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דבר ראש הלשכה
עו"ד יורי גיא־רון

לעג לרש,
לעג לדמוקרטיה
יו"ר הוועדה הינו דווקא מקרב נבחרי הציבור ,צריך להישמר.
בתקופת הממשלה הקודמת יזם חבר כנסת מן האופוזיציה,
בסך הכל הסטטוס קוו הזה מאוזן ,עבודת הוועדה טובה ויש בה
כיום שר החינוך גדעון סער ,תיקון חקיקה שלפיו לא תוכל
שיקוף של השקפות ציבוריות ומקצועיות מגוונות.
הוועדה לבחירת שופטים לבחור שופטים לבית המשפט העליון,
אלא שבכל זאת משהו השתנה .בניגוד למציאות שהונהגה
אלא ברוב של שבעה מבין תשעת חבריה .הטיעון המפתה של
בכנסת בעשור האחרון ,לאחרונה נפל
השגת קונצנזוס רחב ככל האפשר בהליך
דבר בהתייחסותה להרכב הוועדה לבחירת
בחירת השופטים לבית משפט העליון
שופטים .לאחר שחוקק "חוק סער" ועם
קסם אז לכל .סברתי אז ,כמעט בדעת
במציאות שבה הפרלמנט
השלמת הרכבו החדש של הפרלמנט ביו
יחיד ,כי מדובר בתיקון שגוי שיגרום
לממשלה
שולח
הישראלי
שראל ,בחרה הכנסת לכהונה בוועדה לבו
לשיתוק או לבינוניות במסווה קונצנזואלי
לא פחות מ־ 39מתוך 120
חירת שופטים שני נציגים מטעמה ,שהינם
מרגיע .נדמה לי שכבר עתה ניתן להיווכח
בפועל נציגי הקואליציה .בצוותא עם שני
שכך הם פני הדברים ,וזאת אפילו שהו
חברי הכנסת ,הרי אם
השרים ישנם כיום  4נציגים קואליציוניים
מועמדים אינם מעוררי מחלוקת ,כביכול,
הקואליציה הפוליטית ממנה
מהותיים בוועדה .שוו בנפשכם ששלושה
מהסוג שהיוו פרופ' מרדכי קרמניצר ופו
גם  4מבין  9החברים בוועדה
חברים במפלגה "אופוזיציונית" ,המזדהה
רופ' רות גביזון.
עם הממשלה בפועל ,היו נבחרים בקולות
ישנן שתי גישות קוטביות בהתייחס
לבחירת שופטים ,מתקבלת
הקואליציה לתפקידים אופוזיציוניים מוו
להרכבה של הוועדה לבחירת שופטים.
קבוצת
שבה
משטרית
תוצאה
בהקים  -כיו"ר הוועדה לביקורת המדינה,
האחת דוגלת בכך שהרכבה של הוועדה
נבחרים אחת שולטת בכל
יו"ר ועדת הכלכלה ונציג ה"אופוזיציה"
יהיה מקצועי טהור ולא יעורבו בו נבחו
בוועדה לבחירת שופטים .טכנית ,לגיטימי.
רי ציבור כלל .האחרת סבורה שהפוליו
שלוש הרשויות .זו אינה
בפועל ,כשר ומסריח.
טיקאים צריכים להיות מעורבים מאוד
דמוקרטיה מהותית .לכל
התוצאה היא שבנסיבות אלה הופך
בוועדה ,עד כדי שליטה מעשית בה .לדיו
היותר זו דמוקרטיה נכה
"חוק סער" למגן הדמוקרטיה .אם תרצו
די ,מדובר באחת מאבני היסוד של שיטת
 לעג לרש .אם תרצו  -נחמת עניים .כךהשלטון הדמוקרטית .במציאות שבה
או אחרת ,הדמוקרטיה המהותית בישראל
הפרלמנט הישראלי שולח לממשלה לא
ספגה לדעתי מכה קשה .אולי בכלל הטעות היתה שלי ,כשסו
פחות ־מו 39מתוך  120חברי הכנסת ,הרי אם הקואליציה הפ�ו
ברתי לתומי שנכון שלשכת עורכי הדין תשלח לוועדה לבחירת
ליטית ממנה גם  4מבין  9החברים בוועדה לבחירת שופטים,
שופטים שני נציגים ,המשקפים השקפות שונות המבוטאות
מתקבלת תוצאה משטרית שבה קבוצת נבחרים אחת שולטת
במועצה הארצית של הלשכה .זאת ,למרות שהיה ניתן לבחור
בכל שלוש רשויות הדמוקרטיה  -הרשות המחוקקת ,הרשות
בשני נציגים "קואליציוניים" מובהקים ,במיוחד כשאצלנו אין
המבצעת והרשות השופטת .זו אינה דמוקרטיה מהותית .לכל
כלל זיהוי "פוליטי" בין הרשימות השונות .לפחות לשכת עורכי
היותר ,זו דמוקרטיה נכה .המצב הנוכחי בוועדה לבחירת שוו
פטים ,שבו מכהנים בה  4פוליטיקאים ו־ 5אנשי מקצוע ,כאשר

הדין דמוקרטית.
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"נפל בקרב"
באירוע מרגש השיקה הלשכה ספר מיוחד לזכרו של עו"ד ד"ר דיויד וינר
"דיויד נפל בקרב של סנגור שעשה מלאכתו במסירות עד
קצה העצב" ,אמר שופט בית המשפט העליון ,אליקים רוביו
נשטיין ,באירוע השקת "ספר דיויד וינר" ,שקיימה ()18.6.09
לשכת עורכי הדין לזכרו של ד"ר דיויד וינר ז"ל .ד"ר וינר ,שהיה
סגן הסנגורית הציבורית הארצית וחבר הוועד המרכזי של הלו
שכה ,שם קץ לחייו בראשית שנת  2005לאחר שנחקר בעניין
ייצוגו של יצחק זוזיאשווילי ,אשר לימים הורשע ברצח השופט
עדי אזר ז"ל .רק לאחר מעשה הודיע היועץ המשפטי שווינר
לא נחשד בדבר.
את הספר ערכו עו"ד דרור ארד־אילון ,ד"ר יורם רבין ועו"ד יניב
ואקי בעקבות החלטת הוועד המרכזי של הלשכה להוציא לאור
את הספר במסגרת כתב העת "הפרקליט" .הספר כולל ארבעה
שערים :מבואות ,אתיקה מקצועית ,משפט פלילי דיוני ומשפט
פלילי מהותי ,והוא יועמד לחלוקה לכל עורכי הדין ללא תשלום.
עו"ד דרור ארד־אילון ,יו"ר ועדת האתיקה הארצית של הלו
שכה" :הספר החשוב הזה יהיה גלעד לזכרו של דיויד .התוכן
של הספר הוא דיויד וינר" .בספר מופיע גם מאמרו האחרון
של דיויד ,שטרם פורסם עד כה" ,כל ישראל עברים זה לזה -
בין הסגרה למחויבות יהודית" .ראש הלשכה עו"ד יורי גיא־רון
התייחס לנושאים שקידם וינר ,ובהם המאבק לביטול מעמדה של
ההודאה כמלכת הראיות ,חשיבותו של חסיון עורך דין־לקוח,
ותיעוד חקירות במשטרה .לדבריו ,סוף סוף מבקשת הממשלה
ליישם את החוק המורה על תיעוד חקירות" .כינסנו דף לדף את
דיויד בספר ,שהאתיקה המקצועית היתה מורשתו".
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השופט אליקים רובינשטיין" :חלקו של דיויד בהקמת הסנו
גוריה היא זכות מכוננת .דיויד נולד ליטול חלק בשליחות חשוו
בה ,שכן איש לא יכול לחלוק על כך שהקמת הסנגוריה היוותה
מהפכה בחברה בישראל .זכות היצוג עדיין איננה מובנת מאו
ליה ,אולם אני מאמין כי יישומה יתרחב".
פרופ' קנת מן" :אחת התכונות הבולטות של דיויד היתה
תחושת החמלה ,היכולת להזדהות עם האחר .חמלה היא משו
מעותית בעבודת המשפטנים .אנו מכירים את המשפט ככללים
מחייבים שיש להפעילם ולציית להם .לא רואים על פני המשפט
הכתוב את תחושת החמלה וההזדהות עם סבלו של אחר .לכן
כמשפטנים אנו שואלים באיזו מידה אנו מקיימים את תפקידנו
במשפט תוך התחשבות ברגשי החמלה שיש בנו".
פרופ' מרדכי קרמניצר הרצה על תפקידו של סנגור" :תפקידו
הציבורי של הסנגור הוא להיות מופקד על עקרונות המשפט -
הקפדה על עקרון ההליך ההוגן ,על שמירת הצדק לפרט ומניעת
הפיכתו לאמצעי".
עו"ד ארד־אילון סיכם" :האתיקה היא סוג של העצמה ,ומו
קנה לעורך הדין את הכוח לעשות משהו בלתי פופולרי ולומר
"לא" במקומות המנוגדים לציפיות ממנו .היא כוח אופטימי,
אולם בהסתכלות לאחור ,דיויד ראה באתיקה סוג של משא.
הוא פעל נכונה לאור הדרישות החמורות שהציב לעצמו".
עו"ד שמרית רגב
(ראו מאמר בעמוד )8

יולי 2009

עורך :עו"ד משה גורלי
סגן עורך :עו"ד שלומי שמחי
עורכת חדשות הלשכה :עו"ד שמרית רגב ,דוברת הלשכה
מזכירת מערכת :קרן תלמי
שפיים
עיצוב גרפי:
רכזי תחומים :דפנה ברק־ארז ,רענן הר זהב,
יהודה וינשטיין ,רחל תורן ,אסף פוזנר ,יורם ירקוני,
נאווה פרס ,מאיר מזרחי ,יצחק הדרי
ועדת מערכת :רון דרור  -יו"ר
ברוריה לקנר ,אליעזר פני־גיל  -מ"מ יו"ר הוועדה
אהוד בר־עם ,דניאלה דויטש־אליה ,דן חי ,יורם ירקוני,
אורלי נתנזון ,ריבה סלומון ,מיכאל עטיה ,רדא ענבוסי,
ורד פרי ,שרון פרס ,קארין קנובל־אורגל ,ליעד שגב

תוכ ן
3
4

סדר יום
 8משה גורלי עשה את מלאכתו עד קצה העצב
 10אלי זהר להציל את הדמוקרטיה מהתקשורת
 14דליה דורנר להציל את התקשורת מהחשודים
 16חסן ג'בארין משפטו של אבו נכבה
הריאיון

תמונות וצילומים :טל לוי ,שלום ענסי,
פלאש iStockphoto ,Getty Images ,90

 22רון דרור ,ברוריה לקנר פרופ' יעקב נאמן
 32דעת יחיד

טלפון המערכת03-6362200 :
דוא"לorech :־hadin@israelbar.org.il
הוצאה לאור ופרסום" :קונספט ,פתרונות תוכן שיווקי",
מבית ידיעות אחרונות
כתובת :המסגר  ,9בית אמפא ,ת"א .67776 ,ת.ד43482 .
טלפון 03-6893358 :דוא"לanat-hal@yedtik.co.il :
מנהלת תחום קונספט :ענת חלפין; מנכ"ל :דיוויד בסן;
טראפיק מגזינים :יעל פרטוק
דפוס :גרפוליט בע"מ
מו"ל :לשכת עורכי הדין בישראל,
רחוב דניאל פריש  ,10תל אביב
מנכ"ל הלשכה :עו"ד לינדה שפיר
סמנכ"ל :עו"ד אלי נקר
טלפון ,03-6918691 :פקס03-6918696 :
אתר הלשכהwww.israelbar.org.il :
הדעות המתפרסמות בגיליון זה הינן על דעת הכותבים
ועל אחריותם הבלעדית • כותרות המאמרים הן באחריות
המערכת • המערכת איננה אחראית לתוכן המודעות • כל
ההצעות בחוברת זו כפופות לחוק הגנת הצרכן ,לרבות הזכות
לביטול הזמנות בתנאים הנקובים בחוק

