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 פרוטוקול

 201512.9. ביום שהתקיימה מישיבה

 ו"התשעבכסלו  'כ

 יפו - בתל אביב  הפרקליט בבית

 

 

   .ראש הלשכה  -  נוה אפי   :השתתפו

  

יצחק , רועי כהן, משה טייב, רועי אברהמוביץ, אורי קינן     :חברי הועד המרכזי

מוחמד אבו , מוחמד נעאמנה, חוה קלמפרר מרצקי, נטוביץ

מטאנס , שלומי וינברג, יורם ברוזה, אהוד בר עם, יונס

  .דורון תמיר, ליאור שפירא, שאער

  

  .נעמי עיני, יוסף חכם  :נעדרו

  

גלעד , דנית בוסקילה, פלד- אירית פדלון, אורי אלפרסי  :מנגנון

  .וקסלר

  

  .דדי סוויסה, דוד יצחק, חנוך פת, קובי כהן  :מוזמנים

  

 

 :היום סדר על

 

 :המלצות ועדת ההתמחות .1

 .5.11.2015מיום  1פרוטוקול ועדת התמחות  •

 .24.11.2015מיום  3פרוטוקול ועדת התמחות  •

 .11.11.2015מיום  1פרוטוקול ועדת ממונה  •

 .בקשה להיבחן בבחינות ההתמחות ולהתקבל כחבר בלשכה –מר   •

 . דיון חוזר בעניין עבירת משמעת בבחינת ההתמחות בכתב –מר   •

 .)המשך דיון( ד ליאור שפירא בעניין שיפוי נושאי משרה בלשכה"פניית עו .2

" ידיד בית המשפט"ד צבי גרינליק בעניין הצטרפות הלשכה להליך כ"פניית עו .3

 ).ב"מצ(רישום בעלות בהעדר רשלנות - ד"תביעה כנגד עו
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 .הדין בוועדה לרישוי נוטריונים מינוי נציג לשכת עורכי .4

 .מינוי דירקטוריון למכון להשתלמות .5

 . קבלת דוחות כספים שנתיים ממחוזות הלשכה .6

מינוי נציגי לשכת עורכי הדין בוועדה המייעצת לפי כללי החברות הממשלתיות  .7

 ).ב"מצ( 1992- ב"התשנ) מינוי יועצים משפטיים ושכרם(

החמרת ענישה בעבירות הסגת גבול  –תיקון (הצעת חוק לשכת עורכי הדין  .8

הקמת מנהלת ארצית למאבק בעבירות  – 2015- ו"התשע, )המקצוע והתחזות

 המשך דיון - )ב"מצ. (הסגת גבול המקצוע

 - "ידיד בית המשפט"הצטרפות הלשכה להליך כ - ד "פניית עו .9

 ).ב"מצ(לוי ' מדינת ישראל נ

 ).ב"מצ(טרת ישראל פגיעה על ידי מש –ד  "פניית עו .10

או " ידיד בית המשפט"הצטרפות הלשכה להליך כ – ד "פניית עו .11

 ).ב"מצ( ' ד  נ"עו. פ.המ –כנתבעת פורמלית 

לעמיתי קרן  2016הכללת סעיף תקציבי בשנת התקציב  - ד זהר גרינברג"פניית עו .12

 ).ב"מצ(הגמלאות 

 ).ב"מצ(מינויים  .13

 .נציבת תלונות הציבור ומינוי נציב חדשסיום כהונת  .14

הועד (מינוי דירקטוריון לחברה הכלכלית וההוצאה לאור ושינוי תקנון החברה  .15

 .המשך דיון) ב"מצ( )המרכזי בשבתו כאסיפה הכללית של החברה

 ). ב"מצ( 2009-2011דיון בנושא דרישת מס הכנסה בגין הוצאות עודפות לשנים  .16

 . הלשכה החלפת משרד רואה החשבון של .17

 : ב"הקלות ברישוי עולים ותושבים חוזרים בתחום עריכת הדין מצ .18

  ;1.7.2015כ זאב אלקין מיום "חה, פניית שר הקליטה. א

 .1.7.15ל הלשכה לפנייתו של שר הקליטה מיום "תשובתו של מנכ. ב

 .חוק לשכת עורכי הדיןהרפורמה ב .19

  

  

 

* * *  
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  עדכון בתביעת מי קנטינה נגד הלשכה

  

חג . אנחנו פותחים את ישיבת הועד, צהרים טובים לכולם  :נוהאפי 

הוא . דוד יצחק ד"עו נמצא פה יועצנו המשפטי. חנוכה שמח

אז בואו נעבור . ביקש שנתחיל אתו משום שהוא קצת ממהר

  . לעניינים שקשורים לדוד

בואו נעצור את . קנטינה יימ מולהנושא של התביעה , ראשית  

  .ונקבל עידכון ההקלטה

  

  )הפסקת הקלטה(

  

מהיועץ המשפטי שלנו וקיימנו עדכנית לאחר ששמענו סקירה   :נוהאפי 

אנחנו מסמיכים את היועץ המשפטי של הלשכה , בינינו דיון

ד עמית דולב על כך שהוא "לעו 31להוציא התראה לפי כלל 

מסרב להמציא לרשות הועד המרכזי את חוות הדעת שהוא 

  . ורכי הדין והועד המרכזיערך בעת שהועסק על ידי לשכת ע

  

  . אם ישאני לא יודע . יש חוות דעתאכן אם   :דוד יצחק

  

שיודיע לנו במענה תשובה עניינית האם יש או אין חוות  אז  :נוהאפי 

תודיע לנו את התשובה . אם אין אז זה גם בסדר. דעת כזאת

בהתאם לתשובה אתה , ובמקביל. אנחנו רוצים לדעת. הזאת

  . תפעל כפי שצריך לפעול

  

  החלטה

ד "לעו 31להסמיך את היועץ המשפטי של הלשכה להוציא התראה לפי כלל הוחלט 

עמית דולב על כך שהוא מסרב להמציא לרשות הועד המרכזי את חוות הדעת שהוא 

  . ערך בעת שהועסק על ידי לשכת עורכי הדין

  

הועד (מינוי דירקטוריון לחברה הכלכלית וההוצאה לאור ושינוי תקנון החברה 

 ) סיפה הכללית של החברההמרכזי בשבתו כא

  

אנחנו צריכים , להזכירכם. הנושא הנוסף זה נושא המינויים  :נוהאפי 
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אני אתמצת את . לסיים את הסאגה הזו עם החברה הכלכלית

אנחנו ,כזכור. אם יש לכם, ודוד ירחיב ויענה לשאלות הנושא

החלטנו לאור ההערות שעלו בישיבות הקודמות מבחינת 

הפתרון המשפטי שדוד מצא עבורנו הוא  כי,המבנה המשפטי

אלא רק להגדיל את , להשאיר את החברה הכלכלית כפי שהיא

ולהקים , שזה דבר שאין איתו בעיה, מספר הדירקטורים בה

  . חברה נפרדת שתיקרא החברה לצרכנות של לשכת עורכי הדין

שאנחנו רוצים ת החברה הזו תעסוק בכל הפעילות הצרכני  

בדרך הזו אנחנו לא מסתבכים עם . י הדיןלבנות בלשכת עורכ

  .של התקנון ושל פקודת החברותהמשפטיות כל הבעיות 

  

  ?במה תעסוק החברה הכלכלית  :חוה מרצקי

  

, החברה הכלכלית תמשיך להפעיל ולנהל את ההוצאה לאור  :נוהאפי 

 .ור וכל שאר הפעילויות שיש שם"את הפדא. את המתמחה

  ?שם של ההוצאה לאוראיזה פעילויות יש אגב ליאור 

  

  .יש את הספרות, יש ספרים  :ליאור שפירא

  

. לא נוגעים בחברה הכלכלית מבחינה משפטיתלמעשה אנחנו   :נוהאפי 

תסביר את זה אולי דוד . דוד הסביר שזה הפתרון הכי טוב

  . אתה גם

  

החשש . התייעצתי עם היועץ המשפטי של החברה הכלכלית  :דוד יצחק

שהוא ביקש לשנות את השם מהניסיון שלו כוזה , הגדול היה

שמשרד , מההוצאה לאור לחברה הכלכלית של החברה

המשפטים מכוח הסמכות שיש לו ינסה להכיר בחברה כחברה 

. על הפעילות של החברהמה שיקשה מאוד , לתועלת הציבור

כפי שהתבקש , ולכן עלה חשש ששינוי נרחב של התקנון

טים כל מיני אנשים עלול לעורר במשרד המשפ, בהתחלה

  . שחושקים בהכרזה הזאת של החברה הכלכלית

שפחות בתקנון של החברה ולכן הרעיון הוא לנגוע כמה   

ככה יש כבר ניסיון , להשאיר אותו כמו שהוא, הכלכלית

מהעבר שמספר דירקטורים עבר בהצלחה בלי יותר מדי 
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  . בעיות

  

יהיה להגדיל את  זאת אומרת השינוי היחידי בחברה הכלכלית  :נוהאפי 

זה הכל בהתאם למספר הדירקטורים . מספר הדירקטורים

  ?שנמצא כאן לפנינו

  

  . כן  :דוד יצחק

  

המספר הזה משקף את השיתוף של , עכשיו אני אסביר לכם  :נוהאפי 

כל מחוז העביר מטעמו שמות והסיעות . והסיעות כל המחוזות

לכן אנחנו מגדילים את . שחברות בקואליציה העבירו שמות

זו הסיבה . על מנת שכולם יבואו בו לידי ביטוי, הדירקטוריון

  . שאנחנו מגדילים את הדירקטוריון

  

  השאלה אם גם אתם מעוניינים בשינוי שהאסיפה הכללית  :דוד יצחק

  

  .מרכזיהועד ה, אנחנו  :נוהאפי 

  

  .ר הדירקטוריון"שהועד המרכזי יקבע מיהו יו  :דוד יצחק

  

  ?יש לנו סמכות לעשות זאת  :נוהאפי 

  

ר הדירקטוריון ימונה "נכון להיום התקנון קובע שיו. לא  :דוד יצחק

  . מתוך חברי הדירקטוריון על ידי הדירקטוריון

  

  ? ואם אנחנו מוסיפים את הסעיף הזה שעלה בפעם הקודמת  :נוהאפי 

  

  .זה להוסיף שתי מילים, זה לא סעיף  :משה טייב

  

, ר הדירקטוריון"להוסיף שתי מילים שאנחנו ממנים גם את יו  :נוהאפי 

  ? נכון, לא צריכה להיות בעיה עם זה

  

  .זה שינוי תקנון  :ליאור שפירא
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אני ? יש הבדל 5או  1, 2האם  ,החשש הוא ממספר תיקונים  :דוד יצחק

  .כי אני לא בקיא בעניין הזה, לא יודע להגיד לכם

  

שני התיקונים היחידים שיהיו זה שהועד המרכזי בשבתו   :נוהאפי 

, 21 - כאסיפה הכללית מאשר את הגדלת מספר הדירקטורים ל

ושהועד המרכזי בשבתו כאסיפה הכללית , כפי שזה מופיע כאן

אנחנו לא הוספנו . ר דירקטוריון"ושל החברה ממנה את הי

, ר אחד כך שלא תהיה בעיה"שניים אלא השארנו את זה יו

  .מבחינה תקנונית מי מנהל את הישיבות זה ישאר אחד

  ?םייש עוד הערות או יש עוד שאלות חבר, אוקי  

  

, אני אמרתי לכם את זה פעם אחר פעם, אני סבור. לי יש  :ליאור שפירא

כבר . שינוי התקנון ככל שהוא יהיה עלול לגרום לנו נזק גדול

הלכנו כל כך הרבה צעדים אחורנית ואתם מצאתם פתרון 

שינוי התקנון . שלדעתי הוא פתרון ראוי וטוב לעשות את זה

ר וההתערבות הזאת היא התערבות "שאנחנו נבחר מי יו

מה עוד שטרחת לציין שהדירקטורים הם הרכב , עתי פסולהלד

של סיעות הקואליציה ולכן יש להניח שהם ידעו לבחור את 

. אנחנו לא צריכים למנות. ר שהקואליציה חפצה בו"אותו יו

הם יתכנסו בישיבה הראשונה וכנראה יבחרו את המועמד 

  . שאתה היית רוצה שיהיה או שהועד המרכזי

  

  . ומר דוד שאין מניעה שאנחנו נשנה סעיף בתקנוןאבל א  :נוהאפי 

  

  . זה שינוי תקנון  :ליאור שפירא

  

  .גם שינוי מספר הדירקטורים זה גם שינוי בתקנון  :משה טייב

  

מישהו . אנחנו לא משנים כלום, בוא, זה שינוי של כלום  :נוהאפי 

מכיוון ? שיבוא לשאול אותנו מדוע הוספנו מספר דירקטורים

כל ראש , יבואו לידי ביטויוהסיעות שאני רוצה שכל המחוזות 

וכל סיעה שחברה בקואליציה העבירה , מחוז העביר לי שמות

רה אני רוצה שכולם יהיו מעורבים בפעילות של החב. שם

  .לידי ביטויבה הכלכלית ויבואו 
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דבר , שינוי כמות דירקטורים הוא דבר שהוא מקובל בחברות  :ליאור שפירא

ר הדירקטוריון "החלטה של האסיפה הכללית על יו. שנעשה

  . זה דבר שהוא חריג שבחריג

  

  ? זה חריג דוד? למה  :נוהאפי 

  

שאלה אם ה. אין בעיה לעשות את התיקון מבחינה מהותית  :דוד יצחק

  . הוא יעורר איזשהן שאלות נוספות

  

אני רוצה להראות לך שכל מה שאמרתי לכם עד עכשיו , תראה  :ליאור שפירא

דעתי . יש לכם עכשיו את דרך המלך. התברר שהיה נכון וקרה

אתה מקבל כל מה , לא נוחה בזה אבל יש לכם את דרך המלך

ני לא מה הבעיה בזה א. בדרך המלך, שהועד המרכזי חפץ בו

  . מצליח להבין

  

שאולי החברה , אין שום היגיון בין החשש שממנו חוששים  :משה טייב

  . אין שום הגיון, לבין השינוי, צ"תסתמן כחל

  

אנחנו נאשר את זה גם כאן , אנחנו  נעשה איזושהי הצעהאז   :נוהאפי 

  . וגם באסיפה הכללית

  

  . ככה היה גם בפעם הקודמת  :משה טייב

  

  ? מתי האסיפה הכללית  :אברהמוביץרועי 

  

עכשיו מאשרים את הדירקטורים ואת התקנון ותכונס אסיפה   :נוהאפי 

  . נאשר את זה גם פה וגם פה? מה הבעיה, כללית בעוד שבוע

  

