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   03.05.12מיו� ישיבת ועד מחוז פרוטוקול 

  
  

  נוכחי�: 
  

  , עו"ד היימ� ינו�  יו"ר ועד המחוז  – , עו"דנוה אפי
  , עו"ד יגודה ליר�  מנכ"ל ועד המחוז  –עו"ד פר�,  נתנאל (נתי)

  וינברג שלומי, עו"ד  אבו סיי� ראיס, עו"ד 
  סופר דוד, עו"ד   אמודאי מעיי�, עו"ד 
  קור� יעקב, עו"ד  ד ארוא� עידית, עו"
  דרבאשי שפיק,עו"ד  גלס שושנה, עו"ד 
  ד"עורי, אוינ� ק  דיי� אביר, עו"ד

  
  
  : נעדרו

  , עו"דרוזנבלט אפרת  אפשטיי� אית�, עו"ד
  , עו"דרפאל עילית  גול� ער�, עו"ד
      לויטס טל,עו"ד

    , עו"דסבידור ענת
    , עו"דסוייד רויטל
                          , עו"דקנולר אביתר

  
  רחי�:או
  

     ויצמ� עמוס, עו"ד
  
  
  

  נדו� בעניינו של עו"ד עמוס ויצמ�. תח הדברי�, בפשלו� רב לכול�.  עו"ד אפי נוה, יו"ר:
הוא , פרקליט ועדת האתיקהפרש מתפקידו כעו"ד עמוס ויצמ� כידוע 

לחוק  32עד לפני תיקו� שנה.  30 $, כרבות במש# שני�בד במחוז ע
עצמאי  �בלהתנהל כק עו"ד ויצמ� ני�במש# כל הש לשכת עורכי הדי�,

עצמאי משרד במקביל ניהל וכנגד עבודתו,  שמוציא חשבוניות למחוז
 שה חודשי� והגישלפני שלו פרישהעו"ד ויצמ� הודיע על  .ברח' דפנה

מאחר  תנאי ההעסקה שלו סיבת ההתפטרות היאמכתב התפטרות. 
כי לא נית� ברתי לעו"ד ויצמ� הס שסבר כי הוא זכאי להעלאה בשכרו.

לעלות לו את המשכורת באמצע תקופת הכהונה שלו כפרקליט ועדת 
עו"ד  .( 30,000עלות של האתיקה, המשכורת של עו"ד ויצמ� הייתה 

ויצמ� הודיע לנו שכעת הוא רוצה לפנות למגזר הפרטי ולהיות סניגור. 
 פרקליט הוועדה החדש נבחר ולפני מס' ימי� פרסמנו מכרז,  לכ�,

עלות לתפקיד, עו"ד מייק יורק. להבדיל מעו"ד ויצמ�,אשר נכנס 
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עו"ד ויצמ� כעת . בלבד ( 22,000 השכר של הפרקליט החדש הינה
הגיש דרישה לפיצויי�, ובדרישתו טע� בי� השאר כי עזיבתו דינה כדי� 

בגי� כל  ( $900,000 כדורש פיצוי פיטורי� בגובה של  והואפיטורי�, 
ייתה לי ע� עו"ד ויצמ� ציינתי בפניו בשיחה שה. שנות עבודתו בלשכה

ולא  ובכל אות� שני� שעבד במחוז עבד כעצמאי  ,שהתפטרזה כי הוא 
 שהינו במעמד של  החליט כעת משכ#, מדוע .דרש תנאי� סוציאליי�
בעקבות מכתב  פיצויי�?!?!? ולכ� מגיע  לושכיר לפי דיני עבודה 

 ד אורית"עו ,ליגמ�זגולדפרב עורכי די� פנינו למשרד הדרישה האמור 
קיבלנו מה� חוו"ד  11.3.12ביו� , מטפלת בעניי�מהמשרד זילוני 
עו"ד ויצמ�, ביקשתי מה� לא לתת לדרישותיו האמורות של  בנוגע
אלא חוו"ד שמשקפת את מצב הדברי�  שתרצה אותנוחוו"ד  לידינו

ובנוס�, ביקשתי שיעלו על הכתב מה בהתא� לדעת� המקצועית.
משרד גולדפרב  ,את כל הנתוני� לאחר שקיבלו הזה. הסיכוני� בקייס

לא מוצאי� בסיס לדרישתו של � העבירו חוו"ד בה נכתב כי ה� זליגמ
וחו וכ� ת בעניי� כולל פניית עו"ד ויצמ� ובא כוהתכתובעו"ד ויצמ�. 

   לפניכ� ואת� מוזמני� לעיי� בחומר. חוו"ד משרד זליגמ� מצויות
מדוע ולמי המתנת ית כל השני�? "איפה הי שאלתי את עו"ד ויצמ�
מעול�  , ועו"ד ויצמ�לפני ראשי מחוזותשישה לקבל את הפנסיה? היו 
מדוע לא שלי? הזכויות ע� מה קורהושאל לא פנה לא� אחד, 

  "מפרישי� לי תנאי� סוציאלי�?
י והציע ל� הוא עו"ד בלטר. עו"ד בלטר פנה אעור# דינו של עו"ד ויצמ

תי יש לשקול הצעה זו בחיוב. מכל מקו� שנפנה לגישור בעניי�.לדע
י� ולהציג עו"ד ויצמ� נמצא כא� בחו�.הוא ביקש לפנות אליכ� בדבר

   פשרתי לו לעשות זאת.את עמדתו בקצרה ואני א
                                                                                                                      

לשמוע את דבריו של  , לא מעוניי�ה בזמ�אני רוצה לסיי� את הישיב  : מעיי� אמודאיעו"ד 
  . 16:30. הישיבה הוזמנה לשעה עו"ד ויצמ�

  
ביקש להיות נוכח בישיבה ולפנות אל חברי הוועד, אני  עו"ד ויצמ�  : אפי נוה, יו"רעו"ד 

יח את הזכות הזו בכבוד לאחר שנות עבודה רבות שהוא הרוו חושב
לא וכדאי וצרי# לאפשר לו להשמיע את דבריו. ששירת את המחוז 

חייבי� להיכנס עימו להתפלמסות וויכוח א# ראוי ומכובד יהיה 
אפשר לו להציג את עמדתו וטענותיו.הישיבה רק התחילה ואי� מה ל

לפנות אליכ�  למהר ומדובר בסכו� גדול וזכותו של עו"ד ויצמ�
  בדברי�.