עורך הדין
גיליון מס'  • 4יולי 2009

דבר ראש הלשכה
זוכרים את דיויד וינר

אתיקה
 34דוד חשין האם שופט יכול להתייעץ עם עצמו?
 42לימור זר־גוטמן מותר לשקר במהלך משא ומתן
פלילי
47
50
55
60

רון שפירא שבויים בקונספציה
ינון היימן יש לי חלום והוא ממש
סימה סלע־פלקס ,אורי קידר ,ענבר יחזקאלי־בליליוס
הזיכרון התעורר מתוך החלום
אילן שדי ילד אסור ,ילד מותר
מדיניות משפטית

 68מיגל דויטש מתי "אמת" ומתי "יציב"
 72אורי גורן שיפוט מהיר

כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל

פרטי

עורך הדין

 74נילי כהן טעות ,טועים ,טעינו
 78ערן סורוקר ,מתן שוק סלוגן עושים באהבה
 81יוסי ברג ,רביב לוי ביתי הוא ביתך

כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל
גיליון מס'  • 4יולי 2009

נאמן יחזיר את האמון

תאגידים

הריאיון ■ עמ' 22

דליה דורנר ,אלי זהר התקשורת נגד החשודים ולהיפך

■ עמ' 10

עו"ד אלון חילו זוכה פרס ספיר שבוטל  -על האותיות הקטנות והגדולות
אב נשלח ל־ 14שנים בכלא :בגלל החלום או פשרו?

■ עמ' 115

 83יוסף גרוס סוף כל סף

■ עמ' 50

ינון היימן ,סימה סלע־פלקס ,אורי קידר ,ענבל בליליוס־יחזקאלי

נילי כהן • דוד חשין • מיגל דויטש • אורי גורן • יוסף גרוס • רון שפירא • רות הלפרין־קדרי
ספר חדש בהוצאת הלשכה לזכרו של דיויד וינר • ולמה עזבה דורית ענבר את המקצוע

צילום השער :פלאש 90

צחוק

ה

שלטון אטירה
דור ס
מ עמ' 64

מינהלי
 87ארז טיקולסקר אבסורד ,פעם ראשונה! נמכר!

 6׀ עורך הדין

יולי 2009

גיליון מס'  • 4יולי 2009

ציבורי
 90יואב ארציאלי שבת המלכה או שבת המלאכה?
קניין רוחני
 94יותם וירז'נסקי אורלנד לחופש הוטלו
משפחה

אני מגיש
ערעור למחוזי

 96רות הלפרין־קדרי שלום לשלום הבית
 99בנימין שמואלי דין מוסר או דין רודף?
מיסים
 101ירדנה סרוסי־אייזקוב הפחתה לצורך עלייה
 103דורון לוי קבוצת הבנייה עולה על המגרש
 107אמיר ונג נולדו הילדים ונולד התקדים

64

תרבות וחברה
 110מריוס כהן פרדוקס של משפט
 113קובי סגל די עם הרעש
 115אלון חילו חילו נ' חילו

117

חדשות הלשכה

אושרה התוכנית למניעת הידרדרות המקצוע  -ההתמחות תוארך
לשנתיים  77% מהנבחנים עברו את בחינת ההסמכה  הלשכה:
לשקול מחדש את ביטול דמי האבטלה למשפטנים  שר המשפטים
התארח בוועד המרכזי  הלשכה יוזמת :תקיפת עורכי דין תיחשב
כתקיפה של עובדי ציבור  דו"ח חריף של הפורום הפלילי ממליץ:
לסגור לאלתר את אגף הבידוד בכלא "נווה תרצה"

72

מדורים
20
33
64
66

נאמן למקור  -מנחם אלון
אולם ומלואו
שלטון הצחוק
למה עזבתי את המקצוע  -דורית ענבר

יולי 2009

107

עורך הדין ׀ 7

עשה את מלאכתו
עד
קצה העצב

דיויד וינר לא היה עורך דין ממוצע המצויד במצפון גמיש ובעור של פיל
שמחסנים מפני רשעות ,אטימות ושקר .וכשאלה התנפלו עליו מכל עבר  -מצד הלקוח,
מחוקרי המשטרה ,מבית המשפט  -חשך עולמו
משה גורלי
דיויד וינר לא היה יכול לשאת את ההשפלה .די היה בחשדות
המכוערים שהחוקרים והשופטת הטיחו בו כדי שישלח יד בנפשו.
במובן זה וינר לא היה עורך דין ממוצע המצויד במצפון גמיש ובו
עור של פיל שמחסנים מפני רשעות ,אטימות ,שקר וזדון שמזמנים
החיים המקצועיים .וכשאלה התנפלו עליו מכל עבר  -מצד הלקוח,
מחוקרי המשטרה ,מבית המשפט  -חשך עולמו .וינר לא היה יכול
שלא לקחת ללב .ואז הוא לקח את האקדח.

ווו
בימים אלה ראה אור כרך כפול של "הפרקליט" (עורכים :דרור
ארד־אילון ,יורם רבין ,יניב ואקי) ,כתב העת המקצועי של לשכת עוו
רכי הדין שהוקדש כולו לדיויד וינר .מאמרו של ארד־אילון "החקירה
האחרונה של דיויד וינר" מתאר את ההשתלשלות הטרגית שבסיומה
וינר שם קץ לחייו.
וינר ניסה לתווך בין לקוחו יצחק זוזיאשווילי לבין המשטרה ,ומצא
את עצמו מסובך כנחקר בפרשת הרצח של השופט עדי אזר ז"ל .וינר
לא ידע שהוא משוטה בידי הלקוח שתכנן והזמין את הרצח .הוא פעל
בתום לב ,לפי מיטב הכרתו ומצפונו המקצועיים .לפי כל כללי החיסיון
והאתיקה .אלא שהחוקרים ,ואפילו השופטת המנוחה שרה סירוטה,
התעקשו לראות בו עבריין .בעיניים התביעתיות של רבים מאוכפי
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החוק ,הסנגור לא רק מייצג את הפושע ,הוא גם שלוחו .שלוחו־כמותו.
ובעניין זה וינר נפל קורבן לעוד תכונה שהבדילה אותו מהפרקליט
הישראלי המצוי :האמפתיה ,ההזדהות ,החמלה שהפגין כלפי לקוו
חותיו .הוא ראה בתפקידו שליחות ולא מקצוע .הגשמה ולא רק פרו
נסה .את הלהט הזה זיהיתי באחד ממפגשינו ,כשסיקרתי את מאבקו
למשפט חוזר לעמוס ברנס" .אתה" ,אמר לי וינר" ,חשוד בעיני יותר
מברנס .לגביו אני בטוח לגמרי שלא ביצע את הרצח .לגביך ,אני לא
באמת יודע."...

ווו
ברנס ,זוזיאשווילי ,משפטים חוזרים .־בו 50שנות המשפט הר�א
שונות בישראל לא היו כמעט משפטים חוזרים .שני מיתוסים שלטו
בכיפה :שופטים לא טועים ,ושוטרים לא מעוותים ראיות .רוח
חדשה החלה לסדוק מיתוסים אלה .מבית ,היתה זו מהפכת זכויות
האדם (ובכללן זכויות עצירים ,נחקרים ,אסירים) שנגזרה מהמהפכה
החוקתית בשנות ־הו .90ומחוץ ,מארה"ב ,הגיע לכאן "פרויקט ה�ח
פות" שהוכיח עד כמה אפשריים עיוותי דין בדמות הרשעות שווא.
בגלל הודאות שווא של נחקרים ,הפללות שקר ,תחבולות חקירה,
לחץ לא חוקי של שוטרים וכמובן ממצאי דנ"א שהורידו מהגרדום
לא מעט נידונים למוות.
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שליחות ולא מקצוע .דיויד וינר ז"ל

ואכן ,רק טבעי הוא ששני סנגורים" ,אמריקאים" בחינוכם ובנשו
מתם  -קנת מן ודיויד וינר  -נרתמו למאבק ביד הקפוצה והנוקשה
שמנעה משפטים חוזרים .הם הניעו את המאבק הזה במסגרת הסו
נגוריה הציבורית ,שהיו בין מקימיה ועמדו בראשה .החיבור למגמות
ליברליות בבית המשפט העליון ,במיוחד השופטים אהרן ברק ודליה
דורנר ,הניב אז גל של משפטים חוזרים .לרוצחי דני כץ ,לחבורת
מע"ץ ,לעמוס סולמי וכמובן לעמוס ברנס ,ההצלחה הגדולה של וינר
שהוביל את המאבק ביחד עם עו"ד עמי קובו.

ווו
נדמה שה"נדיבות" במתן משפטים חוזרים עברה מן הארץ .גלים
טיבם לחלוף .מהסנגוריה הציבורית נמסר לי ששנת הפרישה של ברק
הביאה לעוד כמה משפטים חוזרים וזהו .אולי בגלל שהמשטרה מסו
פקת פחות עילות ,אולי בגלל שהשופטים חזרו למסורת המקמצת
במתן משפטים חוזרים .אולי בגלל שאין עוד את הלהט האידיאולוגי
של אנשים כדיויד וינר .ואולי גם בגלל שהקליינטים עצמם הם טיו
פוסים לא קלים .קנת מן והסנגוריה הציבורית השיגו משפט חוזר
לאדריאן שוורץ ,אנס שהורשע לאחרונה שוב במשפט החוזר .דיויד
וינר התרסק ,תרתי משמע ,עם זוזיאשווילי.
בערב העיון שנערך לרגל השקת ספר דיויד וינר ,דיבר קנת מן על
תכונה מרכזית אצל וינר" :החמלה ,היכולת להזדהות עם האחר ,להו
בין את סבלו ועל בסיס זה להתקרב ,לתמוך ,לחבק".
אפשר להבין את השבר שעבר על וינר כשהתברר לו מי היה הפעם
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הצילומים לקוחים מסרטם של יצחק רובין וויקטור טורקיה "רצח לכל החיים"

נשוא החמלה וההזדהות .אפשר להבין את השבר אל מול אשמת
העבריין שהטיחו בו החוקרים .אפשר להבין את השבר אל מול קביו
עת השופטת" ,מדובר בשיחות של קשר בין עבריינים וצר לי שאחד
הדוברים הוא עורך דין ."...ואפשר גם לשער את הזעזוע שעבר אל
מול גסות הרוח של חוקריו .מה קרה לאדם העדין ,המקפיד קלה
כחמורה על הדין והאתיקה ,כשמבטלים אותו במחי יד ברוטלית:
"חארטה־בארטה ,פה זה עשייה של עבריינים ,לא של עורכי דין...
תחרטט אתה יודע את מי."...

