ג י ל י ו ן מ ס '  • 1 0 7א פ ר י ל 2 0 1 4

ביטאון לשכת עורכי הדין בישראל

עורך הדין
צדק ,משפט ומישרים

עורכי הדין בחרו :זאת הסיסמה שתלווה מעתה את לשכת עורכי הדין
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דבר מנכ"ל הלשכה
עו"ד גיל סלומון

מתיחת פנים
חברות וחברים יקרים,
באחרונה נבחרתי על ידי הוועד המרכזי לכהן כמנכ"ל לשכת עורכי
הדין .עם כניסתי לתפקיד הצבתי כמה מטרות מרכזיות :לייעל את
הלשכה ,להנגיש אותה ולעשותה לחיונית עבור ציבור עורכות ועורכי
הדין ,המונה מעל  55אלף עורכי דין וגדל מדי שנה בכ־ 3,000עורכי דין
נוספים.
העקרונות המנחים אותי בעבודתי הם שיפור השירות לעורכי
הדין ,ייעול התנהלות הלשכה וארגונה מחדש ,שקיפות מלאה ומינהל
תקין ,בקרה ,יציבות וחיסכון .אני סמוך ובטוח שאם נעבוד לפי
העקרונות שהתוויתי בעקביות ובמסירות ,נהנה כולנו  -עורכי הדין,
עובדי הלשכה והציבור בישראל  -מלשכה פעילה ומעורבת המשמשת
בית לעורכי הדין.

לשכה בקהילה
לשכת עורכי הדין הוקמה כדי לאגד את עורכי הדין בישראל ולשקוד
על רמתו ועל טוהרו של מקצוע עריכת הדין .נוסף למטרות אלה
חרתה הלשכה על דגלה את נושא העשייה החברתית ,ואני רואה לנכון
להמשיך לקדם את ערכי הנתינה והעזרה לזולת .על כן שנת  2014תהיה
שנת הקהילה בלשכת עורכי הדין ,שנה שבה תפעל הלשכה למען קירוב
הציבור הרחב אליה ויהיו בה שורה של צעדים ופעילויות שנועדו לקרב
ולחבק את הקהילה.
חלק מהפרויקטים כבר יצאו לפועל ,כגון העסקת ספקים התורמים
ופועלים למען הקהילה וכך משמשים דוגמה לציבור ,והשתתפות
ביום מעשים טובים שנערך בחודש שעבר ברחבי הארץ .במסגרת
יום מעשים טובים יצאנו ,עובדי לשכת עורכי הדין ,להתנדב במע"ש
 מרכז שיקום לבעלי מוגבלויות בלוד  -ועשינו עבודות של צביעהוגינון לרווחת המרכז ומטופליו .ראיתי ביום זה הזדמנות עבור כל
אחד ואחת לעצור את השגרה השוחקת ,להתרענן ,להעצים ,להתעצם
ולתרום לחברה ולסביבה.
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באחרונה הוריתי לגייס עובדים עם מוגבלויות שיאיישו תפקידים
במערכת "טלפוניה" חדשה ,המוקמת בימים אלה בלשכה ומטרתה
לספק מענה מיידי לכל חברי הלשכה ולטפל בכל פנייה במהירות
ובדחיפות הנדרשת .פרויקט זה משלב שתי מטרות חשובות  -תרומה
לקהילה ושיפור השירות לעורכי הדין .מערכת זו היא צעד חשוב בייעול
הלשכה ובשיפור השירות לחבריה ,והיא תחילתו של שינוי מערכתי
בהנגשת הלשכה שבחרתי להוביל .אני סבור שבראש ובראשונה על
הלשכה לדאוג לציבור חבריה ולהעניק להם את השירות הטוב ביותר.

פעילות הלשכה
הפעילות של לשכת עורכי הדין משיקה לנושאים ציבוריים
ומשפטיים רבים המשפיעים הן על עורכי הדין והן על אזרחי ישראל.
זו הסיבה שתינתן קדימות לפורומים ולוועדות הלשכה ,שהם חלק
עיקרי בסדר יומה.
לשכת עורכי הדין היא אחד הגופים החשובים והמשפיעים בארץ,
ויש לה תפקיד מרכזי בחיים הציבוריים .הוועדות והפורומים מאפשרים
לה לגבש מדיניות ופעילות בשורה של נושאים ציבוריים משפטיים
מהותיים ,וכן הם משמיעים את קולה בזירה המשפטית ובמלאכת
החקיקה בכנסת .אני קורא לכם לבוא ולקחת חלק בפעילות זו.
לסיום ,אני שמח לבשר כי במערך הכולל של מיתוג הלשכה ושינוי
השפה העיצובית התווסף כיתוב בשפה הערבית ללוגו לשכת עורכי
הדין ,וכעת יש בו שלוש שפות :ערבית ,אנגלית ועברית .ראיתי לנכון
להוסיף את הכיתוב בערבית שכן היא מהשפות הרשמיות בישראל,
וכמקובל במוסדות ממשלתיים וציבוריים ראוי לצרפה לכל פרסומיה
הרשמיים של הלשכה.
כמו כן ,במסגרת המיתוג החדש נערך סקר בקרב חברי הלשכה ונבחרה
האימרה המייצגת (סלוגן) "צדק ,משפט ומישרים" (על פי משלי א ג)
 שגם היא תלווה את כל פרסומי הלשכה .אימרה זו משקפת את מהותהמקצוע והיא אבן יסוד ללשכת עורכי הדין.
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לשכת עורכי הדין
בישראל

דבר ראש הלשכה
עו"ד דורון ברזילי

באנו לעבודה
חברות וחברים יקרים,
בשלהי השנה השלישית לכהונתי כראש לשכת עורכי הדין מצאתי
לנכון להציג לפניכם במהדורה מיוחדת זו את עיקרי ההישגים והעשייה
שלנו  -צוות הלשכה ,נבחרי הציבור ,המתנדבים ואני  -למענכם ,החברות
והחברים ,עורכות ועורכי הדין חברי לשכת עורכי הדין בישראל.

מסקנות ועדת פרוקצ'יה
באחרונה הוגשו לשרת המשפטים ציפי לבני מסקנות הוועדה
הציבורית בראשות שופטת בית המשפט העליון בדימוס אילה פרוקצ'יה
לבחינת התנהלותה של הלשכה על מוסדותיה השונים .הוועדה מצאה
שיש לנקוט כמה צעדים שיובילו להתנהלות תקינה של הלשכה ולהסדיר
את מבנה הלשכה ואת יחסי הגומלין בין המוסדות הארציים והמחוזיים.
שמחתי לגלות כי חברי הוועדה מצאו לנכון לקבוע בדו"ח את מרבית
הנושאים שנלחמתי עליהם מרגע שהתמניתי לתפקיד ראש הלשכה:
הפחתת דמי החבר בשיעור ניכר וייחודם לפעילויות חובה ורשות בלבד;
הגדרת יחסי הגומלין בין המוסדות הארציים ובין הוועדים המחוזיים;
קביעת כללים ברורים של מותר ואסור בבחירות למוסדות הלשכה -
מימון בחירות והגבלת תרומות ,כפי שהגשתי עוד בתקופתי כיו"ר ועד
מחוז תל אביב בשנת  ;2011קביעת אמות מידה לניהול תקציב הלשכה
ביעילות ובחיסכון; הגדרת יחסי הגומלין בין המחוזות לוועד המרכזי;
וחיזוק כוחו של כל ראש לשכה שייבחר כדי לאפשר משילות.
כמו חברי הוועדה אני מסכים כי לשכת עורכי הדין היא גוף חשוב
והכרחי שנועד לא רק לשרת את עורכי הדין אלא גם לפקח עליהם ,וזאת
כדי לשמור על טוהרו ועל כבודו של המקצוע עבורם ועבור אזרחי ישראל.
אני מסכים ,והתרעתי על כך מרגע היבחרי לתפקיד ראש הלשכה ,כי יש
לשנות את מבנה הלשכה ,ואף ניהלתי מאבק עיקש להתאים את חוק

לשכת עורכי הדין למבנה הנוכחי .בעקבות פניותיי החוזרות ונשנות לשר
המשפטים לשעבר יעקב נאמן ולמבקר המדינה ,החליט השר להקים את
הוועדה המדוברת .כראש לשכת עורכי הדין אפעל לשיתוף פעולה עם
שרת המשפטים כדי ליישם במהרה את כל מסקנות הדו"ח.

פעילות הלשכה בכנסת ובשדה הציבורי
לשכת עורכי הדין ממשיכה להוביל יוזמות שייטיבו הן עם עורכי
הדין והן עם הציבור הרחב ,למשל פרויקט אימות חתימה על תצהירים
הפועל ב־ 13לשכות ברחבי הארץ בשיתוף פעולה עם רשות האכיפה
והגבייה .פרויקט זה מסייע הן לחייבים בהוצאה לפועל והן לשילובם
של עורכי הדין הצעירים בעבודה במקצוע .דוגמה נוספת היא תוכנית
"שכר מצווה" הפועלת זה כעשור ומעניקה סיוע ,ייעוץ וייצוג משפטי
חינם למעוטי אמצעים על ידי עורכי דין מתנדבים.
הלשכה פועלת בכנסת בכווונה להשפיע על החקיקה בארץ ולמנוע
חקיקה לא הוגנת כלפי ציבור עורכי הדין וכלפי הציבור .למשל,
באחרונה פורום נזיקין של הלשכה תמך בהארכת פרק הזמן שבו
אפשר להגיש תביעות נגד חברות הביטוח ,וההצעה אושרה לקריאה
שנייה ושלישית .כמו כן ,פורום דיני עבודה בלשכה סייע בקידום הצעת
החוק לתיקון חישוב שכר הלידה לנשים עצמאיות ,שלפיה לא יחושב
השכר על פי הכנסתן גם לאחר הלידה.

