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-מרבקשתהאתיקה-ועדתפנייתו

בנושאנתחילהישיבה.אתנתחילטובים'צהריםאחרחברים' :נוהאפי

אנדראה ·-מרבענייוהאתיקהועדתפניית ,-24 1מס
בבקשה.אנדראה,אתנו,נמצאת

והואבארץעו"דאינושהואלמימאפשרלחוקד' 9sסעיףכן,קופקין:דיאמנטאנדראה

זרדיובענייומשפטישירותלתתהיתרלבקשזררישיוןבעל

עיסוק.בדרןזהאתעושהשלאלמי

בחינותאתעברשלאלשעברמתמחההוא-מר
תלויותקובלנותלהישהארציתהאתיקהועדתהלשכה.

כשהואתצהיר'אימותבשלנגדואחדד 11פסגםישועומדות,

 .ד 11עולאבןכמו

בזמןאותהרואיםשאנחנוכפיבבקשהמדוברלמעשהבעצם

שירותלתתנקודתיבענייוהיתרלתתנועדהזהףישהסע

שירותיםלתתגורףבאופןשרוצהמישהוזהמשפטי,

שישחושביםאנחנו .בענייומשפטיים

בחוק.שנקבעההסדראתלעקוףניסיוןגםכאן

לעורכייוחדושהןפעולותיעשהשהואמזהחששגםפהיש

שהואד 11בעושוב,מדובר'הזאת.הבקשהבאמצעותבעצםדיו

,ד 11בעוולאמשמעתיבדיוהורשעכבר

בארץ.ד 11עו

 .שלוהבקשהאתלאשרלאהיאשלנוההמלצה

אינוהוא '

כענייוזהאתמבקשלאלמעשההואנכון,מביןאניאםעכשיו :נוהאפי

שלו.קבועלעיסוקזהאתלהפוךרוצההואאלאפעמיחד

שירותיםלתתאומרהוא .שלומהבקשהלהביןאפשרכן :קופקיואמבטדיאנדראה

חוותלתתלעתמעתמתבקשאניאומרהואבארץ,משפטיים

דברשלבסופושהואדםאגםהוא-יהדבענייודעת

הואאבלבחו"ללהיותצריךףיהסעלפישלולותיהפעמרכז

 .בארץחי
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 :כרוזהיורם

 :הנואפי

בחו"להיהאםגםהסעיףבתנאיעומדלאהוא

במדינתעו"דלהיותהצורןאתלעקוףמנסהלמעשההוא

עיסוקובתחוםמשפטייםשירותיםלתתרוצהאלאישראל

נכון?הבנתיאניהאם.ך 11עואינושהואלמרותהעיקרי

נכון.זהקופקיו:דיאמנטאנדראה

 :כרוזהיורם

 :חכםיוסף

כיהסעיף.בדרישותעומדלאהואגםאפי.מזה,יותרפהיש

לישראל.מחוץפעילותושמרכזמישהורקצריך

השהייהימיכמותלזה,ראיותביקשתםשלולבקשה 3וסעיף

כאלה?דבריםאוחו"ללמולבישראלשלו

ועומדות.תלויותקובלנותפהישלא,קופקיו:אמבטדיאנדראה

 :כרוזהיורם

 :הנואפי

פה.פעילהוא

ד? 11לעולהתחזותמתייחסותהקובלנות

באימותמדוברלמעשההורשעכברהואשבההקובלנהכן.קופקיו:דיאמנטאנדראה

תצהיר.

מתחזהתצהירים,מאמתשהואהורשעהאישאומרתזאת :הנואפי

ד? 11לעו

שלו.ההודאהפיעלכן,קופקיו:דיאמנטאנדראה

 :הנואפי

 :כרוזהיורם

היתרים?ליתנומבקשהדיןעורכיללשכתפונהבמקבילוהוא

היתר.תחתזהאתלעשותיוכלהואואז

לפגועאולהפרמטההחתוםבכוונתאיןאגב-דרךאומרהואקופקיו:דיאמנטאנדראה

הלשכה.חוקבהוראות
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הזאת?ההרשעהעלערעורהגישהואהפרת.כבראבל :הנואפי

הסדר.במסגרתחיתההזאתההרשעהלא,קופקיו:אמבטדיאנדראה

הודה.הואטיעוןהסדרבמסגרת :הנואפי

הודה.הואכן,קופקיו:אמבטדיאנדראה

מחלוקת.עליושאיןחלוטמשהוזהאומרתזאת :הנואפי

 .עונשעליוהושתקופקיו:אמבטדיאנדראה

הליכים?עודנגדויש :הנואפי

קובלנות.עודישקופקיו:דיאמנטאנדראה

ועומדות?תלויותכרגע :הנואפי

בהחלט.כן,קופקיו:דיאמנטאנדראה

מה?על :הנואפי

מישהובפניעצמואתהציגהוא ·-נוספתאחתעודקופקיו:דיאמנטאנדראה
גםסניףלושישכעו"ד-חברהלושישישראלי

שםלרכושכדיכסףממנוקיבלהוא ·-וגםבארץ
לגביאותורימהבעצםהציג,שהואטענותשםהיוקרקע.

אחת.קובלנהזהגזל.העסקה,

עצמואתמציגשהואבארץמודעותעלנוספתקובלנהיש

.ך 11כעו

של-בחותמתהשתמשהוא :יונסאבומוחמד

.ך 11עושלחותמתלוהראההואחו"ל.שלכן,קופקיו:אמבטדיאנדראה
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 :נוהאפי

 :כרוזהיורם

 :יונסאבומוחמד

 :חכםיוסף

 :כרוזהיורם

 :נוהאפי

 :כרוזהיורם

 :יונסאבומוחמד

 :נוהאפי

לאורשגםלומראפשראזזהאתלסכםאפשראםחברים,

נגדוומתנהליםהודאתועפ"יהורשעשהואוהעובדהעברו

שמרכזהעובדהלאורוגםלעו"ההתחזותעלנוספיםהליכים

מבקששהואהעובדהפלוסבחו"ל,ולאכאןלמעשהחייו

הואאלאספציפילענייןפעמיחדמשהולאזהקבוע,היתר

לאשהואלמרותמשפטישירותלתתעסק,לפתוחרוצהפשוט

.ד 11לעומתחזהשהואהורשעוכשהואעו"ד

זה.אתמתקןהייתירק

שהואהנושאאתגםאומרשאתהלמהלהוסיףצריךדעתילפי

בסעיף.שקבועיםבתנאיםאובקריטריוניםעומדלא

זה?אתלהגידיכוליםאנחנומהסמןעלאבל

כי .בקריטריוניםעומדלאשהואראיותהציגלאהואזהו'

הואשליהעיסוקמרכזלקוניתשלובטענהטועןהוא

ראיה.שוםהציגלאהואאבלבישראל.-לא

 .אותנולשכנעצריךהוא

מרכזלאשזהפוזיטיביתכקביעהלהגידאפשראיאזבסדר,

שלאראיות,הציגלאשהואלהגידצריך .פעילותו

 .המשפטבביתכןאחריגיד

אולעקוףרוצההואשכביכולריחנודףשלומהבקשהגם

שלולעבירותלמכהתרופהלהקדיםלגיטימציה,לקבל

אתיקבלשאםועומדים,תלוייםהתיקיםשעדייןהחדשות

האישור

בגיןועומדיםתלוייםהליכיםנגדוישעודכלשגםחושבאני

כרגע?מתבררזהאיפה ,-במתבררוזהד 11לעוהתחזות
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המחוזי.המשמעתיהדיובביתקופקין:דיאמנטאנדראה

מכלולשמכלכולםלהסכיםלינדמהאפשרבאמתאז :נוהאפי

כן'שלו?לבקשהלהיעתרלנכוןמצאנולאהזולעתהנסיבות

אחד.פההוסכםאז

הצבעה

אחדפה

החלטה

להיעתרלנכוןהמרכזיהועדמצאלאהזולעתהנסיבותמכלולשמכלהוחלטאחדפה

שללבקשתו

הפליליהפורוםיו"רקינן'אוריעו"דמאתדעכון-עו"שלפנייתה

 :נוהאפי

 :קינןאורי

 '-ד 11עושלפנייתה , 26מספרלנושארגעעובריםאנחנו

פנהבעבר.עלההזההנושאלהזכירכם,קינן.מאוריעדכון

היאאזכמדומניבגיןאיתהיחדאלינו

 .הפרטיםאתתתךאורי'היה?זהחקירהאיזובמסגרתנעצרה

יותראתכםאלאהאני .שלפנייהחיתה

ד 11עושלפנייהחיתהאבלהפרק.עלדבריםהרבהלנוישמדי,

שלטרוניהלוחיתה-ד 11עומרשתולגבי

 , 11111בימ"החוקריםשלהמעטה,בלשוןקלוקלת,התנהלות
חוקריםשאותםהעובדההשארביןלמרשתו.- 1ימ"

הדיךעורכתאתגםחוקריםמרשתושלהלקוחאתשחוקרים

פגיעותלגביהתנהלותכוללהלאה.וכךבענייניםשמטפלת

םיבמקראיזוקיםכדין,שלאבמרשתוהחוקריםשלפיזיות

מלהכיל.היריעהותקצרוכולי,וכולילאזוקצריךהיהשלא

חקירהלגביסרטוןפורסםלא,ישאנבסרטוןצפינוגםאנחנו

שלעניותהתנהלותרואיםקשה,מאודסרטוןבה,נכחהשהיא

םיטוואפרתד 11עוהחוקרים.שלבוטההתנהלותהיאדעתי

העברנוהנושא.אתלבררדרכיהלשכהראשדייעלמונתה

מסמןהוציאהמשטרהועדתראששהיאטוויםד 11עועדכון,
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נוספתפנייהלקייםהמלצהלגבשמבקשתוהיאוכולילמפכ"ל

ההתנהלות.לגביבדיקהוהמשך

להיבדק'שימשיךבעדהלשכהראשלדעתיוגםבהחלטאני

נכון?

 :נוהאפי

 :קינןאורי

 :נוהאפי

 :קינןאורי

 :נוהאפי

 :קינןאורי

 :נוהאפי

 :קינןאורי

 :נוהאפי

 :כרוזהיורם

 :נוהאפי

משטרההתחנתשלמההקלטההזהוידאוהסרטוןשלהצילום

מטרי.דמאודנראהוזהשם

הסברים.לקבלשתמשיךצריכיםאנחנולכןמטרי.דנראהכן,

תגובה?וביקשהסרטוןעםלמשטרהפנהמישהו

לה.שמסייעבאזרחיוגםבפלילילעו"-יגםיש

עלהסברלקבללמשטרהשיפנולבקשצריךאוליאז

בתחנה.שםההתנהלות

נכון.

נפנהשאנחנומקוםישהאםמסכם?דיוןבזהנקייםואז

לממשלה.המשפטיליועץאוהמדינהלפרקליט

לטפלכברשהתחילה .~מציעשאנימהבדיוק.
ותשובותהסבריםלקבלתפנהשראינולסרטוןבהמשךבעניין,

עכשיותשובה,שנקבללאחרהחוקרים.שלההתנהלותאגב

להםשתקצובמציעאנישבעתיים.חמורתשובהנקבללאאם

שנקראמהזהאתלנושיהיהכדיתשובה,למתןיום 14

הבאה.לישיבה

בהתאם.אותהתנחהאז

הבאה.לישיבהלןיספיקלאיום 14

נשתדל.בואבהתאם.אותהתנחהמשנה.לא
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 :קונןאורי

 :נוהאפי

הנושאאתולבדוקלהמשיךמביןאניאחדפההסכמהיש

במשטרההמטפליםלגורמיםנוספתפנייהולהוציא

החוקרים.שללהתנהלותהסבריםלקבלובפרקליטות

אחד.פההוסכםנכון.

הצבעה

אחדפה

החלטה

המטפליםלגורמיםנוספתפנייהולהוציאהנושאאתולבדוקלהמשיךהוחלטאחדפה

 .החוקריםלהתנהלותהסבריםלקבלובפרקליטותבמשטרה

כליאהלמתקנידיןעורכיכניסתאתלהגבילהשב"סהחלטתעתירה-הגשת

הגשת , 25מספרנושאקצר,עדכוןהבא,הנושאחברים, :נוהאפי

דיןעורכיכניסתאתלהגבילס 11השבהחלטתבגיןרהיעת

כליאה.מתקניל

כנגדבג"צהגשתעלהוחלטהקודמתבישיבההזכירכם,ל

החודשבתחילתלהםכתבתישאניהמכתב .הסוהרבתישירות

אתהגשנואנחנוולכןהזההיוםעצםעדלמענהזכהאל

ציבורלכלוהופץהוגשהבג"צכאן.הועדהחלטתעפ'י'הבג"צ

הדין.עורכי

 , 5.7ה-עדלהגיבלמדינהוןיהעלהמשפטביתהורהבינתיים

בינייםסעדולקבלדחוףוןידיםילקביקשנושאנחנומשום

ה-עדלהגיבצריכיםהםבשטח.מתבצעכברשהיישוםמאחר

שישלעדכןכברנוכלהבאההישיבהשעדמקווהואני 5 . 7

שאלות?הערות,העליון.המשפטביתשלאופרטיביתהחלטה

מתקדמים.אנחנואזאוקי,

 .רקלעדכןתמשיך :יונסאבומוחמד

בורריםמינויו

 79ךתמו 9דועמ



10 

 28.6.2016מיוםמרכזיועד

 :נוהאפי

השופטיםשקלים.אלף 250שבמחלוקתהסכום-
גלובינסקיאבידןמור,דןזהמהםאחדלבחורשצריךבדימוס

שמעוני.ויעקב

 :וינברגשלומי

 :קונןאורי

 :נוהאפי

בואוהמרכזי.הועדידיעלאותםלמנותשצריךבורריםפהיש

 . 29מספרנושאזה.אתנעשה

תנאילפיבדימוסשופטלמנותצריךהראשונהלבוררות

לביןקבוצתביןסכסוךזההבוררות.

מור.דןבעדאני

 .שלומימסכים'אני

מור.דןאחדפההוסכם?

הצבעה

אחדפה

החלטה

-קבוצשביןבבוררותכבוררמורדןעו"דאתלמנותהוחלטאחדפה
-מלבין"בע

 :נוהאפי

 :חכםיוסף

 :נוהאפי

 :חכםיוסף

שניתןקטניםסכסוכיםשלושהאלהלמעשההבאהסכסוך

אחד.ך 11לעואותם

צדדים?אותםבין

ך 11לעו-בשםאחדביןסכסוך .לא
שקלים. 4,000עלטרחהשכרהסכםשלסכסוך

קורהמהלעדכןרוצהאניטרחה,שכרבוררויותלגביאפי'

מתנדביםדיןעורכישנים.מאודהרבהכברחיפהמחוזבועז

ואחדבהתנדבותשנעשותבוררויותזהטרחה.שכרוררויותלב

בוררותלקבלשרוצהבורראומרתתזאנוישעשהדברים

 79ךתמו 10עמוד
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לעורכיטרחהשכרבוררותבונופרועצמועללוקחמסחרית

הקדנציהרקלאבמשךמאודיפהשעובדמשהווזההדין,

שלי.

 :נוהאפי

 :חכםיוסף

זאתבכלסמלי,בשכרפהזהאתשעושיםכאלהלנוישאז

לקבל.להםמגיעמשהו

 ,שקל 4,000שלבוררותבשכרלמישהולהעבירהיגיוןאין

בוררותלקהילה.שירותשזהחושבאניטרחה.שכרבוררות

בונו.פרולהיותצריכהשקל 4,000שלטרחהשכר

 :נוהאפי

 :כרוזהיורם

 :נוהאפי

 :קינןאורי

 :נוהאפי

 :כרוזהיורם

 :נרהאפי

 :צמווייוסי

 :כוסקילהדנית

ד 11עווהשנישקלים 4,000שלסכסוךזהאחדאז

ד. 11עואותו

שבמחלוקתהסכוםבשםנתבעעםסכסוךלויש

אחדנבחרבואודין,עורכישלושהפהיששקלים. 24,987הוא

וארקדידרוקראברהמיענבלמרקולוב,פבלזהאחדמהם.

מי?בשניהם,שיטפלמהםאחדניקחאלגולשווילי.

 .ארקדיבעדאני

אחד.פההוסכםארקדי.

לאריזות.חברהאהודשלבוררות.עודפהלךיש

 1111זההנוספתהבוררותביחד.כולםאתחיברנונכון,
 40עלסכסוךגם ,נגד

כולם.אתייקחאחדשאותוהחלטנושקלים.אלף

זה?עםבעיהאיןירושלים,מחוזועדחברארקדיאפי,

 .ירושליםאחדגןרמתאחדהצדדים

 79מתוך 11עמוד



12 

 28.6.2016מיוםמרכזיועד

 :וינכרגשלומי

 :צמווייוסי

 :וינכרגשלומי

 :הנואפי

 :צמווייוסי

 :חכםיוסף

 :הנואפי

 :כרוזהיורם

 :חכםיוסף

 :הנואפי

 :צמווייוסי

 :כרוזהיורם

 :חכםיוסף

 :הנואפי

 :כרוזהיורם

קשור.לאזהאבללא,

בעיה.שאיןתראו

בעיה.אין

פסול?איזהישלמה,

כאילו.בשבילו

שלשבליבההאנשיםכלבעייתי.זהמחוזועדחבריגם

הפוליטית.העשייה

ללשכהקשורהואבמהאלינו?קשורהואמההבנתי,לא

הארצית?

