופה,כולםעםחבריםאנחנויודע,לאאני

רוצים.

איךהבדיקהשלהמכלולשלאורשלכםההמלצהאומרתאתז
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כמאמן.לשמששלובהיתרולפגועלהתערבסיבה

כן. :חלאילהואאל

 :נוהאפי

שאער:מטאנס

 :חכםיוסף

 :נוהאפי

שאער:מטאנס

 :נוהאפי

שאער:מטאנס

 :חכםיוסף

 :בלוםדנה

 :נוהאפי

 :בלוםדנה

 :נוהאפי

 :בלוםדנה

מישהוכמאמן.לשמשלהמשיךיכולשהואסבוריםאתם

 ?מסתייג

מסתייג.אני

 .אניגם

מסתייג?אתהממה

תקופה.עודלולתתשצריךחושבאני

 .הבנתילאתקופה?עודזהמה

שנתיים.עודיגיששנתיים.עוד

מאמן?להיותיכולרקורדכזהלושישמי

לו.ישמתמחה,לאמןהיתרלויש

ההיתר.אתלולקחתרוציםלו,יש

כאשרהקודמתבקדנציההוחלט

שנה.למשךמתמחהלאמןההיתראתלולקחת

הוחלטהיה,

מסתיימת?והשנה

משפטביתמחוזי,משפטלביתהזאתההחלטהכנגדעתרהוא

זאתתנאי,לעלהזאתהשקילהאתנהפוךבואואמרמחוזי

אזההיתראתלשלולויחליטישובהמרכזיהועדשאםאומרת

עכשיויחליט.המרכזישהועדלתקופהתתווסףהזאתהשנה
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זההחדשהההתפתחות

נוסף

בתיקהוגשה

 :נטוביץיצחק

 :בלוםדנה

 :מרצקיחוה

 :נטוביץיצחק

 :מרצקיחוה

 :חלאילהואאל

 :אברהמוביץרועי

 :נוהאפי

 :בלוםדנה

 :עםבראהוד

 :נטוביץיצחק

 :בלוםדנה

 :נוהאפי

 :בלוםדנה

 :עםבראהוד

הזאת?בשנה

הולמתשאינהבהתנהגותכן,

מתי?שנעשתה

נעשתה?היאמתימשנהזהמה

ההחלטות.לפני

אחרי.חיתהההרשעהההחלטות,לפניהתיקכן,

זה.אתלומאשריםלאאנחנואז

 .לסייםתןרגע,

רואיםהםהאםלהחליטהמרכזילועזבעצםחוזרהענייןאז

הרישיון.אתלולשלולכעילההזאתהנוספתבהרשעה

הורשע?הואמהעל

הרישיון.אתלולשלוללא

סליחה.

שלו?הסטטוסמהכרגע

פעיל.ך 11עוהוא

ההרשעה?חיתהמהעל
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 :בלוםדנה

 :מרצקיחוה

 :אברהמוביץרועי

 :מרצקיחוה

 :חכםיוסף

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :חכםיוסף

 :נטוביץיצחק

 :בלוםדנה

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 .מתמחיםהמוןאימןהוא

למיעצמנואתלשאולצריכיםכולנומשהו,להגידרוצהאני

התשובהלאמן,ההיתראתשאלנובאתיקהשהורשעפעםאי

חברים.אחדלאףהיא

מאו.דחמורזהאז

העדינות,במלואאנישהבנתי'מהלפילפחותשהורשע,ובמה

האתיקה.עבירותשלקורבתארךלאזה

בכספים?מעילהשלאאמרמילמה,

התבטאויות.זהלא,

התבטאויות.בגיןהורשעהוא

דולראלף 90עלועומדתלוימ 11בדדרוםבמחוזלןיש

זה?עםקורהמהבנאמנות,שהופקדו

לאשהואבטחלאמן.צריךלאהואחבר'ה,למופת"."מחנן

.ך 11עולהיותצריךהואאםספקלאמן.צריך

הולמתשאינההתנהגותשלעבירותבשתיהורשעהוא

התבטאויות.על

שרת.כלילהיותצריכיםלאאנחנו .ביניהםמלחמהזה

הרשעותלבדוקהלכנולאמעולםשאנחנומכיווןחושבתאני

הגיבלאאוהולמתלאבצורהשהתבטאמישהודין,עורכישל

לקחנולאהזה,במקרהשישכמונסיבותאובלשכהלתלונה

הסמכותאתלהפעילשלנושמהכבודחושבתלאאניהיתר.

הזאת.
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 :נטוביץיצחק

 :מרצקיחוה

 :בלוםדנה

 :מרצקיחוה

רוזן:הילה

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :נטוביץיצחק

 :הנואפי

 :נטוביץיצחק

 :מרצקיחוה

ש~תלונותהכלזה

עשו.לאפעםאףמרכזי,בועזפהיושבתאני

החדשותהתלונותוכלמאודישןנוגעשלאאחדתיקיש

סכסוךרקעעלזההזאתוההרשעה

עם-חבר'ה.