 25-29במאי :שמרו את התאריך
אני מזמין את כולכם לכנס השנתי ה־ .14גם השנה יתקיימו דיונים
מקצועיים בהשתתפות צמרת עולם המשפט ,הממשל והמשק .לצד הפאנלים
המקצועיים יתקיימו שלל פעילויות עבורכם ,עבור המשפחה והילדים,
בסימן של אורח חיים בריא ומודעות לספורט .יש למה לחכות!

	אתם מוזמנים להתעדכן בפעילות השוטפת בדף הפייסבוק של הלשכה www.facebook.com/IsraelBarAssociation
ולהיות איתי בקשר רציף בדף הפייסבוק שלי www.facebook.com/doron.barzilay.7
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הוועד המרכזי

מתמקדים בעשייה
סקירת החלטות חשובות שהתקבלו בוועד המרכזי מראשית הקדנציה ועד היום
מראשית הקדנציה בשנת  2011קיים הוועד המרכזי של לשכת עורכי הדין  47ישיבות .הוועד המרכזי דן בנושאים רבים
ומגוונים שמובאים לפתחו ,בין ביוזמת הוועדות השונות שהוקמו לצידו ,בין ביוזמת מי מחברי הוועד המרכזי ובין
בעקבות פניות להצטרפות הלשכה כידיד בית המשפט להליכים משפטיים במקרים שיש להם השלכות עקרוניות על
המקצוע ,על עורכי הדין ,או כאשר נדונה פגיעה בזכויות אדם או בעקרונות שלטון החוק.

החלטות מהותיות שקיבל הוועד המרכזי

	התנגדות להטלת אגרות על הליכי ביניים במשפטים
אזרחיים
	הסמכת פורום הנזיקין להיאבק ביוזמת חוק לפיצוי
פגועים מלידתם

גיבוש קריטריונים לשלילת היתר לאמן מתמחים
	אישור הצעת פורום הנזיקין לעגן ולהרחיב את זכויות
החולה לקבל מידע על הליכים רפואיים ,זכותו לליווי,
החובה לקבל הסכמה ולתעדה ועוד

	הצטרפות כידיד בית המשפט להליך שבו חויב עורך דין
בהוצאות אישיות

	התנגדות למסלול לימודי משפטים לתואר ראשון
בשפה האנגלית בישראל

	מאבק בהצעות לפגיעה בחסיון עו"ד־לקוח במסגרת
חוק איסור הלבנת הון

	אישור "מבצע צוואה" לעידוד אוכלוסייה מבוגרת
לערוך צוואות במחירים מופחתים (בכפוף לאישור
מהממונה על הגבלים עסקיים)

התנגדות להצעה להחלת בוררות חובה בבתי המשפט

מינוי מנכ"ל ללשכה

אימוץ עמדת פורום הוצאה לפועל בעניין פקודות מאסר

	אישור תחולת צו ההרחבה הפנסיונית על מתמחים
לעניין פיצויי פיטורים

תמיכה בהצעות חוק לשינוי הרכב הוועדה למינוי דיינים

	מאבק בהצעת חוק להגבלת שכר טרחה של עורכי דין
המייצגים בתביעות נגד הביטוח הלאומי

הגשת עתירה בעניין ביטול דמי אבטלה למתמחים
	התנגדות לתיקונים בחוקי מיסוי במסגרת חוק ההסדרים
הפוגעים בזכויות חוקתיות
גילוי דעת בעקבות גילויי אלימות כלפי עורכי דין
	מאבק ביוזמת החוק המגבילה את שכר הטרחה
שיגבו עורכי דין המייצגים קבלנים מרוכשי דירות
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	התייצבות הלשכה בבית הדין לעבודה ותמיכה
בעצמאותה של נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה נגד
היועץ המשפטי לממשלה
	התייצבות הלשכה בבית הדין הארצי לעבודה בעניין
צמצום התיישנות חוק שירות המדינה (גמלאות)
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נקודות זכות

פעילויות לשכת עורכי הדין מתפרסות על פני תחומים רבים:
מה קידמנו ועל מה נלחמנו ההישגים המרכזיים בנקודות  -סיכום ביניים

ישיבת הצוות להעצמת נשים

הסוגיות הבוערות

קריאה ליישום מסקנות ועדת
פרוקצ'יה שמצאה לנכון להביא
להתנהלות תקינה של הלשכה ולהסדיר
את מבנה הלשכה ואת יחסי הגומלין בין
המוסדות הארציים והמחוזיים
קריאה ליישום מסקנות דו"ח גרסטל
לבלימת הצפת המקצוע באמצעות
הארכת ההתמחות ושינוי מבנה הבחינה
המאבק בהצעות החוק הפוגעות
בזכויותיהם של עורכי הדין ,בהן הגבלת
שכר הטרחה לייצוג נגד ביטוח לאומי
לשמונה אחוזים והגבלת שכר הטרחה
מרוכשי דירה מקבלן

שמירה על כבוד המקצוע

יוזמה לשינוי מבנה תקציב הלשכה
ולהפחתת דמי החבר ב־50%
מלחמה במסיגי גבול המקצוע וקמפיין
המאכערים נגד לבנת פורן ,דורית גבאי
ואחרים
שינוי נוהל שמיעה רצופה של תיקים
פליליים מיום ליום והתאמתו לעורכי הדין
מאבק בלתי מתפשר בהצעה להטיל
על עורכי דין חובות דיווח על לקוחותיהם
במסגרת חוק איסור הלבנת הון
הסכמה עם הנהלת בתי המשפט על
גמישות בדחיית דיונים לחיילי המילואים
חיזוק תרומתו החברתית של המקצוע
באמצעות פתיחת עשרות מוקדי סיוע
נוספים במסגרת תוכנית "שכר מצווה"
התנדבות עובדי הלשכה במע"ש
 מרכז שיקום לבעלי מוגבלויות בלוד -במסגרת "יום מעשים טובים"
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אנשי הלשכה ב"יום מעשים טובים"

מאבקים בממשלה ובכנסת
המאבק בגזירות שבחוק ההסדרים:
	.1סגירת בתי משפט השלום בערי
פריפריה (נהריה ,בית שאן ועפולה)
	.2הטלת חובת דיווח על נישומים בעת
שימוש בחוות דעת משפטית בענייני
מס
	3הטלת אגרות על בקשות ביניים
בהליכים אזרחיים
	.4המצאת פסקי דין והחלטות בדוא"ל
לבעלי כרטיס חכם
מאבק לביטול סמכויות הגבייה
הדרקוניות שניתנו לרשויות בפקודת
המיסים (גבייה)
מלחמה נגד ההצעה להגביל את שכר
טרחת עורכי הדין ברכישת דירה מקבלן
מאבק במסלול המקוצר בהוצאה
לפועל
מאבק בהחלת חוק בוררות חובה עד
להסרתו מסדר יומה של הכנסת

קידום עורכי הדין
מבצע צוואה :עידוד עריכת צוואות
לקשישים על ידי עורכי דין
פרויקט אימות חתימה על תצהירים
בלשכות ההוצאה לפועל ,המספק פרנסה
לאלפי עורכי דין צעירים
פרויקט המנטורים .מאות עורכי דין
ותיקים מלווים את עורכי הדין הצעירים
בתמיכה ,בעזרה ובמתן עצות טובות
חלוקת מלגות ל־ 25סטודנטים
למשפטים מצטיינים התורמים לקהילה

טקס הסמכת עורכי דין חדשים
פרויקט משפט על הבר .השארנו
את החליפות בארון והתיישבנו ללמוד
מהדמויות המובילות בעולם המשפט
באווירה לא רשמית

הקניית כלים פרקטיים
הגדלה ניכרת של מספר ההשתלמויות
וימי העיון הפרקטיים ללא תשלום (נדל"ן,
פלילי ,משפחה ,מיסים ,נזיקין ועוד)
עריכת הכנס השנתי ה־ 12והכנס
השנתי ה־ 13של לשכת עורכי הדין באילת
בהשתתפות אלפי עורכי דין
הענקת מינויים חינם לעורכי דין על
מאגרים משפטיים כגון "פסקדין"
פרויקט יומן פתוח :מאגר של מגוון
דיונים בתחומי משפט שונים ובערכאות
השונות של עורכי דין ותיקים ומנוסים

קידום עורכות הדין
ייסוד האמנה למשרד הידידותי
למשפחה על בסיס מגדר והורות
שיתוף פעולה עם האתר jobs for moms
לעידוד תעסוקה של אימהות
שקדנות והגשת ניירות עמדה בוועדה
לקידום מעמד האישה בכנסת
קידום הצעת החוק לתיקון חישוב
שכר הלידה לנשים עצמאיות
אישור תקנות לעידוד ולקידום של
נשים בעבודה
יוזמה וקידום חקיקה לשינוי סעיף
בחוק לשכת עורכי הדין שלפיה הפליה
בשכר בין עורכות דין לעורכי דין תהיה
עבירה אתית

סיכום פעילויות הלשכה ׀ עורך הדין ׀ 5

ועדת האתיקה
יו"ר :עו"ד מיכאל טאוסיג | פרקליטת הוועדה :עו"ד דקלה קליין־יונה | ממונה :עו"ד טל חן־קפלן | מרכזת :דורית אדר

הרמה תלויה בכולנו
"רמת האתיקה של המקצוע תלויה לא רק בוועדות האתיקה ובבתי הדין המשמעתיים אלא
גם בציבור עורכי הדין" הצהרת כוונות מפי היו"ר החדש של ועדת האתיקה הארצית