  
  עו"ד עצמאי. � עבד כב� אדה, כספי פיצויי�לא צרי# לתת לו   : ליר� יגודה עו"ד

אני רוצה את הדיו� נקיי� לאחר שנשמע את עו"ד ויצמ�.חברי�,   : אפי נוה, יו"רעו"ד 
לא להתעמת איתו. ולא להתווכח  להזמי� את ע"ד ויצמ�. אני מבקש

ותר�  פרקליט ועדת האתיקהספר ימי� ו"ד ויצמ� היה עד לפני מע
אני , לפני שתפנה לחברי הוועד, שלו� רב עו"ד ויצמ�. למחוז רבות

 על דעתו של עו"ד בלטר מבקש רק לוודא הא� הגעת# לפה היו� הינה
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   ?המייצג אות#
  

  : עמוס ויצמ�עו"ד 

  

  בלטר ובתיאו� עימו.עו"ד מופיע על דעתו של אני 
התחלתי לעבוד במחוז פרישה שלי. תנאי ה מכ� עלבאתי לדבר ע

על מנת שלא ישלמו לי ת שאעבוד כנגד חשבוני, רצו 1981במר� 
אני לא כא�  של ועד המחוז את החברי� החדשי�תנאי� סוציאליי�. 

  מכיר. 
מפרנס יחיד של וללא פנסיה , 68אני ב� , במחוז שנה 31פרשתי אחרי 

ש לראות בי י ני�מבחההמקרה, לפי כל  שבנסיבותהמשפחה. חשבתי 
סגרתי את המשרד שהיה לי,  2004שנת כשכיר (מבח� ההשתלבות). ב

כל הוצאות המשרד היו נפרדות מהוצאות הלשכה. כל תקופת עבודתי 
במחוז הייתי נאמ�, היה מקרה שהתבקשתי לייצג חבר שלי בהלי# 
משמעתי שהתקיי� במחוז אחר, קיבלתי מכתב ובו נרש� כי לא ראוי 

ייצג כנגד המערכת, לא ייצגתי לבסו� את החבר שמישהו מהמערכת 
וה י� הללו בפני יו"ר המחוז, עו"ד נתי את הנושאישפרשתי העלכשלי. 

אני יודע שאני חלש בלייצג את עצמי, לכ�, פניתי  .ובפני מנכ"ל המחוז
שייצג אותי. בסופו של דבר, המחלוקת היא עו"ד בלטר לחבר שלי 

� היו� על מנת שתכירו בי הא� אני עצמאי או שכיר? באתי לכא
שהועד צרי# להבי� שנתתי אמו� במערכת, היא התחושה שלי כשכיר. 

בביהמ"ש את צריכי� ללב�  את� יחשוב שאיתיוקיוויתי שהועד לא 
  . הסוגיה הזאת

בגו� פוליטי יש חלופה של  עד.ושל הוקראתי את התגובה של עוה"ד 
ו שהעדפתי , כתבלא נכונותבחווה"ד רצה הגורל, והעובדות  ,אנשי�

  לקוחות פרטיי� וביקשתי לא לטפל בהליכי� משמעתיי�. 
לא להעביר שייצגתי אותה , ביקשתי מחב' הביטוח המצב הוא הפו#
לוועד בכתב בדרישה מעול� לא פניתי אני מאשר ש.אלי תיקי� כאלה
   להכיר בי כשכיר.

  
  ?כל השני� הלא עשית את זעמוס תסביר לנו בבקשה מדוע   אפי נוה, יו"ר:עו"ד 

לא נבחרה, ולבסו� בשעתו הבטיחה לי שלה מישהי בתחילת הקדנציה    :עמוס ויצמ�עו"ד 
  עליו ביקורת. פחד שימתחוהיושב ראש שנבחר ולאחר מכ� 

   
  אלוני? אתה מתכוו� למשה   : אפי נוה, יו"רעו"ד 

  
  .בומב#לא. לאיל�   : עמוס ויצמ�עו"ד 

    
  תכתובות?שו� אי�   :אפי נוה, יו"רעו"ד 

  
 68אני מסכי� ע� הגישה של עמוס, צרי# להסתכל על ב� אד� ב�   עו"ד מעיי� אמודאי: 

   שתר� למערכת.
  

  ?לעמוס יש שאלותחברי�   עו"ד אפי נוה, יו"ר:
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  הדברי� ברורי�.  כול�: 
  

סוק בה בשני� הבאות לא אוכל לע, הנישה שאני מתכוו� אני פורש  : עמוס ויצמ�עו"ד 
מאז ימי�  3עברו רק בזמ� שעבדתי פה. קי� שנפתחו על תי לייצג

שמי� ואמרתי שלא אוכל וכבר התקשרו אלי נאשאני לא נמצא פה 
לייצג אות� כי התיקי� שלה� טופלו בעת כהונתי בתפקיד פרקליט 

  הועדה.
  

  מכירי� את היושרה של#. כול�   : עידית ארווא#עו"ד 
  

ועד ות, בעניי� הזה ביקשו ממני ברצאוהההזכרת את העניי� של   : עמוס ויצמ�עו"ד 
בפני עו"ד צעירי� נתתי את הסכמתי, מישהו באה להרצאות המרכזי 

מה פתאו� ואמרה ) וה נבחרנ אפישעו"ד עד (לפני ואלי מבכירי הו
  שתרצה בפני הלשכה לא במחוז? 

