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____________________________
שלום רב,

הנדון :התנגדות לבקשת "ידיד בית משפט"
שהוגשה על ידי הלשכה אל בית הדין הבינלאומי בהאג
הרינו לפנות אליכם כדי להביע התנגדות נחרצת להגשת בקשת "ידיד בית משפט" שהוגשה על ידך בשם
לשכת עורכי הדין בישראל אל בית הדין הבינלאומי בהאג ובשל כך לדרוש כי הלשכה תחזור בה מהגשת
הבקשה או לכל הפחות לא תגיש חוות דעת מטעמה לבית הדין בהאג ,וזאת מהטעמים המפורטים להלן:
 .1בעקבות הגשת בקשת התובעת בבית הדין הבינלאומי בהאג (להלן" :בית הדין") במהלך חודש דצמבר
 2019בה נדרש בית הדין להכריע בשאלת הסמכות לדון ב"סוגיית פלסטין" ,החליט בית הדין כי
מדינות ,גופים או מומחים המעוניינים להגיש עמדה לפי "ידיד בית משפט" יגישו את בקשתם עד ליום
.14.2.2020
 .2כידוע נכון להיום ,בלשכת עורכי הדין חברים יותר מ 80,000 -עורכי דין .אחד המוסדות החשובים
ביותר של הלשכה הוא המועצה הארצית המורכבת ב 34 -חברים מהם  28חברים שנבחרים ע"י חברי
לשכת עורכי הדין במועד הבחירות לראש הלשכה .כיום ,מבין חברים אלו ,נמנים  10עורכי דין ערבים.
 .3ביום  10.2.2020בסביבות השעה  17:13פנה יו"ר לשכת עו"ד אל חברי המועצה הארצית באמצעות
קבוצת הוואטסאפ של חברי המועצה וביקש את עמדתם להגשת בקשת "ידיד בית משפט" לבית הדין
מטעם לשכת עורכי הדין בישראל .עמדת חברי המועצה נתבקשה באופן בהול ועד לשעה  20:00של
אותו יום .בהודעה נמסר:
"מכובדיי ערב טוב,
רצ"ב דברי הסבר לסוגייה בה הנכם מתבקשים לאשר את הצטרפות הלשכה להליך
המקדמי בביה"ד בהאג כ"ידיד בית משפט".
לאור דחיפות העניין ,נבקש את עמדתכם עד היום בשעה ".20:00
 .4ההסבר שנשלח היה כללי ולא פירט את נימוקי הגשת הבקשה מלבד נימוק אחד לפיו הואיל ומדינת
ישראל אינה חברה בבית הדין וסביר כי מדינת ישראל תחרים את ההליך ו"על מנת שעמדת הרשות
הפלסטינית לא תיוותר ללא מענה ,נדרשו יו"ר הפורום הבינלאומי של הלשכה ...לאפשרות כי לשכת
עורכי הדין תגיש עמדתה לבית הדין כ"ידיד בית המשפט" ,ולצורך כך הוקם צוות בראשותו של עו"ד
ניק קאופמן ,מומחה במשפט בינלאומי שייצג מספר מדינות בבית הדין בהאג".
 .5מספר חברים במועצה ,לרבות עורכי הדין הערבים ,הביעו התנגדות נחרצת הן לאופן בו הוצג הדיון
לצורך קבלת ההחלטה והן לגופו של עניין .עורכי הדין שהתנגדו להגשת הבקשה נימקו את סירובם

בכך שלשכת עורכי הדין מנועה מלהתערב בנושאים שהם פוליטיים מובהקים ומעוררי מחלוקת
פוליטית ומשפטית.
 .6כך למשל ,לגבי ההתנגדות לאופן הליך קבלת ההחלטה הביע אחד החברים בקבוצת הוואטסאפ שהוא
"מתנגד ,אני גם מתנגד לדיון כאן בקבוצה וחושב שהנושא מספיק חשוב לדון בו ולהעלות את כל
הטיעונים בדיון רציני ומעמיק ".חבר אחר תהה" :מדוע נזכרים רק היום .ומדוע בהצבעה טלפונית".