מועצהחברימחוז'ועדשחבריהחלטהחיתהשפעםיודעאני

מרכזיוועד

אצלנו.וגםהיהזהלבוררותהמוסדשלבתקנוןגם

ירושלים?מחוזועדחברהוא

לבדוק.צריכיםאפשרי.זהאםהשאלה

זה.עםממשיכיםשאנחנווהחלטנוהרידיוןזהעלהיה

פה.דיברנוגם

פבלאחר,מישהוניקחבואואזמועצה.חברלאהואאבללא,

דרוקר?אברהמיענבלאומרקולוב

אישה.ענבל,היא

 79מתוך 12עמוד
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 :קונןאורי

 :כרוזהיורם

 :ויצמןיוסי

 :חכםיוסף

 :קונןאורי

 :נוהאפי

פעיל?שהואבגללנענשבמחוזותשפעילמימבין,לאאניאז

 .סטטוטורימוסדחברפעיל,לא

ועד?חברלאהואאולי

 .דבריםמאודבהרבהנענשיםציבורנבחרי

ברור.פה,נענשיםאנחנו

בסדרלדיוןזהאתלהעלותרוצהאתהלזה.להכנסטעםאין

לדיון.זהאתונעלהליתכתובגמור,

שלושתאח,דפההוסכםדרוקר?אברהמיענבלהוסכםאז

הלאה. .האלההתיקים

הצבעה

אחדפה

החלטה

 :הבאיםבתיקיםכבוררתדרוקרהמיאברענבלאתלמנותהוחלטאחדפה

 ·-לעו"ד-שביןבוררות . 1

לעו"ד-שביןבוררות . 2

שביןבוררות . 3

 :נוהאפי

 :קונןאורי

הנתבעתהתובע,-הבאהתיק

מיליוןעדבמיליוןקומבינציההסכםעלאזרחיסכסוךפהיש

ד 11עושלף,וחאייד 11עוהשרון.מאזורבוררמבקשיםוחצי.

בייפוס.רפאלד 11ועובידוריעקב

 .בידוריעקבבעדאני

 ?אחדפההוסכם :נוהאפי

הצבעה

 79ךתמו 13עמוד
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אחדפה

החלטה

-לבין-שביןבבוררותבידוריעקבאתכבוררלמנותהוחלטאחדפה

לבין•בדימוס,שופט,ד 11עוביןסכסוך :נוהאפי

 :קינןאורי

 :נוהאפי

 :קינןאורי

 :נוהאפי

כברביניהםהיה .בוררפסקעלערעורזהפה .

אלף 60עלרואהאניסכסוךשזהבוררבמסגרתומונההלי,ן

מגישוהואלטיןאונגרעינהד 11עוחיתההבוררתשקלים.

ערעור

מערער?מי

כהן,חזיד 11עוהןהאופציותאזד 11עוהתובע,

גולן.רוניד 11ועויולישערןד 11עו

 .שיולי

אחד?פההוסכםיוליש,ערןד 11עו

הצבעה

אחדפה

החלטה

לביןעו"דשביןבבוררותיולישערןאתכבוררלמנותהוחלטאחדפה

ןיבבוררפסקעלערעורזההבא,העניין :נוהאפי

בוררפסקשםישביןל

רוזנו.איילד 11עוהבורר?היהמיעליו.לערערשמבקשים

לאהואאבלהזהבתיקשעראופירד 11עואתמינינואנחנו

למנותצריךולכןמניעותלוחיתההזה,בתיקלטפלהיהיכול

אחר.בורר

 79ךתמו 14עמוד
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 :יונסאבומוחמד

 :נוהאפי

 :יונסאבומוחמד

 :נוהאפי

רוזן:הילה

 :נוהאפי

 :חכםיוסף

 :נוהאפי

רוזן:הילה

 :חכםיוסף

 :נוהאפי

 :חכםיוסף

 :נוהאפי

רוזן:הילה

 :נוהאפי

חיפה?מאיזוןזה

 .חםאלפאבאוםזהוהנתבעברקבניזהדווקא.לאולא,

מטלסויניבאביבמתלנמדראוריתמנתניה,שלףיוחאי

העדפות?לכםיששמואל.מגבעת

השמות.אתמכיריםלאאנחנו

באמצע?שהואלנתנייתיניתןעושים?מהאז

השלישי.

מטלס?יניב

מחיפה?מישהולמנותלאלמה

באמצעזהנתניהמחיפה?מישהומה .ברקמבניאחדכי

הדרן.

נתניה.אז

סבא.מכפרהואהתובעלא,אגב

שלוהעו"דשלהמשרדלא,

מדבריםאנחנואםוהנתבעסבאמכפרזה

תיק.אותועל

הזה.בתיקלאאתהלא,

נוסף?שםאפשר

שלף.יוחאיעו"דהדרן.באמצעהואהנתנייתי,אתנמנהבואו

 79מתוך 15עמוד
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אחד.פההוסכם

הצבעה

אחדפה

החלטה

שביןבבוררותכבוררשלףיוחאיעו"דאתלמנותהוחלטאחדפה

לבין

רוזן:הילה

 :חכםיוסף

 :נוהאפי

 :חכםיוסף

 :כרוזהיורם

 :נוהאפי

 :כרוזהיורם

 :נוהאפי

 :כרוזהיורם

 :נוהאפי

השמות,מתוןזהעקרונית

דפים?מאודבהרבהלמה-מופיע

רוצה?אתהמהאח,דאףקיבללאהוא

בשניים.מופיעהואכילא,

באחדממנהאתהאםאבלבכמההשמותמופיעיםפעמיםל

 .בשניאותומורידאתה

 .בדיוק

לאאחתבאופציהאותושנתנוזהאופציות.שלושלןנותנים

בראשונהנבחרלאהואאםלתתאפשראיאחרשבתיקאומר

זהרו"ח.שהואעו"דשםצריך

הבוררותפסקאתשנתךהבורר .בוררפסקעלערעור

מירון.שמשוךח"רוד"עוזהעליושמערערים

ח"רועברידורוןרו"ח,עו"דשהואשעראופירהךהאפשרויות

ועו"ד.רו"חקורךויוסיועו"ד

אחר.אחדלוניתךמניעות,לוהיהזשאשעראופיראתיש

ניתךאזהקודםבתיקלטפלהיהיכולאלשעראופיראזנכון,

 79ךותמ 16ודמע
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אחד?פההוסכםבסדר.הזה.התיקאתשערלאופיר

הצבעה

אחדפה

החלטה

שביןבבוררותכבורר-אתלמנותהוחלטאחדפה -
למר

 :הנואפי

 :חכםיוסף

 :וינברגשלומי

 :הנואפי

 :חכםיוסף

 :הנואפי

 :חכםיוסף

 :כרוזהיורם

 :הנואפי

 :חכםיוסף

 :הנואפי

עםסכסוךבורר,פסקעלמערערגרוסרפאלעו"ד

הבוררשקלים.אלף 120עלתאגיד-מחלוקת
הןהאופציותשפלו.ישראלעו"דזההבוררותפסקאתשנתן

כהן.חזיועו"דיעקובוביץ',צביקהעו"דגיל,פניאליעזרעו"ד

נזיקיסטים?שלושתםלמהחוזיםדיניהואהתחוםאם

אזרחי.משפטהז

 .נזיקיסטיםרקלאהם

חוזים.דיניתחוםכתובהסכסוךבמהות

עוסקים.הםאזרחיבמשפט

הלאה.וכןוביטוחנזיקיןזהיעקובוביץ'רואהאניכולם

צביקה.רקזהמתאיםמישהואםהשלושהמבין

 ?אחדפההוסכםיעקובוביץ'

זה.אתמכיראתהשלושה,זה,כאילומבקשאנילהבאאבל

 .ערנייםלהיותצריך

 79ךתמו 17עמוד
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ולאמסחריחוזיתשימוחוזים'דיניתחוםכאןבכתו :חכםיוסף

נזיקיסטים.

הצבעה

אחדפה

החלטה

ביןשבבוררותיעקובוביץ'צביקהאתכבוררלמנותהוחלטאחדפה

לבין

עו"דפנייתו

 :נרהאפי

:

 :נרהאפי

 :נרהאפי

מספרנושאד 11עופנייתהבא,לנושאעובריםאנחנו

14-. 

 .לפרוטוקולבבקשה?אתנונמצאמי

ד 11ועועו"ד

והשלישי?

בבקשה.חגי,

מאודאנחנואותנו.שהזמנתםרבהתודהרבותיי,ראשית,

הבעיהאתלהציגננסהבקצרהואנחנוזהאתמעריכים

חשובולכןבארץהדיועורכילכללנוגעתהיאשלדעתנו

 .נדבראנחנושעליולהליךאלינותצטרףשהלשכה

ייצגנואנחנו .המדוברבמהבקצרהאספראניברשותכם,

יופיזעלמשפטהיהארכאולוג.מסויםנאשםפליליבהליך

מאודהרבהשקיבלידועמאודגדול,מאודמשפטעתיקות,

דברשלבסופואנשים'חמישהבהתחלהנאשמושםפרסומת.

אחדשלנווהלקוחגולןעודדבשםאחדשניים'שםנשארו

 .דויטשברטרובשם
 79ךתמו 18עמוד
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היווההאשמותומכירתןעתיקותשלבזיוףהיההמדובר

מחמירות,בנסיבותבמרמהדברוקבלתזיופיםשלהאשמות

הורשעשלנוהנאשםהלאה.וכןמחמירותבנסיבותזיופים

 145מאסר,שנותעשרעדהואמהםאחדשכלסעיפיםבשישה

בירושליםהתנהלהמשפט .ואחריםהפליליהדיןסדרלחוק

 . 2011סוףועד 2004מנובמבר

: 

 :הנואפי

 :הנואפי

מכן.לאחרשנהניתןהדיןפסקכןואחרי 2010אוקטוברעד

שםהיופרקש.השופטשנתןעמודים 475הדין,פסקזהו

עדים. 125מ-למעלהפרוטוקול,עמודיאלף 12מ-למשל

גלוסקמהעלחיתהשםהמרכזיתהטענהביותר.מורכבמשפט

ומידישוע"אחייוסףבר"יעקבעליושנרשםשטענומסוימת

ישו.שלאחיוביעקבכאןשמדוברעולמיתסנסציהחיתה

נכנסההעתיקותרשותבדברלהתענייןהתחילכשהאפיפיור

ידיעלזיופיםפהשישהחליטוהםדברשלובסופולתמונה

הלאה.וכןפטינההדבקות

שכרנוכימיה.ללמודממשהענייןלצורןנאלצנואנחנו

חמצןשלאיזוטופיםעלאותנושלימדויצמןממכוןפרופסור

מסובכיםמאודמאודדבריםמיניכליציב,

דולראלף 100היהדויטשאדוןעםשקבענוהטרחהשכר

 150יחלשהמשפטברגעכןואחרההגנהוהכנתהתיקללימוד

כוללעבודהשעתלכלבתכלית,נמוךסכוםהיהשזהדולר,

אלף 100ה-שלהענייןנבעממה .המשפטבביתייצוגשעת

שקל?

הסכומים?לכללהיכנסצריךלמהאבל

בשבועפעמיםשלושהתנהלהמשפטעכשיויפה.ניכנס.לא

סוףבליללמודצורןשםהיהבלילה. 23 : 00עדלפעמים

 .מקצועייםדברים

נתקדם.בואקשה.שעבדתםלסכםאפשר

 79מתוך 19עמוד
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:

 :הנואפי

 :הנואפי

הרבלצערנוקשה.עבדנו

להתערב?מאתנומבקששאתהבדיוקהבעיהמה

תמידהואמסוים,בשלבקרה?מהזוכה.האישדברשלבסופו

בכדיהאחריםהנאשמיםשלמהמשפטעצמואתלנתקרצה

למרותלזהסירבהמשפטוביתשלוהחלקאתלקצר

הישיבותלכללהופיעולאלקצרגםביקשנואנחנובקשותינו.

 .עשינוגםוכן

רוצהלאאומסוגללאשהואוהודיעבאהואמסויםבשלב

להתפטרנגיששאנחנולהסכמהוהגענוטרחהשכריותרלשלם

מהייצוג.להתפטרבקשההגשנוואכןמהייצוג.

טרחה.שכרמחלוקתעקב

תגובתאתביקשהשופטעכשיובהסכמתו.כן.לזה,קראנוכן:

בחשבון,באלאואמרההתייעצההפרקליטותהפרקליטות,

כןכלבוויששניםהרבהכברמתנהלהזהוהתיקמאחר

לשחררמוכניםלאהגיעוכברפרוטוקולעמודיאלף 12הרבה,

אותו.לייצגלהמשיךנאלצנואותנו,

מתחלקתבענושעליוהטרחהשכרעכשיובפנינו'התחייבהוא

שילםלאועודבעברחייבהיהכברשהואמהעלאחדלשניים.

אתלכםאשלםואנילייצגתמשיכושלו-התחייבותעלושניים

בהמשך.לוהתכחששהואדברבהמש,ךזה

עתירותשתישםהגשנואנחנואלמנטים,שניעודרקעכשיו

לנושילםלאעודהואהמשפט,אגרותאתשילמנולבג"צ.

המשפט.אגרותאתאפילוהזה,היוםעצםעדמעולםאותן

ראיותעלחיתההשניתהצדק,מןהגנהעלחיתהמהןאחת

האלההדבריםכללאשמה,להשיבאיןבקשההגשנוחסויות.

נוספות.פרשותהיו

טרחהלשכרתביעההגשנוואנחנוזוכהוהואהסתייםהמשפט

התיקשלנו.הטרחהשכריתרתאתלשלםרצהלאהואכי

והיאאביבמלכהבשםשופטתבפניהשלוםמשפטלביתהובא

ואמרהבאההיאהראשוןבחלקלשניים.הדיוןאתחילקה
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לנוחייבהואבכללהאםבשאלהלהחליטמתבקשתשהיא

יותררוצהלאשהואכןעלהודיעשהואאחריטרחהשכר

שביתמכיווןאותולייצגהמשכנוואנחנואותו,נייצגשאנחנו

בהחלטתוקבעההזהבנושאהחלטהנתנהוהיאחייב.המשפט

שנותרמהכלועכשיוטרחהשכרלשלםחייבשהואביניים

החשבונות.לפידרשנושאנחנוהסכומיםשלבשאלהזהלדון

 .המחוזיהמשפטלביתערעוררשותבקשתהגישהואזהעל

לשופטהמחוזיהמשפטלביתבקשהגםהגישהואבמקביל

אתלחייבישבפניוטעןהואושםהפלילי,במשפטשדןפרקש,

שעורכילכןשסירבהזאתחיתהשהמדינהמכיווןהמדינה,

שכרם.אתלשלםצריכההמדינהאותילייצגיפסיקוהדין

הסנגוריהאתזימןהואמשפט,מינימזהעשהפרקשהשופט

הלאהוכןהפליליתהאזרחי-,הפרקליטותאתהציבורית,

לא.ואמר-החלטהוכתב

שהואממנו,אחדמשפטלכםאקריארקאנישלוובהחלטה

כןאומר

 :הנואפי

:

 :הנואפי

 :הנואפי

שאנחנוהנחהמנקודתצא .בערעורתתמקדבואאבל

שאנחנורוצהאתהלמההחומר.אתמכיריםיותראופחות

לערעור?נצטרף

מלייצגאותםשחררתילאשאניזהואמרבאהואאסביר.אני

שכרהואהמשפטי.מהקשראותומשחררלאהנאשםאת

לבינם'בינןענייןזהלמדינה.קשראיןת'ועדא'מ-אותם

נשאר.הקשרכלומר

טרחה.שכרלכםלשלםאותושחייבואומרזה

נכון.

הבעיה?מהאז

בביתאביבמלכההשופטתגםעכשיוהבעיה.בדיוקזאת

בר"עהגיששהואאמרנותוצאה.לאותההגיעההשלוםמשפט
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אמרוינוגר.דולשופטבינייםבהליןהמחוזיהמשפטלבית

אניהשופטיםשנישלמהנימוקיםבהחלטהוינוגרדהשופט

מהנשאר.שזהחיתהשלווההחלטהשלוהבקשהאתדוחה

יצאהלפנסיה.יצאהאביבמלכהלשלום,חזרהתיקקרה?

ואניצבןתמרהגברתאתמינוחדשה.שופטתמינולפנסיה,

שישראשוןמקרהלאאוליבטחכברשזהמניח

 :הנואפי

 :הנואפי

 .בתיקדנההיאאז

הרשתהלאהיאהתביעה.כתבאתלתקןלוהרשתההיא

הבינייםשהחלטתהחליטהוהיאהטענותכתביאתלתקן

שקבעומהאותה.מחייבתלאאביבמלכההשופטתשנתנה

משפטבביתשזהלמרותאותה,מחייבלאגםפרקשהשופט

אנחנוהזה,הנושאלגבייותרטעןלאשהואואחרימחוזי.

לפסקשמחכיםאחרישנהכחצי .סיימנוסיכומים'הגשנוכבר

האםבשאלהגםסיכומיםתגישוואומרתלנוקוראתהיאדין

אוכןלכםלשלםמחויבעודהואאתכםפיטרשהואזהלאור

לא.

הגשנוסיכומים.תגישולא,אמרהנגמר.כברזהאמרנו

הדיןפסקוזהכדלקמן,החליטההיאואזנוספיםסיכומים

מחייבתשלאא'ואומרתבאההיאאליכם.באיםאנחנושעליו

כןאםאלאלפסיקה,בניגודוזההביניים'החלטתאותה

אותהמחייבלא .וכוליוכוליהלאהוכןפטאליתטעותחיתה

לאוזהמנחהרקזהכיהמחוזיהמשפטביתשאמרמהגם

פליליבמשפטעו"דכדלקמן-מחליטהוהיאאותה.מחייב

להמשיךהמשפטביתידיעלוחויבשלוהלקוחידיעלשפוטר

עושרעשייתלאזהאבלייצוגלתתהמשיךשהואנכוןולייצג

אתהכדיןכיהשירות,אתשקיבלהלקוחידיעלכדיןולא

פי,עלכדיןכילייצג,להמשיךנאלצת

לשלם?אמורמיאז

המדינה. :חכםיוסף
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 :נוקיאורי

: 

: 

 :הנואפי

 :כרוזהיורם

 :הנואפי

 :כרוזהיורם

הכסף.אתהפסדתשל,ןבעיה

נכון.לאזה

עללוקחפלילידיןשעורןמקצועיסיכוןשזהכותבתהיא

עצמו.

