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ביטוח אובדן כושר עבודה ופנסיה
הצעה ייחודית לחברי לשכת עורכי הדין
עו"ד יקר/ה,
הפניקס חברה לביטוח בשיתוף לשכת עורכי הדין
יצרו עבורך חבילה ביטוחית משתלמת ביותר.

ביטוח כיסוי לאובדן כושר עבודה בתנאים מיוחדים לעו"ד:

•
• פיצוי ייחודי לעו"ד בעת פגיעה ביכולתם להופיע
בבית המשפט גם ללא פגיעה בעיסוקים משפטיים אחרים
• כיסוי מקיף  -החל מאובדן כושר עבודה של ,25%
כלומר יינתן פיצוי גם אם איבדת רק רבע מיכולת העבודה
• כיסוי במקרה של שמירת היריון
• במקרה של אשפוז  -תשלום כבר החל מהיום השני
• תוספת של  50%לפיצוי החודשי למשך שנה למי שמוגדר סיעודי
• הפיצוי לא מתקזז עם תשלומי ביטוח לאומי
• הפרמיה מוכרת במלואה לצורכי מס
• הנחה מיוחדת לעורכי הדין לאורך כל תקופת הביטוח
פיצוי חודשי במקרה של אובדן כושר עבודה
מותאם לעיסוקך כעו"ד עד גיל 67

בנוסף התוכנית המורחבת עבור חברי הלשכה:
אובדן כושר עבודה  +פנסיה בתנאים מיוחדים:

לקבלת הצעה אטרקטיבית
מלא את הפרטים
שם מלא:
טלפון:

שלח

דמי הניהול הנמוכים בשוק -
 0.1%מהקרן הנצברת
*כל האמור לעיל בהתאם לתנאי הפוליסה

לקביעת פגישה התקשר עוד היום 03-6093456
קרדיו ביט סוכנות לביטוח  -בית אמות משפט שדרות שאול המלך  ,8ת"א

דבר ראש הלשכה
עו"ד דורון ברזילי

בואו נוביל לשינוי
עם פרוץ המחאה החברתית נדמה היה כי עומדת להתחולל מהפכה של ממש ,אלא שלצערי
ולצערם של מאות האלפים מאום לא התרחש .שינוי חברתי אמיתי ניתן לעשות רק בחקיקה
חקיקה כזו ,כל אוהל ,כל צעקה וכל הפגנה לא יועילו.
השנה שחלפה הייתה סוערת במיוחד עבור מערכת המשפט במ־
במהלך המחאה התוודעה המדינה לאוכלוסייה נוספת במדינה.
דינה .היא תיזכר כשנה שבה נשיא לשעבר של מדינת ישראל הורשע
אוכלוסייה שאיננה יכולה להרשות לעצמה להתלונן על גובה מחירי
באונס ונגזרו עליו שבע שנים בבית הסוהר .שנה שבה הואשם ראש
העגבניות כיוון שהיא מורכבת מאנשים שאפילו מקום מגורים אין
ממשלה לשעבר בלקיחת שוחד ,ושנה שבה הואשמה אחת הזמרות
ביכולתם לכלכל .רק לאחרונה פונה המאהל שהוקם בשכונת הת־
הידועות בישראל בקיום קשרים עם הפשע המאורגן .עם זאת ,מז־
קווה ,והמדינה געשה .אנו בלשכת עורכי הדין מדגישים שוב ושוב
ווית אחרת ניתן לראות כי זו הייתה שנה שבה הוכח כי אין אדם
כמה חשובה התרומה לקהילה שאינה מסוג־
במדינה החסין מפני החוק ,ושנה שבה חזרו
לת לממן לעצמה ייעוץ משפטי .בלשכת עו־
תושבי המדינה להביע את אמונם במערכת
אני בטוח כי כולכם
רכי הדין ישנם יותר מ־ 50אלף חברים .חשבו
המשפט .אכן ,שנה של טלטלות משפטיות
כמה אנו ,כגוף כה גדול ובעל עוצמה ,יכולים
עברה עלינו הן כאזרחים והן כעורכי דין .כא־
גאים במקצוע שבו בחרתם
להשפיע ולתרום .די בכך שכל אחד מאיתנו
זרחים נדהמנו מכך שנבחרי ציבור מגיעים בזה
וכי ברובכם מקננת התקווה
יתנדב לייעץ לאדם אחד שזקוק לכך ולא יכול
אחר זה לחדר החקירות ובזה אחר זה מוגשים
שיום אחד תוכלו להשתמש
להרשות זאת לעצמו ,כדי לעשות שינוי של
נגדם כתבי אישום .כעורכי דין הבענו סיפוק
ממש .מערכת המשפט מתבססת על צדק ,אך
מכך שמערכת המשפט רואה את כל אזרחי
בו למען מטרה נעלה.
צדק לא יכול להתקיים מקום שבו צד אחד
המדינה כשווים.
מאיתנו
אחד
שכל
בכך
די
מגובה בעורך דין בעל ידע ואילו השני לא .פה
השנה גם חווינו על בשרנו את אחת המ־
יתנדב לייעץ לאדם אחד
בדיוק עלינו להיכנס לתמונה.
חאות הגדולות ביותר שידעה מדינת ישראל
אחת המטרות שהצבתי כשנבחרתי בשנה
מעולם .המחאה החברתית הכניסה לתודעתנו
שזקוק לכך ולא יכול
שעברה לעמוד בראש הלשכה היא לחזק את
את העובדה שגם העם יכול להשמיע את קולו
להרשות זאת לעצמו
תחושת השליחות שהלכה והתעמעמה בשנים
ולצעוק .הבעיה היא כי אין בכך די .כאשר קמו
ונעשה שינוי של ממש
האחרונות בקרב עורכי הדין .נכון ,מספר עורכי
 400אלף איש והפגינו נגד יוקר המחיה ,נדמה
הדין בישראל הוא רב ,אולי אף רב מדי ,ועל כך
היה כי עומדת להתחולל מהפכה של ממש,
אין להתווכח .ועדיין אני בטוח כי כל עורכת
שינוי אמיתי שייחלו לו כל כך הרבה אנשים
דין ועורך דין במדינה לא בחרו במקרה ללמוד משפטים .אני בטוח כי
זמן רב כל כך .לצערי ולצערם של מאות האלפים ,מאום לא התר־
כולכם גאים במקצוע שבו בחרתם ,וכי ברובכם מקננת התקווה שיום
חש .אמנם הוקמה ועדה בראשות אדם מלומד ,הורדו מחירי הקוטג'
אחד תוכלו להשתמש בו למען מטרה נעלה .מדינת ישראל נמצאת
והתפטרו כמה בכירים במשק ,אך האדם ברחוב לא חש בכל שינוי.
כיום על פרשת דרכים ,והיא זקוקה יותר מתמיד לאנשים כמוכם
שינוי חברתי אמיתי במדינה ניתן לעשות רק באמצעות חקיקה.
שיבקשו לתרום ולהפוך את החברה שלנו להוגנת יותר .חברים ,זה
חקיקה חברתית ,שוויונית ,כלכלית שתביא לכך שלא תהיה כל ברי־
הזמן להשתמש בידע שרכשתם עם השנים ולהתחיל לשנות .עכשיו
רה אלא לשנות את חלוקת המשאבים ולהוריד את הנטל הכבד שרו־

הזמן ,בואו נעשה זאת יחד.
בץ על המעמד הבינוני במדינה .עד שלא ישכילו חברי הכנסת לאשר
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דבר ראש הלשכה

רכזי תחומים :דפנה ברק־ארז ,אסף פוזנר,
מאיר מזרחי ,יורם סגי־זקס
יו"ר ועדת המערכת :עו"ד אליעזר פני־גיל
תמונות וצילומים :פלאש  ,90יוסי זמיר ,שלום ענסי
Gettyimages ,iStockphoto
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כהונת ביניש

טלפון המערכת03-6362215 :
דוא"לorech-hadin@israelbar.org.il :
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פרסום ,מודעות והפקת מגזין דיגיטלי:
נירפרינט מדיה והפקה בע"מ; www.nirprint.co.il
טלפוןinfo@nirprint.co.il ;03-6496069 :
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סוף עידן

מאיר שמגר עמדה מול הצונאמי

 10רות גביזון סניוריטי ,למרות הכל
 20יצחק זמיר נאמנה לשירות הציבור
 26דניאל פרידמן המשימה :להתאושש מהמהפכה
 34שי ניצן בזכות הביטחון ובגנות הטיוח

מו"ל :לשכת עורכי הדין בישראל,
רחוב דניאל פריש  ,10תל אביב

 42רון שפירא אליה וקוץ בה

מנכ"ל הלשכה :עו"ד לינדה שפיר
סמנכ"ל :עו"ד אלי נקר

הראיון

טלפון ,03-6362200 :פקס03-6918696 :
אתר הלשכהwww.israelbar.org.il :

 48אליעזר פני־גיל ,אריאל בנדור עם יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
הדעות המתפרסמות בגיליון זה הינן על דעת הכותבים
ועל אחריותם הבלעדית • כותרות המאמרים הן באחריות
המערכת • המערכת איננה אחראית לתוכן המודעות • כל
ההצעות בחוברת זו כפופות לחוק הגנת הצרכן ,לרבות הזכות
לביטול הזמנות בתנאים הנקובים בחוק

סדר יום  -חוק האזרחות
 62ידידיה שטרן חוצה ישראל

מערכת כתב העת "עורך הדין" מודה
לפרופ' דפנה ברק־ארז על תרומתה
לכתב העת בריכוז תחום המשפט הציבורי.
ברכות הצלחה חמות בדרך החדשה

עורך הדין

חוק האזרחות -
הבג"ץ הדרמטי

גיליון מס'  • 14ינואר 2012
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כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל

עשרת פסקי הדין הגדולים של 2011

מאיר שמגר

רות גביזון

עמדה מול הצונאמי

סניוריטי ,למרות הכל

עמ' 8

עמ' 10

יצחק זמיר

דניאל פרידמן

נאמנה לשירות הציבור

להתאושש מהמהפכה
עמ' 26

עמ' 20

ה

ידידיה שטרן • עמ' 62
ברק מדינה • עמ' 66

 66ברק מדינה מחירם של שולי ביטחון רחבים

גד

ולים

 68איל בנבנישתי ,דפנה ברק־ארז ,אייל גרוס,
רענן הר־זהב ,נילי כהן ,מאיר מזרחי ,מוריאל מטלון,
יואב ספיר ,אסף פוזנר ,דפנה שמואלביץ

סוף עידן ביניש

פרויקט מיוחד לקראת פרישתה של נשיאת בית המשפט העליון • עמ' 8-45
וגם :שי ניצן • רון שפירא • ספיישל "נאמן למקור"  -ציטוטים מפסיקותיה הבולטות
• נשיאי בית המשפט העליון לדורותיהם • מועדי הפרישה של שופטי בית המשפט העליון

יו"ר לכל הכיוונים

יושב ראש הכנסת ראובן ריבלין מדבר על

פ ר וי

הכל בראיון לפרופ' אריאל בנדור ולעו"ד אליעזר פני־גיל • עמ' 48
ה

המסורת נמשכת :בכירי המומחים בוחרים את עשרת פסקי הדין הגדולים של 2011

קט

פלילי

גדולים

דפנה ברק־ארז • נילי כהן • איל בנבנישתי • אסף פוזנר • מוריאל מטלון • רענן הר־זהב • יואב ספיר • אייל גרוס • דפנה שמואלביץ • מאיר מזרחי

צילום השער :פלאש  / 90עיבוד מחשב

•

גיליון מס'  14של כתב העת  /גיליון מס'  97של ביטאון
לשכת עורכי הדין בישראל

 6׀ עורך הדין

 83אור אדם קין או לא

 88אורן גזל־אייל תג מחיר העונשים

ינואר 2012

גיליון מס'  • 14ינואר 2012

תאגידים
 100אלון בכר ,עדית קרונברגר־רחין מאגדים את התאגידים

עמ'

83

חוקתי
 104יצחק בקר השינוי מתחיל בבית
 108ראויה חנדקלו אדוני הערבי ,גש הצידה בבקשה
 112אריה שחם בידוק כמו כולם

מועדי הפרישה של
שופטי בית המשפט העליון

מיסים

דורית ביניש

 121אבנר נוקראי מנקים שולחן

מועד פרישה

 124בני קליפי אירוע מס ,כולם מוזמנים

אליעזר ריבלין

פברואר 2012

מועד פרישה

מאי 2012

עדנה ארבל

נזיקין

מועד פרישה

יוני 2014

אשר גרוניס*

 128בועז שנור מגבירים את החשיפה

מועד פרישה

ינואר 2015

אליקים רובינשטיין
מועד פרישה

יוני 2017

עבודה

סלים ג'ובראן
מועד פרישה

אוגוסט 2017

 132הילה פורת עושים עניין מהגיל

136

מרים נאור*
מועד פרישה

אוקטובר 2017

חדשות הלשכה

אורי שהם
מועד פרישה

אוגוסט 2018

חנן מלצר
מועד פרישה

אפריל 2021

שנות כהונה
צפויות

16
שנות כהונה
צפויות

13

**

שנות כהונה
צפויות

10
שנות כהונה
צפויות

13

**

שנות כהונה
צפויות

צבי זילברטל
מועד פרישה

אפריל 2022

שנות כהונה
צפויות

10
שנות כהונה
צפויות

ניל הנדל
מועד פרישה

אפריל 2022

אסתר חיות*
מועד פרישה

אוקטובר 2023

יורם דנציגר
מועד פרישה

נובמבר 2023

עוזי פוגלמן*

13
שנות כהונה
צפויות

20

**

שנות כהונה
צפויות

16
שנות כהונה
צפויות

13

אוקטובר 2024

16

שנות כהונה
צפויות

יצחק עמית*

שנות כהונה
צפויות

14

**

שנות כהונה
צפויות

15

**

שנות כהונה
צפויות

6
שנות כהונה
צפויות

14

מועד פרישה

מועד פרישה

אוקטובר 2028

נעם סולברג*
מועד פרישה

ינואר 2032

דפנה ברק־ארז*
מועד פרישה

ינואר 2035

**

19
שנות כהונה
צפויות

20
שנות כהונה
צפויות

23
עמ'

10

* לפי עקרון הסניוריטי אמורים לכהן כנשיאי
בית המשפט העליון
** כולל גם תקופת כהונה של כשנה במינוי בפועל

ע

ינואר 2012

מדורים
24

אולם ומלואו

94

לשון אחר רוביק רוזנטל

96

למה עזבתי את המקצוע מולי שפירא

 116שלטון הצחוק
 118אקס טריטוריאלית ציפי שמילוביץ'

ינואר 2012

עמ'

121
עורך הדין ׀ 7

דעת יחיד
מאיר שמגר
נשיא בית המשפט העליון בדימוס

עמדה מול הצונאמי
הלחץ והמתח קיימים כל העת ,וביטוים ניכר במאמץ היום־יומי .במשימות אלה עמדה הנשיאה
ביניש בכבוד ובהחלטיות .הבעיות עדיין לא נפתרו באופן מלא וסביר שיידרש זמן נוסף לפתרונן,
אולם ההתארגנות מול הצונאמי המשפטי נמשכת ,והאוזן כרויה לכל אות מצוקה
המערכת המשפטית נמצאת תמידית
בלחץ ובמתח פנימי :הציבור הרחב משת־
מש בשירותי המשפט בהרחבה רבה יותר
מזו המקובלת במדינות אחרות ,מאמץ
העבודה הוא לכן רב ומתמשך ,והתמודדות
זו יוצרת לחץ תמידי של הציבור ולחץ
פנימי מקביל .כלפי חוץ הים הזה רוגע
ומאוזן ,אך המאמץ המתמיד להשגת שי־
נויים ושיפורים תמיד קיים .לחץ זה נופל
בראש ובראשונה על כתפיו של מי שעומד
בראש המערכת .הוא המייצג את המערכת
כולה ,וממילא רובצת עליו גם האחריות
לקידום הנדרש.
ראשית תקופת הכהונה של הנשיאה בי־
ניש הייתה רצופה במאבקים בלתי צפויים.
עלתה בה ,משום מה ,מחלוקת הנוגעת לת־
חום סמכותו של הנשיא בקרב אלה שבי־
קשו לצמצם היקפה ,והועלו גם דרישות
אחרות ,שונות ובלתי צפויות .מאז תחילת
כהונתה ובמיוחד משתמו המאבקים והר־
גיעה הוחזרה למקומה ,תשומת הלב של
הנשיאה להלכה ולמעשה התמקדה בבעיות
המערכת הקרויות שגרתיות ,שהן חלק מן
המציאות כל העת ואשר הוזכרו כבר ברא־
שית הדברים.
סיכומה של סקירה זו ממעוף הציפור הוא
כי הלחץ והמתח קיימים כל העת ,וביטויָם
ניכר במאמץ היום־יומי .במשימות אלה

 8׀ עורך הדין

סוף עידן
ראשית תקופת הכהונה
של הנשיאה ביניש הייתה רצופה
במאבקים בלתי צפויים .עלתה
בה ,משום מה ,מחלוקת הנוגעת
לתחום סמכותו של הנשיא בקרב
אלה שביקשו לצמצם היקפה,
והועלו גם דרישות אחרות,
שונות ובלתי צפויות

השלמתה של החוקה שבדרך
הייתה בגדר ציפייתה המתמדת
של הנשיאה ביניש .יש לברך
על מורשת זו ולהגשים את
הציפיות במעגלים הציבוריים
השונים ,תוך קיום הדמוקרטיה
לא רק כסיסמה אלא לאשורה

עמדה הנשיאה ביניש בכבוד ובהחלטיות.
הבעיות עדיין לא נפתרו באופן מלא וסביר
שיידרש זמן נוסף לפתרונן ,אולם ההתא־
רגנות מול הצונאמי המשפטי נמשכת,
והאוזן כרויה לכל אות מצוקה .ספינת המ־
שפט מוסיפה להפליג ברוח הסערה כאשר
החותרים ממשיכים בתנופתם וההגה בי־
דיה הבטוחות של הנשיאה ביניש .אני מק־
ווה שנזכה לחזות בימינו גם בחוקה שלמה
ומחייבת.
בעת שבחנה לאחרונה את ההתפתחות
האבולוציונית של מעשי החקיקה החו־
קתיים ,עמדה הנשיאה ,בדין ובצדק ,על
חסרונו של העיקר ,היינו חסרונה של חוקה
שלמה ומלאה .היא הביעה תקווה שהבור
יתמלא על תוכנו וכי החסר יסולק לאיטו,
אך בבטחה ובהתמדה.
השלמתה של החוקה שבדרך הייתה
אפוא בגדר ציפייתה המתמדת של הנשיאה
ביניש .מאידך גיסא ,המציאות לא השתנתה
בשלב ביניים זה ,אך הפרספקטיבה הייתה
בכוונה של הרחבת הקיים כדי להוליכו לש־
למותו .בכך הותירה לנו הנשיאה מעין הכ־
וונה לדרך שבה יש להמשיך להתקדם .יש
לברך על מורשת זו ולהגשים את הציפיות
במעגלים הציבוריים השונים ,הצרים והר־
חבים יותר ,תוך קיום הדמוקרטיה לא רק

כסיסמה אלא לאשורה.

ינואר 2012

נשיאי בית המשפט העליון
משה זמורה
תחילת כהונה

14.9.1948

יצחק אולשן
תחילת כהונה

1.8.1954

שמעון אגרנט
תחילת כהונה

18.3.1965

יואל זוסמן
תחילת כהונה

8.9.1976

משה לנדוי
תחילת כהונה

5.3.1980

יצחק כהן
תחילת כהונה

30.4.1982

מאיר שמגר
תחילת כהונה

27.11.1983

אהרן ברק
תחילת כהונה

דורית ביניש
תחילת כהונה

14.9.2006

שנות הכהונה מתייחסות לתפקיד הנשיא

ינואר 2012

פרקליטה ונשיאה

שנות
כהונה

6
שנות
כהונה

10.5
שנות
כהונה

11.5
שנות
כהונה

3.5
שנות
כהונה

2
שנות
כהונה

1.5
שנות
כהונה

12
שנות
כהונה

11
שנות
כהונה

5.5

צילום ארכיון :פלאש 90

13.8.1995

נקודות ציון
דורית ביניש נולדה
ב־ 28בפברואר 1942
בתל אביב ,בת לחוה
ולאהרון ורבה .את
לימודי התיכון סיימה
ב"תיכון חדש" ,והיא
נשואה ואם לשתי בנות.
בשנת  1966קיבלה
תואר ראשון במשפטים
מהאוניברסיטה העברית
בירושלים ,ובהמשך
זכתה לתואר מוסמך.
את דרכה המקצועית
בשירות הציבורי החלה
כפרקליטה בפרקליטות
מחוז ירושלים ,ומשם
עברה למחלקה
הפלילית בפרקליטות
המדינה (.)1970-1975
בתפקידיה השונים
שימשה מנהלת מחלקת
הבג"צים בפרקליטת
המדינה (,)1975-1982
המשנה לפרקליט
המדינה ()1982-1989
ופרקליטת המדינה
( .)1989-1995בדצמבר
 1995מונתה לשופטת
בית המשפט העליון,
וב־ 14בספטמבר 2006
החליפה את אהרן ברק,
עת מונתה לנשיאת
הערכאה השיפוטית
העליונה במדינת ישראל.
טקס הפרישה המסורתי
הנהוג בבית המשפט
העליון ,בנוכחות כל
הצמרת המשפטית,
ייערך ב־ 28בפברואר,
יום הולדתה ה־.70
ביום זה תיכנס הנשיאה
ביניש לאולם ג' של
בית המשפט העליון,
וכשלצידה עמיתיה
השופטים תקרא
את פסק דינה
האחרון כנשיאה.

במסדרון בקומת השופטים בבית המשפט העליון

עורך הדין ׀ 9

כהונת ביניש

הרהורים על דרך מינויו של נשיא בית המשפט העליון

סוף עידן

סניוריטי ,למרות הכל
שיטת הסניוריטי אינה קדושה ,ויש לה חסרונות משמעותיים .אולם על
רקע המחלוקות הקיימות עתה סביב הליך המינוי הרגיל של השופטים,
יש להעדיף את הבחירה האוטומטית לפי ותק ,למרות חסרונותיה ,על
פני כל חלופה אחרת

רות גביזון

פרופ' רות גביזון ,פרופסור
אמריטוס בקתדרה ע"ש
חיים ה' כהן לזכויות האדם,
הפקולטה למשפטים,
האוניברסיטה העברית
בירושלים; נשיאה מייסדת
של מרכז מציל"ה למחשבה
ציונית ,יהודית ,ליברלית
והומניסטית
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פרישת נשיאת בית המשפט העליון היא אירוע
בעל חשיבות חוקתית גדולה יותר מפרישתו של
שופט אחר .אין מדובר רק בעניין של בולטות ושל
מעמד בפרוטוקול הייחוס ,שכן נשיא בית המשפט
הוא אחד מראשי רשויות השלטון במדינה .לא פחות
חשוב הוא כי לפי המסורת עומדת נשיאת בית המ־
שפט העליון בראש המערכת השיפוטית ,ובתוקף
תפקידה היא מכהנת כחברה קבועה בוועדה למי־
נוי שופטים ,ויחד עם שר המשפטים יש לה תפקיד
מפתח במינויים שיפוטיים בכלל ,ובמינויים לבית
המשפט העליון בפרט .לכן לשאלת זהותו של נשיא
בית המשפט העליון יש חשיבות מוסדית עצומה.
חשיבות זו גוברת ככל שהמאבק סביב נושא המי־
נויים לבית המשפט הופך עם הזמן סוער ויצרי יותר.
פרישתה של הנשיאה דורית ביניש היא גם הפעם
הראשונה שזהותו של מי שייכנס לנעליה ,כמו ההליך
של בחירתו ,הפכו חלק גלוי מן הוויכוח הציבורי
והפוליטי.
עד עתה פעלה הוועדה לבחירת שופטים על פי
העיקרון ,שלא מצא ביטוי בחוק מפורש ,כי לנ־

שיא בית המשפט העליון מתמנה ,בהליך הרגיל של
המינוי ,השופט שיש לו הוותק הארוך ביותר בבית
המשפט העליון .עיקרון זה איפשר לדעת כי דורית
ביניש תהיה נשיאה כבר כאשר מונתה לכהונת שו־
פטת בבית המשפט העליון בשנת  .1995אמנם על
קונבנציה זו כבר היו ערעורים בעבר ,והרהורים
לגבי התבונה של השיטה הושמעו גם לפני מינויה
של הנשיאה ביניש עצמה ,אולם השיטה של המינוי
האוטומטי על פי ותק נותרה בעינה.
בכך היה מינוי הנשיא שונה ממינוי רגיל של שופט
לבית המשפט ,שהיה בו מקום למשא ומתן בין חברי
הוועדה שבה מיוצגים נציגי הממשלה ( ,)2הכנסת
( ,)2בית המשפט העליון ( )3ולשכת עורכי הדין (.)2
בעוד שלגבי מינוי "רגיל" לבתי המשפט כולם ,כולל
בית המשפט העליון ,הייתה השפעה גם לנציגים מו־
בהקים של המערכת הפוליטית ,שביניהם היה רוב
למפלגות הקואליציה ,בבחירת נשיא בית המשפט
העליון היה "טייס אוטומטי" לחלוטין .למעשה,
קיומו של הליך של בחירה היה מטעה .השוני בולט
עוד יותר אחרי שהחוק בעניין המינויים לבית המ־

ינואר 2012

צילום :גטי אימג'ס

העובדה שתהליכי מחלוקת הבשילו בתקופתה אינה קשורה לדרך מילוי תפקידה .ביניש בטקס השבעתה

שפט העליון שונה :כל שלושה מחברי הוועדה יכו־
לים עתה למנוע מאדם להפוך לשופט בית המשפט
העליון ,אולם לאף אחד מחברי הוועדה ,ואף לכולם
יחד ,או לכל אדם או גוף אחר ,אין כל השפעה בשא־
לה מי יכהן כנשיא המוסד החשוב הזה.
בעת האחרונה הפך המאבק לגבי זהות הנשיא
הבא נקודתי ואישי .המאבק התנהל למעשה לגבי
זהותו של הנשיא שיחליף את ביניש ,ולא כפי שראוי
היה שיתנהל ,ע ל עיקרון הבחירה האופטימלי לת�פ
קיד נשיא בית המשפט העליון .הוויכוח נבלע במ־
חלוקות רחבות יותר ,על הרכב ועדת הבחירה ודרך
המינוי של כל השופטים .בשלב כתיבת שורות אלה
לא ברור איך תתנהל בחירתו של הנשיא הבא של
בית המשפט העליון .דווקא משום כך יהיה נכון לה־
תבונן בשאלה העקרונית ,בלי שהעיסוק בה ייראה
אישי ללא תקנה.
אינני חושבת שמשהו בדרך מילוי תפקיד נשיאת
בית המשפט על ידי השופטת דורית ביניש גרם לעו־
בדה שהתהליכים האלה הבשילו דווקא עתה ,בתקו־
פת כהונתה .אני חוששת שהם רק יתחזקו עוד בע־
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תיד .הם נובעים ממפגש כמעט בלתי נמנע של שתי
מגמות .המגמה הראשונה ,אותה צפה כבר נשיא בית
המשפט העליון המנוח משה לנדוי ,הייתה כי העניין
הטבעי של המערכת הפוליטית במינויים שיפוטיים
נהיה חזק יותר ככל שתפקידם הציבורי של שופטים
נהיה בולט ומשמעותי יותר ,וככל שהם הרחיבו את
עילות ההגבלה על פעולות הממשלה והכנסת ,ועס־
קו בנושאים שנתפסו כפוליטיים וכאידאולוגיים .זהו
תהליך בלתי נמנע .אי אפשר לקיים פער מובנה לאורך
זמן בין התפקיד בפועל של בית המשפט העליון ,לבין
דרכי המינוי ואתוס המינוי של השופטים המכהנים בו.
מבחינה זו ,דרך המינוי לבתי משפט לחוקה או דרך
המינוי בארצות הברית מתאימה יותר מדרך המינוי
המעין־מקצועית שלנו ,שכן יש בהן לפחות הודאה
ברורה בתפקיד הפוליטי ,במובן הרחב ,של בית המ־
שפט .אני מקווה שניתן יהיה לעשות את ההתאמה
בצורה אחראית ולצמצם את הפער בין התפקיד בפו־
על של בית המשפט לבין אתוס המינוי .ועדיין לא
מאוחר מדי לעשות חלק ממנה ,על ידי צמצום מרצון
בהיקף התפקיד השיפוטי עצמו.

צריך להודות שיש
פה תופעה יוצאת
דופן ביותר .אין עוד
תפקיד כה בכיר שכך
נעשית ההחלטה לגבי
זהות האדם שימלא
אותו :החלטה על
בסיס ותק .יחד עם
זאת ,לא די לקבוע
כי השיטה הנוכחית
מעוררת קושי .על
שינוי אפשר להמליץ
רק כאשר יודעים מה
היא השיטה החלופית
המוצעת
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העניין הטבעי של
המערכת הפוליטית
במינויים שיפוטיים
נהיה חזק יותר ככל
שתפקידם הציבורי
של שופטים נהיה
בולט ומשמעותי
יותר ,וככל שהם
הרחיבו את עילות
ההגבלה על פעולות
הממשלה והכנסת,
ועסקו בנושאים
שנתפסו כפוליטיים
וכאידאולוגיים

הרהורים על דרך מינויו של נשיא בית המשפט העליון

המגמה השנייה היא התבלטות של מאבקים
אידאולוגיים וכוחניים במערכות הפוליטיות ,מא־
בקים שיש בהם אלמנטים פופוליסטיים ,הנובעים
ממכלול של גורמים הקשורים לחברה הישראלית
ולמבנים הדמוקרטיים שלנו.
הבה נבודד אפוא את השאלה העקרונית של דרך
בחירת נשיא בית המשפט העליון משאר הסוגיות
הנמצאות עתה על הפרק .מצד אחד ,צריך להודות
שיש פה תופעה יוצאת דופן ביותר .אין עוד תפקיד
כה בכיר שכך נעשית ההחלטה לגבי זהות האדם שי־
מלא אותו :החלטה על בסיס ותק .אין אף שיטה אחת
בעולם שבה נבחר כך נשיא בית המשפט העליון או
נשיא בית המשפט לחוקה .על פניו ,נכון היה לאמץ
שיטה שתבחר לתפקיד נשיא בית המשפט העליון
בישראל את המועמד שמכלול כישוריו המקצועיים,
האישיותיים והארגוניים מצביעים על כך שיוכל למלא
את התפקיד החשוב בצורה הטובה ביותר.
מצד שני ,לא צריך להקל ראש בכוחה של המ־
סורת .אחרי הכל ,ולמרות התפתחויות של הש־

נאמן למקור

אחת השאלות הקשות
המחלוקת בין שופטי המיעוט לשופטי
הרוב סובבת סביב אחת השאלות
הקשות בחיינו כמדינה הנאבקת בטרור,
המתמודדת כל שנות קיומה עם בעיות בטחון,
ובה בעת עומדת על שמירת אופייה
הדמוקרטי .השאלה שעמדה בפנינו היא,
אפוא ,מהם שולי הסיכון שיש בידינו ליטול
על עצמנו ומהם האמצעים שעלינו לנקוט כדי
להגן על בטחוננו ,תוך צמצום הפגיעה בזכויות
אדם עד כדי המידה החיונית להגנה על
המדינה ועל חיי תושביה .על אף חילוקי
הדעות ,כולנו שותפים להכרה בחשיבותם של
ערכים אלה ,וחיפושינו אחר נקודת האיזון,
הביאו כל אחד מאתנו למסקנותיו".
בג"ץ  466/07זהבה גלאון נ' היועמ"ש
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נים האחרונות ,בית המשפט העליון בישראל הוא
מוסד בעל יוקרה מקצועית וציבורית גבוהה ,והב־
חירה האוטומטית הניבה שורה של נשיאים מרשי־
מים .היא מבטיחה שאדם לא יפעל במהלך כהונתו
כשופט בצורה שתנסה לגייס את רצונם הטוב של
מי שעשויים להיות מעורבים בקידומו לתפקיד הנ־
שיא .אנשים הגיעו לתפקיד הנשיא רק אחרי שכיהנו
שנים ארוכות כשופטים בבית המשפט והכירו היטב
את התפקיד ואת המערכת כולה .השקט שהשיטה
מניבה ,הן במערכת הפוליטית והציבורית והן בתוך
בית המשפט עצמו ,גם הוא דבר שאין להקל בו ראש.
ודאות שקטה ויציבה עדיפה על פני סיכוי לשיפור
קטן יחסית ,בשוליים ,של איכויות ביצוע התפקיד.
בעיקר כאשר מדובר בתפקיד שיש לו גם חשיבות
סמלית ,שצריכה להיות עצמאית מהמערכת הפו־
ליטית .ובעיקר ,לא די לקבוע כי השיטה הנוכחית
מעוררת קושי .קביעה מעין זו היא קלה .את השיטה
הנוכחית אי אפשר להעריך בפני עצמה .על שינוי
אפשר להמליץ רק כאשר יודעים מה היא השיטה
החלופית המוצעת.
בינתיים אין על סדר היום שיטה מוצעת כזאת,
אם כי חלק מן ההצעות עוסקות גם בנושא זה .בשנת
 2007נחקק חוק הקובע את דרכי המינוי לנשיאי בתי
משפט נמוכים .בחוק זה נקבע כי נשיאי בית משפט
(כולל בית המשפט העליון) ימונו רק לכהונה אחת
של שבע שנים ,וכי לא ימונה לתפקיד נשיא בית
משפט מי שנותרו לו פחות משלוש שנות כהונה עד
פרישתו .נשיאת בית המשפט העליון היוצאת דורית
ביניש ובכירים אחרים במערכת התנגדו לחוק ,אלא
שחוק זה לא התייחס לשאלת דרך המינוי של נשיא
בית המשפט העליון.
חלק ממבול החקיקה המוצעת כרגע מנסה לבטל
או לשנות ,מטעמים אישיים ולא עקרוניים ,את דרי־
שת משך הכהונה המינימלי לתפקיד הנשיא .עובדה
זו מטרידה ,שכן היא מוכיחה שהכנסת מוכנה לחוקק
בנושאים החוקתיים הרגישים האלה מתוך התבו־
ננות קצרת מועד ,ולוותר במחי יד על מה שהתקבל
בקול תרועה כמתחייב משיקולים עקרוניים ומבניים
של טובת המערכת .לכאורה ,די בכך לתמוך בעמדה
האומרת כי לא ראוי לתת לכנסת ,ולפוליטיקאים
היושבים בה ,לשלוט בעקרונות הבחירה של שופטי
בתי המשפט בכלל ,ושל שופטי בית המשפט הע־

ינואר 2012

מועדי הפרישה של
שופטי בית המשפט העליון
דורית ביניש
מועד פרישה

פברואר 2012

אליעזר ריבלין
מועד פרישה

מאי 2012

עדנה ארבל
מועד פרישה

יוני 2014

אשר גרוניס*
מועד פרישה

ינואר 2015

אליקים רובינשטיין
מועד פרישה

יוני 2017

סלים ג'ובראן
מועד פרישה

אוגוסט 2017

מרים נאור*
מועד פרישה

אוקטובר 2017

אורי שהם
מועד פרישה

אוגוסט 2018

חנן מלצר
מועד פרישה

אפריל 2021

ינואר 2012

שנות כהונה
צפויות

16
שנות כהונה
צפויות

13

**

שנות כהונה
צפויות

10
שנות כהונה
צפויות

13

**

שנות כהונה
צפויות

צבי זילברטל
מועד פרישה

אפריל 2022

ניל הנדל
מועד פרישה

אפריל 2022

אסתר חיות*
מועד פרישה

אוקטובר 2023

יורם דנציגר
מועד פרישה

נובמבר 2023

עוזי פוגלמן*

שנות כהונה
צפויות

10
שנות כהונה
צפויות

13
שנות כהונה
צפויות

20

**

שנות כהונה
צפויות

16
שנות כהונה
צפויות

13

אוקטובר 2024

16

שנות כהונה
צפויות

יצחק עמית*

שנות כהונה
צפויות

14

**

שנות כהונה
צפויות

15

**

שנות כהונה
צפויות

6

מועד פרישה

מועד פרישה

אוקטובר 2028

נעם סולברג*
מועד פרישה

ינואר 2032

דפנה ברק־ארז*
מועד פרישה

ינואר 2035

**

19
שנות כהונה
צפויות

20
שנות כהונה
צפויות

23

שנות כהונה
צפויות

14

*	לפי עקרון הסניוריטי אמורים לכהן כנשיאי
בית המשפט העליון
** כולל גם תקופת כהונה של כשנה במינוי בפועל
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גם בנושא דרך
הבחירה של נשיא
בית המשפט
העליון ,המגמה
עד עתה הייתה
להציג כל הצעה
לשינוי כהתקפה על
המערכת וכסכנה
לעצמאות השיפוטית
ולדמוקרטיה ,מבלי
לקיים בה דיון לגופה.
זו אינה נטייה טובה,
והיא אינה מגבירה
אמינות של מערכות

הרהורים על דרך מינויו של נשיא בית המשפט העליון

ליון בפרט .אלא שעמדה כזו אינה יכולה לעמוד בפני
הביקורת .אין לנו גוף אחר שעוסק בחקיקה .הנושא
של בחירת שופטים בכלל ,ובחירת נשיא לבית המ־
שפט העליון בפרט ,אינו יכול להיות באופן עקרוני
מחוץ לתחום הדיון וההכרעה של הכנסת! רצוי היה
אולי שדרכי המינוי של שופטים ייקבעו בחוקה .אבל
אצלנו גם החוקה ,כאשר היא נחקקת ,מתקבלת בידי
הכנסת.
האם פתרונות של שיטות אחרות יכולים לסייע
כאן? הלוא הבעיה של חשש פוליטיזציה של מינוי
שופטים ,וחשש ממתחים פנימיים בבית המשפט
פנימה ,בשל בחירת נשיא חדש אינם מיוחדים לשי־
טה הישראלית ,ומאפיינים כל שיטת משפט .משפט
השוואתי בנושא זה הוא בעל תועלת מוגבלת ,שכן
שיטת מינוי השופטים בישראל יוצאת דופן; בעולם
ישנם גם הסדרי בחירה שונים לשופטים "רגילים"
ולשופטי בית משפט לחוקה .אצלנו בית המשפט

נאמן למקור

גרעין חופש הביטוי
הביטוי הפוליטי מצוי בגרעינה של
הזכות לחופש הביטוי והוא מקיים
במידה הרבה ביותר את הטעמים המונחים
בבסיסה של הזכות האמורה .חופש הביטוי
הפוליטי מהווה תנאי חיוני לקיומו
ולהתפתחותו של המשטר הדמוקרטי...
החובה הסטטוטורית לשמור על הגינות
השידורים עשויה לחייב הסדרה קפדנית של
שידורי פרסומות פוליטיות ברדיו ובטלוויזיה,
אולם אין די בה ,כשלעצמה ,כדי להוות
'הסמכה מפורשת' בחוק לקביעת כלל
האוסר באופן מוחלט על האפשרות לשידור
פרסומות פוליטיות .לצורך קביעתו של
איסור כאמור ,נדרשת הסמכה ברורה בחוק
הקובעת את אמות־המידה העקרוניות
לקיומו של איסור זה".
בג"ץ " 10203/03המפקד הלאומי"
נ' היועץ המשפטי לממשלה
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העליון אינו בית משפט לחוקה ,ורק לאחרונה מת־
חילים להיווצר הבדלים מועטים בדרך הבחירה אליו
ביחס אל בתי משפט אחרים במערכת.
בהינתן קושי זה ,קיימות בעולם שתי שיטות עי־
קריות לבחירת נשיא לבית משפט עליון או לבית
משפט לחוקה .בשיטה המקובלת יותר מתמנה נשיא
במיוחד לתפקיד זה ,בתהליך זהה לזה של מינוי
שופט רגיל .זה המצב למשל בארצות הברית ובג־
רמניה .נציין שבכל השיטות האלה אין לשופטים
תפקיד מכריע ,ולעיתים אף אין להם תפקיד מובנה
כלל ,במינוי שופטים לבית המשפט שבו הם מכהנים.
המינוי אינו מוגבל לשופטים מכהנים ,ובדרך כלל
מתמנה לנשיא דווקא מי שאינו שופט מכהן .בשל
כך ,החשש לאובדן עצמאות של שופט מכהן בשל
הרצון להפוך נשיא אינו חשש משמעותי .בארצות
הברית שופט אינו יכול לדעת מתי יתפנה התפקיד
(כי אין גיל פרישה) ,והוא בוודאי אינו יכול לדעת מי
יהיה הנשיא כאשר יקרה הדבר .בגרמניה ניתן לדעת
מתי יהיה שוב צורך לבחור נשיא לבית המשפט,
אולם מנגנון הבחירה מורכב ובעיקרו פוליטי .בשני
המקומות הסיכוי של שופט מכהן להיבחר כנשיא
קטן למדי.
בבית המשפט החוקתי באיטליה המצב דומה יותר
לזה הנהוג אצלנו ,שכן הנשיא נבחר מבין השופטים
המכהנים .כדי למנוע פוליטיזציה ,הוא נבחר על ידי
השופטים עצמם .על מנת למנוע רעש במערכת הת־
פתח נוהג שבו נבחר תמיד מי שיש לו תקופת כהונה
קצרה ביותר עד פרישתו .עקרון הבחירה הוא מכני,
ובדרך כלל תקופות הכהונה כנשיא קצרות יחסית.
מצב זה יצר מציאות שבה המוסד עצמו הוא החשוב,
והנשיאות אינה מעניקה למחזיק בה עוצמה מיוחדת.
החלטה ראשונה שצריכה אפוא להתקבל אצלנו
היא האם לשמור את שיטת הוותק האוטומטית,
או לאמץ תהליך אחר .החלטה שנייה היא האם נכון
לעשות שינוי כזה בחקיקה מפורשת או בדרך של
שינוי הקונבנציה בוועדה עצמה .התשובות קשורות
זו בזו.
גם בנושא דרך הבחירה של נשיא בית המשפט הע־
ליון ,המגמה עד עתה הייתה להציג כל הצעה לשינוי
כהתקפה על המערכת וכסכנה לעצמאות השיפוטית
ולדמוקרטיה ,מבלי לקיים בה דיון לגופה .זו אינה
נטייה טובה ,והיא אינה מגבירה אמינות של מערכות.
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כהונת ביניש

סוף עידן

העובדה כי משמעותו
של חוק  2007היא
שהשופט גרוניס
לא יהיה נשיא (כמו
גם השופט ריבלין)
הייתה ידועה כאשר
החוק ההוא נחקק.
יש משהו ציני בכך
שהשינוי הזה נעשה
עכשיו ,בחיפזון
גדול ,זמן כה קצר
אחרי שנחקק החוק
הראשון ,ושבועות
ספורים בלבד לפני
פרישתה של
הנשיאה ביניש

הרהורים על דרך מינויו של נשיא בית המשפט העליון

נראה לי כי השינויים שהוכנסו בשנ ת  2007היו סב�י
רים .הגבלת תקופת הכהונה של נשיא העליון ,כמו של
נשיאי כל בתי המשפט ,לתקופה אחת של שבע שנים,
למרות שהיא עשויה להביא לכך שנשיא יפרוש לפני
שיגיע לגיל פרישה ,יש בה היגיון .לא טוב לרכז כוח
בידי אדם אחד לתקופה ארוכה מדי.
גם ההוראה כי לא ייבחר אדם לתפקיד נשיא אם
אין לו תקופת מינימום של כהונה נראית לי סבירה,
אם כי כמובן היה משהו שרירותי בתקופה שנקבעה.
זה תפקיד מורכב הדורש למידה ,ולא נכון להטי־
לו על מישהו שלא יוכל ליהנות מפירות של למידה
כזו .הבעיה בביטול הדרישה באמצעות החוק המוצע
עתה ,זמן כה קצר אחרי שינוי החוק המקורי ,היא
בכך שההצעה פוגעת באופן חמור בעקרון יציבות
החוק ,וכי השינוי נעשה במוצהר לגופו של אדם ולא
לגופו של עיקרון .הלוא העובדה כי משמעותו של
חוק  2007היא שהשופט גרוניס לא יהיה נשיא (כמו
גם השופט ריבלין) הייתה ידועה כאשר החוק ההוא

נאמן למקור

חשיבות כבוד האסיר
ביצוע מאסר המבוסס על התכלית
הכלכלית הפרטית הופך את האסירים,
מעצם כליאתם בבית סוהר פרטי ,לאמצעי
להפקת רווחים כספיים של בעל הזיכיון או
מפעיל הכלא; ובכך נפגעת לא רק חירותו של
האסיר אלא נפגע גם כבוד האדם שלו ...ככל
שהמדינה נדרשת להביא לשיפור בתנאי
הכליאה של האסירים בבתי הסוהר  -מטרה
ראויה וחשובה  -עליה להיות מוכנה לשאת
במחיר הכלכלי הכרוך בכך; ועליה להשלים
עם כך ש'יעילות' (יהא מובנו של מושג זה אשר
יהא) אינה בבחינת ערך עליון ,כאשר עסקינן
בפגיעה בזכויות האדם הבסיסיות והחשובות
ביותר שהמדינה מופקדת עליהן".
בג"ץ  2605/05המרכז האקדמי
למשפט ולעסקים נ' שר האוצר

 16׀ עורך הדין

נחקק .יש משהו ציני בכך שהשינוי הזה נעשה עכ־
שיו ,בחיפזון גדול ,זמן כה קצר אחרי שנחקק החוק
הראשון ,ושבועות ספורים בלבד לפני פרישתה של
הנשיאה ביניש.
אני חוששת משינוי בוועדה ,כי אם יהיה כזה,
נראה שהוא יניב בחירה בוועדה של הנשיא מתוך
כלל השופטים המכהנים .זה מהלך לא נכון בהינתן
שיטת המינויים הרגילה ,והוא יפגע הן בעצמאות
השופטים והן ביכולת התפקוד של בית המשפט .גם
השיטה האיטלקית (בחירה של השופט שלו יתרת
הכהונה הקצרה ביותר ,הנעשית על־ידי השופטים
עצמם) אינה נראית לי רצויה.
אמנם שיטת הסניוריטי אינה קדושה ,ויש לה
חסרונות משמעותיים .אבל על רקע המחלוקות
הקיימות עתה סביב הליך המינוי הרגיל של השו־
פטים ,אני מעדיפה את הבחירה האוטומטית על פי
ותק ,למרות חסרונותיה ,על פני כל חלופה אחרת
שאני יכולה לחשוב עליה.


הסדר טיעון פגום
נפלו פגמים מהותיים בהליך קבלת
ההחלטה בעניין עריכת הסדר הטיעון
עם קצב וכן בתנאיו ובפרטיו של הסדר זה -
פגמים מן הסוג היורד לשורש ההחלטה...
הפער הנדון פגע באופן חמור במסר אותו
ביקש היועץ המשפטי לממשלה להעביר בדבר
הרתעה ואכיפה כנגד מבצעי עבירות מין,
ובוודאי כך כאשר מדובר באנשי שררה ומרות...
בסופה של דרך ,הסדר הטיעון הקל עימו באופן
שאינו הולם את חומרת מעשיו הלכאוריים...
הסדר הטיעון שנערך עם קצב מתאפיין בחוסר
הלימה בוטה בין המעשים שיוחסו לו במסגרת
הסדר הטיעון ,לבין חומרתו של סיפור המעשה
כפי שהוא עולה לכאורה".
בג"ץ  5699/07פלונית (א') נ'
היועץ המשפטי לממשלה
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כהונת ביניש

במאבק על ערכיה של מדינת ישראל

סוף עידן

נאמנה לשירות הציבור
כאשר נתמניתי ליועץ המשפטי לממשלה מצאתי במשרד המשפטים
צוות משפטנים מצטיין .ביניהם הייתה גם דורית ביניש ,אשר בשילוב נדיר
של תכונות וכישרון משפטי טיפסה ,בצדק רב ,לתפקיד האישה הראשונה
בראש מערכת המשפט בישראל .במשך  40שנה נאבקה ביניש בשירות
הציבור כדי לגונן על הערכים המכוננים ולקדמם
יצחק זמיר

פרופ' יצחק זמיר,
שופט בית המשפט העליון
בדימוס
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כאשר הנשיאה דורית ביניש בירכה אותי על הסיום
המוצלח של הגישור בסכסוך הרופאים ,השבתי לה
כי לגישור לא היה סיכוי להצליח אילולא החליטה
שבועיים קודם לכן כי הגישור יתנהל "לגבי תנאי
עבודתם של הרופאים הצעירים במסגרת ההסכם
בלבד" .הרופאים הגיעו לדיון בפני הנשיאה ביניש
בעיצומו של מאבק מר נגד ההסכם הקיבוצי שנחתם
בין הסתדרות הרופאים לבין המדינה לתקופה של
תשע שנים .הם היו נחרצים בתביעתם לבטל את
ההסכם או למצער לקצר אותו .המאבק על תביעתם
היה מלווה בהפגנות ,שביתות והתפטרויות המוניות
של רופאים בבתי החולים .הם דחו בתוקף הצעה של
בית הדין הארצי לעבודה לשוב אל שולחן הדיונים.
אבל מאבק כזה אינו יכול להסתיים אלא בדיון סביב
השולחן .הנשיאה ביניש הסבירה זאת לבעלי הדין,
ניהלה את ההתדיינות אל תוך הלילה כשהיא מפעי־
לה סמכות ומבקשת לשכנע ,ולא הרפתה עד שכולם
השתכנעו והתרצו ,והם עצמם ניסחו את ההחלטה
שלאחר מכן קיבלה גושפנקה של בית המשפט .היה
זה מקרה נוסף ,אחד מרבים ,שהדגים את השילוב
הנדיר המאפיין את הנשיאה ביניש :סבלנות ונחי־

שות ,יחס של כבוד בדרך אל מטרה ברורה ,צירוף
של ערכיות ותבונה ,הבנת המציאות ,כוח שכנוע
וסמכותיות.
כל אלה ,על בסיס של כישרון משפטי מן המד־
רגה הראשונה ,הובילו את דורית ביניש במעלה
דרך ארוכה :מתמחה במשרד המשפטים ,פרקלי־
טה ,מנהלת המחלקה לבג"צים ,פרקליטת המדינה
(האישה הראשונה בתפקיד זה) ,שופטת ולאחר מכן
נשיאה של בית המשפט העליון (האישה הראשונה
בראש מערכת המשפט בישראל).
כאשר נתמניתי לכהן במשרת היועץ המשפטי
לממשלה ,בשנת  ,1978מצאתי במשרד המשפטים
צוות משפטנים מצטיין ,לא רק בכישורים משפטיים
אלא גם במסירות לשירות הציבורי ,ובהם דורית בי־
ניש ,מנהלת מחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה.
בתפקיד זה ,ולאחר מכן בתפקיד פרקליטת המדי־
נה ,היא עסקה בשורה ארוכה של עניינים שהטבי־
עו חותם על אורח החיים בישראל .בכל עניין ועניין
היא התעקשה על הגנת העקרונות של שיטת המשפט
ועל ערכי היסוד של המדינה ,גם מול ראשי השל־
טון ולמרות לחצים ואיומים .פרשת קו  300הייתה
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צילומים :יוסי זמיר

שר המשפטים נאמן ,נשיא המדינה פרס ונשיאת בית המשפט העליון ביניש בטקס השבעת שופטים חדשים ,ינואר 2012

עניין כזה .כאשר שלושת בכירי השב"כ (ראובן חזק,
פלג רדאי ורפי מלכה) קיבלו החלטה ,קשה ואמיצה,
לחשוף את האמת בפרשה כדי לעצור את הריקבון
שפשה בשב"כ ,נתקלו בקיר אטום והודחו מתפקי־
דיהם; אפילו ראש הממשלה האשים אותם ב"פוטש"
נגד ראש השב"כ מתוך כוונה לרשת אותו בתפקידו.
הם לא מצאו כל פתח אחר אלא לגלות את העובדות
בפני דורית ביניש ,שרכשה את אמונם בתפקידה כמ־
נהלת מחלקת הבג"צים .במהלך הפרשה היא תמכה
ללא סייג במאבק על העיקרון שגם שב"כ הכל־יכול
כפוף לחוק ,ושאסור לעצום עין כנגד עבירות קשות
על החוק ועל המוסר ,גם נוכח התנגדות אחידה
וקשה של כל הממשלה ,שהייתה מוכנה להעלים עין
וניסתה בכל כוחה לחפות על העבירות .כאשר רפי
מלכה הגיש עתירה לבג"ץ נגד ראש השב"כ ונגד ראש
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הממשלה על שהודח מתפקידו שלא כחוק ,והיועץ
המשפטי לממשלה הועבר מתפקידו לאחר שהודיע
על החלטתו שלא להגן עליהם בפני בג"ץ ,סירבה בי־
ניש להצטרף אל היועץ המשפטי החדש שביקש לה־
תגונן מפני עתירה זאת ,והיועץ החדש נאלץ להופיע
בעצמו ולבדו בפני בית המשפט.
לא פעם שימשה ביניש מטרה להתקפה אישית.
כאשר שימשה תובעת במשפט המחתרת היהודית
בשנות ה־ ,80הייתה נתונה לאיומים על חייה .כאשר
לא ויתרה על עמדתה בפרשת קו  ,300הופצה נגדה
שמועה שביסוד המאבק שלה מונח קשר רומנטי עם
ראובן חזק .כאשר התעקשה ,בתפקידה כפרקליטת
המדינה ,להגיש נגד השר אריה דרעי אישום בעבי־
רה של קבלת שוחד ,קוממה נגדה תנועה פוליטית.
ההתקפות האישיות ,בפרשות אלה ובפרשות אח־

סכסוך הרופאים
הדגים את השילוב
הנדיר המאפיין את
הנשיאה ביניש:
סבלנות ונחישות ,יחס
של כבוד בדרך אל
מטרה ברורה ,צירוף
של ערכיות ותבונה,
הבנת המציאות ,כוח
שכנוע וסמכותיות
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במאבק על ערכיה של מדינת ישראל

נאמן למקור

לא נקשה על המחוקק
הדרישה כי על המחוקק לבחור
באמצעי הפוגע בזכות החוקתית
במידה שאינה עולה על הנדרש לשם השגת
תכלית החוק אין כוונתה כי על המחוקק
להיצמד תמיד לדרגה הנמוכה ביותר
שבתחתית הסולם .קביעה כזו תקשה מדי על
המחוקק ,אשר לא יוכל לחדור מבעד למחסום
הביקורת השיפוטית ...ייתכנו מצבים שבהם
בחירה באמצעי חלופי הפוגע בזכות החוקתית
מעט פחות ,עלולה להביא להפחתה ניכרת
במידת ההגשמה של התכלית או במידת
התועלת שתצמח ממנה ,ועל־כן לא יהיה זה
מן הראוי לחייב את המחוקק לאמץ את
האמצעי האמור".
בג"ץ  4769/95מנחם נ' שר התחבורה

כאשר שלושת
בכירי השב"כ קיבלו
החלטה קשה ואמיצה
לחשוף את האמת
בפרשת קו  ,300הם
לא מצאו כל פתח
אחר אלא לגלות את
העובדות בפני דורית
ביניש ,שרכשה את
אמונם בתפקידה
כמנהלת מחלקת
הבג"צים .במהלך
הפרשה היא תמכה
ללא סייג במאבק על
העיקרון שגם שב"כ
הכל־יכול כפוף לחוק
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הציבה גבול להפרטה של שירותים ציבוריים .ביניש

רות ,היו קשות לביניש ,אך הנאמנות שלה לתפקיד
הציבורי הייתה חזקה יותר .בחשבון סופי השתל־
מה הנאמנות לתפקיד :גם יריבים מרים למדו לכבד
אותה ולהוקיר את תפקודה.
לאחר  25שנות עבודה בפרקליטות המדינה היא
הייתה מינוי ראוי וטבעי לכהונה בבית המשפט הע־
ליון .כשופטת היא כתבה פסקי דין שקבעו הלכות
חדשות וחשובות בשאלות יסוד של אדם וחברה.
כך ,לדוגמה ,השופטת ביניש קבעה בפסק דין חד־
שני שאף כי זכותם של הורים לחנך את ילדיהם היא
זכות טבעית ,זכות זאת כפופה תמיד לצורכי הילד,
ואין היא מתירה להורה להפעיל אלימות גופנית
כלפי הילד ,אפילו אם היא מופעלת כאמצעי חינוכי;
בעתירה שהוגשה נגד הסדר הטיעון שהקל מאוד עם
הנשיא (לשעבר) משה קצב ,נמנתה השופטת ביניש
עם המיעוט שסבר כי יש לפסול את הסדר הטיעון;
היא הובילה את בית המשפט ,בהרכב מורחב של
תשעה שופטים ,בפסק דין שפסל את החוק שהסדיר
הקמה של בית סוהר פרטי ,ובכך הציבה גבול לתהליך

ההפרטה של שירותים ציבוריים; ותקצר היריעה.
כאשר הנשיא אהרן ברק פרש מכהונתו הייתה
השופטת ביניש אמורה להתמנות במקומו ,על פי
השיטה הנהוגה מאז ומתמיד (שיטת הסניוריטי) של
מינוי הוותיק בקרב השופטים לכהונת הנשיא .שיטה
זאת פעלה ללא דופי מאז ומתמיד ,והעלתה לכהונת
הנשיא אישים מצטיינים ללא יוצא מן הכלל .חשוב
מכך ,היא מנעה בחירה של נשיא על פי שיקולים
פסולים והשפעה אפשרית של פוליטיקאים על שו־
פטים במהלך כהונתם .אך שר המשפטים דאז חיים
רמון הודיע על התנגדותו לשיטה זאת ,ובמקביל נפ־
תחה מערכה נגד המינוי של השופטת ביניש לכהונת
הנשיא .השופטת ביניש הייתה המינוי הנכון והראוי,
לא רק בגלל שיטת המינוי אלא גם לגוף העניין :לא
היה אז בבית המשפט העליון שופט מתאים ממנה
לכהונה זאת .אכן ,כאשר מאיר שטרית התמנה לשר
המשפטים ,נבחרה השופטת ביניש פה אחד לכהן
כנשיאת בית המשפט.
בתקופת הכהונה של השופטת ביניש כנשיאה,
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להחליש את מערכת המשפט ,ובראשה בית המשפט
העליון .זהו מסע של דה־לגיטימציה שבראשו עומדים
מספר פוליטיקאים ,חברי כנסת ואף שרי ממשלה,
שמנצלים את חסינותם ומוסרים לציבור הרחב מידע
מוטעה ומטעה שהתדרדר להסתה המופנית נגד בית
המשפט ,נגד חבר שופטיו ונגד עבודתו השיפוטית...
אין אלה ימים קלים למערכת המשפט בישראל .יחד
עם זאת ,אני מתעקשת להסתכל על נקודות האור
שיש להיאחז בהן כדי להמשיך ולהאמין שניתן לשמור
על הערכים המכוננים שגובשו כאן".
כל מי ששותף לאמונה ,ומוכן גם להיות שותף
למאבק על ערכים אלה ,חייב להוקיר את הנשיאה
ביניש ,שלא נלאתה להיאבק כדי לגונן עליהם ולקדם
אותם במשך יותר מ־ 40שנים בשירות הציבור .

נאמן למקור

מיגון בהתאם לאיום
נוסף לניהול השוטף של בית המשפט העליון ולמא־
מץ לייעל את ההתנהלות של כל בתי המשפט היה
עליה להתמודד עם גל של התקפות על בית המש־
פט העליון ,שלא פעם חרגו מן הגבול של ביקורת
עניינית והוגנת לתחום של הכפשות גסות ללא יסוד
בעובדות ,ועם הצעות חוק שלרובן היה מכנה משו־
תף :החלשת בית המשפט העליון והגברת ההשפעה
הפוליטית על בית המשפט .אמנם עד כה כשלו רוב
ההצעות במהלך הדרך ,אך האיום מצד המגזר הפו־
ליטי נמשך ואף מתעצם .אם לא ייחסם ,הוא עלול
לכרסם בעצמאות השיפוטית שבה תלויים גם המ־
עמד של בית המשפט ,גם אמון הציבור וגם ההגנה
על שלטון החוק מפני התנכלות השלטון .ומי יחסום
את האיום?
מי שצריך לחסום את האיום לא קם .בלית ברירה
קמה הנשיאה ביניש ויצאה להגן על מערכת המשפט.
בנאום שנשאה בכנס השנתי של העמותה למשפט
ציבורי ,בנובמבר  ,2011אמרה כך" :משך מספר שנים
מתנהל מסע התופס תאוצה משנה לשנה ,במטרה
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אין מוטלת על המדינה חובה מוחלטת
להגן על כל אזרח או אף על כל תלמיד
בכל מחיר מפני כל איום הנשקף לביטחונו
האישי .כל אימת שהמדינה נדרשת להחליט
האם להקצות סכום כספי מסוים על מנת
להפחית איום ביטחוני כזה או אחר עליה לאזן
בין מידת ממשותו של האיום הביטחוני; הסיכון
שצפוי לחיי אדם אם אותו סיכון יתממש;
העלות הכספית הכרוכה במניעתו או צמצומו
של אותו סיכון; ושיקולים אחרים שעשויים
להיות רלוונטיים בנסיבותיו הקונקרטיות של
מקרה מסוים .האיזון בין שיקולים אלה צריך
להיעשות בגדרי מתחם הסבירות הנתון לרשות
המינהלית ...בנסיבות המקרה שבפנינו
הקצאתו של הסכום המצוין נדרשת על מנת
להגן על חיי אדם מפני איום ביטחוני שאינו
איום פוטנציאלי או ערטילאי בלבד ,שקיים
ספק אם יתממש .מדובר באיום יומיומי ,ממשי
וקונקרטי ,שחשופים לו אלפי תלמידי בתי ספר
ביישובי 'עוטף עזה' ושדרות".

בתקופת כהונתה
כנשיאה היה עליה
להתמודד עם גל של
התקפות על בית
המשפט העליון ,שלא
פעם חרגו מן הגבול
של ביקורת עניינית
והוגנת לתחום של
הכפשות גסות ללא
יסוד בעובדות .ומי
יחסום את האיום? מי
שצריך לחסום את
האיום לא קם .בלית
ברירה קמה הנשיאה
ביניש ויצאה להגן על
מערכת המשפט
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ביניש לא לבד
מתברר שהביקורת של פוליטיקאים על בית המשפט העליון אינה המצאה ישראלית

צילום :גטי אימג'ס

חדש בהתנהגות הפוליטיקאים כלפי השופטים" .חבר פרלמנט
מתקפה חריפה של בכירים בעולם הפוליטי נגד מערכות המ־
השותף בקואליציה ,אנדרו וילקי ,הצטרף לביקורת ואמר כי ראש
שפט:
הממשלה שכחה את מקומה" :ההפרדה בין הרשות המבצעת
אחד משני המועמדים המובילים במרוץ להנהגת המפלגה
לשופטת היא אבן יסוד בדמוקרטיה ,וחייבים לכבד אותה" .ראש
הרפובליקנית בארצות הברית ניוט גינגריץ' ,לשעבר יו"ר בית
הממשלה לשעבר מלקולם פרייזר הוסיף כי "פסיקת העליון היא
הנבחרים ,הצהיר כי לא יהסס לפעול להדחת שופטים שיפסקו
הפירוש המוחלט של החוק .אסור לגרור את בית המשפט למ־
בניגוד לדעותיו" .נשבר לי מהשופטים האליטיסטים שמנסים
שחק הפוליטי".
לכפות את השקפת עולמם הקיצונית .הם שכחו מה זה להיות
בבריטניה יצא סגן שר האנרגיה גרג בארקר נגד פסיקת בית
אמריקאים" .גינגריץ' הוסיף כי יפעל להגבלת מקומם והשפעתם
של השופטים בחברה האמריקאית" .בית המשפט הפך להיות
המשפט הגבוה לפסול את החלטת הממשלה לקצץ מיידית בת־
עוצמתי מדי עד כדי רודנות
עריפי האנרגיה הסולרית" .התע־
גרוטסקית" ,הסביר המועמד
ריפים הנוכחיים גבוהים מדי ,ופו־
הרפובליקני .זעמו של גינגריץ'
געים בתקציב המדינה ובחשבונות
התעורר בין היתר על החלטת
החשמל של האזרחים .אנחנו נער־
בית המשפט העליון לאפשר
ער על ההחלטה".
לחשודים בטרור העצורים במ־
בדרום אפריקה תקף הנשיא
חנה גואנטנמו לערער על מע־
ג'ייקוב זומה את החלטת בית
צרם בפני שופט .הוא הצהיר כי
המשפט לפסול את המועמד שבי־
יסרב למלא אחר החלטות בית
קש למנות לתפקיד ראש התביעה
המשפט אם זה יקבע כי לזו־
הכללית" .ישנם כאלה שמנסים
גות הומוסקסואלים יש זכות
לשלוט במדינה באמצעות בתי
להינשא.
המשפט" ,אמר זומה" .לשופ־
באוסטרלהיה תקפה בחר�י
טים אין זכות להתערב במדיניות
הממשלה" .בית המשפט קיבל את
פות ראש הממשלה ג'וליה גי־
"השופטים שכחו מה זה להיות אמריקאים" .ניוט גינגריץ'
העתירה שהגישה האופוזיציה נגד
לארד את החלטת בית המשפט
מינוי ראש התביעה הכללית ,וקבע
העליון שפסלה את הפתרון
כי זומה לא הפעיל שיקול דעת מספק במינוי מקורבו לתפקיד
שהציעה הממשלה להתמודדות עם בעיית הפליטים הלא־חו־
וכי המינוי אינו חוקתי .הפסיקה באה שבוע לאחר שהממשלה
קיים" .בית המשפט כתב למעשה מחדש בהחלטתו את חוק
הודיעה על "בדיקת ההשפעות הסוציו־כלכליות של החלטות
ההגירה .הוא הפך על ראשה את הבנת החוק שהייתה קיימת
בית המשפט" .שניים מבכירי המפלגה השלטת ה־ ,ANCתקפו
באוסטרליה ,והחמיץ הזדמנות להתמודד עם בעיית הברחות
האנשים" ,אמרה גילארד ,שתקפה אישית את נשיא בית המ־
את מערכת המשפט ,תיארו אותה כ"אנטי־מהפכנית" והאשימו
שפט העליון רוברט פרנץ' ,והאשימה אותו בחוסר עקביות בה־
אותה בתמיכה במפלגות האופוזיציה.
חלטותיו" .כאשר פרנץ' היה שופט בבית המשפט הפדרלי הוא
מוקםדם יותר בשנה שעברה קבע בית המשפט העליון כי ה�ח
דן בנושאים דומים ,אבל פסק הפוך לחלוטין" .במפלגתה של גי־
לטתו של זומה להאריך את כהונת נשיא בית המשפט העליון
לארד תקפו את בית המשפט העליון על גישתו "האקטיביסטית
סאנדייל נגקובו חורגת מסמכותו ואינה חוקתית .נגד זומה ונגד
והמתערבת".
שר המשפטים נפסקו הוצאות משפט .בעקבות ההחלטה פרש
בממסד האקדמי מתחו ביקורת על דברי גילארד" :זהו שפל

נגקובו מתפקידו לאחר כהונה בת שנתיים.
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כהונת ביניש

נשיא חדש לבית המשפט העליון
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המשימה:
להתאושש מהמהפכה
"המהפכה החוקתית" שהוכרזה כאן שיבשה את תפקודן של כל מערכות
השלטון ,לרבות בג"ץ עצמו .ההתפתחות האחרת שהתרחשה היא כפירה
גוברת בלגיטימיות של פעולת בית המשפט העליון במסגרת המהפכה
שהציבה אותו מעל הכנסת והממשלה .לנשיא החדש צפויה עבודה רבה
דניאל פרידמן

פרופ' דניאל פרידמן,
לשעבר שר המשפטים
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לפני כ־ 20שנה ,לאחר שהכנסת קיבלה את חוק
יסוד :כבוד האדם וחירותו ,הוכרזה אצלנו "מהפ־
כה חוקתית" .למעשה התנהל בבית המשפט העליון
תהליך מהפכני ,שהיה קשור רק בחלקו לחקיקה זו.
נמחקה מערכת שלמה של דינים שנחשבו בעבר מו־
שכלות ראשונים ,ואת מקומם תפסו כללים חדשים.
הדרישה לזכות עמידה בבג"ץ  -בוטלה .את מקומה
תפס הרעיון שהכל שפיט ,ומלוא כל הארץ משפט.
העילה של חוסר סבירות הוצבה במרכז הבמה
כשהיא מאיימת לבלוע את כל העילות האחרות
לביקורת שיפוטית .בעקבות התפתחויות אלה נתו־
נה כל החלטה של הכנסת ,של הממשלה ושל שאר
מוסדות השלטון ,לרבות כל מינוי בשירות הציבורי,
לערעור בפני בג"ץ.
מהפכה זו שיבשה את תפקודן של כל מערכות
השלטון ,לרבות בג"ץ עצמו .ההתפתחות האחרת,
החמורה ביותר מבחינתו של בית המשפט העליון,
היא כפירה בלגיטימיות של פעולתו במסגרת המה־

פכה שהציבה אותו מעל הכנסת והממשלה.

