
לפ באחרונה  נענתה  הדין  עורכי  אלשכת 
נייתה של ח"כ עדי קול, יו"ר הוועדה לפניות 

אהציבור בכנסת, ובהליך מזורז בשיתוף פעו
 )13.3.14( לה עם משרד המשפטים אישרה 
שרת המשפטים ציפי לבני את הכלל החדש 
שהתקינה לשכת עורכי הדין כהוראת שעה 
להתמחות,  הראיונות  תהליך  להסדרת 
לאחר  שנותר  השוק  כשל  לתיקון  והביאה 
הרפורמה המוצלחת שחוקקה הלשכה לפני 

שנים אחדות.
המאמ על  ייאסר  החדש  הכלל  פי  אעל 

יום   14 לפני  התמחות  מקומות  להציע  נים 
והם  במרץ(,   15( הראיונות  תחילת  ממועד 
למועמדים  שעות   72 עוד  לאפשר  יידרשו 

לתת את תשובותיהם. 
עורכי  לשכת  ראש  ברזילי,  דורון  עו"ד 

אהדין: "שיתוף הפעולה המוצלח בין הלש
כה, משרד המשפטים וח"כ עדי קול הביא 
ובפרט  כל הצדדים  לטובת  לתיקון המצב 
על  מברך  ואני  למשפטים,  לסטודנטים 

כך".
עו"ד אורן פרסקי, יו"ר ועדת ההתמחות: 

קבלת  תהליך  את  למקם  עזרה  "הרפורמה 
ללימודים.  ג'  בשנה  הנכון,  בזמן  המתמחים 
אך הלחץ שנוצר אינו מיטיב עם איש. סברנו 

אשיש להרחיב את הזמנים כדי שהתהליך ית
נהל ללא לחצים ובאופן רגוע ונכון".

עו"ד חוה מרצקי, יו"ר המועצה הארצית: 
שתרם  מי  לכל  מודה  הארצית  "המועצה 
לשתף  להמשיך  ומתחייבת  הכללים  לגיבוש 
פעולה עם הכנסת, עם הממשלה ועם ציבור 
שיובא  עניין  בכל  והמתמחים  הדין  עורכי 

לפניה".

הוועד המרכזי של לשכת עורכי הדין 
12.3.14( לצאת למאא )החליט פה אחד 
בא בכנסת  שהועלו  חוק  בהצעות  אבק 

עורכי  של  בזכויותיהם  ופוגעות  חרונה 
הדין, למשל הגבלת שכר הטרחה לייצוג 

אנגד ביטוח לאומי לשמונה אחוזים והג
בלת שכר הטרחה ברכישת דירה מקבלן. 
הוועד החליט להקצות משאבים למאבק 

בכנסת ובתקשורת. 
להלן החלטת הוועד המרכזי: "לשכת 

להג החוק  בהצעת  רואה  הדין  אעורכי 
לאומי  ביטוח  נגד  הטרחה  שכר  בלת 
בזכויות  קשה  פגיעה  אחוזים  לשמונה 

ובעיקר באוכלוסיות מוחל אהאזרחיות 
בחופש  פגיעה  וכן  זכויות  למיצוי  שות 
העיסוק של עורכי הדין. הלשכה מצרה 
גבול  למסיגי  הנוגעת  הצעה  כריכת  על 

המוסמ הדין  עורכי  עם  יחד  אהמקצוע 
כים לייצג כחוק.

הע נייר  את  מאמץ  המרכזי  א"הוועד 
ידי ועדת ביטוח לאומי  מדה שהוכן על 
ומסמיך אותה להמשיך במאבק בהמשך 

בהצעה  רואה  המרכזי  הוועד  החקיקה. 
פופו חוק  הצעות  של  ממכלול  חלק  אזו 

ליסטיות אשר מכרסמות באופן שיטתי 
אבמעמדם וביכולתם למען שירות משפ

טי ראוי לציבור.
תק להקצות  מבקש  המרכזי  א"הוועד 

קמפיין  שתדלנות,  הכולל  למאבק  ציב 
כדי  לנכון  שיימצא  מה  וכל  תקשורתי 
הפגיעה  את  ולמנוע  במאבק  לתמוך 
הדין  עורכי  ושל  הציבור  של  בזכויות 

המייצגים אותו".
ברזילי:  דורון  עו"ד  הלשכה,  ראש 
דווקא  פוגעות  האלה  החוק  "הצעות 
ממצות  שאינן  מוחלשות  באוכלוסיות 
הביטוח  מול  זכויותיהן  מלוא  את 
להחריג  יש  הנדל"ן.  יזמי  ומול  הלאומי 
מהצעת החוק של הביטוח הלאומי את 
שכר הטרחה של עורכי הדין ולייחד את 

אההצעה רק לטיפול בשכרם של המאכע
ארים. חוץ מזה מדובר בהצעת חוק שפו

געת באופן לא מידתי ולא סביר בחופש 
העיסוק". 

