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דורון ברזילי, ינון היימן, שלומי וינברג, ברוך כצמן, אפי נוה, אפק, 

שי ניצן, נידאל עואודה, נעמי עיני פלדמן, עלי עאדל, אמי פלמור 

 הרץ, רחל קורן, אברהם שינדלר, ליאור שפירא. 
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 :על סדר היום

ספירת הקולות בבחירות לתפקיד ראש הלשכה עד לתום הקדנציה. יו"ר ועדת הבחירות  .1

 יכריז בפני המועצה הארצית על התוצאות. 

 נבחרו ברשימות הארציות. החברים ש 28מינוי חברי ועדת בחירות מטעם  .2

לסעיף תקציב מועדון הצרכנות בשנת  2017העברת עודפי כספי מועדון הצרכנות משנת  .3

2019 . 

הוספת סעיף רזרבה כללית של הועד המרכזי בתקציב הלשכה )נדון ואושר אך לא הוצבע  .4

 על סעיף זה, מצ"ב(.

יקוח על התמחות(, הדין )רישום מתמחים ופ-פנייה בעניין שינוי בכללי לשכת עורכי .5

 לעניין הגדרת "המועד הראשון לקבלה להתמחות".  1962-התשכ"ג

 הצגת מתווה שרת המשפטים, ח"כ איילת שקד, בעניין בחינות ההסמכה.  .6

* * * 
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עד לתום הקדנציה. יו"ר ועדת הבחירות יכריז  לשכהספירת הקולות בבחירות לתפקיד ראש ה

 בפני המועצה הארצית על התוצאות.

 . אני פותחת את ישיבת המועצהאחרי צהרים טובים,  :מרצקיחוה 

בבוקר, נסגרה  9:00בהתאם להחלטה שלנו הקלפי נפתחה היום בשעה 

ועכשיו לפי הכללים תפקידה של ועדת הבחירות  16:00היום בשעה 

הוא למנות את הקולות ולהכריז על ראש הלשכה. אני מעבירה את 

 זכות הדיבור ליו"ר ועדת בחירות. 

 
תודה חוה. תודה ליו"ר המועצה ולחברי מועצה שהגיעו לכאן. אני  אשר אקסלרד:

רוצה לפתוח קודם בהבעת תודה לחברי ועדת הקלפי שישבו איתי 

כמובן לעובדי הלשכה , ו'יעל מנדלוביץ מהבוקר, רועי אברהמוביץ',

ולמבקרת הלשכה גב' נורית ליברמן שישבה אתנו ופיקחה והשגיחה 

אני רוצה לציין לטובה קודם כל את הרוח הטובה של  על כל התהליך.

שני המתמודדים ואת הגישה החיובית של כל המצביעים ובאמת לציין 

לטובה את הרוח הטובה ששררה כאן בחברות וברעות. אנחנו לא 

יכולים לדעת מי בסופו של יום יזכה, אנחנו תכף נספור ונראה. 

 התחושה שלי שהמאבק היה מאוד צמוד. 

דבר אחד אני מבקש, ואני חושב שכולם פתוחים לזה, שלא חשוב אבל  

מי הוא זה שלא יזכה, מדובר בשני מועמדים ראויים ואני מקווה 

שהמועמד שלא זכה היום, מי שזה לא יהיה, ישתף פעולה עם מי 

שזכה, שתהיה לנו הנהגה טובה, שנוכל לצאת לבחירות הכלליות ביוני 

וראויה עם ין ללשכה טובה וחזקה ולהוביל את כל ציבור עורכי הד

 ערכים טובים, שתפעל ברוח השליחות המקצועית שיש לכולנו. 

היתה ערנית. אני מבין שאלה שלא הגיעו היו בבחירות ההשתתפות  

מטעמים טובים מאוד, מאחל מזל טוב לחברנו שלומי וינברג שמתחתן 

  .היום. מי שלא בקו הבריאות נאחל החלמה מהירה וטובה

היתה  -הבוקר  שהיתה לנו הוצה רק להסביר ולספר על החלטאני ר

פנייה של אחד המתמודדים לכך שהטיל ספק בשאלה אם הצבעתו של 

או לא. מכיוון שאנחנו קיבלנו חוות מהיועץ  נכונהאפי נוה היא 

המשפטי של הלשכה שההצבעה היא נכונה, הוצגה בפנינו גם חוות 

טה שהובאה לידיעת מי דעת שסוברת אחרת, ואנחנו קיבלנו החל

שפנה אלינו שלפיה ההצבעה של אפי נוה תהיה במעטפה כפולה. ככל 

שתוגש עתירה ויהיה צו מניעה אנחנו נכבד את זה כמובן וההצבעה 

 שלו לא תיחשב. 

