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 -מהלך הדיון-

ברוכים הבאים. אני שמח להיות במחוז צפון היום, אקריא את חברי  אבי חימי ]ראש הלשכה[:

המועצה שנמצאים פה לצרכי הפרוטוקול. חגי הראל, איתן לדרר, אורית קורין, ואאל חלאילה, 

 סעיד גאליה, תמי אולמן, ענת קאופמן, דורון ברזילי, נידאל, רועי אברהמוביץ, נעמי עיני.

 שאער הוא בחוץ.מטאנס  ואאל חלאילה ]חבר מועצה[:

שייכנס. כמה אנחנו? שאדי ומטאנס. יש קוורום, היועמ"ש? בסדר. אז  אבי חימי ]ראש הלשכה[:

 אנחנו נתחיל ברשותכם, אבקש מהמארח שלנו, עורך הדין מוחמד נעאמנה לומר דברים.

חברים יקרים שלי, חברי המועצה הארצית וגם המנגנון, אני שמח  מוחמד נעאמנה ]חבר המועצה[:

מאוד לארח אתכם כאן בלשכה של בית הפרקליט, במחוז הצפון. קודם כל, זאת יוזמה מבורכת, 

שהמועצה הארצית והלשכה עושים את הישיבות של המועצה גם מידי פעם במחוזות עצמם. אני 

לכל אחד מחברי המועצה שתרמתם מזמנכם היקר  שמח שהגעתם למחוז שלנו. אני רוצה להודות

למען ציבור עורכי הדין ובאתם אלינו על חשבון זמנכם ועל חשבון המשרד שלכם. דבר זה כמובן 

עורך הדין אבי חימי,  -אינו מובן מאליו. אני שמח וגאה בדרך שאנו עושים בקדנציה הזאת עם חברי

בודה שאנו מבצעים, למרות ועל אף רעשי הרקע ראש הלשכה. אני שמח וגאה בהישגים שלנו ועל הע

שאנחנו שומעים. אני מאחל לכם שנה אזרחית טובה, שנה של הצלחה, בריאות והמשך פעילות בדרך 

שבה אנחנו הולכים. ברוכים הבאים עוד פעם. שלחנו הזמנה וכולכם מוזמנים לאירוע המסורתי 

החדשה. נשמח שתכבדו אותנו שאנחנו מקיימים היום בשמונה בנוף הגליל לכבוד השנה 

בנוכחותכם. חבר'ה מי שרוצה להגיע שיידע אותנו ונתארגן עם שולחנות. אברהמוביץ' אנחנו נשמור 

לך מקום. אם יש אנשים אחרים, אנחנו נשמח כמובן. כל אחד שרוצה, שיגיד כאן עכשיו ונדאג 

 שיהיה לו מקום שמור. אז כולם באים?
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 2020 לשנת [ דו"ח כספי מאוחד2]

, דוח כספי מאוחד. 2ברוכים הבאים. ברשותכם, אנחנו נתחיל בנושא  אבי חימי ]ראש הלשכה[:

. נמצא פה תומר יזדי. בנוסף, נמצא פה גם 2020התארגנתם חברים? לגבי דוח כספי מאוחד לשנת 

משה, הרואה חשבון שערך את הדוחות ואישר אותם. תומר, אתה רוצה לומר מספר מילים לפני 

 ה חשבון?הרוא

אנחנו הכנו את החומר עד מאזן והגשנו אותו לרואה חשבון המבקר.  תומר יזדי ]גזבר הלשכה[:

ענינו על כל השאלות והחומרים שהתבקשנו. לפי דעתי היה שיתוף פעולה טוב בינינו לבין רואה 

 החשבון המבקר. את תוצאות הביקורת יודיע הרואה חשבון.

 ות לפניהם? אני אתן סקירה קצרה ואשמח לענות על שאלות.לכולם יש את הדוח רו"ח משה פן:

רק שנייה, בואו נעשה פסק זמן. תעזרו לרועי. תעזרו למי שצריך. עוד  אבי חימי ]ראש הלשכה[:

 דקה שתיים בנחת.

' השנה לא הסתיימה, דו"ח של 21' היה המשרד רואה חשבון הקודם. 19 תומר יזדי ]גזבר הלשכה[:

 '.19 -ל הוא נאלץ גם לתקן מספרים ב' משה פן ערך, אב20

 לצרכי הפרוטוקול, גם נועם לאור הגיע לישיבה. תומר, תמתין. אבי חימי ]ראש הלשכה[:

נכון, שמנו פסקת תשומת לב לכך שהם לא מאוחדים, הפעם אנחנו  תומר יזדי ]גזבר הלשכה[:

 בהוראה של חימי בפנים החברה הכלכלית, בתוך הנתונים שלנו.

שתיים האלה שמסייעים פה לחברים. -אז אולי בינתיים ננצל את הדקה ]ראש הלשכה[:אבי חימי 

קודם כל, זו פעם ראשונה שדוח מוגש תוך כדי השנה שעוקבת. כאשר אנחנו שוב פעם מבקשים מכל 

', כדי להכין כמה בהקדם אפילו יותר את 22ראשי המחוזות שאנחנו נקבל את החומרים עד מרץ 

סיבה שחברי המועצה לא יחשפו לנתונים בהקדם האפשרי. אז קודם כל, צריך '. אין שום 21דוח 

והיום יש דוח מאוחד. התעקשנו, זה עיכב אותנו, אבל אני חושב ששנה הבאה  -לומר מילה טובה גם

כבר הדוחות ירוצו הרבה יותר מהר. היו שנים שעשו את הדוח של החברה הכלכלית בנפרד וזה יצר 

ים הסתדרו. בבקשה רואה החשבון, רועי, אפשר? בבקשה, רק תגביר את קושי. התעקשנו והדבר

 קולך.

במאזן עצמו. יש מספור, אפשר לעבור  3}אני אתחיל את הסקירה שלי בעמוד מספר  רו"ח משה פן:

על זה. אני אתחיל בנכסים של הלשכה, הנכסים השוטפים, ]...[ בטור השמאלי של הדוח של הלשכה 

היא שבדוח המאוחד אנחנו מכניסים את כל המחוזות ואת החברה  הארצית בלבד. המשמעות

 53הכלכלית. בטור השמאלי זה רק הלשכה הארצית. לגבי נכסים שוטפים, יש לנו מזומנים ]...[ 

 . אני מסתכל על הטור הימני ביותר.2020מיליון שקל ]...[ סוף שנת 

 .48אנחנו רואים פה  רועי אברהמוביץ' ]חבר מועצה[:
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 -זה ניירות ערך סחירים. המזומנים וניירות ערך סחירים סך הכל כ 5,700,000ועוד  שה פן:רו"ח מ

מיליון שקל היתרה לסוף השנה. כפי שאתם רואים, יש גידול מתום שנה קודמת שמוסבר  53-54

. אנחנו נעבור לסקור את העודף הזה. הסעיף הבא זה חייבים. יתרות 2020כמובן בעודף שנצבר בשנת 

 -ים שלנו בעיקרן, הפירוט של יתרות החייביםהחייב

 בעודף תקציבי? 2020רגע, לא הבנתי. אנחנו סיימנו את  נידאל עואודה ]חבר מועצה[:

 כן. רו"ח משה פן:

 בכמה כסף? נידאל עואודה ]חבר מועצה[:

 -אנחנו נגיע לזה בעמוד הבא אבל רו"ח משה פן:

 '.21, בתקציב של 2021לא ראינו את זה בתקציב של  נידאל עואודה ]חבר מועצה[:

 זה עודף ביצוע בפועל, זה לא עודף תקציב, זאת אומרת זה עודף בפועל של הלשכה. רו"ח משה פן:

. אנחנו עשינו העברה של, אם אתם זוכרים, 2021וזה נראה בתקציב של  תומר יזדי ]גזבר הלשכה[:

, אז בדיוק תכף אתם תראו, זה מתחבר. זה נותן תמונה '21 -' ל20מיליון משנת  10רזרבות, מעל 

 אחת שלמה ומלאה.

הסכום העיקרי זה המחאות לגבייה וכרטיסי אשראי.  -לגבי חייבים ויתרות חובה רו"ח משה פן:

. לגבי לקוחות סכום קטן שנותר יתרה לסוף השנה 2021כרטיסי אשראי שייפרעו בתחילת שנת 

אי, כולל הלשכה הארצית, כולל החברה הכלכלית. לגבי הרכוש ומלאים של כל המחוזות שיש במל

 -הקבוע

 אגב, אי אפשר להעלות את זה על מסך פה? נידאל עואודה ]חבר מועצה[:

 יש לכל אחד באופן אישי. אבי חימי ]ראש הלשכה[:

 אנחנו לא מחוברים פה אף אחד מאתנו. דורון ברזילי ]חבר מועצה[:

 למה? כולנו התחברנו. ענת קאופמן ]חברת מעצה[:

 תביאי את שלך, בואי תביאי לנו את שלך. דורון ברזילי ]חבר מועצה[:

 בבקשה. ענת קאופמן ]חברת מעצה[:

 -לגבי רכוש קבוע רו"ח משה פן:

 טוב, בבקשה תמשיך. אבי חימי ]ראש הלשכה[:

נו נראה בהמשך ואנח 53,800,000אני אמשיך. יש לנו רכוש קבוע על סכום כולל של  רו"ח משה פן:

. יתרת זכאים 2020את ההרכב שלו. בעמוד הבא, אנחנו רואים את פירוט ההתחייבויות לתום שנת 

מיליון שקל. היתרה הזאת מורכבת מהמחאות לפירעון ועובדים לחודש דצמבר,  21ויתרות זכות 

הפרשה לחופשה, הפרשה לתביעות שמתייחסת בעיקרה לחברה הכלכלית, הוצאות לשלם ועוד 

סכומים קטנים אחרים, והכנסות מראש מדמי חבר. אנחנו פה למעשה מציגים את ההכנסות 
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אבל  2020, כלומר הגבייה בוצעה בשנת 2021שבעצם התקבלו מחברים אבל שייכים מעשית לשנת 

 .2021 -דמי החבר שייכים מבחינת השנה ל

כל שנה באמצע נובמבר את דמי החבר הרי כל שנה מתחילים לגבות ב תומר יזדי ]גזבר הלשכה[:

, אז מבחינתנו זה הכנסות מראש, כי 2022בערך. אז כל מה שגובים, נגיד אנחנו עכשיו גובים לשנת 

 הן עבור שנה הבאה.

 .2021 -הם לא נכנסים ב נידאל עואודה ]חבר מועצה[:

דרית לא, זאת גבייה בפועל, הכסף נכנס לבנק אבל הוא שייך מבחינה חשבונאית וקלנ רו"ח משה פן:

 .2022. והוא חלק מהתקציב של שנת 2022לשנת 

 איפה אתה רואה את הסעיף של הכנסות? נידאל עואודה ]חבר מועצה[:

הכנסות מדמי חבר מראש זה בהתחייבויות שוטפות, שורה שלישית בצד ימין.  רו"ח משה פן:

 .2022. זאת הגבייה בעצם שגבינו מראש מחברים והיא שייכת למעשה לשנת 24,000,690

החברים ברובם מקדימים לשלם כדי לזכות בהנחה ולשלם דמי חבר כי  תומר יזדי ]גזבר הלשכה[:

 מקדימים לשלם וזה מראה פה. 40%יש להם את התעריף המוזל.  20/1או  17/1-עד ה

 משלמים באיחור? 60%-ו רועי אברהמוביץ' ]חבר מועצה[:

 לא, חלק בינואר. תומר יזדי ]גזבר הלשכה[:

' כנראה את 20 -זה מקובל, תומר, לאשר דוחות כספיים ששייכים ל ואודה ]חבר מועצה[:נידאל ע

 ' אישרנו?22' ביצענו, 21

 -אם היינו חברה פרטית תומר יזדי ]גזבר הלשכה[:

 איך נוכל לעקוב אחרי המספרים? נידאל עואודה ]חבר מועצה[:

עניין של דו"ח כספי, זה שני דברים  לא, יש עניין ישיבה של תקציב, יש תומר יזדי ]גזבר הלשכה[:

 נפרדים.

לא, אבל הנתונים יכולים להשתנות. עכשיו תראה, דבר כזה למשל  נידאל עואודה ]חבר מועצה[:

 והייתי מביא. 2021אני הייתי מחבר אותו עם התקציב של 

פות אני אגיד לך, אי אפשר לחבר תקציב עם דו"ח כספי. זה מדבר בש תומר יזדי ]גזבר הלשכה[:

 שונות. פה זה עקרונות חשבונאיים, הפרשות.

 לא, כדי לבדוק בדיוק אם ככה מדויקים או לא. נידאל עואודה ]חבר מועצה[:

 ותקציב זה יותר על בסיס מזומן. הביצוע זה לא אותה שפה. תומר יזדי ]גזבר הלשכה[:

 -לא, הביצוע צריך להיות נידאל עואודה ]חבר מועצה[:
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הביצוע לא אותה שפה. כי אני אגיד לך, אני אתן לך דוגמא, אם אני  הלשכה[:תומר יזדי ]גזבר 

שקלים הדו"ח הכספי מציג את ההוצאה הזאת על פני השנים  100,000-עכשיו רכשתי רכוש קבוע ב

שהרכוש הקבוע משרת אותי וזה אומר שכל שנה תוכר חלק מההוצאה. בתקציב זה לא עובד ככה, 

שנים  10אני אנצל את זה באותו רגע שרכשתי את הבניין ולא על פני  10,000,000-אם רכשתי בניין ב

 קדימה. אז זה עקרונות שונים לגמרי, לא ניתן להשוות תקציב לדו"ח כספי.

אם היינו מתחלפים בתפקידים, אתה חבר מועצה ועכשיו אתה רואה  נידאל עואודה ]חבר מועצה[:

' רוצה לאשר את הדו"ח הזה, איך תתחבר 22 -ב , ואתה2020, 2019את הנתונים האלה היום של 

למספרים האלה? על סמך מה? על סמך דברים שאתה אומר. עכשיו אנחנו צריכים, אין לי שום 

 אינדיקציה, אין לי שום בסיס לאשר את המספרים האלה. אתה מסכים איתי? על מה אני נסמך?

 בקר שעבר על הסכומים.מה זאת אומרת? יש רואה חשבון מ תומר יזדי ]גזבר הלשכה[:

אני חושב שיש פה איזו אי הבנה אולי. אני רוצה לחדד את הדברים. אנחנו מדברים  רו"ח משה פן:

היה  2020, כלומר ביצוע בפועל, גבייה בפועל, הוצאות בפועל. בשנת 2020על נתונים בפועל של שנת 

לפי כללים  2020תקציב בזמנו שאתם אישרתם אותו. זה בעצם הביצוע של תקציב משנת 

'. אנחנו מגישים את הדוח 22' ובטח לא נתוני 21אין התייחסות כלל לנתוני חשבונאיים מסוימים. 

' לוקחים 21הזה, אנחנו ננסה להגיש אותו כמה שיותר מוקדם. אני מניח שכאשר מכינים את תקציב 

'. אבל 21' אז יש איזשהם נתונים גולמיים של שנת 22' וכשעושים את 20בחשבון גם את הביצוע של 

' שהסתיימה בפועל, שעבר כמובן ביקורת של 20שהוא מבטא הפעילות של שנת  הדוח הזה זה דוח

 '.20רואה חשבון, והוא בעצם מסכם את שנת 

אני מסכים איתך, אבל אני אומר מבחינת נתונים, הרי אני היום צריך  נידאל עואודה ]חבר מועצה[:

 ום אינדיקציה אחרת.להיות ממש עיוור, לסמוך על מה שאומר רואה חשבון וגמרנו. אין לי ש

בהתייחס למה, לדו"ח הכספי או בהתייחס לתקציב הביצוע?  אורי אלפרסי ]מנכ"ל הלשכה[:

 בהתייחס למה?

כשאתה מפריד בין שניהם ואתה מתעסק עם כל אחד בנפרד אתה  נידאל עואודה ]חבר מועצה[:

בסדר. אבל אני  בעצם צריך לסמוך על מי שסידר את המספרים. ואני לא חלילה אומר שמשהו לא

כחבר מועצה היום בא להצביע על אישור דו"ח ועל אישור דו"ח כשאנחנו מצביעים לאשר זה כמו 

אבי שחותם עליו בסוף. אנחנו אחראים, אנחנו נוטלים אחריות פה. אז השאלה יש לנו בסיס על מה 

 -לאשר את המספרים האלה או שסתם אנחנו

 תה היית רוצה?איזה בסיס א ואאל חלאילה ]חבר מועצה[:

אני חושב שמשה, יש לדעתי איזשהו חוסר הבנה. נידאל, בוא נעשה  אורי אלפרסי ]מנכ"ל הלשכה[:

הפרדה קודם כל בין תקציב הלשכה לבין דו"ח כספי. הדו"ח הכספי אולי ירחיב ויסביר יותר רואה 

 החשבון שנמצא פה.

