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 26.1.2016מיוםמרכזיועד

פרוטוקול

26.1ביוםשהתקיימהמישיבה .2016 

התשע"ובשבטט"ז

יפו-באביבתלהפרקליטבבית

הלשכה.ראש-נוחאפריםהשתתפו:

 :המרכזיהועדחברי

 :נעדרו

 :מנגנון

 :מוזמנים

יצחקכהך,רועיטייב,משהאברהמוביץ,רועיקינן,אורי

אבומוחמדנעאמנה,מוחמדמוצקי,קלמפררחוהנטוביץ,

ליאורשאער,מטאנסוינברג,שלומיעם,בראהודיונס,

תמיר.דורוןשפירא,

עיני.נעמיברוזה,יורםחכם,וסףי

בוסקילה.דניתפדלוך-פל,דאיריתאלפרסי,אורי

היום:סדרעל

 :ההתמחותועדתהמלצות . 1

בלשכה.כחברולהתקבלההתמחותבבחינותלהיבחןבקשה-

וקסלר)גלעדעו"דד-"חוו(מצ"ב

בנושאחוזרלעיוןבקשהבנושאחלאילהואאלעו"דהתמחות,ועדתר"יופניית •

 .(מצ"ב)

דיון).(המשךבלשכהמשרהנושאישיפויבענייושפיראליאורד"עופניית . 2

דיון).(המשךנוטריוניםלרישויבוועדההדיועורכילשכתנציגמינוי . 3

 •-2000התש"סהמומלץ),המינימלי(התעריףהדיועורכילשכתכללי . 4

 .(מצ"ב)רשמייםמבקריםמינוי . 5

 40סעיףלפיבוחניםלמינויהנוהללתיקוןהצעהבנושאסבידורענתעו"דפניית . 6

 .)ב"צמ(הדיועורכילשכתלחוק
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 .)ב"צמ(-2016התשע"ו ,) 21מס'(תיקוןהנאציםרדיפותנכיחוקתזכיר . 7

חדש.נציבומינויהציבורתלונותנציבתכהונתסיום . 8

הארצית.האתיקהלועזתחברמינוי . 9

הלשכה.ממחוזותשנתייםכספיםדוחותקבלת . 10

סד"א-עדכון.בתקנותהרפורמה . 11

(עדכון).הדיועורכילשכתבחוקהרפורמה . 12

המשפט"ביתכ"ידידלהליךהלשכההצטרפותוינרוט-יעקבעו"דפניית . 13

דיון).(המשך

 .)ב"צמ(ישראלמשטרתידיעלפגיעה--עו"דפניית . 14

אוהמשפט"ביתכ"ידילהליךהלשכההצטרפות-עו"דפניית . 15

 .)ב"צמ(-נ'-המ.פ.פורמלית-כנתבעת

לוישבתאילביתתרומההמשפטים-משרדנ'שטיינר-ברגמןעידועו"דפניית . 16

 .)ב"צמ(

המשפט"-ביתכ"ידידלהליךהלשכההצטרפות--עו"דפניית . 17

בע"אבחיפה-המחוזיהמשפטביתשלהדיופסקעללערעררשותבקשת

 .)ב"צמ(-

קרןלעמיתי 2016התקציבבשנתתקציביסעיףהכללתגרינברג-זהרעו"דפניית . 18

 .)ב"צמ(הגמלאות

מצ"ב:הדיועריכתבתחוםחוזריםותושביםעוליםברישויהקלות . 19

 ; 1.7.2015מיוםאלקיןזאבחה"כהקליטה,שרפנייתא.

 • 1.7.15מיוםהקליטהשרשללפנייתוהלשכהמנכ"לשלתשובתוב.

••• 
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הארציתהאתיקהלוזעתחברמינויו

האווירבמזגשהגעתםהכבודכללכולם,טוביםצהריםאחר :נוהאפי

האפשר.במידתיעיליםלהיותנשתדלהזה.

האתיקהלועזתחברמינוי , 9מספרנושאהראשוןהנושא

למנותונבקשהחבריםאחדשלפרישהשםחיתההארצית.

האתיקה,ועדתכחברמןשקוביץמנחםך 11עןאתבמקומו

שאפשרמקווהאניכהונתו.אתשסייםך 11עןהבמקום

ך 11עןאח,דפהאושראזהתנגדות.שאיןאחדפהלהסכים

הארצית.האתיקהועדתחברלהיותמונהמןשקוביץמנחם

 :יונסאבומוחמד

 :נוהאפי

לא?המינויים,ועדתאישורחייבהז

המינויים.ועדתלאישורעולהזה ,כן

הצבעה

אחדפה

החלטה

 .הארציתהאתיקהבועדתכחברמושקוביץמנחםעו"דאתלמנותהוחלטאחדפה

רשמייםמבקריםמינוי

שאתםכפירשמיים.מבקריםמינוי , 5מספרלנושאעוברים :נוהאפי

למנותזכאיםשאנחנומעמדישהדיןעורכיללשכתיודעים,

שיעשןמנתעלהסוהרבבתימטעמכןרשמייםמבקרים

שלהשמותהאסירים.שלהכליאהתנאיאתויראוביקורות

בתישירותנציבותעםבתיאוםהםממניםשאנחנוהאנשים

התחייבותעלהממוניםכלאתגםמחתימיםאנחנוהסוהר.

משתדלים .אישיענייולהםשאין ,ענייניםניגודלמניעת

ביקורותלעשותובאיםאסיריםמייצגיםשלאאנשיםשיהיו

לאממשנראהזהאזכיאותם,מייצגיםשהםהאסיריםאצל
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טוב.

נוהלכאןאישרנוולכןעניינים.ניגודישלתופעותבעברהיו

התחייבותעלחותםמהאנשיםאחדכלעניינים.ניגודשמונע

אתבדיוקלוומסביריםעניינים,ניגודשלמצבמכללהימנע

משוםאתית.עבירהלהיותעלולהשזוכוללהמשמעות,

עלביקורותיהיועושיםשאנחנושהביקורותרוציםשאנחנו

המקצועיהעיסוקמבחינתאישיענייןלהםשאיןאנשיםידי

אותם.שמבקריםהאסיריםאצלשלהםהפרנסהאו

הפלילישהפורוםמביןאניאורי,רשימת,אתלכםהפצנואז

 .הזוהרשימהעלעבר

 :קינןאורי

 :נוהאפי

 :קינןאורי

 :יונסאבומוחמד

 :נוהאפי

רגע.שניתשם?ישאנשיםכמהכן,

שלנו-הלשכהעובדתאדם,וקניךשליהשמות,עלנעבורבואו

יריברוזנבלום,משהקינן,אוריהפלילי,הפורוםמרכזת

בניקורנברג,יוריחיים,מוזסאביטלזילברמן,לירןוינצר,

אברהמוביץ.רועיועו"דזנוקרןזהבהסיני,עוזסוזיזתונא,

שוםלהםשאיןאורי,מבין,ואניהזההנוהלעלחותמיםכולם

 .מייצגיםשהםמיעםעניין

מבקשתהיאהפלילי,הפורוםכיו"רהתעודהאתמחזיקאני

לעשותב-פעםיודע,אתהמבקר,תעודתאחזיקגםשאני

שוחחופהשרשוםמיכל .וכוליוקניךשליעםביחדביקורת

אישיתנגיעהלושאיןאיתווידאואיתו,דיברואיתו,

הכבודאומרים?אין ,-מיותרעולעםתפקידגםזהבתפקי.ד

לבצעשצריכיםתפקידזהממערב.מזרחכמרחקממנורחוק

לראותולבקר,מאסרלביתולהגיעסיזיפיותהרבהעםאותו

וכולי.האסיריםתנאיאת

עוד?להכניסשאפשראוסגורההזוהרשימה

הפרטיםאתלנותעבירלהוסיףשירצהמועמדלןיהיהאם

שלו.
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 :קונןאורי

 :נוהאפי

בשמחה.בעיה,איך

אתתעבירעניינים,ניגודשוםלושאיךתוודאאיתר,תדבר

אנחנואזרבה.בשמחהאותו,ונצרףלדניתשלוהפרטים

הרשימה.אושרהאחדפהאחד?פההרשימהאתמאשרים

הצבעה

אחדפה

החלטה

משהקינן,אוריאדם,וקניךשלי :להלן ,הרשמייםהמבקריםרשימתאושרהאחדפה

 ,זתונאבניקורנברג,יורי ,חייםמוזסאביטל ,זילברמןלירן ,וינצריריב ,רוזנבלום

 .אברהמוביץורועיזנוקרןזהבה 'סיניעוזסוזי

לחוק 40סעיףלפיבוחניםלמינויהנוהללתיקוןהצעהבנושאסבידורענתד 11עופניית

הדיןעורכילשכת

 :נוהאפי

 :כהורועי

 :נוהאפי

 :וינברגשלומי

בנושא,סבידורענתד 11עןפניית , 6מספרלנושאעוברים

 .אחוזבמאהצודקתהיאככוך,כןכלזה

לתיקוןהצעהבנושאסבידורענתד 11עןפנייתנדבר.בואורגע,

הדיך.עורכילשכתלחוק 40סעיףלפיבוחניםלמינויהנוהל

כן,עללדבררציתשלומי,אוקי,ככוך?בפניכם,נמצאזה

בבקשה.

אבלכוחיאתייפתהלאשענתלמרותפה,ענתבשםאדבראני

רוציםשאנחנוהנוהללפינכונה.מאודהיאשלהההצעה

 3בפועללאמךצריךבלשכהפהבעלבבחינותלבחוןכדילאשר

בפרקליטותפרקליטיםשישזהכותבתשענתומהשנים.

הםאבלשנים 3לפחותבפועלמתמחיםמאמניםלאשפשוט

פשוטמציעההיאאזפה.בעלכבוחניםלשמשכךראויים

לאף,ימוסואני .פרקליטיםלגביהזאתהמגבלהאתלהסיר
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בכלל.אלאפרקליטים,לגבירק

 :כהורועי

 :וינברגשלומי

 :כהורועי

 :וינברגשלומי

 :הנואפי

מטאנס:שאער

 :הנואפי

מטאנס:שאער

 :וינברגשלומי

 :אברהמוביץרועי

 :וינברגשלומי

מטאנס:שאער

המדינה.עובדיכלזהכינכון,

ואיפה.איפהנעשהלאאנחנומדינה.עובדירקלאלא,

 .הציבורימהסקטורזהמדינה.לעובדירקנוגעזהלא,

אחר.משהוזההפרטיבסקטור

טרוניותליצוררוציםלאשאנחנומשוםלחד,דרוצהאניאז

כולםלגביאזלרעה,לטובה,מופליםככהפרקליטיםשיגידו

הכל.הזההזה,הסייגאתלבטל

מטאנס.בבקשה

המתמחיםמספראתלהגדילצריכיםזאתלעשותבמקום

שלהמספראתלהגדיללפעולצריכיםהםבפרקליטות.

זוכיםהפרקליטותשאנשיכרגעמצבנוצרהמתמחים.

 .אחרד 11לעושאיןלפריבילגיה

אומרת?זאתמה

יכוללאאנימבריקעו"דואנישנים 3מאמןלאאניאםכי

בעולםסיבהאיןצרי,ךלמה .לבחון

זה.אתלבטלצריךאז

אומר.שהואמהזה

בלגאנים.ואיןאפליותאיןואז

כן'להיותצריךלאשזהחושבאניהפרקליטות.לגבילא,

לבחוןיודעאתהמתמחים,לאמןלמתמחים,קרובלהיות

בטחוןשוםליאיןאותם.אימןשלאמאדםטוביותראותם
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מתמחהשאותובזה

לישיבה)מצטרףשפירא(ליאור

ליאור.שלום :הנואפי

מטאנס:שאער

 :וינברגשלומי

מטאנס:שאער

 :וינברגשלומי

 :הנואפי

מטאנס:שאער

 :הנואפי

 :כהורועי

הואאחדשםעלשרשוםמתמחהאולימתמחהשאותו

התמחה

פה?בעללבחינותקשורזהמה

פה.בעללבחינותקשורזה

פה.בעללבחוןמתאיםמיהשאלה

דיבור.זכותיקבלוכולםאח.דאחדלדברבבקשהחברים,

יותרהואמהפרקליטותפהבעלהבוחניםאחוזככהגם

גםאותם?להגדיללמהאזבמספרית,בפועלשלהםמהאחוז

שופטיםוגםבוחניםלהיותצריכיםהפרטיבסקטורדיןעורכי

חושבאנינג,דאנימשוריינים.שופטיםנניחבסדר,וכולי.

יעשו,שהםהמתמחים,מספראתלהגדילשידאגושצריך

לתתצריכיםלאאנחנו .הזהלכיווןמשהויעשויעבדו'

 .הכבודכלעםפרקליטות,שהםלזהפריבילגיה

בבקשה.רועי,

בקשהשהיאחושבאניענת.שללבקשהמצטרףכלקודםאני

לאהואבכללהמדינה,בשירותהנוהלוהיוםמאחרהגיונית,

צריךשבאמתמטאנסחבריצודקוזהמתמחים,לקלוט

מצליחיםלאכמעטמתמחיםהיוםהזה.הנוהללמהלהלחם

 .זהלאזהאבלמשפטי'עוזרלאשרלהםעדיףלשירות,הכנסל

הציבורימהסקטורלאנשיםיאפשרלאזההזהבמקרהאבל

אפשרותלהםנותניםלאכימוכנים,ולהיותחלקלקחת
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שבאמתהאנשיםכלאתמוציאיםבעצםאנחנואזלאמן.

מתוןאותםמוציאיםכבוחנים,לנוולסייעלעזוריכולים

שלומי'שללבקשהמצטרףגםאנילכןנכון.לאוזההמסגרת

שלשבסופוסעיףסתםהואהזה,הסעיףאתלבטלשבאמת

חלק,לקחתוראוייםטוביםבאמתלאנשיםמאפשרלאדבר

להיותהאפשרותאתלהםנותניםלאכיזה,לאשהםבגלללא

 .תומןאניולכן .מאמנים

מטאנס:שאער

 :הנואפי

 :נעאמנהמוחמד

 .עליהםללחוץקצתחוזרתבלתיהזדמנותזותראה,אבל

נדוןלא-אםהגדלה,אפשרותתבדקולהםתגידננסה.לפחות

בשנית.בזה

דורון.ואחריומוחמד

סבוראניהזה.בתיקוןכמובןתומןשאניאגידאניבקצרה

 .כולםעללחולצריךשזה

 .שלוםאיציק' :הנואפי

לישיבה)מצטרףנטוביץ(יצחק

 :וינברגשלומי

 :כהורועי

 :נעאמנהמוחמד

 :הנואפי

 :נעאמנהמוחמד

 .אמרתישאנימהזהמוחמ,ד

 .כולםעליחולו

מסוימת.פריבילגיהלהםשישחושבלאאניכולם.עלשיחול

מאמן.לאגםאנימאמנים,לאשהםזה

פרטי?עו"דגםכולם,עליחולאומרתזאתמה

בוחןלהיותיכולוהואנניח,,ד 11עוותקשנה 15שהואעו"דגם

פעםאףאימןלאהואבפועלאבלהקריטריוניםכללפי

מהמהפרקליטות,ומישהוכשיריהיהלאהואאזמתמחה

יותרלהיותאותוהופךמהההבדל?
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 :הנואפי

 :נעאמנהמוחמד

 :כהורועי

 :אברהמוביץרועי

 :הנואפי

 :תמירדורון

 :כהורועי

 :תמירדורון

כולם?כלפיהזאתהמגבלהאתלבטלאומראתהאז

לכולםשמבטליםאו

טוביםהיווהבוחניםטובעבדזההזאת,המגבלהחיתהלא

משנהשאתהלאזהזה.אתהכניסועכשיוזהטוב,היהוהכל

האחרון.בחודשזהאתהכניסורקעכשיוזהמצב,איזה

לכולםשלבטלחושבאנירקלכולם,לבטל

רועי.ואזדורוןאח.דאחדחברים

הבוחנתבועדההיוםהערה,רקהזאת.להצעהמצטרףגםאני

אומרתזאתהציבורי.המגזרלנציגמובטחמקוםישפהבעל

זהנותן?זהמה .בוחניםהםתמיד .בוחניםלאשהםמצבאין

להתחמק"צריךהציבורי,במגזריותרלבכיריםדווקאנותן

רוציםהיינואנחנובעצםכלומרהאלה".לבחינותמלבוא

הייתיזה.אתלפתוחבעדעדייןאניאומראניתיאורטית,

לויוצאשרקמישהוולאיבואויותרהותיקיםשדווקארוצה

מתמחים.עםלעבוד

מאמןשלאמיגםמתמחיםעםלעבודיוצאבמשרדאצליגם

רוצההייתידווקאבפועלאבלצודק.שהתיקוןחושבאניולכן

יואילושנה 20ו- 15ו-שנה 13אחרימהפרקליטותה 1שחבר

ולאהמתמחיםאתולבחוןולבואיוםחצילבזבזבטובם

 .צעירמישהו

 .ותקשלקריטריוןנעשה

לבחוןרוצהשכןמיהזהבקטעקטן,אחדסייגרקעכשיו

אכןשהואלהצהירצריךהואאבלהיוםעדאימןלאוהוא

מתמחים,עםעבדלאשמעולםמישהוכימתמחים.עםעבד

איזהלויבואפתאוםמקוםבאיזהמחקראיזהעשהישב

מתאיםשהואחושבלאאניויגידיכריעוהואבבחינהמתמחה

 .ראויכןכללאזה 1,עו"להיות
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 26.1.2016מיוםמרכזיועד

 :הנואפי

 :תמירדורון

מטאנס:שאער

 :תמירדורון

מטאנס:שאער

 :הנואפי

מטאנס:שאער

 :וינברגשלומי

 :אברהמוביץרועי

 :וינברגשלומי

 :תמירדורון

 :וינברגשלומי

 :אברהמוביץרועי

מציע?אתהמהאז

אותם.לבחוןיכוללאהואאחרת

אותם.לחושיכוללאהוא

אדםלפחותאבלזהאתלרכךמוכןאניאומראניאזנכון.