בעיית הלגיטימיות
הבעיה המרכזית שיהא על נשיא בית המשפט
העליון להתמודד עימה היא בעיית הלגיטימיות של
פעולתו ואובדן הסמכות המוסרית הקשורה בכך.
כל מערכת אנושית עשויה לטעות .טעות כשלעצ־
מה איננה פוגמת בלגיטימיות של הטועה .אם למשל
בית משפט מרשיע אדם על סמך עדות שגויה ,הרי
זו טעות ,אך היא בתחום הלגיטימיות .אך אם בית
המשפט שולח אדם למאסר בשל עבירה שעונשה
המוגדר בחוק הוא קנס בלבד ,הרי הוא חורג מת־
חום הלגיטימיות .המנגנונים לתיקון טעויות הם
בעלי תחולה מוגבלת ,ולא תמיד ניתן לתקן טעות,
אפילו זו הגוררת חריגה מתחום הלגיטימיות .אבל
מערכת שתפעל בדרך החורגת מתחום הלגיטימיות,
כפי שהיא נתפסת בעיני חלקים נרחבים בציבור,
תתערער ותיפגע.
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צילומים :פלאש  90ויוסי זמיר

שאלת הלגיטימיות התעוררה מצד אישים שאין לחשוד בהם באיבה כלשהי כלפי בית המשפט .הנשיא הנכנס גרוניס והנשיאה היוצאת ביניש

למרבה הצער התעוררה שאלה של לגיטימיות
לגבי שורה של החלטות בג"ץ ,וזאת מצד אישים
שאין לחשוד בהם באיבה כלשהי כלפיו .בשנת 2000
התפרסם ראיון ב"הארץ" עם נשיא בית המשפט
העליון (בדימוס) משה לנדוי ,שאמר בין השאר:
"בית המשפט נכנס לתוך ...ביצה טובענית של
דעות ואמונות פוליטיות והדבר הזה מסוכן הן למ־
דינה והן לבית המשפט ...בית המשפט ...לוקח על
עצמו להכריע בעניינים של אמונות ודעות אשר
המקום להכריע בהם הוא בכנסת."...
הנשיא לנדוי השווה את שופטי העליון לשלטון
החכמים שהציע בשעתו אפלטון ,והוסיף:
"לעתים נדמה לי שרוב השופטים בבית המשפט
העליון מעמידים את עצמם בערך במצב כזה של שלטון
חכמים ...השופטים מקבלים על עצמם תפקיד שהם לא
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מסוגלים למלא ...הם הוכשרו לשפוט ,לא לשלוט .אבל
מעבר לכך יש פה כרסום ברעיון של הפרלמנט כריבון.
יש פה הצבה של בית המשפט מעל לפרלמנט".
משמעותם של דברים קשים אלה היא שבית המ־
שפט חורג מתחום הלגיטימיות שלו .לנדוי איננו
בודד בביקורתו .השופט ריצ'רד פוזנר ,בביקורת על
ספרו של ברק ,דיבר על "פיראטיות משפטית" .כאשר
מוניתי לתפקיד שר המשפטים נוכחתי לדעת שדעות
נוסח אלה של השופט לנדוי רווחות בין רבים מחברי
הכנסת .למעשה נדהמתי מעוצמת ההתנגדות ,שלא
לומר העוינות ,כלפי בית המשפט העליון .רק לאח־
רונה פורסם מאמר של יו"ר הכנסת ראובן ריבלין,
שכותרתו "פרי הבאושים של המהפכה החוקתית"
מדברת בעד עצמ.ה .במאמר עצמו נאמר ש"ברק ה�ב
טיח מהפכה ...גם קיים .בימיו צעדה המערכת המ־

הבעיה המרכזית
שיהא על נשיא בית
המשפט העליון
להתמודד עימה היא
בעיית הלגיטימיות
של פעולתו ואובדן
הסמכות המוסרית.
כל מערכת אנושית
עשויה לטעות .טעות
כשלעצמה איננה
פוגמת בלגיטימיות
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דרישה לרוב של 70
חברי כנסת לצורך
החייאת חוק שביטל
בית המשפט היא
לא רק חסרת סיכוי
בכנסת ,אלא בלתי
רצויה גם לבית
המשפט העליון.
היא תהפוך את
תהליך ההחייאה
לבלתי אפשרי
לחלוטין .מוטב לבית
המשפט רוב יותר
צנוע ,שיאפשר לו
לטעון "אם טעיתי ,יש
בידכם לשנות"
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שפטית בישראל לשיטת התערבות ושפיטות נרח־
בת ועמוקה ...ללא דיון חוקתי הולם ...נזנח התהליך
המאופק וההדרגתי ,לטובת יצירה ומהפכה ...הוחלט
לשבור את הכלים שהיו שלובים."...
לנושא הלגיטימיות אתייחס בהקשרים הבאים:
•ביטול חוקי הכנסת מכוח חוק יסוד :כבוד האדם
וחירותו.
•ביטול חוקי הכנסת מכוח חוקי יסוד שאינם
"משוריינים".
•הפסיקה כי חוות דעת היועץ המשפטי מחייבת
את הממשלה.
•הפסיקה כי הממשלה איננה זכאית לייצוג משפ־
טי ,והיא תלויה בחסדו של היועץ המשפטי.
•הכל שפיט ,וכל החלטה שלטונית ניתנת לבחינה
על בסיס "מתחם הסבירות".
חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו איננו חוק "משו־
ריין" ולא נקבע בו כי הוא ניתן לשינוי רק ברוב
מיוחד .החוק התקבל ברוב של  32חברי כנסת נגד
 21ונמנע אחד .מרבית חברי הכנסת 66 ,במספר,
לא באו כלל להצבעה .הם בוודאי לא הבינו שמדובר
במהפכה.
עם זאת ,סעיף  8לחוק היסוד מורה ש"אין פוגעים
בזכויות שלפי חוק יסוד זה אלא בחוק ההולם את
ערכיה של מדינת ישראל ."...הפירוש של בית המ־
שפט כי הסעיף מקנה לו סמכות לבטל חוק הפוגע
בזכויות שפורטו בחוק היסוד הוא אפשרי ,אם כי
לא הכרחי .לפיכך הוא נמצא בתחום הלגיטימיות.
ואולם כאשר מרחיבים את תחולת החוק באמצעות
פרשנות יצירתית ,ומחליטים למשל שכבוד האדם
כולל זכות לחיי משפחה אף על פי שזכות זו לא נכ־
ללה בחוק במתכוון ,חורגים מגבולות הלגיטימיות;
וכאשר מתרגמים זכות זו ,שלא נכללה בחוק ,לזכות
השיבה הפלסטינית באמצעות נישואים ,מצרפים
לכך סיכון למדינת ישראל בדרך החורגת מזו שהע־
לתה בדעתה הכנסת.
בעניין זה לא רק רצוי שבית המשפט יבחן את
עמדתו מחדש ,אלא מוטב שיימנע מכל ניסיון
להיאבק במי שמנסה להסדיר את הנושא .במילים
אחרות ,דווקא לבית המשפט יש אינטרס ממדרגה
ראשונה שהכנסת תסדיר את הנושא ,ותעשה זאת
בדרך מתונה שתאפשר לתקן משגים של בית המש־
פט .הצעת "חוק ההתגברות" שהעליתי ,ולפיה ניתן
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דילמת איחוד המשפחות
החוק במתכונתו הנוכחית ,בהיקפו
הגורף והכוללני ,אינו יכול לעמוד
בשל הפגיעה הבלתי מידתית שבו בזכות לחיי
משפחה ובשל הפגיעה בזכות לשוויון.
בהגיענו למסקנה המשפטית האמורה לא
נעלם מאיתנו מאבקה הקשה של מדינת
ישראל נגד הטרור שאינו יודע גבולות.
כשופטים וכאזרחי המדינה חיים אנו בלב־
ליבה של המציאות וההוויה הקשה של הטרור
ואיננו עוצמים עינינו ולו לרגע אל מול מציאות
זו .על ערכיה הדמוקרטיים של מדינת ישראל
מבקשים אנו להגן מתוך המציאות איתה
מתמודדת המדינה ולא מתוך התעלמות
ממנה ...אם תידרש לממשלה תקופת זמן
מוגבלת ,שלא תעלה על שישה חודשים ,כדי
להיערך לחקיקה חדשה ברוח פסק דיננו זה,
תינתן לה אפשרות להארכה מוגבלת וחד־
פעמית של החוק הקיים ,שכמוה כתקופת
השעיה לחוק שהצהרנו עליו כבטל".
בג"ץ  7052/03עדאלה נ' שר הפנים

יהיה להחיות חוק שביטל בית המשפט ברוב של 61
חברי כנסת ,משרתת לדעתי לא רק את המדינה אלא
בראש ובראשונה את בית המשפט העליון ,שכן היא
מעניקה לגיטימציה לסמכות שנטל לעצמו.
החייאת חוק כזו איננה פשוטה .אין כמעט חוקים
בכנסת העוברים ברוב של  61קולות ,נוכח המבנה
הקואליציוני של הממשלה והמחלוקות הפנימיות
בתוכה ,והקושי יגבר אם פסק דין של בית המשפט
העליון קבע שאין מקום לחקיקה כזו .דרישה לרוב
של  70היא להערכתי לא רק חסרת סיכוי בכנסת,
אלא בלתי רצויה גם לבית המשפט העליון; היא
תהפוך את תהליך ההחייאה לבלתי אפשרי לחלוטין.
התוצאה תהיה הענקת כוח מופרז לבית המשפט,
והענקת כוח כזו רק תמשיך ותפגע במעמדו המוס־
רי .מוטב לו רוב יותר צנוע ,שיאפשר לו לטעון "אם
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נשיא בית המשפט העליון לא צריך להופיע בתקשורת או למתוח ביקורת על פוליטיקאים .לצד פרידמן בתקופת כהונתו כשר המשפטים

טעיתי ,יש בידכם לשנות".
לנשיא בית המשפט העליון יש בעניין זה תפקיד
משמעותי .אם יובן שאין הוא מנהל לובי להגדלת
סמכויות בית המשפט ,ואיננו מגייס מקהלה מתוזמ־
רת של שופטים בדימוס שיקימו קול זעקה ,יש סיכוי
שמעמדו של בית המשפט יחזור בהדרגה למה שהיה
בימים טובים יותר.
הכלל הנוסף שהומצא בבית המשפט העליון ,דו־
מני שלעת עתה באמרות אגב בלבד ,הוא שכל חוקי
היסוד ,אף אם אינם משוריינים ואף אם אין בהם
איסור על חקיקה נוגדת ,הינם בדרגה נורמטיבית
גבוהה יותר מחוקים רגילים ,ולפיכך חוק רגיל הסו־
תר הוראה כלשהי בחוק יסוד הינו בטל .לאמצאה זו
אין שמץ לגיטימיות ,והיא מנוגדת לפסיקה שניתנה
בעבר .בזמן שנחקקו חוקי יסוד אלה איש לא העלה
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על הדעת שבכוחם לגבור על חוקים רגילים שיחו־
קקו במועד מאוחר יותר .יתר על כן ,העובדה שנקבע
"שריון" לגבי הוראות אחדות בחוקי יסוד אלה מל־
מדת שהיה ברור כי לכל יתר ההוראות באותם חוקים
אין כל עדיפות על פני חקיקה רגילה .הפיכת חוקי
יסוד אלה באופן רטרואקטיבי ,על ידי בית המשפט
העליון ,לחוקים המהווים בסיס לביטול חקיקה של
הכנסת הינה בגדר מהלך שאין לו שמץ לגיטימיות.
קבוצת כללים נוספת שאין לה שמץ לגיטימיות
נוגעת ליועץ המשפטי .ועדת המשפטנים בראשות
נשיא בית המשפט העליון שמעון אגרנט קבעה בשע־
תה שהיועץ המשפטי עצמאי בהחלטתו בדבר העמדה
לדין ,אבל חוות דעתו איננה מחייבת את הממשלה.
אולם בעתירה שהוגשה לבג"ץ נגד כהונתו של סגן
השר פנחסי מש"ס קבע השופט ברק כי חוות דעתו

כאשר מרחיבים
את תחולת החוק
באמצעות פרשנות
יצירתית ,ומחליטים
למשל שכבוד האדם
כולל זכות לחיי
משפחה אף על פי
שזכות זו לא נכללה
בחוק במתכוון,
חורגים מגבולות
הלגיטימיות
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לנשיא בית המשפט
העליון יש תפקיד
משמעותי .אם יובן
שאין הוא מנהל לובי
להגדלת סמכויות בית
המשפט ,ואיננו מגייס
מקהלה מתוזמרת
של שופטים בדימוס
שיקימו קול זעקה ,יש
סיכוי שמעמדו של
בית המשפט יחזור
בהדרגה למה שהיה
בימים טובים יותר
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של היועץ המשפטי מחייבת את הממשלה באומרו:
"השקפה זו יונקת חיותה מהמסורת החוקתית
שלנו .מסורת זו גובשה בדו"ח ועדת המשפטנים
בדבר סמכויות היועץ המשפטי לממשלה (.)1962
מאז היא הפכה לחלק מהמשפט הנוהג בישראל"
(בג"ץ  4267/93אמיתי  -אזרחים למען מינהל תקין
וטוהר המידות ,פ"ד מז(.))1993( 441 )5
הדברים מעוררים תמיהה :כיצד נוצרה פתאום
מסורת "חוקתית" זו? לעצם העניין הם שגויים.
ועדת המשפטנים בראשות הנשיא אגרנט קבעה
ההפך ,כי הממשלה יכולה שלא לקבל את עמדת
היועץ המשפטי .ממילא ברור שהעמדה כי חוות דעת
היועץ המשפטי מחייבת את הממשלה לא הפכה
לחלק ממסורת משפטית כלשהי ,ולא הייתה חלק
מהמשפט הנוהג בישראל .ראוי להוסיף שגם ועדת
שמגר ,שבחנה את מעמד היועץ המשפטי ,חזרה על
עמדתה של ועדת אגרנט וקבעה כי חוות דעתו של
היועץ המשפטי איננה מחייבת את הממשלה .כל זה
לא הועיל .גם לאחר שהתברר שלהלכה שקבע ברק
אין כל בסיס באסמכתה שהתבסס עליה ,חזר בית
המשפט העליון על ההלכה כי חוות הדעת של היועץ
המשפטי מחייבת את הממשלה.
לכך הצטרף הכלל שראש הממשלה אינו זכאי
לייצוג ואינו זכאי לכך שפרקליט יטען את טענותיו.
במקום זאת נקבע הכלל המדהים שהיועץ המשפטי
יכול לטעון ,כביכול בשמו של ראש הממשלה ,טע־
נות הפוכות לעמדת ראש הממשלה .כך נשלל מראש
הממשלה רבין יומו בבית המשפט ,וזאת בבית המ־
שפט הטוען להגנה על זכויות אדם ועל צדק טבעי.
על פרשה זו אמר השופט (בדימוס) חיים כהן:
"מקום שהממשלה או אחד משריה לא קיבלו
עצתו של היועץ המשפטי  -אפילו בשאלה משפטית,
ומכל שכן בשאלה שמשפטיותה שנויה במחלוקת...
אין היועץ המשפטי יכול  -ואין זה יאה לו  -לסתום
להם את הפה ולכוף עליהם את דעתו הר כגיגית"
(חיים כהן" ,כשרותם של משרתי ציבור" ,משפט
וממשל ב .))1994( 285-286 ,265
הכללים הללו בדבר תוקפה המחייב כביכול של
חוות דעת היועץ המשפטי והיעדר זכות לממשלה
ליומה בבית המשפט הם חסרי כל בסיס ומנוגדים
לעקרונות יסוד .כללים תמוהים אלה סייעו להחלפת
שלטון המשפט בשלטון המשפטנים ,ויש להם חלק
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סיכול ממוקד מידתי
כאשר מבוצעת פעולת 'סיכול ממוקד'
בהתאם לסייגים הנדונים ובמסגרת
דיני הסכסוך המזוין הבינלאומי לפי המשפט
המינהגי ההומניטרי כפי שפורש על־ידינו ,אין
מדובר בנטילת חיי אדם באופן שרירותי ,אלא
באמצעי שנועד להצלת חיי אדם.
אשר על כן ,אף אני סבורה כי במלחמתה
הקשה של ישראל בטרור הפוקד אותה ,אין
לומר באופן גורף כי השימוש באמצעי של
'סיכול ממוקד' כאחד האמצעים למלחמה
בטרור הינו אסור ,ולשלול מהמדינה אמצעי
אשר לדעת המופקדים על הביטחון מהווה
אמצעי חיוני להגנה על חיי תושביה .עם
זאת ,נוכח אופיו הקיצוני של אמצעי 'הסיכול
הממוקד' ,אין לעשות שימוש באמצעי האמור
שלא בהתאם למגבלות ולסייגים שהותוו
בפסק־דיננו ,והכל בהתאם לנסיבותיו של כל
מקרה לגופו".
בג"ץ  769/02הוועד הציבורי נגד עינויים
נ' ממשלת ישראל

נכבד בתהליך המשפטיזציה של המדינה ,בערעור
יכולת המשילות של הממשלה ובערעור האמון בבית
המשפט עצמו .בקביעת כללים אלה חרג לדעתי בית
המשפט מהתחום הלגיטימי של פעולתו ,וככל שבית
המשפט תחת שרביטו של הנשיא החדש יפעל כדי
לשחרר את המדינה מהם ,כן ייטב.
טיפול בנושאים שאינם שפיטים חורג אף הוא
מתחום הלגיטימיות ,והשימוש בעילה של חוסר
סבירות לגבי החלטות הממשלה והכנסת גרר את
בית המשפט לתחומן של רשויות אחרות .שינוי
מגמה בעניין זה ישפר את תפקוד כל המערכות ,ויב־
טל נקודות חיכוך מרכזיות ביניהן.

לצאת מהזירה הפוליטית
נשיא בית המשפט העליון ,כמוהו כיתר השופ־
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הכללים בדבר תוקפה המחייב כביכול של חוות דעת היועמ"ש והיעדר זכות לממשלה ליומה בביהמ"ש הם חסרי בסיס .פרידמן ,פרס וביניש

טים ,איננו צריך להתראיין בעיתון ,להופיע באמ־
צעי התקשורת ,לנהל לובי בכנסת ,למתוח ביקורת
על פוליטיקאים או לנסות להתמודד איתם במי־
שור הציבורי או הפוליטי .נדרשת דוגמה אישית של
התנהגות שיפוטית כזו ,שהיינו עדים לה בימיו של
שמגר ושל כל הנשיאים שקדמו לו .שופט אומר דברו
בפסקי דין ,וגם בהם עליו להתייחס לגופו של עניין
ולא להפליג למחוזות רחוקים או לנסות באמצעותם
לחוקק הלכות שאין להן קשר הדוק לרציו של נושא
ההתדיינות.

פרוצדורה ופסיקת הוצאות בבג"ץ
בעבר נהגה בבג"ץ פרוצדורה שבה עם הגשת
עתירה היה מחליט בית המשפט אם יש לה מקום
לכאורה .אם כן  -הוצא צו על תנאי; אם לאו  -הע־
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תירה הייתה נדחית ,וזה היה סוף פסוק .בשלב מסוים
התפתח נוהל שבו עוד לפני הוצאת צו על תנאי פונה
בית המשפט לצד השני ,כרגיל לפרקליטות ,ומבקש
התייחסות .נוהל זה גורם לכך שידיעה בעיתון ,המ־
בקרת איש ציבור או רשות שלטונית ,די בה לאפשר
פנייה לבג"ץ .כדברי השופט חשין" ,על דרך ההפלגה
נאמר ,שכיום נוטל אדם לידיו עיתון ...עד שעינו צדה
ידיעה פלונית ,ומשמצא מה שמצא קורא הוא אל
חבריו :קומו ונעלה ציון  -אל בית המשפט העליון.
אומר ועושה" (בג" ץ  4481/91ברגיל נ' ממשלת י�ש
ראל פ"ד מז(.))1993( 210 )4
כעת נדרשת תגובה .הפרקליטות והאישים המעו־
רבים בעתירה נדרשים להכין תצהיר המפרט את כל
שהיה .השלב הבא הוא דיון בבג"ץ ,אף על פי שלא
ניתן כלל צו על תנאי .כך הופכת ידיעה בעיתון לנו־

הכלל הנוסף
שהומצא בבית
המשפט העליון הוא
שכל חוקי היסוד הם
בדרגה נורמטיבית
גבוהה יותר מחוקים
רגילים ,ולפיכך חוק
רגיל הסותר הוראה
כלשהי בחוק יסוד -
בטל .לאמצאה זו אין
שמץ לגיטימיות
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בשלב מסוים
התפתח נוהל שבו
עוד לפני הוצאת צו
על תנאי פונה בית
המשפט לצד השני,
כרגיל לפרקליטות,
ומבקש התייחסות.
אני תוהה מדי פעם
מדוע בכלל נדרשת
במקרה כזה עתירה
לבג"ץ .אם השופטים
קוראים בעצמם את
אותו עיתון ,מדוע
שלא ידרשו תגובה
מהמדינה ללא
עתירה כלשהי?

נשיא חדש לבית המשפט העליון

שא להתדיינות הכרוכה בהוצאות כבדות ,גוזלת את
זמנו של בית המשפט ואת זמנם של המשיבים ,ומ־
סרבלת את כל הליכי השלטון .אני תוהה מדי פעם
מדוע בכלל נדרשת במקרה כזה עתירה לבג"ץ; אם
השופטים קוראים בעצמם את אותו עיתון ,מדוע
שלא ידרשו תגובה מהמדינה ללא עתירה כלשהי?
ראוי להפסיק את הפרוצדורה הזאת .עתירה צרי־
כה להיבחן קודם כל בידי בית המשפט .אם אין בה
ממש ,יש לדחותה מבלי לבקש תגובה כלשהי.
לא פחות חשובה היא בעיית ההוצאות .בעתי־
רות ציבוריות נמנע בית המשפט העליון מהטלת
הוצאות ,גם כאשר אין יסוד לעתירה ,ומטבע הד־
ברים מחייב הדבר את הצד השני בהשקעת משא־
בים יקרים .אמנם היו מקרים אחדים שבהם נפסקו
הוצאות לעותרים ,למשל בעתירה נגד מתן פרס יש־
ראל לשמעון מזרחי (בג" ץ  2324/11גיל נ' שר הח�י
נוך; השופטים גרוניס ,ארבל ומלצר) .ואולם אלה
יוצאים מן הכלל .רק לאחרונה הוגשה עתירה כו־
ללנית שבה התבקש בג"ץ לחייב את היועץ המשפטי
לממשלה ואת הפרקליט הצבאי הראשי לנמק מדוע
לא יורו על קיום חקירה פלילית בשל הרג אזרחים
והרס בתים ורכוש אזרחי ברצועת עזה ,במבצעים
שונים שנמשכו יותר מ־ 24יום ובמהלכם התרחשו
אירועים רבים .העתירה נדחתה ,רק לאחר שבא כוח
המדינה התייצב לדיון .אלא שהעותרת לא חויבה
בהוצאות .בלשון בית המשפט (הנשיאה ביניש):
"מפני חשיבות המטריה שבה עוסקת העתירה ,לא
ראינו ליתן צו להוצאות" (בג"ץ  3292/07עדאלה -
המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ'
היועץ המשפטי לממשלה).
הרושם הוא שבית המשפט אסיר תודה לעותר על
עצם העובדה שניתנה לו הזדמנות לדון בעניין .אולם
בית המשפט איננו צריך להיות להוט לשפוט (ולהת־
לונן אחר כך על העומס) או לעודד עתירות.

משפט פלילי
בג"ץ מפקח על היועץ המשפטי .זהו פיקוח חד־
כיווני .ברובם המכריע של המקרים קובל העותר על
כך שפלוני לא הועמד לדין או שנעשה עימו הסדר
טיעון מקל .בג"ץ מעולם לא הורה ליועץ המשפטי
להימנע מהעמדה לדין .הפיקוח הוא אפוא תביע־
תי .אלא שבג"ץ איננו צריך להעמיד את עצמו בראש
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נאמן למקור

לא נחשוש ולא ניסוג
הניסיון שנצבר משך שנות תחולתה
של הלכת אפרופים מלמד שחשש זה
[שמא פתח ההלכה רחב מדי] ...חשש מוגזם
הוא ...כמו בכל עניין אחר ,היישום נבחן
ומתגבש בצעידה ממקרה למקרה ,תוך שמירה
על הפרופורציות והאיזון בהם מתקיים ההליך
הפרשני ,ומכך אל לנו לחשוש ואל לנו לסגת".
דנ"א  2045/05ארגון מגדלי ירקות
נ' מדינת ישראל

התביעה או ליצור לעצמו תדמית תביעתית.
במקום זאת נדרשת גישה המדגישה את הגינות
ההליך הפלילי .לשם כך יש מקום לפיקוח מקיף
(במידה רבה במסגרת ערעורים פליליים) ,שלמר־
בה הצער לא הופעל מספיק .יש מקום לעשות זאת,
למשל ,באמצעות הפעלת ההגנה מן הצדק כאשר
חקירה והחלטה בתיק נמשכות עד אין קץ; כאשר
רשויות האכיפה מדליפות חומר לתקשורת או
משתמשות בה כדי לתקוף נאשמים או להשפילם;
כאשר ההליך הפלילי מופעל תוך הפליית הנאשם ,או
כאשר אין מעבירים לו חומר הדרוש להגנתו; וכאשר
מצרפים לעבירה עיקרית שורה ארוכה של עבירות
קלות שספק אם היו מצדיקות כתב אישום ,אך צי־
רופן לעבירה חמורה יותר לא רק יוצר לנאשם רושם
שלילי ,אלא גם מכביד על ניהול ההגנה ומעמיס שלא
לצורך על בית המשפט.

הערה לעניין מינוי שופטים
להערכתי ,המאבק המתנהל זה שנים אחדות סביב
מינוי שופטים הוא פרי המהפכה המשפטית .מהפכה
זו גררה את בית המשפט לתחומים פוליטיים ולמ־
עורבות בהחלטות שהינן בתחום הממשלה והכנסת.
כך באופן טבעי גבר העניין של הפוליטיקאים במינוי
השופטים ובהשקפת עולמם .כאשר בית המשפט
יצמצם את פעילותו בנושאים החורגים מתחומו,

יקהה גם המאבק על מינוי שופטים.
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נזיקיסט

המקור שלך לנזיקין
המאגר המשפטי ״נזיקיסט״ הינו מאגר מידע משפטי חדש
המיועד לעורכי דין בתחום הנזיקין!

עורך דין בתחום הנזיקין  -בכתובת www.nezikist.co.il
תמצא מגוון כלי עבודה יחודיים ,הכוללים ,בין היתר:
טבלאות פסיקה דינאמיות :חיפוש פסקי דין לפי סוג תביעה ,אפשרות
מיון לפי ראשי נזק ,איבר שנפגע ,שיעורי נכות רפואית  /תפקודית ועוד
הלכות משפטיות
סטטיסטיקות מומחים רפואיים
המחשבונים המשפטיים הטובים בישראל!
מנוע חיפוש ייעודי בנושא רשלנות רפואית
מנוע חיפוש ייעודי בנושא תביעות נגד משרד הבטחון/קצין התגמולים
מערכת אינטגרלית לניהול תיקי נזיקין
אנציקלופדיה רפואית

עו״ד המשתמשים במאגר מדווחים:
על חסכון של עד  90%בזמן החיפוש של מידע משפטי,
ועל שיפור ניכר בתוצאות המושגות בבתי המשפט!

הצעה מיוחדת לעורכי דין חדשים!
מחירים משתלמים לכל גודל משרד

שבוע התנסות חינם

התקשרו עכשיו03-5472447 :
nezikist@nezikist.co.il
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הנשיאה ובטחון המדינה

סוף עידן

בזכות הביטחון ובגנות הטיוח
כבר מראשית דרכה במחלקת הבג"צים ,דורית ביניש לא הוכתה בסנוורי
הביטחון ולא נעמדה דום רק בשל הטענה כי בטחון המדינה מצריך נקיטת
צעד זה או אחר .עם זאת ,כאשר השתכנעה בחוקיותו של צעד שהמערכת
ביקשה לנקוט ,הגנה עליו ככל יכולתה ,וכמעט תמיד בהצלחה
שי ניצן

עו"ד שי ניצן ,המשנה
לפרקליט המדינה לתפקידים
מיוחדים; שימש עוזר אישי
לנשיאה ביניש בשנים
 1989-1994בעת שכיהנה
כפרקליטת המדינה
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זה יותר ־מ־ 40שנה עוסקת הנשיאה דורית ב�י
ניש בענייני בטחון המדינה .תחילה עסקה בנו־
שאים אלה כחלק משירותה כפרקליטה במח־
לקה הפלילית בפרקליטות המדינה (בין השנים
 ,)1970-19755ואחר כך עסקה בהם כמנהלת מ�ח
לקת הבג"צים(  ( ,)1975-1982כמשנה לפר�ק
ליט המדינה ( ,)1982-1989כפרקליטת המדינה
( ,)1989-1995כשופטת בבית המשפט ה�ע
ליון ( )1996-2006וכנשיאת בית המשפט העליון
( .)2006-2012לא בכדי נחשבת ביניש למומחית מן
המעלה הראשונה בנושא הביטחון :כשופטת וכ־
נשיאה הייתה שותפה לכתיבת כמה מפסקי הדין
המרכזיים שניתנו בתקופת כהונתה בענייני ביטחון.
נדמה כי רקע חלקי להבנת פסיקתה ולהבנת שורשי
גישתה ניתן למצוא בשנים הרבות והארוכות שבהן
עסקה בענייני ביטחון במסגרת שירותה בפרקליטות
המדינה .באותן שנים הייתה במגע מתמיד ומתמשך
עם גורמי הביטחון השונים ,ובראשם הצבא והשב"כ.
לרוב הגנה עליהם בהליכים שיפוטיים ,אך לעיתים
התעמתה עימם בנושאים שונים וסירבה לקבל את
עמדתם.
במסגרת רשימה זו אנסה להביא כמה דוגמאות
לפסיקתה ולדרך שבה הילכה בבית המשפט בנו־
שאים בטחוניים ,וזאת על רקע התמחותה בנושאים

אלה בעת שירותה בפרקליטות המדינה ,שם זכיתי
ועבדתי כעוזרה האישי עת שימשה בתפקיד פרק־
ליטת המדינה.
במהלך שירותה במחלקת הבג"צים עסקה ביניש
במגוון עתירות במישור המינהלי שהופנו נגד צעדים
שעליהם החליטה מערכת הביטחון :עתירות נגד גי־
רוש פלסטינים מהשטחים ,נגד מעצרים מינהליים,
נגד הריסת בתים ועוד .בשנים אלה רכשה הבנה עמו־
קה בדרכי הפעולה של המערכת הבטחונית .לא אחת
הביעה דעתה כי צעד שרצתה המערכת לנקוט אינו
חוקי וממילא אינו בר־הגנה ,וככלל עמדתה התקבלה.
כבר אז לא הוכתה בסנוורי הביטחון ולא נעמדה דום
אך בשל כך שאנשי הביטחון טענו כי בטחון המדי־
נה מצריך נקיטת צעד זה או אחר ,אלא דרשה להבין
האם אכן מדובר בצורך בטחוני אמיתי ובצעד שאין לו
תחליף .עם זאת ,כאשר השתכנעה כי צעד שהמערכת
רצתה לנקוט הוא חוקי ומחויב המציאות ,הגנה עליו
ככל יכולתה ,וכמעט תמיד בהצלחה מרובה.
כאשר מונתה למשנה לפרקליט המדינה ובהמ־
שך לפרקליטת המדינה ,המשיכה לעבוד בנושאים
מגוונים מול מערכת הביטחון .בין היתר עסקה
באישור הוראות פתיחה באש ,בנוהלי חקירות
השב"כ ,באישור צווים מינהליים שונים ועוד .בת־
קופה זו מצאה את עצמה לעיתים רחוקות בעימות
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צילומים :פלאש 90

הכבוד כלפי מערכת הביטחון לצד ערך הטלת הספק הם הרקע להפעלת שיקול הדעת השיפוטי .ההרכב המורחב בבג"ץ חוק האזרחות

עם מערכת הביטחון ,אולם עימותים אלה הותירו
חותם עמוק בהיסטוריה המשפטית של מדינת יש־
ראל .סמוך למינויה למשנה לפרקליט המדינה מונתה
לעמוד בראש צוות אוספי החומר לוועדת החקירה
הממלכתית לחקירת האירועים במחנות הפליטים
בביירות ("ועדת כהן") .בתפקיד זה נחשפה לנבכי
התנהלות הדרג המדיני והבטחוני במלחמת לבנון
ובתקופה שלאחריה ,תוך שחקרה עשרות רבות של
קצינים .כידוע ,בעקבות דו"ח ועדה זו נאלץ שר הבי־
טחון דאז אריאל שרון להתפטר מתפקידו .זמן לא
רב לאחר מכן נקלעה ביניש לעימות חזיתי מול שב"כ
וראשיו ,גוף שנהנה עד אותה עת מיוקרה ומכוח
אדירים .ביניש ,היועץ המשפטי לממשלה דאז יצחק
זמיר ואחרים שעבדו עימם עמדו בתוקף על דריש־
תם :לחקור עד תום את אנשי השב"כ שהיו מעורבים
בהריגת שני מחבלים שנתפסו חיים לאחר שהשת־
לטו על קו  ,300ואת אנשי השב"כ שהיו מעורבים
בשיבוש הליכי חקירת הפרשה .עמידתה התקיפה
כמעט עלתה לה באי מינויה לאחר מכן לפרקליטת
המדינה.
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הפרשה הבטחונית הזכורה ביותר מתקופת
כהונתה כפרקליטת המדינה היא גירוש  400אנשי
החמאס בשנת  .1992נגד החלטת הגירוש הוגשו
עתירות לבג"ץ ,בין היתר בגין אי עריכת שימוע פר־
טני למגורשים ,וביניש הודיעה לדרג המדיני כי לא
תוכל להגן על עמדת המדינה בבג"ץ ,שכן סברה כי
מדובר בצעד לא חוקי המפר נהלים שהמדינה הת־
חייבה בפני בג"ץ לקיימם .עמדה שכזו ,בנושא כה
רגיש ,הייתה חסרת תקדים ,אך ביניש חשה כי לא
תוכל מבחינה משפטית ומוסרית להגן על החלטה
זו .בסופו של דבר ייצג את המדינה בבג"ץ היועץ
המשפטי דאז יוסף חריש ,והעמדה שהציג התקבלה
בבית המשפט .עם זאת ,ביניש זכתה להערכה רבה
על אומץ ליבה ועל עמידתה על עקרונותיה ,ווע־
דת החוקה ,חוק ומשפט של הכנסת אף קיימה דיון
מיוחד בשאלה אם ניתן לחייב פרקליט להופיע בבית
משפט במטרה להגן על עמדה הנוגדת את הכרתו
המקצועית ,ורוב משתתפי הדיון  -לרבות יו"ר הווע־
דה  -הביעו דעתם שלא ראוי לעשות כן .באותו דיון
אמרה פרקליטת המדינה דאז" :בשאלה כזאת אסור

הפרשה הבטחונית
הזכורה ביותר
מתקופת כהונתה
כפרקליטת מדינה
היא גירוש  400אנשי
החמאס בשנת .1992
ביניש הודיעה כי לא
תוכל להגן על עמדת
המדינה בבג"ץ.
עמדה שכזו ,בנושא
כה רגיש ,הייתה
חסרת תקדים
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הפרקליטה ביניש
הבינה כבר לפני שנים
רבות כי לעיתים,
למרבה הצער,
גורמים במערכת
הביטחון נושאים את
שם הביטחון לשווא.
בטחון המדינה היה
משך שנים ארוכות
בגדר פרה קדושה.
ביניש לא התרשמה
מכך ,וכאשר סברה
כי המונח "בטחון
המדינה" נישא לשווא
או לשקר ,סירבה
לשתף פעולה
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ולא ראוי להטיל בנו דופי כאילו בטחון המדינה איננו
לנגד עינינו ,אלא ה'אני' או ההתייפייפות האישית.
אני מבקשת לדחות את הגישה הזאת .לפרקליטות
המדינה כמוסד  -אני לא מדברת באופן אישי  -יש
רקורד מפואר של הגנה על נושאים בתחומי הביט־
חון ,אנחנו לא חיים במדינה אחרת ,צורכי הביטחון
של מדינת ישראל הם נגד עיני בית המשפט".
דומני כי מי שמנתח את התנהלותה של ביניש
במהלך כ־ 25שנות שירותה בפרקליטות ,שבהן
הייתה במגע תכוף ביותר עם מערכת הביטחון ,יכול
לאפיין את יחסה לענייני ביטחון ולמערכת הביטחון
בשני מאפיינים מרכזיים .ראשית ,בניגוד לאחרים
ובוודאי לפני רבים אחרים ,הבינה הפרקליטה ביניש
כבר לפני שנים רבות כי לעיתים ,למרבה הצער ,גו־
רמים במערכת הביטחון נושאים את שם הביטחון
לשווא .בטחון המדינה היה משך שנים ארוכות בגדר
פרה קדושה ,ובעלי תפקידים במערכת הביטחון לא
היססו לרתום את יוקרת הביטחון גם לטובת מט־
רות שאינן קדושות כלל ועיקר .ביניש לא התרשמה
מכך ,וכאשר סברה כי המונח "בטחון המדינה" נישא
לשווא ,או לשקר ,סירבה לשתף פעולה .הדוגמה
הבולטת לכך היא פרשת קו  ,300שבמסגרתה איימו
גורמים שונים על הפרקליטה ביניש כי אם תתעקש
לחקור את פעילות השב"כ בפרשה ,קיים חשש
ממשי שבטחון המדינה "יתמוטט ויקרוס" .ביניש
לא נבהלה ולא נסוגה ,ונדמה כי כיום אין מי שי־
חלוק  -לרבות בתוך השב"כ  -כי היא זיהתה נכונה
כיצד נישא שם בטחון המדינה לשווא ,ונדמה שאין
גם חולק על כך שעמידתה האיתנה על עקרונותיה
חיזקה את השב"כ ואת כלל מערכת הביטחון.
מאידך ,כאשר סברה הפרקליטה ביניש כי מערכת
הביטחון אכן מבקשת לנקוט צעד זה או אחר מטעמים
אמיתיים של בטחון המדינה ,נרתמה להגן על צעד זה
 גם כאשר דובר במהלכים שנויים במחלוקת פולי־טית ומשפטית וגם כאשר ספגה ביקורת קשה עקב כך.
בכוח ידיעותיה ויכולותיה המשפטיות יוצאות הדופן
סייעה למערכת הביטחון לקבל אישור שיפוטי לצעדים
אלה ,ובלבד שלדעתה הם לא פגעו באופן בלתי מידתי
בזכויות אדם ואזרח .למעשה ,ניתן לתמצת גישה זו
במשפט אחד" :בזכות הביטחון ובגנות הטיוח".
מאפיינים אלה והיכרותה העמוקה עם מערכת
הביטחון על שלל שלוחותיה שימשו את ביניש במה־

חוקרים אירועים רגישים .סיכול ממוקד בעזה

לך שנותיה הרבות כשופטת ,כשנאלצה לעיתים לדון
בסוגיות משפטיות קשות ,כאשר נושאים של בטחון
המדינה וזכויות האזרח התעמתו באופן חזיתי.
מפאת קוצר היריעה אתמקד בשתי דוגמאות
בלבד ,הממחישות  -כל אחת בדרכה  -כיצד נסיונה
הרב בעבודה מול מערכת הביטחון סייע לה בדרכה
השיפוטית.
באחד המקרים שיוצגו להלן לא קיבלה השופטת
ביניש את עמדת מערכת הביטחון ,ואילו בעניין
השני אימצה אותה .בחרתי במקרים אלה לא רק
בגלל השוני ביניהם  -קרי ,התוצאות השונות של
ההליכים  -אלא בגלל הדומה :משני המקרים עולה
כי בית המשפט מבין ומכיר את צורכי הביטחון של
המדינה .הוא נותן אמון רב ברשות המבצעת הב־
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חוק טל? אין כוונה רצינית
 ...לא בכדי שבה שאלת דחיית
השירות של תלמידי הישיבות
שתורתם אמונתם ,ועולה על סדר יומו של
בית משפט זה משך שנים רבות .ימיה של
השאלה כימי המדינה ,אך פניה של הבעיה
השתנו משך השנים ,פשטו ולבשו צורה,
וכיום מדובר בהתפתחות שהפכה לתופעה
רחבת־היקף של הפליה בין קבוצות
אוכלוסייה ,מקום שמתחייב שוויון לשם
קיומה של החברה בישראל ,ולשם הגנה על
שלמותה ...על החברה שקמה במדינת ישראל
להתקיים כחברה שוויונית שאינה מכירה
בניצול והעדפה של קבוצה אחת על חשבון
רעותה ,למען המשך קיומה כישות מדינית
וחברתית אחת המושתתת על ערכי צדק
ושוויון ...האופן שבו התייחסה הממשלה עד
כה לחובתה להציע כלים במסלולי השירות
הצבאי והשירות האזרחי לשם ביצוע החוק,
מעורר חשש כבד שמא החוק אינו ישים כלל,
ואין כוונה רצינית להעמידו במבחן המציאות".
בג"ץ  6427/02התנועה לאיכות השלטון
נ' הכנסת

טחונית ,אך לא אמון עיוור; הוא מאפשר לגורמי
הביטחון למלא את ייעודם ולעמוד באחריותם ,אך
הוא אינו נמנע גם מליזום ,מלהציע הצעות ,מלה־
עלות רעיונות ומלקדם מהלכים שתכליתם טובת
המערכת לטווח ארוך ,ובעת הצורך ,ובלית ברירה,
גם אינו נמנע מלפסול צעד של מערכת הביטחון
שלדעתו הוא לא חוקי .השופטת ביניש מבינה כי
את פסקי הדין שלה לא יצטרכו ליישם פרופסורים
או עורכי דין מלומדים אלא חיילים מן השורה ,וכי
העקרונות המשפטיים שתקבע עתידים להיבחן בח־
שכת הסמטאות הצרות והמעוקלות שהן שדה הקרב
של המערכה הזו ,ולא רק באור היקרות של הפקו־
לטות למשפטים או בכינוסים בינלאומיים נכבדים.
ההיכרות עם מערכת הביטחון ,הכבוד כלפיה והרגש

ינואר 2012

החם כלפי אנשיה ,לצד ערך הטלת הספק ,הם הרקע
להפעלת שיקול הדעת השיפוטי של השופטת ביניש.

השופטת ביניש
מבינה כי את פסקי
הדין שלה לא יצטרכו
ליישם פרופסורים או
עורכי דין מלומדים
אלא חיילים מן
השורה ,וכי העקרונות
המשפטיים שתקבע
עתידים להיבחן
בחשכת הסמטאות
הצרות והמעוקלות
שהן שדה הקרב
של המערכה הזו,
ולא רק באור היקרות
של הפקולטות
למשפטים

"נוהל שכן"
בבג"ץ  3799/02עדאלה נ' אלוף פיקוד המרכז
בצה"ל נתקפה חוקיותו של נוהל "אזהרה מוקדמת"
(המכונה גם "נוהל שכן") ,שקבע כי חיילי צה"ל המ־
בקשים לעצור פלסטיני החשוד בפעילות חבלנית
עוינת רשאים להסתייע בתושב פלסטיני מקומי ,כדי
לתת באמצעותו אזהרה מוקדמת לפלסטיני המ־
בוקש  -שתכליתה למנוע שימוש בנשק חם לצורך
מעצרו העלול לפגוע באזרחים תמימים ,במבוקש
עצמו ובחיילי צה"ל .העותרים טענו כי צה"ל הפר
את כללי המשפט החוקתי הישראלי ,כמו גם נורמות
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כאשר סברה
הפרקליטה ביניש כי
מערכת הביטחון אכן
מבקשת לנקוט צעד
זה או אחר מטעמים
אמיתיים של בטחון
המדינה ,נרתמה
להגן על צעד זה גם
כאשר דובר במהלכים
שנויים במחלוקת
פוליטית ומשפטית,
וגם כאשר ספגה
ביקורת קשה עקב כך
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של המשפט הבינלאומי הפומבי ,כאשר עשה שימוש
באוכלוסייה המקומית בזמן העימות ביהודה ושומ־
רון ,וביקשו לאסור על השימוש בנוהל זה .לעומתם
טען צה"ל כי מדובר בנוהל שהפעלתו חיונית לצורך
הצלת חיי אדם.
לאחר דיונים ארוכים החליט בית המשפט פה אחד
לקבל את העתירה .הנשיא ברק התמקד בפסק דינו
בעניין זה בכללי המשפט הבינלאומי ,והגיע למסקנה
כי נוהל "אזהרה מוקדמת" אינו עולה בקנה אחד עם
כללים אלה ועל כן דינו להתבטל.
לעומתו ,השופטת ביניש התמקדה דווקא במישור
הפרקטי .בפסק דינה הקצר ,בו הצטרפה לעמדתו של
הנשיא ,עמדה על כך שגם לו הנוהל שנקבע בצה"ל
היה חוקי ,הרי ש"סכנת הגלישה אל הפרקטיקה
האסורה באיסור מוחלט ,טבועה באמצעים שהש
נוהל מתיר" .השופטת ביניש קבעה כי שני הצירים
המרכזיים ,כלשונה ,שסביבם סב הנוהל  -הדרישה
להסכמתו של התושב המקומי וההימנעות משימוש
בנוהל מקום שיש סכנה לחייו או לגופו של התושב
המקומי  -אינם יכולים לעמוד במבחן המציאות.
לשיטתה ,קשה לראות כיצד הסכמתו של תושב
מקומי לשתף פעולה עם הצבא ,הניתנת כאשר התו־
שב עומד בפני מפקד צבאי המלווה בכוחות צבא

נאמן למקור

לא לנוהל שכן
המציאות היומיומית בשטח קשה.
התנאים שנקבעו בנוהל ,מלבד היותם
פגומים כשלעצמם ,מאפשרים גלישה במדרון
החלקלק הגורמת להפרה בוטה של כללי
המשפט הבינלאומי והעקרונות החוקתיים של
שיטתנו .על הצבא לעשות הכל כדי למנוע
אפשרות שבאמצעות נוהל מוסדר ייווצרו
פרצות שידרדרו את הפעילות בשטח למצבים
חד־משמעיים של אי־חוקיות .הנוהל הוא בגדר
פרצה כזו וגם משום כך יש לבטלו".
בג"ץ  3799/02עדאלה
נ' אלוף פיקוד מרכז בצה"ל
לפי התקשורת ,התנגדו לוועדה שלבסוף סייעה להם .אולמרט וברק
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חמושים ,יכולה להיחשב כהסכמה אמיתית ,הניתנת
מרצון חופשי .עוד לשיטתה ,בנסיבות שבהן עוסק
הנוהל אין דרך אמיתית להבטיח כי חייו של התושב
לא יעמדו בסכנה .זאת משום שמלכתחילה יש בנוהל
משום עירוב התושב בפעילות צבאית שאין לו כל
זיקה אליה ,וכן מכיוון שספק אם מפקד צבאי ישקול
בכובד ראש את הסכנה לחייו של התושב כאשר הוא
חייב בראש ובראשונה למזער את הסיכון לפגיעה
בחיי חייליו .השופטת ביניש קבעה אפוא כי הנוהל
יוצר פרצה שדרכה יכולה להידרדר הפעילות בשטח
לכדי פעילות בלתי חוקית ,ועל כן קבעה כי אין מנוס
מפסילתו.
לטעמי ,פסק דין זה מתבסס על היכרותה המע־
מיקה של השופטת ביניש את מערכת הביטחון ואת
הדרכים שבהן היא פועלת .למעשה אמרה ביניש
לצה"ל" :כוונתכם אולי רצויה ,אך איש מכם לא יכול
להיות ערב לכך שתוצאות מעשיכם יהיו רצויות" .גם
אם ניתן לחלוק על עמדתה זו ,לא ניתן לחלוק על
האומץ שבירידתה (המטפורית) לשדה המערכה ,ועל
אי היסוסה לקבוע קביעות המבוססות לאו דווקא על
המישור המשפטי התאורטי אלא על המציאות הב־
טחונית ,שאותה הכירה מקרוב שנים ארוכות.

"סיכול ממוקד"
סוגיית חוקיותה של מדיניות "הסיכול הממוקד"
שנקטה ישראל מאז שנ ת  2000נדונה בבית המ�ש
פט העליון כמה פעמים .פסק הדין המרכזי בסוגיה
זו ניתן ביו ם  ,14.12.06בבג"ץ  769/02הוועד הצ�י
בורי נגד העינויים בישראל נ' ממשלת ישראל ,מפי
השופטים ברק ,ביניש וריבלין (להלן :פסק הדין
העקרוני) .העותרים בעניין זה ביקשו ,בתמצית ,כי
ייקבע שכל פעולת סיכול ממוקד אסורה על פי המ־
שפט הבינלאומי המנהגי .הנשיא ברק ,בפסק הדין
המרכזי ,דחה את העתירה וקבע כי אין לראות בכל
סיכול ממוקד פעולה בלתי חוקית ,והשאלה אם
סיכול ממוקד הוא חוקי אם לאו תיבחן בכל מקרה
לגופו ,על פי שלושה מבחנים מרכזיים שלא כאן
המקום לפרטם .כן קבע הנשיא ברק כי ישנה חובה
לבחון בדיעבד כל פעולה של סיכול ממוקד שבמס־
גרתה נפגעו חפים מפשע ,וזאת על ידי ועדת בדיקה
אובייקטיבית .הנשיאה ביניש הצטרפה לפסק דינו
של ברק ,תוך שהעירה הערות חשובות .כיום פסק
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הדין הוא התשתית המשפטית למדיניות הסיכול
הממוקד ,וגם נלמד ברחבי העולם .פסק הדין לא
צמצם את אפשרויות הפעולה המבצעית אלא להפך
 עטה על הלוחמים ועל המפקדים שכפ"ץ נוסף,משפטי ,בצורת גיבוי מהערכאה השיפוטית ,שהיא
העליונה במדינה ומן המוערכות בעולם כולו.
עוד בטרם ניתן פסק הדין המתואר לעיל ,הוגשה
עתירה התוקפת את החלטתו של היועץ המשפ־
טי לממשלה שלא לפתוח בחקירה פלילית בעקבות
פעולת סיכול ממוקד בפעיל החמאס הבכיר סלאח
שחאדה ,שדם ישראלים רבים היה על ידיו ,פעולה
שבה נהרגו גם  14חפים מפשע (בג"ץ  8794/03יואב
הס ואח' נ' הפרקליט הצבאי הראישי) .בשלב ר�א
שון הוחלט לדחות את הדיון בעתירה זו עד לאחר
מתן פסק הדין העקרוני בנושא .לאחר שניתן פסק
דין זה התחדש הדיון בעתירה בנושא שחאדה ברא־
שות הנשיאה ביניש ,ואזי טענה המדינה כי המדובר
בפעולה חוקית ,העומדת בתנאים שנקבעו בפסק
הדין העקרוני .המדינה הסבירה כי מותם של החפים
מפשע נגרם בשל פער מודיעיני ,ועם כל הצער שבד־
בר אין בכך כדי להצדיק חקירה פלילית.
במהלך הדיון בעתירה זו הציעה הנשיאה כי כחלו־
פה לחקירה פלילית תאפשר המדינה לבחון את הנ־
סיבות שבהן נפגעו חפים מפשע בעת ביצוע הפעולה,
וזאת באמצעות ועדת בדיקה אובייקטיבית .הנשיאה
הבהירה כי פסק הדין העקרוני אכן לא חייב בחינה
רטרואקטיבית של פעולות סיכול ממוקד שבוצעו
לפני מתן פסק הדין ,ועל כן ברור שאין חובה משפ־
טית להקים ועדת בדיקה שתבחן את פרשת שחא־
דה ,אך היא הביעה דעתה כי טוב תעשה המדינה אם
תסכים להקים ועדה שכזו לפנים משורת הדין .לאחר
לבטים הודיעה המדינה לבית המשפט העליון כי היא
מקבלת את ההצעה .בעקבות כך אכן הוקמה ועדת
בדיקה ,שבראשה עמד תחילה היועץ המשפטי לש־
עבר לכנסת תא"ל (במיל') צבי ענבר ז"ל (אשר נפטר
בטרם הגישה הוועדה את מסקנותיה) ,ולאחר מכן
עמדה בראש הוועדה שופטת בית המשפט העליון
בדימוס טובה שטרסברג־כהן ,תבדל"א.
כאן המקום לציין שלפי פרסומים בתקשורת ,הצ־
עתה של הנשיאה ביניש עוררה תחילה התנגדות עזה
מצד ראש הממשלה דאז אהוד אולמרט ,שר הביטחון
אהוד ברק ,שר המשפטים דאז פרופ' דניאל פרידמן

בפסילתה את "נוהל
שכן" קבעה ביניש כי
קשה לראות כיצד
הסכמתו של תושב
מקומי לשתף פעולה
עם הצבא ,הניתנת
כאשר התושב עומד
בפני מפקד צבאי
המלווה בכוחות
צבא חמושים ,יכולה
להיחשב כהסכמה
אמיתית הניתנת
מרצון חופשי
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כהונת ביניש
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ועדת הבדיקה
בעקבות חיסול
שחאדה ,שקמה על
פי הצעת הנשיאה,
שימשה את ישראל
במישור הבינלאומי
כהוכחה לכך
שמערכת המשפט
הישראלית אינה
נרתעת מלחקור
אירועים רגישים ,גם
אם אירעו במהלך
פעילות מבצעית.
על יסוד החלטה זו
של המדינה נדחתה
תלונה שהוגשה
בחו"ל נגד ישראל
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הנשיאה ובטחון המדינה

ושרים אחרים ,שסברו כי הקמת ועדת בדיקה בגין
אירוע שכזה עלולה לפגוע פגיעה ממשית בבטחון
המדינה .אולם בסופו של דבר הביע הדרג המדיני את
הסכמתו להצעת הנשיאה ביניש ,ושר הביטחון הקים
את הוועדה.
העותרים הודיעו לבית המשפט כי למרות הקמת
ועדת בדיקה הם עומדים על עתירתם כי יש להורות
על פתיחה בחקירה פלילית בעניין .אלא שבית המ־
שפט העליון ,מפי הנשיאה ביניש ,לא קיבל עמדה זו,
והחליט כי מעת שהוקמה ועדת בדיקה עצמאית לב־
חינת הפעולה בדיעבד ,אין מקום להתערב בהחלטת
היועץ המשפטי לממשלה שלא לפתוח בחקירה פלי־
לית במישור זה ,ועל יסוד החלטה זו נדחתה העתירה
בסוף שנת .2008
לימים הגישה הוועדה את מסקנותיה ומצאה כי
לא עולה כל חשד לביצוע עבירה פלילית או משמ־
עתית מצד גורם כלשהו שהיה מעורב בתקיפה .עם
זאת המליצה הוועדה המלצות שונות במישורים
שונים ,ואלה אומצו בידי המדינה.
הצעתה של הנשיאה ואי חששה מכך שהקמת
ועדת בדיקה תפגע בבטחון המדינה מבוססים לט־
עמי אף הם על נסיונה רב השנים ,וכיום ניתן לקבוע
כי הצעתה לא זו בלבד שלא פגעה במדינה ,אלא אף
סייעה לה עד מאוד .זאת מאחר שהוועדה שקמה
על פי הצעת הנשיאה שימשה את ישראל במישור
הבינלאומי כהוכחה נוספת לכך שמערכת המשפט
הישראלית אינה נרתעת מלחקור אירועים רגישים,
גם אם אירעו במהלך פעילות מבצעית .במיוחד יצוין
שעל יסוד החלטתה של המדינה להקים ועדת בדיקה
במקרה זה ,ועל בסיס ההכרה בטיב מערכת המשפט
הישראלית והפיקוח המשפטי שלה ,נדחתה תלונה
שהוגשה בספרד נגד ישראל ושבעקבותיה נפתחה
בשלב ראשון ,באופן תקדימי ,חקירה פלילית נגד
בכירים ישראלים רבים.
להערכתי ,העתירה בבג"ץ יואב הס הייתה נדחית
גם אילו סירבה המדינה להצעה להקים ועדת בדי־
קה ,שכן לא הייתה עילה אמיתית להתערב בהחלטת
היועץ המשפטי לממשלה שלא לפתוח חקירה פלי־
לית בעניין .כידוע על פי הפסיקה ,התערבות מעין
זו נשמרת רק למקרים חריגים ביותר .למרות זאת
העדיפה הנשיאה ביניש להציע למדינה להקים ועדה,
מתוך ראייה רחבה כי מקרה זה ראוי לבדיקה נוספת

(מעבר לבדיקה הפנימית שכבר נערכה) בשל תו־
צאותיו הקשות ,ומתוך צפייה כי אך טוב יכול לצמוח
למדינת ישראל מאימוץ הצעתה .הדרג המדיני הש־
כיל להבין זאת ,ובדיעבד ,ההצעה שמומשה השפיעה
על סגירת התיק ומנעה מישראל אי נעימות רבה.
מקרה זה מאפיין לטעמי גם הוא את דרכה של הנ־
שיאה ביניש .הוא מלמד כיצד השכילה לראות לא רק
את ההיבט המשפטי הצר בתיק שהונח בפניה אלא
גם את ההיבטים המעשיים בו ,ולכן פעלה לאימוץ
החלטות פרקטיות שבהמשך פעלו לטובת המדינה.

סוף דבר
בפסק הדין שניתן בימים אלה בפרשת "חוק
האזרחות" (בג"ץ  466/07זהבה גלאון נ' היועמ"ש)
סיימה הנשיאה את פסק דינה במילים הבאות:
"המחלוקת בין שופטי המיעוט לשופטי הרוב
סובבת סביב אחת השאלות הקשות בחיינו כמדי־
נה הנאבקת בטרור ,המתמודדת כל שנות קיומה עם
בעיות בטחון ,ובה בעת עומדת על שמירת אופייה
הדמוקרטי .השאלה שעמדה בפנינו היא ,אפוא ,מהם
שולי הסיכון שיש בידינו ליטול על עצמנו ומהם
האמצעים שעלינו לנקוט כדי להגן על בטחוננו ,תוך
צמצום הפגיעה בזכויות אדם עד כדי המידה החיונית
להגנה על המדינה ועל חיי תושביה .על אף חילוקי
הדעות ,כולנו שותפים להכרה בחשיבותם של ערכים
אלה ,וחיפושינו אחר נקודת האיזון ,הביאו כל אחד
מאתנו למסקנותיו".
נדמה לי כי אמיתה זו צריכה לעמוד לעיני הבוחנים
את דרכו השיפוטית של בית המשפט העליון בש־
נותיה של הנשיאה ביניש ככלל ,ולעיני הבוחנים את
עמדותיה בתחום זה בפרט .מדובר בשופטת שבט־
חון המדינה יקר לליבה מאוד ,ובמקרים המתאימים
הייתה נכונה ללכת כברת דרך ארוכה כדי לשמור עליו
(למשל בפסק הדין שבו אישרה את חוקיותו של הסי־
כול הממוקד) .יחד עם זאת ,אמונתה העמוקה היא כי
הצורך לשמור על זכויות האדם הוא ערך חשוב לא
פחות ,המצדיק לעיתים גם פגיעה מוגבלת בבטחון
המדינה ,ובוודאי מצדיק שלא לקבל באופן אוטומטי
טענות הנוגעות לבטחון המדינה .מורשת זו ועקרו־
נות אלה ,שלאורם הלכה הנשיאה ביניש ביותר מ־40
שנות שירותה את מדינת ישראל ,ילוו אותנו גם בע־

תיד וינחו את דרכם של רבים מאיתנו.
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הפקולטה לרפואה ע”ש סאקלר
בית הספר ללימודי המשך ברפואה
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ביה"ס ללימודי המשך והפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב יקיימו בסמסטר ב' ,תשע"ב קורס משותף מקיף
בנושאי רפואה ומשפט .מרכז הקורס :עו"ד ד"ר אבי רובינשטיין.
הקורס מיועד למשפטנים ,ועונה לדרישה הגוברת והולכת של ציבור זה להתמודד במסגרת עבודתו עם סוגיות
רפואיות.
מועד הקורס :ימי שלישי ,החל מה־ 13במרץ  ,2012בין השעות ,16.00-19.30
בבנין הפקולטה לרפואה ,אוניברסיטת תל־אביב.
נושא הגינקולוגיה והמיילדות תופס חלק נכבד בתחום שמשיק בין רפואה למשפט.
בסמסטר ב' ידונו היבטים בגינקולוגיה וביניהם טיפולי פריון ,גניקואונקולוגיה ,הולדה בעוולה ,טיפולים הורמונאליים,
הפרעות בקרישה בהריון ובלידה ,אורוגינקולוגיה ועוד.
תוכנית הקורס נערכה מתוך כוונה להעניק למשתלמים ידע מקיף ושלם בתחומים אלו ,המעוררים סוגיות מדיקולגאליות.
הקניית ידע מגוון וכלים להתמודדות עם סוגיות רפואיות במשפט.
בקורס ישתפו פעולה טובי המומחים בענפי הרפואה השונים ומומחים למשפט.
המומחים הרפואיים יקנו למשתלמים ידע בסיסי ועדכני בענפי הרפואה השונים.
מטרות הלימודים :בהרצאות יובאו לדיון מקרים לדוגמא ( ,)Case Studyמושגי יסוד בסיסיים באנטומיה
ובפתופיזיולוגיה ,דרכי אבחון וטיפול המיוחדים לסוגיה הנדונה כמו גם סיבוכים ודרכים בהם יש
לנקוט כדי להימנע מטעויות ותופעות לוואי לא רצויות וניתוחים מתקנים .בשיעורים תידונה סוגיות
המגיעות לדיון משפטי.
מתוך כוונה להעניק למשתלמים הבנה בסיסית ושלמה ולהקנות כלים להבנה עקרונית של
תביעות בנזיקין ,התכנית תשלב גם הרצאות של מומחים משפטיים (סוגיות אקטואליות ברשלנות
רפואית ,פרקטיקה רפואית נוהגת ופיצויים עונשיים ברשלנות רפואית).

למתעניינים ,נא להירשם בהקדם
ההרשמה מתקיימת במכון להשתלמויות עורכי־דין,
הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת תל־אביב .טל'03-6408717 :

כהונת ביניש
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אליה וקוץ בה
פסק דינה של הנשיאה ביניש שניתן לאחרונה בעניין שמש מבליט שוב
את עיקרי תפיסתה באשר למשפט הפלילי :אמונה גדולה בכוחן של
רשויות התביעה והחקירה להגן על זכויות האזרח ,וכן גישה הרואה
בזכויות הפרט המתמודד מול מערכת אכיפת החוק עניין יחסי ,גמיש,
שיש לצמצמו בעבירות חמורות יותר
רון שפירא

פרופ' רון שפירא,
נשיא המרכז האקדמי פרס

פסק הדין המבטא בצורה המוצלחת ביותר את
דרכה של הנשיאה ביניש במשפט הפלילי הוא בעי־
ניי ,פסק הדין בע" פ  4596/98פלונית נ' מדינת י�ש
ראל ,פ"ד נד( ,145 )1שבו קבע בית המשפט העליון
איסור מוחלט על שימוש בכוח כאמצעי חינוכי .אף
על פי שאני עצמי סברתי ,עוד טרם מתן פסק הדין ,כי
ראוי לשנות מסורת של מאות דורות ולאסור שימוש
בכוח כאמצעי חינוכי (Ron shapira, Disciplinary
Measures against Minors as Justification in
) ,)Criminal Law, 30 Isr. L. Rev. 161 (1996נדמה

לי שקו המחשבה של בית המשפט העליון בנושא זה
הוא קיצוני ,הן מבחינה תורת־משפטית והן מבחינת
מידת האקטיביזם השיפוטי בו .ואלו מאפייני פסי־
קתה של הנשיאה ביניש ,כפי שעולים מפסק הדין
בעניין פלונית:
 .1ליברליזם מודרניסטי ,במובחן מרגישות רב־
תרבותית .הנשיאה ביניש מבקשת לאכוף קבי־
עות ערכיות ,גם כשאינן מקובלות על כלל הציבור,
מתוך אמונה שהן נשענות על יסודות אוניברסליים,
רציונליים ומוחלטים (במובחן מרלטיביים) .וראו
ההנמקה בעמודים  185-186בפסק הדין.
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 .2הנמקה משפטית פורמלית לעילא ולעילא,
שמאחוריה מסתתר אקטיביזם משפטי מרחיק לכת.
ההנמקה המשפטית העיקרית במקרה זה הייתה
פשוטה :ישנה רשימה של הגנות בחוק העונשין ,שי־
מוש בכוח כאמצעי חינוכי איננו נמנה עימן ,ומכאן
שאין הגנה כזאת.
 .3אמונה רבה בכוחן של רשויות התביעה וה�ח
קירה להגן ,מכוח שיקול הדעת שהן מפעילות בה־
גינות ובשום שכל ,על זכויות האזרח .ודוק :תוצאתו
של הפורמליזם הנזכר לעיל היא שאין כל הבדל בין
שימוש בכוח של הורה על צאצאיו הקטינים לבין
שימוש בכוח בין בגירים זרים :כשם שאינני רשאי
לכפות עליך ,הקורא ,ללבוש מעיל בחורף ,אינני
רשאי לכפות זאת בכוח על בתי בת השנתיים ,אלא
אם כן יתעורר צורך מיידי להצלת בריאותה (למשל,
אינני רשאי לעשות זאת כאשר קיימת חלופה פיזית
של הימנעות מיציאה מן הבית) .המענה שנותנת לכך
הנשיאה ביניש הוא ש"קיימות בדין הפלילי 'מסננות'
מספיקות ,על מנת שמקרים קלי ערך ,לא ייכנסו לג־
דרו .כך למשל ניתן בידי התביעה שיקול־דעת שלא
להעמיד לדין בהיעדר עניין לציבור וכן מצויה בדין
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חשה בנוח עם חקיקה פלילית גורפת .נאמן ,פרס וביניש

הפלילי הגנת 'זוטי דברים'" (עמ'  ,190שם) .הנשיאה
ביניש חשה אפוא בנוח עם חקיקה פלילית גורפת
מאוד ,שמסננות גמישות המותנות בהפעלת שיקול
דעת במובן החזק ירסנו אותה.
שלושה מאפיינים אלו בפסיקתה של הנשיאה בי־
ניש חזרו ונשנו בפסק דינה המרכזי בע"פ 5121/98
יששכרוב נ' התצר"ר ,פ"ד סא( .)2006( 461 )1מח�ב
רים אחדים ,ואני בהם ,ראו בהלכת יששכרוב מקור
אכזבה יותר מאשר בשורה למשפט הפלילי הישרא־
לי (קרן שפירא־אטינגר ורון שפירא" ,כלל הפסלות
הישראלי בשולי הלכת יששכרוב" ,דין ודברים ג'
(תשס"ח)  ;427בועז סנג'רו" ,כלל פסילת הראיות
שהושגו שלא כדין שנקבע בהלכת יששכרוב  -בשו־
רה או אכזבה? דעה והזמנה לדיון נוסף" ,משפט
וצבא י"ט (תשס"ז)  ;67וראו אזכורם של דברים אלה
מפי השופט רובינשטיין ברע"פ  8135/07אהוד גורן
נ' מדינת ישראל).
בהלכת יששכרוב קבע בית המשפט העליון ,בהר־
כב של תשעה שופטים ,כי בתי משפט רשאים לפסול
ראיה רק משום שהושגה באמצעים פסולים ,ובהם
הימנעות מלהודיע לנאשם כי הוא רשאי לשמור על
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צילומים :יוסי זמיר

זכות השתיקה או כי הוא זכאי להיוועץ בעורך דין.
פסילה כזו עשויה להתבצע גם אם אין חשש לאמי־
תות הראיה .דא עקא ,שהחידוש שבהלכת יששכרוב
לא היה אלא הד מאוחר לשינויים דומים ,אשר נעשו
כבר לפני עשרות שנים במדינות ששיטת משפטן
דומה לשלנו ,ובדרך כלל בעוצמה רבה יותר .כלל הפ־
סלות ,המתואר בעניין יששכרוב כ"גמיש" וכ"יחסי",
איננו בעל משמעות מעשית רבה ,שהרי בשיטתנו
המשפטית ,שאין בה מושבעים ,המשמעות של "כלל
קבילות" גמיש היא נמוכה.
ועוד :הקביעה המופיעה בפסק דינה של הנשיאה
ביניש בעניין יששכרוב ,כי כלל הפסלות יופעל ביתר
קלות כשהראיה איננה נחוצה ,גורעת מחשיבותו.
מבחינה לוגית יוצר השיקול הזה גרסה ,אמנם מרו־
ככת ,של "מלכוד  :"22ראיה תיפסל ,על פי רוב ,אם
אין בה צורך לתביעה .כלומר הנטייה לפסול ראיה
תגדל כשאין בה צורך (וממילא אז אין חשיבות רבה
לפסילתה) ,אך תקטן כשהראיה עלולה להזיק לנא־
שם (שאז הפסילה דווקא עשויה להועיל לו) .נדמה
שעצם הניסוח הזה מביס את הרעיון של הפרוצדורה
כערובה לזכויות נאשם.

