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דצמבר 2011
שלום רב,
אני מתכבדת להציג את עיקרי פעילותה של הלשכה במהלך השנה החולפת.
שנה זו ,כקודמתה ,אופיינה בפעילות ענפה במישור הארגוני ,המשפטי והציבורי.
בשלהי שנה זו עברנו בהצלחה את מערכת הבחירות למוסדות הלשכה .יש לקוות כי
בעתיד יאומצו שינויים טכנולוגיים ,כגון בחירות ממוחשבות שיביאו להגדלה ניכרת
בשיעור ההצבעה בבחירות.
גם השנה המשכנו בהטמעת תהליכי מחשוב ובקרה לשיפור השירות לכלל עורכי
הדין.
מוסד הבוררות של הלשכה פועל ומסדיר מינויים של עשרות בוררים מידי שנה.
אנו בדין ודברים עם משרד המשפטים במטרה לאפשר את יישומן של החלטות הועד
המרכזי להטלת חובת ביטוח אחריות מקצועי ,חובת השתלמות על עורכי דין,
הענקת תארי מומחה ,וכן ביישום הרפורמה בתנאי הכניסה למקצוע .לצערנו,
נושאים אלה טרם הבשילו לכדי הצעת חוק.
בימים אלו מתגבשים כללים והצו כמתחייב מחוק הלשכה המתיר בתנאים
ובהגבלות שנקבעו ,עבודתם של עורכי דין זרים ופירמות זרות בישראל.
פעילות מרכז ההשמה הוגברה והורחבה ,הן במגזר הערבי והן בכל הנוגע לאיתור
משרות לא משפטיות במגזר הציבורי.
ביום  26.11.10אושר תיקון לחוק הלשכה ,לפיו הענקת סיוע משפטי למעוטי
אמצעים הינה חלק ממטרות החובה של הלשכה .המועצה הארצית אמורה להתקין
כללים שיקבעו אמות מידה למתן סיוע ויאושרו בועדת החוקה של הכנסת.
פרוייקט שכר מצווה ממשיך לפתוח תחנות סיוע ברחבי הארץ והגביר פעילותו בקו
 ,1-700ופועל היום ב 4-שפות .פרוייקט שכר מצווה משרת בשנה כ 12,000-פונים.
ועדות האתיקה ובתי הדין שמונו בהתאם לתיקון מס'  32בחוק הלשכה פועלים
במתכונת החדשה.
מועדון הצרכנות  MEMBERSמעניק הטבות בכל תחומי הצרכנות והפנאי ואלפי
עורכי דין נהנים יותר מתמיד מהנחות ומבצעים .המועדון מונה כ 41,000-בעלי
כרטיס אשראי מועדון .המועדון שוקד על מבצעי דיור ,רכב ,דלק והטבות בכל
תחומי החיים לרווחת חברי הלשכה.
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גם השנה הועמקה והורחבה פעילות למען עורכי הדין הצעירים במגוון סדנאות,
השתלמויות ופעילויות תרבות.
צלחנו בהצלחה את ארועי היובל ללשכה ובמסגרתם ,בין היתר ,ישיבת מליאה
חגיגית של הכנסת לכבוד הלשכה ,תערוכת עו"ד יוצרים ,תערוכת תמונות מעברה של
הלשכה ,ספר יובל וארוע מרכזי במעמד בכירי הקהילה המשפטית ואורחים רבים
מחו"ל ,שנערך ביום  22.2.11בתיאטרון ירושלים.
ציינתי בקליפת אגוז מעט מהנושאים שבטיפול .לצד כל אלה ,מתבצעת עבודה
שוטפת של הכנת ניירות עמדה וחוות דעת משפטיות ,ריכוז ועדות וגופים מקצועיים,
ניהול מאבקים בכנסת וכן עבודה אינטנסיבית מול התקשורת.
מספר חברי הלשכה נמצא בעליה מתמדת .למציאות זו השפעה על פעילותה
היומיומית של הלשכה ,אותה פעילות הסמויה מן העין ,הנראית כמובנת מאליה.
כמות הפניות בכתב ,בטלפון ובהגעה פיזית למשרדים ,שמייצר ציבור חברים פעיל
המונה קרוב ל 48-אלף איש ,אינה דומה לזו שייצר ציבור חברים של  20אלף איש –
מספר חברי הלשכה הפעילים בדיוק לפני כעשור .כך גם באשר להפקת עשרות אלפי
כרטיסי חבר ושוברי תשלום ,הפקת טקסי הסמכה לכ 5000-מוסמכים בשנה ,ובני
משפחותיהם ,עדכון פרטים אישיים וסטטוסים )פעיל/לא פעיל ,הגבלות חברות,
השעיות ,פשיטות רגל ,ביצוע פס"ד וכן הלאה( במאגר המונה עשרות אלפי חברים,
הפעלת פרויקטים לטובת החברים ובהשתתפותם ,כדוגמת מערך ההשמה ,פרוייקט
שכר מצווה ,המוסד לגישור והמוסד לבוררות שתורמים אף הם לתעבורת המידע
ולנפח העשייה היומיומית ,האפורה לכאורה.
כל אלה לא היו מתבצעים אלמלא צוות עובדי הלשכה ,כל אחד בתחומו ,שמסייע
בהוצאתם אל הפועל של החלטות ,רעיונות ויוזמות .על כך תודתי לכל אחת ואחד
מהעובדים.
בתום  6שנות כהונה ולאחר שעבדתי מול  3ראשי לשכה ,אין לי אלא להביע תקווה
שהלשכה תשמר את מעמדה הייחודי למען עורכי הדין והחברה בישראל.

ב ב ר כ ה,
לינדה שפיר ,עו"ד
מנכ''ל הלשכה

4

תוכן העניינים
לשכה במספרים................................................................................
מבנה תפעולי ומבנה מוסדות הלשכה ...................................................
מידע כללי ........................................................................................
הועד המרכזי .................................................................................

5
6-7
8
12-50

כללי" ,שכר מצווה" ,אתר הלשכה ,בטאון "עורך הדין" ,המוסד לבוררות,
פעילות לשמירה על זכויותיהם של אסירים ועצירים ,מרכז ההשמה ,מוסד
הגישור ע"י דוד רוטלוי ז"ל ,פעולות לרווחת עורכי הדין ,שלוחה וספריה
משפטית בטירה ,מועדון הצרכנות  ,MEMBERSטקסים ,כנסים והשתלמויות,
פעולות תרבות

דו"ח הממונה על יישום חוק חופש המידע ............................................
המועצה הארצית ..............................................................................

51
52

תקציב הלשכה.................................................................................
........................................................................................................
תוצאות הבחירות למוסדות לשכת עורכי הדין

53
64

מבקר הלשכה ונציבת תלונות הציבור..................................................

72

בית הדין המשמעתי הארצי...............................................................

73

ועדות סטטוטוריות.......................................................................

74

ועדת האתיקה הארצית ,ועדת ייעוץ לענייני פרסומת ועיסוק אחר ,ועדת
המינויים ,ועדת ההתמחות

ועדות שליד הועד המרכזי ..................................................................

105-168

פעילות הלשכה בנושאי חקיקה והייצוג בכנסת .....................................
פעילות במסגרת ל.ה.ב.................................................................... *.

169
171

דוברות ויחסי ציבור ..........................................................................
תמונות ............................................................................................
מנגנון הועד המרכזי וגזברות הלשכה ,גזברות הלשכה ...........................

174
177
186

מתמחים ..........................................................................................

187

מערכות המיחשוב בלשכה ..................................................................

193

בית הפרקליט בת"א ..........................................................................
בית הלשכה בירושלים .......................................................................
ההוצאה לאור * ................................................................................
קרן הגמלאות * ................................................................................
המכון להשתלמות עורכי דין בישראל * ................................................
הועדים המחוזיים *
ועד מחוז תל-אביב * ..........................................................................
ועד מחוז ירושלים * ..........................................................................
ועד מחוז צפון * ................................................................................
ועד מחוז חיפה * ...............................................................................
ועד מחוז דרום * ...............................................................................

199
200
201
204
210
214
235
269
284
314

* דו"חות הפעילות של הועדים המחוזיים ו/או חברות הבת הם מטעמם ובאחריותם ועברו עריכה
לצורך התאמתם למתכונת הדו"ח והיקפו.

5

לשכה במספרים
כללי
כ 47,900-עורכי דין פעילים
 67עובדים בועד המרכזי
אתר הלשכה
למעלה מ 4500-כניסות ליום בממוצע
מאגר המכיל קרוב ל 1000-מאמרים
כ 130-הודעות של דוברת הלשכה במהלך השנה
האחרונה
 7גליונות ביטאון "אתיקה מקצועית"
המוסד הארצי לגישור ע"ש דוד רוטלוי
יותר מ 1000 -מגשרים
 1010סכסוכים הופנו לגישור.
ב 415 -סכסוכים התקיים הליך גישור
סיוע משפטי
 50תחנות פועלות
 10,673פניות טלפוניות
 2,228פונים הופנו לסיוע המשפטי הממלכתי
 642תיקי ייצוג טופלו
 3240מתנדבים רשומים
צוות פיקוח על מתקני כליאה
למעלה מ 100-ביקורות במתקני כליאה ומעצר
טיפול בכ 140-פניות של עצירים ואסירים
אתיקה מקצועית
 370פניות חדשות
 329תיקים טופלו
כ 150-טופלו ע"י נשיאות הועדה בלא צורך
בדיון במליאה
 48קובלות הוגשו
 25ישיבות
 7.5חודשים משך הטיפול הממוצע לתיק
אתיקה.
דין משמעתי
 130תיקי בתי דין משמעתי נפתחו
 69פסקי דין ניתנו
 116עונשי השעיה בוצעו
פעילות כללית
למעלה מ 1200-ישיבות
כ 150-אירועי תרבות ,השתלמות וטקסים
עורכי דין צעירים
 68ימי עיון וארועים
כ 9210 -משתתפים
*

הנתונים מתייחסים לפעילות הועד המרכזי בלבד.

*

הגנת המקצוע
כ 200-תלונות טופלו.
 5תיקים טופלו )או המשיך הטיפול בעניינם(
במסגרת בימ"ש.
לשכה בחקיקה
 5יזמות חקיקה
עשרות ניירות עמדה וחוו"ד
התמחות והסמכה )רחל אופיר(
 4טקסי הסמכה
 3300מתמחים
 3000עורכי דין חדשים שהוסמכו
 4220נבחנים
השמה
 868משרות חדשות
 305השמות
 3יריד השמה
מינוי בוררים
 65בוררים מונו ע"י ראש הלשכה
 12בוררים מונו ע"י הועד המרכזי
 22בוררים מונו ע"י המוסד לבוררות
מועדון צרכנות
עשרות אחוזי הנחה בשלל מבצעים
והטבות בתחומי הרווחה והפנאי
ביטאון הלשכה
 4גיליונות כתב העת "עורך הדין"
 3גיליונות "חדשות הלשכה"
כנס שנתי באילת
כ 4200-אורחים
 1920עורכי דין
 130אורחים מחו"ל
 40מושבים
 230מרצים
מכון ההשתלמות
 6920משתלמים
 25השתלמויות תעודה
 11קורסי גישור
 5השתלמויות סוף שבוע
 37השתלמויות קצרות/ימי עיון
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לשכת עורכי הדין  -מבנה תפעולי
המועצה
הארצית

ראש
הלשכה

הועד
המרכזי

מנכ"ל
הלשכה

סמנכ"ל
)ת"א(

סמנכ"ל
ארגון ותפעול

מנגנון
)עובדים(

מערך האתיקה
והדין משמעתי

שכר מצווה
מרכז
ההשמה
המוסד לגישור
ע"ש דוד
רוטלוי ז"ל

אתר הלשכה
ביטוח

סמנכ"ל
התמחות
)ירושלים(

מערך
ההתמחות
חקיקה
וקשרי
ממשל
תפעול
ועדות

סמנכ"ל
כספים
וחשב
מח'
גזברות

ע .מנכ"ל

ע .ראש
הלשכה

דוברות
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לשכת עורכי הדין – מוסדות הלשכה
ראש הלשכה

המועצה
הארצית

)יו"ר הועד המרכזי(

מבקר הלשכה

ועדת המינויים לחברי
בי"ד וועדות אתיקה,
מכח סעיף 18ד' לחוק
לשכת עורכי הדין

ועדת כספים

)החל מינואר (2009

בי"ד משמעתי
ארצי

ועדת אתיקה
ארצית

פרקליט
אתיקה

ועד מרכזי

ביה"ד משמעתי
מחוז ת"א

ועדת אתיקה
מחוזית

פרקליט
אתיקה

ועד מחוז
תל-אביב

ביה"ד משמעתי
מחוז חיפה

ועדת אתיקה
מחוזית

פרקליט
אתיקה

ועד מחוז
חיפה

ביה"ד משמעתי
מחוז ירושלים

ועדת אתיקה
מחוזית

פרקליט
אתיקה

ועד מחוז
ירושלים

ביה"ד משמעתי
מחוז צפון

ועדת אתיקה
מחוזית

פרקליט
אתיקה

ועד מחוז
צפון

ביה"ד משמעתי
מחוז דרום

ועדת אתיקה
מחוזית

פרקליט
אתיקה

ועד מחוז
דרום

גופים קשורים
הוצאה לאור של
לשכת עורכי הדין

קרן גמלאות של
לשכת עורכי הדין בע"מ

המכון להשתלמות
עורכי-הדין בישראל
של לשכת עורכי הדין

שכר מצווה בע"מ
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לשכת עורכי הדין בישראל  -מידע כללי
לשכת עורכי הדין בישראל הוקמה בשנת  1961כגוף אוטונומי שמוסדותיו העיקריים
נבחרים בבחירות דמוקרטיות ,ע"י כלל עורכי הדין ,על-פי חוק לשכת עורכי הדין,
התשכ"א ,1961-על מנת שתאגד את עורכי הדין בישראל ותשקוד על רמתו וטהרו
של מקצוע עריכת הדין.
הלשכה היא תאגיד והיא עומדת לביקורת מבקר המדינה.
המחוקק הישראלי מצא לראוי לשנות את המצב שהיה לפני קום המדינה לפיו פעלה
הסתדרות עורכי דין וולנטרית לצד מועצה ממונה מטעם השלטון המנדטורי ,וניהול
ענייני המקצוע הועבר למוסדות נבחרים על הלשכה .עם הקמתה ,איחדה הלשכה
במסגרת פעילותה את תפקידיהם של שני הגופים :המועצה המשפטית )(1938
והסתדרות עורכי הדין בישראל .הכנסת קבעה בשנת תשכ"ח כי מקום מושבה של
הלשכה יהיה ירושלים.
הסיבות העיקריות לחקיקת חוק מיוחד לארגון עורכי הדין בישראל
 הכרה בחשיבותו של מקצוע עריכת הדין במדינה דמוקרטית קולטת עליה,
הבונה תשתיות משפטיות ,שבה נדרש מעורך הדין לייצג ולהפעיל את מערכת ההגנה
על זכויות האזרח מול הרשויות ולהשמיע דעתו בנושאים בעלי רקע ציבורי .הכרה
שמצאה ביטוייה בדברי שר המשפטים דאז פנחס רוזן כאשר כינה את מקצוע עריכת
הדין "הזרוע השלישית של עשיית דין וצדק" לצד הרשות המחוקקת והרשות
השופטת.
הכרה בכך שבמדינה עם תפישה משפטית ,ביטחונית וכלכלית שבה מוקנות
לממשלה ,דרך קבע ,מטעמים ברורים ,סמכויות חקיקה לשעת חירום ,העלולות
להגביל בכל רגע את זכויות הפרט ולשנות כל חוק ,חשובה עצמאותה של לשכת
עורכי הדין על מנת שתעמוד על המשמר ותהווה מגן לפרט.
 הכרה בצורך לאפשר לציבור עורכי הדין להשתתף בניהול המקצוע על ידי הליך
של בחירות אישיות ,כלליות ,שוות וחשאיות ארציות ומחוזיות שבעקבותיהן ייבחרו
נציגיו ותתאפשר השתתפות אלפי עורכי דין בועדות השונות.
בשנות החמישים התברר ,כי הרכב המועצה הממונה גרם למשבר חמור בין
הסתדרות עורכי הדין לבין משרד המשפטים שמצא פתרונו הזמני בתיווכו של היועץ
המשפטי לממשלה דאז ,חיים כהן.
 הניסיון כפי שנלמד מאז שנת  ,1938עת נחקקו פקודת עורכי הדין ופקודת
המועצה המשפטית ,הורה כי קיומה של לשכת עורכי הדין וולנטרית לחוד ומועצה
משפטית ממונה לחוד ,הוא לקוי .המחוקק מצא לשנות מצב זה בחקיקת חוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א 1961-במגמה לבטל את הכפילות של שני גופים העוסקים
באותם נושאים ,באותם עניינים ובאותם אנשים ,כאשר האחד מעורה בנושאים
ופעיל בהם והשני מתכנס לשם יציאה ידי חובת קבלת הכרעות פורמליות.
 הכרה בצורך ליצור איזון בין הרשויות על ידי ניתוק ניהול המקצוע מהממסד
השלטוני ,כאשר עורכי הדין ינהלו את ענייני המקצוע ואילו הבקרה והפיקוח יוטלו
על היועץ המשפטי לממשלה )ופרקליט המדינה( ועל שר המשפטים ,לפי העניין,
וכאשר הלשכה כפופה לביקורת מבקר המדינה.
 הכרה בצורך לשלב את ציבור היועצים המשפטיים והפרקליטים בשירות
הציבורי בלשכה המקצועית העצמאית ,לחיזוק הציביון הכללי הציבורי של הלשכה.
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תפקידי הלשכה
.1
.2
.3
.4

לרשום ,לפקח ולבחון מתמחים במקצוע עריכת דין.
להסמיך עורכי דין חדשים.
לקיים את השיפוט המשמעתי לעורכי הדין והמתמחים.
לתת סעד משפטי למעוטי אמצעים.

בנוסף רשאית הלשכה בין השאר:
לחוות דעתה על הצעות החוק בענייני בתי משפט וסדרי דין;
.1
לשמש בורר ולמנות בוררים;
.2
לפעול להגנת ענייניהם המקצועיים של חברי הלשכה;
.3
לייסד קרנות ביטוח ,קרנות פנסיה ומוסדות אחרים של עזרה הדדית לחברי
.4
הלשכה;
ליזום פעולות ומפעלים של מחקר המשפט בכלל ,והמשפט העברי בפרט,
.5
ולהשתתף בפעולות ובמפעלים כאלה;
לעסוק בהוצאת ספרות משפטית.
.6

מוסדות הלשכה
הלשכה פועלת באמצעות המוסדות הבאים :ראש הלשכה ,המועצה הארצית ,הועד
המרכזי ,הועדים המחוזיים )בירושלים ,ת"א ,חיפה ,הדרום והצפון( ,ועדת המינויים
לחברי בתי הדין המשמעתיים וועדות האתיקה ,בית הדין המשמעתי הארצי ,בתי דין
משמעתיים מחוזיים ,ועדת אתיקה ארצית ,ועדות אתיקה מחוזיות ומבקר הלשכה.

ראש הלשכה
ראש הלשכה עומד בראש הועד המרכזי .ראש הלשכה נבחר ,אחת לארבע שנים,
בבחירות כלליות ,שוות ,יחסיות ,חשאיות ,ישירות וארציות ע''י כל חברי הלשכה,
שהם כל עורכי הדין בישראל.

המועצה הארצית
המועצה הינה הזרוע המחוקקת של הלשכה ובה נדונות הצעות לשינויים ותיקונים
בחוק הלשכה ובכללים המותקנים לפיו ,המובאות לאישורו של שר המשפטים.
תפקידי המועצה
לבחור את חברי הועד המרכזי וכן לבחור את נציגי הלשכה לועדות
.1
סטטוטוריות שונות.
להתקין כללים בעניין ארגון הלשכה ופעולותיה.
.2
לקבוע דמי חבר ואגרות.
.3
לקבוע את תקציב הלשכה.
.4
במועצה הארצית חברים
• ראש הלשכה וראש הלשכה שקדם לו;
• מנכ''ל משרד המשפטים;
• פרקליט המדינה;
• הפרקליט הצבאי הראשי;
•  28חברים ,שנבחרים ע''י כלל עורכי הדין בבחירות כלליות ,שוות ,יחסיות,
חשאיות ,ישירות וארציות;
•  3חברים מכל מחוז ,שהם יו''ר הועד המחוזי ושני חברי הלשכה שבאותו מחוז,
שנבחרו ע''י הועד המחוזי בבחירות חשאיות.
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הועד המרכזי
הועד המרכזי משמש כמוסד המבצע של הלשכה ומנהל בפועל את ענייניה.
בועד המרכזי מכהנים  17חברים .בראש הועד עומד ראש הלשכה.
בחירת חברי הועד המרכזי נעשית כלהלן:
 11חברים נבחרים בבחירות שוות יחסיות וחשאיות מבין  28חברי המועצה הזכאים
לבחור .בנוסף מכהן נציג מכל מחוז ,הנבחר בדרך הבאה :כל  3נציגי מחוז במועצה
הארצית בוחרים אחד מביניהם לועד המרכזי.
ליד הועד המרכזי פועלים עשרות ועדות וצוותים מקצועיים בהם פעילים מאות
עורכי דין .המלצות הועדות והצוותים מובאות לדיון ולאישור הועד המרכזי.

ועדת המינויים
מכח תיקון  32לחוק לשכת עורכי הדין ,התשס"ט 2008-הוקמה ועדת מינויים
בראשות שופט/ת בדימוס למינוי חברי בתי הדין המשמעתיים של הלשכה ולאישור
הרכבן של ועדות האתיקה ,לרבות הסמכות להשעות חבר בית דין מכהונתו בנסיבות
מסויימות וכן החלפתו באחר.

ייחוד פעולות המקצוע
בכפוף לסייגים המפורטים בסעיף  21לחוק לשכת עורכי הדין ,הפעולות המנויות
להלן ,לא יעשה אותן דרך עיסוק ,או בתמורה אף שלא דרך עיסוק ,אלא עורך דין:
.1
.2

.3
.4

ייצוג אדם אחר וכל טיעון ופעולה אחרת בשמו לפני בתי המשפט ,בתי דין,
בוררים וגופים ואנשים בעלי סמכות שיפוטית או מעין שיפוטית;
ייצוג אדם אחר ועשיית כל פעולה אחרת בשמו לפני:
משרד ההוצאה לפועל ולשכת רישום הקרקעות;
הפקיד המוסמך לעניין חוק בתים משותפים ,תשי"ג;1952-
רשם החברות;
רשם השותפויות;
רשם האגודות השיתופיות;
רשם הפטנטים והמדגמים;
רשם סימני המסחר;
פקיד השומה ונציג מס הכנסה לעניין פקודת מס הכנסה;
המנהל לעניין חוק מס שבח מקרקעין ,תש"ט;1949-
מנהל מס עיזבון לעניין חוק מס עיזבון ,תש"ט;1949-
עריכת מסמכים בעלי אופי משפטי בשביל אדם אחר ,לרבות ייצוג אדם אחר
במשא ומתן משפטי לקראת עריכת מסמך כזה.
ייעוץ וחיווי  -דעת משפטיים.

השיפוט המשמעתי
המחוקק הטיל על הלשכה את החובה להפעיל ולנהל את הדין המשמעתי של עורכי
הדין שמטרתו שמירה על רמת המקצוע ועל האמון שרוחש הציבור למקצוע.
על עבירת משמעת ,אף אם נעברה בחוץ לארץ ,יישפט עורך הדין בבית דין משמעתי
מחוזי של המחוז שבתחומו נמצא מקום עבודתו .אם הורשע הוא צפוי לעונשים
שהחמור בהם הוא הוצאה מן הלשכה .על פסק דין של בית דין משמעתי מחוזי
רשאים הנאשם ,הקובל ,הועד המרכזי או היועץ המשפטי לממשלה ,לערער לפני בית
הדין המשמעתי הארצי .על פסק דין של בית הדין הארצי רשאים אותם גורמים
לערער לפני בית המשפט המחוזי בירושלים.
השיפוט המשמעתי של הלשכה חל גם על מתמחים.
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תקציב הלשכה
לשכת עורכי הדין אינה נסמכת בתקציבה על גוף כלשהו.
תקציב הלשכה ממומן מהכנסותיה של הלשכה מדמי חבר שנתיים ואגרות המוטלות
מכח החוק ,ואשר שיעורם משתנה בהתאם לוותק המקצועי של החבר וגילו .הטיפול
בהתמחות ממומן מאגרות המוטלות מכח החוק.
תקציב הלשכה מובא מדי שנה לאישור המועצה הארצית ,וכל ההוצאות וההכנסות
נמצאות בפיקוח רואה החשבון של הלשכה וועדת הכספים שנבחרה ע"י המועצה.

מבקר הלשכה
מכוח חוק לשכת עורכי הדין בוחרת המועצה הארצית ,בבחירות חשאיות ,מבקר
פנימי לתקופה של חמש שנים.

גופים קשורים
•

לשכת עורכי הדין הקימה ,לרווחת החברים ,מוסד של הוצאה לאור ,הפועל
כיום כחברה המוציאה תקליטורי פסקי דין ,את בטאון "הפרקליט" ,יומן עורכי
הדין וספרות מקצועית וכן עורכת קורסי הכנה לבחינות ההסמכה.

•

כן הקימה הלשכה מכון להשתלמות לעורכי הדין הפועל ללא מטרות רווח.

•

קרן הגמלאות ,שנחסמה לחברים חדשים מכח החלטת ממשלה ,מטפלת ב-
 3072חברים.

•

פרו-בונו בע"מ ,חברה לתועלת הציבור ,שנועדה לגייס תרומות עבור פרוייקט
שכר מצוה.

12

הועד המרכזי
כללי
הועד המרכזי הוא המוסד המבצע של לשכת עורכי הדין בישראל .בידו כל סמכויות
הלשכה שלא יוחדו בחיקוק למוסד אחר ממוסדותיה .על פי החוק ראש הלשכה
מכהן כיושב ראש הועד המרכזי .הועד מתכנס בימי שלישי בשבוע ,מספר פעמים
בחודש.
הועד המרכזי דן בנושאים הסטטוטוריים שהלשכה חייבת לדון בהם כגון רישום
ההתמחות והפיקוח עליה ,הסמכת עורכי דין ,השיפוט המשמעתי לחברים
ולמתמחים ,טיפול בהגנה על ענייניהם המקצועיים של חברי הלשכה ,דיון בהצעות
החוק והכללים הנוגעים לפעילות הלשכה וחבריה ועוסק בגיבוש חוות דעת להצעות
חוק כלליות.
הועד המרכזי דן ומתייחס לכל הנושאים הקשורים בפעילות השוטפת של הלשכה
ושל הקהילייה המשפטית בישראל.

הועד המרכזי ,בראשות ראש הלשכה עו"ד יורי גיא-רון ,דן השנה ,בין היתר,
בנושאים הבאים:
מינוי בוררים; בקשות לאמן מתמחים ,אישור המלצות ועדת ההתמחות; בחירת
בעלי תפקידים לייצוג הלשכה בגופים שונים ובועדות השונות; הצעת חוק הרשויות
המקומיות )הגבלת כהונה של יועצים משפטיים וגזברים( )תיקוני חקיקה( ,התש"ע-
 ;2010החלת חובות זיהוי ודיווח על עורכי דין ומתווכים פיננסיים; המלצות צוות
השמה בשירות הציבורי; התנגדות להפרת צווי בית המשפט העליון; משוב שופטים;
הצעת חוק העונשין )תיקון-סייג לאחריות פלילית של עובד ציבור(; הצעת חוק יסוד:
השפיטה )תיקון-סמכויות בית המשפט הגבוה לצדק(; הצעת חוק זכויות עובדים
בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד )תיקון-סמכות ואגרות( ,התשס"ט ;2009-כללי התעריף
המינימאלי המומלץ; הצעת חוק יוסד :כבוד האדם וחירותו )תיקון-תוקפו של חוק
חורג( ,התש"ע ;2010-אישור הסדר עם לשכת שמאי המקרקעין לבדיקות מקדמיות
בעסקאות במקרקעין; הצעת חוק בתי המשפט )תיקון מס' ) (61סמכויות רשם(,
התשע"א ;2010-הצעת חוק לשכת עורכי הדין )תיקון מס' ) (35בחירות למוסדות
הלשכה( ,התש"ע ;2010-הצעת חוק פיצוי בגין נזקי השריפה ביערות הכרמל )תיקון
לחוק מס רכוש וקרן הפיצויים( ,התשע"א ;2010-הצעת חוק פקודת העיתונות )מתן
זכות תגובה( ,התש"ע ;2010-צו לשכת עורכי הדין )בטוחות לעורך דין זר( ,התשע"א-
 ;2010בית הפרקליט בנצרת; הצעת חוק לשם שמירה על ביטוח הציבור )תיקון-
סמכות חיפוש לשוטר( ,התשע"א ;2010-טיוטת תיקון לתקנות סד"א ולתקנות בית
הדין לעבודה )סדרי דין(-ערעור על החלטת שופט בעניין טענת פסלות; תקנות בתי
משפט והוצאה לפועל )החזרת פקודות וקנסות( )תיקון( ,התשע"א ;2010-תזכיר חוק
נציב תלונות הציבור על שופטים )תיקון( ,התשע"א ;2010-תקנה )512ג( לתקנות
סד"א ,התשמ"ד ;1984-פירוק מרצון של החברה לנאמנות וקרן ההשתלמות; דיון
בעמדת הלשכה ביחס להמלצות ועדת גורן; צו נכי רדיפות הנאצים )הגבלת שכר
טרחה( ,התשכ"א;1961-
והצטרפויות הלשכה כידיד בית המשפט בעניינים :תיקון  17לפקודת ביטוח רכב
מנועי ו"הפוליסה התקנית"; פסילת אישור רפואי שהגיש עו"ד; הולדה בעוולה;
העדר שירותי שיקום במאסר לדוברי שפות זרות; הטלת הוצאות; חוקיותו של
תיקון  44לחוק ניירות ערך; אסירי הפרדה; הלכת אבו-סרייה; פיצויי צפייה
לתשלום שכ"ט עו"ד שלקוחו עזבו ועובר לעו"ד אחר.
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חילופים בין חברי הועד המרכזי
בשנה החולפת עזבו את הועד המרכזי עוה"ד אילן בומבך ובמקומו נכנס עו"ד ג'ק
בלנגה.

ישיבות הועד המרכזי
מספטמבר  2010ועד  31באוגוסט  2011קיים הועד המרכזי  11ישיבות ,ו11 -
הצבעות טלפוניות.
כל הישיבות התקיימו בבית הפרקליט בת"א.

אורחים שהוזמנו לישיבות
יו"רים ,חברים בועדות ומרכזים שמטפלים בנושאים שהועלו לדיון בועד המרכזי.
תביעות של הלשכה ונגד הלשכה
בשנת המשפט הנסקרת הייתה הלשכה מעורבת כתובעת או כנתבעת בבתי המשפט
השונים ב 25-תיקים.
 12תיקים עניינם עתירות שהוגשו על ידי מתמחים ,שרובם נדחו על ידי בית המשפט.
יתר התיקים עוסקים בנושאים של אתיקה ,פעילות המוסד לבוררות ,בחירות
למוסדות הלשכה ,תיקון כללי הלשכה )בחירות למוסדות הלשכה( ,העלאת תקרת
דמי הביטוח הלאומי ,השגות על סמכויות ועדות האתיקה המחוזיות ,תיקון לכללי
לשכת עורכי הדין )רישום מתמחים ופיקוח על ההתמחות( ,התשכ"ב.1982-
בעניינים הבאים החליטה הלשכה על הצטרפותה להליך כידיד בימ"ש  :הצטרפות
בעניין פסיקת פיצויים עונשיים בנזיקין ,הצטרפות בעניין הולדה בעוולה ,הצטרפות
בעניין הסדר שירותי שיקום לאסירים דוברי שפות זרות.
פניות למינוי בוררים מטעם ראש הלשכה ומטעם הועד המרכזי
)א( בוררויות ראש לשכה
בתקופת הדו"ח מונו מטעם ראש הלשכה  65בוררים.
התפלגות הבוררויות לפי מחוזות היא כלהלן :ירושלים5 :
תל-אביב81 :
חיפה6 :
באר-שבע2 :
צפון4 :
)ב( בוררים שמונו ע"י הועד המרכזי
בתקופת הדו"ח מונו מטעם הועד המרכזי  12בוררים.
)ב( בוררים שמונו ע"י המוסד לבוררות
בתקופת הדו"ח מונו מטעם מוסד הבוררות  22בוררים.
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פעולות במסגרת הועד המרכזי

תכנית "שכר מצווה")פרו-בונו(
סיוע משפטי למעוטי אמצעים בהתנדבות 2010-2011
א .כללי
במהלך שנת  2011עברה תוכנית "שכר מצווה" שינויים רבים ,חלקם קשורים
במיצוב התוכנית והכנסתה לתוך מסגרת חקיקתית הכוללת שינוי חוק הלשכה
וכתיבת כללים וחלקם קשורים בשינויי מנגנון אשר נבעו מגידול בהיקפי הפניות
לתוכנית כך שכיום התוכנית קיימת בכל המחוזות ומיושמת באופן שווה .שינוי
משמעותי נוסף שקרם עור וגידים במהלך החודש האחרון הינו הפניית פונים
)שסורבו( מהסיוע הממלכתי לתוכנית שכר מצווה באופן מוסדר על ידי הפנייה
אחידה בכתב המתייחסת לכל המחוזות.
פירוט השינויים:
 .1הכנסת התוכנית למסגרת חקיקתית בעקבות תיקון לחוק הלשכה משנת – 2010
בהמשך לתיקון חוק הלשכה אשר קבע ,כי מתן סיוע משפטי למעוטי אמצעים
הינו מטרת חובה של הלשכה ,נכתבו כללי לשכה הכוללים את אמות המידה
למתן הסעד המשפטי.
בחודש פברואר  2010נערך דיון בועדת החוקה ,חוק ומשפט של הכנסת ,שם
נקבע כי הכללים אינם ממצים וכי יש להכניס לכללים יותר "תוכן" הכולל את
מנגנון הסיוע ודרכי פעולתו ,מנגנון ערעור/ערר וחשיבה מחודשת באשר לתקרת
הזכאות של ועדת החריגים תוך הצמדות ככל שניתן למנגנון ולתחומים
הקיימים בסיוע המשפטי של משרד המשפטים.
כחודש לאחר מכן נכתבו כללים מחודשים המתייחסים לכלל הערותיהם של
חברי הכנסת השונים ואולם משרד המשפטים )מחלקת ייעוץ וחקיקה( סבר ,כי
קיימת בעייתיות מהותית באשר לשאלת בדיקת הזכאות הנערכת בשלב הייעוץ
הראשוני לבין זו הקיימת בשלב העברת התיק לייצוג .סביב מחלוקת זו נעצרו
הדיונים בכללים וכיום ברצוננו לחדשם על מנת לנסות ולהגיע לעמק השווה.
יש לציין ,כי על בסיס הכללים החדשים ועל בסיס כל השינויים שעברה התוכנית
נכתבים נהלי עבודה פנימיים הכוללים התייחסות פעילה לכל תחומי הפעילות
בתוכנית .עד כה נכתבו נהלים בנושאים הבאים :נוהל טיפול בפניות ,נוהל הגשת
בקשות לקרן התרומות ,נוהל עבודה מול בנק לאומי.
 .2העברת כל רכזי המחוזות תחת הועד המרכזי – בשנת  2010התקבלה החלטה של
יושבי ראש התוכנית ,ראש הלשכה ומנכ"ל הלשכה באשר לשינוי במבנה
התוכנית .השינוי קבע שכל רכזי התוכנית אשר עסקו בשכר מצווה בין יתר
תפקידיהם במחוזות השונים ימשיכו לבצע תפקידים שונים במחוזות אך לא
יעסקו בשכר מצווה ובמקומם ייועד עו"ד שיעסוק בשכר מצווה בלבד .שינוי זה
הוביל למהפך בתוכנית גם ברמה המקצועית וגם מבחינה ארגונית וכיום כל רכזי
התוכנית כפופים ישירות לוועד המרכזי ופועלים אך ורק במסגרת שכר מצווה.
 .3הפנייה ישירה של הפונים שסורבו על ידי הסיוע הממלכתי לבחינה מחודשת של
תוכנית שכר מצווה – בהמשך לשיתוף הפעולה הפורה הקיים בין תוכנית שכר
מצווה לאגף הסיוע המשפטי של משרד המשפטים ,נערכה במהלך החודש
האחרון ,ישיבה משותפת לתוכנית ולנציגי הסיוע הממלכתי ובמהלכה נוסחה
הפנייה ישירה לתוכנית שכר מצווה המיועדת לפונים אשר סורבו על ידי הסיוע
הממלכתי .הפניה מיועדת לכל מחוזות הסיוע הממלכתי ותעשה אך ורק בתיקים
הרלוונטיים לרף הזכאות ולתחומי הטיפול של התוכנית.
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ב .מבנה התוכנית
כיום ,מונה התוכנית :ממונה ארצית 7 ,רכזים הפזורים בכל מחוזות הלשכה
וחמישה עובדי מנהלה אשר חלקם עוסקים בעבודה משפטית וחלקם בניהול שוטף.
)רכזת אחת מתוך ה 7-מתוקצבת על ידי המחוז בו היא נמצאת(.
ג .מרכזי הזכויות
כיום קיימים  49מרכזי זכויות הפרוסים מצפון עד דרום .בשנה החולפת הוקמו
מספר מרכזים חדשים ,חודשה פעילות במרכזים קיימים אשר פעילותם נחלשה
מסיבות שונות ורועננה מסגרת הפעילות של התוכנית בכל המרכזים הקיימים כולל
מתן מידע על קריטריוני התוכנית ובדיקות הזכאות ,טפסי מילוי ,התחומים בהן
ניתן הסיוע וממשק הפעילות מול עורכי הדין.
חלק ממרכזי הזכויות אף זכו להרצאות מצד הרכזים שנערכו בפני כל גורמי הרווחה
וכן הרצאות מקצועיות מצד עורכי מתנדבים שהסכימו לקחת חלק בפעילות.
פירוט המרכזים:
מחוז תל-אביב מספק מענה לפונים מגדרה עד חדרה;  16מרכזים פעילים .השנה
נפתחו תחנות חדשות ב :פתח תקווה ,לוד ובשכונת פולרנטים בשיתוף עם עמותת
אנו"ש )פגועי נפש(.
שלוחה בטירה מספקת מענה לפונים מ :טירה ,טייבה ,ג'לג'וליה ,באקה אלגרביה,
אלפי מנשה ,כפר סבא והוד השרון.
מחוז ירושלים מספק מענה לפונים מכל רחבי ירושלים והישובים הסובבים )בית
שמש ,מבשרת ציון ,מעלה אדומים(;  9מרכזים פעילים .השנה חוזקו מס' תחנות
אשר היו פועלות במסגרת דו שבועית והועברו למסגרת חד שבועית :פסגת זאב,
מזרח ירושלים ,מתנ"ס פת.
מחוז חיפה מספק מענה לפונים מחדרה ועד הקריות;  7מרכזים פעילים .השנה
נפתחו  2תחנות חדשות במרכז הרווחה בנשר ובעכו.
מחוז הצפון מספק מענה לפונים מהקריות וצפונה;  6מרכזים פעילים .השנה נפתחה
תחנה חדשה בעפולה.
מחוז הדרום מספק מענה לפונים מגדרה דרומה;  10מרכזים פעילים .השנה נפתחו
תחנות חדשות באשקלון ,ערערה ורהט.
ד .הקו החם והסטודנטים מתנדבים
השנה פעלה התוכנית רבות על מנת להגדיל את כמות הסטודנטים הלוקחים חלק
פעיל בה ובנוסף לקליניקה הקיימת בקריית אונו נוספו סטודנטים רבים
מאוניברסיטת בר-אילן ,מכללת רמת-גן ,אוניברסיטת חיפה ,המרכז הבינתחומי
בהרצליה והאוניברסיטה העברית .בנוסף לפעילות הסטודנטים בקו החם
והשתתפותם במרכזי הזכויות הורחבה פעילותם וכיום חלקם אף מלווים תיקי ייצוג
ביחד עם עורכי הדין המתנדבים.
ברמה הארגונית ,הורחב מתן המענה הקיים בקו מ 16-סטודנטים ל 100-סטודנטים
והוספו  3עמדות מחשב נוספות) .בתחילת ינואר היו כ 1,000-פניות ממתינות
במערכת וכיום ניתן מענה אנושי בקו(.
בנוסף ,נעשו הדרכות עומק לסטודנטים על מנת לשפר את הסינון של הפונים
המגיעים למרכזי הזכויות ולהגיע ,ככל שניתן ,למצב שלמרכזים מגיעים רק פונים
הזכאים לטיפול על ידי התוכנית.
ברמה המקצועית ,עברו הסטודנטים סימולציות רבות עם רכז המחוז וכן עברו
הכשרה בנושאי הוצאה לפועל ופשט"ר על מנת לחוש יותר את הנושאים המשפטיים.
חלק מהסטודנטים אף עברו הכשרה ממוקדת על מנת ללוות תיקים מורכבים ביחד
עם עורכי הדין.
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ה .עורכי הדין המתנדבים
השנה הושם דגש על איכות עורכי הדין המתנדבים ולא על כמותם .כל רכזי התוכנית
נרתמו לפרויקט ויצרו קשר עם כל עורכי הדין המתנדבים במחוזם .יצירת הקשר
כללה היכרות אישית ,רענון של תחומי הפעילות ורענון אינפורמציה באשר
להתנדבותם ,היקפה ושביעות רצונם .כיום ישנם  3,219עורכי דין המתנדבים
בתוכנית על כל מחוזותיה.
כיום מונה התוכנית  3219עורכי דין מתנדבים ופריסתם כדלקמן:
 מחוז תל-אביב –  1819עורכי דין;  90הצטרפו השנה.
 מחוז ירושלים –  422עורכי דין;  26הצטרפו השנה.
 מחוז צפון –  288עורכי דין;  12הצטרפו השנה.
 מחוז דרום –  203עורכי דין;  15הצטרפו השנה.
 מחוז חיפה –  487עורכי דין;  30הצטרפו השנה.
ו .קרן התרומות
קרן התרומות אשר פועלת מזה מס' שנים ומעניקה סיוע כספי במימון אגרות
הגדילה השנה את נפח הוצאותיה וזאת כפועל יוצא מגידול בכמות הפניות לתוכנית,
תיקי הייצוג והפעילות הענפה שמבצעים רכזי התוכנית במחוזות השונים.
השנה גדלו מס' הבקשות לקרן התרומות באופן משמעותי וזאת כפועל ישיר של
פעילות הרכזים בכל מחוזות הלשכה.
פירוט הבקשות:
  36בקשות מימון אגרות וחוות דעת הוגשו.
  25בקשות אושרו והועברו המחאות לעו"ד המייצג.
  4בקשות סורבו מנימוקים שונים.
  3בקשות הוחזרו לרכזים לצורך בירור נוסף.
  4בקשות ממתינות לאישור.
ז .השתלמויות ,ימי עיון וכנסים
בהמשך להעמקת המקצועיות והאיכות של עורכי הדין המתנדבים התקיימו השנה
מספר השתלמויות בתחומי הליבה במחוזות השונים וכיום התוכנית אף עובדת על
השתלמויות הכשרה בנות  20שעות בשיתוף עם עו"ד מוטי גלוסקה.
בנוסף ,התקיימו מס' טקסי הוקרה לעורכי הדין המתנדבים במחוזות חיפה ,דרום
ותל-אביב וכן טקס הוקרה למתנדבים פעילים במיוחד אשר נערך בכנס השנתי
באילת.
הכשרות מקצועיות:
כיום מארגנת התוכנית הכשרות מקצועיות בהיקף של  20שעות כל הכשרה בתחומי
פשט"ר ,הוצל"פ ודיני משפחה .הכשרות אלו נעשות בשיתוף פעולה של עו"ד מוטי
גלוסקה אשר ניאות לקחת על עצמו פניה למרצים וסיוע בארגון ההשתלמויות.
ח .שיתופי פעולה והצגת התוכנית לגורמים חיצוניים
בשנה האחרונה נערכו שיתופי פעולה רבים עם גופים שונים המשיקים לפעילות
התוכנית באופן ישיר ובאופן עקיף.
פירוט הפעילויות:
שיתוף פעולה עם הסיוע המשפטי ממלכתי – השנה הורחב שיתוף הפעולה עם הסיוע
המשפטי של משרד המשפטים ונערכה ישיבה רחבה של כל ראשי לשכות הסיוע עם
כל רכזי התוכנית בשיתוף הממונה הארצית של התוכנית וראש האגף לסיוע משפטי,
עו"ד אייל גלובוס .במהלך הישיבה הוצגו כל קווי התוכנית ולהיפך ונערך דיון מקיף
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באשר לנושאים שונים שהיו טעונים הבהרה מצד התוכנית ומצד האגף לסיוע
משפטי .בשלב זה כל רכז מקיים קשר ישיר עם ראש הסיוע במחוזו ומתקיים שיתוף
פעולה פורה.
במחוז ירושלים יצרה הרכזת שיתוף פעולה נרחב עם העירייה וכיום אנו נמצאים
במגעים סופיים לצורך פרסום התוכנית באתר העירייה ובכל המינהלים
הקהילתיים הקיימים בירושלים.
בנוסף ,נוצר שיתוף פעולה עם מרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מינית כך שכיום פניות
המגיעות לתוכנית מועברות ישירות לבחינת הרכזים ולא באמצעות הקו החם על
מנת לחסוך לפונות מבוכה מיותרת.
במחוזות תל-אביב וירושלים נוצר שיתוף פעולה פורה עם הכנ"ר לצורך יצירת אפיק
עבודה ישיר מולם .במסגרת שיתוף הפעולה הועברו לכנ"ר קווי העבודה של התוכנית
וסוכמו נקודות ריכוך שונות מול פוני התוכנית .כמו כן ,הכנ"ר הביע נכונות להעביר
הכשרות והרצאות למתנדבים על מנת לשפר את מתן השירות ומקצועיות השירות
הניתנים בתחום זה.
במחוז תל-אביב ישנו שיתוף פעולה עם המטה הארצי של "מרכז נגה" המטפל
בנפגעות עבירה – המרכז הסכים לקבל תיקים המועברים לתוכנית ולייצג בהם
בשיתוף עם פעילות לוגיסטית ואדמיניסטרטיבית מצד רכז המחוז.
המכללה האקדמית – קריית אונו – בהמשך לשיתוף הפעולה הקיים בין התוכנית
לקליניקה של הקריה נערכה במהלך חודש מאי ישיבה משותפת של נציגי הקריה
ונציגי התוכנית והוחלט על שיתוף קליניקה נוספת אשר מעבר לליווי הקו והמרכזים
תעסוק גם בליווי משפטי של עורכי הדין בתיקי הייצוג.
שיתוף פעולה עם עמותת "ידיד" – עמותת ידיד פועלת רבות בשיתוף עם התוכנית
וחלק ממרכזי הזכויות אף מצויים בתוך תחנות ידיד על מנת לאפשר נגישות נוחה
לפונים .כיום פועלת התוכנית בשיתוף עם ידיד במחוז תל-אביב ,ירושלים ,חיפה
וצפון.
שיתוף פעולה עם אגודת "אקים" המטפלת ומסייעת לאנשים עם פיגור שכלי – סוכם
כי תיערך ישיבה משותפת של מנהלת האגודה ונציגי התוכנית על מנת להנגיש ככל
שניתן את התוכנית עבור הפונים מהאגודה.
שיתוף פעולה עם "קרן הישג" המעניקה שכר לימוד מלא לסטודנטים כולל דמי
מחיה למשך כל תקופת התואר בכפוף להישגים אקדמיים בולטים ומצב סוציו-
אקונומי קשה )בד"כ מדובר בסטודנטים בודדים אשר נותבו על ידי מסגרת צבאית(
– נערכה ישיבה עם נציגי הקרן בה סוכם ,כי התוכנית תימנה ,החל משנת הלימודים
הקרובה ,על רשימת הארגונים המהווים מסגרת חברתית בה יכולים הסטודנטים
להתנדב לצורך קבלת המלגה.
ט .ועדות חריגים
ועדות חריגים מתנהלות על בסיס קבוע במחוז תל-אביב ,מחוז חיפה ומחוז
ירושלים .רכזי התוכנים מעבירים באופן מרוכז את כל הבקשות החורגות מרף
הזכאות של התוכנית והועדות מקיימות דיון באשר לשאלת זכאותו של הפונה.
יש לציין ,כי כיום עובדים גם רכזת מחוז צפון וגם רכזות מחוז הדרום על הקמת
ועדות כאמור.
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נתונים מספריים ינואר-יולי 2011
דו"ח ארצי

הופנו לסיוע
הממלכתי

תיקי ייצוג
שמונה להם
עו"ד

דיני משפחה
דיני עבודה
הוצל"פ
פשט"ר
פלילי
נזיקין
תביעות כספיות
ביטוח לאומי
אזרחות
סכסוכי שכנים
מקרקעין/דיור
תעבורה
צרכנות
משרד הביטחון
בנקאות
אחר

896
407
1082
203
51
65
432
184
15
53
192
24
49
3
65
2029

303
100
343
42
6
19
127
106
2
14
50
3
11
0
13
208

448
189
469
134
8
48
169
63
9
37
89
8
42
31
26
179

108
26
107
16
1
10
28
19
1
5
9
1
1
3
2
22

242
104
327
100
3
24
98
24
8
14
29
4
16
8
12
94

סה"כ:

5750

1347

1949

359

1107

תחום משפטי

פניות
טלפוניות

מופנים
לסיוע
המשפטי

מופנים
לפגישות
ייעוץ

19

אתר האינטרנט
אתר הלשכה משרת את לשכת עורכי הדין כבר למעלה מתשע שנים באופן
אינטנסיבי .האתר מספק שירותים רבים לציבור עורכי הדין ,למתמחים ולציבור
הרחב .האתר ביסס מעמדו בקרב חברי הלשכה והציבור הרחב ,כמקור מידע מועיל,
יעיל וחשוב .מספר הכניסות היומיות לאתר עולה על  4500כניסות בממוצע.
הלשכה רואה באתר האינטרנט ערוץ חשוב לקשר עם עורכי הדין והציבור ,וכלי עזר
חיוני לעבודת עורכי הדין .בהתאם לתפישה זו ,ממשיכה הלשכה לשפר את האתר
ולהרחיב את מגוון השירותים המוצעים במסגרתו .כך לדוגמא ,שולבה פונקצית
הרשמה לעדכוני  ,RSSהוקמה מערכת דיוור חדישה ,הכוללת עלון לשכה שבועי
חדש ,הרשמה לעדכונים בדחיפה ,הוקם מדור פורומים חדש ועוד .במקביל ,יצאה
הלשכה במכרז תלת שלבי להקמתו של אתר חדש .בשלב הראשון יוקם "איזור
אישי" חדש שיאפשר לכל חבר/ה ניהול מלא של פעילותו/ה מול הלשכה ,לרבות
עדכון פרטים אישיים ,תשלום דמי חבר ,הרשמה לימי עיון והשתלמויות ,ניהול יומן
אירועים אישי ועוד .עוד כולל המכרז הקמתה של מערכת חדשה למרכז ההשמה,
לתוכנית "שכר מצווה" ולמכון להשתלמות עורכי דין .כל זאת תוך שימוש
בטכנולוגיות החדשות והמתקדמות ביותר הקיימות כיום ,ועמידה בסטנדרטים
מחמירים של אבטחת מידע והגנה על הפרטיות.
מבנה המידע הפנימי ומנגנון הניווט מאפשרים גישה נוחה ואינטואיטיבית למידע
עבור קהלי היעד העושים באתר שימוש יומיומי .האתר מותאם גם באופן מלא
לגלישה באמצעות דפדפן פיירפוקס )בטכנולוגיית "קוד פתוח"( ומושם דגש גם על
עמידתו של האתר בסטנדרטים מקובלים לבעלי מוגבלויות.
האתר כולל תתי אתרים לכל אחד ממחוזות הלשכה ,המאופיינים על ידי עמוד בית
נפרד וייחודי .ניהול מדורי התוכן מופקד בידי המחוזות ומאפשר לכל מחוז ומחוז
לפרסם התכנים הרלוונטיים לאותו המחוז.
באתר ניתן למצוא את ספר עורכי הדין ,מאגר עו"ד הבקיאים בדין הזר ,כמו גם
מאגר הנוטריונים.
האתר מציג למעלה מ 1000 -מאמרים ועשרות אלפי פרטי מידע .מדי שבוע מוצגים
בו כ 10 -מאמרים חדשים לרבות מאמרים מקצועיים ,ביקורות ודברי הגות ועוד.
האתר מהווה את הבמה העיקרית להפצת הודעות דוברת הלשכה .במהלך השנה
האחרונה פורסמו באתר למעלה מ 130 -הודעות.
מדור "הודעות ועדכונים" מפרסם הודעות ומידע כללי ומקצועי לחברי הלשכה,
לרבות הודעות מטעם ועדות הלשכה ,הנהלת בתי המשפט ,רשות המיסים ,פניות
מטעם ארגונים חברתיים ועוד .ידיעות אלה משולבות גם בריכוזי ההודעות
שנשלחים לדואר האלקטרוני של עוה"ד .פרסום פניות עבור גופים המבקשים סיוע
מהלשכה באתר כתחליף לסיוע כספי.
מדור נט המשפט ,שהוקם בעקבות האצת תהליך הפרישה של מערכת המחשוב
החדשה של הנהלת בתי המשפט – נט המשפט – מרכז כל המידע הדרוש לעוה"ד
להיערך להשתלבות ועבודה מול המערכת החדשה .המדור כולל מדריכי שימוש,
סרטונים ,מידע על הנפקת כרטיס חכם ועדכונים שוטפים מטעם הנהלת בתי
המשפט.
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האתר משמש כבמה וכנקודת הקשר לציבור הרחב לפרסום מבצעים שונים כגון
"סיוע משפטי לעולי אתיופיה ברכישת דירה" ,מאגרי דירקטוריות ,מפרקות וכונסות
נכסים ועוד.
האתר מפיץ מידי שבוע מידע ועדכונים שוטפים על פעילות הלשכה ללמעלה מ-
 30,000עורכי דין שמסרו את כתובת הדואר האלקטרוני שלהם.
האתר התגלה ככלי שיווקי חיוני בפעילות הלשכה לצורך עידוד ההשתתפות בפעילות
הלשכה ,מכון ההשתלמות של הלשכה ,מועדון הצרכנות ,ההרצאות ימי העיון
והאירועים שהלשכה יוזמת.
מרכז ההשמה של הלשכה פועל באמצעות מדור ההשמה ומשרת מעסיקים
ומועמדים כאחד .כל הפניות למרכז מבוצעות באופן מקוון .האתר משמש
פלטפורמה מרכזית לפרסום המשרות המטופלות במרכז ההשמה וכפועל יוצא
מאפשר לעורכי הדין אשר מבקשים להסתייע במרכז ההשמה ,להפנות קורות חיים
למשרות המבוקשות .במהלך השנה החולפת פורסמו למעלה מ 800 -משרות
והתקבלו פניות חדשות של כ 4,000 -עורכי ועורכות דין.
אלפי חברים וחברות עושים שימוש במערכת המקוונת לתשלום דמי החבר ,באופן
פשוט ומאובטח.
האתר כולל מדור הנצחה אשר מיועד להנצחתם של חברי הלשכה אשר הלכו
לעולמם .המדור מציג את קורות חיי המנוח/ה ,תמונתו/ה וכן דברי הספד נוספים
של חבריו ומוקיריו ומאפשר לכל חברי הלשכה ולציבור הרחב להתוודע לפועלם,
להספיד ולהיזכר ,ללמוד על עולמם המקצועי ועל חייהם האישיים.
מדור המתמחים ממשיך בפעילותו וכולל האפשרות להורדת טפסים הקשורים
להתמחות ,מידע כללי ועדכונים שוטפים .כחלק משיפור השירות המתמיד של
האתר ,הוכנסה לשימוש מערכת מקוונת להרשמה ולתשלום עבור בחינות
ההתמחות.
ניתן למצוא במדור ,בחינות משנים עברו )על פתרונותיהן( ,סטטיסטיקה בנוגע
לשנים עברו ופסיקות חשובות בנושא ההתמחות.
לכל מתמחה ישנה אפשרות להיכנס לתיקו האישי )באמצעות סיסמא( ולקבל כל
הנתונים והמסמכים הנוגעים לתקופת התמחותו .הוספה האופציה לקבל דף
התשובות שמילא המתמחה בבחינת ההסמכה וכן את ציוניו בבחינה.
לעו"ד וסטודנטים מחו"ל קיים מדור ובו כל האינפורמציה הדרושה לקבלת רישיון
עריכת דין בישראל )קורסים ,תאריכי בחינות וכדומה(.
אתר כתב העת "הפרקליט"
צוות האינטרנט של הלשכה ,בשיתוף מערכת כתב העת "הפרקליט" ,אפיין והביא
להקמתו של אתר אינטרנט חדש ועדכני לכתב העת הוותיק שמוציאה הלשכה לאור
בשיתוף עם בית הספר למשפטים ,המסלול האקדמי המכללה למנהל.
באתר ניתן להעלות ,לקרוא ולהדפיס את המאמרים שראו אור בגיליונות השונים.
בשלב הראשון הועלו לאתר המאמרים שראו אור בגיליונות האחרונים .במשך הזמן
יעלו לאתר גם מאמרים שהתפרסמו בגיליונות ישנים.
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כתב העת ''עורך הדין''
יו"ר ועדת מערכת :עו"ד רון דרור
עורך :עו"ד שלומי שמחי
סגן עורך :עו"ד יואב ארציאלי
עורכי חדשות הלשכה :עו"ד שמרית רגב ,דוברת הלשכה
מזכירת מערכת :קרן תלמי
בשנת תשע"א יצאו לאור  4גיליונות של עיתון "עורך הדין" ,ביטאון לשכת עורכי
הדין ,במתכונתו החדשה ,גיליון במתכונת 'חדשות הלשכה' וגיליון מיוחד לסיכום
הכנס השנתי ה .11-העיתון הופץ לציבור עורכי הדין בארץ ,שופטים ,חברי כנסת,
עיתונאים ואנשי ציבור באמצעות חברת "ידיעות קונספט" .בגיליונות מועלים
מאמרים מקצועיים ,דיווחים ועדכונים על פעילויות הלשכה ,חדשות ,וראיונות
מיוחדים עם אישי ציבור מתחום המשפט.
להלן רשימת המאמרים הראשיים שהתפרסמו בגיליונות השונים:
גיליון חדשות הלשכה –  50שנה ללשכה  -ספטמבר 2010
 50שנה ללשכה  -לקראת אירועי היובל
מהפכת הסטאז'
טקס עורכי דין וותיקים
גיליון מס'  – 9נובמבר 2010
ראיון עם נשיאת בית המשפט המחוזי בתל אביב ,השופטת דבורה ברלינר
המהפכה במבנה מוסדות הלשכה
הנשיאה ביניש קוראת להקמת בית משפט לערעורים
המועצה הארצית אישרה כללים למתן סעד משפטי למעוטי אמצעים
הלשכה מביעה דאגה מתופעת אי קיום צווי בג"ץ
הלשכה יוזמת הצעות חוק לעידוד העסקת ערבים בשוק העבודה
גיליון מס'  – 10ינואר 2011
ראיון עם היועץ המשפטי לממשלה ,עו"ד יהודה וינשטיין
משלחת של הלשכה קיימה ביקור הזדהות בכרמל
 1,102עורכי דין חדשים
אושר תקציב הלשכה
שינוי בתאריכי פגרת הקיץ
ראש הלשכה ועורכי דין מובילים נפגשו עם שר האוצר
אירוע הוקרה מיוחד לתכנית "שכר מצווה"
גיליון חדשות הלשכה – מרץ 2011
אירוע לזכר עו"ד דיויד וינר ז"ל
אירוע היובל המרכזי
סיכום השתלמות פורום דיני משפחה באילת
פורום המשרדים הגדולים
טקס הענקת מלגות  -ע"ש לאה וינברג
הוגשה הצעת חוק להגנת עורכי הדין ועובדים סוציאליים
סיכום השתלמות "יישוב סכסוכים בדרכים אלטרנטיביות-בוררות וגישור"
סיכום כנס משותף עם הלשכה הבינלאומית הIBA-
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גיליון מס'  – 11אפריל  – 2011גיליון היובל
סיכום אירועי היובל
ראיון מרכזי עם נשיא בית המשפט העליון בדימוס אהרן ברק
מאמרים לציון יובל ללשכה :מאיר שמגר ,אליהו מצא ,יצחק זמיר ,מני מזוז,
גבריאלה שלו ,דן אבי יצחק ,ליפא מאיר ,דפנה ברק ארז ,גל לברטוב ,מרדכי
קרמניצר ,יואב ספיר ,עלי זלצברגר ,ירמיהו יובל ,אברהם טננבוים
נתונים ומספרים
תמונות היסטוריות
מדורים מיוחדים לרגל היובל
גיליון חדשות הלשכה – סיכום הכנס השנתי ה11-
גיליון מס'  – 12יולי 2011
ראיון עם נשיאת בית המשפט המחוזי מרכז ,השופטת הילה גרסטל
דבר הרל"ש הנבחר – עו"ד דורון ברזילי
ההנהגה החדשה של הלשכה
תוצאות מלאות של הבחירות
 1,714עורכי דין חדשים
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המוסד לבוררות של לשכת עורכי הדין
לאחר הקמתו של המוסד לבוררות בינואר  2009אושר תקנון המוסד ופעילותו
נפתחה ברצף ישיבות של מועצת המנהלים בראשותו של עו"ד צבי פירון,
ובהשתתפותם של ד"ר ישראל לשם ,עו"ד אורית סון מפרקליטות המדינה ,פרופ'
מוטי מירוני ,עו"ד דוד אור-חן ,ויו"ר מחוזות תל-אביב והצפון.
גופים נוספים הקיימים במוסד הינם :הנהלת המוסד שבראשה עומד עו"ד מוטי
גלוסקה וחברים בה עו"ד יקותיאל נתנזון ,עו"ד אלי נקר  -סמנכ"ל הלשכה ועו"ד
ליאור רחמים )הממונה על המוסד( ותפקידיה כוללים :ניהול שוטף של המוסד,
קיום ימי עיון והשתלמויות מקצועיות ומתן מענה לשאילתות בתיקים המופנים על
ידי המוסד.
הועדה לאישור בוררים שבראשה עומד השופט )בדימוס( אורי גורן וחברים בה עו"ד
פיני רובין ועו"ד שוקי חורש אמונה על קביעת זכאותו של מועמד לשמש כבורר
)בערכאה ראשונה ובערכאת הערעור(.
ועדת הביקורת אמונה על פיקוח פעולות המוסד ועליה לבקר את פעילות המוסדות
השונים לרבות ביקורת הדו"חות הכספיים ,תפקוד כ"נציב תלונות" של עורכי הדין
בכל הקשור להכללתם ברשימת הבוררים ולאופן הקצאת תיקי הבוררות ,ותפקוד
כ"נציב תלונות הציבור" בכל הקשור לפעילות המוסד.
מאגר הבוררים של המוסד לבוררות מונה כיום כ  1100 -בוררים המסווגים לפי ותק,
תחומי עיסוק ,שופטים בדימוס ,וערכאות ראשונות וערעור.
במקביל לקבלת התיקים והפנייתם לבוררים ,פעל המוסד להעלאת המודעות בקרב
עורכי הדין למוסד הבוררות בכלל ,זאת על ידי קיום ימי עיון ועריכת השתלמות
מקצועית לכל בוררי המוסד ולעורכי הדין ככלל.
בתחילת שנת  ,2011אישר הממונה על ההגבלים העסקים פטור המתיר למוסד
לבוררות לקבוע תעריפים מקסימאליים על פי שווי התובענה ואורכה .הפטור מוזיל
משמעותית את הליך הבוררות ומטרתו להוריד את העומס מבתי המשפט ולחשוף
את הציבור להליך הבוררות.
על מנת להעשיר את ידע הבוררים במוסד ,נשלחים לבוררים "ניוזלטרים" ובהם
מידע מקצועי  /מאמרים ומידע על ימי עיון והשתלמויות.
בכדי לחדד את אפשרויות הדיון וכללי הדיון בבוררויות ,הוציא המוסד לבוררות
אוגדן כללים המכיל מידע רב על נושאים כגון :סדר הדיון ,בקשה לסעדים זמניים,
כללי ערעור כללים מיוחדים להליך מהירות וכיו"ב.
על מנת לסייע ולחסוך בעלויות לצדדים ולבורר ,המוסד לבוררות מקצה חדר,
בחינם ,לבוררויות המתנהלות במסגרתו .החדר ממוקם בבית הפרקליט – רחוב
דניאל פריש  ,10ת"א.
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דו"ח מינויים עדכניים מתאריך מינוי  01/09/2010 :ועד תאריך 30/08/2011 :
מחוז ירושלים
מינוי

זכר

נקבה

סה"כ

מוסד לבוררות
ראש הלשכה
סה"כ

2
2
4

0
1
1

2
3
5

מחוז תל אביב-יפו
מינוי
ועד מרכזי
מוסד לבוררות
ראש הלשכה
סה"כ

זכר
3
14
35
52

נקבה
6
3
20
29

סה"כ
9
17
55
81

מחוז חיפה
מינוי
ועד מרכזי
מוסד לבוררות
ראש הלשכה
סה"כ

זכר
1
1
1
3

נקבה
0
1
2
3

סה"כ
1
2
3
6

מחוז באר-שבע
מינוי
ועד מרכזי
ראש הלשכה
סה"כ

זכר
1
2
3

נקבה
1
0
1

סה"כ
2
2
4

מחוז צפון
מינוי
מוסד לבוררות
ראש הלשכה
סה"כ

זכר
1
1
2

נקבה
0
1
1

סה"כ
1
2
3

4

סיכום:
זכר64 -

נקבה35 -

סה"כ מינויים:

99

מתוכם:

סה"כ תיקים שנפתחו:

138

מתאריך פתיחה:

 01/09/2010עד 30/08/2011 :

סה"כ תיקים שנסגרו:

88

מתאריך סגירה:

 01/09/2010עד 30/08/2011 :
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חלוקת בוררויות לפי קטגוריות:
עד :₪ 100,000
בין  100,000ל:₪ 500,000 -
בין  500,000ל:₪ 1,000,000 -
מעל :₪ 1,000,000
לא ניתן להערכה כספית:
התפלגות לפי ערים
מחוז ירושלים
ירושלים –  5בוררויות
מחוז תל אביב-יפו
גבעת שמואל –  1בוררות
באר יעקב –  1בוררות
קרית אונו –  1בוררות
רמת השרון –  1בוררות
יבנה –  1בוררות
תל אביב-יפו –  44בוררויות
בני ברק –  2בוררויות
גבעתיים –  1בוררות
הרצליה –  3בוררויות
לוד –  1בוררות
נתניה –  4בוררויות
פתח-תקוה –  1בוררות
רחובות –  2בוררויות
רמת גן –  17בוררויות
רעננה –  1בוררות
מחוז חיפה
חיפה –  5בוררויות
חדרה –  1בוררות
מחוז באר שבע
קרית גת –  2בוררויות
אשקלון –  1בוררות
באר שבע –  1בוררות
מחוז צפון
עין חרוד-מאוחד –  1בוררות
לביא –  1בוררות
עפולה –  1בוררות

15
63
0
22
0
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פעילות לשמירה על זכויותיהם של עצירים ואסירים
ועדת שירות בתי הסוהר של הפורום הפלילי ,בראשות עו"ד מיכאל עטיה ,פועלת
רבות לבדיקת נושא זכויות האדם הבסיסיות של העצורים/האסירים ,באמצעות
סיורים וביקורות בבתי הסוהר וכן מתקני הכליאה בתחנות המשטרה ברחבי הארץ.
ביקורות אלו ,מקבלות התייחסות מיידית מצד גורמי השב"ס וגורמי התביעה
ומהוות קטליזאטור לתיקון הליקויים שהועלו במהלך הביקורת.
עוה"ד מיכאל עטיה ,רחלה אראל ,יריב וינצר ,משה רוזנבלום וחיים קנת תורמים
רבות מזמנם וממרצם לביקורות חשובות אלו ולכתיבת דוחות המהווים נדבך נוסף
וחשוב בפעילות הפורום לקידום זכויות אסירים ומבטאים את החשיבות שבמתן
היכולת של מבקרים מקצועיים ואובייקטיביים ,מטעם הלשכה ,לעמוד על תנאי
מאסר הולמים ,תוך שמירה על כבודם של האסירים.
בחודשים נובמבר ופברואר  ,2011פורסמו ע"י המבקרים הרשמיים ,שני דו"חות
חשובים ביחס לתנאי כליאתם של אסירי הפרדה .הדו"ח גילה כי תנאי החזקתם של
האסירים בתאי ההפרדה והבידוד ,בחלקם הגדול והמכריע של מתקני שב"ס
השונים ,אינם מקיימים סטנדרטים מינימאליים ואינם ראויים למחיה ראויה
ובוודאי שלא לזמן בלתי מוגבל.
המבקרים סברו כי החזקת בני אדם בתנאים כה בלתי סבירים ,לתקופות ממושכות,
תהא מסוכנותם ככל שתהא ,פוגעת אנושות בזכויות האדם הבסיסיות לכבוד
ולשלמות הגוף ,המעוגנות בחוק יסוד :כבוד האדם וחירותו ומנוגדת לחלוטין
לעקרונות היסוד של שיטתנו המשפטית.
בעקבות הדו"חות ,התקיימו דיונים בועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת
והאמור בהם פורסם בכלי התקשורת וזכה להתעניינות רבה.
דו"ח אחר וחשוב לא פחות עסק בטיפול רפואי של אסירות ביטחוניות בכלא
"השרון" .במסגרת הביקורת הרשמית שהתקיימה באגפי האסירות הביטחוניות
עלתה תמונת מציאות מטרידה הנוגעת לטיפול הרפואי הניתן לאסירות .הביקורת
זכתה להתייחסות מצד השב"ס ,בין היתר ,ציין שב"ס כי יבחנו בחיוב אפשרות
הצבת רופאה בבית הסוהר.
במסגרת פעילותם ,נציגי הועדה מוזמנים לועדת הפנים בכנסת להביע עמדתם
המקצועית ,בין היתר ,בנושאים -זכויות עצורים ואסירים ,מניעת ביקורים ,כליאתם
של אסירים נדרשים ,שחרור שבויים וחטופים ,הגבלת ביקור אסיר בטחוני ,הצורך
בקביעת תקן כליאה ,מניעת מפגש לקוח עם עו"ד מסוים.
בצד פעילות חשובה זו ,פועלת הועדה למתן מענה יומיומי לפניות טלפוניות/בכתב
של אסירים ,הפונים מתוך כתלי הכלא בענייניהם האישיים.
השנה קיימה הועדה סיור בבית הכלא "אלה" .כלא "אלה" תוכנן להיות בית סוהר
פרטי ובעקבות החלטת בית המשפט העליון ,בה נקבע כי הפרטת בתי הסוהר אינה
חוקתית ,הועבר בית הסוהר לאחריות המדינה.
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מרכז ההשמה
רקע
מרכז ההשמה מספק לחברי הלשכה מערך ארצי מקצועי ומסייע ביצירת קשרי
עבודה מתאימים בעלות מופחתת בהשוואה להיצע הקיים בשוק .תמורת שירותים
אלו נגבים דמי השמה סמליים מקהל המעסיקים ואף עורכי הדין דורשי העבודה
נהנים ממכלול השירותים ,ללא תמורה.
אף על פי כן ,במהלך השנה האחרונה סך הכנסות מרכז ההשמה היה בגובה
.₪ 97,000
מרכז ההשמה פועל באישור משרד התמ"ת ורשום כלשכה פרטית לתיווך עובדים
ישראליים.
לקוחות מרכז ההשמה
 .1עורכי הדין דורשי העבודה – מרכז ההשמה מספק שירותי ייעוץ ,ליווי ,איתור
והפנייה למגוון משרות משפטיות ואחרות .דורשי העבודה כוללים עורכי דין
מוסמכים ,עורכי דין אשר הגבילו חברותם בלשכה מפאת מחסור בתעסוקה ואף
מתמחים לקראת הסמכה.
נכון למועד הכנת הדו"ח מסייעים במרכז ההשמה ל 12,891-מועמדים/ות.
במהלך השנה האחרונה צורפו פניותיהן של  4,000מועמדים בקירוב.
להלן נתונים כמותיים של המועמדים להם סייענו במהלך השנה החולפת
בחלוקה למחוזות:
מחוז תל אביב 2433 -
מחוז ירושלים 330 -
מחוז חיפה 513 -
מחוז הצפון 188 -
מחוז ב"ש 148 -
 .2מעסיקים – משרדי עורכי דין בכל הארץ ,עמותות וארגונים ,חברות פרטיות
וציבוריות ומשרדי ממשלה המבקשים לגייס עו"ד לשורותיהם הן למחלקות
המשפטיות והן לאחרות.
ניכר כי מרכז ההשמה מוטמע בתודעת המעסיקים השונים כאופציה הראשונה
והמועדפת לצורך גיוס עו"ד.
קיימות כיום מספר חברות אשר מרכז ההשמה משמש להן כספק שירותי
ההשמה הבלעדי.
במסגרת זו סיפקנו השנה שירותי השמה לכ 3,000-מעסיקים.
מחוז ירושלים
מחוז תל אביב-יפו
 5חברות ומעסיקים אחרים
 96חברות ומעסיקים אחרים )נכון
 58משרדים פרטיים
למועד כתיבת דו"ח זה(.
 36מגזר ציבורי
 417משרדים פרטיים.
 12מגזר ציבורי.

מחוז חיפה

מחוז צפון

 7חברות
 92משרדים פרטיים
 9מגזר ציבורי

 5חברות
 40משרדים פרטיים
 6מגזר ציבורי

מחוז באר שבע
 19משרדים פרטיים
 7חברות פרטיות
משרה אחת במגזר הציבורי
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במהלך השנה האחרונה נמשכו המהלכים למען איתור משרות שאינן משפטיות
בעסקים המובילים במשק .החל באמצעות משלוח חומר שיווקי אודות מרכז
ההשמה ,השתתפות בכנסי מנכ"לים ומנהלי משאבי אנוש וחלוקת חומר בהם ,וכלה
בעריכת מפגשים בארגונים שונים.
כיום מצויות במאגר מגוון משרות ,החל במשרות בכירות לעו"ד בעלי ותק של 7
שנים ומעלה לניהול מחלקות משפטיות בחברות ציבוריות ופרטיות.
משרות חלקיות המתאימות לעו"ד עצמאיים ו/או לעו"ד המעוניינים לעבוד בהיקף
חלקי.
מבין כלל המשרות קיימות משרות המוצעות לעו"ד צעירים ,ללא ניסיון ולעו"ד בעלי
שנת ניסיון אחת ומעלה.
השנה נוספו  868משרות חדשות.
כ 25%-מהמשרות הן בחברות ובמגזר הציבורי.
שירותים שוטפים
במהלך השנה התקבל דיווח בדבר  305השמות ,כ 28-השמות בממוצע בחודש!
להלן הפירוט:
 36השמות בחברות פרטיות ,כולל משרות שאינן משפטיות.
 39השמות במגזר הציבורי.
 224השמות במשרדים ,ובכלל זה השמות של עו"ד אשר הגבילו חברותם בלשכה
בשל הקושי באיתור מקום עבודה ובאמצעות מרכז ההשמה שבו לעבוד במקצוע.
כך יצוין כי חברות השמה שונות פנו אל מרכז ההשמה בבקשה לקיים שיתוף פעולה.
)חבר ,קודקס ועוד(
להלן גרף המציג את העלייה במספר ההשמות והמשרות עם חלוף השנים:
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
השמות

 868משרות בשנה

 78משרות בממוצע בחודש

משרות

 28השמות בממוצע חודשי

 36אחוזים מן המשרות המטופלות במרכז ההשמה ,לכל
הפחות ,מאוישות באמצעותו!
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ניהול מאגרי המידע המכילים פרטיהם של עורכי הדין המועמדים ומציעי
העבודה ,כמפורט לעיל.
מתן שירות ייעוץ וליווי פרטני למועמדים – בנוסף לחבילת השירותים השוטפים
לפיהם ,בוחרים המועמדים את המשרות מתוך לוח המשרות ,אף השנה רשאים
מועמדים ליהנות משירותי "סוכן אישי" ,נציג מרכז ההשמה ,אשר מעביר את
פנייתם אל כלל המעסיקים הרלוונטיים מבלי שהם יאלצו לנקוט בכל פעולה
נוספת .הראיונות מבוצעים במשרדנו ,במטרה כפולה; סיוע בתהליך איתור
מקום עבודה ובכלל זה ,מתן ייעוץ בנוגע לאופן הצגת הפרטים הרלוונטיים
בקורות החיים ובמסמכים הנלווים ,וכן קבלת מירב הפרטים אודות המועמד
לצורך בניית פרופיל המשרה המתאים לו והפנייתו אליה.
ייעוץ למעסיקים – למעסיקים השונים ניתנים שירותים הכוללים העברת קורות
חיים רלוונטיים מן המאגר תוך זמן קצר וסינון הפניות השונות אשר מתקבלות
במענה לפרסום .כמו כן ,על גבי קורות החיים מופיעה חוות דעת מטעם נציג
מרכז ההשמה ,המשמשת כלי עזר נוסף בקידום התהליך) .לגבי המועמדים
שרואיינו(.
דיוור והפצת מידע רלוונטי אודות משרות אטרקטיביות בקרב המועמדים
הרשומים במאגר מרכז ההשמה ובקרב כלל חברי הלשכה) .משרת מטרה כפולה
עבור המועמדים ועבור המעסיקים(
פרסום אמצעי הפרסום העומדים לרשות מרכז ההשמה כוללים בראש
ובראשונה את מדור ההשמה באתר הלשכה ,אמצעי נוסף הוא פורטל הפרסום
"פורטל דרושים" בו אנו מפרסמים  240מודעות של משרות "חמות" שנתיות.
כלי נוסף בו נעשה שימוש הוא שליפה קטגורית של עו"ד על פי תחומים שונים
מתוך מאגרי הלשכה ומשלוח הודעות המזמינות אותם ליצור קשר עם מרכז
ההשמה .באופן זה מטפלים במרכז ההשמה במשרות בכירים בחברות שונות
ובמשרות בהן קיים קושי באיתור מועמדים.
במהלך השנה האחרונה התחלנו לפעול אף באמצעות הרשתות החברתיות כגון:
לינקדאין ופייסבוק ,לצורך איתור מועמדים ושמירה על קשר עם קהילת עורכי
הדין ב"אוקיינוס הכחול" ,עורכי הדין אשר אינם מחפשים עבודה באופן פעיל.
פעילות זו הרחיבה באופן משמעותי את מספר הפונים אל מרכז ההשמה לצורך
קבלת השירות וסייעה במיצובו של המרכז בעולם הגיוס וההשמה.
באמצעות רשת הלינקדאין ,מצויה מנהלת המרכז בקשר מדרגה ראשונה עם 700
עורכי דין ואנשי מקצוע ועם למעלה מ 35,000-איש בקשר מדרגה שנייה.
שיפור המערכת הטכנולוגית השנה בוצע שיפור משמעותי במערכת ,כאשר
הבולט ביותר הוא קליטתם של קבצי קורות חיים אותנטיים אשר נשלחים על
ידי המועמדים והפניית אלו לעיונם של המעסיקים )כתחליף לקובץ אשר מילא
כל עו"ד במדור ההשמה באתר(.
בנוסף מתבצעים שינויים בשוטף בסיוע מחלקת התפעול ומערכות המידע ,לצורך
קידום ושיפור תהליכי העבודה.
כיום ממתינים לביצוע מהלך שדרוג האתר ,לצורך החלפת המדור ושיפור
השימוש מבחינת עורכי הדין המבקרים במדור.
שיווק פעילות מרכז ההשמה – השתתפות וחלוקת חומר שיווקי בכנסים שונים
המיועדים ליועצים משפטיים ולמנהלי גיוס ואנשי משאבי אנוש ,בעקבות
פעילות זו צורפו משרות נוספות לטיפול מרכז ההשמה.
השתתפות בכנסי הגיוס של פורטל דרושים וחברת  HRDבהם נטלו חלק מנהלי
הגיוס מהחברות המובילות במשק.
משלוח חומר שיווקי באמצעות המייל.
פרסום מרכז ההשמה ברשתות החברתיות באינטרנט.
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 .8ניהול הגיוס הפנים ארגוני :עבור הוועד המרכזי ומחוזות הלשכה – החל
בהגדרת פרופיל המשרה ,ניסוח המודעה לפרסום ,עובר למיון קורות החיים,
ביצוע ראיונות עומק ,כתיבת חוות דעת ומתן המלצה למנהל המבוססת אף על
סיכום ראיונות עם ממליצים ,הכנת פרופיל התפקיד עבור מכוני האבחון
ולבסוף ,מתן המלצה כתובה בדבר סיומו של התהליך.
 .9כתיבת תוכנית קליטה והערכה לעובד חדש בלשכה – התחלנו ביישומה בשני
הגיוסים האחרונים ללשכה.
 .10רווחה – סיוע למנכ"ל באיתור פעילויות רווחה עבור העובדים.
 .11פעילות במחוזות השונים – השנה המשכנו הפעילות הנרחבת במחוז הצפון בדגש
על המגזר הערבי בריכוזה של רכזת ההשמה של המחוז ,כן נמשך הטיפול
במשרות במחוז תל אביב ,הדרום ובמחוז ירושלים .השנה אף קוימו ימי ראיונות
מרוכזים במחוז ירושלים ופגישות עם מעסיקים לצורך איתורן של משרות.
ירושלים
נציגת מרכז ההשמה אשר מטפלת במחוז ביצעה ימי ראיונות מרוכזים במשרדי
המחוז .במסגרת זו נפגשה עם מועמדים רבים אשר ביקשו להסתייע בשירותי
מרכז ההשמה וכל זאת בקרבת ביתם.
השנה אף ארחנו לראשונה  20מעסיקים בקירוב ,ביריד השמה אשר קיימנו
במשרדי המחוז .על המשרות אשר הוצעו ביריד התמודד כ 100-מועמדים חברי
המחוז.
חיפה והצפון
אף השנה אויש סניף הצפון על ידי רכזת השמה מן המגזר בדגש על השמה של
בני האוכלוסייה הערבית וזאת באמצעות פרסום בעיתונות ערבית מקומית,
אתרי אינטרנט ורדיו .היחידה בצפון דואגת לשיתוף פעולה שוטף עם ארגונים
שונים ומשרדי ממשלה ,ביניהם עמותת סיכוי ,ארגון עדאללה ,משרד התמ"ת,
נציבות שירות המדינה ,נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה ועוד.
במהלך השנה טופלו במחוז חיפה והצפון כ 200-משרות בהן נרשמו למעלה מ70-
הצלחות .השנה הורחבה הפעילות במחוז חיפה בדגש על זמינות פיסית של
הרכזת ,לפניותיהם של המועמדים והמעסיקים חברי המחוז .רכזת המחוז
איישה עמדה במשרד המחוז אחת לשבוע .בחודש פברואר ,קיימנו לראשונה
יריד השמה מחוזי בו התארחו כ 20-מעסיקים ו 90-מועמדים בקירוב.
שיתופי פעולה
 .1שיתוף פעולה עם עמותת "טבקה" – גם השנה סייענו בקיומו של יריד תעסוקה
שנתי למשפטנים יוצאי העדה ,החל מגיוס המעסיקים וכלה באירוח המשתתפים
ומתן שירותי ייעוץ למשתתפים במועד קיומו) .בשנה החולפת השתתפו ביריד
נציגיהם של  28משרדים ,מרביתם איישו משרת התמחות במשרדם כתוצאה
מהיריד(
 .2שיתוף פעולה עם עמותת קוו משווה – המשך הפנייה הדדית של מועמדים.
 .3הנהלת בתי המשפט –המשך פרסום שוטף של המכרזים .עד למועד כתיבת דו"ח
זה נודע לנו על  30השמות בבתי הדין והמשפט ברחבי הארץ.
השנה אף קיימנו יחדיו במחוז חיפה והצפון ,סדנת הכנה למבדקים לתפקיד
העוזר המשפטי.
 .4נציבות שירות המדינה ומשרדי ממשלה – קבלת מידע אודות מכרזים
ופרסומו/דיוורו בקרב החברים.
 .5לשכת התעסוקה – הפנייה ישירה של עורכי דין מובטלים לרישום במרכז
ההשמה.
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 .6משרד רוה"מ – קשר רציף עם אגף משאבי אנוש במוסד ובמשרד ,גיוס  2עורכי
דין למשרד והפנייה שוטפת של מועמדים לתפקידים הביטחוניים.
 .7חברות השמה ומכוני אבחון )אדם מילא ,פילת ,תימה ועוד(
סיוע לקהילה
 .1העדפה מתקנת – בני האוכלוסייה הערבית
 .aשיתוף פעולה עם ארגון עדאללה ,העמותה לקדמה חברתית ,עמותת
סיכוי/המשרד לענייני מיעוטים ,הרשות לפיתוח כלכלי ועסקי ,משרד
התמ"ת ומט"י.
 .bהפצת פרטי מכרזים המיועדים לבני המיעוטים בקרב האוכלוסייה
הרלוונטית.
 .cהשמה בשירות הציבורי
 .iהפצת קול קורא בנושא שילוב ערבים בשירות המדינה לעיתונות
בשפה העברית והערבית ובקרב ארגונים שונים.
 .iiהמשך קידום שתי הצעות החוק מול נציגי המשרד לענייני מיעוטים
לאחר שאושרו בישיבת המועצה הארצית בלשכה ,ובדיקת חלופות
לקידומן במיוחד נוכח פרישתו של השר ברוורמן .בימים אלה נעשים
מאמצים לתאם ישיבה בנושא קידומן עם שר התמ"ת.
 .iiiהשתתפות בישיבות ועדת החקירה הפרלמנטארית בכנסת בנושא
ובימי עיון בנושא קליטת ערבים בשירות המדינה ,לרבות :בישיבה עם
שר החקלאות ,שר התחבורה ,נציגי השלטון המקומי ורשויות
מעורבות ,שר האוצר ,ראש ענף התקציבים ומנהל רשות החברות
ונציב שירות המדינה ,שר הרווחה ומנכ"לית המוסד לביטוח לאומי,
בנוכחות מנכ"ל משרד המשפטים ,נציגי ארגונים ,משרדי ממשלה,
אנשי אקדמיה ושופטים.
 .ivהשתתפות בכנס מטעם עמותת "קו משווה" בנושא תעסוקה הולמת
בנוכחות נציגי מעסיקים שונים ומשרדי ממשלה.
 .vקבלת פניית הצוות למכון עוזמ"ת בנושא מתן הקלות ואורכת זמן
לבני מיעוטים במבחני הקבלה לתפקיד עוזרים משפטיים בהנהלת בתי
המשפט .רשימת ההקלות נכנסה לתוקף ביוני השנה.
 .viהזמנה לועידת ראש הממשלה בת"א –הכנס השנתי לרשות לפיתוח
כלכלי בנושא )הדרך לצמיחה מואצת(.
 .viiהשתתפות בכנס רב תחומי בנושא מעמדן של נשים ערביות בתעסוקה
שהתקיים באוניברסיטת חיפה.
 .viiiהמשך קיומן של פגישות לקידום הנושא ,בין היתר :עם המרכז
לפיתוח יזמות עסקית בנצרת ,עם סמנכ"ל קו משווה ,נציבת שוויון
הזדמנויות בעבודה ,סיכוי ,נציגי לשכת התעסוקה ועוד.
 .ixבחינת שיתוף פעולה עם עמותת "קו משווה" לצורך בניית השתלמות
עזר בנוגע למבחני מיון בשירות המדינה.
 .xהשתתפות בישיבות הצוות הבין משרדי להסרת חסמים בראשותו של
גיא רוטקופף ובשולחן עגול של תוכנית שיווק והסברה שהציע הצוות
המייעץ.
 .xiפגישה עם מנכ"ל הרשות לפיתוח כלכלי של מגזר המיעוטים ועוד
נציגים בנושא שיתוף פעולה וקידום הצעות חוק.
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 .xiiהצוות בחר השנה לקיים שני מפגשי ראיונות במחוז חיפה וצפון עם
מועמדים אשר נכשלו במבחני מיון של הנציבות ,לצורך בחינת הסיבות
לכישלון והסקת מסקנות לצורך שיפור המצב.
 .xiiiסיוע למתמחים בקליטת למאגר המתמחים בשירות המדינה .
 .xivשיתוף פעולה עם ארגונים ,עמותות וגופים שונים אשר עוסקים
בקידום תעסוקה ,שוויון הזדמנויות בעבודה וייצוג הולם ,בין
הבולטים :העמותה לקידום שוויון אזרחי "סיכוי" ,עמותת נשים נגד
אלימות ,עמותת שוויון במעמד אישי ,ארגון "עדאללה" ,העמותה
לקדמה חברתית ,קו משווה ,מרכז מהות ועוד.
 .xvפרסום מאמרים בנושא ייצוג הולם ,מבחני מיון וסקירת פעילות של
צוות ההשמה בביטאון מחוז הצפון "דין שווה" וביטאון מחוז חיפה
"בדלתיים פתוחות".
 .xviהמשך ניסיונות לקידום תרגום תכני אתר נציבות שירות המדינה
לשפה הערבית.
 .xviiשיתוף פעולה עם מרכז השלטון המקומי ,שליחת מכתב פנייה לראשי
עיריות ורשויות מקומיות לאכיפת החלטות הממשלה בנושא ייצוג
הולם.
 .xviiiהפצת דו"ח מסכם שנכתב על ידי ד"ר משה וינברג סגן יו"ר הצוות,
בנושא סבבי הפגישות עם משרדי הממשלה והצעות בנוגע לדרכי
המשך הפעילות.
עורכי דין בעלי מוגבלויות
 .aמתן סיוע פרטני למשפטנים בעלי מוגבלויות )איתור מקום עבודה עבור
עו"ד המרותק לכסא גלגלים ,סיוע לסטודנטית הלוקה בעיוורון ,באיתור
מקום התמחות באחד מעשרת המשרדים הגדולים בארץ(
 .bשיתוף פעולה עם משרד הביטחון אגף שיקום נכים בהפניית עורכי דין
המוכרים כנכי צה"ל באיתור מקום עבודה.
 .cפנייה לנציבות שירות המדינה ונציבות שוויון הזדמנויות לאנשים עם
מוגבלויות בבקשה להעלאת מספר התקנים עבור אנשים עם מוגבלויות.
מתן מענה נוסף לעורכי דין במצוקה קשה בתחום התעסוקה ו/או מצוקה
כלכלית ומתן מענה לפניותיהם של סטודנטים המתקשים באופן חריג ,באיתור
מקום התמחות.
מתן מענה לפניות חריגות של מתמחים
נכון למועד זה מטופלות במרכז ההשמה פניות חריגות המופנות על ידי מחלקת
המתמחים או בדרכים אחרות) .כדוגמת מועמדים דוברי שפה זרה ובעלי רישיון
לעריכת דין ממדינה זרה(
אותם מועמדים אשר נתקלים בקושי באיתור מקום התמחות מופנים על ידי
מרכז ההשמה אל לקוחותיו השונים בהתאמה לרצונותיהם .בניסיון לשלבם
בפעילות המשרד.
מתן שירות למתמחים בתקופת הביניים עד למועד ההסמכה
גם השנה טופלו פניות המתמחים טרם מועד קבלת הרישיון על ידי הלשכה.
הטיפול בפניות נעשה באמצעות הדוא"ל והפקס כאשר נעשה מיון של הפניות
השונות על פי תחומי ההתמחות טרם הפנייתם אל המעסיקים השונים.
גם השנה הצליחו מספר עורכי דין חדשים לאתר מקום עבודה באמצעותנו טרם
הפיכתם לעו"ד בפועל.

33
פרויקטים
ירידי השמה  -השנה התחלנו במתכונת ירידי השמה מחוזיים .במסגרת זו קיימנו 3
ירידים:
הראשון במחוז ירושלים) ,ב 31-לינואר( אשר התקיים במשכן הלשכה בין השעות
 ,15:00-20:00בו השתתפו  21מעסיקים וכ 100-מועמדים.
כתוצאה ממנו דווח לנו על  10השמות.
היריד השני התקיים במחוז חיפה במשכן הוועד המחוזי ,ב 14-בפברואר במשך כ5-
שעות.
ביריד נטלו חלק נציגיהם של  21מעסיקים )על אף שבמועד הרישום המוקדם ,נרשמו
 (29ו 90-מועמדים בקירוב.
כתוצאה מיריד בוצעו  7השמות לכל הפחות.
והיריד השלישי התקיים במחוז תל אביב ב 10-ביולי בבית אופקים )משכנו של מרכז
ההשמה( ,ליריד נרשמו  40מעסיקים ו 300-מועמדים.
בפועל איישו עמדות נציגיהם של  33מעסיקים ו 250-מועמדים פקדו האירוע.
כולם דיווחו על תחילתם של תהליכים עם  3מועמדים בממוצע והשמה אחת כבר
נרשמה .בטווח הרחוק צפויות  33השמות לכל הפחות.
קיומם של ירידים במחוז באר שבע והצפון נבחן אך בשל היעדר היענות מצד
מעסיקים ,לא התקיים בפועל.

34

המוסד הארצי לגישור ע"ש דוד רוטלוי ז"ל
המוסד הארצי לגישור ע"ש דוד רוטלוי פועל כעשר שנים להטמעתו של הגישור,
להכשרת עורכי דין כמגשרים ולקידום מקצועיותם ,ויוזם פרויקטים חדשים.
בראש המוסד הארצי לגישור עומדים עוה"ד משה צ'צ'יק ורם הורביץ וחבר בו עו"ד
יוסף רוזנבוים .מנהלת המוסד הינה עו"ד ענת מנדלסון.
למוסד הארצי לגישור מאגר מגשרים ובו רשומים יותר מ 1000 -עורכי-דין מגשרים,
המסווגים לפי תחומי מומחיותם וניסיונם .כל עורך-דין שהוסמך על-פי הדין לשמש
כמגשר רשאי להציע עצמו למוסד הגישור כמגשר .מתוך המאגר הנ"ל ממנה המוסד
לגישור מגשרים בתיקים המופנים אליו מבתי-המשפט השונים ,על פי נוהל שאושר
בועד המרכזי ,ובהתאם לקריטריונים מקצועיים ,ניסיון ותחומי עיסוק של
המגשרים.
בהתאם לנוהל הועד המרכזי שמותיהם של  3-5מגשרים מתוך המאגר נמסרים על-
ידי מנהלת המוסד לועדה של  3חברי המוסד וזו בוחרת את המגשר בכל תיק .שכר
טרחת המגשר נקבע על-ידי בית המשפט או בהעדר החלטה כאמור ,על-ידי המגשר
עצמו בהסכם בינו לבין המגושרים.
בשנת המשפט האחרונה הופנו למוסד הארצי לגישור  1010סכסוכים – מתוכם:
•
•
•
•
•

ב 415 -סכסוכים נערכו הליכי גישור ,לפי הפירוט הר"מ:
 oב 275 -סכסוכים נחתם הסדר גישור );(66%
 oב 140-סכסוכים הגישור לא הסתיים בהסדר );(34%
ב  115 -סכסוכים טרם ניתנה הסכמת הצדדים להליך.
ב  45 -סכסוכים ניתנה הסכמת הצדדים אך טרם הסתיים הטיפול בתיק.
ב  321 -סכסוכים אחד הצדדים סרב להליך הגישור.
ב 114 -סכסוכים לא התקיים גישור מסיבות שונות )הצדדים הגיעו להסכם
פשרה; חוסר התאמה לגישור; מונה מגשר אחר; התיק לא מתאים לגישור
או לא ניתן לאתר את אחד הצדדים וכו'(.

הכשרות וימי עיון בגישור
מוסד הארצי לגישור מעביר במסגרת המכון להשתלמות קורסי הכשרה בסיסיים
בגישור וקורסי הכשרה למגשרים בתחום הגישור המשפחתי.
בשנת המשפט האחרונה הועברו  9קורסי גישור בסיסיים ושני קורסי השלמה
בגישור משפחתי.
בנוסף ,לעורכי-דין שהוכשרו כמגשרים עורך המוסד לגישור תוכנית להתנסות
מודרכת בגישור )"פרקטיקום"( בתיקים התלויים ועומדים בבית המשפט .תוכנית
הפרקטיקום מאפשרת לבוגרי הקורס הבסיסי לרכוש ניסיון מעשי בגישור בתיקים
בבית המשפט בהנחייתם של מדריכים מנוסים .היקף התכנית הינו כ 115 -שעות
לימוד ,והיא כוללת  17מפגשים בני כ 5-6 -שעות כ"א.
בשנת המשפט האחרונה הועברו  4תכניות פרקטיקום.
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פרוייקט גישור מיוחד
המוסד הארצי לגישור המשיך להפעיל גם השנה את פרויקט הגישור המיוחד
בשיתוף עם בתי משפט השלום במחוז המרכז .במסגרת פרויקט זה עורכי דין
מגשרים בעלי ניסיון בגישור עורכים ללא תמורה גישורים בתיקי תביעות קטנות.
עורכי דין אלה מקבלים עדיפות בקבלת תיקי גישור אחרים בתמורה .ההיענות
לפרויקט זה מצד עורכי הדין ,מצד הנהלת בתי המשפט ואף מצד המתדיינים רבה
מאוד .בתוכנית זו עד כה ישנה הצלחה רבה של מגשרי המוסד בהבאת הצדדים
להסדר גישור.
המרכז לגישור בקונפליקטים בין עורכי דין
המוסד הארצי לגישור מפעיל "קו חם" לטיפול מיידי בקונפליקטים בין עורכי דין.
ההחלטה על הקמת המרכז לטיפול בקונפליקטים בין עורכי דין התקבלה על רקע
הגידול המתמיד במספר הקונפליקטים והסכסוכים המתגלעים בין חברי הלשכה.
במסגרת הפרויקט הנ"ל הליך הגישור מתבצע בהתנדבות על-ידי עורכי דין מגשרים,
בעלי ותק של למעלה מ 10 -שנים.
) Collaborative Lawמשפט שיתופי(
המוסד הארצי לגישור ממשיך לפעול להטמעתו של המשפט השיתופי בישראל.
הפעילות החלה בסוף  2008בתחום הגירושין ,אז נחשף המודל וכחצי שנה לאחר מכן
הוכשרו כ 80-עורכי דין ,מגשרים ומטפלים משפחתיים .בוגרי ההכשרה פועלים
בקבוצות קטנות לקידום התחום וחלקם החלו ליישם את ההליך.
בחודש מאי  2011ביקרה בישראל ,עו"ד טליה כץ ,מנכ"ל ארגון - IACP
) - (International Academy of Collaborative Professionalsהארגון הבינלאומי
לאנשי מקצוע מהתחום השיתופי .במהלך שהותה ,העבירה עו"ד כץ יום עיון לבוגרי
ההכשרות בנושא "גירושין בשיתוף פעולה" ,וקיימה פגישה עם נציגי לשכת עורכי
הדין ,וקבוצות נוספות העוסקות בתחום ,וזאת במטרה לקדם ולפתח את התחום
בארץ.
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פעולות לרווחת עורכי הדין
במסגרת שנת הפעילות האחרונה הושם דגש גם השנה על פעולות לרווחת עורכי הדין
בין היתר בנושאים הבאים :
ביטוח אחריות מקצועית
במכרז שהתקיים בסוף שנת  ,2009בין חברות הביטוח ,זכתה חברת הביטוח מגדל
במכרז לשנתיים מ 1.1.2010 -עד  31.12.2011עם אופציה לשנה נוספת עד
 .31.12.2012הפוליסה חולקה לפוליסה בסיסית ולהרחבות מיוחדות וגבולות
האחריות שונו ,כל זאת במטרה להתאים עצמה לאפשרות ,שבמהלך תקופה זו
יסתיים ההליך החקיקתי לביטוח חובה ,עליו המליצה הלשכה בפני שר המשפטים.
סוכנות הביטוח "חידוש מרוז" ,שנבחרה ע"י חברת הביטוח לשמש כסוכן ,ממשיכה
ללוות את ביטוח אחריות של עורכי הדין מזה  20שנה.
חובת ביטוח אחריות מקצועית
הועד המרכזי של הלשכה ,אימץ כבר בשנה שעברה את המלצותיו של צוות מיוחד
שמינה ,בראשותו של השופט בדימוס ד"ר גבריאל קלינג ,להטיל על כל עורכי הדין
חובת ביטוח אחריות מקצועית.
מטרות חובת הביטוח הן:
 (1להיטיב עם לקוחות עורכי הדין ,שעלולים להיפגע מעורך דין חסר יכולת פרעון.
 (2לסייע לעורכי דין שעלולים להיקלע לחיוב בפיצויים כשאין ביכולתם לעמוד בו.
 (3לשמור ולהגן על כבוד המקצוע.
ההצעה לשינוי חוק לשכת עורכי הדין וכללי האתיקה הועברו למשרד המשפטים.
הלשכה השיבה לשאלות והתייחסות שר המשפטים והמפקח על הביטוח .נכתבה
טיוטא לשינוי כללי לשכת עורכי הדין ,המחכה לאישורו של שר המשפטים.
אם יאושר ביטוח החובה ,תערוך הלשכה מכרז בין המבטחים להתקשרות על בסיס
פוליסה תקנית מפורטת שהלשכה תקבע.
גבול האחריות ,שנקבע על ידי הועד המרכזי הוא  750אלף  ₪למקרה ומיליון וחצי ₪
לתקופה.
למרות הכוונה להתקשר עם מבטח אחד ,כל עו"ד יוכל לבחור אם לרכוש את
הביטוח בחברת הביטוח המומלצת ע"י הלשכה ,שזכתה במכרז או בכל חברת ביטוח
אחרת ,בתנאי שתנאי הפוליסה לא יפלו מזו הקבועה עפ"י לשכת עורכי הדין.
ביטוח בריאות "בריאות ועוד"
חוזה ביטוח הבריאות עם חברת הביטוח "הראל" ,הוארך עד 30.6.2012
הפוליסה מותאמת להוראות המפקח על הביטוח.
בנסיון המצטבר של השנים האחרונות למדנו שהפוליסה טובה ונותנת היקף כיסוי
נאות במחירים נמוכים במידה ניכרת ממחירי השוק המקובלים ביחס לפוליסות
פרט .השרות למבוטחים אכן נאות ומקצועי ויש תמיכה וסיוע למבוטחים בטיפול
בתביעותיהם.
פוליסת הבריאות המשלימה כוללת ברובד הבסיסי שלה ביטוח למקרי צורך ב:
השתלת איברים ,ניתוחים בארץ ובחו"ל ,טיפולים מיוחדים בחו"ל ,תרופות שאינן
כלולות בסל הבריאות ובדיקות הריון.
ברובד המורחב כוללת הפוליסה ביטוח סיעודי וכן שירות רופא בית וכיסויים
נוספים.
בחידוש ההסכם ב -ספטמבר  ,2011שופרה ושודרגה תוכנית הביטוח ללא כל תוספת
בפרמיה וזאת לרווחת המבוטחים ,כמו :התקרה לשתל עלתה מ₪ 40,000 -
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ל ,₪ 50,000 -השתתפות עצמית למרשם לחודש ירדה מ ₪ 400 -ל , ₪ 200 -סכום
השיפוי המירבי עלה מ ₪ 1,000,000 -ל ₪ 1,500,000 -וכו'.
החל מיוני  ,2009עו"ד חדשים שקיבלו הסמכתם בכל מחזור אחרון ,מקבלים 3
חודשי ביטוח בריאות חינם לכיסוי השתלות ,טיפולים מיוחדים ותרופות שאינן בסל
התרופות ותוך פרק הזמן הזה ,יכולים להחליט האם להצטרף לביטוח או שיבוטל
אוטומטית.
ביטוח למשרדים "משרדין"
חברת הביטוח "מגדל" באמצעות סוכנות הביטוח "מדנס" מציעה לחברי הלשכה
פוליסת "משרדין" למשרדי עורכי דין .בפוליסה שיפורים והרחבות לעומת פוליסות
אחרות הקיימות בשוק תוך התאמה לצרכים המיוחדים של משרדי עורכי הדין,
כשמחירי הפוליסה הם מן הנוחים ביותר בשוק .בין היתרונות הבולטים :ביטול
צורך בחיתום ,צמצום העדר כיסוי בשל ביטוח חסר ,הרחבה של הכיסוי הניתן בשל
אבדן מסמכים ומידע האגור בזיכרון המחשב ,הוספת סעיף שיחזור מידע ונתונים
האגורים במחשבים ,הרחבת כיסוי חבות מעבידים גם לתביעות המופנות נגד
המעביד בגין הטרדה מינית שביצע עובד ,הקטנת דרישות ההגנות למשרדים,
התאמת סעיף אובדן הכנסות ,שיפור משמעותי בנושא שכירת משרד חליפי ועוד.
סיוע לעו"ד במצוקה
ועדת הסיוע לחברים שבראשות עו"ד ריבה סלומון ,פועלת למתן סיוע לחברים
נצרכים הזקוקים לעזרה כתוצאה ממצב בריאותי קשה הדורש התערבות ע"י טיפול
יקר ,לחבר או בן משפחתו הקרוב ,או למצב כלכלי קשה אליו נקלעו בעטיו של אירוע
כלשהו .הטיפול בפניות נעשה בצורה דיסקרטית.
הלוואות סיוע
הלשכה הגיעה להסכם עם בנק אוצר החייל להפעלת קרן משותפת של הלשכה עם
הבנק לצורך הענקת הלוואות מסובסדות לעורכי דין .ההלוואות בסכום של עד
 ₪ 15,000ינתנו מכספי הבנק )הבנק מעמיד ההלוואה בכפוף להוראות בנק ישראל(,
והלשכה מסבסדת את הריבית במלואה.
עד עתה קיבלו כ –  800עו"ד הלוואות אלה.
פטורים והנחות מדמי חבר
חברים ותיקים וחדשים ,שנקלעו לקשיים ,פונים לוועדה לפטור והנחות בתשלום
דמי החבר.
חלק גדול מהפונים הם עורכי דין חדשים בוגרי המחזורים האחרונים שעדיין אינם
עובדים במקצוע.
התחשבות מיוחדת ניתנת לעורכי דין נכים ,חולים וכאלו המוכיחים שהכנסתם
מהמקצוע זעומה.
הוועדה דנה בכל מקרה ,לפי החומר המוגש לה ,ועושה כמיטב יכולתה להיענות
לפונים.
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שלוחה וספרייה משפטית בטירה
רכזת :סוהא סוקי
מרכז הזכויות למעוטי אמצעים במסגרת תוכנית שכר מצווה
בתקופה שבין יולי  -2010יולי  2011התקבלו בשלוחה יותר משבעים פניות ליעוץ
משפטי ויצוג בערכאות השונות ,בעיקר בתחום המשפחה וההוצל"פ ,רוב הפונים
מאזור השרון כולל כפר סבא  ,הוד השרון ,טירה ,טייבה ,ג'לג'וליה וכפר קאסם.
הפונים קבלו יעוץ משפטי ע"י הרכזת ,רובם הופנו לסיוע המשפטי הממלכתי.
פעילויות שוטפות במרכז הזכויות:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

יעוץ משפטי לפונים בשעות הקבלה.
מילוי טפסים והכנת בקשות.
עריכת מבחן כלכלי עבור הפונים.
איתור עורכי דין מתנדבים עבור הפונים
הופעות בבתי משפט ויצוג פונים בערכאות בתי משפט.
מעקב אחר תיקים מתחילת שנת .2010
העברת מכתבים שונים לסיוע המשפטי הממלכתי  ,לשכות הרווחה באזור
השרון.
הכנת מכתבי תודה למתנדבים השונים.
מענה לפניות ציבור בפקס ואימייל.

עורכי דין מתנדבים בשלוחה :עו"ד עידית מילר מרעננה ,עו"ד ציפי קרימנסקי מכפר
סבא ,עו"ד אווסם עקפה מטירה ,עו"ד מוסטפא נאשף מטייבה ,עו"ד עאדל בדיר
מכפר קאסם.
הספריה המשפטית
בוצעו עדכוני חקיקה ופסיקה בספריה המשפטית עד אוקטובר .2010
המרכז ליעוץ בענייני השמה ,התמחות
רכזת השלוחה מנחה מתמחים ועורכי דין בהכנת קורות חיים מפנה הבקשות למרכז
ההשמה בת"א בפקס ומעניקה יעוץ משפטי לפונים בענייני התמחות כלליים.
השתלמויות וימי עיון לעורכי דין
• יום עיון "חידושים והתפתחויות בדיני בנקאות וערבות  -דיני מכרזים הלכה
למעשה".
• יום עיון "עסקאות במקרקעין ודיני תכנון ובניה" "שומת מס שבח ומלכודות
מע"מ בעסקאות במקרקעין".
• יום עיון בחידושים והתפתחויות בדיני שטרות  -היבטים דיוניים ועדכוני
פסיקה".
• יום עיון בדיני נזיקין ורשלנות רפואית :היבטים דיוניים ועדכוני פסיקה.
• יום עיון בדיני משפחה ודיני צוואות א' :יחסי ממון בין בני זוג ופירוק שיתוף.
• יום עיון בדיני משפחה ודיני צוואות ב' :המבחנים לביטול צוואות ,התנגדות
לקיום צוואה ,הוצאה לפועל של צוואות.
• יום עיון בעדכוני חקיקה בדיני הוצל"פ ופשט"ר.
• יום עיון "נפגעי תאונות עבודה  -פרקטיקה וחידושי פסיקה".
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מועדון הצרכנות MEMBERS
 ,Membersמועדון הצרכנות של לשכת עו"ד ורו"ח ,הוקם במהלך שנת  2009ומאגד
בתוכו  60אלף חברים מתוכם  47אלף עורכי דין 11 ,אלף רואי חשבון ,אלפי
מתמחים ושופטים )המועדון אינו ממומן(.
מטרת המועדון ,להציע לחברים הטבות ומבצעים במגוון תחומי הצרכנות )דלק,
נדל"ן ,רכב ,בנקים ,תרבות ,פנאי ועוד( החל מהנחות קבועות במעמד החיוב בכרטיס
אשראי  Membersמקבוצת ישראכרט ועד להטבות פיננסיות.
כרטיס אשראי  Membersמקבוצת ישראכרט
כרטיס אשראי היוקרתי של המועדון הושק ביוני  2010וכ 36,850 -כרטיסים כבר
הונפקו.
הכרטיס מעניק פטור קבוע מדמי כרטיס 2 ,כניסות חינם ל"טרקלין דן" בנתב"ג,
חיוב רכישות בחו"ל אחת לחודש ,מתנת הצטרפות ,ערכת הצטרפות עם הטבות
אטרקטיביות ,הנחות קבועות במגוון רשתות.
דלק
המועדון הגיע להסדר הנחה בדלק בתחנות דור אלון )המשתתפות במבצע -והחל
מהחודש כולל התחנות בכביש  (6שבה נהנים החברים מ 37 -אגורות הנחה לליטר
בנזין  95למשלמים באמצעות כרטיס אשראי  Membersמקבוצת ישראכרט.
לאחר שינוי "מרווחי השיווק" של חברות הדלק .שונתה ההנחה ל 25 -אגורות הנחה
)החל מ.(10.2011 -
בנק אוצר החייל
המעניק לחברים תנאי ניהול חשבון מועדפים והטבות מיוחדות:
הטבת הצטרפות לבחירה ₪ 2,000 :מענק ,מדובר בכשנתיים דמי חבר בממוצע או
 60,000הלוואה לתקופה של עד  36חודש ללא ריבית וללא הצמדה או ₪ 150,000
הלוואה לתקופה של עד  60חודש בריבית פריים מינוס  50% + 0.5%הנחה בדמי
טיפול.
כמו כן ,החברים נהנים מפטורים בעמלות ניהול החשבון ,הטבות במסגרת אשראי,
הטבות במשכנתא ,הטבות במט"ח ועוד.
עד כה הצטרפו להסדר אוצר 1,600 Members -חברים.
רכב
מבצעי רכב לאורך כל השנה הן עם יבואני הרכב והן עם חברות הליסינג.
הרץ –  7%הנחה במעמד ההזמנה 7% +הנחה במעמד החיוב בכרטיס אשראי
.members
"יפנאוטו" -יבואנית סובארו בישראל :מבצע הנחות למגוון רכבים היה בין
התאריכים 1.2-18.2
ב.מ.וו -הוצע במהלך השנה  .הנחות בסדר גודל של . ₪ 10,000-15,000
ולוו והונדה -מבצע שהתקיים בין התאריכים .15.3-15.4הרוכשים במבצע זה נהנו
מהנחה מיוחדת במחיר קבלו  3שנים טיפולים חינם.
נדל"ן
פרויקט בלו ת"א -הוצע לחברים עם הטבה שנעה בין .₪ 80,000-270,000
פרויקט  LIVEת"א -חברי המועדון נהנו ממחירי  PER-SALEמיוחדים ברכישת
דירה יוקרתית בבניין באוהאוס לשימור ,במחירים חסרי תקדם ,הטבות ותנאי
תשלום נוחים .לאירוע הגיעו כ 400 -חברים ונמכרו כ 40 -דירות.
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אירועים מסובסדים /פעילות קיץ במועדון Members
לחברי המועדון מוצעים מגוון פעילויות ואירועים מסובסדים כדוגמת ,קרקס
מדראנו ב) ₪ 40 -במקום  ,(₪ 120ההצגה "מכולת" בקאמרי ב) ₪ 45 -במקום 200
 ,(₪זוג כרטיסים להצגה בבית ליסין ב) ₪ 100 -במקום  ,(₪ 400מגוון ארוחות בוקר
ב) ₪ 40 -במקום כ ,(₪ 150 -מדעתק חיפה ב) ₪ 40 -במקום  ,(₪ 120מגוון הופעות
בזאפה ב) ₪ 89 -במקום  (₪ 129ועוד.
מבחר פעילויות מסובסדות לחופשת הקיץ לדוגמה ,כרטיס ללונה פארק /סופרלנד ב-
) ₪ 45במקום  ,(₪ 98לונה גל ב) ₪ 35 -במקום  ,(₪ 70נחשונית ב) ₪ 30 -במקום 82
 ,(₪כרטיס זוגי לסרט +פופקורן ושתייה ב ,₪ 60 -בית חלומותיי ב) ₪ 30 -במקום
 (₪ 56ועוד.
הטבות מיוחדות לחגים :מגוון אטרקציות ונופשים במבצע  1+1מתנה.
ביטוחים )מבית מדנס(
ביטוח רכב -מוצע לחברים ב 20% -פחות ממחירי החשב הכללי.
ביטוח למשרד -מותאם לצרכי משרדי עו"ד ורו"ח.
ביטוח נסיעות לחו"ל.
ביטוח אובדן כושר עבודה ייעודי לעו"ד ורו"ח הכולל :הגדרת עיסוק ספציפית וכן
מתן כיסוי לכל העיסוקים הקיימים .אובדן כושר עבודה מורחב הכולל פיצוי ליניארי
החל מאובדן כושר עבודה בשיעור של  .25%תקופת המתנה מקוצרת .פיצוי מוגדל ב-
 150%מהפיצוי הנרכש במקרה של תאונת עבודה למשך שנה .פרמיה קבועה .לחברי
המועדון תינתן הנחה של  20%הנחה למשך כל תקופת הביטוח.
עד כה נהנו ממגוון הביטוחים מבית מדנס כ 1,600 -חברים.
ציוד משרדי
המועדון הגיע להסדר שת"פ ארוך טווח עם אופיס דיפו .במסגרת זו ייהנו החברים
הטבות שוטפות על הציוד המשרדי ,ריהוט ,טכנולוגיה ועוד הן לבית והן למשרד–
הנחה שנעה בין  10%הנחה ל 40% -הנחה .בכל חודש יוצעו מבצעים חדשים .חשוב
לעקוב אחר הפרסומים או באתר המועדון.www.members.org.il :
אירוע גסטרונומי ייעודי וייחודי לחברי המועדון בשיתוף פעולה עם Rest
התקיים בין התאריכים .22/3-12/4
המבצע :ארוחה רומנטית במסעדות יוקרה ב ₪ 249 -לזוג כולל בקבוק יין מבית
יקב רמת הגולן  5% +הנחה למשלמים בכרטיס אשראי ) membersבחלק
מהמסעדות( .כמו כן ,הוצעו לחברים מגוון שוברים לארוחות במגוון מסעדות הנחה
הנעה בין .10%-35%
הנחות במעמד החיוב
הסדר הנחות במעמד החיוב בלמעלה מ 1,500 -בתי עסק .לדוגמה ,בגיר ) 15%הנחה(,
אופטיקנה ) 5%הנחה( ,מגה ספורט ) 5%הנחה( ,קשרי תעופה ) 3%הנחה( ,מאדינה
מילאנו ) 10%הנחה( ,ביג בייבי ) 3%הנחה( ,תן ביס ) 3%הנחה( ,גולברי ) 5%הנחה(,
ספידו ) 5%הנחה( ועוד.
תיירות ונופש
 Members Travelאתר תיירות ייחודי לחברי המועדון – דילים ייחודים לחברי
המועדון באופן שוטף ובנוסף 5% ,הנחה במעמד החיוב בכרטיס אשראי .members
במהלך השנה נשלחו ויישלחו לחברים חוברת תיירות חורף וקיץ.
כמו כן ,למועדון הסדר הנחות קבועות ושוברים עם מגוון חברות תיירות ונופש,
צימרים ,מלונות בוטיק ועוד.
מחלקת תיירות ,Members Travel ,מתמחה בבניית טיולים ,נופשים ,נסיעות
עסקים במחירים מיוחדים לחברי המועדון והכול בהתאמה אישית לכל חבר עפ"י
צרכיו.
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במהלך חודש מאי הוקמה מחלקת תיירות למועדון ) 4עובדים( ומתחילת חודש יוני
עד כה מתבצעים במועדון הזמנות
הצגות ומופעים
מנויים והצגות למגוון תיאטראות בכל הארץ – תיאטרון הבימה ,בית ליסין ,היהלום
ר"ג ,היכל התרבות יבנה ,תזמורת סימפונט רעננה ,האופרה הישראלית ,תיאטרון
חיפה ,תיאטרון ב"ש ,תיאטרון הצפון ,התזמורת הקאמרית הישראלית ,תיאטרון
אורנה פורת לילדים ונוער ועוד ...ההנחה /הטבה משתנה בין תיאטראות /הצגות.
ההנחה נעה בין  7%אחוז ל 40% -הנחה .פרטים באתר המועדון.
סרטי האוסקר במועדון Members
התקיימו בין התאריכים  23/2-10-3במספר בתי קולנוע )יס פלנט חיפה ,יס פלנט
רמת גן ,לב ירושלים ולב עומר( .במסגרת האירועים הועברה לחברים הרצאה של
אלברט גבאי )מבקר הקולנוע של ערוץ +(33סרט בעלות מסובסדת .₪ 20
ימי לקוחות
ימי לקוחות בקניונים ובמרכזי קניות ברחבי הארץ שבהם נהנו החברים מהנחות
וממבצעים ייחודיים .עד כה התקיימו מס' ימי לקוחות .ביניהם :בחודש מרץ
התקיימו ימי לקוחות במרכז קניות  Gבכפר סבא שבהם נהנו החברים מ30%- -
 50%הנחה בחנויות הקניון על קולקציית אביב  ,2011מתחם  V.I.Pלחברים
ולמשפחותיהם .מגוון פעילויות לילדים .מתנה לכל חבר ועוד המון הפתעות.
ימי לקוחות בקניון ארנה ,הרצליה -החברים נהנו מ 20% -הנחה במגוון חנויות
הקניון.
ימי לקוחות ברשת חנויות  -GAPהנחה של .25%
ימי לקוחות נוספים ברשת אופטיקנה ,אפרודיטה ועוד.
ניוזלטר
נשלחים לחברים מידי שבוע עם הטבות במגוון התחומים – ניוזלטר לנשים בלבד,
ארוחות בוקר בימי שישי ,בתי ספא ,צימרים יוקרתיים ,תיירות פנים וחוץ ,מבצעים
לקראת לידה ,בכל לבית ועוד...נשלח מידי שבוע .אחוז ההנחה משתנה מתחום
לתחום נע בין  7%ל.25% -
חדרי כושר וקייטנות
מגוון רחב של חדרי כושר וקייטנות מוצעים לחברי המועדון במחירים אטרקטיביים
כדוגמת :רשת גו -אקטיב ,הולמס פלייס ,מרכז ספורט אוניברסיטת ת"א ,סטודיו ,C
קבוצת נווה נופש ,קלאב נווה אילן ועוד )ישנה היענות רבה לפעילויות אלו(.
תקשורת סלולארית
חבילות תקשורת סלולארית בתנאים מיוחדים לחברי המועדון מבית חברת פלאפון.
HOT

מבצעים מיוחדים לחברי המועדון בהזמנת חבילות )חבילת טריפל  MEGAב₪ 285 -
או חבילת טריפל  MOREב.₪ 255 -
בתי השקעות
הותאמו לחברי המועדון הטבות ותנאים יוצאי דופן מבית הראל פיננסים הן בניהול
תיקים והן בתנאי ניהול בבורסה.
שופרסל
סגירת שת"פ עם שופרסל אשר יאפשר לחברים ליהנות מכרטיס נטען רב -פעמי
במשך כל השנה ולא רק בחגים .ניתן יהיה לטעון את הכרטיס ב ₪ 3,000 -בכל חודש
ובכך יוכלו החברים לחסוך כ ₪ 5,500 -בשנה .מדובר בשיתוף פעולה ראשון מסוגו.
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טקסים ,כנסים והשתלמויות
טקס פתיחת שנת המשפט
טקס פתיחת שנת המשפט תשע"א נערך ביום  19.09.10בבית לשכת עורכי הדין
בירושלים .בטקס השתתפו שר המשפטים ,פרופ' יעקב נאמן ,נשיאת בית המשפט
העליון ,השופטת דורית ביניש ,צמרת מערכת המשפט ,שופטים ,שופטים בדימוס,
בכירים ממערכת הממשל ,אנשי אקדמיה ותקשורת.
ראש לשכת עורכי הדין ,עו"ד יורי גיא רון ,קרא לפעול מיידית להעברת עשרות אלפי
תיקים לטיפולם של עו"ד בוררים .ראש הלשכה התנגד להטלת אגרות על הליכי
ביניים והתייחס לאלימות כלפי השופטים המסכנת את יציבות הדמוקרטיה
בישראל.
נשיאת בית המשפט העליון ,דורית ביניש ,התייחסה אף היא לבעיית האלימות
בחברה .הנשיאה בייניש התייחסה ליעדים שמערכת המשפט ראתה לנגד עיניה.
לדבריה ,יש צורך בתוספת שופטים ,ובשיפור ובתוספת של מבני משפט בהתאם.
באשר לרפורמה במבנה הערכאות אמרה בייניש כי ללא הקמת בימ"ש לערעורים,
בית המשפט העליון לא יוכל להמשיך למלא את תפקידיו החשובים.
שר המשפטים ,פרופ' יעקב נאמן ,התייחס לתופעת האלימות בחברה והצורך להשיב
לאזרחים את הבטחון האישי.
יו"ר ועדת החוקה של הכנסת ,חה"כ דוד רותם ,אמר ,כי אם עורכי הדין ידעו
להוקיר את השופטים והשופטים יאפשרו לעורכי הדין לנהל משפט – תשתנה
ההרגשה בבתי המשפט לאין שיעור.

כנס שנתי ארצי
הכנס השנתי ה 11-של לשכת עורכי הדין נערך באילת בין התאריכים  29במאי עד ה-
 2ביוני  .2011הכנס ,שאורגן ונוהל על ידי עו"ד איתן אפשטיין ,המשמש גם כיו"ר
ועדת הכנס ,מנכ"ל הלשכה ,עו"ד לינדה שפיר ,והמכון להשתלמות עורכי דין של
הלשכה בראשות עו"ד יוסי מנדלסון ועו"ד ארנה לין ,ובניהולה של עו"ד מירי חדד
)ספיר( ,כלל  40מושבים בהם השתתפו כ 4,200-עורכי דין ,אנשי אקדמיה ,בכירי
הממשל אורחים מחו"ל ומכובדים נוספים ,יחד עם בני משפחותיהם.
הכנס השנתי ה ,11-המיוחד והגדול מבין הכנסים שאורגנו עד כה ,התקיים השנה
במסגרת חגיגות היובל ללשכה ולקראת הבחירות .מאז היווסדו ,הפך הכנס לזירה
הציבורית החשובה של עולם המשפט ,והציע עשרות מושבים מרתקים בנושאים
משפטיים שונים שעל סדר היום הציבורי ,וביניהם גלישת המשפט לחיים
הציבוריים; מרמה והפרת אמונים; אחריות המדינה בנזיקין; הגנה מן הצדק;
אימוץ בכפייה וטובת הילד; פשרות ועסקים במסדרון בית המשפט; הכיסוי
התקשורתי של עבירות מין; אוצרות מדינה – של מי הרכוש הזה לעזאזל?; אמצעי
אכיפה חדשים בשוק ההון; משפט התקשורת; בתחבולות תעשה לך חקירה?!,
תמ"א  38והתחדשות עירונית; ריבוי מעצרים בישראל; הפרטת מקרקעי ישראל,
ועוד.
בכנס השנה השתתפו ,בין היתר :נשיאת בית המשפט העליון ,דורית ביניש ,שר
האוצר ,ד"ר יובל שטייניץ ,שר המשפטים ,פרופ' יעקב נאמן ,ראש לשכת עורכי
הדין ,עו"ד יורי גיא-רון ,היועץ המשפטי לממשלה ,עו"ד יהודה וינשטיין,
פרקליט המדינה ,עו"ד משה לדור ,נשיאי בית המשפט העליון לשעבר אהרון ברק
ומאיר שמגר ,שופטי בית משפט עליון מכהנים ובדימוס ,מפכ"ל משטרת ישראל,
שרים ,ח"כים ,עורכי דין בכירים ,אנשי אקדמיה ,תקשורת ואורחים מחו"ל.
בפתח הכנס הדגיש יו"ר הכנס השנתי ,עו"ד איתן אפשטיין ,כי "הכנס השנתי הינו
מפעל המקרין איתנות ,מסורת וגאווה מקצועית גדולה; מפעל אשר אמור ,לטעמי,
לעמוד בראש מעייניהם של כל עורכי הדין והמשפטנים בישראל; מפעל אשר ראוי
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שימצא מחוץ לגדר כל מחלוקת ,עימות או חילוקי דעות הקיימים אצלנו ,כמו בכל
ארגון אחר ,בוודאי כזה המונה מעל  50אלף חברים" .ראש עיריית אילת ,מאיר
יצחק הלוי ,ברך את באי הכנס ,ואחריו הכריז ראש לשכת עורכי הדין ,עו"ד יורי
גיא-רון ,שגם השנה ,הכנס הוא הגדול ביותר לעורכי הדין ולמשפטנים ,שנערך
בישראל" .כ 4,200 -משתתפים ומשתתפות ,מתוכם כ 1920-עורכי דין ועורכות דין,
שופטות ושופטים ,משפטנים ומשפטניות מן האקדמיה ,המלווים בבני
משפחותיהם ובהם  1176ילדים ,וכן למעלה מ 130-עמיתינו ובני זוגם ,אורחינו
מחו"ל" .ראש הלשכה הציג את מדד עורכי הדין ,והדגיש כי היחס בישראל שלפיו
 156תושבים לכל עו"ד אחד ,מאשש את התחזית השחורה שהציג מראשית כהונתו
כראש לשכה באשר למצב הקשה שבו נתון מקצוע עריכת הדין" .תכנית הלשכה
למניעת התדרדרות המקצוע אומצה בעיקרה במסגרת תזכיר חוק שפרסם שר
המשפטים עוד לפני כשנתיים .מאז אנחנו עודנו ממתינים" .ראש הלשכה אף
התייחס לתופעת האלימות נגד עורכי דין ,המהווה לדבריו ביטוי נוסף לשחיקת
מעמדו של מקצוע עריכת הדין" .לנוכח ריבוי המקרים לאחרונה ,בהם ננקטה
אלימות כנגד עורכי דין במסגרת תפקידם המקצועי ,יזמה לשכת עורכי הדין הצעה
לתיקון חוק העונשין ,הקובעת ,כי תקיפת עורך דין }ועובד סוציאלי{ תחשב תקיפת
עובד ציבור".
נשיאת בית המשפט העליון ,השופטת דורית ביניש ,תקפה את השיח הציבורי על
מערכת המשפט ,אשר לדבריה "אינו מתמקד בדברים שראוי היה להתמקד בהם
ומחמיץ את ההזדמנות לתקן את הטעון תיקון ,והכל במגמה לפגוע בקיים במקום
לקדם ולשפר אותו .אין כל מקום לדחף הבלתי פוסק המניע חלק מחברי הכנסת
ואישי ציבור שונים לחפש דרכים לצמצם את עצמאותו של בית המשפט העליון ,או
להגביר את ההשפעה הפוליטית על בית המשפט העליון ועל הליך בחירת השופטים".
שר המשפטים ,פרופ' יעקב נאמן הדגיש ,כי קיימת חשיבות רבה להשתלמויות של
עורכי הדין" .הערך המוסף אותו רוכש ציבור עורכי הדין בהשתלמויות מקצועיות
אינו נרכש בדרכים אחרות .אנו פועלים בשיתוף לשכת עורכי הדין לחייב את ציבור
עורכי הדין לעבור השתלמויות לעיתים תכופות כחלק בלתי נפרד מסדר יומו של
עורך הדין .חיוב עורכי הדין להגיע להשתלמויות יעלה רמת המקצוע ,ויביא בטווח
הארוך למתן שרות טוב יותר לאזרחי מדינת ישראל".
היועץ המשפטי לממשלה ,יהודה וינשטיין ,הבהיר ,כי נושא המינויים הבכירים
בשירות הציבורי מתברר ככזה שאיננו פשוט .בהקשר זה ,בקש היועץ להתייחס
לטענה שהושמעה גם בעת האחרונה – לפיה הממשלה לא היתה רשאית לבטל את
מינויו של האלוף גלנט מבלי להחזיר את עניינו לבחינה חוזרת של הוועדה לבדיקת
מינויים לתפקידים בכירים ,היא "ועדת טירקל" ,האמונה על בדיקת טוהר המידות.
לדבריו" ,יש לזכור שתפקידה של הוועדה הוא להבטיח את טוהר המידות ,אך בשעה
שהממשלה עצמה מגיעה למסקנה שאין מדובר במינוי ראוי ,מסיבה זו או אחרת,
ממילא אין כל הכרח שהוועדה תחווה את דעתה ותבטיח שהמינוי עומד באמות
המידה הנדרשות".
המפכ"ל החדש ,רב ניצב יוחנן דנינו ,הדגיש ,כי "משטרת ישראל נערכת בימים אלו
לחודש ספטמבר הקרוב .לאפשרות ,שההצהרות השונות בדבר מאבק אזרחי בלתי
אלים על רקע סוגיית ההכרזה על מדינה פלסטינית ,יהפוך בהמשכו לסכסוך אלים
ולהפרות סדר נרחבות .מוקדי החיכוך בין האוכלוסיות ,הנסיונות לחדור את
הגבולות ,הקריאות מעל גבי דפי האינטרנט והפייסבוק לצאת כנגד ריבונותה של
מדינת ישראל ,והמצב בו מצוי המזרח התיכון כולו בימים אלו – כל אלו מעמידים
בפנינו מציאות חדשה".
גם השנה ,וכחלק מהכנס השנתי ,נערך במקביל כנס משותף עם לשכת עורכי הדין
הגדולה בעולם ,לשכת עורכי הדין האמריקאית ) ,(ABAשהפגיש עורכי דין
ממשרדים מובילים בארה"ב עם עמיתיהם הישראלים לסדרת דיונים בנושאים
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מקצועיים ומסחריים רבים .בכנס השתתפו נציגי לשכות עורכי דין מחו"ל,
מארה"ב ,קוסבו ,לוקסמבורג ,אנגליה ,קנדה ,בלגיה ,גרמניה ,ארגנטינה ,צרפת
ואוסטריה.
כמו כן ,נערך מושב מיוחד בשיתוף עם לשכת עורכי הדין הבינלאומית ) (IBAאשר
עסק בהיבטים משפטיים בינלאומיים של לחימה בטרור.
במהלך הכנס השנתי ,הוענק פרס הלשכה לנשיא בית הדין הארצי לעבודה בדימוס,
השופט סטיב אדלר ,על תרומתו המשמעותית למערכת המשפט ,וכן אות מופת
לעשייה חברתית לתנועת הלב – התנועה למלחמה בעוני בישראל.
בין לבין נהנו המשתתפים ממסיבת פתיחה עם להקת אתניקס ,ממופעי בידור של
ישראל קטורזה ושל אדיר מילר ,מהופעה של דני סנדרסון ושל להקת הסיקסטיז,
מערב שהוקדש ליצירותיו של אלתרמן ,ומהופעת סיום של גידי גוב ,שארח את
יהודית רביץ.

השתלמות חורף של הפורום הפלילי באילת
השתלמות הפורום הפלילי של הלשכה בשיתוף מכון ההשתלמות במלון דן באילת,
נערכה השנה בתאריכים  .23.12.10 – 25.12.10גם השנה עסקה ההשתלמות
בנושאים שעל סדר היום הציבורי ,והפגישה סנגורים ,פרקליטים ואנשי תקשורת.
בפתח ההשתלמות התייחס היועץ המשפטי לממשלה ,עו"ד יהודה ויינשטיין,
להקמת גוף מפקח על הפרקליטות .לדבריו ,יש מקום להקמתו של גוף כזה ,אולם,
"הכלי הזה לא יכול שישמש ככלי ניגוח ובמקום שהפרקליט ייצג את האינטרס
הציבורי ,דעתו תהיה מוסחת לכיוונים אחרים" .לגישתו" ,מוסד כזה יכול לקדם את
אמון הציבור בפרקליטות" .היועץ ציין כי מתקיימים דיונים אינטנסיביים בנושא,
וכי הנושא יקודם בשיתוף פעולה בין הצדדים.
ראש הלשכה ,עו"ד יורי גיא-רון ,התייחס לשביתת הפרקליטים ,והדגיש שמיומה
הראשון היה צריך לקיים ישיבה עם כל הגורמים הרלוונטיים .אשר להקמת גוף
ביקורת לפרקליטות ,ציין ראש הלשכה ,כי מאז ותמיד תמך ברעיון גיבושו של קוד
אתי ובהקמת נציבות לפרקליטות ,אולם בסופו של דבר זה עוד לא קרה" .שלוש
שנים אנו עוסקים בכך ,אולי נתכנס ונפנה לזה זמן .הקמתה של נציבות תלונות על
פרקליטים לא תפגע בפרקליטות ,היא תחזק אותה".
יו"ר הפורום הפלילי של הלשכה ,עו"ד רחל תורן ,שהנחתה את מושב הפתיחה,
הדגישה אף היא את חשיבות הקמת נציבות תלונות לפרקליטות" .המציאות מראה
שכל גוף זקוק לביקורת וכך גם הפרקליטות .עו"ד תורן הציעה לאמץ את הצעת
החוק שהכין בעניין זה המכון הישראלי לדמוקרטיה.
"אין ספק שהמאבק מוצדק מאין כמותו .ראוי לשמר את מעמד הפרקליטות" ,אמר
פרקליט המדינה ,עו"ד משה לדור ,בענין שביתת הפרקליטים" .מה שמפריד בין
מדינה מתוקנת למדינה של עולם שלישי ,הוא ,בין היתר ,קיומה של פרקליטות
איתנה מול אינטרסים .אם מעמד זה לא יהיה מתוגמל בתגמול ראוי ,לא נצליח
לשמר מעמד זה" .עו"ד לדור הסכים להקמת גוף ביקורת ובלבד שיוקם כראוי ושלא
תיפגע עצמאות הפרקליטות .אשר לגיבושו של קוד אתי ולהקמת נציבות
לפרקליטות ,ציין פרקליט המדינה ,כי הפרקליטות עוסקת בשנה וחצי האחרונות
בסיועו ,בין היתר ,של ראש לשכת עורכי הדין לגיבושו של קוד אתי" .כל המחלקות
בפרקליטות תומכות בקוד האתי .אני מסכים לכך שצריך להקים גוף ביקורת ,אולם
גוף זה אם לא יוקם נכון יביא לניגוחם של פרקליטים ,ויפגע בעצמאות
הפרקליטות".
השופט בדימוס בעז אוקון ועו"ד נבות תל-צור הדגישו את נחיצותו של גוף מפקח על
הפרקליטות .לדברי עו"ד נבות תל-צור" ,הרכבת הזו כבר יצאה מהתחנה .גוף
ביקורת חיצוני יוקם ,כי יש צורך בגוף כזה ,מאחר שהפרקליטות היא הגוף החזק
ביותר במדינה והיא חורצת גורלות".
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שופטת בית המשפט העליון ,עדנה ארבל ,ציינה שהיא משוכנעת בנחיצותו של קוד
אתי לפרקליטות ,אשר יחייב פיקוח ויבטיח את דרכי התנהלותה והיא תומכת בכך
כבר שנים רבות .עם זאת ,הבהירה שיש לעשות כן תוך הבטחת עצמאותה וחירות
פעולתה של הפרקליטות.
מושבים נוספים בהשתלמות עסקו בנושא עבירת "הפרת אמונים" ,גבולות הזכות
להגנה עצמית ,יחסי משפט ותקשורת .כמו-כן ,התקיימה הרצאת השופט יורם
דנציגר בנושא "התפתחות דוקטורינת הפסלות ,הפסיקה בעקבות הלכת יששכרוב".