בשירותאומתמחיםעםבמשרדעובדאניכימאשראנישיגיד

 .אימנתילארקקבוע,באופן

 .להסכיםיכולאניהזההתיקוןעם

מותנה.ביטולזהאלאגורףביטוללאזהכיאוקי,אז

 .מסכיםאניזה

הזה.בענייןגורףביטולבעדאני

אפי.הערה,עודלהעיררוצהואניאני.גם

זהאזפעמיםהרבהדיןעורכיעםשעובדשמישהוחושבאני

אבלנכון,זהמתמחים,עםעובדלאשהואנכוןאומר,לא

 .וכולירחבהראייהזוויתלולהיותיכולהעדיין

יכולת.חסרשהואאומרלאאנילא,

דריםהרבהשישחושבאניהזה.הסייגאתלבטלבעדאני

אנשיםסתם,ממניםלאואנחנוראוייםשהםאנשיםאחרים,

שיקבע.מהלאזההזההסייגאופן,ובכלראוייםשהם

שנועדהשהחבריםלקבועמציעכןהייתיאניהערה,רק

שופטשלכשירותלהםתהיהפהבעלהבוחניםשלכמובן

שלום.
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 26.1.2016מיוםמרכזיועד

 :וינברגשלומי

לישיבה)הצטרפהמוצקי(חוה

 :הנואפי

 :כהורועי

 :אברהמוביץרועי

 :וינברגשלומי

 :הנואפי

 :אברהמוביץרועי

 :הנואפי

 :כהורועי

 :הנואפי

 :כהורועי

 :תמירדורון

 :כהורועי

מטאנס:שאער

 .שנים 5טוב,רעיוןזה

הבאה.ברוכהחוה.אותנוהפתיעה

 .שנים 5רשוםבנוהל

מחוזי.שלכשירותאוליאפשראז

כן.שנים, 7אז

 .שנים 5שלמינימליותקלהיותצריך

מחוזי.שלכשירותנציעאפי,אז

זהבמובןהקייםהנוהלאתלשנותרוציםאנחנוככהאםאז

רוציםאתםאבללפחותותקשנות 7שלכשירותשנדרשת

לפחותבפועלמתמחיםיאמןבוחןשאותוההתניהאתלבטל

 .שנים 3

נכון.

הציע?שדורוןמהעםומה

אותו?לבדוקהולןאתהמהלהצהיר,זהמהלא,

לא?למהכן,

רוצהעכשיוואתהזהבאגםואתהמתנדבבאאדםבןגם

דיברתכןלו,לבחוןלהתחיל

לאזההאגו.בשבילזהאתרוציםהםמתנדב?זהמההרי
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 26.1.2016מיוםמרכזיועד

מתנדב.סתם

 :אברהמוביץרועי

 :הנואפי

 :אברהמוביץרועי

 :תמירדורון

 :הנואפי

 .שנים 7אנס'מט

להסכמה?מתכנסיםאנחנואז

שנים. 7מתכנסים.כן,

הואפעם.אףאיתםעבדלאהואאבל,למתמחהטובלאזה

לאהואמקובל,לאמהלמתמחה,לתתמקובלמהיודעלא

מתמחים.עםשעבדשיצהירבחיים.זהאתראה

ראשית,כדלקמן,שאומרתלהסכמהנתכנסאנחנובאמתאולי

עברהעדרשזההדרישות,שארלכלבנוסףותק,מינימום

הנוהלכדלקמן,הואמאשריםשאנחנוהשינויהכל,משמעתי,

הבא.לשינויבכפוףשהואכפינשאר

משה.שלום

לישיבה)מצטרףטייב(משה

 :הנואפי

 :וינברגשלומי

מטאנס:שאער

 :אברהמוביץרועי

מטאנס:שאער

 :וינברגשלומי

שאותוהמגבלהאתלבטלשנים, 7שלמינימליותקראשית,

שהואאבלשנים 3לפחותבפועלמתמחיםמאמןיהיהבוחן

 .מתמחיםמולעבודהבקשריהיהשהואיצהיר

עבודה?בקשריהיהלבחוןתתחילמה,אפי,מיותרזה

הכל.זהשיצהיר,לבחון,לא

רוצים.לאאנחנו

אותו.בוחןלאאני

 .מיותרזהאפי'נג.דאני
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 26.1.2016מיוםמרכזיועד

 :נטוביץיצחק

 :וינברגשלומי

 :הנואפי

 :תמירדורון

 :וינברגשלומי

 :כהורועי

 :הנואפי

 :אברהמוביץרועי

 :הנואפי

 :וינברגשלומי

 :נטוביץיצחק

 :הנואפי

 :וינברגשלומי

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

שנים.שלושלאשנתיים,שיאמןאז

.ך 11עווהעסיקדיןעורכיעםשעבדמישהוזה

איזהלושיהיהלפחותאבלמאמןלאהואמה,יודעאתה

מתמחים.עםאינטראקציה

הזאתהדרישהאתגםנבטלאנחנואםביקשה.שענתמהזה

יותרזה

ביקשה.שענתמהאתלהרחיברוצהאני

תצהיר.שיהיהאזתצהיר?שיהיהרוצהאתה

למתמחים.עבודהקשרלושיששיצהיררקלא,

מתמחה?איזהמכירהואאםקשר,זהמה

שלו.רשמימתמחהלאזהאםגםמתמחים,מולקצתעבד

עבד?הואאםלבדוקתתחילמה,אפי,

בודק.לאאחדאף

הצהרה.שייתןמספיק

זה.נגדאני

זוהצהרהנותןבפרקליטותשמישהוהנחהמנקודתיוצאאני

נכונה.הצהרה

בפרקליטות.רקלאהצהרה,שנותןאדםכל

ותק,שנות 7כולםמסכימיםלהתכנס?אפשרנכון.חברים,
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 26.1.2016מיוםמרכזיועד

שנים 3לאמןשלהמגבלהאתולבטל

 :וינברגשלומי

 :הנואפי

 :וינברגשלומי

 :הנואפי

 :נטוביץיצחק

 :וינברגשלומי

 :מרצקיחוה

 :וינברגשלומי

מטאנס:שאער

 :וינברגשלומי

מטאנס:שאער

 :אברהמוביץרועי

 :נטוביץיצחק

להסיר.זהאתמציעאני

הצהרה?בלי

הצהרה.בליכן,

הצהרה.בליואחתהצהרהעםאחתאפשרויות,שתיפהישאז

קשרלוהיהאחדכלמדי.אמורפיתהיאההצהרהקשקוש,זה

מתמחה.עם

 .מיותרזהאפי'

תחתיירשוםהיהלאהצבאית,בפרקליטותהייתיאניאיציק'

אניהאלה,האנשיםעםעבדתיאבלפורמליתמתמחהאף

עושים.הםמהיודעתאנימהם,מצפהאנימהיודעת

לאהואאזזה,והואעובדלאמישהוואםחוה,סתם,זהאבל

פה?בעלכבוחןלשמשמתאים

אותם.לבחוןיכוללאהואמתמחיםעםעבדלאהואאם

לןשאיןמכיווןפהבעללבחוןיכוללאאתהלמה?

אינטראקציה?

נכון?פה,בעללבחוןאפשראיכן.

נכון.לאלא,

למדודאפשרשאימדי,דלאשהואתנאילעשותאפשראי

אותו.
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 26.1.2016מיוםמרכזיועד

 :נוהאפי

 :נטוביץיצחק

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :אברהמוביץרועי

 :יונסאבומוחמד

 :טייבמשה

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :וינברגשלומי

 :יונסאבומוחמד

 :אברהמוביץרועי

 :נטוביץיצחק

הזה?הדברעלמתווכחיםאנחנוכמה

יודע.לאאולי,כןאחרדיןפסקייהיהזהעל

אוקי.ההצהרה,בליההצהרה?בלירוצים?אתםמהאז

עם.

וזהו.נצביעבואואז

 .שלומיעםאני

להיותהולןהזההויכוחאנחנו'הריאח.דמשפטליתן

כולםהמגבלה,אתביטלנואפילו.מדייותרתיאורטי

אפילועדיףלנו'מפריעזהמה .הזוהמגבלהלביטולמסכימים

לושהיהבוחןשיהיהעדיףמפריע,שלארקלאאומר,אני

זה.אתלבדוקחובהלןמקיםשאתהבזההבעיהאפי,

נכון.לא

אמתדוברכזאתהצהרהשנותןשמיהנחהמנקודתיוצאאני

לשכנעליתנואפי,פה,בעלהבחינהביןהקשרמהאבל

אח.דבמשפט

שמעולםמתמחיםשיבחנואנשיםמינתההלשכהיגידויבואו

קשרלהםהיהלאמעולםלמתמחים,זיקהלהםהיהלא

למתמחים.

צודק.מוחמד

מדיד.לאשהואקריטריוןלעשותצריכיםלאאנחנורבותיי,

אניהאםמתמחה,עםקשרזהמהזה.מהלהביןאפשראי
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 26.1.2016מיוםמרכזיועד

קשר?ליישמתמחהעםפעמייםשוחחתי

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :טייבמשה

 :נטוביץיצחק

 :כהורועי

 :וינברגשלומי

 :הנואפי

 :נטוביץיצחק

 :וינברגשלומי

 :טייבמשה

 :נטוביץיצחק

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

מתמחה.מולעבדת

מתמחה.עםעבד

עבד?זהמה

חכם.לשאלתזהאתיעבירו

 .הצהרתייותרזה

זה.אתיתקפוואז

האישויגידוהבוחןאתשיתקפומתמחיםמחררוצהלאאני

מתמחים.מולעבדלאפעםאףאימן,לאפעםאףהזה

ושופט?

 ?הקשרהמבדיוק'

יכולאםבוחןהואההתמחות?אתבוחןהואמה,הקשר?מה

.ך 11עולהיות

עו"ד.להיותשלוהיכולתאתבוחןהוא

נצביע.בואו

נצביעובואואפשרויותשתיישככה,נעשהבואולסיכוםטוב

שנים, 7ותקשאומרתההצעהבעדמיהזה.הענייןאתונסיים

להצהרהבכפוףאבלמאמןשנים 3שלההגבלהאתלבטל

זואזיפה. . 9בעד?מימתמחים?מולעבודהבקשרישעמד

שעברה.ההצעה
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 26.1.2016מיוםמרכזיועד

הצבעה

 9בעד-

החלטה

הדיןעורךעלפה:בעלבמבחניםלבחוןכשירותבענייןהוחלטחברים 9שלברוב

על ;שנים 3מתמחיםאימוןשלההגבלהאתלבטליש ;שנים 7שלותקבעללהיות

מתמחים.מולעבודהבקשרישעמדלהצהירהדיןעורך

 :יונסאבומוחמד

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :פרסיאלאורי

 :נוהאפי

 :פרסיאלאורי

 :נוהאפי

 :פרסיאלאורי

 :נוהאפי

שלהזהבנושאלפחות,חושבאני .במשפט ,שנעבורלפני

הבוחניםשלהרשימהאתזה,אתלהביאפעםכדאיהבוחנים,

מוזמןאתהלהוסיף?רוצהאתהרשימה.הבאנושעברבשבוע

אנחנובדיקה,מחייבשכןמהאורי,אנשים.עללהמליץ

למאגרשהצטרפהבוחניםשלרשימהאישרנושעברבשבוע

ממנולגרועעליועברפעםאימישהוהקייםהמאגר .קיים

לעשותבפועלבאיםשלאאנשיםמתאימים?לאשכבראנשים

משמעתיות?עבירותעברושחלילהאנשיםהבחינות,את

שורות.לרענןצריךבכלל

בודקמישהואבלעליומוסיפיםשאנחנוקייםמאגרזהנכון.

ממנו?גורעאותו?מרענןהקיים?המאגראת

בעקבותואותובודקיםהזמןכל

היום?כוללהואכמה

םיפרקליטהשופטים,כל

 .שופטיםעזוב

דין.עורכיועוד 4-00ה-בסביבותלינדמהפרקליטים

י?הפרטמהמגזרפרטיים,םיטיפרקלכמה
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 26.1.2016מיוםמרכזיועד

כן. :פרסיאלאורי

 :הנואפי

 :פרסיאלאורי

 :הנואפי

 :פרסיאלאורי

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :אלפרסיאורי

 :הנואפי

 :פרסיאלאורי

מהפה,בעלמשתתפיםבוחניםכמהבחינותשלמחזורבכל

המספר?

 . 300בערןלנוישבחינותשלבמחזור

כולל?שלנוהמאגרוכמהמשתתפים. 300

 . 700מ-למעלהלנויש

הפרטימהמגזרדיןעורכישלדו"חבבקשהתכיןבקשה,לייש

בשוםהשתתפולאהאחרונותשנים 3שב-הציבוריומהמגזר

בדקו.ולאבחנולאבחינה,

 .לקיימיםישותקוכמהרגע,

למישהוחלילהישאםמשמעתי.עברעלסריקהולהוציא

עליושבאותלונות

 .בערןכולם'שלותקהומה

תוציאמשהו.לשנותצריךאוליונראה,בדיקהנעשהשפשוט

דו"ח.

 .בהםולאבנותלויהשלהםהנוכחות

סיבה.ישאוליאותםמזמניםלאשאתםכאלהישאםאז

כולםכיהעומס.אתמחלקיםאנחנוכימזמניםלאאנחנו

אתומחלקיםבדיקהפעםכלעושיםאנחנואזלבחון,רוצים

ועדשלהחלטהחיתהמשמעתי,עברשלהנושאלגביזה.

אתבדקנוזה,אתלבדוקביקשתכחודשייםלפנימרכזי,
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 26.1.2016מיוםמרכזיועד

כולם.

אין?אחדולאף :נוהאפי

 :פרסיאלאורי

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

לנושישבטוחלאאני .מהמאגראותומנפיםאנחנושישמי

בסוףאותםשמאשרמימהמאגר.אותםלהוציאבכללסמכות

 .המשפטיםשרתזו

לזמן.לאפשוטמהמאגר,להוציאצריךלא

כזו.רשימהלנותכיןהבנתי.אנחנו?לזמן?מיאתמחליטמי

-2016התשע"ו ,) 21מס'(תיקוןהנאציםרדיפותנכיחוקתזכיר

 :נוהאפי

 :כהורועי

 :נוהאפי

הנאצים,רדיפותנכיחוק,תזכיר 7מספרלנושאעובריםאנחנו

אני .לפניכםנמצאהנושא ,חברים .-2016ו 11תשע , 21תיקון

תראו'הזה.בנושאדבריםמספרולומרלהקדיםרוצה

כנסתמחבריוגםהאוצרשרמסגןגםפניותקיבלתיאחרונהל

התלונותלפיתופעהשישמסתברבכנסת.סיעותשלממגוון

 .בתחוםשעוסקיםדיןעורכיעלאלינושהוגשו

בחוק'שעוגנהממשלההחלטתישהרקע.אתלכםניתןבואו

תביעותלהגישאזרחיםשלהזכאותאתשמרחיבה

שואה.ניצוליזהאזרחים'זהמה

צפוןממדינותשעלויהודיםעלגםהנאציםנפגעיחוקפיל

אלינו'שהוגשוהתלונותלפיהנראה,שככלומסתבראפריקה.

לתקןהכוונהעלמועדמבעודידעואוששמעודיועורכייש

בפניותפנוהםהזכאות,אתוהרחיבשתוקןהחוקאת

אותםשלקהילותאלמאכעריםבאמצעותגםמרוכזות

לקבלאפשרותשישלהםואמרואפריקהצפוןיוצאייהודים

דיותיכספהתחייבויותעלאותםהחתימוקצבה,ולקבלסיוע

דרקוניות.
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 :מרצקיחוה

 :הנואפי

מטאנס:שאער

בטלוויזיה.תכניתגםזהעלחיתה

מאודהוארבותיי,והחוק,החוקהגיעשפתאוםאנשיםואותם

מסמכיםמגישטפסים,ממלארקאתהפשוט,מאוד

להגישפהצריךולאשלןהזכאותעלשמעידיםספציפיים

אתמצאואנשיםואותםמשפטבתיפהצריךולאתביעות

להיותשהפכודיןעורכיאותםעםבתביעותמסובכיםעצמם

הזאת.לפנסיהשלהםשותפים

 .החייםלכלוזה

שזהחושבלאאניעכשיולקצבה.איתםשותפיםלהיותהלכו :הנואפי

שוםביצעושלאדיןשעורכיהדיןעורכילשכתאתמכבד

הופכיםהזההמסכןהציבורעבוראמיתיתמשפטיתעבודה

פניותהמוןמקבלאניאזהזו.בקצבהשלושותפיםלהיות

תתעוררשהלשכהכדאירבותיי,שאומרים-כנסתמחברי

להגבילשמציעחוקתזכירעכשיופהישמעשה,ותעשה

קצובהלתקופהדיןעורכיאותםשלשכרםאתרטרואקטיבית

חברתטועהלאאניאםזהאתהעלתההתקבל,כברוזה

פהוישהתקבלהואהקודמת,בקדנציהמועלםשוליהכנסת

הלשכה.עמדתוהתבקשהנוסף.למועדאותולהאריךהצעה

לשכרדואגתמידאישיבאופןשאנילכםלומריכולאני

אבלמקצועי.איגודאנחנוייפגע.שלאהחבריםשלטרחתם

אותימביישואפילואותימביןמאודזההזההרגישבנושא

משתמשיםאולרעהשמנצליםלמקצועחבריםשישלגלות

החוקעלבידיעהאוטרחהשכרבהסכמיראויהבצורהשלא

באמצעותשלמותקהילותמחתימיםלהיחקק,שעומד

במאכעריםלהשתמשממילא,לעשותואסורמאכערים

 .במאכעריםולהסתייע

הלשכה,שלהכבודהלשכה,שלהנראותשמבחינתחושבואני

החוקבהצעתלתמוךצריכיםאנחנוהלשכה,שלהמעמד

הזאת.

שלנו'מצווהשכרפרויקטעםיחדבקמפייןיצאנוגםאנחנו

בתביעתלפנותשזכאיהשואהניצוליציבורלכלשקורא
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ישהארץ.ברחביהלשכהלבתיהחוק,לפנותעפ"יתגמולים

ללאהטפסיםאתלמלאלהםשמסייעיםמיוחדיםמוקדים

המסכניםהאנשיםעלכסףלהרוויחרוציםלאאנחנותשלום.

סכומיםלאהםמקבליםשהםהסכומיםובאמתהאלה

אתלהםלתתרוציםאנחנובודדים.אלפיםכמהזהגבוהים,

מכובדתבצורהתיראההדיןעורכישלשכתהזההשירות

תשלום.ללאהזההסיועאתלהםלתתבציבור,

אותהולהגיששלנוהעמדהאתלגבשצריכיםאנחנועכשיואז

הבא.בשבועלכנסת

מטאנס:שאער

 :הנואפי

מטאנס:שאער

 :מרצקיחוה

מטאנס:שאער

אח.דדבררקכןלפני

בבקשה.מטאנסכןלהתבטא.לחבריםהזמןזה

 20מספרתיקוןהחוקאתכשתיקנולדיוןבאהזההנושא

להםוחיתהמבוגרים'כאןדיןעורכישניהגיעו .לחוק

החוצפהאומר,שאנימילהכלמאחוריעומדאניהחוצפה,

משפט'ביתשלכידידאליהםלהצטרףמהלשכהולבקשלבוא

הזה.החוקאתלבטללבג"צללכתרצו

סיעותמכלכנסתחברי 57מעמ,דבאותוהנושאאתבדקתי

כולם,יהודים,ערבים,שמאל,ימין, , 57בחוק,תמכוהבית

ללכתרצו 70-80בניהאלההברנשיםשניהזה.בחוקתמכו

לשם.אותנוולגרורהזההחוקאתלבטללבג"צ

הסכמנו.לאאבלבסדר,

חריפה,מאודבצורההתבטאתיזוכרת?אישית,אניואז

שואה,ניצולשלבןלאשואה,ניצוללאאניתשמעו,אמרתי

אנשיםפשוטאתםאוניברסלי ...בערןאבלכלום,לא

דברזההחיים.לכלחיוביתמשככתאמקבליםהםחצופים.

