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 פרוטוקול

9201.4.92מישיבה שהתקיימה ביום 

 טתשע"ה ניסן"ד בכ

 בתל אביבלשכה בבית ה

:השתתפו

אבי אברהם מוחמד אבו יונס, שלמה לינצר, אורי קינן, אבי חימי,     :המועצה הארצית חברי

בסים עספור, רועי אברהמוביץ, יוסף ענת סבידור גולדנצויג, ללום, 

ביץ, שחר אורגד, מוחמד נעאמנה, תמר ויצמן, משה טייב, יצחק נטו

יצחק איתי ברק, אשר אקסלרד, אהוד בר עם, דני אליגון, אולמן, 

ברוך אלד זועבי, ואאל חלאילה, זכי כמאל, חשלומי וינברג, גורדון, 

נידאל אורית סער, אמיל נחאס, מאיר לסרי, יעל מנדלוביץ, כצמן, 

, מטאנס שאערלי, עואודה, פאיז עורוק, נעמי עיני פלדמן, עאדל ע

 אברהם שינדלר, ליאור שפירא.

רועי כהן, גלית רוטנברג, מיכל שקד, שרון חוה קלמפרר מרצקי,  :נעדרו

אפק, מיכה גדרון, גובראן גובראן, ינון היימן, אפי נוה, שי ישעיהו 

. ניצן, אמי פלמור הרץ, רחל קורן, הילה רוזן

דנית בוסקילה, ג'ו ברגל, רסי, אורי אלפל אוזן, אביטרוית טוכמן,  :מנגנון

 .תומר יזדי, נעמה כהן פרידמן, שרית אליהו

קובי כהן.  :מוזמנים

 :על סדר היום

 רכישת שוברי הנחה דרך מועדון הצרכנות. –העברה תקציבית  .1

בחירת נציגי הלשכה בוועדות הסטטוטוריות לאור פסיקות בית המשפט המחוזי ובית  .2

ו, אשר בעקבותיהן ניתנו צווים ארעיים שגרמו המשפט העליון בעתירות שהוגש

 :11.3.19 -ו 29.1.19לביטולן/דחייתן של ישיבות המועצה בימים 

 בחירת נציג הלשכה בוועדה לבחירת שופטים על פי חוק יסוד: השפיטה.  .א

משפטאים על פי חוק -הכרזה על נציג הלשכה בוועדה לבחירת שופטים צבאיים .ב

 .1955-השיפוט הצבאי, תשט"ו

* * *
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שפט המחוזי ובית המשפט בחירת נציגי הלשכה בוועדות הסטטוטוריות לאור פסיקות בית המ

העליון בעתירות שהוגשו, אשר בעקבותיהן ניתנו צווים ארעיים שגרמו לביטולן/דחייתן של 

11.3.19 -ו 29.1.19ישיבות המועצה בימים 

ניגש לנקודה השניה והעיקרית לישיבה זו. חברים, כפי שידוע לכולנו,  :מוחמד אבו יונס

כשיו ישמע בעקבות כולנו יודעים שבעקבות, מי שלא יודע ע

התפטרותו של עו"ד אפי נוה מחברותו בועדה לבחירת שופטים 

במהלך חודש דצמבר, בעקבות הודעת הפרקליטות על כוונתה להגיש 

כתב אישום נגדו בעניין פרשת נתב"ג, היה צורך לבחור מחליף לו 

 מטעם לשכת עורכי הדין בועדה לבחירת שופטים. 

י הלשכה והוראות הדין בנושא, ואז פורסמה מודעה בהתאם לכלל 

. 29.1.2019 -נקבעה ישיבה, הוגשו מועמדויות ונקבעה ישיבת בחירה ל

יומיים לפני הישיבה, כפי שידוע למרבית חברי המועצה, הוגשו שתי 

עתירות לבג"צ בעצם הסעדים שהתבקשו בהן צווי מניעה ארעיים, 

ציג הלשכה זמניים וגם פסק דין שיאסור על כינוס הישיבה ובחירת נ

 החסר בועדה לבחירת שופטים. 

התקיים דיון בבג"צ, נוכחתי בו אני והיועמ"ש עו"ד יצחק דוד, של  

הלשכה, ושמה בגלל קיומו של סעד חליפי בג"צ מחק, דחה או העביר 

ימים עד  3את העתירות שהוגשו והשאיר צו ארעי על כנו למשך 
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הוגשו שתי מים י 3להגשת העתירות לבית המשפט המנהלי. אכן תוך 

העתירות לבית המשפט המחוזי בתל אביב בשבתו כבית משפט 

לעניינים מנהליים, והוגשו תשובות בשם המועצה וגם מטעם 

המועמדים, עורכי הדין החברים שהגישו מועמדות לכהן בועדה 

 לבחירת שופטים. 

התקיים דיון בבית המשפט המחוזי ובתום דיון ארוך, שנמשך כמה  

, לפיו נדחו 2019לפברואר נדמה לי  17פסק דין ביום שעות, ניתן 

העתירות ובוטל הצו הארעי כפועל יוצא מכך התאפשר התכנסות 

המועצה לצורך קיום הליך הבחירה, על פי אותו מתווה שנעצר 

 בעקבות אותו צו ארעי שניתן על ידי בית המשפט העליון בזמנו בבג"צ. 

נושא המועמדויות  אגב, באחת העתירות נדרש סעד של פתיחת 

לחילופין כביכול, אם בית המשפט לא ייעתר לעתירה בדבר ביטול 

הישיבה וביטול הבחירה אז לפחות שנושא המועמדויות ייפתח מחדש 

ויאפשר למועמדים נוספים להגיש מועמדות לתפקיד. גם הסעד הזה 

 נדחה. 

 17 -עכשיו, בעקבות פסק הדין של בית המשפט המחוזי, שניתן ב 

במרץ, על מנת  11 -רואר, נקבע מועד כינוס ישיבת מועצה ללפב

להמשיך את התהליך שנעצר כאמור בעקבות ההליך המשפטי 

שהתקיים. שוב פעם יום או יומיים לפני כינוס הישיבה הוגש ערעור 

לבית המשפט העליון על פסק הדין שהתייחס לשתי העתירות במחוזי 

ון, הרשמת נדמה לי, נתנה לעליון, ובמעמד צד אחד בית המשפט העלי

 צו, השופט ברון נתנה צו ארעי שיעצור את כינוס הישיבה. 

 

אתה צריך להעמיד את ההחלטה של בית המשפט שקבע שתחילה  זכי כמאל:

 צריכים להצביע 

 

 סליחה, אני אגיע לזה, עו"ד כמאל. עדיף שהדברים יהיו ברורים.  :מוחמד אבו יונס

לאפריל. אנחנו כיבדנו בוודאי את  7 -היה בנקבע דיון בערעור בעליון,  

החלטות בתי המשפט למיניהן והצווים הארעיים שניתנו. ביטלנו את 

הישיבות שהיו קבועות או שנקבעו למועצה. בסופו של דבר הדיון 

לאפריל, לאחר דיון שנערך ועמדת בית  7 -האחרון היה בעליון ב

פט העליון, המשפט, המערערים הסכימו, על פי המלצה בית המש

למשוך את העתירות. בסוף ניתן בעצם פסק דין של העליון שדחה את 

הערעור ואפשר למועצה להמשיך בתהליך שתחילתו היתה בדצמבר, 

 . 2019בינואר 

במסגרת הדיון בעתירה בבית המשפט המחוזי אנחנו הצהרנו בשם  

הועלתה טענה שם שכאילו מרבית חברי המועצה לא ש לאחר המועצה,

אם זו  והודענו כים לקיים בחירה. זה עוד מינואר פברואר. הצענו רוצי

אם לקיים תדון לפני שתבחר, והמועצה בתחילת הדיון,  יהבעיה אז
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לועדה לבחירת שופטים עכשיו או לדחות את  בחירה לנציג המועצה

 זה עד לאחר הבחירות הכלליות של לשכת עורכי הדין. 

ם במפורש והואיל ואנחנו כולנו אכן בפסק הדין של המחוזי הדבר נרש 

 עורכי דין שמכבדים גם את בתי המשפט אנחנו נפעל בהתאם. 

לכן לפני שניגש לבחירת הנציג אני פותח את הדיון למי שרוצה להביע  

את עמדתו, האם לקיים את הבחירה של נציג הלשכה בועדה לבחירת 

 שופטים עכשיו או לדחות את העניין הזה עד לאחר הבחירות של

ם היועץ המשפטי יש לו כמה מילים לומר לחברי אהלשכה. אני מבקש 

 עשה את הדיון. נהמועצה נאפשר לו לפני ש

 

האמת שאין לי הרבה מה להוסיף, כי מוחמד תיאר שלום לכולם.  דוד יצחק:

במדויק את המצב. רק אולי רק לסכם את העניין הזה, בעקרון 

כלפי בית משפט, לקיים  קיימות שתי חלופות, האחת, כפי שהתחייבנו

דיון במועצה, דיון מקדים באשר לשאלה האם להמשיך בהליך 

 הבחירה או לדחות אותו לאחר מכן. 

במידה והמועצה מחליטה לדחות אותו לאחר הבחירות אז ההליך  

נפתח מחדש ואפשר להגיש מועמדויות חדשות וכל התהליך על פי 

הליך כפי שהוא הכללים. במידה והמועצה מחליטה להמשיך את ה

התחיל עוד בתחילת ינואר, אז למעשה יש כבר שלושה מועמדים 

שהגישו מועמדות והם המועמדים נכון להיום לצורך התפקיד 

 שמחליף את אפי נוה. 

אני מקווה שיהיה דיון ענייני. בסופו של דבר איזה החלטה שתתקבל  

 פה כמובן כולם יכבדו. 

