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 שלום רב,  
 
 

 ערב עיון "נוער בסיכון" בריכוז אקדמי של עו"ד מאיר מיקי גבעתי הנדון:    
 ובהשתתפות עו"ד יוסי נקר והשופט אחמד אבו פריחה    

 
עורכי בדין מחוז דרום תקיים ערב עיון בנושא נוער בסיכון, בריכוז אקדמי של  נודע לנו כי לשכת  .1

 .  11/1/2021בתאריך  עו"ד מאיר מיקי גבעתי, ובהשתתפותו של עו"ד יוסי נקר מיוקנעם

 

כפי הנראה הלשכה אינה מעודכנת בנושא שלל התביעות האזרחיות הקיימות נגד עו"ד מאיר מיקי   .2

שלו, הטוענים שהוא לקח מהם עשרות אלפי שקלים, נטש אותם ולא  גבעתי ע"י לקוחות לשעבר 

הופיע לדיונים.  כאשר הוא כן הופיע הוא מכר את הלקוחות שלו לשירותי הרווחה, כי לא התכונן,  

 .  לא הגיש מסמכים, וגם הופיע שתוי לבית המשפט

 

 מפוקפקת ביותר.   ת  יכמו כן לו ולאביו )שהיה מתמחה מועמד לעריכת דין( יש היסטוריה משמעת .3

 

גם עו"ד יוסי נקר הוא אישיות מפוקפקת ביותר.  הנ"ל נוהג להשמיץ את כל מי שלא עולה לו טוב,   .4

כולל עובדות סוציאליות, את לקוחותיו לשעבר, ואת עורכי הדין שהוא מחליף.  הוא גם נוהג  

קרניות  להשמיץ מומחים כגון פסיכיאטרים אשר מתמחים בזיהוי תלונות שווא של נשים ש

 לי גרשנזון.   לה נגד המומחית צואלימות.  הוא מנהל מלחמת השמ

 

.  רק  עו"ד יוסי נקר ים היומית של צמש אות את רשימת המורדי לעיין בעמוד הפייסבוק שלו ול .5

 ה נגד עו"ס חוה לוי.   צבשבוע זה ניהל מלחמת השמ 

 

בגין תלונה של הנהלת   חודשים 3בתחילת השנה עו"ד יוסי נקר הושעה מלשכת עורכי הדין למשך  .6

, וזו לא הייתה  בגין הכפשות של עו"ס שולי גרסון בתי המשפט באמצעות עו"ד ברק לייזר נגדו

 עו"ד נקר פרסם פרסומם בגנותם של  התלונה הראשונה בגינה נפתחו נגדו הליכים משמעתיים.  
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אורלי וילנאי וגיא מרוז שקיבלו ילד אומנה אריתראי והם מנהלים נגדו תביעת לשון הרע. עו"ד   .7

נקר ניהל מתקפות ארסיות בפייסבוק נגד עו"ד גרשון גרונפלד וגם בשל כך הוגשו נגדו תלונות ע"י  

ילד למרות  או אימוץ עו"ד נקר פרסם כי עו"ס מיה קלין מירושלים קיבלה לאומנה עו"ד גרונפלד.  

 רשימת מטרות ההכפשה שלו הולכת וגוברת בכל יום שעובר.    .   50שהיא מעל גיל 

 

קיים חשש כי השניים נצלו את אצטלת הריכוז האקדמי בלשכה, ושל קיום כנסים בחסות הלשכה   .8

 על מנת לעקוץ עוד ועוד לקוחות.   

 
יה האקדמית" של עוה"ד  אם זה נכון שכבוד השופט אחמד אבו פריחה ייתן הרצאה תחת ה"מטר .9

 מאיר גבעתי ויוסי נקר, הרי שמצפה לו פדיחה נוראית.  

 

 .    במוסדות הלשכה ראוי להעניק לשניים האלו במה  םהינך מוזמן לעיין בחומר המצורף ולשקול א .10

 
 

 בברכת ואהבת לרעך כמוך,         
        

                                                                                                
 

 יהונתן קפאח        
 בשם התנועה למען איכות השפיטה        