כ

הדין המעליב למד את הלקח וגם לשחרר את בתי הדין
שנבחרתי לתפקיד יו"ר ועדת האתיקה הארצית
המשמעתיים לטפל בתלונות כבדות יותר.
נזכרתי בתפילת שליח הציבור ביום הכיפורים
כידוע ,עד היום לא חלה התיישנות על עבירות אתיקה,
הפותחת במילים "הנני העני ממעש" ,ובה מבקש
אבל נוטים להמעיט בהעמדה לדין אם עברו שנים רבות
שליח הציבור שתפילתו תתקבל כאילו היה מושלם
מאז מעשה העבירה .זאת בין היתר מפני הקושי בהבאת
במעלותיו.
הראיות ,לפעמים גם מכיוון שהנילון בינתיים הזדקן ,או
אכן זה תפקיד שמשמעותו רבה .ברור שהאתיקה של
עברו שנים ובהן לא עבר עבירות אחרות.
עורכי הדין אינה תלויה רק ביו"ר הוועדה הארצית ,אבל
אשר למחדל של פרקליט באי־העברת זכויות בטאבו
אפשר לראותו כנושא האבוקה הראשונה בתחום .הרבה
על שם לקוחו ,המצב שונה; כאן משחלפו  20שנה לעיתים
מאוד תלוי גם בחברי ועדות האתיקה המחוזיות ,ביושבי
מיכאל טאוסיג
הסעד היחיד של הלקוח הוא בתלונה אלינו .זאת ועוד ,אי
ראש ועדות האתיקה במחוז ,בבתי הדין המשמעתיים,
העברת זכויות במקרקעין היא "עבירה מתמשכת" ואפשר
ומעל הכל  -בעורכי הדין ,חבריי למקצוע.
לראותה כנולדת כל יום מחדש ,וכך ממילא לא תחול עליה התיישנות.
אצל חז"ל יש כלל האומר שאין גוזרים על הציבור גזרה שהוא אינו
מאידך גיסא ,במשך כל השנים נהגנו לגנוז תלונות נגד עורכי הדין
יכול לעמוד בה; אם כלל הציבור של עורכי הדין יוריד את הרמה
שהעבירו את רישום הזכויות ,גם אם עשו זאת באיחור .נהגנו כך כדי
האתית ואת הרמה המוסרית וההתנהגותית ,לא יוכלו ועדות האתיקה
לפתור את בעייתו של האזרח וכדי שהדבר העיקרי והמעשי יתוקן.
ובתי הדין המשמעתיים להשתלט על התנהגותם .על כורחך תאמר
לפעמים הרושם הוא שאם נעמיד לדין את עורך הדין ,הלקוח לא יזכה
שאם עורכי דין יורידו למשל את רמת הוויכוח ביניהם בבתי המשפט
לעולם להעברת הזכויות על שמו.
ומחוצה להם ,הרי לא יהיה אפשר להעמיד לדין אלא את המקרים
מן הדברים האמורים לעיל עלול להיווצר הרושם שאנחנו מקלים
החמורים ביותר .מהסטטיסטיקה מתברר שמתוך התלונות שהוגשו
בעבירות ,אבל יש גם הצד השני של המטבע .כשנראה לנו שעורך
לוועדת האתיקה הארצית הוגשו קובלנות רק ב־ 12%מהתלונות.
דין עבר עבירה חמורה ,ועדות האתיקה יעמדו על הרשעתו בדין
זאת ועוד ,בתלונות רבות לא הייתה אלא קנטרנות לשמה ,אולם
המשמעתי ושיקבל את העונש המגיע לו; לא פעם אנחנו מגישים
החיוב בהוצאות יכול לחול ,על פי המצב החוקי היום ,רק אם עורך
ערעורים הן על עצם ההרשעה והן על העונש .לא פעם הגענו כך עד
דין עמד לדין בבית דין משמעתי וזוכה .לצערי ,תיקון הכללים באופן
לערעור בבית המשפט המחוזי ואף בבית המשפט העליון כערכאות
שיאפשר הטלת הוצאות בגין תלונת סרק לא יעבור שתי משוכות :את
שלישית ורביעית לעניין הדיון המשמעתי.
משוכת שר המשפטים שצריך לאשר תיקון כזה ואת משוכת בג"ץ.
עבירות מהסוג החמור הן למשל מעילה באמון ומרמה פלילית ,שיש
נראה אפוא שיש אחוז נכבד של תלונות שווא ,ובהן לקוחות
בהן משום ערעור של אושיות המקצוע .ועדות האתיקה ובתי הדין
המגישים תלונות נגד עורכי הדין שלהם רק לאחר שאלה סיימו את
המשמעתיים שוקלים לא רק את חומרת העבירה הנדונה ,אלא גם את
המלאכה והם תובעים את שכרם מהלקוחות .על כך אפשר לומר כי
השאלה אם הנילון הוא רצידיביסט .בית המשפט העליון קבע בעבר
יש לקוחות המשלמים בהמחאות ,יש המשלמים בכרטיסי אשראי ויש
שאפילו עבירות קלות יחסית ,כשהן חוזרות ונשנות על ידי עורכי דין
המשלמים לעורכי דינם בתלונות.
מסוימים "הכמות הופכת לאיכות" ,ולכן יידונו בחומרה גם עבירות
לפעמים מוגשות תלונות חסרות שחר נגד עורך דין המייצג את
שאינן חמורות .כך למשל בעניינים של עלבון ,חרפות וגידופים; עורך
הצד שכנגד ,וזאת כדי שיחליש את המאבק .תופעה זו נפוצה בתיקי
דין העומד לדין משמעתי בגין מספר רב של עבירות כאלה עלול
משפחה ,כשבעל בהליכי גירושים מגיש תלונות נגד בא הכוח של
להיענש בחומרה.
אשתו .ויש עוד עשרות אחוזים מהתלונות שההחלטה לגנוז אותן לא
אנחנו קוראים לציבור עורכי הדין שיקפידו על רמה גבוהה של
התקבלה משום שהן קנטרניות ממש ,אלא משום שיקולים ציבוריים
מוסריות ,התנהגות והתבטאות ,גם כדי שלכולם יהיה נוח לעבוד
ומשפטיים כגון חוסר עניין לציבור ,וכשאין די ראיות.
במקצוע וגם כדי שיהיה אפשר להקפיד יותר על מי שאינם מקפידים
למשל ,לפעמים בעבירות של עלבונות בין חברים אנחנו נוהגים לגנוז
במעשיהם .שהרי כפי שאמרתי בתחילה ,הרמה תלויה לא רק בוועדות
תלונה אם המעליב התנצל; אין פירוש הדבר שלא נעשתה עבירה ,אלא
שמבחינה ציבורית נכון לגנוז את התלונה עם הערה ,לקוות שעורך
האתיקה ובבתי הדין המשמעתיים אלא גם בציבור עורכי הדין.
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בית הדין המשמעתי הארצי
יו"ר :עו"ד ציון אמיר | רכזת :רחל קאולי

להנחיל הגינות ומקצועיות
"מערכת בית הדין המשמעתי על כל שלוחותיה ודייניה צריכה להתייצב בחזית המאבק על
דמות המקצוע והעוסקים בו" דבר היו"ר הנכנס של בית הדין המשמעתי הארצי

"ע

לטובת הציבור בכלל .ערכים אלה משמעותם בין היתר
ורך דין" ,כתב השופט חשין (בבג"צ
להיות קשובים לשינויים ברוח הזמן ,ודוגמה טובה
 4495/99הסניגוריה הציבורית המחוזית נ'
לכך היא השינוי החקיקתי שהביא לפומביות ההליכים
ועדת הערר)" ,אינו אך טכנאי־משפט ,אדם
המשמעתיים.
שמילא את כרסו חוכמה ודעת ויודע הוא להשיב לעניין
דלתות בית הדין פתוחות כיום לפני המתלוננים,
על שאלות חוק ומשפט שהוא נשאל .מקצוע עריכת־דין
היכולים להיות נוכחים בשעת הדיון נשוא תלונתם.
טובל כל־כולו בערכים :בנאמנות ,בהגינות ,בהוגנות,
שינוי זה היה מחויב המציאות ותרם לחיזוק אמון
ביושר ,באמירת אמת ,בנימוס ,בכבוד לזולת ...רק אם
הציבור במערכת השפיטה .יש אפוא להציב לנגד עינינו
מתקיימים הם בעורך־דין פלוני ניתן לומר עליו כי עשוי
שני ערכים חשובים  -חיזוק אמון הציבור במערכת הדין
הוא ליתן למרשו 'ייצוג הולם".
ציון אמיר
המשמעתי ושמירה על כבוד המקצוע ועל שמו הטוב של
לצערי ,כאשר דמותו של עורך הדין הולכת ונשחקת
עורך הדין.
(מסיבות שקצרה היריעה מלדון בהן כעת) ובתי הדין
יש לשאוף כי מערכת זו על כל שלוחותיה ודייניה תתייצב בחזית
המשמעתיים עמוסים בעבודה ,נראה כי דברים אלה משקפים מציאות
המאבק על דמות המקצוע והעוסקים בו .עמידה איתנה על המשמר
שעלינו לשאוף ולהתעקש על מימושה.
חיונית היום יותר מבעבר ,בשל ריבוי התלונות המגיעות לפתחן
בית הדין המשמעתי אמון על האתיקה של מקצוע עריכת הדין
של ועדות האתיקה ובתי הדין .על כתפינו ,אנו הדיינים ,מוטלת
וממלא תפקיד חשוב בשמירת המקצוע במטרה להנחיל ערכי הגינות
האחריות במאבק חשוב זה ,וכולנו יחד נמלא שליחות זו באמונה
ומקצועיות .הדין המשמעתי הוא נשמת אפו של המקצוע ,ובכוונתי,
עם חברי בית הדין ,להטמיע ערכים אלה בקרב ציבור עורכי הדין
ובמסירות.