 

 , בבקשה.כן :מוחמד אבו יונס

 

קודם כל ערב טוב לכולם. אני שמחה מאוד שראש הלשכה הזמני  עיני פלדמן: נעמי

 החליט לשנות את עמדתו

 

 ראש לשכה, לא זמני.  ואאל חלאילה:

 

ראש הלשכה הזמני החליט לשנות את עמדתו ואילו עמדתי ועמדת  נעמי עיני פלדמן:

חברים נוספים בלשכה, ערן גולן ראדא אנבוסי היתה נשמעת 

היו נחסכים זמן שיפוטי יקר וזמן עבודה רב שלי ושל  מלכתחילה,

חבריי. לא היינו נאלצים לגשת בעתירה ובפנייה לבג"צ. התיאורים 

שתוארו כאן הם לא ממש מדויקים, כרגיל. עמדת המועצה עד היום 

לא התקבלה. היא מעולם לא התקבלה. כפי שציינת בפתח דבריך, 

לבית המשפט היתה ואני אתקן אותך ברשותך, העמדה שהוגשה 

 עמדתו של יו"ר המועצה בלבד. 
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צר לי שנאלצנו לעבור מסכת של בזבוזים על חשבון כספי ציבור רק  

כדי לנסות להרוויח איזשהו הון פוליטי כזה או אחר, שכיום אנחנו 

רואים שראש הלשכה הזמני שוב מזגזג וחוזר בו מעמדתו, חוזר בו 

תהליך. ואני חושבת מהמועמדים שהוא בעצמו הגיש בתחילת ה

 על כך.  18.6 -שהבוחר ייתן את הדין ב

יחד עם זאת, אני חוזרת על עמדתי, כפי שהובעה בעתירה שהוגשה,  

וזה לא לקיים את הבחירות היום ולדחות אותן לאחר הבחירות 

 למוסדות הלשכה. 

 

 תודה. אברהמוביץ'. :מוחמד אבו יונס

 

יד אותך על דיוקם של דברים ולומר שני אני רוצה קודם כל להעמ רועי אברהמוביץ:

דברים חשובים. האחד, אבי הוא לא ראש הלשכה הזמני, אבי הוא 

 ראש לשכת עורכי הדין.

 

 הזמני. נעמי עיני פלדמן:

 

אין הגדרה כזאת זמני. כל דבר הוא זמני, בסוף כולנו חוזרים למקום  רועי אברהמוביץ:

ל הקיום שלנו פה הוא ממנו באנו וכולנו בסוף נכוסה בעפר. לכן כ

 מותנה והוא זמני. 

אבי הוא ראש לשכת עורכי הדין. כאשר הוגשו המועמדויות בחודש  

דצמבר או בראשית חודש ינואר אבי לא היה לא חבר מועצה, לא חבר 

, ולא היה שותף ועד מרכזי ולא שייך לחדר הזה ולאולם הזה

 להסכמות

 

 הוא היה מועמד נעמי עיני פלדמן:

 

 נעמי, אל תפריעי, אני לא הפרעתי לך. רהמוביץ:רועי אב

 

 הוא היה מועמד. נעמי עיני פלדמן:

 

 אל תפריעי. אני לא הפרעתי לך.  רועי אברהמוביץ:

 

 הוא היה מועמד. נעמי עיני פלדמן:

 

 אל תספרי סיפורים כל היום.  רועי אברהמוביץ:

 

 אברהמוביץ', אל תתווכח. :מוחמד אבו יונס

 



29.4.2019מיום  המועצה הארצית  

 42 מתוך 9 עמוד

9 

 אני מספרת סיפורים? יש לך פה שחור על גבי לבן.  ן:נעמי עיני פלדמ

 

 בסדר, תן לי רק להמשיך את זכות הדיבור.  רועי אברהמוביץ:

 

 שהוא מסיר  נעמי עיני פלדמן:

 

 נעמי, שמעתי, לא הפרעתי לך.  רועי אברהמוביץ:

 

 נעמי, נעמי,  :מוחמד אבו יונס

 

דותו. אז אתה יודע, זאת לא אני באפריל הוא מסיר את מועמ 29 -ב נעמי עיני פלדמן:

 קובעת. 

 

 קיבלת זכות דיבור, דיברת, אף אחד לא הפריע לך.  :מוחמד אבו יונס

 

 סליחה.  נעמי עיני פלדמן:

 

 בבקשה.  :מוחמד אבו יונס

 

נעמי, אבי לא היה נוכח כאן בחדר ולא היה שותף לכל ההסכמות  רועי אברהמוביץ:

 ות, ועל כך אין חולק. שהיו בעבר לגבי המועמדויות הקודמ

 

 יש לי מידעים אחרים. נעמי עיני פלדמן:

 

ואת מנסה עכשיו לנסות ולשכתב את המציאות ולצייר פה תמונת  רועי אברהמוביץ:

מצב שלא היתה קיימת במציאות. לאבי לא היה לא יד ולא רגל 

 בבחירת האנשים שהגישו מועמדות. המצב היה כדלקמן

 

 ה מועמד בעצמו.הוא הי נעמי עיני פלדמן:

 

 נעמי, אני לא מפריע לך, אל תפריעי לי. רועי אברהמוביץ:

 

 אבל הוא היה מועמד בעצמו.  נעמי עיני פלדמן:

 

 נעמי, אל תפריעי לי בבקשה.  רועי אברהמוביץ:

 

 חבר'ה, אני מנהלך את הישיבה, עם כל הכבוד. :מוחמד אבו יונס

 

ואני אומר את הדברים בצורה ברורה.  אני רוצה לסיים את הדברים רועי אברהמוביץ:
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 היא מפריעה לי. היא מפריעה לי.

 

 דבר, תגיד את הדברים שלך ונגמר.  :מוחמד אבו יונס

 

נעמי, ואני אומר לכם, אבי לא היה שותף לתהליך הזה של הגשת  רועי אברהמוביץ:

המועמדויות. כאשר אפי בזמנו שלח לנו קבוצה בווטסאפ, בקבוצת 

ובקבוצת הועד המרכזי והודיע בקבוצה שהוא הגיע  המועצה הארצית

לסיכום עם דני ועם ראשי המחוזות, שדני יהיה הנציג של המחוזות 

להחליף אותו בועדה לבחירת שופטים. באותה עת הגישו מועמדויות, 

זה היה כמעט לפני חצי שנה מהיום, גם אודי בר עם וגם נידאל 

האחרים אף אחד לא  עואודה. כל המועמדים החיצוניים, האנשים

העיז להגיש מועמדות, מכיוון שכולם ידעו שלאפי יש שליטה רמה, מה 

 שהיה נכון ומדויק, ללא מיצרים במועצה הארצית. 

אף אחד מהמועמדים החיצוניים הראויים ו/או החברים הנוספים  

במועצה, כמו יצחק נטוביץ וכמו יחיאל כץ, שהובטח לו פעם אחר פעם 

ה לבחירת שופטים, לא היו בתוך הרשימת מועמדים להיות נציג בועד

מכיוון שהם ידעו שיש ללשכת עורכי הדין בעל בית אחד ושמו היה 

אפי נוה. וכשאפי נוה המליץ על דני אליגון היה ברור לכולם שדני 

 אליגון יהיה הנציג שיחליף את אפי בועדה. 

וכשאני פשעתי וחטאתי וחתמתי לנידאל חברי על האפשרות  

 מודד בחתימת ידי, כעסו עלי מאוד על הדבר הזה. להת

 

 רגע, אתה אומר שזה פשע?  זה פשע? אורי קינן:

 

 חתמתי ועשיתי את זה אורי.  רועי אברהמוביץ:

 

  אתה אומר שחתמת לנידאל ופשעת? אורי קינן:

 

 חתמתי באהבה.  רועי אברהמוביץ:

 

  זה פשע? אורי קינן:

 

 אורי, תן לי,  רועי אברהמוביץ:

 

 אתה אומרת שחתמת לנידאל וזה פשע?  אורי קינן:

 

 תי ושמחתי על כך. תמח רועי אברהמוביץ:

 

 אין בעיה. זה לפרוטוקול.  אורי קינן:
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 אורי, אתה יכול הכל לפרוטוקול.  רועי אברהמוביץ:

 

 אורי. אורי.  :מוחמד אבו יונס

 

 ? אורי, אבל לא הפרעתי לך, למה אתה מפריע לי רועי אברהמוביץ:

 

 זה פשע.  אורי קינן:

 

 אורי, עכשיו נהיית אופוזיציונר פתאום?  רועי אברהמוביץ:

 

 פשע.  אורי קינן:

 

 שנים שישבת 4אחרי  רועי אברהמוביץ:

 

 אורי, אני מבקש :מוחמד אבו יונס

 

 תנמק למה זה פשע לחתום לנידאל.  אורי קינן:

 

 הבה. אורי, לא אמרתי שזה פשע, חתמתי בא רועי אברהמוביץ:

 

 אתה אמרת חתמתי ופשעתי.  אורי קינן:

 

אני לא חטאתי ולא אמרתי את זה. אתה מכניס מילים לפי. לא פלא  רועי אברהמוביץ:

 שאתה עו"ד בסנגוריה הציבורית, לא פלא. 

 

 סליחה.  :מוחמד אבו יונס

 

 אתה עו"ד ברמה נמוכה מאוד.  רועי אברהמוביץ:

 

 תחזור בך.  אורי קינן:

 

 תתנצל. תחזור בך,  מוביץהאבר :ו יונסמוחמד אב

 

 אני מזהיר אותך  אורי קינן:

 

 )מדברים ביחד(

 

 אני ברשות דיבור.  רועי אברהמוביץ:
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 אדוני ראש המועצה  אורי קינן:

 

 אני אעמוד מאחורי הדברים שלי.  רועי אברהמוביץ:

 

 אדוני ראש המועצה  אורי קינן:

 

 סליחה, אורי.  :מוחמד אבו יונס

 

 אני עם עסקנים פוליטיים  י קינן:אור

 

 )מדברים ביחד(

 

 טויים פוגעניים.ביתפסק להשתמש ב  אברמוביץאני מבקש ממך,  :מוחמד אבו יונס

 

 אתה את הפשע הזה של חתימה לנידאל אני אראה לך אותו  אורי קינן:

 

 אורי, בבקשה, אורי קינן.  :מוחמד אבו יונס

 

ליוני, איך פשעת כשחתמת לעו"ד  18 -באת הפשע הזה אתה תראה  אורי קינן:

 ערבי מהצפון להיות ראש מועצה, ואתה הולך מאחורי הקלעים  

 

 אני חתמתי ואני גאה בחתימות שלי. רועי אברהמוביץ:

 

 ואתה אומר הוא לא יהיה חבר אורי קינן:

 

 )מדברים ביחד(

 

 אורי קינן.  :מוחמד אבו יונס

 

ותר שקיים בלשכת עורכי הדין. אתה מלך אתה הבוגד הגדול בי רועי אברהמוביץ:

 הבוגדים.