חבר אחר תהה על בסיס מה מבוקש מחברי המועצה להחליט אודות סוגייה זו כאשר לא הובאו
נימוקי הבקשה והעמדה שתוגש מטעם לשכת עורכי הדין .חברים אחרים התנגדו להצבעה ללא קיום
דיון רציני.
 .7המתנגדים כתבו ותהו מדוע הלשכה אמורה להיכנס "למאבקים הנולדים על רקע מהלכים פוליטיים".
חבר אחר התנגד למהלך הואיל וחוק לשכת עורכי הדין אינו מונה סוגייה זו מבין הסמכויות שלשכת
עורכי הדין מוסמכת לבצע .חבר אחר התנגד שהלשכה תגיב בפני בית הדין במקום הרשות המבצעת.
וחבר אחר הדגיש כי התערבות הלשכה בסוגייה ,מובילה לתוצאה פוליטית כה קיצונית במובן של
התערבות הלשכה בתחום הפוליטי.
 .8הסוגיה בגינה מבקשת הלשכה להביע את עמדתה בפני בית הדין נוגעת לסמכותו לדון ב"סוגיית
פלסטין" כאשר השאלה העיקרית הניצבת בפני בית הדין בשלב זה ,הינה האם פלסטין הינה "מדינה"
אם לאו וזאת לצורך בחינת סמכות בית הדין לדון בארועים המעלים חשש לפשעי מלחמה מצד מדינת
ישראל .לכל הדעות נושא זה אינו נופל במומחיות המיוחדת של הלשכה ועקב כך הלשכה מנועה
מלהציג את עצמה בתור מומחית ובשל כך גם לא בתור "ידיד בית המשפט" בפני בית הדין.
 .9לא זו בלבד ,על אף קיומם של הליכים רבים בפני בית המשפט העליון הישראלי שדן בסוגיות הנוגעות
לדיני הכיבוש ותחולת המשפט הבינלאומי ההומניטארי על הגדה המערבית ורצועת עזה ,מעולם לא
ביקשה הלשכה להצטרף להליכים האלה ומעולם לא הביעה עמדה משפטית בנושא ולא הגישה בקשות
ידיד בית משפט בעתירות שכבר הגיעו לפתחו של בית המשפט בישראל בסוגיות אלו .לכן כאשר
מבקשת הלשכה כעת להצטרף להליך בינלאומי כשהיא מעולם לא הביעה עמדה ,גם לא בתור "ידיד
בית משפט" בנושא זה במישור המקומי ,היא אינה יכולה להתיימר ולהציג את עצמה כבעלת מומחיות
מקצועית מיוחדת במישור הבינלאומי ואין כל ספק שהיא עושה זאת רק כדי לתמוך בעמדה פוליטית
של הממשלה .הבעת עמדה כזו בנושא שאין ללשכה מומחיות רק מחזקת את החשש כי בקשת הלשכה
אל בית הדין מונעת משיקולים זרים גרידא .לא במקרה כי עיון בבקשת "ידיד בית המשפט" שהוגשה
על ידי הלשכה לבית הדין מעידה בבירור כי מטרת בקשת הלשכה היא אך ורק לייצג בעקיפין את
עמדת הממשלה בישראל בסוגייה הנ"ל וזאת לאור ההחרמה של ממשלת ישראל להליך בפני בית
הדין.
 .10התערבות כזו הינה בלתי חוקית ,שכן חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א –  ,1961מונה את סמכויות
לשכת עורכי הדין ככלל וסמכות המועצה הארצית בפרט .סמכויות אלו מתמקדות בנושאים הנוגעים
למקצוע עריכת הדין ,לשמירה על שלטון החוק וזכויות האדם בתוך ישראל .הבעת עמדה מטעם
הלשכה לפיה בית הדין אינו מוסמך לדון ב"סוגיית פלסטין" היא כשלעצמה מנוגדת ואף פוגעת
בזכויות האדם ובשלטון החוק .שכן מטרת ייסודו של בית הדין כפי שעולה מהמבוא לאמנת רומא
הינה הכרה בקיומן של פשעי מלחמה ,פשעים נגד האנושות ופשעים מזוויעים אחרים המדאיגים את
האנושות ואת הקהילה הבינלאומית כלל ,מניעת אי ענישה בגין ביצועם ,והעמדה לדין בגינם כאשר
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העקרונות עליהם מבוססת האמנה הינם העקרונות הכלולים במגילת האומות המאוחדות המתבססים
על כיבוד ,קידום ושמירה על זכויות האדם באשר הם והאיסור המוטל על מדינות לפגוע בהם .היינו,
תפקידו הבלעדי של בית הדין הינה שמירה על זכויות האדם בעיקר מפני עריצותן של מדינות .והנה,
הלשכה מבקשת להתערב בהליך במטרה למנוע מבית הדין לבחון את הארועים המעלים חשש כבד
לפשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות תוך חיזוק החסינות המוענקת לרשויות המדינה – פעולה שכל
כולה מנוגדת לעקרון השמירה על זכויות האדם וכיבודן .על כן התערבות הלשכה מנוגדת לסמכויות
שהוענקה לה מכח חוק לשכת עורכי הדין.