  . אתה האסיפה. לא הבנת אותי  :דוד יצחק

  

  . סליחה, בדירקטוריון, סליחה  :נוהאפי 

  

  . זו דרך המלך, נכון  :ליאור שפירא
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  . גם כאן וגם בדירקטוריון נאשר את זה , נעשה את זה גם וגם  :נוהאפי 

  

  .רק שם, לא גם  :ליאור שפירא

  

  ? למה  :נוהאפי 

  

  . אין בזה שום היגיון  :משה טייב

  

  ?מה הבעיה. נאשר את זה גם פה וגם שם? למה  :נוהאפי 

  

במקום שנמנה איזה דירקטור שיהיה בעייתי . אין בזה היגיון  :משה טייב

  ? בשביל מה, ונחליף אותו ונוריד לו את הראש

  

  .השאלה היא ממה החשש  :דוד יצחק

  

  . אין חשש  :נוהאפי 

  

כי בתקנון לועד המרכזי יש את הסמכות למנות ולפטר , לא  :דוד יצחק

  . דירקטורים

  

  . מה החשש שמישהו יחליט אחרת, בדיוק  :ליאור שפירא

  

  .השאלה אם אתה רוצה להיות גם בעל הסמכות למנות  :דוד יצחק

  

  . אני רוצה שהסמכות תהיה שלנו  :נוהאפי 

  

  .את הדירקטורים כן, לא  :דוד יצחק

  

  . ר"אבל גם את היו  :נוהאפי 

  

  ?אפי, אבל למה  :יורם ברוזה

  

  .ר"גם את היו  :נוהאפי 
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אני לא הייתי בדיון הקודם ולא נכנס , אני רוצה להגיד משהו  :יורם ברוזה

יש פה עניין אחר והוא מי נושא באחריות . לגופו של עניין

אני רוצה שהדירקטורים שאני בוחר . ר דירקטוריון"למינוי יו

  אני לא רוצה מצב, יהיו אחראים

  

  . אבל יש לך גם ככה באסיפה הכללית  :משה טייב

  

יעשה משהו ואני אבוא לדירקטוריון יגידו לי מה , אחתה ישני  :יורם ברוזה

  .אנחנו בובות, מי אנחנו בכלל, מה אתה רוצה, אתם עושים

  

יש פה מישהו שהוא ? תגיד לי אתה אמיתי במה שאתה אומר  :נוהאפי 

  . שלא ישב שם מישהו שהוא בובהאז ? בובה

  

  . אבל יש לך אחריותיורם   :משה טייב

  

  . כשהגרזן מעל הראש כולם מורידים אותו  :יורם ברוזה

  

לועד , אני רוצה שלנו. זה לא עובד ככה מי שבובה, לא  :נוהאפי 

ר "מחר יו. ר הדירקטוריון"תהיה שליטה על זהות יו, המרכזי

אני לא , דירקטוריון לא מתפקד כפי שאנחנו רוצים שיתפקד

רוצה להיות תלוי בדירקטוריון שיתכנס כדי להעביר אותו 

  . להעביר אותו מתפקידוכאן אני רוצה , קידומתפ

  

  .זה כוחה של האסיפה הכללית. אבל אתה יכול לעשות את זה  :ליאור שפירא

  

  .אבל אתה יכול להחליף בועד המרכזי את הדירקטוריון  :דדי סוויסה

  

  . זה בדיוק העניין. נכון  :ליאור שפירא

  

  ?ר"גם את היו  :נוהאפי 

  

  . אתה יכול לפטר אותו מהדירקטוריון, כן  :יורם ברוזה
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  . לפטר אותו בתור דירקטור  :דוד יצחק

  

ר הדירקטוריון הועד המרכזי "אז אם ככה גם את יו, אוקי  :נוהאפי 

  ? יכול להעביר מתפקידו

  

  . כחבר דירקטוריון, כן  :ליאור שפירא

  

  ? ר יש לו מעמד מיוחד"בגלל שהוא יו, לא  :נוהאפי 

  

  . לא  :ליאור שפירא

  

  .לא ברמת ההחלפה  :משה טייב

  

הוא שאנחנו מגדילים את היחיד אז למעשה השינוי , אוקי  :נוהאפי 

  מספר הדירקטורים

  

אתה לא . אבל אז אתה צריך לפטר אותו בכלל מהדירקטוריון  :דוד יצחק

ר אלא רק "להחליט שהוא לא יו, יכול להפוך אותו לדירקטור

  . דירקטור רגיל

  

יש , בסך הכל האסיפה הכללית זה אנחנו. ה שום היגיוןאין בז  :משה טייב

  לנו אחריות

  

  .האסיפה הכללית תתכנס שבוע הבאמשה   :נוהאפי 

  

  ?על מה, לא צריך  :משה טייב

  

  .אתה האסיפה הכללית  :דוד יצחק

  

  .אנחנו האסיפה הכללית  :משה טייב

  

ונמנה נכנס אותו בשבוע הבא , דירקטוריוןהתכוונתי ל.נכון  :נוהאפי 

  . דירקטוריוןהר "יואת במסגרתו 
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  ? עכשיו עברנו לחלק השני. הם ימנו  :ליאור שפירא

  

בגלל זה אני חושב שהיום פה בדיון בועד בואו נגיד שאנחנו   :רועי כהן

  ממליצים

  

  . אל תגיד את זה, לא  :ליאור שפירא

  

  ? למה לא  :רועי כהן

  

  . שלחתי את הפרוטוקול, אתה אמרת ככה, אתה עשית את זה  :משה טייב

  

גם להמליץ , להמליץ מותר לנוסליחה ליאור עם כל הכבוד   :נוהאפי 

  . זה בסדר גמור, מותר להמליץ וכך נעשה? אסור לנו

  

  .אני חושב שזו דרך המלך  :רועי כהן

  

נראה לי שאנחנו הגענו להסכמה , אז בואו נסכם ככה. נכון  :נוהאפי 

את , אנחנו מחליטים לשנות בשבתנו כאסיפה הכללית. ולנוכ

התקנון במובן זה שיוגדלו מספר הדירקטורים בחברה 

הם רשומים כאן לפניכם ואני מבקש לאשר . 21 - הכלכלית ל

  .אותם

ר "הועד המרכזי ממליץ לדירקטוריון למנות כיו - 2  

ר הדירקטוריון "ד משה טייב וכסגני יו"הדירקטוריון את עו

שלמה , יהודית קורן, טל נחומסון, אד עומרייהחברים ראת 

  . כל מחוז העביר אלינוש, שהם המומלצים, לינצר ופאיז עורוק

  ? ניתן להסכים פה אחד  

  

  . להמלצה אני לא מסכים, אני מסכים למינוי  :ליאור שפירא

  

  ? כולם מסכימים פה אחד להחלטה, חוץ ממך. בסדר. אוקי  :נוהאפי 

  

  . אני בעד ליאור, אני סומך על ליאור, אני לא הייתי  :מטאנס שאער

  

לשינוי  מיםליאור מסכיכולל , אז כולם, בוא נתקדם, מטאנס  :נוהאפי 
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רוצה להסתייג אתה , בעניין מספר הדירקטורים תקנוןה

כל השאר מסכימים פה אחד גם לשינוי וגם , מההמלצה

  . להמלצה

  

  .הדירקטוריםאני גם מסכים למינוי   :ליאור שפירא

  

  . אז הוסכם. מצוין, אוקי  :נוהאפי 

  

  בעניין שינוי תקנון הצבעה

  פה אחד

  

  הצבעה בעניין ההמלצה לדירקטוריון

  רוב גדול - בעד

  אחד - נמנע

  

  החלטה

לשנות את התקנון כך שיגדל , בשבתו כאסיפה הכללית, חליט הועד המרכזיפה אחד ה

  . כמו כן אושרה רשימת הדירקטורים. 21 - מספר הדירקטורים בחברה הכלכלית ל

להמליץ לדירקטוריון ,  בשבתו כאסיפה הכללית, ברוב גדול החליט הועד המרכזי

הדירקטוריון את החברים ר "ני יוד משה טייב וכסג"ר הדירקטוריון את עו"למנות כיו

 . שלמה לינצר ופאיז עורוק, יהודית קורן, טל נחומסון, אד עומרירי

  

 החברה לצרכנות של לשכת עורכי הדין

  

אם דוד , עכשיו לגבי החברה לצרכנות של לשכת עורכי הדין  :נוהאפי 

מה שאתה צריך עכשיו מאתנו זה אישור של הועד  ,הבנתי נכון

להסמיך את החברה , המרכזי להקים את החברה הזו ואישור

  .לפעול בענייני צרכנות

  

כי יש החלטה של הלשכה שזה יהיה בועד . מטעם הלשכה, כן  :דוד יצחק

  .בלשכה שכל נושא הצרכנות יהיה, 2007 - החלטה מ, המרכזי

  

להם ביום  אני לא מתערב. לנו פיקוח על זהיהיה אני רוצה ש  :נוהאפי 

חשוב שתהיה לנו   אבל ההחלטות הסופיות, יום השוטף שלהם
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  .שליטה ובקרה

  

  . אתה האסיפה הכללית זאת אומרת  :דוד יצחק

  

להחליט להתוות פרד מהיכולת שלנו יאני לא רוצה לה  :נוהאפי 

אני מבין שמבחינה כלכלית יותר . מדיניות או דברים כאלה

מ ויש את "גם בגלל שזו חברה בע, נכון לעבוד במתכונת כזו

אבל אני רוצה , מ ושל הדוחות הכספיים"הנושא של המע

עדיין שתהיה לנו את היכולת להשפיע על המדיניות ועל 

  . ההתנהלות של החברה הזאת

  

  . סליחה על השאלה? מה זה צרכנות  :חוה מרצקי

  

  ? אפשר להעיר משהו טכנית לפני זה  :ליאור שפירא

  

  .כן  :נוהאפי 

  

אני , האסיפה הכללית, עוד פעם, שוב, אני לא חושב שיש לנו  :ליאור שפירא

לא חושב שיש לנו את הסמכות להגיד לדירקטוריון של 

  . להקים עכשיו את החברה לצרכנות, החברה

  

  .חנו מקימיםאנ  :נוהאפי 

  

מה שאנחנו צריכים לעשות זה לפנות . תן לי להשלים, יהישנ  :ליאור שפירא

זו חברת , תשמע - לדירקטוריון החדש כרגע נבחר ולהגיד לו

  . בת שלך

  

  .זה לא חברת בת, לא  :דוד יצחק

  

  ? זה לא חברת בת  :ליאור שפירא

  

  .לחלוטין אנחנו מקימים חברה חדשהליאור   :נוהאפי 

  

  . סליחה  :שפיראליאור 
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  . אחותחברה היא   :יורם ברוזה

  

  . זה לא משנה, חברת בת, חברה אחות  :נוהאפי 

  

  .אם זה לא חברת בת אני לא הבנתי  :ליאור שפירא

  

  . אותה אמא, זו חברה אחות  :יורם ברוזה

  

  .לא החברה הכלכלית, חברה שהלשכה היא בעלת המניות  :דוד יצחק

  

  . זו חברה חדשהליאור   :חוה מרצקי

  

שהיא בבעלות מלאה של לשכת עורכי הדין ולא של החברה   :דוד יצחק

  . הכלכלית

  

במה ? מה הסמכויות שלה? מה זו צרכנות, יש לי רק שאלה  :חוה מרצקי

  ?היא מתעסקת

  

  . דדי, תסביר  :נוהאפי 

  

  ? בהפקת כנסים היא כן מתעסקת  :חוה מרצקי

  

  . לא  :דדי סוויסה

  

מה שאתה עכשיו אומר זה מוטט לחלוטין את התיאוריה , אגב  :ליאור שפירא

  . אני לא רוצה זה, ל נוסף"שלך שאני לא רוצה מנכ

  

  .אותה כתובת, זה אותה לוגיסטיקה. לאממש   :נוהאפי 

  

  . אבל זה חברות שונות  :ליאור שפירא

  

  . אפשר לקבל שירותים משותפים? אז מה  :נוהאפי 

  

החברה הנוספת אמורה . איזושהי אי הבנהאני חושב שיש פה   :דדי סוויסה
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  .הלשכההיא חברת בת נוספת של , להיות חברה לצרכנות

  

  . זו חברה אחות  :רועי אברהמוביץ

  

  .לא משנה, חברה אחות או חברה בת, הישני  :דדי סוויסה

  

  .אומרים לך שמשפטית זה משנה   :נוהאפי 

  

מהסיבה אבל חייבת להיות לה זיקה לחברה הכלכלית   :דדי סוויסה

ל "מנכ, אנחנו רוצים לחסוך הוצאות קרי משרדים, הפשוטה

  .יש הרבה מאוד דברים שאנחנו הולכים לחסוך. משותף

  

  .זה בסדר  :נוהאפי 

  . אז שיהיה חברת אחות  

  

  . אבל זו ההגדרה, אין בעיה, חברת אחות  :דדי סוויסה

  

בגלל שהיינו צריכים , וזה מאוד חשוב, דוד, ההחלטה שלנו  :נוהאפי 

אני זוכר שאתה , לעשות את הפיצול הזה מבחינה משפטית

, ל"כמו מנכ, אמרת שאין מניעה שעובדים שכירים של החברה

, יכולים לתת שירותים לשתי החברות, כמו שירותי מזכירות

עם אז אנחנו מאשרים את ההחלטה הזו יחד . אין מניעה? נכון

  . ההקמה

  

  . רק לא הבנתי עדיין במה היא הולכת לעסוק   :חוה מרצקי

  

  . בצרכנות  :דוד יצחק

  

  ? ל אחד"יהיה מנכ  :מטאנס שאער

  

ומשרדים יהיו בכתובת . לים"לא יהיו שני מנכ. ל אחד"מנכ  :נוהאפי 

תסביר , דדי. אותם עובדי מנהלה, משותפת ועובדי מנהלה

  . לחוה את נושא הצרכנות
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בין שני , חוה, אנחנו עשינו הפרדה מוחלטת, זה מאוד פשוט  :סוויסהדדי 

  . עולמות התוכן

  

אנחנו מדברים עכשיו על החברה . סיימנו עם החברה הכלכלית  :נוהאפי 

  . לצרכנות החדשה

  

אנחנו אגב עכשיו יכולים על מנת אולי לדלג על , על המהות  :ליאור שפירא

עכשיו אנחנו יכולים אם אנחנו מקימים את החברה , בעיות

  .לבחור איזה תקנון אנחנו רוצים

  

זו חברה . אנחנו מסמיכים את דוד לנסח את התקנון. ברור  :נוהאפי 

  . חדשה

  