  
  בשני משפטי� ראוי שהועד הזה יוקיר את עבודת# ותרומת# למחוז.  : דוד סופרעו"ד 

  
נעשה ערב אנחנו הכספית עמוס בכל מקרה וללא קשר לדרישת#   : אפי נוה, יו"רעו"ד 

  את זה ביושר. תחהרוו .לכבוד#הוקרה 
  לשבח.  היושר, המקצועיות של# ראויי� לציו�  : דוד סופרעו"ד 

  
עברו מאז שהוא פה, הוא סייע לי רבות. אנחנו  הרבה קדנציות  : שושנה גלסעו"ד 

  עמוד לרשותו. ולכ� נצטר# אות# נ מאבדי� נכס יקר
  

  חברי� את� מוזמני� להביע דעתכ�.עמוס תודה רבה.   : אפי נוה, יו"ר וכול�עו"ד 
  

ה ראוי לפשרה איש הזהשמחלוקת אי�  .עה, על מנת לקצרהציש לי   :דוד סופרעו"ד 
  .בעניי� פיצויי הפיטורי�

   
  .עלי# בעניי� הזה חולקדווקא אני   :אביר דיי�עו"ד 

  
אני חושב שמי שהיה פרקליט ועדת האתיקה יש בו סגולות, הועד   :דוד סופרעו"ד 

רו יתפשש לפשרה הוגנת שלא נצא בבושת פני�, צרי# צרי# להגיע
  הצעה הוגנת.  איתו בצורה הגונה, ואחרי שתביאו

  
ביהמ"ש רי# להתפשר איתו, כולנו רואי� שא� נגיע לצג� אני חושב ש  עו"ד מעיי� אמודאי: 

בהחלט חושב שיש מקו� להערכה לי# יהיה מסורבל וארו#. הה
לאנשי� שישבו המו� שני� במערכת. לחלוטי� הוא ג� יכול להוכיח 

יסה של התשלומי�. אני אתמו# א� תהיה אפשר פראולי  שמגיע לו.
  ו של שופט. הצבעה, אל תראו זאת בעיני

  
 אבל,שהוא ישר והוג� קמעידי� עליו בצד אני לא מכיר את האיש.  : אביר דיי�עו"ד 

אני לא  .מדובר בכספי ציבוראלא , זאת לא השאלה א� הוא הוג�
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לכ�  מצב לא פשוט. מחוז צרי# להחליט את זה, ולכ� זהועד הובטוח ש
יכול לגשר על העניי�. אני חושב שצרי# החלטה שיפוטית או מישהו ש

שמישהו יטע� שלא יתאפשר מצב תהיה פה גושפנקה אמיתית, צרי# ש
למע� הצדק זה לא צרי# לעשות  .מבינהבקו נתנו לו כספי פיצויי�ש

  דר# ועד המחוז ולא בחדרי חדרי�. 
  

  הלי# משפטי ג� יעלה לנו כס�.  : מעיי� אמודאי עו"ד
  

  ?מי אומר שננצחו  : שושנה גלסעו"ד 
  

, א� מכיר אחד שיושב בחדר כל אולי  .לא מכיר את האישג� אני   : ליר� יגודהעו"ד 
�, ל� לא הייתה נותנת את כספי הפיצוייו חברה א� חברה בעוהיינ

אני לא בטוח שהוא זכאי לכ# . כזו ת� החלטהילכ� לא ראוי שהועד י
  מבחינה משפטית.

  
מר לשני אנשי� אחד בעד ואחד נגד ולקחת וחאפשר להעביר את ה  : מעיי� אמודאיעו"ד 

  ית� חוו"ד. ימשרד ש
  

מכירי� נו ישבינהותיקי�  חברי ועד, 21קומבינה, אנחנו אי� עניי� של   יעקב קור�:עו"ד 
  אותו. 

קיבל אלא בות, נדלא עשה את עבודתו בהתעו"ד ויצמ� צרי# לזכור ש
אני מסכי� שצרי# לנסות לעשות את זה בדר#  .שכר ראוי ביותר

  נאותה. כל אחד מאיתנו יכול לעשות את הניתוב. 
 שנת עד  לכ�ומשרדו,  שסגר את 2004צרי# לחלק את העניי� עד אולי 
כיוו� שניהל במקביל משרד פרטי פיצויי� ל זכאילא עו"ד ויצמ�  2004
  תנאי הפרישה. ל כ� זכאי אולי אולי  2004משנת ושלו,

ללו זה ה מי�והסכמלוא על  הוא עומד אפשר להגיע להסדר, אבל א�
או ללכת  2004לא הגיוני וצרי# לחתו# את תנאי הפרישה בסביבות 

  לגישור. 
  

  . הצעהאני אציע   עו"ד אפי נוה, יו"ר:
  

רוצה להגיד משהו לפני שאתה מציע, שמעתי דברי� שהכעיסו אני   :שושנה גלסעו"ד 
  את נשמתו. אצלנו אותי הואיל והוא השקיע 

מדובר בויכוח ענייני.סכו� נכבד עומד על הפרק שוש לא צרי# להגזי�.  עו"ד אפי נוה, יו"ר:
לכל הדעות שכר מכובד ולא עבד וזה נכו� שעמוס השתכר 

  שכר.ולא מקבל זמ� רב בפעילות במחוז ג� אני משקיע אגב,בחינ�.
 אלו כספי ציבור,נכו� שההצעה של דוד זו הצעה ריאלית ואנושית.   :שושנה גלסעו"ד 

ר# אותו עד שהפרקליט נצטג� אני לא רוצה להגיע לבית משפט, אבל 
  החדש ייכנס לענייני�.