שאםמקצועיסיכוןעצמועללוקחבפלילישעוסקהדיןעורן

טרחה.שכרלוישלמולאאותומפטרים

לשלם.צריכהלאהמדינהגםלשיטתה

לערעורנצטרףשאנחנומבקשיםאתםאומר,בעצםאתה

חשיבותלהישהמשפטביתשלשהקביעהאומרשאתהמשום

מבקשאתהפליליבתיקכאשרהדין.עורכיציבורלכל

מסרבהמשפטוביתשהיאסיבהמכלמייצוגלהשתחרר

פסקלפיהתיק,אתלעזוביכוללאאתהבתיקאותןומשאיר

הדין

חשבונן.עללעבודתמשיך

נכון.לאזה

נכון?לאמה

 .דולראלף 100פסקהשהיאהיאעובדה

הסכמהישכןאםאלאכתבההיאככה,זהאתסייגההיא

שכרבהסכםלהיותיכולההזוההסכמהאחרת.מפורשת

מגיעיםשאנחנולמקרהסידוראיזשהוהמקורי,הטרחה

שהיאזהקבעהשהיאמהשלנובמקרהכזו.לסיטואציה

בשלביםשלוהבטחהאיזושהישתיתהאמרההיאלקחה,

היאלייצגוהכפייהההתפטרותפרשתאחרייותר,מאוחרים

שהואעולהשלוהאמירותמאחתשלבשבאיזשהואמרה
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אלף 100פסקההיאלפיכן .דולראלף 100לנולשלםהתחייב

 . 1,200,000עלשעמדהחוזיהטרחהשכרבמקום

 :הנואפי

: 

 :הנואפי

 :הנואפי

 :הנואפי

 :הנואפי

 :הנואפי

דולר? 1,200,000להיותצריךהיהשלכםהטרחהשכר

שלכפייהשיששברגעשהסכםואומרתבאההיאשקל.לא,

ללקוחהקליינטביןהמקוריהטרחהשכרהסכםפוקעייצוג

אחרסידורישכןאםואלא

 .חשבונןעלזהסידוראיןאם

שהגשתם?בערעורעומדכרגעזה

נכון.כן,

הערעור?אתהגשתםמתי

 . 31.3ב-הוגשהערעור

כרגע?עומדהואאיפה

לשמיעה. 31.10ל-קבועהוא

הרכב?בפני

לומררוצהאניומוזל.רומנובשטייניץ,זהההרכבלהרכב.

אםהבעיהאתלפתוריכולאתהאמרההיאאח.דדברעוד

לאהלקוחאניאםכדלקמן-הזוידברבהסכםתכתובאתה

לן.לשלםמתחייבאנילןלשלםיותראוכל

נעביראנחנוזמן,שישכיווןלעשות,שצריךשמהחושבאניאז

מסודרת.דעתחוותלנושתכתובטרחהשכרלועזתזהאת

כיווןאנחנותראה,אזלא.ד 11לעושאלותישחברים,

ואנחנואצלנוהבדיקותאתנעשהאנחנוהדיוןעדזמןשיש
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הפגרה.במהלןעודנשתדלנודיעכם,

 :הנואפי

רוזן:הילה

 :הנואפי

רוזן:הילה

 :כרוזהיורם

 :הנואפי

 :הנואפי

 :חכםיוסף

אתהצירופים,אתטרחהשכרלועזתשנשלחמעונייניםאתם

שלנו?הערעור

החומרכלאתאירית,ישאזהחומר?כלאתאלינוצירפתםלא

הנספחיםוכלהצרופותכלעםישעצמוהערעוראתהרלוונטי,

אתלאיריתבבקשהתעביראביב?השופטתשלוההחלטות

איריתמקצועית.דעתחוותלקבלפוניםאנחנוהחומר,כל

 .תודה .לכםנודיעואנחנו .לןחסרמהתראי

לזהישלקוחות.שללתרגילפתחאיזשהוגםפהישאפי'

כזה.מסוגאמירההאזרחי,הנושאעלגםהשלכה

ברור.

לתרגיל.פתחאיזשהופהישלזהומעבר

הילה.אחת,שנית

בפלילי.שעוסקיםהדיןעורכיכללעלהשלכהפהשישברור

זה.עלהדעתאתלתתצורןיששבאמתנראההדבריםפניעל

שכרלועזתפוניםאנחנועצמנואתלהכשיללאכדיאבל

דעת.חוותלקבלטרחה

להתראות.תודה,

החדר)אתעוזבים(המוזמנים

הזה?בתיקסיכוםלנועשהלאגלעדלמה

אומרתזאתמהותית.שאלההיאוהשאלהשמתבקשתיקזה

שכרמגיעהאםהשאלהגםאבלעובדתידיוקאיפהשישנכון
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המוןעםשאלההיאהמדינהידיעלייצוגבכפייתוממי

אובזהלשאתצריךהנאשםאםהשאלהאגבהשלכות.

בזה.לשאתצריכההמדינה

 :נוהאפי

 :חכםיוסף

 :נוהאפי

 :חכםיוסף

 :קינןאורי

 :חכםיוסף

 :קינןאורי

 :חכםיוסף

 :קינןאורי

ד? 11לעוישלםמיאז

כסף.לושמגיעחושבאני

אומרהשופטלן.לשלםמפסיקהואכימייצוגמתפטראתה

בתיק.נשאראתהלן

השאלהיפות.משפטיותשאלותפהוישמסכימים.אנחנואפי,

הפסקה,רוצהאניאומרלדוגמההנאשםעכשיואםלדוגמה

הזה.בקטעכאילו

יכול.לאהוא

להחליטיכולהואחופשי,מקצועאגב,למה,רוצה,אניאומר

נאשם,כילא,למהלןאגידאנילא?למהלןלהגידיכולאני

אלאמתיקלהשתחרריכוללאאתהלחוק,כפוףכעו"דאתה

בפלילי.משפטביתבאישורכןאם

 .אוקינכון.

בחבלשאוחזיםלאזהסירה.באותהביחדאיתןהואהנאשם

משחקהנאשםשעכשיולאזהאוקי?שלו.אחדבקצהרק

הואהתהליךבאמצעמחליטהואועכשיואיתןבתהליךאיתן

ישכיההלי,ךבגלגלימקללתקועכדימהייצוגאותןמשחרר

ביתבאוויר.נשאראתהבעצםואזכזה,אינטרסלפעמיםלו

אלאיכול,לאאתהכימהייצוגאותןלשחרריכוללאהמשפט

איתןלשאתצריךהנאשםאותן.משחררהמשפטביתכןאם

זהאותןמשחררלאהמשפטביתאםסירה.באותהבדיוק

בעינייזהשלן.הייצוגאתלבטללואפשרלאהואכאילו
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הפשיטא.זהאזרחי.לאזהההליך.שלהמהות

אנישוב,מקרה,בכזהלשפוטצריךאניאםדעתילעניותולכן

לפילשלםהלקוחאתמחייבאנילזה,נכנסלאפניו,עלכרגע

מלכתחילה.איתוסיכםשהואהטרחהשכר

 :כרוזהיורם

 :חכםיוסף

 :קינןאורי

 :חכםיוסף

 :קינןאורי

 :כרוזהיורם

 :קינןאורי

 :כרוזהיורם

 :נוהאפי

 :חכםיוסף

 :נעאמנהמוחמד

 :נוהאפי

אמר.שהואמהבדיוקזההמחלוקת,חיתהפה

ראוי.שכר

חוזי.שכרראוי,שכרלא

עשתה.שהיאמהזה

 .חוזישכריש .לדעתיטעותזה

בגללנעשתהלאהייצוגהפסקתאמר,לאוהואפהשקורהמה

עלהגבלהשתיתהטעןהואההסכם,שזההסכיםשהלקוחזה

ההסכם.שללהגבלהמעברכברגוביםוהםההסכם

קשור.לאזהמכן,לאחראזרחיסכסוךזה

שלהם.הויכוחהיהזהאח.דרגעלא,נכון.

לחוותזהאתלהעביררוציםאנחנורבותיי.נסכם,בואואז

לנולעשותמגלעדגםמבקשואניטרחהשכרועדתשלדעתה

החלטה.נקבלואנחנוהמשפטיהמצבעםסיכום

משפט.ביתכידידשלנולהתערבותמתאיםזהפניועלכי

לשחרררוצהאנילןיגידטרחההשכרלוטובשלאלקוחכל

אותו.

כיווןלהצטרף.שצריךאומרשליהראשוניהאינסטינקט

דעתחוותעודלשמועמזיקשלאמלמדהעברשניסיון
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 .עושיםשאנחנומהזהאזמקצועית

 :כרוזהיורם

 :עםבראהוד

 :נוהאפי

 .אינסטינקטיםלפילפעולאסור

אפשרכילהצטרףצריךשלאאומרשליהאינסטינקט

אחרת.בצורההטרחהשכרהסכמיאתבלכתו

שלנוטרחהשכרמועדתמסודרתדעתחוותנקבלבואאז

הוסכםבזה.נדוןאנחנוואזמשפטיתסקירהלנויכיןושגלעד

אחד.פההוסכםאחד?פה

הצבעה

אחדפה

החלטה

וקסלרמגלעדלקבלוכןדעתחוותלקבלתטרחהשכרתדלרעלפנותהוחלטדאחפה

הענייןידוןהמשפטיתוהסקירההדעתחוותקבלתלאחר .בענייןמשפטיתסקירה

 .נוספתפעם

והמחזוותהארציתהלשכהבאירועיישיבהנוהל

הארציתהלשכהבאירועיישיבהנוהל , 21מספרנושא :נוהאפי

ההסמכהטקסשהיההאחרוןהטקסתראו,והמחוזות.

קצתיצרו ,שלנובאירועיםגםבכללוהאומהבבנייני

אנדרלמוסיה.

עללהיותשרוציםחבריםמיניכלמצדבפניותנתקלנואנחנו

מיניבכלותעודותולחלקההואבצדוהזהבצדופההבמה

בקדנציהשעודוכרזאניבשעתובכלל.הלשכהשלאירועים

מתכונתאתלשנותאולישצריךכןעלדיברוגםהקודמת

כלעםמודרניותריהלעידןקצתאותהלהתאיםהטקס,

שםושביםיואנשיםאולמות 7ל-שמחלקיםהזוהחלוקה

הקול.אתשומעיםתמידולאהיזיבטלוומסןאיזהרואים

שתחשובועדהאיזושהילהקיםאולישצריךחשבנואנחנו

יושב,ומיחבריםביםימושאנחנואיןמסודרנוהלעלכללב
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אנחנואיןלחשובוגםשקיפותשתהיהכדיתפקידים,בעלי

ואוליישנהארכאית,קצתהיאהטקס,מתכונתאתמשנים

ולרענן.לחדשקצתצריך

 :כרוזהיורם

 :נוהאפי

 :חכםיוסף

 :נוהאפי

 :ויצמןיוסי

 :נוהאפי

מיקוםלגבילפחותזוכרשאניכמהחקיקה.שינוישםצריך

בירושלים.יהיהשזהחובהאיזהוישהטקס

המיקוםאתגםאוליהטקס,מתכונתאתלשנותעלמדבראני

בכלל.אוירושליםבתוךשלו

זהואחרימרכזיטקסשיהיה ,שלופיצולגםלשקולאפשר

 .במחוזתעודותמקבלים

ביקורותהמוןקיבלתיהאחרוןשבטקסלכםלהגידיכולאני

לאנידח,אולםבאיזהאותנושמותשמעו,שאמרו-מהורים

חלקלאאנחנוכאילומרגישיםאנחנודבר,שוםשומעים

יושביםאנחנואםבכללאותנומזמיניםמהבשבילמהטקס,

 .שםנידחתפינהבאיזהשם

מלא.כאילוהיהלאוהטקסעברולא 50%ש-הזו

אניקדימה.להסתכללחשוב,צריךאזנעימה.הכילאתחושה

יעמודבראשהמורכבת,שתהיהועדהנקיםשאנחנומציע

ראשמ"מקינן,אוריאתנצרףאיתריחדהלשכהמנכ"ל

ואאלאתהארצית,המועצהיי"י ,צקימרחוהאתשכה,לה

רצהשפעםוינברג,שלומיואתהתמחותועדתך 11יןאילה,לח

הזה.בצוותכחבראותוגםנצרףהצעה,זושהייאהציעל

לשנותאיןהצעהיום 30תוךאפשראםבבקשהלנותביאו

מי ,הבמהעליושבימקבועישיבהנוהללקבועהמתכונת,את

פהמוסכםמוסדרים.שיהיוהאלהםיהדברכלתעודות,מחלק

אחד.פהמוסכםאחד?

הצבעה

אחדפה
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החלטה

 ,קינןאוריהלשכה,מנכ"לפרסי'אלאורי :אתשתכלולועדהלהקיםהוחלטאחדפה

ועדתר"יוחלאילה,ואאלהארצית,המועצהר"וימרצקי,חוה ,הלשכהראשמ"מ

אתלשנותאיךהצעהיום 30תוךהמרכזילועדתגישהועד .וינברגושלומי ,התמחות

 .תעודותוחלוקתישיבהנוהל ,הקייםהטקסמתכונת

המרכזיוהעודהארציתהמוצעהחברי-גיבושלפעולתהצעה

 :נוהאפי

 :קונןאורי

 :נוהאפי

 :וינברגשלומי

 :כרוזהיורם

 :נוהאפי

 ,בפניכםנמצאתשלווהפנייהקינןאוריאליפנה . 22נושא

המרכזי.והועדהארציתהמועצהחבריגיבושלפעולתהצעה

בבקשה.אורי,

כולםלאכיאותה,לכםאקריאאניההצעה?אתבפניכםיש

אנחנואלובימיםשלום,אפיהלשכה,ראשלכבודקראו.

בשנהעסקינןכיספקאיןלקדנציה.ראשונהשנהמשלימים

זהיהיהכינראהדופן.יוצאבאופןועשייהפעילותגדושת

והועדהארציתהמועצהחבריביןהקשראתולחזקלגבשנכון

תפקידםאתמבצעיםכולםכילצייולמותר .המרכזי

משותפתגיבושפעילותנבצעלשנהאחתכיוראויבהתנדבות

עללחבריםתודההוקרתוגםחברתיגיבושגםבהשיהיה

סוףאומשותףטיולעללמשלחשבתיההשקעה.ועלהמאמץ

נועדלדיוןהנושאאתלהעלותראויכיסבוראנישבוע.

עלה.זהבברכה. .המרכזי

דעתכם?מהחברים,טוב,כן.

מאוד.יפה

מאוד.יפההצעה

כלשמתוע,דבפרוטוקולאנחנוזאתבכלכילהזכירצריך

בהתנדבותעבודתםאתעושיםהמרכזיוהועדהמועצהחברי

שזהחושבואניהוצאות.החזרלאואפילושכרמקבליםולא
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עושיםבשנהפעםאםשליהעולםבתפיסתגמורבסדר

כדיתהיה,היאמהלהחליטאפשרגיבוש,פעילותאיזושהי

 .החבריםביןלחבר

 :יונסאבומוחמד

 :נוהאפי

 :כרוזהיורם

 :קינואורי

 :נטוביץיצחק

 :כרוזהיורם

 :נטוביץיצחק

 :נוהאפי

גיבוש?פעילויותשתייהיוהמרכזילועזאפליה,תהיה

שצרי,ךחושבאניארצית.ומועצהמרכזיועדביח,דכולםלא,

כולםאתשמחבריםזאתבכלחברתית,מבחינהטובגםזה

ללילהנפגשיםכולםאםגםגיבוש,פעילותלאיזושהיביחד

טיוללאיזשהולצאתאוגיבושבפעילותשבועסוףשלאחד

חברתיתפעילותכלאוהצהריםאחרעדמהבוקרמשותף

חברים?חושביםאתםמהקדימה,אחרת.

בירושליםמשהולעשותפסח,לפניבשעתו,הרירעיוןהיה

לו"ז.בגלללפועליצאשלא

הכל,סךהארץמרכזזהאביב,תלשבועסוףמלוןמציעאני

צפון.גםאפשר

הסוף,עדצדיקיםלהיותצריךצדיקיםאנחנושאםחושבאני

מועצהלחברינותניםולאצדיקיםאנחנואםמתנג.דאני

שבוע?סוףגםלנולמהאזידברואולישזהבגללבוררויות

מה?בשביל

שבוע.סוףלא

בחינם?שיגידומהבשביל

לןלספריכולאניהצעה.זושבוע.סוףחייבלאאתה

אביבתלבמחוזלשנהאחתאביבתלמחוזיו"רשכשהייתי

ויושביםיחדכולםערבארוחתשכללגיבושערבעושיםהיינו

ההבאבשנהוהתכניותוהיעדיםהשנהשלסיכוםועושים

גיבושארוחתבשנהפעםעושיםהיינוביח.דכולםומתחברים

גמור.בסדרזהכזאת,
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 :חכםיוסף

 :הנואפי

 :נטוביץיצחק

 :הנואפי

 :נטוביץיצחק

 :צמווייוסי

 :נטוביץיצחק

 :חכםיוסף

 :נטוביץיצחק

 :הנואפי

 :נטוביץיצחק

באמצע.שהואמשהוליישאפי,

דברזההמרכזיוהועדהמועצהחבריביןחברתיחיבורתעשה

טוב.