כרגעמאמןהואשבומקרהביןלהבדילשצריךחושבתאני

שלהאימוןשלהתקופהאתלסייםלוולתתבפועלמתמחה

חדשים.מתמחיםלקחתלביןהמתמחה

לולשלולהחליטוהריחיתה,המשפטביתשלההחלטהאבל

המשפטביתעתירה.הגישהואשנה.למשךלאמןההיתראת

 .תנאילעלזהאתנהפוךבואוואמרהעתירהאתקיבללמעשה

שלוהנימוקיםאתקיבלהמשפטביתלמעשהאומרתזאת

בפועל.לולשלוללאמדוע

נתבזה.לאבואו

יחזורהואהסתםמןממשיך.המרדףאומריםאיןעכשיואז

לאשלכאורהדעתוגילההמשפטביתמשפט.לביתחזרה

בפועל.לושללנושאנחנומזהנוחהחיתה

נוספת.הרשעהקיבלהואאבל

 .תנאיעלזהאתהפן

 .בינתייםנוספתהרשעהקיבל

קודם.מעשהעל
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משנה.לא :נטוביץיצחק

שאער:מטאנס

 :נטוביץיצחק

 :נוהאפי

משנה?זהמה

זהמההבאה,בקדנציה-אואו-שישזהעכשיו
משהו?פוסל

יכוללאשאניהתמחותועדתהמלצתלןישזה.אתעזוב

וזההנסיבותכלאתשבחנהלאחרסבירה,לאשהיאלהגיד

לשמשיכולכןשהואהזה,הדברפהמשפחהסכסוךכמו

סךשלהם.בהמלצהמתערבשהייתיחושבלאאניכמאמן.

חוהשלוהנימוקיםפניהעלסבירהנראיתההמלצההכל

ליאורלמעטאחדפה.אושרבסדרהוסכם?אליה.מתווספים

ועדתהמלצתאתלאמץהוסכםשמסתייגים,ומטאנס

ההתמחות.

הצבעה

 2נגד-

החלטה

 .התמחותועדתהמלצתאתלאמץהוחלטחבריםשלברוב

 2.3.16מיום 8מס'התמחותועדתפרוטוקלו

התמחותבתקופת~הכרה 1מרשלבקשתוו

 :בלוםדנה

 :אברהמוביץרועי

 :בלוםדנה

עשההואפשוט,מאודזה . 8פרוטוקול

יחסיתהפסקהועשה-2014בשנתקצרההתמחותתקופת

המליצההועדה .חידש 2016בינוארהואארוכה,

 ?עשההואזמןכמה

חודשיים.רקעשההוא
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לאשר.לא :מרצקיחוה

אותה.לאמץהועדההמלצתאח,דפההוסכםלאשר'ניתןלא :נוהאפי

הצבעה

אחדפה

החלטה

ההתמחות.ועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

מותנההפטרלהתמחות-רישוםלאישורשלבקשתה

 :נוהאפי

 :חלאילהואאל

 :נוהאפי

 :נטוביץיצחק

 :חלאילהואאל

 :נטוביץיצחק

 :נוהאפי

מותנה.הפטרלהםשישאנשיםעםעושיםמההיאהשאלה

אפשרהאם

איתנו.לדברשיבואקבועהפטרלושיהיה

מאוד.גדולהשאלהזוקבועהפטרגם

עקרונית,החלטהנקבללאאנחנואמרנועקרונית.השאלה

 .החלטנושאנחנומהזה .שלווהנסיבותמקרהכלניקח

לושישמילהיות?יכולהואבבנקדיפקבנק'מנהלהיותל

הפטר.

המבקשתהסתמכות,ללאהתמחותתחילתלאשרהמלצתם

השאלהמוחלט.להפטרעדבלשכהכחברהלהתקבלתוכללא

בכלללומאשריםנחנואהפטרלואיןשעדייומישהואם

התמחות.התחילל

לא.דעתילפי :חכםיוסף
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97 

 22.3.2016מיוםמרכזיועד

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

שאער:מטאנס

 :הנואפי

 :עםבראהוד

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :עםבראהוד

 :הנואפי

 :חלאילהואאל

 :הנואפי

הלשכה.ראשכדעתדעתי

רגלפושטשהואבמצבנמצאשעדייןשמישהובטוחלאאני

עסוקיםהםל,ןאסביראניהתמחות.להתחיליכולבכלל

חוקישהתפטר.אתלקבלורוציםשלהםהרגלפשיטתבהלין

רישיונו'נשללאוטומטיתרגלפושטשהואשמישאומרלשכה

להתמחות?לוניתןרגלפושטעדייןשהואמיאז

אתהאםהועדה.שלהדעתשיקולאתשולליםככהאנחנו

הדעתשיקולאתשוללאתהשלאוחלקחדממשבאופןאומר

הועדה.של

אבלהועדה.שלהדעתשיקולאתקיבלתירקעכשיועדאניא'

קטגורית.קובעהלשכהחוקאומרההיגיוןבחוקכשמדובר

 .צודקאפי

אניאםאזרישיונו.נשללרגלפשיטתלהליןשנכנסאדם

עדייןכשהואלהתמחותלונותןאניהרישיוןאתלולוקח

רגל?בפשיטת

 .מסכימיםאנחנו

מסכימים.