לפני שנל# אני אקיי� פגישה ע�  הציע שנל# לגישור.בלטר  דעו"  יו"ר: עו"ד אפי נוה,
הנתוני� וה� יתנו לי  אשב אית� עלאני  זליגמ�,$בגולדפרמשרד 

כל אולי באמת כפי שיעקב אמר קוד� צעה על מה להתפשר, למשל: ה
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ולתקופה  נתפשרלא  2004שנת משרד עד  זמ� שהיה לעו"ד ויצמ�
כו� ריאלי סו"ד ויצמ� יסכי� להתפשר על , במידה ועשמאז כ� נתפשר

  . מבחינתנו ננסה להגיע עימו להסדר
:�  .ולא זכאי לפיצויי� התפטרבכלל הוא אבל   עו"ד יעקב קור

וידע שמדובר בחמש  65לעניי� הזה אומר שהוא ניגש למכרז בגיל   עו"ד אפי נוה, יו"ר:
תקפל התפטרות וביקש עוד כס� וחשב שאההוא ניגש אלי לפני שני�.

  לח�.  וההתרשמות שלי הייתה שניסה להפעיל עלי
  הבטיחו לו.   :שושנה גלסעו"ד 

 ( 37,000 $ל(  30,000 $איל� בומב# העלה לו מלא מסכי� אית#.   וה, יו"ר:עו"ד אפי נ
הוחזר שוב השכר שלו ואז דורו� נבחר ו , סמו# לסו� הקדנציה שלו

מכרז אליו תנאי השכר עו"ד ויצמ� ניגש ל(.  30,000למצב הקוד� של 
. הוא ידע איש לא כפה עליו לגשת למכרז.ש"ח 30,000היו בגובה של  
  מה תנאי השכר.

  מקבלי� את ההצעה של#. אנחנו אפי   עוד דוד סופר: 

  לשקול אלטרנטיבות אחרות ולא לגשת לבית משפט. באמת צרי#   עו"ד שפיק דראבשי: 

נכח ש�, והוצע ג� המנכ"ל , ה"ד של הצדדי�בי� עו הייתה פגישה  עו"ד אפי נוה, יו"ר:
בכל מקרה נצביע כעת על ההצעה שנל# להלי# של ללכת לגישור. 

  גישור וע� סיומו נתכנס שוב ע"מ להחליט בעניי�.

נסות ועד המחוז מחליט לפה אחד ללא מתנגדי�,  החלטה: הצבעה ו
 בעניינו של עו"ד ויצמ�,קיי� הלי$ של גישור ל

למליאת יועברו לטת המגשר תוצאות הגישור והח
.�   ועד המחוז שיחליט על המש$ ההתנהלות בעניי

  .וביקש לדבר ינו� לא דיברסליחה שמתי לב ש  עו"ד אפי נוה, יו"ר: 

 :�  ההצעה של# מצוינת. אפי ו ,מסכי� ע� מעיי�לא אארי#.אני   עו"ד ינו� היימ

לוועדות המקצועיות של  �מינוייהינו על סדר היו�  הנושא הבא  עו"ד אפי נוה, יו"ר: 
מהרשימה  הא� יש הסתייגותהוגשה אליכ� רשימת מינויי� , המחוז

  ? או מאחד המינויי� שבה
  כ�, לא ידעתי שיש תחו� בינלאומי במחוז.   עו"ד מעיי� אמודאי: 

היו קשרי� כאלה, למשל  אני אסביר ל#. לוועד המחוז מאז ומעול�  עו"ד אפי נוה, יו"ר:
יש לו קשר כמו לשכות תאומות חיפה ע� מינכ�. לא ועד מחוז חיפה 

אלא קשר ע� לישכה  מדובר בקשר שבי� מחוז תל אביב לכל גרמניה
זה כבר היה בעבר וכ# למשל . מקומית בעיר אחת בלבד באותה מדינה

  הייתה נסיעה לפריז. וג� פריז.  $היה קשר ת"א
  קיבלתי.   עו"ד מעיי� אמודאי: 

:�ה נושא של ועדת אירוח היאכ� בכל הקדנציות הקודמות אשר שאני מ  עו"ד יעקב קור
  שה� אירחו מלשכות זרות מחו"ל וקיימו קשרי גומלי�.במחוז 

  ועדת אירוח. עכשיו אי� אצלנו אגב   עו"ד אפי נוה, יו"ר: 
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:�  יש לי מישהו אי� לו מתחרי�, יכול להשתלב בפעילות שלנו.   עו"ד יעקב קור

  שאתה מדבר עליו, יושב ראש הועד הזמי� אורחי�. האירוח   עו"ד דוד סופר:

  יש הסתייגות? טוב חברי� בואו נצביע. הא�   עו"ד אפי נוה, יו"ר: 
  

  המינויי� אושרו כול� פה אחד ללא מתנגדי�  החלטה:

    

  מינוי מורשי חתימה: הנושא הבא   עו"ד אפי נוה, יו"ר:
, שלומי וינברג ולא זמינה כל כ# ס בחופשת לידהטל לויטחברי� 

, בשביל� להיות מורשי חתימה המעמס יהוודיעו שזהועידית ארוא� 
במקו� שלומי ועידית וכ� לתגבר מורשי חתימה מבקש למנות אני לכ� 

ע"מ שלא נמצא עצמנו במצב של  את המורשי� בשני מורשי� נוספי�
  לח� ומרד� אחר מורשי חתימה שאינ� זמיני�.