שתבין אותי. לא התכוונתי לקטוע  אולי אני אחכים אותך יותר כדי נידאל עואודה ]חבר מועצה[:

אותך, אני רוצה שתרד לסוף דעתי. אתה מסכים איתי שאם היינו עכשיו מדברים על הדו"ח הזה 

 המצב היה שונה? מבחינתנו. 2021בשנת 
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 זאת לא הנקודה. אורי אלפרסי ]מנכ"ל הלשכה[:

יותר טוב? רואים את  אנחנו היה יותר, כאילו רואים את כל התמונה נידאל עואודה ]חבר מועצה[:

 -התמונה יותר טוב. היום אנחנו מסתכלים

זאת לא הנקודה. אני חושב שהלשכה היום נמצאת במצב שהיא  אורי אלפרסי ]מנכ"ל הלשכה[:

'. אני חושב שזה תקדים, אף 20' עוד לא נסגרת והיא כבר מגישה את דו"ח 21מגישה דו"ח ששנת 

משתפרים. אז קודם כל זו תוצאה. זאת עובדה. השנה פעם לא היה דבר כזה. אנחנו משנה לשנה 

 לאחר מאמץ רב הדו"ח הזה מוגש פחות משנה, אתה יודע את זה, נכון?

 אתה צודק. דווקא צודק ואני מסכים איתך שהפעם הרבה יותר טוב. נידאל עואודה ]חבר מועצה[:

ן, דוחות כספיים תמיד אבל עובדתית, לא רק לגבי לשכת עורכי הדי אורי אלפרסי ]מנכ"ל הלשכה[:

 מוצגים לאחר שזה קרה בפועל.

אורי, אני מסכים איתך. אתה יודע מה? זה צעד נכון וזה בסדר. וזה  נידאל עואודה ]חבר מועצה[:

יותר מוקדם מאי פעם, אני מסכים איתך. אבל תסכים איתי ששגרה מסוימת זה לא הופך לנורמה. 

 זו הנורמה.אם הלשכה לא נהגה ככה בעבר זה לא אומר ש

לא אמרנו שזו נורמה. דו"ח כספי לוקח זמן. אי אפשר לסגור דו"ח  אורי אלפרסי ]מנכ"ל הלשכה[:

כספי מיד לאחר שהוא מתבצע. זה לוקח זמן. לכן אם אתה רוצה כחבר מועצה או בכלל כבקרה או 

בכל כמבקר הלשכה רוצה לבדוק את המאזן ואת החוזק של הלשכה, שאין פה בעיות, אתה יכול 

מצב נתון לבקש מאזן בוחן. באותו רגע הוא יכול לקבל את המצב הפיננסי של הלשכה. נכון לעכשיו, 

אתה יודע, עשינו את זה גם בחברה הכלכלית, שרצינו לדעת מה החוסן שלה כדי לא לחכות למצב 

 .של הדו"ח הכספי שבהחלט הוא מצב בעייתי למי שרוצה לקנות חברה בבורסה. זה בהחלט בעייתי

זה בדיוק מה שהדאיג אותי מה שאמרת. אבל אני אומר מאזן בוחן  נידאל עואודה ]חבר מועצה[:

 .2020לשנת 

 זה לא מאזן בוחן. תומר יזדי ]גזבר הלשכה[:

 '.21אתה מבקר מאזן בוחן על  נידאל עואודה ]חבר מועצה[:

 זה לא מאזן בוחן. אורי אלפרסי ]מנכ"ל הלשכה[:

 אבל דו"ח כספי זה דו"ח שמציג נתוני עבר, מה לעשות? :תומר יזדי ]גזבר הלשכה[

 -נתוני עבר. אבל אני היום נידאל עואודה ]חבר מועצה[:

 זה החוק. זה למען מס הכנסה, זה למען גופים. תומר יזדי ]גזבר הלשכה[:

 ', נכון?19' אנחנו אישרנו אותם. אתה אישרת של 19אבל של  ואאל חלאילה ]חבר מועצה[:

 סליחה? ודה ]חבר מועצה[:נידאל עוא

 ', אתה אישרת אותם.19הנתונים של  ואאל חלאילה ]חבר מועצה[:
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 אז היית בקואליציה. דובר:

לא משנה. אתה רוצה לאשר עכשיו, אני שואל אותך ואאל, אתה רוצה  נידאל עואודה ]חבר מועצה[:

 -לאשר, על סמך מה? על סמך דברים שנאמרו? אני מסכים שפה יש לנו צעד יותר

נידאל, אני רוצה לענות. ושוב פעם, אם אני טועה יתקן אותי רואה  אורי אלפרסי ]מנכ"ל הלשכה[:

תמונה שאתה רואה אותה על העבר ומה משקף את  החשבון. הדו"ח הכספי תפקידו להציג איזושהי

העתיד. והוא אמור להציג בפניך נורות אדומות או איזושהי בעיה לפחות באותו פרק זמן. לכן 

משתדלים שהוא יהיה קצר ככל שניתן. אתה אמור לקרוא את הדו"ח הכספי ולהבין מממנו את 

יע על איזשהו כשל כזה או אחר החוסן של הלשכה באותה נקודת זמן שהוא אושר ואם הוא מצב

 -שבעתיד. אז נכון, ככל שהזמן יותר ארוך אז יכול להיות מאוחר מדי, אבל זה כבר עובדה, אי אפשר

 ' ובצדק.19 -'. התערב ב19הוא תיקן גם את  נידאל עואודה ]חבר מועצה[:

 אתה שאלת שאלה לגבי הדו"ח הכספי. אורי אלפרסי ]מנכ"ל הלשכה[:

 4שנים,  9, 10עד המרכזי. זכור לי ימים לפני ובו ,שנים במועצה 10-אני כבר יותר מ: מטאנס שאער

שנים. אבל לא רק בלשכה, גם בחברה הכלכלית, שאתה מכיר אותה מצוין.  4שנים לא היה מאזן. 

 -שם היו הבעיות ושם זה משהו הרבה פחות

וזה גרם לנו לעיכוב. כי כל  השנה התעקשנו, נידאל, שיהיה דו"ח מאוחד אבי חימי ]ראש הלשכה[:

אפריל. היה לנו קצת בעיות עם מחוז תל -המחוזות השנה הזאת הם עשו עבודה טובה, גמרו במרץ

 אביב אבל בסופו של יום התעכבנו בגלל החברה הכלכלית שאתה יודע יותר טוב מכולנו שהיה קושי.

מה אתה מדבר. ואניא ומר כאן אני אישרתי שני דוחות ואני יודע על  נידאל עואודה ]חבר מועצה[:

בנוסף, נאמר כאן, ובצדק רב, שאפילו  שזה צעד מבורך, אני לא מבקר. אבל אני אומר עוד משהו

ואז  21' בדו"ח של 21 -' כי נתגלו פערים, נכון? עכשיו אתה יכול לבוא גם ל19התערבנו בדו"ח של 

אני אומר שכאן נעשתה  שר., צריך לגאת המצב הזה לבטלאני אומר שצריך תמצא פערים כאן. 

 כברת דרך כדי לגשר על הפערים שהיו. היו פערים. 

 רק תגיד מה. .נעשה? נעשהשעוד מה אתה מציע  אבי חימי ]ראש הלשכה[:

 אם הדו"ח היה מוכן במרץ, מה יכולת להגיד על הדו"ח?ול, אניד תומר יזדי ]גזבר הלשכה[:

' ולא נאלץ 21', גם של 20גם של  -ת שני הדוחותהייתי מגיש אאני  נידאל עואודה ]חבר מועצה[:

 -לתקן עוד פעם . הייתי דוחה את

 -לא, אבל אני אומר עכשיו הדו"ח הזה נגיד והייתי מגיש לך אותו במרץ ]גזבר הלשכה[: יזדי תומר

 -רגע, התיקון התיקון שהוא מתייחס אליו לגבי החברה הכלכלית. אורי אלפרסי ]מנכ"ל הלשכה[:

 זה יהיה יותר חכם מאשר לתקן.  ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 -התיקון שהוא מתייחס אליו לגבי החברה הכלכלית ]מנכ"ל הלשכה[: אלפרסי אורי

 אתה תצטרך לתקן גם את זה.  ]חבר מועצה[: עואודה נידאל
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  ?למה למה? ]מנכ"ל הלשכה[: אלפרסי אורי

 טוב חברים. ]ראש הלשכה[: חימי אבי

אין לי  מועצהחבר כאני מה שאני אומר שאין בסיס לנתונים האלה.  ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

נכונים הרי ם המספרים האלה אעל מה להתבסס. אני רוצה לבוא לקראתך בנושא הזה ולהגיד ש

 אין לי מה להתנגד להם. 

מה במרץ היה לך בסיס?  אותואם הייתי מגיש לך אבל מה שאני שואל  תומר יזדי ]גזבר הלשכה[:

תקבל. אתה , הרכבה של הדו"חתקבל, אתה רוצה  אתה רוצה מאזן בוחן הבסיס שהיה לך במרץ?

אתה צריך על ועדת כספים שעשתה את עבודתה ואתה צריך לסמוך כספים,  יצריך לסמוך על מנהל

בבקשה. זה לא התפקיד ניתן לך בשמחה.  ,על רואה החשבון המבקר החיצוני. תבקש נתוניםלסמוך 

 מבקר. אתה לא רואה חשבוןשלך לאשר, 

 מבקר חיצוני מונה על ידי המועצה, הוא יבדוק את כל מה ש ]...[ נור רסלאן ]חברת ועדת ביקורת[:

, אין לנו מספיק בסיסאני בסך הכל מנסה להגיד לחברי המועצה ש נידאל עואודה ]חבר מועצה[:

אני מסכים איתך שאנחנו מכאן  מספרים.הד באמת ובתמים אלה להגיכדי נתונים נתונים, מסד של 

 התקדמנו. אין צל של ספק שהתקדמנו. 

האחריות נידאל, האחריות, אם אתה שואל בעניין הזה לגבי בסיס  אורי אלפרסי ]מנכ"ל הלשכה[:

האחריות שמחייבת את הדירקטורים ונושא המשרה לא הסתמך על מה שעשה הרואה חשבון, כי 

לפני כמה ימים אותו נו לכם חאת הדו"ח הכספי ששל לקחתשלי כמנכ"ל היא ם אחריות וגשלך 

 להצביע בפני המנגנון. ולהיעזר ביועץ באחריותכם ולקרוא אותו ולהבין אותו ואז 

 אז אתה רואה?  ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

אמור להסתמך  אתה לאשניה. אתה שאלת אז לגבי העניין הזה.  ]מנכ"ל הלשכה[: אלפרסי אורי

להבין מה זה דו"ח כספי, היו החוק מחייב אותו  על מה שאנחנו אומרים. כל חבר דירקטור אמור

כשלים או אבני דרך שיכולים להוביל את או לקרוא אותו ולראות אם בדו"ח מסתתרים לכאורה 

ת זה . וזה אחריות של הדירקטוריון לעשות אמצב לא טובלאיזשהו או חברה כלשהי הזה הארגון 

 בצורה ]...[.

שאנחנו לא נותנים יש רואה חשבון חיצוני  .הערה נוספת ברשותךנידאל,  אבי חימי ]ראש הלשכה[:

רואה אותו, שניה בחיים שלי. לא דיברתי איתו מעולם. הוא חב כאשר פעם ראשונה לו הנחיות ואני 

 הנחות. פה הוא לא נותן הוא מציג את המאזן הזה יש לו אחריות למשרד שלו, לפירמה שלו. 

 הוא בסך הכל יועץ בסופו של דבר.  ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

ההוצאות הכניסות, את כל הוא לא יועץ, הוא מבקר. הוא בודק את כל  ]ראש הלשכה[: חימי אבי

ל די מוצדקות במובן אההערות של נידבסך הכל את כל הדברים שקרו.  ,של הכספים, את המאזנים

ביתר פירוט כדי שנבין אם אפשר אפילו ולכן אדוני ימשיך להסביר ניכר ו"ח בהיקף כספי ד זההזה ש

 בבקשה. צריך.כל מה ש
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 דו"ח הכספי. ל 4אנחנו הפסקנו בעמוד אז  רו"ח משה פן:

 הכנסות מדמי חבר מראש.  [:מועצה' ]חבר אברהמוביץ רועי

ש"ח. זאת התחייבות של  1,500,000 יש לנו בהמשך התחייבות לעובדים על סךנכון.  רו"ח משה פן:

כלומר במעמד הפסקת העבודה של העובדים אנחנו נצטרך לשלם עוד כמיליון  יחסי עובד מעביד.

 וחצי שקל. 

 ?אותו כסף שכבר הפרשתםאבל זה  רועי אברהמוביץ' ]חבר מועצה[:

 א הופרש.זה כסף שלא הופרש. זה העודף של רו"ח משה פן:

 , איך לא הופרש? -' צריך להיות כבר ב21 ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 ' ההתחייבות נטו לעובדים שלא הופקד בגינה כסף זה כמיליון וחצי שקל.20בסוף  רו"ח משה פן:

חישוב אבל . יםלקופת הגמל כולל הפקדה לפיצוישוטפות יש הפקדות  תומר יזדי ]גזבר הלשכה[:

בדיוק כן לפעמים יש עובדים שלא מופרש להם לקופת גמל משכורת אחרונה כפול ותק, ל זהפיצויים 

קח  -חשבונאות אומר לכלליאת כספי הפיצויים שהם זכאים ביום שהם יעזבו. דו"ח כספי, בהתאם 

לכן בהתאם , כמה אתה צריך לשלם פיצויים. ביום הזה פיטרת את כולםכאילו ותדמה  31/12-את ה

 .1,500,000לנתונים האלה אנחנו נצטרך לשלם עוד 

 ?כלכלית או עובדי חברהאו עובדי מחוזות  עובדי לשכהוזה  נידאל עואודה ]חבר מועצה[:

 , זה המאוחד.זה הכל תומר יזדי ]גזבר הלשכה[:

 כולם ביחד. רו"ח משה פן:

 -אם זהאתה יכול להגיד לי  ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

הם עובדי  161. כלומר 161, אם תסתכלו בצד שמאל יש טור, הלשכה מתוך זה רו"ח משה פן:

 זה עובדי המחוזות.  1,400,000בערך לשכה והיתרה שהיא ה

 עובדי המחוזות, לא החברה הכלכלית?  ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 גם החברה הכלכלית.  רו"ח משה פן:

 אבל החברה הכלכלית שילמנו את זה.  ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 -החברה הכלכליתספציפית אני יכול להגיד לך, אם מעניין אותך  רו"ח משה פן:

 כן, מעניין אותי. ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

אז אני אנסה לתת לך אינדיקציה לגבי העתודה של החברה הכלכלית. בחברה  רו"ח משה פן:

 הכלכלית עדיין חסר לנו חצי מיליון שקל. 

 .ותיקים שעדיין עובדיםובדים שעדיין עובדים, לע ]גזבר הלשכה[: יזדי תומר

 אבל סגרנו את זה פעם.  ]חבר מועצה[: עואודה נידאל
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 חברים, אתם מכירים את זה מצוין. ,זה חוסר שמוכר לשניכם ]חבר מועצה[: שאער מטאנס

 -לא יודע איך אפשר לסגור ]גזבר הלשכה[: יזדי תומר

שקל המשכורת  10,000והיום הוא על  4,000 -אם עובד התחיל לעבוד ב ]גזבר הלשכה[: יזדי תומר

  -6, 5והיום השכר שלו אחרי  4,000 -בתחיל לעבוד האני נותן דוגמא, אם עובד שלו, 

 ]מדברים ביחד[

 -מי שפיטרת שילמת. מי שנשאר ]גזבר הלשכה[: יזדי תומר

 שקל. 1,600,000 -ללא, שילמנו למי שנשאר קרוב  ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 אבל עדיין נותרה יתרה.  רו"ח משה פן:

 תמשיך בבקשה. אבי חימי ]ראש הלשכה[:

רואים שיש לנו אתם אני אמשיך ברשותכם. הסעיף הבא זה העודפים של הלשכה.  רו"ח משה פן:

 הושקעומיליון שקל זה עודפים שבעצם  54מיליון שקל  88 -ה. מתוך שקל מיליון 88 -כעודפים של 

 מיליון שקל זה עודף שוטף. 35או  34ברכוש קבוע ועוד 

 ]מדברים ביחד[ 

, הוא מספר את חבר'ה, זה לגיטימי. יש לנו פה רואה חשבון רציני אבי חימי ]ראש הלשכה[:

 לצרכי הפרוטוקול, הצטרפה גברת גליה שמילוביץ' ומר אנס אבו חוסיין.    הדברים.