 

אורי, אברהמוביץ', זה לא בסדר. אני לא רוצה להתחיל עכשיו לבקש  :מוחמד אבו יונס

 מאנשים לצאת מהישיבה. 

 

 שנים הוא אכל מ... 8 רועי אברהמוביץ:

 

 סליחה, סליחה, תירגע. תירגע. דבר לגופו של עניין.  :מוחמד אבו יונס
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 אני רוצה להמשיך לדבר.  המוביץ:רועי אבר

 

 ... תביעת לשון הרע ...  אורי קינן:

 

 אתה תכין כתב תביעה ואני אכין כתב תביעה נגדך. רועי אברהמוביץ:

 

 חבל ... אורי קינן:

 

 )מדברים ביחד( 

 

 למה תביעות? תעשו דו קרב בחוץ.  אשר אקסלרד:

 

 דבר נוסף שאני רוצה  רועי אברהמוביץ:

 

 יחד()מדברים ב

 

אתה יכול ... אתה נראה כמו עגבניה. תפסיק לצעוק, אל תבלבל  רועי אברהמוביץ:

 בראש. 

 

 די תפסיק. אברהמוביץ' :מוחמד אבו יונס

 

 אתם פגעתם ... שסיכמתם איתו שהוא הנציג שלכם  אורי קינן:

 

 אנחנו לא פגענו. אני חתמתי לו, ואני עומד מאחורי החתימה שלי.  רועי אברהמוביץ:

 

 אורי קינן :מוחמד אבו יונס

 

 )מדברים ביחד(

 

 אני מבקש להפסיק. אורי, אני מבקש בבקשה. זהו. :מוחמד אבו יונס

 

 זהו, נגמר.  אורי קינן:

 

 סליחה, אני מבקש  :מוחמד אבו יונס

 

 אני רוצה להשלים את דבריי. רועי אברהמוביץ:

 

את עמדתו ויתקבלו החלטות בשקט. כל אחד יביע לנהל דיון תרבותי  :מוחמד אבו יונס
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 בסוף כמו שצריך. אברהמוביץ', תסיים, בבקשה. 

 

שני משפטים אחרונים. בעניין עמדתו של ראש הלשכה, ראש הלשכה  רועי אברהמוביץ:

ייאמר לזכותו, ואי אפשר לקחת לו את היושר ואת ההגינות, הוא 

מהרגע הראשון שהעניין הובא לידיעתו, הוא בסך הכל ראש לשכה 

דשיים ושמונה ימים, ברגע הראשון שהובא לידיעתו הנושא הזה, חו

לפני כמעט כחודש, הוא בא ובצורה ישרה והגונה ביקש לפתוח את 

המועמדויות ולהציע אנשים נוספים. הוא מצא לנכון שהעניין הזה, 

 לפני כחודש הוא בא והציע את ההצעה של יורם דנציגר. 

 

 מה אתה ממציא?  דני אליגון:

 

 תן לו לסיים דבריו., דני, דני :אבו יונס מוחמד

 

דני, אני לא ממציא. אני מדייק בעובדות. אני אראה לך גם מתי  רועי אברהמוביץ:

ביום שבת לפני בערך  2הפוסט שלו עלה. ועלתה כתבה במאקו בערוץ 

שלושה שבועות, אני יכול לשלוח לכם את הכתבה, למי שלא ראה 

 אותה. 

 

 בעל דין בפסק דין. אתה גם את זה לא מבין. הוא היה  דני אליגון:

 

אז דני תגיד את זה. הבאת קלסר שלם, אז תספר לאנשים את הקלסר  רועי אברהמוביץ:

 שלך. אני אומר את העובדות. 

 

 תן לי להשלים את הדברים.  רועי אברהמוביץ:

 

 לא, אי אפשר ככה.  :מוחמד אבו יונס

 

 )מדברים ביחד(

 

רוצה להגיד את הסוף. והוא בא והציע את יורם דנציגר, מכיוון אני  רועי אברהמוביץ:

שהוא ראש לשכה שנבחר בפברואר זכותו המלאה להציע את פתיחת 

המועמדים ולהציע שמות חדשים. והדברים צריכים להיאמר נעמי, 

 ומספיק עם החארטות שלך. 

 

 אוקי, אפשר  נעמי עיני פלדמן:

 

 יוסי ויצמן היה לפניך. תודה אברהמוביץ'.  :מוחמד אבו יונס
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אני רוצה לומר שיש לנו קודם כל מועמדים ראויים וטובים, אחד  יוסף ויצמן:

אחד. אחד אחד המועמדים היום הם ראויים וטובים, גם דני וגם 

אודי, גם נידאל. אחד אחד ראויים ואני חושב שאני יכול להיות גאה 

אחרי הבחירות  בהם בתור נציגי הלשכה ואני אשמח שהם יישארו וגם 

 הם יגישו את המועמדות, עם הגאווה שלנו.

 אבל אנחנו בימי בחירות  

 

אחרי זה, יוסי, אני אספר לכם על אודי בר עם כמה מילים, ההיכרות  ברוך כצמן:

 שלי כעו"ד, אם אתה גאה בהם כעו"ד, כנציג הלשכה. 

 

 מותר לו, נו. יצחק נטוביץ:

 

 בועד המרכזי.  שנים 4אני יושב איתו  יוסף ויצמן:

 

 אני אספר לחברים, זה ההזדמנות.  ברוך כצמן:

 

 ואני גאה בו.  יוסף ויצמן:

 

 סליחה, בוקי.  :מוחמד אבו יונס

 

 אני גאה בו בעקרונות שלו, בעמידה האיתנה שלו.  יוסף ויצמן:

 

 עו"ד כצמן. :מוחמד אבו יונס

 

 שנים.  4ישבתי איתו  יוסף ויצמן:

 

ה, יוסי, אי אפשר ככה לנהל. עו"ד כצמן, בבקשה. תרצה זכות סליח :מוחמד אבו יונס

 דיבור לדבר, אתן לך. 

 

העניין הוא שאנחנו בימי בחירות, זה ימים בעייתיות. אנחנו נמצאים  יוסף ויצמן:

מפולגים, משוסעים, ולא יכול להיות שחודש לפני שהמועצה הזאת, 

, ממש שהחדר הזה מתחלף, נעשה מחטף. זה מחטף מה שהולך פה

שנים  4עוד חודש יש פה מועצה אחרת. לא הולכים לעשות  מחטף.

 בשעה שעוד חודש וחצי כל היושבים פה 

 

 יוסי, מה שאתה אומר נוגד לעמדה של היועץ המשפטי שלך.  דני אליגון:

 

יכול להיות. יכול להיות. אני לא אמור להתאים את הדעות שלי ליועץ  יוסף ויצמן:

שלי. ואני שוב חוזר, חלילה, אין דופי באחד  המשפטי שלי. זו הדעה
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אבל אני חושב שנצא מהמועמדים. אני חושב שהם ראויים וטובים. 

יותר מכובדים אם נשאיר את ההחלטה עוד חודש וחצי מועצה הבאה 

היא תיעשה תוך שיקול דעת ועם עוד אפשרות לאנשים ראויים 

 להצטרף למרוץ הזה. 

שזה התעכב בעתירות כאלה ואחרות. היה פה בעיה ששלושה חודשים,  

דברים התחלפו מאז, ראש לשכה התחלף מאז, הרבה דברים קרו 

 מאז. צריכים לפתוח את זה לכל המועמדים.

לחילופין, וחלילה ואם לא תתקבל ההצעה שלי, אנחנו הגשנו, יש עוד  

 כמה שהגישו מועמדות בחודש האחרון, אני דורש שהם ייכנסו.

 

וסי, נגיע לנהר נחצה אותו. קודם המועצה תחליט אם לקיים או לא. י :מוחמד אבו יונס

 בהתחלה. נידאל, בבקשה. 

 

חברים, אני קודם כל מבקש הבהרה מרועי שאני פשוט מופתע מאוד  נידאל עואודה:

 ממה ששמעתי, וזה ממש מעליב. 

 

 התכווןנידאל, זו היתה דרך ביטוי, הוא לא  אשר אקסלרד:

 

 אוקי. אני רוצה רק להבין  בסדר, נידאל עואודה:

 

 )מדברים ביחד( 

 

שניה, אני לא רוצה שאף אחד ישחק על הגב שלי. אני רוצה להבין שזו  נידאל עואודה:

 היתה טעות. 

 

 מה טעות?  רועי אברהמוביץ:

 

 נכשלת בפה ואמרת מה נידאל עואודה:

 

 כן, כן.  אשר אקסלרד:

 

 מה זה פשעת שאתה כתבת נידאל עואודה:

 

 אני פשעתי?  אברהמוביץ:רועי 

 

 ככה שמעתי. ככה שמעתי. נידאל עואודה:

 

 אני?  רועי אברהמוביץ:
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 נידאל :מוחמד אבו יונס

 

 אני גאה על זה שחתמתי לך.  רועי אברהמוביץ:

 

 הוא אמר.  יצחק נטוביץ:

 

 גאה ושמח על זה שחתמתי. זה אורי אמר רועי אברהמוביץ:

 

 מה אמרתי את זה?  אורי קינן:

 

 הפרוטוקול מוקלט.  ועי אברהמוביץ:ר

 

 טוב, נידאל, תעזוב.  :מוחמד אבו יונס

 

 )מדברים ביחד(

 

 זכות דיבור לך. בבקשה. סליחה, זהו. עו"ד זכי כמאל,  :מוחמד אבו יונס

 

 אני חשבתי שאחרי היעדרות שלי מישיבות המועצה אני אחזור זכי כמאל:

 

 סליחה, שקט חברים. :מוחמד אבו יונס

 

אני חשבתי שאחרי ההיעדרות שלי הארוכה מישיבות המועצה אני  כמאל:זכי 

אחזור אמצא איזה רוח אחרת, איזה סגנון אחר, איזה ביטויים 

 אחרים, ואני כנראה טעיתי. ומה שיגורתי בא לי. 

