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עלהסף

הסכנה המרחפת על מעמדה הסטאטוטורי
של הלשכה
לפניכם עיקרי הנושאים שהועלו בטקס שנערך בבית הפרקליט ב 21-לאוקטובר (ראו ידיעה בנושא
במדור לשכה ושות'):
משנת  1961לשכת עורכי הדין היא תאגיד סטאטוטורי ,שהחברות בו היא חובה ,ולא בכדי .זה קרה הרבה שנים לפני שעורכי הדין
'השתלטו' על הכנסת.
לצערי ,יש המעוניינים לבטל את המעמד הסטאטוטורי ולהעביר את הפיקוח למשרד המשפטים .לא הייתי מתייחסת ליוזמה לולא עלתה
מיו"ר ועדת חוקה חוק ומשפט ,חברי דוד רותם .והוא לא לבד .בהשקת המרכז לאתיקה ע"ש ד"ר דיויד וינר ז"ל במכללה למינהל ,הוצבו בדשא
המרכזי שלטי ענק שעליהם נכתב' :הענקת הרשיונות רק ע"י המדינה' ו'לא עו"ד גילדה' .ד"ר נטע זיו הקדישה לסוגיה זו את הרצאתה באירוע
והצביעה על תהליכים דומים בעולם המערבי כולו.
אני מוטרדת מיוזמה ניאו-ליבראלית זו ומבכרת את הגישה הסוציאל-דמוקרטית מתוך ראייה רחבה של המקצוע  -לא רק טובת הלקוח
הספציפי ,אלא גם האינטרס הציבורי והחברתי .לא עריכת דין כאספקת מצרך מבוקש בסופרמרקט ,אלא כלי להחדרת ערכים ושינויים
חברתיים.
עורכי דין חזקים ומבוססים אינם זקוקים ללשכה .הם מסתדרים ויסתדרו .אך מה יעשה עורך הדין הצעיר ,הפחות מוכר ,שלקוחותיו אינם
נמנים על ענקי המשק ובעלי הכוח ,כשבית המשפט יתעמר בו ,למשל?; כשהמשטרה תלחץ עליו למסור מידע הפוגע בחיסיון עו"ד-לקוח
כדי להשתמש בו כנגד לקוחו החשוד?; כשלקוח שלא שבע נחת מתוצאת הייצוג יפציץ בהגשת תלונות כנגדו ,רק כדי לבוא עמו חשבון וידון
בתלונה מי שאינו בקיא דיו בשגרת המקצוע ויתרשם מניסוחים בוטים? ומה יהיה תוקפה ותקפותה של מעורבות גוף וולונטארי ,המאגד רק
חלק מעורכי הדין (ולא ברור אם יקום ,ומי יימנה על שורותיו) בפני רשויות השלטון והכנסת בהליכי חקיקה?; בהגנה על חשודים?; בפגיעה
בפרטיות?; בשינויים מאסיביים באמצעי האכיפה לשם גביית חובות?; בחלוקת הסמכויות בין בתי המשפט? האם אפשר להשוות את זאת
בכלל לכוח של הלשכה ,כשהיא מופיעה היום בוועדת חוקה חוק ומשפט ומגישה ניירות עמדה?
ומי לידנו יתקע שגוף וולונטארי יקבל מעמד של 'ידיד בית משפט' בעשרות הליכים שאנו מצטרפים אליהם? ומי יבחר עורכי דין כנציגים
מקצועיים לוועדות סטאטוטוריות רבות? ועדות בחירה  -שופטים ,דיינים ,קאדים ,יועץ משפטי ,פרקליט מדינה ,יועצים משפטיים של
חברות ממשלתיות ,וכהנה וכהנה -משרד המשפטים? לפי איזה קריטריונים? מה תהיה מידת ההשפעה הפוליטית? האם לא די במינויים
הפוליטיים הקיימים? האם נכניס פוליטיקה גם לעמדות השמורות לנציגים מקצועיים?
הפוליטיקה בלשכה נושאת אופי של פוליטיקה ארגונית .היא אינה פוליטית-מפלגתית.
זהו ,לפיכך ,אחד מהמאבקים המורכבים המחכים לנו השנה.

רמת המקצוע

שנתיים מאז הצפנו את בעיית רמת המקצוע ואיכותו ,העמדנו אותה בראש המצע ובינתיים עיבדנו תכנית מקיפה ,שיורי גיא-רון עמד
בראשה .הכל אושר והוגש  -לשר המשפטים וליו"ר ועדת חוקה חוק ומשפט ,ומה שלפתחה של הלשכה  -בחינות ופיקוח על מתמחים ובי"ס
למתמחים נמצא בעשייה מתקדמת.
השנה הקרובה אמורה לחולל את המהפך בתשתית הרגולאטורית .היישום המעשי יידחה בהתאם לכללי הרטרואקטיביות של המשפט
המינהלי .בחרנו לגלות רגישות וליישמם באופן רחב כדי להקטין המרירות והפגיעה בסטודנטים .גם זה לא הולך בקלות .הרבה חזיתות.
הרבה מאבקים.

תרבות הדיון

שנים עסקנו בהתנהלות שופטים  -המשוב ,הקמת הנציבות ,טיפול שוטף עם הנשיאים והשופטים עצמם ,הן בבעיות פרטניות והן
בסוגיות עקרוניות .נדמה שמערכת הבקרה המשולבת מספקת כלים .מערך האתיקה ובתי הדין המשמעתיים עוסק ביחסים הקולגיאליים
בינינו לבין עצמנו ובמחוייבויות עורך הדין כלפי הלקוח וכלפי בית המשפט.
אני יכולה לומר באחריות כי המערך המשמעתי עובד ביעילות וביסודיות ומתוך אחריות ציבורית עליונה.
אלא מאי? האווירה באולמות מתדרדרת ולא על כל אמירה חצופה או הופעה בעניבה אדומה אנחנו רוצים לראות תלונה.
שנת תרבות הדיון הבאה עלינו לטובה (אני מקווה) ,אמורה לסייע לכולנו לחולל את השינוי מבפנים ,להגביר מודעות לאיך אנו מתבטאים;
איך אנחנו מגיבים להחלטות או התבטאויות של חברינו; מה אנחנו מעזים לכתוב בכתבי בי דין  -על השופט קמא? על הצד השני?; האם זה
באמת נחוץ?; האם כל מה שחושבים חייבים בהכרח לומר או לכתוב?

אין חדש תחת השמש

בכל הנושאים שמניתי עד כה ,עסק בית המחוקקים שלנו כבר לפני  50שנה ,בשנת  ,1959בעת הדיונים על הצעת חוק הלשכה (דברי
הכנסת :)22.12.1959
"חוק זה מציע לנו צורה של ארגון הציבור העוסק במקצוע מסוים ,מקצוע מיוחד במינו...הקשר לגילדות של ימי הביניים לא לגמרי נכון.
צורת הארגון של מקצוע זה ,שורשיה נעוצים יותר מתקופת הליבראליזם .היו תקופות והיו משטרים שבהם מקצוע זה בצורתו הארגונית
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היווה אי חופשי של ביטוי בתוך משטר של עריצות .יוצאי רוסיה יודעים מה היה מעמדם של עורכי הדין על ארגונם המקצועי ובאיזו מידה
ידעו לשמור על חוסר תלות .זו הייתה אחת ממעבדות הליבראליזם הרוסי...
...לא הושפעתי מן החשדות השונות ביחס ליצר השמירה על האינטרסים ,גם לא נפגעתי מהחלטת הסטודנטים באוניברסיטה שמרשים
לעצמם לכתוב בהחלטה" :נגד עריכת בחינות התמחות ע"י גוף המורכב מבעלי אינטרסים" .יסולח להם ,לצעירים האלה...
מי שנפגש עם עורכי הדין הצעירים ,יודע כי הם מדברים על התמחות כעל גזירה .זוהי גישה בלתי נכונה...הכרח הוא  -בנוסף על הלימודים
העיוניים  -לבלות זמן מה במעבדה זו שנקראת "משרד עורך דין" או "משרד בית המשפט" כדי לראות את הדברים בהתהוותם...אני רואה
את נקודת הכובד של ההתמחות לא רק בלימוד הטכניקה של הכנת משפט ,כי אם בחינוך ליחס שבין עורך הדין ובית המשפט ,ליחס שבין
עורך הדין וחברו וליחס שבין עורך הדין והלקוח שלו...
הייתה פה התקפה נגד הארכת התקופה (התמחות) משנתיים לשנתיים וחצי...שנתיים יכולות להיות מספיקות ושנתיים וחצי יכולות
להיות לא מספיקות .המפתח הוא בטיב ההתמחות ובאופיה ,בהשגחה ובפיקוח עליה...
הבחינות האלה שלאחר ההתמחות אינן צריכות להיות חזרה על בחינות הגמר באוניברסיטה .הן צריכות להיות בחינות ממין אחר לגמרי,
בחינות אשר נותנות תמונה אם המתמחה מתמצא בצורת העבודה היומיומית .בשבילי נקודת הכובד היא במה שקוראים אתיקה מקצועית,
יחסים בבית המשפט ,יחסים בין חבר לחבר ,יחסים עם הלקוח .דברים אלה קובעים את דמותו של עורך הדין יותר מכל דבר אחר...
השאלה החשובה העומדת לפנינו היא ,למעשה ,אחת :האם מקצוע זה בגר עד כדי כך שיש לתת לו אוטונומיה בשני דברים  -לגבי הכניסה
למקצוע ולגבי השיפוט המשמעתי הפנימי...
מכסימום אוטונומיה עם מכסימום של פיקוח .זוהי כנראה הפורמולה המשפטית של "כבדהו וחשדהו"" (הדובר הוא...סבי עו"ד וח"כ דוד
בר רב האי ז"ל).

שחיקת השופטים*

אין זה סוד שהתפקיד השיפוטי שוחק מאין כמוהו .יש הנבחרים בצעירותם וממלאים אותו משך עשרות שנים .לא לכולם זה מתאים .יש
המאבדים עניין במהלך השנים ,יש הקורסים תחת העומס ,יש הנקלעים למשבר ,יש השבעים מהתחום ,יש המאוכזבים ואולי אף ממורמרים
מאי קידומם ,ויש שסתם מעוניינים להחליף צד בתקליט.
כדי לא לפגוע באי תלות ובעצמאות השופט ,הייתי מבקשת להציע לשר המשפטים ,נשיאת בית המשפט העליון ומנהל בתי המשפט,
לשקוד על הכנת תכנית אטרקטיבית דיה לפרישה מוקדמת לשופטים .יציאה מוקדמת מהמערכת אינה צריכה להיות עונש או תוצאה של
לקות בתפקוד .ואם צריך להקציב לזה מזומנים? ראינו ,לאחרונה ,שיש מקורות זמינים  -מלונות ,גודל משלחות ופינוקים מיותרים...

בימ"ש כלכלי  -חיזוק הפריפריה**

הנושא החם הוא דרישתנו להקים את בית המשפט הכלכלי בחיפה .לכל המעלים חיוך ומשתאים נוכח חבורת היומרנים  -אנו רציניים!
ראש העיר יונה יהב ,נשיאת בית המשפט המחוזי בלהה גילאור ,ראשי הארגונים הכלכליים  -גד שפר נשיא לשכת המסחר ומיקי שרן
נשיא התאחדות התעשיינים ,ולאחרונה קבלנו חיזוק משמעותי  -שרי הממשלה החיפאים  -פרופ' דני הרשקוביץ ומשה כחלון.
בפורום זה אני פטורה מהסבר ותוכחה אודות החשיבות הלאומית של חיזוק הפריפריה .אין חולק על מרכזיותה ועוצמתה של תל אביב.
ברור שאין מקום לשתיים כמותה .אך ברור גם ,שזו טעות לדורות להמשיך ולפתח רק אותה וסביבתה ולרוקן את יתר חלקי הארץ .השלטון
המרכזי צריך לחפש דרכים ,אפילו מלאכותיות משהו ,כדי לחזק פריפריות .אני בטוחה שגם התל אביבים יבינו את הצרכים הלאומיים
ויצטרפו ליוזמה ,שאין בה כדי לפגוע במרכז הארץ ,אך עבורנו טמון בה פוטנציאל משמעותי לפיתוח עסקי ומקצועי .רמת השופטים במחוז
מחזקת עוד יותר את הטיעון.
משמעותו של תזכיר החוק המאזכר את בית המשפט המחוזי בתל אביב כבית המשפט הכלכלי ,היא ריקון בתי המשפט שלנו מתיקים
כלכליים .יש לכך השפעה מכרעת על מיתוג ביהמ"ש ,השופטים ,עורכי הדין והאזור כולו.
עינינו נשואות בעניין אל השרים החיפאים .כתבנו ,אמרנו ,טענו ,שטחנו ,ובסופו של יום  -חברי הממשלה מרימים ידיים .אנחנו לא שם.
אתם כן!
* בינתיים ,במענה לפנייתה של יו"ר הועד במחוז חיפה נמסר שמנהל בתי המשפט שוקד על תכנית ברוח ההצעה.
** כידוע הוחלט מאז על הקמת מחלקה משפטית בתוך בית המשפט המחוזי ת"א .לא תוקנו כללי הסמכות המקומית.
בנסיבות אלה נקווה שבמהרה בימינו יפתחו גם בחיפה מחלקה מתאימה.

rachelb@bf-law.co.il

עו"ד רחל בן ארי (בר רב האי)
יו"ר ועד המחוז
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מדוע לקיים יום מאבק
באלימות נגד נשים?
הגבר החדש
והגבר הנואש

האישה החלשה
והאישה
המפנימה

מאת :ד"ר חן נרדי*

מאת :בילי מוסקונה-לרמן*
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א

שוב להמשיך ולקיים את יום המאבק באלימות
נגד נשים מפני ששנאת נשים ואלימות כלפי נשים
מתגברת עם הזמן ואינה פוחתת .מרבית הגברים
בחברה הישראלית חווים את התעצמותה ואת מאבקה של
האישה לשוויון כאיום על הדימוי העצמי שלהם כגברים.
חלקם הופכים לגברים נואשים ,החווים תחושות של
נחיתות ,חוסר אונים וכעס על אבדן ההגמוניה הגברית
במשפחה ובחברה .הגבר מתמודד עם האיום בשני דפוסים
הרסניים :מחד ,בתוקפנות מילולית או פיזית כנגד האישה
ומאידך  -בביטול עצמי ,בהזנחה עצמית ובפסיביות עוינת
ביחסים עם האישה.
הגבר הנואש הינו גבר שמהפיכת שיחרור האישה השאירה
אותו מאחור ,והפכה אותו לאויב
השוויון בין המינים .זהו גבר שלא
השכיל להבין כי מאבקה של
האישה לשוויון ,הנו גם המאבק
שלו על שחרורו מהדיכוי המגדרי
שבו הוא שרוי .בהעדר מודעות
למצבו ,מחמיץ הגבר הנואש את
הזדמנות חייו ,את זכותו ליהנות
ממה ששוויון בין המינים יכול
להעניק לו :הזכות לעסוק לא רק
במקצועות 'הגבריים' המרחיקים
אותו מילדיו ובת זוגו למשך
מרבית שעות היום; הזכות לבטא
את רגשותיו הרכים במקום
להפגין קשיחות ואכזריות;
הזכות לחלוק עם בת זוגו את עול
הפרנסה המעיק; ובעצם לממש
את מי שהוא כאדם ולא רק את מה שמצופה ממנו להיות
בתוקף היותו גבר.
עדות אישית :מזה שנים אני חבר בשתי תנועות חברתיות,
העוסקות בדיאלוג בין נשים וגברים שוחרי שוויון :התנועה
לגבריות חדשה והתנועה לשוויון ולשלום בין המינים.
הדיאלוג בין נשים וגברים בתנועות אלו חיזק אותי במאבקי
ב"גבר הנואש" שבתוכי ותרם רבות לאיכות חיי ,למשפחה
ולחברה הסובבת אותי.
יום האלימות כנגד נשים יכול להיות יום של דיאלוג ושל שיתוף
פעולה בין נשים הנאבקות על שוויון זכויות וכנגד אפלייתן כנשים,
לבין גברים המקבלים את רעיון השוויון בין המינים ונאבקים כתף
אל כתף עם נשים ביצירת חברה טובה יותר.

לימות כלפי נשים הפכה ,לצערנו ,לתופעה יומיומית,
התנהגות שבשגרה .אין צורך להסתכל רחוק ,על
המציאות הבוטה ,החיצונית ,הרוצחת ,אונסת,
מפליקה ,מקללת ,ומשפילה ,כדי להבין זאת .האלימות
האמורה מצויה בקרבנו ,בסביבה הקרובה ביותר מאי פעם.
למה? כי גם בימינו נשים חלשות יותר במרחבי עצמאותן
 בכוחן הכלכלי ,במיעוט הזמן העומד לרשותן ,במשאהתינוקות והילדים ,בקריירה בחוץ ובאחריות על הבית ומעט
מאד גברים הצטרפו לפמיניזם שלהן.
מקומן ,לפיכך ,מובטח ברשימת החלשים בחברה הישראלית,
בפריפריית השוליים ,לצד ערבים ,חרדים ,בדווים ואחרים.
נשים הן הראשונות הנפגעות מהמשבר הכלכלי  -הן
הרוב המועסק בחברות כוח אדם המקבל שכר
מינימום; נערות צעירות בפריפריות ובשכבות
מעוטות יכולת בערים ,מדרדרות לזנות בהסכמה
שותקת של ההורים ,כי הן יכולות להביא משם
כסף הביתה; כי כשאין רשת סוציאלית ,כשאין
מספיק בתי ספר להכשרה מקצועית ,כשהמדינה
לא שמה עין ערנית על המבנה הכלכלי המפלה,
הגוש הגדול של הנשים ,במיוחד המוחלשות
כלכלית ,נידון לפורענות.
אבל אני רוצה להפנות את תשומת הלב
לאזור נוסף שהוא אלים כלפי נשים .אזור הדורש
מבט דרך זכוכית מגדלת ואומץ להשתחרר
מסטריאוטיפים מחשבתיים ,שהושרשו עמוק
בנורמות התרבותיות .אזור שבו מוטמעות
העמדות שנשים הן הראשונות המדקלמות
אותן .לפני כשבוע השתתפתי בכנס של נשים
בעלות עמדות בכירות מקצועית וממעמד כלכלי
גבוה ושמעתי מהן שנשים בתקשורת צריכות לאמץ את הקוד
הדוגמני ,שהתרבות התקשורתית כופה עליהן (בוטוקס ,שיער
מוחלק ,רזון וכו') .עוד טענו ,שמול הטרדות מיניות צריך ורצוי
לבדוק את הפרובוקציה הנשית .טענות אלה וטענות נוספות
מסוג זה ,המאפיינות אורח מחשבה אלים כלפי נשים ,הוטמעו
בשל סיבות רבות לתוך הנורמות המחשבתיות היומיומיות.
על מנת לעקור משורש את הסוג הזה של האלימות שלה
כמו לתמנון ,אלפי זרועות ,נדרש ניקוי תודעתי יומיומי .סוג
זה של אלימות מוטמע עמוק במחשבה הקונפורמית והעבודה
עליו דורשת מבט חדש ,טרי ,יומיומי ,השולף בכל רגע ורגע,
כמו פינצטה ,את הקוץ המורעל מאורח המחשבה השלילי כלפי
נשים ,בכל רמה ורמה ,כפי שהוא מפעפע בתרבות היום.

*מטפל אישי וזוגי ומנחה קבוצות גברים ,ממייסדי התנועה לגבריות חדשה והתנועה
לשוויון ולשלום בין המיניםwww.dialog-nardi.co.il .

* עיתונאית ,מתמחה בנושאי מגדר
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מענה לתביעות שווא
בעבירות אלימות במשפחה
בין עשיית צדק להרתעת יתר

ה

רשעה וענישה ראויה בעבירות אלימות
במשפחה הם חלק משמעותי במאבק
באלימות במשפחה .לשם כך ,גיבשו בתי
המשפט כלים ייחודיים להתמודדות עם
הקשיים הנוגעים לעבירות אלה ,המבוצעות
לרוב בד' אמות ,ללא עדים ,ולעיתים אף
ללא כל ראיה חיצונית מלבד עדות הנפגעת.
פסק דין של בית משפט השלום בת"א (ת"פ (ת"א) 4762-
 ,08אטיאס אליהו נ' מ"י) ,שעסק בתביעה לפיצוי בגין ימי
מאסר של נאשם שזוכה ,ובבקשת התביעה לחייב את בת הזוג
בהוצאות התביעה בהליך הפלילי ,מאחר וחזרה מתלונתה,
בחן מהו שיקול הדעת הנדרש מרשויות התביעה טרם הגשת
כתב אישום בתלונות כאלה.

החובה ליזום השלמת חקירה

נדמה כי פסק הדין ,על אף היעדר התייחסות לנושא ,כוון
לתת מענה לטענות כי אופיין של עבירות אלימות במשפחה,
והמצב השכיח של 'גרסה כנגד גרסה' ,מהווים כר נוח לתלונות
שווא המוגשות להשגת יתרונות בין בני זוג .ככזה ,מציב פסק
הדין תמרור אזהרה כנגד הגשת כתבי אישום בעבירות של
אלימות במשפחה ללא בירור מספק של התלונה.
בפסק הדין נקבע כי על רשויות התביעה מוטלת חובה
פוזיטיבית ליזום השלמות חקירה ,לפעול לאיתור עדים נוספים
ולהשיג ראיות אובייקטיביות שיתמכו באחת הגרסאות ,ולא
להסתפק בגרסת המתלוננת .באותו מקרה נקבע כי היה על
התביעה לחקור עדים נוספים שהיו עשויים לתמוך בגרסת
הנאשם .מחדל התביעה היווה את אחד הנדבכים בהכרעה כי
מלכתחילה לא היה סיכוי סביר להרשעה.
"חובה על תובע … ,לבחון עצמו שוב ושוב טרם שיגיש
את כתב האישום .במסגרת בחינה זהירה זו עליו לבחון את
הגרסאות עצמן ,את מידת ההגיון והעקביות שבהן ואת
סבירותן ,והכל גם במשקפיו של השופט שיישב בדין.....
כשלאחר כל הבחינות נותר התובע עם שתי גרסאות נוגדות
ללא תימוכין לגרסה המפלילה ,ככלל אין מקום להגיש כתב
אישום" (שם ,פיסקא .)9
בצדק נקבע כי המאמץ לדלות השלמות חקירה הוא הצעד
הראשון בבחינת תיק הראיות .חקירה ראויה של תלונות בגין
אלימות במשפחה חיונית ,נוכח חשיבות המלחמה באלימות
במשפחה והמאמץ להוקעתה .השלמות החקירה לא נועדו
אך כדי לסנן תלונות שווא ,וחשיבותן דווקא לתמיכה בגרסה
המפלילה והשגת הרשעה במקרים קשים .סיוע זה נחוץ חרף
מודעות בית המשפט כי ,לעיתים ,עדות הנפגעות פריכה
וסובלת מקשיים של 'עדות כבושה' ,חוסר ארגון וכיו"ב ,והכל
בשל משטר האימה בו הנפגעות נתונות וכן בשל רגשות בושה
ואשם ,פערי כוחות וידע בינן לבין בן הזוג ,ואפילו מתוך רצון
לשקם את התא המשפחתי (ראו ע"פ  11847/05מ"י נ' פלוני
(פורסם בנבו )23.7.2007 ,וכן ע"פ  1275/09פלוני נ' מ"י (ניתן
ב.( 1.9.09 -

מודעות להיבטים המורכבים של תיקי אלימות במשפחה
חסרה מהמשך המתווה שהוצג בפסק הדין .המתווה מתאים
לחקירת כל תלונה ואינו מתייחס באופן מפורש למגוון
השיקולים המיוחדים למקרים של אלימות במשפחה .שתיקת
פסק הדין בסוגיות חשובות אלה ,עשויה להוות הרתעת יתר
מפני הגשת כתבי אישום במקרים מורכבים ולהתייחסות
חסרה מצד התביעה למכלול הלחצים המשפיעים על נפגעות
אלימות.

מאת:
עו"ד רוניה
רובינשטיין

פיצויים לגבר

בית המשפט הוסיף וחייב את האישה בהוצאות התביעה
בהליך הפלילי הכושל כנגד בן הזוג בסך  14,406ש"ח בנימוק כי
הודתה שתלונתה הוגשה ממניעים פסולים .סוגיה זו מחייבת
אף היא התייחסות זהירה .מחד ,מקום בו הוגשה תלונת שווא
 אין מוצדק מתוצאה זו .מאידך ,לא אחת נפגעת אלימותמאוימת על ידי בן הזוג וחוזרת בה מתלונתה מפחד מפניו
ומפני מתן העדות ,למען 'שלום בית' ,בשל לחץ משפחתי,
ועוד .פעמים רבות ,ושלא כמו בעבירות שאינן בשל אלימות
במשפחה ,המתלוננת נותרת תלויה מבחינה כלכלית בבן
הזוג והיא עשויה לחשוש מנשיאת הנטל הכלכלי הנילווה
להרשעתו .בנוסף ,בן הזוג עשוי להתנות את מתן הגט בביטול
התלונה או לדרוש ויתורים רכושיים מפליגים .אלה ועוד
עשויים להוביל להתכחשות מתלוננת לתלונת אמת .לפיכך,
איני סבורה כי קיימת הצדקה לפסיקת פיצויים אוטומטית
כנגד מתלוננת החוזרת בה מתלונה ,גם כאשר הנימוק הוא
"לא היה".
היעדר התייחסות להיבטים אלה עשוי להוות הרתעת
יתר של נפגעות אלימות  -שממילא מתחבטות בכושרן
להתמודד מול האיום שבבן זוג אלים .לפיכך ,טרם פסיקת
הפיצויים כנגד מתלוננת שחזרה בה ,ראוי לבחון בשנית את
הראיות ולהעריך את הסבירות כי מדובר בתלונת שווא.
בפסק הדין ,לדוגמא ,מחדלי החקירה היוו אחד השיקולים
לטובת הנאשם .באותה מידה ,ניתן היה לבחון אם ,אלמלא
הם ,היו עשויות להצטבר ראיות התומכות בגרסת המתלוננת,
ולשקלל תוצאות בחינה זו עם יתר הראיות ,טרם ההחלטה
כי מדובר בתלונת שווא.
במאמר מוסגר ,אוסיף כי חיוב "השקרנ/ית" בפיצויים
משיג ,לכאורה ,את התוצאה הרצויה של הרתעה מפני הגשת
תלונת שווא .אך מחיר נוסף בצידו :הרתעת המגזימן/ית
מהעמדת הדברים על דיוקם .תקצר היריעה מלדון בשאלות
אם ואיזה משקל יש לתת לשיקולים אלה.
המסקנה מהאמור לעיל אינה שאין לחייב בפיצוי בגין
הגשת תלונת שווא .יש להתמודד עם הסוגיה ,כפי שיש
להתמודד עם שיקול הדעת הנדרש בעת ההחלטה על הגשת
כתב אישום ,באופן המביא לידי ביטוי את ההיבטים המיוחדים
לעבירות של אלימות במשפחה.

בן הזוג עשוי
להתנות את מתן
הגט בביטול
התלונה או
לדרוש ויתורים
רכושיים
מפליגים
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ראוי שבתי הדין לעבודה ימשיכו
להעניק סעדים לנשים בזנות
מאת :פרופ'
שולמית אלמוג

ה

זכויותיה [ ]...מסקנתנו היא כי אין להעניש את התובעת
בשלילת זכויותיה ,אלא ההפך הוא הנכון ,יש להגן עליה" (עב'
(אזורי ב"ש)  4634/03מולדובנובה  -סלסרבסקי ,פורסם
בנבו) .באותו עניין אכן נפסק כי מחמת העדר רצון והסכמה
מצד התובעת לא נוצרה התקשרות חוזית תקפה בינה לבין
מעסיקיה .ואולם ,לא היה בכך כדי לשלול ממנה את הזכויות
שתבעה בגין עיסוקה בזנות ,ובית הדין סייע לה לממש את
זכויותיה ,גם אם בחר שלא לעסוק בשאלת השכר הראוי.
רק שינוי חברתי עמוק שילּווה בהסברה נרחבת וברפורמה
תחיקתית ,יוכלו לשנות את מציאות הניצול וההשפלה .עם
זאת ,אם בתי הדין לעבודה יירתמו לחתירה להכרה כללית
בעובדה שכל עסקת זנות היא סחר בנשים ,וזאת תוך הרחבת
פעולתם לשם הענקת מרב הזכויות לנשים הנפגעות  -עשויים
גם דיני העבודה למלא תפקיד חשוב בקידום היעד של צמצום
נזקי הזנות והשאיפה למיגורה.

אם ניתן להשתמש בדיני העבודה כדי
לסייע ,במקרים מסוימים ,לנשים בזנות?
התשובה אינה פשוטה .כידוע ,בלב משפט
העבודה עומדת התפישה לפיה עבודה אינה
מצרך ). (Labor is not a Commodity
העבודה איננה מצרך משום שהיא חלק
מהזכויות לכבוד ,לזהות ולאוטונומיה .קשה ליישב בין
הרציונל של דיני העבודה ,היוצרים מערך מגונן של זכויות
ושמירה על הכבוד ,לבין מציאות הזנות ,שבה מין הוא מצרך
זול וזמין .קשה גם ליישב בין זכותה של כל עובדת לכבוד
ולהגנה מפני הטרדה מינית ,לבין מציאות חייהן של נשים
בזנות ,שכל קיומן אפוף בהשפלה על רקע מיני ובקלון חברתי
עמוק .הקושי הזה ניכר היטב במספר פסקי דין שניתנו על ידי
בתי הדין לעבודה במהלך השנים ובהם הוענקו סעדים שונים
לנשים בזנות*.
פסקי הדין הללו מציעים אמנם פתרון חלקי של מתן סעד
* לפירוט וניתוח פסקי דין אלה ראו :שולמית אלמוג ,נשים מופקרות,
כספי לנשים בזנות במקרים המצדיקים זאת ,אך אין בהם
ההוצאה לאור של משרד הביטחון ,2008 ,פרק ב'; שולמית אלמוג,
מענה לבעייתיות הקשה העולה מתופעת הזנות בהקשרה
זנות ומשפט העבודה ,עבודה ,משפט וחברה ,הפקולטה למשפטים -
התרבותי והחברתי .יתירה מכך ,אפשר שפסיקת הסעדים
אוניברסיטת תל אביב ,עומד להתפרסם).
מחזקת במשתמע עמדה בעייתית התופשת את הזנות
לכשעצמה כקבילה עקרונית וכתופעה שדיני העבודה ערוכים
להחיל אותה ולטפל בה .ולמרות זאת ,ראוי כי בתי
הדין לעבודה ימשיכו להעניק סעדים לנשים בזנות
מקרים המגיעים אל פתחיהם.
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אימוץ מודל שיפליל לקוחות מתוך הכרה בנזקי
הזנות ,לא יחייב מניעת סעד מהנשים הנפגעות.
להיפך .הטלת אחריות משפטית ועלּויות
גבוהות על לקוחות ,סרסורים ,מעסיקים וכל
גורם אחר המקדם את קיומה של הזנות,
תסייע במילוי המשימה להביא לכרסום
ברווחי המנצלים את מצוקת העוסקות בזנות
ÓÂÓ ¯ÈÁÓ
ולהיותה¥∏ ∫ıÏשל˘Á¢הזנות עסק לא כדאי מבחינתם.
בהקשר זה נראית לי גישתה הפרגמאטית
של שופטת בית הדין האזורי לעבודה
גלטנר-הופמן בפרשת מולדובנובה .לדבריה,
˘Â
Ï
גם אם היינו גורסים כי חוזי ההעסקה
ÈÓ
˙
‡‚ÂÓÏ
בזנות הם בלתי חוקיים ,בלתי מוסריים
וצופנים בחובם סיכון רב לציבור" ,הרי
לצורך בחינת זכאותה של התובעת לקבלת

בעד

˘‚Â ÓÏ ‡ ˙ ÈÓ Ï Â



˘˙Â¯˜ÙÂÓ ÌÈ



ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó
¯Â‡Ï ‰‡ˆÂ‰‰
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˘˙Â¯˜ÙÂÓ ÌÈ

לא עבודה כי אם עבדות  -לא להחיל
את דיני העבודה על תופעת הזנות

ד

יון בתופעת הזנות במושגים מעולם העבודה
מקל את הטיפול בתופעה האכזרית .ראיית
הזנות כ'עבודה' ,כ'מקצוע' ,מתירה סובלנות
כלפיה ,מאפשרת לקבלה ולאמצה כברירת
מחדל .נזקיה של הגישה חמורים ,מאחר והם
מכשירים את הדרך לנערות ונערים ליפול
ברשת הזנות ,לאחר קבלת מסר שהזנות היא מקום 'עבודה'.
על פי הקלישאה זהו 'המקצוע העתיק בעולם' .אולם
אומרים לנו ,כי זנות היא לא סתם עבודה ,היא מקצוע!
ועוד העתיק בעולם! אבל מסתבר שהיו עוד מקצועות
בעולם העתיק ,למשל מיילדת .מדוע אנחנו לא אומרים על
מיילדּות ,שהוא המקצוע העתיק בעולם?!
שימוש בביטויים מעולם העבודה משקף תודעה ציבורית
סלחנית כלפי הזנות' :נערות עובדות' (,)Sex Workers
'לקוחות' (והלקוח תמיד צודק ,)...מתפרנסת מזנות ,עוסקת
בזנות ,שירותי מין ועוד( .וישנם ביטויים כמו 'פרוצה'
ו'יצאנית' המטילים את האשם באישה ,ומניחים כי אופייה
והתנהגותה המופקרים ,הם שהובילוה לזנות .נשים בזנות הן
נשים ,שלרוע מזלן נשאבו לעולם הזה) .המציאות מסתבר,
שונה לגמרי .מחקרים על הנושא וניסיוננו כארגון זכויות אדם
התומך בנשים בזנות ,מלמדים שהזנות אינה מקום 'עבודה'
אלא מקום של עבדות וניצול מיני מהקשים ביותר.
בפסק דין בית הדין לענייני עבודה ,שעניינו מתן פיצויים
לאישה בזנות ,בא לידי ביטוי האבסורד הבלתי נסבל של הדיון
בתופעת הזנות דרך מונחים מעולם העבודה:
 #הפסיקה מדברת על יחסי 'עובד-מעביד' בין האישה
והסרסור .ידוע לנו שכשצעירה רוצה להשתלב בבית בושת,
הסרסור 'בודק' אותה ,הוא חודר אליה והיא צריכה לבצע בו
מין אוראלי  -האם זהו ראיון עבודה?!
 #סרסורים לוקחים את הפרטים האישיים של הנשים
ומאיימים עליהן שאם יהיו 'בעיות' ,הם יגיעו להוריהן -האם
זהו תהליך קליטה באגף כוח אדם?!
 #נשים בזנות נאלצות להיחדר וגינאלית ואנאלית לעיתים
ע"י  15גברים ,במשמרת אחת ( 4-5משמרות בשבוע)  -האם
זהו יום עבודה?!
 #הכסף לא ניתן לנשים אלא לפקידה שמעבירה לסרסור.
כדי שהאישה לא תעזוב ,מחזיקים את כספה לפעמים חודשים
 האם זה שוטף פלוס שישים?! #נשים בזנות סובלות מהפלות חוזרות ונשנות ,דימומים
(חיצוניים ופנימיים) ,שטפי דם וקרעים באברי המין,
שברים באזור האגן .הן מועדות להידבק באיידס ,דלקת כבד
נגיפית  ,Bמחלות מין כרוניות כמו :זיבה ,עגבת ,כלמידיה,
הרפס ,טריכומונאס ,דלקות ווגינאליות ויבלות באברי המין
בשכיחות גבוהה מאוד .מחקרים חדשים מראים כי יש קשר
ישיר בין זנות לסרטן צוואר הרחם  -אולי כדאי לחשוב על
תוספת סיכון במשכורת?
 #ישנן נשים הגרות בבית הבושת ומקבלות גברים תמורת
המגורים במקום .מצב זה מאפשר שליטה של הסרסור וכמובן
שאם בא משתמש (לקוח) בשש בבוקר ,היא חייבת לקבל
אותו  -אולי יש מקום לשעות נוספות?