 הוועד המרכזי: יוקצו משאבים למאבק
בהצעות חוק הפוגעות בעורכי הדין

124 מוסמכים 
הצטרפו ללשכה

טקס   )5.3.14( ערכה  הדין  עורכי  לשכת 
 124 לשורותיה  הצטרפו  ובו  חגיגי,  הסמכה 

אחברים נוספים. הטקס נערך בירושלים בה
אנחיית מנכ"ל הלשכה עו"ד גיל סלומון, ובה

שתתפות ממלא מקום יו"ר ועדת ההתמחות 
הארצית עו"ד יורם חגבי-חגי, מ"מ יו"ר ועד 
מחוז ירושלים עו"ד לאון אמיראס, וסגן יו"ר 

מחוז תל אביב עו"ד לירן יגודה.
הצטרפו  החדשים  המוסמכים   124
החברים  הפעילים  הדין  עורכי  לא54,895 
של  הכולל  מספרם  מסתכם  ובכך  בלשכה, 
את  בירך  סלומון  עו"ד  בא55,019.  החברים 

אהמוסמכים: "רישיון עורך הדין שהופקד בי
דיכם מקנה לכם את היכולת להביא לחברה 

יותר, שמכ ושוויונית, חברה טובה  אצודקת 
אבדת את זכויות הפרט ואת חירויותיו. עלי

כם להשכיל ולעשות שימוש במעמד שניתן 
נאמנים  היו  החברה  כשליחי  בתבונה.  לכם 
לצו  פחות  לא  נאמנים  היו  אך  החוק,  לצו 
עו"ד חגביאחגי אמר למוסמכים  מצפונכם". 
החדשים: "אני ממליץ לכם לקחת חלק בימי 
הלשכה,  של  וההשתלמויות  הכנסים  העיון, 
וליצור  ותיקים,  דין  מעורכי  טיפים  לקבל 

קשר עם הצד השני טרם הליך משפטי".

שרת המשפטים אישרה את הכלל החדש שהתקינה לשכת עורכי הדין

הוראת השעה קובעת גם כי למתמחים תינתן שהות של 72 שעות לפני שימסרו את תשובתם

יש להמתין 14 יום ממועד 
הראיון עד להצעת התמחות

חדשות הלשכה
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 עו"ד ציון אמיר - יו"ר בית הדין
 המשמעתי הארצי של הלשכה

בבחירה חשאית נבחרו גם סגניו: עו"ד חיים קנת, עו"ד גידי פרישטיק, עו"ד עדי בר־טל ועו"ד עמנואל וייזר
עו"ד ציון אמיר נבחר ליו"ר נשיאות בית 
עורכי  לשכת  של  הארצי  המשמעתי  הדין 
לאחרונה  שנערכה  חשאית  בהצבעה  הדין 
מיבי  עו"ד  את  יחליף  אמיר   .)16-17.2.14(
לסגני   .2004 משנת  בתפקיד  שכיהן  מוזר 
יו"ר בית הדין המשמעתי הארצי נבחרו עו"ד 
חיים קנת, עו"ד גידי פרישטיק, עו"ד עדי ברא
הבחירות  תוצאות  וייזר.  עמנואל  ועו"ד  טל 
בראשות  המינויים  ועדת  לאישור  יועברו 

השופט בדימוס יעקב טירקל.
לשכת  של  הארצי  המשמעתי  הדין  בית 
שבה  הערעור  ערכאת  הוא  הדין  עורכי 
פסק  על  לערער  והקובל  הנאשם  רשאים 
דין של בית דין משמעתי מחוזי. כן רשאים 
והיועץ  המרכזי  הוועד  זה  דין  לבית  לערער 

המשפטי לממשלה.
בקדנציה האחרונה הוגשו 480 ערעורים, 
הטיפול  זמן  נסגרו.  כבר  תיקים   437 מהם 
הממוצע בתיק עמד על 118 יום. 62 תיקים 
140 תיקים בהשעיה קצוא בזיכוי,  הסתיימו 
בה, עשרה תיקים בהוצאה מהלשכה, עשרה 

 158 כספי,  בקנס  37 תיקים  בנזיפה,  תיקים 
תיקים  ושלושה  תנאי  על  בהשעיה  תיקים 

בהרשעה ללא עונש.
מתכנסת  המשמעתי  הדין  בית  נשיאות 
אחת לחודש כדי למנות הרכבים לערעורים 

המוגשים ולדון בנושאים הנוגעים לפעילות 
בית  יו"ר  ידי  על  נדונות  כן  כמו  השוטפת. 
הדין כדן יחיד בקשות להעברת דיון ממחוז 

אלמחוז ובקשות להארכת מועד להגשת ער
עור. 