לאלהיותצריכהשלנושההחלטהחושבאנילכןסביר.לאזה

פההוסכםבסדראחד?פהמוסכםהאםלהתמחות.להתיר

אח.ד

וישהמותנהההסדראתוישרגלפשיטתבדיניהתיקוןאתיש

מעודכנת.חשיבהצריך .וחציהשנהשלעניין

נשאראתמולשאושרהלשכהחוקהלשכה.חוקאתתיקנולא

 115מתוך 97עמוד



98 

 22.3.2016מיוםמרכזיועד

מציעאנילכןאזהזה.הסעיףתוקןלא.קטגורית.משמעיחד

להתחיללאהפטר.קיבללאעודכלאותונאשרלאשאנחנו

פההוסכםהתמחות.להתחילהבקשהאתדוחיםהתמחות,

אחד.פההוסכםאחד?

הצבעה

אחדפה

החלטה

 .התמחותתחילתלאשרשלאהוחלטאחדפה

מתמחהלאמןלהיתר~בקשה

 :נוהאפי

 :חלאילהואאל

 :מרצקיחוה

 :אברהמוביץרועי

 :בלוםדנה

 :מרצקיחוה

שם?מדוברמהמתמחה.לאמןלהיתר-'בקשהך 11ען

תלמחוזועדחברתשהיאמכיווןאביב,תלמחוזועדחברתזו

אלינוהועברלכןשלה,בבקשהלדוןיכוללאהמחוזועדאביב

שתילהישבתנאים.עומדתהיאהבחינותמכלשלנו.לועזת

אנחנושבאמתתלונותשתילגביהן,זמןהרבהשעברתלונות

חסויהשהיאהזויהמישהישהגישהחומרוראינוהתרשמנו

שזהחושבלאאניהתלונה.אתנגדהשהגישהחושבאניגם

מאמנת.להיותמלהתחילועדהלעכבצריך

מיידעיםהאםקובלנותמוגשותוכאשראםשאלה,רקלייש

ההתמחות?ועדתאת

לה.לאשרבעדאני

לא.

מועדימבקשיםשאתםהחלטהלקבלשתשקלוחושבתאני

מצבעלתחשבושמוגשות.בלנותקןעלאתכםלעדכןהמחוזות

ממשיךוהואידשליחתעלקובלנההוגשהאדםבןנגדשבו

לאמן.
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 :חלאילהואאל

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :חלאילהואאל

 :הנואפי

 :חלאילהואאל

 :הנואפי

 :חלאילהואאל

 :הנואפי

אני .קשורלאזהאבלמחדש'מכיןעכשיו'עובדשיורםמהזה

לה.לתתשצריךחושב

לגב'לאשרבעדאניא'אותה.מעדכניםשלאהיאהתשובה -
מעדכנים?לאאומרתזאתמה

לאהםי,דשליחתעלקובלנהעו"דנגדשמוגשתנניחשאלתי

ממנולשלולהאפשרותנשקלתולאיודעיםלאאנחנויודעים'

בעיה.בזהישלאמן.היתר

למעשהאומרתזאתהגיוני.לאזהבזה?מעודכניםלאאתם

רקנבחןהאתיהענייןחוה,אתנכוןמביןאניאםמצב,יוצא

כמאמן.לשמשהיתרמבקששמישהובשעה

נכון.

לאזהלנצח,מאמןאתהיכול,אתההיתרשקיבלתמשעה

ומצאובדקוכמאמן,לשמשבקשההגשתעכשיומחדש.נבחן

מוגשתבינתייםמאושר.אתהמשמעתיות,בעיותלןשאין

המשמעתיהדיןלביתמשמעתיתבלנהקןנגדן

שהלשכה 30סעיףאתיש

כמאמן?להמשיךיכולוהואמעודכניםלאאתםעדיין

הלשכהללשכה.סמכותיש ·-שלהמקרהאתלנוהיה

ועוד-שלמהמקרהחוץבסמכותהשתמשהלאמעולם

אח.ד

זההמרכזי,הועדשלעקרוניתהחלטהנקבלבואוככהאם

האתיקהועדותלכלהנחיהרוחב,מקרהלהיותהופךכבר
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 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :נוקיאורי

