ועדת ביקורת
מ"מ :
עו"ד נור רסלאן
עו"ד מרדכי שנבל

יו"ר הוועדה:
עו"ד רחל לויתן

ת"א ,כ"ג בסיון התש"פ
1560/62020
MG372860
לכבוד
יושב ראש לשכת עורכי הדין ,יושב ראש המועצה הארצית – עו"ד אבי חימי
חברי המועצה הארצית  -לשכת עורכי הדין
מכובדי שלום רב,

הנדון :דו"ח פעילות ועדת ביקורת של לשכת עוה"ד מעודכן ל03.2.0303 -
אחרי שנים רבות בהן לא מונתה ועדת ביקורת ללשכת עורכי הדין ,מונו ביולי  14 - 2012חברים
לוועדה חשובה זו.
שתי חברות הוועדה שלא הגיעו לישיבות הוועדה פרשו בתחילת הדרך ,כך שנותרו  12חברים
כמפורט להלן :איל נייגר ,הלל סומר ,זיאד מינזל ,מרדכי שנבל ,מרים מרגלית ,נור רסלאן ,נתי
פרץ ,סמור סעיד ,עמוס פריד ,פנחס פישלר ,רחל לויתן ,תהילה גלנטה .החברים מייצגים את כל
מגוון הקשת של ציבור עוה"ד.
חברי הוועדה בחרו בישיבתם הראשונה ביום  0.0.2012את נשיאות הוועדה כדלקמן:
רחל לויתן – יו"ר הוועדה;
נור רסלאן – מ"מ ראשון ליו"ר הוועדה;
מרדכי שנבל – מ"מ שני ליו"ר הוועדה.
החל מאוגוסט  2012ועד מאי  2020התכנסה הוועדה  10פעמים (לרבות  3פעמים בזום) .הוועדה אף
קבעה תאריכים לפגישות חודשיות עד לסוף שנת  .2020עם מינויו של מבקר הלשכה ,מר אמיר
ויזל ,מקיימת הוועדה את כל ישיבותיה יחד עם המבקר הפנימי.
עם כינוסה ,זימנה הוועדה את מר אורי אלפרסי ,מנכ"ל הלשכה ,לשטוח בפניה את פעילויות
הלשכה .כמו כן ,נפגשה הוועדה עם עו"ד אבי חימי ,יו"ר הלשכה .אבי חימי הדגיש בפני הוועדה
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את רצונו לראות את הוועדה פעילה וממלאת את תפקידה באופן אקטיבי .כן הדגיש עו"ד חימי ,כי
יוענק לוועדה כל סיוע שיידרש לצורך מילוי תפקידה.
בעקבות בקשת הוועדה ,גרם מר אלפרסי לכך שעו"ד נורית ליברמן ,מבקרת הלשכה שסיימה את
תפקידה בשלהי  2012נפגשה עם חברי הוועדה .הפגישה נערכה ביום .22.2.2012
המפגש עם המבקרת העלה ,כי בכל תקופת פעילותה היא לא הגישה אף לא דו"ח ביקורת אחד או
טיוטת ביקורת כלשהי (למרות האמור בדו"ח מבקר המדינה שפורסם במאי  .)2020כל שהוגש היה
תיאור "פעילותה" שהופיע תוך שהוא מועתק משנה לשנה בדו"ח השנתי על פעילות הלשכה.
הוועדה קיימה דיון בעניין המבקרת ואי-תפקודה ,וקיבלה החלטה שהועברה למועצה – מסמך
שהועבר לידי חברי המועצה הארצית ביום .22.10.2012
על מנת למנוע הישנות הדבר וכדי להבטיח בחירה נכונה של המבקר הבא ,ביקשה הוועדה מיו"ר
המועצה הארצית ,עו"ד אבי חימי ,כי נציג מטעם הוועדה יצטרף לוועדת האיתור למינוי מבקר
פנים ללשכה .כן ביקשה הוועדה כי בנוסף לתקציב הביקורת הפנימית יוקצה תקציב מיוחד
לצורך עריכת דו"ח סקר סיכונים במיקור חוץ .סקר זה יהווה בסיס לקביעת תוכנית העבודה של
המבקר והוועדה בשנים הקרובות.
שתי הבקשות נענו ומטעם הוועדה מונתה עו"ד נור רסלאן ללוות את ועדת האיתור ,פעילות
שזכתה לשבחים על ידי יו"ר ועדת האיתור.
התקציב הנוסף בסך  - ₪ 50,000איפשר מינוי משרד רו"ח אלקלעי מונרוב ,לצורך עריכת סקר
סיכונים ,פעילות שהתחילה להתבצע בראשית אפריל ש.ז .אנשי אלקלעי מונרוב אף נפגשו עם
אנשי הוועדה.
הוועדה ניסחה טיוטה לנוהל ועדת ביקורת ,הנמצא בימים אלו אצל אחראי הנהלים בלשכה
לבדיקה סופית ,שלאחריה יובא הנוהל לאישור המועצה .הוועדה ניסחה יחד עם המבקר הפנימי
טיוטה לנוהל המבקר אשר תועבר בימים אלו לאחראי הנהלים בלשכת עוה"ד -עו"ד פנחס
מיכאלי.
הוועדה מברכת על שיתוף הפעולה ,על היוזמות ,התכניות והפעילויות של המבקר הפנימי ובטוחה,
כי המעקב השוטף של המבקר ,פיקוח הוועדה ושיתוף הפעולה עם הנהלת הלשכה ,יאפשר תיקון
ממצאי הביקורת בזמן סביר.
רח' דניאל פריש  ,01תל-אביב  ,13740טל ,0-955-911-111 :פקס10 DANIEL FRISH St. TEL-AVIV 64731, Tel. 1-599-500-606 Fax: 14-1508151 :
0 CHOPIN St. JERUSALEM 59051, TEL . 0-955-911-111 ,
ירושלים  ,59051טל ,0-955-911-111 .פקסFax: 02-5610062 :
רח' שופן ,0

