השעיות בפועל של עורכי דין ממחוז חיפה  -נכון ליום 13.5.2020
הוצאו מן הלשכה
מס' רישיון
אבישי לאור
אילנית טפלר

7972
31294

איתן לפידות

10522

אליהו מאור (מרקוביץ)
אמין בדארנה
אמיר חי
אריה בן ארי

2873
17384
42374
8874

אשרף ג'סאר
בהיג' עוייד
בנו גנות
גאנם אבו ריא
ג'ואד לובנאסי

21923
14561
5429
32364
38833

תאריך תחילת ההוצאה
16.06.2009
01.11.2012
בנוסף עונש השעייה לכ 20-שנה במצטבר

14.01.2009
*** השעיה בתום ההוצאה:
השעיה לתקופה של  50חודשים שמניינם יחול ביום שבו תחודש חברותו
בלשכה
(אם תחודש)
15.10.2009
01.02.2011
24.11.2010
08.10.2018
בנוסף ,הוטלו עליו עונשי השעייה בפועל לתקופה מצטברת של  81שנים ,וכן
עונש (נוסף) של הוצאה לצמיתות מחברותו בלשכה
12.11.2015
19.05.2016
 + 16.06.2009בנוסף שתי שנות השעייה מיום שישוב לשורות הלשכה
01.02.2009
26.05.2011
בנוסף ,נמצא בהשעיה בתאריכים03.12.2013 – 04.09.2012 :
בנוסף ,עונש השעייה ל 12-שנים במצטבר

פרסום בילקוט בפרסומים
י"פ  5973מיום  ,6.7.09בעמ' 4663
י"פ  6514מיום  ,17.12.12בעמ' 1591
י"פ  6572מיום  ,4.4.13בעמ' 3935
י"פ  6641מיום  7.8.13בעמ' 7334
י"פ  6708מיום  4.12.13בעמ' 1852
י"פ  5919מיום  19.2.09בעמ' 2452
י"פ  6087מיום  ,16.5.10בעמ' 2943

י"פ  6019מיום  10.11.09בעמ' 499
י"פ  6209מיום  ,7.3.11בעמ' 2898
י"פ  6178מיום  ,23.12.10בעמ' 1743

י"פ  5973מיום  ,6.7.09בעמ' 4663
י"פ  5923מיום  26.2.09בעמ' 2561
י"פ  6268מיום  ,17.7.11בעמ' 5544
י"פ  6610מיום  ,18.6.13בעמ' 5377
י"פ  6641מיום  7.8.13בעמ' 7334

דוד קדוש

15197

דניאל אגו
דרויש מוחמד
הלר יעקב

10277
33879
5404

27.02.2008
*** השעיה בתום ההוצאה:
השעיה לתקופה של  10שנים שמניינם יחול ביום שבו תחודש חברותו
בלשכה
(אם תחודש)
14.12.2014
11.02.2020
05.07.2012

ויקטוריה דרייזין
וליד קסום

21938
20183

חדר קבלאוי

12891

18.05.2005
13.04.2016
בנוסף ,נמצא בהשעיה בתאריכים14.11.2021 – 31.12.2009 :
 10 +שנות השעייה המצטברים לכל עונש אחר
02.02.2007

חוסאם ביסאן

21894

חוסאם מוחסן

26886

חסן מחאמיד זטאם

14989

30.12.2015
בנוסף ,נמצא בהשעיה בתאריכים04.11.2026 – 05.02.2012 :
בנוסף ,הוצאה מהלשכה מיום  05.11.2026במצטבר
26.01.2014
בנוסף ,נמצא בהשעיה בתאריכים10.05.2015 – 11.09.2013 :
בנוסף ,מושעה למשך  48חודשים במצטבר
בנוסף ,הוצאה לצמיתות במצטבר
19.06.2008
15.10.2009
06.01.2010

טאיסה ניוק
יאסר בריק

18840
26810

27.04.2005
בהשעייה קצובה מיום  04.03.2007ועד 1.1.2022
* בסיום ההשעייה – הוצאה מן הלשכה
+עונש הוצאה במצטבר לעונש הוצאה קודם

יוסף רוטמן

7814

08.10.2013
בנוסף נמצא בהשעיה בתאריכים08.06.2020 – 09.12.2009 :

י"פ  5973מיום  ,6.7.09בעמ' 4663

י"פ  6476מיום  24.9.12בעמ' 73
י"פ  6555מיום  28.2.13בעמ' 3118
י"פ  6555מיום  28.2.13בעמ' 3120
י"פ  6610מיום  ,18.6.13בעמ' 5377
י"פ  5435מיום  ,8.9.05בעמ' 4084

י"פ  5650מיום  ,17.4.07בעמ' 2304
י"פ  5700מיום  ,8.8.07בעמ' 3795

י"פ  5904מיום  20.1.09בעמ' 1897
י"פ  5973מיום  ,6.7.09בעמ' 4663
י"פ  6031מיום ,10.12.09בעמ' 906
י"פ  6087מיום  ,16.5.10בעמ' 2943
י"פ  5474מיום  ,27.12.05בעמ' 1036
י"פ  5650מיום  ,17.4.07בעמ' 2304
י"פ  5934מיום  , 24.3.09בעמ' 3049
י"פ  5940מיום  ,20.4.09בעמ' 3319
י"פ  5962מיום  ,1.6.09בעמ' 4283
י"פ  5985מיום  ,4.8.09בעמ' 5225
י"פ  6061מיום  ,2.10.בעמ' 1836
י"פ  6167מיום  2.12.10בעמ' 1335