הדין  בית  נשיאות  יו"ר  אמיר,  ציון  עו"ד 
מבקש  "אני  הנכנס:  הארצי  המשמעתי 

להצ ובא  שטרח  הדיינים  לציבור  אלהודות 
של  בתפקידו  רבה  חשיבות  רואה  אני  ביע. 

ער בהנחלת  הארצי,  המשמעתי  הדין  אבית 
כים של אתיקה והתנהגות ראויה של ציבור 

עורכי הדין בישראל".
כי  ציין  ברזילי  דורון  עו"ד  הלשכה  ראש 
מאבני  הוא  הארצי  המשמעתי  הדין  בית 
היסוד של לשכת עורכי הדין, ובירך את נציגי 
הרכב הנשיאות החדש: "אני מאחל הצלחה 

ארבה לנציגים שנבחרו, ואני בטוח כי הם ימ
לאו את תפקידם על הצד הטוב ביותר. כמו 

אכן, אני מודה לכל חברי בית הדין המשמע
תי שעושים את עבודתם נאמנה ומשקיעים 

רבות מזמנם בהתנדבות מלאה".

 עו"ד גיל סלומון - 
מנכ"ל לשכת עורכי הדין

)5.1.14( את  הוועד המרכזי של לשכת עורכי הדין אישר 
מינויו של עו"ד גיל סלומון למנכ"ל לשכת עורכי הדין. עו"ד 
41( הוא בעלים של חברה לייעוץ תקשורת ואסטא )סלומון 
ויעקב  פרידמן  דניאל  המשפטים  לשרי  יועץ  שימש  רטגיה, 
לענייני משפט של הערוץ הראשון.  והיה בעבר כתב  נאמן, 
עו"ד סלומון הוא רס"ן במילואים וסמג"ד בחטיבת חי"ר וכן 

יוצא היחידה לאבטחת אישים בשב"כ. 
 עו"ד סלומון: "אני מבקש להודות לחברי הוועד המרכזי 

אשל לשכת עורכי הדין שנתנו בי את אמונם ובחרו בי לתפ
אקיד מנכ"ל הלשכה. ללשכת עורכי הדין יש חשיבות ציבו

רית גדולה, ובפניה אתגרים רבים ומורכבים. אני בטוח כי 
בעזרת עובדי הלשכה המסורים אצליח להצעיד את הלשכה 

קדימה".
ראש הלשכה עו"ד דורון ברזילי: "אני מברך על מינויו של 
עו"ד סלומון למנכ"ל הלשכה. לסלומון היכרות ארוכת ימים 

אעם מערכת המשפט על כל גווניה, ואני משוכנע כי הוא יצ
עיד את הלשכה קדימה". 

 עו"ד חוה מרצקי - 
יו"ר המועצה הארצית

המועצה הארצית בלשכת עורכי הדין בחרה )3.2.14( פה 
אחד בעו"ד חוה מרצקי, חברת הוועד המרכזי, ליו"ר המועצה 

הארצית, במקומו של עו"ד צבי פירון.
אעו"ד פאדיה עתמאלהאשלבי נבחרה על ידי המועצה האר

צית לנציגה בוועדה למינוי קאדים שרעיים, הוועדה הממנה 
דיינים לבתי הדין של העדה המוסלמית. 

כנציג  ידי המועצה הארצית  על  נבחר  עו"ד מתעב פלאח 
בוועדה למינוי קאדים מד'הב - הוועדה הממנה דיינים לבתי 

הדין של העדה הדרוזית. 
ראש הלשכה עו"ד דורון ברזילי בירך על המינויים: "אני 
הארצית  המועצה  ליו"ר  מינויה  על  מרצקי  עו"ד  את  מברך 
ביותר.  הטוב  הצד  על  התפקיד  את  תמלא  היא  כי  ובטוח 

ידי חברי המו על  פה אחד  נבחרה  אהעובדה שעו"ד מרצקי 
אחידות  על  ומצביעה  דרך  שינוי  על  מעידה  הארצית  עצה 
לברך  אני מבקש  כן  כמו  המועצה.  חברי  בקרב  לכידות  ועל 
ועו"ד מתעב  על המינויים של עו"ד פאדיה עתמאלהאשלבי 

פלאח".

ציון אמיר

חדשות הלשכה
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דו"ח ביקורת חריף של המבקרים הרשמיים מטעם הלשכה:

"כשלים חמורים 
במתקן סהרונים"

א"תנאי מחיה קשים וכשלים חמורים במ
תקן המשמורת סהרונים" - כך עולה מדו"ח 
ביקורת רשמית שערכה לשכת עורכי הדין. 

