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פרוטוקול

27.10ביוםשהתקיימהמישיבה .201S 

התשע"ובחשוןי"ד

יפו-באביבתלהפרקליטבבית

הלשכה.ראש-נוחאפיהשתתפו:

 :המרכזיהועדחברי

 :נעדרו

 :מנגנון

 :מוזמנים

מוצקי,קלמפררחוהנטוביץ,יצחקטייב,משהקינן,אורי

שאער,מטאנסברוזה,יורםעם,בראהודאברהמוביץ,רועי

שפירא.יאורל

יונס'אבומוחמדנעאמנה,מוחמדחכם'יוסףכהן,רועי

תמיר.דורוןעיני,נעמיוינברג,שלומי

גלעדבוסקילה,דניתפדלון-פל,דאיריתאלפרסי,אורי

קליין-יונה.דקלהוקסלר,

שינדלר.יקירגיל,פניאליעזררייף,ראובןיצחק,דוד

 :היוםסדרעל

 :ההתמחותועדתהמלצות . 1

 .נוספתמאמנים+עבודה •

 :הלשכהלשורותלחזרהבקשותלענייוצוותהמלצות •
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 .)ב"צמ(הצרכנותמועדוןבענייןהלשכהכנגדקנטינהמישהגישהתביעה . 3

עורכילשכתבחוקהרפורמהשלבכנסתהחקיקההליכיבדברועדכוןסקירה . 4

הדין.

עדכון).וללום-נטוביץ(עוה"ד 38תמ"אבענייןהמקרקעיןפורוםפניית . 5

 .)ב"צמ(מצווה""שכרתכניתהלשכה-מחוזותבכלחריגיםועדותהקמת . 6

נוטריונים.לרישוינועדההדיועורכילשכתנציגמינוי . 7

הממשלתיותהחברותכללילפיהמייעצתבוועדהדיועורכילשכתנציגימינוי . 8

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

מוסדרים,מקצועותבעליעלהמוטליםמשמעתבאמצעיהקלהחוקתזכיר . 9

 .)ב"צמ(--2014התשע"ד

מצ"ב:הדיועריכתבתחוםחוזריםותושביםעוליםברישויהקלות . 10

 ; 1.7.2015מיוםאלקיןזאבחה"כהקליטה,שרפנייתא.

 • 1.7.15מיוםהקליטהשרשללפנייתוהלשכהמנכ"לשלתשובתוב.

העברי.המשפטלהנגשתהמכוןהקמתבענייןנטוביץעו"דהועדחברפניית . 11

 .)ב"צמ(הנוצרייםהספרבתישביתתבנושאורי 1חעבדאללהעו"דפניית . 12

 .)ב"צמ(בורריםמינוי . 13

(מצב).מינויים . 14

 :היוםלסדרתוספת

חוץ.גורמימולוהתנהלותועדותעבודתנוהלאישור . 1

בלשכהמשרהנושאשיפויבענייןשפיראליאורעו"דפניית . 2
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-2014התשע"דמוסדרים,מקצועותבעלילעהמוטליםמשמתעבאמצעיהקלהקוחתזכיר

 :הנואפי

 :פרייראובן

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

לצאת,שצריךרייףראובןעםמתחיליםאנחנונתחיל.בואו

באמצעיהקלהחוקתזכיר . 9מספרנושאזהבמיוחד.הגיע

ראובן.בבקשהשלנו,הרביזיהועדתיו"רראובן,כן,משמעת.

המדינהלנשיאלהקנותאמורהשבעצםחוקבהצעתמדובר

רישיוןהתלייתשהםמשמעתייםעונשיםלגביחנינהסמכות

ותוךדין,בעורכישמדוברשלנו'במקרהמהלשכה.הוצאהאו

סברנורביזיהועדתהארצית,האתיקהועדתעםהתייעצות

התערבותסמכותהמדינהלנשיאלהקנותאםשהשאלה

אוהלשכהשלהדיןבתיידיעלשהוטלומשמעתייםבעונשים

המרכזיהועדשאםהוספנוועודמדיניות.שלשאלההיאאל

הצעתאזזומעיוסמכותלנשיאלהקנותיששאכןיסבור

האתיקהועדתעםהתייעצותחובתשלבמובןהןסבירההחוק

הפליליהמרשםחוקשלבתיקוןשקשורבמובןוהןהארצית

הזה.הדיוןלצורןחשובפחותשהואהשבים,תקנות

הלשכההאםאנחנו,האםהחלטההיאבעצםשלכםההחלטה

אנישובכאשרלא,אוזומעיוהתערבותסמכותבעדהיא

מהלשכה.הוצאהאוהשעיהבעונשימדוברמזכיר,

בבקשה.חוה,

גםרבהובמידהנכונהלאהצעההיאשההצעהחושבתאני

המועצהבישיבתגםמסוימתבצורהלזההתייחסנומסוכנת.

עלשמנוהלדיוהואהמשמעתיהדיו .אחרבהקשרהאחרונה

במידתיות,שכל,בשוםמנוהלהואהדין,עורכילשכתידי

מגיעיםשלנוםיתיעהמשמןיהדיבתכאשרראויה.בצורה

זהותואאלהוצילויאפעדד 11עולהשעותמקוםשישמסקנהל

דעת.שיקולודאמבהרבהםינעששהדבריםאחרל

 ?בזהלהתערבךיצרהנשיאמהל

שלנוהמקצועיתההסדרהבתוךרבותעההתצםעשחושבתיאנ
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עורכילשכתשלמעמדהאתשמסכןכוללממהלךחלקוזה

מטפלתחיתהלאהדיןעורכילשכתאםמוטעה.דברזההדין,

אתמנהליםאנחנואח.דסיפורזהכדבעיהאלהבנושאים

מאודחושבתאניבצורהאותומנהליםהמשמעתי,הדין

רקוהתייחסנוהוספנו .עצומיםמשאביםהשקעתתוךראויה

מחיקה.עלשמדבריםלכלליםבמועצההאחרונהבישיבה

חופפיםלאהמשמעתיבדיןהשיקוליםבפלילי'השיקולים

נשיאהזהבמקרהחיצוני,לגוףשלתתחושבתאנילשני.אחד

משרדשלרולינגאובדלהיותיכולאחרבמקרהאבלהמדינה,

נכוןהסברועםנכוןולאראוילאמאודדברזההמשפטים,

יקבלוישראלכנסתאויקבל,גםהמדינהשנשיאבטוחהאני

דעתנו.את

דבר,עודלהוסיףרוצהאניאומרת.שחוהמהאתמחזקאני :נוקיאורי

מטפלתשהלשכהרקלאזהשלה.לדבריםמסויםנדבןעוד

חלקלאשהןהלשכהעלבקרהערכאותגםישבדברים,

חיצונייםמשפטבתישהןבקרהערכאותישמהלשכה.

אתמנהלתהדיןעורכישלשכתרקלאשזהכןללשכה,

הדיןעורכילשכתאםחוה,שאמרהכפישכל,בשוםהדברים

שזהחושבאניאותה.שמתקנותשיפוטיותערכאותישטועה

 .והותרדי

פעמיםהרבהעוסקיםשאנחנובמצבנמצאיםאנחנוכןוגם

ההחלטהשמגיעהעדלערכאהמערכאהשמתגלגליםבתיקים

המדינה,לנשיאהוצאהשלסדעודנוסיףאםועכשיוהסופית.

ובמענהלתגובותבמענההיוםכלעסוקיםעצמנונמצאאנחנו

משפטיות,להתכתשויותכןכלמתנגדשאנילאלבקשות,

מספיקישכאןאבלכלל.בדרןכסףמזהמרוויחיםאנחנו

אותולגביבקרהאמצעימספיקבזה,שעוסקותערכאות

נושא.

היאהמדינהנשיאלכיווןהזאתשהזליגהלהביןגםצריך

לנשיארבכבודוישהכבודכלעםכמובןבה,שישזליגה

היאהדיןעורכילשכתשלמעמדהאבלמעמדו'ולכלהמדינה

עללהגןהערכאותדאגוהשניםאורןלכלבחוק.שנקבעמעמד

נשיאכוללאחרים,גופיםלטובתהחוצההזליגההזה.המעמד
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פעםעודזהאתמדגישואניהראוי,הכבודכלעםהמדינה,

נכונה.לאבעינייהיאלפרוטוקול,בכוונה

 :נוהאפי

 :קינןאורי

 :מרצקיחוה

 :קינןאורי

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

מטאנס:שאער

 :מרצקיחוה

מטאנס:שאער

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

מטאנס:שאער

החוק.הצעותאתיוזםלאהואהרילנשיא,קשורלאזה

משנה.לא

לנשיא.לאאפילו

לותהיהאזזהאתיאשרואםהחוצה,לזליגהאפילו

שבעצםמהזהאפשרות,

נכון.

מטאנס?כן

צריכההאלה,בדבריםשיטפלמנגנוןישבלשכהכלקודם

 .אנשים 3שלועדהלקום

חנינה.עלרקלב,שימופה,מדבריםלא,

שחוזריםאנשיםישמלשכההוצאהאחריישאבלבסדר.

ועדהיש .קייםבלשכהמנגנוןיש .שנים 5 ,שנים 10אחרי

האלה.בבקשותשדנה

חוק.וסעיף

היום.סדרעלכאלהכמהלנוישמעטעודהנה,

זההאחרונה,מהקדנציהלפחותשם,שנמצאיםהאנשים

מקצועית,גםבהכלשמתחשביםותיקים,רציניים,דיןעורכי

מקבילהערכאהצריכיםלאאנחנואישית.גםהומנית,גם

שלה.הסמכותואתהועדהאתיאייןזההזה.לעניין

הראויהכבודבכלבאמתאותי,מפחידיותרוזהנוסף,דבר
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שמסביבו,האנשיםאובכבודוספקליואיןהמדינה,לנשיא

כלאתעושההנשיאלאזההאלהבמצביםכללבדרןאבל

הכנה.עבודתהעבודה,אתלושמכיניםכאלהישהעבודה,

חוששאנילמיניהם,יועציםכאלהבמצביםאםאבל

חסשיכוליםדבריםמינימכלזרים,משיקוליםמפוליטיזציה,

לזה?להיכנסלמהאזעצמו.הנשיאעללהעריםוחלילה

מכלמקצועייםיותראולימקצועיים,פחותלאאנחנו

המדינה'נשיאשלההומנייםומהשיקולים .הזריםהאנשים

בחוקסמכותמאתנולשלולאזכאלה.להיותיכוליםגםאנחנו

אחרים.לדבריםפתחגםלהיותיכולזהחברנו,שאמרכמו

מה,יודעלאבענייןעליונהועדהמשהו,גםלהיותיכולמחר

ההתמחות.בעניין

 :נוקיאורי

 :מרצקיחוה

מטאנס:שאער

 :הנואפי

מטאנס:שאער

 :נטוביץיצחק

מהלשכה.החוצהאותויוציאובכללהמשמעתיהדין

המשפטי.למשרד

הלשכהשלבמעמדלפגועשעלולחלקלקלמדרוןפתחזה

תלוייםנהיהאנחנוסוברנית,רשותנהיהלאכברואנחנו

באחרים.

צודק.אתה

משהוישואםהמנגנון,אתלנוישנקודה.מקצועי,הדבר

אנחנו .משפטבתישלפיקוחהריישחברנו'שאמרכמואחר'

חושבאניאז .רוציםשאנחנומהלעשותחופשייםבדיוקלא

כבודועלשמירהמפאתגםנגדכולנולהיותצריכיםשאנחנו

וגםחשובים,יותראחריםדבריםעםשיתמודדהנשיא,של

לנוישארלאשלנו,הקטנההאלוהיםבחלקתנישארשאנחנו

דעתי.זוהרבה.

הפלילי'בחוקכןכלבקיאלאאנימבין,שאניכמהעדחנינה,

ישאםיודעלאאניאדם.שלחופששלילתביטוללמעשהזה

עונשעללחוןיחולהנשיאהאםפה,מישהוהאםלקנס,חנינה
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שמעתי.לאדבר?כזהקורהקנס?של

 :אברהמוביץרועי

 :נטוביץיצחק

 :הנואפי

 :נטוביץיצחק

 :הנואפי

 :נטוביץיצחק

מטאנס:שאער

 :הנואפי

 :ראשפיליאור

 :מרצקיחוה

בזה.דןלאהוא

יכולנשיאאומראניואזאדםשלחירותבשלילתברמדו

בביתשישבבמקוםואחרים,כאלהבטעמיםההבדללהגי,ד

ענייןעלמדבריםאנחנופהחופשי.ויהיהשישבסוהר

לאאועו"דיהיהמאירמשהאםלקבועצריךהנשיאמקצועי.

ד? 11עו

צודק.נכון.אתה

לבעללהגידיכולהנשיאהאםשלו?לפררוגטיבהשייןזהמה

כזהישאזרחי,חובלמדינה?כסףיותרחייבלאאתהחוב

זהאםלהגידיכוללאהואמידהבאותהדבר.כזהאיןדבר?

זהחנינהבכלל.החנינהלמוסדשייןלאלא,אועו"דיהיה

אותו.משחררשהנשיאכלואאדם

איציק.איתןמסכים

שוםלאכסף,לוהוסיףלאשלו,המקצועאתשינהלאהוא

לאממששלנו?לנושאשייןזהמההומני.משהוזהדבר

שיין.

כבודועללשמורמגמהמתוןאח,דמשפטרקלהוסיףתראו'

נושאזההנושא,לאזהכאילווהנשיא,הנשיאותמעמדשל

מבין?אתההזה,מהכיווןגםבו.לטפלצריךלאפעוט.

ליאור.בבקשה

לחזורלאדבראותוחושביםכולםאםלהבאמציעאניא'

דבר.אותוכולם

חדשות.טענותהעלההואלא
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 :הנואפי

 :ראשפיליאור

 :הנואפי

 :אברהמוביץרועי

 :ראשפיליאור

 :הנואפי

 :ראשפיליאור

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :ראשפיליאור

כולנו.ביןזעיםתמימותשישחושבאנינימוקים,ישאבללא,

נג.דדעהלןלהעמידרוצהאניולכןלא,

גמור.בסדר

אגב.דרךחייב,לאאתה

הזההתיקוןאתמביןשאניחושבאניככה.חושבגםאני

בכלקייםוהערעוריםההליכיםוכלהבקרהמנגנוןכלאחרת.

עורכילשכתשאנחנולהגידישראל.במדינתכמעטהחוקים

דבריםשעלנוספתבקרהעלינושתהיהרוציםלאהדין

שלענייןלאזהבקרה,ישפליליים

שאלה?אותןלשאולאפשררגע,אז

עבדנושאנחנוברורזהחנינה.שלכאןהיאהפואנטהרגע,

נשיאמחליטהכללמרותאבלנמצאתשלנוהועדהבסדר,

בפלילי.עושההואכןמישהו.לחוןהמדינה

למשל.בכספים,שמעלך 11עושלליאור,סיטואציה,קחאז

זה.עללןענהמטאנסשאער

לתקופהרישיונואתלשלולמחליטיםבכספים,שמעלך 11עו

ביתמחוזי,דיןביתעוברהואלב,שיםלצמיתות,אוארוכה

משפטלביתערעורוישבירושליםמחוזימשפטביתארצי'דין

לגופהמתייחסהואערעוררשותנותןלאכשהואשגםעליון

להתערבלנכוןמצאלאהואמדועומסבירהבקשהשל

הקודמות.הערכאותבפסיקת

הבדל?ישהזאתלנקודהעדרוצחכאן,עצורעכשיו
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9 

 27.10.2015מיוםמרכזיועד

לא. :מרצקיחוה

דבר.אותו :ראשפיליאור

 :הנואפי

 :ראשפיליאור

 :הנואפי

מטאנס:שאער

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :ראשפיליאור

 :נטוביץיצחק

 :ראשפיליאור

ובתיהדיןביתלפניהרינותניםלעונשהטיעוניםבמסגרת

המשפחתיהמצבעלהמקלים,הנימוקיםכלאתהמשפט

 .מסכןושהואהמקלותוהנסיבותוהתעסוקתי

 .רוצחגם

שצויןכמואצלנו,הרישיון.אתלולשלולהחליטואזאוקי.

