שביט משרד פרסום

ברוכים הבאים לכנס השנתי החמישי
של לשכת עורכי הדין במחוז דרום.

ה

הופעות

כנס זה מדגים את הרוח הנושבת במחוזנו הדרומי ,רוח של שינוי ,של יוזמה
ושל שוויון.
אני תמיד מקפיד להכריז על כל במה ,כי בעיני רוחי לשכת עורכי הדין מיועדת
להקיף את כל תחומי הפעילות של המשפטנים כולם החל בתחום המקצועי
ועד למעורבות הקהילתית והתרבותית.
האמנתי ועודני דוגל בכך ,כי יש להביא לכך שציבור עורכי הדין בכל חתך
הגילאים ומכל רחבי הארץ ייוצג בצורה מלאה ושווה ובמחוז הדרום קיימים
עורכי דין מעולים ,מכל התחומים.
תפיסת עולמי הינה ,כי יש להביא את הלשכה אליכם אל חבריה לערב
את החברים בעשייה ולא להשאירה למעלה במקום גבוה ,מרוכזת ורחוקה
מעיניכם ומהתערבותכם.
רק בעשייה יומיומית ולא בדיבורים ,מחוזק מעמדם של עורכי הדין במחוז
הדרום.
אנו מחויבים להגנה על פרנסת חברינו עורכי הדין ,אנו מחויבים לעידוד שיבוצם
של עורכי דין מן המחוז במשרות ציבוריות ואנו מחויבים למתן בכורה לעורכי
הדין כמגשרים ובוררים בכל מקרה העולה על סדר היום הפרטי והציבורי
כאחד .כך גם אנו פועלים בצורה אינטנסיבית למניעת תחרות פרועה ומאבק
כנגד מסיגי גבול המקצוע.
מאידך ,חובתנו להקפיד על חיזוק הקשר בין עורכי הדין במחוז הדרום
לבין הקהילה הסובבת .דרך של מתן סיוע עזרה ומענה לכל ואפילו
בהתנדבות ,היא זו שמעלה את יוקרת המקצוע היא זו שמחזקת את
דימוי עורך הדין בפני הציבור וכפועל יוצא ,היא גם שמחזקת את מעמדה
של לשכת עורכי הדין אשר לאחרונה שבה וצוברת מעמד ציבורי.
כל אלה ,מחייבים אותנו העומדים בראש המערכת לפעילות אינטנסיבית
בלתי פוסקת ואני פונה אליכם ומבקש ,כי תהיו חלק מאותה רוח דרומית
חשובה ,תשתתפו ,תצטרפו ותתרמו מזמנכם ומפועלכם המבורך ,זה חשוב
ומשתלם לכולנו.
בשולי הדברים אוסיף שגם אם חשנו בתקופה האחרונה שאנו חברי המחוז
הדרומי בלשכת עורכי הדין אט אט הופכים להיות כשווים בין חברי עורכי הדין
בישראל ,הגיח לו לאוויר העולם הרעיון האנטי-דמוקרטי בדמות הצעת חוק
לשכת עורכי הדין (תיקון – בחירות למוסדות הלשכה) תש"ע ,2009-הידועה