מיוחדות אז אם יש הוראות . אנחנו כבר עובדים על התקנון  :דוד יצחק

  .אנחנו נכניס אותן

  

 הועד המרכזי עכשיו מקבל החלטה עקרונית על הקמתה של  :נוהאפי 

מסמיך , החלטה עקרונית מי יהיו הדירקטורים שלה, החברה

  .בהקמה שלה את היועץ המשפטי שלנו לטפל

  

  . ביחד, היועץ המשפטי של החברה הכלכלית  :דדי סוויסה

  

להקים את החברה הזו ואנחנו מנחים אותו אנחנו מחליטים   :נוהאפי 

  . מה העקרונות שלה

  

  יבוצעו עקרונות שאחר כךעכשיו אנחנו מדברים על ה  :ליאור שפירא

  

  . את נושא הצרכנות שאנחנו רוצים לעשות, דדי, תסביר. כן  :נוהאפי 

  

  .בגדול עשינו הפרדה מוחלטת  :דדי סוויסה

  

ר אחד ואתה כן יכול לבחור "ושם אתה יכול לבחור יותר מיו  :ליאור שפירא

  . כל הדברים האלה מבעוד מועד כדאי לעשות, שאנחנו בוחרים
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  . בהחלט, נכון  :נוהאפי 

  

יש עולם . עשינו הפרדה מוחלטת בין עולמות התוכן לחלוטין  :דדי סוויסה

שזו , השכלתי, תוכן אחד שהוא עולם תוכן לימודי יותר

לבין מועדון הצרכנות וכולי , מתמחה וכדומה, ההוצאה לאור

מכיוון שפעם היה שם ערבוב בין שני . של לשכת עורכי הדין

שמו דגש יותר גדול על ההיבט . אודברים לא המרי ,הדברים

לא היה , של ההוצאה לאור וכדומה ולא היתה כמעט צרכנות

החברה . בעצם שום מנוע כלכלי אמיתי לרווחת עורכי הדין

כל עולם התוכן האחר  ,הזאת התפקיד שלה חוץ מהלימוד

, למשל נושא של מועדון הצרכנות, הולך להיכנס אליה

' וכו מוצרי חשמל,תיירות,םמשרדי, רכבים, דירות, ביטוחים

עתודות כלכליות ' בעצם כל הפיתוחים הכלכליים שבונים א

והדבר השני זה הטבות , גדולות יותר ללשכת עורכי הדין

  . משמעותיות לציבור עורכי הדין בישראל

אבל  .זה כאילו להתחיל מאפס בעצם. ענק יש לה אתגר  

 אולי, האתגר הזה אמור להביא בסופו של דבר לפחות

שאנחנו צריכים להגיע , וזה מה שגם אפי הנחה, בשאיפה

מיליון שקל כל שנה  10למצב שלפחות יהיה לה עתודות של 

  .לטובת הצרכנות והטבות לציבור עורכי הדין בישראל

  

ואין שום סיבה בעולם שעורכי הדין לא יתחילו להרגיש   :נוהאפי 

הדוגמה שאנחנו , אנחנו רוצים שעורכי הדין. צרכנות אמיתית

אין שום סיבה , "חבר"ארגון תמיד מסתכלים עליה היא 

שאני כבר חיברתי אלינו את , בעולם שהכוח הצרכני שלנו

אני נפגשתי עם נשיא לשכת רואי , לשכת רואי החשבון

הוא רוצה לשתף , יזהר קנה, חדש שנבחר לאחרונההחשבון ה

פעולה והוא אמר לנו שחשוב מאוד ששתי הלשכות יאחדו 

  . כוחות

, אנחנו יכולים לחבר אלינו גם את לשכת סוכני הביטוח  

ההסתדרות גם עם , שנפגשתי עם נשיא לשכת סוכני הביטוח

אנחנו יכולים באמת לייצר צרכנות חזקה . הרפואית

את הדרך הזו נכון יותר לעשות במסגרת . תיתמשמעותית אמי

בכל זאת . חברת צרכנות ולא במסגרת לשכת עורכי הדין



18 

  9.12.2015 מיום מרכזי ועד

 61 מתוך 18 עמוד

אנחנו מעדיפים לעשות הפרדה בין הפעילות המקצועית שלנו 

שלא מחר יבואו טענות שלשכת עורכי , בלשכת עורכי הדין

הפרדה בין הפעילות  וגם נכון שתהיה  צרכנות הדין מסבסדת

לבין י תקציב הלשכה "עפמבחינה מקצועית  התקציבית שלנו

  . נפרדת פעילות צרכנית

של החברה  עדיין הועד המרכזי משמש כאסיפה הכללית  

הוא זה שמחליט להעביר מתפקידם דירקטורים או , לצרכנות

  ? אני הסברתי נכון, דוד. למנות דירקטורים חדשים

  

  . כן  :דוד יצחק

  

החלטה עקרונית על הקמתה  אז אם כך אנחנו צריכים לקבל  :נוהאפי 

להחליט  - 3; לאשר את חברי הדירקטוריון - 2; של החברה

שבעלי התפקידים בחברה הכלכלית ובחברה לצרכנות של 

מ יהיו בעלי תפקידים משותפים שיתנו "לשכת עורכי הדין בע

אם זה שירותי , שירותים לשתי החברות האלה

  .ב"מזכירות וכיוצ,ל"מנכ

  

  .אנחנו לא יכוליםזה , לא  :ליאור שפירא

  

  . אנחנו רוצים לחסוך בהוצאות? למה לא  :נוהאפי 

  

אתה לא יכול להחליט את זה באסיפה , אתה יכול לבקש, לא  :ליאור שפירא

  . הכללית

  

מבחינה  .אנחנו ממליצים לשתי החברות האלהאז .בסדר  :נוהאפי 

משפטית אני מבין שאין בעיה שהם ישבו באותה כתובת ואין 

ל אחד שייתן שירותים לשתי "מניעה משפטית שיהיה מנכ

  . החברות האלה וכך אנחנו חוסכים המון עלויות

  

רק צריך לוודא שאין ביניהם איזושהי תחרות והדירקטורים   :דורון תמיר

  . לא יהיו בתחרות על הזדמנויות עסקיות

  

. החברה הכלכלית לא נוגעת בצרכנות. יש הפרדה מלאה? למה  :נוהאפי 
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החברה , סעיף נוסףנכניס , יש לנו החלטה עקרונית עכשיו

  . נקודה, הכלכלית לא נוגעת בשום נושא של צרכנות

  

  משפיע אם הם מתרשלים איך זה  :משה טייב

  

 אין לה, של צרכנותהחברה הכלכלית לא נוגעת בשום נושא   :נוהאפי 

זה הסעיף הנוסף שאני מבקש לאשר . שום קשר לצרכנות

ר "כיו' אנחנו נצרף את רועי אברהמוביץ, ותיקון נוסף. אותו

תבנה את . ד אמיר עמר בחברה לצרכנות"משותף יחד עם עו

כי אנחנו בונים את זה מלכתחילה כתקנון , זה בצורה כזאת

  .בזה אין לך מניעה. שלנו נפרד חדש

  

  ?אתה דירקטור, אבל רועי. בעיה אין, לא  :דוד יצחק

  

  ? מה זה משנה, תכניס אותו כדירקטור  :נוהאפי 

  

  . כי אתה צריך כיום להחליט מיהם הדירקטורים, זה משנה  :דוד יצחק

  

מה ? מה הבעיה, לרשימה הזאת תוסיף את רועי, החלטנו  :נוהאפי 

  ?הסתבכת כל כך

  

  .הוא מנסה להגיד, כי יש לך יותר מדי  :ליאור שפירא

  

אוקי . תוסיף עוד אחד וזהו? מה זה משנה, תוסיף עוד אחד  :נוהאפי 

  . תודה רבה. אוקי? אז אפשר להסכים פה אחד, חברים

  הצבעה

  פה אחד

  

  החלטה

לאשר . 2. מ"על הקמת החברה לצרכנות של לשכת עורכי הדין בע. 1: פה אחד הוחלט

ובחברה לצרכנות של בעלי התפקידים בחברה הכלכלית . 3; את חברי הדירקטוריון

מ יהיו בעלי תפקידים משותפים שיתנו שירותים לשתי "לשכת עורכי הדין בע

  .החברה הכלכלית לא תעסוק בשום נושא של צרכנות. 4. החברות האלה
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כל המועדוני צרכנות , אחרי שהסכמנו, רק שאלה אחת  :דורון תמיר

 המשרד, מקודמים על ידי חברות מתמחות במועדון צרכנות

אזרחים ותיקים עשה מועדון צרכנות שמאוד מצליח וכך ל

  .השאלה אם החברה היא זאת שלמשל תוציא מכרז. האחרים

  

אבל אם היא . אלא אם כן היא מפעילה את זה בעצמה. כן  :דוד יצחק

  .היא תפעיל יוצאת החוצה

  

  . בעצמה היא לא תוכל  :דורון תמיר

  

  ? למה לא  :רועי אברהמוביץ

  

של גופים שעשו את , כי יש מומחיות בעניין הזה, על זה נדבר  :דורון תמיר

  . זה כבר

  

אתה מכניס בתקנון שמיזמים מהותיים עוברים לאישור דוד   :נוהאפי 

אתה מכניס . של ועד מרכזי אחרי שהחברה מביאה אותם

אתה מכניס בתקנון שלנו יש , אנחנו נשב על זה, בתקנון

הרעיון הוא , נרצהסמכות לקחת התחייבויות שאנחנו נגיד לא 

אנחנו לא מתערבים להם בניהול השוטף של . שהם יפעלו

ככה . מהותיים מגיעים לפה, אבל עניינים עקרוניים. החברה

  .מקובל על כולם? מקובל על כולם. תבנה את התקנון

  

, אחד מהם, מה קורה אם הדירקטוריון. יש לי עוד שאלה  :ליאור שפירא

  .קטוריון השני אומר לאאז הדיר? ל"מחליט לפטר את המנכ

   

  .אני לא מבין איך נגיע לבעיה הזאת  :נוהאפי 

  

תיאורטית הוא יפוטר מהחברה שבה הדירקטוריון פיטר   :דוד יצחק

  אבל זו אנומליה כזאת שצריך. אותו

  

אני מניח שנוכל לחזור לפה כיוון שיש לנו בכל זאת את   :נוהאפי 

אבל , ובים'לייצר ג, לים"הכי קל זה לעשות שני מנכ. הסמכות

  .צריך לחסוך בהוצאות.צים  לעשות את זהאנחנו לא רו
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 2009-2011דיון בנושא דרישת מס הכנסה בגין הוצאות עודפות לשנים 

  

והוא קשור גם לנושא מספר  16אנחנו עוברים לנושא מספר   :נוהאפי 

יש נושא של הוצאות . אז אנחנו נדון בשני הנושאים ביחד 17

, נמצאים איתנו גם חוה שמכירה את הנושא וגם קובי, עודפות

  . שמכירים את הנושא הזה, ר ועדת הכספים"יו

הוא נושא שלטעמי בא לעולם  הנושא של ההוצאות העודפות  

שנועדו , בקדנציה הקודמת מתוך שיקולים לצערי לא ענייניים

בא מי שבא ויצר את הרעיון . להצר את צעדיהם של המחוזות

ביקש להקפיא כספים של המחוזות , הזה של הוצאות עודפות

על מנת שיהיו עתודה לחיוב אפשרי במס לצורך הוצאות 

שרואי החשבון המשיכו , מכשול עודפות ובדרך הזו יצרו לנו

וכתוצאה מכך אנחנו מצאנו את . הזה מכשוללפתח את ה

  .במצב הזה עצמנו

  

  . רואי החשבון של הלשכה  :ליאור שפירא

  

ר ועדת הכספים "אנחנו יחד עם יו. רואי החשבון של הלשכה  :נוהאפי 

ר "הכוונה לא לאודי שנמצא כאן והיה יוו, הקודם של הלשכה

הפועל היוצא בסופו של דבר , הכספים הקודם של ועדת

שאנחנו קיבלנו עכשיו דרישה מרשויות המס לתשלום הוצאות 

הדרישה הזו מסתכמת לסך . 2009-2011עודפות בגין השנים 

  ?קובי, של כמה

  

  . אלף שקל 200  :קובי כהן

  

  ?הם הודיעו שתוצא שומה של כמה, אם לא. לצרכי פשרה  :נוהאפי 

  

  . למעלה ממיליון שקל  :קובי כהן

  

  ? מיליון או שניים  :נוהאפי 

  

  . קרוב לשניים יותר  :קובי כהן
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  . 2,200,000זה   :מטאנס שאער

  

  ) הפסקת הקלטה(

  

לאחר שהועד המרכזי קיים דיון בנושא ההוצאות העודפות   :נוהאפי 

את ר ועדת הכספים וגם "ושמע סקירה משפטית וגם את יו

ר ועדת הכספים להגיע "החלטנו להסמיך את יו, החברים

לפיה לסילוק כל , בהתאם להמלצתו, לפשרה עם רשויות המס

 2011כולל  2009-2011המחלוקות עם מס הכנסה לשנים 

או , אלף שקלים ללא שום הודאה באחריות 200ישולם סך של 

  . בכל מה שקשור לטענה של ההוצאות העודפות, בחבות

במסגרת  2012ים ממך לנסות לסגור גם את אנחנו מבקש  

או אפילו בתוספת קטנה כדי שלא נגיע , פשרה אותה

כבר  2012ח של "כי כמדומני שהדו, 2012למחלוקת גם לגבי 

  . הוגש

  

  . אנחנו ניזום את זה  :מטאנס שאער

  

הסכמנו ? הסכמנו פה אחד. אז תנסה לסגור את העניין הזה  :נוהאפי 

  . פה אחד

  הצבעה

  פה אחד

  

  החלטה

, ר ועדת הכספים להגיע לפשרה עם רשויות המס"להסמיך את יופה אחד הוחלט 

ללא שום הודאה , כולל 2009-2011לסילוק כל המחלוקות עם מס הכנסה לשנים 

כמו כן מתבקש . בכל מה שקשור לטענה של ההוצאות העודפות, בחבותאו , באחריות

 .2012לנסות לסגור גם את שנת 

   

 רואה החשבון של הלשכההחלפת משרד 

  

 קבלת דוחות כספים שנתיים ממחוזות הלשכה

  