הלשכה.לשורותבחזרהחוזראתהאיןמנגנוןישקודם,

חנינה.מנגנון

חנינה.מנגנוןשלסוג

התשובה.זאתהמובנההחנינהמנגנון

אצלנומנסההואבמקביל?מנגנוניםשנילנהלרוצהאתה

לנשיא?גםילךעכשיואזאת,מצליח,לאהואשנים, 10אחרי

 10אחרילחזורהאפשרותאתשיבטלוזהההמשךאפי,אגב,

חנינה.סמכותשתהיהואזשנים

ישהיוםהנההיום,אלינולפנותיכולאתהקיימת.האופציה

אנשיםבדיוקאליהם'נגיעאנחנושתיכףמקרים' 3לן

הלשכה.לשורותלחזורשמבקשים

הנקודה.זו

נהגים?עםמהחשבון,רואיעםמה

הזאת,הנקודהבדיוקלהיותצריכהשלנוהנקודהככהאםאז

 73מתוך 9עמוד
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רוציםואנחנובקרהלנושישלאהזה,המנגנוןאתלנושיש

בקרה.שתהיה

מטאנס:שאער

 :הנואפי

 :נטוביץיצחק

 :נוקיאורי

 :נטוביץיצחק

 :מרצקיחוה

 :נטוביץיצחק

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :ראשפיליאור

 :הנואפי

מטאנס:שאער

 .שאמרתימהזה

 .שקייםמנגנוןיש

הרישיון?אתלושלוקחיםמוסמךחשמלאיעםמה

נכון.טיעוןגםזהצודק.אתה

לותןאלינו.נטפליםמהמביןלאהואהנשיא,שלחנינהגם

מהקרה?מההסיפור.ונגמרלנשיאעסקהמכלוחציאחוז

 120צריךאתהבכנסת, 6צריךלאאתהאפי?עלינוהתלבשו

הםמהחושבת.אנייעזורלאגםדין,עורכישיהיוכנסתחברי

רוצים?

נכון.טיעוןגםזהאגב,דרך

גםחשבון,רואיזורקיםאםכזהמנגנוןלהםישהחשבוןרואי

יחון?הנשיא

כן.

בראשו.מהנהןהואהנההשתכנע,ליאורשגםלינדמה

 .הזוהספציפיתהנקודהעללא,

להצביעתכףמתכווניםשאנחנוהסופיתהתוצאהכלליבאופן

במסגרתלהכלילמקוםשאיןסבוריםשאנחנוהיאעליה

דיןלעורכיביחסהמדינהלנשיאחנינהאפשרותחקיקהתיקון

 .עכשיושפירטנוהנימוקיםמכלשהורשעו'

 .בחוקלקונהאיןבי'חיוהסדריש

 73מתוך 10עמוד
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 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :יונהקלייודקלה

 :נוהאפי

 :יונהקלייודקלה

 :נטוביץיצחק

 :נוהאפי

 :רייפראובן

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

לשורותלחזורשרוצהלמיגםפתרוןיש .בחוקלקונהנכון.אין

הלשכה.

זה?אתמנסחמי

אצלכם?בזהמטפלמי

 .אני

הנימוקיםכלמתוקףדקלה,

רישיוןמתןזהחנינה,לאבעצםשזההנימוקאתלקחתם

במקצוע.לעסוקמישהול

 .חנינהלאזהבדיוק'

חשובים.דבריםגםשזהפה,שנאמרמההז

דין.עורכילגבילארקזהכולם'לגבינכוןזהלאב

להוציאאחדפהלעילשפורטומהנימוקיםמסכימיםכולנו

ומפורטתמנומקתבצורהומסבירהשמתנגדתלשכהעמדת

 .דיולעורכישקשורמהבכלהחוקלתיקוןמקוםאיןמדוע

אחד.פהמוסכם

תודה.ראובן,

בזמנים.ועמדנותודההמוןראובן,

הצבעה

אחדפה

החלטה

ומפורטתמנומקתבצורהומסבירהשמתנגדתלשכהעמדתלהוציאהוחלטאחדפה

 73ךתמו 11עמוד
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דין.לעורכישנוגעמהבכלהחוקלתיקוןמקוםאיןמדוע

עדכון)וללום-נטוביץד 11(עוה 38תמ"אבענייןהמקרקעיןפורוםפניית

 :נוהאפי

 :נטוביץיצחק

 :ראשפיליאור

 :נטוביץיצחק

 :מרצקיחוה

 :נטוביץיצחק

 :מרצקיחוה

לנותןאיציק . 5מספרלנושאנעבורנטוביץ,עדכוןלנויתך

עומדים.הדבריםאיפהבכנסת,שהיההדיוןעלעדכון

היועץשלהפרשנות , 38א 11תמבנושאבכנסתדיוןהיה

הזכויותאתשמצמצמתדעתחוותשנתןלממשלההמשפטי

ובנייה.הריסהבינוי,הפינוי , 2שינוי 38א 11בתמ

שינה?הואאין

יועציםאנחנו .לכםשתדעואגב,מוזרמאודוזהשינה'הוא

 38א 11תמבנושאשלוהלקוחהמשפטיהיועץכולנו.משפטיים

 ,שוורץבינתגברתזהבממשלה, 38א 11תמעלשמופקדמיהז

זהאתפירשההיא .הממשלתיהתכנוןמנהלמנהלתשהיא

היאבהתחלה,אותהשאלוכאילוגדרון.זהאתשפירשכמו

התכוונווככהזהאתופירשנוהתמ"אאתכתבנואנחנואמרה

שלההעו"דשהואהמשפטיהיועץבאבהרחבה.יהיהשזה

מצומצם.זהאתמפרשאנילא,אומרהואהפוך,אומרוהוא

 .מיליםאותןאת

ארזהמשפטיליועץמשנהאדון so whatלו-אמרתיאניאז

בצורהזהאתפירשהלקוחהאםלקוח,לןישאתהקמיניץ,

אםהאחרים?ושלגדרוןשלהפירושסבירותהאםפלילית?

שלןהלקוחאםהיה,עררועדתיו"רגדרוןאומר'קוחלה

אתהחוקיהזשעודכלהרחבהפירושאתרוצההתכנוןמנהל

עצמן.אתלייצגלאאותו,לייצגצריך

הנושאלעומקנכנסהואחושב,הוא ?בפועלקורהמה

להכנס.צריךלאשהואמהמסביר,הואהתכנוני,

המחוקק.לעמדתבניגודהמחוקקכוונתאתקובעהוא
 73ךתמו 12עמוד
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 :נטוביץיצחק

 :מרצקיחוה

 :קינןאורי

 :נטוביץיצחק

 :קינןאורי

 :נטוביץיצחק

 :קינןאורי

 :נטוביץיצחק

 :קינןאורי

 :נטוביץיצחק

 :קינןאורי

 :נטוביץיצחק

המחוקק.עמדתלא

כפולות.במדכאות

עםלהתמודדצריכיםפהאנחנומהאבל

זהרוצה.שהואממההפוךותגידשלןללקוחשתלןכמואבל

שקורהמהזהאותו.תייצגאבללו,תייעץהפוך,שתגידנכון

המקומות.בכלאגב

עכשיו?מהאבל

לאשהואהזההנושאעלהתרעמנוגםבנושא,תמכנואנחנו

משפטיכיועץיכול

אניפה,אנחנולמהגדרון?אתמייצגיםאנחנולמהאבל

כןלי,סלחאישי,באופןאניטעה.שגדרוןחושבאישיבאופן

שגדרוןחושבאנימאו.דאותןמכבדאנייודעאתהנטוביץ,

כלעםגדרון,בהחלטות,מעורהקצתאניהחלטות,החליט

באופןשגויותבעינייהחלטותנתןלגדרון,הראויהכבוד

מוחלט.

להיות.יכול

מסכיםאניבתפיסה,השינויעםאחוזבמאהמסכיםאני

שכונותעלשכונותפהשבוניםהדעתעליעלהלאאחוז,במאה

שוםבלישכונותעל

בנו?שכונותכמה

שנית.

הויכוח.לאזהאבלבנו?שכונותכמהליתגידאולי

 73מתוך 13עמוד
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 :קינןאורי

 :נטוביץיצחק

 :קינןאורי

 :נטוביץיצחק

 :קינןאורי

 :נטוביץיצחק

 :קינןאורי

 :נטוביץיצחק

 :קינןאורי

 :נטוביץיצחק

שלמרכזיכועדלהתערביכוליםלאאנחנודעתי.זואבל

שתיביןתומכיםאנחנובמיולהחליטהדיןעורכילשכת

דברבכליכוליםלאאנחנומחוקק.ישכנסת,ישהגישות.

להתערב.

אניבתחום?עוסקאתהתבין,פשוטה,היאשלנוהתמיכה

בתחום.עוסקאתהאםשואל

 .אזרחילאפלילי'בניהותכנוןבתחוםעוסקאני

המקרקעיןבנושאשעוסקיםהאנשיםכלבוא,אזאוקי,

ויודעיםהשטחאתומכירים

בעד?הם

כן.

חושבמתנגדיםשמייצגמיבעד.קבלניםשמייצגמיכללא,

במשפטאותןמתקןאניהזויות.החלטותהחליטשגדרון

אנשיםהרבההיזמים.שלהמייצגיםבשםמדבראתההקודם,

בהלםיצאוגדרוןבפנילערריםוהגיעוהתנגדויותשהגישו

קביעות.מיניכלקבעגדרוןסליחה,המרחיבות.מההחלטות

לן.לאלנושאפעםעודנכנסאתהאבל

צודק,אתהאםשביןחושבאנילגמרי.אחרמשהוזהלדעתי

דעותועםראויאדםבןאתהדעת,ןאתמאודמכבדואני

לנואיןמרכזיכועדאנחנוחושבאניצודקאניאםוביןיפות,

הזה.בנושא sayשוםבכלל

שלובנושאדיןעורכישלגלימותשלבנושארקנדוןבואאז

חנינה.

וחלילה.חס :קינןאורי

 73מתוך 14עמוד
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 :נטוביץיצחק

 :קינןאורי

 :נטוביץיצחק

 :קינןאורי

 :נטוביץיצחק

 :קינןאורי

 :נוהאפי

 :נטוביץיצחק

 :נוהאפי

 :נטוביץיצחק

 10יושביםבטוחאניאחת,שניתתקשיבבוא,דבר,כלכי

ואחרת.כזאתדעהתהיהתמידאנשים,

למהאבללא,

מתערבלאאניפליליפורוםהיהאםמקרקעין.פורוםיש

טענהשני,גםטועןאנימחליט,הפלילישהפורוםמהבזה.

התכנוןמנהלאגבהכבו,דכלעםהתכנון,מנהלאםמקדמית,

זה.אתיבהירהואזה,אתיתקן

אוקי.

לחוותהכבודכלעםמחליט,התכנוןמנהלאםשנית.חכה

זהסתם'זהאח,דלאףבעקןלאזהמשפטי-יועץשלדעת

דיןכעורכיואנחנוהמשפטיהיועץשלהמקצועבהבנתטעות

שעשיתימהוזההכנסת,לחבריגםלעזורלהעמי,דצריכים

משפטי,יועץהכלסךהואחבריםלהםאמרתיישיבה,באותה

המשפטייםביועציםוהבעיהשוורץ.בינתאתמחליףלאהוא

חושבואנימדיניות.ולקבועלהחליףמנסיםשהםבממשלה

ישבושמכירים,ותיקיםדיןועורכידין,כעורכיאנחנושרק

והואמפחדהכנסתחבראפילוהמתרס,שלהצדדיםמשני

איכשהומנסה

שיחליט?המרכזימתועדמצפהאתהמה

עדכון.נותןהוא

העמדה.אתושלחשלוהעמדהאתהעמידהמקרקעיןפורום

עמדה.ניירגיבשכברהמקרקעיןפורום

שלאוובניהתכנוןשלאופלילישלעמדהכלאבדוקאניאם

 .מקוםלשוםנגיעלאמשהו

 73מתוך 15עמוד
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 :קינןאורי

 :טייבמשה

 :קינןאורי

 :טייבמשה

 :קינןאורי

 :טייבמשה

 :נטוביץיצחק

 :נוהאפי

 :קינןאורי

 :נוהאפי

 :קינןאורי

 :ראשפיליאור

 :קינןאורי

 :נטוביץיצחק

עורכילשכתבשםעמדהשנותןמקרקעיושפורוםחושבאני

קיימותעמדותמשתיאחתמשפטיתבדעהשתומכתהדין

כלעםהמקרקעין,פורוםכישלו.לתפקידחוטאלדעתי

משפטיתבעמדהלתמוךיכוללאהמקרקעין,לפורוםהכבוד

ראויה.עמדההיאהשניתהעמדהכשגם

הזה?המשפטזהמהאומרת?זאתמה

אומרת?זאתמה

להכריע.כאןצריךאתה

לא.

שכן.ודאי

חייל.אתהבשטח,אתה

מהלהחליטצריךמוות?עונשנגדאומוותעונשבעדאתה

רוצה.אתה

לא.זהשנית,

צריךאתהונג.דבעדלהןוישלגיטימיותהעמדותשתי

לתמוך.רוצהאתהבמהלהחליט

 .מומחיםדעתחוותקיבלתם

העניין.נדוןשלאלהגידמנסההוא

עםהתייעצתםהזה,בנושאמומחיםדעתחוותקיבלתם

מהנדסים?שלטיעוןשמעתםובניה,בתכנוןמומחים

אתההדין.עורכילשכתבשבילהיוםכלאעבודאניודאי.

 73מתוך 16עמוד
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מהושואלבאאתהמבין?אתהשקרה,ממההפוךאומר

פה.קובעהמשפטיהיועץ

 :קינןאורי

 :נטוביץיצחק

 :קינןאורי

 :נוהאפי

 :קינןאורי

 :נוהאפי

 :נטוביץיצחק

 :נוהאפי

אנשיםישומבולקה.בוקהזההזהבנושאשקורהמהמשה,

יזמיםלאשהם

זכותן.אזבסדר,

תללדוגמה,כמומהחלטותשנפגעיםיזמיםלאשהםרגע.

עדאביבתלנפלאה.עירייהאביבתלמצוינת.דוגמהזואביב

זאתכילמה?ליזם,יוצאגיצים 38א 11תממאשרתשהיא

לדוגמה,גןלרמתתלןדין.פיועלחוקפיעלמסודרת,עירייה

להם'בוניםדירות,בתוךאנשיםהורגים .עירעלעירבונים

חיתהכילמה?יודעאתהלמה?בית,מולביתלהםמדביקים

בביתדיןבהכרעתשנגמרהשעובדהמסוימתתקלהבעירייה

המשפטשביתלומאחלאניאביב.בתלהמחוזיהמשפט

ההחלטה.אתיהפוךהעליון

שפורוםהראוישמןחושבאניעכשיו,

משהו.הביתמוללןשבנומביןאני

שלדעתחוותלשמועצריךהמקרקעיןפורוםלא.ממשלא,

הכל.זהאופרטיבית,החלטהמקבלשהואלפנימהנדסים

נתוןמצבשישזההבנואנחנושבעצםמהמה?יודעאתה

שנים?כמהבמשךכברלפיושמתנהלים

כבר.שנים 4מהתחלה,

לממשלההמשפטיהיועץנציגבאואזהזו,היוזמתמתחילת

שקייםבליהמשחקכדיתוךהמשחקכלליאתשינהופתאום

ואתאלהאתלשמועעכשיו,עליהמדברשאתהכמוהתייעצות

תמ"אהליכיכלאתסגרהשפשוטעמדהונתןאלה,ואתאלה

38 . 
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 :מרצקיחוה

 :נוקיאורי

 :נטוביציצחק

 :הנואפי

 :נטוביציצחק

 :הנואפי

 :נטוביציצחק

מסכימה.לאממשאני

אמרההיאאחר,דבראמרההיאסליחה.סגרה,לאהיא

אתם 38א 11לתמאישורמקבליםשאתםלפניאתםרבותיי,

מטרהאחת,מטרהלהיש 38א 11תמ .הכלליםלפיתעבדו

הקייםקווהסטטוסעלשמירהתוךמבניםחיזוקשהיא

המבנה.בנושא

גםעוסקקצתאניכיבזהמביןקצתאניגדרון,באמה

קרה?מהעכשיוהפלילי.אמנםובניה,התכנוןשלבתחום

עיר'עלעירשלבנייהלאשרוהתחילומקומיותועדותהגיעו

ספר'בתישלבעיותלפתורבליתחבורה,בעיותלפתורבלי

עלעירבוניםכלום,בליחניה,יציאותשלבעיותלפתורבלי

עיר.

עכשיורוצהאני , hold itה, 1חברואמר-המשפטיהיועץהגיע

באולהתנהל.שצריךהמצבלפידיןפיעליתנהלושהדברים

לחציםמכבשלהפעילהתחילובצדק,ומבחינתםיזמים

שלהיזמותבתוךאינטרסלהםשישאנשיםמיניכלבאמצעות

העירונית.בהתנהלותולאבמבניםלאהאלה,הדברים

 .כיווניםמינימכללחציםמיניכללהפעילוהתחילו

כאןלפעולצריכההדיןעורכישלשכתחושבלאאניסליחה,

צריכיםשהדבריםחושבאניהזה.בנושאהמשפטיהיועץנגד

דעת.שיקולעלשמירהתוךשכלבשוםלהתבצע

עמדתנו.אתהבענונג,דלא

הרפורמות?בועדתבכנסתדיוןהיהלאיציק.שאלהשנית.רק

היה.

