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אני פותחת את ישיבת המועצה, ישיבה מיוחדת שבחרתי לזמן להיום.  :חוה מרצקי

 חברים, אני שמחה על נוכחות נרחבת של חברי המועצה. 

על לשכת עורכי הדין עוברים ימים קשים. חלק מהנוכחים פה, ואני 

ם למעלה מדור בלשכת עורכי הדין, ויכולים לומר שזה ביניהם, פעילי

לא הפעם הראשונה. אמנם מדובר בנסיבות שונות לחלוטין, אבל כבר 

ם את הראש, לקחת נשימה, יידענו משברים ובימי משבר צריך להר

 להסתכל לצדדים, לאחור וקדימה. 

ראו חברים  -, סביבכם, קודם כל בחדר הזה אם תסתכלו לצדדים 

אתכם כבר שנים, חלקם עשור ואפילו שניים ויותר,  שהולכים

משקיעים ממרצם, מיכולותיהם, מזמנם ומלבותיהם ללשכה, לציבור 

 בכלל ולציבור עורכי הדין בפרט. 

עדות ואלפי מתנדבים בולצדנו מעבר לנוכחים בחדר הזה ישנם  

הארציות והמחוזיות, בבתי הדין ומערכי האתיקה. לבתי הלשכה 

גיעים אנשים להשתלמויות, לומדים ומלמדים, ברחבי הארץ מ

 שומרים על רמת המקצוע וטוהרו ותורמים לחברה בישראל. 

לאלה מסייעים עובדי המנגנון המסורים והמקצועיים, פה בארצית  

וכולם, אני  ,ובמחוזות, שכולם פועלים לממש את מטרות הלשכה

ר את בטוחה, ימשיכו להירתם למאמץ המתמיד, לקדם, להיטיב ולשפ

 הלשכה. 

אשר למבט לאחור, ממנו ייגזר אופן פעולתנו בהמשך, מבט כזה צריך  

כדאי לזכור שאנחנו חוליה בשרשרת  -להיות מורכב משניים. אחד

דורות של מתנדבים ונבחרי ציבור. יתרה מכך, כדאי לזכור שהלשכה 

היא חלק חשוב במערכת המשפט בישראל והיא פועלת לא רק לממש 

אגד את עורכי הדין ולהגן על רמתו וטוהרו של את מטרותיה ל

המקצוע, אלא אף הגיעה בעבר הרחוק, וגם בעבר הקרוב, בקדנציה 

 שלנו, להישגים רבים, שזה לא הזמן למנות אותם. 

החלק השני והחשוב במבט לאחור צריך להיעשות לשם איתור ולימוד  

וף, מעמיק של טעויות שנעשו בקדנציה הזאת. וזה מוביל אותי לס

המבט לעתיד. אנחנו צריכים לעשות חשבון נפש אישי וציבורי ותהליך 

אמיתי של הפקת לקחים. כשאנחנו מביטים אל העתיד נצטרך לזכור 

שהלשכה גדולה מכל אחד מחבריה ונבחריה, יהא התפקיד אשר אליו 

נבחר אשר יהא, ויש לה חשיבות ציבורית אדירה וחובה להגן גם על 

 האדם, דרכי היסוד של מדינת ישראל. שלטון החוק, זכויות

כדי לדאוג שהלשכה תוכל להמשיך לבסס את מעמדה צריך לדאוג  

ביתרת הקדנציה שלנו ובקדנציה הבאה לשמור על עצמאות הלשכה, 

אי תלותה ויכולתה של הלשכה להשמיע קול בסוגיות ציבוריות 

 שעומדות לפתחה של המדינה והחברה הישראלית. 
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לינו לטובה משמעותיים. כמו שבסינית המילה משבר הימים הבאים ע 

כוללת בחובה גם את המילה הזדמנות בואו ננצל את המשבר הנוכחי 

כדי לתת לעצמנו וללשכה הזדמנות להגיע למקום שבו אנחנו אמורים 

 להיות. 

ראש הלשכה, עו"ד אורי קינן. וכל מי שירצה ממלא מקום נתחיל עם  

 כמובן.לדבר, לפי הסדר, יוכל לדבר 

 
אחר צהרים טובים. לפני מספר ימים, בנסיבות שכולנו יודעים,  :אורי קינן

התפטר ראש לשכה. יש לנו לשכה טובה. יש כאן אנשים טובים, יש 

בבניין הזה עובדים מעולים. יש ראשי מחוזות שעושים את עבודתם 

אלף עורכי דין שנושאים אלינו  65לילות כימים. יש ראש מועצה. יש 

 ניהם. את עי

לכל אחת ואחד כאן בחדר הזה, לכולנו, כולל אותי, כולל את חוה, יש  

כולל את כולכם, אחריות אישית לקחת את העגלה הזאת ולהסיע 

אותה קדימה. כל הקריאות לפרק את המוסד המפואר הזה ולפגוע בו 

ים שמנצלים את הסיטואציה כדי להפריח כל מיני נוכל מיני נצל

 ת נגד המוסד המפואר הזה, יתבטלו. טענות שונות ומשונו

אני מבטיח לכם שאני מכיר כאן כל אחד ואחד באופן אישי ואני יודע  

טוב מאוד שכל אחד כאן יודע לשים את המחלוקות בצד, לחשוב פעם 

או פעמיים לפני פעולה, לפני משפט, לפני מהלך, כדי שהעגלה הזאת 

הזאת תמשיך תמשיך ותהיה מפוארת. ראש הלשכה התפטר, הלשכה 

ותתקיים עוד הרבה אחרינו. אני מבקש מכם, זו בקשה אישית שלי, 

שימו בצד את כל המחלוקות שהיו, שימו בצד את כל הריבים 

הקטנים, זה לא הזמן. הזמן כרגע לנהל את הדברים כאן בלשכה 

 בשום שכל. 

מעבר לעובדים הרבים והטובים שיש בבניין, שנושאים אלינו את  

אלף עורכי דין שמקבלים  65לף עורכי דין פעילים, א 65עיניהם, 

שירותים של השתלמויות, של כנסים, של לימודים, של אחריות 

ל עמקצועית, של אתיקה, רבותיי, זה לא צחוק. כל הטענות ההזויות 

הן סגירת הגוף הזה וכל מיני טענות על ניהול לא נכון של הגוף הזה, 

ת נמוכה. אני מבטיח לכם סליחה שאני משתמש במילה קצ - קשקוש

שיחד, כולנו  ביחד נמשיך, נשיט את האוניה הזאת, האוניה המפוארת 

 הזאת ונביא אותה לחוף מבטחים. 

 
כמו שאמרתי, תכף ידברו כל אחד מהחברים שביקשו לדבר. בסופו של  :חוה מרצקי

יום, מבחינה פרוצדוראלית בפני מה אנחנו עומדים יסביר היועץ 

ה, דוד יצחק. אני בטוחה שכולכם גם קראתם גם המשפטי של הלשכ

אני אתן לך את זה ברשותך  ,דוד ,את החוק וגם את הכללים. אבל

 סדר.האנחנו נעשה את זה לפי . בסוף
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אני לא אאריך. אני שמעתי את הדברים הטובים שנאמרו כאן, אני  אשר אקסלרד:

 ,מצטרף לכל מילה שנאמרה. אבל הייתי רוצה לתת שני הדגשים

כולנו ומרות הסיטואציה הלא נוחה שהלשכה נמצאת בה היום, ל

הופתענו ממה שקרה, ואנחנו  מייחלים ומקווים שיימצא אולי שההר 

 הוליד עכבר. 

האלה יש שני הדגשים שאני רוצה לחדד. האחד, ואני יודע שהדברים  

משעממים את השומעים בדרך כלל, הם נשמעים כמו איזה ציונות 

משפט שלנו. חברים יקרים, יש לנו מערכת משפט ישנה, זה מערכת ה

אחת, יש לנו בתי משפט, שהיא לא נקייה מפגמים אולי, כמו כל גוף 

 וכל מערכת, אבל אין  לנו אחרת. 

ומה שהכי חשוב, כדי שהיא תוכל לתפקד וכדי שהסדר הציבורי  

בחברה יישמר, על כל המישורים והמרכיבים שלו, כדי לא לפגוע 

במערכת הזאת. אסור לגרום לכך שפרשייה כזו או  באמון הציבור

ויש  ,אחרת תמוטט לנו חלילה את אמון הציבור במערכת המשפט

הרבה מאוד גורמים בחברה הישראלית שלא כל כך אכפת להם אם 

 התוצאה הזאת תיגרם.

אתמול למשל אני שמעתי איזה אמירה חסרת אחריות, אני הייתי  

מוס בתכנית הטלוויזיה של אילה אומר אפילו מטופשת של שופט בדי

 הטיל דופי במערכת ובנבחריה ...חסון, שישב ו

 
הוא עשה את זה לפני ויעשה את זה גם אחרי, זה לא קשור אלינו. הוא  יוסי ויצמן:

 ניצל הזדמנות שמישהו ראיין אותו. 

 
חלק מכם מכירים את האדם ויודעים על מה מדובר. אבל הציבור  אשר אקסלרד:

הכרח יודע, הוא רואה שופט בדימוס, הוא מדבר על הרחב לא ב

שחיתות של שר וחבר כנסת ושופט בית משפט עליון, דברים שאין 

להם שחר, וחשוב מאוד שנקרא כולנו למערכת, אני לא רוצה לומר 

אם זה נכון, חס  .לבוא חשבון, אבל לדאוג שהדברים האלה ירדו

בל ככל שברור א ,וחלילה אם יש ממש במה שאומר בבקשה שיבדקו

לכולנו שאין בזה ממש ואין בזה כלום, סתם איזה תאוות פרסום או 

איזה יצר דברת בלתי ניתן לשליטה, זה בדיוק סוג הדברים שכל אחד 

ואחד מאתנו כשהוא הולך לכלי התקשורת וכשהוא מדבר ברדיו או 

נפגע בלי שום סיבה יאמר ולא מתראיין לעיתונות חשוב מאוד שלא 

יה פמותר לבקר אותה, מותר לבוא כלפט שלנו. במערכת המש

אסור לקלקל את היסודות כשהסדר בטענות, כשיש לכך יסוד. אבל 

החברתי נשען עליהם, וזה מערכת משפט איתנה וטובה. יש לנו 

 שופטים מצוינים, הם נבחרים בתהליך יוצא מהכלל, תהליך ייחודי. 
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י להפיק את אני יודע שעובדת לילות כימים כדשיושבת ועדה, 

שלוש של -התוצרת שהיא מפיקה. כל שופט נבחר אחר שנתיים וחצי

תהליך סיזיפי ממושך של ראיונות, של בדיקת תיק, של מרכז הערכה, 

שהם נמצאים שם מעל שבוע ימים בתנאי פנימייה. אסור לנו לתת 

 לדבר הזה חלילה להיפגע.