23 

  9.12.2015 מיום מרכזי ועד

 61 מתוך 23 עמוד

זה החלפת  17נושא מספר . 17אני רוצה לעבור לנושא מספר   :נוהאפי 

משרד רואה , רבותיי. משרד רואה החשבון של הלשכה

משרד רווה רביד מהנתונים שאני מקבל , החשבון של הלשכה

  . 1988פה מאורי הוא רואה החשבון של הלשכה משנת 

, 1988ת את הלשכה מאז שנת כפי שציינתי המשרד הזה משר  

. מ"פלוס מע₪ אלף  100ורי שהעלות שלו היא אני מבין מא

אני חושב שבכל . זה סוג של משרת אמון, אין איתו כבר הסכם

בוודאי , צריך לרענן אחת למספר שנים בעלי מקצועגוף 

אני . 1988כשאנחנו מדברים על משרד שמייצג אותנו משנת 

גם לא רואה איתם עין בעין את כל הנושא של ההוצאות 

ואני רוצה להציע הצעה . אותנו איתם העודפות שסיבכו

, שאנחנו מחליטים על הפסקת ההתקשרות עם המשרד הזה

ר ועדת הכספים לפרסם הזמנה "ל ואת יו"מסמיכים את המנכ

  . לאתר משרד חדש, להציע הצעות

אני רוצה להזכיר לכם שעל פי חוק חובת מכרזים מדובר   

זאת  במשרת אמון שאנחנו לא מחויבים בה במכרז אבל בכל

תבדקו גם את , קובי ואורי תפנו לרואי חשבון מובילים

אם אפשר לחסוך לעומת מה שאנחנו , השאלה התקציבית

  . ותאתרו משרד חדש בזמן הקרוב, משלמים היום

  

אנחנו עוד חייבים עדיין  2015קודם כל על , שאלה והערה  :יורם ברוזה

  ?הם לא עשו עבודה? הם עשו עבודה? לשלם להם

  

  . הם עוד לא עשו עבודה  :רסיאורי אלפ

  

  ?שום דבר הם לא עשו  :יורם ברוזה

  

  . עוד בעיצומה 2015  :נוהאפי 

  

ההסדר , כפי שהבנתי מאורי, יש תשלום שוטף שנעשה למשרד  :קובי כהן

ההסדר איתם שמשלמים , הסדר שאין עליו כתובים, איתם

  . אלף שקל 30להם אחת לרבעון 

  

 120זה בשנה זה . מ"פלוס מע 100זה , סליחה? מ"פלוס מע  :נוהאפי 
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  . מ"פלוס מע

  

  ? ח השנתי קובי"זה חוץ מהדו  :רועי אברהמוביץ

  

  . ח השנתי"זה כלול בתוכו הדו  :קובי כהן

  

הם עושים ביקורת במהלך השנה ולכן צריך לראות איך   :יורם ברוזה

  .סוגרים

  

  . נתנו להם כל רבעוןההסכם הוא ש. מ"זה כולל מע 30  :אורי אלפרסי

  

  ? על עבודה שעוד לא נעשתה? על מה נתנו להם  :נוהאפי 

  

  . עושים ביקורת תוך כדי שנה, לא  :יורם ברוזה

  

זה הסיכום איתם שיתנו להם כל . הם עוד לא עשו כלום, לא  :אורי אלפרסי

  . רבעון ובסוף השנה הם נכנסים לעבודה

  

  ? לא עשו שום דבר הם קיבלו ועוד 2015 - אז ב, רגע  :נוהאפי 

  

  .אלף 90שילמת להם , את הכל כברכמעט שילמת להם   :רועי אברהמוביץ

  

  .אנחנו נפעל מולם  :אורי אלפרסי

  

  .ח הזה"שיגישו את הדו, אין לך מה  :רועי אברהמוביץ

  

  . עדיין לא הוגש 2013ח "דו. זה לא ככה  :קובי כהן

  

  ? לא הוגש  :רועי אברהמוביץ

  

  .עדיין לא הוגש 2013ח "דו  :קובי כהן

  

  ?אז על מה הם לוקחים כסף  :נוהאפי 
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 - אז אתם מדברים עכשיו שאם אנחנו נשארים איתם גם ב  :קובי כהן

' 14, לסיים' 13זה אומר שהם צריכים לעבור אתנו את  2015

  . לסיים' 15 - לסיים ו

  

  . אבל תמיד עושים ככה  :ליאור שפירא

  

יחזירו את  2015 - ש, ולסגוראז אם ככה צריך לשבת איתם   :יורם ברוזה

  .אתה כבר שילמת 2014את , הכסף לא יעשו

  

למה לא עושים , קיבלו כסף הם? 2013למה הם לא עושים את   :נוהאפי 

  . אני לא מבין את זה. קיבלו כסףגם על זה כבר , 2014את 

  

  . אתה צריך להעביר לכם את החומרים, זה תלוי בך  :רועי כהן

  

עוד לא העבירו להם את , עובדים בגזברות 10יש ? למה  :נוהאפי 

  ? החומרים

  

  . ח אחוד"זה דו  :יורם ברוזה

  

זאת אומרת לפי הרעיון הזה אנחנו נמשיך לשלם  להם כל   :נוהאפי 

  .חודש

  

, זה הזוי שאתם לא מבינים שזה מקובל בכל החברות, תקשיב  :ליאור שפירא

הדוחות  ח במהלך השנה סכום חודשי על"שמשלמים לרו

זה שהוא פיגר ולא עשה את זה . הכספיים שהוא יעשה בעתיד

אז ההסברים שלו היו שלשכת עורכי הדין לא הביאה את 

  . החומר

  

  . שיעשה את זה היום, זה עוד לא פוטר אותו  :מטאנס שאער

  

אי אפשר לעשות אבל  2015 - כמובן ש. זה דבר אחד. רגע  :ליאור שפירא

אני חושב שאם כבר אנחנו . צריךבהחלט היה  2013-2014

נקבע בתור  בואו, ח וזה נכון שלא"דנים בעניין של החלפת רו

, אוטומטי, ח"להחליף את הרושנים צריך  5כלל שכל 
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  . שנים 5שהכהונה לא תהיה מעל 

  

  ? מה זה כל כך הרבה שנים. מסכים  :נוהאפי 

  

  . אפשר מתי שרוצים להחליף? שנים 5למה כל   :רועי אברהמוביץ

  

והדבר האחרון שאני רוצה . מתי שרוצים הוא לא מתחלף  :ליאור שפירא

שהחברה , אני מאוד מקווה שהאסיפה הכללית, להגיד

ואז במסגרת האסיפה , הכלכלית עדיין בעיצומה ולא נגמרה

הכללית של החברה הכלכלית שעדיין לא הסתיימה ועדיין 

 דנים בה אנחנו גם יכולים להחליט שאנחנו מחליפים את

. משרד רואה החשבון שזה במקרה אותו משרד רואה חשבון

  .כי אחרת אתה לא יכול להחליף אותו שם

  

אני מציע שבאמת אם ככה אותו משרד שאנחנו נחליט עכשיו   :נוהאפי 

בהסכם , ואגב. לבחור אותו יהיה אותו משרד שייתן שירותים

כבר לסדר שזה כולל גם את , קובי, שכר טרחה איתו אפשר

  . הכלכליתהחברה 

  

המכון להשתלמות יש לך את  2015כי ? 2015למה שאלתי על   :יורם ברוזה

אבל צריך לסגור אותו גם מבחינה  2015שסגרת אותו במהלך 

ח אז תחליף אותו גם "רו 2015 - אם אתה מחליף ל. חשבונאית

  . למכון להשתלמות

  

אתם תשבו עם המשרד החדש אחרי אורי וקובי בקיצור   :נוהאפי 

תחליטו מי המתאים ביותר , שתעשו הזמנה להציע הצעות

סוגר גם את , תשתדלו בתקציב הנוכחי, ותסגרו שאותו משרד

ההתחשבנות בינינו לבין החברה את . החברה הכלכלית

אבל חבל פשוט שהם יצטרכו לקחת , הכלכלית נעשה אחר כך

  . עוד משרד

  ?תה משלמת למשרד הזהכמה החברה הכלכלית הי  

  

  אני לא זוכר להגיד לך אבל אני יכול להגיד לך  :ליאור שפירא
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  ?בערך  :נוהאפי 

  

תה לה יאבל אני רוצה להגיד לך שהחברה הכלכלית הי, לא  :ליאור שפירא

בסוף הקדנציה , ישיבה מאוד קשה עם משרד רואה החשבון

  . 2012הקודמת העברתי את דוחות 

  

  ? למה בפיגור כזה  :נוהאפי 

  

ואז . הם כתבו לי כי לשכת עורכי הדין לא נתנה. לא יודע  :ליאור שפירא

הבאתי את זה למועצה הארצית של לשכת עורכי הדין ואמרתי 

כי הם רצו , למרות שאתם לא האסיפה הכללית, תשמעו - להם

החברה הכלכלית , ואז אמרתי שאני מתנתק, כל מיני הסברים

אנחנו לא הסכמנו , החשבונות של הלשכההתנתקה מהנהלת 

, 2013ואז הצלחנו להתאים את , שהסיטואציה הזאת תימשך

  2013אנחנו עומדים ועכשיו אנחנו מחכים  2015, 2014

  

אבל בכל מקרה אתם הייתם משלמים בנפרד לאותו משרד   :נוהאפי 

  ? רואה חשבון

  

   .אבל אנחנו היינו תלויים בלשכה. לדעתי כן  :ליאור שפירא

  

פלוס  120אומר אורי אחרי שהוא בדק שהלשכה משלמת   :נוהאפי 

אני מניח שאתם שילמתם , שניים. מ"כולל מע 120לא , מ"מע

תראו כמה כסף המשרד הזה . החברה הכלכלית, תשלום נפרד

  .עושה

  

  . הכסף זה לא הפואנטה, אפי  :ליאור שפירא

  

  ?למה  :נוהאפי 

  

 - ואם אנחנו לא הגשנו דוחות מ. כי השירות הוא הפואנטה  :ליאור שפירא

  .רק הגשנו לפני שנה, 2015אנחנו  ,2012

  

  .היית מרוצה מהשירות שלהם אז לא  :נוהאפי 
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  .אנחנו העלינו את זה בפרוטוקול שלנו. מאוד לא  :ליאור שפירא

  

מדוע אתם לא העברתם להם את , מעבר לזה, אבל ליאור  :רועי אברהמוביץ

  ?את הדוחותהחומר ולא תבעתם מהם להגיש 

  

כי עד לפני שנה ומשהו הנהלת החשבונות של החברה   :ליאור שפירא

תה הנהלת חשבונות של לשכת עורכי הדין יהכלכלית הי

תה עדיפות והם לא הספיקו לעשות את יולשכת עורכי הדין הי

היום הנהלת החשבונות של , היום זה אחרת. זו התשובה. זה

  . זניםהחברה הכלכלית היא נפרדת ואנחנו מאו

  

  ? אבל אתם הגשתם כבר את הדוחות  :רועי אברהמוביץ

  

כי , הבאנו את זה לאסיפה הכללית, אנחנו אישרנו אצלנו 2013  :ליאור שפירא

. עד כדי כך היה פיגור. לא רצו לתת לנו את הניכוי מס במקור

בדירקטוריון האחרון ביקשנו שיוגש כמה שיותר , 2014 - ב

  . מהר

  

, אחת הבעיות שבגינן גם לא מוגשים הדוחות, אפיברשותך   :קובי כהן

זה העובדה שאין רואה חשבון אחד , וזה גם בחברה הכלכלית

. אני מתכוון ללשכה ולמחוזות, שמרכז ללשכת עורכי הדין

משום שכל , שיהיה רואה חשבון אחד שירכז את כל הדברים

, דיווחים מסוימים, רואה חשבון יש לו שיטת עבודה מסוימת

יוצא מכך . שבון אחד מתעכב ואחד לא מתעכברואה ח

היא מפרת חוק והיא לא מגישה את  שהלשכה למעשה

  . דוחותיה בזמן לרשויות

  

  . אצלנו לא נתנו ניכוי מס במקור, אני אומר לך  :ליאור שפירא

  

  . לא לדבר על קנסות, זה משהו שלא צריך להיות  :קובי כהן

  

ותו משרד רואה חשבון אולי באמת צריך שנקבל החלטה שא  :נוהאפי 

  שתאתרו
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  ? אבל למה אתה רוצה אותו אחד לכולם  :ליאור שפירא

  

  . אבל ככה אתה מבטיח יעילות, נחליף אותו פעם בכמה שנים  :נוהאפי 

  

למה אתה רוצה את אותו משרד רואה . לא שמעת מה אמרתי  :ליאור שפירא

יש עכשיו שתי חברות , למה לא נניח? חשבון לכל הגופים

כי הם , תן ללשכה, תן להן משרד רואה חשבון אחד? שהקמת

  .מנותקים היום

  

כשאותו משרד עושה גם את המחוזות וגם את הלשכה , ההפך  :נוהאפי 

  . הארצית אז יש סנכרון

  

כשיש שניים שונים שעושים כל . אין בדיקה, אין סנכרון, לא  :ליאור שפירא

  . אחד בודק את השני בזה

  

לבדוק מול המחוזות מה העלויות שלהם וביחד לקחת כדאי   :קובי כהן

בסך הכל הפעילות היא פעילות . משרד רואה חשבון אחד

  לקבל  דוחות, לאחד את הדוחות. פחות או יותר זהה

  

למרות , אנחנו לא רוצים לכפות, אז בואו נעשה דבר כזה  :נוהאפי 

אני , שהעניין הזה במסגרת הרפורמה כבר הולך להיות מוסדר

אנחנו צריכים לקבוע . מציע שתבוא בדברים גם עם המחוזות

. אנחנו תכף מגיעים אליו, 6זה נושא מספר , מועדים לגבי

מתייחס לקבלת דוחות כספיים שנתיים  6נושא מספר 

אנחנו מוצאים את . זה בדיוק העניין הזה. זות הלשכהממחו

  .עצמנו הרבה פעמים לפי מה שאתה אומר שיש לנו בעיה

  

ח בעצם כל עוד כל חברות הבת "אי אפשר להגיש את הדו  :אורי אלפרסי

אז אי אפשר להוציא את . ח"והמחוזות לא מגישים את הדו

  .מעוכב 2013ח "דו. ח של הועד המרכזי"הדו

  

  . שלא צריך, והעיכוב הזה משפיע על חברות הבת? אתה מבין  :יראליאור שפ
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. 6אז אנחנו מחברים לצורך הדיון עכשיו גם את נושא מספר   :נוהאפי 