שתעדכן.רציתימהזהשם?הוחלטמה

שלהם.המדיניותאתמבהיריםהם 3.11שב-שםהוחלט
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מבהירים?זהמי :הנואפי

 :נטוביץיצחק

 :מרצקיחוה

 :נטוביץיצחק

 :מרצקיחוה

 :נטוביץיצחק

 :הנואפי

 :נטוביץיצחק

 :הנואפי

 :נטוביץיצחק

 :הנואפי

 :נטוביץיצחק

 :אברהמוביץרועי

 :מרצקיחוה

כוללתשהיאובניה,לתכנוןהארציתוהמועצההתכנוןמנהל

המשפטי.מהיועץוחכמיםמהנדסיםיותרהרבהשם

הזאת.העמדהאתמקבלתלאאני

תקבלי.אל

המשפטי.היועץעלהביקורתשלהענייןעלרקלא,

אינצידנטלי.זה

רחבדיוןיתקיים 3.11ב-עומ,דזהאיפהלהביןכדירקאז

אומר?אתההיקף

לתכנוןהארציתוהמועצההתכנוןמנהלשלהחלטהתינתןלא,

 . 14סעיףלפיהסברובניה,

יקרה?מהואז

זהו,קטנים,שינוייםעםהכל,זההרחב,הסיפורישארואז

איגודעמדתהמהנדסים,עמדתאתיקבלושיקרה.מהזה

השמאים.

נתתרקאתהדברשוםלעשותמתבקשיםלאאנחנולמעשה

דיווח.

אתמביעיםאנחנוכלום,עושיםלאאנחנודיווח.נתתי

שלנו.העמדה

מתקבל.שלןוהדיווחדיווחת

העמדהנייראתקראתיהזה.בהקשרמשפטיםשניאגידאני
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אניכלום.הזהבתחוםמבינהלאאנימקרקעין,ועדתשל

חיפאית

 :אברהמוביץרועי

 :מרצקיחוה

 :נטוביץיצחק

 :מרצקיחוה

 :נטוביץיצחק

 :מרצקיחוה

 :נטוביץיצחק

 :מרצקיחוה

 :נטוביץיצחק

עכשיו.לזהתניחיחוה,

לשכתשלמרכזישבועזמשוםעכשיולזהאניחלאאנילא,

באיםכשאנחנורבהבעייתיותישבעינייהדיןעורכי

עלדעתוחוותשנותןמשפטייועץעלביקורתומעבירים

הםבעינייהמשפטייםהיועציםבחוק.הנכונההפרשנות

שהרשויותאיפההבוקסאתלעשותאמוריםהםהסף.שומרי

טועות.

עמדהכלובינינו,בויכוחצודקמידלמושגליאיןועכשיו

אתתקבלשלן

חשובמשהוזהעקרוני,משהוזהלי,תשמעיחוהפה,ישחוה,

חושב.אני

איתן.מסכימהאניחשוב,משהוזה

השאלהחשוב.לא 38א 11תמ , 38א 11התמשלהסיפוראתעזוב

עלשאחראיאחדאותומנהל,ישאושרישפשוטה,היא

בארץ.המגוריםתחום

תחום.איזהמשנהלאאוקי,

מומחיםעםוימיםשעותיושבוהואאחר,תחוםעלאחראיאו

חוקישעכשיומדיניות.להביאורוצה

להביעחייבהואחוקילאשזהחושבשלוהמשפטיהיועץואם

דעתו.חוותאת

זהסעיף,שםישהזההחוקעכשיוחוק.ישלי,תשמעירגע,

אחרת.אותולפרשואפשרככהאותולפרשאפשראזרחי,חוק

באותותחוםראשאותואומנכ"לאותואושראותועכשיו
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רוצההואמפרש,הואהעשייהשלהזאת,המדיניותשלתחום

היועץבא .'אפרשנותלפיזהאתלעשותשניתןזהאתלעשות

אניאבלבסדרהיאא'פרשנותתשמעלא,לו-ואומרהמשפטי

עצור,ולכןאזרחי.תחוםטובה,יותרהיאב'שהפרשנותחושב

למכרז.לצאתיכוללאאתהלבנות,יכוללאאתה

שופטלאאתהנכון.לאשזהאומראניכן,לאאומראני

 3שלמשפטייועץגםלהיותיכולשזהמשפטי,יועץאדוני

למטה.מלמעלהזהאתמנחיתיםכישנים 3שלעו"דשנים,

מטאנס:שאער

 :מרצקיחוה

 :נטוביץיצחק

 :מרצקיחוה

 :נטוביץיצחק

 :מרצקיחוה

 :נטוביץיצחק

 :מרצקיחוה

 :נטוביץיצחק

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :נטוביץיצחק

שנים? 3שלמשפטייועץישדבר?כזהישאיפהבאמת,נו

משפטייועץכאשרמצטערת,אני

משוח.לאהואאלוהים,לאהואמשפטייועץ

הדין.עורכילשכתואנחנוסףשומרהואאבל

הפרופורציה.אתאיבדנו

הדין.עורכילשכתואנחנוסףשומרהוא

הפליליבתחוםלהבדיל,עכשיושומר,זהמהיודעלאאני

באמצעהייתיאניאזרחי.אולפליליקשורזהאיציק,

אותו.נתקוףאיןועודאנחנו

הכבודכלעםאז

עמדתאתתוקפיםאםעכשיודניםלאאנחנואבלבסדר,טוב,

לא.אוהמשפטיהיועץ

מהלהביןצריךמשפטייועץמשפטי.יועץתוקפיםלא

 .שלוהסמכויות
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 :מרצקיחוה

 :נטוביץיצחק

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :נטוביץיצחק

 :מרצקיחוה

 :נטוביץיצחק

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

הואמשפטייועץ

הבית.בעללאהואיועץ'הוא

להסכים.לאגםמותרתסיים.חוהחברים,

משפטיכשיועץאבלהזה.המקרהעלמדברתלאאניאמרתי,

הגוףשלהפרשנותשהחוק,ואומראזרחיתחקיקהמגבהגם

מכלליםחורגתהיאנכונה,לאהיאחוקית,לאהמקצועי

חוקית.לאלא

ג'ו-ב' ,'אמ-חורגתהיא

חוקית.לאלא

נכונה.לאהזה.המקרהעלמדברתלאאני

סבלנות.קצתלדבר.תורהעכשיואיציק,

אתלהביעחייבהואעמדתו,אתלהביעצריךרקלאהוא

המקרהעלאומרתלאאניהדין,עורכיכלשכתואנחנועמדתו.

אחד.זההמשפטיים,היועציםאתלתקוףצריכיםלאהזה,

סיפורשזהכדין,שלאפעלושהםמוכחמשהוישכןאםאלא

נכון.לאזהאבלאחר,

ודאות,רוציםאנחנואומריםאתםשכתבתם,מהאתקראתי

רוציםאנחנואומריםאתםודאות.לרצותשנכוןחושבתאני

רקדיווח.זהאמר,שאפיכמואחרת,אוכזאתפרשנות

אומרשהמשרדמהלעשותצריךמשפטייועץכללית,כאמירה

חושבכשהואמשפטייועץמעלות. 180חושבתאנילו,

לאבסבירות,עומדתלאחוקית,עומדתלאהיאשהפעולה

מחויבשהואמהכלליםאחדבכלאוהציבורבתקנתעומדת

דעתו.אתלהביעחייבלהם
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 :נטוביץיצחק

 :מרצקיחוה

 :נטוביץיצחק

 :מרצקיחוה

 :נטוביץיצחק

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :נטוביץיצחק

 :הנואפי

מטאנס:שאער

 :אברהמוביץרועי

מטאנס:שאער

 :נוקיאורי

מטאנס:שאער

 :הנואפי

פה.שקורהמהלאוזה

פה.קורהמהיודעתלאאני

עושיםשאתםהפעולהאדוניאומרמשפטייועץאםאומראני

בעיה.לנואיןפלילית,היאחוקית,לאהיא

אםגםהציבור,לתקנתמנוגדתהיאגםסבירה,לאהיאגם

אלףישיסו.דלחוקמנוגדתהיאאםגםמידתית,לאהיא

 .מכיריםכולנומבחנים'יש .דברים

לאזהאבלתקשיבי,

באמת.דיווח.רקזהחבריםדי,

סליחה.

 .גמרנו

להגידרצהגםמטאנסבכלל.החלטהפהאיןדיווח,רקזה

משהו.

מאוזנת.מספיקלאהיאכאןשלנודעתשהחוותחושבאני

מטאנס.מחדשזהאתפתחתאתה

איזון.חוסרשלריחממנהונודףמקיפהלאהיא

נכון.

הפנימית.שליהתחושהזואבלבתחוםמומחהלאאני

רוצהאתהמהשתדון,להתןשהמועצהדיווחרקהיהזה
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עכשיו?מאתנו

 :קונןאורי

 :נוהאפי

 :קונןאורי

 :נוהאפי

 :קונןאורי

 :נוהאפי

 :קונןאורי

 :נוהאפי

רשמית.הלשכה,בשםתגובהמגישיםאנחנו

הוגשה.כברהיא

למה?אז

למה?מה

שהוגשו?תגובותמאשראנילמההוגשה?היאלמה

אתפירטהואהקודמת,בישיבהכנראהלבשמתלאאתה

אתההקודמת.הישיבהשלהיוםלסדרצורפההיאהעמדה,

בהדנוצורפה,היאאעשה?שאנירוצהאתהמהאזהיית,אל

אותה.לשנותרוצהאתהבדיעבדעכשיווהוגשה.אושרהוהיא

לעשות?יכולאנימה

בישיבה.הייתילאבשנהאחתפעםאני

רקזהכעתלדיון.ועלהצורף.וזההיוםבסדרהיההז

 .נתקדםעידכון.בואו

הצרכנותמועדוןבענייןהלשכהכנגדקנטינהמישהגישהתביעה

משפטית.סקירהמתןתוךלפרוטוקולשלאדיוןמתקיים

המשפטימהיועץמשפטיתסקירהקיבלהמרכזישהועדחרלא :נוהאפי

שקיימנוולאחרנוף,קסוטוממשרדיצחקדודד 11עושלנו,

הועדהמשפטיים,וההליכיםעהיהתבשלבמשמעותדיוןכאן

התראהמכתבלאלתרשוגרי :כדלקמןהחלטהמקבלהמרכזי

יצורףשאליולשעבר'הלשכהוראשלשעברלמנכ"לגםנוסף

פשראתלהסבירהזדמנותלהםתינתןה,יעהתבכתב

חסיובהתיהזה,ההסכםחתימתנסיבותעםההתנהלות

התביעה.בכתבשמועלותנותעטל
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נוף,קסוטוהדיןעורכימשרדאתמסמיךהועדמקרה,בכל

שכנגדתביעההגנה,כתבלהגיש ,שלנוהמשפטייםהיועצים

דעתםשיקוללפיג'לצדוהודעהשולמושכברהכספיםבגין

תשובות,יקבלואםהתשובות,אתשיקבלולאחרהמקצועי

לשעבר.והמנכ"ללשעברהלשכהראשנגדשתידרש,ככל

היהשדיברנומהכלפשוטהאחרון,הסעיףעלחוזראנישוב,

אתמסמיךהמרכזישהועדהואהאחרוןהסעיףקטוע.

שיוצאולמכתביםתשובהשיקבלולאחרהמשפטיים,היועצים

אוכעת,שהוחלטכפילשעבר,ולמנכ"ללשעברהלשכהלראש

הודעהלשלוחהמקצועי,דעתםשיקוללפיתשובה,בהעדר

בשיםלשעברהמנכ"לוכנגדלשעברהלשכהראשכנגדג'לצד

 .בחוקהקבועהזמניםלסדלב

אחד.פהאושרזהאזאח,דפהמאשריםאנחנו

הצבעה

אחדפה

החלטה

'עו"דהמשפטימהיועץמשפטיתסקירהשקיבללאחרהמרכזי'הועדהחליטאחדפה

התביעהשלבמשמעותדיוןכאןשהתקייםלאחר ,נוףקסוטוממשרדיצחקדוד

מכתבלאלתרישוגרכדלקמן:החלטהמקבלהמרכזיהועד ,המשפטייםוההליכים

 ,התביעהכתביצורףשאליו ,לשעברהלשכהוראשלשעברלמנכ"לגםנוסףהתראה

הטענותהזה,ההסכםחתימתעםההתנהלותפשראתלהסבירהזדמנותלהםתינתן

 .התביעהבכתבשמועלות

למכתביםתשובהשיקבלולאחר ,המשפטייםהיועציםאתמסמיךהמרכזיהועד

תשובה,בהעדראוכעת,שהוחלטכפי ,לשעברולמנכ"ללשעברהלשכהלראששיוצאו

וכנגדלשעברהלשכהראשכנגד 'גלצדהודעהלשלוח ,המקצועידעתםשיקוללפי

 .בחוקהקבועהזמניםלסדלבבשיםלשעברל"המנכ

נוספתעבודה+מאמנים :ההתמחותועדתהמלצות

מספרנושאבבקשה.גלע,דהתמחות.הבא,לנושאנעבורבואו :נוהאפי

1 . 
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 :וקסלרגלעד

 :נוהאפי

 :וקסלרגלעד

 :נוהאפי

 :וקסלרגלעד

 :נוהאפי

 :וקסלרגלעד

 :נוהאפי

 :וקסלרגלעד

 :נוהאפי

הסתייגויות?למישהוישמאמנים,טבלת

אחד.פהאושרלא,

בטבלה.נמצאיםשלאשמותשנילהוסיףרוצהאני

שיתעכבואמרת,מהרוצים'לאשאנחנושמותשניאמרהוא

 .אוליועדמיפסידולאהמתמחיםש

הוכנס?לאזהולמה

יצאהשהטבלהאחריהגיעאביבמתלהאישורפשוטזהכי

כבר.אליכם

אישרה.המחוזיתהועדהאומרתאתז

שניאתמול.המיילאתשלחוהםכך,אביב,תלשלהועדה

עליהםשישרז,אסףד 11ועושדהשושנהד 11עוזההשמות

אביב.תלשלחיוביתהמלצה

אחד.פהאושרזהלא,כלשהן?הסתייגויותיש

הצבעה

אחדפה

החלטה

 .הועדלחברישהוצגהכפיהמאמניםרשימתאתלאשרהוחלטאחדפה

נוספתעבודהו

כך.גםהטבלהבתוךמקריםשלושהפהישנוספת,עבודה :וקסלרגלעד
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 :ראשפיליאור

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :כרוזהיורם

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

האלה?המאמניםאתבודקיםאנחנו

כך.בודק,המחוז

המשמעתיהעבראתבודקביקורת,אצלכםעושההמחוז

בפעםלאמןשרוצהמאמןזהאםגם.אותםמראייושלהם,

לראיון.אותומזמיניםהראשונה

 .מחוזאיזהתלוי

ממנו'להתרשםלראיוןאותומזמיניםלפחות,אביבבתל

באיזהלמתמחים'נותןשהואהעבודהתנאיעלאותושואלים

המתמחה.יעסוקבמהוגםעוסק,המשרדתחומים

הכלבסךמקריםשלושהפהישהסתייגויות?ישנוספתעבודה

חיובית.היאההמלצהבטבלה.

מההמלצההסתייגויותאיןרבותיי,חיובית.היאההמלצה

אחד.פהאושרהועדה.המלצתלפינכון?נוספת,בודהלע

הצבעה

אחדפה

החלטה

 .נוספתלעבודההבקשותולאשרהועדההמלצותאתלאשרהוחלטאחדפה

פשרהי-י- 27812-0S-lSמ"עתו

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

-מנהליתעתירהעלרגעלדבררוצההייתיאניעכשיו

-27812-05-15 . 

