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עלהסף

 3סיפורים :חומר למחשבה

מה בין הצעת חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' ( )35בחירות למוסדות הלשכה),
התש"ע 2009-לבין חוק בתי המשפט (תיקון מס'  ,)59התש"ע( 2010-הקמת מחלקה
כלכלית במחוזי ת"א בלבד) לבין הצעת חוק לשכת עורכי הדין (תיקון)(הקמת מחוז
מרכז) ,התש"ע 2010-להקים את מחוז מרכז של לשכת עורכי הדין?

סיפור ראשון

ביום  12.7.10עברה ,בקריאה ראשונה ,הצעת החוק לשינוי מבנה הלשכה המבקשת להגדיל באופן משמעותי את כוחו
של מחוז ת"א במוסדות הלשכה ,תוך הפחתת חלקם היחסי של יתר המחוזות ושל הנבחרים ברשימות הארציות.
להצבעה במליאה קדם דיון בוועדת חוקה חוק ומשפט בו נכחו ראש הלשכה ,יו"ר המועצה הארצית ,יושבי ראש
המחוזות וחברי ועד מרכזי .במהלך שעתיים וחצי השמיעו קברניטי הלשכה את העיוות והקיפוח שצופנת בחובה הצעת
החוק ,את הפגיעה הבוטה בפריפריות ,את סכנת שיכרון כוח הגודל של מחוז ת"א והשפעתו על הלשכה כולה.
רוב חברי הכנסת ,שנכחו ושמעו את הדברים ,הביעו בדיון את הסתייגותם מההצעה .או אז הכריז יו"ר הוועדה על קיום
הצבעה בשעה נקובה "אם יהיה לי רוב" .משהגיע המועד ,הפסיק היו"ר את הדיון ,מנע מהח"מ להביא בפני הנוכחים את
חוות דעת היועץ המשפטי לממשלה בעניין ,בה ציין כי" :הצעת החוק פוגעת בייצוג חברי הלשכה מבפריפריה ועלולה
להחליש את תרומתם ושיתופם במוסדות הלשכה...ספק אם הייצוגיות המוצעת בהצעת החוק היא במקומה בשים לב
לתפקידים ולסמכויותיהם של המוסדות בהם מדובר אשר לרבות מהחלטותיהם נודעת משמעות כלל-ארצית ."..והפלא
ופלא הגיעו לחדר הוועדה מספר ח"כים שלא נכחו כלל בדיון ,הרימו ידיהם על פי משמעת סיעתית וכך עברה לה ההצעה
ברוב של  5מול .4

סיפור שני
יומיים לאחר מכן ,ביום  14.7.10נדחתה הצעת חוק פרטית של ח"כ רוני בראון בדבר הקמת מחוז מרכז של הלשכה -
הצעה טריוויאלית ,המתבקשת מעצם הקמתו של בית משפט מחוזי במרכז ומחוק הלשכה על פיו הוקמו ועדים מחוזיים בכל
מחוז בו הוקם בית משפט מחוזי .ומה נימוקי שר המשפטים שהתנגד להצעה ודאג שתוטל משמעת קואליציונית להפלת
היוזמה? "...נוכח קרבתן של הבחירות כאמור ,סבורה הממשלה גם כי הצעת החוק בעיתוי הנוכחי באה להתערב בהליכי
הבחירות הקיימים בלשכת עורכי-הדין .לפיכך מתנגדת הממשלה להצעת החוק ומבקשת להסירה מעל סדר-יומה של
הכנסת ."...לא סייעה תגובתו של ח"כ בראון מעל הדוכן" :אני מצטער לקבוע שהתשובה הכוללת של שר המשפטים...היא
ניסיון לפגוע באינטליגנציה של חברי הכנסת .אומר שר המשפטים שהוא לא מתערב .אם אתה לא מתערב ,למה הפלת
בקולך שלך את ההצעה שלי בוועדת השרים? אם אתה לא מתערב ,למה העברת בקולך שלך את הצעת החוק הפרטית של
כרמל שאמה ,שנועדה להכפיל את כוחו של ועד מחוז תל-אביב במועצה הארצית ובוועד המרכזי?" וההצעה נפלה.

סיפור שלישי
שבוע לאחר מכן ,ביום  ,21.7.10עבר בכנסת חוק בתי המשפט (תיקון מס'  ,)59התש"ע 2010-בדבר הקמת מחלקה
כלכלית במחוזי ת"א בלבד .החוק התקבל בניגוד לעמדתה הנחרצת של הלשכה הן כנגד עצם הקמת מחלקה ייעודית נפרדת
הנראית כמיותרת והן כנגד הקמתה בת"א בלבד.
במהלך הדיונים בוועדת חוקה חוק ומשפט נכח חבר ועדה אחד שישב בראש הישיבה (בד"כ ח"כ אברהם מיכאלי)
ומלבד נציגי משרד המשפטים והנהלת בתי המשפט ,שביקשו לקדם את החוק בדחיפות ,השתתפו בדיונים באופן קבוע גם
יוזם החוק פרופ' זוהר גושן ראש הרשות לניירות ערך ,נציגי איגוד החברות הציבוריות ,שתמכו אף הם בחוק ונציגי הלשכה
(עוה"ד הלל איש שלום ,יחזקאל סיבק והח"מ) שהיו היחידים שהשמיעו דברי ביקורת על עצם חקיקת החוק המיותר ועל
הוראותיו והסדריו (בשלב מתקדם ,צידד איגוד לשכות המסחר בעמדת הלשכה).
נציגי הלשכה הצליחו לשכנע את ח"כ מיכאלי בדבר חוסר ההיגיון המשפטי והניהולי בקביעת הסדר סטאטוטורי פרטני
המצר את שיקול הדעת המינהלי ונוקב בעיר בה תוקם המחלקה הייעודית ,והאחרון הפציר בנציגי משרד המשפטים לקבל
נוסח חילופי ,שיסמיך את שר המשפטים ונשיאת בית המשפט העליון לקבוע באיזה מחוז/ות תוקם המחלקה ,כך שהקמת
מחלקות נוספות לא תדרוש תיקון חקיקה אלא תתאפשר כסמכות מינהלית .התשובה שנתקבלה היא שהשר אינו מעוניין
בסמכות זו.
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למליאה הוגשה הצ"ח עם נוסח חילופי של ח"כ מיכאלי אך איש לא הצביע בעד חלופה זו ,גם לא ח"כ מיכאלי עצמו...
כך נתקבל לו החוק .עוף מוזר בשיטתנו המשפטית ,ובעיקר  -מיותר! ניתן להגיע לאותה התוצאה ממש ,של פיתוח תחומי
מומחיות בתוך בתי המשפט ,ללא שינוי חקיקתי כלשהו ,כדוגמת ה"מחלקות" הלא פורמאליות של פירוקים ופש"ר ,רשלנות רפואית
וכיו"ב הקיימים בבתי המשפט המחוזיים.
אגב ,מאחר וכללי הסמכות המקומית לא שונו" ,ענין כלכלי" כהגדרתו בחוק ,שיובא לדיון במחוז שאינו ת"א (ומחוז המרכז בכלל
זה )..יידון בפני שופט מחוזי "רגיל" שאינו בעל מינוי כ"שופט כלכלי" ואולי אינו בעל הכישורים שהמחוקק מצא לנכון לקבוע לגבי
תל אביב...
טוב יעשו נשיאי המחוזות אם כבר בתכנית העבודה הקרובה ימנו שופט/ים "כלכליים" ,בעלי כישורים מתאימים ,אליהם
ינותבו אותם תיקים "כלכליים" שיוגשו באותו המחוז ובכך תושג ,הלכה למעשה ,המטרה של התמקצעות השופטים בתחום
הכלכלי.
ומה יעלה בגורל ערעורים על פסיקה בנושא מסוים של שופט שמונה למחלקה הכלכלית בת"א לעומת פסיקה סותרת של שופט
מחוזי "רגיל" ממחוז אחר? ימים יגידו.

מה המשותף לשלושת הסיפורים?

הגדלה יזומה של הפער הקיים ממילא בין המרכז לפריפריות.
התעסקות בעניינים פנימיים לא דחופים ופחות חשובים ,שעה שנושאים מקצועיים וציבוריים חשובים ודחופים (הארכת תקופת
ההתמחות ,שינוי מבנה ההתמחות ,ומבחני ההסמכה ועוד) מטופלים בקצב אחר.
התערבות פוליטית בחייה הפנימיים של הלשכה ,תוך צידוד ותמיכה באופוזיציה של הלשכה ובניגוד לרצון רוב חברי לשכת עורכי
הדין והעומד בראשה.
גורמים מתוך הלשכה מנצלים את קרבתם לראשי המערכת הפוליטית כדי לפגוע בה עד כדי חשש לפירוקה (והקולות כבר נשמעו).
חומר למחשבה.
rachelb@bf-law.co.il

עו"ד רחל בן ארי (בר רב האי)
יו"ר ועד המחוז

בפרוס עלינו שנה חדשה שנת תשע"א,
מי יתן והקולות לפירוק הלשכה ידעכו עוד בטרם יתפשו תאוצה כסוס ללא פרש
ויתחלפו בקידום יוזמות הלשכה לשיפור הרמה והמעמד של מקצוע עריכת הדין בישראל;
מי יתן וחברינו ממחוז "מדינת ת"א" ישכילו להפנים שחיזוק המחוזות האחרים
לא רק שלא יפגע בהם אלא יחזק את הלשכה כולה ויאחד אותה לגוף ציבורי
משמעותי ומשפיע הדואג באופן שיויוני לכל חבריו;
מי יתן ונרבה לפרגן איש לרעהו
ולא נחסוך מהזולת גילויי חיבה ,הערכה ואהבה
ואת דברי הביקורת נשמיע באיפוק וברגישות למען ייקלטו;
מי יתן ונרחיב את מעגל לקוחותינו,
נעמיק במחקר המשפטי ונשמור על רמה מקצועית גבוהה;
מי יתן ונפעל תוך שמירה קפדנית על כללי האתיקה,
נאמנות ללקוח ואחריות כלפי בית המשפט והציבור;
מי יתן ושנת הבחירות בלשכה הבאה עלינו לטובה
תהווה דוגמא לחברות ,הגינות ,יושרה וסובלנות.
עו"ד רחל בן ארי (בר רב האי)
יו"ר ועד המחוז
בדלתיים פתוחות ספטמבר-אוקטובר 2010
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עובדות
תקדין

דינים +

נבו

פד”י  -הפסיקה הרשמית (עליון ,מחוזי ,שלום ,עבודה) כולל ה”רציו” מ1984-

אין

אין

✔

כמות תקצירים 2010

270

720

2,130

בחירת כ 80%-מהשופטים ועוזריהם המשפטיים בספרות המקצועית

לא

לא

✔

נבו ענישה :ניתוח סטטיסטי (ממוצע ,סטיית תקן ועוד) של רמת ענישה בגזרי דין

אין

אין

✔

נבו הלכות“ :עין המשפט” — ניתוח ומעקב אחר התפתחות הלכות ביהמ”ש העליון

אין

אין

✔

ספרות בטכסט מלא (ברק ,שלו ,זמיר ,חביב-סגל ,דויטש ,ויסמן ,טדסקי ,פלר ועוד)

אין

אין

✔

כתבי העת המשפטיים בטכסט מלא (עיוני משפט ,משפטים ,הפרקליט ועוד)

אין

אין

✔

רבדים בחקיקה (הניסוח ההיסטורי של התיקונים לפי תאריכים בתוך החוקים)

אין

אין

✔

קישורים מתוך פסקי דין למאמרים בכתבי העת המשפטיים ולספרות משפטית

אין

אין

✔

כמות כתבי טענות

200

850

9,400

1,338

2,196

6,790

וועדות מחוזיות תכנון ובניה (משרד הפנים)

0

0

6,300

פסקי דין צבאיים .כמות
ממוצע חודשי של אזכורי פסיקה וכניסות למסמכים ומיונם במסך התוצאות

אין

אין

✔

גרפים של צפיות ואזכורים לאורך השנים.

אין

אין

✔

גרפים של אבחון פסק הדין .חיובי ,שלילי ,אזהרה וכו'

אין

אין

✔

מיון פסקי הדין לפי אזכורם במאמרים המשפטיים
מיון מסך תוצאות פסקי הדין לפי שקלול השפעתם על הפסיקה ,כמות אזכורם ,כניסות
ורלוונטיות .פסה”ד קובעי ההלכה יופיעו תמיד בתוצאות הראשונות כברירת מחדל
מעקב צמוד :שליחת תוצאות של שאילות אישיות במיילים

אין

אין

✔

אין

אין

✔

אין

אין

✔

שינוי ברירת מחדל של מסך החיפוש

אין

אין

✔

מעקב שוטף אחר החלטות בתיקים לקוח למייל

אין

אין

✔

פסיקה זרה :פסקי דין זרים כולל תקצירים בעברית

אין

אין

✔

אחזור מרובה של פסקי דין לפי מראה מקום

אין

אין

✔

פד”י .הפעלת מסך החיפוש החופשי רק על פסיקת הפד”י

אין

אין

✔

חקיקה :חיפוש לפי סעיפי חוק לצורך חיתוך חקיקת משנה על פי מקור הסתמכות

אין

אין

✔

חקיקה :קישור מהחקיקה הראשית לרשומות הצעות חוק ודברי ההסבר

אין

אין

✔

הוספת אפשרות בוליאנית «או» «ולא» בחיפוש לפי שופטים או עורכי דין

אין

אין

✔

חיפוש וסינון מראש של פסקי דין לפי כמות אזכורים

✔

אין

✔

נתונים שוטפים של כמות כניסות לפסקי דין ,חקיקה ,ספרות וכו' בצמוד במסכי תוצאות
מאגר של הנחיות ,דוחות ומחקרים ,הודעות ,הוראות ,ועדות חקיקה ,חוזרי ביטוח ,חוזרי פנסיה,
ניירות עמדה ועוד ועוד כ 11,000-מסמכים .מתעדכן יום יום
פרוטוקולים של ועדות הכנסת כולל אחזור של מנוע נבו

אין

אין

✔

אין

אין

✔

אין

אין

✔

חקיקה איו”ש בנוסח מלא

אין

אין

✔

נבו רשום :קבלת הודעות מהנהלת בתי המשפט ו/או בין מנויים המהוות אישור מסירה

אין

אין

✔

עובדות

המשפטיים*

אחזור מידע במאגרים

על קלות ,מורכבות ותוצאות
שלב א :הקלידו ביטויים חופשיים › שלב ב :חפשו
צילומים מתוך אתר נבו

2900
נבו
0
תקדין
דינים ועוד 0

פס"ד

פס"ד

35
נבו
0
תקדין
דינים ועוד 0

פס"ד

פס"ד

420
נבו
0
תקדין
דינים ועוד 0

50
נבו
0
תקדין
דינים ועוד 0

240
נבו
0
תקדין
דינים ועוד 0

פס"ד

מילים נרדפות .מנוע נבו החדש יודע ש:
מו"מ זה כמו משא ומתן
שכ"ט עו"ד יחזיר גם שכר טרחת עורך דין/פרקליט
חוקה = קונסטיטוציה
הגינות זה גם תום לב ,צדק ,יושר
בגלל זה אותו הדבר כמו בשל ,מפאת ,עקב ,מחמת
חוזה יחזיר גם הסכם או קונטרקט
הונאה = רמייה ,שקר ,מרמה ,תרמית ,אחיזת עיניים
בהגינות יחזיר למשל את:

חיפוש הביטוי ניהול מו"מ
...ציפייה לגיטימית של הבנק שינוהל עימו משא ומתן ,וכי חובת תום הלב מחייבת את המדינה להתחשב...
עתמ (י-ם)  459/06בנק יהב נ' החשב הכללי

מנוע נבו החדש:

הקל והפשוט ביותר בנמצא .אי אפשר פשוט יותר • למרות פשטותו ,יחזיר יותר תוצאות רלוונטיות מכל מאגר
משפטי בישראל • יציג אותם לפי השפעתם ומרכזיותם
* חיפושים בוליאניים (וגם/או/ולא) בשדות חופשיים .המטרה בחיפושים לקבל את מירב התוצאות הרלוונטיות אך בקלות ,ובחיפוש אחד ויחיד .כל ההשוואות בוצעו בתום לב ,באובייקטיביות ולאחר פניות לאתרים.
תקדין :חיפוש בביטויים חופשיים .החיפושים בוצעו באחת מהאפשרויות הבאות :כל ביטוי הוקף
במרכאות (“) או במרחק  3מילים “ללא חשיבות הסדר” .ברירת המחדל בחיפוש ביטוי בתקדין שקולה
להוספת “וגם” בין כל מילה ומילה בכל המסמך (ללא הגבלת מרחק) ,מעקרת את הביטוי .צורת חיפוש
זו אינה אפקטיבית ומביאה תוצאות רבות ולא בהכרח רלוונטיות .למבקשים להשוות בין נבו לתקדין
בצורת חיפוש זו מתבקש לסמן בנבו “בכל המסמך בסדר כלשהו” .בתקדין אין אפשרות לפונקצית “ולא”.

דינים ועוד :חיפוש בביטויים חופשיים .החיפושים בוצעו באחת מהאפשרויות הבאות :מורפולוגיה או
נרדפות או מורחב .התוצאות הטובות ביותר הוצגו .אין אפשרות לחיפוש לפי מרחק בין מילים בתוך
הביטוי לפי בחירה .ניתן לחפש בצמוד או במרחק של עד .50
נבו :החיפושים בוצעו בד”כ על ידי מרחק של עד  3מילים בין המילים בסדר כלשהו.
לרוב בצורת חיפוש מורחב  +תיזאורוס (מלים נרדפות)

אישי
מעו"ד
עו"ד מיכל
שקד

ניצחון

הרוח

בלתי מנוצח ומעורר השראה .עו"ד ישראל
קנטור ,מבכירי עולם המשפט בארץ ,לא
מניח לאירוע המוחי הקשה שעבר להפריע
לו בדרכו אל פסגות חדשות.
שיחה עם עורך דין שהוא גם צייר ,משורר,
הוגה דעות ,מוסיקאי ,ובעיקר אופטימיסט
חסר תקנה.

רוטשילד בתל אביב הכולל עשרות עורכי דין ומתמחים,
משפטים מתוקשרים שניהל ,חברויותיו הקרובות עם בכירי
עולם המשפט והתרבות ,ועד להיותו "צייר ומוסיקאי,
הוגה דעות ואיש ספר" ,כפי שכתב עליו עמוס עוז .אבל
כדי להכיר את הסיפור הבלתי יאמן שמאחורי האיש הזה,
צריך באמת להקשיב לקולו ,למילותיו הכתובות ,לציוריו
מלאי הצבע .כולם כאחד הם הדיו של איש נחוש ,מלא
עצמה ,תאב חיים ,או "אופטימיסט חסר תקנה" כפי שכבר
כונה בעבר.

כנגד כל הסיכויים

הארוע המוחי המאסיבי תפס את קנטור ללא התראה
מוקדמת ,בשישי אחר הצהריים באוגוסט החם של שנת
 ,2006בשיאה של מלחמת לבנון השנייה .ברגע אחד ,בגיל
 ,66איבד הליטיגטור המחונן את "מתנת האל" ואת כשרונו
הבולט  -היכולת להתבטא בעל פה .משך כמעט שלוש שנים
לאחר האירוע לא הוציא הברה מפיו .היום חזר אליו כושר
הדיבור באופן חלקי בלבד ,והמילים ,שהיו ידידותיו הטובות
ביותר ,אינן משתפות פעולה אלא לאחר מאבק .הוא משתהה
בין משפטים או בין מילים בודדות ,ואולי דוקא מסיבה זו
השיחה איתו היא אחרת :ממוקדת ,עניינית ,רגישה ,חדה עד
כאב לעיתים.
מה מרגישים שם ,באמצעו של ארוע מוחי?
"ברגע הארוע עצמו היה פתאום פער עצום בין השכל
והגוף .בין המחשבה לבין הגוף .גם אחר כך יש הרגשה משונה
שהגוף והנפש זה לא אותו דבר".

ע

ו"ד ישראל קנטור מבטיח לי שהוא קם כל
בוקר בלב שמח .לכמה רגעים הוא שוכח
את ייסוריו .ברגע הבא נוחתת על אחד
מבכירי עורכי הדין שידעה המדינה ההכרה
שידו הימנית משותקת ,שפיו כבד ,ושהגוף
כבר אינו נעתר באותה קלות לכמיהתה
של הרוח .הוא אינו מוותר .תוך דקות ספורות הוא מתמסר
למאבק בפעולות הפשוטות ביותר שמציב בפניו היום ,ומנצח
גם אותן .מאוחר יותר יתפנה למה שכבר הוכיח שהוא יודע
לעשות היטב  -פריצת גבולות.
זה אמור היה להיות עוד ראיון מסוג "אחד על אחד" .כזה
שהמראיינת מתכוננת אליו כמו אל חקירה נגדית .יוזמת
המפגש ואשת הקשר שלי לקנטור ,עו"ד יהודית קורן ,הציעה
לא להתכונן הפעם" .ממילא השיחה תזרום" ,אמרה וליוותה
אותי באדיבותה עד לביתו המרשים של קנטור בתל אביב,
ואחר כך למשכנו המפואר של משרד עורכי הדין "קנטור,
אלחנני ,טל ושות'" ,שהוא ממייסדיו.
אי אפשר להתכונן לשיחה עם ישראל קנטור ,ואפשר
להתכונן עד בלי די .הרצת שמו ב"גוגל" מניבה 89,200
תוצאות המסקרות את הקריירה המשפטית המפוארת
בת עשרות השנים ,את משרדו גדול המימדים בשדרות

8

בדלתיים פתוחות ספטמבר-אוקטובר 2010

מה הכוונה? משהו משתתק ומשהו ממשיך לחיות?
"כן .הנפש הייתה במפורש הומייה והגוף היה עלוב .לא
ידעתי שהשליטה בגוף תחזור .כל שחשבתי הוא שאני עצמי
מחויב להיות בסדר ,כי אחרת אני אבוד .זה קשה מעבר לכל
דמיון .אתה לא רואה שאתה יוצא מזה .אבל ככל שזה קשה,
כך אתה נחוש להיות חזק .זה מפחיד מאד".
מה מפחיד? למות? להישאר שם?
"אין ספק שהפחד הכי גדול הוא להישאר שם .לא היה
אכפת לי למות .מה שמפחיד זה להיות בתל השומר .הייתה לי

כל הזמן מטרה להתקדם ולצאת משם .מהמקום הזה גייסתי
לי כוחות נפש ,שאיני יכול אפילו לדעת מאיפה באו ,ורק כך
יצאתי מזה".

כוחה של אהבה

אנו ישובים על כורסאות בסלון ביתו .הבית משדר
חמימות ועושר נינוח ,כזה שאינו מנקר עיניים .את קירות
הבית מכסים עשרות ציורים מרהיבים ביופיים ,את רובם
יצר בעל הבית במהלך השנים האחרונות ,בסטודיו הקטן
שבעליית הגג.
יעל ,רעייתו של קנטור ,מצטרפת אלינו ומספרת על
הערב ששינה את חיי שניהם לעד" .הארוע קרה בבית לפני
 4שנים בדיוק .היה חם והייתה מלחמה והיה מצב רוח גרוע.
נכנסתי לחדר העבודה ,שם הוא היה עסוק בכתיבת פסק
בוררות ,וראיתי אותו שמוט קצת על הצד ,נשען על יד ימין.
דיברתי אליו ואמרתי לו' :ישראל מה קרה?' והוא לא ענה
לי .יש לו נטייה להתבדחות ולרגע חשבתי שהוא צוחק ,עד
שלבסוף הבנתי שזה רציני וקראתי לאמבולנס .כשהגענו לתל
השומר הייתה כבר אווירת מלחמה .התחילו להגיע פצועים,
משפחות ,חיילים .ישראל היה לכאורה במצב של חוסר הכרה
אבל לדעתי תיקשר איתנו כבר אז .שמתי לב שהוא רגיש
לצלילים ,למוזיקה ,זה הדבר היחיד שהוא יכול היה להראות
לי והוא גם זיהה את האנשים .הגיב למנגינת רינגטון של איזה
פלאפון .פתאום ראיתי שהוא מזיז את היד הבריאה בקצב
של המוזיקה והוא כן אתנו .את האנשים שבאו הוא הכיר,
את כולם .לעומת זאת ,כשבא ידיד נוירולוג וכתב לו "שלום
מר קנטור" ונתן לו עט ונייר ,ישראל כתב למטה "שלום מר
קנטור" .הוא לא יכול היה לענות".
וקנטור מוסיף" :אלמלא התושיה שגילתה אשתי יעל
באותו היום ,ופעילותה המהירה ,הייתי במפורש מסתלק מן
העולם 7 .חודשים לאחר מכן הייתי מאושפז בבית החולים
תל-השומר .קשה להאמין באיזו מסירות יעל טיפלה בי.
ולידה היו הילדים ושתי אחיותי ,עובדי המשרד והחברים.
היה קשה לי להאמין ,הרי זה בסך הכל אני .זה באמת פלא
על כל פלא".
זה פלא שאוהבים אותך כל כך?
"כן ...את אמרת את זה .אני מוכרח להגיד לך שמתוך
האהבה הזו ,לאט-לאט ,בא החוזק והרצון לא להישבר".
שניהם מציינים בסיפוק ,כי ההבדל שבין  4.8.2006להיום,
הוא כמו ההבדל בין יום ללילה .ממצב בו היה מוטל על מיטת
חוליו ,חזר ישראל קנטור להיות איש פעלתן היוצר ללא
הרף" .מדי יום אני עסוק בין  10:30בבוקר עד  1:30בלילה,
ואח"כ אני הולך לישון מרוצה שה stroke-הזה לא מפריע
לי" ..אני שואלת מה עובר בראשו במעט הזמן שבו הוא אינו
עסוק ,ולרגע נדמה לי שנגעתי בכאב ,שכן עיניו מתמלאות
בלחלוחית .הוא מחייך אלי ומודה באומץ" :אני חייב להיות
בעשייה כל הזמן ,זה מה שמציל אותי".

אם אין אני לי

אז קנטור הוא אדם אופטימי ללא ספק .אני שואלת אם

בסטודיו הציור ,עם רעייתו יעל

האירוע המוחי הוא קללה או ברכה עבור מי שמתעקש על חצי
הכוס המלאה" .תראי ,בכללו של דבר זה דבר איום ונורא ,אבל
משיש לך את הדבר הזה ,תהיה שמח .ללא שמחה אתה אבוד".
אני מציעה בזהירות ש'מעז יצא גם מתוק' :הציורים הפכו
מלאי צבע וחיים ונאספו לכדי תערוכה מוערכת ,ספר ראשון
כמעט והושלם ,כישורי הנגינה והניצוח שופרו להפליא,
ובאופן כללי נדמה כי על הברק השכלתני מאירה כעת הנפש
במלוא עוצמתה .ישראל נוטה להסכים .יעל ,מנגד ,מתקשה
להשלים" :עם הכל אפשר היה להסתדר לדעתי ,הבעיה
זה הדיבור .ביומיום מעצבן וקשה מאד להשלים עם אבדן
הדיבור .זה היה הרי עיקר היכולת שלו והעיסוק שלו ,והוא
באמת היה עם יכולות לשוניות נדירות".
אני תוהה אם צריך לאבד את יכולת הדיבור המופלאה כדי
לפתח יכולות מופלאות אחרות .ישראל אומר כי ,לכאורה,
זה מה שארע" .אני הולך לסטודיו ,מצייר וכותב מיום ראשון
בבוקר עד יום ראשון בבוקר ,רק נסי לעקוב אחרי המהלכים
שלי ,את תתעייפי".
הוא מצייר ללא הרף ,ואף כותב על כל שלב שעבר בארבע
השנים האחרונות ,מאז הניח בנו טוש ונייר בידו ביום
הראשון ,ופקד עליו":צייר".
מהי השפה החדשה שלך? איך אתה מדבר היום? דרך
ציור? כתיבה? נגינה?
"נפש .הנפש היא השפה החדשה שלי והדבר הטוב ביותר
שאני יכול לבטא .לפני האירוע לא היה לי כזה צורך .עבדתי
רק עם השכל .אבל מאז האירוע הנפש הפכה לעיקרית .אני
לא יודע איך יותר נכון לחיות .זה המצב היום ,וכך אני חי.
הרצון שלי לעשות ולחיות גובר על הכול .החיים הם דבר
נהדר! "

"נותרו הרבה
שאלות .לא
לכל שאלה יש
תשובה .ודאי
שאני שואל
למה אני ,אבל
אני לא איש
מאמין .למרות
שאני מצוי מאד
במקורות ,אני לא
מאמין באלוהים"
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אישי
מעו"ד

מימין :עוה"ד יהודית קורן ,מיכל שקד וישראל קנטור

"אני הכרחתי את
עצמי להוכיח
שאני חי וקיים
ותוסס ,שאני
יכול עדיין לחבר
מאמרים ובו-
זמנית להביא
דברי שירה.
בעיקר היום.
זה חוזק נפשי
שבתוך-תוכי
חשבתי שאני
זקוק לו"
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אתה מעריך יותר את החיים מאז ה?stroke-
"לא .בהרהורים יש מכל טוב .גם הערכה וגם דברים
אחרים".
נשארו לך שאלות מהאירוע הזה? אתה לא שואל למה
דווקא אתה?
"נותרו הרבה שאלות .לא לכל שאלה יש תשובה .ודאי
שאני שואל למה אני ,אבל אני לא איש מאמין .למרות שאני
מצוי מאד במקורות ,אני לא מאמין באלוהים".
מה עם אמונה בגורל או ביקום? הכול מקרי בעיניך?
"לפעמים יש לי הרגשה שהכול מקרי אבל ,לאמיתו של
דבר ,זה לא כך .זה בחלקו גורל .אין שום סיבה הגיונית לכך
שהדברים קרו לי כפי שקרו .אבל ,לא יכולתי לעשות דבר כדי
למנוע את זה".

על קרוב ורחוק

עם הגיעי לבית קנטור ,מצאתי את בעליו בחדר העבודה
מול המחשב ,קורא בקול רם משירים שכתב לאחר האירוע
המוחי שעבר .הרהורים על המציאות הבלתי נתפסת שאחרי.
באחד מן השירים ,הוא מתאר כיצד הוא הולך ומתרחק
מעולם המשפט שהיה כה מרכזי בחייו.
"אני חושב שכל אדם צריך לדעת את מקומו .מקומי עד
גיל  65היה רם ושם ,אבל בינינו לבין עצמנו ,ידעתי שיבוא יום
ואני לא אוכל להמשיך עוד ,ועל כן אמרתי לעצמי בגיל :65
'די' .אני סבור שפרשתי בשיא .אבל אני עדיין מגיע למשרד
פעם בשבוע .הולך ושואל מה נשמע ומה שלום כולם".
ובכל זאת ,אמרת שאתה מתרחק מחלק מחבריך .למי
כן התקרבת?
"לאלה שבעיניי יותר אמיתיים ,ואני חושב שהייתה לי
הזכות לבחור".
...מי יישאר לידך ומי לא?
"בדיוק".
למה אתה מתגעגע יותר מכל ?
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"לא מתגעגע לדבר .אני חי כאן ,בתקופה הזאת ,מוקסם
מכל מה שקורה .מהציור ,מהנגינה .בחרתי בעצמי לעזוב
את המשרד עוד טרם האירוע המוחי .כבר לפני חמש שנים
אמרתי לשני שותפיי הבכירים' :ראו ,אני בן  ,65והספיק לי.
אני רוצה קצת ליהנות מהחיים' .חצי שנה לאחר מכן קיבלתי
את האירוע המוחי הזה ,שאת עוצמתו לא ניתן לתאר .אמרתי
לעצמי' :ישראל קנטור ,אני מזהיר אותך ,אם אתה תיגרר
אחרי האירוע הזה אתה גמור .יש לך ציור ,יש לך הרהורים ,יש
לך שפע של דברים; תתקדם מזה' ,וכה היה .התחלתי לעבוד.
משך שנה-שנתיים הייתי 'טאבולה-ראסה' .לא יכולתי
להוציא מילה אחת מפי ,ואחרי  3שנים ,אמרתי  -אני מוכרח
לדבר ,ודיברתי".
קשה לעזוב את המשרד ,מפעל חייך ,אחרי כל כך הרבה
שנים?
"לא הרגשתי קושי כלל .הרגשתי נפלא! הרגשתי שלם
ומאושר .אני ממליץ לכל עו"ד שמגיע לגיל  65-70לעשות
בדיוק אותו דבר .סך הכול היו לי חיים טובים מאד טרם
פרישתי .ניהלתי קריירה משפטית ביושר .עבדתי כל יום,
מהנץ החמה עד צאת הנשמה .אהבתי את העבודה בבית
המשפט ,אם כי בשנים האחרונות לא הייתי מסוגל להופיע
יותר ,זה הפך בלתי נסבל ממש".
היה מקום בחייך גם לדברים אחרים?
"בצעירותי כמעט ולא ,אם כי היה לי תמיד מקום לפעילות
ציבורית וגם להוראה .באוניברסיטת ת"א ,באוניברסיטת
בר-אילן ,בהרצליה ,בכל מקום .משך  45שנה הרצאתי על
קניין ,בטוחות ,פשיטות רגל ,פירוקים .בגיל  55לערך השלמתי
עם הרעיון שיש עוד חיים מעבר לעבודה ,ואז חזרתי לצייר
וללמוד מוסיקה ,מה שלא עשיתי משך  40שנה קודם".
מאיזה חלק בעבודה לא נהנית?
"מהרמה הנמוכה של עורכי הדין ,שהפכו מ 10,000-להיות
 .50,000זו קטסטרופה .הרמה האישית והמקצועית היא בלתי
נסבלת בעיני .גם צורת הדיבור בין חברים ,או כלפי שופטים.
אני היום שומע על דברים שנעשים בבית המשפט ואני ממש
מזדעזע .לילדיי היום לא הייתי ממליץ להיות עורכי דין".