  , אני מציע שאנחנו נוציא החלטה כדלקמן

החליט שנכון , לאחר שקיים דיון עקרוני, הועד המרכזי .1

יהיה לקצוב כהונה של משרדי רואי חשבון ועורכי דין וכיוצא 

ורואי חשבון ועורכי , שמייצגים את לשכת עורכי הדין, באלה

דין שמייצגים את חברות הבת ומהטעם הזה החליט שהגיעה 

ת העת לרענן את זהותו של משרד רואה החשבון שמייצג א

  . 1988לשכת עורכי הדין החל משנת 

ר ועדת "ל הלשכה ויו"הועד המרכזי מסמיך את מנכ. 2

בהתחשב , הכספים לפעול לאיתור משרד רואה חשבון חדש

  .בסעיףואם ניתן אפילו לחסוך , בסעיף התקציבי הקיים

הועד המרכזי בשבתו כאסיפה הכללית מחליט כי גם . 3

אותו ושאר החברות של הלשכה במסגרת החברה הכלכלית 

משרד רואה חשבון חדש שייבחר הוא זה שייתן להם 

ר ועדת הכספים לסכם "ל הלשכה ויו"ומבקש ממנכ, שירותים

ההתחשבנות הפנימית בין . את שכר טרחתו של המשרד הזה

. הלשכה לבין החברה הכלכלית על הייצוג תיערך בנפרד

  . כן? הוסכם פה אחד

  

  הצבעה

  פה אחד

  

  ההחלט

  :כדלקמןפה אחד הוחלט 

החליט שנכון יהיה לקצוב כהונה של , לאחר שקיים דיון עקרוני, הועד המרכזי. 1

ורואי , שמייצגים את לשכת עורכי הדין, משרדי רואי חשבון ועורכי דין וכיוצא באלה

חשבון ועורכי דין שמייצגים את חברות הבת ומהטעם הזה החליט שהגיעה העת לרענן 

  . 1988את לשכת עורכי הדין החל משנת  את זהותו של משרד רואה החשבון שמייצג

ר ועדת הכספים לפעול לאיתור משרד "ל הלשכה ויו"הועד המרכזי מסמיך את מנכ. 2

  .ואם ניתן אפילו לחסוך זאת, בהתחשב בסעיף התקציבי הקיים, רואה חשבון חדש

הועד המרכזי בשבתו כאסיפה הכללית מחליט כי גם במסגרת החברה הכלכלית . 3

אותו משרד רואה חשבון חדש שייבחר הוא , חשבון חדש ושאר חברות הבתאותו רואה 

ר ועדת הכספים לסכם את שכר "ל הלשכה ויו"ומבקש ממנכ, זה שייתן להם שירותים

ההתחשבנות הפנימית בין הלשכה לבין החברה הכלכלית על . טרחתו של המשרד הזה
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  .הייצוג תיערך בנפרד

  

 הרפורמה בחוק לשכת עורכי הדין 

  

  

חוק לשכת . בואו ניתן לכם סקירה. חוק לשכת עורכי הדין  :נוהאפי 

יה הוגש על ידי 'עורכי הדין בעקבות המלצות ועדת פרוקצ

גם שרת המשפטים . ציפי לבני, שרת המשפטים הקודמת

עמדה מאחורי הצעת החוק הזאת , איילת שקד, הנוכחית

  . הגיע לועדת חוקה, עבר בקריאה ראשונה בכנסתש

הבחירות אני באתי בדברים עם שרת המשפטים ויצרנו מאז   

, נפגשתי איתה ועם הצוות שלה. ממשקי עבודה מאוד פוריים

, שינויים שחשוב שיוכנסו בהצעת החוק הזועל הסברתי להם 

נושא המחוזות בהצעת . כמו למשל יש את נושא המחוזות

ההצעה המקורית ? מה זאת אומרת. החוק המקורית לא קיים

כך שלא יהיו בחירות למחוזות והמועצה הארצית  מדברת על

  . המחוזות ועדי של לשכת עורכי הדין היא זאת שתמנה את

למרות שאני ראש לשכת עורכי הדין ולכאורה זו , אני הסברתי  

, את מעמדו של ראש לשכת עורכי הדין מאוד הצעה שמחזקת

. אסור לנתק את המחוזות מלשכת עורכי הדין. שזה לא נכון

, שיהיו בחירות במחוזות, שתהיה הפעילות במחוזותחשוב 

שהמחוזות שואבים אליהם את הפעילים  ואת הסברתי 

מחוזות ועד שהמועצה האנחנו לא רוצים להנחית על . החברים

זה גם יוצר סוג של מדינת . הארצית של הלשכה מחליטה עליו

כי בעצם תחשבו שכאן נשב בתל אביב ונחליט מי , תל אביב

מחוז דרום ומי יהיה ועד מחוז צפון ומי יהיה יהיה ועד 

  . והחליטה לשנות את ההצעה השרה קיבלה זאת. בירושלים

הצוות של משרד המשפטים ישב ואמר איך מבטיחים את   

שהרי כל הרפורמה הזו הגיעה לאור הבוקה , המשילות

. יתה בקדנציה הקודמת בנושא המשילותיוהמבולקה שה

הצוות של משרד המשפטים ההצעה שאנחנו העלינו בפני 

ה לקבוע בצורה מפורשת בחוק מהם גבולות הגזרה של תהי

  . הלשכה הארציתמחוז ומהם גבולות הגזרה של 

הוא נותן שירותים מקומיים של , מחוז זה כמו רשות מקומית  
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של כנסים מקצועיים בשטח , של בית דין משמעתי, אתיקה

המשפט  קשר עם בתי,של השתלמויות בשטח המחוז, המחוז

מחוז לא יכול לטפל בעניינים , להבדיל מועד מרכזי. במחוז

עמדות , כמו לייצג את הלשכה בכנסת, ארציים כמו חקיקה

, דוברות, משרדי ממשלה, חיצוניים ממשלשמופצות לגורמי 

ברגע שאתה קובע גבולות גזרה ברורים מה מחוז . כנס ארצי

אם יש  יכול לעשות ומה לשכה ארצית יכולה לעשות אז גם

  . ראש מחוז לעומתי נפתרת בעיית המשילות

  

עיקר הבעיות היו , גם נושא התקציב, אני חושב שעוד משהו  :רועי כהן

 ,בגלל שמרגע שלא היה רוב לראש הלשכה ולראש המועצה

צריך להיות כדי שתהיה . שיחקו עם העניין של התקציב

מה , משילות צריך לסגור את גבולות הגזרה של התקציב

  .מה מקבלים המחוזות, מקבל הועד המרכזי

  

  .גם נושא התקציב נמצא שם  :נוהאפי 

  

אתה רוצה שהמחוקק יתערב באיך התקציב , אני לא מבין  :רועי אברהמוביץ

  ? יחולק

  

  ? הרי מה קרה. המסגרת, הוא יקבע את העקרונות  :רועי כהן

  

אני רוצה להגיד לכם מה כתוב , אתם מדברים על תיאוריה  :נוהאפי 

  .עבר קריאה ראשונהוזה כבר נמצא . שם בהצעה

  

נקודות שהן  4מדובר על . אני רק אעשה סדר ברשותכם  :חנוך פת

לא , נקודות המחלוקת בינינו לבין פקידות משרד המשפטים

הנושא , אחד זה נושא מספר חברי המועצה. בינינו לבין השרה

הנושא השלישי , השני זה הנושא של ביטול הועדים המחוזיים

זה סמכות שר המשפטים להורות על עריכת בחירות חדשות 

זה , שהיה פה קודם 17או  16שמתקשר לנושא , והדבר הרביעי

 שהיא תהיה בסמכות שר או, הנושא של קביעת דמי החבר

  . שרת המשפטים
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  . רק תציג את עצמך, חנוך, אולי  :נוהאפי 

  

  . ר יחידת קשרי ממשל כנסת"יו, חנוך פת  :חנוך פת

  

בקשר הדוק עם מי שצריך להיות בכנסת כדי לקדם את  אנחנו  :נוהאפי 

יש  הכנסת תאני רוצה לומר לכם שמעבר ליחיד. חוק הלשכה

יעל , חיצונית לוביסטית, לנו בדברים שקשורים אלינו פרטנית

אנחנו מבחינים ומפרידים . שהלשכה מעסיקה אותה, גויסקי

בין פעילות ציבורית חברתית של יחידת הכנסת שלנו לבין 

קידום אינטרסים שלנו כלשכה שלצורך זה קיימת הפרדה 

  .יעל גויסקי- ומועסקת על ידי הלשכה לוביסטית בשכר

  

היא עושה והם עושים עבודה וגם . הם עושים עבודה נפלאה  :ליאור שפירא

  . נפלאה

  

ועדת . 48עומד היום על הארצית מספר חברי המועצה   :חנוך פת

 - ל כולם יה המליצה להוריד את מספר חברי המועצה'פרוקצ

נבחרי +בארצי כמו היום 28אנחנו רצינו , 28

  . הממונים+המחוזות

  

  .חנוך, לא הבנתי? מי רוצה  :רועי אברהמוביץ

  

  . פקידות משרד המשפטים  :חנוך פת

  

ההצעה שלהם מדברת לאחד את הועד המרכזי והמועצה   :נוהאפי 

הם אומרים לא צריך את הכפילות הזו בין מועצה . הארצית

  . לועד מרכזי

  

  ?כמה הם רוצים  :רועי אברהמוביץ

  

  .  24כ"בסה הם רוצים   :חנוך פת

  

כיוון שכך הם רוצים לצמצם את . מבחינתם זה יהיה אותו גוף  :נוהאפי 

הגוף הזה ואומרים איך תנהל ישיבות עם כל כך הרבה 
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אתה רוצה לקדם , ההוא רוצה לדבר, זה רוצה לדבר, אנשים

  . רצו לצמצםלכן . דברים

  

  . נכון  :חנוך פת

  

  . זה העלאת אחוז חסימה בעצם בדרך אחרת  :מטאנס שאער

  

  . 37ו מנסים להסביר להם למה צריך אנחנ  :חנוך פת

  

, אמרנו להם רבותיי. זה מה שניסינו להסביר להם, בדיוק  :נוהאפי 

אם , חברים שנבחרים 28בבחירות הארציות היום יש , תראו

אתה לוקח את מספר עורכי הדין שלכאורה יכולים להצביע 

ואז אמרתי . בערך 2,000יוצא שכל מנדט שווה , 28 - ולחלק ל

 שנבחרים בבחירות הארציות 28 - אתם מצמצמים מלהם אם 

. 3,000יוצא שכדי לקבל מנדט זה כבר יהיה משהו כמו  15- ל

ואנחנו לא רוצים להיות במצב שסיעות קטנות שהיום 

דתיים או ערבים או לקחת מגזרים כמו צעירים או , מיוצגות

איך , בעצם, או קבוצות שכן היום משפיעות ובאות לידי ביטוי

גורם לזה  האתה מעלה את אחוז החסימה ואת, אנסאמרת מט

  . ייכנסו שרק קבוצות גדולות

  

  .אז אני לא אהיה פה  :מטאנס שאער

  

גם אני , דרך אגב, התשובה שלהם. לא רק אתה לא תהיה פה  :חנוך פת

  . לא אהיה

  

החלופה , הדרך שהם הציעו. לכן הסברנו להם שזה לא נכון  :נוהאפי 

הם אומרים . היא לצמצם את מספר הנציגים שכל מחוז שולח

לא לפגוע במספר של החברים , אתם רוצים לתת, אוקי

אי אפשר שכל , שנבחרים ישירות על ידי ציבור עורכי הדין

  . מחוז ישלח שלושה חברים אלא צריך לצמצם

  

  . 28הם גם רוצים לצמצם את המספר של , ף זולא זו א  :חנוך פת
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  ? במחוזות הם הציעו לצמצם לכמה  :נוהאפי 

  

הם טוענים גם עכשיו במכתב . 28 - וגם לצמצם את ה. לאחד  :חנוך פת

  שהם עוד לא הוציאו בצורה רשמית

  

אם אתה צריך לבחור בין השניים עדיף לך לצמצם מהמחוז   :נוהאפי 

  .ייצוג הארציולא לפגוע ב

  

אני מחיפה אז , הרי בסופו של יום  הנציגים הם במחוזות.נכון  :מטאנס שאער

זה הרע . זה לא ישנה בכלל. אני אהיה נציג גם של המחוז

  . במיעוטו

  

  ? 5ועוד  28זה , אז כמה זה  :ליאור שפירא

  

נכון שאחוז ההצבעה לא . זה לא יפגע ברשימה הארצית. נכון  :נוהאפי 

אם אתה תוריד . איש שווה מנדט 2,000גבוה אבל תיאורטית 

  . זה מוגזם? 3,000, אז לקבל מנדט כמה יהיה צריך 15- ל

  

  .אבל זה לא המתמטיקה  :ליאור שפירא

  

  . יקום גם מחוז מרכז שהוא גם יביא נציג  :נוהאפי 

  

  . הסטטוטוריים אנחנו כבר הצלחנו לוותר על כמה  :חנוך פת

  

אמרנו להם סטטוטוריים שאתם מקדשים אותם למה צריך   :נוהאפי 

כשאני אסיים את תפקידי כראש . את ראש הלשכה היוצא

  . אפשר לצמצם .חברות לשכה לא צריך לקבל אוטומטית

  

שתי הנקודות הקריטיות , נקודות 4, אמרתי, כרגע יש לנו   :חנוך פת

 - כרגע שעומדות בינינו לבינם וצריכים לפתור אותן עד ה

הם . בועדת חוקה זה נושא של מספר חברי המועצה 21.12

  . עומדים על הרגליים האחוריות

  

  ?למה  :רועי אברהמוביץ
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 31יש , הם טוענים שעיר כמו תל אביב שיש בה כחצי מיליון  :חנוך פת

הם גם , ועם הטיעון הזה. גם ירושלים, חברי מועצה

  מסתכלים

  

  .זה לא נכון  :ליאור שפירא

  

אני במקרה סגן . בואו אני אסביר לכם למה בעיר זה לא נכון  :רועי כהן

אתה מדבר על מצב שפה בעיר יש לך רק תושבים . ראש עיר

פה אתה מדבר על לשכת עורכי הדין שהיא . רק של אותו אזור

זה לא הקטגוריה של המספר אלא . מדן ועד אילתפרוסה 

אם אתה רק הולך לפי המספר אז . הקטגוריה של המרחק

אבל אם אתה לוקח את . אז אתה עיר. הם צודקים, נכון

, ל"אותו דבר תיקח את ארגון נכי צה, הפריסה לא יכול להיות

ואני אתן לך עוד הרבה . אלף איש 50והם  91שם יש לך 

וטוריים על פי חוק ששם נקבע המספר ארגונים שהם סטט

  . הזה בגלל הגודל הרחב שזה כולל

איש שהם כולם יבואו בסופו  28אתה לא יכול להגיד שיש לך   

אז אף אחד , של דבר בגלל שהתארגנו פה רק בתל אביב

מה שיקרה . פה יש הרבה יותר זהכי ? למה, מחיפה לא ייבחר

  .שזה יהיה באמת ועד מרכזי של תל אביב

  