 

 זה מה שחשבת לפני בחירות, שכולם יירגעו?  אשר אקסלרד:

 

יודע שהישיבות האחרונות ישבתי לא, לא, גם לא לפני הבחירות אתה  זכי כמאל:

וראיתי והייתי עד למשהו. אני רק רוצה לומר לראש הלשכה א' אתה 

ראש הלשכה לא זמני, נבחרת כדת וכדין, וכל הביטויים האלה אין 

צורך בהם. ראש הלשכה זה ראש הלשכה על פי החוק וכך נבחרת 

 וככה צריך לראות אותך.

ואני בדרך כלל קורא את  הנושא הזה, אני קראתי את המכתב שלך 

המכתבים בעיון רב, גם כשהם מגיעים אלי אפילו באיחור. המכתב 

שלך הוא מכתב רציני מאוד שאתה בעצם פונה לקבוצה הזו בבקשה 

נוקב בשמו של מועמד שלך כראש הלשכה היום כזו, כאשר אתה גם 

וגם אם תהיה ראש לשכה או לא תהיה ראש לשכה תהיה חבר 

תו. אין שום ספק שהשם הזה הוא מכבד את במועצה תציע או
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הלשכה, מכבד את ועדת המינויים לשופטים בהחלט. אבל יש לי 

שאלה כאן שהיא עומדת לדיון ואני חושב שלא צריך כאן עכשיו 

 לאפשר לכל אחד להביע את הדעה או לא. 

יש החלטה שיפוטית שקובעת שאנחנו צריכים קודם כל להתחיל בה.  

אופציה הראשונה האם אנחנו אכן מסכימים, השאלה הראשונה, ה

מסכימים לקיום היום את הבחירות לועדת, לנציג של הלשכה במקום 

ראש הלשכה. אגב, אני אף פעם לא שמעתי, רק אפרופו רועי, אני לא 

שמעתי שאפי נוה מחברי המועצה כאן שהם היו שותפים לדרכו שהוא 

 היה דיקטטור בלשכה. שהוא כל יכול. 

 

 אני אמרתי שהוא היה דיקטטור? לא. הוא קבע פה הכל.  רהמוביץ:רועי אב

 

  כן, הוא היה דיקטטור, מה? נעמי עיני פלדמן:

 

 אז אני לא ידעתי  זכי כמאל:

 

  נא לא להפריע.נעמי, נעמי. :מוחמד אבו יונס

 

 אני לא ידעתי שעד כדי כך.  זכי כמאל:

 

 מספיק.  :מוחמד אבו יונס

 

 וחצי שנים לא היית.  3לא היית. היית צריך לבוא לישיבות. אתה  רועי אברהמוביץ:

 

 אני לא ידעתי שעד כדי כך.  זכי כמאל:

 

 איך תדע שלא היית?  רועי אברהמוביץ:

 

 אני לא ידעתי שעד כדי כך.  זכי כמאל:

 

, לא ידעתי. אבל נעמי לא לפחות עו"ד כמאל ההגון אומר לא הייתי :מוחמד אבו יונס

 היתה אבל ידעה. 

 

 שנים  3היא גם כן לא היתה.  רועי אברהמוביץ:

 

 )מדברים ביחד(

 

 מר אברהמוביץ', אני מציע לך לא תמיד לדבר בקול רם.  זכי כמאל:
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 אתה נבחר ואתה תבוא לישיבות.  רועי אברהמוביץ:

 

תקשיב, אני אמרתי את זה בכוונה. אתה יודע מה? דווקא כשאדם  זכי כמאל:

לבוא ולהשמיץ אותו מאחרי הגב שהוא לא  איננו נמצא בתפקיד אסור

נמצא, למרות חילוקי הדעות. אני לא באתי למועצה בגלל שסברתי 

שניהול המועצה וניהול הלשכה איננו לרוחי ואינני מסכים לו. באתי 

מתוך עיקרון שאינני רוצה, כי ידעתי שהרוב המוחלט שהוא בעצם 

 עדר, עדר, זה הרי הקבוצה היתה עדר. 

 אני רוצה לומר לכן מה ש 

 

 עו"ד כמאל, תעדן את הדברים.  :מוחמד אבו יונס

 

מה שאני רוצה לומר שקודם כל אין צורך עכשיו בהבעת דעה אם  זכי כמאל:

לדחות או לא לדחות. יש החלטה שיפוטית. צריך עכשיו להעמיד 

 אותה להצבעה בין שהיא, ראש הלשכה מבקש שתהיה הצבעה גלויה. 

 

 לקיים צריך ואאל חלאילה:

 

 סליחה, סליחה,  זכי כמאל:

 

 גם דיון והצבעה.  :מוחמד אבו יונס

 

הרי גם דיון זה הצבעה. הרי ברגע שאתה מביא נושא לדיון זה נושא  זכי כמאל:

שאתה צריך. מאחר והתקיים לטעמי דיון אני הייתי מציע לך, אדוני 

י היו"ר של המועצה להיום ויו"ר הישיבה, השאלה אני מציע לך ידיד

ראש הלשכה, אל תעמיד את הנושא הזה להצבעה גלויה כדי שהצדק 

ייעשה וגם ייראה, אני מציע שהשאלה הזאת גם תיעשה בהצבעה 

חשאית, ואחרי ההצבעה החשאית אם יהיה רוב עדיף, עדיף שאחר 

כך, ואני אומר לך את זה, עדיף, לא בגלל הלבנת פנים של כל מיני 

 ו/לא פשעו, אינני רוצה לדון בזה. אנשים שחתמו לזה ולא חתמו, פשע

לגופו של עניין, אני הייתי ממליץ בפניך, ממש כי אני מכבד את מה  

שאומר ראש הלשכה ובוודאי מה שאתה אומר. אני פונה אליך להסיר 

את הפסקה הזאת של הצבעה גלויה לעשות את זה כפי שצריך ושזה 

יהיה בעצם כל אחד יצביע לגבי השאלה הראשונה אחר כך השאלה 

 השניה. תודה. 

 

 בבקשה.  :ונסמוחמד אבו י

 

קודם כל כאחד מהעדר אני רוצה להגיד לחברי זכי שאתם לא הייתם  יצחק נטוביץ:
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גן וזה. אז אני אפה דווקא התנהל פה הכל יפה וכשאתה פה פתאום בל

כבר לא יודע מי העדר ומי לא העדר. וחוץ מזה, אם אתה באופוזיציה 

  ת לעדר?ואני עדר אז איפה היית כל השלוש שנים? למה אתה הצטרפ

 זה דבר אחד. עכשיו אני נרגעתי. 

דבר שני, בפסק הדין כתוב במפורש, ביותר מרמז, שאנחנו צריכים  

בוא לדון בשאלה אם לבצע את ההצבעה עכשיו או אחרי הבחירות. 

נאמר אם בית המשפט לא היה חושב שאכן ראוי להצביע אחרי 

 ה הזאת.  הבחירות ולא לפני הבחירות הוא לא היה אומר את הנקוד

 

דווקא בנקודה הזאת, אני אגיד לך, הועלתה הטענה, אמרנו אם זו  :מוחמד אבו יונס

 הבעיה אין לנו בעיה שהמועצה תדון קודם בזה. 

 

 בסדר.  יצחק נטוביץ:

 

 בבית המשפט אפילו העותרים לא ביקשו זאת.  :מוחמד אבו יונס

 

שלו למה שאתם בסדר. בית המשפט נתן לפחות את ההסכמה  יצחק נטוביץ:

ביקשתם. בסדר. אני חושב שאנחנו באמת חודש וחצי לפני בחירות או 

חודש לפני בחירות כבר נעשה את הדבר הזה בעוד חודשיים, בעוד 

שלושה חודשים, בינתיים מרכיבים ממשלה. לשכת עורכי הדין לא 

תיפגע באי בחירה היום. באמת אני לא אקח את החברים, אני באמת 

משא ומתן. אבל אני חושב משכך הגענו לחודש לפני הייתי איתם ב

 הבחירות אין שום סיבה שנקיים את הבחירות עכשיו לתפקיד. תודה. 

 

 עו"ד כצמן בוקי, בבקשה.  :מוחמד אבו יונס

 

אני חוזר על העמדה שהבעתי במכתב, אם אני לא טועה כבר בחודש  ברוך כצמן:

 '. 18ינואר או דצמבר 

 

 לינואר.  29 -ב רועי אברהמוביץ:

 

אני חושב שזב בדצמבר, או בינואר. אני אומר אין שום בהילות.  ברוך כצמן:

אמרתי את זה אז ואני לא חוזר, אני בטח אומר את זה היום אחרי 

חודשים. אין שום בהילות לקיים את ההצבעה הזאת היום.  4כמעט 

לא ייגרם שום נזק אם ההצבעה הזאת תידחה עד שיהיה ראש לשכה 

 וחברי מועצה חדשים. חדש 

עכשיו בינואר שכתבתי את המכתב אני רק אומר, אני עוד יכול,  

חשבתי עוד אולי להיות חבר במועצה הבאה, קיבלתי הצעות. אני לא 

אהיה חבר במועצה הבאה. זו המועצה האחרונה שלי ואני חושב שאין 
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לי זכות היום, ואני אומר לחברי מועצה, אני לא אהיה חבר מועצה 

אה. אני חושב שחברי המועצה הבאים חלקם בטח כאן, חלקם הב

חדשים, הם אלו שצריכים לבחור את נציג הלשכה לועדה לבחירת 

 שופטים וזה לא משנה מי זה יהיה כרגע, אוקי? 

מבחינתי אני אומר עוד פעם, במעמדי היום שאני חבר מועצה, אני  

וסרית להחליט יכול להחליט את זה אבל אני חושב שאין לי זכות גם מ

מבחינה משפטית הבנתי שתהיה  -את זה. לא ייגרם שום נזק. שלוש

כאן טענה שמבחינה משפטית אי אפשר לדחות את ההצבעה הזאת. 

אני חושב שמבחינה משפטית אפשר לדחות את ההצבעה הזו. בית 

המשפט המחוזי, אם קוראים את פסק הדין שלו, נתן את האפשרות 

צה תכריע אם היא עושה את ההצבעה היום בדיוק לעניין הזה שהמוע

או עושה את זה אחרי הבחירות. ולכן מה שאני אומר, אני תומך 

 במכתב שכתבתי בדצמבר, לא משנה אף מילה ממנו, ומחזק אותו. 