נפש הומיה

מאז האירוע המוחי ,מזה ארבע שנים תמימות ,זוכה
ישראל קנטור לאהבה בכמויות אדירות .הוא מניח לי לעלעל
בקלסר שבו מתוייקות התכתבויותיו עם חבריו ,להם הוא
שולח מדי פעם מהרהוריו ושיריו .באחד המכתבים ,הוא
כותב לאורה גולדנברג ,אלמנת חברו הטוב אמנון גולדנברג
ז"ל (בתשובה להתייחסותה למאמרו של קנטור "יסודות
המשפט או יסודות בית המשפט" ,שפורסם ב"דין ואומר"
ב"דלתיים פתוחות" באפריל " :)2010את מבקשת לדעת מה
הביא את המאמר עכשיו דווקא .על כך אודה ולא אבוש ,אני
הכרחתי את עצמי להוכיח שאני חי וקיים ותוסס ,שאני יכול
עדיין לחבר מאמרים ובו-זמנית להביא דברי שירה .בעיקר
היום .זה חוזק נפשי שבתוך-תוכי חשבתי שאני זקוק לו.
זו האמת לאמיתה .שאלה כללית ששאלת על החיבור בין
הנפש לבין השאר ,אני מעדיף להרחיב את הדיבור בע"פ"...

מה מחבר בין הנפש לבין הגוף?
"השכל .אני חושב שהשכל הוא הכלי הרציני ביותר
שמאפשר את הקשר בין הנפש לגוף".
אני מבקשת שיספר לי על הקושי .לרגע נראה שיסכים
לחשוף מעט מהיאוש שהוא קרוב לודאי גם מנת חלקו .הוא
מושיט לי שיר קצר שכתב ,ובו הוא מכנה את עצמו "איוב".
"זה רק מן השפה ולחוץ" ,הוא מדגיש ,וסוגר בפניי במהירות
את הדלת לייסוריו .האופטימיות שבו מתעקשת להרים את
ראשה .לבקשתי ,הושיט לי נייר ועליו שיר אחר:
"אני קם בבוקר בלב שמח ,הגוף שלי שוכח לרגע את
מכאוביו.
אני שר שירי הלל לציפורים ,לשירים וליום הקרב ,ואז
כחרב על צווארי אני מתחיל במאבק על היום שהתחיל.
שותה קפה ונהנה ,אך יש לי רק יד אחת.
כך אני מתמודד עם השניות.
למה האבל הזה יושב לו בראשי ואיננו מרפה לרגע ,לרגע?"
"אילולא הנפש שלי ,שום דבר לא היה נראה כמו שנראה",
הוא מסביר .אני אומרת לו שבעיני תעצומות נפש צומחות
דווקא מתוך שברים גדולים .ישראל מהנהן ומוסיף" :עמוס
עוז חברי הטוב כתב פעם שלכל סופר יש איזה פגע ,איזו מכה,
איזה פצע כדי שהוא ייצא סופר אמיתי .זה מה שהביא אותי
להיות סופר".
מה למדת מהאירוע הזה?
"שלעולם אתה לא יודע מה יבוא מחר".
נדמה לי שקראתי שכתבת "אם אין אני לי  -מי לי".
"כן ,זה המוטו של השיקום .אם אין אני לי  -מי לי .אם
אני לא לעצמי ,מי אני בכלל? אם לא תעזור לעצמך ,שום דבר
לא יעזור לך".
יש משהו חדש שאתה מלמד את ילדיך אחרי ה,stroke-
שלא לימדת קודם?
"כן .לגלות יותר חמלה .גם לי עצמי יש הרבה יותר חמלה
כלפיהם .אני מבין הרבה דברים שלא הבנתי פעם".
מה למשל? שאנחנו אנושיים?
"בדיוק .שאנחנו אנושיים .זה הדבר שאני במשך  65שנה
לא הבנתי .לא ממש הפנמתי שאנחנו רק בני אדם .יש לי
 3ילדים ו 10-נכדים ,ואני מוכרח להגיד שאני מבין אותם
עכשיו הרבה יותר טוב ,ואני מתייחס אליהם עכשיו יותר טוב,
כך נראה לי".
מה עם חמלה כלפי עצמך? זה הרי לא פחות חשוב.
"כלפי עצמי אין לי כל חמלה .אני חזק ,כי רגע אחד
של חמלה ,אני מוכרח להגיד לך...מדרדר אותי מטה ,מטה.
לתהום .אני לא מרשה לעצמי להחלש".
יש משהו שאתה מצטער עליו?
לא .אני שמח בחלקי .גם שמח וגם רואה את הדברים כמו
שהם".
אבל מקפיד לראות את חצי הכוס המלאה?
"בעיקר את חצי הכוס המלאה ,כי אחרת אני אבוד".
shakedmichal@gmail.com

עו"ד ישראל קנטור ( )70בעל תואר ראשון ושני
במשפטים בהצטיינות מהאוניברסיטה העברית
בירושלים ,קיבל רישיון לעריכת דין ב .1967-מייסד
ושותף בכיר במשרד עורכי הדין המצליח קנטור ,אלחנני,
טל ושות' ,עוסק במשפט המסחרי :דיני קניין ,דיני
בטוחות ובנקאות ,דיני חברות  -כולל פירוק ,כינוס
ושיקום חברות .הרצה באוניברסיטאות תל אביב ובר-
אילן ,במכון להשתלמות שופטים ובמכון להשתלמות
עורכי דין .מילא שורה של תפקידים ציבוריים ,ביניהם:
יו"ר ועדת חקיקה (חברות ומשפט מסחרי) בלשכת עורכי
הדין; חבר דירקטוריון במכון להשתלמות עורכי דין;
חבר בחבר הנאמנים ובוועד המנהל של אוניברסיטת
תל אביב; יו"ר הועד המנהל של המכללה האקדמית של
תל אביב-יפו .תיקים ידועים שבהם טיפל :עסק בכינוס
ובפירוק נכסי האחים יונתן ויואב הורוביץ; נמנה עם
מפרקי חברת ההשקעות דנות; כיהן כמפרק-מפעיל של
אליאנס ( ,)1989-1990ויחד עם כונס הנכסים הרשמי
הציל את החברה מקריסה; ייצג את הגב' גליה מאור בפני
ועדת החקירה בנושא ויסות מניות הבנקים; ייצג את בנק
לאומי ומנהליו-לשעבר איינהורן ובוקסבאום במשפט
הבנקאים; שימש כבורר בין גופים עסקיים גדולים.
תחביבים עיקריים :חובב אמנויות ,בעיקר מוסיקה וציור.
פורט על פסנתר ,למד ניצוח באוניברסיטה הפתוחה
ובאקדמיה למוסיקה בתל אביב; למד ציור בבית הספר
אבני עם האמן דורון בר-אדון ( )1996-2002ובקבוצת
לימוד פרטית עם הצייר דניאל גרטמן .לפני כשנתיים
הציג תערוכה רטרוספקטיבית ובה כ 50-מיצירותיו.
בפתיחת התערוכה נשא דברים פרופ' אהרן ברק (נשיא
ביהמ"ש העליון ,בדימוס) אשר הגדיר את קנטור כ"אמן
במשפט" ואת התערוכה כ"ניצחון הרוח על החומר".

משך כמעט
שלוש שנים
לאחר האירוע
לא הוציא הברה
מפיו .היום
חזר אליו כושר
הדיבור באופן
חלקי בלבד,
והמילים ,שהיו
ידידותיו הטובות
ביותר ,אינן
משתפות פעולה
אלא לאחר
מאבק
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תחל
שנה

בסימן ראש השנה ביקשנו מחברי המערכת לכתוב כמה מילים על
התחלות חדשות ברוח ראש השנה .וזה מה שקיבלנו .להנאתכם.

על גלגלים

התחלה של פעם

עו"ד מירב אברמוביץ

עו"ד שימי קדוש

עוברים דירה? קלי קלות! כל
מה שצריך לעשות זה להתחיל
לארוז שבועיים לפני; להזמין
חברת הובלה; לסתום חורים
ולסייד קירות; לנקות את הדירה
כדי שהדיירים החדשים לא יחשבו
שחייתם כמו חזירים (למי יש כוח לנקות דירה
שעוזבים ;)...לנקות את הדירה החדשה מהדיירים
החזירים שגרו קודם; לקרוא לאבא/דוד/חבר בעל
ידיים טובות כדי לעזור לתקן מגירות חורקות;
להתקין מראה במקלחת; ולקדוח חורים בקירות.
צריך להודיע למשרד הפנים על שינוי כתובת; לעדכן
את העירייה ואת חברת החשמל; לקרוא לטכנאים
של בזק; או חברות הכבלים (או גם וגם ;)..לחכות
להם שיגיעו בין  08:00ל ;10:00-לשוחח עם נציגי
שירות מרגיזים בטלפון ,שלא מבינים מה אתם לא
מבינים; לקרוא לטכנאים שוב ,אחרי שגיליתם שהקו
לא עובד; לבזבז שעות טובות בלחכות להם שוב; בין
לבין לפרוק את כל ארבעים הארגזים; ולחיות במשך
שבועיים על "טייק אאוט" ומסעדות ,עד לקריסה
טוטאלית על הכורסה היחידה שנותרה בסלון ,אחרי
שמכרתם את הספות בדקה ה .90-מי אמר שלעבור
דירה זה לא כיף?!
אז נכון ששינוי זה מרענן ,ודירה חדשה היא
בהחלט הזדמנות טובה לפתוח דף חדש וגם אולי
לשדרג את רמת החיים .אבל ,בינינו ,כל העניין הזה
הוא פשוט סיוט .ועוד לעבור את זה בדיוק בשבוע של
חגיגת בריתה של חברתי הטובה ביותר ויום הולדת
 30לבעלי היקר ומבלי להחמיץ ערב רומנטי של הופעה
וארוחה (שכשל לחלוטין) ,וגם לערוך לו מסיבת
פיצוי על הערב הלא-כל-כך רומנטי ,זה בגדר משימה
(כמעט) בלתי אפשרית!
אז בעיצומו של המעבר ,כשבדירה החדשה עדיין
שולט הבלאגן ,וראש השנה בפתח ובסלון הרבה
ארגזים אבל אין ספות ,הדלתות בארונות עדין מסרבות
להיסגר ,ואלה שנסגרו בחלקן מסרבות להיפתח ,אני
מסתכלת סביב ומנסה להתעודד ,לשכנע את עצמי
שחשוב לזכור להסתכל על הצד החיובי ,ולאחר שנסדר
את כל החפצים במקום ,נקנה סלון ,נתקן את כל הדרוש
תיקון ,וניפטר מכל הארגזים אחרי כמה חודשים טובים.
ואז ,אולי נוכל סופסוף להרגיש בבית ...ואז גם נצטרך,
כנראה ,לעבור דירה שוב...

שנת  '93פרשת "הקלטת
הלוהטת" של ביבי ,כן,
אותו ביבי .ואז נפלתי על
תל-אביב .ללא ספק עיר בלי
הפסקה .בהתחלה ,היו לילות
שהתחננתי :פוס ,עכשיו אני רוצה הפסקה!
אבל תל אביב היא כמו המרדפים בסרטים
של קלינט איסטווד :מי שמפסיק  -מפסיד.
ודהרתי כמו כולם ,עם הזרם ,שהוביל ,איך
לא? ללימודי קולנוע .אף פעם לא נמשכתי
לקולנוע ,הייתי בוחר את הסרטים לפי הריפוד
של הכיסאות באולם .אבל כשרודפים אחריך
אתה לא חושב ,רק רץ .בקצה המסלול הגעתי
לבית הספר הגבוה לקולנוע :קמרה אובסקורה,
כוך ליד התחנה המרכזית הישנה ,שהתנאי
היחיד להתקבל ללימודים הוא שכר לימוד
צנוע של  10,000ש"ח.
היה לי קצת מוזר להיכנס לאולם ביום
הראשון ללימודים .כולם היו לבושים בבגדים
שבמקרה הטוב נתקלתי בהם רק בפורים,
וחור באוזון דיבר אלי יותר מחור באוזן ,וזה
לפני שמדברים על נזמים באף וקעקועים.
ובהפסקות כולם דיברו על "האחרון של פליני"
ואיך אלטמן מדרדר ,כשהאלטמן היחיד
ששמעתי עליו זה אלטמן הקטן ,החרמן הקטן,
מהסרט של הרב הגדול בתורה ממציצים...
בסוף היום כולם חזרו הביתה באופנוע
או באוטו ,ואני ב'חופשי חודשי' ,שלוש רבעי
שעה נסיעה עד לכלוב שגרתי בו.
שבע עשרה שנים חלפו מאז אותה התחלה
חדשה של ילד טוב חיפה המגיע לעיר הגדולה.
שנים בהם חוויתי עוד ועוד התחלות ,יש בי
געגוע לריח העשן ,ניחוח הפלאפל ולקצב
המשונה הזה של תל אביב ,המתעוררת לא
לפני תשע בבוקר ונרדמת בדיוק באותה שעה.
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הבחירה של עו"ד עליזה אהרון

מתנה לְראש
הַשנה
מלים :לאה נאור
(לחן :מתי כספי; ביצוע :חווה אלברשטיין)

ציּפֹור אחת קטנה
שלחה אלי נֹוצה
רציתי לְהחזיר
אמרה לי :לא רֹוצה
זאת מתנה לְראש הַשנה
שֶתהיה לך שנה יפה ו ְנחמדה
ו ְגם לי -
 תֹודה ,תֹודהענף אחד נמּוך
שלח עלה אדֹום
רציתי לְהחזיר
אמר לי :מה ּפתאֹום
זאת מתנה לְראש הַשנה...
ענן אחד אפֹור
שלח טיּפה קטנה
טיּפה אחת קטנה
ּבִכלל לא ּבַעֹונה
 זאת מתנה לְראש הַשנה...ילדה אחת יָפָה
ציירה לי על הָחֹול
שמש ו ְשמיים
ּפֶרח עם גבעֹול
 זאת מתנה לְראש הַשנהשֶתהיה לך שנה יָפָה ו ְנחמדה
ו ְגם לי -
 -תֹודה ,תֹודה...

מהות

הבטחה

עו"ד איטי יעקבי

עו"ד מתת ליפסקי

אישה בת  40כבר באמצע החיים
לפעמים חשה כמו פאזל לא פתור,
בבוקר חשה צריכה להרכיב את כל החלקים בכדי לראות פנים.
אחרי שהפאזל מורכב ,ניגשת לפעולת הליטוש :מייק-אפ שייתן ברק לעור
הדהוי ,סומק להבליט את הלחיים ,צללית להסתיר את צניחת העפעפיים.
אחרי טיפול ממושך בפנים עוברת לשאר הגוף.
עומדת מול המראה נרגשת .מביטה בדמות הניבטת ..ותסלחו לי שאני לא צנועה ,אך אני
נורא מרוצה.
ובכן חבריי ,ברגע אחד של אהבה עצמית ,ארגנתי לעצמי מסיבת הפתעה ,סתם כך לכבוד
החופש הגדול ותחילת השנה ,רק כי חפצתי בהתחלה חדשה.
והאמת שטרחתי והשקעתי ממון ומחשבה ובהחלט מאוד מרוצה .כי הרי אין איש שאוהב
אותי כמוני .אני יודעת לומר לעצמי את המילים הנכונות .לחבק .ללטף .לי אף פעם אין
תירוצים כלפי עצמי .תמיד יש לי חשק לקחת את עצמי לסרט ,בית קפה .אני לא מקמצת עלי,
מזמינה אותי לארוחה במסעדה טובה ,בנדיבות קונה לי בושם חדש שרק יצא להשקה .בקיצור
נהדר לי בחברת עצמי.
אז מעל דפי "בדלתיים" ,לפניכם ,אני בקטע של שיתוף בכדי שתכירו אותי .את ה"אני"
שלי    -אני האמא של /אחות של /החברה של /הרעיה של /הציירת /היוצרת /עורכת הדין
בעלת משרד עצמאי.
היו המון 'אני' שהיו מרחפים ומתנגשים זה בזה ולא מגובשים ולא יודעים איך להתחבר
ולעלות מהאדמה למעלה .רציתי שמישהו יינעץ בכל "האניים" שלי קרס קטנה ,מחוברת לחוט
זהב .מין מיכאלאנג'לו רנסאנסי כזה ,שימשוך אחריו צורות הנדסיות ,תלת ממדיות ,שכל אחת
צבועה בגוון אחר ועל כל אחת מהן כתובה המילה 'אני' בגופנים שונים.
ואז ככה ללא התראה ,הפתעה .קיבלתי מתנה .קבלתי מחדש את החיים שלי.
עכשיו האני שלי עולה מהארצית לאלוהית  -עכשיו אני גרבו .עכשיו אני גם אוהבת -
עכשיו אני גם אהובה.
אני אהובה שלו.
אני אהבה שלו.
אני אהבה שלהם.
אני אהבה שלה.
אני האהבה.
ובתוך כל זה כשנדמה שהכול מתחבר לו ושט לו בספומטו המשכר ,התפרצה לה המחלה
בפעם השנייה ....מבלי לבקש רשות ולומר סליחה .מצאתי את עצמי קצת לא מוכנה ,הרגשתי
שפופה ,שוב המים גבהו מסביבי ואני עדיין לא לקחתי שיעורים בשחייה.
הפסקתי לשנוא,
מצאתי אהבה,
ידעתי שמי שחושב שניצח שמה למעלה הוא זה שיפסיד פה למטה.
נכון הוא עיקש ומתמיד אך אני קצת יותר.
בחרתי לצאת שוב למסע של תקווה כי יום חדש מגיע .כי מעבר לכאבים הקטנוניים שלי יש
בי רעב גדול לחיים.

מבטיחה! אני מבטיחה
לעצמי שהשנה אתן לעצמי
הזדמנות אמיתית לעבוד
במקום ובמשהו שאני
נהנית ממנו .לא רק כי
חייבים לצאת לעבוד ,לא
רק כי זה המקצוע שלמדתי וחבל לזרוק את
התארים האלה לפח ,אלא כי אני אוהבת
את העבודה שלי ,המאתגרת וממצה חלק
מכישרונותיי.
בשנה האחרונה ,חזרתי לשוק העבודה
אחרי גידול התינוקות שלי לגיל גן .כעורכת
דין ואם לילדים ,נתקלתי בקשיים משמעותיים
למצוא עבודה שתהלום את השכלתי ,כישוריי
וניסיוני ,תניב שכר הולם ויחד עם זאת תמלא
אחר השאיפה (שבעלי משרדים פרטיים
רואים כבלתי הגיונית בעליל) לראות את ילדיי
בשעות אחר הצהרים המוקדמות .בהקשר
הזה ,אני מבטיחה לעצמי ולילדיי למצוא
השנה איזון טוב יותר לאינטרסים המנוגדים
הללו".

*מוקדש באהבה לכל האנשים שנאלצים באמצע החיים להתמודד עם "מחלות קשות".
זכרו כי תמיד יש מחר ותמיד יום חדש מפציע.
בדלתיים פתוחות ספטמבר-אוקטובר 2010
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עו"ד הדר
פינק-טבת

מגולגלים בתוך נייר עיתון
מה יותר 'משנה מקום משנה מזל' מלעבור
דירה ערב ראש השנה?

ר

שימה זו נכתבת על אריזת קרטון ,עטופה
"נילון פצפצים" ,בשמו המסחרי המוכר היטב,
מרופדת עיתונים ישנים ובעיקר  -בעייפות
רבה ,אך עם חיוך גדול על הפנים .סוף סוף
לאחר דרך חתחתים הגענו למנוחה ולנחלה.

מה כבר ביקשנו?

בסוף מצאנו.
דווקא בשכונה
שעמדה
בעדיפות
הראשונה.
מעט דיירים.
פוטנציאל לא
רע בכלל .בלי
מרפסת ,אבל
רואים את הים,
מכמה חלונות
אפילו .ושמש.
וחורשת אורנים
אופיינית לכרמל.

14

הכל התחיל ,כשלפני שנה ומשהו ,אחרי חפירות של בן
הזוג (הוא כמובן מכחיש) ,הגענו להחלטה למכור את דירתנו
ולעבור למקום יותר שקט .בכרמל ,אבל שקט .ואם כבר ,אז גם
עם קצת יותר מרחב וחניה פרטית .רצוי עם מרפסת גדולה,
עדיף עם נוף .רצוי נוף לים וגם קצת ירוק מסביב .ובמקום
שקט ,כבר אמרנו? לא דרישות ממש מרחיקות לכת.
בעוונותינו מכרנו מהר ,מהר מדי (נושא לכתבה אחרת
לגמרי) .ואז היה צריך לחשוב לאן עוברים .טוב ,יש חצי שנה
עד לפינוי ,ים של זמן (ספוילר :ככה חשבנו ,כמה טעינו).
אז התחלנו לחפש .והמשכנו לחפש ...והמשכנו .ראינו
עשרות דירות .חשבנו שאולי אנחנו בררנים מדי .נוותר
על המרפסת עם הנוף לים .והמשכנו לחפש .אז ירדנו גם
מהמרפסת .מי אמר שחייבים מרפסת? בקיץ חם מדי ,בחורף
יורד גשם ,אפשר לוותר .המשכנו לחפש .ירדנו מהדרישה
לקומה ראשונה בלבד (מה זה חשוב? ממילא בריא ומחזק
את שרירי הלב לעלות מדרגות .סוף סוף נעשה קצת ספורט)
והמשכנו לחפש .ואז הגיע הזמן לפנות את הדירה שלנו.

פתרון אד-הוק

ארזנו בדמעות ועברנו לשכירות .מצאנו דירה שנראתה
סבירה במבט ראשון (לא היה זמן להעיף מבט שני) ובמקום
קרוב לזה שעזבנו ,כדי שהילדים יישארו קרוב לסביבתם
הקודמת .ידענו שמדובר במעבר זמני ,אבל את משכו לא
יכולנו לאמוד .המעשיות הכתיבה את הבחירה  -העיקר
שתהיה קורת גג מעל לראשינו ,ועכשיו.
האריזות ,הפריקה ,המעבר לבית שלא שלנו ,מניסיוננו
 לא מומלץ .הגענו לדירה נטולת שמש .פתאום לא חשובשיהיה שקט ,השמש חשובה הרבה יותר .ואין עצים מול
העיניים .איפה הם? מהחלונות נשקפים חלונות הבית הסמוך.
אוי ,כמה מעריכים פתאום את הנכס המדהים שהיה
לנו ,משוש ליבנו המקסים שהיה שלנו ואיננו עוד וכמה
מרגישים שמכרנו בזול ,ואין-אין-אין יותר דירות
בחיפה .בשלב הזה עולים הרהורים "הגיוניים"
מאוד ,כמו :אולי נקנה מחדש את הבית שהיה
שלנו? בכמה הם יסכימו למכור לנו חזרה? וכמה
הם יתעקשו על מועד הפינוי? דברים הגיוניים
שכאלה.
ואז מתרגלים .חלק מהבית עדיין מאופסן
בארגזים חתומים .אתם יודעים כמה זמן לוקח לארוז
ספריות שלמות? וממילא אין לאן לפרוק .וחלק
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נכבד מכלי המטבח .נו ,כמה כבר נארח בבית הזה? צפוף פה
ממילא והכול מלא ארגזים מסביב .דיללנו קצת את הארונות
מבגדים (נקודת מוצא בכל ספר פנג-שוואי למתחילים ,וגם
מצווה על הדרך) .ועדיין ,לפרוק עשרות ארגזים ,והכוחות....
והמשכנו לחפש.

סוף טוב הכל טוב

בסוף מצאנו .דווקא בשכונה שעמדה בעדיפות הראשונה.
מעט דיירים .פוטנציאל לא רע בכלל .בלי מרפסת ,אבל רואים
את הים ,מכמה חלונות אפילו .ושמש .וחורשת אורנים
אופיינית לכרמל.
שיפוץ לא גדול בהיקפו ,אך מורגש היטב בכיס ,והגיעה
העת לעבור.
אז עכשו מחדש .אבל הפעם אנחנו יותר מהירים באריזה.
גם מיומנים  -לא להאמין כמה מהר מפתחים טכניקות
אריזה ,משתכללים ,מזהים מרחוק מסקינגטייפ איכותי מהו,
קרטון עם פוטנציאל להיקרע מושלך בבוז ,ופצפצים .הרבה
פצפצים ועיתונים ישנים; והפעם  -גם אורזים עם חיוך
 לבית משלנו ,עם צנרת חדשה ולחץ מים (שכירות) ,עםקירות בלי רטיבות (שכירות) ,עם מטבח משלי (שכירות כבר
אמרנו?) ,עם אמבטיה נעימה ,ובעיקר  -שלנו.
אז נכון ,הכל צריך להילקח בפרופורציות ,ואולי (מה
אולי? בטוח!) הלקיתי את עצמי יותר מדי על המכירה
החפוזה ,בהאמיני שאני סנדלר ההולך יחף ,ובדרך גם דורך על
מסמרים .כמובן שגם הגזמתי קמעה בייחוס חשיבות מופרזת
לטיבה (העגום) של הדירה השכורה .אבל הלו?! כולנו בני
אדם .מנסיון לומדים .והנה שנה חדשה בפתח ,ואני בבית
משלי עם משפחתי ,עם חיוך גדול ,כמה ציפורניים שבורות,
ועוד כמה ארגזים שטרם נפרקו ,למודת הלקח הטריויאלי,
שכל "ירידה" היא לצורך "עליה".
אז שתהיה לכולנו שנה טובה ומוצלחת ,של התחדשות
וראיה מפוכחת ,בלי דרמות מיותרות ,ועם אושר גדול,
והעיקר ,כמו תמיד  -הבריאות!
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מי נהנה מגרירת רגליים
באכיפת צווים
לכל המקטרגים על הידרדרות המצב ,הכותב
מצביע על 'אם באלונים נפלה שלהבת'
כפנס שתחתיו יש לחפש את המטבע.

עו"ד שימי קדוש

ר

בים לאחרונה המקרים בהם המדינה על
רשויותיה השונות ,לרבות במקרים מסוימים
השלטון המקומי ,מתעלמת מצווים הניתנים
על ידי בתי המשפט השונים ובהם אף בית
המשפט העליון .בתי המשפט ,מצידם ,אינם
עושים די לאכיפת הצווים ותורמים בכך
להתגברות התופעה.

סוכני השינוי

בחיפושיי
אחרי מראה
מקום בו ננקטו
הליכי בזיון בית
המשפט כנגד
רשות שלטונית,
על כי לא ביצעה
צו או פסק דין
שנפסק כנגדה,
יגעתי אך לא
מצאתי

16

מדינה שבה רשות שלטונית נוטלת את החוק לידיה,
ברצותה ,מקיימת צו שיפוטי שניתן נגדה וברצותה מתעלמת
ממנו ,היא מדינה שנזרעים בה זרעי פורענות ואנרכיה,
ומתפתחת בה תרבות מסוכנת של שלטון כוח ושרירות.
נקווה שמהלשכה תצא תורה לתיקון המעוות ,שכן ועדת
משפט חוקתי בראשותו של עו"ד רון גזית וועדת שלטון
החוק בראשות עו"ד יהודית קורן ,העבירו טיוטת החלטה
לראש לשכת עורכי הדין הקובעת כי הימנעות רשות שלטונית
מציות לפסק-דין של ערכאה שיפוטית הינה מהחמורות
ומהמדאיגות שבסכנות האורבות לשלטון החוק במדינה
דמוקרטית .הוועדה המשותפת קוראת לבתי המשפט למצות
את הדין עם שרים ,מנכ"לי משרדים ובכירים אחרים בשירות
הציבורי שלא יקיימו פסקי-דין של בית המשפט ,זאת על
ידי הטלת קנס או מאסר על המפר מכוח פקודת ביזיון בית-
המשפט ,ומביעה עמדתה כי אין לבית המשפט זכות למחול
על אי-קיום פסקי הדין שלו.

דוגמת הסבסוד מול לימוד תכנית ליבה

בעיקר בערכאות המינהליות ,מוצאים עצמם לא מעט
עורכי דין כשבידם פסק דין לטובתם אך ביצועו ,הלכה
למעשה ,לא נאכף .כך ,למשל ,בבג"צ  4805/07המרכז
לפלורליזם יהודי  -התנועה ליהדות מתקדמת בישראל
נ' משרד החינוך  -בנושא החובה לקיים תכנית ליבה
בחינוך העל-יסודי במוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים
ובמוסדות פטור על-יסודיים.
הדיון בבג"צ הנ"ל עסק בשתי עתירות :עתירת המרכז
לפלורליזם יהודי ועתירת ארגון המורים בבתי הספר העל-
יסודיים בסמינרים ובמכללות .העתירות מופנות כנגד משרד
החינוך ושרת החינוך ,היועץ המשפטי לממשלה ,וכנגד
עמותת איגוד מנהלי הישיבות.
העתירות הוגשו על רקע בג"ץ  10296/02ועניינן סוגיית
החובה לקיים "תכנית ליבה" בחינוך העל-יסודי במוסדות
חינוך מוכרים שאינם רשמיים ובמוסדות פטור על-יסודיים,
תוך יישום ראוי של קביעות פסה"ד שניתן בנושא .סוגיה
זו קשורה בהמשך תקצובם של מוסדות חינוך שלא נערכו
ליישום תכנית הליבה ובמידת הצורך בהקמת מנגנון פיקוח
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יעיל לחינוך היסודי והעל-יסודי .ההכרעה נסבה סביב הפן
היישומי של פסה"ד.
ביהמ"ש הוציא בפסק הדין צו מוחלט ,החל על כל מוסד
חינוך ,לביטול ההקצבות הממשלתיות למוסדות המלמדים
לימודי קודש שאינם עומדים בתנאים הנדרשים לצורך הכרה
בהם כ"מוסדות מוכרים" ,המזכה בהקצבות כספיות .פסה"ד
לא קוים במועדו ע"י המדינה עד לשנה"ל תשס"ח ואינו
מקוים עד עתה .יתירה מכך ,המדינה אף ניסתה לעקוף אותו.

הצריך לנמק את חשיבות העניין?