אירועי יובל
טקס בבית הכנסת ביד ושם
בטקס מרגש שקיימה לשכת עורכי הדין במסגרת ארועי היובל ללשכה ביום 23.2.11
בבית הכנסת ב"יד ושם" ,העניקו ראשי לשכות עורכי הדין בגרמניה ,אוסטריה
והולנד ספרי זכרון למשפחות עורכי הדין שנספו במלחמת העולם השניה.
עו"ד יואל לוי ,שהנחה את הטקס ,פועל מטעם הלשכה שנים רבות להנצחת עורכי
הדין היהודים ,שנרדפו על ידי הנאצים .לדבריו" ,בהולנד ,באוסטריה ובגרמניה
עורכי הדין היהודים נלחמו למען זכויות האדם ולא הפסיקו עד אשר נכלאו ונשלחו
למחנות ההשמדה .בשנת  1933עם עליית הנאצים לשלטון ,היו בגרמניה כ4,000-
עורכי דין יהודים ,שהיוו כ 20%-מכלל עורכי הדין במדינה .הם החזיקו במשרות
בכירות בבתי המשפט ,במשרד המשפטים ובלשכת עורכי הדין הגרמנית .החל מ-
 1933דחקו אותם הנאצים ונישלו אותם מתואריהם ומתפקידיהם בשורה של חוקים
מפלים וגזעניים .לצד זאת הם נרדפו ,הוכו ,נאסרו והושפלו .תיעוד עורכי הדין
היהודים על ידי שלושת הלשכות מהווה מפעל חשוב מאוד הן עבור משפחות עורכי
הדין שנספו והן עבור המדינות עצמן".
ראש לשכת עורכי הדין בגרמניה ,עו"ד אקסל פילגס ,ציין ,כי הוא מתבייש בשם עמו
"עורכי הדין ,אנשי החוק והאתיקה ,כמו גם לשכת עורכי הדין ,דממו וכשלו" ,אמר.
"אנו ,כעורכי דין גרמנים ,לא נשכח את עול האחריות של ההיסטוריה האישית שלנו.
אלה שסוגרים עיניים לעבר ,יהיו עיוורים גם בעתיד" ,הוסיף .כעת ,לדבריו ,הוא
ממלא את ההבטחה להעביר לדורות הבאים את המסר ,בתקווה שיעבירו אותו
לבניהם .עבורי ועבור בני הביקור כאן ביד ושם הוא חשוב ביותר ,על מנת להראות
לבני את המראות ואת הזכרון".
לדברי ראש הלשכה בהולנד ,עו"ד יאן אורנבך 106" ,עורכי דין יהודים בהולנד נספו
במחנות .סיפורם מופיע בספר הזכרון שערכנו בדבר גורלם של כלל עורכי הדין
בהולנד .לא נשכח אותם".
"הלשכות האוסטריות החליטו בשנת  2008להתחקות אחר חייהם של כל הקולגות
היהודים ,אשר נמחקו מרשימת עורכי הדין באוסטריה בשנת  ,"1938ציין ראש
הלשכה האוסטרית ,ג'רהארד בן-איבלר" .מצאנו  19,014עורכי דין יהודים שנמחקו
מרשימת עורכי הדין .היה חשוב להבהיר ,שהיה מדובר ב 53%-מעורכי הדין ששרתו
באוסטריה ,ורצינו להשיב לקולגות הללו משהו בחזרה ,רצינו להשיבם חזרה
לשורות המקצוע".
ראש לשכת עורכי הדין ,עו"ד יורי גיא-רון ,התייחס אף הוא לחשיבות עריכת ספרי
הזכרון על ידי הלשכות" .היום אנו חולקים את הסיפורים של עורכי הדין היהודים
מאוסטריה ,הולנד וגרמניה ,המוצגים בספרי הזכרון .ללשכת עורכי הדין בישראל
היתה הזכות לקחת חלק במפעל חשוב זה .אני מבקש במעמד זה להודות ללשכות
האוסטרית ,הגרמנית וההולנדית .פרסום ספרי זכרון אלה אינם דבר של מה בכך.
אני מוקיר את הלשכות שהחליטו ,חרף הקשיים והמורכבויות ,לפרסם את ספרי
הזכרון הללו ,ולהציגם כאן בישראל בפני קרובים וחברים של עורכי הדין שנספו
מרחבי העולם כולו .לעולם לא נשכח זאת .על שום המפעל החשוב הזה שמוצג ביד
ושם ,זכרונם של עורכי הדין הללו שריר וקיים".
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ארוע בתיאטרון ירושלים
ארוע היובל המרכזי לציון  50שנה להיווסדה של לשכת עורכי הדין ,נערך ביום
 22.2.11בתיאטרון ירושלים בהשתתפות צמרת מערכת המשפט והממשל ,עורכי דין
בכירים ,אנשי תקשורת ואקדמיה.
בפתח הארוע שודרה בפני הקהל ברכתו של נשיא המדינה ,שמעון פרס ,אשר שהה
בספרד באותה העת .הנשיא ציין ,כי הוא מברך את הלשכה על שמילאה במשך 50
שנה תפקיד מפתח בחברה .לדבריו ,התפקיד של עורך הדין הוא מגוון ,גם חברתי וגם
משפטי ,גם צדק וגם חמלה ,גם שוויון וגם ייחודיות .ברכתו של ראש הממשלה,
בנימין נתניהו ,שודרה אף היא .לדבריו ,עורכי הדין עושים עבודה חשובה ומשלימה
לבית המשפט ולכנסת" .אתם תורמים תרומה חשובה לכך שהמדינה היא
דמוקרטית ,ליברלית ומדינת חוק".
"דווקא היום ,קהילת עורכי הדין ובראשה לשכת עורכי הדין ,חייבת לראות את
עצמה כשומר סף של הדמוקרטיה הישראלית" ,הדגיש יו"ר הכנסת ,חה"כ רובי
ריבלין .לדבריו" ,רבים מדי וטובים מדי מבקשים היום להתפרנס מליבוי
הקונפליקטים ,במקום ממתן מענה להם .בכך ,הם מזלזלים בעתידה של החברה
בישראל ,וחותרים תחת אותו בסיס הסכמי מינימאלי החיוני לקיומה של
הדמוקרטיה הישראלית .כנגד אותה רטוריקה מתלהמת המאיימת לכלות כל חלקה
טובה בדמוקרטיה שלנו ,על קהילת עורכי הדין לייבא את אותו הטון המתון,
המכובד ,השקול ,מאולם המשפט  -למרחב הציבורי .עליה לממש את השליחות
הייחודית לה ,ולהטמיע בשיח הציבורי את המחויבות העליונה לדמוקרטיה שלנו".
נשיאת בית המשפט העליון  ,השופטת דורית ביניש  ,הדגישה את חשיבות
הקשר שבין לשכת עורכי הדין ובין ציבור השופטים בישראל  " .עורכי הדין
הם השותפים הטבעיים לכל מהלך ההתדיינות בבתי המשפט  ,ועל כן  ,שיתוף
הפעולה הוא תנאי הכרחי להצלחת הרפורמות השונות במערכת המשפט
ובהגשמת יעדי מערכת המשפט ; במיוחד כך נוכח העומס המשמעותי עימו
מתמודדת מערכת המשפט והרפורמות הנדרשות שחלקן ננקטות כבר היום
לטיפול בבעיית העומס  .במסגרת שיתוף הפעולה ציינו לאחרונה את שנת
" תרבות המשפט "  ,במהלכה מגובשת תוכנית משותפת למערכת השיפוט
וללשכת עורכי הדין אשר תכלול השתלמויות ותוכניות עבודה לשיפור
האתיקה המקצועית וסגנון השיח בבתי המשפט  .אלה יסייעו למטרה
המשותפת לכולנו לחזק את מערכת המשפט ולתרום לאיכות הדיון השיפוטי
למען ציבור המתדיינים הנזקק לסעד מבתי המשפט ".
"יש לוודא כי שערי הכניסה למקצוע הולמים איכות השירות והמקצועיות אותם
נדרש לספק עורך הדין ללקוחותיו" ,אמר שר המשפטים ,פרופ' יעקב נאמן .על כן,
ציין השר" ,אנו פועלים בשיתוף לשכת עורכי הדין במטרה לשמור ואף להעלות את
רמת המקצוע – למען מערכת טובה יותר שתסייע לאזרחים בצורה מקצועית
וטובה" .השר נאמן אף התייחס להירתמותה של הלשכה למאבק המשותף בעומס
בבתי המשפט ,וציין ,בהקשר זה ,כי יש לעודד את פעולתו החשובה של המוסד
לבוררות של לשכת עורכי הדין .לדבריו ,משרד המשפטים הפיץ תזכיר לתיקון חוק
בתי המשפט שיסמיך את נשיא בית המשפט וסגנו להעביר תביעה לדיון בפני בוררים
 חוק בתי המשפט )תיקון מס' ()בוררות חובה( )הוראת שעה( ,התש"עא.(2011-"מתוך נסיוני ברור לי כי לא כל תיק צריך להתדיין בבתי המשפט וכי ישנם תיקים
רבים בהם ניתן לתת מענה ולעשות צדק במהירות ,במקצועיות וביעילות ,באמצעות
הסדרת בוררות חובה בין הצדדים".
ראש הלשכה ,עו"ד יורי גיא-רון ,ציין בפתח דבריו ,כי עורכות הדין ועורכי הדין -
במגזר הפרטי ,במגזר הציבורי ובמגזר השיפוטי )עורכי הדין לשעבר(  -הם ליבה של
מערכת המשפט .מאז  ,1961לשכת עורכי הדין הינה הגוף המקצועי הסטטוטורי,
המאגד את כל העוסקים בעריכת הדין בישראל .ראש הלשכה הוסיף ,כי לצד העניין
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המקצועי מוטל על עורכי הדין גם עול אינהרנטי ,סטטוטורי ,עול טבעי ,אותו הם
מקבלים ברצון ובאהבה ,ליטול חלק מעשי ומשמעותי בחיים הציבוריים במדינה.
"לא כפוליטיקאים .כבני אדם ,כאזרחים ,כאנשי המקצוע החופשי ,החשוב
והאיכותי ביותר ,שעיני הציבור נשואות אליו ואל המוסדות המייצגים אותו" .ראש
הלשכה ,הדגיש ,כי הוא מאחל ללשכה ב 50-השנים הבאות ,בין היתר" ,שתישמר
עצמאותו של המקצוע מפני כל החורשים לפגוע בה! השיח בדבר השליטה הניהולית
באתיקה ובדין המשמעתי מחד ,ובפיקוח על ההתמחות מאידך ,הוא חשוב ולגיטימי,
אולם עשרות אלפי עורכי הדין לא יאפשרו פגיעה כוללת ברמה המקצועית
והאובייקטיבית הגבוהה של הסדרת עריכת הדין בישראל .מדובר בתחום מקצועי
מובהק ,שלא צריכה להיות בו התערבות של רשות מבצעת או של מחוקק" .בסיום
דבריו הודה ראש הלשכה לצוות היובל ,לעו"ד עדלי חומסקי ,עו"ד אלי זהר ועו"ד
לינדה שפיר ,מנכ"ל הלשכה.
במהלך הארוע ,בהנחייתה של דליה מזור ,הרצה פרופ' ירמיהו יובל בנושא
"הרהורים על המשפט ומשרתיו" .לדבריו" ,ללא המשפט לא היה לפילוסופיה
החופש הדרוש לה כאוויר לנשימה ,וללא הפילוסופיה לא היה למשפט  --בעיקר
דברי הערב  -שום עוגן אחר מלבד הדת ,ולא היה מי
המשפט המודרני ,שהוא נושא ַ
שגם יצדיק וגם יבקר את המשפט בשם התבונה" .פרופ' יובל הוסיף ,כי "בימים
אלה ,כאשר צללי רפאים אנטי דמוקרטיים מקדירים את המרחב הציבורי בישראל
ומתחילים להאפיל על תהליכי החקיקה של הכנסת עצמה ,ראוי להזכיר שלא כל
חוק נושא אתו לגיטימציה רק מפני שנחקק כדין".
במהלך הערב זכה הקהל לשמוע את מקהלת העפרוני ,ולצפות בקטעי פנטומימה של
הפנטומימאי חנוך רוזן .הערב נחתם בהופעה של "הכל עובר חביבי".
דיון בשולחן עגול :קוד בינלאומי של עקרונות בסיסיים למקצוע עריכת הדין
ביום  23.2.11נערך בבית הלשכה בירושלים דיון ראשון מסוגו בנושא גיבוש קוד
בינלאומי אחיד של עקרונות בסיסיים למקצוע עריכת הדין .בדיון השתתפו ראשי
לשכות מרחבי העולם :מארה"ב ,אנגליה וויילס ,סין ,גרמניה ,אוסטריה ,הולנד,
צרפת ,ספרד ,איטליה ,בלגיה ,קניה ,קרואטיה ,רומניה ועוד ,בהנחיית ראש לשכת
עורכי הדין בישראל ,עו"ד יורי גיא-רון ,ובהשתתפות פרופ' מרדכי קרמניצר מהמכון
הישראלי לדמוקרטיה.
בפתח הדיון הדגיש ראש הלשכה ,עו"ד יורי גיא-רון ,כי על רקע הגלובליזציה
והשינויים המשמעותיים בתחום המשפט ,הוא מאמין באופן אישי שראשי הלשכות
צריכים לשים דגש בכל התכנסות עתידית שלהם על גיבוש קוד אחיד ומשותף
לקהילה המשפטית בעולם ,אשר יש לו לא רק תפקיד משפטי משמעותי אלא גם
תפקידים חברתיים וציבוריים.
ראש הלשכה הציג בפני המשתתפים קוד בינלאומי מוצע של עקרונות בסיסיים:
נאמנות ועצמאות המקצוע ,שלטון החוק ,זכויות אדם ,נגישות למשפט ,כבוד
המקצוע ואתיקה" .מדובר בעקרונות שבלעדיהם מקצוע עריכת הדין לא יוכל לעמוד
בסטנדרטים הראויים .כמובן ,שעקרונות אלה לא יעמדו לבד .כל ארגון מקצועי
לאומי יאמץ את הקוד ויעניק לו את הפרשנות המאפיינת את הסביבה ומערכת
המשפט המקומית .קוד מוצהר זה יסייע גם בידי משטרים חדשים לעצב את מקצוע
עריכת הדין בהתאם לשינויים שחלו במשטר".
פרופ' מרדכי קרמניצר ,אשר הוביל אף הוא את הדיון ביחד עם ראש הלשכה ,ציין
בראשית דבריו ,כי נקודת המוצא היא שמקצוע עריכת הדין אינו רק מקצוע אלא גם
שליחות ,ולכן הוא זקוק להתוויית עקרונות מינימאליים מקובלים" .בעולם הפוסט
מודרני כל הרשויות מצויות בהתדרדרות .הדבר נכון גם לגבי הרשות המקצועית.
שליחות שכוללת מחויבות ותרומה מיוחדת של המקצוע לחברה היא חיונית על מנת
לחזק את הלגיטימציה של המקצוע ואת יוקרתו ,שאינה תמיד ברמה גבוהה .אני
מתייחס ,בהקשר זה ,למחויבות של עורכי הדין לשלטון החוק ,לזכויות האדם
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ולנגישות למשפט .בעולם גלובלי זה בהחלט עושה שכל לגבש עקרונות
אוניברסאליים מקובלים של המקצוע ,כפי שנעשה על ידי הרופאים בעצמם.
ההסכמה האוניברסאלית והקבלה מעצימה עקרונות אלה".
ראש הלשכה הפריזאית ,עו"ד ז'אן קסטליאן ,ציין ,כי הוא משוכנע שהלשכות
בעולם כולו יכולות לכפות עקרונות מרוככים ,לפיהם מקצוע עריכת הדין הוא
מגובש ,המקצוע הוא עצמאי מפני התערבות ממשלות ,ושהמקצוע מסדיר את עצמו
בדרך של כללים .אנו מסכימים וחולקים את העקרונות המוצעים" .יש לנו אמנם,
כמה שאלות ,כמו למשל ,מה זה אומר שעל עורך הדין להיות מסור ונאמן לחלוטין
לשלטון החוק ,שהרי לשיטתי עורך דין צריך להיות נאמן ללקוח שלו .בכל מקרה,
אני סבור שמדובר ברעיון טוב ואתמוך בו בשם הלשכה הפריזאית והצרפתית".
"אם אנחנו מתכוונים לעשות משהו ,אנו צריכים לעשות משהו פשוט שכולם יסכימו
עליו .אני מאמין שהדבר מסתכם בארבע מילים" ,שוויון וצדק במסגרת החוק",
אמר עו"ד סטפן זאק ,יו"ר הלשכה האמריקאית )ה" .(ABA-אם חושבים על כך ,זה
אכן מסכם את כל העקרונות שמדברים עליהם כאן ,את
הגישה לערכאות ,אתיקה ותפיסת הצדק .זה מענין שאנו מציינים החודש בארה"ב
את מנהיג המאבק לזכויות האזרח ,מרטין לותר קינג ,שאמר ש"חוסר צדק במקום
מסוים ,הוא חוסר צדק בכל מקום" .עו"ד זאק ציין בסיום דבריו ,כי הלשכה
האמריקאית נוהגת לשלוח מה שנקרא "מכתבי שלטון החוק" ,ושהיתה לו הזדמנות
לעשות כן כנשיא הלשכה "שלחנו מכתב כזה ללוב אתמול ,ומכתב נוסף למצרים
מספר שבועות לפני כן .האם נדמה לכם שקאדפי הפסיק מיד ברגע שהוא קיבל את
המכתב שלי ? ,אולם ,אם מכתב זה יכול להיות חתום לא רק על ידי הלשכה
האמריקאית אלא על ידי כל הלשכות ,אמירה כזו יכולה להיות בעלת עוצמה רבה,
ואני מצדיע לכם על התחלתו של דיון בסוגיה זו".
ראש הלשכה האנגלית ,עו"ד לינדה לי ,בקשה להמשיך את הדברים שנאמרו לפניה,
באמרה ,כי אחד הדברים שבזכותם היא גאה להיות עורכת דין היא העובדה שכולם
חולקים סטנדרטים אתיים ,ומה שהכי מאכזב אותה לגבי עורכי הדין ,זה שהם
מתנהגים כעורכי דין המתמקדים בפרטים הקטנים" .לכן ,אני מסכימה שצריך לגבש
משהו פשוט ביותר" .עוד אמרה ,כי בביקוריה בעולם היא מזהה מתקפות על שלטון
החוק ועל מקצוע עריכת הדין ,והיא רואה זאת בכל מקום .לכולם יש בעיות זהות,
והבעיה העיקרית היא שממשלות מחד ,רוצות להכפיף אותנו לסטנדרטיים אתיים
כאשר הם רוצים להכביד עלינו ,ומאידך ,הם מעדיפים שלא יהיו לנו סטנדרטים
כאלה ,כאשר הם רוצים שננהג כעסקים ,ואנחנו צריכים לעקוב אחר התנהלות
הממשלה והקיצוצים שהיא עורכת על חשבון הפגיעה בנגישות הציבור לערכאות".
"אצלנו בלשכה הגרמנית עולה לעיתים קרובות הדיון בשאלה ,האם עלינו להתערב
בפוליטיקה ,במיוחד במצב הנוכחי בעולם" ,אמר ראש הלשכה הגרמנית ,עו"ד
אקסל פילגס" .העמדה שלנו בגרמניה היא שאנחנו מתערבים רק כאשר עורכי הדין
מעורבים ,כך שאם יש מתקפה כלשהי על עורכי הדין בלוב ,במצרים ,באלג'יריה ,אז
עלינו להשמיע קול ולהתערב".
גם יו"ר ועדת האתיקה הארצית בלשכה ,עו"ד דרור ארד-אילון ,הסכים שיש לגבש
קוד צנוע ופשוט" .אם אנחנו רוצים חברה דמוקרטית ,אנו צריכים מקצוע עצמאי
חזק .ללא כללי אתיקה לא נוכל להתקיים .בהצבת האתיקה במרכז ,אנו חוזרים
לנאיביות".
ישיבת מליאה חגיגית של הכנסת לציון יובל ללשכה ביום 22.2.11
בפתח הדיון במליאה ,בהנחייתו של יו"ר הכנסת ,חה"כ רובי ריבלין ,התייחס חה"כ
רוני בר-און להצפת המקצוע באמרו ,כי מדינת ישראל מחזיקה בשיא עולם בעורכי
דין פר קפיטה ,ואלופת עולם במספר המשפטים הנפתחים" .האם לא הגיעה העת
לשקול את נושא המקצועיות כמו ברפואה .לא כל עורך דין צריך לעסוק בכל
התחומים .יש לדון בכך .דווקא על שום שהלשכה היא מהאיגודים הגדולים במשק
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בעל מעמד עצמאי ,חזק ,סטטוטורי ,המארגן את כל העוסקים במקצוע ,מוטלת עליו
החובה לנהל את העוצמה הרבה הזאת בתבונה רבה ,במקצוענות ,באתיקה .עוצמה
זו אף מחייבת את חבריה ,את הלשכה וההנהגה להסתכל החוצה בתחום האחריות
החברתית .מפעל "שכר מצווה" של הלשכה למתן סיוע וייצוג משפטי למעוטי יכולת,
הפך לנהר שופע מפואר וראוי להשתבח .עלינו ,נבחרי הציבור ,להסיר את הכובע".
חה"כ בר-און קרא לממשלה ולכנסת להדיר את רגליהן מענייניה הפנימיים של
הלשכה "אני מציע לכנסת ולממשלה לתת ללשכה לנהל את ענייניה .כפי שהממשלה
אינה נוהגת רגל גסה בענייניה הפנימיים של הכנסת .אני מציע לכל אחד לעסוק
בתחומו".
"אנו מוקירים את תרומתה של הלשכה למערכת המשפט .זו תרומה עצומה שאין לה
תחליף .היא מורגשת מדי יום בכנסת כאשר נשמעות עמדות של נציגיה בהצעות חוק
בועדות הכנסת" ,אמר יו"ר ועדת הכנסת ,חה"כ יריב לוין .בהתייחסו לבעיית הצפת
המקצוע ,ציין ,חה"כ לוין ,כי" היום קיים רישיון מספר  .57,982לפני  15שנה
הצטרפתי למקצוע .בתוך  15שנה הצטרפו  38אלף עורכי דין .זהו מצב מסוכן הפוגע
בראש ובראשונה באיכות השירות המשפטי שניתן לציבור .שנת היובל חייבת להיות
שנת מפנה בעניין זה .זוהי העת לקדם את הצעות החוק המונחות על שולחן הכנסת
בנושא .עלינו לשקם את כבודו ומעמדו של המקצוע .עוד הזכיר ,כי הצעת החוק
הראשונה שיזם עם הלשכה ,ושזכתה לאישורה של הכנסת ,עיגנה את חובתה של
הלשכה ליתן סיוע משפטי למעוטי יכולת .אישור ההצעה היווה עבורי סגירת מעגל
אישית ,כמי שעמד בראש סיעת מחץ בלשכה ,ואשר ראה את הצורך של הלשכה
לגלות מעורבות חברתית כתנאי לעסוק המקצוע .חה"כ לוין הבהיר ,כי "עצמאות
הלשכה וחוסנה חיוניים לקיומו של המקצוע .חוסנה של מערכת המשפט
והדמוקרטיה תלויים במידת עצמאותם של עורכי הדין ועבודתם ,במידת עצמאות
המקצוע ומעמדה של הלשכה .חובתנו לחזק את הלשכה".
גם חה"כ דב חנין הדגיש את חשיבות השמירה על מעמדה של הלשכה" .לשכת
עוה"ד היא מוסד ייחודי ומיוחד ,שילוב יוצא דופן בין התאגדות מקצועית לרשות
ציבורית .איזון מאוד עדין שהצליח להישמר לאורך שנים ושחובה עלינו לשמור עליו.
חובתנו בכנסת לשמור על הלשכה מכל ניסיון לפגוע באוטונומיה שלה ולהתערב
בענייניה הפנימיים" .חה"כ חנין הוסיף ,כי "חשבון הנפש שצריכים הלשכה וחבריה
לעשות הוא חשבון הנפש של החברה הישראלית .החברה עברה משפטיציה .זה ביטוי
לחולשה של המערכת הפוליטית .האיומים על המרחב הדמוקרטי מציבים אתגר
רציני בפני המשפטנים  -הגנה על זכויות היסוד ,החירויות הליברליות .אך
דמוקרטיה אינה יכולה להסתכם רק בחירויות ,עליה להתמקד גם בזכויות
חברתיות .בהקשר זה ,חשוב לציין את תכנית הסיוע המשפטי "שכר מצווה",
פרויקט חשוב של הלשכה לתיקון אי השוויון בחברה".
חה"כ שלי יחימוביץ' ברכה את הלשכה לרגל היובל" .עורכי הדין הם במידה רבה
פרשנים של המציאות .מתווכים שמייצגים תפיסות שונות ,של מהות הכוח בחברה,
בידי מי מצויות הזכויות .לדבריה ,שומה על עורכי הדין להיות חוד החנית בחתירה
לשוויון ובמתן מענה לחלשים בחברה".
לדברי חה"כ אברהם מיכאלי ,אין ספק שלשכה חזקה היא הכרח .רואים בכנסת
שאין דיון בחקיקה שהלשכה לא מציגה בו את עמדתה ,הלשכה תורמת את חלקה
לדיונים .אשר למצב בשטח ,אמר חה"כ מיכאלי "אי אפשר להתעלם מהעובדה
שקולטים כמויות אדירות של סטודנטים למשפטים ,ושכולם מצפים להיכנס לשערי
המקצוע .הרבה אנשים מתחילים היום התמחות בדרכים לא דרכים .העיקר לעשות
התמחות".
שר המשפטים ,יעקב נאמן ,התייחס אף הוא לריבוי עורכי הדין" .הריבוי הגדול של
לומדי המשפטים הוא רצוי ומצד שני ,אין זה ראוי ורצוי מספר עורכי הדין הרשומים
כחברי לשכה .מספר זה הוא בלתי סביר לחלוטין ,והוא גורם לחבלות רבות ולהורדה
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ברמת המקצוע .הבעיה איננה מציאת התמחות אלא רמת ההתמחות והפיקוח .לא
כל מי שסיים ללמוד משפטים ,צריך להתקבל ללשכה" .השר נאמן ציין לשבח את
תכנית הסיוע המשפטי של הלשכה "שכר מצווה" ,את הייעוץ של נציגי הלשכה
לועדות הכנסת ,וכן את החברות החשובה של נציגי הלשכה בועדות לבחירת שופטים
ודיינים .לשכת עורכי הדין צעדה כברת דרך מאז היווסדה ,אך עלינו לפעול רבות כדי
שתוכל להמשיך בפעילותה".

טקס לעורכי דין וותיקים
ביום  1.9.10קיימה לשכת עורכי הדין ערב הוקרה לעורכי/ות הדין הוותיקים/ות
שקיבלו את רישיון עריכת הדין לפני  50שנה.
בטקס הוענקו אותות לעורכי דין ולעורכות דין וותיקים/ות ,ביניהם ,שופטי בית
המשפט העליון בדימוס ,יצחק אנגלרד ,מישאל חשין ,יצחק רביבי ודליה דורנר,
נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב בדימוס ,מנחם אילן ,שופט בית המשפט
המחוזי בתל אביב בדימוס ,נתן עמית ,האפוטרופוס הכללי וכונס הנכסים הרשמי
לשעבר ,עו"ד עמרם בלום ,יו"ר מועצת הרשות השניה לרדיו וטלוויזיה לשעבר ויו"ר
ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין ,פרופ' יוסף גרוס ,ועו"ד דן אבי-יצחק.
ראש הלשכה ,עו"ד יורי גיא-רון ,הדגיש בדבריו ,כי "המקצוע הינו לבני דורכם דרך
חיים ולא רק מקור פרנסה .ספק אם אלה פני הדברים כיום ,כאשר העוסקים
במקצוע מהווים יותר מ –  1/2אחוז מאוכלוסיית המדינה".
מזכ"ל הלשכה ,עו"ד אילן אסל ,בירך את עורכי הדין הותיקים" :זכיתם להימנות
עם דור המייסדים שפעלו בימיה הראשונים של המדינה ,ולפיכך שמורה לכם זכות
ראשונים בעיצוב דמותה המשפטית .כל אחד מכם השיא את תרומתו להנעת גלגלי
המשפט במעלה הדרך ולפיתוח תורת המשפט הישראלי – ביצירת תקדים משפטי
ובקביעת פסיקה חדשנית ,בייזום חקיקה ובסיוע לעשות צדק".
את הטקס הנחה עו"ד אוריאל גניהר ,יו"ר ועדת עורכי דין ותיקים של הלשכה ובן
המחזור .במהלך הטקס נשאו דברים גם יו"ר מחוזות הלשכה.

אות "יקירי המקצוע"
בטקס שנערך במשולב עם הכנס השנתי הארצי באילת ,הוענקו אות "יקירי
המקצוע" .האותות הוענקו על תרומה משמעותית למשפט הישראלי ,הישגים
מיוחדים בשירות הציבורי או במגזר הפרטי על תרומה מיוחדת לקהילה ,או למחקר
האקדמי של המשפט .את הטקס הנחה רונן הירשלר.
מקבלי אות "יקירי המקצוע":
השופטת סביונה רוטלוי;
פרופ' יוסף גרוס;
ד"ר שלמה פלד;
עו"ד יששכר פישר;
עו"ד נסר סנעאללה;
עו"ד אורי ינובסקי.
במהלך הטקס הוענקו תעודות הוקרה לנציגי המשרדים הבולטים בפעילות הפרו
בונו שלהם למען הקהילה ,שדורגו בדירוג שנערך זו השנה השנייה ברציפות על ידי
תוכנית "שכר מצווה" של לשכת עוה"ד למתן סיוע משפטי פרו-בונו ,בשיתוף
חברת דן אנד ברדסטריט .את הטקס הנחה עו"ד יוסף תוסייה-כהן ,יו"ר )משותף(
של תוכנית "שכר מצווה" ,והתעודות הוענקו ע"י ראש הלשכה ,עו"ד יורי גיא-רון.
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המועצה הארצית
המועצה הארצית מתפקדת כזרוע המחוקקת של הלשכה שבה נדונות הצעות
לשינויים ותיקונים בחוק הלשכה ובכללים המותקנים לפיו ,המועצה היא המאשרת
מידי שנה את תקציב הלשכה ודמי החבר ובוחרת את נציגי הלשכה לועדות
הסטטוטוריות השונות) .ועדות לבחירת שופטים ,דיינים ,קאדים ,שופטים צבאיים,
וסנגוריה ציבורית( וכן את נציגי הלשכה לועדות ומועצות ציבוריות.
דיוני המועצה
המועצה הארצית קיימה בתקופת הדו"ח  8ישיבות שכולן התקיימו בבית הלשכה
בתל-אביב ,וכן  3הצבעות טלפוניות.
חילופים בין חברי המועצה
בשנה הנסקרת היום חילופים כדלקמן:
עו"ד ארנון גרפי החליף את עו"ד איתן ארז; עו"ד רועי כהן החליף את עו"ד אילן
בומבך.
המועצה ,בראשותו של עו"ד עמוס ון-אמדן ,דנה ,בין היתר ,בנושאים הבאים:
בחירות/מינויים
 עו"ד ז'ק חן נבחר כנציג הלשכה בועדת הסנגוריה הציבורית. עו"ד עאדל עלי נבחר לכהונה נוספת כנציג הלשכה בועדה למינוי קאדים מדה"ב.תקציב הלשכה לשנת 2011
בתום סדרת דיונים אושר תקציב הלשכה לשנת ) 2011התקציב במלואו מובא
בהמשך להלן(.
נושאים שונים:
כללי לשכת עורכי הדין )סעד משפטי למעוטי יכולת( ,התש"ע - 2010-המועצה
התקינה כללים כמתחייב מתיקון מס'  34לחוק לשכת עורכי הדין בענין הפיכת סעד
משפטי למעוטי אמצעים מסמכות רשות לסמכות שבחובה .בשל מחלוקת עם משרד
המשפטים באשר לנוסח שאושר ,הכללים טרם אושרו.
בג"צ  10427/09עו"ד חיים שטנגר נגד המועצה הארצית ואחרים – המועצה רשמה
לפניה דיווח על התובענה.
הצעת ועדת שכ"ט לתיקון התעריף המינימלי המינימלי המומלץ עקב תיקון תקנה
 512לתקנות סדר הדין האזרחי ,התשמ"ד –  – 1984המועצה קבלה את המלצת
ועדת שכ"ט להגדיל את הסכומים הנקובים בכללי התעריף ב' .161 .התיקון הועבר
לאישור שר המשפטים.
אישור המלצות צוות לבחינת סדרי הדין בבתי הדין המשמעתיים  -המלצות צוות
שהרכבו עוה"ד ראובן רייף ,חוה מרצקי ונמרוד ליפסקר ,הונחו על שולחן המועצה.
ההמלצות כוללות שינויים רבים בסדר הדין של בתי הדין המשמעתיים .בתום סדרת
דיונים אושרו ההמלצות ,בכפוף למספר תיקונים ,והועברו להתייחסות מחלקת
הייעוץ במשרד המשפטי.
כללי לשכת עורכי הדין )בחירות למוסדות הלשכה( )הוראת שעה( ,התשע"א -
 – 2011המועצה אישרה תיקון בכללי הבחירות כהוראת שעה שתחולתה לבחירות
שנערכו ביום  21.6.11שמטרתה להסיר ספק באשר לזכותם של חברי הלשכה
שמעונם מצוי בשטח השיפוט של ביהמ"ש המחוזי מרכז ,לבחור ולהיבחר.
כללי לשכת עורכי הדין )בחירות למוסדות הלשכה( )תיקון( ,התשע"א – 2011 -
המועצה אישרה הצעה לתיקון כלל  24לכללי הבחירות בענין מיקומן של קלפיות.
ההצעה הועברה לשר המשפטים אך הוא מאן לאשר את נוסחה .המועצה דנה בשורת
תיקונים נוספים לכללי הבחירות אך מלאכתה לא הושלמה.
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תקציב הלשכה
להלן פירוט תקציב הלשכה לשנת 2011

תקבולים
)הסכום באלפי (₪
תקציב 2011

שוטפים
1
2

דמי  -חבר
דמי חבר שוטפים
פיגורים שנים קודמות
סה"כ תקבולים מדמי-חבר

1

42700
900
43600

1
2
3
4
5
6
7

הכנסות אחרות
ריבית
שכ"ד חיפה
שונות
הכנסות פורום צעירים
הכנסות יובל ללשכה
הכנסות מארועים וסדנאות
מהשמה
סה"כ הכנסות אחרות  -שוטפות

330
450
120
400
400
180
100
1980

סה"כ הכנסות שוטפות

45580

התמחות ,בחינות והסמכה
דמי רישום מתמחים
בחינות בכתב
בחינות בע"פ
בחינות בדיני מ"י
דמי הסמכה
סה"כ הכנסות מהתמחות

900
1900
400
300
2180
5680

הכנסות אחרות
מכנס שנתי
דמי רישום
חדרים
חסויות
הכנסות מתשלומים לארועים
סה"כ הכנסות מהכנס

1075
310
180
35
1600

תקבול מחברת הביטוח

560

2

"משקים סגורים"
3
1
2
3
4
5

4
1

2
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צרכנות

)הסכום באלפי (₪
תקציב 2011
300

סה"כ הכנסות אחרות משקים סגורים

2460

5

ניצול כספי הרזרבה

1650

6

יעוד כספי הרזרבה

2850

סה"כ תקבולים

58220

3

תשלומים
שוטפים
1
1
2

ראש הלשכה
עוזרת לראש הלשכה
נסיעות לחו"ל

1
2
3
4
5
6
7

מועצה וועדות הלשכה
מנגנון
ממונה תחום כנסת וקשרי ממשל
דוח פעילות
פרוטוקולים
כיבוד
חניה
שונות

2

3
1
2
3
4
5
6
7

4
1
2

הגנת המקצוע ושרותים משפטיים
ממונה בכיר  -הגנת המקצוע
חקירות
תביעות משפטיות
מאבקים להגנת המקצוע ולמעמד הלשכה
חייבי דמי חבר
יעוץ משפטי ויצוג ע"י עו"ד חיצוניים כולל
ידיד ביהמ"ש
ועדת מידרוג

דוברות והסברה /יעוץ תקשורתי ויחסי
ציבור  /תדמית הלשכה
מנגנון
צילומים ,פרסומים ומשרדיות

304
80
384
1135
320
20
55
190
55
30
1805
160
60
80
160
90
200
30
780

695
50
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3
4

מנויים על עתונים
מנוי על יפעת

1
2
3
4
5
6
7

תרבות ,ארועים והשתלמויות
יובל ללשכה
פתיחת שנת המשפט
ארועים והשתלמויות
מנגנון -ארועים והשתלמויות
פורום צעירים
מרכזת פורום צעירים
עורכי דין ותיקים

1
2
3

תרבות ,ארועים והשתלמויות -כפוף להכנסות
יובל ללשכה  -כפוף להכנסות
ארועים והשתלמויות  -כפוף להכנסות
פורום צעירים  -כפוף להכנסות

1
2
3

קשרים בינלאומיים
ממונה על ועדות  -קשרי חוץ
טיפוח קשרים בינלאומיים
דמי חבר לאירגונים בינלאומיים

1
2

תעודות חבר שנתיות
עלות גביית דמ"ח
עלות תעודות שנתיות

5

5א

6

7

8
1

2

כתב עת ,הפרקליט ואתיקה
כתב עת ) (4וחדשות הלשכה )(2
עורך
הדפסה ומשלוח
גרפיקה
כתבות ,צילומים וכו'

הפרקליט  /ספר היובל
עריכה
הדפסה

)הסכום באלפי (₪
תקציב 2011
20
50
815

500
63
120
92
400
165
80
1420

400
60
400
860

280
300
35
615

160
240
400

120
1030
45
25
1220

188
80
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משלוח
אינטרנט

3

9

פרסומי אתיקה )(7
עריכה
הדפסה
פרסומי אתיקה

41
84
125

כתב עת ,הפרקליט ואתיקה

1630

1
2

הקצבה לארגונים חיצוניים
ל.ה.ב.
אירגון בינ"ל למשפטנים יהודים

1
2

המוסד לגישור
פיתוח גישורים בפועל -מנגנון
סדנאות  -כפוף להכנסות

1
2
3

אתר אינטרנט  -אחזקה ותפעול
עורכי תוכן
ממונה בכיר  -אתר הלשכה
תחזוקה טכנית וסרטונים

1
2

שכר מצווה
מנגנון
משרדיות

10

11

12

)הסכום באלפי (₪
תקציב 2011
5
12
285

140
90
230

246
120
366

60
140
236
436
1150
80
1230

סה"כ סעיפים שוטפים

10971

קרן עזרה הדדית
מענקים לחברים
השמה
מנגנון
משרדיות

220
120

סיוע לחברים
13
14
15
1
2

סה"כ סיוע לחברים

625
55
680
1020

57
)הסכום באלפי (₪
תקציב 2011

שיפוט משמעתי ואתיקה

16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

מנגנון אתיקה
מנגנון בד"א
החזקת משרד
צרכי משרד ,דאר ,טלפון
קובלים
סנגורים
פרוטוקולים
מחשוב ביה"ד
פרסום השעיות בעתונות
חקירת מושעים הממשיכים לעסוק
פדאור אתיקה
פרסום פסקי דין

17

מוסד בוררות
מנגנון
פרסום ושיווק
השתלמויות לבוררים
יעוץ משפטי
משרדיות

18

שכר עבודה
1
2

715
300
50
60
75
30
75
10
75
10
20
25
1445

150
100
50
20
20
340

מנגנון ההנהלה והגזברות -ת"א
השתלמויות

4450
65
4515

19

רישום עורכי דין זרים

60

20

ליווי נט המשפט

90

בנייני הלשכה ותפעול
21
1
2
3
4
5
6
7
8

ירושלים
עלות עובדים
חשמל
ארנונה ומים
שמירה
דמי חכירה
נקיון
תיקונים שיפוצים וגינון
תחזוקת מעליות ומזוג

800
215
485
60
85
140
35
25
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9
10
11
12
13
14

22

שונות
טלפון
דאר ומשלוחים
ביטוח
חיוב מחוז ירושלים
חיוב התמחות ובחינות

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

תל-אביב
עלות עובדים )עובדים משותפים(
חניה לעובדים
ארנונה ומים
חשמל
נקיון
תיקונים ,שיפוצים וגינון
תחזוקת מעליות ומזוג
שונות
צרכי משרד
רהוט וציוד
מיחשוב
טלפון
דאר ומשלוחים
רכב מנכ"ל
ביטוח

1
2
3
4
5
2
3
4
6
7
8

נכס שכור בת"א
שכ"ד
דמי נהול
ארנונה ומים
חניה לעובדים
חשמל
נקיון
שונות
צרכי משרד
טלפון
דאר ומשלוחים
בנכוי  -השתתפות חברות בנות

23

)הסכום באלפי (₪
תקציב 2011
5
135
65
50
-550
-750
800

520
110
310
90
90
50
20
10
125
50
290
230
95
65
100
2155

640
240
350
100
80
95
22
70
120
33
-575
1175
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)הסכום באלפי (₪
תקציב 2011

שונות
ביקורת רו"ח
מבקר פנימי
קרן מלגות לסטודנטים

24
25
26

170
250
75
495

תקצוב המחוזות

ירושלים

27
1
2

קבוע
שרותי דיור
סה"כ למחוז

2509
550
3059

תל אביב

28
1

קבוע

10990

חיפה

29
1

קבוע

3730

דרום

30
1

קבוע

2184

קבוע

2150

ספריות בערי שדה

180

סה"כ למחוזות

22293

רזרבה כללית

221

סה"כ תשלומים שוטפים

45580

הערה :עודף )גרעון( תקציב שוטף

0

צפון

31
1
32

33

ניצול כספי הרזרבה
34
1
2

בחירות למוסדות הלשכה
הדפסות
קלפיות ,פרגודים וציוד

170
130

60

3
4
5
6
7
8

כח אדם
מודעות בעיתונים
כבוד ואשל
חניה
משפטיות
שונות ובלתי צפויות

)הסכום באלפי (₪
תקציב 2011
120
100
80
60
60
80
800

35

שיפורים באתר האינטרנט

250

36

רכש מחשבים

100

37

רכש תוכנה

100

38

הקמת מחוז מרכז

250

39

חובת השתלמות -מנגנון

150

סה"כ ניצול כספי הרזרבה

1650

יעוד כספי הרזרבה
40

בית ועד מחוז ת-א

1500

41

הקמת מחוז מרכז

250
1750

42
1
2
3
4
5

הוצאות פחת  -רישום בלבד
פחת בנין חיפה וב"ש
פחת ירושלים
פחת ת"א
פחת מחשבים ואינטרנט
פחת המושכר והמטלטלין

סה"כ יעוד כספי הרזרבה

400
180
120
275
125
1100
2850
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)הסכום באלפי (₪
תקציב 2011

"משקים סגורים"

1
2
3
4
5

התמחות ,בחינות והסמכה
בחינות בכתב
שכירת אולמות
כתיבת שאלות ונתוח סטטיסטי
משגיחים ומאבטחים
בדיקה ממוחשבת
אבטחה ,כיבוד לבוחנים ,מחברות וכו

1
2
3
4

בחינות בע"פ
בוחנים
סדרנים
כיבוד לבוחנים ,הסעות

1
2
3

בחינות בדיני מ"י
בדיקת מחברות
משגיחים
אולמות ושונות

1
2
3
4
5
6

הסמכה
שכירת אולמות
גלימות וסיכות
מנחים ואמנים
אבטחה ושמירה
במה ,תאורה ,הגברה ,הקרנה
הזמנות וכרטיסים,הסעות ,קלף

43

44

45

46

47
48
49
1
2

50
51
1
2
3

שכר מנגנון ירושלים
אחזקת משרדים
פיקוח על ההתמחות
מפקחים
מנגנון

מחשוב
כלליות
טיפול משפטי
כ"א זמני
צרכי משרד

330
40
70
25
80
545
430
25
70
525
150
25
10
185

390
175
35
30
150
40
820
1660
750
475
155
630
165
100
120
110

62

4
5
6

תעודות מתמחה
תיקיות למתמחים
שונות

סה"כ התמחות בחינות והסמכה

52
1
2
3
4
5
6
7

כנס שנתי
מופעים וארועים
חדרים למרצים
כיבוד
תיקי משתתף
שווק
תרגום סימולטני ,טיפים ,פלאפונים וכו'
מנגנון

1
2

ניהול סיכונים -ביטוח מקצועי
מנגנון
יעוץ חיצוני ,מודעות ותפעול

53
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)הסכום באלפי (₪
תקציב 2011
25
25
20
400
5680

800
210
120
60
60
90
260
1600

415
145
560

צרכנות

300

סה"כ תשלומים משקים סגורים
סה"כ משרות

8140

סה"כ תשלומים

58220

עלות המנגנון

14427

63
הכנסות מדמי-חבר לשנת תקציב 2011
קבוצת גיל  /ותק
ותק עד שנתיים
ותק שלש שנים
ותק ארבע עד חמש שנים
ותק מעל  5שנים עד גיל 65
גיל  65ומעלה

דמי חבר
הכנסות
תעריף )ש"ח(

מספר חברים
6,340
3,040
5,210
28,870
2,770
46,230
2,000

מוסמכי 2011

4058
2341
4272
32623
693
43986
400
44386
)(1,997
42389
)(299
42090
610
42700

640
770
820
1130
250
200

פחות 4.5% -שאינם משלמים
פחות 0.7% -הנחות ופטורים
ועוד-משלמים אחרי 15.1

צפי התפלגות החברים במחוזות הלשכה לפי קבוצות גיל  /ותק  -ליום 31.12.10
קבוצת גיל  /ותק
ותק עד שנתיים
ותק שלוש שנים
ותק ארבע עד חמש שנים
ותק מעל  5שנים עד גיל 65
גיל  65ומעלה
סה"כ

באר-שבע

ירושלים תל-אביב חיפה

סה"כ

צפון

710

4,000

860

450

320

6,340

290

2,060

380

190

120

3,040

500

3,500

690

280

240

5,210

3,050

19,240

1,220 4,080

1,280

28,870

490

1,880

290

40

2,770

5,040

30,680

2,210 6,300

2,000

46,230
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דמי חבר לשנת 2011
קבוצת גיל  /ותק
ותק עד שנתיים
ותק שלש שנים
ותק ארבע עד חמש שנים
ותק מעל  5שנים עד גיל 65
גיל  65ומעלה
מוסמכים חדשים עד יוני 2011

הוסמכו בשנים
2009-2010
2008
2006-2007

למשלמים עד
15.1.2011

למשלמים אחרי
15.1.2011

640
770
820
1,130
250

740
890
940
1,300
290
200

גידול במספר עורכי הדין
המאפיין את לשכת עורכי הדין משנת  1995הוא גידול משמעותי במספר עורכי הדין
המתקבלים ללשכה מדי שנה .עד  1995היתה התוספת המירבית  500חברים בשנה,
ומשנה זו ואילך גדל מספר עורכי הדין מדי שנה בכ  3000 -חברים.
מספר עורכי הדין הפעילים בסוף אוגוסט  2011מגיע לכ – .47,900

64

תוצאות הבחירות למוסדות לשכת עורכי הדין
בתוקף סמכותה לפי סעיף ) 44ג'( לכללי לשכת עורכי הדין )בחירות למוסדות
הלשכה( ,התשמ"ב  ,1982 -מודיעה בזה ועדת הבחירות על תוצאות הבחירות
למוסדות הלשכה.
אחוז ההצבעה בבחירות אלה הגיע לכ 31.8% -כמפורט להלן:
בחירות לראש לשכה )(21.6.11
14,804
סך הכל קולות כשרים:
סך הכל קולות פסולים31 :
מספר הקולות הכשרים שקיבלו המועמדים כדלקמן:
 7,561עו"ד דורון ברזילי
 734עו"ד חוסאם מועד
 6,157עו"ד יורי גיא-רון
ועדת הבחירות מכריזה בזאת כי עו"ד דורון ברזילי נבחר לראשות לשכת עורכי הדין
בחירות לתפקיד יושבי ראש ועדים מחוזיים
ירושלים
1,776
סך הכל קולות כשרים:
סך הכל קולות פסולים1 :
מספר הקולות הכשרים שקיבלו המועמדים כדלקמן:
 1,194עו"ד אשר אקסלרד
 152עו"ד יעקב קמר
 408עו"ד מיכאל דבורין
ועדת הבחירות הכריזה על בחירת עו"ד אשר אקסלרד ליושב ראש ועד מחוז
ירושלים.
תל-אביב
7,986
סך הכל קולות כשרים:
סך הכל קולות פסולים10 :
מספר הקולות הכשרים שקיבלו המועמדים כדלקמן:
2,636
עו"ד אביתר קנולר
4,845
עו"ד אפרים )אפי( נוה -
322
עו"ד שמואל סעדיה
ועדת הבחירות הכריזה על בחירת עו"ד אפרים )אפי( נוה ליושב ראש ועד מחוז תל-
אביב.

65
חיפה
2,428
סך הכל קולות כשרים:
סך הכל קולות פסולים10 :
מספר הקולות הכשרים שקיבלו המועמדים כדלקמן:
 561עו"ד אורי שרם
עו"ד יוסף )יוסי( חכם 1,812 -
ועדת הבחירות הכריזה על בחירת עו"ד יוסף )יוסי( חכם ליושב ראש ועד מחוז
חיפה.
הצפון
סך הכל קולות כשרים:
סך הכל קולות פסולים:

1,174
12

מספר הקולות הכשרים שקיבלו המועמדים כדלקמן:
571
עו"ד ח'אלד חוסני זועבי -
55
עו"ד חיים חניא
519
עו"ד רביע ג'השאן
ועדת הבחירות הכריזה על בחירת עו"ד ח'אלד חוסני זועבי ליושב ראש ועד מחוז
צפון.
הדרום
סך הכל קולות כשרים:
סך הכל קולות פסולים:

1,139
4

מספר הקולות הכשרים שקיבלו המועמדים כדלקמן:
 668עו"ד דני אליגון
 444עו"ד רפי בוקר
ועדת הבחירות הכריזה על בחירת עו"ד דני אליגון ליושב ראש ועד מחוז הדרום.
המועצה הארצית
 28החברים הנבחרים ע"י חברי הלשכה
14,551
סה"כ קולות כשרים
519
המכסה
389
 75%מהמיכסה
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רשימות שלא עברו את המכסה ואינן משתתפות:
אסף גלעד לעורכי הדין הצעירים
נשים מובילות שינוי
עצמאות ושינוי בראשות ד"ר שמואל סעדיה
קידום עורכות הדין בישראל

226
264
160
241

הסכמי בחירות
הרשימות" :עתיד בראשות דורון ברזילי" ו"רוב הלשכה" התקשרו בהסכם בחירות,
והמספר הכולל של שתי הרשימות  5,296קולות.
הרשימות :צדק ומשפט רשימה דתית מסורתית ו"טוב ללשכה" התקשרו בהסכם
בחירות ,והמספר הכולל של שתי הרשימות  1,129קולות.
הרשימות" :איכות המקצוע וזכויות האדם" ו"אל-עדאללה" התקשרו בהסכם
בחירות ,והמספר הכולל של שתי הרשימות  2,013קולות.
סה"כ קולות כשרים )ללא ריקים(

14,385

בהפחתת קולות של רשימות שלא הגיעו ל 75%-מהמכסה

891
13,494
482

"המודד"
שם הרשימה

איכות המקצוע וזכויות האדם
אל-עדאלה
טוב ללשכה
צדק ומשפט רשימה דתית
מסורתית
לשכה אחרת בראשות
יורי גיא-רון
לתכלית ראויה-אחריות
מקצועית וצדק חברתי
מחץ-משפטנים חושבים צעיר
עתיד בראשות דורון ברזילי
רוב הלשכה
סה"כ

= : 28

מספר קולות סה"כ עודפי מנדטים חלוקת
קולות לחלוקה מנדטים קולות מעודפי מנדטים
סופית
קולות
לאור שלמים
הסכמים
2
1,195
2
818
85
4
2,013
1
417
165
2
1,129
1
712
3,956

3,956

8

101

8

738

738

1

256

1

2

389
4,448
821

389

0

389

1

5,269

10

450

1

1
9
2

25

28
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חברי המועצה אשר נבחרו ע"י חברי הלשכה
בהתאם לכלל  39לכללי לשכת עורכי הדין
)בחירות למוסדות הלשכה( תשמ"ב – 1982
עתיד בראשות דורון ברזילי
 1דורון ברזילי
 2ברוך כצמן
 3ליאור שפירא
 4יראון פסטינגר
 5רחל קורן
 6רדא ענבוסי
 7זכי כמאל
 8עמוס ון אמדן
 9דב גלבוע

לשכה אחרת בראשות יורי גיא-רון
 1יורי גיא-רון
 2רחל בן ארי
 3אביתר קנולר
 4משה וינברג
 5חוה קלמפרר-מרצקי
 6צבי פירון
 7דני אליגון
 8גלית רוטנברג

איכות המקצוע וזכויות האדם
 1מוחמד לוטפי
 2ריאד אבו אסעד

אל-עדאלה
 1מטאנס שאער
 2ראיד עומרי

לתכלית ראויה–אחריות מקצועית וצדק חברתי
 1גלעד ברנע
 2קארן שוורץ-אמיגה

רוב הלשכה
 1רועי אברהמוביץ
 2משה טייב

טוב ללשכה
 1שלמה לינצר

צדק ומשפט רשימה דתית מסורתית
 1יצחק נטוביץ

מחץ – משפטנים חושבים צעיר
 1שרון אדלר

הוועדים המחוזיים
ועד מחוז ירושלים
סך הכל קולות כשרים:
סך הכל קולות פסולים:

1,783
2

איכות המקצוע וזכויות האדם
הלשכה שלנו
הפע"מ
מחץ – משפטנים חושבים צעיר
עתיד
תפנית

266
95
602
349
374
73
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הרשימות "הלשכה-שלנו" ו"תפנית" לא עברו את המכסה ואינן משתתפות
הרשימות" :עתיד בראשות מיכאל דבורין" ו"מחץ-משפטנים חושבים צעיר"
התקשרו ביניהן בהסכם בחירות והמספר הכולל של שתי הרשימות  723קולות.
הרשימות" :הפע"מ" ו"איכות המקצוע וזכויות האדם" התקשרו ביניהן בהסכם
בחירות והמספר הכולל של שתי הרשימות  868קולות.
 14חברי הועד המחוזי אשר נבחרו ע"י חברי הלשכה בהתאם לכלל  39לכללי לשכת
עורכי הדין )בחירות למוסדות הלשכה( תשמ"ב:1982-
הפע"מ
 1אשר אקסלרד
 2עודד הכהן
 3לאון אמיראס
 4דורון תמיר
 5שגיא תירוש

מחץ-משפטנים חושבים צעיר
 1שרון אדלר
 2אברהם שינדלר
 3ערן בן ארי

עתיד בראשות מיכאל דבורין
 1מיכאל דבורין
 2דוד רוטנברג
 3יחזקאל רוזנבלום

איכות המקצוע וזכויות האדם
 1אוסאמה חלבי
 2אסעד מזאוי
 3סעיד גאליה

ועד מחוז תל-אביב
סך הכל קולות כשרים:

8,174

סך הכל קולות פסולים:

46

אסף גלעד לעורכי הדין הצעירים
לשכה אחרת בראשות אביתר קנולר
מאזני צדק
נשים מובילות שינוי
מחץ – לתכלית ראויה
עצמאות ושינוי בראשות ד"ר שמואל סעדיה
עתיד בראשות אפרים )אפי( נוה
צדק ומשפט
קידום עורכות הדין בישראל
רוב הלשכה

261
1957
197
194
555
196
3,326
553
208
616
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רשימות שלא עברו את המכסה ואינן משתתפות:
אסף גלעד לעורכי הדין הצעירים
מאזני צדק
נשים מובילות שינוי
עצמאות ושינוי בראשות ד"ר שמואל סעדיה
קידום עורכות הדין בישראל
הרשימות" :עתיד בראשות אפרים )אפי( נוה" ו"רוב הלשכה" התקשרו ביניהן
בהסכם בחירות ,והמספר הכולל של שתי הרשימות  3,942קולות.
הרשימות" :צדק ומשפט רשימה דתית מסורתית" ו"מאזני צדק" התקשרו ביניהן
בהסכם בחירות ,והמספר הכולל של שתי הרשימות  553קולות.
 20חברי הועד המחוזי אשר נבחרו ע"י חברי הלשכה בהתאם לכלל  39לכללי לשכת
עורכי הדין )בחירות למוסדות הלשכה( תשמ"ב:1982-
עתיד בראשות אפרים )אפי( נוה
 1אפרים )אפי( נוה
 2דורון ברזילי
 3דוד סופר
 4שושנה גלס
 5טל לויטס
 6שלומי וינברג
 7אורי קינן
 8שפיק דרבאשי
 9יעקב קורן

לשכה אחרת בראשות אביתר קנולר
 1אביתר קנולר
 2ינון היימן
 3רויטל סויד
 4איתן אפשטיין
 5ענת סבידור גולדנצויג
 6ראיס אבו סייף

מחץ – לתכלית ראויה
 1ערן גולן
 2אפרת רוזנבלט

רוב הלשכה
 1מעיין אמודאי
 2לירן יגודה

צדק ומשפט רשימה דתית מסורתית
 1יצחק נטוביץ
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ועד מחוז חיפה
סך הכל קולות כשרים:
סך הכל קולות פסולים:

2,553
14

404
איכות המקצוע וזכויות האדם
23
הלשכה החדשה
518
חיפה הגליל והמשולש
1,200
ממשיכים בתנופה עם יוסי חכם
375
עתיד בראשות אורי שרם
הרשימה "הלשכה החדשה" לא עברה את המכסה ואינה משתתפת.
הרשימות" :איכות המקצוע וזכויות האדם" ו"חיפה הגליל והמשולש" התקשרו
בהסכם בחירות ,והמספר הכולל של שתי הרשימות  922קולות.
 14חברי הועד המחוזי אשר נבחרו ע"י חברי הלשכה בהתאם לכלל  39לכללי לשכת
עורכי הדין )בחירות למוסדות הלשכה( תשמ"ב:1982-
ממשיכים בתנופה עם יוסי חכם
 1יוסי חכם
 2איתן לדרר
 3ג'ובראן ג'ובראן
 4מיכל שקד
 5חיים קינן
 6טל אבריאל
 7אילנית אימבר

חיפה ,הגליל והמשולש
 1וואל חלאילה
 2השאם דאוד
 3וסים פלאח

איכות המקצוע וזכויות האדם
 1חוסיין מנאע
 2מורסי אבו מוך

עתיד בראשות אורי שרם
 1אורי שרם
 2יוסף ליבנה

ועד מחוז הצפון
סך הכל קולות כשרים:

1,153

סך הכל קולות פסולים:

4

איכות המקצוע וזכויות האדם
יחד
סיעת עורכי הדין עבורך

487
596
33

הרשימה "סיעת עורכי הדין עבורך" לא עברה את המכסה ואינה משתתפת.
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 6חברי הועד המחוזי אשר נבחרו ע"י חברי הלשכה בהתאם לכלל  39לכללי לשכת
עורכי הדין )בחירות למוסדות הלשכה( תשמ"ב:1982-
איכות המקצוע וזכויות האדם
 1פאיז שרקאוי
 2אומימה חאמד
 3לואי זרייק

ועד מחוז דרום
סך הכל קולות כשרים:
סך הכל קולות פסולים:
דרום חזק
יחדיו בראשות יאיר לחן
עתיד מצוין ללשכה בדרום

יחד
1
2
3

עימאד חמאיסי
אבנר צור
סחר סאדר

1,124
4
562
174
364

 6חברי הועד המחוזי אשר נבחרו ע"י חברי הלשכה בהתאם לכלל  39לכללי לשכת
עורכי הדין )בחירות למוסדות הלשכה( תשמ"ב:1982-
דרום חזק
 1אהוד ערב
 2אלי חביב
 3אליעזר בן מוחה
יחדיו בראשות יאיר לחן
 1יאיר לחן

עתיד מצוין ללשכה בדרום
 1דב גלבוע
 2חן אביטן
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מבקר הלשכה
מבקר הלשכה נבחר ע"י המועצה הארצית מכוח חוק לשכת עוה"ד בבחירות
חשאיות.
המבקר ,הינו חבר הלשכה הממלא את תפקידו בהתנדבות תוך אי תלות במוסדות
הלשכה.
המבקר הנוכחי ,עו"ד יורם וסרצוג ,נבחר בראשית  2008לתקופה של חמש שנים.
מ"מ המבקר ,עו"ד ורו"ח סאדאק דלאשה ,נאלץ מסיבות אישיות לפרוש מתפקידו.
החל ממועד המינוי ,וביחד עם עו"ד דלאשה עד לפרישתו ,עסק הגוף המבקר
בבדיקת מוסדות הלשכה ,ובין היתר ,נבדק נושא כ"א ומשאבי אנוש בכל מחוזות
הלשכה כדי להסיק את המסקנות המתחייבות על אחידות בין הועדים ,בבדיקת
השתלמויות סופי שבוע ,בהוצאה לפועל של התקציב מול יעדי התקציב כפי שאושרו,
בבדיקת ועדות האתיקה ותפקודן ,המכון להשתלמויות ,דרך הפקדת כספים ועוד.
עתה נערכת ביקורת של בחינות הלשכה עבור מקליטת בקשות להיבחן ועד התוצאה
הסופית לגבי הנבחן .מעבר לכך ,עוסק המבקר בבדיקת תלונות המוגשות לו על
עורכי דין ואזרחים המתלוננים נגד עורכי דין או נגד מוסדות הלשכה.
בטיוטת דו"ח מבקר המדינה על הלשכה מומלץ להגביר את כוחו של מוסד המבקר
ע"י הגדלת תקציב והעסקת מבקר במשרה מלאה ובשכר.
בהיעדרה של ועדת ביקורת שטרם מונתה ,מדווח המבקר על פעילותו השנתית ועל
תוכניותיו למועצה הארצית ולראש הלשכה.
המבקר מעסיק בשלב זה שני משרדים של רואי חשבון הפועלים עבורו לפי העניין
כזרועו הארוכה לבדיקת מקצועיות המתבצעות על פי תוכנית שנתית.

נציבת תלונות הציבור
עו"ד ברוריה לקנר מכהנת כנציבת תלונות הציבור של לשכת עורכי הדין בישראל.
מתוקף מינויה ,מוסמכת הנציבה לבחון ולבדוק תלונות המתקבלות מהציבור הרחב
על התנהלות מוסדות הלשכה השונים.
רובן המכריע של התלונות אשר התקבלו וטופלו ע"י הנציבה בשנת המשפט שחלפה
התייחסו להתנהלות ועדות האתיקה ,בהליך טיפולן בתלונות כנגד עורך דינם .יצוין,
כי מאחר ודיוני ועדות האתיקה השונות מתקיימים "בדלתיים סגורות" ,כדיונים
פנימיים הסמויים מעיני הציבור ,ולאור העובדה שחוות דעת ועדות האתיקה השונות
חסויות והחלטותיהן לא מחייבות הנמקה  -ישנה חשיבות רבה לקיומו של מוסד
הנציבות ,לשם שיפור הדיאלוג בין הלשכה לציבור הרחב ,בהיותו כתובת לשמיעת
רחשי ליבו של האזרח הנזקק לשירותים המקצועיים של מוסדות הלשכה ,ואוזן
קשבת לתלונותיו.
מוסד נציבות תלונות הציבור ,בהיותו גורם אובייקטיבי ובלתי תלוי ,המהווה ,בה
עת ,חלק בלתי נפרד מלשכת עורכי הדין בישראל ,מאפשר לאזרח להפנות תלונות
לידי גורם עצמאי המוסמך ומחויב להגן על ענייניו מול מוסדות הלשכה השונים.
לפני כשנתיים האחרונה ערך הועד המרכזי רפורמה של ממש בניהול ומעקב אחר
התלונות נגד מוסדות הלשכה .החל משנת  2010מנוהלות כל התלונות במערכת
ממוחשבת ,מה שמאפשר מעקב שוטף אחר הטיפול בתלונות ,הן מול המחוזות והן
מול הנציבה.
במהלך השנה האחרונה נתקבלו כ 50 -תלונות אודות מוסדות הלשכה .מרבית
התלונות מקבלות מענה ונסגרות כבר עם קבלת עמדת ועד המחוז ועוד בטרם הן
מועברות לנציבה ,יתרתן מועברות לטיפול ומעקב הנציבה.
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בית הדין המשמעתי הארצי של הלשכה
בית הדין המשמעתי הארצי הינו ערכאת הערעור שאליה רשאים הנאשם והקובל
לערער על פסק-דין של בית דין משמעתי מחוזי .בנוסף לאלה רשאים לערער לבית
דין זה גם הועד המרכזי והיועץ המשפטי לממשלה.
ביה"ד מונה  102חברים.
נשיאות ביה"ד הכוללת את יו"ר ביה"ד הארצי – עו"ד מיבי מוזר וארבעת סגניו
עוה"ד חיים קנת ,יעקב אמסטר ,ראול קוט ויהודית קורן מתכנסים אחת לחודשיים
על מנת למנות הרכבים לערעורים המוגשים וכן על מנת לדון בנושאים הנוגעים
לפעילות השוטפת.
בנוסף לכך נדונות ע"י יו"ר ביה"ד כדן יחיד ,בקשות להעברת דיון ממחוז למחוז
ובקשות להארכת מועד להגשת ערעור.
נשיאות ביה"ד יזמה השנה כנס ארצי אליו הוזמנו כל שופטי בתי הדין המשמעתיים
של הלשכה .בכנס התקיים רב שיח בין נשיאות ביה"ד לבין המשתתפים ונסקרה
פעילות בתי הדין המשמעתיים .כמו כן הועלו לדיון נושאים שונים כגון :מערכת
כללי אתיקה לדיינים ,עיכוב במתן פסקי דין ,ערעור על החלטה בעניין פסלות
דיינים ,כהונת משפטנים עובדי מדינה ,קדם ערעור בביה"ד המשמעתי הארצי וקדם
דיון בבתי הדין המחוזיים.
נשיאות ביה"ד יוזמת כנס נוסף של חברי בית הדין לדיון ביחסי עורכי דין – שופטים,
ולהצגת הרפורמה שאישרה המועצה הארצית בסדרי הדין בבתי הדין המשמעתיים.
מזכירות ביה"ד מטפלת בקביעת מועדים לדיונים ,משלוח פרוטוקולים וסיכומים,
החלטות ופסקי דין לצדדים וכן מטפלת בביצוע פסקי-הדין ומוציאה הודעות בדבר
העונש לגופים שונים בהתאם לאמור בכללי לשכת עוה"ד.
השנה :נפתחו  130תיקים.
ניתנו פסקי דין ב 69 -תיקים.
 8תיקים ממתינים לפסק-דין לאחר סיכומים.
נדונו  7בקשות להעברת דיון ממחוז למחוז.
הוטלו  116עונשי השעיה.
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ועדות סטוטוריות
ועדת האתיקה הארצית
יו"ר:
מ"מ:
סגנים:

דרור ארד-אילון
אבנר כהן
אלי הומינר ,אסף ניב ,רות עשהאל ,משה עליאש

פרקליטת הועדה :דקלה קליין-יונה
ממונה על הועדה :רוני נוף מלץ
מרכזת :דורית אדר

בהתאם לתיקון  32לחוק הלשכה ,התשס"ח ,2008-החל מינואר  2010פועלת ועדת
האתיקה כמוסד ממוסדות הלשכה ,וחבריה מונו לקדנציה של ארבע שנים .סמכויות
הקבילה וחיווי דעה מוקדמת נמסרו לועדה בחוק ,כן נקבע בחוק שועדת אתיקה
מחוזית לא תפעיל בסתירה להחלטות ועדת האתיקה הארצית .כפי שנקבע בכללים
החלטות הועדה תתקבלנה בקוורום של לא פחות משליש מחבריה.
ועדת האתיקה מטפלת בתלונות נגד חברים פעילים במחוזות ,בתלונות נגד
מתמחים ,בתלונות נגד עורכי דין מושעים ובתלונות כקובל נוסף .כמו כן ,נדרשת
הועדה לנושאים עקרוניים ומנחה את חברי הלשכה בנושאי אתיקה.
הועדה דנה בשאלות בתחומי עיסוק רבים וחשובים ,ביניהם חיסיון עו"ד-לקוח,
ניגודיי עניינים ,נאמנות בכספי לקוחות ,חובותיהם של עורכי הדין כלפי בית
המשפט ,חובת נאמנותו של עורך הדין ללקוחו ,מגע של עורך הדין עם הצד שכנגד
ועדיו ,התבטאויות אסורות של עורכי דין ועוד.
ההחלטות העקרוניות מתפרסמות בחוברת "אתיקה מקצועית" המופצת לכל חברי
הלשכה ביחד עם בטאון הלשכה "עורך הדין".
במהלך השנה נתקבלו  370פניות חדשות לדיון במליאת הועדה.
השנה סיימה הועדה לטפל ב 329-תיקים.
כמו-כן טופלו כ 150-פניות ע"י נשיאות הוועדה ,מבלי שהיה צורך להביאן לדיון
במליאה.
הוועדה מפקחת כיום על ניהולן של  48קובלנות ,אשר הוגשו על ידה לבתי הדין
המשמעתיים במחוזות השונים של הלשכה.
השנה המשיכה הוועדה להקפיד על טיפול מהיר ,אדיב ויעיל בפניות המגיעות אליה,
לצד בדיקתן היסודית ,כך שלגבי כל פנייה מוגשת חוות דעת משפטית מקיפה בכתב
לעיון חברי הוועדה.
משך הטיפול הממוצע בתיק אתיקה עמד השנה על  224ימים )כ 7.5-חודשים(,
המהווה שיפור ניכר לעומת שנים קודמות.
שני נושאים עקרוניים אליהם נדרשה ועדת האתיקה:
• הובא לידיעת הועדה כי ישנו ניסיון לפגוע בייחוד מקצוע עריכת הדין העולה
בשורה של מכרזים שמפרסמות רשויות המדינה .מדובר במכרזים לטיפול
בענייני הרשות ובפרט במכרזים להכנת מכרזים על ידי מי שאינו עורך דין .עיון
במכרזים אלה מעלה שחלק מתנאיהם סותרים את חוק לשכת עורכי הדין,
תשכ"א ,1961-פוגעים בייחוד המקצוע או מחייבים את עורכי הדין לפעול
בניגוד לכללי לשכת עורכי הדין )אתיקה מקצועית( ,התשמ"ו .1986-ועדת
האתיקה הארצית פועלת בנושא זה בנמרצות ,כדי לעצור את התופעה ,ולמנוע
את דחיקתם של עורכי דין לפעולה לא אתית .במהלך השנה האחרונה נפגש
יו"ר הועדה ,יחד עם יושבי ראש ועדת הגנת המקצוע בלשכה ,עם המשנה ליועץ
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המשפטי לממשלה בעניין זה .אחד הנושאים שנדון באותה ישיבה הוא דרישת
הערבות האישית המוצגת במכרזים לשירותים משפטיים ,שלפי החלטת ועדת
האתיקה הארצית היא מנוגדת להוראת כלל  10לכללי לשכת עורכי הדין
)אתיקה מקצועית( ,התשמ"ו .1986-בעניין זה ,נמסר ללשכה שעמדתה תישקל
ברוח חיובית .עניין נוסף שנדון היה עמדתה של המדינה שהיא רשאית להזמין
שירותי עריכת מכרז במיקור חוץ ,ובמסגרת זו אף לקבל טיוטה של מכרזים,
ובלבד שהאחריות המלאה והסופית לניסוח המשפטי של המכרז חלה על היועץ
המשפטי הממונה עליו או על עורך דין מטעמו ,וכי הוראה כזו תהיה חלק
מהזמנת העבודה במסגרת מיקור החוץ.בעניין זה ,שקלו חברי נשיאות הועדה
ונשיאות ועדת הגנת המקצוע את עמדתם והסכימו כי ייעוץ מקצועי בהכנת
מסמכי מכרז אינו נכנס לגדר פעולה שיוחדה לעורכי דין ,ובכלל זה הצעות
לניסוח המכרז בהיבטים מקצועיים .לפיכך ,קבלת טיוטה של מכרז במסגרת
זו ,כאשר מובהר מראש ולכל שהאחריות המלאה והסופית לניסוח המכרז
ולעמידתו בהוראות הדין מוטלת על היועץ המשפטי הרלוונטי או על עורך דין
מטעמו.
• נושא עקרוני נוסף בו המשיכה לעסוק ועדת האתיקה הארצית גם השנה הוא
ייצוג במסגרת ארגונים שלא למטרת רווח ובמסגרת הקליניקות האקדמיות
הפועלות בבתי הספר והפקולטות למשפטים .הועדה מציגה עמדה מגובשת,
אשר אומצה ע"י הוועד המרכזי ,לפיה יש להחיל את הסטנדרטיים האתיים על
עורכי הדין הפועלים בגופים הללו ,כפי שהם חלים על כל העוסקים בעריכת
דין ,וזאת לצד ההכרה בתרומתם של הגופים לנגישות למשפט של אוכלוסיות
מוחלשות .במהלך השנה האחרונה נמשכה ההידברות וההתכתבות בין הלשכה
לבין הארגונים החברתיים והקליניקות המשפטיות בכדי לסייע להם לגבש קוד
אתי העומד בכללי האתיקה.
להלן תמצית חלק מההחלטות העקרוניות שניתנו השנה ע"י הוועדה:
חובת המצאה
חובה להמציא לצד שכנגד בקשה שהוגשה לבית משפט
)מס' ההחלטה :את (234/09
השאילתא:
האם אי משלוח בקשה למתן פסק דין לצד השני בהעדר סיכומים מהווים עבירה
אתית?
ההחלטה:
לאחר עיון בעמדת ועדת סדר דין אזרחי ודיון חוזר בוועדה מצאנו ,כי בקשה למתן
פסק דין בהעדר סיכומים בשל אי הגשת סיכומים במועד ,היא בקשה רגילה,
המחייבת את המצאתה לצד השני ,במקביל להגשתה .לפיכך ,חל הכלל ,לפיו אי
קיום חובת ההמצאה הקבועה בתקנות או בחוק היא עבירה אתית לכאורה.
חיסיון עו"ד –לקוח
למי שייכים מסמכים חסויים עם מות הלקוח )מס' ההחלטה :את (12/10
השאילתא:
עורך הדין הפונה מחזיק במסמכים הקשורים לעסקיו השונים של לקוחו שנפטר
והוצא צו קיום לצוואתו .כעת מבקשים היורשים מעורך הדין להעביר לידיהם כל
מסמך הנוגע לעיזבון המנוח .האם רשאי עורך הדין להעביר את המסמכים החסויים
ליורשי הלקוח?
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ההחלטה:
 (1החיסיון חל גם לאחר מות הלקוח (2 .ככל שאין אינדיקציה לכוונת המנוח באשר
לסודיות המסמכים כלפי היורשים ,יעביר הפונה את המסמכים שברשותו ליורשים.
 (3ככל שקיימת אינדיקציה כאמור ,יש לפנות בשאילתא לגבי מסמך מסוים תוך
פירוט אותה אינדיקציה ואותו מסמך (4 .הועדה לא קיבלה תיאור ממצה של
המסמכים בהם מדובר .ככל שמדובר ,כפי שהוצג לפני הועדה ,במסמך נאמנות בין
המנוח לבין אחת היורשות ,מסמך זה אינו חסוי כלפי היורשים.
הערת יו"ר הועדה:
שאלת תחולת הסודיות )והחיסיון( לאחר מות הלקוח בכלל ,ובהליכי הורשה בפרט,
אינה ניתנת לפתרון כללי ,יש בה פנים לכאן ולכאן ואף ניתנו בה בעבר החלטות
שונות .הדרך בה נקטה הועדה ,היא שנקודת המוצא היא המשכה של הסודיות גם
לאחר מות הלקוח ,והחריג המחייב הוכחה הוא שהלקוח לא התכוון שמידע או
מסמך מסוימים יישארו סודיים לאחר מותו .מדובר במבחן עובדתי ויחסי ,שילך
ויתברר ממקרה למקרה בעתיד לבוא.
חסיון :חשד להתעללות בקטינים
השאילתא:
במסגרת ייעוץ שהעניקה עורכת הדין הפונה בנושא גירושין ,סיפרה לה הלקוחה שיש
לה חשדות ברורים כי בעלה פוגע מינית בשתי בנותיו מנישואיו הקודמים
המתגוררים עמם וכי היא חושדת בכך מזה  4-5שנים .לשאלת עורכת הדין השיבה
האישה כי כל השנים היא לא דיווחה וכי הבנות חרדות מהאב .עוד סיפרה שבעת
שבתה שלה ביקרה בביתם היא סיפרה לה שהבעל ניסה לגעת בנכדתה.
עורכת הדין הנחתה את הלקוחה לדווח והיא שואלת האם יש לה עצמה חובה לדווח
לרשויות או לפעול באמצעים נוספים.
ההחלטה:
הועדה מייעצת לפונה לפעול כדלקמן:
א .חובתך הראשונה היא לפנות ללקוחה ולהבהיר לה שהיא עצמה חייבת בחובת
דיווח פלילי לפי חוק העונשין .ובמידה והיא לא תדווח את עשויה לדווח מכוח
חובותייך שלך.
ב .אם הלקוחה תודיע שהיא מדווחת )את רשאית לעקוב אחר הביצוע( או תתיר לך
לדווח -שאלת הדיווח על ידך נפתרת.
ג .אם הלקוחה תודיעך שהיא אינה מתירה לך לדווח – ועדת האתיקה לא תעמידך
לדין אם תמצאי לדווח לרשויות על חשש סביר שיש לך בדבר סיכון עתידי
לחסרי ישע כמפורט במכתבך.
זימון עורך דין להעיד על עניין שהיה בטיפולו )מס' החלטה :את (155/10
השאילתא:
עורך הדין הפונה זומן לתת עדות בבית משפט בקשר לעניין שהיה בטיפולו,
ולהערכתו בעדותו עשויה להתעורר שאלת החיסיון ,והוא מבקש לדעת כיצד לנהוג.
ההחלטה:
אין איסור אתי )או אחר( על זימון עורך דין כדי להעיד על תיק בו טיפל )בהנחה
שמדובר בנושא רלוונטי למשפט( .אין בכך כדי לשחרר את עורך הדין ממחויבויותיו.
ככל שהוא נדרש להעיד על עניינים שחל לגביהם חיסיון מקצועי ,הוא חייב לסרב
להשיב ולהציג את טענת החיסיון .אם אכן מתקיים החיסיון הוא פטור מלהשיב.
בשלב הפניה ,ראוי שעורך הדין המוזמן )העד הפוטנציאלי( יעמיד את עורך הדין
המזמין על קיומו של חיסיון ,ינסה לברר מהן השאלות שיוצגו לו וינסה לשכנע את
המזמין שממילא לא יוכל להשיב.
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אם הוזמן להעיד ,על עורך הדין לפעול כדלקמן:
א .כשתשאל שאלה שהתשובה לה כוללת מידע חסוי ,על עורך הדין להציג את
החיסיון ולהסביר שהוא מנוע מלהשיב.
ב .על עורך הדין להצביע על כך שנפגעת זכותו של צד שלישי )הלקוח( ,ולבקש
לאפשר ללקוח להציג את עמדתו בשאלת החיסיון.
ג .עורך הדין רשאי לבקש להתייעץ עם ועדת האתיקה באשר להיקף החיסיון
בהקשר הנתון ,והוא יכול לעשות כן גם מראש )תוך פירוט הנושאים עליהם
ישאל וכיו"ב(.
ד .אם נדחית עמדת עורך הדין ,יש אפשרות שקמה לו וללקוח זכות ערעור
עצמאית – שכן עבורם זו אינה החלטה אחרת אלא החלטה סופית המחייבת
מעשה.
ה .לאחר כל אלה ,יש לכבד כל החלטה שיפוטית.
דרישת הרשות לניירות ערך מעורך הדין להמציא לה מסמכים הנוגעים ללקוחו
)מס' החלטה :את (174/10
העובדות:
הרשות לניירות ערך פנתה אל הפונה בדרישה להמצאת כל מסמך הנוגע ללקוחו.
הרשות הציעה כי לגבי כל מסמך שלגביו תועלה טענת חיסיון ,יחול נוהל דומה לנוהל
הקבוע בסעיפים 235א-ד‘ לפקודת מס הכנסה ,קרי :המסמכים יועברו לידי הרשות
כשהם חתומים במעטפה סגורה שבה יוחזקו עד לקבלת החלטה של בית המשפט
המוסמך כי אין תחולה לחיסיון ,או לחילופין הסכמה מצד הלקוח להסרת החיסיון.
הרשות ציינה כי באם לא יימסרו המסמכים תפעל לנקיטת הליכי חיפוש במשרד
עורך הדין .הפונה מבקש לדעת כיצד עליו לפעול – אם במסירה אקטיבית של
המסמכים ואם במסגרת הליכי חיפוש במשרד  -והאם קיום הנוהל כפי שהוצע
מהווה עבירה משמעתית?
ההחלטה:
בהנחה שאין הסכמה מצד הלקוח להסרת החיסיון ,הדרך הנאותה למנוע פגיעה
בחיסיון עו"ד-לקוח בגדרה של חקירת הרשות לניירות ערך הינה לפעול בהתאם
להסדר הקבוע בסעיפים 235א‘-ד‘ לפקודת מס הכנסה )נוסח חדש( .מחובתו של
עורך הדין לשתף פעולה עם הליכי חקירה וחיפוש ,תוך שמירה על חיסיון עו"ד-לקוח
בגדרו של ההסדר האמור .במקרים קודמים ננקט הסדר דומה )ראו ,למשל :המ‘
) 11444/97תל-אביב-יפו( לה נסיונל חברה ישראלית לביטוח בע"מ נגד רשות ניירות
ערך(.
בידי עורך הדין להעלות בשם לקוחו טענת חיסיון עו"ד-לקוח וכן כל טענת חיסיון
אחרת )כגון חיסיון מפני הפללה עצמית ,ככל שהטענה רלוונטית( והטענות תיבחנה
על-ידי בית המשפט.
האם חל חסיון כאשר עורך הדין מבקש להגיש תלונה במשטרה על עבירות שביצע
עובדו ,תלונה העלולה להפליל גם את לקוחות המשרד
)מס' ההחלטה :את (137/10
העובדות:
לעורך דין העובד בעמותה המעניקה סיוע משפטי ללא תמורה נודע כי רכז הפניות
שעבד בעמותה )שאינו עורך דין( הציע ללקוחות העמותה לתווך בעבורם במתן שוחד
לעובדי ציבור כדי שהטיפול בעניינם יזורז .הפונים חשים חובה לדווח למשטרה על
מעשי הרכז אבל חוששים מחשיפת הלקוחות להליך פלילי שכן הם,לכאורה,נתנו
שוחד לעובד ציבור.
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לעורך הדין נודע על מעשי העובד רק לאחר שזה סיים את עבודתו )פוטר מסיבות
תקציביות( כשאחד הלקוחות פנה ושאל מדוע עניינו אינו מטופל חרף העברת הכסף.
פניה נוספת לעורך הדין הגיע מאחד מעובדי הציבור לאחר שטלפנה אליו אחת
מהלקוחות וביקשה לדעת מדוע אינו מטפל בעניינה חרף העברת הכסף .עובד הציבור
פנה לעמותה לברר האם החלו לגבות כסף מהפונים .הלקוחות ששילמו כסף לרכז
מעוניינים בהגשת התלונה למשטרה ואינם חוששים מהפללתם בעבירה שכן
לטענתם הכסף נלקח על-ידי הרכז וכלל לא שולם שוחד לאנשי הציבור.
ההחלטה:
א .אין מניעה להגיש תלונה על-ידי מעסיקו של העובד החשוד ,ואי אפשר לומר
שפניה של לקוח לעורך הדין ,בטענה שמי מעובדי משרדו עבר לכאורה עבירה
פלילית שפגעה בלקוח ,היא בהכרח חסויה בחיסיון עורך דין-לקוח.
ב .חובת הנאמנות של עורך הדין ללקוח צריכה למנוע ממנו את גילוי שמות
הלקוחות למשטרה ,אלא אם הסכימו לכך.
היקף הגילוי בו חב עורך דין המייצג קבלן ובעל קרקע בעסקת קומבינציה
)מס' ההחלטה :את (53/10
השאילתא:
האם חלה חובה על עורך הדין של הקבלן שייצג את הקבלן ואת בעל הקרקע בעסקת
קומבינציה  -לפיה היה הקבלן אמור לבנות בנין על מגרשו של הלקוח  -להעביר לבעל
הקרקע מידע בדבר הסיבות שגרמו לאיחור של כשמונה שנים בבניית הבניין.
עורך הדין של הקבלן סרב להעביר את המידע בטענה לפיה עורך דין שערך הסכם
לשני צדדים אינו רשאי לייצג אחד מהצדדים נגד משנהו בסכסוך ביניהם בפרט
כשהסכסוך נובע מאותו עניין; ולפיכך הוא מנוע גם מלסייע לאף אחד מהצדדים
להסכם; ומציע לפונה להפנות שאלותיו ישירות לקבלן.
ההחלטה:
התבקשנו לתת את דעתנו להיקף הגילוי בו חב עורך דין בעסקת קומבינציה שבה
הוא מייצג שני צדדים בעסקה )בעל הקרקע והקבלן( .לאחר שעיינו בסוגיה ,החלטנו
להרחיב מעט את היריעה וזו עמדתנו:
א .הכלל הוא שעל עורך הדין המייצג שני צדדים בעסקה חלה חובת גילוי רחבה
כלפי שני הצדדים ביחס לעניינים הקשורים לעסקה ,גם אם נודעו לו על-ידי צד
אחד בלבד.
הכלל חל הן על השלב של גיבוש העסקה ,בהנחה שאכן הושלמה ,הן על שלב
מימוש העסקה ,והן בייצוג הצדדים בקשר לעסקה.
ב .אכן ישנם מקרים בהם בידי עורך הדין מידע מסוים שהגיע אליו מאחד
הצדדים שראוי לחסות בסודיות כלפי הצד השני ,אך זהו החריג ופרט המידע
אינו יכול להיות קשור ללב העסקה ולשליחות שקשורה לצדדים ולייצוג.
ג .עניין זה מטיל חובה משמעותית על עורך דין בייצוגו שני צדדים לעסקה,
ולפיכך ,יש להקפיד כי במקרה המתאים יהיה מיוצג כל צד על-ידי עורך
מטעמו.
מן הכלל אל הפרט ,על הפונה לתת לבעל הקרקע כל מידע בקשר להסכם או
בקשר לאירועים צפויים שהיה בידיו בעת ניהול המשא ומתן ולאחריו.
חסיון וחובת הסודיות :כאשר צד שלישי תובע את עורך הדין בעניין הנוגע לייצוג
)מס' החלטה :את (342/10
העובדות:
נגד עורכת הדין הפונה ולקוחתה הוגשה תביעה בגין אי תשלום שכר למומחה רפואי.
הלקוחה אשר התחייבה לשאת בשכר המומחה הרפואי מסרבת לעשות כן ולכן
הוגשה התביעה נגדה ונגד עורכת הדין כמי שהפנתה את התיק לאותו מומחה.
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השאלה היא האם במסגרת הגנתה רשאית עורכת הדין להציג את התכתובות עם
הלקוחה בהם עדכנה אותה לגבי תשלום בו עליה לשאת?
ההחלטה:
עורכת הדין נתבעת על ידי ספק )מומחה( לשלם חוב שחב בו הלקוח בגין שירות
שסופק לצורך השירות המשפטי בו טיפלה .הלקוח מסרב לשלם החוב.
יש לראות בעמדת הלקוח ,כשהוא מותיר את עורכת דינו חשופה לתביעה ,כמעין
פעולה נגד עורך הדין .לפיכך ,ככל שעורכת הדין נדרשת לגילוי מידע חסוי לצורך
הגנתו ,החסיון אינו חל על מידע זה לצורך אותה הגנה והיא רשאית לעשות כן.
מטעמי זהירות ,ראוי שעורכת הדין תיידע את הלקוחה בעניין כדי לאפשר לה
להסדיר החוב בעצמה .ראוי לשוב ולהבהיר שהחיסיון מוסר אך ורק במידה הנדרשת
לצורך ההגנה ,ולא באשר למידע אחר הקשור לתיק.
חסיון עדות עורך הדין במס ערך מוסף לגבי חברה שהוא מחזיק בנאמנות במניותיה
)מס' ההחלטה :את (45/11
העובדות:
עורך הדין הפונה נקרא למתן עדות במשרדי מע"מ בקשר לחברה שהוא מחזיק
במניותיה ,כאשר המניות מוחזקות על-ידו בנאמנות עבור לקוחות .במסגרת
החקירה נדרש להשיב על השאלות הבאות :עבור מי מוחזקות המניות בנאמנות? מי
מנהל את החברה בפועל? מה פעילות החברה ואופן פעילותה? וכיוצב' שאלות
הקשורות לפעילות החברה .הפונה מבקש לדעת אם עליו להשיב לשאלות לאור
חסיון עורך דין-לקוח החל.
ההחלטה:
א .הפניה באשר לחלותו של החיסיון המקצועי בנסיבות העניין כללית יתר-על-
המידה .לכן ,לא ניתן לתת חוות דעת מקדימה אלא קווים כללים לפעולה
בלבד.
ב .ככלל ,היכן ששיקול-דעתו של עורך-הדין מורה לו כי מסמך או מידע הינו
חסוי ,בהקשר של חקירת מע"מ או מס הכנסה ,עליו לפעול בהתאם להסדר
המיוחד הקבוע בסעיפים 235א235-ד לפקודת מס הכנסה )ביחס למסמכים(.
ככל שמדובר במידע בעל-פה )שאלות ותשובות בחקירה( על עורך הדין להימנע
ממסירת מידע שהוא סבור שחל עליו חיסיון מקצועי ,כל עוד לא ניתנת החלטה
שיפוטית המכריעה בשאלת תחולתו של החיסיון .כהנחיה כללית ,במקרה של
ספק על עורך-הדין לפעול בהתאם להסדר זה ולרציונאל המנחה אותו) .וראו
ההחלטות הבאות :את  162/03פורסמה ב -אתיקה מקצועית  10עמ' ;(2004) 6
את  142/08פורסמה ב-אתיקה מקצועית  28עמ' (2008) 3-4
ג .בכל מקום שמתעורר ספק לגבי הפרת החסיון ,וככל שיש זמן לכך ,דרך המלך
היא לפנות ללקוח ולבדוק אם הוא מוותר על החסיון ,ובלבד שהויתור יהיה
מושכל וענייני .אם מטעמי החקירה עורך הדין אינו יכול או אינו רשאי לפנות
ללקוח בעניין זה ,עליו לוודא שויתור על החיסיון שמוצג לו ,התקבל על-ידי
הלקוח באופן מושכל וענייני.
ד .כאשר המידע המבוקש נוגע לזהות הלקוח  -בכל מקום שחלה על המידע חובת
גילוי מכוח דין ,ממילא לא יכולה לקום טענת חסיון .לגופו של עניין ,בדרך כלל
זהות הלקוח אינה חסויה .אם באופן חריג סבור עורך הדין שחל חסיון
בנסיבות העניין ,הוא נדרש לעמוד עליו כמפורט לעיל.
ה .כאשר המידע המבוקש נוגע לפעולות עבור לקוח – בדרך כלל הפעולות שעושה
עורך דין עבור לקוח הן חסויות ,ואם הן אינן חסויות – עורך הדין יצטרך
לפעול בהתאם .מקום שבו הפעולות נעשות באופן פומבי )למשל בדרך של דיווח
לרשם החברות וכדומה( ,ממילא לא חל עליהן חיסיון מקצועי.
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חסיון וחובת הסודיות מוסיפים להתקיים כלפי לקוח בהליך פשיטת רגל
)מס' ההחלטה :את (185/10
העובדות:
לקוח ביקש מעורך דינו לפתוח עבורו תיקי הוצאה לפועל לגביית שיקים שחזרו.
לצורך פתיחת התיקים ,הפקיד הלקוח בידי עורך דינו סכום כסף .עורך הדין גבה
כספים על חשבון החוב ,אך בין לבין ניתן צו כינוס נגד הלקוח ,עליו נודע לעורך הדין
רק לאחר שהחל בהליכים בשם לקוחו .עורך הדין מבקש לדעת אם בנסיבות אלה
עליו לדווח לכונס הרשמי על פתיחת ההליכים ולמסור לידיו את הכספים שנגבו
עבור הלקוח ,או שמא יהיה בכך כדי להפר את חובת הסודיות שחלה על עורך הדין.
עוד שואל עורך הדין אם עליו להפסיק את הטיפול בענייני הלקוח.
ההחלטה:
א .עורך הדין מנוע ,בכל מקרה ונסיבות ,מלהעביר כספים כלשהם ללקוח .עד
שהלקוח לא יודיע לגורמים הרלבנטיים כי קיימים כספים בידי עורך הדין ,על
עורך הדין לשמור כספים אלה אצלו בנאמנות.
ב .הנאמן אינו בא בנעליו של הלקוח והופך בכך ללקוח של עורך הדין .לכן ,חובת
הסודיות שחב עורך הדין ממשיכה להתקיים כלפי הלקוח .הייצוג הוא אישי
כלפי הלקוח ולא כלפי הנאמן .הנאמן אינו מחליף את האישיות המשפטית של
הלקוח והופך אותו לפסול דין .הנאמנות באה לידי ביטוי בקבלת האחריות על
רכושו של הלקוח ,לצורך מימושו וחלוקתו בין הנושים .מכאן גם נובעת חובתו
של הלקוח לגלות לנאמן מהו הרכוש שיש ברשותו .חובה זו היא חובה אישית של
הלקוח ,כלפי הנאמן ,ועצם קיומה מלמד על ההפרדה שקיימת בין האישיות
המשפטית של הנאמן לבין האישיות המשפטית של הלקוח ,אשר ,כאמור ,לא
מתבטלת רק בשל כך שמונה לו נאמן.
ג .עורך הדין לא יוכל להמשיך ולנהל את תיק ההוצאה לפועל ,ועליו להודיע על כך
ללקוחו.
ד .אם יפנה אל עורך הדין גורם מוסמך וידרוש לקבל ממנו מידע לגבי תיק ההוצאה
לפועל ,עורך הדין יהיה מחויב למסור מידע זה ,ועל פי דרישה של כונס הנכסים
)או הנאמן( בהליך הפש"ר ,אף להעביר את הכספים שנצברו לקופת הכינוס.
ניגוד עניינים
ייצוג נגד לקוח לשעבר
)מס' ההחלטה :את (221/09
העובדות:
הפונה מבקש מועדת האתיקה כי תורה לנילון לחדול מייצוג בשל ניגוד עניינים.
לטענתו ,הנילון מייצג את חברה א‘ בתביעה נגד חברה ב‘ כאשר הוא משמש גם
כעורך הדין של חברה ב‘ .הנילון השיב שמזה שבע שנים הוא אינו מייצג את חברה
ב‘ ומשכך לא היה מעורב כלל בחתימת ההסכם נשוא התביעה הנוכחית .עם זאת,
מציין הנילון שהוא כן מייצג עמותת בנייה שהוקמה על-ידי המנהל של חברה ב‘
בתביעה המתנהלת משנת .2000
ההחלטה:
לגנוז את התלונה .הועדה אינה רואה ניגוד עניינים בייצוג נגד מי שחדל להיות לקוח
לפני  7שנים ,ובפרט כאשר המתלונן לא הצביע על מידע שהנילון קיבל במסגרת
הייצוג הקודם ויכול לעשות בו שימוש בייצוג הנוכחי.
לעניין ייצוג מנהל חברה ב‘ בעניין אחד במקביל לייצוג נגדו בעניין אחר ,בנסיבות
העניין ,ובין היתר משום שלא באה פנייה מטעם המנהל בנושא ,המדובר בייצוג
בעניין נושן הנמשך כ 10-שנים ,והייצוג אינו אישית של המנהל ,אלא של עמותה
שהקים ,לכן לא סברנו כי יש להורות לו לחדול מהייצוג.
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ניגוד עניינים שנוצר עקב קבלת עורך דין חדש שעבר ממשרד עורכי דין אחר
)מס' ההחלטה :את (175/10
העובדות:
משרד עורכי הדין של הפונה מבקש להעסיק במשרדו עורך דין שעבד במחלקה
משפטית של חברה הנתונה לפיקוח רגולטורי .משרדו של הפונה מייצג חברה אחרת
באותו תחום ,הכפופה לאותו רגולטור .בין החברות קשרים מסחריים ואף
מחלוקות.
הפונה שואל האם הצטרפותו של עורך הדין למשרד תגביל את המשרד בייצוג
מרשתם .מוסיף הפונה כי ככל שהמשרד ייצג את מרשתו מול החברה בה עבד עורך
הדין ,עורך הדין לא יהיה מעורב באותם הנושאים בהם טיפל כעורך דין פנימי
בחברה ,ועורך הדין לא יעסוק כלל בעניינים אלו .עוד כותב הפונה כי הוא מניח
שהחברה בה עבד עורך הדין אינה מתנגדת להעסקתו במשרד .יובהר כי מדובר
במשרד גדול המונה כארבעים עורכי דין.
ההחלטה:
בנסיבות שפורטו בפנייה אין הוועדה רואה ניגוד עניינים בעצם הצטרפות עורך הדין
למשרד .לאור ההסבר ,שבמסגרת עבודתו במשרד ,עורך הדין לא ייצג כל לקוח נגד
החברה בה עבד או באופן העלול לפגוע בה ,ולא יהיה מעורב בייצוג חברה המתחרה
בחברה בה עבד בעניין הקשור לתפקידו הקודם.עורך הדין אינו רשאי לייצג בכל
נושא שבו נדרש שימוש במידע שרכש בתפקידו הקודם ביחס לחברה בה עבד
)להבדיל ממומחיות כללית בתחום( ,ללא הסכמת החברה.
עורך דין המייצג את בעלי מניות הרוב בסכסוך בחברה ומייצג במקביל את החברה
באותו עניין )מס' ההחלטה :את (124/08
העובדות:
המתלונן ייצג את אחד השותפים ואילו הנילון ייצג את שני השותפים האחרים
בהליך בוררות שהתקיים בין השותפים המסוכסכים .לטענת המתלונן ,אסור היה
לנילון לייצג את שני השותפים הואיל והוא ייצג בה בעת את החברה עצמה.
הנילון משיב שיש והיה לחברה עורך דין קבוע אחר וכי הפעולה היחידה שביצע
כעורך הדין של החברה הייתה לאשר לבנק בו מתנהל חשבון החברה את תקפות
החלטת האסיפה הכללית של החברה על שינוי הזכויות בחברה .הוא נדרש לעשות כן
מאחר שעורך הדין הקבוע של החברה סרב לתת את האישור בטענה של ניגוד
עניינים .הנילון גם טוען שמינויו כעורך הדין של החברה ,כפי שצוין במכתבו לבנק,
היה אד-הוק לצורך אישור ההחלטה ותו לא .וכי מעולם לא התקיימו בינו לבין
החברה יחסי עורך דין-לקוח והחברה מעולם לא העבירה אליו מסמכים או מידע
שיש בהם להעמידו בחשש לניגוד עניינים .לגרסתו ,מתן האישור לבנק היה עניין
טכני שאינו מהווה ייצוג של ממש.
ההחלטה:
להעמיד לדין משמעתי .כאשר פעל הנילון להוציא את החלטת האסיפה לפועל ,אפילו
אם פעל אד-הוק ,הוא פעל כעורך הדין של החברה וכך גם הציג עצמו בפנייה לבנק.
משפעל הנילון מטעם החברה ,גם אם בעניין מסוים ויחיד ,הוא ייצג אותה וקמה לו
חובת נאמנות כלפיה.
בפעולה זו התקיים חשש לניגוד עניינים לפי כלל )14ב( הואיל והנילון ייצג את
החברה בשאלה שבמחלוקת בין בעלי המניות )זכות החתימה( שזה "אותו עניין" בו
ייצג את שני השותפים בעלי מניות הרוב בסכסוך מול השותף שהוא בעל מניות
המיעוט.
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מס' ההחלטה :את 278/10
העובדות:
עורכת הדין הפונה נתנה שירותים כמעין קבלן משנה למשרד עורכי דין בכך שהכינה
את החומר לייצוג לקוחת המשרד )אך לא נחשפה ולא ייצגה בעצמה( .עתה מבקש
המשרד להגיש תביעת שכר טרחה נגד הלקוחה והוא מבקש שהפונה תייצגו .עמדת
המשרד היא ,שהוא עצמו אינו מנוע מלתבוע לקוח אף שייצג אותו ,וממילא גם מי
שפעל כשלוחו או מטעמו אינו מנוע מכך .האם רשאית הפונה לייצג את המשרד
בתביעת שכר הטרחה?
ההחלטה:
יש לראות את עורכת הדין הפונה כחלק מהמשרד התובע ,ולפיכך אין משמעות
לשאלת אופי ההתקשרות .על כן ,אין מניעה שעורכת הדין תייצג המשרד בתיק .אין
בהחלטה זו כדי לפטור את עורכת הדין מלהימנע ממצב של ניגוד עניינים במקרים
מסוימים.
לא ניתן להמשיך ייצוג משותף כאשר שני הלקוחות בסכסוך
)מס' ההחלטה :את (331/10
העובדות:
עורך הדין הפונה מייצג בתביעה משפטית חברה ושני השותפים בה .בהסכם שכר
הטרחה שנערך מתוארים שני השותפים והחברה יחדיו כ"לקוח" אולם ההסכם
שהומצא לועדה חתום רק על ידי אחד השותפים ואינו חתום על ידי השותף השני או
החברה .בין שני השותפים התגלע סכסוך במסגרתו ביקש אחד השותפים מעו"ד
הפונה שכל מידע בקשר לתביעה יעבור רק אליו באופן בלעדי .עורך הדין מתנגד
לביצוע הוראה זו ושואל את הועדה כיצד עליו לנהוג.
ההחלטה:
עורך הדין הפונה חייב לקבל הוראות רק משני השותפים יחדיו ,ואין הוא רשאי
לבצע הוראות של אחד השותפים אשר ימדרו את השותף האחר ממעורבותו בעסקה.
במצב שנוצר ,עורך הדין אינו יכול להמשיך לייצג את החברה בתביעה האמורה אלא
אם שני השותפים יסכימו לכך.
אסור ייצוג נגד לקוח לשעבר על-ידי סניף אחר של אותו משרד עורכי דין
)מס' החלטה :את (286/10
העובדות:
עורך הדין המתלונן פנה למשרד עורכי הדין בסניף א' להתייעצות בשאלת ייצוגו
בערעור על פסק דין .ההתייעצות כללה מספר פגישות והעברת רוב החומר המשפטי
שברשותו .בסופו של דבר החליט המתלונן לשכור עורך דין אחר לצורך הערעור והוא
שילם למשרד עבור טרחתו עד אותו שלב .מקץ שנה כאשר קיבל את סיכומי הצד
שכנגד ,המשיבים בערעור ,גילה שסניף ב' של אותו משרד עורכי דין הוא שמיצגם.
המתלונן מבקש מהועדה להורות על הפסקת הייצוג הנגוע בניגוד עניינים.
המשרד הנילון השיב כי עורכי הדין בסניף ב' לא ידעו על מעורבות משרד א' בערעור
ואף לא קיבלו לידם את המידע שמסר המתלונן לעורכי הדין מסניף א'.
ההחלטה:
על משרד עורכי הדין לחדול לאלתר מהייצוג הנגוע בניגוד עניינים האסור לפי כלל
)16א( לכללי האתיקה .הכלל חל הואיל ולא דובר בהתייעצות גרידא שבצע סניף א'
עם המתלונן.
מאחר וסניף א' מנוע מלייצג את הצד שכנגד ברור שגם סניף ב' מנוע מלייצגם ,ואין
ליחס כל חשיבות לעובדה שעורך הדין מסניף ב' המטפל בערעור לא היה מעורב
בהתייעצות עם סניף א' ובפועל לא קיבל כל מידע מסניף א' .כעקרון יש לתת למונח
"עורך דין" בכלל  16לכללי האתיקה פרשנות הכוללת את כל עורכי הדין במשרד
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גדול ,על כל שלוחותיו ,בין שהיו מעורבים בפועל בטיפול בלקוח ובין שכלל לא ידעו
על קיומו .כל פרשנות אחרת תביא להתרת ייצוג צדדים מנוגדים על ידי שני עורכי
דין באותו משרד ,תוצאה שאין מקום להתיר אותה.
הדרישה של כלל )16א( היא קוגנטית ,ולמעט מקרים יוצאי דופן ,שמקרה זה אינו
נמנה עימם ,לא ניתן לחרוג ממנה .החובה של משרד עורכי דין להימנע מהפרת כלל
)16א( לכללי האתיקה עומדת ביסוד היותו משרד אחד והטענה כי פרטים במשרד
פועלים באופן עצמאי אינה פוטרת את המשרד המאוחד מעמידה בהוראת כלל
)16א(.
מהנתונים שלפנינו ,אין טענה כאילו הפונה ידע שהוא בניגוד עניינים או כי פעל
באופן לא תקין בעת שקיבל את הטיפול בתיק ,אולם משהתבררו הנתונים ,עמדת
הועדה היא שעל הפונה ומשרדו להימנע מהמשך הייצוג.
הערת יו"ר הועדה:
יש זיקה ממשית בין ההחלטה בעניין נייר המכתבים )עמ'  2בגיליון זה( לבין החלטה
זו  -המבחן לקיומו של משרד משותף ,שאפשר להציגו בנייר המכתבים ,הוא ניהול
משותף ומנגנון ניגוד עניינים .המבנה הארגוני של המשרד הוא בעל חשיבות מועטה
בלבד בבחינת קיומו של שיתוף פעולה מקצועי.
איסור הקלטה
כלל  :22אסור להקליט אוטומטית שיחות לצרכי בקרה ואיכות
)מס' ההחלטה :את (299/10
העובדות:
משרד עורכי דין מפעיל מערכת מענה אוטומטי לשיחות טלפון המודיעה למצלצלים,
טרם מענה אנושי ,כי ‘השיחות מוקלטות לצורכי בקרה ואיכות‘ ,וזאת ללא מתן
אפשרות לסרב להקלטת השיחה .השאלה היא האם הקלטה אוטומטית כאמור
מותרת לאור כלל )22א( לכללי האתיקה לפיו" :לא יקליט עורך דין שיחה עם לקוחו
או עורך דין אחר ,אלא בידיעתם".
ההחלטה:
יש לקרוא את כלל )22א( כדורש לצורך הקלטת הלקוח או עורך דין אחר ידיעה
ששלובה בה הסכמה להקלטה .לפיכך ,הקלטה אוטומטית של שיחות למשרד עורכי
דין פסולה מבחינה אתית.
הקלטת שיחה עם הצד שכנגד ובא כוחו על-ידי הלקוח
)מס' ההחלטה :את (269/10
העובדות:
עורך הדין הפונה מייצג לקוח בסכסוך מקרקעין .בשלב מסוים התקיימה פגישה
במשרדו של ב"כ הצד שכנגד ,בנוכחות שני הצדדים אך ללא נוכחות עורך הדין
הפונה או מי ממשרדו .שיחה זו ,ובכללה התבטאויות של ב"כ הצד שכנגד ,הוקלטה
על-ידי הלקוח.
השאלה היא אם קיימת מניעה "מבחינה אתית או אחרת" להגשת קלטת השיחה
והתמליל כראיה לבית המשפט .לדברי הפונה ,מדובר בראיה חיונית ,המוכיחה את
שקריותן של טענות הצד שכנגד בכתב הגנתו ומוכיחות את הטענות שביסוד
התביעה.
ההחלטה:
א .האיסור על הקלטת עורך-דין עמית חל כלפי עורך-הדין באופן אישי ,וכפי
שנקבע על-ידי הוועדה גם בעבר ,האיסור חל גם כלפי עובדי משרדו של עורך-
הדין כשלוחיו.
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איסור זה אינו חל על הלקוח או על אדם אחר מטעמו של הלקוח וכללי
האתיקה המקצועית של עורכי הדין אינם באים לצמצם את מערך הזכויות,
החובות ואפשרויות הפעולה של הלקוח ,להבדיל מעורך-הדין .לפיכך ,לקוח
שאיננו עורך-דין רשאי להקליט את עורך-דינו של הצד שכנגד ,בכפוף להוראת
כל דין .לעורך-דינו אסור לסייע או לקחת חלק באופן אישי בפעולה זו אולם גם
אין עליו חובה למנוע אותה או את השימוש בתוצריה .כאשר עורך-הדין או מי
מעובדיו כלל אינו משתתף בשיחה המוקלטת ,אין לומר שהופר כלל .22
הועלתה בפנינו הטענה כי בנסיבות העניין הוקלטה שיחה חסויה שמטרתה
משא ומתן לקראת הסדר פשרה ,שקוימה מבלי לפגוע בזכויות .הוועדה לא
נדרשה כלל לבירור עובדתי של שאלה זו – קרי אם דובר בפגישה חסויה אם
לאו  -שכן אין מונחות בפניה מלוא הראיות הדרושות לשם כך .זו טענה שבית
המשפט יוכל לעיין ולהכריע בה ,במידת הצורך.
בהינתן ממצא עובדתי כי עורך-דין פעל להגשתה של ראיה לבית המשפט
בידיעה שהושגה באמצעים פסולים או תוך הפרת הבטחה לחיסיון יוכל מי
שחש נפגע לשוב ולפנות אל ועדת האתיקה ,שתשקול אם נעברה עבירה אתית
על יסוד כל נסיבות העניין.

התבטאויות
התבטאויות לא הולמות כלפי בית המשפט
)מס' ההחלטה :את (107/10
השאילתא:
עורך הדין מתלונן על התבטאויות שונות ,חריפות ומעליבות ,של הנלון נגד בתי הדין
הרבניים ,וכן איום למעשה על נשיא בית הדין הרבני הגדול .הנלון כתב בעתירה
לבג"צ על דיינים שהם הוסיפו חטא על פשע ,על בית הדין הרבני באשדוד כתב
באותה עתירה שפסק דינו נראה ,ככתב פלסתר זול מן השוק .בסעיף אחר לעתירה
כתב על בית הדין – "נתון לגחמות דיינים היושבים לדיון" .כמו כן כתב הנלון מכתב
לרב הראשי לישראל ,הרב מרדכי עמאר ,ובו כתב שאם לא ייסגר התיק ,יפרוש את
כל היריעה בתיק .וכמו כן כתב הנלון ,שהוא יפרוש את מערכת הקשרים "המוזרה
בלשון המעטה" בין הדיין לבין עורך הדין המתלונן.
המתלונן מצרף גם החלטה של כב' הרב עמאר שבה הוא תוקף את דבריו של הנלון
ובין היתר כותב הרב הראשי – "קראתי את המכתב )של הנלון( היטב ,והנני מתקשה
להאמין שעו"ד נכבד ומלומד כמוהו הוציא מתחת ידו ,דבר שכזה .לצערי ולבשתי
קיבלתי מכתב מלא וגדוש בעזות לא מטוהרת וגם באיומים ,אשר גם אם היו
נכתבים ע"י איש מן השורה ,אשר אין לו יד ושם בתחום המשפט וכו' ,היה הדבר
לפלא גדול .הדברים מקבלים חומרא גדולה כפולה ומכופלת ,כשהדברים נכתבים
ע"י עו"ד חשוב ונכבד בעל שם בתחום המשפט ,וידו לא רעדה לבדות דברים שאין
בינם ובין המציאות שום קשר בעולם ,לא ישיר ולא עקיף ."...לטענת הנילון העובדה
היא שעתירתו מטעם לקוחותיו התקבלה.
ועד המחוז החליט לגנוז את התלונה ומכאן הפנייה לועדת האתיקה הארצית כקובל
נוסף.
ההחלטה:
להעמיד לדין משמעתי .יוער שהעובדה שהעתירה התקבלה אין בה להעיד שלא
נעברו עבירות אתיות שכן בג"צ דן בעניין גופו ולא בהתנהגותם של עורכי הדין.
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התבטאות כלפי חבר למקצוע בפייסבוק
)מס' ההחלטה :את (154/10
העובדות:
המתלונן ייצג את רשות המיסים בכתב אישום נגד לקוח של המשרד בו התמחתה
הנילונה .במשפט זוטא בתיק בו הייתה המתמחה/נילונה נוכחת הודיע הנילון לבית
המשפט כי הוא מקבל טענה מסוימת של הנאשם ואין צורך לנהל דיון הוכחות.
כעבור שלושה שבועות פירסמה הנילונה בכרטיס הפייסבוק שלה את דעתה על הדיון
האמור והתלוננה "שהייתה יודעת מה המשמעות של משפט זוטא אם המתלונן לא
היה מתקפל כמו איזו ילדה קטנה ".בגין דברים אלו הגיש המתלונן תלונה ללשכה
נגד הנילונה שבנתים הוסמכה כעורכת דין.
הנילונה מבקשת תחילה להתנצל בפני המתלונן .היא סבורה שהיה מקום שיפנה
אליה קודם לפניה ללשכה .בנוסף ,הדברים נאמרו בבדיחות הדעת  -זה ציטוט
מסדרת טלוויזיה  -מבלי כוונה להעליב.
ההחלטה:
לגנוז את התלונה .על פניו אכן ההתבטאות אינה ראויה .יחד עם זאת ,יש לזכור
שהדבר נעשה בפורום ספציפי ,אשר בבסיסו הינו אישי ולא ציבורי .בנוסף ,הנילונה
מהרה והתנצלה בפני המתלונן.
ניהול משרד
חברת עורכי דין המוחזקת בידי חברת אחזקות )מס' ההחלטה :את (196/10
העובדות:
האם עורך עצמאי ,המנהל את עסקו במסגרת חברה פרטית לפי דרישות סעיף 59א
לחוק הלשכה ,רשאי להחזיק אחזקותיו בחברה באמצעות חברה אחרת שהיא חברת
אחזקות .כאשר חברת האחזקות תהיה גם היא בבעלותו המלאה ,ולא תהא מוגבלת
בערבות.
ההחלטה:
לשון החוק קובעת בסעיף 59א)א() (3שכל חברי חברת עורכי דין ומנהליה הם חברי
הלשכה ,קרי אדם ריאלי .לפיכך ,לא ניתן להחזיק מניות בחברת עורכי דין על ידי
חברה מחזיקה ,אף אם היא עצמה נמצאת בבעלות של עורך דין .לנוכח הערות
החברים בוועדה על הצורך בבחינת ההסדר אנו מעבירים הנושא לועדת הרביזיה.
שמירת חומר ארכיוני
)מס' ההחלטה :את (345/09
העובדות:
לוועדה הופנו מספר שאלות לעניין שמירת חומר ארכיוני שאינן מוסדרות בכללי
לשכת עורכי הדין )שמירת חומר ארכיוני במשרדי עורכי דין( ,התשל"א – .1971
ההחלטה:
א .תקופת השמירה בת חמש השנים של חומר ארכיוני )לפי כלל  (2אינה משתנה
לפי נסיבות סיום הטיפול בתיק .כך שאותה תקופה חלה במקרה בו משתחרר
עורך הדין מייצוג מיוזמתו או לבקשת הלקוח.
ב .חובת השמירה חלה על מסמכים המצויים בידי עורך הדין .מקום שהמסמכים
נמסרו ללקוח עם סיום הטיפול בתיק ,לא יכולה לחול חובת השמירה.
ג .לא קיים נוסח מאושר של מסמך להחתמת לקוח בעת מסירת החומר לידיו.
ד .לנוכח המעבר למסמכים סרוקים ,עולה השאלה באם במסירת תקליטור או
דיסק און-קי עליו צרובים כל המסמכים ,יוצא עורך הדין ידי חובתו בהקשר
של מסירת המסמכים ללקוח בסיום הטיפול בתיק או בסיום תקופת השמירה
בכללים .נושא זה הועבר לבדיקת מוסדות הלשכה.
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ניהול משרד :מתן שירותי ניהול לעורכי דין )החלטה מס' :את (142/10
השאילתא:
הפונה "מזהה צורך" של עורכי דין צעירים ,או כאלו שנמצאים בין משרת שכיר
אחת לשנייה ,להיעזר בשירותי חברת ניהול על מנת להימנע מהצורך לפתוח תיקים
אצל רשויות המס .הוא מעוניין להקים חברה בע"מ ,אשר בעלי המניות בה אינם
עורכי דין ,אשר תעסיק את עורכי הדין ,תספק להם שירותי גביה וחשבונאות וכך
תחסוך להם את הצורך בפתיחת התיקים אצל רשויות המס )דבר הכרוך לשיטתו
בטרחה רבה( .הפונה מבהיר כי החברה לא תתערב בעבודתם המקצועית וכו' .הפונה
מבקש את עמדת הוועדה בעניין מיזם זה.
ההחלטה:
עורך דין עצמאי רשאי להיעזר בשירותיה של חברה המספקת שירותי ניהול משרד.
מאידך ,עורך דין אינו רשאי להיות מועסק על ידי חברה כזו ,ולכן המיזם המוצע
אינו הולם את כללי האתיקה.
עורך דין אשר ישתף פעולה עם המיזם המוצע ,ויועסק על ידי חברה במתכונת
המוצעת על ידך ,יעבור עבירה אתית ,בין השאר ,לנוכח הוראות סע'  58ו59 -א לחוק
לשכת עורכי הדין.
הערת יו"ר הועדה:
כללי האתיקה מחייבים עורך דין לפעול ממשרדו .הוראה זו דרושה הן כדי להגן על
הלקוח ,הן כדי להגן על רצינותו וכבודו של המקצוע והן בשל הצורך המעשי להציג
כתובת לקבלת דואר לקבלת קהל .כל דרך פעולה אחרת ,ובכלל זה העסקה
פיקטיבית בחברה לצורכי מס ,ניהול תיקים באמצעות פלאפון מבתי קפה ,קבלת
דואר באמצעות תיבת דואר בשל העדר משרד וכן הלאה – הן כולן דרכי פעולה
אסורות.
אסור יעוץ משפטי טלפוני בתשלום
)מס' ההחלטה :את (317/09
השאילתא:
עורך הדין הפונה "מזהה צורך" של לקוחות פוטנציאליים בקבלת יעוץ טלפוני
"בעניינים טכניים" ,מבלי להגיע למשרד עורכי דין .הפונה מעוניין לספק "צורך" זה,
על ידי יעוץ טלפוני בתשלום ,כאשר לשם כך הוא יתקשר עם חברה המספקת שירותי
חיוב טלפוני "ברמת חיוב של דקות ואף שניות" .הוא מבקש לדעת האם המיזם
מותר?
ההחלטה:
השירות המתואר במכתב עומד בניגוד לחוק הלשכה ולכללי האתיקה ,ובין היתר,
מנוגד לסעיף  58לחוק הלשכה ולכללים  3ו11-ב לכללי האתיקה.
ייצוג משפטי על-ידי עמותות ומלכ"רים והפניית לקוח לעורך דין על ידי מי שאינו
עורך דין
כלל 11ב :בקשה להיתר לפי ס"ק 11ב )ג(
)מס' החלטה :את (127/10
השאילתא:
לפני כשני עשורים הקימה העמותה הפונה פרויקט לסיוע משפטי לאוכלוסיה
מסוימת ,במסגרתו הוקמו מרכזים בכל הארץ .בכל מרכז ישב עורך דין והמרכזים
פעלו כמחלקות משפטיות נפרדות והעניקו סיוע משפטי חינם לאותה אוכלוסיה.
במשך השנים הגיע עיקר מימון הפרויקט מתרומות ,אך עם השנים ,ובעיקר עם פרוץ
המשבר הכלכלי ב ,2008-נפגעה באופן משמעותי יכולת העמותה לגייס תרומות .החל
משנת  2005החלו להיסגר מרכזים ברחבי הארץ ,וכיום כל הפניות מועברות לסניף
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בתל-אביב ,אשר עלול להיסגר בחודשים הקרובים בהיעדר מימון .מאחר שכל
הניסיונות לגייס מימון נכשלו ,משוכנעים בעמותה כי הדרך היחידה להמשך קיומו
היא על-ידי חיוב מבקשי הסיוע בשכר טרחה מינימאלי ,שיאפשר כיסוי הוצאות
הקיום של המרכז .אין בצעד זה כל מטרת רווח אלא כיסוי הוצאות המרכז בלבד
)כגון שכר דירה ושכר עובדים( .העמותה סבורה שניתן להמשיך ולקיים את
מטרותיה גם כאשר אותה אוכלוסייה נדרשת לשם שכר טרחה מועט במצב בו מקור
המימון האחר מהתרומות נעלם שכן האלטרנטיבה היא סגירת הסיוע המשפטי.
לפי סעיף 11ב אסור לעמותה לגבות שכר עבור מתן שירות משפטי לכן מבקשת
העמותה מהלשכה להפעיל סמכותה כאמור בכלל 11ב)ג( ולאשר במקרה זה חריג.
הפנייה מבוססת על כלל 11ב)ג( לפיו הועד המרכזי ,בהתייעצות עם ועד המחוז,
רשאי להתיר מטעמים מיוחדים שבטובת הציבור ,חריגה מהוראות הכלל ,בתנאים
ולתקופה שיקבע .בהתאם לכך ,נתבקשה עמדת ועד המחוז בעניין.
עמדת ועד המחוז  -אין להתיר המבוקש .ברגע שיינתן היתר לגבות שכר הופכת
העמותה לנותנת שירותים תמורת רווח .אין כל דרך לפקח על כך שהתשלום יהווה
לכיסוי הוצאות בלבד .היתר כאמור יכול לפתוח פתח לעקיפת הכלל ,כך שכל מי
שירצה לעוקפו ירשום עמותה שתגבה שכר טרחה במסווה של כיסוי הוצאות .בנוסף,
גביית שכר מהלקוחות אינה מתיישבת עם סיוע משפטי.
ההחלטה:
לא להעניק את ההיתר לפי ס"ק )ג( .למרות שהמרכז מעלה טעמים של טובת
הציבור ,אין להיעתר לבקשה .מתן ההיתר נוגד את עמדת הלשכה והינו מנוגד לכללי
האתיקה .אנו מצטרפים לעמדת ועד המחוז לפיה אין בידי הלשכה דרך לפקח כי
התשלום יהווה לכיסוי ההוצאות בלבד ,מה עוד שכיסוי הוצאות אסור אף הוא על פי
החלטת הועד המרכזי .החשש הוא שמתן היתר כאמור יכול לפתוח פתח לעקיפת
הוראות כלל 11ב על ידי ארגונים רבים נוספים .לדעתנו ,אם תאושר הבקשה במקרה
זה ,הדבר יוביל למבול של פניות נוספות מארגונים נוספים.
לאור נוסח כלל 11ב)ג( ,אשר לא שונה בתיקון  32לחוק הלשכה ,המלצת ועדת
האתיקה הובאה לאישור הועד המרכזי שאישר אותה.
הפניה לעורך דין בשכר
)מס' ההחלטה :את (261/09
השאילתא:
פורום מנהלי הקליניקות המשפטיות פנה לוועדה בבקשה כי תשוב ותבחן עמדתה
ששללה מתן אפשרות לקליניקה להפנות את הפונים לשירותיה לעורך דין בשכר
שאינו עובד הקליניקה .וזאת כשהקליניקה אינה מקבלת כל תמורה מהפניה זו.
לטענת הפורום עולה צורך ברור מהשטח להפניה לעורכי דין בשכר וזאת בשל הפניות
הרבות המגיעות לקליניקות ,העדר יכולת לטפל בכל הפונים והעדר מומחיות
בתחומי הפניות .חלק מהפונים "מוכנים לשלם" בעד השירות המשפטי אולם אינם
מכירים את "שוק עורכי הדין" ולכן מבקשים מהקליניקות להפנות אותם .הפורום
מעלה בפנייתו "חשש ממשי" שמא יגיעו הפונים לעורכי דין שיגבו מהם שכר גבוה
גבוה ויספקו שירות לקוי ,כאשר מנגד ,מוכרים להם עורכי דין טובים המוכנים
לגבות שכר טרחה נמוך.
הפורום מפנה את הועדה לסעיף  30לכללי האתיקה המאפשר לעורך דין להפנות
לקוח לעורך דין אחר ,כלל החל על עורכי דין העומדים בראש הקליניקות .כן מצוין
שכלל 11ב לכללי האתיקה לא חל על הקליניקות מכיוון שאינן פועלות למטרות
רווח.
לחילופין מוצע כי הפורום יערוך רשימה של עורכי דין המוכנים לגבות שכר נמוך
מהמקובל ,רשימה שתוצג לפונים לקליניקה והם יבחרו מתוכה.
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ההחלטה:
א .ככלל ,אין זה תפקידו של ארגון הנותן שירותים משפטיים ללא תמורה וללא
כוונת רווח להפנות את הפונים אליו לעורך דין .הפניה כזו עשוי להיות בה יסוד
של אחריות מקצועית לעבודת עורך הדין ועלול להיות בה שידול אסור.
ב .אפשר להבחין בין פונה רגיל לבין מי שכבר מטופל ולקוח של אותו עורך דין
בקליניקה ,ועורך הדין של הקליניקה מגלה שקצרה ידה של הקליניקה מלסייע
ללקוח .במקרה כזה חובת הנאמנות של אותו עורך הדין ללקוח מחייבת אותו
להציג בפני הלקוח את הדברים ולסייע לו למצוא פתרון חלופי.
ג .כדי לא להותיר את הפונים ללא תשובה יכולה הקליניקה להפנות כל פונה
)לקוח או לא לקוח( לאחד מהגורמים העוסקים במתן שירותים דומים,
וביניהם הסיוע המשפטי של משרד המשפטים ותכנית שכר המצווה של
הלשכה.
אסור לעורך דין הנותן ייעוץ משפטי במסגרת עמותה להמשיך ולטפל בפונים באופן
עצמאי )מס' החלטה :את (271/09
העובדות:
המתלונן טוען כי הגיע לעורך הדין הנילון דרך עמותה בה הוא חבר והנילון משמש
כיועצה המשפטי .לטענת המתלונן ,גבה ממנו הנילון שכר טרחה מופרז .השאלה
בתלונה זו היא ,האם עורך דין המשמש כיועץ משפטי של עמותה ,בשכר או בחינם,
יכול להמשיך בטיפול עצמאי ובשכר באנשים המגיעים אליו לייעוץ במסגרת אותה
עמותה?
ההחלטה:
א .עורך הדין הנילון פועל בארגון כמתנדב במתן יעוץ משפטי ראשוני ללא תמורה
לחברי הארגון – דבר זה אינו פסול .אולם ,אסור לעורך הדין לתת יעוץ משפטי
בתמורה לחבר ארגון שקיבל יעוץ משפטי ראשוני ללא תמורה )ראו לעניין זה
על"ע  12/71הוועד המחוזי של לשכת עורכי הדין נ' פלוני ,פ"ד כו).(185 (1
ב .נטען נגד עורך הדין שהארגון הפנה אליו את המתלונן לקבלת יעוץ משפטי
)בתמורה או שלא בתמורה( .אך אין ראיות מספיקות לקיומה של הפניה כזו.
לפיכך ,דין התלונה להיגנז בהעדר ראיות מספיקות.
ג .ראוי להאיר את עיני הארגון והנילון להוראה האמורה המצויה בעל"ע 12/71
לעיל וכן להחלטת הועד המרכזי לעניין ייצוג משפטי על-ידי עמותות ,מלכ"רים
וקליניקות בבתי הספר ובפקולטות למשפטים) .החלטה מספר את 271/09
שפורסמה ב -אתיקה מקצועית  29עמ' .((2009) 4
)מס' ההחלטה :את (94/09
העובדות:
עורך הדין הפונה מלין כנגד מספר עורכי דין אשר התקשרו עם עמותת "קו לעובד"
המפנה להם לקוחות .לפי פרסומי העמותה לפיהם היא גובה סכום סמלי מהעובדים
בגין משלוח מכתב התרעה ומשלוח התביעה ואם התביעה מתקבלת ,גובה עורך הדין
המייצג עוד  20%מסכום הזכייה.
עמותת "קו לעובד" השיבה כי היא מלכ"ר וכי לעמדתה אין איסור על עורך דין
לקבל הפניות לקוחות מגוף הפועל שלא למטרת רווח .עורכי הדין הנילונים השיבו
שאינם משתפים את העמותה בשכר שהם מקבלים מהלקוח ) 20%מסכום הזכייה(
וגם הלקוח אינו משלם דבר לעמותה.
ההחלטה:
החלטת הועד המרכזי שפורסמה בבטאון אתיקה מקצועית  29עמ‘  (2009) 4או כלל
11ב ,אינם אוסרים על עורך דין לקבל לקוח שהופנה אליו על-ידי גוף שאינו פועל
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למטרת רווח ,ולהתקשר עמו בייפוי כוח ישירות ,כאשר מלוא שכר הטרחה משולם
לעורך הדין ,ואין שיתוף בהכנסות בין עורך הדין לעמותה.
לאור העובדה שעורכי הדין אינם משלמים דבר למלכ"ר ,ובהנחה שהם אינם נותנים
שירותים למלכ"ר ,אין פגם בהסדר שהוצג לפנינו .יובהר כי אין בכך כדי להתיר
למלכ"ר לקבל תשלום עבור הפניה לעורך הדין או עבור מתן שירותים משפטיים
כלשהם.
איסור מתן שירות משפטי לחברי עמותה הגובה דמי חבר
)מס' ההחלטה :את (76/09
השאילתא:
עורך הדין השואל מועסק על-ידי עמותה של אומנים שחבריה משלמים לעמותה דמי
חבר .העמותה מפנה את חבריה אל השואל על מנת לקבל יעוץ משפטי בנושאים
משפטיים הקשורים לפעילותם האמנותית .הייעוץ ניתן במשרדו של השואל ,ושכרו
משולם על ידי העמותה .העמותה אינה גובה מחבריה תשלום עבור הייעוץ ,מעבר
לתשלום דמי החבר .האם יש בפעילות השואל משום עבירה משמעתית?
ההחלטה:
בהתאם להחלטת הועד המרכזי כפי שפורסמה בבטאון אתיקה מקצועית גיליון 29
עמ‘  4שכותרתה "ייצוג משפטי על-ידי עמותות ,מלכ"רים וקליניקות בבתי הספר
ובפקולטות למשפטים" ובהתאם להחלטה מספר  238/05שפורסמה באותו עמוד–
הואיל והעמותה גובה דמי חבר היא אינה רשאית לתת שירות משפטי לאור כלל
11ב .עורך הדין הפונה עובר עבירה אתית לפי אותו כלל.
איסור מתן שירות משפטי למי שהופנה על-ידי גוף הפועל למטרות רווח
)מס' ההחלטה :את (95/09
העובדות:
המתלוננת היא חברה המעסיקה עובדים נגדה הוגשו בחודשים האחרונות תביעות
רבות מצד עובדים המיוצגים על-ידי משרד עורכי הדין של הנילון .לטענת המתלוננת
קיים קשר בין משרד הנילון לגוף בשם "המרכז לעובד" הפועל למטרות רווח.
התלונה נסמכת על ממצאי של חברת חקירות ,לרבות תמלילי האזנות סתר במהלך
פגישות בין החוקרת שהזדהתה כעובדת החברה לבין נציגי המרכז לעובד ונציגת
משרד הנילון .מהתלונה עולה עוד כי בתקופה של שמונה חודשים הפנה "המרכז
לעובד"  140עובדים )של חברות שונות לאו דווקא המתלוננת( למשרד הנילון לטיפול
בתביעותיהם.
מהחקירה עלה כי "המרכז לעובד" מפעיל פעולות שידול של פניות יזומות לעובדי
החברה המתלוננת ושידול שלהם לתבוע אותה .בהסכם שכר הטרחה מתחייב
הלקוח בכתב ,כבר בפני נציגי "המרכז לעובד" כי ישלם שכר טרחה של  20%מכל
סכום זכייה למשרד הנילון ו 10% -ל"מרכז לעובד" בגין "הבדיקה הראשונית של
זכויות הלקוח".
הנילון השיב שאין לו ידיעה ושליטה על פעולות "המרכז לעובד" וכי זהו גוף אחד
מיני רבים המפנה לקוחות למשרדו .הנילון מדגיש שאינו יכול לפקח כל הזמן על
מעשי "המרכז לעובד" וכי פעולות המרכז בוצעו בניגוד מפורש להנחיות שהוא נתן
להם.
ההחלטה:
להעמיד לדין את הנילון בגין הפרת שתי הוראות (1 :סעיף  56לחוק האוסר על שידול
על-ידי עורך הדין או על-ידי אחר (2 .כלל 11ב)א( לכללי האתיקה האוסר על מתן
שירות משפטי ללקוח שהופנה על ידי גוף אחר הפועל למטרות רווח.
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עורכי דין וכספים
פתיחת חשבון נאמנות לחייב מוגבל באמצעים )מס' ההחלטה :את (43/10
השאילתא:
עורכת הדין הפונה מייצגת לקוח שהוא חייב מוגבל באמצעים .ללקוח אין חשבון
בנק פעיל והוא משלם כל חודש סכום שנקבע לתיק האיחוד בהוצאה לפועל .ללקוח
מגיע כעת החזר כספי ממס הכנסה אך ההחזר יכול להיעשות רק לחשבון בנק.
לפיכך ,מבקש הלקוח מעורכת הדין לפתוח חשבון נאמנות על-שמו ולהעביר אליו את
כספי מס הכנסה שיתקבלו בחשבון .האם מותר לעורכת הדין לעשות כן או שיהיה
בפעולתה משום סיוע להברחת נכסים מנושים?
ההחלטה:
 .1מעמדו של חייב מוגבל באמצעים מוגדר בחוק ההוצאה לפועל ,המפנה גם לחוק
שיקים ללא כיסוי.
 .2ככל שהופעלה לגבי הלקוח הוראת סע‘ 69ד )א( ) (2לחוק ההוצאה לפועל ,והוא
הוכרז כלקוח מוגבל מיוחד לפי חוק שיקים ללא כיסוי ,אזי הוא אינו רשאי
לפתוח חשבון בנק על שמו )סע‘ ) 4א( לחוק(.
 .3במקרה כזה ,פתיחת חשבון נאמנות על שם הלקוח על ידי עורך דין אינה ראויה
מבחינה אתית ,הואיל ויש בה משום סיכול צו שיפוטי על כל המשתמע מכך.
אסורה פתיחת חשבון נאמנות עבור לקוח שחשבונו הוגבל
)מס' ההחלטה :את (251/10
העובדות:
החלטת הועדה מספר את  43/10שפורסמה ב-אתיקה מקצועית  37עמ‘ ((2010) 5-6
קבעה שפתיחת חשבון בנק בנאמנות עבור לקוח ,שהוכרז כחייב מוגבל באמצעים,
מהווה סיכול צו שיפוטי ואסורה על עורך הדין .כעת מבקש עורך הדין הפונה לדעת
האם יש פסול בניהול חשבון נאמנות עבור לקוח שחשבונו הוגבל עקב מתן שיקים
ללא כיסוי ,אך למיטב ידיעתו אין נגדו תיקי הוצאה לפועל והוא לא הוכרז כחייב
מוגבל באמצעים .לדברי הפונה ,הלקוח מנהל עסקיו דרך החשבון המוגבל )כנראה
למעט משיכת שיקים( ,וניהול חשבון הנאמנות במקביל ,אשר גם דרכו תתבצע
פעילות עסקית מגוונת ,נעשה "אך לשם הנוחות".
ההחלטה:
ניהול פעילות עסקית בחשבון נאמנות על-ידי עורך דין עבור לקוח שחשבונו הוגבל
עלול לעלות כדי עבירה אתית ,אם לא חמור מכך.
גבולות חובת הנאמנות ללקוח
מסירת חומר לידי הלקוח
)מס' ההחלטה :את (95/10
השאילתא:
לקוחה ביקשה מעורך הדין הפונה המייצג אותה לקבל בשמה חומר ממאבחן )רופא,
פסיכיאטר וכיו"ב( .המאבחן הודיע לעורך הדין שמסירת החומר כפופה לסייגים
כגון ,אי העברת החומר לידי הלקוחה .עורך הדין הסכים לסייג וקיבל את החומר
לידיו .כעת מבקשת הלקוחה את החומר .האם רשאי עורך הדין להעביר לה את
החומר האמור?
ההחלטה:
 .1ככלל ,עורך דין צריך להימנע מקבלת מידע בשמו של לקוח אם אינו רשאי
למסור אותו ללקוח .אכן ,ישנם מקרים בהם ,כדי לטפל באופן מיטבי בעניינו של
לקוח ,נדרש עורך הדין לקבל מידע שכפוף לסייג שאין להעבירו ללקוח .במקרה
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מעין זה ,נדרש עורך הדין לקבל אישור מפורש מהלקוח לקבלת החומר בסייג
האמור.
 .2מקום שבו לקוח מתיר לעורך הדין לקבל בשמו חומר שכפוף לסייג שאין למסור
אותו ללקוח ועורך הדין הסכים לסייג ,עליו לעמוד בו .בתנאים כאלו ,הפרת
התחייבות למלא הסייג עלולה להוות עבירה אתית.
 .3שונה היה הדבר אילו נדרש עורך דין לתקוף סייגים שמציב מוסר חומר כלפי
הלקוח ללא הסכמת הלקוח .במצב היפותטי זה ,יכולות להתעורר שאלות באשר
לתקפות הסייגים ,ומוסר החומר הוא צד לבירור .כאמור ,זה לא המקרה
שלפנינו.
 .4לענייננו ,אם הלקוחה מבקשת את החומר במישרין ,וטרם הגיש אותו עורך הדין
בשמה לערכאות )או לגוף מעין זה( ,הדרך הנכונה היא שעורך הדין המחזיק
בחומר יודיע לה שהוא מחזיר את החומר האבחוני למאבחן )כל חומר למאבחן
הרלוונטי( ,ושהיא רשאית לבקשו מן המאבחן.
כיצד על עורך הדין לנהוג כאשר הלקוח הוא חולה נפש
)מס' ההחלטה :את (2/11
העובדות:
הנהלת בתי המשפט העבירה אל הועדה החלטה מבית משפט השלום באשדוד בת"פ
 ,2133-09המפנה בסיפא שלה "שאלה אתית-מוסרית" לחוות דעתה של וועדה זו.
מדובר בתיק שבו הורה בית המשפט על בדיקה פסיכיאטרית לנאשם ,שעל-פיה
נמצא הנאשם לוקה בסכיזופרניה ,נמצא במצב פסיכוטי עם שיפוט פגום באופן
חמור ,לא מבין אסטרטגיה משפטית ,לא מעריך הליכים בבית משפט ,לא מסוגל
לספק לעורך הדין פרטים רלוונטיים ,מסרב באופן עקבי לקבלת טיפול תרופתי,
ואינו כשיר לעמוד לדין .לאור האמור הורה בית המשפט על הפסקת ההליכים
המשפטיים ועל הוצאת צו לאשפוז הנאשם .השאלה שהטרידה את בית המשפט
נבעה מהתנגדותו של הסניגור מטעם הסנגוריה הציבורית ,בשמו של לקוחו ובהתאם
להוראתו ,לעריכתה של הבדיקה הפסיכיאטרית ,להפסקת ההליכים ולצו האשפוז,
תוך כפירה באשמה ובקשה לקבוע את התיק להוכחות.
בסיפא להחלטה נכתב:
" ...עמדת הסנגוריה הציבורית ,היא להביע את דעתו של הנאשם ואפילו מדובר במי
שנמצא במצב פסיכוטי .מדובר בנקודה שמעלה שאלה אתית-מוסרית הדורשת
ליבון מהותי שכן בשל עמדה זאת ,לא הוצא צו בדיקה בעת שהתביעה ביקשה זאת
אלא לאחר התדרדרות נוספת במצבו של הנאשם .ייתכן כי במהלך תקופה זו היה
פוטנציאל לא רק לסיכון לו עצמו ,אלא גם לאחרים .אמנם בסופו של דבר הנושא
נתון לשיקול דעתו של ביהמ"ש אבל כשסנגור מודיע לביהמ"ש שלדעתו הנאשם
כשיר ואחראי – ביהמ"ש נוטה לקבל עמדתו שהרי הוא מכיר טוב יותר את לקוחו.
ולכן החלטה זו תשלח גם לועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין באמצעות מנהל בית
המשפט ,כב' השופט משה גל ,אם ימצא לנכון לעשות כן".
השאילתא:
האם פעל הסניגור כשורה כאשר פעל לפי רצון הלקוח למרות שמדובר בלקוח שאינו
כשיר ויש חשש שהוא מהווה סכנה לעצמו ולאחרים.
ההחלטה:
 .1בנסיבות העניין ,ולאור עמדת הועדה בתיק את) 299/07/פורסם באתיקה
מקצועית  26עמ'  ((2008) 7לא מצאנו פגם בהצגת עמדתו של הסנגור ,בשם
לקוחו ,כאשר התנגד למתן צו האשפוז הכפוי ובכך שנמנע מליזום בדיקה
פסיכיאטרית או טענה של היעדר כשרות פלילית.
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בנסיבות המקרה דומה שההתלבטות של הסניגור הייתה פשוטה יותר ,מאחר
והחשש הממשי לפיו הנאשם חולה נפש והצורך בבדיקה פסיכיאטרית נטען
בפני בית המשפט והיה מצוי בפניו מתחילת ההליך )בית המשפט היה מודע
לכך שהנאשם אושפז מספר פעמים בעבר ומסרב לתרופות ולבדיקה ,אלא
שלשאלתו הבהיר הסניגור שהנאשם מתעקש לנהל הגנתו ומעדיף לרצות מאסר
בעבודות שירות ,אם יורשע ,על פני אשפוז וקבלת טיפול תרופתי(.
עיינו באבחנה בין התנגדות לאשפוז הכפוי ,וכן אי-הגשה יזומה של ראיות
מטעם ההגנה ,לבין התנגדות לעצם קיומה של הבדיקה )היכן שיש לסניגור
יסוד של ממש לחשוב כי הנאשם אכן חולה נפש( .לאחר התלבטות מצאנו,
שאבחנה זו הינה בעייתית ,במונחים של הנאמנות ללקוח המביע התנגדות
מפורשת לעצם קיום הבדיקה .בסופו של דבר הנאמנות ללקוח גוברת.
החריג היחידי לגישתנו הינו כאשר הנאשם אינו מסוגל להביע את דעתו באופן
קוהרנטי ,שאז על הסניגור לשקול את דרך הפעולה המתיישבת עם אינטרס
לקוחו ואף להותיר את קיום הבדיקה לשיקול-דעת בית המשפט .אך כאשר
הלקוח מורה לעורך-דינו להתנגד לקיום בדיקה פסיכיאטרית ,אין הסניגור
רשאי להשתחרר מהנחיה זו.
מובן שהעמדה אינה מחייבת את בית המשפט ומובן ,שכתמיד וגם במסגרת
ההתנגדות בשם לקוחו ,מחובתו של עורך-הדין שלא להטעות את בית המשפט
)למשל ,אל לסניגור טענות של עובדה התומכות בעמדת הלקוח אם הוא יודע
שאינן נכונות( .אולם חובה זו אינה שונה במקרה זה מכל מקרה אחר בו טוען
עורך הדין בפני בית משפט.
חשוב להבחין בין עמדה שמציג עורך דין כרצון הלקוח לבין הצגת הטענה
כמעין חוות דעת בשמו שלו )של עורך הדין( .ברי הדבר שעורך הדין אינו מעיד
מטעם לקוחו אלא טוען בשמו ,וכך נכון לפרש את דבריו בדיון.