הפורום הפלילי
יו"ר :עו"ד אבי חימי | ממונה :עו"ד שירית בכר

ה

מקדמים את האינטרס המקצועי

ההצעה ליזום חקיקה שתטיל הוצאות על עורכי הדין
פורום הפלילי פועל זה שנים כדי לקדם את
שבהתנהלותם גרמו לבזבוז זמן שיפוט ,ומונה רפרנט
האינטרסים של עורכי הדין העוסקים בתחום
מטעם משרד המשפטים שיסייע לציבור עורכי הדין בכל
המשפט הפלילי ברשויות אכיפת החוק .בין יתר
סוגיה שתתעורר בהטמעת הנוהל.
הנושאים טיפלנו במכון לרפואה משפטית  -הפורום
הפלילי יציג בקרוב את עמדתו ביחס לנהלים החדשים
נושא חשוב אחר הוא העלויות המופרזות שגובים על
הנוגעים לתיעוד חומרים ולמסירתם.
העתקת תקליטורים של חומרי חקירה .בימים אלה דן הפורום
בית
נשיא
נוהל
באחרונה התמודד הפורום עם
הפלילי בנושא עם משרד המשפטים .הוקם צוות שיושב על
אבי חימי
המשפט העליון השופט אשר גרוניס ביחס לשמיעה
המדוכה ועמל על מציאת פתרון להפחתת העלויות.
רצופה של תיקים פליליים .בעקבות מאמצינו ופגישה שקיימנו
ברוח מדיניות האירוח של אנשי מפתח בישיבות נשיאות
עם היועץ המשפטי לממשלה יהודה וינשטיין ,הצלחנו להוביל
הפורום הפלילי ,אירחנו לאחרונה את הנשיאה הילה גרסטל
שינויים מהותיים בסעיפי הנוהל .השינוי המרכזי הוא ששמיעת
שמונתה לעמוד בראש גוף הביקורת על מערך התביעות ומייצגי
ההוכחות לא תיעשה חמישה ימים בשבוע ברציפות ,כפי שהוצע
המדינה בערכאות .בחודש מרץ אירחנו את עו"ד אמי פלמור,
בנוהל המקורי ,אלא פעם אחת עד שלוש בשבוע .כמו כן בוטלה
המנכ"לית החדשה של משרד המשפטים.
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פורום הוצאה לפועל
יו"ר :עו"ד ליאור שפירא ,סגן ראש הלשכה | ממונה בכיר :עו"ד שמעון לפיד

מתכוננים לתוכנה החדשה
במרכז פעילות פורום ההוצאה לפועל עומד המעבר של רשות האכיפה והגבייה לתוכנת
"כלים שלובים" הפורום עסק גם בתזכיר חוק ההוצל"פ שעניינו ביטול מאסר חייבים
הקפאת פקודות המאסר בחוק ההוצאה לפועל אמורה לפוג
פורום ההוצאה לפועל עוסק בחקיקה שעניינה הוצאה
ביום  .16.5.14מגמת משרד המשפטים באמצעות תזכיר
לפועל ,וכן בתפקודה של מערכת ההוצאה לפועל (רשות
החוק היא להפוך את הוראת השעה להסדר קבוע.
האכיפה והגבייה) הפועלת לצד מערכת בתי המשפט.
בעקבות זאת הציע הפורום חלופות אפשריות לייעול
במרכז פעילותו של הפורום עומד המעבר של רשות
האכיפה במקום פקודות המאסר ,כדי שהגבייה והאכיפה
האכיפה והגבייה לתוכנת "כלים שלובים" .הפורום מלווה את
בדרכים החוקיות לא יתרוקנו מתוכן .החלופות נחלקות
הטמעת התוכנה החדשה במערכת ההוצאה לפועל ומשתף
לשניים :הרחבת מקורות המידע של הזוכים על מצבם
פעולה עם הרשות כדי להקל על משרדים העוסקים בתחום
שפירא
ליאור
הכספי של החייבים ,והטלת הגבלות על חייבים המשתמטים
את המעבר לתוכנה החדשה .לקראת ההשבתה הצפויה ערך
מתשלום חובותיהם .הפורום פועל לרתום את הרשות
הפורום כינוס מרכזי בבית הפרקליט בשיתוף הרשות כדי
לתמיכה באימוץ החלופות לפקודות המאסר ולשילובן בהצעת החוק
לתת מענה ראשוני לעורכי הדין .בהמשך לכינוס זה ייערכו מפגשי
המתגבשת.
הדרכה נוספים במחוזות השונים .כמו כן ,בכל ימי הכנס השנתי של
עוד בפעילות הפורום  -פנייה דחופה לשרת המשפטים בעניין
הלשכה באילת יעמוד לרשות עורכי הדין אולם ובו ייערכו סימולציות,
הכוונה של משרד הפנים לחסום את הגישה של עורכי הדין למרשם
מצגות והדרכה.
האוכלוסין .הפורום ביקש משרת המשפטים להתערב בעניין כדי
פעילות נוספת של הפורום הייתה סביב תזכיר חוק ההוצאה לפועל
שעניינו ביטול מאסר חייבים ,זאת משום שהוראת השעה לעניין
ששירות חיוני וחשוב זה בתחום ההוצאה לפועל ייוותר על כנו.

הפורום לדיני משפחה
יו"ר :עו"ד רונן דליהו ,עו"ד שלומי באשי | ממונה :עו"ד שלי ואקנין

ב

לטפל בבעיית הניכור ההורי

פורום משפחה מונתה ועדה חדשה
שתעסוק בתופעת הניכור ההורי,
שבה הורים בהליכי גירושים
משתמשים בילדיהם הקטינים במאבקם
עד כדי כך שהם יוצרים נתק בין הילד ובין
ההורה האחר ופוגעים בזכותו לקשר יציב,
חם ותקין עם שני הוריו .הוועדה תבחן את
רונן דליהו
ההיבטים הפרקטיים להתמודדות משפטית
עם התופעה במסגרת הליכים בבתי משפט
למשפחה ,והמלצותיה יעלו לעיון ולאישור הוועד המרכזי של
לשכת עורכי הדין .השופטת יוכבד גרינוולד־רנד מבית המשפט
לענייני משפחה מחוז מרכז תעמוד בראש הוועדה ,וחבריה הם
ד"ר אלישבע זוהר־רייך ,ד"ר זיוה לויטה ,עו"ד פיני אביב ,עו"ד
שלומית בקרמן ועו"ס חיה נבו.
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לאחרונה אירחנו את האפוטרופוס הכללי
והכונס הרשמי פרופ' דוד האן ,את סגנית
האפוטרופוס הכללי עו"ד סיגל יעקבי ואת
מנהלת מחלקת פיקוח על האפוטרופוסים
ומנהלי עיזבון ,תמי סלע .בסיום הישיבה סוכם
כי צוות מלשכת עורכי הדין יעמוד בקשר
קבוע עם האפוטרופוס הכללי כדי שהמערכת
שלומי באשי
המשפטית בתחום תהיה טובה ויעילה יותר.
מבצע צוואה בוועדת ירושה .תחת פורום
משפחה פועלת ועדת ירושה בראשות עו"ד אהובה פרידמן.
במסגרת הוועדה אושר מבצע צוואה בוועד המרכזי והוא צפוי
לצאת לפועל בקרוב .ועדת הירושה אירחה לאחרונה את שופט
בית המשפט המחוזי בתל אביב שאול שוחט ושמעה ממנו על
המגמות החדשות בנושא צורה ומהות בצוואות.
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פורום נזיקין
יו"ר :עו"ד מטאנס שאער ,עו"ד דוד אור־חן | ממונה :עו"ד רועי כהן

עומדים על המשמר
התקופה האחרונה התאפיינה בחקיקה רבה בנושאים הנוגעים לפורום הנזיקין
הפורום נדרש להצעות החוק ,גיבש עמדות בעניינן ושלח נציגים לדיונים בכנסת
תיקון  25לחוק הפלת"ד
תיקון  25לחוק הפלת"ד הוא הצעת חוק
ממשלתית שנועדה לשנות את הגדרת תאונת
דרכים באופן שיצמצם את המקרים שבהם חל
החוק .משמעות הדברים היא שהנפגע ,באותם
מקרים שיוצאו מתחולת החוק ,ייאלץ לתבוע
במישרין את האחראי לנזקו ולהוכיח את
מטאנס שאער
אחריותו ,ובכך ייחשף לטענות על אשם תורם.
במקרים של תאונה עצמית ייתכן שלנפגע כלל לא יהיה את מי לתבוע.
פורום הנזיקין ,אשר הוציא נייר עמדה בעניין ,מתנגד לצמצום תחולת
החוק ,וצופה כי השינוי אף יגרום לחוסר ודאות משפטית לאורך שנים.

תיקון ספר הליקויים של הביטוח הלאומי
במוסד לביטוח לאומי מוסיפים לעדכן ולתקן את התוספת לתקנות
הנכות המכונה "ספר הליקויים" ,שמכוחה נקבעים שיעורי נכות
בתביעות נגד המוסד .לספר הליקויים יש השלכות רוחב ,ובפועל
הוא חקיקה בלעדית ויחידה לקביעת נכויות לכלל הציבור על פי חוקי
הביטוח השונים ופוליסות ביטוח חיים ובריאות .למרות ההשלכות
הדרמטיות ,תיקון התקנות נעשה במועצת המוסד לביטוח לאומי,
ללא דיון ציבורי הולם .ראשי הפורום פנו לשר הרווחה והשירותים

החברתיים מאיר כהן בדרישה לשתף את
הציבור ואת נציגי הלשכה בדיון ,אך הוא מתבצר
בסירובו .בדעתנו לפעול כדי שהלשכה תשקול
להגיש עתירה נגד תהליך התיקון הנוכחי.