הרש המבקרים  באמצעות  נערך  אהדו"ח 
מיים מטעם הלשכה: עו"ד עודד פלר, מחבר 

ומע הגירה  תחום  ראש  המשמש  אהדו"ח 
עו"ד  בישראל,  האזרח  לזכויות  באגודה  מד 

רחלה אראל ועו"ד שלי ואקניןאאדם.
אמתקן המשמורת סהרונים הוא הגדול בי
ומב מהגרים  של  למעצרם  ומשמש  אשראל 

הוחזקו  במתקן  הביקורת  בעת  מקלט.  קשי 
בו גברים, נשים וילדים - כולם אפריקאים, 
רובם אריתראים או סודנים - ובהם מבקשי 
וקורבנות  אדם  בבני  סחר  קורבנות  מקלט, 

עינויים ועבירות מין. 
דו"ח הביקורת משקף מציאות עגומה בכל 
בו,  ההחזקה  ולתנאי  המתקן  למבנה  הנוגע 
לתורת ההפעלה, להגנה על זכויות המוחזקים, 

לטי המשמעת,  ואמצעי  סוהר  בית  אלשגרת 
פול בילדים, למערך הרפואה, למערך הטיפול 
הסוציאלי, לתעסוקה, לפנאי, לדת ולביקורים. 
בעת הביקור נחשף עו"ד פלר להתקוממות 

אשל המוחזקים במתקן, שזרקו מכשירי טל
להצית  וניסו   8 באגף  הרחבה  למרכז  וויזיה 
הרשמי  בקשת המבקר  את תאי המקלחות. 
נענתה  לקבל העתק מדו"ח תחקיר האירוע 

ולכ להוראות החוק  בניגוד  וזאת  אבשלילה, 

ללי הביקורת. 
אי  הוא  הדו"ח  במרכז  העומד  מרכזי  כשל 
התאמה של מתקן סהרונים להוראות תמ"א 
מהמותר.  קטן  לאדם  המגורים  שטח   -  46
חרף השינוי הדרמטי שחל ביוני 2012 באופי 
תיקון  של  יישומו  החל  אז  במתקן,  ההחזקה 
להא והמעבר  הסתננות  מניעת  לחוק   3  מס'

הפעלה  תורת  אומצה  לא  ממושכת,  חזקה 
לא  גם  כראוי.  הוכשר  לא  והסגל  מתאימה 

אאומצו כללים ייעודיים למתקן משמורת )לה
בדיל מבית סוהר( להתמודדות עם אירועים 

הנובעים מן ההחזקה הממושכת. 
לא  במתקן  שהוחזקו  פעוטות  כן,  כמו 

לא  ויטמינים,  קיבלו  לא  חיסונים,  קיבלו 
שקילה  היתר  )בין  התפתחות  מעקב  נערך 
ומדידה( ולא ניתנו הדרכות לגידול ילדים. 

בדו"ח מדווח עו"ד פלר על דין ודברים עם 
הביעו  שאנשיה  בשב"ס  הביקורת  מחלקת 
הרשמית  הביקורת  קיום  מעצם  רוח  מורת 
הביקורת.  בביצוע  צעדיו  להצרת  פעלו  ואף 
ראש הלשכה עו"ד דורון ברזילי: "הביקורת 
חשובים  בנושאים  נוגעת  סהרונים  במתקן 
בצורה מקיפה ויסודית, ואני סבור שיש לתת 
למען  ולמסקנותיה  לממצאיה  הדעת  את 
שמירת החוק במדינת ישראל, וחשוב מכך - 

למען הגנה ושמירה על זכויות האדם".

מפגינים מול מתקן הכליאה סהרונים בנגב

90
ש 

לא
 פ

ם:
לו

צי
 גורמי חוץ יוכלו להיכנס 

למתקני כליאה עם טלפונים ניידים
אועדת הפנים והגנת הסביבה של הכ

אישרה  רגב  מירי  ח"כ  בראשות  נסת 
)18.3.14( את הצעת החוק הממשלתית 
)הכנסת  הסוהר  בתי  פקודת  לתיקון 

חפץ אסור בנסיבות מחמירות(.
בעקבות התנגדות נחרצת של הפורום 
חימי  עו"ד אבי  הפלילי הארצי בראשות 
באופן  להצעת החוק המקורית, שאסרה 

על  חפצים  הכנסת  מידתי  ובלתי  גורף 
המדינה  שוכנעו  חיצוניים,  מבקרים  ידי 
האחרונה  הסביבה.  והגנת  הפנים  וועדת 
אימצה את עמדת הפורום הפלילי הארצי 