 .11המחלוקת אודות התערבות הלשכה בנושא זה קיבלה ביטוי גם בהתכתבויות בקבוצת הוואטספ כפי
שפורט לעיל על ידי הבעת התנגדותם של חלק מחברי המועצה .כך שהתערבות הלשכה בנושא זה לא
יכולה לייצג נאמנה את האינטרס הלגיטימי הכללי של כלל ציבור עורכי הדין החברים בלשכה .בית
המשפט העליון כבר פסק בהקשר זה כי בהיות לשכת עורכי הדין גוף סטטוטורי ובהיותו ממומן
מתשלום דמי חברות על ידי עורכי הדין ,פעולות הלשכה ייבחנו באספקלריה זו וכי ראשי הלשכה
חייבים לקדם את האינטרסים של כלל החברים בה בהיותם נאמני הציבור .ראו :בג"ץ  6218/93ד"ר
שלמה כהן נגד לשכת עורכי הדין ,פד"י מט(.)1995( 538 ,529 )2
 .12יתר על כן ,גם האופן בו נתקבלה החלטה חריגה זו הינו בלתי סביר בשל אופי ההחלטה האמורה,
היקף הסוגיות שבמחלוקת שעולות ממנה והיותה חריגה לפעילות הלשכה .אמנם סעיף 11ב לחוק
הלשכה מעניק שיקול דעת רחב ליו"ר הלשכה לזמן ישיבות של המועצה הארצית ,אך האופן בו הוחלט
על קבלת ההחלטה במסגרת קבוצת וואטסאפ תוך מתן חלון זמנים של פחות משלוש שעות לחברי
המועצה כדי להביע עמדה אודות הצטרפות הלשכה בהליך כה חריג ,חורגת ממתחם הסבירות.
 .13על יסוד האמור לעיל אנו הח"מ מבקשים מיו"ר הלשכה למשוך את בקשת הידיד .ראשית ,בהיותה
מבקשת לייצג את עמדת הממשלה הפוגעת בזכויות אדם משום שכל מטרתה היא המשך הכיבוש ללא
התערבות כלשהי מערכאה בינלאומית שתפקידה להטיל אחריות בגין הפרות בסיסיות של זכויות
האדם של תושבים הנמצאים תחת כיבוש ארוך .שנית ,בקשת הידיד אינה נופלת במומחיותה
המיוחדת של הלשכה .שלישית ,בקשת הידיד אינה נופלת בעניינים שהלשכה מוסמכת לפעול לפיהן על
פי החוק .רביעית ,קבלת ההחלטה להגיש את הבקשה היתה במחטף ללא דיון ענייני .לכן בשל כל
הסיבות האלה ,בקשת הידיד אינה יכולה לייצג את האינטרס הלגיטימי של כלל ציבור עורכי הדין
בישראל.
לאור האמור לעיל הנכם נדרשים למשוך את הבקשה שהוגשה לבית הדין הבינלאומי בהאג ולכל היותר לא
להגיש חוות דעת מטעם הלשכה אל בית הדין.
להתייחסותכם ,נודה.