יחסי אישה בזנות וסרסור רחוקים מאוד מיחסי עובד-
מעביד וקרובים הרבה יותר ליחסי סוחר וקורבן .הסרסורים
מספקים סמים ואלכוהול כדי לטשטש את הקושי הנפשי
והפיסי של הנשים; מפעילים מניפולציות קשות ,איומים,
השפלות ,מכות ואונס; סרסורים מספקים לנשים אנטי-
ביוטיקה כדי שימשיכו להיחדר גם כשהן קודחות מחום .נשים
בזנות מפתחות סינדרום שטוקהולם כלפי הסרסור ,מצב בו
האישה תלויה בסרסור בשאלות של חיים ומוות .האם כל
זה משקף יחסים בין עובד ומעביד?! תאור זה הוא רק קצה
הקרחון מהתמונה הקשה והאלימה של עולם הזנות.
יש לדאוג לפיצויים לנשים בזנות ,אבל לא דרך בתי הדין
לעבודה ,אלא באמצעות קרן החילוט שהוקמה לצורך כך,
שאמורה להיות מוזנת מכספים המוחרמים ע"י המשטרה
בפשיטות על בתי בושת .הציפייה שהאישה תקבל פיצויים
מהסרסור מתפוגגת מהר .ההוצאה לפועל לא מצליחה לגבות
את הכספים מהסרסור .כבוד השופטת בית הדין האזורי
לעבודה יהודית גלטנר  -הופמן ,בפרשת מולדובנובה (עב'
(באר-שבע)  ,)4634/03אמנם פסקה מתן פיצוי עבור קורבן
הסחר ,אך עד היום ,כחמש שנים לאחר הפסיקה ,האישה לא
ראתה שקל.
לבית המשפט חשיבות מרכזית כמוסד מחנך ומגדיר
נורמות .ברגע שבית דין לענייני עבודה מאמץ אל חיקו
תביעה בנושא תופעת הזנות ,לא משנה כמה הסתייגויות
והבעת שאט נפש יופיעו במהלך הפסיקה ,הרושם המתקבל
הוא ,שזנות היא עבודה ככל שאר העבודות .עלינו להרחיק בין
שני העולמות ולחתור להתייחסות לזנות כתופעה שביסודה
אלימות ופגיעה כרונית בכבוד האדם ,בזכויותיו ובחירותו.

מאת :עידית
הראל שמש*

נגד

* הכותבת היא ס .יו"ר ודוברת מכון תודעה  -למאבק בתופעת הזנות
להרצאות ולתרומות leah2000@bezeqint.net ,03-6045128

הפסיקה מדברת על
יחסי 'עובד  -מעביד' בין
האישה והסרסור .ידוע
לנו שכאשר צעירה רוצה
להשתלב בבית בושת,
הסרסור 'בודק' אותה ,הוא
חודר אליה והיא צריכה
לבצע בו מין אוראלי -
האם זהו ראיון עבודה?!
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עו"ד
פנים
למשפט

מאת :עו"ד לארי
שוורץ ונטע אלוני*

התביעה הייצוגית הגדולה ביותר
שהוגשה בארה"ב
אם הייתם מתבקשים לנחש מהי התביעה
היצוגית הגדולה ביותר שהוגשה בארה"ב,
האם הייתם חושבים שזו תביעה שהגישה
בת לשבט אינדיאני בשם בני עמה נגד משרד
הפנים האמריקאי? בני הזוג עו"ד לארי שוורץ
ונטע אלוני שמעו את הדברים מפיה

ש

ורשיהן של התביעות הייצוגיות (Class

 )Actionבמאה ה 17-באנגליה .בארה"ב
הן כלי לעיצוב מדיניות חברתית
וכלכלית .תיקים ידועים עסקו בזכויות
האזרח ,מעמד האפרו-אמריקאים,
תביעות נזיקין עקב פגיעות אסבסט
ועוד .בעשור האחרון הוגשו תביעות רבות בתחום ניירות
ערך עקב מצגי שווא של חברות ציבוריות .לפניכם תביעה
שמקורה בשנת .1887

עמוק במערב

השופט קבע:
משרד הפנים
וה BIA-הפרו
ומפרים את
מחויבותם
המשפטית כלפי
האינדיאנים
ומשרד הפנים
חייב לשחזר
דיווחים כספיים
רטרואקטיבית
עד לשנת
 ...1887בשולי
ההחלטות ,נקנס
הממשל בסך
 625אלף דולר,
עקב בזיון בית
המשפט.
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בקיץ האחרון הצטרפתי לבת זוגי נטע ,שהנושא האינדיאני
בנשמתה ,להשתלמות מקצועית בשמורות האינדיאניות
במדינת מונטנה שבארה"ב .התכתבויות דוא"ל ,טלפונים,
 18שעות טיסה ואנו בעיירה בראונינג ליד הפארק הלאומי
'גליישר' ,בשמורת שבט הבלאק-פיט ( .)BLACKFEETעיירה
אינדיאנית קטנטנה ,כיכר מרכזית אחת ,שתי מסעדות
ביתיות ,מלון דרכים אחד (שני כוכבים) ומכוניות מקומיות
שרובן בגווני אדום.
הפגישה עם אלואיז קוֹבּל ( ,)Elouise Cobellמגישת התביעה
' ,'Cobell Vs. Norton et alנערכה במשרד במבנה צנוע ברחוב
ללא שילוט ,המזכיר קן שכונתי של התנועה .עלינו במדרגות
עץ צרות וחורקות .אישה חייכנית ולבבית קיבלה את פנינו,
הודתה על שטרחנו להגיע ולשמוע את סיפורה שהוא סיפורם
של בני שבטה ולמעשה סיפורם של השבטים האינדיאניים.
קובל הגישה ב 1996-תביעה על  167מיליארד דולרים
נגד ממשלת ארה"ב ,ליתר דיוק נגד משרד הפנים והרשות
הפדראלית לעניינים אינדיאנים הBureau of Indian Affairs-
( ,)BIAעל הפרה מתמשכת של כללי הנאמנות האמריקאים
  ,Breach of Fiduciary Trustבניהול לקוי של נכסי האינדיאניםבמשך יותר מ 100-שנה.
"תביעה על שלושה דברים פשוטים" ,ציינה קובל" :תיקון
המערכת החשבונאית; מתן דין וחשבון לאינדיאנים על הכסף
שלהם והשבת מה שמגיע להם כתוצאה מכך".

הטענה

בשם חצי מיליון אינדיאנים הפזורים בשמורות
היבשת ,טוענת קובל כי ה BIA-פעל מתוך רשלנות פושעת
בניהול ה ,Indian Trust-אותה נאמנות ממלכתית בשם
ולטובת האינדיאנים ש'לא היו מסוגלים לנהל בעצמם את
אדמותיהם' .זכויות ואוצרות טבע (נפט ,גז ,יערות לכריתת
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עץ וכד') ,מחצבים (פחם ,אלומיניום ,נחושת וכד') ושטחים
פתוחים למרעה וחקלאות ,נלקחו ללא פיצוי בעלי הקרקע
האינדיאנים.

עוד פתרון יצירתי לבעיה אתנית

בשנת  1887נחקקה בקונגרס האמריקאי פקודת דאוס
( ,)Dawes Actבנסיון 'לפתור את הבעיה האינדיאנית' .מיליוני
אינדיאנים ממאות שבטים שונים הפזורים ברחבי ארה"ב,
גורשו במהלך עקשני של הממשל לשמורות סגורות (שנחשבו
לרוב כשטחים נחותים עד שגילו בהם אוצרות טבע) .מדיניות
זאת ,תוך הפרת כמעט כל האמנות שנחתמו בין נשיאים
ונציגי הממשל האמריקאי לבין השבטים ,גרמה לשואה פיזית,
תרבותית ובריאותית לאינדיאנים .פקודת דאוס ביקשה
לשבור את הבעלות המשותפת של השבטים באדמותיהם,
וליצור תנאים לחלוקת האדמות ,במעין 'הפרטה' ,כדי לאפשר
את הכנסת מתיישבים לבנים וגורמים הזרים לשמורות.
במהלכים מתוחכמים לכאורה של ה BIA-ובעיקר בשל חוסר
יכולתם של האינדיאנים להתמודד עם הממשל וצבאו ,הועברו
לאחריותו הניהולית של ה BIA-שטחי קרקע ונכסים עצומים
של האינדיאנים .ניהול זה והנאמנות האינדיאנית היו אמורים
להעביר תמלוגים לידי האינדיאנים ולשבטים יחדיו.
"זה הכסף שלנו .אין כל הבדל בין מצבנו לבין מצב של אדם
שהפקיד את כספו בבנק והבנק לא ניהל נכון את הרישום
ולמעשה אפשר לזרים לגנוב ממנו את כספו" ,קבעה קובל.

לא רוצים פיצויים

קובל סיימה בנוכחותנו שיחת ועידה עם עורך הדין היהודי
שלה בוושינגטון והשיבה לשאלתי ,האם אין דמיון בין התיק

שלה לתביעות היהודים נגד גרמניה או אפילו תביעה אפשרית
של אפרו-אמריקאים נגד ארה"ב בשלילה :אין תביעתה בגדר
תביעת נזיקין בגינה מקבלים פיצוי עקב עוול שנגרם (קרי:
 ,)Reparationsאלא דרישה לגיטימית להחזר חוב וכספים
שהיה מחובתו של ה BIA-לחשב ולנהל בצורה חשבונאית ולא
הועברו לידי הבעלים החוקיים (קרי" .)Restitution :אין כאן
עניין של פיצוי על חשבון משלמי המיסים האמריקאים בגין
התעללות בנו במשך דורות ,אלא חשבונאות כלכלית נקייה
של חובות העבר של ה BIA-כלפי האומה האינדיאנית" .לכן",
הוסיפה" ,לכאורה ,יש לחשב את הסכום המשקף את חוב
העבר" .קובל השתמשה במילה 'לכאורה' ,משום שהצדדים
מתדיינים מזה  13שנים כיצד ניתן לשחזר את המסמכים
שנוהלו בצורה כה פושעת.

ביזיון

כצפוי ,הממשל האמריקאי עושה כל שביכולתו כדי לקרקע
את התביעה .שני שרי ממשלה הואשמו בביזיון בית המשפט,
כשהתגלה על ידי חוקר ממונה מטעם בית המשפט ,שנציגי
הממשל השמידו מסמכים שנדרשו להתחשבנות העבר
ולהמשך ההתדיינות .השופט המחוזי רויס למברט כתב" :זהו
סיפור קודר של האופי המנוון של משרד הפנים כנאמן של
נכסי האינדיאנים .סיפור שבו מחדלים בירוקרטים ,עבירות,
שערוריות ,הונאה ,נבזות וטריקים מלוכלכים שסופם עדיין
לא נראה באופק".
השופט קבע שתי החלטות ראשוניות חשובות :משרד
הפנים וה BIA-הפרו ומפרים את מחויבותם המשפטית כלפי
האינדיאנים ומשרד הפנים חייב לשחזר דיווחים כספיים
רטרואקטיבית עד לשנת  1887ולהגיש לעיון הצדדים שיטת
חישוב חשבונאית נכונה והוגנת .בשולי ההחלטות ,נקנס
הממשל בסך  625אלף דולר ,עקב בזיון בית המשפט.

המשפט מסתבך

בחלוף שמונה שנים ,בשנת  ,2006משרד הפנים לא
הביא מסגרת חשבונאית אמיתית לפעולות העבר והשופט
קבע שה BIA-ממשיך להעלים מסמכים ,קרקעות וזכויות.
בפסק ביניים הזהיר השופט שכל סכום שיוכרע ,אם יוכרע,
לטובת התובעים ,יישא ריבית רטרואקטיבית למאה ה,19-
דבר שיכול להגדיל את החוב בעשרות מונים .בנוסף ,פסק
השופט בפסק ביניים ,שהוצאות המשפט ושכה"ט לתובעים
האינדיאנים ייקבעו לשבעה מיליון דולר.
בשלב השלישי למשפט ,המגיע עד  ,2009מונה שופט מחוזי
בשם ג'יימס רוברטסון .הלה פעל מיד לסיים את הפרשה ,אחרי
סחבת של יותר מעשור ופסק לטובת האינדיאנים סכום לא
מנומק בסך  455מיליון דולר .השופט ציין שאין ביכולתו של
משרד הפנים לערוך התחשבנות אמיתית משנת ( 1887בניגוד
לקביעת השופט הקודם) .כאמור וכצפוי ,שני הצדדים ערערו
על כך ,משרד הפנים לגבי הסכום ועצם החבות ,והאינדיאנים
לאור התעלמות חובת משרד הפנים להגיע לסכום המחושב
על בסיס נתונים חשבונאיים.
גם בערעור זכו האינדיאנים ובפסק הדין של בית המשפט

המחוזי לערעורים חזרו לקביעתו של השופט למברט .נקבע
שעל המדינה להגיע לחישוב אמיתי .בהעדר התחשבנות,
קביעת כל סכום אחר היא חסרת ערך.
מרוצה מקביעות בית המשפט קובל מקווה שלמרות
הדחייה הנוספת ,אולי החלטת ערכאת הערעור תביא הסדר
פשרה הוגן" .הממשל לא יכול סתם להרים ידיים ולהתעלם
מחובת מתן דו"ח חשבונאי אמיתי" ,אמרה.

דם אינדיאני

"מאיפה הכוחות להמשיך כנגד כל הסיכויים?" ,שאלה
בת זוגי .קובל הצביעה על תמונתו של סבא רבא שלה "הוא
היה הצ'יף האינדיאני המסורתי האחרון של השבט שלנו.
כל בוקר אני מקדישה שתי דקות להתבונן בו .הוא מזכיר לי
שזו זכות גדולה .כל אדם במעגל נמצא בשירות ,אך גם מקבל
את הכוחות לבצע את משימותיו .מנהיגות היא נושא מרכזי
במסורתנו .מנהיגות פירושה להשפיע באופן בו אנו עושים
את הדברים ,במסירות ,באמונה שלנו ובמקום המחוייב
הרואה את טובתו של כל המעגל".
קובל עצרה לרגע והמשיכה" ,כל בוקר אני שותה את הקפה
עם סבא רבא .אח"כ...היום נראה יותר קל".
* נטע אלוני מלמדת ומעבירה סדנאות בגישור ובמודעות אינדיאנית
בארגונים ומקומות עבודה.

אלואיז ק ֹוֹ ּבל:
אלואיז בת שבט הבלאק-פיט ,מנכ"לית חברת הפיתוח הקהילתי של הילידים
האמריקאים ,יוזמת ומייסדת הבנק הלאומי של שבט הבלק פיט ,הבנק האינדיאני העצמאי
הראשון שהוקם בארה"ב .חוכמתה ונחישותה זיכו אותה בפרסים רבים דוגמת פרס
ה"גאונות" ע"י קרן מאקארתור ,פרס קרן לאנאן על נחישותה "להאיר את חוסר ההוגנות
המתמשך של הממשל האמריקאי כלפי האינדיאנים ,לאור פעולות בלתי חוקיות של פקידי
ממשל" וההכרה היוקרתית כאחת הנשים שעשו מעשה משמעותי לטובת אחרים.
קובל גרה בשמורת הבלק פיט במונטנה שם ,מנהל בעלה את החווה החקלאית שלהם.

סוגיית שבט הלקוֹטה-סוּ
"הגבעות השחורות" במדינת דרום דקוטה נחשבות לאזור קדוש של שבט הלקוטה-
סו .למרות ההסכם שנחתם בין השבט לבין ממשלת ארה"ב ב ,1851-משלחת של הגנרל
קאסטר הנודע גילתה במקום זהב והממשל הפקיע את הקרקע .הלקוטה-סו פנה לצו
הצהרתי נגד הממשל האמריקני ודרישה להחזרת הבלאק הילס ,אולם בית המשפט העליון
פסק לאינדיאנים פיצויים בלבד .בשל קדושת המקום ,הלקוטה-סו סירבו לקבל את הכסף,
והם דורשים החזרת הקרקע בפועל 122 .מיליון דולר שהיו מיועדים לפצותם ,שוכבים מזה
 30שנה ללא דורש בקופת האוצר לטובת השבט.
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וא לי
אק ט
מאת :עו"ד גל
לברטוב*

התפתחויות בדיני הסגרה
בפארפראזה על ההיגד המוכר אפשר לומר שעבריינות לא מתה,
היא רק מתחלפת .בעקבות עליית נושא ההסגרות לכותרות (ראו
מקרי אליאור חן ,דן כהן ומן הצד השני קרליק וטייטל) פנינו
לעו"ד גל לברטוב ,מפרקליטות המדינה ,שנעתר להשכילנו בנושא.
לפניכם סקירה על האופן שבו החוק מתמודד עם הגלובליזציה
של הפשיעה

ב

התאם לאמנות ולהסכמים עליהם חתומות
המדינות והדין הפנימי שלהן ,כשאדם מבצע
עבירה במדינה אחת ,לרוב במדינתו ,ונמלט
מפניה אל מדינה אחרת ,המדינה שבה ביצע
את העבירה (המדינה המבקשת) מבקשת את
הסגרתו מן המדינה אליה נמלט (המדינה המתבקשת).

ישראלים
שהפעילו מסכת
הונאה המכונה
‘עוקץ ניגרי’ כלפי
אזרחים
אמריקאים
בארה”ב .איתרו
קורבנות
פוטנציאליים,
קשישים חסרי מגן
ובשיחות טלפון
מישראל ,שכנעום
שזכו בהגרלת
לוטו
ועליהם להעביר
כספים כתשלומי
מיסים והוצאות
אחרות
כתנאי לקבלת
הפרס.
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ההיסטוריה

בראשית דרכה ,מדינת ישראל הסגירה פושעים לידי
מדינות עמן קיימה קשרי הסגרה' .תיקון בגין' מ1978-
קבע" :לא יוסגר אזרח ישראלי אלא בשל עבירה שעבר
לפני שהיה אזרח ישראלי" .במקביל ,תוקן גם חוק העונשין
באופן שאיפשר העמדה לדין בישראל של מי שלא ניתן
היה להסגירו לחו"ל בשל אזרחותו הישראלית' .תיקון בגין'
הקשה על מערכת המשפט שנאלצה להעמיד לדין את מי
שנבצר ממנה להסגיר ,תוך קשיים ראייתיים ,משפטיים
וכלכליים .הועלו טענות שישראל הופכת מדינת מקלט
לעבריינים ומפרה אמנות הסגרה שהיא צד להן ,לרבות
האמנה עם ארה"ב.
'תיקון בגין' יצר עיוות לפיו אזרחים ישראלים בחו"ל ,חסרי
זיקה למדינה ,נמלטו אליה לאחר שביצעו עבירה והמדינה
נאלצה להעניק להם חסינות מפני הסגרה ,כמו ב'פרשת
שינביין' .שינביין ,צעיר אמריקאי שהתגורר כל חייו בארה"ב,
נמלט לישראל לאחר שרצח וטען כי לא ניתן להסגירו מאחר
והיה אזרח ישראלי ,על פי חוק האזרחות בעת ביצוע העבירה.
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בית המשפט העליון קיבל הטענה וקבע כי המצב החוקי בלתי
רצוי ,אך ראוי שהמחוקק ישנה את החוק.
נסיונות לשנות את המצב המשפטי לא צלחו בשל
המציאות הקואליציונית והתנגדות חברי הכנסת להסיר
את ההגנה לאזרחי ישראל .עם ההצטרפות לאמנת אירופה
להעברת אסירים ,תוקן ב '99-חוק ההסגרה כך שהסגרתו
של אזרח ותושב ישראל מותנית בריצוי עונשו בישראל.
בחינת סטאטוס התושבות בוצעה נכון למועד הגשת
בקשת ההסגרה .מכיוון שבאפשרות אזרחים ישראלים
לבצע עבירה בחו"ל ,להימלט לישראל ולהתמקם בה ,באופן
שיקנה להם תושבות קודם להגשת בקשת ההסגרה ,תוקן
החוק בשנת ( 2001תיקון  )7כך שרק מי שמתקיימת לגביו
הדרישה המצטברת של היותו אזרח ותושב ישראל בעת
ביצוע העבירה ,זכאי לרצות את עונשו בישראל ,אם יורשע
במדינה המבקשת ויוטל עליו שם עונש מאסר .בכל מקרה
איש אינו חסין מפני הסגרה.

כפר גלובאלי

ערוץ נוסף להסגרה נועד לתופעה חמורה לפיה עבריינים
יושבים לבטח (לדעתם) בארצם ,בלא לצאת מגבולותיה או אף
מ-ד' אמות ביתם או משרדם ,ומשם מבצעים עבירות חמורות
כלפי אזרחים ואינטרסים של מדינות זרות ,בתקווה ואמונה
שהמרחק ,הטכנולוגיה המתקדמת וטשטוש עקבותיהם ,ימנעו
או לפחות יקשו מאוד על היכולת לתפסם ,לאסוף ראיות נגדם
ולהעמידם לדין .למצער מקווים העבריינים ,שאם ייתפסו ,לא
יוסגרו אלא יועמדו לדין במדינתם ,אליה יתקשו הקורבנות
להגיע להעיד ושבה יקשה עד מאוד על רשויות אכיפת החוק
לפרוש בפני בית המשפט את מלוא המכלול הראייתי-עברייני
של מעשיהם.
כך קרה וקורה ,שיושבים בישראל עבריינים ושולחים סמים
ושליחים לסחור בהם במדינות אחרות; או מפילים ברשתם
במעשי רמייה ,בטלפון ,בדואר ,במייל ,קורבנות למאות מעבר
לים  -אזרחים ,מוסדות ואף גופים ממשלתיים.
בשנים האחרונות ,הוקדשו מאמצים רבים כדי להילחם
בתופעה ולהבהיר לעבריינים שישיבתם בישראל אינה מקנה
להם חסינות מפני הסגרה למדינות שנגד אזרחיהן פעלו.
במרבית המקרים היה בהליך אף כדי לקטוע את ביצוע
העבירות ,שאותם מבוקשים עסקו בהן ברצף ,תוך הסוואת
עקבותיהם וניצול הריחוק הגיאוגרפי להשגת מטרותיהם.
משנפתחו הליכי ההסגרה ,עשו באי כוחם כמיטב יכולתם
כדי למנעה ,בהעלותם טענות שונות לרבות אי-חוקיות

וחוקתיות ההסגרה ,פגיעה בלתי מידתית בזכויות היסוד של
המבוקשים ,פריקת מדינת ישראל את ריבונותה ושמא אף
כבודה העצמי ,זכותם של המבוקשים לעמוד לדין בישראל
ובד בבד חובתה המשתמעת של ישראל להביא את העדים
ארצה על חשבונה ,ועוד .המדינה מצידה טענה כי מקום בו
מרכז הכובד של העבירה  -קורבנותיה ,האינטרסים הנפגעים
והראיות  -הינם במדינה המבקשת ,יש להיעתר לבקשת
ההסגרה ולהעדיף את בירור הדין במדינה המבקשת-הנפגעת;
כי במסגרת שיתוף הפעולה בין מדינות ,ישראל מצופה לסייע
למדינה הנפגעת לאכוף את דיניה על אזרחים ישראלים
הפוגעים בה בכוונת מכוון; כי למעשה מדובר ביישום נכון
ואמיתי של ריבונותה של המדינה; כי לא ניתן להשלים עם
מצב בו אדם מבצע עבירות חמורות נגד אזרחי מדינה אחרת
בהסתמך על כך שיקשה על מדינתו לנהל נגדו משפט בישראל,
בין השאר בשל הקושי  -המשפטי ,הפרקטי והכספי  -להעיד
את הקרבנות בישראל.

עמדת המדינה נתקבלה ונזכיר מספר
דוגמאות

בפרשת רוזנשטיין (ע"פ  )4596/05מדובר היה בקשירת
קשר לייצוא סמים לארה"ב ,כשלא הייתה מחלוקת
שהמבוקש עצמו לא יצא לשם כך את גבולות המדינה אלא
שלח את שליחיו .עורכי הדין טענו בלהט להעדר החוקתיות
שבהסגרתו .בדחותו את ערעורו של רוזנשטיין על החלטת
ביהמ"ש (ב"ש  )4023/05להכריז עליו כבר-הסגרה לארה"ב,
כתב כב' השופט א' לוי ,בין השאר ,את הדברים הבאים:
"האפשרות כי מדינת ישראל תספק ,במובן זה או אחר,
מקלט לעבריינים ,הנתלים בשיטת המשפט שלה כמו היו
"אוחזים בקרנות המזבח"  ...נושאת עמה תוצאות קשות.
ראשית ,יש בכך כדי לפגוע במאמץ הבין-מדינתי ללחימה
בעבריינות .שנית ,הדבר עלול לסכן את שלום הציבור
בישראל ואת ביטחונו( "...בפסקה  41לפסק הדין).
"...מעשה הקשר ופירותיו ,כמקשה אחת ,רתומים
בעיקר העבותות לארצות-הברית ,ואין לחלוק על כך
שמרכז הכובד של הפרשה הוא במדינה זו .המיקום
הגיאוגרפי ממנו ,כנטען ,פעל המערער  -מיקום בו
מבקש הוא להיתלות כעת  -נעדר חשיבות ממשית"
(בפסקה  61לפסק הדין).
" ...כל ארבעת תנאיו המצטברים של סעיף 8
לחוק-יסוד :כבוד האדם וחירותו מתקיימים בהסגרת
המערער.....להסגרת חשודים כדוגמת המערער למדינות
זרות נלווה אמנם "תג-מחיר"...ברם ,התועלת שבהסגרה
הנעשית לתכלית ראויה ומתוך הגשמת העקרונות
שבבסיס דיני ההסגרה של משפטנו ,עולה עשרות
מונים על פגיעה זו .היא נושאת תרומה ניכרת למאבק
הבין-לאומי בפשיעה .היא מקדמת את יכולתה של
מדינת ישראל להעמיד לדין בתחומה חשודים שפעלו
נגדה בארצות נכר .היא מסייעת ליחסיה המשפטיים
של ישראל עם מדינות זרות .בהתאם ,מחירה של אי-
הסגרה ,מקום בו ראוי הוא להסגיר ,גבוה אף הוא".

(בפסקה  66-68לפסק הדין)
בפרשת שיקלי (ב"ש  ,)8864/06מדובר היה במי שביצעו
עבירות מרמה כלפי בנקים בצרפת ,כשמרבית הפעולות
התבצעו מישראל ,באמצעות הטלפון .בדרך זו גרפו
המבוקשים לכיסיהם למעלה מ 20 -מליון יורו .במהלך ניהול
ההליכים בפרשה זו הביעו המבוקשים את נכונותם להיות
מוסגרים מרצון לצרפת.
בפרשת מאיו (ב"ש  )5486/08מדובר היה בחבורת צעירים
ישראלים שהפעילו מסכת הונאה המכונה 'עוקץ ניגרי' כלפי
אזרחים אמריקאים בארה"ב .הישראלים איתרו קורבנות
פוטנציאליים שם ,קשישים חסרי מגן ,ובשיחות טלפון
מישראל ,שכנעום שזכו בהגרלת לוטו בסכומים ניכרים
ועליהם להעביר כספים כתשלומי מיסים והוצאות אחרות
כתנאי לקבלת הפרס .קשישים רבים הלכו שולל והעבירו את
שארית כספם לידי עושקיהם .בדרך זו הוציאו לכאורה מאיו
וחבורתו מידי קורבנותיהם כ 2-מליון דולרים.
בדחותה את טענות באי-כוח המבוקשים נגד הסגרתם,
כתבה כב' השופטת נאוה בן-אור את הדברים הבאים:
"...משמעותה של תפיסת הריבונות המעודכנת היא,
שמניעת חדירה אל גבולותיה של מדינה באמצעות רשתות
תקשורת או קווי תקשורת ,היא אינטרס שיש להעניק
לו משקל נכבד ,וככל שהעבריין נמצא באופן פיזי ,אך
חסר משמעות מהותית מבחינת ביצוע העבירה ,במדינה
המתבקשת ,יש לבכר את אינטרס הריבונות של המדינה
המבקשת ,שגבולותיה נפרצו" (בפסקה  16לפסק הדין).
"הסגרתם של המשיבים מתיישבת עם מדיניות
אכיפה ראויה בסוג כזה של עבירות וממילא מתיישבת
היא עם תכליות חוק ההסגרה .הסגרה ,בנסיבות אלא,
הינה מעשה מידתי" (בפסקה  20לפסק הדין).
עשרות ,ואולי מאות עבריינים פעלו במשך שנים ממה
שנראה בעיניהם כמקום שבתם ומקלטם הבטוח בישראל,
נגד אזרחים ,אינטרסים ,מוסדות ואף ממשלות של מדינות
זרות .יש לקוות ,כי מאמצי ישראל להביא להסגרתם של
מי שעיסוקם במעשים פליליים אלה יביאו לא רק להפסקת
אותם מעשים אלא גם להרתעת אחרים מללכת בדרכם.

כך קרה וקורה,
שיושבים
בישראל
עבריינים
ושולחים סמים
ושליחים לסחור
בהם במדינות
אחרות או
מפילים ברשתם
במעשי רמייה,
בטלפון ,בדואר,
במייל ,קורבנות
למאות מעבר
לים  -אזרחים,
מוסדות
ואף גופים
ממשלתיים

*מנהל המחלקה לעניינים בינלאומיים בפרקליטות המדינה
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וא לי
אק ט
מאת :עו"ד אלן
בייקר*

דו"ח
גולדסטון

כותב מאמר
זה ניסה בעבר
לשכנע מדינות
ידידותיות
המתמודדות
עם טרור ,לקדם
אמנה בינלאומית
המפלילה טרור
התאבדות.
אולם הניסיונות
נכשלו וטיוטת
האמנה נשארה
במלוא תפארתה
בתיקי משרד
החוץ!
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התאמת דיני מלחמה לאופיה
המשתנה של המלחמה
העידן הפוסט מודרני מפרק את המסגרות המוכרות ואת החוקים.
יש להתאים את דיני הלחימה בהתאם וזאת גם במנגנונים הבינלאומיים.
כזכור ,כל מסע מתחיל בצעד קטן

ח

זית חדשה בה כלי הנשק אינם טנקים,
תותחים וטילים ,אלא אישומים משפטיים
ואיומים על העמדה לדין של מנהיגים
ובכירי צה"ל בפני בתי משפט זרים ובפני
בית הדין הפלילי הבינלאומי שבהאג
נפתחה במישור הבינלאומי .זאת בגין
פשעי מלחמה לכאורה ,פשעים נגד האנושות והפרת נורמות
וכללים של המשפט הבינלאומי ההומניטרי.

 #אפילו אם יפעלו נגדם ,הדבר יעורר ביקורת בינלאומית
עקב הפגיעה הכמעט ודאית באזרחים .מצב  win-winעבור
ארגוני הטרור ,כפי שעלה במלחמת לבנון השניה וב'עופרת
יצוקה'.
 #מצב זה מאפשר להם לפעול בפרהסיה מבתים ,בתי ספר,
בתי חולים ,מסגדים וכנסיות ,כשברור להם שאנו ,מדינה
וצבא האמונים על הילכות מוסר וטוהר הנשק ,נהסס בטרם
נפעל ,אם בכלל ,נגד מטרות אלו.