אכי יש לחייב את שירות בתי הסוהר לה
נסיבות העניין,  פי  פעיל שיקול דעת על 
למתקני  להיכנס  חוץ  לגורמי  ולאפשר 

כליאה עם ציוד אישי לרבות טלפון נייד.
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השופט  של  ספרו  צאת  לרגל  מיוחד  ערב   )27.2.14( ערכה  הדין  עורכי  לשכת  פנים  בקבלת  המשפטנים  בכירי 
)בדימוס( ד"ר גבריאל קלינג "אתיקה של שופטים". בקבלת הפנים השתתפו נשיא בית המשפט העליון השופט אשר גרוניס, נשיא בית 
המשפט העליון לשעבר פרופ' אהרן ברק, המשנה לנשיא בית המשפט העליון לשעבר ד"ר מישאל חשין, שר המשפטים לשעבר פרופ' דוד 
ליבאי, יו"ר הדירקטוריון היוצא של ההוצאה לאור של הלשכה פרופ' יוסף גרוס, וממלא מקום ראש לשכת עורכי הדין ד"ר משה וינברג. 
הנשיא גרוניס הודיע כי הנהלת בתי המשפט רכשה את ספרו של קלינג לכל השופטים והרשמים: "נושא הספר חשוב, ואני מקווה שהוא 
יקל על השופטים ועל ועדת האתיקה". ד"ר קלינג אמר כי "הספר מעניק הדרכה לא בגורלות של אנשים אלא בגורלו של השופט. חשוב 

שהפתרון יהיה בהישג ידו בלי שיפנה לוועדת האתיקה".

חושבים ירוק מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה דוד לפלר 
התארח בישיבת פורום חברה וסביבה של לשכת עורכי הדין, והציג 
הצדק  אי  צמצום  ירוקה,  צמיחה  קידום  ובהם  המשרד  יעדי  את 
הסביבתי החברתי והפחתת הפסולת המזהמת. בישיבה השתתפו 
ראש הלשכה עו"ד דורון ברזילי, יושבי ראש פורום חברה וסביבה 
עו"ד קובי בר־לב ועו"ד ד"ר אירינה גלפנבוים, היועצת המשפטית 
של המשרד להגנת הסביבה עו"ד דלית דרור, וסמנכ"לית בכירה 

לתכנון ומדיניות במשרד להגנת הסביבה גלית כהן.

במפגש  השתתפו  דין  עורכי   100 מעל  הבר  על  משפט 
"משפט על הבר" שנערך )24.2.14( בבר תומא בתל אביב. עורכי הדין 
הדין  עריכת  במקצוע  להצלחה  הדרושים  התנאים  על  לשמוע  באו 
המדינה  את  שהסעירו  הגדולות  הפרשות  ועל  ארז,  איתן  עו"ד  מפי 
המפגש  הישראלי".  "מיידוף  לכינוי  שזכה  מזרחי,  ערן  פרשת  ובהן 
נערך במעמד ראש הלשכה עו"ד דורון ברזילי ובהשתתפות סגן ראש 
הלשכה ויו"ר פורום צעירים עו"ד משה טייב, יו"ר פורום צעירים עו"ד 

לירן יגודה וסגנית יו"ר הפורום עו"ד סיוון איזאזר.
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א"השוק הישראלי מורכב מענקים ומג
מדים", כך אמר פרופ' אוריאל פרוקצ'יה 
בפתיחת  בהרצליה  הבינתחומי  מהמרכז 

להשתל המכון  שערך  ההשתלמות  איום 
מות עורכי דין בתל אביב בנושא אכיפה 
עו"ד  של  האקדמי  בריכוזה  ההון,  בשוק 

יעל גרוסמן.
לטי הפותח עסק במסלולים  אהפאנל 
בי ובממשק  ההון  בשוק  בהפרות  אפול 

יעל  עו"ד  הנחתה  הפאנל  את  ניהם. 
מחלקת  יועמ"ש  בו  והשתתפו  גרוסמן, 

בכירה  ממונה  גז,  ציפי  עו"ד  ערך  ניירות  רשות  ומודיעין  חקירות 
ומנהלת המחלקה לנושאי ניירות ערך בפרקליטות מחוז תל אביב 

עו"ד אורלי דורון, וכן עו"ד נתי שמחוני ופרופ' רון שפירא.
בסיום הפאנל הראשון הרצה פרופ' אסף חמדני מהאוניברסיטה 
העברית בירושלים, ודן בהצדקה לאחריות תאגידית במקרים של 

עבירות מתחום איכות הסביבה. 
הפאנל השני עסק בטרנד הלוהט של תביעות ייצוגיות ונגזרות. 

