
 

 

 ושות',  משרד  עורכי  דין  ונוטריונים באך  אייל נון, נבון,  
Eyal Nun,  Navon , Bach  & Co.,  Law Offices & Notaries 

 

ן אייל נון,   *Eyal Nun, Advocate & Notary  * עורך דין ונוטריו   

Yisrael   עורך דין ישראל באך,    Bach, Advocate 

ן עמי נבון,   *Ami Navon, Advocate & Notary    * עורך דין ונוטריו   

ן אבי ממן,    Avi Maman, Advocate   עורך די

 Eliezer Roodyn, Advocate   עורך דין אליעזר רודין,  

ן ונוטריון אלכסנדר וייס,   ,Alexander Vise   עורך די  Advocate & Notary   

ן ונוטריון ,  אל -ציון בר  ,Zion Bar-El   עורך די  Advocate & Notary  

 Aya Sorek, Advocate  עורכת דין ,  איה שורק 
 ** *Hagy Vagenfeld, Advocate    עורך דין* **   חגי וגנפלד, 
ן דוד סלטון,    David Salton, Advocate  עורך די

ן דוריתי מיכאלי,   Dority Michaeli*   * עורכת די ,  Advocate  
 Yoav Nisenbaum, Advocate   עורך דין יואב ניסנבאום,  

ן ,  טל דור  ,Tal Dor  עורך די  Advocate 
,Rula Barkat  דין* עורכת  ,  רולא ברכאת   Advocate* 

ן ,  דוד כלפה  ,David Chalfa   עורך די  Advocate 

ן מאיה כהן חיימוביץ,   Maya Cohen Haimovich*   * עורכת די ,  Advocate  

ן ,  ערן וגה   Eran Vega, Advocate   עורך די

ן ,  אסתר מלסה  ,Ester Malasa   עורכת די  Advocate 
 *Morad Albert Eid, Advocate  דין*   ך עור ,  מוראד אלברט עיד 

ן ,  ילנה מושקוביץ   Elena Moshkovich, Advocate  עורכת די
ן   ך עור ,  אחמד מסארווה   Ahmed Masarwa, Advocate  די

ן אבי שלח  ,Avi Shelah, Advocate  * ** , יועץ , עורך די  of Counsel*** 
Cert *  מוסמכים ים  * מגשר  i f ied Media tor s 

ובודק שכר  *  Senior **   מוסמך * חשב שכר   Payrol l  Accountant   
ן   *** Real Es ***  שמאי מקרקעי ta te Appra iser 
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 תקהילתי אשכולולמינהל בחירות ייצוג הולם מודל הנדון: 

 כדלהלן:  בעניין שבנדון הריני להגיב  18.10.2020הטלפונית למשרדי מיום  בהמשך לפניתכם

 

מיום   .1 בפגישתה  המקצועית  המקצועית  הוועדה  כי  לכך  מתוק  20.09.2020בהתאם  ף  קבע 

הייצוג ההול כי מודל  על כלל הסמכותה  יוחל  זו קשכונות ם  לאור כך שהחלטה  ופרט  יבלה  , 

אשר הבהיר כי החלטת הוועדה מקצועית ומחייבת את  משנה תוקף על ידי היועמ"ש העירוני  

 צמם. הוועדות המקומיות, הרי שהדברים מדברים בעד ע

מודל הייצוג ההולם  רי שה  כי בהתאם להחלטות הנ"ל  למען הסר ספק ולאור פנייתכם יובהר .2

 חל גל על המינהל הקיהלתי אשכולות. 

 הביע את עמדתי האישית בעניין. איני רואה כל עניין ךו לבות אבנסי .3

 

                                                                                                     בכבוד רב,

 

 
 
 

_____________________  
 ישראל באך , עו"ד                                                                                                            