ביטול חברות בלשכה
סעיף  47לחוק :ביטול חברות בלשכה אם הושגה במרמה
)מס' ההחלטה :את (228/09
העובדות:
הנילון ,בהיותו מתמחה נחקר במשטרה בחשד ללקיחת שוחד ,מרמה והפרת
אמונים .לאחר שסיים התמחותו ,בחנה ועדת ההתמחות את שאלת קבלתו כחבר
הלשכה .לשם כך זימנה הוועדה את הנילון ובא כוחו ביום  ,3.6.09לדיון בעניינם.
הללו הופיעו לדיון ,טענו לחזקת החפות ,ואף העבירו עיקרי טיעון בכתב ,אך רק
בתשובה לשאלת הוועדה הוברר לראשונה ,כי נערך לנילון שימוע במשרד המשפטים
חצי שנה קודם לכן .הוועדה המליצה שלא לקבל את הנילון כחבר הלשכה.
למחרת ישיבת הוועדה שיגרו ב"כ הנילון וכן עורך דין נוסף ,שהוא ידידו של הנילון,
מכתבים לחברי הוועד המרכזי ,המפצירים בהם לקבל את הנילון כחבר הלשכה נוכח
התמשכות החקירה בעניינו ,ללא הגשת כתב אישום .הוועד המרכזי החליט לקבל
את הנילון לשורות הלשכה.
רק לאחר קבלת הרישיון ,ביום  ,15.6.09התברר כי כבר ביום ) 4.5.09לפני הישיבות
של ועדת ההתמחות ושל הועד המרכזי( הודיעה פרקליטות המדינה לבא כוח אחר
של הנילון על דחיית טענותיו שהועלו במהלך השימוע ועל ההחלטה להגיש כתב
אישום נגד מרשו בזמן הקרוב .ביום קבלת הודעה זו פנה ב"כ זה של הנילון בבקשה
לערוך שימוע נוסף .בקשתו נדחתה ביום  ,8.7.09וכתב האישום אמנם הוגש ביום
.9.7.09
הועדה מתבקשת לבחון אם יש לבטל את רישיון עריכת הדין של הנילון שהושג
במרמה הואיל והוא לא דיווח לועדת התמחות ולוועד המרכזי על ההחלטה להגיש
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כתב אישום נגדו .עוד מתבקשת הועדה לבחון אם לנקוט בהליכים משמעתיים נגד
בא כח של הנילון ועורך הדין הנוסף ,חברו של הנילון ,בגין המידע המוטעה שמסרו
לוועד המרכזי בכך שציינו שלא הוגש כתב אישום בעוד שבמועד זה כבר הודע לנילון
על ההחלטה להגיש כתב אישום נגדו.
ההחלטה:
א .לאחר דיון סברנו שיש לנקוט הליכים לפי ס'  47לחוק הלשכה ולפנות לבית הדין
המשמעתי בבקשה לבטל את רישומו של החבר ,בטענה שהוסתרה מהוועד
המרכזי העובדה שבעת שהנילון הופיע בפני הועד המרכזי ,כבר נמסרה לבא כוחו
ההחלטה לדחות טענותיו בשימוע ולהעמידו לדין.
ב .הסמכות להגיש בקשה כזו מצויה בידי הועד המרכזי שצריך לפעול לפי כלל 48
לסדרי הדין המשמעתיים .סמכות זו לא הועברה לידי ועדת האתיקה במסגרת
תיקון  32לחוק הלשכה.
ג .באשר לבא כח הנילון  -עמדתו ,לפיה נודע לו על השימוע לראשונה בישיבה ,וכלל
לא נודע לו על ההחלטה להעמיד את הנילון לדין פלילי ,לא נסתרה ולפיכך אין
יסוד ראייתי להעמידו לדין .הוחלט לגנוז את התלונה בהעדר ראיות.
ד .באשר לעורך הדין ידידו של הנילון  -לדעתה של הועדה יש בעניין זה ראיות
לכאורה לעבירה משמעתית של הידיד ,בכך שנתן יד להטעייתם של ועדת
ההתמחות והועד המרכזי .הוועדה החליטה להעמידו לדין משמעתי .הנילון פנה
אל הוועדה בבקשה לעיון חוזר בהחלטתה להעמידו לדין משמעתי .הוועדה
מצאה כי דרגת ההטעיה העולה מהראיות לכאורה היא גבוהה והחליטה להותיר
את ההחלטה להעמידו לדין על כנה.
ייצוג לקוח באופן פרטי לאחר שעורך הדין טיפל בלקוח במסגרת הסיוע המשפטי
השאילתא:
הפונה מבקשת שהועדה תעיין מחדש בהחלטת הועד המרכזי מיום ה14.1.1996 -
הקובעת מתי יותר לעורך דין לייצג באופן פרטי לקוח בו טיפלה בעבר כאשר הופנה
אליה מטעם הסיוע המשפטי של משרד המשפטים .לטענתה ,ההחלטה צריכה
להתבטל בהיותה פוגעת בחופש העיסוק ובזכות הייצוג של הלקוח.
ההחלטה:
לאחר קבלת עמדת הממונה על הסיוע המשפטי החליטה הועדה להותיר את החלטת
הועד המרכזי על כנה בהיותה מציבה מגבלה נדרשת ,סבירה ומידתית .להלן
ההחלטה:
עורך דין שטיפל בעבר בלקוח מטעם הלשכה לסיוע משפטי יהיה רשאי להמשיך
ולטפל בעניין של אותו הלקוח באופן פרטי בשני מצבים (1 :כאשר הלקוח מקבל
סיוע משפטי מהלשכה בנושא מסוים ואינו זכאי לקבל סיוע ממנה בנושא אחר(2 .
כאשר מסתבר כי לקוח של לשכת הסיוע המשפטי אינו זכאי לסיוע משפטי בגלל
חוסר זכאות כלכלית והנ"ל נמצא כבר בטיפול של עורך דין ממונה ,יהיה אותו עורך
דין רשאי להמשיך ולטפל באותו לקוח באופן פרטי )ר' את .(1809/10/96
כלל  :10איסור מתן ערבות
)החלטה מספר את (369/08
השאילתא:
עורכת הדין הפונה הגישה הצעת מחיר למתן שירותים משפטיים לנציבות שוויון
הזדמנויות בעבודה שהוקמה במשרד התמ"ת .היא נתבשרה כי הצעתה נתקבלה ,אך
במסגרת הסכם ההתקשרות שהועבר אליה הופיעה דרישה להפקדת ערבות
אוטונומית כתנאי לעבודה .הפונה סבורה כי דרישה זו אינה עומדת בכללי האתיקה.
הפניה הועברה לתגובת משרד התמ"ת ,נתבקש הסברם מה מטרת הדרישה לערבות
כתנאי לקבלת עבודה והאם אין בה משום פעולה בניגוד לסעיף  56לחוק הלשכה
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)שידול אסור( ,כלל  10לכללי האתיקה )איסור על מתן ערבות אישית על-ידי עורך
הדין( או כלל  43לכללי האתיקה )איסור על מתן טובת הנאה כדי לקבל עבודה(?
המחלקה המשפטית של משרד התמ"ת השיבה כי הדרישה לערבות מעוגנת
בהוראות תקנון כספים ומשק) ,הוראות מנהל שקובע החשב הכללי במשרד האוצר(
ומטרתה "הבטחת איכות ביצוע השירותים המפורטים בהסכם על ידי נותן
השירותים שהינו צד להסכם ,ומבחינה זו אין כל שוני בין עורך דין כנותן שירותים
ובין כל נותן שירותים אחר הנדרש להפקיד ערבות".
ההחלטה:
עמדת ועדת האתיקה היא כי הערבות הנדרשת בטופס שהוצג לפנינו ,כתנאי לקבלת
העבודה ,אינה מתיישבת עם חובותיו האתיות של עורך הדין .לפיכך ,אסור לעורך
דין להתחייב לחתום עליה ולהמציא אותה ,הן בשל כלל  ,10הן בשל איסור השידול
והן בשל החשש לניגוד עניינים .עניין זה נדון בעבר בהחלטה את  ,333/06אשר
פורסמה בביטאון אתיקה מקצועית גליון מספר  .24כמו כן ,ישנה התייחסות לעניין
זה גם בספרו של ד"ר גבריאל קלינג" ,אתיקה בעריכת דין".
פרסומת
מתן מענה על-ידי עורכי דין במסגרת פורומים באינטרנט
)מס' ההחלטה :את (270/09
השאילתא:
ועדת קניין ומקרקעין בלשכה פונה לקבל חוות דעת בנושא מתן מענה על-ידי עורכי
דין במסגרת פורומים באינטרנט אשר מבקשים להשיא עצות לגולשים בנושאים
משפטיים בכלל ובענייני מקרקעין בפרט.
ההחלטה:
א .החובות האתיות המוטלות על עורכי הדין אינן משתנות לפי המדיה שבה ניתנת
העצה.
ב .האמצעים הטכנולוגיים מאפשרים היום תפוצה רחבה של מידע משפטי ,ואין
צורך או דרך למנוע זאת.
ג .במסגרת זו ,אנו נתקלים בפורומים שמציגים ייעוץ או מעין ייעוץ בתחומים
מקצועיים כמו רפואה ,הנדסה וגם משפט .אין דרך או צורך למנוע זאת מעורכי
דין ,כל עוד תשובתו של עורך הדין ניתנת כדין ובהתאם לכללים.
ד .על עורך הדין שמשיב לשאלה כללית באופן פומבי ובלי עיון בחומר המלא הדרוש
לעניין להבהיר כי דבריו אינם ממצים ,אינם בגדר חוות דעת משפטית ,וכי הם
מבטאים התרשמות ראשונית שאין בצידה אחריות מקצועית ושבדך כלל ראוי
לפנות לעורך דין בסודיות ולהציג בפניו את מלוא המידע והמסמכים הדרושים
לעניין.
ה .ראוי להבהיר שלפי החלטות קודמות של הועדה ,אסור לעורך דין לשלם כדי
לקבל זכות להיות משיב בפורום משפטי כזה ,משום שיש בכך פרסומת אסורה
ושידול אסור.
ו .מעבר לכך ,מופנים עורכי הדין לכללי הפרסומת ולהחלטות ועדות האתיקה
והוועדה לענייני פרסומת בעניין.
הצגת שמות עורכי דין על גבי נייר המכתבים של המשרד
לנוכח עמדות שונות בעניין הנדון ,שפורסמו ברבים ,נדרשה ועדת האתיקה הארצית
לשאלת ניר המכתבים של עורך דין ,ונתנה החלטה מפורטת .לפי הוראת סעיף 60א)ג(
לחוק חוות דעת מקדימה של ועדת האתיקה הארצית תחייב את כל ועדות האתיקה
המחוזיות.
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להלן ההחלטה:
א .הדין המשמעתי הנוהג הוא ,כי עורך דין רשאי להציג על ניר המכתבים
המשרדי שלו את כל עורכי הדין העובדים עמו במשרד ,בין אם הם שותפים
מלאים ,שכירים ,יועצים או שותפים לשירותי המשרד ,ובלבד שיש ביניהם
שיתוף פעולה מקצועי.
ב .כפי שנקבע זה מכבר בפרשה אחרת של ניגוד עניינים )החלטה מספר את
 286/10המתפרסמת בגיליון זה בעמ'  ,(8המבחן לשיתוף פעולה מקצועי הוא
ניהול משרד משותף ובעיקר קיום מנגנון למניעת ניגוד עניינים בין עורכי הדין
באותו משרד .שיקולים משניים נוספים עשויים להיות קיום לקוחות
משותפים ,דרכי היוועצות מקצועית קבועות ,שיתוף בהכנסות משכר טרחה
ועוד.
ג.

לשם הכרעה באשר לקיומו של שיתוף פעולה מקצועי ועדת האתיקה אינה
בוחנת ואינה צריכה לבחון את ההתקשרות המסחרית או הכלכלית בין עורכי
הדין באותו משרד )שכידוע יש לה היבטים רבים ומגוונים(.

ד.

הסדר זה מבוסס על כללי האתיקה ,על הנחיות ועדת הפרסומת ,על ההלכה
הפסוקה ועל המנהג הרווח מזה עשרות שנים .סעיף )3א( לכללי הפרסומת
קובע ,כי "עורך דין יציין את שמו ואת דבר היותו עורך דין בניר המכתבים
שלו" .סעיף )3ב() (7לכללים קובע ,בין השאר ,כי בניר המכתבים המשרדי
רשאי עורך דין להציג את "פירוט עורכי הדין העובדים עמו במשרדו" )ראו גם
גבריאל קלינג ,אתיקה בעריכת דין בעמ'  .(60בבד"א )ת"א( 110,127/09
)פורסם בפדאור אתיקה( ניתן פסק דין שעסק ,בין השאר ,בשאלה זו ממש
וזיכה את הנאשם מן הטעם ש"החוק אינו ברור בנדון ובהתאם לפרשנות
קיימת ניתן לכלול גם עורכי דין המצויים במקום על בסיס שירותי משרד ".על
פסק הדין הוגש ערעור )בתלונה העיקרית וגם בעניין זה( ,אשר טרם הוכרע.
ועדת הרוויזיה בכללי האתיקה תידרש לעניין לאחר הכרעה בערעור.

ה.

בבד"א ) 9/08פורסם בפדאור אתיקה( הורשע עורך דין בכך שהציג על גבי ניר
המכתבים של משרדו עורך דין ממשרד אחר שעבד עימו בשיתוף פעולה ,אולם
הצגת המסמך הייתה לאחר שהסתיים אותו שיתוף פעולה .באותה פרשה,
קבעו שתיים מתוך שלוש חברות בית הדין שלדעתן אין בכך עבירה אתית,
אחת המליצה לזכות מהטעם הזה ,והשניה הצטרפה לחוות הדעת המרשיעה
רק בשל כך שהטענה לא הועלתה על ידי מי מהצדדים ולא התבררה עד תום.

ו.

מכוח כלל )3ח( לכללי הפרסומת ,הוקמה ועדת יעוץ לכללי הפרסומת שמטרתה
לרכז את הייעוץ וחיווי הדעה המוקדמת בשאלות הנוגעות לפרסומת של עורכי
דין בעניינו החליטה ועדת הפרסומת כדלקמן:
"נייר מכתבים של משרד עורכי דין יכלול שמות של עורכי דין אשר יש ביניהם
שותפות מקצועית אמיתית במשרד .כאשר לא מדובר על שותפות מקצועית
אמיתית במשרד אזי רישום שמות עורכי הדין על אותו נייר מכתבים עלול
לגרום להטעיית הלקוחות של מי מעורכי הדין או לקוחות פוטנציאליים או צד
שלישי כלשהו) ".אתיקה מקצועית  33עמ' .((2009) 8
לסיכום ,כאמור עורך דין רשאי להציג על ניר מכתבים משרדי שלו עורך דין
השוכר שירותי משרד ובלבד שיש ביניהם שיתוף פעולה מקצועי.
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ועדת ייעוץ לענייני פרסומת ועיסוק אחר
דרור ארד-אילון
יו"ר:
אלי הומינר
מ"מ:
משה אליעש
סגן:
ממונה :רוני נוף מלץ
מרכזת :דורית אדר

על פי החלטת הועד המרכזי ,אוחדו פעולות ועדת הייעוץ לענייני פרסומת וועדת
עיסוק אחר תחת ועדה אחת.
בענייני פרסומת פועלת הוועדה מכוח כלל )3ח( לכללי לשכת עורכי הדין )פרסומת(,
התשס"א – ) 2001להלן" :כללי הפרסומת"( .כל עורך דין רשאי לפנות ,בטרם
פרסום ,אל הועדה ,כדי לקבל אישור מראש בדבר עמידת הפרסומת שהוא מבקש
לפרסם ,בתנאי כללי הפרסומת.
בענייני עיסוק אחר פועלת הוועדה מכוח כלל )1ב( לכללי לשכת עורכי הדין )עיסוק
אחר( ,התשס"ג –  .2003כל עורך דין רשאי לפנות אל הועדה בכל שאלה הנוגעת
לעיסוק אחר שלו בנוסף על עבודתו כעורך דין.
הועדה המשיכה בפעילות של מתן תשובות לפניות עורכי דין וכן ,מתן הנחיות
כלליות בסוגיית הפרסומת ועיסוק אחר .במקרים דחופים ,ובהתאם לאופי הפניה,
מועברות פניות עורכי דין למענה של נשיאות הועדה.
הועדה מעבירה סוגיות עקרוניות להחלטת ועדת האתיקה הארצית.
הועדה עונה לפניות של ועדי מחוז בסוגיות עקרוניות שהופנו אליהם על ידי חברי
המחוז.
החלטות הועדה מפורסמות בביטאון "אתיקה מקצועית" המופצות לכלל חברי
הלשכה.
ניתן לקרוא את הביטאון באתר האינטרנט של לשכת עורכי הדין במדור אתיקה.
בשנים האחרונות ,עם התפתחות אמצעי התקשורת ,הפך תחום הפרסומת לתחום
דינאמי המחייב חשיבה מחדש לגבי הכללים הנוכחיים ,בעיקר בכל הקשור
לפרסומת באינטרנט.
עם זאת ,יש להקפיד כי הכללים הקיימים יכובדו על ידי ציבור עורכי הדין וישמר
עקרון השוויון בין כולם.
להלן יובאו תמצית של חלק מההחלטות שניתנו בעקבות פניות של חברים בתקופה
הרלוונטית:
איסור פרסום של עורכי דין באתר המציע קופונים
א .חוק לשכת עורכי הדין ,תשכ"א 1961-וכללי לשכת עורכי הדין )פרסומת(,
התשס"א 2001-שהותקנו בעקבותיו ,אינם מתירים פרסום תעריפי שכר טרחה.
סעיף )3ב( לכללי הפרסומת נוקט בלשון חד משמעית וקובע את המותר לפרסום:
"פרסומת יכול שתכלול פרטים כמפורט להלן בלבד" )הדגשה לא במקור(.
פרסום תעריפים אינו נמנה על המותר בפרסום ולפיכך אסור.
ב .פרסום תעריפים מהווה שידול אסור בניגוד לסעיף  56לחוק לשכת עורכי הדין.
איסור השידול נועד לשמור על כבוד המקצוע ולמנוע תחרות בלתי הוגנת בין
עורכי הדין.
טובת הלקוח מחייבת כי תהליך הבחירה של עורך דין ייעשה לאחר בדיקה
עניינית ,השוואה ובחינת כל הנתונים הרלבנטיים ,ומבלי שהלקוח יהיה מושפע
ממודעה כזו או אחרת של עורך הדין )בד"מ  ,15/00הועד המחוזי של לשכת
עורכי הדין בתל אביב – יפו נגד פלוני(.
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ג .פרסום שירותיו של עורך דין בדרך זו מציג את השירות המשפטי כמצרך
) (commodityולא כשירות מקצועי אישי הכולל מחויבות ונאמנות ללקוח מצד
אחד ,והלימה למערכת המשפט ולערכיה מצד שני.
פרסום מעין זה חותר תחת אופיו המיוחד והחשוב של השירות המשפטי ,ועלול
להוביל לפגיעה משמעותית בצרכנים ,קרי בציבור הלקוחות.
ד .כמו כן ,פעילות החברה המבקשת להפיץ את הקופונים עומדת בסתירה
להוראות סעיף 11ב)א( לכללי לשכת עורכי הדין )אתיקה מקצועית( ,התשמ"ו-
 ,1986מאחר והסעיף אוסר על עו"ד לתת שירות משפטי ללקוח אשר הופנה אליו
על ידי גוף שאינו עורך דין ,שותפות של עורכי דין או חברת עורכי דין  -הפועל
למטרת רווח ולמטרה זו מפרסם ברבים מתן שירותים משפטיים.
ה .לפיכך ,אין להתיר לעורכי דין לפרסם באתר המציע קופונים.
כיצד על עורך דין להציג עצמו בפייסבוק?
הפונה שואל כיצד עליו להציג את עצמו בפייסבוק ובאתרים אחרים מסוגו.
החלטה
כלל  1לכללי לשכת עורכי הדין )פרסומת( ,התשס"א  2001 -קובע " :עו"ד רשאי
לציין ,בע"פ ובכתב את דבר היותו עו"ד".
לפיכך ,אין מניעה כי עו"ד יציין בכתיבתו באתר כמו פייסבוק את דבר היותו עו"ד.
בציון התואר עו"ד אין משום שידול נסתר ,אולם ,יש להקפיד שבתוכן הדברים
ובהקשרם לא יהיה משום שידול ולא תהיה פגיעה בכבוד המקצוע.
כמו כן ,על עוה"ד להקפיד על דרישות כל כללי האתיקה במסגרת כתיבתו.
האם רשאי עורך דין להשתמש בחלק משמו בלבד?
א .אין הוראה מחייבת בכללי הפרסומת לעניין שמו של עורך הדין ,למעט כלל 2
המציין את הדרישה לרשום את שמו וכלל .3
ב .כעיקרון ,השם צריך להיות תואם לשמו הרשמי של עורך הדין .במידה ויש שם
פרטי שניתן לקצרו או לקרוא בכינוי )למשל לאדם ששמו הרשמי יצחק ניתן
לקרוא איציק( המהווה כינוי מקובל בו הוא ידוע לציבור ואין בו משום הטעיה,
אזי אין מניעה מלהשתמש בו.
ג .בדוגמא שניתנה ,ניתן לקרוא למשרד גם בשם משפחה חלקי ולא מלא ,ובלבד
שלא יהיה בכך משום הטעיה .במידה ומדובר במשרד של עורך דין אחד אין
להוסיף את המילה "ושות" מאחר ויש בכך משום הטעיה לסבור כי מדובר
במשרד בו יש מספר שותפים.
ד .לגבי החתימה – חלים אותם השיקולים שצוינו לעיל.
ה .יש לשמור על עקביות בשם עוה"ד.
ניהול פורום משפטי בתשלום באינטרנט
עורך דין אינו רשאי לשלם לאתר אינטרנט כסף תמורת ניהול פורום משפטי ,אשר
כשלעצמו אינו אסור ,באשר זוהי פרסומת אסורה .הדבר דומה לאיסור על עורך דין
לשלם תמורת פרסום מאמר שלו בנושא משפטי בעיתון שכן בתשלום יש אלמנט
פרסומי מובהק.
פרסום באתר אינטרנט
א .פרסום פסקי דין –
ניתן לפרסם פסקי דין בהם נטל משרד עורכי דין חלק לרבות שמות הצדדים ,בהעדר
התנגדות של הלקוחות כי שמם יפורסם ,כאמור בהחלטה שפורסמה בביטאון
אתיקה מקצועית .33
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ב .פרסום מצגות –
כלל )3ה( לכללי הפרסומת מאפשר פרסום תמונות ואיורים שאינם פוגעים בכבוד
המקצוע .ככל שהמצגת עומדת בדרישות כלל זה ,אין מניעה מפרסום מצגת וכל
מקרה יבחן לגופו.
נדגיש כי בהתאם לכללים אין ללוות את המצגת בלל קולי.
נבהיר כי פרסום מאמרים מקצועיים באתר על ידי עורך הדין אפשרי לאור סעיף
)3ג( ) (1לכללים
ג .פרסום כתבות עיתונאיות –
הועדה אינה רואה מניעה מפרסום כתבות עיתונאיות המתייחסות לעורך הדין
בעבודתו המקצועית כעורך דין ,להבדיל מכתבות שאינן קשורות לאספקט המקצועי
הספציפי )כגון עיסוק אחר(.
ד .פרסום "סוגי לקוחות" –
הכללים מאפשרים ציון של תחומי עיסוק ללא הגבלה .לפיכך ,יש לעשות שימוש
במונח של "תחומי עיסוק".
ה .פרסום פרטים אישיים כגון שם האישה והילדים –
כללי הפרסומת קובעים רשימה סגורה של פרטים אותם ניתן לרשום .כלל )3ב(
קובע" :פרסומת יכול שתכלול פרטים כמפורט להלן בלבד" .בהמשך מנויים  13תת
סעיפים .הפרשנות הברורה והחד משמעית היא שכל מה שלא הותר בכלל משמע
אסור .ציון שם האשה והילדים אינו מהווה חלק מאותה רשימה ולכן הפרסום
איסור.
אמנם אין בפרסום פרטים אלה ,המהווים מקור גאווה אישית לעו"ד ,משום מתן
עדיפות לעורך הדין ,אולם מאחר ועסקינן ברשימה סגורה של פרטים ,אין מקום
להוסיף לאותה רשימה פרטים נוספים.
ו .לגבי השימוש במונח "צוות מוסמך" בגישור –
ככל שלעורך דין תואר של מגשר ,הוא רשאי לציין זאת באתר .לא ברור מה הכוונה
ל"צוות מוסמך" .האם יש עורכי דין נוספים במשרד שהם מגשרים ?
לאור אי הבהירות אנו ממליצים שלא להשתמש במונח זה .גם המונח "צוות מוכשר"
אינו מתאים.
ז .האם ניתן לרשום באתר :מגשר מהו"ת? –
מהו"ת הוא חלק מהמושג " פגישת מהו"ת" לפי סעיף  99א' לתקסד"א.
בסעיף 99ב )ה( לתקסד"א נאמר – "פגישת מהו"ת תתקיים עם מגשר שנכלל
ברשימה של מגשרים אשר הוכיחו את מיומנותם והתאמתם לקיים פגישת מהו"ת,
שנערכה על ידי המרכז הארצי )להלן :רשימת מגשרי מהו"ת(".
כלל 3ב) (5לכללי הפרסומת מאפשר לרשום – "תואר שדין אחר מסדיר את השימוש
בו"; מאחר ומגשר מהו"ת הינו תואר המוענק על פי דין ,אין מניעה מלעשות בו
שימוש.
ח .אין מניעה לציין באתר של עורך דין תפקיד בארגון משפטי או משרה ציבורית
וזאת לאור סעיף )3ג() (3או )3ג() .(4כמו כן ,נבהיר כי ניתן לשים לינק לאתר הארגון
הציבורי .עוד נבהיר כי ככל שמדובר בעמותה שאינה כפופה לכללי האתיקה ,יש
לשים לב שהעמותה לא תהווה מקור להשגת לקוחות למשרד )חשש לשידול(.
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ט .נקודה שאנו מבקשים להבהיר .ככל שמדובר במשרד עורך דין בו עובד עו"ד
אחד ,אין לרשום את המילה "ושות'" ו/או "משרד עורכי דין" ,מאחר וקיים חשש
להטעיה שהציבור יסבור שמדובר במשרד הכולל מספר עורכי דין.
י .האיסור בכלל )3ה( ריישא על שימוש במלל קולי הוא איסור החל על כל
שימוש במלל קולי באתר .הכלל מאפשר שימוש בתמונות או באיורים ,אך אינו
מאפשר שימוש בסרטונים .אנו רואים ,איפוא ,קורלציה בין האיסור לשימוש
בסרטונים לאיסור בשימוש במלל קולי .האיסור בשימוש במלל קולי נובע מהחשש
כי שימוש זה עלול לפגוע בכבוד המקצוע כדוגמת קריינות של פרסומת .כידוע,
הפרסומת ברדיו ובטלביזיה אסורה.
יא .נדגיש כי כללי הפרסומת שנחקקו בשנת  2001הביאו מהפכה בעולם עורכי
הדין לעומת איסור הפרסומת הגורף שהיה קיים בעבר.
עם זאת ,הפרסומת הותרה במגבלות בהתאם לסעיף  55לחוק הלשכה והכללים
שהותקנו .הכללים קובעים באופן ברור איפה מותר לפרסם )כלל )3א( ומה מותר
לפרסם )כלל )3ב( תוך שימוש במילה "בלבד" .ובהמשך אפשרות להרחבת פרטים
באינטרנט ובמדריך מקצועי מסווג )כמו המרטינדייל(.
אין לטעות ולסבור כי כל עורך דין יכול לפעול על דעת עצמו בהתעלם מאותם כללים.
גם אם ההתפתחויות הטכנולוגיות והתקשורתיות כיום הן גדולות לאין שיעור
מהידוע לפני עשור ,עדיין יש להקפיד על ישום הכללים כלשונם .כללים אלה נועדו,
בין היתר  ,לשמור על כבוד המקצוע ותדמיתו.
הכללת כתבות טלביזיה באתר של עו"ד
התבקשנו על ידי בית הדין הארצי לחוות את דעתנו בשאלה:
האם מותרת הכללת כתבות הטלביזיה המצויות באתר אינטרנט של עו"ד עומדות
בכללי לשכת עורכי הדין )פרסומת( תשס"א  2001הן במצב כשהן מלוות במלל קולי
והן במצב ללא ליווי מלל קולי ?
עמדת הועדה
א .הפרשנות שנוקטת הועדה ביחס לכללי הפרסומת היא שמה שלא הותר במפורש
בכללים אסור .פרשנות זאת מסתמכת ,בין היתר ,על נוסח הכללים עצמם
והשימוש במילה "בלבד" המופיע בכלל )3א( " -פרסומת כמפורט להלן בלבד
מותרת לעורך דין "........ובכלל )3ב( " -פרסומת יכול שתכלול פרטים כמפורט
להלן בלבד".......:
ב .לפרסומת באינטרנט ניתן כלל נפרד המרחיב את אפשרויות התוכן שניתן לכלול,
אך גם ההרחבה נוקטת בלשון של מה מותר ולא עושה שימוש במילים כמו:
"לרבות" או "כמו".
ג .האיסור בכלל )3ה( ריישא לכללי הפרסומת על שימוש במלל קולי הוא איסור
החל על כל שימוש במלל קולי באתר" .פרסומת באינטרנט כאמור בסעיף קטן
)א() (5תובא בלא ליווי של מלל קולי"
ד .המשך הכלל מאפשר שימוש בתמונות או באיורים" :ניתן לעשות שימוש
בתמונות ואיורים גרפיים שאינם פוגעים בכבוד המקצוע;"
ה .אנו סבורים שאת המונח "תמונות" יש לפרש כלשונו ,היינו תמונות סטילס ולא
רצף תמונות היוצרות סרטון .המונח "תמונות" חוזר גם כלל ))(3ו( המתייחס
לפרסומת שלא באינטרנט ובודאי שאינו כולל סרטון.
ו .האיסור בשימוש במלל קולי נובע ,בין היתר ,מהחשש כי שימוש זה עלול לפגוע
בכבוד המקצוע כדוגמת קריינות של פרסומת.
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ז.
ח.
ט.

י.

כמו כן ,לאור המקומות שבהם הותרה הפרסומת בכלל )3א( ,אנו רואים כי
נשללה האפשרות לפרסם ברדיו ובטלביזיה.
בשולי הדברים נדגיש כי כללי הפרסומת שנחקקו בשנת  2001הביאו מהפכה
בעולם עורכי הדין לעומת איסור הפרסומת הגורף שהיה קיים בעבר.
ההתפתחויות הטכנולוגיות והתקשורתיות כיום גדולות לאין שיעור מהידוע לפני
עשור.
יתכן ויש מקום לעדכון הכללים ,אך כל עוד לא שונו יש להקפיד על ישום
הכללים כלשונם
לאור האמור לעיל עמדת הועדה היא שכללי הפרסומת אינם מתירים הכללת
כתבות טלביזיה באתר האינטרנט ,הן בליווי מלל קולי והן ללא מלל קולי.

פרסום קישורים למשרד עורכי דין ולאתרים מקצועיים
באתר האינטרנט של המשרד ניתן להוסיף לינק לאתרים של עורכי דין או לאתרים
מקצועיים משפטיים .אסור להוסיף באתר באנר/פס פרסומת לאחרים) .כלל )3ה(
לכללי הפרסומת(.
באתרים אחרים –
חל איסור על עורך דין לפרסם באנר באתרים אחרים .מאידך ,מותר להשתמש
בלינק לאתר עורך הדין באתרים אחרים ובלבד שבשימוש ובהקשריו לא יהיה משום
פרסומת אסורה ,שידול ו/או פגיעה בכבוד המקצוע.
פרסום מאמרים באתר של עו"ד
עורך דין רשאי להעלות באתר משרדו מאמרים ועבודות בתחום המשפטים גם של
מחבר שאינו עורך דין ,ובלבד שהמאמר יהיה קשור לתחום המשפטי.
נייר מכתבים
האם במשרד ,המונה מספר עו"ד ,ניתן לציין בנייר המכתבים לצד שמו של עו"ד
פלוני כי הוא מנהל מחלקת מיסוי מקרקעין או מנהל תחום מיסוי מקרקעין?
האם עו"ד פלוני רשאי לציין בכרטיס הביקור כי הוא מנהל תחום מיסוי מקרקעין?
החלטה:
לשאלה הראשונה:
כלל ) 3ב( ) (10לכללי לשכת עורכי הדין )פרסומת( ,התשס"א –  ,2001מאפשר רישום
תחומי עיסוק בשני מצבים:
 .1לרשום לגבי כל עו"ד את תחומי עיסוקו.
 .2לרשום את תחומי העיסוק של המשרד.
כלל ) 3ב( ) (8לכללי הפרסומת ,מאפשר לרשום בין היתר את כל הפרטים הנוגעים
לדרכי התקשרות עם המשרד.
אנו לא רואים מניעה כי במקרה המתאים יירשם לגבי עו"ד פלוני כדלקמן:
משה כהן ,עו"ד
אחראי תחום מיסוי מקרקעין במשרד עו"ד XXX
החלטתנו כפופה לתנאים הבאים:
א .קיימת קבוצת עו"ד במשרד שעוסקת בתחום זה.
ב .מדובר בתיאור מצב אמיתי ושאין בו משום הטעיה ו/או שבח עצמי.
ג .התואר יירשם בחתימה בלבד של עוה"ד הספציפי ולא בכותרת נייר המכתבים.
ד .למען הסר ספק ,יש לרשום את הכיתוב כפי שהוסכם על ידנו לעיל ולא
להשתמש במונחים המתארים ניהול כגון :מנהל ולא במונחים המתייחסים
לגודל כמו :מחלקה ,אגף וכד'.
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לשאלה השניה:
עוה"ד יכול במקרה זה לציין בכרטיס הביקור האישי את הכיתוב כאמור לעיל.
"תו-תקן" למשרד עו"ד
בנייר המכתבים של המשרד לא ניתן לציין שיש למשרד "תו-תקן" הואיל ופרט זה
לא נכלל ברשימת הפרטים המותרים בפרסומת לפי כללי הפרסומת המהווים
רשימה סגורה )כלל )3ב(.
לוגו משרד
אין מניעה לרשום לוגו של המשרד המורכב מאותיות השם הפרטי ו/או שם
המשפחה של עורך הדין או עורכי הדין השותפים .יחד עם זאת ,ללוגו המורכב
מאותיות אין להוסיף איורים או כיתובים אחרים.
שימוש בתואר אקדמי
עפ"י כללי הפרסומת רשאי עו"ד לציין תארים אקדמיים ,אולם ,על מנת למנוע
הטעייה לגבי מהותו של התואר האקדמי ,יש לתת לכך ביטוי .במידה והתואר אינו
במשפטים ,יש לציין זאת.
הפצת פלייר על ידי עו"ד
הפצת פלייר בתיבות דואר מהווה שידול כאמור בסעיף  56לחוק לשכת עורכי הדין,
תשכ"א –  ,1961והנה אסורה .בעניין זה לא ניתן להפריד בין עורכי דין בעת שהם
נותנים שירותים משפטיים לבין תפקידם כמגשרים .לפיכך ,הדבר אסור.
פרסום בלוח מודעות
אין מניעה לפרסם מודעה בלוח פוקוס המודפס )הלוח מפרסם מודעות הקשורות
לרכבים ופונה לציבור הנהגים( בהנחה שמדובר בעיתון מסוג מגאזין .על הפרסומת
להיות ב"מדור המשפטי" ותוכנה בהתאם לכללי הפרסומת.
פרסום עלון אישי של עו"ד
פרסום עלון אישי והפצתו ברבים אסורה מאחר ומהווה שידול בניגוד לסעיף 56
לחוק הלשכה.
מודעה של קליניקה לסיוע משפטי
מודעה של קליניקה לסיוע משפטי צריכה לעמוד בכללי הפרסומת .אין לרשום את
שמו של עורך הדין העומד בראש הקליניקה על מנת שלא יהווה הדבר פרסומת
אישית שלו.

שלט משרד
גודל שלט
התבקשנו לתת היתר להצבת שלט בגודל  6.5על  2.5וכן בגודל  2.5על  2.5בחזית בנין.
השאלה :האם השלטים המבוקשים עומדים בכללי הפרסומת ובקריטריונים
והנחיות שפרסמה ועדת הייעוץ לענייני פרסומת בעבר.
עמדת הועדה
א .כללי הפרסומת לא קבעו גודל פיסי של שלט.
ב .עמדת ועדת הייעוץ לענייני פרסומת כפי שפורסמה בעבר בגיליונות "אתיקה
מקצועית" בענין שילוט קבעה כדלקמן:
אתיקה מקצועית  2מיום 1.4.2002
"אין הגבלה על גודל שלט המשרד המותקן על קיר חיצוני הפונה אל הרחוב.
השלט יכול להיות מואר אך לא בתאורה שאינה הולמת את כבוד המקצוע כגון
תאורה צבעונית .ניתן לציין על-גבי השלט את תחומי העיסוק של המשרד".
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אתיקה מקצועית  7מיום 1.10.2003
"שלט משרד עורכי דין :אין הגבלה על גודל או צורה ,השלט יכול להיות מואר ובלבד
שמיקומו בפתח המשרד".
אתיקה מקצועית  21מיום 30.1.07
"אין הגבלה על גודל שלט המשרד המותקן על קיר חיצוני ,הפונה אל הרחוב )ראו
אתיקה מקצועית .(2
עם זאת ,צורת השלט צריכה להיות באופן שאינו פוגע בכבוד המקצוע ויתכן ויש
בגודל חריג כדי להוות פגיעה מסוג זה.
ניתן להאיר את השלט.
תוכנו של שלט המשרד חייב להיות לפי כללי הפרסומת .כך לדוגמא ,ניתן לרשום
תחומי עיסוק על השלט אך לא ניתן לרשום "מומחה"".
אסורה פרסומת בשלט חוצות .במקרה זה השלט הוקם מול בית הדין לעבודה".
אתיקה מקצועית  33מיום 5.11.2009
"שלט בחזית משרד עורכי הדין :
הגם שבכללי הפרסומת אין מגבלה מפורשת על גודל שלט ,נראה לנו כי שלט בגודל
 2*4למשרד עורכי דין ,מהווה גודל חריג ובלתי הולם את מקצוע עריכת הדין וכבוד
המקצוע.
מודעת פרסומת בעיתון אינה יכולה לעלות על  1/8עמוד ,וזאת בהתאם לכלל ) 3ד(
לכללי הפרסומת .עיקרון זה צריך לחול גם לגבי גודלו של השלט.
ניתן להאיר את השלט בתאורה הולמת ,לא צבעונית .אנו ממליצים שהשלט יהיה
באותיות בצבע אחיד.
לא ניתן לתלות את שלט המשרד על עמוד חיצוני לבניין.
שלט משרד ניתן לתלות בקיר הבניין בו נמצא המשרד .ניתן ,לצורך הכוונה יעילה
יותר ,לשים מספר שלטי הכוונה אך זאת בבנין עצמו.
)ראו גם החלטה שפורסמה ב -אתיקה מקצועית  ,7עמ' .(8
אין לתלות שלט חיצוני שהינו בבחינת שלט חוצות )כדוגמת שלטים המצויים
בצמתי רחובות וכד'(".
ג.
ד.

ה.
ו.
ז.
ח.
ט.

העמדה לעיל תקפה גם היום.
מטרת השלט הינה אחת – הודעה על מיקומו של משרד עורכי הדין .
השלט אינו בגדר כרזת פרסום.
שלט משרד עו"ד יוצב בחזית המשרד או בכניסה לבניין המשרדים בו הוא
ממוקם.
למרות העדר קביעה של גודל פיסי ,יש ללכת לאור רוחו של סעיף  55לחוק לשכת
עורכי הדין ,הקובע ,בין היתר ,כי הכללים יותקנו באופן שלא יהיה בהם משום
פגיעה בכבוד המקצוע.
מתי עלולה להיות אותה פגיעה ניתן ללמוד מכלל ) 3ד( לכללי הפרסומת הקובע,
בין היתר ,כי גודל מודעת פרסומת בעיתון לא תעלה על  1/8עמוד והיא תהיה
באותיות בצבע אחד בלבד.
סוגיית גודלו של השלט אינה ממעטת מכללים אחרים בהם צריך השלט לעמוד
כגון :אות בצבע אחיד ,איסור איורים ,הקפדה על תוכן וכיו"ב .
בענין זה על כל עורך דין להקפיד על ריסון עצמי.
בשים לב לאמור לעיל ,במקרה שלפנינו הגענו למסקנה כי השלטים המבוקשים
הינם בגודל חריג ואיננו נותנים היתר לשלטים בגודל זה.
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מיקום שלט
שלט משרד ניתן לתלות בקיר הבניין בו נמצא המשרד .ניתן לצורך הכוונה יעילה
לשים מספר שלטי הכוונה אך זאת בבניין עצמו.
החלטות לעניין עיסוק אחר
• חברת עורכי דין רשאית לבצע פעולות עזר לעריכת דין ללקוחות החברה עצמה,
אך לא למשרדי עורכי דין אחרים שאינם קשורים לחברה.
• עורך דין יכול בנוסף לעיסוקו כעורך דין עצמאי לשמש גם כעורך דין שכיר
בסוכנות ביטוח לצורך מתן שירותים משפטיים לסוכנות עצמה .לא ללקוחותיה
שאז זו עבירה על כלל 11ב לכללי האתיקה.
• אין מניעה לעבוד במוקד טלפוני של שירות לקוחות בנוסף לעבודה כעורך דין.
• עורך דין העוסק גם כסוכן ביטוח אינו רשאי לפרסם באמצעות לוח שנה מאחר
והדבר לא עולה בקנה אחד עם המקומות המותרים בפרסום לפי הכללים.
במסגרת העיסוק כסוכן ביטוח ניתן להוציא לוח שנה אך יש להקפיד שלא לציין
בו את התואר עו"ד.
• אין להדפיס כרטיס ביקור כפול ,קרי צד אחד כעורך דין וצד שני כחוקר פרטי.
לכל עיסוק יש להשתמש בכרטיס ביקור נפרד.
• הפונה שואל אם הנו רשאי לשמש כנציג חברה של לקוח שלו תושב חוץ  ,אותה
הוא מנהל כעוסק זר.
החלטה
לאור סעיף ) .60א( לחוק לשכת עורכי הדין שעניינו עיסוק אחר ,ולכללי עיסוק
אחר עולה כי במידה ותמונה כ"נציג" בהתאם לסעיף  60לחוק מס ערך מוסף
הרי שמדובר במינוי שהוא בבחינת "עיסוק אחר " .במקרה זה תהיה מנוע
מלייצג את הלקוח כעו"ד עקב ניגוד עניינים אליו מתכוון סעיף )א( לכללים.
• הפונה מבקשת היתר מיוחד לעיסוק נוסף ,בנוסף לכתיבת תסריט הדרכה
מבקשת להיות יועמ"ש של שאותו פרוייקט )לייצג את הפרוייקט מול החברה
לחתימת חוזה ומול נותני חסות(
החלטה
הועדה הגיעה למסקנה כי בנסיבות המתוארות של עבודה כתסריטאית חיצונית
לפרוייקט וכעו"ד לפרוייקט ,מתקיים האמור בסעיף ) 1א( ) (1לכללי לשכת
עורכי הדין )עיסוק אחר( ,התשס"ג  ,2003 -היינו ,באותו ענין.
בנוסף ,עולה חשש לקיומם של יחסי תלות בין הצדדים הואיל ויש ציפייה
לקבלת עבודות נוספות בתחום התסריטאות מאותה חברה .בנסיבות אלה,
מצאנו כי יש בכך כדי ליצור ניגוד עניינים בין שני העיסוקים ולפיכך ,איננו
מתירים את המבוקש.

ועדת המינויים לפי חוק לשכת עורכי הדין )תיקון מס'  ,(32התשס"ח2008-
יו"ר :שופטת בית המשפט העליון )בדימוס( טובה שטרסברג כהן
ממונה :עו"ד רוני נוף מלץ
ועדת המינויים הוקמה מכח תיקון מספר  32לחוק לשכת עורכי הדין המהווה
רפורמה בדין המשמעתי .לאור התרחבות המקצוע והתפתחות המשפט המינהלי,
עסקה הרפורמה בעיקר בהפרדה שבין האתיקה לפוליטיקה ,ביצירת שקיפות בדין
המשמעתי ,ובהגברת המקצועיות של הדין המשמעתי.
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לפי החוק החדש ,חברי בתי הדין המשמעתיים לא נבחרים עוד בבחירות כלליות,
אלא ממונים ע"י ועדת מינויים אשר הוקמה מכוח סעיף 18ד לחוק החדש .בראשות
הועדה מכהנת השופטת בדימוס טובה שטרסברג-כהן ,וחברים בה שני חברי לשכה
ממשרד המשפטים ,שני נציגים של המועצה הארצית ,וכן שני נציגים מכל מחוז של
הלשכה ומהועד המרכזי )המשתתפים בדיונים הנוגעים למחוז שלהם(.
במהלך השנה האחרונה מינתה ועדת המינויים חברי בית דין במקום חברים שפרשו
או מונו לשיפוט .הליך המינוי כלל פנייה לממליצים וקיום ראיונות .כמו כן ,מינתה
ועדת המינויים נציגי ציבור בועדות האתיקה ,במקום אלו שפרשו ואישרה מינויים
של עורכי דין ,חברי ועדות אתיקה ,שמונו על ידי הועדים המחוזיים במקום חברים
שפרשו מכהונתם בועדות .בנוסף ,השנה נדרשה הועדה גם לתלונות נגד חברים
המכהנים בבתי הדין ובועדות האתיקה.
*

ועדת ההתמחות
יו"ר:
מ"מ:
סגנים:
מרכזת:

אורן פרסקי
עודד גבע; יורם חגבי חגי
יעקב מיכאל בויאר; יורם ברוזה; ראובן הלר; חיים קנת
רחל אופיר

פעילות הוועדה
ועדת ההתמחות קיימה במהלך השנה  11ישיבות ,וטיפלה במאות בקשות של
מתמחים בעיקר בנושאים הבאים :עבודה נוספת ,קיצור התמחות ,הכרה
רטרואקטיבית במועד אישורי התמחות ,מועמדים בעלי עבר פלילי או שכתב אישום
תלוי ועומד נגדם המבקשים להירשם כמתמחים או להתקבל כחברים בלשכה,
הפסקת רציפות ההתמחות ,היתר לאימון מתמחה ,ממצאים כתוצאה מפיקוח על
ההתמחות ,בקשות להכרה במוסדות שונים עפ"י החריג לכלל  (2)5לכללי ההתמחות,
פסילת התמחות של מועמדים שעסקו בעבודה נוספת מבלי לקבל היתר מראש
מהלשכה ,ובבקשות שונות אחרות.
הועדה מתכנסת בתדירות של אחת לחודש ימים ,וסדר יומה עמוס מאוד בנושאים
רבים ומגוונים .עניינים דחופים נדונים במסגרת נשיאות ועדת ההתמחות ומועברים
אח"כ ,כמקובל ,לאישור מליאת הוועדה והוועד המרכזי.
באוגוסט  2010אישר שר המשפטים כללים חדשים שנועדו להגדיר את המועד שבו
ניתן יהיה לפנות למשרדי המאמנים לשם תיאום מועד לראיון לקבלה להתמחות
שנקבע למחצית חודש מרץ של השנה השלישית ללימודים .תחולת הכללים תהיה רק
על סטודנטים אשר טרם החלו את לימודיהם ביום פרסום הכללים והתמחותם תחל
לא לפני שנת .2014
מדובר בלא פחות ממהפכה בתחום הסדרת הפיקוח על תהליך הקבלה למשרת
התמחות .השינוי הוא על רקע רצון הלשכה להתגבר על כשל שוק אשר גרם נזק
למועמדים ולמראיינים כאחד.
הוועדה אמורה לגבש הנחיות לקראת יישום הנוהל החדש הקבוע בכללים אלו.

* להרחבה בנושא מתמחים ראה בפרק מתמחים בעמוד .187
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ועדות שליד הועד המרכזי
הועדות התכנסו בעיקר בת"א החל משעות הצהרים ,והשתתפו בהן חברים שהגיעו
מכל רחבי הארץ .מאות חברי הועדות פועלים בהתנדבות והם מהווים את נקודת
הקשר הבולטת ביותר בין נבחרי הלשכה וציבור עורכי הדין מהשורה.
מנגנון הלשכה ,באמצעות ממוני ועדות ,מטפל בזימון הועדות ,בהכנת חומר לועדות,
ובניהול פרוטוקולים.
פעילות הועדות היא בדרך כלל עצמאית בכפוף להוראות נוהל הלשכה ,אולם
החלטות ועדת ההתמחות והחלטות עקרוניות ,מועברות לדיון ואישור בועד המרכזי.
נושאים שבסמכות המועצה הארצית נדונים בפניה .למעט מספר קטן של פורומים,
ועדות וצוותים ,מרביתם פתוחים בפני ציבור עורכי הדין ,המוזמן לתרום לפעילותן.

להלן פירוט הועדות ותמצית תחומי פעילותן:
שם הועדה

פעילות הועדה

פורום אתיקה

בפורום האתיקה חברים ,בין היתר ,יושבי הראש
של כל וועדות האתיקה המחוזיות .כבשנים
הקודמות ,גם השנה המשיך הפורום להקדיש את
דיוניו להאחדת נהלי הטיפול בתלונות נגד עורכי
דין בכל מחוזות הלשכה.
במהלך השנה האחרונה גיבש הפורום נוהל טיפול
בתלונות אתיקה )ניגוד עניינים( המסדיר את
מקום הטיפול בתלונות בלשכה וקובע באילו
במקרים יועבר הטיפול בתלונה מטיפולה של
ועדת אתיקה אחת לאחרת .כמו כן ,קובע הנוהל
כי בתלונה בעלת חשיבות מיוחדת או עניין
ציבורי ,רשאי כל יו"ר ועדת אתיקה להחליט כי
התלונה תידון בועדת האתיקה הארצית.
עוד הסכימו חברי הפורום כי ועדות האתיקה
כקובלים אינן צריכות לדון בתלונות נגד חברי
בתי הדין המשמעתיים בכל הנוגע להתנהלותם
במילוי תפקידם בבתי הדין .בעניין זה התארח
בפורום יו"ר בית הדין המשמעתי הארצי ויחד
הועלו רעיונות ליזום כללים בדבר התנהלות חברי
בית הדין במילוי תפקידם ומינוי של נציב קבילות
דיינים אשר אליו יופנו תלונות אלו.

דרור ארד-אילון
יו"ר:
שאול ברגרזון
מ"מ:
אבנר כהן
סגן:
ממונה :רוני נוף מלץ
מרכזת :דורית אדר

תפקידה של ועדת רביזיה לדון בהצעות לשינוי
רביזיה באתיקה
כללי האתיקה של לשכת עורכי הדין והוראות
יו"ר :דרור ארד-אילון
חוק העוסקות באתיקה המקצועית .הועדה דנה
מ"מ :שאול ברגרזון
סגנים :ראובן רייף ,שטיינר בהצעות שמועברות על-ידי חברי לשכה ,ועדות
הלשכה ,גורמים חיצוניים וכמובן חברי ועדות
אליהו
האתיקה עצמן .הועדה דנה בהצעות השונות
ממונה :רוני נוף מלץ
וכאשר היא מוצאת כי התיקון הינו נכון וראוי
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שם הועדה

פעילות הועדה

רביזיה באתיקה )המשך(

היא פונה למלאכת ניסוח התיקון טרם העברתו
לאישור המועצה הארצית ולמשרד המשפטים.
בין היתר ,לעיתים משמשת הועדה כועדה
מייעצת לחברי הועד המרכזי וחברי המועצה
הארצית אשר מעבירים נושאים שונים לדיון
מעמיק בועדה טרם החלטתם בנושא.
כחלק מחוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני
חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009-
 (2010התשס"ט ,2009-תוקן חוק לשכת עורכי
הדין כך שנקבעה מסגרת עיסוקם של עורכי דין
זרים ומשרדי עורכי דין זרים בארץ .לצורך יישום
תיקון החקיקה בשלמותו גיבשה ועדת הרביזיה
כללי אתיקה ייחודיים לעורכי דין זרים ומשרדי
עורכי דין זרים אשר יפעלו במסגרת החוק.
מטרת הכללים להגן על הלקוחות ,עורכי הדין
הפעילים בישראל ותדמית המקצוע ,ולשמר את
הסטנדרטיים האתים המקובלים במקצוע עריכת
הדין בישראל .הכללים שגובשו אושרו במועצה
הארצית וכיום הם מונחים על שולחנו של שר
המשפטים וממתינים לאישורו.
בעקבות עתירה מנהלית שהוגשה נגד הלשכה דנה
הועדה בצורך לתקן את כלל  9לכללי האתיקה
הקובע כי שכ"ט יינתן רק בכסף ,ובהיקף השינוי
הנדרש .לפני מספר שנים העבירה הלשכה למשרד
המשפטים הצעה לתיקון כלל זה ,אך זו לא
התקבלה על ידי המשרד .כיום נדון הנושא מחדש
במשרד המשפטים.
נושא נוסף שהובא לדיון בעקבות עתירה מנהלית
שהוגשה נגד הלשכה הוא העדר התיישנות
בעבירות משמעת .הועדה סברה כי השאלה של
נקיטת הליכי משמעת על התנהגות "נושנה"
מתעוררת במקרים חריגים ובודדים בלבד ואלו
מטופלים במסגרת השיקולים של שיהוי המקיים
הגנה מן הצדק .לא הובא בפני הועדה מקרה אחד
המלמד על הצורך המעשי בהוראת התיישנות
קשיחה .כדי לאזן בין המצוי לרצוי ,הציעה
הועדה לקבוע כלל לפיו ,אם מצא הקובל שיש
מקום לכאורה להגיש קובלנה על התנהגות
שנעברה  10שנים או יותר מעת מועד ההתנהגות,
הוא יידרש לשאלת השיהוי באופן ספציפי,
ויתייחס לכך בנימוקיו .המלצה זו אומצה בהצעת
כללי סדרי הדין אשר אושרה במועצה הארצית
והועברה לאישור שר המשפטים.
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שם הועדה

פעילות הועדה

רביזיה באתיקה )המשך(

בעקבות פניות שהגיעו לועדה בדבר שמירת חומר
ארכיוני וסריקתו באמצעים מגנטיים ,החליטה
הועדה ליזום שינוי בכללים שאפשר שמירה של
חומר ארכיוני באופן סרוק .הצעת השינוי לא
תחול על מסמכים שקיומם במקור הכרחית או
כאשר הלקוח מבקש כי יישמרו במקור.
עוד דנה הועדה בתזכיר חוק נציב תלונות הציבור
של שופטים )תיקון( ,התשע"א .2010-ההסדר
בתיקון המוצע קבע כי בירור של עבירה
משמעתית שמיוחסת לעו"ד ,בטרם מונה כשופט,
יהיה אצל נציב תלונות הציבור .עמדת הועדה
היא כי יש להסכים לתיקון ולהוסיף כי הדין
המהותי בבחינת התנהגותו של שופט בתקופה
שלפני מינויו יהיה הדין המשמעתי שחל על עורכי
דין ,ככל שבאותה התקופה היה השופט כפוף
לדין זה .במקרה שמצא נציב תלונות הציבור על
שופטים כי יש מקום לדעתו להעמיד לדין
משמעתי שופט על התנהגותו בתקופה שלפני
שמונה לשיפוט ,בה היה כפוף לדין המשמעתי של
לשכת עורכי הדין ,יתייעץ עם ועדת האתיקה
הארצית בעניין זה.
הצעת חוק נוספת שהובאה לדיון בועדה היא
הצעת חוק שליחת יד בכספי לקוח )תיקוני
חקיקה( ,התש"ע .2010-בהצעת החוק הוצע לתקן
את חוק הלשכה ולהוסיף סעיף הקובע במפורש
כי שליחת יד בכספי לקוח מהווה עבירה אתית.
עוד הוצע בהצעת החוק עונש מינימום של חודש
ימים בצד עבירה זו וכן ,הוצע לתקן את חוק
העונשין כך שתינתן לבית המשפט סמכות לשלול
רישיונו של עורך דין שהורשע ,באופן זמני או
לצמיתות .ועדת הרביזיה סברה כי החוק איננו
נחוץ כדי להשיג את המטרה המפורטת בהצעת
החוק שהיא" :לספק כלי הרתעתי ועונשי מפני
התנהגות שפלה ובזויה של עורכי דין שמועלים
באמון לקוחותיהם  ."...גם היום ישנם כללים
הרתעתיים ועונשיים מספקים .שינוי החוק אינו
נחוץ מהטעם שהלשכה מטפלת בתקיפות
וביעילות בעבירות של פגיעה בנאמנות בכלל,
פגיעה בנאמנות בכספים ושליחת יד בכספי
נאמנות .אכיפת הדין המשמעתי בתיקים על
עבירות מעין אלה ,בין אם הסתיימו בהרשעה
פלילית ובין אם לאו ,היא אכיפה נמרצת .עד
היום התנהלו תיקים רבים מהסוג הזה והענישה
בתיקים אלה היא ענישה מחמירה הרבה מעבר
לאמור בהצעת החוק .כמו כן ,אין כל צורך
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שם הועדה

פעילות הועדה

רביזיה באתיקה )המשך(

בהסמכה ייחודית לביהמ"ש הפלילי הדן בעניין
הפלילי לקבוע ממצאים בשאלת רשיונו של עו"ד.
ביהמ"ש אינו מקבל סמכות כזו בשום מקצוע,
וממילא העניין מטופל ביעילות במערכת
המשמעתית של הלשכה .תקופת ההשעיה
בעבירות מעין אלה עולה כמעט תמיד על
התקופה המוצעת בהצעת החוק ,ומגיעה עד כדי
הוצאה מן הלשכה .מעבר לכך ,מסירת סמכות
לשלילת רשיון לבימ"ש שדן בפלילים עלולה
לעורר סדרה של קשיים בין המערכת הפלילית
למערכת המשמעתית שהיום פתורים במערכת
ובחוק .עמדת הועדה הועברה לגורמים
הרלוונטיים ומאז לא יודענו בקידום דבר
החקיקה.
נושאים נוספים שהובאו לשולחן הועדה ונשקלו
על ידה הם הרחבת אפשרויות הפרסום שמותרות
לעורכי דין ושקילת הצורך בקביעת כלל בשאלת
הדיווח על עבירות כלפי קטינים וחסרי ישע.
לסיום ,החליטה הועדה לטפל באופן מקיף
בשאלת שכ"ט מותנה בתוצאות ההליך במשפט
פלילי ובהליכים הקשורים אליו ובצורך בשינוי
סעיף )84א( לחוק לשכת עורכי הדין ,תשכ"א-
 .1961היום מבוסס ההסדר על חקיקה בת
למעלה מארבעים שנים במהלכן השתנו פני
המשפט הפלילי ונוצרו הליכים חדשים
המצריכים חשיבה מחודשת.

צוות סדרי הדין
יו"ר:
ממונה:

ראובן רייף
רוני נוף מלץ

הצוות מונה על ידי ראש לשכת עורכי הדין ,על-פי
פנייתם של יו"ר בית הדין המשמעתי הארצי
ויו"ר פורום אתיקה.
במהלך פעילותם קיימו חברי הצוות פגישות
והיוועצויות עם מגוון גורמים אשר ביכולתם
לסייע לגיבושה והכנתה של רפורמה יעילה
ומקיפה בסדרי הדין בבתי הדין המשמעתיים –
ובכללם יו"ר בתי הדין המשמעתיים ,יו"ר ועדות
האתיקה ,אנשי אקדמיה ,שופטים ושופטים
בדימוס ,קובלים וסנגורים המופיעים בבתי הדין
המשמעתיים במחוזות הלשכה ומנכ"ל הלשכה.
לאחר שסיימו חברי הצוות את סבב הפגישות
הנרחב הנ"ל ,גובשה על ידיהם הצעה מפורטת
לרפורמה בסדרי הדין ודיני הראיות בבתי הדין
המשמעתיים ,אשר הובאה לדיון בועדת הרביזיה
ולאחר מכן במועצה הארצית .הצעת הרפורמה
עושה מאמץ משמעותי לקבוע מסגרת חקוקה של
הליך הוגן מצד אחד ,ולפעול ליעילות דיונית רבה
יותר מצד שני .הכללים מבוססים על ניסיון רב
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שם הועדה

פעילות הועדה

צוות סדרי הדין )המשך(

שנים של הליכי המשמעת בבתי הדין ,כמו גם על
התפתחות הגישות לגבי הליכים בעלי אופי עונשי.
המועצה הארצית אישרה את הכללים ,אשר
הועברו לעיון משרד המשפטים וממתינה לאישור
השר.

פורום חקיקה וכנסת

פורום חקיקה וכנסת בראשות עו"ד אלי זהר נועד
לתגבר הפעילות בכנסת ולחזק השפעת הלשכה
מול מערכות השלטון .הפורום מטפל באמצעות
צוות הכנסת בראשות עו"ד אד פרידמן בהסדרת
ייצוג הלשכה ע"י עורכי דין מתנדבים או עורכי
דין ממנגנון הלשכה ,בישיבות ועדות הכנסת.

יו"ר:
מ"מ:
סגן:
ממונה:

אלי זהר
אדווין פרידמן
משה מל רוזן
אלי נקר

מדרוג לימודי משפטים
יו"ר :השופט )בדימוס( פרופ' דן
ביין
ממונה :ליאור רחמים

צוות לבחינת סדרי הדין
והראיות בבתי הדין
המשמעתיים
יו"ר:
ממונה:

עו"ד ראובן רייף
עו"ד רוני נוף מלץ

ביום  22.12.2009החליט הועד המרכזי על הקמת
ועדת מדרוג .בראש הועדה מונה פרופ' )שופט
בדימוס( דן ביין וחברי הועדה :עו"ד יהודית
קורן ,עו"ד אסף פוזנר ופרופ' קנת מן.
הוועדה החליטה לפעול בשני שלבים:
השלב הראשון ,ניסוח שאלון אחיד לכל
המוסדות האקדמיים למשפטים ,שמטרתו לשקף
את רמת הלימוד במוסד האקדמי ורמת הכנת
הסטודנט לקראת ההתמחות.
יצוין ,כי הרוב המוחלט של המוסדות האקדמיים
למשפטים שיתפו פעולה עם הוועדה ומסרו
תשובות לשאלון .בשל החומר הרב שהתקבל
מהמוסדות ,החליטה הוועדה על תקצור מאות
העמודים לכדי גיליון אקסל אחד שיכיל תמצית
התשובות .התקציר יפורסם בד בבד עם קבצי
תשובותיהם המלאות של המוסדות ועם דברי
הסבר.
בשלב השני ,ביצוע סקר ע"י מכון סקרים
מקצועי בקרב מאמני מתמחים במטרה לברר את
רמת המוכנות של המתמחים כאשר הם מגיעים
מן המוסדות האקדמיים.
הצוות מונה על ידי ראש לשכת עורכי הדין ,על-פי
פנייתם של יו"ר בית הדין המשמעתי הארצי
ויו"ר פורום אתיקה.
במהלך פעילותם קיימו חברי הצוות פגישות
והיוועצויות עם מגוון גורמים אשר ביכולתם
לסייע לגיבושה והכנתה של רפורמה יעילה
ומקיפה בסדרי הדין בבתי הדין המשמעתיים –
ובכללם יו"ר בתי הדין המשמעתיים ,יו"ר ועדות
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שם הועדה

פעילות הועדה

צוות לבחינת סדרי הדין
והראיות בבתי הדין
המשמעתיים )המשך(

האתיקה ,אנשי אקדמיה ,שופטים ושופטים
בדימוס ,קובלים וסנגורים המופיעים בבתי הדין
המשמעתיים במחוזות הלשכה ומנכ"ל הלשכה.
לאחר שסיימו חברי הצוות את סבב הפגישות
הנרחב הנ"ל ,גובשה על ידיהם הצעה מפורטת
לרפורמה בסדרי הדין ודיני הראיות בבתי הדין
המשמעתיים ,אשר הובאה לדיון בועדת הרביזיה
ולאחר מכן במועצה הארצית .הצעת הרפורמה
עושה מאמץ משמעותי לקבוע מסגרת חקוקה של
הליך הוגן מצד אחד ,ולפעול ליעילות דיונית רבה
יותר מצד שני .הכללים מבוססים על ניסיון רב
שנים של הליכי המשמעת בבתי הדין ,כמו גם על
התפתחות הגישות לגבי הליכים בעלי אופי עונשי.
המועצה הארצית אישרה את הכללים ,אשר
הועברו לעיון משרד המשפטים וממתינה לאישור
השר.

פורום קניין ומקרקעין

פורום קניין ומקרקעין מטפל בחקיקה בנושאי
קניין ומקרקעין ופועל להעמקת שיתוף הפעולה
בין עורכי הדין לבין רשויות המדינה העוסקות
בענייני מקרקעין ,כגון :מנהל מקרקעי ישראל,
לשכות רישום מקרקעין ,משרדי מס שבח
מקרקעין ,לשכת שמאי המקרקעין וכיו"ב.

יו"ר פורום :אילן שרקון
מ"מ :יואל ברוך
צביה דותן סטרנס
יאיר סלומון
עמינדב קוסובסקי
שחור
סגנים :אליעזר בן מוחה
אלון גורן
גליה הולנדר
נועה טלבי לייפנברג
דורון כהן
אבי מוסרי
אריאל פלג
יעל פנקס
יצחק פרידמן
ינון שי
סנדי של
ממונה :מיטל שחר

פעולות הוועדה:
 הפורום אירח את שר הבינוי והשיכון ,מראריאל אטיאס ,אשר נתן סקירה מקיפה אודות
הרפורמה המתוכננת במנהל מקרקעי ישראל.
בנוסף ,השר ענה לשאלות עורכי הדין אשר
עוסקים בתחום.
 הפורום ממשיך לפעול בעניין "התחייבות עו"דלבנקים למשכנתאות" וישנם הסדרים
מוסכמים עם מרבית הבנקים על מנת שיפעלו
בהתאם להנחיות ולנוסח שגיבשה לשכת עורכי
הדין.
 לאור דיונים אשר נערכו בפורום בנושא גובהשכר הטרחה אשר נגבה על ידי עורכי הדין,
יו"ר הפורום שלח תזכורת לכלל עוה"ד לפיה
יש לשמור על כללי התעריף המינימלי המומלץ
בטיפול בעסקאות במקרקעין.
 בעקבות נייר עמדה של הפורום ,בנושא רישוםזמני של זכויות במקרקעין ,מונה צוות פנימי
לקידום הנושא .הרישום הזמני אמור לפתור
את הבעיה במקרקעין בהם לא ניתן לרשום את
הזכויות .מכתב נשלח לשר הבינוי והשיכון
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שם הועדה

פעילות הועדה

פורום קניין ומקרקעין
)המשך(

-

-

-

-

-

ולממונה על המרשם .בנוסף ,נפגש הצוות עם
עו"ד עליזה קן ,הממונה על המרשם.
הפורום יזם הסדר אשר ייערך עם השמאים
ואשר נוער לשפר את השירות הניתן על ידי
עוה"ד ללקוחותיהם ,לפיו שמאי המקרקעין
יערוך בדיקות מוקדמות עבור רוכשי/מוכרי
נכסים )דירות מגורים ,משרדים וחנויות
בבנייה רוויה בלבד וכן בתי מגורים צמודי
קרקע( .גובש מאגר של שמאים ,אליו רשאים
עורכי הדין להפנות את לקוחותיהם רוכשי
הדירות.
הפורום פועל לשיתוף פעולה עם גורמי חוץ
שונים .בין היתר ,קיים שיתוף פעולה בין
הפורום לעמותת האדריכלים ,התאחדות
הקבלנים ולשכת שמאי המקרקעין .הפורום
ממשיך לקיים מפגשים סדירים עם הגופים
הנ"ל.
הפורום יזם הצעה נוספת לשיפור מעמדם של -
הפורום ערך ימי עיון שונים ,בין היתר בנושא
"תמ"א ."38
הפורום אירח את הממונה על מרשם
המקרקעין ,הגב' עליזה קן ,אשר נתנה סקירה
אודות האגף בראשו היא עומדת ותכנית
הפעולה למשרדה ,הכוללת פיתוח אתר
האינטרנט של רישום המקרקעין ,הוספת
טפסים מקוונים ,יישום המלצות ועדת גדיש,
בחינה מחדש של אגרות הרישום ,החלפת
תקנות המקרקעין ניהול ורישום ועוד .כמו כן,
בהרצאה ניתנה גם סקירה קצרה על נושא
הרישום הנוגע לתמ"א  38והודגש כי האגף
פועל להאצת הרישום בעניין זה.
הוקם צוות חקיקה וכנסת אשר דן בהצעות
חוק גדולות ועיקריות בתחום הקניין
והמקרקעין ,כגון :הצעת חוק לתיקון פקודת
הקרקעות ,הצעות חוק שונות שהוצעו בעקבות
פרשת חפציבה וכד' .כמו כן ,אנשי הצוות
משמשים כנציגי הכנסת של הפורום במקרים
בהם עולות הצעות החוק השונות לדיון בועדות
הכנסת.
התקיימו בפורום מספר דיונים בנושא חוק
הגנת הדייר .בדיונים אלו התארחו נציגים של
התאחדות בעלי הבתים ושל ארגון הגנת הדייר.
הדגש בדיונים אלו היה על הפגיעה בחופש
העיסוק אל מול זכויות האזרח.
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שם הועדה

פעילות הועדה

פורום קניין ומקרקעין

הפורום עסק בהצעות חוק שונות ,ביניהן הצעת
חוק התחדשות עירונית לישראל ,התשס"ט2009-
והצעת תקנות המקרקעין )ניהול ורישום(,
התשס"ט.2009-

)המשך(

ביטוח לאומי
יו"ר :רות הורן
מ"מ :אופיר מילר
סגנים :לימור עמית
סאיב זועבי
ממונה :שמעון לפיד

הוועדה ,הפועלת במסגרת פורום עבודה ,עוסקת
במגוון נושאים הקשורים לביטוח הלאומי תוך
שימת דגש על יזמות חקיקה העומדות על הפרק.
במהלך השנה בחנה הוועדה הצעות ליזמות
חקיקה בנושאים הבאים:
 .1יזמה להצ"ח זכויות עובדים בפשט"ר ובפירוק
תאגיד )בשמה המלא :הצ"ח זכויות עובדים
בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד )תיקון – סמכות
ואגרות( ,התש"ע –  .(2010בעקבות אישורו של
הוועד המרכזי את יזמת הוועדה והעברתה
לפסים של חקיקה ,הועברה היזמה לאחראית
קשרי ממשל של הלשכה לצורך איתור חברי
כנסת ,שיסכימו להובילה.
 .2חידוש היזמה לתיקון ס'  362לחוק  -החזרת
תשלומי יתר.
הוועדה דנה גם בהצעות החקיקה הבאות :הצ"ח
הביטוח הלאומי )תיקון – דרישה לתשלום דמי
ביטוח בתוך  7שנים( ,התש"ע –  ;2010הצ"ח
הביטוח הלאומי )תיקון – הדרכה בתנועות נוער
כעבודה מועדפת ,התש"ע –  ;2010הצ"ח ביטוח
בריאות ממלכתי )תיקון – עקר בית( ,התש"ע -
 ; 2010הצ"ח הביטוח הלאומי )תיקון – גיל
הפרישה המוקדמת לעניין מי שפרש לפני אפריל
 ,(2004התש"ע –  ;2010הצ"ח הביטוח הלאומי
)תיקון – זכאות להטבות לקטועי ידיים על פי
הסכם הניידות( ,התש"ע –  ;2010הצ"ח סיוע
בקידום תעסוקתי למשפחות של עובדים מעוטי
הכנסה ,התש"ע –  ;2010תיקונים בחוק הביטוח
הלאומי במסגרת חוק ההסדרים התש"ע – ;2010
תזכיר חוק הביטוח הלאומי )תיקון מס')(...תיקון
סעיף  ,(296התשע"א .2011-בסוגיות שנדרשו
נשלחו ניירות עמדה.
נושאים נוספים שנדונו בוועדה :בקשות לפסילת
מומחה; פניה מפורום המתמחים לחידוש
זכאותם לדמי אבטלה; עבל  208/09יהושע לב נגד
המוסד לביטוח לאומי בנושא אסכולה רפואית;
דרישת פרקליטי המוסד לביטוח לאומי למניעת
הרעת תנאיהם בדגש על הדרישה להחתמת
כרטיס נוכחות בכניסה וביציאה ועוד.
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שם הועדה

פעילות הועדה

פיצויים מתקופת השואה

הועדה מטפלת בתחום יחודי במשפט הישראלי
המצריך ידע גם בדין הגרמני ,שכן החוק
הישראלי הרלוונטי ,חוק רדיפת הנאצים התשי"ז
– ) 1957חוק הרדיפות( ,קושר את ההכרה
בנרדפות ,לכללי ההכרה בדין הגרמני.
כאמור הועדה מטפלת בכל הנושאים שעניינם
פיצויים מתקופת השואה ,מעורבת בשינוים
חקיקתיים ,ונידונים בה נושאים כמו :עדכון לגבי
חוק הגטאות  ,ZRBGחוק נרדפי הנאצים ,ועידת
התביעות ,צו נכי רדיפות הנאצים )הגבלת שכ"ט(
התשכ"א –  ,1961דיון בועדת דורנר ועוד .הועדה
עונה לפניות של אזרחים בשאלות רלוונטיות,
כמו שכ"ט עו"ד המטפלים בנרדפים וכו'.
לאחרונה החל לפעול "השולחן העגול הלאומי"
בנושא מיצוי זכויות ניצולי השואה ,בהובלת
הרשות לזכויות ניצולי השואה שבמשרד האוצר,
משרד הרווחה והשירותים החברתיים ,מרכז
הארגונים של ניצולי השואה בישראל והתאחדות
הסטודנטים הארצית .יו"ר ועדת הפיצויים
מתקופת השואה ,של לשכת עורכי הדין ,מוזמן
לישיבות אלו.

יו"ר:
מ"מ:
סגנים:
ממונה:

אליהו ובר
תיאודור וינברג
דורון וייסבורד
אייל פרוסט
שרון פרוסט
רבקה אדלין

ביטוחים לחבר
יו"ר:
מ"מ:
סגנים:
ממונה:

סיגל שלימוף
אהרון גל
יוליה ספקטור
אמנון פיראן
שרון פרס
רבקה אדלין

הועדה דנה בנושאים שונים של ביטוחים
הקשורים לעו"ד.
ביטוח אחריות מקצועית
במכרז שהתקיים בסוף שנת  ,2009בין חברות
הביטוח ,זכתה חברת הביטוח "מגדל" במכרז
לשנתיים מ 1.1.2010-עד  31.12.2011עם אופציה
לשנה נוספת עד .31.12.2012
הפוליסה חולקה לפוליסה בסיסית ולהרחבות
מיוחדות וגבולות האחריות שונו ,כל זאת במטרה
להתאים עצמה לאפשרות ,שבמהלך תקופה זו
יסתיים ההליך החקיקתי לביטוח חובה ,עליו
המליצה הלשכה בפני שר המשפטים.
סוכנות הביטוח "חידוש מרוז" ,שנבחרה ע"י
חברת הבטוח לשמש כסוכן ,ממשיכה ללוות את
ביטוח אחריות של עורכי הדין מזה  20שנה.
ביטוח אחריות מקצועית
חובת ביטוח אחריות מקצועית
הועד המרכזי של הלשכה ,אמץ כבר בשנה
שעברה את המלצותיו של צוות מיוחד שמינה,
בראשותו של השופט בדימוס ד"ר גבריאל קלינג,
להטיל על כל עורכי הדין חובת ביטוח אחריות
מקצועית.
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שם הועדה

פעילות הועדה

ביטוחים לחבר )המשך(

מטרות חובת הביטוח הן:
 (1להיטיב עם לקוחות עורכי הדין ,שעלולים
להיפגע מעורך דין חסר יכולת פרעון.
 (2לסייע לעורכי דין שעלולים להיקלע לחיוב
בפיצויים כשאין ביכולתם לעמוד בו.
 (3לשמור ולהגן על כבוד המקצוע.
ההצעה לשינוי חוק לשכת עורכי הדין וכללי
האתיקה הועברו למשרד המשפטים ,הלשכה
השיבה לשאלות והתייחסות שר המשפטים
והמפקח על הביטוח .נכתבה טיוטא לשינוי כללי
לשכת עורכי הדין ,המחכה לאישורו של שר
המשפטים.
גבול האחריות ,שנקבע על ידי הועד המרכזי הוא
 750אלף  ₪למקרה ומיליון וחצי  ₪לתקופה.
פוליסת משרדים "משרדין"
חברת הביטוח "מגדל" באמצעות סוכנות
הביטוח "מדנס" מציעה לחברי הלשכה פוליסת
"משרדין" למשרדי עורכי דין .בפוליסה שיפורים
והרחבות לעומת פוליסות אחרות הקיימות בשוק
תוך התאמה לצרכים המיוחדים של משרדי
עורכי הדין ,כשמחירי הפוליסה הם מן הנוחים
ביותר בשוק.
ביטוח בריאות "בריאות ועוד"
חוזה ביטוח הבריאות הוא עד .30.6.2011
הפוליסה מותאמת להוראות המפקח על הביטוח.
בנסיון המצטבר של השנים האחרונות למדנו
שהפוליסה טובה ונותנת היקף כיסוי נאות
במחירים נמוכים במידה ניכרת ממחירי השוק
המקובלים ביחס לפוליסות פרט .השרות
למבוטחים אכן נאות ומקצועי ויש תמיכה וסיוע
למבוטחים בטיפול בתביעותיהם.

משפט בינלאומי פומבי
יו"ר )משותף(:
ניצה שפירא-ליבאי

מאיר לינזן
ממונה :ליאור רחמים

הועדה עוסקת בחקיקה ובפסיקה הנוגעת למשפט
בינלאומי פומבי .השנה עסקה הועדה בשיתוף עם
ועדת זכויות אדם ושלטון החוק בהצעת חוק
הנזיקים האזרחיים )אחריות המדינה( )תיקון ,(8
התשס"ח –  2008הוועדה המשותפת הזמינה
לדיון את נציגי פרקליטות המדינה – עו"ד ברוך
בריזל ועו"ד אירית קלמן ואת נציגת עדאללה
אשר העשירו את הדיונים
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שם הועדה
צבא ובטחון
יו"ר:
מ"מ:
סגן:
ממונה:

אילן כץ
סמי אליה
מתי עצמון
אריאל סלטו
שמעון לפיד

פעילות הועדה
הוועדה דנה בחוקים העוסקים בנושאי צבא
ובטחון ובתיפקודה של מערכות השיפוט
והאכיפה הצבאיות.
נציגים מהפרקליטות הצבאית נוטלים חלק
בישיבות הוועדה דרך קבע.
במהלך השנה התקיימה ישיבת הוועדה במתחם
כלא  4בהשתתפות בכירי מפקדת קמצ"ר.
הוועדה דנה בהצ"ח השיפוט הצבאי )תיקון –
הוראות בדבר סיוג השלכות הרשעה פלילית
בבתי דין צבאיים( ,התש"ע –  ,2010וגיבשה את
עמדתה בסוגיה .כמו כן ,נשמעה סקירה על כלא 4
מאת מפקד הכלא .לאחר מכן ,נערך סיור
במתחם הכלא.
בעניינה של הצעת החוק הנ"ל השתתפו נציגי
הוועדה בישיבת ועדת החוץ והביטחון של
הכנסת ,שדנה בהצעת החוק ,ועמדת הוועדה
התקבלה בכנסת.
נושאים נוספים שטופלו במסגרת הוועדה :אי
מתן זכות היוועצות עם עו"ד לעצורים בבסיס
תל-השומר )בקו"ם – מדור קליטה( אלא רק
לאחר שיישפטו; פרסום מסודר של החלטות
ופסקי דין של בתי הדין הצבאיים )שאין לגביהם
חיסיון(; אלימות כלואים ומדריכי כלואים בבתי
כלא צבאיים; שימוש באמצעים פסולים על ידי
חוקרי מצ"ח; הפסקת ביקורי פיקוח של
פרקליטים צבאיים בבס"כ  4ו) 6-על אף הנחיות
מפצ"ר(; מניעת פעולה מעו"ד בשם לקוחו על פי
ייפוי כוח בהליכים של הסרת מניעות מול
המינהל האזרחי.

הפורום עוסק בחקיקה שעניינה הוצאה לפועל
פורום ההוצאה לפועל
וכן בתיפקודה של מערכת ההוצאה לפועל,
יו"ר )משותף(:
הפועלת לצד מערכת בתי המשפט.
סורין גנות; נזיה חלבי
הפורום המשיך להתמקד בהיערכות בעקבות
מ"מ :ליאור שפירא
הרפורמה בהוצאה לפועל )תיקון  29לחוק
סגנים:
נילי שץ ,קובי בן עיון ,אלי ההוצל"פ( ,בהשלכותיה ובחוקים ובתקנות
שרעבי ,פאיז ערוק ,עמוס שיין ,שהותקנו מכוחה ובהמשך לה.
איתן אפוטה ,חגי כהן ,אהרון נציגי הפורום השתתפו בדיוני ועדת חוקה חוק
ומשפט בנושא תקנות ההוצל"פ .מדובר בתקנות,
בן יוסף ,חני קומט
שעניינן ,בין היתר ,היערכות בעקבות קבלת
ממונה :שמעון לפיד
תיקון  29לחוק ההוצל"פ .כמו כן ,השתתפו נציגי
הפורום בדיוני ועדת חוקה בנוגע להצ"ח
ההוצל"פ )תיקון  (32בעניין רשמי ההוצל"פ
והצ"ח ההוצל"פ )תיקון .(31
במרכז סדר היום של הפורום ניצב תזכיר חוק
ההוצל"פ )תיקון מס') (...תיקונים שונים(,
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שם הועדה

פעילות הועדה

פורום ההוצאה לפועל )המשך( התשע"א ,2011-ובהמשך גלגולו להצ"ח ההוצל"פ
)תיקון  ,(34התשע"א .2011-עיקר התנגדותו של
הפורום לקביעת התזכיר בנוגע להרחבת המסלול
המקוצר ולהפיכתו למסלול קבוע במתכונת
שהוצעה .כזכור ,המסלול המקוצר הוא מסלול
המופעל על ידי מערכת ההוצל"פ במעורבות
מינימאלית של הזוכה וללא צורך בטיפול של
עו"ד .הפורום מתנגד למסלול המקוצר במתכונת
שהוצעה .מנגד ,הועלתה ,בין היתר ,הצעה
במסגרת הפורום ,להפעילו במתכונת הדומה
למסלול של תביעות קטנות מבחינת כמות
ההליכים ,מיהות הזוכה וסכום החוב.
בעקבות הידברות בין נציגי הפורום לבין נציגי
רשות האכיפה והגביה הגיעו הצדדים להסכמה,
שקיבלה את אישורה של ועדת חוקה ,חוק
ומשפט ,לפיה לא תאושר בשלב זה היזמה להפוך
את המסלול המקוצר למסלול קבוע ,אלא הוראת
השעה תוארך בשנה נוספת ,במהלכה יגובש
הסדר חלופי תוך הידברות עם הצדדים השונים.
נושאים נוספים שנדונו במסגרת הפורום :מערכת
המיחשוב החדשה "נט ההוצל"פ"; יזמה
לתיקונים בחוק ההוצל"פ בנוגע לתביעה לסכום
קצוב )תיקון  24לחוק ההוצל"פ(; אי פתיחת
בקשה לביצוע תובענה בהוצל"פ בשל מען לא
ראוי לדעתם של פקידי ההוצל"פ )חריגה לכאורה
מסמכות של פקידי ההוצל"פ(; הצ"ח ההתיישנות
)תיקון – התיישנות בהליכי גביה מינהלית(,
התשע"א –  ;2011טיוטת תקנות ההוצל"פ )טיוב
נתונים שגויים( ,הוראת שעה( ,התשע"א.2011-
כזכור ,בעקבות המלצת הפורום עתרה הלשכה
לבג"ץ נגד כניסתן לתוקף בהוראת שעה של
תקנות הגניזה החדשות בהוצל"פ ,לפיהן יבוערו
מאות אלפי תיקים המצויים בהוצאה לפועל,
שלא נעשתה בהם פעילות מדצמבר  .2005פורום
ההוצל"פ סבר ,שתקנות הגניזה החדשות מהוות
פגיעה קשה בזכות הקניינית של הזוכה ופוגעות
בשלטון החוק .בעקבות המלצת שופטי בג"ץ
הגיעו הצדדים )הלשכה ורשות האכיפה והגביה(
להסדר פשרה ,שקיבל תוקף של פס"ד .על פי
ההסדר ,כל זוכה או ב"כ זוכה יוכל לבקש לקבל
את רשימת התיקים שלו שנסגרו תוך  30יום
מפרסום הודעה בעניין של רשות האכיפה
והגביה ,ויוקצבו לו  30יום נוספים לבקש את
פתיחת התיק מחדש טרם גניזתו ולאחר מכן
ביעורו.
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שם הועדה

פעילות הועדה

נכים תגמולים ושיקום

הועדה עוסקת בחקיקה ובאדמיניסטרציה
הנוגעת לזכויות הנכים ,תוך דגש על נכי משרד
הביטחון.
בסוף שנת  2009הקימו שרי הביטחון והאוצר
ועדה ציבורית לבחינת זכאות נכי צה"ל ,בראשות
נשיא ביהמ"ש המחוזי בת"א )בדימוס( השופט
אורי גורן .שמה של הועדה ,וכתב המינוי שלה
הקובע כי היא נועדה" :להביא לייעול בפעילות
מערכת השיקום ולאיתור מקורות לחיסכון
תקציבי" ,היוו יותר מאשר רמז באשר לכוונת
מקימיה להביא לפגיעה בזכויות הנכים .נציגי
הועדה ,עוה"ד שרון המאירי )יו"ר( ,מירב וייס
ותמי סיוון ,הופיעו בפני ועדת גורן .בחודש
דצמבר  2010פרסמה ועדת גורן את המלצותיה.
הועדה קיימה דיון מעמיק בהמלצות ,וגיבשה
עמדה ביחס לכל המלצה והמלצה .את עמדתה
הביאה הועדה בפני מליאת פורום הנזיקין אשר
סמך עליה את ידו .הנושא הועלה בפני הועד
המרכזי על מנת שהעמדות העקרוניות ביחס
להמלצות ועדת גורן יקבלו מעמד של עמדת
לשכה .הדיון בועד המרכזי לא הגיע לכדי מיצוי,
ועקב הבחירות למוסדות הלשכה ,אשר
בעקבותיהן יתחלף הועד המרכזי ,יהיה על פורום
הנזיקין להעלות את הנושא לדיון מחדש .עד
לכתיבת דו"ח זה טרם ננקטו צעדים אופרטיביים
)כדוגמת הצעות לשינויי חקיקה( ליישום המלצות
ועדת גורן.

יו"ר :שרון מאירי
מ"מ :גיל ברקאי
סגנים :מירב וייס קרטיה
יעקב עוז
ממונה :גלעד וקסלר

ערב פגרת הקיץ ,הונחה על שולחן הכנסת הצעת
חוק פרטית ,שנועדה להסמיך את שר המשפטים
לקבוע שכ"ט מירבי שמותר לעו"ד לקבל בתביעה
לפני קצין התגמולים .לפי דברי ההסבר,
"לאחרונה נשמעות טענות לפיהן ציבור קטן של
עורכי דין מנצל את מצוקתם של נכי צה"ל".
דברי ההסבר אף מפנים להסדר החוקי שהוחל על
הגבלת שכ"ט עו"ד בטיפול בנכי רדיפות הנאצים.
הועדה דנה בהצעת החוק ורואה בה פגיעה )ראה
דברי ההסבר שצוטטו( וסכנה לכלל מעמדו של
מקצוע עריכת הדין ,שכן אם נסיון זה יצלח,
עשויים לבוא נוספים בעקבותיו .כמו כן סבורה
הועדה שהחוק יפגע בנכים שלא יזכו לייצוג
הולם ,והסיוע אותו יקבלו יהיה קטן עשרות
מונים מן הסכום אותו יחסכו ,כביכול ,בתשלום
לעורכי דינם .בכוונת הועדה לנהל ,יחד עם פורום
הנזיקין והלשכה ,מאבק נחוש כנגד הצעת חוק
זו.
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שם הועדה
השתלמות חובה
יו"ר :עו"ד אהרון נמדר
ממונה :אלי נקר

עורכי דין ותיקים
אוריאל גניהר
יו"ר:
גבי כהן
מ"מ:
סגן יו"ר :אריה צ'רטוק
רוית טוכמן
רכזת:

פעילות הועדה
בחודש נובמבר  2007החליט הוועד המרכזי
בלשכת עורכי הדין להקים ועדה שתבחן את
האפשרות להטיל חובת השתלמות על עורכי הדין
בישראל ,במטרה להעלות את רמתם המקצועית.
הועדה ,שבראשה עמד פרופ' יעקב נאמן ,סברה
כי ככלל יש להטיל חובת השתלמות על עורכי
הדין בישראל ,כפי שנהוג בארצות מפותחות
אחרות בעולם.
ביום  9.9.08אישר הועד המרכזי את המלצותיה
של הועדה ובמקביל הוקמה ועדת השתלמות
חובה אשר אמונה על יישום ההמלצות האמורות.
ועדת ההשתלמויות פנתה לשר המשפטים ,מר
יעקב נאמן ,על מנת לפעול להבאת החקיקה
המדוברת שתסדיר את חובת ההשתלמות ואת
שאר תנאיה ואף הציעה כללים מוצעים אשר יהיו
חלק מכללי האתיקה של לשכת עורכי הדין.
משרד המשפטים הודיע כי במקום סנקציה
משמעתית כנגד מי שלא יעמוד בחובת
ההשתלמות הוא מעדיף הסדר של סנקציה
מנהלית ,קרי ,הגבלת חברות .בישיבת הועדה
ביום  4.5.11הוחלט לאמץ את עמדת משרד
המשפטים ובהודעה מיום  28.5.11הוצע מתוה
לתיקון חוק הלשכה ,הממתין להתייחסות משרד
המשפטים.
הועדה הוקמה במטרה לתת מענה לצרכים של
עורכי הדין הותיקים )מעל גיל  55ובעל  25שנות
חברות בלשכה( ,ביניהם עיסוק בעניינים
צרכניים ,תרבותיים וחברתיים ,תוך השמת דגש
על יוזמות שיסייעו להם בעבודתם המקצועית.
הוועדה קיימה ערב תרבות בסיום השנה
האזרחית ,בו צפו בהופעתו של הזמר דני רובס
שר ממבחר שיריו המוכרים והאהובים,
בביצועים מיוחדים לקלאסיקות ישראליות,
בסיפורים המצחיקים והמרגשים מאחורי
השירים ,בתיבול ביטלס והפתעות נוספות .בסיום
המופע נערכה מסיבת ריקודים נוסטלגית של
ריקודי שנות ה.60-

פורום עורכי דין צעירים ,מתמחים וסטודנטים
פורום עורכי דין צעירים
יו"ר :ינון היימן
היה גוף שמטרתו לייחד את מלוא תשומת הלב
מ"מ :ליאת קינן
לצרכיהם ולרצונותיהם של עורכי הדין הצעירים
סגנים :אשר ביצונסקי; יאיר ושל עורכי הדין שבדרך .הפורום מורכב משלוש
בנימיני; יהב דרורי; ערן זך;
סאמר ועדות :ועדת עורכי דין צעירים בה חברים עורכי
חלאילה; יואל חשין; מיכל פרנקו
דין בעלי ותק של עד  8שנים )בראשות עורכי הדין
רכזת :כרמלה בטיש
יניב דרי וגלעד כ"ץ( ,ועדת מתמחים וסטודנטים
)בראשות עורכת הדין גלית רוטברג( ,וועדת צעירי
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פעילות הועדה

פורום עורכי דין צעירים

ותק )בראשות עורכי הדין עידו לשם ושמיל פלג(.
פעילות הפורום הייתה ארצית והושם דגש רב על
חיזוק פעילות עורכי הדין הצעירים במחוזות
השונים ירושלים ,צפון ,חיפה ודרום.
פעילות הפורום הושתתה על חמישה אדנים:
הראשון :משפטי פר אקסלנס – במסגרת זו
נערכו ימי עיון מקצועיים ע"י מיטב המרצים ,הן
ע"י עורכי דין בכירים ,הן ע"י שופטי הערכאות
השונות והן ע"י מיטב אנשי האקדמיה.
השני :סמי משפטי – במסגרת זו נערכו
פעילויות רבות המשיקות לעולם המשפט ,כגון
סדנאות של הופעה בפני שופטים ,תקשורת בין
הלקוח לבין עורך הדין ,עורך הדין כמוריד הגשם,
חשבונאות למשפטנים ,אנגלית משפטית ועוד
סדנאות רבות ומגוונות.
השלישי :פעילות לכל המשפחה – במסגרת זו
מטרת הפורום היתה לגבש את עורכי הדין לכדי
יחידה משפחתית ,ע"י פעילויות וימי עיון לכל
המשפחה .מדובר בסרטים ,בהופעות ,בימי עיון
ביחס לזוגיות ,פרחי בך ,בסדנאות החייאה
ובפעילויות רבות ומגוונות המיועדות להקנות
לעורכי הדין הצעירים את ההבנה וההכרה
שמעבר להיות לשכת עורכי הדין גילדה
מקצועית ,הרי שמדובר במסגרת משפחתית,
חמה ותומכת.
הרביעי :החברתי – בקדנציה שעברה ,פורום
הצעירים שם דגש על אספקטים קהילתיים
וחברתיים כגון סיוע וקשר לעמותות וארגונים
חברתיים שונים .פרויקט הדגל החברתי של
הפורום אשר הצטרפו אליו עד כה עשרות עורכי
דין ,נוהל ע"י עו"ד גלעד כץ  -יו"ר )משותף( ועדת
עורכי דין צעירים ,בהצלחה רבה וקישר בין עורכי
דין צעירים לארגונים חברתיים שונים לדוגמא:
"הפנינג חנוכה" לילדים של פנימיית "נווה הדר"
שהינה פנימייה הפועלת במסגרת עמותת "ילדים
בסיכוי  -המועצה לילד החוסה"" .הפנינג
פורים" במחלקת הילדים של בית החולים "הלל
יפה" בחדרה.
החמישי :הנדבך המקצועי – לשם קיום הנדבך
המקצועי ,הוקמו בפורום הצעירים ,מספר
תחומים מקצועיים )ליטיגציה ,מקרקעין ,פלילי,
עבודה ,משפחה ,הוצל"פ ועוד( אשר בראש כל
אחד מהם עומד ראש תחום ,עו"ד צעיר ,שעומד
בקשר עם יו"ר הפורום הארצי הרלבנטי.
מטרת תחומים מקצועיים אלה הייתה ,בין
היתר ,מתן התייחסות ספציפית לצרכי עורכי

)המשך(
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פעילות הועדה

פורום עורכי דין צעירים

הדין הצעירים בדיספלינה הרלבנטית .לשמחתנו,
שיתוף הפעולה בין ראשי הפורומים לבין ראשי
התחומים בפורום הצעירים ,מניב פרי ושיתופי
פעולה מצוינים ,המסייעים לכל הצדדים.
בפורום הצעירים הונהגו מספר פעילויות אשר
היוו מסורת רב שנתית :מסיבת יום העצמאות,
בטירה בגעש ,אשר נוטלו בה חלק מדי שנה מאות
עורכי דין .הכנס השנתי של עורכי הדין
הצעירים בשילוב עם המכון להשתלמויות –
באחריות יו"ר הועדה המארגנת ,יו"ר )משותף(
ועדת עורכי דין צעירים ,יניב דרי .הפרקליט קט,
אשר התקיים השנה בנחשונית ונטלו בו חלק כ-
 2000עורכי דין על בני משפחתם,מופע של שלום
חנוך ,מופע של להקת "משינה" בהשתתפות כ-
 2000עורכי דין ובני משפחה.
להלן פירוט ימי העיון והארועים שהתקיימו:
תל-אביב
ימי עיון משפטי פר אקסלנס
 31ימי עיון
כ 4,164 -משתתפים
ימי עיון סמי משפטי
 4ימי עיון
כ 360 -משתתפים
פרוייקט חברתי
 2ארועים
כ 81 -משתתפים
לכל המשפחה
 11אירועים
סה"כ כ 3,238 -משתתפים
חיפה
 7ימי עיון
סה"כ כ 561 -משתתפים
דרום
 3ימי עיון
כ 106 -משתתפים
ירושלים
 6ימי עיון
כ 396 -משתתפים
צפון
 4ימי עיון
כ 304 -משתתפים
כנסים שנתיים
 3כנסים שנתיים באילת

)המשך(
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הוועדה אירחה את עו"ד אלון בכר  -ראש רשות
תאגידים
דוד תדמור
יו"ר:
התאגידים ועו"ד סיגל גולן עתיר  -מנהלת הזרוע
דוד עבדי
מ"מ:
העסקית של רשות התאגידים .בישיבה הועלו,
סגנים :מורן מאירי ,יהודית בין היתר ,פניות מפניות שונות של עוה"ד
קורן ,חיים שטרן
העוסקים בתחום וכן נסקרה פעילות רשות
ממונה :מיטל שחר
התאגידים.
לאור מבצע רשות התאגידים בנושא פירוק
חברות מרצון ,נערך יום עיון בנושא חברה מפרת
חוק ,בו השתלמו עורכי הדין על ידי מומחים
בתחום.
פורום משפט חוקתי ,שלטון פורום משפט חוקתי מרכז בתוכו את כל הפעילות
החוקתית המתבצעת במסגרת הלשכה ומחוצה
החוק וזכויות אדם
לה .במסגרת פעילות הפורום פעלו ועדת משפט
רון גזית גינזבורג
יו"ר:
חוקתי וועדת שלטון החוק בצוותא בנושאים
אד פרידמן
מ"מ:
ובסוגיות אשר הועלו ,מרביתם ,על ידי הכנסת
חוסין אבו-חוסין
והממשלה וכן בכאלה שיזם הפורום עצמו.
מרדכי וירשובסקי
סגן:
בין היתר ,נדונו בפורום הנושאים הבאים :הרצון
ממונה :ליאור רחמים
לצמצם סמכויות בג"צ מלדון בעניינים בעלי
נושאים תקציביים; מכתב הרבנים שפורסם
ואסר על השכרת דירות ללא יהודים; אכיפת צווי
בית המשפט והתערבות כידיד בית משפט ע"י
לשכת עורכי הדין; ועדת חקירה לבדיקת מקורות
המימון של ארגוני זכויות אדם; הצעת חוק
ההגירה לישראל; הצעת חוק הנזיקים
האזרחיים; הצעת חוק המקרקעין )תיקון –
הגבלה על העברת זכויות במקרקעין לזרים(,
האגודות
פקודת
תיקון
התש"ע–;2010
השיתופיות )ועדות קבלה ביישובים קהילתיים
בגליל ובנגב( ,התש``ע ;2009-הצעת חוק
האזרחות )תיקון – ביטול אזרחות בגין מעשה
טרור או ריגול( ,התש"ע– 2010ועוד.
הגנת הפרטיות
יו"ר :דן חי
מ"מ :רן שפירא
אייל אברמוב
סגן:
ממונה :ליאור רחמים

הועדה פעלה רבות בתחומה ואירחה נושאי
תפקידים מתחום הגנת הפרטיות .הנושאים
שנדונו בוועדה ,בין היתר ,הינם :מדיניות
האכיפה של רמו"ט ,בדיון התארחה עו"ד מלי בך
– מנהלת מחלקת אכיפה וחקירות ברשות
למשפט ,טכנולוגיה ומידע; חוק הגנת הפרטיות
)תיקון – פרסום תמונתו של נפגע( ,התשע"א-
 ;2010הצעת חוק הגנת הפרטיות )תיקון –
מסירת נתוני תקשורת( ,התש"ע– ;2010הצעת
חוק בתי המשפט )תיקון – הגבלת תוקפם של
צווי איסור פרסום( ,התש"ע– ;2010תזכיר חוק
הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך תש"ע-
.2010
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שם הועדה
מעמד האישה
נאוה פרס
יו"ר:
אלונה שהרבאני
מ"מ:
סגניות :אורה גנות
נירה סטופאי שוורץ
שרית שרף
ממונה :ליאור רחמים

חקיקה :ועדת זכויות
הלהט"ב
דורי ספיבק
יו"ר:
עירא הדר
מ"מ:
סגנית :יהודית מייזלס
יונתן ברמן
סגן:
ממונה :עמית פרלמן

לשון הרע
יו"ר:
מ"מ:
סגנים:
ממונה:

טלי ליבליך
אלי הלם
ליאורה בירן
דני מלכא
ליאור רחמים

פורום תכנון ובניה
יו"ר :ענת בירן )רקם(
מ"מ :מרגלית אינהורן-מלצר,
יצחק גלאור ,אורן מצגר,
אמיל נחאס
סגנים :רועי בר ,איתן בראש,
שמעון וקנין
ממונה :מיטל שחר

פעילות הועדה
הוועדה עוסקת בסוגיות הנוגעות למעמד האישה
ממגוון היבטים ,לרבות קריירה ,מעמד אישי
ועוד .בין היתר הועדה עסקה בנושאים אלה:
הצעה לתיקון חוק העונשין )הגנה עצמית
בנסיבות של אלימות במשפחה( – הצעה לדיון של
ד"ר חוה דיין בהשתתפות פרופ' עמנואל גרוס;
הצעת חוק תרומת זרע להזרעה מלכותית; הצעת
חוק בתי דין רבניים )קיום פסקי דין של גירושין
)תיקון – סמכות להפקעת קידושין(; הצעת חוק
יועצת לענייני מעמד האישה בגופים ציבוריים;
הצעת חוק החברות )תיקון – ייצוג הולם של
נשים בדירקטוריונים של חברות ציבוריות(; דיון
בתיקון מוצע לכללי הלשכה לשינוי שיטת
הבחירות כך שיהיה ייצוג הולם לנשים; הצעת
חוק עבודת נשים )תיקון – הפרשות לביטוח
פנסיוני(; הצעת חוק ייצוג הולם של נשים
בוועדות ברשויות המקומיות )תיקוני חקיקה(;
ימי עיון נערכו בנושאים :מענקים ותמריצים
כלכליים למקדמי נשים בעבודה; משפטניות
מובילות במבט על המשפט הישראלי.
על סדר יומה של הוועדה :היעדר רגולציה
בישראל בתחום הטראנסג'נדר ,כפי שקיימת
במקומות שונים בעולם; לסביות מול הומואים
במאבק על זכויות הפנסיה; שירות למען הילד -
עיכובים בטיפול השירות בבקשות אימוץ
המוגשות ע"י בני-זוג בני אותו מין ועוד.
ועדת לשון הרע ,בראשותה של עו"ד טלי ליבליך,
עוסקת בשאלות הנוגעות לתקשורת ,פרסומים
ולשון הרע.
הצעות חוק שנדונו בועדה הינם :הצעת חוק סדר
הדין הפלילי )ביטול קובלנה( ,התשע"א – 2011
שמטרתו הינה לבטל את אפשרות הגשת
הקובלנה הפלילית ע"י אזרח; הצעת חוק איסור
לשון הרע )תיקון – הרחבת חובת העדכון( והצעת
חוק איסור לשון הרע )תיקון – מסירת פרטי גולש
בידי ספק שירותי אינטרנט( ,התשע"א – .2011
הפורום עסק ועוסק רבות בנושא הרפורמה
בתחום התכנון והבנייה ואף גיבש נייר עמדה
הכולל את הערותיו לרפורמה.
הפורום ממשיך לקיים דיונים במספר הצעות
חוק חדשות ,ובנוסף ,בכוונת הפורום לפעול
באופן יזום לקידום תיקוני חקיקה בתחום
התכנון והבניה.
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שם הועדה
פורום הנזיקין
דוד אור-חן
יו"ר:
אנה רייף ליגנזה
מ"מ:
אלון ביתן
סגן:
נציג לכנסת :יראון פסטינגר
גלעד וקסלר
ממונה:

פעילות הועדה
הפורום עוסק בחקיקה וביוזמות חקיקה שיש
להן קשר ישיר עם דיני הביטוח ,הנזיקין
והרשלנות הרפואית וכן במעקב וטיפול שוטף
בבעיות שמתעוררות בתחומים אלה.
בין היתר ,דן הפורום השנה בהמלצות ועדת
המשנה שלו לענין זכויות החולה לתיקון חוק
זכויות החולה .ההמלצות הוחזרו לצוות למספר
הבהרות ,אך לא היה סיפק לדון בהן מחדש עקב
הבחירות למוסדות הלשכה.
כמו כן דן הפורום בהמלצות ועדת המשנה שלו
)נכים ,תגמולים ושיקום( באשר לעמדות אותן על
הלשכה לנקוט ביחס להמלצות ועדת גורן לבחינת
זכאות נכי צה"ל ,ואימץ אותן .פורום הנזיקין
הביא את ההמלצות לדיון בועד המרכזי .הדיון
לא מוצה ויהיה עליו להמשך לאחר כינון ועד
מרכזי חדש.
בתאריך  12.7.10הוגשה הצעת חוק פרטית
)פ (2516/18/ע"י חה"כ מאיר שטרית ,לפיה כל
ענף המיילדות ,שהינו תחום הרשלנות הרפואית
העיקרי בתביעות ,יוצא מחוץ לכתלי ביהמ"ש
לועדות רפואיות ,בסכומי פיצוי קבועים ,תוך
שמירת הצורך להוכחת הקשר הסיבתי לטיפול
הרפואי.
על פי הצעת החוק ,צריך שיתקיימו שניים
מהתנאים הבאים ,על מנת לקבל זכאות לפיצוי:
נגרם נזק ,הנזק נגרם במהלך טיפול רפואי שניתן
ע"י צוות רפואי של מוסד רפואי ,ניתן היה למנוע
את הנזק ע"י טיפול מתאים או מסירת מידע
מתאים שהיה מביא להפלה .כלומר ,לפחות
בחלק מן המקרים ,עדיין יהיה צורך להוכיח קשר
סיבתי בין קרות הנזק למערכת הרפואית .בנוסף,
על פי ההצעה ,יתקיים בה יחוד עילה ,כלומר ,לא
ניתן יהיה לתבוע בגין מומים מולדים אלא על פי
חוק זה .וסכום הפיצוי בגין כאב וסבל יוגבל ל-
 ₪ 250,000בלבד,בניכוי תקבולי המוסד לביטוח
לאומי .בעוד כיום הסכומים הנפסקים בנכויות
הקשות עולים על שלושה מליון ש"ח.פורום
הנזיקין נזעק כנגד ההצעה וקיבל החלטה לפיה
יש להתנגד לה ואף המליץ לועד המרכזי לעשות
כן .צוות הפלת"ד של הפורום הוסמך לנהל את
המאבק .בעקבות המלצת הפורום ,קיבל הועד
המרכזי ביום  ,28.7.10החלטה פה אחד להתנגד
להצעת החוק .נייר עמדה מפורט ומנומק הוכן
ע"י חבר הפורום עו"ד ד"ר אסף פוזנר ,ונשלח
לשר המשפטים ,יו"ר הכנסת ,יו"ר ועדת חוקה
חוק ומשפט ויו"ר ועדת הכנסת .במהלך שנת
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פורום הנזיקין )המשך(

המשפט החולפת נמנע שטרית מהבאת ההצעה
בפני ועדת השרים לענייני חקיקה ,יתכן שעקב
ההתנגדות שעוררה ,ואולם בכוונתו להביאה
בעתיד ,ולפיכך המאבק כנגד הצעת החוק יימשך
גם בשנת המשפט הבאה.
המלצות הפורום להצטרפות הלשכה להליכים
משפטיים:
במהלך שנת הפעילות הנוכחית ,המליץ פורום
הנזיקין לועד המרכזי על הצטרפות הלשכה
להליכים משפטיים שעוררו שאלות עקרוניות
בעלות השפעה רחבה על תחום הנזיקין.
דנ"א  – - 7601/10פורום הנזיקין החליט כי
ימליץ שהלשכה תצטרף לבקשה לדיון נוסף
שהוגשה כנגד פס"ד של השופט עמית לפיו די
בחשד של אדם לכך שיש לו עילת תביעה )למשל –
בעקבות כתבה בעיתון( כדי להתחיל את מירוץ
ההתיישנות של תביעתו ,גם אם אין לו קצה חוט
עליו ניתן לבסס עילת תביעה )למשל ,עובד של
קריה למחקר גרעיני שנפטר ממחלה ,והמדינה
מכחישה את היותו עובד הקריה ,ומסרבת למסור
מידע לגבי קרינה לה נחשף בעבודתו( .טרם
שהספיקה הלשכה להצטרף ,דחתה נשיאת
ביהמ"ש העליון את הבקשה לדיון נוסף בטענה
שפסה"ד מיישם הלכות קודמות ואינו מחדש
הלכה.
ע"א  – 1326/07פורום הנזיקין המליץ לועד
המרכזי להצטרף לערעור בהרכב מורחב ומיוחד
של בית המשפט העליון בשאלת ה"הולדה
בעוולה" על מנת שעמדת הלשכה תישמע בעד
גיבוש ההלכה בענין זה .בפעם הראשונה בה דן
הועד המרכזי בנושא ,נדחתה המלצת הפורום
עקב היות הנושא עמוק וקונטרוברסלי ,אשר לא
ניתן להציג בו עמדה אחידה בשם הלשכה .פורום
הנזיקין ,באמצעות עו"ד יראון פסטינגר ,נציג
הפורום לכנסת וחבר הועד המרכזי ,ערער על
החלטתו זו של הועד המרכזי ,ובדיון שני שנערך
בכך החליט הועד המרכזי כי הלשכה תבקש
להצטרף להליך ,ומייצגה יהיה עו"ד אסף פוזנר.
ע"א  – 926/10הלכת "אבו סרייה" מאפשרת
לנכות קיצבאות מל"ל מפיצויים שמקבל נפגע,
כאילו ישולמו לו עד מלוא תוחלת החיים ,למרות
שבפועל נקבעת לו תוחלת חיים מקוצרת עקב
הפגיעה .על הלכה זו נמתחה במספר הזדמנויות
ביקורת קשה .במסגרת תיק ביהמ"ש המחוזי,
הצליח התובע להביא לסטיה מהלכת אבו-סרייה,
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פורום הנזיקין )המשך(

אולם הנתבעת ערערה על כך לביהמ"ש העליון.
עו"ד יעקב אביעד שמייצג את התובע ,ביקש כי
הלשכה תצטרף אליו כמשיב בערעור הנתבעת ,על
מנת שהסטיה מן ההלכה הנוהגת תאושר
בביהמ"ש העליון .הועד המרכזי אישר את בקשת
הפורום להצטרפות הלשכה להליך ,ובקשה
להצטרף הוגשה .את הלשכה מייצג "פרו-בונו"
עו"ד אבי אלבינצר.
בג"צ  - 3974/10פורום הנזיקין המליץ ,והועד
המרכזי קיבל את עמדתו ,כי הלשכה תצטרף
כידיד ביהמ"ש לבג"צ שהגיש עו"ד אילן קנר כנגד
תיקון  17לפק' לביטוח רכב מנועי ,ותיקונים
בפוליסה התקנית של ביטוח החובה לרכב ,אשר
במשולב יצרו מציאות חדשה בענף הפלת"ד
שעלולה לנגוס נתח משמעותי בתביעות הפיצוי
הנמוך .על פי השינויים ניתן יהיה לכלול בפוליסת
ביטוח החובה שאלות חיתום אשר תשובה לא
מדוייקת עליהם תגרור סנקציות כספיות ,וכן
השתתפות עצמית שתפחית ואף תאיין פיצוי בגין
כאב וסבל בתיקי נכות נמוכה ו .0%הלשכה
מינתה את עוד אריאל פרויליך ודוד אור-חן לטפל
בהצטרפות "פרו בונו" ואליהם צורף פרופ' דני
מור שמתמחה בחוק פלת"ד .בג"צ מחק את
העתירה בנימוק שהתיקון והתקנות הוחלו
כ"פיילוט" בלבד על אופנועים ,וטרם הוחלט אם
להמשיך בכך ו/או להרחיב זאת גם לרכבים
אחרים ובמובן זה העתירה מוקדמת .עם זאת
נקבע כי נציגי הלשכה ישותפו בדיוני ועדת
הכלכלה של הכנסת בנושא.
ע"א  – 3918209/10פורום הנזיקין וועדת שכ"ט
המליצו כי הלשכה תצטרף לערעורו של עו"ד ילין
על דחיית תביעתו לשכ"ט .עו"ד ילין ייצג לקוחה
בתביעה על פי פוליסת אובדן כושר עבודה ,וכנגד
חוו"ד של מומחה מטעם ביהמ"ש ,נפסק כי
למרשתו אובדן כושר עבודה מוחלט לצמיתות.
עם זאת ,מבחינה כספית ,פסק ביהמ"ש פיצוי רק
על התקופה שעד ליום הגשת התביעה .בשלב זה
עזבה הלקוחה את עו"ד ילין ופנתה לעו"ד אחר
אשר בהסתמך על פסה"ד שהשיג ילין קיבל
מחברת הביטוח במו"מ פיצוי על אובדן כושר
לכל שנות העבודה העתידיות של הלקוחה .עו"ד
ילין תבע מלקוחתו לשעבר שכ"ט בגין כל הפיצוי
שקיבלה ,בטענה שהפיצוי הוא תוצאה ישירה מן
ההישג שלו בקביעת אי הכושר הצמיתה .פורום
הנזיקין תמך בעמדת עו"ד ילין ,והמליץ על
הצטרפות לערעורו .הועד המרכזי דן בדבר
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פורום הנזיקין )המשך(

והחליט כי די בהגשת עמדת הלשכה בכתב
לביהמ"ש )לפי סעיף  89לחוק הלשכה( וכך נעשה.
עו"ד דוד אור-חן ,יו"ר הפורום ,הגיש את עמדת
הלשכה והופיע בדיון בערעור ,פס"ד יינתן בקרוב.
בנוסף ,קיים הפורום שגרת ישיבות בהם נדונו הן
העניינים שהוזכרו ,והן עניינים שוטפים אחרים
כפניות חברים ,השתלמויות ,הצעות חקיקה ועוד.
הפורום דן בהצעת חוק הנזיקין האזרחיים
שעניינה חסינות למדינה מתביעות נזיקין עקב
פעולות לוחמה של צה"ל .בדיון הציגו את עמדת
המדינה נציגים מפרקליטות המדינה .הפורום
החליט כי אין לו הסתייגות מהצעת החוק.
הפורום פנה לשר המשפטים על מנת שיפעל
לפטור מאגרה על מרכיב הפיצויים העונשיים
בתביעות נזיקין של נפגעי טרור נגד מעווליהם
)בעקבות פניית החבר רולנד רוט( ,לסגן שר
הבריאות )ח"כ יעקב ליצמן( בנושא טיפול קופות
החולים בנפגעי תאונות דרכים ,ליו"ר ועדת
הכלכלה של הכנסת בענין הפיילוט של החיתום
בביטוח החובה ופוליסות עם מרכיב השתתפות
עצמית ,ועוד.
במהלך שנת המשפט האחרונה שמר הפורום על
תדירות התכנסות של אחת לחודשיים ,בנוכחות
ממוצעת של כ 30 -חברים.

זכויות החולה
יו"ר :משה גולדבלט
מ"מ :רבקה מלר אולשיצקי
גלית חזן
סגן :לירז עטר
ממונה :גלעד וקסלר

במהלך שנת המשפט האחרונה סיימה הועדה את
הדיון מקיף בחוק זכויות החולה ,ואת גיבוש
וניסוח הצעתה המסודרת לתיקונו .הצעת התיקון
הובאו לדיון בפורום הנזיקין ,ונדרשו מספר
הבהרות .למרבה הצער ,לא היה סיפק לדון
בהבהרות הועדה בפורום הנזיקין לפני הבחירות
במוסדות הלשכה ,ולפיכך הנושא לא הגיע לועד
המרכזי לשם אימוץ ההצעה ע"י הלשכה
וקידומה בכנסת .הועדה מקווה כי פורום הנזיקין
החדש ,והועד המרכזי החדש ,ישלימו הדיון
בנושא ,כך שניתן יהיה לקדם את ההצעה בכנסת.
בנוסף ,דנה הועדה ומביעה עמדה בכל חקיקה
הנוגעת לזכויות חולים ,כדוגמת הנושא של
"תיירות רפואית".
בשנה החולפת קיימה הועדה מספר ישיבות.
בנוסף להם ,מתקיימת ,ביוזמת יו"ר הועדה,
תקשורת עניפה ופעילה בין חברי הועדה בדואר
האלקטרוני ,בה מוחלפות דעות ,מועלות הצעות
לנושאים לדיון ,מועבר חומר עיוני ,מוחלפות
גרסאות שונות לתיקונים בחוק ,ועוד.
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סדר דין וראיות  -אזרחי

הוועדה עוסקת ומביעה עמדתה ביוזמות והצעות
חקיקה מגוונות .בין היתר עסקה הוועדה
בהצעות ותזכירי החוק הבאים :אישור תצהיר
על-ידי עורך דין ישראלי בחו"ל ,והכנת תיקון
מתאים לפקודת הראיות ,הצעה לתיקון פקודת
הראיות ,תזכיר חוק השתתפות בהליכים
מסווגים ,ביטול כלל הראיה הטובה ביותר
וארכיבאות אלקטרונית ועוד.
הוועדה דנה בתכנית מפורטת לפישוט וצמצום
הליכים במסגרת תקנות סד"א ,בהתאם
להחלטת הוועד המרכזי בנושא ,בתיקון תקנה
) 512ג( לתקנות הסדר הדין האזרחי ,בהצעה
לתיקון תקנות סדר הדין האזרחי ,התשמ"ד-
 1984בנושא הוצאות משפט ועוד.

יו"ר:
מ"מ:
סגן:
מרכז:

יוסף אשכנזי
ישראל שלו
אטי אברהמי
איהאב עבד-אלחי
מוחמד עלי
עמית פרלמן

פורום עבודה
נחום פינברג
יו"ר:
אלכס ספינרד
מ"מ:
סגנים :עודד גיל
שרית אריאלי
ממונה :שמעון לפיד

הפורום עוסק במגוון הנושאים הקשורים לדיני
עבודה ובתיפקודה של מערכת בתי הדין לעבודה.
הפורום מונה כמה עשרות חברים ,שהינם עורכי
דין ,העוסקים בדיני עבודה מנקודות ראות
שונות ,ביניהם עורכי דין המייצגים עובדים
וארגוני עובדים ,עורכי דין המייצגים מעבידים
וארגוני מעבידים ,ועורכי דין הפעילים בעמותות
ובארגונים הפועלים בתחום דיני העבודה.
במהלך השנה התקיימו מספר מפגשים במסגרת
הפורום ,בהם נדונו נושאים בתחום דיני העבודה
ובממשק היחסים שבין עורכי הדין לבתי הדין
לעבודה.
במסגרת הפורום נבחנו מספר הצעות חקיקה,
ונייר עמדה או הערות בעניינן הועברו במידת
הצורך לגורמים הרלבנטיים :טיוטת תיקון
לתקנות סד"א ולתקנות בית הדין לעבודה )סדרי
דין( ערעור על החלטת שופט בעניין טענת פסלות;
הצ"ח העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם
)תיקון – איסור התקשרות( ,התשס"ט;2009-
בקשת נציגי פרקליטי המוסד לביטוח לאומי
להתערבות הלשכה מול הממונה על השכר
במשרד האוצר למניעת הרעת תנאי עבודתם.
במסגרת פעילותו מקיים הפורום פגישות עבודה
עם נשיא ביה"ד האזורי לעבודה ,כב' השופט
מיכאל שפיצר .הפורום אף אירח את הנשיא
שפיצר וצוותו באחת מישיבותיו .הישיבה
הוקדשה לנושאים שבתחום סמכותו הניהולית
של הנשיא )סדרי דין ,מינהל וכיו"ב(.
עניינים נוספים שטופלו :חוו"ד בשאלת
הצטרפות הלשכה כידיד בימ"ש לבקשת צו
מניעה זמני של מתמחה למניעת פיטוריה על ידי
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פורום עבודה )המשך(

הנהלת בתי המשפט; חוו"ד בשאלת החלת תזכיר
חוק חובת בוררות על ביה"ד לעבודה ונימוקי
ההמלצה שלא להחילו בדיני עבודה )חקיקת
המגן הקוגנטית(; הכנת סקירה על פעילות
הלשכה בנושא שוויון הזדמנויות בעבודה לקראת
כנס של נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה.
הפורום גם קיים שני ימי עיון .האחד ,בשיתוף
ביה"ד האזורי לעבודה בת"א ,בנושא" :תיקון 24
לחוק הגנת השכר ומקצועות חופשיים – הילכו
שניהם יחדיו ?" .השני ,בשיתוף נציבות שוויון
הזדמנויות בעבודה ומומחים מהאיחוד האירופי,
בנושא" :עילות האפליה בארץ ובעולם – המצוי
והרצוי".

עמותות ומלכ''רים

הועדה עוסקת בחקיקה ובהיבטים הפרקטים
הנוגעים לעמותות ומלכ"רים .הוועדה ערכה
מספר ימי עיון בנושאים חדשניים בתחום.
הוועדה הקימה צוות אשר יגבש נייר עמדה לאור
חידוש חוק העמותות.

איתן צחור
יו"ר:
רנה שעשוע-חסון
מ"מ:
סגנים :נוי ברינט ,איל יפה
ממונה :מיטל שחר

פורום שוק ההון והעסקים
פרופ' יוסף גרוס
יו"ר:
סגנים :מישל אוחיון
איתן טפר
שלמה שפיר
ממונה :מיטל שחר

ניירות ערך ושוק ההון
ישראל שמעונוב
יו"ר:
אמיר שרף
מ"מ:
סגנים :ירון הרמן
איתן עקיבא
חיים שטרן
ממונה :מיטל שחר

פורום שוק ההון והעסקים מרכז את פעילות
ועדות הפורום ,כדלקמן :ועדת תאגידים ,ועדת
אגודות שיתופיות ,ועדת עמותות ומלכ"רים,
ועדת פירוק ושיקום חברות ,ועדת בנקאות ,ועדת
ניירות ערך ושוק ההון וועדת הגבלים עסקיים.
הפורום שם לו למטרה לקדם ימי עיון ,להמשיך
ולעקוב אחר החקיקה הרלבנטית וכן לפרסם את
פעילותו בביטאון הלשכה.
הפורום היה מעורב בדיוני הכנסת בנושא תיקון
לחוק החוזים )חלק כללי( ובחקיקה הנוגעת לדיני
חברות )ממשל תאגידי(.
הועדה חולשת על תחום מאוד דינמי ומרכזי
בחיים העסקיים .הועדה מגיבה ,בין היתר ,על
הצעות חקיקה ותקינה בתחום ניירות הערך,
לרוב מול הרשות ניירות ערך.
בשנתיים האחרונות ,הפכה הועדה ,בשם לשכת
עורכי הדין ,להיות גוף חשוב ודומיננטי בדו שיח
בהליך החקיקה בתחום ניירות ערך ושוק ההון.
נציגי הועדה נוהגים להיפגש עם אנשי רשות
ניירות ערך לאחר כמעט כל מסמך תגובה היוצא
בשם הועדה ,וזוכים לאוזן קשבת ושיתוף פעולה
מצד אנשי הרשות.
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שם הועדה

פעילות הועדה

אנרגיה ותשתיות

הועדה עוסקת בתחומים כגון :חשמל ,גז ,דלק
וכיו"ב .הוועדה הגישה לאחרונה את עמדתה
לוועדת משרד האוצר אשר בוחנת את המדיניות
הפיסקאלית בנושא משאבי נפט וגז טבעי
בישראל )"ועדת ששינסקי"( .כמו-כן ,בימים אלה
משתתפים נציגי הועדה בישיבות ועדת הכספים
בכנסת המתקיימים בנושא בועדת הכספים של
הכנסת.

דן הכהן
יו"ר:
רנל יופה
איתן קוברסקי
מ"מ:
סלעית קולר
סגנים :יצחק יוסף איזמן
רונן הלמן
ממונה :מיטל שחר

קניין רוחני
יו"ר :ליעד וטשטיין
מ"מ :רחל פשר-אייקנאר
מ"מ :ערן סורוקר
סגן :אופיר גלבוע
מרכז :עמית פרלמן

ועדת תקשורת
יו"ר :יוסי עבאדי
נזיה חלבי
מ"מ :הלל סומר
סגן :אפי מיכאלי
יהב דרורי
מיטל דמארי
ממונה :עמית פרלמן

פורום מיסים
יו"ר :יצחק הדרי
מ"מ :מאיר לינזן
סגן :חגי אורן
ממונה :מיטל שחר

הוועדה מקדמת פעילות יזומה בד בבד עם מתן
עמדתה והמלצותיה בקשר לתזכירי והצעות חוק
בנושאי הקניין הרוחני .זאת לרבות עריכת כנסים
בתחום ,העלאת נושאים שבעבודה שוטפת בפני
רשם הפטנטים וכד' .בין הנושאים שעלו על סדר
יום הוועדה :פרוצדורת רשויות המכס בתפיסת
טובין מפרים – הוועדה פרסמה נייר עמדה ואף
התקיים רב שיח בהשתתפות נציגי רשויות
המכס ,שבעקבותיה החלה לפעול ועדה משותפת
של הלשכה והמכס; תזכיר חוק לתיקון פקודת
סימני מסחר )העברת סמכויות לבית המשפט
המחוזי(; תזכיר משרד המשפטים בקשר לתיקוני
חקיקה בתחום הפטנטים ועוד.
הוועדה עוסקת בכלל נושאי התקשורת לרבות
יוזמות חקיקה בנושאי תקשורת ,חופש הביטוי,
זכות הציבור לדעת ,מדיניות תקשורת ועוד .בין
השאר הגישה הוועדה ניירות עמדה בנושא פרק
התקשורת בחוק ההסדרים )רפורמה בתחום
שידורי הטלוויזיה ,שוק הסלולר וכד'( ,שינוי
מבנה רשות השידור ועוד.
פורום מיסים מרכז את פעילות ועדות המיסים
השונות ,כדלקמן :מיסים )פלילי( ,מס הכנסה,
מיסוי מקרקעין ,מיסים עקיפים ,מכס ומיסוי
מוניציפלי.
 הפורום עוסק בתחום דיני המיסוי בכללותם,לרבות ,התייחסות לתזכירי והצעות חקיקה
והשתתפות בדיוני ועדת הכספים של הכנסת
בכל הקשור בדיני המיסוי וכן בקשר עם
רשויות המס בעניינים מקצועיים ,לרבות
התייחסות לטיוטות הוראות ביצוע מקצועיות
שמוציאה הרשות ולהבהרות הרשות וקביעת
פרשנות לדיני המיסוי .באמצעות היו"ר ,פרופ'
יצחק הדרי ,נשמר הקשר הישיר עם הנהלת
רשות המיסים בישראל לליבון ותאום עניינים
שוטפים במערכת המס בישראל בכללותה.
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שם הועדה
פורום מיסים )המשך(

פעילות הועדה
-

-

-

-

-

הוקם צוות אשר דן בפקודת המיסים )גביה(.
הצוות גיבש נייר עמדה בנושא ובעקבות כך
נעשתה פנייה על ידי ראש הלשכה לשר
המשפטים בנושא.
הוקם צוות ,בראשותו של עו"ד רמי אריה,
אשר אמון על גיבוש תגובות לחוזרי רשות
המיסים .הצוות הוציא תחת ידו תגובות רבות
במהלך החודשים האחרונים ,בין היתר
בנושאים הבאים :סיסמה טלפונית למייצגים
ולציבור הרחב ותקנות עידוד השקעות הון
)הפחתת מחזור בסיס( ,קיזוז הפסדים במפעל
מעורב ,עידוד תעשייה עתירת ידע – התרת
השקעה מזכה במניות חברת המטרה על ידי
יחיד כהוצאה ,מיסוי קבוצת רכישה וקביעת
מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל ומועד בו
הפך תושב חוץ לתושב ישראל.
עוד טיפל צוות התגובות של פורום המיסים
בהצעות החוק בעניין "הגדלת היצע הדירות
בישראל" ,שכללו הן בישול הוראת השעה על
תיקונה בעניין זה והן מניעת תיקון  71לחוק
מיסוי מקרקעין שמטרתו הייתה במקור לבטל
את הפטור על מכירת דירה שנייה אחת לארבע
שנים לחלוטין.
קיים צוות עבודה משותף ללשכת עורכי הדין -
בכירי הפורום ובכירי רשות המיסים הנקרא
"פורום במה" .תפקיד הפורום הוא לעודד
שיתוף פעולה בין הגופים ולחזק נקודות ממשק
שונות.
הפורום דן ומגבש עמדה בדבר הצעות חוק
הנוגעות לדיני המיסים בישראל .כמו כן,
משתתפים נציגי הפורום בישיבות ועדות
הכנסת בדבר הצעות החוק הנ"ל.