המסח המחלקה  מנהל  וינבאום,  ליאב  עו"ד  הנחה  הפאנל  אאת 
רית בפרקליטות מחוז תל אביבאאזרחי, והשתתפו בו ראש תחום 
איציק  עו"ד  וכן  אייל,  אופיר  עו"ד  ערך  ניירות  ברשות  אכיפה 

אבירם, עו"ד ישראל שמעונוב ועו"ד גיורא ארדינסט.
עו"ד ארדינסט הביע את חששו שהרתעת יתר תוביל להימנעות 
מחלוקת דיבידנד: "אנחנו יכולים להגיע למצב שבו כפי שיש רפואה 
מתגוננת יהיה גם דירקטוריון מתגונן". לדבריו, דירקטוריון יפסיק 
לחשוב כיצד לבצע עסקה מוצלחת ויתרכז בדרך להימנע מתביעה, 

והמסקנה שלו יכולה להוביל אותו להימנע מביצוע עסקה. 
שבחו בסיכונים  עסק  העיון  ביום  והאחרון  השלישי  אהפאנל 

חוב.  להסדר  ומתן  משא  ועל  עסקי  ומתן  משא  על  הדיווח  בת 
אאת הפאנל הנחה עו"ד שוני אלבק, והשתתפו בו מנהלת האכי

פה המינהלית ברשות ניירות ערך ד"ר אילנה מודעיאליפסקר, וכן 
עו"ד נוית נגב, עו"ד עפרה רובינפלדאהוך מפרקליטות מחוז תל 

אביב ועו"ד נועם שרון. 

 "כפי שיש רפואה מתגוננת
יהיה גם דירקטור מתגונן"

יום עיון / אכיפה בשוק ההון

גיורא ארדינסט

קורסי הגישור הקרובים בלשכת עורכי הדין

 •  בוקר - בימי רביעי )6 מפגשים( 14.5-25.6
ובימי שני )4 מפגשים אחרונים( 30.6-21.7, בין השעות 09:00-14:00 

•  אחה"צ - בימי חמישי 5.6-7.8, בין השעות 16:15-21:15 

•  בוקר - בימי ראשון 8.6-10.8, בין השעות 09:00-14:00

 לפרטים נוספים ניתן לפנות בטלפון 03-6362221/30

anat@israelbar.org.il או במייל
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בוררות וגישור

רשלנות רפואית

משפחה וירושה

משתלמים בסופי השבוע
ארבע השתלמויות סופי שבוע מקצועיות נערכו מינואר עד מרץ 2014 במסגרת 
המכון להשתלמות עורכי דין של הלשכה, בהשתתפותם של למעלה מא700 עורכי 

דין, שופטים ואנשי אקדמיה. ההשתלמויות זכו להערכה רבה מצד המשתתפים.
הכינוס הא15 של עורכי הדין בדיני משפחה וירושה התקיים )8-11.1( במלון דן 
אילת, בריכוזם האקדמי של עו"ד ד"ר רונן דליהו, עו"ד יורם ירקוני ועו"ד פרופ' דב 
בוררות וגישור, בריכוזן האקדמי של השופא  פרימר. השתלמות סופשבוע בנושא

טת מיכל רובינשטיין ועו"ד חגית בלייברג, 
התקיימה )6-8.2( במלון ישרוטל ים המלח. 
השתלמות סופשבוע בעסקאות במקרקעין, 
גלוסקה,  מוטי  עו"ד  של  האקדמי  בריכוזו 
התקיימה זו השנה השישית. הפעם נערכה 

ההשתלמות )20-22.2( במלון גלי כנרת בטבריה. השתלמות סופשבוע ברשלנות 
רפואית, בריכוזם האקדמי של עו"ד אבי אלרום ועו"ד שרון רום, הנערכת זו השנה 

השביעית, התקיימה )6-8.3( במלון ישרוטל רויאל ביץ' אילת.
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הפריד מוועדת האתיקה המרכז לאתיקה ואחא
 )28.1.14( ריות מקצועית של עורכי הדין ולשכת עורכי הדין ערכו 
ערב הוקרה לעו"ד דרור ארדאאילון שכיהן במשך עשור בתפקיד יו"ר 

אועדת האתיקה הארצית. ראש הלשכה עו"ד דורון ברזילי הודה בד
על  הוקרה  אות  לו  והעניק  ארדאאילון  לעו"ד  שנשא  הפתיחה  ברי 
הוקדש  הערב  בפרט.  הארצית  האתיקה  ולוועדת  ללשכה  תרומתו 
לנושא "הדין המשמעתי של עורכי הדין, מאיפה ולאן?" והשתתפו 

אבו שופט בית המשפט העליון יורם דנציגר, נשיא בית המשפט המ
חוזי בירושלים דוד חשין, ראש המרכז לאתיקה ואחריות מקצועית 
של עורכי הדין ד"ר לימור זראגוטמן, שופט בית משפט השלום עמי 
קובו, פרופ' חמי בן נון ממכללת שערי משפט, מ"מ ראש הלשכה ד"ר 
משה וינברג, יו"ר ועדת הרוויזיה באתיקה עו"ד ראובן רייף, ופרופ' 

נטע זיו מאוניברסיטת תל אביב.