בכבוד רב,
עורכי הדין החתומים להלן
העתק :היועץ המשפטי לממשלה ,דר' אביחי מנדלבליט ,צלאח א-דין  ,29ירושלים 9711052
כתובת למתן תשובה :עדאלה ,המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל
חיפה ,31090ת.ד;8921 .טלפון 04-9501610:פקס04-9503140:
Email: adalah@adalah.org
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רשימת עורכי הדין החתומים על המכתב
סאוסן זהר ,עו"ד
חסן ג'בארין,עו"ד
מיכאל ספרד ,עו"ד
דן יקיר ,עו"ד
סוזאן בסול ,עו"ד
אלשייך זיאד ,עו"ד ונוטריון
חאלד חליליה ,עו"ד
ראיד מחאמיד ,עו"ד
קבלאן רמי ,עו"ד
יאסר אלעמור  ,עו"ד
באסל דראושה עו"ד
מוחמד סואלחה ,עו"ד
מוחמד עארף ג'בארין ,עו"ד
מוחמד ע .אלראוף מחאג'נה ,עו"ד
חנאן ח'טיב ,עו"ד
מונדר חאג ',עו"ד
שירין עראקי ,עו"ד
אמיר מואסי ,עו"ד
סאלח מרזוק ,עו"ד
עלאא אגבאריה ,עו"ד
תאאר מסאלחה ,עו"ד
אחמד אגבריה ,עו"ד
חסן חטיב ,עו"ד
שאדי קעואר ,עו"ד
אשרף אבו חוסין ,עו"ד
אמיר סלימאן ,עו"ד
אמארת גאבר ,עו"ד
אבראהים אגבאריה ,עו"ד
אמיר בשאראת ,עו"ד
מונדר שמשום ,עו"ד
חנין ואסל שלבי ,עו"ד
פואד סולטאני ,עו"ד
מחאגנה אחמד יוסף ,עו"ד
מוסטפא ראפע ,עו"ד
סאלם אלמדעמה ,עו"ד
חסן עבאדי ,עו"ד
סאלם אלנדעמה ,עו"ד
מחמוד רבאח ,עו"ד
עלאא אבו פול ,עו"ד
סאמי שריף ,עו"ד
זכי סחליה,עו"ד
נורה עאזם ,עו"ד
אנס אבו חוסין ,עו"ד
ג'ומאנה יונס ,עו"ד
מואייד מיעארי ,עו"ד
סמיח יונס ,עו"ד
רסמי זחאלקה ,עו"ד
אחמד גזאווי ,עו"ד
אוסאיד גרה ,עו"ד
ראפת אבו סריחאן ,עו"ד
מירפת גאבר ,עו"ד
פואז שלודי ,עו"ד
שימאא עיאד ,עו"ד
מהא שחאדה סויטאת ,עו"ד
אבו עמאר אחמד ,עו"ד
מוחמד מחאמיד ,עו"ד

חוסיין אבו חוסיין ,עו"ד
שחדה אבן ברי ,עו"ד
סוהאד בשארה ,עו"ד
רים מסארווה,עו"ד
טאלב אלסאנע ,עו"ד
מדני מחמוד ,עו"ד
סנאא חרבאווי ,עו"ד
מחמוד גבארין ,עו"ד
מאהל אבו אל היג׳א ,עו"ד
נרמין אבו מוך  ,עו"ד
סעיד נעאמנה ,עו"ד
אינאס חג'אזי ,עו"ד
מואיד כבהה ,עו"ד
ויסאם יאסין ,עו"ד
מוחמד מכלוף ,עו"ד
מחמוד מחאג'נה ,עו"ד
וסים חוסרי ,עו"ד
רולא מסאלחה זחאלקה ,עו"ד
סרור מחאמיד ,עו"ד
אמג'ד עתאמנה ,עו"ד
מחאג'נה תופיק סעיד ,עו"ד
וליד עסליה ,עו"ד
חאג יחיא וגדי ,עו"ד
בסאם שחאדה ,עו"ד ונוטריון
אלהאם ח'טיב ,עו"ד
