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 בתביעה לגירושין בבית הדין הרבני ערב עיון בנושא: סמכות בינלאומית הנדון: 
 [6.1.2022סימוכין: מכתבך מיום ]

 להשיב למכתבך כדלקמן: ולשכת עורכי הדין בישראל, הרינ מחוז מרכז של  בשם מרשנו, 

בעניינים   .1 יומיים  חד  עיון  ימי  לקיים  הדין מוסמכים מחוזות הלשכה  עורכי  לחוק לשכת  בהתאם 

 עדכניים בתחומי החקיקה והפסיקה. שונים בתחום המשפט, ובכלל זה בנושאים 

מידי שנה עשרות השתלמויות, ימי עיון וכנסים, במגוון רחב של תחומי  הלשכה  עורכת  בהתאם לכך,   .2

והמחוזות    ,בכלל  הלשכהומתוך כוונה להרחיב ככל הניתן את הידע בשלל תחומים שונים.  המשפט  

בערבי  ובפרט   ,בפעילויות שמקיימת מעת לעתאג'נדה כזו או אחרת מקדמים מנסים ולא לא  ,בפרט

 .  שיח משפטי עדכני ורלבנטיאם מטעמה, כי  העיון

, על שלל  בהנגשת הידע המקצועי, הנגשת החוק והפסיקההתכלית המרכזית שביסוד פעילות זו הינה   .3

המשפטי בשיח  הרווחות  והעמדות  כך,    . הדעות  מרכלצורך  נבחרים  עיון  ערב  אקדמיים  לכל  זים 

 . . זאת מאושרת בסופו של דבר על ידי המחוזכנית האקדמיתושעומדים בראשו ואמונים על בניית הת 

אשר מגבשים את תוכנית ערב העיון    הם עורכי דין העוסקים בתחום,ככלל, המרכזים האקדמיים   .4

צים  רבהתאם לבחינה מוקדמת של הסוגיות הרלבנטיות, ועל יסוד כך מתאמים את ההרצאות והמ

 הנוטלים חלק בערב העיון. 

וכל טענה בדבר קידומה של אג'נדה כזו או אחרת,    תוכנן באופן האמורגם יום העיון נשוא מכתבך   .5

 נעדרת כל בסיס. 

זכות  כידוע,   .6 בגדר  הינה  וההשתתפות  הלשכה  שמקיימת  בפעילויות  השתתפות  חובת  כל  כל  אין 

נו  , אי המעוניין. ממילא כל מי שסבור כי אין בערב העיון כדי לתרום להרחבת ידיעותיו והשכלתו

הדבר נתון לשיקול דעתו של כל מי שמבקש לבחון את ההשתתפות    .בפעילות זו חייב לקחת חלק  

   ביום העיון כאמור.
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 קסוטו ושות‘ עורכי דין 

 
 

 

 
 

 לפיכך, אין לנו אלא לדחות את בקשתך להתערב בדרך זו או אחרת בתכני או במשתתפי יום העיון.  .7

שיש    אין .8 דרישה  ו/או  ו/או תביעה  טענה  לגרוע מכל  כדי  זה  הדין  באמור במכתבנו  עורכי  ללשכת 

         כולן. העל זכויותי  תשומר והיא בישראל
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