אצלנו?עלהשכברהדיוןהז

לא. :וקסלרגלעד
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 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :נטוביציצחק

 :וקסלרגלעד

אותן.שהסמכנותיקאיזההיה

בתיקשקורהמה ·-שלהנושאאזבכלל.ולאהיוםלאלא,

הועד 12.3.14ב- , 1.9.13ב-התמחותהתחילשהואזההזה

דבריםמיניכללוהיוכיהתמחותלהתחיללואישרהמרכזי

 .ועומדיםותלוייםפתוחים

מה?כמו

חיתהפרטית.קובלנההרע,לשוןשלקובלנהאזלוהיה

מיניכלועודהוןלהלבנתבחשדהמסיםרשותשלחקירה

כןהחליטו 12.3ב-לפההגיעכשזהזהכלבמשטרה.תלונות

לולאשרכןהתמחות,ועדתלהמלצתבניגודלו'לאשר

בסוף.ושיבואהסתמכותללאשנקראמההתמחותלהתחיל

אוגוסטבסוףאותהוסייםהתמחותהתחילהבחורעכשיו

לאשהואמה . 114אוגוסטסוףעד 1.9מ-שנהחישבשהוא

אתלהתחיללואישרהמרכזישהועדזהבחשבוןלקח

חושבשהואמצבמיןנוצרבעצםואז . 114במרץההתמחות

אמרנוואנחנוהתמחותסייםשהואטעןהואשהוא,

עצמודעתעלהחליטהואסיים?שהואהחליטהואזהמה

סיים?שהוא

בסדר.הכל , beyondכבראנחנו

מזה.ירדכברהוא

עניינים,בשניהמשפטלביתעתרשהואזהשקרהמהבקיצור

התמחות.חציליפוסליםלמהזהעתרשהואהראשוןהעניין

אתהיוםממשיךוהואירדכברהואהמשפטבביתמזהאבל

שנהיסייםהוא , 116בינואראותהיסייםוהואההתמחות

מלאה.
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 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :אברהמוביץרועי

 :וקסלרגלעד

ההתמחות?אתמסייםהוא 116בינואר

אותהזהאזשהיההשניהדברכן.ההתמחות,אתיסייםהוא

כןואחרנחקרשהואטועןשהואהמסים,רשותשלחקירה

כלום,מהםשומעלאהואומאזאחתפעםנחקרשהואאחרי

עיכובצואתלוביטלוהםהערבויות,אתלוהחזירוהם

אישורומבקשופנהחזוראליהםפונההואהארץ,מןהיציאה

אישוםכתבנגדולהגישמתכווניםושלאנסגרהשהחקירה

נותניםלא"אנחנוכזאת.פרוצדורהלהםשאיןלועוניםוהם

שלהם.התשובהזאתכאלה",אישורים

אזנפנהשאנחנומסכיםהואאםנפנה?שאנחנומסכיםהוא

רשמיתפנייהתוציאהדיןעורכילשכת

שלפרוטוקולעםבאכברהואאפי,אבלמשהולןאגידאני

המשפטביתאפילו.מאתנויותרהמסים,לרשותמשפטבית

אתלהםתראההמסים,לרשותתפנהבהחלטהלוכתב

שלן'התיקעםקורהמהאישורמהםותבקששליהפרוטוקול

לטענתו.לועזרלאזהוגם

לפנות.גםאנחנורוציםאנחנו

שהעתירה,הואהמצבכרגעאופןבכלנפנה.אםגםבסדר,

העתירהאם 20.10עדמשפטלביתלענותצריךהיההוא

בעתירהלהמשיךרוצהאניהיאשלובהווהתשלאאונמשכת

ולהתקבללבחינותולגשתההתמחותאתלסייםרוצהאניכי

המסיםרשותשלהפתוחהזהשהסיפורבליהלשכהכחבר

שאםללשכהלהתחייבמוכןאניבעתירהכותבהואלי.יפריע

שלי.הרישיוןאתאגבילמידאניאישוםכתבפעםאייוגש

כזאת.אפשרותאין

רוצההואהעתירהשלהזההראשעלעכשיו,וכולי.וכולי

אני 1.11עדמחרתיים,עדצריכיםאנחנוהדיון.אתלהמשיך
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תשובה.לתתצריך

 :נוקיאורי

 :ראשפיליאור

 :וקסלרגלעד

 :כרוזהיורם

 :הנואפי

 :כרוזהיורם

 :וקסלרגלעד

 :כרוזהיורם

 :ראשפיליאור

 :כרוזהיורם

 :אכרהמוכיץרועי

מה?עלעתירה?איזה

שמו.עלדירהרשםשלואבא

להודעהלהגיבצריך 1.11עדאני

החומר?אתראיתאתהשלו,הטענהזו

 .דבריורם' .לדברלותןהתמחות,ועדתביורם

להסכיםיכוללאשאנימשהוזההיוםרוצהשהואמהאפי,

ייבחןהעסקאזבינואר,שלוההתמחותאתיסייםהואלו.

לואתחייבאניאוקטוברבחודששהיוםרוצההואבינואר.

אחתשניתעכשיובלשכה.אותואקבלאנישבינואר

בינואר.לא

עכשיוללשכה.יתקבלהואההתמחותאתיגמורכשהואבמרץ

שנכווהמיאנחנו,סתםולא-אתלכולםמזכיראני

מאודמאודעו"דעםפה-ישבבצוננין.נזהרברותחיו

קיבללארקוהואנסגרכברשהתיקוהתחייבוונשבעומכובד

סמןועללחלוטין,טכניושזההפורמליהאישוראת

חודשיםכמהופלא,והפלאאותוקיבלוהזאתההתחייבות

הורשעגםוהואאישוםכתבנגדוהוגשללשכהקבלתואחרי

 .הליכיםלנקוטצריכיםוהיו

ידע.לאהואאבל

אותושייצגעו"דהיההואכיידעאיתושישבשהעו"דהסתבר

אחוז.במאהצודקהוא
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 :כרוזהיורם

 :וקסלרגלעד

 :כרוזהיורם

 :וקסלרגלעד

 :כרוזהיורם

 :וקסלרגלעד

 :כרוזהיורם

 :הנואפי

 :כרוזהיורם

 :הנואפי

מסכיםכברהואכלקודםפשוט,נוראדבראומראניעכשיו

והענייןההתמחותאתתגמוראזההתמחות.אתלגמורשצריך

ואניאותואקבלאניאםעכשיולדוןצריךאנילמהאז.ידון

חודשים 4שב-אגלהאניעכשיוואםאז?אותואקבללא

כבראבללא,לייגידוחדשה?פליליתחקירהנגדוישהאלה

עכשיו?לדוןלמהאזאותו,לקבלהתחייבת

לותהיהלאעדייןבינואראםיקרהמההיאהשאלהאבללא,

המסים.מרשותתשובהשום

הנושא.יישקלאזעכשיו,לאהנושא.יישקלאז

יחליטהמשפטביתשהיוםעותרהוא

מבקשאדםכשבןזמנים.עברוהיוםעד 114ינוארמאז

לואיןאםלבדוקפונהאתהאזמגיש,הואללשכה,להתקבל

אתבדקתילאאניההתמחות.במהלןלושנוצרפלילירישום

לאההתמחות.במהלןמשמעתירישוםישאםבודקאתהזה.

בדקתי.

ביחסרקהיאשההתחייבותברור

התחייבות.זו

כדלקמןהיאשלנוההחלטהחבריםטוב

ההתמחות.בסוףייבחןהעסק

פרה-לונותניםלאאנחנושלו,ההתמחותאתיסייםא'הוא

כלכמואיתו.נעשהלאאואיתונעשהאנחנומהעלרולינג

בנתוניםלהיבחן.בקשהיגישההתמחות,אתשיסייםמתמחה

התקופהאתשינצללבתםשהואלהראותרוצההואאםשלו

שיסכיםוחצי,חודשייםשלוההתמחותסוףעדישעכשיוהזו.

עורכילשכתשלרשמיבמכתבהמסיםלרשותנפנהשאנחנו
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המסיםרשותשלעמדתהאתומבקשהענייןאתשמסבירהדין

לרשותנפנהואנחנולזהמסכיםהואאםהזה.לתיקביחס

לזכותו'ייזקףזההמיסיםרשותע"ינענהלאוגםהמסים

מסכיםלאהואאםשלנו.בשיקוליםזהאתנשקולאנחנו

זהאתשוקליםאנחנוגםזההמסיםלרשותנפנהשאנחנו

 .בינואר

 :וקסלרגלעד

 :כרוזהיורם

 :ראשפיליאור

 :אכרהמוכיץרועי

 :כרוזהיורם

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :כרוזהיורם

 :הנואפי

 :כרוזהיורם

בתיק,עכשיוהמשפטיתהסיטואציהאתשנביןמבקשאנירק

 15.11ב-משפט.בביתנמצאכברהואכבר,עתרהואבסדר?

לתתצריכהאניתגידהשופטתהשופטת.אצלשםנהיהאנחנו

ועוד 2013מ-שפתוחההזאתהחקירההאםבשאלהדיןפסק

לפרקליטותמובילההיאאםמידעאחדלאףאין

החלטה.קיבלתילאעודאבל

לשמוע.לותןרגע,

אבל.דבריואתלהשליםלותן

בעיה.פהיש

החלטה.לקבלצריכההיא

בעתירההדיןופסקבעתירהדיןפסקלתתתצטרךהשופטת

התיקעודשכלהלשכה,עמדתאתלקבלהאםלהכריעיצטרך

שכבקשתו,אואותו,לקבלחייבתלאהלשכהאזסגורלא

הואהזההפתוחהתיקכיאותו,לקבלחייבתתהיהשהלשכה

להתקבל.ממנולמנועבשבילטובהמספיקעילהלא

משהותבינוהכבודכלעםאבל

דין.פסקשתיתןבסדר,

הכבוד.כלעםהמשפטי,המצבשלהבנהאיפהישאפי,
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הלשכהפתוח.התיקאםאותולקבללאהחליטהלאהלשכה

הלשכהלהפ,ךיישקל.הענייןההתמחותשבסוףהחליטה

קיבלתילאאניאבלתתקבל.בטוחייסגרהתיקאםאומרת

החלטה

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :כרוזהיורם

 :הנואפי

 :כרוזהיורם

 :הנואפי

 :כרוזהיורם

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

לעתירה.לענותמהיודעאנילהגי.דמהיודעאני

מסכיםשהואלנושיודיע .לולסייעלומציעההלשכהגלע,ד

עדלקבלשתבקששלנו'בפנייההמסיםרשותאלנפנהשאנחנו

המסים.רשותעמדתאתההתמחותסוף

לבואאפשרשיהיהלמשהויבשיללא 15.11ה-עדזהאבלכן,

איתו

 .אותולקבלהחלטהקיבלתילאעודאבל

משהו?איזהעםלהבשילצריךאתהמה,לי,תגיד

תיאורטית.העתירה

פשרות.אין

אותו.לקבללאהחלטנולא

היאאותו.לקבלתצטרךשאתהשאומרצורוצההואאבללא,

תיאורטית.לא

 :שלנוההחלטהזו

העותרשעלהיאשלנוהעמדהבעניין,דןהמרכזישהועדלאחר

אנחנוההתמחותתקופתבסוףשלו.ההתמחותאתלסיים

בשלבלעותרמציעיםאנחנובה.ונדוןשלוהפנייהאתנשקול

לרשותנפנההדין,עורכילשכתשאנחנו,לכןלהסכיםזה

ולבקששלוהתיקלמצבביחסנתוניםלקבלמנתעלהמסים

בהקדם.יסתייםשעניינוכדיהמסיםרשותשלהתערבותהאת
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שאנחנולכןמסכיםהואהאםלנולהודיעמתבקשהעותר

 ,שלוהתשובהאתגםאנחנו .לאואםהמסיםלרשותנפנה

פהאושרזה .בינוארבזהנדוןאנחנושלולתשובהבהתאם

אחד.פהאושראחד?

הצבעה

אחדפה

החלטה

הועדההתמחותתקופתבסוף .שלוההתמחותאתלסייםהעותרעלכיהוחלטאחדפה

להסכיםזהבשלבלעותרמציעהמרכזיהועד .בהוידוןשלוהפנייהאתישקולהמרכזי

התיקלמצבביחסנתוניםלקבלמנתעלהמסיםלרשותתפנההדיןעורכישלשכתלכך

העותר .בהקדםיסתייםשעניינוכדיהמסיםרשותשלהתערבותהאתולבקששלו

לרשותתפנהשהלשכהלכךמסכיםהואהאםהדיןעורכיללשכתלהודיעמתבקש

 .בינוארשלולתשובהבהתאםתידוןפנייתולאו.אםהמסים

21868-09-lS מ"תע ו

 :נוהאפי

 :וקסלרגלעד

הסקירה.אתלנותןגלעד.בבקשה,

בשנתמשמעתיתבלנהקןהוגשהנגד;

משנתחלוטיםדיןלפסקיצייתלאשהואבכןשעניינה 2010

דירה.קנההואשמהםלאנשיםחייבשהואכסףשל 2009

באופןנגדוהתלונהמקבלתהתחמקגםהואלכןובנוסף

בשנתחודשהוהקובלנהנגדוראשוןקובלנהלביטולשהביא

2013 . 

פעמיםמספרהמרכזיברעדעלהעניינוהאלההשניםבמהלן

כחברקבלתואתלעכבזיהמרכהועדהחליטפעםובכל

לתוצאותיוובהתאםנגדוהמשמעתיההליךלסיוםעדשכהלה

הלשכה.כחברלקבלוהאםיוחלטנגדוהמשמעתיההליךשל

 . 2011ב-הסמכהבחינותועברהתמחותסייםהוא

בעקבותחיתההמרכזילרעדהיעשהגהאחרונהההחלטה

כחברלהתקבלבקשהישהגוהואנפרעשלושהחובהעובדה
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בבקשההמרכזיהועדהחלטתהנסיבות.שינוילאורלשכה

ההחלטהקוורום.ללאטלפוניתבהצבעההתקבלההזאת

המלצותואימצהלקבלושסירבוקודמותהחלטותעלחזרה

נגדוההליכיםלסיוםעדאותולקבלשלאההתמחותועדתשל

התקבלהשהיאמכיווןהזאתההחלטהכנגדעתרוהוא

טלפונית.בהצבעה

כתבלהלהגישישהמשפט,בביתהיוםנמצאתהעתירה

בבקשתומנומקובאופןבקוורוםדיוןלקייםצריךתשובה.

שהיאבקשהאותה , 2014משנתהלשכהכחברלהתקבל

בעתירהלטיעוניםלהתייחסאוליוכןהחוב,פרעוןבעקבות

זהלשימוע,בקשהכמולמעשהשזהכיווןבפניכם,שמונחת

שנערןהשימועאחריהמרכזיבועזלושנערןשימועכביכול

ההתמחות.בועדתלו

חיתההשנהמינוארההתמחותועדתשהמלצתאזכיררקאני

לסיוםעדכחברלהתקבללולאפשרלאהחובפרעוןלמרות

המרכזי.בועזבתוצאותיהםוהדיוןהמשמעתייםההליכים

 :הנואפי

 :נטוביץיצחק

 :וקסלרגלעד

 :נטוביץיצחק

 :וקסלרגלעד

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

עניין.שללגופודיוןנקייםואנחנוקוורוםעכשיוישאזטוב,

בבקשה.יורם,כןואחררועיכןאחרחוה,

אניבתיקהזה.הבחורבאמצעיםמוגבלשהואפהכתוב

בסוף.תסתכלמסתכל,

משהוזהלא,היום.שלוהמצבמהיודעלאאניכתוב.לאלא,

סטנדרטי.

מוגבל?לאהואכתוב,לא

הליכים.עיכובמוגבל, , 1מספרפעיל,חייב

רואה?אתהאיפה

זה.אתבדוקיוסי,
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רגע.תסתכל :מרצקיחוה

 :וקסלרגלעד

ויצמו:יוסף

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

לא.זה , 2009מ-פהרואהאתה

מוגבל.לאאבללפועל,בהוצאההואחייב,הוא

אופס.הזההחובאבללא,

קדימה.חוה,

ללשכהאותולקבלשלאחיתהשלנוהקודמתההחלטהתראו,

המשמעתייםההליכיםהמשמעתיים.ההליכיםלסיוםעד

אתמשנהלאנפרעשהחובהעובדהעצםמתקיימים.עדיין

לאמסוים,חובחייבהיההאישמתקיימים.שההליכיםהמצב

עבירהמהווהכברזהדין,פסקבתשלוםעמדלאאותו,פרע

יוכרע.אשרעדלפחות,לכאורהכשלעצמה,אתית

ההליכיםסיוםעדלקבלולאקודםחיתהשסמכותנוכשם

עדייןההליכיםאומרתזאתהנסיבות.השתנולאהמשמעתיים

הזההחובאתפרעתירגע,ואומר-באהואמתקיימים.