הלוחמה המשפטית ,שהתנהלה על 'אש נמוכה' במשך
שנים ,הפכה למסע בינלאומי נרחב של האשמות והשמצות
נגד צה"ל ,בעקבות שיטות הלחימה במבצע 'עופרת יצוקה' .עם
שוך הקרבות ,החלו גורמים פלסטיניים וארגוני זכויות אדם,
להשמיע טענות על הפרות הדין הבינלאומי בפגיעות במתקני
או"ם ,פגיעות בריכוזים אזרחיים ,שימוש בפגזי זרחן לבן
ועוד .דו"ח ועדת האו"ם לבירור העובדות ('ועדת גולדסטון')
ליבה את הביקורת הממוסדת של הקהילה הבינלאומית.
בחוגי ממשל ,האקדמיה והתקשורת בישראל ,דיברו על
דו"ח גולדסטון ,על נסיבות כינון הועדה על ידי המועצה
לזכויות אדם ,הידועה בחד צדדיותה ועוינותה לישראל,
על חוסר האיזון של המנדט לפיו פעלה הועדה ,על הדעות
הקדומות המוצהרות של חלק מחברי הועדה ועל שיטות
עבודתה ברצועת עזה.
הלוחמה המשפטית ההולכת ומתממשת מעוררת דיון -
'האם מכלול המשפט הבינלאומי בעניין סכסוכים מזויינים
(קרי :דיני מלחמה) ,הכולל את האמנות הבינלאומיות והכללים
והנורמות המהווים את המשפט הבינלאומי המינהגי ,בנוי
להתמודדות עם הטרור הבינלאומי העומד בפני ישראל?'.
מודוס הלחימה של ארגוני טרור דוגמת חמאס ,חיזבאללה,
אלקעידה וטליבאן ,רחוק מרחק יום ולילה מדפוסי לוחמה
הנהוגים בין צבאות סדירים ,המתנהלים על פי כללי הדין
הבינלאומי .התנהלותם מאופיינות בלחימה מתוך מוסדות
אזרחיים ומאחורי אזרחים .נשק ,רקטות ופצצות מכוונים
כנגד אזרחים ומרכזי אוכלוסייה אזרחיים ,מתאבדים
משוגרים להתפוצץ בריכוזי אזרחים ,נלקחים בני ערובה ועוד,
מעשים הנוגדים בצורה בוטה את דיני המלחמה המחייבים
חיילי צבאות מסודרים.

מסע שיתחיל בצעד קטן

ההגיון הטרוריסטי

 #בהיותם 'לא מדינות' ,אין הם רואים עצמם כפופים לדיני
המלחמה והמשפט ההומניטרי ,ולכן חופשיים לחתור תחתם,
כשהם יודעים או מניחים שחיילי צה"ל (צבא מסודר) ,יהיו
מחוייבים ע"י פקודות וחקיקה צבאית לציית לכללים ,ולהמנע
מפגיעה בריכוזים אזרחיים מהם פועלים טרוריסטים.

בדלתיים פתוחות נובמבר-דצמבר 2009

מטבע הדברים כשמדובר בפיתוח וקודיפיקציה של
המשפט הבינלאומי ,התהליכים איטיים מאוד .גיבוש אמנות
ופיתוח המשפט הבינלאומי והתאמתם להתמודדות עם
תופעות חדשות ,מחייבים מו"מ בין מדינות ,כינון ועדות
מיוחדות ,כינוס ועידות בינלאומיות ,וקונסנסוס בינלאומי
ובשיקולים פוליטיים ובפוליטיקה הבין-גושית .לאור
הסרבול ,העדכון האחרון של דיני המלחמה היה ב ,1977-עם
אימוץ הפרוטוקולים לאמנות ג'נבה (פרוטוקולים שנוסחו ב-
 1974-7להפקה וליישום לקחי מלחמת וייטנאם במשפט
הבינלאומי ההומניטארי) .למרות השינויים הרבים באופי
הסכסוכים המזויינים בעולם מאז ,לא נעשה כל עדכון משמעותי.
נעשו נסיונות לנסח כ 12-אמנות חדשות כנגד סוגים של
פעילות טרור :נגד לקיחת בני ערובה ( ;)1979נגד חטיפת
מטוסים ( 1963ו ;)1971 -נגד פעולות אלימות בשדות תעופה
( ;)1988נגד פעולות אלימות נגד מתקנים ימיים (;)1988
סימון חומר נפץ פלסטי ( ;)1991נגד פיצוצי טרור ( )1997ונגד
מימון טרור ( .)1999אולם ,מאמצים לגשר בין אמנות אלו
ולהכניסן למסגרת כוללת נגד הטרור ,במיוחד לאחר הפצצת
התאומים בניו יורק ב ,2001-וניסוח אמנה כוללת ורחבה
נגד כל תופעות הטרור ,נתקלו בחומת התנגדות מצד ארגוני
המדינות המוסלמיות.
בכך ,למעשה ,נוטרלה אפשרות לניסוח עדכונים לדיני
המלחמה המתמודדים עם תופעות הטרור העכשוויות.
לנוכח המציאות נראה כי קלושים הסיכויים של ישראל ליזום
לבדה מהלכים לתיקון דיני המלחמה ולהתאימם לעידן הנוכחי.
אך אין מניעה להכין תשתית רעיונית שתשמש בסיס להליך ,על
סמך ניסיוננו ועם מדינות נוספות המתמודדות עם טרור.
יצויין שכותב מאמר זה ניסה בעבר לשכנע מדינות
ידידותיות המתמודדות עם טרור ,לקדם אמנה בינלאומית
המפלילה טרור התאבדות .אולם הניסיונות נכשלו ,וטיוטת
האמנה נשארה במלוא תפארתה בתיקי משרד החוץ!
* הכותב הוא שותף במשרד עו"ד משה ,בלומפילד ,קובו ,בייקר ושות' ,תל
אביב .לשעבר היועץ המשפטי למשרד החוץ והשגריר בקנדה.

גולדסטון ,על פי כתבים יהודיים

ל

צד הביקורת על דו"ח גולדסטון במספר
רמות ,לא ניתן להתעלם משאלות יסוד
שעולות ממנו.
הדו"ח מאשים את ישראל באסטרטגיה
של פגיעה מכוונת באוכלוסיה וברכוש
אזרחיים ובמטרות תשתית .לטענת מחברי
הדו"ח ,הדבר נובע מהחלטת ישראל להלחם באוכלוסיה
שבעזה כקולקטיב.

הקושי המושגי

לחימה בטרור מציבה ליריב אתגרים ,אולם ,הקושי העיקרי
הוא הקושי המושגי  -מיהו האויב? במלחמה הקלאסית האויב
הוא המדינה היריבה ,וליתר דיוק צבאה של המדינה היריבה.
בלחימה בטרור ,בהיעדר מדינה יריבה ישנן אפשרויות שונות
להגדיר מיהו האויב ,כפי שניסח זאת המשנה לפרקליט
המדינה ,עו"ד שי ניצן:
"...נגד מי יש למדינת ישראל עימות מזוין :נגד הרשות
הפלסטינית ,אותה ישות מעין מדינית ,או נגד ארגוני הטרור
הפלסטינים?"
הקושי המושגי יוצר קושי ערכי :אם לא ברור מיהו האויב,
אזי כלפי מי מוסרי להילחם? כיון שהחוק הבינלאומי אינו
עוסק בלחימה בטרור ,אלא רק במאבק בין מדינות ,ובמאבק
בפושעים ספציפיים ,צריך להתחיל מהבסיס המוסרי ,ולצאת
לשדה המשפטי ומשם למבצעי.

עקרון האחריות הקולקטיבית

העולם המערבי מדגיש את זכויות הפרט ,שהופך לעיתים
להיות חזות הכל והתשתית של החברה והמוסר .גישה זו,
תראה במלחמה בטרור מאבק כנגד הפרטים שיוצרים איום
על פרטים אחרים .הטרוריסטים מהווים סיכון אישי כלפי
החייל ,ולכן מותר לו ואף חובה עליו למנוע מהם לממש את
כוונתם גם במחיר חייהם .אין לפגוע במי שאינו מהווה סיכון
באופן אישי.
פרשנות זו בלתי אפשרית ,שהרי יכול האויב לשים בכל רכב
ילד תמים ,ובכך תיווצר חסינות לכל הלוחמים שלצידו .הדרך
היחידה להצדיק את ההבדל בין פושע ולוחם היא בהבחנה
בין הפרט והקולקטיב .פושע הוא פרט המהווה סכנה ,ולכן
מוצדק להלחם אך ורק בו .לעומת זאת ,לחימה היא מאבק
בין קולקטיבים ,ולכן למרות הניסיון לפגוע בגורמי האיום
העיקריים ,קרי ,בלוחמים ,מותר לפגוע אגב כך גם בבלתי
מעורבים ,בהיותם נושאים באחריות הקולקטיבית .תפישה זו
נוסחה על ידי המהר"ל מפראג:
"...שני אומות ,כגון בני ישראל וכנעניים ...ומתחלה לא
נחשבו לעם אחד ולפיכך הותר להם ללחום ,כדין אומה
שבא ללחום על אומה אחרת שהתירה התורה ...וכן הם כל
המלחמות"...
בימינו הקולקטיב המובן מאליו הוא המדינה .כשמדינה
מאפשרת לאזרחיה לבצע פעולות צבאיות ,היא נושאת
באחריות הקולקטיבית והופכת עצמה לאויב.

אחריות קולקטיבית

יישום עיקרון האחריות הקולקטיבית אינו טריוויאלי
כשמדובר בלחימה בטרור ,כיון שגבולות הקולקטיב אינם
מוגדרים ומובחנים ,יש צורך בהגדרה גמישה יותר של הקולקטיב.
עיון בתנ"ך מלמד שאין צורך בהגדרה פורמאלית של מדינה
להבחין בקולקטיב ,שהרי מוזכרות גם מלחמות נגד ערים.
ככל ששליטת היריב בשטח גדולה יותר ,כך גדלה אחריותו
לפעולות היוצאות משטחו .לפיכך ,שלטון חמאס בעזה ,שקם
בעקבות ההתנתקות ,הוא יעד אפשרי למלחמה .מכאן,
שפעילות טרור המבוצעת על ידי אנשי חמאס בעזה ,כפי
שהיה טרם מבצע 'עופרת יצוקה' ,מאפשרת פעולה צבאית
שתוגדר כמלחמת הגנה ולא כפעולות שיטור כנגד מפרי חוק.
יתירה מזו ,הרב שאול ישראלי במאמר על פעולת קבייה,
הצדיק פעולות לחימה בהן נפגעו בלתי-מעורבים גם כנגד
כפרים מהם יצא טרור ללא צורך בהנהגה פורמאלית .זאת,
כיון שהמחבלים נתמכים על ידי האוכלוסייה המקומית.

האמצעים המותרים

חשוב מאד להדגיש שהטענה שהמאבק הוא כנגד
קולקטיב אינה מתירה כל פעולה ולא תוכל לשמש כתירוץ
להרג מיותר ומכוון .חכמי ההלכה בדורנו כתבו שיש לפעול
לצמצום הפגיעה בבלתי מעורבים ,אולם ,הדבר לא נאסר
באופן קטגורי .כיון שכך ,כאשר מדובר בסיכון חיילי צה"ל
או אזרחי ישראל ,יש לנקוט בכל האמצעים שימנעו זאת ,גם
במחיר פגיעה בבלתי-מעורבים בצד השני ,כפי שכתב הרב
הראשי הרב אברהם שפירא בימי מלחמת לבנון הראשונה:
"כאשר הסכנה היא מוחשית ...אין מקום למדוד את
מספר החיילים שלנו העלולים חלילה להיפגע כנגד מספר
אזרחי האויב משונאי ישראל ,שעלולים לשלם את מחיר
המלחמה"...
קביעה זו ,נובעת מהחובה המוסרית של הצבא כלפי העם
עליו הוא מגן.
לאור זאת ,הביקורת של גולדסטון על ראיית האוכלוסייה
בעזה כאויב ,אינה במקומה .האוכלוסייה בעזה היא קולקטיב
שיש לו הנהגה נבחרת ועליו לשאת במחיר של החלטות
ההנהגה .צה"ל ניסה למקד את הפגיעה בגורמי הסיכון
העיקריים ,אולם כשהדילמה הייתה  -פגיעה באזרח ישראלי
(כולל חיילים) או פגיעה באזרח פלסטיני  -בחרה הממשלה,
בצדק ,להגן על אזרחיה.

מאת :הרב עדו
רכניץ*

דו"ח
גולדסטון
האוכלוסייה
בעזה היא
קולקטיב
שיש לו הנהגה
נבחרת ועליו
לשאת במחיר
של החלטות
ההנהגה

* הכותב מרכז מכון 'משפטי ארץ' העוסק במענה תורני לשאלות במשפט
המודרני
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קריאה לעורכי דין ולשופטים
לסייע לנפגעי עבירה
מאת :ד"ר בנימין
שמואלי*

החברה השולחת עבריינים אל הכלא לריצוי עונשם ואנו בתוכה,
מרגישים סיפוק לנוכח נראותו של הצדק .ואולם ,במשוואה הזו של החברה
מול העבריין ישנו צד נוסף ,קרבנות העבירה הנותרים קרבנות גם בסיומו
המוצלח של המשפט.
כיצד אנו ,עורכי הדין והשופטים ,יכולים להשלים את ההליך עשיית הצדק,
גם עם הקרבנות?

ב

שנים האחרונות פורחת עבודה התנדבותית
לסיוע לקרבנות עבירה .המועצה לשלום הילד
מקיימת קליניקות לליווי ילדים נפגעי עבירה
על ידי סטודנטים במספר מוסדות משפטיים
בארץ .מרכז נגה לנפגעי עבירה עושה עבודת
קודש ומרכז תמורה עושה עבודה דומה
בהגשת תביעות נזיקין נגד הפוגעים .אך זה מעט מדי .כיצד
יכולים עורכי הדין והשופטים להרים את תרומתם החשובה?

ומי יגן על ילדי הגן?

מעמדו של הקרבן
בהליך הפלילי הוא
עדיין מעמד נחות
והזכויות המגיעות
לו מכוח החוק
אינן רבות וחלקן
גם אינן נאכפות.
למשל ,חוק זה אינו
דן בפיצוי קרבנות
העבירה על ידי
המורשע-הפוגע או
החברה
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נפגע העבירה נמצא למעשה 'באוויר' .הוא אינו מיוצג,
בשונה מהחשוד/העצור/הנאשם ובשונה מהמדינה המאשימה.
הדין הפלילי המסורתי רואה את העבריין-הנאשם כמי
שפגע ,בראש ובראשונה ,בחברה והפר את מוסכמותיה.
לפיכך ,המדינה ,באמצעות זרועות התביעה שלה ,מגישה כתב
אישום ומנהלת את ההליך (במקרים ספורים קיימת אפשרות
לקובלנה פרטית פלילית) .הקרבן ,הנפגע מן העבירה ,לא נטל
באופן מסורתי חלק כלשהו בהליך .לעתים ,תפקידו מתמצה
בעדות במשפט ותו לא.
מדינת ישראל צעדה צעד גדול קדימה כאשר קיבלה ב-
 2002את חוק זכויות נפגעי עבירה ,המעניק זכויות לנפגעים
אלה בדומה למקובל ,למשל ,בניו-זילנד .אין לזלזל בזכויות
הניתנות לפי חוק זה ,וביניהן :זכות הקרבן לקבל מידע
על התקיימות ההליך הפלילי ועל השמת העבריין במאסר
או במשמורת אחרת; הזכות לעיון בכתב האישום ולקיום
הליכים בזמן סביר בעבירות אלימות או מין; הזכות להיות
נוכח גם בדיונים בדלתיים סגורות; הזכות להביע עמדה
לגבי הרשעה ,שיעור העונש ,ערעור וחנינה ולטעון בפני
ועדת שחרורים .החוק גם קובע מנגנונים שונים להגנה
על בטחון הקרבן-המתלונן ,מצמצם את היכולת לחקירתו
על עברו המיני ועוד .ללא ספק ,התקדמות מכובדת .אלא
שפעמים רבות קיים בישראל ,כמו בניו-זילנד ,הבדל לא קטן
בין התיאוריה למעשה .בייחוד בעייתיים הדברים כאשר
נפגע העבירה הוא ילד ,האמור להתמודד מול מערכות
גדולות ומאיימות כמו משטרה ,פרקליטות ובית משפט.
הבעיה קשה עוד יותר אם מדובר בעבירות אלימות או מין
במסגרת המשפחה ,מכיוון שאז ,במקרים רבים ,אין לילד
על מי להישען גם בסביבתו הקרובה .לעניין זה יש לציין
את המועצה לשלום הילד ,המנהלת יחד עם מספר פקולטות
למשפטים ,פרויקט סיוע של סטודנטים לילדים נפגעי עבירה
אל מול הגופים הללו.
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למרות חוק זכויות נפגעי עבירה ,מעמדו של הקרבן בהליך
הפלילי הוא עדיין מעמד נחות והזכויות המגיעות לו מכוח
החוק אינן רבות וחלקן גם אינן נאכפות .למשל ,חוק זה
אינו דן בפיצוי קרבנות העבירה על ידי המורשע-הפוגע או
החברה.

פיצויים בהליך הפלילי

הפרקליט צריך לשמש לפה לקרבן העבירה .הוא יכול וצריך
להיות רגיש לקרבן ולא לראות בו רק צינור להעברת העדות
שתפליל את הנאשם .דווקא מכיוון שהקרבן אינו מיוצג ,על
הפרקליט ,המייצג את המדינה ,לדאוג לו .עליו ,למשל ,לעשות
שימוש אינטנסיבי בכלי הפיצויים בהליך הפלילי שבסעיף
 77לחוק העונשין .הסעיף מאפשר לבית המשפט לפסוק עד
כמעט רבע מליון ש"ח על כל עבירה שבגינה הורשע הנאשם
ואפילו ללא הרשעה .דא עקא ,שהשימוש בסעיף מועט ,למרות
התעוררות יחסית בשנים האחרונות וגם כשנפסקים פיצויים
כאלה ,הם עומדים בדרך-כלל על אלפי שקלים בודדים בלבד,
גם במקרים קשים מאוד ואפילו כאשר הייתה הרשעה במספר
עבירות.
בייחוד חשוב הדבר כשמדובר בהסדרי טיעון .יש להעמיד
כעניין שבשגרה את הצורך בפיצוי אמיתי וממשי ולא סמלי,
כתנאי להסדרי טיעון .אם מדובר בהסדר טיעון שלפיו יודה
הנאשם במעשים וייענש ללא הרשעה ,על אחת כמה וכמה
יש מקום לפסיקת פיצוי נכבד כזה .יש לזכור כי ,מסיבות
שונות ,הקרבן בדרך כלל אינו יוצא לדרך של תביעה נזיקית
נגד התוקף .קבלת פיצוי הולם בהליך הפלילי תמנע בפועל
את הצורך לשכור שירותי עורך דין ולהגיש תביעה אזרחית
וכן להעיד שוב ,לעמוד ישירות מול הפוגע וכיו"ב .יש לציין
כי אם בכל זאת בחר הקרבן בדרך התביעה האזרחית ,ינוכו
הפיצויים בהליך הפלילי מהפיצויים בהליך האזרחי.
השופט יכול וצריך לעשות את שלו בפסיקת פיצויים
נכבדים והולמים לנפגע העבירה ,בהתאם לסעיף  77לחוק
העונשין .הסעיף מאפשר לו לעשות כן ,אף אם הקרבן או
הפרקליט לא ביקשו זאת .זו יכולה וצריכה להיות תרומתו
החברתית והמשפטית של השופט לעשיית הצדק  -הרמת
הכפפה שזרק המחוקק ,כעניין שבשגרה.

התנדבות לייצוג בהליך אזרחי-נזיקי או
בתביעה נגררת

עורך דין 'אזרחי' המבקש להתנדב ,יוכל לעשות מצווה
גדולה אם ייקח בהתנדבות תיקי נזיקין של תביעות נגד מבצעי

עבירות .כאמור ,תביעות כאלה לרוב אינן מוגשות בשל מגוון
סיבות כמו :חוסר ידיעה על האפשרות להגיש תביעה כזו ועל
כך שישנה הפרדה בין הליך פלילי לאזרחי בעקבות אותם
מעשים; הצורך בתשלום אגרה עם הגשת התביעה; חוסר
רצון לקבל את כספו של הפוגע ,הנחשב ל'מזוהם'; חשש
מעימות ישיר עם הפוגע ,תוך חזרה על זיכרונות הפגיעה;
לעבריין בדרך כלל אין נכסים ,ובמקרים קשים הוא נכנס
לכלא לזמן ארוך ,כך שבמקרים רבים ממילא לא ניתן יהיה
לאכוף ולהוציא לפועל את פסק-הדין.
אך ,מבחינה ראייתית ,תיקים אלה אינם מסובכים .אם
כבר הייתה הרשעה בהליך הפלילי וכדאי לחכות בדרך כלל
עד להרשעה כזו ,סעיף  42לפקודת הראיות מאפשר לביהמ"ש
האזרחי להשתמש בממצאים ובראיות של פסק-הדין המרשיע
בפלילים .כך ניתן לבקש ויתור על עדויות וראיות נוספות בהליך
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האזרחי .ההיגיון הוא שממילא בפלילים נדרשת התביעה
לעמוד ברף הוכחות גבוה יותר (מעל לספק סביר) מאשר
בדין האזרחי (שם מספיקה הוכחה במאזן הסתברויות  -יותר
סביר שהנתבע ביצע את המיוחס לו מאשר שלא ביצע).
ניתן לתבוע תוך זמן קצוב גם בתביעה נגררת לתביעה
הפלילית ,שהיא למעשה תביעה נזיקית המוגשת לאותו בית
משפט פלילי שדן בהליך והרשיע את הנאשם.

באופן מסורתי לא
השופטים בהליך האזרחי :פיצויים נכבדים
בגין נזק לא ממוני ופיצויים עונשיים
נפסקים בישראל
גם כאן אל להם לשופטים לרחם יותר מדי על מבצעי
העבירות ועליהם לפסוק סכומים נאים ,בייחוד כאשר סכומים גבוהים
במקרים רבים הנזקים אינם ממוניים .אמנם ,באופן מסורתי בראשי הנזק
לא נפסקים בישראל סכומים גבוהים בראשי הנזק
הלא הלא ממוניים
ממוניים (כאב וסבל ,אובדן הנאות חיים) ,אך אלה המקרים
המתאימים לכך .שופטי בית המשפט לענייני משפחה כבר (כאב וסבל ,אובדן
פרצו את הגבול ופסקו פיצויים על נזקים לא ממוניים
של הנאות חיים) ,אך
צער וסבל למסורבות גט בסך מאות אלפי שקלים .הגיע הזמן
שהמגמה הזו תחלחל לפסיקה בעניינם של נפגעי עבירה אלה המקרים
For a survivor:
בכלל.
המתאימים
במקרים קשים של אלימות והתעללות ,יש מקום לפיצויים
עונשיים ,אף אם הנאשם הורשע בדין הפלילי .מגמה שלפיה לכך .שופטי בית
דיlocal
לענישהyour
הפליליתact
ואיןCont
לענוש את מי שהורשע גם בכיסו ,המשפט לענייני
אינה נכונה .אדרבה ,אדם שהוכרז כעבריין ופצע את גופו
ואת משפחה כבר
נפשו של קרבן תמים ,צריך לשלם מכיסו .אין די בתשלום
החוב לחברה ,דרך מאסר בפועל או על תנאי ,עבודות שירות פרצו את הגבול
או קנס לקופת המדינה .יש צורך בתשלום פיצויים
נכבדים ,ופסקו פיצויים על
כולל עונשיים ,לקרבן העבירה ,בראייה הרתעתית ומתקנת.
הקרבן צריך לשקם את חייו ,לאסוף עצמו ,לעבור טיפולים נזקים לא ממוניים
רפואיים ונפשיים ואין ספק שבראש
צער וסבל
ובראשונה יש להטיל על של
הפוגע את הנטל לממן את ההליכים הללו.
LIMITS ON PAYMENTS
למסורבות גט
תרומה לתיקון העוול כל אחד בתחומו
בסך מאות אלפי
כל אחד מהגופים המעורבים בעניינו של נפגע עבירה
 הפרקליטות ,בית המשפט בהליך הפלילי ,עורך הדין שקלים .הגיעה'אזרחי' ובית המשפט בהליך האזרחי  -יכול לתרום בדרך הזמן שהמגמה הזו
זו את חלקו ולסייע בשיפור מצבם העגום של נפגעי
עבירה תחלחל לפסיקה
בישראל .זו חייבת להיות תרומתם של הפרקליטים ושל
השופטים המשמשים כזרועותיה של המדינה ,שלא הצליחה בעניינם של נפגעי
לשמור ולהגן על אותם קרבנות ,לצורך הקלה ,ולו מסוימת,
בכלל
על סבלם של הקרבנות .זה המעט שהמדינה יכולה ?D
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איפה את/ה היום?
ביקשנו להתחקות אחר בוגרי המחזור הראשון ללימודים בפקולטה
למשפטים באוניברסיטת חיפה שהחלו את לימודיהם בשנת  .1992פנינו
לחלקם (כל מי שמצאנו כתובת מייל זמינה) .למשיבים שלחנו שתי שאלות:
איפה את/ה היום? מהי תרומת הלימודים לחייך? לפניכם התשובות

שופט בית משפט השלום חיפה,
אהרן שדה

"כמי שהגיע לפקולטה
מתחום טכני ושונה לחלוטין,
יחסית,
מבוגר
ובגיל
הפקולטה פתחה בפני צוהר
לעולם המשפטי ולחשיבה
המשפטית .לנו בוגרי המחזור
הראשון הייתה הזכות להיות שותפים
להפיכת רעיון הפקולטה ,שעד הגעתנו הייתה
על הנייר בלבד ,למציאות ,לפקולטה שוקקת
חיים ,המתהווה ומתעצבת מכוח שיתוף מלא
של הסטודנטים בתהליך .עובדה זאת ,כמו גם
היותנו מחזור הביכורים' ,הבייבי' שזה עתה
נולד ,איפשר לנו נחיתה רכה אל עולם המשפט
תוך ניהול דו-שיח צמוד וחברי מאד עם הסגל
גם ובעיקר בנושאים משפטיים ומאידך גיסא
צפייה מקרוב בתהליכים ובהתלבטויות,
בבנייה ובפתרונות.
גורמים רבים מעצבים את דמותו של
עורך הדין ,בין היתר אופיו ,מקום ההתמחות
הראשון ,התחום העיסוק המשפטי העיקרי
שלו ,אך אין לשכוח כי הפקולטה למשפטים
היא היד הראשונה המתחילה לעצב את דמות
המשפטן ולרוב היא תותיר בו גם ערכים,
גישה ודרך .אני מוצא דמיון רב בין החוויות
והרשמים שנותרו אצלי בעקבות לימודיי
בפקולטה ,לדרכים ולגישות בהן אני נוקט
כיום בדרכי המשפטית".

שופט בית משפט השלום נצרת,
אחסאן כנעאן

"הלימודים במסגרת
למשפטים
הפקולטה
בחיפה היו מרחיבי אופקים
ואינטרדיספלינארים .הם
הקנו לי ידע בתחומים
אחרים ,מעבר לתחום
המשפט ,ויכולת להתמודד
ולנתח כל סוגיה משפטית".
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שופטת בית הדין האזורי
לעבודה חיפה ,אילת שומרוני
ברנשטיין

"לימודי המשפטים נתנו
לי 'ראיה משפטית' וכלים
לבחון סוגיות שונות ,בין
מקצועיות ובין אישיות,
בהן אני נתקלת מדי יום.
הגם שחלק מהחומר
הנלמד בפקולטה נשכח,
ועל אף השינויים שחלו בפסיקה ובחקיקה,
הרי שבלימודים קיבלתי את הבסיס לדרך
מחשבה ויכולת ניתוח המלוות אותי הן בחיי
האישיים והן בחיי המקצועיים.
כמו כן ,כתוצאה מלימודי המשפטים,
הכרתי חברים רבים עימם אני בקשר עד
היום.

שופטת בית משפט השלום,
חיפה מעין צור

ראשית נתנו לי
היכרות
הלימודים
ראשונית עם תחומי
המשפט המהותי השונים,
עם סדרי הדין ועם דיני
הראיות .במהלך תקופת
הלימודים למדתי להכיר
את נדבכיו השונים של המשפט ,ואת ההשקה
בין התחום המשפטי לתחומים אחרים.
שילוב של השניים ,דהיינו ההיכרות עם
תחומי המשפט השונים מחד גיסא ,ועם כלי
העבודה של המשפטן מאידך גיסא ,הקנו לי
יכולת התמודדות עם סוגיות משפטיות וכלים
לטפל בתיקים השונים בהם עסקתי במהלך
שנות עבודתי כמשפטנית".

רו"ח ועו"ד יובל שכטר
בעל משרד רואה חשבון
עצמאי "התחלתי את
הלימודים בהיותי רואה
חשבון בעל פרקטיקה,
אך התרומה של לימודי
המשפטים לקריירה שלי
הייתה מאוד משמעותית-
הערך המוסף כרואה חשבון שהוא גם
עורך דין רב .לקהל לקוחותי נוספו עורכי
דין רבים ,וזו נישה מרכזית שלי היום ,שכן
רבים מלקוחותי הם עורכי דין  -חלקם למדו
איתי וחלקם הופנו על ידי חברי ללימודים.
התרומה לחיים משמעותית  -נקודת המבט
הייחודית שקיבלתי בלימודי המשפטים,
מלווה אותי בתחומים רבים .בין השאר אני
מסתכל על הסכמים בצורה אחרת ,יודע
להיזהר מסיטואציות בעיתיות ,שמי שחסר
את הידע משפטי ,כלל אינו מודע אליהן.

שופטת בית משפט השלום
קריות ,לובנה שלעאטה-חלאילה

"כמי שהחלה את הלימודים
בגיל  ,18האוניברסיטה היוותה
עבורי חשיפה ראשונה לעולם
הגדול והלימודים תרמו רבות
להעצמה אישית ,להעשרה
מגוונת והעניקו לי הזדמנות
להכיר אנשים חדשים.
הלימודים בפקולטה למשפטים הקנו לי ידע
בסיסי בענפי משפט שונים ,דרכים לחשיבה
משפטית ,כלים להתמודדות עם סוגיות
משפטיות והרחיבו את אופקי בתחומים
שונים בחיים".

עו"ד מוחמד עלי
בעל משרד עצמאי
שמושבו בעכו מאז סיום
לימודיו .מעבר ללימודים
הפורמליים ,אני סבור כי עצם
העובדה שנמניתי עם המחזור
הראשון נטעה אז ,וגם בראיה
כיום לאחור ,תחושת חלוציות
הן בלימודים והן בעשייה הכרוכה בהקמת הפקולטה.
כמי שהיה פעיל אז 'במועצת הפקולטה למשפטים',
הרגשתי ואני חושב שגם הבוגרים האחרים ,חלק
מתהליך הלידה של הפקולטה .הדבר התבטא גם
במישור הלימודי (אין מסורת של 'מחברות בחינה',
כל המרצים חדשים והמתכונת חדשה).

ד"ר איהאב פרח

עו"ד יוסי חכם

שותף במשרד עורכי
הדין חכם את אור-זך,
העוסק בתחומי המשפט
המסחרי ,דיני עבודה
ונדל"ן .מרצה מן החוץ
חיפה
באוניברסיטת
לחשבונאות
בחוגים
וסטטיסטיקה ,וזאת בצד
פעילות בלשכת עורכי הדין.
"הלימודים היו נקודה משמעותית בחיי
המקצועיים והפרטיים כאחד ודרך הלימודים,
שהיו מעניינים ומלאי חוויות (בשיעורים
שמהם לא הברזתי) ,הגעתי גם למקום
ההתמחות.
אחד מקורסי הבחירה היה משפטים
מודרכים ,בהנחייתם של הש' מיכה
לינדנשטראוס והש' בלהה גילאור ,שאצלה גם
התמחיתי בתקופת התמחות מרתקת ,שפתחה
בפני גם את עולם המשפט המסחרי ודיני
התאגידים .בסיום התואר הראשון המשכתי
ללימודי תואר שני במשפט מסחרי והמשכתי
לתארים במינהל עסקים ומימון .בפן האישי,
פעילותי באגודת הסטודנטים (ראשות ועדת
הביקורת) הובילה להיכרות עם אשתי אדוה
(פעילה בחוג לחינוך).

עובד במחלקת המיסוי
בסניף ניו יורק של משרד
עוה"ד Paul, Weiss,
Rifkind, Wharton
.& Garrison, LLP
עבד במשרד עו"ד ברק
אליעזר בחיפה וכעצמאי
במשך  9שנים .סיים
בהצטיינות לימודי תואר שני באוניברסיטה
העברית בירושלים .ב 2006-עבר עם אישתו
ושני ילדיהם לארה"ב ,שם סיים לימודיי תואר
שני בתוכנית למיסוי בינלאומי באוניברסיטת
מישיגין ,באן ארבור .גרסה מקוצרת
לתיזה שכתב לתואר השלישי" ,בוררות
חובה בסכסוכי מס בינלאומיים :פתרון
היוצר בעיה" ,תתפרסם בקרוב בכתב העת
האמריקאי.'Florida Tax Review' :
"אהבתי מאד את תקופת הלימודים
בפקולטה בחיפה .המיקום ,הסגל המיוחד,
הדיקן המייסד ,פרופ' יצחק זמיר ,שפתח את
מטריית הצדק המשפטי וכיסה את כולנו
תחתיה .הסגל עודד מחשבה עצמית ,דחף
לדיוני כיתה עניינים ותרם לפיתוח חוש
היצירתיות המשפטית .סגל שלימד לקרוא
בין השורות ולא לקבל דבר כמובן מאליו.
מבחינתי ,הפקולטה בחיפה הגישה לי את
הכלים וההכשרה שאיפשרו לי להגיע לאן
שהגעתי כיום .במישור האישי ,את אישתי
סחר ,הכרתי במסדרונות הפקולטה שבה
למדה גם היא".