זה עמוד שבו אנחנו מפרטים את הדו"ח על הפעילויות מה . 5אנחנו נמשיך לעמוד  רו"ח משה פן:

פעילות של החזור שאנחנו בז'רגון אומרים דו"ח רווח והפסד. אז אם תפתחו את העמוד הבא מ

. כפי שאתם רואים יש ירידה מסוימת מיליון שקל 86 -לסתכם ה 2020הלשכה המאוחד לשנת 

 מיליון 63 -פעילות קטנה מגם עלות היל במקבמיליון שקל.  93.5 -לשהסתכמה  2019שנת לעומת 

ווצות של הפעילות כמובן מוסבר על ידי שנת הקורונה, שבה כ. חלק מההתמיליון שקל 51 -ל קלש

שהיא לא פעילות של איסוף דמי חבר אלא פעילויות אחרות פחות פעילות שבו יש מצד אחד מצב היה 

חלק מהשכר כולל גם הוצאות הפעילות מצד שני הייתה גם ירידה בשמטבע הדברים לא התבצעו. ו

]...[ ש"ח. הוצאות  34,600,000 -כהמדינה. סך הכל הכנסות נטו מפעילות פיצוי של ששולם במסגרת 

סך הכל בש"ח.  12,000,000היה מימון העודף לפני הוצאות והכנסות , ו22,000,000 -וכלליות כ

יש  2019אתם מסתכלים יחסית לשנת . אם קלש 16,500,000-הכנסות נטו מפעילות לאחר מימון כ

 .16.5%-ל 5.6% -מ גידול משמעותיפה 

 -הגבוהות האלה של האיך אתה מסביר את ההוצאות מימון  רועי אברהמוביץ' ]חבר מועצה[:

660,000? 

 -ללשכה הארצית במחוזות 660,000הוצאות מימון של  זה לא הרבה. רו"ח משה פן:

איפה עמלות בנק? בשנה.  400,000-300,000יקת אשראי זה לסרק עמלת  תומר יזדי ]גזבר הלשכה[:

 -איפה כל ה
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  -יחסית להיקף מחזור רו"ח משה פן:

 אנחנו לא צורכים אשראי.  אנחנו צורכים אשראי? ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

לא צורכים אשראי אבל גובים באינטרנט. לכל גבייה באינטרנט אתה  ]גזבר הלשכה[: יזדי תומר

 צריך לשלם עמלת סליקה. 

 ? 0.72כמה אנחנו משלמים  [:מועצה' ]חבר אברהמוביץ רועי

 5,000,000שאתם רואים במימון, הכנסות אחרות פה דרך אגב יש . 0.63 ]גזבר הלשכה[: יזדי תומר

 .השל המתמח ההמכירשקלים זה 

הכנסה זה בעצם המכירה של פעילות המתמחה שהיא בעצם  5,000,000או  4,997,000 ה פן:רו"ח מש

 מופיעה בנפרד ולא במסגרת ההכנסות השוטפות., בגלל זה היא גם חד פעמית

מבין שחלק ש"ח בפועל. אני  5,000,000לא הייתה הכנסה של אין, אבל  נידאל עואודה ]חבר מועצה[:

 ים רווה, לא? שקל לחי 3,000,000מזה הלך 

 -וחלק ש"ח. חלק התקבל בפועל 5,000,000סך הכל המכירה הייתה  רו"ח משה פן:

 אבל אתה מדבר על הכנסות. ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

צע ישירותים שב זהחלק התקבל בכסף וחלק . חשבונאית זאת הכנסה. זאת הכנסה רו"ח משה פן:

 ., שזה היה שווה כסףעבור החברה הכלכליתרווה 

מצטער. זה לא רשום נכון. ואני אומר לך זו זה לא רשום נכון. אבל  נידאל עואודה ]חבר מועצה[:

שקל.  2,000,0000ללשכה בפועל נכנס טעות שאתה עושה. זו טעות שאתה עושה. כי בפועל, תקשיב, 

 ל. שק 5,000,000שקל, וכאן לא נכנסנו  5,000,000כל מי שקורא מבין שנכנסו , אתה רושםעכשיו 

 . בשורה לא מציגים בנטואבל  תומר יזדי ]גזבר הלשכה[:

 אתה לא מציג בנטו.  רו"ח משה פן:

בשורה אחת. לא הייתי מציג את כל הדו"ח רווח והפסד הזה אחרת  ]גזבר הלשכה[: יזדי תומר

 ההוצאות בברוטו. בסך הכל אתה צודק.מציגים בברוטו ואת את ההכנסות מציגים. 

 שקל. זה פשוט לא נכון מבחינת רישום.  3,000,000הכרת בזכות של  מועצה[: נידאל עואודה ]חבר

 -מצד אחד רשמנו הכנסה של ]גזבר הלשכה[: יזדי תומר

 , נקודה. 2,000,0000היית צריך לרשום  ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 . 3,000,000ומצד שני הוצאה של  ]גזבר הלשכה[: יזדי תומר

 ואיפה רושמים את ההוצאה?  :'י ]חבר מועצה[סרוג שאדי

  איזה הוצאה? ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 -5,000,000כשיש לך הכנסה של  :'י ]חבר מועצה[סרוג שאדי
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 . 5 לא הייתה הכנסה של ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 . 3הוצאה של  הוהיית 5הכנסה של  ההיית :'י ]חבר מועצה[סרוג שאדי

תקנו אותי אם אני . 2 הייתה הכנסה של .אתה מתווכח סתם ,דוניא ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 טועה.

 -שקל 80,000שקל ומוציא  100,000 -אם אתה קונה משהו ב :'י ]חבר מועצה[סרוג שאדי

 שאדי, אתה לא הבנת את הנקודה.  ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 .זה לא שווי מזומן נור רסלאן ]חברת ועדת ביקורת[:

 אני לא מדבר על שווי מזומן. אני מדבר על הכנסה בפועל.  ]חבר מועצה[:נידאל עואודה 

 לא, אתה מדבר על משהו אחר לגמרי.  נור רסלאן ]חברת ועדת ביקורת[:

שקל. עכשיו אתה  2,000,000כמה הכניסה לנו המתמחה? הכניסה לנו  ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

לא הייתה הוצאה אה לחיים רווה וזה לא היה. מיליון ואחר כך תעשה כאילו הוצ 5רושם את זה 

פה אתה אתה כזאת. לא קיבלנו את זה כדי שנוציא את זה. אתה רושם הוצאה ברגע שאתה מוציא. 

 2,000,000בשורה הזאת היית צריך לרשום וש"ח  2,000,000רק קיבלת אתה בעצם לא הוצאת. 

רושמים את ההכנסה כמו עושים,  מקובלים ככהחשבונאות בדיני ככה לפחות אני מצטער, ש"ח. 

 שהיא.

 אם אתה רוצה לשמוע את דעתי המקצועית אני  מוכן להשמיע אותה.  רו"ח משה פן:

 אני שמעתי. אני מכיר את זה. ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 כן, אני רוצה לשמוע.  [:מועצה' ]חבר אברהמוביץ רועי

הצטרף אלינו גם שחר אורגד. רואה חברים בואו נשמור על שקט.  אבי חימי ]ראש הלשכה[:

 מיות.ילגיט ןהשאלות ההחשבון, 

 לא, הכל בסדר.  רו"ח משה פן:

 יגביר את קולו שכולנו נשמע.רק אדוני סבלנות.  אבי חימי ]ראש הלשכה[:

ה התמורה שהתקבלאני אומר מבחינת העסקה העסקה היא, זאת הייתה העסקה.  רו"ח משה פן:

מסוימת התקבלה בכסף במזומן ממש, כפי שאתה אומר, תמורה התחלקה לשתיים,  עסקה הזאתב

נוספת שקל, סדר גודל. ניתנה תמורה  2,000,000אני לא זוכר את המספרים אבל זה היה בסביבות 

 .שירותיםב

 בבקשה, תפרט לי. ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 .בשירותים₪  3,000,000סביב  ההיית  אז אני אומר, התמורה הנוספת רו"ח משה פן:

  איפה היא? ]חבר מועצה[: עואודה נידאל
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 זאת עסקה מלמעלה. ₪  5,000,000, עוד פעם אני חוזר. 5 -בתוך ה רו"ח משה פן:

 תזכיר לי איך קוראים לך.  ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 משה.  רו"ח משה פן:

 כולנו רוציםאם יש לך שום תמורה.  ההייתמשה. אני אומר לך שלא  ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 לשמוע. ראש הלשכה אמר לך לפרט.

 .אני מפרטאז  רו"ח משה פן:

 בבקשה.  ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

התמורה מהנתונים של החברה הכלכלית. העסקה אני אומר אני לא נותן שמות.  רו"ח משה פן:

 נתן חלק במזומן. הוא במסגרת העסקה  כך נחתם החוזה.קה, ש"ח. זאת העס 5,000,000היא 

 . אני מנסה להסביר לך.2, אבל בתכלס נכנס לקופה 5]...[ זה  ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

אבל העסקה היא לא על בסיס מזומן. זה בדיוק מה שאני מנסה להסביר. לא בודקים  רו"ח משה פן:

 ש"ח זה חלק מהתמורה. 3,000,000-לנו שירותים באם נתנו את העסקה לפי כניסת מזומנים. 

מיליון שקל והיה נותן לנו למשל  2משה, זה מצב, אם היה מכניס  ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 -ספרים

 נתן לנו שירותים. רו"ח משה פן:

 ספרים, דברים.  ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 .הוא נתןשירותים היה לנו חובות אליו.  אבי חימי ]ראש הלשכה[:

 איזה שירותים?  [:מועצה' ]חבר אברהמוביץ רועי

 -השירותים זה שאנחנו התחייבנו כלפי רו"ח משה פן:

 אני מסכים איתך. אני דווקא מסכים איתךזה לא שירותים.  ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 קודם כל שיגיד מה ניתן, מה זה השירותים האלה. רגע,  [:מועצה' ]חבר אברהמוביץ רועי

אחד של המתמחה והיה מחזור מחזור עשו העסקה הזאת נעשתה באמצע שנה.  הרי רו"ח משה פן:

 -. חלק מהעסקה היהאותו החברה הכלכלית הייתה צריכה להעבירשנוסף של דצמבר 

 ?אתם לא זוכרים שהחברה הכלכלית לא שילמה חובותמה  אבי חימי ]ראש הלשכה[:

 זוכר, אבי.  ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 לא שילמה כסף למי שהייתה צריכה לשלם. ]ראש הלשכה[: חימי אבי

 אני אסביר לך.  ]חבר מועצה[: עואודה נידאל
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. הייתה תביעה תלויה באוויר והיה צריך לשלם אותהאז הוא היה צריך,  ]ראש הלשכה[: חימי אבי

 חלק מהתמורה הלך לתביעה.אז 

 הוא לא אומר את זה.  אבל [:מועצה' ]חבר אברהמוביץ רועי

 הוא אומר את זה. מה הוא לא אומר?  ]ראש הלשכה[: חימי אבי

בכסף ותמורה בשווה כסף. עכשיו בשווה הוא אומר שקיבלנו תמורה  נידאל עואודה ]חבר מועצה[:

 כסף לא קיבלנו שום תמורה. 

 מה זה השווה כסף, תומר? תפרט לנו את זה.  [:מועצה' ]חבר אברהמוביץ רועי

 השירותים שניתנו.  ]גזבר הלשכה[: יזדי תומר

 לא ניתנו.  ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 איזה?  [:מועצה' ]חבר אברהמוביץ רועי

 שירותים שהוא נתן לנו.  רו"ח משה פן:

 איזה שירותים, משה?  [:מועצה' ]חבר אברהמוביץ רועי

אלה שנרשמו למתמחה, אנחנו  שהוא העביר, הוא לקח על עצמו התחייבויות כלפי רו"ח משה פן:

. שהייתה עסקה עשו איזושהי חלוקה, הגיעו למספר מסוים שבעצם לקחנובעצם את הכסף הזה 

וחלק מהעסקה היה ש"ח  3,000,000צריכה לספק שירות בשווי של הייתה חברה הכלכלית אנחנו ה

  -סף הזה לאותםשקל. אנחנו לא נחזיר את הכ 3,000,000שהוא לוקח על עצמו את ההתחייבות של 

 שקל?  3,000,000קיבלת חשבונית נגדית על  אגב ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

  .ודאי, קיבלנו אנחנו רו"ח משה פן:

  חשבונית נגדית? ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 יש.  רו"ח משה פן:

 מחיים רווה?  ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 ש"ח.  5,000,000 -מחיים רווה. הם, לא אנחנו. החברה הכלכלית. סך הכל זה נסגר ל רו"ח משה פן:

 -ש"ח 2,000,000נציג ושאתה רוצה  איךגם אם נציג את זה תקשיב,  תומר יזדי ]גזבר הלשכה[:

 -תומר, תראה, תסתכל מה הוא אומר ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 שהו קטן. לא, רק אני אגיד מ ]גזבר הלשכה[: יזדי תומר

מחיים רווה. עכשיו אנחנו למי  3,000,000הוא אומר אני קיבלתי  ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 את המתמחה?  מכרנו את החברה?

 . נבו ]גזבר הלשכה[: יזדי תומר
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  לנבו. עכשיו נבו שילם לנו כמה? ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 -2נבו שילם  ]גזבר הלשכה[: יזדי תומר

 זהו, זה צד העסקה.  ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 . 3שאתה גבית את הכסף בעוד ולימד את התלמידים  ]גזבר הלשכה[: יזדי תומר

 -גמרנו, אין לי שום עסק עם חיים רווה. אני העסקה שלי ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

ולימד את התלמידים שאתה גבית את הכסף אליך, לימד את התלמידים  ]גזבר הלשכה[: יזדי תומר

 מיליון.  3בשווי של 

 זה מאוד משנה, זה העניין.  רו"ח משה פן:

 אתם רואים חשבון.  ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 נכון.  ]גזבר הלשכה[: יזדי תומר

 -אתה אומר לי ש ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

שנה, לוקחים -ל, אתה זוכר שהיו רושמים תלמידים לעוד חצי שנהאניד אבי חימי ]ראש הלשכה[:

אבל את , אפילו עושים להם מבצעים על חשבון זה ובסוף הקורסים בוצעו על ידם, להם את הכסף

 . , החברה הכלכליתהכסף אנחנו לקחנו

 לא, זה לא על זה.  ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 -אתה לא יכול להראות את הקיזוזזה קוזז.  ]גזבר הלשכה[: יזדי תומר

 ]מדברים ביחד[

 -זה ההסברים שלהם. אפשר אחרי זה להתנגד ל ,חבריםטוב,  ]ראש הלשכה[: חימי אבי

 שאתה רוצה גם אם נציג את זה כמו אני רק אוסיף עוד דבר אחד קטן,  ]גזבר הלשכה[: יזדי תומר

, כי אז מההוצאות אני אוריד תשתנה הכנסות אחרות נטו. השורה התחתונה של הלשכה לאפה ונציג 

 מיליון שקל שהוספתי.  3

 מסכים איתך.  ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 אז זה לא משנה. התוצאה הסופית לא תשתנה.  ]גזבר הלשכה[: יזדי תומר

 -אני מסכים איתך, אבל אני מבקש להציג ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 . בסדריש מחלוקת, ל, אניד אבי חימי ]ראש הלשכה[:

 -אני מבקש להציג את נתוני האמת, לא את הנתונים ש ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 זה כללי חשבונאות, זה לא נתוני אמת או שקר.  ]גזבר הלשכה[: יזדי תומר

 זה של חיים רווה.  3,000,000 -ה ]חבר מועצה[: עואודה נידאל
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ואני  ךלליבהנושא הזה קרוב נידאל, שיך בבקשה. רואה החשבון ימטוב,  ]ראש הלשכה[: חימי אבי

שום עניין אישי עם אף אחד והוא עובד לפי כללי לו אמן לי שלרואה החשבון אין המבין אותך אבל 

 יותר טוב מכולנו ביחד. אז אדוני ימשיך.קצת את הכללים כנראה שהוא יודע ובוא נניח חשבונאות. 

מתאר בעצם את העודפים לפי חלוקה. נכסים  6עמוד  .6בעמוד נעבור לעמוד הבא  רו"ח משה פן:

יש לנו עודפים . 32,600,000, המספר האחרון, למטה 32]...[ [ פעילויות זה העודף השוטף, זה נטו 

על ידי הלשכה לכל מיני יועדו ש"ח. יש לנו עודפים ש 54,000,000קבוע זה עוד שו לרכוש ימשש

שאיתו בדו"ח המאוחד ש"ח. זה העודף שנצבר של הלשכה  88,500,000אחרות. סך הכל פעולות 

מסוימים שאני חושב על ביאורים אעבור איתכם אני . עכשיו 2021אנחנו פותחים למעשה את שנת 

קציה נוספת מעבר לנתונים יאינד בשבילכם בשביל לקבל איזושהיחשובים והם ים ישהם רלוונט

. אנחנו פה בעצם נותנים 7מספר ביאור  16עמוד , 16תכם לעמוד מספר אני מפנה אהכלליים. 