 

 תודה רבה עו"ד כצמן. טוב, עוד פעם נעמי?  :מוחמד אבו יונס

 

 להשלים משפט קטן.  נעמי עיני פלדמן:

 

 משפט קטן, נשמע.  :מוחמד אבו יונס

 

אני חוזרת רגע שוב למכתב שעליו חתום ראש הלשכה הזמני, סעיף ד'  נעמי עיני פלדמן:

 בו. 

 

 סליחה, נו נעמי. יש לך בעיה עם הזמני כנראה. את אוהבת זמני?  :מוחמד אבו יונס

 

 לי אין בעיה עם זמני.  נעמי עיני פלדמן:

 

 ארעי וראש לשכה זמני.  הכל זמני, צו זמני, צו :מוחמד אבו יונס

 

שיתאזר בסבלנות. בכל מקרה, בסעיף ד'  אם למישהו יש בעיה אז נעמי עיני פלדמן:

כראש הלשכה, במכתבו הוא אומר, ואני קוראת, כן? משנבחרתי לכהן 

מצאתי כי אין זה נכון להחזיק בכפל תפקידים ועל כן אני מודיע בזאת 

 צבאיים. על הסרת מועמדותי לועדה לבחירת שופטים 

 

 נכון.  :מוחמד אבו יונס

 

רציתי לדעת האם ישנו ממלא מקום מחוז מרכז בהקמה שמחזיק  נעמי עיני פלדמן:

בתפקידו הקודם, שאותו הוא קיבל במתנה או שלא במתנה על פי 

 פרסומים, ורציתי לדעת מי מאייש אותו היום. 
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 שויימאזה לא נושא לענייננו. אם הוא  :מוחמד אבו יונס

 

מה זאת אומרת? אבל הוא אומר פה אין זה נכון להחזיק בכפל  מי עיני פלדמן:נע

 תפקידים. 

 

זו עמדתו לגבי עניין ספציפי שהוא לכהן כראש לשכה ולכהן באותה  :מוחמד אבו יונס

הדברים  זהעת גם כחבר הלשכה בועדה לבחירת שופטים צבאיים. 

 הברורים. זו עמדתו גם. 

 

לקבל את תשובתו של ראש הלשכה הזמני? כי הוא נמצא פה אפשר  נעמי עיני פלדמן:

 לידך. אני לא חושבת שהוא צריך דובר. 

 

 סליחה, סליחה, זהו. תודה רבה נעמי. באמת.  :מוחמד אבו יונס

 

אז רגע, לא הבנתי, אין תגובה? רק שזה נוח הוא מחזיק בכפל  נעמי עיני פלדמן:

 תפקידים?

 

 י. תודה רבה, נעמ :מוחמד אבו יונס

 

 וכשזה לא נוח נעמי עיני פלדמן:

 

  חברים יש עוד מישהו שרוצה? :מוחמד אבו יונס

 

 אז לא מחזיקים בכפל תפקידים?  נעמי עיני פלדמן:

 

 כן, בבקשה.  :מוחמד אבו יונס

 

 אין תגובה?  נעמי עיני פלדמן:

 

 אין תגובה. אמרתי לך, התגובה ברורה.  :מוחמד אבו יונס

 

זה כנראה השקיפות והלשכה שבנויה מקירות זכוכית שעליה הוא  נעמי עיני פלדמן:

 מדבר בסעיף 

 

 נעמי, נעמי, את לא תנהלי את העניינים פה, עם כל הכבוד.  :מוחמד אבו יונס

 

 לא מנהלת. אני מבקשת בתור חברת מועצה  נעמי עיני פלדמן:
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 ביקשת, אז אני אומר לך :מוחמד אבו יונס

 

הלשכה הזמני שלי מביע עמדה ואחר כך לא פועל על פי עמדה כשראש  נעמי עיני פלדמן:

אחרת שהוא מגיב בסוף מכתבו אז אני מבקשת לדעת מהי העמדה 

 הנכונה. 

 

 נעמי.  :מוחמד אבו יונס

 

 תשאלי את דורון ברזילי, שיספר לך מה עמדתו שלו.  רועי אברהמוביץ:

 

 נעמי, מספיק.  :מוחמד אבו יונס

 

 י את הפטרון שלך.תשאל רועי אברהמוביץ:

 

בינתיים דורון ברזילי לא כתב לי מה להגיד, בניגוד לאחרים פה  נעמי עיני פלדמן:

 בישיבה שכתבו לך מה להגיד. 

 

 זכות הדיבור לחברנו, בבקשה.  :מוחמד אבו יונס

 

אני לא התכוונתי לדבר, אבל אני שומע פה את הדברים והייתי פה  אבי ללום:

ת, בעשור האחרון. ואני חייב לומר שאני שנים האחרונו 4 -יותר מ

פשוט באמת, אני אומר את זה פה, אני לא רואה אף אחד, אין לי פה 

לא אויבים ולא ריבים עם אף אחד, אני פשוט מתבייש ואני שוקל את 

צעדיי לגבי ההמשך. אני מתבייש מהדברים שאני רואה פה. זמני, לא 

דין. אנחנו לא עוד ציבור  זמני. רבותיי, אנחנו נבחרנו, אנחנו עורכי

 שנבחר. 

אני לא הלכתי לפוליטיקה, באתי להיות חבר מועצה, לקדם תחומים 

שאכפת לי מהם, תחומים שחשובים לי. אני חושב שעשיתי בשקט מה 

שלא הרבה פה יודעים, תפקידים הכי משמעותיים בלשכה, כי הלשכה 

 הזו מתפקדת כחלק מהם. 

וליטיקה עכשיו מהישיבה הזו צריך אני פשוט מתבייש. מי שעושה פ 

להתבייש לו. ואם יש פרוטוקול פה שגם ציבור עורכי הדין ידע מזה. 

 פשוט בושה וחרפה. 

 

 תודה רבה. טוב חברים, ניגש  :מוחמד אבו יונס

 

 )מדברים ביחד(

 

 אודי בר עם, בבקשה.  :מוחמד אבו יונס
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ל הלשכה בועדה מאז ומעולם בלשכה הזאת שהיה חסר נציג ש :אודי בר עם

לבחירת שופטים או בכל ועדה כזאת, כמו הועדה לבחירת שופטים 

צבאיים, דיינים, רשמים וכולי, היו בוחרים מיד נציג כדי למלא את 

החסר, כי זה קבוע בחוק. יו"ר המועצה הארצית היה מודיע על המועד 

שבו תתקיימנה הבחירות והבחירות היו מתקיימות בלי דיון מקדמי 

מישהו יהיה בכלל מה להגיד על זה, כי החוק קובע שזה מה ובלי ש

 שיהיה. 

כאשר אמרו העותרים בכל ההליכים שעליהם דובר קודם שאנחנו  

מתקרבים לזמן בחירות, אמרו להם השופטים עם כל הכבוד גם בבית 

המשפט העליון שבעצם אנחנו הגענו עד הלום רק בגלל הניסיונות 

ל הזמן השיפוטי שבוזבז שעליו דיברה האלה, צווי המניעה וכולי, ע

נעמי עיני, שבעצם בוזבז בגלל אותן עתירות, כי עובדה שבית המשפט 

 דחה את כל אותן העתירות.  

אני לא יודע מה יהיה פה אחרי הבחירות, אני לא יודע למה מועצה  

אחרת יותר טובה מהמועצה הזאת, שהיא בעלת ניסיון רב וגדול 

זו תהיה הבחירה המושכלת והטובה ביותר. ומכירה את המועמדים. 

ולכן אני חושב שאת זה צריך לעשות עכשיו ועכשיו לבחור את הנציג. 

 תודה רבה. 

 

 תודה רבה אודי. כן, עו"ד דני.  :מוחמד אבו יונס

 

שלום לכולם, ערב טוב, מה שלומכם? אני בחיים לא חשבתי שאני  דני אליגון:

מי שהוא חלק מפסק דין  אמצא את עצמי בסיטואציה כזאת שבה

מגיש בקשה להתעלם ממה שכתוב בפסק הדין. אז בואו נעשה קצת 

 סדר לגבי פסק הדין.

הסוגיה של הצבעה האפשרית בנושא של דחייה לאחר הבחירות אינה  

קשורה, אינה קשורה להרכב המועצה, אינה קשורה לשום דבר של מי 

שה העתירה, ועל זהות הנציג, היא קשורה רק לדבר אחד שבגינו הוג

זה היתה העתירה, על העובדה שהעותרים סברו שהסיפור השני של 

ימים לפני הבחירות, הוא  10אפי נוה, שהתפוצץ בשלהי ינואר, 

 שמשליך על ההצבעה במועצה הארצית. 

הם לא עתרו כאשר אפי נוה התפטר מתפקידו, כאשר ממלא מקום   

ם עלמא, והם גם המועצה הארצית פתח את הרשימה כלפי כל העול

לא עתרו כאשר הרשימה נסגרה ופורסמו השמות של חבריי נידאל, 

אודי ושלי בחתימת כאלה ואחרים שהם זכאים לחתום במועצה 

 הארצית. 

 

 יש דבר שנקרא מיצוי הליכים, דני.  נעמי עיני פלדמן:
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חוזי סליחה, נעמי, ברשותך. אנחנו היינו שנינו בהליך, היינו בהליך במ דני אליגון:

כאשר אנחנו, סליחה, בהליך בבג"צ אנחנו לא היינו צד לעניין אבל 

עמדת הלשכה, כולל עמדתנו, הובעה על ידי עו"ד דוד יצחק, ידידי 

וחברי, שהאמירות המשפטיות שלו היו מאוד מאוד ברורות גם בבג"צ 

 והבג"צ נדחה. 