עו"ד גלית קלו

בעלת משרד העוסק
במשפט אזרחי בשותפות
עם עו"ד דב גרינבוים ,גם
הוא בוגר המחזור הראשון
ושותפים נוספים  -עו"ד
ניר פוקס ועו"ד איהאב
סבאח .חברה בוועדות
נזיקין ומשפחה בלשכת
עורכי הדין מחוז חיפה.
"ללימודים תרומה רבה בחיי האישיים
והמקצועיים ומשקל משמעותי בהחלטותיי.
הייתה לי הזכות ללמוד ממרצים מקצועיים
ולרכוש ידע רב ומגוון המלווה אותי עד היום.
הלימודים הקנו ידע משפטי והשכלה
כללית החשובים מאד למשפטן .לצד קורסים
בתחום המשפטי ,שולבו קורסים של משפט
ורפואה ,חשבונאות וכלכלה ,משפט ופמיניזם,
תקשורת .המיקוד של הלימוד המשפטי
בזכויות האדם ושמירה על עקרונות היסוד
של המשטר בישראל יצרו תחושת שליחות
בנושא זכויות אדם.

עו"ד אילן טל

עצמאי ובעל משרד
העוסק בעיקר בתחומי
תביעות
מקרקעין,
כספיות ודיני ירושה,
הממוקם בתל אביב.
חבר בוועדת התמחות
הארצית של לשכת עורכי
הדין (החל משנת .)2001
בוחן מתמחים בע"פ לאחר שעברו בחינות
בכתב .בעבר חבר בשתי וועדות בוועד מחוז
תל-אביב של הלשכה.
"תרומת הלימודים לקריירה ולחיים שלי
היא בעיקר התובנה שלעתים קיימים מספר
היבטים שונים ואף מנוגדים זה לזה לבעיה
נתונה .היבטים אלה המנומקים כדבעי יש
לתת גם להם לגיטימציה מלאה ,גם אם הם
שונים מדעתי הפרטית .מה שנכון לא רק
לקריירה ,אלא לחיים בכלל".

עו"ד אלי אשר

עורך דין במשרד
משפחתי (עם אביו ,אחותו
ואחיו) הנמצא בנתניה
ועוסק במקרקעין בעיקר
לצד טיפול בתיקי ירושה
(בעיקר ניהול עזבון).
"אני בוחר לציין דווקא
אירוע משנה א' שחקוק בזיכרוני .במהלך
הסמסטר הראשון ,בעת שישבתי בקפיטריה
עם חברים לפקולטה ,הגיע לפתע הדיקן ,פרופ'
יצחק זמיר ,וניהל עמנו שיחה ,תוך שהוא
מתעניין כיצד אנו מרגישים בפקולטה ,האם
חסרים דברים כלשהם והצעות לשיפור (יחס
'אבהי' כמו שמקבלים אולי ,מהמורה בכתה א'
ביום הראשון ללימודים .)...איני מאמין שדבר
כזה יכול היה לקרות בכל פקולטה אחרת
(לפחות לא אוניברסיטאית .)...השיחה עם
פרופ' זמיר יצרה אצלנו תחושה של הערכה
והוקרה לפקולטה ולדיקן".

עו"ד ליאת מנחמי שטדלר

משפטית
יועצת
ומזכירת החברה של
סלקום ישראל בע"מ.
"כעורכת דין ,קיבלתי
באוניברסיטת חיפה בסיס
מקצועי משפטי רחב ואיתן
ולימוד חשיבה וניתוח
משפטיים כבסיס לצמיחה
מקצועית .הידע והכלים שרכשתי משמשים
גם היום ,בעבודתי השוטפת ,בלימוד תחומי
משפט חדשים ובהתעמקות בסוגיות
משפטיות בתחומי משפט מוכרים.
כאדם וכמנהלת ,באוניברסיטת חיפה
למדתי על פלורליזם ,על סובלנות וקבלת
השונה ,על חשיבות ההקשבה גם למי שמשמיע
דעות המנוגדות לשלי ועל כוחם של השכנוע
והרציונליזציה .כמנהלת וכאמא ,אלו שיעורים
שאני עושה בהם שימוש יומיומי ,הן בעבודתי
והן בחיי האישיים".
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הגשרים של
מחוז
חיפה
מאת :עו"ד אורית
אסנין

פתרון כוחני,
שיספק מענה
לצד אחד ויותיר
את הצדדים
מתוסכלים,
מנוצחים
וחללים
בשטח ,אינו
פתרון טוב....
יש לחתור
לפתרון על
בסיס אינטרסים
משותפים ואז
עולה הסיכוי
שההסכמות על
פיו יזכו לאישור
ויעמדו במבחן
הזמן ושביעות
הרצון
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לבייב כמשל

שיתוף אינטרסים הוא לב העניין

כ

צרכני אמצעי התקשורת ,התרגלנו לראות
את פניו המחייכות של לב לבייב ,כאחד
הטייקונים המסוגלים להפוך חוטי קש
לזהב .הנול של לבייב טווה פלאים :הקש הפך
ליהלומים והיהלומים למארג של אחזקות
ברוסיה ובעולם.
ב 1996-רכש לבייב את גרעין השליטה בחברת 'אפריקה
ישראל' ,וביסס את מעמדו בביצה המקומית .סביר להניח
שכולנו ,ביודעין או באמצעות גופים פיננסיים ,ביצענו
רכישות ו/או השקעות בחברות השייכות ל'אפריקה ישראל'.
פרוטה לפרוטה ,השקעה להשקעה ,הצטברו אצל לבייב
למיליארדים.
בחורף  2006האזנתי מרותקת ללבייב במליאת הפתיחה
של ועידת ישראל לעסקים .נראה כי הבחירה בלבייב כדובר
מרכזי נעשתה תוך הערכה מרובה לפעלו ,בהיותו שחקן חשוב
בכלכלה העולמית ושחקן ראשי בכלכלה המקומית .מניית
'אפריקה ישראל' נסקה אז במאות אחוזים בשוויה.
בחורף  2007מוקם לבייב כחמישי ברשימת המועמדים
לאיש השנה בכלכלה ,מטעם עיתון 'גלובס' ואף לא שלל ריצה
עתידית לראשות הממשלה .נראה היה שהשמים הם הגבול.
סתיו  .2008היהלומים עודם יהלומים ,הקש עודנו קש.
טיב החומר לא השתנה .מה שהשתנה הוא (אולי) טיב
המגע ובעיקר כללי המשחק  -העולם שהיה  -איננו עוד.
קריסת 'ליהמן ברדרס' ,הייתה הסנונית הראשונה בעולם
כלכלי משתנה ולבייב נקלע לצרות עקב השקעות שנעשו
בתנאי הכלכלה הקודמת .ל'אפריקה ישראל' חובות עצומים,
חלקם לפירעון בטווח קצר ,חלקם ארוכי טווח .הצרות נבעו
בעיקרן מהיקפו העצום של החוב לעומת שווי הנכסים.
נכסים שנרכשו במיליארדים ,שגויסו בקלילות בשנות
הגאות  -התכווצו בעיתות השפל.
באוגוסט  2009הכריזה 'אפריקה ישראל' כי תתקשה
להחזיר את חובותיה.
כותרות העיתונים השתנו :מטייקון כל-יכול וחוצה
גבולות ,הוצג לפתע לבייב כקברניט של ספינה טובעת,
המתקשה למצוא נתיב אל חוף מבטחים...
לצערנו ,בעייתו של הקברניט אינה פרטית .גלי הסערה בה
מטלטלת ספינתו עלולים להטביע ספינות אחרות ,שקשרו
את דרכן העסקית עם מה שנראה אז כנושאת מטוסים יציבה
ובטוחה.

ניהול המשבר

אם 'אפריקה ישראל' תקרוס ,הגופים הפיננסיים
העצמתיים במשק חשופים לסכנה .הכל מעוניינים בפרעון
האג"ח/החובות 'שלהם' במועדם ובמלואם .ברור כעת כי
החזר החוב במלואו ובמועדו אינו אפשרי .כל בעלי החוב
מושכים את הסדין לכיוונם לעוד פיסת ביטחון .טעות של
שחקן אחד ,עלולה להביא למפולת ולקריסה רבת נפגעים
ישירים ועקיפים.
לאחרונה ,פורסם כי הושג הסדר בין נציגות מחזיקי
האג"ח ארוכי הטווח לבין הנהלת 'אפריקה ישראל' ,המשקף
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את מלוא הסדר החוב .על מנת לשמור על השליטה בחברה,
התחייב לבייב להזרים סכום ניכר לחברה ולהגיע להסדר עם
הבנקים ,המחייב הזרמת כספים לצמצום החובות והעמדת
בטוחות נוספות .נכון למועד כתיבת שורות אלו כפוף עדיין
ההסדר לאישור אסיפות מחזיקי יתר האג"ח וכן אישורו של
בית המשפט" .ימים יגידו איך יגמר הסיפור ,אך נראה כי
בסבב א' ,ניהלו השחקנים את המשחק תוך ראיית הצורך
באיזון.

ומה למאבקי הענקים ולמדור גישור?

המשבר הזה ,כמו כל משבר ,ראוי שינוהל בזהירות ותוך
ראיית מכלול השחקנים .כל שחקן תלוי בחבריו ואם לא
יפעל בחכמה ובזהירות ,ימצא עצמו 'תלוי' ליד חבריו הנושים
ובעלי האג"ח.
'האיש הקטן' ,גם הוא בעל עניין .הציבור הפקיד את
כספו בבתי השקעות ,בנקים וחברות הביטוח .אלו העמידו
הלוואות ל'אפריקה ישראל' ,שהודיעה כי היא רוצה להחזיר
לציבור רק חלק מהכסף .לגופים הגדולים יש אורך נשימה.
ל'איש הקטן' ,דחיית פירעון עלולה להיות הרסנית .ואולם,
מהלך נמהר שיביא לפירוק 'אפריקה ישראל' ולקריסה ,עלול
להוסיף עובדים רבים למעגל האבטלה ולקריסת עסקים
לווייניים נוספים.
על מנת למזער את הנזק ,המו"מ של בעלי החוב מול
'אפריקה ישראל' ,חייב להתנהל במתחם האינטרס המשותף.
לבייב רוצה להישאר בעלים .מחזיקי האג"ח קצר המועד
רוצים פרעון במועד .למחזיקי האג"ח ארוך הטווח אינטרס
אחר .הבנקים גם הם בעלי עניין רב בהסדר .ובל נשכח
שכולם דואגים גם לשמם הטוב ,באופן שבו נקלעו למשבר
ובאופן בו יצאו ממנו.
פתרון כוחני ,שיספק מענה לצד אחד ויותיר את הצדדים
מתוסכלים ,מנוצחים וחללים בשטח אינו פתרון טוב .בניהול
המשבר של 'אפריקה ישראל' כמו בגישור יש לשאוף למתן
מענה למירב האינטרסים של הצדדים ופתרון שיימצא על
בסיס זה יעלה את הסיכוי שההסכמות על פיו יזכו לאישור
ויעמדו במבחן הזמן ושביעות הרצון.
אישורי ההסדרים עוד לפנינו וסימני השאלה תלויים
באויר בצד תקווה שמנהלי המשבר ישכילו לפעול באופן
אחראי שבו גם אם נרטב כולנו מהגלים ,עצמתם לא תביא
לטביעה ומפולת המונית....

מהוהצא
ק
ש
ר
ו
ן

צחוק מהעבודה
תרופות? מאמנים? הפעם על כוחן של
מילים וההקשרים שלהן .עו"ד אביב מעלה
תהיות בדבר 'מכבסות מילים' ושואל מדוע
מבקש הממסד לעקור מן השורש את
השימוש במילה 'מעבידים'.

י

דיעה בעיתון (גלובס  )31.8-1.9/09דיווחה כי איגוד
לשכות המסחר והסתדרות העובדים הלאומית,
דורשים להוציא אל מחוץ לחוק (ממש כך!)
את המונח 'מעבידים' על שלל הטיותיו ,בטענה
שהקונוטציה של המונח שלילית.
למקרא הידיעה ,מייד נזכרתי בעבודתי המשפטית
כסטודנט (ועוד טרם בא לעולם המונח 'טרום-מתמחה'):
ביומי הראשון אי-פעם במשרד עורכי דין כלשהו (נדמה לי
שזו הייתה הפעם הראשונה בה בכלל שוחחתי עם עורך דין),
אמר לי עורך הדין כי המונח 'מאמן' ביחס למתמחה ,תמיד
נשמע לו מגוחך ומזכיר לו 'מאלף' ,משל היה המתמחה משום
אריה בקרקס .שוב עניין של קונוטציה.
באותה תקופה בערך התחלנו ללמוד דיני חוזים  -ולכלל
הסטודנטים הייתה בעיה ממשית להתמודד עם המונח
'תרופות' ,שכן לא חשבנו שניתקל בו באקדמיה ,משביכרנו
לימודי משפטים על רפואה.
למונחים שונים עשויה להיות משמעות שונה וקונוטציה
שונה ,במגזרים שונים ,בהקשרים שונים וגם בתקופות שונות.
די אם נזכיר שמפלגות לאומיות היו ועודן חלק מקובל מכל
מערכת פוליטית וכי גישה סוציאלית נותרה עד היום גישה
לגיטימית ובכל זאת ,שום מפלגה בישראל ,כמו גם במרבית
מדינות העולם המערבי ,לא תעז לכנות את עצמה 'נציונאל-
סוציאליסטית'.
מעטות הן המילים הנושאות לבדן מטען קונוטטיבי.
כמובן שישנן מילים מובהקות כמו 'טוב' ו'רע' ,אך מרביתן
המכריעה של המילים ,החל ב'שולחן' וכלה ב'מעביד' ,נטולות,
כשלעצמן ,מטען כלשהו.
זכורה לכולנו הבדיחה אודות החזיר המתלונן בפני החמור,
על כך שבני האדם עושים שימוש בשמותיהם כסוג של עלבון
והחמור השיב" :אתה צודק ,זה ממש חזירי מצידם".
באופן לא מבדח בכלל ,לפני חודשים ספורים דרש-הציע
סגן שר הבריאות ,יעקב ליצמן מיהדות התורה ,שנחדל להגיד
שפעת חזירים (כשמה בעולם ,)swine flu :ותחת זאת נאמר
שפעת מקסיקו...
לגופה של ההצעה ,שמטרתה לאסור אפילו על בתי הדין
לעבודה לדון בשאלת קיומם של 'יחסי עובד-מעביד' ותחת
זאת להגביל עצמו לשאלת 'יחסי עוסק-מעסיק' ,עולה כמובן
שאלת ההבדל הפרשני ,אם קיים ,בין 'מעביד' לבין 'מעסיק'.
בעל מקצוע חופשי או בעל עסק עצמאי ,בדרך כלל יאמרו
כי הם 'עוסקים' ברפואה' ,עוסקים' בנדל"ן או 'עוסקים'
בארכיטקטורה ,אך מימי לא שמעתי על 'עוסק נקיון' או על

בעריכת עו"ד
רון אביב

עוסקת במשפטים

עובדת ניקיון

'עוסק זר' .אלה ,כמו הפועלים בחקלאות ובקווי הייצור ,הם
תמיד עובדים.
אם אשתך תבקש לישון עד שעה מאוחרת בשבת ,כדאי
מאוד שבינתיים תעסיק את הילדים ולא תעביד אותם .להיות
'עסוק' בדבר מה אין משמעו בהכרח להיות יצרני ,או לקבל
שכר .מאידך' ,עבודה' מתפרשת ,בדרך כלל ,כפעולה המביאה
תועלת מוחשית למאן דהוא ששכרה בצידה.
תופעה לשונית ידועה קובעת כי אם ישנן שתי מילים
בעלות משמעות זהה ,יקרה לרוב אחד משניים  -או שייווצר
בידול משמעות ,קרי שאחת המילים תקבל משמעות שונה
ונבדלת ,או שאחת המילים תיעלם; כך ,לדוגמא ,כשהיינו
ילדים היו אילנות ,היום יש רק עצים ,חוץ מאשר 'חג האילנות'.
מאידך ,במשמעות גינאולוגית נבדלת לחלוטין ,הגם שמקורה
הבוטאני זהה ,נותרו אילנות היוחסין ואין 'עצי יוחסין'.

עץ יפה

אילן יוחסין

המטען הנצבר למילים הוא עניין חברתי ,תרבותי,
התנהגותי .ואם ארגונים כדוגמת איגוד לשכות המסחר
והסתדרות העובדים הלאומית הגיעו למצב בו הם סבורים
שהמילה 'מעביד' מדיפה ריח של עבדות או השתעבדות,
הרי שעליהם לסייע למעבידים לבדוק את עצמם ולתקן את
דרכיהם ולא לכלוא את המילים או להוציאן להורג.

בעל מקצוע
חופשי או בעל
עסק עצמאי,
בדרך כלל יאמרו
כי הם 'עוסקים'
ברפואה,
'עוסקים' בנדל"ן
או 'עוסקים'
בארכיטקטורה,
אך מימי לא
שמעתי על 'עוסק
נקיון' או על
'עוסק זר' .אלה,
כמו הפועלים
בחקלאות ובקווי
הייצור ,הם
תמיד עובדים
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כלי  #כלכלי
 #כלכלי  #כל
 #כלכלי #

#

מאת :רו"ח ועו"ד
יואב ציוני

סוגיות של תום שנת המס
רשימה שהחלה בשאלה' :האם ההוצאות
המוגדלות בסוף שנת המס מוצדקות?'
ונסתיימה בעצות הנוגעות להיבטי מיסוי
ולניהול ספרים לעורכי דין לקראת סוף
השנה.

ה

קדמת הוצאות ודחיית הכנסות הוא הכלל
הבסיסי לחסכון במס לקראת סוף שנה
והוא נובע מכך שהמס מחושב על בסיס
שנתי .מכיוון שעורכי דין מדווחים על
בסיס מזומן ,קיים יתרון מיסויי בקבלת
שקים דחויים לתחילת ינואר  ,2010לעומת
קבלת מזומן בסוף דצמבר  .2009יש לשים לב כי ניכוי המחאה
בבנק (או סיחורה לצד שלישי) ,דינו כמזומן החייב בהוצאת
חשבונית.

הוצאות קבועות והוצאות שוטפות

כללי ניהול
ספרים החלים
על עורכי דין,
מחייבים ניהול
ספר לקוחות וכן
ניהול רשימה של
המחאות דחויות.
בנוסף (וגם אם
הדיווח חד צידי),
יש לדאוג להכין
חתך של לקוחות
וספקים בסוף
שנה
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סוף השנה הוא מועד טוב לביצוע תיקונים שוטפים ('שמירה
על הקיים') ולהוצאות שוטפות במשרד ,כדי שההוצאה תוכר
בשנת  .2009יש להקפיד שהחשבונית שתתקבל מהספק/נותן
השרות ,תתוארך עד סוף שנת .2009
מאידך ,בסיס המזומן של עורכי הדין אינו 'בסיס מזומן
טהור' .יש להבחין בין הוצאות קבועות (או הוצאות מראש),
שזמן ההנאה מהן מתפרס על תקופה ארוכה  -שיפוצים,
השקעה ברכוש קבוע ,רכישת מחשבים (או שדרג מאסיבי),
ריהוט משרדי ,ספרות מקצועית וכו'  -שהן הוצאות
המופחתות על פני זמן ,בהתאם לתקנות הפחת (קרי ,מוכרות
כהוצאה על פני מספר שנים) ,לבין הוצאות שוטפות או
הוצאות שאינן מהוות יתרון מתמיד (למשל ,תיקוני צבע,
תיקון חלון שבור ,תשלומי משכורות או בונוסים לעובדים,
ציוד משרדי)  -המוכרות באותה שנה .רכישות ציוד משרדי
כמו נייר צילום ,הינן הוצאות שוטפות ,אך כל הוצאה צריכה
להיות פרופורציונאלית לצרכים .אם יתברר למבקרי המס כי
ביום האחרון בדצמבר רכש המשרד כמות יוצאת דופן של
נייר ,הם ידרשו לתאם את ההוצאה ולהכיר בה רק בשנה
העוקבת ,השנה שבה הנייר ישמש לייצור הכנסה.

ניהול ספרים

יש לדאוג לפירוט לכספי פקדונות המוחזקים בנאמנות.
נקודה זו נבחנת בקפדנות על ידי מבקרי המס ומהווה עילה
לפסילת ספרים ,הוצאת שומות ובמקרים חריגים ,להליכים
פליליים .כמו כן ,ועל אף שמדובר בחשבונאות חד-צידית,
כללי ניהול ספרים החלים על עורכי דין ,מחייבים ניהול
ספר לקוחות וכן ניהול רשימה של המחאות דחויות .בנוסף
(וגם אם הדיווח חד צידי) ,יש לדאוג להכין חתך של לקוחות
וספקים בסוף שנה .מבקרי מס הכנסה מצפים למצוא הסכם
שכר טרחה עם כל לקוח וכן חשבוניות המעידות על שכר
הטרחה.
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תרומות

סכום התרומה המינימאלי לקבלת זיכוי הוא  400ש"ח.
המחוקק מאפשר זיכוי בגין תרומות בשיעור של  35%מסכום
התרומה.

הטבות מס בגין הפקדות גמל וביטוח חיים

מדובר בתחום סבוך להפליא ,וכדאי להתייעץ עם יועץ
בתחום הביטוח הפנסיוני לפני הפקדה .הקלות מס בצורה
של זיכוי לפי סעיף 45א לפקודת מס הכנסה ,מתקבלות בגין
הפקדות לקופות גמל .זיכוי מתקבל גם בגין תשלומים לחברת
ביטוח בגין ביטוח חיים .החיסכון במס מזיכוי הוא לפי שיעור
הזיכוי 25% :בקופת גמל או בביטוח חיים ,ו 35% -בקופת גמל
לקצבה .הקלת מס נוספת ,בגין ההפקדות ,ניתנת גם לפי סעיף
 47לפקודה ,בצורת ניכוי אישי .החיסכון במס מניכוי הוא לפי
שיעור המס השולי.

קרן השתלמות

בהפקדה בקרן השתלמות ,גלומה הטבת מס לשכירים
ולעצמאים .ההפקדה נחשבת הוצאה מוכרת בידי המעביד
(ואינה נחשבת הכנסה חייבת בידי העובד) או העצמאי.
משיכה מהקופה פטורה ממס אם נעשתה לאחר  6שנים

ממועד התשלום הראשון או לאחר  3שנים ,אם היא מיועדת
להשתלמות .מכל מקום ,לא כל סכומי ההפקדה מוכרים
בניכוי .אצל שכירים הפרשת המעביד היא לכל היותר 7.5%
מהמשכורת ואילו הפרשת העובד היא  .2.5%בנוגע לעצמאים,
מתוך הפרשה של ' 7%מההכנסה הקובעת' ( 234,000ש"ח
בשנת  ,)2009יותרו בניכוי לא יותר מ 4.5%-מההכנסה
הקובעת.

ניירות ערך

כשהכנסות עולות על רמה מסוימת ,כדאי לשקול המשך
הפעילות באמצעות חברת עורכי דין (שאינה בע"מ) .ההחלטה
'להקים או לא להקים חברה' ,תלויה בעיקר בעלות הנהלת
החשבונות ושכ"ט רואה חשבון עקב הנהלת חשבונות דו-
צידית .להערכתי ,לאור שיעורי המס והביטוח הלאומי ,הרי
שהחל מהכנסה חייבת חודשית של כ 40,000 -ש"ח ,הדבר
הופך כדאי .הקמת חברה עשויה לאפשר חסכון במס ובביטוח
לאומי ,וגמישות בתכנוני מס עתידיים .העברת הנכסים
מהעסק העצמאי יכולה להיות במכירה רגילה (תוך תשלום
 20%מס על רווח ההון ממימוש הנכסים ככל שקיים .מצד
שני לחברה יהיו נכסים להפחתה ולבעל המניות יתרת זכות
בחברה) או בפטור ממס לפי סעיף  104לפקודת מס הכנסה.

תגובות ניתן לשלוח ל.yoav@tzionitax.com -

הקמת חברה

מימוש ניירות ערך שערכם ירד יכול ליצור הפסדי הון
שניתן לנצל בשנת המס ,או בעתיד ,כקיזוז מרווחי הון.
לחילופין ,אם מדובר בפעילות ענפה בניירות ערך ,המלמדת
על אלמנטים עסקיים ולא כחסכון (מחזור גדול ,מספר רב
של פעולות ,לקיחת מימון להשקעה בניירות ערך וכד'), ,
וקיימים הפסדים ,ניתן להגדירה כפעילות עסקית ולדרוש את
ההפסדים כקיזוז מההכנסה העסקית.

רכישות סוף
העונה
מאת :עו"ד יעל פנקס

כ

מובן שאיני מתכוננת לרכישות סוף העונה,
גם אם במחשבה שנייה העיקרון די דומה.
הרשתות למכירת ציוד משרדי מציעות בסוף
כל שנת מס ,פריטים רבים במחירי 'הזדמנות'
שלפחות חלקם אינו ממש נחוץ או הכרחי .אני די
משוכנעת שאת המחשב הנייד מתוצרת מסויימת כזו
או אחרת ,ששבה את ליבי ב"מחיר מציאה'' אוכל
לרכוש במהלך השנה הבאה במחיר נמוך אף יותר .אבל,
סוף שנה בפתח ,כדאי לרכז הוצאות/רכישות בסוף
שנה וכו' ..אולי כדאי שארכוש אותו?
לבעלי המשרדים או הממונים על רכש וחידוש
ציוד למשרד ,יש בד"כ התלבטות חוזרת כל סוף שנה
 לקנות או לא? לרכז את הרכישות ולבצען בסוף שנתהמס? או לפזר את הרכישות במשך כל השנה? היש
יתרון מיסויי לרכישה מסיבית של ציוד לקראת סוף
שנה? כמובן שחייבים לעשות אבחנה ברורה בין ציוד
שוטף (נייר וקלסרים למשל) לבין חידוש או החלפה
של ציוד קיים (ריהוט ,מחשבים ציוד אלקטרוני וכד').
האם לרכישה גדולה מאד יש הצדקה מבחינת הגדלת
הוצאות משרד בסוף שנה? האם ההוצאה כדאית? וגם
 אם בכל סוף שנה נבצע רכישת ציוד מאסיבית ,הרישלא תהיה משמעות לרכישה מאסיבית בסוף שנה,
אז מדוע זה כדאי? את המענה אשאיר למומחים.
כשלעצמי ,קלסרים כנראה אקנה ובכמות ,לא בגלל סוף
שנת מס בכלל ,אלא משום שכל תיק הופך היום לארגז/
ים ואנחנו זקוקים היום לקלסרים רבים ,והמחשב?!
הוא באמת מצא חן בעיני ,נראה...
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צולם ביום חול
בטקס מרשים ,ציין המחוז את פתיחת שנת המשפט תש"ע ,ובמהלכו נערכה
קבלת פנים לשופטים החדשים שנבחרו .האירוע החגיגי נערך במעמד שופט
בית המשפט העליון יצחק עמית ,ח"כ משה כחלון  -שר התקשורת ,השופטת
בלהה גילאור  -נשיאת בית המשפט המחוזי בחיפה ,השופט אהוד רקם
 נשיא בתי משפט השלום במחוז חיפה השופט רמי כהן  -נשיא בית הדיןהאזורי לעבודה בחיפה ,פרופ' ניבה אלקין-קורן  -דיקנית הפקולטה למשפטים
באוניברסיטת חיפה ועו"ד יורי גיא-רון  -ראש לשכת עורכי הדין בישראל.
את זמנם של האורחים הרבים הנעימה הזמרת רונה קינן ,במבחר משיריה,
אשר נבחרו בקפידה מתוך אלה האהובים במיוחד על כבוד השופט עמית .שר
המשפטים ,פרופ' יעקב נאמן הביע התנצלות על העדרו ושלח ברכתו לעורכי
הדין במחוז.
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כנס שנת
המשפט
תשס"ט -
2009

למקרה שהחמצתם.
מאת :ד"ר אמנון
רייכמן

טכנולוגיה

השופטת רות רונן ,מבית המשפט המחוזי בתל-אביב,
פתחה בנושא פומביות הדיון וחופש המידע" .יש לעצב כללים
שיבטיחו את פומביות הדיון בעידן הדיגיטאלי תוך הבטחת
פרטיות המתדיינים" ,אמרה .פרופ' ניבה אלקין-קורן,
התמקדה בשתי החלטות מרכזיות מאשתקד בנושא זכויות
יוצרים .בעולם :החלטת בית המשפט הפדראלי בארה"ב
שלא לאשר את הסכם הפשרה בין גוגל לגילדת הסופרים
האמריקנית וארגון המו"לים ,בפרויקט סריקת הספרים של
גוגל ,עשויה ,לדבריה ,לעצב מחדש את תחום ההוצאה לאור.
בישראל :החלטת ביהמ"ש המחוזי בת"א בעניין ה"פרמייר
ליג" שנבחרה להחלטה המרכזית של השנה .כזכור ,נפסק כי
העברת שידורים ישירים של אירועי ספורט ברשת האינטרנט
באמצעות טכנולוגיית ' ,'streamingאינה מהווה הפרת זכות
יוצרים .עו"ד נוגה רובינשטיין ,היועצת המשפטית של משרד
התקשורת ,דנה באתגרים בתחום הניטראליות ברשת ,השידור
הדיגיטאלי והעברת שידורי אינטרנט ברשת ועו"ד שלמה כהן,
התייחס לשינויים בדיני קניין רוחני בעשורים האחרונים,
המחייבים לדעתו בחינה מחדש של חלק מעקרונות היסוד.

משפט ציבורי

במושב זה ניתח ד"ר גדעון ספיר מאוניברסיטת בר-
אילן פסק דין שעניינו קביעת היועץ המשפטי לממשלה כי

כ

נס ארצי ייחודי לסיכום שנת המשפט היוצאת
ולהערכת האתגרים לקראת שנת המשפט
החדשה נערך לראשונה ,ביוזמת הפקולטה
למשפטים באוניברסיטת חיפה ,בשיתוף לשכת
עורכי הדין .במושבים הוצגו חידושי הפסיקה
והחקיקה על ידי אנשי אקדמיה ויו"ר המושב,
שופט או שופטת ,תרמו את נקודת מבט הרשות השופטת.
שופט בית המשפט העליון יורם דנציגר ושר החינוך גדעון
סער נשאו הרצאות אורח ודיקנית הפקולטה ,פרופ' ניבה
אלקין-קורן הביעה סיפוק על הצלחת הכנס ותקווה כי יהפוך
למוסד מוכר בנוף המשפט הישראלי .לפניכם עיקרי הדברים.

מגמות עומק בפסיקת בית המשפט העליון

ד"ר אמנון רייכמן מאוניברסיטת חיפה ,המרכז האקדמי
של הכנס ,ייחד את הרצאת הפתיחה ,למגמות עומק .הוא
זיהה חשיבה מחודשת באופן הפעלת הפרשנות התכליתית
בפסיקת בית המשפט העליון .במקרים מסוימים בחר בית
המשפט לאמץ פרשנות דווקנית ואף טכנית ,שאינה יורדת
בהכרח לשורש הרציונאל של ההסדר המשפטי הנדון .בהקשר
המשפט הציבורי ,טען שבית המשפט העליון נוקט כעת
באופן פעולה מגננתי ,ביחס לשנים קודמות .בהמשך ,הצביע
על היחס המורכב בין המשפט לתקשורת ובמתח שבין עקרון
השקיפות ובין הזכות להליך הוגן (ופרטיות).
פרופ’ ניבה אלקין-קורן
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הממשלה מנועה מלמנות את יואל לביא ליו"ר מועצת מינהל
מקרקעי ישראל ,ולפיכך אף מנועה מלדון במינוי זה .לדעתו,
בכך מתחדד המתח בין סמכות היועץ המשפטי לממשלה
לפרש את הדין ובין עצמאות שיקול הדעת של הרשות
המוסמכת ,במקרה זה של הממשלה .עו"ד גלעד שירמן,
ממחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה ,הצביע על החידוש
בגישת בית המשפט העליון בשאלת קיום הסמכה מפורשת
לרשות לפעול באופן מסוים ,בדגש על אופן הפוגע לכאורה
בזכות מוגנת .בנוסף ,התייחס לצורך לבחון מחדש את כללי
המשפט הציבורי כשכוח רב בידי תאגידים פרטיים .עו"ד דן
יקיר הצביע על התמשכות ההליכים בחלק מהסוגיות התלויות
ועומדות בבית המשפט ,ולהשלכות המעבר ההדרגתי של
סמכות השיפוט בנושאים מסוימים לבתי המשפט המחוזיים,
בשבתם כבתי משפט לעניינים מינהליים .השופט רון שפירא
מבית המשפט המחוזי הדגיש את החשיבות הגדלה של בתי
המשפט לעניינים מינהליים גם בעניינים שהשפעתם חורגת
מהמחוז  -כגון ענייני הגירה ואת הצורך להקפיד על אחידות
בין המחוזות השונים.