היא הנקודה השניה שרציתי, והיא מתקשרת לנקודה הראשונה,  

הועדה לבחירת שופטים ונציגינו בועדה. אז הנציגים שלנו של הלשכה 

בועדה ביקשו מאתנו אולי שלא נציין אותם בשמם, אבל אני, אז בלי 

שנציין בשמם, אני יודע על פני כל השנים שנציגי לשכת עורכי הדין 

הם מצליחים להביא את  עבודת קודש. לא תמידבועדה עושים 

מעוניינים בהם. לא תמיד זה מצליח. יש באמת המועמדים שהמחוזות 

עניין של דילים ועניין של וקטורים בתוך הועדה, שאחד מושך לכאן 

ואחד מושך לשם. אבל מי כמוני, שאני כבר קדנציה שלישית מכהן 

כיו"ר ועד מחוז, מי כמוני יודע עד כמה הם משקיעים בעבודה הזו ועד 

ם חלילה יימצא בסופה של כמה הם רציניים וטובים בעבודתם. אז א

הפרשיה  הזאת שהיה משהו לא תקין, שהיה משהו לא בסדר, זה ודאי 

שלא מעיד על הכלל. זה מקרה חריג ביותר, אם אכן היה מקרה כזה. 

ואני חושב שזו הזדמנות שלי לפחות להביע את ההערכה שלי לשני 

 נציגי הלשכה שכיהנו עד עכשיו, עד הפרשייה האחרונה. ואני חושב

 שמגיע להם הכרת תודה רבה מכולנו. 

 הפרשה.ואלה דברים שרציתי לומר, בלי להיכנס לגופה של  

 
אשר. בתמצית, אני ובקצרה. אני מצטרף לדברי חבריי, חוה ואורי  מוחמד אבו יונס:

רוצה להגיד יש אצלנו פתגם שבוודאי הרבה מכם מכירים אותו, 

אדם. מי משראה את  "כשהגמל נופל מתרבים הסכינים". זה טיבו של

 7 -מצא בכל המוספים, בממון, בוזה נידיעות  אחרונות של יום שישי 

ימים, כתבות, כל אחד מנתח איך שהוא רוצה. פשוט מה שנקרא 

התמצית של הדברים היא כאילו לא צריך לשכת עורכי דין עליהום. 

בכלל, לא מתייחסים לחוקים ואיך היא הוקמה וההיסטוריה שלה 

ת הרבה שהיא הביאה לציבור עורכי הדין בכלל וגם לציבור וגם התועל

 כולו ולמערכת המשפט.

כדוגמה, אחד הכתבים שואל למה צריך לשכת עורכי דין? הרי בארגון  

המורים יש ארגון מורים, ארגון המורים לא בוחר את המנהלים ואת 

המפקחים במשרד החינוך. למה לשכת עורכי הדין צריכה לבחור את 

בועדה לבחירת שופטים? אוקי, כל אחד מביא את הנימוקים נציגיה 

אנחנו משוכנעים, ששלו. חשוב לנו מאוד להיות מלוכדים, לדעת 

קיומה של חשובה שלטובת ציבור עורכי הדין והציבור בכלל  ,יודעים

לשכת עורכי דין, הפעילות שהיא מפעילה ומקיימת לאורך השנים גם 

החוקים, ככל שהיא יכולה, התרומה שלה למערכת החוק וחקיקת 
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בוודאי לא כל דבר היא יכולה להתערב בו, אבל יש לה מעצם זה שהיא 

קיימת יש לה השפעה על הרבה דברים בחברה הישראלית, 

 הדמוקרטית וכדומה. 

ולכן בואו מה שנקרא נאסוף את עצמנו ואת הפצעים שלנו. מקרה כל  

קחים, כפי שנאמר, כך לא שגרתי קרה, אני מקווה שכולנו נפיק את הל

ונתקדם הלאה לעתיד טוב יותר לטובת הלשכה, לציבור עורכי הדין 

 ולציבור בכלל.

 
בשלוש וחצי שנים אחרונות בוא נגיד ככה ברוב ישיבות המועצה היו  אבי שינדלר:

. היום הגיעו כולם, זה נחמד מאוד. בחלק מהמקרים מהחברים חצי

יציה יחידה. זה מאוד אפילו השלמתי קוורום, למרות שאני אופוז

  נחמד לראות את כל האנשים. 

אני חושב שהדברים שאמרת כרגע הם חזקים מאוד הם היו צריכים  

חודשים שהמשבר הראשון הגיע. אני אומר עוד לפני  3.5להיאמר לפני 

לאפי בלי הפסקה,  'ליקקו'כן, שעובדה היה, וכל האנשים פה רובם 

א הסכימו לראות ביקורת, לאורך כל הזמן, לא שמעו ביקורת, ל

הסתכלו על עובדה ולא התביישו. אני התביישתי שראיתי את הדבר 

אופוזיציה גם הזה והמשכתם. כי זה חלק מהעניין, לבוא ולא להיות 

כאשר אתם חשבתם שאפשר לעשות את זה. היו הרבה הצבעות שאני 

הצבעתי בעד הקואליציה, היו חלק שהצבעתי נגד, תמיד עניינית לגבי 

 הדברים האלה. 

חודשים בואו ניפגש, בואו נעשה,  3קראתי גם לך וגם לממלא מקום,  

בואו ניקח מנהיגות. איפה זה היה? לא היה פה אף אחד. כולם פחדו, 

עדיין פוחדים מאפי, עדיין פוחדים לומר איזה מילה כלשהי, חלילה 

יהיה איזה משהו מסוים. כשאני אומר חשבון נפש אישי אני במקומך 

ני הייתי בא ואומר אני קוראת עכשיו לבחירות חדשות, לא לחכות א

אפילו דקה, כי את מדברת בשם עצמך ובשם כל האנשים אולי שפה 

 בחבורה של אפי. 

אני לא חושב שאת מדברת בשם ציבור עורכי דין שמתביישים,  

מתביישים להיקרא עורכי דין. אני הולך לועדה רפואית הרופא אומר 

העיניים, אתה עו"ד. ככה מדברים, ככה אנחנו הגענו לי תוריד את 

למצב כל כך כל כך קשה שאני לא זוכר כדוגמתו. ואני חושב שאנחנו 

צריכים לקחת מנהיגות. אני לא יודע מי ירוץ, לא אכפת לי  מי ירוץ, 

אבל מחר לקבוע שאנחנו הולכים לבחירות חדשות ולא לחכות דקה 

 נוספת. תודה.

 
, אני רציתי רק לדבר מספר מילים אבל אני לא חושב שליקקו או טוב יצחק נטוביץ:

אני לא  ...בקדנציה הקודמת והיתה קדנציהגם לא ליקקו. אני הייתי 

דבר על הקדנציה הקודמת, שהלשכה לא היתה רלוונטית ולא רוצה ל
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היה חסר הרבה שיעלימו אותה בכלל, לא בגלל מעשה כזה או אחר או 

את לל שהיא לא התנהלה. אנחנו פה דווקא חשד כזה או אחר, אלא בג

הקואליציה הזאת, כמו שאתה מכנה אותה, היא גרמה לכך שהלשכה 

נשמעת שוב ומתייחסים אלינו ואנחנו רלוונטיים. ואנחנו צריכים 

 להמשיך את זה. 

ני מאחל אז קרה מה שקרה, אין עדיין החלטה שיפוטית בעניין הזה. א 

אאחל לו גם בעתיד, שיצלח את  ואני לאפי, עדיין אני מאחל לו

המשברים האלה. יש בזה הרבה פופוליזם בכל ההתקפות האלה, 

למרות שבאמת, יש דברים אולי שלא ייעשו, כן ייעשו, אבל אנחנו לא 

חודשים לא היו  3בית משפט ואנחנו לא נותנים פסק דין. וגם לפני 

לא.  צריכים להתכנס מה, להדיח את אפי? מה היינו צריכים לעשות?

לא היינו צריכים לעשות את זה, כי כל אדם יש לו זכות חפות ואנחנו 

 עורכי דין. 

ובאמת לגבי הנושא האחר, צריכים ללכת ביחד. ואני מזמין גם את  

האופוזיציה ללכת אתנו ביחד, האופוזיציה ככל שקיימת פה. ראיתי 

שהגיעו עוד אנשים, ללכת ביחד ולעזור לכך שהלשכה תמשיך 

. באמת לא חשוב מי שנבחר. מי שנבחר הוא ייבחר והוא להתקיים

 יהיה ראוי. זהו, עד כאן.

 
כן, מאחר ואני חושב שאני זקן החברים במועצה הארצית הזאת  זכי כמאל:

של בחירת ישיבה הראשונה של המועצה שהתכנסה וכידוע לכם מאז ה

הועד המרכזי ראיתי לנכון לא להשתתף בישיבות המועצה וגם לא 

היו מאוד  ךהדברים שלשא' אני חייב גברתי היו"ר  .ות הלשכהבפעיל

מדודים, ראויים, מכובדים, שהנאום הזה הייתי מצפה ממך לנאום 

כי אני חושב שכמי שמלווה  ר,אותו לפני הרבה זמן, וחבל שלא נאמ

שנה, כולל באולם הזה, צר לי שאני  40את מוסדות הלשכה מעל 

רבה עורכי דין שביקשו שכן אני החלטתי היום לבוא גם בלחצם של ה

מכיר והכרתי אותו הרבה שנים אני  אפיאת כפי שידוע לכם, אופיע. 

בצרה לפני שהגיע לראשות הלשכה, ואני כאן לא רוצה לדבר, כי אדם 

לתת מכה, אלא צריכים לאחל לו שיעבור. אבל ואסור בעצם לבוא 

ציה לא ההתנהלות של הקואליציה זאת, ואתה אמרת, אבי, שהאופוזי

הגיעה, כשאני הגעתי למסקנה שבעצם קול קורא או קול אופוזיציוני 

שנים וחצי בלשכה  3 -לא יכול להישמע בגלל הדיקטטורה שהיתה ב

הזאת בצורה שהיא לא היתה קיימת, ואתם מדברים על קדנציה לפני 

כן שאני הייתי ביחד עם דורון וחברים כאן וגם ליאור ועוד כמה, 

אנחנו היום נמצאים כאן, אנחנו כן הלשכה היתה וכצמן ואחרים, ש

רלוונטית. מה שקרה בלשכה כשאנחנו החלטנו שצריך להיות משוב 

 . והמשוב הזה גרם כביכול לאיזה ניתוק בין הרשות השופטת
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אני אומר לך גם כאזרח במדינת ישראל חשוב לי שהרשות השופטת 

טים, תוכל להגן תהיה הכי חזקה במדינה, כי היא תוכל להגן על המיעו

על המסכנים. אנחנו כנגד שררה וכנגד שלטון שהוא יכול להיות 

אכזרי. לכן כן אני רוצה שהלשכה תהיה חזקה. אלא מה קרה? בעצם 

 ...קואליציה שהיא היתה קואליציה שהיא

 )מדברים ביחד(
 

אדוני, אתה יודע מה, אני לא השתתפתי בישיבות המועצה. אני יודע  זכי כמאל:

 אני מדבר, וזאת לא פעם ראשונה על מה 

 
זכי כמאל ל. כרגע י שמנהל את המועצה הארצית זה אניחברים, מ חוה מרצקי:

 . זכי, אני מקבלת ביקורת באהבה.. תנו לו לסייםזכות הדיבור

 
אני מה שאני רוצה לומר לא היה צריך להיות עו"ד מבריק ולא עו"ד  זכי כמאל:

את מה שאמור להיוולד. כי  במעשיה של הלשכה כדי לראות מעורב

התכנית בעובדה, אני לא מדבר הלשכה הזאת, אני לא מדבר עכשיו על 

אני לא מדבר על כנסים, אני לא מדבר על  ,על כל מיני מנגנונים שונים

כל מה שקרה. אני מדבר שכל אדם שהיה שפוי היה יכול לראות את 

 התוצאה שהלשכה הגיעה אליה. 