עוד נאמר בפסק הדין כי מושכלות יסוד של שלטון החוק
הן כי "משניתן פסק דין חובה לקיימו כלשונו וכרוחו" (דברי
הנשיא שמגר בבג"צ  5711/91פורז נ' יו"ר הכנסת ,פ"ד מו()1
 .))1991( 308 ,299חובת הציות לפסקי דין וכיבודם נמנים על
תנאי היסוד עליהם מושתת משטר חוק במדינה דמוקרטית.
חובה זו עולה מן הדין ,והיא ביטוי להכרח להסדיר חייה של
חברה לפי נורמות בסיסיות ,המאפשרות קיומה של מסגרת
מאורגנת בה שולט החוק .בלא ציות לפסקי דין של בתי
המשפט ,מתערער עקרון שלטון החוק והמשפט ,והסדר
החברתי מתפורר.
עיניכם הרואות כי רטוריקה לחוד ומציאות לחוד .אותה
מדינה אינה מצייתת לחוקיה היא ואין פוצה פה.

ודוגמא מהחצר האחורית שלנו

לאחרונה בעת"מ (מנהליים חי')  7345-06-10הישאם
פאוזי ,חברה לעבודות גינון ופיתוח בע"מ נ' מועצה מקומית
בנימינה -גבעת עדה ,תק-מח  )2010( 17207 ,)2(2010הוצא
צו המורה למועצה המקומית בנימינה גבעת עדה ,שלא
להתקשר בהסכם עם המשיבה  2או כל גוף אחר לביצוע
העבודות נשוא המכרז לעבודת גינון  -מכרז  ,1/10וזאת עד
למתן החלטה אחרת .צו זה לא מנע את המשך העבודה של
המשיבה  2למשך תקופה של למעלה משבועיים כשהמועצה
המקומית בנימינה גבעת עדה לא מפנימה את הצו השיפוטי.

התוצאה :האמון נשחק  -הצו נדחק

כל האמירות הגורסות כי נשחק האמון במערכת
השיפוטית קורמות עור וגידים כשדווקא רשויות המדינה
בוחרות לעיתים להתעלם מהחלטות שיפוטיות מחייבות.
בחיפושיי אחרי מראה מקום בו ננקטו הליכי בזיון בית
המשפט כנגד רשות שלטונית ,על כי לא ביצעה צו או פסק דין
שנפסק כנגדה ,יגעתי אך לא מצאתי.
דוגמה נוספת הממחישה עד כמה אכיפת פסקי הדין הינה
סלקטיבית ניתן למצוא בבג"צ  3487/03רחל נתן ואח' נ'
משרד החינוך  -האגף להערכת תארים אקדמיים  -בנושא
אישורי שקילות לבוגרי נציגות אוניברסיטת לטביה .ביום
 18.3.04ניתן פסק דינו של בית המשפט העליון בעתירות
שהוגשו בשמם של מאות עותרים ,אנשי משטרה ,שירות
בתי הסוהר ואנשי צבא קבע ,כנגד ההחלטה שהתקבלה על
ידי נציב שירות המדינה ביחד עם הממונה על השכר ,שלא
להעניק אישורי שקילות לבוגרי נציגות אוניברסיטת לטביה

שטרם קיבלו אישורי שקילות ,ולשלול את אישורי השקילות
שהוענקו בעבר לחלק מבוגרי הנציגות.
לאחר שניתן פסק הדין נמנעה המדינה מנקיטת צעדים
לביצועו ותחת זאת הגישה עתירה לקיום דיון נוסף בפסק
הדין (דנג"ץ  )3353/04ובמסגרתה אף ביקשה כי יינתן צו
לעיכוב ביצוע פסק הדין והצו ניתן כמבוקש .ביום 19.7.04
נדחתה העתירה לקיום דיון נוסף ובהחלטה נקבע כי הכרעת
בית המשפט היתה מבוססת על נסיבות המקרה ,על תשתית
הראיות שהובאה ,על התנהלותה של המדינה לעת שהעניקה
אישורי שקילות לבוגרי הנציגות ,ועל עקרונות כלליים מוכרים
במשפט" ולא נקבעו בה הלכות משפטיות חדשות כלשהן.
אין חולק כי ממועד זה נתבטל צו הביניים ועל המדינה קמה
החובה למלא אחר פסק הדין.
משום מה ,נטלו לעצמם באי כוח המדינה שהות שלא
להתחיל בבדיקת הבקשות ואף לא נקבעה דרך פעולה לביצוע
אותה בדיקה עד לדיון שהתקיים אצל היועץ המשפטי
לממשלה ביום  .9.9.04כאמור ,גם כיום טרם נקבעה הדרך בה
תבוצע ההחלטה שניתנה בפסק הדין ,לפיה יש לבדוק לגופן
את בקשות העותרים להכיר בשקילות תאריהם.

וגם באכיפת חוקים כלפי המדינה

אך לא רק צווי בית המשפט ופסקי דינו לא נאכפים כנגד
רשויות המדינה .גם הוראות החוק ,אותו חוק שהמדינה
חוקקה  -היא אינה מצליחה לכפות על עצמה .כך ,למשל,

בסעיף  206ב' לפקודת העיריות (החל גם על מועצות
מקומיות) נקבע המנגנון והמועד לאישור תקציב הרשות,
הארכות שיכול שר הפנים להעניק במידה והתקציב לא אושר
במועד ,וכן נקבעות הסנקציות שעל שר הפנים להפעיל (חלקן
ללא שיקול דעת  -כגון פיזור מועצת העיריה במידה והתקציב
לא אושר במועדו) .גם היום ,שמונה חודשים מתחילת השנה,
ישנם ישובים רבים בהם לא אושר התקציב או שהאישור אינו
מלא ,אך השר לא ממהר להפעיל את סמכותו ולקיים את
הוראת החוק .לעניין זה הוגשה לאחרונה עתירה לבג"צ כנגד
שר הפנים ,ראש עירית חדרה ואחרים ,המבקשת להורות
לשר הפנים לפזר את מועצת העיר חדרה ולמנות תחתיה
ועדה קרואה (בג"צ  .) 4369-10זוהי דוגמה קטנה מני רבות
בהן המדינה בעצמה אינה מקיימת את חוקיה היא ,אינה
מקיימת את צווי ופסקי הדין של בתי המשפט שלה עצמה
ובכך מכרסמת היא בשלטון החוק שעל יסודותיו יושבת היא
עצמה.

מה לעשות? לעשות!

מה לחלק מקברניטי המדינה כי ילינו על המערכת
המשפטית שעה שהם עצמם לא מצייתים לה? לאחר שנים
בהם דיונים נדחו מהיום להיום ,על בסיס שירבוט מספר
משפטים סתומים כגון "ב"כ התובעת חולה" ,המועבר בבוקר
הדיון באמצעות פקס ,החליטה נשיאת בית המשפט העליון
לשים קץ לתופעה נלוזה זו .אולי תיאות הנשיאה להוציא
הוראת שעה נוספת והפעם בנוגע לאכיפה ולקיום פסקי הדין
כנגד רשויות המדינה והשלטון המקומי ,תורה על שימוש
תכוף יותר בפקודת בזיון בית המשפט ובעיקר תורה על
השתת הוצאות ואולי אף הוצאות לדוגמא כנגד כל אותם
גופים המתעלמים מצווי בית המשפט.
בנוגע להנחיית הנשיאה בדבר אי דחיית הדיונים  -הדבר
הצליח ,אין כל סיבה שלא לנסות ולשכפל הצלחה זו גם
לנושא אכיפת פסקי הדין כנגד רשויות המדינה.

אולי תיאות
הנשיאה להוציא
הוראת שעה...
ובעיקר תורה על
השתת הוצאות
ואולי אף הוצאות
לדוגמא כנגד
כל אותם גופים
המתעלמים
מצווי בית
המשפט

אפילוג

בעודי כותב שורות אלו ,הוציא היועץ המשפטי לממשלה,
ביום  ,1.8.2010הנחייה חדשה  6.1006 :שכותרתה" :ביצוע
פסקי דין של בתי המשפט כנגד המדינה" .בהנחיה זו ,מפרט
היועמ"ש את הצעדים שיש לבצע לצורך הבטחת ביצועם של
פסקי הדין שניתנו כנגד רשויות המדינה ,הכוללים בעיקר
דיווח על פסק הדין ,דיווח על ביצוע פסק הדין ,הטיפול
במקרה בו יש קושי בביצועו של פסק הדין במועד שנקבע
ואופן הגשת בקשה להארכת מועד לביצוע פסק הדין.
כולי תקווה כי הנחיות אלו הן הניצן המבשר את בואו
של האביב  -אביב שבו כולם אכן שווים בפני החוק ,ואכיפה
סלקטיבית תיעלם מן העולם ,לא רק במועדונים ובדיסקוטקים
אלא גם במסדרונות של רשויות המדינה השונות.
*תודתי נתונה לעו"ד יהודית קורן ,יו"ר ועדת שלטון החוק וכן למזכירת
ועדת שלטון החוק וועדת משפט חוקתי ,עו"ד חן וונדרסמן ,על הסיוע
ומקורות המידע.
צילוםShutterstock /a.s.a.p creative :
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לכינונה של לשכת
עורכי דין חדשה
עו"ד בנימין
מ' שגיב

לכותב פתרון לבעיה של הצפת המקצוע
ומה שהוא רואה כזילות שלו .הצעתו :להקים
לשכה חדשה שאל שורותיה יצטרפו רק מי
שראויים לטעמו לתואר 'עורך דין' כפי שהיה
בטרם הקמת המכללות.

"

הלוואי ,שבינתו
של ראש
הלשכה תעמוד
לו במאבקיו
לחלץ מבירא
עמיקתא את
האבן ,ששישה
שוטים השליכו
לתוכה לפני 19
שנים ולהשיב
לקדמותם את
מנגנוני המיון,
הבקרה והפיקוח
שהבטיחו איכות
סבירה של
המקצוע

18

...או בוגר של מכללה למשפטים :"...חמש המילים
הללו שהוספו לסעיף  25לחוק לשכת עורכי הדין לפני
 19שנים ,ביום  ,20.6.1991חרצו  -לשבט  -את גורל
עריכת הדין בישראל .ואלה נושאי ארונו של המקצוע:
חברי הכנסת אברהם בורג ,אלי דיין ,מרדכי וירשובסקי ,יצחק
לוי ,אמנון רובינשטיין וראובן ריבלין .בדברי ההסבר להצעת
החוק שהגישו הם הצדיקו את ביטול ההשכלה האקדמאית-
אוניברסיטאית כדרישת-סף לכניסה למקצוע בכך "שכנגד
 4000נרשמים התקבלו ללימודי משפטים בכל מדינת
ישראל רק  .470מצב זה מהווה פגיעה חמורה בזכות
היסוד של הפרט ללימוד מקצוע על פי בחירתו ".זכות
יסוד! נאמץ-נא אותו רציונל ביחס לחפצים להתמקצע
בפתרון משוואות דיפרנציאליות חלקיות ,במדעי המוח,
ברפואה?...

תוצאת מימוש החזון

בטקס ההסמכה האחרון  -אחד משניים המתקיימים מדי
שנה  2,168 -אישה ואיש צורפו ללשכת עורכי הדין .רוב מוחץ
בהם  - 1,413 -הם בוגרי מכללות ,החייבים את רשיונם לחמש
המילים שהוספו לחוק .לולא התיקון" ,רק"  755בוגרי ארבע
הפקולטות האוניברסיטאיות היו מצורפים .בסיכום שנות
מחצית הדור האחרון הייתה הלשכה מחמיצה מיסיהם של
כחמישה עשר אלף חברים  -רובם כאלה שבסגולותיהם
הטרומיות לא היה די על מנת לעמוד בדרישות הקבלה והלימודים
באוניברסיטה.
בכנס השנתי האחרון של לשכת עורכי הדין שעטה לעברי
מכרה ותיקה ,שהגדרתה כ'יודעת קרוא וכתוב' תהא מוגזמת
קמעא .משנאותה לשלם שכר לימוד "התקבלה" לאחת
המכללות למשפטים ,הצצות כפטריות אחר הגשם תחת כל
עץ רענן ,ומימשה את "זכות היסוד" ללימוד מקצוע .אפילו
בהיקף משרתה לא נאלצה לקצץ במהלך "לימודיה" .בבחינת
הלשכה  -הממוקדת אך ורק בדינים פרוצדוראליים ,ושעמידה
בה אינה מלמדת דבר וחצי דבר אודות עומק הידע וההבנה
במשפט המהותי  -נכשלה פעם אחת ,אך ניגשה שוב ועברה.
זה כשנה היא עורכת דין .הפקס במשרדי כורע תחת עומס
הלהוטים להתמחות.
לא תמיד כולל הקוריקולום ויטה סיום בית ספר תיכון ,אך
רבים הפונים שסיימו "בהצטיינות" ,תוך שציוניהם מגמדים
את הצטיינות חברי הטובים ממני לפקולטה .כל זב חוטם
המתקשה להחזיק מעמד כמוכרן בחנות בגדים או כטכנאי
להתקנת אנטנות פונה לאחת המכללות ללימודי משפטים.
שם ההצלחה מובטחת .התעודה התכולה שנישאת בנרתיקי
כל המצליחנים הללו מכריזה קבל עם ועדה אודות כשרותם
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ליתן שרות משפטי בכל דבר ועניין :בענייני אישות רגישים;
בחוזים הרי גורל; בהגנה על נאשם ברצח   ...

ובזירה מקבילה

אריאל שרון הריאליסט הבין כי עסקן שכבש לעצמו
"וולבו" ולשכת שר רואה באלה "זכות יסוד" ,ושלילתה ממנו
תהא קשה מקריעת ים-סוף .לכן "זרם" והעניק ברוחב לב
מעמד של שר ,סגן שר ,סגן ראש ממשלה  -להמונים .את
זירת ההחלטות המשמעותיות העתיק ל"פורום החווה";
בעקבותיו פסע בנימין נתניהו ,שאת המון חברי ממשלה הפך
ל"בית לורדים" נטול כוח שלטוני .גורודיש בדרום במלחמת
יום הכיפורים ,אודי אדם בצפון בלבנון השנייה ,שכשלו ,לא
הודחו ,חלילה ,מתפקידם כאלופי פיקוד .רק שמעל כל אחד
מהם מונה "נציג"  -חיים בר לב ב ,1973-קפלינסקי ב.2006-
שערי אורוות "לשכת-מממשי-זכות-היסוד-להיות-
עורכי-דין" נפרצו זה מכבר .אפילו אלוהים לא יסלק
רבבות בלתי ראויים שהסיגו את גבולות המקצוע .כשאותה
מכרה עילגת שלי חברה בלשכה  -סגירת הדלת בפני
פאנצ'רמאכערים בדימוס תהא בגדר אכיפה בררנית של כללי
השכל הישר .הניחו להם ,למי שכבר באו בשעריה של הלשכה
הפאתטית הזו ,להוסיף ולממש את "זכות היסוד" להחזיק
בתואר ובתעודה התכלכלה.

פרמטרים לחברות בלשכה

הגיעה העת להקים לשכת עורכי דין חדשה ,אחרת  -כן,
אליטיסיטית ,נשואת פנים ,שיחס המתקבלים אליה  -נניח,
כלפני עשרים שנה 470 ,מ 4,000-מעוניינים  -הוא שיבטיח
סינון משביח .לא עוד "זכויות יסוד" תמומשנה בה ,אלא
כישורים ויכולות של ממש :תואר אקדמי אוניברסיטאי ,אולי
שניים; יכולת מוכחת לייצג בבית המשפט " -ליטיגציה" -
שהיא הענף בו התדרדרות המקצוע בולטת במיוחד; כללי
אתיקה והתנהגות חמורים לאין שיעור מאלה שפשו בין חברי
הלשכה הקיימת.
במרשמים הסטטוטוריים בישראל  -של רופאים,
מהנדסים ,אפילו קבלנים  -מעוגנת האפשרות לדירוג
הנרשמים על פי אפיון של מידת התמחות ,וותק מקצועי
וכיו"ב .עקרון הסיווג כבר נחקק בסלע ,אפוא .עריכת הדין
נותרה מאחור ,כמשלח יד "בינארי" ,כהריון :בלשכת עורכי
הדין הנוכחית או שהינך חבר  -או שאינך.
אפשר ,הלוואי ,שבינתו של ראש הלשכה תעמוד לו
במאבקיו לחלץ מבירא עמיקתא את האבן ,ששישה שוטים
השליכו לתוכה לפני  19שנים ולהשיב לקדמותם את מנגנוני
המיון ,הבקרה והפיקוח שהבטיחו איכות סבירה של המקצוע.
אלא שאת התוצאה של הצלחה שכזו ניתן יהיה לראות רק
בטווח הארוך  -במקרה הטוב בחלוף  19שנים נוספות .ככל
שמעוניינים באישושו של השכיב מרע הזה לאלתר  -כינונה
של "לשכת עורכי הדין החדשה" היא הפתרון המעשי היחיד.
על יורשיהם של "שישיית המופלאים" שהביאה האסון על
מקצוע עריכת הדין בישראל  -בראשם יו"ר הכנסת ,האחרון
מהם ששרד כמחוקק  -חובה לתקן הנזק ,בהליך מזורז.

בראשית
שלום ,חבר.

עו"ד מיכל
שקד

כ

לא הספקתי להגיד שלום.

מה שבועות לפני שפרפרו חדרי לבך שלחת אלי מייל .רצית להיפגש ולדבר בדחיפות למחרת .נדמה
לי שהרקע היה ששוב הצלחתי להרגיז אותך באיזה עניין ציבורי או פוליטי ,כבר לא זוכרת .היו לנו
דעות הפוכות כמעט בכל עניין .מה זה משנה עכשיו .אבל רצית להיפגש .השבתי לך בחיוב ובבוקר
התברר לי שהיומן שלי בעצם מלא בפגישות ובדיונים .צלצלתי להתנצל ושוחחנו בטלפון ,שתי דקות
קצרות .נזפת בי ברצינות תהומית על איזו אמירה שהבעתי ,שנשמעה לך לא נכונה פוליטית ושלא
יכולת לשאת .החלטנו שנשב ,נדבר .כשיהיה לשנינו זמן .בינתיים הסכמנו שלא להסכים .סיימת את
השיחה איתי בעוד אנחה הפלרית מחוייכת ,שהשמעת באזני כל אימת שלא הצלחת לשכנע אותי בדבר מה.
לא היינו חברים קרובים ,אבל חוט נעים ובלתי נראה קישר בינינו בשנים האחרונות .עד היום איני יודעת מהו.
לא בילינו יחד ,למעט באירועי הלשכה וביום הולדתך המופלא בשנה שעברה ,שבו קיבצת סביבך משפחה וחברים.
לא השתייכנו לאותה סיעה ,לא האמנו באותם אנשי ציבור ,לא הלכנו באותה הדרך ובדרך כלל לא החזקנו באותן
אמונות .לא עסקנו באותו תחום משפטי וכמעט ולא חלקנו חברים משותפים .הפרידו בינינו  22שנים תמימות
ואוקינוס של דעות מנוגדות.
אבל היית איש יקר במלוא מובן המילה בעיני .משהו בלבך הרחב נגע תמיד לליבי .היית אדם גדול עם נשמה
ענקית .חייכן ,מלא שמחת חיים ,נחרץ ,כריזמטי ,נחוש .הערצתי את היכולת שלך
ללכת כה בקלות אחר לבך ,אמונתך ודעותיך .התפעלתי מנטייתך להביע ללא
כל מורא את שחשבת .תרומה לחברה הייתה לך טבע שני וניסיונותיך הנמרצים
לגייס אותי בכל פעם למטרה חברתית אחרת ,חיממו את ליבי והעידו לדידי על
אכפתיות ומסירות ללא גבול .איני זוכרת ולו שיחה אחת איתך שלא שזרת בה
הומור ושמחת חיים והיית מבין האנשים הספורים שתמיד נהניתי לפגוש.
היית פיטר פן אמיתי ,מאיר .נער הפוסטר של החיים הטובים .קשה לתפוס
שהחיים ממשיכים עכשיו בלעדיך.
עו"ד מאיר הפלר ז"ל

***
אני תוהה מה לעזאזל הביא להתמוטטותו של הפלר באותו בוקר ,דווקא באמצעה של חקירה נגדית שערך בבית
המשפט בחודש מאי האחרון? מה גרם ללבו הרחב ,להחסיר כמה פעימות עד שלבסוף נדם? האם המונח השחוק
"לקח ללב" מקבל כאן משמעות כפולה ומעוררת פלצות?
המחשבה שיתכן ולמקצוע הזה שלנו יש יד בקריסתו של אדם שהיה כה חזק ,בריא ואוהב חיים ,אינה מרפה ממני
מאז אותו היום שבו נודע לי על היותו מחוסר הכרה .אולי יהיה מי שיאמר שהדברים אינם קשורים ,ובכל זאת ,איני
יכולה שלא לתהות .כדאי שנכיר בעובדות :המקצוע הזה מאתגר ושוחק ,מטביע אותנו לעיתים תכופות בלחץ בלתי
פוסק של עשייה ומאבקים יומיומיים עם לקוחות תובעניים ,מול מערכת משפט מסורבלת ועייפה ובתוך שוק מוצף
בקולגות שהתנהלות חלקם הולכת והופכת בלתי נסבלת.
אינני יודעת אם נוכל ללמוד משהו ממותו של הפלר .אם לקח לליבו התנהלות זו או אחרת  -כנראה לא נדע .וגם
אם נכון הוא הדבר ,ממילא אלה מאיתנו המשקיעים את ליבם ונשמתם בעשייה המקצועית ,כנראה לא יוכלו לנהוג
לעולם אחרת .כל שנותר לנו הוא לזכור אותו בחיוך .ולהתגעגע.

** לזכרו של עו"ד מאיר הפלר ז"ל1950-2010 ,
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עו"ד
להיט
עו"ד ליז
אהרון

ראש השנה
נכון שמי שנוהג להתכונן למתנות השנה החדשה חודש לפני ,לא זקוק
לעזרתנו ,אבל למי שרגיל לקנות מתנות בחיפזון ,ברגע האחרון ,לפניכם
כמה הצעות לרעיונות מדליקים למתנות מקוריות שקיבצה עבורכם
עו"ד ליז אהרון .אגב ,מדובר במתנות שאפשר לפרגן גם לעצמכם.

זר מדליק

נכון ששוקולד כבר לא נחשב ל'בון טון' אבל מי יסרב לזר כזה,
המכיל כ  -35פרחים משוקולד איכותי בטעמים שונים? ובמיוחד
כשמדובר בראש השנה ומתוק הוא הטעם המסמל את החג הזה .זר
סוכריות ססגוניות על מקל משוקולד ,ממוקם בתוך נר חלול וריחני
שישמש לאחר מכן כאביזר דקורציה או כמעמד לנר שיוכנס לתוכו
ויודלק ליצירת אוירה רומנטית.
(ניתן להשיג באתר )http://www.giftstore.co.il/product.asp

מכונת אספרסו ניידת

דגם נייד לחלוטין שאינו זקוק אפילו לחשמל ,רק לפולי הקפה הטחונים ולהפעלת קומקום.
עם המכונה הזו ,אפילו בזמן המתנה במסדרון בית המשפט ,תוכלו בתוך שניות להתפנק ולפנק
בכוס אספרסו.
(ניתן להשיג ב ₪ 399 -באתר )http://www.gimmick.co.il

תחכום כבר אמרנו?
לוח שנה אינטראקטיבי

במבט ראשון זה נראה כמו תמונה אוונגרדית ,אבל בעצם
מדובר בלוח שנה המורכב מבליל סימנים שחורים ,שלכאורה
נראים חסרי משמעות אך למעשה הם מצטרפים ללוח שנה
גאוני המוצפן בתמונה ומתגלה רק ברגע שמעבירים את
המסגרות המגנטיות סביב הסימנים השחורים שעל הלוח!
(ניתן להשיג במחיר  ₪ 109באתר
)http://www.gadgetshop.co.il

מעמד יין  -לאסו

באופן כללי ,בקבוק יין ובמיוחד כשמדובר ביין טוב ואיכותי,
נחשב למתנה נכונה לחגים .הבאתם יין/פרחים/שוקולד לדודה לחג?
סמנו וי על 'לעשות מה שנדרש ממני' .רוצים להוסיף קצת תיחכום,
הומור למתנה? לפניכם מעמד ליין עשוי חבל (קשיח כנראה) ,התופס
את הבקבוק באוויר!
(ניתן להשיג במחיר  ₪ 115באתר )http://www.artlook.co.il
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המדור אינו מהווה המלצה לרכישה או שימוש במוצר זה או אחר ואין המערכת אחראית לתוכן המידע המפורסם במדור.

סימניה אוטומטית

לקוראי הספרים .כמה פעמים קרה שסימנתם
עמוד והסימניה נפלה ממקומה או נרדמתם בזמן
הקריאה ואיבדתם את מקום הקריאה? במיוחד
למצבים אלו זה הומצאה הסימניה האוטומטית
בעלת תפס קפיצי הנצמד לכריכה האחורית ועוקב
אחר קריאתכם .כמה פשוט .כמה חכם.
(ניתן להשיג במחיר  ,₪ 49באתר
)/http://www.artlook.co.il

ואם כבר בלוח שנה עסקינן אז מה דעתכם
על לוח השנה הבא:
 77קוביות לגו הכוללות תאריכים ,ימים ,מגוון תמונות
לאירועים ,לחופשות ,לכנסים ולטיסות עבודה וכל מה
שצריך על מנת ל הרכיב לוח שנה דינאמי בסגנון "עשה
זאת בעצמך" ,המאפשר לבנות כל חודש בהתאמה אישית,
להשתעשע ולהיות יצירתיים בזמן שעושים זאת.
(ניתן להשיג במחיר  ₪ 69באתר http://www.
)gadgetshop.co.il

ברוח נוסטלגית ...חותמת עץ

חותמת  Ex Librisאו  Emblemהמגיעה כערכה יפיפייה ומעוצבת במיוחד עבור המקבל .ניתן
לעצב מראש את הגלופה או לשלוח את הערכה בצירוף שובר המאפשר למקבל המתנה לעצב בעצמו את
החותמת שתשלח אליו בנפרד להשלמת הערכה.
הערכה מכילה חותמת עץ בקוטר  50מ"מ; כרית דיו מקרמיקה מלאה בדיו סגול; בסיס מקרמיקה להנחת
החותמת לאחר השימוש .בגלופה ניתן להכניס מלל בעברית ,אנגלית או שתיהן .לבחור מסגרת מעוצבת,
עיטור מרכזי מתוך מבחר מוצע ,ולבחור גופן .ניתן בנוסף להשתמש בעיצוב עצמאי.
מחיר₪ 180 :
איפהhttp://www.presentsimple.co.il/about_product.php?L2=64&subpage=47 :

זאת שזירה ...פקעות תה הנפתחות לפרחים

שישית פקעות תה ירוק שבעת החליטה נפתחות לפרח יפה שהוא תה
ירוק טבעי בניחוח יסמין .דרך לאחל פריחה וצמיחה ,יופי פנימי ושלווה.
מעבר לאפקט המרהיב ,התה הוא שילוב של עלי תה ירוק טריים עם פרחי
יסמין התורמים לארומה וטעם .והשפעה טובה על הבריאות כבר אמרנו?|
המארז כולל  6פקעות תה ירוק (לבחירה  -או סוגי צורות  -זריחת יסמין,
נסיכת המים וציפור גן העדן ,או מגוון סוגי תה  -ירוק ,שחור ולבן במארז
אחד) .המחיר₪ 59 :
המקוםhttp://www.presentsimple.co.il/about_product. :
php?L2=64&subpage=13
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נושא ונותן*
עו"ד מוטי
קריסטל**

עורכי הדין ניצבים בחזית המשא ומתן עבור
לקוחם ,או  -בחלק ניכר מהמקרים  -גם
בחזית המשא ומתן עם לקוחם .אולם ,האם
יש בהכרח התאמה בין עו"ד מצליח לבין
נושא ונותן מעולה?1

מ

קריאה משולבת של סעיף  1בחוק לשכת
עורכי הדין ,תשכ"א ,21961-המגדיר את
קיומו של "מקצוע עריכת הדין" ,עם סעיף
 20הקובע את גבולותיו של המקצוע,
ובמיוחד את סעיף  )3(20המרחיב את
גבולות "מקצוע עריכת הדין" ל"ייצוג
אדם במשא ומתן משפטי לקראת עריכת הסכם שכזה",
ניתן להבין כי ייצוג אדם במשא ומתן (משפטי? )3הוא חלק
ממקצוע עריכת הדין .נשאלת השאלה האמנם? האם בתי
הספר למשפטים בארץ משקיעים בהכנת עורכי הדין למקצוע
המשא ומתן כפי שהם מכשירים אותם כבעלי מקצוע בתחומי
המשפט השונים?
התשובה כמובן שלילית והיא נטועה בטענה המרכזית של
מאמר זה .משא ומתן הוא מקצוע עצמאי .מובחן .מקצוע
עם קהילת ידע הולכת וגדלה בישראל ובעולם .4מקצוע רחוק
במהותו ולעיתים ,אף מתנגש עם עריכת הדין והמקצוע
המשפטי .כשם שמקצועו של הפרקליט הוא הדין ,כך מקצועו
של מנהל המשא ומתן ( )The Negotiatorהוא תהליך
המשא ומתן (.)The Negotiation Process

שורשי האבחנה

קיימים שלושה טיעונים מבניים המקשים על עורכי דין
טובים להפוך גם לנושאים ונותנים מעולים .אם יידע עורך
הדין להתגבר עליהם ,בחובשו כובע של נושא ונותן ,ולאו
דווקא של עו"ד  -ישתפרו לאין ערוך יכולותיו והתנהלותו
סביב שולחן המשא ומתן.

האחריות המקצועית והמחשבה על
התרחיש הגרוע ביותר

עורך הדין תופס עצמו ,ובצדק ,כמי שמחויב לצמצם את
הסיכונים המשפטיים והעסקיים של לקוחו .כשכך נתפסת
אחריותו המקצועית של עורך הדין ,מטבע הדברים הוא ייטה
להציג ללקוחו את התרחיש הגרוע ביותר .לא את התקווה,
התועלת וההזדמנויות הגלומות במהלך המשפטי או העסקי
אלא בעיקר את הסיכונים ותרחישי הנזק .כשעורך הדין
הוא גם אישיות כובשת וסמכותית או ,לחילופין ,דמות
המהווה מקור תמיכה ונחמה ללקוח ,נוצרת באופן טבעי
הטיה בתהליך קבלת ההחלטות של הלקוח ומערכת יחסים
עם שותף פוטנציאלי ,שניצתה כהזדמנות עסקית ,נכבית עם
חשדות הדדיים בטרם מומשה.

גבולות החשיבה המשפטית

החשיבה המשפטית היא ,בעיקרה ,חשיבה קזואיסטית
המותחמת בגבולות החוק .בתהליכי משא ומתן נדרשת
דווקא חשיבה יצירתית ,פרועה וחסרת גבולות ,החורגת
מהמציאות הקיימת ומבינה וצופה פני עתיד .חשיבה חזונית.
לא שעורכי דין ,במיוחד אלה שעוסקים ,למשל ,בתכנוני מס,
אינם  -בהגדרה  -בעלי חשיבה יצירתית ,אלא שהיצירתיות
עוצרת בגדר החוק .פעמים רבות ראינו עורכי דין פוסלים
תרחיש עסקי מסוים או פתרון יצירתי לסכסוך בין שותפים
לשעבר ,בטענה כי "אין לכך תקדים ,ואיננו יודעים אם בית
המשפט יאשר זאת" .חשיבת משא ומתן ,לעומת חשיבה
משפטית ,היא חשיבה כללית ,ממעוף הציפור ,הבוחנת את
מכלול ההקשרים והזיקות המתקיימים בין המשתתפים
בתהליך ,ללא כל מגבלות חוקיות או רגולטוריות.

