עו"ד חיים קנת
יו"ר בית הדין המשמעתי
הארצי של לשכת עורכי הדין
בישראל 2018-2022

דייני בית הדין המשמעתי הארצי של לשכת עורכי הדין בישראל,

חברים נכבדים,
המשמעתי הארצי
בית הדין
הנוכחית של בית הדין.
תחילת הקדנציה
חלפה למעלה משנה ,מאז
של לשכת עורכי הדין
רבע מהדרך מאחורינו.
בישראל
ערכאתערכאת ערעור,
הינוהינו
הארצי,
המשמעתי
המשמעתי הארצי,
הדין הדין
כידוע לכולנו ,בית בית
ערעור ,שאליה רשאים הנקבל והקובל
דין של בית דין
שאליה רשאים הנקבל והקובל לערער על פסק-

לערער על פסק-דין של בית דין משמעתי
ועדת ועדת
רשאים לערער
משמעתי מחוזי וכן מחוזי
האתיקההארצית והיועץ
האתיקה
רשאיםוכןלערער
הארצית והיועץ המשפטי לממשלה.
המשפטי לממשלה.
ביה"ד הארצי מונה  102חברים ,אשר
נבחרים ע"י ועדת המינויים לתקופה של 4
אשר נבחרו ע"י
אנו בבית הדין הארצי התחלנו עם  102חברים,
שנים ופעילותם בבית הדין נעשית
בהתנדבות 4.שנים והפעילות בבית הדין נעשית
ועדת המינויים לתקופה של
נשיאות ביה"ד ,הכוללת את יו"ר ביה"ד-
בהתנדבות.
עו"ד חיים קנת וארבעת סגניו:
קורדובה,
עו"ד מיה
אשררוטמן,
חברים,עזריאל
עו"ד
של לשכת עורכי
בבחירות
נבחרו
לאחרונה פרשו 2
עו"ד גידי פרישטיק ועו"ד אפרת רוזנבלט,
הנוגעים להם להמשיך
מאפשרים
אשר
הדין לתפקידים בלשכה,
אינםבנושאים
מנת לדון
מתכנסת על
לפעילות השוטפת .נשיאות ביה"ד גם
בכהונתם.
ממנה הרכבים לערעורים המוגשים וכן על

נשיאות ביה"ד ,כוללת את
יו"ר ביה"ד -עו"ד חיים קנת
וארבעת סגניו:
עו"ד עזריאל רוטמן
עו"ד מיה קורדובה
עו"ד גידי פרישטיק
עו"ד אפרת רוזנבלט
------------------------מזכירות בית הדין כוללת את
גב' רחל קאולי -מנהלת בית
הדין המשמעתי הארצי
גב' איריס מלכיאן -מזכירה
גב' לימור יחזקאל -ממונה על
יישום פסקי דין והנפקת
אישורי חברות.

פניתי לועדה למינוי דיינים למנות שני דיינים במקומם אשר אושרו
בנוסף לכך נדונות ע"י יו"ר ביה"ד כדן

דיון ממחוז
בקשות להעברת
ע"י ועדת המינויים יחיד,
למחוז כולי תקווה כי
הרזרבה.
ברשימת
ונמצאים

הועדה תדון בהקדם

ובקשות להארכת מועד להגשת ערעור .כמו
ותאשר את חברותם.
כן מועברות לטיפולו של יו"ר ביה"ד
הארצי תלונות שהוגשו כנגד חברי ביה"ד
במערכת הדין המשמעתי.

עד כה מתחילת הקדנציה מונו  87הרכבים בערעורים אשר נפתחו.
תיקים מועדים
מטפלת בקביעת
ביה"ד
פתוחים ,לאחר סיומם
לא יהיו
מזכירותכי
נשיאות בית הדין מקפידה,
לדיונים ,משלוח פרוטוקולים ,סיכומים,

לתקנות.הדיןבמקרים בודדים
בהתאם
מחודשיים,
לצדדים .כל פסקי
ופסקי דין
ללא פסק דין יותר החלטות
מועברים לפרסום בפדאור אתיקה .כמו כן

הדיןהדין ,כאשר פסק
פסקיפסק
מתן
פנתה הנשיאות לחברים בבקשה לזרז את
מטפלת המזכירות בביצוע כל
המשמעתיים .ומוציאה הודעות בדבר
הדין התעכב למעלה מחודשיים
העונש לגופים שונים ,בהתאם לאמור
אשר
ערעורים
ותלוייםמטפלת
עומדיםבנוסף לכך
לשכת עוה"ד.
נכון להיום ישנם  28בכללי
המחלקה בהנפקת אישורי חברות ,העדר

טרם נסתיימו.

בנוסף לכך ,כיו"ר ביה"ד -כדן יחיד ,נידונו עשרות בקשות להעברת
הרשעות  good standingלחברי הלשכה.

דיון ממחוז למחוז ובקשות להארכת מועד להגשת ערעור.