זאת אומרת מה שקרה הוא שבג"צ קבע שאין סמכות. אמנם הוא נתן  

ו ביניים לשלושה ימים, כדי שיוכלו להגיש עתירה מנהלית. לעתירה צ

המנהלית אבי חימי, אני, נידאל ואודי צורפנו כבעלי דין. אף אחד לא 

יכול לבוא להגיד שחודש אחרי בחירתו הוא ידע או לא ידע. אבי חימי 

הוא בעל דין, פסק הדין הוא גם עליו, והתגובות שהוגשו מטעמנו, גם 

ה, מטעם עו"ד דוד יצחק, מטעמי באופן אישי ומטעם מטעם הלשכ

 אודי בר עם 

 

 למה זה לא כבר ... מוחמד אבו יונס? נידאל עואודה:

 

  מה? :מוחמד אבו יונס

 

 רק שניה, בוא אני אספר לך.  דני אליגון:

 

  אני הייתי משיב בעתירה? נידאל עואודה:

 

 בטח, מה.  :מוחמד אבו יונס

 

 משיב בעתירה. אתה היית דני אליגון:

 

 מה, אתה לא ידעת?  :מוחמד אבו יונס

 

 בוודאי שכן. נעמי עיני פלדמן:

 

  רק עכשיו ידעתי. נידאל עואודה:

 

 אתה עכשיו ידעת?  :מוחמד אבו יונס

 

 כן.  נידאל עואודה:

 

  מעניין. לא עשו לך מסירה? :מוחמד אבו יונס

 

 לא עשו לי שום מסירה.  נידאל עואודה:
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 אני לא יודע.  :יונסמוחמד אבו 

 

נידאל, תרשה לי. תרשה לי. בוא אני מסדר לכם את הדברים עוד  דני אליגון:

 יותר. 

 

 מעניין.  :מוחמד אבו יונס

 

 אני מסדר לכם את הדברים.  דני אליגון:

 

 מאוד מעניין נידאל, עכשיו נזכרת? :מוחמד אבו יונס

 

 . עזוב, הוא זכה בתיק ולא קיבל הוצאות אשר אקסלרד:

 

 כנראה שכולנו ישנים בעמידה.  נידאל עואודה:

 

 תבדוק שלא קיבלת הוצאות. דוברת:

 

 ואתה זכית בתיק ולא קיבלת הוצאות.  אשר אקסלרד:

 

 יש לי הוצאות או אין לי?  נידאל עואודה:

 

 לא, אין לך הוצאות. :מוחמד אבו יונס

 

 כי לא באת.  דובר:

 

 חה אגב, למי שייצג אותך. וגם לא שילמת שכר טר :מוחמד אבו יונס

 דני אליגון, בבקשה. לא, אני מתבייש, נידאל אומר שלא קיבל בכלל.  

 

 לא קיבלתי. לא קיבלתי. לא ידעתי. נידאל עואודה:

 

 תפנה לעותרים ששמו אותך.  :מוחמד אבו יונס

 

 ואני אומר לך אני לא יודע מי הגיש גם עמדה בשמי.  נידאל עואודה:

 

 אף אחד לא הגיש עמדה בשמך.  :מוחמד אבו יונס

 

  אז מה? נידאל עואודה:
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 המועצה הגישה עמדה. היית משיב ואתה קיבלת פסק דין ללא תגובה.  דני אליגון:

 

 כן, כן.  נידאל עואודה:

 

 טוב, דני, כן, בבקשה.  :מוחמד אבו יונס

 

בוא נמשיך. בית המשפט המחוזי שאל גם את ממלא מקום יו"ר  דני אליגון:

עצה, עו"ד מוחמד אבו יונס, גם את העו"ד מטעם הלשכה, שאל המו

האם תסכימו לשים כפי שעורכת דין נעמי פלדמן ביקשה בבקשתה, 

האם תסכימו לשים בפני המועצה את השאלה של ההצבעה פעם 

נוספת לאור עניינו של אפי נוה, לא לאור עניין המועמדים, לא לעניין 

 זהות המועמדים. 

מה אני הולך להגיד לכם, בתגובה מטעם הלשכה זהות עכשיו שימו לב  

של עמדת המועצה היא ניסיון לקשור בין  61המועמדים אליבא לסעיף 

הבחירות למועצה לבין הליך הבחירה של נציג הלשכה בועדה יוצרים 

זיקה אסורה בין הרכב  או זהות חברי המועצה לבין זהות נציג 

 הלשכה. 

היום אני רוצה את דנצינגר? איך אתם כיצד אבי חימי כותב במכתבו  

 עושים דבר כזה כאשר ברור שזה לא חוקי הדבר הזה?

יש שלושה מועמדים שאמורים לייצג את הלשכה, אלו השלושה.  

אנחנו חוזרים היום, כפי שאמר בית המשפט העליון, אנחנו חוזרים 

אחורה. אתם לא יכולים להסתכל על תקופת בחירות, אתם לא 

 29 -כל על חודש וחצי לפני. אנחנו מסתכלים על היכולים להסת

 3לינואר לאחר ששמות המועמדים פורסמו כדין והתפרסמו 

 מועמדים, חבריי ואנוכי. 

אז האפשרות של הדחייה היתה רק בשל דבר אחד, בשל סוגיית אפי  

נוה. האם אתם תדחו היום בשל סוגיית אפי נוה? אמר בית המשפט 

ירות סבירות. לגבי מה שאמר חברי נטוביץ, המחוזי במו פיו שתי הבח

אין פירושה שהחלטת המועצה תחרוג ממתחם הסבירות גם אם 

 יבחרו כך וגם אם יבחרו כך. אלה הדברים. 

אז אני אומר דבר מאוד מאוד פשוט, המכתב הזה יוצר זיקה אסורה.  

העובדה שפרסמו שם של מועמד שהוא מעבר לרשימה וקושרים את 

אחר הבחירות לגבי הרכב מועצה אחר גם הוא בניגוד זה לבחירות, ל

לעמדת המועצה ובניגוד לעמדתו של היועץ המשפטי של המועצה 

שאמר זה לא יכול לקרות, יש רק שלושה מועמדים. אתם צריכים רק 

להצביע ועל זה אני בלב שלם אומר האם המועצה צריכה לדחות בגלל 

ור הראשון? כי על מה שקרה עם אפי נוה בסיפור השני, לא בסיפ

. אף אחד לא טען שזה לא בסדר. הסיפור הראשון אף אחד לא עתר

דרך אגב, אף אחד גם לא טען שזה לא בסדר לשים ממלא מקום זמני. 
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 בהתחלה את ידידי עו"ד קינן, ולאחר מכן את עו"ד חימי.

ולגבי מה אמר אבי חימי באילו הזדמנויות, אז יש גם דברים בכתב  

ושב שכדאי שיהיה. אז עם כל הכבוד הראוי, כל לגבי מי הוא ח

המעשה הזה שנעשה עכשיו, כולל המכתב הזה היום בעיניי הוא לא 

רק שהוא לא ראוי, הוא גם לא עומד במה שאנחנו הצהרנו בפסק דין 

שהתקבלו על ידי בית המשפט המחוזי ואושר בבית המשפט העליון.  

צה שהוצגה, מפסק זה לא עומד בזה. זה פלופ אחורה מעמדת המוע

מצביעים על שלושה מועמדים או,  -דין חלוט, שזה מה שזה אומר

וקיימת אפשרות לשקול דחייה, לא חס וחלילה בשביל למנות את 

נוה השני הוא כזה דנצינגר, אלא בשביל לסבור האם סיפור אפי 

 שצריך לגרום לכך שאנחנו לא נצביע היום במועצה. 

וונטי. לא חברי כצמן ההרכב הבא ולא שימו לב, הרכב המועצה לא רל 

 ההרכב היום, הוא לא רלוונטי לסיפור. זה הדבר היחיד שעל המדוכה. 

ואם אתם סבורים שהיום במצב הנוכחי אתם לא, אנחנו הגנו על  

כולכם, על השם של כולכם, כי האמירה היתה מאוד מאוד ברורה, 

שהמועצה אנחנו נמצאים פה בשביל כולם, כי ברגע שאתם אומרים 

הזאתי היא לא סוברנית להחליט זה אומר שכל אחד מכם הוא לא 

 סוברני להחליט על המועמד הנכון. זה מה שזה אומר. 

וזה גם מה שאמרו בבית המשפט. הדברים היו מאוד ברורים.  

השופטת וילנר היתה חדה כתער כשהיא אמרה את הדבר הזה, מה 

, שאין להם sayלהם  אתם בעצם אומרים, שיושבים אנשים שם שאין

מילה? הציטוט, דרך אגב זה גם צוטט בפסק דין מטעם שינדלר, שהיה 

בבג"ץ ששינדלר היה בו, זה צוטט גם הוא בתגובה על ידי דוד יצחק, 

עורך הדין של המועצה שעשה עבודה מדהימה. לא פסק דין שינדלר, 

 אני אעביר לכם את זה. 

 

 יש רשימת שינדלר.  דובר:

 

 יש גם רשימת.  :דני אליגון

אומר בית המשפט אנו מעמידים בחזקתם את המשיב ואת כל חברי  

הועדה מטעם לשכת עורכי הדין בהווה ובעתיד יהיו מונחים רק 

משיקולים מקצועיים טהורים, טהורים. זה מה שנכתב בפסק הדין 

של שינדלר. אז אם זה השיקול לבוא ולקחת מלשכת עורכי הדין 

משהו אחר היום במועד הזה, אחרי שכבר יש ולשים מישהו שיעשה 

פסק דין, עם כל הכבוד, זה שיקול שלא עמד בפני בית המשפט. ההפך, 

 נאמר שזה אסור. 