עורך הדין והאינטרס האישי

צילוםShutterstock /a.s.a.p creative :

22

בדלתיים פתוחות ספטמבר-אוקטובר 2010

מאחר וכולנו בני אנוש (כן ,כן ,אל תחייכו  -גם אנחנו
עורכי הדין  -בני אדם ,למרות שיש המטילים ספק בכך),
לכולנו אינטרסים אישיים .לעיתים ,אין לעורך הדין המייצג
לקוח בסכסוך כספי אינטרס כלכלי לסיים את הסכסוך בדרך
פשוטה ומהירה.
ההיפך הוא הנכון :הדרך בה בנוי משא ומתן משפטי,
במיוחד במתאר של משא ומתן ליישוב או ניהול סכסוך,
מעניקה לעורך הדין תמריצים כלכליים דווקא למשוך זמן
ולהרוויח כסף .זו האמת הפשוטה .גם אם פעמים רבות היא
לא נעימה לנו ,כעורכי דין.
אם כך ,מה עושה עו"ד מצליח המבקש גם להיות נושא
ונותן מעולה? התשובה ,שלא כמו בעולם המשפט ,אינה
"תלוי" ,אלא רחבה ,מקיפה וכוללת תחומי ידע נרחבים מעבר

לעולם המשפט :פסיכולוגיה ,סוציולוגיה ,כלכלה ,חשיבה
מערכתית ,לימודי מגדר ,פילוסופיה ,לימודי תרבות ועוד.
אולם ,ככל שעולם המשא ומתן הוא רחב ,ניתן להכילו בחמש
נקודות.5

נושא ונותן מעולה

יודע "לחשוב מו"מית" .כשם שעורך דין מצליח הוא,
בראש ובראשונה ,משפטן מעולה ,כזה המכיר את החוק,
הפסיקה ויותר מזה  -את מהות החשיבה המשפטית ,כך
גם נושא ונותן מעולה ,בשינויים המחוייבים .חשיבת משא
ומתן™ היא היכולת לראות ולזהות את מכלול תמונת התהליך,
את כל השחקנים הנוטלים בה חלק ,את דפוסי המשא
ומתן המאפיינים את השחקנים השונים ,את הדינאמיקה
המאפיינת את האינטראקציות השונות ביניהם ואת הגורמים
החיצוניים המשפיעים על תהליך המשא ומתן .חשיבת משא
ומתן™ נגזרת מעולם התוכן של מערכות מורכבות וחשיבה
מערכתית 6והיא יכולת נרכשת.
לעולם אינו מפסיק ללמוד .כשם שעורך דין מצליח אינו
מפסיק ללמוד ולהכיר את חידושי החוק והפסיקה ,כך נושא
ונותן מעולה :ראשית ,הוא לומד להכיר את ארגזי הכלים
האסטרטגיים והטקטיים של תורת המשא ומתן ,ושנית,
הוא לומד ומשנה באופן קבוע את דפוסי התנהלותו בהתאם
למהלכי הצד השני ובהתאם ליעדים שקבע לעצמו .נושא
ונותן מעולה הוא נושא ונותן גמיש ,היודע לאן הוא חותר
ונמנע מלעלות על שרטון שיפוצץ את המשא ומתן.
מומחה בתקשורת בינאישית .נושא ונותן מעולה יודע
לבנות תקשורת אפקטיבית ורותמת עם לקוחו ,עם שותפיו
לצוות המשא ומתן ועם הצד השני או נציגו .תקשורת כאמור
כוללת מגוון כלים ובראשם  -היכולת להקשיב הקשבה
אקטיבית .לא רק לשמוע מה הצד השני אומר או עושה אלא
להקשיב לדברים ,לרדת לעומקם ולסיבות שבעטיין נאמרו,
ולתת לצד השני את התחושה שמקשיבים לו .נושא ונותן
מעולה יודע גם לקרוא את המסרים העוברים בתקשורת לא-
מילולית (שהיא הרבה מעבר לשפת הגוף) ,ויודע להעביר את
מסריו  -הן בשפה והן בדרכים לא-מילוליות  -באופן שיקדם
את תהליך המשא ומתן ולא יחבל בו.
מתכנן את התהליך בהתאם לזמן העומד לרשות הלקוח.
נושא ונותן מעולה הוא למעשה מהנדס תהליכי .הוא מכיר את
היעדים שאותם מבקש הלקוח להשיג  -היעדים הכמותיים
והיעדים הרגשיים-יצריים ,שאינם ניתנים לכימות בכסף.
הוא מכיר לאשורו את הזמן העומד לרשות הלקוח (הזדמנות
עסקית ,סגירת מכרז ,מועדים לתשובה לבית משפט ,לוח
החופשות וכיוב') ,ומתכנן בהתאם תהליך משא ומתן הכולל
מספר שלבים מובחנים הנלמדים כחלק מתורת המשא ומתן.

מפורטת ,אך גמישה .הוא יודע לבחור את צוות המשא ומתן
הנכון ,7את המהלכים הטקטיים שראוי לעשות סביב שולחן
המשא ומתן ואת מיקום הישיבות ומשכן .נושא ונותן מעולה
יידע לנצל את המומנטום שנוצר סביב שולחן המשא ומתן
כדי להתקדם בהשגת היעדים שהתווה לו הלקוח ,כשם שיידע
לזהות ולעצור דינמיקה שלילית במשא ומתן.
לסיכום ,כשם שעורך דין הוא מקצוע מוכר ,כך הולך ותופס
לו תאוצה המשא ומתן כמקצוע .עורכי דין רבים מבינים -
בין אם כתוצאה מחוויות אישיות ובין אם כחלק מסקרנות
אינטלקטואלית  -כי על מנת לשרת את הלקוח שלהם
כנושאים ונותנים מעולים אין הם יכולים עוד להסתפק בארגז
הכלים המשפטי אלא עליהם להמשיך לרכוש ידע ומיומנות.
ויפה שעה אחת קודם.
*	המאמר כתוב בלשון זכר ,אולם על כוחן של הנשים במשא ומתן,
בהמשך.
** עוסק במשא ומתן וניהול משברים והמרכז האקדמי של השתלמויות
המשא ומתן של לשכת עורכי הדין .בוגר משפטים וקרימינולוגיה
באוניברסיטת בר-אילן ותואר שני בממשל מאוניברסיטת הארוורד,
ארה"ב .עוסק בהכשרה וליווי מנהלים בתהליכי משא ומתן מורכבים.
"	1נושא ונותן מעולה" הוא תרגום המונח  Great Negotiatorבו עושים
שימוש בתכנית למשא ומתן של אוניברסיטת הארוורד כדי לתאר נושא
ונותן מוכשר ומיומן .זהו גם שמו של פרס המוענק לנושא ונותן מעולה.
http://www.pon.harvard.edu/category/
אחת לשנה:
events/the-great-negotiator-award/?cid=71
"	2מוקמת בזה לשכת עורכי הדין (להלן  -הלשכה) שתאגד את עורכי
הדין בישראל ותשקוד על רמתו וטהרו של מקצוע עריכת הדין"
	3ועד היום טרם מצאנו הגדרה ממצה של "משא ומתן משפטי"
להבדיל "ממשא ומתן אחר" .העובדה כי סעיף  2לחוק בנק ישראל,
התשי"ד 1954-מתייחס לסמכות הבנק להיות "צד למשא ומתן
משפטי או אחר" מעידה כי המחוקק מבחין בין שני סוגי המשא
ומתן .הדיון על הגדרת "משא ומתן" חורג מגבולות מאמר זה,
ואנו מאמינים כי הוא אינו רלוונטי במרבית הנושאים המקצועיים
הקשורים למשא ומתן .לדיון נרחב על הגדרת משא ומתן ,ראו למשל
בספרו של בועז נחמד "מו"מחה" ,והחלק הניתן להורדה ברשת:
www.boaz8.co.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/4231.doc
	4לסיכומים עיתיים של מפגשי קהילת הידע בישראל ראה:
www.nest-consulting.net
	5זווית ראיה נוספת על התכונות הנדרשות מנושאים ונותנים
פורצי דרך ניתן למצוא בספרם של מייקל ווטקינס וסוזן רוזנגרנט,
" ,"Breakthrough International Negotiationבהוצאת
התכנית למשא ומתן של אוניברסיטת הארוורד.
	6עוד על חשיבה מערכתית והקשרה לתהליכי משא ומתן  -במאמרים
הבאים.
	7ולעולם נטען כי צוות משא ומתן שאינו כולל אישה יהיה צוות
פחות טוב מצוות הכולל נשים .עוד על מגדר ומשא ומתן ראה
http://saloona.co.il/vanessaseyman/

משא ומתן
הוא מקצוע
עצמאי .מובחן.
מקצוע העומד
כשלעצמו עם
קהילת ידע
הולכת וגדלה
בישראל ומחוצה
לה .מקצוע
רחוק במהותו
ובמספר מקרים,
אף מתנגש
עם עריכת
הדין והמקצוע
המשפטי

נושא ונותן מעולה מפיק את הסיטואציה .יודע להפיק
את ישיבות המשא ומתן לאחר שתכנן את התהליך בצורה
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טיול של מים והיסטוריה
בסוף הקיץ בתל דן
נורית גרינברג*

ספר בראשית ,שופטים וכתבי המארות של
המצרים הקדמונים לצד אברהם ,משה,
מנשה ואחאב  -עקבות לסיפורי המקרא
ושאלות מעניינות שאליהן מפנה הכותבת
את העין בתל דן.

ת

ל דן שבצפון הוא אתר שבו נמצאת
השפיעה של נחל דן והמקור הגדול
ביותר של נהר הירדן .אולם ,לא רק טבע
ונוף נמצא בשמורה אלא גם עדויות
היסטוריות לערש התרבות ולסיפורי
המקרא.
היום הכול מדברים על מצוקת המים ,על המחסור
והפתרונות השונים לחיסכון ,לשימוש ולאגירת מים ,כאן
ובכל מקום בעולם .כהיום כך גם בעבר ולכן ,כצפוי ,במקומות
רבים בארץ ,במקום בו נובע מעיין מים חיים המסוגל לספק
מי שתייה בכל ימות השנה ,נמצאת התיישבות עתיקה וכך גם
כשנפנה אל שמורת הטבע תל דן ,נמצא את העיר העתיקה דן
לצד המעיינות הנובעים בשקט אך מתאחדים לזרימה שוצפת.

רבות כמו במקרה של רעמסס השני שבנה עיר בירה חדשה
וקרא לה על שמו רעמסס ועדות לכך נמצאת בספר שמות
כשבני ישראל עבדו ובנו את העיר רעמסס ,או קונסטנטין
קיסר האימפריה הביזנטית שהפך את העיר ביזנטיון לבירתו
וקרא לה קונסטנטינופול על שמו .)...השם ליש מופיע כבר
ב"כתבי המארות" במצרים במאה ה 18 -לפנה"ס .כתבי
המארות (מארה = קללה) היו דרך מקובלת מאוד של המצרים
הקדמונים לאיים על אויביהם לפני  3800שנים .במקום לארגן
צבא ,ולתכנן לוגיסטיקה של חציית מדבר סיני והנגב ,הם
כתבו את שם המלך ושם העיר עליה הם שולטים על חרס
והוסיפו כל מיני קללות איומות ונוראות ואחר כך שברו את
החרס מתוך אמונה בכוח הקללות שיתגשמו אם המלך ימרוד
בהם .כלומר ,הם האמינו כי כוחן של הקללות ימנע מהמלך
למרוד בהם .מכאן אנו לומדים שהעיר ליש הייתה עיר חשובה
כבר לפני  3800שנה ,וכך נשארה כשנכבשה על ידי שבט דן
לפני כ 3100-שנה.
בכניסה לשמורת הטבע תקבלו מפה עם שבילי השמורה
ובמפה זו נשתמש לתיאור טיולנו.

השם הוא מקור הכול

דן הוא אחד המקומות המרתקים כדי ללמוד בהם טפח
מספר הספרים ושמה הקדום של העיר העתיקה כפי שהוא
מופיע בתנ"ך :ליש ,מעיד על כך .בני שבט דן ,שכבשו את
המקום לאחר שלא יכלו להתנחל בנחלתם שבאזור בית

מספר תהיות היסטוריות ותיאולוגיות

שמש ,בשל נחיתותם הצבאית מול הפלשתים ,שינו את
שם העיר לדן על שמם (מנהג נפוץ במזרח במשך תקופות
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המסלול הנבחר הוא המסלול לתל דן .בפיצול הראשון,
מיד לאחר שחוצים את הנהר ,יופיע שלט המפנה אותנו ימינה
וצבעו כתום .האתר הראשון אליו נפנה הינו החומה מתקופת
האבות (נתעלם בדרכנו לרגע מחומת אבני הבזלת הענקיים
שמופיעה משמאלנו ונמשיך ישר בשביל העפר ).
לפנינו השער העתיק ביותר שנתגלה בעולם והוא מתוארך
למאה ה 18-לפני הספירה .השער בנוי מלבני אדמה מיובשות
בשמש (בניה אקולוגית שחוזרים אליה בעידן שלנו .)...עד
לחפירות תל דן חשבו הארכיאולוגים שקשתות הינן המצאה
אשורית מהמאה השביעית לפנה"ס ,אולם כשמצאו את שער
הלבנים של תל דן ,שנבנה  1000שנים קודם לכן ,היה צריך
לשנות את כל ספרי הארכיאולוגיה בהתאם.
המחקר מייחס את תקופת האבות ואברהם למאות ה-15-
 18לפני הספירה .והנה ב'בראשית' פרק י"ד מסופר לנו על
מלחמה גדולה שהתרחשה באזור סדום ובה נלקח לוט ,בן אחיו

נוכל לראות את סימני דלתות השער שהיו נסגרות עם חשכה.
מן הכניסה לשער וממש מולו בתוך העיר נחשפת לפנינו
במה מוגבהת ולצידיה אבנים עגולות מסותתות יפה וחור
במרכזן ,לעמודי האפריון המלכותי שמתחתיו ישב אחאב כדי
לשפוט את העם .לאורך הכניסה נוכל לראות את הספסלים
עליהם ישבו הזקנים שהיו עדים ואולי אף עוזרים למלך
במשפטו .תיאורים מקראיים שקורמים עור וגידים ואפשר
לגעת בהם....
הרחוב הרחב ממשיך ומוביל אותנו למקדשה של דן.
ברחוב זה ,כמונו ,במשך אותן מאות השנים של קיומו של
המקדש היו מתקבצים ובאים בני ישראל בשלושת הרגלים
סוכות ,פסח ושבועות.
השער ,הרחבה ,כסא המלך בשער העיר ,דרך העולים לרגל
חושפים לפנינו את המנהגים שקראנו עליהם בתנ"ך ולא
ידענו אם סיפור הם או אמת ...
של אברהם ,בשבי .כשאברהם רדף אחרי שוביו של לוט הוא
עובר בדן .זמנה של החומה מתאים לזמנם של האבות .כלומר,
אם סיפורו של אברהם נכון מבחינת הגרעין שלו ,הרי שזה
השער בו הוא נכנס לעיר ליש ברודפו אחרי שוביו של לוט.
במסורת של שבטי ישראל ,בניו של אברהם אבי האומה
עברו בדן .אין ספק שזו סיבה טובה לראות בדן מקום קדוש**.
ואכן בדן נבנה מקדש .מקדש שאת הפולחן שלו הקים
יהונתן בן גרשם בן מנשה (שופטים י"ח  .)30הוא ובניו היו
כהנים לשבט הדני עד יום גלות הארץ (בימי תגלת פלאסר,
מלך אשור ,בשנת  723לפני הספירה) .מי היא משפחת הכהנים
ששרתה את שבט הדני? כשפותחים את ספר שופטים בפרק
י"ח ,מסתבר שהשם מ נ ש ה הוא בעצם משה והנון תלויה מעל
המילה .האם לפנינו ניסיון להסתיר שהמקדש בדן היה עתיק
וקדוש יותר מהמקדש בירושלים ושנכדו של משה ,מנהיג
יציאת מצרים ,הוא שכונן את הפולחן במקדש זה כל שנותיו
במשך כ 400-שנים עד חורבנו? בהחלט חומר למחשבה.
ובמחשבה זו אנו חוזרים על עקבותינו ונכנסים לשער רחב
ידיים ,הנפתח בחומה מסיבית הבנויה מאבני בזלת גדולות,
שהשליש התחתון שלה הוא מקורי .שער זה נבנה ,כנראה ,על
ידי אחאב מלך ישראל לפני כ 2800-שנים .כאשר נשפיל עינינו

וטבע

מן המקדש נשים פעמינו לשמורת הטבע ,למקום שבו
המים מבעבעים מן האדמה וזורמים בפלגים קטנים,
המצטרפים יחד לנהר השוצף  -נהר הדן  -המספק רבע
מכמות המים של אגן הניקוז של הכנרת .מכיוון שמקורו
בעיקר מי תהום קארסטיים מן החרמון ,טמפרטורת המים
מאד נמוכה  14 -מעלות ואיכות המים מאד גבוהה .זהו,
לפיכך ,המקום המתאים ביותר לצנן עצמנו ביום קיץ חם.

כשאברהם רדף
אחרי שוביו של
לוט הוא עובר
בדן .זמנה של
החומה מתאים
לזמנם של
האבות .כלומר,
אם סיפורו של
אברהם נכון
מבחינת הגרעין
שלו ,הרי שזה
השער בו הוא
נכנס לעיר ליש
ברודפו אחרי
שוביו של לוט

*מדריכת טיולים בדגש תרבותיnuritgre@gmail.com.
** השער היה מועמד להכרזה כ"אתר מורשת עולמי" על ידי אונסק"ו,
הכרזה שהיא בעלת חשיבות תדמיתית ,אך גם כלכלית ,אולם הדבר נמנע
בשל מהלכים פוליטיים בזירה הבינלאומית.
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יום כיף
שוב נפגשנו ,עורכי הדין ,השופטים,
המתמחים ובני משפחה בפארק המים
"שונית" בנוה ים ,ליום כיף.
פעילות רבה ציפתה לבאים ,בבריכה ועל
המדשאות סביבה והיא כללה ,בין היתר,
מגלשות מים ,מופע של גרי המבורגרי
מ"הפיג'מות" ,אטרקציות ודוכני יצירה.
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לשכהושות'

בעריכת עו"ד חנה קציר

מדווחים מהשטח
תזכורת בעניין שכר הטרחה
המינימלי המומלץ בעסקאות
מקרקעין

כששווי המקרקעין אינו עולה על 496,336
ש''ח  1% -משווי המקרקעין וכששווי המקרקעין
עולה על  496,336ש''ח  1% -מ 496,336 -ש''ח
הראשונים של השווי ועוד  0.75%מסכום השווי
העודף על  496,336ש''ח
יו"ר פורום קניין ומקרקעין בלשכה ,עו"ד
אילן שרקון ,מצא לנכון לתזכר את עורכי הדין
בעניין שכר הטרחה בעקבות מידע שהגיע ללשכת
עורכי הדין בדבר עורכי דין הגובים שכ"ט נמוך
משמעותית משכה"ט הקבוע המינימאלי המומלץ.
הפורום וחבריו סבורים כי שכר הטרחה
המינימלי המומלץ העדכני לגבי טיפול בעסקאות
במקרקעין הינו המינימום הנדרש על מנת שעורך
הדין המטפל יעניק שירות טוב ונאמן ללקוחותיו
ולציבור תוך צמצום החשש מפני התרשלות
מקצועית של עורך הדין המטפל.

פתרונות למצוקות עורכי דין
הנוגעות לבית המעצר קישון
בביקור נציגי המחוז במקום

כחלק משיתוף הפעולה עם הגופים המשיקים
לעבודתם של עורכי הדין נפגשו יו"ר הוועד  -עו"ד
רחל בן ארי ,יו"ר ועדת פלילי  -עו"ד תמי אולמן,
ועוה"ד סימי קימלוב-פלג ,שאדי סארוג'י ומוחמד
אחמד עאבד עם מפקד בית המעצר קישון  -גנ"מ
יוסף שוהם ,קצינת אסירים  -רב כלאי ענת כהן,
אחראי מרפאה  -רס"ב מקס עזרן ואחראי שער
ראשי ומתאם עם עו"ד  -רס"מ חוסאם בושנק.
במפגש הוצגה מצגת על פעילות בית המעצר,
מעבודה מקצועית שוטפת ועד פרויקט עצורים
תומכים ,ציוד לעצורי ימים ,חוגים ,פעולות
העשרה לעצורים ותרומה לקהילה.
עורכי הדין הציגו נושאים שונים הדורשים
התייחסות והבהרות וביניהם  -שמירה על
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הוראות חוק הנוער ,ניוד עצורים שלא לצורך,
קושי במפגש משותף עם נאשמים באותו תיק,
הזמן הרב הנדרש לצורך הכנסת מומחים,
שחרורים בסופי שבוע ,עצורים שלא מתקבלים
במהלך הלילה ונאלצים לישון על כסא בתחנת
עכו ,שיחות עם עצורים ביטחוניים ,העדר קשר
חיצוני לעורך דין לזמן ממושך עקב השארת
הטלפונים הניידים בכניסה ,הליך הקליטה ואיתור
העצורים .כל הנושאים זכו להבהרות של מפקד
בית המעצר ולהבטחה כי ייבדקו ויטופלו ויעשה
כל שניתן לשיפור השירות לעורכי הדין .אותם
עניינים שאינם מצויים בסמכותו יועברו לטיפול
הגורמים המתאימים.
ומילה חמה מאד  -אין מי שלא היו לו מילים
טובות והערכה רבה לרס"מ חוסאם בושנק,
אישיותו ועזרתו הרבה לעוה"ד ואלה נמסרו
בשמחה למפקד בית המעצר ,תוך הבעת תקווה
שניתן יהיה לשכפל אותו ולהעביר את המשוכפלים
לכל בתי המעצר האחרים.

מדיניות הענישה ,אחדות ענישה
בעבירות מס  -דעה אישית

עו"ד פראג איאד ,חבר ועדת מיסים*
בישיבת ועדת המסים האחרונה הועלו ,בין
היתר ,נושאי מדיניות הענישה ואחדות הענישה
בעבירות מס .לקחתי על עצמי משימה לרשום
מזכר בנדון ויתכן שנוכל לחדד סוגיות אלו עם
השופטים הנוגעים בדבר.
קיים שוני משמעותי בין עבירות מס של
אחריות קפידה (סעיפים  219 ,216לפקודת מס
הכנסה) וסעיף ( 117א) לחוק מע"מ ,לבין עבירות
מס של מרמה וכו' (סעיף  220לפקודה וסעיף 117
(ב) לחוק מע"מ).
לרוב ,כשהמחדל מוסר אין שוני בענישה בין
העוברים על החלק הקל שבעבירות לאחרים,
העוברים על העבירות הקשות יותר .מאידך
ברוב המקרים נוהגים בתי המשפט לצטט קטעים
מפסקי דין של בית המשפט העליון המתייחסים
לעבירות קשות ,בעיקר כשמדובר בחשבוניות
פיקטיביות ,מבלי להבחין ומבלי לקחת בחשבון
שהעבירה ,נושא גזר הדין שעומד בפניהם ,נמנית
על העבירות הקלות .יצוין כי רמת הענישה שונה
בין המחוזות ,בתוך המחוזות ,ואפילו בין אולם
אחד למשנהו באותו בית משפט .רמת הענישה
בבתי המשפט במחוז הצפון קלה יותר מזו הנהוגה
במחוז חיפה.
לרוב ,השופטים המטפלים בתיקי מיסוי אינם
מומחים בתחום .הדבר מסביר את השוני וחוסר
הפרופורציה בין העונשים הניתנים .לעיתים הם
מתייחסים לעבירות המס בחומרה גדולה יותר

מההתייחסות לעבירות מין ,אלימות ,שוד וכו'
ומצטיירת תמונה כאילו בית המשפט הינו השומר
של הקופה הציבורית ו/או הגובה של האוצר .אין
התחשבות בנסיבות יצירת החובות ,בקריסת
העסק ,בחובות של הנושים האחרים והחוב
לשלטונות המס מקבל דין קדימה ברמה הגבוהה
ביותר בהתעלם מיתר הנושים ומיתר הנסיבות
שהביאו ליצירת חובות אלה.
בנסיבות אלה נוצר מצב אוטומטי של העדפת
נושים .החייבים ובני משפחותיהם עושים כל
שביכולתם למען תשלום חובותיהם למע"מ ומס
הכנסה ,כשיתר הנושים נותרים עם החוב ללא
הגנה כלשהיא ואף עומדת לחייבים האפשרות
לגשת להליך של פשיטת רגל ולקבל הפטר
בנקודת זמן מסוימת .בתסריט מעין זה נכנסים
למעגל חייבי המס אזרחים נוספים ,שביניהם גם
חלק מהנושים שנפגעו מההתנהלות המתוארת
לעיל .
*האמור לעיל הינו דעה אישית ,איננו מופנה
נגד שופט מסוים ומשקף התרשמותי הכללית
בלבד.

הגשת מסמכי רישום בתים
משותפים

עו"ד אריאל פלביאן ,יו"ר ועדת מקרקעין
ועדת המקרקעין דנה לאחרונה בפנייתו של
עו"ד יעקב יהודה סלומון באשר לצורך בצירוף
אישורי עירייה כחלק מהבקשה לרישום בתים
משותפים .ההצעה הייתה לפטור מצירוף אישורי
מיסים עד לאישור התיק ,על מנת למנוע את
תפוגת תוקפם של האישורים עד לגמר בדיקתו
של התיק.
פניה זו הועברה לעיון המפקחת הבכירה על
רישום המקרקעין בחיפה ,עו"ד צפורה פיגנבוים.
מתשובת המפקחת עולה כי החובה להמציא
אישורי עירייה ,כתנאי לרישום בית בפנקס
הבתים המשותפים ,חלה מקום שהרישום כורך
בחובו בקשה לייחוד דירות ,לפי תקנה  58לתקנות
המקרקעין [ניהול ורישום] ,תש"ל.1969-

המפקחת ביקשה להבהיר כי בקשה לרישום
בית משותף אמורה להיות מוגשת מלכתחילה
כשהיא כבר ראויה לרישום ונלווים אליה כל
המסמכים הקבועים בדין [לרבות אישור עירייה
עדכני ,ככל שנחוץ ,נכון למועד ההגשה] .אם פג
תוקפו של אישור העירייה ,בעוד הבקשה מופקדת
לבדיקה בלשכת המפקחת ,אזי עורך הדין אינו
נדרש לחדשו/להאריכו .אם הנחיה זו אינה נשמרת
ניתן לפנות למפקחת בעניין זה.
הנחיות כלליות לרישום בית משותף ,הנחיות
לתיקון צו רישום בית משותף (לרבות דוגמאות)
וטפסי הדרכה ,מופצות לציבור הרחב הן בקובץ

נהלי רישום והסדר מקרקעין (הספר האדום) ,הן
באתר משרד המשפטים באינטרנט והן במזכירות
לשכת המפקחת .אם ההנחיות הכלליות הללו
אינן נהירות  -עובדי לשכת המפקחת הינם לעזר.
תישקלנה באהדה הצעות לשיפור נוסח ההנחיות.
המפקחת ביקשה להביא לידיעת עורכי הדין
כי" :האגף לרישום והסדר מקרקעין שוקד בימים
אלו על פיתוח תוכנה לרישום מרחוק של בתים
משותפים .תוכנה זו לא תאפשר ,כמובנה לתוכה,
הגשת בקשה לרישום הכרוכה באישור עירייה
(היינו בקשה המכילה בקשה לייחוד דירות) מבלי
שיצורף לה אישור עירייה".

נוכח/נפקד

סיכום שנה  -נוכחות חברי ועד המחוז
בישיבות הוועד מתחילת השנה ועד 31.8.09

במהלך השנה התכנס ועד המחוז ל 10 -ישיבות בהן נדונו העניינים השוטפים של המחוז וכן עניינים
אקטואליים נוספים שהצריכו טיפול וקבלת החלטות בדבר דרך הטיפול בהם.
בהתאם להחלטה שהתקבלה בעבר להביא בפני החברים ,כחלק מן השקיפות בה אנו דוגלים לגבי
פעילות המחוז ,את אחוזי ההשתתפות של חברי הוועד בישיבות הוועד שהתקיימו במהלך השנה ,להלן
ההשתתפות השנה:
שם חבר/ת הוועד
עו"ד רחל בן ארי (בר רב
האי) ,יו"ר ועד המחוז
עו"ד איתן לדרר
עו"ד חוה מרצקי
עו"ד ג'ובראן ג'ובראן
עו"ד שוקי בן חיים
עו"ד סברי חמוד
עו"ד אילן גורביץ
עו"ד יורם גורי
עו"ד אמיל נחאס
עו"ד וסים פלאח
עו"ד רפיק ג'בארין
עו"ד ואאל חלאילה
עו"ד סמי מלחם
עו"ד יוסי הוד
עו"ד ג'סאן אבו ורדה

 %ההשתתפות

מס' ישיבות בהן
נכח/ה
10

סה"כ ישיבות
בשנה
10

100

8
10
7
10
3
8
9
7
7
8
10
6
10
10

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

80
100
70
100
30
80
90
70
70
80
100
60
100
100

חוויות מתכנית "שיעור אחר"
עו"ד יניב מנור
השעה 4:00 :בבוקר .שדה התעופה בן-גוריון.
הרגע הגעתי בטיסה מציריך .העיניים יבשות
ואדמומיות מחוסר שינה ,מה לעשות  -אני לא
מאלה שנרדמים במטוסים .בפה ,טעם מר מתוק
של סוף טיול וחזרה לשגרה  -עבודה ,נסיעות
מייגעות מבית משפט אחד למשנהו ,דיונים
מתישים ,פגישות וכל יתר הדברים שעושים את
השגרה לכזאת .הטעם המתוק הוא הזכרון מעוד
טיול שזה עתה הסתיים.
מה שנשאר לעשות היום זה לצנוח לשינה
מתוקה ואחר כך ,סוף סוף ,לראות את הילדים.
את הדיונים להיום דחיתי וגם את הפגישות אבל
את ההרצאה שהבטחתי לילדי כיתה ה' בביה"ס
בגין בנהריה לא התכוונתי לפספס בעד שום הון
שבעולם .אז אשן אחר כך ,חשבתי לעצמי ,בסך
הכל מדובר בעוד שעה ,שעה וחצי לפני הצניחה
המתוקה אל בין השמיכות .אז זהו ,שלא בדיוק.
המפגש עם ילדי הכיתה הותיר אותי טעון ,דרוך
ובעודף אדרנלין .מדובר בסך הכל בילדי כיתה ה',
לא? בעשר הדקות הראשונות בהרצאה שעסקה
באיזון שבין הזכות לחירות וחזקת החפות ובין
פגיעה בה באמצעות מעצר בטרם משפט וצרכי
חקירה ,הם ישבו קשובים וערניים .ואז החל פרץ
השאלות .הם פגעו בדיוק בנקודות המחלוקת
בדיוק בנקודות הבעיתיות  -אלו שעליהן
התכוונתי לדבר ודרך אגב ,כתבתי על הלוח את
המילים "חזקת החפות" והתכוונתי להסביר
מהי "חפות" ומהי לעזאזל "חזקה" אבל הילדים
הסבירו זאת במקומי .זה שאני הייתי המום -
ניחא .מחנכת הכיתה הייתה בהלם מהיכן הם
יודעים מהי חזקה ,חפות ובכלל ,חזקת החפות
ואני חושב שהיא מכירה אותם קצת יותר ממני.
האמת היא שכבר הייתי שם ,לפני שנתיים.
אותו מקום אותה הכתה רק הילדים התחלפו.
זכרתי שהיה לי כיף בפעם שעברה .זכרתי גם
את החום ,הנעימות והביתיות השורה באויר וכן,
נכון ,מדובר בבית ספר...
לכן גם היה לי קל להגיע לשם ,גם אם
לא ישנתי קצת ,ולדחות את כל היתר .ולא,
לא הבאתי מצגות ,פירומניה או שוקולדים
משוויץ .זה פשוט היה שם אצל הילדים  -הידע,
ההתלהבות ,האינטראקציה והנאיביות בלי
הציניות -כל מה שצריך כדי להעביר שעה בכיף
ולדבר על עניינים שב"רומו של עולם" .פשוט
שיעור אחר .עכשיו באמת נגמר הטיול וחוזרים
לעבודה...
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לשכהושות'
חלוקת העומס בבתי המשפט
לענייני משפחה במחוז חיפה
רכזת חדשה לתכנית  -עו"ד סירין זועבי-בסול
ברכות הצלחה ,סיפוק ועבודה פורייה שלוחות
לעו"ד סירין זועבי-בסול ,הרכזת החדשה של
תכנית "שכר מצווה" במחוז חיפה.
תודות שלוחות לעורכי דין שסיימו לטפל
בהצלחה רבה בתיקי ייצוג שהועברו לטיפולם:
עוה"ד אפרים ארנון ,צהלה הלוי ויוסף דיין.
אנו מודים גם לעורכי הדין המתנדבים במרכזי
הזכויות שהמשיכו בפעילותם גם במהלך הפגרה
בחודשים ספטמבר-אוקטובר  :2010עוה"ד יובל
גולדברגר ,רג'א האשול ,תומר גולדנברג ,יואל
אמנו ,אמיר בר לב ,אורי גרינברגר ,דקל קורש,
דרור כהן ,דימיטרי פולין ,לוי עוזיאל ,חנה
גרופר-שגיא ,מוטי קניבסקי ,שלמה יער בר,
יצחק אליעזר ,אסתר סלמוביץ ,דודי וייס ,שי
פניני ,איריס שגאל ,שרון גליק וגנית אשכנזי.