רחל קאולי
מנהלת בית הדין המשמעתי
הארצי
טל03-6362213 :
פקס03-6958696 :

rachelk@israel.bar.org.il

-----איריס מלכיאן
טל03-6362212 :

iris@Israelbar.org.il

בתחילת הקדנציה ערכנו כנס הכרות לחברי בית הדין ובו חולקו תעודות מינוי לחברי בית הדין וכן
תעודות הוקרה לחברים אשר סיימו את תפקידם.

יו"ר ביה"ד הארצי דן גם בתלונות שהוגשו כנגד חברי ביה"ד במערכת הדין המשמעתי .לשמחתי הרבה
עד כה בקדנציה זו נידונו  5תלונות בלבד.
מזכירות ביה"ד ,בראשותה של הגב' רחל קאולי ,כאשר לצידה הגב' איריס מלכיאן והגב' לימור יחזקאל
מטפלות בקביעת מועדים לדיונים ,משלוח פרוטוקולים ,סיכומים ,החלטות ופסקי דין לצדדים ואילו
והגב' לימור יחזקאל מטפלת ביישום פסקי הדין ,והוצאת הודעות בדבר העונש לגופים שונים ,בהתאם
לאמור בכללי לשכת עוה"ד.
בנוסף לכך מטפלת המזכירות בהנפקת אישורי חברות ,העדר הרשעות  good standingלחברי הלשכה.
כל פסקי הדין מועברים לפרסום בפדאור אתיקה.

איגרת מידע לחברי בית הדין
נשיאות בית הדין שמחה לשתף את חברי בית הדין במידע אשר יופץ מדי פעם לכלל החברים במסגרת
איגרת מידע.
הוצאות משפט :לתשומת ליבכם כי פסיקת הוצאות הינה לכיסוי הוצאות הדיונים .כאשר לא מציינים
כי ההוצאות הם לטובת הועד המרכזי הרי ההוצאות הולכות לטובת המחוז .גם לנו בבית הדין יש הוצאות
תפעול לכן מומלץ לשים לב לנקודה זו.
גביית הוצאות :על מנת שניתן יהיה לפתוח תיקי הוצל"פ ,מתבקשים האבד"ים להקפיד להוסיף את
מספר הזהות של הנקבל ליד שמו בפסק הדין .זאת כדי לאפשר ללשכה לפעול לגביית ההוצאות במקרה
הצורך במוסדות הגביה השונים כגון הוצל"פ וכו'.
תלונות נגד דיינים :לידיעה כללית -תלונות כנגד עו"ד שמכהן כדיין בבית הדין המשמעתי מובאות
ליו"ר בית הדין הארצי לבירור.
מינוי עו"ד לנקבל :נשיאות בית הדין דנה לבקשת ראש לשכת עורכי הדין ,בסוגייה של מינוי באי כוח
וקבלת סיוע משפטי לנקבל ,ע"י לשכת עורכי הדין ,וכן בגובה תשלום שכר הטרחה .ההמלצה של
נשיאות בית הדין הארצי הייתה ,כי בקשות כנ"ל יובאו בפניי צוות של חבר נשיאות ושני חברי בית דין
בכל מחוז ,אשר ידונו בבקשות ,לאחר מילוי שאלון ,המכיל קריטריונים מסויימים.
שכר טרחת עורך הדין הממונה ,יהיה מקופת הלשכה ,בסכומים שלא יעלו על הנקוב בתקנות הסיוע
המשפטי תשל"ג.1973-

מתן פסקי דין :בהתאם לכללים יש ליתן פסק דין תוך  60יום מיום סיום הדיון ואם הוגשו סיכומים
ממועד הגשת הסיכומים.
חברי בית הדין מתבקשים להקפיד ולא לעכב תחת ידם מעבר למותר בתקנות .מתבקשים להקפיד ולכבד את
בית הדין בלבוש הולם ולהקפיד כי גם הצדדים ינהגו כך.
לבוש :לנשיאות בית הדין הגיעו תלונות על לבוש בלתי הולם במהלך הדיונים המתקיימים בבתי הדין.
כולנו עו"ד מכובדים והדיינים מתבקשים להקפיד ולכבד את בית הדין בלבוש הולם ולהקפיד כי גם
הצדדים ינהגו כך.
כיבוד :לעיתים הדיון מתמשך ,ולכן מוגש כיבוד לבית הדין .לבקשת חברים רבים הדיינים מתבקשים
להקפיד שלא לאכול במהלך הדיון.
הרכבים :בשל ריבוי חברי בית דין ותיקים יש יותר אבדי"ם מחבדי"ם .אנו משתדלים ,כי לכל דיין יהיה
מספר תיקים זהה ,ומנסים לשבץ את כולם באופן כזה שכל דיין ותיק ,ישמש גם כאב"ד ולא רק כחב"ד.

ברצוני לאחל לכולם בשמי ובשם חברי הנשיאות
שנה טובה
וחתימה טובה

חיים קנת עו"ד ,עזריאל רוטמן עו"ד ,מיה קורדובה עו"ד,
גידי פרישטיק עו"ד ,אפרת רוזנבלט עו"ד
נשיאות בית הדין הארצי למשמעת