שיהיה מסודר שנו את הנוהל ביק .תדעו אנחנו ישבנו ע� נתי ודבורה  עו"ד עידית ארוא#: 
  .מה לחתו� מנת שנדע על עלובפנינו 

איתי ר כי, �יכתי אלטרפצהאני , ישיבה מסודרת תיעה איקבנלא   עו"ד נתי פר#, מנכ"ל: 
  . כו�נל

  אני מנהל את הישיבה. רבותי   עו"ד אפי נוה, יו"ר: 

  אני רוצה לשמוע מה היה.   עו"ד מעיי� אמודאי: 

מה תפקיד אחראי  אני לא ידעתי אי# לאכול את התפקיד הזה,  עו"ד עידית ארוא#: 
ידעו אחרי זה על מנת ש לעשות, הוצאנו מסמ# למי שיתמנה במקומנו

  אי# להתנהל. 
  א עמותה ללא מטרת רווח.נתי אמר שהמחוז הי

  את� התפטרת�?  עו"ד מעיי� אמודאי: 

  .כ�  עו"ד עידית ארוא#: 

  אבי ללו�.וח�,  את שושנה גלס, יחיאל כ�, דוד אורלמנות אני מציע   עו"ד אפי נוה, יו"ר: 

אנחנו כחברי ועד מחוז לנו יש אחריות על הכספי�, אד� שלא חבר   עו"ד מעיי� אמודאי: 
  ועד מחוז אי� לי עליו שליטה. 

לידיעת# ג� בקדנציה הקודמת מורשי החתימה לא היו חברי ועד.   עו"ד אפי נוה, יו"ר: 
אני אסביר ל# אי# יוצאי� הכספי� ממחוז תל אביב. בכל מקרה 

חוז גדול, המנכ"ל מאשר את ההוצאה לאחר מחוז תל אביב הוא מ
ורק אחרי שהוא  וחות� על אישור התשלו�כדי� הבדיקות הנדרשות 

. ה� לא על השיקי� חותמי� מורשי החתימהאת ההוצאה מאשר 
ומאשר את , המנכ"ל הוא זה שחות� או ועדת מכרזי� ועדת ביקורת

אחריות משפטית, וזאת ויש לו התשלו�. זה תפקידו עפ"י הדי� 
מאשר את התשלו� המנכ"ל ג� לעומת המצב במחוזות אחרי� שש� 

   חות� על השיקי� ואי� בכלל הפרדה.וג� 
  . שיהיו מורשי חתימה אני תומ# רק בחברי ועד מחוז  עו"ד מעיי� אמודאי: 
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 .דוד אור ח� למשל הוא חברכהצעה נגדית מטעמ# אז תעלה את זה  עו"ד אפי נוה, יו"ר: 
המועצה הארצית מטע� המחוז ונציג המחוז בוועד המרכזי ועדיי� לא 

  מספיק ראוי בעיני#?
    

  .יהיו מורשי חתימה חברי ועד מחוזרק שמבחינתי   עו"ד מעיי� אמודאי: 

אני אאפשר ל# ו הבנתי את עמדת#,אי� לי כוונה להתפלמס אית#  עו"ד אפי נוה, יו"ר: 
  . של# להצבעה להציע את ההצעה

ה� יחיאל כ�, דוד נוספי� ההצעה שלי למורשי חתימה מקו�  מכל
  ח�, שושנה גלס, אבי ללו�.  אור

  נה גלס יהיו היחידי� מחברי הועד. אני ושוש  עו"ד מעיי� אמודאי: 

  וכעת נצביע על שתי ההצעות. זו ההצעה של#  עו"ד אפי נוה, יו"ר: 

ונתכנס כול� על  את מעיי�  אני מציע שנוסי� למורשי החתימה ג�   אורי קינ�:עו"ד 
  .ההצעה הזאת

אבי ח�,  דוד אורבסדר מקבל. א� כ# מורשי החתימה הנוספי� יהיו   עו"ד אפי נוה, יו"ר: 
  מעיי� אמודאי.ו יחיאל כ�, גלס ללו�, שושנה

כמורשי חתימה נבחרו אחד ללא מתנגדי�.פה    הצבעה:
 שושנה גלס, אבי ללו�, יחיאל כ#, דוד אורנוספי� 

 �  ומעיי� אמודאי. ח
הנושא הבא הינו הצטרפות עובדי המחוז להסתדרות עפ"י חברי�   עו"ד אפי נוה, יו"ר: 

ועד ויש עובדי� ב –בוועד המרכזי עלתה בעיה . פניית הועד המרכזי
ע"מ להצטר� ולהתאגד במסגרתה  המרכזי שהתאגדו ופנו להסתדרות

ומר . החוק אעד המרכזיוכחלק ממאבק� בפיטורי עובדי� בו
שמבקשי� להתאגד ואז חייבי� לאפשר  מהעובדי� 30%שמספיק 

 30% זי ש� יש את המינימו� של עד המרכובוזה המצב . ה� זאתל
פנתה אלינו מהעובדי� שביקשו להתאגד בהסתדרות. לאחרונה 

 עד המרכזי וביקשה לצר� ג� את עובדי המחוזותוית של הוהמנכ"ל
א� ר הפנייה והבהרתי שבדב. עדכנתי את עובדי המחוז להסתדרות

וצי� להצטר� להסתדרות אז זה בסדר מצידנו ואי� שו� בעיה ה� ר
  �ושיחליטו בינ� לבי� עצמ� ויודיעו לנו הא� ג� ה� מבקשי� להצטר

   להסתדרות.
להצטר�, א�  א� אחד מעובדי המחוז לא הודיע לנו שרוצהנכו� להיו� 

בשיעור  תלהסתדרוהחודשיי� אחד לא רוצה לשל� את דמי החבר 
את עובדי היא שאי אפשר לחייב שלי . העמדה מהשכר 0.8%של 

ועד והמחוז להצטר� להסתדרות וזו החלטה שלה� בלבד. זה שה
לא אומר שעובדי המחוז צריכי�  �בסכסו# ע� העובדי המרכזי מצוי

�. היה ועובדי המחוז ירצו בעל כורח� לסכסו# והמאבק הזה להצטר
אני לא מסכי�  מניעה לעשות זאת אבל  ואי� שו� להתאגד ה� יכולי�

ל עובד יודע מה הזכויות שלו, א� או שנחליט עבור�. כאות� שנחייב 
  רצו הדר# פתוחה בפניה�.אני מעמיד את העניי� לדיו� והחלטה שלנו.י

  יש דעות אחרות? 
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  .הועד המרכזי קיבל את ההמלצה מבחינת החוק  עו"ד מעיי� אמודאי: 

 ועד המרכזי אלא בעובדי המחוז.ואנחנו לא עוסקי� כעת בעובדי ה  עו"ד אפי נוה, יו"ר: 
 מישהו חושב אחרת שצרי# לחייב את העובדי�השאלה היא הא� 
  ? להצטר� להסתדרות

:�אי� לנו זכות כזאת. חיוב עובדי� זוהי עבירה פלילית, א� יש לדעתי   עו"ד אורי קינ
מרצונ� אז בסדר אבל א� אי�, מה פתאו� לחייב הסכ� 
שיחליטו לעצמ� א� ה� רוצי� להצטר� להסתדרות ולא אות�?