מוסא האלא,עו"ד
פאתן גזמאווי ,עו"ד
סוהיר אסעד ,עו"ד
ח'ולוד אבו אחמד ,עו"ד
מחמד עבאסי ,עו"ד
איה מסארווה ,עו"ד
אלצאנע יוסף עבד ,עו״ד
וסים עבאס ,עו"ד
היבא זועבי ,עו"ד
ג'מאל עבדו ,עו"ד
תאבת ביידוסי ,עו"ד
מונא חדאד ,עו"ד
סאלח מוחיסן ,עו"ד
גית עזאלדין ,עו"ד
ויאם בלעום ,עו"ד
הזאר סלימאן ,עו"ד
עבאדי מוחמד ,עו"ד
נאדר כבהה ,עו"ד
אסמהאן ביידס אגבאריה ,עו"ד
גאד קדמאני ,עו"ד
איאד מחאמיד ,עו"ד
נקד עבד נקד ,עו"ד
מישיל מנסור ,עו"ד
ריאד מסארווה ,עו"ד
עלא תלס ,עו"ד
אמיר בדראן ,עו"ד
מנאר פראן ,עו"ד
עומרי עיסא ,עו"ד
אשרף עדווי ,עו"ד
חוסאם מועד ,עו"ד
סעיד מואסי ,עו"ד
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נידאל עוואודה ,עו"ד
מוחמד לוטפי ,עו"ד
דר' דורגאם סייף ,עו"ד
סארי עראף ,עו"ד
עורוא יונס ,עו"ד
מוחמד טרביה ,עו"ד
נג'מי סעיד ,עו"ד
זוהדי שקור ,עו"ד
תגריד ג'בארין ,עו"ד
מאיסאנה מוראני ,עו"ד
היבה מסאלחה אגבאריה ,עו"ד
אחמד סיאם ,עו"ד
מוחמד חאג יחיא ,עו"ד
נסים שקר ,עו"ד
סאדק דלאשה ,עו"ד
היבא אגבאריה ,עו"ד
אחמד סעדי ,עו"ד
לובנה תומא ,עו"ד
ראני אשקר ,עו"ד
גרה אלמלק אימאן ,עו"ד
ג׳קלין אל-חאג׳ ,עו"ד
סלים חמיס ,עו"ד
סאלח עקל ,עו"ד
סובחי הלחה ,עו"ד
טוויל חאלד ,עו"ד
גסאן אגברייה ,עו"ד
ריאד חליחל ,עו"ד
מוחמד גנאיים ,עו"ד
עדנאן ראבי עו״ד
שהרזאד עודה ,עו"ד
סאמר אמאר ,עו"ד
איאד ראבי ,עו"ד
מייסם בשיר-זבידאת ,עו"ד
אלואז דחלה טאהא ,עו"ד
עאזם תאבת ,עו״ד
עאזם עאידה עו״ד
ג'מאל פטום ,עו"ד
מג'די מוחסן ,עו"ד
שדא עאמר ,עו"ד
אסחאק חג'אזי ,עו"ד
דגש נאיף אחמד ,עו"ד
עו"ד תנאא ח'טיב ,עו"ד
עו"ד מוחמד יחיא ,עו"ד
ואכד עבדאללה ,עו"ד
מוסטפא חידר ,עו"ד
עאסי בלאל ,עו"ד
עפיף גרה ,עו"ד
מחאמיד סאלח חסן ,עו"ד
פראס אבו מיאלה ,עו"ד
נזאר בכרי ,עו"ד
נאיל מחאמיד
חליל חלילי ,עו"ד
חוסני אגבאריה ,עו"ד
מנאל חזאן ,עו"ד
נג׳יב זאיד ,עו"ד
מחמוד אלנג׳יב מחאג’נה ,עו"ד

פרג׳ טאהא ,עו"ד
סאמי סלימאן ,עו"ד
סרסור נאדר ,עו"ד
תמים יונס ,עו"ד
מוסטפא סביחאת ,עו"ד
באנה שגרי ,עו"ד
גדיר דיאב ,עו"ד
הדייה כיוף ,עו"ד
חנין אגבאריה ,עו"ד
מוופק אבו יונס ,עו"ד
יזיד ח'ליפה ,עו"ד
מיסון מוחסן ,עו"ד
עו״ד ג׳מאל עלושי ,עו"ד
קידר דועא ,עו"ד