ווו
למען הפרוטוקול נציין כי וינר נוקה כליל לאחר מותו ,ומהטעם
האמיתי שהתנהגותו לכל אורך הפרשה היתה נטולת דופי.
המורשת הווינרית ,תפיסת האחר של וינר שעליה דיבר מן ,מצאה
את דרכה לסיכום הדו"ח של צוות הבדיקה של משרד המשפטים:
"עבודת הפרקליט (עורך הדין מטעם התביעה  -מ.ג ).מחייבת אותו
לדון את חברו מבלי שהוא עצמו הגיע למקומו .על מצב זה ניתן 'לפו
צות' על ידי ניסיון מודע להבין את נקודת המבט של האחר."...
בדיוק כמו שווינר ראה את "נקודת המבט של האחר" ,הוא ציפה
שהתובעים  -בהם ראה את חבריו הטובים  -יראו אותו .אם סנגור
יכול לראות אנשים כמו ברנס וזוזיאשווילי ,ניתן לצפות מהתובע שיו
ראה אנשים כדיויד וינר .עורך דין ,שהשופט אליקים רובינשטיין היטיב
לסכם את דרכו וסיומה הטרגי בערב השקת הספר" :עו"ד וינר נפל
בקרב של סנגור שעשה את מלאכתו במסירות עד קצה העצב" .
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סדר יום

הכל בתקשורת?

להציל את הדמוקרטיה
מהתקשורת
צריך להגן על הציבור מפני התקשורת שהפכה חסרת מעצורים ,חסרת
בקרה ופיקוח באופן שלא משרת את הדמוקרטיה אלא פוגע בה .מה
לעשות? לאכוף סוביודיצה ,לחזק ולאכוף כללי אתיקה ולמנוע הדלפות
אלי זהר

עו"ד אלי זהר,
ראש משרד
מ .זליגמן ושות'
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בשנים האחרונות אנחנו עדים לתופעה הולכת
וגוברת של התערבות בניהול חקירות ומשפטים על
ידי אמצעי התקשורת ללא חסמים ,ללא גבולות,
ללא כללי אתיקה ,תוך הדלפות מחדרי חקירות ,תוך
נקיטת עמדה מצד עיתונאים ,תוך ניסיון להשפיע על
גורמי אכיפת החוק (ולא רק על דעת הקהל) ,תוך
יצירת מצב שבו קיים חשש ממשי שהולך ומתקיים
קושי לנהל הליך משפטי הוגן ,תקין וראוי ,ולקבל
פסק דין נטול השפעות חיצוניות.
בשנים האחרונות השתנו כללי המשחק התקשורו
תי .כל שקובע הוא הכותרת האחרונה ,משפט המחץ,
הרייטינג והמיידיות.
את התופעה הזו ראינו ,בין היתר ,בחקירותיו
של ראש הממשלה אריאל שרון ,בפרשה הידועה
כ"פרשת רמון" ,בעניינו של הנשיא משה קצב ,בעו
ניינו של ראש הממשלה אהוד אולמרט ועוד.
בעולם שבו האינטרנט הוא המוביל באספקת
החדשות בזמן אמת ,ללא מחסומים ומעצורים ,גם
התקשורת הכתובה וערוצי החדשות נדרשים לפעול
בהתאם .התוצאה של כללי המשחק החדשים היא
הרסנית למי שזכותו לחזקת החפות עד שלא הוכו
חה אשמתו בידי התביעה ,ולמי שזכותו לנהל משפט
בבית המשפט בפני שופט שאינו נתון להשפעה
בלתי הוגנת.
מכולן ,תופעת ההדלפות היא אחת התופעות החו

מורות ביותר ,והיא מהווה כלי משמעותי בידי בעלי
אינטרסים לקידום עניינם .תופעת ההדלפות יוצרת
חשיפה לתקשורת של חומרים חלקיים מחקירה,
היוצרים לרוב תמונה מעוותת של העובדות ומשפיו
עים על דעת הקהל.
התוצאה של התנהלותה המתוארת לעיל של
התקשורת והשימוש בהדלפות מגמתיות היא שהו
תקשורת קובעת ,יוצרת ודוחפת אג'נדות ,מהלכים
ואינטרסים ,ללא כל הסתר ,ללא כל מחסום או מגבו
לה ,ללא כל מורא של חוק ושל שיבוש הליכים.
השאלה המטרידה במצב שנוצר היא האם השוו
פטים שידונו בתיקים המתוקשרים באמת יכולים
להישאר משוחררים מכל לחץ? האם שופטי ההרכב
שבפניו יתברר משפטו של משה קצב יוכלו להתנתק
לחלוטין מכל מה שפורסם ,מכל מה שנאמר ומדעת
הקהל והתקשורת ,ובעיקר מהרושם התת־הכרתי
שהוא מנת חלקו של כל קורא תקשורת?
המקצועיות הרבה שמייחס המחוקק לשופט הינה
מכנית ובלתי אפשרית .אף שניתן לצפות משופט
מקצועי כי ידע לסנן מידע אשר אינו רלוונטי מבו
חינתו להכרעה בעניין ,או להימנע ולהדוף מידע
אשר חלילה מנסה להטות את ליבו לכיוון מסוים,
יש לזכור תמיד כי שופט הינו בשר ודם והוא מושפע
מסביבתו בדיוק כמו כל אחד מאיתנו.
נשיא בית המשפט העליון בדימוס ,פרופ' אהרן
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סדר יום

הכל בתקשורת?

ברק ,התייחס לאפשרות ההשפעה על שופט מקצועי
(ע"פ  696/81אורלי אזולאי נ' מדינת ישראל ,פ"ד
לז( ,)2להלן :פרשת אזולאי):
"אמת ,אפשרות ההשפעה על שופט מקצועי
קטנה מאפשרות השפעה על שופט הדיוט ,אך גם
שופט מקצועי אינו אלא בשר ודם' .אין צידוק להו
שליה כאילו מנגנון השיפוט הוא מכונה מדויקת,
אשר תמורת ראיה קבילה שסופקה לה ,עשויה להו
מציא את המסקנה העובדתית הנכונה המתבקשת
מן הראיות ,וזו בלבד' (השופט זוסמן בע"פ 126/62
הנ"ל ,בעמ'  .)175נרחב הוא התחום ,בו יש לשופט
שיקול־דעת לבחור בין מספר אופציות .בבחירה זו
עשוי השופט להיות מושפע מפרסומים ומידיעות,
שהגיעו אליו מחוץ לכותלי בית המשפט .אמת,
השופט המקצועי יודע ליצור חיץ בינו לבין פרסומים
אלה ,אך חיץ זה לא תמיד הוא בלתי חדיר .דווקא
כוחה והשפעתה של העיתונות ,שהם מברכותיה
של הדמוקרטיה ,עומדים לה לרועץ בשל האפשרות
הסבירה שהיא יוצרת לעתים להשפעה על שיקול
הדעת השיפוטי .השפעה זו פועלת לעתים באופן
מודע על השופט .לעתים השפעתה בלתי מודעת
(ראה :השופט פרנקפורטר ב־Al. v Pennekemp Et
) .State of Florida (1946אכן ,גם השופט המקצ�ו
עי 'ברצונו או שלא ברצונו הוא יכול להיות מושפע
ממנה מעל או מתחת לסף ההכרה' (השופט ברנזון
בע"פ  126/62הנזכר ,בעמ' .")184
נקודת המוצא בדאגה המובעת כאן היא דווקא
לחופש הביטוי ,כמו גם לשלטון החוק ולתקינות
הליכות המשפט .כל אלה מחייבים בדיקה ועיון
מחודשים ,והאיזון ביניהם מוביל למסקנה המתבו
קשת מכללי המשחק החדשים והיא שצריך להגן על
הציבור מפני התקשורת שהפכה חסרת מעצורים,
חסרת בקרה ופיקוח באופן שלא משרת את הדמוקו
רטיה אלא פוגע בה.
לשיטתי ,יש להגן על הציבור מפני התקשורת במו
ספר דרכים במקביל:
 1אכיפת כלל הסוביודיצה.
 .2יצירת כללים חדשים ויעילים למניעת הדלפות.
 .3יצירת כללי אתיקה מחייבים לעיתונאים ואכ�י
פתם על ידי מועצת העיתונות.
האם נכון להחזיר לסוביודיצה את מעמדו
ההולם?
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עקרון הסוביודיצה מצוי במרחב שבין חופש
הביטוי לבין טוהר ההליך המשפטי ועשיית משפט
צדק .בית המשפט העליון קבע בעניין זה לא פעם
כי האיזון בין שני ערכים אלה יהיה איזון אנכי ,שבו
ערך עשיית הצדק יגבר על ערך חופש הביטוי.
דבריו של השופט זוסמן בפסק דינו בע"פ 126/62
אריה דיסנצ'יק ואח' נ' היועץ המשפטי לממשלה
פ"ד י ז  169מהדהדים עד ימינו .כך למשל צוטט זו�ס
מן ברע" א  4708/03חן נ' מדינת ישראל ,משרד ה�ב
ריאות פ"ד ס( ,274 )3שם מביא השופט עדיאל את
דבריו של השופט זוסמן וקובע כי "...עשיית הצדק
אינה נופלת בחשיבותה מחופש הביטוי."...
לכן בהתייחסו לאיזון בין חופש הביטוי לבין ערך
עשיית הצדק קובע השופט עדיאל כי "יש לבחור
בנוסחת איזון אנכי המבוססת על קיומה של אפשו
רות סבירה לפגיעה ממשית בעשיית הצדק .האפשו
רות האחרת ,הדורשת הסתברות של ודאות קרובה
לפגיעה ממשית (או חמורה) בעשיית הצדק ,היא
לדעתי דרישה מחמירה מדי ,שאין לאמצה בענייננו...
על כן ראוי שהפגיעה בערך זה תימנע גם בהתקיים
אפשרות סבירה לפגיעה בערך זה ,ולאו דווקא ודאות
קרובה לכך".
בעניין זה ממשיך השופט עדיאל ומצטט את השוו
פט זוסמן:
"...אין די בסכנה רחוקה הנשקפת להליך
) ,(remote effectאבל די בהשפעה אפשרית ,שכן
אחת היא אם בפועל עשה הפרסום את שלו והשפיע
על המשפט או אם רק יכול היה להשפיע .ואפשרות
זו ,של השפעה על תוצאות המשפט ,די לה אם היא
אפשרות סבירה ,ואין צורך שתהא קרובה לוודאי או
ממשמשת ובאה )."(imminent
בית המשפט העליון חזר ואימץ נוסחת איזון זו
באותו הקשר בפרשת אזולאי.
בעניין השר רמון (ת"פ (ת"א)  5461/06מדינת
ישראל נ' חיים רמןון) התייחס בית המשפט מפו�ר
שות להשפעת פרסומי התקשורת על מהלך המשפט.
לדבריו ,פרסום תוכן העדויות בתקשורת טרם אלה
ניתנו בבית המשפט ניכרו היטב בדברי עדים אחו
רים בבית המשפט .בכך ובפוליגרף שנעשה לשלוש
עדות "זיהמה" התקשורת את העדויות .בית המשפט
ממשיך ואומר כי הוא סבור שמטרת התקשורת וכו
וונתה היתה להשפיע על מהלך המשפט ותוצאותיו.
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"לא נוכל לסיים משפט זה בלי התייחסות לתקו
שורת .לטעמנו ,בתיק זה נחצו כל הקווים האדומים,
המושג סוב־יודיצה דורדר לתהומות שלא הכרנו.
תוכן עדויות פורסם באמצעי התקשורת ,טרם עדים
השמיעו את עדותם וכך התוודענו ,במספר מקרים,
ל'זיהום' עדויות .האיסור שלא לפרסם את עדות
המתלוננת הופר ברגל גסה ע"י פרסום מילולי של
העימות ,שהיווה חלק אינטגרלי של העדות .ראיות
מתיק המוצגים ,לרבות צילומים ,פורסמו ברבים,
טרם ביהמ"ש אמר את דברו .אמצעי התקשורת עשו
שימוש נלוז בבדיקות פוליגרף לשלוש עדות ההגנה
האחרונות ,בנסיון ליצור בציבור את התחושה שהו
משפט מתנהל בתקשורת ולא בבית משפט .תחוו
שתנו היתה שנעשים ניסיונות ,לעתים ע"י מסרים
מוסווים ,לעיתים בבוטות ,להטות משפט .ליבנו היה
גס בנאמר .לנו השופטים אין אלא את צו מצפוננו
והוא הוא בלבד שמנחה אותנו.
התופעות החמורות שנתגלו במהלך ניהול משפט
זה אינן יכולות להישאר ללא מענה .ראוי שהאחראים
על מערכת אכיפת החוק יתנו דעתם לאותן תופעות
פסולות וינקטו בצעדים הנדרשים".
מילים קשות אלה של בית המשפט ממחישות
היטב כי בעידן שבו אנחנו חיים לא ניתן לעצור את
זרימת המידע .חוסר האונים של בית המשפט ,כפי
שמתואר לעיל ,מחייב אותנו לאכוף את כלל הסוו
ביודיצה ואולי אף להרחיבו.
יצירת כללים למניעת הדלפות .לצד אכיפת כלל
הסוביודיצה כאמור לעיל ,אני סבור שיש להעמיק
את הטיפול במדליפים וכן לקבוע חובה למסור מקוו
רות במקום שחומרת המעשה מצדיקה זאת .החמרת
היחס וקביעת ענישה כלפי מדליפים יעצרו את התוו
פעה ,שכאמור יש בה משום פגיעה קשה בנחקרים
מצד אחד ובטוהר הליכי קבלת ההחלטות מצד שני.
יצירת כללי אתיקה מחייבים לעיתונאים .הנדבך
השלישי שלטעמי יש בו כדי לשנות את המצב הקיים
והבלתי נסבל למעורבים בחקירה  -ובמיוחד לאנשי
ציבור ומפורסמים המעורבים או חשודים כמעורבים
בפרשיות שלציבור עניין רב בהן  -הוא יצירת כללי
אתיקה מחייבים לעיתונאים.
כללי האתיקה יקבעו מצבים שבהם עיתונאי יחויב
לחשוף את המקור שלו ולא יוכל לחסות בצל החיו
סיון .כללי האתיקה יקבעו ענישה משמעתית שתהיה
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לה השפעה של ממש על אופי ואורח עבודתו של
העיתונאי.
לסיכום  ,חופש המידע ,חופש הביטוי וחופש הע�י
תונות הם מאדניו של כל משטר דמוקרטי .עיתונות
חוקרת ,מבקרת ,פעילה היא מחויבת המציאות,
ואבוי אם לא היתה כזו .יחד עם זאת ,החירויות
האלה לא יכולות להתקיים כשהן חסרות גבולות עד
שהן מהוות סכנה להליך המשפטי ההוגן ואף לדו
מוקרטיה.
החירויות הללו מחייבות ריסון ,ואת זאת ניתן להו
שיג ,כאמור לעיל ,באכיפת כלל הסוביודיצה ,קביעת
סנקציות על הדלפות וחובה לחשוף את מקור ההדו
לפה ,וכן באמצעות קביעת כללי אתיקה עיתונאיים