מיסים

פרופ' יוסף מ' אדרעי מאוניברסיטת חיפה הצר על-כך
שגוברת העדפת ההון הפיננסי על ההון האנושי בישראל.
לטענתו ,צדקו בתי המשפט בפרשת ורד-פרי ,ואילו התיקון
שיזם משרד האוצר אינו הוגן ,אינו יעיל ומטעה .גם בעניין
סוגיית החישוב הנפרד לבני זוג ,פעל בימ"ש כראוי (עניין
שריקי) בהתאימו את השיטה לתקופתנו .מוזרה עמדת רשות
המיסוי במיסוי מענקים שמקבלים עובדים של גופים מופרטים
החייבים לדעתו במס רווח הון .המכנה המשותף לכל המקרים
הוא פגיעה בגורם יצור העבודה והעדפת עידוד-השקעות-
הון ,למרות הביקורות הקשות של בנק ישראל ומבקר המדינה.

תאגידים

במושב בדיני תאגידים ופשט"ר דן ד"ר עומר קמחי
מאוניברסיטת חיפה בחובות נושאי משרה בחברה על רקע
המשבר וסקר את הפסיקה האחרונה בנוגע לסעיפים 373-374
לפקודת החברות .כן דן בחובות נושאי המשרה ,תוך סקירה
משווה של הפסיקה האחרונה בארה"ב .עו"ד מרים אילני,
ממחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים ,דנה בתיקונים
הצפויים בחוק החברות ,שיחזקו את הממשל התאגידי
בחברות ציבוריות ובחברות שהנפיקו אגרות חוב לציבור.
עו"ד אבנר כהן ,יו"ר הועדה לפירוק ושיקום חברות בלשכת
עורכי הדין ,דן בהתפתחות בנושא סמכויות החקירה של
המפרק והדגיש את חשיבות סמכויות החקירה הרחבות ואת
הצורך לחזקן ,על מנת למצות את הדין (במישור האזרחי) עם
האחראים לקריסה ולהיטיב את מצבם של הנושים במסגרת
הליכי חדלות הפירעון.

משפחה

פרופ' פנחס שיפמן ,ראש המרכז האקדמי למשפט
ולעסקים ברמת גן הציג את ההתפתחויות בזכות לחיי
משפחה ובזכות להורות ,והרחיב בתחליפי גירושין (כגון
גירושין כלכליים) ,בתמריצי גירושין (כגון תביעות נזיקין בגין
עיכוב מתן גט) וב'מרככי' גירושין (כגון נסיגה מתנאים כופים
שהושגו כחלק מהליך הגט) .בנוסף דן בנכסי קריירה ,והודעה
על יישוב סכסוך ,האמורה להקפיא את מרוץ הסמכויות בין
בית המשפט לענייני משפחה לבית הדין הרבני .ד"ר פרץ
סגל ממשרד המשפטים בחן את הצעת חוק ברית הזוגיות
ועו"ד יוסי מנדלסון הצביע על חוסר הוודאות ביחס לנכסים
העומדים לחלוקה במועד הגירושין .השופטת שושנה שטמר
סברה שיש להעמיק בהתמודדות עם איזון וחלוקת המשאבים
בין בני זוג ,תוך בחינת המקובל בעולם.

התיקון שנועד לעודד יורדים לחזור לארץ ,נגוע ,לדעת אדרעי,
בפגמים חוקתיים משמעותיים מזלזל בתושבי המדינה ,ולא
יתרום לכלכלת המדינה .הוא קרא להעברת חקיקת המס למשרד
המשפטים .ד"ר חיים גבאי ,פ"ש חולון (שהדגיש כי הוא מציג
את דעתו האישית) הצטרף לביקורת על החקיקה לעידוד חזרת
יורדים לטענתו הדבר עלול לסייע לגורמים שונים להלבין הון,
לפגוע בעבודה השוטפת של פקידי השומה ולסכל את ניסיונה
של ישראל להתקבל כחברה ב .OECD-ד"ר שקל ,שייצג את ורד
פרי ,מתח ביקורת על הגדלת שיעורי המס על יחידים באמצעות
דמי הביטוח הלאומי והבריאות .לטענתו ,הדרך בה נעשו תיקוני
החקיקה האחרונים סותרת את עיקרון הפרופורציונליות.
השופטת ברכה אופיר-תום ,שישבה בראש הפאנל ,התייחסה
לצורך בביצוע רפורמות מושכלות בדיני מסים בישראל על
בסיס נתונים אמפיריים ועמדה על המתח בין הצורך בוודאות
ההלכה ובין החובה להקפיד על גביית מס אמת ,וכן על הצורך
להשיג איזון בין עקרונות יעילות וצדק חברתי.

ד”ר אמנון רייכמן (מימין)
והשר גדעון סער

דיני עבודה

ד"ר גיא דוידוב מהאוניברסיטה העברית התייחס
להתפתחויות בתחום ההעסקה העקיפה ,תוך ביקורת על
ההתמודדות הלא-מספקת ,לדעתו ,עם מבנים משפטיים
בדלתיים פתוחות נובמבר-דצמבר 2009
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פיקטיביים ,שמטרתם להתחמק מאחריות מעבידים .בנוסף
עמד על אי-הבהירות בפסיקת בית הדין הארצי ביחס
לתגמול בגין שעות לינה וכוננות במקום העבודה ,וביקר את
הקושי להגיש תובענות ייצוגיות כשקיים הסכם קיבוצי .עו"ד
מיכל לייסר ,מהמחלקה לענייני עבודה בפרקליטות המדינה
ועו"ד ארנה לין ,התמקדו בפסק-הדין שקבע כי קורבן של
סחר בנשים יכולה לתבוע זכויות של עובדת .הן היו אחידות
בדעתן שלפסק הדין השלכות בעייתיות .השופט רמי כהן,
נשיא בית הדין האזורי לעבודה בחיפה ,התייחס לייחודיות
שבדיני העבודה ולצורך בערכאה נפרדת ובסדרי דין הולמים.

אזרחי

במושב זה התמקד פרופ' אלון קלמנט מהמרכז הבינתחומי
בהרצליה בחידושים ביישום הוראות חוק התובענות
הייצוגיות בבתי המשפט .הוא הצביע על הבעייתיות המובנית
בהסדרי הפשרה בתובענה הייצוגית והציע ניתוח ביקורתי
של פסק דין בית המשפט העליון בענין סבו נ' רשות שדות
התעופה .עו"ד איתן לדרר ,פרקליט מחוז חיפה והצפון
(אזרחי-מינהלי) ,דן בשאלת הסמכות המקומית והצביע
על מגמה בבית המשפט העליון להכריע בבקשות להעברת
תיקים לפי השוואת הזיקות שלהם למקום הגשתם ולמקום
ההעברה המבוקש .ד"ר גיל אוריון ,שותף בכיר בפישר ,בכר,
חן,וול ואוריון טען כי פסיקת בית המשפט העליון מצביעה
על אפשרות לשינוי כללים להוכחת הסתמכות וקשר סיבתי
ברמה קבוצתית בתובענות ייצוגיות בעיקר בתחומי צרכנות.
השופטת יעל וילנר מבית המשפט המחוזי בחיפה ,ראש
המושב ,עמדה על החידוש בפסיקת בית המשפט העליון
הדורשת עמידה במועדים קצרים מאלה הקבועים בתקנות
בנסיבות מסוימות.

פלילים

הדובר עו”ד דורון ברזילי
יושבים מימין :עו”ד אשר
אקסלרד ,עו”ד רחל בן ארי,
עו”ד דני אליגון
יושבי ראש מחוזות הלשכה
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ד"ר אורן גזל-אייל מאוניברסיטת חיפה הציג את
התחזקות מעמדם של עדים ,מתלוננים ונפגעי עבירות,
בחקיקה ובפסיקה ,את ההתפתחויות בפסיקה העוסקת
בזכויות החשוד לאחר מעצרו ופסלות ראיות שהושגו שלא
כדין ובתחום השימוע לפני הגשת כתב אישום .כן נדונה
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הפסיקה האוסרת על ענישה תעריפית .הדיון התמקד
בהשלכות פסק הדין בעניין אלזם ,בו זוכה נאשם מרצח
לאחר שהודאתו נפסלה עקב הפגיעה של המדובבים בזכות
השתיקה וזכות ההיוועצות שלו .עו"ד יהושע למברגר משנה
לפרקליט המדינה (פלילי) ,טען כי ההחלטה בפרשת אלזם,
מחייבת חשיבה ורענון של חלק מההנחיות בחקירה ,אולם
פסילת הראיה מוגבלת לנסיבות המקרה החריג ,בו הצליחו
המדובבים לערער לחלוטין את יחסי האמון בין הנאשם
לסניגורו .מנגד ,ד"ר יואב ספיר ,המשנה לסניגורית הציבורית
הראשית ,סבר כי ההחלטה משמעותית הרבה יותר ,בקובעה
איסור ברור על חדירה של מדובבים וחוקרים למתחם הקשר
בין הנאשם לסניגורו .יו"ר המושב ,השופט רון שפירא מבית
המשפט המחוזי בחיפה ,ציין שפסקי הדין שנדונו אינם סוף
פסוק ,אלא שלב בפיתוח המשפט הפלילי.

מושב יושבי הראש

ח"כ לשעבר עו"ד רשף חן ,היועץ המשפטי של עיריית חיפה
פתח את המושב שכינס את יושבי ראש הועדים המחוזיים
של לשכת עורכי הדין בשיתוף בדרישה להקמת בית משפט
כלכלי בחיפה .יו"ר מחוז ירושלים ,עו"ד אקסלרוד ,טען שאין
לעסוק בהיצף המקצוע ,שכן רק מספר אלפים בודד של עורכי
דין הינם פעילים ובמקומו להתמקד בהקפדה על רמת עורכי
הדין בעזרת בחינות מתאימות .עו"ד דורון ברזילי ,יו"ר מחוז
תל-אביב והמרכז ,פרש את עיקרי פעילות המחוז והדגיש את
חשיבות ההשתלמויות המקצועיות .עו"ד רחל בן-ארי ,יו"ר
מחוז חיפה ,התייחסה אף היא לצורך להקים את בית המשפט
הכלכלי בחיפה דווקא ,ופרשה את עמדתה לגבי חשיבותו של
המימד הגיאוגרפי במינוי שופטים וקידומם ,תוך הקפדה על
מצוינות .כן ציינה את חשיבות שיתוף הפעולה בין הלשכה
ובין מוסדות האקדמיה .יו"ר מחוז דרום ,עו"ד דני אליגון,
התייחס לייחוד המחוז הדרומי הפרוש על שטח רב ולחשיבות
גיבוש התודעה ששיפוט בדרום אינו אך תחנת מעבר.
בהרצאת אורח עמד שופט בית המשפט העליון יורם
דנציגר על התפתחויות בדיני פרשנות חוזים .השופט פתח
צוהר מרתק לשיקולים הניצבים בפניו כשופט הדוגל בעידון
הלכת 'אפרופים' ,על ידי מתן משקל של ממש ללשון החוזה
כמשקפת את כוונת הצדדים .שר החינוך גדעון סער פרש
את האתגר של שימור החינוך הממלכתי והממלכתי-דתי
לאור מגמות ההפרטה .השר הצביע על המתח בין פלורליזם
וההשלכות המשפטיות של הכרה בזרמים 'עצמאיים' (מוסדות
מוכרים שאינם רשמיים) ,הזוכים לתמיכה מכספי הציבור
אך מדללים את מוסדות החינוך הרשמיים ופוגעים ביכולת
מערכת החינוך להגשים את מטרותיה הלאומיות.

לגוון בחולצה לבנה -
מורה נבוכים

ב

תוקף סמכותה לפי סעיף  )7(109לחוק לשכת
עורכי הדין ,תשכ"א ,1961-מתקינה המועצה
הארצית של לשכת עורכי הדין כללים אלה:

 .1מדי משפט של עורכי דין הם :חולצה לבנה
בעלת צווארון ושרוולים ארוכים או קצרים ,עניבה ,מכנסיים
ומקטורן ,כולם בצבע שחור או כחול כהה ,ונעליים סגורות
כהות.
 .2מדי משפט של עורכות דין הם :חולצה לבנה בעלת
צווארון ושרוולים ארוכים או קצרים ,מכנסיים או חצאית
בצבע שחור או כחול כהה ומקטורן בצבע שחור או כחול כהה,
או שמלה שחורה עם שרוולים ארוכים או קצרים וצווארון
לבן ,ונעליים כהות.
'התלבושת האחידה' וקוד הלבוש ,מותירים הרגשה של
שעמום בארון הבגדים .בעזרת צרור עצות מפי סטייליסטית
(שבמקרה גם סיימה לימודי משפטים ועבדה כעו"ד) אולי תתקלו
בטיפ על דרכים לגוון .הכתבה נכתבה לנשים ,אבל גם גברים
יכולים ללמוד ממנה ,בדילוג על הפסקאות שאינן רלוונטיות.

מידה:

הישראלי הממוצע נוטה לקנות בגדים הקטנים ממידתו
ולכן מומלץ לזכור שצריך להיות מרווח בין הבגד לגוף .אם
ישנה התלבטות בין מידות ,כדאי לבחור בחולצה הגדולה
יותר .בשונה מהמקובל לחשוב ,בגד קצת יותר רחב משווה
מראה רזה ואלגנטי יותר (ולא 'משמין' את הלובש.)...
 #חשוב למדוד את החולצה בישיבה על מנת לוודא שהיא נוחה,
מונחת ברפיון על הבטן ולא מבליטה את מה שרוצים לטשטש.
 #כדי להימנע ממראה 'ארוז' וזול ,יש להבטיח שכפתורי
החזית אינם על סף התפקעות.
 #לנשים  -יש למדוד/ללבוש חולצה לבנה כשמתחתיה חזיה
נכונה ומחמיאה ,בצבע גוף .אם החולצה שקופה ,כדאי ללבוש
מתחתיה גופיה לבנה קטנה ,שתפתור את הבעייה.

מחשוף:

שרוולים:

לבעלות זרועות עבות מומלץ ללבוש חולצה עם שרוולי
 ,3/4גם בקיץ ...השרוולים הקצרים אינם מחמיאים ,כי הם
מסתיימים בחלק העבה ביותר של הזרוע.
לכל השאר ניתן ללבוש חולצה בעלת שרוול קצר ,אם כי,
שרוול באורך  3/4מקנה מראה יותר אלגנטי ו'שיקי'.

מאת :רונה
ברזילי-דרור*

בפנים או בחוץ:

לנשים וגברים שצריכים להסתיר בטן ,לא מומלצת חגורה
במותניים כדי לא 'לסמן' באמצעות אקססורי מקום שהוא
בעייתי .בנוסף ,מומלץ לא לרכוס את הג'קט או הקרדיגן ,אלא
להשאירו פתוח ,על מנת להעניק מראה משוחרר ו'שיקי' ולא
'דחוס'.
למי שניחן בבטן שטוחה אני ממליצה לצוות את החולצה
הלבנה למכנסיים מחויטים עם פנסים (מכנסי הפנסים
עשו "קאמבק" והם מאוד אופנתיים) ,וללבוש אותה בתוך
המכנסיים עם חגורת "צמה" צרה במותניים.
לנשים שצריכות להסתיר בטן מומלץ ללבוש חולצה עם
מכנסיים בגזרה ישרה ,מחוץ למכנסיים ,ולאמץ מראה של
שכבות ,המאריך ומצר את הצללית ,למשל ,חולצה לבנה
ארוכה ומעליה ג'קט שחור קצר ,או קרדיגן שחור קצר.

אביזרים נילווים לנשים:

ניתן לאבזר את החולצה הלבנה
עם מטפחת משי אופנתית (רק
אם לא מופיעים בבית המשפט).
כיום ,יש בחנויות רבות מטפחות
משי עם הדפסים שונים במראה
וינטג'.
כמו כן ,ניתן להוסיף לחולצה
הלבנה שרשרת .לבעלות צוואר
עבה ממומלצת שרשרת ארוכה
ולא קרובה לצוואר ,ואילו לנשים
רזות תתאים שרשרת קרובה
לצוואר ולא שרשרת המשתלשלת
לכיוון החזה.
אם את מרכיבה משקפיים
אל תוסיפי עגילים גדולים ,זה יוצר עומס יתר באזור הפנים.
הסתפקי בעגילים צמודים לאוזן ואבזרי בשרשרת או בצמיד.

באדיבות רשת "אן פונטיין ישראל"

לבעלות חזה גדול מחמיאים מחשופים עמוקים :מחשוף
עגול עמוק ,מחשוף  Vאו חולצת מעטפת.
לבעלות חזה קטן מחמיאים מחשופים סגורים :גולף ,ניקי
או חולצת קולר .כמו כן ,חולצה עם וולנים ומלמלות בחזית -
מראה בהשראה ויקטוריאנית.
לבעלות כתפיים רחבות רצוי להימנע ממחשוף סירה,
שמרחיב את הכתפיים ,ולהיפך ,נשים בעלות כתפיים צרות
ושמוטות יכולות להסתייע במחשוף סירה על מנת להרחיב
אזור זה.

סוג בד:

בדים טבעיים  -כותנה ופשתן נושמים ואווריריים
ומתאימים במיוחד לקיץ הישראלי .המראה שלהם נקי ,נינוח
ויוקרתי .חסרונם הוא בכך שהם נוטים להתקמט (פשתן
בעיקר) ,ושיש צורך לגהץ אותם אחרי כביסה.
בדים סינטטיים לחלוטין או בחלקם :פוליאסטר ,ויסקוזה,
ניילון וכו' ,לרוב עמידים יותר בכביסות ,אינם מצריכים גיהוץ,
אך עלולים לחמם יתר על המידה ואף מקנים לעיתים מראה
זול ו"פשוט".
המלצתי היא לבחור חולצה מכותנה בתוספת אחוז נמוך
של אלסטן (עד  )4%על מנת להקנות מראה אלגנטי ומחמיא.
האלסטן גורם לכך שהחולצה מונחת היטב ואינה רפויה יתר
על המידה.

* הכותבת הינה סטייליסטית ו ...עו"ד בעברה
לשאלות בנושאי סטיילינג ואופנהrona@rona-styling.co.il ,
או באתר www.rona-styling.co.il :
בדלתיים פתוחות נובמבר-דצמבר 2009
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מאת :עו"ד רוניה
רובינשטיין

אין לי מה להסתיר!  -פרטיות
ברשתות החברתיות

ב

ית משפט אוסטרלי קבע כי ניתן לבצע המצאה
של כתבי בי-דין  -ל'קיר' הפייסבוק של
נתבעים .בית משפט קנדי קבע כי אין ציפייה
אמיתית לפרטיות בתמונות שהועלו לפייסבוק
תוך מתן גישה ל 366 -ה'חברים' .שוטר
אמריקאי קשר 'עובר אורח' למבצע עבירה,
לאחר שראה בפייסבוק שהם 'חברים' .ישראלית זיהתה תוקף
לאחר שאיתרה את הפרופיל שלו בפייסבוק .חברה הזמינה
משתמשי פייסבוק להשתמש בתוכנה שלה וניסתה לגנוב את
זהותם.
למרות אינספור דוגמאות לפגיעה בפרטיות משתמשי
רשתות חברתיות דוגמת פייסבוק ,יותר מ 100-מיליון אנשים
מנהלים פעילות חברתית ענפה ברשתות :עדכוני מידע,
תמונות ,צ'אטים ,פורומים ,קבוצות דיון ,בלוגים ,משחקים,
תמיכה ועוד .בטיול בקנדה? קשר עם חברים מהצבא? חובב
סחלבים ומחפש מגדלים נוספים? הכל דרך פייסבוק ...קשר
חברתי בלחיצת כפתור ,ו'על הדרך' חושפים מידע עצום .מידע,
שקרוב לודאי לא היינו מספקים לשכן ממול .כשנשאלים,
מרביתנו יענו 'מה כבר יש להסתיר?!'

ובזירה המשפטית

מתרבות הבקשות וההחלטות לגילוי חומר שהועלה
לפייסבוק .והמידע בפייסבוק ככזה ,עשוי להיחשב רלבנטי
לתביעה ללא כל ראיה שהמידע אכן רלבנטי .בפסק הדין
הקנדי שאיפשר חשיפה ספקולטיבית כזו ,נקבע כי עורכי
דין נדרשים להיות ערים למידע שבפייסבוק ולהנחות את
לקוחותיהם לגלותו במסגרת הליכי גילוי .פייסבוק הופך לכלי
עבודה :עורכי הדין ,חוקרי ביטוח וחוקרים פרטיים בוחנים
את גבולות המותר והאסור כדי להתחבר למאגר המידע
האדיר ולנצל את האפשרויות.
החלטת בית המשפט האוסטרלי שהוזכרה בתחילת
הרשימה ,לבצע המצאה באמצעות פייסבוק לא בוצעה.
הנתבעים נעלמו מפייסבוק טרם הביצוע ,כנראה בשל
החשיפה התקשורתית .עם זאת ,נדמה כי ההחלטה פותחת
פתח לז'אנר חדש של המצאות :דו"חות ,התראות ,גובי
חובות שידביקו את הודעת החוב על ה'קיר' ,והכל לעיני כל
ה'חברים' .זה יותר מ'לא נעים' .זו פגיעה חמורה בפרטיות.

אמור לי מי חבריך

עובדת שוויצרית
שגלשה בפייסבוק
בזמן שהייתה בבית
בחופשת מחלה
בשל מיגרנה,
גילתה זאת לאחר
ש'חברה' דיווחה
על כך למעבידיה
והיא פוטרה
בנימוק שהאמון
בה נפגע :אם יכלה
לגלוש בפייסבוק,
חרף המיגרנה,
מדוע לא הגיעה
לעבודה?
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למרות שמצב בריאותה של אימי אינו מסווג ,איני רוצה
לפרסמו בראש חוצות .כשאני מוסיפה ל'קיר' שלי שאמי
עוברת ניתוח ,אני מוסרת את המידע הזה לחברי הטובים,
וגם למגוון מכרים ,שהוספתי כ'חברים' .רבים מהם לא הייתי
משתפת במצבה ,אלמלא ערוץ התקשורת.
פיסות המידע שמשתמשים מנדבים ,מצטברות לפרופיל
מורכב :חברים ,משחקים אהובים ,תגובות בפורומים ,תמיכה
בקמפיינים וכד' .לפני ראיון עבודה עשוי המעביד להתעניין
בתחביביך וחבריך ב'פייסבוק' ,אך לעולם לא יאמר שזו הסיבה
שלא התקבלת .פיסות המידע הללו עשויות לדוגמא ,לשמש
יתרון למי שמנהל מולי מו"מ ,ללא שאדע .בעבר לא ידענו דבר
בתחילת היכרות ורק בהדרגה נחשפנו למידע; היום קל מאוד
להיחשף למידע הרבה לפני ה'פגישה' הראשונה.
וזה עוד לא הכל .מרגע שהעליתי את התמונות מהמסיבה
אמש ,איבדתי שליטה .כל אחד מה'חברים' יכול להעתיקן
ולהשתמש בהן .גם שימוש תמים מהווה פגיעה בפרטיותי
מאחר ואין לדעת לאן הדברים יתגלגלו.
ואגב ,כמה חברים באמת יש לי מתוך  923ה'חברים'
בפייסבוק? עובדת שוויצרית שגלשה בפייסבוק בזמן
שהייתה בבית בחופשת מחלה בשל מיגרנה ,פוטרה לאחר
ש'חברה' דיווחה על כך למעבידיה .הנימוק :פגיעה באמון -
אם יכלה לגלוש בפייסבוק ,חרף המיגרנה ,מדוע לא הגיעה
לעבודה? כל אחד גם יכול להוסיף לאתר שלו מידע עלי .ישנה
פונקציה המאפשרת לזהות אנשים בתמונות ולקשר לפרופיל
הפייסבוק שלהם (ופונקציה נגדית המאפשרת להסיר
את הזיהוי והקישור שמישהו יצר) .המידע לגבינו ממשיך
להסתובב ברשת ללא שליטה ,חשוף ל'כריית מידע'' ,פישינג',
ואפילו לסתם 'באגים' המאפשרים זליגת מידע.
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המקרה הישראלי

גם אצלנו הגיע פייסבוק לבית המשפט ,לאחר שעדה
לתקיפה זיהתה בוודאות תוקף בפייסבוק והצליבה בין הפנים
לשם .בית המשפט בחן את משקל הזיהוי וקבע שמאחר
והעדה העידה כי התוקף היה מוכר לה אך לא ידעה מי הוא,
אין כל פסול בחקירה העצמית שערכה .הנאשם נעצר עד תום
ההליכים .דואר אלקטרוני שנשלח במקרה אחר ,באמצעות
פייסבוק ,חיזק את המסקנה כי הייתה המצאה כדין (בדואר
רשום) של כתב תביעה וניתן פסק דין בהיעדר הגנה.

מדיניות פרטיות חמקמקה

האם ,ניתן להסתמך על מדיניות הפרטיות של פייסבוק,
לכל הפחות? המדיניות מפורסמת באתר גלויה לכל וייתכן
שהציבור מצפה להגנתה .אך כמה אנשים טורחים לקרוא
אותה? ומה מונע מהחברה לשנותה? כפי שעשתה מספר
פעמים?
פונקציה משמעותית ( )NewsFeedמעבירה אוטומטית
בדחיפה את עדכוני האתר שלי לכל חברי .הם כבר לא
צריכים להתעניין בי ולהיכנס לפרופיל שלי ,כדי לראות איך
אני מרגישה .זה מגיע אוטומטית ל'קיר' שלהם .אם אתלונן

על הבוסית שלי בפני חברי הטובים ,זה יגיע גם אליה ,בלי
שתטרח להתעניין בי (ברור שהוספתי אותה כ'חברה').
אופס...
לחץ משתמשים גרם לפייסבוק לחזור בה מחלק
מהשינויים .לדוגמא ,פייסבוק הוסיפה פונקציה המאפשרת
לאדם לדעת מי היו חמשת האנשים שבדקו את הפרופיל
שלו בתדירות הגבוהה ביותר .מבחינת פייסבוק  -שדרוג
האתר .מבחינת המשתמשים  -פייסבוק עוקבת אחריהם
ומיידעת משתמשים אחרים על השימוש שביצעו באתר.
פונקציה זו גררה תגובה נסערת והחברה ביטלה אותה (תוך
הכחשה חלקית של מהות הפונקציה) .שינוי מרחיק לכת עוד
יותר אירע כשפייסבוק עדכנה את תנאי השימוש וכללה
הסכמת המשתמשים לזכויות יוצרים ושימוש בכל החומר
שהמשתמשים מעלים לאתר שלה ,גם לאחר שהם מחקו
אותו (זוכרים שהמידע קיים לנצח?!) .הפעם היא חזרה בה,
אך מי מבטיח מה יקרה בעתיד?

נטען שפייסבוק ודומיה ממלאים צרכים חברתיים
חשובים הגורמים לכך שמשתמשיה אינם מעריכים כראוי את
הסיכון לפרטיותם ושיש צורך לגבש תפישה מותאמת למושג
"פרטיות" כמענה לציפיות האמיתיות של המשתמשים .נטען
שפרטיות אינה רק זכותי להסתיר או למנוע גישה למידע שלי,
אלא גם אגד זכויות תלוי הקשר ,הכולל את זכותי לשלוט על
מי מקבל את המידע ,היקף החשיפה ואופן השימוש בו.
אז מדוע אנו ממשיכים להשתמש בפייסבוק? כי השימוש
ברשתות החברתיות הוא 'חברתי' ,ולאו דווקא ' -הגיוני'.
ההנאה מהשיתוף במידע :התקשורת ,התנועה ,תחושה
ה'ביחד' שלעומתם ,הפגיעה בפרטיות נתפסת ערטילאית.
לכן אמשיך לשתף! ממילא רק 'חברים' שלי שותפים למידע
שאני מעלה לפייסבוק ,וכל חברי האנונימיים תופשים את
מושג הפרטיות כמוני .אלה חברים שלי ואני יכולה להרגיש
חופשייה בקשר למידע הסודי שאני חולקת איתם.
אחרי הכל ,מה כבר יש לי להסתיר?!

מכון עידית

פייסבוק הופך
לכלי עבודה:
עורכי הדין ,חוקרי
ביטוח וחוקרים
פרטיים בוחנים
את גבולות
המותר והאסור
כדי להתחבר
למאגר המידע
האדיר ולנצל את
האפשרויות

שרותים רפואיים לעו"ד

בהנהלת ד"ר י .שגיא
(לשעבר רופא מחוזי בכיר במשרד הבטחון)

*

בנושאי רשלנות רפואית ונזקי גוף:
• מתן יעוץ רפואי
• מתן חוו"ד רפואית( .נבחר המומחה המתאים ביותר למקרה).
חשוב לזכור כי הצלחה של תביעה תלויה בחוות דעת רפואית מתאימה.
נכויות במשרד הביטחון:
יעוץ ומתן חוו"ד לגבי מחלות ונכויות שנגרמו או הוחמרו במהלך השרות הצבאי
והערכת גובה הנכות.
חוו"ד רפואיות לאחר תאונות דרכים ,עבודה ,והערכת הנכויות בתביעות לחברות הביטוח.
חוו"ד ברפואה תעסוקתית.

טלפון054-4979636 :
כתובת :דרך בר יהודה  ,195נשר

פקס04-8215282 :
דוא"לIdit.med@gmail.com :
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בצ
עיון ריך

עוד רגע ,מר דוור
האם עורך הדין הוא הצינור הראוי להעברת המסרים ללקוח?