קצרים
הגשת פסיקה בפני הרכבי
ערעורים בהם מכהן כב' השופט
ר' שפירא

במטרה להקל ולייעל את העומסים בבתי
המשפט למשפחה במחוז חיפה ונוכח מינוי שתי
שופטות חדשות שיכהנו בחיפה ,הורה לאחרונה
נשיא בתי משפט השלום במחוז חיפה ,השופט
אהוד רקם ,כדלקמן:
 300תיקים אחרונים שנפתחו בבית המשפט
לענייני משפחה בחדרה יועברו לבית משפט
לענייני משפחה בחיפה .ההעברה לא תכלול:
תיקים בהם החלה שמיעת ראיות ,תיקי "סיוע
משפטי" ו"תיקי המשך".
ב 1.11.10-יועברו כ 200-תיקי משפחה
אחרונים שנפתחו בקריות לבית משפט לענייני
משפחה בחיפה .תיקים אלה לא יכללו תיקים
שהחלה בהם שמיעת ראיות ,תיקי סיוע ותיקי
המשך.

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.

האתר מתעדכן  ON LINEכל הזמן!
אז אל תאמרו" :לא ידעתי!" אמרו" :לא
גלשתי!"
כתובת האתרwww.haifabar-law.org.il :
החלפת כתובת דואר אלקטרוני?
עדכן/י אותנו!
על מנת שנוכל לעדכן אותך
במתרחש בלשכה באופן שוטף
ולשמור אתך 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!

מחפשים עבודה? מחפשים
עורכי דין למשרד?

אתם מוזמנים להיכנס לאתר הלשכה  -מרכז
ההשמה
www.israelbar.org.il/hasama
לפרטים נוספים ניתן לפנות אל רכזת ההשמה
במחוז חיפה והצפון ,עו"ד היבא שמאלי-עזאיזה
בטל'  04-6568706פקס 04-6015112 :או
בדוא"ל Heba.s@israelbar.org.il

הנחיית היועץ המשפטי
לממשלה  -ביצוע פסקי דין של
בתי משפט נגד המדינה

בעקבות פנייתו של כב' השופט שפירא מבית
המשפט המחוזי בחיפה ,הרינו להודיעכם כי
בהרכבים בהם הוא יושב אין צורך בהגשת אסופת
פסיקה וניתן להסתפק ברשימת אסמכתאות
משפטיות ,למעט במקרים בהם מדובר בפסיקה
שלא פורסמה במאגרי המידע המשפטיים.

בהנחיית היועץ המשפטי מס'  ,6.1006מיום
 ,1.8.10פורטו הצעדים אותם יש לבצע לצורך
הבטחת ביצועם של פסקי דין שניתנו נגד המדינה,
תוך מתן דגש לגבי מצבים שבהם ביצוע פסק דין
עלול להיתקל בקשיים ,עקב מורכבותו של העניין
אותו חוייבה המדינה לבצע.

חלוקת יומנים לחברים בעכו
והסביבה

היבטי מיסוי של דירות נופש -
האם הן בגדר דירות מגורים?

הנחיה בעניין פורסמה על ידי רשות המיסים
ב 11.8.10-וניתן לראותה בכתובת:

לתשומת לבכם! חלוקת יומנים שבועיים לשנת
המשפט תשע"א תתקיים בבית המשפט בעכו
בתאריך  13.9.10בשעות הבוקר.

http://www.finance.gov.il/taxes/docs/
horm0510.pdf

פעילות ספורטיבית!

החברים מוזמנים להצטרף לקבוצות הכדורסל
והכדורגל של המחוז
חברים המעוניינים להצטרף לקבוצות הכדורגל,
הקטרגל והכדורסל של המחוז ,מתבקשים לפנות
לעו"ד עודד מרץ ,בטל'( 04-8710982 :כדורסל)
ולעו"ד עיסא ברבארה בטל'054-5390950 :
(כדורגל).
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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...

עמדת רשות המיסים הינה כי דירות נופש
אינן בגדר "דירת מגורים" ,לכן מכירתה לא תהנה
מפטורים לפי פרק חמישי  1לחוק ומס הרכישה
שיחול יהיה בשיעור הקבוע למקרקעין אחרים -
 5%ולא מדרגות המס הקבועות לדירת מגורים.

השעיות בפועל של עורכי דין ממחוז חיפה ומחוז צפון
דו"ח מס'  - 77נכון ליום 1.7.10

על מנת שלא נכשיל ולא ניכשל ,תשומת לב החברים מופנית לחברים במחוז שהושעו מעריכת דין ותקופת השעייתם וכן לחברים שהוצאו מן הלשכה
וליד קסום מס' רישיון  20183הושעה החל מיום
 1/1/2010ועד ליום .31/12/2013

ויסאם קאסם מס' רישיון  17427פקיעת חברות
לאור הכרזת פשיטת רגל .19/6/2010 -

מחוז צפון

הוצאו מן הלשכה

יאסר בריק מס' רישיון  26810הושעה החל מיום
 4/3/2007ועד ליום  .1/1/2022בסיום ההשעיה -
הוצאה מן הלשכה.

רמזי אבו-רחמה מס' רישיון  5740הוצא מן
הלשכה החל מיום .6/11/2001

גרא דה שליט מס' רישיון  9250הושעה החל מיום
 1/3/2007ועד ליום .27/02/2011

נסאר מונדר מס' רישיון  32029הושעה לתקופה
של  30חודשים החל מיום  1/4/2009ועד ליום
.30/9/2011

מאמון בן עלי חלאילה מס' רישיון  18364הוצא
מן הלשכה החל מיום .24/7/2003

עלאא עואד מס' רישיון  28555השעיה לתקופה
של  4שנים ,החל מיום  29/10/2007ועד ליום
.28/10/2011

פאחר ביאדסי מס' רישיון  31130הושעה
לתקופה של שנה החל מיום  20/1/2010ועד ליום
.19/1/2011

גסוב חאג מס' רישיון  ,22762השעיה לתקופה של
שנה ,שתופעל עם שובו לישראל.

ליאורה ליטמן מס' רישיון  26883הושעתה
לתקופה של  60חודש החל מיום  24/2/2010ועד
ליום .23/2/2015

מחוז חיפה

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
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

חלאילה נואף מס' רישיון  33923הושעה לתקופה
של  5שנים החל מיום  8/9/2008ועד ליום
.7/9/2013
מחמוד חטיב מס' רישיון  31267הושעה החל
מיום  15/12/2008ועד ליום .14/2/2021
סברי גריס מס' רישיון  4325הושעה לתקופה של
 6שנים החל מיום  6/3/2008ועד ליום .5/3/2014
אחמד אלמאלק מס' רישיון  38742הושעה
לתקופה של שלוש שנים ,החל מיום 15/07/08
ועד ליום .14/07/2011
אמין בן אחמד בדארנה מס' רישיון 17384
השעייה זמנית החל מיום  21/10/1999ועד
להכרעה בבקשה לפי סעיף  75לחוק לשכת עורכי
הדין.
רודי זקנון מס' רישיון  14501השעיה החל מיום
 15/02/2009ועד ליום .14/5/2011
סוהא קסיס מס' רישיון  14025הושעתה החל
מיום  1/2/2009ועד ליום .30/4/2013
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.
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 30/4/2014

פנחס נרקיס מס' רישיון  6652הושעה החל מיום
 4/3/2003ועד ליום .1/9/2048

יחיא עבדאללה מס' רישיון  39662הושעה
לתקופה של  8שנים ,החל מיום  15/7/2009ועד
ליום .14/7/2017

ראסם חמאדה מס' רישיון  21972השעיה לתקופה
של  12שנים ,החל מיום  1/2/2007ועד ליום
.31/1/2019

יוסף רוטמן מס' רישיון  7814השעיה החל מיום
 9/12/2009ועד ליום .8/12/2019

חוסין מסאלחה מס' רישיון  22813הושעה החל
מיום  1/11/2006ועד ליום .1/02/2015

עוייד בהיג' מס' רישיון  14561הושעה לתקופה
של  3שנים החל מיום  1/1/2010ועד ליום
.31/12/2012

עאסי ורד מס' רישיון  28548הושעה לתקופה
של  3שנים החל מיום  15/5/2009ועד ליום
.14/5/2012
מאזן באבא מס' רישיון  20048השעיה החל מיום
 9/05/2010ועד ליום .7/08/2011
קאסם כיאל מס' רישיון  36542השעיה החל
מיום  1/05/2010ועד ליום .30/04/2015

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
סקוט מן מס' רישיון  13021הוצאה מן הלשכה
החל מיום .16/12/2009
הושעו מן הלשכה
איהאב חליחל מס' רישיון  22770הושעה לתקופה
של  10שנים ,החל מיום  27/05/2008ועד ליום
.26/05/2018

ת'אבת סעד מס' רישיון  32376השעיה החל מיום
 1/06/2010ועד ליום .31/05/2012

מדיאן יוסף מס' רישיון  19016הושעה החל מיום
 15/11/2008ועד ליום .14/05/2026

אנואר זחאלקה מס' רישיון  22955השעיה החל
מיום  25/04/2010ועד ליום .29/6/2017

מחמוד אחמד זועבי מס' רישיון  16955השעיה
החל מיום  1/05/2008ועד ליום .31/10/2015

ואאל עבאדי מס' רישיון  20156השעיה החל מיום
 28/04/2010ועד ליום .27/04/2012

ויסאם הרייש מס' רישיון  28875הושעה לתקופה
של  5שנים ,החל מיום  19/12/2006ועד ליום
.18/12/2014

מוחסן עבדלראזק מס' רישיון  11232השעיה החל
מיום  15/7/2010ועד ליום .14/4/2011
דלילה יאור מס' רישיון  20709השעיה החל מיום
 1/8/2010ועד ליום .30/9/2010
ראיד חטיב מס' רישיון  20699השעיה החל מיום
 25/7/2010ועד ליום .24/9/2010

מוחמד עומר דראושה מס' רישיון  33877הושעה
החל מיום  15/04/2009ועד ליום .13/10/2012
נביל דוח'י מס' רישיון  24011הושעה זמנית החל
מיום  16/7/2009ועד להכרעה סופית בבית משפט
בתיק פלילי.

חאלד זבידאת מס' רישיון  28400השעיה החל
מיום  1/9/2010ועד ליום .30/11/2010

עאטף זועבי מס' רישיון  21950הושעה לשש
שנים החל מיום  1/1/2010ועד ליום .1/1/2016

פקיעת חברות

רייס עידן מס' רישיון  24145השעיה החל מיום
 16/02/2010ועד ליום .15/02/2015

יוסף שפיק מס' רישיון  17032פקיעת חברות
לאור הכרזת פשיטת רגל  -פברואר .2008

פקיעת חברות

יוסף רענן מס' רישיון  7058פקיעת חברות לאור
הכרזת פשיטת רגל .7/12/2006 -

עארף מסאלחה מס' רישיון  17415פקיעת חברות
לאור הכרזת פשיטת רגל .17/2/2005 -

עימאד אסדי מס' רישיון  26118פקיעת חברות
לאור הכרזת פשיטת רגל .6/05/2009 -

אמיר עקל ח'טיב מס' רישיון  32224פקיעת
חברות לאור הכרזת פשיטת רגל .13/7/2009 -

אוסאמה נבואני מס' רישיון  22819פקיעת
חברות לאור הכרזת פשיטת רגל .25/6/2009 -

איוב קנדלפת מס' רישיון  28602פקיעת חברות
לאור הכרזת פשיטת רגל .28/11/2009 -

תאופיק קורטאם מס' רישיון  15003פקיעת
חברות לאור הכרזת פשיטת רגל .18/2/2009 -

וליד טנוס מס' רישיון  31293פקיעת חברות לאור
הכרזת פשיטת רגל – .8/7/2010
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אתיכאן

שבין אדם לחברו

שתי סוגיות אתיות :מה התוצאה כשעורך דין
נוהג באלימות והאם מותר לקזז חוב הלקוח
לעורך הדין מתוך כספי נאמנות

עו"ד
רן זינגר*

הנאשם דרש
מהמתלונן
עבור האימות
 100ש"ח
והמתלונן
שילם סכום
זה ,חרף טענתו
שנמסר לו
שהעלות היא
 42ש"ח
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שכת עורכי הדין פועלת כנגד עורכי דין
אלימים גם כשהאלימות מתרחשת בביתם,
שלא במסגרת עיסוקם .שהרי נורמות
ההתנהגות והמוסר שמציב המקצוע מחייבות
את עורך הדין במשך  24שעות ביממה ,כפי
שמדגים המקרה להלן:
עו"ד פלוני (להלן" :הנאשם") הורשע לפי הודאתו בהליך
פלילי במסגרתו הואשם בביצוע עבירות אלימות שונות,
וביניהן :קילל את אישתו ,השפיל אותה ,ירק עליה ,שפך
עליה מים קרים או חמים ותקף אותה בהזדמנויות שונות .כך,
למשל ,במהלך טיול משפחתי חבט הנאשם באישתו ,בחלקי
גוף שונים ,באמצעות ענף של עץ .בהזדמנות אחרת ,ובעיצומו
של מזג אויר גשום וקר ,הכה הנאשם את אישתו ,דחף אותה
אל מחוץ לבית והורה לה לישון בחניית הרכבים.
הנאשם הואשם בפציעה בנסיבות מחמירות ,בתקיפה
בנסיבות מחמירות וכן באיומים .הוא הורשע ,כאמור ,עפ"י
הודאתו ,והושת עליו עונש של מאסר בפועל למשך 14
חודשים וכן מאסר על תנאי.
בעקבות הרשעה זו הוגשה כנגד הנאשם בקשה לפי סעיף
 75לחוק לשכת עורכי הדין ,תשכ"א .1961-מכוח סעיף זה,
כשעו"ד מורשע בפסק דין סופי בשל עבירה פלילית ,רשאי
בית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין ,לפי בקשת קובל
(למשל ,ועדת האתיקה) ,להטיל עליו את העונשים שאפשר
להשית על מי שהורשע לאחר הגשת קובלנה נגדו ,ובלבד
שבנסיבות העניין היה בעבירה בה הורשע משום קלון.

והתוצאה

במקרה הנ"ל ,בית הדין המשמעתי של מחוז חיפה,
החליט כי בעבירות בהן הורשע הנאשם דבק קלון ,קיבל
את בקשת הקובל ,והשית על המערער עונש של  8שנות
השעייה מחברותו בלשכת עורכי הדין.
הנאשם הגיש ערעור לבית הדין המשמעתי הארצי.
הערעור נדחה בפסק דין מיום  .9/6/10ערכאת הערעור
אישרה את כל קביעותיה של הערכאה הדיונית והוסיפה שלא
יכולה להיות מחלוקת בנוגע לקלון שדבק בעבירה .אין נפקא
מינה ,הוסיפה ופסקה ערכאת הערעור ,אם פעולות המערער
נעשו אל מול לקוחותיו ובמהלך עבודתו כעורך דין ,או שמא
נעשו במסגרת חייו הפרטיים.
ערכאת הערעור הוסיפה על עונש ההשעייה שנגזר ,גם
חיוב בהוצאות בסך  5,000ש"ח .כידוע ,מקצוע עריכת הדין
מחייב את העוסקים בו לנהוג בניקיון כפיים ,בהגינות ,ביושר
ובכבוד לזולת .עו"ד הסוטה מדרך הישר פוגע באמון הציבור
במקצוע עריכת הדין ובעוסקים במלאכה ,אמון שהוא מנשמת
אפו של עיסוק מיוחד זה.
לפיכך ,לשכת עורכי הדין פועלת ,ללא לאות ,כנגד עורכי
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הדין המתנהגים באופן החורג מן הנורמה ומן המצופה ,לא כל
שכן כנגד עורכי דין המפעילים אלימות ,פיזית או מילולית,
בין במסגרת עבודתם ובין במסגרת חייהם האישיים ,במטרה
לסלק משורותיה את העשבים השוטים ,להגן על האמון
בציבור עורכי הדין ולשמור על טוהר המידות.

קיזוז חוב כלפי עו"ד מתוך כספי נאמנות -
אימתי?

האם עו"ד רשאי לקזז ,מתוך כספים שהוא מחזיק בנאמנות
עבור לקוח ,חוב של הלקוח כלפיו (בין שמקורו בשכ"ט ובין
מכל מקור אחר)?
חובות בסיסיות של עו"ד המחזיק כנאמן בכספי לקוחו
*	עליו להפקיד את הכספים בחשבון בנק נפרד [כלל 39
לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית) ,התשמ"ו-
(1986להלן" :הכללים")].
*	עליו להודיע ללקוח ,תוך זמן סביר ,על כספים שהתקבלו
עבורו וכן להעבירם בתוך זמן סביר [כלל ( 40א)].
*	גם אם עיכב עו"ד כספים בידיו ,או ניכה אותם עפ"י

הסכם ,עליו להודיע על כך ללקוחו בתוך זמן סביר [כלל 40
(ב)].
*	עו"ד חייב להמציא ללקוח דין וחשבון על מצב חשבונו
בתום הטיפול וכן בתוך זמן סביר מעת שנדרש לעשות כן
[כלל ( 42א)].

קיזוז כספים  -אימתי

צילוםShutterstock /a.s.a.p creative :

עו"ד רשאי לקזז ( = לנכות) חוב של הלקוח כלפיו ,מתוך
כספים שהגיעו לידיו עבור הלקוח (קרי ,מוחזקים על ידו
בנאמנות) אך ורק באם הלקוח הסכים לכך .אין לעו"ד זכות
קיזוז עפ"י הדין.
ללא הסכמה מפורשת של הלקוח (עפ"י רוב נדרשת
הסכמה בכתב) ,אין עו"ד רשאי לנכות מן הכספים שקיבל
עבור לקוחו סכומים שלדעתו הלקוח חייב לו .עורך הדין אינו
רשאי להשתמש בכסף ,או ליטול ממנו את שכר טרחתו ואת
החזר הוצאותיו ,אלא אם קיבל הסכמה מפורשת של הלקוח.
הרציונאל הוא ,שעו"ד המייצג לקוח אינו פועל כדי לממש
את זכויותיו שלו (לשם כך ,יהא עליו להגיש תביעה נפרדת,
במקרה והלקוח אינו מסלק את חובו מרצונו) ,אלא פועל לשם

מימוש האינטרסים של הלקוח.
עו"ד המקזז את שכר טרחתו מתוך כספים שהגיעו לידיו
עבור לקוחו ,ללא הסכם מפורש המתיר לו את ביצוע הקיזוז,
שולח את ידו בכספי הלקוח.
לתמיכה במסקנות דלעיל ,ראו (בין היתר):
*	ג' קלינג ,אתיקה בעריכת דין (תשס"א  )2001 -עמ' 307-
.8
*	ע"פ  1075/98מדינת ישראל נ' אופנהיים ,פד"י נד (,303 )1
.324 ,322
*	על"ע  2443/04לשכת עוה"ד נ' עו"ד ישראל בלום ,פד"י
נט (.445 ,433 )5
*	על"ע  1631 ,1744/06לשכת עוה"ד נ' עו"ד מוחמד
סמארה" .נבו".
*	עמל"ע (י-ם)  7030/09לשכת עוה"ד נ' עו"ד נאסר מונדר,
סעיפים " .20 - 17נבו".
*	בד"א  6/07לשכת עוה"ד נ' עו"ד פלוני .אתר פדאו"ר
אתיקה.

עו"ד המייצג
לקוח אינו פועל
כדי לממש את
זכויותיו שלו
אלא פועל
לשם מימוש
האינטרסים של
הלקוח

קיזוז חוב שכ"ט בגין טיפול בתיק אחר

נשאלת השאלה ,אם ניתן לקזז חוב בגין שכ"ט שמקורו
בטיפול עו"ד בעניין א' ,מתוך כספים (השייכים ללקוח)
שהגיעו לידיו של עורך הדין במהלך טיפולו בעניין ב'.
ד"ר לימור זר גוטמן (עורכת הביטאון "אתיקה מקצועית")
סבורה כי הקיזוז האמור הוא מותר ובלבד שניתנה הסכמה
מפורשת מאת הלקוח לביצוע קיזוז (או ניכוי ,או הפחתה)
בדרך המתוארת.
ראו עמדתה כפי שהובעה בגיליון 'אתיקה מקצועית' מס'
 ,11מיום ( 7/12/04ניתן לצפייה באתר האינטרנט של לשכת
עורכי הדין) וכן בד"א  6/07הנ"ל ,סעיפים .7.8 - 7.4
לעומת זאת ,בעבר ,הזדמן לוועדת האתיקה הארצית
להביע עמדה שונה ,במענה לשאלתו של חבר ,בקובעה:
"לדעת הוועדה ,אין עורך דין רשאי לקזז את שכר טרחתו
בתיק אחד מכספים שגבה עבור לקוחו בתיק אחר" (ההחלטה
פורסמה בגליון מס'  28של הביטאון "עט ואתיקה" ממרץ
 .1993ניתן לצפייה באתר האינטרנט של הלשכה).

לסיכום

עו"ד רשאי לנכות ,מתוך כספים שהתקבלו עבור
לקוחותיו ,את חוב הלקוחות כלפיו (שמקורו ,למשל ,בשכר
הטרחה המגיע לו) ,אך ורק בקיומה של הסכמה מפורשת של
הלקוחות לביצוע הקיזוז האמור .קיזוז ( = ניכוי) בלא הסכמה
מפורשת לכך ,מהווה שליחת יד בכספי הלקוח.
*פרקליט האתיקה במחוז חיפה
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בשם האהבה
עו"ד אורנה
אלבז

אם עדיין לא שמעתם על טיולים ואגדות,
קראו על הרשת החברתית המצליחה של
מני נחמן ,יזם היי-טק שפרש והקים מיזם
טיולים ברחבי הארץ למען הכלל .בלי טיפת
ציניות.

כ

אני פנסיונר
שרוצה לתרום
לעם ישראל על-
ידי שדרוג רמת
האושר במדינה.
זוגיות טובה היא
מתכון לאושר,
אנשים אהובים
מאושרים יותר
ותורמים יותר
לסביבתם ,להם
אני מנסה לדאוג
להיכרויות

34

בר למעלה משלוש שנים שמני נחמן מארגן
בהתנדבות מידי שבוע טיולים למשפחות,
למבוגרים ,צעירים וליחידים והכול חינם אין
כסף .נשמע מוזר? גם לי .נפגשתי עימו לשיחה
על המיזם שלו.
מני נחמן היה יזם היי-טק מצליח והיום,
כתחביב וכתרומה לעם ישראל הקים ומפעיל את העמותה
"טיולים ואגדות" המקדמת את החזון שלו לחיזוק הקשר
בין עם ישראל לארצו בדרך של טיולים בארץ ,זמר ישראלי
והתנדבויות.
מימוש החזון של מני נחמן לחיבור בין עם ישראל למדינה
מתמקד במספר נושאים :אהבת הארץ על-ידי הכרתה
ב"רגלים" (גם בג'יפים ,אופניים ,אוטובוס וידע כתוב);
טיולים בדרגות קושי שונות ליחידים ,זוגות ומשפחות;
עידוד הזמר העברי  -הפקות נוסטלגיה כמו :הצדעה ללהקות
צבאיות ,ערבי שירה ,ערב הפלמ"ח ועוד; קידום הופעות של
אמנים בתחילת דרכם; פעילויות התנדבות שונות כמו אימוץ
חיילים ,ערבי חג משותפים לבודדים ,פסטיגל למשפחות ללא
תשלום ,טיולים עם נכים ,יעוץ עסקי חינם באתר "טיולים
ואגדות"; עידוד הזוגיות למטרת הגברת רמת האושר בארץ
כהגדרתו ,באמצעות אתר הכרויות חינמי ,טיולי פו"פ,
סדנאות עם מיטב המאמנים להיכרויות ולזוגיות בארץ.
לשאלתי איך התחיל הכל הוא משיב" :מגיל  16אני
בעסקי ההיי-טק והסטארט-אפ .היו לי כמה מכירות
מוצלחות של החברות שהקמתי ולפני כשמונה שנים יצאתי
לפנסיה .בראשית רכשתי ושיפצתי נכסים למכירה .בשלב
כלשהו החלטתי שהגיע הזמן גם ליהנות מהחיים ,לא רק
לעבוד והתחלתי לטייל בארץ וברחבי הגלובוס וגם למדתי.
כשגם אלו באו אל סיומם התחלתי להשתעמם מהטלוויזיה
והבטלה .הארגון 'טיולים ואגדות' צמח מעצמו מתוך המרץ
הבלתי נדלה שלי".

ההתחלה

'ובכל זאת איך?' אני מתעקשת .על כך משיב נחמן" :לפני
כארבע שנים שלחתי דואר לתפוצת המייל שלי והזמנתי את
מי שירצה להצטרף אלי לטיול במעיינות ירושלים .הוספתי
את המשפט" :הביאו חברים  -יהיה כיף" .להפתעתי הגיעו
כ 200 -אנשים שאת רובם לא הכרתי ,חברים של חברים .תוך
כדי טיול ,טלפנתי לחבר אקורדיוניסט וביקשתי ממנו שיחכה
לנו בסיום המסלול .בדרך ,ביקשתי מהמטיילים לאסוף גזרי
עצים תוך כדי הליכה ,וליד המעיין עשינו קומזיץ וקבלת שבת
מלווה בשירה בציבור .כשכל מטייל פנה לאכול את האוכל
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שהביא מהבית ,ביקשתי לשים את האוכל בשולחן מרכזי
כדי שכולם יאכלו את האוכל של כולם .זה היה מרגש ומהנה
מאוד .בסיום הטיול שאלו אותי מתי הטיול הבא ...וכך הכל
התחיל .עם הזמן ,הגענו לקבוצה של  50,000אנשים שטיילו
איתנו ,או היו באחד מהאירועים שלנו לפחות פעם אחת
ומנויים על רשימת התפוצה שלנו .הקמנו אתר אינטרנט
עם רשת חברתית ,שרתי וידאו ,אינסוף טיולים ,שחלקם גם
מקוריינים לטובת מוגבלי קריאה ועוד .בנוסף ,יש לנו עשרות
מתנדבים פעילים בכל הארץ".
אני שואלת כיצד מממנים ארגון מהסוג הזה והוא משיב:
"אני מממן מכיסי את מה שדורש מימון".

מני נחמן

למה "טיולים ואגדות"?

אצל נחמן מאחורי כל דבר יש סיפור .כך ,למשל ,כשאני
שואלת אותו כיצד בחר בשם לקבוצה הוא מסביר" :גיליתי
שבטיולים כשאני מדריך קבוצות גדולות ,אז אם הטיול הוא
מתוקתק והולכים ומספרים על כנסיה ואת ההיסטוריה של
נפוליון ,אז כולם בסוף הטיול אומרים לי תודה ואחרי חודש,
שוכחים את הטיול כאילו לא היה .לעומת זאת ,כשאני מעלה
אותם על איזה הר ובסוף הטיול ,בקושי יש להם אויר לנשימה
והם יושבים באפיסת כוחות על איזה סלע ,ואני מספר להם
צ'יזבט להעצמת האפקט כמו בפלמ"ח ,זה נשאר לשנים רבות
אחר-כך".
בעצם בנית סוג של רשת חברתית?
"ממש כך .זה סוג של רשת חברתית פיזית אמיתית,
אנשים שפיזית נפגשים בטיולים ,זה כולל גם משפחות ,גם
מבוגרים ,גם צעירים גם נכים גם פו"פ".

אתה גם שדכן לעת מצוא?
"לא ,אני לא שדכן ,אני פנסיונר שרוצה לתרום לעם
ישראל על-ידי שדרוג רמת האושר במדינה .זוגיות טובה היא
מתכון לאושר ,אנשים אהובים מאושרים יותר ותורמים יותר
לסביבתם ,להם אני מנסה לדאוג להיכרויות על ידי סדנאות
עם מיטב המרצים ,ערבי הכרויות בצ'אט רב משתתפים,
טיולי הכרויות ,סדנאות לזוגיות טובה עם מיטב המאמנים
והכל כאמור חינם אין כסף .כך ,למשל ,ביום האהבה האחרון,
עשינו מפגש של פו"פ ביערות הכרמל ,נרשמו והגיעו 1,500
פו"פ מכל הארץ ,האירוע כלל מסיבה בטבע ,סדנאות שונות
של מיטב המאמנים ,ספיד-דייט בטבע ,והכל כמובן חינם".

גם התנדבויות

אבל כיאה למיזם פילנתרופי גם ב"טיולים ואגדות" ישנן
יוזמות התנדבות למען הקהילה ,כפי שמספר נחמן" :בין
יתר הפעילויות שלנו ,ארגנו טיול לנכי צה"ל קטועי רגלים,
טיולי סנפלינג ,אומגה ,טיול בנחלים קשים להליכה ועשינו
להם טיול אתגרי .קטועי הרגליים תרמו את הרגלים לטובת
המדינה ,אבל הפסידו את הדרך לראות אותה .הגענו לטיול
עם שישה מתנדבים לכל נכה ,שעזרו להם פיזית לעבור את
המסלולים האתגריים ביותר .יש לנו פרויקט נוסף המהווה
עזרה לעסקים חדשים "מרכז לטיפוח יזמות עסקית" שפועל
כמו מט"י רק בחינם .אספנו רשימה של כמה עשרות בעלי
מקצוע ידועים בארץ ,כאלו שהקימו חברות סטארט-אפ
ומכרו אותם ,רואי חשבון ,רשמי פטנטים ,אנחנו מקיימים
צוות חשיבה לכל מי שמגיע אלינו ועוזרים לו בהקמת תוכנית
עסקית ,טכנית ושיווקית.

וגם אידיאולוגיה פוליטית

"פעילות נוספת וחשובה שקיימנו הייתה במסגרת פעילות
"משט לשלום" ,מספר נחמן" .ערכנו קליפ למען השלום שצולם
מול חופי יפו .במסגרת הפעילות התגייסנו למען ההסברה
הישראלית בעולם ביחד עם ממשלת ישראל .רצינו להראות
לעולם שאפשר גם אחרת ,יהודים וערבים לא רק נלחמים ,אלא
גם יודעים לחיות בשלום ,לנגן ,לשיר ולחגוג ביחד" .התארגנו
יחד ,זמרים ונגנים ,מתופפי דרבוקות וכליזמרים חסידיים,
אקרובטים ,מחוללי אש ופנטומימאים ,אמנים מכל הצבעים
והדתות ,הגילאים והדעות הפוליטיות להופעה חד-פעמית
של מוזיקה ופעלולי תאורה שהשתלבו מול השמש השוקעת
בחופי יפו ,שבה גרים בשלום ובשיתוף יהודים וערבים כאחד.
מולנו שטו סירות במפרשים לבנים ויונים ובלונים הופרחו
לשמיים .במסגרת האירוע ,לימדה אלה צפרוב  -כוריאוגרפית
ומורה לריקוד ,את הקהל ריקוד שורות לצד טיבי גולן -
מוזיקאי ומפיק שלימד את הקהל את השיר לשלום ,אותו שרו
ורקדו ,יהודים וערבים ,בעברית ,ערבית ואנגלית .זה היה ריקוד
מרגש שזכה להד תקשורתי בטלוויזיה וגם באינטרנט .בסיום
האירוע כל ילד בקהל הוזמן לקבל בלון בצבעים של כחול ולבן,
אליו חובר פתק לכתיבת תפילה לשלום ולשחרור גלעד שליט.
לקראת השקיעה כל הבלונים הופרחו לשמים ביחד עם יונים
לבנות לקול תקיעת שופרות".