יתרות העודפים של כל מחוז. אנחנו הפרדנו את זה השנה המאוחד לגבי תוך הדו"ח באינפורמציה 

אתם יכולים לראות שיש פה את  .רעונות לשימוש שוטףגיהעודפים או ההפרדנו את  שבעצםך כ

ירעון שיש למחוז גיע ליד כל מחוז בעצם מייצג את העודף או השימת כל המחוזות. כל נתון שמופר

, 4.6 -מחוז מרכזוירעון. גכמובן מדובר על , בסוגריים מחוז תל אביבמתחיל אז אם נ. שוטף לשימוש

כל אחד יש את הנתון שרלוונטי לגביו. זה למעשה העודפים ל -, צפון, ירושלים ודרום6.6 -מחוז חיפה

. זאת 2020מזכיר לכם, אנחנו מדברים על נתוני . 2021התקציב של שנת שכל מחוז פותח את 

לראות את הנתונים שלהם. בעמוד הבא,  יםמחוז יכולחברי כך שכל ף, אז 2021הפתיחה למעשה של 

 חלוקה לסוגי רכוש. לגבי הרכושלפי אנחנו יכולים לראות את החלוקה של רכוש הלשכה  ,17עמוד 

אתם יכולים לראות  שכר וכלי רכב ומחשבים וריהוט.שיפורים במוויש לנו יש לנו מבנים אז , שלנו

מסוגי הנכסים. מטבע הדברים המבנים הם הנכס המשמעותי ביותר, כמעט את היתרות של כל אחד 

 -מיליון שקל ושאר הנתונים נמוכים יותר. זה הפירוט של הציוד שלנו. ואני רוצה להפנות אתכם 50

 אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה.  צה[:נידאל עואודה ]חבר מוע

 בבקשה.  רו"ח משה פן:

כל שנה אנחנו באמת  דרום, שלושת המחוזות מרכז וחיפה ואני רואה ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 ' 21 -השאלה אם ב .למופת ובסדר גמור חיפה ודרום תמיד התנהלות את הדוחות. בדוחותרואים 

 -אם הם שמרו על', 21נתונים בתקציב, בביצוע של אני לא זוכר את האם יש לך מושג, 

 '? 21זה תומר, יש לך מושג לגבי נתוני  רו"ח משה פן:

' עוד לא נגמרה. נתתי לך ארצי, לא נתתי לך, את 21לא, כרגע אין.  ]גזבר הלשכה[: יזדי תומר

לא הגישו לנו  וד לא נגמרה. המחוזות עודעהשנה ' 21'. 21' נתתי לך, לא לפי 20המחוזות לפי דו"ח 

  דו"ח ביצוע.

 -כן, אבל הולך וגדל? בדיקה ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 אני לא יכול לדעת.  ]גזבר הלשכה[: יזדי תומר

 ]מדברים ביחד[
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 שלושת הרבעונים הראשונים יש.  [:מועצה' ]חבר אברהמוביץ רועי

 זה לא אינדיקציה. צריך שנה, להפך.  :דוברת

 שלושה רבעונים זה לא אינדיקציה?  [:מועצה' ]חבר אברהמוביץ רועי

 -ואם בדצמבר הם יוציאו עכשיו ]גזבר הלשכה[: יזדי תומר

 -בכל מקרה ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 ]...[ שלושת הרבעונים הראשונים. [:מועצה' ]חבר אברהמוביץ רועי

ארבעה כנסים -כן, אבל אם בדצמבר עכשיו הם פתאום יעשו שלושה ]גזבר הלשכה[: יזדי תומר

שהשנה תיגמר כדי לדעת מה העודפים. דרך אגב, זו ויקנו רכוש קבוע, אני לא יודע מה קורה. צריך 

' עוד לא 22בדיוק אותה סיבה שכשאנחנו מאשרים תקציב לשנה הבאה כמו שעכשיו אישרנו את 

 הצגנו את הרזרבות גם שלנו של הארצי. 

יוגש עוד במהלך הזה לא סתם לחצתי שהדו"ח ו הלקח המרכזי,תומר,  אבי חימי ]ראש הלשכה[:

זה ייתן כי  2023לפני שעושים את ישיבת התקציב של  2021צריך להגיש את הדו"ח של , 2021שנת 

 יה. צקיאינד

 אי אפשר.  ]גזבר הלשכה[: יזדי תומר

אנחנו לא נגיש את זה  ,תסתיים עוד כמה ימיםשהשנה הזאת של  ]ראש הלשכה[: חימי אבי

 -בעזרת השם בדצמבר,

 עד מרץ אתה יכול להגיש.  [:מועצה' ]חבר אברהמוביץ רועי

זה עובר ליקויים עניינים. ואחרי זה עד מרץ הם מכינים את הכל לא,  ]ראש הלשכה[: חימי אבי

שיהיה לחברי המוצעה שזה יהיה בסיס יהיה להם נתונים לחברי המועצה  מאי, יוני, יולי, כדי ב

ככה זה מסודר. אבל . 2023לגבי תקציב לחברי המועצה היה להם נתונים בסיס טוב להבנת המצב וי

עשינו והמנכ"ל ותומר לא פנינו ותגברנו את החברה הכלכלית שאני חברים, האמינו לי שאין שבוע 

ולכן אנחנו בסך הכל על עצמנו זה לא כדאי. בעיניים לעבוד , כי רצינו דו"ח מאוחדהכל, כי 

אם  , והנה זה רשום עכשיו בפרוטוקול, הודעתי למנכ"לים של המחוזותואני מספיק.  לא, משתפרים

הפעימה השלישית של התקציב השלישית שלהם אז , 2021את הדו"ח של  2022לא יגישו עד סוף מרץ 

. 2022המחוזות והחברה הכלכלית להתכנס לכיוון מרץ כל  הם יצטרכוולא תתקבל, כלומר זה תנאי. 

', יראו מה 21 -' יראו מה היה ב23את הצעת התקציב של הם יגד עינלנלהם יהיה שחברי המועצה 

 זה מלמד על ההמשך.היה. 

את ההערה שלי על מחוז חיפה ומחוז דרום כדי אמרתי אני דווקא  נידאל עואודה ]חבר מועצה[:

 לפעמים הרזרבותלהעיר שכל הזמן שני המחוזות האלה מתנהלי התנהלות למופת והם בחלוקת 

 -ובגלל זה אז הם לא מקבלים עודפיםשהם נפגעים. כאילו בגלל שיש להם מורגש 

מחוז צפון קיבל יותר מידי כסף ששמעתי שהיו טרוניות אני לא יודע. אני  אבי חימי ]ראש הלשכה[:

  -גם מחוז מרכז ,חברים. דבריםכאלה וכל מיני 
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 ]מדברים ביחד[

מחוז , מחוז מרכז בסדר, דרום בסדרוז בוא נפרגן בתמונה מלאה. מח ]ראש הלשכה[: חימי אבי

אתם . נוכחיתה, לא בקדנציה עם מחוז תל אביב ירושלים בסדר. הייתה לנו בעיהבסדר, מחוז חיפה 

הם ו בתוך תל אביבממברס  יה מדרשה והיההזוכרים שמחוז תל אביב התנהל ביחד עם הארצי. 

בסוף את הדו"ח הם הגישו ו. ולאט לאט מתאוששים ספגו גירעונות גדולים ולקח זמן להתאושש

 ראשי מחוזות בסדר גמור. יש  . כולם משתדלים ומתנהלים בסדר2020פחות או יותר בזמן של שנת 

עלות להצבעה את דו"ח כספי מאוחד לשנת ההעת ל הכולם עושים עבודה טובה. אני חושב שהגיעו

אני אוקי, הערה או התייחסות. איזושהי עלות הלמ, אלא אם מישהו מרגיש שקופחה זכותו 2020

עשה את זה שמית. נועם אנחנו ? נ2020מי בעד אישור דו"ח כספי מאוחד לשנת  מבין שאין כזה.

 מה עמדתך?  לאור, ענת קאופמן, גליה,

 נמנעת.  ]חברת מועצה[: גרינגרד שמילוביץ גליה

 נמנעת. דורון? ]ראש הלשכה[: חימי אבי

 נגד.  דורון ברזילי ]חבר מועצה[:

 נגד. נעמי?  ]ראש הלשכה[: חימי אבי

 מתנגדת.  [:מועצה]חברת  פלדמן עיני נעמי

 נידאל?  ]ראש הלשכה[: חימי אבי

מסד גד בגלל חוסר נשאני מתלרשום הערה, רוצה  אני מתנגד. אבל אני נידאל עואודה ]חבר מועצה[:

 להסתמך עליו. אני יכול שנתונים של 

שאדי בעד, רומי בעד, חגי בעד,  יש לנו פה את ל מתנגד.אבסדר גמור, ניד אבי חימי ]ראש הלשכה[:

איתן בעד, אורית בעד, מטאנס בעד, ואאל בעד, סעיד בעד, בכר בעד, שחר אורגד בעד, אנס בעד, 

 הגיע? תמי בעד, חבר המועצה החדש 

 לא, הוא בבידוד.  ואאל חלאילה ]חבר מועצה[:

וד. אז אנחנו מאחלים לו שינוח בבידוד ושיהיה בריא. בסדר הוא בביד ]ראש הלשכה[: חימי אבי

 2020אז הדו"ח הכספי המאוחד לשנת  ,מישהו לא מניתי בשמו? טובגמור. רועי אברהמוביץ'? נגד. 

אתה איש יקר.  ,אושר. תומר יזדיהזה ם אחרי שהדו"ח ליאני מרשה לעצמי לומר כמה מי .עבר ברוב

את  עוצר כל חבר מועצה שרוצה לבוא אליו, הוא , חיה שליתומר קיבל את ההנאני אומר לכם ש

לו מי שרוצה שיונת דואר תבוא אליו ותביא . תן לו כל מסמך כל הסברנושב איתו, והעבודה שלו, י

את כל לכם ייתן , יעצור את העבודה שלו, אדון תומריבואו לאת המסמכים זה בלתי אפשרי. 

תשב איתו כמה שעות שצריך.  ,לפני כןגם לבוא לתומר תוכל באמת ל, בדו"ח הבא אניד. וההסברים

בלילה ואני רואה אותו עוזב את  10-שקדן. אני עוזב את הלשכה ב ,תומר הוא איש ראוי, רציני

עכשיו לחברה החיצונית. יש באמת גם הלשכה בשעות האלה. מילה טובה צריך להגיד גם לאורי ו

שתי מילים טובות ביום אחד זה הרבה. גם המשרד  עוד נושא שקשור לאורי וניתן לו עוד מילה שם.

 גם לכם. בידנו, לחץ, ותודה רבה סייע לנו, רואה החשבון החיצוני עזר 
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 [ סקירת מנכ"ל לשנת המשפט תשפ"א4]

ל, ארוך. נידכסקירת מנכ"ל לשנת המשפט תשפ"א. הכנו עותק , דבר נוסף ]ראש הלשכה[: חימי אבי

, אפשר לקרוא אותו בלילה, ספר טוב באמתעותק מנוסח כדבעי. רואים לראשונה זה פעם גם 

באמת רואים פה את . להירדם בנחתלקרוא אותו ושנה שלמה אפשר באמת דפים.  3אחרי להירדם 

 מילים. . מנכ"ל הלשכה יאמר כמה2021עבודת הלשכה בשנת 

הנה יצאנו משכילים על משהו. אין לי דווקא הערות על המנגנון. אני  ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

מעריך את תומר וזה באמת מבורך שהוגשו דוחות, בניגוד לפעמים קודמות, ובצורה הכי מוקדמת 

ון לא בתוך ועבודת המנגנון אני תמיד הערכתי. עובדי המנגנון נריב בפוליטיקה כמה שנריב, המנגנ

 העניינים. 

 תודה נידאל.  ]ראש הלשכה[: חימי אבי

רק כמה מילים על הדו"ח. אפשר אחר כך לקרוא אותו ולהתרשם.  אורי אלפרסי ]מנכ"ל הלשכה[:

הפעילות על אתם אמורים להיות גאים במיוחד הדו"ח הזה משקף תקופה לא קלה של הלשכה. 

מציבור עורכי הדין מה הלשכה עושה בשבילם ומה  אנחנו שומעים כל השנהבסופו של דבר הזאת. 

אתם אלה שדורשים שהלשכה תהיה ש ,הפעילות. הדו"ח הזה משקף בראש ובראשונה אתכם

תי יהודאני פעילה, תייצר ערך מוסף לציבור עורכי הדין וכך נראה הדו"ח. כמובן שתהיה דומיננטית, 

. לכן זה , לא רובם יוזמיםוא בעיקר פסיביהאז יעדים  ובים לימנגנון אם לא מצכי כלראש הלשכה. 

בלי הדחיפה שלכם  , כיתודה לכםאת האומר גם מראש הלשכה ומהמועצה. פה אני  ,מתחיל בראש

שאנחנו נותנים הרמה המקצועית והשירות ואת  ףעלות את הרהליצור ולעשות כל הזמן פעילויות ול

עמודים. הדו"ח הזה הוא באמת רק  10עם דו"ח של היום פה  נמצאיםלציבור עורכי הדין היינו 

את העשייה בתקופה בעצם כפי שאמרתי בראשי פרקים על הפעילות והוא משקף  תסקירה תמציתי

  .תקופת קורונהשקשה לייצר פעילות, אותה בין המאתגרות ביותר של הלשכה, 

מי שירצה בישיבה הבאה להתייחס  אזהדו"ח הזה הוגש לכם רק עכשיו.  ]ראש הלשכה[: חימי אבי

. אורי, שאדי דואג למילים הטובות ןנדון בהאנחנו כמובן או יש לו הערות, לפרק כזה או אחר בדו"ח 

 אנחנו עכשיו נמשיך. בסדר? אז ברשותך.  ,בישיבה הזאת יותר לא נחמיא לךוהפעם השנייה  ושלך. ז

 [ אישור נוהל מבקר פנים5]

 ורת[ אישור נוהל ועדת ביק6]

נור  ,יש לנו פה את מבקר הלשכה, יש לנו את הגברת הנכבדה מהביקורת ]ראש הלשכה[: חימי אבי

יש נוהל מבקר פנים  -הייתה בישיבה הקודמת והיא מקפידה לבוא. לגבי הנהליםכבר היא  -סלאןר

 החלטה

 . 2020המועצה הארצית אישרה את הדו"ח המאוחד לשנת 

 אושר ברוב קולות
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, , להצבעההליםנאת הלפני שנעלה לאישור ונוהל ועדת ביקורת. אם אתם רוצים להתייחס או להציג 

 אשמח לשמוע אתכם.אז אני 

אישרנו את הנהלים, תכף המבקר ועדת הביקורת אז ככה, בו נור רסלאן ]חברת ועדת ביקורת[:

בנוהל יעבור עליהם. הם פשוט נידונו בוועדה כמו שצריך לעשות. דנו בסעיפים בוועדת הביקורת גם 

 .שלכם הצבעהלבנוהל ועדת הביקורת ותכף יוצגו על ידי המנהל  , גם המבקר

 בבקשה.  ]ראש הלשכה[: חימי אבי

גם  ההייתמחשבה לאחד אותם. זאת  ההייתמוצגים כאן שני דוחות.  אמיר ויזל ]מבקר הלשכה[:

נוהל המבקר הם קיימים כבר שנה וחצי שפחות או יותר עובדים על פיהם, גם  .אחת הסיבות לעיכוב

מתוך  דגשיםהאעבור על כמה אני נוהל ועדת הביקורת. עכשיו הם מובאים לאישור. וגם הפנימי 

הכובע השני שלי שזה  נוהל שלישישל קיימת טיוטה  . אליהם בשלא תמיד שמים להנהלים האלה, 

בבישול מסוים והוא יגיע לאישור של המועצה בהמשך. עדיין נציב תלונות הציבור, שגם הוא של 

אעבור אני ואחר כך , כמה הדגשים שאני אתן לו נוהל המבקר הפנימיעם תחיל אכמה הדגשים. אני 

יותר נכון שני חוקים,  -מתבסס על שני חוקים עיקרייםהזה לנוהל ועדת הביקורת. קודם כל, הנוהל 

חוק הביקורת הוא אין סתירה ביניהם. וחוק לשכת עורכי הדין.  תחוק הביקורות הפנימיזה 

נוהל מבוסס על אבל הזה של הביקורת הוא פחות מפורט. הכי הדין בתחום חוק לשכת עור ,המפורט

אעבור אני תקנים והוראות אחרות. וגם  יםהפנימי יםתקנים של לשכת המבקרכמו גם על שניהם, 

חייב להיות עובד הלשכה. הוא לא  , הואעל כמה כותרות שרלוונטיות לעניין. קודם כל מינוי המבקר

וזה מה שהמועצה וועדת הביקורת  יכול לתת שירותים כמיקור חוץ אבל הוא יכול לקבל עזרה

מילה. הכפיפות עליו שנערך, אני עוד אתן בהתאם לסקר סיכונים החליטו, להיעזר במיקור חוץ 

וועדת הביקורת ולמנכ"ל ל , כמו גם ליו"ר,את הדוחות וההמלצותהארגונית למועצה והוא מגיש לה 

 ,הוא גם משמשהמבקר אחראי לקיום הביקורת הפנימית כמובן, מועצה. ל שמגישיםלפני שדנה בזה 

 -נציב פניות הציבור של הלשכה. תפקידו להיות אחראי על קיום הביקורת הפנימית ,כפי שאמרתי

השונים. מבחינת  הוא בודק את תיקון הליקויים, מבצע מעקב אחריהם ומגיש דוחות לגורמים

 לדרוש ולקבל כל מסמךמעבר למה שידוע שהוא רשאי  שצריך להדגיש. דבריש פה ו, הסמכויות של

התלבטויות  וטרגיל או ממוחשב. היו כמה חילוקי דעות  ורשאי לגשת ולהוציא כל נתון מכל מאגר,

פי חוק  אתיקה. עלנושא הבעיקר , שזה למידע חסוי בלשכהלגשת המבקר לגבי הסמכויות של 

רשאי להיכנס ולקבל כל  או מי שהוסמך על ידו, דהיינו עוזרים, הביקורת הפנימית, המבקר הפנימי

נכנס לנעליו של מי שמורשה לקבל את המידע הזה, זאת אומרת הוא  ואז, גם מידע חסוי, מידע

מת שמהבחינה הזאת כמבקר, ואני רוצה להדגיש, כמבקר הוא רשאי להיכנס ולקבל כל מידע. לעו

מאגר מידע חסוי לקבל או יותר נכון להיכנס לתוך כנציב תלונות הציבור הוא לא מוסמך  זה בכובעו

 -אלא לקבל לגביו

 לולו הצטרף, לצרכי הפרוטוקול. -אדיר בן ]ראש הלשכה[: חימי אבי

וההיקף שלה, הביקורת כמובן מקיפה את משימות הביקורת מבחינת  אמיר ויזל ]מבקר הלשכה[:

 אתהאמצעים בכל התחומים, יעילות בודקת את , מחוזותגם במטה גם יות הלשכה, פעילוכל 

מידות. אלה  טוהרשמירה על החוק, מנהל תקין ווכמובן  נכון במשאביםהשימוש התקין, ההביצוע 
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זו מתבססת על ו תכנית העבודה השנתית מתבססת על תכנית עבודה רב שנתיתהם דברים ידועים. 