  אנחנו נחליט בשביל� או נכפה עליה�.
ועד המחוז עות נוספות אני מציע את ההחלטה הבאה: אי� דמאחר ש  עו"ד אפי נוה, יו"ר: 

 �הצטרפות עובדי המחוז להסתדרות ובפניית מנכ"ל הלשכה ד� בעניי
לחייב את עובדי המחוז בכוונתו בסמכותו ו/או אי� החליט שו

כל עובד שירצה להצטר&  .להצטר& להסתדרות ללא הסכמת� ורצונ�
ועד המחוז יכבד את החלטתו והחלטת והצטר& או שלא ירצה ל
  .העובדי� בכללות�

עו"ד מעיי� אמודאי  מקובל על כול�, פה אחד למעט  הצבעה
  נמנע. ש

הסגת גבול במאבק הלת המחוז להקמת מנחברי� הנושא הבא הינו   עו"ד אפי נוה, יו"ר: 
  המקצוע. 

בי� ראש הייתה הסכמה סמו# לאחר הבחירות ללשכה לפני כשנה 
שאני לביני  שתוק� מנהלת למאבק בהסגת גבול המקצוע ו הלשכה

מה ולא קבראש המנהלת. לצערי חלפה שנה והמנהלת לא  עמודא
ה ה קשיש בעי. מנגד לעניי� זה בוועד המרכזי חסותיהייתה כלל התי

עצמ� כולל בבתי המשפט בשטח המחוז של הסגת גבול המקצוע 
אנחנו חייבי� לציבור אתיקה. בעניי� ג� במסגרת הוביצענו חקירות 

לגופי� שוני� אותנו הבוחרי� שלנו ולציבור שפונה אלינו ומפנה 
המסיגי� את גבול המקצוע ושלא נעשה כלפיה� דבר ע"י הלשכה וה� 

אני לא מדבר על מי שנית� נגדו גיש שפועלי� ללא הפרעה. חשוב להד
נית� פס"ד  המרכז לפיצויי� של לבנת פור�. לאחרונהפס"ד, כמו 

, בעקבות בירושלי� לפני ארבע וחצי שני� בתביעה שהוגשה למחוזי
הוחלט על נקיטת הלי#  אני הייתי חבר בו דיוני� בפורו� הנזיקי� ש

שני� משפטי נגד הגו� הזה. למרבה הצער ההלי# אר# מספר 
והסתיי� רק לאחרונה א# בהצלחה רבה ופסה"ד קבע שהגו� הזה 
   מסיג את גבול המקצוע ולא יכול להמשי# לפעול במתכונתו הנוכחית.
מכל מקו� אני סבור שאי אפשר לשבת עוד באפס מעשה וחובה עלינו 
לעשות מעשה ולצאת למאבק בגופי� הפולשי� למקצוע שלנו וזה 

  קורה כמעט בכל תחו�.
שיבואו  ( 200,000את המנהלת בתקציב התחלתי של י לתקצב חשבת

 עודו (  150,000 השופטי� ס# של משובתקציב מ העבירל כדלקמ�:
וותר סבור שא� אי� מנוס אז נאני  מהתרבות והארועי�.(  50,000

מטרה ראויה. למע� ונדחה את המשוב על אירועי�, השנה קצת על 
  במחוז בלבד.  צועמסיגי� את המקבגופי� ש תטפלהמנהלת 
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  סניפי� בכל האר�? יש לה�וא�   עו"ד עידית ארוא#: 

  למי בדיוק נשב ונמתי�??ועד המרכזיות של האיפה המנהלעידית   עו"ד אפי נוה, יו"ר: 
  

 :�הלשכה הזו נבחרה בסדר היו�. נושא הכי חשוב שנאמר רבותי זה ה  עו"ד יעקב קור
עיכוב מסיבה זו או  שיש ומאחר יאנחנו גו� מקצוע .על העניי� הזה

בפעילות בעניי� במסגרת הוועד המרכזי אי אפשר לשבת באפס אחרת 
חשוב חייבי� גדול ומכיוו� שאנחנו הועד הכי מעשה ולא לעשות כלו�.

 . בפסה"דנגד לבנת פור� זכינו בפס"דהעוסקי� בנזיקי� אנחנו  לפעול.
ולתת שרות נאמר בפירוש שאסור לה� לפנות לרופאי�  הזה
ס טופלמלא את  הדבר היחידי שה� יכולי� לבצע הוא שפטי.מ

   לאומי ולמלא את הרובריקות.של הביטוח הרישו� 
בהוצל"פ, במקרקעי�, מתווכי� שפועלי� רבי� יש עוד גופי� יעקב   עו"ד אפי נוה, יו"ר:

לא רק סקה. אשר מפרסמי� פרסו� שג� עור# הדי� נכלל בתו# הע
  לכל תחו�.בנזיקי�.התופעה התפשטה כמעט 

  להצבעה. אותו בואו נעלה הדברי� ברורי�. העניי� חשוב ביותר ו  עו"ד שושנה גלס:

בחוק הלשכה כתוב שועדי המחוזות לא יפעלו בסתירה להחלטות   עו"ד מעיי� אמודאי:
   הועד המרכזי.