מחייבים.
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תשובה לאלי זהר

להציל את
התקשורת מהחשודים
הקריאות להגבלת התקשורת באות בעיקר מכיוונם
ומטעמם של חשודים רמי מעלה המסוגלים להתמודד היטב בזירה
התקשורתית ,ואין צורך לפגוע למענם בחופש העיתונות
דליה דורנר

דליה דורנר,
נשיאת מועצת העיתונות
ושופטת בית המשפט
העליון (בדימוס)
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יעילותן מפוקפקת ,ומעל הכל  -באיזון בין ערכן
כאשר דנים באיזון העדין בין חופש העיתונות
החברתי לנזקן גובר הראשון .העיתון ממילא חייב
לבין נזקיו ,יש לזכור את החיוניות של חופש הביו
לפרסם ,לאחר בדיקה ובמגבלות הדין והאתיקה ,את
טוי בחברה דמוקרטית .חופש העיתונות איננו קניין
החומר שקיבל .מבחינה זו ,ניתן לומר שיותר מאשר
ואינטרס של העיתונאים בלבד .הוא הנשא העיקרי
העיתון מנהל קמפיינים ,הוא מנוהל בידי הקמו
של זכות הציבור לדעת ובלם חשוב מפני שרירות
פיינרים  -מחזיקי המידע ,המעוניינים להשפיע על
שלטונית והשחתה ציבורית.
סדר היום הציבורי .כך בעניינים משפטיים ,וכך בעו
ואכן ,פרשות חשובות ביותר לא היו מגיעות ליו
ניינים אחרים.
דיעת הציבור ללא הדלפות .ובעניין זה מוטב להרחיק
עם זאת ,אני מודאגת מהתופעה של "זיכוי" או
עדות  -מסמכי הפנטגון ,ווטרגייט ,ולאחרונה שחיו
"הרשעה" בידי כלי תקשורת .אסור לעיתון לתפוס
תות חברי הפרלמנט הבריטי" .תרבות ההדלפות"
צד .מותר לו ,ואף חובה עליו ,למסור מידע .המצב
בישראל היא לא פעם תחליף להיעדר "תרבות חופש
מדאיג במיוחד כשעמדת העיתון משפיעה על אופן
המידע" .שכן ,לא פעם מודלף אצלנו מידע שמן
מסירת המידע העובדתי .כך ,למשל ,הבלטה חד־
הראוי היה שיגיע לציבור בדרכים רשמיות  -ברשות
צדדית של דגשים שנוחים לצד אחד בלבד ,והתעו
ובסמכות.
למות מחומרים שנוחים לצד
מידע עשוי להיות מודלף
האחר .אמנם איני מודאגת מכך
ממניעים שונים .אך כל עוד
ששופטים יושפעו מכך; האתוס
העיתונאים מאמתים את
"תרבות ההדלפות"
השיפוטי  -המחויב לקביעת
תוכן המידע שהגיע אליהם
העובדות לפי הראיות שהובאו
ומתעמתים ללא משוא פנים
בישראל היא לא פעם תחליף
במשפט  -גובר .זיכוי יעקב
עם משמעותו ,הם עושים את
להיעדר "תרבות חופש
נאמן והרשעת חיים רמון הם
מלאכתם נאמנה .לא בכדי,
המידע" ,שכן לא פעם מודלף
דוגמאות להכרעות משפטיות
אין במסורת המשפטית ביו
שלא תאמו עמדות שהיו דוו
שראל מצוד אחרי מדליפים.
אצלנו מידע שמן הראוי
מיננטיות בתקשורת .אך קיימת
עד עתה ,רק מקרים ספורים
היה שיגיע לציבור בדרכים
סכנה ממשית לאובדן של אמון
ביותר של הדלפות הגיעו לחו
רשמיות  -ברשות ובסמכות
הציבור באותם שופטים שיפו
קירה ולמשפט פלילי .המשאו
סקו בניגוד לעמדת התקשורת.
בים לחקירות כאלה מיותרים,
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קוראים שחשופים ל"הכרעה" התקשורתית משתכו
נעים בצדקתה ,ועלולים להתאכזב אם בית המשפט
יגיע למסקנות הפוכות.
גם אכיפת איסורי הסוביודיצה נעשית במשורה,
ולא בכדי .לאחרונה אף שמענו שיצחק זמיר מצטו
ער על כתב האישום שהגיש כשהיה היועץ המשפטי
לממשלה נגד העיתונאית אורלי אזולאי ,בגין כתבת
סוביודיצה שפירסמה ,ושמענו גם שלאהרן ברק יש
"מחשבה שנייה" לגבי פסק הדין שנתן בפרשה ובו
הרשיע את אזולאי .גם הכנסת צימצמה את תחולת
האיסור למשפט הפלילי בלבד ,כשהיסוד הנפשי הנו
דרש הוא "כוונה להשפיע".
עם זאת ,במקרים בולטים וקיצוניים ,כשהחוק
מופר בריש גלי ,לא הייתי שוללת התערבות משפו
טית .מקרה כזה היה כשעיתונים פירסמו לפני הכרו
עת הדין במשפט נגד חיים רמון תוצאות של בדיקות
פוליגרף ,לרבות בדיקות שיזמו בעצמם ,לגבי האמיו
נות של עדות באותו משפט.
צריך לזכור שהקריאות להגבלת התקשורת באות
בעיקר מכיוונם ומטעמם של נחקרים וחשודים רמי
מעלה  -אנשי ציבור שיש להם גישה בלתי אמצעית
לאמצעי התקשורת ,והם מקושרים עם טובי העיתוו
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נאים .אנשי ציבור כאלה מסוגלים להתמודד היטב
בזירה התקשורתית ,וככלל אין צורך לפגוע למענם
בחופש העיתונות .ככל שיש מקום ,ואף זאת במקרים
יוצאים מהכלל ,לאכיפת הגבלות על חופש העיתונות
משיקולים של שמירת טוהר ההליך השיפוטי ,יש לעו
שות זאת כדי למנוע עוול תקשורתי לחשודים מפשוו

טי העם ,שקולם אינו נשמע בכלי התקשורת.

אומץ הוא חסר ערך אם
הוא לא מלווה בצדק; ובכל
זאת ,אם כל האנשים היו
צודקים ,לא היה כל צורך
באומץ
המלך אגסילאוס השני
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בעקבות הצעת חוק הנכבה

משפטו של אבו נכבה
סיפור משפטי דמיוני על רעיון אמיתי .עבד הועמד לדין על חוק הנכבה
החדש ,הקובע איסור על עריכת פעולה שיש בה "משום ציון יום העצמאות,
או התייחסות לעצם הקמת מדינת ישראל כאל יום אבל או יום צער"
חסן ג'בארין

עו"ד חסן ג'בארין ,המייסד
והיועץ המשפטי של עדאללה,
המרכז המשפטי לזכויות
המיעוט הערבי בישראל
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השופט :אנחנו מתחילים לשמוע את תיק מדינת
ישראל נגד עבד אגבריה .אבקש לברר את תגובת
הנאשם לכתב האישום.
הסנגור :הנאשם כופר באשמה ,אדוני.
התובע מבקש להעלות לדוכן העדים שוטר ,כעד
מטעמו.
השוטר :הנושא של התהלוכה שהתקיימה ביום
העצמאות האחרון באום אל פחם הוא ציון מה שנו
קרא על ידי המיעוטים "יום הנכבה" .הנאשם צעד
בתהלוכה וצעק בקול רם סיסמאות בגנות מדינת
ישראל ,תוך אזכור המילה "הנכבה" מדי פעם.
התובע :כמה פעמים ,אם אתה זוכר ,השתמש
הנאשם במילה "הנכבה"?
השוטר :יותר מעשר פעמים ובחרוזים שונים.
התובע מסיים את חקירתו .הסנגור מוותר על
חקירת השוטר .התובע מצהיר כי התביעה הוכיחה
את כל העובדות הרלוונטיות לצורך האשמה לפי חוק
הנכבה החדש ,הקובע איסור על עריכת פעולה שיש
בה "משום ציון יום העצמאות ,או התייחסות לעצם
הקמת מדינת ישראל ,כיום אבל או כיום צער".
הנוכחות של העיתונאים המקומיים והזרים בישיו
בה השנייה גדולה אף יותר מאשר בישיבה הקודמת.
כולם מתעניינים היום בשאלה הגדולה שהעסיקה את
המומחים :מה יהיה קו ההגנה של עבד? האם הסנגור
שלו יקיים את הבטחת איחוד עורכי הדין הערבים
בישראל ויביא עדים לעניין הנכבה והעוול ההיסטורי
הפלסטיני ,על מנת להצדיק את השתתפות הערבים
בתהלוכת יום הנכבה? מהו סוג העדים ומספרם?
השופט נכנס לאולם והקהל קם לכבודו .הסנגור