מאת :עו"ד
יעל פנקס

כמה פעמים
קורה שלקוח
מנתק מגע
ונעלם ואנחנו
'תקועים' לא רק
עם תיק שיש
לנו אחריות
לגביו ,כי
שירותינו נשכרו,
אלא ,לפתע,
'תקועים' גם עם
תיק שאיש לא
ביקש מאיתנו
לטפל בו?
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ב

חרתי ,הפעם ,לעסוק בהחלטה שניתנה ב18-
באוקטובר בבש"א  11770/09תמ"ש 47765/04
ד.צ .נ' ש.צ .בבית משפט לענייני משפחה מחוז
תל אביב ,על ידי כבוד השופט אריאל בן-ארי
(אטינגר).
הפרשנות העולה מהחלטה זו (לשיטתה של
מערכת המשפט) מרחיבה עוד יותר את חובות עורכי הדין
ומסירה אחריות לנושאים שונים ממזכירות בית המשפט
או מן הצדדים עצמם (בהבחנה מבאי כוחם) ,לא פעם גם
בנושאים הנראים לכאורה שוליים ,אולם אינם כאלה.
מי זוכר שעד לפני כמה שנים היה זה תפקידה של מזכירות
בית המשפט לשגר כתבי בית דין לצדדים .כיום ,אנו נושאים
בחובה זו ,הן מבחינת הביצוע המעשי והן מבחינת מימון
הוצאות השילוח (למרות שהאגרות שאנו משלמים אמורות
לכסות טיפול בדואר) .לא נראה לי שהאגרות שלקוחותינו
משלמים הופחתו עקב כך .והנה בא כבוד השופט אריאל בן-
ארי (אטינגר) ,ובפרשנות מרחיבה ,שאין הוא הראשון הנוקט
בה ,הופך אותנו לתיבת הדואר של הלקוח לכל דבר ועניין
וכמעט בכל עת.
השאלה שהובאה להכרעה בתיק זה פשוטה  -האם מוטל
על עורך דין להמציא מסמכים שהומצאו למשרדו ,למרשו,
גם אם אין הוא מייצגו בנושא האחר נשוא המסמכים
המומצאים?
תשובת בית המשפט בתיק זה חד-משמעית .סירוב עורך
דין לקבל מסמכים שנמסרו למשרדו ,גם אם אין הוא מיצג את
הלקוח בנושא הרלוונטי למסמכים ,הוא לצנינים בעיני בית
המשפט או בלשונו:
"משטוען הפרקליט באדיקות כה רבה את הטענות
המשחררות אותו מכל חובה למסור את כתבי הטענות לידי
מרשו ,והוא טורח לשגרם חזרה למזכירות בית-המשפט,
יש לדברים ֵרי ַח וקונוטציה כאילו הדברים באים מגרונו
של מרשו לאחר התייעצות עימו ,והרי עיקר טענתו של
הפרקליט היא שאין הפרקליט מטפל בענין זה של מרשו!
הדבר צע"ג! (צע"ג = צריך עיון גדול -י.פ.).
אבל ,גם לּו לא זּו הייתה מצוות התקנות ,מן הראוי היה
שכל פרקליט יעשה כן כדבר מובן מאליו ,שהרי לא נתבע
ממנו להגיב ,לענות ,לייעץ ,להחליט וכדומה .כל שעליו
לעשות הוא להעביר לנמען את החומר שנמסר לו על ידי
רשות שלטונית ,חומר המיועד למי שעומד עמו בקשרים
עסקיים ומשפטיים .מרשו הוא שיחליט כיצד לנהוג בכתבי
טענות אלה ,האם להגיב ,מתי וכיצד."..
איני רוצה להרחיב בדיבור בקשר לנאמר בפסקה הראשונה
המצוטטת לעיל ,שיש בה ,לטעמי ,התבטאות שלילית שאין
בה צורך של ממש .איני סבורה שיש לראות בסירוב עורך דין
לקבל מסמכים כקונספירציה מתוכננת עם הלקוח (שחשוב
לציין שהוא איננו לקוח לצורך הענין) כדי להכביד על בית
המשפט או על צד.
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למי שקורא את ההחלטה בולט כעסו של השופט מכל
שורה .למעשה ,ההחלטה ניתנה בארבע השורות הראשונות
שכתב ,בצטטו החלטה קודמת שלו ,אולם למרות זאת הוסיף
והרחיב מתוך רצון להבהיר או להדגיש.
התקנות הרלוונטיות בסדר הדין האזרחי ,התשמ"ד,1984-
פרק ל"ב עוסקות בהמצאת כתבי בי דין:
 .477ההמצאה תהא ככל האפשר מבחינה מעשית
לנמען גופו ,אולם אם יש לו מורשה לקבלת כתבי בי-דין
לשם המצאה לפי תקנות אלה  -דיה ההמצאה למורשה ,ואם
יש לו עורך דין ,דיה ההמצאה לעורך הדין או למתמחה שלו,
או בהנחה במשרדו ,והכל אם לא הורה בית המשפט הוראה
אחרת.
( .478ב) מינוי כאמור יכול שיהיה מיוחד או כללי וצריך
שיהא בכתב חתום ביד המרשה; הכתב ,או העתק מאושר
ממנו אם היה המינוי כללי ,יוגש לבית המשפט.
ועוד אומר בית המשפט :
"ארשה לעצמי להוסיף ,כי לעניות דעתי ועל פי תפישת
עולמי ,חובה זו חלה על כל אזרח ואזרח ,ואין היא בבחינת
המלצה בלבד.
* כשם שיש חובה מוסרית להשיב אבידה לבעליה ,והדבר
הוא ּפְשיטא בעֵינ ֵינו;
* וכשם שמובן מאליו בעינינו כי משנמצא בתיבת הדאר
שלי דבר-דאר המיועד לאחֵר ,חלה עלי חובה מוסרית-
חברתית להעבירו למענו הנכון ,ככל שהמידע על המען
הנכון מצוי בידי;
כך נראית בעיני פשוטה אף החובה להמציא כתבי בי-דין
שהגיעו לְי ִָדי ,לִיֵדי מי שהם מיועדים לו ,ללא כל "לוליינות"
משפטית או "אקרובטיקה" פרשנית".
דומני שיש כאן ערבוביה של חובות בתחום התפישה
החברתית ,שאין הן חובות בתחום התפישה המשפטית
וראיה מאד רחבה ומרחיקת לכת של חובות עורכי הדין בכלל
כלפי לקוחותיהם וכלפי בית המשפט .אין אנו רק הזרוע
הארוכה של הלקוח ,אנו גם הזרוע הארוכה של בית המשפט.
האם באמת בכל מקרה שכזה ידיעת עורך הדין תהא ידיעת
הלקוח?
ממתי יספרו הימים הרלוונטיים להגשת כתבי התשובה/
ההגנה בתיק בו אין עורך הדין מייצג את הלקוח? מיום קבלת
מסמכים אצל עורך הדין ,או אולי מיום קבלת המסמכים אצל
הלקוח? ומה קורה אם לא הצליח עורך הדין למסור מסמכים
ללקוח? מה קורה כאשר הלקוח לא מעוניין שעורך הדין ייקח
חלק בהליך או בכלל ידע עליו.
כמה פעמים קורה שלקוח מנתק מגע ונעלם ואנחנו
'תקועים' לא רק עם תיק שיש לנו אחריות לגביו ,כי שירותינו
נשכרו ,אלא ,לפתע' ,תקועים' גם עם תיק שאיש לא ביקש
מאיתנו לטפל בו?
האם משום שהסכמתי לייצג מישהו בנושא מסוים אני
מחויבת לשאת בזמן עבודה ובעלויות עבורו למסירת כתבי די

איני סבורה שיש לראות בסירוב עורך דין
לקבל מסמכים כקונספירציה מתוכננת
עם הלקוח (שחשוב לציין שהוא איננו
לקוח לצורך הענין) כדי להכביד על בית
המשפט או על צד.
דין שלא ביקש ממני ,גם לא העלה בדעתו לבקש ממני לקבל
עבורו ,ושלא הסכמתי וגם איש לא ביקש את הסכמתי לבצע
עבורו?
השופט מסיים החלטתו באילו המילים:
"ראיתי לנכון להרחיב בעניין זה ,שכן לאחרונה רבו
מקרים שכאלה בפני ,ואני סבור שיש לשוב ולומר לכל
"ְקצִינ ֵי בית-המשפט" ,כי נדרשות מהם אחריות וחובה
אזרחית ,המושרשות בעובדת היותםOFFICERS OF THE" :
 .“COURTואם לא עד כדי כך ,אזי לכל הפחות כדי רמת
“....“SERGENTS OF THE COURT
אין הרבה מה לומר על אמירה זו ,שלטעמי אינה
במקומה.
לצורך האיזון ראוי לציין כי בפסקי דין אחרים בנושא,
העמדה כלפי עורכי הדין מאוזנת יותר ובודאי אינה כה
סרקסטית .ראו ההחלטה שניתנה ע"י כבוד השופטת אילתה
זיסקינד מבית המשפט לענייני משפחה בירושלים בתמ"ש
 210/98מ .8.12.1999-כבוד השופטת מאזכרת בהחלטתה
פסק דין קודם ,ע"א  23/83סוזן ריטה יוחימק נ' תרז קדם פ"ד
לח( )309 )4ממנו עולה כי אליבא ד'בית המשפט שם ,עוה"ד
צריך לפעול 'באותה עת' כעורך דין של הנתבע ,יש להוכיח
כי יש קשר בין עורך הדין לנתבע אף אם יצג אותו בעבר,
והעובדה כי עוה"ד יצג לקוח בעבר אף אם עבר סמוך ,אינה
מהווה הוכחה כי הוא מייצג את הלקוח במועד הגשת מסמכי
בי הדין ,או כי הוא מורשה להמצאת כתבי בין מטעמו.
בבר"ע  1947/91סיריל שטיין ואח' נ' דוד מרקוס כץ פ"ד
מה( 705 )4אמר כבוד השופט ש' לוין כדלקמן:
 .1תכליתה של ההמצאה היא כפולה :להודיע לנתבע על
ההליך שהוגש נגדו ולהחיל עליו את שיפוטו הפרסונאלי של
בית המשפט.
 .2הדיבור 'עורך דין' בתקנה  477לתקנות סדר הדין
האזרחי מתייחס לעורך הדין של הנתבע בנושא ההתדיינות,
אין להרחיב את תחולת תקנה זאת גם למקרה שכתובתו של
'עורך דין' ,שאינו עורך הדין של הנתבע בנושא ההתדיינות,
נמסרה ככתובת לצורכי המצאה לנתבע בחוזה שבינו לבין צד
זר {הדגשה שלי  -י.פ}.
 .3במקרה דנן ,לא היה מקום גם להסתמך על תקנה 482
לתקנות סדר הדין האזרחי ,שכן עורכי הדין שלמשרדם
הומצאו כתבי בי הדין לא שימשו כנציגים של המבקשת 2
אלא רק כתיבת דואר שלהם ,ולא הונחה כל תשתית המראה
שדרגת האינטנסיביות של הקשר שבין מבקשת זאת לבין
אותם עורכי-דין הגיעה לרמה המצדיקה החלת תקנה זו על
נסיבות העניין .
רשימה זו מבקשת להאיר בעיה שראויה להתייחסות,
אם על ידי תיקון התקנות ואם ע"י מתן פסק דין מנחה של

בית המשפט העליון .סקירה קצרה ולא ממצה זו ,מצביעה על
החלטות סותרות של בתי משפט שונים ושל ערכאות שונות
ללא קו ברור וזהה.
מסקנה  -אולי כדאי לנסח את יפויי הכח אחרת .לא בטוח
שזה יעזור אבל כדאי לנסות.

וללא קשר (מרומז או משתמע)

"בברית המועצות של סטלין אין פושעים ,ואין מעשי
פשע מלבד פשעים נגד המדינה"" .ילד  ,"44ספרו של הסופר
האנגלי טום רוב סמית ,בהוצאת כתר בתרגומה של הדסה
הנדלר ,הוא ספר מתח אולם ,הוא הרבה יותר .הספר מעלה
מהאוב ,באופן מרתק ,תקופה שנשתכחה ואולי איננו יודעים
עליה הרבה .הוא מתאר את אווירת הטרור של שלטון
סטלין ,החיים בגולג ,מלחמת הקיום הבלתי אפשרית ,רעב
בלתי נתפש עם רמיזות לקניבליזם ,משטר של פחד שאיננו
מסוגלים להבינו ,שכל הסוטה או החורג מהקו הנכון (שהוא
הקו הרשמי) מסתכן לא רק בחייו ,אלא גם בחיי משפחתו,
חבריו מכריו .בקיצור  -מומלץ!
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Dance Me to the
End of Love
מאת:
עו"ד יוסי אפק

כך פתח לאונרד כהן בסערה את ערב השירה
בשעה היעודה בפני קהל רב ועצום שצבע
את האיצטדיון בנרות ירוקים .הפתיחה בשיר
הידוע ' ,'Dance Meהייתה יריית פתיחה
לרקיע .הקהל קם על רגליו בתשואות לכבוד
הכהן הגדול ,ושירתו המרגשת ,הרומנטית
והאוניברסאלית.

ה

יה זה ערב מיוחד במינו ,ובלשון השגורה
בפינו ' -ערב מדהים' ,כאילו מדובר במדיום
אחר .ערב רב של בני כל הגילאים ,משפחות
על דורותיהם ,שבאו להאזין ולשיר ,בשירה
חרישית ועוצמה בלב ,יחד עם הכוכב בן ה-
 .75בגיל הזה קפצו עליו הנעורים ,בהופעה
מרשימה ובקול צרוד ,עמוק וערב לאוזן ,ועם צוות מעולה
של נגנים וזמרות ,ניצח המאסטרו בהרמוניה על ערב בלתי
נשכח.

חיבור קוסמי

מה המיוחד בתופעה שבה נרכשו כל הכרטיסים בתוך
 24שעות? אין מדובר בקהל פנאטי בדומה לקהל האוהדים
במשחק הכדורגל .נדמה שכל הקהל אוהד את אותה הקבוצה
ואין הפרדה בין מחנות .נשים שרגלן דרכה לראשונה במגרש
כדורגל ,תרתי משמע ,לא ישבו רק ביציעים ,אלא שטפו
ומילאו את כר הדשא המיועד רק לשחקנים .ככל שנמשכה
שירתו של 'ליאונרדו'( ,כך מכונה הכהן הגדול בפי מעריציו),
החלה התלכדות המונית והתלהבות משיריו שסחפה גם את
כל הציניקנים והאדישים.
בתחילת הערב ,הקהל עוד נתן לכהן את הבמה ,תוך
היכרות עם צוות הנגנים ושלישיית הזמרות ,שכולם הפליאו
ביכולתם הוירטואוזיות וזכו לתשואות רמות .אולם ,אט אט,
ובקצב ואלס איטי ,חברו חמישים אלף איש לאמן ולשיריו,
המקיפים נושאים אוניברסליים :אהבה ,תשוקה ,נעורים,
בגרות ,רומנטיקה ,חיזור אחר "סוזאן" (לכל אחד ואחד מאתנו
"הסוזאן" שלו) .שירה שיצאה מהלב וחזרה אל הלב .אין פלא
שהקהל התחבר בתחושה עילאית של הרמוניה לאמן .לאחר
ההפסקה ובקצב קרישאנדו שהלך וגבר בהדרן ועוד הדרן ועוד
הדרן במשך כשלוש שעות וחצי שעות .בשעה האחרונה הקהל
עמד על רגליו והריע למנגינות ולמילים שיצאו מפיו של הזמר,
המשורר ,השחקן ,הרקדן ,הרומנטיקן ,הנזיר היהודי לאונרד
כהן .חוויה מהנה ברמה עילאית ואישית.

פער הגילים .מאחורי ישבו שתי בנות  ,30שבעין לא מקצועית
ניתן להגדירן ב"מצב פסיכוטי של היסטריה" .בכל פעם
שליאונרדו אמר" ,אהבה"" ,נעורים" או ""I am your man
נפלטו מפיהן ,באופן ספונטני ,ואינסטינקטיבי ,צווחות בלתי
נשלטות.

משמאלי ישבה רעייתי מיכל ,שתחיה ,שהשקיפה במבט
מתוגבר במשקפת במאהב המזדקן .לא הספיק לה לשמוע
כל הערב את שירתו ,אלא גם לראותו מקרוב ,על קמטיו.
לעיתים הוא נראה מיוסר או מחייך בקצה פיהו ,כמו המפרי
בוגרט הקשוח ,והעיקר ,עיניו מוסתרות תחת מגבעתו רחבת
השולים אשר הוסיפה לו הילה של מסתורין.
ובעוד כל אלה שקועים ב'סם' השירה ,לא יכולתי להישאר
אדיש ונסחפתי לשירתו .החזקתי בידי את הפנס הירוק,
שחולק ע"י הבנק הירוק ,רוקד ,מנפנף ומתנועע כמו לולב ,כמי
שמבצע מצוות 'תשליך' שבין 'כסה לעשור' ומצטרף במלמול
לשירה האדירה המחפה על זיופי במנגינה בשיר 'הללויה'.
היה זה ערב של מיסטיקה (העלאת זיכרונות ,מילים ,שירים
ונושאים אוניברסליים) ,שהחזיר אותנו  30-40שנים אחורה,
והפך אותנו צעירים יותר .לפתע חזרו אלי תמונות מהעבר,
וצילומי תמונות מהנעורים והבגרות .בקיצור ,הנוסטלגיה
חזרה בעיצומה ,וגם אז דמעה בלתי נשלטת הציפה לי את
העין הימנית.
סלחו לי אם נסחפתי ,גם אם היה במופע צחוק ודמע.
והיה כי תשאלו" :מה קרה לך"? אשיבכם ,עברו למדור אחר
בחוברת ,ואח"כ תשאלו 'מה מרגש יותר'.

“

Dance me to your beauty
with a burning violin.

Dance me through the panic
till I'm gathered safely in.

והקהל

מתחתי ישבו אישה בת כ 40 -וחברתה בגיל ה.60 -
במהלך ההופעה ראיתי דמעות זולגות מעיניהן ,ספק בוכות
או צוחקות ,אבל בכל פעם מתחבקות בהתרגשות .לידן ישב
אדם בגיל העמידה ,הנראה כפרופסור מכובד מהאקדמיה,
שאליו צמודה אישה צעירה .שיריו של לאונרד מצמצמים את

36

בדלתיים פתוחות נובמבר-דצמבר 2009

”

 ift me like an olive branch
L
and be my homeward dove.

Dance me to the end of love.

ממזרים חסרי כבוד*
אל נוכח קולם של מכחישי השואה והמרחק
היחסי מהתקופה ,סרטו של טרנטינו גרם
לחוסר נחת מסויים לצופה המודעת שלנו.

ס

רטו החדש של קוונטין טרנטינו ,יש
האומרים סרטו היקר ביותר אי פעם ,מהווה
סוג של מעקב אחר יחידת עילית ,דמיונית
(לצערי) שתפקידה לנקום בנאצים במסגרת
מלחמת העולם השנייה.

בראיון לאחר יציאת הסרט לאקרנים.
טרנטינו מסביר כי גישתו לסרט פשטנית יותר ממה
שחושבים" :הדמויות שלי משנות את פני מלחמת העולם
השנייה .אז ברור שהאירועים לא קרו באמת כי הדמויות
לא היו קיימות במציאות .אם הן היו קיימות במציאות ,מה
שקורה בסרט עשוי היה להפוך לאפשרי".

מאת :עו"ד ליז
אהרון

* הסרט הוקרן בהקרנת בכורה במסגרת פעילות של פורום ועדת הצעירים
בלשכה

הסרט ,המתרחש בעיצומה של מלחמת העולם השנייה,
מגולל את סיפורה של קבוצת חיילים יהודים המתאגדת
תחת פיקודו של קצין אמריקני בשם אלדו ריין (בראד פיט)
למשימה אחת  -להרוג כמה שיותר נאצים בצרפת הכבושה.
אלא שהסרט של טרנטינו כלל אינו צמוד למציאות
המוכרת לנו כל כך מתקופה זו .ההפך הוא הנכון ,דווקא
הסצנה הקשה ביותר בסרט ,מציגה חבורת אנשים הנכלאים
בבניין העולה בלהבות.
הסצנה כוללת את כל האלמנטים המצופים :זעקות
הלכודים בלהבות ,ידיים דופקות על דלתות ותחינות לרחמים,
אך הטוויסט של טרנטינו הוא שהלכודים ,הנשרפים למוות,
הם נאצים ואלו שכלאו אותם הם היהודים .חוץ מלקוות
שהדבר היה מתרחש במציאות באמת ,כשלעצמי ,היה לי קשה
למדי להתחבר לתחושת הניצחון ,בעוד ההיסטוריה מוכרת
לנו כל כך.
ניסיון לשינוי ההיסטוריה ,היסטוריוגרפיה ,כפי שהיא
נקראת ,כשזו לא כל כך רחוקה ועדין כל כך צורבת ,כלל לא
פשוט .הסרט ,שמחד גיסא נראה מנסה לתאר את המציאות
בצורה טובה (ראה תפיסת יהודים מתחבאים תחת פרקט
בחווה בהרים) לעומת רצח של היטלר הצורר בהצתה
של אולם קולנוע ,וכל זה בסרט אחד ,עורר בי אישית את
ההרגשה שאחרי הכל ,הבדיחה על חשבוני .לא עוד סרט ,בו
אינך מנסה לתאר את המציאות כפי שהיא ,בסרט הזה ,תרצה
או לא תרצה ,המציאות חוזרת ישירות לפרצוף ,ולא תמיד
בהתראה מוקדמת .הנקמה המתוקה שבאה בסוף ,אולי עושה
טוב לשושנה דרייפוס (תוך השמטת פרט אחד למי שמעוניין
לצפות בסרט ועוד לא עשה זאת) ,אבל משאירה את הצופה
בתחושת החמצה כלשהי ,המתערבבת עם המציאות .בעולם
שבו יש עדין הרבה מכחישי שואה ,סרט כזה מחמיץ את
המטרה ולא נותן את הטון ,ולו רק בגלל שהוא באמת לא
משקף את המציאות .לא מחנות עבודה ,לא תאי גזים ,לא
יהודים גזוזי פאות ,רכבות צפופות ,כל זה אינו חלק מהסרט.
טרנטינו לא עושה כל מאמץ ,ככל הנראה במכוון ,לתת אמירה
כלשהי ,כזאת שלפחות תגרום לצופה להבין מה היה ואיך.
ומה יש לטרנטינו לומר בנושא? "הדמויות בסרט לא
מודעות לכך שהן עושות היסטוריה ואין להן תחושת שליחות
לדורות הבאים .מעולם לא יצרתי ייעוד מוגדר לדמויות
בסרטים שלי ואני לא חושב שזה הזמן להתחיל"  -כך אמר
בדלתיים פתוחות נובמבר-דצמבר 2009
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לשכהושות'

בעריכת עו"ד חנה קציר

מדווחים מהשטח

טיפול בנושאים שונים בבית
משפט השלום  -לתשומת לב
עורכי הדין
עו"ד יורם גורי ,יו"ר ועדת בתי משפט שלום

ועדת בתי משפט השלום במחוז חיפה ,שמה
לה למטרה לפעול להשגת יעדיה תוך שיתוף
פעולה עם נשיא בתי משפט השלום במחוז ועובדי
המזכירות .הוועדה זוכה להיענות מלאה מגורמים
אלו בכל הנוגע לשיתוף עורכי דין במהלכים
המשפיעים על פעולתם בבית המשפט.
להלן מקצת מהנושאים שטופלו על ידי
הוועדה לאחרונה:
 .1פגישה משותפת של נציגי הוועדה עם נציגי
מזכירות בית המשפט:
נציגי הוועדה קיימו ישיבה משותפת עם
נציגי מזכירות בית משפט השלום ,מר יהודה כהן
 המזכיר הראשי של בתי משפט השלום במחוזחיפה ומנהל המחוז ,גב' שולה גונן  -ראש מדור
אזרחי והשופטת תמר נאות פרי ,במהלכה הגיעו
הצדדים להסכמות בנוגע לנושאים הבאים:
א .מחיקה מחמת חוסר מעש  -הארכת זמני
תגובה :נבדקת אפשרות להאריך את מועד משלוח
התראה על מחיקה מחוסר מעש מ 4 -חודשים ל-
 6חודשים.
עד שתתקבל תשובת נציגי בית המשפט,
מבקשת הוועדה להבהיר כי בקשות מנומקות למתן
אורכה להגשת כתב הגנה ,לאחר קבלת ההתראה
הראשונה ,תתקבלנה על ידי בית המשפט ללא
קושי.
ב .הקפדה על מסירת עותק מכתבי בי-דין
לצד שכנגד :אנו חוזרים ומדגישים את החשיבות
שבמסירת עותק של כתבי בי-דין ו/או בקשות
ו/או כל מסמך המוגש לבית המשפט ,לצד שכנגד
עוד בטרם קבלת החלטת בית המשפט .מובהר
כי אי מסירה במקביל לצד שכנגד נחשב לעבירת
אתיקה.
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ג .הגשת בקשות לפסק דין בהיעדר הגנה
בצירוף אישור מסירה סרוק וקריא ,כשהמקור
נשאר אצל מגיש הבקשה :בבדיקה שנערכה מול
המזכירות סוכם כי ניתן יהיה לצרף לבקשה למתן
פסק דין אישור מסירה סרוק ובלבד שהוא קריא
ושהעותק המקורי יישאר אצל מגיש הבקשה.
ד .תיבות הדואר של עורכי הדין בבית המשפט:
נציגי המזכירות מבקשים להזכיר לעורכי הדין
המחזיקים תיבות דואר בבית המשפט כי יש לרוקן
לעיתים תכופות את התיבות .כמו כן ,יש להקפיד
להחזיר אישורי מסירה חתומים של החלטות
ופסקי דין המומצאים דרך התיבות.
 .2זמני המתנה ארוכים לדיונים הקבועים
לאותה שעה:
לאור תלונות שהתקבלו בנוגע לעיכובים
והמתנות ארוכות לדיונים הנקבעים לאותה שעה,
שוחחו נציגי הוועדה עם נשיא בתי משפט השלום
במחוז חיפה ,השופט אהוד רקם ,וביקשו כי
הדיונים ייקבעו בהפרשי זמנים קבועים של כ10 -
דקות בין דיון לדיון.

הקו הפתוח של תוכנית 'שכר
מצווה' של לשכת עורכי הדין
למעוטי אמצעים -
 1-700-505-500פתוח
מעתה  9שעות ביום 5 ,ימים
בשבוע

הקו החם שמפעילה תוכנית 'שכר מצווה' ייתן
מענה לפונים אליו ב 4 -שפות שונות .בנוסף,
מענה קולי יועמד לרשות הפונים להשארת
הודעות לאחר שעות הפעילות.
התוכנית הפועלת זה  7שנים ,מעניקה סיוע
משפטי למיעוטי אמצעים בתחומים אזרחיים
שונים כגון :הוצאה לפועל ,פשיטת רגל ,דיני
משפחה ,דיני עבודה ,פינוי מדירה ,וכד' .התוכנית
מעניקה סיוע משפטי ראשוני ב 47 -מרכזי זכויות
ברחבי הפזורים ברחבי הארץ .כמו כן ,מעניקה
ייצוג משפטי מלא לפונים ,בהתאם לקריטריונים
שקבעה לשכת עורכי הדין .התוכנית הינה תוכנית
משלימה (ולא חופפת) לשירות הניתן על ידי
המדינה במסגרת הסיוע המשפטי הממלכתי
ומסייעת למי שעובר את הרף שקבעה המדינה
לקבלת סיוע ,עד לתקרה שנקבעה על ידי הלשכה.

מגמת הרחבה משמעותית בחודשים האחרונים -
קרוב ל  400 -עורכי דין חדשים הצטרפו ל -
 2,000עורכי הדין הותיקים המתנדבים בתוכנית.
בנוסף ,מתנדבים בתוכנית קרוב ל 80 -סטודנטים
למשפטים ,המאיישים את הקו החם ומסייעים
לעורכי הדין המתנדבים בקבלת הפונים במרכזי
הזכויות .הסטודנטים מתנדבים במסגרת שיתוף
פעולה עם הקריה האקדמית אונו.

לנוכח המצב הכלכלי הקשה ,הוחלט על הרחבה
משמעותית בפעילות הקו החם ,על מנת להקל על
הפונים לתוכנית לקבל מענה מהיר ,יעיל ומקצועי.
מספר הסטודנטים המתנדבים במוקד הטלפוני
הוגדל פי שלושה ,והוא עומד כיום על כ25 -
סטודנטים .בקרוב ייפתח מוקד טלפוני נוסף
בירושלים .שני המוקדים יקבלו פניות מכל רחבי
הארץ.
עו"ד קרן טל מנהלת התוכנית" :ב'שכר מצווה'
אנו שמים דגש על הסיוע לאוכלוסיות מיוחדות,
ובכלל זה עולים חדשים ,בני מיעוטים ,עובדים
זרים ופליטים .הסטודנטים שנבחרו לאייש את
הקו הינם דוברי עברית ,אנגלית ,ערבית ,רוסית
ואמהרית ,מתוך רצון להקל על הפונים ולסייע
להם בשפתם".
עו"ד שחר ולנר ,יו"ר (משותף) בתוכנית:
"על פי הנתונים שפורסמו לאחרונה כ78%-
מבעלי הדין בבית משפט שלום בארץ נאלצים
להגיע לבית המשפט ללא ייצוג משפטי בהליכים
אזרחיים וקולם אינו נשמע .אנו מזמינים את כל
מי שנקלע לקשיים וזקוק לסיוע משפטי ואין בידו
לשלם עבור שירותי עורך דין לפנות לקו החם של
התוכנית ,ונשמח לסייע לו".
במקביל ,נמשכת מגמת ההרחבה של התוכנית.
עו"ד יוסף תוסייה-כהן יו"ר (משותף)" :לשכת
עורכי הדין בישראל הציבה לעצמה כמטרה
נעלה את הסיוע המשפטי למעוטי אמצעים בכל
רחבי הארץ .אי לכך ,אנו פועלים בתוך ריכוזי
אוכלוסיות מוחלשות ,ונמשיך במאמצים להקים
כמה שיותר מרכזי זכויות באזורי מצוקה בכל
רחבי הארץ".

תודות לעורכי הדין
המתנדבים בתכנית 'שכר
מצווה'  -את/ה מוזמנים
להצטרף אליהם

עו"ד חנה קציר ,רכזת התכנית
אנו שולחים תודה לפעילי תוכנית 'שכר מצווה'
בחודשים ספטמבר  -נובמבר  ,2009על פעילותם
החשובה במרכזי הזכויות של התוכנית ובקבלת
תיקי ייצוג לטיפולם והם :בני אטלס ,כרמית נעמן,
שרית זה פז ,רוניה רובינשטיין ,אמיר בר לב,
אסף גסטפרוינד ,עופר שורק ,שרון גליק ,אסתר
סלמוביץ ,מרינה פולינובסקי ,יוסי נורמן ,אורי בן
שושן ,יעל שפר ,אלון ספושניק ,יובל ריימונד ,צבי
לוטן ,דודי וייס ,עיסא ברבארה ,ג'יריס רואשדה,
דב גלזר דימיטרי פולין ,שלמה יער בר ,גדעון
שפירא וליאור דהאן.
אנו קוראים לעורכי/ות דין נוספים להצטרף
אל מעגל הפעילים בתוכנית .לפרטים ורישום
אנא פנו אלי בטל'  04-8537078או בדוא"ל:
hana_k@haifabar-law.org.il

הכבדה בבידוק בכניסה
למוסד לביטוח לאומי
והתנהלות בלתי הולמת
בועדות רפואיות  -מאמצים
למציאת פתרונות

עו"ד אילן גורביץ ,יו"ר ועדת בית הדין
לעבודה
ועדת בית הדין לעבודה יחד עם יו"ר המחוז
קיימו פגישת עבודה עם הנהלת סניף חיפה של
המל"ל ,על רקע טענות שהתקבלו מעורכי דין
העוסקים בתחום כנגד התנהלות בעייתית של
הועדות הרפואיות כלפי עורכי דין המייצגים
מבוטחים בפני הוועדות.
מדובר בתלונות על התנהגות עויינת ולא
הולמת של חברי ועדות ורופאים באופן שיש בו
פגיעה בתקינות ההליך וביכולת עורך הדין לייצג
נאמנה את לקוחו.

כן הועלה בפגישה נושא ההכבדה המיותרת
על עורכי הדין בהליכי הבידוק הביטחוני בכניסה
לבניין המוסד לביטוח לאומי ,שהם מכבידים
וחודרניים לאין שיעור ,ביחס למקובל בבתי
המשפט או במוסדות ממלכתיים אחרים  -בדגש

על העובדה כי עורכי הדין פוקדים את המבנה לא
לעניינם האישי אלא לצורך ייצוג לקוחותיהם,
כחלק מעיסוקם המקצועי.
נושא נוסף שעלה היה הצורך בקיום נוהל
מסודר וכללי 'מותר ואסור'.
לאחר שלובנו הנושאים ,התברר כי קיימים
חילוקי תפישה ממשיים בין הלשכה והנהלת
המוסד .לאור זאת ,סוכם כי חלק מהטענות והצעות
הלשכה לפתרונן יועלו על הכתב .בהתאם ,יצאו
שני מכתבים אל ההנהלה בהמתנה להתייחסות
מהירה ,בין היתר בסוגיה של מציאת נוהל לתיקון
פרוטוקול הוועדה הרפואית שלא דרך פנייה לבית
הדין ובהפעלת בידוק מהיר מיוחד לעורכי דין
בשעות אחה"צ.

קצרים
הגשת כתבי בי-דין באמצעות
הדוא"ל

עורכי הדין מוזמנים להצטרף לפרויקט הגשת
כתבי בי-דין באמצעות הדוא"ל ,ובכך להקל על
עצמם כיוון שניתן להגיש מסמכים בכל שעות
היממה.
מי שמעוניין כי השירות יהיה פתוח בפניו ,צריך
להירשם אצל גב' רקפת גלעד בלשכת הקשר להציג
צילום רשיון עו"ד תקף ואת הפרטים הבאים :שם
פרטי ,שם משפחה ,שם משרד ,מספר עורכי דין
במשרד ,כתובת ,טלפון נייד ,טלפון משרד וכתובת
דוא"ל .כמו כן יידרש עוה"ד לחתום על טופס
הסכמה לתנאי 'שרות הגשה אלקטרוני' .הפרטים
יועברו למזכירות בית המשפט.
הנוהל המפורט מופיע באתר האינטרנט של
מחוז חיפה בכתובת
_http://www.israelbar.org.il/article
inner.asp?pgId=83902&catId=1771

פורום מחוזי לטיפול בבעיות
'נט המשפט'  -בהחלט
שומעים אותנו!!

בעקבות פגישת חברי ועד המחוז עם מנהל
בתי המשפט ,השופט משה גל ,הוקם פורום מחוזי
לטיפול בבעיות שוטפות ,המתעוררות תוך כדי
עבודה במערכת וזאת מול המזכירים הראשיים
של בתי המשפט.
נציין ,כי עמדתנו בעניין תיקי הנייר ,לפיה
החובה לא תחול על מסמכים המוגשים באמצעות
"נט המשפט" ,התקבלה ונמסר לנו שהיא מטופלת

מול מחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד הפנים.
החברים מוזמנים להפנות הבעיות בהן הם
נתקלים ,באמצעות יושבי ראש ועדות בתי המשפט
ליו"ר ועדת מחשוב במחוז  -עו"ד נטע ארז ,אשר
ירכז את הנושא.

אפשרויות תשלום אגרות בית
משפט  -לידיעתכם!

תשלום עבור אגרות בית משפט:
 .1הרשאה לחיוב חשבון
 .2המחאה של עורך דין בלבד.
 .3המחאה בנקאית.
 .4עד  ₪ 10,000בכרטיס אשראי .בכרטיס לאומי
קארד ניתן עד .₪ 25,000
.5תשלום השובר בבנק הדואר במזומן בלבד.

תשלום עבור פקדונות בביהמ"ש:
 .1הרשאה לחיוב חשבון.
 .2המחאה בנקאית.
 .3עד  ₪ 10,000בכרטיס אשראי .בכרטיס לאומי
קארד ניתן עד .₪ 25,000
.4תשלום השובר בבנק הדואר במזומן בלבד.

קריאה להצטרף למאגר
הבוררים של רשם האגודות
השיתופיות

בעוד המאבק על הקמת בית המשפט הכלכלי
בחיפה בעיצומו ,התקבלה בלשכה פנייתו של
אזרח ממושב בצפון השומרון ,ממנה עולה
תופעה מדאיגה של קיפוח עורכי דין מהפריפריה
במינוי בוררים בהליכי יישוב סכסוכים באגודות
שיתופיות ,בהשוואה לעורכי דין שמשרדיהם
ממוקמים באזור המרכז.
יו"ר ועד המחוז ,שהעמידה בראש סדר
העדיפויות את המאבק על חיזוק הפריפריה
ועידוד בעלי עסקים להיעזר בשירותיהם של עורכי
דין מקומיים ,שיגרה מכתב אל רשם האגודות
השיתופיות ואל יו"ר 'בחן'  -ברית פיקוח של
אגודות שיתופיות בישראל ,וביקשה מהם לפעול
לתיקון המצב הקיים ,כפי שתואר בפנייה הנ"ל,
ולגרום לצמצום הפגיעה בעורכי דין מאזור חיפה
בדלתיים פתוחות נובמבר-דצמבר 2009
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לשכהושות'
במשרד המשפטים ('הוועדה המרכזית') ,כפי שהיה
נהוג בהתאם להנחיות קודמות.

קורס לערבית מדוברת
למתחילים

בתי דין למשמורת  -מאגר
החלטות  -אתר משרד
המשפטים

קורס לערבית מדוברת למתחילים בן 12
מפגשים ,בהדרכת ד"ר ג'נאן פראג'-פלאח
נפתח בבית הפרקליט .מטרת הקורס להקנות
ידע ומיומנות בסיסיים בשפה הערבית
המדוברת ,לשימוש יומיומי ,וזאת על ידי
קיום שיחה פעילה בכיתה ,טקסטים כתובים
בתעתיק עברי ,בניית דיאלוגים ואימונים.