תוצאתו של
הפורמליזם היא שאין
כל הבדל בין שימוש
בכוח של הורה על
צאצאיו הקטינים
לבין שימוש בכוח בין
בגירים זרים :כשם
שאינני רשאי לכפות
עליך ,הקורא ,ללבוש
מעיל בחורף ,אינני
רשאי לכפות זאת
בכוח על בתי בת
השנתיים ,אלא אם
כן יתעורר צורך מיידי
להצלת בריאותה
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כהונת ביניש
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קביעת הנשיאה
ביניש בעניין יששכרוב
יוצרת גרסה מרוככת
של "מלכוד :"22
ראיה תיפסל ,על
פי רוב ,אם אין בה
צורך לתביעה .כלומר
הנטייה לפסול ראיה
תגדל כשאין בה
צורך (וממילא אז
אין חשיבות רבה
לפסילתה) ,אך תקטן
כשהראיה עלולה
להזיק לנאשם (שאז
הפסילה דווקא
עשויה להועיל לו).
נדמה שעצם הניסוח
הזה מביס את הרעיון
של הפרוצדורה
כערובה לזכויות נאשם
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זאת ועוד ,הקביעה כי חומרת העבירה המיוחסת
לנאשם תצטרף למניין הסיבות לקבלת ראיה נגדו
שהושגה באמצעים פסולים מפחיתה עוד יותר את
יכולתו של כלל זה להגן על אותם נאשמים הנזקקים
להגנת עקרון החפות .אני חושש כי לקביעה האח־
רונה שבהלכת יששכרוב ,מפי הרכב שופטים מורחב
של בית המשפט העליון ,נודעת השלכה שלילית על
דיני הראיות אף במקרים אחרים ,כלומר היא מחזקת
מגמות של התרופפות ההגנות הנתונות לנאשמים
דווקא במקום שהן נחוצות להם יותר מכל  -כשהם
מואשמים בעבירה חמורה או בעבירה המרגיזה
את הציבור ,או כשנוצרה נגדם אווירה שלילית ,בין
שהיא עניינית או בלתי עניינית.
בסמוך לפרישתה של הנשיאה ביניש מבית המ־
שפט העליון ניתן פסק דינה בדעת הרוב בדנ"פ
 5852/10מדינת ישראל נ' שמש ואח' ( ,)2011שבו
נקבע שהלכת יששכרוב מצומצמת להליכי קבילות
הראיות במשפט עצמו ,ואיננה מהווה גילוי של עק־
רון־על החולש על דיני החקירה הפליליים .משום
כך ,נקבע ,אין ההלכה משפיעה על היקף תחולתו
ועל אופן יישומו של סעיף  43של פקודת סדר הדין
הפלילי .לוז פסק דינה של הנשיאה ביניש ,התקיף
מאוד באופן ניסוחו ,הוא בהבחנה בין מידע הנחשף
בחקירה לבין מידע קביל במשפט .שאלת קבילות
הראיות ,מטעימה הנשיאה ,נחתכת בשלב המשפט
על רקע איזון של כלל האינטרסים הנוגעים בדבר,
לרבות חומרת העבירה המיוחסת לנאשם וחשיבות
הראיות שהושגו תוך הפרת זכויות להוכחת עבירה
זאת ,וממילא לא ניתן להכריע בה בשלב החקירה.
משום כך ,היא מסיקה ,בשלב זה אין כלל פסלות
המונע מרשויות החקירה לקבל לעיונן חומר ראיות
שהושג תוך הפרת חובות הגינות כלשהן ,והדבר
היחיד המונע מרשויות החקירה איסוף ראיות הוא
החסיונות שבדין המסורתי.
הנה כי כן ,פסק דינה של הנשיאה ביניש בעניין
שמש מבליט שוב את עיקרי תפיסתה בנוגע למשפט
הפלילי :אמונה גדולה בכוחן של רשויות התביעה
והחקירה להגן על זכויות האזרח (סעיף  16בפסק
דינה) ,וכן גישה הרואה בזכויות הפרט — המתמודד
מול מערכת אכיפת החוק  -עניין יחסי ,גמיש ,שיש
לצמצמו בעבירות חמורות יותר (סעיפים ,13-17
שם).

ליברליסטית מודרניסטית .הנשיאה ביניש

הערך המרכזי שעליו מגינה דוקטרינת הפסילה
הפסיקתית ,לדידה של הנשיאה ביניש בפסקי הדין
של יששכרוב (בעמ'  )554-555ושל שמש (פסקה
 )14הוא "הערך של הגינות ההליך הפלילי וטוהרו",
במובחן מן הערך של "הרתעת רשויות החקירה מפני
שימוש באמצעי חקירה פסולים" .לנוכח העדפה ער־
כית זאת דוחה הנשיאה את הלכות הפסלות הנהוגות
בארצות הברית ,למשל ,מפני "גישה מניעתית" .ני־
סוחו של הערך הראשון קשה לי :מהי הרתעה אני
יודע ,מהי הגינות קשה לי לדעת ,והליך פלילי טהור
אינני מכיר כלל .מבחינה זאת אני נוטה אחר גישתו
של הנשיא הקודם ,ברק ,בע"פ 4779 ,4713 ,4424/98
סילגדו נ' מדינת ישראל ,פ"ד נו( ,529 )5שעל פיה
מעיקרא דדינא פוגע המשפט הפלילי בזכות לחירות,
ועל כן (בניגוד לדברי השופטת שטרסברג־כהן שם)
הוא לעולם חשוד וטעון בדיקה (ואם להשתמש בדי־
מוי של הנשיאה ביניש ,לעולם הוא בחזקת טמא).
אילו קבעה הנשיאה ביניש כי היא מעדיפה את הערך
של גילוי האמת על פני הערך של תקינות הליכית,
הייתי מבין דברים אלה על נקלה ,אך בענייני טו־
מאה וטהרה אני נבוך ,ואינני יודע מדוע נובע ממנו,
למשל ,שבעבירות חמורות נשמר טוהרו של ההליך

בקלות רבה יותר מאשר בעבירות קלות.
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נאמן למקור

אימוץ דוקטרינת הפסילה

טובת הקטין עם מאמציו

ראיה שהושגה שלא כדין תיפסל רק
אם נוכח בית־המשפט לדעת כי קבלתה
במשפט תוביל לפגיעה משמעותית ,שלא
לתכלית ראויה ובמידה שעולה על הנדרש
בזכות להליך פלילי הוגן ...החששות שהביעה
לפנינו התביעה מפני חוסר ודאות שתיגרם
בעקבות אימוצה של דוקטרינת פסילה
פסיקתית בשיטתנו המשפטית ,הינם מוגזמים...
שינוי זה הינו בלתי נמנע נוכח השינויים
הנורמטיביים אליהם הובילו חוקי היסוד בדבר
זכויות האדם .שינוי זה ימצא את ביטויו עם
התפתחותה של הפסיקה ,בדרך של צעידה
זהירה ממקרה למקרה ותוך יישום פרטני של
נוסחת האיזון עליה עמדנו בהתאם לנסיבותיו
של כל מקרה לגופו".

אל מול הנזק הוודאי הצפוי מניתוקו
של הקטין מהוריו המאמצים ייזקק
הקטין ...להורות שתובילו להתגברות על מצב
הסיכון שהניתוק מהוריו המאמצים יגרום לו...
ספק רב בלבנו אם הוריו הביולוגיים יוכלו
לעמוד במשימה הקשה ויוצאת הדופן של
תיקון הנזק הצפוי ממהלך הניתוק .לא ימלאנו
לבנו ליטול את הסיכון אשר נגרם עקב הזמן
שחלף מאז נמסר הילד לידי המועמדים לאמצו
ועקב מהלכיהם של ההורים הביולוגיים.
מאמינים אנו כי כוונותיהם של ההורים
הביולוגיים טובות ,ואיננו מטילים בהם דופי על
שבחרו לנהוג כפי שנהגו בעניין זה מלכתחילה.
אף על פי כן האחריות לשלומו של הקטין היא
המכרעת".

ע"פ  5121/98טוראי רפאל יששכרוב
נ' התובע הצבאי

בע"מ  377/05פלונית ופלוני ההורים
המיועדים לאימוץ נ' ההורים הביולוגיים

לא להכאה "חינוכית"
הורים הם האחראים הראשוניים והעיקריים לילדיהם ,והחובות והזכויות שהוענקו להם
בחוק מקנות להם שיקול־דעת כיצד לגדל את ילדיהם וכיצד לחנכם ...עם זאת ,שיקול־דעת
זה אין פירושו שההורים אוטונומיים לחלוטין בהחלטות לגבי ילדיהם .שיקול־דעתם של ההורים
מוגבל ,וכפוף תמיד לצורכי הילד ,לטובתו ולזכויותיו ...בית־המשפט אינו יכול ואינו רשאי לעצום
עיניו מפני התפתחויות חברתיות ומהלקחים שהופקו ממחקרים חינוכיים ופסיכולוגיים אשר שינו
מן הקצה אל הקצה את ההתייחסות לחינוך תוך שימוש באמצעי ענישה גופניים...
...בהתאם לכל האמור ,יש לקבוע כי ענישה גופנית כלפי ילדים ,או השפלתם וביזוי כבודם כשיטת
חינוך מצד הוריהם ,פסולה היא מכול וכול ,והיא שריד לתפיסה חברתית־חינוכית שאבד עליה
הכלח .הילד אינו רכוש הורהו; אסור כי ישמש שק אגרוף ,שבו יכול ההורה לחבוט כרצונו,
כך גם כאשר ההורה מאמין בתום־לב שמפעיל הוא את חובתו וזכותו לחינוך ילדו .הילד תלוי
בהורהו ,זקוק לאהבתו ,להגנתו ולמגעו הרך .הפעלת ענישה הגורמת לכאב ולהשפלה אינה תורמת
לאישיותו של הילד ולחינוכו ,אלא פוגעת היא בזכויותיו כאדם .היא פוגעת בגופו ,ברגשותיו,
בכבודו ובהתפתחותו התקינה .היא מרחיקה אותנו משאיפתנו לחברה נקייה מאלימות .אשר־על־
כן ,נדע כי שימוש מצד הורים בעונשים גופניים או באמצעים המבזים ומשפילים את הילד כשיטת
חינוך ,הינו אסור בחברתנו כיום".
ע"פ  4596/98פלונית נ' מדינת ישראל
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אורי גורן ,סוגיות בסדר דין אזרחי

בפורמט אלקטרוני
בטקסט ואחזור מלאים במדור הספרות באתר  -כלול במחיר המנוי
(מחיר הספר בחנויות  895ש"ח)

כמו כן ,במדור הספרות באתר נבו
כ־ 100ספרים בטקסט מלא ביניהם:
ספרים בטקסט מלא ,כולל אחזור .בין הספרים
ברק ,פרשנות במשפט (כרכים א־ה)
ברק ,פרשנות תכליתית
שלו ,דיני חוזים  -החלק הכללי
שלו ,חוזים ומכרזים של הרשות הציבורית
שלו־אדר ,דיני חוזים  -תרופות
ויסמן ,דיני קניין  -בעלות ושיתוף
ויסמן ,דיני קניין  -החזקה ושימוש

ויסמן ,דיני קניין  -חלק כללי
חביב סגל ,דיני חברות
בירנהק/פסח ,יוצרים זכויות
דויטש ,עוולות מסחריות וסודות מסחר
דקל ,יסודות המכרז
דקל ,מכרזים
דקל ,חובת המכרז של גופים מינהליים

זמיר ,הסמכות המינהלית (מהד' )1
פלר ,יסודות בדיני עונשין (כרכים א ,ב ו־ג)
יערי־תמיר ,דיני שטרות בפסיקת ביהמ"ש
נקדימון ,הגנה מן הצדק
שנהר ,דיני לשון הרע
ועוד כ־ 70ספרים חשובים אחרים

כל כתבי העת המשפטיים בישראל בטקסט מלא
משפטים (י־ם)
עיוני משפט (ת־א)
הפרקליט (לשכת עוה"ד)
מחקרי משפט (בר אילן)
בדלתיים פתוחות
דין ואומר
דין ודברים
דין שווה
דיני ישראל
הארת הדין

המשפט
חוקים
חוקים בקצרה
מאזני משפט
מעשי משפט
משפחה במשפט
משפט העבודה
משפט ומימשל
משפט ועסקים
משפט וצבא

משפטים
משפטים על אתר
עיוני משפט
עלי משפט
פלילים
פרשת השבוע ברוח המשפט
קרימינולוגיה ישראלית
רפואה ומשפט
שערי משפט

אתר נבו
לא חוסך
עליכם

ת"ד  108שריגים  99835טל' 02-9992099 :פקסnevo@nevo.co.il 02-9992088 :

80%
 80%ממשרדי עוה"ד מנויים בנבו

1

 80%משופטי בית המשפט בחרו נבו כאתר האישי
2
המועדף עליהם במסגרת ספרות מקצועית

כל השאר
תקדין ,לו-דטה,
פסק-דין ,דינים
ואח'

אתר נבו הוא האתר המשפטי הנפוץ בישראל
 1שוק המאגרים המשפטיים גדול מ–  100%ומשרדים רבים עובדים עם יותר ממאגר אחד
 2מהשופטים שבחרו בפועל ספרות מקצועית
 3במערכת בתי המשפט

סטודיו גדעון דן ,ירושלים

נבו 80%

3

הראיון

יו"ר הכנסת ראובן ריבלין

"אנחנו בסיומה של תקופה
מאוד מרשימה בתולדות
המשפט בישראל" .יו"ר
הכנסת בלשכתו בירושלים
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האלימות נגד
בית המשפט
היא

חולשה
של הכנסת
מראיין
אורח

עו"ד אליעזר פני־גיל

פרופ' אריאל בנדור

יו"ר ועדת המערכת

הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת בר־אילן

על רקע המתיחות הקיימת בין הרשות המחוקקת לרשות השופטת,
יושב ראש הכנסת ראובן ריבלין מבקר בחריפות את התנהלות
הכנסת וחלק מחבריה ,אבל לא חוסך שבטו גם מבית המשפט
("בעבר הזהרתי את ברק וביניש שמי שיביא לכך שהפוליטיקה
תחלחל לבית המשפט העליון הוא לא אנחנו") .בינתיים הוא מרוצה
מהפסיקה האחרונה של בג"ץ ("חוק האזרחות חשוב בטחונית
ודמוגרפית") ,שואף לקדם את חוק יסוד :החקיקה ,וחולם על דרך
צילומים :יוסי זמיר
אוטופית לבחירת נשיא בית המשפט העליון
ינואר 2012
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הראיון

יו"ר הכנסת ראובן ריבלין

"האלימות נגד בית המשפט"...

ה

ראיון עם יו"ר הכנסת
ראובן (רובי) ריבלין הת־
קיים בלשכתו בבית הנב־
חרים ביום שבו התכנסה
ועדת האתיקה של הכנסת
כדי לקבוע מה יהיה העונש
שיושת על ח"כ אנסטסיה מיכאלי ,בעק־
בות אירוע שפיכת המים על ח"כ ראלב
מג'אדלה .סברנו כי נמצא את היו"ר עסוק
רובו ככולו בעניין זה; הרי כל הכותרות
הראשיות בעיתונים "חגגו" על האירוע.
תחת זאת מצאנו איש שליו ורגוע ,עד כי
ניתן היה לחשוד שלא הגיעו לידיו עיתוני
אותו היום.
"תשאלו מה שאתם רוצים" ,הוא אומר
לנו" ,הרי אנחנו חברים" .ומיד ממהר
להוסיף" :חברים באותה לשכה .אלא שאני
כבר פנסיונר של הלשכה ,ואני אפילו זוכה
לקבל כל חודש תשלום קטן מקרן הפנסיה
של לשכת עורכי הדין" .ואכן ,ריבלין בן
־ה־ ,72לשעבר חבר הוועדה לבחירת ש�ו
פטים ,התקבל ללשכה בשנת  1965ועדיין
משנן את מספר רשיון עריכת הדין (.)4446
יותר משעתיים שהינו במחיצתו .הוא ,מצי־
דו ,לא מיהר להיפרד מאיתנו והמשיך בשי־
חות חולין.
שמו הפרטי הוא רובי ,עם ב' רפויה הוא
מסביר (מהמקור ראובן ,כמובן) ,אבל בא־
נגלית נרשם השם במשרד הפנים באות ,B
כך שגם מי שיקרא לו רוּבי לא ממש יטעה.
המזכירה האישית נכנסת מדי פעם ללשכתו
כדי לדחוק בו" :יש לך טקס של חלוקת פרסי
יו"ר הכנסת .אתה כבר מאחר".
"תני לי עוד כמה דקות" ,הוא מפטיר.
"אני כל כך נהנה פה עם החברים שלי מהל־
שכה .לא בכל יום נופלת לידי הזדמנות כזו".
שלא תטעו באיש :הוא מיושב בדעתו,
יש לו אג'נדה (מילה שהוא דואג להזכיר
באירוניה במהלך הראיון) מגובשת ,והוא
אינו חושב פעמיים כשהוא יורה את הת־
שובות .יורה ,אך לא מן המותן .התרשמנו
מכך שאינו חושש להביע את דעותיו וע־
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מדותיו ,אך באותה נשימה דואג להישאר
ממלכתי.

"לא יקום ולא יהיה בימ"ש לחוקה"

"בקדנציה האחרונה הכנסת
מתחילה לגלות חולשה ,משום
שאם היא נוהגת באלימות
כלפי בית המשפט סימן שהיא
מרגישה את עצמה חלשה.
אבל הכנסת היא מרכז
הדמוקרטיה ,וככל שנכבד את
בית המשפט כך בית המשפט
יכבד אותנו ,והעם כולו יכבד
את שני המוסדות"
"יש מי שחושב שהוא ממציא
את העולם כי הוא נבחר
לאחרונה לכנסת ,ויש רבים
שבטוחים שעם ישראל ייחל
לבואם לכנסת לא ב־ 63השנים
האחרונות אלא כבר  2,000שנה.
הם חושבים שעם ישראל ייחל
להם בלי שידע ,והנה סופסוף
הם באים להושיע"

בנדור :בעוד שבועות אחדים תסיים
השופטת דורית ביניש את כהונתה כנשיאת
בית המשפט העליון .כיצד היית מסכם את
כהונתה?
קודם כל ,אני מברך אותה בעשייה רבה
למען המשפט והחברה בישראל בהמשך
דרכה .אנחנו בסיומה של תקופה מאוד
מרשימה בתולדות המשפט בישראל ,והיא
התקופה שבה שימשו בכתר הנשיא ברק
והנשיאה ביניש ,שאני מציין אותם בנשימה
אחת .זאת תקופה שהתאפיינה באקטי־
ביזם שיפוטי תאורטי מצד אחד ובהתע־
רבות כמעט בלתי מורגשת מצד שני .אבל
התאוריה האקטיביסטית הביאה לשאלה
האם באמת רק הכנסת היא נציגת הריבון
בין בחירות לבחירות ,או האם גם בית המ־
שפט הוא הנציג של הריבון .השאלה עמדה
לא רק במבחנים האקדמיים אלא גם במב־
חנים הפוליטיים ,כמעט עד כדי מערכה בין
בית המשפט לבין הכנסת.
אני מוכרח לשבח את שני נשיאי בית
המשפט העליון ,את אהרן ברק ואת דורית
ביניש ,שיצרו ויכוח שעד הימים האחרונים
 עד תחילת ההתנהגות הפחות אלגנטיתשל הכנסת כלפי בית המשפט בניסיון לחו־
קק חוקים שלא יכירם מקומם בספר החו־
קים  -נעשה באמת בצורה מעוררת כבוד
מכל הבחינות.
היה ויכוח ,ויכוח מר ,ויכוח קשה .נדמה
לי שהתוצאה של הוויכוח תביא בסופו של
דבר למצב שבו ניאלץ לחוקק את חוק־יסוד:
החקיקה ,שבית המשפט שיווע לו במשך
תקופות רבות .שאלה גדולה היא האם בית
משפט יכול לבטל חוקים של הכנסת בלי
שהוא מחזיר אותם אליה .אנחנו הגענו
למצב שבו בתקופה אדירה של ענקי משפט
הייתה מחלוקת  -גם לגבי התפקיד של הכ־
נסת כגוף מכונן וכגוף מחוקק ,וגם לגבי יכו־
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"הרגשתי היא שגם ברק וביניש רוצים בחוק־יסוד :החקיקה ,לפחות בבחינת הרע במיעוטו" .עם המראיינים עו"ד פני־גיל (מימין) ופרופ' בנדור

לת בית המשפט לפסול את חוקיה .מצד שני
בכנסת הייתה ועדיין קיימת הדרישה לקבוע
שבית משפט לחוקה יהיה בית משפט של
פוליטיקאים .לא יכול להיות מצב שבו הגוף
המבקר השיפוטי יהיה גוף של פוליטיקאים.
דבר כזה יכול להביא לקריסת כל מערכות
המשפט .הכנסת צריכה להבין שבית המש־
פט העליון הוא בית המשפט היחיד שיכול
לשמש בית משפט לחוקה .עם זאת ,בית
המשפט העליון צריך לקבל שחוקים שיפ־
סול יחזרו לבית המחוקקים ,וזה יוכל לא־
שרר אותם .הוויכוח כרגע בין הכנסת לבית
המשפט הוא רק בקשר לרוב שיידרש לכך
  61חברי כנסת 65 ,או .70מאידך ,הכנסת צריכה להבין שלא יקום
ולא יהיה בית משפט לחוקה פרט לבית
המשפט העליון .אנחנו צריכים סופסוף
לגשר על הפער על ידי חקיקת חוק־היסוד.
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השאלה כיום היא אם חוק שיפסול בית
המשפט העליון יושעה עד לאישורו מחדש
בידי הכנסת ,או אם החוק יישאר בתוקף
שישה חודשים עד שהכנסת תחליט אם
לאשרר אותו.

"החייאת חוקים ברוב של  65ח"כים"
פני־גיל :כיצד אתה צופה שהכנסת
תתייחס לפסקי דין שיפסלו חוקים?
אני מאמין שכאשר בית המשפט יקבע
שחוק אינו חוקתי ,בכל קואליציה יהיו אנ־
שים שיזדרזו לבוא ולומר שהחוק חוקתי על
אפכם ועל חמתכם.
אבל יש מקרים שבהם בית המשפט
טעה ,לפחות בהנמקה .למשל ,בקשר לחוק
להקמת בית סוהר פרטי כבר הבעתי את
דעתי שהממשלה לא יכולה להשיל מעצמה
תפקיד שהוטל עליה בחוק־יסוד :הממשלה.

בנדור :בכך אתה צודק ,לדעתי.
בית המשפט מצא לנכון לפסול את החוק
לפי חוק־יסוד :כבוד האדם וחירותו .אבל
הכנסת חוקקה את החוק דווקא כדי לדאוג
לכבוד האדם ולחירותו .זאת לאחר הביקו־
רות הקשות ביותר על הכנסת ועל הממשלה
בגלל התנאים שבהם מוחזקים אסירים בי־
שראל.
פני־גיל :ניקח את הדוגמה של פסק הדין
הזה .אילו בית המשפט היה פוסל את
החוק לאחר קבלת ההסדר שהזכרת בחוק־
יסוד :החקיקה ,והכנסת בכל זאת הייתה
מאשררת את החוק ברוב של  65חברים
 זה דבר שיכול להחזיק מים?אם יהיו  65חברי כנסת אחרי ביקורת
בית המשפט ,ודאי שהאשרור של הכנ־
סת יחזיק מים ובית המשפט העליון לא
יוכל להתערב עוד .במדינה דמוקרטית אין

עורך הדין ׀ 51

הראיון

יו"ר הכנסת ראובן ריבלין

"האלימות נגד בית המשפט"...

"אם ממשלה או רוב קואליציוני יוכלו לשנות את כללי המשחק לפי צורכיהם ,זה יפעל כבומרנג" .לצד ראש הממשלה נתניהו והנשיאה ביניש

דרך אחרת לקבוע מה רצון העם .אם העם
יחשוב שהכנסת טועה טעות חמורה ,הוא
בוודאי יעניש אותה בבחירות .אם העם
יחשוב שבית המשפט טועה טעות חמורה,
הוא יצטרך לחכות עד שהשופטים יגיעו
לגיל  70או יחליטו להתפטר לפני כן .איך
אמרה השופטת מרים בן־פורת כמבק־
רת המדינה? ישפוט הציבור .לפעמים יכול
להיות קונפליקט בין שתי הרשויות והציבור
צריך להחליט ,משום ששתי הרשויות תפ־
קידן לשרת את הציבור.
פני־גיל :בתוך עמך אתה יושב ,כאן בכנש
סת .האם אתה מעריך שחוק־יסוד :החקיש
קה באמת יתקבל?
הרגשתי היא שגם הנשיא ברק וגם הנ־
שיאה ביניש  -אני לא אומר שהם אמרו לי
את זה  -רוצים בכך ,לפחות בבחינת הרע
במיעוטו .כמובן ,הם היו מעדיפים שתהיה
דרישה לרוב של  ,70פרופ' דניאל פרידמן
ביקש רוב של  61ואני חושב שצריך רוב של
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 ,65אבל שלא יהיו יותר מ־ 56מתנגדים.
בנדור :מה עמדתך ביחס לפסיקת בג"ץ
בעניין חוק האזרחות שניתנה בימים אלה?
אני שבע רצון מכך שבג"ץ קבע שאכן
החוק שחוקקה הכנסת הוא מידתי ומאוזן.
החוק הזה נועד לאפשר למדינה היהודית
והדמוקרטית להתגונן ,בטחונית ודמוג־
רפית .בטחונית ,מאז  ,2005לאחר תיקון
חוק האזרחות ,ועד  54 ,2010פלסטינים
שהיו בהליכי איחוד משפחות עם בן זוג
בישראל היו מעורבים בפיגועים חמורים
נגד מדינת ישראל ,ומכאן החובה המוס־
רית להגן על הרוב מפני המיעוט .דמוגר־
פית ,הסטטיסטיקה מוכיחה שרוב הזוגות
המעורבים ,פלסטינים וישראלים ,בוחרים
לגור במדינת ישראל .לכן המשמעות של
איחוד מאות ואלפי משפחות פלסטיניות
עלולה להיות מכת מחץ לחוק השבות ולי־
כולת שלנו להבטיח רוב יהודי במדינת יש־
ראל .השופט גרוניס היטיב לנסח את שני

הדברים הללו בפסק הדין כשקבע שגם
אם יתברר לעותרים כי הסכנה הבטחונית
גבוהה משהם העריכו ,הרי ש"את הפגיעה
בחיי אדם לא ניתן יהיה לתקן" ,וכן קבע
כי "זכויות אדם אינן מרשם להתאבדות
לאומית".
החוק הזה איננו התרסה נגד זכויות האדם
והאזרח של האוכלוסייה הערבית בישראל.
הוא נגזר מזכותה ואף מחובתה הלגיטימית
והמוסרית של ישראל להיות לא רק מדינה
דמוקרטית מתגוננת ,כי אם מדינה יהודית
ודמוקרטית מתגוננת.

"אמרתי לברק :ציפור היא לא פיל"
בנדור :כיום בחוק־יסוד :חופש העיסוק
נדרש רוב של  61לפי פסקת ההתגברות,
ועד עכשיו לא הייתה פעם אחת שהכנסת
ביטלה פסק־דין מכוח זה.
היא הנותנת .מכל מקום ,הוויכוחים
המעשיים בינינו היו רק במקרים מאוד
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"האלימות נגד בית המשפט"...
מיוחדים שבהם התערב בית המשפט בנו־
שאים שלטוניים מול הממשלה ,בעניין סדרי
עדיפויות ובעניין בית הסוהר הפרטי .בדרך
כלל הוויכוחים היו רק ברמה התאורטית.
ברמה המעשית השופטים מאוד נזהרו גם
בכבודה של הכנסת וגם במערכת היחסים
העדינה מאוד בין הרשויות.
ברמה האקדמית כתב אהרן ברק שתפקיד
השופט בחברה דמוקרטית הוא לפרש מה
היה צריך המחוקק לחשוב ולא מה המחו־
קק חשב .באחד מהוויכוחים שאלתי אותו,
כיצד אתה יכול לפרש חוק בדיוק בניגוד
לדברי הכנסת או דברי ההסבר לחוק כפי
שהביאו המחוקקים עצמם ואלה שהצבי־
עו בעד החוק? הוא ענה לי שהוא מסכים
שאין מעל השופט אלא החוק .אלא שהחוק
הוא כמו שיר :התפקיד של המשורר נגמר
ברגע שהוציא לאור את שירו .מאותו רגע
הפרשנות היא בידי הקורא .עניתי לברק,
מורי ורבי :נכון שבקריאת "אל הציפור"
של ביאליק יכולתי לחשוב שמדובר בציפור
דרור ,כי אלה הציפורים אשר קיננו כל הזמן
בעצים ליד ביתנו ברחביה .יכול אחר לח־
שוב שזה תוכי ,יכול אחר לחשוב שזה זרזיר,
יכול לחשוב מישהו חלילה שזה עורב וכך
הלאה וכך הלאה ,אבל איש לא יכול לומר
שביאליק התכוון לפיל .אמר ברק :הכיתני
תלמידי .אבל כשבית המשפט פוסק באופן
כזה הכנסת מורדת ,וכך בוודאי אותם אנ־
שים שבית המשפט העליון מביע דברים
בניגוד לעמדתם.
דבר אחד ברור :במלחמת  20השנה בין
בית המשפט העליון לבין הכנסת הייתה
הבנה שכל צד צריך לשמור על כבודו של
הצד האחר ,כי לא נוכל להתקיים במדינת
ישראל בלי חוק ומשפט.

"חוקי־היסוד היו כלי"
פני־גיל :האם באמת הייתה הבנה ,או
שהייתה חולשה בכנסת?
לא ,לא הייתה חולשה .הייתה הבנה
עמוקה ,גם מצד המבקרים החריפים ביותר,
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"מי שאמרו שצריך שופט ללא
אג'נדה היו דווקא נשיא בית
המשפט העליון הקודם ונשיאת
בית המשפט העליון דהיום.
אני אמרתי להם ,לא מתוך
התחנפות ולא מתוך רפיסות
ולא מתוך פטרונות:
ראו הוזהרתם"
"אני מוכרח לשבח את שני
נשיאי בית המשפט העליון,
אהרן ברק ודורית ביניש ,שיצרו
ויכוח שעד הימים האחרונים -
עד תחילת ההתנהגות הפחות
אלגנטית של הכנסת כלפי
בית המשפט בניסיון לחוקק
חוקים שלא יכירם מקומם
בספר החוקים  -נעשה בצורה
מעוררת כבוד"

שפעמים רבות סקלו אותם מהצד של בית
המשפט ,כמוני למשל .עוצמתה של הכנסת
הייתה בכך שהיא יכלה להתמודד עם השא־
לות האלה ולעמוד ,למשל מול פסק־דין
קעדאן ,אבל זה בגלל הבנתו של בית המ־
שפט שלא להתערב יותר מדי .כשהכריזו על
המהפכה החוקתית אמרתי שמהפכה היא
דבר שנובע מלמטה והופך את הלמעלה.
מה שבא מלמעלה והופך את הלמטה נקרא
הפיכה ,שהיא דבר אנטי־דמוקרטי .הנשיא
ברק מאוד כעס על כך שאמרתי זאת ,אבל
לא העליתי בדעתי לומר שאנחנו צריכים
להקים בית משפט לחוקה ולאפשר לבית
המשפט העליון לעסוק רק בדיני ממונות.
בנדור :כשאמרו מהפכה חוקתית התכוונו
לכך שהכנסת עשתה מהפכה חוקתית כשש
חוקקה את חוקי־היסוד על זכויות האדם,
ובכך הגשימה את סמכותה החוקתית.
הזהרתי אז את השופט ברק שהכנסת
יכולה להודיע לו חד־משמעית שהיא לא
התכוונה לזה.
פני־גיל :אבל זה לא נעשה.
בנדור :היא יכולה לבטל את חוקי־היסוד.
נכון ,חוקי־היסוד מבטאים את רצונה של
הכנסת ,אבל באותה מסגרת שהכנסת הת־
כוונה לה .היא לא באה ואמרה לבית המ־
שפט ,הנה אנחנו נותנים לך כלי ,מעכשיו
אתה יכול להפוך אותנו לכלי ריק.
אמר לי אהרן ברק 120 ,חברי כנסת לא
יכולים לשנות את אופייה היהודי של מדינת
ישראל ,ו־ 120חברי כנסת לא יכולים לשנות
את אופייה הדמוקרטי של מדינת ישראל.
אמרתי לו ,ומה יהיה אם בכל זאת  61חברי
כנסת ,כאשר אין לנו חוקה ,יקבעו שהם רו־
צים להגדיר את מדינת ישראל כמדינת כל
אזרחיה? אל תגיד לי שהם לא יכולים לע־
שות את זה.
לצערי הרב ,בקדנציה האחרונה מתחי־
לה הכנסת לגלות חולשה ,משום שאם היא
נוהגת באלימות כלפי בית המשפט ,סימן
שהיא מרגישה את עצמה חלשה .אבל הכ־
נסת חזקה ,הכנסת היא מרכז הדמוקרטיה
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הישראלית ,וככל שנכבד את בית המשפט
כך בית המשפט יכבד אותנו ,והעם כולו
יכבד את שני המוסדות.
פני־גיל :אתה בעצם אומר שגל החקיקה
האחרון הוא אלימות כלפי בית המשפט
העליון.
זו אלימות כלפי הדמוקרטיה הישראלית.

"הוועדה? באנגליה מתפעלים"

"הרכב הוועדה לבחירת
שופטים הוא מקבילית
כוחות שאין מוצלחת
ממנה" .ריבלין
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בנדור :אני רוצה לשאול אותך בהקשר
קרוב ,שנוגע גם לחלק מהצעות החוק ,אם
יש מקום לשינויים כלשהם בהליכי הבחיש
רה של שופטים ,או בהרכב הוועדה לבש
חירת שופטים .אני שואל זאת דווקא עכש
שיו ,כשכבר נבחרו ארבעה שופטים לבית
המשפט העליון ואנו רחוקים מבחירה של
שופטים נוספים ,ואפשר לדון לגוף העניין
ולא לגופם של מועמדים אלה ואחרים.
לפעמים אני לא מבין את רטינתם של
השופטים ,אבל עוד יותר קשה לי להבין את
רטינתם של הפוליטיקאים .האנגלים מב־
קשים לאמץ את הוועדה לבחירת שופטים
בהרכב שבו היא קיימת במדינת ישראל ,וכל
כך למה? משום שהם רואים שזאת הווע־
דה המאוזנת ביותר .היא מורכבת מנציגי
הממשלה והכנסת (ארבעה פוליטיקאים
מקצועיים) ,משני נציגים של עורכי הדין
(שהם פוליטיקאים בפוטנציה) ומשלושה
משופטי בית המשפט העליון .זאת מקבי־
לית כוחות שאין יותר מוצלחת ממנה .בדרך
כלל הקפידה הכנסת הקפדה יתרה בכל דו־
רותיה ,עד הקדנציה הזאת ,שאחד מנציגיה
יהיה מהאופוזיציה .פעם היו שני גושים
מובהקים .היום אי אפשר לדעת מי בגוש
זה ומי בגוש אחר ,אבל תמיד שני הנציגים
של הכנסת בוועדה היו מנוגדים בהשקפת
עולמם .הכנסת הזאת בחרה שני נציגים עם
השקפת עולם דומה ,משום שלמעשה הכנ־
סת הזאת אינה מורכבת יותר משני גושים.
יש עמדות של אנשי אופוזיציה שדומות
מאוד לעמדות אנשים בקואליציה ואפילו
חריפות מהן.
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בנדור :האם היית משנה את הרכב הוועש
דה באופן שיבטיח איזון בייצוג של הכנסת?
יכולות להיות תקלות מבחינת האיזון בין
הדעות ,אבל אי אפשר לשנות בכל פעם את
החוק הקובע את הרכב הוועדה כדי לבחור
אנשים מסוימים .לכן התנגדתי כל כך לה־
צעה לשנות באופן רטרואקטיבי את הרכב
הוועדה מבחינת הנציגים של לשכת עורכי
הדין.
אני מודה שאם הייתי היום עורך דין
פעיל ,הייתי מצביע בעד ראש לשכת עורכי
הדין שנבחר .הייתי מנסה בכל כוחי בתוך
הלשכה לדאוג לכך שיהיה איזון ,וכועס
מאוד אם המועצה הייתה עושה דבר לעו־
מתי לראש הלשכה .כשהייתי חבר בוועדה
לבחירת שופטים ייצגו את לשכת עורכי
הדין דרור חטר־ישי וסמי סמואל ,שעמדו־
תיהם המקצועיות היו דומות .אבל לחוקק
חוק שיעשה פלסתר את חוקי המשחק של־
פיהם פעלו כאשר בחרו את נציגי הלשכה
לוועדה ,זה דבר שלא ייעשה.
פני־גיל :הלעומתיות של המועצה הארש
צית נובעת מכך ששיטת הבחירות למועצה
אינה יחסית ,אלא מבוססת על המחוזות.
האם לדעתך יש מקום לשנות זאת?
לשכת עורכי הדין צריכה לבקש זאת
מהכנסת ,וזאת לא צריכה להתערב בעניין
מבלי שהלשכה תאמר מה עמדתה .אני ער
לכך שיש פוליטיקה גם בתוך הלשכה ,לא
רק על רגע של תפיסה מדינית או חבר־
תית אלא גם על רקע של תפיסה מקצועית.
יכול להיות שהשינוי שאתה מדבר עליו היה
מתאים לי מאוד מבחינה פוליטית .יחד עם
זאת ,אם ממשלה או רוב קואליציוני יוכלו
לשנות את כללי המשחק לפי צורכיהם ,זה
יפעל כבומרנג .נוהל כזה גם יהפוך לחוכא
ואיטלולא את מעמדה של לשכת עורכי
הדין כגוף סטטוטורי עצמאי.
כל שינוי של חוקי המשחק תוך כדי משחק
הוא פסול .אם בית"ר ירושלים תשחק נגד
הפועל תל אביב ותכניס גול באופסייד -
וחשוב לי היום כל גול שבית"ר מכניסה -
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האם תוכל הכנסת לחוקק חוק שיקבע שגול
של בית"ר שהוכנס באופסייד ביום מסוים
בשעה מסוימת ופסל שופט מסוים הוא גול
חוקי? אלה דברים הזויים .לכן חשבתי שלא
טוב עושה הכנסת כאשר היא שוקלת שי־
קולים זרים לחוק לשכת עורכי הדין.

"צריך שופטים ערבים בעליון"
בנדור :קל להסכים ששינוי רטרואקטיבי
ממניעים פרסונליים הוא בעייתי ,אבל
היית משנה משהו לגבי העתיד?
יש שיקולים לכאן ולכאן .ייתכן שיש
מקום לעשות שינויים ,אבל יש מי שחו־
שב שהוא ממציא את העולם כי הוא נבחר
לאחרונה לכנסת ,ויש רבים שבטוחים שעם
ישראל ייחל לבואם לכנסת לא ־ב־ 63ה�ש
נים האחרונות אלא כבר  2,000שנה .הם
חושבים שעם ישראל ייחל להם בלי שידע,
בהחלט בלי שידע ,והנה סופסוף הם באים
להושיע את העם .אני לא זכיתי לתעצומות
נפש כאלה כשנבחרתי לכנסת .לא אמרתי

"הנה דרך כוכב ביעקב ועם ישראל חיכה
לבואי" .הייתי הרבה יותר צנוע ,והבנ־
תי שפעולה ציבורית נבחנת על ציר של זמן.
אם באנגליה מתפעלים כולם ורוצים
לאמץ את הרכב הוועדה שלנו לבחירת
שופטים  -אם כבר מישהו מדבר בשבחנו
בעולם ,וכולם מדברים בשבחה של הדמוק־
רטיה הישראלית  -למה לנו לערער בעצמנו
את היסודות שעליהם אנחנו מתקיימים?
היה מצב שבו נבחרו לבית המשפט הע־
ליון אנשים שאין להם אג'נדה ,ואנשים
שיש להם אג'נדה לא נבחרו .אני מצטט
את נשיאנו בדימוס ואת נשיאתנו דהיום,
שגם הם חשבו שצריכים להיבחר אנשים
בלי אג'נדה .דעתי הייתה שונה .כשהייתי
בוועדה לבחירת שופטים הצעתי למשל
את המועמדות של פרופ' מרדכי קרמני־
צר לבית המשפט העליון .הפוליטיקאים
שהייתי מסתופף לידם ,ואני מדבר גם על
ראש הממשלה ,הביעו את פליאתם .אמרתי
להם :רבותיי ,לקרמניצר יש השקפת עולם
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ברמה המדינית ,אבל הוא אדם עם אינט־
גריטי שאין למעלה ממנו .הוא לא יפסוק
שום דבר בניגוד לצדק ,השקפת עולמו היא
השקפת עולם .הצעתי אותו ,אבל נדמה לי
שדווקא השופטים החברים בוועדה התנגדו
למועמדותו.
באותה תקופה גם דרשתי שיהיה שופט
ערבי בבית המשפט העליון ,ושופטים שהיו
בוועדה ,אני לא רוצה להזכיר את שמם,
אמרו" :אנחנו צריכים שופטים טובים".
אמרתי ,בטוח שיש גם בין הערבים שופ־
טים טובים .אנחנו צריכים שופטים ערבים
משום שאנחנו חיים במצב שבו השיתוף
הוא מחויב המציאות ,המעורבות בחוויה
הישראלית מחויבת .צריך גם שופט דתי,
וכמובן הוא צריך להיות גם טוב.
פני־גיל :האם אתה אומר שהשיטה של
הכסאות צריכה להישמר?
מי שאמרו שצריך שופט ללא אג'נדה היו
כאמור נשיא בית המשפט העליון הקודם
ונשיאת בית המשפט העליון דהיום .אני
באתי אליהם ואמרתי להם  -לא מתוך הת־
חנפות ולא מתוך רפיסות ולא מתוך פטרו־
נות  -ראו הוזהרתם ,אותנו הפוליטיקאים
ואותנו הימין רוצים להאשים בכך שאנחנו
רוצים אנשים בעלי עמדות פוליטיות כמו
שלנו .מי שהתחיל עם זה ,ויביא אותנו
למצב שהפוליטיקה תתחיל לחלחל לתוך
בית המשפט העליון ,הוא לא אנחנו.
היום בא אדם ואומר ,אני כבר יודע איך
בוחרים רמטכ"ל .כדי להיבחר לרמטכ"ל לא
צריך להיות רק עם רקורד צבאי ,צריך גם
קשרים כאלה או אחרים .הדבר מתחיל לח־
לחל גם לבית המשפט.
פני־גיל :אבל בוא נודה באמת ,הרי לא
מהיום ולא מאתמול מי שרוצה להתקדם
צריך קשרים כאלה או אחרים עם פוליש
טיקאים.
אני מברך את חברי גדעון סער ,שהעביר
את החוק הדורש תמיכה של שבעה חב־
רים בוועדה לבחירת שופטים כדי לבחור
שופט לבית המשפט העליון .אני תמכתי בו.
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"אני לא בטוח שלא יהיו
הפתעות ליוזמי חוק גרוניס
כאשר כבוד הנשיא גרוניס יהיה
בתפקידו .פעמים רבות נכזבה
תוחלתו של מציע חוק אשר
כוונתו הייתה אישית ,והמציאות
טפחה על פניו"
"היה ויכוח מר ,ויכוח קשה בין
הכנסת לבית המשפט העליון.
נדמה לי שהתוצאה של הוויכוח
תביא בסופו של דבר למצב
שבו ניאלץ לחוקק את חוק־
יסוד :החקיקה ,שבית המשפט
שיווע לו במשך שנים רבות"

כשהשופטים הביעו את תמיהתם אמרתי,
מה אתם רוצים? אנחנו נותנים לכם זכות
וטו .זה דבר שבית המשפט לא חשב עליו
אז .אמרתי שיכול להיות מצב שבו פתאום
כל הפוליטיקה תשתנה ,ואוי לנו אם חמי־
שה חברים בוועדה יבחרו שופטים לבית
המשפט העליון.
כנראה לא ידענו לשלוט .באו חברים
שפשוט פקחו את עיני הימין ואמרו "עד
היום עם ישראל לא ידע איך לחיות" .היום
הם אומרים שאנחנו צריכים לשלוט ,שכל
דבר מותר אם אתה רוב .אבל מחר יבוא
רוב אחר ויבטל את כל מה שהיה .הייתי ילד
בתקופה של "בלי חירות ומק"י" .אני יודע
בדיוק מה זה ,אצלי זה לא סיפורים .ומאז
אני לא חושב איך אחזיר לאלה שאמרו בלי
חירות ומק"י ,אלא רוצה לדאוג שלא יבוא
לעולם יום שיהיה בו עוד פעם בלי זה או
אחר .במקבילית הכוחות צריך היום זה את
זה ,ומקבילית הכוחות גרמה לכך שבסופו
של דבר בחרו שופטים ,ואני חושב שברמה
המקצועית בחרו שופטים טובים.
בנדור :הבחירה ראויה .מה שמטריד הוא
שהתחילו לדבר על מועמדים לשיפוט כמו
על נציגים פוליטיים .זה בא מהימין ,זה בא
מהשמאל.
אני אומר לכולם :אין תמהיל יותר טוב
מהוועדה הקיימת לבחירת שופטים מבחי־
נת הסינתזה של המערכות .אם בכל זאת
משנים ,אז רק לגבי העתיד .יכול להיות
שלשכת עורכי הדין תחשוב שמכאן ולהבא
יצטרך נציג אחד בוועדה לבחירת שופטים
להיות מהאופוזיציה ואחד מהקואליציה.
אי אפשר לומר שזה הזוי .אבל רק בעתיד,
אחרי הבחירות הבאות .אלה דברים שא־
פשר בהחלט להסכים עליהם ,ובלבד שלא
תדע מתי זה יפעל לטובתך ומתי לרעתך.
באשר לכסאות ,האם השופטות שנבחרו
לבית המשפט נבחרו בגלל שהן נשים?
פני־גיל :לא.
כי הן אדירות משפט .אבל יש מגזרים
שצריכים באמת העדפה מתקנת.
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"האלימות נגד בית המשפט"...
מכל מקום ,הרעיון שלי הוא שישבו 15
שופטי בית המשפט העליון ,אולי יחד עם
כל נשיאי בתי המשפט המחוזיים ,ראש
לשכת עורכי הדין ושר המשפטים ,וכל יום
יצביעו עד שייבחר נשיא בית משפט עליון.
אין יותר יפה מזה.

פני־גיל :מי צריך העדפה מתקנת בבית
המשפט העליון?
בלי ספק הערבים.

"חוק גרוניס לא פוגע באושיות הצדק"
פני־גיל :לנוכח עמדתך ,האם תיקון החוק
כדי שאדם ספציפי  -השופט גרוניס  -יוכל
להיות נשיא בית המשפט העליון הוא פסול
בעיניך? אתה שם לב שאנחנו מדברים פה
על חוקים לפי שמות של אנשים.
החוק המכונה בפי הציבור "חוק גרוניס"
הוא חוק שלדעתי בית המשפט העליון לא
יתנגד לו .שאלתי ,למה לא לקרוא לזה "חוק
מרים נאור"? אולי חברי הכנסת לא רוצים את
נאור? אולי כל חברי הכנסת לא רוצים אישה
חלילה? אמנם חוק גרוניס לא פוגע באמות
הסיפים של הדמוקרטיה הישראלית ולא
פוגע באושיות הצדק הציבורי ,לעומת ההצ־
עה לתקן את חוק לשכת עורכי הדין שפוגעת
באושיות הצדק הציבורי ,אבל מה עושה אותו
לא טוב? שהמציע דיבר על השופט גרוניס .זה
הדבר הלא טוב שבו ,ולכן לא הצבעתי.
אני לא בטוח שלא יהיו הפתעות ליוזמי
חוק גרוניס כאשר כבוד הנשיא גרוניס יהיה
בתפקידו .פעמים רבות נכזבה תוחלתו של
מציע חוק אשר כוונתו הייתה אישית .המ־
ציאות טפחה על פניו.
פני־גיל :הרי כשקבעו שהוותק צריך
להיות לפחות שלוש שנים ,היה בזה היגיון.
כן .אבל להערכתי ,אני לא רוצה לומר לי־
דיעתי ,בית המשפט העליון לא יתנגד לחוק
גרוניס.
בנדור :אז מה? במה זה רלוונטי אם בית
המשפט יתנגד או לא יתנגד? אתה הכנסת.
לכן אני אומר ,זה לא חוק אנטי־חוקתי.
לא משנים את חוקי המשחק באמצע המ־
שחק .דרך אגב ,עד היום יש לנו פה לקונה
קשה מאוד בחוק בקשר לבחירה של נשיא
בית המשפט העליון.
פני־גיל :אתה בעד שיטת הסניוריטי?
אני הייתי לוקח את השופטים ומושיב
אותם עד אשר יצא עשן לבן.
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"אנחנו שומעים ליועץ המשפטי"

"לא יכול להיות מצב שבו הגוף
המבקר השיפוטי יהיה גוף של
פוליטיקאים .דבר כזה יכול
להביא לקריסת כל מערכות
המשפט .הכנסת צריכה להבין
שבית המשפט העליון הוא בית
המשפט היחיד שיכול לשמש
בית משפט לחוקה"
בנדור :שנשיא בית המשפט ייבחר בידי
השופטים?
זה החלום האוטופי שלי .איזה דבר אדיר
זה שאין התערבות של הפוליטיקאים.
כשבוחרים נשיא יש שלושה נציגים לבית
המשפט העליון ,ואם הכנסת הייתה באה
עם עמדה אחת או הממשלה הייתה באה
עם עמדה אחת ,הייתה ביקורת קשה על
כך אפילו שהם פוליטיקאים ויש משמעת
סיעתית .בבית המשפט העליון אין חובה
לאחדות דעים ,ולמרבה הפלא תמיד יש רק
מועמד אחד לנשיא בית המשפט העליון.
אף פעם לא ירדתי לחקר העניין כי אני מא־
מין שהם מגיעים להחלטה אחת ,אבל יש
כאלה שיכולים לבקר את העניין הזה.

בנדור :אני מלמד את הסטודנטים שלי,
וכך גם התרשמתי כשהוזמנתי לדיונים בעש
ניינים חוקתיים בכנסת ,שהכנסת מקפיש
דה לקיים את חוות הדעת המשפטיות של
היועץ המשפטי לכנסת ושל היועצים של
הוועדות ,במיוחד אם לדעתם הצעת חוק
מסוימת אינה תואמת חוק־יסוד .עכשיו
פורסם שהיועץ המשפטי לכנסת הסתייג
מסעיפים מסוימים בהצעת חוק המסתש
ננים ,ובכל זאת הכנסת קיבלה אותם .עד
כמה לדעתך מחויבת הכנסת לפעול בהש
תאם לחוות הדעת של יועציה המשפטיים?
הייתי שותף לאברום בורג שהגה את
הרעיון לקבוע יועץ משפטי לכנסת ,כדי
להראות שהכנסת לא קשורה לייעוץ המ־
שפטי לממשלה .יכול להיות קונפליקט בין
הממשלה לבין הכנסת .הייעוץ המשפ־
טי לממשלה לפעמים עומד בניגוד מוחלט
לחובות של הכנסת ,למשל בהעברת חוקים
כמו חוק ההסדרים .באנו ואמרנו ,אנחנו
נמנה עורך דין לכנסת שעם השנים יקבל
מעמד כמו של היועץ המשפטי לממשלה.
בנדור :אבל יש מקרים שבהם אתה לא
מקיים חוות דעת שלו ,לעומת הממשלה
המחויבת לאמץ את חוות הדעת של היועץ
המשפטי שלה.
נכון שלממשלה אין יכולת שלא לש־
מוע לעצתו של היועץ המשפטי לממשלה.
אבל בחוק לא נקבע שהכנסת חייבת לקיים
תמיד את חוות הדעת של היועץ המשפטי
שלה ,כי הדבר יפגע ביכולתם של חברי הכ־
נסת לשנות את החוקים.
בנדור :מה הנוהג המקובל?
אם אומר היועץ המשפטי לכנסת שהצ־
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השתלמויות עומק

סמסטר אביב

חידושים במשפט ציבורי

מרכז אקדמי :פרופ' אריאל בנדור ,הפקולטה למשפטים ,אוני' בר-אילן
ימי שני ,בין התאריכים  ,28.5.12 –12.3.12בין השעות  40( 20:00 – 16:30שעות)

פיתוח עסקי לעורכי דין

מרכז אקדמי :עו"ד זהר פישר ,מנכ"ל  ,Robusמשרד ייעוץ אסטרטגי לתחום הLegal Marketing-
ימי שלישי ,בין התאריכים  ,5.6.12 – 13.3.12בין השעות  40( 20:00 – 16:30שעות)

דיני תכנון ובנייה

מרכז אקדמי :עו"ד אבי פורטן ,שותף בכיר ,אגמון ושות' -עו"ד
ימי רביעי ,בין התאריכים  ,13.6.12 – 14.03.12בין השעות  40( 20:00 – 16:30שעות)

לפרטים נוספים והרשמה טל' 03-5318837 :פקס03-7384045 :

דוא"לcomcenter.law@mail.biu.ac.il :

עו"ד רזיאל גסלר ()b.sc., j.d.
עוסק בדין ארה"ב

חבר לשכות עורכי דין בקליפורניה ( )1981ובארץ ()1993

 .1חוות דעת ומתן עדות מומחה בביהמ"ש בכל הנוגע לדין הפדראלי
ומדינתי החל בארה"ב לרבות בענייני ירושה ,דיני משפחה ,מסחר,
חברות ,וכו'.
 .2אכיפת פסקי דין אמריקאים בארץ ואכיפת פסקי דין ישראלים
בארה"ב (באמצעות עמיתים בארה"ב).
 .3ייעוץ בכל הנוגע להליכים משפטיים המתנהלים בארה"ב
ו/או בארץ בדין ארה"ב.
 .4בוררות  -בדין ארה"ב ו/או באנגלית.

בית שרבט ,רח' קויפמן  ,4קומה  ,2ת"א 68012
טלפון ,03-510-0189 :פקס03-516-0960 :
www.gessler.co.il

אתרwww.law.biu.ac.il/he/comcenter :

תרגומים�משפטיים�וחשבונאיים
אילנה�קרופרו-טל

תרגום�מקצועי
מעל��20שנות�ניסיון

ד"ר קטי אלמליח ,עו"ד

ÈÓ¯‚‰Â†È¯ˆÈÂÂ˘‰†ÔÈ„·†˙˜ÒÂÚ

איכות�מעולה

בעלת רשיון עריכת דין בשוויץ ובישראל ,מעל  10שנות ניסיון בדין הגרמני

מטפלת בתיקים משפטיים הקשורים לדיני
שוויץ וגרמניה ,ובכלל זה:
 0מתן חוות דעת משפטית עדות מומחה לבתי המשפט
 0ניסוח ובדיקת חוזים וצוואות בשפות :גרמנית ,צרפתית ,אנגלית
ועברית  0ייצוג ויעוץ ללקוחות בישראל ,בגרמניה ובשוויץ בכל הנוגע
לדיני סחר בינלאומי  0דיני חברות  0דיני בנקאות  0עסקאות נדל"ן
 0אכיפת פסקי דין וחובות בגרמניה ובשוויץ ,דיני ירושה ועזבונות

מגדל ב.ס.ר  2קומה  ,15רח' בן גוריון  1בני ברק 51201
טל'  ,03-6189995פקס 03-6199386
www.elmaliah.com

elmaliah@elmaliah.com

זמן�ביצוע�מהיר
מחירים�תחרותיים

הראיון

יו"ר הכנסת ראובן ריבלין

"האלימות נגד בית המשפט"...
עת חוק היא בלתי חוקתית ברמה שהוא לא
יוכל להגן עליה בבית משפט ,אנחנו שומ־
עים לו ב־ 99אחוז מהמקרים .במקרים שיש
שאלה מעורבת של פוליטיקה ומשפט ,הכ־
נסת מכריעה מה תעשה .בחוק ההסתננות
למשל אמרתי שאני מבין את חוות הדעת
המשפטית של היועץ המשפטי ,אבל חובת־
נו הלאומית היא להגן על גבולותינו למרות
הקשיים המשפטיים.
בנדור :אבל נניח שתוגש עתירה לבג"ץ
נגד החוק בטענה שהוא אינו חוקתי .איך
היועץ המשפטי לכנסת שהסתייג מהחוק
יוכל להגן עליו בפני בג"ץ?
אם הוא לא יוכל להגן על החוק ,אפנה
לאחד מחברי לשכת עורכי הדין ואשאל
אותו אם הוא מוכן לייצג את הכנסת .אבל
הגבלתי את עצמי שלא להזמין עורך דין
מהחוץ אלא בהסכמתו של היועץ המשפטי
לכנסת .אני לא מאמין שהוא יסרב לבקשתי.
בנדור :עוד שאלה בנושא החוקתי .כיש
דוע ,לפני שתי כנסות הייתה יוזמה חשובה
של מי שהיה אז יו"ר ועדת חוקה ,חוק ומש
שפט ,מיכאל איתן ,להתחיל פרויקט חוקש
תי של איגוד חוקי־היסוד לחוקה בהתאם
להחלטת הררי .הכנסת שאחריה המשיכה
בכך בראשותו של ח"כ מנחם בן־ששון .מה
קורה היום בעניין הזה?
פני־גיל :בקיצור ,יש סיכוי לחוקה?
התעוררה בעיה כבר לפני  63שנים ,ששני
המיעוטים  -החרדים והערבים  -התנגדו
לעגן בחוקה את הכותרת האומרת "מדינת
ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית" .כל
כך למה? אומרים הערבים ,אם אנחנו מדי־
נה דמוקרטית ,זאת חייבת להיות מדינת כל
אזרחיה .אנחנו מכירים בזה שהיום המדינה
היא יהודית כי הרוב קובע ככה ,אבל אנחנו
רוצים שתדעו שמדינת ישראל צריכה להיות
מדינת כל אזרחיה ,לכן איננו מקבלים שב־
חוקה יהיה כתוב מדינה יהודית .באים הח־
רדים ואומרים ,אנחנו מבינים היטב מה זה
מדינה דמוקרטית ,כי אתם מסבירים לנו.
אבל מה זה מדינה יהודית? מדינה לפי ההל־
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"הרעיון שלי הוא שישבו 15
שופטי בית המשפט העליון,
אולי יחד עם כל נשיאי בתי
המשפט המחוזיים ,ראש לשכת
עורכי הדין ושר המשפטים ,וכל
יום יצביעו עד שיצא עשן לבן
וייבחר נשיא לבית המשפט
העליון .אין דבר יפה מזה"
כה? האם יהודי הוא מי שנולד לאם יהודייה
וגויר כהלכה? החרדים יסכימו לחוקה רק
אם תינתן משמעות חוקתית להלכה.
בנדור :אם כך אתה לא רואה סיכוי לחוקה.
נוכל לקדם חוקה רק אם שלושה רבעים
מהעם יצביעו בעדה .הדבר אפשרי.
פני־גיל :האם תוביל מהלך כזה?
לא בטוח שבכנסת הזאת ,אבל אחת הכ־
נסות הבאות חייבת להעביר חוקה.

"הצפת המקצוע יוצרת קשיים"
פני־גיל :איך אתה רואה את מה שקורה
היום בכלל במקצוע עריכת הדין?
קודם כל קיים חופש העיסוק .בעבר חוקקו
חוק נפוטיזם ,שרק מי שאבא שלו מודד יכול

להיות מודד .אני לא רוצה שרק מי שנולד
לעורך דין יוכל להיות עורך דין .יחד עם זאת,
אני חושב שהצפת המקצוע יוצרת קשיים.
בנדור :השאלה היא אם יש משהו שהכש
נסת אמורה לעשות בעניין בחוק.
פעמים רבות עסוקה הכנסת בעיקר בנו־
שא המדיני .היום היא מתחילה להבין שהיא
צריכה לעסוק גם בנושא החברתי ,כי הוא
הופך להיות עניין אסטרטגי .הרי פעם היינו
מסיימים את לימודי המשפטים באולם
תיאטרון זוטא ,לאחר מכן עברנו לאכסדרה,
לאחר מכן עברנו לאולם הגדול ,לאחר מכן
עברנו לאולם הכדורסל ואחר כך עברנו למ־
גרש הכדורגל .עכשיו אנחנו נמצאים בחוצות
היוצר בירושלים ,ועוד מעט נצטרך לבקש לא
את המדיסון סקוור גארדן ,אלא את איצ־
טדיון הינקיז .אבל אלה דברים שהכנסת
תוכל להתמודד איתם רק אם לשכת עורכי
הדין ,שהיא הארגון המקצועי ,תפנה אליה.
ודאי שאם הלשכה תגיש הצעה למנוע את
הצפת המקצוע ,יקומו גם מתנגדים ויאמרו
שעורכי הדין הקיימים דומים לאנשים העו־
מדים בתור לאוטובוס :ברגע שאדם נכנס
לאוטובוס הוא אומר שאין עוד מקום.
לפעמים אני רואה עורכי דין ופשוט מת־
בייש בשביל הלקוחות שלהם .אז אולי צריך
להגביל את עורכי הדין הזכאים להופיע
בבית המשפט על פי ותק ,על פי ידע ,אולי
רק לבעלי תואר שני .כל הצעה כזאת תוכל
להישקל על ידי הכנסת .אם למשל חכמי
המשפט באוניברסיטאות  -הפרופסורים,
המרצים הבכירים למשפט שגם מעורים
בחיים המקצועיים  -או הליטיגטורים בבית
המשפט והשופטים יגבשו הצעה שתוכל
להתמודד עם המבחנים האמיתיים ,הכנ־
סת תתייחס לכך .את הנושא הזה לא הייתי
משאיר רק ללשכה ,כי בכל זאת יש בה אינ־
טרסנטיות מקצועית.
פני־גיל :אין לנו אלא להודות לך .היה לנו
נעים מאוד.
בנדור :נעים ומרתק.

יפה ,ותודה רבה לכם.
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הפקולטה למשפטים מתכבדת להודיע
על המשך ההרשמה לסמסטר חורף תשע״ב

תואר שני במשפטים ()LL.M.
לשופטים ,לעורכי דין ולמשפטנים
תכנית ייחודית מרוכזת ללא תזה
השלמת התואר בתוך שנה אחת
הלימודים יתקיימו בימי שלישי משעות הצהרים ובימי שישי
תחילת הלימודים – 6.3.2012

מידע נוסף באתר הפקולטה www.biu.ac.il/law/llm/index.html :לברורים ניתן לפנות למזכירות תארים מתקדמים בפקולטה למשפטים:
בדואר האלקטרוני ma.law@mail.biu.ac.il :ובטלפון 03-5318835 :מוקד מידע לשירותך www.biu.ac.il *9392

סדר יום

הפסיקה הדרמטית בעניין חוק האזרחות (בג"ץ  ,466/07ניתן ביום )11.1.12

חוצה ישראל
ההכרעה בעניין חוק האזרחות שוב נפלה על חודו של קול .מדובר
בתוצאה המדגימה היטב את המסר החשוב ביותר :בניגוד למה שהקנאים
משני הצדדים היו רוצים שנאמין ,אין תשובה ברורה מאליה לשאלה האם
הביטחון מעל הכל או זכויות אדם מעל הכל
ידידיה צ' שטרן

פרופ' ידידיה צ' שטרן,
מרצה בפקולטה למשפטים,
אוניברסיטת בר־אילן;
סגן נשיא המכון הישראלי
לדמוקרטיה
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בית המשפט העליון דחה את העתירות נגד החו־
קתיות של חוק האזרחות ,המונע מעמד בישראל
מבני זוג פלסטינים של ישראלים .השופט אדמו־
נד לוי ,בפסק הדין האחרון שעליו חתם ,קבע כי זו
"אחת הסוגיות היותר חשובות שהונחו אי פעם על
שולחנו של בית משפט זה" .כל כך למה?
לפסק הדין יש רובד גלוי ורובד נסתר .הרובד הג־
לוי מאזן בין שיקולי ביטחון (איחוד משפחות עלול
לייבא גורמי טרור לישראל) לבין שיקולים של זכויות
אדם (הזכות להקים משפחה בישראל) .הרובד הנ־
סתר  -שמילות פסק הדין אינן מעוררות  -עניינו
זהותה של המדינה .אבקש במילים הקצרות הבאות
להתייחס לשני הרבדים.
הרובד הגליוי :ההוויה הבטחונית הסוערת  -מ�ל
חמה על גבולות המדינה ומלחמה בתוך הגבולות -
מציבה אתגר למחויבות המעשית של החברה ביש־
ראל לשמירה על זכויות האדם .האתגר מתחדד נוכח
היעדרן של חוקה מלאה ומגילה מפותחת של זכויות
אדם .הממסד הישראלי  -פוליטיקה ,צבא ומש־
פט  -מגשש אחר דרך אמצע בין שמירה על בטחון
המדינה לבין שמירה על נורמות התנהגות ליברליות
 שהן במידה רבה גם נורמות התנהגות יהודיות -שבמרכזן הגנה על זכויות האדם.
השופטים מסכימים כי חוק האזרחות משרת
אינטרס ציבורי של הגנה על הביטחון ,אך חלוקים

בשאלה האם אינטרס זה מצדיק את הפגיעה בז־
כות האדם שעולה מהחוק .הנשיא הנכנס השופט
אשר גרוניס קבע בעמדת הרוב שאישרה את חוק־
תיות החוק כי "זכויות אדם אינן מרשם להתאבדות
לאומית" ,ביטוי קליט שטבע דווקא הנשיא אהרן
ברק ,שעתיד להיכנס לפנתאון של אמרות שיצ־
טטו אנשי הימין בישראל .מנגד ,הנשיאה היוצאת
השופטת דורית ביניש סברה בעמדת המיעוט כי על
הדמוקרטיה לקחת על עצמה סיכונים בטחוניים כדי
שלא לפגוע "מעל הצורך" בזכויות יסוד של האדם.
פסק הדין ,שמעדיף שיקולי ביטחון ,מסב נזק
אישי כבד לאזרחי מדינת ישראל ,רובם ככולם ער־
בים ,שייאלצו לבחור בין הקמת משפחה עם בחיר/ת
ליבם לבין מגורים בארץ מולדתם .זו תוצאה נוראה
שכל אדם הגון היה מאושר לו ניתן היה להימנע
ממנה .ואולם ,הפגיעה הקשה בפרט איננה כשלעצ־
מה סיבה להתנגד לפסק הדין .שיקולי ביטחון אישי
ולאומי גובים מכולנו מחירים כבדים .משום אותם
שיקולים אנחנו שולחים את ילדינו לשירות צבאי
שבו חירותם נשללת למשך שנים והם מסכנים גוף
ונפש .אכן ,חובתנו היא לצמצם את הפגיעה באזר־
חים בשם שיקולי ביטחון ,אך אסור להכריע בסוגיות
של ביטחון לאומי רק משום שיקולי רגישות אנושית
הנוגעים לפרט או לקבוצה.
עם זאת ,קשה להשתחרר מהמחשבה שהעלו
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דעת הרוב

אליעזר ריבלין

אשר גרוניס

מרים נאור

אליקים רובינשטיין

ניל הנדל

חנן מלצר

דעת המיעוט

דורית ביניש

אדמונד לוי

חלק משופטי המיעוט ,שניתן היה לצמצם את מידת
הסיכון ולשנות את התוצאה המשפטית אילו נער־
כה המדינה לבצע בדיקה פרטנית של הסיכון הנשקף
מכל אחד מהמבקשים לקבל מעמד בישראל .מדי־
נת ישראל נהנית מיכולות גבוהות מאוד בתחומים
רלוונטיים ,ואילו הזכות החוקתית לנישואים הייתה
באמת "בוערת בעצמותינו" אפשר שניתן היה למ־
צוא מענה טוב לבעיה .מדוע אפוא לא הציעה המ־
דינה פתרון ברוח זו? כאן אנו מגיעים לרובד השני.
הרובד הסמיוי :העובדות מלמדות כי בעבר הו�פ
נו כ־ 10,000בקשות מדי שנה לאיחוד משפחות עם
פלסטינים שאינם תושבי ישראל ( 130,000בקשות
בשנים שבין  1994ל־ .)2006זהו מספר שעולה על
מחצית ממספר העולים ארצה מכוח חוק השבות
מדי שנה .סביר להניח שהיקפו הגדול של גל המתד־
פקים הלא־יהודים על דלתות המדינה היה בתודעתן
של רשויות המדינה הן כאשר נחקק חוק האזרחות
ואולי גם כאשר אושר בבית המשפט .נשאלת השא־
לה כיצד ראוי היה להתייחס אל השיקול הדמוגרפי
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עדנה ארבל

סלים ג'ובראן

אסתר חיות

 לו היה נדון בפסק הדין?כדי לענות על שאלה זו עלינו לברר את היקף
תחולתו הרצויה של ערך מרכזי במגילת זכויות
האדם  -השוויון .הנה ,כאשר אני חפצתי לממש את
זכותי לנישואים עם יהודייה אזרחית ארצות הברית,
הדין הישראלי איפשר לי זאת והפך את האמריקאית
לעולה ,אזרחית ישראלית .לעומת זאת ,חברי הערבי
אשר חפץ לנהוג באותה צורה ולממש את אהבתו עם
פלסטינית משכם ,איננו יכול לעשות זאת בישראל
משום הקביעה של חוק האזרחות .האם וכיצד ניתן
להצדיק זאת?
מקובלת עליי קביעתו של ישעיהו ברלין ,הפילו־
סוף הפוליטי הנודע ,כי "שוויון אינו יותר או פחות
רציונלי משאר העקרונות העליונים" .אכן ,שוויון
הוא ערך ראשוני ,רב מעלה ביותר ,אך אין הוא ערך
מוחלט ,וניתן לחרוג ממנו אם יש טעם מספק לכך.
כאשר ערביי ישראל מבקשים שוויון אזרחי במו־
בן הפרטי ,אין כל הצדקה לשלול מהם זאת .מנגד,
כאשר תביעתם לשוויון מקבלת אופי ציבורי הנוגע
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כ"מדינת הלאום של העם היהודי" ,מדינה שמבטיחה
לשאלות של זהות המדינה ,קיים לדעתי טעם מספק
שבות דווקא ליהודים ומדינה שנוהגים בה הסדרים
לדחות את תביעתם בחלק מהמקרים.
שמבטיחים את אופייה היהודי.
במישור האזרחי־פרטי מופלים לרעה ערביי יש־
הקושי בעניין הנדון הוא בכך שחוק האזרחות
ראל במגוון עניינים  -בחלוקת משאבים חומריים,
מעמת בין שני המישורים של השוויון :האזרח הע־
בתשומת לב שלטונית ,במעורבות במנגנוני המדינה,
רבי מבקש לתת מעמד לבן זוגו הפלסטיני מכוח
בנגישות לתעסוקה ועוד .זעקת הדל הערבי ,המקופח
דרישה לשוויון במישור האזרחי הפרטי .הוא לא בא
כאדם והחש מודר ומנוכר כבן קבוצת המיעוט ,מה־
בשמה של טענה כוללת בדבר אופייה של המדינה,
דהדת ברחבי המדינה .היא מעוררת ספק בדבר מידת
אלא בשם צורך אנושי בסיסי ליצור תא משפחתי.
המחויבות האמיתית של מדינת ישראל הן לערכיה של
ואולם ,התוצאה המצרפית של היענות לתביעות אלו
"מדינה יהודית" והן לערכיה של "מדינה דמוקרטית".
היא פתיחת מסלול מקביל לחוק השבות שיסכל את
ואולם ,בניגוד לשאר ה"אחרים" בחברה היש־
מטרותיו הצודקות .ודוק :יש להבחין בין זכויות של
ראלית (למשל מהגרים ,בעלי מוגבלויות או נשים),
מי שהם כבר אזרחי המדינה (שהיחס אליהם חייב
ערביי ישראל אינם מסתפקים בשוויון אזרחי־פרטי,
להיות שוויוני) לבין זכויות של מי שרוצים להגר
אלא שואפים לשוויון גם ברמה הקבוצתית ובמרחב
אליה (שאינם זכאים בהכרח ליחס שוויוני).
הציבורי .לטענתם ,אפיונה של המדינה כ"יהודית"
המקרה הנדון קשה במיוחד,
מסכל את יכולתם להרגיש
משום שהמבקשים הם אזרחי
"בבית" ,ולכן פוגם בתחושת
המדינה ,אך בקשתם נוגעת
ההזדהות שלהם עם המדינה.
הקושי הוא בכך שהחוק מעמת
לזכות של אחרים להגר לכאן.
העובדה שהמרחב הציבורי
בין שני המישורים של השוויון:
הצעת פתרון לסוגיה מחייבת
בישראל הוא בעל אופי יהודי
האזרח הערבי מבקש לתת
דיון רציני ומקיף שהמסגרת
 אתוס ציוני ,סמלים היס־הנוכחית אינה מתאימה לו.
טוריים ושבות לבני עם אחד
מעמד לבן זוגו הפלסטיני,
דייני בהצגת המתווה לניתוח
שומטת מתחת רגליהם של מי
והוא אינו בא בשמה של טענה
הדילמה מתוך אחיזת השור -
שאינם יהודים את האפשרות
כוללת בדבר אופייה של
"הבעיה הדמוגרפית"  -בקרניו.
להתנהל כאן באופן נורמלי,
אף שעניינים אלו לא הוזכרו
כשווים בין שווים .ניתן להבין
המדינה ,אלא בשם צורך אנושי
בפסק הדין הנוכחי ,החברה
את מצוקתם  -בזיכרון היהודי
בסיסי ליצור תא משפחתי
הישראלית לא תוכל להימלט
צרובה היטב ההשפלה הכרו־
מלדון בהם בצורה יסודית
כה בחיי גלות של "היה יהודי
ואחראית בשנים שיבואו.
בביתך ,ואדם בצאתך" .ואולם ,כדי שתביעת השוויון
לסיכום ,יפה בעיניי שההכרעה נפלה פעמיים על
במרחב הציבורי של המיעוט הלאומי תתקבל במ־
חודו של קול .הדבר מלמד ומדגים היטב את המסר
לואה ,על המדינה להפוך לניטרלית מבחינת זהותה:
החשוב ביותר :אין תשובה הכרחית ,ברורה מאליה,
מדינת כל אזרחיה או מדינת כל קהילותיה .כך או כך
אפילו ברובד הגלוי  -ביטחון מעל הכל או זכויות
תופלה לרעה הזהות הלאומית היהודית של כשלושה
אדם מעל הכל  -כפי שהקנאים משני הצדדים היו
רבעים מאזרחי המדינה ,שאין כל מרחב ציבורי רי־
רוצים שנאמין .גם העובדה שהדובר המרכזי במח־
בוני אחר שבו היא יכולה לבוא לידי ביטוי .ככל שמ־
נה המיעוט שהעדיף את השיקול של זכויות האדם
דובר במרחב ציבורי שאיננו ניתן לחלוקה בין יהודים
הוא השופט אדמונד לוי ,חובש כיפה שאומרים עליו
וערבים (כמו עצם האופי של המדינה) ,נוצר לדעתי
שהוא בעל דעות לאומיות ,מבטאת בעיניי את הע־
טעם מספק כדי לדחות מפניו את הדרישה של ערביי
נייניות הראויה של הדיון .יש בכך הוכחה נוספת
ישראל לשוויון  -שמשמעותו מחיקה או שחיקה של
לקושי  -ואף לזילות  -שבתיוג שופטים לפי קטגו־
זהותה הייחודית של המדינה .מכוח טיעון זה ואח־

ריות של שיוך זהותי א־פריורי.
רים קיימות הצדקות להגדרת המדינה כ"יהודית",
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התוכנה המובילה לעורכי דין
משרד :לקוחות ,תיקים ,מסמכים,
פקסים ,מיילים ,קישורי אופיס ,יומנים,
פעילויות ,הליכים,Paper Less ,
חישובים ,הערות ,ספריה ,דואר ,איתורים,
ספרי טלפון ולשכה ,אנשי קשר ,ועוד ...
הנה"ח :ניהול מערכות ,תעריפים,
הסכמי שכ"ט ,חיובים ,חשבונות עסקה,
קבלות וחשבוניות ,חשבוניות מס וזיכוי,
נוטריון ,פיקדונות ,הוצ' לקוח ,פקודות
יומן ,איתורים ,מס"ב ,הדפסות שיקים
ועוד...
הוצל"פ :תיקים ,חיבור למחשב
הוצל"פ ,עיקולים ,ניהול תיק מקביל,
חשבוניות מס"ב אוט' ,ועוד...