לשאלה למה היה צורך גם בקליפ הוא משיב" :בימים בהם
העולם כולו נוזף בנו בציניות והמדינה מתקשה במלחמת
התקשורת ,התגייסנו אנו ,יהודים וערבים ,נשים ,גברים וטף
כדי לעזור למדינה לחזק ולמנף את ההסברה הישראלית
בעולם .הגיע הזמן שאנו ,אזרחי ישראל היהודים והערבים
יחד ,נשדר לעולם מסר של אהבה ושלום ונראה שאפשר
גם אחרת .אנו מודעים לעובדה שהשלום רחוק ,אך מטרתנו
באירוע הייתה להתגייס למען ההסברה הישראלית ולגרום
לכך שמחפשי מידע עלינו ועל הקונפליקט יקבלו עלינו מידע
אמיתי .אנו שוחרי שלום וחיים בשלום!"

ובמימד האישי

אי אפשר שלא להתפעל מכל המרץ הזה אולם אני מבקשת
ממנו לספר לנו על הדברים שהוא מפיק מכך .תשובתו" :אין
אושר גדול מזה ,לראות אלפי אנשים מאושרים ,כל אחד
בסגנון שלו ,חלקם יוצאים זוגות ,חלקם מצליחים יותר
בעסקים וחלקם חוזרים הביתה יותר מאושרים" .ולשאלתי
"אתה לא מתגעגע לעסקי היי-טק?" ,הוא משיב" :חלק
ממה שאני עושה זה היי-טק" .טיולים ואגדות" למעשה
הוא סטארט-אפ חברתי הבנוי בדיוק באותה השיטה כמו
סטארט-אפ טכנולוגי אותו הקמתי בעבר בהצלחה משלב
הרעיון לשלב המיליון".
"אתם צריכים מתנדבים?" אני שואלת" .אנחנו נשמח
למתנדבים נוספים" ,הוא אומר" .אפשר להיכנס לאתר
"טיולים ואגדות"  ,meny.co.il -להירשם ולהצטרף .נשמח
אם עוד אנשים ייקחו חלק בפעילות התנדבותית.
לקראת סיום השיחה שלנו אני מציינת שאני מוצאת
קשר בין תחומי הפעילויות שהוא מציע באתר ,לתחום ממנו
הגיע" .אך מה הקשר שלך לתחום המשפט?" אני שואלת.
"כשיצאתי לפנסיה ,החלטתי ללמוד משפטים .סיימתי את
לימודי המשפטים במרכז האקדמי קריית אונו .בחרתי ללמוד
מתוך עניין במקצוע ,אך לא רציתי להיות עו"ד" ,הוא מטעים.

הגיע הזמן
שאנו ,אזרחי
ישראל היהודים
והערבים יחד,
נשדר לעולם
מסר של אהבה
ושלום ונראה
שאפשר גם
אחרת
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תובענות ייצוגיות בדיני עבודה -
תרופה להפרה שיטתית של זכויות עובדים
עו"ד גל
גורודיסקי

האם יאפשר בית הדין לעבודה לתקן עוולות שנגרמו לעובדים באמצעות
אישור תובענות ייצוגיות בתחומי שמירה ,שיפוט כדורגל ואפילו הלנת
שכר? עו"ד גורודיסקי העוסק בתחום מביא עדכונים אחרונים מהזירה.

מ

חבושה ,למרבה
הפלא ,צריך עתה
להתמודד לא
רק נגד המעביד
המפר ,אלא גם
נגד ההסתדרות
העומדת לימינו
של המעביד
ומבקשת
למנוע את פיצוי
העובדים מטעמי
יוקרה וכוח בלבד
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אז ומתמיד ניסה משפט העבודה למצוא
פתרונות לחוסר האיזון הטבוע ביחסי
עובד ומעביד לפיו כוחו של העובד יהיה
לעולם מוגבל לעומת מעבידו .משפט
העבודה העמיד לרשות העובד חוקי מגן
שהזכויות הקבועות בהם אינן ניתנות
לויתור .החוק מאפשר לעובדים להתארגן ומגן על ניסיונות
ההתארגנות ,וכן קובע כי קיימות זכויות עובדים שהפרתן
תיחשב כעבירה פלילית ותחייב את המעביד בקנסות.
אולם ,למרבה הצער ,במקרים רבים נכשלו מנגנוני
ההגנה על העובד במבחן האכיפה .החוקים וההסכמים
הקיבוציים נותרו כאות מתה ,הזכויות הקבועות בהם לא
קויימו ,מעבידים מפעילים את שיטת "מצליח"  -מי שיתבע
יקבל והרוב הדומם יישאר מקופח .האכיפה המינהלית של
עבירות מעבידים סובלת ממחסור בכוח אדם ובנוסף ,ארגון
העובדים -ההסתדרות ,כשל במקרים רבים ולאורך זמן רב
באכיפת זכויות העובדים ,בייחוד בענפי קבלן כגון שמירה,
ניקיון ובניה .מנתונים שסיפקה הסתדרות המורים עולה כי
במסגרת התובענות הייצוגיות היא מטפלת בתביעות אישיות
של כ 4%-מהעובדים בענף השמירה ,למרות שבענף זה
מבוצעות הפרות בהיקפים נרחבים ובחברות מסוימות מגיע
היקף ההפרה ל 100%-מהעובדים .עד היום ,לא נמצא מנגנון
הרתעה יעיל נגד הפרת זכויות העובדים.

ההתפתחות

בקרוב אמור בית הדין הארצי לעבודה לפסוק בעתידה של
התובענה הייצוגית בדיני עבודה .עד כה בתי הדין האזוריים
לעבודה אישרו וגם דחו מספר תובענות ייצוגיות .אישור
תובענה ייצוגית בבית הדין הארצי יעניק תקווה חדשה
לעובדים מקופחים וירתיע מעבידים מפרים מפני ההפרה.
סיפורה של התובענה הייצוגית נשוא כתבה זו הוא
סיפורו של ארז חבושה ,שעבד כשומר בבית ספר .חבושה
עבד  14שנה בחברת 'יבטח' וב 9-השנים האחרונות בבית
הספר ישגב בת"א .בכל תקופת עבודתו קיבל שכר מינימום
(ללא חגים ,פנסיה ,ותק ,חופשה או הבראה) .בראשית שנת
 2006הגיש חבושה ,עם ארבעה מחבריו לעבודה ,תביעה נגד
מעבידו .חבושה ביקש לעזור גם לעובדים האחרים ,אולם,
בתחילת שנת  2006לא ניתן היה לעשות דבר .במהלך שנת
 2006נחקק חוק תובענות ייצוגיות שאיפשר ,לראשונה,
באופן מפורש ומעשי ,תביעות ייצוגיות בבית הדין לעבודה.
לאור התפתחות זו הגיש חבושה בקשה לאשר את התביעה
שהגיש כתביעה ייצוגית ובית הדין האזורי קיבל את בקשתו.
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הסכם קיבוצי? רק כשהתברר שזה טוב
למעסיק

חוק תובענות ייצוגיות ,תשס"ו 2006-קובע שלא ניתן
להגיש תובענה ייצוגית במקום בו יש הסכם קיבוצי המסדיר
את תנאי עבודתו של העובד .בכתב ההגנה מטעמה ,הכחישה
'יבטח' את קיומו של ההסכם הקיבוצי ,אולם כשהוגשה
הבקשה לאישור התובענה הייצוגית ,ראה זה פלא ,פתאום
גילתה 'יבטח' כי היא חתומה על הסכמים קיבוציים.
כש'יבטח' ערערה לבית הדין הארצי ,התייצבה ההסתדרות
לימינה והתנגדה לאישור התובענה הייצוגית ,בטענה כי היא
פוגעת בארגון העובדים .חבושה ,למרבה הפלא ,צריך עתה
להתמודד לא רק נגד המעביד המפר ,אלא גם נגד ההסתדרות
העומדת לימינו של המעביד ומבקשת למנוע את פיצוי
העובדים מטעמי יוקרה וכוח בלבד.
הפטנט של 'יבטח' ,להכחיש את ההסכם הקיבוצי
בתביעות האישיות וכשמוגשת תביעה ייצוגית לשנות חזית
ולטעון בתוקף רב לתחולת ההסכם הקיבוצי אומץ בחום
על ידי חברות רבות נוספות והוא חוזר על עצמו כמעט בכל
תובענה ייצוגית המוגשת בענף עובדי הקבלן והכול בחסות
ההסתדרות .בית הדין הארצי יידרש להכריע בקרוב אם
לתת לגיטימציה למאמצי ההסתדרות להסתיר את מחדליה
או להוקיע אותה על הפקרת העובדים במשך עשרות שנים
לחסדי מעבידים מפרים ומקפחים.

גם שופטי הכדורגל על המגרש

ואולם ,התובענה הייצוגית אינה נחלתם של עובדי קבלן
בלבד .בפני בית הדין הארצי תלוי ועומד עניינם של שופטי
הכדורגל ,שבמשך שנים ארוכות קופחו על ידי ההתאחדות
לכדורגל ולא קיבלו זכויות בסיסיות של עובדים .תביעת
שופטי הכדורגל הוגשה לאחר שיום אחד נדרשו לחתום על
הסכם לפיו עד לאותו מועד לא היו עובדים והם מוותרים על
כל זכויותיהם כעובדים עד לחתימה על ההסכם .רוב שופטי
הכדורגל חתמו על ההסכם מחשש לאבד את מקום
עבודתם ובית הדין האזורי דחה את בקשתו של
שופט כדורגל לאשר את תביעתו כתובענה
ייצוגית .בית הדין הארצי צריך להחליט עתה
אם לאפשר לשופטי הכדורגל לקבל את
זכויותיהם כעובדים .גם במקרה זה ברור כי

דחיית התביעה הייצוגית תגרום לכך שהזכויות לא ישולמו,
שכן אף אחד משופטי הכדורגל לא יעז להתמודד באופן אישי
עם ההתאחדות לכדורגל .בייחוד ,שזה המקום היחיד בו הם
יכולים לקבל עבודה במקצועם.

מתי מתחילה הלנת שכר?

בית הדין הארצי
יידרש להכריע
בקרוב האם
לתת לגיטימציה
למאמצי
ההסתדרות
להסתיר את
מחדליה או
להוקיע אותה על
הפקרת העובדים
במשך עשרות
שנים לחסדי
מעבידים מפרים
ומקפחים

איורShutterstock /a.s.a.p creative :

גם במשפט האזרחי משמשת התובענה הייצוגית פעמים
רבות כזכוכית מגדלת של זכויות .כשעילת התביעה קטנה
מדי מכדי לתבוע אותה באופן אישי ,עשויה להיות התובענה
הייצוגית פתרון יעיל לפיצוי הנפגעים .הדברים נכונים גם
במשפט העבודה .חוק הגנת השכר ,תשי"ח 1958-קובע

כי המועד לתשלום השכר הוא בסיום חודש העבודה בעדו
משתלם השכר ,דהיינו ,לכל המאוחר ב 1-לחודש .חוק הגנת
השכר קובע סנקציה חמורה למאחרים בתשלום השכר -
פיצויי הלנת שכר ואולם ,הוא מחיל אותה רק כעבור  9ימים
מהמועד לתשלום .לכן ,מעבידים רבים משלמים את השכר
ב 9-לחודש .האומנם מותר למעביד לאחר בתשלום השכר
רק כי אינו צפוי לסנקציה חמורה? למרות שהמועד לתשלום
השכר הוא זכות יסוד ,מעולם לא נדון עניין עקרוני זה בבתי
הדין לעבודה ולא הוכרע .גם בעניין זה אושרה ,לאחרונה,
תובענה ייצוגית בבית הדין האזורי לעבודה שקבעה כי איחור
בתשלום השכר הוא הפרה שראוי לדון בה בתובענה ייצוגית.
מגמה זאת עשויה לאפשר לעובדים רבים במשק לקבל את
שכרם במועד הנכון ,קרי ב 1-לחודש.
התובענה הייצוגית בדיני עבודה הולמת את מטרותיו של
חוק תובענות ייצוגיות :היא מחזקת את ההגנה היחידה על
זכויות העובדים; היא מזכה את הנפגעים מהפרת הדין
בסעד הולם; היא נותנת פתרון ראוי לאכיפת הדין
והרתעה מפני הפרתו; היא מקנה זכות גישה
לבית המשפט לעובדים המתקשים לפנות
לבית המשפט כיחידים; והיא מאפשרת
ניהול יעיל ,הוגן וממצה של תביעות.
יישומה של התובענה הייצוגית במשפט
העבודה מהווה אור בקצה המנהרה
למגזרים שלמים בהם הפרת זכויות עובדים
הפכה לשיטה.
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אינטרנט ועורכי דין -
כמה אפשרויות
אסף הנעמן-
הלל*

סקרים שנערכו
בארץ לאחרונה
בארץ מראים
כי כיום
גולשים ברשת
בישראל כ4-
מיליון גולשים
ולמעשה ,ישראל
היא המדינה
השנייה בעולם
(אחרי קנדה)
בצריכת אינטרנט
יחסית למספר
התושבים.
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לפניכם הפעם משהו מציצני .סקירת דרכים
בהן עורכי דין משתמשים ברשת למיתוג
ולמיצוב העסק שלהם מפי מומחה לשיווק
ברשתות חברתיות .אין בכתבה זו כל
המלצה לפעולה .אולם יש בה התבוננות על
דרכים יצירתיות בהן עורכי דין צעירים או
לא ,המבקשים ששמם יינשא על שפתיים,
יוצרים באז סביב המקצועיות שלהם ב'כיכר
השוק החדשה'.

ה

רעיון שהאינטרנט ישמש לשיווק
נשמע בעבר כחלום באספמיה .אך גם
בהמשך ,כשהרשת הפכה לאחת הדרכים
היעילות לפרסום ולשיווק ובעלי עסקים
החלו ליהנות מהכלי הטכנולוגי החדש
ומומחיות בSEO (Search Engine -
 )Optimizationהפכה למקצוע ,אף אחד לא חשב שעורכי
דין יכולים להרוויח מהטרנד החדש .במאמר שלפניכם
סקירה חלקית של האפשרויות שמצאו עורכי דין בשימוש
באינטרנט על מנת למצב את עצמם .שימו לב ,אין מדובר
פה על שיווק .מדובר רק על מיצוב המוניטין .אם נתייחס
למיצוב הפרקטיקה כאל אמצעי להרחיב את קהל הלקוחות,
אזי למי שהוותק המקצועי שלו אינו כזה שהפך אותו לבעל
מקצוע מוכר ,עבורו האינטרנט הינו זירה טובה למיתוג
ולעיצוב המוניטין המקצועי .האם ניתן לקרוא לכך שיווק?
אם כן ,זהו שיווק עקיף ,כי למעשה עורכי הדין הללו אינם
משווקים את עצמם פר-סה ,הם רק דואגים ששמם יאויית
כהלכה כבמימרה הידועה .כל זאת כאמור ,כשהשימוש נעשה
בכפוף למגבלות כללי הפרסומת של לשכת עורכי הדין וכללי
האתיקה.
הלקוחות כבר כאן .הם גולשים בפייסבוק ומשתמשים
במנועי חיפוש .לעיתים הם מחפשים שעשועים ,לפעמים הם
מחפשים מידע ולעיתים הם מחפשים ספקי שירות.
סקרים שנערכו בארץ לאחרונה בארץ מראים כי כיום
גולשים ברשת בישראל כ 4-מיליון גולשים ולמעשה ,ישראל
היא המדינה השנייה בעולם (אחרי קנדה) בצריכת אינטרנט
יחסית למספר התושבים.
 91%מגולשי האינטרנט בארץ אמרו שאת סקר השוק
לפני קניה הם עורכים באינטרנט .יתירה מכך 67% ,מהם רכשו
בחצי שנה האחרונה משהו באמצעות האינטרנט .מהנתונים
שנאספו בחודש יוני האחרון ,התברר ש 2-מיליון ישראלים
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רכשו באינטרנט רק באותו החודש וזה לבד מראה כי הנתונים
הללו מסמנים מגמת עליה.
כשהשוק רווי ,השאלה שספק שירות ,ובמקרה זה עורך
דין ,המבקש להגדיל את מספר הלקוחות שלו ,צריך לשאול
את עצמו היא :מה עלי לעשות על מנת שגולשים הזקוקים
לעורך דין יבחינו בי?
לפיכך ,כמו נותני ספקי שירות אחרים ,גם עורכי דין
מבינים ,שאם השם שלהם עולה שוב ושוב ברשת ,גם מבלי
לכוון ללקוחות חדשים ,הם יגיעו ליעד הזה.

השימוש במדיה חברתית

 3מיליון ישראלים כבר משתמשים בפייסבוק (הרשת
החברתית הגדולה בעולם) .טוויטר ,בטח שמעתם ,דוהרת
בעקבות פייסבוק מבחינת כמות משתמשים .כלומר ,השיחה
עוברת לרשתות החברתיות  -וזו עובדה שלא כדאי להתעלם
ממנה .עורכי דין יכולים ומנהלים פורומים משפטיים
באינטרנט .אין מניעה לכך ,אך יש להדגיש את ההסתייגויות
הנדרשות לגבי תוכן הייעוץ המשפטי וחשיבות ההתייעצות
עם עורך דין מעבר לתשובה בפורום .לצד זאת ,השימוש
בפייסבוק בהקשר זה אינו ברור ויש חשש לזילות .ולכן ,מתן
תשובות אקראיות בפייסבוק עלול לחשוף את עורך הדין
לרשלנות מקצועית ולתביעות ויש להיזהר בשימוש בו לרבות
הקפדה על האתיקה המקצועית.
גם מי שנאחז בעקשנות בערוצים המסורתיים לחיפוש
לקוחות והתנגד עד היום לרשתות החברתיות ,בנימוק שהן
נועדו רק צעירים ,מתחיל לפתוח כרטיס אישי ואולי אפילו
עסקי ,באתרים כמו פייסבוק .אכן ,פתיחת כרטיס לא תוביל
לגידול בעסק ,כי הכוח האמיתי ברשתות הללו הוא היכולת
להקשיב לשיחה ולהגיב בזמן אמת .לדוגמא ,אם מישהו
מקליד את צמד המילים "עורך דין" ומוסיף אמירה ועורך
דין שנמצא ברשת מגיב לאמירה הזו ,שמו ותגובתו נמצאים
שם .השבוע הקליד עורך דין כלשהו בפייסבוק שאלה ביחס
לחשיבות מוסד הנישואין  -עשרות זרים הגיבו לאמירה
ובכך סייעו למיצובו .השם שלו נמצא אצלם כעת בתודעה.
עורך דין אחר התערב בדיון בסוגיות הערבי שהורשע באונס
לאחר שהתחזה ליהודי ואחר הפיץ עצומה בנושא גירוש ילדי
עובדים זרים .כך ממתגים את המשרד ואת העסק.
הנה כלי נהדר בו ניתן לדעת ,בכל רגע נתון ,מי אמר מה
ולמה בתוך פייסבוק .הקלידו http://youropenbook.org
הכניסו מילת המפתח (מילים רלוונטיות לתחום העיסוק
למשל  -עו"ד) ,ותהיו הראשונים להגיב.
הנה לדוגמא תוצאה אחת שעלתה בניסיון שערכתי ממש
ברגעים אלו:

וכל איש מקצוע מכיר את הדרכים לעשות זאת .ברצוני להציע
דרך נוספת לעשות זאת ברשת.

הכירו את הבלוג

 מדהים לא ?זהו צילום מסך של התכתבות בפייסבוק הכולל את
המילה עו"ד.
בדוגמא הזו ,משרד מחפש בדחיפות מתמחה ,כך שאם
אתם עונים על הקריטריון יש סיכוי שמצאתם את מקום
העבודה החדש שלכם.
לפיכך ,היתרונות של חיפוש כזה כוללות  -הזדמנויות
להפגין בקיאות בחומר ובתחום העיסוק .
אפשרות ל"חשיפה ויראלית"  -זה נשמע קצת כמו מחלה,
אך באינטרנט קיימת נטייה להעביר הלאה ולהגיב ,מה שיגרום
לחשיפה מורחבת לידע/המסר של מי שנמצא שם ומגיב.
אינטראקציה אישית  -ידוע שאנשים עושים עסקים
עם אנשים ,הלקוחות רוצים לדעת שהם יכולים לסמוך על
נותן השירות ,שהם מכירים אותו והם שקטים כשהוא מטפל
בענייניהם .בתור נותן השירות ,הם חייבים להרגיש ,עוד לפני
שהם מוציאים את הארנק ומעבירים תשלום ,שניתן לסמוך
על נותן השירות ושהוא האדם הנכון למשימה.
רשתות חברתיות הן המקום ליצור קשרים בין בני אדם
ולהעלות את רמת האמון האישי והמקצועי במי שנותן
שרות ,ע"י הכרות מוקדמת ,גם במידה והיא וירטואלית בשלב
הראשון.
הלקוחות העתידיים מחפשים ,מי שמבקש שהם יגיעו
אליו ,צריך לפעול.

בלוג אישי

הנכס היחיד והאמיתי שיש לנו ,בעלי העסקים ,הם
הלקוחות שלנו ,או יותר נכון בסיס הנתונים שלהם .מי שאינו
שומר על קשר ואינו יוצר קשר לפחות פעם במספר חודשים
עם הלקוחות שלו ,מסתכן בכך שישכחו אותו וכשיקבלו
הצעה טובה יותר יעברו למתחרים.
בכדי לשמר אותם ,בכדי להפוך אותם ללקוחות מרוצים
ולשגרירים הטובים ביותר לעסק ולשם שלנו אנו חייבים
להיבדל מן ההמון ולנטוע בהם את ההרגשה שאיתנו הם בבית.
מי שמצליח לתת ללקוחות שלו הרגשה שהוא קשוב
לרצונותיהם ופותר את בעיותיהם ייצור אצלם את הנאמנות

בלוג  -פלטפורמה חינמית (או בעלות של מאות שקלים),
שבה ניתן להעלות על הכתב הגיגים ,להעביר ערך בצורת ידע
טהור ולהמליץ על פתרונות בתחום שיחסכו לקוראים כסף,
זמן ועגמת נפש .לקוחות ישמחו לשמוע על תקדימים חדשים
הקשורים לעניינם ,מה שייתן לעורך דין ,שמוכן להשקיע
בכך ,את האפשרות לתקשר איתם בצורה שוטפת .בלוגים
טובים המספקים ערך גבוה עוברים בין אנשים מכל קצוות
האינטרנט .בלוג טוב מתפשט ברחבי הספירה האינטרנטית
בצורה ויראלית והחשיפה שלה זוכים כותבי בלוגים טובים
משתלמת ומתרגמת ללקוחות חדשים .
כאן ניתן לפתוח בלוג ללא עלות בכלל -
www.blogger.com
יחד עם זאת אני ממליץ בחום לפנות לאדם מקצועי,
ולבנות בלוג בעל חזות יפה .אחרי הכול אלו הם הפנים שלנו
באינטרנט ,זוהי "הוויטרינה" של העסק ,המשרד האינטרנטי
ממנו העסק פועל .הרושם הראשוני של הגולש הממוצע חשוב
מכיוון שאין הזדמנות שנייה לרושם ראשוני.
תוכל לבחור ספק מתאים לעבודה מכאן -
http://www.bizreef.co.il

גם מי שנאחז
בעקשנות
בערוצים
המסורתיים
לחיפוש לקוחות
והתנגד עד
היום לרשתות
החברתיות,
בנימוק שהן
נועדו רק
צעירים ,מתחיל
לפתוח כרטיס
אישי ואולי אפילו
עסקי ,באתרים
כמו פייסבוק

מילות סיכום

ישנן דרכים שונות וטכניקות רבות להרחבת קהל
הלקוחות בצורה פשוטה ויעילה באמצעות האינטרנט .כל
שצריך לעשות הוא ללמוד כיצד להשתמש בפלטפורמה זו
בצורה נכונה ועל פי דין ובעיקר בכפוף למגבלות האתיקה של
לשכת עורכי הדין.
* הכותב הינו מומחה לשיווק ברשתות החברתיות

תודת המערכת נתונה לעו"ד אלי הומינר ,סגן יו"ר ועדת האתיקה הארצית ,מ"מ יו"ר
ועדת פרסומת ועיסוק אחר על הערותיו ותיקוניו המועילים לכתבה .עו"ד הומינר הוסיף
להערותיו את הדברים הבאים שיובאו כלשונם בעקבות הדיון בשאלת נחיצות הכתבה או
תרומתה:
אחת הבעיות העיקריות של עורכי דין בכלל ושל צעירים בפרט ,בדרך עצמאית ,היא
בעיית השיווק העצמי ופריצת דרך .בעבר פרסומת נאסרה לחלוטין ורק בשנים האחרונות
הותרה אט אט ונקבעו כללי פרסומת.
יש הסוברים ,בטעות ,שהפרסומת הותרה לעורכי דין ללא כל סייג והדבר אינו נכון.
למשל ,ועדת הפרסומת מתנגדת לשימוש של עורכי דין באתרי דירוגים שונים ,כמו גם
חוברות של בעלי מקצוע כמו "המקצוענים" או המומלצים של ג .יפית מאחר ואין ביכולתם
לקבוע קריטריונים של עורכי דין.
השימוש באינטרנט יכול להוות דרך לפרסום לאור מרכזיותו ההולכת וגדלה ,כמו גם
כתיבת מאמרים בעיתונות הארצית ובעיקר בעיתונות המקומית.
הדבר אינו קל וצריך כישורים מיוחדים כדי לעשות זאת.
ועם כל הפרסומת המותרת כיום ,והעולם האינטרנטי ,עדיין אין פרסומת יעילה יותר
משם טוב שיוצר לעצמו עורך דין בעבודה קשה ולאורך זמן.
לדעתי אין קיצורי דרך ובניית המוניטין לוקחת זמן.
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טוב
לדעת
עו"ד חן רשף*

מדיניות אכיפת חוקי התכנון
והבניה בעיריית חיפה
החמרה בהתייחסות לעבירות על דיני
התכנון והבנייה והידוק הנהלים בעניין
מאפשרים לרשות להקפיד יותר עם עסקים
המבקשים לקבוע עובדות בשטח .על הכלים
המשמשים את הרשות ובמקרה זה את
עיריית חיפה במלחמה בעברייני בניה מפי
היועמ"ש של עיריית חיפה.

ש

הליכי רישוי
הבניה ורישוי
העסקים
מתקיימים על ידי
אותו גוף ואותם
פקידים ועורכי
דין ,המקיימים
גם את ההליכים
המנהליים
והפליליים
בגין עבירות
הבניה וניהול
העסק ללא
רישיון .עובדה זו
מאפשרת יישום
מתואם ואחיד
של פעולות
האכיפה
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ינוי יסודי נרשם בהתייחסות גורמי
האכיפה לעבירות על דיני התכנון והבניה
שהפכו בעבר ל"מעין מכת מדינה של
בניה בלתי חוקית ולא אחת ולא שתיים
איש הישר בעיניו יעשה" [אלגריה
פונטה נ' ו.מ ב"ש ,עע"מ  ,]3319/05בשל
התייחסות מקלה של רשויות האכיפה.
בחוק התכנון והבניה ,תשכ"ה ,1965-בחר המחוקק לאחד
בועדה המקומית לתכנון ובניה ,הן את סמכות התכנון ורישוי
הבניה והן את סמכות האכיפה ,באמצעות צווים מינהליים
והליכים פליליים .סעיף  258לחוק קובע (מאז  )1991כי
תובעי הועדות המקומיות שהינם ,אמנם ,עובדי הועדות
מקומיות ושלוחיהן ,מוסמכים גם על ידי היועץ המשפטי
לממשלה וכפופים מקצועית להנחיותיו .נוכח מחדלי העבר
ולצורך שיפור האכיפה ,הקימה הממשלה ,בדצמבר ,2004
את המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין במשרד המשפטים,
שתפקידה להנחות מקצועית את תובעי הועדות המקומיות.
מלבד כלי האכיפה המינהליים והפליליים ,עומדים לרשות
הועדה המקומית שני כלי אכיפה עקיפים .האחד ,במסגרת
הליך רישוי העסקים כשמדובר בעסק הכולל עבירת בניה
והאחר ,במסגרת הליכי אישור בדיעבד (לגליזציה) של הבניה
העבריינית.

רישיון לעסק כשיש עבירת בנייה

סעיף (1א)( )6לחוק רישוי עסקים ,תשכ"ח 1968-מגדיר
את קיום הדינים הנוגעים לתכנון ובניה ,כאחת ממטרות
החוק .על פי הנחיית היועץ המשפטי לממשלה ,מספר
" ,8.1151ככלל ,ההחלטה ליתן רישיון עסק לעסק שאינו
עומד בדיני התכנון והבניה ,תהיה החלטה בלתי סבירה".
אולם ,נקבע כי לרשות הרישוי יש "שיקול דעת מוגבל" לתת
רישיון עסק למרות קיום העבירה ,אם תובע עירוני קבע
כי המדובר ב"זוטי דברים" .בעע"מ [ 8481/04חברת חלקה
 172בגוש  6355נ' ו.מ פ"ת] קבע בית המשפט העליון כי
יש לתת לסמכות התובע האמורה "פרשנות מצמצמת ,אשר
תביא לתחולתה על מקרים חריגים בלבד" .כתוצאה מכך,
במרבית המקרים ,עסק שבו מתקיימת עבירת תכנון ובניה לא
יכול לקבל רישיון ועליו לבחור בין סילוק העבירה (על ידי
הפסקתה או הכשרתה) לבין סגירת העסק .נציין כי ,בניגוד
לעבר ,בשנים האחרונות חודד והובהר ,הן בתביעה העירונית
והן בבתי המשפט המקומי והמחוזי בחיפה ,כי כשבעל עסק
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מורשע בניהול עסק ללא רישיון ,מוצא צו לסגירת העסק .זאת
גם כשהמניעה היחידה להנפקת הרישיון הייתה (או נותרה)
"רק" עבירת תכנון ובניה.

בדיעבד

במקרים רבים ,בעיקר כשעבריין הבניה נתפס בקלקלתו,
לרבות כשהוא מסורב רישיון עסק בגין העבירה ,הוא פונה
לוועדה המקומית לשם הכשרת הבניה בדיעבד .בעניין
זה חלה התפתחות בהנחיות המבטאת את השינוי הכללי
בהתייחסות לעבירות התכנון והבניה .בהנחיית היועהמ"ש
 21.900מ 1.12.68-נקבע כי אין מניעה לדון בבקשות להיתר
בניה במקביל לקיומו של הליך פלילי ,בנימוק שתוצאה טובה
של ההליך הפלילי היא בתיקון מעוות בפועל ממש .לעומת
זאת ,בהנחיית היועמ"ש  8.1150מ 24/1/01-חזר אמנם
היוהמ"ש על העיקרון הישן לפיו "ככלל אין יסוד חוקי
להימנע מלדון בבקשה לאישור או לשינוי תוכנית ,אך בשל
העובדה שתלויים ועומדים נגד המבקש הליכים פליליים
בגין הבניה או השימוש נשוא בקשתו" וכי ההליך הפלילי
וההליך התכנוני הם "שני הליכים מקבילים שאין האחד תלוי
ברעהו" ,אך הוסיף ,בשולי הדברים ,כי "אין זה מופרך ,כי
במסגרת מכלול השיקולים שרשאית ועדת התכנון
לשקול לעניין הטיפול והאישור של תכנית
המוגשת לה על-ידי מי שתלויים ועומדים
נגדו הליכים פליליים ,כאמור ,רשאית היא
להביא בגדר שיקוליה גם את העובדה
שמדובר בבקשה המיועדת להכשיר
בדיעבד עבירות בניה ,וכן את השיקול
של מניעת עידוד עבריינות בניה" .על
כן ,הנחה היוהמ"ש כי "רשויות התכנון
רשאיות לשקול גם שיקולים של
אי עידוד עבריינות ,במסגרת
מכלול שיקוליה ,כמובן מתוך
סבירות ומידתיות" .ההנחיה
הזאת אושרה בבית המשפט
העליון בעניין אלגריה פונטה
הנ"ל .ואילו בחוזר מנכ"ל משרד
הפנים  1/04נאמר כי במסגרת הליך
לגליזציה "מוטלת חובה על מוסדות
התכנון ליתן דעתם לנסיבות שהובילו לבקשה
הנדונה ולתכליתה ולתת את המשקל הראוי ,בין היתר,
לאינטרס הציבורי המובהק שבאי עידוד עבריינות .במסגרת
זו יש כמובן לתת את הדעת בין היתר לחומרת העבירה,
להיקפה ולהתנהגות העבריין ביחס לעבירה בה מדובר".