ייעשה.שלא

לפנישתיתהישיבהלאותהנחזורשלנובתשובהמציעאניאז

שחשבנולפניעודמלכתחילה,כברשהלשכהנגידוחצי'כשנה

ואנחנוהזהבנושאתקיפהעמדהנקטההיום'הזההענייןעל
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שהםמהיעשושילכורטרובוחיוהמבוקשהחוקתיקוןבעד

מעמדפשוטהיהזהזוכרת,חוהזוכר,מירוצים,

 :הנואפי

מטאנס:שאער

 :הנואפי

מטאנס:שאער

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :כהורועי

 :הנואפי

שוםנותניםלאלהבין.מצליחלאבאמתאניצודק.אתה

לקיצבה.שותפיםוהופכיםמשפטישירות

סתם.

אותםלהורידיכולשאתהטפסיםהכלבסךלוקחים

להיותוהופכיםאותםמגישיםאותם,ממלאיםבאינטרנט,

אותנו.מביישזההזאת?לפנסיהשותפים

עותק,נצרףשלנובתגובהמציעאניבכבו,דבאמתשנצאכדי

הזההענייןעלחשבושהםלפנישעודישיבה,אותהפרוטוקול

אחדפהתקיפה,מאודעמדהאזמרכזיכועדכלשכה,קיבלנו

תחושתואתשלנוהמעמדאתיחזקזהשלהם,הבקשהנגד

 .שלנוהאחריות

בזמנו'בוטיפלשמשההנושאאתלהוסיףרוצהרקאני

גםכתבהבעקבותהדיןעורכילציבורקוראקולאזוהוצאנו

אםקורא,קולוהוצאנוטייב,משהבה,מעורבהיהשמשה

כדאיאזהזאת.בסוגיהיסייעמצווהששכרנכון,זוכרתאני

הזה.החומראתלמצואכדאיהחומר.אתלצרף

שאנחנומיילהוצאתיבקמפיין.יצאנושהיוםכמובדיוקזה

לניצוליתשלוםללאשרותנותניםהלשכהמבתיאחדבכל

השואה.

ברדיו.גםהיהאתמול

האלההנכיםכלאתשמזמיןברדיותשדירגםנכון.הוצאנו

זהתשלום.ללאהטפסיםאתלהםנמלאאנחנואלינו.לפנות

היפותהפניםאלהנותנת,הדיןעורכישלשכתלציבורשירות

הדין.עורכילשכתשל
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 :נטוביץיצחק

 :הנואפי

 :נטוביץיצחק

מטאנס:שאער

 :נטוביץיצחק

מטאנס:שאער

 :הנואפי

 :נטוביץיצחק

 :הנואפי

שואהלניצוליבןאנימנוגדת.בדעההיוםכנראהאניאפי,

שאנחנוחושבלאאניערעורים.והגשנוכאלהתביעותוהגשנו

דין.עורכיטרחתשכרלהגבלתבחוקיםלתמוךצריכים

לאומיהביטוחאתלהגבילהתחילוטרנ,דמתחיל

כאן?הטרחהאיפהטרחה?שכרנקראזה

שנית.רק

חתימה.מאשררקהוא

אופליליתעבירהפהישאםהואהכללמשפט.לגמורליתן

לפתוחנפעל.אנחנוהאלההדיןעורכישלבהתנהגותאתית

נתחיל,אנחנואםאבללעשות.מתנדבים,שיגישוהלשכהאת

 20%לולקחתצריךאחוזמאהשנכהחושבלאאנימחר,

להגבילצריךגזל,זהמשפט,מגישיםאםגםשלו,מהתביעה

אנחנו . 5 %ב-אתשיעשודיןעורכיויהיו , 5%ל-זהאת

פנדורה.תיבתפהפותחים

אםעלינו.מטפלים,אנחנוחבר'ה,להגידצריכיםאנחנולהפך,

יודע,לאאניטפסים,מילוירקאםבסדר,לאהואהזההדבר

שגוזלים'כאלהדיןעורכינגדלפעולדרךבכלליםלנויש

כספיםשגונבים

דיספוזיטיבי.דברזה

 .לןאענהאני

יוםכלחוקים.יהיוחוק,ויהיהבנזיקיןגםחוקיהיהאחרת

 .חוקיהיה

בועדתאצלנועלהוזהדומה?זהלמהיודעאתהאיציק

האתיקה.ועדתיו"רשנים 8הייתיאביב.תלבמחוזהאתיקה

מעבידיםכספים,שחסכואנשיםאזרחים,המוןישתראה,
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כספיםלהםחסכושלהםהחייםשלשונותבתקופותשלהם

הביטוח,עלהמפקחבאתרביטוח.בחברותאוגמלבקופות

לקבלשזכאיםאנשיםשלפרטיםמתפרסמיםהאוצר,משרד

דיןעורכישישמסתבראותם.לפדותלבקשבאוולאכספים

כלאתמעתיקיםמאגרים,לאותםפוניםהשיטה,עלשעלו

כיכסף,להםשישתחררזכאותםשהגיעההאנשיםשלהשמות

מזה.שכחומזה,יודעיםלאבכללוהםפרישה,לגילהגיעו

יכוליםאנחנותראה,להםואומריםאנשיםלאותםפונים

לקריטריוניםעונהאתהכיביטוחמחברתכספיםלןלהוציא

ונדאגטרחהשכר 30%-20%עלעכשיולנותחתום ,מסוימים

הכסף.אתלןלהעביר

איזהפתאוםעליייפוליופי,איזהלעצמםאומריםאנשים

הטרחה,שכרעללהםחותמיםקדימה.מהשמים,כסףסכום

שנצברוהכספיםאתומשחרריםטפסיםממלאיםפוניםהם

מגלההזההמבוטחכןאחרביטוח.חברותבאותןלרשותם

באמצעותחסןשהואכספיםלקבלאותוייצגוהםשבעצם

אמרואנשיםאותםאלינופנוהשנים.במהלןשלוהמעבידים

פשוטהםלנו?נתנוהאלההאנשיםמשפטישירותאיזהתגידו

לפנישחסכנושלנובפנסיהשלנושותפיםנעשואותנו,עקצו

שהצטברווהכספיםאחרתלעבודהעברומאז ,שנים 30ו- 20

אותם.לפדותשיבואולהםממתינים

 :קינןאורי

 :נוהאפי

 :קינןאורי

 :נוהאפי

 :נטוביץיצחק

 :נוהאפי

אבל.מזהושכחו

מזה.שכחונכון

בסדר.

ליורשים'גםלחכותיכולהכסףהרימזה.שכחואזסליחה,

קיים.כסףזה

מס.החזרייודע.לאשאתהדבריםכמהיודעאנימס?והחזרי

שזווכדיןכדתשהתקבלהבהחלטההחליטההאתיקהועדת
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אותםכנגדמשמעתיהליןוהגישההולמתבלתיהתנהגות

דיןעורכישלזובהתנהגותההבדלרואהלאאנידין.עורכי

לקהילותזכותשנותןחוקלהיחקקשהולןשיודעיםכאן

מאכערים'באמצעותאובעצמםהולכיםזכאות,לקבלשלמות

כאלהטפסיםעלאותםמחתימים

 :נטוביץיצחק

 :הנואפי

 :נטוביץיצחק

 :הנואפי

מטאנס:שאער

 :נטוביץיצחק

 :הנואפי

מטאנס:שאער

 :הנואפי

מטאנס:שאער

 :תמירדורון

 :הנואפי

למהאבלהאתיקהבועדתבזהנדוןבואבעיה,ליאיןאפי,

פה?

שרותשוםלהם?נתנושהםהמשפטיהשירותבדיוקמה

משפטי.

האתיקה.בועדתהזאתהבעיהאתנפתוראזאפי,בסדר,

ונורא.היוםנראהפשוטזה

אפשראיהסכמי.נושאזההבעיה,אתתפתורלאאיציק

בחוק.רקבאתיקה,זהאתלפתור

נכון.לא

 .רועיכןואחרמשה

אומר?שאנימהנכוןלאאונכוןזהאבלרגע,רק

אומר?אתהמה

זה.אתלפתורבאתיקהאפשראיבחוק,רק

 .מסויםלגבולעדנכוןזה

לכןמשפטיות.לתביעותחשופיםיהיושהםרוציםלאאנחנו

תביעותלמנועכדיהזה,החוקאתוהציעבאהמחוקק

משפטיות.
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 :נטוביץיצחק

 :הנואפי

 :נטוביץיצחק

 :הנואפי

 :טייבמשה

 :הנואפי

 :טייבמשה

תחום.בכלהשניאחריאחדחוקיםלהיותיתחילו

דבר.אותולאזה

בזהנטפלבואבזה.לטפלצדיכםאנחנואפי' .דבראותו

lnhouse . 

להחלטה.נתכנסואזהחבריםאתנשמעבואו

עםמסכיםלאלחלוטיןאנינכון.וזהמבורןשזהחושבאני

ההפך'טרחה.שכרמגבילשהואדברכללמנועשלהגישה

באמתאנחנוחבר'ה,תשמעוואומריםבאיםשאנחנוברגע

דרקונישהואמשהוכשישופהשאפשר,כמהאובייקטיבים

ניתןלאאנחנוכן,אומריםואנחנוהציבורלצדבאיםאנחנו

פהאנחנואזהנזקקים,בציבורלפגועאולעשוקהדיןלעורכי

תעמדואתכםנצטרךכשאנחנוולהבאלצדכם,מתייצבים

 .לצדנו

בזהטיפלתיאנילצעריהזו,הספציפיתהנקודהלגביעכשיו

פנהוהואשלי,אבאהיההשואהמניצוליאחדאישי,באופן

בכנסתהופעתיגםאנימאכערית,שאותהמאכעריתלאיזושהי

 8אחריאבלפעולה,שוםעשתהלאמאכעריתאותהבעניין,

לטובתוזהאםיודעלאכסף.סכוםאיזשהוממנודרשהשנים

כתבתיאניהזו,הספציפיתבנקודה 1,עו"בןלוהיהאבל

וראההתנגדותהגשתילפועל,הוצאההליןנגדופתחומכתב,

התיק.אתמחקוהתיק,אתמשכוהםפלאזה

זהפהשהיהמהשציירת,ממהחמוריותרזהשקרהמה

התחיל

איפה?שקרהמה

התחילזהחמור.יותרהרבהזההשואהניצוליעםשקרהמה

ניצוליכלאתולקחובאדיןעורכילאאנשים 2-3ממאכערים,

אגרולקחואפריקה,צפוןיוצאישלבענייןלפחותהשואה,
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בגללעכשיועבורם.התביעותאתלהגישהתחילוואזאותם

הםנקודהבאיזושהיהדבריםאתלעשותיכלולאשהם

פעולהשיתוףשלבענייןפההיהכלומרדין,עורכיהכניסו

שכרשיתוףפהויש .למאכעריםדיןעורכיביןטרחהבשכר

דין.לעורכימאכעריםביןטרחה

עורכיארבעהאודיןעורכישלושהאושנייםדברשלבסופו

כאילוהםוהיוםהזההסיפורכלמאחורישעומדיםאלהדין

יותרזהולמהשואה.ניצוליאותםבשםהתביעותאתהגישו

הםכיטרחה?שכרלשיתוףמעברמתאר,שאתהממהגםגרוע

עורכישלבמשרדשכבההתביעהכלומרבאמת.כלוםעשולא

לאהואכסף.מגיעתשמע,אמרהואואזהחוקהשתנההדין,

לאהואאםגםידע,לאגםהואמשפטית,פעולהשוםעשה

 .כלוםעשהלאהואידע,

ההבדל.זה :מרצקיחוה

 :נטוביץיצחק

 :הנואפי

 :טייבמשה

 :מרצקיחוה

 :טייבמשה

רבותיי.זה?בשבילחוקצריךלמהאז

מצויןוהסבירהזהאתשהגישהמועלםשוליח"כאתתשאל

ו-שקל 3,000שמקבלהזההמסכןבציבורלפגועצריךלא

כלום.עשהשלא,ד 11לעוהולןמזה 50%

בכנסתשהייתיוחצישנהלפניגםואניאינספור,ישאפי,

ראיותעםהזהבענייןשהוגשותלונותאינספורליהגישו

ודברים.

מקרים.כאלההאתיקהנועדותישגםסליחה,

להעירוצריךהאלהבתיקיםמטפלתהארציתהאתיקהועדת

 .שלנוהפרצוףאתמראהגםזהכיהאתיקהועדתאת

לכם'קרהזהאםיודעלאאניבכנסת,יושביםכשאנחנו

אנחנוכן,ואומרהלשכהכנציגבאאתהתשמע,ליאומרים

השואהלניצולילעזוררוצים
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 :מרצקיחוה

 :טייבמשה

 :אברהמוביץרועי

הקלטה)(הפסקת

 :אברהמוביץרועי

 :וינברגשלומי

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :וינברגשלומי

קובלנה.כתביהוגשו

צריךאבלהוגשואוליעכשיואזבאתיקה.כלוםעושיםולא

שם.קורהמהלראות

לפרוטוקול.מחוץהדבריםאתלהגידרוצההייתיכןאני

להצטרףצריכיםואנחנוהראשונהמהמעלהחברתיחוקזה

הזאת.החוקלהצעת

מהכלכיבתמצית,ממשאח,דמצדכיהזה,בענייןחצויאני

שאנחנוגםספקואיןלחלוטיןנכוןהואאפי'שאמרת,

באמתצריכהלאוהלשכהחברתייםאינטרסיםגםמייצגים

 .אחדמצד .וכוליאותנומענייןטרחהששכרלהגידרקתמיד

עםבעיהליישאומר,שאיציקלמהמתחבראניופהשני,מצד

הזאתהחוקשהצעתאומרלאואניהפופוליסטייםהחוקים

ואםאותהקוראואנימסתכלכשאניאבלפופוליסטית,היא

חציזהשנקראשמהשםרואיםאזבעיון,אותהקוראים

מסכום,הטרחהשכראתמגביליםלמעשהכילמה?הריון.

אז 2,000במקום , 1,000זהאומריםאז 5,000במקום

הפעולותאתלבצעצריךשבאמתאואז . 800זהאומרים

מהאז ,-שאושקל, 100שזהבחינם,כמעטאובחינםהאלה

פה?אומרים

תראה,אמרואותם,שאלתיהחוק,מציעיעםשוחחתיאני

מהשכלאפילודבר,שוםייתןשלאממקוםבאיםלאאנחנו

אבל .תשלוםתקבלטפסים'למלארקזהעו"האדוןשעשית,

שלן.פנסיהלהיותהפכהלאזהלפנסיה,שותףלאאתה

בחוק.תשובהלזהישאבל

אומר,שאיציקלמהמתחברכןדווקאפהואניאפי,אומראני

הצעתלגביהזה,החוקלגביספציפיתשאולינכוןשזהמשום
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ואנחנוהחקיקהשלהמגמהבגללאבלנכון,זההזאתהחוק

באמתהזהשהדברפוחדאניבזה.נאבקיםואנחנואפייודעים

אמנע.אניהזהבמקרהולכןתחומיםלעודיזלוג

 :הנואפי

 :וינברגשלומי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :נטוביץיצחק

 :הנואפי

אתלחוהנותןשאנילפניאח,דדבררקלןלהגידיכולאני

הרציונלשבאמתחוקהצעתכשבאהתראה,הדיבור.זכות

עבודהשעשהבעו"דלפגועתכליתושכלכזההואשלה

שכראתלהגבילרוציםועכשיומשפטישירותשנתןמשפטית,

לרשותנו'שעומדיםהאמצעיםבכלניאבקאנחנושלו'הטרחה

הנשימהבאותהלהתייחסליקשהלבג"צ.עתירהכולל

אובמאכעריםהסתייעאםשביןעו"דכלפיהתמדהובאותה

טופס'להורידזהעשהשהואהמשפטי"ה"שירותכללא

 .אותוולהגישאותולמלא

 .ערעורכולללאזה

פתאום.מהלא,

שזהוחושבשלולזכויותמודעלאאפילושואהניצולכשאותו

אנחנוכספים.יקבלאוזכויותאיזשהולושמגישקוסםעו"ד

אנשיםאלההשואה?ניצוליאלהמיאנשים,עלמדברים

 . 90וה- 80וה- 70ה-בשנות

 . 70אין ? 70איזה

לנצלצריכיםלאאנחנו .מבוגריםאנשיםמבינים'ממששלא

אםאותנומביישזהשלהם.הידעמחוסרליהנותאואותם

י.דלזהנותניםאנחנו

פסולמעשהשזהקובעתהאתיקהועדתאםאפי,

קודם.זהאתלעצורצריךלאתיקה.להגיערוצהלאאני

למה? :נטוביץיצחק
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 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :וינברגשלומי

 :מרצקיחוה

 :וינברגשלומי

 :הנואפי

 :וינברגשלומי

מוחמ.דואזדורוןחוה,

שכרהגבלתנגדאנחנונכון.חששהואהעלהשאיציקהחשש

עונההחוקמשפטי.בייצוגטרחהבשכרהתערבותנגדטרחה,

בחוק'שנתמוךונכוןשראויחושבתאניולכןשלנוהזהלחשש

זכותבדברמנהליתהחלטהעלמדברשהואהפשוטמהטעם

תסתכלוואםטופסזהמנהלית.בהחלטהמדוברלמענק.

בדברמנהליתהחלטהאומר-הואהחוקבהצעת 2בסעיף

הרשותהצעתלפיהאוצרשרשנתןשנתילמענקזכאות

וכאןכאןהשניתהעולםמלחמתבתקופתשחילמיהמוסמכת

וכאן.

בכללאזערעוריםלהגישוצריךנדחותהאלהההחלטותאם

הטרחה.שכרבנושאמתערביםלא

אחר.מקוםזה

אחרתהצעהתבואאםואזלהחלטה,היאפהההתייחסות

מוסריתלגיטימציהיותרהרבהלנותהיה

למה?

הטרחה.שכרבנושאלנוומתערביםלבוא

תראי,לן-יגידומחרשגםחושבאניכיעלייך.חולקאני

שאיןמסכנים,אומר,שאניסליחהאנשים,באותםמדובר

שם.גםנגבילבואיעדייןכסף,הרבהלהם

לצורןלייצגמשפט,לביתללכתערעור,להגישצריךאם

שלוהזכויותעלשמירה

אפי.מביןשאתהמהזה

ביחד)(מדברים
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 :מרצקיחוה

 :נטוביץיצחק

 :הנואפי

 :נטוביץיצחק

 :מרצקיחוה

 :נטוביץיצחק

 :מרצקיחוה

 :נטוביץיצחק

 :מרצקיחוה

 :נטוביץיצחק

 :הנואפי

 :נטוביץיצחק

 :אברהמוביץרועי

 :נטוביץיצחק

 :וינברגשלומי

משפטית.פעולהאין

אתיתעבירהפהישאם

משפטית.פעולהשוםפהאין

החלטהתהיהואםנגדונפעלבואעו"דאותושלעבירהאו

אתלתבועיוכללאהואמשפטבביתהאתיקהבועדתנגדו

האנשים.