זו ההזדמנות שלך
לרכוש משפטית 2010
להתחדש עם מערכת ייחודית
ליהנות ממערכת יציבה בסביבת SQL

זה הז
למשפטי מן לעבור
ת 010
ולקבל הצע  2החדשה
ת מחיר
א
כולל טרקטיבית
הס
מהתוכנה בת נתונים
הי
שנה שלך

בין לקוחותינו שבחרו במשפטית נמנים לפי סדר א' ב':
אברמזון אפרים • אורון אילון • אמנון זכרוני ושות' • אפרתי גלילי ושות' • ארנה לין ושות' • ב .לוינבוק ושות' • בלטר גוט אלוני ושות'
• בן טובים אליהו • גדעון פישר ושות' • גורי ,שפרבר ושות' • גרוס ,קלינהנדלר ,חודק ,הלוי ושות' • דורון ,טיקוצקי ,עמיר ,מזרחי •
דן-חי • ברוטפלד ושות' • ד"ר א .קלגסבלד ושות' • הורוביץ ,אבן ,אוזן ושות' ,עו"ד • המבורגר עברון ושות' • וקסלר ,ברגמן ושות'
• זיסמן ,אהרוני ,גייר ושות' • חיות ,זילברברג ושות' • חיים צדוק ושות' • חכם את אור-זך • יהודה רוה ושות' • יעקב סלומון,
ליפשיץ ושות' • כרמלי  -ארנון ,משרד עו"ד • מטרי מאירי ושות' • משה קפלנסקי • פישר בכר חן ושות' • קנטור אלחנני ושות'
• ריכטר הרצברג יוגב ושות' • שור ,גרינוולד ,לוי • שמחיוף דרור ושות' • שניצר גוטליב ושות' • שקל ושות' • ועוד...ועוד...ועוד...
תוכנה אחת שיש בה הכל מתאים למשרדים גדולים וקטנים

משיג פיתוח תוכנה ,מעלה הצופים  7רמת גן ת.ד 10946 .רמת גן 52008
טלפון 03-6734922 :פקס 03-6734919 :דואר אלקטרוניmail@masig.co.il :
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מחירם של
שולי ביטחון רחבים
למרות אורכו המופלג של פסק־הדין השני בעניין חוק האזרחות שניתן
לאחרונה ,החידושים שבו אינם רבים .יש להצטער על־כך שעמדת הביניים
של השופטת ארבל ,המבחינה בין תחולת החוק על בני־זוג תושבי מדינות
אויב לבין בני־זוג תושבי השטחים ,לא אומצה על־ידי רוב השופטים

ברק מדינה

פרופ' ברק מדינה,
דיקן הפקולטה למשפטים
באוניברסיטה העברית
בירושלים
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חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה),
תשס"ג־ ,2003אוסר על פלסטינים תושבי השטחים
לשהות בישראל ,אף אם בן־זוגם הוא אזרח ישראל.
בכך נמנע מאזרחי ישראל הערבים הנישאים לבן־זוג
תושב השטחים לקיים חיי משפחה בישראל .עליהם
לבחור בין מגורים עם בן־הזוג בשטחים ,תחת של־
טון לא־דמוקרטי ותוך סיכון לאובדן האזרחות
הישראלית והאפשרות להיכנס לישראל ,לבין הפ־
רדה מבן־הזוג.
בפסק דין משנת  2006קבעו שמונה מתוך 11
השופטים כי חוק זה פוגע בזכויות החוקתיות לחיי
משפחה ולשוויון ,המעוגנות בחוק־יסוד :כבוד האדם
וחירותו (במסגרת הזכות לכבוד האדם) .שישה מבין
השופטים אף קבעו כי הפגיעה אינה עומדת בת־
נאי פסקת ההגבלה ,משום שניתן להשיג את עיקר
התכלית של ההסדר שנקבע בחוק  -מניעת כניסה
לישראל של אנשים שעלולים ליטול חלק בפעולות
טרור  -בדרך של בדיקה פרטנית של בני־הזוג המ־
בקשים היתר שהיה בישראל .ואולם ,משום שה־
חוק נועד להיות זמני ,הצטרף לעניין התוצאה אחד
מששת השופטים הללו ,השופט אדמונד לוי ,לעמדת

המיעוט ,ולכן נדחתה העתירה נגד תוקפו של החוק.
בפועל ,ההסדר שנועד להיות זמני הפך לקבוע ,ובית
המשפט שב ונדרש לחוקתיותו .בפסק הדין שני־
תן בינואר  2012נותרה על־כנה התוצאה שנקבעה
בפסק הדין הראשון .גם הפעם קבעו שבעה מבין 11
השופטים שהחוק פוגע בזכויות חוקתיות של אזרחי
ישראל הערבים המבקשים להינשא לבן־זוג תושב
השטחים; אך רק חמישה מתוכם קבעו שהפגיעה
אינה חוקתית .שישה שופטים קבעו שהפגיעה היא
כדין ,ולפיכך נדחתה העתירה.
בעיקרו של דבר ,למרות אורכו המופלג של פסק־
הדין השני ,החידושים שבו אינם רבים .אתייחס בק־
צרה לארבעה מהנושאים שנדונו בפסק הדין .רא־
שית ,רוב השופטים שבו והכירו בכך שמדיניות של־
טונית היא מפלה אם התוצאה הנובעת ממנה אינה
שוויונית ,וזאת גם אם אין מוכחת כוונה להפלות
או יחס המבוסס במפורש על הבחנה בין אזרחים
יהודים וערבים .זו קביעה חשובה מאוד ,שמשמעו־
תה שמדיניות שלטונית שתוצאתה לא־שוויונית על
בסיס לאומי תהיה תקפה רק אם היא עומדת במב־
חני פסקת ההגבלה ,ובכלל זה הטלת החובה לבחון
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שלישית ,אני מבקש להסב
החלה של מדיניות חלופית
תשומת לב להצעת השופטת
שתוצאתה שוויונית.
ארבל (שעימה הסכים ,באופן
שנית ,אחד משופטי הרוב,
חלקי ,השופט הנדל שנמנה עם
השופט מלצר ,ביטא עמדה
שופטי הרוב) ,המבחינה בין
שנראית לי יוצאת דופן באשר
תחולת החוק על בני־זוג תוש־
לחוקיות הפגיעה בזכויות אדם
בי מדינות אויב ,שאין לישראל
שתכליתה מניעת טרור .לפי
שליטה עליהן ולגביהם ניתן
גישתו ,יש להחיל "זהירות מו־
להצדיק את השלילה הגורפת
נעת" ,שמכוחה ניתן להצדיק
של זכות הכניסה לישראל ,לבין
פגיעה בזכויות אם זו נחוצה
לפי גישת השופט מלצר ,יש
בני־זוג תושבי השטחים .לגבי
כדי למנוע "קטסטרופה" ,גם
להחיל "זהירות מונעת" שמכוחה
האחרונים" ,ניתן להניח כי
אם ההסתברות להתרחשות
ניתן למנוע פגיעה בזכויות ,גם אם
קיימת יכולת מסוימת לבדוק
האסון אלמלא הפגיעה נמוכה
את מבקש המעמד ,את הרקע
מאוד .גישה זו ,שלא אימ־
ההסתברות להתרחשות האסון
שלו ואת מערך קשריו" ,ומוטב
צו מרבית השופטים ,מבטלת
נמוכה מאוד .זו גישה יוצאת דופן
אפוא לבחון כל בקשה באופן
למעשה את הדרישה ל"סף
באשר לחוקיות הפגיעה בזכויות
פרטני .בעיניי ,יש להצטער
סיכון" מזערי ,במונחים של
על־כך שעמדת ביניים זו לא
הסתברות להתרחשות הפגי־
אדם שתכליתה מניעת טרור
אומצה על־ידי רוב השופטים,
עה בשלום הציבור ,המקובלת
ויש לקוות שהיא תמצא אוזן
במשפט החוקתי שלנו כתנאי
קשבת לעת חקיקת חוק האז־
לפגיעה בזכויות .לעניות דעתי,
רחות החדש.
בצד הקשיים העקרוניים שנו־
לבסוף ,ראוי להפנות לדב־
בעים מהחלת גישה זו ,שע־
ריו של השופט לוי ,שהצטרף
לולה לפגוע אנושות בהגנה
הפעם לתומכים בבטלות החוק
על זכויות האדם ,אין נובעת
(אף שהעיר כי לו התבסס
ממנה קביעה זהירה מספיק של
החוק על תכלית "דמוגרפית",
עוצמת ה"קטסטרופה" שמני־
כלומר מניעת "שיבה" של
עתה יכולה להצדיק את החלת
באקורד הסיום של כהונתו קבע
פליטים פלסטינים לישראל,
הדוקטרינה האמורה .אין דין
השופט לוי שהחוק מבטא את
ייתכן שעמדתו הייתה שונה).
חשש ממעורבות של אנשים
השופט לוי נקט לשון חריפה,
מסוימים במעשי טרור מסוג
"אבדן צלמה הדמוקרטי של
שכמותה לא זכורה לי בפסק־
אלה שננקטו בעבר ,קשים
מדינת ישראל" ,ולכן "חקיקתו היא
דין של בית המשפט העליון
ואיומים ככל שיהיו ,כדין חשש
אירוע מכונן בתולדות הדמוקרטיה
שלנו .בין היתר ,קבע השופט
מפני שואה גרעינית או אסו־
לוי שהחוק מבטא את "אבדן
נות קשים באמת ,שרק למולם
הישראלית" .ראוי שמשפטים אלה
צלמה הדמוקרטי של מדינת
ניתן כנראה להצדיק פגיעה
יעמדו לנגד עיני כל אזרח בישראל
ישראל" ,ולכן "חקיקתו היא
בזכויות גם אם ההסתברות
אירוע מכונן בתולדות הדמו־
להתרחשות האסון נמוכה יח־
קרטיה הישראלית" ,שעלול לסמן את סופה .משפ־
סית .כמו כן ,ההחלה של דוקטרינה זו חייבת להיות
טים אלה ,שהם אקורד הסיום של כהונת השופט לוי
כפופה לסייג הצורך  -הכרחי להוכיח שהפגיעה
בבית המשפט העליון ,ראוי להם שיעמדו לנגד עיניו
בזכויות אמנם נחוצה לשם מניעה הקטסטרופה -

של כל אזרח בישראל.
וספק אם כך הוכח כאן.
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מומחי

עורך הדין
חוזים
פרופ' נילי כהן

חברת האקדמיה הלאומית
למדעים; מופקדת הקתדרה
לדיני חוזים השוואתיים,
הפקולטה למשפטים,
אוניברסיטת ת"א

חוקתי
ד"ר רענן הר־זהב

בוחרים את

עשרת

פסקי הדין
החשובים
בשנת 2011

מומחה למשפט
חוקתי ומינהלי

חוקתי
פרופ' איל בנבנישתי

מרצה למשפט חוקתי
ובינלאומי ,הפקולטה
למשפטים ,אוניברסיטת ת"א
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פלילי
ד"ר יואב ספיר

הסנגור הציבורי הארצי
הנכנס

נזיקין
עו"ד אסף פוזנר

שותף במשרד כהן ,וילצ'יק,
קמחי ושות'
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אוניברסיטת ת"א

מיסים
עו"ד מאיר מזרחי

עוסק במיסוי מקרקעין,
בעל משרד עורכי דין

עבודה
עו"ד דפנה שמואלביץ
משרד רובין־שמואלביץ
עורכי דין
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מסחרי
עו"ד מוריאל מטלון

השותף המנהל של משרד
עו"ד גורניצקי ושות'

בינלאומי
פרופ' אייל גרוס

מלמד משפט חוקתי
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האוניברסליות של זכויות האדם
הפסיקה שביטלה את נוהל עובדות זרות בהריון בלטה גם בתחום המשפט הבינלאומי :בשל ההאזנה
העמוקה שנעשתה בו להוראות דיני זכויות האדם ובשל ההאזנה להמלצות שניתנו לישראל באו"ם

ב

פסק דינה האחרון של השופטת פרוקצ'יה (בג"ץ 11437/05
קו לעובד נ' שר הפנים) קיבל בג"ץ עתירה נגד נוהל "הטיפול
בעובדת זרה בהריון ובעובדת זרה אשר ילדה בישראל" וקבע כי יש
לבטלו .הנוהל קבע כי על מהגרת עבודה השוהה בישראל כחוק ושי־
לדה ילד לצאת מישראל בתוך  90יום מהלידה ,והיא רשאית לחזור
ולהיכנס לישראל לצורך עבודה רק אם תעשה כן ללא הילד.
לצד הסתמכות על המשפט הציבורי הישראלי התבסס פסק
הדין גם על דיני זכויות האדם שבמשפט הבינלאומי .השופ־
טת פרוקצ'יה התייחסה לכך שאמנות בינלאומיות שונות
מגנות על זכותה של אישה לעבוד ואוסרות על פגיעה
בזכות זו על רקע הריון או לידה ,ומעגנות את הז־
כות להגנה על המשפחה ,הכוללת גם זכות להגנה
על אימהֹות לפני ואחרי לידה .היא הצביעה על כך
שהאמנות הבינלאומיות מחייבות את המדינות
החברות לפעול לביעור הפליה נגד נשים בתחום
התעסוקה ,ולהבטיח שוויון זכויות לנשים בהתייחס
בין היתר להריון ולהורות.
האמנה הרלוונטית במיוחד היא האמנה בדבר ביטול
הפליית נשים ,לרבות מסמך פרשני מטעם הוועדה המפ־
קחת על האמנה ,אשר בו נקבע ,בהסתמך על זכותן של נשים
לשוויון בפני החוק ,כי למהגרות עבודה עומדת זכות כי בני־זוגן ויל־
דיהן יצטרפו אליהן .אולם השופטת פרוקצ'יה הסתמכה על אמנות
ועל מסמכים בינלאומיים נוספים .יתרה מכך ,היא התייחסה לה־
מלצות של ועדת האו"ם לביעור הפליית נשים ,שבמסגרת בחינתה
את הדו"ח התקופתי של ישראל על יישום האמנה הביעה דאגה מן
המדיניות שנתקפה בעתירה ,וקראה לישראל לבטלה.
השופט רובינשטיין ,שהצטרף לפסק הדין ,התייחס לכך
שפרוקצ'יה הזכירה דו"ח זה וכתב" :גם שנטייתנו כישראלים ,ובצדק
גמור על פי רוב ,להיות חשדניים עד מאוד כלפי דו"חות מאת גופי
זכויות האדם של האו"ם ,שלא אחת יושבות בהן ומוכיחות אותנו
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מדינות שזכויות האדם בהן ללעג ולקלס ...בכל זאת אין מקום לה־
תעלם מן הנאמר בנושא דנא; אולי ככל שהמדובר בנושאים שאינם
קשורים בפלסטינאים ,הסיכוי בגוף מעין זה לגישה שיש בה טעם
הוא גדול יותר."...
למקרא דברים אלו יש לתת את הדעת להבחנה חשובה בין גו־
פים כמו ועדת האו"ם לביעור הפליית נשים (ועדה שאותה ציטטה
פרוקצ'יה) ,שהם גופים המפקחים על יישום אמנות זכויות האדם
הבינלאומיות ,לבין גופים מהסוג שהשופט רובינשטיין התייחס
אליהם .בגופים מפקחים אלו ,המכונים "גופי אמנה" ,לא
יושבות מדינות ואף לא נציגי מדינות :יושבים בהם מו־
מחים עצמאיים (או שלפחות אמורים להיות כאלו)
שמתמנים כבני־סמכא בתחום .כך למשל ,בוועדה
ספציפית זו חברה פרופסור רות הלפרין־קדרי מהפ־
קולטה למשפטים באוניברסיטת בר־אילן.
יש להבחין היטב בין ועדות זכויות האדם שמ־
פקחות על יישום האמנות השונות ובין "מועצת
זכויות האדם" ,שהיא אכן גוף פוליטי שחברות בו
מדינות והוא סובל מהטיות פוליטיות .כמו כן ,למרות
ההטיה הפוליטית בגופים כמו מועצת זכויות האדם ,יש
לזכור כי ועדות זכויות האדם המפקחות על יישום האמנות
והמורכבות ממומחים עוסקות הן בזכויות אדם הקשורות בפל־
סטינים והן בכאלו הקשורות בנושאים אחרים .יש להיזהר מס־
לקטיביות ולהקשיב להן  -גם אם לא להסכים איתן תמיד  -בכל
הנושאים.
פסק דין קו לעובד (אשר בקשה לדיון נוסף בו נדחתה בדנג"ץ
 )3860/111ראוי לציון כפסק הדין הבולט של השנה בתחום המ�ש
פט הבינלאומי בגלל ההאזנה העמוקה שנעשתה בו להוראות דיני
זכויות האדם במשפט הבינלאומי בתחום באופן כללי ,ובגלל ההאז־
נה להמלצות שניתנו לישראל באו"ם באופן ספציפי ,וכל זאת בצורה

שסייעה להגן על זכויות האדם של קבוצה מוחלשת.
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היומיום של זכויות האדם
פסק הדין שביטל את הנוהל ביחס לעובדות זרות בהריון שופך אור על תהליכי העומק
של פעילות המינהל הציבורי .שוב מתברר שדווקא שם נחרץ גורלן של זכויות יסוד

פ

סקי דין חשובים אינם נולדים רק מן השאלות ה"חגיגיות"
העומדות במרכז החיים הציבוריים .כזהו גם פסק הדין בבג"ץ
 ,11437/05שעסק בשאלה קטנה לכאורה :חוקיות הנוהל שקבע
כי עובדת זרה שילדה במהלך שהייתה החוקית בישראל לא תוכל
להוסיף לשהות בארץ .הנוהל הציב בפני עובדות זרות בחירה קשה:
פרידה מן הרך הנולד זמן קצר לאחר לידתו (כך שיגדל במדינת המו־
צא של האם ,קרוב לוודאי) או עזיבת המדינה עימו .הנוהל הוצדק
בחשיבות הנודעת לכך שעובדות זרות יעזבו את ישראל עם תום
תקופת האשרה שקיבלו ,על רקע העובדה שהסבירות לה־
משך השהות במדינה מעבר לכך שלא כדין גוברת כאשר
העובדת שוהה בישראל עם ילדיה.
בית המשפט העליון קיבל את העתירה .פסק הדין
מצביע על פגיעה משמעותית בזכות חוקתית מרכזית
 הזכות להורות ,הנגזרת מן הזכות לכבוד האדם .בה־משך לכך מראה פסק הדין כי הפגיעה אינה מידתית -
הן על פי מבחן המשנה השני של המידתיות (בהתחשב
בכך שקיימים אמצעים פוגעניים פחות להשגת המטרה
של הבטחת עזיבת המדינה ,כדוגמת שימוש בערבויות
כספיות) ,והן על פי מבחן המשנה השלישי של המידתיות,
השולל פגיעה לא מאוזנת בערכי יסוד מרכזיים גם בהיעדר חלו־
פה אפקטיבית באותה מידה .השופטת פרוקצ'יה ,שבחרה בפסק הדין
להיות זה שתקרא באולם בית המשפט במעמד החגיגי של יום פרישתה,
כתבה כי מדיניותו של משרד הפנים במקרה זה "מכתימה בכתם ערכי
את מערך הערכים האנושיים שהחברה הישראלית דוגלת בהם".
במישור החוקתי מחזק פסק הדין כיווני התפתחות חשובים בפסי־
קה  -הכרה בזכות להורות כזכות חוקתית והכרה בתחולתם של חוקי
היסוד גם על מי שאינם אזרחים או תושבי קבע של המדינה .פסק
הדין גם מדגים את ההשפעה הגוברת של המשפט החוקתי על המש־
פט המינהלי בעידן חוקי היסוד .פסק הדין עוסק בביקורת על הנחיות
מינהליות ,ולא על חקיקה .לכן הגדרתה של הזכות להורות כזכות חו־
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קתית לפי חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו לא הייתה הכרחית .למרות
זאת ,פסק הדין מבסס את הדיון בחוקיות פעילותן של הרשויות לא
רק על עקרונות המשפט המינהלי ,אלא גם על בסיס חוקתי.
אולם למעשה ,עיקר חשיבותו של פסק הדין נעוצה בהבנת תהליכי
העומק של פעילות המינהל הציבורי והשלכותיה על זכויות יסוד.
ראשית ,פסק הדין שב ושופך אור על כך שסוגיות מרכזיות להגנה על
זכויות אדם ממשיכות להיות מוסדרות בהנחיות מינהליות ,ולא בח־
קיקה .במילים אחרות ,בסופו של דבר נקבעת המציאות של זכויות
האדם באזורים היותר אפורים ויומיומיים בפעילותו של המי־
נהל הציבורי .לכאורה ,בהתחשב בפסיקה העקרונית באשר
לחובה לעגן "הסדרים ראשוניים" בחקיקה ,היקפה של
תופעה זו היה אמור להצטמצם .אולם בפועל ,החובה
לחוקק הסדרים ראשוניים אינה נאכפת בצורה דווק־
נית .אדרבה ,במקרים רבים בית המשפט העליון נכון
"לעבור לסדר היום" ולהתעלם מהיעדרה של חקיקה
עקרונית ,מטעמים פרגמטיים .כך היה גם במקרה זה,
למרות שהיעדרה של חקיקה בולט במיוחד בכל הנוגע
לפעילותו של משרד הפנים בתחום ההגירה.
שנית ,פסק הדין חוזר ומחדד את הנטייה המינהלית
לכרסם בזכויות בעיקר ביחס לזכויותיהם של יחידים הנמנים
עם קבוצות מיעוט ,ולא כל שכן קבוצות מיעוט שאינן מיוצגות בה־
ליך הפוליטי ,כדוגמת מהגרי העבודה .במקרה זה התמקדה הפגיעה
בקבוצה חלשה במיוחד גם בקרב המיעוט  -נשים השוהות בישראל
כמהגרות עבודה .יחידים הנמנים עם קבוצות כאלה אף מתקשים
לעיתים לפנות לבית המשפט .מבחינה זו מחדד פסק הדין גם את
תפקידם החשוב של עותרים ציבוריים ,כמו ארגון קו לעובד ,בעי־
קר במקרים שבהם הנפגעים הספציפיים מתקשים להגיש עתירה או

חוששים מכך.
רשימה זו הועברה למערכת בחודש דצמבר,
טרם בחירתה של פרופ' ברק־ארז לבית המשפט העליון
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דנ"א  10901/08בייזמן השקעות נ' משכן בנק הפועלים למשכנתאות ( | )11.7.11שופטים :ריבלין ,פרוקצ'יה ,לוי ,נאור ,ארבל ,חיות ,מלצר

מקדמים צדק חלוקתי
מה קורה כאשר שני הצדדים לא ערכו בירור נאות באשר לזכותו של המוכר בנכס? בית
המשפט העליון פסק כי על שניהם לשאת יחד בסיכון הנובע מטעותם ,והעדיף פתרון ביניים

ק

ונה נכס שילם חלק ממחיר הנכס לבנק כדי לסלק משכנתה
שרבצה עליו בגין הלוואה שנטל מוכר הנכס מהבנק .התברר
שלמוכר לא היו כלל זכויות בנכס .הקונה לא רכש מאומה ,והמחיר
ששילם היה לשווא .לא הקונה ולא הבנק ידעו זאת בזמן עריכת הע־
סקאות עם המוכר .שניהם פעלו בתום לב .מובן שעיקר התרעומת
צריכה להיות מופנית כלפי המוכר ,אך הואיל ולא ניתן לגבות ממנו,
מפנה הקונה תביעתו להשבת הסכום כלפי הבנק .מצב
זה מעורר שאלות עובדתיות ומשפטיות מורכבות
ביותר בתפר בין דיני חוזים לעשיית עושר ולא
במשפט.
עמדת הקונה ,התובע השבה ,ועמדת
הבנק ,הכופר בחובה זו ,משקפות גי־
שות בינאריות לפתרון הסכסוך :הכל
או לא כלום .הקונה טוען להשבה מלאה
של התשלום בשל הטעות ,ואילו הבנק
מבסס את זכותו המלאה לסכום ששולם
לו על הטענה שקיבל את התשלום בתום
לב לפרעון חוב תקף .בין שתי גישות אלה
אפשרית גישת ביניים שלפיה הואיל ושני
הצדדים לא ערכו בירור נאות באשר לזכותו של
המוכר בנכס ,על שניהם לשאת יחד בסיכון הנובע
מטעותם ,ומכאן שהקונה יקבל מהבנק רק מחצית מסכום
החוב שפרע .שלוש גישות אלה מצאו ביטוי בערעור.
הקונה זכאי להשבה מלאה  -הסיכון מוטל במלואו על הבנק:
התשלום הוא פעולה חד־צדדית שמקורה בטעות .פעולה זו הביאה
להתעשרותו שלא כדין של הבנק .בנסיבות אלה חל סעיף  1לחוק
עשיית עושר ולא במשפט ,תשל"ט־ ,1979המזכה את הקונה בהשבה.
אין לסייג את זכות הקונה מכוח סעיף  2לחוק עשיית עושר.
הקונה אינו זכאי להשבה כלל  -הסיכון מוטל במלואו על הקונה:
פרעון החוב לבנק על ידי הקונה הוא פעולה חד־צדדית הנשלטת
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על ידי דיני עשיית עושר .הקונה פרע חוב קיים ,הבנק פעל בתום
לב ומחזיק בכספים כדין .אין עליו חובת השבה ,שכן על המקרה
חלה ההגנה המוכרת בדין האמריקאי של קבלה בתום לב של תשלום
לפרעון חוב תקף.
הקונה זכאי להשבה חלקית  -הסיכון בשל פירעון בטעות יחולק
בין הקונה לבקנק :בין הקונה לבנק נכרת בטעות חוזה ,שבית המ�ש
פט ביטלו על פי סעיף (14ב) לחוק החוזים (חלק כללי),
תשל"ג־ .1973עם ביטול החוזה חייב הבנק להשיב
לקונה את סכום ששילם ,וזאת על פי סעיף 21
לחוק החוזים .אך לבית המשפט שיקול דעת
לשלול השבה באופן מלא או חלקי על
פי סעיף  2לחוק עשיית עושר ,ושיקולי
הצדק מצדיקים השבה חלקית בלבד.
בגישה אחרונה זו דגלה השופטת
פרוקצ'יה ,וזו הייתה הכרעת הערעור.
התוצאה אושרה בדיון הנוסף (בדעת
רוב) ,זאת לאחר דיון מפורט ומעניין
שעיקרו נכתב על ידי השופטת נאור ,שה־
שתיתה את התוצאה הן על המסלול החוזי
והן על זה של עשיית עושר .על פני הדברים
טענתו של הבנק בדבר קבלת תשלום בתום לב
לפרעון חוב תקף היא טענה חזקה ,וראוי ,כפי שהציע
השופט מלצר ,לבחון את ההכרה בקיומה של הדוקטרינה של פירעון
בעד ערך במשפט הישראלי .אולם בית המשפט מתייחס לרוכשים
ולמממנים ,במיוחד למממנים־בנקים שמעמדם ציבורי ,כשותפים
באותו מיזם החולקים ביניהם את הסיכונים הנובעים מפגם בזכויות
הקניין של מוכר הנכס .פסק הדין מהווה דוגמה למקרה קשה שהניב,
בסופו של דבר ,הכרעה צודקת .בולט הדבר שההכרעה דוחה תפי־
סה של צדק מוחלט ,והיא מבכרת פתרון ביניים ,כיוון המשתקף לא
אחת בפסיקה המודרנית בחוזים ובעשיית עושר ולא במשפט .
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דיני ירושה -
צוואות ,ירושות ועזבונות

חדש!

מהדורה שנייה  -מורחבת ומעודכנת 2011
מאת :מיכאל קורינאלדי

עם פרסום הצעת חוק דיני ממונות ,התשע”א ,2011-ובה רפורמה מוצעת גם בדיני הירושה,
זוכים דיני הירושה לדיון מעמיק ומקיף על רקע ההצעה האמורה.
דיני הירושה ,על כל היבטיהם ,זוכים לסקירה רחבת-היקף ,תוך התייחסות לפסיקה העניפה
ולחקיקה הרלוונטית .כך ,בין היתר ,נדונות הסוגיות לעניין שיטת הפרנטלות ,ירושת בני הזוג,
ירושת הידועים בציבור ,זכויות המגורים של האלמן/אלמנה ,הזכות למזונות מן העיזבון ,החופש
לצוות ,ועוד .הכול בליווי תרשימים וטבלאות מאירי עיניים.
פרק מיוחד הוקדש להורות הטכנולוגית  -ההפריה המלאכותית והפונדקאות  -ולתוצאותיה לעניין
זכות הירושה של היילוד.
המחבר ,ששמו הולך לפניו בתחום זה ,מתייחס בהרחבה להמלצותיה של ועדת השופט טירקל,
המהוות את התשתית לרפורמה המוצעת בדיני הירושה.
הספר מוגש בכריכה קשה ומהודרת ואוחז  550עמודים.

מהגרי עבודה בישראל –
הרצוי והמצוי

600

ש"ח
במקום  751ש"ח

כולל מע"מ ודמי משלוח
*בתוקף עד 15/02/2012

חדש!

מאת :יאיר דוד

התופעה המכונה בפי כל" :מהגרי העבודה בישראל" מעסיקה את החברה מזה שנים רבות,
ובמיוחד בשנים האחרונות ,עת נשמעות דרישות לצמצם את התופעה ואף למגרה .הספר -
העוסק במהגרי העבודה בישראל  -פורש לפני הקורא סקירה מקיפה מהזווית המשפטית
והחברתית ,תוך שימת דגש על ההתפתחות שחלה בתחום זה במהלך העשורים האחרונים .הוא
מציג את השתלשלות הענייניים החוקתית של התופעה על רקע היחסים בין הריבון לבין העובד
והמעסיק ,ואת השינויים שחלו בה במהלך השנים .כן מובאת התייחסותם של בתי הדין לעבודה
בדונם בסכסוכים אינדיווידואליים בין העובד למעסיק.
זהו הספר המשפטי היחיד בישראל הדן בתופעת "מהגרי העבודה" תוך הצגת משפט משווה
והתייחסות יסודית לתופעה השנויה במחלוקת.

445

ש"ח
במקום  595ש"ח

כולל מע"מ ודמי משלוח
*בתוקף עד 15/02/2012

הספר מוגש בכריכה קשה ומהודרת ואוחז  321עמודים.

פסקי חוץ בישראל –
ואכיפה
הכרה
מאת :חגי כרמון

חדש!

כלל יסוד במשפט הבינלאומי הוא כי פסק דין שניתן במדינה זרה אינו מוכר ,כשלעצמו ,במדינה
אחרת שבה מבקשים לאוכפו או להכיר בו .הספר משמש ,כמדריך יעיל ושימושי לכל מי שנדרש
לשאלות הנבחנות בו ,לצורך פעילות מסחרית בינלאומית ,לצורך אכיפת פסקי חוץ שניתנו
בענייני משפחה ,או לצורך פתרון סכסוכים משפטיים שונים חוצי גבולות .הספר סוקר את הדין
הקיים  -בחוק ובפסיקת בתי המשפט בערכאות השונות  -והוא כולל התייחסות מאירת עיניים
למשפט המשווה .נוסף לדיון מפורט ושיטתי בסעיפיו של חוק אכיפת פסקי חוץ ,התשי"ח,1958-
מציע הספר גם פתרונות בסוגיות משפטיות מיוחדות ,כמו הדרכים השונות לבקש אכיפה של
פסק חוץ או הכרה בו ,סמכויות השיפוט בנושא ,חלוקת נטל הראיה בין בעלי הדין לעניין אכיפת
פסק חוץ ,מרוץ ההתיישנות ,אכיפת פסקי חוץ נגד ריבון זר ,אכיפת פסקי חוץ מכוח אמנות
בינלאומיות ,אכיפת פסקי בוררות זרים ,ועוד .פרק מיוחד מוקדש לאכיפתם של פסקי חוץ מול
הרשות הפלסטינית .חרף המורכבות של השאלות הנדונות בספר הן זוכות למענה מדויק ונוח
להבנה.

175

ש"ח
במקום  315ש"ח

כולל מע"מ ודמי משלוח
*בתוקף עד 15/02/2012

הספר מוגש בכריכה קשה ומהודרת ואוחז  381עמודים.
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ת"צ (ת"א)  26809-01-11דב כהנא נ' מכתשים אגן תעשיות בע"מ ( | )15.5.11שופטת :דניה קרת־מאיר

הציפיות התממשו
ההחלטה בעניין מכתשים־אגן מצדיקה את התקוות שנלוו להקמת ביהמ"ש הכלכלי .סטנדרט
ההתנהגות שאומץ הוא כי בכל עת שמופר השוויון בין בעלי מניות ,יש חשד לחוסר הגינות

ה

אכן החלטה תקדימית ,שעשויה להביא לפתחו של בית המשפט
אירוע המשמעותי ביותר במשפט המסחרי בשנת  2011היה
עסקאות רבות שאושרו כדת וכדין על ידי האורגנים הראויים של
פתיחת בית המשפט הכלכלי בתל אביב" .הקמת המחלקה נד־
החברה .האם לפנינו ראשיתו של אקטיביזם שיפוטי חדש בתחום
רשת על מנת לאפשר ניהול יעיל של הליכים לפי הדין הכלכלי ופסי־
הכלכלי? האם מעתה כל מיזוג או עסקה אחרת הטעונה אישור בעלי
קה עקבית ,אשר בצידה הקטנת אי הוודאות והגברת היציבות בת־
המניות מן הציבור יחייבו הן אישור בעלי המניות והן ביקורת שי־
חום הכלכלי" ,נכתב בדברי ההסבר לחוק שכונן את המחלקה .החל־
פוטית של בית המשפט? דומה שהשופטת קרת־מאיר ערה לסכנה
טת השופטת דניה קרת־מאיר בעניין מכתשים־אגן ראויה להיחשב
שכזאת ולהצפת בית המשפט ,אשר יהפוך למעין ער־
כהחלטה החשובה של השנה בתחום המסחרי/כלכלי,
כאת ערעור על החלטות לגיטימיות של מוסדות הח־
והיא מצדיקה את התקוות שנלוו להקמת בית המש־
ברה .נראה כי על מנת שבית המשפט יתערב בהחלטה
פט הכלכלי .גדר המחלוקת :עסקת מכירת  60%ממניות
שכזאת ,יהיה צורך להוכיח כי באופן שהעניין הועמד
מכתשים־אגן לכימצ'יינה ,כשבצד המחיר שאמור לה־
לאישור הציבור נפל פגם המגיע לכדי חוסר הגינות.
תחלק בין כל בעלי המניות ,בעלת השליטה (כור) בלבד
בעניין מכתשים־אגן נדרש הציבור לבחור בין אישור
קיבלה אופציה ששוויה הוערך בכ־ 160מיליון דולר.
עסקה שיש בה "ממתיק" דרמטי לטובת כור ,לבין ויתור
בקליפת אגוז ,בית המשפט קבע כי בעלת השליטה
מוחלט על עסקה שהייתה מלכתחילה במחיר גבוה
חייבת לחלק בין כל בעלי המניות את ההטבה העודפת.
משמעותית ממחיר השוק .לציבור לא הייתה אפוא
בדרך להחלטה תקדימית זאת התגבר בית המשפט
קרת־מאיר
השופטת
ברירה אמיתית .בהקשר זה ממליצה השופטת לאמץ
על שתי משוכות :הראשונה נעוצה בסעיף  193לחוק
במקרים מתאימים מינוי ועדת דירקטורים בלתי תלויים ,שתנהל את
החברות ,המחיל על בעל השליטה חובת הגינות כלפי החברה בלבד
המו"מ על העסקה במקום בעל השליטה.
ולא כלפי בעלי המניות באופן ישיר .אולם בית המשפט החיל את
החלטה ובשוליה אפילוג  -לא חלפו אלא חודשיים וחצי ממועד
חובת ההגינות גם כלפי בעלי מניות המיעוט .סטנדרט ההתנהגות
שמאמצת השופטת הוא כי בכל עת שמופר השוויון בין בעלי מניות
מתן ההחלטה ,ולבית המשפט הוגשה בקשה משותפת בידי הצדדים
לאישור הסדר פשרה שעל פיו הקצתה כור מתוך התמורה סך של 45
(למשל כשניהול המו"מ נעשה בלעדית על ידי בעל השליטה ,ללא
מיליון דולר ,שיתחלקו בין בעלי המניות מן הציבור בנוסף לתמורה
מעורבות נציגי הציבור) יש חשד לחוסר הגינות .מכאן ההצדקה
להתערבות שיפוטית ,כדי לוודא שהמו"מ התנהל כאילו היה "מו"מ
המקורית .בית המשפט אישר את הפשרה וסלל את הדרך לביצוע
עסקת הענק שמהווה כניסה ראשונה של ממשלת סין למשק היש־
בתנאי שוק בין צדדים בלתי תלויים" ולוודא שהמחיר שהושג הוגן.
ראלי .אם היה צורך בהוכחה ליעילות הדיון בבית המשפט הכלכלי
המשוכה השנייה נבעה מטענת המשיבות כי נוכח החובה לאשר את
בעסקאות אשר אינן יכולות להיטחן עד דק בגלגלים היגעים של
העסקה ברוב של בעלי המניות מקרב הציבור ,אין מקום להתערבות
המערכת הרגילה ,הנה ההוכחה .ובשולי השוליים גם נדיבות כלפי מי
שיפוטית ,שכן חובת האישור האמור מהווה כשלעצמה הגנה בלע־
שפעל למען הציבור  -הן לתובע והן לבא כוחו נפסקו סכומים חסרי
דית לציבור .בהחלטתה משיבה השופטת כי גם במקום שחוק החב־
תקדים במקומותינו .ואולי גם בכך יש פתח לשינוי בסטנדרטים הנ־
רות מקנה הגנות לבעלי מניות המיעוט יש מקום לביקורת שיפוטית,

מוכים לעניין גובה פסיקת שכ"ט עו"ד.
ובמיוחד על "עסקות בניגוד עניינים כשבעל השליטה הוא צד להן".
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בג"ץ  4908/10בר־און נ' כנסת ישראל ( | )7.4.11שופטים :ביניש ,ריבלין ,גרוניס ,נאור ,ארבל ,רובינשטיין ,פוגלמן

ריסון חוקתי בע"מ
הרכב של שבעה שופטים אמנם דחה את העתירה נגד קביעתו של תקציב דו־שנתי בחוק יסוד
זמני ,אבל במקביל התווה מגבלות ביחס לסמכות הכנסת לתקן חוקי יסוד

ח

וק יסוד :משק המדינה קובע כי תקציב המדינה יאושר בידי
הכנסת בחוק לפני כל שנת כספים .למרות זאת ,בחודש אפריל
 20099ביקשה הקואליציה לקדם תקציב דו־שנתי .בשל עיגון הת�ק
ציב השנתי בחוק יסוד הסדירה הכנסת את המעבר לתקציב דו־שנתי
גם כן בחוק יסוד ,ששמו "חוק־יסוד :תקציב המדינה לשנים 2009
ו־( 2010הוראות מיוחדות( (הוראת שעה(" .דברי ההסבר ציינו את
הסיבות המיידיות והחריגות שהצדיקו את השינוי .הניסיון בתקציב
דו־שנתי הראה שיש בו יתרונות לממשלה ,ולכן זו ביקשה
בקיץ  2010להאריך את ההסדר לתקופה נוספת של
שנתיים .על כן חוקקה הכנסת חוק יסוד ,ושמו
"חוק יסוד :תקציב המדינה )הוראות מיוחדות(
(הוראת שעה) (תיקון(" ,ולפיו גם בשנים 2011
ו־ 2012יהיה תקציב דו־שנתי .הצעת החוק
ציינה כי לאחר הניסיון שיירכש אפשר יהיה
לגבש מדיניות מושכלת לגבי המעבר לתק־
ציבים דו־שנתיים כעניין של קבע .בעקבות
חקיקת חוק היסוד האחרון הגישו חבר הכנסת
רוני בר־און ומפלגת קדימה את העתירה נגד
תוקפו של אותו חוק יסוד.
הרכב של שבעה שופטים קבע כי הגם שהעתירה
העלתה "קושי לא מבוטל" ,לא הייתה הצדקה ל"התערבות
חסרת תקדים" בחקיקת יסוד של הכנסת בפועלה כרשות מכוננת.
עם זאת ,בית המשפט התייחס לשתי סוגיות עקרוניות תוך שהוא
מתווה בפני הכנסת "מפת דרכים חלקית בהיעדרו של חוק יסוד:
החקיקה".
השאלה הראשונה בחנה האם למרות שההסדר שהוא קובע הוא
זמני ,ראוי חוק היסוד שנחקק להיחשב ככזה (ולא להיחשב כחוק
רגיל שאינו יכול לגבור בהוראותיו על חוק יסוד :משק המדינה) .בית
המשפט חוזר על הקביעה שהמבחן לזיהוי חוק יסוד הוא המבחן
הצורני ,שמתייחס לכותרתו של החוק ולא לתוכנו .הנשיאה ביניש
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מותירה בצריך עיון אם יהיה נכון לאמץ מבחן משולב שבוחן גם
את תוכן החוק ,שכן גם לפי המבחן התוכני אין לומר שחוק יסוד זה
אינו ראוי לכותרתו .אמנם כינון הסדר זמני כהוראת שעה בחוק יסוד
סותר את התכלית של החוקה  -קביעת כללים יציבים שיעמדו מעל
לארעי ולחולף  -אך במסגרת החוקתית הישראלית שנעדרת כללים
מגובשים לשינוי חוקי היסוד ,אין לומר שהסדרים זמניים לא יכולים
להיות מוסדרים בחוקי יסוד .יחד עם זאת ,הנשיאה מדגישה שבית
המשפט יוכל לראות חוק יסוד כחוק רגיל אם ישתכנע שה־
כנסת עשתה שימוש לרעה בסמכותה המכוננת ,וכן
כי "בנסיבתות מסוימות וחריגות ,עשוי עצם הש�י
מוש בהוראת שעה להצדיק התערבות בחקיקת
היסוד" ,ו"יש להותיר הליך חקיקה מסוג זה
למקרים חריגים ,קיצוניים וייחודיים" משום
מעמדם של חוקי היסוד.
השאלה השנייה עסקה בדוקטרינת התיקון
"החוקתי הלא חוקתי" שנושאה ההגבלות על
כוחה של הכנסת לתקן את חוקי היסוד .לפי
דוקטרינה זו ,סמכות התיקון של החוקה צרה
בהיקפה מסמכות הכינון ,ואם הכנסת חרגה מסמ־
כותה לתקן כי אז לחוק היסוד המתקן לא יהיה תוקף,
ובית המשפט יהיה רשאי להצהיר על כך .הנשיאה מציינת
כי "ביתי המשפט בישראל הכירו בקיומם של עקרונות־על שאינם נ�י
תנםים לשינוי" על ידי הכנסת ,ומציינת בהקשר זה את "העיקרון הח�ו
קתי המרכזי ,שספק אם הוא ניתן לשינוי ,המתייחס לאופיה היהודי
והדמוקרטי של המדינה" .אמנם במקרה הנתון לא ראתה הנשיאה
מקום לפסול את חוק היסוד מהטעם של הפגיעה בדמוקרטיה ,אך
אין להתעלם מהעובדה שהנשיאה הקדישה תשומת לב לא מועטה
לדוקטרינה זו ,תוך שהיא מפתחת אותה בשילוב של אסמכתאות
משיטות משפט אחרות ,למרות שהיא מציינת שהעותרים דומה

שנסוגו מטענה זו במהלך הדיון בעל־פה.
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רע"א  8821/09פאבל פרוז'אנסקי נ' חברת לילה טוב הפקות בע"מ ( | )16.11.11שופטים :לוי ,ג'ובראן ,דנציגר

הכניסה למפלים אסורה
מועדון בילוי קבע גיל כניסה מינימלי שונה לגברים ולנשים .בית המשפט העליון פסק שמדובר
בהפליה ,ודחה שוב כל ניסיון להסביר קיומו של הבדל או שונות רלוונטית בין המינים

"

מאסנו בנסיונות להסביר לנו שיש הבדלים רלוונטיים בין גברים
לנשים המצדיקים יחס שונה לאלה או לאלה" .זו המחשבה הרא־
שונה שחלפה בי לגבי תחושות השופטים שישבו בדין כשסיימתי
לקרוא את פסק הדין בעניין פרוז'אנסקי.
פסק הדין אינו משנה סדרי עולם ולא מגלה לנו משהו שלא ידענו
קודם לכן .ובכל זאת הוא חשוב .חשיבותו נעוצה בכך שהוא סותם
את הגולל ,יש לקוות כי באופן סופי ,על כל ניסיון
לייצר "שוני רלוונטי" בין נשים לגברים בהקשר
לעקרון השוויון .פסק הדין קובע כי גבר שווה
לאישה ששווה לגבר .נקודה.
השאלה המרכזית בפסק הדין עניינה בלגי־
טימיות ההבחנה בין נשים לגברים באשר לגיל
המינימום לכניסה למקומות בילוי .מועדון בשם
"טרומן קפוטה" בעיר רחובות קבע גיל כני־
סה מינימלי שונה לגברים ( )26ולנשים (.)24
חוק איסור הפליה במוצרים ,בשירותים ובכני־
סה למקומות ציבוריים ,תשס"א־ ,2000המגדיר
מועדון כאמור כמקום ציבורי ,אוסר הפליה ,בין
היתר במתן כניסה למקום ציבורי מחמת גזע ,דת,
לאום ,ארץ מוצא ,מין ,ומטעמים בלתי רלוונ־
טיים נוספים.
בתי המשפט בשתי הערכאות הראשונות קבעו
שקיים הבדל רלוונטי לעניין בין גברים לנשים .ההבדל נובע מנסיון
החיים ,המלמד שקיימת סבירות גבוהה יותר שבחורים צעירים ישתו
לשוכרה וינהגו שלא כראוי ,וכי בגרותן הנפשית של נשים צעירות
מקדימה להגיע מזו של הגברים .בית המשפט העליון הפך את ההח־
לטה.
שלושה מאפיינים בסיסיים מופיעים בפסק הדין .ראשית ,פסק
הדין עוסק בהפליה מחמת מין .הוא אינו עוסק בהפליה מחמת גיל,
אלא בהפליה שנבעה מקביעת גיל מינימום שונה לגברים ולנשים.

ינואר 2012

שנית ,פסק הדין עוסק בהפליה שנקט גוף פרטי ,שהמחוקק אסר
עליו להפלות בחוק ספציפי המהווה דוגמה להחלת עקרון השוויון
(החל ביסודו על הרשות הציבורית) גם על גופים פרטיים בעלי מא־
פיינים מעין ציבוריים או המפעילים מקומות ציבוריים.
שלישית ,הקבוצה המופלית לרעה בפסק הדין היא קבוצת הגברים,
הנחשבת לקבוצה החזקה שאינה סובלת מהפליה היסטורית.
המסר החשוב ביותר העולה מפסק הדין הוא
הדחייה של כל ניסיון להסביר קיומו של הבדל או
שונות רלוונטית בין נשים לגברים או להפך .בית
המשפט קובע כי הפליה בין נשים לגברים מבו־
ססת ביסודה על גישות סטריאוטיפיות .לחלק
מגישות אלה עדיין יש עיגון בדין (למשל גיל
פרישה שונה לנשים ולגברים) ,או שהן משפיעות
על המציאות (כדוגמה ,נשים משתכרות פחות
מגברים) ,אך בית המשפט קובע כי עיגונים אלה
אינם משנים את העובדה שהבדלים אלה נובעים
מסטריאוטיפים ,ואינם משקפים שוני רלוונ־
טי בין גברים לנשים .לא רק שאין להתבסס על
סטריאוטיפים בדבר "שוני רלוונטי" ,אלא שיש
לפעול בהתמדה לעקירתם של הסטריאוטיפים
מן השורש.
פסק הדין מדגיש כי ביעור הסטריאוטיפים
חיוני במיוחד כאשר הללו צומחים על רקע של מוסכמות חברתיות
או נשענים על גרעין של אמת שאינו מייצג את הכלל ,שכן הסט־
ריאוטיפ יוצר מעגל קסמים בכך שהוא מחזק מוסכמות חברתיות
פסולות ובכך פועל להנצחת ההפליה.
חשיבות נוספת של פסק הדין נובעת מההדגשה כי האיסור על
הפליה מחמת מין הוא איסור חוקתי על־חוקי ,והפליה כאמור היא
פגיעה בזכות החוקתית של כבוד האדם ,בהיותה נושאת מסר של

דחייה כלפי מאפיין הטבוע בזהותו של אדם.
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רע"א  1459/10המוסד לביטוח לאומי נ' כלל חברה לביטוח בע"מ ( | )27.3.11שופטים :ריבלין ,גרוניס ,ג'ובראן

יעיל יותר ,ברור יותר
ערב פרישתו של המשנה לנשיאה ריבלין מצטרף פסק דין נוסף לסדרה של הכרעות שנתן
בתחום קביעת פיצויים ,שבהן הוא מזכה אותנו בנוסחה המביאה לפסיקת נזק מהירה יותר

מ

הקטנים ,ומרעה עם המל"ל .מעבר לכך מרעה שיטה זו ביותר עם
די סוף שנה נדרשים אנו לשאלת פסקי הדין המשמעותיים
חברות הביטוח :לכאורה הן אינן בעלות עניין ,שכן מה אכפת להן
של השנה .פעמים רבות מדובר בבחירה אינטואיטיבית של
למי ישלמו ,אך בפועל הן המירו נושה קל (המל"ל) בנושה קשה העו־
פסק דין שזכה לפרסום עיתונאי אקדמי .לעומת זאת ,קיימים מקרים
מד יותר בתוקף על זכויותיו .מעבר לכך ,הנוסחה חלה גם במקומות
שבהם יכולים אנו לבחור את פסקי הדין הפחות פוטוגניים על בסיס
שלמל"ל אין זכות שיבוב (אם המעוול הוא מעביד או מוסד רפואי).
מדדים אובייקטיביים .כזה הוא פסק הדין ברע"א  1459/10המוסד
בכל אלה מביאה הקטנת הניכוי לפגיעה נטו בכיס חברות הביטוח.
לביטוח לאומי נ' כלל חברה לביטוח.
מבחינה אובייקטיבית ,בדיקת הסטטיסטיקה
פסק דין זה דן במקרה של יום־יום ,שבו ני־
של אתר "נבו" מגלה שפסק הדין נצפה ,באתר
זוק זוכה לקצבאות מהמוסד לביטוח לאומי.
זה בלבד ,בכ־ 700מקרים מאז נתינתו .הוא כבר
בהתאם לדין ,קצבאות אלה מנוכות מסכום
אוזכר בהסכמה ,בתקופה הקצרה מאז נתינתו,
הפיצויים באופן שהניזוק מקבל אך ורק את
בעשרות מקרים .הנוסחה אף מונעת מחלוקות
הסכום שמעבר להן .למעט מקרים ספציפיים
והתדיינויות רבות; חברות הביטוח והמל"ל
(כגון במקרה שהמזיק הוא המעביד ,המדינה או
יכולים לכלכל את מעשיהם ולייתר הבאת הלי־
מוסד רפואי ציבורי) ,המל"ל יכול לתבוע מה־
כים למערכת העמוסה ממילא.
מזיק את הסכומים ששילם .בעוד שהכלל נראה
ערב הפרישה של השופט ריבלין מצטרף
פשוט ,יישומו מורכב :במקרים רבים ביותר
פסק הדין לסדרה של הכרעות בתחום קבי־
נובעות הקצבאות ממספר מקורות .לדוגמה,
עת פיצויים שבהן השופט ריבלין מזכה אותנו
אם ניזוק נפגע בעוולה פגיעה אורתופדית
בנוסחה מתמטית המייתרת הליכים אין ספור
וגם סובל מסוכרת ,הקצבאות יהיו תוצאה של
ומביאה לפסיקת נזק מהירה יותר .עם אלה
השילוב ביניהן ,אך יש לנכות מהקצבאות רק
ניתן למנות את ע"א  10990/05פינץ נ' הראל
את החלק האורתופדי הנובע מהתאונה (ולגבי
חברה לביטחוח ,פ"ד סא(( 325 )1העמדת או�ב
חלק זה יוכל המל"ל להשתבב).
דן שכר בשנים האבודות ,לחסר תלויים ,על
בפסיקה קודמת נקבע שיש לערוך חישוב נוסחה מתמטית .השופט ריבלין
 ,)30%ע"א  10064/02מגדל חברה לביטוח
יחסי בין הפגיעות; קביעה זו הניבה הליכים
נ' אבו חנא ,פ"ד ס(( 13 )3הפיצוי לקטין ייעשה על בסיס השכר
משפטיים רבים ,הן בתביעות ניזוקים נגד חברות הביטוח (שם ביק־
הממוצע הכללי) ,ופסק דין נוסף מהשנה האחרונה ע"א 10399/08
שו האחרונות לייחס חלק ניכר מהקצבאות לתאונה) ,והן בתביעות
ד"ר פרוטס נ' צ'ירגייב (נוסחה מתמטית לחישוב אובדן סיכויי
של המל"ל נגד המזיקים (שם ביקשו חברות הביטוח לייחס חלק ניכר
החלמה) .קביעות אלה הן צו השעה; בלעדיהן כל תביעה הייתה
מהקצבאות למצב קודם) .מצב זה הוביל לשלוש שיטות שונות בע־
מחייבת הכרעה בסוגיות הרבות ,תוך גרימת נזקים לניזוקים ולמ־
רכאות הדיוניות; עתה בבית המשפט העליון נבחרה דרך רביעית,

ערכת המשפטית.
שאף זכתה לנוסחה מתמטית חדה .הנוסחה החדשה מצמצמת את
החלק של הקצבאות המיוחס לעוולה .בכך מיטיבה היא עם הניזוקים
הכותב ייצג בהליך הנזכר את המוסד לביטוח לאומי
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בג"ץ  7569/11ד"ר אבי גדות ואח' נ' בית הדין הארצי לעבודה ואח' | שופט :חנן מלצר ()27.10.11

למען בריאות שלטון החוק
למרות הביקורת הציבורית ,הצווים שכפו את המשך עבודת הרופאים המתמחים נועדו למנוע את
המרד ולחזק את שלטון החוק .התוצאה מלמדת כי גם הם הבינו את גבולות המאבק המקצועי

פ

צילום :פלאש 90

אלא על פי הדין ובמסגרתו בלבד (סעיף  18לפסק הדין מיום .)4.9.11
סקי הדין שדנו בהתפטרות הרופאים המתמחים עסקו לכאורה
אם כל קבוצת עובדים שאינה מרוצה מההסכם תוכל לפתוח אותו
בתפר שבין משפט העבודה האישי לקיבוצי :האם פעולה
לאחר החתימה  -תקרוס מערכת יחסי העבודה הקיבוצית ,ובעיקר
אישית מובהקת של עובד ,כגון התפטרות ,שננקטת אגב סכסוך קי־
ייפגעו היציבות והוודאות במקומות העבודה.
בוצי ,מאבדת את אופיה האישי והופכת להיות חלק מהמאבק המק־
המתמחים לא הכחישו את העובדה שמטרתם הייתה לפתוח את
צועי .בית הדין הארצי לעבודה השיב לשאלה זו בחיוב ,ועקב כך זכה
ההסכם הקיבוצי שנעשה בין ארגונם
לביקורת משפטית וציבורית .היום,
היציג לבין המדינה והמעסיקים הצי־
לאחר שנפתר הסכסוך ,ראוי להתח־
בוריים .בית הדין הבהיר כי מטרה זו
קות אחר הלך מחשבתו של בית הדין
כשלעצמה היא פסולה .לפיכך התפט־
ואחר הערכים שעליהם ניסה להגן.
רות המתמחים ,שנועדה להשיג תכלית
במשוואה של בית הדין משּול המפ־
זו ,אינה לגיטימית .טענת המתמחים
על למדינה (סעיף  19לפסק הדין מיום
כי ארגונם לא ייצג אותם כמו שצריך
 .)4.9.11חלים עליו הכללים המקובלים
אינה מספיקה בשביל לפתוח הסכם
בדמוקרטיה ,ובראשם עקרון שלטון
קיבוצי ,בדיוק כשם שטענתו של בוחר
החוק :הכנסת היא הריבון ,ונתונות לה
שמפלגתו חרגה מקווי היסוד שלה אינה
סמכויות החקיקה .משנערכו בחירות
מספיקה להצדיק את הקדמת הבחירות
כדין והכנסת הוסמכה  -מחויב הציבור
אין לקעקע את יסודות ההסכם הקיבוצי .על רקע ביה"ד
ואת חילופי השלטון .יש לחיות עם הכ־
כולו לקיים את דברי החקיקה היוצאים
נסת כפי שהיא עד לבחירות הבאות ,כשם שיש לחיות עם ההסכם
תחת ידיה ,אפילו אמונתו והשקפתו מנוגדים בתכלית ואפילו אינה
הקיבוצי עד לחתימת הסכם חדש.
מקדמת את רצונותיו .לכל היותר רשאי הבוחר להחליף את נציגיו
מסיבה זו צווי המניעה שהוצאו נגד התפטרות הרופאים המת־
בבחירות הבאות ,בכל ארבע שנים.
מחים היו גורפים ומקיפים ,שלא כנהוג בסכסוכים קיבוציים .הת־
בדיוק כמו הכנסת ,הצדדים להסכם קיבוצי פועלים כמחוקק ראשי
פטרות המתמחים נתפסה בעיני בית הדין כהתחכמות לא ראויה
במובן זה שיש להם סמכות להחיל על כלל העובדים במקום העבודה
במקרה הטוב ,ובמקרה החמור יותר כנסיון הפיכה .הצווים שכפו את
כללי התנהגות מחייבים .ההסכם הקיבוצי  -כמו חוק  -אינו טעון
המשך עבודתם של המתמחים נועדו למנוע את המרד ולחזק את
הסכמת העובד היחיד .ההסכם תקף ומחייב אם נעשה בין צדדים
שלטון החוק .מההחלטה החלקית שנתן בית המשפט העליון בעניין
כשירים :ארגון עובדים יציג מזה ומעסיק מזה .כך ,על פי החוק ,טע־
ומדברים שהשמיע במהלך הדיון ניכר כי היה מאמץ עקרונות אלו.
נות נגד כשרות הצדדים יכול להעלות רק ארגון עובדים אחר (סעיף
יתר על כן :תוצאת הגישור מלמדת כי בסופו של יום אפילו המתמ־
 5לחוק הסכמים קיבוציים) .יוצא שהמעסיק או קבוצת עובדים כ�ל

חים עצמם הבינו את גבולות המאבק המקצועי.
שהי לא רשאים לכפור בתוקפו של ההסכם מרגע שנחתם.
חתימת
רגע
זו למעשה תמצית פסיקתו של בית הדין הארצי:
סקכ (ארצי)  722-09-11מ"י נ' ההסתדרות הרפואית ()4.9.11
ההסכם הקיבוצי הוא רגע מכונן .אין לקעקע את יסודות ההסכם
סקכ (ארצי)  2376-10-11מ"י נ' ההסתדרות הרפואית ()12.10.11
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ע"פ  4988/08איתן פרחי נ' מדינת ישראל ( | )1.8.11שופטים :לוי ,חיות ,דנציגר

לקדש גם את האמצעים
הפרשנות הליברלית שניתנה בעניין פרחי לאמות המידה לפסלות ראיות תתרום ליכולתה של
הלכת יששכרוב לקדם את ההגינות כלפי הנאשם ,ולהשלטת שלטון החוק ברשויות האכיפה

ב

שנות ה־ ,70בפרשת אבו מדיג'ם ,החל השופט חיים כהן לפקפק
"שמא הגיע הזמן והמלחמה בפשעי הפושעים צריכה להידחות
מפני המלחמה בפשעי שוטרים" .השופט כהן שאל את עצמו אם על
ידי השימוש בראיות שהושגו שלא כדין לא עושים את עצמם השו־
פטים שותפים לאחר מעשה לפשעי השוטרים ,וקבל על כך שהשו־
טרים "מצפצפים על הביקורת הנמתחת עליהם מפי השופטים ואינם
מקיימים הוראותיהם ,ואין פוצה פה".
בשנת  2006מומשה האזהרה ,כשבפרשת יששכרוב נקבע כי
לבית המשפט שיקול דעת לפסול ראיה שהושגה שלא כדין .הלכת
יששכרוב היא ללא ספק ההלכה החשובה ביותר שנפסקה בעשור
האחרון במשפט הפלילי .היא מקדמת את הגינות ההליך הפלילי,
והיא עדיפה על פני ההסתמכות על הבאתם לדין של השוטרים מפרי
החוק .האפשרות שהראיה תיפסל חותרת תחת עצם האינטרס של
השוטר להפרת החוק ומסירה התמריץ לעשות כן.
ואולם ,בסמוך לפרסום הלכת יששכרוב רבו הביקורות עליה מצד
אלה שסברו שהיא משאירה שיקול דעת רחב מדי לבית המשפט,
וכי אמות המידה שנקבעו בה יביאו לכך שהמקרים שבהם ייפס־
לו ראיות יהיו נדירים או בלתי חשובים .נטען כי ראוי יותר לאמץ
כלל פסלות מוחלט כי כל הפרה גוררת פסילה .לדעתי ,ביקורות אלה
בטעות יסודן .ראשית ,יתרונה הגדול של הלכת יששכרוב הוא בעצם
הצורך להכריע בשאלה אם המשטרה פעלה כדין .כך משרתת ההל־
כה את שרטוט גבולות המותר והאסור של רשויות אכיפת החוק.
שנית ,קביעה מוחלטת כי כל הפרה תביא לפסילה בכל תיק היא
קביעה שקשה לעמוד בה ,והיא עלולה ליצור תגובת נגד משמעותית
הן בקרב הציבור והן אצל בתי המשפט .ניתוק ההכרעה בחוקיות
פעולת הרשות מההכרעה בשאלת הפסלות מאפשר לבית המש־
פט להכריע באופן טהור בשאלה העקרונית הראשונה ,מבלי חשש
מהשלכות קשות במקרה הקונקרטי .יחד עם זאת ,האפקטיביות של
הלכת יששכרוב תלויה עד מאוד בהמשך פיתוחה ובפרשנות שתינתן
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לאמות המידה שנקבעו בה.
פסק הדין שניתן בשנה שעברה בפרשת פרחי מדגים היטב את
יתרונותיה של הלכת יששכרוב .הוא מהווה התפתחות חשובה של
ההלכה ,ומבהיר כי הביקורת עליה הייתה מוקדמת מדי.
בעניין פרחי נדונה שאלת קבילות ראיות די־אן־איי שהופקו מד־
גימת רוק שנתן המערער בתיק אחר (רצח) .באותו תיק אחר לא היה
המערער חשוד ,אלא התבקש להשתתף ב"מדגם" שמטרתו הייתה
לשלול קשר בין ה"מתנדבים" המשתתפים במדגם לבין ביצוע העבי־
רה ,כאשר למשטרה לא היה קצה חוט .כנדרש בחוק ,קודם לנטילת
הדגימה הובהר למערער כי לא ייעשה בה שימוש מלבד הנדרש לח־
קירת תיק הרצח .בניגוד להבטחה ,נעשתה השוואה ונתגלתה התא־
מה בין פרופיל הדי־אן־איי של המערער שהופק מן הדגימה ,לבין
פרופיל די־אן־איי שנאסף בשלוש זירות של עבירות מין בלתי מפו־
ענחות .בעקבות הגילוי נעצר המערער ונלקח לחקירה .בעת מעצרו
נלקחה מהמערער דגימת די־אן־איי נוספת ,הפעם ללא ידיעתו ,וזאת
באמצעות בדל סיגריה שעישן.
בית המשפט המחוזי הרשיע את המערער בביצוע עבירות המין,
וההרשעה אושרה בסופו של דבר גם על ידי בית המשפט העליון.
ואולם בניגוד לבית המשפט המחוזי ,העליון החליט לפסול את
ראיות הדי־אן־איי ונסמך על ראיות אחרות לצורך ההרשעה (דב־
רים שאמר ועשה בחקירתו ,ואיכוני פלאפון) .אגב כך נקבעו הלכות
חשובות.
במישור של קביעת המותר והאסור הכריע בית המשפט העליון
כי המשטרה נהגה שלא כדין ,והפרה הן את חוק החיפושים בגוף
והן את חוק הגנת הפרטיות .נקבע כי נתוניהם של מתנדבים צריכים
להישמר בקובץ נפרד לשם תיעוד ,וכי אסור להשוות נתונים מתיקי
חקירה אחרים לנתונים האגורים בו .יצוין כי הלכה זו נקבעה פה
אחד ,וכי גם השופטת חיות ,שבדעת יחיד סברה כי ניתן לקבל את
ראיית הדי־אן־איי שהופקה מבדל הסיגריה ,הסכימה לקביעה זו.