אישור את מקבלת , היא שהוצג בזמנו. תכנית העבודה מוגשת לוועדת הביקורתסקר סיכונים שנתי 

שהוצגה בפניה, כפי  לאישור המועצה הארציתלאחר מכן מועברת ועדת הביקורת כהמלצה והיא 

לרבות המועצה  ,גורמים אחריםגם כמו  ,. ועדת הביקורתשעשיתי בישיבה אחת או שתיים הקודמות

 נושאים מיוחדים  כנית הביקורת.ולהוסיף נושאים לת ואים להציע המנכ"ל רשא, גם היושב ראשו

שלהם נותן הנוהל התייחסות ספציפית, המועצה, ועדת הביקורת וגם כמובן המבקר יכולים להוסיף 

ולקבל את האישור של הגורמים בזה לשתף לתוכנית המקורית נושאים מיוחדים, הוא פשוט צריך 

המבקר מדווח למועצה מבחינה פורמלית, אבל פי שאמרתי, כממונים עליו. מבחינת הדיווח, ש

למבוקר, מקבלים מוגשים כטיוטה במהלך השנה שנעשית העבודה עבודה שלו במהלך ה הדוחות

למועצה. הולך ח סופי ש"לאחר מכן יוצא דו ,כטיוטהעדיין מוגשים לוועדת הביקורת לדיון  הערות

נעשים שלהבחין בין הדוחות השוטפים יום. יש  45הדו"ח צריך להידון בגוף שמקבל אותו בתוך 

יום.  45שהוצג בישיבה הקודמת וגם הוא כמובן צריך להידון בתוך  ח השנתי"במשך השנה לבין הדו

זאת גזירה שלא תמיד הוא זה לא פשוט לעמוד בזה ויתכן שלפעמים מבחינת פעילות של הארגון 

אחרי תיקון ה תיקון הליקויים ומעקב זחשוב פרק יכול לעמוד בה. אבל זה מה שכתוב בנוהל בחוק. 

מנהל היחידה או  המנכ"לגם כמובן שהמבקר, שעושים את המעקב הזה. יש כמה גורמים הליקויים. 

הפסקת כהונת עושה את המעקב אחר תיקון הליקויים ביחידה שלו או בארגון שלו. המבוקרת 

כמובן  פה המלצת ועדת המינויים. יששליש מהפורום הזה פלוס  שני המבקר הפנימי על פי החוק

 -שאנחנו יודעים ש ניגוד ענייניםגם למניעת התייחסות 

 כבר מתגבשים. 2/3אם תרחיב יתר על המידה  אבי חימי ]ראש הלשכה[:

איזושהי לעשות  יאסור ל -יחוד פעולותאז זהו שאין פה שני שליש.  אמיר ויזל ]מבקר הלשכה[:

 זה מה שנמצא תחת יחוד התלונות.  הציבור. להיות נציב תלונותלמעט עבודה 

חשוב לי לציין, לגבי נוהל ועדת ביקורת אני נמצאת פה, אם יש  נור רסלאן ]חברת ועדת ביקורת[:

 שאלות. 

 סיימת? אמיר,  אבי חימי ]ראש הלשכה[:

 כן.  אמיר ויזל ]מבקר הלשכה[:

צמה. עכשיו שאלות והערות, את ע שמטריחהתודה לנור תודה לאמיר.  ]ראש הלשכה[: חימי אבי

 שאל.תחגי הרים את ידו ראשון, חגי 

 את הנוהל של ועדת הביקורת עוד לא הצגתי.  אמיר ויזל ]מבקר הלשכה[:

מפורט. יש לי ומאוד אמיר, קודם כל תודה על ההצגה, היה מאוד יפה  חגי הראל ]חבר מועצה[:

 7שנים. למה  7מונה לתקופה של יהמבקר הפנימי  -כתב מי שכתב את הנוהל . 2.3שאלה לגבי סעיף 

 שנים?

 זה מה שנקבע בחוק.כי  אמיר ויזל ]מבקר הלשכה[:

 חוק הביקורת הפנימית.  נור רסלאן ]חברת ועדת ביקורת[:



 
 30/12/2021מיום  מליאת מועצה ארצית פרוטוקול

 23עמוד 

 נוצר על ידי 

, הפסקת כהונה, 12יש עוד סעיף, לגבי הפסקת כהונה של המבקר, סעיף  חגי הראל ]חבר מועצה[:

 -רקכלומר לא תופסק בכל מצב או 

 -הנוהל וגם החוק מדבר על זה אמיר ויזל ]מבקר הלשכה[:

חוק הלשכה מנוסח אחרת. זה רחב יותר מחוק הלשכה. זה לא פחות  איתן לדרר ]חבר מועצה[:

 לדעתי. 

 הנוהל מפרט את החוק.  אמיר ויזל ]מבקר הלשכה[:

זה מה שמקביל פה זה סליחה שאני מתערב. שימו לב, מה שמקביל פה,  איתן לדרר ]חבר מועצה[:

גם לא ". קודם כל כאן אני רואה אלא לפי 3.2לא תופסק כהונה לפי סעיף )ה( שמדבר על " ו 19סעיף 

בנוסף יש לנו בחוק ופי החוק. לתוספת שהיא לא פה כלומר יש . זה לא מופיע ,יושעה מתפקידו

במקרה של שט' שהיו צריכים להיות כאן. נכון שכתוב  19ח',  19ז', 19הפסקת כהונה בסעיפים 

 סתירה החוק גובר, אבל הסעיף הזה לא תואם לדעתי את החוק. 

 מה לא תואם?  אמיר ויזל ]מבקר הלשכה[:

 (. 3א)12אלא לפי סעיף שוב, א' נכנס פה המילה "לא יושעה מתפקידו  איתן לדרר ]חבר מועצה[:

 -מה שאתה מציע זה להוסיף, זאת אומרת אמיר ויזל ]מבקר הלשכה[:

צריך להיות מעבר היה שהנוהל שאני חושב יש לי הערה כללית אני אומר,  איתן לדרר ]חבר מועצה[:

לא לחוק, אבל אם מכניסים את החוק אז צריך להיצמד פנימה את החוק. להכניס ולא צריך לחוק 

אני לא ששל השעיה הנושא  פהנכנס כאן א'  -ממנו. כלומר, בטח לא בדברים כמו כאן ש ותטלס

אבל חלילה יקרה פה למישהו. שט', לא  -ח' ו 19פה את  ושכחורואה אותו בחוק בסעיף המקביל. 

חייבות להיות כאן ואי אפשר  ןהפסקת כהונה ה או השעיהיש אם בחוק יש עוד אפשרויות שבהן 

 ם אפשרות הפסקת כהונה מאשר מה שהחוק קובע. עאו מחמיר יותר יותר צם יהיה מצומ זהש

  באיזה סעיף בחוק? איפה זה מופיע? נור רסלאן ]חברת ועדת ביקורת[:

זה לא אמור לשקף אבל  12 -זה כנראה מה שאז ( חו)19 ככה בחוק יש לי איתן לדרר ]חבר מועצה[:

 ט'. 19-וח'  19מה שחסר לי כאן זה ו. , זה לא זההמשקף

 שזה אומר? אמיר ויזל ]מבקר הלשכה[:

, בעל תפקיד יחדל לכהן לפני תום תקופת העל אף האמור בסעיפים אל איתן לדרר ]חבר מועצה[:

 סעיף נוסף לגבי הגשה של כתב אישום.ו ,בעבירה פלילית או בעבירת משמעתהורשע כהונתו אם 

 זה לא ח'.  ]יועמ"ש[: יצחק דוד

הזה של הגישה שלי בעניין רק . את זה אין לי שום התנגדות להוסיף שכה[:אמיר ויזל ]מבקר הל

 -להתייחס או להיכנס לא צריךהנוהל הנוהל, כמו שאתה אומר, 

בכל מצטטים את החוק הולכים פה פחות או יותר אם אני מבין. אבל  איתן לדרר ]חבר מועצה[:

 -הדבריםיתר 
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 אז אם כבר לצטט, עד הסוף.  נור רסלאן ]חברת ועדת ביקורת[:

 אז צריך לדייק. איתן לדרר ]חבר מועצה[:

 אין בעיה. אמיר ויזל ]מבקר הלשכה[:

מצמצם את אפשרות  12סעיף שזה  ,כן מהותי פהשהוא יש דבר אחד אבל  איתן לדרר ]חבר מועצה[:

 ככה אני לפחות מבין. מעבר למה שהחוק קובע. ההשעיה 

 למה אתה מתכוון?  אמיר ויזל ]מבקר הלשכה[:

 א)י(.12שלא יושעה אלא ל[י סעיף הוא כותב באופן גורף  ]חברת מועצה[: קנבל רומי

  סליחה, אבל איפה את רואה את זה בחוק? איתן לדרר ]חבר מועצה[:

 אין את זה. אני איתך.  ]חברת מועצה[: קנבל רומי

 -עכשיו אני לא בטוח שאנחנו יכולים איתן לדרר ]חבר מועצה[:

 שניה יש לי איזשהו פתרון. נידאל רצה לומר משהו. ]ראש הלשכה[: חימי אבי

 כן, אני רציתי.  ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 אחרי זה יש לי גם עוד הערות.  איתן לדרר ]חבר מועצה[:

 -אני רציתי להתייחס להרכב של ועדת ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

רשום שהדו"ח יוגש  9.2.2.1 -בול עוד רגע רק לגבי המבקר. אז אם אני יכ איתן לדרר ]חבר מועצה[:

  לא גם וגם? ראש לשכה. מה הכוונה? \ למועצה הארצית

בגלל שהוא רוצה מונה מתנהג כמשראש הלשכה לא למרות הכוונה היא  אמיר ויזל ]מבקר הלשכה[:

לי לא נותן הוא לא מתנהג כממונה והוא אז הביקורת, עבודת לשמור על אי השפעה מוחלט על 

זה על פי החוק המבקר  מבחינתי זה בסדר גמור. הכפיפות הארגונית שלאו דברים כאלה. הוראות 

 למועצה.

סעיף מפורש בחוק שאומר למי צריך להגיש דוחות כן, אבל אמיר, יש  איתן לדרר ]חבר מועצה[:

להוסיף על ל יכול הנוהיכול להיות בנוסף. והוא מציין את המועצה הארצית ולא את היו"ר. היו"ר 

 החוק. 

 אפשר למחוק את זה.  אמיר ויזל ]מבקר הלשכה[:

 שוב, זה לא משא ומתן בינינו. יש הוראות בחוק.  איתן לדרר ]חבר מועצה[:

 איתן תקשיב.  אבי חימי ]ראש הלשכה[:

 אני מסכים למה שאתה אומר. אני לא נושא ונותן איתך.  אמיר ויזל ]מבקר הלשכה[:

ל. אותכף נשמע את נידואתה הן כל כך חשובות חגי שהתחיל בהן ההערות  ]ראש הלשכה[: חימי אבי

 ונצביע על זה בישיבה הבאה.  ,נתקן על דעת כולם, ברוח טובהולא יקרה כלום אם נעשה פאוזה ו
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 מצוין.  איתן לדרר ]חבר מועצה[:

 . , שקלא וטריאהבשביל זה יש דיונים במועצ ,חיכינו הרבה זמן ]ראש הלשכה[: חימי אבי

 זה מה שרצינו, תודה.  איתן לדרר ]חבר מועצה[:

 ואחרי זה ממשיכים.  ]ראש הלשכה[: חימי אבי

  למי להעביר הערות? איתן לדרר ]חבר מועצה[:

 , הנוהל הזה עבר גם תחת עיניך. -דוד, זה דברים ש ]ראש הלשכה[: חימי אבי

 לא, זה לא.  ]יועמ"ש[: יצחק דוד

 קודם כל זה לא טוב.  ]ראש הלשכה[: חימי אבי

 המבקר עבר, ועדת ביקורת עברה.  ]יועמ"ש[: יצחק דוד

דוחות המבקר הפנימי מתייחסים למועצה הארצית, למנהל  9סעיף  אמיר ויזל ]מבקר הלשכה[:

הכללי ולוועדת הביקורת. הטיפול בדוחות סופיים של המבקר ועדת הביקורת תקיים דיון בדו"ח 

 הלשכה"ל למנכ, הלשכה לראש, הארצית למועצה יועברו והמלצותיה וכולי יקבעבמועד שיהסופי 

 .הפנים ולמבקר

קודם כל נעשתה פה עבודה נהדרת, תראו חברים, זה שעושים תיקונים,  ]ראש הלשכה[: חימי אבי

משהו על ועדת לומר ל רצה אנידלראשונה, והכל בסדר. נעשה תיקונים קטנים והכל יהיה בסדר. 

 הביקורת.

תייחסו באותה מידה יהמבקר וגם היועץ המשפטי אני דווקא רציתי ש נידאל עואודה ]חבר מועצה[:

ין היא לא מבשוועדת הביקורת טעם לפגם בזה  לשאלה בנושא הרכב ועדת הביקורת. אני חושב שיש

יכול  לאיכולים כאלה להגיד שכן ולא, אבל הדו"ח בסופו של דבר נועד למועצה. מועצה. החברי 

  להיות שחברי המועצה לא יהיו מיוצגים בוועדת הביקורת.

 החוק קובע רק חברים בסיעתו של ראש הלשכה.  [:מועצה' ]חבר אברהמוביץ רועי

 לא, לא.  ]מנכ"ל הלשכה[: אלפרסי אורי

אל תתווכח, אני מכיר את החוק. רק חברים בסיעתו של ראש  [:מועצה' ]חבר אברהמוביץ רועי

 הלשכה. 