עצם רוצים. אני מאלה שמאמין שלשכת עכשיו השאלה מה אנחנו ב 

ואותם יהודים יקים  ,עורכי הדין תפקידה הכי חשוב במדינת ישראל

שהביאו לעולם הזה את חוק לשכת עורכי הדין ידעו שצריך להיות 

מנגנון במדינת ישראל מעבר לרשויות הידועות המחוקקת והשופטת 

ות לה והמבצעת, וגם מבקר המדינה, לשכת עורכי הדין צריך להי

תפקיד חשוב ביותר, לא יחידת סמך במשרד המשפטים וגם לא 

 מתבטלת בפני הרשות השופטת. 

מה שקרה כאן בקדנציה הזאת היתה התבטלות בהתחלה בפני הרשות  

השופטת, כאשר הרשות השופטת החליטה להשתתף בכנסים, 

כשהחרימה אותנו בקדנציה הקודמת בגלל המשוב. אני סבור הטעות 

יותר שנבחרי הלשכה, נבחרי הצבור עורכי הדין, מהממלא הרצינית ב

מקום, לסגנים, למשנים, ליושבת ראש, היו צריכים לפחות, אין שום 

מוסד בעולם שיכול להתקיים בעולם בלי אופוזיציה, בלי שהוא 

 מתחשב במיעוט. 

גברתי, אני רוצה ומר, הלשכה הזאת היא חשובה מאוד. אני רוצה ל 

כל היסטורית עלייך כיו"ר המועצה. האחריות הלפנות אלייך בגלל 

אלה שממלאים תפקידים היום, חוץ מהיו"ר של המועצה, שמסמלת 

את הפרלמנט של כלל עורכי הדין, צריכים להתפטר מיידית מכל 

מעלו בצורה איומה בתפקידם ובשליחותם. הם התפקידים שלהם. 

 שכה. עורכי דין מצפים מכם קבלת אחריות בגין איפה שהגיעה הל
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חברים, כל אחד מעשרות אלפי עורכי הדין הפעילים בארץ היום אני  מטאנס שאער:

מניח מרגיש לא בנוח, ואני אחד מהם, בין אם נושא תפקיד, כמונו, או 

בין מעצם היותו עו"ד. אנחנו עדים בשנים האחרונות לניסיון מצד 

אם הרבה גורמים לקצץ, לכרסם, לנגוס במעמד של עורכי הדין, בין 

מעמד כמעמד ובין אם בענייני שכר טרחה וכולי. זה מלחמה 

שהתחילה אז שהיינו עם חברנו דורון בקדנציה הקודמת, וזה המשיך 

 גם עם חברנו אפי לקדנציה הזו. 

אני זכיתי, כמו לא מעט חברים כאן, להיות בשתי הקדנציות. חברים,  

אטא בשעה הקשה הזאת, והיא שעה קשה, אני לא אומר שצריך לט

שום דבר, ממש לא. אבל יש מנגנון אכיפה במדינת ישראל. יש לי 

 ת על מנגנון האכיפה הזה בהרבה מעשי אכיפההרבה הערות והשגו

סלקטיביים, אבל במקרה אפי נמנה על הרוב, אז הטענות הרגילות 

שלי לגבי האכיפה הסלקטיבית כלפי מיעוט לא תקפה הפעם. אני 

 אכיפת החוק.בעניין הזה סומך על מנגנוני 

יש לנו עניין לשמירה על עצם קיום לשכת עורכי הדין כאורגן במדינת  

ישראל. וכל כך למה חשוב בימים האלו? כי לאחרונה אנחנו עדים לא 

רק לכרסום ונגיסה בסמכויות הלשכה או בעצם קיומה, אנחנו עדים 

לדבר הרבה יותר גרוע, והפעם בקטע הסלקטיבי שדיברתי עליו, יש 

בשלטון החוק, בזכויות אזרחים בכלל, בזכויות מיעוטים  כרסום

בפרט, שאני כאן בשליחות שלהם. ובמצב הזה צריך שבעתיים לשכת 

עורכי דין חזקה, כדי למנוע המשך הידרדרות פגיעה שלטון החוק 

ובזכויות אזרחים, במיוחד, לא רק הערבים, לא רק בזכויות של 

חים שנמנים על הרוב, מיעוטים אלא גם בזכויות של חלק מהאזר

 שהם גם במצב לא הכי טוב. 

על כן, בהתחשב עובדה שחוק לשכת עורכי הדין תוקן לפני שנה פלוס,  

הוסף שם משפט שהוא חשוב מאוד, אחד מתפקידי הלשכה הוא 

שמירה על שלטון החוק. ותחת הכותרת הזאת או תחת האכסניה הזו 

 על הלשכה. נכנסים הרבה מאוד אפיקים והרבה מאוד מטרות 

 וכולנו אני אישית כרגע, בלי להתייחס ספציפית למה שקורה היום, 

מאחלים לכל מי שחשוד, מעורב, שיצא זכאי, כמובן בפן האישי. אבל 

בפן הארגוני חובתנו, של כל אחד מאתנו, לקוות שהכל יתברר עד תום, 

לכאן או לשם, לסמוך על רשויות האכיפה, לתת זכות טיעון הוגנת למי 

צריך לתת ולהמשיך על הלשכה כסכר בפני הניסיונות הרבים של ש

פגיעה בשלטון החוק. האחרונה ביניהם היא ההצעה, לצערי, שבאה 

לפתחנו לפני כמה חודשים, והיא מינוי או בחירה של יועצים 

 משפטיים על ידי השר כשלעצמו. 
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אני חושב שצריך להתאחד. את כל הדברים הקטנים, המחלוקות 

ות או הגדולות, בינינו כולנו נוכל להשהות במקצת, להתאחד הקטנ

לטובת הלשכה מבלי כמובן לזנוח את הטיעונים, את המחלוקות, את 

חוות הדעת השונות של כל אחד מאתנו. שמרו על הלשכה לטובת 

 כולנו ולטובת לא רק עורכי הדין, לטובת כל האזרחים.  

 
כמה קטנה מאוד עכשיו לבוא בטענות חברים, אני חושבת שזאת חו יעל מנדלוביץ:

להנהלה, לחוה, אבל זה לא חוה באופן אישי. אני רוצה לדמות את 

אתה לא הולך ומחפש אשמים,  , ואזלאיזשהו סוג של מלחמה המצב

אתה רואה איך אתה מאחד את הכוחות. זו גם חוכמה קטנה מאוד 

  עכשיו לתפוס טרמפ על טעות שעשה איש כזה או אחר או לא עשה.

הלשכה היוצא עשה גם דברים טובים במסגרת תפקידו, שאי  יו"ר 

אפשר להתעלם מהם. ואם הוא עשה דברים לא טובים, כמו שאמרו 

פה לפניי, יש מערכת אכיפת חוק במדינה. אנחנו לא צריכים להתבייש 

בשום דבר. אם  מישהו עשה פה משהו ולקח חלק הוא בוודאי יעשה 

אנשים, כולנו אנשים טובים, אנשים את החשבון שלו. אבל אנחנו 

שתורמים מהזמן שלהם כדי לקדם את עורכי הדין בישראל וכדי 

 שללשכת עורכי הדין יהיה מעמד חזק. 

רי אורי, ואורי ברוך הבא אנחנו היום כולנו צריכים להתאחד מאחו 

 אני מאחוריך. ובהצלחה.

 
 תודה רבה.  אורי קינן:

 
להודות לו על מבקש ת דבריי, אברך את אורי ולפני שאני אפתח א נידאל עואודה:

 דבריה מכובדים. על להודות לראש המועצה והדברים, 

אני רוצה להתייחס למה שאמר עו"ד שינדלר, חברנו. אתה היום  

לקקן, אתה לא הבאת שפה של רחוב, סגנון של רחוב לכאן. אף אחד 

ם הלקקן כאן. אם מישהו מלקק כאן זה אתה. תתחיל לכבד את כול

כאן. אתה באת והופעת במקום הזה, במוסד הזה רק כשהיו לך 

אז  אינטרסים, ושמענו אותם. שמענו את האינטרסים הצרים שלך. 

אנא ממך אל תטיף מוסר לאף אחד כי אין לך יותר מאף אחד כאן 

 מוסר. תפסיק עם הדברים שלך, ושפת הרחוב תשאיר אותה שם. 

ין להתנהג, ואני מקווה שנתחיל דומני שבדיני האתיקה לימדו אותנו א 

 להתנהג בהתאם לכללי האתיקה. 

מכאן והלאה הלשכה היא זאת שבמבחן. מי שבא לבחון את אחדותנו  

ואת הרצון שלנו הוא מהר מאוד יתבדה, ויגלה שהוא טועה, וטועה 

ובגדול. ללשכה הזאת בקדנציה הנוכחית היו הישגים חסרי תקדים. 

אנחנו מוכנים להזכיר לכל אחד, אפי מי ששכח אותם נזכיר אותו. 

נמצא במשבר, הלשכה נמצאת במשבר. אנחנו נדע לצאת מהמשבר. 

 ההישגים של הלשכה היו בגלל האחדות של כל מי שישבו כאן. 
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 צודק. רועי אברהמוביץ:

 
והם ימשיכו. אנחנו לא נהסס, לא נזלזל בשום דבר. המסלול המשפטי  נידאל עואודה:

נאחל לראש הלשכה שגם יצא זכאי. חזקת חפות   ילך ויתברר ואנחנו

 עדיין נמצאת לימינו. 