ינואר 2012

פ ר וי

קט

ה

ג

במישור של אמות המידה לפסלות הראיות נקבעו בעניין פרחי לא
פחות מארבע הלכות ,המהוות פיתוח משמעותי של הלכת יששכרוב.
	.1השופט לוי הגדיר את השיקולים של חומרת העבירה ושל נחיצות
הראיה כ"חרב פיפיות" .באשר לחומרת העבירה נקבע כי בעוד
שהדעת איננה סובלת זיכויו של מי שביצע עבירה חמורה ,הרי
שדווקא כשמדובר בעבירות החמורות מתגבר הצורך בשמירה
על זכויות הנאשמים ועל הגינות ההליך .באשר לחשיבות הראיה
להוכחת האשמה ,העיר לוי כי קבלת הראיה עקב חשיבותה לת־
ביעה עלולה לפגוע גם באמון הציבור ברשויות השלטון ,וליצור
תחושה כי האדם הינו כלי משחק בידי השלטון המשנה את הכ־
ללים בהתאם לצרכיו .על כן נקבע כי כאשר הפגיעה בהוגנות

ההליך כפי שמשתקפת ממכלול השיקולים והנסיבות היא חמורה,
אין להכשיר את הראיה אף כשהעבירות המיוחסות לנאשם הינן
מהחמורות בספר החוקים ,וחיוניותה להרשעתו היא נכבדת.
	.2באשר לשיקול בדבר תום הלב של רשויות התביעה נאמר כי נק�ו
דת המוצא היא כי על רשויות השלטון לפעול בהגינות ובתום לב,
ולפיכך בעוד שאי־חוקיות מכוונת עשויה להעצים את הפגיעה,
אין לומר כי תום ליבם של גורמי החקירה מרפא אותה.
	.3חלק חשוב מפסק הדין מוקדש לפסילתן של ראיות נגזרות" ,פ�י
רותיו" של העץ המורעל .אם עד לפסק הדין בעניין פרחי עוד
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היה מי שסבר שראיות נגזרות לא ייפסלו במשפט הישראלי ,הרי
שפסק הדין מסיר כל ספק בכך שהאפשרות לפסילת הראיות
קיימת .השופט לוי קבע כי יש לבחון את הזיקה בין הראיה הרא־
שית לבין הראיה הנגזרת ,וכי צריך להתקיים קשר סיבתי ,עובדתי
ומשפטי בין הראיות .בישמו מבחן זה על עובדות המקרה קבע לוי
כי לא רק השוואת הדגימה שנתן המערער בהסכמה תהיה פסו־
לה ,אלא גם ההשוואה של הדגימה האחרת שנלקחה מאוחר יותר
מבדל הסיגריה שעישן .לעומת זאת ,ראיות הנוגעות להתנהגותו
של המערער לאחר מעצרו ,כמו גם איכון הפלאפון שלו ,לא יהיו
פסולות .גם השופט דנציגר הבהיר כי עצם הקביעה שדוקטרינת
"פירות העץ המורעל" נדחתה בשיטתנו המשפטית ,אין משמעו
כי בית המשפט אינו מוסמך לפסול ראיה
נגזרת ,וקבע כי "מדיניות שיפוטית ראויה
אינה יכולה להשלים עם ראיות שהן פרי
תחבולת חקירה הפוגעת באוטונומיית
הרצון החופשי".
	.4בניגוד לעמדת המדינה פסל בית ה�מ
שפט בפרשת פרחי ראיות חפציות
שאמינותן לא מוטלת בספק .השופט
דנציגר קבע בהקשר זה כי אין קשר
הכרחי בין עובדת היותה של הראיה
"חפצית" לבין פגיעה בהגינות ההליך
המשפטי .זהו למעשה פסק הדין
הראשון של בית המשפט העליון
העוסק בקבילותה של ראיה חפצית,
על פי הלכת יששכרוב.
פסק הדין בעניין פרחי מצטרף לשו־
רה של פסקי דין שניתנו מאז פרשת
יששכרוב ,המבהירים כי מדובר במהפכה
של ממש .בזכותה של הלכת יששכרוב
החלו להיקבע כללים ברורים יותר באשר
להתנהלות המשטרה .במיוחד ניתן לציין
את פסק הדין בעניין שי ,שבו נקבע כי
כאשר חשוד מבקש להיוועץ בעורך דין יש ליצור קשר מיידי עם
עורך הדין ולעצור את החקירה למשך זמן סביר; ואת פסק הדין בע־
ניין לין ,שבו נאמר שיש להודיע על זכות ההיוועצות ,לרבות בסנגור
ציבורי ,לפני החקירה .עוד ניתן להזכיר כי במספר פסקי דין נמתחה
ביקורת נוקבת על התנהלותם של מדובבים ,והחלו להיקבע גבולות
גם לפעולתם .בפרשנות הליברלית שניתנה בעניין פרחי לאמות
המידה לפסלות ראיות יש כדי לתרום ליכולתה של הלכת יששכרוב
לקדם את ההגינות כלפי הנאשם ואת השלטת שלטון החוק ברשויות

האכיפה.
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 /מאיר מזרחי

בג"ץ  1878/09עו"ד ענת ארז נ' שר האוצר ( | )13.7.11שופטים :פרוקצ'יה ,ארבל ,חיות

באיחור של שנות דור
במשך כ־ 25שנה לא עידכנו שרי האוצר את השיעורים המרבייים לניכוי הוצאות אש"ל ,ואלה
עמדו על סכומים זניחים .אף על פי שבינתיים נקבע בתקנות כי הוצאות אלה אינן מותרות
עוד בניכוי ,לפסיקת בג"ץ להורות לשר האוצר להפעיל את סמכותו יש חשיבות רבה

ב

צעד תקדימי הורה בית המשפט העליון לשר האוצר לעשות
שימוש בסמכות שהוקנתה לו בתקנות מס הכנסה (ניכוי
הוצאות מסוימות) ,תשל"ב ( 1972להלן :התקנות) ,ולקבוע שיעורים
מרביים לניכוי הוצאות אש"ל מההכנסה החייבת במס ,לאחר שלא
עשה שימוש בסמכות זו במשך כ־ 25שנים.
במשך שנים רבות היו הוצאות אש"ל מותרות בניכוי מהכנס־
תו החייבת של אדם .לצורך התרת הניכוי בפועל נדרש שר האוצר
להפעיל סמכות שהוקנתה לו בתקנות ,ולקבוע מעת לעת סכומים
מרביים לניכוי הוצאות אש"ל .בפעם האחרונה עשה שר האוצר שי־
מוש בסמכות זו בשנת  .1985כפועל יוצא מכך לא עודכנו הסכומים
המרביים מאז  1985ונותרו זניחים ,בין שקל אחד לארבעה שקלים.
מצב זה הוביל להגשת עתירה נגד שר האוצר ,שבמסגרתה טענו
העותרים כי סמכות שר האוצר לעדכן את הסכומים המרביים היא
סמכות חובה ,כך שההימנעות מהפעלתה נעשתה שלא כדין .לחלו־
פין נטען כי גם אם מדובר בסמכות רשות ,אי הפעלתה עד היום הינה
בלתי סבירה .המדינה טענה מנגד כי העתירה לוקה בשיהוי כבד ,וכי
בכל מקרה הוצאות אש"ל הן "הוצאות פרטיות" שהפקודה שוללת
את ניכויין.
חשוב לציין כי לאחר הגשת העתירה נקבע בתקנות כי הוצאות
אש"ל אינן מותרות עוד בניכוי ,וזאת החל מראשית  .2011קביעה זו
ביטלה גם את סמכות השר לקבוע שיעורים מרביים לניכוי הוצאות
אש"ל .נוסף על כך ,חוק ההסדרים לשנים  2011-2012תיקן את
פקודת מס הכנסה כך שהחל מיום  1.1.11גם הפקודה עצמה אינה
מכירה עוד בהוצאות אש"ל כהוצאות המותרות בניכוי בחישוב
ההכנסה החייבת.
תחילה דחה בית המשפט את טענת השיהוי ,למרות קיומו של
שיהוי סובייקטיבי שנמש ך  25שנים ,וזאת בשל הפגיעה הפוט�נ
ציאלית בשלטון החוק אם העתירה לא תתברר לגופו של עניין ,שכן
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אם יתברר כי יש ממש בטענות העותרים ,הרי שהתנהלות המדינה
בסוגיה זו גרמה לפגיעה קניינית משמעותית בציבור רחב של נישו־
מים.
עוד קבע בית המשפט כי הוצאות אש"ל עשויות להיות הוצאות
מעורבות ,המשמשות בד בבד גם צרכים פרטיים של הנישום וגם את
מאמציו בעת ייצור הכנסה .בהתבסס על פסיקה קודמת קבע בית
המשפט כי במקרה של הוצאה מעורבת ,אותו רכיב בהוצאה המיוחס
לייצור ההכנסה ניתן לניכוי.
קביעה משמעותית נוספת הייתה כי סמכות השר לקביעת סכומים
מרביים לניכוי הוצאות אש"ל היא סמכות חובה ,לנוכח לשון ההס־
כמה ותכליתה .לפיכך הימנעותו ארוכת השנים של השר מהפעלת
הסמכות מהווה "מחדל פסול".
לנוכח תיקוני החקיקה שהביאו לאי התרת הוצאות האש"ל בניכוי
קבע בית המשפט כי הוצאות אש"ל שהוצאו לאחר  1.1.11לא יותרו
בניכוי .לעומת זאת ,הוצאות אש"ל שהוצאו עד ליום  1.1.11יותרו
בניכוי בתנאים הקבועים בתקנה  2לתקנות.
הסעד האופרטיבי שנתן בית המשפט נקבע בין היתר בהתחשב
בפגיעה הקשה בזכות הקניינית של הנישומים השונים לאורך הש־
נים אל מול השתהות העותרים .בית המשפט קבע כי הסעד יוג־
בל לתקופה שממועד הגשת העתירה בחודש מרץ  2009ועד ליום
 .1.1.11בנוגע לתקופה זו יהיה על שר האוצר להפעיל את הסמכות
שהוקנתה לו ,לעדכן את הסכומים המרביים לניכוי הוצאות אש"ל
ולאפשר לנישומים השונים לבצע את הניכוי בפועל.
לפסיקה זו חשיבות רבה לא רק לאור ההגנה שסיפק בית המשפט
העליון לציבור הנישומים מפני התנהלותן (או יותר נכון מחדליהן)
של רשויות המדינה ,אלא לנוכח ההנחיה הישירה שנתנה לשר האוצר
להפעיל את סמכותו ולעשות מעשה ,למרות ההשלכות התקציביות

המשמעותיות שיש לצעד זה על המדינה.
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קין או לא
הרשעה פלילית משמעותה הטלת אות קין על נאשם ,המעידה כי עבר
על החוק והפר מוסכמה חברתית .לקביעת האות על מצחו של עבריין
מורשע יש השלכה כבדה .ראוי אפוא להגדיר באופן ברור את המקרים
שבהם ניתן להימנע מהרשעה למרות הקביעה כי אדם ביצע עבירה

אור אדם

שם ביצע את העבירה המיוחסת לו באישום ,אך
לאחר שרצח קין את הבל אחיו ,הוא נענש בנדו־
להימנע מהרשעתו .לטעמי ראוי להסדיר בחוק את
דים אינסופיים .קין חרד כי כל המוצא אותו יהרגו.
היעדר ההרשעה ,שאיננו מוסדר היום באופן ברור,
האל נענה לתחינתו ,ושם לו אות" :וישם ה' לקין אות
ולפשט את הקריטריונים לקביעה כזו (המאמר לא
לבלתי הכות אותו כל מוצאו" (בראשית ד' ט"ו) .במ־
יעסוק בהרשעת קטינים ,שלגביהם מערכת האיזו־
דרש נמנו פירושים שונים לאותו "אות קין" :האם
נים שונה).
היה זה אות קלון לנבזותו של קין ,או אות המסמן
גב' תמר כתב ,מפקחת מס בעזה ,ודאי לא שיערה
את ההגנה עליו כנוסח הפסוק? (בראשית רבה כ"ב
י"ב) .מכל מקום ,היה באותו אות כדי לסמן את קין
כי שמה יעלה בבתי המשפט ־כ־ 20שנה לאחר שק�י
בלה טובת הנאה מסוכן שייצג
ולהבדילו מאחרים.
נישומים .בית משפט השלום
המושג "אות קין" הפך בח־
ניתן למצוא בפסיקה אמירות
בב"ש גזר עליה עונש של של"צ
ברה לאות קלון :כתם מוסרי
ברורות לגבי עבירות מסוימות
(שירות לתועלת הציבור) ללא
חמור על אישיותו של האדם,
הרשעה .בית המשפט המחו־
בעקבות אירוע בעברו .האפ־
כי אינן הולמות הימנעות
זי קיבל את ערעור המדינה,
שרות להימנע מהרשעה נוע־
מהרשעה ,לצד פסיקה
והוסיף הרשעה .בית המשפט
דה למנוע במקרים חריגים את
הרשעה
היעדר
הקובעת
העליון אישר קביעה זו ,וקבע
הטלתו של אות הקין על מצחו
קריטריונים להימנעות מהרש־
של העבריין.
בעבירות אלה .ראוי שנושא
עה (ע"פ  2083/96תמר כתב נ'
הימנעות מהרשעה .הכלל
מהותי זה יופיע בחוק סדר
מדינת ישראל ,פ"ד נב (337 )3
הבסיסי במשפט פלילי הוא
הדין הפלילי באופן מסודר
( ,)1997להלן :הלכת כתב).
כי אדם שנמצא אשם יורשע.
בקליפת אגוז ,נקבע כי הכלל
בנסיבות יוצאות דופן רשאי
ולא באקראי
הוא הרשעה ,והיעדר הרשעה
בית המשפט לקבוע כי הנא־
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בבאר שבע
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ההסבר מדובר רק על חומרת העבירה ולא על פגיעה.
אפשרי רק כאשר ההרשעה תביא לפגיעה ממשית
אלה המקורות החקיקתיים ,אולם רשימת העונ־
בנאשם ,ומהות העבירה מאפשרת להימנע מהרש־
שים שניתן להטיל ללא הרשעה איננה כה מצומצ־
עה.
מת .בעניין אסף (רע"פ  2976/01בתיה אסף נ' מדינת
היעדר הסדרה .חוק סדר הדין הפלילי [נוסח
ישראל ,פ"ד נו ( ))2002( 418 )3ערך בית המשפט
משולב] ,תשמ"ב־( 1982להלן :חסד"פ) מסדיר את
העליון בדעת רוב להטוטנות משפטית ופירש את
כללי הפרוצדורה הפלילית .צפוי היה להימצא בו
התיבה "הורשע אדם "...שבסעיף  77לחוק העונשין
מענה לסוגיה המהותית של היעדר ההרשעה ,אלא
כך שתכלול גם קביעה שנאשם עבר עבירה בלא לה־
שחסד"פ איננו מסדיר את האפשרות של היעדר הר־
רשיעו ,כדי לאפשר הטלת פיצויים לניזוק גם בהיעדר
שעה :סעיף  182בו קובע כי בתום בירור האשמה
הרשעה .טרם הורחבה פרשנות זו לדרכי ענישה אח־
יחליט בית המשפט על זיכוי הנאשם או על הרשעתו.
רות שגם לגביהן מופיעה התיבה "הורשע אדם".
לכאורה קיימות רק שתי אפשרויות בפני בית המש־
מכאן שאין הסדרה לעניין ,אלא רק רשימת עו־
פט  -הרשעה או זיכוי.
נשים שניתן להטילם ללא הרשעה .בדו"ח הוועדה
האזכור היחיד לעניין נעשה בתיקון תשנ"ה ,בס־
לבחינת דרכי ההבניה של שי־
עי ף 192א' לחסד"פ ,שם נק�ב
קול הדעת השיפוטי בגזירת
עה סמכות בית המשפט לבטל
בהלכת כתב נקבע
הדין הוצע כי בית המשפט
הרשעה בעקבות תסקיר ולגזור
כי הכלל הוא הרשעה ,והיעדר
יהיה רשאי לקבוע צו מבחן
של"צ או מבחן ללא הרשעה.
או צו של"צ ללא הרשעה,
במאמר מוסגר ,נוכח הוראה
הרשעה אפשרי רק כאשר
בשתי חלופות הקבועות בה־
זו אין עוד צורך בהסדרי טיעון
לפגיעה
תביא
ההרשעה
צעה (סעיף  36להצעה) .הצעת
שבהם מוסכם כי הנאשם לא
ממשית בנאשם ,ומהות
החוק בנוגע להבניית שי־
יורשע ויישלח לקבלת תסקיר;
קול הדעת השיפוטי בענישה,
ממילא אפשר לבטל את ההר־
העבירה מאפשרת להימנע
שהתבססה על הדו"ח ,איננה
שעה לאחר קבלת התסקיר.
מהרשעה .התביעה אוהבת
מתייחסת להצעה זו .מהם
אם נשוב לעיקר ענייננו,
לצטט את נימוקיה של
אפוא המקרים שבהם יימנע
הרי שמקור האפשרות להימנע
בית המשפט מהרשעה?
מהרשעה איננו מצוי במקום
השופטת דורנר ,ואילו ההגנה
העילה להימנע מהרשעה.
הראוי לו בחסד"פ ,אלא לצד
של
הערותיו
את
מעדיפה
הרשעה בפלילים גורמת נזק
דרכי ענישה ספציפיות :לצד
השופט שלמה לוין
לנאשם .נאשם בעל הרש־
מבחן (סעיף  )2( 1לפקודת
עה לא יוכל להוציא "תעודת
המבחן) ,ולצד של"צ (סעיף
יושר" ,וייתכן כי יימנעו ממנו
71א' (ב) לחוק העונשין) .שני
מקומות עבודה ויהיה חשוף לנזקים אחרים .הלכת
המקורות הקלאסיים לענישה בהיעדר הרשעה הם
כתב התמקדה בנזקים אלה .ואולם בהרשעה יש גם
המבחן והשל"צ ,הכרוכים בהליך שיקומי במסגרת
הטלת סטיגמה של מי שעבר על קוד חברתי מוסכם
שירות המבחן.
ופגיעה בדימוי העצמי .הנזק הישיר הוא טעם חשוב
מקור שלישי ניתן למצוא לצד ההתחייבות (סעיף
להימנע מהרשעה ,אולם לטעמי אין זה העיקר.
( 722ב) לחוק העונשין) .בעוד שבעבר סעיף  73אי�פ
בתי המשפט קבעו כי ההרשעה היא הביטוי המ־
שר הטלת התחייבות בלי הרשעה רק בנסיבות חרי־
שפטי החיצוני המביא לידיעת כולי עלמא את הפ־
גות וכמעט לא נעשה בו שימוש ,סעיף ( 72ב) הנוכחי
סול שבמעשה .הטבעת החותם הפלילי משמעה כתם
מאפשר התחייבות כספית להימנע מעבירה עד שנה
מוסרי הדבק במבצע העבירה ,וכשם שהכתם נראה
ללא הרשעה .בדברי ההסבר להצעת החוק נאמר כי
על הבגד  -כך ההרשעה מצויה על פני השטח (ע"פ
אפשרות זו מיועדת ל"מקרים קלים" (ה"ח מטעם
(מח' ת"א)  70835/05מדינת ישראל נ' פנחסוב ואח'
הממשלה  ,463תש"ע ע'  .)96ראוי לשים לב כי בדברי
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( ;)2006ע"פ (מחוזי י־ם)  4598/09גנאים נ' מ"י,
פסקה .))2010( 18
הרשעה פלילית משמעה כי אדם הפר נורמה חבר־
תית מוסכמת .החברה מוכנה לקבל ,במקרים חריגים,
כי אדם שהפר נורמה חברתית יוכל לצאת מאולם
בית המשפט ללא אות קין על מצחו .הימנעות מה־
רשעה נועדה למנוע הטלת אות הקין במקרים אלה,
כשאין מקום להטלתו לנוכח שיקולים אחרים.
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הלכת כתב .בהלכה זו כאמור ביקש בית המשפט
העליון "לעשות סדר" בסוגיה של הימנעות מהר־
שעה .השופטת דורנר קבעה כי היעדר הרשעה הוא
חריג למטרה שיקומית ,וכי הימנעות מהרשעה אפ־
שרית רק בהצטבר שני גורמים :ראשית ,על ההרש־
עה לפגוע פגיעה חמורה בשיקום הנאשם .שנית ,סוג
העבירה מאפשר לוותר בנסיבות המקרה על ההרש־
עה בלי לפגוע מהותית בשיקולי הענישה האחרים.
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האות אשר לקין  -הערות על הימנעות מהרשעה

הרשעה ללא תסקיר (ע"פ (מחוזי י־ם )  8466/04פ�ד
התביעה אוהבת לצטט את נימוקיה של השופטת
רמן נ' טיבי ( ;)2005ע"פ (מחוזי חי')  2594/02מדינת
דורנר ,ואילו ההגנה מעדיפה את הערותיו של השו־
ישראל נ' פלוני ( ;)2002ע"פ (מחוזי י־ם) 30273/06
פט שלמה לוין בעניין.
מדינת ישראל נ' אמין סולטאן ( ;)2006וראו דעה
היחס בין התנאים המצטברים להימנעות מהרשעה
שונה ת"פ (שלום ת"א)  5405/03מדינת ישראל נ'
שנקבעו בהלכת כתב מעלה קושי כפול :מחד גיסא,
ש.י (.))2003
קשה להוכיח פגיעה קונקרטית לגבי נאשמים צעירים
לאחרונה ,בעניין חברת נמלי ישראל (ת"פ (שלום
שטרם נכנסו למעגל העבודה ,או לגבי נאשמים מבו־
חי')  5525-09-09מ"י נ' חברת נמלי ישראל (,))2011
גרים שאינם עובדים .קשה להצדיק את הבחנתם של
קבע בית משפט השלום בחיפה כי אין הכרח בתסקיר
נאשמים אלה מנאשמים שיכולים להצביע על פגיעה
בקביעת ענישה של פיצוי והתחייבות ללא הרשעה.
קונקרטית .מאידך גיסא ,לעיתים הפגיעה היא קשה
בית המשפט המחוזי בחיפה קיבל את הערעור (ע"פ
וקונקרטית ,אולם עולה סוגיית התנאי השני  -מהן
( 1314-06-111מחוזי חיפה) מ"י נ' חברת נמלי י�ש
העבירות שבהן הימנעות מהרשעה היא בלתי אפ־
ראל ( .))2011פסק הדין בערעור עוסק ברובו בסוגיה
שרית? ניתן למצוא בפסיקה אמירות ברורות לגבי
המרתקת של היעדר הרשעה לגבי תאגיד ,שאיננה
עבירות מסוימות כי אינן הולמות הימנעות מהרשעה,
בלב דיון זה .הרכב הערעור
לצד פסיקה הקובעת היעדר
קובע כי אף שדינו של תאגיד
הרשעה בעבירות אלה.
הוא כדין אדם ,ופורמלית ניתן
בשני
מדובר
בהלכת כתב
התפתחות הפסיקה מאז
להימנע מהרשעה לגביו ,הרי
שיקולים מצטברים הנבחנים
הלכת כתב מצדיקה צמצום
שנוכח ההכרח בתסקיר ,בפועל
בנפרד .ראשית נבחנת פגיעה
הקריטריון
של
השפעתו
לא ניתן להימנע מהרשעה של
קונקרטית שתגרום ההרש־
תאגיד .בית המשפט המחוזי
עה ,כגון פיטורים מעבודה.
הבעייתי של פגיעה
בחיפה מבסס את הכרעתו על
שנית נבדק אם מהות העבירה
קונקרטית בשיקום בקריטריון
נוסח סעיף 192א' לחסד"פ,
מאפשרת להימנע מהרשעה.
פשוט יותר ,כמו למשל
הנוגע לאפשרות לבטל הרש־
הקשיים שפורטו לעיל הביאו
עה ולתת צו מבחן או צו של"צ
להגמשת ההצטברות שבש־
בהיעדר רישום פלילי .כן יש
ללא הרשעה .מכאן מסיק בית
ני המבחנים על ידי בחינתם
לפשט את הקריטריון השני
המשפט כי לא ניתן לדון נאשם
כמערכת משולבת של כוחות:
אחרים
ענישה
שיקולי
של
להתחייבות בלבד ללא הרשעה.
כשמדובר בעבירה של מה בכך,
דומני כי הכרעה זו מתעלמת
די בפגיעה מינורית וערטי־
מההיסטוריה החקיקתית ,של־
לאית בנאשם .ככל שמדובר
פיה סעיף 192א' צורף לחסד"פ בשלב מאוחר כדי
בעבירה חמורה יותר ,יש לשכנע כי ההרשעה תביא
לאפשר ביטול הרשעה שכבר ניתנה בעקבות תס־
לפגיעה משמעותית וקונקרטית בנאשם ,עד שבע־
קיר חיובי .הסעיף איננו מתייחס להימנעות מהר־
בירות מסוימות לא ניתן יהיה להימנע מהרשעה -
שעה מלכתחילה .עוד יש לזכור כי כשהתווסף סעיף
תהיה הפגיעה קשה ככל שתהיה.
192א' עדיין לא תוקן סעיף ( 72ב) לחוק העונשין,
התפתחות הפסיקה מאז הלתכת כתב מצדיקה ל�ד
המאפשר כיום מתן התחייבות כעונש יחיד ללא הר־
עתי צמצום השפעתו של הקריטריון הבעייתי של
שעה .בניגוד לאמור בערעור הנ"ל ,אפשרות זו ניכרת
פגיעה קונקרטית בשיקום בקריטריון בהיר ופשוט
במפורש מההבחנה בנוסח בין סעיף ( 72א) לסעיף
יותר ,כמו למשל בהיעדר רישום פלילי ,ופישוט הק־
( 722ב) לחוק העונשין .לאחרונה הוציא משרד המ�ש
ריטריון השני של שיקולי ענישה אחרים ,לחומרת
פטים תזכיר חוק ובו מוצע להוסיף במפורש גם את
העבירה על פי החלוקה הקבועה בדין.
ההתחייבות לסעיף 192א'.
הצורך בתסקיר .סוגיה נוספת היא התסקיר .בעבר
אכן ,העונשים הקלאסיים שמתאימים לצירוף
קבעו בתי המשפט כי לא ניתן להורות על היעדר
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רת העבירות שנקבעה בחוק ,ואין סיבה שלא לעשות
להימנעות מהרשעה הם מבחן ושל"צ ,לגביהם קיים
בה שימוש לעניין זה.
הכרח בהגשת תסקיר .ואולם לדעתי ,ניתן לעשות
" .2עבר פלילי" .פגיעה בנאשם קשה לכימות ול�ה
שימוש בדברי ההסבר לתיקון סעיף  72ובהבחנה
ערכה .הפגיעה גם מפלה ,כמתואר לעיל ,ללא רציונל
בין ס"ק (א) לס"ק (ב) כדי להרחיב את השימוש
מספק בנוגע להטלת אות הקין .עבר פלילי לעומת
בהימנעות מהרשעה ,על ידי הטלת התחייבות (או
זאת הוא עניין חד וברור .היעדר הרשעה ראוי כמתן
פיצוי) ללא הרשעה ,גם ללא תסקיר שירות המבחן,
הזדמנות ראשונה למי שטרם מעד .מי שכבר הורשע,
ובכך להקל את העומס המוטל על שירות המבחן.
או שניתנה לו הזדמנות בעבר על ידי היעדר הרשעה,
כאשר מדובר בעבירה קלה של חטא או עוון שנ־
קשה לטעון כי נסיבותיו מצדיקות את השימוש הח־
סיבותיה קלות ,ועובר העבירה לא בא מעולם בפני
ריג בהימנעות מהרשעה פעם נוספת.
בית משפט בפלילים ,ניתן לדעתי להימנע מהרשעה
לפיכך יש לשקול לקבוע כאבני בוחן כי בית המ־
המטילה חותם פלילי על מצחו גם ללא תסקיר ,תוך
שפט לא ישתמש בסמכות זו של הימנעות מהרש־
הסתפקות בענישה של התחייבות בלבד.
עה אלא לגבי עבירה ראשונה שעבר נאשם כבגיר,
החלל החקיקתי  .ראוי שנושא מהותי זה  -הי�מ
וזאת רק לגבי עבירה שאיננה פשע .אפשרות זו
נעות מהרשעה למרות קביעה כי אדם ביצע עבירה
תתחם באופן ברור את המק־
 יופיע בחסד"פ באופן מסו־רים שבהם ניתן להימנע מהר־
דר ולא באקראי ,לצד עונשים
לדעתי ,כאשר מדובר
שעה ,מבלי לקשור זאת לדרכי
מסוימים ,או כאפשרות לביטול
ענישה ספציפיות ,מבלי לחייב
הרשעה בהמלצת תסקיר  .לפ�י
בעבירה קלה של חטא או
בתסקיר (אלא לצורכי מבחן
כך מוטב לטעמי לקבוע בסעיף
ועובר
קלות,
שנסיבותיה
עוון
ושל"צ) ,ומבלי לחייב הוכחת
 182לחסד"פ או בסמוך לו כי
העבירה לא בא מעולם בפני
פגיעה קונקרטית כמתחייב
בתום בירור האשמה ,אם מצא
מהלכת כתב.
בית המשפט את הנאשם אשם
בית משפט בפלילים ,ניתן
ניתן לשקול אפשרות שבה
יורה על הרשעתו  -זולת אם
להימנע מהרשעה המטילה
יהא בית המשפט מוסמך
מצא לנכון לקבוע כי הנאשם
חותם פלילי על מצחו גם
להימנע מהרשעה גם בעבי־
ביצע את העבירה מבלי להרש
רות מסוג פשע או גם כאשר
שיעו ,וזאת מטעמים מיוחדים
ללא תסקיר ,תוך הסתפקות
מדובר ברישום קודם ,אולם
שיירשמו.
בלבד
התחייבות
של
בענישה
זאת כחריג נדיר ביותר :רק
הרשעה היא חותם פלילי,
אם שוכנע בית המשפט,
אות קין ,כתם לא נמחה על
לאחר קבלת תסקיר שירות
הבגד .הסטת הדיון לסוגיית
המבחן ,כי "לא יהיה זה צודק" להרשיע את הנאשם
הפגיעה ,כפועל יוצא מהלכת כתב ,מעקרת את לב
משום שהרשעה תסב לו "נזק חמור" ,וכי נסיבות
העניין ,שהוא הסוגיה אם ראוי להטיל את אותו
העבירה מאפשרות להימנע מהרשעה מבלי לפגוע
חותם קלון על הנאשם.
באינטרסים אחרים.
" .1עבירות קלות" .בדברי ההסבר לתיקון סעיף 72
האות על מצחו של קין מעורר חרדות גדולים.
לחוק העונשין מתייחס המחוקק ל"עבירות קלות".
חכמים ראו בו אות מבזה כראוי לקין ,ורש"י פירש כי
הלכת כתב מורה כי הימנעות מהרשעה תתאפשר רק
האל חקק על מצחו של קין אות משמו להגנה עליו.
כש"סוג העבירה" מאפשר לוותר על הרשעה בנסי־
במקומותינו ,הרשעה פלילית היא הטלת אות קין על
בות המקרה .המחוקק מצא מקום להבחין בין סוגי
נאשם כי עבר על החוק והפר מוסכמה חברתית .אות
העבירות (סעיף  24לחוק העונשין) .דברי ההסבר
הקין המוטל על מצחו של עבריין מורשע הוא בעל
לתיקון סעיף  72לחוק העונשין משתמשים גם הם
השלכה כבדה .ראוי אפוא להגדיר באופן ברור יותר
בביטוי "עבירות קלות" .קשה ליישב מינוח זה עם
את המקרים שבהם ניתן יהיה להימנע מהטלתו .
עבירות מסוג פשע .מדובר באבחנה חדה לגבי חומ־
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המאמר הוגש לפרסום
לפני תיקון מס' 113
לחוק העונשין
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תיקון  113לחוק העונשין  -ההיררכיה החדשה של גזירת העונש

תג מחיר העונשים
תיקון  113לחוק העונשין ,אשר התקבל לאחרונה בכנסת ,יוצר מהפכה
בהליך גזירת הדין .מהם החידושים המשמעותיים שאיתם צפויים להתמודד
בתי המשפט ,התביעה והסנגוריה ,והאם הוראות החוק החדשות ,שייכנסו
לתוקף ביוני השנה ,ישמשו בסיס להמשך ההחמרה ברמות הענישה

אורן גזל־אייל

ד"ר אורן גזל־אייל,
ראש המרכז לחקר
משפט ,פשיעה וחברה
בפקולטה למשפטים,
אוניברסיטת חיפה
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בעולם .אולם הגדרת השיקולים הללו עדיין הותירה
ביום  2.1.2012עבר בכנסת חוק העונשין (תיקון מס'
פתח רחב מאוד לבית המשפט להכריע איזה משקל
 ,)1133תשע"ב 2012-המבנה את שיקול הדעת השיפ�ו
להעניק לכל אחד מהשיקולים בכל מקרה ,וכיצד
טי בגזירת הדין .רשימה זו תציג בקיצור את החידושים
לתרגם את השיקולים לסוג עונש מסוים ולחומרת
שבתיקון האמור ,שייכנס לתוקפו ביוני השנה.
עונש מסוימת.
הרקע לחקיקת החוק  -כיצד מטילים עונשים?
תופעה זו עוררה ביקורת .ראשית נטען כי שיקול
השאלה כיצד יש לקבוע את עונשו של אדם הטרידה
הדעת הרחב אינו מתיישב עם עקרון החוקיות ,המ־
את האנושות משחר ימיה ,אולם עד לאחרונה בחרו
חייב כי הקריטריונים לענישה ייקבעו בחקיקה רא־
מרבית שיטות המשפט המערביות להעניק לשופטים
שית .שנית נטען כי שיקול הדעת הרחב הניתן לשו־
שיקול דעת רחב בגזירת הדין .כך בישראל ,למעט
פטים גורם לכך שבמקרים דומים נגזר עונש שונה,
העונש המרבי הקבוע לעבירה (ולעיתים רחוקות גם
ועקרון השוויון נפגע .כתגובה לביקורת ,חלק משי־
עונש מזערי הקבוע לה) ,המחוקק לא קבע כל הנחיה
טות המשפט ,בעיקר בארצות הברית ובבריטניה,
לשופטים באשר לחומרת העונש .למעשה ,אפילו
אימצו בחקיקה מנגנונים לקביעת הנחיות ברורות
תיאור כללי של השיקולים שאמורים להנחות את
יותר לקביעת העונשים .ביש־
השופטים לא הופיע בחקיקה,
ראל הייתה זו הוועדה לבחינת
והנחיה ספציפית באשר לסוג
אחד החידושים המרכזיים
דרכי ההבניה של שיקול הדעת
או לחומרת העונשים בוודאי
בחוק הוא החובה המוטלת
השיפוטי בראשות השופט
שלא ניתן היה למצוא.
את
לקבוע
המשפט
בית
על
אליעזר גולדברג ,אשר המליצה
את החסר סיפקה הפסיקה,
בשנת  1997לקבוע בחקיקה
שקבעה כי שיקולי הענישה
מתחם העונש ההולם לפני
קריטריונים ברורים יותר לע־
הינם הגמול ,ההרתעה האישית
במקום
עצמו.
העונש
קביעת
נישה.
והכללית ,השיקום והצורך בה־
השני נמצא השיקום ,ובמקום
הצעת החוק של דעת הרוב
רחקה מן הציבור .אלו השי־
בוועדת גולדברג כללה שני
קולים המתחרים על הבכורה
השלישי ההרחקה מן הציבור
חלקים .חלקה הראשון התמקד
גם בספרות המחקרית הענפה
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בהגדרת השיקולים המנחים בקביעת העונש .חלקה
השני עסק בהסמכת ועדה שתקבע עונשי מוצא לע־
בירות שונות ,כדי לתת הנחיה מספרית לשופטים
באשר לרמות הענישה הראויות.
הדיון הציבורי והתקשורתי במסקנות הוועדה
התמקד בעונשי המוצא .בסופו של דבר ,לאחר 22
דיונים בוועדת החוקה ,חוק ומשפט ,הופרד החלק
העוסק בעונשי המוצא מהחוק בשל המחלוקות הנו־
געות לו ובשל התמשכות הדיונים ,והכנסת חוקקה
רק את החלק הקובע את השיקולים המנחים בעני־
שה וסוגיות פרוצדורליות נלוות .ההחלטה אם לאמץ
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גם עונשי מוצא נדחתה למועד אחר.
ההתמקדות בעונשי המוצא האפילה במידה
מסוימת על המהפכה הנלווית לחלק הכללי יותר של
החוק ,אשר עבר בסופו של דבר בכנסת .למרות שה־
חוק כפי שעבר אינו קובע הנחיות מספריות לעני־
שה ,הוא כולל מספר שינויים משמעותיים מאוד ,הן
מהותיים והן פרוצדורליים.
שלושה חידושים :מהותי ,דיוני וראייתי .החוק
קובע חידושים משמעותיים בשלושת הפנים של
ההכרעה בדבר העונש :הפן המהותי ,הפן הדיוני
והפן הראייתי .מבחינת הדין המהותי ,החוק יוצר
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שלב ראשון :קביעת מתחם ההלימה .כאמור,
לראשונה דירוג ברור בין השיקולים השונים בעני־
אחד החידושים המרכזיים בחוק הוא החובה המוט־
שה .אם בעבר הזכירה הפסיקה את הגמול ,ההרת־
לת על בית המשפט לקבוע את מתחם העונש ההולם
עה ,השיקום וההרחקה מן הציבור כשיקולי ענישה,
לפני קביעת העונש עצמו .זהו השלב הראשון בהליך
בלא ליצור מדרג ביניהם ותוך קביעה כי על השופט
קביעת העונש .מתחם העונש ההולם (או בקיצור,
לאזן ביניהם באופן אינדיבידואלי בכל מקרה ומ־
מתחם ההלימה) אינו ניתן לקביעה מראש בהתבסס
קרה ,החוק החדש קובע מדרג ברור בין השיקולים
על סעיף העבירה בלבד .מתחם ההלימה נקבע על
השונים .העיקרון המנחה בענישה נקבע בסעיף
פי "חומרת מעשה העבירה בנסיבותיו ומידת אשמו
40ב לחוק ,והוא "קיומו של יחס הולם בין חומרת
של הנאשם" .במילים אחרות ,מתחם העונש ההולם
מעשה העבירה בנסיבותיו ומידת אשמו של הנא־
במקרה שוד אחד יכול להיות שונה מהמתחם במק־
שם ובין סוג ומידת העונש המוטל עליו" .הוראה זו
רה של שוד אחר .למעשה ,המתחם יכול גם להשת־
מבהירה כי ההלימה היא השיקול המרכזי בענישה.
נות בין שני נאשמים באותו מעשה שוד אם מידת
במקום השני נמצא השיקום ,העשוי להחליף לעי־
האשם שלהם שונה .לדוגמה ,אם חלקו של נאשם
תים את ההלימה כשיקול מרכזי בענישה .במקום
אחד בביצוע השוד היה גדול ואילו חלקו של השני
השלישי  -ההרחקה מן הציבור ,המאפשר לעיתים
היה קטן  -מתחם ההלימה של
חריגה שאינה ניכרת מהנדרש
כל אחד מהם יהיה שונה .עם
על פי עקרון ההלימה .ההרת־
ההרתעה ,כמו גם מאפיינים
זאת ,לא כל השיקולים האינ־
עה ,כמו גם מאפיינים אישיים
דיבידואליים ישפיעו על המ־
של הנאשם שאינם קשורים
אישיים של הנאשם שאינם
תחם .שיקולי שיקום ,הרחקה
ישירות לעבירה (ובכלל זה
קשורים ישירות לעבירה
מן הציבור ,הרתעה אישית ונ־
עברו הפלילי) ,נדחקו למקום
(ובכלל זה עברו הפלילי),
סיבות אחרות שאינן קשורות
נמוך יותר ,והם משפיעים רק
בביצוע העבירה לא משפי־
בבחירה בין עונשים שונים
נדחקו למקום נמוך יותר,
עים על מתחם העונש ההולם
העומדים במבחן ההלימה.
והם משפיעים רק בבחירה
(אולם הם משפיעים על קביעת
מבחינה דיונית ,החוק מנחה
בין עונשים שונים העומדים
העונש בשלבים הבאים) .כש־
את בית המשפט לפעול בשלו־
מדובר בקנס ,על בית המשפט
שה שלבים מוגדרים וברורים.
במבחן ההלימה
לקבוע את מתחם ההלימה
בשלב הראשון עליו לקבוע את
גם בהתחשב ביכולתו הכלכ־
מתחם העונש ההולם בהתאם
לית של הנאשם .כשמדובר במספר עבירות המהוות
לעיקרון המנחה ,דהיינו טווח העונשים שעומדים
אירוע אחד ,יקבע השופט מתחם עונש הולם אחד
בעקרון ההלימה ,ולנמקו .בשלב השני עליו להסביר
לכל האירוע  -ולא מתחם לכל עבירה בנפרד.
האם החליט לסטות ממתחם זה לצורכי שיקום או
החוק החדש מבחין בין שני סוגים של נסיבות
הרחקה מן הציבור ,ובשלב השלישי לקבוע את העו־
המשפיעות על העונש :נסיבות הקשורות בביצוע
נש בתוך המתחם האמור לנוכח הנסיבות הקשורות
העבירה וכאלו שאינן קשורות בביצוע העבירה .רק
במאפייני הנאשם שלפניו ,ובהתאם לנסיבות נוספות
הנסיבות הקשורות בעבירה משפיעות על חומרת
שאינן קשורות בביצוע העבירה .הליך תלת־שלבי זה,
מעשה העבירה ,וממנה על מתחם ההלימה .סעיף
שהחוק מחייב להציגו בגזר הדין הכתוב ולנמקו ,שונה
40ט מפרט רשימה לא ממצה של נסיבות הקשורות
מאוד מההליך הנוהג כיום בקביעת גזרי הדין ובהנ־
בעבירה ,ובהן התכנון שקדם לביצוע העבירה ,הנזק
מקתם.
שנגרם או שהיה צפוי להיגרם מהעבירה ,הסיבות
מבחינת דיני הראיות קובע החוק לראשונה מהו
שהביאו את הנאשם לבצע את העבירה ,מידת הבנת
נטל השכנוע להוכחת הנסיבות השונות הקשורות
הנאשם את הפסול במעשה ומידת השליטה שהייתה
בביצוע העבירה והמשפיעות על הענישה ,ובאיזה
לו על מעשהו .חשוב להבהיר כי קביעת המתחם היא
שלב יש להוכיח אותן.
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הכרעה אינדיבידואלית הקשורה לנסיבות המקרה
לאחר שנקבע מתחם העונש ההולם ,על בית המש־
המסוים שבפני בית המשפט .היא אינה מושפעת
פט לקבוע את העונש בתוך המתחם .רק במסגרת זו
ממאפייניו הייחודיים של העבריין אלא ממאפייני
הוא רשאי להתחשב בשיקולי הרתעה :הרתעת היחיד
מעשה העבירה הספציפי ,ולכן לא ניתן לעשות
והרתעת הרבים .הגבלה זו על מעמד ההרתעה הוס־
אותה באופן מופשט.
ברה בדו"ח ועדת גולדברג בכך שמחקרית אין ביסוס
השלב השני :האם לחרוג ממתחם ההלימה מטעמי
לאינטואיציה כי החמרה בענישה מקדמת את ההר־
שיקום או הרחקה מן הציבור .אחרי שנקבע מתחם
תעה הכללית ,כמו גם בקושי החוקתי לפגוע בחירו־
ההלימה ,על בית המשפט לבחון אם לקבוע עונש
תו של אדם אחד כדי להרתיע אחרים .ואכן ,מרבית
החורג ממנו .ככלל ,על בית המשפט לגזור את העונש
הספרות המחקרית מראה כי החמרה בעונשי מאסר
בתוך המתחם ,אולם החוק מתיר לו לסטות מן המ־
(להבדיל מהגדלת הסיכוי להיתפס) לא מקדמת הר־
תחם בשני מצבים .האחד ,כאשר מצא בית המשפט
תעה כללית ,וככל שהיא מסייעת להרתעה אישית,
כי הנאשם השתקם או כי יש סיכוי של ממש שישת־
זו מתקזזת עם הפנמת דפוסי ההתנהגות העבריינית
קם .במקרה כזה רשאי בית המשפט לחרוג ממתחם
שנגרמת משהות ממושכת בכלא ,המגדילה את הר־
העונש ההולם ,ולהעדיף את שיקולי השיקום על פני
צידיביזם של נאשמים .עד כה נטו בתי המשפט להת־
עקרון ההלימה .אם היו במע־
עלם מתובנות אלו ,ולהשתמש
שה העבירה ובמידת אשמו של
בשיקולי הרתעה כנימוק המ־
עד היום נטו בתי המשפט
הנאשם חומרה יתרה ,מצווה
רכזי להחמרה בענישה .מעניין
בית המשפט להגביל את הח־
יהיה לראות עד כמה ההבהרה
להשתמש בשיקולי הרתעה
ריגה לצורכי שיקום לנסיבות
של המחוקק בדבר שוליותם
כנימוק המרכזי להחמרה
מיוחדות ויוצאות דופן.
תוביל לשינוי הדרוש באמונה
בענישה .מעניין עד כמה
המקרה השני שמתיר חריגה
הבלתי מוצדקת ביכולתה של
ממתחם ההלימה הוא כאשר
ההחמרה לקדם הרתעה (ראו
ההבהרה של המחוקק בדבר
יש חשש ממשי שהנאשם יח־
גם אורן גזל־אייל ורותי לזר,
שוליותם תשנה את האמונה
זור לבצע עבירות ,והחמרה
"ההשלכות הצפויות לעונשי
הבלתי מוצדקת ביכולתה של
בעונשו נדרשת לצורך הרחקתו
מוצא" ,חוקים ג' .)67-71 ,41
מהציבור .בית המשפט רשאי
המרכיב המרכזי בקביעת
ההחמרה לקדם הרתעה
להשתכנע שחריגה כזו נדרשת
העונש בתוך המתחם הוא הנ־
כאשר לנאשם יש עבר פלי־
סיבות שאינן קשורות בביצוע
לי משמעותי או בהתבסס על חוות דעת מקצועית.
עבירה .סעיף 40יא מציג רשימה שאינה ממצה של
עם זאת ,שלא כמו שיקולי השיקום היכולים להחליף
נסיבות כאלו ,ובה כלולים הפגיעה הצפויה של העונש
את עקרון ההלימה ,חריגה מהמתחם למען הגנה על
בנאשם ובמשפחתו ,הנזקים שגרמה העבירה לנאשם,
הציבור היא מוגבלת .כיוון שחריגה זו לחומרה פו־
מאמציו לתיקון נזקי העבירה ולפיצוי בגין הנזק שג־
געת בחירות הפרט מעבר למה שהולם את חומרת
רמה ,שיתוף הפעולה שלו עם רשויות החקירה והמ־
מעשה העבירה ,קובע הסעיף איסור על החמרה ניכ־
שפט ,התנהגותו החיובית ותרומתו לחברה ,נסיבות
רת מעבר למתחם ההלימה.
חייו ,התנהגות רשויות האכיפה ,חלוף הזמן ועברו
בכל מקרה ,גם אם החליט להחליף את עקרון
הפלילי .גם העבר הפלילי ,אשר במרבית שיטות המ־
ההלימה בשיקום ,ההחלטה לחרוג ממתחם ההלי־
שפט המוכרות לנו מהווה נסיבה המשפיעה באופן
מה אינה פוטרת את בית המשפט מהחובה לקבוע
משמעותי על חומרת העונש ,מהווה כעת רק נסיבה
את המתחם .דהיינו ,בית המשפט נדרש לפרט קודם
המשפיעה בתוך מתחם ההלימה ,ולא מעבר לכך (אם
לחריגה מהו מתחם ההלימה ,ורק אז להסביר את
כי במקרים המתאימים ניתן להסתמך על עבר פלי־
ההחלטה לחרוג מהמתחם ואת מידת החריגה.
לי משמעותי לביסוס מסוכנות ולהחלטה על חריגה
שאינה ניכרת מהמתחם לצורך הרחקה מהציבור).
השלב השלישי :קביעת העונש בתוך המתחם.
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פלילי

תיקון  113לחוק העונשין  -ההיררכיה החדשה של גזירת העונש

לטעון לקיומן של הנסיבות שהושמטו בטיעוניה
החוק אינו מפרט מה דין הנסיבות שאינן קשורות
לעונש .עם זאת יצוין כי בית המשפט רשאי להתיר
לעבירה כאשר בית המשפט חרג ממתחם ההלימה.
הוכחת נסיבות הקשורות בביצוע העבירה גם בשלב
לפי סעיף 40יא ,ההתחשבות בנסיבות אלו מותנית
הטיעונים לעונש ,אם שוכנע כי לא הייתה אפשרות
בכך שלא תהיה חריגה מן המתחם .אולם לאור תכלית
לטעון לגביהן בשלב בירור האשמה או אם הדבר
החוק ברור כי גם כאשר חרג בית המשפט מהמתחם,
דרוש כדי למנוע עיוות דין.
בקובעו את העונש עליו להתחשב בנסיבות שאינן
קשורות בביצוע העבירה ,תוך שהוא מגביל את ההש־
החוק לא מתייחס לדרך הוכחת הנסיבות שאינן
פעה שיש לנסיבות אלו כך שיישמר מעמדן המשני.
קשורות לביצוע העבירה ,ובמסגרת זו הוא מותיר
לפסיקה לגבש את המבחן הראייתי .נראה כי לנוכח
כאמור ,רשימת הנסיבות שאינן קשורות בביצוע
אופיין של נסיבות אלו ,הרי שכאשר מדובר בנסי־
עבירה אינה סגורה .כך למשל ,גם אם בית המשפט
בות הנוגעות לעבר (כגון תרומתו של הנאשם לח־
החליט שלא לחרוג מהמתחם משיקולים של שיקום
ברה) ,יהיה צורך להוכיחן במאזן ההסתברויות ,ואילו
הנאשם ,הוא רשאי לשקול את הצורך בשיקום הנא־
כאשר מדובר בנסיבות הקשורות לספקולציות עתי־
שם בקובעו את העונש בתוך מתחם ההלימה ,אף
דיות (כגון האפשרות שהנאשם ישתקם או החשש
שהשיקום אינו מוזכר ברשימת הנסיבות שבסעיף
שהנאשם ישוב לבצע עבירות),
40יא .בדומה לכך רשאי הוא
ייקבעו בפסיקה מבחנים הסת־
להתחשב בשיקולים אחרים
חידוש משמעותי
ברותיים פרטניים לכל נסיבה
(כגון האינטרסים הלגיטימיים
בנפרד.
של הנפגע בהקלה או בהחמרה
של החוק הוא בקביעת
עם הנאשם ,האינטרס בקידום
שאלות שנותרו פתוחות.
הוכחת
לעניין
הוראות
הליכי צדק מאחה ועוד) אף אם
החוק קובע חידושים רבים
הנסיבות הקשורות לעונש.
אינם מופיעים ברשימת הנסי־
ומגוונים בתחום גזירת הדין,
בות הקבועה בחוק.
וכמו כל חוק חדש מותיר שא־
משמעות הדבר היא
הוכחת הנסיבות לעונש.
לות פתוחות רבות להכרעת
שהתביעה חייבת לכלול
כאמור ,אחד החידושים המ־
בית המשפט .שאלה ראשונה
בכתב האישום את כלל
שמעותיים של החוק הוא בק־
עניינה רוחבו של מתחם ההלי־
ביעת הוראות לעניין הוכחת
מה .ככל שמתחם ההלימה יהיה
הנסיבות הקשורות לביצוע
הנסיבות הקשורות לעונש.
רחב יותר ,כך יגדל משקלן של
תבקש
שעליהן
העבירה
ככלל קובע החוק כי התביעה
הנסיבות שאינן קשורות בע־
להסתמך בשלב
נדרשת להוכיח נסיבות הקשו־
בירה בקביעת העונש ,ולהפך
רות בביצוע העבירה  -דהיינו,
 ככל שהמתחם קטן יותר ,כךהטיעונים לעונש
נסיבות המשפיעות על מתחם
יגדל המשקל של הנסיבות הק־
ההלימה  -בשלב בירור האש־
שורות בעבירה .לדוגמה ,אם
מה ,ולהוכיח נסיבות אלו מעבר לספק סביר .הנאשם,
בגין עבירת שוד ממוצעת במאפייניה מתחם ההלי־
מצידו ,נדרש להוכיח נסיבות לקולא במאזן הסתב־
מה יהיה בין שנתיים לארבע שנות מאסר ,המשקל
רויות בלבד ורשאי להביא ראיותיו גם בשלב הטי־
שניתן יהיה לתת לנסיונו של הנאשם לתקן את הנזק,
עונים לעונש ,ובלבד שטענותיו אינן סותרות את מה
לחלוף הזמן ולשיתוף הפעולה שלו עם הרשויות יהיה
שטען בשלב בירור האשמה.
מוגבל ,ולא ניתן יהיה להטיל עליו פחות משנתיים
משמעות ההוראות האמורות היא כי התבי־
מאסר בשל שיקולים אלו .בדומה לכך ,עבר פלילי -
עה חייבת לכלול בכתב האישום את כלל הנסיבות
ככל שאין בו כדי ללמד על מסוכנות עתידית  -לא
הקשורות לביצוע העבירה שעליהן תבקש להס־
יוכל להוביל לעונש של יותר מארבע שנות מאסר.
תמך בשלב הטיעונים לעונש .אם לא תעשה זאת,
מנגד ,אם המתחם יהיה רחב יותר ,לדוגמה ,בין עונש
והנאשם יודה בעובדות כתב האישום ,היא לא תוכל
של חצי שנת מאסר לריצוי בעבודות שירות לבין
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שש שנות מאסר ,לבית המשפט תיוותר מידה גדולה
יותר של שיקול דעת להתחשב בנסיבות האלו .מובן
שההכרעה בדבר המתחם ובדבר גודלו אינה אחידה,
ובית המשפט יידרש לכך בכל מקרה מחדש ,אולם יש
להניח שעם הזמן תגבש הפסיקה הנחיה כלשהי לגבי
היקף המתחם .עוד יש להניח כי השאלה מהו עבר
פלילי משמעותי המבסס מסוכנות לצורך הרחקה
מהציבור והשאלה מהי סטייה שאינה ניכרת ימתינו
להנחיה של בית המשפט העליון ,שיידרש לאזן בין
עקרון ההלימה לעקרון הענישה האינדיבידואלית.
שאלה אחרת עניינה ביחס בין הצעת החוק לבין
הפרקטיקה של הסדרי הטיעון .כאשר העונש המו־
סכם מצוי בתוך המתחם ,יש להניח שבית המשפט
ימשיך לפעול לפי מבחן האיזון שנקבע בפסיקה
עובר לחקיקת החוק .במקרה כזה יהווה הסדר הטי־
עון נסיבה שאינה קשורה בביצוע העבירה .אך מה
הדין במקרה שהצדדים יסכימו במסגרת הסדר טי־
עון על עונש החורג ממתחם ההלימה בלא שיש לכך
הצדקה ,מטעמי שיקום או הרחקה מן הציבור? יש
להניח שנושא זה יוסדר במסגרת דיוני ועדת החוקה,
חוק ומשפט על הצעת החוק בעניין הסדרי טיעון,
שהחלו החודש .מכל מקום ,התיקון אינו צפוי להטיל
מגבלות משמעותיות על יכולתם של הצדדים לה־
גיע להסדרי טיעון ,שכן התביעה וההגנה יוכלו תמיד
להתאים את העובדות המוסכמות בכתב האישום
לחומרת העונש שהן מבקשות ,כדי שהעונש המוס־
כם לא יחרוג מן המתחם.
שאלה אחרת היא האם בית המשפט יידרש לנמק
את גזר דינו על פי הוראות החוק גם מקום שבו הצ־
דדים הסכימו להנמקה קצרה יותר .למשל ,אם הצדדים
הסכימו בהסדר טיעון על עונש מסוים ,האם נוכח
הסכמתם יוכל בית המשפט להימנע מפירוט מתחם
ההלימה ומנימוק מפורט של בחירת העונש בתוך המ־
תחם? ניתן לטעון כי כללי ההנמקה הם כללים דיוניים
אשר יש בכוחה של הסכמת הצדדים לגבור עליהם,
אך הסוגיה אינה פשוטה .ואלו רק שלוש מבין שאלות
רבות נוספות שיחכו למענה עם חלוף הזמן.
לסיכום ,למרות הוויתור על הפרק העוסק בעונשי
המוצא ,החוק החדש יוצר מהפכה זוטא בהליך גזירת
הדין .השאלה אם הוראות החוק ישמשו בסיס להמשך
ההחמרה ברמות הענישה ולעלייה במספר הכלואים

בישראל תוכל להיבחן רק בחלוף השנים.
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לשון

אח ר

רוביק רוזנטל

מילים
של משפטנים
הז'רגון המשפטי הפך לחלק בלתי נפרד משפת היומיום של עורכי הדין ,אלא
שעדיין לא מלאה כל הארץ משפט .להלן מילון מקוצר הכולל פיתוחים שחלקם,
כך מתברר ,זרים אפילו למילון .כך תסבירו את עצמכם להדיוטות טוב יותר

א

ניצע הוא מקבל
ההצעה בדיני חוזים,
 .offereeאחת
המילים המוזרות
ביותר במשפטנית.
המילה בבניין נפעל,
אבל הבניין הזה
לא התחבר מעולם
לשורש יצ"ע ,המוכר
רק בהפעיל ובהופעל
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יך אומרים במשפטנית "הכלב של הטיפוס
הזה נשך את איציק בגינה ,מגיע לו קנס
של אלפייה"? זה הולך ככה" :התשתית
הראייתית הלכאורית מעידה כאלף עדים
שכלבו של הנאשם גרם למרשי היזק בחצרים ,כבוה
דו מתבקש להשית על הנאשם קנס של אלף שקלים
חדשים".
אוצר המילים המשפטני מכיל מילים רבות שאפשר
למצוא כמעט אך ורק בתחום המשפט .חלקן אדם סביר
לא יבין ,וכמה אפילו לא מצויות במילון .אחרות הן
מילים ידועות ,אך פרט למשפטנים כמעט איש אינו
משתמש בהן.
להלן מילון ,חלקי בהחלט ,של "מילים של משפטה
נים" .הדוגמאות מפסקי דין שונים.
ָא ִכי.ף .מה שניתן לאכוף אותו" :לפנַי תובענה ל�ה
כריז על פסק־חוץ כאכיף בישראל" .המילה היא במה
שקל מילים אכיל ,קריא וכדומה ,המרמזות על יכולת
או כושר מסוים.
ָּב ִטיל .מה שניתן לבטלו .גם בשם עצםְ :בּ ִטילות.
ְּב ָרם .מילה תלמודית נרדפת למילים אבל ואולם,
השימוש בה היום נדיר .משפטנים דווקא אוהבים:
"ברם ,במקרה עסקינן ,הצו והתקנות ...פוגעים בזה
כויות של כלל העותרים".
ּדַּיּות .מקור המילה בספרות ימי הביניים .קביעה
שמשהו מספיק ,מן המילה די" :העניין שלפנינו עוסק

בשאלת דיות הראיות" .אנגלית.sufficiency :
ֶהּזֵ.ק .נזק במשמעות משפטית ,נפוץ מאוד במק�ו
רות .ציטוט עכשווי" :הטענה בדבר היזק ראייתי מצד
הנתבעת המבקשת היא טענה לגיטימית".
יך .מילת מפתח במשפטנית ,חלופה עברית
ֲל ְ
הִ
לפרוצדורה .המילה מופיעה בספר איוב ושם משמה
עותה הליכה.
ֵה ִלין .התלונן .פועל משפטני שמקורו בימי יציאת
מצרים ("מה לכם כי תלינו")" :פגישה בה הלין ...כי
הוא נסחט ע"י המתלוננת א'" .המתלוננת ניצחה את
המלין.
ֵה ִׁשית .קבע עונש ,עוד פועל שאומץ על ידי
משפטנים ,בעקבות רש"י ושאר חכמי ימי הביניים:
"בית המשפט הנכבד מתבקש להשית על העותרים
את הוצאות ההליך".
ַה ְת ָליָה .דחיית מועד כניסתה לתוקף של החלטה,
תקנה ,זכות וכדומה ,מלשון "תלוי ועומד" .באנגלית:
 .suspensionמשמש גם במשמעות השעיה של עובד.
ָחבּות .מצב שבו מישהו חייב משהו למישהו ,בדרך
כלל כסף.
ָחלּוט .סופי ומוחלט ,קשור למילים ולפעלים כמו
מוחלט ,להחליט וחילוט" :לרשויות המס יש טענת חוב
חלוט ,כלומר חוב סופי שאין עליו השגה וערעור".
כל קשר לביצה חלוטה (מבושלת במים רותחים) מקרי
בהחלט.
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ָח ִלי.ף .ממשפחת אכיף ובטיל :משהו שאפשר לה�ח
עּומר (סתם).
החליף ָ
ליפו ,למשלָ ,
ֲצ ִרים .שטח אדמה על כל מה שכלול בו" :יש
חֵ
להבחין בין חיפוש בגופו של אדם לחיפוש בחצרים
או בחפצים" .צורת רבים מיוחדת של "חצר" .אנגלית:
.premise
יתן .לתת ,הגרסה התלמודית" :בית הדין פסק כי
ִל ֵ
לא ניתן ליתן גט לאישה בשל חוסר רצונה בגירושין".
אֹורי .מה שנראה כאמת ,אך יש להוכיחו,
ִל ְכ ִ
 .allegedמהלך מוזר של הפיכת מילת ההסגר
"לכאורה" לשם תואר" :האם במעצר ביניים ...יש צורך
בתשתית ראייתית לכאורית פחותה ממעצר עד תום
ההליכים?"
ְל ִמ ְצ ָער .לכל הפחות .המילה מופיעה פעם אחת
במקרא ,בישעיהו ,ופירושה שם "לזמן מועט" .המה
שפטנים אוהבים" :תפטור אותה ,לאור הנסיבות
המיוחדות ,מתשלום ההשתתפות ,או ,למצער ,מחלקו
הארי" .ולא ,זה לא קשור לצער.
מֹותב .צורה ארמית של המילה מושב ,כשהכוונה
ָ
להרכב השופטים" .מותב תלתא" הוא כבר במקורות
מושב של שלושה שופטים או דיינים.
ִמ ַּט ְל ְט ִלין .האחות הניידת של "מקרקעין" .לכולם
יש מיטלטלין ,אבל רק המשפט משתמש במילה.
ְממ ָֹאן .מה שממאנים לקבל אותו.non accepted ,
למשל ,צ'ק.
ְמ ַעּוֵ.ל .אחד שעושה עוול .הצעת חוק נגד טוקבק�י
סטים" :לחשוף פרטי גולש מעוול".
ָמ ִצינּו .מצאנו ,הגרסה התלמודית" :עיינו חזור
ועיין בבקשתה של המבקשת ,ולא מצינו בה ולו ראה
שית ראיה".
ַמ ְר ִׁשי .מי שייפה את כוחי ,אחד שמרשה לי לייצג
אותו .מילת הדגל של הסנגורים .קיימת בשימוש רק
בנטיות :מרשי ,מרשתי .קרן מור ב"קצרים"" :מרשי
לא גנב שום דבר ,מרשי לא חטף אף אחד ,מרשי לא
חצה מעולם באור אדום ,מרשי לא עבר אף חוק בספר
החוקים חוץ מאחד ,הוא רק רצח את אשתו וקבר אותה
בגינה".
יצע .מקבל ההצעה בדיני חוזים" :offeree ,זכותם
ִנ ָ
של ניצעים בהצעת רכש מלאה לסעד הערכה" .אחת
המילים המוזרות ביותר במשפטנית .המילה בבניין
נפעל ,אבל הבניין הזה לא התחבר מעולם לשורש
יצ"ע ,המוכר רק בהפעיל ובהופעל.
ַפקּות .מילה עברית נאה אך נדירה שמשמעותה
נְ
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"רלוונטיות" ,כנראה בעקבות "מאי נפקא מינא"" :מה
נפקות העובדה שהמנוע נגנב ,ומה נפקות העובדה
שהוא כבר נמכר לחברה אחרת?"
עֹובר ל ...ביטוי צבאי משהו ,המתייחס למה שקרה
ֵ
לפני דבר מה שבו דנים" :מטעם זה תידרש התגובה
המקדמית בראש ובראשונה ,לסמכותו העניינית של
בית משפט נכבד זה לדון בעניינה של העתירה ,באי
מיצוי ההליכים עובר להגשתה" .האמת ,המשפט הזה
כולו כתוב במשפטנית טהורה ,והנַפקּות שלו גורמת
עיּכבון חלוט.
לי ָ
ִעילָה .מילה נפוצה למדי אבל מזוהה מאוד עם
השפה המשפטנית .היא מקבילה למילה הלטינית
 ,casusוזוכה למילות תואר רבות ,מ"עילה מספקת"
ועד "עילה בת עוולה".
ִע ָּכבֹון .הזכות להחזיק בנכס או ברכוש של אדם
החייב כסף עד לפרעון החוב .באנגלית .lien :נשמע
כמו מחלה.
ָע ִניׁ.ש .עוד מוצר מוזר ולא מוכר במילונים רג�י
לים :מה שניתן לענוש בעטיו" .הוא סייע לסוכנים
ולא לחיילים ולכן מדובר בניסיון לסיוע שהוא בלתי
עניש".
ַּפ ְסלּות .הטלת פסול בדבר מה" :אנמיה ,צרבת
וגיהוק הן עילה לפסלות ראיות בתיק נהיגה בשכה
רות".
יך ל ...דרוש או נדרש ,ממשפחת "עובר ל,"...
ָצ ִר ְ
הפעם בנוסח תלמודי" :עיקרי העובדות הצריכות
ָל ִע ְניָין".
ִקּבּול .מלשון קבלה .המילה אחזה בלשון המשפט
כאש בשדה קוצים .פירושה מהלך בעת משא ומתן
המעיד על הסכמה לעסקה ועל התחייבות לממש
אותה" :הקיבול יהיה בהודעת הניצע שנמסרה למה
ציע".
ׁש ָגגָה .שגיאה ,טעות ,המשפטנים אוהבים" :כל
ְ
זאת ,כדי למנוע מצב בו תצא שגגה מלפני בית המה
שפט" .הביטוי מסתמך כאן על שימושים נרחבים בהה
לכות במקורות.
ֻת ְב ָענָה .תביעה משפטית מפורטת ,מתכתבת עם
קובלנה ,שהיא מילה תלמודית .באנגלית היא נקראת
בפשטות  .actionבמילון המשפטי של אביעד הכהן
ואלישבע שקד מופיעים  23סוגי תובענות ,וביניהם
"תובענת גברא"" ,תובענת חפצא" ו"תובענת שווא".