הפורום קיים כשמונה ימי עיון בעניין הבהרת
תיקון  70לחוק מיסוי מקרקעין לחברי הלשכה
בשלוחות השונות שלה .עוד נערכו ימי עיון בשנה
האחרונה ,בין היתר ,בנושאים הבאים :חידושי
פסיקה וחקיקה-מס הכנסה-מס שבח-מע"מ-
מסוי בינ"ל ,חידושים והקלות במס הכנסה,
מהפכת הדיווח המקוון למע"מ-חידושים -
פטורים  -חובות במע"מ וחידושים ועדכונים במס
הכנסה – מס שבח  -מע"מ :המלצות הועדה
למיסוי קבוצות רכישה  -הגזירות החדשות
והוראת השעה בעניין הגדלת היצע הדירות.

131
שם הועדה
מיסוי מוניציפלי
הנריק רוסטוביץ
יו"ר:
פיני רובינשטיין
מ"מ:
סגנים :תמי אלמוג,
אריאל ארונוביץ' ,
מילי גואטה וייס,
אורן כץ
ממונה :מיטל שחר

מיסוי מקרקעין
יחזקאל פלומין
יו"ר:
רון רוטשילד
מ"מ:
סגנים :עופר גראור
דורון שוופי
ממונה :מיטל שחר

מיסים עקיפים
דוד גולדמן
יו"ר:
ג'ק בלנגה
מ"מ:
שוש שחם
סגנים :ליאור נוימן
איאד פראג'
ממונה :מיטל שחר

מיסים )פלילי(
אריק גרובר
יו"ר:
מאיר לוי
מ"מ:
ממונה :מיטל שחר

פורום משפחה
אבנר זינגר
יו"ר:
אהובה יששכר
מ"מ:
סגנים :בצלאל הוכמן
נאוה פרס
ממונה :מיטל שחר/עדי גלבוע

פעילות הועדה
הועדה דנה בחקיקה ובנושאים אקטואליים
הנוגעים למיסוי המוניציפלי .הועדה מתייחסת
בדיוניה להצעות החוק השונות הנוגעות לתחום
המיסוי המוניציפלי.

הועדה עוסקת בסוגיות אקטואליות ובהצעות
חוק הנוגעות לנושא מיסוי מקרקעין.

הועדה דנה ועוסקת בסוגיות הקשורות למיסים
עקיפים .במהלך השנה ,אירחה הוועדה אורחים
רבים אשר תרמו לחברים מידיעותיהם
ומניסיונם.

הועדה דנה
אקטואליים.

בתיקוני

חקיקה

ובנושאים

פורום משפחה מטפל בכל נושאי דיני המשפחה
בישראל הן באמצעות ועדות הפורום העוסקות
בנושאים פרטניים של ירושה ,בתי דין דתיים
ועוד ,והן באמצעות מליאת הפורום )המורכבת
מראשי ועדות המשנה ונציגי המחוזות השונים
של הלשכה( .הפורום הנו גוף ציבורי רב חשיבות
המקדם את תחום דיני המשפחה.
הפעילויות המרכזיות של הפורום הנן כדלקמן:
 הפורום ערך יום עיון מוצלח אשר היווה מפגששל השופטים הותיקים והחדשים עם עורכי
הדין העוסקים בתחום .ביום עיון זה,
התקיימה הרצאה של פרופ' שחר ליפשיץ בדבר
החידושים השינויים והאתגרים בתחום יחסי
הרכוש בין בני זוג .כמו כן ביום העיון
התקיימה הרצאתו של כב' שופט בית המשפט
העליון ,ניל הנדל ,בדבר שינוי מקום מגורים של
קטינים .סגנית נשיא בית המשפט לענייני
משפחה במחוז בירושלים ,כב' השופטת נילי
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פעילות הועדה

פורום משפחה )המשך(

-

-

-

-

בתי דין רבניים
יו"ר:
מ"מ:
סגנים:
ממונה:

בצלאל הוכמן
שרון שנהב
אליהו זוין
חגי כהן
אורי צפת
מיטל שחר

בתי דין כנסייתיים
יו"ר :סלים קובטי
מ"מ :ג'והיינה סויד-ג'ובראן
עיסאם אבו נסאר
סגן :מאג'ד סאבא
ממונה :טארק סאלח

מימון בירכה את השופטים החדשים שהצטרפו
לשורת השופטים המכובדים בבתי המשפט
לענייני משפחה בשנת  ,2010-2011וכב'
השופטת איילת גולן-תבורי בירכה אף היא
כנציגת השופטים החדשים.
חברי הפורום הביעו את עמדתם ביחס ליוזמות
חקיקה ,וכן נכחו בועדות הכנסת השונות תוך
גיבוש המלצות בהצעות החוק בנושאים שונים
כאשר המרכזיים שבהם עוסקים בסמכויות
בתי הדין הרבניים תוך שיתוף פעולה עם
ארגונים נוספים ,בנושא חוק תרומת זרע
להזרעה מלאכותית ,התש"ע  ,2010בנושא
הנחיות חדשות לבירור יהדות ,בנושא הצעת
חוק בתי הדין הדתיים )יחידות סיוע( ,התש"ע-
 ,2010וחוק בתי המשפט לענייני משפחה,
התשע"א.2011-
נערכה השתלמות שנתית מוצלחת ורבת
משתתפים באילת הממוקדת בנושאים
ה"חמים" בתחום דיני משפחה ,וכן ימי עיון
בבית הפרקליט.
נציגי הפורום מתכנסים באופן סדיר על מנת
להעלות נושאים חשובים בתחום וליזום
שיתופי פעולה שיקדמו את תחום דיני
המשפחה.
נציגי הפורום משתתפים תדיר בדיונים בועדות
הכנסת השונות לרבות אלה הדנות בהצעות
החוק ,ומביעים את עמדתם בנושאים
אקטואליים שוטפים שעולים.

הועדה עוסקת בתפקוד בתי הדין הרבניים
ובהצעות החוק הרלבנטיות.
הועדה דנה בהצעות חוק שונות הנוגעות לבתי
הדין הרבניים ,בין היתר ,דנה וכתבה נייר עמדה
בנוגע להנחיות לבירור יהדות.

ועדה זו הינה ועדה ארצית ,אך עיקר פעילותה,
ישיבותיה וריכוזה הינם בוועד מחוז הצפון.
הוועדה מתכנסת במשכן ועד המחוז כל חודשיים
בערך ו/או לפי הצורך .הועדה דנה בישיבותיה
בנושאים שונים הקשורים לדין הכנסייתי
ולטריבונלים הכנסייתיים השונים של העדות
הנוצריות השונות במדינה ולעיתים בנושאים של
דיני המעמד האישי בכלל .הועדה התחילה את

133
שם הועדה

פעילות הועדה

בתי דין כנסייתיים )המשך(

פעילותה בתאריך  ,28/11/05וחברים בה עורכי
דין ממחוזות הצפון ,חיפה ותל-אביב.
עיקר הנושאים שנידונו על שולחן הוועדה
 .1נושא ארגון יום עיון בשיתוף עם ועדת בתי
הדין השרעיים בנושא "החזקה לקטינים".
 .2תקצוב פעילויות הוועדה ע"י הוועד
המרכזי.
 .3נושא השירותים הגרועים בבתי הדין
הכנסייתיים.
 .4נושא האגרות הגבוהות בבתי הדין של
הרום-אורתודוקס.
 .5פניית הארשמנדרית ביבלוס בנושא
מעורבותו של יוסי הישלר בענייני המרות
הדת של העדות הנוצריות.
בנוסף לאמור דלעיל ,הוועדה ממשיכה לעקוב
אחרי התיקונים והעדכונים הנעשים בתחום דיני
המשפחה והמעמד האישי ומקפידה להיות
מעודכנת בנעשה ע"י ועדות ארציות אחרות
בתחום זה וכן בהצעות החוק הרלוונטיות
המונחות על שולחן הכנסת וזאת באמצעות נציגה
בפורום המשפחה הארצי ,עו"ד סלים קובטי,
יו"ר הוועדה .

בתי דין שרעיים
פדל בדארנה
יו"ר:
ואיל ח'לאילה
מ"מ:
חלים כנאנה
ממונה :טארק סאלח

ועדה זו הינה ועדה ארצית ,אך היא מתכנסת
ומרוכזת ועיקר פעילותה בועד מחוז הצפון.
עיקר הנושאים שנידונו על שולחן הוועדה
 .1הערכת השתלמות העומק בנושא סדרי
הדין והראיות בדין השרעי שהתקיימה
בריכוזו האקדמי של דר' ראיד פתחי,
וקיום השתלמות נוספת דומה לה במחוז
חיפה )בסכנין(.
 .2ארגון מפגש עם נשיא בית הדין השרעי
לערעורים ודיון בנושאים שצריך לדון איתו.
 .3דיון בהצעת החבר ראמח עואד לצירוף ידיד
לוועדה :דיון ברמת העיקרון  +הצעת
שמות מומחים בהלכה השרעית.
 .4דיון במספר בעיות בנוגע להתנהלות בית
הדין השרעי בנצרת  -הצעות לפתרונם בדו-
שיח עם הקאדי ו/או הנהלת בתי הדין
השרעיים.
בנוסף לאמור דלעיל ,הוועדה ממשיכה לעקוב
אחרי התיקונים והעדכונים הנעשים בתחום דיני
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פעילות הועדה

בתי דין שרעיים )המשך(

המשפחה והמעמד האישי ומקפידה להיות
מעודכנת בנעשה ע"י ועדות ארציות אחרות
בתחום זה וכן בהצעות החוק הרלוונטיות
המונחות על שולחן הכנסת וזאת ע"י נציג הוועדה
בפורום המשפחה הארצי ,עו"ד פדל בדארנה,
יו"ר הוועדה .

ילדים ונוער
יו"ר :שמואל מורן-ויסבלום
מ"מ :שמעון שובר
סגנית :יפעת שרון-הדס
ממונה :מיטל שחר

חינוך
יו"ר :אראל גלבוע
מ"מ :יניר ליאור

הועדה דנה בנושאים הקשורים לילדים ונוער.
הועדה דנה בתזכירי חוק ובהצעות החוק השונות
הנוגעות בילדים.

ועדת החינוך מטפלת בתחום החינוך במטרה
לקדם הצעות חוק בתחום זה .המלצות הוועדה
נמסרות לכנסת ולמשרד החינוך ,כאשר חברי
הועדה נוכחים בישיבות הכנסת באופן תדיר.
 .1הצעת חוק חינוך ממלכתי )תיקון-חופשת
הקיץ( ,התש"ע.2009-
 .2הצעת חוק חינוך ממלכתי )תיקון-הגבלת
מספר התלמידים בגן חובה ובכיתה בבית
ספר יסודי( ,התש"ע.2010-
 .3הצעת חוק לאיסור שימוש בטלפונים ניידים
במוסדות חינוך ,התש"ע.2009-
 .4הצעת חוק איסור הפליה של תלמידים
במערכת החינוך )תיקוני חקיקה( ,התש"ע-
.2010
המשפטית
הכשרות
חוק
 .5הצעת
והאפוטרופסות )תיקון מס' ) (14מסירת מידע
להורה( ,התש"ע.2009-
 .6הצעת חוק לימוד חובה )יועץ חינוכי בכל
מוסד חינוך(.
 .7הצעת חוק החינוך )תשתית לאומית(,
התשס"ט.2009-
 .8הצעת חוק שוויון בחינוך ,התשס"ט.2009-
 .9תזכיר חוק הפיקוח על מסגרות לפעוטות,
התשס"ט.2009-
בנוסף חברי הועדה מנסחים הצעות חוק
בנושאים קריטיים הבולטים בחסרונם בחקיקה,
ולשם קידום חקיקה זו מקיימים פגישות עם
חברי כנסת.
 .1חוק לימוד חובה )תיקון  :32פיקוח על
תשלומי הורים במערכת החינוך(.
 .2חוק זכויות התלמיד ,תיקון מס' ) 3סמכויות
חיפוש לעובדי הוראה( תש"ע2010-
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חינוך

)המשך(

פעילות הועדה
כמו כן המשיכו חברי הועדה בקידום הצעת חוק
יסוד הזכות לחינוך שאושרה על ידי הוועד
המרכזי.
תוכנן כנס משותף ללשכת עורכי הדין ולוועדת
החינוך של הכנסת שיערך בכנסת .הכנס נדחה
לאחר הבחירות בלשכה .מטרת הכנס לתת במה
לנשוא הפרטת מערכת החינוך ,ולדון בסוגיית
החינוך הפרטי לעומת החינוך הציבורי.
הועדה המשיכה את שיתוף הפעולה עם נציגי
משרד החינוך .המטרה ליצור מערך של עורכי דין
מתנדבים שיסייעו וילוו את פרויקט הגמר של
התלמידים באזרחות .כמו כן הוסכם כי עו"ד
מתנדבים יגיעו להשתלמויות של מורים ויתנו
הרצאות בנושאים הרלוונטיים.
חברי הוועדה השתתפו בישיבות ועדת החינוך של
הכנסת ,ומביאים בפני הכנסת את עמדת הלשכה
כפי שגובשה בוועדת החינוך.

דיני ירושה
אליעזר שטינלאוף
יו"ר:
עקיבא לקסר
מ"מ:
יוסף סלטון
אורי צפת
סגן:
מרכזת :מיטל שחר

תרבות
אהובה יששכר
יו"ר:
ראובנה עצמון פדרמן
מ"מ:
ברוריה לקנר
סגנים :דפנה טל קורן
אביטל לוינזון
יואל חשין
מרכזת :רוית טוכמן

הוועדה דנה בסוגיות משפטיות הרלבנטיות
לתחום דיני הירושה.

ועדת התרבות פועלת להעשרת עולמם התרבותי
של החברים לצד העבודה במקצוע.
הוועדה פועלת במס' מישורים:
 .1השגת הסדרים מיוחדים של הנחות לחברי
הלשכה ובני משפחותיהם -בין היתר הושגו
הנחות במרכז התרבות בבית אריאלה,
ובקתדרה במוזיאון ארץ ישראל.
 .2קיום אירועים תרבותיים בלשכה ומחוצה
לה :סדרת הרצאות מאלפת מאת כב' הרב
נויגרשל בנושא" :ממדי עומק ביסודות
הווייתו של העם היהודי".
 .3הוועדה יזמה סדרה חדשה של ערבי תרבות
בהשתתפותם ומפרי יצירתם של עורכי דין
ושופטים -לאחר הצלחתו של המפגש
הראשון שהוקדש ליצירתו של המשורר נתן
אלתרמן שהתקיים במוזיאון ארץ ישראל,
הוחלט לקיים ערב נוסף בכנס השנתי ה11-

136
שם הועדה
תרבות )המשך(

פעילות הועדה
של הלשכה באילת .בערב השתתפו המשורר
פרופ' מירון ח .איזקסון ,עו"ד ,שדיבר על
"אלתרמן שלי" ,השופט ד"ר מנחם
פינקלשטיין ,אשר הרצה על "הטור השביעי
וטוהר הנשק" ,השחקן והזמר אילי גורליצקי
והשחקנית יונה עטרי שהציגו קטעים נבחרים
מההצגה "שלמה המלך ושלמי הסנדלר"
ובהנחייתו של אילי גורליצקי.
 .4קיום תערוכת עורכי הדין היוצרים :במסגרת
שנת היובל של לשכת עורכי הדין קיימה
הלשכה תערוכה מיצירותיהם של אמנים
בתחום האמנות הפלסטית )ציור ,פיסול
וצילום( ,שהנם חברי הלשכה .התערוכה
הוצגה במשך שבועיים במתחם "התחנה"
בת"א ,לאחר מכן הועברה לתצוגה בבית
הלשכה בירושלים ואף הוצגה בטקס קבלת
חברים חדשים בבנייני האומה בירושלים.

מדע וטכנולוגיה
ד"ר יובל קרניאל
יו"ר:
מיכל רינקר
סגן:
ממונה :עמית פרלמן

פירוק ושיקום חברות
יו"ר:
מ"מ:
סגנים:
ממונה:

ארז חבר
אבנר כהן
שלום סולי וואנו
ישי בית-או
אסף לוי
גונן קסטנבאום
מיטל שחר

בנקאות
יו"ר:
מ"מ:
סגנים:
ממונה:

ארנון גרפי-גרף
רני חלבי
חוה אלקוני-נוימן
סלים שהאב
מיטל שחר

הוועדה דנה בחקיקה שעניינה מדע וטכנולוגיה
ובין השאר בנושאים הבאים :מסחר אלקטרוני,
דואר זבל ,הצעת חוק ניסויים רפואיים בבני
אדם ,הצעת חוק שימוש בזרע או ביצית של אדם
מת ועוד .הוועדה הגישה ניירות עמדה בנושא
שירות סינון תכנים בלתי הולמים לקטינים
ברשת האינטרנט ,אחריותן המשפטית של
הנהלות אתרי האינטרנט על דברי הגולשים
המגיבים באתריהן ועוד .נציגי הוועדה משתתפים
באופן שוטף בדיוני הוועדה למדע וטכנולוגיה של
הכנסת בנושאי הצעות חוק ובסוגיות מדעיות
ומחקריות ,כמו גם בסיורים שמארגנת הוועדה.
הועדה דנה בסוגיות משפטיות ,הרלוונטיות
לפירוק ושיקום חברות ,העולות מן ההסדרים
הקיימים כיום בחקיקה הישראלית ,מתוך מגמה
להגיע לפתרונות מעשיים.

הועדה דנה בשינויי חקיקה העוסקים בדיני
הבנקאות וכן בנושאים אקטואליים שונים
בתחום.
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הגבלים עסקיים
יו"ר:
מ"מ:
סגנית:
ממונה:

ניב זקלר
איתן אפשטיין
חגית בולמש
מיטל שחר

פורום המשפט הפלילי
רחל תורן
יו"ר:
אבי אודיז
מ"מ:
נבות תל-צור
חגית לרנאו
סגנים:
נתי שמחוני
רחל שיבר
ממונה :שירית בכר

פעילות הועדה
הועדה דנה בהצעות חוק שונות ובהנחיות שונות
של הרשות להגבלים עסקיים.

הפורום למשפט פלילי ,בראשות עו"ד רחל תורן,
ולצידה  22חברי נשיאות ,הוקם לפני שמונה
שנים ומאגד בתוכו את כל הפעילות בתחום
המשפט הפלילי ,המהותי והפרוצדוראלי .חברים
בו מיטב עורכי הדין )כ 500-במספר( העוסקים
בתחום זה במדינת ישראל .הפורום שם לו
למטרה לדאוג לעוסקים בתחום הפלילי )במגזר
הפרטי והציבורי( ,לדאוג לשימור יחסי עבודה
תקינים עם בתי המשפט ולקחת חלק בפעילות
חקיקתית ענפה בתחום הפלילי בכנסת.
במסגרת הפורום פועלות  10ועדות מקצועיות
ושלושה צוותים המתכנסים ,כדרך קבע ,לדון
בסוגיות בוערות שעל סדר היום ומביאים
להישגים ניכרים לרווחת כלל ציבור עורכי הדין
ולהגנת זכויות כל הצדדים בהליך הפלילי.
הוועדות:
חקיקה  -בראשות עו"ד אילן סופר
שב"ס  -בראשות עו"ד מיכאל עטיה
עבירות בטחוניות  -בראשות עו"ד אמנון זכרוני
משטרה  -בראשות עו"ד יוסי סדבון )ניצב
בדימוס(.
שוק ההון ואיסור הלבנת הון-בראשות עו"ד יעל
גרוסמן.
סניגוריה  -בראשות ד"ר יואב ספיר ,סגן
הסנגורית הציבורית הארצית.
פרקליטות  -בראשות עו"ד אריאלה אנטלר סגל,
פרקליטת מחוז ת"א -פלילי.
סדרי דין וראיות  -בראשות פרופ' קנת מן ,עו"ד
תעבורה  -בראשות עו"ד שי גלעד.
ועדת צבא וביטחון  -בראשות עו"ד אילן כץ.
הצוותים:
כנסת  -בראשות עו"ד יאיר גולן.
בתי משפט  -בראשות עו"ד אביגדור פלדמן.
השתלמויות  -בראשות עוה"ד :יורם סגי זקס
ונמרוד ליפסקר.
בנשיאות הפורום )הכוללת בנוסף את ראשי
הועדות המוזכרים לעיל( חברים עוה"ד :מ"מ -
נבות תל צור ,אבי אודיז .סגנים :נתי שמחוני,
רחל שיבר )פרקליטת מחוז מרכז( ,עו"ד ד"ר
חגית לרנאו )סגנית הסניגורית הציבורית
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פעילות הועדה

פורום המשפט הפלילי

הארצית( .יו"ר הוועדות במחוזות :עו"ד ציון
אמיר )מחוז ת"א( ,עו"ד תמי אולמן )מחוז חיפה(,
עו"ד יאיר לחן )מחוז דרום(.

)המשך(

נשיאות הפורום מתכנסת אחת לחודש ודנה
בהצעות חוק בתחום דיני העונשין ,סד"פ וראיות
ובנושאים השוטפים המגיעים לטיפול הפורום
והמצריכים את עמדתו.
בשנה האחרונה ,הזמינה יו"ר הפורום ,עו"ד רחל
תורן לישיבות הנשיאות את בכירי המשפטנים
בתחום המשפט הפלילי ,בין היתר ,התארחו
נשיאת ביהמ"ש המחוזי ת"א ,כב' השופטת
דבורה ברלינר; נשיאת ביהמ"ש השלום במחוז
ת"א ,כב' השופטת זיויה הדסי הרמן; סגן
לנשיאת ביהמ"ש המחוזי ת"א ואחראי על
המחלקה הפלילית ,כב' השופט עודד מודריק;
אחראי תחום מעצרים בביהמ"ש המחוזי ת"א,
כב' השופט ציון קאפח; נשיאת בתי משפט מחוזי
מרכז )פ"ת( ,כב' השופטת הילה גרסטל וסגנה
הממונה על העניינים הפליליים ,השופט אברהם
טל.
כמו כן ,התארחו פרקליט המדינה ,עו"ד משה
לדור והיועץ המשפטי לממשלה ,עו"ד יהודה
וינשטיין.
כחלק אינהרנטי מפעילותו ,דואג הפורום למתן
מענה לפניות רבות מצד עו"ד העוסקים בתחום
הפלילי ,בענייני עבודתם השוטפת ויחסיהם עם
בתי המשפט ,רשויות התביעה ,החקירה ושירות
בתי הסוהר.
הפורום מוזמן ,כדרך קבע ,להביע עמדתו
בסוגיות משפטיות חשובות ועקרוניות המונחות
על סדר היום המשפטי ,כמו למשל ,ועדת המשנה
למאבק בסחר בנשים בנושא :הצגת תוכנית
העבודה של רשות האוכלוסין ,ההגירה ומעברי
הגבול לטיפול בקורבנות הזנות והסחר בנשים;
ועדת מעמד האישה -שמירה על זכויות עצורות
במהלך חיפוש; ועדת המדע והטכנולוגיה -חוק
הפיקוח אלקטרוני על משוחררים על תנאי
ממאסר ועוד.
פעילות ענפה במיוחד של הפורום היא השתתפות
בפעילות חקיקה בתחום דיני העונשין ,הראיות
וסדרי הדין במדינת ישראל ,בועדות הכנסת
השונות ,בנושאים כגון :הגנה על הציבור מפני
עברייני מין )שיקום מניעתי וחוק המלחמה
בפדופיליה( ,חלוקת הטיפול בחומר חקירה בין
הפרקליטות לתביעה המשטרתית ,ביטול
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פעילות הועדה

פורום המשפט הפלילי

קובלנה ,סמכויות לשם שמירה על ביטחון
הציבור ,אופן הפעלת בתי המשפט בערבי שבתות
ובמוצאי חג ,הבניית שיקול הדעת השיפוטי
בענישה ,ייעול ההליכים הפליליים ,צו איסור
הלבנת הון )תיקון מס'  ,(7החלת חובות זיהוי -
רישום ודיווח לפי חוק איסור הלבנת הון על נותני
"שירותים פיננסיים" ,סמכויות אכיפה מעצרים
)היוועדות חזותית -הוראת שעה( ,מניעת מפגש
עם עו"ד מסוים ,פרסום שם חשוד ,החלת
הוראות מחוק זכויות נפגעי עבירה על הדין
המשמעתי בלשכה ,סיוע לקטינים נפגעי עבירות
מין או אלימות ,הגנת ילדים -הוצאת ילד ממקום
שהותו לצורך חקירה ,תקנות העונשין )נשיאת
מאסר בעבודות שירות( ועוד.
ועדה נוספת הראויה לציון מיוחד נוכח פעילותה
הענפה ,היא ועדת התעבורה ,המתכנסת על בסיס
קבוע ומקדמת רבות את תחום החקיקה ויוזמת
תיקוני חקיקה בפקודת התעבורה ובחוק סדר
הדין הפלילי ,לרווחת ציבור עורכי הדין העוסקים
בתחום זה ,כגון :תיקון פק' התעבורה  -חובת
התקנת חיישנים; סייג למתן רישיון נהיגה לאדם
שנחשד בעבירת אלימות; הוספת סמכויות
אכיפה לפקחי רשות מקומית; החלת עבירת
הפקרה על נוסע; החמרת הענישה בעבירת
הפקרה אחרי פגיעה; סייג למתן רישיון נהיגה
לאדם שנחשד בעבירות אלימות; ריכוז אלכוהול
שונה לנהגים מסוימים בבדיקת שכרות; שיטת
הניקוד; מאסר מינימום בשל הפקרת אדם שנפגע
בתאונה ואיסור עריכת הסדר טיעון עם הנאשם
בעבירה ועוד.
בישיבותיה התכופות דנה הועדה בנושאים כגון –
תאונות דרכים ,נהיגה בשכרות ,שיקום עבריינים
בתעבורה ,התנהלות התביעה בהעדר כמות
מספקת של תובעים ,בג"צ פרויקט א' ,3פסיקה
חדשה ועוד.
הועדה מארחת בישיבותיה אנשי מקצוע בתחום,
התורמים לשיח הציבורי בנושאים בוערים
וחשובים אלו ובשנה האחרונה אירחה ,בין היתר,
את האורחים הבאים :כב' השופט אביטל חן;
כב' השופט בדימוס אבינועם הדר; פרופ' יוסף
ריבק ,ראש המרב"ד ועוד.
ועדה פעילה נוספת היא  -ועדת שוק ההון ואיסור
הלבנת הון ,העוסקת בנושא שוק ההון בהיבט
הפלילי .בועדה חברים נציגים מן השוק הפרטי
ונציגים מהרשות לני"ע ומהפרקליטות .שילוב
נציגי הרשות והפרקליטות בועדה משקף גישה,

)המשך(
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לפיה ,הדרך המתאימה לטיפול בנושאים
מקצועיים ,הינה דרך של שיתוף פעולה בין
המגזר הפרטי לציבורי .הנושאים על סדר יומה
של הועדה ,המתכנסת על בסיס קבוע ,משקפים
את הנושאים המעסיקים בימים אלו את אנשי
המקצוע בתחום ,כמו למשל ,תיקון מס' ,7
ההצעה להחיל חובות זיהוי ודיווח על עורכי דין
ו"מתווכים פיננסים".
הועדה מארחת בישיבותיה גורמים ואנשי
מקצוע ,לצורך דיון בנושאים בעלי עניין והשלכה
לעוסקים בתחום .השנה אירחה את נשיא לשכת
רואי החשבון ,רו"ח דורון קופמן; היועץ המשפטי
לרשות לניירות ערך ,עו"ד שמשון )שוני( אלבק;
הממונה על החקיקה ,עו"ד דניאל רימון ומנהלת
האכיפה המנהלית ברשות לני"ע ,ד"ר אילנה
מודעי.
כמו כן ,התקיים מפגש עם אנשי המשטרה ,עו"ד
יהודה טברסקי ,ראש מדור תקיפה כלכלית ועו"ד
שמעון בן שושן ,ראש חוליית הלבנת הון ,בנושא
חוק איסור הלבנת הון ויישומו על ידי משטרת
ישראל.

)המשך(

הועדה קיימה ישיבה משותפת עם ועדת ניירות
ערך ,הפועלת באמצעות פורום כלכלה בלשכה,
לצורך דיון מעמיק בחוק אכיפה מנהלית-
פרקטיקה ודרכי יישום.
השנה ,כבכל שנה ,קיימה הוועדה השתלמות
והפעם בנושא :אכיפה בשוק ההון במלון קראון
פלאזה בת"א .השתלמות אשר זוכה ,כדרך קבע,
להתעניינות רבה של עו"ד מן השורה ולסיקור
תקשורתי נרחב.
כחלק אינהרנטי מפעילות הפורום ,דואגת ועדת
משטרה ,בראשות עו"ד יוסי סדבון )ניצב
בדימוס( ,לאינטרסים של עורכי הדין העוסקים
בתחום הפלילי .יו"ר הועדה מטפל במסירות
וכדרך קבע בפניות פרטניות ,כמו גם כלליות של
עו"ד מול גורמי התביעה והחקירה במדינת
ישראל .פניות אלו מקבלות התייחסות מיידית
ורצינית מצד גורמי התביעה והמשטרה.
בשנה שעברה התעורר הצורך בקידום נושא
הגישור הפלילי ,ולצורך כך ,גובשה ועדה
מקצועית בנושא זה בפורום הפלילי .בין חברי
הועדה ניתן למצוא את :עו"ד רחל תורן ,עו"ד
יורם סגי-זקס ,כב' השופטת בדימוס ,ד"ר עדנה
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קפלן-הגלר; עו"ד ד"ר דליה חלק ,הסנגורית
הציבורית של מחוז דרום; סנ"צ עו"ד דדו זמיר,
ראש ענף תביעות מרכז ועוד.

)המשך(

הצעת מודל היישום הועבר לעיונן של נשיאת
ביהמ"ש מחוזי ת"א ,כב' השופטת דבורה ברלינר
ולנשיאת ביהמ"ש השלום ת"א ,כב' השופטת
זיווה הדסי  -הרמן .המודל זכה לשבחים מצד
הנשיאה ברלינר.
כבכל שנה ,גם בדצמבר השנה קיים הפורום
הפלילי השתלמות נופש מקצועית בנושאים
פליליים .בהשתלמות השתתפו בכירי המשפטנים
ואישי הציבור והתקשורת במדינה .ההשתלמות
נערכה במלון דן אילת ולקחו בה חלק כ – 250
עו"ד .ההשתלמות הייתה מגוונת ומעניינת
ביותר ,זכתה לסיקור תקשורתי נרחב והוכתרה
כהצלחה .בין האורחים שהגיעו :היועץ המשפטי
לממשלה ,עו"ד יהודה וינשטין; פרקליט המדינה,
עו"ד משה לדור; שופטי בית המשפט העליון:
השופט יורם דנציגר והשופטת עדנה ארבל;
שופטי בית המשפט המחוזי :השופט גלעד
נויטל ,השופט אבי זמיר ,השופט מנחם
פינקלשטיין ,השופט דוד חשין ,השופט אילן שיף,
השופט )בדימוס( שלי טימן והשופטת )בדימוס(
ד"ר עדנה קפלן – הגלר.
בנוסף וכדרך קבע ,מקיים הפורום הפלילי ימי
עיון בנושאים פליליים בוערים ,הפתוחים לקהל
עורכי הדין והמשפטנים בארץ .ימי העיון זכו
להשתתפות פעילה ונרחבת מצד עורכי הדין
והתקיימו בהם דיונים מרתקים בסוגיות
כדלקמן" :משפטים חוזרים" )בהשתתפות
השופטת בדימוס דליה דורנר ועו"ד אפרת פינק,
הממונה על משפטים חוזרים ,הסנגוריה
הציבורית(; "אין גבולות לנאשם" -הפרקטיקה
של הליכי הסגרה וחיקורי דין )בהשתתפות
השופטת נאוה בן–אור ,ביהמ"ש המחוזי
בירושלים; עו"ד גל לברטוב ,מנהל המחלקה
לעניינים בינלאומיים בפרקליטות המדינה וניצב
)בדימ'( דוד צור -לשעבר מפקד מחוז ת"א
במשטרת ישראל(.
הפורום הפלילי הפך ברבות השנים לגוף הצובר
מעמד בנוף המשפטי בישראל .החברים שעושים
עבודתם בהתנדבות ,מתוך תחושת שליחות,
מתאפיינים בעשייה המרובה לרווחת כלל ציבור
עורכי הדין בישראל.
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איכות הסביבה
יו"ר :עמנואל ויזר
מ"מ :ישראל אינסלר
בנימין שגיב
סגנים :יואל ברוך
פיליפ מנדקלר
רם אפשטיין
ממונה :שירית בכר

זכויות בעלי חיים
יו"ר :אהוד פלג
חגי אשלגי
מ"מ :בתיה אטינגר מבורך
ממונה :שירית בכר

פעילות הועדה
הועדה בראשות עו"ד עמנואל וייזר ,עוסקת
בבחינת הצעות חוק ותזכירי חקיקה שעניינם
איכות הסביבה והרחבת הידע המקצועי של
עורכי הדין בתחום המשפט הסביבתי .יו"ר
הועדה פעיל רבות בועדת הכנסת בנושאי איכות
הסביבה .בישיבות הועדה נדונו תזכירים והצעות
חוק בנושאים כגון :חוק הגנת הסביבה )מרשם
פליטות והעברות לסביבה( ,נפגעי אסבסט ,מניעת
זיהום קרקע וטיפול בקרקעות מזוהמות ,מניעת
מפגעי מזיקים תברואיים ,שמירת הניקיון )הסדר
פסולת בניין( ,חוק חופש המידע )תיקון -מידע על
איכות הסביבה והגברת השקיפות( ,חוק הקרינה
הבלתי מייננת )תיקון -איסור הצבת מיתקן
שידור לתקשורת בשיטה התאית( ,תקנות מניעת
זיהום הים ממקורות יבשתיים )היטל למניעת
זיהום הים( .במסגרת פעילותה ,יוזמת הועדה
שיתוף פעולה עם המשרד להגנת הסביבה בכוונה
לקדם את פרויקט "המשרד הירוק" .המטרה
היא החדרת המודעות והטמעת "משרד ירוק"
במשרדי עורכי דין ברחבי בארץ.
הוועדה בראשות עו"ד אהוד פלג ,מתכנסת על
בסיס קבוע ומורכבת מעורכי דין ,אשר תחום
הגנת זכויות בעלי החיים קרוב לליבם .בישיבות
נדונו נושאים ,כגון :החלטת השר להגנת הסביבה
להחמיר את מדיניות הסחר בקופים ,האכלת
חתולי רחוב ,קובלנה פלילית פרטית ,הפיקוח על
"ביצי החופש" ,הקמת ועדה בנושא של החמרת
ענישה למתעללים בבעלי-חיים ,משפט משווה
בנוגע לחוק הכלבים המסוכנים ,העברת כלבים
ממאורות בידוד לניסויים ,ציידים נ' וטרינרים
רשותיים ,השתתפות המדינה במימון מתקני
מקלט לבע"ח המופעלים ע"י אנשים פרטיים,
דו"ח מבקר המדינה למועצה לניסויים בבע"ח,
התרנגולות בתעשיית הביצים ,ניסויים בכלבים
מכלביות עירוניות ,אישור התביעה הייצוגית
בסוגיית הארנב ועוד.
בוועדה הועלו הצעות חוק הנוגעות להגנת זכויות
בעלי חיים ,כמו למשל :תקנות הובלת עופות,
הגברת הפיקוח על ניסויים בבעלי -חיים ,תיקון
סעיף  17לחוק צער בעלי -חיים ועוד.
הועדה אירחה השנה בישיבותיה אורחים
מקצועיים בתחום ,לצורך ליבון סוגיות חשובות
ועקרוניות ,ואלו הם – מר דורון ברנר ועו"ד
אופיר נריה כץ ,ממשטרת בעלי החיים; הגב' אלה
אבין ,מעמותת "אזרחים למען החיות במכלאות
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זכויות בעלי חיים )המשך(

הרשותיות"; מר אמנון בן יצחק -חוקר התנהגות
כלבים ומאלף בעל שם עולמי; מר אבי פנקס,
יושב ראש העמותה למען חיות משק ועוד.
כחלק אינהרנטי מפעילותה ,פונה הועדה אל
גורמים מן החוץ )ועדות בדיקה ,שרים ,ח"כ,
פרקליטות ועוד( ,בניסיון להשפיע על קבלת
החלטות בנושאים שעל סדר היום הציבורי
וצבירת הישגים לרווחת ציבור עורכי הדין
העוסקים בתחום בכלל ולרווחת בעלי החיים
בפרט ,כגון ,פניה אל שרת החקלאות ,בנושא
מלכודות דבק אכזריות ללכידת עכברים .פניה זו
זכתה להיענות מצד השרה ,אשר פרסמה הודעה
לעיתונות ,לפיה ,היא מבקשת מהמשווקים
להסיר את מלכודות הדבק מהמדפים .כאמור,
הודעת השרה פורסמה בכלי התקשורת וזכתה
להתעניינות רבה.
כמו כן ,פנתה הועדה לפרקליטת מחוז ת"א-
פלילי ,בבקשה להגיש ערעור על עונש מזערי
שהוטל על נאשם שהשליך את כלבו מחלון ביתו
והביא למותו .הוועדה משמשת כפורום ייחודי
להתייעצויות מקצועיות של מיטב עורכי הדין
בישראל העוסקים בתחום הגנת בעלי חיים.

המגזר החקלאי
יו"ר :ראובן גוברין
מ"מ :דן גינר
סגנים :אדם אלבג
גונן כהן
ממונה :שירית בכר

הוועדה בראשות עו"ד ראובן גוברין ,דנה
בנושאים שונים הקשורים למגזר החקלאי ,כגון,
נושאים הקשורים במישרין לעיסוק בחקלאות,
נושאים הקשורים בצד המסחרי של העולם
החקלאי ,או למבנה הארגוני של העולם החקלאי.
השנה עסקה הועדה בהצעות חוק חשובות כגון:
תקנות מועצת הצמחים )ייצור ושיווק( )דרכי
מינוי חברי המועצה וחברי ועדות ענפיות( ,הצעת
חוק לפיקוח על ייצור הצמח ושיווקו ועוד.
במסגרת ישיבותיה ,אירחה הועדה את מר
אבשלום )אבו( וילן ,מזכ"ל התאחדות חקלאי
ישראל ,במסגרת דיון על החקלאות הישראלית
בראי בית המחוקקים.

פורום יישוב סכסוכים פועל לקידום נושאי
פורום יישוב סכסוכים
הגישור והבוררות והרצון ליצור מודעות בקרב
בדרכים אלטרנטיביות
יו"ר :מרדכי מירוני
הציבור כי אלה מהווים תחליף ראוי ואף עדיף על
מ"מ:ניר מלמד; חגית
בתי המשפט.
בלייברג;יצחק מרציאנו; גלית סנה בשנה האחרונה ,קיבל הפורום לידיו את כללי
לוריה
ההסמכה למגשרים וכללי האתיקה למגשרים
סגנים :אורית אסנין;אילן
מאת הועדות השונות בפורום.
דסאו;נתן מולכו; ישראל שמעוני
ממונה :ליאור רחמים
הפורום דן רבות בשתי הצעות אלה .נכון להיום,
מוכנים כללי ההסמכה למגשים לעלות בפני
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פורום יישוב סכסוכים
בדרכים אלטרנטיביות

הוועד המרכזי בעוד כללי האתיקה למגשרים
נמצאים בשלביו האחרונים של התהליך ונדרשים
לתיקונים קלים בלבד.
בנוסף ,כבשנה שעברה ,קיים הפורום כנס
בקיסריה בתחום יישוב סכסוכים בדרכים
אלטרנטיביות .הכנס כלל פאנלים הקשורים
לגישור ובוררות וכאלה המשותפים לשניהם יחד.
ועדת הגישור בראשותו של עו"ד יונתן קוברסקי
התמקדה בשנה האחרונה בכתיבת כללי הסמכה
למגשרים אשר נדונו מדי חודש בועדה במטרה
להביא למסמך סופי ומגובש שיועבר לאישורו של
הפורום ומשם לועד המרכזי וראש הלשכה;
עוד במסגרת הועדה נכתבו כללי אתיקה
למגשרים על ידי צוות מצומצם ,בראשותו של
עו"ד נוי ארז ,אשר עובר בימים אלה סבב הערות
של נשיאות הפורום ושל אנשי אקדמיה אשר
בקיאים בתחום.
ועדת בוררות בראשותם של עו"ד איציק
מרציאנו ועו"ד חגית בלייברג ,אשר בעיקרה
עומד הרצון למנף את תחום הבוררות
כאלטרנטיבה טבעית לבתי המשפט העמוסים
לעייפה .בין היתר ,ועדת בוררות נטלה חלק
מרכזי בארגון והוצאה לפועל של הכנס השנתי
בקיסריה ,במסגרתו אף הוצגה הצעה לתיקון
חוק הבוררות.

)המשך(

פורום בתי משפט
יו"ר:
מ"מ:
מ"מ:
סגנים:

ממונה:

יוסף ארנון
עדנה חרותי
שמואל אהרנסון
ירון שביט
יאיר גולן
חגי סיטון
יוסף אשכנזי
עמית פרלמן

הפורום ,בראשותו של עו"ד יוסי ארנון ,מרכז את
פעילות ועדות בתי המשפט וסד"א השונות והוא
מתכנס אחת לחודש .סדר יומו של הפורום בשנה
האחרונה כלל מגוון רב של נושאים ,החל מניירות
עמדה והמלצות לוועד המרכזי בנושאי חקיקה,
עובר להמלצות בעניין הצטרפות הלשכה
להליכים כ"ידיד בית המשפט" ,וכלה בטיפול
פרטני ואישי בפניות דחופות של חברות וחברים
שמצאו עצמם/ן מקופחים/ות מצד מערכת בתי
המשפט.
בין היתר ,עסק הפורום בנושאים הבאים:
• נוהל הנשיאה לדחיית דיונים – הפורום
העביר נייר עמדה ומקיים מעקב רציף על
יישומו בפועל של הנוהל.
• סירוב גזברויות בתי המשפט לקבל שיקים
של עו"ד לצורך תשלום אגרות ופקדונות –
בעקבות פעילות הפורום מול הנהלת בתי
המשפט והחשב הכללי באוצר ,שונה הנוהל
כך שעו"ד רשאים שוב לעשות שימוש
בהמחאות עבור תשלום ערבונות ופקדונות;
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פורום בתי משפט )המשך(

• בקשה להצטרפות הלשכה לעתירה בנושא
פגיעה בזכות הגישה לערכאות – פניית עו"ד
ידין עילם חיוב עותרים מעוטי אמצעים
לשלם אגרה ,בקשה להצטרפות הלשכה
לעתירה בנושא אחריות עו"ד למחדל/
רשלנות מצד רשות ציבורית ועוד.
• הטלת הוצאות משפט גבוהות על בע"ד מעוטי
יכולת.
• הצעה לתיקון תקנות הפגרות הבתי המשפט
• פעילות מרכז המידע של בתי המשפט ועוד.
הפורום ,בשיתוף ועדת בתי משפט )חקיקה(,
בראשותו של עו"ד הלל איש-שלום ,וועדת סדר
דין וראיות )אזרחי( בראשותו של עו"ד יוסי
אשכנזי ,עסק גם בהצעות חוק שונות כגון:
• טיוטת תקנות בתי המשפט )אגרות( )תיקון(,
התשע"א – 2011-נציגי הפורום בכנסת
מייצגים את עמדת הלשכה ,המתנגדת
נחרצות להטלת אגרה על הליכי ביניים;
• תזכיר חוק בתי המשפט )תיקון מס' (61
)שופט עמית( ,התשע"א – 2011 -הפורום
התנגד להצעה;
• תזכיר חוק בתי משפט – בוררות חובה
והצעת חוק הבוררות )בוררות חובה בתובענה
כספית(  -הפורום התנגד למוצע וקבע
בהחלטתו כי אין להסכים לפגיעה בזכות
היסוד של האזרח בגישה לערכאות ,בעוד
שבוררות חובה שוללת מהמתדיינים את
זכותם היסודית לקבל יומם בבית המשפט;
הפורום גיבש והביע עמדתו לגבי ההצעות
הקשורות לבתי המשפט במסגרת הצעת חוק
ההסדרים.

תובענות ייצוגיות
יו"ר:
מ"מ:
סגן:
ממונה:

יעקב אביעד
יעקב סבו
אסף לוין
עמית פרלמן

הוועדה עוסקת ומביעה עמדתה ביוזמות והצעות
חקיקה בתחום התובענות הייצוגיות .הוועדה,
העבירה הערותיה למשרד המשפטים ולכנסת
בנושא תקנות תובענות ייצוגיות אשר שולבו
בנוסח התקנות .הוועדה קיימה דיונים ויום עיון
בנושא הסדרי פשרות ,הקרן למימון תובענות
ייצוגיות ועוד .הוועדה עוסקת גם בנושא פסיקת
הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד כנגד תובעים
ייצוגים ,הצעות לשיפור וקביעת דרכי פעולה
הנוגעות לפנקס תובענות ייצוגיות ,נוהל העברת
תביעות ייצוגיות להנהלת בתי המשפט ועוד.
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ואאל חלאילה
יו"ר:
סלים-מחמוד אבו חמד
מ"מ:
מיכה ביסטריצקי
סגן:
ממונה :עמית פרלמן

הוועדה עוסקת ועומדת בקשר עם הנהלת בתי
המשפט בכל הקשור ליוזמותיה להקמת בתי
היכלי המשפט ברחבי הארץ כגון מיקום משכנו
החדש של בית משפט מחוזי-מרכז.

בינוי בתי משפט

בתי משפט  -חקיקה
הלל איש-שלום
יו"ר:
אילן סופר
מ"מ:
ברוריה לקנר
סגנים :אפרת רוזנבלט
יחזקאל סיבק
ממונה :עמית פרלמן

היי-טק
חנינא ברנדס
יו"ר:
זאב שרף
מ"מ:
סגנים :גיא אופיר
יורי קרייסברג
רועי אחיעזר
ממונה :עמית פרלמן

יחסי שופטים – עו"ד
עדי הדר
יו"ר:
סגנים :אברהם דורון
מוחמד נאסר
אהוד ערב
ממונה :עמית פרלמן

משפט וספורט
צ'רלי בוזגלו
יו"ר:
סגנים :אליעזר בן-מוחה;
אריאל אברם
ממונה :עמית פרלמן

הוועדה עוסקת ומביעה עמדתה ביוזמות והצעות
חקיקה מגוונות בקשר עם עבודת בתי המשפט.
בין היתר עסקה הוועדה בהצעות החוק הבאות:
טיוטת צו בתי המשפט )שינוי סכום התביעה
בתביעות קטנות( )תיקון( ,התשס"ח ;2008-הצעת
חוק בתי המשפט )תיקון  -אי ציון שמות בפסקי
דין( ,התשס"ח ,2007-הצעת חוק בתי המשפט
)הקמת בית משפט לערעורים( )תיקוני חקיקה(
התשסח ,2008-ועוד.
נציגי הוועדה השתתפו באופן שוטף בישיבות
ועדות הכנסת ובראשן ועדת החוקה ,חוק ומשפט
וייצגו את עמדת הפורום והלשכה.
הוועדה עוסקת ביוזמות חקיקה בנושא תעשיות
עתירות ידע וטכנולוגייה :הצעת חוק להקמת
רשות לטכנולוגיה מתקדמת; דיון בהגדרת
המונח "העברת ידע" על פי חוק המו"פ; דיון
בהליך הקמת חברה ברשם החברות; דיון
בתשלומים להם זכאי המדען במכירת חברה
שקיבלה ממנו מענק; דיון בנושא הגשת מסמכים
באנגלית לרשם החברות; תיקון  24לחוק הגנת
השכר בהיבט של תחום ההיי טק ועוד.
הוועדה עוסקת במכלול הנושאים הקשורים
בפעילות עוה"ד מול בתי המשפט והשופטים,
בדגש על מערכת היחסים וההתנהלות באולמות
בתי המשפט .במהלך השנה האחרונה המשיכה
הוועדה בסדרת פגישות היכרות ועבודה עם
נשיאי/ות בתי המשפט המחוזיים והשלום ברחבי
הארץ .זאת במטרה ליצור עימם/ן שיתוף פעולה
ונהלי עבודה משותפים עם מחוזות הלשכה.
הוועדה עוקבת אחר הטיפול בתלונות עו"ד כנגד
שופטים ואף קראה לחברים/ות לפנות ולהסתייע
בוועדה בנושא זה .הוועדה העבירה לוועד
המרכזי את עמדתה לתזכיר חוק נציב תלונות
הציבור על שופטים )תיקון( התשעא–.2010
הוועדה דנה בתחיקה בנושא הספורט הישראלי
והשפעות התחיקה העולמית על המצב בישראל
והשינויים רצויים לחוק הספורט .הוועדה
מארחת דרך קבע אורחים נכבדים בתחום
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נוטריונים
יו"ר:
מ"מ:
סגן:
ממונה:

פעילות הועדה
)המשך(

יונה דה-לוי
אריה קורץ
יוסף קמפר
שמעון לפיד

הספורט ומתעדכנת בנושאים החמים .הוועדה
קיימה מספר ישיבות בשנה האחרונה .כמו-כן,
הוועדה מגבשת עמדות בעניין הסדרת הספורט
בישראל ,וכן מארחת מרצים מתחום דיני
הספורט.
הוועדה עוסקת בכל העניינים הקשורים למקצוע
הנוטריון והדינים הקשורים בהסדרתו.
במהלך השנה ענתה הוועדה לשאילתות הרבות
שהופנו אליה על ידי נוטריונים ואחרים –
באמצעות מדור האינטרנט שלה וישירות ליו"ר
הוועדה על ידי הפניות של המחלקה לרישוי
נוטריונים במשרד המשפטים.
הוועדה דנה ,בין היתר ,בנושאים הבאים:
ליקויים בטיפול משרד המשפטים בעניינים
הנוטריונים  -מחלקת ייעוץ וחקיקה של משרד
המשפטים לא משלימה חקיקת נושאים חשובים
שסוכמו לפני שנים )כגון :האפשרות להתלות את
רישיון הנוטריון ,שכן על פי הדין נוטריון ,שלא
שילם אגרה שנתית במשך  5שנים ,מאבד את
רישיונו( ,אכיפת הדין הנוטריוני על ידי המחלקה
לרישוי נוטריונים במשרד המשפטים מתעכבת
עקב אי מינוי קובלים ואי טיפול ראוי בממצאי
המבקרים ובתלונות ,אי הקמת ארכיון מרכזי
למסמכים נוטריוניים; טיפול לא מספק של
משרד הבריאות בנוגע ל"תעודת רופא" למאושפז
בבית חולים או מרותק לביתו; דו"ח על
השתתפות בכנס הבינ"ל לנוטריונים מטעם
האיחוד האירופי; פסילת תצהיר ,שעניינו בקשת
צו ירושה ,בידי נוטריון ישראלי בחו"ל; איסור
פרסום לוגו של משרד עו"ד  -הנוטריון ,ככותרת
לאישור הנוטריוני )לפי תקנה )9ב( לתקנות
הנוטריונים כל האישורים הנוטריוניים צריכים
להיות במתכונת אחידה(; מתן חוות דעת
בעניינים של עבירות משמעת של נוטריונים )עקב
אי קיום חובת בחינה למבקשי רישיון נוטריון,
גובר קצב מינויים של נוטריונים ויש צורך
בשמירת רמתם(.
מאחר שבשנים האחרונות לא היה מנהל קבוע
למחלקה לרישוי נוטריונים אלא רק ממלאי
מקום שהתחלפו תדירות ,הדבר גרם לתקלות
רבות .הוועדה מביעה תקווה ,שעם מינוייה
לאחרונה של מנהלת קבועה ,עו"ד רוחמה סיני,
תיפקוד המחלקה והקשר עם הלשכה יוסדרו
לטובת מקצוע הנוטריון.
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ועדת שכר הטרחה היא ועדה וולונטרית שהקים
הועד המרכזי ולה ארבעה תפקידים עיקריים:
א .בפנייה של לקוח לוועדה לפי סעיף ) 84ב(
לחוק לשכת עורכי הדין ,במקרים של שכר
מותנה בתוצאות ,אם נראה לדעת הועדה
שהשכר מופרז -קובעת הועדה את השכר
המתאים ,וקביעתה מחייבת את עורך הדין.
ב .הוועדה מחווה דעתה לפי סעיף  , 89בכל
שאלה בדבר שכר טרחתו של עורך דין ,אם
נדרשה לכך על ידי גוף שיפוטי או מעין
שיפוטי.
ג .הועדה דנה וממליצה על עדכון ,שינוי או
תיקון של התעריף המינימלי המומלץ.
ד .הועדה עונה לפניות המגיעות מלקוחות
ועורכי דין בענייני שכר טרחה .הפניות נעשות
בצורה של שאלות ו/או תלונות קונקרטיות.
ה .הועדה מציעה תגובות של הלשכה להצעות
חוק שכלולים בהן ענייני שכ"ט עו"ד.
ו .הועדה יוזמת או נענית לפניות ראש הלשכה,
להתערב ולהשפיע בקביעת שכ"ט הולם
לעו"ד המייצגים רשויות או גופים
ממשלתיים ואחרים.
יצוין כי בעיסוק הועדה בסעיף ד' לעיל:
א .היא משתדלת שלא להתערב ביחסים
החוזיים הקיימים בין הצדדים.
ב .אינה דנה בפניות לגבי תביעות שכ"ט
התלויות ועומדות בפני גוף שיפוטי ,אלא אם
מתקבלת הפנייה מהגוף השיפוטי שבפניו
מתבררת התביעה.
בשנה מאז הדיווח האחרון ,דנה הוועדה ב 122 -
פניות של עו"ד ולקוחות.
בנוסף ,נשיאות הוועדה ,או הממונה עליה ,ענו
ישירות ל 80-פניות שהמענה לגביהן היה ברור,
ללא צורך בדיון במליאת הוועדה .בנוסף ,הועדה
נתנה  3חוות דעת לבתי משפט לפי סעיף .89

יו"ר :אליעזר פני-גיל
מ"מ :דניאל וקס
עודד גיל
משה בכר
סגן:
ממונה :דקלה קליין-יונה
מרכזת :דורית אדר

להלן החלטות בעלות חשיבות שקיבלה הוועדה
השנה ,בדיונים בפניות אליה:
 .1תביעה שכנגד -מעמדה היא כתביעה עיקרית
לכל דבר ועניין ,לצורך חישוב שכר הטרחה
לפי סעיף .1א .לתעריף המינימלי המומלץ.
 .2השבת פיקדון שהופקד בבית משפט אינו
חלק מהסכום הפסוק-הפיקדון המופקד
בגזברות בית המשפט נועד להבטחת הוצאות
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המשיב בערעור,לכן ,אינו חלק מהסכום
הפסוק ועל כן לא היה מקום לכלול אותו
כבסיס בעת חישוב שכר הטרחה .לאור
האמור לעיל ,לא היה מקום לגבות שכ"ט
מהפיקדון .על עוה"ד להשיב ללקוחה את
הפיקדון כפי שהוחזר לו ע"י גזברות ביה"מש
במלואו.
 .3שכ"ט עבור פעולות לאיתור חומר ארכיוני
הנשמר במשרד עוה"ד -הוועדה בדעה כי
עוה"ד זכאי להחזר הוצאות סבירות ,בכפוף
להמצאת קבלות .בהעדר קבלות על הוצאות
ממשיות ,הסכום בסך +₪ 200מע"מ הנו
סביר.
 .4שכ"ט הנקבע בהוצאה לפועל כולל מע"מ
ואין לגבות מע"מ על מע"מ-
סעיף  10לחוק ההוצאה לפועל ,תשכ"ז1967-
קובע כי השכר הוא ..." :כאמור בתעריף
המינימלי שנקבע לפי סעיף  81לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א."...1961-
בהגדרת "שכר מינימלי" לפי כללי לשכת
עורכי הדין )התעריף המינימלי( ,נאמר:
"השכר הנקוב בתוספת לכללים אלה ,בצירוף
סכום השווה למס ערך מוסף המגיע בעד מתן
השירות בענין הנדון".
לכן ,החיוב בתיק ההוצל"פ עבור שכ"ט א' ו-
ב' כולל מע"מ .יצוין ,כי לפי הפסיקה ,השכר
הנקבע בהוצל"פ )ובפסקי הדין( שייך לזוכה
ומהווה שיפוי לזוכה עבור הוצאותיו
המשפטיות לרבות מע"מ.
זכותו של ב"כ הזוכה לגבות ממנו שכ"ט,
תלוי בהסכם שביניהם ,ובהעדר הסכם ,נקבע
בסעיף  46לחוק החוזים )חלק כללי( ,תשל"ג-
 ,1973כי יש לקיים את החיוב בתשלום של
סכום שהיה ראוי להשתלם לפי הנסיבות
בעת כריתת החוזה .לדעת הוועדה הסכום
הראוי הוא זה שנקבע בתיק ההוצל"פ הכולל
מע"מ ,ובלי תוספת מע"מ נוסף.
 .5צו הפיקוח על רישום העברת זכויות בחברה
משכנת בהעדר רישום בפנקסי המקרקעין-
לדעת הועדה ,אין עורך הדין המייצג את
החברה המשכנת ,רשאי לגבות שכ"ט בגין
רישום הבית המשותף והזכויות על שם
הרוכש האחרון בלשכת רישום המקרקעין,
זאת בין השאר ,בשל העובדה ששכ"ט שכזה
כבר נגבה מן הרוכש הראשון ,שהמחה את
זכיותיו לרישום ,לכל הרוכשים שלאחריו.

)המשך(

150
שם הועדה
שכ"ט ותעריף מינימלי
)המשך(

פעילות הועדה
התשלום עפ"י צו הפיקוח כולל את כל
הפעולות הנדרשות לצורך העברת הזכויות
על שם הרוכש ,לרבות כל ההסכמות
הנדרשות כגון ,הסכמה לרישום הערת
אזהרה .ככל שמדובר ברישום בפועל של
הערת אזהרה לטובת הרוכש ,פעולה זו
תבוצע ע"י הרוכש ,ואם הוא מבקש מעוה"ד
שיעשה פעולה זו ,ניתן לגבות שכ"ט בגין
הפעולה בלבד .ככל שמדובר במתן הפניה
למינהל  -לא ניתן לגבות שכ"ט.
הועדה ממשיכה לנהל מאבק להעלאת שכר
טרחת היועצים המשפטיים בחברות ממשלתיות.
הוועדה קיימה דיון עקרוני בשאלה ,אם ההגבלה
על שכ"ט עו"ד הקבועה בצו נכי רדיפות הנאצים
)הגבלת שכר טרחה( ,התשכ"א ,1961-חלה גם על
גמלאות המשתלמות רטרואקטיבית .הוועדה
סברה ,כי אם תביעת גמלה רטרואקטיבית
מתבצעת בהליך נפרד ,בפני בית המשפט ,ואילו
הצו מתייחס לתביעות בפני הרשות המוסמכת
בלבד ,אזי צו ההגבלה אינו חל .הוועדה העבירה
את החלטתה בנושא זה לאישור הוועד המרכזי.
הוועדה לקחה חלק ביוזמת ועדת קניין
ומקרקעין לניסוח הסכם שכר טרחה אחיד
מומלץ בענייני מקרקעין .לצורך כך קיימה
הוועדה ישיבה מיוחדת בהשתתפות ראשי ועדת
קניין ומקרקעין .ההסכם הועבר לאישור הוועד
המרכזי.
הועדה יזמה דיון שהתקיים במועצה הארצית
בנושא שכ"ט מינימלי לחוזה מכר מקרקעין שלא
נחתם .הועדה מתכוונת להמשיך לטפל בנושא זה.
ב 18.10.10-פורסם בקובץ התקנות תיקון לתקנה
)512ג( לתקנות סדר הדין האזרחי ,שתחילתו מ-
 ,19.11.10לפיו נקבע כי לשכר הטרחה שפוסק
בית המשפט לא יתווסף מע"מ .הוועדה פנתה
לוועד המרכזי ולמועצה הארצית בעניין זה.
בעקבות פנייתה ,שלח ראש הלשכה מכתב למנהל
בתי המשפט ,בבקשה כי יסב את תשומת לב
השופטים במקרים המתאימים ,לצורך לכלול
בסכום שכר הטרחה הפסוק את המע"מ )במקום
להוסיף מע"מ לסכום שכה"ט שנאסר ע"י התקנה
החדשה( .הוועד המרכזי אמור לשוב ולדון בעניין
זה,בפרט לנוכח העובדה כי שופטים רבים אינם
כוללים מע"מ בפסיקתם .במקביל ,אישרה
המועצה הארצית תיקון לתעריף המינימלי
המומלץ ,כך שלגבי כל העניינים הכרוכים בייצוג
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בפני בית המשפט ,יועלה שכר הטרחה ב16%-
)שיעור המע"מ( .נושא זה טרם אושר ע"י שר
המשפטים.
הועדה גיבשה יחד עם ועדת דיני ירושה הצעה
לתיקון התעריף המינימלי המומלץ בנושא
בקשות לצו ירושה ,צו קיום צוואה ,מינוי מנהל
עזבון והתנגדויות .ההצעה אושרה על ידי
המועצה הארצית והועברה לאישור שר
המשפטים ,לתיקון המוצע.
הוועדה גיבשה חוות דעת עקרונית בעניין שכר
טרחת עורכי דין בגין נאמנות על כספים
ומסמכים.
הוועדה הובילה את מאבק הלשכה נגד הצעת
תקנות המסים )גבייה( )קביעת הוצאות מרביות(,
לפיה ניתן יהיה לדרוש מהחייב הוצאות בסך 15
 ₪בלבד בגין מכתב התראה שנשלח אליו,
ועניינים נוספים .הוועדה ניסחה נייר עמדה ונציג
הוועדה אף השתתף בדיוני הועדה המשותפת של
ועדת חוקה ,חוק ומשפט וועדת הכספים בכנסת,
בנושא ,אך לצערנו ,נתקבלו רק חלק מהערותינו.
יו"ר הוועדה ,עו"ד אליעזר פני-גיל ,נטל חלק
בצוות לרפורמה בתעריף המינימלי המומלץ,
שהוקם ע"י הוועד המרכזי .טיוטת המלצת
הצוות אושרה ע"י הוועדה ,ותועבר לאישור
הוועד המרכזי.
הוועדה דחתה בקשות שונות להצטרפות הלשכה
להליכים משפטיים כ"ידיד בית המשפט" ,אך
תמכה בבקשה להצטרפות הלשכה כ"ידיד בית
המשפט" בתיק על"א  ,39182-09-10בבית
המשפט המחוזי שעניינו זכאות עו"ד שהוחלף
לשכר טרחה בגין עבודתו.

)המשך(

ועדת מחשוב
יו"ר :אליהו שטרן
מ"מ :פיני עזריה
סגנים :יונתן אגמון
נטע ארז
הילי בלום
אורי גילת
ממונה :עמית פרלמן

כללי  -במהלך השנה האחרונה ,המשיכה הוועדה
בפעילותה בכל הקשור להטמעתה של נט המשפט
– מערכת המחשוב החדשה של הנהלת בתי
המשפט – בבתי המשפט ברחבי הארץ ,שיפור
ושדרוג ממשק המשתמשים באתר נט המשפט,
הקמת ערוצי דוא"ל מאובטח לחברים ועוד.
במקביל ,נתנה הוועדה דעתה גם לנושאי חקיקה
)כגון חקיקה ותקינה בתחום מאגרי המידע(,
בוררות מקוונת )על ידי ניסיונות בפועל של
שירותי וידאו ברשת( ,מיפוי מערכות המחשוב
בלשכה וגיבוש תהליכי עבודה ממוחשבים,
הגדרה והקמה של אתר האינטרנט החדש של
הלשכה בפרויקט תלת שנתי ,ועוד.
נט המשפט  -הלשכה ,באמצעות ועדת המחשוב
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ועדת מחשוב )המשך(

הארצית ,פועלת מזה מספר שנים בתיאום עם
הנהלת בתי המשפט ומלווה את הפרויקט.
הלשכה דאגה לקבל התחייבות ,בין השאר,
באמצעות סיכומים כתובים עם הנהלת בתי
המשפט ,לכך שיוקם מערך הדרכה והטמעה
מתאים ,ולכך שעוה"ד יקבלו מהמדינה )פרויקט
ממשל זמין( ו/או הנהלת בתי המשפט ,אמצעי
להעברה מאובטחת של הודעות וכתבי בית דין
בינם לבין עצמם ובינם לבין מערכת נט-המשפט.
כמו כן ,הלשכה חזרה והדגישה בכל מפגש עם
נציגי הנהלת בתי המשפט את הצורך בפיתוח
המערכת כך שתיתן מענה לצרכי עורכי הדין.
במקביל ,פועלת הלשכה להקל על עורכי הדין את
המעבר לעבודה מול המערכת החדשה .זאת הן
בפעילות במסגרת צוות היגוי משותף עם הנהלת
בתי המשפט ,והן בפרסומו של מידע ועדכונים
לציבור עורכי/ות הדין על התקדמות הפרוייקט,
השלכותיו על עבודתם היומיומית וכד' .ערוץ
הקשר העיקרי למטרות אלו הינו מדור "נט-
המשפט" שבאתר הלשכה ,שילוב ידיעות חשובות
בריכוזי ההודעות בדוא"ל וכן באתר ההוצאה
לאור של הלשכה.
בין השאר ,הביאה הלשכה לכך עם סיומה של
פרישת המערכת ,החלה עבודת אפיון ופיתוח
אינטנסיבית של אתר נט המשפט .במקביל,
בעקבות דרישת הלשכה ,תוקנו תקנות סדר הדין
האזרחי באופן שקובע מפורשות כי מסירה של
כתבי בי-דין באמצעות דוא"ל שאינו מאובטח,
לא תהווה חזקה חלוטה למסירתם.
אתר הלשכה  -הלשכה רואה באתר האינטרנט
ערוץ חשוב לקשר עם עורכי הדין והציבור ,וכלי
עזר חיוני לעבודת עורכי הדין .בהתאם לתפישה
זו ,ממשיכה הלשכה לשפר את האתר ולהרחיב
את מגוון השירותים המוצעים במסגרתו .כך
לדוגמא ,שולבה לאחרונה פונקצית הרשמה
לעדכוני  RSSובקרוב תוחלף מערכת הדיוור
הקיימת במערכת חדישה ,הכוללת עלון לשכה
שבועי חדש ,הרשמה לעדכונים בדחיפה ועוד.

יועצים משפטיים פנימיים

ועדת יועצים משפטיים פנימיים ,הפועלת
במסגרת פורום מעמד המקצוע ,עוסקת בסוגיות
הנוגעות למעמדם ולתפקידם של יועצים
משפטיים במגזר הציבורי ובמגזר הפרטי.

צביה גרוס
יו"ר:
יעל טננבוים
מ"מ:
סגנים :גרשון גרשון
דנה חכים
ממונה :שמעון לפיד
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קידום מעמד עורכת הדין

הוועדה פועלת לקידום מעמד עורכת הדין.
בחוד החנית של פעילות הוועדה המשיכה לעמוד
הצהרת הכוונות לחתירה לשוויון הזדמנויות
בעבודה לעו"ד על בסיס מגדר והורות .מטרת
הצהרה זו ,שהופצה בקרב עורכי הדין ,להעלות
את קרנן ומעמדן של עורכות הדין ,שיפור תנאי
עבודתן ,התחשבות בתפקידים הנוספים שהן
נושאות במסגרת המשפחה והשוואת שכרן לשכר
עורכי הדין הגברים ,תוך התחשבות בשעות
העבודה מחוץ למשרד )עבודה מהבית( בדגש על
התאמת שעות הישיבות במשרדי עו"ד לשעות
הפעילות השגרתיות.
במהלך השנה שקדה הוועדה על גיבושו של שלב
ב' של הצהרת הכוונות .במסגרת זו הוכנה טיוטת
סקר לדירוג משרדי עו"ד ידידותיים למשפחה
ובניית תו "ידידותי למשפחה" והטמעתו בקרב
משרדי עו"ד לשם יישום ההצהרה ,על מנת
שתהא בעלת ערך אופרטיבי ולא רק דקלרטיבי.
כמו כן ,נעשו ניסיונות לאיתור גורמים מקצועיים
רלבנטיים להפעלתו של מיזם זה.
נושאים נוספים בהם דנה הוועדה :בדיקת הצורך
בהגברת הייצוג לנשים במוסדות הלשכה; נוהל
דחיית דיונים בבתי הדין הרבניים.
בחודש מאי התקיים בירושלים כנס נשיאות
הפדרציה לנשים בעלות קריירה משפטית )(FIFCJ
– ועידת ירושלים .יו"ר הוועדה משמשת סגנית
נשיאת הפדרציה .חברות הנשיאות ,המכהנות
בתפקידי מפתח משפטיים בארצן נהנו ,בין היתר,
מהרצאותיהן של משפטניות ישראליות בכירות.

פורום מעמד המקצוע

הפורום מטפל )כסמכות שיורית( בכל אותם
מקרים )שאינם מטופלים בוועדות המרכיבות
אותו( ,המעלים חשש לפגיעה במעמדם של עורכי
דין ובסמכויות המוקנות להם על פי חוק ,ובכלל
זה פגיעה בייחוד פעולות המקצוע.
הסוגיה המרכזית שטופלה במסגרת הפורום
במהלך השנה היתה בנוגע לאי מתן דירוג
משפטנים לשוטרים ,עורכי דין במשטרה ,בשל כך
שאינם קצינים .כבר לפני שנה ביקשה הלשכה
מהמשטרה את תיקונו של נוהל אמ"ש של
המשטרה בסוגיה באופן העולה בקנה אחד עם
החלטת הממשלה מכוחה הותקן ,ובשל הרציונל
להעניק דירוג משפטנים לשוטר ,העוסק בפעילות
משפטית ללא תלות בדרגתו .המשטרה דחתה את
הפניה של הלשכה בנושא .במהלך השנה הגיעו
ללשכה תלונות נוספות מעו"ד במשטרה שאינם

נעמי לנדאו
יו"ר:
עילית רפאל
מ"מ:
עדנה חרותי
סגנים :דנה ולנובסקי
פזית גולן
גילה נפתלין
ממונה :שמעון לפיד
מרכזת :רוית טוכמן

אורן פרסקי
יו"ר:
ממונה :שמעון לפיד
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פורום מעמד המקצוע )המשך(

קצינים .לצורך התמודדות עם טיעוני המשטרה
התבקשה תגובתם של המתלוננים לנטען על ידי
המשטרה לצורך שקילת הטיפול בנושא.
עניין נוסף שטופל הוא תלונה ,שעניינה מניעת
פעולה מעו"ד בשם לקוחו על פי ייפוי כוח בהליכי
בקשה לסיוע בדיור לנכה .בעניין זה נשלח מכתב
דרישה למנכ"ל המשרד לקליטת עליה לתיקון
ההנחיה באופן שיתאפשר לעו"ד לייצג לקוחות
בהליכים מול יחידות משרד הקליטה.

הגנת המקצוע
גד שילר,
יו"ר:
שמעון כץ
ארנון קליר ,עאדל פריג'
מ"מ:
סגנים :בן ציון ברש ,דורון ניב,
מיכאל לויט ,תומר גונן
ממונה :שמעון לפיד

הוועדה מנהלת מטעם הלשכה את המאבק
בהסגת גבול מקצוע עריכת הדין .מדובר בתופעה
של עיסוק במקצוע עריכת דין ע"י מי שאינם עו"ד
 גופים שונים בהם חברות ויחידים ,העוסקיםבמתן שירות משפטי תמורת שכר ,בניגוד לחוק
לשכת עוה"ד ,התשכ"א .1961 -
אל הוועדה מגיעות תלונות רבות בנוגע למסיגי
הגבול  -הן מציבור עורכי הדין ,הן מבתי משפט
ומרשויות השלטון השונות ,והן מאזרחים אשר
קיבלו טיפול רשלני ולקוי על ידי אותם מסיגי
גבול .מסיגי גבול רבים אף דואגים לפרסם עצמם
באמצעי התקשורת השונים ולהציע את
שירותיהם ברבים ,כשלעומתם עורכי דין מנועים
לעשות כך בשל מגבלות הפרסום ,החלות עליהם
מכוח כללי האתיקה.
במהלך השנה טופלו כמאתיים תלונות אודות
מסיגי גבול של מקצוע עריכת דין .חלק
מהתלונות הן על מסיגי גבול חדשים וחלקן
תלונות חוזרות על מסיגי גבול ,אשר כבר קיימים
במאגר הוועדה.
כזרועה הביצועית של הלשכה ,מטפלת הוועדה
בתופעה ,בין היתר ,באמצעות ביצוע חקירות
פרטיות לביסוס התשתית הראייתית בנוגע
לפעילותו הבלתי חוקית של הגוף .בחלק
מהמקרים מוגשת תלונה למשטרה לצורך ביצוע
חקירה ,שאמורה להוביל להגשת כתב אישום.
בתיקים רבים ישנה השקה בין הסגת גבול
המקצוע לעבירות משמעת מצד עו"ד ,המסייעים
על פי החשד למסיגי הגבול בפעילותם .בתיקים
אלה מתקיים שיתוף פעולה בין הוועדה לוועדות
האתיקה לצורך קיום אכיפה למניעת תופעת
הסגת הגבול.
לצד ההליכים הפליליים פועלת הוועדה גם
במישור האזרחי .הוועדה המשיכה לנקוט
הליכים משפטיים נגד מסיגי גבול באמצעות
משרד עו"ד אסף פוזנר:
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הגנת המקצוע )המשך(

בתיק של בר מדיקס )מימוש זכויות רפואיות(
הוגשה בקשה להצטרפות כידיד בימ"ש לערעור
שהגיש לקוח החברה שנפגע מהתנהלותה .בקשת
הלשכה נדחתה ע"י השופטת שיצר והוחלט
)לאחר בחינת התשתית העובדתית ושיקולי
עלות-תועלת( שלא לערער עליה.
הוועדה ממשיכה ללוות את ההליך המשפטי
שננקט נגד החברה למימוש זכויות רפואיות
)בניהולה של גב' לבנת פורן( ,המצוי בעיצומו של
שלב ההוכחות.
במסגרת פעילותה של הוועדה ניתנו חוות דעת
במגוון נושאים :פעילות חברות גביה  -המחאת
זכות גמורה )ניכיון שקים( או המחאת זכות
התביעה; מתן שירותים משפטיים ע"י עמותה
באמצעות עו"ד מטעמה  -האם מדובר בהסגת
גבול ? בחינת היבטי הסגת גבול המקצוע אל מול
היבטי האתיקה; ייצוג חברות בתביעת קטנות
ע"י מייצגים חיצוניים שאינם עו"ד; ייצוג
בוועדות משמעת של האוניברסיטאות והמכללות
ע"י סטודנטים למשפטים במסגרת הקליניקות
המשפטיות ובפיקוח עו"ד .בנושא זה נועדו נציגי
הוועדה )בשיתוף ועדת האתיקה הארצית( עם
נציגי אגודות הסטודנטים למציאת פתרון
מוסכם; גדרי ייחוד המקצוע של עורך פטנטים
בהתאם לחוק הפטנטים; גדרי חוקיות פעולתם
של מייצגים שאינם עו"ד מכוח חוק נכי רדיפות
הנאצים; גדרי הייצוג המותר לרו"ח שאינו עולה
כדי הסגת גבול מקצוע עריכת דין.
הועדה העמיקה את הטיפול נגד התנהלות
המאכערים במתחם בתי המשפט וההוצל"פ
בת"א ,המציעים שירותי ייעוץ וניסוח בקשות
בהוצל"פ .בעקבות שיתוף הפעולה בין הוועדה
לבין רשות האכיפה והגביה והנהלת בתי המשפט,
פרסם מנהל בתי המשפט נוהל האוסר על כניסת
מאכערים למתחם בתי המשפט.
במקביל ,חברים נציגי הוועדה בצוות מיוחד
שהוקם על ידי רשות האכיפה והגביה לבחינת
חוקיות פעולתן של חברות גביה ומציאת פתרונות
למיגור התופעה ולהגברת הפיקוח והאכיפה על
חברות הגביה העוסקות בניכיון שקים.
במהלך השנה המשיכה הוועדה לטפל בתלונות על
מכרזים של רשויות שלטוניות למתן שירותים
משפטיים על ידי גופים שאינם עורכי דין,
בהתאם לפירוט הבא:
בעתירה המינהלית שניהלה הלשכה נגד מכרז
הגביה של משרד הבריאות בכל הנוגע לחוקיות
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הגנת המקצוע )המשך(

מיזם משותף לעורכי דין וחברות גביה ,גובשה
הסכמה בין הצדדים ,תוך שימת הדגש על סוגיות
המיזם המשותף .הסכמה זו קיבלה תוקף של
פס"ד.
הלשכה צורפה כמשיבה לעתירה נגד מכרז
החשכ"ל ,שעניינו בדיקת ספקים לבדיקת חיובי
מיסוי עירוני ,זאת לאחר הכנת חוו"ד בנושא
ומכתב ליועמ"ש לממשלה בהתבסס עליה,
בבקשה לתיקון המכרז והתאמתו לדרישות הדין.
לאחרונה ,קיבל בימ"ש העליון )השופט עוזי
פוגלמן( את הבר"ע ,שגם אליה הצטרפה הלשכה,
ונתן צו ביניים ,האוסר על החשכ"ל להתקשר עם
זוכים במכרז בשל שיתוף פעולה בעייתי בין
חברות הגביה למשרדי עו"ד.
הוועדה גם טיפלה במכרז של קופ"ח לאומית
באותו נושא .בעקבות חוו"ד ,נשלח לקופה מכתב
דרישה לתיקון ליקויים .ועדת המכרזים של
הקופה הודיעה על ביטול המכרז.
הוועדה התייחסה גם להצ"ח לתיקון פקודת
העיריות )התקשרות עם חברות גביה( ,התשע"א-
 .2011נייר עמדה מטעמה הועבר למציע החוק
ולגורמים רלבנטיים נוספים.

פורום ארגונים בינלאומיים

הפורום אמון על ניהול מערך היחסים
הבינלאומיים של לשכת עורכי הדין בישראל,
לרבות קשריה השוטפים של הלשכה עם ארגוני
עורכי דין בינלאומיים ,כגון לשכת עורכי הדין
הבינלאומית ) ,(IBAאיגוד המשפטנים של אסיה
והפסיפיק ) (LAWASIAואיגוד עורכי הדין
הבינלאומי ) ,(UIAוכן עם לשכות עורכי דין
במדינות שונות ברחבי העולם.
במסגרת הפורום הבינלאומי התקיימו השנה
מגוון פעילויות ושיתופי פעולה מגוונים ,הכוללים
את השתתפות נציגי הלשכה בכנסים ואירועים
בינלאומיים ,השתתפות נציגים זרים בכנסים
ואירועים של הלשכה ,ימי עיון בנושאים
בינלאומיים ,מפגשים שונים עם שגרירים ,אירוח
משלחות ,קיום כנסים בשיתוף עם ארגונים
שונים מרחבי העולם ,יצירת הסכמי שיתוף
פעולה עם ארגונים בינלאומיים ומדינתיים ,ניהול
מגעים להקמת תוכניות חילופי עורכי דין ועוד.
במהלך השנה האחרונה ,פעילות הפורום
הבינלאומי ממשיכה במגמת צמיחה והסתעפות.
כיום ,הלשכה מצויה במגעים שוטפים עם עשרות
לשכות מדינתיות ועם הארגונים הבינלאומיים
המובילים בעולם.

יו"ר :יורי גיא-רון
מ"מ :יוסף גרוס
סגנים :יואל לוי; דוד עבדי
סורין גנות;
רינה שעשוע-חסון;
ראול קוט
ממונה :מיכל וולטנר
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פורום ארגונים בינלאומיים

להלן פעילות הפורום במהלך התקופה האחרונה:
ארגונים בינלאומיים
לשכת עורכי הדין הבינלאומית )(IBA
בחודש פברואר ,2011 ,נערך כנס משותף של
לשכת עורכי הדין בישראל עם ארגון הIBA-
שהתקיים במלון הילטון בתל אביב בנושא
הגלובליזציה של תעשיות עתירות ידע .בכנס
נערכה סקירה בינלאומית בנושאים אקטואליים
כמו :מבנה משפטי מתאים ליזמי טכנולוגיה
וידע; גיוס הון סיכון ומימון הון עצמי; מיזמים
משותפים לפיתוח ושיווק בינלאומי של ידע;
מיזוגים ורכישות של חברות בתחומי מדעי
החיים וטכנולוגיה; מיזוגים ורכישות של חברות
בתחומי מדעי החיים וטכנולוגיה; היבטי קניין
רוחני ועוד .הכנס ,בראשותם של עו"ד איתן
אפשטיין ועו"ד הארי רובין ,היה הזדמנות למפגש
עם בכירים במשק הישראלי ,עו"ד ישראליים
וזרים מהפירמות המובילות בארץ ובעולם
ויועצים משפטיים של חברות בינלאומיות
נודעות .בכנס השתתפו ח"כ בנימין בן אליעזר,
ראש לשכת עורכי דין בישראל ,עו"ד יורי גיא-
רון ,נשיא התאחדות התעשיינים ,שרגא ברוש,
והמדען הראשי ,ד"ר אלי אופר .במהלך הכנס
נערכו מספר אירועים חברתיים ,בין היתר
קוקטייל פתיחה וסיור מודרך במרכז רבין.
בחודש יוני  2011נערך כחלק מהכנס השנתי ה11-
באילת מושב משותף של לשכת עורכי הדין
בישראל עם ארגון  IBAבנושא של האתגרים
הבינלאומיים בלחימה בטרור ושלטון החוק.
המושב ,אשר נוהל על ידי פרופ' סוזי נבות ,כלל
הרצאות מפי נשיא בית המשפט העליון בדימוס,
אהרון ברק ,ג'ון בלינג'ר ,היועץ המשפטי בתקופת
ממשל בוש ,פרופ' מייקל שרף ,מועמד לפרס נובל
על תרומתו להבאתם לדין של פושעי מלחמה
בינלאומיים ,אל"מ פנינה שרביט ברוך ופרופ'
יובל שני .גם השנה שודר המושב בשידור חי
למדינות ליותר מ 130-מדינות ברחבי העולם
וניתן לצפות בו באתר האינטרנט של לשכת עורכי
הדין.
הפדרציה הבינלאומית של נשים בקריירה
משפטית )(FIFCJ
ארגון  FIFCJהינו ארגון לא ממשלתי ) (NGOשל
נשים משפטניות ,שנוסד בפריז בשנת 1928
במטרה להגן על זכויות נשים ולפעול למען ביעור
אפליה כנגד נשים בכל העולם .השנה ,החליט
ארגון  FIFCJלקיים ועידה מיוחדת בירושלים

)המשך(
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פורום ארגונים בינלאומיים

שמשתתפיה יהיו נשים מכל העולם החברות
בארגון )אנגולה ,ארגנטינה ,ברזיל ,קונגו ,ספרד,
פינלנד ,צרפת ,תורכיה ,איטליה ועוד( .הנושא
המרכזי שנדון ב"ועידת ירושלים" הינו פועלה של
ועידת ) CEDAWועדת האו"ם בדבר ביעור כל
צורות האפליה נגד נשים( ובנוסף התייחסות
ספציפית להמלצה מספר  28של הועדה ,מיום 22
לאוקטובר ,2010 ,המדברת על פירוש
ההתחייבויות של מדינות העולם שעלו באסיפה
בינלאומית שנערכה בשנת  1982בנושא של ביעור
אפליה .במהלך אירועי "ועידת ירושלים",
שאורגנה על ידי סגנית נשיאת ארגון ה,FIFCJ-
עו"ד נעמי לנדאו ,הרצו והשתתפו בין היתר כבוד
השופטת )בדימוס( דליה דורנר ,נשיאת בית הדין
לעבודה הארצי השופטת נילי ארד ,פרופ' רות
הלפרין קדרי ,פרופ' פרנסס רדאי ועוד פעילים
ישראליים נוספים הפועלים למען ביעור אפליה
כנגד נשים .משתתפות הועידה מרחבי העולם זכו
גם לסיורים מודרכים ברחבי ירושלים ולמפגש
מיוחד עם סגנית ראש עיריית ירושלים ומחזיקת
תיק השימור של העיר ירושלים ,הגברת נעמי
צור.
איגוד המשפטנים של אסיה והפסיפיק
)(LAWASIA
לשכת עורכי הדין בישראל התקבלה כחברה
הראשונה בארגון  LAWASIAשהינה מחוץ למחוז
אסיה והפסיפיק .מדובר בפריצת דרך
שהתאפשרה לאחר תהליך ארוך שנמשך כחמש
שנים שהובל על ידי ראש הלשכה ונציגי הלשכה
הממונים על הקשרים עם הארגון ,עו"ד שי
מילוא ועו"ד יניב אינסל .מועצת ההנהלה של
 LAWASIAהצביעו לטובת שינוי בתקנון הארגון
וזאת כדי לאפשר קבלת ארגונים שהינם מחוץ
למחוז אסיה והפסיפיק .בבואה לבחון הצטרפות
של ארגון חדש ,מועצת ההנהלה לוקחת בחשבון
את היכולת של הארגון המצטרף לתרום ולהדגיש
את מטרות  LAWASIAבתוך המחוז ,סטאטוס
הארגון בתוך המדינה או הטריטוריה שלו,
וההתאמה המקצועית והתרבותית ליתר
הארגונים החברים.
מועצת הלשכות ואגודות המשפט של אירופה
)(CCBE
ראש הלשכה נפגש בחודש מרץ  2011עם ועידת
 PECOשל ארגון ) CCBEארגון של מיליוני עורכי
דין מכל אירופה( ,שהינה ועדה שעוסקת בהידוק
הקשרים בין לשכות אירופאיות ללשכות אזור
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הים-התיכון .עו"ד גיא-רון נפגש עם מר דה-קרוז,
נשיא הועדה ,וסגניו ודיבר איתם על פעולותיה
של לשכת עורכי הדין בישראל ,ביניהן תוכנית
"שכר מצווה" והקוד הדקלרטיבי הבינלאומי של
עקרונות מקצוע עריכת הדין שהינו יוזמה של
לשכת עורכי הדין בישראל שקרמה עור וגידים
באירועי היובל האחרונים .ועדת  PECOרואה אף
היא צורך ביצירת עקרונות כלליים בינלאומיים
של מקצוע עריכת הדין שיניחו בסיס אחיד
והרמוני לעבודת עורכי הדין בכל העולם.

)המשך(

לשכות מדיניות )לפי סדר אלפבית(
אוסטריה
ביום  8בנובמבר ,2010 ,הושק בעיר וינה הספר
" "Advokaten 1938שהינו ספר זיכרון לעורכי
הדין היהודים שחיו באוסטריה תחת המשטר
הנאצי בין השנים  .1945 - 1938בספר מתוארים
קורותיהם של עורכי הדין היהודים באוסטריה-
חוויות ההשפלה ,אובדן הרישיון לעסוק בעריכת
דין ,גירוש ,מאסר ומוות .ספר זה הינו פרי של
עבודה משותפת שהחלה בשנת  ,2008של נציגי
לשכת עורכי הדין בישראל וביניהם עו"ד יואל
לוי ,עו"ד נעמי ליבנה ואחרים ,בשיתוף עם נציגי
הלשכה האוסטרית .למען מטרה זו ,לשכת עורכי
הדין האוסטרית ביחד עם תשעת הלשכות
המחוזיות באוסטריה הקימו את "אגודת
המחקר של ההיסטוריה המקצועית של חברי
הלשכות האוסטריות שסולקו בין השנים – 1938
 ."1945עבודת המחקר נערכה מול גורמים שונים
ברחבי העולם ,ביניהם ארכיון יד ושם בישראל.
טקס ההשקה נערך בהנחיה משותפת של ראש
לשכת עורכי הדין באוסטריה ,עו"ד בן איבלר
וראש לשכת עורכי הדין בישראל ,עו"ד יורי גיא-
רון.
אנגליה
ביום  1בנובמבר ,2011 ,התקיים יום עיון משותף
של לשכת עורכי הדין בישראל ,לשכת המסחר
ישראל-בריטניה ואגודת המשפט של אנגליה
וויילס .יום העיון בנושא "פתיחת שוק עריכת דין
והשירותים המשפטיים בישראל לתחרות
נערך
הבינלאומיים",
היחסים
והגברת
בהשתתפות נשיאת אגודת המשפט של אנגליה
וויילס ,הגברת לינדה לי ,שזהו ביקורה הרשמי
הראשון בארץ .יום העיון הונחה על ידי עו"ד
אלעד מן ,יו"ר ועדת קשרי סחר של לשכת
המסחר ישראל-בריטניה ונציג לשכת עורכי הדין
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מול אגודת המשפט של אנגליה וויילס .ביום
העיון השתתפו בנוסף עו"ד אניטה לבינט ,יו"ר
לשכת המסחר ישראל בריטניה ,ראש לשכת
עורכי הדין ,עו"ד יואל בריס ,היועץ משפטי של
משרד האוצר ,פרופ' דיויד גילה ,עו"ד אורן
פרסקי ,סגן ראש הלשכה ויו"ר פורום מעמד
המקצוע בלשכת עורכי הדין ועו"ד דודי תדמור,
יו"ר ועדת תאגידים בלשכת עורכי הדין .סדר
יומה העמוס של הגברת לינדה לי מעבר ליום
העיון ,כלל בין היתר פגישה עם השגריר הבריטי
בארץ ,כניסה לדיון בכנסת של ועדת החוקה
ומפגש עם שר המשפטים הפלסטינאי ,ד"ר עלי
קשאן.
ארצות הברית
לאור הצלחת הכנס בשנה שעברה ,בחר ארגון ה-
 (ABA) American Bar Associationלערוך שנה
שנייה ברציפות כנס משותף בינלאומי ,כחלק
מהכנס השנתי ה 11-של לשכת עורכי הדין
בישראל שנערך בתחילת חודש יוני  .2011בכנס
השנה נכחו  130אנשים ממדינות שונות בעולם-
ארגנטינה ,אוסטריה ,בלגיה ,קנדה ,צרפת,
גרמניה ,איטליה ,קוסובו ,לוקסמבורג ,ספרד,
שוויץ ,הולנד וארה"ב .קהל הנוכחים בכנס כלל
אנשים מדרגות בכירות בעולם המשפט על רבדיו
השונים -ראשי לשכות ,שופטים ,אקדמיים
ועורכי דין בכירים מכל העולם .בין הנוכחים היה
אפשר למצוא את סגנית הנשיא ויו"ר המחלקה
הבינלאומית של ה ,ABA-סאלי שוורץ ,היו"ר
היוצא של המחלקה הבינלאומית ,אהרון
שילדהאוס ,סגן נשיא הלשכה האוסטרית ,רופרט
וולף ,יו"ר ארגון הקרפ"א ,אלן מרטר ,סגן נשיא
הלשכה הפדרלית בגרמניה ,ד"ר נורברט
ווסטנברגר אשר פוקד כבר  11שנה את הכנס
השנתי באילת ,ונציגים נוספים מלשכות
וארגונים ברחבי העולם ביניהם גם לשכת עורכי
הדין של קוסובו ששלחה לראשונה נציגות
רשמית לכנס של הלשכה בישראל .הכנס,
בראשות עורכי הדין אהרון שילדהאוס ודודי
תדמור ,התפרש על גבי  3ימים מלאים וכלל
תוכנית מקצועית רחבה ועשירה של מגוון
נושאים משפטיים שמתייחסים לסוגיות חשובות
ואקטואליות שאנשי המשפט מתמודדים עימן
באופן יומיומי בעבודתם המקצועית .בין
המושבים השונים היה ניתן למצוא מושב בעניין
טכנולוגיית "מחשוב ענן" ,מימון עסקי היי-טק,
אחריות נושאי משרה בעסקאות בינלאומיות,

)המשך(

161
שם הועדה

פעילות הועדה

פורום ארגונים בינלאומיים

הגנה על לקוחות מסחריים מפני תביעות בענייני
פשיעה ,מושב בענייני אתיקה בדרכים
אלטרנטיבות ביישוב סכסוכים שבו השתתף
שופט בית המשפט העליון מאיר שמגר ,ובנוסף
גם מושב בנושא של דיני עבודה בעסקאות
בינלאומיות בו הופיע נשיא בית הדין הארצי
לעבודה ,סטיב אדלר.
במהלך הכנס המשותף נערך קוקטייל חגיגי בו
התארח שר המשפטים ,יעקב נאמן ,אשר ציין את
הערכתו הרבה ללשכת עורכי הדין על פועלה
בתחום של קשרי החוץ .השגריר הגרמני בישראל,
ד"ר הרלד קינדרמן ,המסיים את תפקידו לאחר
חמש שנים ,כיבד את הקוקטייל החגיגי בנוכחתו
וקיבל תודה מיוחדת מראש הלשכה על עזרתו
הרבה לחיזוק הקשרים של הלשכה בישראל עם
גרמניה.
גרמניה
בשנת  2006חתמה נשיאות לשכת עורכי הדין
הפדראלית הגרמנית על הסכם ידידות עם לשכת
עורכי הדין  .בהמשך להסכם זה בשנת 2008
הגיעה משלחת של עשרת חברי הועד הצעירים
מבין  28הלשכות בגרמניה לצורך השתתפות
באירועי יום השואה בישראל .הלשכה הפדראלית
הגרמנית ממשיכה לטפח עד היום את חברי
המשלחת בתור קבוצה שיכולה להעיד על זיכרון
השואה ועל חשיבות ההתמודדות עם זיכרון
השואה .חברי משלחת זו נשארו מאוד מלוכדים
והם נבחרו להיות המארחים למשלחת שנסעה
לגרמניה מטעם הלשכה כביקור גומלין בשנת
 .2010הלשכה בישראל הוזמנה לשלוח משלחת
של עורכי דין צעירים מטעמה אשר יתארחו
בגרמניה וימשיכו להוציא לפועל את הסכם
הידידות שנחתם .זוהי המשלחת הרשמית
הראשונה של עורכי דין צעירים היוצאת מטעם
לשכת עורכי הדין .המשלחת מנתה  19עורכי דין
צעירים מהלשכה בישראל בראשותו של ראש
הלשכה לשעבר ,ד"ר שלמה כהן ,ובליווי של אחד
הממונים הותיקים מטעם הלשכה על הקשרים
עם לשכת עורכי הדין הפדראלית הגרמנית ,עו"ד
יואל לוי .למשלחת ששהתה בברלין כשבוע ,היה
לוח זמנים עמוס באירועים שהוכנו במיוחד לרגל
הגעתה .ביניהם ,סמינר בנושא "אגירת מידע
פרטי ושימושו לאכיפת החוק" ,סמינר בנושא
"אכיפה ימית" עם נגיעה לנושא המשט בטורקיה,
ביקורים באתר הזיכרון "בית ועידת-ונזה",
במוזיאון היהודי ,בבית המשפט לערעורים,
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במשרד המשפטים ,בבניין הרייכסטאג שבו יושב
הפרלמנט הגרמני ,הבונדסטאג ,שרידי חומת
ברלין ועוד .המשלחת אף זכתה להיפגש עם
מזכיר המדינה ,ד"ר מקס סטרדלר ,ראש בית
המשפט לערעורים ,שגריר ישראל בגרמניה ,יורם
בן-זאב ועוד.
בהמשך לביקור זה ולאור ההצלחה של המשלחת
משנת  ,2008הגיעה במאי  2011משלחת של חברי
הועד הצעירים מבין  28הלשכות בגרמניה בכדי
לקחת חלק באירועי יום השואה בישראל .יש
לציין כי שלושה מחברי המשלחת הנוכחית לקחו
חלק במשלחת של שנת  2008ובחרו לחזור
לישראל בשנית בשל עוצמת החוויה שעברו.
המשלחת בראשותו של סגן נשיא הלשכה
הגרמנית הפדראלית -אקהרט שפר ,השתתפה
בטקס המרכזי שנערך במוזיאון יד ושם וביקרה
במקומות שונים ברחבי הארץ ,ביניהם נצרת,
שדה בוקר וירושלים .המשלחת אף התארחה
בבית השגריר הגרמני ,נפגשה עם כבוד שופט
ביהמ"ש העליון חנן מלצר ,וסיכמה את ביקורה
ביום עיון מיוחד שנערך בלשכת עורכי הדין בת"א
בנושא הנצחת השואה על ידי בני הדור השני
והשלישי .מרכזו של יום העיון היה הרצאתה של
ד"ר אדית זק שהינה המחברת של הספר
"מסעותי עם ורה" שהינו רומן אוטוביוגרפי
שמספר על השואה מנקודת מבטה של ילדה .יום
העיון היה הזדמנות לחברי המשלחת לפרוק את
אשר על ליבם ולחלוק את החוויות שעברו
במהלך ביקורם בארץ.
הקשר עם הלשכות בגרמניה צמח גם לכיוונים
נוספים .זאת ניתן לראות בביקור המיוחד לו זכה
מחוז חיפה של לשכת עורכי הדין בישראל בסוף
פברואר .2011 ,משלחת מלשכת עורכי הדין של
מינכן בראשותו של ראש הלשכה -מר האנסג'ורג
סטאל ,הגיעה לצורך חתימה על הסכם שיתוף
פעולה עם מחוז חיפה .החתימה נערכה באירוע
חגיגי ומרגש בלשכת המחוז בניצוחה של יושבת
ראש המחוז בזמנו -עו"ד רחל בן ארי .במהלך
ביקורם בחיפה ,חברי המשלחת סיירו במוסדות
רבים בעיר ,ביניהם -עיריית חיפה ,הפקולטה
למשפטים באוניברסיטת חיפה שם פגשו את
צוות המרצים ואת דיקאן הפקולטה פרופ' ניבה
אלקין-קורן .המשלחת ביקרה גם בבית המשפט
בחיפה ונפגשה עם שופט בית המשפט העליון
סלים ג'ובראן .לאחר ביקורם בחיפה ,הצטרפו
חברי המשלחת לאירועי היובל של לשכת עורכי
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הדין בירושלים )פירוט לגבי אירועי היובל
בהמשך(.
במהלך חודש פברואר ,2011 ,נפגשו גם ראש
לשכת פרנקפורט ,ד"ר סיימון לוטץ ,עם יו"ר
מחוז הצפון ,עו"ד חאלד זועבי ,זאת לצורך הכנת
הסכם לשיתוף פעולה בין המחוזות .במהלך
החודשים הקרובים יפגשו השניים לצורך חתימה
על ההסכם.
הולנד
ביום  6בספטמבר ,2010 ,הושק הספר "שוליים
צרים" ) "Smalle Marges De. Nederlandse
"advocauur in de Tweede Wereldoorlog
בהולנדית( המפרט את קורותיהם של עורכי הדין
היהודים בהולנד -גורלם וגורל חברי המפלגה
הנאצית ,הבריחה לדרום אמריקה בשנת ,1944
שלילת רישיונם ,השבת הרישיון ועונשי המאסר
שהוטלו על חלק מהם .שם הספר" ,שוליים
צרים" ,מתאר בצורה יפה את דחיקת עורכי הדין
היהודים אל מחוץ לשוליים .עו"ד יואל לוי,
שהינו פעיל ותיק של הלשכה בכל הנוגע לתיעוד
מעשי רדיפות הנאצים לעורכי דין יהודים ,ייצג
את הלשכה באירוע זה ונשא דברים מרגשים.
הראשון שקיבל את הספר מידיו של ראש הלשכה
ההולנדית ,מר יאן לורבאך ,היה מר קס דובניק,
אשר בשנת  1940היה עורך דין יהודי צעיר ששרד
את מחנה אושוויץ .בשנות ה 60-התמנה מר
דובניק כנשיא בית המשפט העליון של הולנד.
בטקס השקת הספר נכחו כ 300-עורכי דין
וביניהם עורכי דין יהודים.
פולין
משלחת של  44עורכי דין יצאה להשתתף באירועי
"מצעד החיים" בפולין בחודש מאי .2011
המשלחת ,בראשותה של עו"ד שוש שחם ,סיירה
באתרים בעיר קרקוב ,בגטו ורשה ,במוזיאון
באושוויץ ,והשתתפה במצעד החיים שהתחיל
מאושוויץ והסתיים בטקס מרגש במחנה
בירקנאו .המשלחת של הלשכה צעדה עם הדגל
של הלשכה ודגל ישראל בחלקו הראשון של
מצעד החיים ,יחד עם המשלחת מטעם משרד
המשפטים ועוד כעשרת אלפים משתתפים
מרחבי העולם .במהלך שהותה בפולין ,קיימה
המשלחת מפגש עם נציגי לשכת עורכי הדין של
פולין .ראש הלשכה הפולנית וקבוצה גדולה של
עורכי דין פולנים קיבלו את פני המשלחת
בברכות מרגשות והודיעו כי הם נכונים לשתף
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פעולה עם הלשכה ,ובכלל זה לארח את
התערוכה הנודדת של הלשכה הגרמנית על עורכי
הדין והשופטים היהודים ערב השואה ובתקופת
השואה בגרמניה ,בתוספת של מצב עורכי הדין
היהודים הפולנים .הלשכה הפולנית בנוסף
הביעה נכונות לכונן קשרים ישירים ושוטפים עם
הלשכה בישראל ולהגיע לביקור בארץ .ראש
הלשכה הפולנית הצהיר כי אם בשנה הבאה שוב
תצא משלחת של הלשכה למצעד החיים ,תצטרף
אליה משלחת של לשכת עורכי הדין של פולין.
צ'כיה
במהלך חודש ינואר  ,2011ביקר בישראל יו"ר
לשכת הסחר של צ'כיה-ישראל ,ד"ר פבל
סמוטניק ,בליווי של סגן שר התעשייה לשעבר
ויו"ר דירקטוריון הדואר של צ'כיה כיום ,מר ירי
מצסקה .ד"ר סמוטניק שהינו עו"ד מסחרי
המעורב בפעילות הממשלתית בצ'כיה בענייני
משפט ,ערך פגישה עם ראש הלשכה ,בה נכחו גם
הנספח הכלכלי של שגרירות צ'כיה בישראל
ועו"ד אבי ובר העוזר לחזק את הקשרים בין
הלשכות .במהלך הפגישה דנו במערכות המשפט
במדינות השונות ,בהליכי המינוי השונים של
שופטים ,בערכי הדמוקרטיה ובהתנהלות של
לשכות עורכי הדין בישראל ובצ'כיה .לאורך
המפגש ד"ר סמוטניק הפגין נכונות והתעניינות
רבה בחיזוק הקשרים בין שתי המדינות.
קניה
בתחילת חודש דצמבר  ,2010ביקרו בישראל שר
המשפטים של קניה ,מוטולה קילונזו ,בליווי
משלחת מצומצמת ,בהזמנת שר המשפטים יעקב
נאמן .במהלך ביקורו בארץ נפגשו השר
ומשלחתו ,בליווי שגריר קניה בישראל ,גנרל
)בדימוס( אוגוסטינו ס"ק נז'ורוגה ,ושמוליק בס
מאגף אפריקה של משרד החוץ ,עם ראש
הלשכה .הפגישה עסקה בעורכי הדין בישראל
ובקניה ,ביצירת קשר בין הלשכות של שתי
המדינות ובנוהלי ההסמכה של עורכי דין בכל
מדינה.
בהמשך לביקורו בארץ של שר המשפטים של
קניה ,מוטולה קילונזו ,בתחילת שנת  ,2011נפגש
עו"ד דרור ארד-איילון בניירובי שבקניה עם
מנכ"ל לשכת עורכי הדין של קניה ,עו"ד אפולו
אמבויה .מפגש זה היה צעד נוסף בחיזוק
היחסים עם הלשכה בקניה ,שאף שלחה את
סגנית הלשכה ,עו"ד פלורנס קז'וז'ו ,להשתתף
באירועי היובל של הלשכה בישראל.
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רומניה
במהלך חודש אוקטובר  ,2010נפגש עו"ד טל
לביא ,אחד מהממונים על פיתוח הקשרים עם
הארגונים המשפטיים ברומניה .מטרת הפגישה
הייתה חיזוק הקשרים הקיימים עם לשכת עורכי
הדין בישראל ובחינת הדרכים הקיימות לשיתופי
פעולה עתידיים בין הלשכות .הפגישה בבוקרשט
נערכה במהלך כנס של הלשכה והתקיימה אל
מול ראש הלשכה של בוקרשט ,איורדוצ'סקו
אילי ויו"ר לשכת המסחר רומניה ישראל ,נסטי
וולאדויו.
שוויץ
במהלך חודש ספטמבר ,2010 ,נפגש עו"ד טל
לביא עם צמרת הלשכה בברן שבשוויץ .בפגישה
שוחחו נציגי הלשכות על אפשרויות קידום
היחסים עם הלשכה בישראל ויצירת תוכניות
חדשות ושיתופי פעולה בין הלשכות .הפגישה
בברן נערכה במשרדי הלשכה והשתתפו בה ראש
הלשכה השוויצרית ,ברננו ברוניני ומנכ"ל
הלשכה ,רנה רול.
שוויץ  +ספרד
איסתא ספורט ,בשיתוף עם הפורום הבינלאומי
של לשכת עורכי הדין ועם ועדת משפט וספורט
של לשכת עורכי הדין ,הוציאו בחודש ינואר 2011
משלחת של עורכי דין לסיור במוסדות ספורט
חשובים בשוויץ ובספרד .את הסיור ריכזו
והדריכו מקצועית עו"ד טל לביא שהינו בורר ב-
 CASודיין בבית הדין העליון של התאחדות
הספורט בישראל ,ועו"ד אפרים ברק ,בורר ב-
 ,CASדיין בבית הדין העליון של איגוד הכדורסל
בישראל .למשלחת ששהתה בשוויץ ובספרד רק
שבוע ,היה לוח זמנים עמוס באירועים שהוכנו
במיוחד לרגל הגעתה .ביניהם ,ביקור במטה FIFA
)התאחדות הכדורגל הבינלאומית(UEFA ,
)התאחדות הכדורגל האירופאית( ,הוועד
האולימפי ) (IOCוהמוזיאון האולימפיFIBA ,
)התאחדות הכדורסל הבינלאומית( וביקור
במוסד לבוררות הספורט המוביל בעולם .מעבר
להעשרה המקצועית שהועברה במהלך הסיור,
זכו חברי המשלחת גם לצפות באחד ממשחקי
הבית של קבוצת הכדורגל ברצלונה במסגרת
הליגה הספרדית.
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מיוחדים לאורחים מחו"ל לציון חגיגות היובל
ללשכת עורכי הדין בישראל .בחגיגות היובל
השתתפו כ 80-ראשי לשכות ואורחים זרים מכל
העולם -קניה ,סין ,שוויץ ,קנדה ,קרואטיה,
אנגליה ,ספרד ,בלגיה ,איטליה ,סרביה ,צרפת,
אוסטריה ,ארה"ב ,הולנד ,גרמניה ועוד .לאורחים
אשר שהו בישראל הוכן לוח זמנים עמוס
באירועים שהוכנו במיוחד לרגל הגעתם .לאחר
התכנסות האורחים בבנייני לשכת עורכי הדין
בירושלים ,לקחו האורחים חלק בישיבה חגיגית
של מליאת הכנסת לרגל יובל ללשכת עורכי הדין
בישראל .בישיבה נשאו דברים שר המשפטים
וחברי כנסת נוספים.
במהלך אירועי היובל נערך גם טקס מרגש בבית
הכנסת ב"יד ושם" במהלכו העניקו ראשי לשכות
עורכי הדין מגרמניה ,אוסטריה והולנד ספרי
זיכרון למשפחות עורכי הדין היהודים שנספו
במלחמת העולם השנייה .עו"ד יואל לוי ,שהנחה
את הטקס ,פועל מטעם הלשכה שנים רבות
להנצחת עורכי הדין היהודים שנרדפו בידי
הנאצים .תיעוד עורכי הדין היהודים על ידי
שלוש הלשכות מהווה מפעל חשוב ומרכזי מאוד,
הן עבור משפחות עורכי הדין שנספו והן עבור
המדינות עצמן בקשרן עם לשכת עורכי הדין.
בנוסף ,כחלק מאירועי היובל ,התקיים דיון
ראשון מסוגו בנושא גיבוש קוד בינלאומי אחיד
של עקרונות בסיסיים למקצוע עריכת הדין.
בדיון השתתפו ראשי לשכות מרחבי העולם ,בין
היתר מארה"ב ,אנגליה וויילס ,סין ,גרמניה,
אוסטריה ,הולנד ,צרפת ,ספרד ,איטליה ,בלגיה,
קניה ,קרואטיה ורומניה .בדיון ,פרי יוזמתו
והנחייתו של ראש הלשכה בישראל ,השתתף גם
פרופ' מרדכי קרמניצר מהמכון הישראלי
לדמוקרטיה .הדיון עלה מתוך הבנה כי לגיבוש
עקרונות משפטיים בסיסיים יש השפעה על
מקצוע עריכת הדין ועל הציבור בכללותו ,וכי
בהיעדר קיומם של עקרונות כלליים כאלה לא
יהיו לאנשי מקצוע באזורים מסוימים בעולם
קווים מנחים בסיטואציות מסוימות .בפני
משתתפי הדיון הוצג קוד בינלאומי מוצע הכלל
מספר עקרונות בסיסיים :נאמנות ועצמאות
המקצוע ,שלטון החוק ,זכויות אדם ,נגישות
למשפט ,כבוד המקצוע ואתיקה .הוסכם בין
משתתפי הדיון כי מדובר בעקרונות שבלעדיהם
מקצוע עריכת הדין לא יוכל לעמוד בסטנדרטים
הראויים .בדיון הובהר כי עקרונות בסיסיים אלו
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לא יעמדו לבד וכי כל ארגון יאמץ את הקוד
ויעניק לו את הפרשנות המאפיינת את הסביבה
ומערכת המשפט המקומית.
השתתפות נציגי הלשכה באירועים ,כנסים בעולם
• ראש הלשכה ייצג את לשכת עורכי הדין
בישראל באירועי פתיחת שנת המשפט של
אנגליה בתחילת חודש אוקטובר .2010
הטקס העיקרי נערך מדי שנה בכנסיית
ווסטמינסטר בלונדון ,ונוטלים בו חלק הלורד
צ'סלור ומנהיגי מערכת המשפט באנגליה,
שופטים ,עורכי דין ,אנשי דת ועשרות ראשי
לשכות ומנהיגים מרחבי העולם .האירוע כלל
מושבים בנושאים בינלאומיים אקטואליים
שונים.
• כנס נוטריונים בינלאומי שאירגן האיחוד
האירופי בשיתוף עם לשכת הנוטריונים של
גרמניה התקיים בסוף חודש אוקטובר ,2010
במינכן שבגרמניה .בראשות הנציגות
הישראלית עמדו עו"ד יוסף קמפר ,סגן יו"ר
ועדת הנוטריונים וחברי ועדת הנוטריונים
עו"ד נדב בלום ועו"ד אריה ליט .בכנס הציגו
נציגי המדינות השונות את עקרונות דיני
הנוטריון במדינתם .בין היתר הועלו רעיונות
בין המשלחות לשיתוף פעולה נוטריוני
בתחומים שונים .עו"ד קמפר העניק את
אותות לשכת עורכי הדין בישראל למארחים,
יו"ר לשכת הנוטריונים של גרמניה ד"ר
אוליבר ווסיוס ,ומנכ"לית ועדת האיחוד
האירופי הגברת כריסטיאן קירשבאום.
• ראש הלשכה ייצג את לשכת עורכי הדין
בישראל בכנס הסתיו השנתי של המחלקה
הבינלאומית של הלשכה האמריקאית ),(ABA
שנערך בפריז בתחילת חודש נובמבר .2011
בכנס התקיימו יותר מ 60-מושבים
מקצועיים בנושאים שונים ובנוסף התקיימו
גם אירועים חברתיים מגוונים .בכנס
השתתפו כ 1000-נציגים מרחבי העולם.
• ראש הלשכה ייצג את לשכת עורכי הדין
בישראל בכנס ה 39-של ראשי לשכות
ומנהיגים מאירופה ,אשר נערך בתחילת
חודש מרץ  2011בווינה שבאוסטריה .את
הכנס השנה כיבדו בנוכחותם נציגות מכובדת
וגדולה של לשכות מאירופה וארגונים
בינלאומיים ,ביניהם -לשכת אלבניה ,פינלנד,
הולנד ,בלגיה ,בוסניה ,דנמרק ,גרמניה,
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אסטוניה ,צרפת ,אנגליה ,קרואטיה ,מקדוניה
ועוד מדינות רבות נוספות .התרכז בכותרת
"מדיה – חופש  -שלטון החוק" וכלל
התייחסות של דוברים מקשת מקצועית
ונושאית רחבה .ראש הלשכה התקבל בכבוד
רב ואף נבחר לשאת דברים בתור נציג של באי
הכנס.
• בתחילת חודש יוני  ,2011ייצג עו"ד יואל לוי
את לשכת עורכי הדין בישראל בכנס השנתי
של לשכת גרמניה הקטנה בנערך בשטרסבורג
אשר בצרפת .בכנס השתתפו כ 6000-אנשים
וההרצאה המרכזית הייתה של דניאל כהן
בנדיט ,אשר ממלא תפקיד מרכזי בפרלמנט
האירופי ,על שלום בין ישראלים
לפלשתינאים.
אחת לשנתיים מקיימת לשכת עורכי הדין
הפדראלית הגרמנית כנס של לשכות עורכי הדין
האירופיות השונות ונציגי מספר לשכות
דומיננטיות מרחבי העולם ,וביניהן לשכות עורכי
הדין מארה"ב ,רוסיה ,יפן וישראל .הכנס,
שהתקיים בחודש מאי  2011בעיר ברלין ,הוקדש
לנושא האתיקה בעולם המשפט .מדברים שעלו
מהרצאתו של ד"ר מיכאל קרנצלר ,סגן נשיא
הלשכה הפדראלית בפתיחת הכנס ,נראה ,כי
המשבר הכלכלי הגדול הוביל להידרדרות
מוסרית וקשיים כלכליים שיצרו בעיות אתיות
מרובות שעולם המשפט יצטרך להתמודד עמן
במהלך השנים הקרובות .נשיא הלשכה
הפדראלית הגרמנית ,עו"ד אקסל פילגס ,הודה
בנאומו לעו"ד מיכאל קמפינסקי ,חבר הצוות
לקשרים עם לשכות עורכי הדין הגרמניות ומ"מ
יו"ר עמותת המשפטנים ישראל-גרמניה ,שייצג
את הלשכה הישראלית .עו"ד פילגס ציין ,כי יש
בעיניו חשיבות רבה להשתתפותו של נציג הלשכה
וכי הוא רואה את הקשר החם עם הלשכה
הישראלית כאחד מהישגיו הבולטים בתקופת
כהונתו כנשיא הלשכה הגרמנית.

)המשך(

169

פעילות הלשכה בנושאי החקיקה והייצוג בכנסת
ספטמבר  – 2010אוגוסט 2011
פורום חקיקה וכנסת אחראי על פעילות הלשכה בכנסת ומול הממשלה .עיקר
העבודה מתבצעת בהשתתפות בדיונים בועדות הכנסת ,שכנוע חה"כ וגיוסם
להצבעות כעמדת הלשכה ובפעילות מול משרדי הממשלה .בין הישגיה הבולטים של
הלשכה בכנסת בשנה האחרונה:
הצעת חוק הוצאה לפועל תיקון  – 34פורום ההוצאה לפועל הצליח לסכל הפיכת
"המסלול המקוצר" להסדר קבע לרבות העלאת תקרת סכום התביעה במסלול ל-
 .₪ 100,000הוחלט להאריך את הוראת השעה הנוכחית בשנה נוספת ,אשר במהלכה
יקבע הסדר הקבע של המסלול המקוצר.
צו לשכת עורכי הדין )בטוחות לעורכי דין זרים( – לאחר אישור התרת פעולתם של
עורכי דין זרים ופירמות זרות בישראל ולאחר קבלת עמדת הלשכה שהפיקוח על
עורכי הדין הזרים יהיה בסמכותה ,נדון בועדת חוקה צו לשכת )בטוחות לעורכי דין
זרים( אשר טרם אושר ,אולם נראה שעמדת הלשכה בעניין הגדרת "מבטח זר"
ובעניין הערבויות ,התקבלה על ידי חברי ועדת חוקה.
מניעת הארכת הוראת השעה בהצעת חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה –
מעצרים( )היוועדות חזותית – הוראת שעה( – מדובר בהישג ללשכה ולפורום
הפלילי .החל מ  2007הכנסת מאריכה את הוראת השעה בשנה נוספת .הלשכה
לאורך כל השנים ,התנגדה לחוק בנימוקים שמדובר בחוק לא מידתי ,הפוגע בזכויות
אדם .לאחר מאבק ממושך ,השתכנעה הכנסת וביטלה את הוראת השעה ,ללא
קביעת הסדר קבע בנדון.
מניעת תיקון  71לחוק מיסוי מקרקעין – פורום המסים של לשכת עורכי הדין,
הצליח למנוע את תיקון החוק ,אשר הציע לבטל את הפטור ממס שבח לבעלי יותר
מדירה אחת .ועדת הכספים של הכנסת קיבלה את עמדת לשכת עורכי הדין ,ובכך
נמנעה חקיקה חפוזה של רפורמת מס מקפת וסבוכה שהייתה זורעת בלבול בקרב
הציבור הרחב.
כללי הסיוע המשפטי – לאחר שאושר החוק הקובע שמתן סיוע משפטי לנזקקים
לא יהיה סמכות שברשות של הלשכה אלא בסמכות שבחובה ,נוסחו כללי הלשכה,
הקובעים קריטריונים לזכאות לקבלת הסיוע המשפטי .נוסח הכללים עתיד להיות
מאושר בחודשים הקרובים במועצה הארצית של הלשכה ולאחר מכן בועדת חוקה.
תזכיר חוק לשכת עורכי הדין )תיקון שינויים במתכונת ההסמכה( התש"ע - 2010
הארכת התמחות .תזכיר החוק הופץ בין משרדי הממשלה אולם טרם עבר ועדת
שרים לענייני חקיקה ואושר בקריאה ראשונה .הלשכה קיימה ישיבות רבות עם
נציגי הסטודנטים ,האוניברסיטאות ,שרים ,חברי כנסת ואנשי ציבור על מנת לקבל
את הסכמתם לנוסח לגבי סוגיות שבמחלוקת.
הצעת חוק בתי המשפט )הגבלת תוקפם של צווי איסור פרסום( –הפורום הפלילי
של הלשכה תמך בהצעת החוק ועמדתו התקבלה בעניין התקופות שיש לאפשר את
הגבלת צווי הפרסום.
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הצעת חוק העונשין ,תקיפת עורך דין ועובד סוציאלי -הצעת החוק הינה יוזמת
חקיקה פרטית של הלשכה ,המקודמת על ידי חה"כ יריב לוין וכרמל שאמה .מטרת
הצעת החוק להחמיר את הענישה בעבירות אלימות כנגד עורכי הדין ועובדים
סוציאליים .המשך קידום הצעת החוק יתבצע בשנה הקרובה.
מניעת הטלת אגרות על בקשות ביניים  -הלשכה ניצחה פעמיים במאבקה נגד הטלת
אגרות על בקשות ביניים) .בכנסת ה  16-וה  (17-והממשלה נסוגה מכוונה זו .למרבה
הצער ,שוב מבקשת הממשלה להטיל אגרות על בקשות ביניים על מנת להוזיל את
תקצוב מערכת המשפט ,על חשבון נגישות המשפט לאוכלוסיות חלשות .הלשכה
עוקבת אחר ניסיון זה ועתידה להמשיל להיאבק בו.
הצעת חוק העונשין )תיקון – הבניית שיקול הדעת בשיפוטי בענישה( ,התשס"ו-
 – 2006בועדת חוקה משתתפים באופן קבוע נציגי הפורום הפלילי .הלשכה מתנגדת
להצעת החוק ,אולם בנסיבות של החלטת הממשלה והמשמעת הקואליציונית
הרווחת בכנסת ,נציגי הלשכה מציעים הסתייגויות ונסחים במטרה לאזן את הצעת
החוק הממשלתית.
הצעת חוק לשכת עורכי הדין )בחירות למוסדות הלשכה( של חה"כ כרמל שאמה –
הצעת החוק נדונה בועדת חוקה וטרם אושרה סופית .הועד המרכזי התנגד להצעת
החוק.
הצעת חוק ייעול האכיפה ברשות לניירות ערך )תיקוני חקיקה( התש"ע - 2010
נציגי הלשכה ,השתתפו באופן קבוע ברובם המכריע של הדיונים שהתקיימו על
הצעת החוק .במהלך הדיונים ,נשמעו הערותיהם של נציגי הלשכה ובמקרים רבים
עמדת הלשכה התקבלה והצעת החוק תוקנה בהתאם להמלצותיה.
ישיבת מליאת הכנסת לכבוד אירועי היובל של לשכת עורכי הדין – בפברואר 2011
לכבוד יובל ללשכה התקיימה ישיבת מליאה חגיגית אשר נושאה היה לשכת עורכי
הדין .בישיבת המליאה השתתפו שר המשפטים פרופ' נאמן וחה"כ רבים בין היתר,
חה"כ רוני בר און ,חה"כ שלי יחימוביץ ,חה"כ אברהם מיכאלי ,חה"כ יריב לוין
ועוד .חברי הכנסת נאמו אודות הלשכה ,על הליכי חקיקה אשר הלשכה השתתפה
וקידמה בכנסת ועל חשיבות מעמדה בחברה הישראלית.
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פעילות במסגרת להב

להב – לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל ,מייצגת כ 40 -ארגונים של בעלי
עסקים עצמאים .מטרת להב לפעול לייצוג של כלל העצמאים במדינה ,בכל הקשור
למעמד העצמאי ,רווחתו ומצבו הכלכלי ,מניעת אפליות ועיוותים בתחומי המסים
ועוד.
לשכת עורכי הדין מהווה את אחד הארגונים הגדולים והחשובים בלהב כאשר רבים
מנציגיו תופסים עמדות חשובות ורבות השפעה בארגון .תרומתם של עו"ד בהנהלה,
במועצה ובוועדות המקצועיות ,מקנה לארגון ערך מוסף רב חשיבות ותורמת לקידום
נושאים רבים העומדים על סדר היום.
עו"ד יהודה טלמון מכהן כנשיא להב זו הקדנציה השנייה .ללשכת עורכי הדין נציגים
נוספים הפעילים במוסדות להב :עו"ד איתן צחור – יו"ר )משותף( של ועדת
המיסים ,עו"ד אלון זילברשץ -יו"ר ועדת העבודה ועו"ד יהודה לנדא יו"ר הוועדה
המשפטית .כמו כן עו"ד רבים חברים בוועדות השונות של להב.
בשנה האחרונה פעלו ראשי להב ונציגיה בעיקר בארבעה תחומים:
.1

קידום מעמדה ונוכחותה של להב בקרב מקבלי ההחלטות ובציבור הרחב:
• להב חיזקה את מעמדה בלשכת התיאום של הארגונים הכלכליים.
• להב הינה חברה ב"שולחן העגול" ושותפה לדיוני התקציב.
• נשיא להב מכהן כיו"ר ועדת הכלכלה של לשכת התיאום.
• נציגי להב חברים במועצה לביטוח לאומי.
• מנכ"ל להב חבר בועדת  Doing Businessבראשות מנכ"ל האוצר היוצא.
• להב משתתפת בועדה מסייעת לסוכנות לעסקים קטנים במשרד התמ"ת.
• להב השתתפה והובילה פאנל מומחים בכנס The Marker 2021
• להב הופיעה בפני ועדת טרכטנברג
• להב מקיימת שת"פ עם קבוצת "שוויון זכויות לעצמאים ופרילאנסרים"
בעמוד פייסבוק ובעצומה משותפת.
• להב שותפה למחאת סוחרי רח' אבן גבירול בת"א.

.2

קידום הזכויות הסוציאליות של העצמאים במדינת ישראל:
• להב פועלת ליישום תכנית הממשלה לעידוד פעילותם של עסקים קטנים
ובינוניים בישראל במסגרתה:
 oהמשך המאבק לאישור דמי אבטלה לעצמאים.
 oהמשך המאבק להכרה בהפרשה לפיצויי פיטורין לעצמאים,
במסגרת הרפורמה במיסוי הפנסיוני שמובילה רשות המיסים.
• לאחר זכייתה בבג"צ בנושא ,להב פועלת ליישום ההחלטה שהתקבלה
בביהמ"ש הקובעת כי על שר האוצר לקבוע את הוצאות האש"ל לעצמאים
לשנים הרלוונטיות.
• מאבק לביטול הגבייה המוגדלת לביטוח לאומי .כזכור ,הגביה המוגדלת
לביטוח לאומי התקבלה כהוראת שעה ,עקב המשבר הכלכלי שפקד את
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העולם ואת מדינת ישראל .האוצר החליט ,באופן חד צדדי ,להמשיך בגבייה
זו ,גם במסגרת תקציב  ,2011-2012למרות התחייבותו המפורשת לבג"צ,
שלא להמשיך בגבייה זו מעבר לסוף שנת .2010
• להב פועלת להכרה במלוא התשלום של העצמאי לביטוח לאומי כהוצאה.
• הכרה בהוצאות החזקת מטפלת כפי שהוכרו בפסק דין ורד פרי.
• להב פועלת לשינוי בהכרה בהוצאות הרכב של עצמאים המשתמשים ברכבם
לצרכי עבודתם.
• להב פועלת להכרה במע״מ על בסיס מזומן גם לבעלי מקצוע שאינם בעלי
מקצועות חופשיים.
• להב פועלת על מנת לעצור את תהליך המע":מ המקוון.
• להב מקדמת חקיקת חוק העובד העצמאי התלוי כלכלית )פרילנסרים(.
• להב פועלת להגדלת הנגישות של עסקים קטנים למכרזי ממשלה ,ולקיום
מכסת חובה לשיתוף עסקים קטנים במכרזי הממשלה.
.3

קידום וביסוס מדיניות ממשלתית בנושא עסקים קטנים ובינוניים
• עיצוב חוק העסקים הקטנים ,עיצוב החוק לבחינת חוקים חדשים
המתקבלים ובחינתם בפריזמת העסקים הקטנים וחוקים נוספים ,שהינם
הבסיס לגישת הממשל לעסקים קטנים ובינוניים.
• השתתפות במירב הישיבות האפשריות והרלוונטיות בוועדות הכנסת וייצוג
הנושא בכל ישיבה.
• שימוש בתקשורת בכדי להשפיע על מקבלי ההחלטות בנושא.
• הגשת חומרים מקצועיים לגורמים שונים בממשל.
• הצגת מודלים מהעולם המתקדם לגבי מדיניות ממשלה לSME’s -
ועצמאים והצגתם לקובעי המדיניות הכלכלית.

.4

סיוע במאבקים הנקודתיים של הארגונים השונים
• סיוע לבעלי מקצועות שונים בהקמת פוליסת ביטוח מקצועי גנרית.
• סיוע ליועצים העסקיים בשילוב בתכניות משרד התמ"ת.
• טיפול בהכרה כיצואנים ללשכת מארגני תיירות נכנסת.
• סיוע לארגון המסעדות בנושא "סגירת חורף".
• ועדה לטיפול בנושא תעריפים לבעלי מקצועות חופשיים בראשות אינג'
אלדד ספיבק.
• ועדה לטיפול בנושא ריכוזיות וחוק ההגבלים העסקיים בראשות מר רונן
לוי.
• סיוע במשרד התיירות להתאחדות סוכני הנסיעות והתיירות ולשכת
מארגני תיירות נכנסת.
• סיוע בנושאים שוטפים של ארגון המהנדסים והאדריכלים העצמאים.
• השתלבות בוועדה להכרה במקצוע יועץ ארגוני עבור איפ"א.
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.5

נושאים שונים
• ייזום והפקת יום העסקים הקטנים בכנסת בשיתוף עם ח"כ רוחמה
אברהם בלילא  -יום העסקים הקטנים והבינוניים בכנסת זכה להצלחה
רבה ,לסיקור תקשורתי נרחב ולהשתתפות נרחבת של בעלי עסקים
קטנים ובינוניים מכל רחבי הארץ ושל חברי להב.
• השתתפות בפורום "הכשרה מקצועית" שמוביל ד"ר רובי נתנזון.
• השתתפות בוועדה המייעצת לקידום נשים במשרד ראש הממשלה.
• מינוי נשיא להב לחבר במועצה המייעצת לרשות לשכר הוגן.
• שילוב ושיתוף פעולה עם ) IBCפורום עסקים קטנים ועצמאים(.
• טיפול בהיבטים שונים של עצמאים המשרתים במילואים.
• השתתפות בדיונים בנושא רישוי עסקים וייעול הרשות המבצעת.
• קיום "שולחן עגול" בלהב להעלאת ופתרון בעיות העצמאים.
• שת"פ עם ארגון .+ 50

.6
•
•
•

מפגשים עיקריים
מפגש עבודה עם מנכ"ל משרד האוצר.
מפגש עם מנכ"ל משרד ראש הממשלה.
מפגש עם פרופ' יוג'ין קנדל )ראש המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש
הממשלה(.
מפגש עם שר האוצר ח"כ יצחק כהן.
מפגש עם שר התמ"ת.
פגישה עם שר האוצר וראשי הבנקים בנושא אשראי לעסקים קטנים.
פגישה עם ראש אגף תקציבים באוצר.
מפגש עם ח"כ שלי יחימוביץ ,אורית נוקד ויו"ר ועדת הכלכלה של הכנסת,
כרמל שאמה הכהן.
פגישה עם יו"ר הביטווח הלאומי ,אסתר דומיניסיני.
מפגש עם מנכ"ל משרד המשפטים.
מפגש עם הממונה על שוק ההון והביטוח.
השתתפות בכנסים ומפגשים בחו"ל )במסגרת המועצה הכלכלית או ביקורי
הנשיא(.
פגישה עם יו"ר וועדת הכספים ,ח"כ הרב משה גפני.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

*

הדיווח הינו מטעם ל.ה.ב .ובאחריותו.