לפועל.ההוצאהבאמצע

נכסים.כינוסלועשומרצונו,פרעלאשהוארואהאני

החובאתפורעהיההואאםגםאבלנוסף.טיעוןעודזה

העובדהאתמשנהלאזהלעונש.רלוונטיטיעוןזהומרצונו

אנחנוולכןמשמעתית.עבירהביצעהאישלכאורהשלפחות

אםולקביעההמשמעתיההליךשללתוצאותלחכותצריכים

נקבלבטרםהעבירהאתביצעלאאוהעבירהאתביצעהוא

ללשכה.אותו

הבןבפנינו,שקייםהחומרלפילכאורה,שלפחותנוסיףלזה

באמצעותאלאמיוזמתושלאנגידבואהחובאתשילםאדם

 .נכסיםכינוסהלין

 .נכסיםכונסומונהנכסתפסו
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 :נטוביץיצחק

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :אברהמוביץרועי

 :הנואפי

 :אברהמוביץרועי

 :מרצקיחוה

 :אברהמוביץרועי

מישהו.לעודחייבהיהגםשהואאומרזה

אדםשבןרצוניתשלוםלאזהמקרהבכלאבליודע.לאאני

מצבזהאלאהחוב,אתמסדיראניאוקי,ואומרומשלםבא

 .נכסשמממשנכסיםכונסלושמתמנה

לקבלההמועמדיםכללגבינוקטיםשאנחנוהמבחניםכללפי

ששמנוסטנדרטיםבאותםעומדהזההתיקפניועלללשכה,

מותרנסיבותבאיזהבפסיקה.פעםאחריפעםונבחנולעצמנו

זהבשלבאדםלקבלבלסרהדיןעורכיללשכתהמרכזי'לועז

לסטותסיבהשוםפהשישחושבתלאאניהדין.עורכיללשכת

איןאםוביןעתירהישאםביןלעצמנו,שקבענומהסטנדרטים

קבלתעלאמוניםהמרכזיוהועדהדיןעורכילשכתעתירה.

המקצוע.לדלתותאנשים

ההליךלתוצאותויחכהימתיןהכבו,דכלעםהזה,ובשלב

הדיןלביתקריאהשנוציאנכוןשכןחושבתאניהמשמעתי.

ההליכים.אתולזרזלנסותהתיק,מתנהלשםהמשמעתי,

רועי?כן,מצוין.רעיוןזה

כשנהלפניכברהחובאתפרעוהבחורשמאחרחושבאני

כלנתונותהלשכהשלהמשמעתיהדיןשלביתומכיוון

משורותאותוולהרחיקכנגדולפעולבעתידגםהסמכויות

ולפעולהלשכה

רועי.נכון,לאזהלא,

לא?למהאותו,להשעותיכוליםהם

 .יכוליםלא

השעיה?שלעונשלולתתיכוליםלא
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 :ראשפיליאור

 :אברהמוביץרועי

 :מרצקיחוה

 :אברהמוביץרועי

 :הנואפי

 :אברהמוביץרועי

 :הנואפי

 :יונהקלייודקלה

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :כרוזהיורם

ככהאבלאולי,תגי,דאתהאם

להשעותסמכותלואיןהדיןביתלמה.אותןשואלאנילא,

מהלשכה?חבר

ולעכבעונשלולתתרקהיאמתמחהכלפיהסמכותלדעתי

למקצוע.לכניסהאותו

אותומאשריםאנחנוימצאו,זהואחריעו"דהואאםלא,

 .כעו"ד

בכובעוהוגשההקובלנהבהתמחות.נעשההמעשהאבל

רועי.כמתמחה,

לחוה.מצטרףאניאז

יורם.בבקשה,

לצמיתות.אושנים 3ל-מניעהלתתאפשר 41סעיף

עבירתבשל , 41סעיףלפרוטוקול.ברוריהיהשזהבדיוק,

אזהרה,מועמדעללהטילהמשמעתיהדיןביתרשאימשמעת

עלתעלהשלאלתקופהבלשכהכחברלהתקבלפסילהנזיפה,

כןאחריוכלולאהםאומרתזאתלצמיתות.אושנים 3

 .חודשים 3שלהענייןלצורןהשעיהעונשעליולהטיל

למעשה.נשפטכברהואכי

 .חברכבריהיההואכי

יורם.נכון.

פהלנוישא'העובדות.בתיאורחסדעשהשגלעדחושבאני

פההיהלנכס,פלישהפהחיתהבנספחים,שכתובמהלפיגם
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לאוהואעליוידעכשהואהקובלנהכתבעלהצהרהאי

 . 2011ב-כבראותולקבללאמצדיקכשלעצמושזההצהיר,

אדםלקבלאפשראישלישי,ודברעולה.בנספחיםהכלפשוט

זההמשמעתיים.הליכיואתיסייםשלאעדללשכהכזה

רקהואזהבמקום . 2012ב-לוהובהרזה , 2011ב-לוהובהר

אתשילםלאהוא .וענייניםביטוליםוהשעיותבעודנחת

 .ללשכהזהבשלבכזהאדםלקבלאפשראימיוזמתו'החוב

לדיון.יחזורהמשמעתיים,ענייניואתיגמור

 :הנואפי

 :כרוזהיורם

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

שהואמזהנבעבהליןשהשיהוימהנתונים,גלע,דמבין,אני

ההליך?אתנגדולנהלעלינוהקשהוהואמסירהקיבללא

לושימציאוכדיהעסק,אתלבטלקובלנה,ביטולודרש

מחדש.

 , 2010מ-הקובלנהשלהראשוןהפרקפה.פרקיםשנייש

לאשהתלונהקבעהדיןביתשם 2012ב-הסתייםשבעצם

באיזשהוומבחינתנוהקובלנהאתפסלהואולכןלוהומצאה

מההטענות.אתקיבלהדיןביתכיזה,אתלפתוחקשהמקום

נעשה?

הלאה.תתקדםמכבדים.אנחנו

אתלולהמציאשלמחדשהתהליךהתחילשוב 2013מ-אבל

מצדו'השהיותהיוכאןגםבקובלנה.לדוןולהתחילהתלונה

בקשותאוהאחרוןברגעלפעמיםלדיוניםהופעהאילרבות

דיוןלפנייומייםיוםדיוניםשלדחייה

שלו.ההתנהלותאתלהביןמצליחלאאניאז

מתנהלת.עדייןהקובלנהולכן

אתלשנותכדיבהישמהעתירה,הגיששהואהעובדהעצם

העקרוןהפורום.אתעזובכדין?שהתקבלהשלנוההחלטה
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כלהמקצועלשורותשלוההצטרפותאתמעכביםשאנחנוהזה

הואאלאבמיוחדלכבודולאהואמשמעתיהליןמתנהלעוד

נכון?מתמחה,לכלביחסאותנושמנחהעקרון

 :מרצקיחוה

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :נטוביץיצחק

 :הנואפי

 :נטוביץיצחק

 :הנואפי

 :נטוביץיצחק

 :הנואפי

 :נטוביץיצחק

 :יונהקלייודקלה

 .בהחלטבדיוק'

כן.

הזה?מהעקרוןעכשיולסטותישסיבהאיזהכןאםנכון.

אפי.בעיה,פהישאגי,דאני

הזה?מהעקרוןלסטותישסיבהאיזה

בעיה.פהיש

שנהאושנהוחצילמקצועחבריםשיצטרפורוציםלאאנחנו

בעבירותמורשעיםהםפתאוםלמקצועשמצטרפיםאחרי

בהלהקלאפשרשאיעבירהזולכאורהופהחמורותמאוד

מעשיםלאהםביצעשהואהמעשיםאתשמבצעאדםבןראש,

שיצטרףראויכזהשמישהוחושבלאאני .בכןמהשל

 .נגדוהמשמעתייםההליכיםשיסתיימולפניבוודאילמקצוע,

זאתזמן.הרבהכןכלנמשכיםההליכיםלמההשאלה

אםאבלצודק.אתהאזדחהשהואבאשמתוזהאםהשאלה.

יודע.לאנניח,הלשכהבאשמתזה

ללשכה.קשורלאזהגלע,דלןאומראיציק

זמן?הרבהכןכלנמשןזהלמה

 .לכםלהגידיכולהאני

בבקשה. :הנואפי
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 :יונהקלייודקלה

 :נטוביץיצחק

 :מרצקיחוה

 :יונהקלייודקלה

 :נטוביץיצחק

 :יונהקלייודקלה

 :מרצקיחוה

 :וקסלרגלעד

 :מרצקיחוה

 :יונהקלייודקלה

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :וקסלרגלעד

 :נוהאפי

החליטהדיןביתואזהליןנגדוהיהשהיה,מה-

אתלולהמציאהצליחולאשהואמאחרהקובלנהאתלבטל

סטטוטורית.לתגובההבקשה

ההליך?אתביטלולבקשתו

כן.

התחמק,הואמחדש.אותולהגישניסינוואזלבקשתו.כן,

ממסירות.ולהתחמקלעכבהיאשלוהשיטההזמןכלבעצם

נמצא.לאוהואמסירהלבצעמנסיםאנחנו

האלה?ההתחמקויותנמשכוזמןכמה

אותנו.שמעכבמהזההראשון.מהיוםזה

בלנה?הקופעםעודהוגשהמתי

 • 113ביוני

בהוכחות?עומ,דהתיקאיפה

בהוכחות.התיקכן,

הוכחות.שיסיימואז

הוכחות?שלשלבבאיזה

לינואר.קבועהתיק

המסירותשלהתרגיליםכלאתנוקטהיהלאהואאם

הואזהלכבודעכשיואזמסתיים.היההתיקכברומתחמק

פרס?מאתנוומבקשעתירהמגיש
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 :יונהיוקלידקלה

מטאנס:שאער

 :נוהאפי

מטאנס:שאער

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :נטוביץיצחק

 :נוהאפי

ההליכים.אתשמעכבזההוא

אפשר ,-לעדאולהרשעהעדקצרהבתקופהאח,דדבררק

הזאת.בתקופהעבירותהרבהלעשות

 .צודקאתהככוך,

 .פשוטלאזה

צודק.אתה

מאוד.חמור

כללדעתככוךקולעאניאםלסכם'רוצהשאנימהרבותיי'

עורכיללשכתיתקבללאשהואכןעלעומדיםאנחנוהחברים,

אנחנוועומד.תלוימשמעתיהליןנגדומתנהלעודכלהדיך

שמתנהלאחרמתמחהכלכלפיכמויחסבאותוכלפיונוקטים

הדיךביתאללפנותמוכניםאנחנו .משמעתיהליןנגדו

הסדרלמעןחשובזהההליכים.אתלזרזלבקשבירושלים

בפנינושהובאושמהנתוניםשלנו,בהחלטהשיושםהטוב

מהםנכבדחלקהמשמעתייםבהליכיםשהעיכוביםעולה

עצמו.העותרשלבהתנהלותמקורם

קיבל.כךקיבל,שלאשלו,הפורמליתהטענהבמיוחד

רבה.תודהאחד.פההוסכםאחד?פההוסכם

הצבעה

אחדפה

החלטה

עודכלללשכהלהתקבל-שלבקשתואתלאשרשלאהוחלטאחדפה

כלכפיהננקטיחסבאותונוקטהמרכזיהועד .ועומדתלוימשמעתיהליךנגדומתנהל

 73ךתמו 42עמוד



43 

 27.10.2015מיוםמרכזיועד

הדיןביתאללפנותמוכןהמרכזיהועד .משמעתיהליךנגדושמתנהלאחרמתמחה

עולההמרכזיהועדבפנישהובאומהנתונים .ההליכיםאתלזרזלבקשכדיבירושלים

 .עצמוהעותרשלבהתנהלותמקורםהמשמעתייםבהליכיםמהעיכוביםנכבדשחלק

שכ"טועדתהמלצתהמשפטי-הסיועחוקפיעלהמתמניםדיןעורכישלשכ"ט

עובריםאנחנוגיל.פניאליעזרד 11עובמיוח,דהגיעלייזי :נוהאפי

אתיתןשלייזילפניבתמצית,לכםאתןאני . 2מספרלנושא

 .שלוההמלצות

שלהבדילחברים,שלמפניותלמדתישאניממהמסתבר,

יששלהפליליים'בתיקיםשמטפלתהציבוריתמהסנגוריה

בעצםשזההמשפטי,בסיוענפר,דטרחהשכרתעריף

ישאזרחיים,בענייניםאבלהציבוריתהסנגוריהשלהמקבילה

הסנגוריהביןהטרחהשכרבתעריףמשמעותימאודלהבד

המשפטיהסיועתעריףלביןהפלילייםבתיקיםהציבורית

שלהתעריףאתמאודשמקפחתבצורההאזרחייםבתיקים

המשפטי.בסיועשמייצגיםהדיךעורכי

המשפטי'הסיועמטעםשמייצגיםדיןעורכימצדפניותהיו

הטרחהשכרתנאיאתלהשוותכדיתפעלהדיועורכישכתלש

שלבסופוכיהסנגוריה,שלפיםילתערהטרחהשכרותעריפי

שופטואפלילישופטבפנימופיעאתהעבודה.אותהזויום

ותריכותבאפילואתהבאזרחיההפך,אפילוםיולפעמאזרחי,

 .בפליליכותבאתהמאשר

 :צמווייוסף

 :נוהאפי

 :צמווייוסף

שיםלדיון,שקל 300הזמאוד.נמוךהואהטרחהושכר ,אפי

ב.ל

אלינועברהזההנושא

הכל.כוללהלקוח,םעההכנהפגישתכולל
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 :אברהמוביץרועי

 :מרצקיחוה

ויצמו:יוסף

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

ויצמו:יוסף

 :נטוביץיצחק

 :נוהאפי

 :גילפניאליעזר

 :נוהאפי

 :גילפניאליעזר

המשפטי?בסיועישדיןעורכיכמה

אלפים.

הרבה.

 .לדעתיאלפים

 .הארץרחביבכל

.12,000 

לאזרחי.הפליליאתישוושיקרה?מהיודעאתה

גילפנילייזיעו"דשלבראשותוטרחהשכרועדתאזרבותיי,

לייזיבבקשה .לנולדווחכאןנמצאולייזילסוגיהנדרשה

שלן.הבמה

סופרהםשהתעריפיםפה,כברשנאמרכמוהיאהבעיה

התעריףשבהםימיםזוכרשאניהאמתתראו,נמוכים.

תעריףהיהזהאזאבלמומלץזההיוםהמומלץ,המינימלי

גבוההיההטרחהושכרמינימליהיהבאמתהואמינימלי

יותר.הרבה

לחיים.אותושנחזירמקוויםאנחנו

הואכזה.לאוהואה-תעריףיהיההזהשהתעריףמתיםהיום

לסברכדיאבלגבוה.הואבשוקשגוביםלמהיחסיתבאמת

עבורשמשלמיםפה,שנאמרכמוהסכומים,באמתהאוזן,את

משהומגיעיםהםמזעריים,סופרהםהמשפטי,בסיועייצוג

 ,המינימליהתעריףלעומתאחוזומשהו 40-40ל-שלישבין

נמוך.יותרהרבהבאמתשזה

סתםאומר.הייתימגוחכיםדישהםבסכומיםמדוברבאמת
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התעריףפיעלשקלים, 61מקבליםהתראהמכתבכדוגמה,

 .שקלים 2 35זההמינימלי

פגישה.כוללויצמו:יוסף

 :הנואפי

ויצמו:יוסף

 :הנואפי

ויצמו:יוסף

 :נטוביץיצחק

מטאנס:שאער

 :הנואפי

מטאנס:שאער

 :גילפניאליעזר

 :הנואפי

לשבתצריךאתההתראההמכתבאתלהכיןשכדיתשכחאל

החומראתללמודמסמכים,לקבלצריךאתההלקוח,עם

מכתבולנסח

הכל.כוללהפגישה,כוללזה

שקלים? 61מקבלאתהזהועבור

והפעולה , 61טרחהלשכרבקשהרשוםבדוארזהאתלשלוח

נרשם.זהגםבחשבון

להגישיכולעו"דפלילית?עבירהזההכנסהלהשלמתבקשה

כזאת?בקשה

בשםפונההאלה.לשירותיםשנזקקהלקוחעלמסתכלאני

לקבלאפשראייזכה.הואהדין.עורכיבשםלאהציבור,

לדוגמה,המכתבמשלוחעלותהפס.דבמחירטובשירות

הבולים

המזכירה.שלהעבודההמדפסת,הנייר,

הולם.יותרלשכרלדאוגצריךציבורי,אינטרסזה

דברשלשבסופומפנינכוןזה

ראוימשפטישירותיקבלהציבורשהאזרח,רוציםאםתשמע,

לתעריףאפילומתקרבלאזהבכבו.דלהתפרנסצריךעו"ד

התראהמכתבלהכיןכדימינימלי.
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 :ראשפיליאור

 :הנואפי

 :ראשפיליאור

 :הנואפי

 :אברהמוביץרועי

 :ראשפיליאור

 :אברהמוביץרועי

 :הנואפי

 :גילפניאליעזר

 :הנואפי

ויצמו:יוסף

 :הנואפי

זה?אתשישלםמייהיהיותרנחליטאם

למשרדשמועברמסודרעמדהניירמציגיםאנחנולא,

הואמקפח,סופרתעריףפהישלב,שימוואומרהמשפטים

דיןעורכיהמשפטי'השירותבאיכותופגיעהלירידהגורם

הסיועבמסגרתמייצוגרגליהםאתמדיריםוראוייםטובים

המשפטי.

