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הקובל  15:15השעה   : שלומי באשי עו"ד   כוח  באי  נוכחים:  ספיר    –.  עו"ד  1 

הנקבל   שניאור.  אריאל  עו"ד  עטיה,  בן  עו"ד  שרון,  2 

גבעתי.    –בעצמו   מאיר  דוד    –חב"ד    עו"ד  עו"ד  3 

חב"ד   ואב"ד    –איזקסון,  גרוס,  שירלי  ד  עו"   –עו"ד  4 
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 1 . כן. 1ת/ כתב קובלנה מתוקן, מוגש ומסומן   : שלומי באשי עו"ד  

 2 לאחר הרשעתו, אנחנו נעתור במשותף לעונש, אדוני.   : ספיר שרון עו"ד  

המתוקן   : שלומי באשי עו"ד   הקובלנה  כתב  את  קרא  אדוני  בסדר.  כן.  3 

 4 שהוגש כנגדו?  

 5 כן.   : מאיר מ. גבעתי עו"ד  

מודה  : שלומי באשי עו"ד   הקובלנה    אדוני  בכתב  לו  המיוחדות  בעובדות  6 

 7 המתוקן?  

 8 מודה.   : מאיר מ. גבעתי עו"ד  

 9 הכרעת דין:  : שלומי באשי עו"ד  

אנו    המתוקן,  הקובלנה  בכתב  הנקבל  של  הודאתו  לאור  10 

  .  11 מרשיעים את הנקבל בעובדות המיוחסות לו

שלא   טיפול  הפסקת  של  בעבירה  הנקבל  מורשע  כן,  על  12 

עבירה  לקוח,  של  בעניינו  כלל    כדין  לכללי  13לפי  )א(  13 

התשמ"  מקצועית  אתיקה  הדין  עורכי  .  1986  –ו  לשכת  14 

סעיף   הוראות  הדין  2) 61בצירוף  עורכי  לשכת  לחוק   ) 15 

 16 .  1961  –התשכ"א  

ללקוח   הודעה  מתן  אי  של  בעבירה  הנקבל  מורשע  כן  17 

כלל   לפי  עבירה  בעניינו,  טיפול  הפסקת  )ב(  13על  18 

לשכת  התשמ"ו    לכללי  מקצועית,  אתיקה  הדין  עורכי  19 

סעיף  1986  – הוראות  ובצירוף  לשכת  2) 61.  לחוק   ) 20 

 21 .  1061  –עורכי הדין התשכ"א  

שאינה   התנהגות  של  בעבירה  הנקבל  מורשע  וכן  22 

סעיף   לפי  הדין  עריכת  מקצוע  את  לחוק  3) 61הולמת   ) 23 

 24 .  1961  –לשכת עורכי הדין, התשכ"א  

 25 ניתן והודע במעמד הצדדים.  
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מאוד  כספים   זה  לו.  לקחתי  שאני  טוען  הוא  שלכאורה  1 

משפט.   בבית  בזה  ינפנף  הוא  הזה,  הדבר  לי  חשוב  2 

לקח.   שהוא  סימן  זה  אז  שילם,  הנה  כביכול  לכאורה  3 

  .  4 וזה לא נכון

.   : שלומי באשי עו"ד    5 אוקיי

לאור   : מאיר מ. גבעתי עו"ד   המתוקן,  האישום  כתב  בעובדות  מודה  אני  6 

במסגרת   שלי  הקלוקלת  לא  ההתנהלות  אבל  זה.  העניין  7 

זה   כפיצוי.  הזה,  הדבר  בגלל  כסף,  לו  חייב  שאני  בגלל  8 

 9 הכל.  

 10 גזר דין:  : שלומי באשי עו"ד  

בנסיבות    ומתאים  ראוי  העונשי  ההסדר  את  מצאנו  11 

 12 העניין.  

על כן, אנו גוזרים על הנקבל עונש של שנתיים השעיה    13 

למשך   בתוקפו  שיעמוד  תנאי  שלא    3על  מהיום  שנים  14 

הנקבל   שהורשע  יעבור  בעבירות  הורשע  בה  עבירה  אף  15 

 16 בהן היום.  

י    פיצו פוסקים  אנו  בסך  וכן  אשר    1,000למתלונן   ,₪ 17 

ב  בהם    4-ישולם  שהראשון  ורצופים,   18                  תשלומים 

העברת  1.4.21-ב  לצורך  המתלונן  של  החשבון  פרטי   . 19 

 20 התשלום יועברו על ידי בא כוח הקובל לנקבל.  

 21 ניתן והודע.   

 22 

 
 רוס, עו"ד שירלי ג 

 חברת בית הדין 

 
 שלומי באשי, עו"ד  

 אב בית הדין 
 

 
 דוד איזקסון, עו"ד 

 חבר בית הדין 
 