י"פ  6682מיום  28.10.13בעמ' 887
יוסף-רסמי עמארנה

18414

ליאורה ליטמן

26883

23.07.2018
בנוסף ,עונש הוצאה במצטבר
21.11.2012

מאהר אלכליל

32366

מאמון בן עלי חלאילה
מוחמד עאבד
מחמוד חטיב
סלאח אבדאח

18364
25991
31267
26769

עומר גזאוי
פיראס אליאס
רמזי אבו רחמה
רפאל כהן

12353
33801
5740
14982

שירה עם דוד

9763

8.06.2015
בנוסף נמצא בהשעיה בתאריכים15.12.2039 – 1.1.2013 :
 +הוצאה לצמיתות החל מתום כל תקופות ההשעיה
24.07.2003
14.01.2019
ההוצאה תכנס לתוקף ביום ( 14.02.2021בתום ההשעיה הנוכחית)
16.11.2009
14.09.2010
11.06.2014
01.09.2009
06.11.2001
17.11.2015
נמצא בהשעיה בתאריכים13.07.2027 - 14.01.2015 :
בנוסף 10 ,שנות השעיה במצטבר
בנוסף ,פקיעת חברות לאור הכרזת פשיטת רגל
30.11.2006

הושעו מן הלשכה
מס'
שם
רישיון
18859
אבנר פרידמן
אורי אילון
אלברט חריש
אריק קיים
אשרף ברבארה
בסאם כנאענה

22971
42378
63195
26809
22790

תאריך תחילת
ההשעייה
01.12.2016

תאריך סיום ההשעיה

22.05.2028
הוצאה מן הלשכה
בסיום תקופת ההשעיה
30.09.2020
01.10.2015
04.11.2042
05.11.2014
18.07.2020
01.07.2014
02.10.2024
03.10.2019
השעיה למשך  8חודשים החל מיום הסרת
ההגבלות הקיימות על חברותו בלשכת עורכי
הדין

י"פ  6514מיום  ,17.12.12בעמ' 1591
י"פ  6572מיום  ,4.4.13בעמ' 3935
י"פ  7076מיום  ,14.7.15בעמ' 7398
י"פ  7076מיום  ,14.7.15בעמ' 7399
י"פ  5222מיום  ,4.9.03בעמ' 4012

י"פ  6167מיום  ,2.12.10בעמ' 1336

י"פ  6008מיום  22.10.09בעמ' 190

י"פ  5613מיום  ,7.1.07בעמ' 1127

פרסום בילקוט בפרסומים

י"פ  7076מיום  ,14.7.15בעמ' 7397

גבי שלום
ג'מאל חיר

45226
17401

05.05.2019
01.09.2016

דוד טוויג

45157

03.03.2016

דלילה יאור
הודא אלקוט
חאלד עיסא
חד'ר אסווד
חן קלמפנר

20709
43990
31697
34368
22856

20.07.2019
23.10.2016
15.07.2012
01.10.2017
20.07.2016

יהונתן גינת

20681

15.11.2019

יוסף שלש
יורם יהודה
יעל אור פלדמן

22871
14215
18316

01.08.2017
30.08.2011
19.07.2012

לדה כרמי

22792

01.01.2013

04.05.2023
31.12.3031
הוצאה מן הלשכה
לצמיתות במצטבר
02.09.2020
הוצאה מן הלשכה
בסיום תקופת ההשעיה
בנוסף 2 ,הוצאות מן
הלשכה ,במצטבר,
שיחולו לאחר סיום
עונשי ההשעייה
19.07.2024
22.10.2020
14.07.2020
30.09.2023
04.04.3030
הוצאה מן הלשכה
בסיום תקופת ההשעיה
וכן הוצאה נוספת
ומצטברת מן הלשכה
15.11.2029
הוצאה מן הלשכה
בסיום תקופת ההשעיה
31.07.2033
05.06.2020
26.03.2025
הוצאה מן הלשכה
בסיום תקופת ההשעיה
 3 +שנות השעייה
לכשתשוב לשורות
הלשכה
30.04.2033
הוצאה מן הלשכה
בסיום תקופת
ההשעיה,

י"פ  6730מיום  ,7.1.14בעמ' 2831

ליאור אלימלך
מאזן באבא
מוחסן עבדלראזק

42327
20048
11232

01.07.2017
01.08.2016
15.07.2010

החל מיום 01.05.2033
28.02.2023
31.05.2021
14.01.2028

מוניר חוטבא
מחמוד אל עלי
מרב אדטו-גולדנברג
סברי עבאס
סמי פייסל
סמיר והבי
סמיר מרעי
מופיד ספי
סרחאן עאסלה
עבדאללה עבדאללה