העניין.בדיוקזהיכול,כןהוא

למה?אין?

אתיתעבירהלעשותמוכןאנייגידהואאזרוצהאדםנניח

 .אנשיםלעשוקלהמשיךועדייןהאתיהדיןבמסגרת"לשלם"

יכולואנייעשוק.לאשהוארוצהאניזה.אתרוצהלאאני

מוסריתבידולהסלבוא

מבין.לאאנילעשוק?זהמהמהלשכה,אותולהעיף

מתנגדת?אנילמה

שלנו?לחבריםבקשרדברלכללכנסתנרוץאנחנו

רוצהלאאתהאבל

עברייניםלנוישאם

לעשות.מהאיןאבלצודקאתהאיציק,

לעשות?מהאיןזהמה

לעשות?מהאיןמהדיון.לנהלצריךרועי,לא,
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 :נטוביץיצחק

 :מרצקיחוה

 :נטוביץיצחק

 :מרצקיחוה

 :נטוביץיצחק

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :נטוביץיצחק

 :מרצקיחוה

 :נטוביץיצחק

כן.להגידזהקלהכי

שכר 20%לגבותיכולהאניהאםלהתערבבאיםכאשראיציק,

לאזהטרחה

האלהדיןהעורכיאתהוצאתיאניאומרואניבאאניאפי,

מדבר?אתהמהמהלשכה,

 .נימוקלאזהאפי'

 .חוקצריךלאלחוק'חיכיתילא

למהיודעאתהלעולם?באהזההחוקלמהיודעאתהאיציק

שהתבלבלו'במקצועחבריםלנושישבגלללעולם?באהוא

יכוללאשאתהמביניםשלאבמקצועחבריםלנושישבגלל

במסותאותולהחתיםמבין,שלאציבורחלש,ציבורלתפוס

אותו.ולעשוקמאכעריםבאמצעותטפסיםמיניכלעל

מנהליות.החלטותעל

באהזההחוקלכן .משפטישירותשוםלהםנותןלאשאתה

הדין,עורכילשכתשאנחנו,רוצהאתההסיבה.זולעולם.

דין?עורכישלהתנהלותבאותהנתמוך

כיהחוקאתצריךלאחבר'ה,ותגיד-תבואאתהלהפך,לא,

מהלשכה.אותםהוצאנואנחנו

אזהרהלהםנותןאתהמהלשכה,אותםמוציאלאאתהאבל

תנאי.עלהשעיהאונזיפהאו

פהלייגידועכשיואתיתעבירהזאתאםסליחה,רגע,

הליטיגטורים
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 :הנואפי

 :נטוביץיצחק

 :הנואפי

 :נטוביץיצחק

 :טייבמשה

 :הנואפי

 :נטוביץיצחק

 :הנואפי

 :נטוביץיצחק

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :וינברגשלומי

תלונותלהגישאפילויודעיםלאהאלהשהניצוליםיודעאתה

אפילו.יודעיםלאהםלאתיקה.

 .נפרסםאנחנו

דין.עורכימאותםמשפטיותתביעותמקבליםוהם

שהתחייבמירבותיינפרסםאפי,פרסום,באותוהלשכה

במקביל.זה

נפרסם?מה

לשלם.חייביםולאאתיתעבירהזושהתחייבמי

עכשיו.מתבצראתהסתםאיציק,

סתם.לאאנילא,

ומראהאותנומייחדזהההפ,ךמתבצר.סתםאתההזהבעניין

 .שלנוהכיסעלרקמסתכליםלאשאנחנו

לכיס.קשורלאזהלא,

טובתעלגםמסתכליםאנחנוחברתית.ראייהגםלנויש

מילביןמשפטיתעבודהביןלהבדיליודעיםאנחנוהציבור.

ואתלפנסיה.שותףלהיותורוצהמשפטישירותשוםנתןשלא

 .להצדיקיכוליםלאאנחנוזה

בהחלטהמדוברכאשרשלנו.בהחלטהלחדדצריךזהאת

זכאותבדברגרידאמנהלית

 .מסכיםאניזהעם
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 :מרצקיחוה

 :נטוביץיצחק

 :וינברגשלומי

 :הנואפי

 :וינברגשלומי

 :הנואפי

 :תמירדורון

 :הנואפי

 :תמירדורון

שאנחנוהריטופסמילוישלנושאהיאכולהשכל

אחרות?וקצבאותזקנהקצבתעםמה

לפחותאניהצעה,שתעלהככלגםאוליאפי,

למלחמתנצאאזמהותימשפטישירותעלגםהצעהתעלהאם

חורמה.

 .מסכיםאניזהעם

 .דורוןבבקשה .עכשיושםלאאנחנואבל

אנחנוכאן,המחלוקתשבעצםלחדדצריךאוליכלקודםכן,

הדיןעורןשעושההעבודהכמותעלעמדהמביעיםלאבעצם

הרבהיקבלודיןשעורכיבעדאנחנוהטרחה.לשכרביחס

אותהלעשותיודעיםשהםעבודהמאודמעטעלאפילוכסף,

במיסיםלמומחהלבואיכולאתהכלומריודעים.לאואחרים

ותקבלככהתעשההזאת,הפינהעלתסתכללןיגידוהוא

כסף.המוןלןמגיעזהועלמיליונים

חולק.לאאחדאףזהעל

לאהיאהשאלהולכןבעדואנחנוחולקלאאחדאףזהעל

שהיהומתןהמשאשכאןהיאהתחושהרקהיאהשאלהזאת.

פהישכלומראמיתי.לאומתןמשאהיהלאדםהדיןעורןבין

עלשמשלםמישלוההבנהלשלםהמוכנותביןעצוםפעראיזה

פהישכלומרהאחרים.הדבריםלכלחריגזהולכןזה.

גדול.פעראיזשהו

וגםעילהישאתיקהשלבנושאתראו,האתיקה,בענייןעכשיו

בירושלים'אתיקהבועדתהיוםעדאניאתיקה,בועדתאתה

זאתאתיקה.שלענייניםלאבעקרוןהםטרחהשכרשענייני

תלכואומריםאנחנוטרחהשכרשלמחלוקתמגיעהאומרת

עושקיששבחריגיםחריגבמקרהשםטרחה.שכרלועזת
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אףלזהמעבראבלהמלצה,ישאזביותרקיצונייםואירועים

אותםנרחיקאנחנושבוהזההאירועלכןבזה.דניםלאפעם

אתגםלהביןצריךולכןלעולם.יקרהלאמשורותינו

זה.שלהמשמעות

פהמתערביםאח,דשאנחנודברעודלזכורצריךעכשיו

לראותצריךקיימיםדיןעורכישלקיימיםבהסכמים

בעקרון.תומןאניכיתומכים,עםזהאתעושיםאיןפוליטית

 :הנואפי

 :תמירדורון

 :הנואפי

 :תמירדורון

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :תמירדורון

 :הנואפי

 :יונסאבומוחמד

זה.אתעושההמחוקק

בהסכמיםוהתערבותהעיסוקחופששלשאלהפהישאבלכן,

קיימים.

 .המחוקקאתשיתקפו

צריךלכןעמדה.להביענצטרךאנחנוואזבבג"צ.אותויתקפו

תומכתכאןשהלשכהולהדגישלבואאוליולחד,דלבוא

הסייגים.לגביאמרה,שחוהמהשבוא'באירוע

מדברת.החוקשהצעתמהזה

נחד.דאנחנואז

זה.אתנחדדמיד

אנחנוכלומרהבין,לאלקוחשאותובהבנה,גדולפעריש

מההבינולאשבהםמיוחדיםמקריםבאותםרקחוששים

אירועמכניסגםאתהואזלעבודה.ביחסהטרחהשכרהיקף

חששות.בויששאוליאירועלאוזהייחודי

בבקשה.מוחמ,ד

מקבלאניבע,דאניהנושא.עלדיברנומדישיותראומראני

אושהלשכהצריכיםשאנחנושאמרוהנימוקיםלכלומסכים
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הזה.בתיקוןלתמוךצריךהמרכזישהועד

לגבישהיומהפרסומיםלפחותאחת,נקודהלחדדרוצהאני

וחבריתכניתחיתהבטלוויזיהגםברדיו,גםהזההאירוע

הדיןעורכילשכתאתתקפווכולםשםהתראיינוהכנסת

הזההסיפורלשכוח,לנובלחבר'ה,אבלוכדומה,הדיןועורכי

אותםעםבהסכמיםוהתקשרוהלכודיןעורכילאהתחיל,

שידעומאכעריםיודע,ולאוחאפריםברוקריםאלא .אנשים

שתהיהואפשרהולןשהחוקהאפשרותעלידעואוהחוקעל

כלאנשים,להחתיםהתחילוכזומנהליתהחלטהאיזושהי

מגוריו.מקוםבאזור,אחד

 :אברהמוביץרועי

 :יונסאבומוחמד

 :אברהמוביץרועי

 :יונסאבומוחמד

מטאנס:שאער

 :אברהמוביץרועי

 :טייבמשה

 :יונסאבומוחמד

 :וינברגשלומי

ממשהו.להתפרנסצריךבסדר,

לתקוףהתחילוכןשכלהדבראיפההיה?הסיכוןאיפהרגע,

לעורכיבאומאכעריםאותםעליו?דיןעורכיכלשכתאותנו

גםשהלקוחמשפט,בבתיענייניםבכמההתנהלאפילווזהדין

הדין.עורןבפנילאבלי,בלבקן,ריק,כוחייפויעלחתם

מאו.דחמורזה

 .המאכערבפניאלאהדיןעורןבפנילא

ראשונה.פעםזהאתשומעאני

 .ידעתילאאני

דין.עורכיבכללראולאאמרתי?מה

כהןאיציקבשםאדםבאאמרודין,עורכיראולאבכלל

עלמופיעהזהכוחהייפויפתאוםכוח,ייפויעלאותיהחתים

אותי.תבעיונסאבוועו"דיונסאבועו"דשם

 1. " 1עבפנילחתוםצריךלאאתהכוחייפויעל
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 :אברהמוביץרועי

 :יונסאבומוחמד

 :נטוביץיצחק

 :אברהמוביץרועי

 :יונסאבומוחמד

 :נוהאפי

מטאנס:שאער

 :אברהמוביץרועי

 :נוהאפי

מטאנס:שאער

 :נוהאפי

 :ראשפיליאור

מזעזע.זה

יהיוהאלהשהדבריםצריךכןעלעכשיושהיה.מהבדיוקזה

התערבותשלהחבריםשללחששותאגב,אנחנולנו.ברורים

ובדיניטרחהבשכראוליבכללאוך 11עוטרחתבשכרהמחוקק

וידועות.ברורותוהלכותמשפטימצבישהריוכדומה,חוזים

נתון.מצבבכלעמדתנוועלשלנועללעמודנדעאנחנו

 .שלנועלעמדנואיןראיתי

ניכשללאמעכשיונכשלנו.אזמלוכדיםהיינולאעכשיועד

יותר.

אותנושתקפוהנפוחהזהמהבלוןהאוויראתלהוציאחייבים

ברורה.עמדהולתתבגללו

צודק.אתה

הדין,עורכילשכתשלתדמיתלשפרהזדמנותאח,דמשפטרק

אנחנושצרי,ךהסכמנואנחנוהנהפרסוםונעשהנתמוך

מסכימים.

אפי.בפרסום,גםזהאתללוותוצריךכן,

ברור.

הרעים.לאהטובים,אנחנופרסומי.במסעזהאתללוות

משהו?לומררציתליאור,משמעית.חד

הציגוהחברים .הקודםהמרכזיבועזכברעלההזההנושא

שהם,חיתהשלהםהעיקריותהטענותאחתבפנינו.זהאת

שהםבג"צשלעתירותבעקבותבאההמנהליתההחלטהאגב

האלההעתירותעלואמרורבים.דיוניםועםפעםלאהגישו
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אנחנומחייבים.לאשאנחנוידענואנחנוכישקל.חייבנולא

הימרנושבעתי,דידענוכשאנחנוהפעילותכלאתמימנו

לאאנחנואםאומרתזאתהישועה.אתנראהמשםשבעתיד

שזואומריםפתאוםשהיוםמסכניםאותםאותםעושיםהיינו

חיתהלא out ofסח whereשנולדהמנהליתהחלטה

איזשהולקבלצריךהפיצוימבקשים,אנחנוהנהאזמתקבלת.

אחת.פעםזההעבודה.עלפיצוי

החליטהאזהלשכהאגבאומרתזאתקבע,כברהמחוקקואז

ולאבעתירהלאבהם,תומכיםלאשאנחנוסיבותמינימכל

בתורעצמםאתהציגולכנסת,הלכועצמםדעתעלהםזה.

הדין.עורכילשכת

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :נטוביציצחק

 :הנואפי

 :ראשפיליאור

 :הנואפי

לנקוברוצהלאדין,עורכישישדיווחיםמקבלאנינכון.

בלשכתתפקידיםכבעליעצמםאתשמציגיםבשמותיהם,

בשאלהנתקלפתאוםאנימקומם,ממשמשהוזההדין,עורכי

אנישואה,ניצוליועדתיו"רמופיעזהמהלישאומריםכןעל

אותנו?ומייצגבאמיפה,בכללכזאתועדהאיןאומר

המשפטים.למשרדגםפוניםהםכן,

חמורה.אתיתעבירהזו

אורי.חמורה,התרעהלהםנוציאאנחנובפניהם.אתריעאני

מכתבלהםתוציאואתההאנשיםאלהמילןאגידאני

להשלים.לליאורתנוהתרעה.

שללפועלהוצאהתיקיהיהזההנושאיםאחדמקרה,בכל

שלהאמיתילפועלההוצאהפורוםשםגםשואה.ניצוליאותם

כלאתשםועיכבנוהמחוקקבעדשאנחנוהציגהלשכה

אחרת.שטענואחריםלשכהנציגישםשהיולמרותהפעילות,

כברהזההחוקא'דברים,שניבתכלסרוצהשאנימהאבל

 .חוקקכבר 20תיקון .חוקקכברהחוק ,חוקקן

נוספת.בשנהאותומאריךרקזה
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 :ראשפיליאור

 :וינברגשלומי

 :תמירדורון

 :וינברגשלומי

 :טייבמשה

 :ראשפיליאור

תסתכלאםאבל .מאריכיםרקאנחנו ,-שמהלאזההענייןאז

אומרתלחוקהקטנהוהתוספתלחוק.קטנהתוספתיש

טרחהשכרבתורשאושרמהאתגםאנחנומקרהבכלתשמע,

נכנסיםכאןאנחנועכשיואותו.להפחיתרוציםאנחנו

מכיראניכיהבעייתיות,וכאןרטרואקטיבית.שהיאלחקיקה

קיימתלארטרואקטיבית,אחתחקיקהרקישראלבמדינת

פושעירדיפתזהאח,דמדברחוץשלנו,בחוקיםמקוםבשום

אין.מזהחוץהנאצים,

הדיןעורכיטרחתשכראתגםנכניסהאםאומרתזאת

אפשרשאידברזהרטרואקטיביתחקיקהאסון,זהלחקיקה,

בעודלהאריךשלהזהמהחוק 50%שאםחושבאניאזלעשות.

אבלסבבה,זהכמה,מענייןלאאפילו,שנתייםעודאושנה

ואושרושסוכמודבריםלתקן

חקיקהעלשמדברהחלקאתלהקריאיכולאתהזה?איפה

טרחה?השכרעלרטרואקטיבית

רטרואקטיבית.חקיקהחיתההגזבמתווהאפילו

בעייתי.זהאבללא,

לאאנימעוותת,היאהריהציגשהואהתמונהבעיה.שוםאין

והלקוחבג"צהגשתיולהגידלבואאגי,דאניטרחה,שכראקח

בג"צעלכלליבאופןהציבוראתאחייבואניאותיראהלא

אתטענוהמאכעריםאגבוהזוי.מופרךזההזוי.זהשהגשתי

לחוק.הביאועשינושאנחנופעולותאמרוהמאכעריםזה.

שכרהסכםעלחתמתימבחינתיאניזאת?טענהמיןאיזה

לאאוצ 11בגשהגשתליאכפתמהמולו.אניד? 11עומולטרחה

להגישהולןאניעכשיואלה?שטויותמיןאיזהבג"צ?הגשת

אתוישנוגרוע?הואהגזשמתווהחושבשאניזהעלבקשה

זאת?שטותמיןאיזהזה?עלקופוןאגזוראניאזהגזמתווה

עו"ד.אותולא,
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מה?אז :טייבמשה

 :ראשפיליאור

 :טייבמשה

 :נטוביץיצחק

 :ראשפיליאור

 :טייבמשה

 :נטוביץיצחק

 :טייבמשה

 :ראשפיליאור

 :טייבמשה

 :ראשפיליאור

 :הנואפי

 :נוקיאורי

 :וינברגשלומי

לו?מגיעלאאז

לא.דבר.שוםלומגיעלא

מגיע.לאבטח

למה?

טרחהשכרהסכםעלחותםלכתחילה,הולןהיההואאםכי

ניירות.רקזהעובדים,לאדיןעורכיכי

אתהמאיפהטרחה,שכרהסכםעלהולןהואאםסליחה,

הואמהיודעאתהמאיפהמהמאכערים?קיבלהואאולייודע,

קיבל?לאאוקיבל

לןאומרהואל,ןמראההואתקשיב

אותו.ששכרומאכעריםשםישלי?מראההואמה

עבורן.בג"צעושהמקשיב.לאאתהל,ןועושהבאאדםהבן

אחרון.אוריהתבטאו.כולםמשה,נתקדם.בואו

דעותמיניכלעםפהמסכיםאני .בעדשאניאומררק

אומר,שאתהמהאתמאודמכבדאניאיציק,בפרטשנאמרו,

פהאבלטרחה.לשכרבנוגעבהתערבותמאודלהיזהרצריכים

לחלוטיןספציפיתמוחלשתאוכלוסייהיש

זהירה.מאודבצורהפהשלנוההחלטהאתלנסחצריך
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 :קינןאורי

 :נוהאפי

 :טייבמשה

 :קינןאורי

 :נוהאפי

הקלטה)(הפסקת

 :נוהאפי

 :נטוביץיצחק

 :נוהאפי

באיםהכלבסךאנחנו

ההצעה.אתננסחבואו

פועליםשנים 4לפניהיינואםישוב.כברהזההדברשנים 4

 .שםהיינולא

חדאמירהמתוןהזאתלחקיקהלהסכיםצריכיםאנחנו

אוכלוסיהשלנקודתימקרהנקודתי'אירועשזהמשמעית

מצוויםבהחלטהדיןעורכילשכתבתוראנחנומוחלשת.