אני אומר שהלשכה היא מעל כולם וצריך להישאר רק אני סיימתי ו 

מאוחדים. דווקא זה הזמן, לא קואליציה ולא אופוזיציה, האחדות 

שלנו היא זאת שתציל את הלשכה. הלשכה חשובה וההישגים שלה 

 יותר. תודה. חשובים ואנחנו נעשה עוד 

 
אנחנו ממשיכים עם חברי מועצה. תרצו מי שאינם חברי מועצה לדבר,  חוה מרצקי:

 אני עושה לפי הסדר. ענת.  -גם אפשר 

 
קודם כל אני רוצה לברך גם את חוה וגם את אורי על הדברים  ענת סבידור:

להיעלם, כי  השנאמרו כאן. אני חושב שזה לא סיסמה שהלשכה עשוי

 ים שחפצים בזה שהיא תעלם. יש הרבה אנש

עכשיו אומרים שאנחנו צריכים להראות אחדות, ולהראות שלשכת  

עורכי הדין קיימת וכולי, הרבה דברים שנאמרו פה אני מצטרפת 

אליהם. כדי להראות שלשכת עורכי הדין היא במקום חדש, היא 

בעולם של תיקון, אז אני חושבת שאנחנו צריכים ללכת ולתמוך עכשיו 

רי קינן שהוא יהיה, ולא משנה מי מתמודד אחר כך ולא משנה מי באו

, יכולים להתמודד רבים, אנחנו בחרנו אותו לפני שלוש שנים וחצי -ש

 להיות ממלא מקום ראש הלשכה, כך בחרנו. 

באופן אישי, סנגור מקצוען, ישר דרך, אדם שאני אני מכירה את אורי  

שבת שהוא האיש המתאים אוהבת אותו ועובדת איתו שנים, ואני חו

זה מה שאנחנו נוכל לשדר לציבור, בעת הזאת, בלי שיהיו מחלוקות, 

 שאנחנו מחבקים את אורי עד הבחירות.

אי אפשר לעשות בחירות מחר. אמרו פה לעשות בחירות מחר. יש  

מנגנון, עד שעושים בחירות. אז הבחירות יתקיימו במועדן, ביוני, כמו 

אז אני מאמינה שאנחנו יכולים לשדר לציבור שהיה צריך להיות. ועד 

שאכן לשכת עורכי הדין רוצה לתקן את המצב, מפיקה לקחים 

 מהמצב והולכת אחרי אורי קינן. 

 
 תודה.  אורי קינן:

 
שני דברים. אחד, מדברים על רלוונטית של הלשכה. אני מקווה  אמיר גור:

שלושה שאנחנו נעשה מאמץ שבבחירות הקרובות במקום שאחד מכל 

 נפיגאו אחד מכל ארבעה עורכי דין יטריח את עצמו ללכת להצביע, 

את החוסר חשק, את החוסר אכפתיות ללכת להצביע, נראה לי שאם 
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, שאחד כן ואחד לא, צריך להיות משותף לכולם, 50% -אנחנו נגיע ל

אולי מהמשבר הזה נקרא בקמפיין, אחרי שגמרנו עם הפקטור, 

תשפיע. לא יתכן שרק אחד מארבעה, -עתצבי -להחליף את השלטים

 זה משהו מטורף. זה אחד. 

שתיים, אני רוצה לומר דבר נוסף. לי היה חסר, יש פה הרבה נושאים  

שהם סוגיות ציבוריות והלשכה צריכה להביע את דעתה בצורה מאוד 

ברורה. יש פה פחד מפוליטיקה, אני אומר את זה. כדי לתמוך 

לתמוך ביועץ המשפטי לממשלה, כדי בפרקליט הצבאי הראשי, כדי 

לתמוך במערכות משפט מותר להגיד את זה בקול רם, אפילו חובה, 

ולא לעשות כל מיני קלקולציות אם אני אתמוך ביועץ המשפטי 

 לממשלה איזה מחנה מסוים או מגדר מסוים לא יאהב את זה. 

לי באופן אישי היה חסר הקול הברור והצלול לאורך השנים בשיח  

בורי בסוגיות שהן מאוד מאוד מאיימות עלינו. ומי שאומר שבתי הצי

משפט, שופטים עליונים איבדו את הציונות, הלשכה צריכה להגיד מי 

 מקשקש ככה? נדמה לי שזה לא נאמר. ואידך זיל גמור.

 
אני קודם כל באמת רוצה לא לשכוח גם דברים טובים באמת שאפי  שחר אורגד:

עצם הצלחה. זה בעצם חזקת החפות, כל בא ועשה ובאמת לאחל לו ב

מה שאומרים, זה באמת ימים קשים ועצוב לי ברמה האישית, כי 

באמת קצת התדרדרנו. הלשכה באמת ככה במצב קטסטרופה בעצם 

understatement ענת נראה לי נכנסה אלי לראש ואמרה בעצם את .

י לא ואנרוב הדברים שרציתי לבוא ולהגיד, אז אני מאוד מגבה אותה. 

 חושב שזה קלישאה ואפשר להראות את זה שכוחנו באחדותנו.

אני גם מאחל לאורי, שאני גם אוהב אותו ומאמין בו באופן אישי,  

באמת באמת בהצלחה. ואני באמת קורא לכולם להיות מאחורי אורי 

בעצם בעת הזאת, בלי מחלוקות, בלי פוליטיקה ובלי זה. זהו, קצר, 

 קולע ולעניין.

 
אני חושב שבימים האלה צריך באמת לשתוק, לחשוב, להפנים  אילה:ואאל חל

את הראש שלך, תמשיך  הורידולהמשיך הלאה. אבי, אתה לא צריך ל

להיות זקוף, כבוד גדול להיות עו"ד, כבוד גדול להיות חבר לשכת 

עורכי הדין. ללשכה זכויות גדולות בעבר, בהווה, ואני מאמין שגם 

קלה בכנף, אבל אני מאמין שכולנו יחד,  בעתיד. אמנם מדובר במכה

אם באמת טובת הלשכה וטובת החברים לנגד עינינו, יכולים פשוט 

מהמשבר הזה להפיק את הלקחים ואפילו להעצים את הלשכה 

 בהמשך. 

הלשכה והחברים לנגד עינינו כולנו אז באמת יש לי אולי  ואם טובת 

 3מים הקרובים בקשה, משאלה לכולם, לפנינו בחודשים הבאים, בי

משימות, אנחנו עומדים לבחור את הנציגים שלנו בועדה לבחירת 
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שופטים, לבתי הדין הצבאיים. אנחנו אמורים גם לבחור את היו"ר 

"המערכות" האלה  3 -הזמני, בהמשך את היו"ר הקבוע. אנא לפחות ב

בואו נשמור על חברות, בואו נעשה את זה באהבה ותוך התחשבות 

 בכולם. 

לא נוציא את הריבים שלנו החוצה, כי בסופו של דבר, ובאמת כל  בואו 

העיניים מופנות אלינו. היום יש זרקור על הלשכה. אז בואו באמת 

עיתוני ב היהנראה לאנשים שמדובר בחברים ערכיים שכל הרפש, ש

אז בואו נוכיח לכולם שאנחנו אנשים לא נכון. חדשות, בסוף השבוע ו

ה שאני חושב שאני גם מתחבר עם אורי. היא ערכיים. אגב, יש לי הער

סתם לא נוגעת הרבה לדיון כאן, ואני אומר גם בשמו של אורי, מנכ"ל 

ות הלשכה אין לראש הלשכה ואין אף נהלשכה, כל ההליך של בחי

אחד בלשכה, חוץ מעובדי מחלקת ההתמחות שום גישה אליו. גם אם 

  ...ירצה אפי נוה

 
 המחלקה.גם לא עובדי  אורי אלפרסי:

 
גם אם ירצה אפי נוה או מישהו אחר לדעת את שאלות המבחן, הוא  ואאל חלאילה:

לא יכול לדעת אותן. אתמול שמעתי את שלי יחימוביץ' מתרברבת, 

בעיתונות. אני גם קורא ללשכה ואני קורא לאורי בעניין כרגיל, 

להוציא גם הודעה שהתשובות של הבחינות הן סטריליות ואין לאף 

 ום אפשרות לקבל אותן. אחד ש

קורא לאחדות שורות הלשכה. בואו ושוב, בשעה זו אני מצטרף  

 מהמשבר הזה נפיק את הלקחים ונצא מחוזקים. 

 
ערב טוב לכולם. בשעות האחרונות שיגרתי לשרת המשפטים מכתב  נעמי עיני פלדמן:

ג' לחוק. חברים, אין  10שקורא לה להפעיל את סמכותה לפי סעיף 

שכה בקדנציה האחרונה פעלה רבות למען ציבור עורכי ספק שהל

הדין. יחד עם זאת, הכוח שצבר מי שעמד בראשה עד לפני מספר ימים 

שנה אחורה. ואת כל  20היה כוח שהשחית ולמעשה לקח את הלשכה 

 ההישגים שלה למעשה זרק לפח, וחבל שכך. 

חריות אנחנו כחברי מועצה ארצית, כנבחרי ציבור, צריכים להפגין א 

ולהראות לציבור הבוחרים שלנו שהלשכה עומדת בראש סדר 

כולנו פה העדיפויות שלנו, ולא שום אינטרס אישי כזה או אחר. 

יודעים שאפי נוה לא היה יכול לפעול בעצמו ללא השותפות המלאה 

של כל חבריו לקואליציה. וכולנו פה, אותם חברים, צריכים לקחת 

ה שעה קודם, לפני שהשרה מממשת אחריות, לשים את המפתחות ויפ

את סמכותה ולקבל פה החלטה אמיצה, שהמועצה מתפזרת 

 ומקיימים בחירות ולא ביוני הקרוב. 

 
 נעמי, תתפטרי ראשונה. רועי אברהמוביץ:
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 רגע, זה איום בשליחות?  מטאנס שאער:

 
פעל פה איום בשליחות, כן. אפי נוה לא פעל פה בחלל ריק. אפי נוה  נעמי עיני פלדמן:

 במסגרת ה... שאתם הרמתם ואפשרתם לו להתנהל 

 
 תנו לנעמי לסיים להגיד מה שהיא רוצה. חוה מרצקי:

 
 אפשרתם לו להתנהל בדיקטטורה כמו שנאמר פה. נעמי עיני פלדמן:

 
השכיל זה מאחורייך לא היתה דיקטטורה. דרך אגב, זה מה שלא  רועי אברהמוביץ:

 . לדעת

 
 רועי, אנחנו יודעים שהיית שותף מלא.  נעמי עיני פלדמן:

 
בחברות ובאהבה. הוא השכיל לאחד את הבית הזה כשהוא פירק את  רועי אברהמוביץ:

 הבית הזה. 

 
רועי, מי שפירק את הבית הזה זה אתה וחבריך בקדנציה הקודמת,  נעמי עיני פלדמן:

כאשר נלחמתם במאבקים ראויים שהנהיג פה ראש לשכה הקודם, בין 

חר זו המציאות. כל משפט א -תה מסכים לכך ובין אם לאאם א

כולנו פה יודעים את זה. ולכן שיאמר פה אינו משקף את האמת. 

