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 י"ג סיון תש"פ
 2020, 5יוני 

 מ.ל.ב        
 לכבוד
                  נידאל עואודה, חבר מועצהעו"ד 

         לשכת עורכי הדין
 

 .נ.,ח

 ישיבות המועצה הארצית באמצעות היוועדות חזותיתהנדון: 
 4.6.20סמך: מכתבך מיום 

 מענה למכתבך שבסימוכין הריני להשיבך כדלקמן:ב

ככלל, ישיבות המועצה הארצית נערכות על דרך של התכנסות פרונטאלית של חברי המועצה בבניין  .1

ו/או במחוזות השונים בהתאם ליוזמת ראש הלשכה לחבר בין המחוזות ללשכה  הלשכה בתל אביב

והמגבלות  בחודשים האחרונים, בעקבות התפרצות נגיף הקורונה בישראללמרבה הצער, . המרכזית

את לכנס היה חבר בני אדם, לא ניתן של לות העל התכנסות והתקבעקבות ההתפשטות שהוטלו 

 מועצה בנוהל הרגיל. הישיבות 

, ולמנוע השבתה של פעילות המועצה וחבריה ,כסדרן על מנת להמשיך ולקיים את ישיבות המועצה .2

בדרך זו התאפשר לחברי המועצה  נערכו ישיבות באמצעות היוועדות חזותית באפליקציית זום.

 כך נרחב.-מבלי להתכנס פיזית בפורום כלשוטפות ליטול חלק בישיבות המועצה ולקבל החלטות 

. במגבלות שהוטלו מכוח צווי בריאות העם ו/או תקנות שעת חירוםניתנו הקלות זמן עם חלוף ה .3

 תכנסות מותרת.הנוכחים במסגרת האפשרו להגדיל את היקף הקלות אלה 

כדי לבדוק את ההיתכנות לחזור ולקיים על ידי מנגנון הלשכה הקלות אלה נבחנו באופן שוטף  .4

בהתאם להנחיות העדכניות של התו  ,ואולם. ורונהישיבות מועצה כפי שהיה נהוג טרם תקופת הק

הסגול, ובשים לב להיקף המשתתפים האפשרי בישיבות המועצה, אין כל אפשרות מעשית, גם כיום, 

 לקיים את הישיבות על דרך של נוכחות פיזית.

, ניתן לקיים ישיבות מקצועיות במקום "התו הסגול להעסקת עובדים"על פי ההנחיות העדכניות של  .5

.". גם דםמטר לפחות בין אדם לא 2איש ובלבד שישמר מרחק של  50בהשתתפות של עד עבודה "ה

חברי  44) 50לא יעלה על בישיבות המועצה להשתתף  םאנשים שזכאיהאם נניח לצורך העניין כי 

שיאפשר גדול במיוחד  םעדיין יש צורך באול המועצה הזכאים ליטול חלק בישיבה וכן אנשי המנגנון(,

 מטר אחד מהשני.  2כולם תוך שמירה של מרחק מינימאלי של של כינוס 
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הרעיון  על פי בירור עם מנכ"ל הלשכה, אין בבניין הלשכה אולם שיכול להכיל את הכמות האמורה. .6

והמשמעויות לפיו הלשכה תשכור אולם חיצוני רק לצורך קיום ישיבות מועצה, על כל העלויות 

 כל תוחלת בענייננו. הכרוכות בכך, אין לו

בעניין זה יודגש, כי נוכח זכאותם של כלל חברי המועצה להשתתף בישיבות המועצה, ההיערכות  .7

 בישיבת מועצהלהניח כי לא ניתן ישיבה. במחייבת נקודת מוצא לפיה כלל חברי המועצה ייטלו חלק 

, הנחה שכזו גם אם היינו מבקשים להניח ,וממילא .רק חלק מחברי המועצהישתתפו כזו או אחרת 

 30חברי מועצה?! ולמה לא  25 !חברי מועצה? 20השתתפות של לפעול?! יש כי אז לפי איזה הנחה 

 חברי מועצה?!