מבקש להעיד מטעמו את אבו עלי ,אדם נשוא פנים,
בן  ,82מאום אל פחם .אבו עלי נראה שמח שהגיע
למעמד זה .נראה כי בריאותו עימו וגופו יציב .הוא
מעיד בשפה הערבית ,עם תרגום סימולטני.
הסנגו:ר :מר אבו עלי ,תסביר בבקשה לבית המ�ש
פט הנכבד מהי המומחיות שלך.
אבו עלי :אני מומחה לענייני בית אג'ר  -בית
אבלים  -ואני ידוע כמומחה הגדול ביותר לעניין זה
בשכונת אגבריה .זה  20שנה אני משתתף בכל בית
אג'ר בשכונה ,ואין נפטר שלא השתתפתי בתפילה
עליו.
הסנגור :תסביר בבקשה לבית המשפט איך נהוג
ומקובל להתנהג בבית אג'ר.
אבו עלי :אנחנו קוראים פסוקי קוראן ,ובמשך
היום מתפללים מדי פעם לאלוהים שירחם על המת,
יכניס אותו לגן העדן ויכלול אותו ברשימת המאמיו
נים ,הנאמנים והצדיקים .האורחים שמגיעים מתקו
בלים בפנים רציניות המביעות צער וכאב על מותו
של המנוח ,וכן תודה לאורחים על התנחומים.
הסנגור :האם מקובל לצעוק סיסמאות כלשהן
בימי האבל?
אבו עלי :חס וחלילה ,השתגעת? כבוד המת מחייב
אווירה שקטה ומכובדת.
הסנגור מסיים .התובע מתחיל בחקירה נגדית:
תסביר לנו איך ניהול בית אבלים הוא עניין למומו
חיות? למדת את זה כמקצוע באוניברסיטה או בקוו
רסים?
אבו עילי :בטח ,זה עניין רק למומחים כמוני ,שר�כ
שו ניסיון רב .ימי האבל ,למשל ,הם שלושה .השאלה
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סדר יום

בעקבות הצעת חוק הנכבה

פט קורא ,עד שהוא מגיע למשפט" :החלטתי לזכות
היא איך סופרים את מניין הימים :האם יום הלוויה
את הנאשם .התביעה לא הוכיחה מעבר לכל ספק
נחשב לאחד משלושת הימים? מתי הוא כן נכלל
סביר שהנאשם השתתף באירוע אבל על הקמת
בהם ומתי לא? האם יום שישי נחשב במניין? מה אם
מדינת ישראל."...
ימי האבל נופלים בחודש רמדאן או באחד מימי חג
סערה ציבורית פורצת מיד לאחר מתן פסק הדין.
הקורבן? מתי מאריכים מעבר לשלושה ימים? מהו
חברי כנסת מהימין תוקפים את בית משפט השלום
סוג הכיבוד שנותנים לאורחים? מהו המינון הנכון
בחדרה ,שלדבריהם נכנע הן לביקורת הבינלאומית
לקפה של בית אג'ר? מהו התחליף של התמרים? מה
והן לביקורת של השמאל התבוסתני .הם מוסיפים כי
מגישים בערב האחרון של ימי האבל? מהם סוגי
האינטרס הלאומי לא עמד לנגד עיניו של בית המו
התפילות בבית אג'ר? מה מותר לחלק לזכרו של
שפט .בני משפחתו וחבריו של עבד שמחים מאוד
המנוח עם שעת הנעילה של בית אג'ר?
בזיכויו .עבד ,בחור ב ן  ,21סיים את לימודיו בת�י
התובע :אין כללים כתובים?
כון והחל לעבוד כמוסכניק בעירו .להפתעתו ,לאחר
אבו עלי :הכל בעל פה ,וגם אנחנו ,המומחים,
שזוכה החלו להסתובב באום אל פחם כמה שמועות
משנים כללים לפי המצבים השונים של המשפחות
שליליות עליו" :הוא תבוסתן
השונות.
שפחד לומר שיום הנכבה הוא
חקירתו הנגדית של אבו עלי
אכן יום אבל נגד הקמת מדיו
נמשכת יותר משעתיים .הוא
מאז חקיקת החוק ,ההפגנות
נת ישראל"" ,איך זיכו אותו?
נשאל על היבטים מגוונים של
ביום הנכבה אינן מתקיימות
הרי לא מזכים ערבים על השו
האבל הערבי ומנהגיו .בסוף
תחת סיסמת "ציון הנכבה",
תתפות בהפגנות?" .האימאם
החקירה מבקש התובע להפו
של שכונת אגבריה ,הידוע
תיע אותו בשאלה העיקרית:
אלא תחת הקריאה "נגד חוק
באדיבותו ,מפתיע בתפיו
האם אין קריאת סיסמאות
הנכבה" .על הפגנות נגד
לת יום שישי ויוצא בביקורת
באבל?
למעשה,
מענישים.
לא
חוקים
נגד סנגורו של עבד" :חיכינו
אבו עלי :לא .זה אסור.
לחוק הנכבה הזה ,שאלוהים
מ�ס
אתה
התועבע :אז איך
זהו פטנט חדש שהמציאו
שלח אותו אלינו כמתנה .חיו
ביר את מה שכולנו רואים
הערבים במדינת היהודים
כינו ליום הגאווה שבו האסיר
בטלוויזיה ,כשמת מה שנקרא
הראשון של הנכבה יהיה משו
שהיד; זה לא מעיד שגם באבל
כונתנו .חיכינו שסיפורי 1948
קוראים סיסמאות?
של בני שכונתנו יהיו ההגנה היחידה במשפט .אבל
אבו עלי :לא ,זה רק בתהלוכת הלוויה ובמקרים
מה קיבלנו? בית אג'ר .אולי היום צריך לפתוח בית
נדירים כשהולכים עם הארון.
אג'ר על החמצת ההזדמנות ההיסטורית שניתנה
קרוב לשנה לאחר סיום הדיונים מזמין בית המו
לנו?".
שפט את הצדדים לשמיעת הכרעת הדין .הדיווחים
פרקליטות המדינה מחליטה לערער על פסק הדין
התקשורתיים מתחילים כבר בשעות הבוקר של
בבית המשפט המחוזי בחיפה .הדיונים נמשכים
אותו יום .מומחי המשפט מתייצבים באולפני הרדיו
שנתיים .בית המשפט המחוזי מחליט לא להתערב
לניתוח הכרעת הדין .הבזקי עשרות המצלמות שמוו
בפסק הדין של בית משפט השלום .התיק מגיע לבית
פנות אל עבד ,שיושב על ספסל הנאשמים ,נפסקים
המשפט העליון ונדון בפני הרכב של אחד עשר שופו
עם כניסתו של השופט .השופט מתיישב .הוא מבקש
טים .מאז זיכויו ,עבד חייב להיות נוכח בכל הדיונים.
מהקהל ,שקם לכבודו ,לשבת .הוא מוציא את משו
הדבר עולה לו בהוצאות ובהפסד ימי עבודה .בדיונים
קפיו מכיסו ומביט אל מרכז האולם .הוא מחזיר את
הראשוניים בעליון נדונות סוגיות כמו האם ענייני
מבטו לניירת שלפניו ופותח את הדפים שמונחים על
אהבה ,צער ,שנאה ,כעס ואבל הם נושאים פליליים־
השולחן .השופט מבקש שקט מהנוכחים ,שממהרים
שפיטים? האם מענישים על דברים שבלב? האם
לכבות את הטלפונים הניידים .דממה באולם .השוו
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החוק חל ,אם בכלל ,על כל משתתף או רק על מארו
גני יום הנכבה? האם יש משמעות פלילית נגד "המו
נסה" לעבור על חוק הנכבה?
יום אחד פונה עבד הכועס והמותש אל בן דודו,
שסיים זה עתה לימודי משפטים בהצטיינות
באוניברסיטת תל אביב ,ומתריס" :מדוע רק אותי
שופטים על חוק הנכבה? כל שנה מתקיימת הפגנה
ענקית ביום הנכבה ,ולא עוצרים אף אחד לפי חוק
הנכבה" .בן הדוד מסביר כי מאז חקיקת החוק ,ההפו
גנות ביום הנכבה אינן מתקיימות תחת סיסמת "ציון
הנכבה" ,אלא תחת הקריאה "נגד חוק הנכבה" .על
הפגנות נגד חוקים לא מענישים .למעשה ,זהו פטנט
חדש שהמציאו הערבים במדינת היהודים .כשבג"ץ
אסר עליהם לקיים אזכרה לזכרו של ג'ורג' חבש
מטעמים בטחוניים ,הם קיימו הפגנה תחת הקריאה
"נגד החלטת בג"ץ בעניין חבש" .כשהשר לבטחון
פנים אסר על עיריית נצרת לקיים אירוע תרבותי
תחת הכותרת "ירושלים היא בירת פלסטין התרבוו
תית" ,העירייה קיימה אותו אירוע אך כאירוע מחאה
תחת הכותרת "נגד החלטת השר בעניין ירושלים".
"מה עלי לעשות כדי לצאת מהמצב הזה?" שואל עבד
את בן דודו .בן הדוד נותן לו עצה משפטית.
בישיבה הבאה בבית המשפט העליון מתחילים
הצדדים לדון בסוגיות משפטיות חדשות :האם טעה
בית משפט השלום בחדרה כשהתייחס לאבל אך ורק
במובנו הפרטי של בית אג'ר ,בלי לבדוק אם קיים
אבל מסוג אחר ,כגון "אבל ציבורי" או "יום צער
ציבורי"? האם האבל הציבורי פותח פתח לענישה
קולקטיבית? האם המשמעות של האבל שבחוק היא
סובייקטיבית או אוניברסלית? האם פרשנותה של
הוראה פלילית חייבת להיות לפי כוונת המחוקק או
לפי לשונה הפשוטה? לפני סיום הדיון בשאלות אלה
קם עבד ומבקש להעיר הערה קטנה לפני השופטים.
"אני חוזר בי מכפירתי ומודה באשמה ,שכן הייתי
במצב של אבל נגד הקמת מדינת ישראל כשהשו
תתפתי בהפגנה" .דממה באולם .רגע קצר ,שמאפשר
לשופטות ולשופטים לעבור מהבעת פנים פסיבית־
אדישה להבעה רצינית־כועסת" .אנחנו יודעים כי
הצהרתך זו היא חסרת נקיון כפיים ומונעת משיקוו
לים זרים ,ובכל מקרה לא נכריע בה כעת .עליך להו
מתין עד להכרעתנו הסופית והעקרונית בתיק זה",
מנמק נשיא בית המשפט העליון .הדיון נמשך ללא
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הפרעה.
לעבד ,שבעת הדיונים בעליון הספיק להתארס
ולהתחתן ,נולדת בת בכורה .לכל גבר באום אל פחם
יש שני שמות :שם הנעורים שהוריו מעניקים לו,
ושם ההתבגרות שהוא בוחר לעצמו .באום אל פחם
מכבדים מאוד את שם ההתבגרות; הוא השם הקוו
בע .עבד יקרא לבתו בשם נכבה ,וכך שמו החדש יהיה
אבו נכבה .אולי באמצעות שמו החדש יזכה לכבוד
מיוחד בעירו" .לא ערפאת ,לא אבו מאזן ולא אחמד
יאסין הם אבות הנכבה ,אני הוא אביה של הנכבה",
הוא אומר בהתלהבות לאשתו ,שאינה מתנגדת לשם
זה .קרובי משפחתו מנסים לשכנעו לשנות את השם
ולא להעניק לבתו שם שמשמעותו היא אסון וטרו
גדיה; הוא מסרב .העיתונות העברית ,שמאז תחיו
לת משפטו של עבד כתבה עליו מדי פעם ,מפרסמת
ידיעה על שמו החדש בעמודים בולטים .חברי כנסת
מהימין מבקשים לכנס את הכנסת לישיבה דחופה.
"היעלה על הדעת שמדינת ישראל תרשום במרשם
האוכלוסין שלה את השם נכבה?" "המדינה תשלם
דמי לידה וקצבת ילדים לנכבה? מה זה ,אם לא הכרה
דה־פאקטו בנכבה?" אין לסמוך על פנייה לבית המו
שפט בעתירה להורות על מחיקת השם נכבה ,טועו
נים רוב חברי הכנסת .לימים מתקנת הכנסת את חוק
הנכבה ומוסיפה לו את ההוראות הבאות" :לא ייקרא
אדם בישראל בשם 'נכבה' .מי שעובר על הוראות
חוק זה לא יזכה בהטבות סוציאליות כלשהן ,ודינו