המילה למצער
מופיעה פעם אחת
במקרא ,בישעיהו,
ופירושה שם "לזמן
מועט" .המשפטנים
אוהבים" :תפטור
אותה ,לאור הנסיבות
המיוחדות ,מתשלום
ההשתתפות ,או,
למצער ,מחלקו
הארי" .ולא ,זה לא
קשור לצער

לפניות ולשאלותruvikr@netvision.net.il :
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למה עזבתי את המקצוע

בהזדמנות :גלימה,
יד ראשונה ,כחדשה
במשפחת שפירא לא לחצו על הילדים ללמוד ,כל עוד הם יהיו רופאים
או עורכי דין .כמי שקיבל על עצמו את הדין העביר מולי שפירא את ימיו
בפקולטה בקפיטריה ובוועדת קבלה מאולתרת שהקים במשרדי הדקאן.
באיזו מתיחה היה שותף פרופ' שאקי? מה המליץ עו"ד פולונסקי לעשות
לאחר שדורסים מישהו? ומה חלקו של השופט מלצר בתחושת ההחמצה?
מולי שפירא

מולי שפירא ,עורך ומגיש
מוסף התרבות "בילוי נעים"
בגלי צה"ל; לשעבר מנהל
חטיבת התרבות ,המוזיקה
והאמנות בתחנה במשך 35
שנים; זוכה פרס אמ"י ,פרס
סוקולוב לעיתונות ופרס
התאטרון למפעל חיים; זכה
גם בפרס אקו"ם ליצירה
מקורית ובפרס שר התרבות
לטיפוח הזמר העברי
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מצחיקן ,שחקן קומי ,הייתה פרנסה בשפע ,המון
אם לשפוט לפי ימי נערותי ,הבחירה בלימו־
הצעות לתפקידים גדולים בתאטרון ,ואפילו קיבלתי
די משפטים לא הייתה ממש מפתיעה .כנער הייתי
הצעה מפשנל לעבוד איתו בחוזה למשך חמש שנים.
נעדר ימים שלמים מבית הספר .אמי לא ממש דאגה,
בכל זאת הלכתי ללמוד משפטים ,משום שגדלתי
משום שהיא ידעה שאני נמצא באחד משני מקו־
במשפחה בוהמית אמנם ,אבל כזו שמאוד העריכה
מות :בים או בבית המשפט .לעיתים קרובות נהגתי
השכלה .אפשר לומר שבמשפחת שפירא לא לחצו
לפקוד את אולמות בית משפט השלום בתל אביב
על הילדים ללמוד ,כל עוד הם יהיו רופאים או עורכי
ולצפות בדיונים .נהניתי מהאווירה ,ובעיקר מהד־
דין.
רמה שהתרחשה באולם .כשמשפט אייכמן התנהל,
את השנה הראשונה של לימודי המשפטים הע־
הייתי מרותק לשידורים ברדיו .דמיינתי את עצמי
ברתי בירושלים ,ומה שבעיקר
עם הגלימה ,נואם נאומים
זכור לי מאותה שנה הוא הקו־
חוצבי להבות ,חוקר ומשפד
מספסל הלימודים אני זוכר
שי של עכבר תל אביבי כמוני
עדים .גם הספר של קוונטין
שלוש בחורות שהן היום
להסתגל לחיים בירושלים .כנ־
ריינולדס "בית דין" ,עם עורך
עדנה
מכובדות:
שופטות
ראה שבלי הארובות של רידינג
הדין היהודי הגדול סמואל
נחנקתי מהאוויר הצלול של
לייבוביץ' ,השפיע עליי כמו
ארבל ,שהייתה מוכשרת
ירושלים ,מעודף חמצן ובעיקר
על רבים מבני דורי .בדיעבד
ומאוד ממסדית; ורדה אלשיך,
מחוסר האקשן בירושלים הק־
התברר לי שהתחברתי בעיקר
שכבר אז הייתה מאוד
דושה והסולידית.
לאווירה התאטרלית ,ופחות
בשנה השנייה כבר דאגתי
לעיסוק היומיומי שאינו זוהר
דעתנית ,שנונה ומצחיקה;
לעבור לשלוחה התל אביבית
כמו הדימוי שהיה לי בראש.
ונורית רביב ,שלטעמי הייתה
של האוניברסיטה העברית.
הבחירה במשפטים לא
המוכשרת מכולן
בתל אביב היה לי נחמד יותר,
הייתה ברירת מחדל .הייתי
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החוזה שכמעט סיבך אותי .פול סיימון בהופעה

בעיקר משום שהתחלתי להופיע בערבים בלהקה
של חיים טופול ,שבה היו חברים גם שמעון לב־ארי,
נירה רבינוביץ' ואחרים.
בימיי כסטודנט בפקולטה הייתי שותף לכמה
מתיחות שבעידן הפוליטיקלי קורקט של היום כנ־
ראה לא היו מתקבלות .למשל ,אני זוכר שהתפרצנו
לחדר של הדקאן וקיימנו שם ועדת קבלה מאולתרת.
פרופ' אבנר שאקי ישב איתנו ב"ועדה" ,וכמוהו גם
הסטודנט עודד אליגון ,לימים שופט בישראל .היו
לנו כל מיני קריטריונים הזויים שהצבנו למועמדים.
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צילום :גטי אימג'ס

למשל ,שאלנו בנות צעירות אם הן מוכנות להתחייב
שלא להיכנס להריון כדי להתמסר למקצוע .קיימנו
גם טקס למדידת גלימות ,והודענו למועמד שהוא
לא מתקבל משום שלצערנו הגלימה אינה מתאימה
למידותיו ,ועליו לבחור מקצוע אחר או לעשות
דיאטה.
מספסל הלימודים אני זוכר שלוש בחורות שהן
היום שופטות מכובדות :עדנה ארבל ,שהייתה מו־
כשרת ומאוד ממסדית; ורדה אלשיך ,שכבר אז
הייתה מאוד דעתנית ,שנונה ומצחיקה; ונורית רביב,
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סה" .זה קצת אירוני ,משום שאלה בדיוק המשפטים
שלטעמי הייתה המוכשרת מכולן .מדי פעם למדתי
שיצאו לי כאבא לגבי בני דן (שחקן התיאטרון והט־
איתה ,ובזכותה עברתי לא מעט בחינות .היו לנו
לוויזיה דן שפירא; המערכת) .אני שמח שהוא לא
מרצים מצוינים כמו יובל לוי ,צלטנר ,שאקי ,ואמ־
שמע בקולי ,והיום הוא מצליח מאוד.
נון רובינשטיין שלימד משפט חוקתי והיה האהוב
למרות שלא ראיתי עתיד במקצוע ,עשיתי התמ־
עליי ביותר .היה גם אמנון גולדנברג שהיה מדהים
חות אצל עורכי הדין ליפא ליאור ומשה זינגל .אני
בעיניי ,למרות שהוא לימד את תחום הקניין שפ־
זוכר שזינגל כעס עליי משום שבכל פעם שהוא שלח
חות התחברתי אליו ,ופרופ' אביגדור לבונטין שהיה
אותי לטאבו ,חזרתי שזוף מהים ובדרך כלל גם בלי
משכמו ומעלה .היה גם עו"ד פולונסקי ,עם סגנונו
החומרים שביקש" .אין שמש במשרדי הטאבו" ,הוא
הציורי וההומוריסטי ,שלימד דיני נזיקין ואמר לנו
היה אומר לי בחיוך.
בחיוך שאם כבר קרה שדרסנו מישהו"it's cheaper ,
" to killכדי לא להסתבך עם תשלום פיצויים במשך
את המקצוע אמנם עזבתי ,אבל דווקא במסגרת
הפקולטה למשפטים המשכתי ללמוד לתואר שני
שנים על אובדן כושר השתכרות.
בקרימינולוגיה .שם כבר מאוד נהניתי ,בעיקר מפרופ'
כאן גם המקום לסגור חשבון עם אחי עמוס (פרופ'
שלמה גיורא שוהם הכל־כך מעניין ,מיוחד ומשכיל.
עמוס שפירא ,דקאן בית הספר למשפטים במרכז
האקדמי כרמל; המערכת) שהיה מתרגל שלי בנזיקין
אחרי ההתמחות אפשר לומר ששמרתי על קשר
ונתן לי ציו ן  ,7בזמן שהייתי צריך  8כדי לקבל סט�י
מסוים למקצוע .הגשתי תוכנית משפטית בגלי
פנדיה .אמא שלי דאגה להגיד לו שהוא ישלם את
צה"ל בשם "היה אתה השופט" ,שהתבססה על פו־
הסטיפנדיה הזאת ,אבל הוא טען להגנתו שאפילו
רמט שרץ במשך שנים רבות בבי־בי־סי .היינו כו־
 7לא מגיע לי .ביני לבין עמוס יש יחסים מצוינים,
תבים תסכיתים של דילמות משפטיות פופולריות
ועד היום חלוקת האחריות בינינו ברורה  -הוא האח
ומציגים אותן ,וקהל המאזינים היה מתקשר בשי־
הגדול ואני האח הקטן ,ואם יש בעיה ,עמוס הוא
דור חי ומביע את עמדותיו ביחס לקייס .עורכי דין
הכתובת והאוטוריטה.
בכירים היו מתקשרים ונותנים לי טיפים ,ובין אלה
שעלו לשידור היה גם הרב שלמה דיכובסקי ,אשר
הלימודים ארכו חמש שנים ,ובשנתיים הראשונות
משמש כיום מנכ"ל בתי הדין הרבניים .היום אפשר
למדנו בעיקר תחומים כלליים על שיטות משטר ,תורת
להתוודות שכדי ליצור קהל אינטליגנטי לתוכנית,
המשפט או פסיכולוגיה של המשפט .כשהגענו לתחו־
אחי עמוס היה מתקשר ועולה לשידור ,ולא זו
מים משפטיים של ממש  -כמו דיני קניין ,משפט מס־
בלבד ,אלא שהוא היה מדבר בהגייה מוטעמת של
חרי או מיסים  -שם התחילה הבעיה שלי .בשנה הש־
ח' וע' ,גם כדי להסוות את קולו וגם כדי להראות
לישית כבר הבנתי שהמקצוע לא בשבילי ,והתחוור לי
שיש קהל מאזינים מגוון.
שכנראה היה לי דימוי מוטעה של התחום .מאותו שלב
לימודי המשפטים בהחלט
הייתי מגיע בעיקר לבניין גילמן
תרמו לסגנון החשיבה שלי פן
כדי לפגוש בקפיטריה את הב־
את ההתמחות עשיתי אצל
קצת יותר אנליטי ,ופה ושם
נות החתיכות מהחוג לתאטרון.
עורכי הדין ליפא ליאור ומשה
גם עשיתי בכך שימוש מעשי,
את התואר בכל זאת סיימתי,
זינגל .אני זוכר שזינגל כעס
אפילו במסגרת מחלקת הת־
הרבה בזכות אבי שרצה שגם
רבות בגלי צה"ל שאותה הק־
בנו הצעיר יהיה משפטן .בזמן
עליי משום שבכל פעם שהוא
מתי .למשל ,אני זוכר שתמיד
ההוא לא היו מכונות צילום,
היה שולח אותי למשרדי
תהיתי למה אנחנו צריכים
אבל אבא שלי העתיק מאות
הטאבו חזרתי שזוף מהים
לשלוח ניידות שידור רק לכי־
ואלפי עמודים של סיכומי שי־
נוסים של מרכזי מפלגות ,ומ־
עורים בכתב ידו כדי שאעבור
ובדרך כלל גם בלי החומרים
דוע אי אפשר להעביר בשי־
את הבחינות .בכלל ,ההורים
שביקש" .אין שמש בטאבו",
דור חי גם אירוע תרבותי כזה
שלי כל הזמן אמרו שתאטרון
בחיוך
לי
אומר
היה
הוא
או אחר .כשפול סיימון הגיע
זה דבר יפה" ,אבל זו לא פרנ־
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שפירא הצעיר בתקופת
לימודי המשפטים,
בשנות ה־60
צילום :צחי אוסטרובסקי

היה עו"ד חנן מלצר ,אשר מכהן כיום כשופט בבית
להופיע בארץ בשנ ת  1978הצעתי למנהלים ולמפ�י
המשפט העליון .אני מוכרח לומר שהריגוש והמתח
קים של הקונצרטים שלו דיל :אנחנו נשדר ג'ינגלים
מהדינמיות של ניהול תיק בבית המשפט העליון,
לקראת ההופעה ,ובתמורה נקבל את זכויות השידור
בצירוף העובדה שהרגשנו כמו לוחמי צדק צעירים
מההופעה .אנשיו של סיימון הסכימו עקרונית ,אבל
שמגנים על חופש העיתונות ,כל אלה גרמו לי לחשוב
הם לא הכירו את תחנת השידור הצבאית של יש־
שאולי בכל זאת פיספסתי משהו.
ראל וחששו שמא נפיץ את זה בקלטות פיראטיות
המודעות החברתית תמיד הייתה חשובה לי ,ולכן
או שנעשה בזה שימוש אחר .זה היה אחד המק־
שמחתי מאוד על המחאה שה־
רים היחידים שהעזתי לכתוב
תפרצה בקיץ האחרון ואשר
הסכם משפטי .מהניסוח שלו
כאן המקום לסגור חשבון עם
נותנת תקווה לשינוי ולצמצום
עלה שכל האחריות נופלת
אחי ,פרופ' עמוס שפירא,
הפערים החברתיים .בבית שבו
פחות או יותר עליי .אני יכול
בנזיקין
שלי
מתרגל
שהיה
גדלתי כסף לא היה חשוב ,היות
רק לומר שמזלי שאף אחד לא
שהרקע של המשפחה הוא סו־
הפר את סעיפי ההסכם.
ונתן לי ציון  ,7בזמן שהייתי
ציאליסטי .אז אולי טעיתי בע־
אחת ההזדמנויות הנוס־
צריך  8כדי לקבל סטיפנדיה.
ניין הכסף הגדול כשלא הפכתי
פות שיצא לי להיתקל במע־
אמא שלי דאגה להגיד לו
לעורך דין ,אבל אני מאושר
רכת המשפט הייתה במסגרת
בחלקי ובבחירות שעשיתי .את
בג"ץ שהגישו מספר עובדי
שהוא ישלם את הסטיפנדיה
הגלימה שלי אני משאיר לאח־
גל"צ ,ואני ביניהם ,נגד מינוי
הזאת ,אבל הוא טען להגנתו
רים .אגב ,היא חדשה לחלוטין.
של מנהלת תוכניות לתחנה.
לי
מגיע
לא
7
שאפילו
מי שייצג אותנו באותו עניין

יש קונים?
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מאגדים את התאגידים
מגמה גוברת והולכת בעולם התאגידי היא להרחיב את הבסיס המשותף
לניהול ולרגולציה של כל המגזרים ,החל בחברות העסקיות ועד ארגוני
המגזר השלישי .רשות התאגידים פועלת לקדם ולאפשר תשתית
תאגידית עדכנית ומגוונת הלכה למעשה

אלון בכר ,עדית קרונברגר־רחין

עו"ד אלון בכר,
ראש רשות התאגידים

עו"ד עדית קרונברגר־רחין,
רשות התאגידים
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רשות התאגידים במשרד המשפטים הוקמה בשנת
כזו שיוצאת מארגון כל שדה הפעילות של כלל הגו־
 2007כגוף האחראי למרבית הפעילות העסקית ולכל
פים הכלכליים המאוגדים במשק על פי נקודות הד־
הפעילות ללא כוונת רווח המתנהלת במסגרת תא־
מיון ביניהם וממנו מסתעפת לשונות המתחייבת של
גידית במדינת ישראל .במהלך התקופה שחלפה מעת
כל סוג תאגיד .ראייה המעדיפה את עקרון "מהכלל
הקמתה עוסקת הרשות בקביעת אופייה ומטרותיה
אל הפרט" על פני החיבור הפרוביזורי בין הרגולציות
ותרגומם לחיי המעשה אל נוכח השינויים המשמ־
השונות שאינו נסמך על מפת ההתאגדות הכוללת.
עותיים במציאות הכלכלית ,המשפטית והחברתית.
העברת הדגש מהתפיסה המסורתית ,המתייחסת
היתרונות הבולטים של איחוד יחידות הרגולציה
לשוני בין סוגי התאגידים על פי מבנה הבעלויות
המסורתיות תחת רשות התאגידים הם כמובן החי־
בהן ,לראייה תאגידית כוללת המבוססת על עקרו־
סכון במשאבים ,מניעת כפילויות והגברת היעילות
נות ועל אינטרסים כלכליים וחברתיים משותפים
לצד מתן שירות לציבור המותאם לדרישות ולאמצ־
מקדמת גם מציאת פתרונות ניהוליים ורגולטורים
עים העדכניים ביותר.
מיטביים.
אולם החשיבות האמיתית
הצורך בראייה אינטגרטי־
אימוץ אלמנטים של אחריות
היא בהכרה בכך שקיים מכנה
בית התחזק בשנים האחרו־
אישית ,פיקוח פנימי והגברת
משותף לכל צורות ההתאג־
נות ,לאחר הזעזועים הקשים
השקיפות לציבור ,העומדים
דות הפועלות בחברה ,ומכנה
בכלכלות העולם המערבי .אלה
משותף זה צריך לבוא לידי
חייבו בדיקה מחודשת של
בבסיס הממשל התאגידי,
ביטוי ביצירת עולם תוכן אחד
התפיסות הרווחות שהתמקדו
עשויים לצמצם את ההבדלים
המגבש תובנות משותפות לכל
בשאלת הבעלות על התאגיד
חברות
בין
בעבר
קיימים
שהיו
צורות ההתאגדות המוכרות
ובמקסום רווחיו כעקרון־על
כיום בדין.
המניע את הכלכלה ותורם
פרטיות ,חברות ציבוריות
שיש
מתברר
ויותר
יותר
לחברה.
וארגונים ללא כוונת רווח
צורך בראייה אינטגרטיבית,
החברה המערבית עוברת
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להתפשט ולהשפיע בהכרח גם על כל צורות ההתא־
חשיבה מחודשת על הקוד הראוי לניהול עצמי של
גדות האחרות.
תאגידים לצד יצירת סמכויות הרגולציה הרצויות,
ההכרה בהשפעתם של תאגידים ציבוריים על
כאלה שבעבר היו נתפסות כהתערבות גסה בחופש
תאגידים פרטיים ועל אלכ"רים (ארגונים ללא כוונת
העיסוק וכפגיעה ביתרונות השוק לווסת באופן מי־
רווח) חייבת לקחת בחשבון גם את קיומה של הש־
טבי את עצמו .לצד אלה עולים גם רעיונות אלטרנ־
פעה הדדית ביניהם ,וכמובן את עוצמת ההשפעה
טיביים לצורות התאגדות שונות מהמודלים המסו־
המשולבת של כולם יחד על האיתנות הכלכלית
רתיים.
והחברתית .הבנה סינרגטית
העברת מרכז הכובד הר־
כזו מקפלת בתוכה את ההבנה
עיוני  -מהשמירה על אינטרס
החשיבות של איחוד יחידות
שיש לקדם אימוץ של עקרונות
הבעלים לראייה רחבה יותר
הרגולציה השונות תחת רשות
הממשל התאגידי והחלתם על
של איזון עם זכויות ואינטר־
התאגידים היא בהכרה בכך
כל סוגי ההתאגדות ,במינון
סים אחרים בחברה  -השפי־
הראוי ובכפוף לשינויים המ־
עה בתחילה על מגזר החברות
שקיים מכנה משותף לכל
שקפים את הייחודיות של כל
הציבוריות שעמדו במרכז
צורות ההתאגדות הפועלות
אחד מהם.
הזעזוע שפקד את הכלכלות.
זה
משותף
מכנה
וכי
בחברה,
המעבר בין אימוץ עקרו־
אולם כפי שגלי ההלם מתפ־
נות הממשל התאגידי ,החל
שטים מהמרכז כלפי חוץ ,כך
צריך לבוא לידי ביטוי ביצירת
על חברות ציבוריות ,לתחום
ניתן לזהות שהזעזוע במגזר
עולם תוכן אחד לכולן
האלכ"רים נתפס כטבעי יותר,
התאגידים הציבוריים ממשיך
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ואכן שינויי החקיקה שנערכו לאחרונה בחוק הע־
מותות ושינויים נוספים המצויים בשלבי חקיקה נו־
געים רובם ככולם להתאמות מתחום הממשל התא־
גידי הציבורי .הרחבת חובות הזהירות על אורגנים
בתאגידים ופיתוח כלים משפטיים להחלת האחריות
האישית על אורגנים ,דרישות הריסון העצמי וחובות
הדיווח והשקיפות מוטלים כיום הן על חברות ציבו־
ריות והן על התאגידים שלא למטרת רווח ,על עמו־
תות ועל חברות לתועלת הציבור ,הנמצאים תחת
הרגולציה של רשות התאגידים.
האימוץ של עקרונות אלה לתחום החברות הפר־
טיות עדיין נתפס בדרך כלל כערבוב מין שאינו במי־
נו .אולם מנגד ,עקרונות השקיפות והריסון העצמי
כבר הפכו לחלק מהשיח הציבורי .הציבור ,המכיר
כיום בזכותו למידע ובכוחה המטהר של השקיפות,
עשוי להביא להערכתנו לשינוי גם בהתנהלותן של
החברות הפרטיות .המסר החשוב שמגיע מהציבור
הוא שיש כמיהה לתכנים חברתיים ולשמירה על
ערכים ציבוריים כחלק מסדר היום הכלכלי.
על כן בין אם תהיה זו השתתפות וולונטרית
באימוץ נרחב של כללי הממשל התאגידי הנוהגים
ובין אם האימוץ יהיה חלקי בלבד ,נראה כי גם חב־
רות פרטיות ייאלצו להוכיח לציבור כי הן זכאיות
לאמונו.
השילוב של עקרונות הממשל התאגידי במסגרת
ניהול המגזר הפרטי נשקל בעת הזו ברשות .על מנת
לשפר את איכות ואת כמות המידע אשר הרשות
מעמידה לרשות הציבור על כלל התאגידים הנתו־
נים לפיקוחה ,לרבות חברות פרטיות ,שוקדת הר־
שות על פיתוח טופס דיווח שנתי שבמסגרתו יוכלו
החברות הפרטיות לכלול באופן וולונטרי מידע
נוסף על אודותיהן ,לרבות מידע מתחום הממשל
התאגידי .הרשות מצידה תשמש מעין פלטפורמה
למידע המורחב בכך שתכלול מידע זה בנסח הח־
ברה המנוהל במאגר רשם החברות ועומד לעיון
הציבור.
אימוץ אלמנטים של אחריות אישית ,פיקוח פנימי
והגברת השקיפות לציבור ,העומדים בבסיס הממשל
התאגידי ,עשויים לצמצם את ההבדלים שהיו קיימים
בעבר בין חברות פרטיות ,חברות ציבוריות וארגונים
ללא כוונת רווח .צמצום זה מבטא מגמה של שי־
נוי בעידן ההתייחסות הדיכוטומית לסוגי תאגי־
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דים  -לא עוד דיכוטומיה שבין המגזר העסקי למגזר
השלישי או בין החברות בבעלות ציבורית לחברות
בבעלות פרטית ,אלא תשתית תאגידית מגוונת.
ראייה מעין מטריציונית זו יכולה להעשיר את צו־
רות ההתאגדות ולאפשר ,למשל ,מגוון רב יותר של
התאגדויות בעלות מאפיינים המשלבים עקרונות
וסטנדרטים עסקיים עם אחריות ציבורית וחברתית
במינונים שונים .לא מדובר אך בחזון לעתיד הרחוק,
שכן כבר כיום ניתן לראות גידול במספר הבקשות
לרישום תאגידים מסוג "חברות לתועלת הציבור".
לצד מגמה קיימת זו נמצא בהליכי חקיקה שינוי
בחוק החברות שמכוון לאפשר הקמת סוג תאגיד

חברות מפרות חוק

יותר אכיפה

זה כשנה מנהלת רשות התאגידים מהל־
כי אכיפה נרחבים נגד עשרות אלפי חברות
אשר נמנעו באופן גורף ממתן דיווח לציבור
והשתמטו מתשלום האגרה השנתית כמת־
חייב בחוק .מלבד הנזק הברור לקופה הציבו־
רית ,נגרם לציבור הרחב נזק כתוצאה מחוסר
במידע בסיסי על החברות הסרבניות ,בכלל
זה מידע על בעלי מניות ,דירקטורים ,מנכ"ל
וכתובות מעודכנות של משרדי החברות.
תיקון לחוק החברות ,שנכנס לתוקפו בת־
חיל ת  ,2010מאפשר לרשות התאגידים ל�ה
כריז על כל חברה סרבנית כזו כ"חברה מפרת
חוק" .ההכרזה מופיעה בנסח החברה ובכל
האתרים הרלוונטיים המספקים מידע עסקי.
גורמים וגופים מוסדיים אחרים הנחשפים
למידע זה יכבידו על התנהלותה העסקית של
חברה מפרת חוק ,שכן הרשם לא יאשר רי־
שום שעבוד על נכסי החברה (כפי שדורשים
הבנקים לצורך מתן אשראי או הלוואות);
לא יאשר לחברה לרשום שעבוד על נכסי
אחרים (הפועל לטובתה); לא יאפשר שי־
נוי שם החברה ומטרותיה או רישום חברה
חדשה שבעל מניותיה הוא החברה המפרה
או בעל השליטה בה ועוד.
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חדש" ,קרן ציבורית" ,המבוסס על מודל החברות
לתועלת הציבור בשינויים המותאמים .חוק הנאמ־
נויות צפוי גם הוא לשינוי ,שבמסגרתו יהפכו הנא־
מנויות הציבוריות לגופים בעלי אישיויות משפטיות.
ניצנים נוספים למגמה זו של הרחבת היריעה ניכרים
בקריאה להסדרת תשתית חוקית לפעילות תאגי־
דים של "המגזר הרביעי" .המחשבות בדבר המגזר
הרביעי מנסות לשלב בין אלמנטים של התאגידים
העסקיים לאלמנטים מן התאגידים שאינם למטרות
רווח ,ולהציע תאגידים המשלבים ,במינונים שונים,
מימוש מטרות חברתיות תוך שימוש בנכסי כל המ־
גזרים  -הציבורי ,העסקי והאזרחי.

אין להתעלם כמובן מביקורות על רעיון המגזר
הרביעי ,הנובעות בעיקר מהחשש לניצול לרעה של
הטבות העשויות להינתן לו .אולם החשש מניצול
לרעה אינו צריך להוות מחסום לגיוון סוגי התאגי־
דים; ראוי שהוא יהיה תמרור אזהרה בדרך לקביעת
המבחנים להשתייכות ולקביעת העקרונות המבטי־
חים פיקוח ראוי.
חשיבה אסטרטגית ,מגובה בחקיקה תומכת ובה־
פניית המשאבים הדרושים ,תאפשר קידום מגוון רב
יותר של תאגידים שיקדמו יוזמות כלכליות המשל־
בות עקרונות עסקיים עם קידום מטרות ציבוריות

וחברתיות.

עם הפנים לקהילה

התפיסה החדשה :לאחד כוחות

בשנתיים האחרונות עברה הרשות שינוי
מהותי שכלל גם את הבאתה לקדמה הטכנולו־
גית לרבות מכוונות אינטרנטית ,יצירת עמדות
שירות ממוחשבות לשימוש הקהל ,הקמת מוקד
שירות לקוחות משוכלל הנותן מענה למאות
פניות ביום ,שדרוג תוכנות ניהול המידע ,יצי־
רת מאגר וירטואלי של תיקי התאגידים והעברת
המידע לציבור באמצעות האינטרנט או בתקלי־
טורי מידע ועוד .בה בעת קודמו שינויי חקיקה
רבים ,הן בתחום הרגולציה של החברות (כדו־
גמת תיקון  10לחוק החברות שאיפשר הקמת
מערך אכיפה לרשם החברות והפעלתו בהצלחה
מאז  )2011והן בתחום חוק העמותות (אימוץ
כללי ממשל תאגידי) ,לצד שינויים רבים נוספים
המצויים בהליכי חקיקה ובכללם חוק המשכון,
חוק הנאמנויות ,חקיקה בנושאי חל"צ (חברה
לתועלת הציבור) וקרנות ציבוריות.
בימים אלה מצויה הרשות בעיצומו של שינוי
ארגוני כפול המהווה יישום של השינוי בתפי־
סה התאגידית שהייתה רווחת עד כה .ברמת
היחידות המטפלות באלכ"רים יעבור הטיפול
לאחריות צוותים מקצועיים שיהיו כתובת אחת
וקבועה לכל פניותיו של האלכ"ר .הטיפול הפר־
גמנטלי ,הנהוג היום ,יפנה מקומו לטיפול רציף
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והוליסטי הן בנוגע לפיקוח על התנהלותו והן
למתן מענה לכל צרכיו ולכל הפניות בעניינו.
ברמה הכלל־ארגונית תשלים רשות התאגידים
את הפיכתה מצבר יחידות רישום ופיקוח המפוז־
רות במבנים שונים לארגון מגובש ומתקדם אחד,
שמשרדיו פועלים באתר אחד בירושלים.
באופן סימבולי יבוא השינוי לידי ביטוי גם
בביטול חלוקות היסטוריות פנימיות בתוך רשות
התאגידים .הפרדה היסטורית זו של יחידות
הרשות ,ובעקבותיה שוני באופן השירות שני־
תן לציבור התאגידים ,נבעה כאמור גם מהגישה
שראתה במגזר העסקי ובמגזר האלכ"רי שני מג־
זרים שונים ונפרדים לחלוטין .גישה זו שוב אינה
תואמת את המציאות ,את הצרכים הכלכליים
והחברתיים ואת הפתרונות המתהווים כמע־
נה להם .על כן ,עם השלמתו של תהליך השינוי
הארגוני ,יאוחד ככל הניתן הטיפול בתאגידים
על פי המהות ולא על פי החלוקה שנהגה בעבר.
כך ,לדוגמה ,יטופל הרישום של כל סוגי התא־
גידים ביחידה אחת שתבחן את התאמת המבנה
ואת המטרות שמציעים המייסדים לסוג התא־
גיד המבוקש .ריכוז הידע ביחידה יאפשר בעתיד
לשקול קידום מסגרות חדשות של התאגדויות
בעלות מאפיינים אחרים ,ככל שיהיה בכך צורך.
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השינוי מתחיל בבית
פתרונות עומק לסוגיית הדרת הנשים אינם מצויים בתחומי המשפט
הפלילי או האזרחי ,אלא דווקא במשפט הציבורי .למרות התקדמות
שחלה בנושא הייצוג הנשי בבית המחוקקים מאז שפל של שבע חברות
כנסת בשנת  ,1988קשה לומר שהייצוג הנוכחי בשיעור של  20%מהווה
בשורה של ממש .נציגות מוגבלת כזו תתקשה להוביל לשינוי

יצחק בקר

עו"ד ד"ר יצחק בקר,
עוסק בתחום המשפט
הציבורי והמינהלי; עובד על
ספר בנושא "דיני בחירות:
הדמוקרטיה במבט משווה"
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מכן את בתי המשפט ,לטפל ב"עשבים השוטים".
הרחוב גועש .האוטובוסים הופכים מוקד לת־
יש גם דברי חקיקה נוספים שעשויים לסייע במישור
שומת לב מיוחדת .לא ,השאלה אינה עד כמה בני
האזרחי להתמודד עם תופעות נקודתיות של הדרת
הנוער קמים מפני המבוגרים ומקיימים את מצוות
נשים.
"והדרת פני זקן"; כיום הסוגיה האקטואלית נוגעת
יחד עם זאת ,נדמה כי פתרונות עומק בנושא אינם
ל"והידרת" אחר לגמרי  -ההדרה הנטענת של נשים
מצויים לא במשפט הפלילי ולא במשפט האזרחי,
מקדמת האוטובוסים בפרט ,ומקדמת הבמה בכלל.
אלא במשפט הציבורי .עבור החברה הישראלית בכ־
גלי האתר מוצפים ראיונות ורעיונות .חבר כנסת
ללותה ,חשוב יותר למקד את הדיון דווקא בנוכחותן
חרדי מסביר ברדיו לקהל המאזינים שהתופעות הב־
המצומצמת של נשים  -חילוניות כדתיות ,יהודיות
עייתיות ביותר מקורן בקומץ שולי ,והוא מגנה אותן
כערביות  -לא במרחב הצי־
בפה מלא .באשר לאוטובוסים,
בורי ברמת בית שמש ,אלא
הוא מבהיר  -ההפרדה נדרשת
הישראלית
החברה
עבור
במרחב הציבורי ברמת מקבלי
עקב הצפיפות הבלתי נסבלת
בכללותה ,חשוב יותר למקד
ההחלטות במדינה .ככל שי־
בהם ,ומבחינתו הנשים יכו־
גדל היקף הנשים במסדרונות
לות לשבת מקדימה והגברים
את הדיון דווקא בנוכחותן
הכוח ,כך תגדל השפעתן בכלל
מאחור .דקתיים קודם לכן
המצומצמת של נשים -
הנושאים ,והדבר אף עשוי לה־
הסביר יושב ראש מפלגה חי־
יהודיות
כדתיות,
חילוניות
שפיע מלמעלה למטה ולהביא
לונית שהרשות המחוקקת כבר
ליותר נוכחות נשית מכל המג־
חוקקה את כל ההוראות הנ־
כערביות  -לא במרחב
זרים במרחב הציבורי בכלל.
דרשות לטפל בנושא ,ויש אך
שמש,
בית
ברמת
הציבורי
כך ,למשל ,מן הראוי לכוון
לאכוף אותן כראוי .האומנם?
אלא במרחב הציבורי ברמת
את הזרקור לבית הכמעט יחיד
ברור כי אכן יש הוראות,
במדינה שבו נוכחותן של נשים
במיוחד בדין הפלילי ,העשויות
מקבלי ההחלטות במדינה
פחות מורגשת  -בית הנבחרים
לשמש את המשטרה ,ולאחר

ינואר 2012

שבת נשים גם יחד .כנס חירום נגד הדרת נשים שנערך לאחרונה בכנסת

הישראלי .וכאן ,לעומת מרחבים ציבוריים אחרים
בארץ ,לא נראה כי אפשר לדבר על נסיגה בייצוג
הנשי בשנים האחרונות .אדרבה ,קיימת התקדמות
מסוימת בתחום מאז הגיע הייצוג הנשי לשפל מס־
פרי עם היבחרן של שבע מועמדות לכנסת בנובמבר
.1988
כעבו ר  15שנים ,בבחירות לכנסת בשנת  ,2003נ�ב
חרו  18חברות כנסת; לא זו אף זו ,מתוך  27רשימות
אשר התמודדו באותן בחירות ,רק בארבע רשימות
לא הוצבו נשים כלל ברשימה (שלוש מפלגות חר־
דיות ,וכן מפלגת זכויות הגבר; לפי נתוני חנה הרצוג,
"בין כיכר הדשא ושביל החצץ  -נשים ,פוליטיקה
והחברה האזרחית" ,תרבות דמוקרטית גיליון ,10
עמ'  .))2006( 191באותה כנסת ,היא הכנסת ה־,16
אף גדל מספר הנשים עקב חילופי גברי ,והגיע לכדי
 25חברות כנסת  -שיא ישראלי שנשמר עד היום.
בבחירות לכנסת ה־ 18בפברואר  2009נבחרו 21
נשים לבית המחוקקים הישראלי ,לרבות חברת כנסת
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ראשונה מטעם מפלגה מהמגזר הערבי .מאז התווס־
פו עוד שלוש נשים בשל חילופי גברי ,כך שהייצוג
הנשי כיום עומד על בדיוק  - 20%ייצוג המציב את
מדינת ישראל במקום ה־ 56בעולם ,אחרי מדינות
כגון מאוריטניה ,הפיליפינים ,אריתראה ,אוזבקיסטן
וקמבודיה (ראו באתר Inter-Parliamentary Union
.(http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm
אין צריך לומר שבאוכלוסייה המונה יותר מ־,50%
שיעור ייצוג של  20%אינו מהווה בשורה של ממש,
ויכולתה של נציגות כזו להקרין על מרחבים ועל מג־
זרים שונים בארץ מצומצמת למדי .הבעייתיות בנו־
שא מוכרת ,ועם השנים הועלו הצעות שונות לטפל
בעניין.
הצעה אחת שקודמה בנושא בשנים האחרונות
הייתה הצעת חוק מימון מפלגות (תיקו ן ( )29ע�י
דוד ייצוג לשני המינים) ,תשס"־ו־ ,2005אשר הצ�י
עו ח"כ דאז גדעון סער וח"כ זהבה גלאון .מדובר
בניסיון להשתמש במכשיר של כספי המימון שמ־
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אלא שבמישור הדמוקרטי של דיני בחירות
עמידה המדינה לטובת הפעילות של המפלגות ,על
מיוחסת חשיבות מרובה לשוויון מסוג אחר  -הש־
מנת לתמרץ את המפלגות להגדיל באופן ניכר את
וויון בין מפלגות .המפלגה נועדה לשמש הכלי
ייצוגן של נשים במסגרת הסיעות שלהן בכנסת .כך
הפוליטי העיקרי שבאמצעותו האזרח מבצע את
נקבע בהצעת החוק כי כאשר ההרכב של סיעה בכ־
פעילותו הפוליטית ונותן ביטוי מיטבי להשקפותיו
נסת כולל "ייצוג של נשים בשיעור של  30%לפחות,
ולתקוותיו ,תוך הגברת האפשרויות שלו לשכנע
תתווסף על סכום המימון [המגיע לה] חצי יחידת
אחרים בצדקת דרכו ,בין היתר על ידי ניצול משא־
מימון עבור כל מנדט המיוצג על ידי אשה" .כלו־
בים וערוצים אשר עומדים לרשות המפלגה אך אינם
מר ,מפלגה העומדת בתנאי הסף של  30%ייצוג של
בהישג ידו של האזרח מן השורה .על מנת לאפשר
נשים תזכה לקב ל  100%מהסכומים המגיעים ל�מ
תחרות הוגנת בין השחקנים הפוליטיים ולהגן על
פלגה בגין כל אחד מחברי הכנסת הגברים שלה וכן
שוק הרעיונות הפוליטי ,יש להיזהר מפגיעה בשוויון
 150%מהסכומים המגיעים לה בגין חברות הכנסת
בין המפלגות השונות.
מטעמה .בסך הכל מדובר בתוספת מימון בשיעור
נוכח האמור לעיל ,כבר לפני כ־ 40שנה הגביל
 15%ויותר לעומת מפלגות שאינן עומדות בתנאי
בג"ץ את האפשרות לפגוע בשוויון הסיכויים של
הסף כאמור.
רשימות המתמודדות בבחירות לכנסת ,וזאת בה־
כפי שהוסבר בוועדת החוקה ,חוק ומשפט
סתמך על סעיף  4לחוק יסוד :הכנסת ,המתווה את
במרץ  ,2008עת נדונה ההצעה בגרסתה העדכנית,
אופי שיטת הבחירות וקובע בין היתר כי הן יהיו
כוונת המציעים הייתה ליצור מנגנון שלא יפגע
"כלליות" ו"שוות" .בבג"ץ
באוטונומיה של המפלגות .לכן
 98/69ברגמן נ' שר האוצר,
ההצעה לא כללה הטלת חובה
הניסיון לקדם באמצעות
פ"ד כג( ,698 ,693 )1קבע
על המפלגות לדאוג לייצוג
חקיקה את ייצוג הנשים
השופט לנדוי כי הגם שהסעיף
הנשי האמור בסיעות שלהן,
האמור נועד בעיקר להגן על
כפי שנעשה במדינות אחרות
במפלגות פוליטיות לא צלח
העיקרון של "קול אחד לכל
בעולם כגון בפרו ובארגנטי־
עד כה ,נוכח החשש מפגיעה
אחד" ,הרי ש"עיקרון השוויון
נה .יתרה מזאת ,על פי ההצעה
בעקרון השוויון .כך הוצע
שבסעיף  4משתרע גם על
לא נגרע שקל מהמימון הקיים
הזכות להיבחר ,והוא ...מתב־
של המפלגות שאינן מגיעות
להשתמש במכשיר כספי
טא גם בשוויון הסיכויים של
לשיעור המבוקש של ייצוג
מימון המפלגות על מנת
רשימות המועמדים השונות
נשי ,וזאת לעומת ארצות כמו
לתמרץ אותן להגדיל באופן
המתחרות בבחירות לכנסת".
צרפת ,המטילות קנסות על
בשל כך ,מאז פס"ד ברגמן
מפלגות שאינן עומדות בס־
ניכר את ייצוג הנשים בכנסת
הלכה פסוקה היא שלא ניתן
טנדרטים שנקבעו בנושא .כל
לבצע שינויים חוקיים שיש
שביקשו המציעים לעשות הוא
בהם כדי לפגוע בשוויון הסיכויים בין המפלגות,
להעניק פרס למפלגות המקדמות את ייצוג הנשים
"אלא ברוב של חברי הכנסת" כאמור בסיפא של
מעבר למימון הבסיסי המגיע לכל המפלגות.
סעיף  4האמור.
ואולם הניסיון לקדם את הנושא לא צלח (לפחות
בעקבות הגשת הצעת החוק בדבר עידוד ייצוג
עד כה) .הועלו סוגיות משפטיות שונות ,ובראשן
נשים ,נחלקו דעות המשפטנים המעורבים באשר
כאלו הנוגעות למושג שוויון בדיני בחירות .לא
לרוב הדרוש לקבלת הצעת החוק .יש שטענו
היה ספק בעיני המעורבים בנושא שהיה בהצעת
שבהיותה מקדמת את השוויון המהותי ,בייחוד של
החוק כדי לשרת את השוויון המהותי בין בני אדם,
אוכלוסיית הנשים בישראל ,הרי שאין לראות בה־
וזאת באמצעות העדפה מתקנת אשר באה לתקן
סדר המוצע חקיקה שנדרש רוב מיוחד של  61חברי
כשלי שוק המביאים לתת־ייצוג של קבוצה גדולה
כנסת כדי להעבירה .מנגד היו שטענו שיש לבחון
באוכלוסייה.
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את נושא השוויון מנקודת מבטן של המפלגות ,ולכן
ככל שעלול להיווצר מצב שמפלגות מסוימות מופ־
לות לטובה לעומת מפלגות אחרות  -ובכך גם גדלים
סיכוייהן בבחירות  -הרי שמדובר בשינוי של חוקי
המשחק השוויוניים ,אשר לא ניתן להעבירו בפחות
מ־ 61ח"כים כאמור.
במסגרת הדיונים בוועדת חוקה ,חוק ומשפט
הועלה הרעיון לאמץ גישה יותר ישירה בנושא ול־
קבוע בחוק את שיעור הייצוג הנדרש של נשים בסי־
עות השונות .בדרך זו היה ניתן לכאורה להתחמק
מבעיית השוויון ,אך הדבר היה מעלה שוב את הפגי־
עה האפשרית באוטונומיה של המפלגה ואת ההשל־
כות הנלוות לכך (לפירוט טיעונים העשויים להצדיק
פגיעה כאמור למטרת הרחבת הדמוקרטיה ראו יגאל
מרזל" ,דמוקרטיה פנימית במפלגות"  ,בחירת מו�ע
מדים בישראל :המצוי והרצוי (.)138-149 ,)2006
המצב אינו פשוט כלל ועיקר .האם ניתן להעלות
על הדעת דרך ביניים בנושא ,למשל קביעת נורמה
של שיעור מסוים של ייצוג לכל אחד מהמינים  -כגון
ה־ 30%שהוצע או אולי אחד מכל קבוצה של שלושה
מועמדים  -תוך מתן אפשרות לכל מפלגה לבחור
(אולי בהצבעה של כלל חבריה) להעדיף שלא לפעול
בהתאם לנורמה ,ולוותר באמצעות הודעה מתאימה
על מקצת המימון ו/או על דקות התשדירים המגי־
עות לה?
האם יש בהענקת הברירה בנושא לכל מפלגה כדי
לכבד במידה הנדרשת את האוטונומיה של המפל־
גות ,במיוחד כשעל פני הדברים אין כאן טענה של
"אנּוס" ,שכן לא נראה כי מדובר בנושא המנוגד
לעיקרון דתי או מצפוני (לפחות לא הועלתה טענה
כזאת בדיוני הוועדה)? לעניין זה יצוין כי דווח בז־
מנו שעוד בשנ ת  2003שקלה אחת המפלגות הח�ר
דיות דאז לכלול אישה ברשימתה לכנסת ה־( 16לפי
חנה הרצוג ( )2006לעיל .)195 ,האם מסגרת שאין
בה הסדר מובנה המפלה אוטומטית בין המפלגות
אלא רק הסדר המאפשר להן להודיע על "ויתור"
בנושא עדיין תיחשב פגיעה בשוויון הסיכויים בין
המפלגות המחייבת רוב מיוחד בכנסת? האם בכלל
יחליטו מפלגות מסוימות ,על רקע האירועים מהת־
קופה האחרונה ,שיש מקום דווקא להסכים להרח־
בת הייצוג של נשים ,הן לטובת ייצוג נשות המגזרים
שלהן והן לצורך שיפור תדמיתן בציבור?

ינואר 2012

השאלות רבות הן ,אולם ייתכן שהגיע הזמן לנ־
סות למצוא להן מענה .בינתיים נמשיך לראות את
התשובות בשטח  -באוטובוסים ,במדרכות ובמרחב

הציבורי כולו.

מאז דור המייסדים
והחלוצים לקחה האישה
ולוקחת עד ימינו חלק
שווה עם הגבר בעשייה
בכל שטחי החיים ואינה
נופלת מהגבר ביכולתה
לעשות כן ,על אף המטלות
הנוספות שהיא נושאת
בהן כרעיה וכאם
השופטת ש' נתניהו ,בג"ץ 104/87
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אדוני הערבי,
גש הצידה בבקשה
הבידוק הקפדני והמפלה שעוברים אזרחים ערבים בשדה התעופה
הוא המשך של התפיסה הרואה באזרח הערבי סכנה בטחונית בגלל
השתייכותו הלאומית ,ולא בגלל היותו בעל רישום פלילי או בטחוני .יש
לאסור בחוק את השימוש בתיוג אתני
ראויה חנדקלו

עו"ד ראויה חנדקלו,
התמחתה בעדאלה  -המרכז
המשפטי לזכויות המיעוט
הערבי בישראל
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של מצב קואליציוני מסוים או של מדיניות שנוק־
היא הבינה שלא רק עליה בוצע בידוק בטחוני
טת ממשלה כזאת או אחרת .נכון יותר לתאר אותו
משפיל ולא רק ממנה ביקשו להתפשט; גם לאותו
כהמשך טבעי של המדיניות שנוקטת הדמוקרטיה
שכן מהכפר ,חבר מהעבודה ,בחורה אקדמאית וכן
הישראלית כלפי אזרחיה הערבים מאז ימיה הרא־
לאותו תלמיד תיכון קרו אותם דברים ממש .רמת
שונים ,אז היו היישובים הערביים תחת ממשל צבאי,
ההשפלה והבידוק משתנה מנוסע למשנהו ,אבל
ועיקרה שליטה ופיקוח הדוק על המיעוט הערבי.
דבר אחד משותף לכולם :היותם אזרחי המדינה בני
בנאומים שנשא בכנסת לא הסתיר דוד בן־גו־
הלאום הערבי.
ריון את דעתו כי הקיום הערבי בישראל הוא איום
רשות שדות התעופה והשב"כ מתייגים את הנו־
בטחוני גדול יותר מאשר "האויב הערבי בחוץ",
סעים בהתבסס על קביעת פרופיל של הנוסע או
כפי שמתאר יאיר בוימל במאמרו "הממשל הצבאי
האזרח הנחשב מסוכן .אדם שעל פי שיטת סיווג זו
ותהליך ביטולו,"1958-1987 ,
נשקף ממנו איום גבוה עובר
המזרח החדש (כרך מ"ג ,עמ'
בידוק מיוחד .הקריטריונים
לבידוק המבוסס
 .)133-156ביטול הממשל
העיקריים להערכת הסכנה הנ־
הצבאי לא מחק את התפי־
שקפת מאדם מסוים מבוססים
על תיוג אתני יש תוצאה
סה הרווחת הרואה בערבים
על אפיונים גזעיים ,אתניים
אחת :פגיעה בזכויותיהם של
איום בטחוני ,ולכן המדינה
ולאומיים .שיטת התיוג מוט־
יש
לכך
הערבים.
האזרחים
לא היססה להתייחס בחומרה
מעת אצל כל אנשי האבטחה
יתרה לכל מחאה של האזר־
בשערי הכניסה בנמלים ובמ־
השלכות רבות ,שהבולטת
חים הערבים ,ולאורך השנים
עברים היבשתיים ,והיא מעו־
בהן היא הפרת האיזון בין
הייתה אצבעה קלה על ההדק
גנת בנהלים פנימיים בהנחיית
שמירה על זכויות האדם
בכל הנוגע אליהם .התנהגו־
השב"כ.
תם של אנשי המשטרה כלפי
כלפי
שננקט
האתני
התיוג
לשמירה על הביטחון
האזרחים הערבים בעת הפג־
האזרחים הערבים אינו תולדה
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נות ,ההופכת אותן לשדה קרב ,ספגה ביקורת בדו"ח
ועדת החקירה הממלכתית לבירור התנגשויות בין
כוחות הביטחון לבין אזרחים ישראלים באוקטובר
( 2000ועדת אור) ..." :בתוך כך חשוב לפעול על מנת
לעקור תופעות של דעות קדומות שליליות שנתגלו
גם אצל קציני משטרה ותיקים ומוערכים ,כלפי המ־
גזר הערבי .המשטרה חייבת להטמיע בקרב שוטריה
את התובנה ,כי הציבור הערבי בכללו אינו אויב שלה,
וכי אין לנהוג בו כאויב".
החיפוש הקפדני והמפלה שעוברים אזרחים ער־
בים הוא המשך של התפיסה הרואה באזרח הער־
בי סכנה בטחונית בגלל השתייכותו הלאומית ,ולא
בגלל היותו בעל רישום פלילי או בטחוני .האזרחים
הערבים עוברים זה שנים חיפוש מפלה ,אף על פי
שבהיסטוריה של הטרור האווירי נגד ישראל כמעט
לא היו מעורבים אזרחים ערבים ישראלים.
אזרחים ערבים שהשתמשו בשירותי התחבורה
האווירית בשנות ה־ 60והלאה מעידים על הבידוק
הדקדקני ,הקפדני והמשפיל שעברו ,אך ורק בשל
היותם בני הלאום הערבי .המגמה החלה להשתנות
הודות לפעילותם של ארגוני זכויות אדם ,שהח־
לו לדווח על היחס המפלה כלפי האזרחים הערבים
בעיקר לאחר אירועי אוקטובר  .2000ארגונים אלה
דחפו את האזרחים הערבים להפסיק לשתוק לנוכח
העוולות שהן מנת חלקם ,וסייעו להם להבין שהיחס
הנוקשה כלפיהם בנמלי התעופה נובע מהפליה מכ־
וונת ומתיוג אתני.
למרבה הצער ,היחס הגזעני והמתנשא כלפי האז־
רחים הערבים מגיע לשיאו במקרים שבהם אדם
שכבודו נרמס לאורך כל הבידוק מביע מחאה או
מחמיץ פנים לאנשי הביטחון .במקרים רבים מוגשת
תלונה דווקא נגד אזרח העושה זאת ,והוא אף עלול
להיעצר על ידי המשטרה בנתב"ג בעילה של הפרת
נהלים ,הפרעה לעובד ציבור או תקיפת עובד ציבור
בעת מילוי תפקידו.
זה היה גורלם של שני צעירים מהצפון ,אשר הגיעו
לנמל התעופה ב־ 28במרץ  2009כדי לטוס ליוון .הם
התייצבו בשדה התעופה ב־ 3:00לפנות בוקר ,שש
שעות לפני שעת ההמראה .כשאיש הביטחון שעיין
בדרכוניהם גילה שהם ערבים ,הוא החל לתשאל
אותם תשאול קפדני והדביק על חפציהם מדבקה
עם הספרה  .5לאחר שעברו הליך בידוק ממושך ,שבו
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לא נמצאו כל ממצאים חשודים ,הם עדיין לא הור־
שו לעלות למטוס .בעקבות זאת הם ביקשו להתלונן
לפני בכירים במערך הבטחוני בשדה התעופה ,אבל
שני מנהלים בכירים שעימם שוחחו רק שבו והבהירו
להם כי עליהם להתחיל את הבידוק מחדש .אחד
מאנשי האבטחה שליוו את המנהל הבכיר התייחס
לשני החברים בזלזול ונקט כלפיהם אלימות מילו־
לית ,אבל המנהל הבכיר שתק והורה להם להמתין
למשטרה .המשטרה הוזמנה ,מכיוון שנגד שני הצ־
עירים הוגשה תלונה ,והם נעצרו לעיני כל הנוסעים.
לבסוף נחקר רק אחד מהם בחשד לביצוע עבירות,
הפרעה לעובד ציבור ותקיפת עובד ציבור.
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הישראלים לנוסעים אזרחי המדינה בשער הכניסה
אבל גם אם אזרח ערבי הצליח לעבור את מכשול
לטרמינל .אם איתרו אזרח ישראלי בעל זהות ער־
הזיהוי האתני (מראהו החיצוני אינו ערבי "אופייני";
בית ,הם מבקשים ממנו להתלוות אליהם לחדר צדדי,
אנשי הביטחון אינם שומעים בקולו מבטא ערבי),
שלרוב ממוקם בפינה מרוחקת של הטרמינל .לרוב,
הוא עדיין אינו פטור מיחס מפלה .אין אפשרות של
אנשי הביטחון הישראלים מפשפשים בכליו של
ממש להעלים מוצא והשתייכות אתנית .אם באחת
האזרח הערבי עוד לפני שזה עבר ולו אחת מהתח־
העמדות המוצבות בדרך לדוכן העלייה למטוס מת־
נות במסלול הבידוק המקומי.
ברר לבודק הבטחוני ,מתוך עיון בדרכונים ,כי אחד
לבידוק המבוסס על תיוג אתני יש תוצאה אחת:
הנוסעים הוא ערבי ,מובילים את הנוסע לצד לצורך
פגיעה בזכויותיהם של האזרחים הערבים .לכך יש
תחקור .השאלות מתייחסות לא פעם לעניינים שה־
השלכות רבות ,שהבולטת בהן היא הפרת האיזון בין
מרחק בינם לבין הצורך הבטחוני הוא כרחוק מזרח
שמירה על זכויות האדם לשמירה על הביטחון .עם
ממערב .במקרה הטוב ,תחקור מסוג זה מבוצע פעם
הזכויות שמפר הבידוק הבטחוני המתבסס על תיוג
אחת .לא פעם שותפים בו כמה אנשי ביטחון אשר
אתני נמנית הזכות לשוויון ,שהרי אזרחים יהודים
מתחלפים ביניהם .בסוף התשאול מדביק איש הבי־
אינם נדרשים לעבור שרשרת בידוק זהה .ולעניין זה
טחון על חפציו של הנוסע מדבקה עם ספרה בין 1
יפים דבריו של השופט בדימוס
ל־ .6הספרה היא שקובעת את
אהרן ברק על חשיבותה של
המשך הבידוק הבטחוני .נו־
רשות שדות התעופה
זכות השוויון" :הצורך להבטיח
סעים ערבים זוכים בדרך כלל
שוויון הוא טבעי לאדם .הוא
בספרות  5או  ,6המצביעות על
מוסמכת ,על פי המשפט
מבוסס על שיקולים של צדק
דרגת סיכון גבוהה.
"בידוק
לבצע
הישראלי,
והגינות .המבקש הכרה בזכותו
המשך התהליך כולל העברת
דיפרנציאלי" בציבור
צריך להכיר בזכותו של הזולת
הכבודה דרך מכונת השיקוף,
לבקש הכרה דומה .הצורך לקיים
ריקון המזוודות ובדיקת כל
הנוסעים ,אולם היא אינה
שוויון הוא חיוני לחברה ולה־
חפץ וחפץ בנפרד ,תשאול לגבי
מוסמכת לבחור קבוצת
סכמה החברתית שעליה היא
חלק מהחפצים (בחלק מהמ־
לאום או קבוצת אזרחים
בנויה .השוויון שומר על הש־
קרים בידוק זה מתבצע לנגד
לטון מפני השרירות .אכן ,אין
עיניהם של שאר הנוסעים ,בלי
ולבדוק נוסעים רק משום
גורם הרסני יותר לחברה מאשר
להתחשב בפרטיותו של הנוסע
אליה
השתייכותם
תחושת בניה ובנותיה כי נוהגים
או ברגשותיו) ,מעבר בשער
בהם איפה ואיפה .תחושת
לגילוי מתכות ובידוק גופני
חוסר השוויון היא מהקשה שבתחושות .היא פוגעת
ידני .במהלך בדיקה זו איש הביטחון ממשש את גופו
בכוחות המאחדים את החברה .היא פוגעת בזהותו
של הנוסע מעל הבגדים לאחר שהוא נבדק במגנומטר,
העצמית של האדם" (בג"ץ  ,935/87סיעת העבודה נ'
ולא פעם מתבקש הנוסע להתפשט .איש הביטחון אף
מועצת עיריית ת"א־יפו ,פ"ד מב (.)327 ,309 )2
יכול לבקש מן הנוסע לפשוט את בגדיו התחתונים,
זכויות נוספות הנרמסות כתוצאה מהליך הבי־
בטענה לצורך בטחוני .אופן הבידוק המשפיל והפוגע־
דוק הבטחוני המבוסס על תיוג אתני הן זכות כבוד
ני ,שיכול במקרים רבים להגיע עד כדי הטרדה מינית,
האדם וחירותו ,הזכות לחופש תנועה והזכות לפ־
גורם לנוסעים רבים לוותר על הנסיעה לחלוטין.
רטיות (ערך יסוד במשפט הישראלי ,בהיותו אחת
גם בשובם הביתה מארצות הים ,קשה לומר שדרך
החירויות המעצבות את אופיו של המשטר במדינה
המלך פתוחה לפני האזרחים הערבים .בהגיעם לנ־
כמשטר דמוקרטי).
מלי תעופה בחו"ל הם נאלצים לעבור בידוק כפול:
אולם המדינה אינה מודה שאזרחיה הערבים עוב־
אצל אנשי הביטחון של המדינה שממנה הם חוזרים
רים בידוק בטחוני המתבסס על תיוג אתני .מוסדו־
ואצל אנשי ביטחון ישראלים שמוצבים בשדה הת־
תיה מכנים את הבידוק שעוברים האזרחים הערבים
עופה הזר .ברוב המקרים ממתינים אנשי הביטחון
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"בידוק דיפרנציאלי" .לפי גישה זו ,הבידוק מתבסס
על מאפיינים רלוונטיים לבטחון המדינה ולתעופה
הישראלית ,ומהם נגזרים נהלים שונים המסדירים
אותו .רשות שדות התעופה מוסמכת ,על פי המשפט
הישראלי ,לבצע "בידוק דיפרנציאלי" בציבור הנוס־
עים ,וסמכות זאת מעוגנת בכמה וכמה חוקים ,אולם
חוקים אלה מעניקים לרשות שדות התעופה ולאנשי
הביטחון סמכות להבטיח את חיי הציבור ואת בט־
חון המדינה באמצעות בידוק וחיפוש המתבססים על
חשד או חשש סביר לפגיעה בבטחון הציבור ,בטחון
המדינה וחיי אדם .הם אינם מעניקים סמכות לבחור
קבוצת לאום או קבוצת אזרחים ולבדוק נוסעים רק
משום השתייכותם אליה .מאחר שהשב"כ הוא חלק
מרשויות המדינה ,חל עליו המשפט המינהלי המ־
חייב אותו לפעול באופן שוויוני כלפי האזרחים ,ולא
להבחין ביניהם בהתבסס על הקריטריון האתני.

משפט משווה
תקצר היריעה מלהרחיב את הדיון ביחסו של
המשפט הבינלאומי לתיוג האתני ובעיגונו בחקיקה
המקובלת במדינות שונות .עם זאת ראוי להציץ בש־
לוש זירות  -בריטניה ,ארצות הברית והאו"ם  -כדי
ללמוד על הנעשה שם בתחום זה.
בריטניה  .באנגליה נחקקו חוקים שהעניקו ל�ר
שויות אכיפת החוק סמכויות רבות ושיקול דעת רחב
במיוחד .סעיף ברור בחוק אוסר על שוטר להביא
בחשבון את הזהות האתנית של אדם בבואו להחליט
מי יעבור בידוק ומי לא .הסייג היחיד לכלל זה נמצא
בסעיף  2.25לקוד ( ,)Home Secretaryוהוא מאפשר
לשוטר להתחשב בלאום או במוצא האתני של אדם
במצבים מסוימים .יודגש כי לפי לשון התקנה אסור
לשוטר להפלות ,אבל מותר לו להסתמך על המוצא
בנסיבות מיוחדות .בישראל ,לעומת זאת ,ההסתמ־
כות על השייכות האתנית גורפת.
ארצות הברית  .שני חוקים עוסקים בביטחון ב�ה
קשר של ביטחון בתעופה .הראשון הוא Aviation
 ,Security Act 2001המעביר את הסמכות לביצוע
בידוק בטחוני ( )security screeningמידי חברות
התעופה לידי עובדים פדרליים; החוק השני הוא
 .Airport Security Federalization Act 2001בשני
החוקים האלה אין הסמכה מפורשת לשימוש בקרי־
טריון של הזהות האתנית בבדיקות בשדה התעופה.
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הגישה הרשמית בארצות הברית היא שהרשויות
אינן מפעילות תיוג אתני/גזעי .סעי ף  102לחוק ה�מ
כונה  ,The Patriot Actשנחקק לאחר מאורעות 11
בספטמבר ,מדגיש במפורש את הצורך לשמור על
אזרחים אמריקאים ממוצא ערבי או מוסלמי.
האו"ם .התיוג האתני עדיין לא נאסר בנורמה
משפטית אירופית או בינלאומית חד־משמעית,
אבל העיקרון האמור להנחות את המדינות הח־
ברות באו"ם ו/או באיחוד האירופי בסוגיה זו נגזר
מהאמנה הבינלאומית לביעור כל צורות ההפליה
הגזעית ( )ICERDומעמדת הנציבות האירופית
נגד גזענות ואי־סובלנות (European Commission
 .)Against Racism and Intoleranceeלפי מס�מ
כים אלה ,תיוג על בסיס אתני/גזעי הוא הפרה של
האיסור על גזענות .ועדת האו"ם העוקבת אחר
מימוש האמנה לביעור ההפליה הגזעית ()CERD
הדגישה לאחר אירועי  11בספטמבר שהאיסור על
ביטויי גזענות נחרץ ,וכי מדינות נדרשות להבטיח
שמדיניות הלחימה בטרור שהן מנהיגות לא תכלול
מרכיבים של תיוג אתני.
לסיכום ,התמונה המצטיירת היא כי היעדר קיומה
של הוראה בחוק המתירה או האוסרת את השימוש
בתיוג האתני נותן לרשויות לגיטימציה להשתמש
בשיטה זאת ,שכן בלעדיה אין כללי משחק ברורים

ואין למי לתת דין וחשבון.

יש מקום להפעלת
הדוקטרינה של פיצויי
בוז ...על הנתבעת לפצות
את התובע בשיעור של
המטבע הקטן ביותר הקיים
בשימוש ,דהיינו :בסך של
עשר אגורות
השופט ש' אבינור ,ת"א 8054/06
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בידוק כמו כולם
בניגוד לנטען במאמרה של עו"ד חנדקלו ,לא קיימת בדיקה בטחונית
אחידה ומחמירה לכלל אזרחי ישראל הערבים .גם לגביהם חלים
העקרונות הכלליים של בידוק המבוסס על רמת האיום הנשקפת
מהנוסע הספציפי .בפועל ,רובה המכריע של אוכלוסייה זו עובר תהליכי
בידוק מהירים אשר אינם גורמים לעיכובם של הנוסעים
אריה שחם

עו"ד אריה שחם,
היועץ המשפטי לרשות
שדות התעופה
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עו"ד חנדקלו סבורה כי רשות שדות התעופה
(להלן :רש"ת) וכן שירות הביטחון הכללי מתייגים
נוסעים בהתבסס על אפיונים גזעיים ,אתניים
ולאומיים .היא מוסיפה" ,כדבר שבעובדה" ,כי
הוראות הבידוק מבוססות על דעה קדומה בנוגע לא־
זרחים ערבים .זאת ועוד :לטענת הכותבת ,אזרחים
ערבים המשתמשים בשירותי התעבורה האווירית
"מעידים" על בידוק דקדקני ומשפיל מאחר שהם
שייכים ללאום הערבי ,ואלה מביניהם המגישים
תלונה עלולים להיעצר על ידי המשטרה בעילה של
הפרעה לעובד ציבור ו/או העלבת עובד ציבור בעת
מילוי תפקידו .בעקבות רשימתה ,המתיימרת לציין
"עובדות" ואירועים שמהם ניתן לטענתה להסיק
הפליה ופגיעה בכבודם של ערביי ישראל ,הריני לה־
שיב ולהביא דברים על דיוקם.
לפיגוע בתעופה עוצמה גבוהה ביותר ,והוא נחשב
כ"מגה־פיגוע" .פגיעה בתעופה האזרחית אינה מס־
תכמת בחייהם של הנוסעים :יש לה השלכות על
עצם היסודות של החברה המערבית שאותם מב־
קשים יריבי המדינה לשנות בפעילותם החבלנית,
ובכלל זה פגיעה בזכויות אדם בסיסיות כגון חופש
תנועה ,מוביליות כלכלית ועוד .לפגיעה כזאת הש־
לכות אסטרטגיות ,ובמקרים מסוימים היא גם עלו־
לה להוביל למלחמה .הנסיונות לתקוף יעדי תעופה

ישראליים ומערביים לבשו בשנים האחרונות ממדים
ותעוזה שלא נראו בעבר .הדבר מצביע על תפיסת
היריב את התעופה האזרחית בעולם כיעד אסטרט־
גי ,נגיש ואטרקטיבי.
התעופה הישראלית מהווה יעד לפיגוע מצד קשת
של יריבים החל מסוף שנות ה־ 60של המאה ה־.20
נסיונות השתלטות על מטוסים ישראליים באוויר
ועל הקרקע ,כמו גם הפיגוע הרצחני בנמל התעו־
פה בן־גוריון בתחילת שנות ה־ ,70מהווים תזכורת
כואבת לרבים מתושבי המדינה .איומים אלה גברו
בשנים האחרונות ,עם כניסתם של גורמי טרור נו־
ספים לזירה .גם בעת הזו קיים פוטנציאל איום גבוה
לביצוע פיגועים בתעופה הישראלית.
זה שנים רבות מדינת ישראל איננה המטרה היחי־
דה לנסיונות פיגוע רצחניים בתעופה האזרחית.
הפיגוע במגדלי התאומים בניו יורק ונסיונות פיגוע
בלונדון ,באמסטרדם ובדנבר מהווים ציונים נוספים
להמשך נסיונות הפיגוע באזרחים חפים מפשע ללא
כל הבחנה.
ניתן אף לראות את השכלולים הטכנולוגיים ואת
דרכי ההסוואה שבהם משתמשים ארגוני הטרור
בניסיון להוליך שולל את כוחות הביטחון בשדות
התעופה בעולם .ידוע ומוסכם על כל העוסקים במ־
לאכה כי אין באמצעים הטכנולוגיים הקיימים כדי
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נוסעים באולם הנוסעים בנמל התעופה בן־גוריון .למצולמים אין קשר למאמר

לספק ביטחון מוחלט ולמנוע באופן מוחלט את
האפשרות שארגון טרור יצליח להערים על כוחות
הביטחון בנמלי תעופה ,וכתוצאה מכך ייגרם אסון
תעופתי רב־נפגעים .ארגוני הטרור אינם נרתעים
מכל מאמץ לבצע פעולות טרור בתעופה .אמצעי
התקיפה עלולים להיות בעלי חזות תמימה ,המאפ־
שרת הסתרתם בחפצים שגרתיים הנמצאים ברשות
הנוסע או באזורים מוצנעים על גופו .בעבר מומשו
פיגועים מעין אלה באמצעות מגוון שיטות ,לרבות
שימוש בנוסעים "מנוצלים" שנשאו אמצעי לחימה/
מטעני חבלה מבלי שהיו מודעים לכך .בהתרחש
האסון ,אותם אנשים תמימים יהיו אף הם הקורבנות
לפעולות הטרור.
כדי למנוע ו/או להקטין למינימום אפשרי את
יכולת הארגונים לבצע את זממם ,מן ההכרח לפגוע
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צילום :פלאש 90

בפרטיותו של הפרט כדי להגן עליו ועל הכלל .חיפוש
בכליו של אדם ,על גופו ובחפציו הוא בדיקה שגר־
תית בכל שדה תעופה בעולם .רבים מאיתנו ,יהודים
כמוסלמים ,נוצרים ובני דת אחרת ,הנוסעים ברחבי
העולם לשם חופשה ,בילוי או נסיעות עסקים ,חווים
את הבדיקות הנ"ל בכל שדה תעופה שאליו או ממנו
אנו טסים .חיפוש בכבודה ו/או בדיקה גופנית הם
דבר שבשגרה במדינות העולם.
עוד חשוב להזכיר כי אין מדינה בעולם המהווה
מטרה ממוקדת ומבוקשת לארגוני הטרור השונים
יותר ממדינת ישראל ,אשר מבחינת ארגונים אלה
מסמלת את "גולת הכותרת" להצלחה אם משאל־
תם תתגשם.
השב"כ הינו הגורם המנחה את רשות שדות
התעופה לעניין הבידוק הבטחוני של הנוסע וכ־
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על מתן שירות נאות לנוסעים ועל צמצום הפגיעה
בודתו מכוח הוראות חוק שירות הביטחון הכללי,
בנוחיותם למינימום .לכן קונפליקטים בין הצדדים
תשס"ב־ ,2002החוק להסדרת הביטחון בגופים
התפעוליים והמסחריים של התעופה לבין צורכי
ציבוריים ,תשנ"ח־ 1988והחלטות ממשלה .שיטת
האבטחה מובנים בתהליך .הכבדה על ציבור הנוס־
הבידוק הבטחוני לנוסעים ולכבודתם היא פועל יוצא
עים באמצעות בדיקות של כלל הנוסעים ברמה זהה
של הערכת גורמי הביטחון את האיום הבטחוני על
ומחמירה טומנת בחובה פוטנציאל להכבדה משמ־
התעופה הישראלית ואת האמצעים הקיימים כיום
עותית על פלחים רחבים מקרב הנוסעים ,אשר כיום
להתמודדות עם איום זה.
אינם נדרשים לכך בגין הערכת איום ספציפית נמו־
ישראל ,בשונה ממדינות רבות ,נוהגת בשיטה של
כה שנקבעת לגביהם בתום הבדיקה הבטחונית.
"בידוק בטחוני מכוון איום"  -שיטת האפיון הב־
ממגבלות אלה עולה כי הצורך להעמיד מענה
טחוני .השיטה איננה מייחסת את האיום לכל אדם
הולם לאיום הטרור מבלי לשבש לחלוטין את פעו־
באשר הוא ,אלא מפלחת את אוכלוסיית הנוסעים
לת שדה התעופה וחברות התעופה ,ומנגד מורכבות
בחלוקה למאפיינים שונים המבוססים על הערכת
האיום והמגבלות הטכנולוגיות הקיימות ,מחייבים
האיום בכוח ,על מידע מודיעיני ועל נסיון העבר,
שילוב בין מעגלי אבטחה אנו־
בדגש על מאפייני "המפגע
שיים וטכנולוגיים ובין מדי־
הפוטנציאלי".
כדי למנוע או להקטין
ניות של ניהול סיכונים .במצב
מטרתה של שיטת האפיון
למינימום אפשרי את יכולת
דברים זה ,הערכת פוטנציאל
היא לוודא כי בישראל לא יהיה
הסיכון הנשקף מנוסע מסוים
מקרה דומה למקרים באמסט־
הארגונים לבצע את זממם,
מבוססת בהכרח על מאפיינים
רדם או בלונדון ,שם הוברחו
מן ההכרח לפגוע בפרטיותו
ועל נתונים אישיים שונים
אמצעי חבלה במסווה של נוז־
של הפרט כדי להגן עליו ועל
המוגדרים כרלוונטיים להער־
לים תמימים או במקומות מו־
כת רמת הסיכון .הרלוונטיות
צנעים בגופו של נוסע .מדינות
הכלל .רבים מאיתנו ,יהודים
נקבעת כאמור בהתאם למ־
באירופה ושדות תעופה בצפון
כמוסלמים ,נוצרים ובני דת
תאם הסתברותי בין מאפיין
אמריקה החלו אף הם להש־
אחרת ,חווים את הבדיקות
מסוים או צירוף של מאפיינים,
תמש בשיטה זו ,מתוך ידיעה
מידע מודיעיני ונסיון העבר
והבנה שאין באמצעים הט־
הללו בכל שדה תעופה
מפיגועים בתעופה האזרחית.
כנולוגיים ביטחון אבסולוטי
שאליו או ממנו אנו טסים
במסגרת מדיניות האבטחה
בהתמודדות עם הטרור .מור־
מיושמת שיטת בידוק בטחוני
כבותו של האיום רבה ,וגווניו
מוכוונת איום ,המבוססת על פילוח ועל הגדרת הנו־
וממדיו רחבים ביותר .בשנים האחרונות שוקדים
סעים על פי האיום בכוח הנשקף מהם ,בין כנוסעים
ארגוני הטרור ביתר שאת על איתור שיטות יציר־
בעלי כוונה מודעת לפגע ובין כנוסעים שלא מדעת
תיות חדשות לבקרים ,כדי לפצח את תהליכי הבידוק
("מנוצלים") המהווים אמצעי לשינוע מטעני חבלה.
והאבטחה ולממש את מזימותיהם.
למען הסר ספק ,יודגש כי בניגוד למשתמע מה־
הטיפול הבטחוני בנוסע בתעופה הישראלית מבו־
נטען ברשימתה של עו"ד חנדקלו ,אין רמת בדיקה
צע לתכלית של מניעה ושל סיכול פיגועים באמצעות
אחידה מחמירה לכלל אזרחי ישראל הערבים ,וגם
הנוסע וכבודתו .השיטה מיושמת בתעופה האזרחית
לגביהם חלים העקרונות הכלליים של ביצוע בידוק
הישראלית בארץ ובעולם ,ובתעופה האזרחית הזרה
בטחוני על פי רמת האיום הנשקפת מהנוסע הספ־
הממריאה מהארץ לחו"ל .הבידוק הבטחוני מתבצע
ציפי .בפועל ,רובה המכריע של אוכלוסייה זו עובר
בסביבה עסקית מובהקת ,המהווה גורם משפיע מר־
תהליכי בידוק מהירים ,שאינם גורמים לעיכובם של
כזי בשיטת הבידוק.
הנוסעים .רק אחוז קטן מקרב כ־ 1.8מיליון ערביי
רשות שדות התעופה מבקשת לבצע את תהליכי
ישראל העוברים בנתב"ג מדי שנה עוברים בידוק
הבידוק הבטחוני באופן מהיר ,יעיל ,ותוך הקפדה
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בטחוני ברמה מחמירה .מספרם של אלה אינו שונה
ממספר הנוסעים שאינם ערביי ישראל העוברים בי־
דוק זהה.
בשנים האחרונות בוחן השב"כ ,יחד עם רשות
שדות התעופה ,את רמת האיום הנשקפת לתעופה
הישראלית באופן שוטף ,ויחד עם הגורמים המ־
קצועיים ובהתייעצות עימם בוצעו שינויים בתה־
ליכי הבידוק של אוכלוסיות הנוסעים .כך משקיעה
רשות שדות התעופה יותר ־מ־ 300מיליון שקל ב�ה
תקנת מערכת חדשה לבידוק כבודה ( )HBSאשר
תאפשר בידוק כבודת בטן מטוס במהלך העברתה
למטוס לאחר הצ'ק־אין וללא נוכחות הנוסע .הש־
קעה כספית גדולה זו נועדה להפחית ככל האפשר
את ההכבדה הנגרמת לאזרחי המדינה בגין הליכי
הבידוק הבטחוני ,וכן את תחושת הפגיעה היכולה
להיגרם בתהליכי הבידוק .המערכת החדשה אמורה
לפעול ב־.2013
באמצעות מקריים ספציפיים ונקודתיים מנסה
עו"ד חנדקלו לקבוע עובדה שמרבית אזרחיה הע־
רבים של מדינת ישראל עוברים חיפוש פולשני
בחפציהם או על גופם .באתר האינטרנט של רש"ת
ניתנת לכלל הנוסעים האפשרות להגיש תלונה בגין
התנהגות לא ראויה של עובד ביטחון; ברשות שדות
התעופה התקבלו בשנ ת  2010כ־ 25תלונות של אז�ר
חים אשר ראו את עצמם נפגעים מהבידוק הבטחוני.
למרות הפתיחות והנגישות הרבה להגשת תלונה,
מספר התלונות מזערי בהתחשב בכך שכ־ 12מיליון
נוסעים עברו בשערי הנמל בשנים האחרונות.
תחושת השפלה או הפליה היא תחושה סו־
בייקטיבית שמשתנה באופן דרמטי בין אינדיבי־
דואלים שונים .תחושת אדם אחד עשויה להיות שונה
לגמרי אצל נוסע אחר; המטען הרגשי והתרבותי אצל
כל אדם עשוי לייצר תגובות שונות בין כלל הנוסעים.
ראוי לדעת כי מספר הנוסעים הטוענים להשפלה
ולפגיעה בפרטיות שאינם מקרב ערביי ישראל אינו
נופל ממספר המתלוננים מקרב ערביי ישראל.
בת"א (ראשל"צ)  3751/08מורידיאן נ' אל על,
בתביעה שעניינה הבידוק הבטחוני וההשפלה הכ־
רוכה בו ,בית המשפט דחה את התביעה ופסק כי
תהליך הבידוק הבטחוני מעצם טבעו אינו נעים ,וכי
יש בו אלמנטים של חדירה לפרטיות  -לגוף ולכבו־
דה .בעניין נור פאעור נ' ארקיע ציין בית המשפט כי
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"הפער בין 'העימות עם הנוסע' לבין דרך ראיית הד־
ברים באופן סובייקטיבי ,לעיתים יש בה כדי להציג
תמונה שונה במידה רבה מהמציאות".
עו"ד חנדקלו מפנה למשפט הבינלאומי ,לדין בא־
רצות הברית ובאנגליה ולעמדת מוסדות האו"ם.
לעניין זה אומר רק כי במדינות שצוינו במאמר הצ־
ליחו חוליות טרור להעלות על מטוסים חומרי חבלה
שגרמו לפיגועים.
שיטת האפיון הקיימת בישראל היא השיטה
היחידה המקטינה את הסיכון למינימום ,ושום אמ־
צעי טכנולוגי לא יכול להחליפה .בבש"א 6763/06
פלוני נ' רשות שדות תעוהפה ציין השופט רובינ�ש
טיין" :ספק אם ישנן אומה ולשון הנדרשות לאיזון
עדין כל כך ,בין הצורך בשוויון לכל אזרחי המדינה,
לא רק באמירה אלא גם במימוש ,לבין צרכי ביטחון
שאין עליהם חולק .האינטרס בביטחון משותף הוא
לכל אזרחי ישראל ,יהודים ,ערבים ואחרים ,וכולנו
משלמים מחיר אישי בדרגות שונות במצב הביט־
חוני .דווקא הנסיבות המיוחדות של הסכסוך הע־
רבי־ישראלי מחייבות רגישות מיוחדת כלפי ערביי
ישראל בנידון דידן ,כדי שלא לפגוע פגיעה מיותרת
 כמו גם הבנה מצדם .היחס בין שאלות בנושאיזכויות האדם לבין האתגר הביטחוני והצורך הבי־
טחוני עתיד להישאר לאורך ימים על סדר יומם של
החברה הישראלית".
לסיכום ניתן לומר שהבידוק הבטחוני מעצם טיבו
הינו הליך בלתי נעים לכלל הנוסעים באשר הם ,ללא
הבדל גזע ,דת ותרבות .אכן יש בו אלמנטים של חדי־
רה לפרטיות ,לגוף ולכבודה .יחד עם זאת ,בנסיבות
הקיימות בעולם ,על רקע נסיונות הפיגוע בנוסעים
ובמטוסים הידועים לכל ,אין מנוס מלנקוט אמצעים
כאלה ואחרים לסיכול נסיונות הפיגוע .מחד גיסא,
רשות שדות התעופה מכירה בכך שהתשאול והבי־
דוק הבטחוני יש בהם מעצם טבעם וטיבם חדירה
לפרטיות ואפשרות לפגיעה ברגשות מי מהנוסעים,
אולם מאידך גיסא משקיעה הרשות משאבים רבים
בכוח אדם ,בטכנולוגיה ובהכשרת עובדים כדי לה־
קטין למינימום את החיכוך ואת הפגיעה בכלל הנו־
סעים ,ובאזרחי המדינה בפרט .אני משוכנע כי עם
יישום המערכת החדשה בשנה הבאה תקטן בוודאי
החדירה לפרטיות ,ותהיה בכך הקלה לכלל המשתמ־
שים בנמל התעופה בן־גוריון.
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שלטון הצחוק

מדור סאטירה

פרסום ראשון :השופט אדמונד
לוי מתחרט על פסק דינו בנושא חוק האזרחות

"הנשיאה ביניש הצטרפה אליי
לדעת המיעוט? אני אצטרך
לחשוב טוב־טוב איפה טעיתי"

חברת הכנסת אנסטסיה מיכאלי
"אני חושבת שבית המשפט העליון
יכול ללמוד דרכי שיעור ביעילות
מבית המחוקקים .כולם ראו
כיצד שמעתי את הדיון ,יצאתי
להתייעצות מהירה עם עצמי ,וחזרתי
תוך דקה עם ביצוע של פסק הדין"

מדור ספורט
יו"ר ההתאחדות
לכדורגל מסכים
להגשת כתב אישום
נגדו במסגרת החשדות
להתערבות בשיבוץ
שופטים ,בתנאי שהוא
יוכל לשבץ גם את
השופט במשפט הפלילי
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"וואלאק ,אני הבנתי
עבודות שירה"

כוכב נשפט
הזמרת מרגלית צנעני
נתפסה מופיעה
בזמן שהייתה אמורה
לשהות בבית החולים
"אסף הרופא" לביצוע
עבודות שירות

ינואר 2012

חילופי גבריי־נשיי־מזרחיי־דתיי
בבית המשפט העליון
ישיבת שופטים בבית המשפט העליון החדש
"חבריי השופטים ,אני הנשיא החדש
אשר גרוניס מחוק גרוניס .אני רוצה
שנקבל בברכה את השופט החדש נעם
סולברג מחוק סולברג ,ואת השופט החדש
הנוסף ...סליחה ,איך אמרת שקוראים לך?
זילברטל? מאיזה חוק אתה?"