הקודמתלהחלטהביקורתתוךזהאתאמרתיאניאפי,

 .נכונהלאשתיתה

חברילהענישצריךשלאכמו,ןהקודמתבהחלטהחושבאני

מועצה.

כסף,מקבליםלאשאנחנורקמדהים.לאפהשקורהמההרי

שקורה.מהזהזמן.ומוציאיםכספיםמוציאיםאנחנו

חברתית.פעילותעושיםלמהלגיטימציהנותןזה

להשיגליקשהכבראניכיבפעילותלפגיעהשגורםזהמה

הדבריםואתהמושביםכלאתוינהלושילכומאצלנוחבר'ה

בכלוועדיםבשנמצאיםאנשיםלשלם'צריכיםהםוגם

האלה.המקומות

אצלנו.בזהדנוביניים,פתרוןישבמשהו,צודקאתהאבל

אזאותיעדכןלאשהואללום,שלבהצעהחודשייםלפנידנו

יש?מהשיתנו,המועצהלחברישלפחותמוכן,הייתילא

למרותיקבלולאמועצהחברישהםבגללקודםשהיואנשים

הבוררויות.שלהנושאעל .אפילובוחריםלאשהם

כמון.חשבתיאני

להיותצריכיםשבאמתהזאתדדעהאליבאאומר,אניאז

פוגעשזהסופר'סופרבאמתולהיותועדהלוקחיםנקיים'
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 :הנואפי

 :נטוביץיצחק

 :חכםיוסף

 :הנואפי

 :חכםיוסף

 :הנואפי

 :צמווייוסי

 :הנואפי

 :חכםיוסף

 :הנואפי

 :חכםיוסף

 :הנואפי

דווקא.לעשותצריךלא

הביניים?פתרוןמה

מהנימוקיםלרבותחשיבה,מעטלאאחרישעשינוהפתרון

גדולהמאודקבוצהשישלפתרוןהגענוהלאה,וכןהאלה

הגענו?איפה

גםמתנדבשחלקהגדולהמאודקבוצהשישלדוגמה,בחיפה

לכלהפעילים,לכלערבועשינוהארצית,המועצהמחברייותר

כאלהישהמשמעתי,הדיןבביתלאנשיםהועדות,ראשיושבי

רע?נראהזהואיפההלאה.וכןומתנדביםשבועכלשמגיעים

נקבל.אנחנורקאם

שנה.כלהוקרהערבעושיםהדין.בבתידווקאעושיםאנחנו

הדין.בתיעכשיובמלוןשלםיוםקיבלוהם

המשמעתייםהדיןלבתיהוקרהערבעושיםאנחנושנהכל

שנה.כלהאתיקה,ומערן

שעושיםבלשכהמתנדביםישועדות,ראשיושביישעכשיו

הואהנכוןלדוגמה.המועצהחברימאשריותרהרבהפעילות

לקבלתשקובעיםאלהאתרקולאהפעיליםכלאתלקחת

לכולם.האירועאתולעשותהחלטות

האתיקהומערןהדיןביתלחבריהוקרהערבעושהכשאתה

ראשיושביעםמהבצ.דהאתיקהאתשיםהדין,ביתלא

ראשיושביישאתיקה.לאבלשכה,פעילותועדותישהועדות?

 .מתכנסיםחודששכלועדות

בכלעצמם.לביןהמועצהחבריביןגיבושלעשותחשובאבל
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ל-ערבארוחתעםאירועאיזהעושהאתהאםהבדלישזאת.

כלעםאיש 300ל-זהאתעושהשאתהמאשראיש 40

 .המקצועייםהפורומים

 :צמווייוסי

 :הנואפי

 :נעאמנהמוחמד

 :הנואפי

 :וינברגשלומי

 :הנואפי

 .כנסכברזהגיבוש'לאכברזה

בחירות.כנסשזהלןיגידומחר .גיבושלאזהגם

זההנושאכלאורישלההצעהאתמביןשאנימהלמיאפי,

ומישמשקיעלמיפהגלשנויודע,לאאניעכשיו .שלנוהגיבוש

למשלאניהשוואהלעשותרוציםאנחנואםשבא.ומישהולן

מקבללאחשבוני,עלבחודשפעמייםלכאןמגיע 2011משנת

מישהוישאםיודעלאואניהוצאות,שוםהחזר,שום

שאניממהיותרעושהשהואלמשלבמחוזאצלנושמתנדב

אחדכלוכמהמתנדבאחדכלכמהקשורלאזהפה.עושה

מגיע.

אנחנואםזהלגבינחליטבואאזלגבינוזהשלוההצעה

צריך.אםרוצים,לאאורוצים

שלהגיבושחשובאישיבאופןוליצודקשאתהחושבאני

שונהזאתבכלזההמרכזי.הועדושלהארציתהמועצה

שלומי.בבקשה,לגמרי.אחרמשהוזההמקצועיות,מהועדות

כמעטזהובמקום.נכונההצעההיאאורישלההצעהכלקודם

כלקודםאורי,אזקודם.זהעלחשבנולאאיןאומריםאין

מטעמיםשכדאיחושבאניאישיבאופןבדעהאניהכבו.דכל

להרשותיכוליםשאנחנוחושבשאנילמרותנראות,של

לעשותנראותשלמטעמיםאבלדברים,הרבהלעשותלעצמנו

שאנחנואומרהייתיאפילוואניטיולשלבמתכונתזהאת

זוהלאה,וכןזהכאילושזהלמרותמכיסנו,לשלםיכולים

שלי.האישיתההצעה

 .צריךלאיומיטיולעושיםאםחושב,לאאני
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 :ויצמןיוסי

 :הנואפי

 :טייבמשה

 :הנואפי

אושבועלסוףנשאריםאםאבלבחינם,הטיוללא,

טיולאיזשהועלאולמשללהסכיםאפשרככה,נעשהבואו

כולםשלגיבושיתפעילותב,עראיזהלעשותלמשלאוגיבוש

מה?רעיונותעודישביחד.

קטן,כסףגםזההמרכזי?לועזזהאתלהעלותצריכיםלמה

בדיוןקיבלשזההנפחבמיוחדמרכזי,לועזרלוונטיותשום

יותרבההרלדיוניםיחסיבאופןמסתכליםשאםנפחהוא

לב,דאותהלקבלשיכולתלחלוטיןהחלטהזולדעתירציניים,

 .צריכיםהיינולא

 .גיבושפעילותלעשותשצריךהוסכםככה,נסכםבואואז

יעלההלשכהמנכ"ל .להחליטהמנכ"לאתמסמיכיםאנחנו

שאורימקובלאזאותה.נבצעואנחנולפעילותהצעהאיזושהי

לפועל?ונוציאמשותפתהחלטהנקבלאיתיבהתייעצות

הוסכם.

הצבעה

אחדפה

החלטה

בהתייעצותגיבושלפעילותהצעהלהעלותהלשכהמנכ"לאתלהסמיךהוחלטאחדפה

 .לפועלולהוציאהלשכהראשעם

בהוצל"פהמקוצרהמסללובענייןחוקתזכיר

 :הנואפי

 :ראשפיליאור

המסלולבענייוחוקתזכיר . 23מספרלנושאעובריםאנחנו

 .בבקשהליאורפותח?מילפועל.בהוצאההמקוצר

שצורףנלווהמכתבעםהיוםלכםהוצגהחוקתזכירככה,אז

עםשלופגישהלקראתלאפיידיעלמניםזהקוצרבגלל

אבלהכללות,בליולומר'להקדיםחייבאניאבלהשרה.

הואשניםגביעלשניםמזהלפועלההוצאהפורוםדעתיל
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מבחינהביותרהפעיליםביןפעילהכילאאםהפורומיםאחד

חקיקהלנוישרגעוכלחדשההפתעהאיזהישרגעשכלזו

רצופיםימיםכמעטפעמייםולאפעםלאהפורוםונשיאות

וחוטפיםוחוטפיםחוטפיםאנחנופעםוגלבכנסתמבלים

להיאבק.מנתעלשביכולתנוהמיטבאתעושיםואנחנו

ביקשואףבפורוםבולטיםחבריםקודמת,בקדנציהבעבר,

שלהידאוזלתבגלללשכתיתחוץפעילותנעשהשאנחנו

ואנחנובעצמנוכספיםגייסנואנחנועשינו.וכןהלשכה,

האישי'מכספנוהכליועצים'השגנואנחנושדלבים'העסקנו

ברכה.הרבהבהראינושלאהלשכהשללפעילותבמקביל

חבריעםונפגשיםהזהבענייןלכנסתיוםיוםהולכיםוהיינו

והכל.כנסת

עלשמדוברקראתם,שכולכםמקווהשאניהזאתהתקלה

ההוצאהבתחוםהדיןעריכתמקצועשלמוחלטתהעלמה

אתלהקיםרוצהשהיאהחליטהוגבייהלאכיפההרשותלפועל

לעורכילאפשרולאבמדינהביותרהגדולהדיןעורכימשרד

באזהשקלים. 1,500שלסכוםלגובהעדבתיקיםלפעולהדין

ובפגישההיותמוחלטתהפתעהחיתההיאכהפתעה.אלינו

השרהעםבתיאוםהלשכהראשחודשיםכמהלפניקודמת

 .פעולהשיתוףשנעשההבטיחוביח,דשנפגשנוהרשות,וראש

ביח.דזהעללדבראבללהסכיםלאיכוליםאנחנו

יושביאנחנוהופץ.לאהואלאלשתודההזההתזכירויצא

מהוזכרוהלשכה,לראשישרפנינוואנוכי,יוסיהפורום,ראש

 whatsappה-קבוצותעלדברייבתחילתלכםשאמרתי

הזאתההקדמהוכלהלשכה.שלהידאוזלתענייןעלשרצים

 .לחלוטיןאחרבעידןהיוםחייםשאנחנולהגידורקאןחיתה

תזכיראתלהפוךהצליחהואהלשכה.לראשאדירשאפו

שלאמצעיםשוםבליהבנה,תוךדיבור,תוךלחלוטיןהחוק

עניינייםבנימוקיםהלשכה,מבחינתאומבחינתנוכוחניות

והסכמה.פעולהשיתוףותוךנתנושאנחנו

בראשעשוריםשנישכברכמיבאחריותזהאתלכםאומראני

אנחנומצב.כזההיהלאלפועל,ההוצאהפורוםועדת

הפורום'כלבשםאנחנו .יימשךגםשככהאצבעותמחזיקים

אתלכםמספרשאניוהסיבהלכםלהודותרוציםבאמתאבל
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שלוהסברהפגישהבזכותשקל 1,500שלסעיףאותוכיזה

נמצא.לאהואוכרגעהחוקמתזכירירדהלשכהראש

בתזכירשנמצאיםאחריםדבריםעםלהתמודדנצטרךאנחנו

ואנחנולהגיביודעתשהלשכהכמוענייניתנגיבאנחנוהחוק.

הישגהואההישגאבלשנדרש.כמוומתןהמשאאתננהל

ובשםבשמילהודותרוצהשובאניורע.אחלואיןעצום,

אינספורמקבליםאנחנולפועל.ההוצאהפורוםכלבשםיוסי,

רואהאתהאועליהםמכותבאתהאםיודעלאאניאימיילים,

whatsapp ,המון.זהים

 :צמווייוסי

 :הנואפי

 :ראשפיליאור

פנימי'יצאשרקתזכירזההופץ'לאעדייןשלהמשמעותכי

אתלקחאפיהמקדמיבשלבוכברפורסםשטרםתזכירזה

משמע,ותרתיבדיבוריםרקאמר,שליאורוכמוהמושכות

עםלדברשלמטורףכוחעםפגישות,בליעדייןאפילו

המשמעות,אתלהביןצריכיםבטלפון.הרלוונטייםהאנשים

הרבהדין,עורכי 1,500זהעוברתחיתההזאתההצעהאם

באותועבודהבלידיןעורכי 2,000או 1,500מ-יותריותר,

מובטלים.הםרגעבאותוכן.ממשרגע.

שעדלןיגידובפליליגםבהמשךזהאחריכיתקדים,גםוזה

גםזהבחינם.ייצגשמישהוחייביםמאסרשנהשלעבירות

שמייצגת.זוהיאשהמדינהתקדיםלהיותיכול

שרציתם?הקמפייןלגבימה

היהשזהבןכמוהיהאגבלזהההמשךגםהיהאחת.מילהעוד

שקל. 10,000ל-גדלכמובןהיה 1,500ה-זוחלת,פיחות

שזההיההנימוקהלאבאוויר,מדבריםשכבראוהבא,והשלב

והנימוקהכל.איןדין,עורכיאיןלחייבים,זוליותרהרבה

שקל 10,000עדשלסכוםעלבכללתביעהשכלהיההבא

יהיהלאואזהמשפטלביתתלכואלקטנות,בתביעותתגישו

נמוכה.אגרהזהצ'ק,צי'קייגמרזהדין,עורכי

ואתהדיןעורכיפעילותשלמוחלטחיסולזהאומרתזאת

אתלבחורהלקוחשלהזכותעלמדברלאאנישבכלל,הזכות

מכאן.ימשיךיוסיהקמפיין,עכשיורצונו.
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 :צמווייוסי

 :הנואפי

 :צמווייוסי

 :הנואפי

 :ראשפיליאור

 :צמווייוסי

 :ראשפיליאור

בנושמזנביםבמקוםנמצאיםשאנחנוכמהמראהרקזהכן,

מקומות.לעודרואים,שאתםכפימתרחב,גםוזההזמןכל

להאירקמפייןשלסוגאיזשהוהמקוםשזהחושביםאנחנו

היינוכילפועל,ההוצאהשלהדיןעורכישלהעינייםאת

במצב

הציבור?עםמה

ההוצאהשלתחוםועללפועלהוצאהשלדיןלעורכיאומראני

האחרונה'בתקופהמטורפתברמהמוכפשיםואנחנולפועל

שמותאפילועםגנביםאותנועשושמחפשים,בגלובסכתבות

שלגםהחשיבותאתשמביןשקמפייןחושבאנידין.עורכישל

אורעאישאובנקרקלאהואהנושהכלומרעצמה,הגבייה

לאהואשאםכסףלושחייביםפשוטאזרחגםאלאסלולר,

אתלהביןצריכיםאוקי?חייב.יהיהעצמוהואיקבל

המשמעות.

שהציבורפעילותאיזושהיאוקמפייןאיזשהולעשותצריכים

והגנביםהרעיםלאזהלפועלהוצאהשלשהתחוםיבין

מהבית.דבריםשמוציאים

מתחרההיאהאכיפהרשותלמעשההיוםנכוןמביןאניאם

איןשירות,לכםמציעהאניואומרתדיןעורכיבמשרדי

עורכיעלותדלגואליישרבואוישיר,ביטוחכמואומרים,

הדין

פורת.לבנתכמו

יותרזולים'יותראנחנואלינו'בואללקוחות,באיםהם

ממשאותו.תעזובחזקים,יותרמידע,מאגרייותרטובים,

 .שלנומתחרהזהככה.

מנהליםחברות,שללמנהליםבאיםהםורע.אחאיןפשוטזה

אנחנואלינובואותשמעו,להם-ואומריםבמשקבכירים
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בכם.נטפל

הם?זהמי :נטוביץיצחק

 :צמווייוסי

 :ראשפיליאור

 :הנואפי

 :ראשפיליאור

 :הנואפי

 :ראשפיליאור

 :צמווייוסי

 :הנואפי

 :ראשפיליאור

 :נטוביץיצחק

 :הנואפי

 :צמווייוסי

 :ראשפיליאור

בעצמה.הרשותלפועל,ההוצאה

אליכםבאהיההמקרקעיןשרשםלכםדמיינואומרתזאת

ארשוםאנידין,עורכיעםתלכואלהקבלניתלחברהואומר

זהאתלכםאעשהאניאותם,עזבוהעסקאות,אתלבדלכם

הקשרים.אתישליהזול,בזיל

לאזרחיםישירותפוניםהםאומרתזאת

ישירות.

 .לבנקיםסלולר'לחברות

כן.לבנקים,והצליחו.

חברות.כמהלהםישאורנג',אתלהםיש

דין?עורכיבלימולנוישירותתעבדוחברים'

כן.

פורן.לבנת

מצליחים?והם

מייצגים.הםהיוםהסלולררובבוודאי.הצליחו,

שהםמיוחדיםמבצעיםעושיםהםזה,רקלאעכשיוכן.

ישראלבמדינתוגבייהלאכיפההרשותשלהלוגואתשמים

זהאתומפיציםמסחריגוףאותושללוגואותועםיחד
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בהכל.בפרסומות,בעיתונים,

 :צמווייוסי

 :ראשפיליאור

 :צמווייוסי

 :הנואפי

 :חכםיוסף

אתלהםאיןלפרסם'להםמותר .עושיםהםגבייהמבצע

 .שלנוהמגבלה

אתלעשותלהםשאסורלהםהעירבג"צלבג"צ,אותולקנו

זה.