  מגיש שמונה תביעות נגד גופי�.  המרכזי שמעתי שהועד  עו"ד עידית ארווא#: 
  

ע"י  , ג� אחרי הבחירות המנהלת לא קמהאנו לא מנסי� להתחרות  ה, יו"ר:עו"ד אפי נו
הועד המרכזי ואני לא מכיר שו� החלטה של הועד המרכזי האוסרת 
על המחוזות לפעול נגד גופי� המסיגי� את גבול המקצוע. א� את� 

    תציגו אותה לחברי� בבקשה. מכירי� החלטה כזאת איפה היא?
כדי לתקו� את התופעה  עוד אירוע על מנתעל וותר על המשוב ומאני  

הזאת. זו הסיבה שנבחרנו. יש לנו את האפשרות התקציבית להאבק 
  בתופעה הזו. אנו חייבי� לקבל החלטה לטובת ציבור החברי� שלנו.  

שיעביר לנו לפעולה שלנו עד המרכזי אשר מתנגד וא� יש מישהו מהו
החלטה של הועד ונבח� אותה.אני לא מכיר שו�  את ההתנגדות

  המרכזי בעניי� הזה.
וכא� צריכה לבוא הלשכה  א בנפשנוהיאני חושב שהגנת המקצוע   עו"ד דוד סופר: 

בעייתית ואולי צרי# לקרוא לזה  שהמילה "מנהלת"כולה. אני חושב 
אית#  הלשכה בתיאו� .כה כולה צריכה להילח�כא� הלש ועדה.

עניי� הזה תבוא שב, אני מבקש קצת עודשתהיה הזדמנות נחכה 
  ע� הועד המרכזי. בדברי�

. בוועד המרכזיאי� אפשרות לעשות זאת נראה שלצערי נכו� להיו�   עו"ד אפי נוה, יו"ר:
חלפה שנה מאז הבחירות,לא קמה ש� מנהלת ודבר לא נעשה ואי� 

במסגרת המחוז, כא� אני פועל עד המרכזי.ושו� החלטה בעניי� זה בו
אני לא מוכ� לעמוד בפני גד אות� גופי�.אני רוצה לנקוט הליכי� כנ

הציבור שבחר בנו ולהסביר שלא עשינו כלו� בעניי� הזה כיוו� 
   שהמתנו והמתנו לוועד המרכזי.
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  זה אינטרס של הלשכה כולה.   עו"ד דוד סופר: 
  

יצטר� אלינו. זוהי מטרה מקודשת. אי� לי שאני מוכ� להזמי� כל אחד   עו"ד אפי נוה, יו"ר: 
להגיד לציבור הבוחרי� שלא פעלתי כיוו� שהמתנתי באפס  מצפו�

  מעשה לוועד המרכזי.
   

  אני מבקש לתא� ע� הועד המרכזי.   עו"ד דוד סופר: 
  

ולהסתייע בחוקרי� נקי� את הגו� ואז נתא�, יש לקחת יעו� משפטי   עו"ד אפי נוה, יו"ר:
עד שמנהלת כזאת מתחילה  וזה לא עניי� של יו� יומיי� ממילא

  .לפעול
  

כבר משנה שעברה פגשת� ופעלת� לקו הזה. מה שבעצ� דוד רוצה   עו"ד עידית ארווא#:
לכוו� אותנו זה שאנו רוצי� לעשות בניה משותפת ע� הועד המרכזי 

  ואני מתחברת למה שדוד אמר. 
  

  את מציעה? בדיוק מה  הבנתי את המסר אבל לא הבנתי  עו"ד אפי נוה, יו"ר:
  

עיו� שאתה אני מבקשת לא להיכנס לתו# המילי� שלי. אני תומכת בר  #:עו"ד עידית ארווא
במקצוע , לא רק במחוז ת"א אלא בכל יגי� גבול סאומר יש גופי� שמ

  האר�. 
  

  במחוז שלנו. אאני לא נמצא בכל האר� אל  עו"ד אפי נוה, יו"ר:
  

יצא מכל  אנחנו רוצי� שהגו� הזה .לא רק בת"א יש גופי� כאלה  ידית ארווא#:עעו"ד 
ישב יחד ע� ראש הלשכה יהלשכה ולא רק מהמחוז. מחוז ת"א 

  יאסו� כמה נציגי� ויגיד מה הוא עושה בנושא הזה. 
  

ועד המרכזי ואת התקציב והיכולת. בלמחוז מה את מציעה? יש אז   עו"ד אפי נוה, יו"ר:
לא נעשה דבר ולא התקבלה שו� החלטה ואינכ� מראי� לי שיש 

נצביע שעד שלנו בהחלטה ש י� זה.אי� לי התנגדותהחלטה כלשהי בעני
קו� נהיה בתיאו� ע� הועד המרכזי וא� תוק� שהמנהלת הזאת ת

עד המרכזי אי� לי שו� התנגדות שנחבור אליה ונשלב ומנהלת בו
  ידיי� ונשת� פעולה למע� המטרה המשותפת לכול�.

  
  ע� המיקרופו�. , לא משתלטי� על הישיבה אתה לא מחליט,   עו"ד מעיי� אמודאי:

  
מעיי� ההתנהגות הזאת לא ראויה וג� לא הצעקות וההתפרצויות   עו"ד ראיס אבו סיי&:

  של#.
   

  בושה וחרפה.באמת   עו"ד שושנה גלס: 
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  אני מדבר מכאב בשקט ובנוע�.   עו"ד מעיי� אמודאי: 
  

:�� בשקט ובנוע� אלא מתפר� וצועק ולא מאפשר לקייאתה לא מדבר   עו"ד יעקב קור
   דיו�.
  

מה שאתה מציע זה דבר מבור# א� לא תעשה א� אחד לא יעשה, אפי,   עו"ד שושנה גלס: 
  ל# ותצליח!