בכינוייה "חוק שאמה" ואשר משמעותה כי לא עוד נהייה אזרחים שווים ,אלא
מעתה אנו עלולים למצוא עצמנו נתונים לחסדיהם של האזרחים השווים יותר.
ביום  12.7.10עברה הצעת החוק הנ"ל ,ובאם תעבור גם את מליאת הכנסת,
תפגע קשות ביכולת שלנו נציגי עורכי דין מהדרום כמו גם חברינו משאר
הארץ מלהשפיע על סדר היום הציבורי והאג'נדה במוסדות לשכת עורכי הדין
– ומשמעותה למעשה ביטולה של הפריפריה!!!
דבר אחד ברור ,עוד לא נאמרה המילה האחרונה למאבק למניעת הקמת
'מדינת תל אביב' תוך פגיעה דחיקה והפליית נציגנו רק משום שאיננו גרים
'בין גדרה לחדרה' ואני מנצל את הבמה הנוכחית וקורא לכם להצטרף לעשייה
הן כאלו המשתתפים בפעילויות ,הלומדים ומחכימים והן ככאלה התורמים
לעשייה עצמה.
העשייה הרבה במחוז ,מגוון הפעילויות ,ההשתלמויות וימי העיון ,המפגשים
והדיונים ,הטיפול בתלונות וניהול דיונים משמעתיים הם תוצאה של עבודת
צוות ,שילוב של עבודת מתנדבים רבים לצד מנגנון מסור .מתוך חובה נעימה
וזכות גדולה אני מבקש להודות:
לראש הלשכה יורי גיא רון על תמיכה לאורך כל הדרך .לחברי ועד מחוז הדרום
לנציגנו במועצה הארצית והוועד המרכזי עוה"ד ווגדן ובר-אל ,לחברי ועדת
האתיקה המחוזית בראשות יורם ברוזה לחברי ביה"ד המשמעתי בראשות
חדווה ביטון לפרקליט האתיקה עו"ד רביבו ולבאי כח הקובל ליו"ר וועדות
וחברי הוועדות למערכת עיתון "גילוי נאות" ולעורך עו"ד אלישע כהן .לנשיאים
ולשופטים – תודה על שיתוף הפעולה ,על ההידברות ,ההקשבה ,המעורבות.
אני רוצה להעלות על גבי דפים אלו תודתי לועד מחוז חיפה ולעומדת בראשו
עו"ד חלי בן ארי ,אשר ארחו אותנו בכבוד במחוזם ותרמו לגיבוש הפאנלים
הנהדרים.
ואחרונים חביבים – צוות הלשכה שעבדו ימים כלילות להוציא אל הפועל
את האירוע המדהים הזה ,כמו גם את האירועים הקודמים הרבים שהתרחשו
השנה .האמינו לי זה לא קל לעמוד בקצב .תודה למרי ,לנירית ,למוניקה לציפי
ומעל כולם לזו אשר כיכבה על המלאכה מנכ"לית הלשכה עוה"ד שרון בירון
מרקוביץ' שהפעילה כאחוזת תזזית את כל הסובבים .תודה!

כנס פורה ומהנה!
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ב ,2005-פרצה קרן פלס לתודעה כמי שאחראית לשני להיטי הענק של מירי
מסיקה" ,נובמבר" ו"לשם" שאף נבחר לשיר השנה בגלגל"צ ולאחד השירים
המושמעים של " .2005טיול לילי" ו"בקרקס הזה" הופיעו גם הם בדיסק
הבכורה המצליח של מירי מסיקה .קרן הפכה לכותבת המבוקשת בארץ
וכתבה את "תברח" לשירי מימון ואת "ואת" להראל סקעת ,עוד להיט שכבש
את המצעדים .מלווה בהרכב נגנים חדש ,יוצאת קרן פלס ל"חרוש" את ארץ
ישראל עם מופע חדש המשלב שירים משלושת אלבומיה" :אם אלה החיים"" ,איתי"",שמעון
השכן"" ,פג'ו " ,"92מבול"" ,רצה הביתה"" ,שיר לאסף"" ,הצפון הפורח" לצד שירים שכתבה לאחרים" :לשם",
"ואת"" ,אורח בעולם" ועוד .סיבוב ההופעות החדש בא בעקבות האלבום החדש ונושא את שמו "בין העיר לכפר" .אלבום
ארץ ישראלי שנולד מחיבור של קרן פלס ליהודית רביץ.