עבד נאשף ,עו"ד
עביר בכר ,עו"ד
יוסף סמארה  ,עו"ד
נאהדה שחאדה ,עו"ד
נסרין אעלימי קבהה ,עו"ד
בותינה נגאר גהשאן ,עו"ד
סנאא יחיה ,עו"ד
סאלח איוב  ,עו"ד
מאמון חשים ,עו"ד
ראמי ג'זמאווי ,עו"ד
נסרין מסארוה ,עו"ד
פריג 'עאדל ,עו"ד
איה חאג 'עודה ,עו"ד
סאמר במארה ,עו"ד
איהאב עיראקי ,עו"ד
פלאח שביטה ,עו"ד
נסמה ג'בארין ,עו"ד
תגריד ג'השאן ,עו"ד
רים זבידה ,עו"ד
איהאב בדראן ,עו"ד
איאד מיעארי ,עו"ד
אנס שעבאן ,עו"ד
מונא אלשח 'אחמד ,עו"ד
אליאס חורי ,עו״ד
ד״ר איהאב אבו גוש ,עו"ד
אבראהים אגבאריה ,עו"ד
ריהאם נסרה ,עו"ד
עולא שתייוי ,עו"ד
אנואר ח׳מאיסי  ,עו"ד
אחמד נעאגי ,עו"ד
פאדיה קוואסמה ,עו"ד
עוד עולא גבארין ,עו"ד
מוחמד סולימאן אגבריה ,עו"ד
אגבאריה ג'מאל ,עו"ד
פידא גנאים שלבי ,עו"ד
מוחמד אבו עסבה  ,עו"ד
גבארין יונס  ,עו"ד
נדאל עותמאן ,עו"ד
מונא מסארוה ,עו"ד
פדל מרה ,עו"ד
מוחמד סעיד מחאגנה ,עו"ד
שאדי עקל ,עו"ד
גאנם נאדם ,עו"ד
אמיר דרויש ,עו"ד

מחאמיד ג׳מאל מוחמד ,עו"ד
חאלד מחאג'נה ,עו"ד
מחמוד זועבי  ,עו"ד
תאופיק ג'בארין ,עו"ד
תאופיק ג'בארין ,עו"ד
נארימאן שחאדה זועבי ,עו"ד
אברהים עטייה ,עו"ד
שאדי מחאמיד ,עו"ד
אוסאמה חלבי ,עו"ד
פחאמנה חוסון ,עו"ד
פיראס עסלי ,עו"ד
חמזה סאלם ,עו"ד
מוחמד לביב ,עו"ד
נאסר אבו נאסר ,עו"ד
רוידה טאטור ארשיד ,עו"ד
תמים אבו פנה ,עו"ד
חסן ג׳בארין ,עו"ד
סאלח נג׳אר ,עו"ד
עלי עותמאן ,עו"ד
עבד אלחי אגבאריה ,עו"ד
זאהי טאהא ,עו"ד
יאסר אלעמור ,עו"ד
פוקרא אחמד ,עו"ד
עבדלראוף נאבלסי ,עו"ד
סמר אבו יונס ,עו"ד
שריהאן אבו סביח ,עו"ד
נורין נאשף ,עו"ד
זבידאת אוסאמה ,עו"ד
רוהיפה זכור ,עו"ד
ויאם זועבי ,עו"ד
מחמוד אבו שחאדה  ,עו"ד
ראיד מחאמיד ,עו"ד
מוחמד מחאגנה ,עו"ד
גבארין מוחמד טלאל ,עו"ד
אחמד מחאגנה ,עו"ד
איימן ג'מיל אגבארייה ,עו"ד
עלי טבעוני ,עו"ד
וסאם קאסם אגבאריה ,עו"ד
יוסף אגבאריה -אבו חפידה ,עו"ד
אחמד אגבריה ,עו"ד
חנין גבארין ,עו"ד
ריאד גמאל מחאמיד ,עו"ד
ויסאם מחאגנה ,עו"ד
נעים מוסא ,עו"ד
איימן עיאשה ,עו"ד
עו"ד בלאל אגבאריה  ,עו"ד
מוסטפא אגבאריה ,עו"ד
מוחמד אדקידק ,עו"ד
גיד קאסם ,עו"ד
מוחמד סעיד מחאגנה ,עו"ד
חאלד ושאחי ,עו"ד
חליל זאהר ,עו"ד
ג'מאל בויראת ,עו"ד