 יקריא לנו את הסעיף? רועיאולי  חימי ]ראש הלשכה[: אבי

 -לא, אתה טועה. איך ועדת ביקורת ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 אני למשל לא יכול להיות חבר ועדת ביקורת, אתה כן יכול.  [:מועצה' ]חבר אברהמוביץ רועי
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האופוזיציה, אם בדרך כלל בכל מוסד ציבורי זה צריך להיות הפוך.  נידאל עואודה ]חבר מועצה[:

מרכיבי ועדת אתה רוצה לקרוא לנו אופוזיציה ואני שמח להיות אופוזיציה, היא צריכה להיות, 

 ציה ולא מהקואליציה.יזוהביקורת צריכים להיות מהאופ

 -לא נכון. זה לא מדויק. בדרך כלל זה נור רסלאן ]חברת ועדת ביקורת[:

 כן נור?  ה[:]ראש הלשכ חימי אבי

 ברשויות המקומיות האופוזיציה היא ועדת הביקורת.  ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

א' לחוק לשכת עורכי דין אומר אחרת.  10אבל שניה. בסעיף  נור רסלאן ]חברת ועדת ביקורת[:

 -אומר מועצה

  -כתוב הרוב מבין חבריה או דוד יצחק ]יועמ"ש[:

אומר מועצה אבל זה לא מגביל למועצה וזה דווקא אדיר שזה  נור רסלאן ]חברת ועדת ביקורת[:

 -לא, זה המיוחד בלשכה, שוועדת ביקורת

 ]מדברים ביחד[ 

 מה אומר? יועץ המשפטיהדוד  אבי חימי ]ראש הלשכה[:

המועצה תמנה מבין חבריה או שלא מבין  כתובהחוק בעניין הזה מאוד ברור.  דוד יצחק ]יועמ"ש[:

 גם את ועדת הביקורת.  זה בענייןו. אלה חבריה ועדות

 -נכון, וזה מקסים שזה לא נור רסלאן ]חברת ועדת ביקורת[:

 מתוך החברים או לא.  את מי למנותהמועצה היא  שללכן ההחלטה  ]יועמ"ש[: יצחק דוד

 ואין הגבלה.  ]חברת מועצה[: קנבל רומי

 אין הגבלה. במקרה שלנו זה דווקא מאוד ממקסם. נור רסלאן ]חברת ועדת ביקורת[:

  איך יכול להיות? ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 בוודאי, כי יש הפרדה, כי יש ועדת ביקורת שצופה, שרואה.  נור רסלאן ]חברת ועדת ביקורת[:

 אבל תני לי להשלים.  ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 הרעיון שלך. הבנתי את  נור רסלאן ]חברת ועדת ביקורת[:

לא, אבל איך יכול להיות שהאופוזיציה אין לה ייצוג בוועדת  ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 -הביקורת? ואני אומר את זה

 גם וגם.  ]ראש הלשכה[: חימי אבי

 גם וגם.  ]יועמ"ש[: יצחק דוד
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חברי מועצה יכולים להיות הם אומרים של צודקים. ארועי וניד ,ראשית אבי חימי ]ראש הלשכה[:

הייתי ממלא מקום , כשעוד מזכיר לכם את דרכי הדמוקרטיתאבל שב וחברים בוועדת ביקורת. אני 

 -, לא עשינו לזה שוםומשה טייב היה באופוזיציה הוא בחר את חברי הוועדה. לא נכנסנו לזה

 עכשיו אני רוצה. גמרנו. אבל אני רציתי. אני לא רציתי ולא קיבלתי.  ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 -שניה. סליחה? עכשיו ]ראש הלשכה[: חימי אבי

 אגב, יש מגבלה אחת אבל, צריך לראות.  דוד יצחק ]יועמ"ש[:

 אמרתי את זה, דוד.  [:מועצה' ]חבר אברהמוביץ רועי

בעל תפקיד בלשכה או חבר  ,רשימת ראש הלשכה למועצהבמי שיתמודד ש ]יועמ"ש[: יצחק דוד

 -זאת אומרת ועדות סטטוטוריות אחרות .המנויות בסעיף קטן ו' בוועדות

 מוביץ' לא יכול להיות בוועדת ביקורת? האז רועי אבר אבי חימי ]ראש הלשכה[:

 אני גם לא רוצה.  [:מועצה' ]חבר אברהמוביץ רועי

 לא יהיה חבר בוועדת ביקורת.  ]יועמ"ש[: יצחק דוד

 בסדר. אז הוא יהיה בוועדת ביקורת בקדנציה הבאה.  ]ראש הלשכה[: חימי אבי

חשוב לי ברשותכם לציין שוועדת הביקורת היא לא פוליטית  נור רסלאן ]חברת ועדת ביקורת[:

 בכלל. 

 ציה הבאה אם הוא יהיה חבר מועצה.נל יוכל להיות בקדאגם ניד ]ראש הלשכה[: חימי אבי

אהיה בקואליציה, מבטיח לך. הקואליציה  בקדנציה הבאה אני ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 -שתהיה היא קואליציה

 ועדת הביקורת היא לא פוליטית בכלל. אין שם ריבים ובלגאן.  נור רסלאן ]חברת ועדת ביקורת[:

 -אם אתה רוצה להתבדח ]ראש הלשכה[: חימי אבי

רון. אני -אם אני רוצה להתבדח, אני מציע לך שתתייעץ עם יורי גיא ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 מציע לך אבי, התבדחת, נכון? 

 התבדחתי. ]ראש הלשכה[: חימי אבי

 רון שיש לו ניסיון מזה.-אני הייתי מציע לך שתשאל את יורי גיא ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 אין בעיה. ]ראש הלשכה[: חימי אבי

 והתבדחתי פעם ואז תשאל אותו.  ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

אין בעיה. אתה יודע אנחנו אנשי דמוקרטיה. אבל אני רוצה להגיד לכם  ]ראש הלשכה[: חימי אבי

 שיש לנו ועדת ביקורת. 
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 אפשר משפט רציני  על ועדת ביקורת עכשיו? נור רסלאן ]חברת ועדת ביקורת[:

 כן.  ]ראש הלשכה[: חימי אבי

להם  ועדת הביקורת נבחרה בקפידה יתרה. לכל חברי הוועדה יש  ]חברת ועדת ביקורת[:נור רסלאן 

בכלל. אז אם  אין להם שום קשר לעניינים פוליטיים של הלשכהבביקורת.  90%, ניסיון בחשבונאות

 יש לך השכלה בחשבונאות וביקורת אז אתה מוזמן. 

 קורת? הבינור, פעם דיברתי איתך על  אבי חימי ]ראש הלשכה[:

 בחיים לא.  נור רסלאן ]חברת ועדת ביקורת[:

 למה צריך להיות השכלה בחשבונאות?  ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

אני ויש פה אנשים שאוהבים ביקורת. למה אני אוהב את אמיר? חבר'ה,  ]ראש הלשכה[: חימי אבי

עד מחר  יבקר אותיש ,שותה איתו קפה. לא רוצה להיות חבר שלולא ואיתו לא חבר שלו ולא אוכל 

, לא באיזשהו נושא מסוים גדולה לטעמיאחת עשו טעות , למרות ש. נור והחברים שלהבבוקר

 דיברתי איתם. תבקרו. מביקורת לומדים. 

אז בואו תכניסו אותנו לוועדה. אנחנו רוצים להיכנס לוועדת  ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 הביקורת. 

דקות אחרי כל בקשה  5לחשוב עוד איתך עכשיו למדתי שמעתי. נידאל,  ]ראש הלשכה[: חימי אבי

איתן לדרר  ,היועץ המשפטי, מבקר הלשכה, נור ,חבל להמשיך לדון בזה. אנחנו קובעים ככה שלך.

יכינו הצעה משודרגת של הנהלים לישיבה הבאה. מרכז את הצוות הזה חבר כמובן וחגי הראל 

דש ימים. לא לנוח על השמרים. וה. כלומר יש לכם חהראל. עד לישיבה הבא יהמועצה הארצית חג

 ל נשקול את הבקשה שלך.אנידומעודכנת לשביעות רצון כולם.  ,נביא הצעה מתוקנתואז 

 

 -התייחסות באמתאני רוצה גם  נידאל עואודה ]חבר מועצה[:

  התייחסות של מה? ]ראש הלשכה[: חימי אבי

, לא היא לגיטימיתשל היועמ"ש ושל המבקר לבקשה שלי, אם  ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 לגיטימית. מותר לי להיות, לא מותר לי להיות? 

לפני חמש דקות. . אתה תמיד חי בדיליי. הוא אמר שכן הוא אמר שכן אבי חימי ]ראש הלשכה[:

 הוא אמר.

 אבל לא ניתן באמצע ככה.  נור רסלאן ]חברת ועדת ביקורת[:

 למה לא? זה מבורך, נור, מה הבעיה?  [:מועצה' ]חבר אברהמוביץ רועי

 החלטה

וירוכז על איתן לדרר וחגי הראל  ,היועץ המשפטי, מבקר הלשכה, נורהוחלט כי צוות שיורכב 

 שיבה הבאה. הצעה משודרגת של הנהלים לי ןיכיידי חגי הראל 

 



 
 30/12/2021מיום  מליאת מועצה ארצית פרוטוקול

 29עמוד 

 נוצר על ידי 

 לא, כי אנחנו, היה מסלול. נור רסלאן ]חברת ועדת ביקורת[:

על כל דבר. חברים, אבל לחשוב, לא אומרים לא אף פעם. חייבים לחשוב  הלשכה[:]ראש  חימי אבי

, חגי, אדוני יש לו הנהלים הללוזה. לגבי סיכמנו לגבי . אז החלטת מועצה, אני לא מלך העולםגם זו 

 משימה חשובה. 

 [ מינוי צוות לגיבוש ישיבות המועצה7]

החלטתי לבנות צוות שיכין אני מינוי צוות לגיבוש נוהל ישיבות המועצה.  ]ראש הלשכה[: חימי אבי

לנו ביחד עם היועץ המשפטי נוהל להתנהלות ישיבות המועצה. אני מציע שבצוות הזה יהיו החברים: 

 לולו, שחר אורגד, אורית סער, משה טייב וגברת ענת קאופמן. -ליאור שפירא, אדיר בן

 משה טייב לא חבר מועצה.  [:מועצה' ]חבר אברהמוביץ רועי

  -עכשיו יש מישהו אני רוצה להקים צוות, מה הבעיה? ]ראש הלשכה[: חימי אבי

  אדם שהוא לא חבר מועצה יגבש נהלים לגבי ישיבות מועצה, אבי? [:מועצה' ]חבר אברהמוביץ רועי

 עה. כן, אני יכול לצרף את מי שאני מציע. נעלה את זה להצב ]ראש הלשכה[: חימי אבי

 גם אתה יכול להיות אם אתה רוצה.   [:מועצה]חבר  ברזילי דורון

 הזה?  וותמישהו רוצה להיות בצוות הזה? נועם לאור רוצה להיות בצ ]ראש הלשכה[: חימי אבי

 אני אשמח.  ]חברת מועצה[: גרינגרד שמילוביץ גליה

ינון כגם גליה שמילוביץ. אני מעלה להצבעה, מי בעד גליה? בשמחה.  ]ראש הלשכה[: חימי אבי

 ?גיבוש נוהלי ישיבות מועצהלצוות 

 ?של נוהל שיהיה המחייבהתוקף . מה יועמ"שיש לי שאלה קודם לאבל  ואאל חלאילה ]חבר מועצה[:

זה הסכמה של הזה. ברגע שאתה מעלה אותו איך שהמועצה תתנהל. החוק  ]יועמ"ש[: יצחק דוד

 -לא קובע איך המועצה מתנהלת למעט סדר

נכון, אבל בוא נניח שאנחנו מאשרים נוהל, יש לנו ישיבה אחרי חודש,  ואאל חלאילה ]חבר מועצה[:

 משהו פה קורה בניגוד לנוהל.

 מועצה. ה ליו"ראז יש סמכויות  אבי חימי ]ראש הלשכה[:

 -הנוהל אמור להסביר ]יועמ"ש[: יצחק דוד

 ]מדברים ביחד[

 אפשר לעשות טיארה עם הנוהל.  [:מועצה' ]חבר אברהמוביץ רועי

 אבי, מאיפה זה בא? בוא נשמע מאיפה הכוח שאתה צובר.  [:מועצה]חבר  ברזילי דורון

 כן, בוא נשמע.  :[צהעמו]חברת  פלדמן עיני נעמי
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 -יש פה עכשיו, אדון דורון ברזילילמה לצעוק?  ]ראש הלשכה[: חימי אבי

 בדיוק מהסיבה הזאת. ]חברת מועצה[: קנבל רומי

 כן אבי? [:מועצה]חבר  ברזילי דורון

יהיה נוהל שיקבע איך ישיבות המועצה יתנהלו. את. בדיוק מהסיבה הז ]ראש הלשכה[: חימי אבי

שלישית בהתראה  ,שנייהוהתראה אה ראשונה כאשר חבר מועצה יעשה דין לעצמו ויקבל התר

 . וכן הלאה וכן הלאה בכוח סביר , להוציא אותו גםלהוציא אותו אפשר יהיה

 תרביץ לנו.  [:מועצה' ]חבר אברהמוביץ רועי

לא אמרתי להרביץ. למה אתם חושבים שתגיעו להתראה שלישית? אתם  ]ראש הלשכה[: חימי אבי

 להתראה שלישית.  אנשים כל כך מנומסים, לא תגיעו

 אבי, אתה משתמש בכוח שלא מגיע לך.  [:מועצה]חבר  ברזילי דורון

 אני מעלה את זה להצבעה.  ]ראש הלשכה[: חימי אבי

 אפשר את רשות הדיבור? :[צהעמו]חברת  פלדמן עיני נעמי

כן, בבקשה. חברים, אני מבקש לשמור על שקט, לאפשר לגברת נעמי  ]ראש הלשכה[: חימי אבי

 לדבר. כן?

דברים יצאו  /1124 -ישיבת המועצה האחרונה שהתקיימה בב נעמי עיני פלדמן ]חברת מועצה[:

אני בן אדם שלוקח מצד חלק מחברי המועצה וגם מצידי. ומצד ראש הלשכה גם מכלל שליטה. 

את הערות הקשות מאוד של כבוד השופט על  תשמעשנכחת בדיון ושחר בתור חבר מועצה אחריות. 

עורך דין  ,ארבעה עותרים חברי מועצהכחברי מועצה, הסיבה החידה שאנחנו  ,התנהלות הלשכה

שאנחנו והמעמד ורועי ביטון ביחד איתי לקחנו החלטה מתוך הכבוד נידאל עואודה דורון ברזילאי, 

 בקרב הציבורוגם במעמדה גם בקרב ציבור עורכי הדין  רוחשים ללשכה, מתוך רצון שלא לפגוע

 חרף ההתנהלות הקלוקלת שהייתה פה. ,יבלנו החלטה להימנע ממתן פסק דיןבכללותו, ק

 תפסיקי עם הסיפורים שלך. טוב,  אבי חימי ]ראש הלשכה[:

 לא, לא, רגע. שניה.  :[צהעמו]חברת  פלדמן עיני נעמי

  העתירה הייתה והסתיימהתפסיקי עם הסיפורים בובע מייסעס שלך.  ]ראש הלשכה[: חימי אבי

 .נאמרו דברים ברוריםו

 אבל אבי זכות הדיבור היא שלי.  :[צהעמו]חברת  פלדמן עיני נעמי

ואתם פחדתם מהוצאות כבדות ומבושה גדולה ולא הייתה לכם שום  ]ראש הלשכה[: חימי אבי

 ?יש לך מה לומרספר סיפורים. לגבי ההצבעה הזאת תפסיקי לסיבה להגיע לבית המשפט עליון. 

 כן. כן.  :[צהעמו]חברת  פלדמן עיני נעמי

  הזאת יש לך מה לומר?עה בלגבי ההצ ]ראש הלשכה[: חימי אבי
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 -כרגע הדברים שנאמרו :[צהעמו]חברת  פלדמן עיני נעמי

 לגבי ההצבעה הזו, אני מעלה הצעה לסדר.  ]ראש הלשכה[: חימי אבי

 -הדברים שנאמרו :[צהעמו]חברת  פלדמן עיני נעמי

 יש לך מה לומר?  ]ראש הלשכה[: חימי אבי

 בוודאי.  [:מועצה]חבר  ברזילי דורון

 אבי, אתה קוטע אותי.  :[צהעמו]חברת  פלדמן עיני נעמי

 תגידי במקום אחר.  ךליבאת כל הגיגי  ]ראש הלשכה[: חימי אבי

רגע, אבי, אתה קוטע אותי. זה גם בהתאם לנוהל שאתה הולך  :[צהעמו]חברת  פלדמן עיני נעמי

 להעביר? 

 גם, גם, כן.  ]ראש הלשכה[: חימי אבי

 אה, הבנתי. אז לראש הלשכה.  :[צהעמו]חברת  פלדמן עיני נעמי

 -יש לך משהו לומר לגבי ההצעה שלי ]ראש הלשכה[: חימי אבי

 כן, יש לי. :[צהעמו]חברת  פלדמן עיני נעמי

 להרכיב צוות לגיבוש הנוהל? ]ראש הלשכה[: מיחי אבי

 יש לי מה לומר.  :[צהעמו]חברת  פלדמן עיני נעמי

 תתני לנו הסברים מה היה בעתירה. קדימה, תאמרי. אל ]ראש הלשכה[: חימי אבי

אבי, אני חברת מועצה נבחרת ציבור, תתייחס אלי בכבוד הראוי.  :[צהעמו]חברת  פלדמן עיני נעמי

אני מבקשת ממך אל תשתלח. אל תשתלח. אל תצעק. מה שאתה מצפה מאחרים פה להתנהג תתנהג 

סמכויות ואתה  יוהלשכה שלראש הלשכה יהיועמ"ש עכשיו לעניין, ציין פה קודם כל בעצמך. 

 -פעם שלישית ,לסדר פעם ראשונה, פעם שנייה וכל לקרוא לכםאהשלמת אותו בין היתר "אני 

 שהנוהל יאושר. ]ראש הלשכה[: חימי אבי

היו מילותיך. אני רוצה לומר באופן  תמש בכוח סביר" אלושולה" :[צהעמו]חברת  פלדמן עיני נעמי

בפני חד וברור, הדברים האלה הם בניגוד מוחלט למה שהלשכה באמצעות עורך הדין שלה הציגו 

אין שום סמכות להוציא  מטעמועל פי חוק לשכת עורכי הדין, לראש הלשכה או למי  בית המשפט.