חברים, אני מבקשת מכם להפגין אחריות ולפני שהשרה תממש את 

סמכותה תפזרו, תקבלו החלטה אמיצה ותפזרו את המועצה ותקיימו 

 לאלתר. בחירות 

 
 )מדברים ביחד(

 
 אתה לא חבר מועצה, אתה תדבר בסוף.  י:חוה מרצק

 
 זה בדיוק אחד מהדברים שגרמו ללשכה הזאת להיראות כמו שהיא. דורון ברזילי:

 
. הצעקות האלה לא יעזרו. אתה לך לדבר דורון, אני אמרתי שאני אתן חוה מרצקי:

 תדבר. דורון, אתה תדבר. 

 
 )מדברים ביחד(

 
ורון ברזילי שמנסה לפוצץ את הישיבה תמי אולמן תדבר עכשיו. וד חוה מרצקי:

 תצליח. הזאת, אתה לא

 
 )מדברים ביחד(

 
 למה אתה עושה את זה, דורון?  חוה מרצקי:

 



20.1.2019מיום  המועצה הארצית  

 28 מתוך 15 עמוד

15 

 למה? כי את נופלת לכל שטות.  דורון ברזילי:

 
 )מדברים ביחד(

 
ראש לשכה לשעבר, אורי קינן הוא ראש לשכה ותמי אולמן  אפי נווה חוה מרצקי:

 , ואם אתה לא תפסיק לצעוק אתה תצא.מדברת עכשיו. דורון

 
 את רוצה להוציא אותי? דורון ברזילי:

 
 אתה יכול לצאת לבד.  חוה מרצקי:

 

 בואי, את רוצה להוציא אותי?  דורון ברזילי:
 

 )מדברים ביחד(

 
 

 ...ולצערנו שראש לשכה לשעבר  דורון ברזילי:

 
וראים לו אורי קינן. לי יש ראש לשכה אחד עכשיו שנמצא משמאלי וק תמי אולמן:

שנים,  4יש תרבות של דיבור ואנחנו שומרים פה על תרבות של דיבור. 

 שנים שמרנו על התרבות דיבור הזאת, אנחנו נמשיך.  3.5

 
 )מדברים ביחד(

 
 אני הקשבתי לך בכבוד. תקשיבי לי  עכשיו בכבוד. תמי אולמן:

ני לא גנבתי, שנים אנחנו עבדנו כאן כולנו בשיתוף פעולה מלא. א 3.5 

שוחד, לא שוחד מיני ולא שוחד אחר. כולנו מעשה אני לא עשיתי שום 

כאן כל חברי המועצה עבדו לעניין, עשו הכל טובת החברים. אז אי 

 אפשר לבוא ולהאשים אותנו במעשה שאולי נעשה, אולי לא נעשה.

 
 על ראש הגנב בוער הכובע.  נעמי עיני פלדמן:

 
לנו יש דבר אחד, לנו יש את טובת הבוחרים שלנו  וטובת  לי אין כובע. תמי אולמן:

ובראש ובראשונה את טובת מערכת המשפט שהולכת יד  ,הציבור שלנו

 ביד יחד אתנו. 

אני חייבת לספר לכם סיפור אישי, כבוד הנשיא שפירא התקשר אלי  

ביום שישי בערב ואמר לי אני ממשיך ללכת עם הלשכה של מחוז 

כל הדרך. אני תומך בכם, אני יודע את הדרך  חיפה יד ביד לאורך

סתם, קרה לא זה שאתם הולכים, כל דבר שאת  צריכה ממני אני פה. ו

כיוון שאנחנו עושים הכל למען הציבור ביושר. אל לנו לשכוח, ביושר. 

שנים, כי אנחנו  4ואנחנו נמשיך לעשות זאת ואנחנו גם ניבחר עוד 

 עושים זאת כקבוצה טובה. 
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רק דבר אחד, שאנחנו לא יודעים להגן על עצמנו בציבור,  חסר לי 

בפרסום. אנחנו שותקים, אנחנו מקבלים על הראש, שופכים עלינו 

ואני חושבת  מים, שופכים אותנו עם התינוק, וזה לא צריך  להיות כך.

שאנחנו כן צריכים לצאת לתקשורת, לומר מה עשינו עד עכשיו, לאן 

ת שנמשיך בדרך הטובה שלנו. ואני פנינו מועדות. ואני משוכנע

 מאחלת גם לאפי שיצא מכל הברוך שלו. תודה רבה. 

 
אני חושב שאנחנו נמצאים בזמן שצריך פחות לדבר ויותר לעשות. אני  שלמה לינצר:

בהחלט מתחבר לכל מילה שנאמרה פה על ידייך, חוה, על ידי אורי. 

ם. אופוזיציה שתי רגלייואני חושב שצריך לאמץ את זה בשתי ידיים 

אבל כשאופוזיציה לגופם של דברים ולא לגופם של  ,זה לא פסול

אנשים. באמת צריכים להיות מאוחדים, שעה קשה, לקוות שנעבור 

 אותה בשלום. 

 
 כוחנו באחדותנו.  אודי בר עם:

 
שני דברים קצרים. אני אמנם רק שנתיים וחצי במועצה ובועד  אורית סער:

, לפי דוחות הנוכחות, לנכון, כי השתתפתיאבל אני מוצאת המרכזי, 

ברוב הישיבות. ולכן אני מוצאת לנכון כן להגיד שני דברים. אחד, אכן 

המצב לא משביע רצון. אבל עדיין אני רוצה לאחל לאפי, לראש 

הלשכה שלנו, שישוב במהרה ושהדבר הזה יהיה מאחוריו, ושהלשכה 

ינן, שאנחנו תמשיך במלוא העוז באמצעות ראש הלשכה, אורי ק

 שמים את מבטחנו בו. וזה אני מאחלת גם ללשכה וגם לאפי כמובן. 

במדיה הדבר השני והכי חשוב הוא, אני שומעת בתקשורת וגם  

החברתית, שטוענים כלפי עורכי הדין, ואולי גם כלפי חברי המועצה, 

מנים, או אולי אנחנו פוחדים מאפי. אז אני רוצה לבוא -שאנחנו יס

לכל אחד שחושב ככה, זה לא נכון, אני יושבת כאן בכל ולהגיד פה 

הישיבות. כל אחד מאתנו מביע את דעתו ואומר את מה שיש ללבו. 

אפי אולי, וזה אולי לפעמים בגנותו, שהוא מאפשר לכולם להגיד את 

מה שיש להם לומר. כל אחד אומר פה את מה שהוא רוצה. אין פה 

וט בשיתוף פעולה. זה אולי שום משטר ואנחנו עושים את הדברים פש

 חורה לאנשים שעושים את זה בשיתוף פעולה וחבל. 

אז אני רוצה לומר שחשוב לי, אני קודם כל גאה שאני חברה במועצה  

 הזו, ואני מאוד מקווה שאנחנו נוכל להמשיך הלאה. תודה. 

 
אני חושב קודם כל שבעת הזו כולנו צריכים לעשות חשבון נפש, כל  משה טייב:

ד ואחד שיושב פה חוץ מהמקליטה היה שותף בדרך כזו או אחרת אח

והתנערות בעת הזו לא במקומה, לא  ,להתנהלות בעייתית

מהקואליציה ולא מהאופוזיציה ולא אף אחד. לכן בעת הזו אני חושב 

מעבר להסתכלות הפנימית של כל אחד ואחד מהנבחרים פה, אנחנו 
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ק איפה טעינו, כי ודאי גם צריכים כמוסד לבדוק את עצמנו, לבדו

 טעינו. 

לשעבר בהזדמנות הזו כמובן אנחנו, אני מאחל כמובן לראש הלשכה  

שיצא מהדברים ללא רבב. אני מקווה שרשויות האכיפה יעשו את 

 הדברים במהרה. 

בעת הזו אין ספק שצריך לאחד שורות, זו היתה חוזקתנו, אולי זו 

ף שורות גם כשלא תמיד שידענו לצופהיתה גם החוזקה הגדולה מדי, 

היה צריך. אין שום סיבה או טעם דווקא בעת זו להתחיל במריבות 

חודשים  5היהודים ולהתחיל לתקוף אחד את השני. יש לנו עוד 

בחירות עוד יהיה לנו זמן  לתקוף אחד את השני ולריב. אני חושב שיש 

קדנציה, צריך לתת לו את לנו ממלא מקום שבחרנו בו בתחילת ה

 כות ולהוביל אותנו לייצב את הלשכה בחודשים האלה. המוש

ובעזרת השם ייבחר מי שייבחר לראש הלשכה, ייבחרו נבחרים  

חדשים ואני מאמין ומקווה בחוזקה של הלשכה לצאת קדימה חזקה, 

 בדרך נכונה יותר ממה שהיא הלכה עד היום. 

 
שבו בישיבות ועד ברכות אורי. אני רוצה לומר תודה לכל החברים שי יוסף ויצמן:

מרכזי. זה לא פשוט, פעם בשבועיים, ישיבות ארוכות, הביעו את 

דעתם ועשו פה עבודה אחד לאחד, עבודה קשה. אני חושב שעשינו פה 

 היסטוריה בלשכה  והיו פה דברים טובים שעשינו.

לך, אתם יודעים  הולך, חוה, באופן אישי תודה רבה שבאמת מגיע 

לעשות ואיך מועצה, זה לפני לראות איך שחוה  זה לא רק ישיבות 

לארגן, ואיך לבוא לישיבת ועד מרכזי מוכנה עם כל הניירות והדברים. 

זה לא פשוט. אני חושב שהרווחנו אותך בלשכה בזמן הזה שאת אתנו. 

 אז באמת תודה רבה לכל החברים שהיו. 

אני מתחבר למה שנידאל אמר. נידאל דיבר ממש מגרוננו. רק אני  

להציע הצעה, אולי לעת הזאת לדחות את הבחירות של הועדות  רוצה

הסטטוטוריות בעוד איזה כמה חודשים. כי א' אני חושב שאנחנו כעת 

נמצאים באיזושהי בעיה פנימית וזה לא הזמן עכשיו בעוד שבועיים 

לצאת לבחירות. אנחנו נמצאים באיזשהו קרע. להמתין, נשימה 

 רת שופטים,  עמוקה. בכל מקרה אין ועדה לבחי

 
 יש ועדות משנה כל הזמן.  דני אליגון:

 
אני לא אומר חלילה שלגמרי לא לקיים אותן. אני חושב שאולי  יוסף ויצמן:

צריכים לחשוב לקחת פסק זמן ולחשוב אולי איזשהו שינוי נסיבות 

כאלה, אני לא אומר חלילה שלא לקיים אותן, אבל לקחת אולי עוד 

ק זמן ולא לקיים אותם לעת הזאת. אנחנו חודשיים, עוד איזשהו פר

נמצאים כעת בתקופה מתוחה. עוד ישיבה שנמצאת, עוד פילוג על 

 המצב האחרון שיש לנו הוא יכול להיות בעייתי.
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אני רוצה לסיים באמת בדברי תודה ליו"ר היוצא, אפי נוה. הוא פעל  

ם פה לטובתנו. אני יכול להעיד שכולו רצה בטובת עורכי הדין. ימי

ולילות, תמיד שהוא התבקש. אפשר לחלוק ואפשר להסכים, אבל אין 

ספק שהוא ישב פה שעות וימים לטובת עורכי הדין. ואסור לשכוח את 

זה אפילו רגע אחד, אסור לזרוק אבן אחרי מי שנפל. צריכים להודות 

 לו על מה שהוא עשה. 