הזה.הסיפוראחרבעידןהיהזה

חשיבותאתשידגישציבוריקמפייןצריךבאמתאוליאז

ואיכותוהמשפטיהייצוג

השני?הצדאתגםלראותלפניכדאיאוליאבל

השני?הצדמה :הנואפי

במושבגםבאילתבכנסוהיההתמודדותשישאגבהשניהצד :חכםיוסף

להיזהרמאודצריכיםואנחנוההפוךמהצדלפועלהוצאהשל

חייביםאותםאתלןישההפוך.לכיווןגללעשותלאכאן

סיטואציותמיניוכלהלאהוכןחוליםלהיותשהפכואומללים

שקלים 300או 200שלוחובקטניםחובותכמהוחבים

בגללשקלים ooo ,s,ooo ,3,ooo,4 , 2,000ל-תופחלפעמים

וכדומה.משפטיותהוצאות

שקלים 300שלחובשננפחבמקוםואומרים?באיםמהעכשיו

שלחובותהכלוסךכאלהחובותוכמהלאדםשקלים 2,000ל-

לסחרוראדםהבןאתומכניסאלף 30ל-הופךפתאום 3,000

בואוהלאה,וכןילדיוואתמשפחתוואתאותוכלכלי,

שיביאיותר,טוביותר,זולשהואפתרוןלןשתתןהמדינה

הלאה.וכןהחובאתלזוכה

שבאיםכנסתחברימולמתמודדים,אנחנוזהמולעכשיו

שחובאבלמשמעותיים,חובותעלתילחםאוקי,ואומרים-

וכןגבייההוצאותעםלהיותהופךשקלים 300ו- 200שלקטן

טוב.לאלהיראותעלוליםאנחנושקלים 3,000הלאה
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 :הנואפי

 :צמווייוסי

 :הנואפי

 :ראשפיליאור

 :הנואפי

 :צמווייוסי

 :חכםיוסף

 :ראשפיליאור

 :חכםיוסף

אניאםאותיותקנולמסלול,הולןשכשאתהיודעאתהאבל

בתיקיםייצוגלןלתתמוכנההאכיפהרשותמדייק,לא

מוגבליםחייביםשלבתיקיםלטפלמוכנהלאהיאהקלים,

 .בפירוקיםבכינוסים'באמצעים'

אותה.מענייןלאנכון.זה

אלההםהדיןעורכיקשה.בהםלעבודשצריךבתיקים

היאאליהפונהאתההאכיפהכשרשות 2-שירות.שנותנים

מהפורוםשקיבלתיהנתוניםלפיהדיןעורכיתיק.פותחתמיד

מאודאחוזישהדרישהבמכתבדרישה.מכתבמקדימיםשלנו

שלגבוהמאוד

פ. 11הוצלתיקפתיחתללאמסיימיםאנחנו 70%כ-

מגיעיםלאשבכללהתיקיםשלעכשיוליאורלןאומר 70%

שלפתיחהחוסןגםאתהלפועל.בהוצאהתיקשללפתיחה

שכשאתהמשוםהטרחהבשכרמשמעותיחיסכוןישוגםתיק

נפתחשתיקכמולאזהדרישהבמכתבהתיקאתמסיים

 .'בטרחהושכרא'טרחהשכרעםלפועלבהוצאה

וגםנושיםלאותםגםשמסבירבקמפייןלצאתצריךאולי

טובפחותלאזהדיןעורכידרךלפעמיםרבותיי,בציבור-

האכיפה.רשותדרךמאשר

תשכח.אללהסדר,פתוחיותרגםעו"ד

 .עצמימוסרבטיפהזהאתעושיםהיוהדיןועורכיהלוואי

שבאפעם,עודחוק,מתיקוןכתוצאההגיע?זהלמההרי

לשם.להגיערוציםלאאנחנושכר,אתוהגביל

שמה?

יכולשאתהגםהטרחהשכראתוהגבילשבאחוקתיקוןיש
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דיןועורכיגבייהשחברותבזההתחיל?זהאיןהרילבוא.

מאודבהרבהעצמנועלזהאתהבאנוחובות,עםהתחילו

 .מסוימיםגופיםשלגרידיות

 :ראשפיליאור

 :חכםיוסף

 :ראשפיליאור

 :חכםיוסף

 :צמווייוסי

 :חכםיוסף

 :צמווייוסי

 :חכםיוסף

 :ראשפיליאור

 :חכםיוסף

 :צמווייוסי

 :ראשפיליאור

הסיטואציה.לאזהיוסי,

בצדאניתבינו, ,-השלבצדאניההפו,ךבצדאני

לאהגבילה.הדיןעורכילשכתזההסיטואציה.לאזהאבל

 .הגבלנואנחנוהחוק'

דרישההמכתבלפועל.הוצאהבתקנותזהפתאום,מהלא,

לפני

בחוק.לאזהלא,

לפועלהוצאהבתקנות

לא.זה,אתהוציאההאתיקהועדת

מכתבלהוציארוצהכשאתה

אנחנוהדין.עורכילשכתידיעלנקבעהשלוהעלותלא,

זה.אתהחלטנו

לא.ממש

הפורוםשלוביוזמהההפך.בדיוקזה,אתהוציאההלשכה

בגללההפ,ךנושים.וגםחייביםגםמייצגיםאנחנושלנו.

 .שלנוהאיזון

והפתיחתהאגרההמקוצרבמסלולמזה,יותרלןאגידאני

תסבסדלהוריד?רוצהאתההמדינה.ידיעלמסובסדיםתיק

קל,יותריהיהזהוזההאגרהאתפותחשאניהתיקיםאתגם
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 . Win-winישלם.הזוכהכסףפחותישלם,החייבכסףפחות

אתהלמהותפוחים.תפוחיםזההבדל.להיותצריךלא

היגיון.איןהשני?אתמסבסדולאאחדמסבסד

 :צמווייוסי

 :יונסאבומוחמד

 :חכםיוסף

 :צמווייוסי

 :ראשפיליאור

 :הנואפי

 :חכםיוסף

לןנראהזהדין?עורכימשרדתהיהשהמדינהמוכןואתה

למהבנזיקין,זהאחריישירות?מייצגתשהמדינהנורמלי

למהזה.אתלןעושהוהואממונהלןישד? 11עוצריכים

להתפשטשיכולהמחלהזוטרחה?ושכרדיןעורכיצריכים

דווקאעכשיופהזהאתלעצורצריכיםסוף.להואין

בקמפיין.

שלביצועלקבלןלהפוךהמטרה

כלאתתקבלאתהשלןקמפייןעלפוקוס.מעלהקמפיין

 .האחריםהקמפיינים

ואניזה.אתנעשהאיןשיגידומומחיםאנשיםישזהבשביל

רוציםשאנחנומהבגדוללןאומר

דו"חאתאפי,אגברצינולאלהזכיר,בכללרוצהלאואניאגב

היהלאוהגבייה.האכיפהרשותעלהאחרוןהמדינהמבקר

 .מימייכזהחמורדו"ח

שעוסקיםהדיןעורכישלהתדמיתאתלשפרשצריךחושבאני

והטובותהנכונותהדרכיםואחתעווללהםנעשהבתחום.

שנוגעקמפייןעושיםשאנחנוכמוזהזהאתלעשותביותר

בישיבההחלטנוכןמאליו,מובןהיהוזהלאומי,לביטוח

שאנחנוההוצל"פבתחוםקמפייןלעשותגםאזהקודמת,

מושכלת.בצורהלעשותיודעים

אתעושיםשאנחנולפנילנו'וייתןשיבוא p Rאישנשמעבוא

אנישלג.כדורנתחילשאנחנומפחדאניל,ןאגידאניזה.

הזאת.הנקודהעםמסכים
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 :ראשפיליאור

 :חכםיוסף

 :הנואפי

 :חכםיוסף

 :ראשפיליאור

 :צמווייוסי

 :חכםיוסף

 :צמווייוסי

 :חכםיוסף

 :צמווייוסי

 :ראשפיליאור

 :הנואפי

 .דדיעםתתייעץ

הזה.העולםאתשמביןמישהו

הזהבתחוםעוסקיםשהםעליהםסמוך

אותםתצטרךאתהשבולמצבאותןיביאושהםעליהםסמוך

חיים.הםמזהשיהיו.הנזקיםאתלתקןוכמהכמהפי

בוישהדיןעורכילשכתשללפועלההוצאהפורוםיוסי'

לכולם.מקשיביםאנחנוהכנסת,חברישלעוזריםישחייבים,

מאודהןחוק,להצעתשלנוהתגובותאתתראהאםאגב,

חברתיות.מאודחברתיות,מאוד

אחרהלשכותפתיחתהחברתיות.מההצעותחלקיזמנואפילו

יזמנו.שאנחנודבריםכמהועודהצהרים

המחאהאח,דדבררקאחוז.במאהאתכםמסכיםאני

שיכוליםמדהימיםגופיםישסקסית,מאודהיאהחברתית

מכיריםאנחנובכנסת.שנים 5ואניליאורלזה.עריםאנחנו

 .גופתנועלזהאת

יקרהמהיודעלאאתהכולם.אתהערת

לןישבלשכה,חבר'הפהלנוישאותנו.תסמיןזהבשבילאז

צוות.לןוישלעשותמהיודעשהואדדיאת

ביח,דידידעמותתעםהיינואנחנוהאחרוןבדיוןבכנסת

איןתשמע,ואמרו-לקוחותאלינובאוהדברים.אתאמרנו

הדיןעורכילשכתזהלא,אתה,

טובהלאהיאהזהבתחוםשעוסקיםהדיןעורכישלהתדמית

באמתאוליוצריךאופירצחפעמיםהרבהלהםעושיםכי
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הםהדיןעורכירבותיי,שמסביר,נבוןחכם,בקמפייןלצאת

אתעושיםוהםהעםאויבילאוהםהחייביםאויבילא

הרבהזההאכיפהלרשותשלפנותאמרומינאמנהעבודתם

לעשותאפשרד? 11עושלבשירותיםלהשתמשמאשרטוביותר

התדמיתאתמשפרוגםמקומםשלאחכםממוק,דקמפיין

לגיטימי.זהגמור.בסדרזהשלנו.המקצועית

 :ראשפיליאור

 :הנואפי

 :ראשפיליאור

 :חכםיוסף

 :הנואפי

 :צמווייוסי

 :חכםיוסף

 :ראשפיליאור

 :צמווייוסי

עםפעולהשיתוףלעשותהנחיהלנונתןהלשכהראשאגב,

 .גבייההמסיםפקודתלענייןידידעמותת

זה.אתעושיםואנחנו

החברתיות.הכנסתחברותעםהכל,עםחוק,הצעתעם

מאשריותרטוביםהלוביסטיתברמהשעושיםדבריםלפעמים

פעםשובהדיןעורכיויגידושיבואואנשיםמיניכללהעיר

ולהגידאתכםלהטעותמנסיםהם .שלהםלפרנסהדואגים

עדיף.שזהלכם

ואומריםהזההמקצועיבפורוםאלינופוניםיוסי,אבל

חכם,קמפייןאיזשהולעשותשצריךחושביםאנחנורבותיי

המקצועית.התדמיתאתשישפרממוקד

בעייתי?יהיהשהואהקמפייןשלמהאופימפחדאתהיוסי,

לנושיביאוהפוכיםקמפייניםלנויולידשהקמפייןמפחדאני

גדול.יותרנזק

וברגישות.בחוכמהנעשה

אתותביעאותוותראההקמפייןשלבצוותאתנותהיהבוא

דעתן.
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 :הנואפי

 :חכםיוסף

 :הנואפי

 :חכםיוסף

 :הנואפי

 :חכםיוסף

 :ראשפיליאור

 :צמווייוסי

 :חכםיוסף

 :ראשפיליאור

 :הנואפי

 :צמווייוסי

 :הנואפי

אנחנוהדעות,כלאתכאןששמענולאחרשלסיכום,מציעאני

שיושבימבקשאנילקמפיין.שיוצאיםעקרוניתהחלטהנקבל

עםיחדגםדדי,עםיחדגםלהתייעץתשבואתםהפורוםראש

הלשכהבמכרזשזכההפירסוםמשרדועםהלשכהדוברת

להעיףאוכלאנישגםאליהזההמוצראתתביאוכןואחר

 .הנכוניםבכיווניםהולכיםשאנחנוולוודאמבטעליו

לוע.זגםיכולים

באמתבועז?מודעהכלעלפרזנטציהפהלעשותיבואומה

 .יוסי

לציבור.זהאתלעשותהולןאתהאגב

רזולוציות.לכאלהנגיעלאאנחנו

רגישות.פהישאפי,

קרה.מהלןאספראנייוסי

אלינו.תצטרף

בקונספט.שבוייםאנשיםעםתהיואל

משבוי.רחוקהכיאניאית,ן

הקריאטיבי.לצוותלהצטרףמוזמןאתהיוסי,

אתנו.ביחדזהאתתעשהבואאותן.מזמיןאני

שעברששבועכפיהמנכ"ל,שאורי'זהמבקשיםשאנחנומה

המשאביםאתהכספיםועדתעםיחדלהקצותהתבקשת

לפועלההוצאהבתחוםהזההקמפייןלטובתגםהמתאימים

אתלהקצותיפעלהלאומי,המנכ"להביטוחקמפייןעםיחד
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לאשרצריךאםהכספים.ועדתמולהמתאימיםהמשאבים

אזעליהםנוותרשאנחנודבריםאולסעיףמסעיףהעברה

אחד.פההוסכםאחד?פההוסכם .בסדר

רבה.תודהשובאפי, :ראשפיליאור

הצבעה

אחדפה

החלטה

 ,הלשכהדוברתועםדדיעםבהתייעצותקמפייןלפועללהוציאהוחלטאחדפה

המשאביםאתלהקצותמתבקשהלשכהמנכ"ל .הלשכהראשלאישוריובאהקמפיין

 .הכספיםועדתעםבתיאוםלקמפייןהנדרשים

 :התמחותודעתהמלצות

מתמחהלאמןלהיתרבקשות

 :נוהאפי

 :בלוםדנה

 :נוהאפי

 . 1מספרנושאההתמחות,לנושאעוברים

כאך.ישמאמנים

אחד.פהאושרלא.כלשהי?הסתייגותישמאמנים'רשימת

הצבעה

אחדפה

החלטה

 .שהוצגוכפימתמחהלאמןלהיתרהבקשותאתלאשרהוחלטאחדפה

נוספתלעבודהלהיתרבקשותו

ישאודי, ?הנוספותהעבודותעםקורהמהנוספת.עבודה :נוהאפי

משהו?
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 :עםבראהוד

 :נוהאפי

 :עםבראהוד

 :נוהאפי

 :עםבראהוד

 :קינןאורי

 :עםבראהוד

 :קינןאורי

 :חכםיוסף

 :קינןאורי

 :עםבראהוד

יהיה.לאוגםלא

למה?

 .קישוטדוןלהיותלינמאסכי

למה?

סוגיכלאתשעובריםאנשיםפהכשמקבליםכילמה?

זהשמריחואנהפהוכשאומריםהחוקיםבספרשישהעבירות

מתמחיםשללעבודותוכשמתייחסיםנורא,לאזהסם,לא

שלוההתמחותעוב,דהואכמהחשובולאדברשוםזהכאילו

ישיבהאחריישיבהונלחםנלחםואניטובה.לאבעיניי

אבלומכבדמקבלאניבסדר,זהההצבעות,כלאתומפסיד

אפי.לזה,גבולישגבול.ישבאמת,

אחרונה,הלפניהישיבהשלהפרוטוקולאתקראתיאני

נורא.לאזהשמריחואנהפהשנאמר

זה.אתאמרנולא

בפרוטוקול.כתובנאמר,

זה.אתאמרנולא

שהיה.מהבדיוקלאזה

חושבלשעברהמפכ"לשגםאודי,אוזנ,ןאתאסבררקאני

נורא.לאזהשמריחואנה

החלאח,דכלמקבליםופהדין.עורכילגבישלאחושבאני

נגמרלאוזהבבחינהשהעתיקומישהומזויןשודשביצעממי

פה.
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 :נוהאפי

 :וינברגשלומי

 :עםבראהוד

 :קינןאורי

 :וינברגשלומי

 :קינןאורי

 :עםבראהוד

 :קינןאורי

 :עםבראהוד

 :נוהאפי

 :עםבראהוד

 :וינברגשלומי

 :עםבראהוד

 :וינברגשלומי

 :חכםיוסף

כמון.סברתיאניהסמיםשבנושאלןלהגידיכולאני

מזוין?שודשביצעמישהוקיבלנומתי

שקיבלנו.ליתאמיןקיבלנו,

 .שנים 17חלפוהתיישנות,היה

כן.אולי,שנים 17

 . 16בןקטיןהיההוא

וסמים.מזויןשודעםמוניתנהגלהיותשתרצהנראה

אודי.שונה,משהושםהיהאבלאמרתי,לאאניוחלילה,חס

מיליטנטיםמאודמאודכולנוהלשכה,ראשוגםאניגםאבל

נכון.הואכשהמקרה

בכלל.מיליטנטיםלאאתםלא,

ממוקדים.נהיהבואוחברים,

דוןלהיותלינמאסאניאזכולם.אתמקבליםכולםעםיחד

הכל.זהקישוט.

אחריעלי,ךיצחקובהתחלהזה,אתמכיראתהתמשיך.אודי,

תנצח.אתהבסוףממ,ןיתעלמוזה

הפסקתי.אניאנצח,לאאנילא,

בחיים.עובדזהככה

 .פעםמיעוטבדעתהמוןהיהברקגם
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 :עםבראהוד

 :ראשפיליאור

 :עםבראהוד

 :וינברגשלומי

 :נוהאפי

 :בלוםדנה

 :נוהאפי

אםכי , 60-בבטלנורא,לאזהשהתקבלושאלהלומראפשר

וכמהכאלהכמההתקבלואזדיןעורכיאלפיעשרותפהיש

חושבאניאבלהיהודית.ההלכהזה 60ב-בטלבאמתכאלה,

שעברמילקבללעצמולהרשותיכוללאהזהשהמקצוע

לקבל.יכוללאהאלה.מהסוגיםעבירות

 .איתןמסכיםאני

אחריוישיבהלזה.מתנגדואניהזמןכלמקבליםואתם

מספיק.וניסיתי.וניסיתיוניסיתיישיבה.