vaadmerkazi@israelbar.org.il

-

E-mail: http://www.israelbar.org.il

הוועדה סמוכה ובטוחה ,כי עם פרסום הדו"חות הראשונים של המבקר ,תתאפשר הרחבת פעילות
הביקורת כראוי ללשכת עורכי הדין.
מיד לאחר שנודע לוועדה ,כי קיימת טיוטה של דו"ח מבקר המדינה ,פנתה הוועדה וביקשה לקבל
עותק .הנושא נבחן על ידי משרד מבקר המדינה שסירב מפורשות למסור עותק הטיוטה לוועדה.
במאי  2020עם פרסום הדו"ח ,קיבלה הוועדה לידיה את הדו"ח והחלה בדיונים ראשונים לגביו.
אגב הדיונים ,הוועדה שוקלת האם תבצע מעקב פעיל באמצעות חבריה על ביצוע חלק מהמלצות
דו"ח המבקר להן גוון משפטי ,בשיתוף פעולה עם המבקר ,או להמתין לבדיקת המבקר על ביצוע
ההמלצות.
בשלב זה ,ביקשה הוועדה מהמבקר דו"ח לגבי תכנית העבודה שלו עד לסוף  ,2020כמו כן לאור
פרסומים על הקמת קרן הסיוע לעורכי דין בעקבות משבר הקורונה ,ביקשה הוועדה מהמבקר
שיכלול בהצעתו גם עריכת דו"ח לגבי קרן זאת.
להלן ,ההצעה שהוגשה על ידי המבקר ואושרה על ידי הוועדה בישיבתה מיום :21.5.20
הצעה לתוכנית ביקורת לתקופת הביניים (:)31.12.20 – 21.5.20
מס'

נושא

תאריך יעד

הערות

1

משבר הקורונה – לשכה

1./.20

טיוטה

2

הקמת קרן סיוע לעו"ד

3./.20

נוסח סופי – בהמתנה לתגובות.
נושא מיוחד לבקשת הוועדה.

2

משבר הקורונה – מחוזות

1...20

טיוטה

3

אתיקה – מבקר המדינה  +מעקב

1.2.20

טיוטה

4

סקר סיכונים

30.2.20

דו"ח סופי להצגה

5

תכנית רב שנתית 2021 +

30.10.20

טיוטה

/

בקרה תקציבית

30.11.20

מותנה בסקר

.

מבקר המדינה – מעקב

31.12.20

טיוטה חלקית .המשך ב2021 -

0

חברה כלכלית – מעקב כולל

ביצוע חיצוני – תלוי בתקצוב

בישיבתה האחרונה הועלה לדיון נושא הפרסומים על החברה הכלכלית.
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לאור פרסומים אלו ,החליטה הוועדה לפנות ליו"ר המועצה ,עו"ד אבי חימי בבקשה כי יורה
להעביר לידיה את הדו"חות הכספיים המבוקרים של החברה (לשנים  – 201.-2012אם קיימים),
את דו"חות הביקורת החיצונית שנערכו בחברה במיקור חוץ וכן את דו"חות מבקר החברה.
קודם לפניית הוועדה ליושב ראש המועצה ,התברר כי חומר זה נמצא זה בידי המבקר הפנימי,
אשר בימים אלה העביר אותו לחברי הוועדה.
הוועדה מבקשת ,כי המועצה תאשר כי מסמך זה המפרט את פעילותה יפורסם באתר הלשכה
ובפייסבוק של הלשכה ,לאחר עיון המועצה בו.
בברכה,
עו"ד רחל לויתן
יו"ר ועדת ביקורת
עו"ד מרדכי שנבל
מ"מ יו"ר ועדת ביקורת

עו"ד נור רסלאן
מ"מ יו"ר ועדת ביקורת

עו"ד תהילה גלנטה

עו"ד זיאד מינזל

עו"ד מרים מרגלית

עו"ד איל נייגר

ד"ר הלל סומר

עו"ד סמור סעיד

עו"ד א.עמוס פריד

עו"ד פנחס פישלר

עו"ד נתנאל פרץ

העתקים:
מר אורי אלפרסי – מנכ"ל לשכת עורכי הדין.
מר אמיר ויזל – מבקר הלשכה.
עו"ד שרה אליהו -יצחקוב – ממונה על ועדת ביקורת ,לשכת עורכי הדין.
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