 

י יו"ר המנגנון, אני אני רוצה קצר לומר מספר דברים, בין היתר כהיות אבי ללום:

אתחיל עם זה. יש לנו עובדים בלשכה, עשרות עובדים בלשכה. אנחנו 

צריכים להיות פה חזקים לא רק בשביל עצמנו ובשביל ציבור עורכי 

 הדין. אנחנו יכולים ביום אחד לאבד פה את כל המנגנון. 

גם אותך, ואורי, אז אני רוצה קודם כל לברך אותך באותה מידה,  

ל הדברים. אנחנו יחד צריכים באמת לדאוג פה ממחר כבר חוה, ע

לראות יחד עם מנכ"ל הלשכה איך אנחנו מחזקים את העובדים של 

 הלשכה, קודם כל לשמור על הבית הזה, שזה אחד הדברים החשובים.

. אני יכול דבר שני, אני יכול לומר, וקל היום לבוא ולהיות פופוליסטי 

האלה שאני פה, אני גאה. נכון, היום  לומר שאני גאה בתקופה בשנים

זה לא קל, שאני היום אומר אני סגן יו"ר לשכה, אחד מני רבים 

, לא הגאווה הכי גדולה היוםנראה כנראה, אבל סגן יו"ר לשכה, זה 

לי זו גאווה גדולה. עשינו במהלך השנים האלו, והייתי גם  אבל

נו מגיעים בפעילות לפני הקדנציה הזו. עשינו בשנים האלה, היי

לועדות בכנסת ועשינו  והיו נותנים לנו כבוד בכנסת. אז יכולים היום 

לבוא ולהגיד מה קרה עכשיו. כואב לי, אני אומר את זה הכי, בכל 

נשימה. כואב לי לראות היום שאני רואה את אפי בטלוויזיה, כואב לי 

לראות אותו ככה. אם היו דברים אז יש רשות שתבדוק ותחליט מה 

 נכון, מה לא היה נכון. היה 

אני רוצה לחזק את כל אחד ואחד מחברי המועצה להמשיך לפעול. יש  

פה אנשים שמשקיעים הרבה זמן כל אחד בועדה שלו למען הלשכה. 

אני יכול לומר לכם היום אני שעתיים יושב רק לחתום על צ'קים ועוד 

א שעה לשבת על חוזים של עובדים במנגנון, שלוש שעות מזמני של

 הייתי חייב לעשות אותן. 

חודשים זה יקרה עוד  5ולכן בואו יחד נילחם. מה שיהיה אחר כך עוד  

חודשים. כרגע למען העובדים פה בלשכה יש פה אנשים טובים.  5

אנחנו יכולים  לאבד אותם ברגע, וזה לא משנה מי ייבחר פה. לא יהיו 

יבור של עורכי פה. אז בבקשה בואו נוכיח גם לעצמנו שאנחנו נבחרי צ

דין, כל הצעקות וכל הדברים, אני חושב, אתה כמה שנים יותר ממני 

. אחר כך מי עו"ד, בוא נכבד אחד את השני ונילחם למען הבית הזה

 שייבחר ייבחר. תודה רבה. 
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אני רוצה גם לומר לך שינדלר, וגם לך זכי, ושמעתי את הדברים של  רועי אברהמוביץ:

יטונות של הביקורת, שמעתי אתכם קשב האנשים שבאו לפה עם הק

רב. אני אתייחס לכל הדברים. אמרתם דברים קשים. אם מישהו היה 

בוחן את התפקוד של הלשכה הזאת עד לפני חצי שנה, עד לפני 

שהתפוצצה הפרשה הראשונה של נתב"ג, היתה תמימות דעים בקרב 

 שפגשתי, שזאת הקדנציה הטובה ביותר שהיתה לראש רך דיןכל עו

 לשכה מאז ומעולם. 

עכשיו תראו, צריך לומר את האמת, אפי האריך את ההתמחות לשנה  

וחצי, אפי נלחם בהצפת המקצוע, אפי עשה עבודה יפהפיה בכנסת. 

נכון שקו פרשת המים  הכנסת התייחסה אלינו בכל יוזמת חקיקה.

היה המשבר הראשון שהלשכה עברה עם הסיפור של נתב"ג. משם 

להתדרדר. אבל לכל החברים פה שבאים ומתחילים  הדברים התחילו

להוציא את דיבתה של הלשכה החוצה רעה, זה דבר לא יפה ולא הגון. 

כי הלשכה הזאת עשתה דברים יפים ואפי ניהל את הלשכה הזאת לא 

בדיקטטורה, כי אף אחד לא יכול להיות דיקטטור כלפי, כי אנחנו 

זה שהוא הבין שהוא כולנו מתנדבים. אפי בכוח החברות ובכוח ה

מבשל בסיר גדול ושכולנו יחד אתו במשחק הזה ושכולנו צריכים 

 לקחת בזה חלק, השכיל להביא את כולנו ולעבוד עם כולנו. 

חוה היא אישה דומיננטית וכמעט כל אחד שיושב בועד המרכזי,  

לרבות ליאור שפירא ואנוכי ומשה טייב וכולם, כולם הלכו יחד עם 

פותח את הקבוצות ווטסאפ של הלשכה של המועצה אפי. ומי שהיה 

חודשים איזה  3-4הארצית ושל הועד המרכזי והיה רואה עד לפני 

שבחים אפי קצר יום יום על הפעולות שלו כראש הלשכה היה מבין 

שיש שני מצבים, יש את המצב התדמיתי שנקלענו אליו, שהוא מצב 

היתה לשכה  לא סימפטי עכשיו, למול המצב שהלשכה הזאת באמת

 טובה לציבור עורכי הדין. 

לכן אני חושב שאנחנו מה שצריכים לעשות היום זה להתאחד כמה  

שיותר מהר, להפסיק לירות בתוך הנגמ"ש, להפסיק לפגוע אחד בשני. 

ואני בהזדמנות הזאת באמת רוצה להתנצל בפניך, זכי, אם פגעתי בך, 

דש את הפעילות לא היתה לי כוונה. וברוך שבאת לפה והחלטת לח

 שלך בלשכה. 

אנחנו צריכים כולנו באמת כאיש אחד להתאחד, לעשות בחירות  

מהירות ביותר לראשות הלשכה, שהיו"ר הזמני של הלשכה יקבל את 

המושכות, יאחד את הגוף הזה ולצאת לבחירות ביוני כגוף אחד 

 מלוכד ומאוחד. 

שנכנסת  רוצה לאחל גם בהצלחה לך, אורי,אני בהזדמנות הזאת  

לתפקידך בנסיבות לא נעימות, וחוה גם לך על הניהול היפהפה של 

הקדנציה הזאת כיו"ר המועצה. עשית עבודת קודש ואנחנו כולנו 

 מודים לך מעומק הלב. 



20.1.2019מיום  המועצה הארצית  

 28 מתוך 20 עמוד

20 

 

המנגנון. יש כאלה שהתבלבלו, חשבו, המנגנון הוא רק לא לשכוח את  נידאל עואודה:

 המנגנון. 

 

ת זה גם בפתח הדברים, המנגנון הוא המנגנון שאין המנגנון, אמרתי א חוה מרצקי:

 בלתו. הילה, אחר כך מעיין ככל שאתה רוצה לדבר, ודורון. 

 
אני באמת מברכת את אורי וחוה על הדברים הנהדרים שנאמרו.  הילה רוזן:

הלשכה בהחלט בידיים טובות. אני מצטרפת לכל קריאות האחדות 

שכת עורכי הדין, למען סביב מטרותינו המשותפות למען חיזוק ל

 ציבור עורכי הדין. 

מלאה. זה מראה באמת על אכפתיות של כל אני שמחה לראות נוכחות  

מי שיושב כאן לגבי עתיד הלשכה. אני חושבת שיש מקום מאוד חשוב 

לאופוזיציה ולביקורת. הייתי שמחה שתהיה יותר נוכחות גם בהמשך 

 בוד ההדדי בשיח. של כל הדעות. יש חשיבות גם מאוד גדולה לכ

אני רואה הרבה מקום להכרת הטוב של ההישגים. ואני מאחלת  

 לכולנו שהדברים יתבהרו באופן הענייני ביותר. 

בפן האישי בתחושה שלי אני חושבת שגם טיהור צריך שיתבהר באופן  

 טהור וענייני. ואני מאחלת לכולנו הצלחה בהמשך ואחדות. 

 
התנצל כי אני רוצה להיות פרקטי, אם אפשר. אני אני רוצה אגב ל ליאור שפירא:

חושב שדפי ההיסטוריה יום אחד ישפטו אם נהגנו נכון או לא נהגנו 

נכון, או מעשים שעשינו בעבר. אבל כרגע יש דבר אחד שמאחד לדעתי 

כל מי שנמצא כאן בחדר, אף אחד מאתנו לא רוצה לפרק את לשכת 

 עורכי הדין. לא שמעתי את זה עולה. 

ני מניח שאם זאת דעתנו אנחנו חייבים, זה עוד למדתי בצבא, אם א 

לא נהיה תלויים אחד בשני נהיה תלויים אחד על יד השני. אנחנו 

צריכים עכשיו למצוא מנגנון. אז כולנו ברור לנו, אני חושב שזה לא 

 סוד, שאנחנו רוצים ראש לשכה קבוע כמה שיותר מהר. 

 
ותכף היועץ המשפטי של הלשכה ידבר עליו. בחוק המנגנון קבוע בחוק  חוה מרצקי:

 ובכללים. 

 
זה לא סותר את מה שאני אומר. אנחנו כולנו רוצים ראש לשכה קבוע,  ליאור שפירא:

אנחנו רוצים בחירות כמה שיותר מהר ואנחנו רוצים שהסאגה הזאת 

שבזמן תהיה מאחורינו על מנת לחזור ולשקם את שמנו. אני חושב 

ירה של אורי בתור מ"מ היא הדבר הנכון. היא לא, הזה שנוצר הבח

 היא מביעה עמדה של המשכיות. 
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אני חושב, זו דעתי אישית. גם המכתב שנעמי כתבה וראיתי אותו, אני  

חושב שיתכן והמטרה שלו היא מטרה שאולי רובנו היינו מסכימים, 

לעשות מיד בחירות ומיד זה. אבל אני חושב שאם השרה תחליט שזה 

שאנחנו עושים תהיה פגיעה עוד יותר תדמיתית קשה בלשכה,  מה

 שאני לא בטוח שזה הזמן הנכון לעשות את זה .