לאודי.מצטרףאניצודק.אתה

ישהנוספת,והעבודהההתמחותסדר.רגענעשהבואוחברים,

רשימה.פה

ישואםלעבורבעצםצריךהנוספת.בעבודהנתחילבואו

דיון.איזשהולנהלצריךההתמחותועדתשלליתישלהמלצה

שלילי?המלצתםמילע

ספתונהלעבודהשקב

 :בלוםדנה

 :נוהאפי

חבקיך.במשרדמקרקעין,שמאי 2--בעמוד

אותםכמובדיוקזהמקרקעיושמאישלשהנושאחושבאני

ביטוח,סוכני ,חשבוןרואימס,יועציחופשיים,מקצועות

עובדאדםשבןאוודלולפקחיכוללאשאתהמקצועותאלה

אובשומראובמתדלקדינגפהשמדוברבה.קצוזמןבמסגרת

ואתהמןזבקצובהנקובה,משמרתשישודעיאתהבמלצר

הזוהזמןשלבמסגרתרקעובדהואשבעצםלוודאליכו

בהתמחות.עוסקהואולשהזמןובשאר

שמאיכמוכזה,מסוגבעבודותכשמדובראתזומתלע

מקום,בכל ,העשבכלאליןלפנותכוליינטיקלן,עימקרק
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 ,עצמאיאתההזדמנות,בכלאליןשנכנסותטלפוןשיחות

אפשראילכךובמקום,בזמןמוגבלותלאפניותמקבלאתה

אתההריבהתמחות.עצמןאתתשקיעאתהשבאמתלוודא

אליןמתקשרפתאוםבהתמחותשלןהמשרדבתוךחושב

שמאותעלאיתןלדבראושמאותאיזהלהזמיןשרוצהלקוח

לב.תשומתלותתךואתה

וזהזהביוםבמסעדהנמצאאתהכמלצרעובדכשאתהאבל

עליו.לפקחיכולשאתהמשהוזהוזו.זושעהעדוזוזובשעה

 :חכםיוסף

רוזן:הילה

 :נוהאפי

 :חכםיוסף

 :נוהאפי

פתוחה.בדלתמתפרץאתהפה

חושבת.לאאני

אלהאלאשרירותיותהחלטותמקבליםלאאנחנוולכך

הנוספת.העבודהלסוגבהתאםענייניותהחלטות

לדוגמה?עסקייועץלביןזהביןההבדלמהואז

ועדתעמדתהזהשבנושאמסכימיםכולנואנחנואזשנית.

אישרה.שלאנכונהההתמחות

 .נכון :חכםיוסף

 .וקיא .הוסכם :נוהאפי

הצבעה

אחדפה

החלטה

נוספת.עבודהלאשרשלאהוחלטאחדפה

נוספתלעבודה~בקשה

יועץלדוגמה,-אתישלמטהעמודבאותועכשיו :חכםיוסף
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עסקי.

 :הנואפי

 :חכםיוסף

 :הנואפי

 :בלוםדנה

 :הנואפי

רוזן:הילה

 :ראשפיליאור

 :הנואפי

 :ראשפיליאור

 :חכםיוסף

 :הנואפי

עסקייועץהואאין

עסקי?

יועץהואמסגרתבאיזההזה?

יכולהואכישמאי,כמודבראותובדיוקאגבוזההשבוע,וכל

 .וכוליטלפוניםלקבל

עבודהשלסוגזהגםכןנראהשזהכמויוסי.עםמסכיםאני

סביבלהיותיכולזהעסקיייעוץנותןאדםבןשאותונוספת

הייעוץאתנותןהואמסגרתבאיזהיודעיםלאאנחנוהשעון.

יושבהואושוב,עצמאי.הואכזהעסקישיועץמניחואניהזה

עסקיייעוץלושייתןכדימישהואליוומתקשרשלובמשרד

דיןאותולו.ועונההשירותאתלונותןהואאזאחר,אוכזה

 .עליוגםחלמקרקעיושמאישל

איזהישאותו.אישרתםשפההסיבהמהלהביןמנסהאנילכן

מיוחדות?נסיבות

פגם.מצאהלאההתמחותועדת

מאותםבדיוקלאשרצריךלאאותושגםחושבאניאז

נימוקים.אותםהשמאי.אתאישרנושלאנימוקים

חושבת.לאאני

הוראה?עוזרעםמה

אחר.משהוזההוראהעוזר

המשרד?בתוךמבחניםשבודק

 .בעיהשוםזהעםאין

זהמההבחינות.אתובודקשבועבסוףשלובביתיושבהוא
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משנה?

 :ראשפיליאור

 :הנואפי

 :חכםיוסף

רוזן:הילה

 :חכםיוסף

רוזן:הילה

 :חכםיוסף

 :הנואפי

רוזן:הילה

 :נטוביץיצחק

במשר.דאו

שהמעסיקנניחאזהבחינותאתובודקלמשרדבאהואאם

עליולפקחאמורשלו

בעיה.איתהשאיןהקלאסיתהדוגמהזו

חופשיים,מקצועותשגםחושבתאניחושבת.לאאניאפי,

שעותאתמגדיריםהםאםלמיניהם,יועציםמקרקעין,שמאי

אתלנושישחושבתלאאנישישילימישלהםהעבודה

אבלשישי.יוםשלחשבוןלרואתואישרנואית,ןמסכים

יוםכלשרוצהעסקייועץלןכשיש

צריךולמחרתבלילה 2 : 00עדבמשמרתנמצאשעכשיומלצר

 .יותרפנוישהואבטוחהלאאנילהתמחותלהגיע

בישיבה.ואושרהטוביםשיקוליםשהיוחשבוןרואתחיתה

ל- 18 : 00בין 1גו- 1אביוםאומרהואאליויפנועסקייועץ

כן?לפניקצתאליויתקשרשמישהוסיכויאיןב.בער 19 : 00

במקוםועובדהולןכשאתהתראי,שמישהו,סיכויאין

יששומר,שלמשמרתלןישמלצר,שלמשמרתלןישספציפי

הואלוודא,יודעשאתהנקובמשהוזהנהג,שלמשמרתלן

מקצועותשלסוגאלהוזהו. 17:00שעהעד 8:00משעהעובד

שהםבשעותרקבתוקףעומדיםשהםלוודאיכוללאשאתה

 .עליהםמדווחים

לנסיבות.להתייחסגםשצריךחושבתאני

חשבון?רואישלהתמחותעםקורהמהיודעמישהו
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 :חכםיוסף

 :כרוזהיורם

 :נטוביץיצחק

 :חכםיוסף

 :נרהאפי

 .חריגיםמאודמקריםלמעטמאשרים'לאאנחנו

חשבון.כרואההתמחותשעושהחשבוןרואה

שם?הכלליםמה

זהאתלהאריךאפשרותגםלןישאפשרויות,שתילןיששם

לעשות.משרהחצייכולאתהואזשנים 4ל-שנתייםבמקום

אותןלוקחיםשםיותר.ומקפידיםמחמיריםהםשםגםאבל

החמהמצאתחשבוןרואיבמשרדיעובדאתהמלאה,משרה

לןיחתוםלאהמשרדאפילו'יכוללאאתההנשמה.צאתעד

שעובריםמהעלינושהלוואיעבדיםשוקזהלזה.הסכמהעל

שם.שנהיהמוכןאנישנתיים.במשךחשבוןבראייתמתמחים

לאנימוקיםמאותםאנחנו-נתקדם.בואורבותיי,

מאשרים.

הצבעה

אחדפה

החלטה

נוספת.עבודהלאשרשלאהוחלטאחדפה

נוספתלעבודה-בקשה

חוותכותבהואתנועה.בוחןעצמאי, 3-עמוד :בלוםדנה

ועדתלפניהופיעהואמשפט.לבתיאותןומגישמומחהדעת

תיקיםמקבלהואמהבית.עובדשהואאמרהואההתמחות,

הואדעת.חוותעורןהואהבטחון.ממשרדאודיןמעורכי

דרכיםבתאונתדעתחוותלכתובשעות 4כ-לושלוקחאומר

משפטבבתימופיעהואקלה.בתאונהוחציושעהקטלנית

ועדתבחודש.פעםתיקמקבלהואחודשים,בשלושהפעם

היאשכןמההבקשה.אתלאשרשישהשתכנעהלאההתמחות

ללכתלןנאפשראנחנודעתחוותכתבתשכברתיקיםאמרה
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אתתזנחההתמחותשלהזובשנהאבלמשפט,בבתיולהעיד

הנוספת.העבודה

לאאנשיםוהגיונית.ומאוזנתסבירהשהעמדהחושבאני :נוהאפי

שנהשלהתמחותשלקצובהבתקופהשכשמדוברמבינים

מוגזםלאמחלות,חופשות,חגים,תורידברוטו,בלבדאחת

עלכשהואבהתמחות.יהיההעיסוקעיקרשבאמתלדרוש

בואשעות 4לולוקחשלולשיטתושהואאומרכזודעתחוות

אנילשטח.לצאתצריךואתהלוקח.זהזמןכמהנראהבאמת

תנועה.בוחןזהמהיודע

שחזורעושהואתהאנשיםעםנפגשואתהלשטחיוצאאתה

התיקאתלהעתיקכדילמשטרהניגשאתהתאונה.של

לראותכדיהרכבשלפיזיותבדיקותעושהואתהמשטרה

שללנסיבותמתאיםזהאיןלראותוכדיהנזקיםאתבדיוק

צריךעודאתהזהואחרימספר,אתהזהכלואתהתאונה

להתמחותגםלןיוצאמתילכתוב,לשיטתןשעות 4רקשבתל

משעותשעהבכלמקבלאתההטלפוניםואתבאמת.פעם?מדי

נובזמן.נקודהעבודהלאזהשעה.בכלהפניותואתהיום

עםלהפגשהולןאתהאזלדיוןלהתכונןלןוכשישבאמת.

לדיון.אותןשיכינוכדיהדיךעורכי

 :ראשפיליאור

 :נוהאפי

רוזן:הילה

 :נוהאפי

ברור.זהאפי.נמשיך,בואו

ומאוזנת.נכונהשלכםשההחלטהחושבאני

הזהמהסוגבמקצועותכללישבאופךחושבתאני

אחד.פההוסכםאחד?פההוסכםכללי'לפנירגע,

הצבעה

אחדפה

החלטה

נוספת.עבודהלאשרלאהוחלטאחדפה
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הילה.בבקשה :נוהאפי

רוזן:הילה

 :נוהאפי

 :קינןאורי

רוזן:הילה

 :קינןאורי

רוזן:הילה

 :נוהאפי

רוזן:הילה

 :נוהאפי

בעלישלאישיותלנסיבותגםלהתייחסשצריךחושבתאני

במהלןזאתלהשתכרותזקוקיםשבאמתילדים,משפחה,

וגורף.כלליבאופןולאהשנה

צריכיםשבאמתכאלהישמשהו?לןלהגידיכולאני

מהתמחות.בכללאותםנפטורבואולהתפרנס,

הכיואניאיתימדברתאתזה.עללןלענותרוצהאניהילה,

אפשרותאיזושהיישאםנוספת.עבודהבאישורפהפלורליסט

זה.בגללעליכועסאודיאפילוהנהלאשר.גםמשכנעאני

הזהבמקרהאבל

מסכימה.אניתנועההבוחןלגבימסכימה.אניהזהבמקרה

שנקראמהאפילוצודקיםשהםחושבאניהזהבמקרהאבל

שלבסופואנחנוככה.להתמחותאפשראיכיצודקים,בדין

גםחלטורה.לאהיאההתמחותיתמחו.שאנשיםרוציםדבר

הלשכהלתוךכניסהפהמאשריםשאנחנועלינוכועסיםככה

אדם,בןכזהולאשרלהיכנס.צריכיםלאשבדוחקאנשיםשל

אתלהפוךזהבביתבפרנסהבעיהלוישלצעריאםגם

יכוליםלאאנחנולהיות.יכוללאוזהלחלטורהההתמחות

מקצועי.כגוףזהאתלאשר

לאפשרכןאבלכלליבאופןלצמצםבעדאני

 .אישורקיבלופההאנשיםברו

צריךשזהחושבתאניאבלדווקא,לצמצםבעדאנילהפ,ך

 .מהשיקוליםחלקלהיות

לגבישונהעקרוניתשהיאדעהלןשתהיהמותראבל
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 .חופשייםמקצועות

 :קינןאורי

 :רוזןהילה

 :נטוביץיצחק

 :חכםיוסף

 :נוהאפי

 :קינןאורי

 :נוהאפי

 :חכםיוסף

 :נוהאפי

 :נטוביץיצחק

כדישאפשראיפהלאשרשצריכיםעקרוניבאופןצודקתואת

צריכיםבכלליאבלהזאת.השנהאתויחיוישרדושאנשים

אלאחלטוריסטיתלאהתמחותיתמחושאנשיםלדאוג

אמיתית.התמחות

שליהדעהלהפ,ך ,-שאומרתאנילחלוטין.איתןמסכימהאני

אבללצמצםשצריךהיא

עצמאישאדםאומרותשלנוההחלטותשכלמצבייווצרשלא

התמחות.לעשותיכוללא

מוגברפיקוחמבקשרקאני 7בעמודלדוגמהזהבגללנכון,

 .עצמאישהואלמרות

העבודה.סוגאלאעצמאישהואבגללפחותהואהרעיון

העניין.מהות

יודעאתהאבלכושר,מאמנתאפילומישהו,למשלפהלןשיש

זו.שעהעדזומשעהלמשמרתבאהכושרמאמנת

זה.עלתיעודויש

שהיאיודעאתההמקום.אתשםעוזבתכ,ןאחרחוזרתוהיא

אותםמאשריםלאשאנחנוהאחריםהמקצועותקצוב.בזמן

ואתהקצובזמןאיןמשמרות,ואיןלהיות.יכולשעהבכלזה

באמצעלןומפריעההתמחותלתוךלןנכנסזהמתייודעלא

ההתמחות.חשבוןעלבאאוההתמחות

שבאיםהאלהבמקריםגםלהסתכלצריכיםאנחנואבלאמת.

רקלאהמאמן,זהמיעצמאיוהואנוספתעבודהשרוצהלדיון

המתמחה.מי
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 :ויצמןיוסי

 :נטוביץיצחק

 .אצלנונועדהזהאתרואהאני

אףהואאח,דאדםשלמשרדלושישאדםזהמאמןכאשר

גדולסיכויבאמתאזלחברטובהעושהוהואאימןלאפעם

משרדזההמאמןאםאבלבכלל.אימוןפהיהיהשלאיהיה

אנחנופה,אומראניגדול,משרדזההמאמןאוממשלתי

ייתןגדולשמשרדמאמיןלאאניאזבדבר,להחליטצריכים

אניאבלעין.להעליםאוכזהמשהואוהלשכהעללעבודהיד

המאמן.מיהאלהבדבריםלהסתכלשצריךחושב

צודק.אתה :נוהאפי

נוספתלעבודה=-בקשה

אושרהלאמקרקעין,שמאיהואגם , sעמוד :נוהאפי

הראשוןלשמאישתקפיםנימוקיםאותםלמעשההתמחות.

אותו,זהאליו,ביחסגםתקפיםדקותמספרלפניבושדנו

הלאה.כולם?עלמקובלעיסוק.אותו

הצבעה

אחדפה

החלטה

 .נוספתעבודהלאשרלאהוחלטאחדפה

נוספתלעבודה~-בקשה

אתישכן,לפנילמישהואיןאם , 7עמוד :חכםיוסף

מוגבר.פיקוחמציעאני .לנהיגהמורה

צודק.אתה :נוהאפי
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 :חכםיוסף

 :נרהאפי

 .טסטיםוישהשיעוריםאתלראותאפשרפהכי

אחד.פהחושבאנימוסכםצודק.אתה

הצבעה

אחדפה

החלטה

 .מוגברפיקוחעםנוספתעבודהלאשרהוחלטאחדפה

נוספתלעבודהבקשה----

רבותיי.הלאה :נרהאפי

 :חכםיוסף

 :נטוביץיצחק

 :חכםיוסף

 :נרהאפי

 :יונסאבומוחמד

 :חכםיוסף

 :יונסאבומוחמד

 :נטוביץיצחק

 :חכםיוסף

פרטי,עסקבעלעצמאימוגבר.פיקוח 8-בעמודגם
לסלולרי.ואביזריםמזוןלתוספיחנות

מה?אזחנות,לויש

לאאנימוגבר.פיקוחזהאז , 21 : 00עד 17 : 00מ-חנותלויש

אבלאושרזהאיןיודע

אומר?אתהמה

בערב? 21 : 00עדבבוקר 5 : 00מ-חנות

בערב. 17 : 00מ-לא

 ?החנותאתפותח 21 : 00עדבערב 17 : 00

בבוקר?עובדמי

 .שכיריםלושישלהיותיכולהחנות,שלבעליםהוא
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 .עובדיםלויש :בלוםדנה

 :חכםיוסף

 :בלוםדנה

 :חכםיוסף

 :נוהאפי

 :חכםיוסף

 :נטוביץיצחק

 :חכםיוסף

 :נוהאפי

 :צמווייוסי

 :נטוביץיצחק

 :צמווייוסי

 :ראשפיליאור

 :נטוביץיצחק

ב.בערמגיעהוא

מכתב.לויש

 .מוגברפיקוחדורשזה

למקום.ובאההתמחותאתמסייםהואביום,עובדיםלויש

דיןעורכילמשרדבמקוםמפקחזהשולחהייתישאנימהאבל

היום.בשעותלחנותפשוט

שם?ישעובדיםכמהזה?משרד'איזה

 .מוגברפיקוחלרשוםרק

 .מוגברפיקוחלרשום

בועדה,אצליהיההואהאישור.אתקיבלעכשיורקהוא

היההואהאישור.אתביקשבשבילורקהואלאמן.אישור

אצלי.