31684
22700
21868
36640
22842
34914
29462
36633
45200
22961

07.07.2016
01.01.2014
01.01.2020
27.06.2016
02.03.2017
09.01.2014
01.04.2020
29.03.2017
20.06.2016
01.11.2012

06.07.2021
01.05.2026
06.05.2023
26.10.2027
01.11.2021
31.05.2035
31.07.2020
28.09.2023
17.01.2030
07.12.2020

עלי אבו רייא
עלי סואעד
ענאן אבו רחמון

18779
28536
25816

15.07.2015
14.01.2019
01.05.2016

פאדי זייד
פואד חיר
פנחס נרקיס
ראמי עזאם
שמואל שנפלד
שפיק דרויש

41607
24036
6652
42419
8521
26839

28.01.2019
15.07.2015
04.03.2003
10.10.2018
01.02.2015
01.01.2020

14.10.2021
13.01.2029
01.07.2026
הוצאה לצמיתות
בסיום תקופת ההשעיה
27.01.2021
14.12.2020
01.09.2048
09.10.2020
31.07.2029
31.12.2020

י"פ  6121מיום  ,12.8.10בעמ' 4344
י"פ  6197מיום  ,9.2.11בעמ' 2346
י"פ  6595מיום  22.5.13בעמ' 4791
י"פ  6711מיום  ,10.12.13בעמ' 1993

י"פ  7309מיום  ,27.7.16בעמ' 8953

י"פ  7309מיום  ,27.7.16בעמ' 8953
י"פ  6514מיום  ,17.12.12בעמ' 1590
י"פ  6706מיום  ,28.11.13בעמ' 1732
י"פ  7076מיום  ,14.7.15בעמ' 7398
י"פ  7217מיום 29.2.16

י"פ  5302מיום  ,2.6.04בעמ' 3010

הושעו זמנית מן הלשכה
מס'
שם
רישיון
45333
אדוארד פיסחוב
22859
דוד רויטמן

תקופת ההשעייה

תאריך תחילת ההשעייה

תאריך סיום ההשעיה

השעייה זמנית
השעייה זמנית

20.07.2017
15.05.2013

13029
31316

השעייה זמנית
השעייה זמנית

22.05.2016
20.07.2017

עד להכרעה סופית בתיק פלילי
עד למתן הכרעת דין בתיק פלילי
26040-11-11
עד למתן הכרעת דין בתיק פלילי
עד להכרעה סופית בתיק פלילי

דן שפריר
זאיד כנען

פרסום בילקוט בפרסומים

י"פ  6605מיום  ,6.6.13בעמ' 5155

פקיעת חברות
אברהים בויראת

22715

אוסאמה נבואני
אליאס טוקאן

22819
11914

ג'ואד לובנאסי
ויסאם קאסם
יאסר בריק
יוסף רענן
יוסף שפיק
מוחמד גנאים
נג'ם נג'ם

38833
17427
26810
7058
17032
14018
32373

עימאד אסדי
ענת הלר
פאחר ביאדסי

26118
33886
31130

פקיעת חברות לאור הכרזת פשיטת רגל – 8.3.17
בנוסף ,הוטל עליו עונש השעייה מיום  15.10.2017עד 14.10.2029
פקיעת חברות לאור הכרזת פשיטת רגל 24.6.09 -
פקיעת חברות לאור הכרזת פשיטת רגל – – 16.2.17
השעיה בפועל של  18חודשים החל מהיום שבו תחודש חברותו בלשכה ,ככל שתחודש
השעיה בפועל לתקופה של  12חודשים בנוסף ובמצטבר
 60חודשי השעיה בנוסף ובמצטבר לאחר חידוש חברות בלשכה
פקיעת חברות לאור הכרזת פשיטת רגל – מרץ 2011
פקיעת חברות לאור הכרזת פשיטת רגל 19.6.10 -
פקיעת חברות לאור הכרזת פשיטת רגל – פבר' 2008
פקיעת חברות לאור הכרזת פשיטת רגל – 7.12.06
פקיעת חברות לאור הכרזת פשיטת רגל – פבר' 2008
פקיעת חברות לאור הכרזת פשיטת רגל – 16.2.17
פקיעת חברות לאור הכרזת פשיטת רגל – 11.10.18
בנוסף ,הוטלו עליו עונשי השעייה בפועל לתקופות של  18חודשים 36 ,חודשים ו 12-חודשים שתחילתם ביום חזרתו ללשכה,
אם יחזור.
פקיעת חברות לאור הכרזת פשיטת רגל 28.6.09 -
פקיעת חברות לאור הכרזת פשיטת רגל – 18.11.12
פקיעת חברות לאור הכרזת פשיטת רגל – 6.11.17

פרישה מהלשכה
ג'מאל שעבאן
יעקב כרמון

16576
7544

פרישה מהלשכה החל מיום 19.6.17
פרישה מהלשכה החל מיום 3.4.17

שמואל שדה

29503

פרישה מהלשכה החל מיום 8.6.15

תוספות על המופיע בדו"ח הקודם ,מיום  20.4.20מסומנות האדום