שלנו'התקציבזהתשמע,לן-יגידולןיבואולאאםהשאלה

להעלותרוצהאתהאם

תישמעשעמדתנוראויאבלעליהםלכפותיכוליםלאאנחנו

 .בפניהם

בביתלישיבהשקל 400לשלםיכוללאאתהאבלליאור,

שקל. 70עולהאביבבתלהחניהרקמשפט.

 .שקלים 9עולה

מצויין.ויודעאביבתלתושבלאאניטובה.ליתעשהליאור,

וברורה.מובנתהבעיהלייזי,ממליצים?אתםמה

הדבר'שבידיהםהמשפטילמשרדלפנותמומלץשאמרת,כמו

ענייןזההתקנות.אתלשנותיכוליםהםהרי.תקנותזה

לעשות.שצריךמהזהאבלאמנםתקציבי

מישהופהישרבותיי,

 .ליתעזרואמרההיאבסיוע,האחראיתעםנפגשתיאני

השרה.שלההחלטה

היואיתםשקיימתימשיחותהמשפטיהסיועשאנשייודעאני

לתעריףמקביליהיהלפחותאצלםהתעריףאםשמחיםמאוד

 73מתוך 46עמוד
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הציבורית.הסנגוריהשל

 :מרצקיחוה

ויצמו:יוסף

 :מרצקיחוה

 :נוקיאורי

 :מרצקיחוה

 :ראשפיליאור

 :אברהמוביצרועי

 :מרצקיחוה

מטאנס:שאער

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

מטאנס:שאער

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

הציבורית.לסנגוריהלהשוותטובשזהחושבתלאאני

לא?למה

אחרות.מטריותשתיזה

תקראדין.לעורכיהורידושםגםחושב,אתהמהליתגיד

כבר.הורידובוכים.הםדבראותומה,

לתעריףלהשוותנבקששאנחנומהותיתכעמדהמציעהאני

השני.לתעריףלאהדין,עורכילשכתשלהמומלץהמינימלי

הפשרה.תהיהשזו

שלהם.הזהאתנאמץבואואז

להשוותאלאלפלילילהשוותלא

הפלילי.אתיורידואז

המינימלי.לתעריףנפנהאז

אותנו.מכבדזהכן,

ייצוגיראוי,ייצוגלקבלמאפשרלאהזההתעריףמדוענסביר

מקצועי.

לאזרח.דאגהתוך

 .מכולםיותרלושזקוקיםלאנשיםדווקאאגב,

אלההמשפטיהסיועשלהזכאותלתנאישעונהמיהרינכון,
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ייצוגלקבליצליחושלאוהאנשיםוהמסכניםהנדכאיםבאמת

ראוי.משפטי

 73מתוך 48עמוד
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 :אברהמוביץרועי

 :נוהאפי

שללתעריףזהאתלהשוותלהציעלחלופיןגםאפשר

הציבורית.הסנגוריה

שאנחנומסודרעמדהמכתבבבקשהלנולנסחמוכניםאתם

המשפטים?משרדולמנכ"ליתהמשפטיםלשרתאותונעביר

עורכילשכתשלהמינימלילתעריףהשוואההואשהבסיס

אחד?פההוסכםהזה.לתעריףזהאתלהשוותובקשההדיו

 .לייזירבהתודהאחד.פההוסכם

הצבעה

אחדפה

החלטה

עמדתאתהמשפטיםמשרדולמנכ"ליתהמשפטיםלשרתלהעבירהוחלטאחדפה

חוקפיעלהמתמניםדיןעורכיטרחתשכרלהשוואתהבסיסלפיההדיןעורכילשכת

שכראתלהשוותשויהדיןעורכילשכתשלהמינימליהתעריףהואהמשפטיהסיוע

 .זהלתעריףהטרחה

 :ראשפיליאור

 :נוהאפי

 :ראשפיליאור

לועזדיווחשתיתןמציעאניהנושאאתהעלואםאפי'

אתמול.עלהמרכזי

בשכרעסקנושאנחנולמהשבהמשךלכםלספררוצהאני

יששלנו'הזובקדנציההדיןעורכיללשכתגםאבלהטרחה

שללערבשהגיעלכםיספרליאוראוליחברתית.ראייה

אתראיתאתהאיןליאור,שם.הייתיאניגםידי,דעמותת

הדברים?

ידיד.לעמותתשנה 20הוקרהערבאביבתלבמוזיאוןהיה 1א

לשכתראשהיההמרכזייםהנואמיםביןאוהנואמיםואחד

הדיןעורכישלשכתהבמהמעלשהצהירהדין,עורכי

ישראלבמדינתובכללולעמותותלנזקקיםומסייעתהתיישרה

שצריךמקוםבכלנסייעושאנחנובפרט,ידידולעמותת

 70למעלפנתהכברהדיןיעורכולשכתכולת.יהמעוטיל

 73ךתמו 49דועמ
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הכלשזקוקים'לאנשיםעזרהלהגישמנתעלמקומיותרשויות

 .שלנובונוהפרובמסגרת

עללנושהיההדיוןאתזוכריםאתםאםמתחבר,זהבדיוק, :הנואפי

כלאחרימרדףעלוכסףמשאביםהמוןמוציאיםשאנחנוזה

שהואמשוםנתקעתזכאותבדיקתאוזכאישאדםהטפסים,

מיניומכלמהבנקשצריךהאישוריםאתלהביאטורחלא

עםנפגשנוהמקומיות,לרשויותפנינואנחנואזגורמים.

מולידאגושהםהבנהאיתםויצרנושלהםהרווחהמחלקות

להעבירמקומיתרשותאותהשלתושביםאזרחים,אותם

שלהם.אינטרסזהכיוהחומרים,המסמכיםאתאלינו

שנקרא,מהמהםירדמרוצה,יהיהאזרחשאותורוציםהם

חוסןזהותבינו,המסמכים.אתלנולהביאדואגיםהםאז

לא .התיקשללגופומוקדשיםשלאיקריםמשאביםהמון

לאסוףשלפרוצדורותרקאלאבתיק,ולטפללקחתמוקדשים

חומר.

השלמהקורסילערוךהציעההדיןעורכילשכתולהוסיף, :ראשפיליאור

שנדרשאחדכלאוידידבעמותתמשפטייםליועציםמקצועית

גםאנחנובחברה.ומוחלשיםחלשיםלאותםלעזורמנתעל

הלשכהראשזהאומר,אניאנחנוהכלהלשכה,ראשהצענו,

לעמותתיינתנושנשיגהתרומותשכלגאלהערבלארגןהציע

אוכלוסיהאותהאתלקדםהזה,מהסוגעמותותאוידיד

מוחלשת.

כולם'שללשכההיאהדיןעורכישלשכתצייןשהואחושבאני

החזקיםשלוגםהחלשיםשלגםזהאתרואיםגםאנחנואבל

דיןעורכישלוגםזוכיםשמייצגיםדיןעורכישלוגם

לכולםמלאהשוויוניותעלדגשניתןאנחנוחייבים.שמייצגים

כפייםבמחיאותהתקבלשזהלכםאומראנילכולם.וסיוע

לקצה.מקצהסוערות

הגדוליםהאויביםכללבדרןהיושהםלכםמזכיראניעכשיו

שזהחושבואנישםאותנוחיבקוומאודהדיןעורכילשכתשל

להתנהל.הדרןוזושאפו
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 :נוהאפי

 :צמווייוסף

 :נוהאפי

חברתיתבראייהגםאלאגילדאיתבראייהרקלאאנחנו

גםזהאמירה.להיותצריכההדיןעורכיללשכתציבורית.

ניסןלנושאמרזוכראניבכנסת.לגמרישונהכןאחרנראה

לשכרשקשוריםנושאיםשישחוקה,ועדתיו"רסלומיאנסקי'

אתם?איפהחברתייםנושאיםאבלמתייצבים,אתםטרחה

 .החברתייםבנושאיםגםנמצאיםאנחנועכשיואז

בכנסת.אפשרימקוםבכלשמהאותנותוקףידידאבל

לאגםלפעמיםומותרלא.כברתתפלא,לא.כבריוסי,

להסכים.

הלשכה-לשורותלחזרהבקשותלענייןצוותהמלצות

 :נוהאפי

 :וקסלרגלעד

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :וקסלרגלעד

דיןעורכישלושהפהישהבקשות.לשלושנחזורחברים,

במיגלעדהלשכה.לשורותבחזרהלהצטרףשמבקשיםלשעבר

מתחיל?אתה

מזהכלקודם

מרלשימוע.לבואכוחובא

בעצתמסרבהוא

כוחו'באבעצת

לענייושמונהההתמחותועדתשלהצוותבפנילהופיעמסרב

ללשכה.חזרהלקראתשימוע

מסרב?הואלמה

החלטהשאיןעדאומרהואבגדול, .קצרזהאתלעשותליתן

לתתצריךלאאני

החלטה?איזה

להחזיררוציםשלאשלנוהחלטה

אותו.לקבלםישמסרב

 73ךתמו 51עמוד
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 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :וקסלרגלעד

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :וקסלרגלעד

 :נוהאפי

 :וקסלרגלעד

 :כרוזהיורם

 :מרצקיחוה

 :וקסלרגלעד

 :מרצקיחוה

שלנו?הועדהבפנימופיעשהואבלי

ולומרלבואזהלעשותשצריךמההעקרוןברמתהרילא,

ב' ,'אמסיבותאותןלקבלרוציםלאאנחנופניועללכאורה

אנחנוואזיגיבהואואזבכתבשימועזכותלןקח ,'גו-

בעיהלנוואיןנעשהשאנחנורוצהשהואמהזה .נחליט

התהליך.אתלקצרבשביללדעתי,זהאתלעשות

בזה?ההיגיוןמה

הסעיף.שלמוטעית,שלוהפרשנותאבל

בוא .צודקולאחכםתהיהאומריםלפעמיםמשנה?זהמה

זה.אתנגמור

-אדוןעשהמההדבריםלגוףנדוןבסדר.בואו

בוטלהרגלפשיטתשצואלארגל,פשיטתבגללפקעהחברותו

דבריםעליווישההליכים.שללרעהניצוללרעה,שימושעקב

 .הדיןבפסקמחמיאיםלא

לחזור?רוצההואעילהבאיזהאז

לגופה.שלובבקשהדנולאעודאבלקשור'לא

מקבליםלאשאתםתחליטוכלקודםאומרהואהבנת.אל

 ,יאנואזאותימקבליםלאאתםלמהליתסביראותי,

אז .תחליטוואזעהשימוזכותאתליתנוואזלכאורהא,ל

הבעיה?מהזה,אתנעשהבואו

בכללשלובבקשהידונושלאממליצהההתמחותועדת

חות.מהתדתעואל
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 :כרוזהיורם

 :וקסלרגלעד

 :מרצקיחוה

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :טייבמשה

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

המשנה.ועדת

 .המושעיםחזרתצוות

טועה.הואאבל

לאשהואעדהלשכהלשורותלחזורבבקשתובכללתדונושלא

שזהשסבוריםמשוםלשימוע,להופיעיסכים

עניין.שללגופודיוןנקייםבואוצודקת.שחוהחושבאני

עגומהתמונהיששבפנינובחומררואהשאניממהרבותיי,

למדי.

מעשיםבגיןזהללשכהחזרהאדםבןלקבלשלאשלנוהזכות

שביןבתקופהטועה,שאניאיפהגלעדאותיתקןעשה,שהוא

בקשתולמועדחברות,הפסקתאותהרגל,פשיטתצואותו

אניאםאלשיןורדהשלהדיןפסקלפיעשהשהואמהלחזרה.

שימושזהשלו,הרגלפשיטתאתשביטלהדיןפסקטועה,לא

לגביו.פשוטותלאעובדתיותקביעותשםישבתהליך.לרעה

נוכחלכאורהכיהיאשעמדתנולהגידצריךלדעתילכן

בקשתואתלקבלמקוםאיןלכאורההדיןשבפסקהקביעות

עםשיעשהשימוע,זכותלונותניםואנחנוללשכהלחזרתו

רוצה.שהואמההזאתשימועהזכות

צביעות.שלקטנהממידהיותרהרבהפהשישחושבאני

הפיילה,לתוךנכנסושלאאלהאתשופטיםהזמןכלאנחנו

לאממילאהאלההדבריםאתעושהוהיהשבפיילהמיאבל

 .דברשוםלועושיםהיינו

אוטומטית.רגלבפשיטתפוקעתהחברותלמה?

בפנינושנמצאמהחומראמרה,שחוהלמהבהמשךרבותיי,

בהיותולכאורה.חמוריםמעשיםביצעשהמבקשעולה
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דיווחיםהגישהואהמשפטביתחסותתחתרגלבפשיטת

שיפוטיתהחלטהפהישהנכסים.לכונסלכאורהכוזבים

חמורה.מאודמאודהתנהלותהיאשלושההתנהלותשקובעת

צריכיםשאנחנוסיבהרואהלאאניבפנינושנמצאמהחומר

זאת,בכלהלשכה.לשורותלחזורשלוהבקשהאתלקבל

ומפורטתמנומקתבקשהלהגישהאפשרותלוניתנת

הסברלנולתתכלפיו,המשפטביתשללקביעותשמתייחסת

לחזוררוצהשהואשלוהבקשהעםמתיישבזהכיצדמשכנע

בהחלטהשנקבעהכפישלולהתנהלותלבבשיםעו",דלהיות

לשימועיוזמןהואשיפוטית.

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

פה.בעלוביןבכתבבין

בעניין.לדוןהדיןעורכילשכתידיעלשהוסמךהצוותבפני

פהמוסכםשנית.בענייוונדוןההמלצותאתנקבלאנחנו

אחד?

כן. :כולם

הצבעה

אחדפה

החלטה

לחזורמרשלבקשתואתלאשרשלאהמרכזיהועדהחליטאחדפה

מנומקתבקשהלהגישאפשרות-למרלתתהוחלטכןכמו .הלשכהלשורות

כיצדמשכנעהסברלתת ,כלפיוהמשפטביתשללקביעותשמתייחסתומפורטת

לחזורשלוהבקשהעםמתיישבתשיפוטיתבהחלטהשנקבעהכפישלוההתנהלות

לדוןהדיןעורכילשכתידיעלשהוסמךהצוותבפנילשימועיוזמןהוא .ד"עולהיות

 .שניתבענייוידוןהמרכזיהועדיתקבלוהצוותשהמלצותלאחר .בעניין

הלשכה-לשורותלחזרהבקשותלענייוצוותהמלצות

עובריםאנחנועכשיו :נוהאפי
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 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :כרוזהיורם

 :מרצקיחוה

 :וקסלרגלעד

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

 :וקסלרגלעד

 :כרוזהיורם

 :מרצקיחוה

 :וקסלרגלעד

 :הנואפי

וועדתמוחלטלהפטרהגיעההיארגל,בפשיטתחיתההיא

אחריהלשכה,לשורותלחזורלהלאפשרממליצהההתמחות

חלוט.הפטרלהיששלפיההפסיקתאאתהמציאהשהיא

רגל?פושטהוכרזבעלהגםאומרת?זאתמהרגע,

משותפת.רגלפשיטתחיתה

 .מוחלטהפטרשניהםקיבלוהם

לא.בעלהדין,עורכתהיא

שקל.מיליון 21

הזה?החובאתצברוהםמהעל

הפסידו'והםהסעדהשלעסקפהשכתובמהלפילהםהיה

שקל.מיליון 21פה,שכתובמהלפילפחות

מוחלט.הפטרקיבלההיאהמשפט,ביתבתנאיעמדההיא

מבחן?לעשותצריכההיאשנים 10אחריהול,ןזהאין

רגל.פושטת 2013מ-הכלבסךהיאאבל

זהאתעשינוכברבחינות,כוללתנאיםלבקשרשאיאתה

 .חריגיםבמקרים

העתירה.אתוהפסדנו

היאהחברותפקיעת . 2013מ-הכלבסךהיאקשור,לאאבל

 .-2013מ

מהלשכה?מושעיתהיאזמןכמה
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 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :כרוזהיורם

מטאנס:שאער

 :וקסלרגלעד

מטאנס:שאער

 :הנואפי

 :טייבמשה

 :הנואפי

 :טייבמשה

 :מרצקיחוה

 :טייבמשה

 :וקסלרגלעד

 :נוקיאורי

שלה.הרגלפשיטתמאזללשכה,מחוץהיאשנתיים

דעתכם?מה

הפטר.קיבלההיא

שלשנים 4במשךבאמתהיוםעד .משהולהגידרוצהאני

זההאמתאבלאושרו.כאלהמצביםהקודמת,הקדנציה

 .אפשריבלתיזה .צורם

סמכות.לןאיןבסדר'

 .הדרןאתלמצואצריכים

שלחובותרגל,שפשטעו"דעלשומעשהואחושבהציבוראין

בלקוחות.לטפלוממשיךשקלמיליון 20

מחריודעלאהואעסקים'איששלחראהוארגלשפשטרופא

הבעיה?מהלנתח?