 

  זהו? תודה עו"ד דני. לא.  :מוחמד אבו יונס
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 אני רק אשמח לשמוע את עמדת היועץ המשפטי. נעמי עיני פלדמן:

 

 להפריע. לא. נעמי, נעמי, תפסיקי  :מוחמד אבו יונס

 

 אני מפריעה?  נעמי עיני פלדמן:

 

 שנים.  4כנראה טוב היה שלא השתתפת באף ישיבת מועצה במשך  :מוחמד אבו יונס

 

 לא הבנתי, אתה נותן לי ... עכשיו?  נעמי עיני פלדמן:

 

 אני נותן לך ... כן.  :מוחמד אבו יונס

 

 )מדברים ביחד(

 

 ברים.כי בית המשפט אמר את הד :מוחמד אבו יונס

 

 )מדברים ביחד(

 

 לא הייתם פה ורק שקט היה בלשכה.  רועי אברהמוביץ:

 

 אברהמוביץ', תודה רבה.  :מוחמד אבו יונס

 

 בטח, היתה דיקטטורה.  נעמי עיני פלדמן:

 

 אנא ממך. נעמי, בואי נכבד את עצמנו קצת.  :מוחמד אבו יונס

 

 אבל שניה, אבל  נעמי עיני פלדמן:

 

 קצת כבוד לאנשים שיושבים פה סביב השולחן, קצת כבוד למועצה.  :מוחמד אבו יונס

 

 דני אמר משהו  נעמי עיני פלדמן:

 

 קצת כבוד לאורגני הלשכה. עם כל הכבוד.  :מוחמד אבו יונס

 

 שקצת מסביר את זה מבחינה משפטית  נעמי עיני פלדמן:

 

ה לך. בסדר? לא צריך. תשמעי, תפני בשאילתא לראש הלשכה, יענ :מוחמד אבו יונס
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 תודה. 

טוב חברים, מישהו עוד רוצה לומר משהו או להשתתף בדיון? לא.  

 תודה. 

 אנחנו נעלה את הנושא להצבעה.  

 

 אנחנו מבקשים הצבעה חשאית. דובר:

 

אמנם הדבר בסמכות יו"ר הישיבה להחליט על הצבעה חשאית או זה.  :מוחמד אבו יונס

נקיים הצבעה חשאית או אם באבל אם אתם רוצים לקיים הצבעה, 

 גלויה, בבקשה .

 

 למה חשאית?  יוסף ויצמן:

 

 )מדברים ביחד(

 

 אבו יונס, תגיד מה אתה חושב כיו"ר.  זכי כמאל:

 

שהרוחות מתלהטות תהיה הצבעה והעובדה אני חושב לאור הדברים  :מוחמד אבו יונס

 חשאית. 

 

 זה בסמכות היו"ר.  אודי בר עם:

 

 ודע. אני יודע. גם אפשר ככה ואפשר ככה. אני י :מוחמד אבו יונס

 

 אנחנו לא רוצים הצבעה חשאית.  רועי אברהמוביץ:

 

 )מדברים ביחד(

 

 מה, אין לנו דעה שלנו? פתאום לא סומכים עלינו?  יצחק נטוביץ:

 

 )מדברים ביחד(

 

 חברים, בואו נשמע.  :מוחמד אבו יונס

 

חשאית או על הצבעה גלויה, השאלה מה  לפני שמחליטים על הצבעה ענת סבידור גולדנצויג:

אומר היועץ המשפטי, האם בכלל בעניין שכזה אפשר לעשות הצבעה 

 חשאית? 

 

 )מדברים ביחד(
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 זה סמכות היו"ר.  אודי בר עם:

 

 אפשר לדבר?  ענת סבידור גולדנצויג:

 

 )מדברים ביחד(

 

כללים צריך להפריד בין הבחירה של המועמדים, שההמצב להבנתי  דוד יצחק:

קובעים שהבחירות יהיו חשאיות, בזה אין בכלל שיקול דעת. לגבי 

המועצה, אין בחוק או בכללים שום דבר לגבי איך מתנהלות ישיבות 

מועצה. בדרך כלל להבנתי ההצבעות הן הצבעות גלויות. אבל ליו"ר 

המועצה, למי שמנהל את הישיבה יש סמכות לקבוע אחרת אם הוא 

 ב שכך נעשה גם בעבר. מוצא לנכון. אני חוש

 

 מעולם לא היתה.  רועי אברהמוביץ:

 

 אבל יש סמכות, רועי.  אודי בר עם:

 

 ... הצבעה חשאית שלא נאמר בחוק  יוסף ויצמן:

 

 )מדברים ביחד(

 

 חברים, מי, נעמי מספיק כבר. לא, אני מעלה להצבעה :מוחמד אבו יונס

 

 למה הצבעה? תחליט. אודי בר עם:

 

 אני מעלה את הנושא החשאי או גלוי להצבעה.  :סמוחמד אבו יונ

 

 אבל יש לך סמכות.  אודי בר עם:

 

יש לי סמכות, אני רוצה לתת את הסמכות הזו למליאת המועצה.  :מוחמד אבו יונס

 בסדר? חברים. 

 

 )מדברים ביחד(

 

 מה עשית בזה? תשתמש בסמכותך.  אודי בר עם:

 

 מה עשית בזה? דובר:
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 סמכות.  יש לך אודי בר עם:

 

חברים, אני לדעתי לאור מה שעולה פה אני חושב לעשות הצבעה  :מוחמד אבו יונס

 חשאית. 

 

 אז אני מתנגד.  יוסף ויצמן:

 

 אתה תתנגד, בסדר.  :מוחמד אבו יונס

 

 אבל אתה תעשה הצבעה.  רועי אברהמוביץ:

 

 )מדברים ביחד(

 

 פסקה. שתי דקות ואחר כך נתכנס. שתי דקות ה :מוחמד אבו יונס

 

 -הפסקה-

 

 חברי המועצה, אנחנו ממשיכים את הישיבה.  :מוחמד אבו יונס

 

 8חברים, שקט, קודם כל אני אוהב את אורי קינן, שהוא חבר שלי  רועי אברהמוביץ:

שנים, ובלהט הדברים פגעתי והעלבתי. אנחנו לא ביום כיפור, אבל 

 מחילה אם פגעתי בך, אורי, לא היתה לי כוונה. 

 

 אני מקבל. אני מקבל.  קינן:אורי 

 

שהיו לנו עליות ומורדות. יותר מורדות. אם  חברי זכי,וכנ"ל לגבי  רועי אברהמוביץ:

 פגעתי, אני מתנצל שוב.

 

 רועי, תבקש גם ממני, לא חשוב על מה.  אשר אקסלרד:

 

 ואני מתנצל גם בפני אשר.  רועי אברהמוביץ:

 

 ביץ'. אנחנו ממשיכים. תודה רבה לרועי אברהמו :מוחמד אבו יונס

המנגנון הכינו פתקי הצבעה כן או לא. מי שרוצה שנקיים בחירה  

 ההצבעה תהיה חשאית. 

 

 שתהיה הצבעה גלויה.  רועי אברהמוביץ:

 

 אם אתם מחליטים שזה חשאי אני מבקש פרק זמן לעתור כנגד זה.  יוסף ויצמן:
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ותדחה את זה למחר. זה לא  אין דבר כזה. אתה תאפשר לנו לעתור רועי אברהמוביץ:

 יקרה. 

 

 יוסי ורועי,  :מוחמד אבו יונס

 

 ... להצטרף אלי לעתירה.  נעמי עיני פלדמן:

 

 )מדברים ביחד(

 

אין לך הסמכה. אני רוצה שתראה לי הסמכה שאתה יכול לקבוע אם  רועי אברהמוביץ:

 ההצבעה תהיה חשאית או גלויה. 

 

י את הדיונים בבית המשפט, שנעמי אמרה שאני עכשיו אתה מזכיר ל :מוחמד אבו יונס

 לא מוסמך 

 

 )מדברים ביחד(

 

 לא יהיה. לא יהיה. אני לוקח את הפרגוד הביתה. לא יהיה.  רועי אברהמוביץ:

 

 )מדברים ביחד(

 

 חברים,  :מוחמד אבו יונס

 

 לא היה אף פעם בלשכה דבר כזה.  יוסף ויצמן:

 

 התנהלות חברי מועצה כמו היום. ם לא ראיתיחברים, אני גם אף פע :מוחמד אבו יונס

 

 )מדברים ביחד(

 

 למה אתה לא עושה הצבעה?  רועי אברהמוביץ:

 

 אני כבר אמרתי   :מוחמד אבו יונס

 

  )מדברים ביחד(

 

 יוסי, ממלא מקום ראש המועצה החליט, אנחנו נרכין את הראש.  אבי חימי:

 

 לא, ממש לא, אבי. יוסף ויצמן:
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 י. יוס אבי חימי:

 

 )מדברים ביחד(

 

 אבי, לא יהיה. אנחנו לשכה שקופה.  יוסף ויצמן:

 

 אין לזה אח ורע ... רועי אברהמוביץ:

 

 )מדברים ביחד(

 

 אני רוצה לעתור כנגד זה. יוסף ויצמן:

 

אתה בישיבה הראשונה שלך כיו"ר מועצה תיזכר לדיראון עולם כאדם  רועי אברהמוביץ:

 רית. שמפחד מהציבור ומביקורת ציבו

 

 אני דווקא מנימוקים הפוכים מחליט והחלטתי כפי שהחלטתי.  :מוחמד אבו יונס

 

 אתה לא החלטת.  רועי אברהמוביץ:

 

חברי  35או  40אז אתה רואה. אתה רוצה לכפות את העמדה שלך על  :מוחמד אבו יונס

 מועצה. 

 

 אבל אנשים לא רוצים.  רועי אברהמוביץ:

 

 )מדברים ביחד(

 

 תחליט וגמרנו.  זכי כמאל:

 

 )מדברים ביחד(

 

 אבי, אבי רוצה לדבר.  יצחק נטוביץ:

 

 )מדברים ביחד(

 

 אני חוזר ואומר  :מוחמד אבו יונס

 

 אתה מבזה את הלשכה. ילכו לבית המשפט, מה יצא? מה יצא?  יצחק נטוביץ:
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למה כל אחד עכשיו צריך לקפוץ ולהגיד משפטים שאין להם מקום?  :מוחמד אבו יונס

כל הכבוד. מי שרוצה לעתור שיעתור. יש דברים מהותיים, יש  עם

טכניים. עדיף לאור דווקא ההתנהלות שאני רואה בישיבה הזו לעשות 

הצבעה חשאית. יותר טוב, יותר בריא שנישאר גם קצת עם, סליחה 

גועליות נקרא להן. בואו נכבד שאני לא רוצה להשתמש במילים קצת 

 עצמנו. את עצמנו. קודם כל נכבד את

 

 צריך לכבד אותך כיו"ר וצריך לקבל בהכנעה בדיוק מה שאמרת.  זכי כמאל:

 

 אם הדעה שלך היתה הפוכה היית מכבד אותו?  רועי אברהמוביץ:

 

הייתי מכבד אותו. כאחד האנשים הרציניים ביותר בארץ הזאת,  זכי כמאל:

ל כעו"ד וגם כאדם. תתביישו לכם, איך אתם פוגעים בו. בושה. תתחי

 בהצבעה, מוחמד. 