174

דוברות ויחסי ציבור
דוברת הלשכה :עו"ד שמרית רגב
עוזרת דוברת :עו"ד מורן קבלו )דצמבר-מרץ (2011
עוזרת דוברת :גב' קרן תלמי
משרד ייעוץ חיצוני :בן ציון ציטרין
מחלקת הדוברות בלשכה פועלת ליזום ,לפרסם ולהעלות למודעות ציבורית את
פעילות לשכת עורכי הדין למען ציבור עורכי הדין .מחלקת הדוברות מגיבה ומניעה
את המחלקות האחרות בלשכה להשמיע את עמדת הלשכה בנושאים העולים על
סדר היום הציבורי.
עיקר פעילות מחלקת הדוברות התמקד במהלך שנת  2011בדברור וחשיפה לארועי
היובל ללשכה ,שנערכו במהלך השנה .לקראת ארועי היובל המרכזיים ,שנערכו
בחודש פברואר ,ובכללם ישיבה חגיגית במליאת הכנסת לציון  50שנה ללשכה ,ארוע
חגיגי תיאטרון ירושלים ,סיור משלחות ראשי לשכות מחו"ל ביד ושם ושולחן עגול
בהשתתפות ראשי הלשכות בנושא גיבוש קוד אתי בינלאומי ,הפיקה מחלקת
הדוברות את "מוסף היובל"  -אסופת מאמרים פרי עטם של שופטי בית המשפט
העליון בדימוס ופרופסורים מהאקדמיה בדבר תפקידה של הלשכה ,וכן פירוט
פעילותה של הלשכה למען החברה .המוסף הופץ במסגרת עיתון הארץ .בנוסף ,יזמה
מחלקת הדוברות פניות לערוצי טלוויזיה לסיקור ארועי היובל המרכזיים ,וכן יזמה
בתיאום עם מיקי מירו מרשת ב' תכנית "שעת חברה" ,שהוקדשה לפעילויות
הלשכה ,בהשתתפות נציגי הלשכה מתחום האתיקה ,הבוררות ,מעמד האישה,
תכנית "שכר מצווה" וראש הלשכה.
במקביל התמקדה מחלקת הדוברות בהמשך ניהול הקמפיין למניעת התדרדרות
המקצוע ,שיצא לדרך לפני למעלה משנתיים ,בהנהגתו של ראש הלשכה ,עו"ד יורי
גיא-רון .במסגרת זו ,נוסחו מאמרי דעה ,ונערכו ראיונות עומק עם ראש הלשכה.
פורסמו קריאות לשר המשפטים לקדם את תזכיר חוק ההתמחות ,אשר אימץ
בחלקו הגדול את תכנית הלשכה ,בהליכי החקיקה בכנסת .בהקשר זה ,ננקטו
פעולות דברור ושיווק גם לציבור עורכי הדין .כל זאת ,לצד פעילות שוטפת למתן
חשיפה בתקשורת לפעילויות הלשכה ,החלטות מוסדות הלשכה ,כנסים ובראשם
הכנס השנתי ,טקסי הסמכה ,ימי עיון ,סדנאות ,השתלמויות ,הרצאות ,אירוח
אישים ,השתתפות נציגי הלשכה בועדות הכנסת השונות ,וייזום אירועים ,ליווי
משלחות מחו"ל .פעילות הדוברת כללה גם מתן חשיפה תקשורתית לאירועים של
מחוזות הלשכה השונים.
פעילות דוברת הלשכה ,עו"ד שמרית רגב ,נעשתה באמצעות הודעות לעיתונות ,מתן
תגובות לאמצעי התקשורת ,ייזום כתבות עומק וראיונות ,קיום שיחות רקע ותדרוך
לעיתונאים ,ניסוח מאמרי דעה ונאומים ,תיאום השתתפות ראש הלשכה בכנסים וכן
ייזום סיקור לכל פעילויות הלשכה בעלות ערך תקשורתי .במהלך השנה הופצו לכלי
התקשורת הארציים והמקומיים מאות הודעות לעיתונות ששיקפו את פעילות
מוסדות הלשכה וועדות הלשכה המקצועיות ,מאמרים פובליציסטיים ,מכתבים
למערכת ואף נוסחו מודעות פרסום של פעילויות בלשכה.
השנה המשיכה דוברת הלשכה לקיים את פעילות הדברור מול כתבי המשפט וכן מול
כתבים מתחומים שונים ,ופנתה לדברור פעילויות הלשכה גם לכתבי כלכלה ,נדל"ן,
צרכנות ,ביטוח ,תקשורת ,איכות סביבה ,צבא ובטחון ,חוץ ,כנסת ,רווחה ,משטרה,
דתות ,חינוך ,מבקר המדינה ,תחבורה ,מחשבים ,חברה ורכילות ועוד.
כמו כן ,יזמה הדוברת פניות לתכניות טלוויזיה ורדיו והועלו אייטמים בהשתתפות
נציגי/ות הלשכה בתכניות הבוקר הזה ,רשת ב' ,בוקר טוב ישראל ,גל"צ ,חדשות,
רשת ב' ,חדשות גל"צ ,חקירה נגדית ,גל"צ ,מבט ,ערוץ  ,1הפרקליטים ,ערוץ ,10
בחצי היום ,רשת ב ,ערוץ  ,2שש עם עודד בן עמי ,ערוץ  ,2עושים סדר ,ערוץ ,2
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מהדורה ראשונה ,ערוץ  ,2חמש עם ירון וילנסקי ,גל"צ ,התכנית הכלכלית ,גל"צ,
רדיו דרום ,רדיו קול הים האדום ,ערוץ הכנסת.
בנוסף ,עורכת הדוברת את עמודי החדשות בכתב העת של הלשכה "עורך הדין".
האירועים הבולטים שדובררו בכלי התקשורת:

הכנס השנתי 2011
הכנס השנתי ה ,11-המיוחד והגדול מבין הכנסים שאורגנו עד כה ,התקיים השנה
במסגרת חגיגות היובל ללשכה ולקראת הבחירות .מאז היווסדו ,הפך הכנס לזירה
הציבורית החשובה של עולם המשפט ,והציע עשרות מושבים מרתקים בנושאים
משפטיים שונים שעל סדר היום הציבורי ,וביניהם גלישת המשפט לחיים
הציבוריים; מרמה והפרת אמונים; אחריות המדינה בנזיקין; הגנה מן הצדק;
אימוץ בכפייה וטובת הילד; פשרות ועסקים במסדרון בית המשפט; הכיסוי
התקשורתי של עבירות מין; אוצרות מדינה – של מי הרכוש הזה לעזאזל?; אמצעי
אכיפה חדשים בשוק ההון; משפט התקשורת; בתחבולות תעשה לך חקירה?!,
תמ"א  38והתחדשות עירונית; ריבוי מעצרים בישראל; הפרטת מקרקעי ישראל,
ועוד.
מושבי הכנס סוקרו בהרחבה בחדשות ערוץ  2 ,1ו –  10וכן בגל"צ וקול ישראל.
בנוסף ,שידר אולפן של גל"צ מהכנס עצמו במהלך כל ימי הכנס ,ופורסמו ידיעות
שוטפות במהלך הכנס בידיעות אחרונות ,מעריב ,הארץ ,גלובס ,כלכליסט ודה
מארקר ובאתרים  ,walla ,nrg ,ynetגלובס ,כלכליסט ודה מארקר ,וכן ברשתות
הרדיו המקומי והמקומונים.
בנוסף ,ערכו דוברת הלשכה ומשרד רימון-כהן-שינקמן כתבה על הכנס השנתי,
שפורסמה במהדורה מיוחדת של עיתון גלובס עבור משתתפי/ות הכנס.
השנה השתתפו בכנס וסיקרו את מושביו המקצועיים כ 25 -כתבי משפט וצוותי
צילום מכלי התקשורת הכתובה והאלקטרונית .בכנס השתתפו גם כתבים מכלי
התקשורת המקומיים רדיו ,טלוויזיה ומקומונים.
לרשות אנשי התקשורת הועמד חדר תקשורת לצורך דיווחים שוטפים לאמצעי
התקשורת על המתרחש בכנס .במהלך הכנס הופקו הודעות לעיתונות וצולמו למעלה
מ 1,500 -תמונות שתעדו המושבים המקצועיים ,האירועים ,הארוחות החגיגיות
ופעילויות הפנאי.
סיקור הטקס לפתיחת שנת המשפט תש"ע ,שנערך בירושלים ביום 19.09.10
בטקס השתתפו כתבי המשפט :ארי גילהר מ ,ynet-דנה צוק מגל"צ ,יוסי הדר מרשת
ב' ,נורית רוט מדה מארקר וכן צוותי צילום של הערוצים  2 ,1ו .10-נאום ראש
הלשכה הופץ באמברגו לכתבים ,וקוימו עמם שיחות תדרוך .הטקס פורסם בערוץ
הכנסת – סדר יום ,כלכליסט ,ישראל פוסט ,וואלה ,ידיעות ,רשת ב' – חדשות,
הארץ ,אתר הארץ ,Nrg ,אתר דה מארקר ,דה מארקר ,נענע  ,10ישראל היום ,מבזק
ערוץ .2

ארועי היובל
אירוע היובל המרכזי 22.2.11
לשכת עורכי הדין קיימה אירוע חגיגי וייחודי לרגל יובל ללשכה ,שנערך ביום
 22.2.11בתיאטרון ירושלים בהשתתפות צמרת מערכת המשפט והממשל ,עורכי דין
בכירים ,אנשי תקשורת ואקדמיה.
בפתח האירוע שודרו בפני הקהל ברכותיהם של נשיא המדינה ,שמעון פרס ,ושל
ראש הממשלה ,בנימין נתניהו ,לאחר מכן נשאו דברים יו"ר הכנסת ,חה"כ רובי
ריבלין ,נשיאת בית המשפט העליון ,השופטת דורית ביניש ,שר המשפטים ,פרופ'
יעקב נאמן ,וראש הלשכה לשעבר ,עו"ד יורי גיא-רון.
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במהלך האירוע ,בהנחייתה של דליה מזור ,הרצה פרופ' ירמיהו יובל בנושא
"הרהורים על המשפט ומשרתיו".
במהלך הערב זכה הקהל לשמוע את מקהלת העפרוני ,ולצפות בקטעי פנטומימה של
הפנטומימאי חנוך רוזן .הערב נחתם בהופעה של "הכל עובר חביבי".
בטקס השתתפו הכתבים יובל יועז ,דנה צוק ,פנינה טמנו שאטה ,אביעד גליקמן,
משה גורלי .הטקס פורסם באתר  ,ynetמבט בערוץ  ,1רשת ב' ,news1 ,כלכליסט.
ישיבת מליאה חגיגית של הכנסת לציון יובל להיווסדה של לשכת עורכי הדין –
22.2.11
ב 22.2.11-התקיימה ישיבת מליאה חגיגית של הכנסת לציון יובל שנים להיווסדה
של לשכת עורכי הדין ,שהוקמה בשנת  ,1961כגוף סטטוטורי מכוח חוק לשכת עורכי
הדין.
במהלך הישיבה נשאו דברים יו"ר הכנסת ,חה"כ רובי ריבלין וחה"כ יריב לוין ,רוני
בר-און ,דב חנין ,שלי יחימוביץ' ,אברהם מיכאלי ,ושר המשפטים ,יעקב נאמן.
טקס הענקת ספרי זיכרון ביד ושם 23.2.11
בטקס מרגש שקיימה לשכת עורכי הדין במסגרת ארועי היובל ללשכה ביום 23.2.11
בבית הכנסת ב"יד ושם" ,העניקו ראשי לשכות עורכי הדין בגרמניה ,אוסטריה
והולנד ספרי זכרון למשפחות עורכי הדין שנספו במלחמת העולם השניה .עו"ד יואל
לוי ,הנחה את הטקס.
האירוע סוקר בעיתון ובאתר 'הארץ' בהרחבה.
דיון השולחן העגול בנושא גיבוש קוד אתי בינלאומי 23.2.11
לרגל ארועי היובל ללשכה התקיים דיון ראשון מסוגו בנושא גיבוש קוד בינלאומי
אחיד של עקרונות בסיסיים למקצוע עריכת הדין .הדיון התקיים במסגרת אירועי
היובל ללשכה בהשתתפות ראשי לשכות מרחבי העולם :מארה"ב ,אנגליה וויילס,
סין ,גרמניה ,אוסטריה ,הולנד ,צרפת ,ספרד ,איטליה ,בלגיה ,קניה ,קרואטיה,
רומניה ועוד ,בהנחיית ראש לשכת עורכי הדין בישראל לשעבר ,עו"ד יורי גיא-רון,
ובהשתתפות פרופ' מרדכי קרמניצר מהמכון הישראלי לדמוקרטיה.
חומר האירוע ניתן באופן בלעדי לכתב דה מארקר ,עידו באום ,וסוקר בהרחבה
בעיתון ובאתר.
דברור המושבים המקצועיים במסגרת ההשתלמות שערך הפורום הפלילי של
הלשכה באילת בתאריכים 23-25.12.2010
בהשתלמות השתתפו כתבי המשפט תומר זרחין מהארץ ,אביעד גליקמן מ,ynet-
איתי הר אור מכלכליסט ,יובל יועז מגלובס ,יוסי הדר מרשת ב' ,דנה צוק מגל"צ,
גיא פלג מחדשות ערוץ  ,2עדנה אדטו מישראל היום ,צוותי צילום של הערוצים ,2 ,1
ו.10-
ההודעה על מושב הפתיחה בנושא" :פיקוח על הפרקליטות – חובה וזכות" פורסמה
באתר גלובס ,גלובס ,הארץ ,אתר הארץ ,גל"צ – יומן חצות ,רשת ב' -הבוקר הזה,
ידיעות ,מעריב ,ישראל היום ,וואלה חדשות 2 -ידיעות ,אתר  ,nrgאתר ,ynet
כלכליסט ,אתר כלכליסט.
ההודעה על מושב "שערוריה רודפת שערוריה – יחסי תקשורת ומשפט" ,פורסמה
באתר גלובס .בנוסף ,התפרסמו ידיעות באתרים כלכליסט וגלובס וכן בעיתון
כלכליסט בעקבות סיכום מושב "הפרת אמונים – מכשול בפני עיוורים?" שנערך
במסגרת ההשתלמות.
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בית הפרקליט ביום הבחירות 21.6.2011

הענקת פרס הלשכה לשנת תשעא לנשיא )בדימוס( של ביהד הארצי לעבודה סטיב
אדלר במושב הפתיחה של הכנס השנתי באילת ביום .30.5.11
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פתיחת תערוכת עורכי דין יוצרים שהוצגה במתחם התחנה בתל אביב ביום 16.3.11

אירוע לזכר עו"ד דיויד וינר זל במלאת  6שנים למותו שנערך בבית הפרקליט ביום 3.1.11
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ארוע הוקרה למתנדבי שכר מצווה ביום  18.11.10בבית ציוני אמריקה תל אביב

ארוע חגיגי לרגל יובל ללשכה בתיאטרון ירושלים ביום 22.2.11
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ביקור הזדהות של משלחת מטעם הלשכה בעקבות השריפה בכרמל ביום 8.12.10

הפנינג פורים במסגרת פרויקט פורום עורכי דין צעירים למען הקהילה שנערך בבית
חולים הלל יפה במרץ 2011
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השתלמות פורום פלילי במלון דן באילת ביום 23.12.10

טקס לכבוד עו"ד ותיקים שנערך בבית הפרקליט בתל אביב ביום 1.9.10
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טקס פתיחת שנת המשפט תשע"א שנערך בבית הפרקליט בירושלים ביום 19.9.10

יור הכנסת רובי ריבלין נושא דברי ברכה בארוע היובל בתיאטרון ירושלים ביום 22.2.11
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כנס שנתי של מוסד הבוררות בכפר המכביה ביום 15.6.11

מושב מליאה חגיגי של הכנסת לרגל יובל ללשכה ביום 22.2.11

184

מושב משותף עם ה IBA-בנושא מלחמה בטרור במהלך הכנס השנתי ה 11-באילת
שנערך במלון הרודס ביום 1.6.11

משלחת עורכי דין מישראל במצעד החיים בפולין ביום 2.5.11
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עו"ד דורון ברזילי ראש הלשכה הנבחר ,מצביע ביום הבחירות למוסדות הלשכה 21.6.11

צילום ראשי לשכות שהיו אורחי הלשכה בארועי היובל בבית הפרקליט בירושלים
ביום 23.2.11
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מנגנון הועד המרכזי
הלשכה מונה כיום כ –  47,900עורכי דין פעילים מהם רבים הנזקקים לשירותי
הוועדים המחוזיים ,הוועד המרכזי והגזברות .את ציבור עורכי הדין וכלל הפונים
ללשכה משרת מנגנון הוועד המרכזי ,המונה  67איש 53 ,עובדים בת"א ו – 14
בירושלים.
הגידול המשמעותי במספר עורכי הדין ,הגידול במספר הפרוייקטים החדשים עליהם
החליט הועד המרכזי ,הגידול במספר הוועדות הפעילות ,הגידול במספר המתמחים
ובפעילות השוטפת ,חייב הגדלת מספר עובדי הוועד המרכזי המטפלים בנושאים
אלה ובנושאים שהלשכה חייבת בהם על פי חוק לשכת עורכי הדין.

גזברות לשכת עורכי הדין
בגזברות מועסקים  9עובדים .צוות עובדים זה נותן טיפול מקצועי ,ומספק את כל
השירותים הנדרשים ממנו ,כגון:
א .ביצוע תשלומים לספקים ,נותני השירותים ללשכה ,כולל עובדי הלשכה.
ב .הכנת התקציב והמעקב אחר ביצועו.
ג .טיפול בתשלומי דמי חבר.
ד .הפקת תעודות חבר ,כאשר רוב תעודות החבר נושאות כבר את תמונת החבר.
ה .ניהול מאגר חברים – כל הפרטים על עורכי הדין )כתובת ,טלפונים ,סטטוס,
תחומי עיסוק(.
טיפול משפטי לגביית חובות דמי חבר
בשנים האחרונות ננקטים צעדים משפטיים כנגד עורכי דין החייבים דמי-חבר.
מרבית החייבים כבר הסדירו חובם .גם בעתיד תנקט פעולה זו כנגד חייבי דמי-חבר.
מאגר עורכי הדין
הגזברות מנהלת את מאגר חברי הלשכה .מערכת המחשב אוגרת בתוכה בין השאר
את תמונת עורך הדין ,תחומי העיסוק וכו' .כמות עדכוני הכתובות ,הסטטוס ויתר
הפרטים של עורכי הדין הולכת וגדלה בד בבד עם הגידול במספר עורכי הדין ,ומגיעה
לאלפים בשנה.
הגזברות עושה מאמצים לעדכון מיידי של כל נתון ,כדי שהמאגר יהיה עדכני בכל
עת .על כן יש חשיבות שכלל ציבור עורכי הדין יעדכן את פרטיו מיד עם שינוי כתובת,
טלפון ,מייל וכו'.
הנהח"ש ושירותי גזברות
הגידול הניכר במספר עורכי הדין ,מחד ,ובפעילות הכללית של הלשכה ,מאידך,
מחייב את הגזברות לעבודה בתנאי לחץ .כן יצויין כי הגזברות נותנת שרותי הנהח"ש
גם להוצאה לאור ,למכון להשתלמות ולוועד מחוז צפון .הגזברות נדרשת גם ליתר
מאמץ בקשר לגביית חובות דמי-חבר :הן באשר לשנה השוטפת והן באשר לשנים
קודמות .באשר לשנים קודמות-נשלחות תזכורות מדי שנה לגבי החובות ,ומבוצעות
פעולות גביה נוספות .מספר גדל והולך של עורכי דין פונים בבקשה לקבלת פטור /
הנחה מדמי חבר מסיבות שונות .הבקשות מרוכזות בגזברות ומועברות לועדת
פטורים והנחות לקבלת החלטה בעניין.
תעודות חבר
הרוב המכריע של תעודות החבר השנתיות נושאות את תמונת החבר .הגענו למצב זה
אחרי שנים של עבודה מאומצת לאיסוף תמונות החברים ושמירתן כחלק ממאגר
עורכי הדין.
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מתמחים
מספר המתמחים עומד השנה על כ 3300 -בדומה לנתונים אשתקד.
להלן נתונים אודות התפלגות המתמחים לפי מקום הלימוד:
אוני' העברית

אוני' תל-אביב

אוני' בר-אילן

אוני' חיפה

המכללה למינהל

(252)213

(251)175

(150)185

(187)168

(354)364

שערי משפט

המרכז
הבינתחומי

מכללת ר"ג

מכללת נתניה

הקריה
האקדמית אונו

(356)336

(376)338

(320)397

(286)303

(794)691

ישראלים
שלמדו בחו"ל

עולים חדשים

(62)41

(64)54

המספרים בסוגריים מציינים את מספר המתמחים בשנת הפעילות הקודמת.
כמעט בכל מוסדות הלימוד חלה השנה תנודה במספר המתמחים ,כלפי מעלה או
כלפי מטה.
השנה ,בדומה לנתונים בשנתיים האחרונות ,כחמישית מכלל המתמחים הם בוגרי
הקריה האקדמית אונו.
בוגרי אוניברסיטאות –  ,23%בוגרי מכללות  ,74% -עולים ובוגרי מוסדות בחו"ל
 .3%התפלגות המתמחים לפי מחזות  -ירושלים –  ,16%תל אביב והמרכז – ,64%
חיפה  ,10% -דרום –  ,6%צפון – .4%
בספטמבר השנה יירשם לתחילת ההתמחות המחזור הראשון המונה כ 170 -בוגרי
המרכז האקדמי כרמל בחיפה ,ונתונים לגביו יתפרסמו בדוח הפעילות הבא.
דוחות תקופתיים על מתמחים
בידי הלשכה אמצעים להפעלת סמכויותיה על פי דין לפיקוח על איכות ההתמחות
והשגת יעדיה .אחד מהאמצעים הוא דין וחשבון המוגש ע"י המאמן כל ששה
חודשים או בתום התמחותו של המתמחה אצלו ,ובו מפורטים התחומים שבהם
עסק המתמחה וסוגי הפעולות.
לפיכך ,מזה מספר שנים מתקיים בהקפדה מערך הפיקוח אחר קבלת הדוחות.
במסגרת הפיקוח על ההתמחות מתבקשים המתמחים להציג בפני המפקח את
הדו"ח התקופתי שמשמש אף הוא בסיס לשאלות העולות במסגרת הפיקוח.
המעקב השוטף אחר דוחות הפיקוח נותן ללשכה כלים להתריע במועד על פגמים
בחישוב המועד הצפוי לסיום ההתמחות ,היעדרות מעל למכסת הימים המותרת
בכללי ההתמחות ,עיסוק בעבודה נוספת ללא קבלת היתר ,הפסקת הרציפות
בתקופת ההתמחות ועוד.
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בחינות התמחות בכתב ובעל-פה
במספר הנבחנים בבחינות ההתמחות השנה בדומה למועדים המקבילים בשנה
שעברה ,ניגשו בבחינות מועד נובמבר  2010כ  1620-נבחנים ,ובמועד מאי  2011כ-
.2600
הבחינות נערכו במרכז הקונגרסים בתל אביב על מנת להקל על כל ציבור המתמחים
שמרביתו מתגורר באזור המרכז להגיע בנוחות למקום הבחינה .גם הניסיון בשנה זו
עבר בהצלחה ,והוא מאומץ גם למועדים הבאים ,לשביעות רצון של הנבחנים.
מערך המחשוב בלשכה מסייע רבות בהיערכות הלשכה לקיים בחינות למספר כה
גדול של נבחנים ,באולמות רבים ,בו זמנית ,ובפרסום תוצאות הבחינה בכתב תוך
מספר ימים .השנה נעשה שימוש נרחב מאוד להעברת מידע למתמחים ישירות
לכתבת המייל שלהם ,לרבות משלוח הזימון האישי לבחינות בכתב ובעל פה.
הבחינות בעל-פה מתקיימות בלשכה בירושלים כאשר חדרי המזכירות מוסבים
לחדרי בחינות בשעות אחה"צ .תוספת הקומה השלישית לבניין הלשכה אפשרה לנו
לקיים בחינות בחדרים נוספים ומרווחים יותר מאלה עד כה ,ולהגדיל את מספר
צוותי הבוחנים בכל יום .גם כאן למחשוב תרומה חשובה בהפעלת המערך המורכב
של הבחינות בעל-פה.
בחינות התמחות חוזרות בעל-פה התקיימו באופן סדיר ,בהתאם לתקנות ,בחודשים
מרץ וספטמבר  ,2011וטקסי ההסמכה נערכו בבניין הלשכה בירושלים.
טקס קבלת חברים ללשכה
בהתאם להחלטת הוועד המרכזי הטקס המרכזי של קבלת חברים ללשכה ביוני 2011
נערך בבנייני האומה .טקס ההסמכה וההשבעה התקיים באולם המרכזי ובסיומו
הצטרפו המוסמכים לאורחיהם ,באולמות המשנה ,לברכת יו"ר הוועד המחוזי
ולקבלת התעודות .הטקס ,במתכונתו החדשה ,עבר בהצלחה והופקו לקחים לקראת
מיסודו במועדים הבאים.
המדרשה ע"ש צ'רנובילסקי למשפטים עולים חדשים
המדרשה לעולים הפכה למוסד קבוע והלשכה ממשיכה בהפעלתה במתכונת של שני
מחזורים בשנה ,לפני מועדי הבחינות בדיני ישראל בינואר ובאוגוסט בכל שנה.
הניסיון מצביע על כך שלהשתתפות במדרשה תרומה מכרעת בהצלחתם של העולים
בבחינות הלשכה.
במחזור הלימודים האחרון בחדשים מאי-יולי השתתפו כ 50 -עולים ,מרביתם יוצאי
מדינות חבר העמים ,צרפת וארגנטינה.
עולים יוצאי ארצות אנגלו-סכסיות משתתפים בקורס הכנה נפרד בשפה האנגלית
המתקיים בלשכה בירושלים אותו עורך עו"ד דוד סוויל בהצלחה מזה שנים רבות.
התקציב להפעלת המדרשה ממומן ע"י משרד הקליטה ,והלשכה תורמת את חלקה
בניהול השוטף של הקורס.
דו"ח ועדת גרסטל
גם השנה לא חלה התקדמות של ממש ביישום דוח ועדת גרסטל שמונתה על ידי שר
המשפטים ,דאז ,ד"ר יוסף ביילין .הוועדה התבקשה להתייחס למכלול הסוגיות
העולות בנושאי ההתמחות ובחינות ההתמחות.
הוועדה הגיעה למסקנה שיש לשפר ולחזק את ההכשרה המקצועית של המתמחים
במשפטים ,ובמסגרת זו להסדיר את ההכנות לבחינות ההתמחות ולשנות את
מתכונתן .הוועדה המליצה להאריך את תקופת ההתמחות משנה לשנה וחצי ,לחייב
את הסטודנטים לעבור קורס מעשי במהלך מחצית השנה הראשונה להתמחות,
למנות שופט בדימוס כנציב קבילות מתמחים ועוד.
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המלצותיה של הוועדה התקבלו פה אחד ,והוגשו עוד במאי  2002לשר המשפטים
דאז מאיר שטרית.
חלפו למעלה מתשע שנים מאז הוגשו לראשונה מסקנותיה לשר המשפטים.
בשנת  ,2005בכהונתה של גב' ציפי ליבני כשרת המשפטים ,הוכן תזכיר חוק לשכת
עורכי-הדין )תיקון  -שינויים במתכונת ההסמכה והוראות אחרות( תשס"ו.2005-
הצעת חוק זו באה ,בעיקרה ,ליישם את המלצותיה של ועדת גרסטל.
בשנת  ,2009בכהונתו של פרופ' יעקב נאמן כשר המשפטים ,גובשה הצעת חוק
המבוססת בעיקרה על המלצות ועדת גרסטל ונועדה ליישם את אלו מבין המלצותיה
אשר מצריכות שינויים בחקיקה ראשית ,כמו גם להכשיר את הקרקע לצורך יישומן
של המלצות אחרות של הוועדה הטעונות חקיקת משנה .יצוין כי במסגרת ניסוח
ההצעה התקיימו דיונים הן עם נציגי הלשכה הן עם נציגי הסטודנטים.
הלשכה רואה חשיבות רבה בקידומו החקיקתי של תזכיר החוק וביישום הרפורמה
הטמונה במסקנות הוועדה.
בחינות בדיני מדינת ישראל
מספר הנבחנים בדיני מדינת ישראל למשפטנים ועולים אשר סיימו את לימודיהם
בחו"ל עומד על כ –  200בדומה למספרם בארבע השנים האחרונות.
כמחצית מהנרשמים לבחינות מועד אוגוסט  ,2010שהוא המועד העיקרי למסיימי
לימודים בחו"ל ,ניגשים לבחינות בפעם הראשונה ,והאחרים הם נבחנים שנגשים
לבחינות בהן נכשלו בעבר.
ביחס לאפיון אוכלוסיית הנבחנים ראוי לציין את הנתונים הבאים:
עולים חדשים -כ– ,100מתוכם כשליש יוצאי מדינות חבר העמים ,כשליש עולים
מארה"ב ,והיתר ממדינות שונות.
ישראלים -

כ– ,100מרביתם הם תושבי מזרח ירושלים שלמדו
באוניברסיטאות בירדן ובאוניברסיטת אל-קודס באבו-דיס)שהוכרו
כחוק ע"י האוניברסיטה העברית בירושלים(,היתר ממדינות שונות
בעיקר ממזרח אירופה ואיטליה.

מאמנים
נתוני המאמנים המובאים בטבלאות שלהלן הם אלו שפורסמו בדוח הפעילות לשנת
 2009והם מובאים להלן לקבלת מידע על מאפייני המאמנים.
מספר עורכי הדין והשופטים שקיבלו היתר לאימון מתמחה עומד היום על כ-
.10,000
השנה קיבלו עוד כ 600-עורכי-דין היתר לאמן מתמחה ,זה קצב הגידול הממוצע
השנתי.
מספר המאמנים מתמחים בפועל עומד על כ 3000 -מתוכם כ 300-מאמנים ,בהיתר
הלשכה ,שני מתמחים.
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פילוח מאמנים לפי סקטורים בכל מחוז

פרקליטות ממשלה/רשויות/
פרקליטות
מחוז
מש' פרטי בימ"ש מדינה/מחוז צבאית/משטרה
מוסדות
ירושלים
23
97
8
69
25
230
תל-אביב
41
61
26
109
94
1488
חיפה
4
18
3
26
11
280
ב"ש
1
13
4
25
3
93
צפון
2
7
1
13
1
93
סה"כ
71
196
42
242
134
2184

אחר

ירושלים
תל-אביב
חיפה
ב"ש
צפון

1800
150
125

1600

100

1400

75

1200

50

1000

25

800

0

600
400
200
0

אחר

ממשלה פרקליטות פרקליטות
רשות
מדינה
צבאית/
/מחוז
מקומית /משטרה
מוסד

בית
משפט

משרדים
פרטיים
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פילוח מאמנים לפי סקטור בחלוקה לפי נשים וגברים

ממשלה/
פרקליטות
סקטור מש' פרטי בימ"ש פרקליטות
מדינה/מחוז צבאית/משטרה רשויות /מוסדות

נשים
גברים
סה"כ

382
1802
2184

נשים
64%

77
57
134

164
78
242

גברים
36%

22
20
42

אחר
2.5%

אחר

127
69
196

ממשלה  /רשות
מקומית  /מוסד
6.8%

48
23
71

פרקליטות צבאית/פרקליטות מדינה /
משטרה
מחוז
1.5%
8.4%

נשים
68%

נשים
17%

גברים
32%

בימ"ש
4.7%

גברים
83%

גברים
43%

נשים
57%

מש' פרטי
76.1%

נש ים/גברים  -ארצי )מאמנים(

נשים
29%

גברים
71%
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פיקוח על ההתמחות
להלן הנתונים הסטטיסטיים המתייחסים
ספטמבר  - 2010ספטמבר :2011

לפיקוחים

שנעשו

בין החודשים

שם המחוז

פיקוח בלשכה

פיקוח במשרדים

תל-אביב
ירושלים
חיפה
מחוז צפון
באר שבע
סה"כ

1866
327
15
4
5
2217

171
21
396
109
56
753

סה"כ נערכו פיקוחים לכ 2970-מתמחים במהלך השנה החולפת ,מתוך כ3300 -
מתמחים בסה"כ בתקופה הנ"ל.
עיקר הדגש בפיקוחים הוא על מתמחים מהסקטור הפרטי ופחות על פיקוחים
למתמחים בבתי המשפט ובפרקליטויות .מכאן יוצא ,שהפיקוח כיסה כ 90% -מכלל
המתמחים במהלך השנה.
כמו כן ,הפיקוח במשרדים מבוצע בעיקר על מתמחים שעלולים להיות "בעייתיים",
כגון מתמחים עם עבודה נוספת וכן מתמחים במשרדים קטנים )במחוז צפון ומחוז
דרום ,לדוגמא ,הפיקוחים מתקיימים בעיקר במשרדי המאמנים(.
הפיקוח נעשה על ידי עורכי דין  -מפקחים מקצועיים ,שפרוסים ברחבי הארץ ,ואשר
פעם בשנה נפגשים לכנס שמטרתו הפריה הדדית ,דיון בסוגיות הדורשות הקפדה
במהלך ראיון הפיקוח והסקת מסקנות.
בעקבות הכנס הוחלט להגביר את הפיקוחים במשרדים תוך הקפדה על התנאים
הבסיסיים הנדרשים להתמחות ראויה ,מסגרת השעות הנדרשת ותשלום שכר
מינימום לפחות.
בנוסף לפיקוחים השוטפים אנו מבצעים פיקוחים טלפוניים בעיקר במקרים של
מתמחים עם עבודות נוספות ,כאשר הפיקוח הטלפוני מתקיים במשרד המאמן וגם
במקום העבודה הנוספת ,בשעות בהם המתמחה הצהיר שהוא נמצא בהתמחות.
כמו כן ,במהלך השנה מתקיימות מספר חקירות בשיתוף עם משרד חקירות במקרים
בהן עולה חשד בהתמחות קרי במקרים בעיתיים.
יש להדגיש ,כי הדו"חות אשר מועברים למנגנון הפיקוח ע"י המפקחים ,נבדקים
בקפידה ובמידה ונדרשת הבהרה אנו שולחים מכתב למתמחה או למאמן )לדוגמא:
מקרים בהם מסתבר ,כי המתמחה לא מקבל שכר מינימום ,שעות התמחות אינן
תקינות ,התמחות "טכנית" ,התמחות בעבודה לא משפטית וכו'.(...
במקרים בהם מתגלים ,כי ההתמחות אינה תקינה ,ננקטים אמצעים מתאימים,
לרבות אמצעים משמעתיים או פסילת תקופת ההתמחות ,כולה או מקצתה.
יישום הפיקוח בצורה שיטתית ומקיפה הוא כלי חשוב לשמירה על איכות
ההתמחות ,בהיות הפיקוח אמצעי המופעל בזמן אמת תוך כדי ההתמחות.
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מערכות המיחשוב בלשכה
כללי
מערכות המחשוב והמידע בלשכה מנוהלת ומתופעלת ע"י מר אורי אלפרסי אשר
מנהל מתפעל ומרכז את כל ענייני המחשוב ומערכות המידע ,אתרי אינטרנט,
תשתיות ,תקשורת וטלפוניה בלשכה.
רשת תקשורת המחשבים
רשת תקשורת המחשבים בלשכה משרתת ומאחדת שלושה סניפים מרכזיים של
הועד המרכזי :שד' מנחם בגין )ת"א( ,רח' דניאל פריש )ת"א( והסניף בירושלים ברח'
שופן אשר מטפל בכל נושאי המתמחים ובהסמכתם ובנוסף חיבור מחוזות הלשכה.
ללשכה רשת תקשורת מתקדמת המחברת את הסניפים באמצעות מספר טכנולוגיות
מתקדמות בהתאם לצרכים השונים )רשת "מטרו" של חברת בזק – את הסניפים
המרכזיים ותקשורת  IP-VPNלסניפי משנה ושלוחות קצה( לרשת תקשורת מחשבים
אחת ובכך מאפשרת זמינות ונגישות רציפה לכל הכלים המחשוביים המשרתים את
המערכת כיחידה אחת )שימוש באפליקציות ,אינטרנט ,שרתי דואר ופקס ,קבצי
מחשב ועוד(.
כמדי שנה גם בשנת הפעילות הנוכחית אנו דואגים להשאר בקדמת הטכנולוגיה,
ומוכנסים כל הזמן טכנולוגיות חדשות ,מערכות מחשוב  ,אבטחת מידע ותקשורת
נתונים מן השורה הראשונה הקיימות בשוק.
בשנת העבודה הנוכחית ובהתאם לייעדים שתוכננו ,בוצעו מספר מהלכים
משמעותיים בתחום מערכות המידע כדלהלן.:
• שודרגו בסיסי הנתונים לגרסת .ms sql 2008
• הסתיים הקמת אתר  datacenterו -והועבו מרבית ניהול המידע לאתר.
• הסתיים שלב הקמת אתר  DRPחיצוני והתחלת סנכרון הנתונים בין האתרים.
• הסתיים שדרוג מערכת  CRMשל הארגון ממערכת מג'יק  9.4למערכת יוניפאס
המתקדמת יותר.
• הוקמה מערכת  ,CTI/IVRמערכות למתן מידע קולי ,שרתי  SMSושליחת מידע
אוטו' באמצעות המייל.
המערכות מאפשרות גישה למשתמשי קצה הנמצאים מחוץ ללשכה להתחבר
למערכת המחשבים ובכך לסייע להן לעבוד מול תוכנות הניהול וקבצי הנתונים
השונים ,המערכת הקיימת הינה מהמתקדמות ביותר הן בתחום הטכנולוגי והן
בתחום אבטחת המידע שכן תפקידה בין השאר למנוע חיבור של גורמים לא רצויים,
מערכת זו מאפשרת כאמור לעובדי הלשכה לעבוד מחוץ לארגון )רכזות הנמצאות
בחופשת לידה ,רכזים/רכזות הנמצאים בפעילות מחוץ ללשכה( להתחבר באמצעות
תשתית האינטרנט.
ללשכה שרת דואר ) (Excange Serverמרכזי אשר משרת את כל העובדים וכן נותן
מענה לפרוייקטים השונים המופעלים מעת לעת ,המערכת כוללת קבלת דואר
אלקטרוני ישירות ללשכה ולא דרך ספקי השרות ,החומר מנותב דרך מספר שרתי
אבטחת מידע ,מנועי סריקת וירוסים ,דואר זבל ועוד מנגנוני אבטחה נוספים .כל
זאת בכדי למנוע פגיעה וחדירה למערכת המחשוב של הלשכה.
כאמור אופציה זו מאפשרת בין שאר יתרונותיה ,גמישות למשתמש להתחבר לדואר
האלקטרוני מכל מחשב בלשכה וגם מהבית באמצעות שרת  ,webaccessקבלת
מיילים וסנכרונם לטלפון הנייד .גיבוי נתונים יום יומי ,אבטחה מירבית של הדואר
וכן שמירה על פרטיות ומידור של משתמשים לא מאושרים.
שרת פקסים מרכזי אשר מאפשר קבלה ושליחה של פקסים ישירות מהמחשב של
המשתמש ,המערכת הינה שקופה לעבודה ומופעלת דרך תוכנת הדוא"ל ושאר
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תוכנות האופיס לגמישות מרבית ,המערכת מייעלת באופן משמעותי הן בשעות
עבודה והן בהוצאות הפעלת מכשירים מכניים רגילים.
מערכת לניהול מסמכים ומשימות
בלשכה מותקנת מערכת לניהול ידע מרכזית ,אשר מרכזת ומתפעלת את כל ניהול
המסמכים בארגון .תוכנת " "ShareDocsשל חברת "אלעד מערכות" ,בשילוב
פלטפורמת תוכנת ) moos 2007שרפויינט של מיקרוסופט( מאפשרת יכולות אחזור
וחיפוש נתונים ברמות גבוהות .המערכת מרכזת את כל תחום פעילות המסמכים,
הדואר הנכנס והיוצא בלשכה ,תיוק ואחזור כל סוגי הקבצים .ניהול ארכיון
מסמכים.
קבצים מכל הסוגים ,מנוהלים במערכת מרכזית אחת אשר מאפשרת מידור ורמת
אבטחה מקסימאלית כנדרש.
מערכות הליבה של הלשכה – מערכת CRM/ERP
כפי שיפורט בהמשך ,פעילויות הלשכה השונות מנוהלות וממוחשבות באמצעות
תוכנת ניהול מרכזית אשר אופיינה ,תוכננה ופותחה במיוחד לצורכי הפעילויות
השונות של הלשכה ומיישמת גישה חדשנית של שילוב מערכת  ERPו  CRMכמערכת
אחת )ולא כשני מערכות נפרדות כפי שנהוג( .המערכת מחולקת לשלושה סוגי
פעילויות מרכזיות שונות של הועד המרכזי והשנה אף הותאמה המערכת לניהול
מחוזות הלשכה.
 .1חברים – ניהול דמי חבר ומאגר עוה"ד.
 .2מתמחים – תהליך רישום ופיקוח על ההתמחות ,בחינות והסמכה.
 .3ועד מרכזי – ריכוז כל תחומי הפעילות השונות של ועד המרכזי הכוללות:
"וועדות הלשכה" וטיפול בהצעות ותזכירי חוק" ,תוכנית שכר מצווה",
"המוסד הארצי לגישור"" ,מוסד לבוררות"" ,בית הדין הארצי",
"מאגרים"" ,פניות עוה"ד בעניני אתיקה ושכר טרחה"" ,ניהול הליכים
משפטיים"" ,השמת עורכי דין"" ,סדנאות ואירועים"" ,נוטריונים" ועוד.
 .4ניהול מחוז – ריכוז תחומי הפעילות המחוזיים בהתאם לפעילות המחוז.
כאמור במערכות אלו גם השנה ,הוספו ושונו עשרות תוכניות ודוחות לשיפור תהליכי
העבודה והבקרה באמצעות המחשב.
מערכת חברים
מערכת מנהלת את מאגר עורכי הדין החברים בלשכת עורכי הדין בישראל ,מערכת
זו מנהלת את המאגר המרכזי של עוה"ד בלשכה המנוהל מכח החוק .המאגר כולל
פרטים אישיים שונים ,סטטוס בלשכה ,תחומי עיסוק ופרטים היסטוריים אודות
החבר.
גזברות הלשכה אחראית לעדכון וניהול השוטף של המאגר.
המערכת מהווה נתוני בסיס לפרטי החבר הנדרשים לתפעול המערכות השונות כפי
שצויין לעיל ומספקת נתונים מעודכנים באופן רציף ושקוף למערכת הליבה בכל
תחומי פעילות של הלשכה ובאתרים השונים.
בנוסף נתוני החבר המתעדכנים באופן שוטף ,מועברים באופן אוטו' לאתר הלשכה
לצורך איתור חברים וכן מועבר לגורמי חוץ בהתאם לחוק כדוגמת הנהלת בתי
המשפט.
מערכת ניהול דמי חבר
מערכת דמי החבר מנהלת את תשלומי דמי החבר בלשכת עורכי הדין .חישוב גובה
האגרה מחושב באופן אוטו' בעזרת המערכת ע"פ קריטריונים שנקבעים ומוזנים
לתוכנה.
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דרך התוכנה ניתן לשלוח שוברי תשלום לחברים או להעביר קבצים לגורמי חוץ
לצורך גביה או משלוח של שוברי התשלום.
תשלום דמי החבר מתבצע דרך הבנקים ,אפשרות לתשלום דמי החבר באמצעות
כרטיס האשראי דרך אתר האינטרנט .נתוני התשלום נקלטים אוטו' למערכת
באמצעות קבצי נתונים המגיעים מגורמי הגבייה השונים.
כמו כן ניתן להפיק דרך המערכת דוח"ות סטטיסטיים ודו"חות מעקב אחרי פיגורים
בתשלום האגרות ,תחזיות עתידיות ועוד.
מערכת מתמחים
הינה מערכת לניהול ופיקוח על מתמחים והמועמדים להבחן בבחינות הלשכה
השונות )בחינות הסמכה ,בחינות בדיני מדינת ישראל( ,תהליך הסמכתם והפיכתם
לעורכי דין במערכת ,בקשות לאימון מתמחים ,טיפול בבקשות לעבודה נוספת,
פיקוח על המתמחים וטיפול בבקשות לאימון מתמחים.
המערכת מטפלת כאמור בכל תהליך הרישום של כל אלה אשר סיימו את לימודי
המשפטים ומבקשים להתמחות ע"פ חוק ואו כשלב מקדים לפני ההתמחות
)ללומדים בחו"ל ולעולים חדשים( רשום לבחינות בדיני מדינת ישראל – פתיחת תיק
במערכת כשלב ראשון.
בחינות דיני מדינת ישראל – בקרה ופיקוח על הבחינות כנדרש עד להשלמת המעבר
בכל הבחינות.
תקופת התמחות – כוללת בקרה ופיקוח על תקופת ההתמחות הנדרשת מהמתמחה,
מעקב אחר הפסקת התמחות באמצע התקופה ,החלפת מאמן ,הגשת דוחות
תקופתיים כנדרש וכן טיפול בבקשות לעבודה נוספת.
פיקוח על ההתמחות – זימון לראיונות פיקוח ומשלוח מפקחים למקום ההתמחות.
בחינות ההסמכה – רישום לבחינות ההסמכה לאחר עמידה בכל הקריטריונים
המקדימים ולאחר מכן תהליך הסמכתם לעורכי דין רבמערכת.
אימון מתמחים – כחלק מתפקיד המערכת גם טיפול ואישור בקשות לאמן מתמחה.
המערכת מפיקה מכתבי אישור להרשמה ולתהליכים השונים למתמחים ולנבחנים
בכל השלבים משלבי המערכת כפי שצויין לעיל.
כל התהליכים מבוקרים בהתאם למצב הנרשם/מתמחה או מועמד לבחינות הלשכה.
כל תהליך ותהליך גורר ו/או מונע המשך תהליך אחר ,הכל בהתאם לקריטריוני
המערכת.
בנוסף המערכת מטפלת במגוון רחב של פעילויות המשיקות עם האלמנטים שצויינו
לעיל כגון:
בדיקה וניתוח ציוני נבחנים בבחינות ההסמכה ,הפקת דוחות ומכתבי מערכת על כל
מרכיבי הפעילות השונים ,נתונים סטטיסטיים שונים ,קליטה ומשלוח קבצי נתונים
לגורמי חוץ.
המערכת מעדכנת באופן אוטו' את אתר הלשכה ,דרך תיק אישי של המתמחה באתר
ניתן לראות את מצב הבקשות הנשלחות ללשכה ,מועדי ומקום הבחינה ,תקופת
ההתמחות ,עבודה נוספת ,מעקב אחר הבחינות השונות הכולל תאריכים ,ציונים
וטופסי התשובות.
מערך המחשוב מפעיל מספר כלים מתקדמים לעדכון המתמחים בהתאם למצבם,
הגשת בקשות ,פרסום תוצאות וכד' ,אשר כוללים משלוח תשובות והודעות
באמצעות  SMSישירות למתמחה ,אפשרות תשלומים באמצעות כרטיסי האשראי
דרך האינטרנט וכאמור אפשרות לשלוח אישורים שונים ישירות מהמחשב לנמען הן
לפקס או באמצעות הדוא"ל.
ניהול פעילויות ועד מרכזי
המערכת מרכזת את כל הפעילות התפעולית של הועד המרכזי ונותנת מענה לעבודה
השוטפת על כל סוגי פעולותיה השונות של הלשכה.

196
התוכנה מרכזת בתוכה כאמור ,את כל פעילויות הלשכה השונות ,הכוללות )וכפי
שיפורט בהמשך( את התחומים הבאים :מידע זמין ועדכני על כל עורכי הדין בארץ
)המערכת מעודכנת ומסונכרנת באופן שוטף עם הנתונים המתעדכנים במערכת
חברים( ,ועדות הלשכה ,המרכז הארצי לגישור ,בוררות ,בית הדין המשמעתי
הארצי ,פרוייקט "שכר מצווה" )פרו-בונו( ,ניהול מאגרים ,ניהול הליכים משפטיים,
מעקב אחר הצעות ותזכירי חוק ,טיפול בפניות אתיקה ושכ"ט ,השמת עורכי דין,
ארועים וסדנאות ,בקשות להעדר הרשעות לקבלת אישורי נוטריון ,פניות הציבור.
בהמשך למגמה מהשנה הקודמת .הואץ השימוש בסריקת המסמכים ומעבר לתיק
אלקטורני .מהלך זה מביא לחסכון באחסון חומר בארכיב ,שליפת מסמכים
במהירות והתעסקות עם תיוקים מיותרים) .כדוגמת פרוטוקולים ,צרופות להזמנות,
החלטות ,פס"ד ועוד(.
מודול ועדות/פורומים הלשכה
מודול "ועדות/פורומים של הלשכה" במערכת "ועד מרכזי" .מנהל ומרכז את כל
הפעילות הקשורה בועדות ובפורומים של הלשכה .המערכת כאמור מרכזת בתוכה
מגוון רחב של פעולות בקרה ,וניהול ,פיקוח ומעקב אחר ועדות הלשכה ,חברי הועדה
והישבות המתוכננות .להלן מספר תוכניות מרכזיות בתוכנה:
שאילתות והפקת דוחות של חברי ועדה בכל מיני חתכים ,תכנון ישיבות ,הפקת
הזמנות אוטו' לישיבות ,מידע סטטיסטי ,מעקב נושאים לדיון .בנוסף טיפול ,מעקב
ופיקוח אחר כל הצעות ותזכירי החוק המועברים ללשכה לטיפול.
הזמנות לישיבות הועדה נשלחים באמצעות הדוא"ל ולא בדואר רגיל ,דבר אשר
מביא לחסכון ניכר בהוצאות תפעול המערכת.
מוסד לגישור
רכיב בתוכנת "ועד מרכזי" ,המערכת מנהלת את מאגר המגשרים של המוסד הארצי
לגישור )שליד לשכת עורכי הדין( ,קליטה וטיפול של פניות למוסד בסיכסוכים שונים
וקישורם למגשר מתאים מתוך המאגר ,ניהול ומעקב אחר השתלמויות גישור של
המוסד .מערכת מגשרים ככלי ניהולי מתקדם ביותר מכיל את כל הפרטים אודות
המגשר ,תיקים אשר בטיפולו ,ועוד .ע"פ נתונים אלה ניתן לשלוף מתוך המאגר את
המגשרים המתמחים והמתאימים לטיפול בתיק המתקבל ע"פ קריטריונים שהוזנו
למערכת והצלבתם מול מגשר מתאים.
כמו כן במערכת מנוהלים כל התיקים המתקבלים לטיפול ,תיק הגישור מכיל בתוכו
את כל הפרמטרים הנחוצים להתאמתו למגשר מתאים ופרטים נוספים הנדרשים
למעקב אחר התיק.
המערכת מאפשרת בקרה מלאה אחר כל תיק ותיק ,ניתן להפיק דו"חות מעקב
ודו"חות סטטיסטיים הן למגשרים והן לתיקים הנמצאים בטיפול.
ניהול ומעקב אחר השתלמויות וקורסים שונים המופעלים באמצעות המוסד הארצי
לגישור.
מוסד לבוררות
המערכת מנהלת את כל פעילות המוסד וכוללת בתוכה את מאגר הבוררים ,תיקי
בוררות וכד' ,המערכת זהה באופן פונקציונלי למערכת מגשרים עם ההתאמות
וההגדרות הנדרשות לאופן הטיפול בנושאי בוררות ,ניהול מאגר בוררים ארצי
וקיטלוגם לפרמטרים שונים על מנת להתאימם לתיקי בוררות המופנים ללשכה וכן
לבצע בקרה בתהליכי שיוך בוררים לתיקי בוררות בהתאם לקריטריונים כפי
שנקבעו ע"י הלשכה.
מערכת בית דין ארצי
כמודול בתוכנת "ועד מרכזי" מנהלת המערכת את הטיפול השוטף בתיקים
המועברים לבית הדין הארצי ,המערכת מטפלת בכל הפונקציות הנדרשות לניהולו
של תיק הנמצא בטיפול.
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מערכת מתקדמת ביותר אשר מכילה בתוכה בין השאר את מאגר כל חברי בית הדין
המשמעתי הארצי ,הן נוכחיים והן היסטוריים ,מעקב אחרי ישיבות בית הדין,
הפקת מכתבים אוטו' לכל שלבי הטיפול ,הזמנות לדיון ,מינוי הרכבים ,הודעות
פסקי וגזרי דין ,דו"חות שונים ,העברת רשימת עורכי דין מושעים באופן אוט' לאתר
הלשכה.
מערכת לניהול פרוייקט שכר מצווה )"פרו-בונו"(
ניהול פרוייקט שכר מצווה ,מודול זה הדומה בתפעולו לשאר המודולים במערכת
נותן מענה ממוחשב לניהול הפרויקט כולו על כל שלביו ,טיפול בפניות טלפוניות,
פתיחת בקשות לסיוע משפטי ,שליטה במאגר המתנדבים ,כמו כן באמצעות התוכנה
מתבצעות תכנון ושיבוץ מתנדבים לתכנות הסיוע האזוריות ,הפקת דוחות בכל מיני
חתכים על מנת להתאים ע"פ קריטריונים שונים טיפול והפניה מתאימים לכל נושא,
כמו כן משמשת המערכת כלי בקרה וסטטיסטי בפרויקט זה.
מאגרים
כשאר רכיבי המערכת גם רכיב זה מאפשר שליטה ובקרה על רשימות מאגרי עורכי
דין בתחומים השונים לצורך בקרה וכן הפקת רשימות מעודכנות ואיתור ע"פ הצורך
של עורכי דין הרשומים במאגר העוסק בתחום מסויים.
ניהול הליכים משפטיים
ניהול ומעקב אחר הליכים משפטיים כנגד הלשכה ו/או שהלשכה מעורבת בהם.
אתיקה ושכ"ט
ניהול ומעקב אחר פניות/תלונות של אזרחים ועורכי דין ללשכה בנושאי אתיקה
ושכ"ט.
פניות הציבור
מרכז את כל תחום פעילות פניות הציבור המופנים לנציבות תלונות הציבור ,הפקת
מכתבים ,ניהול ובקרה.
השמה
מערכת לניהול ,בקרה ופיקוח על תהליך השמת עורכי הדין במשרות השונות
המועברות ללשכה לצורך איתור מועמד מתאים ,כל הפניות )דורשי עבודה וכן
דרישה לעורכי דין( מוזנות למערכת הן ידנית והן אוט' דרך אתר הלשכה ומאופיינות
במספר רב של פרמטרים ונתונים לצורך אתור ושיוך של מועמד מתאים לכל משרה
ומשרה.
סדנאות ואירועים
המערכת מנהלת את כל הרישום לסדנאות והארועים השונים המאורגנים ע"י
הלשכה ,פתיחת ארוע קליטה ורישום של עורכי דין לארוע ,הפקת דוחות מתאימים.
המערכת מסונכרנת עם אתר הלשכה ,המאפשר רישום אוטו' לפעילויות השונות
באמצעות האתר וכן אפשרות לשלם באמצעות כרטיס האשראי.
נוטריונים
ניהול וטיפול בבקשות לקבלת אישור על העדר/קיום הרשעות לצורך רישום
כנטוריון.
פרוייקטים שונים
מערך המחשוב בלשכה מבצע ותומך בפעילויות שונות ומגוונות בלשכה ובמחלקות
השונות.
מסייע בתכנון והטמעת תהליכים חדשים בארגון ,טיפול וביצוע פרוייקטים
הקשורים למערכות המידע והתקשורת .כדוגמת בחירות למוסדות הלשכה ,הפקת
ספרי בוחרים ,קליטה וטיפול ברשימות תמיכה למועמדים והסיעות השונות.
הפקת נתונים סטטיסטיים שונים בהתאם לצורכי המערכת הנדרשים מעת לעת.
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טיפול ומתן מענה בתחום התקשורת והטלפוניה במשרדי הלשכה ,ללשכה מערכת
טלפונית מרכזית – מערכת מדגם קוראל של חברת תדיראן ,המערכת מחוברת
לתשתית המחשבים אשר מקשרת את כל סניפי הלשכה כיחידת תקשורת אחת –
באופן כזה ניתן להעביר שיחות בין הסניפים השונים ,לנהל שיחות פנימיות ובכך
לחסוך בעלויות התקשורת ולשפר את רמת השרות הניתן לעורכי הדין ,כמו כן
המערכת מאפשרת קבלת שיחות ישירות לשלוחות השונות ללא מעבר דרך מרכזייה,
הותקנו מספר נתבי שיחות מתקדמים וכן הותקנו תיבות קוליות לכל השלוחות.
אתר אינטרנט
ללשכה אתר אינטרנט מרכזי המספק מגוון רחב של שירותי תוכן ,מידע ושירותים
מקוונים לביצוע פעולות שונות כגון:השמה ,הרשמה לאירועים ,תשלומי דמי חבר
קבלת מידע אישי ועוד.
האתר מפעיל מספר טכנולוגיות מתקדמות לצורך קבלת עדכונים מקוונים כדוגמת
 RSSכמו כן ניתן לקבל פרטים אישיים אודות עורכי דין )הנתונים מפורסמים
בהתאם לבקשת עורכי הדין(.
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פעילויות בבית הפרקליט בתל-אביב
בית הפרקליט בת"א הינו "מרכז העצבים" של הלשכה ומרכז בתוכו את מרבית
הפעילויות של הלשכה.
בית הפרקליט בת"א מתופעל ע"י צוות עובדי הבית בראשות מנהל הבית הראל כהן
הדואגים לתפקודו השוטף של הבניין בכל הקשור לתחזוקה ,מערכת המיחשוב,
סידור אולמות ,מענה טלפוני וטיפול בכל המערכות בבניין כגון :מיזוג האויר,
מרכזיה ,מערכות הגברה ,ציוד אורקולי ,מערכות אזעקה ,נקיון ,גינון וכו'.
להלן פירוט הפעילויות בבניין:
כ 2,500 -ישיבות
כ 450 -ארועים ,ימי עיון וסדנאות
כל ישיבות בית הדין המשמעתי של מחוז ת"א וישיבות בית הדין המשמעתי הארצי.
רשימת האירועים המתקיימים בבניין כוללת:
השתלמויות וימי עיון לעורכי דין ,חוגים בנושאים שונים ,סדנאות מקצועיות,
הרצאות במסגרת מועדון בית הפרקליט ,הפנינג לילדים ,קורסי גישור ופישור,
קבלות פנים ואזכרות לעו"ד ושופטים ,תערוכות שונות ,יריד תעסוקה ,כנסים
בנושאים שונים ,הרצאות וכנסים שונים מטעם :הסנגוריה הציבורית ,המכון
להשתלמות ,הפרקליטות הצבאית ומשרד המשפטים ,ועדות הלשכה ,פגישות
וישיבות שונות.
כמידי שנה נערך צוות התחזוקה בראשות מנהל הבית לשיפוץ השנתי בבניין הכולל
צביעת כל המשרדים והאולמות ותיקונים שונים.
בניין הלשכה בת"א אינו עונה על הצרכים המשותפים ההולכים ומתרחבים של הועד
המרכזי וועד מחוז ת"א .הואיל ומספר האירועים לעיתים חורג ממספר האולמות
נאלצים הנוגעים בדבר למצוא חלופות או לבטל ולדחות אירועים .טרם נמצא פתרון
נאות לבעיה.
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פעילויות בבניין הלשכה בירושלים
בניין הלשכה בירושלים מתופעל ומתוחזק ע"י מנהל הבית בירושלים.
בניין הלשכה בירושלים הינו המרכז המשפטי בירושלים המשרת את קהילת עורכי
הדין בירושלים וכן מרכז את פעילות הטיפול בכל הקשור למתמחים ,כמו כן הבניין
מרכז פעילויות שונות לרווחת ציבור עורכי הדין והמתמחים.
פרט לפעילויות השונות פועלת בבניין ספריה משפטית חדשה ,מרווחת ומתקדמת
הכוללת בתוכה גם שרותי מחשב ואינטרנט מתקדמים.
במהלך השנה החולפת התקיימו בבניין אירועים שונים בתיאום עם מרכזת
האירועים ,שכללו ישיבות של ועדות הלשכה הארצי והמחוזי ,בתי דין משמעתיים,
השתלמויות גישור פישור ,בוררויות ,שיעורי גמרא ,ימי עיון ,השתלמויות לעו"ד,
הרצאות וחוגים שונים ,מסיבות פורים וחנוכה ,קבלת פנים לעו"ד חדשים ,בחינות
התמחות בכתב ובע"פ ובכן בחינות בדיני מדינת ישראל ,טקסי חלוקת רישיונות
לעו"ד חדשים ,קבלות פנים וקוקטיילים לאורחים מחו"ל ,טקס פתיחה וסיום שנת
המשפט ,ראיונות מתמחים במסגרת פיקוח על ההתמחות.
האירועים מתקיימים באולם האירועים המרכזי בקומת הכניסה ,באולם הישיבות
ע"ש טוניק בקומה השנייה ,אולם ישיבות בקומת הכניסה וכן בקומת ועד המחוז
מתקיימים ישיבות בוררויות ,גישורים וישיבות ועד מחוז ירושלים.
בנוסף לאירועי הלשכה מתקיימים בבניין אירועים חיצוניים של :משרד המשפטים,
האוניברסיטה העברית ,מכון ירושלים ,הסנגוריה הציבורית ,המועצה הלאומית
לקידום שלטון החוק ,האגודה לזכויות האזרח ,מכון לגישור פישור ,מכון
פלורסהיים ,עמותה למשפט ציבורי ,המועצה הלאומית לשלום הילד ,מועצת
השמאים ,הלשכה לסיוע משפטי ,כנס האגודה הבינלאומי למשפט עברי.
הלשכה פועלת בסביבה ירוקה .הדבר בא לידי ביטוי בפעולות הבאות :איסוף נייר
במתקנים מיוחדים והעברתם למחזור .מתקן מיוחד לאיסוף סוללות ישנות ,שימוש
בחומרים מתקלים הניתנים למחזור .הקפדה על חוק איסור עישון במקומות
ציבוריים.
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ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין
בשנה האחרונה הגבירה ההוצאה לאור את פעילותה במספר תחומים:

הפדאור Powered by Google
בשנה שעברה הושק שדרוג של המוצר שבמרכזו שילוב מנוע החיפוש של . Google
לאתר החדש מספר יתרונות משמעותיים :
• מנוע  Googleמאפשר אחזור נתונים במהירות גדולה יותר.
• תוצאות החיפוש מדויקות יותר ,ומוצגות על פי הרלוונטיות שלהם לשאילתת
החיפוש .הרלוונטיות של המסמכים נקבעת לפי יותר ממאה מדדים ובראשם
מדד הבודק סטטיסטית כיצד המשתמשים השונים בחרו איזה מסמך הוא
הרלוונטי ביותר לשאילתה מסוימת.
• תצוגת התוצאות ברורה יותר ומאפשרת ניווט קל בין אזכורים שונים.
בשנה שחלפה מהשקת המוצר החדש המשיך המוצר להתפתח .כך ,בוצעו עדכונים,
תיקונים ושדרוגים נוספים לאתר ,שמטרתם להתאים אותו לדרישות המשתמשים
ולצרכיהם .במקביל ,דואגת ההוצאה לאור לעבות את התכנים במוצר .כך ,התווספו
בהדרגה מאגרים חדשים כגון :רשומות ,בתים משותפים ,ולמאגרים קיימים נוספים
תכנים ישנים וחדשים )כגון  -הוספת מחשבון מס שבח ,השלמת סריקת מאגר פד"י
ישן ועוד(.
המתמחה
משנת  2006פועלת ההוצאה לאור בתחום ההכנה לבחינות ההסמכה של לשכת עורכי
הדין ,תחת מותג 'המתמחה'.
'המתמחה' מבסס ומחזק את מקומו כמותג חדשני בשוק ההכנה לבחינות הלשכה
ומעניק לתלמידיו קשת רחבה של פתרונות לימוד ,תוך שימת דגש על התאמה
אישית של תכניות הלימוד לצרכי התלמיד' .המתמחה' מחויב לתעריפים תחרותיים
והקפדה על רמת שירות בסטנדרטים הגבוהים ביותר .כחמישים אחוז מהמתמחים
המתעתדים לגשת לבחינת ההסמכה בחודש נובמבר  ,2011בחרו ללמוד באחד
ממסלולי הלימוד של 'המתמחה'.
בשנה החולפת ,פיתח 'המתמחה' מגוון מוצרים:
• שיפור ומיקוד ספרי הלימוד בהתאם למגמות הבחינה בשנים אחרונות.
• הרחבת תכניות הלימוד לשש תכניות לימוד עיקריות ,הבנויות באופן מרווח
ומאוזן ,ומותאמות לשמונה שעות למידה ביום.
• "נקודות רעות" -כלי ייחודי לייעול הלימוד בתקופה המכריעה ,לניתוח הישגים
ולמיקוד מוקדי חולשה.
• סמני פסקאות  -מיפוי ספרי הלימוד בפסקאות לצורך הפנייה מהירה לחומר
הרלוונטי.
• הקמת קורס הכנה ייעודי לנבחנים חוזרים .במהלך הקורס מוקנים לתלמידים
כלים ייחודיים להתמודדות עם האתגרים הייחודיים של הנבחן החוזר.
• בניית מערך הלימוד והתוכן של קורס פרקטיקה משפטית לסטודנטים ,המועבר
במכללות עם צוות המרצים של 'המתמחה' ,אשר מטרתו להכין את הסטודנטים
להתמחות.
• כתיבת ספרי לימוד המותאמים לסטודנטים למשפטים ,התאמתם ושיווקם
במוסדות הלימוד השונים.
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מערכת לצורך עבודה מול "נט המשפט"
מזה כארבע שנים פועלת ההוצאה לאור מול פרויקט "נט המשפט" במספר נושאים:
• הנפקת כרטיסים חכמים לעורכי הדין המאפשרים לחתום על מסמכים בחתימה
אלקטרונית מאושרת עפ"י החוק ומאפשרים גישה לאתר "נט המשפט".
• פיתוח תוכנה המאפשרת עבודה מול מערכת "נט המשפט" של בתי המשפט
)מערכת המאפשרת הכנת מסמכים למשלוח ,ביצוע חתימה אלקטרונית פתיחה
וצפייה במסמכים חתומים ובחתימות אלקטרונית(.
• מוקד תמיכה בעורכי הדין בעבודתם עם הערכה.
במהלך שנת  2007החלה ההוצאה לאור בהנפקת הכרטיסים החכמים ,ובהתקנת
התוכנה .מאז ועד היום הונפקו כששת אלפים כרטיסים חכמים לעורכי דין,
למתמחים ולעובדי משרדי עורכי דין .ההוצאה לאור תגברה את הקצאת כח האדם
המיועד לפרויקט זה ,על מנת לעמוד בביקוש הגבוה מצד עורכי הדין .לאחרונה אף
החלה הנפקה חוזרת לעורכי דין שתוקף כרטיסם פג בתום תקופת שלוש השנים.
כיום ,מונפקים מידי שבוע עשרות כרטיסים חכמים ,והצוותים השונים מטעם
ההוצאה לאור מבצעים ברחבי הארץ התקנות והדרכות.
ספרים חדשים
גם השנה האחרונה התאפיינה בפרסום ספרות משפטית חדשה .תהליך בחירת
הספרים הוא יסודי ,והוא מתבצע על ידי ועדת ספרים מתוך חברי דירקטוריון
ההוצאה לאור .המטרה היא להוציא לאור ספרים בנושאים מגוונים אשר יתרמו
לידע המשפטי של ציבור עורכי הדין והמשפטנים.
במהלך השנה האחרונה ראו אור:
• אכיפת פסקי חוץ  /חגי כרמון )מהדורה (2011
• משחקים אסטרטגיים /משה קשת )מהדורה (2011
• בעלי מניות בחברה ,כרך ג'  /צפורה כהן )מהדורה (2011
• הקפאת הליכים )מהדורה שניה(  /ורדה אלשיך וגדעון אורבך )מהדורה (2011
• דיני עונשין )מהדורה שניה(/יורם רבין ויניב ואקי )מהדורה (2010
• מגמות בפלילים /בעריכת פרופ' אלי לדרמן ,ד"ר קרן שפירא-אטינגר ,ד"ר שי
לביא )מהדורה (2010
עתידים לראות אור בקרוב:
• דיני ירושה ,צוואות ,ירושות ועזבונות )מהדורה שניה(  /מיכאל קורינאלדי
• מהגרי עבודה בישראל /יאיר בן דוד
פרסום הפד"י
ההוצאה לאור שבה להוציא לאור את כרכי הפ"ד המאגדים בתוכם את פסקי הדין
של בית המשפט העליון ,לאחר כעשור שבו הם הופקו על ידי זכיין אחר .במיזם
משותף זה חברו הנהלת בתי המשפט ולשכת עורכי הדין )באמצעות ההוצאה לאור(
– להפקת הפ"ד באופן רצוף וסדיר.
במהלך השנה החולפת ראו אור כרך סא ) 3חלקים בני  880עמודי כל אחד ,ובהם
פסקי דין של בית המשפט העליון מן השנים  (2006-2007וכרך סב )חלק ראשון( .עם
סיום השלמת הכנת פסקי הדין מהשנים הקודמות ,תמשיך ההוצאה להפיק כרכי
פ"ד המכילים פסקי דין עכשוויים .פסקי הדין עוברים עריכה יסודית ,והם מלווים
בתמצית )רציו( וברשימות של הפניות.
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אסקי
ההוצאה לאור ממשיכה לשווק ,לעדכן ולעבות את מחולל הטפסים הוותיק  -אסקי
)על גבי תקליטורים  +ובאסקי אונליין באינטרנט(.
אסקי מקיף כ 1,800-טפסים משפטיים ודוגמאות חוזים בנושאים שונים.
התוכנה מכילה טפסים "חכמים" המאפשרים שיבוץ אוטומטי של נתונים בכל
השדות המתאימים בטופס ובשורה של טפסים הקשורים זה לזה.
שירותי תקשורת מקוונים ללשכות ההוצל"פ ולבתי המשפט
ההוצאה לאור המשיכה לספק שירותי תקשורת לעורכי הדין ,הכוללים העברת
קבצים ללשכות ההוצאה לפועל ולבתי המשפט ,ומהם לעורכי הדין .שירות
התקשורת כוללים גם שירותי הפקת שאילתות ממרשם האוכלוסין.

*

הדיווח הינו מטעם ההוצאה לאור ובאחריותה.
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*

קרן גמלאות של עורכי דין בישראל בע"מ

קרן הגימלאות של לשכת עורכי הדין הינה קרן פנסיה ותיקה ,אשר לשכת עורכי
הדין הינה בעלת המניות שלה ,ובעבר היו חייבים כל עורכי הדין להיות חברים בה.
כיו"ר הקרן מכהן עו"ד ד"ר משה ויינברג וכמנכ"לה מכהן אהוד נחתומי .הקרן מונה
 7דירקטורים כולם חברי לשכת עורכי הדין ,שבהם כאלה שהינם בעלי מומחיות
חשבונאית ופנסיונית :עו"ד ד"ר משה ויינברג ,עו"ד ישראל אברהם ,עו"ד עדי בן-
אברהם ,עו"ד אבי מוסרי עוה"ד מיכאל טאוסיג ,עוה"ד ניסן ויסמן ועוה"ד מרדכי
סופר.
חברי הקרן מפרישים דמי גמולים חודשיים עד הגיעם לגיל  66ומגיל זה זכאים לקבל
גמול זקנה בהתאם לכללים הקבועים בתקנון הקרן.
בעקבות החלטת הממשלה והנחיית אגף שוק ההון ביטוח וחסכון במשרד האוצר
בנושא ,מנועה הקרן משנת  1995מלצרף עמיתים חדשים והיא הפכה ל"קרן סגורה".
בהתאם לדרישת האוצר הוסיפה הקרן לתקנונה פרק המתייחס למנגנון איזון
אקטוארי אוטומטי ,אשר קיבל את אישור האוצר ב 30 -בדצמבר .2003
משמעות מנגנון האיזון האקטוארי הוא כי במידה ובקרן נצברים עודפים
אקטואריים ,מאזנים אותה בדרך של הגדלה יחסית של זכויות העמיתים ,ובמידה
ובקרן נצבר גרעון אקטוארי מאזנים אותה על ידי הפחתה יחסית של זכויות
העמיתים ועל כך יורחב בהמשך.
להלן סקירת שוק ההון לרבעון הראשון 2011
בשנת  2011ממשיכה התאוששות בפעילות הכלכלית במשק ,בהמשך לשנת 2009-
 ,2010ולאחר מיתון אליו נקלע המשק בשלהי  .2008אינדיקאטורים שונים מצביעים
על המשך עלייתה של הפעילות הכלכלית ברביע הראשון ועל ציפייה כי העלייה
תימשך גם ברביע השני .גידולה של הפעילות ברביע הראשון הובל על ידי הייצוא,
זאת למרות הייסוף המתמשך של השקל.
על פי אומדני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,המדד המשולב של בנק ישראל עלה
ב  - 0.6%בחודש ינואר ו  0.5%בחודשים פברואר ומרץ )קצב שנתי של כ- (6.5%
על רקע גידול מהיר ביצוא התעשייתי ,ביצוא שירותים ,בצריכה הפרטית ובכל
מרכיבי היבוא .ההתפתחות המעודדת הייתה ההתאוששות של היצוא התעשייתי
אשר גדל ב - 27.3%בקצב שנתי ברבעון הראשון  ,זאת לאחר תקופה ממושכת של
התרחבות איטית למדי במחצית השנייה של שנת  .2010מספר התובעים דמי
אבטלה ירד ברציפות בחודשים ינואר עד מארס .שיעור האבטלה עמד ברביע הרביעי
של  2010על  ,6.6%ושיעורה הממוצע ב 2011עמד ,לפי נתוני המגמה ,על .6.1%
מדיניות מוניטרית ופיסקלית
המדיניות המוניטרית של בנק ישראל במהלך  2011אופיינה בהעלאת ריבית בקצב
מתון .על מנת להתמודד עם האינפלציה ,שעלתה  ,0.7%ועם עליית המחירים
המהירה בשוק הדיור מחד גיסא ,ועם ההשפעות השליליות של העלאת ריבית
כתוצאה מהתרחבות פער הריביות מול המשקים המפותחים בעולם מאידך גיסא,
העלה בנק ישראל במהלך שנת  2011את הריבית לרמה של  3%בשנה.
הוצאות הממשלה בינואר – מארס היו נמוכות ב 6.8%-מהתוואי העונתי התואם
ביצוע מלא של התקציב .בחודשים ינואר – מארס היה לממשלה עודף של 2
מיליארדי ש"ח בתקציב הכולל.
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כלכלה עולמית
בשנת  2011ממשיכה ההתאוששות בכלכלה העולמית לאחר המשבר שפקד אותה
בסוף  .2008על פי אומדני קרן המטבע הבינלאומית התוצר העולמי הגולמי צמח
בשנת  2010בשיעור של  ,5%לאחר ירידה של  0.6%בשנת  .2009ארצות הברית ויפן
צמחו בשיעור של  2.9%ו 3.9% -בהתאמה .התוצר של גוש האירו צמח בשיעור של
 ,1.7%אך צמיחה זו התמקדה בעיקר בכלכלת גרמניה ,המהווה כ 30% -מכלכלת
גוש האירו ,אשר צמחה בשיעור של ) 3.6%אומדן קרן המטבע(.
המדיניות המוניטארית בארה"ב ,בריטניה ,יפן וגוש האירו ממשיכה להיות מדיניות
מרחיבה ,ושיעורי הריבית של הבנקים המרכזיים נותרו בתום הרבעון הראשון של
 2011ללא שינוי משמעותי .בנוסף לריבית קצרת הטווח ,נקטו מדינות אלו באמצעים
נוספים כגון רכישת אג"ח בשוק הפתוח במטרה להזרים נזילות לשוק ולהפחית את
הריבית ארוכת הטווח.
מנגד ,במדינות מתפתחות שונות בהן נרשמה צמיחה מהירה יותר ,אשר לוותה
בלחצים אינפלציוניים חריפים יותר ,ננקטה השנה מדיניות מצמצמת ,במסגרתה
הועלו שיעורי הריבית ואף ננקטו אמצעים מצמצמים נוספים ,כגון העלאת יחס
הרזרבה בבנקים והקשחת הרגולציה על מתן אשראי בנקאי .עם מדינות אלו נמנות
בין היתר סין ,ברזיל ,הודו ,קוריאה הדרומית ואוסטרליה )שאינה מוגדרת
כמתפתחת(.
כתוצאה מהעלאות הריבית במדינות אלו ,נוצר פער ריביות בינן לבין המשקים
המפותחים .פערי הריביות העלו את כדאיות ההשקעות במדינות אלו ,יבוא ההון
אליהן גבר והוביל להתחזקות המטבעות המקומיים ,אשר הינה בעלת השלכות
שליליות על כדאיות היצוא ועל ההתאוששות .לאור זאת החלו מדינות אלו להתערב
בשוקי מטבע החוץ ,במטרה להגביל את התחזקות המטבעות .ההתערבות בשוקי
המט"ח בוצעה באופן ישיר ע"י רכישות מט"ח או באופן עקיף ע"י הגבלת תנועות
ההון.
המדדים המובילים בשוקי ההון בחו"ל אופיינו ברבעון הראשון של  2011בדשדוש.
העלייה ברווחיות החברות עודדה במידה מסוימת את אמון המשקיעים ,אולם
החששות בדבר יכולת הפירעון של מספר מדינות בגוש האירו העלו מדי פעם את
החשש בנוגע לאיתנותם של שוקי ההון.
הרבעון הראשון עמד בצילם של שני אירועים שהתחוללו בו:
מספר מדינות במזרח התיכון מצויות במצב של אי וודאות פוליטית .חששות
לשיבושים באספקת הנפט העלו את מחירו במידה ניכרת .אם המשבר יפקוד גם
מדינות שהן יצרניות נפט משמעותיות ,המחירים עלולים להאמיר ולפגוע בכלכלה
העולמית ,ואף בכלכלה הישראלית.
רעידת האדמה ביפן יצרה אף היא מצב של אי-ודאות באשר להשפעות אפשריות על
הכלכלה העולמית .זאת ,על רקע משקלה הגדול יחסית של יפן ,שהינה הכלכלה
השלישית בגודלה בעולם ,ותוצרה מהווה כ 8.5% -מהתוצר העולמי.
אינפלציה ושערי חליפין
ברבעון הראשון של  2011עלה מדד המחירים לצרכן בשיעור של  .0.7%שיעור
האינפלציה הנוכחי מבטא התפתחות אינפלציונית גבוהה מעט מהיעד .מדד
המחירים לצרכן הושפע השנה בעיקר מעליית מחירי הדיור.
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במהלך שנת  2011יוסף שער החליפין של השקל מול הדולר בשיעור של  ,2%כך
שעמד בסוף הרבעון הראשון של  2011על  3.481שקלים חדשים לדולר ,לעומת 3.549
שקלים חדשים לדולר בסוף שנת  .2010שער החליפין של השקל מול האירו יוסף
בתקופה זו בשיעור של  ,4.43%כך שעמד בסוף הרבעון הראשון של  2011על 4.95
שקלים חדשים לאירו ,לעומת  4.74שקלים חדשים לאירו בסוף שנת .2010
בראשית  2011הורחבה מדיניות ההתערבות בשוק המט"ח ,כאשר בנק ישראל פרסם
הנחיית שקיפות הדורשת דיווח לגבי עסקאות מט"ח בהיקף גבוה מ 10 -מליון דולר,
וחובת דיווח של תושבי חוץ על עסקאות מק"מ הגבוהות מ 10 -מליון  ,₪והטיל
חובת נזילות על הבנקים בשיעור של  10%מהיקף עסקאות החלף ועסקות המרה
עתידיות.
בהתאם לכך הנהלת הקרן וועדת ההשקעות ימשיכו לעקוב אחר השינויים במשק
ובהתאם לכך יקבע תמהיל השקעות הקרן הצמוד והלא צמוד וכן המח"מ של
ההשקעות בהתאם.
שער החליפין
בהמשך לחולשה שמגלה הדולר בשנים האחרונות ,החליטה ועדת ההשקעות על
צמצום הנכסים הצמודים למט"ח.
התפתחות שיעורי הריבית
ועדת ההשקעות של הקרן תמשיך לעקוב אחר התפתחויות הריבית בארץ ובעולם
ובהתאם לכך תנווט את השקעותיה בארץ ובחו"ל .שינויי שיעורי הריבית צפויים
להשפיע על החלטות ועדת השקעות גם לאור הרכב הנכסים המוחזקים וגם לגבי
מח"מ ההשקעות.
הנהלת הקרן עקבה במהלך השנה אחר ההתפתחויות ופעלה לקיצור מח"מ תיק
האג"ח וזאת בשל ירידת האטרקטיביות של התשואות .במקביל ,הוגדל רכיב
הנכסים במח"מ קצר מתוך רצון לחזור ולהאריך את התיק לכשיעבור תיקון
משמעותי בשוק האג"ח במהלך השנים הבאות.
שאיפת הקרן הינה ביצוע השקעות לטווח ארוך ,על מנת לדאוג ככל שניתן למקור
הכנסה שיבטיח את התחייבותה לשלם פנסיות לעמיתים .ההשקעות בחלק הסחיר
בוצעו בתשואות צמודות מדד תוך שאיפה לשמירת מרווח סביר שיפצה על הסיכון
היחסי מול תשואות אג"ח סחירות ממשלתיות לאותה תקופה .ועדת ההשקעות
קבעה מדיניות השקעות לעניין נכסי אשראי אשר כוללת את אחוזי החשיפה לפי
סוגי נכסים ודרוגים.

207
הרכב נכסי הקרן ותשואות הקרן מ 31/12/09-עד ה31/3/11-
להלן טבלת הרכבי נכסי הקרן ,והיקף התשואות ,מרבעון לרבעון.
פרטים
מזומנים
מזומנים
מניות וניירות ערך
סחירים
ניירות ערך בלתי
סחירים

31/12/2009

31/03/2010

12,103

11,473

9,079

36,636

34,142

34,057

31/12/2010

31/03/2011

30/09/2010 30/06/2010
אלפי ש"ח
4,611

9,457

7,566

32,834

30,014

29,887

ושווי

1,373

1,568

285

91

190

191

אג"ח מיועדות
אג"ח ממשלתיות
סחירות
סחירות
אג"ח
אחרות
אגרות אחרות בלתי
סחירות

143,323

140,905

141,715

139,774

136,136

130,263

37,369

49,922

54,109

62,671

76,630

115,434

106,606

112,505

118,980

132,837

128,733

96,084

10,464

10,147

10,362

10,424

9,220

12,882

פקדונות והלוואות

2,386

2,433

2,512

2,476

2,278

2,300

אחרים

2,285

2,781

3,512

2,086

3,706

4,132

352,545

365,876

374,041

387,803

396,364

398,739

1-12/09

1-3/10

1-6/10

1-9/10

1-12/10

1-3/11

16.52%

4.17%

4.38%

6.31%

6.98%

-0.46%

20.97%

3.18%

4.78%

8.04%

9.42%

0.40%

15.82%

4.06%

4.13%

5.98%

6.45%

-0.67%

20.25%

3.07%

4.52%

7.69%

8.87%

0.19%

3.82%

-0.95%

0.38%

1.62%

2.28%

0.87%

1-12/09

1-3/10

1-6/10

1-9/10

1-12/10

1-3/11

סה"כ נכסים ברוטו

תשואה
ברוטו
תשואה
ברוטו

ריאלית
נומינלית

תשואה ריאלית נטו
תשואה נומינלית
נטו
שיעור עליית המדד
לתקופה המדווחת

דמי ניהול שנגבו
בגין
בפועל
התקופה המדווחת

3,209

הועברו
מתוכם
ליעודה לסיכונים
הקשורים בתוחלת
החיים

2,264

777

571

1,554

1,150

2,286

1,655

3,292

811

*ראה תקנה
1)53ב(
לתקנון הקרן

-
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נציין ביחס לתשואתה השנתית נומינלית ברוטו של הקרן כדלקמן בשנים 2007-2010
7.78%
בשנת 2007
0.48%
בשנת 2008
בשנת 2009
ובשנת 2010

20.97%
9.42%

ובשנת 2011

 1.13%עד יוני  2011כולל

התשואות הינן ברוטו לפני דמי ניהול.
מצבה האקטוארי של הקרן
מצבה האקטוארי של קרן פנסיה ,בכל נקודת זמן ,נערך על בסיס הנחות דמוגרפיות
והנחות ריבית .שתי הנחות אלו ,מוכתבות ומפוקחות על ידי משרד האוצר לכל
קרנות הפנסיה וחלות עליהן .לכל שינוי בשני משתנים אלו השפעה משמעותית על
התוצאה האקטוארית של הקרן )הסבר על השפעת השינוי בהנחות הדמוגרפיות ניתן
בהרחבה בדוח מנכ"ל הלשכה לשנת המשפט  2008עמ'  157ואילך(.
המאזן האקטוארי לרבעון  1שנת  2011מציג עודף אקטוארי בסך כולל של 15.21
מיליוני .₪
יצויין כי נתונים אלה מצויינים בדוחות הרבעוניים שמפרסמת הקרן והכוללים דוח
כספי ,דוח אקטוארי ודוח דירקטוריון המפרטים בהרחבה אודות הנתונים הפיננסים
של הקרן ,המופיעים גם באתר הקרן שכתובתו.www.lpf.org.il :
תמצית נתונים כספיים ואקטואריים
א .ההתחייבות הפנסיונית )במיליוני (₪

התחייבות לפנסיונרים

ליום  31במרס
2010
2011
89.24
85.69

התחייבות לפעילים  -זכויות שכבר נצברו

387.69

324.88

התחייבות לפעילים  -זכויות שייצברו בעתיד

258.46

276.28

התחייבות לאחרים

2.54

7.36

ב .עודף במאזן האקטוארי )במיליוני (₪
ליום  31במרס
2010
2011
15.21

4.56
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ג .ההתפתחות במשך שלוש השנים האחרונות בסך כל המאזן ,בהתחייבות הפנסיונית
ובעודף ההכנסות על ההוצאות )במיליוני (₪
 31מרס
2010

2011

גידול
באחוזים

סך כל המאזן
)ראה (1

400.17

8.88

367.53

התחייבות פנסיונית
)ראה (2

398.74

8.98

365.88

20.20

עודף ההכנסות על
ההוצאות )ראה (3

1.53

86.97-

11.74

44.10

.1
.2
.3

.4

20.33

305.44
304.39
21.00

סך כל המאזן ברבעון  1שנת  2011עלה בשיעור של כ 8.88%-יחסית לשנת
 2010בה שיעור הגידול היה כ 20.33%-לעומת שנת .2009
ההתחייבות הפנסיונית גדלה בעיקר בגין התחייבות לפעילים בגין צבירת
השנה וכן גידול בזכויות העתידיות כתוצאה משינוי בשיעור הריבית.
ברבעון  1שנת  2011היה קיטון בהכנסות נטו בשיעור של כ 87%-וזאת
לעומת גידול של כ 44%-ברבעון  1שנת  2010לעומת רבעון  1שנת .2009
תנודה קיצונית זו נובעת בעיקרה ממניות ואג"ח קונצרניות ,שהיתה
לגביהם תנודתיות בשנת הכספים  2010לעומת עלית המחירים בשווקי
המניות והאג"ח הקונצרני בשנת .2009
להלן מבנה תיק ההשקעות בחלוקה למרכיביו העיקריים:

אגרות חוב ממשלתיות מיועדות
אגרות חוב ממשלתיות סחירות
איגרות חוב סחירות
מניות וני"ע אחרים סחירים
ניירות ערך בלתי סחירים
אגרות חוב לא סחירות אחרות
פיקדונות לא סחירים
אחרות )לרבות מזומנים ושווי מזומנים(
מבנה התיק מותאם למדיניות ההשקעות
שנקבעה
*

גידול
באחוזים

2009

הדיווח הינו מטעם הקרן ובאחריותה.

ליום  31במרס
2010
2011
אלפי ₪
אלפי ₪
140,905
130,263
49,922
115,434
112,505
96,084
34,142
29,887
1,568
191
10,147
12,882
2,300
11,698

2,433
14,254

398,739

365,876
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המכון להשתלמות עורכי דין
*
של לשכת עורכי הדין בישראל
המכון בראשות עוה"ד ארנה לין ויוסי מנדלסון ,יושבי ראש המכון ,ובניהולה של
עו"ד מירי חדד )ספיר( ,מנכ"ל המכון.
חברי דירקטוריון המכון ,בנוסף ליושבי הראש ,הינם :עו"ד אבי אלרום ,עו"ד
מרדכי גלוסקה ,עו"ד עדי הדר ,עו"ד ראיף זרייק ,עו"ד אלי חביב ,עו"ד דבורה חן,
עו"ד אבנר כהן ,עו"ד יעקב לנגה ,עו"ד ד"ר ליפא מאיר ,עו"ד יהודית קורן ועו"ד
יעקב קורן.
במהלך שנת הלימודים תשע"א ,שנת פעילותו השביעית והמוצלחת מאוד של המכון,
קיים המכון להשתלמות עורכי דין מגוון רחב של השתלמויות :השתלמויות תעודה
ארוכות ,השתלמויות קצרות ,סדנאות ,ימי עיון ,השתלמויות סוף שבוע והכנס
השנתי באילת.
ההשתלמויות במכון מאופיינות בדגש על ההיבטים הפרקטיים בעבודתם של עורכי
הדין ,וזאת בלי להזניח את הרמה והאיכות האקדמיות הנדרשות ,בקיום
השתלמויות בהיקפים שונים ובמתכונות שונות ,בקיום השתלמויות בפריסה
גיאוגרפית רחבה – בשיתופי פעולה מוצלחים ומבורכים עם הוועדים המחוזיים
השונים ,בשמירה על רמת מחירים נמוכה ככל האפשר ובשירות אדיב ,מקצועי
ויעיל.
רשימת ההשתלמויות שנערכו:
א.

השתלמויות תעודה  25 -השתלמויות תעודה ,מתוכן  18השתלמויות בתל
אביב ו 7-השתלמויות במחוזות .כל השתלמות תעודה היא בת  40שעות
אקדמיות וכוללת  10מפגשים בני  4שעות אקדמיות.

ב.

קורסי גישור –  11קורסי גישור ,מתוכם  9קורסי גישור בסיסי ו 2 -קורס
גישור במשפחה.

ג.

השתלמויות קצרות ,סדנאות וימי עיון  37 -השתלמויות קצרות ,סדנאות
וימי עיון )חלקן חזרו מספר פעמים( ,מתוכן  16בתל אביב ו 21-השתלמויות
במחוזות.

ד.

השתלמויות סוף שבוע –  5השתלמויות סוף שבוע – משפט פלילי ,יישוב
סכסוכים בדרכים אלטרנטיביות – בוררות וגישור ,דיני משפחה ,נזיקין
ורשלנות רפואית ועסקאות במקרקעין.

ה.

הכנס השנתי האחד עשר של לשכת עורכי הדין בישראל באילת.
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השתלמויות בתל-אביב  -השתלמויות תעודה ,השתלמויות קצרות ,סדנאות וימי
עיון )סה"כ משתלמים :כ(3,850-

מחזור
ראשון

מחזור
שני

מחזור
שלישי

תש"ע

השתלמויות תעודה בתל-אביב
ריכוז אקדמי
שם ההשתלמות
ד"ר רוי בר-קהן ,עו"ד
משפט מסחרי
עו"ד מוטי גלוסקה
עסקאות במקרקעין
עו"ד מוטי קריסטל
ניהול משא ומתן – מהלכה למעשה
השופטת הילה גרסטל
דיון אזרחי
ד"ר איילת בלכר-פריגת
דיני ירושה
פרופ' דפנה ברק-ארז
יועצים משפטיים בשירות הציבורי
עו"ד שי רוה
הוצאה לפועל ופשיטת רגל
עו"ד אלי וילצ'יק
שלטון מקומי
עו"ד מאיר מזרחי
מיסוי מקרקעין
פרופ' יוסף גרוס ,עו"ד
דירקטורים בעידן הממשל התאגידי
ד"ר רות זפרן
דיני משפחה
מושגים בסיסיים בחשבונאות ובניתוח רו"ח ענת בביץ
דוחות כספיים למשפטנים
עו"ד שי פויירינג
נזיקין ,רשלנות רפואית וביטוח
עו"ד דרור גל
דיני עבודה
משפט פלילי ,סדר דין פלילי ודיני ראיות ד"ר יואב ספיר ,עו"ד
השופט )בדימוס( אורי גורן
הכשרת בוררים
עו"ד מוטי גלוסקה
עסקאות מיוחדות מקרקעין
ד"ר אורלי אלבק
הלשון העברית בשירות עורכי הדין
השתלמויות תעודה בגישור
ריכוז אקדמי
שם ההשתלמות
מדריכים :עו"ד ירון בן-דוד,
עו"ד נילי זהר ,עו"ד יוספה
יבין ,עו"ד ניר מלמד ,עו"ד
קורס גישור בסיסי –  7מחזורים
יונתן קוברסקי ,עו"ד זוריק
רוטלוי ,גב' אילמה שורפ
קורס השלמה בגישור המשפחתי – עו"ד ניר מלמד ,גב' איילת
פיליפס ,עו"ד עלמה שרון
 2מחזורים

השתלמויות קצרות ,סדנאות וימי עיון בתל-אביב
ריכוז אקדמי
שם ההשתלמות
עו"ד יעל גרוסמן
איסור הלבנת הון )בשיתוף עם הרשות לאיסור
הלבנת הון ומימון טרור(
עו"ד טליה קונפינו-שר
פרקטיקה של ניהול תיק נזיקין
הרפורמה במיסוי מקרקעין ) 2מחזורים(
עו"ד שמואל גרוסמן
פרקטיקה של עסקאות במקרקעין
עו"ד מוטי קריסטל
סדנת המשך להשתלמות תעודה בניהול משא ומתן
עו"ד יעל גרוסמן
אכיפה בשוק ההון
עו"ד יהודית קורן
פרקטיקה של חברות פרטיות
עו"ד יונה דה-לוי
נוטריונים ) 8מחזורים(
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השתלמויות במחוזות )סה"כ משתלמים :כ(1,990-
מחוז

סוג
ההשתלמות

שם ההשתלמות
מקרקעין ומיסוי מקרקעין

השתלמויות
תעודה

מחוז
חיפה

השתלמויות
קצרות

קורס גישור בסיסי
תיקי נזיקין – התייעלות ביישוב
סכסוכים
משפחה וירושה )שלוחת חדרה(
פרקטיקה של חברות פרטיות
סדר דין אזרחי ודיני ראיות
דיני תעבורה
דיני עבודה )שלוחת חדרה(

השתלמות
תעודה

מחוז
הצפון

הוצאה לפועל )סכנין(
נוטריונים ) 2מחזורים -
חיפה+חדרה(
עסקאות במקרקעין ומיסוי
מקרקעין
דיני ירושה
סדר דין אזרחי ודיני ראיות

השתלמויות
קצרות

השתלמות
תעודה

דיני עבודה וביטוח לאומי
בנקאות והוצאה לפועל )טבריה(
נוטריונים
דיני משפחה ודיני ירושה
)אשדוד(
מקרקעין ומיסוי מקרקעין

השתלמויות
קצרות

מחוז
ירושלים

עו"ד שמואל גרוסמן
ד"ר איילת בלכר-פריגת
השופט עאטף עילבוני
מתאמת :עו"ד ספא
סלמאן
עו"ד אילן גורביץ'
עו"ד שי רוה
עו"ד יונה דה-לוי
עו"ד אלי חביב

עסקאות במקרקעין ומיסוי
מקרקעין

עו"ד מוטי גלוסקה

פירוקים ופשיטות רגל
השתלמויות
קצרות

עו"ד יונה דה-לוי

דיון אזרחי ודיני ראיות
נוטריונים )אשקלון(
משפט פלילי וסדר דין פלילי
פרקטיקה של ניהול תיק בנזיקין
)אשקלון(
דיון אזרחי ודיני ראיות

השתלמות
תעודה

עוה"ד רון ברנט ועופר
גראור
עו"ד ירון בן דוד וגב'
אילמה שורפ
השופטת ישראלה קראי-
גירון
עו"ד מיכל שקד
עו"ד יהודית קורן
השופט רון סוקול
השופט אינאס סלאמה
השופטת עפרה ורבנר
ועו"ד גילת ויזל-סבן
עו"ד אורי גולדקורן

עו"ד נחמן דברת
עו"ד ירון בן דוד וגב'
אילמה שורפ
עו"ד אלישע כהן
עו"ד יונה דה-לוי
עו"ד שמעון תורג'מן
עו"ד יורם ברוזה
מתאם :עו"ד רון אלטרמן
השופטת אסתר נחליאלי
חיאט ועו"ד מיכל
הירשפלד

קורס גישור בסיסי

מחוז
הדרום

ריכוז אקדמי

דיני עבודה
נוטריונים
הליכי רישום והסדר מקרקעין
בירושלים

עו"ד בת שבע אברך בר-
טוב
השופט אייל אברהמי
עו"ד יונה דה-לוי
השופט יצחק שמעוני
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השתלמויות סוף שבוע )כ 1,080-משתלמים(
השתלמות סוף שבוע במשפט פלילי באילת ,התקיימה במלון דן אילת ,בין
התאריכים  22עד  25בדצמבר .2010 ,ריכוז אקדמי :עו"ד רחל תורן.
השתלמות סוף שבוע ביישוב סכסוכים בדרכים אלטרנטיביות  -גישור ובוררות
בקיסריה ,התקיימה במלון דן קיסריה ,בין התאריכים  6עד  8בינואר .2011 ,ריכוז
אקדמי :פרופ' מוטי מירוני.
השתלמות סוף שבוע בדיני משפחה באילת ,התקיימה במלון רויאל ביץ' ,בין
התאריכים  12עד  15בינואר .11 ,ריכוז אקדמי :עוה"ד אבנר זינגר ואהובה יששכר.
השתלמות סוף שבוע בנזיקין ורשלנות רפואית באילת ,התקיימה במלון דן ,בין
התאריכים  10עד  12בפברואר .2011 ,ריכוז אקדמי :עוה"ד אבי אלרום ושרון רום.
השתלמות סוף שבוע בעסקאות במקרקעין בכפר בלום ,התקיימה במלון פסטורל,
בין התאריכים  3עד  5במרץ .2011 ,ריכוז אקדמי :עו"ד מוטי גלוסקה.
הכנס השנתי האחד עשר – כנס העשור של הלשכה )כ 1,920 -משפטנים(
כנס העשור התקיים בתאריכים  29במאי עד  2ביוני  ,2011בהשתתפותם של כ-
 1,920עורכי דין ,שופטים ,אנשי אקדמיה ובכירים מהממשל יחד עם בני
משפחותיהם .הכנס אורגן ע"י ועדת הכנס בלשכה ,בראשות עו"ד איתן אפשטיין,
והמכון להשתלמות .הכנס נערך ב 12-בתי מלון באילת :ישרוטל רויאל ביץ' ,דן
אילת ,הרודס ,הילטון מלכת שבא ,ישרוטל המלך שלמה ,ישרוטל ספורט קלאב,
ישרוטל לגונה ,ישרוטל אגמים ,מרידיאן ,דן פנורמה ,ישרוטל רויאל גארדן וישרוטל
ריביירה קלאב.
תכניות המכון לשנת תשע"ב
ידיעון המכון לשנת תשע"ב יופץ במהלך חודש אוגוסט לכל חברי הלשכה.
תכנית ההשתלמות תוצג גם באתר האינטרנט של המכון:
.www.israelbar.org.il/machon
תכנית ההשתלמויות כוללת ,בין היתר:
 30השתלמויות תעודה ,מתוכן  19בתל אביב ו 11-במחוזות השונים:
א.
ירושלים ,חיפה ,צפון ודרום.
 12קורסי גישור ,מתוכם  12בתל אביב ) 8קורס בסיסי  3 +גישור משפחה(1 ,
ב.
במחוז חיפה.
 35השתלמויות קצרות ,סדנאות וימי עיון ,מתוכם  18בתל אביב 6 ,בחיפה5 ,
ג.
במחוז צפון 3 ,במחוז הדרום ו 3 -במחוז ירושלים.
השתלמויות סוף שבוע.
ד.
הכנס השנתי באילת .2012
ה.
משרדי המכון שוכנים בדרך מנחם בגין  ,82ת.ד ,52600 .תל אביב.67138 ,
טל' ,03-5616550 :פקס' .03-5616551 :דוא"ל.machon@israelbar.org.il :
אתר אינטרנט.www.israelbar.org.il/machon :
*

הדיווח הינו מטעם המכון ובאחריותו.
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*

דו"ח פעילות ועד מחוז תל-אביב

סקירה כללית ופעילות ,עיקרי הדו"ח:
• בית הדין המשמעתי המחוזי.
• פעילות ועדת האתיקה המחוזית.
• הועדה למינוי ממונה לפי סעיף  89א' לחוק לשכת עורכי הדין ,תשכ"א – .1961
• פעילות ועדות המחוז.
• ועדות בערי המרכז  -לשכות הקשר של ועד מחוז ת"א והמרכז.
• פעילות ספריית המחוז.
• פעילות תרבות ,כנסים וימי עיון לרווחת עורכי הדין במחוז.
נכתב והוגש ע"י דורון שמואלי ,עו"ד  -מנכ"ל ועד מחוז ת"א והמרכז.
מחוז תל-אביב והמרכז  -סקירה כללית ופעילות
בית הדין המשמעתי המחוזי
בבית הדין המשמעתי מכהנים  150חברי בית דין אשר נבחרים על ידי ועדת המינויים
לתקופה של  4שנים .דייני בית הדין הינם עורכי דין אשר עושים עבודתם בהתנדבות
ומשקיעים רבות ממרצם ומזמנם .ביום  3.1.2010החלה קדנציית  2010בראשותו של
עו"ד ציון אמיר .בראש בית הדין מכהנת נשיאות בית הדין ,אשר נבחרו ע"י חברי
בית הדין .נשיאות בית הדין אחראית על ניהול בית הדין ,מינוי הרכבים אשר ידונו
בקובלנות השונות ,נתינת החלטות והנחיות אופרטיביות וכו'.
חברי נשיאות בית הדין הינם:
עו"ד ציון אמיר – נשיא בית הדין
עו"ד חייר יונה – סגנית נשיא בית הדין
עו"ד שלו מרדכי – סגן נשיא בית הדין
עו"ד דרור זמיר – סגן נשיא בית הדין
עו"ד שמעוני ליאור – סגן נשיא בית הדין
לבית הדין מוגשות קובלנות ,בקשות להשעיה זמנית לפי סעיף )78ב( לחוק לשכת
עוה"ד ,התשכ"א ,1961-ובקשות להטלות עונש לפי סעיף  75לחוק לשכת עוה"ד,
התשכ"א .1961-
בדיון המשמעתי יושב הרכב של שלושה חברי בית דין ,כאשר בראש ההרכב מכהן
אב בית הדין אשר אחראי על ניהול הדיון ומתן החלטות שונות.
ההליכים בבית הדין מתנהלים לפי סדרי דיון ,כפי שנקבעו בכללי לשכת עורכי הדין
)סדרי הדין בבתי הדין המשמעתיים( ,תשכ"ב .1962-לאחר ניהול ההליך הדיוני,
הטענות והראיות ,מחליט הרכב בית הדין האם קיים יסוד ממשי להרשיע את
הנאשם או לזכותו .באם הורשע עורך הדין ,יקבע עונשו בהתאם לעונשים הקבועים
בסעיף  68לחוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א  ,1961החל מאזהרה ועד הוקעת עורכי
דין משורות הלשכה ושלילת רשיונם לתקופה קצובה .החל מיום  3.7.08ההליכים
בבית הדין הינם הליכים פומביים ,אלא אם כן ,הורה בית הדין על סגירת דלתיים
מנימוקים שונים כגון :הגנה על קטין או חסר ישע ,הגנה על המוסר ,שמירה על
בטחון המדינה ,צנעת הפרט וכו'.
פסקי הדין של בית הדין המשמעתי מפורסמים בפדאור האתיקה של לשכת עורכי
הדין ובאתר ועד מחוז תל-אביב והמרכז של לשכת עורכי הדין.
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נתונים סטטיסטיים
סך כל התיקים המתנהלים כיום בבית הדין הינו  276כאשר  245מתוכם משנים
קודמות.
בתקופה שבין  1.9.2010ועד  27.7.2011נסגרו  132תיקים.
החל מיום  1.9.2010ועד ליום  27.7.2011נפתחו בבית הדין  102תיקים.
ועדת האתיקה
עו"ד אפרים נוה  -יו"ר ועדת האתיקה
עו"ד ראיס אבו סייף – סגן יו"ר ועדת האתיקה
עו"ד תקווה טליתמן-צבי – סגן יו"ר ועדת האתיקה
עו"ד עמוס ויצמן – פרקליט ועדת האתיקה
ועדת האתיקה היא הגוף לו נתונה הסמכות לברר הליכים משמעתיים במחוז תל
אביב והמרכז.
ועדת האתיקה אמונה על אכיפתם של כללי האתיקה של לשכת עורכי הדין.
פעילותה של ועדת האתיקה מוסדרת בחוק לשכת עורכי הדין ,תשכ"א 1961 -
)להלן" :החוק"( ,ובכללים שהותקנו על פיו.
ועדת האתיקה פועלת בשני כובעים:
א .טיפול ,בדיקת ובחינת תלונות בנוגע לעבירות משמעת והפרת כללי
האתיקה ,לרבות החלטות להעמיד לדין;
ב .ביצוע החלטות העמדה לדין כקובל בבית הדין המשמעתי.
ועדת האתיקה כגוף הבוחן ובודק תלונות על עבירות משמעת
מחלקת האתיקה הנה הנדבך הראשון בבירור ההליכים המשמעתיים.
ועדת האתיקה דנה ,בוחנת ובודקת תלונות נגד עורכי דין החברים במחוז תל אביב
והמרכז ,כאשר במסגרת עבודתה זו היא מבקשת פרטים נוספים ממי מהצדדים
לתלונה ,מפנה שאלות לצדדים ,ודורשת צירוף ראיות ומסמכים לתמיכה בגרסאות
הצדדים .זכות הטיעון בפני ועדת האתיקה היא בכתב בלבד ,ולא ניתן להופיע בפני
הועדה לצורך העלאת טיעונים או עריכת עימותים בין הצדדים לתלונה.
על סמך כל החומר המצטבר בתיק התלונה ,חברי הועדה מגבשים חוות דעת סופיות,
אשר מאושרות על ידי מליאת הועדה בישיבותיה :גניזת התלונה או העמדת עו"ד
הנילון לדין משמעתי.
כנוהל ,ועדת האתיקה מתכנסת אחת לשבועיים.
הדיונים בוועדת האתיקה מתנהלים בדלתיים סגורות ,ללא נוכחות מי מהצדדים,
ותוכנן חסוי.
פורום של שליש מחברי הועדה רשאי להחליט בכל נושאי האתיקה לרבות:
 .1גניזת תלונות ופניות או גניזת תלונות ופניות בצירוף הערה לנילון;
 .2הגשת קובלנות לביה"ד המשמעתי;
 .3חזרה מקובלנה שהוגשה לביה"ד המשמעתי;
 .4הסדרי טיעון בביה"ד המשמעתי;
 .5הגשת או אי הגשת ערעורים על פסקי דין משמעתיים של בית הדין המשמעתי
המחוזי לבית הדין המשמעתי הארצי או הגשת או אי הגשת ערעורים על פסקי
דין משמעתיים של בית הדין המשמעתי הארצי לבית המשפט המחוזי
בירושלים.
לוועדת האתיקה הסמכות ליתן גם חוות דעת מקדימות בפניות אשר מופנות אליה
על ידי עורכי דין על פי סעיף 60א' לחוק וכן היא נותנת חוות דעת לפניות של לקוחות
ו/או אזרחים כשירות לציבור .במסגרת חוות הדעת המקדימות ועדת האתיקה
מנחה את הפונים כיצד לנהוג בנסיבות המקרה המובא בפניה.
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ועדת האתיקה ,בנסיבות מתאימות ,מסדירה סכסוכים בין עורכי דין ובין מתלוננים
במסגרת הליכי גישור ובוררות ,בהם נעשה ניסיון לסיים את המחלוקות באמצעות
פגישות פרונטאליות עם הצדדים ושמיעת טענותיהם.
ועדת האתיקה מביאה לידיעת ציבור עורכי הדין מגוון הנחיות בסוגיות אתיות
עקרוניות ומהותיות מתוך התשובות לחוות הדעת המקדימות שניתנו על ידי הועדה,
וכן תקצירי פסקי דין משמעתיים אשר קבעו הלכה משפטית חשובה ,וזאת במסגרת
כתב העט "עט ואתיקה".
מזכירות ועדת האתיקה מונה  5עובדות ורכזת ועדה ,אשר נמצאות בקשר שוטף עם
יו"ר הועדה וחברי הועדה ,והן פועלות בשיתוף פעולה מלא עימם לצורך קידום
הטיפול בתלונות ,תוך שהן מוציאות לפועל את החלטות יו"ר הועדה וחבריה בתיקי
התלונה .מזכירות הועדה גם באופן יומיומי נותנת מענה טלפוני למתלוננים
ולנילונים אשר מתקשרים לברר אודות סטאטוס התלונות.
ועדת האתיקה כקובל
 172עורכי דין מייצגים בהתנדבות את הוועד המחוזי ואת ועדת האתיקה בתיקים
השונים בבתי הדין המשמעתיים ובביהמ"ש המחוזי בירושלים.
פרקליט ועדת האתיקה ועוזרתו ,עו"ד מורן אוריה ,בנוסף לתפקידם ,מנסחים את
כל הקובלנות והערעורים ,ומופיעים בפני ביה"ד המשמעתי בתיקים מסובכים
ועקרוניים ,משתתפים בישיבות ועדת האתיקה ,ומסייעים לועדת האתיקה בבדיקת
תלונות משמעתיות.
הפרקליט גם מופיע בכל העתירות לבית המשפט לעניינים מנהליים ולבג"צ ,הנוגעות
לשיפוט המשמעתי ובערעורים בביהמ"ש המחוזי בירושלים ונותן חוות דעת בנושאי
אתיקה ומשמעת לועדת האתיקה ולוועד המחוזי.
פרקליט ועדת האתיקה עורך לתובעים מפעם לפעם מפגשים וכנסים לימודיים ,בהם
ניתנות הרצאות בתחום האתיקה המקצועית והשיפוט המשמעתי ,ונדונות סוגיות
משמעתיות מהותיות.
להלן נתונים סטטיסטיים על פעילותה של ועדת האתיקה בתקופה :1.9.10-25.7.11
מספר תלונות שהוגשו נגד עורכי דין :כ;1,712 -
מספר תלונות בהן הוחלט להעמיד לדין :כ;212 -
מספר שאילתות שהוגשו :כ;1,038 -
גיליון עט ואתיקה מס'  93יצא לאור בנובמבר .2010
הועדה למינוי ממונה לפי סעיף  89א' לחוק לשכת עורכי הדין ,תשכ"א 1961 -
יו"ר :עו"ד תקוה טליתמן
חברים :עו"ד אפי נווה ,עו"ד טל לויטס ,עו"ד שמואל סעדיה ,עו"ד ראיס אבו סייף
ועו"ד נורין אלנאשף.
הועדה הוקמה במטרה לטפל בפניות הרבות של לקוחות בעניינים המנויים בסעיף
89א לחוק לשכת עורכי הדין ,תשכ"א – ) 1961להלן" :החוק"(.
על פי הסעיף ,במקרים בהם נפטר עורך דין או שפרש מן הלשכה או שחברותו בה
בוטלה ,הושעתה או פקעה ,או שנבצר ממנו למלא את תפקידו ולא הובטח טיפול
נאות בענייני לקוחותיו ,בסמכותו של הוועד המחוזי ,לפנות לבית המשפט המחוזי
בבקשה למנות עו"ד חבר המחוז לתפקיד "ממונה" על ענייניו המקצועיים של אותו
עורך הדין ולטפל בהם.
לועדה סמכות על פי סעיף 89ב לחוק למנות ממונה במינוי כללי על כלל ענייניו
המקצועיים של עו"ד או למנות ממונה במינוי מסוייג לסוגי עניינים או לעניינים
מסויימים.
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עמדת הועדה היא למנות ממונה לכלל ענייניו המקצועיים של עו"ד ,ולא לעניין
ספציפי ,במיוחד במקרים בהם הגיעו מספר פניות בנוגע לאותו עו"ד ו/או כאשר צפוי
שיגיעו פניות נוספות בעניינו.
כמו כן ,הממונה צריך להתחייב לטפל בכל לקוחות המשרד ,גם אלה ששכר טרחתם
שולם לעורך הדין ו/או להשיב את התיק המשפטי והמסמכים לאלה הבוחרים
להמשיך את הטיפול המשפטי בעניינם עם עורך דין אחר .על הממונה גם להתחייב
כלפי לשכת עורכי הדין ,כי כל התיקים הבלתי פעילים יושבו ללקוחות בהתאם
לכללי לשכת עורכי הדין )שמירת חומר ארכיוני במשרדי עורכי דין( ,תשל"א – .1971
יש לציין ,כי הממונים רואים במינוי מעין אחריות קולקטיבית לחילוץ לקוחות
שהטיפול בעניינם טרם הסתיים ושנקלעו למצב על לא עוול בכפם.
במרבית המקרים ,אם לא בכולם ,הממונה אינו יודע את הרכב תיקי המשרד של
עורך הדין ,רק לאחר המינוי הוא יכול לעיין בתיקים ובהסכמי שכר הטרחה ולבחון
את מצב החובות של עורך הדין ,כך שהיעדר הידיעה יוצר קושי הן באיתור ממונים
והן לממונה שמקבל על עצמו טיפול בעניין שהוא בבחינת "חתול בשק" .לכן ממונה
צריך להיות מסוגל להתנהל במצב עניינים כזה ,בהכירו את תחום הפעולה והפעילות
הנדרשת.
קיימים מצבים בהם קיימת אי בהירות לגבי סמכות הוועד המחוזי לפעול על פי
סעיף 89א לחוק ,למשל במקרים בהם עו"ד עסק בפעילות אשר אינה ייחודית
למקצוע עריכת הדין )בהתאם לסעיף  20לחוק( ,כגון :טיפול בבקשות לקבלת
דרכון/אזרחות של מדינה זרה.
ישנם מקרים בהם נדרשת הקצאת משאבים כספיים של הוועד המחוזי אשר בשנים
הנדונות היה קושי בהשגתם.
במקרים בהם אין לועדה מידע אודות עו"ד שנפטר ,מופנים הפונים לרשם לענייני
ירושה לקבלת צו הירושה או צו קיום הצוואה של המנוח לצורך איתור מקום
התיקים המשפטיים של המנוח ,או במידת האפשר מופנה לבני משפחתו של המנוח
לבירור העניין.
במהלך שנת  2010הגיעו לועדה כ 100 -פניות ובמהלך שנת  2011הגיעו לועדה כ50 -
פניות .עניינן של פניות אלו הן בקשה לקבלת פרטים אודות עורכי דין שלא ניתן
לאתרם ו/או בקשה לאיתור התיקים המשפטיים של הלקוחות בעקבות פטירת
עורכי הדין.
במרבית המקרים הפניות היו בעניין אי השלמת ו/או הסדרת רישום זכויות בנכסים,
או בקשה לקבל מסמכים שונים לצורך השלמת והסדרת רישום הזכויות ,או איתור
צוואות אשר הופקדו בידי אותו עו"ד.
במהלך שנת  2011מינתה הועדה באישור בית משפט שלושה ממונים ,בשני מקרים
עקב פטירה .במקרה האחד הממונה ביקשה להתפטר מתפקידה לאור קושי לשאת
בהוצאות הטיפול המשפטי של המנוח .הועדה נעתרה לבקשתה ומינתה במקומה
ממונה אחר.
במהלך שנת  2010מינתה הועדה באישור בית המשפטית שני ממונים :במקרה האחד
במקום עורך הדין אשר נחשד בפלילים ועזב את הארץ ובמקרה השני עקב פטירה.
במהלך שנת  2009מינתה הועדה באישור בית המשפט שלושה ממונים :במקרה
האחד עקב היות עורכי הדין חסויים )בני זוג(; במקרה השני עקב פטירת עורך הדין;
ובמקרה השלישי עקב מחלה ואשפוז עורך הדין.
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ועדות ועד מחוז ת"א והמרכז
ועדה מייעצת למינוי שופטים
יו"ר :עו"ד שושנה גלס
פעילות הועדה בשנת המשפט כללה את הפעולות הבאות:
 .1במשך השנה התכנסה הועדה לראיין מועמדים לשפיטה.
 .2עם קבלת רשימת המועמדים מכב' השופט גל מהנהלת בתי-המשפט ,זומנו
המועמדים לראיון בפני הועדה המונה שבעה עורכי-דין.
 .3כל חברי הועדה קיבלו קורות חיים מהמועמדים לגבי ניסיונם ועבודתם
המשפטית.
 .4המועמדים הופיעו בפני חברי הועדה ,הציגו את עצמם ,סיפרו על פעילותם
וניסיונם המשפטי ומה הביא אותם להגשת המועמדות לשפיטה.
 .5ישיבות הועדה נמשכו לעיתים במשך שעות רבות ,במטרה להספיק ולראיין את
כל המועמדים הרבים ,ולאפשר לחברי הועדה להתרשם מאישיותו של המועמד.
 .6בדרך כלל התבקשו המועמדים להמציא המלצות לגבי ניסיונם ועבודתם
המשפטית .מדובר במועמדים המגיעים לאחר שעברו את הוועדה למינוי שופטים
ואת ההשתלמות בנוה אילן.
 .7הועדה התכנסה מספר רב של פעמים ,ראיינה את המועמדים לשפיטה ולכהונת
רשם בבתי-המשפט השונים במחוז ת"א והמרכז ,ומסרה את המלצותיה לנציגי
הלשכה בוועדה למינוי שופטים.
ועדת מוסדות ציבור וממשלה
יו"ר :עו"ד דוד סופר
פעילות הועדה במהלך שנת משפט זו כללה:
 .1פגישת ועדה עם שלטונות מס שבח מקרקעין ודיון בשינויים הצפויים במס שבח
ואשר קיבלו תוקף לאחרונה בחקיקה .כן נדונו הבעיות הקיימות בטיפול השוטף
של עורכי דין במס שבח ,לתועלת ציבור עוה"ד והמערכת המשפטית.
 .2פגישת ועדה עם ראשי רשות התאגידים ,בה נדונו מספר נושאים אשר קיבלו
ביטוי באתר הלשכה ובין היתר הוחלט על הליך מקוצר לפירוק חברה מרצון
אשר אינה פעילה .פרסום בעניין זה הועלה לאתר הלשכה.
 .3פגישת ועדה עם ראשי לשכות רישום המקרקעין במחוז וראשי אגף הרישום
והסדר מקרקעין ,וביניהם גברת פרידה ממר ניסן גונן ,המשנה לראשות האגף
וכן מפגש פרידה מהמפקחת על לשכת רישום המקרקעין בחולון גב' אורה קניון.
ועדה לענייני משפחה
יו"ר )משותף( :עו"ד שלומי באשי  -המשמש גם כחבר בפורום הארצי של עו"ד בדיני
משפחה.
יו"ר )משותף( :עו"ד רונן דליהו  -המשמש גם כחבר בפורום הארצי של עו"ד בדיני
משפחה.
מליאת הוועדה – בוועדה נמנים כשישים וחמישה חברים רשומים ,והיא מהווה את
אחת הוועדות הגדולות אם לא הגדולה שבוועדות המחוז .חברי הוועדה נפגשים
אחת לחודש וחצי ,כשעל הפרק נושאים אקטואליים ו/או נושאים שמעולים ע"י
החברים וזאת בנוסף לעדכוני פסיקה וחקיקה .כמו כן ,מוזמנים לוועדה אנשי
מקצוע ומומחים בתחומים שונים.
לוועדה מספר ועדות משנה שתפקידן להעלות ולטפל בנושאים נבחרים.
פרסומי הוועדה כוללים עדכוני פסיקה שמפורסמים בחוברת ועד המחוז ) "עט
ומשפחה"(.
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באחריות הוועדה נערכו ימי עיון בלשכה ובמהלך חודש יוני ארגנה הוועדה
השתלמות מקצועית באילת בנושא "חידושים ומגמות בדיני משפחה" .בשנת
המשפט הקרובה מתכוננים ימי עיון נוספים בלשכה.
ועדת קשרי חוץ ויחסים בינלאומיים
יו"ר :עו"ד גדעון פישר
פעילות הועדה במהלך שנת משפט זו כללה:
 .1קיום יום עיון משותף עם איגוד לשכות המסחר בהיבטי משפט בינלאומי
בעסקאות.
 .2אירוח בכירי ביה״ד הבינ״ל לבוררויות של ה  ICCלסדנת היכרות בת יומיים
בשיתוף עם  ICCישראל ו  ICCפריז.
 .3תכנון משלחת ללשכת עוה״ד בדרום קוריאה בהתאם להזמנה מסיאול
ואירוח נציגים בכירים בישיבת הוועדה.
 .4ישיבת ועדה מיוחדת בשיתוף עם פרופ׳ אריה רייך ,דיקאן הפקולטה
למשפטים באוניברסיטת בר אילן ,להשקת התואר השני הייחודי בלימודי
בוררויות בינלאומיות.
 .5אירוח בכירי הצלב האדום בישיבת הוועדה.
 .6אירוח בישיבת הוועדה של שותף בכיר במשרד עוה"ד מהמובילים בעולם,
בייקר מקנזי ,אשר סקר את הפעילות המשפטית הבינמשרדית עם לקוחות
המשרד ברחבי העולם.
 .7אירוח בכירים מלשכת עוה"ד בבריסל ,בלגיה ,בשיתוף השגרירה והנספח
המסחרי ,מר יעקב למפרט.
ועדת בוררות וגישור
יו"ר )משותף( :עו"ד רונן סטי
יו"ר )משותף( :עו"ד דניאל ארנסט
אחד הנושאים המרכזיים שבהם התמקדה הוועדה הנו תזכיר החוק הממשלתי
בדבר חקיקת חוק בוררות חובה בישראל .לאחר מספר דיונים גיבשה הוועדה את
עמדתה לפיה ,לנוכח העומס העצום הקיים בבתי המשפט ,יש לשקול בחיוב במסגרת
הוראת שעה בלבד ,יישום של תפישת בוררות חובה ,אך יחד עם זאת ,הובעו
הסתייגויות עקרוניות משמעותיות מכללי תזכיר החוק כאמור.
הוועדה סברה כי התפישה הכלכלית של הצעת החוק בעייתית ביותר שכן לדעת
הוועדה בוררים ראויים לתגמול ראוי וזאת משום שהחלטות בוררים הנן בעלות
משקל רב ,לכן ישנו צורך בסיסי בשמירה על רף גבוה של מקצוענות .הוועדה
התריעה על כך שיישומה של חקיקת משנה בדבר חובת קדם גישור יצרה מצב בו
דווקא מגשרים מובילים אינם לוקחים חלק בפרויקט זה.
הסתייגויות אחרות שהושמעו נגעו לגובה התביעות בתיקים שיופנו ,כללי כשירות
וסוגיות נוספות.
פן נוסף עליו הושם דגש בדיוני הוועדה היה המישור האתי של בוררים ,כפועל יוצא
מהכרעת בית המשפט העליון ברע"א  296/08ארט-בי חברה בערבות מוגבלת
)בפירוק( נ' עזבון המנוח ג'ק ליברמן ז"ל מיום  5.12.10מפי כב' השופט ד"ר יורם
דנציגר אשר יצרה כללי גילוי נאות לבוררים אותם שואפת הוועדה לגבש ולהפיץ
בקרב חברי לשכת עורכי הדין במחוז.
בנוסף ,שנת הפעילות כללה מגוון של השתלמויות מקצועיות ובראשן המושב בנושא
"הבוררות ויישוב סכסוכים בישראל – לאן" בכנס המרכזי באילת של לשכת עורכי
הדין בישראל ,מחוז ת"א והמרכז .המושב נערך במעמד כב' השופט אבי זמיר מבית
המשפט המחוזי בתל אביב וגורמים בכירים בתחום הבוררות והגישור בישראל .כמו
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כן ,ערכה הוועדה ימי עיון מגוונים בנושא תיקון מספר שניים לחוק הבוררות
ובתחומים נוספים ,הכול בשיתוף עורכי דין ,בוררים ומגשרים מובילים.
הוועדה ערכה גם השנה את קורס הבוררות במחוז שהפך כבר למסורת ובו נטלו חלק
עשרות משתתפים .הקורס הועבר ע"י עו"ד ושופטים וכלל התייחסות הן למישור
הבוררות בישראל והן ליישומה במישור הבינ"ל ,לרבות בבית דין הבינ"ל לבוררות
של ה) ICC-לשכת המסחר הבין לאומית(.
הועדה ,באמצעות ראשיה ,נתנה מענה לשאילתות מקצועיות רבות מטעם עו"ד
ובוררים הנוגעים לבוררויות בהם ממונים הבוררים ע"י יו"ר ועד מחוז תל אביב
והמרכז ושאילתות אחרות בהן נדרש מענה לדילמות אתיות – מקצועיות בתחום
הבוררות.
ועדה למען הקהילה
יו"ר )משותף( :עו"ד עידית ארואץ
יו"ר )משותף( :עו"ד יצחק פסטרנק
מטרתה של הוועדה הנה להדק את הקשר בין הלשכה לבין ציבור עורכי הדין
והקהילה ,תוך פיתוחה של רגישות חברתית ודאגה לזולת.
הבעיות החברתיות שצצות חדשות לבקרים הנחו את הוועדה לסייע לקהילה
בתחומי משפט שונים.
ועדת תכנון ובניה
יו"ר :עו"ד נתן לרר
הוועדה הוקמה על מנת לעסוק בנושאים שונים השייכים לדיני התכנון והבניה ,כמו
כן הוועדה נועדה ליתן מענה לפניות ושאלות של עו"ד בנושא זה.
העיסוק העיקרי של הוועדה בשנתיים האחרונות התרכז ברפורמה בדיני התכנון
והבניה ובתיקונים החקיקתיים .יו"ר הוועדה הינו חבר ב"שולחן העגול" של משרד
השיכון העוסק בהתחדשות עירונית וכן בפורום תכנון ובניה של לשכת עורכי הדין
המקיים בין היתר מעקב על הליכי החקיקה בכנסת ואף מציע תיקוני וניסוחי
חקיקה.
בשנת המשפט קיימה הוועדה השתלמויות במחוז תל אביב בנושאי התכנון והבניה
בדגש על התחדשות עירונית.
הועדה למען הקהילה )תרומות(
יו"ר :עו"ד רדא ענבוסי
הוועדה למען הקהילה )תרומות( הוקמה מכוח החלטת ועד מחוז תל אביב והמרכז
בלשכת עורכי הדין בחודש יולי .2009
הוועדה הציבה לעצמה מטרה לסייע לעמותות וארגונים חברתיים שמתקשים בגיוס
כספי .בתוך כך ,החליטה הוועדה לפנות לארגונים אשר עונים לקריטריונים מוגדרים
שקבעה.
בהתכנסותה של הוועדה במהלך השנה הוחלט על ארגון אירוע התרמה.
ועדת נאמנויות
יו"ר :עו"ד שירה פיין פריד
הועדה קיימה באופן רציף שיתוף פעולה עם ועדת המסים של הלשכה וענתה לפניות
רבות ומגוונות של עורכי דין בנושאים שונים הקשורים לנאמנויות .כמו כן ,הוועדה
קיימה קשר עם גורמים שונים מרשות המסים על מנת להעלות נושאים אקוטיים על
סדר היום.
בתאריך  12.10.2010ערכה הוועדה כנס מוצלח בנושא "הקמת נאמנות ,היום שאחרי
– ניהול נכסי הנאמנות ,פתיחת חשבון בנק וחלוקת נכסי הנאמנות".
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הוועדה לקידום עורכת הדין
יו"ר)משותף( :עו"ד סיגלית הנדשר פרקש
יו"ר)משותף( :ועו"ד תקוה תליטמן
במהלך שנת המשפט הושם הדגש בפעילות הוועדה על זכויות נשים בכלל ועורכות
הדין בפרט ,במקום העבודה .כמו כן נדונו סוגיות העוסקות בשילוב נשים
בדירקטוריונים של חברות ציבוריות וקידום נשים בעולם העסקים.
הועדה ארגנה ימי עיון שנסבו סביב זכויות נשים בעולם העבודה ,המותר והאסור
בפיטורי עובדת בהריון ,זכויות עורכות הדין במקום עבודתן וכיו"ב .בנוסף ,התקיים
כנס רב משתתפות בנושא היבטים פרקטיים במינוי נשים בדירקטוריונים.
את יום האישה הבינלאומי ציינה הוועדה באירוע מרשים ורב משתתפות בו הרצתה
כב' השופטת מיכל אגמון גונן בנושא יחס התקשורת לנשים ולאחר מכן הופיעה
הקומיקאית ליטל שוורץ.
יו"ר הוועדה החלה לקדם את נושא שילוב נשים במשרדי עו"ד פרטיים וערכה מספר
פגישות לצורך כך.
את סיום הקדנציה ציינה הוועדה בטיול של יום שלם שהחל בלטרון והסתיים
בירושלים .הטיול כלל ביקור בכנסת ,סיור בבית מורשת בגין ,סיור בשוק מחנה
יהודה ושכונת נחלאות.
ועדת נזיקין
יו"ר :עו"ד יעקב קורן
בוועדה בראשות עו"ד יעקב קורן ובהשתתפות פעילה של עו"ד ורד פרי ,מ"מ יו"ר
הוועדה ,ועו"ד עילית רפאל ,סגנית יו"ר הוועדה ,נוהלו פעילויות מגוונות ,הן
בפגישות בתחומי הלשכה והן בפעילויות מחוץ ללשכה.
בין היתר אורגנו מס' רב של ימי עיון ,השתלמויות עומק במסגרת הלשכה
והשתלמויות נופש באילת.
הוועדה ערכה פאנל השתלמות בכנס המרכזי של ועד המחוז במלון הילטון מלכת
שבא באילת שהיה מוקדש כולו לענף הנזיקין .המרצים שנבחרו ע"י חברי הוועדה
היו מבכירי המקצוע הקשורים לענף הנזיקין לרבות שופטים ,עורכי דין ,רופאים
אנשי אקדמיה וכו'.
ההשתלמויות כולן שערכה הוועדה זכו להשתתפות רבה וערה של מספר רב של
משתתפים ונחלו הצלחה מרובה.
כמו כן ,בהמשך למפגשים עם שופטים שהוועדה מנהלת בכל שנה ,קוימה פגישה עם
סגן נשיא ביהמ"ש השלום בהרצליה ,כב' השופט חזי הראל .בישיבה זו סוכמו מספר
עקרונות לגבי שיתוף פעולה בין ביהמ"ש לבין עוה"ד לתועלתם המשותפת של
הצדדים.
מאחר וכב' השופט הראל נכנס לתפקידו כסגן נשיא של ביהמ"ש לאחרונה ,הצביעה
בפניו הוועדה על מספר נקודות שיש לשפר בעבודת המזכירות ,הצוות המשפטי וכו'.
נראה כי פגישה זו אכן הניבה תוצאות המורגשות בשטח כבר עתה.
בישיבות הוועדה נדונו ונמסרו דיווחים לגבי נושאים שוטפים שעלו על הפרק במשך
השנה ואשר דרשו את התערבות הוועדה ,לרבות פניות של חברים בנושאים שונים
כגון נושאי שכ"ט ,הצעות להשתלמויות ,עדכוני פסיקה והצעות למלחמה בגופים
הפוגעים בפרנסת עורכי הדין )כגון המרכז למימוש זכויות רפואיות ועוד( .חלק
מהנושאים נדונו במשותף עם הוועד הארצי בראשותו של עו"ד דוד אור-חן.
ועדת מכרזים
יו"ר  :עו"ד רני שוורץ
ועדת מכרזים מתכנסת על פי בקשתו של מנכ"ל ועד המחוז ,פעילותה השוטפת
קשורה בהתקשרויות חוזיות אותן מבקש ועד המחוז לבצע.