בהינתן שלא הוגשה עתירה כזו, כמו שאני מבין עד עכשיו, אנחנו  

טרף לשאר נפתח את המעטפה הכפולה והמעטפה של ההצבעה שלו תצ

, אך רועי המעטפות של המצביעים האחרים. וניגש עוד מעט לספירה

 . ביקש להוסיף כמה מילים
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ראשית רוצה קודם כל להגיד תודה, תודה לך אורי על ההתמודדות  רועי אברהמוביץ':

ותודה לך אבי חימי על ההתמודדות. היתה התמודדות ראויה, 

ן קודם כל של עובדי מכובדת, שקטה. תודה על כל התהליך המאורג

 המנגנון היקרים. 

 , אחוז הצבעה גבוה ומכובד. 48מתוך  חברים 43הצביעו 

של חבר המועצה אפי נוה, להכריע בעניין הצבעתו אנחנו התבקשנו  

ראש הלשכה לשעבר, לאחר שקיבלנו את חוות דעתו של דוד יצחק, 

ה שהומצאה לנו בעקבות בקשתה של יו"ר המועצה הארצית, עו"ד חו

 מרצקי, ולאחר שקיבלנו את פנייתו של אורי קינן. 

בועדת הבחירות ישבו שלושה אנשים, אשר, יו"ר הועדה, אנוכי ועו"ד 

, עם הגעתה של יעל לכאן, ניהלנו ישיבה 10:40יעל מנדלוביץ'. בשעה 

והחלטנו את הדברים הבאים: לעניין המחלוקת של התפטרותו של 

טרות מראשות הלשכה מבטלת אפי נוה מראשות הלשכה, האם ההתפ

היועץ המשפטי ללשכה הגיש חוות דעת טובה ומפורטת  ,את חברותו

ולפיה אפי נוה חבר מועצה ובעל זכות הצבעה. את נימוקי ההחלטה 

אפשר לראות בחוות הדעת. יו"ר ועדת הבחירות הציע כהצעת פשרה 

ראויה, לטעמי, וגם אני חושב לטעמם של כל האנשים שהיו פה 

היום, שאפי יצביע במעטפה כפולה. מה זה אומר מעטפה במהלך 

כפולה? זה אומר שהצבעתו תהיה במעטפה רגילה, המעטפה הרגילה 

. על נוספתשבו הוא ישים את פתק ההצבעה, תיכנס לתוך מעטפה 

המעטפה הכפולה נכתב מעטפה כפולה ויש עליה חתימות וכל מה 

 16:00עד השעה  אם לא תהיה עתירה או צו שיפוטיהוחלט ששנדרש. 

נוציא את המעטפה שבה פתח ההצבעה של אפי מתוך המעטפה 

 . הקלפינכניס את המעטפה לתוך הכפולה ו

שבועות, היה  3 -אני הוספתי שספר הבוחרים נסגר לפני למעלה מ 

שיהוי בהגשה, כי רק הבוקר קיבלנו את הפנייה בנושא הזה וחשבתי 

 שלא נכון להגיש השגות ביום ההצבעה. 

על מנדלוביץ', חברת הועדה, אמרה שכעיקרון היא מתנגדת להצבעה, י 

כברירת מחדל היא תצטרף לרעיון של המעטפה הכפולה, ובתנאי 

שתיספר עם כל המעטפות באותה עת, לאחר החלטה בעתירה, אם 

 תוגש. 