   .אני בדיוק מסביר להם את זה, נו  :נוהפי א

  

לכן אתה לא יכול להגיד שאתה מקבל את הטיעון הזה שזה   :רועי כהן

הם , אלף תושבים 200בחולון יש . עיר זה מקום הומוגני. עיר

אני חייב , רק איש מחולון יכול להיבחר, מצביעים רק לחולון

  . ר בעירוגאני חייב ל, להיות תושב העיר

  

בעקבות , לנובמבר 9 - הפצנו לכם את המכתב שהוצאנו להם ב  :נוהאפי 

ודנה יפה ממחלקת ייעוץ ' הישיבה שקוימה עם עמי ברקוביץ

  . וחקיקה במשרד המשפטים

  

הם עוד לא הוציאו את המכתב כי , הם כבר דרך אגב הגיבו  :חנוך פת
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בלשכת השרה עצרו אותם מלהוציא . עצרו אותם מלהוציא

מאוד מאוד , המכתב שלהם היה לא טוב. את המכתב שלהם

  . לא טוב

  

  .מדינת ישראל הקימה את מועצת הביטוח הלאומי  :רועי כהן

ישראל מדינת . נציגים 55היא מונה מועצת הביטוח הלאומי   

יכלו גם לקבוע שאפשר . 55עם . לא מישהו אחר, הקימה אותה

לקחו את כל הארגונים הרחבים מכל הזה ? אבל למה, 10רק 

 91שמונה , ל"אותו דבר לגבי ארגון נכי צה, נציגים 55והקימו 

  .אני אתן לך עוד ועוד דוגמאות. נציגים

  

  . אתה מדבר על ארגונים שהם לא סטטוטוריים  :חנוך פת

  

מועצת הביטוח ? מה זה לא סטטוטוריים, סטטוטוריים  :ועי כהןר

  .הלאומי זה בחוק

  

  ?כמה הם  :חנוך פת

  

  . מועצת מנהל מקרקעי ישראל בחוק  :רועי כהן

  

  ? כמה הם  :חנוך פת

  

למה להגביל את , מה זה. זה בחוק, ומשהו 100, מועצת מנהל  :רועי כהן

  . זה פריסה רחבה? המספר

  

. והאמת היא שבצדק מסוים, י אגיד לך למה הם אומריםאנ  :רועי אברהמוביץ

שמאוד קשה לנהל , היכקדנציה שני, אני יכול להגיד שאתה

  . מאוד קשה רועי. ישיבה עם קוורום כל כך גדול

  

  . אבל זה לא אומר שזה? מה זה קשור  :רועי כהן

  

  ? למה הם באים לישיבה  :מוחמד אבו יונס

  

ואני מקווה שלא , לשמחתי, מאז תחילת הקדנציה לא קרה  :נוהאפי 
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אבל . מעל ומעבריש נוכחות , וההפך. שאין קוורום, יקרה

  . אנחנו לא קדנציה שמייצגת

  

, ל משרד המשפטים"מנכ, ר"לגבי הפצ. יש לי רק הערה אחת  :מטאנס שאער

שנים ראיתי אותם  5 - כל החברים האלה ב, פרקליט המדינה

זה . היבועדה לבחירת שופטים וגם פעם שניפעם . פעמיים

, נשמע צורם שאתה אומר להם אנחנו לא רוצים אנשים כאלה

  . אבל בתכלס הם אינם

  

  .אמרנו להם  :חנוך פת

  

 28 - הסברנו להם את זה ואמרנו לא לצמצם מה, אגב  :נוהאפי 

  .צמצמו שם אם כבר אז. בבחירות הארציות שמגיעים

  

  ל משרד המשפטים"נניח מנכ, אחד מהםיהיה לפחות שאבל   :מטאנס שאער

  

  .יהיהחשוב שמישהו , נכון  :נוהאפי 

  

  .אי אפשר בלי אף אחד  :מטאנס שאער

  . הוגן, ל משרד המשפטים"מנכ   

  

ל משרד המשפטים "הם רוצים את מנכ, אז אני אגלה לך סוד  :חנוך פת

  .וכמובן פרקליט המדינה

, היא לא פה הבעיה שלהם, אני אגלה לכם סוד קטן. נכון  

הבעיה שלהם זה עם הצמצום במחוזות והבעיה שלהם זה עם 

 4, 5 - ה, כל השאר זה שטויות. חברים במועצה 28 - הצמצום ב

  . האלה

  

  אז יבוא נציג מכל מחוז   :נוהאפי 

  

  ר ועד המחוז או"מושב ליו  :מוחמד אבו יונס

  

  .רק אחד  :מטאנס שאער

  



39 

  9.12.2015 מיום מרכזי ועד

 61 מתוך 39 עמוד

המחוז לא חייב לשלוח . אחדאתה לא חייב שזה יהיה אותו   :נוהאפי 

  .יכול מישהו אחר שיבוא במקומו, ר המחוז"את יו

  

  . אחד, מוחמד  :חנוך פת

  

הם לא רוצים מועצה ארצית וועד . מחוז יחליט מי הנציג שלו  :נוהאפי 

  .הם רוצים לאחד את זה. מרכזי

  

אם . אז אין בעיה של קוורום, או שיש לך קואליציה או שאין  :מטאנס שאער

  .ז לא יהיה גם כאןאין א

  

מדובר על הקדנציה , לא על הקדנציה הזו, דרך אגב, מדובר  :חנוך פת

  . הבאה

  

אתה חייב לייצג את . לא יכול להיות שהם אומרים פחות, 56  :רועי כהן

  . כל מדינת ישראל

  

  ?37 - הם לא מוכנים ל, חנוך  :רועי אברהמוביץ

  

  . לא  :חנוך פת

  

  ? מה הם רוצים אז? גם מה שהצענו הם לא מוכנים  :נוהאפי 

  

  .28הם רוצים   :חנוך פת

  

  . אז נריב איתם, לא קרה כלום. נריב איתם  :נוהאפי 

  

  . 28לא ילך   :מטאנס שאער

  

  ? כולל הסטטוטוריים? כולל המחוזות 28  :נוהאפי 

  

  . נו באמת? 5 - כולל ה  :ליאור שפירא

  

  . עורכי דין 3,500אז כל מנדט יהיה שווה איזה , באמת נו  :נוהאפי 
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  ? כמה באים להצביע, אל תתבלבל  :ליאור שפירא

  

  . 100%אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שמגיעים   :חנוך פת

  

זה יחסום קבוצות רבות .גבוה המודד הוא יהיה מאוד  :נוהאפי 

  .מלהתמודד בבחירות

  

עם הנקודה הזו והנקודה השנייה יש לנו בעיה , אז אמרתי שוב  :חנוך פת

זה  4 - ו 3, שתי הנקודות האחרות שהצגנו, שוב, הבעייתית

  .פתר

  

  . רק היא תיכנס. מה, תכניס את כולה, תל אביב הומוגנית  :רועי כהן

  

  .אף סיעה סקטוריאלית לא תוכל להיות בלשכת עורכי הדין  :רועי אברהמוביץ

  

  ? מה לגבי השארחנוך   :נוהאפי 

  

  . הדבר השני זה הנושא של ועדים מחוזיים  :חנוך פת

  

  . אבל פה זה נותן משילות  :נוהאפי 

  

. הדברים מתנהלים יפה, הנה. אתה יכול לטעון טענה אחרת  :מטאנס שאער

  . היום מתנהל יפה, תה בעיהיהיבעבר 

  

  .זה מה שטענו  :חנוך פת

  

יתה הקדנציה הקודמת לא היה בכלל יאם לא ה, תדעו לכם  :נוהאפי 

  . יה'יוצא חוק פרוקצ

  

  . הם רוצים לראות מבט צופה פני עתיד, אבל מטאנס  :רועי אברהמוביץ

  

  .נכון  :חנוך פת
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הקדנציה שלכם עכשיו היא , נכון, הם אומרים דבר כזה  :נוהאפי 

הם עשו שיעורי , אבל הם אומרים דבר כזה, קדנציה מצוינת

, כמו בתקופה של חוטר ישי, עברו בימיםם הם אומרים ג, בית

  . לא היתה כזאת משילות, כמו בתקופה שלמה כהן

  

  .לא היה דבר כזה בחייםנכון   :משה טייב

  

. המצב הנוכחי היום של משילות מרבית לא היה קיים  :נוהאפי 

ואומרים אנחנו לא יכולים לסמוך על זה שככה זה יהיה 

כי ניסיון העבר מלמד שאין משילות חזקה , מעכשיו לעתיד

  . בלשכת עורכי הדין

  

  מה אנחנו, פלוס 28 - ש, אז מה הסיכום  :רועי כהן

  

יש נקודות . המחלוקתכרגע את נקודות הוא אומר לך , תראה  :נוהאפי 

, כמו למשל הנושא הזה שבסעיף פה, תנוישכבר הסכימו א

מהמחוזות פלוס שניים  6שיישארו פלוס  28אנחנו מציעים 

  .סטטוטוריים

  

  .37אנחנו נסגור על , עזוב, 37  :חנוך פת

  

  . 28 ,37במקום , הם מתעקשים לנגוס בנו. אז זו ההצעה שלנו  :נוהאפי 

  

  .36 - ל אפשר להוריד  :חנוך פת

  

אתה לא צריך להיות חבר , כי אתה עומד בראש הרשימה  :רועי אברהמוביץ

  . מועצה

  

אנחנו  36 - ל 28אני מעריך שבועדת חוקה על הדבר הזה של   :נוהאפי 

  .נצליח לשכנע את חברי ועדת חוקה

  

  . ראש העיר לא נספר בין חברי המועצהגם , 37  :רועי כהן

  

רוצים שתהיה חלוקה הרבה יותר בועדים מחוזיים הם   :חנוך פת
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  .חותכת, דיכוטומית

  

  ?מה הכוונה? מה זה אומר  :נוהאפי 

  

  . זה הכי חשוב, תסביר לנו  :רועי אברהמוביץ

  

הם לא רוצים , הם לא רוצים לראות תקציב נפרד לועד מחוז  :חנוך פת

  .לראות פעילויות נפרדות לועד המחוז

  

  ? אז למה זה  :רועי אברהמוביץ

  

  .אבל התקציב הרי מתחלק בין לשכה ארצית למחוזות, רגע  :נוהאפי 

  

  . כלס הם רוצים ועד מחוז שלא יהיה שום דברת, אפי  :יורם ברוזה

  

  . להגיד לכם מה הם רוציםאני רוצה   :חנוך פת

  

ו שיהיו בחירות למחוזות אבל הם הסכימו אתנ, רגע  :נוהאפי 

  .ושהמחוזות לא יבוטלו

  

 כמענה אלינו,ממכתב שהם לא פרסמו עודקריא לכם אני א  :חנוך פת

אנחנו חוששים כי המוצע במכתבכם אינו נותן מענה ? בסדר

ח מבקר המדינה או למסקנות ועדת "לדברי הביקורת בדו

נזכיר כי כבר כיום קובע סעיף טה טה טה לחוק כי . יה'פרוקצ

, בנוסף. ועד מחוזי לא יפעל בסתירה להחלטות הועד המרכזי

ועדי המחוזות , ף ציבורי שמעמדו בחוקהובן כי ככל גו

. ת על פי החוקשועמוסמכים לעשות אך ורק את שמוסמכים ל

יה עולה כי 'ח פרוקצ"מדו, ח מבקר המדינה"מדו, חרף זאת

כשלים רבים בהתנהלות לשכת עורכי הדין נובעים מתחרות 

וחפיפה בין פעילות הועד הארצי לבין פעילות הועדים 

  .המחוזיים

  

  .עד עכשיו הם צודקים  :שפיראליאור 
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  היה חוק שאומר שאי אפשר? מה העניין  :משה טייב

  

  .תה בו לקונהיהי  :נוהאפי 

  

  ? אז מה עשית בזה. אף אחד לא כיבד את החוק  :משה טייב

  

ממכתבם עולה כי אתם מבקשים להסמיך את ועד המחוז   :חנוך פת

לקיים ימי עיון בכפוף לכך שיהיו מיועדים אך ורק למחוז 

כפי שאושר במועצה , להיות אחראי לתקציב המחוז, המארגן

לא מובן לנו כיצד יש בסמכויות האלה . הארצית וכולי

של , כאמור, להבטיח כי המצב הקיים עליו נמתחה ביקורת

לא , ים כפולים ואי עמידה בתנאי מנהל תקיןמתן שירות

מובן כי הסמכויות כפי שהצגתם אותן אינן . יחזור על עצמו

  יכולות 

  

  ?אז מה הם מציעים  :נוהאפי 

  

מה שאתה צריך לעשות זה תמיד ליצור אופציה שהמועצה   :משה טייב

אם היא . זה הדבר. הארצית חונקת את המחוז בשנייה

למועצה הארצית יש  ,בתקציבמפחדת משימוש לא נכון 

  . סמכות לחתוך לה את התקציב

  

  .גם היום יש לנו  :נוהאפי 

  

  . היום יש להם תקציב עצמאי, היום אתה לא, לא  :משה טייב

  

  .אתה לא מאשר, כן  :ליאור שפירא

  

  . זה פתרון אולי, אתה יודע מה  :נוהאפי 

  

עשה לא  בסוף השנה אם מישהו. אתה מאשר את זה לשנה  :מוחמד נעאמנה

  נכון בתקציב שלו שנה אחרי
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  . היום אתה לא יכול לשלוט בלשכה בלי המחוזות  :משה טייב

  

  . נכון  :נוהאפי 

  

אם כן , ואתה הצעת רעיון טוב, כמו שרועי אומר, הם רוצים  :חנוך פת

כך שיובהר כי , בכוונתנו לגבש הצעת נוסח לתיקון החוק

סמכויותיהם של הועדים המחוזיים יהיו רק לגבי ענייני 

קשר עם הרשויות המקומיות ובתי המשפט , לדוגמה. המחוז

 עוד נבקש למנוע מתן שירותים כפולים לציבור עורכי. במחוז

הדין להבטיח כי הועדים המחוזיים לא יתפקדו כישויות 

  . בעלות אישיות משפטית נפרדת

  

  . אבל זה בסדר  :נוהאפי 

  

  .קודם דיברת על רואה חשבון נפרד לועדים המחוזיים  :חנוך פת

  

  . אז לא צריך רואה חשבון נפרד לועד מחוז, לא  :נוהאפי 

  

  . אנחנו מסכימים, זה לא צריך  :מוחמד נעאמנה

  