צריך שכל החברים פה שחושבים אין סמכות. שלא תתבלבלו. חבר מועצה מישיבות המועצה. אף 

כל אחד יודע, כולנו פה לדעת מה זה תרבות דיון, התבלבלתם. כל אחד שיעשה דין לעצמו,  כדינוהל 

 .כולנו עורכי דין, כל אחד יתנהג כפי שהוא רואה לנכון, אנשים מבוגרים

 אני מזמין אותך להיות חברה בצוות.  ]ראש הלשכה[: חימי אבי
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אני לא צריכה להיות חברה בצוות. אני יודעת להתנהג בכבוד.  :[צהעמו]חברת  פלדמן עיני נעמי

 .שמפגינים כלפיי בכבוד

אחר כך בסוף, אין לי בעיה שתעביר את הנוהל הזה אבי, הרי גם  רועי אברהמוביץ' ]חבר מועצה[:

 שניות 3תוך  גם יחזור נגדכם, אנחנו גם כן נזרוק אותךבסופו של דבר הנוהל הזה. הרי הנוהל הזה 

 .מהישיבות

 לא, זה לא משנה.  דורון ברזילי ]חבר מועצה[:

 זה לא משנה.  :[צהעמו]חברת  פלדמן עיני נעמי

 אבי אין לך סמכות לנוהל הזה. [:מועצה]חבר  ברזילי דורון

 ומי אמר מה יהיה בנוהל?  [:מועצה]חברת  קאופמן ענת

 ענת, הוא כבר אמר מה יהיה בנוהל.  [:מועצה' ]חבר אברהמוביץ רועי

 עוד לא ראיתם אותו. ת הנוהל. אלא ראית אתה עוד  אבי חימי ]ראש הלשכה[:

 אתה כבר אמרת, אבי, מה יהיה.  [:מועצה' ]חבר אברהמוביץ רועי

עלה למועצה , הוא ישתציע נוהלאתם עוד לא ראיתם אותו. תקום ועדה  ]ראש הלשכה[: חימי אבי

 להצבעה. 

 אבל אתה אומר אתה רוצה.  ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 אמרתי כן שאפשר יהיה לנהל ישיבות.  ]ראש הלשכה[: חימי אבי

 ל אתה אומר מה אתה רוצה. אב ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 טוב, אני מעלה להצבעה. ]ראש הלשכה[: חימי אבי

אופוזיציה יוציאו אותך בכוח אתה היית רוצה שבתור חבר  [:מועצה' ]חבר אברהמוביץ רועי

 מהישיבה?

 לא, אני מצפה  שאנשים יאפשרו לנהל ישיבה.  ]ראש הלשכה[: חימי אבי

 רועי, אתה לא אופוזיציה, רק אופוזיציונר אחד יש בישיבה.  ]חברת מועצה[: קנבל רומי

את תשתקי. תשתקי. דברי אלי. דברי אלי לפה. לא ככה, ישר תדברי.  ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 את חוצפנית. אני רוצה לדבר.

 נידאל, לא מתאים לך.  ]ראש הלשכה[: חימי אבי

 ]מדברים ביחד[

 ים לו. לא מתא ]חברת מועצה[: קנבל רומי

 היא מדברת על רועי אלי.  ]חבר מועצה[: עואודה נידאל
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 ]...[ לא דיברתי על העבר.  ]ראש הלשכה[: חימי אבי

 אני אדבר עם מי שאני רוצה על מה שאני רוצה.  ]חברת מועצה[: קנבל רומי

 שניה, היא דיברה עם רועי בקשר אלי.  ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 יש בלשכה לשיטתו רק אופוזיציונר אחד.  :]חברת מועצה[ קנבל רומי

 אני הייתי מציע שהיא תדבר אלי שיש לה. תשמע מה היא אומרת.  ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 חברים, יש לנו תכף ]...[ ]חבר מועצה[: לדרר איתן

 -החוצפנית הזאת, החוצפנית הזאת ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 -נידאל ]ראש הלשכה[: חימי אבי

 די נידאל.   [:מועצה]חבר  הראל חגי

 נידאל, לא ]...[ ]ראש הלשכה[: חימי אבי

החוצפנית הזאת אם לא תתאפסי על עצמך, גברת רוחמה, אם לא  ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 -תתאפסי על עצמך

 כן, כן, מה תעשה לי? ]חברת מועצה[: קנבל רומי

 רוחמה שמתביישת בשם שלה.  ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 מה תעשה לי?  ]חברת מועצה[: קנבל רומי

 תתאפסי על עצמך. ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 מה תעשה לי?  ]חברת מועצה[: קנבל רומי

 תתאפסי. תתאפסי.  ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 נידאל, נידאל.  ]ראש הלשכה[: חימי אבי

 יות אשכנזייה, תהיי אשכנזייה, אבל לא ב]...[בא לך לה ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 אני מעלה להצבעה.  ]ראש הלשכה[: חימי אבי

 -אני רוצה להתייחס למה ש ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 -לא, אתה לא תוכל ]ראש הלשכה[: חימי אבי

 תן לו. תן לו.  [:מועצה' ]חבר אברהמוביץ רועי

 תפסיק עם קללות ותפסיק עם גידופים. אתה יורד לרמה האישית.  ]ראש הלשכה[: חימי אבי

 אני ירדתי בגלל שהיא ירדה.  ]חבר מועצה[: עואודה נידאל
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 תפסיק, תדבר, תגיב. בבקשה.  ]ראש הלשכה[: חימי אבי

 אני לא גידפתי.  ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 אתה לא מדבר ככה לאף אחת. לאף אחת.  :דוברת

 תפסיקי. תורידי את היד. ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 חוצפן.  :דוברת

 -אבי, אבי :[צהעמו]חברת  פלדמן עיני נעמי

 תגיד לי אתה שם לב שיש לך משהו עם נשים?  ]ראש הלשכה[: חימי אבי

 אין לי משהו עם הנשים.  ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 כולן חוצפניות.  ]ראש הלשכה[: חימי אבי

דווקא באתי רציתי להיות ענייני . אתה לא מבין. אני אתה לא מבין ]חבר מועצה[:נידאל עואודה 

היית צריך לקום ולהגיד לה גברת רוחמה,  אבל היא התחילה.החוויה שהייתה, ורציתי לתקן את 

 לא ככה. 

 מה, אני בבית איתך תגיד לי?  ]חברת מועצה[: קנבל רומי

 -נידאל ]ראש הלשכה[: חימי אבי

 טוב, תן לו להשלים את הדברים. [:מועצה' ]חבר וביץאברהמ רועי

 תן לי לדבר. אל תדברי אלי. אני לא מדבר איתך. ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 מה אתה אומר. ]חברת מועצה[: קנבל רומי

 רומי, אני מבקש. אבי חימי ]ראש הלשכה[:

 אז אני רוצה לדבר.  ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 .אני מבקש ה[:]ראש הלשכ חימי אבי

 יש מסיבה היום, חבר'ה, להירגע.  :[מועצה]חברת  אולמן תמי

 חברים.  ]ראש הלשכה[: חימי אבי

 טוב, אני רוצה לדבר.  ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 בבקשה. ל, בוא נרגיע את הרוחות ותקבל את זכות הדיבור.אנידתקשיב,  ]ראש הלשכה[: חימי אבי

אני אומר את זה, רוצה רוצה גם להבא, דווקא באתי היום ואני אני  נידאל עואודה ]חבר מועצה[:

 -ואני שמח שנדבר בכבוד. ואני הייתי בבית תקבלו כבוד, תדברו בכבוד שנדבר בכבוד

 ]מדברים ביחד[
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 תשמע אותה. תשמע.  ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 אני לא שומע כלום.  ]ראש הלשכה[: חימי אבי

 -אתה רוצה לאפס את כולם ואתה רוצה לשמור על סדר. ואותה שהיא צה[:]חבר מוע עואודה נידאל

 רומי, די להפריע.  [:מועצה' ]חבר אברהמוביץ רועי

 היא הנסיכה שלך, לא יודע מה שאתה קורא לה. ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 אנחנו לא מתרגשים מהתארים שהוא נותן.  ]חברת מועצה[: קנבל רומי

 אבי, אבל אני לא יכולה לשמוע את זה.  ]חברת מועצה[: גרינגרד שמילוביץ גליה

 תסתמי את הפה. תסתמי את הפה.  ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 ]מדברים ביחד[

 גליה, די, את סתם מלבה את האש.  [:מועצה' ]חבר אברהמוביץ רועי

 תפסיקו. תפסיקי. עכשיו תורך? עכשיו תורך?  ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 תפסיק לדבר לנשים ככה.  ]חברת מועצה[: גרינגרד שמילוביץ גליה

 אני לא דיברתי אליה.  ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 אתה תפסיק לדבר לנשים ככה. ]חברת מועצה[: קנבל רומי

  מה זה הדבר הזה? ]חברת מועצה[: גרינגרד שמילוביץ גליה

 ואם אני קוראת לעצמי אני אקרא לעצמי איך שאני רוצה.  ]חברת מועצה[: קנבל רומי

 תקראי לעצמך איך שאת רוצה.  ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 ואם זה יוסי או יוסף זה בעיה של יוסי או יוסף.  ]חברת מועצה[: קנבל רומי

 ]מדברים ביחד[

 -אז שאת רוצה לדבר ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 .אתה מדבר בצורה מכוערת לנשים במועצה ]חברת מועצה[: קנבל רומי

 כי מגיע לך.  ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 אלינו בזלזול.ואתה תפסיק לדבר  ]חברת מועצה[: קנבל רומי

 אויה לכבוד. כי מגיע לך, כי את לא ר ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 אתה בן אדם אלים. ]חברת מועצה[: קנבל רומי

 את לא ראויה לכבוד.  :]חבר מועצה[ עואודה נידאל
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 די, חבר'ה, די.  [:מועצה]חברת  אולמן תמי

 את דיברת איתו עלי. אני לא הזכרתי אותך במילה. ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 -אני ציינתי עובדה פשוטה שאתה ]חברת מועצה[: קנבל רומי

 ]מדברים ביחד[

 אופוזיציונר יחיד.  ]חברת מועצה[: קנבל רומי

 אל תצייני, את לא תתחצפי.  ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 את הדוגמה הטובה ביותר למה צריך לקבוע נהלים.פה יש לנו  אבי חימי ]ראש הלשכה[:

 פוגע בנשים באופן שיטתי.  ]חברת מועצה[: קנבל רומי

 לגמרי, אין שאלה בכלל. :דוברת

 -תקשיב, תמיד ]ראש הלשכה[: חימי אבי

 אתה רוצה לעשות ממני דוגמה? תעשה דוגמה.  ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 אבל תקשיב, נידאל, תקשיב.  ]ראש הלשכה[: חימי אבי

 אתה רומה להמשיך בשיטה הזאת ובדרך הזאת?  ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 באיזה שיטה? ]ראש הלשכה[: חימי אבי

 -אתה גורם להתססה פה :[צהעמו]חברת  פלדמן עיני נעמי

 אבי, אתה פשוט מיתמם.  ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 ואז כשנידאל משיב אתה צועק עליו.  :[צהעמו]חברת  פלדמן עיני נעמי

אני לא עשיתי כלום. דיברתי מתחילת הישיבה בצורה הכי מכובדת,  ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 ואתה יכול להודות בזה. 

 אגב, זו גם אופציה.  ]ראש הלשכה[: חימי אבי

 אוקי. גם אופציה מבחינתך?  ]חבר מועצה[: אודהעו נידאל

 למה, אני עלבתי בך היום?  ]ראש הלשכה[: חימי אבי

 בחיפה התחלת בזה. בחיפה התחלת בזה אבי.  ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 אבל חיפה כבר זה נדון, זה היסטוריה.  ]ראש הלשכה[: חימי אבי

 וריה, בסדר. זה נדון, זה היסט ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 נכון?  ]ראש הלשכה[: חימי אבי
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 עכשיו גברת רומי דיברה לרועי אברהמוביץ' בקשר אלי.  ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 בסדר, בוא נרוץ קדימה. רצית להעיר על הנהלים, כן. ]ראש הלשכה[: חימי אבי

כי אני, כי למה, כי אני הרמתי יד ורציתי לדבר. אז עכשיו אתה צריך  ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 סנגוריה ואתה לא צריך שוב דבר, אני רוצה לדבר על הנושא, לגוף העניין. 

 דבר. דבר. קדימה. כן?  ]ראש הלשכה[: חימי אבי

קבעת  שלך. ההזכרת כאן נהלים מסוימים וקבעת מה השאיפאתה  נידאל עואודה ]חבר מועצה[:

 שאתה שואף לזה שאתה קורא קריאה ראשונה, קורא קריאה שנייה ואחר כך מוציא החוצה.

 בוא תקשיב. סליחה שאני קוטע אותך, , לאניד אבי חימי ]ראש הלשכה[:

 זה מה שאמרת.  ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

אחד. רוצה אני רק יו"ר המועצה. יש לי קול  ,פוטין אני לאבוא תקשיב.  ]ראש הלשכה[: חימי אבי

 .מכובדים יאשרו או לא יאשרוהחברי המועצה ושיהיה נוהל 

 אבי, אני כבר מכיר אותך.  ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 -מה עמדתיאותי אם ישאלו  ]ראש הלשכה[: חימי אבי

 אני כבר מכיר אותך.  ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

שתהה סנקציה אני רוצה אבל הנה אתה, אם ישאלו אותי מה עמדתי,  ]ראש הלשכה[: חימי אבי

 -ליו"ר המועצה

 אבל אין לך סנקציות.  ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 שיוכל לנהל את הישיבה.  ]ראש הלשכה[: חימי אבי

 אין לך ]...[ ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 . עכשיו הכל יעלה לבחירה דמוקרטית ]ראש הלשכה[: חימי אבי

 אתה מצמיח כנפיים שאין לך. כי אין לך סמכות.  ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 אין סמכות כזו בחוק ואמר את זה יועמ"ש הלשכה.  :[צהעמו]חברת  פלדמן עיני נעמי

אם המועצה תקבע נוהל שהוא בלתי חוקי אז יש לנו את עכשיו תקשיבו,  ]ראש הלשכה[: חימי אבי

 בתי המשפט.

 -תן לי להשלים את דבריי. אז אני אומר ככה ]חבר מועצה[:נידאל עואודה 

 אז הנה, תשלים, בבקשה.  ]ראש הלשכה[: חימי אבי
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אליה, אני דווקא בעד אתה מתכוון הכותרת שהפרחת היום אם  ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

אם  מוכן להגיש עתירה,אני והוצאות. משום לא חושש דווקא אני שנעמיד את זה למבחן משפטי. 

 -זה מה שאתה רוצה. ומה שאתה אומר

 ]מדברים ביחד[

 כן, אבל סעיד, הוא כבר אמר מראש מה יהיה.  [:מועצה' ]חבר אברהמוביץ רועי

 לא, הוא הביע את דעתו. מותר לו. [:מועצה]חבר  גאליה סעיד

 -ראיתי את המועצה ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

נוהל יאושר והוא לא חוקתי אז אדוני יוכל לעשות מה ייקבע נוהל. אם ה ]ראש הלשכה[: חימי אבי

 שהוא מבין. 

 ניתנה הודעת בעל דין שאין כל סמכות ליו"ר המועצה.  :[צהעמו]חברת  פלדמן עיני נעמי

 אני אשלים.  ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 ]מדברים ביחד[

 אבל יכול להיות שהצוות יחשוב אחרת.  ]ראש הלשכה[: חימי אבי

טוב, אוקי, יכול להיות שהצוות יחשוב אחרת. עכשיו אני אומר  ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

ואני אומר שחבל. אופוזיציה אין יכולת להשפיע על ההחלטה שהצוות הוא מחברי הקואליציה ול

ובצדק רב אמר דורון, אמרה נעמי, סליחה, מבחינתי אני לא רציתי את הקלחת שהיא לא שלך לא 

חד במסדרונות בתי המשפט. אני לא חושש מהוצאות, ואתה יודע את זה ויודע שלי ולא של אף א

 היטב. עכשיו אני אומר דבר אחד פשוט. 

 ?תחלת לשלםשילמת, ה אבי חימי ]ראש הלשכה[:

 אבי, חסר לך כסף אני אשלח לך, כמה שאתה רוצה.  ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 הלשכה.  לא לי, זה הוצאות של ]ראש הלשכה[: חימי אבי

 -זה גרושים, אבי. אתה סופר את הכסף הזה? אני יודע מאיפה ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 אלף שקל זה המון כסף, בשבילי.  18לי זה קשה,  ]ראש הלשכה[: חימי אבי

 -אבי, כי אני יודע ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 בשבילך זה כלום. אתה, בסדר. אני שמח בחלקך.  ]ראש הלשכה[: חימי אבי

 אבל אבי, למה אתה מלגלג עליו?  [:מועצה' ]חבר אברהמוביץ רועי

. היה מעלים צוות אנחנוכולה ל, אידלא מלגלג עליו. עכשיו תקשיב, נ ]ראש הלשכה[: חימי אבי

 ויהיה נוהל לא חוקי תעשה מה שאתה רוצה.
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התבדחת אבל כשאספת את התרומות, אבי, לא ראיתי אותך כל כך  ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

מתבלבל בנושא כסף מי משלם מה ומה משלם מי. שניה, אני אומר את זה, אני משיב. תנו לי 

צוותים ולדרוס עכשיו תנו כבוד, תקבלו כבוד. אתה רוצה לקבוע  ,ני אומר דבר אחד פשוטלהשלים. א

אני וטועה. פשוט אני אומר לך אתה  ?או כנפיים שאין לךאת כולם ולנסות להצמיח לעצמך כוח 

באותו יום משהו שבאמת, כאילו ראיתי שם אני כי עתירות, הגשת ממצב של חושב שכן צריך לחדול 

 -כי הרגשתי מאוד צודק. ואני חושב ש לוותרשאנחנו צריכים לא הרגשתי 

 -ה זהצודקת מאוד, מ ההייתהעתירה  :[צהעמו]חברת  פלדמן עיני נעמי

אבי, אני הגון איתך. בית המשפט חשבתי. בית המשפט חשב אחרת.  ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 חשב אחרת. 