הוצאה לאור ישיבת הדירקטוריון הראשונה של ההוצאה 
לאור של לשכת עורכי הדין התקיימה )27.1.14( בהשתתפות היו"ר 

זל רונית  הוכפלדאמורד,  לימור  הדירקטוריון  וחברי  אליאור שפירא 
יוסף  קיןאסיטון, רפי בוקר, אייל סילמן, אורון סולומון, דוד סופר, 

לוי, מרדכי סופר, ניסן ויסמן, יוחנן טייך, דב גלבוע ועבד קאסום.

תעבורה ועדת התעבורה של הלשכה בראשות עו"ד שי גלעד 
אירחה )4.2.14( בישיבתה את ראש אגף התנועה ניצב משה )צ'יקו( 
קצין  ואת  פילפסון  ניצב שרית  סגן  אדרי, את ראש מדור תביעות 
אג"ם באגף התנועה סנ"צ דודי אלויה. "ננהל מלחמת חורמה בנהגים 

שיכורים", אמר ניצב אדרי.

 "פרקליט שחוזר בו
לא יוצא מופסד"

כך אמר שי ניצן שהתארח בסוף חודש 
מרץ בישיבת הוועד המרכזי של הלשכה

המשפטים  משרד  ומנכ"לית  ניצן  שי  המדינה  פרקליט 
עו"ד אמי פלמור השתתפו )27.3.14( בישיבת הוועד המרכזי 

בראשות עו"ד דורון ברזילי. 
לתפקיד  "כשהתמניתי  ניצן:  אמר  פליסיאן  חגי  תיק  על 

אאמרתי שתפקיד הפרקליטות הוא לא להביא להרשעת נא
בשלב  אם  כי  ציינתי  לאור.  הצדק  את  להוציא  אלא  שמים 
לא  בו  שחוזר  פרקליט  הרי  מתערער,  הראיות  מצב  מסוים 
יוצא מופסד. חזרנו בנו בכתב האישום של עד המדינה אבל 

אהגשנו כתב אישום אחר, וביום שקיבלנו את ההחלטה אמ
שהיא  גז,  אשרה  לתיק,  אחראית  שהייתה  לפרקליטה  רתי 
שעשתה  כמי  הפרקליטות  של  ההיסטוריה  בספרי  תירשם 

מעשה ראוי ואמיץ".
תפקיד  הדין  עורכי  ללשכת  "יש  ניצן:  אמר  הלשכה  על 

אחשוב בדאגה למערך ההשתלמויות ולשיפור ההכשרה המ
קצועית. אשתדל לחזק את שיתוף הפעולה של הפרקליטות 
עם הלשכה. יש לעשות מאמץ ואף להקים צוות חשיבה כדי 
שיבואו יותר פרקליטים להשתלמויות החשובות והמעניינות 

אשל הלשכה". על מינוי השופטת הילה גרסטל לנציבת הבי
ניצן: "אני חושב שהקמת הגוף  קורת על הפרקליטות אמר 
ובחירתה לניהולו הן מצוינות. אני בטוח שנשתף פעולה ואני 
כלל לא מפחד מהביקורת. אני משוכנע שברוב המקרים היא 

לא תמצא עוול". 
מנכ"לית משרד המשפטים אמרה כי משרדה עורך בירור 
ובדיקה בעניין מעמד הסנגוריה הציבורית והפגיעה בפרנסת 
את  להסדיר  "יש  כי  אמר  הלשכה  ראש  פרטיים.  דין  עורכי 
וכל  צד  כל  שבה  בישראל,  המשפטית  במציאות  האנומליה 

פר באמצעות  הפליליים  ההליכים  על  להשפיע  יכול  אגורם 
סומים בתקשורת".
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ברזילי  דורון  הלשכה  ראש  ניצן,  שי  המדינה  פרקליט 
ומנכ"לית משרד המשפטים אמי פלמור בבית הפרקליט

נערך בלשכה  בינואר  טקס החלפת דירקטורים 
"שכר  תוכנית  של  לבוררות,  המוסד  של  דירקטורים  החלפת  טקס 
לשכת  של  לאור  ההוצאה  ושל  להשתלמות  המכון  של  מצווה", 
עורכי הדין, ובמסגרתו הרצה פרופ' יוסי גרוס על המהפכה בעולם 
עו"ד  הדין  עורכי  לשכת  ראש  הודה  הדברים  בפתח  הדירקטורים. 
הזמן  ועל  פועלם  על  היוצאים  הדירקטורים  לכל  ברזילי  דורון 
הדירקטורים  לכל  הצלחה  ואיחל  למוסדות,  בהתנדבות  שהקדישו 
החדשים. "לחברות הבנות ולמוסד לבוררות של לשכת עורכי הדין 
תפקיד חשוב וחיוני לפעילות הלשכה", אמר עו"ד ברזילי, "הן בחיים 
הציבוריים והן בזירה המשפטית, ומטרתם להיטיב עם ציבור עורכי 

הדין ועם כלל אזרחי ישראל".