להכריח חברי מועצה אין טעם ראוי המצדיק מעבר להיבט האמור, גם בהיבט הפרקטי דומה כי  .8

ברי המועצה דווקא סבור כי השימוש באפליקציית ליטול חלק בישיבות פרונטאליות. חלק נכבד מח

באשר הוא מאפשר זמינות  ,משמעותיזום לקיום הישיבות בהיוועדות חזותית טומן בחובו יתרון 

בישיבות מועצה )חוסך את הצורך בנסיעה לתל אביב בייחוד לחברי מועצה  פותרבה יותר להשתת

(. השימוש כאמור גם מאפשר לחברי שמקום מגוריהם ו/או עבודתם אינו בתל אביב או במרכז

ת סיכון, להימנע מהתכנסות בחדר ביחד עם עוד עשרות חברי וקבוצם נמנים על מועצה שונים, חלק

 כך.והכרוך בהנובע הבריאותי  מועצה, על כל הסיכון

כל האמור לעיל נועד להבהיר כי הן בהיבט המגבלות העדכניות כיום והן בהיבטים המעשיים והרצון  .9

י המועצה ליטול חלק בישיבותיה מבלי ליטול סיכון בריאותי )כל זמן שטרם הובררה עד של חבר

תום מידת הסיכון העכשווי לחשיפה לנגיף(, טרם בשלה העת לחזור לשגרת הניהול של ישיבות 

לקיים את ישיבות  חוקי , גם מבחינה משפטית אין כל הכרחואולם, מעבר להיבטים הנ"להמועצה. 

 ישיבות פרונטאליות. נסביר:  המועצה בדרך של

יושב ראש המועצה הארצית יזמן את ישיבות המועצה ב)א( לחוק הלשכה קובע כי "11סעיף  .10

". חוק הלשכה לא קובע כיצד הארצית, ינהל את ישיבות המועצה הארצית ויקבע את סדר יומן

רשויות מקומיות  למשל, להבדיל מישיבות מועצה של ,יערכו ישיבות המועצה ו/או באיזה אופן. זאת

 . "במשרדי העירייה"יתקיימו אלה תקנון כי על פי פקודת העיריות אשר נקבע במפורש ב

 . אכן,מכאן, שאין כל מגבלה חוקית לקבוע כי ישיבות מועצה יתקיימו על דרך של היוועדות חזותית .11

תינתן לכלל חברי המועצה האפשרות ליטול חלק בישיבה, לשמוע את במקרה כזה יש להקפיד כי 

תנאים אלה מתקיימים שהנאמר בישיבה ולצפות בכל יתר חברי המועצה במהלך הישיבה. מאחר 

בענייננו, הרי שגם מטעם זה לא נפל כל פגם חוקי בהחלטה לקיים, לפחות בשלב זה, את ישיבות 

 המועצה בדרך של היוועדות חזותית.

הכבוד, הטענה כאילו השימוש בזום לקיום ישיבות המועצה נועד למנוע שיח חופשי של חברי  בכל .12

הבעת עמדה של מי מחברי המועצה אין בו ממש. הוא הדין גם ביחס לטענה להגביל או ו/המועצה 

כאילו נעשה שימוש באפליקציה כדי "להשתיק" חברי מועצה לבל יישאו דברים או כדי למנוע מחברי 

השתתפות בישיבה על ידי אי מתן אישור השתתפות באפליקציה. הואיל וישיבות המועצה מועצה 
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שנערכו בזום מוקלטות, הרי שניתן בקלות להיווכח כי המצב העובדתי שונה מכפי שמתואר 

 במכתבך.

אנו תקווה כי תוך זמן קצר ייקבעו הקלות שיאפשרו חזרה לשגרה ולקיום ישיבות מועצה כפי שהיה  .13

                , הכל תוך שמירה על בריאות חברי המועצה ויתר המשתתפים.  נהוג בעבר

 

 

 

 , "חבכבוד רב ובב

 

 דוד יצחק, עו"ד

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