 :הנואפי

 :חלאילהואאל

 :הנואפי

 :חלאילהואאל

 :הנואפי

 :נטוביץיצחק

 :הנואפי

 :חלאילהואאל

 :הנואפי

 :חלאילהואאל

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

אותם.להנחותיכוליםלאאנחנובקשה.לא,

שצריךהנחיהמשמעיתחדאומרת?זאתמהלנו.לדווחלא,

 .לנולדווח

דיונים. 800עודפהפותחאתהאפי,

מדובראםתראהההתמחותועדתלדווח.ההתמחותלועזות

בקובלנה

ידיעלשמונהצוותישהמאוחר.אתמקדיםאתהאפי,

חברים.ועודבצוותואניגלעדושליורםשלהארציתהמועצה

הצוות?עושהשמה

 .מאמניםלגביאחידיםחדשיםכלליםמכיןהוא

לוודאחייביםאנחנו

 .בינתייםאבל

הזה?הצוותעומדמצבבאיזה

פשוטצריכהוהיאסופיתהטיוטה

עכשיו?מדבריםשאנחנולמהמתייחסים

כן.

תקיןלאמצבזהתחשבו,כי

בדיקה.לעצמןתרשוםאורי,
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 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

זה.אתלאשרצריכיםאנחנוהבאההמועצהשלהיוםלסדר

יהיהשזהשםשיהיושבכלליםלוודאיום,לסדרלאזהלא,

רשום.

לקונה.פהישבעצםהריכי

קובלנות.גםאלאהרשעותרקלא

בתחילתרקאחת,פעםהאתיקהשלהנושאאתבודקיםאנחנו

קובלנהלווישמאמןהואשנים, 5עברובינתייםהדרן.

והואיודעלאאחדאףאבלגםהרשעהלוישואולימשמעתית

יתכן.לאזהלאמן.ממשיך

כספים.בעיכובהרשעה

צריךטוב,הגיוני.לאזההרשעות,עליודעיםלאאתםאז

לזה.התייחסל

אחד.פההוסכםשלה?הבקשהאתמאשריםאנחנואז

הצבעה

אחדפה

החלטה

 .מתמחהלאמןלהיתרהבקשהאתלאשרהוחלטאחדפה

מתמחהלאמןלהיתרבקשהווווווווווווור-

 :נוהאפי

 :חלאילהואאל

 :נוהאפי

מתמחה.לאמןלהיתר-·בקשה

באהלכבאותהארציתברשותהמשפטיליועץבכירהסגנית

לאשר.צריךהתנאים.כלאתלהישאלינו,

אחד.פהמאשריםאחוז.מאה
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הצבעה

אחדפה

החלטה

מתמחה.לאמןלהיתרהבקשהאתלאשרהוחלטאחדפה

התמחותתחילתלאישורבקשה ~

 :נוהאפי

 :בלוםדנה

 :נוהאפי

 :בלוםדנה

 :חלאילהואאל

 :בלוםדנה

 :חלאילהואאל

 :מרצקיחוה

 :חלאילהואאל

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

היארפואי.ביטוחוללאכדיושלאהעסקהאישום,כתבזה

התמחות.להתחילמבקשת

זרה?עובדתזהמה,זהכדיןשלאהעסקהאומרתאת

כן.

לעבודה.היאהדיןלביתהוגשהאישוםכתבזרה,עובדת

 .הליכיםלעיכובבקשההגישה

השני.הנאשםשהואבתיקאחריותלוקחבעצםבעלה

דברים.זוטיזה

הסתמכות.ללאאשרל

לא.אותורשעהיאאםבסוףנראההסתמכות.ללאאשרל

ה.עהרשללאלהשיהיהווהקנ

פההוסכםהסתמכות.ללאהתמחותתחילתמאשריםאז

אחד.
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 :חלאילהואאל

 :קונןאורי

לה,ניתןלאתנאיעלמאסרלמשלותקבלתורשעהיאאם

קנסתקבלהיאאםאבל

זר?עובדבהעסקת

הלאה. :נוהאפי

הצבעה

אחדפה

החלטה

 .הסתמכותללאהבקשהאתלאשרהוחלטאחדפה

התמחותלרישוםלאישורבקשה-

 :נוהאפי

 :בלוםדנה

 :נוהאפי

 :בלוםדנה

 :מרצקוחוה

 :נוהאפי

 :מרצקוחוה

 :נוהאפי

 :חלאילהואאל

פעם?עודעולהזהלמה-

התמחות.לועזתלהחזירביקשתם

נכון.בסדר,

לגבשההתמחות,לועזתהמקרהאתלהחזירהחלטהחיתה

לועז.ולהחזירהמלצה

המלצתם?מה

 ?בשעתוהחלטנומה

מחיקה.סוףעד

שנים? 8

חושב.אני-2024
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 :נוהאפי

 :חלאילהואאל

 :עםבראהוד

 :בלוםדנה

 :מרצקיחוה

 :נטוביץיצחק

 :מרצקיחוה

 :בלוםדנה

 :עםבראהוד

 :נוהאפי

 :בלוםדנה

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

אתלכםהחזרנונכון, . 2024עדאותולעכבהמחיקה,סוףעד

זה.