יהיה מאסר שלוש שנים".

חוק לא צודק הוא
בעצמו סוג של אלימות.
מעצר בשל הפרתו הוא
אף יותר מכך
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נאמן למקור
ציטוטים נבחרים מהפסיקה

נשמת מערכת המשפט

ו "כלל גדול בידינו שאין מערכת משפטית
יכולה להתפרנס מגופו של הדין בלבד .גופה
של מערכת המשפט זקוק הוא לנשמה ,ויש
שאף לנשמה יתרה".
(ע"א  391/80לסרסון נ' שיכון עובדים)

מנחם אלון
שופט בית המשפט העליון 1993־1977

לא לרגש הנקמה

לא ותרן ישראל

ו "אין להעלות על הדעת כי רגש הנקמה
ינחה את בית המשפט בבואו לשקול מידת
עונשו של עבריין".
(ע"פ  156/80בנימין נ' מ"י)

ו "וגם כאשר אמר בית המשפט את
דברו לא ותרן ישראל .לעתים תכופות מדי
ומזומנות מדי אין בפסק הדין כדי להשביע
את רעבון ההתדיינות של בעלי הדין,
וחוזרים ופונים הם לערכאת הערעור .ועל
כגון דא מתרעם אבי הנביאים כאמור בספר
דברים (א ,יב) 'איכה אשא לבדי טרחתכם
ומשאכם וריבכם' ואומר הספרי 'מלמד
שהיו ישראל טרחנים'".
("מלאכה שיש עמה חכמה" ,הפרקליט לה)4 ,

קנאת שופטים תרבה פסיקה

ו "כשם שיש קנאת סופרים ,יש קנאת
שופטים .זו עובדה ,וזה אפילו בריא .קנאה זו
יוצרת פסיקה גדולה ,כשנעשית היא בצורה
נאותה ומתוך דחף של יצירה עניינית".
(בעיות ומגמות ביחסי הלכה ומדינה,
תשל"ד)205 ,

מה לנו ולרזי יציאה למלחמה?

ו "אין זה מן הראוי שהמערכת המשפטית
תתקע עצמה בלוע הפוליטיקה ,פיתוייה
וסערותיה ...מי אנו ומה אנו ,מה כוחנו
ומה גבורתנו ,כשופטים ,שנכריע בשאלה
פוליטית וצבאית כה מובהקת? הרי אלה
נושאים שמעצם מהותם וטיבם רק גופים
אחרים ראויים ומיומנים לעסוק בבדיקתם,
כגון ועדת חקירה ממלכתית המורכבת,
בנוסף לשופט ,ממומחים ובקיאים בדבר.
אך אנו ,השופטים ,אפילו כולנו חכמים
וכולנו נבונים ,מה לנו ולרזי יציאה למלחמה
וכניסה לדיפלומטיה?".
(בג"ץ  1635/90ז'רז'בסקי נ' ראש הממשלה)

בל נתנשא מעל למחוקק

ו "כשם שמעקרונות היסוד של
המדיניות המשפטית הוא לתור אחר רצונו
של המחוקק ,כך מעקרונות היסוד של
המדיניות המשפטית הוא שלא להתנשא
מעל למחוקק".
(ע"ב  2/84ניימן נ' יו"ר ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה־)11
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שמן הראוי שיברך ברכת הגומל .ולולא
דמיסתפינא ,אומר הייתי שברכת הגומל
וברכת גימלאות ,מאותו שורש יהלכון".
(בית המשפט העליון ופלורליזם שיפוטי,
המשפט ב ,תשנ"ה)219 ,

"חרב באה לעולם"

מיהו אותו ציבור נאור?

ו "לאחרונה נאמר כי 'תוכנו של 'כבוד
האדם' ייקבע על פי ההשקפות של הציבור
הנאור בישראל על רקע תכליתו של חוק
יסוד :כבוד האדם וחירותו' .דברים אלה,
עם כל הכבוד ,אינם מקובלים עלי .תמיהני,
כיצד ומאין נכנס לחוק יסוד :כבוד האדם
וחירותו ,לצורך הגדרת זכויות היסוד שבו,
'הציבור הנאור בישראל'? מיהו ציבור זה?
מי זוכה להימנות עליו או שלא להימנות
עליו? מה טיבו של נאור זה ומה משמעות
נאורותו?".
(ע"א  506/88יעל שפר נ' מ"י)

שופט בגמלאות? ברך הגומל

ו "דומה עלי ששופט ,ובמיוחד שופט
בבית המשפט העליון ,שזוכה להגיע לגיל
גימלאות ,והוא בריא בגופו ושלם בנפשו,

ו גם במשפט העברי המתריע קשות על
עינוי־הדין ,הסנקציה היא מוסרית־דתית
בלבד ,אך ללא נפקות של ביטול פסיקת־
הדין .על עינוי־הדין "חרב באה לעולם"
(אבות ה ,ט) ,וזוהי מידה נגד מידה ,משום
שמטרתו של הדין היא להציל עשוק מידי
עושקו ,ועינוי־הדין והשהיה בפסיקתו
גורמת "לעשוק לכעוס על מי שעושקו שלא
כדין" ,לעשות דין לעצמו ,ומגבירה את
ה"חרב" ,היינו האלימות בחברה".
(ע"פ  881/77ורטהיים נ' מדינת ישראל)

עצה לעורכי הדין

ו בהופיעכם בפני שופטי ישראל מצווים
אתם ,כידוע ,להגיש עיקרי טיעון; אך
בכך לא סגי .צריך שיהא גם עיקר לטיעון,
שייאמר בשום שכל ובהגיון ,ולא כל המרבה
דברים מביא ישועה ללקוחו.
("מלאכה שיש עמה חכמה" דברים לעורכי
דין חדשים ,הפרקליט לה)4 ,
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שר המשפטים ,פרופ' יעקב נאמן ,שם את יהבו על צמצום
עינוי הדין" :מדינת ישראל עומדת במצב הכי גרוע בעולם
מבחינת עשיית צדק" ,אלא שבניגוד לקודמו הוא מתכנן
לעשות זאת באמצעות "הבנות וקונצנזוס" .וכן ,יש לו גם מה
להגיד על ההידרדרות ברמת המקצוע ועל הביקורת נגד
צילומים :פלאש 90
הרכב הוועדה לבחירת שופטים

עו"ד רון דרור

ה

עו"ד ברוריה לקנר

שר יעקב נאמן הוא אישיות ציבורית מוכרת .פרופ' למו
שפטים .ראש משרד עורכי הדין הגדול בארץ .בעל רקע
וניסיון רב בתפקידים ציבוריים בכירים ומגוונים .מקורב
ומוערך על כמעט כל גוני הקשת הפוליטית  -נראה כיו
חיד בממשלה הנוכחית שיש לגביו קונצנזוס.
נאמן האדם ,כפי שהוא מצטייר אפילו מריאיון קצר ,הוא פאזל רב חלו
קים ופנים .מצד אחד אדם צנוע ונעים הליכות ,חייכן וחברמן (מתברר,
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"הכנסת היא הגוף
הריבוני והיא בחרה
את מי שהיא בחרה".
השר נאמן

יולי 2009

מי היה מאמין ,גולנצ'יק בעברו) .מצד שני
מתוחכם מאוד ,בעל נחישות ורצון ברזל,
הניכרים עליו במיוחד עת הוא מתאר את
תחנות הדרך בחייו .איש היודע בדיוק לאן
הוא הולך ולאן אין בכוונתו להגיע .כזה היה
כבר בתחילת דרכו .בעל דרישות גבוהות
ביותר מעצמו ,כמו גם מהסובבים אותו.
בעיניו ,מה שאפשרי מבחינתו ,אפשרי גם
לאחרים .כל כך פשוט.Self made man .
מסלול חיים מטאורי שתחילתו כסטודנט
מצטיין באוניברסיטה העברית ,דרך ליו
מודי המאסטר והדוקטורט באוניברסיטת
ניו יורק (גם כן בהצטיינות) ,תמיד תוך
כדי עבודה לפרנסתו ,המשכו כמרצה מבוו
קש בתחומי משפט מגוונים (מיסוי ,חוזים
וחוקתי כחלק מהם) וכבעלים של משרד
משגשג ,ומינויו לאחרונה לשר המשפטים.
אין ספק :אם היתה מתקיימת תחרות "איש
הברזל" בתחום הלימודים והקריירה  -היה
לבטח מועמד ודאי לזכייה.
ואולם ,אותם עורכי דין שאמרו לעצו
מם לאחר שמונה ,הנה ,סוף סוף הגיע לכס
שר המשפטים עורך דין פעיל "מהשטח",
המכיר את המצוקות האמיתיות של ציבור
עורכי הדין וישמש לנו פה במסדרונות מקו
בלי ההחלטות ,כי אז ,בהקשרים מסוימים,
צפויה להם אכזבה מסוימת .לשר נאמן
תפיסה מקצועית "ספרטנית" ,של עבודה
קשה ושכרה בצידה .הוא מתקשה לגלות
הבנה למי שאינו עומד ברמת המצוינות
הראויה בעיניו .דארוויניסטי בתפיסותיו
המקצועיות.
מצד שני  -וזהו הצד השני הבוהק של
המטבע  -אם יש למשרד המשפטים סיכוי
אמיתי לתגבור ערכי המצוינות של המשרד
והבאתם לסטנדרטים הנוהגים בשוק האזו
רחי ,דומה שזהו הרגע .זו משנתו ,גם באשר
לבעיות בוערות של מערכת המשפט שבכו
וונתו לטפל בהן ביעילות חסרת הפשרות
האופיינית לו .בראש ובראשונה ,סוגיית
העומס בבתי המשפט ועינויי הדין הנובו
עים מכך .שכן על דבר אחד אין ולא יכולה
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"תקופת התמחות של שנה היא מצחיקה" .שר המשפטים נאמן עם המראיינים עו"ד ברוריה לקנר ועו"ד רון דרור