הנשיאה היוצאת ביניש נזכרת בטקס חילופי
התפקידים בינה לבין הנשיא הקודם ומפצירה:
"גרוניס ,קח בחשבון
שזה דוקר וזה לא נעים.
בחייאת ,עד לטקס תוריד
את הזיפים"

גם שר המשפטים לשעבר מברך
"כל החגיגה הזו
סביב הפרישה של
הנשיאה מוצדקת בהחלט,
אך לטעמי מאוחרת בשש שנים"

פיני כהן ,זורק הנעל
"רגע ,רגע ,גיברת
הנשיאה ,עכשיו כשאת
עוזבת ומזדכה על
הכל ,אני מצפה גם
שתחזירי לי סוף־סוף
אחרי שנתיים את
הנעליים שלי"

ואהרן ברק מתמוגג
"איזה כיף שהגיעה צעירה .נמאס
לי להיות הסנג'ר של שמגר שמביא
פיצוחים לכל מפגש של מועדון
הנשיאים בדימוס"
 "סבתא ,הפאזלים שלךמשעממים .אולי נלך לגינה?"
 "אני מציעה לך למשוך אתהעתירה שלך באופן מיידי"
(סבתא ביניש שומרת על הנכדים)

"לא ,אני לא מוכן לשטוף כלים לפי עקרון הסניוריטי"
(יחזקאל ביניש מתרגל
לתנאים החדשים בבית המשפחה)

"ההתרחשויות בבית המשפט העליון אמנם זכו
לאחרונה לסיקור תקשורתי נרחב ,אבל כל זמן
שלא יכניסו לשם חוץ משופט מתנחל ,שופט דתי
ושופט מזרחי ,גם שופטת שהיא רקדנית הבטן
שחזרה בתשובה ,שופט מעצב שיער הומו ושופט
עיוור עם כלב נחייה ,אנחנו בטוחים שהבית שלנו
יזכה לעניין ציבורי רב יותר"
(מפיקי "האח הגדול")

כנופיית שלטון
ינואר 2012

הצחוק ראש הכנופיה :ארי וול | חבר הכנופיה :שלומי שמחי
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הצדק

חייב להיראות בטלוויזיה
מתברר שהסרטים הכי טובים באמריקה לא נעשים בהוליווד :מדי כמה שנים מגיע משפט
אמיתי שמרתק את האמריקאים .מה הופך אותם לכאלה ,אתם שואלים? בעיקר שידורים
טלוויזיוניים ישירים מאולם המשפט המלווים באולפן פתוח ,פרשנויות מכל כיוון ,ואיך לא -
הרבה רייטינג .את השידור הזה כבר אי אפשר לקטוע
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"ב

מקבלים מתכון מושלם לתוכנית ריאליטי
בשנת  1992עמדה לדין איילין ורנוז -
שאף אחד לא צריך להפיק או לממן .חוץ
אישה רדופת טרגדיות שאמא שלה נטשה
מהמדינה ,כמובן .ובדיוק בשביל זה נמ־
אותה בגיל ארבע ואבא שלה ישב בכלא על
צאות שם מצלמות הטלוויזיה .חיים וגזר
אונס ילדה בת שבע  -באשמת רצח שבעה
דין מוות בידי האיש שצועק "אקשן".
גברים בפלורידה .רוצחות סדרתיות הן
מצלמות טלוויזיה מכסות משפטים בא־
לא עניין שבשגרה אפילו בארצות הברית,
מריקה מ־ ,1979אבל בשנה שעברה נעשתה
והסיפור הזה היה זוכה להדים בכל מקרה,
ציפי שמילוביץ'
קפיצת מדרגה של ממש .נקודת המפנה הייתה
אבל מה שבאמת גרם לו להיחרת בזיכרון
פ לוס אנג'לס ר ה
המשפט של קייסי אנתוני ,האמא מפלורידה -
הקולקטיבי האמריקאי היו השניות הראשו־
ו
מא
נות ,אותה תגובה אינסטינקטיבית של ורנוז ,אחרי ר מ ש פ ט י
מדינה מטורפת למדי ,פלורידה  -שהואשמה ברצח
קיילי ,בתה בת השנתיים ,וזוכתה באחד מפסקי הדין
ששמעה כי הוטל עליה גזר דין מוות" .אני חפה מפשע!
השנויים ביותר במחלוקת בעשור האחרון .ערוץ טלוויזיה בשם
נאנסתי! הלוואי שכולכם תיאנסו!" ,צרחה בהיסטריה .אמריקה
 ,HLNשהוא תחנת בת של סי־אן־אן ,החליט להעביר את המשפט
כולה ראתה את הסצנה הזו בשידור ישיר מבית המשפט .בלי צנזו־
רה ,בלי מגבלות.
בשידור חי ,בעיקר משום שכוכבת הערוץ ,ננסי גרייס ,הייתה מחוב־
ורנוז הוצאה להורג ב־ ,2002ושנה לאחר מכן הפך הסיפור שלה
רת לסיפור  -שלא לומר מכורה אליו  -מאז נעלמה בתה של אנתוני
לסרט הקולנוע "מונסטר" ,שגם העניק לשחקנית שרליז תרון את
ב־.2008
פרס האוסקר .ספק אם משהו מזה היה קורה אלמלא היו מצלמות
מנהלי הרשת לא באמת ידעו למה הם נכנסים ,אבל בשלב מסוים,
טלוויזיה בבית המשפט ביום ההוא.
כשכבר הבינו בהחלט על איזה מטמון של ממון הם עלו ,החליטו
העובדה שאמריקה חיה רוב הזמן בסרט היא לא דבר חדש .קלי־
ללכת עם זה עד הסוף 24 :שעות ביממה אולפן פתוח רק בנושא
שאת המציאות שעולה על כל דמיון מקבלת כאן חיזוקים על בסיס
המשפט .עשרות מומחים מתחלפים שידעו בדיוק מה יחליטו המו־
יומי .ביחס ישר לכך ,גם מקרי הפשע ,הסכסוכים המקומיים ומאבקי
שבעים ,עד שהתברר שהם לא .שידורים מתוך האולם ומחוצה לו,
הגירושים לפעמים פשוט מרתקים ומדהימים יותר ממה שכל תסרי־
באולפן האטום ובאולפן השקוף ,והכל תחת הלוגו הרועש "צדק
טאי הוליוודי יכול להמציא .כשמחברים לכך שיטת שיפוט שנותנת
לקיילי!" .על המסך התרוצצו ציטוטים מאימיילים וציוצי טוויטר של
כמעט את כל הכוח לחרוץ גורלות לאזרחים מהשורה  -בדרך כלל
צופים ,ומשפט רצח מזעזע להחריד הפך להייד פארק ציבורי ,שיותר
חסרי כל השכלה משפטית מעבר לצפייה שבועית ב"חוק וסדר" -
מפעם אחת עבר את גבול הקרקס.
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צילומים :גטי אימג'ס

הייד פארק שעובר את גבול הקרקס .צופות נדהמות בבית קפה בפלורידה בזמן שידור הכרעת הדין שזיכתה את קייסי אנתוני

כאמור ,הפעם הראשונה שהוכנסו מצלמות לאולם בית משפט
הרייטינג ,איך לא ,טיפס במאות אחוזים .מ־ 372אלף צופים
שלא שייך ל"שופטת ג'ודי" הייתה ב־ .1979טד בנדי ,אחד הרוצחים
בממוצע בכל רגע נתון לפני המשפט ל־ 902אלף במהלכו ,וכל זה
הסדרתיים הידועים והאכזריים בהיסטוריה,
עם הוצאות הפקה נמוכות למדי .גרייס ,תוב־
זכה להיות הראשון שמשפט שלו מועבר בשי־
עת לשעבר שהפכה לכוכבת טלוויזיה צהבהבה
מצלמות טלוויזיה מכסות
דור ישיר ברשתות ארציות .יותר ־מ־ 250עית�ו
להחליא ,השתלטה על השידורים ,חרצה את
מ־,1979
באמריקה
משפטים
נאים מחמש יבשות סיקרו את המשפט מתוך
גורלה של אנתוני עוד לפני שהמשפט התחיל,
אבל בשנה שעברה נעשתה
האולם .בנדי הואשם ברצח ארבע נשים ,והודה
ואחרי שהאם זוכתה  -באופן מאוד מוזר ,חייב
מיוזמתו ברציחתן של עו ד  .30הוא ישב מש�ו
להודות כל מי שראה את ההוכחות והקשיב
קפיצת מדרגה .נקודת
עשע לכל אורך המשפט ,וב־ '89הוצא להורג
לעדויות  -גם עשתה בה לינץ' טלוויזיוני חסר
המפנה הייתה המשפט של
על כיסא חשמלי .מאז מגיע מדי כמה שנים
תקדים.
שהואשמה
אנתוני
קייסי
משפט אחד שמרתק את אמריקה מעבר לכל
חודשים ספורים לאחר מכן חזרה  HLNעל
דבר אחר שקורה באותו רגע ,ולתוצאות שלו
הגימיק עם משפטו של קונראד מאריי ,רופאו
ברצח בתה בת השנתיים,
יש השלכות למשך שנים.
של מייקל ג'קסון שהואשם בהריגה .בסי־
הדין
מפסקי
באחד
וזוכתה
כך ,למשל ,אחרי שידור משפט התביעה של
קור המשפט הזה ,אגב ,השקיעה גרייס הרבה
השנויים ביותר במחלוקת
רודני קינג נגד משטרת לוס אנג'לס ב־- 1992
פחות .טוב ,כבר לא היה לה זמן :תהילת משפט
שבסיומו זוכו השוטרים ,אף על פי שקלטת
אנתוני הובילה אותה עד להשתתפות בעונה
בעשור האחרון
וידאו הראתה אותם בבירור נותנים לו מכות
הנוכחית של "רוקדים עם כוכבים".
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המצב בישראל

לא בקרוב אצלנו

בשנ ת  2004הגישה את מסקנותיה הוועדה לבחינת הפת�י
חה של בתי המשפט בישראל לתקשורת אלקטרונתית .הוו�ע
דה ,בראשות השופטת (כתוארה דאז) דורית ביניש ,מונתה
בשנ ת  2000בידי שר המשפטים דאז יוסי ביילין .בפרק ה�מ
סקנות בדו"ח צוין כי הוועדה מציעה "לאמץ הסדר ניסיוני
זהיר ומוגבל בזמן שיבחן הלכה למעשה את שאלת ההרחבה
של סיקור אלקטרוני בבתי המשפט בישראל .בהתחשב בסי־
כונים הטמונים בסיקור אלקטרוני של הליכי־משפט ...ונוכח
החולשות האפשריות הטמונות בעריכת ניסוי ,סבורה הווע־
דה כי על הניסוי להיערך בזהירות רבה ,במתכונת זמנית ומ־
צומצמת ,ובכפוף למגבלות ולסייגים ."...בכל מקרה המליצה
הוועדה לצמצם את היקף הניסוי להליכים המתקיימים בפני
בג"ץ בלבד .נכון להיום ,מצלמות אינן נראות באופק.
תובעת לשעבר שהפכה לכוכבת טלוויזיה צהבהבה .ננסי גרייס

הבעיה היא שכאשר אין שידור טלוויזיוני של המשפט ,נפתחת הדלת
רצח בלי סיבה  -דלקה העיר בגל מהומות מהגדולים בהיסטוריה,
לדיווחים לא מדויקים ובעיקר להוצאת דברים מהקשר או מפרופור־
שהביא למותם של  54איש .או כמובן משפטו של או־ג'יי סימפסון,
ציות .מדובר במעדן עבור העיתונות הצהובה ,שכבר מזמן השתלטה
שזוכה ב־ 1995מאשמת רצח כפול של אשתו לשעבר ניקול בראון
על המיינסטרים .מצד שני ,גם כשיש שידורים מדובר במעדן עבור
ובן זוגה רונלד גולדמן .רגע הקראת ההכרעה של חבר המושבעים
העיתונות הצהובה ,היא רק מוצאת דרכים אחרות לאכול אותו.
ריתק יותר ממאה מיליון איש ,ו־ 45.7אחוזי הרייטינג שהשיגה אז
למרות מקרים יוצאי דופן כמו זה של סנדוסקי ופנסילבניה ,אי
סי־אן־אן עדיין נמצאים גבוה בצמרת טבלת אירועי הטלוויזיה הנ־
אפשר להחזיר את הגלגל הזה לאחור .לא כשבימים אלה מתנהל
צפים בכל הזמנים.
דיון רציני בשאלה האם לאפשר הכנסת מצלמות לדיוני בית המ־
סוגיית הכנסת המצלמות לבית המשפט כמובן שנויה במחלוקת.
שפט העליון .יוקרתו של בית המשפט העליון
ברוב המדינות בארצות הברית קיימות הגבלות
של ארצות הברית נפגעה קשות בעשור האח־
מסוימות האוסרות צילום עדים חיוניים ,קטי־
ברוב המדינות בארצות
רון ,וסקר שנערך לפני חודשיים מצא שרק
נים ,חבר המושבעים ועוד ,אבל בסופו של דבר
הברית חלות מגבלות
 46%מהאמריקאים מרוצים מתפקודו .ההצעה
ב־ 47מדינות יש כיסוי טלוויזיוני של משפטים
להכניס מצלמות לדיונים היא חלק מהניסיון
ברמה כזו או אחרת.
האוסרות צילום עדים חיוניים,
לשפר את שקיפותו של בית המשפט ואת תד־
החודש נפתח השימוע הראשוני במשפ־
קטינים וחבר המושבעים,
מיתו.
טו של ג'רי סנדוסקי ,לשעבר עוזר המאמן
ב־47
דבר
של
בסופו
אבל
בחודש מרץ אמור בית המשפט לדון בע־
של קבוצת הפוטבול של מכללת פן סטייט,
תירה המבקשת לקבוע כי רפורמת הבריאות
המואשם בהתעללות מינית בקטינים .זה היה
מדינות יש כיסוי טלוויזיוני של
של הנשיא ברק אובמה ,שאושרה בקונגרס
אחד הסיפורים הגדולים באמריקה בשנה שע־
משפטים ברמה כזו או אחרת
־ב־ ,2010נוגדת את החוקה האמריקאית .ה�ד
ברה ,ושידור המשפט הזה הוא פצצת רייטינג
מוקרטים ,למודי ניסיון ,דורשים להכניס מצל־
מובטחת ,אבל הפעם זה לא יקרה :מדינת פנ־
מות ולהעביר את הדיונים לאמריקה בשידור ישיר .לפחות נכון לרגע
סילבניה אוסרת באופן גורף צילום או אפילו שידורי אודיו מאולם
כתיבת שורות אלה ,הסיכוי שזה יקרה אינו גדול .אבל יום אחד כבר
בית המשפט .מאות אנשי התקשורת שרצו לסקר את המשפט נאל־
לא תהיה יותר ברירה .בעידן הנוכחי ,כשהציבור הופך יותר ויותר
צו להשתתף בהגרלה שאיפשרה רק למאה מהם להיכנס לבניין .בלי
סקפטי לגבי יכולת התקשורת לשמש מתווך אמין וחף מאינטרסים,
מצלמות כמובן.
אחת הדרכים למנוע פגיעה באמון בשלטון החוק היא לאפשר לא־
הסיבה העיקרית להקפדת היתר ,אפילו בקנה המידה של פנסיל־
בניה ,היא כוונת התביעה להעלות לדוכן את כ ל  15הנערים שסנד�ו
נשים לדעת לפחות מה קורה בתוך אולם בית המשפט .לדעת מה

קורה מאחורי הקלעים זה כבר עניין אחר לגמרי.
סקי נאשם כי עשה בהם מעשים מגונים .אפשר כמובן להבין את זה,
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מיסים

נוהל גילוי מרצון שפירסמה רשות המיסים ביום 15.11.11

מנקים שולחן
אנשים רבים מצויים תחת עננה כבדה של העלמת הכנסות ,וזו לעיתים
רובצת עליהם ועל משפחתם במשך שנים .נוהל גילוי מרצון שיעמוד
בתוקף עד סוף יוני  2012מהווה הזדמנות של ממש עבור הנישומים

אבנר נוקראי

ביום  15.11.11פירסמה רשות המיסים נוהל חדש
לגילוי מרצון לתקופה מוגבלת ,עד ליום .30.6.12
נוהל חדש זה בא על רקע ההיחלשות בגביית המס
ונסיונות רשות המיסים לתמרץ תושבי ישראל אשר
מחזיקים בחשבונות בנק ובנכסים בחו"ל "לפתוח דף
חדש" ולדווח על הכנסותיהם בישראל.
ככלל" ,גילוי מרצון" הינו הליך שבו פונה נישום
אשר לא דיווח על הכנסותיו לרשות המיסים במ־
סגרת הדו"חות השנתיים .במסגרת הגילוי מרצון
מקבל הנישום חסינות מנקיטת הליך פלילי במישור
דיני המס.
במסגרת הנוהל החדש הוענקו הקלות לנישומים
אשר יבצעו את הליך הגילוי מרצון עד יום .30.6.12
הקלות אלה כוללות ביטול ריבית וקנסות וכן הפח־
תה עד ביטול מוחלט של הפרשי הצמדה.
אני סבור כי הליך הגילוי מרצון הינו אחת התו־
פעות החשובות והברוכות בפרקטיקה כיום בעולם
המיסים .ביסוד ההליך עומדת התכלית לעודד ני־
שומים שעברו עבירות על חוקי המיסים  -חברות
ויחידים ואף מייצגים של נישומים  -לתקן את
דיווחיהם ולשלם מס אמת .חשיבות ניכרת להליך
הגילוי מרצון כיום בולטת על רקע החיוב של תו־
שבי ישראל לדווח על הכנסות מחשבונות ומנכסים
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מחוץ לישראל .וכל זאת נוכח המאמצים המתגברים
של רשויות המס ברחבי העולם כיום ,כולל רשות
המיסים בישראל ,לגילוי חשבונות ונכסים של תו־
שבי אותן מדינות ברחבי העולם ,עקב חילופי המידע
הניכרים בין רשויות המיסים השונות ברחבי העולם.
אלה מושתתות בין היתר על כינון הסכמים לגילויים
הדדיים ,נוכח התגברות הליכי הגילוי מרצון וחנינת
המס בארצות הברית ובמדינות רבות אחרות ,ונוכח
הסממנים הגוברים והולכים של התערערות הסו־
דיות הבנקאית .בקשר להתערערות הסודיות הבנ־
קאית ניתן לציין את המקרה של עובד בנק ,HSBC
שבשנים האחרונות גנב פרטים של אלפי לקוחות
אשר נמכרו לרשויות המס באירופה; רשויות המס
בגרמניה פשטו על סניפים של בנק ;CreditSwiss
וארצות הברית מנהלת מלחמה לגילוי מידע של בנ־
קים שונים ובכלל זה בנק  ,UBSואף של סניפי בנקים
ישראליים בשווייץ.
עוד טרם נעמוד על הנוהל החדש נעמוד על עק־
רונות הגילוי הנאות .עקרונות הגילוי מרצון פו־
רסמו על ידי רשות המיסים בנוהל מיום .10.4.05
על פי נוהל זה ,הליך הגילוי מרצון יאושר אם אין
מידע קודם בידי רשות המיסים או רשות שלטונית
אחרת הקשור לעבירות נשוא הגילוי מרצון .בקשר

רו"ח אבנר נוקראי,
לשעבר מנהל מחלקת
החקירות במס הכנסה;
כיום מייצג ויועץ בהליכי
גילוי מרצון ובהסדרי מס
בגין חשבונות ונכסים מחוץ
לישראל ונאמנויות זרות
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מיסים

נוהל גילוי מרצון שפירסמה רשות המיסים ביום 15.11.11

בעת ,ולעניין זה יש לבדוק את היבטי המס בקשר
לכך נקבע כי אם החלה חקירה נגד הנישום על ידי
למקורות ולסיווג ההכנסה ,עיתוי ההכנסה ,פטורים,
רשות המיסים או רשות שלטונית אחרת ו/או החלו
ניכוי הוצאות ,הפרשי הצמדה ,הפרשי שער וכיוצא
ברשות המיסים בהליך שומה בקשר לתיק ,ו/או אם
באלה .כן יש היבטים שונים ומשמעויות שונות
קיים מידע ציבורי שפורסם באמצעי התקשורת ו/או
לקבלת כספים ונכסים בירושות וכמתנות ,קבלת
אם המידע נכלל בכתבי בית דין ,אזי לא יאושר הליך
כספים מנכסים בחו"ל לתושבים חוזרים ולעולים
הגילוי מרצון.
חדשים  -גם אם הפטור לתושבים חוזרים ולעולים
הואיל והליך הגילוי מרצון אינו אוטומטי אלא
חדשים אינו חל בעניינם ,וכן נהנים ויוצרים בנאמ־
כפוף לתנאים כאמור אשר לעיתים אינם בידיעת
נויות אשר בעניינם עוד נרחיב בהמשך.
הנישום ,נשאלת השאלה האם אין בגילוי מרצון
אוכל להעיד כי לעיתים רובצת מעל אנשים רבים
סכנה של ממש לכך שרשויות המס יעשו שימוש
ומשפחותיהם עננה כבדה של
במידע במישור הפלילי ולסי־
העלמת הכנסות במשך שנים,
כול זכות הנישום להימנעות
הליך הגילוי מרצון הינו אחת
ובפועל מתברר ,לאחר בדיקה
מהפללה עצמית .אדגיש
התופעות החשובות והברוכות
של ממש ,כי חבות המס נמו־
בקשר לכך כי מהיכרותי את
כה בהרבה ,אם בכלל ,ממה
המערכת ואת נושאי התפ־
בפרקטיקה כיום בעולם
ששיערו לעצמם.
קידים העוסקים בגילוי מר־
המיסים .ביסוד ההליך עומדת
לפיכך הגילוי מרצון הינו
צון ,אני סבור כי אין כל מקום
נישומים
לעודד
התכלית
הזדמנות של ממש ,אבל גם
לחשש .בקשר לכך נקבעו "חו־
הזדמנות מפוכחת ,אשר יש
מות סיניות" בין הליכי הגילוי
שעברו עבירות על חוקי
לשקול בכובד ראש ולבחון את
מרצון להליכים במישור הפ־
המיסים  -חברות ויחידים
מכלול ההיבטים השונים ביחס
לילי והאזרחי ,ואין כל העברת
ואף מייצגים של נישומים -
אליה .בקשר לכך אציין כי במ־
מידע בין הגופים הרלוונטיים.
קרים מסוימים ניתן לשקול
אדרבה ,הואיל והליך הגילוי
לתקן את דיווחיהם ולשלם
לבצע תיקוני דו"חות במסגרת
מרצון חשוב לרשות המיסים,
מס אמת .מדובר בהזדמנות
הדיווחים השוטפים במקום
והואיל וכל זליגת מידע בין
ראש,
בכובד
לשקול
יש
אשר
הליכי גילוי מרצון.
הגופים השונים תפגע בהליך
עתה נחזור לנוהל החדש.
הגילוי מרצון ובמוטיבציה של
ולבחון את מכלול ההיבטים
על פי נוהל זה ,אשר תקופת
הנישומים לפנות אליו ,הרי
השונים ביחס אליה
תחולתו כאמור מוגבלת ,ייתנו
לעוסקים בהליך הגילוי מר־
הקלות ,לרבות ביטול ריביות,
צון ולרשות המיסים בכלל יש
קנסות והפרשי הצמדה .בקשות להפעלת הנוהל
אינטרס גדול שלא לסדוק את אותן חומות.
החדש ייבחנו על ידי ועדה בראשות היועץ המש־
יתר על כן ,אני סבור כי גם אם קיים מידע בקשר
פטי ,סמנכ"ל לחקירות ומודיעין ,סמנכ"ל לעניינים
לנישום ,הרי דווקא הגילוי מרצון ,אף אם לא יאושר,
מקצועיים וסמנכ"ל לשומה ולביקורת .הוועדה
עשוי לעיתים להועיל במסגרת ניהול ההליכים במי־
תבחן האם לאשר את הליך הגילוי מרצון בהתאם
שור הפלילי ואף מול רשויות המס.
לאמור לעיל ,וכן תבחן את השלכות המס הנובעות
עוד יש לומר כי המידע הקיים ברשות המיסים
מהבקשה ותקבע שומה אזרחית ,לרבות בדרך של
בקשר לנישום אינו פשוט ואינו חד־משמעי .לעיתים
הסכם עם הנישום.
יש מידע אשר אינו פוגע בהליכי הגילוי מרצון ,והכל
הסדרי המס לנאמנויות .עמדתי לעיל על הוראות
בשים לב לאיכות המידע ,להיקפו ולמקורו.
הגילוי מרצון .בקשר לכך כאמור יש לשקול את כל
כן יש לציין כי נושא הגילוי מרצון עצמו ,לרבות
ההיבטים הקשורים בשומה .אחד הנושאים הפו־
חובות המס הנובעות ממנו ,טעון בדיקות ושיקול
פולריים בשנים האחרונות הוא מיסוי נאמנויות
דעת של המייצג .שכן יש לבדוק מה חבות המס הנו־
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זרות .הפרקטיקה מלמדת כי לתושבי ישראל נכסים
רבים וניכרים אשר מצויים בנאמנויות זרות ותי־
קות .בעבר לא היה ברור נושא מיסוי הנאמנויות,
ואולם עם תיקון  147לפקודה והמשכו בתיקון 165
לפקודה ,אשר תחולתן מיום  ,1.1.06הוסדרו חובות
הדיווח והמס של נאמנויות.
רשות המיסים ממשיכה לטעון כי נאמנויות היו
חייבות במס מאז ומתמיד ,ואולם נוכח אי הבהירות
בעניין ונוכח תיקוני החקיקה כאמור נקבעו הסדר
מס לנאמנויות זרות .בקשר לכך יש לציין כי חלק
מההסדרים פורסמו ,וחלק מההסדרים בקשר לנא־
מנויות שאינן עומדות בתנאי ההסדרים נעשו בה־
סכמי שומה עם פקידי השומה הרלוונטיים .בכל
מקרה ,גם כאן הייתה כוונה להקל עם הנאמנויות
על מנת לפתוח דף חדש ועל מנת לעודד את הני־
שומים לשלם מס ולדווח על הכנסות הנאמנות
בישראל .עוד יצוין כי תחולת הסדרי המס הייתה
מוגבלת ,ואולם הסדרים אלו הוארכו מטעמים פר־
קטיים ,ובצדק ,וגם כיום נקבעים הסכמי שומה על
בסיס ההסדרים כאמור.
בעבר פירסמה רשות המיסים מתווה מיוחד לה־
סדר מס לגבי נאמנויות בלתי הדירות (בפרסום כונו
נאמנויות "ראויות") שהוקמו לפני  .1.1.06ככלל,
נאמנות בלתי הדירה היא נאמנות שבה נפרד היוצר
מהנכסים ,והנאמנות אינה ניתנת לביטול.
על פי ההסדר ישולם מס בשיעורים של  6% ,4%או
 10%על שווי השוק של הון הנאמנות ליום ,31.12.05
ושיעורי המס ייקבעו בהתאם לזהות היוצר ,הנה־
נה והנאמן ולמועד שבו הועברו הנכסים לנאמנות.
לאחר תשלום המס תיווצר עלות חדשה לנכסי הנא־
מנות לפי שווי השוק כאמור .על רווחים שנוצרו
לנאמנות לאחר מכן ישולם מס לפי הוראות הפקודה.
לגבי נכסים שערכם ירד החל מיו ם  31.12.05פ�י
רסמה רשות המיסים עמדה כי ניתן לבחור לגבי נכ־
סים מסוימים בשיטה שבה אותו נכס נבחר ימוסה
בעת מכירתו בפועל לפי חלוקה לינארית של התמו־
רה  -עד יום החתך על פי שיעורי המס לפי ההסדר,
ולאחר מכן בהתאם להוראות הפקודה.
בקשר לנאמנויות בלתי "ראויות" נקבעו כא־
מור הסכמי שומה עם פקידי השומה .על פי חלק
מהסכמים אלו ,נאמנות בלתי ראויה חויבה במס
בשיעור  10%על נכסי הנאמנות (לפי עלות) ליום
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 ,31.12.05בניכוי הרווחים השוטפים שנצברו בשנים
 .2001-2005רווחי ההון בשנים  2001-2002חייבים
במס וכן כל הרווחים השוטפים החל משנת 2003
יהיו חייבים במס .שיעור המס בגין הרווחים השו־

טפים הוא שיעור המס של היחיד.
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מיסים

היבטי מיסוי של שותפויות עורכי דין

אירוע מס,
כולם מוזמנים
מהו הדין מבחינת היבטי המס בעת פרישת שותף משותפות? פקודת
מס הכנסה שותקת ,וגם בפסיקה קיימת אי בהירות .נראה כי המצב
הקיים מותיר פתח רחב לטענות יצירתיות של כל הצדדים המעורבים
ובהם השותף ,השותפות ומס הכנסה .וגם :מהן אפשרויות המס במעבר
משותפות לחברה ,וכיצד ישפיעו המלצות טרכטנברג על חברות
בני קליפי

עו"ד בני קליפי,
שותף ומנהל
מחלקת המיסים
במשרד שבלת ושות'
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( .)The Aggregate Theoryעל פי הדוקטרינה
ברשימה זו נסקור מספר היבטי מס בשותפויות
הראשונה ,השותפות הינה ישות נפרדת לצורכי
עורכי דין בקשר לאירועים מהותיים אפשריים בחיי
מס  -בדומה לחברה  -ולפיכך נכסיה של השותפות
השותפות  -שינוי פעילות משותפות לחברות ופרי־
שייכים לשותפות ,והכנסותיה של השותפות ימוסו
שת שותף .יצוין מיד כי בתחומים אלו ,כמו גם במי־
בידי השותפות .על פי התאוריה השנייה ,השות־
שורים אחרים הכרוכים בשותפויות ,קיימים בפר־
פות "שקופה" לחלוטין לצורכי מס ,ולפיכך הנכ־
קטיקה הרבה יותר סימני שאלה מעקרונות ברורים
סים בשותפות שייכים לשותפים ,והכנסותיה ימו־
וחד־משמעיים .עם זאת חשוב להבין את ההגדרות
סו בידי השותפים לפי חלקם
והאפשרויות השונות על מנת
בהכנסות השותפות.
לשקול את היבטי המס האפ־
פעילות באמצעות חברות
הפרקטיקה בישראל בקשר
שריים .למותר לציין כי גם
איפשרה לבעליהן לשמור
לשותפויות לא אימצה באופן
לבחינה חדשה של היבטי המס
בתוכן חלק מהרווחים אשר
חד־משמעי את אחת הדוקט־
כאמור יש כיום ממד פרקטי
רינות על כל היבטיה ,ובפועל
ועיוני נוסף על רקע עיגונן של
אינם משמשים לצריכה
הגישה בישראל הינה מעין
המלצות ועדת טרכטנבגרג ב�ח
שוטפת ,ולדחות את המס
שעטנז של הדוקטרינות ,גישה
קיקה ,כפי שיפורט להלן.
בגין חלוקת הדיבידנד.
אשר זכתה לכינוי "הגישה
ככלל ,בעניין מיסוי שות־
המעורבת" .על מיסוי השות־
פויות קיימות שתי דוקטרינות
כבר כיום ברור כי ועדת
פות חולש סעיף  63לפקודת
תאורטיות קלאסיות.
טרכטנברג ביטלה חלק ניכר
מס הכנסה ,אשר קובע כי יראו
דוקטרינת הישות הנפרדת
מהתמריצים להקמת חברות
את החלק שכל שותף זכאי לו
( )The Entity Theoryוד�ו
בשנת המס מהכנסת השות־
קטרינת התאוריה המצרפית
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פות כהכנסתו של אותו שותף ,והיא תיכלל בדו"חות
שלו .כלומר ,לפי ההוראה כאמור ,חישוב ההכנסה
החייבת וסיווגה נעשה אצל השותפות ,ואולם השו־
תפות הינה "שקופה" לצורכי מס.
ואולם לצרכים שונים אחרים כן רואים בשותפות
ישות עצמאית לצורכי מס .בעניין זה למשל ידועה
ההלכה בעניין שדות (ע"א  ,)2026/92אשר נדונה בה
השאלה האם יש לראות שותפים אשר מוכרים את
חלקם בשותפות לחברה כמי שמכרו את נכסיה של
השותפות  -לפי התאוריה המצרפית הקלאסית ,או
שיש לראותם כמי שמכרו את הזכויות בשותפות -
לפי תאוריית הישות הנפרדת .בית המשפט העליון
נדרש לסוגיה בהרכב מורחב ,וקבע בדעת רוב כי יש
לראות את מכירת החלק בשותפות כמכירת הזכות
בשותפות ,ולא כמכירת כל נכס של השותפות בנ־
פרד .כלומר ,לעניין מכירת חלק בשותפות ננקטה
הגישה לפי דוקטרינת הישות הנפרדת ,בדומה למ־
כירת מניות בחברה.
בעקבות פרשת שדות פירסמה רשות המיסים
את עמדתה בחוזר  .14/2003במסגרת החוזר יישמה
רשות המיסים את הגישה המעורבת ביחס למיסוי
שותפויות .בחוזר עמדה רשות המיסים על כך שבדו־
מה לעסקאות אפשריות בין בעל מניות לחברה ,ניתן
לבצע עסקאות בין שותפים לשותפויות ,וכי העברות
נכסים משותף לשותפות ומשותפות לשותף ייחשבו
כמכירה מלאה .כן נקבעו כללים לחישוב רווח ההון
במכירת זכויות בשותפות ,ונקבעו הוראות שונות
לעניין פירוק השותפות.
על רקע האמור נעמוד להלן על היבטי המס השו־
נים האפשריים בקשר לשינוי פעילות משותפות
לחברות ,ולאחר מכן על היבטי המס בקשר לפרישת
שותף .טרם נעשה כן נעמוד על המלצות ועדת טר־
כטנברג הרלוונטיות לעניין.
המלצות ועדת טרכטנברג .בשנים האחרונות עברו
עורכי דין רבים ושותפויות רבות לפעול באמצעות
חברות .אחד המניעים העיקריים למעבר לפעילות
באמצעות חברות היה העלאת תקרת דמי הביטוח
הלאומי .בתיקון משנת  2009הועלתה תקרת דמי
הביטוח הלאומי באופן משמעותי ,עד הכפלתה
מ־כ־ 40אלף שקל לכ־ 80אלף שקל .משמעות הכ�פ
לת תקרת דמי הביטוח הלאומי הייתה מס אפקטיבי
שולי של  57%לבעלי הכנסות בטווח זה ,ושיעור המס
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השולי המקסימלי היה  45%בלבד.
פעילות באמצעות חברות הורידה באופן דרמטי
את שיעורי המס האפקטיבי; שיעור המס המשולב
הכולל של מס החברות ( 24%בשנת  )2011יחד עם
המס החל על חלוקת דיבידנד ( 25%בשנת )2011
הינו כ־ 43%בלבד .יתר על כן ,פעילות באמצעות
חברות איפשרה לבעליהן לשמור בתוכן חלק מהר־
ווחים אשר אינם משמשים לצריכה שוטפת ,ולדחות

את המס בגין חלוקת הדיבידנד .לפי פרסומים שו־
נים ,בעקבות העלאת תקרת הביטוח הלאומי הוקמו
בארץ אלפי חברות ניהול וחברות של בעלי מקצועות
חופשיים.
בעקבות המלצות ועדת טרכטנברג חזרה תקרת
דמי הביטוח הלאומי לסך של כ־ 40אלף שקל .ועדת
טרכטנברג קבעה גם כי מס החברות יה א  25%וב�י
טלה את ההפחתה הצפויה במס חברות (אשר היה
אמור להגיע עד  ,)18%וכן העלתה את שיעור המס
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זאת ,בפקודת מס הכנסה קיימות הוראות שונות
החל על דיבידנד לבעל מניות מהותי (ככלל ,מי שמ־
אשר קובעות פטור ממס בגין עסקאות שינויי מבנה
חזיק  10%בזכויות בחברה או יותר) לשיעור 30%
כאשר בפועל אין כל תמורה ,והבעלות הכלכלית
(במקום  25%כאמור) .בה בעת העלתה הוועדה את
בנכס אינה עוברת לצד שלישי .על מנת להימנע ממס
שיעור המס השולי לשיעור  .48%כך יוצא שהמס
במסגרת שינויי מבנה ניתן לעשות שימוש בהוראות
המשולב  -מס חברות ומס על דיבידנד לבעל מניות
סעיף  104לפקודת מס הכנסה (להלן :הפקודה).
מהותי  -יעמוד על  ,47.5%בדומה לשיעור המס
לפי סעיף 104א לפקודה ניתן להעביר נכס לחברה
השולי המקסימלי.
כנגד הקצאת מניות בחברה .במסגרת סעיף 104א
יתר על כן ,ועדת טרכטנברג ציינה כי למרות הש־
צריך היחיד להעביר את מלוא זכויותיו בנכס לחברה
וואת שיעורי המס הכולל עדיין קיים תמריץ מס
תמורת קבלת מניות בלבד באותה חברה; צריך לה־
לפעול באמצעות חברות ,כיוון שעל הכנסה שאינה
חזיק  90%מהזכויות בחברה במשך שנתיים לפחות;
מחולקת ישולם מס החברות בלבד .עם זאת ,בשל
והחברה צריכה להחזיק בזכות בשותפות שהועברה
מורכבות הנושא המליצה הוועדה להקים צוות נפרד
אליה במשך שנתיים לפחות .יש לציין בקשר לכך כי
בראשות מנהל רשות המיסים להסדרת פעילותן של
לא ניתן להעביר התחייבויות
חברות משלח היד ,אשר כונו
במסגרת סעיף 104א לפקודה.
בדו"ח "חברות ארנק" .הווע־
העברת זכות בשותפות
על פי סעי ף 104א לפק�ו
דה המליצה כי הצוות המיוחד
דה יכול לכאורה כל שותף או
יוקם ע ד  ,31.12.11וכי המ�ל
לחברה תיחשב כמכירה
חלק מהשותפים להעביר את
צות הצוות יוגשו לממשלה עד
חייבת במס .עם זאת,
זכויותיו בשותפות לחברות
 1.6.12וישולבו בחקיקה החל
קיימות
הכנסה
מס
בפקודת
בבעלות כל אחד מהשותפים.
ב־.2013
אפשרות נוספת היא העברה
כבר
ברור
האמור
רקע
על
הוראות שונות אשר קובעות
משותפת של כל השותפים
כיום כי הוועדה ביטלה חלק
פטור ממס בגין עסקאות
לחברה אחת חדשה בבעלותם
ניכר מהתמריצים להקמת חב־
שינויי מבנה כאשר בפועל
לפי סעיף 104ב לפקודה .לפי
רות .יוער גם כי במסגרת פעי־
סעיף 104ב לפקודה ,שותפים
לות כחברות קיימות עלויות
אין כל תמורה ,והבעלות
בשותפות או בעלים משו־
נוספות או גבוהות יותר מפ־
הכלכלית בנכס אינה מועברת
תפים המעבירים את מלוא
עילות עצמאית (כגון אגרות
זכויותיהם בנכס שבבעלות
ודו"חות מפורטים) ,וכן יש לז־
השותפות או נכס שבבעלות המשותפת לחברה אשר
כור כי תשלום ביטוח לאומי נמוך יותר עשוי להיות
הוקמה לצורך כך תמורת קבלת הזכויות באותה
כרוך באובדן חלק מהפרמיות בגין אירועי ביטוח,
חברה ,לא יחויבו במס.
כגון אובדן כושר עבודה .כמו כן ,בעת כתיבת רשימה
בין התנאים הנקובים בסעיף 104ב לפקודה ,כל
זו לא ברור האם יהיו המלצות שונות נוספות לגבי
שותף צריך להחזיק בכל אחת מהזכויות בחברה
"חברות הארנק" ,מה ומי ייחשבו "חברות הארנק",
בהתאם לחלק שהיה לו בשותפות ,והחברה צריכה
מה תהיה תחולתן וכך הלאה .ובכל זאת ,ובכפוף
להחזיק בנכסים שהועברו אליה במשך שנתיים מיום
לאמור בהמלצות של הצוות המיוחד אשר אמורות
ההעברה .לא ברור האם בהיעדר שותפים אחרים
כאמור להתפרסם עד  ,1.6.2012ייתכן שעדיין יהיו
יכולה חברה להחזיק לבדה בשותפות ,וכן האם תנאי
מקרים שונים שעורכי דין יבחרו לפעול במסגרת
השנתיים מתקיים כאשר ברור כי בהיעדר שותפים,
חברות.
ה"שותפות" כבר פורקה הלכה למעשה.
מעבר משותפות לחברות .כאמור לעיל ,בהתאם
עם זאת ,אפשרות זו יכולה להישקל בשים לב לכך
לאמור בהלכת שדות ,רשות המיסים משקיפה על
שאם בעל מניות מחזיק פחות מ־ 10%מהזכויות ,הרי
זכות בשותפות כנכס עצמאי ,ועל כן העברת זכות
ששיעור המס בגין דיבידנד שיחולק לו ,לאחר עיגון
בשותפות לחברה תיחשב כמכירה חייבת במס .עם
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המלצות ועדת טרטכנברג ,יהיה ( 25%במקום ,)30%
ושיעור המס המשוקלל  -מס חברות ומס על דיבי־
דנד  -יעמוד על ( 43.75%במקום שיעור מס שולי
של .)48%
פרישת שוףתף .אחת הסוגיות התאורטיות ה�ב
עייתיות בקשר למיסוי שותפויות ,בעיקר על רקע
הגישה המעורבת ביחס לשותפויות הנקוטה ביש־
ראל ,הינה יציאת שותפים .סעיף  63לפקודה אינו
עונה על השאלות הרבות בעניין זה; ההלכה הפסו־
קה כמעט לא נדרשה לעניין; והפרקטיקה בעניין זה
אינה אחידה .יצוין כי בקשר לכך עולות שאלות הן
במישור ההוצאה לשותפות והן במישור ההכנסה
לשותף הפורש.
במסגרת פרישת שותף מקבל לעיתים השותף
הפורש פיצוי או תמורה כלשהי .השאלה הראשונה
היא כיצד יש לסווג את הפיצוי או התמורה שמקבל
השותף הפורש לצורכי מס .לשאלת הסיווג עשויות
להיות נפקויות ניכרות בשאלת חבות המס של השו־
תף הפורש ,וזאת הן לעניין שיעורי המס ,הן לעניין
אפשרויות פריסה והן לעניין זיכויים ,פטורים וקיזוז
הפסדים .כך למשל ,על הכנסה פירותית (מעסק או
מעבודה) יחול שיעור המס השולי (אחרי טרכטנברג
 עד  .)48%מאידך גיסא ,על הכנסה שהיא רווח הון וכזה יכול להיחשב הפיצוי ,אם הינו למשל תמורהבגין מכירת הזכות בשותפות או מכירת מוניטין ואי
תחרות  -חלים ככלל שיעורי מס מופחתים באופן
משמעותי .כמו כן ,במצבים שונים ניתן לפרוס רווח
הון עד ארבע שנים אחורה ,וכן ניתן במצבים שונים
לקזז הפסדי הון ולעיתים גם הפסדים מעסק .עוד יש
להפחית מהתמורה את "העלות המקורית" של הר־
כוש הקבוע המיוחסת לשותף הפורש  -שהיא שאלה
נכבדה בפני עצמה .מצד שני ,כאשר מדובר בהכנ־
סה פירותית ,ייתכן שניתן לקזז הפסדים מועברים
מעסק ,ייתכן שניתן ליהנות מפטורים בגין הכנסות
מיגיעה אישית (למשל בגין הכנסות נכה) ,וכאשר
מדובר בקצבה  -ניתן לקבל פטור ממס של עד 35%
לפי סעיף 9ב לפקודה.
אף לשאלת סיווג ההוצאה בשל התשלום לשותף
עשויות להיות נפקויות ניכרות .ככלל ,כאשר מדו־
בר בהוצאות פירותיות תוכל השותפות לקזז את
ההוצאה כנגד הכנסותיה .אם מדובר ברכישת מו־
ניטין ,תוכל השותפות במקרים מסוימים לקזז מדי
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שנ ה  10%מעלות הרכישה .ואולם אם מדובר ב�ת
שלום בגין רכישת זכות השותפות ,ייתכן שההוצאה
תישלל מהשותפות .יצוין בעניין זה כי שאלת
סיווג ההוצאה בקשר לתשלום לשותף פורש עלתה
בעבר בעניין שותפות רואי חשבון "בבלי" (עמ"ה
 .)1093/00בית המשפט באותו עניין לא שלל את
התאוריה של פקיד השומה כי מדובר ברכישת הזכות
של השותף הפורש על ידי השותפות ,אשר אינה ני־
תנת בניכוי ,ואולם קבע על רקע פסק בוררות באותו
עניין כי מדובר ב"שותף שכיר" ,והתשלום הינו היוון
של תשלומי המשכורות אשר יש לנכות כהוצאה שו־
טפת במועד התשלום.
עוד יש להעיר כי אין בהכרח זהות בין סיווג ההכ־
נסה אצל השותף הפורש לסיווג ההוצאה אצל השו־
תפות .כך למשל תיתכן האפשרות כי ההכנסה תסווג
כרווח הון אצל השותף הפורש וכהוצאה פירותית
אצל השותפות.
כאמור לעיל ,פקודת מס הכנסה שותקת בעניין
היבטי המס הכרוכים ביציאת שותפים משותפות,
ובעניין זה נראה כי עד שיוכרע הדבר בחקיקה או
בהלכה ,הרי מכלול האפשרויות השונות פותח פתח
נרחב ,אולי נרחב מדי ,לטענות יצירתיות של כל הצ־
דדים  -השותף ,השותפות ומס הכנסה.


הקלה במיסוי על פלוני
פירושה הוא אפוא -
על דרך העיקרון  -הכבדה
במיסוי על פלמוני ,וככל
שהקבוצה שבה מדובר
תקטן ותלך ,כן תהיה
ההקלה וכמותה ההכבדה
בנות משמעות רבה יותר


השופט מ' חשין ,בג"ץ 6741/99
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פגיעה באוטונומיה בתביעות בגין זיהומים סביבתיים

מגבירים את החשיפה
הקושי העיקרי בתביעות נזיקין סביבתיות הוא להוכיח את הקשר הסיבתי
העובדתי שבין החשיפה לזיהום לבין המחלה .שני פסקי דין שנתן בית
המשפט העליון לאחרונה תרמו לאפשרות להשתמש בראש הנזק של
פגיעה באוטונומיה במקרים של זיהומים סביבתיים
בועז שנור

ד"ר בועז שנור,
מרצה במרכז האקדמי
למשפט ולעסקים ,רמת גן;
לאחרונה ראה אור ספרו
"תביעות נזיקין סביבתיות"
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נים האחרונות גם פתרונות עקיפים שונים ,אשר
בשנים האחרונות הולך וגדל מספר התביעות הנ־
נותנים מענה חלקי לבעיית העמימות הסיבתית.
זיקיות המוגשות בגין נזקי גוף או חשש לנזקי גוף
פתרון אחד הוא הכרה בזכותם של גופים העוסקים
שנגרמו עקב חשיפה לזיהומים סביבתיים .תביעות
בטיפול בנפגעי זיהומים לקבל שיפוי מהמזהמים בגין
כאלה מוגשות בידי עובדים שנחשפו לזיהומים ולק־
ההוצאות שנגרמו להם כתוצאה מהזיהום .פתרון זה
רינה במקומות עבודתם ,בידי מי שגילו כי הם מת־
אומץ באופן חלקי בארצות הברית במסגרת פשרה
גוררים בסמוך לאנטנה סלולרית ,בידי מי שנחשפו
בין חלק ממדינות ארצות הברית לבין יצרני הטבק
לזיהום אוויר ממפעלים ועוד .תביעות כאלה מוג־
( .)the Master Settlement Agreementבישראל נדון
שות כתביעות אישיות ,קבוצתיות או ייצוגיות.
אחת הבעיות המרכזיות שעימן צריכים להתמו־
פתרון זה לפני מספר חודשים בע"א  7547/99מכבי
דד התובעים בתביעות אלה היא הקושי להוכיח את
שירותי בריאות נ' דובק ( ,)13.7.11שם דחה בית
הקשר הסיבתי העובדתי שבין החשיפה לזיהום לבין
המשפט את תביעותיהן של קופות החולים נגד יצר־
המחלה שממנה הם סובלים .לבעיה זו מספר פתרו־
ני הסיגריות לקבל שיפוי על כלל ההוצאות שהוציאו
נות ישירים ,כמו העברת נטל השכנוע (בין אם במס־
על טיפול בנפגעי עישון .עם זאת ,השופטות נאור
גרת העברות הנטל של סעיפים
וחיות סברו בהערת אגב כי
 38-41לפקודת הנזיקין ,בין
ייתכן שהשתתת התביעה על
אחת הקביעות העקרוניות
אם מכוח הדוקטרינה של נזק
עילה נזיקית ושימוש בדוקט־
ראייתי) או פסיקה הסתברו־
רינת הפסיקה ההסתברותית
בעניין תנובה והסיליקון בחלב
תית  -פתרון שנדון בהרחבה
היו מאפשרים לבית המשפט
היא שהתובע לא נדרש
בדנ"א  4693/05בי"ח כרמל נ'
להגיע לתוצאה אחרת.
או
גרמה
שהחשיפה
להוכיח
מלול ( )31.8.10ושלפיו יקבל
פתרון עקיף אחר לבעיית
התובע פיצוי העומד ביחס ישר
העמימות הסיבתית הוא הכרה
תגרום לו נזק כדי להצדיק
לסיכוי שאכן יש קשר סיבתי
בראשי נזק חדשים .אחד
מתן פיצוי .די בכך שיש ספק
בין נזקו לבין התנהגותו הע־
מאלה ,שניתן לעשות בו שי־
באשר להשפעות ארוכות
וולתית של הנתבע.
מוש כדי לפתור בצורה חלקית
את בעיית העמימות הסיבתית
אלה
ישירים
לצד פתרונות
הטווח של החשיפה לחומר
בהקשר של זיהומים סביבתיים,
נדונים בספרות ובפסיקה בש־
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הוא ראש הנזק של פגיעה באוטונומיה ,אשר הוכר
בישראל לראשונה לפני כ־ 13שנה בע"א 2781/93
דעקה נ' בית החולים "כרמל" ,פ"ד נג()1999( 526 )4
בהקשר של טיפול רפואי שניתן ללא הסכמה מדעת.
שם נקבע כי כאשר רופא מבצע טיפול בגופו של אדם
בלא שהמטופל קיבל את מלוא המידע הרלוונטי ,יש
בכך כדי לפגוע באוטונומיה של המטופל לקבל הח־
לטות מושכלות על גופו .פגיעה זו מהווה נזק בר־פי־
צוי ,ולפיכך יוכל המטופל לקבל פיצוי על כך .מאוחר
יותר ,בע"א  1338/97תנובה מרכז שיתופי לשווק
תוצרת חקלאית בישראל בע"מ נ' ראבי ,פ"ד נז()4
()2003( 673להלן :עניין תנובה  ,)1קבע בית המשפט
כי ראש הנזק של פגיעה באוטונומיה יכול לחול גם
במקרים שאינם טיפול רפואי .שם נקבע ,בהקשר של
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תובענה ייצוגית שהוגשה נגד תנובה לאחר שזו הח־
דירה סיליקון לחלב העמיד שמכרה ,כי במקרה שיצ־
רן מוסיף רכיב למוצר מזון בניגוד לתקן תוך הסתרת
מידע זה מהצרכנים ,יוכלו הצרכנים לקבל פיצוי בגין
הפגיעה באוטונומיה שנגרמה להם.
הפסיקה בעניין תנובה  1הייתה בעלת משמעות
רבה לתביעות בגין זיהומים סביבתיים ,שכן במקרים
רבים מזהמים מסתירים את הזיהום שהם יוצרים,
ובכך גורמים לחשיפת אנשים לזיהום בלא שניתנה
להם האפשרות להימנע מכך .עם זאת ,פסק הדין
בעניין תנובה  1השאיר בספק סוגיות רבות הנוגעות
לגבולות ראש הנזק ולטעמיו.
בחודשים האחרונים נתן בית המשפט הע־
ליון שני פסקי דין אשר עוסקים בסוגיה של פגיעה
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נזיקין

כריכת הספר ,בהוצאת
מכון הארי סאקר
ונבו הוצאה לאור
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פגיעה באוטונומיה בתביעות בגין זיהומים סביבתיים

שערורייתית יותר .ייתכן שבתי המשפט מניחים כי
באוטונומיה .הראשון הוא ע"א  4576/08בן־צבי נ'
כאשר אדם מגלה שמידע הוסתר ממנו בכוונה ,תי־
הסיס (( )7.7.11להלן :עניין בן־צבי) אשר עסק במ�ק
גרם לו עוגמת נפש גדולה יותר מאשר לּו יתברר לו
רה שבו שללו חוקרי המשטרה ואנשי המרכז לרפואה
שלא קיבל את מלוא המידע עקב טעות תמימה .לפי־
משפטית את יכולת הבחירה של אלמנה להתנגד לנ־
כך נראה שככל שיתברר שמעביד הסתיר מידע מעו־
תיחת גופתו של בן זוגה ,בכך שמסרו לה מידע מטעה
בדיו על אודות החומרים והסיכונים שהם חשופים
על הסיכויים של התנגדותה להצליח ועל משמעות
להם ,או ככל שיתברר שמפעל הסתיר מידע רלוונטי
הנתיחה .השני הוא ע"א  10085/08תנובה מרכז
מציבור הנחשפים לזיהום או מהרשויות ,כן תגבר
שיתופי לשווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ נ'
הנכונות של בתי המשפט להשתמש בראש הנזק של
ראבי (( )4.12.11להלן :עניין תנובה  )2אשר עסק
פגיעה באוטונומיה כדי לפצות את הנחשפים.
שוב במקרה הסיליקון בחלב .אף על פי ששני פסקי
סוגיה עקרונית נוספת שנדונה בשני פסקי
דין אלה לא עסקו בתביעות סביבתיות ,הם הבהירו
הדין היא שאלת היחס בין ראש הנזק של פגיעה
רבות מהסוגיות שהיו עמומות קודם לכן ,ובכך תרמו
באוטונומיה לבין נזקים לא ממוניים קלאסיים
להבהרת האפשרות להשתמש בראש הנזק של פגיעה
כדוגמת תחושות כעס ,השפלה ,גועל וכיוצ"ב .בע־
באוטונומיה במקרי זיהומים סביבתיים.
ניין זה התעוררה מחלוקת בין שופטי הרוב בעניין
קביעה עקרונית אחת שנעשתה בעניין תנובה 2
בן־צבי מחד גיסא ,לבין בית
היא שהתובע לא נדרש להוכיח
המשפט בעניין תנוב ה  2ו�ל
שהחשיפה גרמה או תגרום
המסקנה משני פסקי הדין
שופט המיעוט בעניין בן־צבי
לו נזק כדי להצדיק מתן פי־
היא שככל שיתברר שמעביד
מאידך גיסא .שופטי הרוב
צוי בגין פגיעה באוטונומיה,
בעניין בן־צבי סברו כי ראש
ודי בכך שיש ספק באשר לה־
הסתיר מידע מעובדיו על
הנזק של פגיעה באוטונומיה
שפעות ארוכות הטווח של
אודות החומרים והסיכונים
משקף תפיסה כי עצם שלי־
החשיפה לחומר .בית המש־
תגבר
כך
להם,
חשופים
שהם
לת יכולת הבחירה של אדם
פט הוסיף ואמר שאין בפגיעה
מצדיק לתת לו פיצוי ,וזאת
באוטונומיה הכרוכה בחשיפה
הנכונות של בתי המשפט
במנותק מהשאלה אם שלילה
לחומר שהשפעותיו לא ברורות
להשתמש בראש הנזק של
זו גרמה לאדם לעוגמת נפש.
משום זוטי דברים .לקביעות
פגיעה באוטונומיה
מנגד ,שופט המיעוט בעניין
אלה חשיבות רבה באשר לת־
בן־צבי ובית המשפט בעניין
ביעות בגין חשיפה לזיהומים,
תנובה  2סברו כי הפיצוי בגין פגיעה באוטונומיה
שכן כאמור ,קשה ביותר לתובעים בתביעות כאלה
יינתן רק אם נגרמו לתובע רגשות שליליים בעקבות
להוכיח כי הזיהום גרם להם נזק גוף ,וכל שהם יכו־
שלילת יכולת הבחירה .למחלוקת עקרונית זו ,למ־
לים להוכיח במרבית המקרים הוא שקיים יסוד לחשש
רות חשיבותה הרבה ,אין משמעות רבה בהקשר של
שהחשיפה תוליד נזק גוף כזה .הקביעה העקרונית
חשיפה לזיהומים סביבתיים ,שכן לרוב לבני אדם
בעניין תנובה  2כי ניתן להגיש תביעה במצבים כאלה
אשר לומדים כי הם נחשפו לחומר שעלול להיות
בגין פגיעה באוטונומיה תאפשר למי שנחשפו בעל
מסוכן  -בין אם באוויר שנשמו ,במים ששתו ,או
כורחם לחומר שהשפעותיו לא ברורות לקבל פיצוי
בכל דרך אחרת  -תהיה נטייה לסבול מרגשות
בגין הפגיעה באוטונומיה שלהם ,גם אם לא לקו ולא
שליליים כמו כעס ופחד ,בין אם בשל הגילוי על
ילקו בשום נזק גוף.
החשיפה שעברו ובין אם בשל העובדה שמידע זה
בשני פסקי הדין הדגיש בית המשפט חזור והד־
לא ניתן להם מראש .לפיכך ,גם לדעה המחמירה,
גש את חומרת מעשי הנתבעים ואת הזלזול בזכויות
נראה שבמרבית מקרי הזיהומים הסביבתיים נגר־
התובעים העולה מהם .מסקנה מסתברת מהדגשה זו
מת פגיעה בת פיצוי באוטונומיה של הנחשפים.
היא שהנכונות לעשות שימוש בראש הנזק של פגי־
עם זאת ,להכרעה בנושא זה יכלה להיות חשי־
עה באוטונומיה גוברת ככל שהתנהגותו של הנתבע
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בות מבחינת האפשרות להגיש תובענה ייצוגית בגין
פגיעה באוטונומיה במקרי חשיפה לזיהומים ,שכן
אם המדובר בפיצוי על עצם שלילת יכולת הבחירה,
הפיצוי אמור להיות זהה לכל מי שנחשף לחומר בלא
הסכמתו .מנגד ,אם המדובר בפיצוי על עוגמת נפש,
הפיצוי יהיה תלוי בעוגמת הנפש שנגרמה בפועל,
שבתורה תלויה בגורמים אישיים רבים שבתובענה
ייצוגית קשה להוכיחם .אולם חשיבותו של נושא
זה פחתה בהרבה עקב האמירות המפורשות בעניין
תנוב ה  2כי גם אם התביעה היא בגין רגשות ה�נ
חשפים ,ניתן לברר את התביעה בדרך של תובענה
ייצוגית ,בלא שכל אחד מן החברים בקבוצה יידרש
להוכיח את תחושותיו באופן אישי.
פער ניכר בין שני פסקי הדין מתגלה בכל הקשור
לסכום הפיצוי .בעניין בן־צבי נפסק לאלמנה סכום
של  150אלף שקל בגין הפגיעה באוטונומיה שלה,
נוסף לפיצוי בגין עוגמת נפש.
מנגד ,בעניין תנוב ה  2נפסק לכל אחד מח�ב
רי הקבוצה סך של  250שקל בלבד בגין הפגיעה
באוטונומיה לרבות עוגמת הנפש שנגרמה לו ,שכן
מדובר בתחושות שאינן ברף הגבוה של התחו־
שות השליליות ,והן אף תחושות חולפות בלבד.
אכן נראה כי עוגמת הנפש שנגרמה לתובעת בע־
ניין בן־צבי גבוהה פי כמה מעוגמת הנפש שנגרמה
לתובע הייצוגי בעניין תנובה  ,2אך ספק רב אם
הפער מצדיק מתן פיצוי גבוה פי  ,600זאת בעיקר
לנוכח אמירות חוזרות בפסיקת השנים האחרונות
כי מוצדק להעלות את רף הפיצויים בתביעות בגין
פגיעה באוטונומיה .מסכומי פיצוי כה שונים קשה
להסיק על רף הפיצוי הראוי בתביעות בגין פגיעה
באוטונומיה במקרי זיהומים סביבתיים .עם זאת
נראה כי לנוכח כך שבמקרים אלה קיים לרוב חשש
מהותי לנזק גוף עתידי שעלול להתבטא בחששות
נמשכים של הנחשפים לבריאותם ,ולנוכח הניסיון
שמראה שמי שנחשפו לחומרים שעשויים לסכן
את בריאותם בלא הסכמה חווים תחושות קשות
ביותר לאורך זמן (כפי שעלה למשל בדיוני ועדת
החקירה בעניין ההשלכות של פעילות צבאית בנחל
הקישון ומימי הסביבה על בריאותם של חיילי צה"ל
שהופעלו במקום) ,מן הראוי כי הפיצוי יהיה קרוב
יותר לסכום שנקבע בעניין בן־צבי מאשר לסכום
שנקבע בעניין תנובה .2
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בית המשפט בעניין תנוב ה  2הוסיף ואמר ש�ב
תביעה אישית היה עשוי סכום הפיצוי להיות גבוה
יותר .אמירה זו ,שרלוונטית לתביעות סביבתיות
רבות שמוגשות בדרך קבוצתית ,מעוררת קושי; בה־
נחה שהפגיעה באוטונומיה שנגרמה לכל אחד מח־
ברי הקבוצה "שווה" לפחו ת  1,000שקל (ובית ה�מ
שפט אמר כי מדובר בסכום שאינו מגיע כדי 8,000
שקל אצל התובעים שסבלו את מרב התחושות) ,לא
ברור מדוע ישלם הנתבע רק רבע מסכום זה בגלל
שהתובענה הוגשה בדרך של תובענה ייצוגית .אכן
בית המשפט הדגיש את החשש מהתמוטטות הנת־
בע כשיקול בפסיקת פיצויים בתובענה ייצוגית ,כמו
גם את הקושי בהוכחת רגשות כל אחד ואחד מחברי
הקבוצה ,אך ספק אם פער כה גדול אכן מוצדק.
לסיכום ,פסקי הדין בעניין בן־צבי ותנובה 2
הבהירו סוגיות רבות הנוגעות לראש הנזק של פגיעה
באוטונומיה ,אף שחלק מסוגיות אלה עדיין נשארו
במחלוקת בין שופטי בית המשפט העליון .ההבהרות
שניתנו בפסקי דין אלה יקלו את האפשרות לעשות
שימוש בראש הנזק של פגיעה באוטונומיה בתביעות
בגין זיהומים סביבתיים.