והצפון ,שרבים מהם ראויים לשמש בוררים
בהליכי יישוב סכסוכים באגודות שיתופיות ,וזאת
על ידי מינויים כבוררים בהליכים אלה.
רשם האגודות השיתופיות מיהר להשיב כי
במשרדו פועלת ועדה למינוי בוררים וכל בקשה
למינוי בורר מובאת לפני הוועדה ,המקבלת החלטה
במשותף בדבר זהות הבורר ,לאחר בדיקת מהות
הסכסוך והאזור הגיאוגרפי בו נמצאים הצדדים.
עוד ציין הרשם כי בידיו רשימת בוררים מאזור
חיפה והצפון אולם מידי זמן מתקיים סבב פגישות
עם עורכי דין המביעים רצונם לשמש כבוררים
והם מוזמנים למשרדי הרשם לפגישת היכרות.
תשובת הרשם כללה קריאה לעורכי דין בעלי
ניסיון בתחום האגודות השיתופיות מאזור הצפון,
המעוניינים בכך ,לפנות למשרד הרשם ולהמציא
תולדות חיים על מנת שתישקל מועמדותם להיכלל
במאגר הבוררים.
גם יו"ר 'בחן' התייחס לפניית יו"ר ועד המחוז
והשיב כי 'בחן' עושה מאמצים לחלק את מינוי
הבוררים גם לאזורי הפריפריה ובדומה לקריאת
הרשם ,ביקש אף הוא לקבל שמות של עורכי דין
בעלי רקע וניסיון בתחום האגודות השיתופיות,
על מנת לתגבר את המאגר שברשותם.
חברים יקרים ,המאבק לחיזוק הפריפריה הוא
גם שלכם.
אנו קוראים לכם להגיש את מועמדותכם
להיכלל במאגר הבוררים של רשם האגודות
השיתופיות ו"בחן" ולעזור לנו להגביר את
התעסוקה באזורנו ואת המודעות לאיכותם של
עורכי הדין החיפאים.

שעות הפתיחה של בית
המשפט העליון

רשם בית המשפט העליון מפנה את תשומת
לב עורכי הדין ,המגיעים מוקדם לדיונים בבית
המשפט העליון ,להרחבת שעות הפתיחה של
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הבניין באופן שניתן יהיה להיכנס כבר מן השעה
 07:45ולקהל מן השעה  .08:00במידה וייקבע דיון
מוקדם מן הרגיל תותאם שעת הכניסה בהתאם.

הנחיות חדשות של היועץ
המשפטי לממשלה

איסור מתן שוחד לעובד ציבור זר
בימים אלה פרסם היועץ המשפטי לממשלה
הנחיה חדשה בנושא 'איסור מתן שוחד לעובד
ציבור זר' .מטרת ההנחיה להתוות את מדיניות
החקירה והתביעה בנוגע לעבירה של מתן שוחד
לעובד ציבור זר (סעיף 291א לחוק העונשין)
ולקבוע הנחיות טיפול בחשדות ובתלונות בנושא
זה .קביעת איסור פלילי על מתן שוחד לעובד
ציבור זר ואכיפה יעילה שלו מהווים נדבך חשוב
במאבק ליצירת אקלים בינלאומי נקי משחיתות.

רכישת שירותים משפטיים
חיצוניים ע"י משרדי
הממשלה

הנחיה חדשה מסדירה את נושא רכישת
שירותים משפטיים מעו"ד חיצוניים ע"י משרדי
הממשלה .מטרת ההנחיה היא להקל על רכישת
שירותים משפטיים חיצוניים כדי לשפר ולייעל את
עבודת הממשלה ,וזאת תוך שמירה על העיקרון
הבסיסי לפיו ,ככלל ,ביצוע עבודה משפטית עבור
משרד ממשלתי ,ייעשה על ידי הלשכה המשפטית
של המשרד.
ההנחיה החדשה קובעת את הטעמים העשויים
להצדיק העברת ביצוע עבודה משפטית עבור משרד
ממשלתי ליועץ משפטי חיצוני ,ואת ההליכים לאישור
התקשרות כזו .בהתאם להנחיה החדשה ,במרבית
המקרים ,העסקת יועץ משפטי חיצוני על ידי משרד
ממשלתי היא באחריות המשרד ואינה טעונה אישור
הוועדה לאישור העסקת יועצים משפטיים חיצוניים

באמצעות מנוע החיפוש באתר משרד
המשפטים תוכלו לאתר החלטות מתוך מאגר
החלטות של בתי הדין לביקורת משמורת.
ההחלטות מופיעות ללא פרטי זיהוי של
המוחזקים.
תוכלו לאתר את ההחלטה הרלוונטית על פי:
ארץ מוצאו של המוחזק/ת; שם הדיין/נת; תאריך
קבלת ההחלטה; מספר מוחזק או אסיר.
יודגש כי ההחלטות באתר מהוות רק חלק
מכלל החלטות בתי הדין.

מתן ארכה להגשת דיווחים
ביחס לנושאים שונים
הקשורים לנאמנויות

לאור פניות שונות מנאמנים ומייצגים
הקשורות לנאמנויות החליט מנהל רשות המיסים
ליתן ארכה נוספת להגשת כל הדיווחים הקשורים
לנאמנויות עד ל.31.12.09-
בנייר עמדה שפורסם על ידי היועץ המשפטי
לרשות המיסים והמופיע באתר הרשות,
 www.mof.gov.il/taxesישנה התייחסות
לדיווחי נהנים ,לאי תחולת פרק הנאמנויות במקרה
של שליחות ,לשינוי במתווה המס להכנסות עבר
בנאמנויות וכן הבהרות לגבי תרגום עסקאות
לשערי חליפין.

ניהול הליכי שומה במקביל
להליך פלילי

בהנחיה שהוציאה הלשכה המשפטית של
רשות המיסים לאנשי הרשות מובהר כי ככלל,
אין מניעה חוקית לטפל במישור האזרחי בתיקים
המנוהלים במקביל בהליך פלילי .הקו המנחה את
רשות המיסים הוא מיצוי ההליך הפלילי וההליך
האזרחי בהקדם האפשרי .הובהר בהנחיה כי
בהתאם לפסיקה ,החיסיון מפני הפללה עצמית
אינו מקנה הגנה מוחלטת ,המאפשרת הקפאת
ההליך האזרחי .כמו כן הודגש כי הזכות שלא
לחשוף את קו הגנתו של נאשם הינה זכות הנגזרת
מזכות השתיקה והיא עומדת לנאשם אך ורק
במסגרת ההליך הפלילי .ההנחיה במלואה נמצאת
באתר רשות המיסים.

סיוע משפטי ללא תשלום במסגרת תוכנית "שכר מצווה"
של לשכת עורכי הדין – מעתה גם בקרית ים

ב 1 -בדצמבר נפתח מרכז הזכויות ה 50 -במספר של תוכנית "שכר מצווה" במרכז הצעירים
שבקרית ים .המרכז הוקם במטרה לתת מענה לאוכלוסיית
הקריות ,שתזכה לקבלת סיוע משפטי ללא תשלום (פרו-
בונו) באמצעות עורכי הדין של מחוז חיפה המתנדבים
בתוכנית.
בטקס השתתפו עו"ד רחל בן ארי (בר רב האי) ,יו"ר
ועד המחוז ,ראש עיריית קרית ים ,עו"ד שמואל סיסו
וחברי מועצת העיר ,כולל רב העיר ,היועץ המשפטי של
העירייה עו"ד דקל קורש ,ומר אלי גבאי ,שניהם מתנדבים
בתוכנית "שכר מצווה" ועו"ד קרן טל מנהלת תכנית "שכר
מצווה" .כמו כן ,נכחו גם נציגי אגף הרווחה ,חברי מועצה
מאזור הקריות ,פעילי מרכז הצעירים ,עורכי דין נוספים המתנדבים בתכנית ותושבי האזור.
עורכי דין מהאזור מוזמנים להצטרף לפעילות בתחנה

הלשכה מסייעת לזרוז קבלת
פסקי דין

עורכי דין ,הממתינים לפסקי דין מעל  6חודשים
ממועד הגשת אחרון הסיכומים ,מוזמנים להעביר
ללשכה את פרטי התיקים ,שמות השופטים וציון
בית המשפט כדי שהלשכה תפעל לזירוז מתן פסקי
דין בתיקים אלו.
פעילות הוועד בעניין זה מניבה פירות .פסקי
דין רבים כבר ניתנו בעקבות פניות לנשיאים.

ברכות לשופטים הנבחרים

ברכות שלוחות לשופטים החדשים בבית
משפט השלום במחוז חיפה :אבישי רובס ,יפעת
מישורי ,לובנה שלאעטה-חלאילה ,רננה גלפז-
מוקדי ,מעין צור ,טל תדמור-זמיר ,קרן אניספלד,
אייל דורון ,נאסר ג'השאן ,אריה נאמן (ענייני
משפחה) ,גיל קרזבום (תעבורה).
אנו מאחלים לכל השופטים עשייה שיפוטית
עשירה ,עצמאית ,רגישה ויעילה.

מחוז חיפה  -און ליין

אתר המחוז

"תופסים גל מעודכן" עם
באינטרנט.
הודעות ,עדכונים וידיעות  -מסווגים על פי
מדורים ,מידע על השתלמויות ,אירועים ,מופעי
תרבות בהנחה ועוד...
האתר מתעדכן  ON LINEכל הזמן!
אז אל תאמרו" :לא ידעתי!" אמרו" :לא
גלשתי!"
כתובת האתרwww.haifabar-law.org.il :

נציגות למחוז חיפה בצוות
הכנס הארצי
החלפת כתובת דואר
המחוז
נציגת
תהיה
ממחוזנו
עו"ד מיכל שקד
אלקטרוני? עדכן/י אותנו!
בצוות הכנס השנתי שיתקיים באילת.
סוף! סוף! יש היכן לשתות
קפה בהיכל המשפט!

אנו שמחים לבשר לעורכי הדין כי הקפיטריה
בהיכל המשפט שבה ונפתחה.

על מנת שנוכל לעדכנך במתרחש בלשכה
באופן שוטף ולשמור על קשר אינטנסיבי פשוט
להפעלה ,מהיר ,יעיל וחסכוני  -נבקשך להמציא
לנו את כתובת הדואר האלקטרוני שלך לכתובת
הדוא"ל בלשכה:
IB@HAIFABAR-LAW.ORG.IL

על כל שינוי  -נא להודיע לנו.

תחרות מאמרים
בנושא :הישגי
המדינה בתחום
זכויות אדם
באוניברסיטת חיפה
יאיר נתיב
במסגרת התחרות ,המתקיימת בשיתוף פעולה
עם מחוז חיפה של לשכת עורכי הדין ומועצת
הסטודנטים בפקולטה למשפטים ,יוענקו פרסים
בסך  6000ש"ח בחסות 'בית הפרקליטים'.
השופט העליון (בדימ') מישאל חשין יהיה יו"ר
צוות השופטים.
תחרות כתיבת מאמרים נפתחה לאחרונה
בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת חיפה
ביוזמה של מועצת הסטודנטים בפקולטה
ובשיתוף פעולה עם לשכת עורכי הדין ,מחוז
חיפה .במסגרת התחרות יכתבו הסטודנטים
מאמרים משפטיים בנושא הישגים בתחום
זכויות האדם ,במטרה להאיר את ההתפתחות
המשפטית בתחום ולשפר את יכולות הכתיבה
המשפטיות.
אורך כל מאמר יהיה עד כ 600-מילה .מועד
אחרון למשלוח  .13.12.09צוות של שלושה
שופטים  -כבוד השופט העליון(בדימ') מישאל
חשין ,עו"ד אדם פיש ,ממייסדי מרכז חיים כהן
לזכויות אדם ועו"ד רונית הרמתי-הלפרין ,ראש
הקליניקה לזכויות אדם בפקולטה למשפטים
באוניברסיטת חיפה יבחרו את שלושת המאמרים
הטובים ביותר .המאמרים הזוכים יפורסמו בעיתון
הלשכה המחוזי 'בדלתיים פתוחות'; בעיתון
הפקולטה למשפטים; ובאתר האינטרנט 'nrg
מעריב' .הזוכים במקומות הראשונים יקבלו,
 2000 ,3000ו ,₪ 1000-בהתאמה .בסיום
הפרויקט ייערך טקס קבלת פרסים ב'בית
הפרקליטים' (בבניין 'הטיל' בחיפה) ובו יעניק
מנכ"ל 'בית הפרקליטים' ,עופר לוי ,את הפרסים.
לדברי לוי" :אנו רואים במתן החסות לפרויקט
הזדמנות למלגות לסטודנטים על מנת להקל
עליהם במהלך הלימודים" .המאמר הזוכה
יתורגם לאנגלית ויישלח למערכות עיתונים בחו"ל.
יו"ר מועצת הסטודנטים בפקולטה ,חן שמילו ,ציין
כי "מועצת הסטודנטים רואה חשיבות ברתימת
הידע המשפטי הנרכש במהלך הלימודים לטובת
הפרויקט ,במסגרתו הסטודנטים מפגינים חשיבה
חברתית" .ועד מחוז חיפה החליט לשתף פעולה
בפרויקט כחלק מן הקשר שבין האקדמיה
לפרקטיקה בכלל ובין הפקולטה למשפטים
באוניברסיטת חיפה והמחוז  -בפרט.
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לשכהושות'
למרות השיפוצים  -אין רגע דל בבית הפרקליט

השתלמות בדין הדרוזי
השתלמות ייחודית ראשונה בארץ בנושא הדינים
בבתי הדין הדרוזים ,נפתחה בבית הפרקליט באווירה
מכובדת וחגיגית .את ההשתלמות מרכז עו"ד חוסאם
ח'יר בסיועו הבלתי נלאה של עו"ד נזי חלבי .המטרה
היא להעמיק את הידע בענייני המעמד האישי בבתי
הדין הדרוזים והנושאים שידונו הם :נישואין וגירושין
אצל הדרוזים (ההרצאה הראשונה אותה נתן כבוד
הקאדי נעים הנו  -קאדי בית הדין הדרוזי לערעורים);
סמכויות בתי הדין (המרצה כבוד השופט כמאל סעב,
שופט בית המשפט המחוזי בחיפה; מעמדה אישי של
האישה הדרוזית בין דת לחברה; מזונות ,משמורת וסדר הדין בבתי הדין; מפגש הדרוזים בבתי
המשפט הלכה למעשה וההשקה בין הדין הכללי לדין האישי ומוסכמות חברתיות וענייני ממון.

ברכות לפרקליט מחוז חיפה
 -פלילי

ברכת הצלחה ועשיה פוריה שלוחה לעו"ד עמית
איסמן שנבחר לתפקיד פרקליט מחוז חיפה (פלילי)
ויחליף את הפרקליטה היוצאת עו"ד לילי בורישנסקי.

חברי ועד
מחוז חיפה,
דצמבר
2009
לאחר שנתיים
ובעקבות הסכמי
רוטציה נערכו חילופי
גברי בועד.
חברי הועד הנוכחי,
הותיקים והחדשים
קוראים לחברי
המחוז לפנות אליהם
בכל בעיה בה הם
נתקלים במסגרת
תפקידם.
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רחל בן ארי (בר רב האי) יו"ר

 50שנה במקצוע  -יש ויש!!

 50שנות עריכת דין צוינו בחגיגיות בטקס
הוותיקים המסורתי שנערך בבית ציוני אמריקה
בתל אביב .כל חתני הטקס קיבלו רישיון לעריכת
דין במהלך השנים  1958ו ,1959 -כשנתיים טרם

איתן לדרר

יורם גורי

הקמת הלשכה .ראש לשכת עורכי הדין ,עו"ד יורי
גיא-רון בירך את הוותיקים והקריא שיר מרגש
של נתן אלתרמן ,שהיטיב לתאר את האווירה
בטקס ' -אופטימיות' .בין מקבלי הפנים נכחו
שופטי בית המשפט העליון בדימוס פרופ' יצחק
זמיר וטובה שטרסברג-כהן ושופטים ותיקים
נוספים .מבין ותיקי חיפה נכחו בטקס עורכי
הדין מרדכי ריבק ,יצחק וולר ,יוסף וינטר ,אברהם
לבקוביץ ומרדכי רונן ,שממשיכים לעבוד במקצוע
עד היום.

שלוחת חדרה
סביבת עבודה יעילה היא המפתח להצלחה
בשלוחת הלשכה בחדרה התקיים מפגש בין
עובדי בית המשפט בחדרה לציבור עורכי הדין
באיזור ,במטרה ליעל את סביבת העבודה .היתה
זו גם הזדמנות לסגן הנשיא החדש ,כב' השופט
אביהו גופמן ,להעביר את ה'אני מאמין' שלו.
המזכיר הראשי של בית המשפט ,מר נחום קלר,

חוה קלמפרר מרצקי

אמיל נחאס

סברי חמוד

סמי מלחם

אילן גורביץ'

וואסים פלאח

שמואל בן חיים

ג'סאן אבו ורדה

רפיק ג'בארין

ג'ובראן ג'ובראן

יוסי הוד

ואאל חלאילה

בדלתיים פתוחות נובמבר-דצמבר 2009

וראשי המחלקות דיברו על מספר בעיות בעבודה
השוטפת ומנגד ,עורכי הדין הציגו את עמדתם
באשר לנהלים ,בקשות לשיפור שרות וכיוצ"ב.
התקיים רב שיח תרבותי ומפרה וניתן
מענה ישיר על ידי כל מנהל מחלקה לכל תלונה
שהועלתה .בשלוחה מתוכננות השתלמויות וכן
יתקיימו ימי עיון והרצאות .החברים מוזמנים!

בבית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי-הדין
חיפה

הקובל :הוועד המחוזי של לשכת עורכי הדין בחיפה
נגד

הנאשם :עורך-דין תומר ורדי
הזמנה לנאשם  -לדיון
עליך לבוא לישיבת בית הדין הנ"ל ,במושבו בלשכת עוה"ד ,שד' בן-גוריון  ,6חיפה .ביום חמישי בתאריך
 14/01/2010בשעה  16:00לדיון בקובלנה שהוגשה נגדך בתיק בית הדין 60/09
את העתקי הקובלנה ,הודעה על הרכב ביה"ד ופרוטוקולים תוכל לקבל במזכירות ביה"ד.
אם לא תופיע לישיבת ביה"ד כמוזכר לעיל ,ידון בית הדין שלא בפניך ,בהתאם לקבוע בסעיף 18
לכללי לשכת עוה"ד (סדרי הדין בתי הדין המשמעתיים) ,תשכ"ב.1962-

מזכירות בית-הדין המשמעתי
תאריך פרסום11.12.09 :

השעיות בפועל של עורכי דין ממחוז חיפה ומחוז צפון
דו"ח מס'  - 70נכון ליום 6.12.09

על מנת שלא נכשיל ולא ניכשל ,תשומת לב החברים מופנית לחברים במחוז שהושעו מעריכת דין ותקופת השעייתם וכן לחברים שהוצאו מן הלשכה
מחוז חיפה

הוצאו מן הלשכה
רמזי אבו-רחמה מס' רישיון  5740הוצא מן
הלשכה החל מיום .6/11/2001
מאמון בן עלי חלאילה מס' רישיון  18364הוצא
מן הלשכה החל מיום .24/7/2003
טאיסה ניוק מס' רישיון  18840הוצאה מן הלשכה
החל מיום .27/4/2005
ויקטוריה דרייזין מס' רישיון  21938הוצאה מן
הלשכה החל מיום .18/5/2005
שירה עם דוד מס' רישיון  9763הוצאה מן הלשכה
החל מיום .30/11/2006
חדר קבלאוי מס' רישיון  12891הוצא מן הלשכה
החל מיום .2/2/2007
חסן מחאמיד זטאם מס' רישיון  14989הוצא מן
הלשכה החל מיום .19/06/2008
גאנם אבו ריא מס' רישיון  32364הוצא מן
הלשכה החל מיום .1/02/2009
איתן לפידות מס' רישיון  10522הוצא מן הלשכה
החל מיום .14/01/2009
דוד קדוש מס' רישיון  15197הוצא מן הלשכה
החל מיום .27/02/2008
בנו גנות מס' רישיון  5429הוצא מן הלשכה החל
מיום .16/06/2009
אבישי לאור מס' רישיון  7972הוצא מן הלשכה
החל מיום .16/06/2009
ורד עאסי מס' רישיון  28548הוצא מן הלשכה
החל מיום .6/7/2009
פיראס אליאס מס' רישיון  33801הוצא מן
הלשכה החל מיום .1/9/2009
אליהו מאור (מרקוביץ) מס' רישיון  2873הוצא
מן הלשכה החל מיום .15/10/2009
סלאח אבדאח מס' רישיון  26769הוצא מן
הלשכה החל מיום .16/11/2009
הושעו מן הלשכה
עומר גזאוי מס' רישיון  12353הושעה לתקופה
של  8שנים החל מיום  16/12/2004ועד ליום
.15/12/2012

רביע אסמאעיל מס' רשיון  29392הושעה
לתקופה של  36חודשים החל מיום 20/12/2006
ועד ליום .19/12/2009
פנחס נרקיס מס' רישיון  6652הושעה החל מיום
 4/3/2003ועד ליום .1/9/2048
ראסם חמאדה מס' רישיון  21972השעיה לתקופה
של  12שנים ,החל מיום  1/2/2007ועד ליום
.31/1/2019
חוסין מסאלחה מס' רישיון  22813הושעה החל
מיום  1/11/2006ועד ליום .1/02/2015
יאסר בריק מס' רישיון  26810הושעה החל מיום
 4/3/2007ועד ליום  .1/1/2022בסיום ההשעיה -
הוצאה מן הלשכה.
גרא דה שליט מס' רישיון  9250הושעה החל מיום
 1/3/2007ועד ליום .28/02/2010
עלאא עואד מס' רישיון  28555השעיה לתקופה
של  4שנים ,החל מיום  29/10/2007ועד ליום
.28/10/2011
גסוב חאג מס' רישיון  ,22762השעיה לתקופה של
שנה ,שתופעל עם שובו לישראל.
חלאילה נואף מס' רישיון  33923הושעה לתקופה
של  5שנים החל מיום  8/9/2008ועד ליום
.7/9/2013
מחמוד חטיב מס' רישיון  31267הושעה לתקופה
של  8שנים החל מיום 15/12/2008ועד ליום
.14/12/2016
סברי גריס מס' רישיון  4325הושעה לתקופה של
 6שנים החל מיום  6/3/2008ועד ליום .5/3/2014
מונדר ג'אבר מס' רישיון  18796השעיה החל
מיום  15/07/2008ועד ליום .13/05/2010
אחמד אלמאלק מס' רישיון  38742הושעה
לתקופה של שלוש שנים ,החל מיום 15/07/08
ועד ליום .14/07/2011
שפיק דרויש מס' רישיון  26839הושעה החל מיום
 1/5/2008ועד ליום .31/10/2010
אמין בן אחמד בדארנה מס' רישיון 17384
השעייה זמנית החל מיום  21/10/1999ועד
להכרעת דינו בבית המשפט בכתבי האישום
שהוגשו נגדו.

רודי זקנון מס' רישיון  14501השעיה החל מיום
 15/02/2009ועד ליום .13/11/2010
סוהא קסיס מס' רישיון  14025הושעה החל מיום
 1/02/2009ועד ליום .30/01/2013
חוסיין עוסמאן מס' רישיון  32273השעיה
לתקופה של  36חודשים החל מיום 1/02/2009
ועד ליום .31/01/2012
יעל אור פלדמן מס' רישיון  18316השעייה זמנית
החל מיום  19/02/2009ועד להכרעת דינה בבית
משפט השלום בנצרת.
גנדור נביל מס' רישיון  20682השעיה לתקופה
של שנה החל מיום  01/05/2009ועד ליום
.30/04/2010
מחאמיד נאסר מס' רישיון  32427השעיה לתקופה
של  24חודשים החל מיום  01/04/2009ועד ליום
.31/03/2011
בלה מאיה לביא מס' רישיון  21997השעיה
לתקופה של שלש שנים החל מיום  1/05/2009ועד
ליום .30/04/2012
מאהר אלכליל מס' רישיון  32366הושעה לתקופה
של  3שנים החל מיום  1/07/2009ועד ליום
.30/06/2012
יחיא עבדאללה מס' רישיון  39662הושעה
לתקופה של  8שנים ,החל מיום  15/7/2009ועד
ליום .14/7/2017
זידאן שואהנה מס' רישיון  20201השעיה החל
מיום  13/08/2009ועד ליום .12/02/2010
אהוד כספי מס' רישיון  10808השעיה החל מיום
 1/11/2009ועד ליום .31/07/2010
יוסף רוטמן מס' רישיון  7814השעיה החל מיום
 9/12/2009ועד ליום .8/12/2019
מוחמד מחאמיד מס' רישיון  14987השעיה החל
מיום  1/12/2009ועד ליום .30/04/2010
פקיעת חברות
יוסף שפיק מס' רישיון  17032פקיעת חברות
לאור הכרזת פשיטת רגל  -פברואר .2008
נתן רוזנברג מס' רישיון  10986פקיעת חברות
לאור הכרזת פשיטת רגל  -פברואר .2008
יוסף רענן מס' רישיון  7058פקיעת חברות לאור
הכרזת פשיטת רגל .7/12/2006 -

עימאד אסדי מס' רישיון  26118פקיעת חברות
לאור הכרזת פשיטת רגל .6/05/2009 -
אוסאמה נבואני מס' רישיון  22819פקיעת
חברות לאור הכרזת פשיטת רגל .25/6/2009 -
רז דורון מס' רישיון  9479פקיעת חברות לאור
הכרזת פשיטת רגל .10/11/2008 -

מחוז צפון
הוצאו מן הלשכה
זאהי אסכנדר מס' רישיון  12864הוצא מן הלשכה
החל מיום .1/08/2005
מאזן נסאר מס' רישיון  10250הוצא מן הלשכה
החל מיום .17/08/2003
ג'סאן עומר ממדוח מס' רישיון  20160הוצא מן
הלשכה החל מיום .6/04/2007
הושעו מן הלשכה
איהאב חליחל מס' רישיון  22770הושעה לתקופה
של  10שנים ,החל מיום  27/05/2008ועד ליום
.26/05/2018
מדיאן יוסף מס' רישיון  19016הושעה החל מיום
 15/11/2008ועד ליום .14/05/2026
מחמוד אחמד זועבי מס' רישיון  16955השעיה
החל מיום  1/05/2008ועד ליום .31/10/2015
ויסאם הרייש מס' רישיון  28875הושעה לתקופה
של  5שנים ,החל מיום  19/12/2006ועד ליום
.18/12/2011
עבדו אנואר מס' רישיון  16219הושעה החל מיום
 16/4/09ועד ליום .15/12/09
מוחמד עומר דראושה מס' רישיון  33877הושעה
החל מיום  15/04/2009ועד ליום .13/10/2012
בנימין פרידמן מס' רישיון  7812הושעה לתקופה
של  3שנים החל מיום  21/05/2009ועד ליום
.20/05/2012
רוזאנה קלאס מס' רישיון  11831השעיה לתקופה
של  8חודשים ,החל מיום  1/8/2009ועד ליום
.1/4/2010
נביל דוח'י מס' רישיון  24011הושעה זמנית החל
מיום  16/7/2009ועד להכרעה סופית בבית משפט
בתיק פלילי.
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לשכהושות'

יום כיף גלילי
יום כיף גלילי נערך לעורכי הדין חברי
המחוז ומשפחותיהם בפארק הנופש
'אביב' ' -אלעוש' שבצומת מצפה אביב
במשגב ,ב.25.9.09-
פעילויות לילדים ולמבוגרים בבריכה
ומחוצה לה ,פנטומימאי ,קוסם ,קרקס
רוסי ,ציורי פנים ותחרויות ספורט היו
רק חלק ממגוון ההפתעות מהם נהנו
באי האירוע .בנוסף הוגש כיבוד כיד
המלך ,שכלל ארוחת צהריים ,וחולקו
חולצות כמזכרת.
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מבחר שאילתות והחלטות
ועד המחוז וועדת האתיקה המקצועית שמו להם מטרה
למענה מהיר ויעיל לעורכי דין המתלבטים בבעיות שוטפות
בתחום האתיקה.
הגם שלתשובות שנותנת ועדת האתיקה אין מעמד
פורמאלי על פי החוק ,קיימת פסיקה לפיה מן הדין שוועדת
אתיקה לא תמליץ על העמדתו לדין של עורך דין שפעל
בהתאם לתשובה שקיבל ,בכפוף ,כמובן ,לכך שהנתונים
המופיעים בשאילתא היו מלאים.
מכל מקום ,אין מחלוקת כי הנוהג ליתן "פרה-רולינג"
בבעיות אתיקה הינו נכון וראוי.
אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו בכתב בכל שאלה או
התלבטות בענייני אתיקה ואנו נעשה מאמץ ליתן תשובתנו
בהקדם האפשרי.

שאילתות עקרוניות שעלו בפני ועדת
האתיקה:
מי צריך לשאת בעלות הצילום של מסמכים מתיק
הלקוח?

אתיכאן

עורך הדין וביקש ממנו לייצגו בביצוע פסק הדין שניתן כנגד
צד ב' בהוצל"פ.
השאלה :האם עורך הדין רשאי לטפל עבור צד א' בביצוע
פסק הדין?
תשובת ועדת האתיקה :לדברי עורך הדין ,פסק הדין
שבביצועו נדרש לטפל כעת ,נובע מעסקת המכר שבה ייצג
את שני הצדדים ,ואשר רישומה טרם הושלם.
לפיכך ,מנוע עורך הדין לטפל בביצוע פסק הדין כנגד מי
שהיה לקוחו בעסקת היסוד ,וזאת לאור הוראת סעיף (16א)
לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית) ,התשמ"ו.1986-

בעריכת עו"ד
רות ברזילי

פסק דין שניתן ,לאחרונה ,על ידי בית הדין המשמעתי
של המחוז:
עונש השעיה על תנאי למשך שנה לעורך דין שביצע קיזוז
שלא כדין
העובדות :הנאשם נטל על עצמו את ייצוגו של המתלונן
בתביעת פיצויים בעקבות תאונת דרכים .הנאשם קיבל מחברת
הביטוח את כספי הביטוח עבור המתלונן ,בסך  ₪ 50,000אבל
קיזז את מלא הסכום כשכר טרחתו .הקיזוז נעשה על פי הסכם

העובדות :עורך הדין הפונה טיפל בהגנה ובייצוג של
ארבעה דיירים בבית משותף ,בתביעה שהוגשה כנגדם על
ידי דייר אחר באותו בית .לאחר שהתביעה כנגד הדיירים
נדחתה ,הוגש ערעור והתיק הוחזר לדיון חלקי בבית משפט
השלום.
בשלב כלשהו ,הודיע לפונה עורך דין אחר במחוז ,כי קיבל
לידיו את הטיפול של שלושה מתוך ארבעת הדיירים שיוצגו
על ידי הפונה ,וביקש לקבל עותק של מסמכים רבים מתוך
התיק שטופל על ידי הפונה.
השאלה :לאור הכמות הרבה של המסמכים המבוקשים,
האם רשאי הפונה להתנות את מתן צילום המסמכים בתשלום
עלות הצילום ובתשלום שכר טרחה ראוי בגין הזמן הכרוך
באיתור המסמכים?
תשובת ועדת האתיקה :כל מסמך הנמצא ברשות עורך
הדין הוא בבעלות הלקוח ולפיכך ,התיק הוא רכושו של הלקוח
והוא זכאי לקבלו ללא תמורה.
ואולם ,במקרה בו מייצג עורך הדין יותר מלקוח אחד,
והחומר מבוקש רק על ידי אחד מלקוחותיו ,בעוד הוא ממשיך
בייצוג אחרים ,זקוק עורך הדין להמשיך ולהחזיק בחומר .על
כן ,עלות הצילום תחול על הלקוח המבקש.
באשר לתשלום שכר טרחה ,קבעה הוועדה כי ,בנסיבות
העניין ,אין מקום לדרוש שכר טרחה עבור איתור וצילום
המסמכים.