שנים. 3.5הצעתאתה

הסוף.עדרוציםאנחנולא,

 5שזה 2018פברוארעדזהההתמחותועדתשלההמלצה

ההרשעה.ממועדשנים

מהתיישנות?פחותשזה

ההרשעה?מהעל

תקיפה.מקרישניזהאלימות.

שלמקריםשניזהוחבלה,ממשלחבלההגורמתתקיפה

מוח.חמימות

קשה.אלימות

הדעותהיומהאח.דפההסכמהלכםחיתהשלארואהאני

אצלכם?בועדה

נפלה.והיאהמחיקהמועדזה , 2025עדחיתהראשונההצעה

נפלה.גםהיא , 2020ההתיישנותמועדעדחיתהשניתהצעה

באמצע.הצעהחיתהואז

שחשבוכאלהשהיואומרתזאתדעות?רובזהלמהאבל

להחמיר?שצריך

עדהקודמתמהחלטתנולהבדילההתיישנות,תקופתתוםעד

המחיקה.תקופתתום

זה.אתנסכםבואואז
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 :עםבראהוד

 :מרצקיחוה

 :עםבראהוד

 :הנואפי

 :עםבראהוד

 :הנואפי

 :עםבראהוד

 :חלאילהואאל

 :עםבראהוד

 :חלאילהואאל

 :עםבראהוד

 :חלאילהואאל

 :עםבראהוד

אתגםקראתיאניאחר.ענייןפהישמסכם,שאתהלפני

מי'רושמיםלאועדהחברשמדברהועדה,שלהפרוטוקול

 .גמורבסדרזה .חבררושמים

חברה.או

מאודמקווהאנימשקף,הואאםיודעלאשאניחברפהויש

ההתמחות.ועדתרוחאתמשקףשלא

עמוד?באיזה

למעלה. 11בעמוד

תהומי?הבדליש

לביןההתמחות"ועדתזה.אתאקריאאניתהומי",הבדל"יש

כוחבאוכןהמרכזילועזפניתי .המרכזיהועדהחלטת

פניתיזהמיחוזר."לעיוןבבקשההמרכזילועזפנההמבקש

המרכזילועז

 .אניזה

מאודדיוןקייםהמרכזיהועדעתירה,בהגשתמאיימים

עלינו?חושבשאתהמהזהמחמיר.המרכזיהועדמתלהם,

מאוד.קשהדיוןהיהמתלהם.אמרתילאאני

הקראתי.אניכתוב.

מתלהםאמרתיאםאגב,

מחמיר.המרכזיהועדמתלהם,מאודדיוןקייםהמרכזיהועד
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 :חלאילהואאל

 :עםבראהוד

 :נטוביץיצחק

 :בוסקילהדנית

 :עםבראהוד

 :חלאילהואאל

 :חכםיוסף

 :עםבראהוד

 :הנואפי

 :עםבראהוד

 :הנואפי

משנה.לאאבלמתלהם.אמרתילאאני

משנה.כן

 .ככהשכותביםתקיןלא

זמן.באותוהתלהמותחיתה

מתלהם?היההדיון

לא?אוזהאתאמרתאתהלא?אוהתלהמותחיתהרועי,

 .מתלהמיםדיוניםפהאיןלמה

 . 24צריךפהמחמיר?המרכזישהועדחושבאתה

חושב.אנימהלכםאגידאנירבותיי,

נותניםאנחנופעםכלמה,בשבילקשים.אלימותמקריפהיש

ועדתמקלטעירשודדים.אלימים,זייפנים,ונותנים.ונותנים

הדין.עורכילשכת

שאתהההצעהאתלהעלותגםלןאתןאניבסדר,אודי,

תרצה.