222
ועדת עו"ד ותיקים
יו"ר עו"ד רחל גור אריה
הוועדה הוקמה במהלך שנת  2009ומטרתה ליצור מסגרת חברתית ומקצועית
לעוה"ד הותיקים במחוז.
ועדת מתמחים
יו"ר :עו"ד חג'בי יורם
 .1ועדת ההתמחות המחוזית היא הגוף הממליץ לוועד המרכזי ליתן אישור לאמן
מתמחה .ועדת התמחות קיימה השנה מספר רב של ישיבות בבקשות שהוגשו
על ידי עורכי דין לקבל אישור לאמן.
 .2בהתייחס לטענה כי אין לעכב אשור לאמן עקב תלונות ו/או קובלנות תלויות
ועומדות ,עמדת ועדת ההתמחות הארצית הינה כי יש לבצע אבחנה ואין לסרב
לבקשה באופן גורף.
במקרים בהם מדובר בתלונות העוסקות בסכסוכי שכ"ט וכיו"ב הוחלט כי אין
לעכב את האשור ,אך במקרים של תלונות של לקוחות ביחס לטוהר המידות,
הזנחה וזלזול בלקוחות ,עמדת הוועדה היא שאין זה ראוי שעו"ד אשר מועלות
כנגדו טענות מסוג זה ישמש כמאמן.
 .3ועדת ההתמחות נתקלה בעורכי דין אשר קבלו מתמחה לאימון ללא שיש בידם
אישור לאמן ואף למרבית הצער ללא שידעו כי עליהם להגיש בקשה לאמן
מתמחה לוועדת ההתמחות המחוזית .במקרים בהם החל מתמחה בעבודה
בטרם התקבלה המלצה ע"י ועדת ההתמחות המחוזית ,לא הכירה הוועדה
בימי עבודתו של המתמחה אצל עוה"ד כימי התמחות.
 .4במקרים רבים נוהגת הוועדה לזמן עו"ד אשר מבקש עקב סירוב לבקשה לאמן
מתמחה ,להופיע בפני הוועדה ,על מנת ליתן הבהרות .הוועדה אפשרה
ומאפשרת לכל מבקש להופיע בפניה ולשקול את בקשתו בשנית.
 .5הוועדה תחל לבצע שימועים לעו"ד אשר הורשעו על ידי בתי הדין בפסקי דין
חלוטים ,וזאת במקרים חמורים .שימועים אלו יהיו לצורך בחינת ביטול
ההיתר לאמן ,כגוף ממליץ לוועד המרכזי.
ועדת סטודנטים
יו"ר עו"ד צבי יוגב
הועדה הוקמה בשנת  ,2009מטרת הוועדה הנה יצירת שת"פ בן ציבור הסטודנטים
לבין ועד מחוז תל אביב והמרכז והצגת מנגנון הלשכה לציבור הסטודנטים
למשפטים.
הוועדה כינסה השנה שלוש ישיבות עם יושבי ראש הסטודנטים מכל
האוניברסיטאות והמכללות.
ועדת קניין ומקרקעין
יו"ר)במשותף( :עו"ד עופר אבן
יו"ר)במשותף( :עו"ד יוסף תמיר
ועדת קניין ומקרקעין מטפלת בחקיקה בנושאי קניין ומקרקעין ופועלת להעמקת
שיתוף הפעולה בין עורכי הדין במחוז תל אביב והמרכז לבין רשויות המדינה
העוסקות בענייני מקרקעין ,כגון :מנהל מקרקעי ישראל ,לשכות רישום מקרקעין,
משרדי מס שבח מקרקעין ,לשכת שמאי המקרקעין וכיו"ב.
הוועדה קיימה ישיבות עם רשמת המקרקעין בתל אביב בנושא יעילות והגברת
המודעות לשרות לציבור עוה"ד וכן דיונים בנושא חברות משכנות והנהלים בהן.
כמו כן ,הוועדה ריכזה וקיימה השתלמות עומק לעוה"ד במחוז בנושא עסקאות
במקרקעין.
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ועדת השתלמויות
יו"ר יוסף אמיל אל סמר
ועדת השתלמויות שמה לעצמה מטרה לשפר את הידע המקצועי של חבריה אשר
תכליתן להכשיר עו"ד להתמחות בתחומים קונקרטיים.
ועדת תרבות  /עו"ד צעירים
יו"ר :עו"ד טל לויטס
ועדת עורכי דין צעירים במחוז כוללת כ 20-חברים פעילים ,שכירים ועצמאים
העוסקים בתחומים שונים ומגוונים.
ועדת עו"ד הצעירים שמה לה למטרה לקדם את מעמדם של עורכי הדין הצעירים
במחוז במישור החברתי והמקצועי.
בתחום החברתי הוועדה ערכה אירועים מגוונים ,כגון הקרנות טרום בכורה של
סרטים נבחרים ,סרטי וי אי פי ועוד )כמצוין באירועים מיוחדים של ועד מחוז ת"א(
וארגנה טיולים בארץ ,טיולי אופניים ,סיור רגל ,הצגות ,מופעי סטנד אפ וכיוצ"ב.
בתחום המקצועי קיימה הוועדה השתלמויות בנושאים ובתחומים שונים ומגוון רב
של ימי עיון ,סדנאות בנושאים מהתחום המעשי ואירועי העשרת ידע מקצועי לעו"ד
אשר ביקשו להתייעץ עם מומחים בתחומים שונים.
כל ההשתלמויות והסדנאות היו במחירים מוזלים וזאת כחלק ממטרת הוועדה
לאפשר לעוה"ד הצעירים להיכנס להרצאות ולהשתתף בסדנאות וההשתלמויות
השונות במחירים אטרקטיביים במיוחד.
ועדת מיסים
יו"ר)במשותף( :עו"ד צביקה קניגסבוך
יו"ר)במשותף( :עו"ד שי ישראל אהרונוביץ
הוועדה הוקמה על מנת להביא לדיון נושאים שונים השייכים לדיני המיסים ,כמו כן
הוועדה נועדה ליתן מענה לפניות ושאלות של עו"ד בנושא זה.
ועדת הוצל"פ
יו"ר עו"ד ליאור שפירא
הוועדה קיימה ימי עיון והשתלמויות בתחום ההוצל"פ .כינוס הוועדה נעשה כל מס'
חודשים.
ועדת הלבנת הון
יו"ר :עו"ד רם נאור
הוועדה קיימה ימי עיון והשתלמויות בתחום הלבנת הון.
ועדת ספורט
יו"ר עו"ד בן ציון באיער
הוועדה התכנסה מספר פעמים והחליטה לקיים בשנת  2011את אליפות עוה"ד
במחוז ת"א והמרכז -בענפי הספורט השונים.
הוועדה מתנגדת לשינוי בחוק הספורט ,דהיינו ,מתנגדת לכך שערעורים סביב חוקת
ספורט והחלטות שופטי הספורט יידונו בבתי משפט.
הוועדה מאמצת בהקשר זה את הנוסח של ועדת משפט וספורט.
נבחרת ועד מחוז ת"א והמרכז ,בראשותו של עו"ד ירון עקילוב ,השתתפה גם השנה
באליפות אירופה לעורכי דין ,בטורניר שהתקיים בספרד ,והגיעה למקום העשירי
המכובד )מתוך  29נבחרות(.
השוער אייל אברמוב אף זכה בגביע הוקרה אישי – כשוער המצטיין של הטורניר.
אשתקד ,זכתה הקבוצה במקום השישי באליפות העולם לעורכי דין )מתוך 54
נבחרות שהשתתפו( ,ובכך תקעה יתד בצמרת העולמית.
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ועדה לעניינים פליליים
יו"ר :עו"ד ציון אמיר
הוועדה קיימה ימי עיון והשתלמויות.
ועדה לעניינים מנהליים
יו"ר :עו"ד דורון שמואלי
הוועדה הוקמה על מנת להביא לדיון נושאים שונים השייכים לדין המנהלי ,כמו כן
הוועדה נועדה ליתן מענה לפניות ושאלות של עו"ד בנושא זה.
ועדת מיסוי פלילי
יו"ר :עו"ד ג'ק בלנגה
הוועדה קיימה ימי עיון והשתלמויות.
ועדה מוניציפאלית
יו"ר :עו"ד פנינה הר-ניב
הוועדה קיימה ימי עיון.
ועדת כינוסים ופירוקים
יו"ר עו"ד אביחי ורדי
הוועדה קיימה ימי עיון והשתלמויות.
ועדת סד"א
יו"ר :ברוך כצמן
במהלך שנת המשפט הוועדה עסקה בנושאים רבים ומגוונים הנוגעים לכלל עורכי
הדין המופיעים בבתי המשפט .בין היתר ,ניתן משקל רב לסוגיית העומס בבתי
המשפט והדרכים לייעל את ההליך המשפטי .הוועדה בחנה דרכים שונות והציעה
דרכי פעולה אפשריות בשיתוף ,בין היתר ,עם מוסדות הלשכה.
הוועדה נתנה דעתה לנושא ההוצאות הנפסקות בבתי המשפט ,תיקוני חוק אחרונים
שנוגעים לניהול תיק בבית המשפט ,לנושא ההליכים המקדמיים הארוכים וכמובן,
לבעיות הרבות שקיימות במערכת נט המשפט.
בהמשך ישיר לדיוני הועדה ,קוימה פגישה עם נשיאת בית המשפט המחוזי בתל
אביב ,בה הוועדה העלתה בפני כב' הנשיאה את הבעיות המרכזיות שעורכי הדין
נתקלים בהם בבואם לבית המשפט.
הוועדה החליטה כי בקדנציה הבאה יישמר קשר בלתי אמצעי עם הלשכה בכדי
לראות ולבדוק כיצד ניתן להקל בעומס על המערכת המשפטית .ככלל – במהלך
כינוס הוועדה הועלו נושאים רבים ומגוונים ונשמעו דעות רבות שעשויות להביא
לשיפור המצב בנוגע לעומס במערכת המשפט.
ועדת בגצ"ים
יו"ר :עו"ד שלומי פרידמן
הוועדה הוקמה על מנת להביא לדיון נושאים שונים השייכים לתחום הבג"צים ,כמו
כן הוועדה נועדה ליתן מענה לפניות ושאלות של עו"ד בנושא זה.
ועדת שכירים
יו"ר :עו"ד יניב בר ניר
הוועדה הוקמה על מנת לתמוך ולקדם את מעמדם של עורכי הדין השכירים.
ועדת תעבורה
יו"ר :עו"ד טאהא עבד אל חפיז
הוועדה הוקמה על מנת להביא לדיון נושאים שונים השייכים לתחום התעבורה ,כמו
כן הוועדה נועדה ליתן מענה לפניות ושאלות של עו"ד בנושא זה.
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ועדת אירן
יו"ר :עו"ד מייקל חנאי.
הוועדה מטפלת ומספקת פתרונות לבעיות מיוחדות של הקהילה האירנית באמצעות
פרוייקט פרו –בנו .לצורך ביצוע פעילותה מצויה הוועדה ומפתחת קשרי חוץ לרבות
עם אירן.
הטיפול ו/או מתן השירותים של הוועדה בשנת המשפט התבטאה בין היתר במתן
שירותים משפטיים על כל גווניהם ,הן מהיזקקות אישית והן משפחתית באמצעות
ניסיון שנצבר אצל כל אחד מחברי הוועדה.
כמו כן ,טיפול הוועדה התבטא בין היתר במתן אוזן קשבת לבעיות האוכלוסייה
האירנית בישראל )המהווה כ –  6%מאוכלוסיית ישראל( ,תוך נסיון לפתרונן של
בעיות אלה בין היתר עפ"י נסיון הועדה כאמור לעיל ,אשר חבריה מצויים בקשרים
משפטיים ענפים ורבי עוצמה עם קהילת עורכי-דין באירן ,ארה"ב ,גרמניה ,צרפת,
קנדה ותורכיה .יתר על כן ,הוועדה מספקת לעורכי הדין החברים בלשכה חוות דעת
משפטיות על הדין האירני וייעוץ באשר לפתרון הבעיות המגוונות הקיימות בהקשר
זה ,כגון :בקשתו של יורש יהודי מישראל לרשת את עיזבון אביו שחי ונפטר באירן
,עסקאות מול גורמים הקשורים לאירן ,תרגומים מהשפה הפרסית ,העברת
דוקומנטים ,טיפול בחומר משפטי של יהודים אזרחי ישראל השוהים בישראל
המיועד לרשויות באירן וכיו"ב.
הוועדה מסייעת לעורכי דין במתן הנחיות לגבי דרכי פעולה למימוש נכסים באירן,
חוות דעת ,הסברים ושאר עזרה ככל שהיא נדרשת לצורך קידום תיקיהם
המשפטיים של הפונים .הוועדה סייעה רבות לעולים חדשים מאירן ,אשר אינם
שולטים בשפה העברית ואינם בקיאים ברזי המשפט הישראלי .בשל היות חברי
הוועדה דוברי השפה הפרסית – הרי שכל עזרה משפטית מעו"ד הדובר את שפתם
רק הוסיפה נדבך נוסף לטיפול בתיקים ובהכוונה.
ועדת מיסים עקיפים
יו"ר )משותף( :עו"ד יוסי ברוך
יו"ר )משותף( :עו"ד רני שוורץ
הוועדה הוקמה על מנת להביא לדיון נושאים שונים השייכים לתחום המיסים
העקיפים ,כמו כן הוועדה נועדה ליתן מענה לפניות ושאלות של עו"ד בנושא זה.
ועדת בתי משפט
סגני יו"ר -עו"ד צבי בר נתן ,עו"ד שלומי באשי ,עו"ד אביתר קנולר ,עו"ד נתי
שמחוני ,עו"ד בועז בן צור
הוועדה שמה לעצמה למטרה מחד ,לסייע לעורכי דין אשר נתקלים בבעיות שונות
מול הגורמים המוסמכים במערכת בתי המשפט ומאידך ,לקדם ,לייעל ולהקל ככל
האפשר על מלאכת השופטים.
ועדת קניין רוחני
יו"ר :עו"ד אייל ברוק
ועדת קניין רוחני הוקמה בשנת תש"ע ביוזמת עו"ד אייל ברוק ,על מנת ליזום מגוון
פעילויות מקצועיות עבור עורכי דין העוסקים בתחום הקניין הרוחני ,על ענפיו
השונים .ועדת קניין רוחני מונה כיום  26חברים פעילים .הוועדה התכנסה מספר
פעמים במהלך השנה.
במהלך שנת המשפט הוועדה ארגנה שלושה ימי עיון מקצועיים לציבור עורכי הדין,
בחלקם בשיתוף פעולה עם מוסדות אקדמיים מובילים .כמו כן ,הוועדה ערכה
עדכונים שוטפים אודות אירועים מקצועיים ,הקימה מבזקון פסיקה בקניין רוחני
וארגנה השתלמויות עומק לחברי הוועדה .בנוסף ,הועדה יוזמת כתיבת "נייר עמדה"
בנושאים עדכניים וכן מפגשים המשלבים הקרנת סרט העוסק בנושא רלבנטי
והרצאה משפטית מקדימה אודות הסרט.
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ועדות בערי המרכז  -לשכות הקשר של ועד מחוז ת"א והמרכז
ועדת פתח-תקוה
יו"ר :עו"ד טערנשה יורם
ממונה בית משפט פ"ת  :עו"ד מנחם בכר
הוועדה פועלת מלשכת ועד עורכי הדין בפ"ת שברחוב משה דיין  .16בלשכה ניתנים
שירותים לעו"ד הכוללים מכירת חולצות ,עניבות ,טפסים משפטיים ,כרטיסים
לאירועי תרבות וכו'.
הוועדה פתחה את שנת המשפט בטקס רב משתתפים ומרשים בהשתתפות עורכי
דין ,שופטים ,נשיאים ,ראש העיר וחברי מועצת העיר פתח-תקווה.
במהלך שנת המשפט ,דאגה הועדה להשתלמויות ,הרצאות וימי עיון בנושאים שונים
ומגוונים ,לרבות :עסקאות מקרקעין ,ניהול תיק ברשלנות ,קבוצות רכישה ,סוגיות
בדיני עיריות ,מעצר עד תום ההליכים ,פיצויים בגין נזקי גוף ומוות ,ניהול תיק
בענייני משפחה -היבטים פרוצדורליים ורישום ירושות והערות.
הוועדה אירחה שופטים מבית משפט השלום והמחוזי ,וביניהם כבוד נשיאת בית
המשפט המחוזי הילה גרסטל ,סגנית הנשיאה ,כבוד השופטת אטליא וישקין ,כבוד
השופט קפח ,כבוד השופט ימיני ,כבוד השופטת אסתר דוידוביץ וכבוד השופטת
זהבה בוסתן ,וכן את רשם המקרקעין שמואל בר ישראל ,עו"ד אורי צפת ,עו"ד
סידי ,עו"ד ללום ועוד .יש לציין כי בפעילות השוטפת השתתפו בימי העיון כ 1100 -
עו"ד מפתח-תקווה וסביבתה.
הוועדה מקיימת קשר רצוף עם בכירים בעיריית פתח-תקווה ועם ראש העיר ואף
דאגה לטיפול ובדיקה של קרינה ,בסמוך לגני ילדים .בנוסף ,נכון לעכשיו עובדת
ועדת פתח-תקווה אל מול רשות המיסים על מנת לדאוג לכך שיועברו ללשכת הקשר
טפסים רלבנטיים לרווחת עורכי הדין ,זאת לאחר שלשכת המיסים בעיר נסגרה
והועברה.
ועדת השרון
יו"ר :ד"ר שמואל סעדיה
הוועדה פעלה לכינון מערך השתלמויות בערי השרון ובכלל כך ארגנה הוועדה
השתלמויות בתחום דיני המשפחה והמעמד האישי ,בתי דין רבניים ,דיני ירושה,
סוגיות במקרקעין ,לרבות חידושים בדיני הפקעות במקרקעין ,סוגיות בדיני עבודה,
דיני תעבורה ,ועוד סוגיות בעלות רלבנטיות ועניין לעורכי דין.
כמו כן ,הוועדה פעלה להקמת בית המשפט בהרצליה ונאבקה להרחבת מערך בתי
המשפט בכפר סבא והתאמתם לכמות האוכלוסיה וסביבתה .בעניינים הנ"ל פנתה
הוועדה בתכתובות רבות לשר המשפטים ,למנהל בתי המשפט ולנשיאת בית המשפט
העליון .הוועדה אף נפגשה עם שר המשפטים .מאמץ הוועדה נשא פרי ובעיר הרצליה
הוקם בית משפט .כמו כן ,בית המשפט בכפר סבא הורחב.
הוועדה החלה במסורת של עריכת טקס פתיחת שנת המשפט בבתי המשפט בערי
השרון ,אותו גיבש יו"ר הוועדה ,ד"ר שמואל סעדיה עם נשיאת בית משפט השלום
במחוז תל אביב ,סגני נשיאים ,שופטים ורשמים .בנוסף ,היוותה הוועדה כתובת
ו"אוזן קשבת" לעורכי דין רבים בשרון ,להם נתנה לעיתים עצה ,הדרכה ,ואף
הפנייה לגישור ,פישור ועוד.
הוועדה פעלה למען תושבי השרון ולחיזוק קשרי הקהילה בין האוכלוסייה בשרון
ללשכת עורכי הדין ,ובכלל כך פעלה בחלוקת מנות מזון לנזקקים ,חלוקת מלגות,
חלוקת ציוד לימודי בתחילת שנת לימודים ועוד.
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ועדת נתניה
יו"ר עו"ד יששכר יצחקי
הוועדה מקיימת אחת לחודש ,יום עיון מקצועי לעוה"ד בנושאים מגוונים .כמו כן,
הוועדה דואגת לפרסום מודעות אבל על לוחות מודעות במקרה של פטירת עו"ד או
פטירה של קרוב משפחה ,מדרגה ראשונה או של שופט מנתניה .הוועדה מפרסמת
את תעריף הנוטריונים בין עוה"ד הנוטריונים .בנוסף ,הוועדה מטפלת בפניות של
עוה"ד לעזרה בעניינים שונים הקשורים לעבודתם מול העירייה ,בימ"ש ,הוצל"פ,
לשכת רישום המקרקעין וגורמים נוספים .הוועדה גם מטפלת ונותנת תשובות
לאזרחים הפונים בעניינים שונים הקשורים ללשכת עוה"ד .הוועדה מקיימת פגישות
עבודה בעניינים הנוגעים לעוה"ד ,עם סגן נשיא בימ"ש שלום בנתניה ,ראש העירייה,
רשם המקרקעין ,לשכת הוצל"פ ,וכו' .מדי שנה עם סיום שנת המשפט מארגנת
הוועדה מפגש חגיגי בין עו"ד ושופטים מנתניה.
ועדת עו"ד במשולש
יו"ר :עו"ד בלעום שאכר
בוועדת המשולש נערכו במהלך שנת המשפט פעילויות שונות ומגוונות וזאת על מנת
להגדיל את הנגישות של לשכת הקשר בטייבה לציבור עורכי הדין באזור ולאפשר
להם לקבל מידע על הפעילויות מטעמה .במסגרת הפעילות של הוועדה ,נעשתה
חלוקת יומנים עבור ציבור עורכי הדין ולרווחתם .הוועדה המשיכה בהפעלת וטיפוח
הספרייה המשפטית כפי שעשתה בשנים האחרונות ,וציבור עורכי הדין נהנה ממנה,
לרבות מהשימוש בתוכנות המשפטיות המוצעות בה ,באמצעות עמדת המחשב
המיועדת לכך.
יצוין כי לאחר שהורחב המבנה שבו נמצאת לשכת הקשר והוכפל שטח אולם
ההרצאות ,הרחבה ליד הדלפק והמסדרון החיצוני  -ציבור עורכי הדין הנעזר
בשירותים השונים בלשכת הקשר הוכפל.
להלן רשימת ההרצאות שנתקיימו במהלך שנת המשפט:
מרצה
נושא
תאריך
במעמד נשיאת ביהמ"ש המחוזי
 21.09.2010טקס פתיחת שנת המשפט
מרכז,נשיאת ביהמ"ש השלום
מרכז ושופטים נוספים וכן יו"ר
ועד המחוז.
עו"ד משה וקרט
 05.10.2010סוגיות בדיני עבודה
עו"ד אבישי מלכא ורו"ח דורית
 12.10.2010הליכי דיווח לרשויות המס
גבאי
ועסקאות מכר בין קרובים
כב' השופטת מיכל לויט ועו"ד
 19.10.2010סוגיות בביטוח לאומי
רעיה טננהאוז
עו"ד אורי קינן ועו"ד רויטל
 26.10.2010הפרקטיקה של המשפט
סוויד
הפלילי
 27.01.2011אומנות השכנוע בבית המשפט עו"ד צבי יוגב
עו"ד נועם קולודני
 31.03.2011מיסוי עירוני – דיני ארנונה
 12.04.2011מיסוי מקרקעין -רפורמה במס רו"ח דורית גבאי
שבח
כב' הקאדי איאד זחאלקה
 12.05.2011דיני מזונות – שרעי
עו"ד אמיר לוינשטיין
 25.05.2011רשלנות רפואית
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ועדת ראשון לציון
יו"ר :עו"ד הילה צאירי
ועדת ראשון לציון והסביבה חולשת על כ 2,000-עו"ד בראשל"צ ,רחובות ,נס ציונה,
יבנה ,חולון ,ובת ים .הוועדה שמה דגש על מתן מענה לעורכי הדין באזור ,בכל תחום
ובכל נושא הקשור לעבודתם כעורכי דין.
בשנת המשפט הוועדה המשיכה בעריכת ימי עיון לציבור עורכי הדין בסביבה וקיימה
פעילויות בתחומי משפט מגוונים.
כך למשל ,בהיכל התרבות בראשון לציון התקיימו מפגשים רבים בין עורכי הדין
לבין שופטים מבתי משפט ובתי דין שונים ואנשי אקדמיה מתחום המשפט.
מטרתה העיקרית של הוועדה הנה לספק כלים מקצועיים לחברים על מנת לחדד את
המקצועיות של עורכי הדין ולהגדיל את "ארגז הכלים" המשפטי שלהם ובכך לסייע
לעורכי הדין הן הצעירים והן הותיקים ,בעבודתם היומיומית ובפרנסתם.
ועדת רמלה לוד
יו"ר :עו"ד ראיס אבו סייף
ועדת רמלה לוד בראשות עו"ד ראיס אבו סייף ,נועדה להקל על עבודת עורכי הדין
מהאזור ומחוצה לו.
במהלך שנת הפעילות התקיימו על בסיס שבועי ימי עיון במגוון רחב של נושאים
כדוגמת ביטוח לאומי ,משפחה ,נזיקין ,מקרקעין ופלילי וכן בנשואים הקשורים
לליטיגציה ,משא ומתן וכדומה .כמו כן ,התקיימה השתלמות תעודה בנושא
תעבורה .כל ימי העיון נפתחים בדברי ברכה מפי היו"ר.
בנוסף לזאת בלשכת הקשר מתקיימים כנסים ,הרצאות ,מפגשים חברתיים ,קורסי
העשרה ועוד מבחר פעילויות המתנהלות במסגרות השונות של הלשכה.
לשכת הקשר מעניקה גם מגוון שירותים ,כדוגמת אפשרות שימוש ללא תשלום
באינטרנט ,לרבות שימוש באינטרנט אלחוטי ,שירותי צילום ,פקס וטלפון ,וכן
מכירת פריטים שונים הנדרשים לעבודתו השוטפת של עו"הד ,כגון :עניבות,
חולצות ,גלימות ,טפסים למיניהם )הוצל"פ ,ייפויי כח ,אשורי מסירה ,כרטיסי לקוח
וכד'(.
בלשכה נמצאת ספרייה משפטית לרווחת עורכי הדין והיא כוללת ספרים בתחומים
הבאים:
*פקודות+תקנות מס הכנסה.
*סדרי הדין האזרחי.
*דיני ירושה+דיני מכר דירות.
*דיני מכרזים.
*יסודות והלכות בדיני מקרקעין.
*איסורי הלבנות הון הלכה למעשה.
*חיקוקים בדיני תעבורה.
*דיני עבודה וציירות הלכה למעשה.
*סוגיות בתובענות ייצוגיות.
הספריה המשפטית של ועד מחוז תל אביב
הספרייה המשפטית של ועד מחוז תל אביב הממוקמת בבית אריאלה ,שד' שאול
המלך  ,25תל אביב ,הינה ספריית עיון המשרתת את קהילת עוה"ד ,המתמחים,
הסטודנטים ,ואת הציבור הרחב.
שעות פעילות הספריה הורחבו בימי החול בשעתיים בכל יום וכיום הספרייה פתוחה
בימים א'-ה' בין השעות  ,10:00-17:00טלפון 03-6910141 :שלוחה  .255דוא"ל:
library@tabar.org.il
אוספי הספרייה מעודכנים ומקיפים ועומדים לרשות המשתמשים באופן חופשי.
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האוספים כוללים
חקיקה/פסיקה ישראלית מעודכנת.
ספרות משפטית מקיפה ומעודכנת בעברית.
כל כתבי העת המשפטיים המופיעים בארץ) .מעודכן עד לשנת (2009
כל הרשומות.
פסיקה וחקיקה אנגלית.
פסיקה וחקיקה אמריקאית )בסיסית(.
ספרות וכתבי עת משפטיים באנגלית.
בספריה  3עמדות מחשב לשימוש חופשי של כל המשתמשים ובהן התקליטורים
המשפטיים הבאים :פדאור ,פדעור ,תקדין ,דינים ועוד )הכולל את עבודה ועוד(
וקטלוג הספרייה.
כל הספרנים בעלי השכלה משפטית והם מדריכים ומלווים את הקהל בשירותי
ייעוץ ,חיפושים במאגרים המשפטיים וברשומות .בספריה גם מרכז מידע לעורכי
הדין ולמתמחים ובו עמדות אינטרנט ומאגרי מידע מקוונים הכוללים את פדאו"ר,
נבו ותקדינט .השימוש במאגרי המידע הנו ללא תשלום עם קבלת שם משתמש
וסיסמא .בספריה קיים אינטרנט אלחוטי לשימוש באמצעות מחשבים נישאים.
ימי עיון ,השתלמויות ,סדנאות ופעילויות התרבות שהתקיימו מספטמבר  2010עד
אוגוסט 2011
הוועד המחוזי המשיך את מסורת ימי העיון וההשתלמויות בבית הפרקליט ,אשר
מתקיימים בימי ראשון ,שני ,שלישי ,רביעי ושישי בשבוע בנושאים מגוונים.
כל ימי העיון וההשתלמויות התקיימו בשעות אחר הצהריים )למעט ימי שישי
שהתקיימו בבוקר( .כמו כן ,ביצע הוועד המחוזי השתלמויות מקצועיות במסגרת
סופי שבוע.
אירועי פתיחת שנת משפט
 -1.9.2010טקס פתיחת שנת משפט ב"אקסודיה" תל אביב.
 -6.9.2010טקס פתיחת שנת משפט במלון דניאל בהרצליה.
 - 7.9.2010טקס פתיחת שנת משפט בקריית המוזיאונים בפ"ת.
 -14.9.2010טקס פתיחת שנת משפט ברמלה לוד לשכת הקשר.
 - 21.9.2010טקס פתיחת שנת משפט ב"בית הפרקליט" בטייבה.
ימי עיון
 -19.9.2010ניהול תיק ברשלנות רפואית.
 -5.10.2010הרפורמה במינהל מקרקעי ישראל.
 -12.10.2010נאמנויות וסוגיות נלוות.
 -19.10.2010הטרדה מינית היבטים משפטיים.
 -2.11.2010דיני משפחה.
 -9.11.2010זכויות נשים בשוק העבודה.
 -16.11.2010שיטת קדם משפט בהליך פלילי הלכה ומעשה.
 -30.11.2010דיני רשויות מקומיות.
 -7.12.2010תמ"א  - 38חיזוק מבנים בפני רעידת אדמה.
 -12.12.2010הסדרי טיעון בפלילים.
-21.12.2010בחירת שופטים בישראל
-01.02.11עסקאות במקרקעין
-08.02.11תיק קצב-מאחורי הקלעים
-15.02.11שוק ההון הישראלי ,והדרכים לגיוס הון וחוב
-09.03.11קבלת פנים לרגל פרישתה של כב' השופטת עליה פוגל
-16.03.11מיסוי מקרקעין
-22.03.11כהונת נשים בדירקטוריונים של חברות ציבוריות
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-29.03.11ערב פתוח עם יו"ר ועד המחוז
-30.03.11הליכי בוררות
-05.04.11הקונפליקט הנצחי בין קריירה למשפחה
-12.04.11היבטי מס בעסקאות מקרקעין
-13.04.11סדר דין אזרחי
-27.04.11שיווק ושימור לקוחות באמצעות האינטרנט
-01.06.11חקירה נגדית
-26.06.11מקרקעין
-28.06.11דורית גבאי
-29.06.11קודים נשים
-12.07.11תיקון 70
-13.07.11זכויות יוצרים
26.07.11תיקון 70
-02.08.11תיקון 70
ימי עיון וסדנאות שאירגנה ועדת עורכי דין צעירים
-24.11.10-22.12.10סדנת אבחון אמת וש.קר  5מפגשים.
-14.9.10תיקים אזרחיים בשלבי הדיון הראשונים.
-23.11.10פרקטיקה וצעדים ראשונים בהליכי בג"צ.
-06.04.11היבטים פרקטיים בהוצאה לפועל.
השתלמויות וסדנאות
-03.10.10-12.12.10דיני משפחה וירושה 10 .מפגשים.
-04.10.10-06.12.10דיני עבודה וביטוח לאומי 10 .מפגשים.
-13.10.10-15.12.10עסקאות מקרקעין 10 .מפגשים.
-07.11.10-05.12.10דיני נזיקין 5 .מפגשים.
-27.10.10-17.11.10סדנת תקשורת ומשפט 4 .מפגשים.
-25.10.10-27.12.10סדנת אימון אישי עם אורלי פורמן 10 .מפגשים.
-2009-2011תלמוד בימי רביעי.
השתלמויות ניהול משפט פלילי 10 -מפגשים
-06.02.11הליך החקירה הלכה למעשה.
-13.02.11הליך מעצר ימים.
-20.02.11הליך השימוע והגשת כתב אישום פלילי.
-27.02.11הליך ההקראה והגנות במשפט הפלילי.
-06.03.11הליך המעצר ובחינת הראיות.
-13.03.11הליך הוכחות.
-27.03.11הליך טיעונים לעונש.
-03.04.11הסדרי טיעון בפלילים.
-10.04.11דיני הראיות במשפט הפלילי.
-15.05.11מהימנות עדים  -רב-שיח פתוח.
פרקטיקה של ניהול תיק אזרחי בבית משפט  5מפגשים
09.02 / 16.02 / 23.02 / 02.03 / 09.03 / 2011
סדנאת מיקוד עוצמה וחשיבה  -בנצי שי  10מפגשים
29.05 / 15.05 / 01.05 / 13.02 / 20.02 / 06.03 / 13.03 / 03.04 / 10.04 / 17.04 / 2011
השתלמויות וכנסים באילת
-2-4.09.10הכנס השנתי של עוה"ד הצעירים.
-14-16.10.11הכנס הפלילי השנתי.
 -30.12-1.1.2011כנס בנושא נזיקין.
 -11.5-14.5.11הכנס השנתי השני של עוה"ד.
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קורסים במחשבים  -תוכנות וורד אקסל וגוגל  -זוהר סקס
קורס וורד  - 2007ימי שני
מחזור שני  14.03 -14.02 -סה"כ  5מפ'
מחזור שלישי 16.05 - 21.03 -סה"כ  5מפ'
מחזור רביעי 20.06 -23.05 -סה"כ  5מפ'
קורס וורד ואקסל  - 2007ימי שישי
מחזור שני  25.03 - 25.02 -סה"כ  5מפ'
מחזור שלישי 06.05 -01.04 -סה"כ  5מפ'
מחזור רביעי  10.06 - 13.05 -סה"כ  5מפ'
קורס מקצועי להכרת תוכנות גוגל  -ימי ראשון
מחזור שני  6.3 - 6.2 -סה"כ  5מפ'
מחזור שלישי  17.4 - 13.3 -סה"כ  5מפ'
מחזור רביעי  29.5 - 1.5 -סה"כ  5מפ'
תלמוד
ועד מחוז ת"א והמרכז מקיים סדרת הרצאות בנושא" :סוגיות משפטיות בראי
התלמוד" בימי רביעי בין השעות 15:00-16:00 :עם מיטב הרבנים אשר מרצים
לעוה"ד במחוז.

ימי עיון והרצאות בערי המרכז
הרצאות -פתח תקווה
-05.10.10פיצויים בגין נזקי גוף ומוות.
-16.11.10היבטים פרקטיים בהוצאה לפועל.
-14.12.10הסכמים במקרקעין.
-22.02.11תמ"א 38.
-29.03.11ניהול תיק בדיני משפחה.
-03.05.11עסקאות במקרקעין.
הרצאות-רמלה-לוד
-05.10.10כלים לניהול תיק בנושא רשלנות רפואית.
-02.11.10טקטיקות ואסטרטגיות בחקירת עדים.
-09.11.10הרפורמה בשוק המשכנתאות.
– 12.10.10 / 19.10.10 / 26.10.10השתלמות בדיני ביטוח לאומי.
-08.02.11היבטים פרקטיים בדיני תעבורה.
-08.03.11עסקאות מכר.
-22.03.11עריכת הסכמים.
הרצאות -ראשל"צ
-15.09.10דיני משפחה.
-27.10.10דיני מקרקעין.
-24.11.10סדר דין אזרחי.
-29.12.10משפט ורפואה.
-28.02.11נזיקין.
-30.03.11ביטוח ודיני עבודה.
-27.04.11ענייני משפחה.
הרצאות -טייבה
-05.10.10סוגיות בדיני העבודה.
-12.10.10עסקאות במקרקעין.
-19.10.10סוגיות בביטוח לאומי.
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-26.10.10הפרקטיקה של המשפט הפלילי.
-04.11.10הפרקטיקה של המשפט הפלילי.
-09.11.10בניית תסריט הצלחה ותכנון פנסיוני.
-30.11.10אלימות במשפחה וצווי הגנה.
-23.12.10כתבי בית משפט ותורת השכנוע.
-28.12.10פירוק שיתוף במקרקעין.
-27.01.11תורת השיכנוע והליטיגציה בבתי המשפט.
-08.02.11הפרקטיקה בשותפות וחברות עורכי דין.
הרצאות -הרצליה
-07.10.10הרצאה-קבוצות רכישה.
-11.11.10עריכת הסכמים.
-23.12.10בתי הדין הרבניים ודיני ירושה.
-13.01.10בתי הדין הרבניים ודיני ירושה.
-27.01.11בתי הדין הרבניים ודיני ירושה.
-10.02.11היבטים פרקטיים בדיני תעבודה.
-24.02.11בתי דין רבניים.
-31.03.11סוגיות בדיני עבודה.
-28.04.11סוגיות נבחרות בדיני תכנון ובנייה.
-12.05.11היבטים פרקטיים בדיני תעבורה.
-25.01.11משפחה ועזבון.
-22.02.11דיני עבודה  /ביטוח לאומי.
-15.03.11מקרקעין.
-12.04.11סדר דין אזרחי.
-21.06.11מיסוי בעסקאות מקרקעין.
הרצאות -אשקלון
-14.02.11חקירה נגדית במשפט הפלילי.
-15.03.11אפקטיביות התמודדות מערכת אכיפת החוק ונושא אלימות בין בני זוג.
-12.04.11חלוקת זכויות פנסיה בין בני זוג שנפרדו לקראת החקיקה הצפויה.
הרצאות -קריית אונו
-01.02.11חקירה נגדית.
-26.04.11בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין והגשת ערעור.
סדנאות ואירועים מיוחדים שארגנה ועדת עו"ד צעירים
-05.09.10סדנת סידור שולחן.
-06.09.10סדנת בישול לחגים.
-15.09.11ליל סליחות ומחילות בירושלים.
-18.10.10סדנת סבונים וקרמים.
-08.11.10חגיגת סושי/קורס החייאת תינוקות.
-02.12.10סטנד-אפ נטו – אדיר מילר.
-02.02.11סדנת סבונים וקרמים.
-16.02.11סדנת פרחים מבצק סוכר
-13.04.11בישול לחג הפסח.
-27.04.11סדנת סטיילינג.
-14.04.11ספארי לילה.
-15.04.11טיול אופניים.
-18.05.11סיור בירושלים.
 - 15.02 / 22.03 / 05.04 / 11.02 / 25.02 / 04.03 / 22.04סיור במוזיאון הישראלי
יצחק רבין.
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 -15.03.11יריד ספרים – מיטב הספרות המשפטית :ועד מחוז תל אביב והמרכז
קיים יריד ספרים ענק של מיטב הספרות המשפטית מאת חברות ההוצאה לאור
המובילות ,בהנחות ענק ,מחירים אטרקטיביים וחסרי תקדים בבית הפרקליט.
סיורים בתל אביב
-08.10.10בעקבות השירים והסיפורים.
-22.10.10סיור בעקבות העיר הלבנה.
סרטים  -טרום בכורה בסינמטק ת"א
לאור הצלחת הסדרה בשנה שעברה .גם השנה אורגנה סדרה בת שמונה מפגשים
בליווי שיחת מבוא על ההיבט הקולנועי של כל סרט עם מר יהודה סתיו ,מבקר
הקולנוע של עיתון "ידיעות אחרונות" בתאריכים:
13.02 / 16.01 / 19.12 / 14.11 / 12.06 / 22.05 / 10.04 / 13.03 / 2010

סרטים -סינמה סיטי
ועד מחוז תל אביב והמרכז קיים לעורכי הדין במחוז הקרנת סרטים במתחם
הסינמה סיטי בצומת גלילות בתאריכים הבאים.23.12 / 18.11 / 07.10 :2010 :
03.02 / 24.02 / 31.03 / 14.04 / 28.04/ 25.08 / 18.08 / 11.08 / 04.08 :2011
פעילויות לילדים
סרטי ילדים )פסח(2011
 -17.04.2010סרט "ריו".
 – 22.04.2010סרט ילדים.
הופעות ילדים
-22.09.10הצגה "אצלנו בחצר" בתיאטרון יהלום.
-20.03.10הצגה "שלגיה" בתיאטרון יהלום.
הפנינג ילדים  -חודש אוגוסט 2010
-09.08.10יום קסום.
-10.08.10יום סרט.
-11.08.10יום קיץ.
-12.08.10יום אינדיאני.
-15.08.10יום ספורט.
-16.08.10יום כוכבים.
-17.08.10יום תיאטרון.
-18.08.10יום עם דורית.
-19.08.10יום דיסני.
-22.08.10יום תחפושות.
-23.08.10יום סרט.
-24.08.10יום מתוק.
-25.08.10יום בלונים.
-26.08.10יום הצגה.
-29.08.10יום ג'ונגל.
-30.08.10יום תיאטרון.
-31.08.10יום מוסיקלי.
הפנינג ילדים  -בחג סוכות
ועד מחוז ת"א והמרכז מקיים לילדי עורכי הדין מגוון פעילויות בחודש אוגוסט
ובסוכות ,הפעילויות התקיימו בבית הפרקליט בתאריכים:
-26.09.10יום קסמים.
-27.09.10יום תיאטרון.
-28.09.10יום תיאטרון.
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הפנינג ילדים  -חודש אוגוסט 2011
 -10.08.11סמי הכבאי.
 -11.08.11בלוניאדה.
 -12.08.11קונג פו פנדה .2
 -14.08.11ההצה קופיקו.
 -15.08.11המופע של דייגו.
 -16.08.11יום כוכבים.
 -17.08.11בוב הבנאי.
 -18.08.11יום ג'ונגל.
 -21.08.11הדייג ודג הזהב.
 -22.08.11עמי ותמי.
 -23.08.11סרט דרדסים.
 -24.08.11יום קסמים.
 -25.08.11פיטר פן.
 -26.08.11סרט מכוניות .2
יריד חולצות לבנות לנשים ולגברים 26-28.09.10 -
טיולים וסיורים
 -14.04.11ספארי לילה.
 -15.04.11טיול אופניים.
 -18.05.11סיור בירושלים.
 - 15.02 / 22.03 / 05.04 / 11.02 / 25.02 / 04.03 / 22.04סיור במוזיאון הישראלי
יצחק רבין.
הופעות לעורכי דין
 -08.03.11ערב יום האישה עם עדי אשכנזי.
 -24.03.11הופעה  -נדב אבוקסיס.
 -05.05.11אייל גולן ואדיר מילר בקיסריה.
 -07.06.11יום הפרקליט בשפיים.
אירועים מיוחדים של ועדת עורכי דין ותיקים
סיור חנוכיות בשכונות חרדיות בירושלים.

*

הדיווח הינו מטעם המחוז ובאחריותו.
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*

דו"ח פעילות ועד מחוז ירושלים
חברי ועד מחוז ירושלים
עו"ד אקסלרד אשר
עו"ד הכהן עודד
עו"ד אמיראס לאון
עו"ד תמיר דורון
עו"ד תירוש שגיא
עו"ד פוריס שלום
עו"ד מאק-ריזמוביץ שירה
עו"ד ארן יורם
עו"ד שטיין יהודה
עו"ד אדלר שרון
עו"ד אלטרץ אפרת
עו"ד סולומון לימור
עו"ד גבעון עמוס
עו"ד חלבי אוסמה
עו"ד ארשיד ניאהד
עו"ד צ'צ'קס ארז

-

יו"ר הועד המחוזי
מ"מ יו"ר הועד המחוזי
מ"מ )שני( יו"ר הועד המחוזי ויו"ר ועדת בתי משפט
יו"ר ועדת האתיקה
יו"ר ועדת משנה – בית משפט שלום

-

יו"ר ועדת השתלמויות
יו"ר הועדה להגנה על כבוד המקצוע
גזבר הועד
יו"ר ועדת ספורט

-

יו"ר ועדת תרבות

-

יו"ר ועדת מוסדות ציבור

-

מזכיר הועד

ביום  21.6.2011התקיימו בחירות למוסדות הלשכה .עו"ד אשר אקסלרד נבחר
להמשיך ולכהן ,כהונה נוספת ,כיו"ר ועד המחוז.
להלן שמות חברי ועד המחוז שנבחרו:
עו"ד אשר אקסלרד  -יו"ר הועד המחוזי
עו"ד עודד הכהן
עו"ד לאון אמיראס
עו"ד דורון תמיר
עו"ד שגיא תירוש
עו"ד איאד מיעארי
עו"ד מיכאל דבורין
עו"ד דוד רוטנברג
עו"ד יחזקאל רוזנבלום
עו"ד שרון אדלר
עו"ד אברהם שינדלר
עו"ד ערן בן ארי
עו"ד אוסאמה חלבי
עו"ד אסעד מזאוי
עו"ד סעיד גאליה
בתקופה שבין  1.9.2010ועד ליום  1.8.2011קיים ועד המחוז  12ישיבות ועד .בנוסף
התקיימה פגישה מיוחדת עם חברי הועד היוצא וחברי הועד הנכנס בה נאמרו דברי
פרידה מהחברים שלא ימשיכו לכהן כחברי ועד ודברי ברכה לחברי הועד החדש
שנבחרו .שמונה חברים הינם חברים חדשים שזו להם הפעם הראשונה שבה הם
מכהנים כחברי ועד.
בישיבות הועד דן הוועד בעניינים שוטפים הנוגעים לוועד המחוז .מועדי הישיבות
נקבעו בתחילת שנת המשפט ובמידת הצורך התקיימו ישיבות ועד נוספות או שונו
תאריכים שנקבעו לתאריכים חדשים שנקבעו.
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נושאים נוספים אשר נדונו בישיבות הועד
בקשת המוסד לבוררות של הלשכה למנות בורר בשיתוף המחוז אליו הופנתה בקשת
המינוי.
סירוב שוטרי אגף התנועה להוציא אישורים על תאונות דרכים לעורכי דין המציגים
יפויי כוח כדין.
פניית אלמנת עורכת דין לקבל עזרה במיון התיקים הרבים שנשארו לאחר שעורך
הדין נפטר לפני מספר שנים ואין באפשרותה להמשיך ולשמור על התיקים.
הועד קיבל דיווח על שינוי המבנה של מתן שירות פרו-בונו והעברת מתן השירות
לטיפולו של הועד המרכזי של הלשכה.
דווח לוועד על המגעים המתנהלים על פתיחת שערי הספרייה באוניברסיטה
העברית ,בהר הצופים ,לעורכי דין.
דווח לוועד על אירועים שיוחדו לשנת היובל על ידי הועד המרכזי של הלשכה.
וועד המחוז דן בהלוואה שניתנה לעורכת דין ,חברת המחוז ,ובאי יכולתה להחזיר
ההלוואה.
וועד המחוז דן ,מספר פעמים ,בהסכם הפרישה והדרישות הכספיות של מרכזת
וועדת ההשתלמויות לשעבר.
וועד המחוז דן בנוהל שליחת הודעות אבל בדואר אלקטרוני במקרה של פטירת
עורך/כת דין ,בן/בת זוג של עורך/כת דין ,ילד של עורך/כת דין ,הורה של עורך/כת
דין ושופט/ת.
וועד המחוז דן בפניית עורך דין באשר להתנהגות בלתי חוקית של עיריית ירושלים
והמשטרה כאשר הנושא העיקרי היה דיון בשאלה של עורכי דין שבמהלך עבודתם
כעורכי דין המשטרה עוצרת אותם.
יו"ר הועד המחוזי דיווח לוועד על ההתפתחות בהצעת חוק ח"כ כרמל שאמה-הכהן
לעניין מספר הנציגים של מחוזות הלשכה במועצה הארצית ובוועד המרכזי.
דווח לוועד על ניהול משא ומתן מול חברות ויזה וישראכרט על מנת שניתן יהיה
לשלם עבור השתלמויות ואירועי תרבות באמצעות כרטיס אשראי באותם התנאים
שהועד המרכזי מקבל.
הוועד אזכר מותו הטרגי של כב' השופט מוריס בן עטר ז"ל ודווח על זעזוע מערכת
המשפט כולה ממותו.
הוועד דן בבקשותיו של עו"ד יהודה זרצקי ,יו"ר "גשר של זהב" הפועל על פי החלטת
הממשלה של ועדת שרים לענייני ירושלים משנת  .2002הבקשה הייתה לקבל חסות
הוועד ושיתוף פעולה עם הוועד לקיום רב שיח בינלאומי לכבוד יום ירושלים וכן
לקבל חסות הועד בשני אירועים נוספים – שבת לכבודה של ירושלים בהשתתפות
 1000בתי כנסת בארץ ובעולם וערב שירים ומשואות מעל פסגת הר הצופים.
הועד דן בפניית עורך דין על תלונה שהוגשה במשטרה ונסגרה בטענה של "היעדר
אשמה" בגין האזנות סתר שעשתה עובדת המשרד במשרד עורך הדין .כל זאת
למרות שהעובדות אינן שנויות במחלוקת ועולות באופן ברור מחומר הראיות.
אורחים בישיבות הועד
 .1עו"ד אריאל מלאכי ,יו"ר ועדת מחשוב  ,השתתף בדיון בנושא אפשרות שימוש
באתר האינטרנט של הועד המרכזי לצרכי וועד המחוז.
 .2רו"ח יהודה פרידמן השתתף בדיונים בישיבות הועד בנושאי תקציב ודו"חות
כספיים.
 .3מר דוד מדיוני ,מנכ"ל רשות האכיפה והגביה והצוות הבכיר של הרשות .בישיבה
הציג מר דוד מדיוני ,את פעילות הרשות וביקש להגביר את שיתוף הפעולה בין
הרשות לבין עורכי הדין בירושלים .לישיבה זו הוזמן עו"ד שלום כהן ,יו"ר ועדת
משנה של בתי המשפט  -הוצאה לפועל.
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 .4עו"ד אמנון מרחב ,היועץ המשפטי של עיריית ירושלים ועו"ד ענת אלון מהלשכה
המשפטית של העירייה .עו"ד אמנון מרחב ,שלאחרונה נכנס לתפקיד היועץ
המשפטי של העירייה ,הציג עצמו בפני חברי הועד ודיווח על פעילות הלשכה
המשפטית על אגפיה הרבים והביע צפייתו לשיתוף פעולה עם הוועד ,כולל
השתלמויות משותפות.
 .5עו"ד חיים שיבי ,עורך ביטאון "הלשכה" של ועד המחוז הוזמן לישיבות בעניינים
בהם היה מקום לסקור בביטאון ועד המחוז נושאים שהועד דן בהם.
דיווחים על פגישות עם שופטים
דווח לוועד המחוז על פגישה שהתקיימה ,בחודש אוגוסט  ,2010עם נשיאת בית
משפט השלום ,כב' השופטת שולמית דותן ועם סגניה ועם יו"ר הועד ,יו"ר ועדת
בתי משפט ויו"ר ועדת משנה של ועדת בתי משפט – ועדת בית משפט שלום.
יו"ר הועד דיווח על פגישה שהתקיימה ,בחודש נובמבר  ,2010בינו ובין נשיאת בית
משפט השלום ,כב' השופטת שולמית דותן ועל פי בקשתה ,כאשר הנושא המרכזי
בשיחה היה נושא התביעות הקטנות.
דווח לוועד על פגישה שהתקיימה עם נשיאת בית המשפט המחוזי ,כב' השופטת
מוסיה ארד ועל מכתב סיכום הפגישה שהעבירה נשיאת בית המשפט.
המלצות הועד לגבי מועמדים לכהונה שיפוטית
ועד המחוז קיבל דיווח על פרישתם של שופטים מבית המשפט המחוזי והצורך על
מינוי שופטים אחרים במקומם .בחודש אוקטובר  ,2010לאחר דיון בוועד ,שלח יו"ר
הועד ,הודעה למנהל בתי המשפט ולנציגי הלשכה בוועדה לבחירת שופטים ,את שם
מומלץ הוועד לכהונת שופט מחוזי .בחודש יוני  ,2011לאחר דיון בוועד ,שלח יו"ר
הועד ,הודעה למנהל בתי המשפט ולנציגי הוועדה בוועדה לבחירת שופטים ,שמות
של שני מומלצי הוועד לכהונת שופט שלום מתוך רשימה של  12מועמדים.
המלצות הועד לגבי מועמדים לכהונת רשמים
ועד המחוז דן בפניות הנהלת בתי המשפט לקבל את עמדת הוועד לגבי מועמדים
לכהונת רשמים .הוועד אימץ נוהל ,לפיו מועברים לוועד קורות חייהם של
המועמדים וועדה של שניים מחברי הוועד ,יו"ר ועדת בתי משפט ויו"ר ועדת משנה
של ועדת בתי משפט  -בית משפט שלום נפגשים עם המועמדים ומביאים בפני הוועד
את התרשמותם והמלצתם לגבי כל מועמד.
בתקופת דו"ח זה דן ועד המחוז בהתאמתם של עשרה עורכי דין ,מועמדים לכהונת
רשמים וששמותיהם הועברו לוועד על ידי הנהלת בתי המשפט .לאחר שהצוות
שמונה על ידי הועד נפגש עם המועמדים והביא את המלצתו לגבי כל אחד
מהמועמדים בפני ועד המחוז הועברו המלצות הועד אל הנהלת בתי המשפט.
פגישות יו"ר הוועד עם עורכי דין חדשים שהוסמכו
יו"ר הועד דיווח לוועד על פגישותיו עם עורכי הדין החדשים שהוסמכו מיד לאחר
הסמכתם .במפגש עם עורכי הדין החדשים השתתפה יו"ר ועדת עורכי דין חדשים.
המפגשים מתקיימים כדי לקרב את עורכי הדין החדשים לפעילויות השונות של ועד
המחוז ולרתום את עורכי הדין החדשים להצטרף כחברים לועדות השונות של הועד.
בקשה לחידוש חברות בלשכה על פי סעיף  52לחוק לשכת עורכי הדין ,תשכ"א-
1961
ועד המחוז דן ,פעם נוספת ,בבקשתו של מר ראדי ג'ועבה לחדש את חברותו בלשכה
לאחר שהוצא מהלשכה לצמיתות ביוני  1993בעקבות הרשעתו בפלילים ,בבית
המשפט המחוזי והוטל עליו עונש מאסר בפועל לשלוש וחצי שנים ומאסר על תנאי.
הועד קיבל דיווח של הצוות הקבוע שמונה לבדוק בקשות לחידוש חברות ,על פי
העקרונות המנחים לחידוש חברות .הועד קיבל החלטה בבקשה שהוגשה והמלצת
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ועד המחוז הועברה אל הועד המרכזי של הלשכה אשר קיבלה החלטה בעניין בקשה
זו.
משלוח הודעות אלקטרוניות לחברי המחוז
במהלך התקופה נשלחו באופן שוטף ,לעורכי הדין במחוז שמסרו את כתובת הדואר
האלקטרוני שלהם ,הודעות על ההשתלמויות המתקיימות במחוז כולל הודעות לפני
כל השתלמות ,סדרת השתלמויות ,השתלמות עומק וערבי עיון .כן נשלחו הודעות
אלקטרוניות לחברי המחוז על אירועי התרבות השונים שהועד ארגן ,הודעות על
פטירתם של עורכי דין.
דיווחים של יו"ר ועדות על פעילות הוועדות
יו"ר ועדת הספורט ,עו"ד שרון אדלר דיווח לוועד על פעילות ועדת הספורט והוספת
שתי קבוצות ספורט חדשות שהשתתפו בליגה למקומות עבודה )מחוזיאדה באילת(
– קבוצת כדור רגל וקבוצת טניס.
איוש וועדות
הועד דן בבקשת עו"ד איל גלובוס ,הממונה על האגף לסיוע משפטי לצרף לוועדת
המשנה בנושא זכויות נפגעי עבירה )ועדת משנה של ועדת פרקליטות ,משטרה,
סנגוריה ציבורית ושב"ס( לצרף לוועדה נציג של הסיוע המשפטי והועד אישר צירופה
של עו"ד הדס גבריאל-זני ,מרכזת פרויקט מתן סיוע למשפחות נפגעי עבירה וייצוג
בהליכים אזרחיים ובהליכים פליליים.
ועד המחוז אישר הצטרפותם של עורכי הדין הבאים לוועדות השונות:
 .1עו"ד ארקדי אליגולאשוילי מונה כיו"ר נוסף לוועדת עורכי דין צעירים.
 .2עו"ד איתי ליאון הצטרף כחבר בועדת בתי המשפט – ועדת משנה הוצאה לפועל.
 .3עו"ד סיגל אבירם הצטרפה כחברה בועדת השתלמויות.
 .4עו"ד איתן לוי הצטרף כחבר בוועדת בתי משפט לעניינים מקומיים ותעבורה
)עניינים מקומיים(.
 .5עו"ד מרק פרנק הצטרף כחבר בוועדת בתי משפט לעניינים מקומיים ותעבורה
)תעבורה(.
 .6עו"ד נירה בן-דוד הצטרפה לועדת עורכי דין צעירים.
 .7עו"ד פנחס ברגר הצטרף כחבר בוועדה בתי משפט לעניינים מקומיים ותעבורה
)עניינים מקומיים(.
 .8עו"ד יוסי זויטיא הצטרף כחבר במערכת ביטאון "הלשכה".
נמסרה הודעה לוועד המחוז על פרישת של חברים מהוועדות השונות:
 .1עו"ד דלית שגב רוזנצוויג פרשה מחברותה בוועדת השתלמויות.
 .2עו"ד נירה בן-דוד פרשה מחברותה בועדת השתלמויות.
 .3בועדת האתיקה ,פרשה נציגת הציבור ,שולמית קדם ובמקומה מונתה על ידי
ועדת המינויים של הועד המרכזי שרון שקרג'י .כמו כן פרשה מהוועדה עו"ד יפה
רוטשילד ,שאינה חברת ועד.
נמסרה הודעה לוועד על פרישה מכהונת יו"ר ועדה:
עו"ד שחר בן-נאים הודיע על פרישתו מכהונת יו"ר ועדת עורכי דין צעירים.
הליכי גישור-פישור בלשכה
עורכי דין הזקוקים למקום לניהול הליכי גישור-פישור או בוררות ממשיכים
להשתמש בחדר גישור-פישור על שם עו"ד קלמן ורדי ז"ל ובחדר הישיבות של
המחוז .בחדרים אלה משתמשים גם עורכי דין שאינם חברי המחוז ומקיימים הליכי
גישור או בוררות במחוז ירושלים.
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השתלמויות הסנגוריה הציבורית בלשכה
הסנגוריה הציבורית ממשיכה לקיים ,באישור הועד ,השתלמויות בבית הלשכה
בנושאים פליליים .לימי העיון מוזמנים כל עורכי הדין במחוז .בתקופה זו התקיימו
 7ימי עיון בנושאים הבאים  :טקטיקות ניהול תיק פלילי והתמודדות עם הראיות,
חידושים בדרכי ענישה ,תרבות הדיון – התייעלות בתי המשפט ונוהל דחיית דיונים,
סוגיות בדיני מעצרים ,ערכי הסנגוריה הציבורית ,סוגיות בפסיכיאטריה – אבחון
ושיקום לקוחות הסנגוריה הציבורית ,רטוריקה – טיעונים וחקירות נגדיות,
השתלמות בשיתוף עם ענף תביעות ירושלים ותביעות ש"י.
ביטאון "הלשכה"
בתקופת הדיווח על הפעילות יצאו לאור ארבע גיליונות של ביטאון "הלשכה" :
גיליון  - 89אוקטובר  ,2010גיליון  - 90דצמבר  ,2010גיליון  - 91מרץ  ,2011גיליון 92
 יוני  .2011הביטאון שומר בעקביות על עקרונות של איזון בין עמדות שונות בתחוםהמשפטי ומתן ביטוי לדעות משני צידי המתרס במצבי מחלוקת .הביטאון מבטא את
עמדת הועד המחוזי לפיה יש לקיים דיאלוג פתוח בין שופטים לבין עורכי דין במטרה
לפתור סוגיות ומחלוקות.
מחשוב
גם במהלך שנה זו תוחזקו ושודרגו המחשבים במשרדי הועד המחוזי ,בספרייה
ובחדרי עורכי הדין .להלן מערכות המחשוב ,תוכנות ושירותים המקבלים תמיכה
ותחזוקה שוטפת על ידי עו"ד רועי בראונר:
 .1רשת כלליתNetgear VLAN managed ,Checkpoint safe@office Firewall :
 ,Lan Switches ,Switchחיבורים לאינטרנט – .6
.2

.3

.4

.5
.6

רשת וועד המחוז:
א .שרת וועד המחוזFile ,Active Directory, DNS Server, DHCP Server :
AVG Network ,Email Server ,FTP Server ,Printers Server ,Server
 ,Adminמערכות גיבוי.
ב 9 .תחנות עבודה ,מדפסות ,ציוד תקשורת.
רשת הספרייה:
א .שרת הספרייהFile ,Active Directory, DNS Server, DHCP Server :
Manage Engine ,AVG Network Admin ,Printers Server, Server
.Desktop Central Server
ב 10 .תחנות עבודה ,מדפסת ,ציוד תקשורת .Wireless Gateway,
חדרי עו"ד:
א .בית משפט מחוזי :תחנת עבודה ,ראוטר אלחוטי ,מדפסת.
ב .בית משפט שלום 2 :תחנות עבודה ,ראוטר אלחוטי ,מדפסת.
ג .בית משפט לענייני משפחה 2 :תחנות עבודה ,ראוטר אלחוטי ,מדפסת.
ד .בית דין רבני 2 :תחנות עבודה ,ראוטר אלחוטי ,מדפסת.
בתי דין משמעתיים והשתלמויות 3 :תחנות עבודה ,שתי מדפסות ,מפצלי וידאו.
תוכנות בתמיכהOffice XP ,Windows XP Pro ,Windows 2003 Server :
 ,Syncback ,AVG Anti Virus ,2010, 2007 ,2003משערכת ,פרוייקט
השו"ת.Cryptainer ,Desktop Central Server ,'Manage Engine ,
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 .7אתרים נתמכים :וועד מחוז ,ספרייה ,חדר עו"ד בבית משפט מחוזי ,חדר עו"ד
בבית משפט השלום ,חדר עו"ד בבית משפט לענייני משפחה ,חדר עו"ד בבית דין
רבני בית דין משמעתי  +השתלמויות.
 .8תמיכה במשתמשים )לרבות הדרכה( :ועד מחוז –  ,9ספרייה –  ,3חדרי עו"ד – .4
 .9מדפסות :וועד מחוז –  ,7ספרייה –  ,1חדרי עו"ד –  ,4בית הדין המשמעתי – .2
 .10תיאור כללי של מהות התמיכה והיקפה
 .1שרתים :תחזוקה שוטפת של השרתים ,התקנת עדכונים ,בדיקות אבטחה,
שידרוג חומרה ותוכנה לפי הצורך ,החלת הגדרות ,ישירת ,GROUP POLICIES
יצירת  BACKUP JOBSבדיקות גיבוי ,בדיקות תוצאות סריקת אני וירוס
ועוד...
 .2תחנות עבודה :תחזוקה שוטפת של התחנות ,התקנת עדכוני תוכנה ואבטחה,
בדיקות תקופתיות של מצב טמפרטורות ,סקירת תוכנות מזיקות ,בדיקות
תוצאות אנטי וירוס ,שידרוג חומרה ותוכנה לפי הצורך ,הגדות ועוד...
 .3רשת :תמיכה ברשת ,פתרון ותיקון בעיות ,עדכוני  FIRMWAREלרכיבי
תקשורת ,הגדרת מדפסות ,יצירת  ,VLANSאנליזה של דוחות FIREWALL
ועוד...
 .4תוכנות ושירותים :רכישת תוכנות ,תחזוקה שוטפת של תוכנות ושירותים
כגון :משערכת ,פרוייקט השו"תSERVER DEKSTOP Central, AVG Admin ,
 EMAILוכיו"ב.
 .5משתמשים :תמיכה טכנית ,פתרון בעיות והדרכה של משתמשים ועוד...
 .6מדפסות :טיפול בנושא מדפסות ,חיבור ,הגדורות ,תיקון תקלות ,החלפת
מתכלים ועוד...
 .7יעוץ ופיתוח טכנולוגי וכללי :יעוץ טכני והטמעת פתרונות מחשוב ומידע
לארגון.
אתיקה מקצועית
עם כניסתו לתוקף של חוק לשכת עורכי הדין )תיקון מס'  ,(32התשס"ח – 2008
ולאחר שועדת המינויים של הועד המרכזי מינתה את חברי ועדת האתיקה ומונה
פרקליט לועדת האתיקה ,הפסיק ועד המחוז לדון בתיקי האתיקה וכל הטיפול
בתלונות ,בענייני משמעת ,נעשה בלעדית על ידי ועדת האתיקה .עם זאת ,לאור
בקשת ועד המחוז ,המשיך יו"ר ועדת האתיקה לדווח לוועד ,בכל ישיבת ועד ,על
תיקי בית הדין המשמעתי ועל ההחלטות של בית הדין שניתנו בכל תיק ותיק .יו"ר
וועדת האתיקה דיווח לוועד על  68תיקי בית דין שהדיון בהם הסתיים ועל
ההחלטות שניתנו בכל תיק ותיק.
בקשות על פי סעיף )36ב( לכללי לשכת עורכי הדין )אתיקה מקצועית( ,התשמ"ו1986-
למרות השינויים שנקבעו בעבודת ועדת האתיקה נשארה לוועד המחוז הסמכות לדון
בבקשות על פי סעיף )63ב( לכללי לשכת עורכי הדין )אתיקה מקצועית( ,התשמ"ו-
 .1986ועד המוז קיבל החלטות בבקשות שהופנו אליו – בקשות להעיד ולהמשיך
לייצג את הלקוחות.
פרסום שמות עורכי דין מושעים בביטאון "הלשכה"
ועד המחוז ממשיך לפרסם ,בכל אחד מגיליונות ביטאון "הלשכה" את שמות עורכי
הדין המושעים מן הלשכה לתקופות השעיה שונות ,שמות עורכי דין שהוצאו מן
הלשכה ושמות עורכי דין שחברותם בלשכה פקעה.
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מינוי עורך דין ממונה על ענייניו המקצועיים של עורך דין  -סעיף  89לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א1961-
על פי החלטת הועד הוכן נוהל מינוי עורך דין ממונה על פי סעיף 89א' לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א 1961-על עורך הדין הממונה להיות עורך דין פרטי ,בעל ניסיון
במישור האזרחי או ליטיגציה ,במשך תקופה של חמש שנים לפחות וללא עבר
משמעתי .הועד המחוזי אישר לעורך דין שפנה בבקשה לוועד להגיש בקשה לבית
המשפט להיות עורך דין ממונה על ענייניו המקצועיים של שותפו למשרד שנפטר בכל
המתייחס לטיפול בלקוחותיו של המנוח שהם אזרחי רומניה ,לרבות הטיפול
בחשבונות הנאמנות הבנקאיים שנוהלו עבורו .תוקף המינוי של בית המשפט הוא
לשנתיים ועל עורך הדין הממונה להגיש דו"ח לוועד ,כל שלושה חודשים ,על כל
פעולותיו.
חדרי עורכי הדין בבתי המשפט
דווח לוועד כי בשל חוסר בחדרים בבית המשפט המחוזי ועל פי בקשת נשיאת בית
המשפט המחוזי ,פונה חדר עורכי הדין בבית המשפט המחוזי .בתקופת הביניים ,עד
שימצא חדר פנוי ,הועבר החדר לעמדה הנמצאת באולם הכניסה לבניין בית המשפט
והוועד דאג להביא לבית המשפט עמדה חדשה.
ועד המחוז ממשיך לתחזק ותפעל את חדרי עורכי הדין בבית משפט השלום ,בבית
המשפט לענייני משפחה ובבית הדין הרבני האזורי .בכל חדר ,כולל בעמדה שבבית
המשפט המחוזי ,ישנה פקידה האחראית על החדר ,ישנם מחשבים ופקסימיליה.
הפקידות האחראיות נותנות שירותים שונים לעורכי הדין הבאים לחדרים.
החתמה על תצהירים בבתי המשפט
הפקידה האחראית על חדר עורכי הדין בבית משפט השלום מכהנת כאחראית על
תורנות עורכי הדין המחתימים על תצהירים בבית משפט השלום ובהוצאה לפועל
ובודקת שעורכי הדין הבאים לתורנות פועלים על פי הנהלים שנקבעו לעורכי דין
מחתימם על תצהירים.
הגדלת תקציב הועד לשנת 2010
ועד המחוז דן ,במספר ישיבות ,על הצורך לבקש מהוועד המרכזי הגדלת תקציב
הוועד לשנת  .2010הצורך בהגדלת התקציב נבע מהגברת פעילויות הועד ,לטובת
עורכי הדין ,בהגדלת מספר ההשתלמויות וערבי העיון ,הגברת פעילויות הספורט
ואירועי התרבות כולל יום הפרקליט.
תקציב הועד לשנת 2011
לקראת הדיון בתקציב הועד לשנת  2011נפגש יו"ר ועד המחוז עם רואה החשבון
וגזבר הועד ולאחר מכן כינס את ועדת הכספים בהשתתפותו של רואה החשבון אשר
דנה בהצעת התקציב .ההצעה שאושרה בועדת הכספים הובאה בפני ועד המחוז.
התנהל דיון בוועד המחוז בהצעה שהוגשה על ידי ועדת הכספים ובהשתתפותו של
רואה החשבון .ועד המחוז קיבל הסברים ממצים מגזבר הועד ומרואה החשבון
לתקציב שהוכן .התקציב הוכן על בסיס ההוצאות של הועד כלפי מערך ההכנסות
שלו בשנת  2010והגדרת המטלות על ידי יו"ר הועד לשנת  .2011לאחר הדיון בוועד
בהצעת התקציב שאושרה ,אישר הועד ,בחודש אוקטובר  2010את תקציב הועד
לשנת  .2011יו"ר ועד המחוז דיווח לוועד כי הציג את תקציב הוועד ,כפי שאושר,
בפני וועדת הכספים של הוועד המרכזי וכי שמע בוועדת הכספים על התקציב שהוכן
על ידי הוועדה לוועד המחוז .התקציב שהוצע אינו עומד בדרישות של ועד המחוז
ולכן הוכן על ידי יו"ר הועד מכתב הסתייגויות לתקציב שהוצע לוועד המחוז לשנת
 .2011כן דיווח יו"ר הועד כי השתתף בישיבות המועצה הארצית בדיון על התקציב
לשנת  2011וכי קיים פער גדול בין התקציב המוצע לוועד ובין התקציב שהוועד הגיש
למועצה .יו"ר הועד הסביר כי בשל הגרעון הכספי בדו"ח הכספי לשנת  2010קיבל
הבטחה שיוחזרו לוועד ,החזרי תשלומי שכירות עבור בניין הלשכה לשנים עברו
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שנגבו ביתר .ועד המחוז קיבל החלטות לגבי עדכון תקציב הועד לשנת 2011
והאפשרויות של הגדלת הכנסות מהשתלמויות ואירועי תרבות .הגירעון בתקציב
והשימוש ברזרבה נבע בשל הגברת פעילות ברוכה בהשתלמויות ,בתרבות ובספורט.
דו"ח כספי של הועד לשנת 2010
לקראת הדיון בוועד בדו"ח הכספי לשנת  2010התקיימה ישיבת ועדת הכספים
בהשתתפותו של רואה החשבון אשר אישרה את הדו"ח .התברר כי קיים גרעון כספי
גדול וכתוצאה מכך לא נשארו כמעט כספים ברזרבה הכספית של הוועד .הגרעון נבע
מפעילות מוגברת של ההשתלמויות ופעולות התרבות והספורט .הדו"ח הכספי הובא
בפני מליאת הועד אשר קיבל הסברים מרואה החשבון ומגזבר הועד .ניתנו הסברים
לכל סעיף וסעיף שבדו"ח הכספי והוחלט כי יש מקום לעדכן את הדו"ח על פי
ההערות שנשמעו במליאת הוועד.
שינויים טכניים בחשבון הועד בבנק
עם שינוי החוק לפני כשנה לפיו יש צורך לרשום מספר תאגיד בחשבון התברר כי
בחשבון הבנק שנפתח לפני שנים רבות הייתה תקלה ברישום מספר המחוז .יש צורך
לרשום על גבי הצ'קים שהועד מוציא את מספר התאגיד כפי שנרשם בזמנו על ידי
הועד המרכזי .התיקון דרוש על מנת שהועד יוכל לעבור לתשלום באמצעות כרטיסי
אשראי עבור פעילות תרבות ובהשתלמויות.
ביקורת מבקר המדינה
מבקר המדינה ערך ביקורת במשרדי הוועד המרכזי ,במשרדי הועדים המחוזיים
ובכול מוסדות הלשכה האחרים .בחודש פברואר העביר המבקר טיוטת דו"ח מבקר
המדינה על פעילות ועד המחוז וטיוטת הדו"ח הועברה לחברי הועד .בדו"ח
הביקורת על המחוז לא נמצאו הערות מיוחדות כלפי הועד עליהן צריך הועד להגיב.
עם זאת ההערות לוועד שמופיעות בדו"ח יילקחו לתשומת לב הועד.
בקשת עורכי דיון לקבל סיוע כספי
דווח לוועד כי עורכת דין שקיבלה סיוע כספי מתקשה בהחזרת ההלוואה שקיבלה
והוחלט להמתין שנה נוספת ועם תום השנה לברר על מצבה הכלכלי.
חלוקת יומני לשכה
ועד המחוז החליט להמשיך ולחלק את יומני הלשכה לשנת  2011-2012לעורכי הדין.
היומן הינו יומן שבועי הכולל את שמות וכתובות עורכי הדין במחוז .היומנים נרכשו
מההוצאה לאור של הלשכה וכוללים גם את שמות עורכי הדין במחוז המכהנים
כנוטריונים .בשל אילוצי תקציב ,הקטין הועד השנה את כמות היומנים שרכש
מההוצאה לאור והחליט כי כל משרד יקבל יומן אחד ומשרדים גדולים או במקרים
מיוחדים יקבל המשרד שני יומנים .הועד שלח הודעה אלקטרונית לעורכי הדין
במחוז כי הועד מקווה שיקבלו בהבנה ההחלטה להקטין את כמות היומנים
שהוזמנה השנה.
מינוי בוררים
עו"ד אשר אקסלרד ,יו"ר הועד המחוזי ,מינה בתקופה זו  23בוררים  -עורכי דין.
מונה בורר אחד – מהנדס ,על פי בקשת הצדדים .בקשות למינוי בורר הגיעו על פי
החלטות של בתי משפט או פניות של עורכי דין או של צדדים על פי הסכם ביניהם
שבמקרה של סכסוך ימנה יו"ר ועד מחוז ירושלים בורר.
אירועי תרבות
ועד המחוז אישר את האירועים הבאים:
 .1מופע בבית הלשכה לרגל ט"ו בשבט.
 .2מסיבת פורים לילדים שהתקיימה באולם "בית שמואל".
 .3הקרנת סרט בקולנוע "סמדר" ושיחה עם במאי הסרט.
 .4יום הפרקליט הירושלמי ב"אשקלונה".
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טקס סיום שנת המשפט והענקת תואר אות יקיר המחוז
כמידי שנה התקיים גם השנה טקס סיום שנת המשפט והענקת תואר אות יקיר
המחוז וזאת למרות הבחירות למוסדות הלשכה שהתקיימו בחודש יוני  .2011בטקס
אירח הוועד את עורכי הדין במחוז ,ושופטים מבתי המשפט השונים במחוז .את
הטקס הנחה יו"ר הועד המחוזי והדוברים היו  :ראש הלשכה  -עו"ד דורון ברזילי
אשר נבחר לכהן כראש הלשכה בבחירות שהתקיימו בחודש יוני  2011וכב' נשיאת
בית המשפט העליון ,השופטת דורית בייניש .אות יקיר המחוז הוענק השנה לשני
עורכי דין ותיקים .התקיימה קבלת פנים לפני תחילת הטקס ובטקס הושמעו קטעי
שירה.
יום הפרקליט הירושלמי
לאור ההצלחה הגדולה בשנים קודמות החליט הועד להמשיך במסורת ולקיים את
יום הפרקליט הירושלמי .יום הפרקליט ,שהוא יום כיף לעורכי הדין ובני משפחתם,
התקיים השנה בפארק "אשקלונה" והשתתפו בו  2,000עורכי דין ובני משפחתם.
הועד אירגן פעילויות מיוחדות עבור המשתתפים ביום הפרקליט וזאת בנוסף לפארק
עצמו שכולו מתקנים ובילויים לילדים ולמבוגרים.
ערבים לכבוד צאת ספרם של עורכי דין
הועד דן בבקשת עורך דין לקיים ערב בלשכה לכבוד צאת ספרו שיצא בהוצאה
פרטית של דפוס אוניברסיטת אוקספורד בנושא של ירושה בינלאומית .לאור ריבוי
הפניות שהיו לערבים מסוג זה החליט הועד על הצורך בהכנת נהלים לקיום ערבים
כאלה.
אירוח משלחות עורכי דין
הועד אירח ,גם השנה ,משלחת שופטים מניו-יורק ,ארה"ב ,המורכבת משופטים בני
מיעוטים .ארגון השופטים ,בני מיעוטים ,הוקם בעקבות רצח שני בחורי ישיבה
בברונקס והוא מורכב מיהודים ,שחורים ,אסיאתיים ,היספנים ועוד .המשלחת
מגיעה פעם בשנה לירושלים ומארחת אותם הליגה לידידות ישראל-אמריקה אשר
פונה לוועד בבקשה לארח את המשלחת .האירוח התקיים בחודש דצמבר ,2010
בשעות הבוקר ,בבית הלשכה.
מנוי לאתר "פסק דין"
הועד דן בנושא מנוי לעורכי הדין במחוז באתר "פסק דין" וקיבל דיווח על ההסדר
אליו הגיע ועד מחוז אחר עם האתר.
סטטוס פעילות הספורט
בשל אילוצי תקציב העריך הועד המחוזי מחדש את סטטוס פעילויות הספורט לאור
הדו"ח שהגיש יו"ר ועדת הספורט ,חבר הועד ,עו"ד שרון אדלר ובו פירוט של פעילות
כל קבוצות הספורט – כדורסל גברים ,כדורסל נשים ,קבוצת כדור רגל וקטרגל,
קבוצת שחמט וקבוצת הטניס.
השתתפות קבוצות ספורט במחוזיאדה באילת
ועד המחוז אישר השתתפותם של  31שחקני ספורט ומאמנים בתחרויות של הליגה
למקומות עבודה במחוזיאדה שהתקיימה באילת .השתתפו קבוצות כדורסל גברים,
כדורסל נשים ,כדור רגל ושחמט.
תחרות תשבץ היגיון
עו"ד לאה דקל ארגנה גם השנה ,באישור ועד המחוז ,את תחרות תשבץ ההיגיון
שהתקיים בבית הלשכה .התחרות התקיימה זו השנה ה 15-ועורכי דין יכלו להפגין
את כישוריהם השכליים לא רק בבית המשפט .בתחרות השתתפו כ 60-מתחרים,
רובם עורכי דין.

244
מכתבי הערכה שהועברו לוועד המחוז
דווח לוועד על מכתב הערכה שקיבל הועד על הסיוע הרב ,השירות הנעים והפינה
השקטה והחמה שמקבלים עורכי הדין מהפקידה בחדר עורכי הדין בבית משפט
השלום .דווח לוועד על מכתב תודה והערכה ששלחה לקוחה על עורך הדין שטיפל
בענייניה .דווח לוועד על מכתב תודה והערכה של עורך דין על הסיוע הרב שהוא
מקבל ועל האוזן הקשבת לקשיים עמם משרדו מתמודד ובמיוחד במקרים דחופים
בהם משרדו זקוק לעזרה מיידית של הפקידה בחדר עורכי הדין בבית הדין הרבני
האזורי.
בחירות למוסדות הלשכה
הבחירות למוסדות הלשכה התקיימו בחודש יוני  .2010לקראות הבחירות בחר הועד
את נציגו בוועדת הבחירות הארצית ואת ממלא מקומו.
תודות לחברי הועד
יו"ר הועד נפרד בישיבת הועד האחרונה של הועד ,לפני יום הבחירות למוסדות
הלשכה ,מחברי הוועד שכיהנו בקדנציה הנוכחית והודה להם עבודתם המאומצת
והעזרה הרבה שקיבל מכל אחד מחברי הוועד ללא קשר לסיעה ממנה הגיע לכהן
כחבר ועד.
מפגש היכרות בין חברי הועד היוצא וחברי הועד הנכנס
לאחר הבחירות שהתקיימו למוסדות הלשכה התכנס ועד המחוז בתחילת חודש יולי
 2011למפגש היכרות בין חברי הועד היוצא וחברי הועד הנכנס כאשר הועד נפרד
מהחברים שלא ממשיכים לכהן בוועד בקדנציה החדשה וגם באירוע זה יו"ר הוועד
הביע את תודתו על המאמצים שהשקיעו בעבודתם בוועד ועל העזרה הגדולה שקיבל
מכל אחד מחברי הועד היוצא.

פעילות הועדות השונות
ועדת אתיקה מקצועית
 עו"ד דורון תמיריו"ר הועדה
פרקליט הועדה  -עו"ד חנן רובינשטיין
מרכזת הועדה  -עו"ד דינה וכסלר ,מנכ"ל הועד
חברי ועדה האתיקה
עו"ד עודד הכהן ,עו"ד איתן להמן ,עו"ד ניאהד ארשיד ,עו"ד ליאון אמיראס ,עו"ד
יורם ארן ,עו"ד לימור סולומון ,עו"ד יגאל ויינשטיין ,עו"ד יוסי ברק ,עו"ד רונן
ויינברג ,עו"ד גלעד סוקולובר,
עו"ד יפה רוטישלד – התפטרה מחברותה בוועדה במהלך השנה
נציגי ציבור – עו"ד שרון שקרג'י ,עו"ד יובל רויטמן
בתקופת הדו"ח קיימה ועדת האתיקה  16ישיבות .בישיבות אלו דנה הועדה ב433-
תיקי תלונות אשר הוגשו נגד עורכי דין 115 .תיקי תלונה נגנזו באישור ועדת
האתיקה .הועדה דנה בכל תיק ותיק והחלטות גניזה התקבלו בישיבות הועדה לאחר
הצגת כל תיק.
בתקופת הדו"ח בדק יו"ר הועדה  513מכתבי תלונה שהוגשו ומתוכם נפתחו 433
תיקי תלונה חדשים .מתוך תיקי התלונה החדשים שנפתחו בתקופת הדו"ח הוחלט
לגנוז  115תיקי תלונה.
מספר חברי ועדת האתיקה – במהלך השנה התפטרה חברת ועדה וכיום מכהנים
בוועדה במחוז ירושלים מכהנים  13חברים )במקום  .(14עם קבלת תוצאות
הבחירות למוסדות הלשכה בחודש יוני  2011ולאחר סיום הפגרה ,ימליץ הועד
המחוזי בפני ועדת המינויים על מועמד/ת לכהונת חבר/ה בוועדת האתיקה.
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יו"ר הועדה בודק את כל התלונות המוגשות לוועדה ומחליט אם יש מקום לבקש
תגובה ראשונית מעורך הדין שהתלונה הוגשה נגדו ,או אם יש מקום לבקש תגובה
סטטוטורית ,או שאין מקום לראות בפנייה תלונה.
ועדת האתיקה מטפלת בתלונות המועברות אליה על ידי יו"ר ועדת האתיקה
הארצית נגד עורכי דין ממחוזות אחרים .החלטות הועדה מועברות אל המחוז אליו
משתייך עורך הדין.
הועדה מסדירה סכסוכים בין עורכי דין או בין מתלוננים ועורכי דין וזאת במסגרת
בירורים  ,באותם מקרים בהם נמצא כי טיב העניין מצדיק זאת אם בהיבט של
חומרת הנושא ואם בשל כל נסיבות המקרה.
בעיות עקרוניות באתיקה מקצועית מעבירה הועדה ,על פי שיקול דעתה ,לטיפולה
של ועדת האתיקה הארצית של הועד המרכזי.
בתקופת הדו"ח הוחלט להעביר  63תיקי תלונות נגד עורכי דין לדיון בפני בית הדין
המשמעתי המחוזי .יו"ר ועדת האתיקה קובע בכל תיק שהוחלט להעבירו לדיון בפני
בית הדין המשמעתי מי יהיה בא כוח הקובל אשר יטפל בתיק .בחלק גדול מהתיקים
מכהן פרקליט הועדה כבא כוח הוועדה בפני בית הדין המשמעתי .לפני הגשת כתב
קובלנה לבית הדין המשמעתי ,בודק יו"ר ועדת האתיקה ,כל קובלנה אותה מכין בא
כוח הקובל בתיק .רק לאחר אישורו של יו"ר הועדה את כתב הקובלנה שהוכן
מתחילים הליכי בית הדין.
פרקליט הועדה יחד עם יו"ר הועדה נותנים הנחיות לבאי כוח הקובלים בפני בית
הדין המשמעתי לעניין העונש אותו יש לבקש מבית הדין ונותנים הנחיות לגבי המשך
הטיפול בתיקי בית הדין במהלך הדיונים בפני בית הדין .כאשר יש צורך בקבלת
הנחיות מיוחדות מביאים פרקליט הועדה ויו"ר הועדה תיקי בית דין תלויים
ועומדים בפני בית הדין המשמעתי לדיון ולקבלת החלטות בוועדה.
ועדת האתיקה דנה בפסקי הדין הניתנים בבית הדין המשמעתי המחוזי ומקבלת
החלטות אם יש מקום להגיש ערעור לבית הדין המשמעתי הארצי על החלטת בית
הדין המשמעתי המחוזי .בנוסף מקבלת הועדה החלטה ,לאחר קבלת החלטת בית
הדין המשמעתי הארצי ,אם יש מקום להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי על
החלטת בית הדין המשמעתי הארצי.
יו"ר הוועדה מפרסם בביטאון "הלשכה" של ועד המחוז מדור קבוע הנקרא
"משולחנה של ועדת האתיקה".
חוות דעת :ועדת האתיקה דנה ונתנה החלטות ,בתקופת הדו"ח ,ב 108-בקשות
לקבלת חוות דעת הועדה שעורכי דין הפנו אליה .כל חוות דעת עוברת אל יו"ר ועדת
האתיקה ופרקליט ועדת האתיקה .פרקליט הועדה מעביר את חוות הדעת בדואר
אלקטרוני לכל חברי הוועדה וכל חבר ועדה מביע את דעתו באשר לכל חוות דעת
שנבחנת .אם יש חילוקי דעות בין חברי הועדה או שאלה עקרונית מגיעה חוות הדעת
לדיון בישיבת ועדת אתיקה על מנת לקבל החלטה באשר לתגובת הוועדה .הוועדה
משתדלת ליתן חוות דעת לפונים תוך מספר ימים.
בית הדין המשמעתי המחוזי
יו"ר בית הדין המשמעתי המחוזי  -עו"ד יהושע קרמר
 עו"ד שרון אבניסגן יו"ר בית הדין
 עו"ד נרדה בן-צביסגנית יו"ר בית הדין
 עו"ד דורון לנגהסגן יו"ר בית הדין
 עו"ד דורון שטרןסגן יו"ר בית הדין
 גב' שרון מור יוסףמזכירת בית הדין
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חברי בית הדין המשמעתי המחוזי
עו"ד איילת אשל-שפון ,עו"ד בנימין ברליין ,עו"ד זיוה בראשי ,עו"ד אוהד גורדון,
עו"ד אינה דוד-סולטנוביץ ,עו"ד אוריאל דרייפוס ,עו"ד יורם הירשברג ,עו"ד
אברהם וולף ,עו"ד אליעזר וולף ,עו"ד שירה ויזל ,עו"ד איל ויטנברג ,עו"ד איברהים
ח'ורי ,עו"ד רינה חורי ,עו"ד אורית-אביגיל יהלומי ,עו"ד יעקב )יקי( לאופר ,עו"ד ניר
לוי ,עו"ד יוסף ליאון ,עו"ד יעקב לנגה ,עו"ד גרשון מאק ,עו"ד וסים נאטור ,עו"ד גיל
נבו ,עו"ד מיכל סיבל-דראל ,עו"ד שגיא סיון ,עו"ד מרדכי עופרי ,עו"ד שחר פדה,
עו"ד אורית פוגל-פרינץ ,עו"ד דוד פורר ,עו"ד תמר פינברג ,עו"ד שלמה פליגלמן,
עו"ד אלונה פרידמן ,עו"ד ורד קורח-שריקי ,עו"ד טליה רג'ואן ,עו"ד ברוך רובין,
עו"ד יואל רוטמן ,עו"ד ניצן שמואלי ,עו"ד כרמית שמחיוף ,עו"ד מרק שרמן ,עו"ד
שלמה תוסייה-כהן.
בית הדין המשמעתי המחוזי מטפל בכתבי קובלנה המוגשים אליו וממוקם בקומת
הכניסה של בניין הלשכה.
בבית-הדין המשמעתי ,על שמו של עו"ד שלמה תוסייה-כהן ז"ל ,שני חדרים
המשמשים את בית הדין וחדר נוסף המשמש כחדר התייעצות לשופטים וחדר
המתנה .בית הדין מתכנס בשעות אחר הצהריים והערב ,ומשמש גם את בית הדין
המשמעתי הארצי בערעורים המוגשים אליו .על פי החלטות יו"ר בית הדין
המשמעתי הארצי משמש בית הדין אכסניה לתיקי בית דין המועברים אליו
ממחוזות אחרים.
מזכירות בית-הדין מטפלת בקביעת ותיאום מועדים לדיונים ,בהזמנת עדים,
בהזמנת קלדן/ית או הזמנת הקלטה והקלדה מחברת כוח אדם ,משלוח פרוטוקולים
והחלטות לצדדים.
בביטאון "הלשכה" של ועד המחוז מפורסמות תמציות פסקי הדין שניתנו על ידי
בית הדין המשמעתי המחוזי .כן מפורסמות בביטאון תמציות פסקי דין שניתנו
בבית הדין המשמעתי הארצי בערעורים שהוגשו על החלטות בית הדין המשמעתי
המחוזי.
בפני בית הדין המשמעתי נמצאים  75תיקים בשלבי דיון שונים ושבהם טרם ניתן
פסק דין .בתקופת הדו"ח בית הדין סיים דיונים ונתן פסקי דין ב 62 -תיקים שהיו
תלויים ועומדים בפניו .בתיקים בהם סיים בית הדין את דיוניו ,החליט בית הדין על
הרשעה ב 43 -תיקים בהם הטיל בית הדין עונשי אזהרה ,נזיפה ,השעיה בפועל
)במצטבר( והשעיה על תנאי ,תשלומי קנסות ,פיצויים למתלוננים ותשלום הוצאות
לוועד המחוז .בשישה ) (6תיקים החליט בית הדין המשמעתי על הוצאת עו"ד
מהלשכה לצמיתות.
הערה  -יו"ר בית הדין המשמעתי ,עו"ד יהושע קרמר ,ביקש להוסיף לדו"ח את
הדברים הבאים:
"בשעה טובה ובריאה שבנו לפעילות מלאה במסגרת בית הדין והדגש היום ,לנסות
לפעול במסגרת הדין לבער את הרע מקרבנו.
השקפת עולמי שיש להתמקד בתיקים שבהם יש פגיעה בטוהר המידות ובמידת
האמון שבין עו"ד ללקוח ולנסות ולהגיע להסדרים בתיקים הפעוטים יותר )זוטי
זוטות(.
הוגבר תאום בין בית הדין לועדת האתיקה בנושא התיקים המועמדים לסיום
בישיבת הקדם הראשונה .נקבע הרכב ל"תיקי גישור" ,המנסה כבר בישיבה
המקדמית הראשונה להגיע להסדר .מספר התיקים שהסתיימו גבוה משנה שעברה.
מספר התיקים שבהם הושעו חברים מהלשכה עמד בשנה החולפת על  6בהשוואה ל-
 3בשנה שחלפה.
נערכה גם השתלמות מרתקת בנושא דיני אתיקה בהשתתפות מעטה יחסית.
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מן הראוי לעשות רפורמה מקיפה בדין המשמעתי ,לקבוע הרכב של דן יחיד לתיקים
קלי משקל ולהשאיר את המותב של שלושה  -לתיקים החמורים יותר.
אני מקווה שבמהלך השנה הבאה ,נצליח גם לרענן את השורות ,הכל למען מטרתנו
המשותפת ,יצירת מחנה טהור יותר ,ככל הניתן.
נמשיך לנהוג ביושר ובחברות איש כלפי רעהו ,בהגינות ובמסירות כלפי הלקוחות".
ועדת בתי משפט )כללי(
יו"ר הועדה  -עו"ד לאון אמיראס
מ"מ יו"ר  -שלום פוריס
סגן יו"ר  -גואד בולוס
 עו"ד מוניק אונונה ,עו"ד משה בן-דוד ,עו"ד גבריאל גורל ,עו"דחברים
נדב העצני ,עו"ד שלום כהן ,עו"ד יוסף לאון ,עו"ד איתן להמן ,עו"ד
יורם ניצן ,עו"ד דב פרימר ,עו"ד אורן רוט ,עו"ד שגיא תירוש.
ועדת בתי המשפט מורכבת מפורום של ועדות משנה והיושבים בראשם :
עו"ד משה בן דוד  -יו"ר ועדת בית המשפט המחוזי ,עו"ד שגיא תירוש  -יו"ר ועדת
בית משפט השלום ,עו"ד גבריאל גורל  -יו"ר ועדת בית הדין לעבודה ,עו"ד יורם ניצן
 יו"ר ועדת בית המשפט לעניינים מקומיים ותעבורה ,עו"ד דב פרימר  -יו"ר ועדתבית המשפט לענייני משפחה ובתי דין רבניים ,עו"ד שלום כהן  -יו"ר ועדת הוצאה
לפועל.
הועדה הינה ועדה שנועדה לדאוג לרווחת עורכי הדין בעבודתם אל מול השופטים,
מערכת המשפט ,הנהלת בתי המשפט ,ובעלי תפקידים שיפוטיים.
כל חברי ועדות המשנה הרבים ,אמונים בין היתר ,גם על שמירה והידוק מערכות
היחסים בנשיאות בתי המשפט לבין מוסדות הלשכה.
על אף היות מחוז ירושלים דוגמה למערכת יחסים מצוינת בין עורכי הדין
והשופטים ,מאמינה הועדה כי תמיד יש מקום לשיפור בשיתוף פעולה עם שופטי
מחוז ירושלים בכל הדרגות ,מתוך מטרה למצוא פתרון לבעיות במערכת באמצעות
דו שיח פתוח.
הועדה פועלת בנושאים חשובים כגון "נט המשפט" )נוהלי עבודה בהמלצות
משותפות ביחד עם הנהלת בתי המשפט ,שיפורים לוגיסטיים( ,הסדרת סוגיית
תשלום שכר טרחה למומחים בבית המשפט ,עיכוב במתן פסקי דין ,סוגיית
המתמחים הפועלים מטעם פרקליטות המחוז והמופיעים בפני בתי המשפט ללא
לווית מאמן כמתחייב על פי כללי האתיקה ,פעולה תקינה של מרכז המידע -בירורים
באמצעות המענה הקולי תוך בדיקת נתונים בזמן אמת ,נגישות לתיקים באמצעות
האינטרנט וצירוף מחוז ירושלים למערכת המחשוב החדש של בתי המשפט  -חברי
לשכת עורכי הדין בבתי משפט ,ימי עיון למנהלות משרד עורכי דין )סיורים בבית
משפט והרצאות( ,שיפור קליטה ואישור פקסים ,טיפול במחסור קלדניות בבית
המשפט ,הקמת מדור קליטה לריכוז קבלת דואר ,מחיקות תביעות מחוסר מעש בלא
מתן התראה מוקדמת ,פיקוח אחר עבודת המתורגמנים מערבית לעברית ,שיפור
תנאי תאי המעצר ,מקום למפגש עצורים ועורכי דין בבתי משפט.
הועדה הזמינה ,לאחרונה ,את כל חברי המחוז להצטרף לכל ועדות המשנה ובכך
לתרום את חלקם בנושאים עיקריים ורלוונטיים לעבודה משותפת בין עורכי דין
ושופטים.
הועדה מתכוונת ,לאחר הפגרה ,להציג תוכנית עבודה לשנת .2011-2012
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ועדת משנה  -בית משפט מחוזי
יו"ר הועדה  -עו"ד משה בן-דוד
מ"מ יו"ר  -עו"ד גלעד קורינלדי
סגן יו"ר  -עו"ד מוחמד דחלה
חברים  -עו"ד מרדכי בייץ ,עו"ד נדב העצני ,עו"ד יגאל ויינשטיין ,עו"ד דוד דוגה
הועדה קבעה כמסורת ישיבות משותפות עם הגב' סימה סבן ,המזכירה הראשית של
בית משפט המחוזי וסגניתה הגב' סופי נסים.
א .נט המשפט
הועדה נערכה מראש להפעלת "נט המשפט" יחד עם מזכירות בית המשפט המחוזי
ובסיוע נציג השופטים ,כבוד השופט צבי זילברטל.
הועדה גיבשה נוהלי עבודה והמלצות משותפים עם המזכירות ,בין היתר ,כלהלן:
 .1עותק רגיל ועותק לסריקה
בבית המשפט המחוזי ירושלים יש להקפיד להגיש עותק נוסף מעבר למספר
העותקים הקבוע בתקנות ,כאשר עותק זה מחורר ומדוגלן ,זאת לצורך תיק הנייר
הרגיל שיימסר לשופט ,המכונה ע"י המזכירות בשם "תיק עזרוני" ,ועותק נוסף
לסריקה בלי חירור ,שידוך או דגלון .גם מי ששולח את המסמך מרחוק מתבקש
להמציא ,במועד ,עותק פיזי מדוגלן כאמור.
 .2הקפדה במילוי מספר רישיון עו"ד ומספר תיק
בעבר הצליחו עובדי המזכירות לתקן מספרים שגויים של תיקים או של מספרי
רישיון עו"ד באמצעות "מחקר" בתיק ובבש"אות הקשורות לו .נכון להיום ,אין
באפשרותם לעשות זאת כפי שעשו בעבר .מסך "איתור גורמים" של נט המשפט
מתפקד באיטיות ולפיכך מבקשים עובדי המדורים השונים ,בכל לשון של בקשה,
להקפיד ברישום מספר התיק העיקרי ובמספר רישיון עו"ד .יש לזכור שאין יותר
מספרי "בש"אות" ודבר זה מקשה גם על המזכירות.
 .3הקפדה בכל משלוח תגובה לאיזו בקשה היא מתייחסת
בשיטת המספור החדשה) ,שמחליפה את מספור תיקי הבש"א( כל בקשה מקבלת
מספר רץ 1,2,3 :וכו' .ישנם תיקים ,בעיקר בתיקי פש"ר ופירוקים ,שבהם יש עשרות
ולעתים מאות בקשות .כך קורה לא פעם שנקבע דיון מבלי שהצדדים והשופט ידעו
באיזה בקשה מהבקשות נקבע הדיון .לפיכך יש להקפיד לציין את מספר הבקשה
בתיק העיקרי ,בכל בקשה נוספת ובכל תגובה.
 .4ערעורים
יש להקפיד על הוראת התקנות ולציין בטופס שהוכן לנוחות עורכי הדין האם מדובר
בדן יחיד או בהרכב .שימו לב שהתקנות השתנו ועו"ד שיגרום לכך שהרכב יתכנס
שלא לצורך ,מעבר לאי הנעימות ,עלול הדבר להוביל לפסיקת הוצאות .יש להגיש
עפ"י התקנות ששונו )תקנה  (419את העתק ההחלטה או את פסק הדין עליו
מערערים ,אף אם מדובר בהחלטה  /פסק דין של מערכת בתי המשפט .בנושא זה
כדאי שהלשכה תשקול כיצד לפעול לכך שלא תוטל על עורכי הדין האחריות לקביעת
הרכב הדיון של בית המשפט.
ב .תנאי עבודה
סוכם כי יקודמו שיפורים לוגיסטיים ,כמו הוספת שקעי חשמל לצורך התחברות
למחשב נייד ,שולחנות ושורה של דברים שמפריעים לעוה"ד לעבוד ולהתנהל
בבימ"ש) .בטיפול עו"ד נדב העצני( .נקבעו מספר פגישות עם הנהלת בתי המשפט
אולם אלו בוטלו כל פעם בשל אילוצי הנהלת בתי המשפט.
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ג .פניית עורך דין לסיוע לביטול פסק דין
מקרה חריג בגינו התקבלה פניית חבר בשל אי הסכמה לדחיית מועד דיון עקב
אשפוז של עו"ד יום קודם לדיון בשל חשד לבעיית תוספתן .בית המשפט סירב
להכיר באישור חדר מיון כאישור מספיק ,ובסופו של דבר ניתן פסק דין לטובת
התובע.
לאחר התייעצויות עם עו"ד אשר אקסלרוד ,יו"ר הועד ,קבעתי יחד עם עו"ד ליאון
אמיראס פגישה דחופה עם כב' הנשיאה מוסיה ארד וסוכם עימה ,לאחר שביררה
את העובדות עם המותב שנתן את פסק הדין ,כי ככל שתינתן הסכמת ב"כ התובע
שסירב לדחייה ,יבוטל פסק הדין בהסכמה .ב"כ התובע סירב לביטול ,ובנסיבות
אלה לא יכלה הועדה להתערב .בפגישה שקיימנו עם ב"כ התובע הבענו את
הסתייגותנו מהתנהלותו.
ד .יום עיון
ביום  4.5.2011התכנסו עורכי הדין במחוז ירושלים ומנהלות לשכותיהם בשיתוף עם
מזכירות בית המשפט המחוזי ליום עיון בנושא פיתוח מיומנות בהפעלת נט המשפט
והכרת תהליכי עבודה בבית המשפט .יום העיון נערך ביוזמה משותפת של גב' סימה
סבן ,מזכירה ראשית בבית המשפט המחוזי בירושלים ,וסגניתה גב' סופי נסים וכן
וועדת המשנה לבית המשפט המחוזי של הלשכה .מטרת יום העיון הייתה לשפר את
שיתוף הפעולה והתקשורת בין משרדי עורכי דין בירושלים ,להעמיק את הקשר בין
מנהלות משרדי עורכי הדין בירושלים ובין צוות עובדי בית המשפט המחוזי
בירושלים ,להכרת העבודה בבית המשפט ולקיום דיון משותף.
עו"ד משה בן דוד והגב' סימה סבן פתחו בדברי ברכה .לאחר מכן העבירה הגב' רלי
בכר נציגת אגף המחשוב הדרכה בליווי מצגת .הוצגו חידושים במערכת "נט
המשפט" כגון פתיחה מרחוק של תיקים ותהליכי עבודה וניתנו הסברים והדגמות.
בהמשך התקיימו צפייה בדיונים ,וסיור במזכירות בית המשפט .את יום העיון נעל
כב' השופט צבי זילברטל אשר הציג את מערכת "נט המשפט" מנקודת מבטם של
השופטים.
ועדת משנה  -בית משפט השלום
יו"ר הועדה  -עו"ד שגיא תירוש
 עו"ד יורם ניצןמ"מ יו"ר
 עו"ד עזי דאודמ"מ יו"ר
 עו"ד איאד מיעאריסגן יו"ר
 עו"ד אורית אביגיל יהלומי ,עו"ד ערן אביטל ,עו"ד אילן בכנר,חברים
עו"ד איתי גבעון ,עו"ד אורי גלבוע ,עו"ד רבקה גרין ,עו"ד יגאל
ויינשטיין ,עו"ד ענר חפץ ,עו"ד מיכל סיני ,עו"ד שלום פוריס,
עו"ד אשר שרביט ,עו"ד דוד ששון.
 .1המשך מפגשים "כיצד תופיע באולמי" בהנחיית שופטי בימ"ש השלום ובימ"ש
לענייני משפחה;
 .2דיון בנושא ספסלי ישיבה באולמות בתי המשפט )בשילוב עו"ד יגאל חברוני(,
ביחד עם הנשיאה ומזכיר בית המשפט ,תוך כוונה להחליף את הספסלים
במושבים נוחים יותר;
 .3תכנון פורום שופטים ועו"ד פעילים בוועד המחוז ,עם סיום טקסי סוף שנת
המשפט ופתיחת שנת המשפט בגמר הפגרה );(14.9.11
 .4מהלכים לאיוש מחודש של הועדה עם תום הבחירות;
 .5הכנת דיון משותף עם נשיאת בית המשפט וסגניה ,לאחר פתיחת שנת המשפט;
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ועדת משנה  -בית משפט לעניינים מקומיים ובית משפט לתעבורה
יו"ר הועדה  -עו"ד יורם ניצן
מ"מ יו"ר  -עו"ד יוני שניאור
א .דו"ח פעילות ועדת המשנה לתעבורה לתקופה : 19.7.2011 – 16.8.2010
 .1ועדת המשנה לתעבורה מונה  12חברים :יו"ר-עו"ד יורם ניצן ,מ"מ יו"ר-
עו"ד יוני שניאור ,עו"ד מאג'ד אבו לבדה ,עו"ד חגי דניאל ,עו"ד יהושע לוי,
עו"ד אהרון ליכטמן ,עו"ד ג'ראיסי מרואן ,עו"ד מהנא נהיל ,עו"ד שאול
נעים ,עו"ד רפאל פריג' ,עו"ד דוד ששון ,עו"ד ריקי גרין ,וקיימה בתקופה
הנ"ל  2ישיבות )סה"כ בקדנציה הנוכחית  16ישיבות(.
 .2בישיבות השונות המשיך עו"ד יוני שניאור ,מ"מ יו"ר הועדה ,להציג נושאים
נוספים הקשורים בוועדה ,בין היתר בעניין קביעת פגישות עם תובעים של
המשטרה בנוגע לתיקי תאונות דרכים.
 .3בישיבה שקיימה הועדה ביום  15.5.2011אירחה הוודה את מר אפרים שמש,
קצין מבחן מחוזי למבוגרים .בישיבה הועלו נושאים ובעיות הקשורים לשרות
לטובת הציבור )של"צ( של נאשמים.
ב .דו"ח פעילות ועדת המשנה לעניינים מקומיים לתקופה :19/7/11 – 16/8/10
 .1ועדת המשנה לעניינים מקומיים מונה  9חברים :יו"ר-עו"ד יורם ניצן ,עו"ד
רפי אטינגר ,עו"ד עינת אילון ,עו"ד פנחס ברגר ,עו"ד סאמי ארשיד ,עו"ד
מונהד ג'בארה ,עו"ד איתן לוי ,עו"ד אהרון שריג ו -עו"ד דוד ששון ,וקיימה
בתקופה הנ"ל  2ישיבות )סה"כ בקדנציה הנוכחית  10ישיבות(.
 .2עו"ד עינת אילון ,התובעת העירונית הראשית ,סקרה את אתר האינטרנט של
אגף היועה"מ בעיריה ,שיהיה מעודכן און ליין ויאפשר לראות את כל
השיבוצים עד מרץ ,רשימת תורנים ,טלפונים ,דרכי התקשרות וכד' ,וכמו-כן
שאלות ותשובות נפוצות ,וענתה על שאלות חברי הועדה בהתפתחויות ובעיות
בנושא תוכניות בניה ורישוי.
 .3בישיבה שקיימה הועדה ביום  22.2.2011אירחה הוועדה את עו"ד נעמה
כליף-חזרתי ,ראש צוות לענייני ארנונה בעירית ירושלים .בישיבה הועלו
נושאים ובעיות בנושאי חובות לעירייה ,טיפול בשומות החובות בעירייה,
סחבת במתן תשובות מצד העירייה ועררים.
ועדת משנה – בתי דין לעבודה
יו"ר הועדה  -עו"ד גבריאל גורל
סגן יו"ר  -עו"ד אילן קמינצקי
מ"מ יו"ר  -עו"ד ברק כלב
 עו"ד פול לנדס ,עו"ד אריק נאור ,עו"ד ראם סיקרון ,עו"ד אסףחברים
שחם ,עו"ד איזוריס שחאדה ,עו"ד עמי רויטמן
 .1בשנת המשפט החולפת ,בתקופה שבין  1.9.10לבין  ,31.8.11המשיכה ועדת
המשנה לבית הדין לעבודה את פעילותה בהרכבה הנוכחי ,תוך שהיא מנסה
לקדם נושאים שונים שהועלו מטעם חברי הוועדה ,לרבות בפגישה עם נשיאת
בית הדין האזורי לעבודה בירושלים ,כב' השופטת ד' פרוז'ינין ,סגן הנשיאה ,כב'
השופט א' אברהמי ,יו"ר ועד המחוז ,עו"ד א' אקסלרוד ,יו"ר ועדת בתי המשפט,
עו"ד ל' אמיראס ,ויו"ר ועדת המשנה לבית הדין לעבודה ,עו"ד גבריאל גורל.
 .2בין יתר הנושאים שבהם טיפלה הוועדה היה עיתוי עריכת ישיבות קדמי משפט
בבית הדין האזורי לעבודה ,כאשר כיום חזר הנוהל שהיה קיים קודם לכן ,לפיו
ישיבות קדם המשפט נערכות אחרי הגשת כתבי הטענות )וכן הליך גילוי
מסמכים( ולפני הגשת תצהירי העדות הראשית )כפי שסברו מרבית חברי
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הוועדה שנכון לעשות ,בקשת החברים להקצאת חדר לעורכי הדין בבית הדין
)בקשה שהועברה למנהל בתי המשפט ,כב' השופט מ' גל ,וטרם נענתה( ,וכן
נושאים שוטפים שונים שהועלו על-ידי חברי הלשכה וגורמים אחרים.
בהקשר זה מברכת הוועדה על קיום ערב העיון "כיצד תופיע באולמי" שנערך
בבית הלשכה ,בהשתתפות נשיאת בית הדין האזורי לעבודה בירושלים וסגן
הנשיאה ,כב' השופטים ד' פרוז'ינין וא' אברהמי ,ויו"ר ועד המחוז ,עו"ד א'
אקסלרוד ,ביום  ,11.07.2001כחלק מחיזוק הקשר בין עורכי הדין במחוז ובית
הדין.
 .3בשנת המשפט הבאה אנו מקווים שניתן יהיה להמשיך ולבסס את הקשר ושיתוף
הפעולה הפורה בין לשכת עורכי הדין והוועדה ובית הדין האזורי לעבודה
בירושלים שופטיו ,לנסות ולסייע לחברים בלשכה בפתרון בעיות שונות ,וזאת,
בשם לב במיוחד לשינויים שחלים בבית הדין בעת הזו עם השלמת התקנת
מערכת נט המשפט.
 .4נחזור ונבקש לומר לחברים שהם מוזמנים לפנות לוועדה בכל הקשור ליחסים
שבין עורכי הדין לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים ודרכי פעולתו ,ואנו
מקווים שנוכל לסייע בפתרון בעיות ולשיתוף פעולה פורה לטובת המתדיינים,
עורכי הדין ובית הדין.
ועדת בתי המשפט לענייני משפחה ובתי הדין הרבניים
יו"ר הועדה  -עו"ד דב פרימר
סגן יו"ר  -עו"ד שלום פוריס
מ"מ יו"ר  -עו"ד גלעד קורינלדי
חברים  -עו"ד נטלי אוחנה עברי ,עו"ד מירה בית און אמסלם ,עו"ד תאנה
אקרמן ,עו"ד ורדה בן-דוד ,עו"ד מאיר בן-עזרא ,עו"ד משה בן-שימול,
עו"ד משה בראון ,עו"ד אהוד גרין ,עו"ד רוני דובר ,עו"ד רחל דותן,
עו"ד שירה דרורי ,עו"ד פטריסיה מילקס ,עו"ד שלמה סירקיס ,עו"ד
זאב פרבר ,עו"ד משה פרדס ,עו"ד אלונה פרידמן ,עו"ד משה פרקש,
עו"ד זהבה קוליץ ,עו"ד מיכל כהן קורינאלדי ,עו"ד אירית רייכמן,
עו"ד מאיר שגב ,עו"ד יוסף שחור ,עו"ד שרון שטרית ,עו"ד צבי
שטרסברג ,עו"ד נפתלי שילה ,עו"ד שושנה אנקור שניר.
ועדת בית המשפט לענייני משפחה ובית הדין הרבני התעסקה השנה בצורה מקיפה
במספר תחומים מאוד חשובים .בין השאר ,נציגי הוועדה המשיכו להשקיע זמן רב
בדיונים בעניין מספר הצעות חוק בתחום של דיני משפחה אשר הועמדו לדיון בפני
ועדת "חוקה ,חוק ומשפט" של הכנסת בראשותו של היו"ר החדש ,ח"כ דוד רותם.
יש לציין במיוחד את הצעת החוק בעניין ירושתו של ילד מאומץ ממשפחתו
המאומצת הרחבה .אולם ,הדגש העיקרי של פעילות הועדה הושם השנה על תחום
ההשתלמויות והעדכון השותף של הידע המקצועי .בן השאר ,התקיימו מספר ערבי
עיון חשובים ביותר .מביניהם ,נציין את ערב העיון המוצלח בנושא "בית הדין בראי
פסיקת בג"צ" ,אשר הוקדש לכבוד המנהל הפורש של בתי הדין הרבניים הרב אליהו
בן-דהן; וכן זה שהוקדש לסוגיות משפטיות והלכתיות שונות הקשורות לעגינות
וסרבנות לגט .בנוסף ,הוועדה אף נטלה חלק חיוני ,כבשנים קודמות ,בהכנת
ההשתלמות הארצית השנתית בדיני משפחה אשר התקיימה השנה באילת ,שוב
בהצלחה רבה.
לאור ההצלחה הגדולה של השתלמות העומק אשר נערכה בשנה שחלפה בשיתוף
פעולה בין ועדת מחוז ירושלים של לשכת עוה"ד והמכון להשתלמות עורכי-הדין
בישראל בסוגית "דיני ירושה" ,ביקש המכון להשתלמות מאת הועד המחוזי לארגן
ולערוך גם השנה השתלמות עומק נוספת .השתלמות זו ,אשר תתנהל במהלך חודשי
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החורף ,תעסוק בחידושים ביחסי ממון בין בני זוג ותהיה השתלמות עומק מורחבת
של עשרים ) (20הרצאות במהלך עשר ) (10פגישות שבועיות .מיטב המשפטנים בארץ
הסכימו להרצות בהשתלמות וביניהם :הרשל"צ ונשיא בית הדין הרבני הגדול הרב
שלמה עמאר ,שופטי בית המשפט העליון אליקים רובינשטיין וניל הנדל
והפרופסורים פנחס שיפמן ושחר ליפשיץ.
אחת הבעיות המוכרות לאלו העוסקים בתחום של דיני משפחה היא חוסר
האפשרות להתעדכן בצורה יעילה בפסיקה היוצאת מבתי הדין הרבניים .בכדי
לנסות ולהתגבר על בעיה זו ,הוועדה הצליחה בשנה שעברה להגיע לידי הסכמה עם
הנהלת בתי הדין הרבניים לפיה יועברו לידי הועדה פסקי דין חדשים חשובים אשר
ניתנו על ידי ההרכבים הרבניים השונים ברחבי הארץ ,הן בבתי הדין הרבניים
האזוריים והן בבית הדין הרבני הגדול .השנה ,יושם הסכם זה הלכה למעשה .פסקי
דין רבניים רבים התקבלו ישירות מהנהלת בתי הדין והופצו אחר כך ,באמצעות
האינטרנט ,לעורכי-דין ירושלמיים העוסקים בתחום של דיני משפחה .חידוש זה
השפיע כמעט באופן מידי על עבודתם של עורכי-הדין אשר יכולים היום להתעדכן
באופן שוטף בהתפתחויות המתרחשות בפסיקה הרבנית.
ועדת פשיטת רגל ופירוקים
יו"ר הועדה  -עו"ד יעקב אמסטר
חברים  -עו"ד טדי ארז ,עו"ד ריקי דניאל ,עו"ד דורון לנגה ,עו"ד יעקב לנגה,
עו"ד סיגל נוימן ,עו"ד יגאל ספרבר ,עו"ד נדינה סרבי ,עו"ד זיוה רבני ,עו"ד
דוד ששון.
בשנה זו עלו על הפרק נושאים שונים בפעילות הועדה:
נציגי הוועדה נטלו חלק בהשתלמות עומק שנערכה בירושלים בשיתוף עם המכון
להשתלמויות ומשרד הכנ"ר.
בשל השתלמות זו ,נדחתה ,בשלב זה ,השתלמות סוף שבוע בנושאי חדלות פירעון
שיועדה ע"י הועדה.
בשל "חילופי גברי" של שופטי הפירוק ,נפגשה הועדה עם שופט הפירוק ,דוד מינץ,
לישיבת הבהרות "ותיאום ציפיות" מתוך כוונה לייעל הליכים ודיונים.
עם קיום הבחירות ,סיימה הועדה את תפקידה עד לכינון הועדה מחדש ואיושה.
ועדת מוסדות ציבור
יו"ר הועדה  -עו"ד אוסאמה חלבי
סגן יו"ר  -עו"ד סיגל אבירם
 עו"ד תמר ברש-אבירם ,עו"ד יוסי גרייבר ,עו"ד מוהנד ג'בארה ,עו"דחברים
אוריאל סגן ,עו"ד דוד סנדובסקי
במהלך שנת המשפט  2010-2011הגיעו לוועדה פניות מספר כמפורט להלן:
א .תלונתה של עו"ד נסרין ברהום )משרד עו"ד צמל( בעניין כיבוד זכות הייצוג
והימנעות מפנייה ישירה לאדם המיוצג בידי עו"ד:
 .1הועדה קיבלה העתק ממכתבה של עו"ד ברהום המועסקת במשרד עו"ד
לאה צמל המופנה אל מר אברהם לוי ממשרד הפנים ,סניף מזרח ירושלים.
עו"ד ברהום התלוננה על "פניה ללקוח מאחורי גבו של עו"ד" שעשה משרד
הפנים לטענתה אל אחד מלקוחותיה .ויצוין כי ליו"ר הוועדה הגיעו תלונה
דומה בעל-פה קודם לכן.
 .2בפנייתנו אל משרד הפנים כתבנו בין השאר": ,אדם זכאי לבחור להיות
מיוצג בפני רשות מרשויות המדינה בידי עורך-דין .ומשעשה כן ,זכותו
וחובתה של הרשות אליה פנה עורך-דינו של אותו אדם שהתשובה
לפנייתו תיעשה באמצעות מיופה כוחו .כמובן ,שאם נוכחותו האישית או
פעולה אישית מתבקשות מטעם ענייני ,זכותו של הרשות לדרוש זאת
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וחובתו של האדם המיוצג למלא אחרי הדרישה כל עוד היא נעשית
בסמכות .אך גם הפנייה להיות נוכח או לבצע פעולה כאמור תיעשה
באמצעות עורך-דינו" .הכלל הנ"ל ,חל ללא סייג גם על משרד הפנים ועל
רשות רישום האוכלוסין וההגירה על לשכותיה השונות .וכל עוד האדם
בעל העניין לא הודיע לכם שהוא מפסיק את ייצוגו של עורך-הדין שפנה
בשמו אליכם -חובתכם להודיע החלטותיכם בעניינו בין קשות ובין קלות,
בין מעציבות ובן משמחות ,באמצעות עורך-הדין!! לאור האמור לעיל ,הנני
לבקשכם לכבד את זכות הייצוג ואת חובתכם הנובעת מזכות זו  ,ולהנחות
את ראשי הענפים והפקידים להימנע להבא מפנייה ישירה אל אדם
המיוצג על ידי עורך-דין ולהפנות את דרישותיכם ולהודיע את
החלטותיכם באמצעות מיופה הכוח ,כל עוד לא קיבלתם מאותו אדם
הודעה מפורשת על הפסקת הייצוג".
 .3ביום  12.4.2011התקבלה תשובתה של גב' חגית וייס ,מנהלת לשכת
רשות האוכלוסין ,מזרח ירושלים .הגב' וייס .בתשובתה פירטה את
השתלשלות העניינים והכחישה את הטענות כלפיהם .גב' וייס סיימה את
מכתבה באומרה ":מהאמור לעיל לא ברור לי הבסיס לטענותיך במקרה
הגב' סלאימה .עם זאת ,מאחר ובסעיף  3למכתבך הינך טוען כי ישנן
תלונות נוספת כי אנו "עוקפים את עוה"ד המייצג" ,אני מזמינה אותך
להעבירן אלי לבדיקה והתייחסות".
ב .פנייתה של עו"ד אילנית וויל ממשרד פרימר גלמן ושות מיום  4.4.2011בעניין
"קבלת פלט עסקאות ממשרדי מיסוי מקרקעין בירושלים"
 .1להלן עיקר הדברים שכללה פנייתנו מיום  26.4.2011לרשות המסים:
 .1פנייתי זו אליכם באה בעקבות פניית עו"ד אילנית וויל ממשרד פרימר
גלמן ושות' אלינו שעניינה שינוי דרסטי שהכנסתם לאחרונה בהליך
הוצאת "פלט עסקאות" של המוכר הנחוץ לצורך בירור לגבי זכאותו
לפטור ממס שבח מקרקעין ,שהינו נתון משמעותי ורלבנטי ביותר
בתכנון עסקת מקרקעין.
 .2כפי שעולה מפניית עו"ד ווייל ,עד לאחרונה ,הוצאת פלט עסקאות
במקרקעין נעשה בצורה קלה ומהירה וכדברי עו"ד ווייל" :כל שנדרש
היה לפנות למחלקת גביה במשרד מיסוי מקרקעין ,למסור תעודת
הזהות המוכר ויפויי כוח ,ופלט העסקאות היה מתקבל מיד בלחיצת
כפתור".
 .3לטענת עו"ד ווייל ,שאין לי סיבה לפקפק בנכונותה ,המצב הנ"ל
השתנה מקצה לקצה בחודש מרץ השנה וכיום על מנת לקבל פלט
עסקאות מתבקש עורך-הדין המטפל לפנות בכתב על גבי טופס חדש
אל אחד מראשי החוליה של מפקחי מס שבח במחלקת השומה!!
לאחר מכן נשלח למבקש שובר לתשלום אגרה ובעבור כחודש מתקבל
פלט העסקות המבוקש.
 .4כאן המקום לחזור על השאלה שהעלתה עו"ד ווייל בפנייתה ובדורשת
תשובה והיא  :מדוע יש צורך שמפקח בכיר וראש חוליה יטפל בהוצאת
פלט עסקאות? ,ומדוע לא יוכלו פקידי מחלקת הגביה לטפל בזה כבער?
כך יוכל המפקח הבכיר להמשיך ולטפל בדברים חשובים אחרים
ובחלקם חשובים יותר כגון :טיפול בשומות .בנוסף ,ההליך החדש
גורם לעיכוב משמעותי בקבלת הפלט המבוקש ולעיכוב בחתימת
הסכמי מכר ואף יכול לסכל את החתימה .על כן ,לא פלא שעורכי-הדין
העוסקים במקרקעין רואים בשינוי הנ"ל שהכתיבה נציבות מס
הכנסה "גזירה" קשה ומבקשים לבטל את רועה.
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 .5לא הבנתי מפנייתה של עו"ד ווייל אלינו אם ההליך במתכונתו הקודמת
הצריך תשלום אגרה כלשהי .ולכאורה ניתן להבין שמדובר בחידוש גם
בהקשר זה.
 .6לאור המקובץ לעיל ,נראה לנו שיש הצדקה וטעם בדרישה "להשיב את
הליך הוצאת פלט העסקאות על תיקונו – שירות מהיר ויעיל הניתן
במקום על ידי פקידי מחלקת הגביה" ,ואנו מצטרפים לבקשתה
"לבטל את רוע הגזירה" .ושוב ,אלמנט הזמן חשוב ביותר בהקשר של
עסקת נדל"ן .על כן ,גם אם תראו טעם מהותי לשינוי בעניין מיהות
נותן השירות )מפקח בכיר במקום פקיד מחלקת גביה( ,איננו רואים
מדוע הוצאת פלט כאמור לא תתבצע במקום )בדומה להוצאת נסח
רישום( או לחילופין ,ומטעמים "שיירשמו" ,בתוך ימים אחדים לכל
המאוחר!!"
 .2ביום  24.5.2011התקבלה תשובת מאיר אסולין ,מנהל אגף א-מיסוי
מקרקעין .מר אסולין עדכן שביום  10.2.2010הותקנו תקנות לקביעת אגרות
בעד פעולות ושירותים וכי יישומן גורם לעיכוב במתן השירות לאזרח .עוד
הוסיף שהם שוקדים על שיפור דרך תשלום האגרה כדי למנוע עיכובים,
והבהיר כי עד למציאת פתרון" ,המשרדים האזוריים הונחו לתת את השירות
בו ביום במקום שבו ניתן לתת את השירות וזאת ע"י קבלת המחאה של
עוה"ד בגובה האגרה".
ג .פנייתו של עו"ד מרדכי קימלדורפר מיום  24.2.2011בעניין עיכוב בלתי סביר
בטיפול בבקשה להעברת זכויות בחברת "גאודע ניהול מידע ומקרקעין"
 .1להלן עיקר הדברים שכללה פנייתנו מיום  15.4.2011לחברת "גאודע":
"לפנייתי זו מצורף מכתבו של עו"ד קימלדורפר אליכם מיום  24.2.2011בו
הוא מתרעם על כך שחרף חלוף שבעה חודשים מיום פנה אליכם  -בבקשה
לקבל התחייבות לרישום משכנתא והעברת זכויות בין בעל ואשתו ,עלפי
הסכם גירושין – לא מלאתם את חובתכם כלפי לקוחותיו כחברה משכנת
ו"לא עשיתם דבר" .עו"ד קימלדורפר פירט במכתבו המצ"ב את תלונתו ואין
צורך לחזור על דבריו .ועל פניו נראה שמדובר בסחבת מצדכם שאיננה סבירה
ואיננה מוצדקת הפוגעת בציבור עורכי-הדין הנזקקים לשירותכם כחברה
משכנת ובעיקר בלקוחות שלהם .לאור הנ"ל ,אבקש לדעת מדוע עברו
חודשים רבים מבלי שעמיתנו עו"ד קימלדורפר קיבל את השירות שביקש
עבור לקוחותיו? והאם פנייתו נענתה בינתיים והאם נעתרתם לבקשתו לקבל
התחייבות לרישום משכנתא ואת האישור להעברת זכויות? במידה ולא-
אבקשכם להודיעני מדוע ומה בכוונתכם לעשות כדי להימנע מהתנהלות
דומה בעתיד?"
 .2ביום  11.5.2011התקבלה תשובה מפורטת ביותר ) 3עמודים( של עו"ד גלעד
בר בשם החברה .התשובה פירטה השתלשלות העניינים וההתכתבויות בין
שני הצדדים והדוחה את טענות עוה"ד קימלדורפר בדבר סחבת ו/או
מחדלים מצדה.
ד .פנייתו של עו"ד מג'ד בדר מיום  14.10.2010ושל עורכי-דין אחרים בעניין
הודעות תשלום קנס בגין חניה ברחוב שופן לעורכי-דין המגיעים להשתלמויות
בבית הלשכה.
 .1רבו התלונות )רובן בעל-פה( שהגיעו לידינו בשלהי שנת  2010ותחילת 2011
מעורכי-דין שהגיעו להשתלמויות שנערכו בבנין הלשכה ברחוב שופן ונרשמו
נגדם "דו"חות חנייה" בידי פקחי העירייה ,חרף העובדה שהצמידו לחלונות
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רכביהם כרטיסי חנייה בתוקף והיו באותה שעה בבית הלשכה במסגרת
פעילות הלשכה.
ההשתלמויות בהן מדובר הן כאלו שעורכת לשכת עורכי-הדין במחוז
ירושלים בין השעות  16:00עד  19:00או בין השעות  16:30עד  18:45או
שעורכת הסנגוריה הציבורית במחוז בבית הלשכה ברחוב שופן בין השעות
הנ"ל או בין השעות  17:00עד . 19:30
ביום  3.4.2011פניתי אל עו"ד אמנון מרחב ,היועץ המשפטי של עיריית
ירושלים בנושא דנן.
להלן עיקר הדברים שכללה פנייתי אל עו"ד מרחב כאשר מקרהו של עו"ד
בדר משמש דוגמא לבעיה שמבקשים למצוא לה פתרון :
כך לדוגמא ,הגיע עורך-הדין מג'ד בדר ביום  14.10.2010להשתלמות מטעם
הסנגוריה הציבורית בעניין "טקטיקות ניהול תיק פלילי והתמודדות עם
ראיות" שנערכה בין השעות  16:00עד  19:00ולהשתלמות מטעם המכון
להשתלמות עורכי הדין בעניין "דיון אזרחי ודי ראיות-השתלמות תעודה"
שנערכה ביום  17.10.2010בין השעות  16:30עד  .19:45בשני המקרים החנה
עו"ד בדר את רכבו במקום מותר לחניה )פסים כחול-לבן( והפעיל את מכשיר
האיזי פארק עד לשעה  18:00כנדרש בשילוט .ובשני המקרים נדהם עו"ד בדר
למצוא דו"ח חנייה מוצמד לחלון רכבו .משבירר את הסיבה עלה שהחניה
הופכת אסורה לאחר השעה  18:00למעט בעלי תו חניה אזורי .עו"ד בדר
מציין ,כי לא ראה שילוט האוסר חניה כאמור במקום בו החנה את רכבו.
מקרהו של עו"ד בדר איננו יחיד .עורכי-דין רבים שהגיעו להשתלמויות
הלשכה או הסנגוריה הציבורית קיבלו דו"חות חניה חרף העובדה שהצמידו
לחלון רכבם כרטיס חניה "המכסה" את שעות ההשתלמות ,כרטיס שניפקה
המכונה המוצבת במקום .גם במקרים האלה סיבת מתן הדו"ח שצוינה
הייתה שהחנייה איננה מותרת במקום לאחר השעה  18:00אלא למחזיקי תו
חניה אזורי.
גם לח"מ נרשם דו"ח כאמור כאשר הגיע להשתלמות סנגוריה לפני שנה חרף
העובדה שרכשתי כרטיס חנייה שהיה בתוקף עד לשעה  : 19:00ביום 23-3-
 10הגעתי להשתלמות של הסנגוריה הציבורית שנערכה בין השעות  17:00עד
 . 19:00כפי שצוין בהודעת תשלום קנס מס'  145142-9-3שהתקבלה אצלי
בחודש יולי  ,2010בשעה  18:20העמדתי רכבי במקום חניה והוא אינו שייך
לסוג הרכב שחנייתו שם הותרה ,בניגוד לסעיף )5ב() (1לחוק עזר
ירושלים)העמדת רכב וחנייתו( ,התשכ"א .1960-את הקנס שילמתי מבלי
לראות בשעתו את הבעיה הכוללת ממנה סובלים עורכי-הדין המוזמנים לבית
הלשכה.
ובעוד לח"מ יש פריבילגיה כחבר וועד מחוז היינו אפשרות להחנות את רכבו
בחניון מתחת לבניין הלשכה ,באי הלשכה רובם ככולם חייבים להחנות
רכבם ברחוב שופן עצמו .וכאן אני רואה לנכון להביא חלק מדבריו של עו"ד
בדר במכתבו אלינו אשר היקשה אם כי בטעם כדלקמן" :אציין כי נשגב
מבינתי להבין את ההיגיון בדבר ההסדר הנ"ל במיוחד כאשר ישנן
השתלמויות המיועדות לקהל רחב של עורכי דין המתקיימות באופן קבוע בין
השעות  16:30עד  19:45כגון השתלמות התעודה על דיון אזרחי ודיני ראיות.
מה נדרש העורך הדין לעשות – האם עליו לנטוש את ההשתלמות בשעה
 18:00או שמא עליו לשלם דמי חניה מופקעים לחניון פרטי סמוך בכדי לא
לקבל דו"ח חניה?"
לאור המקובץ לעיל ,ברור שהמצב הקיים איננו יכול להימשך  :עורכי-הדין
מגיעים לבית הלשכה הממוקם ברחוב שופן  12במסגרת תפקידם ולקבלת