אם היה אפשר לקצר את זמן הבחירות אשרי, זה יהיה מצוין. אם  

אפשר לשמור על איכשהו לעשות. אבל אני חושב שאנחנו צריכים 

ליף את כרגע להתרכז כמה שיותר מהר, לעשות הנהגה קבועה, להח

השלטון הזמני ולהתחיל. כי באפריל תהיה לנו כנסת, ומי שהיה כאן 

יום רצוף בכנסת שהתפרקה, -, אני כבר הייתי שבוע ימים יום-עד ש

 שכבר כוחו של אפי היה חלש מאוד. 

אני רוצה להגיד לכם שמצבנו היה בכי רע שמה, בכי רע. אנחנו לא  

זה מה שיש לי להגיד. רוצים להגיע בסיטואציה כזאת לחודש מאי. 

אני רק רוצה באמירה אחת, ואני לא רוצה להיכנס לעבר לעניין 

הדיונים בועד המרכזי, אם הם היו נכונים או לא היו, אבל היו המון 

דיונים בועד מרכזי. להגיד שאפי שלט בועד מרכזי זה פשוט טעות. 

עשרות, אם לא יותר, החלטות או דברים שאפי הביא לסדר היום 

 , כי היו כאן דעות שונות ואחרות.נפלו

ואמרת את זה בהערת אגב וזה לא זכי,  ,אבל אני יכול דבר אחד לציין 

נשמע, שעניין חוק הלאום לא עלה בועד המרכזי, אני באמת על זה 

מצר. אבל זה לא קשור לעניין הזה היום. ואני באמת מקווה שנדע 

 להנהיג את הלשכה הזאת בעתיד. תודה.

 
ראשית כל אני מבקש, על מנת שלא יהיו בעתיד חריגות כאלה, אני  לי:דורון ברזי

מבקש באמת, יש פה יועץ משפטי, שייתן עמדה מנומקת אם אני, ראש 

 לשכה לשעבר ויש ראש לשכה נבצר

 
 . . הוא התפטרהוא לא נבצר אבל אורי קינן:

 
תפקיד הרם, דבר שני, ראשית כל אני רוצה לברך את אורי קינן. על ה דורון ברזילי:

ושיהיה לך בהצלחה. הצלחתך היא הצלחתנו ובאמת רק שיהיה 

 בהצלחה. 

בנוסף, חוה בתחילת דבריה אמרה שאנחנו צריכים כולנו לחשוב,  

לעשות דין וחשבון ולהפיק לקחים מכל מה שקרה ואיך שהדברים 

התנהלו. חלקכם היו בקדנציה הקודמת גם וראו בדיוק איך הדברים 

ברים נעשו. חלקם היו כאופוזיציה לוחמת, חלקכם התנהלו ואיך הד

עשו הרבה מאוד מהלכים, הרבה מאוד דברים והלשכה למעשה 

בקדנציה שלי הרבה מאוד פעמים היו הרבה יוזמות, הרבה מאוד 

רעיונות שלצערי התפוגגו בגלל זה שלא היה רוב בקואליציה, בגלל זה 

 שכל מיני שיקולים זרים שהתנהלו שם. 
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הבחירות לקחתי החלטה ואני שמחתי על זה, אמרתי עם  אני לאחר 

כל הכבוד יש לשכה אחת של כולנו, לשכה שאמורה לבוא ולייצג אותנו 

בגאון, לשכה שאמורה לשמור גם על ציבור מדינת ישראל וגם עלינו 

צעד של הלשכה והלכתי  צרכיםעורכי הדין בכל המטרות ובכל ה

 .לאחור על מנת שבאמת להכיל את הדברים

אני חושב שזאת פעם ראשונה בתולדות לשכת עורכי הדין שלא היתה  

אופוזיציה במודע, מבחינתי לפחות, על מנת שהאופוזיציה והלשכה 

כאחד יוכלו לתפקד, יוכלו לעבוד. יחד עם זאת, כאשר אנחנו באים 

ורואים, וזה דרך אגב, חוה, זה גם רק של הפקת לקחים שאני מקווה 

וא היום גם כן. יחד עם זאת, אם אנחנו רואים שאנשים פה יפיקו בב

את ההתנהלות של השנה האחרונה, ויש דברים טובים שנעשו על ידי 

אפי, ויש דברים שנעשו דברים טובים שנעשו על ידי המועצה, אף אחד 

 לא לוקח אותם, אף אחד לא מתחמק מהם וזה ברכה לכולנו. 

, אם זה מתקופה יחד עם זאת, אני חושב שמה שקרה בשנה האחרונה 

שהיה את התחקיר בעובדה, שפעם ראשונה בתולדות לשכת עורכי 

הדין ראינו ראש לשכה שהוא הפנים של כולנו, בא ומקליט שופטים 

ואף אחד מחברי הקואליציה, אף אחד לא בא ומביע את עמדתו, לא 

רבותיי, עד כאן, יש גבול לכל דבר ולכל תעלול, לצערי לא  -בא ואומר

 בעניין הזה. נעשה דבר 

ואז לאחר מכן קרו עוד כהנה וכהנה דברים, ולצערי הגענו למצב של  

ולפרשיה שאם כל אדם במדינת ישראל נשאל אותו, ביקורת הגבולות 

ולא משנה אם זה קל או כבד, ונשאל אותו איך בכלל הגענו 

לסיטואציה הזאת שראש לשכה בא ועובר במסוף הגבולות כאילו הוא 

ם הכי מאובטח במדינת ישראל, עושה את מה שהוא , והמקו-נכנס ל

עושה, נשמע לכל אחד ואחד מאתנו, ללא קשר אם זה אופוזיציה או 

קואליציה, שיקול דעת מוטעה, עבירה אתית, בעיה תפיסתית. אני 

אפילו לא יודע איך להגדיר את מה שהוא עשה וכל אחד ואחד מכם 

ים קרו במהלך יגיד. אבל פה הבית הזה שתק. והרבה מאוד דבר

 הקדנציה הזאת. 

אז ברור לי שיש פה קואליציות ויש פה דברים, אבל זה שכל אחת  

ואחד מכם בא, אחד יותר, אחד פחות, בא ושתק וגיבה ושלח מכתבים 

ואמר אנחנו לא מביעים עמדה ולא אומרים כלום, היום כל זה 

אותה מתפוצץ לכולנו בפנים, והחזירו את הלשכה שלנו, שכולנו רוצים 

 שנה לאחור.  20וכולנו דואגים לשלומה, 

הגענו למצב שכל ילד ברחוב המשפט הראשון שאני אומר עו"ד הוא  

אה, לשכת  -זורק לי את המשפט אפי נוה, הוא זורק לי את המשפט

עורכי הדין, בוא אני אעביר אותך בגבול, במסוף או כל מיני בדיחות 

 . או סיסמאות שאפילו לא לדבר ולהגיד אותן
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אז אני חושב, ורק למען דבר אחד, אני לא חושב שאף אחד מפה לא  

ראוי ואני לא חושב שאף אחד מפה לא, חלילה, לא צריך לבוא. אבל 

אני חושב שהיום בגלל מה שנוצר  ובגלל שחשוב לנו להחזיר את אמון 

הציבור במערכת שלנו, לבוא מכולנו, מהבית הזה ולהגיד אנחנו רוצים 

להתכנס, להשאיר את אורי קינן בתקופה הזאת כראש  מחר להתרכז,

לשכה, בתקופה שהוא יוביל את כולנו לבחירות בהקדם, המיידיות, 

שיבוא ויגיד, כאורי קינן וכגוף בוחר, בואו  לפי החוק, לפי המחוקק.

חודשים שתהיה מועצה וועד  3ניתן לבוחר לעשות סדר בדברים, ובעוד 

פי חוק, יהיה לכולנו הרבה יותר קל וגופים שנבחרו על פי דין, על 

לתפקד, יהיה לכולנו הרבה יותר קל להישיר מבט למצלמה או לכל 

גורם או לכל כנס או לכל פעילות שנעשה, ונגיד אנחנו פה כדין לאחר 

כי אם  שקיבלנו את הלגיטימציה מהבוחר ולאחר שקיבלנו את הכל.

ואחד מכם,  חודשים הקרובים, לא רק לכל אחת 5 -לא, מה שיקרה ב

לכל הציבור שנקרא ציבור עורכי הדין, לא יתנו מנוח. וכל אחד ואחד 

מאתנו יהפכו את כולנו לבדיחה. אז אני מבקש מכם כגוף מאורגן, 

כגוף רציני, כגוף מתחשב, כגוף שלשכת עורכי הדין יקרה ללבו, 

להצטרף למה שנעמי ביקשה ולהגיד אנחנו רוצים היום לפרק את 

חודשים על מנת  3ית הזאת, לקרוא לבחירות בתוך המועצה הספציפ

שציבור עורכי הדין והציבור בכללותו ידע ויראה שיש פה בלשכה 

הזאת אנשים רציניים, אנשים שלא נתפסים על הכיסאות, בקרנות 

 המזבח, ורוצים שהלשכה הזאת תשרת את כולנו בעתיד. תודה רבה. 

 
פרדה בין אפי נוה האדם לבין אפי נוה אני חושב שצריך לעשות את הה :מעיין אמודאי

יו"ר הלשכה. בהיבט של אפי נוה האדם צריך כמובן לאחל לו 

שהדברים האלה יסתיימו במהרה וללא רבב. לגבי יו"ר הלשכה, אפי 

, אני חושב שבעת הזאת עשה את הצעד אני חושב המתבקש והתפטר.

בהתחשב בעובדה, ואני מתייחס לדברים שנאמרו פה, גם אם 

עד הרכבת ממשלה לא תהיה כנסת לטעמי וירות בחודש אפריל הבח

במאי. ולכן אין סיבה לא להתייצב כרגע על מנת לשדר אחדות. 

ההבדל בין מאי ליוני הוא לא משמעותי, ולקיים את הבחירות 

במועדן. בזמן הזה אני חושב שהמועצה הזאת בהחלט צריכה 

מיני הזדמנות  בכללהתכנס. אני לא חושב שזה צריך להיות הערב. 

ולבחון מה היה, מה צריך לתקן, איך צריך ללכת ביחד. אני חושב שזו 

 צריכה להיות הנהגה משותפת, מכילה. 

אני חושב שבעת הזאת אורי, שהמועצה מינתה אותו, הוא לא מונה על  

ידי אדם כזה או אחר, הוא האדם המתאים לעשות את זה. מי שירצה 

ותו. אני מאחל בהצלחה ושנחזור כמובן אחר כך להתמודד זאת זכ

למסלול הנכון עבור ציבור עורכי הדין ומערכת המשפט. יש לנו 

 מחויבות כלפי כולם. 
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 . ביקש עוד מילה זכי חוה מרצקי:

  
ה לומר לכם שבקדנציה הזאת צחברים דיברו על אופוזיציה, ואני רו זכי כמאל:

ר שנמצא אני נפגשתי עם אפי נוה הרבה יותר ועם כל אופוזיציונ

יכול לומר לכם גם באופן  במועצה הזאת, לא באופן אישי, אני

לך גברתי היו"ר וגם לך אורי, אני יכול לומר לכם שני דברים,  מקצועי.