ד

ינה אור

גם אחרי שעה וחצי של עונג רצוף בו דינה אור מדגדגת לקהל בכל החושים ,היא ממשיכה
לשוטט בין מצבים הלקוחים מחיי היום שלנו  -ושולפת תגובות מצחיקות ,שנונות ויצירתיות
יותר המוציאות את כל הצדדים מנצחים ומחויכים!
במופע שלה מעלה דינה את מפלס מצב הרוח ,את מפלס המורל ואת מפלס הכינרת.
היא מלהיבה את הקהל ,מציפה אותו בצחוקים משחררים אמיתיים לא דחקות ,לא
גסויות ,לא הומור נמוך אלא הומור אינטליגנטי מחיי היומיום ובכך מבטיחה את הצלחת
הערב.
דינה אור מבינה את האחריות לערב כזה ומוציאה את כולם גדולים .היא משקיעה,
היא כותבת ,יוצרת לומדת מתמקצעת .מכינה את עצמה לכל מופע ומתאימה את
המופע לקהל היעד כדי להבטיח הזדהות של הקהל והצלחה של 100%
במופע סטנד אפ ,דינה אור שולטת בקהל ביד רמה ,מדברת איתו מרככת אותו,
מרתקת אותו ,מצחיקה ואוהבת אותו .מתחילתו של מופע סטנד אפ ועד סופו -
התחושה היא שאתם יושבים בסלון גדול ורחב זרועות ונהנים ממסיבת צחוקים
מאחדת ,כשרעמי הצחוק מחברים בין כולם בחוט אחד גדול של אופטימיות
אהבה ופורקן והופך אותם לאחד!
דינה אור במופע סטנד אפ ייחודי המשלב בדיחות ומצבים מצחיקים עם
מסרים חיוביים ואופטימיים אותם היא מצטטת תוך כדי ציטוט גדולי
הקומיקאים בעולם.

		
15:00-17:00

קבלת חדרים מלון דן כרמל בחיפה ( 5כוכבים)
התכנסות וכיבוד קל

		
17:30-19:00
			
			

מושב פתיחת הכנס – התקשורת ועורכי הדין  -שונאים סיפור אהבה?
דני קיפר  -יועץ תקשורת ,לשעבר רכז הכתבים הארצי של ידיעות
אחרונות ודובר עיריית תל אביב.

		
19:00-21:00

ארוחת ערב במסעדת המלון

			
21:30
			

מופע מרכזי של הזמרת
קרן פלס באולם המלון

יום שישי 3.12.10

יום חמישי 2.12.10

ל

וח הכנס

		
07:00-09:00

ארוחת בוקר עשירה במסעדת המלון

		
09:00-11:00
			
			
		
11:15-13:00
			
			

מושב שני :הרצאתו של כב' השופט אלון אופיר
"שכרות מורה נבוכים  -מהותו של הינשוף"
שיג ושיח אישי (סימפוזיון מוגבל) עם עוה"ד חלי בן-ארי
			
יו"ר מחוז חיפה וחברת הועדה לבחירת שופטים
בעניין "עתודות לשיפוט"

		
11:00-15:00

יציאה לסיור מודרך באוטובוסים בעיר עכו וארוחת צהריים קלה

			
16:00

הדלקת נר ראשון של חנוכה במלון בליווי סופגניות

		
16:00-19:00

זמן חופשי למתקני המלון

		
19:00-20:30

ארוחת ערב שבת חגיגית

			
22:00
			

הופעה של הסטנדאפיסטית דינה אור בהופעתה:
"זה יגמר בצחוק גדול"

ל

וח הכנס

יום שבת 4.12.10

ל

וח נלווים

		
07:00-09:00

ארוחת בוקר עשירה במסעדת המלון

		
10:30-12:00
			
			

מושב שלישי  -פאנל בעניין "הרשעת חפים מפשע האומנם?"
בהשתתפות עמוס ברנס ועורכי דינו דאז עו"ד אדם פיש
(אזרחי) וכב' השופט דר' עמי קובו (פלילי)

		
12:00-12:15
12:15-13:45

הפסקה
מושב מסכם  -פאנל חובק מחוזות "אתיקה לאן? הרפורמה
בדין המשמעתי" בהשתתפות עו"ד יורם ברוזה ,יו"ר ועדת
האתיקה במחוז הדרום ,עו"ד חדוה ביטון ,יו"ר בתי הדין
המשמעתיים במחוז הדרום עו"ד חוה מרצקי יו"ר ועדת
האתיקה במחוז חיפה ועו"ד עופר אטיאס יו"ר בתי הדין
המשמעתיים במחוז חיפה

		
13:45-15:00

ארוחת צהריים במסעדת המלון

			
16:00

פינוי חדרים

סדנת

סדנת

לינג

ג'אג

סדנת חץ וקשת

בלונים

ל

וח נלווים

יום חמישי
		
21:30
		
יום שישי
		
11:00
		
16:00
		
22:00
		
יום שבת
		
11:00
		

מופע מרכזי של הזמרת
קרן פלס באולם המלון
סיור מודרך באוטובוסים לעיר עכו וארוחת צהריים קלה
הדלקת נר ראשון של חנוכה במלון בליווי סופגניות
הופעה של הסטנדאפיסטית דינה אור בהופעתה:
"זה יגמר בצחוק גדול"
הופעת קרקס כפרי לילדים