רשויות המדינה ובהן
בתי המשפט לא צריכות
להתערב לא במהלך חייו
האישיים של הפרט ולא
בסיומם .אם רצונו של
אדם לבלות את שנות חייו
האחרונות בביתו עם קרוביו,
בסביבה המוכרת לו ,עלינו
לכבד זאת
 (השופט מ' קליין ,ה"פ )35460-07-11
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עבודה

הליך הפיטורים הנדרש בעת פיטורי עובד מבוגר ותיק

עושים עניין מהגיל
חובת השימוע לפני סיום העסקה נדרשת הן במגזר הציבורי והן במגזר
הפרטי ,אך ניתן לראות בה חובה מוגברת כאשר מדובר בפיטורי עובד
מבוגר ותיק .גישת בתי הדין לעבודה היא כי יש לשקול חלופה לפיטורים,
וכן לבחון את מידת השפעת גילו של העובד על עתידו הכלכלי והתעסוקתי

הילה פורת

עו"ד הילה פורת,
מנהלת ובעלת משרד
עורכי דין הילה פורת ושות'
בתחום דיני העבודה;
עורכת ומנהלת מקצועית
של פורטל "עולם העבודה"
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החובה המוטלת על המעביד לערוך לעובד שימוע
הלכה פסוקה היא כי זכות הטיעון הינה מזכויות
(ע" ע  1027/01ד"ר יוסי גוטרמן נ' המכללה האק�ד
היסוד הראשוניות בשיטת המשפט הישראלית.
מית עמק יזרעאל ,ניתן ביום .)7.1.03
מקורה של זכות הטיעון בכלל הבסיסי שרשות מי־
בעבר החילו בתי הדין לעבודה את זכות הטיעון
נהלית לא תפגע באדם ,אלא אם כן ניתנה לו לפני כן
וחובת השימוע הנגזרת ממנה רק על יחסי עבו־
הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו בפניה .מטר־
דה במגזר הציבורי ,אך בהדרגה הורחבה תחולת
תה של זכות זו היא להביא לידי כך שתתקבל החל־
זכות הטיעון על כלל המעסיקים במשק ,לרבות על
טה עניינית ,מושכלת ומבוררת ,תוך מתן תשומת לב
מעסיקים פרטיים .כיום זכות הטיעון עומדת לעו־
מלאה ומשקל ראוי לעמדותיו ולעניינו של מי שעלול
בד במלוא הדרה כלפי המעסיק הפרטי ,בה במידה
להיפגע מן ההחלטה.
שעומדת היא לו כלפי המע־
זכות הטיעון האמורה חלה
סיק הציבורי וכלפי המעסיק
גם במסגרת יחסי העבודה,
בעניין שובל נקבע כי פיטורים
הדו־מהותי (ע"ע  415/06דני
והיא פרי פסיקת בתי הדין לע־
בגיל  62הם כמעט בבחינת
מלכה נ' שופרסל בע"מ ,ניתן
בודה .על פי הפסיקה זוהי זכו־
ביום .)15.7.07
לדעת
תו הראשונית של העובד
"סוף פסוק" עבור העובד .על
חובת המעסיק לערוך שי־
מהן הטענות המועלות נגדו
כן היה על הנתבעת לפעול
מוע חלה עת נשקלת אפשרות
או בעניינו ,ובהתאם לכך לתת
למציאת
אקטיביות
בדרכים
לסיום העסקתו של עובד ,בין
תגובתו להן ,להציג את גרס־
בדרך של פיטורים ,לרבות פי־
המעביד
תו ,ולנסות לשכנע את
עבודה לתובע ,לרבות שקילת
טורים בשל צמצומים ,ביצוע
לשנות מדעתו ככל שיש בה כדי
סיכויי העובד הספציפי
הליכי רה־ארגון ותוכניות הב־
לפגוע בזכויותיו .מדובר בזכות
במציאת עבודה אחרת נוכח
ראה; פיטורים בתום תקופת
יסודית ובסיסית הקנויה לעו־
ניסיון; פיטורים בשל הפרות
בינו
בד במסגרת יחסי העבודה
גילו ,יכולתו ומצבו המשפחתי
משמעת; פיטורים על רקע אי
לבין מעבידו ,וממנה נובעת
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התאמה; חוסר שביעות מן התפקוד המקצועי ,ובין
בדרך של אי חידוש חוזה עבודה לתקופה קצובה.
כן חלה חובת השימוע גם במקרה שהמעסיק מבקש
לשנות את תנאי עבודתו של העובד ,לרבות העברתו
מתפקיד אחד למשנהו ,לניידו ממקום עבודה אחד
לאחר ,לשנות את שכרו או את תנאיו הסוציאליים
של העובד וכיוצא באלה.
במסגרת השימוע על המעסיק להציג בפני העובד
את הטענות המופנות כלפיו ,ואת השאלות שעלו
בעניינו ואשר יש בהן כדי להשפיע על מקבל ההחל־
טה .כל זאת בפתיחות ,בהגינות ובתום לב ,מבלי לה־
סתיר דבר מן העובד .מחובתו של המעסיק לתת דעתו
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לטיעוניו
של העובד
ולשמוע אותם
בלא פניות ,בלב
נקי ובנפש חפצה ,קודם שתיפול
ההחלטה הסופית ,העשויה לא
אחת להיות בלתי הדירה ומכרעת
לגבי העובד.
בפסיקת בתי הדין לעבודה נקבעו כללים
באשר לאופן עריכת הליך השימוע בידי המעסיק.
בין היתר נקבע כי על המעסיק לזמן את העובד לשי־
מוע בטרם קבלת החלטה סופית בעניינו ,ולהודיע
לעובד מהן הסיבות שבגינן נשקלת האפשרות לסיים
את העסקתו פרק זמן סביר קודם למועד השימוע,
על מנת שהעובד יוכל להיערך באופן ראוי; השי־
מוע ייערך בפני הגורם המוסמך להחליט בעניינו
של העובד; העובד רשאי להיות מלווה בנציג מטעמו
(לרבות עורך דינו ,קרוב משפחה או כל אדם אחר
לפי בחירתו); יש לערוך פרוטוקול של הליך השימוע
אשר בו יתועדו חילופי הדברים בין הצדדים ,ועוד.
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עבודה

הליך הפיטורים הנדרש בעת פיטורי עובד מבוגר ותיק

נקבע כי" :משעסקינן בעובד בגיל מבוגר אשר גילו
יודגש כי אם המעסיק יפר את חובתו לערוך שימוע
הביולוגי הכשיל את גילו התפקודי ,שעה שבגיל
לעובד ולא תינתן לעובד זכות הטיעון ,או אם ייפלו
מתקדם קשה למצוא עבודה אחרת ,סבורים אנו כי
פגמים מהותיים בהליך השימוע ,בית הדין לעבודה
פיטורים בגיל  ,62גיל התובע (בתקופה הרלוונטית),
יכול שיקבע כי דרך קבלתה של ההחלטה בעניינו של
הינם כמעט בבחינת 'סוף פסוק' עבור אותו עובד.
העובד לוקה בפגם מהותי היורד לשורשה של ההחל־
על כן בסיטואציה מעין זו היה על הנתבעת לפעול
טה .בית הדין לעבודה רשאי להורות על מתן סעד של
בדרכים אקטיביות של ממש למציאת עבודה לתובע,
פיצוי כספי בגין אי עריכת שימוע או עריכת שימוע
לרבות שקילת השיקולים הרלוונטיים כגון סיכויי
בהליך שלא כדין ,ו/או להורות על ביטול ההחלטה
העובד הספציפי במציאת עבודה אחרת נוכח גילו,
שניתנה בשימוע ועל עריכת שימוע חוזר ו/או על
יכולתו ומצבו המשפחתי".
אכיפה (כלומר השבת העובד לתפקידו).
בתל"א  1604/09אלי פרץ ואח' נ' איגוד ערים
הליך השימוע בפיטורי עובד מבוגר ותיק  .בפ�י
לשרותי כבאות והצלה בית שמש ואח' (ניתן ביום
טורי עובד מבוגר ותיק יש להליך השימוע ולתקינותו
 )30.1.11נפסק כי המעסיק ביקש להפסיק את כהונת
חשיבות מכרעת ,ולפיכך יש להקפיד ביתר שאת על
העובד רק משום גילו ,ותקו ושכרו הגבוה וכדי לר־
ניהול הליך פיטורים כדין ,הן מבחינה פרוצדורלית
ענן את השורות .בית הדין האזורי לעבודה קבע כי
והן מבחינה מהותית; לשקול חלופה לפיטורים; ול־
הרצון להפסיק את כהונתו של העובד אינו מבוסס
בחון את מידת השפעת גילו של העובד על עתידו
על תפקוד לקוי או על צורך
הכלכלי והתעסוקתי .זאת הן
אמיתי כלשהו ,אלא על הרצון
לנוכח ההשלכות של פיטורי
בית הדין האזורי לעבודה קבע
לחסוך בהוצאות ,שהרי שכרם
עובד מבוגר ותיק על העובד,
של עובדים ותיקים גבוה יותר
והן על מנת למנוע טענת פי־
בעניין פרץ כי הרצון להפסיק
מטבע הדברים .בית הדין קבע
טורים שלא כדין ,טענת הפליה
את כהונתו של העובד אינו
כי זוהי הפליה מחמת גיל,
מחמת גיל ,טענת הליך פיטו־
אלא
לקוי
תפקוד
על
מבוסס
והיא פסולה מעיקרה.
רים שלא כדין וכיוצ"ב.
בע"ע  203/09רשת הגנים
מרים
בתע"א 4844/09
על הרצון לחסוך בהוצאות,
של אגודת ישראל נ' שמחה
רייבמן נ' יפעת המרכז למידע
שהרי שכרם של עובדים
בוסי ו־ 15אח' (ניתן ביום
תקשורתי בע"מ (ניתן ביום
ותיקים הוא גבוה יותר מטבע
 ;2.10.11להלן :פרשת רשת
 )21.8.11נקבע כי החובות
הגנים) נקבע כי הפררוגטיבה
המוטלות על המעסיק בהקשר
הדברים .בית הדין קבע כי
של המעסיק לנהל את מקום
להחלטה הרגישה ביותר של
זוהי הפליה מחמת גיל ,והיא
העבודה מוגבלת על ידי עק־
פיטורי עובד ,ובוודאי בהחלטה
מעיקרה
פסולה
רון השוויון ,וכי לפיכך חייב כל
על פיטורי עובד ותיק ומבוגר,
מעסיק לנהל את עסקו כך שז־
הן חובות שלובות של פרוצדו־
כותם של עובדיו לשוויון בינם
רה ומהות.
לבין עצמם לא תיפגע .בית הדין הארצי לעבודה קבע
בע"ב  6286/06שמואל מתתיה נ' א .פיינט־
כי שיקולי תקציב גרידא לא יגברו על הזכות לשוויון.
לי בע"מ ואח' (ניתן ביום  ;17.12.09להלן :פרשת
עוד נקבע בפסק הדין כי הפליה על רקע גיל בעבו־
מתתיה) נקבע כי אחת המטרות בבסיס האיסור
דה שוללת מן העובדים הוותיקים תנאים מינימליים
להפליה מטעמי גיל היא מניעת חוסר כלכלי חמור
שיאפשרו להם לחיות בכבוד ,וכי בהיות העבודה
מן העובד הנפלט משוק העבודה בגיל מבוגר ,כאשר
מרכיב חשוב ומרכזי בחיינו ,היעדר אפשרות למצוא
סיכוייו למצוא עבודה אחרת בשכר סביר פחותים
עבודה חדשה על רקע גיל עלול להיות כרוך באובדן
בהרבה משל עובד צעיר ממנו.
של זהות ,של קשרים חברתיים ושל סטטוס.
בתע" א  9466/08יורם שובל נ' חברת יבמ גל�ו
בפרשת רשת הגנים התייחס בית הדין הארצי
בל סרוויסס (ישראל) בע"מ (ניתן ביום ,)14.3.11
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לעבודה לרשימת השאלות לבחינת חוקיות החלטת
המעסיק ,וקבע כדלקמן" :יפה ונכון מנה בית הדין
האזורי רשימת שאלות לבחינת חוקיות החלטתה
של הרשת ,שמן התשובות עליהן ניתן ללמוד אם
ההחלטה טומנת בחובה הפליה מטעמי גיל .בית
הדין האזורי הציב לבחינה את השאלות הבאות:
באיזו מידה שקל המעסיק חלופה לפיטורים ,כגון
הפחתה בשכר או צמצום בהיקף המשרה; באיזו
מידה גילה העובד נכונות אמיתית לאמץ חלופה
לפיטוריו ,ככל שהועמדה לפניו חלופה כאמור; באיזו
מידה גילו המבוגר של העובד עלול להיות בעל הש־
לכות חמורות על עתידו הכלכלי והתעסוקתי ,ובאיזו
מידה נושא המעביד באחריות ישירה לתוצאות
הקשות של פיטורי העובד המבוגר ,ככל שצפויות
תוצאות כאמור .ביחס לשאלה האחרונה יש לבחון
האם המעביד הבטיח את זכויות הפרישה של העובד,
ככל שחלה עליו חובה שכזו בדין".
בית הדין הארצי הוסיף כי "ברשימת השאלות
שמנה בית הדין [האזורי] ניתן למצוא באופן ברור,
מחד ,מגמה לברר עד כמה טומנת ההחלטה בחובה
פגיעה בכבודו של העובד המבוגר ,ובעיקר באפשרות
קיומו בכבוד :בירור זה מכוון לתכלית העומדת בי־
סוד האיסור על ההפליה מחמת גיל; ומאידך ,עמידה
על שאלות של סבירות ומידתיות ,דהיינו  -קיומם
של אמצעים אלטרנטיביים ,פוגעניים פחות ,להשגת
אותה המטרה של התייעלות והבראת הרשת".
פיטורים לאחר גיל הפרישה .סוגיה נוספת שעולה
בעניין פיטורי עובד מבוגר ותיק היא האם יש להב־
חין בין פיטורי עובד שהגיע לגיל פרישת חובה כמ־
תחייב על פי הוראות חוק גיל פרישה ,תשס"ד־,2004
הרלוונטיות למועד הפרישה ,לבין עובד מבוגר שלא
הגיע לגיל פרישה.
בפרשת מתתיה הכיר בית הדין בפרישה כפויה
מחמת גיל ,וקבע כי לאחר שעבר העובד את גיל הפ־
רישה הסטטוטורית ,אין עומדת לו עוד הגנת חוק
שוויון ההזדמנויות בעבודה ,תשמ"ח־ ,1988ומעתה
ואילך העסקתו היא "וולנטרית" בידי המעסיק ,אלא
אם הוסכם אחרת בין הצדדים.
לעומת זאת ,בבג"ץ  7957/07עוזי שדה ואח' נ'
השר לבטחון פנים ואח' (ניתן ביום  )2.9.10קבע בית
המשפט העליון כי שאלה מעניינת עשויה להתעורר
בנוגע ליחסי הגומלין בין הוראת סעיף  4לחוק גיל
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פרישה לבין הוראת סעי ף (2א) לחוק שוויון ההז�ד
מנויות בעבודה ,האוסר על מעסיק להפלות בין עו־
בדיו או בין דורשי עבודה ,בין היתר בשל גילם .בית
המשפט העליון לא הכריע בשאלות אלה במסגרת
פסק הדין.
מכל האמור לעיל עולה כי החובות המוטלות על
מעסיק בפיטורי עובד מבוגר ותיק הן חובות מוגב־
רות ,וכי יש להקפיד על מילויין הקפדה יתרה ,בשים
לב לחשיפה המשמעותית הקיימת במקרה של הליך
פיטורים שלא כדין ,הן בשל היות הנזקים העלולים
להיגרם לעובד מבוגר ותיק המפוטר נזקים כבדים
יותר (הן ממוניים והן לא־ממוניים) ,והן בשל סוג
הטענות שבצידן טמונה גם חשיפה במישור הפלילי

בדמות טענת הפליה אסורה.
בהכנת הרשימה סייעה עו"ד עדי ביבר לקואה

נציב תחילה על כף
המאזניים של הזיכוי את
עיקר נקודות החולשה,
התמיהות והבעיות ולאחר
מכן נציב על כף המאזניים
של ההרשעה את הראיות
התומכות בתוצאה זו ...כך
נקהה עוקצה של טענה כי
פסקי דין נכתבים באופן
המדגיש את העובדות
המבססות את התוצאה


השופט י' עמית ,ע"פ 2218/10

עורך הדין ׀ 135

חדשות הלשכה

 1,102עורכי דין חדשים הצטרפו ( )14.12.11ללשכה .עו"ד דורון ברזילי:

"יש לשנות
את מתכונת
הבחינה"

בטקס ההסמכה המסורתי שנערך
בבנייני האומה ,במעמד ראש הלשכה ושר
המשפטים ,הגיע מספר החברים ל־49,279

לשכת עורכי הדין מקדמת בברכה חב־
רים חדשים  1,102 :עורכי דין חדשים ה�צ
טרפו ללשכה בטקס הסמכה חגיגי שהת־
קיים ( )14.12.11במרכז הקונגרסים בבנייני
האומה בירושלים .בטקס נשאו דברים ראש
הלשכה עו"ד דורון ברזילי ,שר המשפטים
יעקב נאמן ,ויו"ר ועדת ההתמחות של הל־
שכה עו"ד אורן פרסקי.
 1,102המוסמכים החדשים הצטרפו
ל־ 48,177עורכי הדין שהיו חברים עד היום
בלשכה ,ובכך הגיע מספר החברים הכולל
ל־ .49,279שיעור הנשים שהצטרפו ללשכה
גבוה משיעור הגברים   610 -מוסמכות ח�ד
שות ( )55%לעומת  492מוסמכים (.)45%

יותר בוגרי מכללות
מבין המוסמכים החדשים  303 ,הם בו�ג
רי האוניברסיטאות .האוניברסיטה העברית
מובילה עם  93מוסמכים חדשים ,אחריה
נמצאת אוניברסיטת תל אביב ע ם  82מ�ו
סמכים 73 .מוסמכים הם בוגרי אוניברסיטת
חיפה ,ו־ 55בוגרי אוניברסיטת בר־אילן .לצד
בוגרי האוניברסיטאות מצטרפים ללשכה
 772מוסמכים חדשים בוגרי מכללות.
לשכת עורכי הדין אימצה לפני שנים
רבות את המלצות דו"ח ועדת גרסטל לרפו־
רמה בהתמחות ובמתכונת הבחינות ,ופעלה
ללא ליאות לקדם את יישומן .בין המלצות
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הדו"ח :הארכת תקופת ההתמחות ,התנסות
מעשית ושינוי מתכונת הבחינה.
לאחרונה ,ביוזמת ראש הלשכה ברזילי
ושר המשפטים נאמן ,הוקמה ועדה בראשות
מנכ"ל משרד המשפטים ד"ר גיא רוטקופף,
אשר תבחן את מתכונת בחינות ההסמכה
לשם קבלת רשיון עריכת דין ואת הצורך
בגיבוש המלצות לשינוי או לתיקון מתכונת

הבחינות.
ראש הלשכה" :יש לשנות את מתכונת
הבחינה הנוכחית .ראוי לקדם חקיקה אשר
מחד גיסא תוביל לעלייה בשיעורי הצלחה
בבחינות הלשכה ,ומאידך גיסא תמשיך לש־
מור על רמה מקצועית נאותה של הנכנסים
בשערי מקצוע עריכת הדין".

יותר מ־ 90%מבוגרי ת"א והעברית עברו
את הבחינה בכתב בפעם הראשונה

ביום  3.11.11נערכה בגני התערוכה
בתל אביב בחינת ההתמחות בכתב של
לשכת עורכי הדין .לבחינות ניגשו 1,995
מתמחים ומתמחות .בעקבות החלטת
ועדת הבחינות לקבל מספר השגות
עלה מספר המצליחים בבחינה בשמונה
אחוזים.
שיעור הנבחנים החוזרים על הבחינה
בפעם השנייה ובפעם השלישית במועד
זה היה גדול ממועדים קודמים ועמד על
כ־ 33%מכלל הנבחנים .הישגיהם של
הנבחנים החוזרים נמוכים ביחס להישגי
הנבחנים בפעם הראשונה ,ולכן חלקם
היחסי הוריד את אחוזי המעבר בבחינה
(ראו בטבלה).

־כ־ 82%מכלל הנבחנים הם בוגרי ה�מ
כללות או לא למדו משפטים בישראל.
ככלל ,הישגיהם של הנבחנים בחלק
מהמכללות ומקרב מי שלא למדו מש־
פטים בישראל נמוכים בהרבה ביחס
להישגיהם של בוגרי האוניברסיטאות.
נתון זה גם הוא הביא לירידה באחוז
העוברים במועד זה.
העובדה כי ר ק  11%מהנבחנים שנ�י
גשו בפעם השלישית ומעלה לבחינת
הלשכה בכתב עברו את הבחינה תומכת
בעמדת הלשכה באשר להטלת התמ־
חות חוזרת על נכשלים סדרתיים .הציון
הממוצע של הנבחנים בפעם השלישית
ומעלה היה נמוך ,כ־.52
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אנחנו המוסמכים של חורף ,שנת  .2011למעלה :עו"ד ששי גז עם המצטרפת החדשה רותם סלע ,שולחן הנשיאות ,ראש הלשכה לצד השר נאמן

התפלגות הישגי המתמחים שניגשו לבחינה בפעם הראשונה
מספר הנבחנים אחוז העוברים

המוסד
אוניברסיטת תל אביב

82

94

נתונים המתייחסים ל־1,102
עורכי הדין החדשים
התפלגות לפי מחוזות

ציון ממוצע
76.3

תל אביב

740

האוניברסיטה העברית

98

91

76.6

חיפה

142

אוניברסיטת חיפה

76

89

75.7

ירושלים

103

המרכז הבינתחומי

243

87

72.9

אוניברסיטת בר־אילן

63

86

73.0

דרום

69

המכללה למינהל

103

76

70.2

צפון

48

התפלגות לפי מוסדות הלימוד

מכללת נתניה

83

57

66.0

הקריה האקדמית אונו

352

55

64.7

האוניברסיטה העברית

93

שערי משפט

95

53

63.7

מכללת רמת גן

61

עולים חדשים

22

45

59.7

אוניברסיטת תל אביב

82

המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

98

41

61.8

מכללת נתניה

75

ישראלים שלמדו בחו"ל

15

20

55.0

אוניברסיטת חיפה

73

שערי משפט

75

מספר הפעמים

מספר הנבחנים

אחוז העוברים

ציון ממוצע

אוניברסיטת בר־אילן

55

ראשונה

1,330

69

68.8

הקריה האקדמית אונו

239

שנייה

398

42

61.1

המכללה למינהל

104

שלישית ומעלה

267

11

52.2

המרכז הבינתחומי

218

כל הנבחנים

1,995

56

65.1

למדו בחו"ל

27

תוצאות הבחינות לפי מספר הפעמים שנבחנים ניגשו לבחינה
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פורום קניין ומקרקעין של הלשכה
מתנגד להצעת חוק המכר דירות

ההצעה מבקשת להגביל את שכר טרחת עוה"ד הנגבה מרוכשי דירות ל־ 5,000שקל .ראשי הפורום:
"היקף העבודה שונה מפרויקט לפרויקט .זוהי הצעה בלתי ראויה ושימוש פסול בחוק המכר"
ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה
( )27.11.11את הצעת חוק המכר דירות.
הצעה זו באה להגביל את רכיב ההוצאות
המשפטיות ולפקח על שכר הטרחה של
עורך הדין הנגבה מרוכש הדירה .לפי ההצעה
יוגבל שכר הטרחה של עורכי הדין ל־5,000
שקל לכל היותר.
עמדת פורום הקניין והמקרקעין של
לשכת עורכי הדין בראשות עורכי הדין מוטי
בניאן ויורם חגי חגבי היא כי "יש לאפשר
דיון חוזר ומעמיק בממשלה ,לנוכח הפגיעה
העתידית בחופש העיסוק של עורכי הדין,
וכן לנוכח פגיעה בציבור הרחב ,שעלול
להיחשף לייצוג לא מקצועי".
לטענת הפורום ,בהצעת החוק יש "הת־
ערבות בוטה של המחוקק בסוגיה מסחרית
ובעיקרון חופש ההתקשרות" .בנייר עמדה
מטעם הפורום נכתב כי בהצעה נעשה "שי־
מוש פסול בחוק המכר (דירות) וניסיון בלתי
ראוי לפקח על גובה תשלום שכ"ט עו"ד
שנגבה מרוכשי דירות .קביעת סכום אחיד
מתעלמת מהעובדה הפשוטה שבפרקטיקה
היומיומית כמות הדירות והיקף העבודה

עו"ד מוטי בניאן

עו"ד יורם חגי חגבי

שונה מפרויקט לפרויקט .המציאות מלמדת
כי עוה"ד מייצגים את רוכשי הדירות וחבים
חובת נאמנות מוגברת בביצוע כל הפעו־
לות הנדרשות להבטחת רישום זכויותיו של
הרוכש בלשכת רישום המקרקעין ,ועל כך
מקבל עורך הדין את שכרו .עורך הדין הינו

היחידי העומד בקשר עם רוכשי הדירות
במשך שנים לאחר חתימת חוזי המכר ואף
לאחר מסירת הדירות לרוכשים .כך יוצא
שמוכר הדירה בעצם יוצא מהתמונה ,ועורך
הדין נושא באחריות לכל הפעולות לצורך
ביצוע הרישומים".

בהמשך לפעילות פורום המיסים של הלשכה

הוארך בשנה נוספת תוקף התקנות להפחתת
שיעור מס השבח בשחרור קרקעות למגורים

עו"ד זיו שרון
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ועדת הכספים של הכנסת אישרה ()26.12.11
את הארכת ההקלה במיסוי מקרקעין ,לאחר
שקודם לכן ,ביום  ,21.12.11חתם שר האוצר על
תקנות המאריכות בשנה (עד תום שנת  )2012את
תוקף הפחתת המס לקרקעות המיועדות לבנייה
של שמונה יחידות דיור לכל הפחות.
חוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות
מגורים) תשע"א־ 2011נועד בין היתר לקדם בניית
דירות מגורים באמצעות הורדת מס השבח .מט־
רתו לשחרר קרקעות המיועדות לשמונה דירות
מגורים לפחות ,אשר ייבנו תוך  36חודשים ,יגדילו

את היצע הדירות בארץ ויביאו לירידה במחירי
הדירות.
פורום המיסים של לשכת עורכי הדין ,בראשות
עו"ד זיו שרון ,פעל בחודשים האחרונים לקידום
הארכת ההקלה במס .במסגרת זו פנה יו"ר הפו־
רום לשר האוצר וליו"ר ועדת הכספים בבקשה
להאריך את תוקף התקנות .עו"ד שרון אמר בת־
גובה להחלטה כי "הארכת התקנות להפחתת
מס השבח תעזור להניע את גלגלי שוק הנדל"ן,
תאפשר הוזלת דירות ותיטיב את המצב הכלכלי
הנוכחי".
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המועצה הארצית אישרה את
תקציב הלשכה לשנת 2012

מועצת הלשכה ,הנהנית משליטת מחנה גיא־רון ,העבירה קיצוצים רחבי היקף בפעילות הלשכה:
יחידת ההשמה תיסגר ,פגיעה אנושה במוסד לגישור ,בפעילות ההשתלמויות ובפורום הצעירים
המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין
אישרה ( )12.12.11את תקציב הלשכה
לשנת  .2012ידוע כי במועצה הארצית,
המאשרת את תקציב הלשכה ,קיים רוב
חוסם למחנה של ראש הלשכה לשעבר,
עו"ד יורי גיא־רון .בעקבות הלחץ הרב שה־
פעיל ראש הלשכה נגד העלאת דמי החבר,
המועצה שקלה את הנושא והחליטה לש־
נות את הצעת התקציב הראשונית שהציעה
ועדת הכספים ,כי דמי החבר בלשכה יועלו
בכ־ .20%למרות זאת ,לאורך כל הישיבה
התנהלו ההצבעות באופן גורף :הצעות
מחנה ראש הלשכה לשעבר ,שהועלו על ידי
עו"ד חוה מרצקי ,זכו לרוב אוטומטי.
לפי התקציב החדש שאושר באמצעות
הרוב החוסם של מחנה ראש הלשכה הקו־
דם ,יבוצעו קיצוצים משמעותיים בפעילות
הלשכה :יחידת ההשמה של הלשכה ,אשר
ביצעה כ־ 30השמות בחודש ,תיסגר; תקציב
האירועים וההשתלמויות של הלשכה קוצץ
ב־( 60%מ־ 300אלף שקל ל־ 120אלף שקל);
תקציב המוסד לגישור ,הנהנה ממוניטין
כמוביל בתחומו וזוכה לאמון רב מרשויות
המדינה ,קוצץ ביותר ממחצית מתקציבו;
התקציב שיועד לפורום הצעירים בלשכה
בוטל במלואו; והתקציב שיועד להדפסת
כתב העת של הלשכה ולהפצתו קוצץ כמעט
במלואו.
מול קיצוצים אלו הוסיפה המועצה משרה
וחצי למנגנון חדש שיוקם עבור יו"ר המוע־
צה עו"ד צבי פירון ,בעלות של  480אלף שקל
לשנה.
עד כה נהגה חלוקה שווה של התקציב בין
המחוזות לוועד המרכזי .לפי התקציב החדש
שהעבירה המועצה  65.4% ,מתקציב הל�ש
כה יופנו למחוזות ,והיתרה לוועד המרכזי:
מחוז חיפה ,הנהנה כיום מרזרבה תקציבית
של ארבעה מיליון שקל ,יקבל תוספת תק־
ציב של מיליון שקל ,כך שבסוף השנה צפויה
הרזרבה של המחוז לעלות לחמישה מיליון
שקל; מחוז הצפון ,הנהנה מרזרבה תקצי־
בית של שלושה מיליון שקל ,יקבל תוספת
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תקציב של  700אלף שקל; מחוז הדרום ,בעל
רזרבה של  1.7מיליון שקל ,יקבל תוספת

תקציב של  1.1מיליון שקל; ומחוז ירושלים
יזכה לתוספת תקציב של  870אלף שקל.
עו"ד דורון ברזילי ,ראש לשכת עורכי
הדין" :אני שמח שהצלחנו במאבק שיזמנו
למנוע את העלאת דמי החבר .למרבה הצער,
האופוזיציה אינה מתביישת לייצר נזק בלתי
הפיך ללשכה עצמה ,כאשר היא מבטלת שי־
רותים חיוניים לחברים כמו יחידת ההשמה,
המוסד לגישור ופעילויות של פורום הצעי־
רים ,כפי שהיה נהוג בשנים קודמות .ייתכן
שזו מטרתם ,אבל אנחנו נמשיך לפעול לטו־
בת כלל עורכי הדין".

חדש
מרכזי
ועד
נבחר
ראש הלשכה" :בחירת המוסדות נותנת את האות לתחילתה של
דרך חדשה .אוביל את הלשכה ליעדים שעליהם הצהרנו"

בישיבת המועצה הארצית שהתקיימה
( )23.10.11בתל אביב נבחר הוועד ה�מ
רכזי של לשכת עורכי הדין .זהות הוועד
מקנה לראש הלשכה את הסמכויות הס־
טטוטוריות לניהול לשכת עורכי הדין.
ראש הלשכה עו"ד דורון ברזילי זכה ברוב
בוועד המרכזי ,דבר המוסיף ומבסס את
מעמדו ואת יכולתו לנהל את לשכת עור־
כי הדין בארבע השנים הקרובות.
הוועד המרכזי הוא המוסד האמון
על ביצועה הלכה למעשה של מדיניות
הנקבעת בידי ראש הלשכה והקואליציה
שנבחרה ,ובידו כל סמכויותיה של הלש־
כה שלא יוחדו למוסד אחר ממוסדותיה.
הוועד המרכזי ממנה ועדות לתחומי
המשפט השונים ,מנהל את ועדות המ־
נגנון וקובע את עמדת הלשכה בנוגע
להצעות חוק ולעניינים שעל סדר היום
הציבורי .כן אמון הוועד המרכזי על
הביצוע בפועל של המדיניות .לסמכו־
תו הבלעדית של הוועד המרכזי נתונות
גם כל ההחלטות בנושא מתמחים ,וכן
החלטות סטטוטוריות שנוגעות לחב־

רות בלשכה.
 33חברים בגוף הבוחר מקרב חברי
המועצה הארצית (מעין מקבילה של
הכנסת) בחר ו  11חברים לוועד המ�ר
כזי (הממשלה) ,להוציא נציגי המחוזות
וראש הלשכה ,שזוכה למינוי מתוקף
תפקידו ומכהן כיו"ר הוועד המרכזי וכמי
שאחראי לסדר יומו מכוח החוק.
לתפקיד יו"ר המועצה הארצית נבחר
עו"ד צבי פירון .תפקידה של המועצה
הארצית על פי חוק הוא גיבוש תקציב
הלשכה ,קביעת דמי החבר השנתיים וכן
התקנת כללים .כן מוקנה למועצה תפ־
קיד נוסף מכוח חוק ,והוא מינוי נציגי
הלשכה לוועדות סטטוטוריות ,ובכללן
הוועדה למינוי שופטים ודיינים.
ראש הלשכה ,עו"ד דורון ברזילי:
"בחירת המוסדות ומינוי נציגי הוועד
המרכזי נותנים את האות לתחילתה של
דרך חדשה בלשכת עורכי הדין .בכוונתי
להוביל את לשכת עורכי הדין בארבע
השנים הקרובות לאותם יעדים ומטרות
שעליהם הצהרנו".
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אירוע לציון שבע שנים להירצחו של השופט עדי אזר ז"ל .ראש הלשכה:

יש לנקוט אפס
סובלנות כלפי כל
מי שנוקט אלימות

בכירי מערכת המשפט ציינו בבית הלשכה את יום השנה להירצחו של שופט בישראל.
שר המשפטים נאמן" :מערכת המשפט תעשה כל שביכולתה כדי למגר את האלימות.
צילומים :שלום ענסי
שופטי ישראל לא יירתעו "

האלמנה והבן לצד יובל לוי וגבריאלה דה־ליאו

האלמנה בלהט אזר עם הנשיא (בדימ') שמגר

ראש הלשכה ברזילי ושר המשפטים נאמן

"הדמוקרטיה השברירית שלנו נמצאת
במאבק מתמיד מול מבקשי רעתה ,ואנו
נמצאים כאן כדי להגן עליה ולקרוא למדי־
ניות של אפס סובלנות כלפי כל מי שנוקט
אלימות .כל אלימות :החל ביריקה על ילדה
בת שמונה המבקשת לחצות את הכביש,
ועד רצח נתעב של שופט בישראל" ,כך אמר
( )12.1.12ראש הלשכה עו"ד דורון ברז�י
לי באירוע לזכרו של השופט ד"ר עדי אזר,
לציון שבע שנים להירצחו.
באירוע ,שנערך בבית הפרקליט בתל
אביב בנוכחות אלמנתו של השופט אזר
עו"ד בלהט אזר וילדיהם ,נטלו חלק בכירי

מערכת המשפט בישראל ובהם שר המשפ־
טים יעקב נאמן ,מנהל בתי המשפט השופט
משה גל ,השופטת (בדימ') טובה שטרסברג־
כהן וחברים.
"אלימות המגיעה בדרכים שונות היא
כנגיף הפושט בגוף המדינה ,ואם לא תיע־
צר ותמוגר ,הרי שסופה שתפשוט בכל עבר
ותגרום להתמוטטות יסודות הדמוקרטיה",
אמר ראש הלשכה .הוא הוסיף כי "עלינו כא־
נשי משפט להתנגד לכל אלימות ללא קשר
לדעותינו האישיות .יש חרדים ויש חילונים,
אבל אסור שתהיה אלימות .יש מתנחלים ויש
שלום עכשיו ,אבל אסור שתהיה אלימות .יש

עשירים ויש עניים ,אבל אסור שתהיה אלי־
מות .פגיעה באנשי משפט היא המקום שבו
המערכת כולה חייבת להתאגד כדי לשמור
על השומרים ,לשמור על השופטים".
"האסון היכה בתדהמה את כולנו" ,אמר
שר המשפטים יעקב נאמן" .כל העם הז־
דעזע מחציית הגבולות שהסתיימה ברצח
שופט בישראל .אי אפשר לעבור על כך
לסדר היום ,והדבר לא יכול לקרות במדינת
ישראל .מערכת המשפט תעשה כל שביכו־
לתה כדי למגר את האלימות .שופטי ישראל
לא יירתעו".
מנהל בתי המשפט השופט משה גל נשא
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מימין :ד"ר לימור זר־גוטמן ,השופטת (בדימוס) טובה שטרסברג־כהן ,עו"ד ארנה לין ,הנשיא דוד חשין וראש הלשכה ברזילי

ד"ר לימור זר־גוטמן והשופט יורם דנציגר

שר המשפטים על רקע תמונת השופט אזר

מנהל בתי המשפט משה גל נושא דברים

דברים בשמה של נשיאת בית המשפט הע־
ליון דורית ביניש" :הוצב לפני כולנו תמרור
אזהרה המחייב ערנות ועמידה על המשמר
מפני קריאות התגר על הסדר החברתי שב־
מרכזו עומד השופט ,ועל המרקם הדמוקר־
טי שמכוחו השופט פועל .החברה בישראל
ומערכת בתי המשפט בתוכה מתמודדות
גם עם אלימות מילולית ,גם עם הידרדרות
בשיח הציבורי והתרבותי ,וגם עם התפר־
קותן של מסגרות שסייעו לשמר את הסדר
החברתי .על רקע תופעות אלה הקמנו,
בשיתוף עם לשכת עורכי הדין ,את הווע־
דה לקידום התנהלות דיונית תרבותית בבתי

המשפט .תרבות הדיון היא יסוד מיסודותיו
של ההליך ההוגן ,ונדבך באמונו של הצי־
בור במערכת השפיטה ובשופטיה .למרבה
הצער ,הערך החשוב הזה הולך ונשחק במה־
לך השנים עקב האווירה החברתית שנוצרה
כאן .דו"ח הוועדה הוא ניסיון לבלום תופעה
חברתית מסוכנת זו".

השינוי צריך להיעשות עוד בבתי הספר וב־
מערכת החינוך כולה".
אלמנתו של עדי אזר ,עו"ד בלהט אזר,
נשאה דברים ואמרה כי "עדי נבחר באופן
אקראי לשמש מושא לתוכנית שטנית ומע־
וותת שמטרתה לסחוט את מערכת המשפט
בישראל .הציבוריות הישראלית ומערכת
המשפט ספגו מכה קשה עם הירצחו" .היא
הוסיפה כי "תרבות הדיון בישראל נמצאת
בהידרדרות מתמדת ,ותזכורת לכך קיבלנו
בתקרית המביכה של שפיכת המים בכנסת
(על ידי ח"כ אנסטסיה מיכאלי) .בכוחנו
לשנות את המצב".

ינואר 2012

"הדרך למיגור האלימות היא בחינוך"
השופט גל הוסיף כי "עדי אזר נרצח רק
בשל היותו שופט .הדרך למיגור האלימות
בחברה הישראלית ולמניעת הידרדרות תר־
בות הדיון בישראל עוברת במערכת החינוך.
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אומצה עמדת הלשכה בדיון על הטלת אגרות בתיקים אזרחיים

הישג ללשכה בכנסת :נדחה הניסיון
להוסיף אגרות בהליכי ביניים
•

ועדת חוקה ,חוק ומשפט דחתה פה אחד את נוסח התקנות שהגיש משרד המשפטים "טוב שההצעה
הגסה וחסרת המידתיות נדחתה במהירות" ,אמר ראש הלשכה" ,אסור לסגור את דלתות הצדק"
נכשל הניסיון לסגור את דלתות הצדק
בפני מרבית אזרחי המדינה :ועדת חוקה,
חוק ומשפט אימצה בישיבתה ()21.12.11
את עמדת לשכת עורכי הדין ,ודחתה פה
אחד את הצעת משרד המשפטים להתקין
תקנות המטילות אגרות בסכום של כ־100
שקל על כל בקשת ביניים בתיק אזרחי המ־
תנהל בבית המשפט.
בין היתר בעקבות פעילות הלשכה בנו־
שא ,חברי הכנסת שהשתתפו בדיון  -יצחק
הרצוג ,דב חנין ,שלמה מולא ,אורי מקלב,
דורון אביטל ומיכאל בן ארי  -דחו פה אחד
את ההצעה ,והביעו את התנגדותם הנחרצת
לנוסח התקנות אשר ימנע מהציבור גישה
לערכאות משפטיות.
לפי עמדת לשכת עורכי הדין ,שייצג בדיון
עו"ד גיל ריבלין ,התקנות עומדות בניגוד
מוחלט לנשמת אפה של מערכת הצדק ,והן

הובאו לדיון בפעם השלישית לאחר ששני
נסיונות דומים של משרד המשפטים נבלמו
בשתי הכנסות הקודמות.
הלשכה הביעה את עמדתה כי חיוב "מס
האגרות" וקביעת תג מחיר לכל בקשת ביניים
תביא לפגיעה מערכתית המנוגדת לזכויות
חוקתיות בסיסיות" .חיוב הגשת בקשת בי־
ניים בתשלום אגרה יפגע בזכות הגישה לבית
המשפט ,יקפח את זכותם של האזרחים ,יע־
ניק יתרון דיוני למדינה ולבעלי הממון ולא
ישיג את מטרותיו" ,כך נטען בנייר העמדה
שהגישה הלשכה לוועדה .לפי עמדת הלש־
כה ,בתיקים אזרחיים המתנהלים עד לשלב
ההוכחות והסיכומים מוגשות בקשות ביניים
רבות ,המחויבות לצורך ניהול הליך ראוי ,ואין
כל סיבה לסנן אותן על ידי אגרה החוסמת
מלכתחילה את המתדיינים החלשים ומשח־
קת לידיהם של החזקים .חוסר ההיגיון שבה־

צעה גדל בעיקר כשמדובר בסכומים נמוכים,
שהם מרבית התביעות.
בדיון בוועדה לא הציגו נציגי המדי־
נה נתונים המצדיקים את הצורך בהטלת
האגרות .יתר על כן ,הם ספגו ביקורת על
כך שלפי ההצעה המדינה עצמה תהיה פטו־
רה מתשלום אגרות ,כך שיהיה באפשרותה
להגיש מספר רב של בקשות ביניים ,בעוד
שהאזרח המתדיין עימה ייאלץ לעשות זאת
בתנאים של חוסר שוויון.
ראש הלשכה ,עו"ד דורון ברזילי ,בירך
על החלטת הוועדה" :טוב שההצעה הגסה
וחסרת המידתיות נדחתה במהירות .דווקא
בתקופה כלכלית לא פשוטה שחווים רבים
מאזרחי המדינה ,אסור לסגור את דלתות
הצדק בפני אזרחי המדינה .נמשיך לעמוד על
המשמר כדי לסכל כל כוונה נוספת להעביר
את מס האגרות".

הפורום הפלילי :לאשר הצעות חוק
לשיפור תנאי הכליאה של האסירים

הפורום הפלילי של הלשכה בראשות
עורכי הדין אבי חימי ואורי קינן קורא
לתמיכה בהצעות החוק לתיקון פקודת
בתי הסוהר .לאחרונה ( )5.12.11אישרה
ועדת השרים את הצעות החוק לתיקון
פקודת בתי הסוהר ,קביעת תקן כליאה
והרחבת שטח מרחב המחיה לאסיר .הצ־
עות אלו עלו במסגרת יום זכויות האדם
הבינלאומי שצוין בכנסת (.)6.12.11
"עומדת בפני חברי הוועדה הזדמנות
היסטורית להגן בחקיקה הישראלית על
סטנדרטים אנושיים והומניים להחז־
קת אסירים ולמיגור תופעת הצפיפות
הקשה במתקני הכליאה בישראל" ,כך
נכתב בנייר העמדה שהוגש לקראת הדיון
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בוועדת השרים" .תכליתה ומהותה של
הצעת החוק הן לשמור על זכויותיו החו־
קתיות של האסיר בהתאם לחוק יסוד:
כבוד האדם וחירותו לשלמות הגוף ,לכ־
בוד ולפרטיות".
הפורום הפלילי תומך בעיגון סטנד־
רט מחיה מינימלי לאסיר של  6.5מטרים
רבועים כתקן אשר יחייב את שירות
בתי הסוהר ,בהיותו הסטנדרט המיני־
מלי להחזקת אסירים במדינות העולם
המערבי .עוד לפי עמדת הפורום ,קידום
סגירתם של מתקנים שאינם ראויים
למגורי אדם ,שיפוץ מקומות כליאה
ובכלל יישומן של תקנות בתי הסוהר
(תנאי מאסר) ,תש"ע־ ,2010יביאו

לשיפור משמעותי בתנאי הכליאה של
האסירים בישראל.
המבקרים הרשמיים מטעם לשכת עו־
רכי הדין עמדו לא אחת בדו"חות שכתבו
על תנאי הכליאה הקשים ,על תברואה
ירודה ועל צפיפות אשר יש בהם כדי
לפגוע בסדר ובניהול התקין של מתקני
הכליאה" .קידומן של ההצעות ימנע את
הפגיעה המתמשכת בזכויות היסוד של
האסירים ,בין היתר בזכות לכבוד ,לפ־
רטיות ולבריאות" ,צוין בנייר העמדה.
"אנו סבורים כי בהצעות החוק יהיה כדי
להביא לשיפור ניכר בתנאי הכליאה של
האסירים בישראל ,ולהבטיח חיים אנו־
שיים סבירים בכלא".
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ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת אימצה את עמדת הפורום הפלילי

הצעת החוק המבקשת לבטל את
השחרור המינהלי תיבחן מחדש

יושבי ראש הפורום הפלילי של הלשכה" :ההצעה לביטול השחרור המינהלי מתעלמת מזכויות
אדם חוקתיות" .נציגי הממשלה נדרשו להציג הצעת חוק חדשה המתייחסת גם להערות הלשכה
במהלך החודשים האחרונים פועל המש־
רד לבטחון פנים יחד עם שירות בתי הסוהר
לבטל את השחרור המינהלי בקרב אסירים
פליליים ובטחוניים .לפי פקודת בתי הסוהר,
כאשר מצבת האסירים עולה על תקן הכ־
ליאה ,אסירים שעומדים בפני שחרורם
זוכים לקיצור מאסר של שבועיים עד חצי
שנה .תכליתו של השחרור המינהלי היא
לשמור על זכויות אדם חוקתיות של אוכ־
לוסיית הכלואים .השחרור המינהלי מאפשר
לשירות בתי הסוהר לטפל בבעיות הצפיפות
והתברואה ,לסגור מתקנים שאינם ראויים
למגורי אדם ,לשפץ מקומות כליאה ולהק־
צות שטח מחיה מינימלי לאסיר.
ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת
קיימה דיון בנוש א הצעת חוק לתיקון פק�ו
דת בתי הסוהר (מס' ( )42שחרור מנהלי),
התשע"ב־ ,2011שתכליתה המעשית היא
לבטל כליל את מנגנון השחרור המינהלי.
יודגש כי מדובר בהצעת חוק ממשלתית
שעברה את אישור מחלקת ייעוץ וחקיקה
במשרד המשפטים ,ואף זכתה לאישור של
ועדת השרים לענייני חקיקה .בדברי ההסבר

עו"ד אורי קינן

עו"ד אבי חימי

להצעה נטען כי שחרור מינהלי מהווה פגי־
עה בגזר הדין שנתן בית המשפט המוסמך,
ובמסגרתו משוחררים טרם הזמן אסירים
מסוכנים הפוגעים בשלום הציבור.
נציגת הפורום הפלילי של הלשכה ,עו"ד
רחלה אראל ,הציגה את עמדת הלשכה בפני
חברי הוועדה ,וטענה כי מדובר בהצעת חוק

שגויה ,מקצועית ומשפטית ,אשר טרם הב־
שילה לכלל הצעת חוק שניתן לדון בה .לפי
עמדת הלשכה ,אסיר בשחרור מינהלי כפוף
להוראות חוק שחרור על תנאי ממאסר,
ולכן כל אימת שהוא מסכן את הציבור ניתן
באחת להשיבו לבית הסוהר .אם ממילא
האסיר מוגדר כאסיר ברשיון ,הרי שאין
מדובר בקיצור גזר דין שנתן בית המשפט
המוסמך.
לנוכח הטיעונים שהוצגו בדיון החליטה
ועדת הפנים והגנת הסביבה לאמץ את עמ־
דתו של הפורום הפלילי של הלשכה ,והור־
תה לנציגי הממשלה להציג בפניה הצעת
חוק חדשה הלוקחת בחשבון גם את הערות
הלשכה .יצוין כי עמדה דומה ,אם כי שונה
בנימוקיה ,השמיעו נציגי הסנגוריה הציבו־
רית שנכחו אף הם בדיון.
יושבי ראש הפורום הפלילי של הלשכה,
עורכי הדין אורי קינן ואבי חימי" :ההצעה
לביטול השחרור המינהלי מנוגדת לזכויות
אדם חוקתיות .תכליתו של צו תקן הכליאה
היא לשמור על תנאי מחיה מינימליים,
השומרים על צלמם ,כבודם ובריאותם של
האסירים".

ראש הלשכה מותח ביקורת על ההצעה לתיקון חוק איסור הלבנת הון:

"ההצעה מבקשת שנפר חסיון לקוחות"

"האכיפה שרוצים להשית עלינו תפגע
בפרטיות של כולנו ,ולא תמנע את הלב־
נת ההון שאליה התכוון המחוקק .יוזמי
ההצעה מפשיטים את האזרח מזכויותיו
הבסיסיות; הם מעוניינים שעורכי הדין
יפרו את החיסיון ללקוחותיהם וידווחו
עליהם לרשויות .לשכת עורכי הדין
תעשה כל שניתן כדי לעצור זאת" ,כך
אמר ראש הלשכה עו"ד דורון ברזי־
לי ביום עיון שערך ( )28.11.11המכון
להשתלמות עורכי הדין בנושא איסור
הלבנת הון.
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ראש הלשכה ציין כי בישיבה דחופה
של הוועד המרכזי הוחלט שייעשה כל
שיידרש על מנת למגר תהליך זה .הוא
הוסיף כי הלשכה ניהלה דין ודברים בנו־
שא עם ראש הרשות לאיסור הלבנת הון
ומימון טרור ,פול לנדס ,בניסיון להוביל
מהלך של התדיינויות שיביאו לשיפור
בנוסח הצעת החוק" .לאחר קיום של
מספר ישיבות ניתן לומר שזוהי משימה
בהחלט לא פשוטה ,והדרך עוד ארוכה",
אמר ברזילי" .אני בטוח שבפעם הבאה
שניפגש כאן הדברים ייראו אחרת".

עורך הדין ׀ 143

חדשות הלשכה

הוגש דו"ח הוועדה לתרבות הדיון ,בראשות השופטת (בדימ') שטרסברג־כהן

ניישם ההמלצות לחיזוק
האמון במערכת המשפט
ולהרמת קרנו של המקצוע
כך אמר ראש הלשכה עו"ד דורון ברזילי בתגובה לדו"ח שהוגש לו ולנשיאת בית המשפט העליון
הדו"ח כולל המלצות עקרוניות ומעשיות לשיפור תרבות הדיון המשפטי במקביל נחתמה
אמנה אשר מעידה על ההצהרות ,הכוונות וההסכמות בין השופטים ועורכי הדין

•

"שחיקת תרבות הדיון בבתי המשפט
בארץ פוגעת בכבודו וברמתו של ההליך
המשפטי ובנו ,ציבור עורכי הדין המייצגים
את המשפט בישראל" ,כך אמר ראש הלשכה
דורון ברזילי בתגובה להגשת דו"ח הוועדה
לתרבות הדיןון .שופטת בית המשפט ה�ע
ליון בדימוס טובה שטרסברג־כהן הגישה
( )21.11.11את דו"ח הוועדה לנשיאת בית
המשפט העליון דורית ביניש ולראש הלשכה
ברזילי בלשכת הנשיאה בירושלים.
"מטרתה העיקרית של הלשכה היא לש־
מור ולשקוד על רמתו ועל טוהרו של מקצוע
עריכת הדין" ,הוסיף ראש הלשכה בתגובה
לדו"ח" .הלשכה תמשיך ותעשה כל שבי־
כולתה לקדם את יישום ההמלצות שיסייעו
לעשיית משפט הוגן ,לחיזוק אמון הציבור
במערכת המשפט ולהרמת קרנו של מקצוע
עריכת הדין".
הוועדה הוקמה בהתאם לכתב מינוי
שהוצא לחבריה בשנת  2010ונחתם על ידי
הנשיאה דורית ביניש ועל ידי עו"ד יורי גיא־
רון ,ראש לשכת עורכי הדין דאז .הוועדה
מנתה שבעה חברים :שלושה שופטים (דוד
חשין ,זיוה הדסי־הרמן ,נילי ארד) ,שלושה
עורכי דין (רון גזית ,ארנה לין ,עדי הדר)
ויושבת ראש ,שופטת בדימוס של בית המ־
שפט העליון  -טובה שטרסברג־כהן.
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•

בכתב המינוי התבקשה הוועדה לבחון
היבטים שונים של התנהלות עורכי הדין
בבתי המשפט ,כללי ההתנהגות באולם בית
המשפט ,הלשון שנוקטים באולמות ובכתבי
הטענות והיחס ההדדי בין השופטים לעורכי
הדין בכל הנוגע להליך המשפטי .עוד הת־
בקשה הוועדה לבחון את המצב כיום בבתי
המשפט בתחום זה ,ולהגיש המלצותיה
לשיפורו.
הוועדה שמעה עדים רבים וקיבלה ניירות
עמדה מאישים הנוטלים חלק בהליך המ־
שפטי ומגורמים הנוגעים לנושא (שופטים,
עורכי דין ,אנשי אקדמיה ואחרים) .הוועדה

הוועדה מציינת כי למרות
קיומם של הוראות ,כללים והנחיות
הקובעים את הנורמות החלות על
כל הנוטלים חלק בהליך המשפטי,
הרי שבשנים האחרונות טופחת
המציאות על פנינו ,ומתגלות
תופעות של ליקויים ופגמים
בתרבות הדיון המשפטי מצד חלק
מהמשתתפים בו

מייחדת חלק בדו"ח למעמדם המיוחד של
השופטים ,וכן לתכונות האישיות ולכישו־
רים הכלליים והמשפטיים הנדרשים משו־
פט ,כמו גם למעמדם ולתפקידם של עורכי
הדין בהליך המשפטי.
הוועדה סבורה כי יישום המלצותיה יקדם
באופן ניכר את תרבות הדיון בהליך המש־
פטי ,ובכך יסייע לעשיית משפט הוגן ,יעיל
ואיכותי ,לחיזוק אמון הציבור במערכת המ־
שפט ובשופטיה ולהרמת קרנו של מקצוע
עריכת הדין.

אמנה מכוננת
עוד בטרם השלימה הוועדה את כתיבת
הדו"ח  -הכולל המלצות עקרוניות ומעשיות
לשיפור תרבות הדיון המשפטי  -חיברה
הוועדה אמנה מכוננת .האמנה מעידה על
ההצהרות ,הכוונות וההסכמות בין השו־
פטים ועורכי הדין בנושא תרבות הדיון
המשפטי ,וממחישה את שיתוף הפעולה
ביניהם לקידום התנהלות דיונית תרבותית
בבתי המשפט .האמנה ,הנושאת את התא־
ריך  ,19.6.11נחתמה בידי הנשיאה דורית
ביניש וראש לשכת עורכי הדין דאז עו"ד
יורי גיא־רון ,והיא מצורפת לדו"ח כנספח
א' .האמנה נחתמה מחדש בידי הנשיאה דו־
רית ביניש ובידי ראש הלשכה המכהן עו"ד
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דורון ברזילי ביום .6.9.11
האמנה מדגישה את חובתו הכפולה של
עורך הדין .האחת כלפי לקוחו ,מכוח חובת
הנאמנות המוטלת עליו כלפיו ,והשנייה
כלפי בית המשפט היושב בדין ,מכוח מע־
מדו של עורך הדין כ"קצין בית המשפט" .על
פי האמנה ,הבאת עניינו של לקוח בפני בית
המשפט בצורה תרבותית ,עניינית ,הוגנת
ומכובדת מגשימה חובות אלה.
האמנה חוזרת ומדגישה את תפקידה -
מכוח החוק  -של לשכת עורכי הדין ,לשקוד
על רמתו וטוהרו של מקצוע עריכת הדין.
בגדרי מילוי חובתה זו קובעת האמנה כי על
הלשכה להנחיל לכלל עורכי הדין והמתמ־
חים את עיקרי תרבות הדיון ,לאכוף אותם
ולפעול ליישומה של תרבות הדיון בבתי
המשפט.
האמנה מצהירה כי האחריות לניהול
ההליך השיפוטי מוטלת על השופט היושב
בדין ,וכי מוטלת עליו חובה כפולה .האחת
להתנהגות ולהתנהלות אישית המטילה
עליו חובה לנהוג באיפוק ,בריסון ,בהגינות,
בסבלנות ובכבוד כלפי עורכי הדין  -באי
כוח המתדיינים  -וכלפי כל הנוכחים באולם
הדיונים .השנייה היא חובת שופט להקפיד
על התנהגות ראויה ,תרבותית ,הוגנת ומ־
כובדת מצד עורכי הדין וכל אחד מהנוכחים
באולם המשפט כלפי בית המשפט וכלפי כל
הנוכחים האחרים.

הדו"ח מעיר על ליקויים
בהתנהלותם של חלק מעורכי
הדין ,החל באי הקפדה על כללי
טקס מקובלים באולם בית
המשפט ,עבור להתנסחות בשפה
בוטה או מתלהמת בכתב ובעל
פה ,וכלה במסירת מידע לקוי או
חסר לבית המשפט ,אי הופעה
לדיונים או הופעה באיחור
האמנה מתייחסת גם לנושא החינוך לה־
תנהגות ולתרבות שיח ,דיון וכתיבה ,החל
בחינוך בבתי הספר והמשך בחינוך המש־
פטי־אקדמי בבתי הספר למשפטים (אוני־
ברסיטאות ומכללות כאחת) ,וקוראת לכל
הגורמים המוסמכים  -לרבות משרד האוצר,
משרד המשפטים ,משרד החינוך ,בתי הספר
למשפטים ,המועצה להשכלה גבוהה ,הנהלת
בתי המשפט ,נציגות השופטים ,לשכת עו־
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ברי חבר מנגד ולהתפלמסות עימו ,להפר־
עה לבית המשפט לנהל את הדיון ,לקטיעת
דבריו של השופט ,להפרעה במהלך חקירת
עד על ידי עורך הדין מנגד; וכלה במסירת
מידע לקוי או חלקי לבית המשפט ,או אי
הצגת מלוא המידע שעורך הדין נדרש להציג
לבית המשפט ,אי הופעה לדיונים או הופעה
באיחור ,אי הכנה מספקת של התיק לדיון
ופגיעה בכבוד בית המשפט או בכבוד הזו־
לת.

הדו"ח מתייחס גם לליקויים
בהתנהלות חלק מהשופטים,
המוצאים ביטוי הן בהתנהלותו
ובהתנהגותו האישית של השופט,
והן באי נקיטת אמצעים מספקים
כדי למנוע ולבלום התנהגות בלתי
ראויה מצד עורכי הדין או
משתתפים אחרים בדיון המשפטי

טעון שיפור .שטרסברג־כהן

רכי הדין ואגודות הסטודנטים למשפטים -
לפעול בשיתוף פעולה להקניית ערכי תרבות
הדיון במסגרות האמורות.
אשר לגופו של הדו"ח קובעת הוועדה כי
למרות קיומם של הוראות ,כללים והנחיות
הקובעים את הנורמות החלות על כל הנו־
טלים חלק בהליך המשפטי ,הרי שבשנים
האחרונות טופחת המציאות על פנינו ,ומ־
תגלות תופעות של ליקויים ופגמים בתרבות
הדיון המשפטי מצד חלק מהמשתתפים בו.
תופעות אלה הפכו שכיחות יותר בשנים
האחרונות ,שבהן חלה הידרדרות של ממש
בהתנהגות ובהתנהלות בהליך המשפטי
ובאולם הדיונים.

פנייה אל השופט בגוף שני
הדו"ח מונה ומנתח שורה ארוכה של קט־
גוריות של ליקויים בהתנהלותם של עורכי
הדין והשופטים ,החל באי הקפדה של חלק
מעורכי הדין על כללי טקס מקובלים באולם
בית המשפט (לבוש מרושל ,פנייה אל השו־
פט בגוף שני ,שימוש בטלפון נייד באולם
וכדומה); עבור להתנסחות בשפה בוטה או
מתלהמת בכתב ובעל פה ,להתפרצות לד־

הדו"ח מתייחס לליקויים בהתנהלות
ובהתנהגות חלק מהשופטים ,המוצאים בי־
טוי בהתנהלותו ובהתנהגותו האישית של
השופט ,ובאי נקיטת אמצעים מספיקים כדי
למנוע ולבלום התנהגות בלתי ראויה מצד
עורכי הדין או משתתפים אחרים בדיון המ־
שפטי .עם הליקויים המובאים בדו"ח נמנים
בין היתר :אי הקפדה על התחלת דיון בתיק
בשעה שנקבעה או כניסה באיחור לאולם
הדיונים; יחס בלתי שוויוני מצד בית המש־
פט כלפי עורכי הדין המופיעים לפניו; פגיעה
בכבוד הזולת על ידי אמירות בטון או בתוכן
פוגע כלפי עורכי הדין או כלפי אחרים הנו־
כחים באולם הדיונים; התערבות יתר במה־
לך עדויות עדים או בשלב העלאת טיעונים;
ואי עשיית שימוש מספיק בכלים העומדים
לרשות השופט לבלום התנהגות בלתי הול־
מת מצד עורכי הדין ,או מצד אחרים הנוט־
לים חלק בהליך המשפטי.
מתוך החומר שהובא בפניה מסיקה
הוועדה שלא קיימת ולא מוטמעת בקרב
הציבור מודעות לנורמות של התנהגות
ראויה בבית המשפט .מצב דברים זה מביא
להתנהגות בלתי ראויה ,הנובעת לעיתים
מחוסר ידיעה ומחוסר הבנה של הציבור
באשר למעמדה ולתכליתה של מערכת
המשפט ושופטיה ,ובאשר לאורח ההתנה־
גות הראוי בבית המשפט.
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תוכנית ההשתלמויות

שמועד פתיחתן החל מפברואר  - 2012שנת הלימודים תשע"ב
ההשתלמות

השתלמויות תעודה בתל אביב מחזור שלישי
ריכוז אקדמי
מס' שעות לימוד

עסקאות מיוחדות במקרקעין
דיני עבודה

 40ש"ל
 40ש"ל

הכשרת בוררים

 40ש"ל

נזיקין ,רשלנות רפואית וביטוח
משפט פלילי ,סדר דין פלילי ודיני ראיות

 40ש"ל
 40ש"ל

מועדים

עו"ד מוטי גלוסקה
עו"ד גדעון הולין
השופט (בדימוס) אורי גורן
ועו"ד ד"ר ישראל לשם
עו"ד שי פויירינג
עו"ד ד"ר יואב ספיר

ימי א' ,מ־15.4.12
ימי ב' ,מ־16.4.12
ימי ג' ,מ־17.4.12
ימי ה' ,מ־19.4.12
ימי ד' ,מ־2.5.12

ההשתלמות

קורסי גישור בתל אביב
מועדים

הערות

קורס בסיסי בגישור (בוקר)
קורס השלמה בגישור המשפחתי (בוקר)

ימי ה' ,מ־ 15.3.12עד 14.6.12
ימי ב' ,מ־ עד 23.4.12

צפויים להיפתח קורסים
נוספים במהלך השנה

ההשתלמות

השתלמויות קצרות בתל אביב
הערות
מועדים

פרקטיקה של עסקאות במקרקעין -
השתלמות בסיסית  -ההרשמה הסתיימה
פרקטיקה של ניהול תיק בנזיקין -
השתלמות בסיסית
השתלמות לפי חוק הנוטריונים
השתלמות בנושא אכיפה בשוק ההון
הערכות שווי כלכליות  -מושגים ויישומים
פרקטיקה של חברות פרטיות

ההשתלמות

 20ש"ל

עו"ד שמואל גרוסמן

ימי ה' ,מ־16.2.12

 20ש"ל

עו"ד טליה קונפינו־שר

ימי ד' ,מ־22.2.12

 8ש"ל
יום אחד
 20ש"ל
 20ש"ל

עו"ד יונה דה־לוי
עו"ד יעל גרוסמן
מר ירון מור
עו"ד יהודית קורן

יום ג' 13.3.12 -
יום ג' 20.3.12 -
ימי ב' ,מ־16.4.12
ימי ד' ,מ־30.5.12

השתלמויות במחוזות
מחוז חיפה
מס' שעות לימוד ריכוז אקדמי

השתלמות תעודה בנושא דיני ירושה ודיני משפחה

 40ש"ל

השתלמות בנושא פרקטיקה של עסקאות במקרקעין
השתלמות בנושא ניהול תיק אזרחי בבית משפט
השתלמות לפי חוק הנוטריונים

 20ש"ל
 20ש"ל
 8ש"ל

השתלמות בנושא משפט מסחרי
השתלמות לפי חוק הנוטריונים
השתלמות בנושא דיני תעבורה
השתלמות בנושא פרקטיקה של עסקאות במקרקעין

 20ש"ל
 8ש"ל
 20ש"ל
 20ש"ל

ההשתלמות

ההשתלמות
השתלמות תעודה בנושא הוצאה לפועל ופשיטת רגל
השתלמות לפי חוק הנוטריונים

מועדים

מחוז צפון
מס' שעות לימוד

מחוז דרום
מס' שעות לימוד
 40ש"ל
 8ש"ל

מועדים

ד"ר איילת בלכר־פריגת וד"ר רות זפרן
מתאם :עו"ד עמוס צדיקה
עו"ד עופר גראור
עו"ד איתמר ענבי
עו"ד יונה דה־לוי

ימי ג' ,מ־21.2.12
ימי ב' ,מ־5.3.12
יום ב' 16.4.12 -

ריכוז אקדמי

מועדים

עו"ד ד"ר רוי בר־קהן
עו"ד יונה דה־לוי
השופט (בדימוס) אשר ארבל
עו"ד מוטי גלוסקה

ימי ג' ,מ־14.2.12
יום ה' 17.5.12 -
ימי ג' ,מ־29.5.12
ימי ד' ,מ־30.5.12

ימי ג' ,מ־3.4.12

ריכוז אקדמי

מועדים

השופטת נחמה נצר
עו"ד יונה דה־לוי

ימי ג' ,מ־1.5.12
יום ג' 7.2.12 -

לידיעת עובדי המגזר הציבורי (למעט עובדי הוראה) המעוניינים בגמול השתלמות
המכון מוכר ע"י הוועדה לאישור קורסים לגמול השתלמות של משרד החינוך (להלן הוועדה) .הסמכות להכרה בקורס לגמול השתלמות מצויה בידי הוועדה בלבד .לאור ההנחיות
החדשות של הוועדה בעניין זה ,טרם ידוע מתי ,אם בכלל ,יאושרו הקורסים הרלוונטיים לצורך גמול השתלמות.
המעוניינים בתעודה לצורכי גמול השתלמות ומתנים הרשמתם בכך ,יציינו זאת על גבי טופס ההרשמה .במקרה שהקורס יאושר לגמול השתלמות ,הרשמתם תאושר רק על בסיס
מקום פנוי (יובהר כי לא ישוריינו מקומות).
המעוניינים בתעודה לצורכי גמול השתלמות אך אינם מתנים הרשמתם בכך ,יציינו זאת על גבי טופס ההרשמה ,אך הרשמתם הינה סופית ולא יינתן החזר כספי במקרה שהקורס
לא יאושר לגמול השתלמות.

לפרטים ולהרשמה יש לפנות למשרדי המכון:
מנחם בגין ( 82בית אופקים) תל אביב ,ת.ד ,52600 .תל אביב 67138 ,׀ טל' ,03-5616550 :פקס'03-5616551 :
דוא"ל machon@israelbar.org.il :אתר אינטרנטwww.israelbar.org.il/machon :
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הזמן את הכרטיס הנטען
קבל את הכרטיס לביתך )עד  40ימי עסקים מיום ההזמנה(
הטען את הכרטיס באתר האינטרנט הייעודי
תקף
ברשתות

תתחיל לחסוך!

לא ניתן לצבור בכרטיס סכום העולה על  1,000ש“ח בכל רגע נתון
ניתן להטעין עד  3,000ש“ח בחודש
מינימום טעינה  100ש“ח

ר ושתבוכ65 -
ת

נוספות

באמצעות כרטיס זה ניתן לשלם ברכישות המבוצעות ברשת שופרסל ,הכוללת את סניפי ”שופרסל דיל“” ,שופרסל
דיל אקסטרא“” ,שופרסל שלי“ ו“שופרסל אקספרס“ ובמגוון רחב של רשתות המפורטות באתר המועדון ב100%-
מערכו הנקוב ,למעט ”שופרסל דיל“ ו”שופרסל דיל אקסטרא“ ,בהן יכובד הכרטיס ב 90%-מערכו הנקוב.
הכרטיס אינו מכובד ב“שופרסל ישיר“ וברשת ”יש“.