 

אוקי, גמרנו. שיהיה ברור, אני מבהיר, הליך דמוקרטי, כל הכבוד. אני  :מוחמד אבו יונס

מבהיר, יש פתקי הצבעה אחד כתוב עליו כן והפתק השני כתוב עליו 

 לא. 

 

 מה זה כן?  אשר אקסלרד:

 

הבחירה סליחה, הכן אומר שאנחנו, מי שמצביע כן אנחנו נקיים את  :מוחמד אבו יונס

אנחנו דוחים. כפי שפסק הדין של בית המשפט.  -היום בישיבה. לא

 לאור התוצאה נמשיך הלאה. 

הרי אנחנו לפני דנו וצריכים להכריע בנקודה הראשונה, האם נקיים  

את בחירת הנציג לועדה לבחירת שופטים היום או לדחות את זה 

 דוחים. -בוחרים היום. לא -לאחר הבחירות הכלליות של הלשכה. כן

 

 רגע, אני מתנגדת להצבעה חשאית.  נעמי עיני פלדמן:

 

 )מדברים ביחד(

 

 אבל הוא לא רוצה להצביע על זה.  רועי אברהמוביץ:

 

 אני לא רוצה הצבעה חשאית.  נעמי עיני פלדמן:

 

אני קורא לחברים לפי הסדר לגשת להצביע. קודם כל ניתן כבוד  :מוחמד אבו יונס

 בי חימי, בבקשה. לראש הלשכה, עו"ד א
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 מה זה, הצבעה חשאית?  נעמי עיני פלדמן:

 

 כן.  :מוחמד אבו יונס

 

 מה, מותר לו להגיד אחר כך  יצחק נטוביץ:

 

 )מדברים ביחד(

 אני מתנצל מראש שהפתקים קטנים, אבל זה מה שהצלחנו לעשות.  :מוחמד אבו יונס

 

 )מדברים ביחד(

 

ני מבקש שקט. אני מהרגע הזה לא ארשה את כל דני אליגון, נעמי, א :מוחמד אבו יונס

הבלגאן הזה. עם כל הכבוד. כן משמעותה שאנחנו מקיימים את 

הנציג לועדה של אנחנו לא מקיימים את הבחירה  -הבחירה היום. לא

 לבחירת שופטים אלא לאחר הבחירות הכלליות של הלשכה. 

 

 מצוין. מאה אחוז.  אודי בר עם:

 

 בי חימי ראש הלשכה ניגש להצביע ראשון. מר א :מוחמד אבו יונס

 

 אחרי שהוא מצביע מותר לו להגיד מה הוא הצביע.  יצחק נטוביץ:

 

 אחריו עו"ד קינן אורי. זו הרשימה שהביא לי המנגנון.  :מוחמד אבו יונס

 

 בדקתם ש... רועי אברהמוביץ:

 

 )נערכת הצבעה, חילופי דברים ברקע(

 

 נפתח את הכל ככה.  חברים. אנחנו :מוחמד אבו יונס

מעטפות.  35חברים, חברי המועצה. יש לנו  35השתתפו בהצבעה  

-נפתח אותן ונודיע תוצאה, בנוכחות ועדת הבחירות שהיא מורכבת מ

 חברים, רועי אברהמוביץ' 3

 

 אנחנו לא עושים כלום.  ואאל חלאילה:

 

 ואאל חלאילה.  :מוחמד אבו יונס

 

 אנחנו לא עושים.  אודי בר עם:
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 תתחילי.  רוית אבל המנגנון כאן אחראי ואנחנו משגיחים. :מוחמד אבו יונס

 לא.  -2לא. פתק  -1פתק  

 

 תגיד שני פתקים לא. רועי אברהמוביץ:

 

 שני פתקים לא. שידור חי.  :מוחמד אבו יונס

 

 כן. -פתק שלישי רוית טוכמן:

 

 כן.  :מוחמד אבו יונס

 

 כן. -רביעי רוית טוכמן:

 

 כן.  -רביעי :יונסמוחמד אבו 

 

 כן.  -חמישי רוית טוכמן:

 

לא. תיקו, אנחנו תמיד תיקו, כמו שהיה בראשות הלשכה, עד  -שישי :מוחמד אבו יונס

 לרגע האחרון. 

 לא.  

 

 . 4-3תגיד  דוד יצחק:

 

 לא.  :מוחמד אבו יונס

 

 . 5-3 ואאל חלאילה:

 

 כן. :מוחמד אבו יונס

 

 . 5-4 ואאל חלאילה:

 

 לא.  :ונסמוחמד אבו י

 

 ללא.  6-4 ואאל חלאילה:

 

 לא.  :מוחמד אבו יונס

 

 . 7-4 ואאל חלאילה:
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 לא.  :מוחמד אבו יונס

 

 . 8-4 ואאל חלאילה:

 

 כן.  :מוחמד אבו יונס

 

 . 8-5 ואאל חלאילה:

 

 כן.  :מוחמד אבו יונס

 

 . 8-6 ואאל חלאילה:

 

 לא.  :מוחמד אבו יונס

 

 לא.  9. 9-6 ואאל חלאילה:

 

 כן.  :אבו יונס מוחמד

 

 . 9-7 ואאל חלאילה:

 

 כן. :מוחמד אבו יונס

 

 . 9-8 ואאל חלאילה:

 

 ,  לא. -זו הדמוקרטיה ב :מוחמד אבו יונס

 

 . 10-8 ואאל חלאילה:

 

 כן. :מוחמד אבו יונס

 

 . 10-9 ואאל חלאילה:

 

 צמוד. צמוד. לא.  :מוחמד אבו יונס

 

 . 11-9 ואאל חלאילה:

 

 לא.  :מוחמד אבו יונס

 

 . 12-9 ואאל חלאילה:
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 לא.  :מוחמד אבו יונס

 

 .13-9 ואאל חלאילה:

 

 כן.  :מוחמד אבו יונס

 

 .13-10 ואאל חלאילה:

 

 למה?  יוסף ויצמן:

 

 .13-10לא,  רועי אברהמוביץ:

 

 לא.  :מוחמד אבו יונס

 

 . 14-10 ואאל חלאילה:

 

 לא.  :מוחמד אבו יונס

 

 . 15-10 ואאל חלאילה:

 

 לא.  :סמוחמד אבו יונ

 

 . 16-10 ואאל חלאילה:

 

 לא.  :מוחמד אבו יונס

 

 . 17-10 ואאל חלאילה:

 

 כן.  :מוחמד אבו יונס

 

 . 17-11 ואאל חלאילה:

 

 כן.  :מוחמד אבו יונס

 

 . 17-12 ואאל חלאילה:

 

 לא. זהו.  :מוחמד אבו יונס
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 . 18-12 ואאל חלאילה:

 

 נגמר.  רועי אברהמוביץ:

 

 חבר'ה, סבלנות. לא.  חכו, :מוחמד אבו יונס

 

 . 19-12 ואאל חלאילה:

 

 נגמר.  19 רועי אברהמוביץ:

 

 לא.  :מוחמד אבו יונס

 

 . 20-12 ואאל חלאילה:

 

 לא.  :מוחמד אבו יונס

 

 . 21-12 ואאל חלאילה:

 

 כן.  :מוחמד אבו יונס

 

 כן.  13 ואאל חלאילה:

 

שה. תוצאות הבחירות, , בבקרויתלא. זהו? כמה יש לנו? חברים,  :מוחמד אבו יונס

הצביעו כן.  13הצביעו לא,  22השתתפו,  35ההצבעה, כפי שאמרנו 

המשמעות שלא נקיים, המועצה החליטה לא לקיים את הבחירה של 

נציג הלשכה בועדה לבחירת שופטים עכשיו היום, ועל כן מתייתר 

 . לאחרי הבחירות הכלליות של הלשכה. המשך הדיון

 

 הצבעה

 13 -כן

 22 -לא

 

 החלטה

חברים הוחלט שלא לקיים במועד זה את בחירת נציגי הלשכה לועדה  22ברוב של 

-לבחירת שופטים לפי חוק יסוד: השפיטה ולועדה לבחירת  שופטים צבאיים

 משפטאים על פי חוק השיפוט הצבאי. 

 

אני רוצה להודות לחברי המועצה על ההליך הדמוקרטי היפה. אני  אבי חימי:

שדחינו את הבחירות לאחר הבחירות ללשכה.  חושב שעשינו טוב
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 תודה רבה לכם. 

אני מודה לאבו יונס שבסוף בדרך שלו היא היתה הדרך הכי פשוטה.  

 תודה. 

 

אין על מה. חברים, תודה לכולם, במיוחד במיוחד לנעמי שהטריחה  :מוחמד אבו יונס

 את עצמה והשתתפה בישיבת המועצה. 

 

 קין. ... מנהל ת נעמי עיני פלדמן:

 

 

 ***הישיבה נעולה***
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 סיכום החלטות

 20194.92.מישיבה שהתקיימה ביום 

 הלשכה בתל אביב בבית

 

 רכישת שוברי הנחה דרך מועדון הצרכנות –העברה תקציבית 

 החלטה

ברוב של חברים הוחלט לאשר את המלצת ועדת הכספים בדבר העברה לצורך רכישת 

 שוברי הנחה דרך מועדון הצרכנות.

 

ת נציגי הלשכה בוועדות הסטטוטוריות לאור פסיקות בית המשפט המחוזי ובית המשפט בחיר

העליון בעתירות שהוגשו, אשר בעקבותיהן ניתנו צווים ארעיים שגרמו לביטולן/דחייתן של 

 11.3.19 -ו 29.1.19ישיבות המועצה בימים 

 החלטה

הלשכה לועדה חברים הוחלט שלא לקיים במועד זה את בחירת נציגי  22ברוב של 

-לבחירת שופטים לפי חוק יסוד: השפיטה ולועדה לבחירת  שופטים צבאיים

 משפטאים על פי חוק השיפוט הצבאי.

 

 

 