256

.10

.11

.12

.13

.14
.15
.16
.17

.18

שירותים מקצועיים לרבות השתלמות מקצועית המוענקים להם מטעם
הלשכה או הסנגוריה הציבורית הפועלת בתיאום ובאישור הוועדה המרכזי
של מחוז ירושלים .על כן ,הצדק וההגינות מחייבים לנהוג בבאי הבית כשאר
באי הבתים והמבנים הסמוכים בשכונה ולהימנע מחיובם בקנס בגין חניה
במיוחד כאשר מדובר במשתתפים בהשתלמויות מקצועיות המתקיימות
במקום ונמשכות לאחר שעה .18:00
אשר על כן ,נבקשך להנחות את גורמי האכיפה הרלבנטיים בעירייה
להימנע להבא מרשימת "דו"ח חניה" לרכבים של עורכי-דין המגיעים לבית
הלשכה )מדבקה של וועד מחוז ירושלים על שמשת הרכב הקדמית יכולה
להוות אינדיקציה שהרכב שייך לעו"ד( .לגבי דו"חות שכבר נרשמו –
נבקשך להנחות אותם גורמים לבטלם אם יציג בעל העניין אישור שבאותו
מועד ושעה התקיימה בבית הלשכה פעילות שהצריכה הימצאותו בבניין.
לא למותר לציין ,כי הח"מ נכון להיפגש עם כבודו או עם גורם אחר רלבנטי
במידה וקידום הטיפול בפנייתנו זו ,המתייחס לציבור רחב של עו"ד במחוז,
מצריך פגישה כאמור .תיאום פגישה יכול להיעשות גם באמצעות מנכ"לית
הוועד עו"ד דינה וכסלר".
ביום  2.5.2011התקבלה תשובתו של עו"ד דני ליבמן ,המשנה ליועמ"ש
לעניינים פליליים ולמשפט מנהלי .במכתבו מבהיר עו"ד ליבמן שברחוב שופן
קיימת מצוקת חניה לתושבים הגרים שם וכי ישנם  12מקומות חניה לבעלי
תו אזורי בלבד ,ובמקומות אלה מותרת החניה לתושבים בלבד כל היום.
עו"ד ליבמן ממשיך ומבהיר ,כי שברחוב יש מקומות חנייה ללא תשלום כלל
וכאלה בהם מותרת החנייה עד שעה  .18:00עוד הוא מוסיף שברחוב ישנו
מגרש חניה בתשלום חד-פעמי יומי סביר .מר ליבמן מציין כי מעבר לדברים
הנ"ל "איון באפשרות העירייה לסייע ,ואין אפשרות להתחשב במטרה
שלמענה הגיע החונה לרחוב" .עו"ד מסיים את מכתבו ש"מי שמעוניין לבטל
דו"ח יכול לעשות זאת בנפרד במכתב וכנדרש בדין ,בצירוף פירוט נסיבות
המקרה" .היינו שאין פריבילגיה לעורך-הדין המגיע להשתלמות בבית
הלשכה ועליו לפעול בהתאם להוראות התמרורים במקום.
הוועדה תמשיך לבדוק נושא זה במטרה למצוא פתרון סביר לעניין חניית
עורכי-הדין המגיעים לאירועים המתקיימים בבית הלשכה .הוועדה
ממליצה ליצור קשר עם החניון הציבורי/הפרטי הנמצא מול תיאטרון
ירושלים ולנסות להגיע להבנה/הסכמה בעניין מחיר החנייה שישלם עו"ד
המגיע לבית הלשכה.
פנייתו של עו"ד יהודה וייס מיום  27.4.2011בעניין סירוב לשכת רישום
מקרקעין בת"א לרישום ירושה ללא צו ירושה מקורי.
פנייה זו הועבר לוועדה ע"י מנכ"לית ועד המחוז ,עו"ד וכסלר.
עו"ד וייס התלונן על כך שלשכת רישום המקרקעין בת"א התנתה רישום
ירושה בהצגת צו ירושה מקורי ולא הסתפקה בהעתק מאושר מהצו.
עו"ד וייס מציין שהפרקטיקה הנוהגת בירושלים היא שהעתקים הנשלחים
על-ידי בית המשפט לענייני משפחה ,הם העתקים המאושרים על-ידי
מזכירות בית המשפט כנכונים ומתאימים למקור .עו"ד וייס שואל אם יש
בסיס חוקי לדרישת לשכת רישום המקרקעין ואם כן "מן הראוי להנחות את
מזכירות בית המשפט לענייני משפחה לשלוח מספר של העתקים מקוריים
."...
לא היה ברור מנוסח הפנייה אם מדובר במקרה הקונקרטי בבית משפט
לענייני משפחה בירושלים או בת"א .בנוסף ,לשכת רישום המקרקעין עליה
מתלונן היא בת"א .ועוד ,בקשתו "להנחות )צ.ל .לבקש מ( את מזכירות בית
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המשפט לענייני משפחה לשלוח מספר של העתקים מקוריים מטה את הכף
אל עבר וועדת המשנה לבתי משפט למשפחה .על כן ,הפניה הוחזרה עם
הערות הח"מ להמשך טיפולה המנכ"לית מול הפונה ולשקול העברתה
לוועדה המתאימה.
 .19פנייתו של עו"ד אבשלום זהבי בעניין "המוסד לביטוח לאומי -התנהלות
בכחש וברמייה מול האזרח".
 .20ביום  13.7.2011הועברה לטיפול הוועדה פנייתו של עו"ד זהבי אשר התקבלה
בוועד המחוז ביום  .26.6.2011הפנייה שהופנתה ,בין השאר ,ליו"ר הוועד,
עו"ד אשר אקסלרד ,הינה מפורטת ביותר ) 7עמודים( ולה נספחים רבים
והיא מגוללת סיפורו העגום של עו"ד זהבי אל מול המל"ל  :ביקש לשלם לו
קצבת זקנה ונתקל ביחס המתואר על ידו כ"שערורייתי" תוך "התעלמות
עקבית מהוראות הדין ובניגוד להן" .דבר שחייב אותו לפנות לבית הדין
לעבודה שם זכה במבוקשו לאחר שהמל"ל הודיע על חזרתו מהסירוב להכיר
בזכאות עו"ד זהבי ועל הסכמתו לקבלת התביעה.
 .21לאחר עיון בפנייה  -ונוכח בקשתו המפורשת של עו"ד זהבי מיו"ר הוועד
"לראות בפנייתי זו תלונה רשמית כנגד המחלקה המשפטית של סניף
ירושלים של המל"ל ,או לחילופין כנגד מי שייצגו את המל"ל בתביעתי נגד
הממונים עליהם  -ולהעביר העניין לוועדת האתיקה לטיפול בתלונה
כמקובל"  -המליץ הח"מ ביום  27.7.2011להעביר את התלונה לכתובתה
הנכונה ,היא וועדת האתיקה.
ועדת מוסדות ציבור
יו"ר הועדה  -עו"ד אוסאמה חלבי
סגן יו"ר  -עו"ד סיגל אבירם
 עו"ד תמר ברש-אבירם ,עו"ד יוסי גרייבר ,עו"ד מוהנד ג'בארה ,עו"דחברים
אוריאל סגן ,עו"ד דוד סנדובסקי
במהלך שנת המשפט  2010-2011הגיעו לוועדה פניות מספר כמפורט להלן:
ועדת פרקליטות משטרה ,שב"ס וסנגוריה ציבורית
יו"ר הועדה  -עו"ד מתתיהו עצמון
 עו"ד רפאל פריג' ,מ"מ יו"ר ,עו"ד יוסף אורון ,עו"ד אילן בכנר,חברים
עו"ד רבקה גרין ,עו"ד ליזו וולפוס ,עו"ד יאיר נהוראי ,עו"ד שאול
נעים ,עו"ד אחמד עואודה ,עו"ד אסף שביט ,עו"ד זכריה
שנקולבסקי ,עו"ד ואדים שוב ,עו"ד מינא שיח ,עו"ד שמעון שרביט.
במהלך שנת  2011טיפלה הועדה במגוון נושאים הקשורים באינטרקציה היומיומית
שבין עורכי הדין בירושלים לבין משטרת ישראל ופרקליטות המחוז .עורכי הדין
בעיר התלוננו כנגד יחס לא מכובד של שוטרים כלפיהם והדבר הובא מיד לידיעת
צמרת משטרת המחוז ,אשר טיפלה ברוב המקרים בדחיפות וביעילות .אחד מבין
עורכי הדין אף טען שלקוחותיו מנסים לפגוע בו פיזית והמשטרה לא "עושה דבר".
פנייתי אל ראש אח"מ של משטרת המחוז – נצ"מ שמעון גבאי ,הניבה תוצאות
מיידיות והמאיימים נעצרו.
ישנם שוטרים העוסקים בחקירות אשר נחקרים בבית המשפט על ידי עורכי הדין
בחקירה נגדית .החקירה לא תמיד נעשית בכפפות של משי .לצערי חלק מאותם
שוטרים נחקרים ,אינם מבינים את תפקידו של עורך הדין ואז הם עושים אחד
משתיים – או מתלוננים נגד עוה"ד על שנהג כלפיהם לא בנימוס או שהם שומרים לו
טינה .אנו חזרנו וביקשנו מצמרת המשטרה לרענן את הנהלים ולהסביר לשוטרים
שעורכי הדין אינם אויבים שלהם וכל אחד עושה מלאכתו .לא מיותר יהיה להזכיר
לעורכי הדין לנהוג בחקירה בנימוס.
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מפקד המחוז של המשטרה ,ניצב אהרון פרנקו" ,נשלף" מהמחוז לטובת שירות בתי
הסוהר ובמקומו בא שוטר ירושלמי ותיק – ניצב ניסו שחם .לצערנו לא היה סיפק
בידנו להפרד מפרנקו כדבעי ואנו מאחלים לו הצלחה כמפקד השב"ס .כן אנו
מאחלים לפיקוד משטרת מחוז ירושלים ,ובמיוחד לניצב שחם ,הצלחה במילוי
תפקידם בעיר אתגרית זו.
עם פרקליטות המחוז הכול מתנהל על מי מנוחות ולא היו לנו כל תלונות מיוחדות.
בכל מקרה בעיות מנהלתיות אנו פותרים בשיחות ישירות עם פרקליט המחוז
)פלילי(.
ועדת התמחות
יו"ר הועדה  -עו"ד אליאס חורי
מ"מ יו"ר  -עו"ד יגאל ויינשטיין
סגן יו"ר  -עו"ד עודד סימון
 עו"ד אביטל ערןחבר
במהלך שנת המשפט החולפת 1.9.2010 ,עד  31.8.2011הוועדה טיפלה בעשרות
בקשות של חברים אשר ביקשו לקבל אישור לאמן מתמחה אחד או מתמחה נוסף
)שני( .באופן כללי ניתן לומר שלא נתקלנו בבקשות חריגות  .הרוב המכריע של
המבקשים ענה על הקריטריונים שנקבעו בחוק ובהתאם המלצנו על אישור בקשתם.
היו מקרים בודדים של בקשות חברים אשר החזיקו ברישיון עריכת דין תקופה
העולה על חמש שנים אך לא עסקו במקצוע בחמש השנים האחרונות ,כנדרש בחוק,
ובנסיבות אלה המלצנו לא לאשר בקשתם .גם היו מקרים בהם המבקש ביקש לאמן
מתמחה שני ,כאשר טרם מלאו לו עשר שנים כחבר בלשכה ,אשר מתוכן חמש שנים
לפחות שבהם אימן בפועל מתמחים ,גם בקשות אלה לא המלצנו לאשרן.
הגב' דינה וכסלר ,עו"ד ,מנכ"לית וועד מחוז ירושלים מילאה תפקיד חשוב בייעול
ההליך ,זירוז העברת הבקשות ,בדיקת נתונים ומתן תשובות לשאלות והבהרות
שנדרשו ובכך קיצרה את זמן הטיפול .הבקשות טופלו בפרק זמן קצר ובהתאם ניתנו
החלטות.
ועדת השתלמויות
יו"ר הועדה  -עו"ד שירה מאק-ריזמוביץ
 עו"ד אפרת ברוך אלטרץמ"מ יו"ר
 עו"ד ניהאד ארשידסגן יו"ר
מרכזת הועדה  -עו"ד לילך נחמיה
 אפרת ברוך -אלטרץ ,אסף פינק ,שירה ויזל ,אברהם דניאל,חברים
ניהאד ארשיד ,אלי אביר ,נביל אזחימאן ,חנן כהן ,חגית פדהאל-
לוין ,אלינור גולן ,סיגל אבירם ,נירה בן דוד ושירה מאק-
ריזמוביץ.
מטרות הועדה כללי
א .לאפשר לעורכי הדין להשתלם ולהתעדכן בתחומי המקצוע ,בהשתלמויות עומק
בנות  10מפגשים )סה"כ  40שעות( המוכרות לצורך גמול השתלמות,
השתלמויות קצרות בנות  5מפגשים )סה"כ  20שעות( והשתלמויות של ימים
בודדים.
ב .שימור בית הלשכה כמקום פעיל על מנת לאפשר לעורכי הדין ליהנות ממגוון
הרצאות ופעילויות בתחום המשפטי ובתחומים נוספים ,שאינם משפטיים
גרידא.
ג .להביא ליצירת קשר אישי ובלתי פורמאלי בין עורכי הדין לבין בעלי תפקידים
שונים ברשויות המדינה.
ד .חיזוק הקשר האישי והחברי בין עורכי הדין במחוז באמצעות הלימוד המשותף.
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מטרות הועדה לשנת :2012
 .1הרחבת והוספת השתלמויות בירושלים תוך הגדרת יעדים תקציביים .בשנה
האחרונה הצבנו לעצמנו מטרה לשלש את כמות ההשתלמויות בירושלים ועמדנו
בכך! המטרה לשנה הבאה הינה להמשיך לפתח את הפעילות העניפה ולהרחיב
את ההשתלמויות בירושלים תוך הגדרת יעדי התקציב .במידת הצורך יתקיימו
השתלמויות במקומות נוספים בשת"פ עם גופים בעלי גמול השתלמות בתשלום
עם אפשרות כיסוי הוצאות מקסימאלי.
 .2הרחבת שיתוף פעולה עם האוניברסיטה העברית .קיום השתלמויות משותפות
שמקנות נקודות זכות לתואר שני ,ופתיחת הספרייה באוניברסיטה לשימוש כלל
עורכי הדין בירושלים .בשנת המשפט התשע"ב נקיים בשת"פ עם האוניברסיטה
העברית השתלמויות תעודה בהיקף של  40שעות גמול בנושאים הבאים:
משפט מנהלי התחלה ,22.3.2012:דיני חוזים ועריכת חוזים התחלה .23.4.2012
 .3המשך שיתוף הפעולה בין המכון להשתלמויות עורכי הדין לטובת תגבור
פעילויות במחוז ירושלים .בשנת המשפט התשע"ב נקיים  4השתלמויות תעודה
בהיקף של  40שעות גמול בנושאים הבאים :הלשון בשירות עוה"ד התחלה
 ,24.10.2011יועצים משפטיים בשירות הציבורי התחלה ,23.1.2011 :מיסוי
מקרקעין ועסקאות מקרקעין התחלה .1.12.2011 :משפחה וירושה  -חידושי
חקיקה התחלה ב .29.1.2012 -השתלמויות קצרות בהיקף של  20שעות
אקדמיות בנושאים הבאים :הוצל"פ התחלה ,6.11.2011 :ביטוח ואחריות
מקצועית התחלה.25.1.2012 :
 .4השתלמות תעודה בגישור משפחה ,גישור בסיסי תוך שילוב קורס פרקטיקום
בגישור בשיתוף פעולה עם אוניברסיטת בר-אילן.
נושאים בטיפול והישגים בשנת :2011
 .1הוספה משמעותית של ערבי עיון במחוז ירושלים .בתקופת דו"ח הפעילות הנ"ל
קיימנו  81ערבי עיון מגוונים והשתתפו בהם כ 4000 -עו"ד חברי מחוז
ירושלים.
 .2הוספה משמעותית של השתלמויות תעודה במחוז ירושלים .במהלך השנה
קיימנו  5השתלמויות תעודה בהיקף של  40שעות גמול בנושאים הבאים :דיון
אזרחי ודיני ראיות ,גישור משפחה ,פשט"ר ,גישור בסיסי ,משפט ציבורי.
 .3הורחב ,משמעותית ,מספר המשתתפים והמתעניינים בהשתלמויות במחוז
ירושלים ,בהשתלמויות תעודה נרשם שיא של כ 130 -משתתפים בכל השתלמות.
 .4התקיימו השתלמויות קצרות בשיתוף פעולה עם המכון להשתלמויות בנושאים:
דיני עבודה והסדרי רישום מקרקעין.
 .5הורחב מספר הפעילויות בשיתוף פעולה עם עורכי הדין הצעירים.
 .6שיפור התנאים למשתלמים בהשתלמויות תעודה :חלוקת קלסרים ושיפור
הכיבוד.
 .7רכישת עמדת מרצה )כוללת גם מחשב ,רמקול ,DVD ,ברקו וכו'(  -בשיתוף עם
הועד המרכזי .עמדה חדשנית ,משוכללת שנותנת מענה מקצועי ומכובד.
 .8התקנת רשת אינטרנט אלחוטית בחדר ההרצאות.
 .9אפשרות לגבות תשלום על השתתפות באמצעות אתר מאובטח באינטרנט ע"י
כרטיסי אשראי.
)נושאים שנותרו לטיפול משנה שעברה(
לשדרוג משמעותי של ההודעות המועברות במייל לחברי המחוז באמצעות דף
אינטרנטי מיוחד לתחום ההשתלמויות שיכלול מידע אקטואלי בכל רגע נתון אודות
ההשתלמויות המתבצעות במחוז.
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ועדת מחשוב
יו"ר הועדה – עו"ד אריאל מלאכי
ועדת המחשוב התכנסה לשתי ישיבות פורמליות .בנוסף ,התכנסה ועדת המחשוב
לישיבה מיוחדת בבית הלשכה .כל זאת ,בנוסף לדיונים וירטואליים שערכה הועדה
באמצעות התקשורת האלקטרונית.
בישיבות הוועדה נדונו וטופלו בעיקר הנושאים הבאים:
 .1השתלמויות בתחומי מחשוב  -תוכנות משפטיות וכו' בלשכת עורכי הדין.
 .2אינטרנט אלחוטי באולם ההרצאות בהשתלמויות הלשכה.
 .3תוכנות אסקי בחדרי עורכי הדין.
 .4מערכת עדכונים במייל לעורכי הדין בירושלים על אירועים ופעילויות של
הלשכה.
 .5אפשרות תשלומים לועד המחוז בכרטיס אשראי.
 .6מערכת ממוחשבת לניהול השתלמויות.
 .7התקשרות עם עו"ד רועי בראונר.
 .8בחינת מתווים שונים לאתר האינטרנט של המחוז.
 .9טיפול שוטף בסוגיות הכרוכות במערכות המחשוב בלשכה בחדרי הספריה
ובחדרי עורכי הדין במחוז.
 .10יצויין כי הועדה קיבלה משוב חיובי בדבר המערכות החדשות שהותקנו
בספריה ובחדרי עורכי הדין.
ועדת גישור פישור
יו"ר הועדה  -עו"ד עובדיה גבאי
 עו"ד שחר בן  -נאים ,עו"ד ניר לוי ,עו"ד דוד סנדובסקי ,עו"ד דודחברים
פאל ,עו"ד מיכאל צור ,עו"ד מלכה שמרית
 .1בישיבת ועדת הגישור של ועד מחוז ירושלים ,בלשכת עורכי הדין ,נבחנה
הסוגיה של הסדרי המהות.
 .2במהלך הישיבה הועלו גישות שונות מקרב עוה"ד העוסקים בליטיגציה
ביחס ליעילות /הצלחת הסדר המהות ,אך הכל סברו כי ההסדר שהיה קיים
קודם תיקון תקנות סדר הדין האזרחי ,אשר לפיו שימש שופט בדימוס
כמגשר שקיבל את הצדדים בלשכה בתוך בית המשפט ואשר עלות שכרו
כוסתה ע"י מערכת בתי המשפט )להלן" :ההסדר הקודם"( ,נחל הצלחה
רבה יותר אל מול הסדר המהות.
 .3במסגרת הסדר המהות ,אשר להבדיל מההסדר הקודם ,מחייב את הצדדים
להתייצב לפגישת המהות ,נוכחנו לראות ,על פי בדיקה לא מבוקרת של
חברי הוועדה ,הן בתיקים שבטיפולם והן אצל קולגות עולה ,כי חלק
מהלקוחות התייצבו לפגישת המהות כאשר מראש סרבו הם לכל הצעה
להפוך את הפגישה להליך גישור ובכך נגרמו הוצאות לכל הצדדים ולבאי
כוחם שבד"כ מתלווים לצדדים לפגישה .במקרים מסויימים אף נבצר
מהלקוח להתייצב לפגישת המהות ,וחרף התייצבות בא כוחו ,חויב הלקוח
בהוצאות והתיק הוחזר למזכירות בית המשפט.
 .4כל זאת ועוד הוביל את חברי הוועדה לקבלת הרושם כי הסדר המהות
במחוז ירושלים לא נחל הצלחה וקיים פער משמעותי בכל הנוגע לתוצאות
שהושגו על פי ההסדר הקודם ,דהיינו מספר התיקים בהם הצדדים הגיעו
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לגישור ,לעומת הסדר המהות ,ולפיכך למסקנה כי הסדר המהות לא הצדיק
עצמו וזאת לצערנו כפי שנחזה בזמנו ,ערב קטיעת ההסדר הקודם.
 .5לאור האמור לעיל ,נעשתה פניה להנהלת בתי המשפט בתקווה לקבלת
נתונים בנוגע לשנתיים האחרונות לפני הכנסו לתוקף של מנגנון פגישות
המהות בדבר מספר התיקים שהופנו לגישור אצל כב' השופט בדימוס יעקוב
בצלאל וכב' השופט בדימוס עזרא קמא וכמות התיקים בהם הושג הסדר
במהלך הגישור הנ"ל.
 .6במקביל נתבקשה הנהלת בתי המשפט להעביר נתונים בדבר מספר התיקים
שהופנו לפגישת מהות וכמות ו/או מספר התיקים מתוכם הוסכם על קיום
הליך גישור וכמות התיקים בהם אכן הושג הסדר במהלך גישור.
 .7נתונים אלו יאפשרו לוועדת הגישור בחינה עמוקה יותר של העובדות
וקביעת עמדה בדבר המשך הטיפול בנושא.
ועדת סיוע משפטי
יו"ר הועדה  -עו"ד בראיין ויין
 עו"ד עודד הכהןסגן יו"ר
מרכזת הועדה  -גב' שרון מור-יוסף
 עו"ד אורית בן-דור ,עו"ד עדי קומרינר-פלד ,עו"ד אילן אילוק,חברים
עו"ד יהודה צור ,עו"ד בסאם כרכבי.
פרויקט שכר מצווה פועל במחוז ירושלים החל משנת  2002ומעניק סיוע משפטי
למעוטי יכולת בהתנדבות.
נכון להיום פעילות בירושלים  9תחנות מתוכן  2בסביבות ירושלים )בית שמש
ומבשרת(.
בקרוב תפתח תחנה גם בשכונת בית וגן.
תחנות אלו מהוות תחנות "עזרה ראשונה" המאפשרות גישה בסיסית לשירותים
משפטיים לציבור הנזקק לכך אך אינו יכול להרשות לעצמו לשלם עבור שרות זה.
הפניות מופנות לתחנות הסיוע ע"י "הקו החם" המאויש ע"י סטודנטים למשפטים
מהקריה האקדמית אונו .חלק משמעותי מופנים לתוכנית "שכר מצווה" ע"י לשכות
הרווחה של העיריות השונות.
הסטודנטים מתנדבים בתוכנית במסגרת קורס קליניקה משפטית של הקריה
האקדמית .הם מהווים מענה ראשוני ומנוטים את המקרים תחנות המתאימות
בהתאם לעניין ולרף הזכאות.
נכון לתקופת הדוח פנו לקו החם כ– 1100פניות טלפוניות המיועדות למחוז
ירושלים.
כ – 650 -הופנו לפגישות יעוץ בתחנות "שכר מצווה".
כ – 300 -הופנו לפגישות יעוץ בלשכת הסיוע המשפטי של משרד המשפטים.
הועדה לסיוע משפטי מתכנסת מדי חודש בכדי לדון בעניינים שונים הקשורים
לפעילות השוטפת של תוכנית "שכר מצווה" ,בנוסף נידונות בישיבת הועדה המלצות
של המתנדבים בתחנות למנות עו"ד מתנדב לתת ייצוג משפטי "פרו – בונו" .
נתונים נכון לתקופת הדו"ח :
מס' הפניות שהגיעו לתחנות הסיוע – 602
מתוכם הופנו לסיוע ממלכתי – 159
הונחו על שולחן הועדה – 122
אושרו לייצוג – .46
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החל משנת  2011פעלנו במסגרת הפרויקט להרחבת שיתופי הפעולה עם גופים
נוספים רלוונטיים ,
וזאת בכדי לסייע לאלה הזקוקים לכך ולעורכי הדין המעניקים מזמנם ומשתתפים
בפרויקט.
בין הגופים איתם נוצר או חוזק הקשר –
 עיריית ירושלים – לשכת ראש העיר ומחלקת גביית חובות. כונס הנכסים הרשמי – מחוז ירושלים. האגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים. עמותת ידיד. הלשכה המשפטית – ויצו ירושלים. העמותה לסיוע לנפגעי תקיפה מינית.בנוסף ,על מנת להעמיק את הידע של עורכי הדין המתנדבים בתוכנית בנושאי
הליבה בהם עוסקת התוכנית ,נבנו במיוחד עבור המתנדבים ימי עיון יעודים ללא
תשלום נוסף לכך ,עורכי דין המתנדבים בתוכנית להשתתף בימי העיון של המחוז
המאורגנים לכלל חברי הלשכה ללא תשלום.
בימים אלו מפורסמות השתלמויות תעודה ארציות של כ  20-שעות אשר הנם ללא
תשלום והמיועדות אך ורק למתנדבי שכר מצווה פעילים .פרטים אצל רכזת
התוכנית.
ועדה להגנה על כבוד המקצוע
 עו"ד יורם ארןיו"ר
חברים  -עו"ד סלביק רודנקו ,עו"ד דוד שונברג ,עו"ד שרון שטרית.
תפקידה של הועדה להגנת המקצוע הוא ,למנוע מאלה שאינם עורכי דין לעסוק
ולפעול בתחומים שיוחדו לעורכי הדין.
סעיף  20לחוק לשכת עורכי הדין ,מפרט מהן הפעולות שרק עורך דין יכול לעשותן.
הסעיף מפרט גם את המוסדות בהם רק עורך דין יכול לפעול ,בשמם של לקוחותיו.
החוק קובע עונש לאלה שאינם ממלאים את הוראות סעיף  20הנ"ל.
סעיף  96לחוק קובע כי מי שאינו עורך דין ועושה פעולה שנתייחדה לעורכי דין ,דינו
להיקנס בקנס כספי.
סעיף  97לחוק קובע כי מי שמתמחה כעורך דין ,או עורך דין שבתקופת השעייתו
עושה פעולה שהתייחדה לעורך דין ,דינו מאסר שנה או להיקנס בקנס כספי.
השנה לא קבלה הוועדה במחוז ירושלים תלונות מהותיות .עיקר התלונות
המהותיות הוגשו נגד גופים הפועלים בגוש דן והתלונות מופנות ישירות לוועדה
להגנת המקצוע בוועד המרכזי.
השנה שוב התקבלה תלונה שעניינה בעורך דין ממזרח ירושלים אשר פועל במזרח
ירושלים כאילו הוא עורך דין עם רישיון ישראלי למרות שאין בידו רישיון לעסוק
בעריכת דין בישראל .הח"מ ציין בדוחותיו הקודמים על קיומה של בעיה זו אולם לא
נראה לי איך ניתן להתמודד מערכתית עם תופעה זו אלא רק להקפיד ולשאול את
עורך הדין האם יש לו רישיון לעריכת דין בישראל.
ועדת בתי מעצר
יו"ר הועדה  -עו"ד ורד בירגר
מ"מ יו"ר  -עו"ד עודד הכהן
סגן יו"ר  -מחמוד רבאח
 עו"ד בדר מג'ד ,עו"ד אילן בכנר ,עו"ד אורטל עובדיה ,עו"ד רפאלחברים
פריג' ,עו"ד ואדים שוב
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מוגש בזאת תקציר הפעילות השנתית של הוועדה:
 .1הרכב הועדה -עורכי הדין אשר התייצבו באופן קבוע לפגישות למעט הח"מ היו
עו"ד מחמוד רבאח וכן עו"ד וודים שוב אשר התייצב לחלק מהפגישות .לצערי
הרב עורכי דין אחרים הוזמנו לכל הפגישות אבל לא התייצבו וברוב המקרים
לא הודיעו מראש על כך .אני אודה לכם מאוד אם תעדכנו אותי האם חל שינוי
בהרכב הוועדה ומהו אותו שינוי .ייתכן שיש מקום להוסיף חברים להרכב
הוועדה על מנת לייעל את העבודה.
 .2במהלך השנה נפגשו חברי הוועדה דלעיל מספר פעמים כדי לעלות רעיונות לגבי
ייעול ההליכים בבית המעצר בירושלים וכן בבית משפט השלום בירושלים והעלו
נושאים רבים לדיון בוועדה.
 .3השינויים אשר הוכנעו בבית המעצר במגרש הרוסים בירושלים מהווים בהחלט
שיפור ,ואולם לחברי הוועדה קיימים רעיונות נוספים לשיפור התנאים באופן
כללי .הדברים נכונים גם לנושא חדרי המעצר החדשים שנמצאים בבית משפט
השלום ורק לאחרונה נבנים .הוועדה מתכוונת להיפגש בשנית הן עם כבוד
נשיאת בית משפט השלום והן עם מפקד מעצר ירושלים כדי לדון בכל ההצעות
לעניין זה.
 .4הח"מ נפגשה ושוחחה מספר פעמים עם נציגי הסנגוריה הציבורית ובעיקר עם
מחלקת קטינים בסנגוריה כדי לדון עימם על הנושאים של מעצרים מיותרים של
קטינים .ככלל קיימת תופעה מצערת ביותר של מעצר מיותר של קטיני וגם של
בגירים ,כאשר ברור לחלוטין שלאחר שיעבור הלילה בבית המעצר ישוחררו
העצורים הנ"ל ללא תנאים .משמעות העניין היא שהמעצר עצמו היה מיותר
לחלוטין .הח"מ קיבלה את דו"ח הסנגוריה הציבורית בנושא זה בעניין קטינים
ויש מקום לכנס פגישה משותפת של נציגי הסנגוריה הציבורית יחד עם חברי
הוועדה כדי לפעול למיגור התופעה המצערת הזאת.
 .5הוועדה שמחה כמובן לקבל כל הצעה נוספת מהלשכה לצורך טיפול בנושאים
החשובים הנ"ל.
ועדת תרבות
יו"ר הועדה  -עו"ד לימור סולומון
 עו"ד אפרת ברוך-אלטרץ ,עו"ד שירה מאק ריזמוביץחברים
 3חברות ועדת התרבות ) 2חברות והיו"ר( נמצאות בקשר מתמיד ,הן במסגרת
חברות בועד המחוז והן במישור האישי .במסגרת זו הן פעלו במהלך השנה לייזום
וארגון פעילויות תרבות לעורכי הדין במחוז ,גם בלי לקיים פגישות פורמאליות.
בארגון חלק מפעילויות התרבות שלהלן סייעה רבות גם עו"ד לילך נחמיה ,רכזת
ההשתלמויות בלשכה.
להלן האירועים שהתקיימו בשנה החולפת ביוזמת ובארגון הועדה:
 - 19.1.2011מופע של ננסי ברנדס ושלישית הסופרנוס – לרגל טו' בשבט .בבית
הלשכה .בארוע השתתפו כ –  100חברים ובני /ות זוגם.
 - 20.3.2011מסיבת פורים לילדי עורכי הדין במחוז :ההצגה "הקוסם מארץ עוץ"
בבית שמואל .בהצגה השתתפו כ –  360חברים וילדיהם.
 - 15.6.2011הקרנה חגיגית של הסרט "הערת שוליים" יחד עם שיחה עם במאי
הסרט יוסף סידר ,בקולנוע "סמדר" .בהקרנה השתתפו כ –  250חברים
ובני/ות זוגם.
 - 15.7.2011יום הפרקליט הירושלמי ב"אשקלונה" .האירוע השנתי לחברים
ולבני משפחותיהם.
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המקום נסגר במיוחד עבור המחוז וההשתתפות כללה שימוש במתקני המקום,
כיבוד עשיר קיטרינג לארוחת צהריים ,פרסים לילדים ועוד .בארוע השתתפו 2,000
איש .כל האירועים היו סגורים לחברי ועד המחוז בלבד ולוו בכיבוד.
יצויין ,כי פעילות הועדה בשנה החולפת הייתה מצומצמת יותר נוכח הקיצוץ
המשמעותי בתקציב התרבות.
ועדת ספורט
יו"ר הועדה  -עו"ד שרון אדלר
ועדת הספורט מרכזת פעילות ספורט ופנאי של עו"ד ומתמחים במחוז ירושלים.
עיקר הפעילות נעשית במסגרת אימונים ומשחקים פתוחים המכוונים לעודד
השתתפות פעילה של כמה שיותר עו"ד ומתמחים וכן במסגרת קבוצות ספורט
המורכבות מעו"ד ומתמחים והמייצגות את ועד מחוז ירושלים בתחרויות הליגה
למקומות עבודה בירושלים ובאירועי ספורט נוספים .הספורטאים הרבים הנוטלים
חלק בפעילות מציינים בכל הזדמנות את ההנאה הרבה ששואבים ממנה כמו גם את
החשיבות במסגרת המאפשרת פעילות ספורטיבית בין חברי המקצוע .קבוצות
הספורט של הלשכה משתתפות בהצלחה רבה ומגיעות להישגים בתחרויות הליגה
למקומות עבודה .במקביל ,פועלת הוועדה בשיתוף עם ועדת התרבות של הועד
בקביעת פעילויות המשלבות פעילות ספורט עם פעילות תרבות ופנאי .להלן
התייחסות קצרה לפעילות קבוצות הספורט המשתתפות במשחקי הליגה למקומות
עבודה.
כדורסל גברים – )רכז :עו"ד רונן וינברג(
קבוצת הכדורסל שיחקה בליגה השנייה החזקה ,כאשר בסיום העונה זכתה במקום
השני וחגגה עלייתה לדרג אלוף האלופים .כמו כן שיחקה הקבוצה במשחקי
המחוזיאדה באילת ,שם הגיעה עד לשלב חצי הגמר של הבית התחתון .האימונים
מתקיימים בימי שני בשעה  20:30באולם הגימנסיה .בשל הביקוש הרב ,השנה
התקיים אימון נוסף ביום שישי משעה  14:30עד כחצי שעה לפני כניסת השבת .יצוין
כי את האימונים פוקד מספר רב של משתתפים הנהנים מהמסגרת הבלתי מחייבת
ומהמרקם החברתי שנוצר ,זאת מעבר לחברי הקבוצה הקבועים הנוטלים חלק
במסגרת התחרותית של משחקי הליגה.
כדורסל נשים – )רכזת :עו"ד שירה ויזל(
קבוצת כדורסל הנשים משלבת בתוכה עורכות דין ומתמחות  -חלקן בעלות ניסיון
עבר במשחק הכדורסל ,ולחלקן זהו הניסיון הראשון במשחק קבוצתי .בשלוש
השנים האחרונות ,פועלת הקבוצה בשילוב עם הג'וינט ישראל .הקבוצה משחקת
בליגה העליונה  -דרג אלוף האלופים – וסיימה את העונה במקום השישי .הקבוצה
השתתפה במשחקי המחוזיאדה .האימונים מתקיימים בימי שלישי ,בשעה ,7:30
באולם הכדורסל במרכז "קוסל" בגבעת רם והמשחקים בימי רביעי )בשעות
משתנות( ,בדרך כלל באולם הכדורסל של מלחה .בשבועות בהם אין משחקים,
מתקיים ,בדרך כלל ,אימון נוסף באולם הכדורסל של בית הספר התיכון ליד
האוניברסיטה .מעבר לפעילות הספורטיבית הקבוצה מהווה כר פורה לפעילויות
חברתיות ותרבותיות ,ומקפידה על קיומה של מסגרת חברתית במקביל לפעילות
הספורטיבית האינטנסיבית.
כדורגל )רכז :עו"ד אבי שינדלר(
קבוצה מגובשת חברתית המונה כשלושים שחקנים .הקבוצה משחקת זו השנה
הראשונה בליגה למקומות עבודה ,ובהצלחה ניכרת .גולת הכותרת היא זכיית
הקבוצה בגביע הליגה .הקבוצה השתתפה בהצלחה במשחקי המחוזיאדה .כמו כן,
קיימה הקבוצה שורה ארוכה של משחקי ידידות עם קבוצות מירושלים ומחוצה לה,
כאשר ראוי לציון בפרט משחק הוקרה ששוחק כנגד קבוצת עיריית ירושלים
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באצטדיון טדי .האימונים מתקיימים בכל יום שישי במגרש בבית וגן ,מהשעה 08:00
ועד .10:15
קט רגל )רכז :עו"ד תמיר בלנק(
קבוצה וותיקה בליגה למקומות עבודה .משחקת בדרג ב' החזק )מבין  6דרגים בקט
רגל( .הקבוצה סיימה את הליגה במקום החמישי המכובד מאוד ,תוך כדי שהיא
מציגה כדורגל התקפי וכובשת  91שערי זכות לאורך העונה .הקבוצה בולטת
בהגינותה וברוח הספורטיבית .אימוני הקבוצה מתקיימים ביחד עם אימוני קבוצת
הכדורגל.
שחמט )רכז :עו"ד סלביק רודנקו(
קבוצה וותיקה הנאבקת מידי שנה על אחד המקומות המובילים בליגה ובמשחקי
המחוזיאדה .האימונים הם אישיים .כבשנים קודמות ,גם השנה רעננה הקבוצה את
שורותיה ושמחה לקלוט שחקני שחמט חדשים ולשלבם עם הוותיקים שבחבורה.
טניס )רכז :עו"ד עדי ליבזון(
לאחר הפסקה של מספר שנים ,שבה נבחרת הטניס לפעילות ,בהרכב שחקנים חדש.
הנבחרת סיימה במקום השמיני בליגה .הקבוצה ערכה אימוני טרום עונה במרכז
קוסל ובמרכז הטניס במלחה.
ועדת ספריה
 עו"ד יורם בר-סלעיו"ר הועדה
ספרנית ראשית  -גב' נאורה רבינוביץ
 עו"ד אלי אבירחבר
הספרייה ברחוב שופן ,שוכנת בקומה ג' של בית הפרקליט המפואר בירושלים.
הספרייה שופעת חומר משפטי יעיל וחשוב ,ציבור עוה"ד מוזמנים להיעזר בו.
הספרייה משמשת את ציבור עורכי הדין הירושלמים ,וגם מבקרים .לאור הפעילות
הרבה הנעשית בבית הפרקליט ,יותר ויותר עורכי דין נחשפים לספריה ויתרונותיה –
מיקום הלשכה ברחוב שופן קרוב למרכז העיר ,בשכונת טלביה היפה והאלגנטית.
אנו קשובים לצרכי הקהל ,בקשות התייעלות מתקבלות בברכה .אולם הספרייה הינו
רחב ידיים וממוזג ,מותקנים בו  8עמדות מחשב וכן חיבור לאינטרנט אלחוטי,
במחשבים מותקנים תוכנות משפטיות ,ומאגרי מידע משפטיים.
השימוש באינטרנט ניתן חיים אין כסף לעורכי הדין.
לרשות המשתמשים עומדת מכונת צילום ,המאפשרת להוציא חומר מודפס
מהמחשב בתשלום סביר.
החומר המשפטי הרב העומד לרשות הקוראים כולל :ספרות משפטית מגוונת בכל
נושא משפטי וכן בנושא משפט עברי ,כתבי עת משפטיים .רשימות ,הכוללת ילקוט
פרסומים ,ספר חוקים ,הצעות חוק ,קובץ תקנות ,כתבי אמנה ,חיקוקי שלטון
מקומי ועוד ועוד.
שעות הפתיחה של הספריה בימים א-ה'  .9:00-20:00ו' וערבי חג .12:00 – 9:00
ועדת מערכת בטאון
יו"ר המערכת  -עו"ד אשר אקסלרד ,יו"ר הועד
יו"ר המערכת  -עו"ד עודד הכהן
 עו"ד שרון אדלרמ"מ יו"ר
 עו"ד עמוס גבעוןסגן יו"ר
עורך הביטאון  -עו"ד חיים שיבי
 עו"ד לאון אמיראס ,עו"ד אלי אביר ,עו"ד אוסמה חלבי ,עו"דחברים
מרדכי עופרי ,עו"ד מתי עצמון ,עו"ד דלית שגב רוזנצוויג ,עו"ד
דוד שונברג ,עו"ד שגיא תירוש.
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בתקופת הדו"ח יצאו לאור ארבעה גיליונות של ביטאון "הלשכה".
הוועדה מתכנסת לאחר צאת כל ביטאון על מנת לתכנן את הביטאון הבא אחריו
והנושאים המרכזיים אשר ייכתבו בו.
גיליון  89אוקטובר 2010
כקודמיו – עסק בקשת רחבה של נושאים ונתן ביטוי למגוון דעות של אישים
בתחומי העשייה של הקהילה המשפטית – עורכי דין ,שופטים ,אקדמיה ,ממשל.
ראיונות דעות ורשימות עם /של יצחק הרצוג ,יריב לוין ,דורי פינטו ,ענת אשכנזי-
טהון ,אורי הופרט ,אנה שניידר ,שירלי רנר ,עירית כהן ,מלכה אביב ,פיליפ מרכוס,
אביטל חן ,אליעד שרגא ,אורן פרסיקו ,ענת פלג )רשימה חלקית(.
בין הדגשים שניתן להם ביטוי :החמרת ענישה נגד תוקפי עורכי דין .המשפטן
כמנהיג אזרחי בקהילה .הכנסת ובית המשפט העליון .הצורך בבקרה חיצונית על
הפרקליטות .שופטים בדימוס במבט מעריך על המציאות עתה .דיאלוג פתוח בין
שופטים לבין עורכי דין.
נשים בועדות חקירה – מגדר ושיוויון .תלונות הציבור על מערכת השיפוט .מיחשוב
בתי המשפט -ליקויים וצפי .החודש הראשון בחייה המקצועיים של עורכת דין.
ותיקים במקצוע מדברים .הסניגוריה הציבורית ופעילותה) .רשימה חלקית(.
גיליון  -90דצמבר 2010
ראיונות עם ורשימות של אליקים רובינשטיין ,ראובן ריבלין ,סטיב אדלר ,אלי בן
דהן ,מפקד משטרת ירושלים אהרן פרנקו ,דן יקיר ,מיכאל בירנהק ,עטרה
קניגסברג ,סער סיקלאי ,אחמד אועודה ,אלי פוקסברומר )רשימה חלקית(.
דגשים ומיקוד :הצורך במבנה הולם לבתי המשפט בירושלים .חקיקה עוקפת בג"צ.
לבוש והופעה של עורכי דין בעיני שופטים ובעיני עצמם .אי ביצוע החלטות בג"צ על
ידי הרשות המבצעת .פגיעה במעמד עורך דין ערבי ישראלי בנמל התעופה בן גוריון.
מהפכת המכללות -מול הפקולטות הותיקות באוניברסיטאות – מאזן .בתי דין
רבניים וזכויות האשה) .רשימה חלקית(.
גיליון  91מרץ 2011
ראיונות עם ורשימות של ועל דורית ביניש ,יעקב
טירקל ,רז ניזרי ,משה נגבי ,אלי אברבנאל ,דליה איציק ,יובל קרניאל ,אייל זמיר,
יוסף שפירא ,פנינה כהן שנדר ,אלונה פרידמן ,ארקדי אליגולאשווילי )רשימה
חלקית(.
דגשים ומיקוד :עומס התיקים בבתי המשפט .האגף הימני במפה הפוליטית
ופרקליטות המדינה בנושאי חופש הביטוי .תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה.
ערכאת ערעור נוספת במערכת השיפוט .משפט ומחקר – פתיחת מרכז ברק
באוניברסיטה העברית .תפקיד התקשורת במשפטים טעוני כותרות – תיק קצב
ואחרים .משפט ואינטרנט .שיטת הסניוריטי כן או לא? )רשימה חלקית(.
גיליון  92יוני 2011
ראיונות עם ורשימות על ומאת מאיר שמגר ,אביעד הכהן ,שלום ברנר ,עפרה פריזל,
ברק מדינה ,שאול גורדון ,דלית שגב רוזנצוויג )רשימה חלקית(.
דגשים ומיקוד :זרמים ומסורת בבית המשפט העליון .התפתחות השיח בתחום
עבירות מין בישראל .נורמות של ייעוץ משפטי במשטרת ישראל .סתימת פרצות
בחומת האתיקה בכל הקשור לתופעת מעילות עורכי דין באמון לקוחותיהם .ניתוח
דין וחשבון הביקורת של נציב התלונות על שופטים .השבת המשפט העברי למקומו
במציאות המשפטית העכשווית .האינטרס הישראלי באמנות בינלאומיות )רשימה
חלקית( .גיליון  93אמור לצאת לאור בספטמבר .2011
בטאון לשכת עורכי הדין במחוז ירושלים שומר בעקביות על עקרונות של איזון בין
עמדות שונות בתחום המשפטי ומתן ביטוי לדעות משני צידי המתרס במצבי
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מחלוקת .הביטאון מבטא את עמדת הועד המחוזי בירושלים לפיה יש לקיים דיאלוג
פתוח בין שופטים לבין עורכי דין במטרה לפתור סוגיות במחלוקת .הביטאון מעניק
במה הן לעורכי דין מתחום העשייה הפרטית ,לעורכי דין בזרועות שונות של הממשל
– כמו הסנגוריה הציבורית או הממשל המקומי – ולקהילה האקדמית החוקרת.
הביטאון מלווה את פעילות ההשתלמות המקצועית הנרחבת במחוז ומעודד חשיפה
לה .כך גם לגבי פעילות תרבות ומופעים .מפגשי דיאלוג בין שופטים לבין עורכי דין
מסוקרים בביטאון וכך גם אירועים מרכזיים כמו בחירת יקיר המחוז או פתיחת
וסיום שנת המשפט .מסוקרים גם אורחים מרכזיים המופיעים לפני הועד המחוזי.
הביטאון מקדיש בקביעות מקום למדורי פסיקה כולל פסיקת בתי דין לעבודה
ומשפט צבאי .מקום נרחב ניתן גם לדיווחי ראשי ועדות בוועד המחוז עם דגש
לנושאי אתיקה .הבטאון מודפס בצבע על נייר כרומו בהיקף קבוע של כ 80-עמודים
ומשוגר לכל חברי הלשכה במחוז .היקף הפרסום בתשלום – פחות מעשרה אחוז
כאשר הדגש הוא על מודעות פרסום של מוסדות תרבות מובילים בירושלים ופניות
שלהם לקהל היעד של עורכי דין.
המערכת נשענת על חברי ועדת הביטאון בראשות יו"ר ועד המחוז ויו"ר ועדת בטאון
– הקובעים כצוות עם עורך הביטאון את הדגשים המרכזיים בכל גיליון .הורדה
לדפוס ,גרפיקה ,צילומים ,הגהות ,הפקה – באחריות עורך הביטאון בתאום עם צוות
המחוז בלשכה בראשות המנכ"ל עו"ד דינה וכסלר.
ועדת קשרי חוץ
יו"ר הועדה  -עו"ד אתיה שמחה
מ"מ יו"ר  -עו"ד דוד פאל
 עו"ד מיכאל הורביץ ,עו"ד איהאב סמעאן ,עו"ד חגי ויסבלום,חברים
עו"ד גבאי ריכטר ,עו"ד דלית שגב רוזנצוויג
בתקופה זו ביקרו הרבה משלחות עורכי דין ושופטים ממדיניות שונות בירושלים.
אולם הביקורים לא היו ביוזמת הוועדה או היו"ר שלה ,אלא ביוזמת הוועד המרכזי,
במימונו ובהשתתפות יו"ר הוועדה.
לאחרונה קיבלה יו"ר הוועדה הזמנה להשתתף בכנס חשוב בפראג .הדבר הודע
לעו"ד אקסלרד ,אולם הוא אינו יכול להשתתף בכנס למרות שהוא השאיר רושם
טוב מאד על משתתפי הכנס שנערך בירושלים וכן על ראשי האיגוד הבינלאומי
) (W.J.Aשהביעו רצונם לראותו בין המרצים.
ועדת עורכי דין צעירים
יו"ר הועדה  -עו"ד ארקדי אליגולאשוילי
להלן ,מוגש בזאת דו"ח הפעילות של ועדת עורכי דין צעירים במחוז ירושלים
בשיתוף עם "פורום עורכי הדין הצעירים מתמחים וסטודנטים הארצי" לתקופה
שמיום  1.9.2010ועד ליום 1.7.2011:
 – 13.2.2011יום עיון בנושא "עסקאות מקרקעין – להכיר את הסיכויים ,להקטין
את הסיכונים".
 – 23.2.2011יום עיון בנושא "חשיבה לטווך ארוך – התנהלות פנסיונית".
 – 13.3.2011ו – 23.3.2011-סדנת בת  2מפגשים" :אנגלית משפטית".
 – 10.4.2011יום עיון בנושא "יסודות בקניין רוחני ולווי חברות".
 – 6.6.2011יום עיון בנושא "הוצאה לפועל – הלכה למעשה"
 – 9.6.2011ערב עיון "דיבור מול קהל – טכניקות" בשיתוף עם ועד מחוז ירושלים.
 – 13.6.2011יום עיון בנושא "דיני שטרות – הבסיס של הבסיס  +חידושי פסיקה".
בנוסף :השתתפו בכנסים של "פורום עורכי הדין הצעירים מתמחים וסטודנטים"
באילת בחודשים אוקטובר  2010ומרץ .2011
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ועדת קליטת עורכי דין חדשים
דלית שגב רוזנצוויג – יו"ר הועדה
בתום המעוף הארוך שכלל מסלול לימודים ,התמחות ובחינות ,כשהגלגלים נושקים
למסלול הנחיתה ושאון מחיאות הכפיים שוקט והולך ,נכנסת לתמונה הועדה
לקליטת עורכי דין חדשים במחוז ירושלים.
המפגש הראשון עמנו הוא ביום חלוקת התעודות לחברים החדשים בטקס עתיר
רשמיות .מיד לאחריו ,מתקיים מפגש נוסף ,נטול גינונים וגלימות בבית ברחוב שופן.
מטרת המפגש הינה יצירת קשר בלתי אמצעי עם יו"ר הועד ויו"ר הועדה הח"מ.
במפגש זה ,על קפה ועוגה במעגל כסאות מצומצם ,מקבלים החברים החדשים מידע
באשר לפעילויות השונות המוצעות ע"י המחוז לכל חבר וחברה – השתלבות וחברות
בועדות השונות ,השתתפות בהשתלמויות מקצועיות ע"פ בחירה ,הזדמנות להתנדב
בפרויקט "שכר מצווה" וגם שי צנוע .לחברים החדשים מוצע קשר ישיר עם יו"ר
המחוז ועם הח"מ בכל דרך בה יבחרו לעשות כן – בפגישה אישית ,בפנייה טלפונית
ובכל דרך בה יבחרו .הידיעה כי לחברים החדשים כתובת ברורה אליה ניתן לפנות
בכל עת מהווה נדבך חשוב מתפקידה של הועדה .על סדר היום מתוכנן ניסיון
לשיתוף פעולה בין הועדות השונות במחוז הקשורות בעורכי הדין החדשים.
מיפוי נכון של צרכים ,דלת פתוחה ,זמינות ואוזן קשבת חרותים על דגלה של הועדה
שמבקשת לעבות את פעילותה לטובת החברים החדשים הבאים בשערי המקצוע.

*

הדיווח הינו מטעם המחוז ובאחריותו.
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*

דו"ח פעילות ועד מחוז הצפון
הרכב ועד המחוז
עו"ד ח'אלד חוסני זועבי
עו"ד עדנאן חליחל
עו"ד אבנר צור
עו"ד חוסאם ח'ורי
עו"ד עיסאם אבו נסאר
עו"ד וליד ח'ליליה
עו"ד אומיימה חאמד
מנגנון ועד המחוז
עו"ד עומרי פארוק
עו"ד טארק סאלח

-

יו"ר ועד המחוז
מ.מ .יו"ר הוועד ויו"ר ועדת האתיקה
חבר ועד המחוז ויו"ר ועדת הכספים
סגן יו"ר וועד המחוז
חבר ועד המחוז
חבר ועד המחוז
חברת ועד המחוז

-

מנכ"ל המחוז.
מזכיר ביה"ד המשמעתי ,רכז ועדות ארציות ,רכז
ההשתלמויות.
פרקליט ועדת אתיקה מחוזית.
ע/פרקליט ועדת אתיקה מחוזית.
אחראית לשכת קשר בהיכל המשפט בנצרת.
מזכירה ראשית ואחראית אדמיניסטרטיבית.
מזכירה כללית.

עו"ד שאדי גברין
עו"ד פאדיה עתאמלה-שלבי -
גב' סוהיר גרייב -עיד
גב' אנעאם בראנסה
גב' כרמילא קעואר
נציגי המחוז במועצה הארצית
 סגן יו"ר המועצה הארציתעו"ד פהים דאווד
 חבר המועצה הארציתעו"ד ח'אלד חוסני זועבי
 חבר המועצה הארציתעו"ד יצחק טיבי
נציג המחוז בוועד המרכזי
 חבר ועד מרכזיעו"ד פהים דאווד
מערך ההשתלמויות  -סיכום פעילות
במהלך שנת ההשתלמויות  2010/2011התקיימו בועד מחוז הצפון של לשכת עורכי
הדין בישראל מגוון השתלמויות :השתלמות עומק אחת )תעודת גמול(6 ,
השתלמויות קצרות ,ועוד  13הרצאות וימי עיון של מפגש אחד בנושאים שונים,
והכל לפי הפירוט דלהלן:
השתלמות בנושא" :סדרי הדין והכללים בבתי הדין השרעיים":
התקיימה בשיתוף עם הוועדה הארצית לבתי דין שרעיים ,בין התאריכים 22/09/10
–  .21/10/10התקיימה במשכן הלשכה בהיקף של  5מפגשים ) 20שעות אקדמיות(,
בריכוז אקדמי והנחייה של המומחה לדין השרעי דר' ראיד פתחי .בהשתלמות
השתתפו  44עורכי דין.
השתלמות בנושא" :עסקאות מקרקעין ומיסוי מקרקעין":
התקיימה בשיתוף עם מכון ההשתלמויות של לשכת עורכי הדין בישראל ,בין
התאריכים  . 05/01/11 – 20/10/10התקיימה במשכן הלשכה בהיקף של  10מפגשים
) 40שעות אקדמיות( ,בריכוז אקדמי של שמואל גרוסמן .בהשתלמות השתתפו 54
עורכי דין .ראוי לציין כאן כי השתלמות זו הינה השתלמות שמזכה בנקודות גמול
למי שעומד בתנאיה ,עובדה זו מאוד רלוונטית למשתתפים עובדי המדינה.
השתלמות בנושא" :דיני ירושה":
התקיימה בשיתוף עם מכון ההשתלמויות של לשכת עורכי הדין בישראל ,בין
התאריכים  21/12/10–23/11/10במשכן הלשכה בהיקף של  4מפגשים ) 16שעות
אקדמיות( ,בריכוז אקדמי דר' איילת בלכר-פריגת .בהשתלמות השתתפו  35עורכי
דין.
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השתלמות בנושא "סדר דין אזרחי ודיני ראיות":
התקיימה בשיתוף עם מכון ההשתלמויות של לשכת עורכי הדין בישראל ,בין
התאריכים  16/02/11 – 12/01/11במשכן הלשכה בהיקף של  5מפגשים ) 20שעות
אקדמיות( ,בריכוז אקדמי של השופט עאטף עילבוני ובתיאום של עו"ד ספאא
סלימאן .בהשתלמות השתתפו  55עורכי דין.
השתלמות בנושא "דיני עבודה וביטוח לאומי":
התקיימה בשיתוף עם מכון ההשתלמויות של לשכת עורכי הדין בישראל ,בין
התאריכים  28/04/11–02/03/11במשכן הלשכה בהיקף של  5מפגשים ) 20שעות
אקדמיות( ,בריכוז אקדמי של עו"ד אילן גורביץ' .בהשתלמות השתתפו  51עורכי
דין.
השתלמות בנושא "דיני בנקאות והוצאה לפועל":
התקיימה בשיתוף עם מכון ההשתלמויות של לשכת עורכי הדין בישראל ,בין
התאריכים  11/05/11 – 06/04/11בבית מלון ליאונארדו בטבריה ,בהיקף של 5
מפגשים ) 20שעות אקדמיות( ,בריכוז אקדמי של עו"ד שי רווה .בהשתלמות
השתתפו  47עורכי דין.
סדנה בנושא "הופעה משפטית מנצחת":
סדנה בת שני מפגשים תתקיים במשכן הלשכה בנצרת ,בשיתוף עם מכון הבמה
 STAGEבתאריכים  13.05.11ו . 20.05.11 -הסדנה מיועדת לקבוצה מצומצמת של
 20עורכי דין.

הרצאות ,הדרכות וימי עיון
הנושא "אומנות הלטיגציה":
התקיים בתאריך  28/10/10במשכן הלשכה בנצרת ,בשיתוף עם ועדת עורכי דין
צעירים ארצית .ביום העיון הרצו :כב' השופט בנימין ארבל ,שופט בית המשפט
המחוזי נצרת ,כב' השופטת נחמה צימרינג מוניץ ועו"דאייל רוזובסקי .ההרצאות
שניתנו היו על החקירות הנגדיות ,הליך הערעור בראי בית המשפט וכן על נושאים
אחרים הקשורים ללטיגציה בבית המשפט .השתתפו ביום העיון  40עורכי דין.
הנושא "משפט מנהלי":
התקיים במשכן הלשכה בתאריך  04/11/10במשכן הלשכה בנצרת ,בשיתוף עם ועדת
עורכי דין צעירים ארצית .השתתפו ביום העיון  ,שהתחיל משעה  09:30בבוקר
ונמשך עד שעה  64 ,16:30עורכי דין .מושב הבוקר נפתח ע"י כב' השופט דויד חשין
נשיא בית המשפט המחוזי נצרת בהרצאה על סוגי ההליכים בבית המשפט לעניינים
מנהליים ,סדרי הדין בו וסמכויותיו של בית משפט זה והעילות והסעדים שבכוחו
להושיט ,אחריו הרצה פרופ' יצחק זמיר )שופט בית המשפט העליון בדימוס( על
העבר ,ההווה והעתיד והרקע להקמתו של בית המשפט העליון ,הלקחים מהעשור
הראשון לפעילותו והצפי להתפתחותו בעתיד .השתתפה ביום העיון גם פרופ' דפנה
ברק ארז מאוניברסיטת ת"א אשר דיברה על המשפט המנהלי בין כללים של הליך
לכללים של שיקול דעת .בהמשך יום העיון ,במושב אחר הצהריים הרצה השופט
יצחק כהן ,סגן נשיא בית המשפט המחוזי נצרת אשר דיבר על סעדים זמניים
וארעיים בבית המשפט לעניינים מנהליים ,בדגש על נושאי השלטון המקומי .דר'
נחמיה אבנרי הרצה על הרשות המקומית כרשות מנהלית ואחריו הרצה עו"ד
אביתר קנולר על הפרקטיקה של דיני מכרזים בשלטון מקומי.
הנושא "אחריות מעסיק למניעת ניצול והטרדה מינית":
התקיים בתאריך  08/11/10במשכן הלשכה בנצרת ,בשיתוף עם ארגוני הפרוייקט
מטעם שתיל בנושא מניעת הטרדה מינית בעבודה .יום העיון התקיים כדיון
במתכונת של שולחן עגול אשר השתתפו בו ,כבוד השופטת ורד שפר ,נשיאת בית
הדין לעבודה נצרת ,עו"ד מרים כבהא מנהלת נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה
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)חיפה והצפון( ,עו"ד לינדה ח'ואלד ,רכז מרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית ואלימות
מארגון נשים נגד אלימות .הדיון הונחה ע"י עו"ד נסרין שאוכת סלאמה מהסניגוריה
הציבורית במחוז חיפה והשתתפו בדיון  12עורכי דין.
הנושא "שמאות מקרקעין":
התקיים בתאריך  11/11/10במשכן הלשכה בנצרת ,בשיתוף עם ועדת עורכי דין
צעירים ארצית .ביום העיון הרצו :עו"ד שמאי מקרקעין יהודה דיין אשר הרצה על
מושגים בסיסיים בהיטל השבחה לאחר תיקון  84לתו"ב ,אחריו הרצה עו"ד שמאי
מקרקעין ראובן יצחק אשר נתן הרצאה מקיפה על גישות השומה ,גישת ההשוואה,
גישת החילוץ/הקמה וגישת היוון הכנסות .בחלק השני ליום העיון ניתנה הרצאה ע"י
עו"ד שמאי מקרקעין חיים מסילתי אשר דיבר על מטרותיה השונות של שומת
מקרקעין ועל מבנה שומת המקרקעין .השתתפו ביום העיון  25עורכי דין.
הנושא "איסור פרסום בהליך הפלילי":
התקיים בתאריך  20.01.11במשכן הלשכה בנצרת .ההרצאה ניתנה בהתנדבות ע"י
השופט בדימוס ,ניסים ממן .ביום העיון השתתפו  20עורכי דין.
הנושא "מיסוי מקרקעין":
מדובר במפגש שהתקיים בתאריך  25.01.11במשכן הלשכה בנצרת .המפגש נפתח
בדברי ברכה של יו"ר המחוז ומנהל מיסוי מקרקעין ,סמי ג'רוש ,ניתנה מצגת ע"י
צוות השיפור של הנהלת מיסוי מקרקעין בנצרת ובסוף המפגש ניתנה הרצאה על
הפטורים השונים ע"פ חוק מיסוי מקרקעין וכללי הדיווח החדשים ע"י עו"ד ברוך
משולם ,היועמ"ש של מיסוי מקרקעין .במפגש זה השתתפו  58עורכי דין.
הנושא "אפוטרופסות ומשמורת קטינים בדין השרעי והכנסייתי":
התקיים בתאריך  27.01.11בבית מלון גולדן קראון בנצרת בשיתוף עם פורום בתי
הדין השרעיים והכנסייתיים .יום העיון התקיים כפנל שהשתתפו בו ,הקאדי מוחמד
אבו עוביד ,הקאדי של בית הדין בבאקה ,האב דר' אליאס דאו ,נשיא בית הדין
הכנסייתי כתולי לערעורים והשופט סארי ג'יוסי ,שופט בית המשפט לענייני משפחה
בנצרת .ביום העיון השתתפו  88עורכי דין.
הנושא "פרקטיקה של משפט לשון הרע":
התקיים בתאריך  10.02.11במשכן הלשכה בנצרת .ההרצאה ניתנה בהתנדבות ע"י
עו"ד אמיר רוזנברג .ביום העיון השתתפו  28עורכי דין.
הנושא "הליכי פינוי במשכנתאות":
התקיים בתאריך  17.02.11בגולדן קראון בנצרת .ההרצאה ניתנה בהתנדבות ע"י
עו"ד אמיר אלטשולר .ביום העיון השתתפו  38עורכי דין.
הנושא "מפגש תרבות עם הסופר סייד קשוע":
התקיים בתאריך  24.02.11במלון גולדן קראון בנצרת .המפגש הונחה ע"י גב' ענת
טולנאי ,עורכת הביטאון דין שווה של המחוז ,סביב נושאים שונים העולים מרבי
המכר שכתב סייד קשוע .מספר המשתתפים במפגש היה ) 42הקהל כלל משתתפים
שאינם עורכי דין אשר ביקשו רשות להשתתף במפגש(.
הנושא "תיקוני חקיקה בחוק מיסוי מקרקעין )מסלולי הפטור החדשים והפחתת
שיעורי המס":
התקיים בתאריך  07.03.11במשכן הלשכה בנצרת .ההרצאה ניתנה בהתנדבות ע"י
עו"ד אבישי מלכא .ביום העיון השתתפו  35עורכי דין.
הנושא "ההליך הפלילי  -ניהול תיק":
התקיים בתאריך  31/03/10במשכן הלשכה בנצרת ,בשיתוף עם פורום עורכי דין
צעירים ארצי .ביום העיון הרצו :כב' השופט דוד חשין נשיא בית המשפט המחוזי
נצרת אשר הרצה על חומר חקירה וראיות חסויות ,אחריו הרצה כבוד סגן הנשיא
יצחק כהן )מחוזי נצרת( על הערכת מהימנות וקביעת ממצאים בערכאה הדיונית
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ובביקורת ערכאת הערעור ,אחריו ד"ר חאלד גנאים )אונ' חיפה( על עבירת רצח עם
סעיף עונש מופחת על פי סעיף 300א לחוק העונשין והשפעתה על השותפים ,ולאחר
מכן הרצו פרופ' קנת מן על שימוע והסדרי טיעון ובסוף עו"ד רויטל סויד על בניית
קו הגנה וחקירה נגדית  .השתתפו ביום העיון  45עורכי דין.
הנושא "זכויות אנשים עם מוגבלות  -מבטח בוחן":
התקיים בתאריך  17.05.11במשכן הלשכה בשיתוף עם עמותת אלמנארה ,וירצו בו
עו"ד עבאס עבאס ,עמותה לקידום אנשים עם מוגבלות בחברה הערבית; הרצאה על
זכויות אנשים עם מוגבלות במשפט הישראלי ,פרופ' ארלין קנטור ,מומחית עולמית
בזכויות אנשים עם מוגבלות ,אונ' סירקיוז בארה"ב אשר הרצה על זכויות אנשים
עם מוגבלות במשפט הבינלאומי ,אחריו הרצאה של אדריכל ראג'ב זועבי ,מורשה
נגישות ,אשר הרצה על אתגרים תכנוניים להבטחת נגישות לאנשים עם מוגבלות,
ובסוף הרצאה של עו"ד עארף כריים ,רכז פרוייקט הסניגור המשפטי בעמותת
אלמנארה ,אשר הרצה על המעמד המשפטי והחברתי של אנשים עם מוגבלות
בחברה הערבית בישראל .השתתפו במפגש  30אנשים )עורכי דין ומתעניינים
אחרים(.

תכנית שכר מצווה
תוכנית הלשכה לסיוע משפטי למעוטי אמצעים בהתנדבות
התוכנית מרוכזת באופן ארצי בוועד המרכזי .המנהלת הארצית לתוכנית מטעם
הועד המרכזי הינה עו"ד חן וונדרסמן .במחוז הצפון מרוכזת התוכנית ע"י עו"ד איה
חרב-דבור.
התוכנית התחילה את פעילותה במחוז הצפון ביוני  2006עם תחנה אחת בנצרת
בשיתוף עם מרכז ידיד שפועלת באופן שבועי ,וכיום פועלים במחוז חמישה מרכזים
– להלן פירוט כללי למרכזים אלה:
א .מרכז זכויות שכר מצווה נצרת )בשיתוף עם ידיד( :נמצא בשכונה המזרחית
בנצרת ,פועל פעם בשבוע בימי רביעי בין השעות .16:00 - 14:00
ב .מרכז זכויות שכר מצווה צפת )בשיתוף עם ידיד( :נמצא במרכז דובק ברח'
וייצמן  10בצפת ,פועל פעם בשבוע בימי רביעי בין השעות . 17:00 - 15:00
ג .מרכז זכויות שכר מצווה מגדל העמק )בשיתוף עם לשכת הרווחה בעיריית
מגדל העמק( :נמצא בלשכת הרווחה ברח' הזית  10במגדל העמק ,פועל פעם כל
שבועיים בימי ראשון בין השעות .17:30 - 15:30
ד .מרכז זכויות שכר מצווה טבריה ,אשר התחיל את פעילותו בחודש אפריל 2008
)בשיתוף עם לשכת הרווחה בעיריית טבריה ( :נמצא בלשכת הרווחה בשכונת
הרווקייה ברח' פיק"א  ,36פועל באופן שבועי בין השעות .17:00 - 15:00
ה .מרכז זכויות שכר מצווה עפולה ,אשר יתחיל את פעילותו בקרוב )בשיתוף עם
עיריית עפולה ( :נמצא במשרדי בית אשכול בעפולה עילית ,ויפעל באופן שבועי
בין השעות .16:00 - 14:00
בשנה זו ) 8 ,08/11 - 01/11חודשי פעילות( המרכזים הנ"ל )למעט מרכז עפולה
שטרם החל בפעילות( טיפלו ,באמצעות עורכי דין מתנדבים מהמחוז ,ב 256 -פניות
של נזקקים;  56מהן הועברו לטיפול הלשכה לסיוע משפטי ממלכתי ,ו 13 -פניות
בלבד קיבלו זכאות לייצוג פרו בונו )ייצוג מטעם מתנדב ממאגר המתנדבים של
התוכנית(; יתר הפונים קיבלו יעוץ משפטי והכוונה ו/או עזרה במכתבים ובקשות
קצרות בזמן הפעילות במרכז הזכויות או שהם נתבקשו לחזור שוב למרכז או
שהסתבר שנשוא פנייתם אינו מתאים לתנאי התוכנית*.
* ניתוח נרחב יותר לסוגי הפניות ,מספריהם ותחומי הטיפול ועוד פרטים אחרים
ניתן לעיין בדו"חות רבעוניים וסיכומי הביניים הארציים של התוכנית.
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בית הדין המשמעתי המחוזי
בסוף חודש יוני  2008התקבל בכנסת תיקון חשוב לחוק לשכת עורכי הדין ,המבצע
רפורמה יסודית במבנה הדין המשמעתי )תיקון מס'  32לחוק( .לאחר שעיקר
דרישותיה של הלשכה בתיקון החוק התקבלו ,היא נתנה את תמיכתה לחוק ,שעבר
בכנסת בהצבעה חוצת מפלגות ומחנות.
הטיפול בפניות בענייני אתיקה ,והטיפול בהעמדה לדין  -ימשיכו להתבצע על ידי
לשכת עורכי הדין ומוסדותיה ,כאשר בנטל יישאו עובדי המנגנון בלשכה .מידי שנה
מגיעות ללשכה מאות פניות .עורכי דין  -כמתלוננים ונילונים ,מתייחסים ברצינות
רבה מאוד להליכים המשמעתיים ,משיבים באופן ענייני ומפורט .מידי שנה מוגשות
קובלנות רבות לבית הדין המשמעתי והענישה מגיעה לא פעם לכדי השעיה בפועל
ואף הוצאה מהלשכה.
שינוי מרכזי וחשוב הוא ,שהדיון בבתי הדין המשמעתיים יתקיים בדרך כלל
בדלתיים פתוחות ,ורק במקרים מתאימים ייסגרו הדלתות .לפי דרישת הלשכה
נקבע ,שלבתי הדין תהיה סמכות להורות על סגירת הדלתיים ,אם "הדיון הפומבי
עלול להביא לפגיעה ממשית בעניינו המקצועי של הנאשם או בעניינו של אדם אחר,
במידה העולה על הנדרש מהעניין הציבורי שבפרסום".
החוק מסדיר עניינים נוספים .הוא קובע ,שגזר דין של השעיה מן הלשכה יבוצע
מיידית ,אלא אם כן יעוכב ביצועו על ידי ערכאה הערעור )בניגוד למצב היום,
שההשעיה נדחית אוטומטית עד לאחר כל הליכי הערעור( .החוק גם קובע ,שערעור
על החלטת בית הדין הארצי יישמע בפני בית המשפט המחוזי )ולא בפני בית המשפט
העליון( ,לפי ההסדר הכללי שמתווה משרד המשפטים באשר לערעורים על דין
משמעתי במקצועות השונים.
להלן רשימת חברי בית הדין המשמעתי ונשיאיו אשר מונו ע"י ועדת המינויים מכוח
תיקון  32הנ"ל ,ואשר תוף מינוים החל ביום :3.01.2010
 .1עו"ד אחמד מסאלחה ,יו"ר ואב בית הדין המשמעתי
 .2עו"ד עיסאם ח'טיב  -סגן יו"ר בית הדין
 .3עו"ד גד נחום  -סגן יו"ר בית הדין
 .4עו"ד מקס חסין  -סגן יו"ר בית הדין
 .5עו"ד אמאל ח'מיס  -סגן יו"ר בית הדין
 .6עו"ד פאיז שרקאוי – חבר בית דין
 .7עו"ד חוסאם סרור  -חבר בית דין
 .8עו"ד חסן ח'טיב  -חבר בית דין
 .9עו"ד רביע ג'השאן  -חבר בית דין
 .10עו"ד זוהיר נערה  -חבר בית דין
 .11עו"ד ג'מאל דהאמשה  -חבר בית הדין
 .12עו"ד יונתן מוגל  -חבר בית הדין
 .13אליאס מוסא  -חבר בית הדין
 .14אפרת רבהון  -חברת בית הדין
 .15אריה גורי -חבר בית הדין
 .16ויסאם מוקטרן  -חבר בית הדין
 .17וסים דראושה  -חבר בית הדין
 .18ח'אלד מונג'ד זועבי  -חבר בית הדין
 .19חנוך עדי-זהב  -חבר בית הדין
 .20נתן פנץ  -חבר בית הדין
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.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36

משה כהן  -חבר בית הדין
לואי לובאני  -חבר בית הדין
מארון יעקוב אבו נסאר  -חבר בית הדין
מוניר ח'יר  -חבר בית הדין
נידאל עואודה  -חבר בית הדין
ניזאר עבוד  -חבר בית הדין
סוהאד אג'א  -חברת בית הדין
סחר סאדר  -חברת בית הדין
עבדאללה זועבי  -חבר בית הדין
עומר מזאריב  -חבר בית הדין
עימאד ח'מאיסי  -חבר בית הדין
ג'ידאא עספור-שאהין  -חברת בית הדין
פנינה ולרי  -חברת בית הדין
צביה דולב  -חברת בית הדין
שרית בוטנסקי בר-רבי  -חברת בית הדין
ענאן חלו  -חבר בית הדין

סטטוס תיקי בית הדין המשמעתי
נכון ליום  02אוגוסט 2011
להלן דו"ח סיכום לסטאטוס תיקי בית הדין שנפתחו בשנתיים האחרונות ) 2010ו(2011-
סטאטוס
זיכוי )אחרי דיון וסיכומים(
זיכוי )חזרת הקובל מהקובלנה(
הרשעה וגזר דין )אחרי דיון וסיכומים(
הרשעה ע"פ הסדר טיעון
הרשעה בהעדר )אחרי שהנאשם זומן כדין(
סטאטוס
ממתינים להכרעת דין ו/א גזר דין )אחרי
סיכומים ו/או טיעונים לעונש(
מתנהלים )בשלבי דיון שונים(
הוגשו קובלנות וטרם נקבעו מותבים

שונות

*
*

תיקים תיקים הערות
משנת משנת
2011
2010
_
_
חזרה ע"פ כלל  10לכללי
_
3
סדרי הדין
_
4
1
17
1
1
תיקים תיקים הערות
משנת משנת
2011
2010
2
6
13
_
_

13
_
_

_
1

_
_

_

1

סה"כ תיקים שנפתחו בשנת 42 : 2010
סה"כ תיקים שנפתחו בשנת ) 2011עד ליום 18 :(02.08.11

התליית הליכים ו/או
מחיקה
הועברו למחוז חיפה
הטלת עונש ע"פ סעיף 75
לחוק הלשכה
השעיה זמנית ע"פ סעיף
) 78א( לחוק הלשכה
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הערות:
•  7תיקים משנת  2008ממתינים לכתיבת גז"ד ,ועוד  10תיקים משנת 2009
ממתינים למתן לכתיבת הכרעת דין ו/או גז"ד.
• מספר הערעורים לבית הדין הארצי מאז הקמת בית הדין בשנת  2004ועד לתאריך
דו"ח זה הוא  29ערעור )משני הצדדים ,נאשם וקובל(.

ביטאון ''דין שווה''
"דין שווה"  -ביטאון מחוז הצפון של לשכת עורכי הדין .הביטאון מופץ לציבור
עורכי הדין במחוז הצפון ,שופטים ,חברי כנסת מהצפון ,עיתונאים ואנשי ציבור.
בגיליונות מועלים דיווחים ועדכונים על פעילויות הלשכה ,חדשות ,תחקירים
וראיונות מיוחדים עם אנשי ציבור מתחומים שונים.
להלן רשימת המאמרים הראשיים שהתפרסמו :
גיליון מס'  - 11נובמבר 2009
ראיון עם עו"ד חסן ג'בארין-מייסד ומנכ"ל המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי
בישראל.

מאמר בעניין המחלקה האזרחית בפרקליטות מחוז הצפון ,מאת עו"ד חיה סודרי.
מאמר על איסור התמיכה בטרור ,מאת עו"ד מנהל ח'ורי.
סיקור טקס פתיחת שנת המשפט ,ד"ר יורם דנציגר אורח כבוד באירוע.
סיכום ההשתלמויות במחוז הצפון לשנת .2008-2009
משולחן בית הדין המשמעתי מאת עו"ד טארק סאלח.
מדור אתיקה ,האינטרס של הלקוח ,מאת עו"ד נאילה עוכל.
מאמר בעניין "מבלי לפגוע בזכויות :פשר הסייג" ,מאת עו"ד נאהל עספור.
מאמר הגרפולוג המשפטי יודע שאין ודאות לגבי זיהוי של זיופים,מאת פנינה
אריאלי.
סיקור אירועים וחדשות של פעילויות המחוז.
פרסום משרות פנויות לעורכי דין.
כתבת תחקיר בנושא תיירות ונופש "הרפתקה מוטורית באירלנד".
מאמר בימי הביניים המכשפות היו נשים ,היום קורבנות של מכשפים מאת עו"ד
חווה דיין.
הקו החם של פרו-בונו מרחיב פעילות :כל השבוע ,ב 4 -שפות.
עדכונים והנחיות לציבור עורכי הדין במחוז.
גיליון מס'  - 12מאי 2010
ראיון מיוחד עם הנשיא דוד חשין נשיא בית המשפט המחוזי נצרת.
בתי המשפט נמנעים מלהתערב בהחלטות בי-הדין המשמעתי-טעות בכתובת
הערעור.
בי-הדין המשמעתי במחוז יצא לדרך בהרכבו המלא והחדש ,מאת עו"ד טארק
סאלח.
הממשלה תומכת בשינוי הרכב המועצה הארצית של לשכת עוה"ד.
מאמר על הכנס המשותף עם לשכת עורכי הדין בארה"ב.
סיקור עבור בניית בית הפרקליט.
עבירות ,ועונשים כבדים לשולחי יד סדרתיים מאת עו"ד טארק סאלח.
סיקור אירועים וחדשות של פעילויות המחוז.
ועדת ההשמה הארצית ממשיכה לפעול לחיפוש ולאיוש משרות ,מאת עו"ד עיסאם
אבו נסאר.
מאמר על שימוע לפני פיטורין ,מאת עו"ד לואי זרייק.
מדור אשת חיל ,מאמר פריזמה מיגדרית על חוק דרומי ,מאת ד"ר עו"ד חווה דיין.
מדור צו האופנה ,מאמר מה בין אופן קשירת העניבה לבין מבנה הגוף של המעונב?
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כתבת תחקיר בנושא תיירות ונופש "קר ונעים  -אוסטריה".
עדכונים והנחיות לציבור עורכי הדין במחוז.
גיליון מס'  – 13אוקטובר 2010
סקר שביעות רצון :ביהמ"ש המחוזי בנצרת מדורג במקום השני בארץ.
המחוז מוביל הצעות חוק :סייג האחריות הפלילית בחוק העונשים ,מאת עו"ד חווה
דיין ופרופ' עמנואל גרוס.
 15שנה השעיה בפועל על עו"ד שניצל את הבורות של עובדים זרים ,מאת עו"ד
טארק סאלח.
סיכום ההשתלמויות במחוז הצפון לשנת .2009-2010
מאמר תיקון  32לחוק לשכת עורכי הדין  -משמעת בדלתיים פתוחות ,מאת עו"ד
דרור ארד-אילון.
מאמר רשלנות מקצועית ,בתי המשפט לא מהססים להרשיע ,מאת עו"ד שאדי
ג'ברין.
מאמר בעניין אשה שגורשה בעל כורחה זכאית לפיצוי כספי ,מאת עו"ד אומיימה
חאמד.
סיקור אירועים וחדשות של פעילויות המחוז.
פרסום משרות פנויות לעורכי דין.
במחוז הצפון לא מאמינים בשותפויות ,בעיקר בגלל אילוצי השוק ,אבל גם בגלל
עניין של מנטליות.
מאמר עו"דים שמבקשים להשתלב בשירות המדינה צריכם לעבור מבחני מיון ,מאת
עו"ד היבא עזאיזה.
מנוי עו"ד מרים כבהא כנציבת שוויון הזדמנויות בעבודה במחוז חיפה והצפון.
כתבת תחקיר בנושא תיירות ונופש "רוסיה לדורותיה ".
המדור האלקטרוני ,מה עושים עם הכרטיס החכם של נט-משפט?
עדכונים והנחיות לציבור עורכי הדין במחוז.
גיליון מס'  – 14פברואר 2011
ראיון מיוחד עם נשיאת ביה"ד האזורי לעבודה ,כב' השופטת ורד שפר.
משולחן האתיקה ,דיבור בגבולות האתיקה מאת עו"ד שאדי ג'ברין.
שופט ישראלי מקבל פי שניים יותר תיקים משופט באנגליה.
הפרקליטה עו"ד שילה ענבר מתנצרת על התבטאותה כלפי הסנגורים.
יו"ר ועד המחוז פנה ליועץ המשפטי לממשלה במחאה על מכתב הרבנים.
מינוי שלוש שופטות לבתי המשפט במחוז.
פרסום משרות פנויות לעורכי דין.
סיקור אירועים וחדשות של פעילויות המחוז.
סקירה ,עבירות של אי שמירה על מקצוע עריכת הדין ,מאת עו"ד טארק סאלח.
ההשתלמות במחוז נהנות משיתוף הפעולה עם השופטים ,מאת עו"ד טארק סאלח.
סיקור טקס פתיחת שנת המשפט ,אורח כבוד היה מנהל הנהלת בתי המשפט כב'
השופט משה גל.
בגיל  50גילתה לורט שהיא בת לאמא ערבייה מנצרת ואבא יהודי ,מאת עו"ד גלית
ביטון לנקרי.
כתבת תחקיר בנושא תיירות ונופש "רומא ".
מאמר שימוש בראיית ה DNA-יכולה להוכיח חפות של חשודים ,מאת עו"ד גמאל
זנגריה.
עדכונים והנחיות לציבור עורכי הדין במחוז.
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גיליון מס'  – 15יוני 2011
שיחה טרנס-אטלנטית עם עו"ד ג'מיל דקואר מניו-יורק לישראל.
ב 21 -יוני יום הבחירות ,הנחיות והכללים למצביעים.
סקירה חגיגות ודיבורים של עתיד המקצוע בשנת היובל של לשכת עורכי הדין.
סיקור סיום בניית השלד וחיפויי האבן החיצוניים של בית הפרקליט.
משולחן בית הדין ,השעיה של  12שנה בגין גניבת כספי לקוחות מאת עו"ד טארק
סאלח.
סיקור אירועים וחדשות של פעילויות המחוז.
מאמר חסינות מוחלטת לעו"דים מפני תביעות לשון הרע ,מאת עו"ד אמיר רוזנברג.
יום עיון בנושא אנשים עם מוגבלויות אירח פאנל של מומחים מהארץ ומחו"ל מאת
עו"ד נאהל עספור.
השתלמויות וימי עיון במחוז הצפון.
שולחן עגול בנושא רצח נשים בישראל ,מאת ד"ר חוה דיין ,עו"ד.
מאמר הטיעון הגיאומטרי של שפינוזה יכול לעזור לעו"דים בהכנת כתבי טענות,
מאת עו"ד נאהל עספור.
מאמר סייד קשוע הסופר והעיתונאי הגיע לדבר על רבי המכר שלו ונגרר לפוליטיקה.
סקירה על מרכז ההשמה מאת עו"ד היבא שמאלי עזאיזה.
על הספרייה המשפטית והפסלים המיוחדים במשרדו על עו"ד שאדי ערטול.
עדכונים והנחיות לציבור עורכי הדין במחוז.

פעילויות הועדות ותמצית פעילותן
ועדת הכספים
יו"ר :עו"ד אבנר צור
חברים :עו"ד ח'אלד זועבי; עו"ד סלאח נסאר; עו"ד ח'ליליה וליד; עו"ד עומרי
פארוק.
במהלך השנה קיימה הוועדה מספר ישיבות ,להלן עיקר הנושאים אשר נידונו :
• הוועדה דנה בתקציב המחוז לשנת  2011על סעיפיו השונים.
• הוועדה עסקה בתקצוב אירועים ,השתלמויות ,ימי עיון ,כנסים ,פעילויות
חברתיות ,רכישת ציוד וחידושו ,מחשוב ,הפקת ביטאונים של המחוז.
• הוועדה דנה בדרכי השקעת הכספים שהוועד אינו נזקק להם בפעילות השוטפת.
• הוועדה קיימה ישיבה עם רואה החשבון של לשכת עורכי הדין רווה רביד אשר
יוחדה לדיון ואישור הדו"חות הכספיים והמאזן של ועד המחוז משנת .2010
ועדת הוצאה לפועל
יו"ר :עו"ד סלים ח'מיס
מ"מ :עו"ד דינה הווארי
עו"ד אריק דדון
סגן:
חברים :עו"ד קלאוודיה שלאבנה; עו"ד ג'אדי זועבי; עו"ד מוחמד חליחל; עו"ד
עבדאלקאדר זועבי; עו"ד ח'אלד ח'ליליה; עו"ד עאוני זייבק; עו"ד אסף קורן
• בסוף שנת  2010נפגשה ועדת ההוצאה לפועל של המחוז עם מנהלי הלשכות
בצפון ובה דנו בנושאים שלהלן :
• נהלים אחידים.
 טיוב נתונים  -הודעה ממערכת המחשוב החדשה של רשות האכיפה והגיבה"כלים שלובים".
 הגשת מסמכים  /בקשות בלשכה. -הקטנות חוב וסגירת תיקים.
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•

-

•

•

מערכת המחשוב החדשה.
תופעת פירוק תיקים.
כנסים וימי עיון.
סגירת גזברות לשכת ההוצאה לפועל בנצרת לפני סיום שעות קבלת קהל.
עיכוב במתן החלטות ע"י הרשמים
ועיכוב בשחרור החלטות דחופות ע"י מזכירות.
המצאת מסמכים סרוקים לעורכי הדין.
לאפשר לעורכי הדין לקבל החלטות רשמים שניתנו בלשכות אחרות.
הנפקת דפי חשבון בתיקים המתנהלים בלשכות אחרות.
ביטול ביול על כל מסמך ולאפשר קבלת מסמכים סרוקים דרך התקשורת
ממשרדו של עורך הדין.
מסמכי פתיחת התיק יינתנו וייסרקו ללא אגרה.
להתקין עמדה עם מדפסת שדרכה יוכלו עורכי הדין ,לסרוק ולהוציא ולעיין
במסמכים שבתיק )בשימוש בכרטיס מגנטי(.
להפסיק חיוב ב"כ הזוכה להמציא החלטות לחייב ולהטיל חובה זו על
המזכירות.
להגדיל כח האדם בלשכת נצרת כי זמן ההמתנה בתור בלתי נסבל.
כמו כן היה מפגש בתחילת שנת  2011בין ועדת ההוצל"פ לבין מר אריה כהן -
סגן מנהל רשות האכיפה הארצית שבה העלו הקשיים בישום הרפורמה ,כאשר
לטענת חברי הועדה הבעיות המכשילות את הזוכים הנן :
דחית בקשות להטלת הגבלות והתנאת הטלת ההגבלות בנקיטת הליכים לקבלת
מידע  -אין חובה כזו בדין והדבר מנוגד לכוונת המחוקק ,כיום קיימת פסיקה
ברורה בעניין.
דחיית בקשות לצווי הבאה.
המידע המתקבל מהרשויות ריק ,איננו שווה ואיננו יעיל ,האם המידע שמתקבל
מהרשויות הינו חסוי ,האם המידע שמועבר לזוכה או לב"כ הזוכה עובר הליך
קיצור או מיון ע"י לשכת ההוצל"פ והאם המידע שמועבר לזוכה שונה מהמידע
המועבר ללשכה ולרשמים.
עניין מיצוי ההליכים שכן דיון בחקירת היכולת נקבע למועדים מרוחקים בין 6
חודשים לשנה.
החל מיום  10/02/2011נכנסו לתוקף נוהלי עבודה בנושא פעולות מבצעיות
ולהלן הפעולות:
דוחות תפעוליים ,קבלנים ופקידי ביצוע.
מבצעי החלטות רשם.
כתב התחייבות לביצוע פעולה מבצעית.
דוחות תפעוליים מחסנים.
מבצעים מינהלי  -ורסיה סופית.
הוכחת חוב רשות המיסים.
החל מיום  11/06/2011תקנה  126נכנסה לתוקף ,ומיום  12/06/2011פורסם
והופץ לעורכי הדין במחוז הצפון ונשלחו הודעות לזוכים/ב"כ זוכים בעניין אשר
מתבקשים לפעול כלהלן:
"להגיש בקשה מנומקת ולהבהיר מדוע לא לסגור את התיק".
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ועדת האתיקה
יו"ר :עו"ד עדנאן חליחל
חברים  :עו"ד חוסאם ח'ורי; עו"ד אבנר צור; עו"ד ריחאן נג'אר; עו"ד עיסאם אבו
נסאר; עו"ד אומיימה חאמד; עו"ד מדיאן קאסם; עו"ד גדי צפריר;
נציגת ציבור :אבתיסאם מועלם
מרכז :עו"ד שאדי ג'ברין
לועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין במחוז הצפון הוגשו במהלך שנת המשפט
 215 2010-2011תלונות נגד עורכי דין .מתוך התלונות הנ"ל נסגרו  147תלונה,
ובמקביל הועדה מטפלת ב  68 -תלונות.
מתוך התיקים שנסגרו על ידי הועדה  127 -תלונה נגנזו 15 ,תלונות נתקבלו והועדה
החליטה להעמיד את הנילונים לדין משמעתי ,ו 5 -תלונות נסגרו בעקבות העברתם
לגורמים אחרים בלשכה )ועדות אחרות( ו/או בשל חוסר שיתוף פעולה מצד
המתלוננים .יתרת התלונות ) 68במספר( עדיין נבדקות בפני הועדה.
הועדה דנה בתיקים אשר נפתחו לפני תחילת השנה הזו ,כאשר ב 10 -מקרים הועדה
החליטה להעמיד את הנילונים לדין והוגשו קובלנות בבית הדין המשמעתי ,בעוד ש-
 81תלונות נגנזו.
קיימים בפני הועדה  5תיקים שנפתחו לפני תחילת השנה שעוד לא נסגרו ,כאשר
שלושה מהם צפויים להסתיים בישיבת הועדה הבאה ,שכן ההליכים שהתנהלו
בגינם בין אם בבימ"ש ובין אם בפני הועדה הסתיימו ,והתיקים ממתינים להכרעה.
לגבי שני התיקים שנותרו ,מתנהלים לגביהם הליכים מקבילים בבתי המשפט,
והועדה החליטה לעכב ההחלטה בהם עד לאחר קבלת תוצאות הליכים אלה.
במהלך השנה המשפטית  2010-2011הוגשו לועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין
במחוז הצפון  215תלונות נגד עורכי דין במחוז ,כאשר חלקן הוגשו על ידי עורכי דין
חברים ,וחלקן על ידי ציבור הלקוחות.
הוראות האתיקה בחוק ובכללים נקבעו ,כאשר לנגד עיניהם של המנסחים עמדה
דמות מסוימת של עורך הדין ,דמות שרצו לעצבה ולשמרה באמצעות ההוראות
שקבעו.
תלונות אלו נבדקות לעומק ובעיון רב על ידי ועדת האתיקה .כאשר התלונה שהונחה
על שולחן הועדה אכן העידה על מעשה ,הנוגד את כללי האתיקה ,הוחלט להעמיד
עורך הדין לדין בפני בית הדין המשמעתי .לעומת זאת ,תיקי תלונה נסגרו ,כאשר
התברר כי מעשהו של עורך הדין אינו מהווה עבירה אתית.
שאילתות
השאילתות ,הינו הליך במסגרתו עורכי דין פונים ליו"ר ועדת האתיקה ,בכתב,
ומבקשים מענה לשאלה אתית אשר אין להם תשובה לגביה.
יו"ר ועדת האתיקה ,עו"ד עדנאן חליחל ,נתן ונותן תשובותיו לשאילתות ,בכתב,
בהתאם להוראות החוק ,התקנות ,הכללים של לשכת עורכי הדין ,והחלטות קודמות
של ועדות האתיקה ,ובמקרים מסוימים השאילתות מועברות לטיפול גורמים
אחרים בלשכה ו/או למתן מענה ע"י הגורם המוסמך בלשכה כגון הועדה הארצית
לענייני שכר טרחה בסוגיות המתעוררות בענייני שכר טרחה.
 השגת גבול המקצוע.מאז תחילת השנה המשפטית התקבלו  54שאילתות בנושאים שונים בתחום
האתיקה המקצועית ,וקיבלו מענה בהתאם.
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פורום עורכות דין
יו"ר :ד"ר חווה דין ,עו"ד
מ"מ  :עו"ד גלית ביטון
מ"מ  :עו"ד נסרין סלאמה
חברים  :עו"ד אומיימה חאמד; עו"ד כוכבית שושן; עו"ד דינא הווארי; עו"ד סוזאן
בסול; עו"ד רותי שמש
בנובמבר  2009הוקם פורום עורכות הדין במחוז הצפון של לשכת עורכי הדין.
הפורום מתעתד לקדם מודעות מקצועית וציבורית להיבטים מגדריים בסוגיות
משפטיות ,בקרב קהילת הנשים בכלל ועורכות הדין בפרט.
הפורום פועל בשלושה אפיקי פעולה מרכזיים:
אפיק עיוני ,אפיק ייצוגי ובו שותפות בפעילות השוטפת של שתי הוועדות הארציות
המרכזיות הפועלות בלשכת עורכי הדין )הוועדה הארצית לקידום עורכות הדין
והוועדה הארצית לקידום מעמד האישה ( ואפיק מנהיגות.
להלן סיכום פעילות הפורום:
• תיקון ועדכון חוק העונשין :הבנה עצמית בנסיבות של אלימות במשפחה .
הוגשה הצעת חוק בנושא תיקון לחוק העונשים בשיתוף עם יו"ר ועדת חוק
חוקה ומשפט ופרופ' עמנואל גאוס.
• פרסום מאמרים במדור של הפורום בבטאון הלשכה.
• האירועים שהופקו מעטם הפורום
 קיום יום עיון "בין חזון אישי לחסם חברתי" ,בשיתוף המרצים ד"ר )מופתי(משהור פוואז ,פרופ' ח'אולה אבו בכר ,מרצה וחוקרת במכללת עמק יזרעאל,
מר בילאל יוסף ,בימאי הסרט "לחצות על הגבול" וגב' מיכל יודיו יו"ר עמותת
כ"ן  -כח נשים ואחרים.
 מרתון הרצאות בכפר מנדא בנושא נישוי קטינות. אירוע בסינמטק בננצרת בנושא נשים עם אג'נדה ציבורית. כנס בנושא נישואי קטינים בטמרה בשיתוף עם הפקולטה למשפטים בחיפה. שולחן עגול בנושא אחריות המעסיק למניעת הטרדה מינים במקום העבודה. יום עיון בנושא רצח על כבוד המשפחה . הפורום שיתף פעולה עם ארגון "איתך" בפקולטה למשפטים בחיפה. ישיבה פורום עורכות הדין עם "כיאן" ארגון פמיניסטי לשיתוף פעולה לשנההבאה ,בישיבה החליטו לקיים במשותף ימי עיון והשתלמות .
סיכום פעולות לשכת הקשר בהיכל בית המשפט  -בנצרת
בשעה טובה בסוף חודש דצמבר  2010עברנו משרדנו שהיה בקומה  2לקומה ),(0
מקום רחב בכניסה להיכל בית המשפט.
הפרויקט העיקרי בלשכת הקשר הוא "פרויקט אימות חתימה" אשר מהווה
הזדמנות מיוחדת לעו"ד צעירים להעניק שירותים משפטיים לאזרחים ,פעילות
הלשכה הינה בימים א' עד ה' משעות הבוקר עד צהרים  ,בכל יום מתייצב עו"ד
במשרדי הלשכה לאמת תצהירים עבור אזרחים שאינם מיוצגים ,השירות כרוך
בתשלום.
בלשכת הקשר יש שתי עמדות מחשבים ,העמדות מחוברות לאינטרנט ומינוי הלשכה
בכמה תוכנות משפטיות לשימוש עורכי הדין.
לשכת הקשר נותנת מגוון שירות רחב לעורכי הדין :גלימות ועניבות להשאלה
טפסים ,שליחת וקבלת פקסים והדפסות ,כמו כן הלשכה מספקת ומוסרת מידע
ועדכונים על ההשתלמויות במחוז וטפסי הרשמה וכן כל אירוע שמתרחש בלשכה,
ובכך משאירה את עוה"ד בקשר עם הלשכה ועם פעילויותיה לנוחיותם
ולהשתתפותם באירועים ובהשתלמויות.
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סיכום פעילות השמה במחוז הצפון
"השנה המשיך מרכז ההשמה את פעילותו הנרחבת במחוז ההשמה בדגש על
המגזר הערבי".
מרכז ההשמה במחוז הצפון מנוהל ע"י עו"ד היבא שמאלי עזאיזה ,המרכז מהווה
חלק בלתי נפרד ממרכז ההשמה הארצי המנוהל ע"י עו"ד מיכל קרמר רשף.
תחומי עיסוק:
עורכי הדין דורשי העבודה
מרכז ההשמה מספק שירותי ייעוץ ,ליווי ,איתור והפנייה למגוון משרות משפטיות
ואחרות .דורשי העבודה כוללים עורכי דין מוסמכים ,עורכי דין אשר הגבילו
חברותם בלשכה מפאת מחסור בתעסוקה ואף מתמחים לקראת הסמכה .וותק
עו"ד נע בין  0-20שנות ניסיון .השנה ,המשכנו במהלכים למען שיפור השירות ,כל
מועמד/ת אשר ביקש להסתייע במרכז ההשמה באופן אישי ,נפגש עם הרכזת מתוך
מטרה להתאים את התהליך המוצע אליו באופן אישי ולשפר סיכוייו .ליווי דורשי
העבודה כלל הדרכה לכתיבת קו"ח ,חיפוש עבודה במאגרי החיפוש של מרכז
ההשמה ,הדרכה בהגשת מועמדות למכרזים וכו' .שירות זה הוכיח עצמו הן מבחינת
התחושה של המועמדים והן מבחינת מספרן של ההצלחות בפועל.
נתונים:
כ 202 -עו"ד.
כ 40 -מתמחים/טרום התמחות.
מעסיקים:
מאגר המעסיקים במחוז הצפון כולל משרדי עורכי דין בכל הארץ )לא רק במחזו
הצפון( ,עמותות וארגונים ,חברות פרטיות וציבוריות ומשרדי ממשלה המבקשים
לגייס עו"ד לשירותיהם הן למחלקות המשפטיות והן לאחרות .גיוס המשרות
מתבצע באמצעות פנייה ישירה למעסיקים ,עיתונות ,שליחת חומר שיווקי,
באמצעות הרשתות החברתיות ואתרי אינטרנט למיניהם וכו' .כיום מצויות במאגר
מגוון משרות ,החל במשרות בכירות לעו"ד בעלי ותק של  7שנים ומעלה לניהול
מחלקות משפטיות בחברות ציבוריות ופרטיות ,משרות חלקיות המתאימות לעו"ד
עצמאיים ו/או לעו"ד המעוניינים לעבוד בהיקף חלקי .מבין כלל המשרות קיימות
משרות המוצעות לעו"ד צעירים ,ללא ניסיון ולעו"ד בעלי שנת ניסיון אחת ומעלה.
המשרות המוצעות מגוונות וחולשות על תחומי המשפט כולו )משרות בתחום
הפלילי ,מעמד אישי ,אזרחי ,מסחרי ,שוק ההון ,מיסים ,דיני עבודה ,ביטוח לאומי,
נזיקין ,הוצל"פ ועוד( .ואף במאגר מצויות משרות לא משפטיות.
נתונים:
 61משרות
 48משרדים פרטיים
 5חברות
 8מגזר ציבורי
פרסומים למיניהם:
 .1דיוור והפצת מידע רלוונטי אודות משרות אטרקטיביות בקרב המועמדים
הרשומים במאגר מרכז ההשמה ובקרב כלל חברי הלשכה) .משרת מטרה
כפולה עבור המועמדים ועבור המעסיקים(.
 .2פרסום:
מדור ההשמה באתר הלשכה.

אמצעי נוסף הוא פורטל הפרסום "פורטל דרושים".
מאגרי הלשכה ומשלוח הודעות המזמינות אותם ליצור קשר עם מרכז
ההשמה.
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רשתות חברתיות.
אתרי אינטרנט.
לוח מודעות בלשכה ובבתי המשפט.
לינקדאין ופייסבוק.
 .3שיפור המערכת הטכנולוגית השנה בוצע שיפור משמעותי במערכת ,כאשר
הבולט ביותר הוא קליטתם של קבצי קורות חיים אותנטיים אשר נשלחים על
ידי המועמדים והפניית אלו לעיונם של המעסיקים )כתחליף לקובץ אשר
מילא כל עו"ד במדור ההשמה באתר(.
 .4שיווק פעילות מרכז ההשמה  -השתתפות וחלוקת חומר שיווקי בכנסים
שונים ,ימי עיון וכנסים.
פעילויות ושיתוף פעולה ארגוני:
 הדרכה בנושא תפקיד עוזר משפטי לשופט בשיתוף עם הנהלת בתי המשפטומכון עוזמ"ת  ,בהדרכה השתתפו כ 30 -עו"ד ממחזו הצפון ,חלק
מהמשתתפים עברו את המבחנים ושימשו/משמשים כעוזרים משפטיים בפועל.
 שיתוף פעולה ע ם משרדי ממשלה למיניהם :פרקליטות ,מינהל מקרקעיישראל ,סיוע משפטי ,סנגוריה ,המוסד לביטוח לאומי ,הנהלת בתי המשפט,
בתתי דין שרעיים ,משרד הת"ת ,מט"י ,עיריות ומועצות מקומיות ,נציבות
שיורת המדינה ,לשכות התעסוקה ,נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה וכו'.
 שיתוף פעולה עם עמותות למיניהן :המשך הפנייה הדדית של מועמדים. שיתוף פעולה עם חברות השמה ומכוני אבחון השתתפות באירועים ,כנסים וימי עיון למיניהן במחוז הצפון בנושא השמה,תעסוקה ושוויון.
 סיוע לעו"ד שמעוניינים להגיש השגות על החלטות נציבות שירות המדינה. סיוע לעו"ד בעלי מוגבלויות רפואיות.השמה בשירות הציבורי:
לצד ההשמה במגזר הפרטי ,מרכז ההשמה פועל באופן אינטנסיבי ליישום יעד
החלטות הממשלה )כ  10%עד שנת  ,(2012להלן עיקר פעילותיו לקידום הנושא:
 .1עו"ד ח'אלד זועבי שימש כמ"מ יו"ר צוות ההשמה בשירות ציבורי ,מאז הקמת
הצוות בשנת  , 2007קיים הצוות עשרות פגישות עם גופים ציבוריים למשרדי
ממשלה למיניהם במטרה להעלאת המודעות וקדם ייצוג הערבים בתפקידים
ציבוריים.
 .2הצלחה במספר השמות במגזר הציבורי.
 .3קידום הצעות חוק בנושא.
 .4היענות הנהלת בתי המשפט לפניית הצוות בנושא הקלות ותוספת זמן לבני
מיעוטים במבחני מכון עוזמ"ת ,ההקלות קיבלו תוקף משפטי ויכנסו לתוקף
בקרוב.
 .5הפצת קול קורא בשפה ערבית ועברית.
 .6פנייה לנציבות שירות המדינה בנושא הקלות במבחני המיון ותרגום אתר
הנציבות לשפה הערבית.
 .7עו"ד זועבי מייצג את הלשכה בצוות הבינמשרדי להסרת חסמים בראשותו של
מנכ"ל משרד המשפטים גיא רוטקופף -הצוות פועל לקידום הטבות ויישום
החלטות הממשלה בנושא יעד  10%עד  2012ופועל במסגרת תוכנית השיווק
וההסברה של הצוות ,בשיתוף נציבות שירות המדינה והרשות לפיתוח כלכלי
של המגזר הערבי ומשרד המשפטים.

283
 .8מרכז ההשמה פועל בשיתוף פעולה עם ארגונים למיניהם בנושא ייצוג הולם.
 .9שיתוף פעולה עם ארגונים למיניהם ,קו משווה ,סיכוי ,עדאלה ,נשים נגד
אלימות ,נמוסאוויה ,אלמנארה ,אינגאז ועוד.
 .10כתבות ופרסומים בנושאי השמה.
תוכניות לקראת שנת המשפט הבאה:
 הדרכה לתפקיד עוזרים משפטיים במהלך חודש נובמבר .2011/ השתלמות בשיתוף עם קו משווה בנושא הדרכה למבחני מיון לקראת תחילת.2012
 סדנאות בנושא כתיבת קו"ח משפטית לקראת סוף שנת  2011/ובמהלך שנת.2012
 סדרת פגישת עם משרדי ממשלה במחוז הצפון בנושא ייצוג הולם והעסקת עו"דלרבות כעו"ד חיצוניים במהלך .2011/2012

*

הדיווח הינו מטעם המחוז ובאחריותו.
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*

דו"ח פעילות ועד מחוז חיפה
יו"ר ועד המחוז  -עו"ד רחל בן ארי )בר רב האי(
חברי ועד המחוז:
עו"ד יורם גורי  -מ"מ יו"ר הוועד
עו"ד איתן לדרר
עו"ד ג'ובראן ג'ובראן
עו"ד חוה קלמפרר-מרצקי
עו"ד אילן גורביץ
עו"ד שמואל בן חיים
עו"ד סברי חמוד
עו"ד סאמי מלחם
עו"ד אמיל נחאס
עו"ד רפיק ג'בארין
עו"ד ואאל חלאילה
עו"ד וסים פלאח
עו"ד יוסי הוד
עו"ד גסאן אבו ורדה
נציגי המחוז במועצה הארצית
יו"ר ועד המחוז  -עו"ד רחל בן ארי )בר רב האי(
עו"ד מיכל שקד
עו"ד חאתם סעב
נציגת המחוז בוועד המרכזי
עו"ד מיכל שקד
מיום  22.06.11ואילך
יו"ר ועד המחוז  -עו"ד יוסי חכם
חברי ועד המחוז:
עו"ד איתן לדרר
עו"ד ג'ובראן ג'ובראן
עו"ד מיכל שקד
עו"ד חיים קינן
עו"ד טל אבריאל
עו"ד ארנית זוננברג שפינט
עו"ד יניב לוזון
עו"ד וואל חלאילה
עו"ד השאם דאוד
עו"ד וסים פלאח
עו"ד חוסיין מנאע
עו"ד מורסי אבו מוך
עו"ד אורי שרם
עו"ד יוסי ליבנה
נציגי המחוז במועצה הארצית
יו"ר ועד המחוז  -עו"ד יוסי חכם
עו"ד מיכל שקד
עו"ד וואל חלאילה
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פעילות הוועד
במהלך השנה התכנס ועד המחוז ל 11 -ישיבות מן המניין ול 3 -ישיבות לגיבוש
המלצות בעניין מועמדים לרשמות/שיפוט.
אירוח בעלי תפקידים בישיבות הוועד
 .1ועד המחוז אירח השנה את פרקליטי מחוז חיפה  -עו"ד עמית אייסמן )פלילי(
ועו"ד איתן לדרר ) -אזרחי( ,אשר הציגו בפני חברי הוועד את המבנה הארגוני של
הפרקליטויות ותחומי פעילותן.
 .2בישיבה נוספת התארחה נשיאות בית הדין המשמעתי המחוזי :עו"ד עפר אטיאס
 יו"ר הנשיאות וחברי הנשיאות  -עוה"ד מוחמד עלי ,יצחק ריינפלד ורמי סימיס,שסקרו בפני ועד המחוז את פעילות בית הדין המשמעתי והחליפו דעות בנושאים
כגון פומביות הדיונים בבית הדין ,פרסום תיקים ,כפילות ערכאות ,ביטול תלונות
ועוד.
 .3ראש הלשכה ,עו"ד יורי גיא-רון ,התארח באחת מישיבת הוועד וסיכם את
פעילותו והישגיו במהלך הקדנציה החולפת .בין הנושאים שנדונו :תפקידה של
לשכת עורכי הדין  -ענייני גילדה בלבד או גם שליחות ציבורית-חברתית? ,העומס
בבתי המשפט ,החמרת ענישה בעבירות כלפי עורכי דין בתפקיד ועוד.
 .4בישיבת הוועד האחרונה לקדנציה החולפת נפרדה יו"ר ועד המחוז היוצאת -
עו"ד רחל בן ארי  -מחברי הוועד ,בדגש על החברים שלא ימשיכו בקדנציה
החדשה )עוה"ד ג'סאן אבו ורדה ,יוסי הוד ,יורם גורי וחוה מרצקי( .חברי הוועד
נפרדו כל אחד בתורו מיו"ר הוועד במילים חמות של הערכה ותודה.
עיקרי הנושאים והעניינים בהם דן הוועד
כללי
 .1כספים  -דיון ואישור תקציב לשנת  ,2011אישור דו"חות כספיים לשנת 2009
ואישור הוצאות כספיות שונות.
 .2טיפול בעיכוב מתן פסקי דין בבתי המשפט  -קבלת דיווח מחברים ופניה לבתי
המשפט הרלבנטיים לזירוז מתן פסקי הדין.
 .3אישור המלצות ועדת האיתור להענקת אות יקיר מחוז חיפה לעוה"ד סילביה
פריימן ,חיים גלזר וסברי מוחסן )שופט בדימוס(.
 .4הקמת ועדת מכרזים לפי חוק חובת המכרזים והתקנות מכוחו ובחירת יו"ר
הוועדה וחבריה.
אתיקה ומשמעת
 .5בחינת  8בקשות של עורכי דין מהמחוז להיתר ייצוג ,לפי כללים )16ב( ו)36 -ב(
לכללי לשכת עורכי הדין )אתיקה מקצועית( ,התשמ"ו.1986-
 .6דיון בבקשה להעסקת עורך דין בהשעיה בהתאם לסעיף  59לחוק לשכת עורכי
הדין ועיון חוזר בהחלטה להעסקת עורך דין בהשעיה בעקבות קבלת פרטים
חדשים בעניינו.
 .7דיון בפניות בעניין מינוי ממונה לפי סעיף 89א' לחוק הלשכה.
 .8קבלת סקירה על פעילות בית הדין המשמעתי המחוזי ודיון בסוגיות העולות
בהקשר לפעילות זו.
 .9דיונים לגבי פסקי דין הניתנים בבית הדין המשמעתי.
עריכת נהלים ואישורם
 .10דיון בנוהל תנחומים ומודעות אבל והעברת המלצות לשינוי הנוהל לוועד
המרכזי.
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 .11דיון ביישומו של נוהל מאמנים ומתמחים במחוז והעברת הצעות ייעול לוועד
המרכזי.
רווחת החברים
 .12בחינת בקשות ואישור הלוואות לחברים שנקלעו לקשיים כלכליים בהתאם
לנוהל שנקבע בעניין.
 .13אישור הסדרים לפריסת הלוואות שניתנו לחברי המחוז.
הצטרפות להליכים משפטיים כ"ידיד בית המשפט"
 .14ועד המחוז דן ב 3 -בקשות להצטרף כ"ידיד בית המשפט" להליכים משפטיים.
בשתיים מהן החליט שלא להמליץ לוועד המרכזי להצטרף להליכים הואיל
והמקרים שנבחנו לא נפלו ,לדעתו ,לגדר אותם מקרים חריגים בהם מצטרפת
הלשכה להליך משפטי כ"ידיד בית המשפט".
יחד עם זאת ,באחד המקרים ציין ועד המחוז כי באפשרות הפונה לפנות לוועד
המרכזי ישירות בבקשה להצטרפות ,הואיל והסמכות להחליט על הגשת
הבקשה מצויה בידיו .במקרה האחר ,אשר עורר תהיות והסתייגויות באשר
להתנהלותו של בית המשפט המחוזי ,הוחלט להעביר את הנושא להמשך
טיפולה של ועדת בית המשפט המחוזי ,ישירות מול בית המשפט.
המקרה השלישי עסק בפסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה ,שחייב 2
עורכי דין לפצות את לקוחם בסך  ₪ 20,000בגין "פגיעה באוטונומיה" ,לאחר
שנקבע כי לא הובהרה ללקוח המשמעות המלאה של הליך לפי סעיף 79א' .ועד
המחוז להמליץ לוועד המרכזי להצטרף להליכי הערעור על פסק הדין הואיל
וההליך מעורר סוגיות עקרוניות ובעלות חשיבות לכלל ציבור עורכי הדין ,בהן
הרחבת דוקטרינת ה"פגיעה באוטונומיה" אל מערכת היחסים בין עו"ד-לקוח,
מבלי להגדירה בבירור ובאופן שיישומה בנסיבות המקרה מהווה חרב על
ראשם של עורכי הדין .היום מדובר על סעיף 79א' ובעתיד ולנוכח "המדרון
החלקלק" הנושא עלול לגלוש גם לתחומים אחרים שבהם אין ספק שעוה"ד
סוברני ועצמאי להחליט על דרך ניהול המשפט.
מועמדים לשיפוט
 .15איתור מועמדים לשיפוט/רשמות במחוז חיפה ,ראיונות עם המועמדים ,דיון,
גיבוש והעברת המלצות )יו"ר הוועד המכהנת כחברה בוועדה לבחירת שופטים
לא השתתפה בישיבות אלה(.
פרויקטים
 .1השריפה בכרמל בחודש דצמבר  - 2010יו"ר הוועד ,ראש הלשכה וצוותו ,חברי
ועד המחוז יוסי הוד וחוה מרצקי ומנכ"לית ועד המחוז ערכו סיור ביישובים
שנפגעו בשריפה .במהלך הסיור שנערך ביוזמת עו"ד מיכל שקד  ,התקיים דיון עם
ראשי היישובים והתקבלו החלטות בדבר הכנת "מורה נבוכים" ליישובים והכנת
הצעת חוק לשם החלת חוק מס רכוש על הנכסים שנפגעו .בעקבות הביקור שיגרו
חברי קיבוץ בית אורן מכתב תודה על עזרתו ותרומתו של ועד המחוז בימים
שלאחר השריפה הקשה.
 .2מנהרות הכרמל – סעיף סמכות מקומית  -בעקבות פנייתו של עורך דין חבר
המחוז ,פנתה יו"ר הוועד אל חברת "כרמלטון" האחראית להפעלת המנהרות
ודרשה לשנות את סעיף סמכות השיפוט לבתי המשפט במחוז חיפה )במקום תל
אביב( .בעקבות הפנייה הוחלט על תיקון הסעיף לאלתר )להרחבה ר' להלן תחת
"הוועדה לעידוד עסקים וקשרי חוץ"(.
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 .3תוכנית "כללי משחק"  -ועד המחוז אישר המשך שיתוף פעולה זו שנה רביעית
ברציפות עם עמותת "שיעור אחר" )ר' פירוט תחת "ועדת עורכי דין למען
הקהילה"(.
 .4כנס לסיכום שנת המשפט תש"ע של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה
 הכנס נערך בשיתוף עם ועד מחוז חיפה זו השנה השנייה ברציפות ,וכלל סדרתהרצאות ,במספר מושבים מקבילים ,שעמדו על החידושים המשפטיים בשנה
האחרונה ,בנושאים הבאים :דיני עבודה ,קניין ומקרקעין ,חוזים ,משפט ציבורי,
הגבלים עסקיים ,נזיקין ,משפט פלילי ,סד"פ וראיות ,סדר דין אזרחי ,רשויות
מקומיות ,תאגידים ,קניין רוחני ,תקשורת וטכנולוגיה ודיני משפחה.
 .5אירוח משלחת של נציגי לשכת עורכי הדין במינכן  - 19-21.02.11 -ועד המחוז
אירח משלחת בת  6עורכי דין מלשכת עורכי הדין במינכן למשך  3ימים .תוכנית
הביקור היתה עמוסה ומגוונת וכללה מפגש עם שופט ביהמ"ש העליון ,סלים
ג'ובראן ,שסקר בפני המשלחת את מערכת המשפט הישראלית ,סקירה שקיבלה
נופך מוחשי יותר בעת הביקור שקיימו בהיכל המשפט בחיפה עם שופטי ביהמ"ש
המחוזי .מפגשים נוספים התקיימו בפקולטה למשפטים באונ' חיפה ובהיכל
העירייה וכן בבית הפרקליט ,במהלכו נחתמה אמנה לשיתוף פעולה עתידי בין
שתי הלשכות ולהידוק הקשרים עם הקהילייה המשפטית במינכן .לאחר מכן
התארחו חברי המשלחת במשרדיהם של עורכי דין מהמחוז )להרחבה ר' פירוט
תחת "צוות מינכן"(.
שירות ,קשר ומידע לחברים
 .1עיתון המחוז "בדלתיים פתוחות"  -מיום  01.09.10ועד ליום  15.06.11הופצו 5
חוברות של עיתון המחוז.
בעיתון ישנן פינות קבועות ומשתנות ,מדורים אינפורמטיביים ,מדור אתיקה
מקצועית ,עדכונים מפעילות הוועדות השונות ,מאמרים בנושאים מקצועיים
ובנושאים כלליים ,ראיונות אישיים ,סיקור ביקורים ואירועים המתרחשים
בלשכה ועוד .כמו כן ,העיתון משמש במה לעורכי הדין המבקשים לכתוב
ביקורת ,דעה ,לספר על התנסות או על חוויה אישית.
להלן מספר נושאים בהם עסק העיתון בשנה החולפת:
 ראיונות אישיים שערכה עו"ד מיכל שקד עם עו"ד ישראל קנטור בעקבותאירוע מוחי קשה שעבר ,עם שר התקשורת משה כחלון ועם חברת הכנסת
לשעבר שולמית אלוני;
 כתבות לרגל חגיגות היובל של הלשכה שעסקו בלידתה של הגילדה ובשורשיהמקצוע בארץ וסקירת נשף היובל של המחוז;
 ראיון פרידה מיו"ר הוועד היוצאת  -עו"ד רחל בן ארי  -סיכום  8שנותפעילות כיו"ר ועד המחוז;
 רשמים של עורכי הדין מהשריפה בכרמל; כתבות לרגל חג האביב  -דברים שיש לאוורר בחברה הישראלית; סקירה היסטורית של הנשים בארץ ישראל ובמדינת ישראל ותרומתן למעמדהנשים בתפקידים משפטיים כיום;
 כתבות בנושאים מקצועיים כגון התיקון לחוק הפיצויים לנפגעי תאונותדרכים ,תובענות ייצוגיות ,ייצוג חולי נפש ,חובת דיווח לרשויות המס
בארה"ב ,הזכות לפרטיות בעידן המודרני ,הגשת הסדר נושים בהליך פשיטת
רגל ,מדיניות אכיפת חוקי התכנון והבניה בעיריית חיפה ונושאים רבים
נוספים.
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 רשמים וחוויות של מתנדבים בעקבות השתתפותם בפרויקט "שיעור אחר"; מדורים קבועים :מדור אתיקה  -בו נסקרות סוגיות עקרוניות שנדונו בוועדתהאתיקה ,שאילתות שהוגשו לוועדה ופסקי דין חשובים שניתנו ע"י בית הדין
המשמעתי המחוזי; מדור תרבות  -בו מסוקרים מופעי תרבות ,תערוכות
מקומיות ,מסעדות ,ספרים מומלצים ,גאדג'טים חביבים ועוד; מדור "בצריך
עיון" של עו"ד יעל פנקס ומדור " "Final Offerשל עו"ד עפר אטיאס.
 .2דין ואומר  -המדור מתפרסם במסגרת עיתון המחוז "בדלתיים פתוחות"
ומופיעים בו מאמרים משפטיים בתחומים שונים ,הנכתבים ברובם על ידי עורכי
דין חברי המחוז .עורכת המדור היא עו"ד יהודית קורן .השנה דן המדור
בנושאים הבאים :זכות הייצוג במשפט הפלילי ,התיישנות תביעת הלוקה בשכלו
או בנפשו ,מתי הופך מחדל של עורך דין או מעשה אזרחי אחר לעבירת משמעת,
סמכויות בתי המשפט בנוגע לנכסי נפקדים ,תובענות בענייני מקרקעין ורשם
המקרקעין" ,כיבוש" דירת המגורים בידי אשת חייב  -הרהורים על "הלכת
כובשי" ,ביטול "תנאי הדרישה" להגשת תביעה נגזרת במקרה של סירוב ידוע
מראש ,שכר הבכירים  -הפתרון הנכון.
 .3אתר אינטרנט  -אל אתר האינטרנט של מחוז חיפה ניתן להיכנס דרך הקישור
המופיע באתר הראשי של הלשכה וכן ישירות לפי הכתובת www.haifabar-
 .law.org.ilהאתר מתעדכן באופן שוטף ומתפרסמות בו הודעות שונות,
השתלמויות ,ימי עיון ,קורסים וסדנאות ,אירועים ,עדכונים חשובים וכד' .כן
ניתן למצוא בו את בטאון המחוז "בדלתיים פתוחות".
 .4מאגר כתובות דוא"ל  -נעשה עדכון תדיר של מאגר כתובות הדואר האלקטרוני
של חברי המחוז ,המאפשר לעדכן את החברים באופן שוטף ולשמור עם הלשכה
על קשר אינטנסיבי פשוט להפעלה ,מהיר וחסכוני .כמו כן ,נעשית דרך המאגר
הפצה של מידע מגוון אודות אירועים ,השתלמויות ,הרצאות וכו'.
לשכת הקשר
רכזת לשכת הקשר :גב' רקפת גלעד
המחוז מפעיל לשכת קשר בהיכל המשפט בחיפה.
לשכת הקשר נותנת לציבור החברים ,הבא בשערי בית המשפט ,שירותים מגוונים
ובכללם :שירותי משרד שונים ,השאלת גלימות ,מכירת חולצות/עניבות/חגורות,
רכישת טפסים ,רכישת מנויים לחנייה ,שירותי מחשוב ופקס .כמו כן ,מתנהל
בלשכה פרויקט אימות תצהירים ,מאז דצמבר .2003
ניתן לקבל בלשכת הקשר מידע שוטף על פעילויות הלשכה ,הרשמה להשתלמויות
ואירועים וכן ניתן לרכוש כרטיסים מוזלים למופעים ,הצגות ואירועים נוספים.
אתיקה מקצועית
יו"ר הוועדה :עו"ד חוה מרצקי; מ"מ יו"ר הוועדה :עו"ד איתן לדרר; פרקליט
האתיקה :עו"ד רן זינגר
במהלך התקופה מיום  01.09.2010ועד ליום  15.07.2011התכנסה הוועדה ל11 -
ישיבות ,דנה בפניות ובתלונות שהוגשו נגד עורכי דין וטיפלה בפניות חברים
ואזרחים בענייני אתיקה.
וועדת האתיקה של המחוז אינה נעזרת ברפרנטים בשכר ,למעט פרקליט האתיקה.
מעבר להשתתפות בישיבות הפרונטאליות ,משקיעים חברי ועדת האתיקה שעות
עבודה רבות מאד בבדיקת תיקי אתיקה וכן בקיום התייעצויות דחופות מרחוק,
המבוצעות באמצעות הדוא"ל.
צוות מטעם הוועדה בוחן את כל פסקי הדין של בית הדין המחוזי ובמידה וזה
ממליץ על הגשת ערעור מועבר התיק עם המלצת הצוות להחלטת הוועדה.
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בנוסף ,הוועדה השיבה למאות שאילתות של עורכי דין )ככלל ,אנו לא משיבים
לשאילתות שאינן מעורכי דין( ונתנה חוות דעת במקרים שונים .הוועדה פרסמה
בעיתון המחוז "בדלתיים פתוחות" מבחר מתשובותיה לשאילתות ,כמו גם עדכונים
לגבי תיקים בהם טיפלה ופסקי דין חשובים ועקרוניים שניתנו על ידי בית הדין
המשמעתי.
להלן נתונים מספריים לגבי היקף הטיפול של הוועדה בתיקי אתיקה ושאילתות:
פניות 01 :בספטמבר  15 – 2010ביולי 2011
963
מס' פניות שהתקבלו
372
מס' פניות שנגנזו מבלי שהוסבו לתלונות
93
מס' פניות שהועברו למחוז אחר
226
מס' פניות שעדיין בטיפול
271
מס' פניות שהוסבו לתיקי תלונה
תלונות 01 :בספטמבר  15 - 2010ביולי 2011
67
מס' תיקי תלונה שנגנזו
3
מס' תיקי תלונה שהועברו למחוז אחר
152
מס' תיקי תלונה שעדיין בטיפול
47
מס' תיקי תלונה בהם הוגשו כתבי קובלנות
לבית הדין המשמעתי המחוזי
שאילתות 01 :בספטמבר  15 - 2010ביולי 2011
הוגשו
233
152
נענו
26
הועברו לטיפול ועדת שכר טרחה ארצית
1
הועברו לטיפול ועדת אתיקה ארצית
4
הועברו לטיפול ועדת עיסוק אחר ארצית
5
הועברו לטיפול מחוז אחר
1
הועברו לטיפול הוועדה לענייני פרסומת
1
הועברו לטיפול הממונה על מתמחים
6
נפתח תיק פנייה/תלונה
17
נסגרו לבקשת הפונה/הועברו לטיפול אחר
10
עדיין בטיפול
בית הדין המשמעתי המחוזי
יו"ר בית הדין :עו"ד עפר אטיאס וסגניו עוה"ד :אביבה רוטר ,עלי מוחמד ,יצחק
ריינפלד ורמי סימיס.
בית הדין המשמעתי המחוזי מונה  45חברים היושבים ב  15 -הרכבים קבועים ,אשר
מונו בעקבות תיקון מס'  32לחוק לשכת עורכי הדין.
מאז המינויים בתחילת  2010התפטרו מחברותם בבית הדין  3חברים ומונתה חברה
אחת במקומם .טרם נתמנו חברים חדשים במקום שני החברים האחרים שהתפטרו
ועל כן פועל בית הדין בהרכב חסר.
במהלך השנה התקיימו ישיבות עבודה של בית הדין המשמעתי המחוזי ,במהלכן
נסקרו דו"חות תקופתיים על פעילות בית הדין והיקפה ,במטרה לייעל את אופן
התנהלותם של הדיונים המשמעתיים ולזרז מתן הכרעות על ידי בית הדין.
חברי נשיאות בית הדין המשמעתי המחוזי התארחו באחת מישיבותיו של ועד
המחוז וסקרו בפני החברים את פעילות בית הדין המשמעתי והחליפו דעות בנושאים
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שונים ,בהם פומביות הדיונים בבית הדין ,פרסום תיקים ,כפילות ערכאות ,ביטול
תלונות ועוד.
במפגש של חברי בית הדין ,שהתקיים בחודש מאי  ,2011נערך דיון מקיף בנושא
שאלת הסמכות לדון בתלונות המוגשות כנגד חברי בית הדין המשמעתי .החברים
החליטו להסמיך את יו"ר הנשיאות לנסח פנייה אל מוסדות הלשכה בבקשה לשנות
את הנוהל בעניין הטיפול בתלונות נגד חברי בית הדין ,באופן שתלונות אלה ידונו
במחוז אליו משתייך חבר בית הדין הנילון.
להלן נתונים מספריים אודות הטיפול בתיקי בית הדין המשמעתי בין התאריכים
15.07.11 - 01.09.10
תיקים לתחילת
התקופה

116

תיקים שנפתחו תיקים תלויים ועומדים תיקים שהטיפול הסתיים
עד תאריך 15.07.11
בתום התקופה
במהלך התקופה

121

120

117

ועדת כספים
יו"ר הוועדה :עו"ד ג'ובראן ג'ובראן
גזבר ועד המחוז :עו"ד שמואל בן חיים
במהלך השנה קיימה הוועדה מספר ישיבות ועסקה בנושאים אלה:
 .1הכנת תקציב ועד המחוז לשנת  2011על סעיפיו השונים והגשתו לאישור ועד
המחוז ,אשר אישר את ההצעה.
 .2קריאה ודיון בדו"חות הכספיים לשנת  2009והבאתם לאישור הוועד.
 .3תקצוב אירועים ,השתלמויות ,ימי עיון ,כנסים ,פעילויות חברתיות ,ענייני כוח
אדם ומשכורות ,רכישת ציוד וחידושו ,המשך תהליך מחשוב הלשכה ,חידוש
והארכת הסכמי שכירות ,הפקת ביטאוני המחוז ועוד.
 .4ניהול מערך הרכישות בהתאם לתקציב המאושר.
 .5עדכון שכר הטרחה של באי כוח הקובל.
 .6ביצוע הליך התמחרות עם  4חברות מובילות לניהול תיקי השקעות ובחירת
החברה המתאימה ביותר לניהול תיק ההשקעות של ועד מחוז חיפה.
ועדת בית המשפט המחוזי
יו"ר הוועדה :עו"ד חיים קינן
הוועדה פועלת תוך שיתוף פעולה פורה עם הנהלת בתי המשפט ,נשיאת בית המשפט
המחוזי בחיפה ,עובדי המזכירות וועדת בתי משפט השלום .הוועדה זכתה להיענות
מלאה ולשיתוף פעולה מגורמים אלו בכל הנוגע לטיפול בבעיות בהם נתקלים עורכי
הדין במהלך עבודתם השוטפת וכן לשיתופה במהלכים שונים שננקטו והם בעלי
השפעה על פעולת עורכי הדין מול בית המשפט.
נושאים שטופלו על ידי הוועדה בשנה החולפת:
 .1עריכת ימי הדרכה תקופתיים בנושא הגשה מרחוק באמצעות מערכת "נט
המשפט" ,בהשתתפות עורכי דין רבים מהמחוז.
 .2טיפול בבעיות שהועלו ע"י חברי הוועדה וחברים אחרים ,כמו גם בפתרון בעיות
פרטניות בהן נתקלו חברים ,כגון :פרסום מועדי השבתונים המתוכננים של
שופטים במטרה להיערך לדחיות צפויות ולמנוע עיכובים במתן פסקי דין;
הטמעת נוהל הגשת אסמכתאות משפטיות הקובע כי לכתבי סיכומים תצורף
רשימת אסמכתאות משפטיות בלבד )ללא הפסיקה עצמה( ,למעט פסיקה שלא
פורסמה במאגרים המשפטיים; טיפול בפניות שוטפות בנוגע להחלטות דיוניות
שונות או להתנהלות שופטים ונהלים מכבידים במזכירות .פניות אלה טופלו אד
הוק ע"י יו"ר הוועדה או נציג אחר בשיחה ישירה עם נשיא/ת בית המשפט
הרלוונטי.
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 .3הוועדה ערכה ישיבת סיכום קדנציה משותפת עם ועדת בתי משפט השלום,
במהלכה צוין לטובה שיתוף הפעולה הפורה עם הנהלת בתי המשפט ,שנבנה
במהלך ארבע השנים האחרונות ,מזכירויות בתי המשפט והשופטים במחוז,
ונסקרו הנושאים שטופלו וקודמו על ידי הוועדה במהלך כל הקדנציה.
ועדת בתי משפט השלום
יו"ר הוועדה :מ"מ יו"ר הוועד ,עו"ד יורם גורי
במסגרת עבודתה עסקה הוועדה בטיפול בפניות ובתלונות של עורכי הדין ,הקשורות
בעבודתם מול הגורמים השונים בבתי משפט השלום ,ובכללם המזכירויות .נציגות
הוועדה קיימה קשר שוטף עם נשיא בתי משפט השלום ,השופט אהוד רקם ,עם סגני
הנשיא ועם שופטים מבתי משפט השלום במחוז חיפה ופעלה לשיפור יחסי העבודה
מול השופטים והמזכירויות .הוועדה פועלת בשיתוף פעולה עם ועדת בית המשפט
המחוזי בנושאים המשותפים לבית המשפט המחוזי ולבתי משפט השלום במחוז.
הנושאים בהם עסקה הוועדה בשנה האחרונה:
 .1בעקבות פגישה משותפת של המזכיר הראשי ומנהל המחוז  -בתי משפט שלום
מחוז חיפה ,מר ישראל חן עם יו"ר ועד המחוז ,יו"ר ועדת בית המשפט המחוזי
ויו"ר ועדת מחשוב ,במהלכה הועלו בעיות קיימות עם תפעול מערכת "נט
המשפט" ,נערכו ימי הדרכה תקופתיים בנושא הגשה מרחוק באמצעות
המערכת ,בהשתתפות עורכי דין רבים מהמחוז.
 .2נושאים ספציפיים שטופלו ע"י הוועדה :פסיקת שכר טרחה בהליכי סדר דין
מהיר שאינו נופל משכר הטרחה המינימאלי המומלץ ע"י לשכת עוה"ד; רענון
רשימת מומחים בתיקי נזקי גוף; הקפדה על פסיקת שכר טרחה בתוספת
מע"מ; טיפול בפניות שוטפות בנוגע להחלטות דיוניות שונות/נהלים מכבידים
במזכירות.
ועדת בית משפט השלום עכו
יו"ר הוועדה :עו"ד ואאל חלאילה
במהלך השנה קיימה הוועדה פגישות שוטפות עם רשמי ההוצאה לפועל בעכו ,מנהל
הלשכה ומנהלת מחוז חיפה והצפון ברשות האכיפה והגבייה .הפגישות נועדו ליצור
דו-שיח שיאפשר העלאת נושאים ,ליבון בעיות ובקשות לשיפור העבודה ההדדית,
ומשתתפים בהן דרך קבע עורכי דין מהאזור העוסקים בתחום.
במפגש האחרון ,שהתקיים בחודש אפריל  2011עדכונו נציגי רשות האכיפה והגבייה
את חברי הוועדה בדבר השקת אתר אינטרנט לרשות בעברית ובערבית ובדבר הכנת
חוברות מידע והדרכה לחייבים ולזוכים.
ועדת בית הדין האזורי לעבודה
יו"ר הוועדה :עו"ד אילן גורביץ
 .1לאחר מאבק ממושך שארך חודשים רבים הצליחה הוועדה להביא לשינוי
הסדרי הבידוק הביטחוני בסניפי הביטוח הלאומי ,כך שעורכי הדין המייצגים
יעברו במסלול בידוק מהיר )בדומה לבידוק הנערך בהיכל המשפט( ,בכפוף
להצגת תעודת עורך דין והזמנה בכתב .כמו כן ,הוועדה גרמה להוצאת הנחייה
המאפשרת לעורכי דין הכנסת מחשבים ניידים ו/או כל מכשיר אלקטרוני אחר
לסניפי המל"ל.
 .2הוועדה אירחה באחת מישיבותיה את עו"ד מרים כבהא  -נציבה אזורית
לשוויון הזדמנויות בעבודה במשרד התמ"ת  -מחוז חיפה והצפון ,אשר סקרה
בפני חברי הוועדה את פעילות נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה וסמכויותיה.
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 .3הוועדה ארגנה יום עיון בנושא סוגיות ותביעות בתחום הביטוח הפנסיוני ,בדגש
על היבטים פרקטיים :סוגי תביעות וסוגי נזקים ,חוו"ד אקטואריות ,צבירת
זכויות פנסיה ,פנסיה תקציבית ועוד.
בנוסף ,ארגנה הוועדה יום עיון בדיני עבודה ,בשיתוף עם לשכת המסחר
והתעשייה ,בו התארחה נשיאת בית הדין הארצי החדשה ,השופטת נילי ארד,
אשר הרצתה על פסק הדין בעניין טלי איסקוב העוסק בזכות העובד לפרטיות
במקום העבודה.
 .4יו"ר ועד המחוז ויו"ר הוועדה קיימו פגישת היכרות עם היועצת המשפטית
הנכנסת של המוסד לביטוח לאומי  -עו"ד סאוסן קאסם ,ושוחחו על סוגיות
חשובות המעסיקות את הצדדים ,בניסיון לגבש דרכים לשיפור העבודה עם
ציבור עורכי הדין במחוז :עיכובים בהעברת מידע ומסמכים מסניפי המל"ל
ללשכה המשפטית; התנהלות חברי הוועדות הרפואיות; תיקון טעות סופר
בפרוטוקול הדיון בוועדה הרפואית ,ועוד .עו"ד קאסם פירטה את תחומי
הפעילות של הלשכה המשפטית ,המבנה הארגוני של הלשכה ונהלי עבודתה.
 .5ועד המחוז קיים ,באחת מישיבותיו ,דיון בנוגע למאבקם של פרקליטי המוסד
לביטוח לאומי בעניין תנאי עבודתם ושכרם .ועד המחוז החליט להביע תמיכה
במאבק בהיבט של השוואת שכרם של פרקליטי המל"ל לשכרם של הפרקליטים
בנוגע לקבלת תוספת שכר עבור הופעות בבתי המשפט.
 .6נושאים נוספים שטופלו על ידי וועדה:
א .הגדלת מאגר המועמדים לרשמות בבית הדין לעבודה;
ב .האצת חזרתו לפעילות של מרכז המידע בבתי הדין לעבודה;
ג .טיפול בפניות שוטפות ופרטניות של עורכי דין וקיום פגישות עם נשיא
ביה"ד האזורי ושופטי בית הדין בעניינים מנהליים.
ועדת בית המשפט לענייני משפחה ובית הדין הרבני
יו"ר הוועדה :עו"ד גיא אופיר
 .1הוועדה דנה באופן שוטף בנהלים ובדרכים לייעול שיטות העבודה מול בתי
המשפט לענייני משפחה במחוז ,מזכירויות בתי המשפט ,פקידות הסעד ובתי
הדין הרבניים .הוועדה מקיימת קשר רציף עם נשיא בתי משפט השלום במחוז
חיפה ועם אב בתי הדין הרבניים במחוז ,בכדי להגיע לדפוסי עבודה משותפים
ויעילים ולמציאת פתרונות למצוקות העולות מהשטח.
 .2במהלך השנה טיפלה הוועדה בפניות ספציפיות של עורכי הדין בעניינים מנהליים
שונים.
 .3באחת מהישיבות נדונו השינויים המבניים בבית הדין הרבני במחוז חיפה )ובכלל
זה צמצום תקני דיינים במחוז חיפה( והשלכתם האפשרית על כלל הגורמים
הרלוונטיים ,לרבות מערכת השיפוט ,ציבור המתדיינים ועורכי הדין .בעקבות
הישיבה פנה יו"ר הוועדה אל אב בתי הדין הרבניים  -הרב שלמה עמאר שליט"א,
ושטח בפניו בעיות וקשיים שהועלו ע"י עורכי הדין כתוצאה מהשינויים הנ"ל.
הפעילות בנושא זה נשאה פרי ובעקבות הפנייה התווספו תקנים ,ודיינים
שהועברו למחוזות אחרים הושבו למחוז חיפה.
 .4הוועדה קיימה ישיבת סיכום בתום  4שנות קדנציה של פעילות אינטנסיבית .יו"ר
הוועדה סקר בפני החברים את מגוון הנושאים שקודמו תודות לטיפול הוועדה.
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ועדת בית המשפט לתעבורה
יו"ר הוועדה :עו"ד רם סימיס
 .1הוועדה ממשיכה לטפל בנושא המחסור בכוח אדם בלשכת תביעות תעבורה
בחיפה ומקיימת קשר שוטף עם המחוז הצפוני של המשטרה במטרה להתעדכן
בנוגע להליכי גיוס והוספת תקנים לתובעים תעבורתיים.
 .2יו"ר הוועד שיגרה מכתב אל ראש מטה השר לביטחון פנים והתריעה על
המחסור החמור בתובעים ,שאם לא יתוקן בהקדם ,יביא לקריסת המערכת.
יו"ר הוועד אף התראיינה בנושא בתחנת רשת ב' ברדיו וברדיו חיפה ,במטרה
לזרז את טיפול לשכת השר בנושא.
 .3בעקבות פנייה להנהלת בתי המשפט להסדרת אפשרות תשלום באמצעות
הוראות חיוב חשבון וקבלת הודעות על קנסות תעבורה גם בדואר רשום,
נתקבלה תשובת היועצת המשפטית להנהלת בתי המשפט ,ממנה עולה כי
הנהלת בתי המשפט מאפשרת לעורכי הדין לבצע תשלומים באמצעות הרשאה
לחיוב חשבון )למעט תשלום קנסות( .באשר לנושא הקנסות נמסר כי שוברים
לתשלום נשלחים במקביל גם בדואר רגיל/דואר רשום.
 .4נושאים נוספים בהם טיפלה הוועדה:
• המצאת מסמכים בפקס למשטרה;
• פנייה אל סנ"צ עו"ד דן שני  -רמ"ד תביעות ארצי לאפשר השתתפות תובעי
משטרה בהשתלמות בנושא דיני תעבורה שנערכה במחוז ,במימון של
משטרת ישראל;
• ריכוז אולמות שופטי התעבורה במיקום אחד כדי למנוע "דילוגים" בין
האולמות.
ועדת שלטון מקומי ובית המשפט לעניינים מקומיים
יו"ר הוועדה :עו"ד ערן ארבלי
 .1הוועדה קיימה פגישת סיכום קדנציה עם יו"ר ועד המחוז במהלכה נסקרו
נושאים שונים שקודמו וטופלו על ידי הוועדה .כמו כן ,נדון הצורך בהוספת
שופטים תורנים לבית המשפט לעניינים מקומיים בחיפה.
בעקבות הישיבה נפגשה יו"ר הוועד עם נשיא בתי משפט השלום במחוז ,השופט
אהוד רקם ,והעלתה בפניו את סוגיית השופטים התורנים .נמסר כי הנושא
ייבדק ויטופל.
 .2הוועדה ממשיכה לעודד הוצאת תיקים של רשויות מקומיות לייעוץ משפטי
חיצוני של עורכי דין מקומיים.
ועדת הוצאה לפועל
יו"ר הוועדה :עו"ד אורי גולדקורן
הוועדה ונציגיה מקיימים קשר רציף עם רשמי ההוצאה לפועל במחוז חיפה ,מתוך
מטרה להביא לשיתוף פעולה ולערוץ הידברות פתוח בין הלשכה לבין עורכי הדין
במחוז.
 .1הוועדה ערכה מפגש תקופתי עם מר אריה כהן ,סמנכ"ל אכיפה וגבייה ברשות
האכיפה והגבייה ,לקבלת משוב מן השטח על יישום הרפורמה במערכת אכיפת
הגבייה )תיקון מס'  .(29בנוסף ,הכינו נציגי הוועדה דו"ח תקופתי על יישומו של
התיקון לחוק ,אשר הועבר למנהלת רשות האכיפה והגבייה.
 .2הוועדה יזמה מפגש של עורכי דין כונסי נכסים בהליכי הוצאה לפועל עם נציגי
רשות האכיפה והגבייה ,במהלכו הוצגו הנהלים החדשים של רשות האכיפה
והגבייה בתיקי משכנתא ובתיקי משכון רכב.
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.3
.4

הוועדה ארגנה פגישות שוטפות של עורכי דין במחוז עם רשמי ההוצאה לפועל
בעכו במטרה ליצור דו-שיח שיאפשר העלאת נושאים ,ליבון בעיות ובקשות
לשיפור העבודה ההדדית )ר' לעיל תחת "ועדת בית משפט השלום בעכו"(.
נושאים נוספים בהם דנה הוועדה:
א .התאמת המערכת המחשובית במשרדי עורכי הדין לתוכנת המחשב החדשה
"כלים שלובים" שהוטמעה בלשכות ההוצל"פ;
ב .מחסור ברשמי הוצל"פ;
ג .זירוז הקלדת בקשות וקבלת החלטות בתיקי הוצל"פ;
ד .טיפול בפניות פרטניות בנוגע לנהלי עבודה בלשכות ההוצל"פ.