וביניהם , יהיו כפופים לבעלי התפקידים שמוצע לעגן בחקיקה  :חנוך פת

הם רוצים שועד מחוז תל אביב ? אתה מבין. ל הלשכה"מנכ

הם רוצים את זה הרבה יותר . ל הלשכה"יהיה מעוגן למנכ

  . דיכוטומי ממה שאנחנו מדברים

  

  ? לים כאילו"שועדי המחוזי יהיו סמנכ, מה הם רוצים  :רועי אברהמוביץ

  

אם אני רוצה לעשות עכשיו השתלמות או יום עיון אני צריך   :מוחמד נעאמנה

, הם אומרים שגם ימי עיון או השתלמויות? אישור מהלשכה

יש ימי עיון והשתלמויות שהם ייחודיים למחוזות , תראה

  ?אז בשביל מה יש מחוז. מסוימים

  

  . אין להם בעיה עם זה  :חנוך פת
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למשל השתלמויות וכל , פה כפילות בשירותיםכתוב שיש   :מוחמד נעאמנה

, אז אם אני לא עושה השתלמויות ואם אני. הדברים האלה

  .אני לא יכול לעשות בנפרד, בשביל מה יש

  

  . יעשו המחוזות, אז אני הארצי לא אעשה השתלמויות  :ליאור שפירא

  

  . העיקר שלא יהיה כפל  :נוהאפי 

  

.  אבל יש פה את המכון להשתלמויות שעושה אצלנו למשל  :מוחמד נעאמנה

  . הכל דרך המכון

  

  .הוא בוטל, אין מכון  :ליאור שפירא

  

  . המדרשהיש עכשיו את   :נוהאפי 

  

בשים לב לביקורת הרבה , הם אומרים כאן בשורה האחרונה  :חנוך פת

אנחנו , תבינו, שבעטיה הוצע לבטל את הועדים המחוזיים

באם יוחלט שלא , ועדים המחוזיים כרגעמנסים להציל את ה

יש להבטיח לכל הפחות כי האחריות לפעילותם תוטל , לבטלם

  . גם על הלשכה

הם לא אוהבים לשמוע . הם כל הזמן מכוונים ללשכה הארצית  

יש דברים . ל הנפרד לכל מחוז"את המנכ, את התקציב ועד

  . זה דבר קטן. שהם לא אוהבים לשמוע

  

זה לדעתי . לים בכל מחוז"ל הלשכה יהיו סמנכ"אפשר שלמנכ  :רועי אברהמוביץ

  . זה הכל, ל הלשכה"והם יהיו כפופים למנכ. דבר מצוין

  

  . Yל רוצה "והסמנכ Xל רוצה "המנכ, ואז יהיו התנגשויות  :משה טייב

  

אתם רוצים להקים צוות מצומצם שהוא ילווה את הנושא   :נוהאפי 

  ? מהועד מרכזי, הזה מפה

  

  ? מתי הולך להיות הדיון  :נעאמנהמוחמד 
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 - יש דיון ב. כרגע אני לא יודע איך זה יסתיים, יש שני דיונים  :נוהאפי 

אני לא יודע כמה זמן כל . לדצמבר 29 - לדצמבר ויש דיון ב 21

השאלה אם אתם רוצים שאנחנו . דיון ומה יהיה ההספק

כי בדיון כאן אצלנו פה , נוציא מכאן איזשהו צוות מצומצם

  . א נראה לי שנצליח להתקדם יותר מדיל

  

  .צריך להיותאני חושב שכן  37, הצלחת להתקדם? למה  :רועי כהן

  

  אני מאמין שבזה אנחנו נצליח  :נוהאפי 

  

  ומשהו 50שזה  מיברגע שאמרת על הביטוח הלאו  :חנוך פת

  

ארגון נכי , מנהל מקרקעי ישראל, לא רק הביטוח הלאומי  :רועי כהן

  . מלא, ל"צה

  

  )הפסקת הקלטה(

, אבל הם צודקים בנקודה שגם אם יש חוק לא מכבדים אותו  :משה טייב

  . אתה צריך משהו אחר? אז מה משנה שיש חוק

  

ברגע שקובעים גבולות גזרה ברורים מה מחוז , אבל משה, לא  :נוהאפי 

  יכול לעשות ומה לא

  

  ? מה יותר ברור מזה שאי אפשר לפעול בניגוד לזה  :משה טייב

  

זה המנגנון שאנחנו . אתה  חייב לעשות איזה מנגנון כזה  :רועי כהן

אנחנו לא צריכים , צריכים לחשוב ביחד כדי לגרום שאנחנו

ברגע . אנחנו יודעים לטפל בעצמנו, האח הגדול שיטפל בנואת 

שאתה נותן להם כל הזמן את ההרגשה שהאח הגדול צריך 

גם אנחנו , נלך בוא. לבוא ולטפל בנו אז לכן הם הולכים לשם

אני מזמין אותך , אדוני, כמועצה סוברנים לבוא להגיד רגע

עוצר לך עכשיו את , עשית כך וכך, לשימוע את ועד המחוז

  .התקציב

  

כפי , כמו הסמכות שיש לשר המשפטים במקרי קיצון  :דורון תמיר
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כאילו להחליף בעל תפקיד ואפילו להכריז , שכתבתם במכתב

הפן הזה של התנהלות לא ראויה של המחוזות , על בחירות

  . יעבור אליכם

  

  .להכריז על בחירות ההיא יכול  :משה טייב

  

יכול להעביר  אתה, אתה לא יכול להעביר את זה לועד המרכזי  :מוחמד אבו יונס

  .את זה למועצה

  

  .חנוך, תרשום את ההערה הזו  :נוהאפי 

  

שהועד המרכזי הוא , אני חושב שההצעה היא מאוד נכונה  :מוחמד נעאמנה

  . בעצם כמו הממשלה והוא אחראי

  

  . אין ועד מרכזי, לא  :משה טייב

  

  . מאחדים את זה, ועד מרכזי/מועצה, בסדר  :נוהאפי 

  

אם יש סמכות למועצה להגיד לועד המחוז שהוא חורג   :מוחמד נעאמנה

  . זה מה שצריך להיות, מסמכות אז זה בסדר

  

  .אפילו לפרק אותו אם צריך  :דורון תמיר

  

  . השאלה מה כתוב בחוק  :מוחמד נעאמנה

  

  . אם הוא חורג מגבולות הגזרה שלו אז יש את הסנקציה  :נוהאפי 

  

אוי שהמועצה הארצית תדון האם זה לא ר, שאלה נוספת  :מוחמד נעאמנה

זה לא הצעת חוק לתקן את פקודת הנזיקין או . בנושא הזה

זה הצעת חוק שמדברת בכלל על כל , שכר טרחה של עורכי דין

  חברים שאני חושב שהם צריכים  48 - על כל ה, הגוף הנבחר

  

  .הסמכות היא של ועד מרכזי  :נוהאפי 
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  ?למה  :מוחמד נעאמנה

  

  . של ועד מרכזי, כך הסמכות  :נוהאפי 

  

  אני חושב שזה משהו מיוחד  :מוחמד נעאמנה

  

יש לך בעוד שבועיים ישיבה . בוא תהיה פרקטי מוחמד  :נוהאפי 

, אתה רוצה עכשיו שנעשה הזמנה למועצה הארצית, ראשונה

יבואו לך כמה שיבואו לך ויתחילו , במקרה הטוב לעוד שבוע

  .אותו דבר

  

  . באמת, אנחנו מתוך המועצה  :מטאנס שאער

  

  ?במה התקדמת  :נוהאפי 

  

אתה מוסמך  37 - אם אתה מאשר בתוך הצעת החוק שמתוך ה  :רועי כהן

אתה גם , כמו שקורה בכל זה, בתוך המועצה ועד מנהללהקים 

שהופך לגוף יותר , פתרת את הבעיה של הועד המרכזי

ים אני סוברני להק, ואתה אומר רגע 37אתה נותן . מצומצם

  ועדות

  

  .זה חוזר לאותה מתכונת  :מטאנס שאער

  

  .הם לא רוצים את זה  :חנוך פת

  

אני . כי עכשיו נבחרנו לועד מרכזי. אבל זו לא אותה מתכונת  :רועי כהן

  אומר עכשיו הוא מוסמך להקים

  

, יש לך פה חוק הפרשנות, רועי, אבל אתה לא צריך את זה  :משה טייב

להקים לי , את זה לסמכות ברגע שאני מקים מותר לי לצמצם

  .להפוך אותם לועד מנהל 3-4

  

  אם לא יהיה כתוב, אני לא בטוח  :רועי כהן
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  . אם יש לי סמכות מותר לי להעניק אותה לקבוצה, מה פתאום  :משה טייב

  

אני חושב שזה צריך להיות כתוב שיהיה אפשר להקים ועדת   :רועי כהן

  אנשים 33כי כל שבועיים לכנס , הנהלה בצורה כזאת

  

  . זה ינציח את מה שאתה לא רוצה  :מטאנס שאער

  

  אני חושב שאתה חוזר בדיוק  :חנוך פת

  

צריכים ללכת על איזה . ראש העיר לא מכנס את כל השרים  :רועי כהן

כדי לכנס הוא , איש 27ראש העיר היום יש לנו . דגם קיים

הנהלת העיר היא . קוראים להם הנהלת העיר, איש 11מכנס 

כי יכול  27 - הוא לא יכול לזמן את כל ה. עת את הכלזו שקוב

אתה צריך , יש לו שם אופוזיציה ויש לו זה 27 - להיות שגם ה

שנבחרו איזושהי ועדת הנהלה שלך שהיא  28 - להקים מתוך ה

  . אתה חייב את זה באפשרות הזאת. ועדת הנהלה שמנהלת

  

  ? ואז מה השגת  :נוהאפי 

  

  .שהם רצו לבטל אבלזה בדיוק מה , רועי  :חנוך פת

  

שיש לך מועצה גדולה ויש לך ועדת הנהלה כמו שהיא גם   :רועי כהן

איש  11 - ה. מוסמכת להקים ועדות מקימה ועדת הנהלה

מעבירים את זה למועצה , האלה מקבלים את ההחלטות

אין . אם יש לך קואליציה זה תמיד יעבור. והמועצה מאשרת

  . יםככה עובד. זה לא יעבור, לך קואליציה

נשאיר את , רועי צודק אבל התשובה שהם יתנו אז אין בעיה  :ליאור שפירא

  .28זה 

  

  איש 37מה שאתם הולכים לעשות זה   :רועי כהן

  

  ?מי זה אתם הולכים לעשות  :נוהאפי 

  

איש שיתכנסו על כל דבר  37מה שהם הולכים לעשות זה , לא  :רועי כהן
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יש על א 37אתה תוכל לנהל דיון . כולל על ההתמחות

  ? ההתמחות

  

אז נקים , אבל התשובה שלהם תהיה נכון. אתה צודק, רועי  :ליאור שפירא

  . כמו שהבטחנו, 28

  

חולדאי יכול עם אחד . 12אפשר גם ? בתל אביב 31למה יש   :רועי כהן

כי קבעו שזה צריך בצורה כזאת ? 27למה יש לנו , מכל שכונה

  . יש לזה היגיון בכל דבר, או אחרת איזה קריטריון מסוים

  

  אבל אתה לא יכול להקיש מעיריות על פי החוק  :מוחמד אבו יונס

  

  ? למה  :ליאור שפירא

  

קודם כל . ביר את זה ולהעתיק את זה ללשכת עורכי הדיןלהע  :מוחמד אבו יונס

לא משנה , יש לך ועדת הנהלה בכל רשות מקומית, סליחה

וועדת הנהלה בוודאי . יש לה אפשרות, עירייה או מועצה

שמנהלים את , ובוודאי מי שנמצא שם רק אנשי הקואליציה

, אבל מנגד. העיר ומתווים את המדיניות יחד עם ראש הרשות

יש , יש לה ועדת ביקורת. וזיציה יש לה מנגנונים אחריםלאופ

אצלנו פה אין את . לה ועדות אחרות שהיא אמורה לפעול דרכן

  . הדברים האלה

  

  . תקימו ועדת ביקורת  :רועי כהן

  

  אז אתה רוצה כאילו עכשיו לשנות את כל החוק  :מוחמד אבו יונס

  

  .ונתקדם, כמו שהוא הציע, בואו נקים צוות  :מוחמד נעאמנה

  

  ? אז מה אתה מציע  :נוהאפי 

  

אם להשאיר את המצב בועדים המחוזיים  אני מציע לכם  :מוחמד אבו יונס

  .לצמצם את מספר חברי המועצה, אפשר
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  .אתה צריך לתת להם משהו  :נוהאפי 

  

  .אתה חייב לבוא עם הצעה חלופית  :מטאנס שאער

  

אתה , בוא תהיה ריאלי? להגיד להם תמחקו את הצעת החוק  :נוהאפי 

זה עולה לדיון בעוד שבועיים בועדת . צריך לבוא עם משהו

  . חוקה

  

כפי ששמעתי הוא מהכפל בשירותים או שועד , החשש שלהם  :מוחמד אבו יונס

  .המחוז יחרוג מסמכותו

  

רוצים להבטיח גבולות , הם רוצים להבטיח משילות. נכון  :נוהאפי 

. שברור מה מחוז יכול לעשות ומה הוא לא יכול לעשות, גזרה

אין מצב שמחוז מייצר פעילות או פנייה לגורמי חוץ שעומדת 

  . בסתירה לועד מרכזי

  

  .לכולנו יש אינטרס בעניין  :מטאנס שאער

  

  ? איך עושים את זהאז   :נוהאפי 

  

כמו  ,מחברי המועצה יכולים להעביר ראש ועד מחוז מזה 75%  :רועי כהן

לפנות , מחברי מועצת העיר יכולים להדיח ראש עיר 75% - ש

  . אותו דבר, לשר הפנים ולהדיח ראש עיר

  

אבל אין לכם פה בפורום הזה אף ראש מחוז שיגן על העמדות   :מטאנס שאער

  .האלה

  

  ? איך מתקדמים פה? אז מה אתם רוצים  לעשות  :נוהאפי 

  

  . נקים את הצוות  :משה טייב

  

  .שכל מחוז ישלח נציג אחד אז?זה קשור למחוזות, אפי  :נעאמנהמוחמד 

  

רק תדמיינו אם אנחנו לא מצליחים , אתם יודעים מה יקרה  :נוהאפי 
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יבוא  ,לבוא לכנסת עם דעה אחת מגובשת ויבוא ראש מחוז

  .חבל על הזמן. יאמר ככה ואנחנו אומרים ככה

  

  . בוא נקים צוות  :מוחמד נעאמנה

  