ט

ופס הרשמה לכנס השנתי

לשכת עורכי הדין מחוז דרום 2.12.2010 - 4.12.2010
מלון דן כרמל חיפה  5כוכבים מלון

לכבוד:
צבר תיירות נופש ואירועים בע"מ
חיים יחיל  3באר שבע פקס 08-6279707
(על הנרשמים באמצעות הפקס ,יש לאשר קבלת הפקס)
לבירורים יש לפנות לדורית במספר  08-6279770או בדוא"ל morrisovadia@tzabar.co.il
פרטים אישיים:
שם משפחה ______________________ :שם פרטי_________________________:
מין :ז/נ מס' רשיון.______________________:
תואר _______________________:תחום התמחות עיקרי_____________________:
עצמאי /שכיר ( מחק את המיותר) תפקיד_______________:מקום עבודה___________
כתובת_______________________________________ :עיר_________________:
מיקוד____________________________________ :מחוז___________________:
טל' (ע) ______________________:טל (ב)____________________________:
טל' נייד_____________________________ :פקס_________________________:
דוא"ל _______________________________:האם הנך דתי :כן  /לא
זוג בחדר
 2עו"ד חולקים חדר
יחיד בחדר
זוג +ילד בחדר הורים
זוג 2 +ילדים בחדר הורים
שני ילדים בחדר נפרד
שלושה ילדים בחדר נפרד
תוספת עבור תינוק בחדר
ארוחת צהריים בשבת

 1900.00שח
 1900.00שח
 1700.00שח
 2410.00שח
 2930.00שח
 1700.00שח
 1900.00שח
₪ 50
כוללת

סה"כ לתשלום:
_________________

תינוק :עד גיל שנתיים
ילד :מגיל 2-12
כל המחירים הנ"ל כוללים מע"מ.

ב

יטולים

ביטולים יתקבלו בכתב בלבד לפקס08-6279707 :
ביטול שיתקבל עד תאריך  10/11יחויב בדמי ביטול בסך .₪ 150
ביטול שיתקבל בין התאריכים  19/11-10/11יחויב בדמי ביטול של .₪ 250
ביטול שיתקבל לאחר ה19/11 -יחויב בדמי ביטול של לילה אחד.

מצ"ב המחאה לתשלום לפקודת צבר תיירות נופש ואירועים בע"מ.
ניתן לשלם ב 2 -תשלומים .את טופס ההרשמה בצירוף ההמחאות יש לשלוח רק באמצעות הדואר
לצבר תיירות נופש ואירועים בע"מ רחוב חיים יחיל  3באר שבע.
הוראת תשלום באמצעות כרטיס אשראי ע"ס _____________________
סוג כרטיס____________ שם בעל/ת הכרטיס__________________
מס' ת.ז________________________ תוקף הכרטיס___________ /
מס' כרטיס___________________________________________:
המספר על גב כרטיס האשראי ______________________________
מס' תשלומים  ( 1/2נא לסמן).
טופס המשולם בכרטיס אשראי ניתן לשלוח לפקס08-6279707 :
אבקש להוציא חשבונית מס על ע"ש ___________ בסך _________ ₪
אבקש להוציא חשבונית מס נוספת ע"ש ________ בסך __________ ₪
מספר משתתפי הכנס הוגבל מראש ,וכך גם מספר החדרים בבית המלון .הרישום לכנס הוא עבור עורך הדין,
בן  /בת הזוג ו/או ילדים בלבד .ההרשמה בשיטת "כל הקודם זוכה" ,לפיכך מומלץ להירשם מוקדם ככל האפשר.
ההרשמה מתבצעת באמצעות מילוי הטופס ומשלוחו בצירוף התשלומים אל צבר תיירות נופש ואירועים בע"מ,
אישור הרשמה וחשבונית יישלחו בדואר.
לתשומת ליבך – טופס הרשמה ללא אמצעי תשלום לא יטופל ויחשב כטופס שלא התקבל.
תאריך
____________________

חתימה
_________________________