 .כספיםלנהלממשיךעו"דבכספים'נוגעלארופא

בעיה.זואזבכסףמעלאם

לב.בתוםלהקרהשזהכתובאצלה

ביטוחלןהיהולאדרכיםתאונתעשיתחלילהאתהואם

ושילמת

זההסיפור.כלזההצליחה,לאהמסעדהמסעדה,להםחיתה

רע.דברשוםעשתהלאהיאלב,בתום

אמר.שמשהמהעלאוסיףאני

 73מתוך 56עמוד



57 

 27.10.2015מיוםמרכזיועד

 :וקסלרגלעד

 :קינןאורי

 :מרצקיחוה

 :קינןאורי

 :נטוביץיצחק

 :וקסלרגלעד

 :אברהמוביץרועי

 :וקסלרגלעד

 :קינןאורי

 :פרסיאלאורי

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

במדינה.כזההליןישזהבשביל

אנשיםהרגוברשלנותדיןשעורכיגםבלשכהמקריםקרו

ללשכה.וחזרו

בצדק.

והיאכלכליתלסחרחורתנכנסההיאבטעותואםובצדק.

שאםחושבאניהפטר,וקיבלהלנושיהושילמהלבבתוםנהגה

כןאפשרלבתוםבחוסרנהגהשהיאעולהלאהנסיבותמתון

חזרה.אותהלקבל

שלהמשמעתיהעברעלפהמסתכליםלאאנחנושאלה.לייש

חשוב.מאודאדם?אותו

קשור.לאזהמסתכלים,

 ..משמעתיעברלהאין

לה.אין

הפטר.קיבלההיאללשכה.חזרהאותהקבלוחבר'ה,

כולליסודית,בדיקהנעשיתללשכהלחזורבקשהכל

מסודר.מאודתהליךישהתנגדויות.

התנגדויות?איזה

ישאםאותולשאולהדין,עורןשללמחוזפנייהיש

מגישירושליםמחוזהבאהבדוגמהתראהלמשלהתנגדויות.

התנגדות.

התנגדות?שוםהוגשהלאפהאזנגיע.תכף
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 :פרסיאלאורי

 :וקסלרגלעד

 :נוהאפי

התנגדות.הוגשהלא

ההחלטה?אתמאשרים

הבקשהאתלקבלבעדמיהצבעה.נקייםבואוהאלהבנסיבות

נגד. 1נגד?מיבעד. 9הלשכה?לשורותאותהלהחזיר

הצבעה

 9בעד-

 1נגד-

החלטה

 .הלשכהלשורותלחזורשלבקשתהאתלאשרהוחלטחברים 9שלברוב

הלשכה-לשורותלחזרהבקשותלענייןצוותהמלצות

 :וקסלרגלעד

 :מרצקיחוה

 :וקסלרגלעד

 :נוהאפי

 :וקסלרגלעד

 :מרצקיחוה

 :וקסלרגלעד

צובוטל 2014ב-ו 2007ב-רגלכפושטהוכרז

עמידהאיעקבאלאהפטרצוקבלתעקבלאשובהכינוס

 .לקבלתוהתנגדויותיש .הכינוסצובתנאי

 .בתשלומיםעמדלאהוא ...הגישלאהואלמה.תסביראבל

תמשיך.

 .מסבעבירתהורשעהואהזאתהתקופהבמהלן

מס?עבירתאיזה

מאסריחודש 10עליווהושתושנוכהמסתשלוםאישל

 .מסעבירות 14בהורשע

ירושליםמחוזועדשירות.בעבודותלריצויחודשים 3מתוכם

צובתנאיעמדשלאמכיווןללשכהחזרהאותולקבלהתנגד

מנחםבשםד 11עושלהתנגדותישכךוכמונגדושניתךהכינוס
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אתצייןפעמיםמספרהואשכןלקבלתוהתנגדותשהביעמור,

מכתביםגביעלחברותבפקיעתהיותולמרותעו"דהיותו

שלנוספתתלונההעבירירושליםמחוזועדוגםומסמכים'

פקיעתבזמןכעו"דשלווחתימותפעולותבגיןשוב,,ד 11עועוד

לחזרתוהתנגדלאדרוםמחוזועדזאתלעומת .חברותו

ללשכה.

 :הנואפי

 :כרוזהיורם

 :וקסלרגלעד

מטאנס:שאער

 :ראשפיליאור

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

דרום?מחוזועדקשוראין

לירושליםעברהואבאשקלון.כשהיההיומהעבירותחלקכי

כן.אחר

חג'ביעו"דאותהשכתבהמנומקת,והחלטתוהצוותהמלצת

המנומקתהמלצתובערן,וחציעמודפניעלמשתרעתוהיא

אקריאאניהלשכה,לשורותלחזרתולסרבהיאהצוותשל

שביתהחמורההפליליתההרשעהלאורהסיכום-אתלכם

וההתנגדויותהציבורית",מהקופהכ"גניבההגדירההמשפט

מורעו"דידיועלירושליםמחוזועדידיעלשהוגשו

שלחברותואתלחדשמקוםאיןהמבקש'שלוהתחזותו

נאמנותאחריות,דורשהדיןעריכתמקצועשכןהמבקש,

איןלעילכמפורטחמורבאופןכשלאשרואדםומהימנות,

לבקשתו.להיעתר

מקבליםאתםאםלהחליטצריכיםואתםהצוותהמלצתזאת

ההמלצה.את

הדין.עורכילשכתזילותזה

ההמלצה.אתלקבלצריך

 .כולםונימוקיהההמלצהאתלקבל

הזה,האישנכונה.הצוותשלשההנמקהחושבאנירבותיי,

אדםבןמוע.דשורשלסוגבבחינתהואמתרשם,שאניממה

כוללעבירות,לבצעממשיךמושעהשהואבתקופהשגם
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שללמצב,מגיעפעילך 11לעוהתחזותכוללפליליות,עבירות

עו",דלהיותלחזוררוצהוהואמאסרעונשמקבלהרשעה,

משפט?ביתכקציןולשמשלקוחותולייצגבכספיםלהתעסק

הדעת.עלמתקבלבלתיבאמתזה

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

יכוללאהמקצועשלאפונשמתהואהציבורשאמוןכיוון

אותולקבללאהזההמקרהמאשרקלאסייותרמקרהלהיות

המקצוע.לשורותבחזרה

הבקשה.אתלדחותאחדפהנסכיםאנחנו

הצבעה

אחדפה

החלטה

 .המקצועלשורותלחזורשבקשתואתלאשרשלאהוחלטאחדפה

ותוספותעדכוןיהיההבאהשבישיבהבבקשה,אחתבקשהמטאנס:שאער

לועזות.שמונולחברים

חוץגורמימולוהתנהלותועדותעבודתנוהלשוראי

התוספתהיום.לסדרתוספתהפצנונוסף,אחדדברישמיד. :נוהאפי

גורמימולוהתנהלותועדותעבודתנוהלשםישהיוםסדרל

שאנחנוזהשקורהמההזה.הנוהלאתלכםהפצנואנחנוחוץ.

ומתחיליםועדהר"כיותפקידמקבליםשאנשיםגילינו

עםהמשפטבתילמנהלפנתהאחת .חוץגורמיעםלהתכתב

 .המסיםרשותלמנהלפונהואחדאחרת,אוכזוטענהאיזו

אותו.לאשרצריכיםשאנחנומסודרנוהליש

 :אברהמוביץרועי

 :נוהאפי

 ?אומרהואמה

לפימרכזידעושלאואישורלקבלבליחוץלגורםפנייהאין
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עורכילשכתעובדהפורום,מרכזאוהמנכ"לשלאוהעניין

ועדואיןבהולדחוףמשהוזהאםהלשכה,ראשאוהדין,

במצבעצמןאתמוצאאתהאחרתכיזמן,באותוזמיןמרכזי

מקבלאתהשריפה.פתאוםלןמבעיריו"ר,איזהלןשיושב

לאואתהעושים,אתםמהששואלהמשפטבתיממנהלטלפון

כותבשהואהחליטיו"ראותוכימדובר,מהעלאפילויודע

 .דעתועלחוץלגורמימכתבים

 :מרצקיחוה

מטאנס:שאער

 :ראשפיליאור

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

מטאנס:שאער

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

מטאנס:שאער

 :מרצקיחוה

 .מספיקלאזהבעינייהפורוםיו"ראגב,דרך

בדקה.לארציני,יותרבזהלדוןצריך

לאשר?יכולהפורוםמרכזלמה

 .שמרכזנגדאניבדיוק'

 .טכנייםבעניינים

 .טכנייםענייניםאיןלא,

הפורום.מרכזאתמורידיםבעיה,אין

מתוכןלרוקןיכולאתהדיון.שווהרציני,נושאשזהמציעאני

 . 2פיעליהםלהוסיףגםיכולאתהבלשכה,התפקידיםכלאת

דיון.שווהחברים,

לייצרמתחילועדהיו"רפתאוםשמחררוצהלאאתה

הזה.הדברזהמהאפילויודעלאשאתהמכתבים

 .איתןאנחנואפי'

המטרה.עםמסכיםאני

עורכילשכתשלא'עמדהיוציאאחדשפורוםלהיותיכול
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סותרת.עמדהבדיוקענייןבאותויוציאשניפורוםהדין,

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :אכרהמוכיץרועי

מטאנס:שאער

 :מרצקיחוה

 :כרוזהיורם

מטאנס:שאער

 :הנואפי

 :אכרהמוכיץרועי

 :כרוזהיורם

 :הנואפי

בעניין . 38א 11תמשלבנושאקודםפההתחלנורבותיי,למשל,

לסדרשנכנסעמדהניירכתבוהםמסודר'פעלודווקאהזה

שלאורהקודמת,בישיבהלדיוןשעלהשלנו,היום

עמדתנוחיתהוזוהיית,לאאורילמשלאתהההסתייגויות,

לעבו.דצריךככהלכנסת.שבאה

 .חזקמספיקלאזהלכן

מצביהיהשלאלוודאצריכיםואנחנולעבודצריךככה

למפכ"ללמשלפוניםמחרשריפות.פהלנומייצרשמישהו

לממשלה.ליועמ"שמשטרה,

 .צודקאתההנוהל,אתנאשרבואאז

כב.דנושאזהסליחה,חברים,

הזה.הנוהלחמורמספיקלאהואלהפ,ך

 .אותולחדדצריכיםאנחנו

פחותעםנוהלזהמפורט.יותרלהיותצריךהזההנוהל

להכל.מודעתמידשלאלרכזסמכויותשנותןנוהלזהשיניים,

הרכז.אתתורידאז

עכשיו.אותונתקן

שאיןיובהרבינתייםהבאה.בישיבהיעלההנוהלאפי,

מכתב.שוםלהוציא

אתהכיהועדותשלופעילותמינויכתביגםמעכבאתהאבל

הנוהל.אתמינוילכתבמצרף
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מטאנס:שאער

 :הנואפי

מטאנס:שאער

 :הנואפי

 :אברהמוביץרועי

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :נוקיאורי

כלום.יקרהלאשבועיים,עודאז

הםשמונו'שמעושכבראנשיםקיבלנווכברמתקשריםאנשים

דוגמה.לןאתןאנימכתבים.כותביםכבר

במועצה.בזהנדון

המועצה?קשורהמהאבל

לנויעשועצמם,דעתעליוציאושאנשיםרוצה,אתהמה

פדיחות?

סמכותמהמרכזי.ועדשלסמכותזהרחב?יותרזהמה

בועזאישרנוכבר 6סעיףאתסליחה,הבנתי.לאמועצה?

הקודמות.הישיבותבאחתהמרכזי

לאשראפשרלן?להציעיכולאנימהיודעאתהתראה,עכשיו

עליולהוסיףרוצהאתהואםהנוהלאת

סעיףשאתרוצהאנילא,

עכשיו.נתקןבואואז

הנושאזהכיחוץ,לגורםלפנייהשמתייחסהסעיףבדיוק.

חוץ.גורמימולהועדהונשיאותיו"רעבודתנוהלזההקריטי,

הוא 2 .חוץלגורםפנייהשללהגדרהמתייחס 1סעיףואז

תישלחחוץלגורםפנייההנוסח,כלבמקוםלהגיד 3ו-בסדר

הלשכה.מנכ"לבאישורורקאן

בהןשישרואהשהואהפניותאתלעצוריידעאוריעכשיו

רלוונטי.גוףלכלאואליןאותןולהעבירבעיה

גמור.בסדר

זה.אתמקבלאני

 73מתוך 63עמוד



64 

 27.10.2015מיוםמרכזיועד

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :אברהמוביץרועי

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :ראשפיליאור

 :הנואפי

 :ראשפיליאור

 :הנואפי

פרקטית.להיותמנסהאני

הפורוםעלהממונהבאמצעותתבוצעשהיאטובזהאבל

יוזמהלאשזהולוודאהלשכהשלמכתביםניירשזהלוודא

פרטית.

הלשכה.מנכ"לאישורבלייוצאלאדברשוםאבלברור.זה

מצוין.

שצריךחושבהואמההסלקציהאתשיעשהאוריעלוחזקה

לעשות.

ויוצאשיוצריםמהעלושליטהפיקוחמקבלאתהככה

החוצה.

הועדות.עבודתאתיצרזהשנימצדתראה,

יוםכללאהאלה.הדבריםבשבילבדיוקנמצאהמנכ"ל

ממשלתית.לרשותמכתבכותבים

היוםכאןשאיננומרכזיועדחברהמרכזיבועזפההיה

הועדעללדלגצריךלמהופעיל,מופיעהמרכזיהועדהיום

מתכנסים.לאשאנחנולאזההמרכזי?

הבנת.לא

 .הבנתי

בנושאיםהעליונה.הסמכותהואהמרכזיהועדתראה,

ענייניםישאםמחליט.המרכזיהועדרקמהותייםעקרוניים,

איזהיששמחרדחופיםענייניםאופרוצדורהשליותרשהם

בעודמתכנסהמרכזיוהועדפנייהשמחייבדחוףמשהו
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שלושהעודאושבועיים

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

מטאנס:שאער

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :אברהמוביץרועי

 .דיוניםדחייתבענייןרוזנבלטאפרתשעושהכמו

יהיהלאכברכיתמתיןלאאתהאזלקרות,יכולשזה

 .רלוונטי

בענייניםאבלמטעמו,שבאמיולכללמנכ"לכבודהרבהלייש

מישהו.עודעםגםלהתייעץצריךמקצועיים

הלשכה.וראשהמנכ"לאתמסמיכיםאזבעיה,איןאז

 .לןלעזורשיוכלוהמ"מ,

בליפנייה,חיתהכזה,דברלןלספררוצהאניגמור.בסדר

ייצוגיותשבתובענותכןעלהמשפטבתילמנהלעליה,שידענו

תובענותקיבלאביבבתלהמשפטביתרקבסוכותעכשיו

פתוחהיהאביבבתלהמשפטביתרקתורנות.ישכיייצוגיות

אחריםמשפטלבתיייצוגיותתובענותלהגיששרצהומי

להמתין.לושנאמראואביבלתלהופנה

כזה?דברקורהאיןבטענהעצמאימכתבלמנהלנשלחואז

נאאביבבתלשהוגשוהייצוגיותהתובענותשאתודרישה

ישלפעמיםיודע,אתהשלהן.המועדאתלאחראואותןלבטל

הקבוצה.אתשמייצגזהוהואהראשוןאתמגישמיתחרות

זהומיזה,מההמשפטבתימהנהלתשאלותקיבלתיופתאום

לשכתפה?הולןמהפרטי.שלומכתביםניירעלבכלל,שפנה

שהיהחושבבכללמישהובזה?דנובכללפונה,הדיןעורכי

בזה?בהתערלצריך

לאידעתי,לאתראהאומרהואפונה.אותואתלסדרקראתי

לקבועמהרצריכיםאנחנואמרתי .ליבידוהסלאהבנתי'

התנהלות.שלמסודרנוהל

צודק.אתהאפי,
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 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :נוקיאורי

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

מטאנס:שאער

 :הנואפי

מטאנס:שאער

 :הנואפי

ניירשלוהמחשבעלשייצרפהמרכזיועדחברלנוהיה

עליון,משפטלביתשולחהיההדין.עורכילשכתשלמכתבים

הדין.עורכילשכתבשםמכתביםלעבודה,הארציהדיןלבית

ראשסגןזה,אתעזובמחשבות,חברתשלבעתירהעכשיו

נגדהמשפטיםלשרתמכתבמצרףאביב,בתלשליהמחוז

אותוהסמיךמיהמתמחה.חברתונגדהדיןעורכילשכת

אניהמכתב,אתלוכותביםהםזה,אתמצרפיםוהםלפנות?