ג'ומאנה יונס ,עו"ד
שעאר חג׳ו ,עו"ד
אחמד בסיסו ,עו"ד
שימאא זעאתרה ,עו"ד
עבדאללה זאיד ,עו"ד
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אברהים סולימאן ,עו"ד
באסל דראושה ,עו"ד
המאם עבאדי ,עו"ד
תאבת ביידוסי ,עו"ד
מוחמד רסלאן ,עו"ד
מוחמד חמזה ,עו"ד
סרי חורייה  ,עו"ד
שאדי גנטוס ,עו"ד
איהאב מסאלחה ,עו"ד
אמאני חלאילה ,עו"ד
עאדל סאלם ,עו"ד
אבו יונס מוחמד ,עו"ד
מוחמד אבו טועמה ,עו"ד
וסים אבו נאצר ,עו"ד
פארס מטאנס ,עו"ד
מוניר מחאגנה ,עו"ד
סלמה(קסיס)וקים ,עו"ד
סלים וקים ,עו"ד
איאד ח׳ליל ,עו"ד
עאוני בנא ,עו"ד
איימן חג'ה ,עו"ד
אחמד אבו אחמד ,עו"ד
סג'א מישרקי ,עו"ד
לנא סכסכ ,עו"ד
חליל חלילי ,עו"ד
יוסף שרקאוי ,עו"ד
מחאג'נה נזאר עו"ד
לביב חביב ,עו"ד
נטע עמר שיף ,עו"ד
בסאם אסעד ,עו"ד
יותם בן הלל ,עו"ד
דניאל פלג ,עו"ד
ריאד אבו פול ,עו"ד
צפורה האופטמן ,עו"ד
רסלאן מחאג'נה ,עו"ד
אלעד כהנא ,עו"ד
ארז וול ,עו"ד
גבי לסקי ,עו"ד
מיכל עדן ,עו"ד
רוני פלי ,עו"ד
קלה ספיר ,עו"ד
יוסף וולפסון ,עו"ד
תמר פלדמן ,עו"ד
אפרת ברגמן ספיר ,עו"ד
מוחמד אסדי ,עו"ד
גאנם נאדם ,עו"ד
ליאורית דניאל ,עו"ד
לירון בק ,עו"ד
למא נשאשיבי ,עו"ד
ארנון בן יאיר ,עו"ד
אביגדור פלדמן ,עו"ד
סמי אבו יונס ,עו"ד
עומר ח'מאיסה  ,עו"ד
טיבי מוחמד אמין  ,עו"ד
מסעוד מחאגנה ,עו"ד
עבד אלקאדר אבו פנה ,עו"ד
ויאם שביטה ,עו"ד
עארף פריג ',עו"ד

מחאגנה הנא ,עו"ד
נוורס בטאח ,עו"ד
האשם סעאידה ,עו"ד
מוסטפא קבלאוי ,עו"ד
מואסי עבד אלראוף ,עו"ד
פיראס דלאשה ,עו"ד
מייסאלרים ענאייה ,עו"ד
עאדל בויראת ,עו"ד
עבד אלרזאק מחמוד ,עו"ד
מחמוד אלסאנע ,עו"ד
חליל אלצאנע  ,עו"ד
עסאם אבו גזאלה ,עו"ד
מחמד סיורי ,עו"ד
אברהים מוחמד ,עו"ד
פאטמה טובגי ,עו"ד
ספיאן תמימי ,עו"ד
מחמוד אבו קטיש ,עו"ד
סנאא חייט ,עו"ד
נדאל אבו אמילה ,עו"ד
פרח ביאדסה ,עו"ד
מהא ג׳ית ,עו"ד
עו"ד עלאא עדילה  ,עו"ד
אחמד חלוואני ,עו"ד
סאמי ארשיד ,עו״ד
שאדי מצארוה ,עו"ד
סמאהר מחאג'נה אגבאריה ,עו"ד
מוחמד עליאן ,עו"ד
מדחת דיבה ,עו"ד
הנד אלאיובי ,עו"ד
מוחמד נוואתב ,עו"ד
ולאא דוויק ,עו"ד
אשרף חס ,עו"ד
פראס אבו מיאלה ,עו"ד
פאתן קראווי ,עו"ד
ושאחי איסמעיל  ,עו"ד
אדקידק סגא ,עו"ד
מוחמד ח'לאיחה ,עו"ד