ככל שידוע לנו לא הוגשה עתירה, קל וחומר לא התקבלה החלטה  

, אשר הובאה לידיעתו של אורי 10:40-לכן על פי ההחלטה מבנושא, ו

 ,16:30, השעה קינן ושל כל נציגיו שהיו פה במהלך היום, אנחנו כעת

נפתח את המעטפה הכפולה של אפי נוה, נכניס אותה עם שאר 

כמות המעטפות, נספור את המעטפות, נראה שיש התאמה בין 

האנשים שהצביעו בספר הבוחרים לבין מספר המעטפות ולאחר מכן 

  ונתחיל בהליך הספירה.  תח את כל המעטפותנפ

 אם יש הערה אתם מוזמנים.  
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 אנחנו נוציא עכשיו את המעטפות ואני מבקש שאנחנו נספור אותן.  אשר אקסלרד:

 
 זאת המעטפה הכפולה.  רועי אברהמוביץ':

 
אני רוצה לציין שכל אחת מהמעטפות נחתמה על ידי חברי ועדת  אשר אקסלרד:

 43חברי המנגנון. ברשותכם עכשיו נספור אותן. יש כאן  הקלפי ועל ידי

 מעטפות. 

 
 מעטפות.  43ספרתי  אורי אלפרסי:

 

אחת ומישהו שירשום כל קול למי הוא -אני מציע שנפתח אותן אחת :אשר אקסלרד

 הולך, בטובכם. 

 

 )בוצעה ספירה(

 

 ורי קינן.קולות לא 19קולות לאבי חימי,  24 חברים, עפ"י הספירה  אשר אקסלרד:

 
 )מחיאות כפיים(

 
קודם כל ברכות לאורי קינן על הפייט הטוב והערכה רבה של כולנו.  אשר אקסלרד:

 אורי, אני מצפה, כחבר שלך, שאתה תחבק את הלשכה. 

 
 מה זאת אומרת, זה לא שאלה.  אורי קינן:

 

 . ראש הלשכה ואני רוצה כמובן לברך את אבי חימי על הזכייה בתואר אשר אקסלרד:

 
 )מחיאות כפיים(

 
 אני מבקש את המעטפות ואת הכל לשמור.  רועי אברהמוביץ':

 
 אל תתפזרו. יש ישיבת מועצה.  :חוה מרצקי

 
אבי, אני מבקש ומצפה כחבר שלך שככל הנוכחים כאן גם אתה תתן  אשר אקסלרד:

יד לזה שאורי ימצא את מקומו המתאים בהנהגה של הלשכה. כי אין 

ל כך הרבה קולות כאן במועצה ראוי ונכון שישב ספק שמי שקיבל כ

לידך בהנהגה של המערכת החשובה הזו. תודה רבה לכולם על 

 התרומה. 

 )מחיאות כפיים(
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שנה להיות חברים.  30שנים ויש לנו עוד  22חברים, אורי ואני חברים  אבי חימי:

ה לך וזה בסדר. אורי, אני מוד 90, אז לקחתי 60אני באפריל אהיה בן 

על קרב הוגן והגון. אתה איש ראוי ואנחנו מעכשיו משפחה אחת כולנו 

ביחד. עוד לא הגענו לרגע שצריך לשמוח, משום שהמטלה היא קשה, 

היא כבדה. אנחנו ביחד, אורי ואני וכולנו, כל חברי המועצה, נייצב את 

הספינה הזו, נוביל אותה לחוף מבטחים. יש הרבה אנשים שמזנבים 

 א הצדק. בלשכה לל

הלשכה הזו בנויה מאלפי מתנדבים, מדן ועד אילת, ואנחנו תפקידנו  

להוביל את הספינה למקום שבו נהיה גאים להיות חברים בלשכת 

עורכי הדין. אנחנו נעסוק יותר בעבודה מאשר בדיבורים. תודה רבה 

 תודה.  לכולכם על הליך יפהפה.

 )מחיאות כפיים(

 
 החלטה

 דיע כי אבי חימי נבחר לראשות הלשכה. יו"ר ועדת הבחירות הו

 
חברים, תודה רבה לכולם. יש עוד כמה נושאים על סדר היום שהם  :חוה מרצקי

 אקוטיים. 

קודם כל תודה רבה  של הישיבה, לפני שאני אפתח את החלק הזה 

לארבעת חברי ועדת הבחירות, כי גם נידאל היה בועדת הבחירות עד 

יום ליפן, ואז יעל החליפה אותו. אז שהוא נסע במשלחת של הלשכה ה

, הבחירות תודה רבה לארבעת חברי ועדת הבחירות על אופן ניהול

 וכמובן למנגנון הלשכה.