עםלהישארזהאחתאפשרותאפשרויות.שלושפהלנויש

סוףעדאחרתאפשרות , 2024המחיקהסוףעדשלנוההחלטה

 . 2018עדשלישיתאפשרות , 2020יוצאזהההתיישנות

מאודפעריםהיוההתמחותועדתלביןבינינוהפערים

 .לבקשתנוהזהבענייןודנהחזרהההתמחותועדת .קיצוניים

אתלבטלרוצהלאאניההתמחות.ועדתאתלכבדרוצהאני

שאנחנויופנםהמסרשבאמתחשובשני,מצדלחלוטין.דעתם

אותושלההתנהלותואתההתנהגותאתבחומרהרואים

הקל.במדרגלאזהמבקש.
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שאנחנונחליטאנחנואם . 2016ב-נמצאיםאנחנוהיוםעכשיו

לויש , 2020זהההתיישנותסוףעדהבינייםבדרגתבוחרים

עשה.שהואהחמוריםהמעשיםעללחשובשנים 4עוד

 . 2008בשנת :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :עםבראהוד

 :הנואפי

 :עםבראהוד

 :הנואפי

 :עםבראהוד

 :הנואפי

 :עםבראהוד

 :הנואפי

 :ראשפיליאור

מגישהיהאםמה,יודעואתההאמצע.אתחצינולמעשה

ככהחושבהיהגםמשפטביתאוליעתירה

לא.גםאוליאבלאולי,

להיות.יכול

דעתנו?עלנעמודשלאלמה

שאנימהכזה,דברזהנעשהשאנחנומהל,ןאגידאניבוא

אתלשנותנסכיםאנחנוזמן,לנולבזבזלאכדימציע

לכןבכפוף , 2020ב-ההתיישנותתקופתסוףעדההחלטה

לאאםהשגות.ושוםטענותיותרלושאיןחותםשהוא

עתירה.יגישוהוא 2020עדנסכיםשאנחנומסכים

זה.אתלעשותיכולשאתהחושבלאאני

כזאת?להסכמהאיתולהגיעאפשר

לא.

אנחנובחלקה.ההתמחותועדתהמלצתאתמקבליםאנחנואז

המחיקה,תוםעדהמועדאתלהעמידמההחלטהבנוחוזרים

נובמברשזהההתיישנותבמועדהדין,משורתלפניםנסתפק,

מתנגד.אודימאודי?חוץאחד?פהלהסכיםאפשרהאם . 2020

לא.מאודי?חוץשמתנגדמישהועודיש

 ? 2018רציתאתה
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 . 2020נובמברהסכמנו . 124רצהאודי :נוהאפי

הצבעה

 1נגד-

החלטה

חוזרהמרכזיהועד .בחלקהההתמחותועדתהמלצתאתלקבלהוחלטחבריםשלברוב

משורתלפנים ,ויסתפקהמחיקהתקופתתוםעדהמועדאתלהעמידמההחלטהבו

 . zozoבנובמברשהוא ,ההתיישנותבמועד ,הדין

השנתיהכנסעקבשבועותשלושהבעודנתכנסאנחנוחברים, :נוהאפי

לכולם.שמחחגבאילת.שלנו

נעולה******הישיבה
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החלטותסיכום

22ביוםשהתקיימהמישיבה .3 .2016 

יפו-באביבתלהפרקליטבבית

חבריהעבורהלשכהשלביטוחסוכנותהקמת

החלטה

בקיוםהצורךמתייתרלכךבכפוף ,ההתקשרותאתלאשרהוחלטחברים 12שלברוב

לבצעהמשפטימהיועץהמרכזיהועדמבקשכןכמו .הביטוחתזורכהביטוחמחלקת

 .שפורטוהמשפטייםהדגשיםכלאת

דיוןהמשךהמשפט"-ביתכ"ידידלהליךהלשכההצטרפות-עו"דפניית

החלטה

 .המשפטביתכידידלהצטרףולאגרוסמןיעלעו"דהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