לאמן.אישורעכשיוקיבלהוא

בועדתיושבגםאניבעיה,ישמתמחים.בועדתאצליהיההוא

אתלקבלקומבינהבאיםאלהכלרואה.אניהמתמחים

אושלהםלקוחשהואחשבוןהרואהאתלסדרההתמחות

כזה.משהו

כמלצרים?שעובדיםהמתמחיםאתבודקמי

למתמחה?המאמןביןחברתיאועסקיקשריש
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 :נוהאפי

 :בלוםדנה

 :נוהאפי

 :בלוםדנה

 :נוהאפי

 :נטוביץיצחק

 :חכםיוסף

רוזן:הילה

 :נוהאפי

 :חכםיוסף

 :נטוביץיצחק

 :חכםיוסף

לקבלמבקשיםאנחנו-אדוןלגביככה,בואאז
כרגע.מאשריםלאאנחנו-לגבי .נוספיםפרטים

הואנוספת.לעבודהשלובפנייהכתבשהואהמכתבאתיש

ניהלהואילדים,עם-גרושהואשלו,הרקעאתאומר
בתחוםשנים 17במשךהעסקאתבעבר

הואשםנמצאלאכשהואהעסקאתמנהלעכשיומיאז

מתמחה?

הכוונההמזונות.ותשלוםהגירושיןבגלללעבודהזקוקהוא

הצהריםאחררקהוא .זוגתוידיעלמלאבאופןיופעלשהעסק

לקוחותשלמיוחדיםבבקשותאובנושאיםבעיקריטפל

הואלעסקמההתמחותהמרחקהיום.במהלןשעלווספקים

בעסק,לתמוךרוצהרקהואבסמוך.ממוקםוהואיחסיתקצר

העובדים.בהכשרתותמיכה 19 : 00עד 17 : 00ב-השארבין

דעתכם?מה

הקשר?מה ?לביןבינוקשרויש

 .מוגברפיקוח

 .מוגברפיקוחאפשר

מציע?אתהמה

 .מוגברפיקוח

שלוידידשלו,חברהזההבןאםמוגבר.פיקוחפתרוןלאזה

מאמן,להיותהולןהואעכשיוולכאורהטובהלועושהוהוא

מאמן.שהואראשונהפעם

בשעותשםאותוולראותלעסקאליולהגיעאחתפעםליתן
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אתלמנועמאשרליעדיףזה .גםד 11עויהיהושלאהיום

אפשרשאימאנשיםבשונהלהתפרנס.אדםבךשלהאפשרות

שמאיאולשבת,יכולרו"חלבדוק.יכולאתהפהאותם,לבקר

לושעושההחברשלדיןעורכיבמשרדלשבתיכולמקרקעיו

האלה.הדבריםכלאתולכתובטובה

אתרואהאוליומךנכנסאתהעלינויעבודאםלנהיגהמורה

בשעות.הטסטים

 :נוהאפי

 :נטוביץיצחק

 :בלוםדנה

 :נוהאפי

 :ראשפיליאור

 :נוהאפי

איתו?לעשותרוציםאתםמהנתקדם.בואוחברים,

עסקיקשרישאםלדעתרוצהאנינוספים,פרטיםרוצהאני

המאמן.ביןחברתי

תצהיר.ממנולבקשאפשר

נוספים.פרטיםלקבלרוציםגביול

 .בינתייםמאושרלא

 .בינתייםמאושרלא

הצבעה

אחדפה

החלטה

המבקש.לגבינוספיםפרטיםולקבלנוספתעבודהלאשרשלאהוחלטאחדפה

מוגברלפיקוח~בקשה

 :נוהאפי

 :חכםיוסף

 :נוהאפי

 ?בעיהאיתושישבתורהבאמה

מוגבר.-בפיקוחדעתילפי , 10

 .מוגברפיקוח ,נכון
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הצבעה

אחדפה

החלטה

 .מוגברפיקוחעםנוספתעבודהלאשרהוחלטאחדפה

 :נטוביץיצחק

 :בלוםדנה

 :נטוביץיצחק

 :פרסיאלאורי

 :נטוביץיצחק

 :חכםיוסף

 :נוהאפי

 :ויצמןיוסי

 :נוהאפי

 :בלוםדנה

 :ראשפיליאור

 :נוהאפי

הזה?המוגברהפיקוחעלמשלםמישהו

ודאי.

מי?

 .אנחנו

שכה.לה

שלוהצורןהעיסוקחופשבגיןמסויםמחירזהאבלבסדר'

אתלמצואצריכיםאנחנואומרתזאתלהתפרנס.אנשים

האיזון.

תתקדם.בסדר,יוסי,

 .משפטיםתלמדואלתתפרנס

 ?היבעישעמודבאיזהאנחנו?איפה

 .מאושרהכלגעכר

 . 23עמודרוצהאניאז

הערותלמישהויש , 23מודעאוקי,מאושר?הכלמזהחוץ

 . 23עמודהלאה,כן?פניל
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נוספתלעבודהבקשה-=

 :ראשפיליאור

 :נוהאפי

שם.יוםכלאדםהבךהמשפט.ביתשל

הגיוני.לאזה

מ-כזה.דברלאשריכוליםלאאנחנומוגזם.באמתזהלא,

עובדשמעתילאאני , 19 : 00עד 15 : 00

עורכיאיךשכברהשעותאלהכי 19:00עד 15:00בשעהבכלל

 ? 19:00עד 15:00מ-מבקשיםעבודהאיזהאזבכלל.שםדיו

הצבעה

אחדפה

החלטה

 .נוספתעבודהלאשרשלאהוחלטאחדפה

~ 
עוד?מהאה.לה :נוהיאפ

 :חכםיוסף

 :וינברגשלומי

 :נוהאפי

 :חכםיוסף

 :נוהאפי

מוגבר.פיקוחנוחות,חנותבעל 13-עמוד

נוחות?חנותזהמה

בסדר.

ברק.בבניריותיגוסשתייה ,שוקולדיםלממכרנוחותחנות

אחד.פההוסכםאז .מוגברפיקוחגמור'בסדר

הצבעה

אחדפה
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החלטה

 .מוגברפיקוחעםנוספתעבודהלאשרהוחלטאחדפה

יורקבניובימ"שכידידהצטרפותהמרכזי-הודעבהחלטתמחדשלעיוןבקשה

 :נוהאפי

 :ראשפיליאור

 :נוהאפי

 :ראשפיליאור

 :נוהאפי

איילון:ארדדרור

 :נוהאפי

שטרייבר:נועם

 :נוהאפי

המרכזי-הועדבהחלטתמחדשלעיוןבקשה , 19סעיף

להזכירכם' .יורקבניוהמשפטביתכידידהלשכההצטרפות

הוגשהואזלהצטרףהחלטנופה.עלהכברהזההנושא

הואאיילון.ארדעו"דהמסתייגיםאתמייצגהסתייגות.

דרור'שלום .הדבריםאתלנוולהציגלבואעכשיורוצה

בבקשה.

למה?הסתייגות

החלטהקיבלנואנחנובשעתו

המחשב?עםזהזה

לטובתתשבו.תצטרפו,בואובבקשה.צל,מרקד 11עוגםנמצא

בשםאיילוןארדעו"דכאן.אתנונמצאמיתזדהוההקלטה

מי?

שבשמההבריתבארצותמנגדהדיןבעלתשהיא'

לי.שמסייעתתלויכרמלד 11עואיתיויחדפועלאני

 ?-וצלמרקועו"ד

 .ברשטריינועםד 11עו

ובשעתולהליןלהצטרףמהלשכהשביקשוהמבקשיםהיוהם

שלמרשתוידיעלהסתייגותהוגשה .להליןהצטרפנואנחנו

ההסתייגות.אתלהציגוביקשאלינושפנהאיילון,ארדד 11עו

נמצאתשלוההסתייגותזאת.לומאפשריםכמובןאנחנו

אזצל.מרקאותהשהעלהלהסתייגותהתשובהוגםכםיבפנ
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 .לדרורהדיבורזכותאתבבקשהניתןבואו

 :איילוןארדדרור

 :הנואפי

 :איילוןארדדרור

צל:מרק

 :הנואפי

אוכלאניאםלהסתייגות,תשובהשישמביןאניראשית,

כמובן.לזהגםאתייחסאניעלי,יקלזהאותהלראות

אותה?קיבלתלא .בוודאי

לא.

זה.אתלייש

כרגע.לןיעזורזהאםהשאלה

בכמהלזהאתייחסואוליידברצלעו"דרק.בזהאציץאני :איילוןארדדרור

וברורארוןמאודכתבנולהגי,דרוצהאניכן.אחרמילים

חושבאניהזהבהקשרסמכותהיאשלכםוהסמכותהכלבסך

בסכסוךההכרעהעללמזלכם,אחראים,לאאתםמנהלית.

ביניהםשישאחיםשניביןהבריתבארצות

כברבהשישבטענהסכסוכים,מספרכב,דמאודסכסוך

מנכסיםבמרמההוציאשהכרעותמספר

כזאת.קביעהישלטובתהןוההכרעות

בענייןהואאבלישראליעו"דהואאליכםשפנהפרנסעו"ד

הטענותבאחתאתשייצגאמריקאי,כעו"דתפקדהזה

הזאתהטענהאתגםייצגשהואחיתההמשפטבמהלן

שקשוריםשהמסמכיםהוסכםאבלממנה.בוחזרהואנפלה,

אמריקאיחיסיוןלאחסויים,אינםלביןלסכסוך

ממשלאמחזיקהואמהמסמכיםושחלקישראליחיסיוןולא

או custodianמסמכיםכשומראלאפרופרכעו"ד

repository , שהואלמסמכיםלנאמןאמריקאיביטוישזה

.שלעדותולפיכןמקיבל

הליןשזה , depositionsה-במהלןבכתב,שתיארתיכפי

לגילוישאלוניםביןלמשהושמקבילבסרטיםרואיםשאנחנו

פרנסעו"דדין,עורכיבמשרדיעדותבגבייתשנעשהמסמכים

לניהולהדרושיםשהמסמכיםהתבררהעי.דוגםהעיד
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אואצלמצוייםלהיותצריכיםשהיושמצויים,ההליך

בישראל.מצוייםוהםפרנסשלבמחשבומצוייםפרנסאצל

הואאבליעידשהואהתחייבותחיתהגםלהעי,דזומןפרנס

ב-שלוהעדותלהעידהגיעלאשהואמפנילהעי.דהגיעלא

depositions והואהמשפטשלמהפרוטוקוללחלקהפכה

 .האמריקאיביהמ"שבפניעדפורמליתמבחינהזהבןבמו

למשפטכמומחהלאאומראניהאלההדבריםכלאת

עורןהרשמן,אריקעו"דשערןסקירהלפיאלאהאמריקאי

 .בפניכםשמצויהשל 'הבריתבארצותשלהדין

ממנולהסתירניסיוןשישלמסקנההגיעהמשפטבית

שעו"דצוהוציאהואכןועללהכרעתושדרושיםמסמכים

בביתכעדשהתייצבאמריקאיעו"דהענייןלצורןשהיהפרנס

הבריתבארצותהפרוצדורהלפיהבריתבארצותהמשפט

אתלמסורחייבהבריתארצותלפימסמכיםלמסורוהתחייב

ועלבישראלנמצאיםשהמסמכיםטעןפרנסעו"דהמסמכים.

עלהםשהמסמכיםאמרהוא .אותםימציאשהואצוניתןכן

גםמכילשאוליקשיחדיסקעלמחשבים,עלשלו,מחשב

הסכמהחיתה .קשורלאשהואנוספיםלקוחותשלחומר

ונקבעולפרשתקשורשלאבחומרלעייןענייןשוםשאין

החומרהחומר,אתיעתיקמומחהשלפיהםמוסכמיםתנאים

לפיהצדדיםבנוכחותחיפושייעשה 'הבריתלארצותיעבור

יטעןשהואמידעכלהמשפט'ביתידיעלשיוכרעוקודמילות

 , refereeה-להכרעתיימסרד-לקוח 11עובחיסיוןחסוישהוא

וכלמשפטביתידיעלשמונהבדימוסשופטשהואהמפקח

 .יורקבניו 'הבריתבארצות .לערעורויינתןכזהדבר

אחת- .הצואתלקייםאפשרויותשלושפרנסבידיעמדובפועל

להעידשהתחייבכעדלבואבעצמו,המסמכיםאתלהוציא

כלאתמוסרהיהשהואבהנחהבכןהמסמכים,אתולמסור

שזאתספקאיןגםמחלוקת.יותרחיתהלאהמסמכים

בפרשה.מסמכיםלמסורלולהורותמשפטביתשלסמכותו

בישיבותבאשהואכפיהמחשבעםלבואחיתהשניתאפשרות

וגםבהסכמהחיפושבולערוךהמחשב,הנהלהגידקודמות,

מסרבשהואלהגידגםהיהיכולהואבעיה.חיתהלאזאת

מבין,שאניכמהעדכפוף,כנראהזהאבלהמחשבאתלתת
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בוודאימסמכים,למסורמסרבכשעדחמורותדילסנקציות

עשה.לאהואזהאתוגםכעו"השפעלעד

עודלעשותהיהיכולהואהפעולותכלאתלעשותבמקום

והםהסיכוםזההנהלהםלהגידללקוחותיו,לפעולפעולה,

 'הבריתלארצותבפנייהאוישראליחוסםבצואופוניםהיו

צייןלאהואאבלהדבר.אתלמנועכדינוחותו,לפיאדכל

מהפעולותאחתאףעשהלאהואעו"השלאחדשםאפילו

ערער,אוערערהואאםבטוחלאאניערער,הואהאלה.

 .ערערודאיאבל

ערער.הואצל:מרק

החלטות.עלערערווגםהואגםכן.גם,ערערהוא :איילוןארדדרור

נדחהאחדערעורלאחרונה.נדחהוהשנינדחהאחדערעור

אתםובוועומדתלוישניוערעוראליכם.אותווהעברתי

ניכנסלאשונות,פניםשתיעלערעוריםהצטרפתם.

ההחלטה.שללניואנסים

אליכםפנההואהאלו,מהפעולותאחדאףעשהלאהוא

אתבפניכםהציגלאהואולצערימשפט,ביתכידידלהצטרף

לקחתשצריךנקודותשתייששבעיקרההמלאההתמונה

בארצותעדשהואמובהק,אמריקאיהליןשזה ,'אבחשבון.

התחייבותשיש 'הבריתבארצותכעו"דפעלשהוא 'הברית

שיפוטיתקביעהושישיימסרושהמסמכיםשלוהלקוחשל

מסמכים.ממסירתלהתחמקניסיוןהזהבדברלראותשאפשר

זהיריםהייתםהזההדבראתרואיםהייתםשאםמשוכנעאני

העמדה.בקביעתיותר

שיפוטיותקביעותשישזהגילהלאשהואהשניהחשובהדבר

אתהונהשנגדייצג,שהואמינגדאלאנגדולא

וישההונאהגילוילפרשתדרושיםהאלהשהמסמכים,

אותוקושריםלאכיאםלפרנסמחמיאיםלאממצאים

הזאתבפרשהעדותואתמקבליםלאאבלעצמה,למרמה

פסקאתגםלכםונתתיבמסמןאחתלפסקהאתכםוהפניתי

באהואבאמת,לכם.להציגצריךהיההואשלטעמיהדין

לזה,להידרשחייביםלאאתםמשפט,ביתכידידסיועלבקש
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אתלגלותובמקוםהנושא.מהבכללברורלאזר.משפטבבית

אפשרבפרשה.שעוסקותפסקאותשתיישהמסמכיםכל

בפרשה.פרנסשלהמעורבותעלרקספר,עליהלכתוב

קוראיםשאנחנובמהבאלאשהואבכןשדיחושבאניאז

ולדעתילהסתירמהלואיןאםגםנקיות,ידייםמלא,גילוי

ולשקולשלולבקשהלהידרשלאכדילהסתיר,מהלויש

להצטרף.נכוןהיהאםמחדש

ביתשלהדרישהלפישבעצםלפנינווהציגבאהואשאלה. :הנואפי

מפריימצאהואאותהיבצעהואאםהבריתבארצותהמשפט

אמרהואהישראלי.הדיןלפיוהאתיקההחיסיוןכלליאת

אתמוצאאניואזמסמכיםשםלתתממנימבקשיםבעצם

וזההישראלי.הדיןלפיעלישחליםהכלליםאתמפרעצמי

לאאנחנובעצםכילבנואתשבהלומרמוכרחשאנימשהו

ההחלטהאתמקייםשאתהשבגללבמצבתהיהשאתהרוצים

והחיסיוןהאתיקהכלליאתמפראתהשםהמשפטביתשל

בבקשה.לזהתתייחסהישראלי.בחוקשקבועים

 :איילוןארדדרור

 :הנואפי

 :איילוןארדדרור

 :ראשפיליאור

 :הנואפי

 :יונסאבומוחמד

הואשלושמטעמיובזהנתחילאגבלזה.להתייחסרוצהאני

שאתהכפיחדהבצורההציגלאהזאתהשאלהאתדווקא

שאלההיאאבלהצגת

 .כןעלהזהבפנינו

פה.בעלאולי

הפואנטה.חיתהבאמתזו

שאתהרוציםלאאנחנורגע,שאמרנוהפואנטהחיתהזו

שאתהבמצבפהנמצאאתהואזשםלןשאומריםמהתעשה

הישראלי.הדיןאתמפר

עלאחתבמילההזכירלאהואאומרשאתהלמהנוסף

.ך 11כעוהאישיתמעורבותו
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 :איילוןארדדרור