אחמד בסיט ,עו"ד
פח'רי רסאס ,עו"ד
אחמד עדילה ,עו"ד
האלה חמדאן  ,עו"ד
מועתז שקיראת ,עו"ד
אמאני גועבה  ,עו"ד
ריאד סואעד ,עו"ד
ג'סאן אבו ח'דר ,עו"ד
פואז שלודי ,עו"ד

מאזן קופטי ,עו"ד
אנוור אבו קטיש ,עו"ד
מחמוד אבו קטיש ,עו"ד
רובא אבו שקרא ,עו"ד
אלון ספיר ,עו"ד
ענאן עבד ,עו"ד
אברהים נסאר ,עו"ד
מודחי רשק ,עו"ד
רידא ג'אבר ,עו"ד
מוחמד לוטפי ,עו"ד
וסים חוסרי ,עו"ד
גאנם גזאווי ,עו"ד
באסם חתו ,עו"ד
שאכר בלעום ,עו"ד
שחאדה שחאדה ,עו"ד
מועין ערמוס ,עו"ד
איהאב עיראקי ,עו"ד
נידאל עותמאן ,עו"ד
נורין אלנאשף ,עו"ד
פהמי דגש ,עו"ד
יונס ג'בארין ,עו"ד
ראניה נעאמנה ,עו"ד
אלביר נחאס ,עו"ד
סנאא סרייה חוסיין ,עו"ד
מדיחה רמאל עיסא ,עו"ד
אליאס מועלם ,עו"ד
אמאני ח'לאילה ,עו"ד
בריהאן אבו קעוד ,עו"ד
סאלח אבו חוסיין ,עו"ד
וסאם יאסין ,עו"ד
אשרף חג'אזי ,עו"ד
נסר סנעללה ,עו"ד
איאד מיעארי ,עו"ד
ג'ורג 'שחאדה ,עו"ד
מוחמד אבו יונס ,עו"ד
עומר חיאדרה ,עו"ד
פריד חסן ,עו"ד
אוסאמה חלבי ,עו"ד
תסנים חמוד אשקר ,עו"ד
איהאב אבו גוש ,עו"ד
חמזה סאלם ,עו"ד
בסים נאסר עספור ,עו"ד
אחמד עבידאת ,עו"ד
אסלאם הנייה ,עו"ד
מודחי רשק ,עו"ד
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אשרף מחרום ,עו"ד
אחמד חטיב ,עו"ד
עימאד זאיד ,עו"ד
רווידה טאטור ארשיד ,עו"ד
ג'מאל אבן חמד ,עו"ד
נדים מסרי ,עו"ד
מוסטפה מחאג'נה ,עו"ד
עאמר מחאמיד ,עו"ד
ראיד ותד ,עו"ד
אמיר דרויש ,עו"ד
מחמד אבו טועמה ,עו"ד
פיראס עזאם ,עו"ד
וסים עתאמנה ,עו"ד
ג'קלין אלחאג ',עו"ד
מועתז לבנאוי ,עו"ד
עומר מסארווה ,עו"ד
אמיר גרה ,עו"ד
מוחמד אבו עסבה ,עו"ד
אוסייד גרה ,עו"ד
מוחמד כבהא ,עו"ד
פארס כבהר ,עו"ד
פיראס ענבוסי ,עו"ד
מוחמד פיסל יונס ,עו"ד
סאהר מוחסן ,עו"ד
פריד אבו פרך ,עו"ד
עבד מסארווה ,עו"ד
אמאני ג'אבר ,עו"ד
אסעד מזאוי ,עו"ד
נסראת דכוור ,עו"ד
כאסתרו דאוד ,עו"ד
חמדה עוודאללה  ,עו"ד
מוחמד שלבי ,עו"ד
אשרף סיף ,עו"ד
מחמוד ג'בארין ,עו"ד
איימן אגבאריה ,עו"ד
לינה זחאלקה ,עו"ד
תאופיק אבו שקרה ,עו"ד
בילאל אבו פרח ,עו"ד
אחמד עבד אלג'ואד ,עו"ד
ג'מאל מחאמיד ,עו"ד
ויסאם קחאווש ,עו"ד
פדל אבו סביח ,עו"ד
אחמד עדילה עו"ד
נביל אזחימאן ,עו"ד
סאמח דיב ,עו"ד