 .למבקשמכתביוציאהלשכהל"מנככיהוחלט

ליבליךטלעו"דפנייתו

החלטה

עםליבליךטלד"עושלמכתבהבליוויהמשפטיליועץמכתבלהוציאהוחלטחדאפה

 .ןהענייאתלבדוקבקשה

-עו"דנוסף-סניףלפתיחתבקשהו

החלטה

 :הבאותלסוגיותשיתייחס ,חיפהמחוזלרעדהבקשהאתלהחזירחברים 12שלברוב

 • 3 1ההטבהשתינתןמציעיםמןזלכמה . 2 1אחריםממקריםזהבמקרהמיוחדמה . 1

שלאלמשרדלקוחותשיגיעומכךלהתעוררשעשויהאתיתההבעיהבענייודעתםמה

 1ד"עוידיעלשמאוי

התמחותודעתהמלצות

מתמחהלאמןלהיתרבקשות
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החלטה

 .שהופצהכפיהמאמניםרשימתאתלאשרהוחלטאחדפה

ונסתפלעבדוה~תרו

החלטה

-שלהנוספתהעבודהאתלאשרשלאהוחלטחברים 9שלברוב

נוספת~-עבודה

החלטה

 .מוגברפיקוחעם-שלהנוספתהעבודהאתלאשרהוחלטאחדפה

נוספתלעבודהלהיתרבקשותו

החלטה

 .שהוצגהכפינוספתלעבודההבקשותרשימתאתלאשרהוחלט

 sכללאת-לענייולאשרבקשה+מתמחהלאמןלהיתרעו"דשלבקשתו

החלטה

מתמחהלאמןהיתרולתתההתמחותועדתהמלצתאתלאמץהוחלטחברים 8שלברוב

 . sכלללענייו-בקשתאתלאשרןוכ-ד"לעו

המשפטביתשלפשרההצעת-----

החלטה

בהןהחמורותהעבירותולאורבבקשהמחדשדןהמרכזישהועדלאחרהוחלטאחדפה

ואף ,הקודמתמההחלטה ,הדעתמחוותלסטותלנכוןמוצאלאהואכי ,העותרהורשע

 .המעשיםשלהמשמעותיתהחומרהמולקלהבהחלטהשמדוברדעותהובאו

שבחןלאחר , lS.10.6ביוםבשעתוהתקבלהשההחלטהאתומאשררשבהועד ,בנוסף

שהתקבלהשההחלטהסבורוהואהספציפיהמקרהשלהנתוניםואתהתיקאת

מצאלאאלהבנסיבות .העותרשלהספציפייםהנתוניםבסיסעלומעוגנתמבוססת

 .מחדשאותהמאשררוהואשהתקבלהבהחלטהפגםנפלכיהמרכזיהועד
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 17 • 2.16מיום 7מס'התמחותועדתפרוטוקלו

מבחינותפטורלצורךבצרפתנוטריוןמעמדו

בפונהשמדוברוככלבמכתבשפורטכפיהספציפילמקרהבאשר :ההתמחותועדתהמלצת

 sמ-למעלהבמשךבפלעועבדאךלנוטריוןרישיוןבעלוגםדיולעריכתרישיוןבעלגםשהינו
דיועורךשללעבודההשווהמשפטיתכעבודהזובעבודהרואההועודהבלבדכנוטריוןשנים

תאושרבקשתולחוק-א 38סעיףבתנאישיעמודשככלבדעההיאןכולעבפועל

החלטה

ההתמחות.ועדתהמלצתאתלאמץהוחלטחבריםשלברוב

מתמחהלאמןהיתרבדבר-עו"דשלשאילתאו

אתלאשרניתןלאאךבתוקף,הואמתמחהלאמןההיתראמנם :ההתמחותודעתהמלצת

אינטרסיםניגודיש .עליהשממונהמישהושלמאמנתלהיותיכולהלאהמבקשת .הבקשה

 .מובהק

החלטה

 .ההתמחותועדתעמדתאתלאמץהוחלטחבריםשלברוב

 sכלללפילהכרהבקשהב'ג(צ''ראשלעיריית

מלאהבקשהלהגישהמתמחהלע . sכלללענייוהמחלקהאתלאשר :ההתמחותועדתהמלצת

להתמחות.לרישוםומסודרת

החלטה

 .מסודרתבקשהלהגישהמתמחהעל .הבקשהאתלאשרהוחלטאחדפה

התמחותבתקופתלהכרהבקשה 81

התמחותלאשרניתןהלשכהמדיניותפילע .הבקשהלאשרניתןלא :ההתמחותועדתהמלצת

 115תוךמ 111עמוד



112 

 22.3.2016מיוםמרכזיועד

יפספסשהמתמחההקשההתוצאהלאוריעור,הדבריםבשלויהמחזו.המלצתמיוםהיותרלכל

לפיהמחזולוועדבקשהיגישהמאמןאםאפשרייהאודבריתכןכיאחד,יוםבשלבחינהמועד

לאמן.האישורמודעאתלהקדיםההתמחותלכללי )ג( lס'