להיות מחלוקת :בראש משרד המשפטים
יושב לא רק משפטן מהשורה הראשונה,
אלא אסטרטג ניהולי מוכשר ביותר ,שתוו
צאות כישוריו ניכרות במשרד עורכי הדין
המשגשג שהקים בצלמו ובדמותו.
עוד לא הזכרנו את תפקיד המפתח
שממלא השר נאמן בפרשת הדרכים שבה
מצויה מערכת המשפט בעידן שלאחר
פרידמן ולפני בחירת שופטים ,נוכח הרו
כבה הייחודי החדש של הוועדה לבחירת
שופטים .אלא שבעניינים אלה השר ממעט
כיום להתבטא ,ויש להמתין ולראות לאן
פניו מועדות.
להלן תיאור ראשוני של קורות האיש
יעקב נאמן ועיקר עמדותיו ותוכניותיו כשר
המשפטים הבא .העולה מאלה  -הוכחה
ניצחת לכך שעבודה קשה המשולבת בכיו
שורים מעולים נושאת פרי .יש לנו ,לציבור
עורכי הדין ,סיבות טובות לקוות שגם מעו
רכת המשפט תצא נשכרת מכך.
איך הוקם משרד הרצוג־פוקס־נאמן?
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לאחר מלחמת ששת הימים קיבלתי
מלגה לדוקטורט במיסים ב־ ,NYUוסיימתי
בהצטיינות כד"ר במשפטים .חזרתי לארץ
למשרד גורניצקי ואחר כך פתחתי משרד
עצמאי משלי ,בבית.
לבד?
התחלתי לבד .זה היה ב־ .'69שלוש שנים
לאחר מכן פתחנו חיים הרצוג ז"ל ,מייקל
פוקס ז"ל ואני ,שלושה עורכי דין ,משרד
משלנו.
תכננתם מראש שהוא יצמח להיות
משרד ענקי כפי שהוא?
לא תכננו .החלטנו להקים משרד שיתו
מחה בייצוג משקיעים זרים בארץ ובייצוג
ישראלים המשקיעים בחו"ל .שכרנו משרד.
היו שלושה חדרים ,ולאט לאט לקחנו מתו
מחה ועוד מתמחה .גדלנו לאט לאט.
מה שעשיתם ,עשיתם חכם .צריך
ב"הנדסה הפוכה" ללמוד מה עשיתם.
אני רוצה לספר לכם סיפור .כיוון שהייתי
תלמיד מצטיין בפקולטה ,לא היתה לי בעיה

לקבל הצעות ממשרדים להיות מתמחה.
התראיינתי  -אני לא אומר את השם ,ותכף
תבינו למה  -למשרת מתמחה במשרד
עורכי דין מאוד מבוסס בתל אביב שייצג
את ההסתדרות ,את חברת העובדים ובנק
הפועלים .הבעלים ראיין אותי ואמר לי,
"אני שמח לקבל אותך להתמחות אצלי".
אמרתי" ,יש לי שאלה" .הוא אמר" ,המו
שכורת?" .אמרתי" ,לא ,יש לי שאלה אחרת:
יש לי אפשרות להתקדם במשרד?" .הייתי
צוציק אז .תלמיד שנה שלישית למשפטים.
ואז הוא ענה לי" ,כן ,אתה תתקדם .תהיה
עו"ד טוב ותוכל להתקדם .אתה תעלה במו
שכורת" .אמרתי" ,לא לזה אני מתכוון .אני
מתכוון האם אוכל להיות פעם שותף במו
שרד" .הוא ענה" :לא .אצלי רק אשתי ואני
שותפים .אף אחד לא יהיה שותף" .לחצתי
לו את היד ואמרתי לו" ,היה לי מאוד נעים
להכיר אותך ,אבל אני לא אעשה אצלך
התמחות" .מזה למדתי ,כשפתחנו את
המשרד ,שעורכי הדין הצעירים שהצליחו,
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אחרי מספר שנים התקבלו כשותפים ,בלי
שהיו צריכים להשקיע כסף ,למרות שבמו
שרד יש מוניטין ויש ציוד .ובאמת במשרד
שבו הייתי יש יותר מ־ 60שותפים.
יש שלביות בכניסת שותף לשותפות?
יש שלביות ,יש דירוג גם בשותפים.
קודם שותף מתחיל ,אחרי זה שותף רגיל,
לאחריו שותף בכיר .תמיד מאוד החשבתי
שני דברים :האחד זה לקדם את הצעירים
הטובים להיות שותפים במשרד ,והדבר
הנוסף זה ההשתלמויות .עוד כשהיינו רק
שלושה עורכי דין ,כל יום ראשון היתה
ישיבה של שלושתנו ,ואחריה ישבנו עם
המתמחים ,דנים ,משתלמים .גם היום ,כל
המשרד משתלם ביום ראשון .יש הרצאה,
בדרך כלל של אחד מעורכי הדין או מהו
מתמחים הצעירים ,על חידושים בפסיקה,
חידושים בחקיקה .ומדי כמה חודשים מוו
קדש יום שישי אחד שלם להשתלמות של
המחלקות.
מעבר להיבט של הרחבת הדעת ,שהוא
מובן מאליו ,אתה רואה יתרונות נוספים
בהשתלמויות משרדיות?
בוודאי .אם אתה לא משתלם אתה לא
יכול לעמוד בקצב שנדרש ,במתן ייעוץ משו
פטי וחוות דעת ללקוחות שלך .אין ספק גם
שכשיש לך מתמחה או טרום מתמחה והוא
יושב עם שותף בכיר ,והוא מרצה בפניו ,זה
נראה אחרת לגמרי .זה גם יוצר חברות.

"לשפר את הרמה"
מדבריך ניתן להניח שאתה תומך בהשב
תלמויות חובה לעורכי דין.
הייתי יו"ר הוועדה שהמליצה על השתו
למות חובה ,עוד לפני שחלמתי ש"אנחת"
פה במשרד המשפטים .מה שצריך לעשות
כדי להעלות את רמת המקצוע ,אשתדל
לעשות .זה אחד התפקידים שלי פה .רמת
המקצוע בהחלט דורשת שיפור .במקרה
שדרוש סיוע של משרד המשפטים ,אני
כמובן אסייע בנושא הזה.
כולל ,אם יהיה צורך ,בשינוי התקנות?
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כולל בכל מה שצריך כדי לבצע את הדבר
הזה.
מה באשר לבחינות ההסמכה?
זה עניין שנוגע ללשכה .לפי דעתי הבחיו
נות לא בודקות את ההתאמה להיות עו"ד.
הן בודקות כמה תאי זיכרון יש לנבחן .אני
יכול להגיד לכם שאם הייתי נבחן היום ,לא
הייתי עובר את הבחינה .אני לא בטוח מי
מבין חברי הוועד המרכזי היה עובר אותה.
ומה לגבי הארכת תקופת ההתמחות?
צריך להאריך את תקופת ההתמחות.
תקופת התמחות של שנה היא מצחיקה.
אני מוכן להגיד לכם שלמרות שבמשרד
שבו הייתי תקופת ההתמחות הפורמלית
היתה שנה ,האנשים המשיכו להתמחות
גם אחרי השנה ,למרות שהיתה תלויה להם
על הקיר תעודה חתומה של ראש הלשו
כה .אין לי ספק ששנה זה לא מספיק .אני
חושב שהתמחות של שנתיים היא בהחלט
במקום .אבל זה גם דורש דבר אחר :לשלם
משכורות הוגנות למתמחים.
האם אתה בעד התמקצעות והתמחות
בתחום המשפט כמו ברפואה ,לרבות מתן
"תעודת מומחה" בתחום?
כן .גם בוועדה של לשכת עורכי הדין שיו
שבתי בראשה עסקנו בנושא הזה ,והצענו
לאפשר הגדרות של מומחה .העולם המו
שפטי היום הוא כל כך רחב ומכסה כל כך
הרבה תחומים .אם אני כבר ב־ '64ראיתי
מקום לקבל את המלצת המורים שלי בפו
קולטה להתמקצע ולעסוק בתחום המסחו
רי ,בדיני מיסים או בדיני חברות ,אני חושב
שהיום ,ב־ ,2009כשהעולם המשפטי הוא
אוקיינוס לעומת האגם הקטן שהיה ב־'64
 זה בוודאי נכון.האם היית מוכן להרחיק לכת כך שמקב
צוע המשפטים יהיה כמו ברפואה למשל,
שמומחה בתחו ם  Xמנוע מלעסוק ב�ת
חום ?Y
אני חושב שלא צריך להגיע למצב כזה ,כי
השוק יווסת את עצמו .היום כשמישהו בוחר
לעצמו עו"ד ,הוא בודק מה תחום ההתמחות

שלו ,מה הידע שלו ,אילו פרסומים יש לו,
באילו משפטים הוא הופיע ואילו עסקאות
הוא עשה .השוק יווסת את עצמו.