האם עורך דין שייצג בעבר שני צדדים לעסקת מכר
רשאי לייצג כעת צד אחד כנגד הצד השני בהליכי
ביצוע פסק דין בהוצל"פ?
העובדות :עורך הדין ייצג בעבר שני צדדים לעסקת מכר.
עד למועד הפנייה ,טרם הושלמה העסקה ברישום .לימים
הגיש צד א' לעסקת המכר תביעה כנגד צד ב' ,שעניינה אותה
עסקת המכר .התביעה התקבלה וניתן פסק דין .צד א' פנה אל
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לשכהושות'
שכר טרחה שלטענת הנאשם נחתם בין הצדדים ונכתב על גבי
פתק ,ללא כותרת וללא פרוט שמות הצדדים.
פסק הדין :בית הדין קבע כי אינו יכול לראות בפתק הנ"ל
משום הסכם שכר טרחה הואיל ואינו עונה על הפרמטרים
הנדרשים בהסכם שכ"ט בין עו"ד-לקוח :הוא אינו מפורט,
אינו מנוסח כהסכם ,אינו ברור ,לא מצוין בו כי תוכנו הוסבר
ללקוח ואף שמות הצדדים אינם מצוינים בו .כמו כן ,העתק
ממנו לא נמסר ללקוח.
עוד קבע בית הדין ,כי בהעדר הסכם קיזוז מסודר ומשעה
שהמתלונן לא הסכים לקיזוז ,לא היה מקום לקזז את סכום
הפיצוי כשכר טרחה אלא היה על הנאשם להיפגש עם
המתלונן ולהגיע עמו להסדר או ,לחילופין ,לעכב תחת ידו את
סכום הפקדון ולהגיש תביעה כנגד המתלונן ,בהתאם לסעיף
 88לחוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א.1961-
בית הדין השתכנע כי הנאשם סבר בתום לב כי ה"הסכם"
הנו הסכם מחייב וכי הוא זכאי לבצע קיזוז ועל כן הרשיע
את הנאשם בעבירה של עיכוב כספי לקוח שלא כדין בלבד,
עבירה על כלל (40א) לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה
מקצועית) ,התשמ"ו 1986-ובמעשה שאינו הולם את מקצוע
עריכת הדין ,עבירה על סעיף  )3(61לחוק לשכת עורכי הדין,
התשכ"א.1961-
במועד מתן גזר הדין הפקיד הנאשם בידי בית הדין המחאה
על סך  24,959ש"ח לפקודת המתלונן ,המהווה החזר הכספים
שקוזזו על ידו שלא כדין .לנאשם לא היו הרשעות קודמות
והוא עורך דין מזה  12שנים.
בית הדין התרשם כי ,בנסיבות המקרה ,עצם ההרשעה
מהווה עבור הנאשם עונש של ממש וגזר עליו עונש של השעיה
על תנאי לחודשיים וכן הוצאות ללשכה בסך .₪ 2,000
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הלכה שנקבעה ,לאחרונה ,בבית המשפט העליון
בעניין לשון הרע
האם החיסיון המוענק לפרסומי לשון הרע תוך כדי דיון
משפטי הוא חיסיון מוחלט או שמא חיסיון מסויג?
העובדות :שני בעלי הדין הם עורכי דין שייצגו שני
צדדים בהליכים משפטיים .במהלך דיון בבית הדין האזורי
לעבודה בת"א הטיח המערער (עו"ד חיר) במשיב (עו"ד גיל)
כי "קיימת חקירה משטרתית ומוכן בימים אלה כתב אישום
בפרקליטות ולגביהם דנה בימים אלה ועדת האתיקה של
לשכת עורכי הדין בהשעיית החבר עודד מחברותו בלשכה".
התבטאות דומה נכללה בכתב הגנה שהגיש המערער במסגרת
הליך משפטי אחר .על כך יצא קצפו של המשיב והוא הגיש
תביעה כנגד המערער בעילה של לשון הרע.
בית משפט השלום קבע כי האמירות נשוא התביעה הן
בגדר פרסום לשון הרע ,אולם מהוות "פרסום מותר" לפי
הוראות סעיף  )5(13לחוק איסור לשון הרע ,התשכ"ה,1965-
הקובע כי דברים הנאמרים "תוך כדי דיון" על ידי בא כוחו של
בעל דין הינם פרסום מותר ש"לא ישמש עילה למשפט פלילי
או אזרחי" .לפיכך ,דחה בית המשפט את התביעה.
ערעור שהוגש לבית המשפט המחוזי התקבל בדעת רוב.
כל שופטי ההרכב גרסו כי יש לסייג את ההגנה שבסעיף )5(13
הנ"ל במקרים חריגים ,שבהם ההתבטאות הדיבתית איננה
קשורה לדיון המשפטי ומשרתת אותו ,אלא יסודה ברשעות
ובזדון .דעת הרוב סברה שדבריו של המערער כלפי המשיב
נאמרו בזדון וברשעות ,ולפיכך ,אין הגנת הסעיף חלה.
פסק הדין :בית המשפט העליון ,ברוב דעות (מפי המשנה
לנשיאה השופט א' ריבלין ,בהסכמת השופט דנציגר וכנגד
דעתו החולקת של השופט א' רובינשטיין) ,קיבל את הערעור
וקבע כי סעיף  )5(13לחוק איסור לשון הרע אינו כולל הגבלה
תכנית כלשהי ,וזאת לאור כוונת המחוקק לחסום את כניסתו
של חוק איסור לשון הרע לאולם בית המשפט (במובן הרחב).
פרשנות זו נובעת מההשקפה לפיה סדקים במחסום עלולים
להחדיר מורא ללב המשתתפים בדיון המשפטי ולהקשות
עליהם למלא את תפקידם.
עוד קבע בית המשפט כי אל לבית המשפט ליצוק אל החוק
תוכן ראוי ,לדעתו ,העומד בניגוד ברור לכוונה המפורשת של
המחוקק.
כיוון שאין מחלוקת כי ההתבטאויות נשוא ההליך נעשו
על ידי עורך הדין תוך כדי הליך משפטי ,הרי שמדובר בפרסום
מותר לפי סעיף  )5(13ולא קמה למשיב עילה לפי החוק.
השופט רובינשטיין סבר ,בדעת מיעוט ,כי אין להיעתר
לערעור ,שכן לשיטתו יש לפרש את סעיף  )5(13כמקנה
היתר רחב אך לא היתר מוחלט ,וכי התבטאות שלהערכת
בית המשפט ,מעבר לאי היותה אמת בידיעת האומר ,יש בה
רשעות או זדון  -אינה חוסה בצלו של ההיתר (רע"א 1104/07
עו"ד פואד חיר נ' עו"ד עודד גיל).

בעריכת
עו"ד יהודית קורן

yehudit@gonenlaw.com

ילדיהם של מהגרי עבודה
בצל איום הגירוש

ה

מאת :ד"ר נעמה כרמי*

כוונה לגרש את ילדיהם של מהגרי עבודה השוהים כאן שלא לחוק
(עם הוריהם) עומדת על סדר-היום של הממשלה ומעוררת דיון
ציבורי ער יחסית.
השאלות שמעלה הסוגייה הן משפטיות ,מוסריות ואנושיות .משלושתן,
השאלות המשפטיות נראות הפחות בעייתיות .הזכות לכניסה קבועה
למדינה ,או ליתר דיוק האיסור על שלילתה השרירותית של זכות זאת -
שממנה נגזר איסור הגירוש  -מוקנית במשפט הבינלאומי רק למי שהמדינה
היא "ארצו" .על-פי הפרשנות המקובלת המונח "ארצו" אמנם רחב יותר
ממדינת האזרחות ,ויכול לכלול מי שיש להם זיקה מיוחדת למדינה .קיימת
אף פסיקה בינלאומית שהרחיבה את הזכות בנסיבות מסוימות גם לתושבי
קבע .הזכות להישאר בשטחה של המדינה חשובה במיוחד ,משום שתחולתן
של האמנות הבינלאומיות לזכויות אדם היא בעיקרה טריטוריאלית :הן
מחייבות את המדינות לכבד ולהבטיח את זכויות האדם המנויות בהן לכל
מי שנמצא בשטחן וכפוף לסמכות שיפוטן .כך שליכולת להישאר בשטח
המדינה נפקות ברורה וחשובה של הנאה מהגנה על זכויות ,לפחות דה-
יורה .כאשר הם עומדים בפני גירוש ,הרי לזרים הנמצאים כחוק בשטחה של
מדינה ,שהם בני-גירוש ,מקנים דיני זכויות האדם הבינלאומיים ערבויות של
הליך הוגן בתהליך הגירוש (כמו זכות שימוע) .מה באשר לזרים הנמצאים
בשטח המדינה שלא כחוק? בנקודה זאת האמנות שותקות .שתיקתן מעלה
אפשרות פרשנית של "מכלל הן שומעים לאו" .כלומר ,לכאורה לפני גירושם
המדינה לא חייבת להעניק לאותם זרים אפילו את ערבויות ההליך ההוגן,
המוקנות לזרים השוהים בה כחוק .אך העיקרון של איסור ההחזרה (non
 - )refoulementהנחשב כיום לחלק מהמשפט הבינלאומי המנהגי  -מחייב
לפחות מתן שימוע ,כדי לאפשר לאדם לטעון שצפויה לו סכנת חיים או
עינויים במקום שאליו יגורש או יוחזר .דיני זכויות האדם הבינלאומיים
אמנם מכירים בכך כי הגירה ואזרחות הן בסמכותה הריבונית של המדינות.
אך סמכות זאת איננה מוחלטת והיא ננגסת על-ידי הדין הבינלאומי עצמו.
זאת מעבר לשיקולים מוסריים היכולים להגביל אותה.
יתכן שיהיו מקרים שבהם יוכלו מהגרי עבודה לטעון שישראל היתה
ל"ארצם" במובן המקנה להם זכות כניסה קבועה לשטחה על-פי הדין
הבינלאומי .בעיקר כשמדובר בילדים שנולדו בארץ ושהו כאן שנים ,שפתם
היחידה היא עברית וזהו מרכז חייהם .לידה ותקופת שהות ארוכה במדינה
נחשבים כשני גורמים מרכזיים הנשקלים כנגד גירושו של אדם כאשר אין
לו מעמד חוקי במדינה .לעומת המשפט הבינלאומי המחייב את ישראל
(על-פי חזקת ההתאמה לדין הבינלאומי) ,הרי המשפט הפנימי צר יותר:
בדין הישראלי מוקנית זכות הכניסה הקבועה לאזרחי ישראל בלבד .הדין
הישראלי מקנה למדינה סמכות לגרש את מהגרי העבודה וילדיהם .ודאי אם
הם שוהים בה שלא כחוק .ואולם ,קיומה של סמכות גרידא איננו מספיק.
יש צורך לבדוק גם את אופן הפעלת הסמכות :סבירות ,מידתיות וכן הלאה.

הפעלת הסמכות צריכה להישקל בכל מקרה ,שמא יש שיקולים המצדיקים
סטייה מן המדיניות כללית של גירוש.
אך השאלות הסבוכות והמעניינות יותר אינן משפטיות צרות .כך ,שאלה
אחת היא כיצד נהפכו אנשים אלה לשוהים לא חוקיים? רבים ממהגרי
העבודה הגיעו לארץ כחוק ,למעשה ביוזמת הממשלה .אלא שבשל הסדר
הכבילה שהנהיגה המדינה ,הם מאבדים את אשרת השהייה שלהם שעה
שהם עוזבים את מעסיקם מסיבה זאת או אחרת .זהו ההסדר שנפסל בבג"צ
כלא-חוקתי ושעליו נאמר שם שהעובד הזר היה "לצמית של מעסיקו" וכי
"הסדר הכבילה יצר מעין-עבדות בגירסה מודרנית" .למרות זאת ,המדינה
לא החליפה אותו כנדרש בכל התחומים ובשל כך אף התקבלה עתירה
נוספת לצו לביזיון בית המשפט בעניין זה .הסדר זה ,יחד עם אכיפת חסר
של חוקים האמורים להגן על זכויות העובדים ,הופכים את מהגרי העבודה
לאחת האוכלוסיות המנוצלות והפגיעות ביותר במדינה .לענייננו ,חשוב כי
המדינה עצמה היא שחקנית מרכזית בהפיכתם של עובדים שנכנסו כחוק
לשוהים בלתי-חוקיים בתחומה.
שאלה שנייה היא האמנם נועד הגירוש המתוכנן להפחית את מספר
מהגרי העבודה במדינה? ודאי שישראל ,ככל מדינה ,רשאית לקבוע
מדיניות המבקשת לצמצם את מספר מהגרי העבודה בתחומה .זוהי מטרה
לגיטימית הנמצאת בסמכותה .אלא שאנו יודעים שגירוש מהגרי העבודה
מלווה בהחלפתם ב"ייבוא" עובדים חדשים ,תופעה המכונה "מדיניות
הדלת המסתובבת" .את הקופון ממדיניות זאת גוזרות חברות כוח-האדם
הפרטיות שמגייסות את מהגרי העבודה ,ומבקשות למקסם את רווחיהן.
יתכן שטעם נוסף הוא צמצום היקפה של חובת המדינה להגן על זכויותיהם
של מהגרי העבודה השוהים בה .על אף שלהלכה חייבת כל מדינה לכבד
ולהבטיח את זכויותיהם של כל הנמצאים בשטחן ,הרי בפועל זכויותיהם
של לא-אזרחים בכלל ,ושל מהגרים לא רשומים בפרט ,מוגנות הרבה פחות.
ככל ששהותם זמנית וקצרה יותר ,כך יקשה עליהם לעמוד על זכויותיהם
בכלל ולמחות נגד גירושם בפרט .מה שברור הוא שהאינטרסים של בני-
אדם הנמצאים בשטחה של המדינה זמן רב ותורמים לכלכלתה  -אינם
נספרים כאן.
לבסוף ,נשאלות שאלות בדבר חובתה האנושית והמוסרית (להבדיל
מהמשפטית) של מדינה כלפי ילדים שנולדו וגדלו בה ,דוברים את שפתה
ואינם מכירים תרבות אחרת .אמת" ,מקומו של קטין אצל הוריו .באשר
יישבו הם ,שם יישב הוא ,ולא להפך" ,כדברי בית המשפט בפרשת קנדל.
אך ילדים אמורים לקבל הגנה מיוחדת בשל העובדה שהם משלמים על
בחירותיהם של הוריהם ואינם אמורים להיענש בגינן .כך למשל ,גם ילדים
של שוהים לא-חוקיים זכאים לחינוך חינם כחוק .בדין הבינלאומי ילדים
הם חריג בולט ,שיש להם זכות לרכוש אזרחות .האמנות הרלוונטיות אמנם
אינן קובעות במפורש חובה ספציפית של המדינה שבה הם נולדים להעניק
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להם את אזרחותה .אך מלשון הסעיפים (וברוח המגמה הכללית במשפט
הבינלאומי) ,ברור שיש להם זכות לאזרחות כלשהי .ילדיהם של מהגרי
עבודה הנולדים במדינה שבה עובדים הוריהם ,מהווים את אחת הדוגמאות
להיווצרותה ולהנצחתה של התופעה של היעדר אזרחות ,שהמשפט
הבינלאומי מבקש לצמצם .אם מדינת המקור של הוריהם היא מדינה המקנה
אזרחות מתוקף דין האדמה ( )jus soliואילו המדינה שבה נולדו מקנה
אזרחות מתוקף דין הדם ( ,)jus sanguinisכי אז ילדים אלו עלולים להיוותר
חסרי אזרחות .זהו טעם נוסף להחרגה של ילדים בסוגייה זאת.
השאלות שצריכות להנחות את קביעת המדיניות הן מגוונות ,אפוא.
הן נוגעות לסוגיות משפטיות ופוליטיות .ישנן מדינות המנהיגות "חנינה"
שבמסגרתה נשארים המהגרים הלא-חוקיים הקיימים בשטח המדינה
ומקבלים בה מעמד .בפעולה כזאת יש טעם רק אם צדה השני הוא מדיניות
של אי-הכנסת עובדים חדשים .בישראל ,כאמור ,המצב הפוך.
אך השאלות ,והתשובות להן ,לא יכולות להזניח את הצד המוסרי
והאנושי .הפילוסוף מייקל וולצר טוען כי מהגרים הגרים בשטח המדינה
ועובדים בה צריכים לקבל יחס של חברים ולהיות על מסלול לקבלת אזרחות
(אם רצונם בכך) .ככל שהם נמצאים בשטח המדינה זמן רב יותר ,כך התביעה
לכך חזקה יותר .מצב אחר ,הוא כותב ,יהיה בגדר רודנות; כמו משפחה החיה
עם משרתים .שכן תהליכי ההכרעה שבאמצעותם קובעת מדינה דמוקרטית
את ענייניה הפנימיים חייבים להיות פתוחים באופן שווה לכל החיים
בשטחה ,עובדים בכלכלה המקומית וכפופים לחוק הפנימי  .כאשר אנשים

כאלה אינם יכולים לעצב את הכוח הפוליטי שאליו הם כפופים ,כאשר
לאזרחים יש מונופול על הכוח הפוליטי  -זהו דיכוי .וולצר מציב ,למעשה,
ברירה אחת בפני מדינות דמוקרטיות :הבאת עובדים חדשים לתחומן יחד
עם נכונות להרחיב את תחום החברות ,או פתרון הביקוש בשוק המקומי.
במילים אחרות ,יחד עם הסמכות הריבונית לשלוט על גבולות הטריטוריה
המדינית והאוכלוסייה הנכנסת ושוהה בה ,קיימת חובה להתייחס באופן
שווה לאלה שכבר בפנים .בתיאוריה של הגירה ,יוצרים שני הפנים הללו את
העיקרון "קשה בחוץ  -רך בפנים" (.)hard outside, soft inside
נכון שמהגרי עבודה מגיעים ברובם למטרות זמניות ,וחלקם הגדול
יעדיפו לחזור לארצם ולמשפחתם בתום השהות כאן .אך מעבר לכך שאי-
אפשר להצדיק כל יחס אליהם בכך שכביכול "בחרו" במעמדם ,הרי החיים
חזקים מכול כפי שידוע לנו .אנשים נשארים שנים ,מקימים משפחות
ומביאים ילדים לעולם .בלשונו של הסופר השוויצרי מקס פריש" :הבאנו
ידיים עובדות וקיבלנו בני-אדם" .אז הנה מתברר שמי שהגיעו כדי לעבוד
כאן ,לבנות את בתינו ,להצמיח את יבולינו ,לסעוד את קשישינו  -שאת
חלקם הגדול הזמנו והפכנו במו-ידינו לשוהים בלתי-חוקיים  -הם בני-
אדם ולא רק "עובדים" .כשאנו באים לבחון את הסוגייה ,עלינו לשקול גם
מהי המחויבות האנושית כלפיהם ,ובעיקר כלפי ילדיהם ,בני המשרתים,
שלא בחרו.
* מלמדת הגירה ,אזרחות וזכויות זרים בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה.

על גבולות ההגנה תרבותית,
ושאלת הקנטור
מאת :ד"ר דורון מנשה*

ע

ליית יהודי אתיופיה ארצה ערערה עמוקות את
מעמדו המסורתי של הגבר במשפחה האתיופית.
לעומת הגבר ,שהפך לעיתים קרובות ממפרנס יחיד
למובטל חסר כל ,האישה האתיופית אינה בוחלת בשום סוג של פרנסה,
משתלבת מהר ,לומדת השפה ויוצאת לעבוד .העלייה הדרמטית במספר
הנשים הנרצחות על ידי בני זוגן בעדה ,תופעה שלא הייתה קיימת במימדים
אלו בארץ מוצאם ,נעוצה כנראה בקונפליקט המתואר לעיל וברצון הגברים
לשמר את מעמדם המסורתי.
עיון בפסיקה בקשר לאלימות בין בני זוג בעדה זו מלמד ,כי לא ניתן משקל
מיוחד לרעיון של הגנה תרבותית .כך ,בפסיקה ישנה אמנם ,בע"פ 6580/96
מיסגנאו צ'קולה נ' מ"י ,ביקש הסנגור לשקף היבטי תרבות גרעיניים בעדה
האתיופית באמצעות העדת עד מומחה לעדה האתיופית כדי לבסס טענת
קנטור  -קנטור שבא לידי ביטוי באמירות מביישות ,שהטיחה המנוחה
כלפי המערער טרם הקטילה ,שהתייחסו לקשר שהיה לה כנטען עם גבר
אחר .הניסיון להסתייע בהגנה התרבותית נדחה באופן נחרץ על ידי בית
המשפט .רשימה זאת תבקש לבדוק מהו הטעם לרתיעה מפני הכרה זאת.
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טעם אחד ,על פי חשיבה פמיניסטית סטנדרטית גורס כי הגברים
האתיופים ממוקמים בצד המדכא ולא בצד המדוכא והטרגדיה שלהם
נחשבת לחלק מעונשם .הם נשאו נאמנה בעול דיכוי האישה ,כעת ישאו
במחיר שחרורה.
טעם זה נראה בעייתי למדי .לא קשה להבין כי הראיה הדיכוטומית הזו
פשטנית מידי ונגועה בשטחיות וקוצר ראייה אינטלקטואלי ומוסרי .הרי
ברור כי התנאים ההיסטוריים (החברתיים ,התרבותיים הכלכליים) ששעבדו
ועדיין משעבדים נשים לשמש כשפחות הם גם ששעבדו ועדיין משעבדים
גברים לשמש כאדונים.
באורח פרדוקסלי משהו ניתן לכאורה במקרה זה לבקש לבסס הכרה
בהגנה תרבותית מן הטיפוס אליו חותרים המחזיקים בגישה הפמיניסטית-
רדיקלית .למשל במאמר המעניין של ליאורה בילסקי .במאמר זה מופיע
ניתוח פרשת כרמלה בוחבוט .הנחות היסוד של תפישה זו היא שקיימת
חלוקת האחריות בין קורבן האלימות ,האישה ,למערכת החברתית
והציבורית .בתוך כך יש לתת משקל ראוי לחוליי השיטה בכללותה .אכן,
בעניין בוחבוט השופטת דורנר מכירה באחריות הקולקטיבית ובצורך

להתמודד מוסדית עם בעיית האלימות כלפי נשים .כך ההרתעה צריכה
להתמקד במי שמוטלת עליו עיקר האחריות ונכשל מלעמוד בה ,הספרה
הציבורית (רשויות הציבור שנכשלות מלהגיש לאישה המוכה סיוע
אפקטיבי) .המשמעות של הכרה בהגנה זו היא מעין חלוקת אחריות בין
האישה-קרבן שביצעה את ההמתה למכלול המוסדות והגורמים החברתיים
שתרמו להמשך דיכוי האישה והשתקתה .באורח דומה ניתן לכאורה לטעון
להגנה תרבותית לטובת הגבר האתיופי ,הרוצח את בת זוגתו על רקע משבר
תרבותי שהמערכת החברתית -ציבורית אדישה או אטומת לב אליו.
אפס ,שרעיון זה משום שהוא שגוי הן ברמה הלוגית והן ברמת תורת
האחריות הפלילית .ברמה הלוגית אין כל דרך להתייחס לטיעון בדבר קיום
מעוולים אחרים כמצדיק הפחתת אחריות על מי מהם אלא באמצעות
התייחסות להשלכת קיומם של מעוולים אחרים על חומרת מעשי היחיד
ועל מרכיבים חשובים בהערכת התנהגותו ,מניעיו ,ונסיבות פעולתו של
היחיד .ברמת תורת האחריות הפלילית קיומם של עבריינים נוספים באותו
עניין ,יהיו אלו דומיננטיים ובעלי השפעה רעה רבה על עבריין נוסף ,אינו
טעם ולו אף לכאורה להפחתת אחריות פלילית של האחרון או להמתקת
עונשו .רק אם ניתן להצביע על זיקה סיבתית בנסיבות עניין נתון בין קיומם
של עבריינים נוספים ליכולתו של נאשם להימנע מהעבירה יוכל לשמש
הדבר שיקול בהפחתת אחריות או בהתחשבות לצורך עונש.
נותרנו אפוא עם המסגרת הליברלית-אינדיבידואלית הקלאסית כתחום
הדיון .למרות ההנחה היסודית בדבר אוטונומיה של הרצון ,גם לפי גישה
זאת יש מקום לגלות רגישות לנסיבות בהן בוצעה העבירה ,ואשר עשויות
להפחית מחומרת מעשיו .עם זאת ,אני סבור כי בין שלל הנסיבות האפשרויות
שסבבו את ביצוע העבירה יש לעשות את האבחנה המושגית הבאה :קיימים
שני סוגים של טענות להתחשבות אינדיבידואלית בנאשמים בפלילים.
סוג אחד אלו טענות הקשורות בערכיו ,אישיותו והשקפות עולמו של
הנאשם .הסוג האחר הינו טענות אודות נסיבותיו וקשייו של הנאשם
שאינן קשורות בערכים או השקפות .כעת נראה ,לפחות ככל שמדובר
בהמתקת האחריות ,כמו בטענת קנטור ,כי קיים קושי מיוחד בקבלת
הסוג הראשון "הערכי" (להבדיל מהסוג השני "הנסיבתי לא ערכי") של
התחשבות .למעשה ,הכללתה הלוגית של מדיניות התחשבות מערכתית
כזו ,משמעותה שהאחריות הפלילית תהא מיוחדת אך למקרה בו פעל
הנאשם ,תחת הנסיבות ,בניגוד לערכיו או להשקפת עולמו .ברור שצמצום

האחריות הפלילית כך יוציא מגדריה התנהגויות רבות הנחשבות כעת
כפליליות באורח מובהק .אפילו פעולות טרוריסטיות במובהק לא יוכלו
להיחשב כפליליות תחת התיאוריה הזו.
טעות הקנטור במקרי הרצח בין בני זוג בעדה האתיופית נופלת בבירור
לקטגוריה הראשונה ואכן תגובת השופט חשין בעניין מיסגנאו צ'קולה
שהובא לעיל ,מעידה על רתיעה שיפוטית כמעט-אינסטינקטיבית ,מקבלת
סוג כזו של טענה ומשמעותיה הנגזרות.
נציין עוד כי על רקע הניתוח המוצע כאן ניתן אולי להבין כעת
חלק מן הביקורת הרבה שהוטחה בשופט ברק בעניין אזואלוס(ע"פ
 )3071/92על יסוד התחשבותו "בדמו של הישראלי המצוי" כדבריו:
"דמו של הישראלי המצוי ודמה של הישראלית המצויה עלול לרתוח,
כאשר הם רואים את בת הזוג או את בן הזוג בבגידה ,וכאשר מעשה
הבגידה מכוון כל כולו ללמד על מעשה הבגידה".
רתיעתם של בתי המשפט מלקבל את טענת ההגנה התרבותית ביחס
לקינטור בעבירות רצח על רקע חילול כבוד המשפחה (למשל בע"פ
 10828/03טאהא נג'אר נ .מ"י ,תק-על  ,)1134 )3( 2005נובעת כך נראה
מטעמים דומים.
קל "ללכת שבי" אחרי אותם הטוענים בדבר ההגנה תרבותית ,בייחוד לאור
המציאות של החברה הישראלית שהיא חברה רב תרבותית כאמור (בנוסף
לביקורת כלפי מבחן האדם הסביר ,שטוענת כי המדובר בייצור של בית
המשפט שהינו גבר אשכנזי חילוני משכיל) .עדיין תפקיד המשפט והמשפט
הפלילי הוא להכווין התנהגות .וככזה ובנוסף לאור עקרון קדושת החיים ,לא
ראוי לעניין האחריות הפלילית בעבירת רצח ,לקבל סוג כזה של טענות של
קנטור ע"ס הגנה תרבותית שיובילו להפחתת אחריות פלילית להריגה.
כפועל יוצא מרתיעה זאת ניתן לומר שכיום עיקר השפעתה של ההגנה
תרבותית מוצאת את ביטוייה ובצדק ,במסגרת שיקולי הענישה שאותם
שוקל בית המשפט ,במסגרת הניסיון למצוא את הגמול ההולם לעבירה ,או
כהפעלת שיקולי רחמים להמתקת העונש.
* מרצה בכיר ,הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת חיפה.
אני מודה לעו"ד אירית צליח ברנדס ועו"ד שי אוצרי על תרומתם בעיצוב הרעיונות
לרשימה זו.

פרידה מסגן הנשיא בבית המשפט בחדרה -
כב' השופט סברי מוחסן

שופטים ,רשמים ,עובדי בית משפט השלום
בחדרה ועורכי דין רבים נפרדו מכבוד השופט סברי
מוחסיין  -סגן הנשיא הפורש ,בטקס פרידה חגיגי
שהתקיים בגן האירועים 'פנינת הברון' הפסטורלי
שבזכרון יעקב .המזכיר הראשי של בית המשפט,
מר נחום קלר ,הנחה את האירוע ונשא דברי פתיחה
בשם כל עובדי בית המשפט .לאחר מכן הוקרנה
מצגת תמונות מחייו של כבוד השופט מוחסיין ,החל
מילדותו בכפר ג'ת ,דרך נישואיו ,הולדת ילדיו ,לימודי
המשפטים ועד הגיעו לכס השיפוט .בסיום הברכות,
הודיע כבוד סגן הנשיא שימשיך לפעול לקידום
בניית היכל המשפט בעיר חדרה וזכה לתשואות רמות מצד הנוכחים ,המכירים
היטב את מצוקת חדרי הדיונים בעיר חדרה ופיזורם בארבעה מוקדים שונים,
המרוחקים זה מזה.
בדלתיים פתוחות נובמבר-דצמבר 2009
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R
E
F
F
O
FINAL
עו"ד עפר
אטיאס

נשאלת השאלה
האם לא הגיעה
השעה שבתי
המשפט יטילו
הוצאות גם
על עורכי דין
המביאים
לפתחם תביעות
מופרכות
מיסודן?!

'סרק' או ב'סיינפלדית':
About Nothing

יש זירות (טלויזיה) שתכני סרק (סיינפלד)
הולמים אותן .בבית משפט  -תביעה בנושא
כלום היא בזבוז שגם השליח (עורך הדין
המייצג) ,צריך לשלם עבורו.

פ

סק דין שניתן בפני בית המשפט הגבוה בניו
יורק ,ביום  21ליוני  ,'99על ידי כבוד השופט
הרולד תומפקינס ,פותח במילים הבאות:
"אדם תובע סכום כסף עצום בעילות
שבתי המשפט בניו יורק דחו במשך עשרות
שנים .פרשה זו הייתה יכולה להיות נושא
לעלילה של סידרה קומית .תחת זאת הוגשה תביעה זו על
ידי התובע מייקל קוסטנצה ,אשר תובע את הקומיקאי ג'רי
סיינפלד ,לארי דויד (שותפו ליצירת הסדרה סיינפלד) ואת
חברת הטלוויזיה אנ.בי.סי וחברות ההפקה הקשורות אליה
לפיצויים בסכום של מאה מליון דולר".
התובע באותה תביעה טען כי דמות המפתח בסדרה ,ג'ורג'
קוסטנצה הזכור לטוב ,נוצרה על פי דמותו שלו וכי היא מציגה
אותו בצורה נלעגת ומבזה .בהחלטה קצרה ותמציתית ,בה
דוחה בית המשפט בניו יורק את התביעה על הסף ,הוא קובע
כי הן התובע והן בא-כוחו התעלמו מהחוקים ומהפסיקה
ביחס לעילות שהעלו כבסיס לתביעתם ,וכי לא היה בפיהם
כל נימוק סביר לכך שיש לשנות את גישתם של המחוקק ובתי
המשפט בעניין זה.
את פסק הדין מסיים בית המשפט בדברים הבאים,
שאותם נביא בשפת המקור:
"Essentially, plaintiff was informed that his case was
based on nothing. While a program about nothing can be
"successful, a lawsuit must have more substance.
בית המשפט חייב בהוצאות הנתבעים לא רק את התובע
עצמו ,אלא במקביל וביחד גם את בא-כוחו של התובע באופן
אישי.

""A show about nothing

למענם של קוראי ,שאינם חסידיה של סדרת הטלוויזיה
האגדתית ,נבהיר כי הביטוי 'סדרה על כלום' הוא ביטוי של
המוטו של הסדרה ,העוסקת באירועים יומיומיים חסרי
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חשיבות לכאורה.
למקרא פסק הדין ' ,'about nothingנזכרתי בתביעה דומה
שבה הייתי מעורב לפני שנים רבות ,ומעשה שהיה כך היה.
התובע באותה תביעה רכש מאדם פרטי דירה מיד שנייה.
בחוזה שנערך בין הצדדים נאמר שהדירה הינה בת  5חדרים,
והרוכש הצהיר כי ראה את הדירה ,ביקר בה פיזית וכי היא
מתאימה לצרכיו 9 .חדשים לאחר השלמת העסקה ,ולאחר
שהתובע שילם את מלוא מחיר הדירה וקיבל בה חזקה ,הוא
הגיש תביעה כספית לפיצויים נגד המוכר בטענה כי בדירה יש
רק ארבעה חדרים ולא חמישה ,כפי שנאמר בחוזה.
בישיבת קדם משפט ,הופיע עו"ד זוטר ממשרד עורכי הדין
שייצג את התובע .לשאלתו הסרקסטית של ביהמ"ש ,אם
מרשו חיפש היטב מתחת למיטה ובכל הפינות בדירה ,כדי
לוודא אולי בכל זאת מסתתר באיזה מקום החדר החסר לא
הייתה בפיו של עורך הדין תשובה ראויה ובמבוכתו כי רבה,
הוא מצא מפלט באמירה שהוא אינו מכיר היטב את התיק.
בתגובה ,החליט ביהמ"ש לזמן את עורך הדין הבכיר
במשרד להתייצב לישיבת קדם המשפט הבאה .באותה ישיבה
הביע ביהמ"ש שוב את פליאתו ,כיצד מוגשת תביעה שכזו,
כשלא מדובר בפגם נסתר ,אלא במספר חדרים וכאשר מדובר
בדירה שהייתה גמורה והקונה ביקר בה ובדק אותה טרם
קנייתה.
על שאלת ביהמ"ש השיב עורך הדין הבכיר שהוא החתים
את לקוחו על מסמך שבו הוא מצהיר שהוא יודע שהתביעה
קשה.
סוף הסיפור שהתביעה נדחתה ,אבל אותו עורך דין אפילו
לא היסס להגיש ערעור על פסק הדין ,שגם הוא נדחה.
נשאלת השאלה :האם לא הגיעה השעה שבתי המשפט
יטילו הוצאות גם על עורכי דין המביאים לפתחם תביעות
מופרכות מיסודן?!
האם לא הגיעה השעה שבהטלת הוצאות משפט
משמעותיות גם על עורכי הדין באופן אישי ,יפגע בית
המשפט ישירות במי שגורם להטרדת המערכת לשווא ,ולא
בצדדים בלבד?!
אני משוכנע שעורך דין שיחשוש מפגיעה אישית ישירה
כלפיו ,יצליח לשכנע את לקוחו שלא להגיש תביעות סרק
ושלא להטריד את המערכת ,יותר מאשר במקרה שבו הלקוח
לבדו הוא הנושא בסיכון של הגשת הליך סרק.
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