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 ירון טיקוצקי, עו"ד )רו"ח(* 
 אלי דורון, עו"ד ונוטריון 

 רונן קנטור, עו"ד
 עמית גרוס, עו"ד ונוטריון 

 ד"ר שלמה נס, עו"ד )רו"ח( 
 גיורא גוטמן, עו"ד

 אריה, עו"ד )רו"ח( רמי 
 רחלי )גורן( קבלירו, עו"ד 

 **גיל מור, עו"ד ונוטריון
  שרון פישמן, עו"ד ונוטריון
 מוטי הופמן, עו"ד ונוטריון 

 אפרת חממי, עו"ד
 תמיר קלדרון, עו"ד

 אסף גרשגורן, עו"ד וכלכלן 
 אפי אוחנה, עו"ד וכלכלן
 אסף הופמן, עו"ד וכלכלן

 מוטי פיליפ, עו"ד 
 "דשי גליקמן, עו

 רותם ניסים, עו"ד
 הדס גרוסי, עו"ד  

 שמוליק כהן, עו"ד
 יצחק לקס, עו"ד

 אייל גלובוס, עו"ד 
 עמית משה כהן, עו"ד 

 שמעון גרוס, עו"ד ונוטריון 
 שחר נח, עו"ד )יוע"מ(

 עמיחי ניצן צדקיהו, עו"ד )רו"ח(
 יגאל רוזנברג, עו"ד 

 שלום, עו"ד -שגיב בר
 אבי עומרד, עו"ד 

 אורי פרל, עו"ד
 שי פניני, עו"ד 

 יונתן פרידלנד, עו"ד***
 טלי פרי, עו"ד

 צביה שיף, עו"ד
 יחיא, עו"ד -רחל דון

 סנדרין דרעי, עו"ד, מגשרת ונוטריון****
 נאהי חמוד, עו"ד

 יאיר מסלם, עו"ד
 מעין פלד, עו"ד

 אהוד קרמר, עו"ד 
 ליאב מנחם, עו"ד מגשר ונוטריון 

 גילי יאסו, עו"ד ונוטריון 
 אלמוג, עו"דדנה אורון 

 שמיר, עו"ד-לילך כהן
 ישראל אסרף, עו"ד ונוטריון 
 שי אלמקייס, עו"ד ונוטריון 

 גלי גנוני, עו"ד 
 שינדורף, עו"ד -אודליה כהן

 יאנה שפירו אורבך, עו"ד 
 ענבל רחמים אביטל, עו"ד 

 נידאל סיאגה, עו"ד
 מורן עובדיה, עו"ד

 סאני קנז, עו"ד 
 רחלי לוי, עו"ד

 אל עובדיה, עו"ד -בת
 אהרון איתן, עו"ד

 ראניה עלימי, עו"ד )רו"ח( 
 יאיר סינדליס, עו"ד 

 רונית רבינוביץ, עו"ד
 איריס בורקום , עו"ד 

 עמרי אלתר, עו"ד
 ענבל נעים, עו"ד

 אריאל רגב, עו"ד 
 יונתן גמרניק, עו"ד 

 בן מוגרבי, עו"ד 
 לירן אהרוני, עו"ד

 שירלי שלזינגר, עו"ד 
 ערן לסקר, עו"ד
 עו"ד מיכאל מיסול, 

 יעקב באיירסקי, עו"ד
 מתן חמו, עו"ד

 תמיר שנהב, עו"ד 
 אור נס, עו"ד

 נינה אהרונוב, עו"ד
 עדי ברנס, עו"ד 

 הילה נאור, עו"ד
 נוי קרן, עו"ד 

 פליקס נפתלייב, עו"ד
 קרני, עו"ד -ליפז אלימלך

 אלי הירש, עו"ד 
 דב אלטר, עו"ד 

 מוניקה קיוקיאן קרוואני, עו"ד 
 דודי ברייטמן, עו"ד

 שחף צוקר, עו"ד 
 שלומי כהן, עו"ד

 ורד רוזנבליט, עו"ד 
 קבקטון, עו"ד  ייאלכס

 ליאור ולצמן חיימוביץ, עו"ד 
 אלינור יעקובי, עו"ד 

 אורן בוקלמן, עו"ד
 ישראל קלוסקה, עו"ד

 דור אלקריף, עו"ד 
 קרן אילת, עו"ד

 אוריה חיים, עו"ד 
 הדר רז, עו"ד 

 איליה פרחומיוק, עו"ד 
 

 יועץ -עו"ד, נוטריון ומגשראלי קולס, 
 יועץ  -אלי חנצ'ינסקי, עו"ד 

יעקב וגנר, סגן נשיא בימ"ש שלום חיפה )בדימ.(,  
 יועץ -, מגשר ובורר  LLMעו"ד 

יאן רובינזון, עו"ד ונוטריון, קונסול כבוד של 
 יועץ -פולין )בדימ.(

 (1928-2020גיורא עמיר ז"ל )

 
 יורק -ניומוסמך לעריכת דין במדינת *

 חבר לשכת עו"ד אנגליה ווילס **
***חבר לשכות עוה"ד ישראל וניו יורק, קונסול  

 כבוד וסוכן קונסולרי של ארה"ב )בדי'( 
 ת ****מוסמכת ע"י הקונסוליה הצרפתי

 

 

 

 

 2021בדצמבר,  15 
 

 לכבוד 
 עו"ד בשמת כרמון 

 בדוא"ל  - דחוף   מנכ"לית לשכת סוכני ביטוח 
     

 
 

        ג.נ 
 ד העמותה מהיום בנוגע לבחירות ללשכהעהחלטת ו  :ןהנדו

 
לבקשת ועד העמותה כיועץ המשפטי, אשר אף השתתף בישיבה, הריני לעדכנך כי בהחלטת  

 ועד העמותה שהתקיימה היום הוחלט כדלקמן:
 וכמתוכנן. 2021דצמבר   16  -הבחירות יתקיימו מחר ההוועד המנהל מודיע כי  

גלובוס  אייל  עו"ד  המשפטי,  היועץ  ע"י  שהוצגה  הדעת  חוות  את  מאמץ  המנהל  הוועד 
יוכל   שמועמד  כך  הנדרשים  התיקונים  לבצע  הלשכה  ולעובדי  הלשכה  למנכ"לית  ומורה 

סעיף   הלשכה,  בתקנון  לכתוב  בהתאם  שלו  הסניפי  השיוך  עפ"י  ועפ"י   3.1.2להיבחר 
 החלטת בית הדין קרי עפ"י בחירתו בין מקום מגוריו ובין מקום משרדו. 

 
 .לאור האמור עליך כמנכ"לית לקיים כמובן את החלטת הועד

 אני תקווה להצלחה בניהול הבחירות ומאחל הצלחה לכל המועמדים והמועמדות.  
 

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בברכה,
 , עו"ד  אייל גלובוס

 טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' דורון, 
 ונוטריון  עורכי דין