אני ב' א' הלשכה הזאת היא צריכה שיהיה לה גם מעמד וגם שליחות. 

 חושב שאסור לה שתהיה יחידת סמך באף מקום מסוים. 

כם, אני הגעתי היום מתוך אחריות כלפי הלשכה, ולכן אני יכול לומר ל 

כמי שחושב שהלשכה היא אחד האורגנים החשובים ביותר, ואגב 

הקונסטרוקטיביים ביותר, גם לערבים בישראל. ולכן אני חושב 

 שאנחנו צריכים לשמור עליה וכל אחד מאתנו ייתן את ידו.

 

דבר היועץ המשפטי של בזה סיימנו  את הצד הזה של הדיון. עכשיו י חוה מרצקי:

הלשכה, הוא יסביר לנו מה מצב החוקי שעומד בפנינו. לאחר מכן 

המועצה תצביע על שני הדברים שאנחנו צריכים להצביע, שזה מועד 

 הבחירות והרכב הועדה. 

 
 המועצה לא יכולה להצביע על כלום. נעמי עיני פלדמן:

 
 יועץ המשפטי. נעמי, אם את לא מכירה את החוק תקשיבי ל חוה מרצקי:

 
 לא היו נושאים על סדר היום, איך אפשר לקבל החלטות?  נעמי עיני פלדמן:

 
 תודה נעמי. היועץ המשפטי, בבקשה.   חוה מרצקי:

 
ערב טוב. האמת שמרגע שראש הלשכה התפטר אז מבחינה חוקית  דוד יצחק:

הדברים לכאורה פשוטים. גם החוק וגם כללי לשכת עורכי הדין 

ידי המועצה מסדירים בדיוק את המקרה הנוכחי, בעקבות  שנקבעו על

 התפטרות ראש הלשכה. 

התפטר ראש לשכה, נפטר או נבצר  -ב)א( אומר8בהתאם לחוק סעיף  

שנים  3ממנו למלא דרך קבע למלא תפקידו והכל אם השלים לפחות 

בתפקיד, תבחר המועצה הארצית ראש לשכה במקומו בבחירות שוות, 

. להבדיל ממקרה שבו ראש לשכה מתפטר לפני אישיות וחשאיות

שנים, שאז הבחירות נעשות על ידי חברי הלשכה, אם  3שהשלים 

שנים לפחות הסמכות לקבוע ראש לשכה חדש היא בידי  3סיימו 

 המועצה בלבד. 

בהתאם לכך גם כללי לשכת עורכי הדין )בחירות למוסדות הלשכה(  

במקרה הזה. היעשות קובעים את הפרוצדורה שצריכה ל 1982 -מ

של בחירות לראש לשכה חדש. אנחנו  הפרוצדורהמסדיר את  55סעיף 

 מדברים על בחירות עד לבחירות שקבועות ביוני. 
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הבחירות שקבועות ביוני, להבנתי אי אפשר לשנות אותן או להקדים 

 אותן ולא לדחות אותן.

ם ב)ב( אומר ראש לשכה נבחר לפי סעיף זה יכהן עד תו8גם סעיף  

תקופת הכהונה של ראש הלשכה שבמקומו נבחר. זאת אומרת 

הבחירות נועדו לאותה תקופת ביניים עד לבחירות הכלליות שיו"ר 

לשכה ייבחר על ידי חברי הלשכה. ולכן הפרוצדורה שקבועה בסעיף 

התפטר ראש הלשכה או נפטר או  -לכללי הבחירות אומרת למעשה 55

למלא את תפקידו, תקבע קבעה המועצה שנבצר ממנו דרך קבע 

המועצה מועד לבחירת ראש לשכת חדש. המועד צריך להיות בטווח 

ימים מהיום שתקבע המועצה, זאת אומרת אנחנו  30 -של לא פחות מ

בפברואר, אבל לא מאוחר  19 -מדברים על לוח זמנים של לא לפני ה

ימים  15ימים מהיום הזה. זאת אומרת יש לוח זמנים של  45 -מ

 את הבחירות. לקיים 

במועד הזה צריכה להתכנס המועצה בפעם הבאה ולקיים בחירות  

לראש הלשכה. כשלמעשה היום צריך לבחור את ועדת הבחירות, 

חברים, שיצהירו מראש שהם לא  3צריכים לבחור מבין חברי המועצה 

 מתמודדים לתפקיד ראש הלשכה, בעל הותק הבכיר ביותר יהיה

 היו"ר של הוועדה

אחרון, לגבי מי שיכול להתמודד, למעשה כל חבר לשכה יכול  רק דבר 

חברי מועצה ואז  5להתמודד לתפקיד. כל מה שנדרש זה חתימה של 

ועדת הבחירות למעשה תבדוק את המועמדות של מי שניגש, לוודא 

שהוא כשיר והכל לכהן כראש לשכה. יש מגבלות של ראש לשכה. יש 

, לגבי מועדים ובחינה. אבל זה פרוצדורה מסוימת שהסעיף מדבר עליו

 ימים.  30 -בתוך ה

 

 מינוי ועדת בחירות 

 
לכן שני דברים אנחנו צריכים להכריע עכשיו, וזה קודם כל חברי ועדת   חוה מרצקי:

שאינם מעוניינים להתמודד לתפקיד ראש  3הבחירות, שזה יהיו 

 ? ההלשכה בתקופה הזאת. יש מישהו בחדר שרוצ

 חבר מועצה?  להיותתבדוק, דוד, צריך 

 
 כן.  דוד יצחק:

 
 . , יעל..חברי מועצה. אשר, מיכה 3יפה,  חוה מרצקי:

 מועמד לראשות לשכה יכול להיות כל חבר לשכה. מועמד -שימו לב 

לועדת בחירות יכול להיות רק חבר מועצה. עכשיו אני חוזרת על 

? אשר, יעל, מיכה, נידאל, בסים, נעמי, רועי, עוד מישהו -השמות

 . 3אנחנו בוחרים רק 
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דקות הפסקה לנסות להגיע להסכמה. אם אתם יכולים להגיע  5 

 דקות. אם לא, אנחנו עושים שתי הצבעות.  5 להסכמה קחו

 

 הפסקה

  הישיבה חודשה

 

הרמת ידיים. השלושה שיקבלו באני עושה בחירות עכשיו. אני עושה  חוה מרצקי:

 הכי הרבה קולות הם חברי הועדה.  

על פי עצתו של היועץ המשפטי של הלשכה כל  מקריאה שמות.אני  

 אחד מחברי המועצה יכול להרים יד לשלושה שמות. 

 -. יעל מנדלביץקולות 25 – קולות. נידאל עואודה 23 - אשר אקסלרד

. נעמי עיני 17 -אברהמוביץ . רועיקולות 7 -מיכה גדרון קולות, 11

 .6 –פלדמן 

 
 א הסיקו מסקנות. אין מה לעשות. כנראה של נעמי עיני פלדמן:

 
רועי, נידאל ואשר חברי ועדת בחירות. אשר, לנוכח הותק אתה היו"ר  חוה מרצקי:

 נא לעמוד בקשר עם היועץ המשפטי לגבי תפקידי הועדה.אשלנו. 

 

 החלטה

עדה, רועי יו"ר הו -אקסלרדמנות את חברי ועדת הבחירות להלן: אשר להוחלט 

 חבר ועדה. –נידאל עואודה  חבר ועדה, –אברהמוביץ 

 

 קביעת מועד לישיבת מועצה

 

סוגיית המועד. כמו שאמר היועץ עכשיו הדבר האחרון שנשאר לנו,  חוה מרצקי:

לפברואר. המועד האחרון  19המשפטי, המועד הראשון האפשרי הוא 

 5 -לפברואר ל 19  -כל תאריך בין ה במרץ. 5 – האפשרי לפי החוק

 במרץ. 

 
במרץ. יש נסיעה שגם נידאל נוסע לחו"ל  3 -רבותיי, אני מבקש את ה אורי קינן:

 וגם אני נוסע מהלשכה.

 
עכשיו אני מעלה את הנושא להצבעה. יש הצעות לתאריכים. תאריך  חוה מרצקי:

לפברואר. זה התאריך הראשון האפשרי. ההצבעה יכולה  19אחד הוא 

האחרון  להתחיל בבוקר ולהיות מבוצעת בכל דרך שהיא. התאריך

 במרץ. אפשר לקבל הצעות לתאריכים בבקשה?   5שאפשרי הוא 

 
 )מדברים ביחד(
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אנחנו מחזירים עכשיו את הדיון. אני מבקשת כרגע להסביר דבר  חוה מרצקי:

. אני מחדשת את ישיבת המועצה. מי שרוצה לצעוק נא לצעוק אחד

 בחוץ. אני מבקשת לקבל הצעות למועד ישיבת המועצה 

 
 במרץ.  3 ער:מטאנס שא

 
 תודה רבה. יש עוד הצעות? חוה מרצקי:

 
 . 19 -סיכמנו ב רועי אברהמוביץ:

 

 )מדברים ביחד(

 

בבוקר.  9:00בפברואר בשעה  19אני מציעה שני מועדים. אחד הוא  חוה מרצקי:

 . 16:00 -ל 9:00בין  19.2בבוקר.  9:00למרץ בשעה  3המועד השני הוא 

 
 )מדברים ביחד( 

 
שהוא נוסע ראש הלשכה אומר  14:30 -בפברואר ב 19 -ב -חברים  :חוה מרצקי

לחוץ לארץ. אני לא אקיים את הישיבה הזאת שלא בנוכחותו. 

בפברואר  19 -תהיה בבהסכמת ראש הלשכה אני מציעה שהישיבה 

 בבוקר.  9:00בשעה 

 . 22 - בעד

 אין – נגד

 אין.  - נמנע

 שה וטובה.אני נועלת את הישיבה תודה לכם על ישיבה ק

 

 החלטה

 .9:00בפברואר בשעה  19פה אחד הוחלט לקבוע מועד לישיבת המועצה לתאריך 

 

 

 ***הישיבה נעולה***
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 סיכום החלטות

 20.1.2019מישיבה שהתקיימה ביום 

 הלשכה בתל אביב בבית

 

 לבחירת ראש לשכה עד לתום הקדנציהמינוי ועדת בחירות 

 החלטה

עדה, רועי יו"ר הו -רדלרות להלן: אשר אקסמנות את חברי ועדת הבחילהוחלט 

 חבר ועדה. –נידאל עואודה חבר ועדה,  –אברהמוביץ 

 

 קביעת מועד לבחירות לראש לשכה עד לתום הקדנציה

 החלטה

 .9:00בפברואר בשעה  19 ביוםישיבת המועצה הבחירות תתקיימנה ב

 

 

 

 הוקלט ותומלל ע"י אבני שירותי הקלטה בע"מ

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

Avni.recordings@gmail.com 