 :הנואפי

 :חכםיוסף

 :איילוןארדדרור

 :הנואפי

 :איילוןארדדרור

 :חכםיוסף

 :הנואפי

 :איילוןארדדרור

כובעים.בהרבהכחבר,גםכדירקטור,גם 1,כעו"גם

יוכלצלעו"דתכףוכמובןלבנו,אתששבההעיקריהנימוק

שלהחלטהתקייםשאתהרוציםלאשאנחנוזהלהתייחס,

האתיקהדיניאתמפרשאתהלכןשתגרוםשםמשפטבית

בישראל.כאןהחוקהוראותואת

שלו.תשובהלמכתב 1סעיףתראהדרור,

ישירות.רגעלזהלהתייחסרוצהאנימי.דאסתכלאני

אותנו.מענייןלאעצמוהסכסוךכי

עוזריםאוהנכוןלצדבסוףעוזריםאםלדעתחשובאבלכן,

שמתחמק.למישהו

אח.דלאףעוזריםלאאנחנו

לוודארוציםרקאנחנואח.דלאףלעזורצריכיםלאאנחנו

אזאבלשםלושאומריםמשהויעשהשעו"דמצביצאשלא

חיסיון.ומפראתיקהכללימפרבארץכאןהוא

השוראתלתפוסככה,אליהלהתייחסרוצהאניהזאתהטענה

עלתההזאתהטענהבמסביב.לאהזה,בענייןבקרניו

עםהתנגדותצל,עו"דבאמצעותפרנסעו"דשלבהתנגדות

באווהםואמריקאי,ישראליעו"דשרבי,עו"דשלדעתחוות

אויכול,לאאתהלוואמרוהמיוח,דלמפקחהמשפטלבית

הואשאםדעתחוותעםבטענהבאוג'פה,שמעליו,לשופטת

לו.שניתןהצומהנראהבואהמחשבאתימסור

מפוקחבאופןייסעהמחשבהמחשב,אתתעתיקלושניתןהצו

משפטלביתתוכנו,אתלפתוחבליישראלי,מומחהידיעל

לביתעפולה,לזהנקראעכשיויורק,כיונגידלאיורק,בניו

עודאחדאףקו,דמילותלפיחיפושייערןהשופטבפני .משפט
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המסמכיםאתלראותיכולפרנסהמסמכים.אתרואהלא

זהאםיכריעוהשופטחסויזהחסוי,זהחסוי,זהולהגיד

זהאפשרות.גםזאתיוותר,השנישהצדאוחסוי,לאאוחסוי

עורכיבמשרדיבחיפושיםבארץשמקובלמבנהזההמבנה,

באזרחי.וגםבפליליגםדין,

הזהשהדברצל,עו"דידיעלשהוזמנהדעתבחוותטען,שרבי

מעורב,נהייתיאניכןאלי,פנוהאתיות.חובותיואתיפר

כנספחאליכםשלחתיאותהשגםדעתחוותנתתיואני

היאאלאתורגמהלאהיאכיבאנגליתאמנםהיאלמכתבי,

 27בתארוכהדעתחוותהיאאבלבאנגלית,במקורנוסחה

אומרתוהיאעכשיו,שלהעותקאמסוראניצריךאםעמודים,

האתיקה,כללישלהפרהכזהשיפוטיצובקיוםאין ,'אככה-

האדםלגיטימי.לאבאופןייחשףחסוישמסמןסיכוםאיןכי

החיפושבתוצאותייקלטהואאםאותולראותשעלולהיחידי

שלובסמכותשונהלאהבריתבארצותושופטהשופט,זה

בעפולה.משופטשלוובפוזיציה

הוטנטוטית,משפטשיטתעםלמדינהזהאתששלחנולאזה

והשופטדומיםעקרונותעםקרובהמשפטלשיטתיישלחזה

לפעמיםנדרשבישראלששופטכפיבדיוקזה,אתיבחן

הברית,בארצותחיסיוןכמוזר,דיןשלבשאלותלהכרעה

כמוזרדיןשללשאלותלהידרשיכולהבריתבארצותשופט

הצואתשמקייםעו"ד 1,לעו"גורםלאזהבישראל.חיסיון

כדין,תהיהההעברהכדין,תהיהשההעתקהדואגכלשונוהזה

השופטמלבדאחדלאףיגיעלאהמידעכדין,יהיההחיפוש

אתית.עבירהשוםעוברלאאותו,יקבלמייחליטהשופטורק

ללקוח.להגידרשאיהואבסיכוןלקוחלושישחושבהואאם

ולאלכםלאהציגלאפרנסלקוח.שלאחדשםלנואין

להגידגםיכולהואסיכון.לושישלקוחשלאחדשםבארה"ב

מסמןמראש,אותםתוציאוהלקוחות,שמותאלהמראש

מכוב,דהיהזהאגבבו.להסתכלאסורהאלהלאנשיםשנוגע

זה.אתעושיםהיו

כיבחו"לזהאבלבחו"ל,שזההואפהשקורההיחידיהקושי

הצושניתןבשלביםעומדהיהבחו"ל.יהיהשזהרוצההוא

קובעיםהיובישראליהיהשזה
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בחשיפה?לאהואשבעצםאומראתהאז :הנואפי

 :איילוןארדדרור

 :הנואפי

חשיפה.בשוםנמצאלאהואא'ש-אומרתשליהדעתחוות

אומרלאאנילנסיבות,כפוףבישראל,ניתןהיהדומהצו ,'ב

כזהצונותןהיהשופטאםאבלטעה,אוצדקהשופטאם

אם 3-ו-מבנה.אותועםבדיוקצונותןהיההואבישראל

להיותעלולהואלומר,חשובוזההצו,אתיקייםלאהוא

במצב

לעכשיו?נכוןבמשהוהשפיעהשלנוההחלטה

לאהיאהדעת,חוותשתיעמדוג'פההשופטתלפניבדיוןכן. :איילוןארדדרור

היאאותהקראהשהיאאחריאבלענייןשללגופובהןדנה

צורה,בעודבפניכםעמדזהאתםאבללהתערב.לאהחליטה

אחר.לנושאאותימביאהוהיא

שאתםמשפטביתידידמסמן , amicus curiasה-במסמן

הואניסחתם,שאתםמסמןלאהואהמשפטלביתהגשתם

אותואישרתםואתםשלולבקשהצירףצלשעו"דמסמן

ביקורתזה,אתאומרשאניסליחהלי,ישאזכלשונו.

אבלכלשונו.אותוולאשרצדשלמסמןלקחתעלמסוימת

מספראתזוכרלאאניכן,שאומרתשולייםהערתיששם

כתובהוהיאדקהתוךאותהאמצאאניאבלהשולייםהערת

במכתב.

בארצותהמשפטלביתדעתחוותהוצגוהאתיתבשאלה

אתםזהכתבתם,אתםלה.נדרשיםלאואנחנוהברית

מייצגהואאבלעלי,ומכובדנאמןשהואצלעו"דלאכתבתם,

 .אותושבדקתםבליקרההזהשהדברכתבתםאתםזהצ,ד

אותןשציינתםהדעתחוותאתלאלידקיבלתםלאאתם

אתכםמשכואבלזהאתאומרשאניסליחהשלכם.בבקשה

הזה.בענייןבאף

בארצותהיואומרתשלהבניירשהלשכהלהיותיכוללא

אותן.מכירהלאוהיאמכיריםשאנחנודעתחוותהברית

שישהדעתחוותשתיאתרואהחיתההלשכהאםעכשיו

 79מתוך 72עמוד



73 

 28.6.2016מיוםמרכזיועד

אתית,בעיהישצודק,שרביטועה,איילוןארדאומרתוחיתה

ניחא.

 :הנואפי

 :איילוןארדדרור

 :הנואפי

 :איילוןארדדרור

 :הנואפי

מההצטרפות?בנונחזורשאנחנורלוונטיעדייןזה

נדון.לאעודזהכן.לדעתי

פהשקרהנכוןלאתהליךבאמתהתהליך.אתגםתראועכשיו

נוהלישמוצדקת.חיתהלאהמהירותולא,המהירותבגלל

לנונראהזה , 2009מ-נוהלאמנםהואלכם,כתבתיבלשכה,

ממנסחיו'שנייםיושביםהזההשולחןלידאבלמזמן,מזמן

פה,יושבתקונסטרוקטיביבאופןוחוהואני,עםבראהודזה

הלשכהענייניאתעזבכברגזיתורוןחברתי,מוצקיחוה

מזמן.

בקשה,מגיעהמסודר,נוהלמזמן,כןכללאאנשיםזהאבל

ופדנטלוקחיםכןאםוגםלאאםהשני,לצדפוניםאפשראם

הזה.בשלבבענייןומעורבותןקיומןעלידענושלאחושבאני

אבלבטח,אישיתעלילא,ודאיקיומיעלהנוהל.על

לפעולצריךהיההנוהלואתכזהנוהליש .חיאדםהיא

מהחלטהלהימנעאתכםמביאהיההנוהלהנוהל.פיעל

מהירה.

ביקשתםלאחשוב.זהגםהתערבתם?מהעלנקודה.עודיש

בחוותשעוליםהנושאיםבכלל.האתיתבשאלהעמדהלהציג

 .המשפטביתידידשלהדעתבחוותמצוייםלאשליהדעת

ביןכבוד , comityנושאהואשמופיעמהאחרונה,מילה

לאשםמציגיםשאתםהעמדהלשנית.אחתמשפטמערכת

הזהבתיקאיןבתיק.שמצויותלבעיותהכבו,דכלעםקשורה,

המשפטשביתבישראלשיפוטיתעמדהאין . comityשלבעיה

טמונהכולהשהיאאתיקהשלשאלהרקישעליה.התגבר

יתרון.פהאיןללשכההאמריקאי.הדיןסדרבתוך

חייבאניראשיתאותן.לעצוררגערוצהאנידרור,אז

ערבלנוישהדיון,אתלקטוענצטרךתכףאנחנולהתנצל
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לזכרו.ספרהשקתאירועישחשין,השופטשללזכרוהוקרה

ברק,הנשיאכאןנמצאים , 17:00בשעהלהתחילאמורזה

התעכבנואנחנולהמתין.להםלתתאפשרואיביינישהנשיאה

קודם.

אנחנומסודרת.בצורהלהגיבשהותצלעו"דאבל,לןנותןזה

אנחנולחודש. 12ב-נוספתישיבהלנוישנוסף,דיוןקובעים

אניבית.שיעורינעשהאנחנואזעדהזה.בנושאבהנפתח

להעבירדחוףמבקשאניהדעת.חוותאתנקבלשאנחנומבקש

לנושתתןלדקלה,שלנו,האתיקהועדתלפרקליטתאותן

יותרנהיהשאנחנוכדיהאתיבמישורלטענותהתייחסות

חכמים.

ברמההתייחסותאיזושהילנולתתצל,עו"דרוצה,אתהאם

שהצטרפנו'הסיבהוזואח,דדבררקהטרידאותנוהאתית.

הואהבריתבארצותצומקייםשהואמזהכתוצאהשחלילה

בישראל.החוקואתהאתיקהכלליאתמפרעצמואתמוצא

נבדוקשאנחנומהזהתשובה,לקבלרוציםשאנחנומהזה

אתבזהנפתחלחודש, 12ב-שובנפגשיםאנחנואצלנו.

תגיש.מסמןלנולהגישרוצהאתהאםהישיבה.

ישצלעו"דאלינושכתבלמהלהתייחסרוצהאתהאםדרור,

דעת,חוותלנותתןשדקלהשבועתוךמבקשאניהזדמנות.לן

הבאה,הישיבהלקראתהבאה,בישיבהלחבריםאותהנפיץ

החלטה.ונקבל

 :איילוןארדדרור

 :הנואפי

 :איילוןארדדרור

 :הנואפי

צל:מרק

להיותיכולשאניבטוחלאאני ? 12ה-לפניישיבהתהיהלא

 . 12ב-

לא. 12ה-לפני

אוכלאניאםהדיוןשלהקודםהפרוטוקולאתבקשה,לייש

לקבל.

הזאת.לסוגיהשמתייחסהרלוונטיהקטעאתלותשלחיכן,

בקליבלנדהרפובליקניתבועידהאהיהאני 12.7ב-כלקודם
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מראש.מצטעראניאז

 :הנואפי

צל:מרק

 :הנואפי

צל:מרק

 :הנואפי

מכן.שלאחרבישיבהזהאתנעשהאנחנואזאותן.מביןאני

למטה.לנומחכיםלעצור.חייביםאנחנו

בזה,להליןנכנסתםאתםאז.אחתנקודהרק

אתהנמשיך.אנחנולזה.להיכנסעכשיורוצהלאאניאבל

מהאזבתוקףשבינתייםדעתחוותלןישרע.לאבמצבכרגע

רוצה?אתה

הפצנואנחנואר.דאילוןעו"דשלהדעתחוותאתלכםגםיש

שלנו.החומרעםיחדזהאת

בישיבהתגיעואזהבאהבישיבהיכוליםלאשניכםאתםאם

לנעולחייביםמתנצלממשאניתודה.חברים,מכן.שלאחר

הישיבה.את

נעולה******הישיבה
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החלטותסיכום

28.6ביוםשהתקיימהמישיבה .2016 

יפו-באביבתלהפרקליטבבית

בקשתהאתיקה-ועדתפנייתו

החלטה

להיעתרלנכוןהמרכזיהועדמצאלאהזולעתהנסיבותמכלולשמכלהוחלטאחדפה

-שללבקשתו

הפליליהפורום'יו"רקינןאוריעו"דמאתדעכון-עו"דשלפנייתה

החלטה

המטפליםלגורמיםנוספתפנייהולהוציאהנושאאתולבדוקלהמשיךהוחלטאחדפה

 .החוקריםלהתנהלותהסבריםלקבלובפרקליטותבמשטרה

בורריםמינויו

החלטה

שביבבוררותכבוררמורדןד"עואתלמנותהוחלטאחדפה

-לביןןןן

החלטה

 :הבאיםבתיקיםכבוררתדרוקרהמיאברענבלאתלמנותהוחלטאחדפה

.לעו"ד-שביןבוררות . 1

.ד"לעו-שביןבוררות . 2
ובישבוררות . 3

החלטה

-לכיושביובבוררותבידוריעקבאתכבוררלמנותהוחלטאחדפה

החלטה

לכיוד"עושביובבוררותיולישערןאתכבוררלמנותהוחלטאחדפה
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החלטה

שביןבבוררותכבוררשלףיוחאיד"עואתלמנותהוחלטאחדפה

החלטה

שביןבבוררותכבוררשעראופירתאלמנותהוחלטאחדפה

-
החלטה

ביןשבבוררותיעקובוביץ'צביקהאתכבוררלמנותהוחלטאחדפה

ןלבי

עו"דפנייתו

החלטה

וקסלרמגלעדלקבלוכןדעתחוותלקבלתטרחהשכרלרעדתלפנותהוחלטאחדפה

הענייןידוןהמשפטיתוהסקירההדעתחוותקבלתלאחר .ןבעניימשפטיתרהיסק

 .נוספתפעם

והמחזוותהארציתהלשכהבאירועיישיבהנוהל

החלטה

 ,קינןאורי ,הלשכהל"מנכ ,אלפרסיאורי :אתשתכלולועדהלהקיםהוחלטאחדפה

ועדתיו"ר ,חלאילהואאל ,הארציתהמועצהר"יו ,מרצקיחוה ,הלשכהראשמ"מ

אתלשנותךיאהצעהיום 30תוךהמרכזילרעדישגתהועד .גוינברושלומי ,התמחות

 .תעודותוחלוקתישיבהנוהל ,יםיהקהטקסמתכונת

המרכזיוהעודהארציתהמוצעהחברי-גיבושלפעולתהצעה

החלטה

גיבושלפעילותהצעהלהעלותהלשכהל"מנכאתךסמיהלהוחלטאחדפה

 .לפועלולהוציאהלשכהראשעםבהתייעצות
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בהוצל"פהמקוצרהמסללובענייןחוקתזכיר

החלטה

 ,הלשכהדוברתועםדדיעםבהתייעצותקמפייןלפועללהוציאהוחלטאחדפה

המשאביםאתלהקצותמתבקשהלשכהמנכ"ל .הלשכהראשלאישוריובאהקמפיין

 .הכספיםועדתעםבתיאוםלקמפייןהנדרשים

 :התמחותודעתהמלצות

מתמחהלאמןלהיתרבקשות

החלטה

 .שהוצגוכפימתמחהלאמןלהיתרהבקשותאתלאשרהוחלטאחדפה

נוספתלעבודהלהיתרבקשותו

החלטה

לגביהןשהועלולהלןלבקשתפרט ,נוספתלעבודההבקשותאתלאשרהוחלט

 .הסתייגויות

נוספתלעבודה"בקשה
החלטה

 .נוספתעבודהלאשרשלאהוחלטאחדפה

נוספתלעבודה~בקשה

החלטה

 .נוספתעבודהלאשרשלאהוחלטאחדפה

נוספתלעבודה השקב-ן1111111111111

החלטה

נוספת.עבודהלאשרלאהוחלטאחדפה

נוספתלעבודה~בקשה

החלטה

 .נוספתעבודהלאשרלאהוחלטאחדפה
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נוספתלעבודהבקשה

החלטה

 .מוגברפיקוחעםנוספתעבודהלאשרהוחלטאחדפה

נוספתלעבודה~-בקשה

החלטה

 .המבקשלגבינוספיםפרטיםולקבלנוספתעבודהלאשרשלאהוחלטאחדפה

מוגברלפיקוח~בקשה

החלטה

 .מוגברפיקוחעםנוספתעבודהלאשרהוחלטאחדפה

נוספתלעבודהבקשה-

החלטה

נוספת.עבודהלאשרשלאהוחלטאחדפה

החלטהיייייייייייי

 .מוגברפיקוחעםנוספתעבודהלאשרהוחלטאחדפה

מ"בעהקלטהשירותיאבניע"יותומללהוקלט

 03-6127715 1טלג,"ר 35נסקייבוט 1ז 1רח

Avni.recordings@gmail.com 
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