הצעת חוק חוזה ביטוח
הפורום דן בהצעת החוק של ח"כ מאיר שטרית
דוד אור־חן
המבקשת לתקן את תקופת ההתיישנות על פי
חוזה ביטוח בביטוחים הנוגעים לנזקי גוף ,כך שתחל להימנות ממועד
גיבוש הנכות .הפורום מכיר בצורך למנוע את המצבים שבהם תביעה
מתיישנת עוד לפני שהנזק מתגבש במלואו ,אך סבור שהתיקון המוצע
ייצור חוסר ודאות בעניין מועד תחילת מרוץ ההתיישנות ,ובסופו
של דבר ייפגעו מבוטחים ומבטחים כאחד .עמדת הפורום היא שיש
להאריך את תקופת ההתיישנות גם לפי חוזה ביטוח לשבע שנים.

הצעת חוק מידע גנטי
בהצעת חוק זו יש סעיף הפוטר מתביעה בנזיקין את מי שערך
בדיקת סקר לילודים על פי החוק המוצע .פורום הנזיקין מתנגד לפטור
זה משום שהוא סוטה מדיני הנזיקין הכלליים .גם ברמה המעשית
נראה כי הפטור רק ירתיע הורים מלהסכים לבדיקה.

ועדת ותיקים
יו"ר :עו"ד חיים ליפקין | ממונה :רוית טוכמן

ו

מתמקדים בוותיקים

עדת הוותיקים הוקמה כדי למלא את צורכיהם
של עורכי הדין הוותיקים (מעל גיל  55ובעלי 25
שנות חברות בלשכה); עיסוק בעניינים צרכניים,
תרבותיים וחברתיים ושימת דגש על יוזמות שיסייעו
להם בעבודתם המקצועית.
לאחרונה מקיימת הוועדה אירועי "בוקר תרבות" בימי
שישי בבוקר ,בהשתתפות עורכי הדין הוותיקים ושופטים
בדימוס .האירועים הם מפגשים חברתיים מרגשים ויש
בהם גם הופעת אמן וארוחת בוקר .בפברואר נערך בוקר
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חיים ליפקין

תרבות נוסטלגי בהשתתפות כ־ 100עורכי דין ותיקים,
והופיעה בו הזמרת שלומית אהרון.
בימים אלה שוקדת הוועדה על ארגון יום טיול בצפון
הארץ שייערך באפריל .פרטים מדויקים יישלחו לחברים
בהקדם .כמו כן מתכננת הוועדה טורניר שחמט לעורכי
דין בחול המועד פסח וכן פעילויות שונות ומגוונות.
לפרטים נוספים על פעילויות הוועדה פנו לגב' רוית
טוכמן ,מרכזת הוועדה ,בטלפון  03-6362206או בדוא"ל
ravit@israelbar.org.il
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פורום חקיקה וכנסת
יו"ר :עו"ד אורן פרסקי ,עו"ד דורון שמואלי | ממונה :עו"ד רועי כהן

להשפיע על החקיקה

פ

פורום כנסת וחקיקה נועד להשפיע על עמדות חברי הכנסת
ולשכנע אותם בעמדות המקצועיות של ועדות הלשכה

ורום כנסת וחקיקה הוקם לצורך קידום
פעילות הלשכה בכנסת ומול הממשלה.
מטרת הפורום היא להביא לשיתוף מרבי
של הוועדות המקצועיות בלשכה בהליכי החקיקה
באמצעות שליחת ניירות עמדה והשתתפות
בדיונים בוועדות הכנסת.
הלשכה כגוף סטטוטורי־ציבורי שמתפקידו
אורן פרסקי
לחוות דעה מקצועית על הליכי חקיקה בכנסת,
תמשיך לפעול כדי להשפיע ככל יכולתה במגוון
תחומים בחברה הישראלית בנוסף לעיסוקה בנושאים משפטיים
הקשורים לעבודת עורכי הדין.
בישיבה הראשונה הציג עו"ד פרסקי את המטרה העיקרית של עבודת
הפורום :לוודא כי הליכי החקיקה הקשורים לעבודת עריכת הדין יעברו
מעקב ובקרה של גורמי המקצוע בלשכה מתוך רצון להתערב בהם בזמן
אמת .הכוונה היא להמשיך ולהשפיע על עמדות חברי הכנסת ולשכנע

אותם בעמדות המקצועיות של ועדות הלשכה.
בשנים האחרונות השיגה הלשכה הישגים
רבים בפעילותה בכנסת .לדוגמה ,המאבק
בהצעת חוק ההסדרים; ביטול ההצעה לסגירת
בית המשפט בערי הפריפריה (נהריה ,בית שאן
ועפולה); ביטול היוזמה להטלת אגרות על
בקשות בהליכים אזרחיים; והמאבק בהפעלת
דורון שמואלי
מערכת הטלפונים הביומטריים של השב"ס
(פרויקט "שחף").
הפורום יתמקד בתקופה הקרובה בכמה נושאים :המאבק בהצפת
המקצוע; קידום הליכי חקיקה של מסקנות ועדת גרסטל מול שרת
המשפטים וגורמי המקצוע במשרד; וקידום תיקון חקיקה של מבנה
מבחן הלשכה .הסוגיה האחרונה חייבת להגיע להכרעה נוכח השינויים
בלימודי המשפטים ,ובכלל זה יש לצמצם את כמות הנושאים שאפשר
לשאול עליהם במבחן ההסמכה שהוא מבחן רב־ברירה (אמריקאי).

ועדת הגירה ועובדים זרים

הפורום למשפט חוקתי וזכויות אדם

יו"ר :עו"ד זרי חזן | ממונה :עו"ד שלי ואקנין

יו"ר :עו"ד ענבל רובינשטיין | ממונה :עו"ד שלי ואקנין

להתמודד עם
הרשויות

להרחיב את
הזכות להורות

ו

עדת עובדים זרים הוקמה כדי לסייע
לעורכי הדין העוסקים בהגירה
ובעובדים זרים בבעיותיהם עם
הרשויות ,בעיקר עם רשות האוכלוסין
וההגירה שבמשרד הפנים .מטרת הוועדה
היא לאפשר דו־שיח ישיר ומקצועי בין
כל העוסקים בתחום ובין קהילת עורכי
זרי חזן
הדין .בפברואר אירחה הוועדה את סגן
נשיא בית המשפט המחוזי מרכז השופט אברהם יעקב בנושא
"הכללים להופעה בבית משפט מינהלי"; בחודש מרץ אירחה
הוועדה את סגן ראש מינהל שירות למעסיקים ולעובדים זרים
יואל ליפובצקי .כמו כן ,נציגי ועדת עובדים זרים פעילים בדיוני
ועדת הפנים ובדיוני הוועדה לבעיית העובדים הזרים בכנסת.
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ה

פורום למשפט חוקתי וזכויות
אדם תמך בתזכיר חוק
ההסכמים לנשיאת עובדים,
שנועד להרחיב את הגדרת ההורים
ולאפשר הן ליחידים והן לזוגות מאותו
המין להסתייע בהליכי פונדקאות
בישראל .הפורום מחזק את ידי הקהילה ענבל רובינשטיין
הגאה ורואה חשיבות רבה בקיום זכות
ההורות לכל המגזרים בחברה הישראלית ,ללא הבדל מגדר,
נטייה מינית ומעמד אישי .במסגרת תחום הגנת הפרטיות
פנה הפורום עם עו"ד דן חי לשרת המשפטים בקריאה נוספת
למינוי המועצה הציבורית להגנת הפרטיות .למועצה תפקידים
רבים והכרחיים הנוגעים לפרטיותו של כל אזרח בישראל.
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פורום עבודה
יו"ר :עו"ד ערן גולן | ממונה בכיר :עו"ד שמעון לפיד

הפרשה מלאה למתמחים

ב

פורום דיני עבודה עוסק במגוון נושאים הקשורים לדיני עבודה,
לביטחון סוציאלי ולתפקודה של מערכת בתי הדין לעבודה

ושאלת העברת הסמכות לבית הדין לעבודה; תיקון
עקבות פניות של מתמחים ששאלו אם על מאמן
חוק הודעה לעובד  -דרישת חתימה של העובד; מעמדו
להפריש את מלוא הסכומים למתמחה על פי צו
המשפטי של תשר למלצרים; תיקון של טפסים להגשת
ההרחבה הפנסיוני ,החליט הפורום כי יש להחיל
תביעות לבית הדין לעבודה; שלילת פיצויי פיטורים
את צו ההרחבה לפנסיית חובה על מתמחים על כל חלקיו,
בעקבות גניבה; סדרי הדין בבית הדין לעבודה; חוק איסור
לרבות הפרשה לפיצויי פיטורים .הוועד המרכזי אימץ את
קבלת ביטחונות מעובד; והקצאת אופציות לעובדים.
עמדת הפורום כעמדת הלשכה ונשלחו מכתבים בעניין
פעילות נוספת של הפורום :הפורום החליט לתמוך
לכל המתמחים החדשים.
בהצעת חוק של חברי הכנסת עליזה לביא ודב חנין,
נושא מרכזי נוסף שעוסק בו הפורום הוא הפרשות
שנועדה לתקן את חישוב דמי הלידה לעצמאיות
לפנסיה לעובדים זרים .מצד אחד יש צו ההרחבה לביטוח
ערן גולן
המפחיתות מעבודתן לאחר הלידה .יו"ר הפורום התבקש
פנסיוני במשק שחל על כל העובדים ובכלל זה עובדים
לסייע בהליך החקיקה מול ביטוח לאומי ומשרד הרווחה.
זרים .מצד שני יש חוק עובדים זרים הקובע שאי אפשר
בעקבות זאת שוכנע המוסד לביטוח לאומי כי יש צורך בתיקון המצב
להפקיד כספים עבור עובד זר בקרן פנסיה רגילה ,ואת ההפרשות
הקיים ,והצעת החוק זכתה לתמיכת הממשלה ועברה בקריאה טרומית.
עבורו יש להפקיד בקרן או בחשבון בנק ייעודי שטרם הוקמו.
בפגישה שקיים יו"ר הפורום עם נשיאת בית הדין האזורי לעבודה בתל
נושאים נוספים שנדונו בפורום :תיקון חוק הגנת השכר  -פיצויי
אביב אפרת לקסר סוכם על שיתוף פעולה עם הפורום .הפורום ערך גם
הלנה; תחולת חוק עבודת נשים על משקי בית ועסקים קטנים; הצעת
יום עיון בנושא "לשון הרע בעבודה  -האם יש דרך חזרה?" בסוגיית
חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון  -העברת נטל הוכחה במקרה של
תביעות לשון הרע בבית הדין לעבודה ,בהשתתפות פרופ' תמר גדרון,
פיטורין בשל הגשת תלונה על הטרדה מינית) ,תשע"ג־ ;2013סעדים
הנובעים מייצוג לא הוגן של ארגון העובדים; תביעות חוב בעת פירוק
השופט דורי ספיבק ועורכי הדין טל גולן ושלומי וינברג.