דבר שני, אורי זה לגביך, אנחנו מבקשים ממך להסכים להצבעה שאני  

מ"מ ראש הלשכה. אני חושבת שאך ראוי  לפיה תהיה, מבקשת לעשות

 בי חימי, ואני אשמח אם תיענה להצעה. הדבר. זה כמובן רעיון של א

 
אני רוצה רק לומר בעניין שעברנו ימים קשרים בלשכה ואנחנו חייבים  יוסי ויצמן:

שנים. צריך לשים את הכל מאחורה. אורי  3.5 היינולהתאחד כמו ש

ואורי, אני  שאר ממלא מקום,ראוי גם בתקופת הביניים הזאת להי

לקחת את זה, בשביל שאנחנו  פונה אליך באופן אישי ומבקש ממך

נהיה קול אחיד. עברנו מספיק זעזועים בלשכה. זה יהיה קו אחיד 

 כחבר אני מבקש. מכאן ואילך. 

 
 יוסי, אני רוצה לשקול את זה. אורי קינן:

 
 באהבה ובשמחה ושתגיד לנו לכשתרצה, לכבוד יהיה לכולנו.  :חוה מרצקי

ני מתחילה עם ארבעת דבר שני, ביקש זכי לומר משהו, ואחר כך א 

 הנושאים הקצרים על סדר היום. 
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ואני חושב שהרעיון שאורי יישאר ממלא  ,כן, אני מברך אותך אבי זכי כמאל:

מקום זה רעיון נכון. אני חושב שלאור פסק הדין של השופט חגי ברנר 

 מערכות.  ידודמלפני יומיים הלשכה הזאת זקוקה לש

אני משתתף בבחירת ראש  לשכה זו פעם שניה בתולדות הלשכה שב'  

, יו"ר לשכה אחד עבר להיות שר משפטים ונבחר במקומו -במועצה 

ואחד היום לצערי הרב נמצא במקום אחר ונבחרת במקומו אבי, זה 

 מטלה רצינית מאוד.

שנים בגלל שאני חושב  3.5אני חזרתי עכשיו להופיע במועצה אחרי  

ם רוצים לשמור על א רך דין להירתםשצוק העתים מחייב כל עו

הלשכה יש הרבה קולות שחושבים שצריך לפרק אותה. זו גילדה 

מקצועית שאסור שלא תעסוק בכל הנושאים. מדינת ישראל עוברת 

יינה לתקופה מצב רציני מאוד לדעתי. גם עם הבחירות האלה תה

לא תהיה  21 -קצרה, יש לי יסוד להאמין שהקדנציה של הכנסת ה

ארוכה, לשכת עורכי הדין צריכה עכשיו לחשוב איך היא בונה לא רק 

אמון הציבור בה אלא גם שהיא תחשוב איך תהיה מוסד עצמאי 

 סוברני אוטונומי רציני. 

בר כנסת אל תזלגו למקום זה או אחר, שום אדם מכם גם אם יהיה ח 

או יחשוב להיות חבר כנסת או שר, קודם כל זה הבית. תשאירו אותו 

גדול. ואני רוצה בהזדמנות הזאת, מאחר וחוה אני עוקב אחרי מה 

שהיא עושה במועצה, לפחות ממה שאני מקבל, אני חושב שגם ניהול 

 ה מעולה. תהי וגם כל הפעילות שלה הבחירות האלה

 איך מתנהל הכל.  רועי, ממש מכובד. ראיתיאשר ו

ומאחל לכם הרבה אריכות אני רוצה להאמין שתהיה רוח חדשה.  

 ימים וגם בריאות הכי חשוב, ועבודה מקצועית נכונה. תודה.

 
 תודה רבה.  אשר אקסלרד:

 
 תודה רבה, זכי.   :חוה מרצקי

 

 החברים שנבחרו ברשימות הארציות 28מינוי חברי ועדת בחירות מטעם 

 

וקנין, שתרכז את ועדת שלי עו"ד יושבת אתנו  - ן ראשו דבר :חוה מרצקי

למנות חבר הנבחרים ברשימות הארציות להתארגן  28הבחירות. 

בוועדת הבחירות וממלא מקום. כל שניים ממנים חבר ומ"מ. 

הטפסים נשלחו אליכם. אנא תטפלו בעניין. מי שרוצה לעשות את זה 

כים לנו כדי להשלים היום יכול לעשות את זה גם מול שלי, אבל מח

 את הקוורום של ועדת הבחירות. 

 