בוררויות
מאגר הבוררים המחוזי מונה כ 156 -בוררים עורכי דין ,שופטים בדימוס ,מהנדסים,
שמאים ,רואי חשבון ומגשרים .המאגר הועבר למוסד הבוררות המרכזי של הלשכה.
מונו  25בוררים ו 2 -מגשרים ,בין על פי פניית בית משפט ובין על פי פניית עורכי דין,
גופים שונים ואזרחים מן השורה.
התקיימו  13בוררויות בנושא שכר טרחה עורך דין  -לקוח לגביהן ,על פי הנהלים ,לא
משולם שכר טרחה )עד שתי ישיבות(  2גישורים ,ו 12 -בוררויות עסקיות.
נוטריונים
במהלך השנה טופלו  137פניות שונות של עורכי דין לקבלת רישיון נוטריון.
ועדת השתלמויות
יו"ר הוועדה :עו"ד יעל פנקס
במהלך השנה התקיימו השתלמויות ,קורסים ,ימי עיון ,הרצאות וסדנאות בנושאים
מגוונים.
יו"ר המכון להשתלמות עורכי דין של לשכת עורכי הדין בישראל  -עו"ד מירי חדד
הוזמנה לאחת מישיבות הוועדה ויחדיו תכננו את תוכנית ההשתלמויות של מחוז
חיפה לשנת .2011-2012
השתלמויות/קורסים של המכון להשתלמות עורכי דין של לשכת עורכי הדין
בישראל בשיתוף ועד מחוז חיפה
 .1השתלמות בנושא תיקי נזיקין  -התייעלות ביישוב סכסוכים )מרכזת אקדמית:
השופטת ישראלה קראי-גירון(.
השתלמות בת  5מפגשים 20 ,שעות אקדמיות ,במתכונת של פאנל מומחים
בנושאים הבאים :סכסוכי בנקים ,סכסוכי עורכי דין ,סכסוכים עם המדינה,
ליקויי בנייה ,רשלנות רפואית ,ביטוחים ,לשון הרע וסכסוכי שכנים.
 .2השתלמות לפי חוק הנוטריונים  -תיקון מס' ) 9מרצים :ד"ר יונה דה-לוי ,עו"ד
ונדב בלום ,עו"ד(.
ההשתלמות נערכה בחיפה ובשלוחת חדרה והיתה מיועדת לעורכי דין המחויבים
בה עפ"י החוק בטרם יקבלו רישיון נוטריון ולנוטריונים המעוניינים להשתלם.
 .3השתלמות בנושא פרקטיקה של חברות פרטיות )מרכזת אקדמית :עו"ד יהודית
קורן(.
השתלמות בת  5מפגשים 20 ,שעות אקדמיות ,בנושאים הבאים :בחירת התאגיד
המתאים לניהול עסק  -שותפות ,חברת יחיד וחברה פרטית ,רישום חברה פרטית
והתאמת התקנון להרכב החברה ,תביעה נגזרת בחברת מעטים ,הסדרים בין
בעלי מניות בחברה פרטית ,זכויות וחובות בעלי מניות בחברה הפרטית ,הזכות
במקרה של קיפוח ,הרמת מסך ואחריות אישית ,תביעות בגין הפרת חובות
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אמונים וזהירות בחברה הפרטית  -עילות נפוצות ,פירוק מרצון של חברה פרטית
ופירוק כפוי בחברה הפרטית.
השתלמות בנושא סדר דין אזרחי ודיני ראיות )מרכז אקדמי :השופט רון
סוקול(.
השתלמות בת  5מפגשים 20 ,שעות אקדמיות ,בנושאים הבאים :מגמות בסדרי
הדין האזרחיים ,סעדים זמניים ,מומחים  -סדרי דין ,מעשה בית דין בהליך
האזרחי ,סדר דין בבית המשפט לעניינים מינהליים ,על הראיות בהליך המנהלי,
סדרי דין בתובענות ייצוגיות ,סוגיות בהליכי ערעור אזרחי ,ראיות דיגיטליות
ומשפט חוזר בהליך אזרחי.
השתלמות תעודה בנושא מקרקעין ומיסוי מקרקעין )מרכזים אקדמיים :עו"ד
רון ברנט ועו"ד עופר גראור(.
השתלמות בת  10מפגשים 40 ,שעות אקדמיות ,בנושאים הבאים :הסכמי
קומבינציה ,מיסוי עסקאות קומבינציה ,רכישת דירה מקבלן ,עורך הדין כ"שומר
סף" בעסקאות מקרקעין ,מסים עירוניים ,אגרות והיטלים ,סוגיות ברישום
עסקאות במקרקעין ,הליכי דיווח ,שומה ,השגה וערעור ,פטורים במכירת דירות
מגורים ,בטוחות במקרקעין  -משכנתאות ,שעבודים ומשכונות ,מיסוי חוזים
מותלים ואופציות במקרקעין ,תביעת רשלנות מקצועית נגד עורכי דין בעסקאות
מקרקעין ,מיסוי קבוצות רכישה ועמותות בניה  -בדגש על היבטי מע"מ ,מיסוי
מכירות כפויות )הפקעה ,פגיעה במקרקעין ,איחוד וחלוקה ,הוצל"פ( ,מיסוי
פינוי-בינוי ועסקאות בזכויות בניה ,תמ"א  ,38נחלות חקלאיות ,העברת זכויות
בהן ומיסוי הכרוך בכך ,פירוק ושיתוף במקרקעין ,עסקאות נוגדות במקרקעין,
חישוב השבח וההוצאות המוכרות בחישוב השבח והיטל השבחה והליכי שומה
בעקבות תיקון מס' .84
השתלמות בנושא דיני תעבורה )מרכז אקדמי :השופט אינאס סלאמה(.
השתלמות בת  5מפגשים 20 ,שעות אקדמיות ,בנושאים הבאים :מדיניות תביעה
וענישה בעבירות תעבורה ,הסיבות לתאונות דרכים ,היסוד העובדתי בעבירות
תעבורה ודיני שותפות ,היסוד הנפשי בעבירות תעבורה ,ענישה בתעבורה  -היבט
הסנגוריה ,ענישה בתעבורה  -היבט התביעה ,יעילות הענישה בעבירות תעבורה,
ענישה בתעבורה מנקודת מבט קורבן העבירה ,שיקול הדעת השיפוטי של
הערכאה הדיונית ובחינת ראיות בערכאת הערעור.
קורס גישור בסיסי )בהדרכת :עו"ד ירון בן דוד וגב' אילמה שורפ(.
במהלך השנה התקיים קורס גישור בסיסי בן  10מפגשים ) 60שעות אקדמיות(.
הקורס מקנה לבוגריו תעודת מגשר .בין הנושאים הנלמדים בקורס :הכרת
המשא ומתן ,הכרת מודל הגישור ,אתיקה ודילמות אתיות ועורך הדין בהליך
הגישור .במהלך הקורס מתבצעות התנסויות מעשיות בבתי המשפט.
השתלמות בנושא משפחה וירושה בשלוחת חדרה )מרכזת אקדמית :עו"ד מיכל
שקד(.
השתלמות בת  5מפגשים 20 ,שעות אקדמיות ,בנושאים הבאים :סדרי דין,
ראיות ומינוי מומחים בבית המשפט לענייני משפחה ,אלימות במשפחה ,אבחון
מסוכנות והשלכתם על ניהול תיק משפחה ,מגמות בקביעת פיצוי וכתובה בבתי
הדין הרבניים ,ידועים בציבור  -הגדרתם ,חובות וזכויות ,אתיקה ודיני משפחה,
חידושים ומגמות בדיני הירושה ,מוניטין ,פוטנציאל השתכרות ואיזון משאבים,
דרכים אלטרנטיביות לפתרון סכסוכי משפחה בתיקים המתנהלים בבית המשפט
לענייני משפחה ,מבט על סוגיית משמורת ילדים בבית המשפט לענייני משפחה,
שינויים במבנה המשפחה והשפעתם על יורשים עתידיים.
השתלמות בנושא דיני עבודה בשלוחת חדרה )מרכזות אקדמיות :השופטת
עפרה ורבנר ועו"ד גילת ויזל-סבן(.
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השתלמות בת  5מפגשים 20 ,שעות אקדמיות ,בנושאים הבאים :תאונות עבודה
בראי חוק הביטוח הלאומי והפסיקה על פיו ,קבלת עובדים לעבודה; אספקטים
בדיני מכרזים ,ועדות ערר בביטוח לאומי  -סוגיות פרקטיות ,זכויות עובדים
בשל שינויים מבניים במקום העבודה ,פיצויי פיטורין והפרשות לפנסיה,
הפרשות לקופות החדשות ,צו הפנסיה והשלכותיו ,החוק למניעת הטרדה מינית
 עדכוני חקיקה ,פסיקה ,יחסי עובד מעביד  -חידושי פסיקה ,מדיניות התמ"ת,אכיפת חוקי עבודה וחוק ביטוח בריאות ממלכתי  -הלכה ולמעשה.
 .10השתלמות בנושא הוצאה לפועל במוקד סח'נין )מרכז אקדמי :עו"ד אורי
גולדקורן(.
השתלמות בת  5מפגשים 20 ,שעות אקדמיות ,בנושאים הבאים :עורך הדין מול
מערכת ההוצאה לפועל ,הרמת מסך והליכי הוצאה לפועל ,הסדרי נושים
בפשיטת רגל ,חקירות יכולת וחייבים מוגבלים באמצעים ,הוצאה לפועל מול
בית משפט  -היבטים דיוניים ,הוצאה לפועל של משכנתאות והגנה על בית
מגורים ,גבייה ואכיפה בחיפה והצפון  -לקחים והערכות ואכיפה וגביה לאחר
תיקון .29
סדנאות וימי עיון לעורכי דין צעירים במחוז בשיתוף עם פורום עורכי דין צעירים,
מתמחים וסטודנטים הארצי
 .1יום עיון בנושא שמאות מקרקעין בסיסית
ביום העיון הרצו עורכי הדין אבי שלח ,חיים מסילתי ,יהודה דיין וראובן יצחק,
כולם שמאי מקרקעין מוסמכים .מטרת יום העיון להקנות לעורכי הדין הצעירים
ידע בנוגע לסוגיות בסיסיות בעולם השמאות אשר משמשות עורכי דין בעבודתם
בתחום המקרקעין.
 .2טקס השקת ועדת עורכי דין צעירים במחוז חיפה ויום עיון בנושא אומנות
הליטיגציה בראי ביהמ"ש.
בטקס החגיגי השתתפו ראש הלשכה  -עו"ד יורי גיא-רון ,יו"ר ועד המחוז  -עו"ד
רחל בן ארי ,יו"ר פורום הצעירים הארצי  -עו"ד )פסיכולוג( ינון היימן ויו"ר ועדת
הצעירים המחוזית  -עו"ד אורי גרינברגר .בחלקו השני של האירוע נערך יום עיון
מיוחד בסימן "אומנות הליטיגציה בראי ביהמ"ש" בהשתתפות שופטי בית
המשפט המחוזי בחיפה :הנשיאה בלהה גילאור ,יוסף אלרון ,משה גלעד ,אלכס
קיסרי ושושנה שטמר.
 .3יום עיון בנושא דיני שטרות.
ביום העיון הרצו השופט דאוד מאזן מבית משפט השלום בקריות ועו"ד ארז
יצחקי ,ראש מחלקת ליטיגציה במשרד עו"ד גדעון פישר ושות'.
 .4יום עיון בנושא עסקאות מקרקעין  -להכיר את הסיכויים ,להקטין את
הסיכונים.
מטרת יום העיון היתה להקנות לעוה"ד הצעירים את הידע הדרוש לטפל בסוגיות
הקשורות בעסקאות מקרקעין :הפרוצדורות והפרקטיקה של המרשמים
השונים ,אופן ההתנהלות בהם והבדיקות הנחוצות ,הפרטים השונים עליהם יש
להקפיד בעת עריכת הסכמי מכר ועוד .ביום העיון הרצו עוה"ד לימור מנשה
בנושא בדיקת הזכויות במקרקעין והמרשמים השונים ,עו"ד אילן שרקון בנושא
תמ"א  ,38עו"ד נורית כהן-קצב בנושא קבוצות רכישה ועו"ד מירי זוהר בנושא
הפטור ממס שבח.
 .5יום עיון בנושא יסודות בקניין רוחני וליווי חברות.
ביום העיון הרצו עוה"ד דורון שירצקי  -על פטנטים ומדגמים ,טל קרפלוס  -על
ליווי חברה אלדד בן-משה  -יו"ר תחום קניין רוחני ,היי-טק ויזמות בפורום
הצעירים הארצי  -על זכויות יוצרים וסימני מסחר ועו"פ ועו"ד רועי מלצר  -מ"מ

297
יו"ר תחום קניין רוחני ,פורום צעירים  -על עקרונות בסיסים בניהול קניין רוחני
של חברות הזנק.
 .6סדנא בנושא משא ומתן  -חשיבה בחמישה מימדים.
את הסדנא הנחתה עו"ד ונסה סיימן ומטרתה להעניק לעוה"ד כלים לשיפור
יכולות ניהול המשא ומתן שלהם .בין הנושאים שנדונו בסדנא :חשיבות וחשיבת
משא ומתן ,אסטרטגיות וטקטיקות משא ומתן ,הטיות פסיכולוגיות ,יצירת
אמון ,שפת גוף ,ניהול רגשות ,שיטות שכנוע והתמודדות וסימולציות.
ימי עיון ופעילויות לעורכי דין צעירים בארגון ועד מחוז חיפה
 .1יום עיון  -ארגז כלים דיני משפחה
יום העיון ,בהנחיית עו"ד גיא אופיר  -יו"ר ועדת ביהמ"ש לענייני משפחה ובתי
הדין הרבניים ,הוקדש לסדרי הדין בערכאות משפחה ולדיני ירושות וצוואות ועל
מרציו נמנו השופט ניצן סילמן מבית המשפט לענייני משפחה בקריות ועו"ד
עמוס צדיקה.
 .2יום עיון בנושא מדע פורנזי
ביום העיון הרצו מנהל המכון למדע פורנזי  -מר אבנר רוזנגרטן ,בנושא "זיהוי
פלילי  -מסתורין או עובדות" ויו"ר ועדת פלילי  -עו"ד תמי אולמן ,בנושא
"מומחיות לבחירת מומחה וחקירתו" .יום העיון עסק בתחום הדין הפלילי ,דיני
נזיקין ,תאונות דרכים ,דיני ביטוח ודיני משפחה.
 .3יום עיון  -ארגז כלים דיני הוצל"פ  -הלכה למעשה
ביום העיון ,שהנחה עו"ד שוקי בן חיים  -סגן יו"ר ועדת הוצל"פ ,הרצו השופטת
מירב קלמפנר-נבון מבית משפט השלום חיפה ,גב' אורלי לוי  -סגנית המוציאה
לפועל סניף חיפה ,גב' סיגלית אלקובי  -מנהלת מדור פתיחת תיקים סניף חיפה
וגב' ורד וולנברג  -רכזת אכיפה וגביה סניף חיפה.
 .4יום עיון בנושא עתירות אסירים וועדות שחרורים
את הערב הנחתה עו"ד שירה בס רוזן  -חברת ועדת הצעירים והרצו בו השופט
רון שפירא מבית המשפט המחוזי בחיפה ,השופט )בדימוס( עמירב רנד מבית
משפט השלום בחיפה ,עו"ד ריבי שפירא  -יועמ"ש המחוזי הצפוני שב"ס ועו"ד
אלון נשר  -סגן הסנגורית הציבורית במחוז חיפה.
 .5יום עיון בנושא רפואה משפטית
ביום העיון הרצו עו"ד עופר מרגלית ,בנושא "פרוצדורות ברפואה משפטית -
הבסיס החוקי" וד"ר חן קוגל ,בנושא "רפואה משפטית בהיבט ביקורתי".
 .6יום עיון  -ארגז כלים פש"ר
מטרת יום העיון להקנות לעורכי הדין הצעירים מושגי יסוד בדיני פשיטת רגל,
ובין היתר :תפקידי כונס הנכסים הרשמי ,בעל התפקיד בהליכי פש"ר ,ייצוג
חייבים ונושים ,דרישת תום הלב ועוד .ביום העיון הרצו השופטת בטינה טאובר
מבית המשפט המחוזי בחיפה ,עו"ד ארז אהרון מהמחלקה המשפטית במשרד
הכונס הרשמי ,עו"ד עמיד מח'ול ,עו"ד יניב זר ועו"ד אלון וולר  -יו"ר ועדת
פשיטת רגל במחוז ,שאף הנחה את הערב.
 .7סיור לימודי בכלא "צלמון"
כ 30 -עורכי דין ,מתמחים וסטודנטים ערכו סיור לימודי בין כותלי בית הכלא,
אשר כלל פגישה עם מפקד הכלא  -גנ"מ שרון שואן ,סיור בהדרכת אילנה בוחניק
 קצינת הסברה וראש תחום הכשרה מקצועית לאסירים ושיחה עם מטופלימחלקת הגמילה בכלא.
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 .8יום עיון בנושא חוזי מכר מיוחדים ורשלנות בעסקאות מקרקעין
את יום העיון הנחה עו"ד אריאל פלביאן  -יו"ר ועדת מקרקעין והרצו בו עוה"ד
יעל פנקס  -בנושא עסקאות קבלן ,רו"ח )משפטן( יובל אבוחצירה ,לשעבר סגן
פקיד שומה מס הכנסה חיפה  -בנושא עסקאות קומבינציה ועו"ד עדי מרגלית -
בנושא רשלנות בעסקאות מקרקעין.
ימי עיון והרצאות בארגון ועד מחוז חיפה
 .1הדרכה על תוכנית הפנסיה החדשה של הלשכה.
ערב ההדרכה נערך לרגל חתימתה של לשכת עורכי הדין על הסכם עם קבוצת
"הפניקס" ,המקנה לחברי הלשכה תנאים ייחודיים לעריכת ביטוח פנסיוני.
מטרת ההדרכה להכיר לעורכי הדין את תכנית הביטוח הפנסיוני המיוחדת
והתנאים הניתנים במסגרתה.
 .2יום עיון בנושא אחריות המעסיק למניעת ניצול והטרדה מינית.
יום העיון נערך בעקבות חתימת הלשכה על האמנה למניעת הטרדה מינית
במקומות עבודה והשתתפו בו נציגים ונציגות מטעם הלשכה ומטעם גורמים
וארגונים התומכים בפרויקט .בפאנל הראשון ,בהנחיית עו"ד עלי מוחמד ,שעסק
בשאלה מהי הטרדה מינית במקומות עבודה וכיצד להתמודד איתה ,השתתפו
עוה"ד אדם פיש ושירן כרמלי מהמרכז לסיוע בחיפה .הפאנל השני ,בהנחיית
עו"ד קרן בר-יהודה ,הוקדש לאחריות המעסיק והממונה מכוח החוק למניעת
ניצול והטרדה מינית והשתתפו בו גב' מיכל דגן ,מנהלת מרכז מהות ועו"ד
אלחאן נחאס-דאוד מארגון "כיאן".
 .3כנס לציון היום הבינלאומי למאבק באלימות כלפי נשים.
ועד מחוז חיפה בשיתוף עם מרכז "נגה" למען נפגעי עבירה ומועצת הנשים ליד
ראש העיר חיפה ציינו את היום הבינלאומי למאבק באלימות כלפי נשים בכנס
שהתקיים בבית הפרקליט ב .21.11.10 -עו"ד יורם גורי  -מ"מ יו"ר ועד המחוז
וגב' חנה שרודק  -יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה נשאו דברי פתיחה.
לאחר מכן הודלקו נרות לזכר הנשים שנרצחו במהלך שנת  2010בידי בני זוגם
ונערך רב שיח בהשתתפות ד"ר דנה פוגץ' ועו"ד טלי איזנברג ממרכז "נגה" והגב'
לרה צינמן מארגון משפחות נרצחים ונרצחות ,שבתה גנית נרצחה בידי סטודנט
באוניברסיטת חיפה.
 .4יום עיון בנושא תמ"א ) 38מרכז אקדמי :עו"ד אריאל פלביאן(
יום עיון נערך ביוזמת ועדת מקרקעין ועסק ב" -תמ"א  "38המסדירה את נושא
חיזוק ושיפוץ המבנים בישראל מפני רעידות אדמה .ביום העיון ,שנחלק לשלושה
מושבים שונים בהם דנו מומחים בתוכנית המתאר ,על היבטיה המשפטיים,
המיסויים והפרקטיים ,השתתפו מהנדסים ,אדריכלים ,קבלנים ,שמאים,
שופטים ועורכי דין.
 .5מפגש עורכי דין כונסי נכסים בהליכי הוצאה לפועל ונציגי רשות האכיפה
והגבייה.
במהלך המפגש הוצגו הנהלים החדשים של רשות האכיפה והגבייה בתיקי
משכנתא ובתיקי משכון רכב.
 .6הרצאה בנושא הרפורמה המוצעת בחוק התכנון והבניה.
את ההרצאה נשאה עו"ד שרית דנה ,המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )משפט
אזרחי(.
 .7יום עיון בנושא סוגיות ותביעות בתחום הביטוח הפנסיוני.
יום העיון אורגן ע"י ועדת ביה"ד לעבודה )בריכוזם האקדמי של עוה"ד אילן
גורביץ )המכהן גם כיו"ר הוועדה( וטל גולן( .ביום העיון הרצו עו"ד אסי מסינג -
יועמ"ש ממונה גמלאות במשרד האוצר ,עו"ד יונתן פסי ואקטואר ניר וילף.
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 .8הרצאה בנושא חידושים ועדכונים במערכת ההוצאה לפועל בעקבות תיקון .29
את ההרצאה נשא מר אריה כהן ,סגן מנהל רשות האכיפה והגבייה .עו"ד רחל בן
ארי  -יו"ר ועד המחוז ועו"ד אורי גולדקורן  -יו"ר ועדת הוצל"פ נשאו דברי
פתיחה.
 .9כנס בנושא זכות העובד לפרטיות מול זכויות המעסיק.
הכנס נערך בשיתוף פעולה של ועד מחוז חיפה ולשכת המסחר והתעשיה חיפה
והצפון והתקיים בבית הפרקליט בחיפה ביום ראשון ,06.03.11 ,בהשתתפות כ-
 200עורכי דין ,אנשי עסקים ,שופטים ,רשמים ונציגי ציבור של ביה"ד לעבודה.
אורחת הכבוד של הכנס היתה נשיאת ביה"ד הארצי לעבודה ,השופטת נילי ארד,
אשר מסתבר כי זהו ביקורה הראשון במחוזות לשכת עורכי הדין .עיקר הכנס
נסב סביב פסק הדין החדשני והחדש של הנשיאה בעניין טלי איסקוב  -שעסק
בזכות העובד לפרטיות במקום העבודה .לאחר הרצאת הנשיאה הגיבו חברי
הפאנל :עו"ד אילן גורביץ  -יו"ר ועדת בית דין עבודה במחוז ,ד"ר שרון רבין
מרגליות ותמיר נוימן  -ראש אגף משאבי אנוש בנמל חיפה .ברכו בתחילת הערב -
השופט רמי כהן  -נשיא בי"ד אזורי לעבודה חיפה ,גד שפר  -נשיא לשכת המסחר
והתעשיה במחוז חיפה והצפון ועו"ד רחל בן ארי  -יו"ר ועד המחוז .את הערב
הנחה עו"ד יוסי חכם.
 .10יום עיון בנושא משכנתאות  -מהותן ,יצירתן והדרכים למניעת מימושן בראי
יחסי בנק-לקוח.
יום העיון אשר אורגן ע"י רכזת תוכנית "שכר מצווה" במחוז חיפה  -עו"ד סירין
זועבי-בסול .את דברי הפתיחה נשא עו"ד שחר ולנר  -יו"ר )משותף( תוכנית "שכר
מצווה" ועל ההרצאה הופקד עו"ד אמיר אלטשולר.
 .11יום עיון בנושא סוגיות בגביית ארנונה.
יום העיון אורגן הוצא לפועל ע"י צוות מיסוי מוניציפאלי והרצו במהלכו חברי
הצוות  -עוה"ד אריאל ארונוביץ ,אורן כ"ץ ,רונן צרפתי ,דן ארטן וחגי טל,
בנושאים הבאים :גביית ארנונה  -מבט על ,התיישנות חוב ארנונה ,חברות גבייה,
גבייה מכונסי נכסים  /גבייה בעת חדלות פירעון והיבטי המשפט המנהלי בהליכי
גבייה.
 .12יום עיון בנושא חוק מיסוי מקרקעין :תיקוני חקיקה ויישומם.
ביום העיון ,שעסק בסקירה ויישום בשטח של תיקונים  69ו 70 -לחוק מיסוי
מקרקעין ,הרצתה רו"ח דורית גבאי  -לשעבר סגנית למנהלת מיסוי מקרקעין
חיפה והצפון.
 .13כנס בנושא חידושים בהוצאה לפועל.
הכנס נערך במכללת אלקאסמי בבאקה אל גרבייה והרצו בו מר חיים צרפתי -
מנהל לשכת ההוצאה לפועל בחדרה והרשמים אלכס אחטר וקרן מרגולין פלדמן
מלשכת ההוצאה לפועל בחדרה .את הכנס יזם וארגן עו"ד חילמי חג'וג'.
קורסים בארגון ועד מחוז חיפה
 2 .1קורסי גישור כללי
במהלך השנה התקיימו שני קורסים )הראשון החל בנובמבר  2010והשני באפריל
 ,(2011כ"א בן  10מפגשים ) 60שעות אקדמיות( .הקורס מקנה לבוגריו תעודת
מגשר המוכרת לצורך מינוי מגשרים ע"י הערכאות השיפוטיות .במהלך הקורס
מתבצעות התנסויות מעשיות בבתי המשפט )בהדרכת ד"ר סוזן זיידל ועו"ד גלית
סנה-לוריה(.
 .2קורס החייאה לילדים ותינוקות
הקורס התקיים בהנחיית מדריך מוסמך וכלל מבוא תיאורטי על אופן בדיקת
הפעוט ,סיבות לביצוע החייאה )אירוע לב ,תאונות למיניהן ,מחלות שונות( ,שלבי
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חוסר ההכרה )עם/בלי הכרה( ,סדר פתיחת נתיב אוויר ,הנשמה ועיסוי לב
בחלקו השני של הקורס נערך תרגול מעשי על בובות.
 .3קורס החייאה
הקורס התקיים בהדרכת מדריך מוסמך ונלמדו במהלכו עקרונות החייאת
פצועים :אופן בדיקת חולה/פצוע ,סיבות לביצוע החייאה )אירוע לב ,תאונות
למיניהן ,מחלות שונות( ,שלבי חוסר ההכרה )עם/בלי הכרה( ,סדר פתיחת נתיב
אוויר ,הנשמה ועיסוי לב ) - (ABCבתינוקות ,בילדים ובמבוגרים ,הכל בליווי
תרגול אישי-מעשי על בובות החייאה.
).(ABC

הרצאות ואירועים בערי השדה
שלוחת חדרה
יו"ר הוועד המקומי :עו"ד אילנית אימבר
בשלוחה התקיימו השתלמויות/הרצאות/ימי עיון/קורסים בנושאים מגוונים.
השתלמויות של המכון להשתלמות עורכי דין של לשכת עורכי הדין בישראל
בשיתוף ועד מחוז חיפה:
 .1השתלמות בנושא משפחה וירושה ,בריכוזה האקדמי של עו"ד מיכל שקד.
 .2השתלמות בנושא דיני עבודה בחדרה ,בריכוזן האקדמי של השופטת עפרה ורבנר
ועו"ד גילת ויזל-סבן.
 .3השתלמות לפי חוק הנוטריונים  -תיקון מס' 9
)להרחבה על השתלמויות אלה ר' פירוט לעיל ,תחת "השתלמויות/קורסים של
המכון להשתלמות עורכי דין של לשכת עורכי הדין בישראל בשיתוף ועד מחוז
חיפה"(.
הרצאות/ימי עיון/קורסים
 .1מפגש בנושא חידושי חקיקה בהוצל"פ
במפגש התארחו הרשמים קרן מרגולין פלדמן ואלכס אחטר מבית משפט השלום
בחדרה ,והוא הוקדש לחידושי חקיקה ופסיקה בהוצל"פ ויישומם.
 .2סוגיות עכשוויות בדיני תעבורה
הרצאת השופט גיל קרזבום מבית המשפט לתעבורה בחיפה ,שניתח סוגיות
עכשוויות בדיני תעבורה שנדונו באולמו בתקופה האחרונה.
 .3הרצאה בנושא גביית מזונות בהוצאה לפועל
את ההרצאה נשא הרשם אלכס אחטר מלשכת ההוצאה לפועל בחדרה.
 .4הרצאה בנושא כללי התנהגות באולמו של שופט
את ההרצאה נשא השופט מוחמד מסארווה מבית משפט השלום בחדרה.
 .5הרצאה בנושא התפתחות טענת מעשה בית-דין במשפטי האזרחי
את ההרצאה נשא השופט נאסר ג'השאן מבית משפט השלום בחדרה.
 .6יום עיון בנושא הרפורמה במיסוי מקרקעין  -תיקונים 67,68,69,70
יום העיון הוקדש לרפורמות האחרונות בתחום מיסוי מקרקעין ,והורכב
מהרצאותיהן של גב' תמי סעדה  -סגנית מנהל מס שבח ,חדרה ,גב' מזל בן שושן
 מנהלת תחום )רכזת מסמ"ק( וגב' דורית אהרון ישראלי )רו"ח(  -מנהלת תחוםשומת מקרקעין  -פרט.
 .7יום עיון בנושא הנוהל החדש בפתיחת תיקים בהוצאה לפועל
ביום העיון הרצו הגב' שירה אברג'יל  -מנהלת מדור פתיחת תיקים ,חדרה וגב'
סיגלית אלקובי  -מנהלת מדור פתיחת תיקים ,חיפה .מר חיים צרפתי ,מנהל
לשכת ההוצאה לפועל ,חדרה נשא דברי פתיחה.
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 .8הרצאה בנושא חקירות יכולת וחייבים מוגבלים באמצעים
את ההרצאה נשא הרשם אלכס אחטר מלשכת ההוצאה לפועל בחדרה.
אירועים
הרמת כוסית לכבוד חג הפסח
האירוע נערך ב 12.04.11 -במעמד השופט אביהו גופמן  -סגן נשיא בית משפט
השלום בחדרה ,עו"ד רחל בן ארי  -יו"ר ועד המחוז ,עו"ד אילנית אימבר  -יו"ר
הוועד המקומי של חדרה והסביבה ובמהלכו הוענק אות יקיר מחוז חיפה לשופט
)בדימוס( סברי מוחסן על עשייה ותרומה ציבורית רבת שנים.
מוקד סח'נין
רכז המוקד :עו"ד ואאל חלאילה
במוקד נערכה השתלמות בנושא הוצאה לפועל ,בריכוזו האקדמי של עו"ד אורי
גולדקורן )ר' פירוט לעיל ,תחת "השתלמויות/קורסים של המכון להשתלמות עורכי
דין של לשכת עורכי הדין בישראל בשיתוף ועד מחוז חיפה"(.
 .1במוקד התקיים מפגש עורכי דין עם הרשם מוהנד חלאילה מלשכת ההוצאה
לפועל בעכו ,שעסק בנושא סוגיות פרקטיות בהליכי גבייה.
 .2התקיים יום עיון בנושא תיקון  70לחוק מס שבח מקרקעין ,במעמד סאמי גרוס
 מנהל מסמ"ק נצרת ובהשתתפות ישראל אור  -סגן מנהל מסמ"ק נצרת ,מאהרחלאק ,ערין מאהלי ומופיד עראידי  -שלושתם חברי חוליה מרכזית.
מוקד אום אל פחם
רכז המוקד :עו"ד רפיק ג'בארין
במהלך השנה התקיימה במוקד הרצאתו של עו"ד איתן לדרר ,פרקליט מחוז חיפה
)אזרחי( ,בנושא סוגיות נבחרות בסדר הדין האזרחי .המפגש נערך ביוזמה משותפת
של עו"ד רחל בן ארי  -יו"ר ועד המחוז ,עו"ד רפיק ג'בארין  -ראש מוקד אום אל
פחם ועו"ד מוחמד לוטפי  -חבר הוועד המקומי חדרה והסביבה.
ועדת הסגת גבול המקצוע
יו"ר הוועדה :עו"ד תומר גונן )עד ליום (28.02.11
 .1הוועדה מטפלת באופן שוטף בכל הפניות המגיעות אליה לעניין הסגת גבול
המקצוע ,ובמסגרת הטיפול פונה למי שנחשד בהסגת גבול המקצוע ,ומתריעה
בפניו על ביצוע העבירה האמורה .במקרים בהם קיים חשד כי עורך דין מעורב
בפעילות כאמור ,מועבר העניין במקביל גם לטיפול הוועדה לאתיקה מקצועית.
השנה טיפלה הוועדה בעשרות פניות שהגיעו אליה.
 .2הוועדה משתפת פעולה באופן שוטף עם הוועדה הארצית וכן עם גורמים
רלוונטיים במשטרת ישראל.
במקרים בהם מתעורר צורך מנהלת הוועדה חקירות כנגד גופים ואנשים פרטיים
העוסקים בפעילויות שיוחדו לעורכי דין ,ופועלת באופן אינטנסיבי ,לרבות עם
בתי המשפט השונים במחוז ,לשם מיגור התופעה הפסולה ושוקדת על איסוף
ראיות נוספות כנגד אותם גופים לקראת הגשת כתבי אישום.
ועדת מחשוב
יו"ר הוועדה :עו"ד נטע ארז
הוועדה פועלת בשיתוף פעולה עם נציגי ועדות בתי המשפט השונות ועם מזכירויות
בתי המשפט והמזכירים הראשיים ,לריכוז ולטיפול בבעיות שוטפות ואי סדרים
העולים מהשימוש במערכת "נט המשפט".
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 .1יו"ר הוועדה ,יו"ר ועדת ביהמ"ש המחוזי ויו"ר ועדת בתי משפט השלום במחוז
נפגשו עם המזכיר הראשי ומנהל המחוז  -בתי משפט שלום מחוז חיפה ,מר
ישראל חן ,לצורך דיון בנושאי מחשוב ומערכת "נט המשפט" .בישיבה נדונו
הבעיות העולות עקב השימוש במערכת ,שפריסתה הארצית הסתיימה בשנה
שעברה .לצורך מתן מענה לחלק מן הבעיות נערכו בשנה החולפת מספר הדרכות
בנוגע למערכת ולהפעלתה באמצעות כרטיס חכם ולהגשת מסמכים מרחוק,
בהשתתפות עורכי דין רבים מהמחוז.
כמו כן ,נבחנה האפשרות להתקין אינטרנט אלחוטי באולמות בית המשפט על
מנת לאפשר לעורכי הדין שימוש במחשבים ניידים במהלך הדיונים.
 .2נציגי הוועדה ממשיכים לפעול באמצעות הוועדה המשותפת לענייני מחשוב,
שהוקמה עם הנהלת בתי המשפט )בראשות השופטת שידלובסקי( ,בין היתר
בנושאים של שינוי הגדרות בתוכנת המערכת על מנת להקל על הגשת מסמכים
מרחוק.
נושאים נוספים שעלו בפגישה הארצית בין נציגי הלשכה והנהלת בתי המשפט:
הורדת מידע/קבצים מהמערכת; אפשרות העתקה מפרוטוקול לצורך ציטוט
פס"ד; אפשרות תשלום מחצית שנייה של האגרות באינטרנט; מספור בקשות
אוטומטי בתיק; התקנת ממשק משתמש חדש וידידותי במהלך שנת ;2011
הורדת כל התיק כמסמך אחד ולא כמסמכים נפרדים; תיבת דוא"ל מאובטחת
כפתרון להמצאת מסמכים; התרעה של המערכת על תקלות ושביתות; פירוט
שאלות נפוצות באתר המערכת; פטור להגשות באמצעות כרטיס חכם מהגשת
עותק נוסף בנייר.
ועדת נזיקין
יו"ר הוועדה :עו"ד רבקה ינקו פינקלשטיין
 .1הוועדה ערכה דיון בפסק דינו של ביהמ"ש המחוזי בחיפה בעניין משה מרקו,
אשר קבע הלכה חדשה לעניין ניהול הליכים לפי סעיף 79א' לתקנות סדר הדין
האזרחי  -הכרה בנכות בגין נזק נפשי )מסוג פגיעה באוטונומיה( בשל כך
שלתובע לא הוסברה מראש המשמעות של מתן פס"ד לפי סעיף 79א'.
בשל חשיבות הנושא והשלכותיו על ציבור עורכי הדין הוחלט לכתוב מאמר
בנושא לעיתון "בדלתיים פתוחות".
.2

בעקבות דיון בנהלי העבודה של הוועדות הרפואיות של המל"ל הוחלט על קיום
ישיבה של נציגי הוועדה עם מנהלת סניף המל"ל בחיפה והאחראית על הוועדות
הרפואיות ,במטרה ללבן בעיות וקשיים המתעוררים מן השטח.

.3

נושאים נוספים שטופלו ע"י הוועדה:
א .עדכון רשימת עורכי דין נותני הערכה מקדמית בתביעות נזיקין בבתי משפט
השלום במחוז חיפה;

ב .התאמת החלטות מובנות הניתנות ע"י בית המשפט לאופי התיק וקצב
התקדמותו.
ועדת פלילי
יו"ר הוועדה :עו"ד תמי אולמן
 .1בעקבות פניות שונות שהועברו מחברי המחוז ,טיפלה הוועדה בבעיות שוטפות
מול הרשויות הרלבנטיות ,ובכללן משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר,
הנמצאות במגע יומיומי עם ציבור עורכי הדין והסניגורים בפרט.
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.2

.3

.4

.5

הוועדה פועלת באופן אינטנסיבי למיגור התופעה ההולכת ורווחת של איומים
והתנכלויות לעורכי דין על רקע עבודתם המקצועית ,באמצעות פנייה לגורמים
הרלוונטיים במשטרת ישראל ובפרקליטות ,לזירוז הליכי החקירה ומיצוי הדין
עם העבריינים.
נציגי הוועדה ונציגי המשטרה עורכים מפגשים תקופתיים לפתרון בעיות
שמתעוררות במהלך העבודה המשותפת של עורכי הדין ,המשטרה ,הפרקליטות
והסנגוריה .בין הנושאים שנדונו השנה :אלימות והתנכלות לעורכי דין עקב
ביצוע עבודתם המקצועית ,הסגת גבול המקצוע ,קשיים באיתור וביקור עצורים
בתחנת חיפה ,מחסור בתובעים משטרתיים ועוד.
יו"ר הוועד קיימה פגישה עם סניגורים העובדים עם הסנגוריה הציבורית
במחוז ,בה עלו מספר נושאים ובכללם שינוי חד צדדי של ההתקשרות עם
הסנגורים הציבוריים החיצוניים .יו"ר הוועד העבירה הנושא לטיפולו של ראש
הלשכה ,עו"ד יורי גיא-רון ,אשר העלה בפני הסנגורית הציבורית הארצית ,עו"ד
ענבל רובינשטיין ,את ההשגות שהועלו בישיבה.
נושאים נוספים שנדונו בוועדה ,לגביהם הוחלט לפנות לגורמים הרלוונטיים
למציאת פתרונות לבעיות:
א .נהלים בלתי סבירים בנוגע להופעה חיצונית של עורכי דין במתקני כליאה
ובתי סוהר;
ב .יחס בלתי הולם של קציני משטרה וגורמים אחרים כלפי עורכי דין מייצגים.

ועדת עורכי דין למען הקהילה
יו"ר הוועדה :עו"ד יעל פנקס )מ"מ(
במסגרת פעילותה מבקשת הוועדה לרתום את כוחו ומעמדו של ועד המחוז ,בהיותו
גוף מאורגן המאגד את אוכלוסיית עורכי הדין ,לטובת פעילות למען אוכלוסיות
חלשות בקהילה.
 .1תוכנית "שכר מצווה"
רכזת :עו"ד סירין זועבי-בסול
במהלך מפגשי הוועדה נדונות בקשות שונות של אזרחים למתן ייצוג משפטי,
אשר התקבלו במסגרת תוכנית "שכר מצווה" שמפעילה הלשכה למתן ייעוץ
וייצוג משפטי למעוטי יכולת .במקרים דחופים ,הועבר המידע לחברי הוועדה
במייל ,על ידי רכזת תכנית "שכר מצווה" במחוז ,עו"ד סירין זועבי-בסול ,כדי
לקבל תשובות מהירות ולמנות מוקדם ככל האפשר עורכי דין מייצגים לאלה מן
הפונים שנמצאו זכאים לקבלת ייצוג.
כמו כן ,בחנה הוועדה אפשרויות לפריסה רחבה יותר של מרכזי הזכויות במחוז
ולגיוס מתנדבים נוספים מקרב עורכי הדין במחוז .פעילות בעניין נעשתה מעל גבי
עיתון המחוז "בדלתיים פתוחות" ,במסגרתה גם צוינו שמות המתנדבים
הפועלים במרכזי הזכויות בתקופה הרלבנטית וכן נעשו פניות לחברים במהלך
השתלמויות שהתקיימו בבית הפרקליט.
במהלך השנה האחרונה הסתייעו בעורכי הדין המתנדבים בתחומי המחוז כ775 -
פונים טלפוניים 561 .פונים קיבלו ייעוץ ראשוני במרכזי הזכויות ו 37 -תיקים
אושרו לייצוג )נכון ליום .(15.07.11
החלק הארי של הבעיות נפתר על ידי מתן ייעוץ וטיפול ראשוני במרכזי הזכויות,
לאחר בחינת מסמכים אשר הומצאו לעורכי הדין המראיינים אשר מאיישים את
מרכזי הזכויות .לגבי חלק מהפונים בוצעו פעולות שונות כגון :משלוח מכתבי
הבהרה ,דרישה לפרטים ,קבלת מענה מגופים שונים או פניה לוועדת חריגים או
לוועדת תרומות כדי לקבל סיוע בתשלומי אגרות.
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כיום פועלים בתחומי המחוז שבעה מרכזי זכויות ,כלהלן:
 בעמותת ידיד :רח' הרצל  ,21חיפה. בשי"ל :רח' הצאלים  ,1יוקנעם. בשלוחת לשכת עורכי-הדין בחדרה :רח' הלל יפה  ,25חדרה. מרכז הזכויות בעכו הועתק ממשרדי שי"ל שבעירייה למתנ"ס היימן ,ברח'הרצוג  ,16עכו והתחיל לפעול במהלך חודש מרץ .2011
 במשרדי תנועת שלם בעיריית נהריה :רח' הגעתון  ,19נהריה. במרכז הצעירים וההון האנושי :רח' קפלן  ,8קריית ים. ברווחה נשר )מרכז חדש שנפתח במהלך חודש פברואר  :(2011דרך השלום ,20נשר.
להלן פעילות רכזת התוכנית במהלך השנה החולפת:
א .ביקורים במרכזי הזכויות;
ב .פרסום התכנית באמצעי התקשורת )מקומונים ,עיתונים ,אינטרנט ,עיתון
"דלתיים פתוחות" ובאמצעי הדיוור של המחוז(;
ג .גיוס מתנדבים חדשים ועדכון מאגר המתנדבים הקיים;
ד .פגישה בעכו עם מנכ"ל העירייה ,פגישות נוספות עם מנהלי המתנ"סים בעכו
ועם המפקחת של שי"ל;
ה .השתתפות ביום זכויות האדם הבינלאומי של ידיד ופתיחת דוכן של "שכר
מצווה";
ו .פגישות עם רכזות ארגון "פעמונים" ושיתוף פעולה עם הארגון;
ז .גיוס סטודנטים מתנדבים )למתן עזרה לעורכי-הדין במרכזי הזכויות(
והדרכתם;
ח .פגישות עם מנהלת הרווחה בנשר ופגישה נוספת עם דובר עיריית נשר;
ט .פגישה עם נציגות מהעמותה לקידמה חברתית בחיפה;
י .פגישה עם יעל פלד ,ראש הסיוע המשפטי בחיפה ,לצורך בחינת שיתוף פעולה.
ברמה הארצית התקיימו בת"א מספר פגישות של רכזי "שכר מצווה" וראשי
הסיוע;
יא .ארגון יום עיון בדיני משכנתאות;
יב .ארגון הרצאה בדיני משפחה בהוסטל שלב ומתן הסבר לאנשים על התוכנית.
 .2תוכנית "כללי משחק"  -שיתוף פעולה זו שנה רביעית ברציפות עם עמותת
"שיעור אחר" ,שמטרתה לצמצם פערים חברתיים על ידי יצירת מפגשים בין
תלמידים מאוכלוסיות מוחלשות לפרופסיות מקצועיות שונות )עורכי-דין,
רופאים ,מהנדסים וכו'( .התוכנית המיועדת לתחום המשפט נקראת "כללי
משחק" ומטרתה לחשוף תלמידים ,במתודולוגיות לימוד שונות ,לעולם המשפט,
לערכי יסוד וזכויות אדם ,למקצוע עריכת הדין ,להכרת דרכים ליישוב סכסוכים,
להקניית כלים לניתוח וביקורת תהליכים חברתיים ועוד.
השנה התקיימה התוכנית ב 7 -כיתות סה"כ ,ב 4 -בתי ספר  -בחיפה ,נהריה ,עכו
וחדרה .בחירת בתי-הספר נעשתה תוך מתן ביטוי לרצון לחשוף לפרויקט
תלמידים בגילאים שונים )כיתות ו' עד ח'( ומקבוצות שונות בחברה )יהודים,
ערבים ,אתיופים ,דתיים וכו'( .במהלך התוכנית העבירו עשרות עורכי-דין
מתנדבים מערכי שיעור בתחום זכויות אדם ,מושגי יסוד בדמוקרטיה וכן סוגיות
שונות מתחום המשפט הפלילי והאזרחי .בסוף התוכנית קיימו הילדים משפטים
מבוימים ,תוך שימוש בתכנים שנלמדו במהלך התוכנית ויישומם .הכנת
התלמידים למשפטים המבוימים והשיפוט במשפטים אלה נעשו גם הם על-ידי
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עורכי -דין מתנדבים הפעילים במסגרת התוכנית .המשפטים המבוימים נערכו
בהיכל המשפט בחיפה.
 .3שיתוף פעולה עם מרכז "נגה" למען זכויות נפגעי עבירה  -מרכז נגה ,בראשות
ד"ר דנה פוגץ' ועו"ד דקלה טוטיאן ,מעניק ייצוג וסיוע משפטי ללא תמורה
לקורבנות עבירות מין ועבירות אלימות חמורות )כגון נפגעי רצח ,הריגה ואונס(
ברחבי הארץ .למכון מרכז אחד הפועל כיום בתל-אביב ,בשיתוף עם המרכז
האקדמי קרית-אונו .במסגרת שיתוף הפעולה עם הוועדה ועם יועצת ראש העיר
למעמד האישה התקיים בבית הפרקליט כנס לציון היום הבינלאומי למאבק
באלימות כלפי נשים )ר' הרחבה לעיל ,תחת "ימי עיון ,הרצאות וקורסים בארגון
ועד מחוז חיפה"(.
כשנה לאחר עריכת ההשתלמות החלוצית והייחודית בנושא ייצוג נפגעי עבירה
נאספו בוגרי ההשתלמות בבית הפרקליט לשיח עמיתים עם עו"ד טלי איזנברג
ממרכז "נגה" ,במהלכו דנו בפעילותם בתחום ייצוג נפגעי עבירה מאז סיימו את
הכשרתם בתחום ,בדילמות בהן נתקלו ,בהצעות לפתרונות ובמחשבות להמשך
הדרך.
ועדת מקרקעין
יו"ר הוועדה :עו"ד אריאל פלביאן
פעילות הוועדה בשנה החולפת:
ארגון מפגש בנושא הרפורמה במינהל מקרקעי ישראל ,אליו הוזמנה עו"ד ציפורה
רקנטי ,לשעבר יועמ"ש מינהל מקרקעי ישראל ,שהרצתה בפני החברים על היבטיה
השונים של הרפורמה במינהל ,שיצאה לדרך לפני כשנתיים.
 .1ארגון יום עיון בנושא "תמ"א  "38המסדירה את נושא חיזוק ושיפוץ המבנים
בישראל מפני רעידות אדמה .יום העיון הורכב משלושה מושבים בנושאים
"סוגיות תכנון וכדאיות"" ,מחלוקות בין דיירים" ו" -סוגיות המס" ונטלו בו
חלק מהנדסים ,אדריכלים ,קבלנים ,שמאים ,שופטים ועורכי דין.
 .2טיפול שוטף בפניות של עורכי דין שנתקלו בבעיות במהלך עבודתם מול משרדי
הרישום והפיקוח על המקרקעין וכן מול רשויות מיסוי מקרקעין והעירייה ,תוך
שיתוף פעולה עם משרדים אלה.
ועדת קובלים
התובע הראשי :עו"ד אליהו שילה
פרקליט האתיקה :עו"ד רן זינגר
הוועדה דנה בנושאים השונים העולים במסגרת הופעתם של באי כוח הקובל בדיונים
בפני בית הדין המשמעתי .באי כוח הקובל מקבלים ,מעת לעת ,הנחיות הנוגעות
לדרך ניהול הדיון ולמדיניות הענישה.
עורכי דין המבקשים להצטרף לרשימת באי כוח הקובל ,והנמצאים כשירים
וראויים ,עוברים ראיון אישי בצוות המונה את התובע הראשי ,יו"ר ועדת אתיקה,
פרקליט המחוז ומנכ"לית ועד המחוז ולאחר קבלתם הם מצטרפים לב"כ קובל ותיק
למספר הופעות משותפות.
 .1במהלך השנה הצטרפו למצבת באי כוח הקובל במחוז עוה"ד מעיין רונן ,יניב
אביטן ,מיכל דוידי ,שלומי כהן ,עדאל דבאח ושגיא מלח .במקביל נערכה פרידה
מעוה"ד יואב אניספלד ,אבישי קון ,גיא הירש ואייל טל שסיימו את תפקידם
כבאי כוח קובל.
 .2פרקליט האתיקה מכנס את באי כוח הקובל לישיבות תקופתיות המוקדשות
לרענון נהלים והנחיות ועדת האתיקה ,לסקירה בנושא פסיקה עדכנית
ולהחלפת דעות ורעיונות בין הקובלים השונים.
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במהלך השנה עודכן תעריף שכרם של הקובלים )לאחר שנים רבות שלא בוצע
עדכון( .יחד עם זאת ,ראוי לזכור כי המדובר בשכר סמלי ,וכי המלאכה הינה
התנדבותית ברובה ובמהותה ,ויש לברך את הקובלים על הירתמותם
והשקעתם.

ועדת הצעירים המחודשת
יו"ר הוועדה :עו"ד אורי גרינברגר
הוועדה ,שחידשה בשנת  2010את פעילותה במחוז ,שמה לה למטרה לקרב את ציבור
עורכי הדין הצעירים בחיפה ללשכה ולקרוא להם לקחת חלק בפעילויותיה ,הן אלה
המיועדות לצעירים בלבד והן אלה המיועדות לכלל ציבור עורכי הדין :השתתפות
בימי עיון ,השתלמויות ,פעילויות תרבות ,פעילויות חברתיות למען הקהילה וכיו"ב.
מטרה נוספת של הוועדה היא להדק את שיתוף הפעולה עם פורום הצעירים הארצי,
לרבות קיום פעילויות במחוז חיפה במימון הוועדה הארצית ,על מנת להגביר את
הנגישות לפעילויות הוועדה הארצית לעורכי הדין הצעירים בחיפה.
הוועדה ממשיכה לרתום לשורותיה חברים חדשים מידי יום ,ולאחרונה עושה זאת
גם דרך קבוצת הצעירים החדשה שנפתחה בפייסבוק.
בין פעילויותיה של הוועדה בשנה החולפת:
 .1הוועדה השיקה את פעילותה בטקס השקה חגיגי ,בהשתתפות ראש הלשכה -
עו"ד יורי גיא-רון ,יו"ר ועד המחוז  -עו"ד רחל בן ארי ,יו"ר פורום הצעירים
הארצי  -עו"ד )פסיכולוג( ינון היימן ויו"ר ועדת הצעירים המחוזית  -עו"ד אורי
גרינברגר .בחלקו השני של האירוע נערך יום עיון מיוחד בסימן "אומנות
הליטיגציה בראי ביהמ"ש" בהשתתפות שופטי בית המשפט המחוזי בחיפה:
הנשיאה בלהה גילאור ,יוסף אלרון ,משה גלעד ,אלכס קיסרי ושושנה שטמר.
 .2השנה ארגנה הוועדה תוכנית העשרה מקצועית ,מגוונת וייחודית לעורכי הדין
הצעירים ,שכללה ימי עיון המתמקדים בצדדיו הפרקטיים של המקצוע ,במגוון
נושאים :שמאות מקרקעין בסיסית" ,ארגז כלים" בדיני משפחה ,דיני שטרות,
מדע פורנזי" ,ארגז כלים" בדיני הוצל"פ ,עסקאות במקרקעין" ,ארגז כלים"
בדיני פש"ר ,יסודות בקניין רוחני וליווי חברות ,שיקום אסירים ,חוזי מכר
מיוחדים ורשלנות בעסקאות במקרקעין ,משא ומתן ועוד )ר' פירוט לעיל ,תחת
"ימי עיון ופעילויות לעורכי דין צעירים בארגון ועד מחוז חיפה"(.
 .3הוועדה ארגנה סיור לימודי בכלא "צלמון" במהלכו נפגשו עוה"ד עם מפקד
הכלא ,קצינת ההסברה ומטופלי מחלקת הגמילה של הכלא )ר' לעיל תחת "ימי
עיון ופעילויות לעורכי דין צעירים בארגון ועד מחוז חיפה"(.
כמו כן ,ארגנה הוועדה סיור לילי ברחובות ת"א ,בהדרכת כתב הפלילים בוקי
נאה ,שיעבור בין מקומות בילוי מפוקפקים ואתרים בהם בוצעו פשעים
מפורסמים .הסיור צפוי להתקיים בחודש יולי הקרוב.
 .4חלק מחברי הוועדה הצטרפו לפרויקט "שיעור אחר" ,בו מעבירים עורכי דין
שיעורים בנושאים הלקוחים מעולם המשפט לתלמידים מאוכלוסיות מוחלשות
במחוז חיפה.
 .5במהלך השנה פנו עורכי דין צעירים וביקשו להצטרף כחניכים לפרויקט החונכות
של המחוז ,שחידש פעילותו בשנה שעברה .במסגרת הפרויקט מלווים עורכי דין
ותיקים עורכי דין צעירים ומספקים להם הדרכה וליווי בנושאים מקצועיים
ובנושאים אדמיניסטרטיביים כגון ניהול משרד ,תמחור לקוחות וכיוצ"ב.
 .6לקראת סוף השנה התכנסה הוועדה לישיבת סיכום במהלכה גובש מתווה
הפעילות לעורכי הדין צעירים בשנה הקרובה ,שיכלול מגוון ימי עיון מקצועיים
ופעילויות תרבות ופנאי מהנות.
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ועדת עידוד עסקים וקשרי חוץ
יו"ר הוועדה :עו"ד איתמר ענבי
 .1הוועדה פועלת כדי לצמצם את תופעת העדפתם של רבים מצרכני השירותים
המשפטיים בחיפה והצפון לקבל שירותים משפטיים מעורכי דין מחוץ למחוז וכן
כדי להרחיב את קשרי ועד המחוז והחברים עם גופים )משפטיים ועסקיים( בארץ
ובחו"ל.
 .2הוועדה מקיימת קשר שוטף עם איגוד לשכות המסחר לארגון פעילויות משותפות
ובכלל זה ימי עיון .בתאריך  06.03.11נערך בבית הפרקליט כנס בנושא "זכות
העובד לפרטיות מול זכויות המעסיק" ,בשיתוף עם לשכת המסחר והתעשייה
חיפה והצפון ובית הדין האזורי לעבודה בחיפה ובהשתתפות נשיאת בית הדין
הארצי לעבודה  -השופטת נילי ארד )ר' לעיל ,תחת " ימי עיון והרצאות בארגון
ועד מחוז חיפה"(.
 .3יו"ר ועד המחוז פנתה אל יועמ"ש עיריית חיפה בבקשה לצמצם את האיסור על
ניגוד עניינים במכרזי העירייה המיועדים לעורכי דין ,בכדי לאפשר למספר רב
ככל האפשר של משרדים מקומיים להגיש מועמדות למכרזים אלה .כמו כן,
בעקבות החלטת חברת "כרמלטון" ,המפעילה את מנהרות הכרמל ,להעביר כל
מחלוקת בינה ובין הנהגים להכרעת בתי המשפט באזור ת"א ,פנתה יו"ר הוועד
אל החברה בדרישה לשנות את סעיף הסמכות המקומית לבתי המשפט במחוז
חיפה .הפנייה נשאה פרי ובעקבותיה השיב מנכ"ל החברה כי ככל הנראה נפלה
טעות במסמכי ההתקשרות וכי הסעיף הרלוונטי יתוקן לחיפה.
 .4במהלך חודש פברואר  2011התארחה בחיפה משלחת משפטנים ממינכן גרמניה
לסדרת מפגשים מקצועיים עם שופטים ,עורכי דין ,הפרקליטות והסנגוריה ואנשי
סגל הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה .שיאו של הביקור נרשם כאשר
יו"ר ועד המחוז ויו"ר הלשכה במינכן חתמו על אמנה לשיתוף פעולה עתידי בין
שתי הלשכות ולהידוק הקשרים עם הקהילייה המשפטית במינכן )להרחבה ר'
להלן תחת "צוות מינכן"(.
ועדת מיסים
יו"ר הוועדה :פרופ' דן ביין )שופט בדימוס(
הוועדה הקימה השנה את "צוות מיסוי פלילי" הפועל תחת ועדת המיסים .חברי
הצוות החדש נפגשו לישיבת עבודה ראשונה בחודש אפריל  2011ודנו בדרכים
אפשריות ליצירת שיתוף פעולה בין עורכי הדין לרשויות המס במחוז.
חברי הצוות פועלים כדי לרתום לשורותיהם גורמים מוסדיים וחברים המכהנים
בתפקידים בשירות הציבוריים ,על מנת ליצור ערוץ של הידברות ושיתוף פעולה
בנושאים כגון נהלי קבלת קהל ,קבלת חומר ,נהלי עבודה ,הנחיות לעובדים ועוד.
הצוות יזם יום עיון בנושא "אחריות מייצגים" שצפוי להתקיים בחודש נובמבר,
בהשתתפות נציגים מהפרקליטות ,הסנגוריה ,בית המשפט והאקדמיה.
צוות מיסוי מוניציפאלי
יו"ר הצוות :פרופ' דן ביין )שופט בדימוס(
הצוות טיפל בנושאים הבאים:
 .1ארגון יום עיון בנושא "סוגיות בגביית ארנונה" ,בו הרצו חברי הצוות  -עוה"ד
אריאל ארונוביץ ,אורן כ"ץ ,רונן צרפתי ,דן ארטן וחגי טל.
 .2השקת טור קבוע בעיתון המחוז "בדלתיים פתוחות" שעוסק בחידושים )חקיקה
ופסיקה( בתחום הארנונה.
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 .3פנייה אל מרכז השלטון המקומי ופורום הערים העצמאיות בעניין פרסום צווי
הארנונה והחלטות שר הפנים ושר האוצר לאישור חריגות מתקנות ההסדרים
במשק המדינה )ארנונה כללית ברשויות המקומיות(.
 .4נושאים נוספים שנדונו וקודמו ע"י הצוות:
• תשלום הוצאות ושכר לחברי ועדת ערר )ארנונה(;
• צמצום האיסור על ניגוד ענייניים במכרזי עיריית חיפה המיועדים לעורכי דין.
ועדת ספורט
יו"ר הוועדה :עו"ד פז בית הלחמי
 .1הוועדה ארגנה ,זו השנה החמישית ברציפות ,יום ספורט מחוזי ויום כיף
למשפחות שנערך ביום  22.05.11במועדון "ספייס" שבנשר .במהלך היום נהנו
ההורים וילדיהם מהפעלות מוזיקליות ,תחרויות היתוליות ,משחקים ,פינות
יצירה ומתקנים מתנפחים .כמו כן ,נערכו שני מופעי בידור לילדיםבין לבין
התקיימו גם תחרויות הספורט המסורתיות במגוון ענפים :כדורסל ,קט רגל,
טניס שולחן ,ברידג' ,שחייה ,שש בש ותחרות קליעה מ 3 -נקודות .ההשתתפות
ביום הספורט היתה ללא תשלום.
 .2קבוצת הכדורסל  -הקבוצה מונה  7שחקנים ומייצגת את הלשכה זו השנה
השלישית בליגת העל למקומות עבודה במחוז צפון .בשנתיים האחרונות הגיעה
הקבוצה לשלב הפיינל פור והצליחה לגבור על קבוצות חזקות.
ועדת ספריות
יו"ר הוועדה :עו"ד אורן שגב
הוועדה ממשיכה להפעיל ולעדכן את הספריות בחיפה ,בשלוחת חדרה ,בקרית
מוצקין ובערי השדה  -אום אל פחם וסח'נין .במהלך השנה נרכשו כותרים חדשים
ועדכונים וחודשו המנויים למאגר המשפטי המקוון "נבו" )בספרית בית הפרקליט,
בשלוחת חדרה ,בלשכת הקשר ובספריה בקרית מוצקין( .תכנת הפדאור מופעלת גם
בלשכת הקשר.
הקו המנחה לגבי הספרים הוא שבכל ספריה יהיה לפחות ספר עיוני אחד בכל אחד
מענפי המשפט העיקריים.
עדכון החברים:
על מנת לעדכן את החברים במחוז בחידושים השונים בספריות הנהגנו פרסום קבוע
בעיתון המחוז "בדלתיים פתוחות" ,בדבר הכותרים החדשים ,העדכונים והתוכנות.
כמו כן הועלתה רשימת הכותרים בספרית בית הפרקליט ובשלוחת חדרה לאתר
האינטרנט של המחוז.
ועדת מאמנים ומתמחים
יו"ר הוועדה :עוה"ד יואב אניספלד וסעב חאתם
במהלך השנה טופלו  89בקשות של חברים לאמן מתמחים והועברו המלצות לוועד
המרכזי ,שבידו הסמכות לאשר/לא לאשר בקשות אלה.
 .1יו"ר הוועדה עו"ד אניספלד השתתף בדיונים בועדה הארצית בעניין יישומו של
נוהל מאמנים ומתמחים במחוז .הנוהל נדון בישיבת הוועד אשר הציע את
המלצותיו לייעול הנוהל ,והעבירן לוועד המרכזי.
 .2יו"ר הוועד פנתה אל הממונה על מתמחים )גב' רחל אופיר( בבקשה לעדכן את
נוהל מאמנים ומתמחים על מנת שייתן פתרון למקרים בהם עורך דין הפונה
בבקשה לאמן מתמחה הנו חבר במחוז  Xועובד במשרד במחוז .Y
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ועדת גישור
יו"ר הוועדה :עו"ד אורית אסנין
מטרות הוועדה הינן לחשוף את ציבור עורכי הדין בפרט והציבור בכלל לתהליך
הגישור ,הצבת חיפה על המפה בכל הנוגע להליכי גישור ,הטמעת הגישור כאופציה
מועדפת ליישוב מחלוקות ועידוד הבחירה בעורכי הדין מן המחוז כמגשרים.
 .1ועדת הגישור הפעילה גם השנה את המועדון לגישור וליישוב סכסוכים ,המפעיל
קהילה לומדת ועשתה מאמצים להרחבת קהל המוזמנים והמשתתפים .בין
המשתתפים בפעילויות :עורכי דין ,מגשרים ,יועצים פסיכולוגים ,שמאים ,רואי
חשבון ואנשי עסקים.
 .2להלן פעילויות המועדון בשנת העבודה הנוכחית:
א .ארגון  3הרצאות בנושאים הבאים:
• הרצאתו של רמי צור ,יועץ ארגוני ומומחה לשפת גוף ותקשורת בין
אישית ,בנושא "שפת גוף  -תקשורת אל-מילולית" .בהרצאה נלמדו כלים
יעילים מתחום שפת הגוף שאנשי מקצוע כגון עורכי דין יכולים ליישם
בחיי היום-יום מול קהל לקוחותיהם.
• הרצאתה של ד"ר פרידה דניאלי ,יועצת אישית וזוגית " -לשתות קפה עם
הפחד" ,שעסקה בדרכים להתמודדות עם פחדים וכיצד לנהל את הפחד
בכדי להפיק ממנו תועלת מעשית בחיי היום-יום.
• הרצאתו של ד"ר אייל שחר בנושא "החלטות אי רציונאליות במצבי
קונפליקט" .ההרצאה התמקדה בהשפעה ההדדית בין החלטות אי
רציונאליות למצבי קונפליקט ,כגון כשלים בהבנת האחר ,ביטחון יתר
וחוסר יכולת ללמוד מניסיון העבר ועוד.
ב .במחוז התקיימו  2קורסי גישור בסיסי להכשרת מגשרים בארגון ועד מחוז
חיפה וקורס גישור נוסף בארגון המכון להשתלמות עורכי דין ,בשיתוף עם
ועד מחוז חיפה.
 .3הוועדה מקיימת דיונים במגוון דילמות אתיות ואחרות משולחן המגשר ,כפי
שעולות בישיבות הוועדה מעת לעת ,ומקפידה לעדכן את חבריה באופן שוטף
בנוגע לפעילות הפורום הארצי ליישוב סכסוכים.
 .4נושאים נוספים שנדונו בוועדה בשנה חולפת:
• שימוש בכלי השאילתות גם בבעיות אתיות אשר עולות בקשר לגישור;
• סודיות ההליכים המקדמיים בגישור;
• כפילות גישורים;
• גישור לילדים :חשיפת ולימוד נושא הגישור לילדים צעירים וחינוך לגישור
מגיל צעיר .במסגרת היוזמה הוצע לערוך מפגשים לילדים מבתי ספר שונים
בעיר במתכונת של מתכונת של הרצאת חשיפה חווייתית קצרה ולאחריה
התנסות בגישורים בקבוצות מונחות של ילדים -תחנות הפעלה של
סימולציית סכסוכים שונים.
ועדה לענייני נכי צה"ל ומשפחות שכולות
יו"ר הוועדה :עו"ד יואב צח-וכס
 .1הוועדה דנה בנושא הנפקת תעודות היכר לנכי צה"ל בעלי אחוזי נכות זמניים.
יו"ר ועד המחוז פנתה בנושא לאגף השיקום וביקשה להנפיק לנכים אלה תעודות
היכר זמניות בהתאם לתקנה  11להוראות תקנות הנכים )טיפול רפואי( ,תשי"ד-
 .1954בעקבות הפנייה התקבל מכתבה של גב' אתי שינברגר ,קצין תגמולים
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וראש ענף רווחה במשרד השיקום ,לפיו שוכתבה הוראת אגף השיקום באופן
שמאפשר הנפקת תעודת היכר גם לנכי צה"ל בעלי אחוזי נכות זמניים.
 .2גם השנה המשיכה הוועדה במגעים עם היועמ"ש של משרד הביטחון בניסיון
לחייבו להודיע לנכה ,מיד עם קבלת התביעה במשרד הביטחון ,כי הוא זכאי
לקבל כל טיפול רפואי שיידרש בשל הנכות שהוא תובע על פי סעיף  43לחוק
הנכים )תגמולים ושיקום( ,תשי"ט ,1959-אלא אם תהיה החלטה סופית שדוחה
את זכאותו .יו"ר הוועדה ויו"ר הוועד קיימו תכתובות בנושא עם ראש אגף
השיקום והממונה המשפטי לנושאי שיקום נכים ומשפחות ,הציגו בפניהם נתונים
קונקרטיים וביקשו טיפולם כי מקרים בהם אגף השיקום מסרב לאשר לנכה
הזכאי לכך טיפול רפואי  -לא יישנו.
 .3נושאים נוספים בהם טיפלה הוועדה:
• קיצור משך הדיונים בערעורי נכים ,המתמשכים בשל עומס של הוועדות
הקיימות;
• דיון בערוצים שונים לטיפול בתופעות של הסגת גבול המקצוע בייצוג נכי
צה"ל.
ועדת פשיטת רגל
יו"ר הוועדה :עו"ד אלון וולך
 .1יו"ר ועד המחוז ונציגי הוועדה נפגשו עם רשמי ההוצל"פ ונציגי רשות האכיפה
והגבייה במחוז חיפה ,לליבון סוגיית סירובם של רשמי ההוצל"פ לבטל הגבלת
רישיון נהיגה לחייב בהליכי פש"ר שלגביו הוצא צו כינוס ,מבלי לקבל תחילה את
הסכמת בית המשפט שהוציא את הצו .בהסכמת כל הצדדים הוחלט כי כונס
הנכסים הרשמי יפרסם נייר עמדה בנושא ,לפיו אין לו התנגדות לביטול הגבלת
רישיון נהיגה של חייב כאמור ,ויפיצה בין כל בעלי התפקידים ,הממונה על רשמי
ההוצל"פ ומנהלי המחוזות ,בכדי ליתן מענה לבעיה גם ברמה הארצית .כן
הוסכם כי במסגרת הבקשה לביטול הגבלת רישיון הנהיגה יש לבקש גם את
ביטול יתר המגבלות המוטלות על החייב ,כגון עיקולי עו"ש ועיקול משכורת .נייר
העמדה הוכן והופצה הנחייה של לפיה כל חייב שניתן בעניינו צו כינוס יקבל
באופן אוטומטי מכתב ביטול של הגבלת רישיון הנהיגה.
 .2הוועדה הקימה צוות מצומצם לבחינת האפשרות להעברת דיונים בהליכי פש"ר
של היחיד לבית משפט השלום ,לאור הנגישות הגבוהה יותר לבתי משפט אלה,
וליצירת טריבונל משפטי נפרד שידון בתיקי פש"ר ,שתופסים נפח גדול מכלל
התיקים הנדונים בבית המשפט .הצוות התכנס בחודש אוקטובר  ,2010העלה
טיעונים בעד ונגד היוזמה והחליט לבסוף לבחון אפשרות לקיום יום עיון
שבמהלכו יועלה הנושא לדיון ולאחר שמיעת דעות נוספות יוחלט אם וכיצד
להמשיך בקידום היוזמה.
 .3נושאים נוספים שנדונו בוועדה:
• בקשות חייבים לצאת את הארץ  -המדיניות ,הרצוי והמצוי;
• הוצאות ושכר טרחת בעלי תפקיד בהליך הפש"ר;
• יחסי הגומלין בין תשלום מזונות לבין גובה התשלום החודשי בהליך הפש"ר;
• הפקת ערבון בעת הגשת ערעור על החלטה בתביעת חוב של עובד.
ועדת איכות הסביבה
יו"ר הוועדה :עו"ד עירין אייזינגר
הוועדה מטפלת במגוון נושאים להגברת המודעות לנושא הסביבתי בקרב חברי
המחוז ,כאשר המוטו המרכזי המניע אותה הוא "ליירק" את הלשכה באמצעות
חינוך למשמעת של חיסכון בנייר ,באנרגיה ושימוש בחומרים מתכלים.
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לצורך תכנון כנס חיפה הראשון לסביבה ומשפט ,שמתוכנן להתקיים ברבעון האחרון
של  ,2011הקים הצוות ועדת היגוי המורכבת מחברי הצוות וממשפטנים ומומחים
מתחום המשפט הסביבתי .הצוות התכנס למספר ישיבות במהלך השנה החולפת,
במהלכן גובשו תכניהם של  14מושבי הכנס )המקבילים( ושלוש הרצאות המליאה.
בשלב הבא תועבר תוכנית הכנס לחברת הפקות אשר תוציאו אל הפועל.
צוות מינכן
יו"ר הצוות :עו"ד מיכאל פפה
הצוות הוקם בעקבות פניית לשכת עורכי הדין במינכן ,גרמניה ,אל ראש הלשכה
בקריאה ליצירת קשרים ושיתוף פעולה בין הלשכות ,מעבר לקשר החם הקיים עם
הלשכה הארצית בגרמניה .הצוות שהוקם במחוז חיפה הורכב מעורכי דין ממחוז
חיפה בעלי זיקה לגרמניה ,מנציג הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה ומנציג
עירית חיפה ודן בערוצים אפשריים ליצירת שיתופי פעולה בין מינכן לחיפה :ארגון
חילופי משלחות וביקורים בארץ ובגרמניה ,עריכת סמינרים וכנס בנושאים
מקצועיים ,עידוד קשרים עסקיים ועוד.
כחלק מתחילת שיתוף הפעולה החם והפורה בין לשכת עורכי הדין במינכן ולשכת
עורכי הדין במחוז חיפה ,ביקרה בחיפה משלחת של נציגי לשכת עורכי הדין במינכן,
שישה במספר ובכללם ראש הלשכה ,בין התאריכים  19-21לפברואר .2011
ביום הביקור הראשון נפגשו חברי המשלחת עם שופט בית המשפט העליון סלים
ג'ובראן ועם יו"ר ועד המחוז  -עו"ד רחל בן ארי ,ובמהלך המפגש קיבלו סקירה של
מערכת המשפט הישראלית .המפגש נערך במלון "קולוני" שבמושבה הגרמנית
והשתתפו בו עורכי דין חברי מחוז חיפה .ביומו השני של הביקור ערכו חברי
המשלחת סיור בעיריית חיפה ובפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה ,שם
התקבלו על-ידי דיקאן הפקולטה למשפטים  -פרופ' ניבה אלקין-קורן וד"ר חאלד
גנאים .בנוסף ,סיירו עורכי הדין הגרמנים בהיכל המשפט בחיפה ונפגשו עם שופטי
ביהמ"ש המחוזי .המשלחת אף התארחה בבית הפרקליט ונפגשה עם עורכי דין
במחוז .במהלך המפגש חתמו יו"ר הלשכה במינכן ויו"ר ועד המחוז על ברית לשכות
תאומות .לאחר מכן התארחו חברי המשלחת במשרדיהם של עורכי דין חברי המחוז.
בנוסף לפעילויות המקצועיות נהנו חברי המשלחת מסיורים באתרי תרבות ופנאי
בעיר חיפה ושמעו על תכניות הפיתוח העתידיות עת ביקרו בהיכל העירייה.
ועדת איתור יקיר מחוז חיפה
יו"ר הוועדה :עו"ד אילן פורת
חברים :עו"ד חיים קינן ועו"ד סלמה וקים
הוועדה הוקמה ע"י ועד המחוז בינואר  .2007ועד המחוז החליט על הענקת האות
כביטוי להערכה והוקרה לעורכי דין ושופטים בדימוס מן המחוז ,אשר בד בבד עם
עבודתם המקצועית תרמו תרומה נוספת לחברה ולקהילה ולהרמת קרנו של מקצוע
עריכת הדין.
אות יקיר המחוז לשנת  2010הוענק במהלך נשף חגיגות היובל של מחוז חיפה לעו"ד
סילביה פריימן  -פרקליטת מחוז צפון בדימוס ,השופט סברי מוחסן  -סגן נשיא בית
משפט השלום בחדרה בדימוס ועו"ד חיים )פאול( גלזר.
ועדת תרבות ואירועים
יו"ר הוועדה :עו"ד הילה שיינפלד
במסגרת פעילות התרבות השנה התקיימו אירועי תרבות וחברה:
 .1ארוחה לשבירת צום הרמדאן
התקיימה בגני מייס אלרים בערערה ,בהנחיית עו"ד סאמי מלחם  -חבר ועד
המחוז .באירוע נכחו פרקליט המדינה משה לדור ,השופט אביהו גופמן  -סגן
נשיא בית משפט השלום בחדרה ,עו"ד יורי גיא-רון  -ראש לשכת עורכי הדין
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בישראל ,עו"ד חאלד חוסני זועבי  -יו"ר ועד מחוז הצפון ועו"ד רחל בן ארי  -יו"ר
ועד מחוז חיפה.
פתיחת שנת המשפט תש"ע
הטקס נערך ביום  14.10.10בבית הפרקליט ,במעמד השופטת אסתר חיות -
שופטת בית המשפט העליון ,הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ  -שר המדע
והטכנולוגיה ,עו"ד יהודה ויינשטיין  -היועץ המשפטי לממשלה ,מר יונה יהב -
ראש עיריית חיפה ,עו"ד יורי גיא-רון  -ראש הלשכה ונשיאי בתי המשפט במחוז
חיפה .על הצד האומנותי הופקדה תזמורת "כרמל ביג-בנד" בניצוחו של מנחם
גרודזינסקי.
ערב לזכרו של עו"ד ריאד אניס ז"ל
בהשתתפות עורכי דין מהמחוז ובני משפחה של עו"ד ריאד אניס ז"ל .נשאו
דברים לזכרו :שופט בית המשפט העליון סלים ג'ובראן ,מבקר המדינה ונשיא
בית המשפט המחוזי בחיפה בדימוס מיכה לינדנשטראוס ,שופט בית המשפט
המחוזי בחיפה רון שפירא ,יו"ר ועד המחוז עו"ד רחל בן ארי ,עו"ד אביגדור
פלדמן ,עו"ד תמי אולמן וכן מראם ,בתו של עו"ד ריאד אניס וחתנו ,עו"ד עאדל
בויראת.
מפגש עם פרקליטים משירות המדינה
המפגש נערך בקריית הממשלה בחיפה בהשתתפות ראש הלשכה  -עו"ד יורי גיא-
רון ויו"ר ועד המחוז  -עו"ד רחל בן ארי ונועד לעדכונים והחלפת דעות במגוון
נושאים :הרפורמה במקצוע עריכת הדין ,העומס בבתי המשפט ,מתן סיוע
משפטי באמצעות תוכנית "שכר מצווה" ,חגיגות  50שנה להיווסדה של הלשכה
ועוד.
מפגש עורכי דין בעכו
האירוע התקיים באולם חוף התמרים בעכו בתאריך  08.02.11והוקדש לפרידה
מסגן הנשיא הפורש של בית משפט השלום בעכו  -השופט רחמים צמח .האירוע
נערך במעמד השופט אהוד רקם  -נשיא בתי משפט השלום במחוז חיפה ,השופט
משה אלטר  -סגן הנשיא הנכנס של בית משפט השלום בעכו ,עו"ד רחל בן ארי -
יו"ר ועד המחוז ועו"ד נאסר סנעאללה  -ראש מועצת דיר אל אסד ,שאף נשא
הרצאה על עורכי דין ופוליטיקה .הנחה את האירוע עו"ד ואאל חלאילה ,יו"ר
ועדת בית משפט בעכו.
יריד השמה
היריד נערך בתאריך  14.02.11ביוזמת רכזת מרכז ההשמה הארצי ,עו"ד מיכל
קרמר-רשף ,ומטרתו להפגיש בין מעסיקים ומועמדים המעוניינים ליצור קשרי
עבודה במהירות וביעילות .את היריד פקדו כ 100 -מועמדים ונציגיהם של 21
מעסיקים ,מתוכם  18משרדי עורכי דין ו 3 -מעסיקים נוספים :הלשכה לסיוע
משפטי מחוז חיפה ,העמותה לקדמה חברתית-חיפה וחברת רי/מקס אשר הציעה
משרות סוכני נדל"ן.
נשף חגיגות היובל של מחוז חיפה
הנשף המפואר והחגיגי נערך ב 10.03.11 -במרכז הקונגרסים בחיפה .הערב נפתח
במצגת צבעונית ונוסטלגית שסיכמה  50שנות פעילות של הלשכה בכלל ומחוז
חיפה ובפרט .לאחריה עלו אל הבמה אורחי הכבוד שבירכו את מחוז חיפה:
דניאל הרשקוביץ  -שר המדע והטכנולוגיה ,יונה יהב  -ראש העיר חיפה ,עו"ד יורי
גיא-רון  -ראש הלשכה ועו"ד רחל בן ארי  -יו"ר ועד המחוז .שופט בית המשפט
העליון סלים ג'ובראן העניק את אות יקיר המחוז לשנת  2010לשלושת עורכי
הדין שנבחרו על-ידי ועדת האיתור כמי שתרמו בעשייתם ציבורית להרמת קרנו
של מקצוע עריכת הדין :עו"ד סילביה פריימן  -פרקליטת מחוז צפון בדימוס,
השופט )בדימוס( סברי מוחסן  -סגן נשיא בית משפט השלום בחדרה )אשר קיבל
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את האות בנפרד  -ר' להלן( ועו"ד חיים )פאול( גלזר .את הערב הנחתה עו"ד מיכל
שקד .לאחר שלב הברכות נערכה הופעה של הזמרת יהודית רביץ לאחריה מסיבת
ריקודים קצבית שנמשכה אל תוך הלילה .כ 600 -עורכי דין ,שופטים ,מתמחים
ובני משפחה השתתפו בחגיגה הגדולה ,נהנו ממזנון מאכלים עשיר ומאלכוהול
משובח.
 .9מפגש עורכי דין עם פרקליט המדינה עו"ד משה לדור
המפגש נערך בבית הפרקליט ביום  ,16.03.11במהלכו שוחחו הצדדים על נושאים
וסוגיות בוערים המעסיקים את הפרקליטות מחד ואת הסניגורים הפליליים
ועורכי דין האזרחיים מאידך .בין הנושאים שהועלו במפגש :עסקאות טיעון
בתיקי תעבורה ,אכיפה במגזר הערבי ואלימות כלפי עורכי דין.
 .10הרמות כוסית לכבוד חג הפסח והוקרה למתנדבי תוכנית "שכר מצווה"
ופרויקט "שיעור אחר"
הטקס הראשון נערך בשלוחת הלשכה בחדרה ב ,12.04.11 -במהלכו הוענק אות
יקיר מחוז חיפה לשופט )בדימוס( סברי מוחסן על עשייה ותרומה ציבורית רבת
שנים )נעדר מהטקס המרכזי וקיבל האות באירוע זה( .הרמת כוסית נוספת
נערכה בבית הפרקליט בחיפה ב 14.04.11 -בהשתתפות אורחים ומכובדים רבים.
בטקס נשאו ברכות נשיאת בית המשפט המחוזי בחיפה  -השופטת בלהה גילאור,
נשיא בתי משפט השלום מחוז חיפה  -השופט אהוד רקם ,ראש לשכת עורכי הדין
 עו"ד יורי גיא-רון ויו"ר ועד המחוז  -עו"ד רחל בן ארי .האירוע יוחד להוקרתמתנדבי תוכנית "שכר מצווה" ופרויקט "שיעור אחר" ,אשר תורמים מזמנם
ומרצם לטובת חיזוק הקשר של עורכי הדין עם הקהילה.
 .11יום כיף למשפחות
אירוע לציון סוף שנת המשפט ופתיחת פגרת הקיץ .האירוע התקיים ב15.07.11 -
בפארק הנופש "אלעוש" שבגוש שגב והשתתפו בו כ 1,000 -עורכי דין ,בני
משפחותיהם וחברים ,שנהנו ממגוון פעילויות לילדים ולמבוגרים וממזנון
מאכלים עשירים ואותנטיים.

*

הדיווח הינו מטעם המחוז ובאחריותו.
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דו"ח פעילות ועד מחוז הדרום
יו"ר ועד המחוז
עו"ד דני אליגון
חברי ועד המחוז
עו"ד אהוד ערב – מ"מ יו"ר הועד;
עו"ד אלי חביב – משנה ליו"ר הועד;
עו"ד אלי בן מוחה;
עו"ד משה גורן;
עו"ד דב גלבוע;
עו"ד אלצאנע עבד יוסף
נציגי המחוז במועצה הארצית
עו"ד דני אליגון )אקסיופיציו(;
עו"ד אפרים ווגדן;
עו"ד ציון בראל;
ממשיכים בכהונה במועצה הארצית כל זאת עד תום הקדנציה.

נציג המחוז בוועד המרכזי
ביום  29/9/10החליף עו"ד אפרים ווגדן את עו"ד ציון בר-אל כחבר ועד מרכזי מטעם
מחוז הדרום.
מנכ"ל הועד
עו"ד שרון בירון מרקוביץ.
דגשים בסיסיים
 ועד המחוז מאשר בתחילת כל ישיבת ועד את פרוטוקול הישיבה הקודמת אשרנדונה ואשר הועברה לכל חברי הועד לצורך הגהה של כתיב ותוכן .חברי הועד
מעבירים הערותיהם ,במידה וקיימות ,ההערות מושתלות בגוף הפרוטוקול אשר
כאמור מובא לאישור מיד בתחילת הישיבה שלאחריה.
 ועד המחוז בשיתוף עם בעלי תפקידים נבחרים בלשכה ובמחוז מארח ומתארחבקביעות אצל בכירים ובכירות מהקהילה המשפטית במחוז.
 סיכום המפגשים יפורט בהמשך הדו"ח ומועבר אף לחברי המחוז באמצעותביטאון הלשכה "גילוי נאות".
עיקרי נושאים בהם דן הוועד ודגשים עיקריים
 אישור דוחות כספיים לשנת .2011 דיוני תקציב לשנת .2011 גביית קנסות והוצאות שנפסקו בבתי הדין המשמעתיים. החלטה בעניין חלוקת יומני הלשכה לשנת  2011/2012לחברי המחוז ללא תמורהכספית.
 קבלת החלטות וגיבוש המלצות הועד בעניין מועמדים לכהונה שיפוטית. לרשמים. רמדאן .2011 -נציג הועד המחוזי בוועד המרכזי.
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דיונים בדבר קביעת הקריטריונים לתקציב הלשכה;
קבלת החלטות בעניין ניהול והפצת ביטאון המחוז "גילוי נאות".
קבלת דיווחים בדבר פעילות הועדות.
איתור מבנה חדש ללשכת עורכי הדין מחוז הדרום בעיר באר שבע תוך החלפת
המשכן הישן אשר אינו מתאים לאור שאינו עומד בצרכים הן לצורך מתן
שהשירותים שהורחבו והן בשל התנאים האובייקטיבים במקום.
הקמת "צוות קישור" אשר אחראי להתקשרות הלשכה ו/או החברים במחוז מול
מערכת בתי המשפט במחוז.
הקמת מאגר עורכי דין אשר נדרשים לחיפוש עבודה במקצוע עריכת הדין וסיוע
בכך.
הקמת ותפעול מאגר כתובות דואר אלקטרוני של מחוז הדרום – עדכון שוטף של
מאגר כתובות דואר האלקטרוני של החברים במחוז ,דבר שמאפשר עדכון רציף
על אירועי הלשכה ועדכונים נוספים ,השתלמויות ,שביתות ,הדרכות .דרך זו
יעילה זולה ונוחה.
כנס המחוז השישי כולל תכנים ומיקום.

אתיקה
וועדת האתיקה – נתונים כלליים
ועדת האתיקה במחוז מונתה על פי הוראות חוק לשכת עורכי הדין בינואר 2010
והיא דנה בפניות המעלות טענות אתיות כלפי עורכי דין ,חברי מחוז דרום ,וכן
בתלונות כלפי עורכי דין ממחוז אחר אשר הועברו לטיפולה מחמת ניגוד עניינים של
הועדה מאותו מחוז ,וזאת לפי החלטת יו"ר ועדת האתיקה הארצית.
באוגוסט  2010התפטר מתפקידו נציג הציבור ,כב' השופט בדימוס יעקב בנאי,
במקומו מונה עו"ד )בחברות מוגבלת( אלן לואיס ,אשר פרש מפרקליטות המחוז
ואשר בעבר היה חבר ועד המחוז ובר ועדת האתיקה.
הועדה מתכנסת אחת לחודש ,ביום שישי ודנה בתיקים המונחים לפניה.
על כל פניה אשר מגיעה עוברים יו"ר הועדה או ממלא מקומו ,ככל שהם סוברים כי
יש מקום לגנוז את התלונה על הסף מגיעה התלונה לדיון בפני הועדה גם ללא תגובה,
אם נצמא כי הועדה אינה הפורום המתאים )אם מחמת העובדה שהפורום המתאים
לטפל בתלונה הינו גוף אחר – כדוגמת ועדת שכר טרחה ,עקב ניגוד עניינים או מאחר
והסמכות אינה נתונה לוועדה אלא לוועדה ממחוז אחר( מועברת הפניה בהתאם תוך
ידוע הפונה .ככל שיש מקום לדון בפניה היא מועברת לתגובת עורך הדין.
נתוני אתיקה שנתקבלו וטופלו בשנים 8/2011 – 8/2010
במהלך השנה נתקבלו  408פניות חדשות.
טופלו 229 -
העמדות לדין 26 -
עדיין בטיפול 153 -
שאילתות שנתקבלו במהלך השנה 55 -
סה"כ היום  13ישיבות.
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נתוני בית הדין המשמעתי
עו"ד רביבו יעקב – פרקליט ועדת האתיקה
עו"ד בני זיתונה – עוזר לפרקליט
עו"ד מהרן אלהוזייל – עוזר לפרקליט
להלן איוש עורכי הדין כחברי בית הדין המשמעתי:
באר שבע
עו"ד חדווה ביטון – אב"ד ,יו"ר ביה"ד המשמעתי
עו"ד יואב עטר – סגן  ,אב"ד
עו"ד שמעון תורג'מן – סגן
עו"ד שי פויירינג – חב"ד
עו"ד דן מלכיאלי – אב"ד
עו"ד רון סולקין – אב"ד
עו"ד נורה גוטליב – חב"ד
עו"ד מנחם בן טובים – חב"ד
עו"ד יוסף אלנסאסרה – חב"ד
עו"ד יעקב טרפיטו – חב"ד
עו"ד אריה מימון – חב"ד
עו"ד אייל כהן – חב"ד
עו"ד לילך אהל מסנר – חב"ד
אשקלון
עו"ד יוסף אוריין – אב"ד
עו"ד נדב שפר – חב"ד
עו"ד יריב אבישור – חב"ד
אשדוד
עו"ד שרה נווה – אב"ד
עו"ד טל קולסקי – חב"ד
עו"ד רמי מור – חב"ד

רזרבה  -ב"ש
עו"ד אורי דייג
עו"ד ליאור מרקוביץ'

רזרבה  -אשקלון
עו"ד רויטל להב

נתוני בית דין המשמעתי
30.8.11 – 30.8.10
 51תיקים נפתחו
 48פסקי דין ניתנו :מתוכם  2תיקים להשעיה זמנית –  1תיק בהשעיה בפועל – 1
תיק להרחקת לצמיתות.
רווחת החברים/צרכנות כללית
הרמת כוסית לרגל ראש השנה במשטרת מרחב הנגב בהשתתפות ממ"ז
7.9.10
דרום יוחנן דנינו,עו"ד  ,עו"ד דני אליגון,יו"ר הוזמן .
15.9.10
15.9.10
20.9.10

ניתנה החלטה למנות את עו"ד דפנה ז'אק לגבי עו"ד אדם טל ז"ל.
ניתנה החלטה למנות את עו"ד דני אליגון לגבי עו"ד אלקבץ ז"ל.
פגישה בעירית באר-שבע בעניין בית הלשכה עו"ד שרון בירון,מנכ"ל ועו"ד
אלי חביב,חבר וועד.

6.10.10
6.10.10

פגישה עו"ד שרון בירון,מנכ"ל עם לימור לובל סוכנות ביטוח.
פגישה בעניין אימות חתימה עו"ד שרון בירון,מנכ"ל עם עו"ד אופירה
גזית.
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 17.10.10פגישה מחשוב עו"ד שרון בירון,מנכ"ל עם מר אלפסי ועו"ד משה וינברג
ועו"ד לינדה שפי,מנכ"ל בתל-אביב.
 24.10.10פגישה מחשוב עו"ד שרון בירון,מנכ"ל עם מר אלפסי ועו"ד משה וינברג
ועו"ד לינדה שפי,מנכ"ל בתל-אביב.
 17.10.10פגישה בעניין בית הלשכה בלשכתו של ראש העיר מר דנילוביץ
בהשתתפות עו"ד חיים טורקל,יועץ
משפטי עיריית ב"ש ,עו"ד דני אליגון,יו"ר הוועד ,עו"ד שרון בירון,מנכ"ל
עו"ד אלי חביב,חבר וועד.
 11.10.10השתתפות עו"ד שרון בירון,מנכ"ל בישיבת בעניין כנס שנתי בתל-אביב
 27.10.10השתתפות עו"ד שרון בירון,מנכ"ל בישיבת בעניין כנס שנתי בתל-אביב
 11.11.10השתתפות עו"ד שרון בירון,מנכ"ל בישיבת בעניין כנס שנתי בתל-אביב
 21.11.10השתתפות עו"ד שרון בירון,מנכ"ל בישיבת בעניין כנס שנתי בתל-אביב
 12.12.10השתתפות עו"ד שרון בירון,מנכ"ל בישיבת בעניין כנס שנתי בתל-אביב
 20.12.10השתתפות עו"ד שרון בירון,מנכ"ל בישיבת בעניין כנס שנתי בתל-אביב
 27.10.10פגישה עו"ד בירון עם משה טורס בעניין כנס שנתי מחוז דרום.
 9.11.10התקיימה פגישה במשרדי הלשכה עם ד"ר ידלין עומרי דיקן הפקולטה
למשפטים של מכללת ספיר  ,עו"ד דני אליגון,יו"ר ועו"ד שרון
בירון,מנכ"ל .
 2.11.10התקיימה פגישה במשרדו של עו"ד אליגון עם עו"ד בירון בעניין כנס שנתי
מחוז דרום.
 3.11.10פגישה בעניין בית השלכה של ראש העיר מר דנילוביץ בהשתתפות עו"ד
חיים טורקל,יועץ משפטי עיריית ב"ש ,עו"ד דני אליגון,יו"ר הוועד ,עו"ד
שרון בירון,מנכ"ל ועו"ד אלי חביב,חבר וועד.
 7.11.10התקיימה פגישה במשרדי השלכה עם עו"ד בירון ומר ישראל נחום.
 5.12.10פגישה עו"ד אליגון עם ח"כ דוד רותם בעניין שמא המשך דיון.
 15.12.10הופץ לעורכי דין במחוז חוזר הטבות מטעם בנק לאומי.
 20.12.10פגישה בעניין "סדנת תקשורת לעורכי דין " עו"ד אליגון עו"ד בירון
השופטת שרה חביב ומר שגיב יפתח.
 27.12.10הופץ לחברים חוזר בעניין הזמנה להשתתף בפרוייקט ההשמה הראשון
של בית הספר למשפטים של מכללת ספיר
 17.4.11 – 30.12.10ישיבות מנכ"ל גם בתל-אביב.
 16.1.11הופץ לחברים חוזר בעניין הזדמנות להתמודד על תפקידים בכירים
בחברות בשרון ובדרום.
 18.1.11מפגש פרום תרכובות ברום בהשתתפות עו"ד שרון בירון ,מנכ"ל מפגש
שני.
 27.1.11נציגת בנק אוצר החייל בימי השתלמויות.
התקיים פאנל במכללת ספיר בו עו"ד דני אליגון הוזמן להרצאות.
1.3.11
עו"ד מיכה דוד מונה לנציג ועדת המנויים.
1.3.11
 15.3.11התקיים כנס סיכום שנת העבודה מחוז דרום במעמד ממ"ז דרום היוצא,
ניצב יוחנן דנינו ומפכ"ל המשטרה רנ"צ דודי כהן.
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 16.3.11אירוע פתיחת בתערוכה של ציורים עוה"ד יוצרים בתל-אביב.
עו"ד שרון בירון,מנכ"ל קיימה פגישה עם החוקר אמיר אברמזון בעניין
הסגת גבול המקצוע.
 31.3.11פגישה עו"ד בירון עם עו"ד לינדה שפיר,מנכ"ל ישיבת מנכ"לים בתל-
אביב.
 13.4.11טקס פתיחת בית הלוחם עו"ד דני אליגון,יו"ר.
 26.4.11התקיימה פגישה בין עו"ד בירון לבין מר אביגאי מהיכל התרבות.
 29.5.11נשלח חוזר לעו"ד המתגוררים באילת במייל להשתתפות בכנס
השנתי/הרצאות/ימי עיון באילת.
 21.6.11התקיימו בחירות לשכת עורכי הדין בישראל.
 30.6.11עו"ד אלי חביב ,חבר וועד השתתף כנציג הלשכה במפגש עם אנשי עסקים
בעניין הנגב ,במשרדי "לוצט'אטו את לוצט'אטו".
 12.7.11נתקבלה פנייה על אירוע תקיפה בביה"ד הרבני האזורי בב"ש כנגד עו"ד
ממחוז דרום ,הנושא מטופל ע"י עו"ד דני אליגון,יו"ר הוועד.
 24.7.11נשלח לכל חברי המחוז מטעם המכללה הטכנולוגית ב"ש בנושא :הצעת
מסלול לימודים לתואר הנדסאי תעשייה וניהול הייחודית לעובד/עובדות
משרדי עו"ד במחוז הדרום.
דלת פתוחה :עו"ד דני אליגון,יו"ר ועד מחוז דרום מקיים פגישות עם עורכי דין
המבקשים לקבל עזרה  /סיוע .
מינוי נשיאה לבית הדין האזורי בבאר-שבע
החל מיום  1.9.10מכהנת הנשיאה החדשה כב' השופטת אורלי סלע אשר החליפה
את הנשיא כב' השופט מיכה שפיצר אשר סיים כהונתו ומונה לנשיא בית הדין
האזורי בתל אביב.
מינוי סגן ביהמ"ש השלום
החל מיום  1.9.10מונה כב' השופט טהר אבו נסר לסגן נשיא בתי המשפט השלום
מחוז דרום.
מינוי שופטים למחוז דרום
ביום  28.6.11מונו השופטים הבאים:
מונה לשופט בימ"ש השלום
כב' השופט רון שלו סולקין
מונה לשופט ביהמ"ש השלום
כב' השופט בן טולילה דניאל
מונה לשופט ביהמ"ש השלום
כב' השופט גביזון אלון
מונה לשופט ביהמ"ש המחוזי
כב' השופט אלון אינפלד
ישיבות ועד
פגישת הכירות עם כב' השופט משה גל,מנהל בתי משפט  ,שופט ביהמ"ש המחוזי.
 16.11.10ישיבת ועד – תקציב לשנת .2011
ועדות המחוז
הוועדה לענייני הוצל"פ בראשותו של עו"ד איתן אפותה
הועדה דנה בין היתר בנושאים הבאים:
ביום  31.7.11התקיימה פגישה במשרדו של עו"ד דני אליגון,יו"ר בהשתתפות עו"ד
שרון בירון,מנכ"ל עו"ד איתן אפותה,יו"ר הועדה בעניין הצעות יעול אל מול רשות
האכיפה.
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מתוכננות ישיבות נוספות עם מנהלת המחוז ברשות האכיפה על מנת לקדם רעיונות
נוספים תוך חתירה לשיפור הגבייה באופן ניכר.
 26.12.10התקיימה פגישה עם עו"ד מזל שוקר ,מנהלת מחוז י-ם והדרום ,רשות
האכיפה והגביה יחד עם חברי הוועדה בלשכתה.
נתקבל עותק מכתבו של עו"ד אמנון גיל בעניין הבהרות בהגשת בקשות למינוי כונסי
נכסים.
 10.7.11נתקבל מכתב מעו"ד הדס בריח בעניין עברת לשכת הוצל"פ למרכז ביג.
 10.7.11נתקבל מכתב מעו"ד דב גפר בעניין חוסר יעילות של רשות הגביה והאכיפה.
 10.7.11נתקבלה תלונה נגד רשות האכיפה והגביה מעו"ד שמואל יוסף.
 31.7.11התקיימה פגישה עם עו"ד דני אליגון,יו"ר עו"ד שרון בירון,מנכ"ל ועו"ד
איתן אפותה,יו"ר הוועדה.
הכל הועבר לטיפול הוועדה.

דו"ח פעילות ועדת הוצאה לפועל
ועדת הוצל"פ בראשות עו"ד איתן אפותה נועדה בין היתר לבחון דרכים לייעול
תפקוד לשכות ההוצל"פ במחוז ,תוך שיתוף פעולה הדוק עם רשות האכיפה והגבייה.
הוועדה קיימה מס' ישיבות במהלך השנה החולפת ובתוך כך ,ישיבות משותפות עם
מנהלת מחוז ירושלים והדרום ברשות האכיפה והגבייה.
הוועדה נותנת מענה לתלונות עו"ד במחוז בכל הקשור לנהלים ,בעיות ואי בהירויות
בלשכות ההוצל"פ .
הוועדה מסרה התייחסות ורעיונות לשיפור תפקוד לשכות ההוצל"פ למנהלת המחוז
ברשות האכיפה והגבייה בשנה החולפת.
בין הרעיונות וההצעות שהועלו בוועדה:
* פישוט הליכים
* עדיפות לעו"ד בחקירות יכולת תוך קיצור ההמתנה
* בקרה מצד רשות האכיפה על צדי ג' אשר מקבלים עיקולים במדיה
* מתן מענה לשיהוי במתן החלטות רשמים
* טיפול בבקשות תוך  48שעות
* מתן עדיפות לתיקי מימוש משכון/משכנתא במתן החלטות
* בקרה על תיקי איחוד ופיזורם ככל שהחייב אינו עומד בצו תשלומים ובאופן
יזום ע"י לשכת ההוצל"פ
* פגישת עבודה ,אחת לרבעון ,בין רשמי ההוצל"פ לנציגי חברי הוועדה
* הערמת קשיים בהעברת תיקי הוצל"פ מלשכה ללשכה
* מתן החלטות בתיקי מימוש תוך  48שעות
* "רשימת אישור הוצאות" אשר ככל הנראה אינה מעודכנת והדבר יוצר תסיסה רבה
בקרב עוה"ד והזוכים כאחד

עד כה ,אין שיתוף פעולה בין רשות האכיפה והגבייה לבין נציגי לשכת עורכי הדין,
עניינים רבים לא זכו לטיפול ונראה כי רשות האכיפה והגביה מתנהלת כשחקן
יחדי בזירה.
ועדת ההוצל"פ ממליצה על הקמת צוות עבודה משותף ללשכת עוה"ד ולרשות
האכיפה לבחינת נהלי עבודה ,יישומם ולא פחות חשוב ,שתהיה לוועדת ההוצל"פ
נציגות בוועדה לאיתור רשמי הוצל"פ.
ועדת בתי משפט בראשותו של עו"ד אלישע כהן
התקיימה פגישה עם נשיא בתי משפט השלום מחוז דרום כב' השופט פנחס אסולין
בהשתתפות עו"ד דני אליגון,יו"ר הוועד עו"ד אלישע כהן,יו"ר ועדת בתי משפט מחוז
דרום ,עו"ד שרון בירון ,מנכ"ל.
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 7.3.11פגישה עם השופטת בית אור דרורה סגנית ביהמ"ש השלום מחוז דרום
בהשתתפות עו"ד דני אליגון,יו"ר הוועד – עו"ד אלישע כהן,יו"ר ועדת בתי משפט
מחוז דרום – עו"ד שרון בירון,מנכ"ל בעניין נהלי הטיפול בתיקים אזרחיים במחוז
הדרום.
הוועדה להסגת גבול המקצוע בראשותה של עו"ד שרון בירון מרקוביץ
יו"ר – עו"ד שרון בירון מרקוביץ התמנתה בתחילת הקדנציה כיו"ר הועדה והוועדה
התכנסה במהלך השנה ודנה בתלונות/פניות שהוגשו ע"י בית המשפט ,שופטים
ועורכי דין ואזרחים בנושא הסגת גבול המקצוע.
סטטיסטיקה שנת  – 2010ועדה להסגת גבול המקצוע
חקירה מחוז אחר צו מניעה
מספר תיקים תיקים
שנסגרו
פתוחים
9
8
6
9
2

אתיקה
3

סטטיסטיקה שנת  – 2011ועדה להסגת גבול המקצוע
נפתחו נסגרו חקירה טרם טופל התכתבות מחוז אחר צו מניעה
6
5
5
14
9
15
21

אתיקה
2

במהלך השנה הוגשו בקשות למתן צו מניעה בבית המשפט המחוזי בבאר שבע כפי
שיפורט בפיסקה דנן:
ניתנו  6צווי מניעה בתיקים אותם הגיש המחוז כנגד מסיגי גבול המקצוע.
הועדה פועלת בשיתוף פעולה רצוף עם הועדה הארצית ובמידת הצורך עם ועדות
מקבילות במחוזות אחרים.
הועדה מנהלת חקירות כנגד גופים ו/או בודדים הנחשבים כמסיגים את גבול מקצוע
עריכת הדין.
יו"ר הועדה פנתה במספר הזדמנויות לנשיאי בית הדין האזורי לעבודה ,בתי משפט
השלום ובית המשפט המחוזי תוך בקשה לעדכן השופטים בדבר פניה ללשכה במידה
ומתעורר חשד להסגת גבול המקצוע ,דבר אשר התקיים זה מכבר בעבר.
הועדה מבצעת פניות באופן רציף לעורכי דין מהמחוז בבקשה לשתף פעולה ולהביא
לידיעת הועדה כל חשד להסגת גבול מקצוע עריכת הדין כאשר תלונות רבות אכן
מגיעות לועדה מעורכי דין חברי המחוז.

ועדת ביטאון בראשותו של עו"ד אלישע כהן
17.10.10
03.11.10
27.12.10
29.12.10
29.12.10
6.1.11
22.3.11
11.4.11

ישיבת הפקת לקחים נכחו עו"ד דני אליגון ו"ר עו"ד אלישע כהן ,יו"ר
המערכת ,מר דני קיפר.
ישיבת מערכת הביטאון בלשכה.
ראיון עם השופט בדימוס יצחק בנאי בהשתתפות עו"ד אלישע כהן ,יו"ר
עורך הביטאון עו"ד שרון בירון ,מנכ"ל ומר קיפר.
ראיון עם השופט משה מכליס בהשתתפות עו"ד אלישע כהן ,יו"ר
הביטאון ,עו"ד שרון בירון ,מנכ"ל ומר דני קיפר.
ראיון עם עו"ד אלון אלטמן ,פרקליטות מחוז דרום ,בהשתתפות עו"ד
אלישע כהן ,יו"ר עורך הביטאון ,עו"ד שרון בירון ,מנכ"ל ומר קיפר דני.
ישיבת סימפוזיון הביטאון בלשכה.
פגישה עו"ד אליגון ,מר דני קיפר.
ישיבת מערכת הביטאון בלשכה.
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1.5.11
16.5.11
23.5.11

סימפוזיון הביטאון בלשכה.
ראיון עם השופט בדימוס א .יהושוע פלפל בלשכתו ,עו"ד אלישע כהן
ומר דני קיפר.
ראיון עם הרב יצחק דהאן ,מנהל ביה"ד הרבני מחוז דרום עו"ד שרון
בירון ,מר דני קיפר.

ביטאון הלשכה "גילוי נאות" מס' 6
ראיון עם יו"ר הוועד מחוז דרום עו"ד דני אליגון
"נגמרה תפיסת העולם הפריפריאלית".
ראיון עם כב' השופט בדימוס פלפל נשיא ביהמ"ש המחוזי ב"ש
"על העומס בבתי המשפט דרושה התערבות של שר המשפטים ושל נשיאת העליון".
ראיון עם עו"ד צבי פורר  -אזור שיפוט אחד
"העומס בבית המשפט ניכר ביותר ככל שמתרחקים מהמרכז – ראוי שכל ישראל
תהיה אזור שיפוט אחד ,הן כדי להוריד מהעומס הן כדי לקרב את הפריפריה
למרכז".
משולחן בתי הדין המשמעתיים של מחוז הדרום
ראיון עם הרב יצחק דהאן עו"ד בהשכלתו מנהל ביה"ד הרבני בדרום ,מפריך את
הסטיגמות הקיימות בקרב חלק מן הציבור בכל הקשור לבתי הדין הרבניים .ל"גילוי
נאות" הוא שופך אור על אופי המוסד בימינו ומספר על המאמצים המיוחדים
לשחרור עגונות,כדי "שאף אישה לא תהיה שבויה כחרב בידי בעלה".
אמנות  -יצירתה של הסנגורית המחוזית ,עו"ד דליה צמריון-חלק הוצגה בתערוכת
היובל של לשכת עורכי הדין .לצדה הוצגו  39יצירות נוספות שיוצגו בתערוכה נודדת.
סימפוזיון בבית הלשכה בנושא "האם הפרסום פוגע בכבוד המקצוע" בתחילת חודש
מאי  2011התקיים בב"ש הסימפוזיון השלישי של לשכת עורכי הדין הפעם דנו
הנוכחים בחריגה מכללי הפרסום העצמי שתוקנו בשנת  . 2001חברי הפאנל הסכימו
כל החריגות מוזילות את מקצוע עריכת הדין ,וכי יש למצוא דרך לשנות את הכללים
ולהביא לאכיפתם המוגברת  .עו"ד רון אלטרמן "אנחנו נמצאים על סף מדרון ,בחלק
מהפרסומים יש הטעיה של הציבור".
מארגנים משרד :כתבה מאת עו"ד נדב שגיא )רו"ח ועו"ד דניאל ורדי בנושא :תכנוני
מס ו"תאונות מס" בעת התאגדות משרד עו"ד כחברה.
"קיימים שיקולים רבים בעת פעילות עורכי דין כחברה או כיחידים .מעבר לנקודת
איזון מסוימת מומלץ לעבור לפעול במסגרת של חברה ,ובכך להינות מיתרונות
מיסוי ואחרים".
תיק לא סגור "לא אתן להם מנוחה עד שהוא יהיה בחוץ" עודה תראבין ,בדואי
אזרח ישראל ,אסיר כבר  11שנים בכלא המצרי באשמת ריגול עורך דינו ,עו"ד יצחק
מלצר סיפר לגילוי נאות על המאבק המשפטי המורכב והמתמשך להחזרתו הביתה.
בוררות :מאמרים של פרופסור דוד א' פרנקל בעניין פסק הבוררות בין הפרקליטים
למדינה".
כלכלה בדרום :מאמר של עו"ד ירמיהו גור – סגן ראש רשות התאגידים במשרד
המשפטים  -פריחה עסקית בערים הגדולות בדרום עלייה של  12%במספר החברות
הפרטיות החדשות שהוקמו באשדוד ובב"ש ב. 2010 -
"חלק מערי הדרום אף עקפו את הממוצע הארצי בשיעור הגידול של חברות חדשות;
שירות חדש של הרשות מאפשר לעורכי הדין להקים הברות או לפרקן במסלולים
מהירים".
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מפגש משפטי  :מאת פרופ' עמרי ידלין אורלי צבר
חשיפה לדרום "רב השיח שנערך בבית הספר למשפט במכללת ספיר בהשתתפות
עו"ד דני אליגון,יו"ר ועד מחוז דרום  ,עו"ד עמית ברכה ועו"ד יובל ליבדרו הצליח
יותר מן המצופה .המפגש שהתארך מכפי שתוכנן השיא את הסטודנטים עם חשק
לעוד".
הרושם שקיבלנו היה כי על אף העיסוק השונה של יושבי הפאנל והפרספקטיבה
השונה שלהם ,הם חולקים מכנה משותף רחב ,והוא ראיית מקצוע עריכת הדין
כשליחות ,והסיפוק הרב שהם שואבים מעבודתם.
ד"ר יובל ליסדרו,עו"ד "קיימות חשיבות בהבנת עולמו של הנאשם והסביבה בה
צמח כדי לייצגו באופן אפקטיבי.
מאמרו של עו"ד שמעון וקנין "הקלה על יוזמים וקבלנים ,הגבלה על השקעה
בנדל"ן" .
"במהלך לניפוץ בנדל"ן ,אישרה הכנסת תיקון  70לחוק מקרקעין ,וחוק מיסוי
מקרקעין להגדלת היצע של דירות מגורים".
דואגים לעתיד "טיפים לקולגות החדשים" מה רצוי שיידע עו"ד חדש – עו"ד דוד
קנטור מסביר את הסוגיות שאף אחד אינו לגמרי יודע :חיסכון פנסיוני ,חשיבותה
של קרן השתלמות והתארגנות ראשונית בכניסה לשוק עריכת הדין.
הסטוריה "סודה של הגלימה השחורה"
מדוע נוהגים עורכי הדין ללבוש גלימה שחורה באולם בית המשפט? מדוע שופטים
בבריטניה חובשים פאה נוכרית העשויה משיער סוסים? מדוע סתומות עיניה של
אלת הצדק? ומה לובשים עורכי הדין בבתי המשפט בארה"ב? חבר מערכת "גילוי
נאות" הפרופסור דוד פרנקל ,על אנקדוטות היסטוריות מרתקות של עולם המשפט.
בית המשפט
 28.11.10הופצה לעורכי הדין מחוז דרום החלטה מנשיא ביהמ"ש השלום כב'
השופט פנחס אסולין בנושא עניינים מינהליים הנתונים לסמכות ביהמ"ש
השלום.
 15.6.11הופץ לערכי הדין מחוז דרום את לו"ז תוכנות פגרת קיץ  – 2011ביהמ"ש
השלום במחוז דרום.
 19.6.11הופץ לעורכי הדין מחוז דרום את תורנות קיץ בביהמ"ש לתעבורה בבאר-
שבע.
 20.6.11הופץ לעורכי הדין מחוז דרום את תורנות מעצרים ושחרורים מרחב לכיש
פגרת קיץ .2011
 21.7.11הופץ לעורכי הדין מחוז דרום את עדכון תורנות פגרת קיץ  – 2011מרחב
לכיש.
תובעים משטרתיים
 21.9.10יום עיון מטעם התביעה.
 26.5.11יום עיון מטעם התביעה.
 15.11.10יום עיון מטעם התביעה באשדוד.
ימי עיון  -סנגוריה ציבורית בבית הלשכה
 18.10.10יום עיון סניגורים ציבוריים.
 10.11.10יום עיון סניגורים ציבוריים.
 15.12.10יום עיון סניגורים ציבוריים.
 29.12.10יום עיון סניגורים ציבוריים.
יום עיון סניגורים ציבוריים.
7.2.11
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יום עיון סניגורים ציבוריים.
7.3.11
 15.5.11יום עיון סניגורים ציבוריים לנוער.
 12.6.11יום עיון סניגורים ציבוריים.
בוררות בבית הלשכה
בוררות כב' השופט )בדימוס( גלעד גלעדי.
2.1.11
בוררות כב' השופט )בדימוס( גלעד גלעדי.
3.8.11
מינוי בורר
 19.9.10מונה עו"ד גיל קפיטולניק כבורר בעניין בין גב' דנה ישראל לבין מר שי
מויאל.
 28.1.11מונה עו"ד איל כהן כבורר בעניין בין עו"ד תמיר יחיא לבין עו"ד ארז דרורי
רחמים חלפט ' אלברט אהרון טוריקשווילי.
 16.2.11מונה עו"ד יצחק מלצר כבורר בעניין בין עו"ד רפי בוקר שיווק לבין שיווק
א.ס.ת.א .11311/10/10
 18.5.11מונה עו"ד רון סוקין כבורר בעניין בין ת.א 26894 – 07 –10 .נ' מיראי ואח'.
 30.6.11מונה עו"ד אמיר קמינצקי כבורר בעניין בין אלעוברה אחמד בע"מ לבין בר
גאון אנרגיה  2003בע"מ.
 30.6.11מונה עו"ד אברהם וינברגר כבורר בעניין בין שטרנברג מיכאל ומינה לבין
עודד לב בניה מהירה בע"מ.
מינוי מגשר
 21.7.11מונה עו"ד משה דנוך כמגשר בעניין בין עו"ד אגר קובי לבין עו"ד נסים
אבקסיס יהושוע.
 27.7.11מונה עו"ד שמעון בן נעים כמגשר בעניין בין מינהל מקרקעי שיראל לבין
טולוס בניין והשקעות בע"מ לבין החברה לפיתוח חוף אילת בע"מ
 25.11.10התקיים מפגש פרקליטים – פרקליטות מחוז דרום בעניין שביתת
הפרקליטים בלשכה.
שביתת הפרקליטים נמשכה מ 16.11.10 -עד .30.12.10
וועדת פלילים בראשותו של עו"ד לחן יאיר ועו"ד דוד ויצטום בשיתוף
 17.11.10התקיימה פגישה מטעם פרום ועדת פלילי עם סנ"צ יעקב אבקין,עו"ד
ראש יחידת תביעות מחוז דרום משטרת ישראל.
על סדר היום הועלו הנושאים הבאים:
 צירוף חברים ו/או נציג מטעם לשכת התביעות לפורום הפלילי שלהמחוז.
 עיון בתיקי תביעה בדיוני מעצרים.בקשות לעיון חוזר – הבניית מנגנון לקבלת תגובת התביעה .הוצע
שהבקשות יושארו בתיבה במזכירות ביהמ"ש לאחר קבלת חותמת
נתקבל.
 מנגנון זה צריך שיהיה בתיאום עם נשיא בתי המשפט השלום במחוזו/או עם סגן הנשיא של ביהמ"ש.
הגשת וקבלת ערעורים – יש לקבל את הערר המוגש ע"י המדינה שיועבר
עותק בפקס בטרם הדיון ולא במועד הדיון באולם בית המשפט.
כ"א ובקשות מעת"ה – פניה לנשיא בית המשפט לאפשרות להגיע כ"א
ובקשות למעצר עד תום ההליכים אחרי השעה .13:30
 30.1.11התקיימה ישיבה הוועדה.
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נושאים הנמצאים בטיפול ו/או על המדוכה לפתרון הבעיות הניצבות בפני עורכי
הדין שבמחוז:
 הצבת מכשירי פקס בבתי המשפט השונים שבמחוז לשירות עורכי הדין . ייחוד חדרי מפגש של עורכי דין בתאי המעצר בבית המשפט. בקשות לעיון חוזר של עצורים. טענות ליחס שבין השופטים לעורכי הדין. לשכת עורכי הדין בכלל והועדה בפרט ישמחו לכל שת"פ עתידי עם מערכת בתיהמשפט ובכלל זה יהיו לעזר בכל בעיה שתיווצר ופתרונה ימצא.
ועדת נזיקין בראשותו של עו"ד אפרים ווגדן
"פורום נזיקין"  -עו"ד ווגדן אפרים – יו"ר ,עו"ד שרון בירון מרקוביץ ,עו"ד חדווה
ביטון ,עו"ד צילי עמיר ,ד"ר חמוד חליל ,עו"ד גדעון פנר ,עו"ד מיכאל אלטרמן.
הוחלט בישיבה כי הנושאים לטיפול הנם כדלקמן:
הנושא הראשון הוא המועדים שנקבעים לדיונים בבית המשפט.
הנושא השני הוא המקצועיות של השופטים בתחום הנזיקין.
הנושא השלישי – הבעיות שיש בביטוח לאומי במיוחד לגבי ד"ר כספי.
ועדת צעירים  -בראשותו של עו"ד מיכה דוד
ישיבת עבודה עם עו"ד שרון בירון,מנכ"ל ועו"ד מיכה דוד.
15.9.10
 27.10.10ישיבת עבודה עם עו"ד שרון בירון ועו"ד מיכה דוד
ישיבה עו"ד מיכה דוד ועו"ד יעקב הגר ועו"ד שרון בירון
9.11.10
מונה עו"ד מיכה דוד לנציג ועדת מנויים.
1.3.11
הרצה בנושא :שוויון הזדמנויות בעבודה.
13.4.11
המרצים :כב' השופטת ורדה וירט-לבנה – שופטת ביה"ד הארצי
לעבודה; ד"ר יופי תירוש – אוניברסיטה תל-אביב.
השתלמויות בטעם ועדת הצעירים הארצית בראשותו של עו"ד יינון היימן
אומנות הליטיגציה בראי בית המשפט לעורכי דין צעירים
17.2.11
המרצה :כב' השופט יעקב שפסר
בנושא :הערכות ,טקטיקה ואסטרטגיה ,הופעה ותרבות הדיון באולם
בית המשפט.
המרצה :עו"ד פסיכולוג ינון היימן
בנושא :ליטיגציה בראי הפסיכולוגיה :הבנת האלמנטים הפסיכולוגיים
של כל הצדדים בתיק ,שפת גוף ושיקול דעת שופטים.
המרצה :עו"ד יוסי ארנון – בנושא :חקירות נגדיות
המרצה :עו"ד אביתר קנולר בנושא :סיכומים  +צווי מניעה.
דיני שטרות הבסיס של הבסיס  +חידושי פסיקה
6.4.11
המרצה" עו"ד ארז יצחקי ראש מחלקת ליטיגציה
הנושא :עילת התביעה השטרית והנתבעים על פי השטר.
טענות הגנה שטריות ומעמדו של ,האוחז כשורה"
עסקאות מקרקעין – להכיר את הסיכויים ,להקטין את הסיכונים
18.5.11
המנחה :עו"ד מיכה דוד – יו"ר ועדת עורכי דין צעירים – מחוז דרום.
המרצה :עו"ד לימור מנשה בנושא :בדיקת הזכויות במקרקעין
והמרשמים השונים; הסכם מכר מקרקעין – הסעיפים שאסור לפספס.
המרצה :עו"ד אילן שרקון בנושא :תמ"א  – 38הלכה למעשה וכלים
פרקטיים.
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המרצה :נורית כהן – קצב בנושא :קבוצות רכישה ,הלכה למעשה –
סיכויים וסיכונים.
הטבות ופעילויות
התקיים יום עיון מטעם "מסל"ן – מבוי סתום.
27.2.11
בנושא :סרבנות "גט" גרושים ממושכים השלכות נפשיות ומשפטיים על
התא המשפחתי.
נשלח חוזר לעורכי דין מאילת המוזמנים להשתתף במושבים
המקצועיים ללא תשלום בכנס השנתי.
התקיים יום עיון מטעם לשכת רואי חשבון בישראל במרכז "ביג"
23.6.11
המנחה :מר אריק קטורזה ,רו"ח.
בנושא :מדיניות המיסים בישראל והיערכויות לשנים הבאות"
המרצה" מר יהודה נסרדישי ,מנהל רשות המיסים
המרצה :מר נדב הכהן ,רו"ח.
בנושא :התייחסות לרפורמות המיסוי שנערכו בעת האחרונה והמלצות
לעתיד.
משרד המשפטים מודיע על הקמת מאגר מועמדים להתמחות במועד
27.6.11
ספטמבר  2011ובמועד מרץ  2012ואשר מיועד לאוכלוסיות מיוחדות
לשם מתן ייצוג הולם.
נשלח חוזר מטעם בנק לאומי לכל חברי המחוז על הטבות ותנאים
מיוחדים לעורכי דין חברי לשכת מחוז דרום
בחירות לשכה
פגישה להדרכה לבחירות – עו"ד שרון בירון בתל-אביב
12.6.11
ישיבת צוות להדרכה לבחירות.
16.611
בחירות לשכה.
21.6.11
פעילויות נוספות מנכ"ל
הצבת דוכן של בנק אוצר החייל תנאים מיוחדים לציבור עורכי הדין מחוז דרום.
מפגש עורכי דין בביהמ"ש בקרית –גת בפני כב' השופט חזק בתחום
5.7.11
הנזיקין.
מפגש עורכי דין בביהמ"ש בקרית-גת בפני כב' השופט חזק בתחום
12.7.11
הפלילי.
פגישה עו"ד שרון בירון עם מר ישראל נחום.
12.7.11
פגישה עם יערית רומנו מנהלת שיווק גוונים בקפה בעניין אירוח סדרת
השתלמויות באשקלון.
וועדת השקעות
התקיימה ישיבת ועדת השקעות בהשתתפות עו"ד איתמר מחלב ומר
31.8.10
ישראל נחום
התקיימה ישיבת ועדת השקעות בהשתתפות עו"ד איתמר מחלב ומר
7.10.10
ישראל נחום
התקיימה ישיבת ועדת השקעות בהשתתפות עו"ד איתמר מחלב ומר
1.12.10
ישראל נחום
התקיימה ישיבת ועדת השקעות בהשתתפות עו"ד איתמר מחלב ומר
27.2.11
ישראל נחום
התקיימה ישיבת ועדת השקעות בהשתתפות עו"ד איתמר מחלב ומר
7.4.11
ישראל נחום
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10.411
26.5.11
2.6.11
28.6.11
4.7.11

התקיימה ישיבת ועדת השקעות בהשתתפות עו"ד איתמר מחלב ומר
ישראל נחום
התקיימה ישיבת ועדת השקעות בהשתתפות עו"ד איתמר מחלב ומר
ישראל נחום
התקיימה ישיבת ועדת השקעות בהשתתפות עו"ד איתמר מחלב ומר
ישראל נחום
התקיימה ישיבת ועדת השקעות בהשתתפות עו"ד איתמר מחלב ומר
ישראל נחום
התקיימה ישיבת ועדת השקעות בהשתתפות עו"ד איתמר מחלב ומר
ישראל נחום

וועדת כספים – תקציב 2010
 14.10.10התקיימה ישיבה עו"ד דני אליגון,יו"ר – עו"ד שרון בירון,מנכ"ל
הצגת תקציב לשנת  2011בתל-אביב
9.11.10
 30.11.10הצבעות לתקציב בתל-אביב
ישיבה בעניין ימי עיון באשקלון.
3.11.10
פרויקט "הבמה המשפטית" – מתן במה ציבורית להרצאות העשרה לטובת
הקהילה המשפטית:
 17.11.10יום עיון "מלכודות מס ורשלנות מס בעסקאות מקרקעין" – באר-שבע
המרצה :רו"ח שי עינת ,עו"ד.
 14.11.10הרצאה בנושא" :מלוא עוצמו" המרצה :גב' כרמלה אוזן באשדוד.
 24.11.10אחריות המעסיק למניעת ניצול והטרדה מינית ,המרצה :כב' השופט
יוסף יוספי ,עו"ד אינה דוד סולסטנוביץ,עו"ד סוזי שלו ועו"ד לימור
עמית פנקר בבאר-שבע.
 19.12.10יום עיון בנושא :פנסיה ואבדן כושר עבודה מטעם חב' ביטוח .המרצה:
עו"ד אריה אריאלי.
 29.11.10הרצאה בנושא" :הרפורמה במקרקעי ישראל" המרצה :עו"ד ציפורה
רקאנטי באשדוד.
 15.12.10הרצאה בנושא" :הרפורמה במקרקעי ישראל" המרצה :עו"ד ציפורה
רקאנטי באשקלון.
 30.12.10הרצאה בנושא" :הרפורמה במקרקעי ישראל" המרצה :עו"ד ציפורה
רקאנט בבאר-שבע.
 19.12.10הרצאה בנושא :פנסיה ואבדן כושר עבודה – המרצה :עו"ד אריה
אריאלי ומר ערך כץ באשקלון.
 26.12.10יום עיון בנושא :ניהול תיקי כינוס משכנתאות.
המרצה :עו"ד מזל שוקר מנהלת מחוז ב"ש ירושלים והדרום רשות
האכיפה והגבייה.
המרצה :מר אריה כהן ,סמנכ"ל אכיפה וגבייה רשות האכיפה והגבייה.
המרצה :עו"ד איריס הופמן מנהלת מחלקת כינוסי נכסים.
הרצאה בנושא" :חברות בקשיים" המרצה :כב' השופטת שרה דברת
12.1.11
סגנית נשיא ביהמ"ש מחוזי ב"ש.
הרצאה בנושא :מגמות ודגשים בהליכי פשיטת רגל  -המרצה :כב'
26.1.11
השופטת נחמה נצר ביהמ"ש המחוזי.
הרצאה בנושא :תום לב בהליך פשיטת רגל פסיקה חדשה .המרצה:
עו"ד ליאור גפן-חיים.
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27.1.11
13.2.11
27.2.11
9.3.11
27.4.11
4.5.11
6.7.11
11.7.11
12.7.11

יום עיון בנושא :הליכי מעצר ומעורבות השופט בהליך הפלילי המרצה:
כב' השופט נסר אבו טהה סגן נשיא בתי משפט השלום מחוז דרום.
הרצאה בנושא :ניהול ושיקום חברות בקשיים לקחים ,המרצה :עו"ד
שלמה נס באשדוד.
הרצאה בנושא :עמימות סיבתית בנזיקין לאחר ד"נ עדן מלול באשקלון
 המרצה :עו"ד שי פויינריג ,ד"ר.הרצאה בנושא :עמימות סיבתית בנזיקין לאחר ד"נ עדן מלול בבאר-
שבע – המרצה :עו"ד שי פויינריג ,ד"ר.
יום עיון בנושא :הרפורמה במיסוי דירות ,המרצה :רו"ח שי עינת ,עו"ד
בבאר-שבע.
יום עיון בנושא :הרפורמה במיסוי דירות  -המרצה :רו"ח שי עינת ,עו"ד
באשדוד.
יום עיון בנושא :מהפכה במיסוי מקרקעין לאור תיקון 70
לחוק,המרצה :רו"ח שי עינת,עו"ד בב"ש.
יום עיון בנושא:מהפכה במיסוי מקרקעין לאור תיקון  70לחוק,המרצה:
רו"ח שי עינת ,עו"ד אשדוד.
הרצאה בנושא" :ברית הזוגיות" המרצה :כב' השופטת גאולה לוין
בבית השלכה בבאר-שבע.

תוכנית "אימות חתימה"
הדרכה לעורכי דין צעירים בהשתתפות כב' השופט פנחס אסולין ,נשיא בתי משפט
השלום.
השופט יעקב פרסקי ,עו"ד דני אליגון ,יו"ר ועד מחוז דרום ,עו"ד איריס אזרד,
מזכירה ראשית בביהמ"ש המחוזי והשלום ומנהלת מחוז דרום.
התכנית פועלת באופן יומיומי ומשובצים בה עורכי הדין חברי מחוז הדרום בבתי
המשפט בבאר שבע ,אשקלון  ,אשדוד וקריית גת.
אימות חתימות על תצהירים בבית משפט השלום
הועד ממשיך להפעיל  ,באמצעות חדר עורכי דין בבית משפט השלום  ,את ההסדר
עם בית משפט השלום לפיו עורכי דין מהמחוז מאמתים ,בתשלום ,תצהירים של
הציבור .הפרויקט פועל בבית משפט השלום בבאר שבע ,בבית משפט השלום
באשקלון אשדוד ובקרית גת.
ממוצע חודשי לחתימות מתקופת  1.9.10עד 31.12.10
באר שבע
338
אשדוד
241
אשקלון
158
17
קרית גת
עורכי הדין המשתתפים באימות חתימה מתקופת  1.9.10עד 31.12.10
29
ינואר עד אוגוסט
באר שבע
15
ינואר עד אוגוסט
אשקלון
22
ינואר עד אוגוסט
אשדוד
1
ינואר עד אוגוסט
קרית גת
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ממוצע חודשי לחתימות מתקופת  1.1.11עד 1.7.11
346
באר שבע
250
אשדוד
173
אשקלון
36
קרית גת
עורכי הדין המשתתפים באימות חתימה מתקופת  1.1.11עד 1.8.11
38
ינואר עד אוגוסט
באר שבע
22
ינואר עד אוגוסט
אשקלון
27
ינואר עד אוגוסט
אשדוד
1
ינואר עד אוגוסט
קרית גת
שיתוף פעולה עם ארגונים כלכליים וגורמים ציבוריים ושלטוניים
נמשך שיתוף הפעולה ההדוק בין לשכת עורכי הדין במחוז דרום לבין לשכת המסחר.
עורכי דין מהמחוז מוזמנים לכנסים שמתקיימים בלשכת המסחר ולהרצאות לצורך
הכרות ועבודה משותפת.
אירועים של הלשכה תש"ע
שבירת צום הרמאדן  -ב"חוות ספינת המדבר ".
1.9.10
טקס הענקת תעודות לתיקי עורכי דין בתל-אביב בהשתתפות עו"ד שרון
1.9.10
בירון מנכ"ל
ערב עובדים לקראת ראש השנה בלשכה בתל-אביב.
2.9.10
הרמת כוסית לראש השנה בלשכה  -בבאר שבע .
6.9.10
 26.10.10מסיבת פתיחת שנת משפט – באולמי "נרניה" תוכנית אומנותית
"שלומית אהרון בליווי נגנים".
 14.12.10טקס השבעה לעורכי דין צעירים בירושלים.
טקס הענקת מלגות לשכת עורכי הדין.
4.1.11
 17.1.11קבלת פנים לעו"ד חדשים במחוז – עם כב' השופט פנחס אסולין,נשיא
בתי משפט השלום מחוז דרום  ,יו"ר עו"ד דני אליגון  ,והרצה כב' השופט
בדימוס יוסף רבי בנושא "אתיקה ומשפט כללים לחיים".
 31.1.11הזמנה להקמת ביהמ"ש לערעורים בירושלים.
 13.2.11הזמנה לאירוע יובל דין משמעתי של לשכת עוה"ד בישראל ביה"ס
למשפטים בראשון לציון.
 22.2.11אירוע מרכזי לכב' יובל ללשכה בתאטרון בירושלים.
כנס משטרת ישראל במעמד מפכ"ל יוחנן דנינו.
8.3.11
 11.4.11ערב הוקרה לעורכי דין מתנדבים בתוכנית שכר מצווה בנוכחות ח"כ
הרצוק יצחק – שר הרווחה לשעבר – עו"ד יורי גיא רון – ראש לשכת
עורכי הדין בישראל ועוד מכובדים נוספים.
 14.4.11טכס חנוכת משכנה החדש של הרשות העירונית למלחמה בסמים.
עצרת זיכרון לשואה ולגבורה ביד לבנים.
1.5.11
עמותת לסיוע מרכז לבריאות הנפש עו"ד שרון בירון הוזמנה.
5.5.11
 8.5.11תוכנית מעצרים ביום הזיכרון וביום העצמאות )נתקבלה מכתב
מביהמ"ש.
טכס יום הזיכרון בביהמ"ש במועדון השופטים.
9.5.11
 18.5.11נשף אגודה למלחמה בסרטן באולמי "אגמים" בבאר-שבע.
 24.5.11טקס לרגל  75שנה לביהמ"ש המחוזי בתל-אביב.
 15.6.11טקס הסמכה חברים חדשים.
מסיבה  -הפנינג פתיחת הקיץ בחוף ניצנים לעורכי הדין חברי המחוז ובני
8.7.11
משפחותיהם.
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השתלמות מטעם המכון להשתלמות
 04.01.11 – 26.10.10השתלמות תעודה גמול בנושא דיני משפחה ודיני ירושה:
עו"ד אלי חביב – באשדוד.
 15.03.11 – 11.01.11השתלמות תעודה גמול בנושא מקרקעין ומיסוי מקרקעין:
עו"ד נחמן דברת – באר-שבע.
 16.06.11 – 24.03.11קורס גישור בסיסי תעודת גמול בבאר-שבע.
 10.01.11 – 13.12.10השתלמות בנושא :דיון אזרחי ודיני ראיות  5מפגשים עו"ד
אלישע כהן – בבאר-שבע.
השתלמות לפי חוק הנוטריונים באשקלון.
16.12.10
השתלמות בנושא משפט פלילי וסדר דין פלילי – עו"ד
03.05.11 – 22.3.11
תורג'מן שמעון – בבאר-שבע.
 28.06.11 – 17.05.11השתלמות בנושא פרקטיקה של ניהול תיק בנזיקין – עו"ד
יורם ברוזה – עו"ד רון אלטרמן באשקלון.
הדרכות
 3.3.11הדרכה בנושא" :אימות חתימה" בלשכה בבאר שבע.
הנפקת כרטיס חכם – בבאר שבע.
הנפקת כרטיס חכם – בבאר שבע.
14.9.10
הנפקת כרטיס חכם – בבאר שבע.
31.10.10
הנפקת כרטיס חכם – בבאר שבע.
30.11.10
הנפקת כרטיס חכם – בבאר שבע.
21.12.10
הנפקת כרטיס חכם – בבאר שבע.
31.1.11
הנפקת כרטיס חכם – בבאר שבע.
24.2.11
הנפקת כרטיס חכם – בבאר שבע.
22.3.11
הנפקת כרטיס חכם – בבאר שבע .
12.4.11
הנפקת כרטיס חכם – בבאר שבע.
13.6.11
הנפקת כרטיס חכם – בבאר שבע.
11.7.11
הנפקת כרטיס חכם – בבאר-שבע
29.8.11
פרויקט בית הלשכה החדש
מועדי פגישות בעניין בית הלשכה:
2.8.11 - 7.11.10 – 3.11.10 - 17.10.10
התקיימה פגישה בלשכתו של היועץ המשפטי של עירית ב"ש עו"ד חיים טורקל
בהשתתפות עו"ד דני אליגון,יו"ר עו"ד שרון בירון,מנכ"ל עו"ד אלי חביב.
 7.11.10ישיבה עם גזבר הוועד.
חברים שהלכו לעולמם
עו"ד רועי וקסמן ז"ל.
חברה
 25.1.11נשלחה הודעה לחברי המחוז מטעם בית המשפט בעניין אגרות התשע"א -
.2011
 25.1.11נשלחה הודעה לחברי המחוז על תקנה ) 512ג(.
נשלחה הודעה לחברי המחוז על הענקת הטבה בסן שיי סושי בר 10%
9.2.11
הנחה על התפריט.
נשלחה הודעה לחברי המחוז בעניין "סדנת סגנונות תקשורת" הסדנה
9.2.11
מקנה יכולת לתקשר בשפת המקשיב ויצירת "כימיה" –אחרת ממה
שחושבים.
 10.2.11מועדון  MEMBERSשמח להזמין את חברי המחוז לסרטים הטובים ביותר
עטורי פרסים וכוכבים.
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28.2.11
12.4.11
12.4.11
12.4.11
17.5.11
20.5.11
22.5.11

נשלחה הודעה לחברי המחוז בהודעה על פתיחת מרכז המידע הטלפוני
החדש במערכת בתי המשפט.
נשלחה הודעה לחברי המחוז בעניין חופשה מרוכזת לעובדים בחג הפסח
תשע"א.2011-
פסח בחווה מזמינה את הקהל הרחב להפנינג.
מבצעי פסח מיוחדים באדון המשקאות.
שאלון לעורכי דין בעניין "פורום נגב לצדק חברתי במשפט.
מרכז חיצוני לדרישת עורך/ת דין בלשכה המשפטית בערד.
מרכז חיתוני – מחלקת משאבי אנוש  ,עיריית ערד.

פרו בונו
דו"ח מתאריך  – 01.08.11עד 30.06.11
רשימת מרכזי זכויות
כתובת
מרכז
קניון "לב העיר" קומה ,4בעירייה ,משרד פניות הציבור,ככר פז 3
קריית גת
בית המתנדב ,רח' הדקל ) 4מול הסינמטק ,המתנ"ס הישן(
שדרות
בניין העירייה ,רח' ירושלים  1חדר ישיבות לשכת ראש העיר
נתיבות
מועצה מקומית ,מחלקת רווחה
ירוחם
מועצה מקומית ,מחלקת רווחה
ערערה
מחלקת רווחה ,מרכז "אישה לאישה" ,רחבת האלון מאחורי פנם
דימונה
עיריית רהט ,מרכז מסחרי ,מחלקת רווחה ,ת.ד 8
רהט
עיריית אופקים ,רח' הרצל 40
אופקים
בית משפט המחוזי ,היכל המשפט ,רח' התקווה  ,5ב"ש
באר שבע
משרדי שי"ל ,רח' אפרים צור  ,55כניסה דרך שד' עופר 1
אשקלון
רשימת פניות
טיפול+ייצוג משפטי
פגישות ייעוץ
פניות טלפוניות
407
671
836
תוכנית פרו – בונו )שכר מצווה(
מונתה עו"ד שלי שקד כרכזת פרו בונו מחוז דרום .במסגרת פעילויותיה
24.5.10
עו"ד שקד תפתח מרכזי הסיוע הקיימים ותקים מרכזים חדשים.
 18.11.10אירוע מיוחד של התוכנית בתל-אביב.
 31.10.10פתיחת מרכז פרו-בונו באשקלון.
ערב הוקרה לעורכי דין מתנדבים האירוע התקיים במרכז הקונגרסים
11.4.11
בנוכחות:
ח"כ בוזי הרצוג – שר הרווחה לשעבר.
עו"ד יורי גיא רון – ראש לשכת עורכי הדין בישראל.
עו"ד דני אליגון  -יו"ר ועד מחוז דרום.
עו"ד יוסף תוסיה כהן – יו"ר )משותף( תוכנית "שכר מצווה".
עו"ד שרון בירון מרקוביץ – מנכ"ל לשכת עורכי הדין.
עו"ד שלי שקד – רכזת פרו-בונו.
עו"ד ורה אולשנסקי – רכזת פרו-בונו.
*

הדיווח הינו מטעם המחוז ובאחריותו.

***