 נידאל, עוד משהו? ]ראש הלשכה[: חימי אבי

אתה רוצה שאנחנו נמשיך אני אומר דבר אחד ופשוט. עכשיו  ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 אני מוכן לשים תקציב לעתירותמהפה שלי, עואודה, תרשום  בעתירות? אני אומר לך אני נידאל

  כמה שאפשר, אם העסק הזה יתנהל על גחמות והוא מתנהל כעסק, לא סתם אמרתי עסק.

 הבנתי. ]ראש הלשכה[: חימי אבי

ואני מציע שכולם באמת ישתו מים. אני אתחיל בעצמי. כבוד תמורת  ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 עושה טובה לאף אחד.  כבוד. אף אחד לא

 תודה. שמענו. כן דורון, כן בבקשה.  ]ראש הלשכה[: חימי אבי

 עכשיו וזה לא צריך להיות מותנה ולא צריך להיות בשום דבר.  ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 נידאל, אי אפשר בכל נושא שאתה רבע שעה.  ]ראש הלשכה[: חימי אבי

הזאת ואם הצוות הזה ייבחר אני אומר לך, אבי, אז פשוט אם הישיבה  ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 אתה בעצם קורא למלחמה לכולם. 

 בסדר גמור.  ]ראש הלשכה[: חימי אבי

 לא להתפלא שאתה מקבל מלחמה.  ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

לפי שעובר נוהל כזה, אני מציע גם, אני מבקש שגם היועץ המשפטי של  דורון ברזילי ]חבר מועצה[:

 , התחילואבי, הבעיות לא התחילו פההלשכה ייתן את עמדתו בעניין ההיסטוריה של הלשכה. כי 

 -ובתקופה של יוריובתקופה של שלמה  ובתקופה של בתקופה של חוטר

  אז מה, חייבים להמשיך איתן? ]ראש הלשכה[: חימי אבי

בתי המשפט נתנו בהרחבה את התייחסותם שניה, לא, וניסו דברים.  [:מועצה]חבר  ברזילי דורון

 סמכויות של ראש לשכה ומתי מותר לו להוציא מישהו למרות שהוא יכולהושל ראש לשכה לגבולות 

 לכנס את המועצה. 
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 באמת ובתמים.  ,להיות חבר בצוותלך אני מציע תקשיב, דורון,  אבי חימי ]ראש הלשכה[:

אבי, איזה חבר בצוות? איזה חבר? אחד מתוך עשרה? שניים מתוך  ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 עשרה? נו באמת. 

 לא, זה לא משנה.  [:מועצה]חבר  ברזילי דורון

אפשר לנהל את ישיבות המועצה זה שיהיה כל מה שאנחנו רוצים חברים,  ]ראש הלשכה[: חימי אבי

 ולקדם דברים. 

 ם.אבי, כולנו רוצי [:מועצה]חבר  ברזילי דורון

 היינו בקדנציה, אתה היית עד.  ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 שנתיים וחצי לא עשינו שום דבר. ]ראש הלשכה[: חימי אבי

  לא היית בקדנציה שעברה? ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 לא, לא הייתי חבר מועצה.  ]ראש הלשכה[: חימי אבי

 צפית מהצד?  ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

הגוף היחיד אבי, אני רוצה להדגיש גם, בישיבות מועצת העיר,  אברהמוביץ' ]חבר מועצה[:רועי 

לקחת את המנגנון הזה ולאמץ  לעשות קריאה ראשונה, שנייה ושלישית כמו שאתה רוצהשאפשר 

 -אותו

 נכון.  :[צהעמו]חברת  פלדמן עיני נעמי

 זה בכנסת ישראל.  [:מועצה]חבר  ברזילי דורון

שאפשר להפעיל כוח  בחקיקה ראשית, שזה כנסתהזה רק בתקנון  [:מועצה' ]חבר אברהמוביץ רועי

 זה לא קיים לא בחוק החברות, לא בפקודת העיריות ולא בשום מקום, אבי.  .על מנת להוציא

. לא אמרתי לכם יעשה, לא יעשה. מקימים רק מקימים צוות שיבדוק אבי חימי ]ראש הלשכה[:

 י. יועץ משפטצוות עם 

  אתה מראש מקים את הצוות על מנת להוציא אותנו בכוח? [:מועצה' ]חבר אברהמוביץ רועי

 אני מוכן שגם אתה תהיה חבר בצוות.  ]ראש הלשכה[: חימי אבי

 -אבי, אנחנו מבקשים [:מועצה]חבר  ברזילי דורון

 בצוות.  שאתם תהיו חברים גםאני מוכן  ]ראש הלשכה[: חימי אבי

 אם אפשר, אבי, שהיועץ המשפטי ייתן את תשובתו בכתב לעניין הזה. [:מועצהחבר ] ברזילי דורון

 את המנדט של הצוות שתהיה אמירה ערכית של היועץ המשפטי.  [:מועצה' ]חבר אברהמוביץ רועי
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אני נמצא פה. פה, הנה הוא תקשיבו, היועץ המשפטי  ,חבריםברור.  ]ראש הלשכה[: חימי אבי

איך אני יכול לעקוף ימינה שמאלה את החוק, אני רוצה  יל תגיד לאמתחילת הקדנציה אמרתי לו 

והן בסדר וזה מה יש הכל בסדר.  תקינות ןרק לפי החוק. אם הוא ימצא לנכון שהוראות המועצה ה

 את רוצה להיות בצוות תהיי בצוות. טוב, דשנו. 

 ת בעל דין של הלשכה בדיון. הודע ההייתלא  :[צהעמו]חברת  פלדמן עיני נעמי

אני מעלה להצבעה. מי בעד הקמת צוות להכנת נוהל ישיבות מועצה  אבי חימי ]ראש הלשכה[:

 -בראשות ליאור שפירא

 הוא לא פה.  ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

. אפשר להעלות אותו להצבעה. אני יודע שהוא לא פה, לולו-אדיר בן ]ראש הלשכה[: חימי אבי

 תאמין לי. 

  אז מה, הכנת את זה מבעוד מועד? ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 -שחר אורגד ]ראש הלשכה[: חימי אבי

 אז מה ליאור הצביע?  :[צהעמו]חברת  פלדמן עיני נעמי

ופונה, מישהו רוצה  באני ש אורית סער, משה טייב וגליה שמילוביץ. ]ראש הלשכה[: חימי אבי

 אתה רוצה?  ,להצטרף? דורון

, כשידונו בזה אני אהיה פה ואעיר את הערותיי -לא אבי, אני אהיה פה ב [:מועצה]חבר  ברזילי דורון

 -ולאחר מכן אני אומר, במידה

מי בעד הקמת הצוות שיעבוד בפיקוח ובהנחיית היועץ המשפטי הבנתי.  ]ראש הלשכה[: חימי אבי

 כת עורכי הדין? מי בעד? בוא נעשה את זה יותר קל, מי נגד? ללש

 -אני נגד. ובצד אני רוצה ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 -נגד 'רועי אברהמוביץ ]ראש הלשכה[: חימי אבי

 נידאל נגד. ועוד הערה בצד הנגד.  ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 . רון ברזילידו, נעמי עיני, ל עואודהאניד ]ראש הלשכה[: חימי אבי

 סמכויות ראש הלשכה נקבעו בחוק הלשכה ותו לא.  :[צהעמו]חברת  פלדמן עיני נעמי

 כל השאר בעד.  ]ראש הלשכה[: חימי אבי

 -דרך אגב, אבי, היה מקובל [:מועצה]חבר  ברזילי דורון

מצמיחה  זאתהצעה שבעצם רוצה לומר אני לצד ההתנגדות שלי  ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

 ממש.  שאין לו.לראש הלשכה כנפיים 
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בסדר גמור. אתה יודע, מה שטוב לדבר על משהו שעוד לא נולד ולהחליט  ]ראש הלשכה[: חימי אבי

 -מה יש בו

 אבי, אבל רוצים עמדה. [:מועצה]חבר  ברזילי דורון

 

כשיביאו נוהל אז אדוני יגיד. זה לגיטימי. טוב, אנחנו עוברים לנושא  ]ראש הלשכה[: חימי אבי

 הבא. 

אינטרס להיות בצוות שלטעמי אין לו שום אפשר מילה? אין לי  ,אבי ילי ]חבר מועצה[:דורון ברז

ושום יכולת. בגלל זה לא, לטעמי לפחות, אין בכוונתי להשחית לא את הזמן שלי ולא, שום מנדט 

 -לטעמי גם חברי מועצה אחרים

 בוא הנה דורון, אתה משחית לנו את הזמן כבר שעתיים פה.  [:מועצהקאופמן ]חברת  ענת

 יש לנו עוד שני נושאים.   ]ראש הלשכה[: חימי אבי

באמת רוצה לקיים ולקבוע רוצה אם כבודו אבי, רק עוד משפט אחד.  [:מועצה]חבר  ברזילי דורון

ר ש , לעמדת המשפטים עביר את זה לעמדת משרדתהוועדה הזאת תמליץ שנהלים יכול להיות שמה 

אז באמת לראש לשכה יהיה את שיעבור בכללים, באיך שזה צריך לעבור, בחקיקה, ו המשפטים

 -אבל לבוא ולעשות איזה יצור כלאיים שיוצר לעצמו סמכויות .בהיבט הזה הסמכויות

 בחשבון.  ןתודה על העצות הטובות שלך. ניקח אות ,דורון אבי חימי ]ראש הלשכה[:

ורצינו לדון בשני נושאים , 20:00, היא בשעה תכף המסיבהנושא הבא,  כה[:]ראש הלש חימי אבי

 סיכום והמלצות נדון בישיבה הבאה.  2023מורכבים: הבחירות למוסדות הלשכה נוספים שהם 

 [ עדכון ועדות מקצועיות8]

למנות אני מבקש  ,תפקידים יעדכון ועדות מקצועיות ובעלשל לגבי נושא  ]ראש הלשכה[: חימי אבי

לולו כממלא מקום ועדת חקיקה פלילית, את עורך הדין מור שוחט סגנית -את עורך הדין אדיר בן

 -מומלץהוא  דן אלדדאת , יםועדת להט"ב

 ?הועדה הזאת מה זה ועדת להט"ב? מה היא עושה רועי אברהמוביץ' ]חבר מועצה[:

 דברים. המון היא עושה  אבי חימי ]ראש הלשכה[:

 מה למשל?  [:מועצה]חבר  'אברהמוביץ רועי

 החלטה

 המועצה הארצית אישרה הקמת מינוי צוות לגיבוש נוהל ישיבות המועצה. 

אורית סער, משה , שחר אורגד, ואדיר בן לולחברי הצוות, בראשותו של עו"ד ליאור שפירא: 

 .ויועמ"ש הלשכה גרינגרד גליה שמילוביץענת קאופמן,  ,טייב

 אושר ברוב קולות 
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חבל שלא באת לפני חודשיים לכנס גדול שעשינו בעיריית  מה היא עושה? ]ראש הלשכה[: חימי אבי

הזכויות שלהם. עושים החובות ותל אביב. אנחנו פועלים בכל דברי החקיקה בכנסת. מייצגים את 

 נפלאות בוועדה הזאת. 

 נים אותנו. מפספסים, לא מזמי ]חבר מועצה[: עואודה נידאל

לגבי בסדר. מאה אחוז. דן אלדד שיהיה חבר בוועדת חקיקה פלילית.  ]ראש הלשכה[: חימי אבי

? יםוועדת להט"בעוד במישהו רוצה להיות התוספות הללו, יש למישהו התנגדות? התקבל פה אחד. 

שהוא דבר נוסף, אני רוצה להציע את חבר המועצה הארצית  להט"ב. תולמן סגניות בוועדאחף ש

שישמש כסגן ראש לשכה שמיועד לטפל בנושאים של  ,שחר אורגד ,נשיא ועדת צעירים מתמחים

 פה אחד. תודה. מי נגד? מי נמנע?מי בעד?  .הצעירים

 

 

 טיוטת החלטה –[ ועדת חשין 3]

ועדת חשין. הנושא הזה מורכב. אני רוצה הנושא האחרון הוא לגבי  ]ראש הלשכה[: חימי אבי

שהיו בוועדה  . אני ורומי וחברים נוספיםשתקום ועדה של המועצה שתלבן את כל הסוגיות

תהיה בראשות אני רוצה שהוועדה הזו וועדה הזו ככל שהם יבקשו, נופיע  בפניהם. ב הציבורית

נועם לאור, גליה שאדי, בכר,  מי עוד רוצה להיות בוועדה הזו? עמיתואאל חלאילה ורומי קנבל. 

חברים, זו ועדה שעובדת. חגי הראל. בשמחה רבה, שמילוביץ. מי עוד רוצה להיות? ענת קאופמן, 

עד לישיבת המועצה הבאה צריך להיכנס  .יגישו את ההמלצותואאל ורומי טוב הוועדה הזאת, 

 כולם בעד?  ,בהרכב הזה? פה אחדבעד הקמת הועדה לעבודה משמעותית בעניין הזה. מי 

 לא, אני נמנע.  [:מועצה' ]חבר אברהמוביץ רועי

 מוביץ' נמנע.הרועי אבר ]ראש הלשכה[: חימי אבי

מי מחברי ועדת ההתמחות הקיימים כיום שירצה להיות אני מבקש  ואאל חלאילה ]חבר מועצה[:

 -חבר, יש שם כמה חברים שיש להם באמת

.אנחנו מסמיכים אותך לצרף לוועדה ככל שתמצא לנכון. מישהו מתנגד  אבי חימי ]ראש הלשכה[:

 רוצה. הקיבלת את המנדט לצרף את מי שאתאתה אל אלתוספת הזאת? ו

 החלטה

 המועצה הארצית אישרה פה אחד את המינויים הבאים: 

  .ועדת חקיקה פלילית כמ"מ יו"רמונה לולו -אדיר בן עו"ד

 .סגנית ועדת להט"בונתה לממור שוחט  עו"ד

 להט"ב. כסגנית ועדתולמן מונתה אשחף  עו"ד

 חבר ועדת חקיקה פלילית.מונה כ ן אלדדד עו"ד

 לענייני עורכי דין צעירים. לשכה הסגן ראש שחר אורגד מונה כ עו"ד

 אושר פה אחד
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 בוררויות -[ שונות 9]

 ,בוררותלנו רשימה של הבוררויות. יש נושא אחרון זה בוררויות. יש  ]ראש הלשכה[: חימי אבי 

וספנו לסדר היום, ההצעה השנייה היא תהיה הראשונה והראשון יהיה שני. מישהו מתנגד? האחת 

 דוד שחר ]...[ אוקי. בסדר גמור.  כל השאר בעד. הבוררות פה של התובעים ,מוביץ' מתנגדהרועי אבר

 

אנחנו הולכים עכשיו למסיבה. אני מאחל לכוללכם, לכל חברי המועצה,  ]ראש הלשכה[: חימי אבי 

 הסוגים שנה טובה, נעימה ובריאה בעיקר., מכל כל המיניםמ

 -סיום דיון-

 ברכה,ב

 

 
________________ ________________ 

 ,עו"ד אבי חימי
 ראש הלשכה

 ,דנה בלוםעו"ד 
 מועצה הארציתממונה 

 

 

 

  

 החלטה

שתגיש חברי המועצה בנושא ועדת חשין  ועצה הארצית אישרה הקמת ועדה מקרבהמ

עדה ירכזו ואאל ואת הו .המלצותיה בעניין הסמכת עורכי דין למועצה הארצית בישיבה הבאה

ענת , נועם לאור, גליה שמילוביץשאדי סרוג'י, עמית בכר, חלאילה ורומי קנבל. חברי הועדה: 

 יכול ויצטרפו חברי ועדה נוספים.  חגי הראל.וקאופמן, 
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 החלטה

המועצה הארצית החליטה בנושא מינוי בוררים, כי הבורר באופציה השנייה ימונה כבורר. 

 במידה והמינוי לא יהיה אפשרי, ימונה הבורר באופציה הראשונה.  

 אושר ברוב קולות