פורום מיסים
יו"ר :עו"ד זיו שרון ,עו"ד מאיר לינזן | ממונה :עו"ד צחי בן־דוד

פ

פועלים עם רשות המיסים

ורום מיסים מסייע לרשות המיסים
בגיבוש תקנות של תכנוני המס
החייבים בדיווח בכל סוגי המיסים.
הפורום פעל רבות לגיבוש הסדרי גילוי
מרצון חדשים ,והיה פעיל בגיבוש הסדרי
מעבר להפעלת חקיקת הנאמנות החדשה.
הפורום הקים ועדת משנה לגיבוש הסדרי
זיו שרון
מיסוי של מימון חוץ־בנקאי לענף הנדל"ן,
וניסח עם רשות המיסים הצעה מוסכמת
ביחס להוראת הקבע הנוגעת למקדמות מס שבח.
הפורום פועל להבהרת החקיקה (תיקון מס'  )76לחוק מיסוי
מקרקעין ,ולתיקון חקוק של הפגמים הנובעים מן החקיקה.
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הפורום מגיב על טיוטות הוראות ביצוע
שהציעה רשות המיסים ביחס לחברה
משפחתית ועוד.
נציגי הפורום נפגשו באחרונה עם שר
האוצר ,עם סגנו ועם הנהלת רשות המיסים
במסגרת שולחן עגול.
הפורום יזם הקלה של הוראות הניכוי
מאיר לינזן
במקור .כיום נגבה ממי שאין לו אישור יותר
מן המס המלא המוטל עליו.
הפורום מגיב לרשות המיסים על הצעת החקיקה שנועדה
לאפשר גילוי מידע לרשויות מס זרות על ידי רשות המיסים,
ומנסה לגבש עימה צעדים לקבלת אישורים מקדמיים.
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המוסד לבוררות של לשכת עורכי הדין
יו"ר :עו"ד פיני מרינסקי | מנהלת המוסד לבוררות וממונה על פרויקטים :עו"ד רלית עובדה־אביב

ה

זמן הכרעה בבוררות

עיון מקצועיים ,סדנאות פרקטיקה ,כנס שנתי ועוד.
ליכי בוררות הם פתרון מעשי להתמשכות
ההליכים בבית המשפט ,אולם כמות ההליכים
למוסד מאגר של כ־ 1,200בוררים מיומנים בענפי
המופנית לבוררות בכל שנה היא זעומה (כ־0.5%
המשפט השונים והם מסווגים בפריסה ארצית לפי ותק
מכלל התיקים) .מצב דברים זה מחלחל סוף־סוף גם
והתמחות .על פי כללי המוסד מקבלים הצדדים בבוררות
לכנסת ולמערכת בתי המשפט בישראל .עד היום לא צלחו
רשימה של חמישה בוררים אפשריים לבחירתם ,וכן עומד
הניסיונות לקדם הליכי חקיקה שעניינה בוררות חובה או
לרשותם הליך ערעור מובנה .המוסד אף מציע בוררות
עידוד בוררות בהסכמה באמצעות האחראים המרכזיים
מהירה (שאושרה על ידי הממונה על הגבלים עסקיים)
לאספקת שירותי משפט יעילים לאזרחי המדינה  -קרי
לתביעות עד  250אלף שקל ,ומחירה  7,500שקל בלבד לשני
משרד המשפטים ומערכת בתי המשפט  -וזאת בשל
הצדדים .תקנון המוסד נמצא באתר לשכת עורכי הדין.
פיני מרינסקי
התנגדות ראשי מערכת המשפט .דומה שעתה ,לראשונה,
המוסד לבוררות בשילוב עם פורום יישוב סכסוכים
מקודם בכנסת הליך חקיקה הקובע בוררות חובה
בלשכה מקדם בימים אלה הצעה להפריט את הערכאה
בנושאים מסוימים בתמיכה של מערכת המשפט ,וגוברים סיכוייו
הדיונית בהסכמת הצדדים .הליך הבוררות יהיה דומה להליך בבית
לקרום עור וגידים .אנו במוסד לבוררות של הלשכה נערכים להשפיע
המשפט ,ולבעלי הדין תינתן אפשרות לערער ערעור מלא על פסק
על תוכנה של חקיקה מהפכנית זו.
הבורר בכל עילה שהייתה עומדת להם אילו נשמע הדיון בערכאה
המוסד לבוררות פועל להגביר את מודעות הציבור ואת נכונותו
ראשונה בבית המשפט.
להשתמש בבוררות ולהביא לכך שהליכי הבוררות יתנהלו ביעילות,
אני קורא לכל החברות והחברים להשתתף בפעילות המוסד ,ואודה
במהירות הראויה ובדגש על עשיית צדק .המוסד מארגן בקביעות ימי
לכם אם תחלקו עימנו את הידע המקצועי ואת ניסיון החיים שלכם.

הפורום ליישוב סכסוכים בדרכים אלטרנטיביות
יו"ר :עו"ד רונן סטי | מנהלת המוסד לבוררות וממונה על פרויקטים :עו"ד רלית עובדה־אביב

ה

חושבים מחוץ לקופסה

ליהנות ממלוא יתרונותיו של הליך הבוררות ,ובכללם לוח
פורום ליישוב סכסוכים בדרכים אלטרנטיביות
זמנים מהיר ,גמישות דיונית ,בחירת הבורר ושליטה רבה
אישר ביום  26.2.14את טיוטת הצעת החוק
יותר בהליך ,וכן ליהנות מיתרונותיה של ערכאת הערעור
לתיקון חוק הבוררות (תיקון מס' ( )2ערעור על
בבית משפט כערכאה עתירת ניסיון בבקרת פסקי דין
פסק בורר בזכות לבית משפט) ,תשע"ד־.2014
ובקבלת החלטות על תוקפם .למעשה יהיה הליך הבוררות
כיום ברור כי העומס השיפוטי במערכת בתי המשפט
נתון לבקרה איכותית של בתי המשפט של המדינה.
מחייב פתרון ,ומינוי מאות שופטים אינו צפוי בקרוב.
על כן נדרשת חשיבה מחוץ לקופסה .מדדים רבים מורים
הצעת החוק מכילה כמה חלופות ובהן אפשרות
סטי
רונן
שהיעדר בקרה שיפוטית אפקטיבית של בתי המשפט
לחיזוק אכיפת פסק הבוררות במסלול זה ,אלא אם
על הליכי בוררות ,ובמיוחד ההימנעות מתיקון טעויות
הוחלט לעכב את ביצועו על ידי בית משפט.
מהותיות ,יצרו חשש ניכר בקרב פרקליטים רבים מפנייה להליכי
עוד מפועלו של הפורום :כינון אמנה ליישוב סכסוכים מחוץ
הבוררות (ראו לדוגמה את ממצאי סקר המוסד לבוררות של לשכת
לכותלי בית המשפט שנוסחה הסופי צפוי להיות מאושר בקרוב;
עורכי הדין משנת .)2011
מינוי ועדת משנה לניסוח אמנה ייחודית ליישוב סכסוכים
בתחום יחסי המשפחה; יוזמה לחיזוק מעמדה של ישראל כזירה
הצעת החוק תאפשר לצדדים להסכים מראש על הליך בוררות
לתחום הבוררות הבינלאומית; ועריכת ימי עיון והשתלמויות
כערכאה ראשונה ,אך יהיה אפשר לערער על פסק הבוררות בדומה
לפסק דין שנותן בית המשפט .כך יוכלו בעלי הדין ופרקליטיהם
בתחומי הבוררות ויישוב הסכסוכים.