דרך המלך

כלי האכיפה הנ"ל ,קרי ,אכיפה ישירה לפי פרק י' לחוק,
מניעת רישיון עסק ומניעת לגליזציה ,שלובים זה בזה מהותית
וארגונית .בעיר גדולה כחיפה ,הועדה המקומית והעירייה,
הגם שהינן תאגידים משפטיים נפרדים ,בפועל ,הן גוף ארגוני
אחד .כתוצאה מכך ,הליכי רישוי הבניה ורישוי העסקים

מתקיימים על ידי אותם פקידים ועורכי דין ,המקיימים גם את
ההליכים המינהליים והפליליים בגין עבירות הבניה וניהול
העסק ללא רישיון .עובדה זו מאפשרת יישום מתואם ואחיד
של פעולות האכיפה.
הציר המשותף להליכים אלה הוא השירות המשפטי
העירוני ,המלווה את הליכי רישוי העסקים והבניה ומקיים
את הליכי האכיפה.
על רקע זה נקבעו בשנתיים האחרונות בעיריית חיפה,
מספר מסמכי מדיניות והנחיה משפטית ,הפתוחים לעיון
הכול** ,שתכליתם להתוות מדיניות רישוי ואכיפה .מהבחינה
המהותית ,יש בכך כדי לבטא גישה מאוזנת שתבטיח את
הקיום והאכיפה של דיני התכנון והבניה ,אך בה-בעת תיתן
ביטוי הולם לאינטרסים של חופש העיסוק וחופש הקניין.
מהבחינה הארגונית ,הכוונה הינה להבטיח פעולה שקופה,
אחידה ,מתואמת ומשולבת ,של כל זרועות הרישוי והאכיפה
העירוניים.

צילוםShutterstock /a.s.a.p creative :

אכיפה ישירה

בתחום האכיפה הישירה של דיני התכנון
והבניה ,חל נוהל שכותרתו "מדיניות
אכיפה ותביעה בעבירות תכנון
ובניה" .עיקר תכליתו השגת אכיפה
אפקטיבית על ידי צווי הפסקה
והריסה מידיים ,ובאמצעות
ענישה משמעותית ,שתהפוך
את עבירת הבניה (שהנה
בד"כ כלכלית במהותה)
לבלתי משתלמת .הפיקוח
העירוני הונחה לקיים
אכיפה יזומה (במובחן
מתגובות לתלונות שכנים
בלבד) .לשם מניעת הליכי
סרק ,הוגדרו המצבים בהם
תובע רשאי לקבוע כי העבירה
פעוטה ואין עניין לציבור לפעול נגדה.
במקרה של איתור עבירת בניה משמעותית
וטרייה ,המטרה היא להביא להפסקת הבניה ו/
או להריסתה המיידית באמצעות צווים מינהליים .ניתנת
לאזרח האפשרות להרוס את הבניה בעצמו ,ואם עשה כן,
בד"כ לא יוגש נגדו כתב אישום .לעומת זאת ,במקרים בהם
העבירה לא סולקה מיד ,מוגש כתב אישום שבד"כ לא יבוטל
גם במקרה של "לגליזציה" או הריסה .כתב האישום מוגש
נגד כל האחראים לעבירה והנהנים ממנה ,לרבות הבונה,
הבעלים ,המחזיק ,בעלי חברה ומנהליה וקבלנים או מהנדסים
המעורבים בעבירה .התביעה העירונית עומדת על ענישה
משמעותית כדי להבטיח שהעבירה לא תשתלם .לשם כך,
הונחו התובעים להשתמש בהוראות סעיפים  218ו219 -
לחוק ו/או ס'  63לחוק העונשין ,תשל"ז 1977-הקובעים קנס
"כלכלי" באמצעות כפל שווי הבניה או טובת ההנאה שהופקה,
המוכחים באמצעות חוות דעת שמאיות .הכלל הוא כי אין

חזרה מאישומים למעט במקרים יוצאי דופן ובאישור מיוחד.
התביעה העירונית עומדת על הוצאת צווי הריסה/הפסקה
שיפוטיים כחלק בלתי נפרד מפסקי הדין .מיוחסת חומרה
יתרה להפרת צווים שיפוטיים והתביעה מונחית לבקש בגין
אלה עונשי מאסר בפועל .כאשר כתוצאה מההליך הפלילי
החל הליך לגליזציה ומהנדס העיר מאשר כי קיים סיכוי סביר
לאישור הבקשה ,התביעה העירונית נכונה לעכב את ביצוע צו
ההריסה עד לסיום הליך הלגליזציה ,בתנאי שההליך מקודם
במהירות וביעילות.

למקרים היוצאים מן הכלל

לצד האכיפה הישירה ,בתחום רישוי העסקים ,מיושמת
הנחייה שכותרתה "מדיניות בחינת בקשה לרישיון עסק
שאינו עומד בדיני התכנון והבניה" .ההנחייה נועדה ליישם
את הנחיית היועמ"ש  8.1151הנ"ל ולפיה ,בכל מקרה בו
קיימת בעסק עבירת בניה מתקיים הליך של בחינת מהות
העבירה .תחילה ,מוגדרת העבירה וחומרתה .לאחר מכן,
מועבר העניין להכרעת תובע עירוני והבקשה מנותבת לאחת
משלוש אפשרויות .אם מדובר בעבירה פעוטה ו/או ישנה
מאוד ,שהתובע מאשר כי אין בה עניין לציבור ,יינתן רישיון
העסק למרות קיום העבירה .אם המדובר בעבירה משמעותית
אך יש היתכנות סבירה ללגליזציה שלה ,ניתנת לבעל העסק
האפשרות להיכנס להליך של לגליזציה ואם הוא עושה כן,
וכל עוד הוא מקדם את הלגליזציה ביעילות ,מונפק לו רישיון
זמני ,עד להשלמת הלגליזציה .אם המדובר בעבירה משמעותית
שאין אפשרות (או נכונות) להכשירה בדיעבד ,נדרש בעל
העסק לסלק את העבירה כתנאי להוצאת רישיון העסק .אם
הוא מסרב לעשות כן ,בקשתו לרישיון עסק נדחית ,מוגש
כתב אישום והתביעה העירונית עומדת על קנס משמעותי וצו
לסגירת העסק .יש לציין כי אין בנוהל זה כדי להמעיט מהחובה
לקיים את יתר דרישות הרישוי ובמידה ואלה לא מתקיימות
ננקטים הליכי אכיפה מידיים ללא קשר לעבירת הבניה.
לצד אלה ,נכנס לתוקף במרץ  2010נוהל "מדיניות טיפול
בבקשות לגליזציה" ,העוסק באופן הפעלת שיקול דעת הועדה
המקומית ,בבואה לדון בבקשה לאישור בדיעבד של עבירת בניה.
תמצית המדיניות היא התייחסות לבקשה כאילו הוגשה מראש,
תוך הימנעות מהקלות והטבות למי ש"קבע עובדות בשטח",
באופן שיביא למצב בו "החוטא יוצא נשכר" .הועדה מתייחסת
גם לנסיבות העבירה ,לרבות חומרתה ומידת תום הלב של
הבונה .ככלל ,כשהבונה נענש על העבירה בבית המשפט ,קיימת
נכונות רבה יותר להכשיר את העבירה שכן החשש מפני המצב
של "חוטא נשכר" מאוזן על ידי העונש הראוי.
התקווה היא כי יישום עקבי של מדיניות תקיפה אך
מאוזנת ,בשלוש נקודות הממשק הרלוונטיות  -הענישה,
הלגליזציה ורישוי העסקים ,יביא לתוצאות חיוביות ולצמצום
תופעת עבירות הבניה.

כשבעל עסק
מורשע בניהול
עסק ללא רישיון,
כלל שכמעט
אין יוצא ממנו,
מוצא צו לסגירת
העסק .זאת
גם כשהמניעה
היחידה להנפקת
הרישיון הייתה
(או נותרה) "רק"
עבירת תכנון
ובניה

*היועץ המשפטי של עיריית חיפה.
**הנהלים פתוחים לעיון הציבור וניתן לקבלם לפי בקשה מהשירות
המשפטי.
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נגד שלילה אוטומטית של בקשות
לפשיטת רגל בשל חוב מזונות
עו"ד איטי יעקבי

עד כה קבעו
בתי המשפט
המחוזיים כדבר
שבשגרה ...ש"לא
ניתן" לקבל
הפטר על חוב
מזונות ,ולפיכך
נהגו לדחות על
הסף בקשות
חייבים להכרזתם
כפושטי רגל
במקרים שבין
חובותיהם נכלל
חוב מזונות
גבוה ,שלא צפוי
כי החייב יוכל
לפרעו

שיחה עם עו"ד שוקי פרידמן ,ראש המדור
האזרחי בלשכה לסיוע משפטי בחיפה,
בעקבות פסק דין (ע"א  1003/09יוסף
מקבילי נ' הכנ"ר) שנתן הרכב בראשות
המשנה לנשיאת בית המשפט העליון ,כב'
השופט ריבלין ב ,4.1.10 -שעשוי לשנות את
יישומו של סע' (69א)( )3לפקודת פשיטת
הרגל ,העוסק בתחולת צו הפטר על חוב
מזונות.

של חייבים למתן צוי כינוס זמניים שבין חובותיהם נכלל
חוב מזונות גבוה ,אלא אם בית המשפט יקבע שלמרות
שניתן לקבוע שההפטר יחול גם על חוב זה ,לא קיים סיכוי,
(בנסיבות המקרה הספציפי) שייעשה שימוש בסיפא לסע'
( 69א) ( .")3לשאלתי לגבי הצפוי להתרחש כעת השיב עו"ד
פרידמן" :אני סבור שבתי המשפט המחוזיים נדרשים כעת
ליצוק תוכן לסיפא של סע' (69א)( )3הנ"ל ,ולקבוע מבחנים
להחלת שיקול הדעת :מתי ניתן ונכון להורות על הפטרת חייב
מחוב מזונות ,ולאורם לקבוע ,כבר בשלב מתן צו כינוס נכסים
זמני ,אם ייתכן שהוראת הסיפא תוחל על החייב ויש סיכוי
שהוא יופטר מחוב המזונות ,ובהמשך אף להפטיר מחובות
מזונות במקרים המתאימים".

ליכי פשיטת רגל מצויים בלב העשייה
של הלשכה לסיוע משפטי .אחוז ניכר
מתיקי פשיטת הרגל במחוזנו נפתח על ידי
עורכי דין הממונים על ידי הלשכה לסיוע
משפטי ומספר רב הרבה יותר של בקשות
כאלו נדחה בהעדר סיכוי משפטי .הלשכה
מסייעת במקרים המתאימים ,גם בהגשת ערעורים לבית
המשפט העליון כפי שהיה במקרה זה ,ודוחה את המקרים
שלדעתה אין סיכוי משפטי לבקשה לפשיטת רגל .בכך היא
מהווה חסם משמעותי ראשוני מפני בקשות בלתי ראויות
וממלאת תפקיד "מעין שיפוטי" כשומר סף ,על סמך הערכה
מקצועית של סיכויי ההליך.
"בתי המשפט המחוזיים קבעו עד כה כדבר שבשגרה,
בהסתמך על סעיף (69א)( )3לפקודת פשיטת הרגל ,העוסק
בתחולת צו הפטר על חוב מזונות ,ש"לא ניתן" לקבל הפטר
על חוב מזונות" ,פתח עו"ד שוקי פרידמן את שיחתנו והמשיך
"ולפיכך נהגו לדחות על הסף בקשות חייבים להכרזתם
כפושטי רגל במקרים שבין חובותיהם נכלל חוב מזונות גבוה,
שלא צפוי כי החייב יוכל לפרעו ,וזאת מבלי לבחון את נסיבות
החוב ואופן היווצרותו.
נהגו לעשות שימוש אך ורק בחלקו הראשון של סעיף 69
(א)( )3לפיו" :צו הפטר אינו מפטיר חייב מחבות לפי פסק
דין שניתן בתובענת מזונות ,"...התעלמו מהסיפא" :להוציא
מה שהורה בית המשפט במפורש לגבי החבות ,במידה שהורה
ובתנאים שהורה" ,שהותירה בידם את שיקול הדעת לקבוע
כי צו ההפטר יחול גם על חוב המזונות ונמנעו מלבחון מתי
יהיה מקום להפטיר חייב מחוב מזונות ,ומהם השיקולים שיש
לשקול במקרה כזה .כך נותרה הסיפא לסעיף (69א)( )3הנ"ל
"אות מתה" בספר החוקים".

מבחנים מחוייבי המציאות

ה

ואילו השאלות שמונה עו"ד פרידמן:
הסיבות שבעטיין נוצר חוב המזונות :האם נוצר בתום
לב? האם הייתה מניעה אמיתית לתשלום המזונות? לא דומה
חוב מזונות שנוצר בשל חוסר יכולת אמיתית ואובייקטיבית
לשלם (מקום שהחייב עשה את כל המאמצים לשם כך) ,לחוב
שנוצר במכוון ,כמנוף לחץ ,בשל אי אכפתיות או סתם בשל
עצלות.
אופיו העכשווי של החוב :מבחן דומה הוצע על ידי
השופט אנגלרד במסגרת רע"א  4905/98גמזו נ' ישעיהו,

ובעקבות פסק הדין?

"חשיבותו של פסק הדין מסוכמת בפסקת הסיום של כבוד
השופט ריבלין ,המזכיר את קיומה של הסיפא הזנוחה של
הסעיף ומורה" :הוראה זו (שצו ההפטר אינו מפטיר  -ש.פ).
כפופה לשיקול הדעת של בית המשפט ...ראוי בשלב זה שלא
לסגור את הדלת בפני המערער ולאפשר בחינה מעמיקה של
ענין זה...אני מקווה שמעתה לא תידחינה על הסף בקשות
צילוםShutterstock /a.s.a.p creative :
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שעסק בגבולות שיקול הדעת ליישומו של סע' (69ה) לחוק
ההוצאה לפועל .לפי מבחן זה ,אופיו של חוב מזונות מושפע
מפרמטרים כגון :גילו של החוב ומצב הנזקקים למזונות.
הרציונל המייחד חוב מזונות מחובות אחרים טמון בצורך
המיידי של תלויים לקבל את צרכיהם השוטפים במועד .ככל
שתשלומים אלו לא שולמו והזמן שחלף רב יותר כך מאבד
החוב את ייחודו והופך דומה יותר ויותר לחוב רגיל ,שאין
מניעה לקבל עליו הפטר.
הדין על פיו נפסקו המזונות :היבט נוסף שבגינו לא
ניתן להתייחס לכל סוגי חובות המזונות באופן זהה .פסיקת
המזונות בישראל אינה אחידה ,ועל אנשים שונים חלים
דינים שונים :מי שיש לו דין דתי חל עליו הדין הדתי ,ואילו
חסר דת מחוייב מכוח החוק לתיקון דיני משפחה (מזונות),
תשי"ט .1959-מטבע הדברים ,החיובים המוטלים בנסיבות
זהות (מבחינת צרכים ויכולות) שונים מאדם לאדם והדבר
יוצר עיוותים .למשל ,אב יהודי יחוייב במזונות ילדיו הקטנים
(לצרכים הכרחיים) בסכום מינימום ללא כל קשר לשאלה אם
יוכל לעמוד בסכום זה .ואילו במקרה של אב חסר דת יבחנו
את יכולתו ואת יכולת האם .ממילא מתבקש שיהיה קל יותר
להפטיר מחוב מזונות שנוצר במקרה הראשון מזה השני.
הדבר יחייב את עוה"ד העוסקים בתחום ואת ביהמ"ש ,להיות
ערים גם לסוגיות מתחום ענייני המשפחה.
כמובן שניתן לחשוב על מבחנים נוספים ,לסדרי עדיפויות

והמלאכה שביהמ"ש יצטרך לעשות בעניין זה רבה.
אינך חושש ממדרון חלקלק שיהווה תמריץ לאי תשלום
מזונות?
"שאלה זו ניתן לשאול ביחס לכל חוב .המבחנים לקבלת
הפטר מגלמים את איזון האינטרסים (של החייב ,של הנושים,
של החברה בכללותה) המבטיח שרק מקרים מתאימים יזכו
להפטר .בהתחשב בכך שבמקרה של חוב מזונות המבחנים
יהיו חמורים יותר ,החשש כי מספר מועט של מקרים שיזכו
להפטר יהווה תמריץ מלכתחילה לאי תשלום מזונות (מה
שממילא ימנע כשלעצמו קבלת הפטר בשל חוסר תום לב),
נראה לי רחוק מהמציאות .ניתן ,כנראה ,גם למנוע פשע
בצורה יעילה יותר ע"י ענישה קיצונית ,אולם איננו נוהגים כך,
משום שפרט לאינטרס של מניעת פשע ישנם גם אינטרסים
וערכים אחרים ,שמכוחם מאפשרים חנינות וקציבת עונשים
לאלו שפשעו ,בנסיבות המתאימות .גם כאן ,האינטרס
המרכזי שמכוחו מאפשר החוק לחייב לבקש פשיטת רגל הוא
הרצון לאפשר לחייבים ,שאיתרע מזלם והסתבכו כלכלית
בתום לב ,לשקם את חייהם ולא להיות משועבדים ללא גבול
להחזר חובות חסר תועלת .אינטרס זה קיים גם במקרה של
חוב מזונות וגם אם נקודת האיזון שונה  -יש לאפשר במקרים
המתאימים גם לחייב כזה לשקם עצמו.

חשיבותו של
פסק הדין
מסוכמת
בפסקת הסיום
של כב' השופט
ריבלין ,המזכיר
את קיומה
של הסיפא
הזנוחה של
הסעיף

הנחת היסוד המוטעית

עו"ד פרידמן ציין כי פסק הדין מצוי במסגרת דיון היוצא
מהנחת יסוד מוטעית בקשר להבנת סעיף (69א)(א) .אני
מבקשת ממנו להסביר " :לדעתי ,הנחת היסוד לפיה צו
הפטר אינו חל כברירת מחדל על חוב מזונות ,ורק מכוח
הוראה מפורשת ניתן להחילו  -אינה נכונה ".אבל זו לשונו
המפורשת של הסעיף ,אני מציינת והוא ממשיך ומסביר:
"לשם כך נצטרך לנדוד לסעיפים  71ו 72-לפקודת פשיטת
הרגל ,לסעיף ההגדרות ,ואף להתחקות אחר רובדי החקיקה
של הפקודה.
ראשית  -נשים לב לכך שסעיף (69א) ,הכולל שלושה סוגי
חובות המוחרגים מהפטר (ברמות שונות) ,נוקט לשון שונה
ביחס לכל חלופה :בסע' קטן ( )1העוסק בקנסות המחוקק
משתמש במונח "חוב" .בסע' קטן ( )2העוסק במרמה המחוקק
מדגיש "חוב או חבות" ואילו בסע' קטן ( )3העוסק במזונות
אנו מוצאים "חבות ...לפי פסק דין בתובענת מזונות".
בסמיכות כזו של סעיפים לא נראה כי מדובר בניסוח
רשלני וגם לא בהבדל חסר משמעות .עיון בסעיף ההגדרות
של "חבות" ושל "חוב בר תביעה" יגלה חיש קל כי משמעותה
של "חבות" ,שאינה זהה ל"חוב" (שאינו מוגדר כשלעצמו),
הינה חיוב באוריינטציה עתידית.
אם נחזור כעת לסע'  ,69נראה כי המחוקק התכוון לניסוח
המדוייק שציינתי .למשל ,במקרים של מרמה ,המחוקק מצא
לנכון שלא להחיל את ההפטר גם על חבות  -כלומר על
חוב עתידי שינבע מאותו מעשה מרמה וכן לא העניק לבית
המשפט שיקול דעת אם להחיל את ההפטר  -כל הנובע
ממרמה אינו בר הפטר.
לעומת זאת ,במקרה של מזונות ,המחוקק קבע כי רק
בדלתיים פתוחות ספטמבר-אוקטובר 2010

43

הגיעה העת
לחזור ולתת
למחוקק ,כמו גם
לדברי החקיקה
וללשונם ,את
הכבוד הראוי
ולהיזהר
מפרשנות
הנסמכת יתר
על המידה על
ערכים עמומים

"חבות במזונות"  -כלומר חיוב שלא התגבש כדי "חוב" -
היינו תשלומים שמועד פרעונם חל אחר מתן צו הכינוס ,לא
יזכו להפטר (אלא בכפוף להוראה מפורשת) ,וזאת בניגוד
לחוב עבר שכלל לא נכלל בסע' (69א) וממילא אינו מוחרג
מצו הפטר.
לכאורה ,ההסבר שהצעתי נראה מוטעה מיסודו  -שהרי
בסע'  )1(72לפקודה נקבע כי "דרישת מזונות המגיעים על פי
פסק דין וזמן פרעונם חל אחרי מתן צו הכינוס ,אינן בנות
תביעה בפשיטת רגל"  -במילים אחרות" :חבות" מזונות
אינה חוב בר תביעה בפשיטת רגל ,ומשכך  -כלל אינה יכולה
להיות מושא להפטר ,וסע' (69א)(( )3לפי ההסבר שהצעתי)
חסר משמעות ומיותר אם הוא עוסק במזונות שזמן פרעונם
לא הגיע ,בלבד".

בין חוב לחבות

"אלא שדווקא זו הראיה שההסבר שהצעתי נכון :כאן חשוב
לתת את הדעת לרבדי החקיקה .הסיפא לסע'  )1(72העוסקת
במזונות היא תיקון שהתווסף לחוק רק בתשל"ו וקובע חריג
לסע'  71המגדיר מהו חוב בר תביעה .סע'  71הוא הכלל ,והוא
קובע כי גם "חוב" וגם "חבות" הינם ברי תביעה (גם סע' זה
טורח למנות את שני המושגים ומחזק את ההבנה כי אינם
זהים) .על פי סע'  71גם "חבות במזונות" (כלומר תשלומי
מזונות שזמן פרעונם עתידי ביחס לצו הכינוס) ,מהווה חוב
בר תביעה בפשיטת רגל  -וממילא מושא אפשרי להפטר.
בהקשר זה חשוב לציין את פסק דינה החשוב של השופטת
וילנר בפש"ר [חיפה]  362/03לזר נח נ' הכונ"ר שקבעה,

הצלמת עו”ד ענבל עפרון
עוזרת משפטית לכב’ השופט
אמיר טובי
אמא לנועה ויובל,
הנהנית מצילום בזמנה הפנוי.
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בהתייחסה לטענה שאי תשלום חוב המזונות מדי חודש,
מהווה יצירת חובות חדשים .אבחנה נכונה זו משמרת את
טיבם של תשלומי מזונות עתידיים כחוב שאינו בבחינת "חוב
חדש" ,חרף ההוראה המיוחדת של סע' .)1(72
על רקע הכלל הרחב הקבוע בסע'  ,71לפיו תשלומים
עתידיים הנובעים מפס"ד שניתן בעבר גם הם נכללים
בפשיטת הרגל ,קבע המחוקק בסע' (69א)( )3ש"חבות"
מזונות  -כלומר ,מזונות המאוחרים לצו הכינוס ( -אף שהם
נכללים בפשיטת הרגל) ,לא ייכללו באופן אוטומטי בהפטר,
אלא אם בית המשפט יורה על כך .אילולא קביעה זו ,ההפטר
היה חל גם על חבות במזונות כלומר על תשלומי מזונות
עתידיים  -כמו שהוא חל על כל "חבות" אחרת .תוצאה קשה
זו רצה המחוקק למנוע ככל שמדובר במזונות .אולם ,המחוקק
לא כלל בסע' (69א)(" )3חוב" מזונות (כמו שעשה בס"ק ()2
הסמוך) ולכן הפטר חל על "חוב" מזונות ,ולא נדרשת לכך
שום הוראה מיוחדת של בית המשפט .רק מאוחר יותר
הוסיף המחוקק את סע'  )1(72לחוק ובכך הפך סע' (69א)()3
מיותר ,אולם הוא (כפי שקורה פעמים רבות) לא נמחק מספר
החוקים.
כל הסבר אחר מחייב להניח כי האבחנה בין המונחים
"חבות" ו"חוב" הינה חסרת משמעות וכי מדובר במינוח
ובניסוח רשלניים.
לדעתי ,הגיעה העת לחזור ולתת למחוקק ,כמו גם לדברי
החקיקה וללשונם ,את הכבוד הראוי ולהיזהר מפרשנות
הנסמכת יתר על המידה על ערכים עמומים והמעניקה ללשון
החוק משמעות משנית".

חן המקום על שופטיו
עו"ד רונית גורביץ

כבוד השופט בדימוס מנחם נאמן היה בין
מקבלי תואר הכבוד "יקיר העיר חיפה" בשל
פעילותו החינוכית התורמת לקירוב לבבות
בין חילוניים ודתיים ופותחת צוהר להכרת
מורשת ישראל לציבור החילוני בקרב
בני נוער .עו"ד רונית גורביץ נפגשה עימו
לשיחה על פועלו.

ל

אחרונה ,כיבדה עיריית חיפה  18תושבים
בתואר יקיר העיר חיפה ובכללם כבוד
השופט בדימוס מנחם נאמן .נפגשתי עם
השופט נאמן לשיחה על החיבור שלו לנוער
החילוני ועל דרכיו לקירוב התורה למסילות
ליבם ,על ההיסטוריה הפרטית שלו ותרומתה
לבחירות שעשה בחייו ועל עוד כהנה וכהנה ענייני משפט,
חברה וחינוך.
במהלך הפגישה זכיתי לשמוע דרשה על פרשת השבוע
הנוכחית ונדרשתי ,כמו כל תלמיד ,לתת דעתי ליישוב פסוקים
ופרשנותם .כך חשתי עד כמה מרוממת רוח היא החוויה של
לימוד התורה והמסורת עם כבודו עבור התלמידים.

למען הקהילה

"השתתפתי בהרבה טקסי בר-מצווה ,אולם מעולם לא
חשתי באווירת התרוממות רוח ובמסירות כזאת לתורת
ישראל ולמסורת היהודית ,כפי שחשתי בבית הכנסת שלכם.
דבריך אל הנער היו שיעור מאלף רב עוצמה בערכיותו ,שלא

רבים מסוגלים להגיע לרמתו" ,כך כתב ח"כ לשעבר אמנון לין
החיפאי ,לשופט נאמן בעקבות חגיגת בר-המצווה שנערכה
לנכדו בבית הכנסת 'ישראל יאיר' באחוזה .בבית הכנסת הזה
נושא השופט נאמן דרשות בקביעות מזה כ 40-שנה לכבוד
נערים ,שברובם אינם דתיים ,החוגגים בר-מצווה בבית
הכנסת ובשנת  2008התפרסם ספרו "ברכה נאמנה" ,המכיל
אוסף דרשות על כל פרשיות התורה אותן דרש בחגיגות
בר-המצווה הללו" .אני מעביר את הדרשה לילד בר-
המצווה בצורה מרתקת ומצייד אותו בלקח טוב שייקח עמו
לחיים" ,מסביר השופט נאמן את החלטת הועדה לבחור בו
לתואר יקיר העיר" .בית הכנסת דורש שהילד ואביו ישתתפו
בתפילות שלושה חודשים לפני בר-המצווה ,כדי שיכירו
ויידעו את אורחות ומנהגי בית הכנסת".
במישור קירוב הלבבות בין דתיים לחילוניים ,השופט
נאמן מרצה לערכים בבתי ספר לא דתיים בנושאי יהדות .אני
מבקשת ממנו שירחיב על פעילותו זו" .בבית הספר עירוני ה',
למשל ,לפני הימים הנוראים ,לימדתי על משמעות ראש השנה
ויום הכיפורים .לקראת חג השבועות התלמידים באים לבית
הכנסת לראות את הויטראז'ים שבהם ציורים על החגים ואני
מסביר להם על כל חג וחג .הלימוד באופן זה הוא חוויתי ולא
רק פרונטאלי".

"מאחר ואין סיכוי
להכפלת מספר
השופטים ,הדרך
הנכונה להקלת
העומס המוטל
על השופטים
היא מציאת
דרכים לעידוד
הפנית הצדדים
לבוררות .כיום,
מספר הבוררויות
ממש זניח"

השואה כסיבה ומסובב

כדי להבין את חיבורו של השופט נאמן לנוער והחשיבות
שהוא מייחס לחינוך הדור הצעיר לערכי יהדות ,יש להתבונן
על קורותיו בצעירותו ובבחרותו .השופט נאמן נולד במחוז
בוקובינה שברומניה ועלה לישראל כנער בשנת  ,1949לאחר
שלוש שנים במחנות ריכוז בטרנסניסטריה בתקופת השואה.
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השופט נאמן
סבור כי גם
אם יש במשוב
תועלת מסוימת
הנזק עולה
לאין שיעור
על התועלת
"ועל כך נאמר
במקורותינו" :אין
הצר שווה בנזק
המלך" (מגילת
אסתר ,ז' ד)
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אחיו הבכור יעקב שהיה עילוי ,נשלח ללימודים בישיבה
סמוך לבית סבתו בהונגריה .השופט נאמן מספר כי שעה
שמחלת הטיפוס התפשטה במחנה הריכוז ועגלות עמוסות
בגופות פונו מהמחנה ,התנחמה המשפחה בידיעה שיעקב
בנם הבכור מוגן מכל בהונגריה .אולם בסופו של יום ,בעוד
שכל המשפחה ניצלה ועלתה ארצה ,יעקב האח והסבתא
שהתגוררה בהונגריה לא שרדו את אושוויץ.
כמרבית הילדים העולים החדשים בארץ ,נדרש גם השופט
נאמן למצוא את דרכו בעצמו .הוא למד בישיבת בני עקיבא
תחת פיקוחו של הרב נריה והמשיך את לימודיו בישיבה
גבוהה ובמקביל השלים לימודים תיכוניים בלימודי ערב.
"איבדתי את ילדותי עקב נסיבות חיי" ,הוא מספר.
"כשעלינו ארצה אבי עבד בצי הסוחר ואני נאלצתי לשרוד
לבדי .מאחר ורציתי ללמוד לימודי תורה בשילוב עם לימודי
חול ,פניתי במקביל ללימודי בישיבות ללימודים תיכוניים.
לימודי בישיבה הגבוהה בכפר חסידים חיזקוני והצלחתי
לקיים את המצוות בצבא".

המשפט והמשפט העברי

שר החינוך גדעון סער אמר כי הוא חש שהציבור צמא
לחינוך המבוסס על ערכים ועל המסורת היהודית וכי ערכים
אלה הם המטרות המרכזיות של משרדו .האם אתה מצטרף
לעמדתו? האם אתה חש שבבתי הספר הממלכתיים יש
חוסר ידע במסורת היהודית שיש להשלימו?
"בוודאי .נתקלתי בבורות בהכרת מושגים יסודיים ביהדות
בבתי הספר וגם באוניברסיטת חיפה .ראוי ללמד בבתי ספר
ממלכתיים לא דתיים נושאי יהדות ומושגי יסוד בצורה
מושכת .המורים צריכים להיות כשירים לכך כמו ,למשל ,רבני
צוהר .הלימוד לא צריך להיות בכפייה ולא מתוך חובה ולכן
המורים צריכים להיות ראויים לכך".
לשאלתי אם ישנן לדעתו נקודות משיקות בין פועלו
בענייני חינוך לבין מלאכת השפיטה ,בה עסק במשך  25שנה,
הוא משיב" :בתשע השנים האחרונות ישבתי כאב בית הדין
בהרכב של פשעים חמורים .נוכחתי לראות כי הנוער מתדרדר
וזה המריץ אותי להקנות ערכים לנוער .יצוין כי ערכי היהדות
נמצאים בנפש עם היוולדותך כיהודי ,ואיני רואה כל צורך
להזדהות עם ערכים שהגויים אמצו".
כיצד בא לידי ביטוי בפסיקותייך השילוב בין המשפט
הישראלי למשפט העברי?
"עשיתי זאת מעט כי היה חשוב לי שפסקי הדין יינתנו מיד
בתכוף לסיום שמיעת הראיות .כדי שאנשים יקבלו פסק דין
בזמן לא ניתן להקדיש זמן למחקר הלכתי ,כי זה דורש עיון
וכתיבה ארוכה .ויתרתי כדי למנוע עינוי דין מבעלי הדין".
לשאלה כיצד מומלץ לשופטים לשלב את עקרונות
המשפט העברי בחיי המשפט של היום ,הוא משיב" :הייתי
ממליץ לשלב בפסיקות בית משפט העליון את המשפט העברי
שכן מדובר באבני יסוד .בעוד בבתי משפט השלום והמחוזי
מומלץ לעשות כן רק כשהשילוב אינו פוגע במתן פסקי דין
בזמן ואינו גורם עינוי דין".
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וסדר היום המשפטי ?