חדשות הלשכה
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 ,MEMBERS חברי מועדון
עבר  החברים  שמועדון  החדשים  השינויים  כל  את  לראות  בואו 
לאחרונה וליהנות ממבצעים בלעדיים במגוון ענק של תחומים.

www.members.org.ilלפרטים והזמנות: 1-599-505-202  קבוצת ישראכרט

התחדשנו בהנהלה חדשה עם בשורה 
והבטחה להיות המועדון הכי שווה בארץ!

נדל”ן
 דילים בלעדיים

לכל העולם
 הפרויקטים

 הגדולים בהנחות
ענקיות

תיירות
 הופעות 

 מסובסדות 
כל יום

תרבות
 15% הנחה 

בחנויות "אבי סופר"

מוצרי חשמל
  בלעדי! הנחות

 ב-3 חברות הדלק 
הגדולות

דלק
  15.5% הנחה

בשופרסל

מזון

מועדון חברים עו"ד ורו"ח



ההרשמה לכל ההשתלמויות באתר האינטרנט החדש:

www.machonlaw.org.il 
• אישור מיידי על ההרשמה להשתלמות באמצעות האתר • המידע המעודכן ביותר בנוגע לכל ההשתלמויות 

• דיוור השתלמויות סופ"ש, השתלמויות וימי עיון חדשים ישירות לדוא"ל (בכפוף לאישור על קבלת מידע פרסומי באתר)

השתלמויות תשע"ד
השתלמויות תעודה בתל אביב - מחזור שלישי

מועדיםריכוז אקדמישם ההשתלמות

ימי ראשון, מ־23.3.14עו"ד מוטי גלוסקהעסקאות במקרקעין (מתקדם)

ימי שני, מ־24.3.14עו"ד מוטי קריסטלניהול מו"מ - מהלכה למעשה

ימי שלישי, מ־25.3.14עו"ד רחל תורןמשפט פלילי, סדר דין פלילי ודיני ראיות

ימי רביעי, מ־26.3.14עו"ד אורלי אבן־זהב ועו"ד שי אהרונוביץ'דיני פנסיה

ימי רביעי, מ־26.3.14עו"ד ענבל רובינשטייןחידושים וסוגיות אקטואליות במשפט המינהלי

ימי חמישי, מ־27.3.14עו"ד אנה רייף־ליגנזהנזיקין, רשלנות רפואית וביטוח

ימי שני, מ־31.3.14עו"ד דינה זילבר. מתאם: עו"ד יונתן נד"ביועצים משפטיים בשירות הציבורי

השתלמויות קצרות בתל אביב
מועדיםריכוז אקדמישם ההשתלמות

יום רביעי - 23.4.14עו"ד יונה דה־לויהשתלמות לפי חוק הנוטריונים (תיקון מס' 9)

ימי חמישי, מ־27.3.14עו"ד רונן דליהוסוגיות בדיני משפחה וירושה

השתלמויות במחוזות
השתלמויות בחיפה

מועדיםריכוז אקדמישם ההשתלמות

ימי רביעי, מ־2.4.14ד"ר רוי בר־קהן, עו"דהשתלמות תעודה בנושא הוצאה לפועל ופשיטת רגל

השתלמויות בצפון
מועדיםריכוז אקדמישם ההשתלמות

יום שני - 31.3.14עו"ד יונה דה־לויהשתלמות לפי חוק הנוטריונים (תיקון מס' 9)

ימי רביעי, מ־2.4.14השופטת ורד שפרדיני עבודה וביטוח לאומי

ימי שלישי, מ־13.5.14עו"ד אילנה בראף־שנירתכנון ובניה (טבריה)

השתלמויות בדרום
מועדיםריכוז אקדמישם ההשתלמות

ימי רביעי, מ־26.3.14עו"ד (ד"ר) שי פויירינגהשתלמות תעודה בנושא נזיקין, רשלנות רפואית וביטוח (אשקלון)

ימי חמישי, מ־27.3.14עו"ד דני אליגון. מתאמת: עו"ד אורית סערדיני עבודה (אשדוד)