 12׀ עורך הדין ׀ סיכום פעילויות הלשכה

אפריל 2014

פורום צעירים
יו"ר :עו"ד משה טייב ,סגן ראש הלשכה | מרכזת :אירית פדלון־פלד

מ

מקדמים את הצעירים

טרתו של פורום עורכי דין
צעירים ,מתמחים וסטודנטים
היא לרכז את הפעילות הארצית
של הלשכה ולהעניק את מלוא תשומת
הלב לעורכי הדין הצעירים ,המתמחים
והסטודנטים תחת קורת גג אחת .הפורום
בראשותו של סגן ראש הלשכה עו"ד משה
טייב מאגד תחתיו שלוש ועדות משנה:
ועדת עורכי דין צעירים (בראשות עוה"ד
משה טייב
יוני מאייר ולירן יגודה) ,ועדת מתמחים
וסטודנטים (בראשות עו"ד שחר אורגד)
וועדת צעירי ותק (בראשות עוה"ד איתן עמרם ורפאל אסולין).
הפורום מוביל פרויקטים לשיפור מקצועיותם ואיכותם של עורכי
הדין הצעירים ,ועורך עשרות ימי עיון ,השתלמויות מקצועיות
וסדנאות הופעה מול שופטים על ידי עורכי דין מובילים ,שופטים
ואנשי אקדמיה .פרויקט מנטורים :פרויקט החונכות של הלשכה שבו
עורכי דין ותיקים ומנוסים מלווים אישית עורכי דין צעירים; פרויקט
יומן פתוח :עורכי דין ותיקים ומנוסים פותחים לפני הצעירים את יומני
הדיונים שלהם ומאפשרים להם להציץ לעולם הפרקטיקה האמיתי;
פרויקט אימות חתימה בלשכות ההוצל"פ :עורכי דין צעירים מאמתים
תצהירים בלשכות ההוצל"פ בכל הארץ; פרויקט "משפט על הבר":
עורכי דין צעירים נפגשים בבר שכונתי באווירה חופשית ומשוחררת,
ושומעים הרצאה קלילה מפי עורך דין ותי ק

ועדת מתמחים וסטודנטים
יו"ר :עו"ד שחר אורגד | מרכזת :רוית טוכמן

ו

דואגים לדור הבא

עדת סטודנטים ומתמחים שמה
לה למטרה לפעול בכמה מישורים:
הידוק הקשר עם הסטודנטים
למשפטים במכללות ובאוניברסיטאות;
חלוקת מלגות לסטודנטים; טיפול בנושא
המתמחים בשיתוף יו"ר ועדת ההתמחות
ובמיוחד בנושא תנאי ההתמחות ,הפיקוח
שחר אורגד
על ההתמחות וקיום ימי השמה למציאת
מקומות התמחות; קיום ימי עיון לתואר שני בהשתתפות כל
הפקולטות למשפטים והתמודדות עם הצפת המקצוע.
גם השנה חילקה הלשכה מלגות ,באמצעות קרן המלגות
של ועדת מתמחים וסטודנטים ,כל מלגה על סך  3,000שקל,
ל־ 25סטודנטים לתואר ראשון במשפטים בעלי הישגים
בלימודים ,המשלבים פעילות התנדבותית בולטת לתועלת
החברה וזקוקים לסיוע למימון לימודיהם.

הוועדה להגנת המקצוע
יו"ר :עו"ד גד שילר | ממונה בכיר :עו"ד שמעון לפיד

ה

שומרים על הגבול

וועדה להגנת המקצוע מטפלת בעשרות
הוצל"פ" .מדובר בחברת גבייה שניתן נגדה צו מניעה זמני,
פניות ותלונות נגד מסיגי גבול המקצוע.
ולאחר מכן אף ניתן נגדה פסק דין בהיעדר הגנה .בהמשך
כזרוע הביצועית של הלשכה מפעילה הוועדה
נעתר בית המשפט המחוזי לבקשת החברה לביטול פסק
גם חקירות פרטיות לביסוס תשתית ראייתית בנוגע
הדין ,והבירור המשפטי נמשך; הוועדה הגישה תביעה נגד
לפעילות של גוף החשוד כמסיג גבול .בחלק מהמקרים
חברת דטהפקס בטענה שהיא מספקת ייעוץ משפטי בדיני
פועלת הוועדה עם המשטרה ועם הפרקליטות כדי
עבודה באופן שעולה כדי הסגת גבול מקצוע עריכת דין;
להגיש כתבי אישום נגד מסיגי הגבול .כן פועלת הוועדה
הוועדה הגישה תביעה נגד העמותה לסיוע משפטי בניהולו
שילר
גד
במישור האזרחי ומגישה תביעות לצווי מניעה ולפיצויים.
של גיא שדה; כזכור ניהלה הלשכה הליכים משפטיים נגד
המרכז למימוש זכויות רפואיות של לבנת פורן .הכרעת
הליכים משפטיים שננקטו באחרונה :הוועדה הגישה
תביעה נגד חברת צריכה ומיגון ישיר בע"מ ,הידועה בשם "טרום
בית המשפט העליון בנושא צפויה להינתן בחודשים הקרובים.
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פורום קניין ומקרקעין
יו"ר :עו"ד יורם חגבי־חגי ,עו"ד מוטי בניאן | ממונה :עו"ד צחי בן־דוד

נלחמים על שכר הטרחה
פורום קניין נאבק השנה בהצעה להגביל את שכר הטרחה בגין רישום דירה שנרכשה מקבלן

ע

הפורום עסק בשנה האחרונה
בכמה נושאים מרכזיים ,ביניהם
הצעת חוק המכר (דירות) (תיקון
 איסור גביית ההוצאות המשפטיות בידיעורך דין מרוכש דירה) ,תשע"ג־ .2013את
המאבק בהצעת חוק זו ניהלו יושבי ראש
הפורום ,עורכי הדין יורם חגבי־חגי ומוטי
בניאן ,בתמיכתם של ראש הלשכה ,חברי
הוועד המרכזי וחברי המועצה.
יורם חגבי־חגי
העיקרון שהוביל הפורום היה שהצעת
החוק  -שביקשה להגביל את שכר הטרחה
בגין רישום דירה שנרכשה מקבלן ל־ 5,000שקל או לחצי אחוז (הנמוך
מביניהם)  -אינה מידתית וסבירה ,והיא מהווה התערבות המחוקק
בחיי המסחר ובשכרם של בעלי מקצועות חופשיים ותביא לפגיעה
בחופש העיסוק .התוצאה העיקרית שהושגה היא ביטול הסכומים
שהציע ח"כ שטרית ,ועל פי הצעת החוק שעברה בכנסת ,גובה שכר
הטרחה בגין רישום הדירות יהיה חלק בלתי נפרד ממחיר הדירה.

ראשי הפורום מחזיקים בדעה שעוד
ממתין מאבק בעניין התקנות ,כדי שאלה
לא יפגעו בפרנסת החברים באופן דרסטי,
ומאידך גיסא לא יגרמו לעליית מחירי
הדירות.
הלשכה באמצעות הפורום בירכה על
היוזמה לעגן בחוק את סוגיית ההשגות על
שומות מקרקעין .הלשכה יצאה בדרישה
כי לתפקיד יו"ר ועדת ההשגות ימונה עורך
מוטי בניאן
דין חבר לשכה הכשיר להיות שופט בית
משפט שלום.
כמו כן ,באחרונה התקיימה פגישה של ראשי הפורום וראש הלשכה
עם הנהלת רשות מקרקעי ישראל ובראשה בנצי ליברמן ,ובה סוכם
על הידוק הקשר בין המוסדות .בקרוב תתקיים ישיבה עם הממונה על
המרשם ועם נציגי מינהל מקרקעי ישראל בסוגיית נוסח שטרי החכירה
לרישום בלשכת רישום מקרקעין .חברים רבים הלינו כי קשה לטפל
בשטרות אלה מול חברות משכנות.

פורום מעמד האישה וקידום עורכת הדין
יו"ר :עו"ד ורד פרי | ממונה :עו"ד שירית בכר

ה

נלחמות בהפליית נשים

פורום לקידום מעמד האישה ועורכת הדין
פועל רבות כדי להוביל לשינוי המציאות
בדרכי פעולה שייטיבו עם נשים שחוו הפליה
על רקע מגדרי ,ומגבש דרכים להעצמת נשים במגזר
הפרטי והציבורי.
בימים אלה אנחנו שוקלות לתת ייעוץ משפטי ללא
תשלום לנשים שהופלו על רקע מגדרי וייצוגן במקרה
הצורך ,ובוחנות פעולות שיבטיחו אכיפה של הוראות
החוק בנוגע לקידום נשים במשרדי ממשלה ,בגופים
עסקיים ובעולם המשפט.

למשפחה ,וזאת בעקבות תלונות רבות המתקבלות
בלשכה בדבר הקושי הרב שבעשייה משפטית לצד
ניהול חיי משפחה .עד כה חתמו על ההצהרה עשרות
עורכי דין שקיבלו על עצמם ליישם את עקרונות
האמנה במשרדיהם .לשכת עורכי הדין תפרסם ותדרג
את שמות המשרדים שהצטרפו ליוזמה.
ורד פרי

הצהרת כוונות לשוויון הזדמנויות בעבודה
במרכז העשייה של הפורום קידמנו הצהרת כוונות לחתירה
לשוויון הזדמנויות בעבודה לעורכי דין על בסיס הורות .מטרת
ההצהרה היא לאפשר לעורכי הדין מקומות עבודה ידידותיים
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זירת מפגש לאימהות

עוד קידמנו שיתוף פעולה עם אתר האינטרנט
 ,jobs4mom.co.ilזירת מפגש לאימהות המחפשות עבודה
ולמשרדים המבינים את הערך הגבוה שבהעסקת אימהות.
המעסיקים המפרסמים באתר מאפשרים לעובדיהם לשלב בין
הקריירה לבית ,בין היתר בגמישות בשעות העבודה ובשילוב
עבודה מהבית .שיתוף הפעולה עם האתר נוצר כדי להעניק
לנשים הזדמנות שווה ואיכותית בשוק העבודה.
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הפורום הבינלאומי
יו"ר :עו"ד גדעון פישר | ממונה :עו"ד הילי רג'ואן