  
  אני מכבד את כול�.   עו"ד ראיס אבו סיי&:

כמו ובהתנהגות כזאת חבר מחוז,זו קדנציה שניה שלי שני�  7אני פה 
וחרפה. אתה צועק באופ� לא לא נתקלתי, בושה של מעיי� פשוט 

  מתפרע וזה לא יתכ�.וובל מק
  

  תשמע מה יו"ר המחוז אמר לי.   עו"ד מעיי� אמודאי:
  

ילדי� קטני� לא מתנהגי� ג� אפשר לנהל את הדיו� הזה אחרת.   עו"ד ראיס אבו סיי&:
  ככה. 

יש הרבה גופי�  ,כמי שנמצא בתחו�אני מבקש לומר בעניי� המנהלת 
שעולי�  הפוליטיי�כל השיקולי� את כאלה. ה� חרשו על כל תחו�, 

אני חושב שהמנהלת הזאת היא דבר הכרחי  צרי# לשי� בצד.כא� 
ומי שיהיה נגד המנהלת הוא חוטא לתפקידו אני בעד המנהלת וחשוב. 

  ולשליחותו הציבורית.
  

חייב להיות תקציב  .יג גבולילח� במסלא עד מחוז ת"א ואי� מצב שו  עו"ד דוד סופר: 
זה צרי# וניי� פוליטי, אני מצפוני לזה. אמרתי שאני בכלל לא בע

מבקש רק  אפי אני אית# עד סו� הדורותלהיות מלחמת עול�. 
  שהמנהלת הזו תהיה מנהלת ארצית. 

  
ליה. לא יהיה מצב שתקו� מנהלת ארצית אנחנו חוברי� אברגע דוד   עו"ד אפי נוה, יו"ר:

שברגע שתקו� מנהלת ארצית  לכול�שיהיו שתי מנהלות. אני מודיע 
  שמח להצטר� עליה. נ
  

:�נסמי# את הגו� הזה ו ,לאשר את ההקמה אפשר לעשות דבר פשוט,  עו"ד יעקב קור
ועד הארצי לחבור אלינו וקוראי� ללחבור לוועד המרכזי ואנחנו 

  וברגע שיקימו מנהלה נחבור אליה�. 
  

אנחנו מסמיכי� את ועד מחוז ת"א שתחבור ע� הועד המרכזי ע�   עו"ד דוד סופר:
  י� המנהלה. עני
  

תקציב מ(  150,000נתקצב ב בכל מקרה לעת עתה את המנהלת  עו"ד אפי נוה, יו"ר:
ב האירועי�. אני מעמיד תקציומהתרבות  ( 50,000המשוב ועוד 
אני רוצה להקי� .חשוב על ש� אחראתה מוזמ� ל למנהלת. דוד

לת שיכולה להגיש בשמנו תביעות,לבצע חקירות ולהתלונ� מנה
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 במנהלת מוזמ� בברכה. אחד מכ� שרוצה להיות חבר לכ במשטרה.
ברגע ו. מוזמני� להצטר� ולשלב ידיי� כל חברי ועד המחוז ,מצידי

  שתקו� מנהלה ארצית אנחנו נחבור אליה. 
  

אתה האיש הנכו� לעמוד בראש המנהלת. אבל יש עניי� שלא יהיה אפי   עו"ד שלומי ויינברג: 
  פעולה אחרת.  מצב שפתאו� ועד מחוז ת"א מתנגש ע�

במידה ותקו� מנהלת של ודעתי שתהיה החלטה שתוק� מנהלת, ל
, ואז הציבור יגיד שאנו מבזבזי� הועד המרכזי לא תהיה התנגשות

  . כספי ציבור
  

עד מרכזי אנחנו וושתוק� על ידי הברגע שתהיה מנהלת מוסכ� ש  עו"ד אפי נוה, יו"ר:
  נחבור אליה. 

  
 :�  .  בעניי� עד המרכזיויא קריאה לוצרי# להוצ  עו"ד אורי קינ

  
אולי ההחלטה ?!? המנהלה הזאת שנה, מתי תקו�כבר עברה אורי   עו"ד אפי נוה, יו"ר:

אנחנו בכל מקרה שלנו היו� דווקא תעיר ש� את מי שצרי# להעיר.
יקח זמ�. יזה  ינתיי� נתייע� ע� עור# די� ונאסו� חומרי� וממילאב

  מש# שלושי� יו� הללו. א� תביעה לא תוגש בשאני מבטיח 
  

  ועד המרכזי להקי� מנהלת. עד להקמת מנהלת כזו ואנחנו קוראי� ל  עו"ד דוד סופר:
  ועד המחוז ילח� בתופעה הזו. 

  
  מי בעד הקמת המנהלת? בואו נתכנס להחלטה חברי� אז   עו"ד אפי נוה, יו"ר:

:�  רוצה לבדוק את זה. עדיי� אני   עו"ד אורי קינ

נקי� מנהלת שלא מוסכ� ש. מנסה להגיע למכנה משות�. אני חברי�  יו"ר: עו"ד אפי נוה,
בוועד שלושי� יו�. היה ותקו� מנהלת חלו� ה לפני תתתחיל את פעול

�כעת נצביע מי בעד ההצעה . המרכזי אנחנו נחבור אליה ונפעל במשות
  (. 200,000אשר כוללת ג� את התקצוב המוצע בס# 

  
  בעד חברי� 9  הצבעה:  

  מעיי� אמודאי, ליר� יגודה, ואורי קינ�  ) נגד  רי�חב 3
  אי� נמנעי� 

ועד המחוז אישר את הקמת המנהלת המחוזית   הוחלט:
להגנה מפני הסגת גבול המקצוע. המנהלת תוקצבה 

א$ לא תתחיל לפעול לפני חלו& (  200,000בס$ של 
והיה ותוק� מנהלת מקבילה ג� בוועד  ,יו� 30

נהלת המחוזית ותפעל תחבור אליה המ ,המרכזי
  בשיתו& פעולה עימה.
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  ננעלההישיבה                                                    

  