החלטה

 .ההתמחותועדתהמלצתאתלאשרהוחלטאחדפה

התמחות.בתקופתלהכרהבקשה-

הזמןבשל .שניםלפניובוצעהקצרההנההראשונהההתמחותתקופתההתמחות:ועדתהמלצת

שנתלהשליםהמתמחהעלהבקשה.אתלאשרניתןלאהלשכהמדיניותפיעולשעברהרב

 .ברצףהתמחות

החלטה

 .ההתמחותועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

יותרמוקדםהתמחותמודעלאישורבקשההתמחות-בתקופתלהכרהבקשה

המלצת , 10.6.15ביוםניתןלאמןההיתר .לבקשהלהיעתרניתןלא :ההתמחותועדתהמלצת

ליוםולוהתמחותלאשריכולהאיננההועדהשכןכבלוות,הועדהשלידיה . 3.5.15מיוםהמחזו

הקשההתוצאהלאוריוער,הדבריםבשולימתמחה.לאמןהיתראיןלמאמןכאשראחד

יגישהמאמןאםאפשרייהאוהדבריתכןכיאחד,יוםבשלבחינהמעודתפספסשהמתמחה

לאמן.האישורמעודאתלהקדיםההתמחותלכללי )ג( l 'לפיסהמחזולועודבקשה

החלטה

 .ההתמחותועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

להתמחותרישוםמר-לאישורשלבקשתוו

ובהתחשבהנהוגההלשכהמדיניותפיעלהמקרה,נסיבותלאור :ההתמחותודעתהמלצת

הוודעההקלהוקיבלערערשלו,מהשותףלבדילשהמבקש,והעובדההמבקששלמוקיםיבנ

בבחינותבהצלחהשיעמודלאחרללשכהבקבלתוחודשים 8במשךהמבקשאתלעכבממליצה

 .ההתמחות
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החלטה

 .ההתמחותועדתהמלצתאתלאמץהוחלטחבריםשלברוב

בלשכהכחברלהתקבל~-בקשה

השתכנענווב'כ'המבקששמיעתלואחרבתיקהחומרלאור :ההתמחותודעתהמלצת

ככלדין.פילעבחובותשיעמודככלכחברמלקבלומניעהואיןמבוססתאיננהשההתנגדות

שללדעתובניגודניתנתזוהחלטהתזנח.היאבעתידנסיבותאותןלגבידומההתנגדותשתוגש

גבע.עו"דחברנו

החלטה

 .ההתמחותועדתהמלצתאתלאשרהוחלטאחדפה

מתמחהלאמןהיתרביטלובשאלתדיון

בהרשעהמדוברכידעתהונחההחדשהההרשעהאתבחנההועדהההתמחות:עודתהמלצת

לשמש-עו"דשלכושרולעהשלכהלהואיןדיןעורכישניביןאישיבסכסוךשמקורה
ניתנתההחלטה .מתמחהלאמןביכלותוולפגועלהתערבמקוםמצאנולאאלהבנסיבותכמאמן.

מנהלית.בעתירהלפסה"דלבבשים

החלטה

 .התמחותועדתהמלצתאתלאמץהוחלטחבריםשלברוב

 2.3.16מיום 8מס'התמחותועדתפרוטוקלו

התמחותבתקופתמר-להכרהשלבקשתוו

ברצףארוכההפסקהואחריהמאודקצרההראשונהההתמחותתקופת :ההתמחותעודתהמלצת

הבקשה.אתלאשרניתןלאולפיכך,ההתמחותתקופת

החלטה

 .ההתמחותועדתהמלצתאתלאמץהוחלטאחדפה

מותנההפטרלהתמחות-רישוםלאישורשלבקשתה
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להתקבלתוכללאהמבקשת .הסתמכותללאהתמחותתחילתלאשרההתמחות:ודעתהמלצת

 .מוחלטהפטרלעדבלשכהכחברה

החלטה

 .התמחותתחילתלאשרשלאהוחלטאחדפה

מתמחהלאמןלהיתר~בקשה

אמנם .'א'תמחזוועדחברתשהמבקשתהיותאלינוהעוברההבקשה :ההתמחותעודתהמלצת

והתרשמותנוהסבריהלאוראךהאתיקה,בורעתתלונותשתיועומדותתלויותהמבקשתנגד

קובלנהלכדיהבשילוולאהיותכמאמנתלשמשממנהלמנועצריכותאינןאשרבתלונותמדובר

להיתרבקשתהאתלאשרהמלצתנוכן,לעאשר .התלונותהגשתמיוםשחלףהרבהזמןלאורוכן

 .מתמחהלאמן

החלטה

 .מתמחהלאמןלהיתרהבקשהאתלאשרהוחלטאחדפה

מתמחהלאמןלהיתר~-בקשה

 .מתמחהלאמןלהיתרהבקשהאתלאשרוניתןתנאיםשישדעתנונחהההתמחות:עודתהמלצת

החלטה

מתמחה.לאמןלהיתרהבקשהאתלאשרהוחלטאחדפה

התמחותתחילתלאישור~-בקשה

 .הסתמכותללאהתמחותתחילתלמבקשתלאשרהמלצתנו, :ההתמחותעודתהמלצת

הצבעה

 .הסתמכותללאהבקשהאתלאשרהוחלטאחדפה

התמחותלרישוםלאישורבקשה-
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ממועדשנים S 2018-פברוארדעעיכובלעהוחלטדעותברוב :ההתמחותודעתהמלצת

ההרשעה.

החלטה

חוזרהמרכזיהועד .בחלקהההתמחותועדתהמלצתאתלקבלהוחלטחבריםשלברוב

משורתפניםויסתפק,המחיקהתקופתתוםעדהמועדאתלהעמידמההחלטהבו

 • 2020בנובמברשהוא ,ההתיישנותבמועד ,הדין

בע"מהקלטהשירותיאבניע"יותומללהוקלט

 03-6127715 1טל ,ג 11ר 35בוטינסקי 1ז 1רח

Avni.recordings@gmail.com 
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