אבלהלשכה.בתוךשלנוהחבריםעלגםהאחריותאתלקחת

 .טרחהשכרענייניםשוםלגביעמדהלהביעכדיבכןאין

להחלטה.נתכנסבואוחברים,

בנסיבותכדלקמן,תהיההלשכהשעמדתמציעאניחברים,

לבבשיםהנ"ל,החוקהצעתשלוהספציפיותהמיוחדות

ניצוליאנשיםבמיוח,דמוחלשתבאוכלוסייהשמדוברלעובדה

בכלבקיאיםולאזכויותיהםעללעמודיודעיםשלאשואה

מתייחסתהחוקשהצעתלכןלבובשיםהמשפטית,המטרית

משפטיתולעבודהמשפטילייצוגולאמנהליותלפעולות

החלטהבעקבותשהתקבלפיצויוזהללקוחסיפקשעו"ד

אניללקוח,סיפקשעו"דמשפטיייצוגבעקבותולאמנהלית

הזו,החוקבהצעתלתמוךצריכההדיןעורכישלשכתסבור

לחברים.מציעשאניההצעהוזוקצובלזמןהיאשלכשעצמה

אחד?פהאליהלהתכנסאפשר

לאשלכאורה,חושביםשאנחנואח,דמשפטעודנוסיףאולי

אושהחתימודיןעורכיאותםזה,אתלעשותמותראםיודע

אתית.עבירהגםהיהשזהשהחתימואלהאותם

אח.דפההסכמנואחד?פהלהסכיםאפשרזה.אתעזוב
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תודה.מצוין,

 :מרצקיחוה

 :אברהמוביץרועי

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

שינוי.נעשהצריךאםאבל

אומרהייתימפרסםשאתהבהחלטהאפי'אומר'כןהייתיאני

שנפגעומוחלשתואוכלוסייהשואהניצוליאותםשלכל

מבקשאתהואחרים'כאלהמאכעריםשלמפעילותכתוצאה

כנגדהדיןחומרתבמלואנפעלואנחנואלינולפנותמהם

אנשים.אותם

אתנזמיןשאנחנובהודעהשלנו,בהחלטהאנחנוטוב.רעיון

לפנותונעשקונפגעושהםשמרגישיםשואהניצוליאותם

שאנחנועכשיושלנוהזההקמפייןאתנדגישגםאנחנו .אלינו

יוצאים

רותמתהדיועורכילשכתתגידהקמפיין,אתתדגישאל ,לא

שירות.לתתהמצותשכרפרויקטבאמצעותעצמהאת

חיובשוםללאוהנזקקיםהנכיםלכלהטפסיםכלאתמלאל

באורהלשכהאתמציגזההארץ.ברחביהלשכהבתיבכל

 .בולהיותלנושמגיע

שיפוץ.איזהנעשהסופיוניסוח

יפה.אחד.פההסכמנואזאוקי,

הצבעה

אחדפה

החלטה

-2016ו"התשע ,) 21 'מס(תיקוןהנאציםרדיפותנכיחוקתזכירבענייוהוחלטאחדפה

לעובדהלבבשים ,הנ"להחוקהצעתשלוהספציפיותהמיוחדותבנסיבות :להלן

עללעמודיודעיםשלאשואהניצוליאנשים ,במיוחדמוחלשתבאוכלוסייהשמדובר

החוקשהצעתלכךלבובשים ,המשפטיתהמאטריהבכלבקיאיםולאזכויותיהם
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משפטיייצוגבעקבותולאמנהליתהחלטהבעקבותמנהליותלפעולותמתייחסת

שלכשעצמה ,הזוהחוקבהצעתלתמוךצריכההדיןעורכילשכתללקוח,סיפקשעו"ד

שמרגישיםשואהניצוליאותםאתהדיןעורכילשכתמזמינהכןכמו .קצובלזמןהיא

באמצעותעצמהאתרותמתהדיןעורכילשכתוכן, .אלינולפנותונעשקונפגעושהם

בכלחיובשוםללאוהנזקקיםלנכיםטפסיםלמילוישירותלתתהמצרהשכרפרויקט

במסגרתהשואהניצולילציבורתפורסםזאתויוזמה .הארץברחביהלשכהבתי

 .הלשכהשלפרסוםקמפיין

אוהמשפט"ביתכ"ידידלהליךהלשכההצטרפות-עו"דפניית

עו"דהמ.פ.-פורמליתכנתבעת

תכניסיהלשכה.להצטרפותבקשה 'עו"דפניית :נוהאפי

המלא?השםמה . 15נושאבדיוק.לנושיסביראותו

 :מרצקיחוה

-

אבישלבשמומגיעאנילכולם.שלום-עו"דשמי

אזבאיטליהבחופשהנמצאפשוטקצרהבקריאהשלצערנו

קטן.בנושאאתכםלענייובשמובאאני

אניהזההנושאאתשמכירהלשכהלראשפנינובעצםאנחנו

המשרדיםבשםפנינואנחנוכיאישית,מהיכרותמאמין

דרכיםתאונותשלבתביעותשמתעסקיםהנזיקיןבתחום

אלפישלבשמם 1בו-הזהבתחוםהוגנתבתחרותשמעוניינים

אסבירשאניכמועצמם,אתשמוצאיםאלמונייםנפגעים

 .שוקכשלשלמצבלמעשהבפניבקצרה,

בדיוקאסביראניאבלבומבסטיתמילהקצתזהשוקכשל

אתמכיריםלאמכםשרביםמניחאניאזמתכוון.אניהלמ

אעשהאניהפלת",דתביעותעולםאתלאובטחהנזיקיןעולם

מאוד.קצרבתמצותזהאת

מכירים.כךבחדרהרובתדאג,אל

שכולכםבטוחאנימאוד.זהאתלקצראשתדלאניאזאוקי,

עלםימדבראנחנודרכים.תאונותשללסטטיסטיקותמודעים

הוגשושמתוכך-2014בשנתדרכיםתאונותאלף 66כמומשהו

בשנתרקהשלוםהמשפטלביתתביעותאלף 22כמומשהו
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האזרחשלהמרכזייםהממשקיםאחדזהשלמעשהכן . 2013

באופןבכלל,ליטיגציהועםהמשפטבתימערכתעםהפשוט

כללי.

אתמגישיםשבגינההעילהמכירים,בטחשאתםכמו

הפלת"דחוק 1.הפלת"חוקבמסגרתהיאהאלההתביעות

שלושהתכליתן, oה-שנותבמהלןשחוקקחוקלמעשההוא

עללהקלחיתההזאתהתכליתסוציאלית.תכליתבעצםחיתה

הנזקעלופיצוימהירוסעדמזורבעצםלהםלספקהנפגעים,

שאלתשלבדיקהשלהנושאכלאתלבטלובעצםשלהם

השאלהכלשבעצםמוחלטת,באחריותמדובראלאהרשלנות.

דרכים.תאונתהואהנושאהאםהיאשנותרת

 :אברהמוביץרועי

-
מבינים.אנחנוכן,

לאזהאבלהנזק.גודלמהדרכיםתאונתשזהלעובדהומעבר

מגדירבעצםחוקלאותו 16סעיףלדבר.באנושפההאישיו

בעצםהזה.בתחוםלגבותיכוליםדיןשעורכיהטרחהשכראת

-8-11מכירים,שכולנוכמוהלשכה,אתמסמיך 16סעיףאותו

הגשתשלבמקרה 11תביעה,הגשתללאשלבמקרה 8% . 13

.ך 11פסמתןשלבמקרה 13ו-בפשרהוסיוםתביעה

שבמסגרתהאישיו?מהאלאהגענו.שאליוהאישיולאגםזה

נוהגתפרקטיקהלהתפתחהתחילהטרחהשכרהסכמיאותם

מבורכתדידווקאוהיאאחריםתחומיםבהרבהשקיימת

במסגרתמתכוון?אנילמה .שצריךכמומתבצעתכשהיא

בדרןישגםעליהםחותמיםשלקוחותהטרחהשכרהסכמי

עתטרםסיוםשללמקרהשמתעסקיםתנאיםאיזשהםכלל

נפגע.אותושלהייצוגשל

בשבילמשהועשיתיאניעבדתי,אניואומרשבאעו"דאותו

איזשהולקבלזכותיאזאותילעזוברוצההלקוחואםהלקוח

מוצדק,זהלפעמיםהכולל.שבתיקהטרחהמשכרחלק

לסיטואציהנגיעכבראנחנומוצדק,פחותזהלפעמים

הרלוונטית.

תהליךאיזשהולעבורהתחילההשניםעםהזאתהפרקטיקה

מדרוןאיזשהושהתחילמתכוון?אנילמהטוב.כןכללא
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להטילהתחילבעצםחלקלקמדרוןאותו .השניםעםחלקלק

נמצאתשבולשלבביחסהגיונייםלאסכומיםלקוחותעל

שכרהסכמיבהרבהזהאתרואיםאנחנולמשלהתביעה.

שליששניכמומשהולמעשהמלקוחותשמבקשיםטרחה,

בקדםוהופעהגרידאתביעההגשתבעבורהטרחהמשכר

ראשון.משפט

לאוזההזאתלנקודהשלהגיעיודעהזההעולםאתשמכירמי

איכשהועודזהגםאבלמסובן.כןוכלמורכבכןכלדווקא

יחסיתהדיןעורכיביןהמעברשנים.מאודהרבהזהעםחיינו

המשפטביתשללפתחוהגיעוסכסוכיםבןשכמוחלק'היה

יוםשלבסופוכיזהאתלסדרמקוםהיהשבאמתמקוםמתון

שאותםכזאתחיתההנוהגתהפרקטיקהנאמרשבעצםמה

אחדד 11מעומעברשלבמקרהחליםלאשחליםלשכהכללי

למשנהו.

 5קןעלעליתיהאוטובוס.משלהואטובהכיהמשלכלומר

ועליתיאוטובוסמאותוירדתיאזבאנשיםמפוצץהיה 5וקו

פעםפעמיים,כסףשילמתיכסף.שילמתיאחריו, 5קןעל

 2012שנתהגיעה .השני 5לקואחתפעםהראשון 5לקואחת

מוצדקתהלכההיאשלהשבבסיסהלכהנתןעליוןמשפטובית

אבסורדי.למצבהביאההיאאבלוחכמהונכונה

יהושעעו"דנגדאוליךישראלהשלהלכהעלמדבריםאנחנו

הזההחוקשלהתכליתחבר'ה,המשפט-ביתקבעששםבוטל,

לעורכימתירלאהמשפטכביתאניסוציאלית,תכליתהיא

בחוקהמנוייםלתנאיםבניגודוהמידהעליתרלנגוסהדין

יותרישלםלאלקוחלעולםולכןהנפגעיםשלבפיצוי

 .בחוקהמנוייםמהסכומים

שלהתכליתעלפהמגניםויפה,טובהכלנהדר,לכאורה

שאניהאבסורדיהמצבמהאבסורדי.מצבנוצראבלהלקוח.

הסכמיעלחותמיםמגיעים,כללבדרןלקוחותאותו?מתאר

שמיםאםביןחותמים,גםהםהחתימהבמהלןטרחה.שכר

עלאותו,מיידעיםלאאםביןאותםמיידעיםאםביןלב,

ההתקשרותלסיוםשנוגעותקיצוניותמאודתניותאותן

הטיפול.אתוממשיכיםעת,טרםעו"דעםשלהם

אתמוצאיםלקוחותשאותםגילינואנחנופעמיםבההרעכשיו
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האמוןיחסיאתמאבדיםהדין,עורןעםרביםאחדיוםעצמם

עו"ד.אותואתבלהחליףמעונייניםאותו,להחליףורוצים

מאודמאודבסיטואציהעצמםאתמוצאיםהםרגעבאותו

ואותונעברעו"דשללמשרדנגידמגיעיםהםכימעניינת,

מטאנס:שאער

 :טייבמשה

מטאנס:שאער

 :הנואפי

מטאנס:שאער

-
מטאנס:שאער

-
מטאנס:שאער

 :טייבמשה

מטאנס:שאער

-
מטאנס:שאער

אותנומחזירפשוטאתהמבינים,אנחנו

מעבר.דברכן,

אלין.אחתשאלהלייש

אותןמטרידבדיוקמהתתמקדבוא

שלכם?המשרדשלההסכםשלנוסחלןיששאלה.לייש

לא.כרגעלא,כאןעלי

כותבים?אתםמהמתנים?אתםכותבים,אתםמה

בסכומיםלאמתנים,גםאנחנו

אתםתשמע,שלכם.ההסכמיםאתראיתיאנימה,יודעאתה

הדיןעורכילשכתידיעלהמותווהההסכםלפיהולכים

באמתבוא,אזדבר.אותוהמומלץ

הקשר?מה

לאואניהזהבענייןהגינותקצתצריךמה,יודעאתהבוא,

איתן.מסכים

אסביר.אני

עליתרנצטדקלאבואאזלאחרים,שישהסכםאותוישלכם

המידה.
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 :הנואפי

מטאנס:שאער

 :הנואפי

מטאנס:שאער

 :כהורועי

-

מטאנס:שאער

-
 :נוקיאורי

מטאנס:שאער

-

מטאנס.הבנתי,לא

באמת.נולהם,ישהסכםאותו

חותר.אתהלאןהבנתילא

אנחנוהיוםאזפיפיות.חרבזההזההענייןתשמע,חותר,אני

הזהבמעמדנמצאים

הואפעםממנו,עוברהואפעם

אתמפספסאתהאחרת.היאשליהבעיהזה.עללענותליתן

בסופומשמעית,חדאומראניא'אליה.מגיעשאניהנקודה

ותחליטהזההענייןאתלקחתתרצההלשכהאםיוםשל

ואנחנוזהאתנכבדאנחנושרשוםממהאחריםכללים

חייםשאנחנוהעולםזהדברשלבסופועלינו.זהאתלוקחים

כזאתהיאשליהנקודהשונה.היאשליהנקודהאבלבו.

עצמםאתשמוצאיםהיוםלקוחותאלינושמגיעים

בעצםהםתביעהוהגשתאחדקדםשאחריכזאתבסיטואציה

שליש.שניהשניד 11לעושחביםבסיטואציהנמצאים

אתלקבליכוללאהזההתיקאתלקבלשבאעו"דבתוראני

הזה.התיק

אותו.תקבלאלאז

 .אותואקבללא

 .אותותקבלאל

דיל.ביגאותו,תקבלאלאז

יכולתמבליעצמםאתשמוצאיםנפגעיםאלפילכםישחבר'ה,

אמון.יחסילהםשאיןהעו"דאתלעזוב
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 :קינןאורי

מטאנס:שאער

-
מטאנס:שאער

 :טייבמשה

מטאנס:שאער

 :קינןאורי

 :טייבמשה

מטאנס:שאער

 :טייבמשה

 :קינןאורי

 :טייבמשה

הסכם.זהרוצה?אתהמההסכם,זהאבל

בתיקיםתשמע,דברים.כמהלהגידרוצהאניחבר'ה,בואו

לאאנשיםמדובר,מהעלמביןואניעליהם,שמדוברהגדולים

רציניים.דיןלעורכיהולכיםהםחאפרים,לסתםהולכים

נכון.לא

עורכיבההר .ממןפחותלאבתחוםשאניליתאמיןסליחה'

 .עו"דלסתםלאהולכיםאנשיםאליהם'הולכיםרצינייםדין

אתלעזובאותםמשדליםאנשיםהרבהבהמשךשקורהמה

להתחפרמוכןלאאניהזה.למצבמגיעיםואזהדיןעורכי

ההסכםאתתציגמקיים.נאהדורשנאהדבר.שוםמאחורי

הסכם.אותוישלןגםשלן,

הקשר?מה

אותואניגםאחר.למשהותגיעואתההיוצרותיתהפכוומחר

העניין.זהאומראניאישי.באופןאתהלאוחלילה,חסדבר,

המלך.בדרןללכתצריך

.ד 11לעוד 11מעולדלגאפשראי

לוקחאדםבןאםלמה?

ליתסלחו

אליןקשורהואעכשיואזשליששנילוחתמתואתה

עבדת.אבלסליחה,אבלעבדת.אבל

עבדת , Xתקבל Xעבדתאםמה,דיפרנציאלי.זהאתתעשה

קתולית?חתונהמה,פחות.תקבלפחות
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 :קינןאורי

 :טייבמשה

 :קינןאורי

-
 :נוהאפי

-
 :נוהאפי

-
מטאנס:שאער

 :נוהאפי

 :אברהמוביץרועי

 :נוהאפי

עכשיותיקמקבלעכשיואתהשאלה.אליןלייששנית,משה

מכיןמכין,קורא,קורא,עוב,דעוב,דיושב,אוקי?לטיפול,

שלןללקוחמישהואיזהמגיעהפעולות,כלאתעושהתביעה,

מוציאהוא 10% ,לןמוציאהוא 7%מה,נה 1בואלוואומר

השניהעו"דאלעוברקםההוא . 15%לןמוציאההואלן?

 1.פלת"תביעתעלמדבראתהאורי,

ליתבסוףמצבפהתייצראתה 1.פלת"כן 1,פלת"אחת,שנית

 .ד 11לעוד 11מעוהיוםכלבדילוגיםכולםיקומו .דייןוליתדין

כחלקבדיוקהדיןעורכישלטרחההשכרעלאמוניםאנחנו

יעשופהשאנשיםלהיותיכולולאהמרכזיהועדשלמהתפקיד

.ד 11לעוד 11מעודילוגים

 .חבריםהערות,שתילהעירמבקשאני

הזהשההליךרואהאניאינפורמטיבית,שאלהרגע,תגיד

היום?עומדזהאיפה . 2015בספטמברנפתח

קדםישיבתבפניכשבועייםבעודנמצאיםאנחנוהיום

ראשונה.

ראשונה?משפטקדםישיבתזו

כן.

 .השניהצדעםתתפשרוהצעה,לייש

לקדם?ממתיניםוחצישנה

הזה?בדברדניםאנחנולמהאבלאפי,

 .משפטביתכידידשנצטרףבקשההגישוהם
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 :אברהמוביץרועי

 :הנואפי

 :נוקיאורי

-
מטאנס:שאער

 :הנואפי

מטאנס:שאער

 :הנואפי

 :טייבמשה

 :וינברגשלומי

מטאנס:שאער

 :מרצקיחוה

 :אברהמוביץרועי

מטאנס:שאער

להיות?יכוליםאנחנוידידיםכמה

בבקשה.ודניםאותומכבדיםבקשהשמגישמיקשור,לאזה

ברור.זהנכון,

 .דבריםכמהלהגידמבקשאניחברים'סליחה'

התעקשאחדעו"דכיברטלבענייןהלוםעדהגענוחברים'

בכל 13%שאומרתלפסיקההגענוואזלהתפשררצהולא

תמשיכואםהערכאות.