בתפקידוחותםהואהמכתב,אתלוכותביםשהםמשער

המשפטים.לשרתזהאתוכותבהציבורי

לתביעה.זהאתמצרפיםוהם

שלהם.לתביעהכנספחמצורףזהואז

למעלה.הדיןעורכילשכתשללוגועם

לחתוךמהרשצריךהדבריםמסוגזההזה?הדברזהמה

רוצהאתהאםמטאנסהנהלים.אתנאשרבואואזאותם.

משהו.יהיהשכבראבלבשמחה,אותו,להשביחכןאחר

מיותרכבר 6.3סעיף 1וכו 4.2סעיףאתמאשרשאתהברגע

 .לגמרי

 .המרכזיהועדאישוראתקיבלולאעודכל

בטל.אישורשאיןמהאזמראשאישורמבקששאתהברגע

זה.אתלהבליטרוצהאתהכןאםאלא

שהועדהזהרבותיי,להםאומראתהלהם.מדגישאתהלהפך,

עורכילשכתעמדתלאעדייןזהנחמ,דזהא'סבורהשלכם

לפהלבואצריךהדיןעורכילשכתעמדתיהיהשזהכדיהדין.

 .שלנואישורלקבל

 73מתוך 66עמוד



67 

 27.10.2015מיוםמרכזיועד

מטאנס:שאער

 :נוהאפי

מטאנס:שאער

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

מטאנס:שאער

 :נוהאפי

עמדהלהוציאיכולאנילהתרשםאפשרמזהאומראניזהעל

הלשכה.עמדתלאזהאבל

אומר.מה-6.4לבשיםבכלל.עמדהלהוציאאפשראילא,

בשםיבטאולאועדהחבראוועדהיו"רועדה, ,-6.4מטאנס,

מדיניות,שלביטויכלהלשכהשלמכתביםניירעלאוהלשכה

אישורקבלתללאהלשכהתגובתאודעתחוותעמדה,הבעת

מראש

עובד.זהאיןנראהחודשים, 6שלניסיוןנעשהבואו

בסדר.

גמור.בסדר

רביזיה.נעשהנראה,חודשים 6נציע,בואואז

פהמאושרהואהזה,הנוהלאתמאשריםאנחנוגמור.בסדר

אוהערותיהיואםשוב,נדוןאנחנוחודשים 6ובעודאחד.

ורושמיםאותומאשריםאנחנואזשינוייםאוהמלצות

הנושאאתלהעלותחודשים 6בעודאיריתתרשמיצמנו,לע

אחד?פההוסכםשוב.הזה

הצבעה

אחדפה

החלטה

 .חוץגורמימולוהתנהלותועדותעבודתנוהלאתלאשרהוחלטאחדפה

מצרףהייתיהזה,לענייואחדנושאנושאים.שנישנית. :ראשפיליאור

זאתבכנסת.לנושישהקשרועדתשלהנוהלאתהזהכתבלמ

שישהפורומיםראשיושביכלאתמיידעאתהאםאומרת

דברשזהלכנסת,וחלילהחסםימגיעלאשאםהזדמנות

ועדתראשיושביאתליידעחשובלרעדה,שיקרהשאסור
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בכנסת.הקשר

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :ראשפיליאור

 :הנואפי

 :מרצקיחוה

 :ראשפיליאור

 :מרצקיחוה

מטאנס:שאער

 :מרצקיחוה

 :הנואפי

לשכה.עובדיהם

קשר.דףצודק,ליאור

הבנתי.לא

מינוי.לדףזהאתתצרף , 6ה-שלהזאתהיחידהאתלןיש

אתהלפועל?ההוצאהפורוםועדתיו"רבתוראותימיניתאבל

לדיוןמגיעלאאנישאםהזהבדףעכשיולילהגידרוצה

ליידעלאואםאגיע,שאנירוצהאתהא'מבקש,אניבכנסת

נציג.תשלחשהיאיחידהאותהאת

 .הבנתי

המרכזת.שלהפרטיםאתלהכניסצריךהמינוילכתב

לשכתנציגיהיהשלאשאמרת,כמוסיטואציה,תהיהשלא

כמוטרחה,שכרבעניינירקולאבכנסתדיוןבכלהדיןעורכי

שציינת.

פרטיאתהמנכ"ל,שלהטלפוןאתלושיהיהצריךיו"רכלגם

פה.אנשיםעםההתקשרות

 .משהועודתוסיףבבקשה.זהאתתוסיף

גם.הזאתהתוספתעםכזהקשרדף

ועדהשלנשיאותשכלי,דבכתבעכשיותוסיפידניתבסדר.

שמצוילתחוםשקשורבענייןבכנסתדיוןעלהודעהשמקבלת

קשריליחידתמיידיבאופןלהודיעמתבקשתהועדהבאחריות

הועדהעמדתאודותהדיןעורכילשכתשלוהכנסתהממשל
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 ,לאואםהמרכזיהועדשלאישורואתקיבלהזועמדהוהאם

לדיוןמתייצביםלאהנשיאותשנציגיוככל

 :מרצקיחוה

 :נוהאפי

 :ראשפיליאור

 :נוהאפי

 :מרצקיחוה

מטאנס:שאער

 :נוהאפי

 :ראשפיליאור

 .שםיהיושהםלדאוגכלקודם ,אל

וכנסת.ממשלקשרייחידתמולהנושאאתלתאם

לכנסתמגיעלאאתהאם

להודיע.תדאג

לןיעשושהםאיתםקשריהיהמגיעכןכשאתהגםאבלנכון,

החיבורים.את

המינויים.רשימתשלעדכוןיהיההבאהבהישביש

זה.אתתעביראז

עורכישלשכתלהודיערציתירקהודעה.רקאח,דדברועוד

ישראל.מדינתדינישלבמכרזזכתההדין

נעולה******הישיבה

 73ךתמו 69עמוד



70 

 27.10.2015מיוםמרכזיועד

החלטותסיכום

27.10ביוםשהתקיימהמישיבה .201S 

יפו-באביבתלהפרקליטבבית

-2014התשע"דמוסדרים,מקצועותבעלילעהמוטליםמשמעתבאמצעיהקלהחוקתזכיר

החלטה

ומפורטתמנומקתבצורהומסבירהשמתנגדתלשכהעמדתלהוציאהוחלטאחדפה

 .דיןלעורכישנוגעמהבכלהחוקלתיקוןמקוםאיןמדוע

הצרכנותמועדוןבענייןהלשכהכנגדקנטינהמישהגישהתביעה

החלטה

עו"ד'המשפטימהיועץמשפטיתסקירהשקיבללאחרהמרכזי'דהועהחליטאחדפה

התביעהשלבמשמעותדיוןכאןשקיימנולאחר ,נוףקסוטוממשרדיצחקדוד

מכתבלאלתרישוגר :כדלקמןהחלטהמקבלהמרכזיהועד ,המשפטייםוההליכים

 ,התביעהכתביצורףשאליו ,לשעברהלשכהוראשלשעברל"למנכגםנוסףהתראה

הטענותהזה,ההסכםחתימתעםההתנהלותפשראתלהסבירמנותדהזלהםתינתן

 .התביעהבכתבשמועלות

למכתביםתשובהשיקבלולאחר ,המשפטייםהיועציםאתמסמיךהמרכזישהועד

בהעדראוכעת,שהוחלטכפי ,לשעברל"ולמנכלשעברהלשכהלראששיוצאו

לשעברהלשכהראשכנגדג'לצדהודעהלשלוח 'המקצועידעתםשיקוללפי ,תשובה

 .בחוקהקבועהזמניםלסדלבבשיםלשעברל"המנכוכנגד

מאמנים :ההתמחותועדתהמלצות

החלטה

 .הועדלחברישהוצגהכפיהמאמניםרשימתאתלאשרהוחלטאחדפה

נוספתעבודהו
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החלטה

 .נוספתלעבודההבקשותולאשרהועדההמלצותאתלאשרהוחלטאחדפה

-עת"מו 27812-0S-lS פשרה

החלטה

הועדההתמחותתקופתבסוף .שלוההתמחותאתלסייםהעותרעלכיהוחלטאחדפה

להסכיםזהבשלבלעותרמציעהמרכזיהועד .בהוידוןשלוהפנייהאתישקולהמרכזי

התיקלמצבביחסנתוניםלקבלמנתעלהמסיםלרשותתפנההדיןעורכישלשכתלכך

העותר .בהקדםיסתייםשעניינוכדיהמסיםרשותשלהתערבותהאתולבקששלו

לרשותתפנהשהלשכהלכךמסכיםהואהאםהדיןעורכיללשכתלהודיעמתבקש

 .בינוארשלולתשובהבהתאםתידוןפנייתו .לאואםהמסים

 lS-2186809מ 11עתו

החלטה

עודכלללשכהלהתקבלשלבקשתואתלאשרשלאהוחלטאחדפה

כלכפיהננקטיחסבאותונוקטהמרכזיהועד .ועומדתלוימשמעתיהליךנגדומתנהל

הדיוביתאללפנותמוכןהמרכזיהועד .משמעתיהליךנגדושמתנהלאחרמתמחה

עולההמרכזיהועדבפנישהובאומהנתונים .ההליכיםאתלזרזלבקשכדיבירושלים

 .עצמוהעותרשלבהתנהלותמקורםהמשמעתייםבהליכיםמהעיכוביםנכבדשחלק

שכ"טועדתהמלצתהמשפטי-הסיועחוקפיעלהמתמניםדיןעורכישלשכ"ט

החלטה

עמדתאתהמשפטיםמשרדלית"ולמנכהמשפטיםלשרתלהעבירהוחלטאחדפה

חוקפיעלהמתמניםדיןעורכיטרחתשכרלהשוואתהבסיסלפיההדיןעורכילשכת

שכראתלהשוותשויהדיןעורכילשכתשלהמינימליהתעריףהואהמשפטיהסיוע

 .זהלתעריףהטרחה

הלשכהלשורותלחזרהבקשותלענייוצוותהמלצות
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השימועמהווהלדעתנוהופיע.לאאךלשימועזומןהמבקשההתמחות:ועדתהמלצת

הוועדהחבריהשימועבמהלךכאשרבלשכה,חברותלחידושהבקשהמהליךחלק

שימועשלקיומואילבקשתו.בהתייחסשאלותב"כאוהמבקשאתלשאולזכאים

המבקשיסרבעודכלבבקשההחלטהתינתןלאכןעלגופה,בבקשהדיוןמאפשראינו

 .לשימועלהגיע

החלטה

שלאהמרכזיהועדהחליטאחדפה

לתתהוחלטכןכמו .הלשכהלשורות

לחזורמרשלו

מנומקתבקשהלהגישפשרות

כיצדמשכנעהסברלתת ,כלפיוהמשפטביתשללקביעותשמתייחסתומפורטת

לחזורשלוהבקשהעםמתיישבתשיפוטיתבהחלטהשנקבעהכפישלוההתנהלות

לדוןהדיןעורכילשכתידיעלשהוסמךהצוותבפנילשימועןיוזמהוא .ד"עולהיות

 .שניתבענייוידוןהמרכזיהועדיתקבלוהצוותשהמלצותלאחר .בעניין

הלשכה-לשורותלחזרהבקשותלענייוצוותהמלצות

להמצאתבכפוףהלשכה,לשורותהמבקשתאתלהשיבההתמחות:ועדתהמלצת

ליוםמהפסיקתאהעתקהמבקשתשלחההועדהלהחלטתבהמשךהאמור.המסמך

24.3.lS , לתשלוםהאסמכתאבצירוףחלוט,הפטרקיבלהלפיה. 

החלטה

 .הלשכהלשורותלחזורנחוםאושרהשלבקשתהאתלאשרהוחלטחברים 9שלברוב

הלשכה-לשורותלחזרהבקשותלענייוצוותהמלצות

הגדירההמשפטשביתהחמורההפליליתההרשעהלאור :ההתמחותועדתהמלצת

וע"דירושליםמחוזועד"יעשרהרגשההתנגדויות ,"תיהציבורמהקופהבהגני"כ

שכןהמבקש,שלחברותואתלחדשמקוםאיןהמבקש,שלהתחזותו ,מורד"עוה

חמור,באופןכשלאשרואדםומהימנות,נאמנות ,אחריותדורשהדיועריכתמקצוע

לבקשתו.להיעתראיןלעיל,כמפורט
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החלטה

 .המקצועלשורותחזורשלבקשתואתלאשרשלאהוחלטאחדפה

חוץגורמימולוהתנהלותועדותעבודתנוהלשוראי

החלטה

 .חוץגורמימולוהתנהלותועדותעבודתנוהלאתלאשרהוחלטאחדפה

בע"מהקלטהשירותיאבניע"יותומללהוקלט

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

Avni.recordings@gmail.com 

 73ךתמו 73עמוד


	27 באוקטובר 2015_Redacted_Page_01
	27 באוקטובר 2015_Redacted_Page_02
	27 באוקטובר 2015_Redacted_Page_03
	27 באוקטובר 2015_Redacted_Page_04
	27 באוקטובר 2015_Redacted_Page_05
	27 באוקטובר 2015_Redacted_Page_06
	27 באוקטובר 2015_Redacted_Page_07
	27 באוקטובר 2015_Redacted_Page_08
	27 באוקטובר 2015_Redacted_Page_09
	27 באוקטובר 2015_Redacted_Page_10
	27 באוקטובר 2015_Redacted_Page_11
	27 באוקטובר 2015_Redacted_Page_12
	27 באוקטובר 2015_Redacted_Page_13
	27 באוקטובר 2015_Redacted_Page_14
	27 באוקטובר 2015_Redacted_Page_15
	27 באוקטובר 2015_Redacted_Page_16
	27 באוקטובר 2015_Redacted_Page_17
	27 באוקטובר 2015_Redacted_Page_18
	27 באוקטובר 2015_Redacted_Page_19
	27 באוקטובר 2015_Redacted_Page_20
	27 באוקטובר 2015_Redacted_Page_21
	27 באוקטובר 2015_Redacted_Page_22
	27 באוקטובר 2015_Redacted_Page_23
	27 באוקטובר 2015_Redacted_Page_24
	27 באוקטובר 2015_Redacted_Page_25
	27 באוקטובר 2015_Redacted_Page_26
	27 באוקטובר 2015_Redacted_Page_27
	27 באוקטובר 2015_Redacted_Page_28
	27 באוקטובר 2015_Redacted_Page_29
	27 באוקטובר 2015_Redacted_Page_30
	27 באוקטובר 2015_Redacted_Page_31
	27 באוקטובר 2015_Redacted_Page_32
	27 באוקטובר 2015_Redacted_Page_33
	27 באוקטובר 2015_Redacted_Page_34
	27 באוקטובר 2015_Redacted_Page_35
	27 באוקטובר 2015_Redacted_Page_36
	27 באוקטובר 2015_Redacted_Page_37
	27 באוקטובר 2015_Redacted_Page_38
	27 באוקטובר 2015_Redacted_Page_39
	27 באוקטובר 2015_Redacted_Page_40
	27 באוקטובר 2015_Redacted_Page_41
	27 באוקטובר 2015_Redacted_Page_42
	27 באוקטובר 2015_Redacted_Page_43
	27 באוקטובר 2015_Redacted_Page_44
	27 באוקטובר 2015_Redacted_Page_45
	27 באוקטובר 2015_Redacted_Page_46
	27 באוקטובר 2015_Redacted_Page_47
	27 באוקטובר 2015_Redacted_Page_48
	27 באוקטובר 2015_Redacted_Page_49
	27 באוקטובר 2015_Redacted_Page_50
	27 באוקטובר 2015_Redacted_Page_51
	27 באוקטובר 2015_Redacted_Page_52
	27 באוקטובר 2015_Redacted_Page_53
	27 באוקטובר 2015_Redacted_Page_54
	27 באוקטובר 2015_Redacted_Page_55
	27 באוקטובר 2015_Redacted_Page_56
	27 באוקטובר 2015_Redacted_Page_57
	27 באוקטובר 2015_Redacted_Page_58
	27 באוקטובר 2015_Redacted_Page_59
	27 באוקטובר 2015_Redacted_Page_60
	27 באוקטובר 2015_Redacted_Page_61
	27 באוקטובר 2015_Redacted_Page_62
	27 באוקטובר 2015_Redacted_Page_63
	27 באוקטובר 2015_Redacted_Page_64
	27 באוקטובר 2015_Redacted_Page_65
	27 באוקטובר 2015_Redacted_Page_66
	27 באוקטובר 2015_Redacted_Page_67
	27 באוקטובר 2015_Redacted_Page_68
	27 באוקטובר 2015_Redacted_Page_69
	27 באוקטובר 2015_Redacted_Page_70
	27 באוקטובר 2015_Redacted_Page_71
	27 באוקטובר 2015_Redacted_Page_72
	27 באוקטובר 2015_Redacted_Page_73