"העומס על השופטים גורם לעינוי דין ,שהוא אחד
הגורמים לירידה באמון שרוחש הציבור למערכת המשפט",
משיב השופט לשאלתי בנושא" .מאחר ואין סיכוי להכפלת
מספר השופטים ,הדרך הנכונה להקלת העומס על השופטים
היא מציאת דרכים לעידוד הפנית הצדדים לבוררות .כיום,
מספר הבוררויות ממש זניח" .אני שואלת כיצד הוא סבור
שניתן לעשות זאת והוא מציע להקים ועדה ,שבראשה יעמדו
מטובי עורכי הדין ,שתבחן הנושא לעומק ותמליץ על דרכים.
בעניין משוב השופטים השופט נאמן סבור כי גם אם יש
במשוב תועלת מסוימת הנזק עולה עליה לאין שיעור "ועל
כך נאמר במקורותינו" :אין הצער שווה בנזק המלך" (מגילת
אסתר ,ז' ד)" .בנושא נציב תלונות על שופטים הוא אומר
"הוכח כי זהו תחליף מצויין ל"משוב" .ובסוגיית הסוגיות -
'תרבות הדיון של עורכי הדין' אומר השופט נאמן "לצערנו,
אנו הולכים בעניין זה מדחי אל דחי .ריבוי עורכי הדין "שלא
שימשו כל צרכם" הוא אחד הגורמים לכך "וכדי בזיון וקצף"
(מגילת אסתר א' יח)".

שמע בני מוסר אביך

אני מבקשת לספר על תיק שהיה בבחינת גולת כותרת
במהלך הקריירה שלו.
"בהיותי עו"ד פרטי ,ייצגתי את מר שוורץ בהלכה
המפורסמת 'שוורץ נגד אתא' שעסקה במטרד יחיד .השופט
שמגר (כתוארו אז) בחר לבכר את זכותו לרווחה ואיכות חיים
של מר שוורץ על פני התועלת הכלכלית שבאי-מתן צו מניעה
להמשך פעילות המפעל.
בהיותי שופט ,זכור לי מקרה של סכסוך מר בין בן להוריו,
שנמשך  10שנים והתנהל אצל מספר שופטים .אחת הבקשות
שעניינה היה מתן צו מניעה מלהיכנס לדירה הגיעה לפתחי.
הבחנתי כי זהו תיק שלא ייפתר משפטית אלא דורש פיוס בין
הצדדים .לאחר ששמעתי את שני הצדדים פניתי לבן ואמרתי
לו כי כתוב "כבד את אביך ואמך" ולא נאמר "הטובים" ,שכן
זהו הנדבך החשוב מעשרת הדיברות .עוד אמרתי כי עליו
לקרוא לאביו "אבא" ולא בשמו הפרטי .לאחר דיון שהתנהל
כשעתיים וחצי התרצה הבן וקרא לאביו "אבא" .השכנתי
שלום ביניהם וכל המשפטים התלויים ועומדים ביניהם
נסתיימו ,דבר שהסב לי סיפוק אישי רב".
ותחביבים?
תחביבו של כבוד השופט נאמן הוא החזנות .והוא מספר:
"היו שנים שהוזמנתי בחגים כחזן בקהילות יהודיות בחו"ל.
כיום אני מחזן בבית הכנסת הגדול בנתניה .קיבלתי תעודת
יקיר בית הכנסת הגדול בת"א שם התפללתי .ישנם שני
דיסקים בהם אני מחזן".
לסיום ,אני שואלת אותו על היומיום שלו לאחר הפרישה.
"אני נותן שיעורים בכוללי אברכים שונים בעיר ,שבהם אני
מעלה את ההשוואה בין המשפט הנהוג בישראל לבין המשפט
העברי .ובנוסף אני משמש כבורר ומגשר".

בעריכת
עו"ד יהודית קורן

yehudit@gonenlaw.com

זכות הייצוג במשפט הפלילי

ב

מאת :עו"ד עופר יהלום
הליך הפלילי מוטלת על הכף חירותו של אדם ,הנגזרת מערכי
היסוד של המשטר הדמוקרטי ומעוגנת בחוק ובחוקי יסוד.
נקבע כי אין לפגוע בזכות הייצוג אלא בהוראה מפורשת
בחוק .1לחלק מן הנאשמים חייב בית המשפט למנות סניגור
מטעם המדינה.
על פי הנתונים ,רוב הנאשמים ,גם במדינות דמוקרטיות,
מורשעים בדין .יתכן שהדבר נובע ממדיניות התביעה שלא להעמיד לדין
ללא סיכוי גבוה להרשעה .שיעור ההרשעות בישראל הוא .99%-97%
במלים אחרות ,לאחר הגשת כתב אישום ההרשעה כמעט ודאית ולפיכך,
משפט פלילי ,עד לשלב ההרשעה ,מתנהל במסדרונות הפרקליטות והשאלה
האמיתית אינה 'האם הנאשם יורשע?' אלא 'האם יועמד לדין?'

בין 'מיוצגים' ל'בלתי מיוצגים'

במצב זה ,יש כדי להגדיל את הפער בין מיוצגים לבלתי מיוצגים :בבית
משפט יוכל נאשם ,במקרים רבים ,לנהל את הגנתו בעצמו ,גם אם בצורה
פחות טובה מעו"ד .לעומת זאת ,בשלב החקירה והמעצר ,חשוד שאינו
מיוצג כמעט ואינו יכול למנוע הגשת כתב אישום.
עקרונית ,קיים כאן אי-שוויון מובנה בין הנאשם למדינה .זו מיוצגת
תמיד ע"י גוף מתוקצב; לנאשם לא מובטח ייצוג ומחקרים מצביעים על
כך שיש לכך השלכה על סיכויי ההעמדה לדין ,ההרשעה והעונש .כידוע,
נאשמים רבים אינם עומדים בקריטריונים למינוי סניגור ציבורי ובכל זאת
ידם אינה משגת שכירת שירותי עו"ד ,כלומר " -לקנות צדק בכסף".
לעניין זה ,קיים הבדל משמעותי בסיכויי ההצלחה בבית משפט בכל סוגי
ההליכים ,בין מיוצג לבין מי שאינו מיוצג (דווקא בביהמ"ש העליון השוני
קטן יותר ,אם כי עדיין קיים) .יצויין כי גם עונש שאינו מאסר בפועל פוגע
בחירות הנאשם ומטיל עליו תווית של מורשע בפלילים.
ברגיל ,המאשימה בהליך הפלילי הינה המדינה ורשויותיה .התוצאה
היא שמול נאשם שאינו מיוצג עומד איש מקצוע; המשפט מנוהל מטעם
התביעה ע"י אדם שמלאכתו בכך ,בין אם מדובר בתובע משטרתי ובין אם
עו"ד מהפרקליטות ומולו ,מי שלרוב אין לו כל ידע במשפט הפלילי.
הסיבות להעדר ייצוג מגוונות  -אי ידיעת הזכות להיות מיוצגים,
מחשבה שאין צורך בייצוג וגם סיבות כלכליות :אי עמידה בקריטריונים
למינוי סניגור ציבורי וקושי במימון סניגור פרטי.
מלבד הפגיעה בחירות ,זו פגיעה כפולה בשוויון :בין מיוצגים לבלתי
מיוצגים ובין שני הצדדים להליך הפלילי .חמור במיוחד שהפגיעה נעשית
כתוצאה מהקצאת משאבים של המדינה ,דבר הפוגע בשוויון בין שליחיה
לבין אזרחים פרטיים.

דמוקרטיה פירושה הגנה לכל נאשם

אם המדינה נותנת מימון לרשויות התביעה ולמערכת המשפט ,עליה
לממן גם את ההגנה לכל נאשם (אלא אם הוא סירב) בלי קשר ליכולתו
הכלכלית .במלים אחרות :ההוראות בחסד"פ או בחוק הסניגוריה הציבורית,
המספקות ייצוג על חשבון המדינה במקרים מסויימים ,אינן "הסדר
שלילי" ויתכן שהן מיותרות .תכליתן להרחיב את הזכאות לייצוג ולא ניתן
להשתמש בהן על מנת לצמצמה ,ממש כפי שלא ניתן לפרש את הוראת
חוקי היסוד החדשים משנות ה '90-כמצמצמות את זכויות האדם .ואמר
בית המשפט העליון..." :אוי להן לזכויות האדם הבסיסיות ,אם יינתן להן
פירוש מצמצם ,רק בשל החשש לניצול לרעה.2"...
יתכן ועל ביהמ"ש לקבוע כי כל נאשם במשפט פלילי זכאי לייצוג על
חשבון המדינה (אלא אם סירב) .במלים אחרות ,מספר התקנים בסניגוריה
הציבורית יהיה זהה למספר התקנים בפרקליטות .אפשרות נוספת הינה
לקבוע ,שכל מי שאינו זכאי לעו"ד מהסניגוריה הציבורית יחוייב לשכור
עו"ד .אבל מה אם חלק מהנאשמים אינם יכולים לאפשר זאת לעצמם?
אמנם ,יש בהצעה משום פטרנליזם כלפי חשודים ונאשמים ,היכולים
להרשות לעצמם ייצוג משפטי אבל בוחרים שלא להיות מיוצגים ,באילוצם
להחליט אם הם מעדיפים להיות מיוצגים ללא תשלום או לא להיות מיוצגים
כלל; ואולם ,הנזק שבכך קטן מאוד לעומת הסכנה של אובדן החירות.
יש שיטענו ,כי בהחלטה שיפוטית שתחייב מימון סניגור לכל נאשם יש
התערבות מופרזת של בית המשפט בשיקולים תקציביים ואולם הטענה
אינה בהכרח מוצדקת .לא ביהמ"ש קובע כמה כתבי אישום יוגשו או
כמה תובעים יועסקו ע"י הרשויות וכל שמוצע כאן הוא לקבוע שמספר
הסניגורים המועסקים מטעמן יהיה זהה .והיו מקרים שבתי המשפט
התערבו בשיקולים תקציביים של המדינה.3
4
בית המשפט העליון קבע מספר פעמים את חשיבותה של זכות הייצוג ,
עד כדי קביעה שזכות הגישה לערכאות היא יותר מזכות יסוד .5יתרה מכך,
נקבעה חשיבות הייצוג גם בהליכים אזרחיים ,עד כדי פסילתם אם רק צד
אחד היה מיוצג .6יתכן גם שיגיע יום בו ייקבע שאין תוקף להליך משפטי או
חוזה שבו רק צד אחד היה מיוצג ,אבל עוד חזון למועד.
 1ע"פ  5628/97מ"י נ' הסניגוריה הציבורית (לא פורסם).
	2בג"צ  2597/99תאיס רודריגז טושביים נ' שר הפנים ואח' ,תק-על  ,1662 )2(2004בעמ'
( 1672ס'  24לפסק הדין).
	3לדוגמה :בג"צ  6973/03ליאת נתן מרציאנו ו 7-אח' נ' שר האוצר ואח' ,פ"ד נח(.270 )2
	4בג"צ  3823/99האגודה לזכויות האזרח נ' שר המשפטים ואח' ,תק-על 4353 )2(2005
(החלטה מיום .)23/6/05
	5ע"א  733/95ארפל אלומיניום בע"מ נ' קליל תעשיות בע"מ ,פ"ד נא( ,577 )3בעמ'
( 631-632ס'  31לפסק דינו של כב' השופט חשין).
	6רע"א  6810/97יהודית בן שושן נ' רוברט בן שושן ,פ"ד נא( ,375 )5בעמ' ( 378-379ס' 5
לפסק הדין).
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התיישנות תביעתו של הלוקה בנפשו או בשכלו?
מאת :עו"ד עפר שגיא

ל

אחרונה נדונה בבית המשפט העליון ע"י שני הרכבים
שונים השאלה מתי תתיישן תביעתו של לקוי בשכלו או
בנפשו .עיון בשני פסקי הדין מלמד ,כי לא הייתה מחלוקת
בין שני ההרכבים ביחס לפרשנות המשפטית הנכונה של
סעיף  11לחוק ההתיישנות ,התשי"ח 1958-שעמד ביסוד
שני פסקי הדין ,אם כי כל הרכב הגיע ,עפ"י עובדותיו
של המקרה בו דן ,לתוצאה שונה ולמעשה יישם בצורה שונה את אותה
הוראת חוק.
סעיף  11לחוק ההתיישנות קובע" :בחישוב תקופת ההתיישנות לא יבוא
במניין הזמן שבו התובע לא היה מסוגל לדאוג לענייניו מחמת ליקוי נפשי
או שכלי ,זמני או קבוע ולא היה עליו אפוטרופוס; היה עליו אפוטרופוס,
לא יבוא במניין הזמן שבו טרם נודעו לאפוטרופסו העובדות המהוות את
עילת התובענה".
במקרה הראשון ,רע"א  3266/07פלוני נ' הראל חב' לביטוח (שנדון
כערעור) ,נדון עניינו של פלוני שהגיש תביעה לפיצויים בגין תאונת דרכים,
לאחר שחלפו למעלה מ 8-שנים מהמקרה .פסה"ד שניתן ביום 30.7.09
ע"י כב' השופטת ארבל (אליה הצטרפו כב' השופטים לוי ומלצר) קבע,
כי העובדה שהתובע היה מאושפז בבי"ח פסיכיאטרי במשך כשנה במהלך
תקופת  7השנים הרלבנטיות ,מהווה עפ"י סעיף  11לחוק הנ"ל ,מעצור
למירוץ תקופת ההתיישנות ולכן התביעה לא התיישנה.1
פסה"ד הנוסף ,ע"א  8143/06שלומוב נ' ביה"ח ע"ש הרצוג ,שניתן
ביום  7.1.10ע"י כב' השופט עמית (אליו הצטרפו כב' השופטים חיות
ופוגלמן) דן בערעור על דחייתה ,מחמת התיישנות ,של תביעה לרשלנות
רפואית שהוגשה בשנת ( 2004כ 19-שנים לאחר המקרה) ביחס לאירועים
נטענים בשנים  .1983-1985ביהמ"ש קבע כי למרות שלא מונה למערער
אפוטרופוס ,הוא היה בקי ורגיל בעמידה על זכויותיו ואין להאריך את
תקופת ההתיישנות מכוח סעיפים  11ו 8-לחוק ההתיישנות.
דווקא משום תוצאתם ההפוכה ,שני פסקי הדין מאפשרים ללמוד על
האופן בו רואה ביהמ"ש העליון את סעיף  11לחוק ההתיישנות והתנאים
הנדרשים כדי שמירוץ ההתיישנות על פיו ייעצר או יושעה.

מטרתו של סעיף 11

כב' השופט עמית מבהיר כי מטרתו של סעיף  11לחוק ההתיישנות
היא להשעות את תקופת ההתיישנות מקום שהתובע אינו מסוגל לדאוג
לענייניו .שני תנאים מצטברים נדרשים ע"מ שפלוני יכנס לגדר תחולתו
של הסעיף:
א .ליקוי נפשי או שכלי המונע מהתובע לדאוג לענייניו.
ב .לא היה עליו אפוטרופוס באותה תקופה.
אשר לתנאי השני ,הרי שברע"א  3266/07הנ"ל מבהירה כב' השופטת
ארבל ,כי אפוטרופוס במובנו של סעיף  11לחוק ,הינו רק אפוטרופוס שמונה
ע"י ביהמ"ש .עורך דין או אף הורה (ר' ע"א  7805/02הלפרט נ' אסותא
מרכזים רפואיים בע"מ) ,הגם שיכולים לדאוג לעניינו של הלוקה בנפשו
או בשכלו ,לא ייחשבו כ"אפוטרופוס" לעניין סעיף  ,11שכן אין פיקוח על
פעולותיהם.
התוצאה הינה ,כי לקוי בנפשו או בשכלו ,גם אם היה מי שפעל בשמו
ואפילו היה זה עורך דין ,יוכל לטעון לעצירת תקופת ההתיישנות כל עוד
היה תחת השפעת הליקוי ולא מונה אפוטרופוס ע"י ביהמ"ש.
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תנאי זה הינו טכני בעיקרו (שהרי או שמונה אפוטרופוס או שלא מונה)
ומשקבע ביהמ"ש העליון כי רק אפוטרופוס שמונה ע"י בית המשפט ייחשב
כעונה על דרישת סעיף  11לחוק ,יכולת הפרשנות לגביו ,הוגבלה ביותר.
הדרך לצאת מתחולת סעיף  11לחוק או להיכנס לגדרו ,הינה על כן ,רק
דרך פרשנות התנאי הראשון .כב' השופטת ארבל קובעת בפסק דינה כי
לפחות במשך תקופת אשפוזו של המערער בבי"ח פסיכיאטרי ,יש לראותו
עובדתית כמי שאינו מסוגל לדאוג לעניינו .כפועל יוצא ומשקמו שני
התנאים הנדרשים בחוק ,נכנס המערער לגדר סעיף  11ומירוץ ההתיישנות
נעצר.
בפסה"ד הנוסף ,קובע כב' השופט עמית כי למרות הליקוי הנטען באותו
עניין ,למערער הייתה מסוגלות לדאוג לענייניו וכי ממכלול הראיות עולה,
כי אכן פעל כך .משכך ,ולמרות שלא מונה לו אפוטרופוס ,לא נעצר מירוץ
ההתיישנות.
לנוכח הפרשנות המשפטית הזהה לסעיף  ,11נשאלת השאלה אם
העובדות אכן היו כה שונות עד כדי קביעה הפוכה ביחס למסוגלותו של כל
מערער (התנאי הראשון) או שמא לתקופה הממושכת ( 19שנה) של השיהוי
בהגשת התביעה הייתה השפעה משלה על נטייתו של ביהמ"ש העליון שלא
לקבוע העדר התיישנות לגביו?

גמישותו של סעיף 11

ניתן גם להרחיב השאלה ולשאול  -האם אפשרי עפ"י סעיף  11לחוק
ההתיישנות כי מירוץ ההתיישנות לא ייעצר לעולם (לגבי מי שלא מונה
לו אפוטרופוס ואינו מסוגל לדאוג לענייניו)? התשובה הינה ,כי במצב
המשפטי הנוהג ,אפשרות זו אכן קיימת .עם זאת ,ע"י מתן פרשנות מרחיבה
או מצמצמת עפ"י העניין ,לתנאי 'המסוגלות' יכול ביהמ"ש לכוון לתוצאה
הנראית לו מתאימה ונכונה בנסיבותיו של כל עניין.
במילים אחרות ,תנאי "המסוגלות" הינו במידה מסויימת מעין מושג
"שסתום" ,דהיינו ביטוי שיכול להכיל יותר מפירוש אחד מבלי שניתנה לו
הגדרה ממצה ושהשופט המשתמש בו יכול להתאימו לנסיבותיו של המקרה
2
הנדון בפניו (בדומה למונחים 'תום לב'' ,סבירות' 'תקנת הציבור' וכיו"ב).
יצויין ,כי עוד בע"א  7805/08הנ"ל ,עלתה הצעה שהמחוקק יקצוב
בחקיקה כי השעיית תקופת ההתיישנות תוגבל ל 25 -שנה .עד כה ,לא תוקן
החוק בעניין זה ונכון להיום ,אפשרי מצב בו השעיית תקופת ההתיישנות
לגבי לוקה בנפשו או בשכלו ,שלא מונה עליו אפוטרופוס ,תהיה ללא הגבלת
זמן.
בשולי שני פסקי הדין הנ"ל עולות מספר נקודות נוספות .עקב קוצר
היריעה ,נזכיר אותן בקצרה בלבד.
א	.המסוגלות לדאוג לענייניו של הלוקה צריכה להיות מסוגלות אישית
שלו ולא של שלוחו.
ב	.לעניין סעיף  11לחוק ההתיישנות ,הדרישה למינוי אפוטרופוס ע"י
ביהמ"ש הינה קונקלוסיבית ולא תשמע הטענה כי גם בהעדרו היה מי
שדאג לעניינו של הלוקה.
ג	.התנהגות הלוקה במשך השנים יכולה ללמד על מסוגלותו .ניתן להגיש
חוות דעת רפואית לעניין זה ,אך ניתן גם ללמוד על המסוגלות ממכלול
הראיות והנסיבות.
ד	.הנטל להוכחת העדר מסוגלות (ולהשעיית תקופת ההתיישנות) מוטל
על הטוען לה.

ה	.מתן ייפוי כוח ע"י הלוקה לעורך דין (לגבי מי שאינו מסוגל לדאוג
לענייניו ולא כל הסובל מליקוי) ,אין בו כדי לעצור את מירוץ תקופת
ההתיישנות מאחר ולא התקיים התנאי השני של מינוי אפוטרופוס.
לסיכום ,אין בתוצאה השונה בשני פסקי הדין הנ"ל משום סתירה .יש
לראות כל פסק דין עפ"י נסיבותיו .באחד  -סבר ביהמ"ש כי יש להגן על
אינטרס הלוקה מפני התיישנות מוקדמת של תביעתו ועשה זאת ע"י פרשנות
מרחיבה (באותו עניין) לתנאי המסוגלות .באחר  -השלים ביהמ"ש והבהיר
כי גם אינטרס הנתבע מפני תביעה מאוחרת נגדו ,הוא בנסיבות מסויימות
(חלפו  19שנה) ראוי להגנה ועשה זאת ע"י צמצום תנאי המסוגלות.3
נראה ,אם כן ,כי בבוא ביהמ"ש להבא לדון במקרים אחרים בהם תועלה
טענה לתחולת סעיף  11לחוק ההתיישנות ,יהיה עליו לשוב ולפרש את
תנאי המסוגלות עפ"י הנדרש בעניין שלפניו ותוך קביעה ,אלו מבין שני
האינטרסים שצויינו צריך שיגבר .מבחינה זו הותיר ביהמ"ש העליון במידה
רבה את אפשרות ההכרעה בידי השופט הדיוני הדן ,בתיק בכפוף לפרשנות
המשפטית שנקבעה לסעיף זה.4

עמותת שיעור

 1הח"מ הופיע בשם המשיבה בערעור הנ"ל.
2למשמעות המונח "סעיף שסתום" ר' רע"א  470/08כרמל התפלה בע"מ נ' מ"י (פורסם
בנבו) .ביחס למונח "תקנת הציבור" ,אשר לדברי כב' השופט רובינשטיין הינו "מושג
שסתום אשר ביהמ"ש יוצק לתוכו תוכן מבלי שניתן לתת לו הגדרה ממצה"; ר' בג"צ
 2911/05אלחנני נ' שר האוצר (פורסם בנבו) והפסיקה הנזכרת שם ביחס למונחי שסתום
של המשפט הפרטי כגון ,סבירות ,רשלנות ותום לב.
3ר' הערת כב' השופטת ארבל בסעיף  15לרע"א  3266/07הנ"ל לפיה אותו מונח עשוי
להתפרש בצורה שונה ,בהתאם לחיקוק בו הוא נמצא" :עם זאת ,שומה לטעמי לערוך
הבחנה בין פרשנות המונח "לא היה מסוגל לדאוג לעניניו" כפי שהוא מופיע בחוק
ההתיישנות לבין פרשנות המונח כפי שהוא מופיע בחוק הכשרות ,וזאת בשל תכליתם
השונה של החוקים."...
4המעניין הוא ,כי שני פסקי הדין ,כל אחד בדרכו ,משתמש באותו מונח של "מסוגלות"
לדאוג לענייניו כדי להגן על אינטרס נוגד (אינטרס הלוקה בפסה"ד הראשון ואינטרס
הנתבע בפסה"ד השני).

אחר  -סיוע יתקבל בברכה

עמותת "שיעור אחר" פועלת לקידום שוויון הזדמנויות ולעידוד מעורבות משמעותית של
הציבור במערכת החינוך .העמותה מגייסת ומלווה קבוצות מתנדבים ,מהמגזר הציבורי
והעסקי ,המלמדים קורסי העשרה בתחום עיסוקם ,בבתי ספר המשרתים אוכלוסיות
מעוטות הזדמנויות .העמותה פעילה ברחבי הארץ ובשנת הלימודים האחרונה הפעילה 248
קורסים אשר לימדו  2,000מתנדבים ,לרווחת  6,000תלמידים מכתות ה'-י"א ,ב120 -
בתי-ספר יסודיים ועל-יסודיים.
במסגרת הפעילות משתתפת מזה שלוש שנים גם לשכת עוה"ד  -ועד מחוז חיפה ,כאשר
בשנת הלימודים האחרונה לימדו  61עורכי דין  7קורסים במשפטים ואזרחות בארבעה
בתי ספר שונים בחדרה ,טירת כרמל ,עכו ונהרייה.
לצורך ליווי הקורסים ,פיתוח תכניות העשרה ומענה פדגוגי ולוגיסטי למתנדבים נדרשות
לעמותה גם תרומות כספיות .נשמח לכל סיוע ( www.shiuracher.orgלעמותה אישור
ניהול תקין והכרה כמוסד ציבורי לפי סעיף  46לפקודת מס הכנסה).
לפרטים :סיון לנדמן .052-6208373
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עו"ד עפר
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הכסף לא יענה על הכול
ושוב ובכל תחום שנבחן ובכל שירות
שנבקש  -בחינוך ,בבריאות או במשפט -
נמצא שהאיכויות נמצאות בפרטים הקטנים
ודווקא באלו שאינם ניתנים לכימות או
למדידה.

כ

אופן ניהול
הדיון והמזג
השיפוטי הינם
לעולם בלתי
מדידים .ואם
מנסה לשכת
עורכי הדין
בתוקף מעמדה
כנציגת מקבלי
שירותי השפיטה
למדוד תכונות
"בלתי חשובות"
שכאלה ,היא
נתקלת מיד
בחרם של
השופטים
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אשר שלחתי את בני הבכור לבית הספר
היסודי שבשכונת מגורינו ,לא נחשב בית
הספר הזה כמוסד חינוכי בעל יוקרה בעירנו
חיפה ,בין היתר ,כיוון שמנהלו היה על סף
פרישה והוא איבד את הכוחות הדרושים כדי
לפעול לקידומו של המוסד שעמד בראשו.
כעבור שנה פרש אותו מנהל ,ובמקומו התמנה מנהל חדש,
צעיר ופעלתני .בפגישה הראשונה בין המנהל החדש לבין ועד
ההורים ,הוא שטח בפנינו את תוכניותיו לקידום מעמדו של
בית הספר והבטיח לנו שבשנה הבאה ישיג בית הספר את
המקום השני ביום הספורט של בתי הספר במחוז .זאת כאשר
בשנה הקודמת הגיע בית הספר רק למקום השביעי.
לשאלתי לאלו הישגים מצפה ומתכוון המנהל להצעיד
את בית הספר בתחום לימודי התנ"ך ,למשל ,השיב המנהל
שבתנ"ך קשה יותר למדוד שיפור מאשר בתחום הספורט.

מדויקות תכונות מסוימות ,כגון מסירות ואנושיות ,הפכה
המסירות של הרופא לחולה לתכונה כפוית טובה ובלתי
מוערכת למול כמות הפרסומים המחקריים של הרופא
וזאת כיוון שקידומו של הרופא נקבע ,כמעט תמיד ,על פי
כמות הפרסומים המפורטים בקורות חייו .לא למותר לציין
שבמגבלות הזמן והמרחב כל תוספת של פעילות מחקרית
באה ,בסופו של יום ,על חשבון פעילות אחרת.

מי נחשב לשופט טוב

כך גם בעולם השפיטה .כמה תיקים גמר שופט מסוים
במשך תקופה מסוימת זהו קריטריון מדיד כמובן .לעומת
זאת ,איכות הפסיקה ,אופן ניהול הדיון והמזג השיפוטי
הינם לעולם בלתי מדידים .ואם מנסה לשכת עורכי הדין,
בתוקף מעמדה כנציגת מקבלי שירותי השפיטה ,למדוד
תכונות "בלתי חשובות" שכאלה ,היא נתקלת מיד בחרם של
השופטים.
מכאן קצרה הדרך לתופעה הרווחת ,לאחרונה,
בעולמם של נותני השירותים למיניהם ובקרב עורכי הדין
בפרט .בעולם שבו עקרון המדידות הוא העיקרון השולט,
הקריטריון המדיד הוא מחיר השירות.
כאשר מחיר השירות הופך לקריטריון המוביל בכל הנוגע
ליצירת התקשרות בין נותן השירות לבין הלקוח ,או בכל
הקשור להמשכה של ההתקשרות ,נסוגים מפניו קריטריונים
חשובים כגון איכות וזמינות השירות ,ובמקביל נדחים
הצידה ערכים חיוניים לא פחות של חברות ונאמנות ,והכול
למען הגדלת הרווחים ויפוי הדוחות הכספיים.

ומי יצא צדיק?

לא הכול מדיד

הקשר בין הישגיות לבין מדידה הוא ,לצערנו הרב ,בבחינת
קשר גורדי ,המטיל את צילו על עולמנו בתחומים רבים.
בעולם האקדמיה ,למשל ,עוסקים חברי הסגל האקדמי
בשתי פעילויות עיקריות :מחקר והוראה .כיוון שהפעילות
המחקרית ניתנת למדידה בקלות ,על פי כמות הפרסומים
המדעיים ואילו את איכות ההוראה קשה למדוד ,הפכה
הכמות המחקרית לקריטריון העיקרי לצורך קידומו של חבר
הסגל האקדמי וכפועל יוצא מירידת מעמדה של פעילות
ההוראה ,נפגעה בהכרח רמת ההוראה.
גם בעולם הרפואה ,כיוון שקשה למדוד באמות מידה
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רק לאחרונה ,בתהליך של שיפוץ משרדינו החדשים,
החלטנו במודע ובמוצהר לנסות ולהחזיר עטרה ליושנה
ולבחור את נותני השירותים לא רק על פי המחיר ,אלא
גם בהתחשב באותם ערכים שלכאורה אבד עליהם הכלח,
כאשר הקריטריון הדומיננטי היה " -עם מי נעים לנו לעבוד".
למותר לציין ,כי בעולם שבו מחיר השירות הוא הקריטריון
הקובע ,כל הישג של מקבל השירות בתחום המחיר חוזר אליו
כבומרנג בתחום האיכות ,ולכן בעולם שבו שני הצדדים
מנסים להתחשב גם באינטרסים של זולתם ,נפתחות מערכות
יחסים איכותיות ומתמשכות לתועלת שני הצדדים.
אין ספק שתחרות היא תופעה רצויה כל עוד היא תורמת
לאיכות השירות .רק כאשר התחרות על מחיר השירות משיגה
דווקא תוצאה הפוכה ,היא מהווה גורם שלילי והרסני.
כאשר מתקשר אלי ,מדי פעם ,סוכן ביטוח ומציע לי
להוריד אחוז מסוים ממחיר הביטוח כדי שאנטוש את סוכן
הביטוח שלי ,אני תמיד שואל אותו אם גם הוא רוצה שלקוח
ותיק ומרוצה יעזוב אותו כך פתאום רק בגלל הכסף .ולכן,
דווקא בעידן שבו אנחנו כעורכי דין סובלים מתחרות קשה
ומקריטריונים מדידים ,מן הראוי שנלמד כמקבלי שירות
ליישם את האמרה" :מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך".
ואולי בכך נתרום להיפוך תופעת המדידות ולהחזרת איכות
השירות למקום הראוי לה בראש סולם העדיפויות.
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