?שאלותעודלנוישרגע.חבריםרק אותושנשחרראול

 .בענייןלדוןונמשיך

הצעה.ישלי

נתון?איזשהולנוחסרהאםשאלות?עודאליוישהאם

רוצה.הואמההבנתילא

מאתנו?רוצהאתהמה

הצעה.לייש

 .מבקשהואמהלהגידלותןרגע,אבל

מאתנו?מבקששהואהסעדמה

שלןהפרטנרמייודעולאאתה,הצעה,ליישחבר'ה,

שימנההלשכהלראשתפנולכםמציעאניהזה,בתיקשם

הזה.בענייןד 11לפסתלכואלהבעיה.אתיפתורביניכם,בורר
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מסכימים?אתם :הנואפי

-
מטאנס:שאער

-
 :הנואפי

 :וינברגשלומי

מטאנס:שאער

-
 :וינברגשלומי

 :הנואפי

-
 :וינברגשלומי

-
 :מרצקיחוה

משפטי.הליןמנהליםאנחנולא,

לב.דזהאתתנהלואז

הערות.שתילהעירליתתןאבל

נדון.ואנחנויסייםהואלדבר,לותןרגע,

מאתנו?רוצהאתהמהבתמציתאבל

.שלןהבמה

שלשכתהדין,עורכיללשכתשליבפנייהגםשביקשתיכמו

שבניגודהפשוטה,מהסיבההדעתאתזהעלתתןהדיןעורכי

לכםישהדין,עורכיביןהיחסלגביוהסבירשהסבירלחברי,

ששבוייםלקוחותאלפישלאפשריתבלתיהתוצאהאתפה

בתוך

נעשה?שאנחנורוצהאתהמהאז

רגע.לותנו

שלבסופוכיהזאת,הבעיהאתפהלהציףא'אחת-שתיים,

נקבעיםהאלההטרחהשכריאתשקובעיםהלשכהכללייום

המועצה.ידיעל

הצפת.

הדיןעורכישלשכתמבקשאנישתיים-בזה.תדוןשהלשכה

 .מנהליםשאנחנולתיקתצטרף

בתיק?רוצהאתהמה
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-
 :מרצקיחוה

 :הנואפי

-
 :וינברגשלומי

מטאנס:שאער

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

מטאנס:שאער

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

-

 .המשפטביתידידבתורשיצטרפורוציםאנחנו

מבקשים?אתםמההסעד?מהאבל

הלשכה?עמדתתהיהמה

יכולשלאבעובדהתכירהדיןעורכישלשכתמבקשיםאנחנו

שלהם.הלקוחותאת ...שהסכמיםלהיות

הסע.דלאזה

הטרחהשכרהסכמיאתשל,ןהחוזיםכלאתלבטלמוכןאתה

ההסכמים?אתלבטלמוכןאתהבאמת.נובמשרד?

רוצה.אתהמהמסבירלאאתה

כזה,דבראומרהואעלי,ךמקשההואמטאנס,שאומרמה

אליו.עברשהתיקהדיןעורןהיוםאתה

 .ממןיעבורמחר

הראשוןהדיןעורןכשאתהמטאנסשואלהשאלה,נשאלת

אותועלחותםהואבמשרדאצלןהאםאליו,מגיעשהלקוח

אותןלעזובירצהוהואשהיההסכםשלסוג

 .הספציפיהעו"דשללשאלהרלוונטילאזה

אתלשלםיצטרךהואגםאזאותןלעזובירצהוהואשהיה

מטאנס.שאומרמהזהנגדו.יוצאיםאתםשעכשיוחיובאותו

מטאנס?נכון,אותןתרגמתי

מאודמשהואומראנימטאנס,למרלהגידשהתחלתיכמו

באשעו"דזהעםבעיהשישחושבלאואנינגדלאאניפשוט,
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במקרהעליושמגנותמסוימותתניותמייצריוםשלובסופו

אתשקראמיאגב,ודרךלו.ומגיעעבדהואכיעוזב,שהלקוח

שכרלומגיעאדוןכאןישאמרנו,גםשרשמנו,מה

הסכומיםהיאהבעיה .עבדהואכישלוהעבודהבעד

לבקריםחדשותטרחהבשכרינקוביםשהיוםהדרקוניים

סוף.לזהלשיםצריכהוהלשכה

מטאנס:שאער

-
מטאנס:שאער

-
מטאנס:שאער

 :הנואפי

מטאנס:שאער

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

-
מטאנס:שאער

הטרחה?שכרבהסכםבוררותחובתיש

 ?אצלנו

לבוררות?הולןלאאתהלמהאז

בבוררות.מעונייןלאואנימשפטלבית ...

 .רבהתודהבבוררות.מעונייןלאהוארואה?אתה

?שאלותעודחברים, ל

מעונייןלאהואאבלבהסכםבוררותחובתיששמעת?

ההר.הדיןיקובבבוררות.

בוררותתחובתאתלקייםרוציםלאאתםלמה

שבהסכם?

 .שלוהתיקזהלן?אכפתזהמהאבל

לביתדברשלבסופוגררושאותישוכחיםאתםכלקודם

הפתיחה.המרצתאתהגשתילאאניהמשפט.

לבוררות.תלןהליכיםעיכובתבקש

 . 5סעיף :וינברגשלומי
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-
 :הנואפי

 :וינברגשלומי

 :נטוביץיצחק

-
 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :טייבמשה

-
 :טייבמשה

-
 :מרצקיחוה

-

עו"דאותההגיש

נמנהבוררות,לתנייתבקשהתגישובוררותתבייתישאםאבל

הזה.הסיפוראתונגמורבוררלכם

להיותחייבזההראשונה.בהזדמנותלהיעשותחייבזה

הראשונה.בבקשה

משפט.ביתרוציםהם

בביתזהאתלנהלמעונייןאנימשמעיתחדלןאומראני

המשפט.

השאלה.לאזו

?אתלשחרראפשרחברים

מהתיק? 10%שליש,אומרים,אתםכמההזאתבסיטואציה

קונקרטית?רוצהאתה

כן.

זה,אתלהגידיכוללאאניאישית,דעהזואבלמאמיןאני

וכמהכמהפיממנישמנוסיםפההלשכהחברישגםחושבאני

שאחרימאמיןאניהזה.הדברעלהדעתאתלתתצריכים

אוקי?שליש,מינוספלוסמגיעתביעההגשת

ואומרבאהייתאםל,ןלהגידשניסיתימהבדיוקזהלכןאז

החלוקה,שלבשאלהפעםעודשתדונומבקשאנירוצה,אני

 20% , 10%תגידו

יוםשלבסופוהספציפיים,המספריםאתללשכהלהסביר ...
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 :מרצקיחוה

-
 :מרצקיחוה

 :וינברגשלומי

-
 :וינברגשלומי

 :מרצקיחוה

-
 :וינברגשלומי

-
 :מרצקיחוה

 :וינברגשלומי

-
 :וינברגשלומי

-

הסכום.אותנומענייןלא

הרבהזהאתמכיריםאתםשנים,שלושעו"דהכלבסךאני

טוב.יותר

התיקהעקרוןברמתמענייןלאאותנותקשיב,-

השאלהכסף.שיותרכמהשתרוויחוהלוואישלכם,הספציפי

הייתאם

בשר?הרבהשםישגדול?תיקזה

כן.

מה?כמה,

הנכויות.עלתסתכלכן,

 .יוםשלבסופוגוףנזקישלתיקיםעלזהתשמע,

פה?ישמהפרפלג?זהמה,זה

נפגעות.שתיפהישכלקודם

 .רלוונטילאזה

אותי.מענייןסתםלא,

אסביר.אני

שם?ישמהאחוז,מאהמה,

אתיש . 30%כמומשהולהיששהיוםקטינהילדהישלא,

קטן.לאתיקזה . 20%כמומשהולהשיששלהאמא
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 :מרצקיחוה

מטאנס:שאער

-
 :מרצקיחוה

-
 :יונסאבומוחמד

-

 :מרצקיחוה

-

פהישספציפי.סכסוךמענייןלאאותנותראה,בינוני.תיק

לועזלאואגבהזהלתיקלאקשורהשלאעקרוניתשאלה

ממליציםשאנחנובהסכמיםאנחנומהדעתי.לעניותהמרכזי

אנחנולחלק.שנכוןסבוריםאנחנואיןהדין,עורכילציבור

שאיהעקרוןקבועות,התקרותאח.דאףלחייביכוליםלא

אנחנוידוע.התקרהמעללעבורדיןעורכישניעםאפשר

הדיןעורכילציבורלהמליץיכולים

דין.עורכישלהעקשנותבגללבאזה

שהלשכהחושבאניחברתי.עםמסכיםאניאגבדרךאני

שלה.הסמכותבגבולותמשהולעשותצריכה

בזה.תדוןושהיאנזיקיןועדתלנוישזהובשבילנכון,

בדיורעקרוני,ענייןהואכיללשכהאותוהבאתיהזהוהנושא

פה.אמרהשחברתיכמו

מבקששאתהכפיכידי,דלהצטרףרוצההייתיאםיודע,אתה

לביתהולןהייתיהאישית,עמדתיהמשפט,לביתממני,

בכללנידוןלהיותצריךלאהזההתיקשלדעתיאומרהמשפט,

לשכתבמסגרתבוררותאוגישורבמסגרתאלאהמשפטבבית

חלוקה.איזושהיעלשרביםדיןעורכישניביןהדיןעורכי

הספציפישהסכסוךהזהבהקשרצודקאדניבזה,אסייםאני

העקרוניתהסוגיהרלוונטי.לאוהוארביםמיניאחדהואפה

באתילאאניאמרה.שחברתיכמובדיוקשמעניין,מההיא

ספציפיסכסוךעלפההיקריםהחבריםאתלהטרידכדילפה

רעלאלפתוריודעיםאנחנוזהאתאחר,אוכזהך 11עובין

 .יוםשלבסופוהכלבסך

מחשבה.ששווהמשהורקפהיש

כל.זהעקרונית,בעיהלהציףכדיבאתיאני
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לן.-·תודהנתקדם,בואוחברים :נוהאפי

הישיבה)אתעוזב-

 :נוהאפי

 :טייבמשה

 :קינןאורי

 :טייבמשה

 :קינןאורי

 :טייבמשה

 :קינןאורי

 :מרצקיחוה

 :טייבמשה

 :נטוביץיצחק

החלטה.ונקבלקצרדיוןנעשהבואוחברים,

אניגםהכלבסך .הזוהתקיפהחיתהמהמביןלאאנירגע,

בהסכמיםאצליאותיעוזבמישהוואםהנזיקיןבתחוםעוסק

מישקלים,אלףזהשמשלמיםמקסימוםחופשי,לעזובאפשר

וללכת.התיקאתלקחתמוזמןשלוכעו"דאותירוצהשלא

לאוזהפליליתחוםלאזהלהתעלם'אפשראיוכן

התיקעלתעבודואתהנכות 100%עםפרפלגלןכשישמשה,

שנתייםשלו

ככה.עובדלאזהאבל

משהאות,ןעזובשקל.אלףלהתראות,קח,כן,לותגידאז

 .בחייך

מגישאדםשבןברגעמדבר.אתהמהעליודעלאאתהאבל

הרבה.כןכלעשהלאהואיחסיבאופןתביעה

אומר?אתהמה

משפט?בקדםנגמרהתיקאם

בקדם?נגמרתיקאיזה

ניירות.כמהקצתכתברקהואמה,

בדיוק. :מרצקיחוה
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 :קינואורי

 :נטוביץיצחק

 :טייבמשה

 :קינואורי

 :מרצקיחוה

 :קינואורי

 :מרצקיחוה

 :קינואורי

 :נטוביץיצחק

 :טייבמשה

 :קינואורי

 :טייבמשה

 :כהורועי

עושים,מהדין,עורכיאתםשלי,הלקוחותכמומדבראתה

הביתה.הולכיםמדבריםטיפהבאים

הזאתהתביעהאתכתבההיאבמבחן,העתיקהדובצ~ק

קודמת.מדוגמה

 . 11%לקבללהגיעמותרבטוטאלנעבר,עו"דלןישאבל

בשוק.אנימשה,זה,אתאומרשאתהמאמיןלאאני

לא.אניגם

הדעהשזומוחלטבהלםאניככה.מדברשאתהבהלםאני

ממן.בהלםלי,סלחשלן.

עשית?כברמהאומרהלקוחכןאחרכילמה,לןאגידאני

לן?מגיעמהמשפט,לביתמכתבכתבתכולה

הטענותאלהשלנו.בעבודההבנהחסרישלנוהלקוחות

 .אומריםשהםההזויות

השכר.אתלהגבילצריךולכן

שאנחנוהטופשזה 11 %לנוישהעניין?מההרייוםשלבסופו

לנווישלקחתיכולים

 .תיקבאיזהתלוי

פלת"ד.עלרקמדבריםהזמןכלאנחנו 1,פלת"

לקחת.יכולאתה 13

 8-11-13. :מרצקיחוה
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 :טייבמשה

 :קינןאורי

 :טייבמשה

 :קינןאורי

 :טייבמשה

 :קינןאורי

 :טייבמשה

 :מרצקיחוה

 :טייבמשה

מטאנס:שאער

 :קינןאורי

 :טייבמשה

 :קינןאורי

 :טייבמשה

 :קינןאורי

תביעותעלמדבריםאנחנו . 11זהמהמקרים 95% . 8-11-13

בלב.דפלת"ד

משפט.לביתאותוהגשתהתיק,עלעבדתאוקי,

מתעלמיםשוכחים,אנחנוואזמשפט,לביתאותוהגשתי

גםאנחנוופה .ראויטרחהשכרחשובות,מאודממילים

הזה.לענייןכפופים

למה?

ראוי?טרחהשכרמהו

בחוזהאתהאםלמה?

למה.לןאגידאני

רלוונטי.לאשהואבדיוןאנחנוכאן.להיותצריךלאהדיון

אנימשפטבביתעדייןבהסכםכלוםכותבלאאניאםגםכי

השאלהנשאלתואזראוי.טרחהשכרמהכסף.לקבליכול

העניין.בנסיבותראויטרחהשכרמהו

אותי.תעזובלבוררות,שילכו

הפסיקה.לאזאתטועה,אתההפסיקה.לאזאת

ראוי.טרחהשכרהפסיקה.בוודאי

הפסיקה.לאזאת

כאלה.תיקיםעשיתיאנישנית,ואז,

מסודרמדוקדק,מפורט,הסכםעושהאתהאם
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 :טייבמשה

 :אברהמוביץרועי

 :טייבמשה

 :אברהמוביץרועי

 :קינןאורי

ביחד)(מדברים

 :קינןאורי

 :טייבמשה

 :וינברגשלומי

 :טייבמשה

 :אברהמוביץרועי

 :טייבמשה

 :קינןאורי

 :טייבמשה

טועה.אתהאורי,

סע.דשירותזהדיןעורכילשיטתןמשה,

רלוונטי.לאזהלא,

זהעלאות,ןעזבשהואזהעלללקוחתשלםלאשאתהלמה

טעה?הואשמלכתחילה

לןאתןאנישנית,משה,יודע,אתה

משאמנהלהולןאתההפלילי.מהתחוםדוגמהלןאתןאני

משאמנהלתביעה,מגיששל,ןהלקוחבשבילחמורכמוומתן

יושבאחרעו"דמגיעחזור,הלוךחזור,הלוךטיוטות,ומתן,

שודדהואלן?הוציאשהואמהזהמה,אומרשלןהלקוחעם

אותן.דופקהואאות,ן

נכונות.הלאבמשקפייםמסתכלאתה

למישהו.הולןהואואזהעצםאתלומוציאאתהתחום.בכל

אותותכבולרוצה,אתהמהאבלדבר.אותולאזהשלומי,

קתולית?לחתונה

הכל.זההזה.בנושאגםשגויה,עמדתןהנושאיםברובמשה,

בסדר.

עשה.שהואמהעלשישלם

עשה?הואמהאבלנכון,
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 :קינןאורי

 :טייבמשה

 :נוהאפי

 :יונסאבומוחמד

 :אברהמוביץרועי

 :יונסאבומוחמד

מטאנס:שאער

 :יונסאבומוחמד

 :קינןאורי

 :יונסאבומוחמד

 :מרצקיחוה

 :אברהמוביץרועי

עשה?הואמהזהמה

ברגעכילמה.גםלןאגידאנישטויות,מדבראתהאורי,

הסיפור.נגמרטרחהשכרשליששניעללקוחמחתיםשאתה

בבקשה.רבותיי.אחדאחדהמהומה?כלמהעל

תצטרףשהלשכהבקשההיוםסדרשעלהספציפיהדיון

להצטרף.רוציםלא

שללגופולאהואבישיבההחבריםביןהויכוחכלסליחה,

להביעויכולדעותלוישאחדשכללגמריאחרויכוחזהעניין,

אחרת.ובישיבהאחרבזמןאוליאותן

נצביע.בואו

שישחושבלאאניזה.מהמביניםכולנוהצטרפות,לגבי

המשפט.ביתכידידלהצטרףמקוםאיןלהצטרף.מקום

נצביע.בואו

לשניהמרכזיהועדהמלצתהמלצה,להם,ראוישלנוהתשובה

אולגישורללשכהלהגיעההלי,ךאתלמחוקהצדדים,

העניין.ונגמרלבוררות

כידידלהצטרףתיקלאשזהספקאיןלדעתימשפטים'שני

אנחנואםדין.עורכישניביןפרטניסכסוךזהמשפט.בית

לנוישנזיקין.לועזתהנושאאתלהעביריכוליםאנחנורוצים

שלו.המקצועיותשזהפורום

ממליציםאנחנורוציםהצדדיםאםרוצים'אנחנואםלא

נזיקין.לועזתלפנותלהם
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 :מרצקיחוה

מטאנס:שאער

 :הנואפי

מטאנס:שאער

 :טייבמשה

 :מרצקיחוה

 :טייבמשה

 :מרצקיחוה

 :טייבמשה

 :מרצקיחוה

 :וינברגשלומי

שלנו'המקצועיבפורוםלדיוןלהעביריכוליםאנחנוהם'לא

לציבורממליץהואאיןבסוגיהשידוןעיסוקותחוםשזה

אחד.זההזה.בתחוםהטרחהשכראתלחלקהדיןעורכי

לחוותשלנוסמכות 89בסעיףהלשכהבחוקלנויששתיים,

ביתידיעללכןנדרשההלשכהאםטרחהשכרבעניינידעה

לנויששיפוטית.סמכותבעלגוףכלאובוררדין,ביתמשפט,

זמננואתשנשחתחבלאזטרחה,שכרועדתמקצועית,ועדה

הזה.הענייןעלונצביעהזהלענייןהמרכזיבועז

בעניין.ממצהדיוןלאחרנצביעוגמרנו.נצביעבואו

הנזיקין?פורוםיו"רבתורמטאנס,להציערוצהאתהמה

הבוררותסעיףאתיכבדושילכו,כלקודםבאמתמציעאני

לבוררות.שילכוכזה.סעיףלהםישהטרחה.שכרבהסכם

זונחיםאנחנודברשלבסופומשהו.לןלהעירחייבאניאפי,

בסופוהרילקחת,הגיוניים,להיותבמקוםלנו.יקבעוזה,את

דברשל

מקצועית.ועדהלןישאבל

הטרחה.שכרלועזתשילכואז

שאמרתי.מהזהאז

דעת?חוותולתתמשפטביתכידידלהצטרףלאלמהאז

 89סעיףזהבכתב.אליהשיפנוטרחה,שכרועדתישאםכי

לחוק.