  . עדיף לא לבוא. זה איום ונורא  :נוהאפי 

  

  . שני ראשי מחוזות ושניים מהועד המרכזי, אפי  :מוחמד נעאמנה

  

  . נסמיך אתכם לקבל החלטה  :מטאנס שאער

  

נראה שהוא רעיון , מטאנס, הרעיון שלך, אז בואו נעשה ככה  :נוהאפי 

  . לי הכי ישים מבחינת לוחות הזמנים שלנו

  

  .בירושלים כולכם נפגשים 15 - אתם ב  :יורם ברוזה

  

  . אני רוצה להיות בצוות  :רועי כהן

  

מי , נקים צוות מכאן אליו נצרף עוד שני יושבי ראש מחוזות  :נוהאפי 

  ?מי פנוי שיכול? זמין

  

  . מי שירצה שיבוא  :רועי אברהמוביץ

  

  .לפחות שניים, נזמין את כולם  :מטאנס שאער

  

ל כך לכנסת עם כאתה לא יכול לבוא , לפגישה אתנו כאן  :נוהאפי 

  .צריך להגיע מגובשים.הרבה דעות

  

הצוות , תסכמו מה שאתם רוצים, אתה תעשה את הפגישה  :מוחמד נעאמנה

  .יסכם וכמה אנשים ילכו

  

, אני, משה, מוחמד, רועי? מי רוצה להיות בצוות שלנו פה  :נוהאפי 

  .נצרף עוד שני ראשי מחוזותחנוך כמובן גם 
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  .כולם תזמין את, לא  :מטאנס שאער

  

  . נזמין את כולםבסדר   :נוהאפי 

  

  . אני רוצה על הנושא השלישי להעיר גם הערה  :רועי אברהמוביץ

  

  .בוא נגמור את העניין הזה, רגע  :נוהאפי 

  

  . זה בעניין הזה, לא  :רועי אברהמוביץ

  

  .הוא מדבר על המחוזות  :חנוך פת

  

  ? מה סד הזמנים מבחינת הפגישה של הצוות הזה  :מוחמד נעאמנה

  

  .אנחנו נכנס אותו בהקדם  :נוהאפי 

  

  ?שלישי- יום שני  :מוחמד נעאמנה

  

  ? איזה יום זה יוצא, 21 - ב, לא  :נוהאפי 

  

אני , יש כרגע מכתב? זה שבוע אחרי זה, זה לא שבוע הזה, 21  :חנוך פת

יש כרגע מכתב של שני האדונים המכובדים של , אומר שוב

הוא לא  נשלח , עמי ושל דנה מפרקליטות משרד המשפטים

  . אלינו עדיין

  

זה יהיה מבחן . אם לא נלך מגובשים אנחנו נאכל אותה שם  :מטאנס שאער

  . גרוע מאוד בשבילנו

  

  .לגמרי וזה חוק סופר חשוב  :חנוך פת

  

  ?זה חוזר להצבעה פה  :משה טייב

  

  . שום הצבעה, לא  :מטאנס שאער
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הצוות הזה מוסמך . אנחנו החלטנו פה אחד להקים צוות  :נוהאפי 

  . להציג את עמדת הלשכה

  

  .חברים במועצה ההנחיה היא אבל שכמה שיותר   :מטאנס שאער

  

לשמור על המחוזות ולהבטיח לצד זאת  חייבים . ברור  :נוהאפי 

זרה ברורים בין מחוז לבין לשכה ארצית גגבולות , משילות

והסכמנו . וכמה שיותר אנשים שנבחרים בבחירות הישירות

, את מוחמד נעאמנה, את משה, שהצוות הזה כולל את רועי

  .את חנוך וראשי מחוזות שרוצים להיות מעורבים, אותי

  

  . עוד מילה אחת על הסוגיה השלישית שבמחלוקת, אפי  :רועי אברהמוביץ

  

  .מוסכם פה אחד? מוסכם פה אחד  :נוהאפי 

  

כי גם ככה הם , לנסות להסתפק בנציג אחד ממשרד המשפטים  :מטאנס שאער

  . לא באים

  

  . זה כבר אין לנו מחלוקת, זה ברור  :חנוך פת

  

  . יש להם שניים, לא  :רועי כהן

  

  . הם מתעקשים על שניים  :חנוך פת

  

לשמור על , כשזה קשור אליהם הם מתעקשים מאוד לבוא  :נוהאפי 

  . הזכויות

  

  .נו באמת, אבל תגיד להם מעולם לא באתם  :מטאנס שאער

  

  מודח ישיבות 3אולי צריך לשים סעיף שמי שלא בא   :נוהאפי 

  

 הצבעה

  פה אחד
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 החלטה

אפי : הרכב הצוות. פה אחד הוחלט להקים צוות שמוסמך להציג את עמדת הלשכה

 . להיות מעורבים חנוך פת וראשי מחוזות שירצו, מוחמד נעאמנה, רועי כהן, נוה

  

  ? הצוות הזה הוא רק לעניין הזה הספציפי או לכל החוק, אפי  :ליאור שפירא

  

  ? מה זה כל חוק הלשכה  :נוהאפי 

  

  . רק לעניין הזה  :מטאנס שאער

  

  ?איזה עניין  :נוהאפי 

  

  ?רק לעניין של המספר אנשים או לכל ארבעת הנושאים  :ליאור שפירא

  

  . ההערות המקצועיות על חוק הלשכהלעניין   :נוהאפי 

  

  . אז על הכל דן הצוות הזה  :ליאור שפירא

  

, אתה רוצה שנמשיך להעלות דברים. אתה לא תספיק לעשות  :נוהאפי 

  . אין בעיה

  

  . כי אנשים לא הבינו את זה  :ליאור שפירא

  

עוד , אתם רוצים בואו נמשיך לדון עכשיו על עוד דבריםאם   :נוהאפי 

  .אין בעיה, הערות

  

  .אני רוצה שיהיה חוק מימון בחירות יכניסו שם, יש דבר אחד  :ליאור שפירא

  

אני יכול לספק לך שבעניין הזה דווקא יש בינינו לבין הצוות   :נוהאפי 

אני הסכמתי שצריך לקבוע . של משרד המשפטים הסכמה

. כול להוציא ראש לשכה עבור בחירותמגבלת תקציב כמה י

  . הסכמנו על כך שצריכה להיות שקיפות מי התורמים

  

  ? והגבלה של תרומות  :ליאור שפירא
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   ווחיש חובת די  :נוהאפי 

  

  .אני לא זוכר להגיד עכשיו לגבי תרומות  :חנוך פת

  

  . אני הייתי מבקש שתהיה הגבלה של תרומות  :ליאור שפירא

  

  . יש הגבלה  :משה טייב

  

  . אני לא זוכר להגיד כמה  :חנוך פת

  

  אם יש לך מישהו שיש לו הרבה כסף ורוצה לתרום  :נוהאפי 

  

  . לא רוצה לתת לו? אם איזה אוליגרך רוצה לקנות את הלשכה  :ליאור שפירא

  

  . בהצעת החוק יש הגבלה  :משה טייב

  

  .אני לא זוכר להגיד  :חנוך פת

  

  . בואו נסכם את העניין הזה  :נוהאפי 

  

  .אני רוצה את ההגבלה הזאת  :ליאור שפירא

  

הישיבה הבאה , חוזרים לימי שלישי, לפני שאתם הולכים  :נוהאפי 

  . 15:00בשעה  22.12תהיה 

  

  הארכת ההתמחות

  

בהמשך להחלטה בישיבה הקודמת על הקצאת תקציב לטובת   :נוהאפי 

המאבק בעניין שינוי חוק הלשכה בכל מה שקשור להארכת 

ההתמחות על מנת להשביח את עורכי הדין החדשים ושינוי 

הועד המרכזי מסכים פה אחד שהניהול של , מתכונת הבחינה

ח מפורט שיוגש לנו בתום "בכפוף לדו, התקציב של המאבק

מוסכם פה . תבצע באמצעות מחוז תל אביב והמרכזי, המאבק
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  . מוסכם פה אחד? אחד

 הצבעה

  פה אחד

  

 החלטה

כי ניהול תקציב המאבק בעניין שינוי חוק הלשכה בכל מה שקשור פה אחד הוחלט 

ח מפורט שיוגש "להארכת ההתמחות יהיה על ידי מחוז תל אביב והמרכז בכפוף לדו

 . לועד המרכזי בתום המאבק

  

  ארגוני הנכיםפניית 

  

בעקבות פניית ארגוני הנכים לבקשת סיוע מלשכת  עורכי   :נוהאפי 

מסמיך את ועדת , הדין הועד המרכזי מאשר זאת עקרונית

עד , הכספים להתנהל ישירות בנושא לסייע לארגוני הנכים

  . מוסכם פה אחד? מוסכם פה אחד. אלף שקלים 25לתקרה של 

  

 הצבעה

  פה אחד

  

 החלטה

להסמיך את ועדת הכספים להתנהל ישירות בנושא סיוע לארגוני פה אחד הוחלט 

 . אלף שקלים 25עד לתקרה של , הנכים

  פרוטוקול מאמנים ועבודה נוספת

  

אני רוצה לאשר פה , יש פרוטוקול מאמנים ועבודה נוספת  :נוהאפי 

  . תודה? מוסכם. אחד על פי המלצת ועדת התמחות

  

 הצבעה

  פה אחד

  

 החלטה

לאשר את רשימת המאמנים ועבודה נוספת על פי המלצת ועדת פה אחד הוחלט 

 .התמחות
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  ***הישיבה נעולה***
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 סיכום החלטות

 201512.9. ביום שהתקיימה מישיבה

  יפו - בתל אביב  הפרקליט בבית

  

  עדכון בתביעת מי קנטינה נגד הלשכה

  החלטה

ד "לעו 31להסמיך את היועץ המשפטי של הלשכה להוציא התראה לפי כלל הוחלט 

עמית דולב על כך שהוא מסרב להמציא לרשות הועד המרכזי את חוות הדעת שהוא 

  . ערך בעת שהועסק על ידי לשכת עורכי הדין

 

הועד המרכזי בשבתו (מינוי דירקטוריון לחברה הכלכלית וההוצאה לאור ושינוי תקנון החברה 

  )סיפה הכללית של החברהכא

  החלטה

לשנות את התקנון כך שיגדל , בשבתו כאסיפה הכללית, חליט הועד המרכזיפה אחד ה

  . כמו כן אושרה רשימת הדירקטורים. 21 - מספר הדירקטורים בחברה הכלכלית ל

להמליץ לדירקטוריון  ,בשבתו כאסיפה הכללית, עד המרכזיברוב גדול החליט הו

ר הדירקטוריון את החברים "ד משה טייב וכסגני יו"ר הדירקטוריון את עו"למנות כיו

  .שלמה לינצר ופאיז עורוק, יהודית קורן, טל נחומסון, אד עומרייר

  

 החברה לצרכנות של לשכת עורכי הדין

  החלטה

לאשר . 2. מ"בעעל הקמת החברה לצרכנות של לשכת עורכי הדין . 1: פה אחד הוחלט

בעלי התפקידים בחברה הכלכלית ובחברה לצרכנות של . 3; את חברי הדירקטוריון

מ יהיו בעלי תפקידים משותפים שיתנו שירותים לשתי "לשכת עורכי הדין בע

  .החברה הכלכלית לא תעסוק בשום נושא של צרכנות. 4. החברות האלה

  

 2009-2011לשנים דיון בנושא דרישת מס הכנסה בגין הוצאות עודפות 

  החלטה

, ר ועדת הכספים להגיע לפשרה עם רשויות המס"להסמיך את יופה אחד הוחלט 

ללא שום הודאה , כולל 2009-2011לסילוק כל המחלוקות עם מס הכנסה לשנים 

כמו כן מתבקש . בכל מה שקשור לטענה של ההוצאות העודפות, בחבות, באחריות
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  .2012לנסות לסגור גם את שנת 

 

 החלפת משרד רואה החשבון של הלשכה

  

 קבלת דוחות כספים שנתיים ממחוזות הלשכה

  

  החלטה

  :כדלקמןפה אחד הוחלט 

החליט שנכון יהיה לקצוב כהונה של , לאחר שקיים דיון עקרוני, הועד המרכזי. 1

ורואי , שמייצגים את לשכת עורכי הדין, משרדי רואי חשבון ועורכי דין וכיוצא באלה

חשבון ועורכי דין שמייצגים את חברות הבת ומהטעם הזה החליט שהגיעה העת לרענן 

  . 1988את לשכת עורכי הדין החל משנת  את זהותו של משרד רואה החשבון שמייצג

ר ועדת הכספים לפעול לאיתור משרד "ל הלשכה ויו"הועד המרכזי מסמיך את מנכ. 2

  .ואם ניתן אפילו לחסוך זאת, בהתחשב בסעיף התקציבי הקיים, רואה חשבון חדש

הועד המרכזי בשבתו כאסיפה הכללית מחליט כי גם במסגרת החברה הכלכלית . 3

אותו משרד רואה חשבון חדש שייבחר הוא , חשבון חדש ושאר חברות הבתאותו רואה 

ר ועדת הכספים לסכם את שכר "ל הלשכה ויו"ומבקש ממנכ, זה שייתן להם שירותים

ההתחשבנות הפנימית בין הלשכה לבין החברה הכלכלית על . טרחתו של המשרד הזה

  .הייצוג תיערך בנפרד

  

 הרפורמה בחוק לשכת עורכי הדין 

 החלטה

אפי : הרכב הצוות. פה אחד הוחלט להקים צוות שמוסמך להציג את עמדת הלשכה

  .להיות מעורבים חנוך פת וראשי מחוזות שירצו, מוחמד נעאמנה, רועי כהן, נוה

  

  הארכת ההתמחות

 החלטה

כי ניהול תקציב המאבק בעניין שינוי חוק הלשכה בכל מה שקשור פה אחד הוחלט 

ח מפורט שיוגש "על ידי מחוז תל אביב והמרכז בכפוף לדולהארכת ההתמחות יהיה 

  .לועד המרכזי בתום המאבק
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  פניית ארגוני הנכים

 החלטה

להסמיך את ועדת הכספים להתנהל ישירות בנושא סיוע לארגוני פה אחד הוחלט 

  .אלף שקלים 25עד לתקרה של , הנכים

  

  פרוטוקול מאמנים ועבודה נוספת

 החלטה

את רשימת המאמנים ועבודה נוספת על פי המלצת ועדת לאשר פה אחד הוחלט 

  .התמחות

  

  

  מ"י אבני שירותי הקלטה בע"הוקלט ותומלל ע

  03-6127715' טל, ג"ר 35בוטינסקי 'ז' רח

Avni.recordings@gmail.com 