מתחברים לעולם

ב

מגוון קשרים נרקמו השנה עם נציגים משלל מדינות בכנסים ובמפגשים בינלאומיים

מסגרת הפורום הבינלאומי התקיימו השנה מגוון
פעילויות ושיתופי פעולה .נציגי הלשכה השתתפו
בכנסים ובאירועים בינלאומיים ונציגים זרים
השתתפו בכנסים ובאירועים של הלשכה ,נערכו מפגשים
עם שגרירים ואירוח משלחות ,נערכו כנסים בשיתוף עם
ארגונים שונים מרחבי העולם ,נוצרו הסכמים לשיתוף
פעולה עם ארגונים בינלאומיים ומדינתיים ,ונוהלו
מגעים להקמת תוכניות חילופי עורכי דין .כמו כן ,בדף
הפייסבוק הרשמי של לשכת עורכי הדין הוקם "טאב
גדעון פישר
בינלאומי" ובו אפשר לקבל סקירה שוטפת של הפורום
ולהתעדכן בכנסים בינלאומיים עתידיים.
לונדון.
צרפת במסגרת אירועי יום האישה הבינלאומיים שנערכו בחודש מרץ
ארצות הברית במסגרת הכנס השנתי ה־ 13של הלשכה נערך גם
בלשכת עורכי הדין במארסיי שבצרפת הוזמנה עו"ד הילי רג'ואן ,הממונה
על קשרי החוץ בלשכה ,לשאת דברים על מעמד עורכת הדין בישראל.
השנה כנס בינלאומי משותף עם American Bar Association Section of
 .International Lawהלשכה האמריקאית היא לשכת עורכי הדין הגדולה
גרמניה/אוסטריה בפברואר השנה התקיים בווינה כנס הפורום
בעולם ומונה כחצי מיליון חברים .בכנס השנה נכחו מעל  80משתתפים
הבינלאומי של לשכות עורכי דין בעולם בהשתתפות נציגים מכ־50
מדינות .את ישראל ייצגו בכנס ראש הלשכה עו"ד דורון ברזילי ועו"ד
ובהם ראשי לשכות ,שופטים ,אקדמאים ועורכי דין מכל העולם.

מיכאל קמפינסקי ,נציג ראש הלשכה להידוק הקשרים עם
הלשכות של גרמניה ושל אוסטריה.
 WJAלשכת עורכי הדין אירחה ביוני האחרון את כנס
ארגון המשפטנים העולמי World Jurist Association
בנושא "כלכלה גלובלית ותפקידו של המשפט בעידן
הנוכחי" .ה־ WJAבחר השנה בפעם השלישית לארח את
כנס ארגון המשפטנים העולמי בישראל ,והוא התקיים
במשך חמישה ימים בירושלים ,בתל אביב ובחיפה.
אנגליה באוגוסט נסע ראש הלשכה לכנס ארגון
הסטודנטים הבינלאומי בשיתוף ה־International( IBA
 )Bar Associationבפקולטה למשפטים שבאוניברסיטת

תוכנית "שכר מצווה"  -ייעוץ וייצוג משפטי חינם למעוטי יכולת
יו"ר :עו"ד שחר ולנר ,עו"ד יוסף תוסייה־כהן | ממונה ארצית :עו"ד חן וונדרסמן

מ

צדק לכל

תנדבי תוכנית "שכר מצווה" פועלים
להנגשת המערכת המשפטית כדי
להגן על זכויותיו של מי שידו אינה
משגת לשכור שירות משפטי מקצועי.
תוכנית "שכר מצווה" של לשכת עורכי
הדין היא התוכנית היחידה שמעניקה סיוע,
ייעוץ וייצוג משפטי חינם למעוטי אמצעים
שחר ולנר
על ידי עורכי דין מתנדבים .השירות ניתן
חינם לזכאים בתחומי המשפט האזרחי לפי
קריטריונים שקבעה הלשכה .התוכנית נוסדה בשנת  ,2002ומאז
פועלת ומסייעת לאלפי פונים בכל שנה.
מראשית התוכנית התקבלו מעל  77אלף פניות בטלפון; למעלה
מ־ 34אלף פונים קיבלו ייעוץ משפטי ראשוני וכ־ 6,500פונים
קיבלו ייצוג משפטי.
הייעוץ המשפטי ניתן על ידי עורכי דין מתנדבים ב־ 64מרכזי

זכויות הפרוסים ברחבי הארץ .עורכי הדין
מסייעים לאלפי פונים מדי שנה בשנה
בטיפול פרטני ,ביידוע זכויות ובהפניה
לגורמים רלוונטיים.
תוכנית "שכר מצווה" רואה בעריכת הדין
מקצוע הטומן בחובו כוח רב ולצידו מחויבות
להתערבות פעילה של כל אחד ואחת מעורכי
יוסף תוסייה־כהן
הדין למען מעוטי היכולת .בתוכנית פועלים
נמרצות להנגשת המערכת המשפטית כדי
להגן על זכויותיו של מי שידו אינה משגת לשכור שירות משפטי
מקצועי בשוק הפרטי .התוכנית שואפת להגיע לכל אוכלוסיות
היעד הנזקקות לשירות שמעניקים עורכי הדין המתנדבים.
אנחנו מאמינים שיש בכוחנו כעורכי דין לפעול ולהשפיע על
עיצוב פני החברה בישראל .זה הזמן ליזום ,להתערב ולחולל את
השינוי כך שכל אדם באשר הוא יקבל את יומו בהיכלי הצדק.

חדשות הלשכה :רעות לוי ,דוברות הלשכה | ממונה על פרויקטים :עו"ד רלית עובדה־אביב מו"ל :לשכת עורכי הדין בישראל | דוא"לorech-hadin@israelbar.org.il :
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חבר/ה יקר/ה,

ועדות הלשכה פתוחות
להצטרפות חברים/ות
את/ה מוזמן/ת להשפיע! ועדות הלשכה נפתחות להצטרפות של חברות וחברים
חדשים .לוועדות הלשכה חשיבות רבה לפעילותה ,הן מאפשרות תנופת עשייה ,גיבוש
מדיניות בשורה של נושאים ציבוריים ומשפטיים והשפעה על סדר היום הציבורי.
כל המעוניין/נת להצטרף לאיזו מוועדות הלשכה המפורטות להלן ,מתבקש/ת להודיע
בדוא"ל seminars@israelbar.org.il :ולציין את שמו/ה המלא ,מס' הרישיון ושם
הוועדה בה הינו/ה מעוניין להיות חבר/ה.
הגבלים עסקיים ,דוד תדמור  +ניב זקלר; צעירים ,יהונתן מאיר  +לירן יגודה; תאגידים ,גיא סיגורה  +ניב זקלר;
סטודנטים ומתמחים ,שחר אורגד; מחשוב ,אלי שטרן  +גיא אופיר; נגישות למשפט ,אלה אלון; קניין רוחני ,עדי
לויט; יישוב סכסוכים בדרכים אלטרנטיביות ,רונן סטי  +מוטי מירוני; הייטק ,דניאל מרקוס  +רונן מונוסביץ; משפט
חוקתי ,ענבל רובינשטיין; מיסוי פלילי ,אריק גרובר; משפחה ,שלומי באשי  +רונן דליהו; מיסים עקיפים ,יוסי ברוך
 +רוני שוורץ; רווחה ותרבות ,לירן יגודה; ותיקים ,חיים ליפקין; ניירות ערך ,ישראל שמעונוב; פורום פלילי ,אבי חימי
 +אורי קינן; מקרקעין ,יורם חגבי  +מוטי בניאן; סדר דין פלילי ,אבי אודיז; בתי משפט ,דפנה רוזן זינגר  +זכי כמאל;
איסור הלבנת הון ,שריג דמארי; סדר דין אזרחי וראיות ,ברוך כצמן; הידוק קשר עם הפרקליטות ,אבי עמירם; עבודה,
ערן גולן; שב"ס ,רחלה אראל; מדע וטכנולוגיה ,איתן עמרם  +אילן שדי; משטרה ,פנחס פישלר; נזיקין ,דוד אור חן
 +שאער מטאנס; תעבורה ,שי גלעד; הוצל"פ ,ליאור שפירא; צבא וביטחון ,אילן כץ; מיסים ,זיו שרון  +מאיר לינזן;
עולים חדשים (המגזר האתיופי) ,גאשו אחיהון; משפט מנהלי ,אלי לוטן; הגנת הצרכן ,עמנואל ויזר; מעמד האשה
וקידום עורכת הדין ,ורד פרי; התחדשות עירונית ,יצחק נטוביץ; פירוקים וכינוסים ,אילן שביט  +גיל הירשמן; תובענות
ייצוגיות ,מיכאל דבורין; נוטריונים ,יוסף קמפפר; ביטוח לאומי ,ענת קאופמן; משפט ותקשורת ,דרור מתתיהו; לשכה
וקהילה ,סיגל שלימוף רכטמן; שילוב והשמה לעורכי דין ערבים ,משה וינברג  +דורון ברזילי; אגודות שיתופיות ,רמזי
חוראני; חינוך ,אראל גלבוע; בנקאות ,ארנון גרפי  +רוני קשלס; ספורט ,ליאור שפירא  +טל לביא; ניירות ערך ,ישראל
שמעונוב; זכויות בעלי חיים ,אהוד פלג; עמותות ומלכ"רים ,איתן צחור; בינלאומי פומבי ,ליאב אורגד; תכנון ובניה,
שחר בן עמי; עובדים זרים ,זרי חזן; מוסדות ציבור ומשרדי ממשלה ,דוד סופר; ירושה ,אהובה פרידמן; תשתיות
ואנרגיה ,אילן שרקון; שלטון מקומי ,שלמה ולדמן  +כמאל נגאר כמאל; נאמנויות ,שירה שיין +אריה ליבוביץ; חברה
וסביבה ,קובי בר לב  +אירינה גלפנבוים.
לא תותר חברות ביותר משלוש ועדות .חברות בוועדה כרוכה בהשתתפות פעילה בישיבותיה .היעדרות משלוש ישיבות רצופות
ללא סיבה מוצדקת תגרום להפסקת חברות בוועדה .דיוור ישיר לחברי הוועדה בקשר עם פעילותה מתבצע בדוא"ל.