בחשבון,יקחושהחבריםצריךוזהשיש,היחידהחששאפי,

קביעהפהלנותהיהשלאאומרשמשהמהבאמתהאם
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השאלה.זאתטובה.תהיהשלאשיפוטית

ברור.מטאנס:שאער

 :טייבמשה

מטאנס:שאער

 :וינברגשלומי

מטאנס:שאער

 :טייבמשה

ביחד)(מדברים

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :וינברגשלומי

 :טייבמשה

 :מרצקיחוה

טובה.תהיהלאשהיאברור

שיפוטית.קביעהרוצהלאאניזהבגללברור,

מקוםישאוליאזשיפוטיתקביעהרוצהלאאתהאםאזלא,

תצטרף.כןשהלשכה

לא.ממש

המלצותלקחתהטרחה,שכרלועזתלפנותלא?למה

ולהצטרף.

נתקדם.בואו

הדיןעורכיכלשכתיכוליםאנחנופרקטית.הצעהליישאז

עורכילשנימכתבלכתובבהודעה,לומרלתיקהודעהלהכניס

שתהיהחששפהויש hard cases make bad lawש-הדין

 2-להסכם.ללכתלהםממליציםאנחנוטובה,לאתוצאה

ולפנות 89סעיףלפיסמכותואתלהפעילמשפטלביתלהציע

זהעלתשבטרחהשכרועדתואזדעת.חוותלקבלתאלינו

דעת.חוותותגיש

מצוינת.הצעהזו

דין,בעללאאניזה?אתמציעאנימהבתורמצוין.זהחוה,

 .כלוםלאאני

הזה.הסעיףאתמכירלא 99%משפטביתכי
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 :וינברגשלומי

 :מרצקיחוה

 :וינברגשלומי

 :טייבמשה

 :מרצקיחוה

 :נטוביץיצחק

 :מרצקיחוה

 :נטוביציצחק

 :מרצקיחוה

 :אברהמוביץרועי

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :יונסאבומוחמד

רשאי.אתהבחוק,שקבועסטטוטוריגוףאתהכלשכה

הסעיף.אתמכיריםלאהשופטיםרוב

הסעיף.אתהכרתילאגםאני

ביתכידידמצטרפיםאנחנוהודעהלהכניסלאלמהאז

משפט?

 .משפטביתכידידלהצטרףרוצהלאאניכי

להצטרףבמקוםמשפט,ביתכידידלהצטרףפנייהקיבלנו

 .ממליציםאנחנו

דעת.חוותמציעיםנכון,

שלנו. sayה-זה

ב.דומכהכיזה

טובה.הצעהיופי,

 .שלןההצעהאתתנסחיחוה,בבקשה

בתיקמשפטביתכידידלהצטרףמקוםשישסבוריםאיננו 1-

הבוררותסעיףאתלממשלצדדיםממליציםאנוואולםזה.

ביתלתיקהודעהתגישהלשכה 2-הטרחה.שכרהסכםשבתון

לחוק 89סעיףלנוסחלבותשומתאתתפנהובומשפט

סכסוךבענייןדעתחוותליתררשאיתהלשכהלפיוהלשכה,

 .וזהושבנדון.

הטרחה.שכרועדתבאמצעות
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 :מרצקיחוה

 :אברהמוביץרועי

לכאן.יגיעהלשכהכןאחרזה

אחד.פההוסכם

אוקי. :נוהאפי

הצבעה

אחדפה

החלטה

 :הוחלטאחדפה

ממליציםאנוואולם .זהבתיקמשפטביתכידידלהצטרףמקוםשישסבוריםאיננו . 1

 .הטרחהשכרהסכםשבתוךהבוררותסעיףאתלממשלצדדים

 89סעיףלנוסחלבותשומתאתתפנהובומשפטביתלתיקהודעהשתגיהלשכה . 2

 .שבנדוןסכסוךבענייןדעתחוותליתןרשאיתהלשכהלפיו ,הלשכהלחוק

ישראלמשטרתידיעלפגיעה-עו"דפניית

-ד 11עופניית ,-14מספרלנושאעוברים :נוהאפי

בה)לישימצטרף-(עו"ד

 :נווהאפי

-
עו"דהוא ,-ד 11עואתנונמצאחברים,שלום.בבקשה,

בפניכם.נמצאשהעתקובמכתבאלינופנהמאשדו,ד

 22 : 00בשעהבערןטלפוןמקבלאניקצר.הסבראתןאני

אתפוגשמגיעאניאשדו,דלתחנתלהגיעלקוחידיעלבבער

בפנייובאשלןהלקוחתשמע,לי-אומרהואהתורן,הקצין

פונהאניהמשפחה.בניאתקחלעשות,מההרבהאיןשופט,

בתחנה,שנהיהמיותררבותיי'-להםואומרהמשפחהבניאל

החשודשלהאחותהתורן,מהקציןנפרדהלאה.נתקדםבואו

כמוהתנהגההיאמראש,אומראניבהמית.בצורהמתנהגת

בשוק.האינדיאניםאחרון

תחנתאתשמכירמימהתחנה,החשודשלהאחעםיוצאאני
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והיאגדולקבלהדלפקמיןאיזהשםשישיודעהחדשהאשדוד

דיברההיאקיללה,לאהיאגסה.בצורהלדברשםממשיכה

עומדשאניבמרחקאוליהעין,בזוויתאנחנוגסה.בצורה

במכות.אותהאונספשוטשוטררואיםזכוכית,מאחוריממ,ן

שהיאלמצבהגיעההיאאותה.ופירקהרצפהעלאותההשכיב

אומראניהאח,עםנכנסאניחולים.לביתללכתצריכהחיתה

רוצהאנישל,ןהפרטיםאתליתןהעו"האניתשמע,לו

בסרטסרט'שםישהיומנאי'מגיעבמח"ש'עליךלהתלונן

שעומדיםשוטרים 10איזהאולישםישמצוין,זהאתרואים

בא .בורחיםוחדרלאיזהנכנסיםנמלטים'כולםדלפק'על

מפה.תעוףליאומראותי,דוחףהיומנאיאלי

סרטישלאון,מאון

 :מרצקיחוה

-
 :וינברגשלומי

 :נטוביץיצחק

-
 :וינברגשלומי

-
 :הנואפי

 :אברהמוביץרועי

-

קראנו.אותן.עצרו

לתאאותימכניסיםאותי,עוצריםדקות, 7איזהשלסרטיש

 .אחותועםשלי'הלקוחעםמעצר

המעצר?לתאאותןמכניסיםעילהבאיזה

ציבור.לעובדהפרעה

כן.

כלום?לןלהגידבליככהאותןלוקחיםאומרת,זאתמה

עםשתקף,השוטראתיפה,זהאתורואיםהשוטר,אומר

אמרתאתהאומרהואבסרט.גרסהמתאמיםהםהיומנאי

אותו?שצילמולבשםלאהואמבין,לאאני

צילם?מי

הבחורה.שלהאח
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 :הנואפי

-
 :וינברגשלומי

-
 :וינברגשלומי

-
 :מרצקיחוה

-
 :וינברגשלומי

-
 :וינברגשלומי

-

השוטר?לבשםלאהוא

היומנאי.עםעמדהומתאםעומדוהואלא,

שמה?

איומים.אותי.שתאנוסליאמרתאתהאומרוהוא

עליו.איימתשאתהאומרתזאת

שתייםתומו,לאאניאחדאותו.אאנוסשאניהשוטר,עלכן,

לחלוטין.מופרךזהשלושטוב,כןכלנראהלאהוא

מוקלט.שאתהלבשים

חוקריםהחוקר-לעשותמגדיללחלוטין.מופרךזהבסדר,

תעודתלהםמראהאניאח.דאףעםמתייעציםלאהםאותי,

עצור.וחצישעהיושבאניאותי,מכניסיםעו"ה

ד? 11עוחקירתשלהנוהללפיאישורקיבלוהם

נוהל?איזהלפי

.ך 11עוחקירתשל

שוםנוהל,שוםלחקירה,אותימכניסיםנוהל?איזהלפי

חקירהזהסיפור,מזהתעשהאלתשמע,החוקליאומרכלום.

תגלית,איזהוואו,פלילי.עברלןאיןאגב,דרךאת,קצרה,

זהליאומרפלילי.עברבליאדםאניפלילי.עברליאין

יגמרזהלמח"שתלןולאתשתוקאםשל,ןראשונהחקירה

ראשונהשנהסטודנטשהואלימודיעהואזהאחריבכלום.

למשפטים.
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אמרת?זהמי :הנואפי

-
 :הנואפי

-
 :הנואפי

-
 :הנואפי

-
 :נוקיאורי

-
 :מרצקיחוה

 :וינברגשלומי

 :הנואפי

-
 :הנואפי

-
 :אברהמוביץרועי

 .החוקרהשוטרהחוקר'

למח"ש?תלונההגשת

ודאי.

שם?עומדזהאיפה

 .נעלמובאשדודהסרטוניםשאיכשהומסתברמח"ש ,תו

פה.סרטוןלןישאבלנעלמו?אומרתזאתמה

שלתקיפההסרטוןאתתקיפה.הסרטוןאתליאיןלא,

עדים.ארבעהליישלי,איןהשוטר

 . 24/7מצולמתהתחנהשנית,

נעלם.התקיפהשלהזההחלק

בבחורה.מתעסקיםלאאנחנואבל

הסרטון?אתלראותאפשר

במח"ש?התלונהעומדתואיפהשנית.רגע,

הושעה.התוקףשהשוטריודעאנימח"ש,

זמן?לכמההושעה

זמן.לכמהיודעלאאני

הבחורה?אתשתקףמי,אתשתקף
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-
 :נוהאפי

-
 :קינןאורי

-
 :קינןאורי

-
 :נוהאפי

-
 ..... :קינןאורי
 :קינןאורי

 :נוהאפי

 :קינןאורי

 :וינברגשלומי

נחקרתי.אניבעצםשבגללושהתלונןכן,

אותן?תקףשגםזההוא

היומנאי.לא,

הושעה?הזההשוטרשנית,

כן.

אתהעבירוהםחמור,משהוכאןשישחשבושמח"שכנראה

זמניתהשעיהאותווהשעומתקדםכנראהלהליןבינתייםזה

מטופל.כןשזהלהיותיכוללהיות.יכול

יודע.לאאני

עדכון?איזשהוקיבלתאתה

לא.

שאנחנולפניכילנו,חשוב

 .שליבבירוראני

והמטפלותהחוקרותהרשויותאםהבעיה.מהלןאסביראני

סיבהליאיןכדבעי,שצרי,ךכמושלהןהעבודהאתעושות

אותן.לבקר

הסרט.אתרגעלנותראיאיריתבדיוק.נביןבוארגע,שנית,

 .למח"שהתכוונתי

למה?בחדשאותןחקרו
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 .לאיומים-

 :וינברגשלומי

-
 :הנואפי

סרט)(מציגים

-

איומים?רק

מספיק.זהרק?כן,

רגע.נסתכלבואוהסרט.אתלנותראיאירית

לבשמיםאתםההתעמלות.נעליעםהכחולבסוודראניזה

בצ.דעומדאניכן?הגב,מאחוריהידייםעםבצדעומדשאני

בסרט)לצפות(ממשיכים

-
 :מרצקיחוה

-
 :וינברגשלומי

-

עםלגבראח,דדבררקדורשיםהזמןכלאנחנולב,שימו

תורן.הקצין

לאאוכדיןנגדןפעלואםהיחידההשאלהרלוונטי.לאזה

הדין.עורכיללשכתקשורלאזהלבחורהעשההואמהכדין.

 .ליעושההשוטרמהלבשים .לואומראנימהלבשימי

אמר?הואמה

באמת?אומר,אתהמהלואמרתימשהו,איזהעלימאיים

אותי.ודוחףעמדותמתאםשהואתראותכף

בסרט)לצפות(ממשיכים

-
 :מרצקיחוה

הדלת,אתפותחאחדתכףאתםבורחים.השוטריםלבשימו

להכל.עדיםהםבורחים,כולם

לא?אובורחיםהםאםאבלמשנהזהמה
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 :אברהמוביץרועי

-
הוידאו.אתלןיש

הפעולהעושה,הואומההדלת,אתפתחהשוטרלב,שימו

פנימה.יכנסהואתכףמשטרה,קציןעושה,שהואהראשונה

בסרט)לצפות(ממשיכים

המיליםאתלואומרשאנימהשוטרעומדאנימרחקבאיזה-

עצמיאתמוצאואניבכלל,מילהאיתודיברתילאהאלה?

עצור.

בסרט)לצפות(ממשיכים

-
 :אברהמוביץרועי

-
 :אברהמוביץרועי

-
 :אברהמוביץרועי

-
 :וינברגשלומי

אליו?פונהאוהשוטראלבכללמדברשאניקטעכאןישאיפה

עצור.עצמיאתמוצאואני

אבל?אותןעצרומתי

מכניסראשוןדברהקציןמגיעזהאחרימידזה.אחרימיד

מעצר.לתאאותי

מה?על

ישאיפהאותו.אאנוסשאניהשוטרעלשאיימתיאיומיםעל

בכלל?איתומדברשאניבסרט

זאת?מי

שם.כנראהשוטרתהיא

נסגר?נגדןהתיקתגי,ד

 .כלוםאין-
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 :וינברגשלומי

-
 :וינברגשלומי

 :מרצקיחוה

-
 :מרצקיחוה

-
 :וינברגשלומי

-
 :מרצקיחוה

-
 :אברהמוביץרועי

 :וינברגשלומי

-
 :מרצקיחוה

 :וינברגשלומי

אומרת?זאתמה

לתחנהאותיזימנולאכלום,

אותן.חקרואבללא,

 ?לאהרי'מב"דלןפתחואבל

עומ.דהמב"דכן,

סגור?

עומ.דהואלא,

זה?עםעשומהלתביעות?החומראתהעבירו

כלום.

כלום.זהעםיעשולאלא,

חוסרלאלציבור,ענייןחוסרעכשיו,יהיהמהיודעאתה

לציבור.ענייןחוסראשמה,

העילה.לשינויתגישבסדר,

ככה.זהאתישאירועילה?שינויאיזה

גרסאות.איתומתאםשהואתראהאתהתכף

מוקלט.הכלמשנה?זהמה

העיקר?שזהאומענייןמשהועודיש
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 .מיצינו :מרצקיחוה

לעצור.אפשרטוב :הנואפי

 :אברהמוביץרועי

-
לו.עשוהםמהשלו,המעצראתלראותרוצה

נעשהבואבוא,לואומרהואאיתו.מתאםשהואהגרסההנה

ככה.

בסרט)לצפות(ממשיכים

 :יונסאבומוחמד

 :מרצקיחוה

מטאנס:שאער

 :אברהמוביץרועי

-
 :הנואפי

 :וינברגשלומי

 :הנואפי

 :נעאמנהמוחמד

-
 :אברהמוביץרועי

קצת.עודאפשר

דקה.עודיש

 .גמרנו .איתןאעבודאניגמרנו'

המעצר.אתנראהבואמטאנס,רגע,

המעצרלתאתכנסליאמרוצילם.לאהואהמעצראתלא,

הסרט.ונגמר

נתכנס.בואוחברים,

מאתנו?רוצהאתהמה

מאתנו?מבקשאתהנכון.מה

קיבלממילןהודיעאותןשעצרמיזה.לפנישאלהסליחה,

 .כלוםאישור?

המעצר.לתאתכנסעצור,אתהלא,

מעוכב?אועצורשאתהלןאמרו
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עצור.-

 :נעאמנהמוחמד

 :אברהמוביץרועי

-
 :אברהמוביץרועי

-
 :וינברגשלומי

-
 :וינברגשלומי

-
 :מרצקיחוה

 :וינברגשלומי

-
 :וינברגשלומי

-
 :וינברגשלומי

-

לבקש?רוצהשאתהלנולהגידמשהולןיש

אותן.עצרולאהםעצור,הייתלאאתה

לא?אוהמעצרבתאהייתיאםליאומראתה

עצור.שהייתאומרלאזהמעצרבתאשהייתזהלא,

עצור.אתהמפורשותליאמרהשוטר

 ?-מאתנו,רוצהאתהמה

החומרה.במלואהזהבענייןלפעולצריכההדיןעורכילשכת

לעשות?מה

לפנותשלהזהבהיבט

 .צריכהלאמבקש'אני

נעשה?שמה

למפכ"ל.פנייה

נגיד?שמה

.ד 11עולעצורדרךיש,ד 11עולחקורדרךיש

לנהלים?בניגודפעלושהםמה,אז

משמעי.חדסרטכאןישכאן,עילהאיןודאי.
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 :וינברגשלומי

-
מטאנס:שאער

-
 :וינברגשלומי

 :קינןאורי

מטאנס:שאער

 :קינןאורי

-

רוצהשאתהמהזההרלוונטיים?ולגורמיםלמפכ"לשנפנהאז

שנעשה?

ודאי.

ימצוהםאולימח"ש?עםיקרהמהקודםאותנותעדכןאולי

איתם?הדיןאת

שעו"היתכןולאהדיןאתימצולאהםלישנגרםהנזקאת

 .לןיקרהזהבבוקרמחר

נזיקין.תביעתנגדםתגיש

יקירי,תקשיבמשהו.לןלהגידרוצהאנישמשון,שנית,

בכלמתערביםבעקרוןאנחנולן.לעזוררוציםאנחנו

בצורהשלנוהעבודהאתעושיםאנחנוליותאמיןהחומרה,

שהתפקידשרשותרואיםאנחנואםלהיות,שיכולהטובההכי

וכוליאותםולחקורמקומםעלשוטריםלהעמידהואשלה

בתפקידה.מועלת

שהרשותשומעיםאנחנולנואמרתתהשאמהלפיכרגע

לןמציעיםשאנחנומהמתפקדת.השוטריםאתהחוקרת

לןמבטיחאני .היוםמסדרזהאתמורידיםלאאנחנולעשות,

אישית.

הפלילי?לפורוםזהאתתיקחאולי

מההיום.מסדרירדלאשזהאישיתלןמבטיחאנישנית.

תוצאותאתממח"שתקבלכזה,דברזהמבקשיםשאנחנו

תוצאותאםהחקירה.תוצאותהיומהתראההחקירה,

מההשולחןגביעלאותןשמנפנפותכאלהיהיוהחקירה

אנחנואלינו,תחזורוכוליבדיקהבחוסראובזלזולשנקרא

אתן.נהיה

שלן?לקוחעםנעצרשאתהקינןלןמתאראתה
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 :קינןאורי

-
 :קינןאורי

-
 :קינןאורי

-
 :קינןאורי

-
 :קינןאורי

 :אברהמוביץרועי

-
 :קינןאורי

אחוז.במאהצודקאתההפוך.וחלילה,חסלא,

הזה.המצבאתלןתאר

החקירהתיקאתלצלםשניתיכולאתהמה,יודעאתה

אתליצלםזה.אתליתביאשם?איתןעשומהלילהראות

אתיסגרויכול,הואזה.אתלראותרוצהאנישלןהחקירה

התיק.אתלצלםיכולהואהתיק

עומד.המב"דבינתייםאז

אותו.ליתביאאותוסגורשנית.

מייודעאתהמצחיק?משהולשמוערוצהאתהסגור?זהמה

לתחנתאלןשאנירוצהאתהאשדו.דתחנתהחוקרת?הרשות

הואשלוהישירהמפקדקולגות.הםהענייןלצורןאשדוד

אותי.לחקוראמור

הם.לאזההפרקליטות,זהעו"דנגדתיקשסוגרמילא,לא,

שוטרלאזהפרקליט,זהשוטרתקיפתבזה,לדוןצריכיםהם

סוגר.

תקיפה.לאאיומים,לא,

משנה.לאזה

הזה?בענייןהמחוזלמפקדפניתאתה

לא.

במקומן.ההליכיםאתלמצותיכוליםלאאנחנותקשיב,

 .שלוהזכויותבמיצויבעו"דפוגעיםאםשפועלגוףאנחנו

תראההליכים.במיצויאותןולייצגלפעוליכוליםלאאנחנו
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הםאםבמח"ש,מתפקדיםלאהםאםהתיק.אתסוגריםאם

קדימה.צעדעודאותןאקחאנימה?יודעאתהעושים,לא

להיאחזשנוכלאותו,צלםשל,ןהחקירהתיקאתליתראה

במשהו.

-
 :נעאמנהמוחמד

-
 :קינןאורי

-
 :קינןאורי

-
 :קינןאורי

 :נטוביץיצחק

-
 :נעאמנהמוחמד

-
 :נוהאפי

 :עםבראהוד

הואעכשיו?לעשותלימציעאתהמהחודשיים.עומדהמב"ד

 .למשיחמחכים .חודשייםעומד

עצור?הייתזמןכמה

שעות. 4

שעות? 4חקירהבתאהיית

שעה.הייתיבחקירהלא,

שעות? 4הייתהמעצרבתא

לידי.יושבהלקוחעםשעות. 3שעות. 3

שנית,עזוב,מה,יודעאתה

בסדר.לאזה

בבוקר.אותולייצגאמורשאני

מעצר?דו"חלןעשהמשטרהקציןכשנעצרת

לא.

לאורי.תתקשר

להגי.דרוציםשאנחנודבריםישאורי,
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 :קינןאורי

-
 :נוהאפי

בזה.נטפלאנחנוהודעה,תקבל ·-

רבה.תודה

תודת--

הישיבה)את-עוזב

 :נוהאפי

 :עםבראהוד

 :מרצקיחוה

 :עםבראהוד

 :קינןאורי

 :עםבראהוד

 :נוהאפי

 :נעאמנהמוחמד

 .אודיבבקשהחברים'כן

בזהמביןוהואבסדרזהאומרקינןשאורימההכבודכלעם

פניוועלעו"דשעצרומצבישפהאבלאחוז.מאהממני,יותר

נראיםשהדבריםאין

 .תפקידומילויבמסגרת

לקרותצריךהיהשלאבמשהו

נכון.נכון.

ועכשיולהתערבצריכיםכןאנחנוופהלמאה.אחדלאאפילו

יכוללאועכשיו.בזהלהתערבצריכיםאנחנואין.נראהותכף

בצורהתפקידואתממלאשהואבעתעו"דשיעצרולהיות

אופן.בשוםכזאת,

לומר?רציתמהמוחמ,ד

לדבריםמצטרףאניכלקודםכזה,דברלהגידרוצהאני

לאידוע,שהואמשהוזהוגםשלנוהחובהפה.אודישאמר

זהעבירהעשההואאםתפקידו.אתלמלאשבאבעו"דנוגעים

והבלגאןהזההסלטוכלשהיהומההסרטוןכלאחר.משהו

בעבודהמתערבלאמרכזיכועדאניאותי.מענייןלאומח"ש,

לאראיות,שללנושאלאבכלללהכנסרוצהולאמח"ששל

מההראיות,מהאותימענייןלאשם,קרהמהאותימעניין
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אתשעושהגורםישכיעכשיו,אותימענייןלאזהכלהעדים.

אתיעשהגורםשאותוזהלבדוקצריךשאנימההבדיקה.

ונייטרלי.אובייקטיביבאופןהבדיקה

לאהואשוטריםאותםכלפיעבירהבביצועחשודהעו"דאם

ברור.זההזאת,בתחנהפהלהיחקרצריך

 :יונסאבומוחמד

 :נעאמנהמוחמד

 :נוהאפי

 :נעאמנהמוחמד

 :אברהמוביץרועי

 :נעאמנהמוחמד

 :נוהאפי

 :אברהמוביץרועי

 :יונסאבומוחמד

 :מרצקיחוה

 :נעאמנהמוחמד

 :עםבראהוד

גם.מעמדבאותולא

עשההואאםעליו.להגןהולןלאאנימשהועשהאםעכשיו

הדין.אתשייתןמשהו

מציעים?אתםמהאז

אנישאחראי,המחוזפרקליטכלקודםכזה,דבראומראני

לאהואאםבכלל.עצורהיההואאםלבדוקכלקודםמציע

 .אחרמשהוזהעצור

עוכב.הוא

אחר.סיפורזהאז

למפכ"ל?למי?המרכזיהועדבשםאוציאשאנימכתב

המדינה.ולפרקליטהמשטרהלמפכ"ל

התחנה.למפקד

מפכ"ל.מינימוםפתאום.מהלא,

ארצי.חקירותקציןשלברמהזהמפכ"ל,המחוז,פרקליטזה

אחרתמיידית.תתבצעהזאתשהחקירהתבקשואתהאפי,

שבתים.זהאתיתקעו
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 :נעאמנהמוחמד

 :נוהאפי

 :קינןאורי

 :מרצקיחוה

 :נעאמנהמוחמד

 :קינןאורי

 :נעאמנהמוחמד

 :קינןאורי

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :נעאמנהמוחמד

 :עםבראהוד

 :נעאמנהמוחמד

 :נטוביץיצחק

אגבשהיהמשהולגביאותולחקורמקרהבכלעיכוב,לגבי

אישור.צריכיםגםהםתפקידוביצוע

ההחלטה.אתננסחבואואז

שאנחנולפנירגעזהירותעללשמורמשתדלאני

בעדינת.לא,

הנסיבות.אתלבדוקאומר,שאנימהזה

הראשוןאהיהואניאודיזהירות,עללשמורצריכיםאנחנו

במילוילאכשנעצריםגםכאלה,במצביםדיןעורכיעלשמגן

לאאנחנו .רבותייבזהירות,לנהוגצריכיםאבל .תפקידם

שלמקטעאיזהראינואנחנואחוז.במאהשםהיהמהיודעים

צילום.

אותו.מענייןלאזהנעצרתי,אומרהואאבל

שלולפנייהבהתגוכלקודםמהםלבקשצריכיםאנחנורגע.

לתקוף.מתחיליםשאנחנולפני

המדינה.לפרקליטמכתבלתקוף,לאלא,

רואיםאנחנונכוןשםהאמוראםפנייה,לידיעתנוהובאה

רבה.בחומרהזאת

חמור.זהאישורבליונעצרנחקרהואאם

יסודית.בדיקהדורשים

בעצמם.הבדיקהאתלעשותצריכיםהם

 .ועדכוננוהמקרהשליסודיתבדיקהדורשים
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 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :עםבראהוד

 :אברהמוביץרועי

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

הבחורה.לגבילאשלו,החלקלגבירק

נסכם.בואוככהאםאזשלה.החלקלגבישלאברור

בתא?שעות 3עו"ד.שנעצרבחומרהרואיםאנחנולא,

בעיה.זהמעוכבגם

ההצעה.אתננסחבואו

באשרהמשטרהולמפכ"להמחוזלפרקליטיפנההמרכזיהועד

רוצהאתהאםבזה,מצורפתאשר-עו"דשללפנייתו

לפנייה.תצורף

ההקלטה.אתגםונצרףאותהנצרף

ד 11עוכנגדחמורהבהתנהלותברמדוכינראהפניועל ,כך

אתהמעמיקהלבדיקתכםנודהתפקידו,מילויבמסגרת

לסוגייתבעיקרהתייחסותתוךהאפשריבהקדםהנושא

בתחנה.והחקירההמעצר

הוסכםונתכנס.נחזורהתשובהאתכשנקבלך.יהדעורןלש

אחד.פההוסכםאחד?פה

הצבעה

אחדפה

החלטה

באשרהמשטרהולמפכ"להמחוזלפרקליטיפנההמרכזיהועד :להלןהוחלטאחדפה

בהתנהלותמדוברכינראהפניועלבזה.מצורפתאשר-עו"דשללפנייתו

הנושאאתהמעמיקהלבדיקתכםנודהתפקידו,מילויבמסגרתעו"דכנגדחמורה

 .בתחנהוהחקירההמעצרלסוגייתבעיקרהתייחסותתוךהאפשריבהקדם
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חוה,הבא,בשבועלב,שימואבלעכשיונסייםאנחנוחברים, :הנואפי

ל- 10 : 00ביןישהבאשלישישביוםמהכנסתלנוהודיעו

ישהלשכה.בחוקלדוןממשיכיםחוקה,ועדתישיבת 13 : 00

ארציתמועצהוישיבת 15 : 00בשעהמרכזיועדישיבתלנו

שבועאנחנואזבכנסת.היוםאתפותחיםאנחנו . 17 : 00בשעה

תודה.חברים, . 15 : 00בשעהכאןנפגשיםהבא

נעולה******הישיבה
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החלטותסיכום

26.1ביוםשהתקיימהמישיבה .2016 

יפו-באביבתלהפרקליטבבית

הארציתהאתיקהלרדעתחברמינויו

החלטה

 .הארציתהאתיקהברעדתכחברמושקוביץמנחםעו"דאתלמנותהוחלטאחדפה

רשמייםמבקריםמינוי

החלטה

משהקינן,אוריאדם,וקנוןשלילהלן:הרשמיים,המבקריםרשימתאושרהאחדפה

זתונא,בניקורנברג,יוריחיים,מוזסאביטלזילברמן,לירן ,וינצריריב ,רוזנבלום

 .אברהמוביץורועיזנוקרןזהבהסיני'עוזסוזי

לחוק 40סעיףלפיבוחניםלמינויהנוהללתיקוןהצעהבנושארסבידוענתעו"דפניית

הדיןעורכילשכת

החלטה

הדיןעורךעלפה:בעלבמבחניםלבחוןכשירותבענייןהוחלטחברים 9שלברוב

על ;שנים 3מתמחיםאימוןשלההגבלהאתלבטליש ;שנים 7שלותקבעללהיות

מתמחים.מולעבודהבקשרישעמדלהצהירהדיןעורך

-2016התשע"ו ,) 21מס'(תיקוןהנאציםרדיפותנכיחוקתזכיר

החלטה

-2016התשע"ו ,) 21מס'(תיקוןהנאציםרדיפותנכיחוקתזכירבענייןהוחלטאחדפה

לעובדהלבבשיםהנ"ל,החוקהצעתשלוהספציפיותהמיוחדותבנסיבות :להלן

עללעמודיודעיםשלאשואהניצוליאנשיםבמיוחד,מוחלשתבאוכלוסייהשמדובר

החוקשהצעתלכךלבובשים ,המשפטיתהמאטריהבכלבקיאיםולאזכויותיהם

משפטיייצוגבעקבותולאמנהליתהחלטהבעקבותמנהליותלפעולותמתייחסת

שלכשעצמה ,הזוהחוקבהצעתלתמוךצריכההדיןעורכילשכת ,ללקוחסיפקשעו"ד

שמרגישיםשואהניצוליאותםאתהדיןעורכילשכתמזמינהכןכמוקצוב.לזמןהיא

באמצעותעצמהאתרותמתהדיןעורכילשכתוכן, .אלינולפנותונעשקונפגעושהם
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בכלחיובשוםללאוהנזקקיםלנכיםטפסיםלמילוישירותלתתהמצוהשכרפרויקט

במסגרתהשואהניצולילציבורתפורסםזאתויוזמההארץ.ברחביהלשכהבתי

 .הלשכהשלפרסוםיןיקמפ

אוהמשפט"ביתכ"ידידלהליךהלשכההצטרפות-עו"דפניית

עו"ד .המ.פ-פורמליתכנתבעת

החלטה

 :הוחלטאחדפה

ממליציםאנוואולםזה.בתיקמשפטביתכידידלהצטרףמקוםשישסבוריםאיננו . 1

הטרחה.שכרהסכםשבתוךהבוררותסעיףאתלממשלצדדים

 89סעיףלנוסחלבותשומתאתתפנהובומשפטביתלתיקהודעהשתגיהלשכה . 2

 .שבנדוןסכסוךבענייןדעתחוותליתןרשאיתהלשכהלפיו ,הלשכהלחוק

ישראלמשטרתידיעליעהגפ-ד"עופניית

החלטה

באשרהמשטרהולמפכ"להמחוזלפרקליטיפנההמרכזיהועד :להלןהוחלטאחדפה

בהתנהלותמדוברכינראהפניועל .בזהמצורפתאשר-ד"עושללפנייתו

הנושאאתהמעמיקהלבדיקתכםנודהתפקידו,מילויבמסגרתד"עודגכנחמורה

 .בתחנהוהחקירההמעצרלסוגייתבעיקרהתייחסותתוךהאפשריבהקדם

בע"מהקלטהשירותיאבניי"עותומללהוקלט

 03-6127715 1טלג,"ר 35בוטינסקי 1ז 1רח

Avni.recordings@gmail.com 

 84ךותמ 84ודמע


	26 בינואר 2016_Redacted.pdf_Page_01
	26 בינואר 2016_Redacted.pdf_Page_02
	26 בינואר 2016_Redacted.pdf_Page_03
	26 בינואר 2016_Redacted.pdf_Page_04
	26 בינואר 2016_Redacted.pdf_Page_05
	26 בינואר 2016_Redacted.pdf_Page_06
	26 בינואר 2016_Redacted.pdf_Page_07
	26 בינואר 2016_Redacted.pdf_Page_08
	26 בינואר 2016_Redacted.pdf_Page_09
	26 בינואר 2016_Redacted.pdf_Page_10
	26 בינואר 2016_Redacted.pdf_Page_11
	26 בינואר 2016_Redacted.pdf_Page_12
	26 בינואר 2016_Redacted.pdf_Page_13
	26 בינואר 2016_Redacted.pdf_Page_14
	26 בינואר 2016_Redacted.pdf_Page_15
	26 בינואר 2016_Redacted.pdf_Page_16
	26 בינואר 2016_Redacted.pdf_Page_17
	26 בינואר 2016_Redacted.pdf_Page_18
	26 בינואר 2016_Redacted.pdf_Page_19
	26 בינואר 2016_Redacted.pdf_Page_20
	26 בינואר 2016_Redacted.pdf_Page_21
	26 בינואר 2016_Redacted.pdf_Page_22
	26 בינואר 2016_Redacted.pdf_Page_23
	26 בינואר 2016_Redacted.pdf_Page_24
	26 בינואר 2016_Redacted.pdf_Page_25
	26 בינואר 2016_Redacted.pdf_Page_26
	26 בינואר 2016_Redacted.pdf_Page_27
	26 בינואר 2016_Redacted.pdf_Page_28
	26 בינואר 2016_Redacted.pdf_Page_29
	26 בינואר 2016_Redacted.pdf_Page_30
	26 בינואר 2016_Redacted.pdf_Page_31
	26 בינואר 2016_Redacted.pdf_Page_32
	26 בינואר 2016_Redacted.pdf_Page_33
	26 בינואר 2016_Redacted.pdf_Page_34
	26 בינואר 2016_Redacted.pdf_Page_35
	26 בינואר 2016_Redacted.pdf_Page_36
	26 בינואר 2016_Redacted.pdf_Page_37
	26 בינואר 2016_Redacted.pdf_Page_38
	26 בינואר 2016_Redacted.pdf_Page_39
	26 בינואר 2016_Redacted.pdf_Page_40
	26 בינואר 2016_Redacted.pdf_Page_41
	26 בינואר 2016_Redacted.pdf_Page_42
	26 בינואר 2016_Redacted.pdf_Page_43
	26 בינואר 2016_Redacted.pdf_Page_44
	26 בינואר 2016_Redacted.pdf_Page_45
	26 בינואר 2016_Redacted.pdf_Page_46
	26 בינואר 2016_Redacted.pdf_Page_47
	26 בינואר 2016_Redacted.pdf_Page_48
	26 בינואר 2016_Redacted.pdf_Page_49
	26 בינואר 2016_Redacted.pdf_Page_50
	26 בינואר 2016_Redacted.pdf_Page_51
	26 בינואר 2016_Redacted.pdf_Page_52
	26 בינואר 2016_Redacted.pdf_Page_53
	26 בינואר 2016_Redacted.pdf_Page_54
	26 בינואר 2016_Redacted.pdf_Page_55
	26 בינואר 2016_Redacted.pdf_Page_56
	26 בינואר 2016_Redacted.pdf_Page_57
	26 בינואר 2016_Redacted.pdf_Page_58
	26 בינואר 2016_Redacted.pdf_Page_59
	26 בינואר 2016_Redacted.pdf_Page_60
	26 בינואר 2016_Redacted.pdf_Page_61
	26 בינואר 2016_Redacted.pdf_Page_62
	26 בינואר 2016_Redacted.pdf_Page_63
	26 בינואר 2016_Redacted.pdf_Page_64
	26 בינואר 2016_Redacted.pdf_Page_65
	26 בינואר 2016_Redacted.pdf_Page_66
	26 בינואר 2016_Redacted.pdf_Page_67
	26 בינואר 2016_Redacted.pdf_Page_68
	26 בינואר 2016_Redacted.pdf_Page_69
	26 בינואר 2016_Redacted.pdf_Page_70
	26 בינואר 2016_Redacted.pdf_Page_71
	26 בינואר 2016_Redacted.pdf_Page_72
	26 בינואר 2016_Redacted.pdf_Page_73
	26 בינואר 2016_Redacted.pdf_Page_74
	26 בינואר 2016_Redacted.pdf_Page_75
	26 בינואר 2016_Redacted.pdf_Page_76
	26 בינואר 2016_Redacted.pdf_Page_77
	26 בינואר 2016_Redacted.pdf_Page_78
	26 בינואר 2016_Redacted.pdf_Page_79
	26 בינואר 2016_Redacted.pdf_Page_80
	26 בינואר 2016_Redacted.pdf_Page_81
	26 בינואר 2016_Redacted.pdf_Page_82
	26 בינואר 2016_Redacted.pdf_Page_83
	26 בינואר 2016_Redacted.pdf_Page_84