"לא לעבוד לבד"
מהי המטרה העיקרית שלך כשר משב
פטים?
מה שאני רואה בראש סדר העדיפויות
הוא הנושא של עינוי הדין בבית המשפט.
העומס המוטל היום על בתי המשפט ,על
השופטים ,על כל המערכת ,על הצדדים ,על
עורכי הדין ,שמחכים שנים עד שנושא בא
לדיון ומגיע להכרעה.
במסגרת המטרה הרצויה הזו נראה
שעורכי הדין הם הקורבן .טול למשל דבר
בסיסי שמטריד עורכי דין .אמרת פעם
ששופטים לא צריכים להיעתר לבקשות
דחייה של עורכי דין ,כלשונך" :אם עו"ד
חולה ,יוצא למילואים או חותנתו נפטרה,
השותף שלו יכול למלא את מקומו" .לפי
הגישה הזו ,אם עורך הדין נקרא לשירות
מילואים ואין לו שותפים שיחליפו אותו,
הוא או הלקוח "ישלמו" על כך .זה דבר
שקשה לקבל .אתה בא ממשרד גדול ,אבל
אתה מבין ויודע שיש עורכי דין עם משב
רדים קטנים שאין להם תחליף .משמעות
הדבר היא פגיעה קשה ולא מוצדקת בהם,
בלקוחות ובפרנסה שלהם.
ראשית ,מספר עורכי הדין שעובדים
כיום לבד במדינת ישראל הוא מאוד קטן.
רוב עורכי הדין עובדים במשרדים קטנים,
אבל הם לא לבד .כשאתה מקבל תיק אתה
צריך לדעת ,כמו במדינות אחרות ,שהמשו
פט קבוע ,אלא אם כן קרה אסון שלא היה
אפשר לחזות אותו מראש .כל תיק שאני
ניהלתי ,גם כשהיינו רק מספר עורכי דין,
לא ניהלתי אותו לבד .אמרתי ללקוח" ,אני
אשתדל להופיע .אם אתה דורש שאופיע
אני אופיע בתיק ,אבל אם תהיה פתאום
מלחמה ואני אקרא למלחמה ,אז מישהו
אחר יופיע בתיק" .זו היתה חובתי לומר את
זה ,ועשיתי את זה .זה הכל שאלה של מה
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עומד מנגד .מדינת ישראל עומדת במצב
הכי גרוע בעולם מבחינת עשיית צדק,
ואקח את אחד המקרים הבולטים ביותר:
עו"ד פלילי לוקח מספר תיקים ,אז הוא
צריך להודיע ללקוח .זו חובתו כלפי המקו
צוע וכלפי עשיית הצדק .הוא צריך להגיד לו,
"אם יהיה איזשהו מצב שלא נחזה מראש,
יושב איתי יחד בישיבה הזו עו"ד זה וזה,
הוא לומד את התיק יחד איתי ,ואם אני לא
אוכל להופיע הוא יופיע במקומי .אם אני
אוכל להופיע הוא יופיע יחד איתי".
אבל מה לגבי עורך דין שהשותף שלו
מתמחה במקרקעין ,והוא מייצג אדם
בבעיית מיסוי ,והשותף לא מבין כלום
במיסוי?
סליחה ,אז הוא צריך לדאוג .בדיוק
השאלה הזו נותנת את התשובה .חובתו
המקצועית של עורך הדין לדאוג שהוא לא
יטפל לבד בתיק .אם הוא מטפל לבד בתיק
הוא ייקח רק תיק אחד.
אבל לא כולם יכולים להיות משרד הרב
צוג־פוקס־נאמן ,עם עשרות שותפים.
לא אמרתי שצריכים להיות משרד הרו
צוג־פוקס־נאמן .אמרתי שחובתו של עו"ד
לעשות צדק מהר ,כי חלק מהבעיה של
עשיית הצדק הוא עינוי הדין .הציבור איבד
את אמונו במערכת המשפט ,ולא רק בבתי
המשפט אלא גם בעורכי הדין ,שמקבלים
על עצמם הרבה תיקים .אני אגיד לכם יותר
מזה .אני הופעתי גם בפני השופטים .גם
לשופטים יש  20או  30תיקים באותו יום.
השופט שמח שהגישו את הבקשה לדחייה.
צריך להיות סדר.
ועדיין ,מה אם עורך הדין עובד לבד
במשרד?
הוא צריך לדעת מראש :או שהוא לוקח
איתו עוד עו"ד ,או שהוא לא לוקח תיק
שעלולה להיות בו תקלה .עכשיו ,זה רק
בגין דבר צפוי .דבר לא צפוי ,למשל ,אם
הוא צריך ללכת חס ושלום לאיזו לוויה
של קרוב משפחה ,אז אפשר לבקש דחייה.
אם עו"ד לבד ,אין ברירה .אני בכלל בדעה
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הריאיון

פרופ' יעקב נאמן

נאמן למשנתו
שלעורך דין אסור לעבוד לבד .הרבה שנים
למדתי בישיבות ,שם לומדים תמיד בחו
ברותה ,אחד עם השני .אני חושב שאסור
להתכונן לתיק לבד ,כי אין עם מי לעשות
את ההכנה הראויה .כשעבדתי כעו"ד לבד
ראיתי שאני לא יכול לקבל עוד תיקים ואני
סובל מזה ,ולא קיבלתי תיקים .ואז עלה
בדעתי שאני צריך לעשות משרד עם עוד
עורכי דין .אתה יכול לקחת בדיוק את הדוו
גמה שלי כדי להוכיח את זה.
אבל לא כולם כמוך .הדוגמה שלך היא
יחידה ,היא היוצאת מהכלל שמעידה על
הכלל.
סליחה ,הדוגמה שלי היא איך עורך דין
צריך לבנות את עצמו על מנת לאפשר לעו
שות צדק מהר .אני לא מוכשר יותר מאו
חרים .תאמין לי ,אני מכיר עורכי דין .אני
אספר לך עוד סיפור .כשהייתי בפקולטה
למשפטים ,לא תמיד ההרצאות עניינו
אותי .הייתי הולך לביהמ"ש המחוזי במגרש
הרוסים ,מסתכל בבוקר מתי מופיע למשל
עו"ד מיכה כספי .הייתי בא ,רואה איך
שהוא חוקר עדים ,פשוט למדתי מזה .אתה
מבין? כבר מהיום הראשון ידעתי שאני לא
יכול בעצמי להכיל את הכל ,שאני צריך
ללמוד מאחרים.
יש פה מעגל קסמים .התובנות שלך שהן
פשוטות בעיניך הן כנראה פחות פשוטות
לשאר האנשים .אתה אומר כולם יכולים,
וזה לא כך.
זו שאלה של חינוך ,זו שאלה של איך
אתה רואה את המקצוע .יותר מזה ,אני לא
מכיר בעולם עורך דין שעובד לבד ושהגיע
לרמות גבוהות.
נושא אחר שהזכרת כפיתרון לבעיית
העומס הוא שהשופטים יכתבו פסקי דין
יותר קצרים .גם כדי להקשות הגשת ערב
עורים?
זה לא מקשה הגשת ערעורים .הגשת
פסקי דין קצרים לא מקשה על הגשת ערו
עורים אם העיקר נמצא שם .להפך ,מה
שמקשה זה הקילוגרמים של הכתיבה.

 28׀ עורך הדין

"הייתי יו"ר הוועדה שהמליצה
על השתלמות חובה ,עוד לפני
שחלמתי ש'אנחת' פה במשרד
המשפטים .מה שצריך לעשות
כדי להעלות את רמת המקצוע,
אשתדל לעשות .רמת המקצוע
בהחלט דורשת שיפור"

"לפי דעתי בחינות
ההסמכה לא בודקות את
ההתאמה להיות עו"ד .הן
בודקות כמה תאי זיכרון יש
לנבחן .אני יכול להגיד לכם
שאם הייתי נבחן היום,
לא הייתי עובר את הבחינה"

כלומר אין כאן איזושהי מטרה לשנות
את המבנה הפירמידלי ,שכיום לאנשים יש
האפשרות לערער לערכאת ערעור שתבחן
את הדברים?
לא ,לא .אני לא הולך לשנות את מערו
כת המשפט .אמרתי ,אני אעשה מה שרק
אפשר בשיתוף פעולה של השופטים ,של
עורכי הדין ,של הצדדים ,במגבלות התקו
ציב ,על מנת להביא לכך שאדם יוכל לדעת
שאם הוא מגיש תביעה ,תוך זמן סביר יהיה
לו פסק דין ביד.
ניתן להניח שאתה כמובן תעשה את זה
מבלי שתיפגע יכולת האדם לקבל צדק.
בוודאי .המערכת חייבת לתת צדק.
"ושפטו את העם משפט צדק" ,זה אחד
הציוויים החשובים בתורה.
כולם מדברים שנים על יעילות וצדק.
אך מרוב שמדברים על הצורך בהסטת
המטוטלת לצד היעילות ,שוכחים שרוב
האנשים ,אם תיתן להם את הבחירה
שהמשפט שלהם יהיה קצר ומהיר ויעיל
אבל בסופו של דבר יחטיא מספר נקודות
והאדם יורשע על לא עוול בכפו ,או שהמב
שפט יהיה ארוך ,מעמיק ,עם חקירות נגב
דיות כהלכה ,כדי שבסופו של דבר האמת
תיחשף  -הם יעדיפו צדק איטי על פני אי
צדק מהיר.
שתי האלטרנטיבות אינן נכונות .צדק צריך
להיעשות בכל מקרה על פי נסיבותיו .ברגע
שמשפט מתנהל ברצף ,הצדק בולט מיד.

"להפריט את הפרקליטות"
כשהגעת למשרד המשפטים בקדנציה
הראשונה ,התבטאת ואמרת שהפרקליטות
היא "סיירת מטכ"ל" של משרד המשפטים.
האם אתה עדיין סבור כך ,ממרחק הזמן?
כן ,אני חושב שהפרקליטות צריכה להיות
סיירת מטכ"ל כי היא צריכה לשמור כמיטב
יכולתה על מדינת ישראל כמדינת חוק.
האם הדגש הוא על "צריכה להיות" ולא
"הינה"?
אני חושב שיש דברים שטעונים שיפור

יולי 2009

הריאיון

פרופ' יעקב נאמן

נאמן למשנתו
בפרקליטות ,ואני לומד את הנושא .עדיין
לא גיבשתי דעה .אני רק יכול להגיד לכם
שיש לי ישיבות קבועות גם עם היועץ המו
שפטי לממשלה וגם עם פרקליט המדינה
וגם עם המשנים ,שבהן אנחנו דנים בבעיות
העומדות על הפרק .אנחנו לא דנים בתיו
קים ,אלא מדברים על נושאים עקרוניים.
ומה באשר לעמדתך הנוכחית ביחס להב
פרטת הפרקליטות?
אני מאוד בעד הפרטה .בתחום האזרחי
בוודאות.
ומה באשר לתחום הפלילי?
הדבר מצריך עוד בדיקה .במדינות מסוימות
יש הפרטה גם של חלק מהתחום הפלילי.
ונשאלה השאלה ,האם אותו תקציב
שמיועד להליך ההפרטה הנ"ל ,לא מן
הראוי שיזרום לקופתה של הפרקליטות,
ואולי זו תהיה הדרך להשביח מבית את
תפקודה של המערכת?
לפי דעתי חשוב מאוד שלפרקליטות
יהיה גם היזון חוזר מהשוק הפרטי.

"יש דברים בפרקליטות
שטעונים שיפור .הפרקליטות
צריכה להיות סיירת מטכ"ל.
אני מאוד בעד הפרטה .בתחום
האזרחי בוודאות .חשוב מאוד
שלפרקליטות יהיה גם היזון
חוזר מהשוק הפרטי"

"לגוון את המערכת המשפטית"
בנושא הוועדה לבחירת שופטים...
אני לא מדבר על מה שקורה בוועדה
לבחירת שופטים .כל מה שיש לי לומר אני
אומר בחדר הסגור הזה ,בישיבות הוועדה.
האם ניתן להניח מזה שאתה לא מתוב
מכי שקיפות הדיונים? למשל ,מה עמדתך
בסוגיית פרסום פרוטוקול הוועדה לבחיב
רת שופטים?
אני חושב שכשדנים בעניינים אישיים,
אין לפרסם את הדברים .זה רק פוגע באו
נשים ,כי מטבע הדברים לא כל המועמדים
נבחרים ,ואין טעם לפגוע באנשים .כבוד
האדם הוא הדבר הכי חשוב בעיני .כבוד
האדם מחייב שלא נפגע באנשים שלא נבו
חרו ,מטעמים שונים .אף מועמד לא יגיש
מועמדותו אלא אם כן הוא בטוח שייבחר,
ואף אחד לא יכול להיות בטוח .אנחנו נהיה
במצב נורא אם נפרסם את תוכן הדיונים.
לראשונה זה זמן אין נציג של האופוזיב

 30׀ עורך הדין

ציה בקרב הפוליטיקאים בוועדה ,ולכאורה
נוצר מחנה ימין־דתי מונוליטי שפועל
לקדם מועמדים  -גם אם מעולים כשלעב
צמם  -על בסיס סקטוריאלי.
הכנסת היא הגוף הריבוני הבוחר את
חבריה לוועדה לבחירת שופטים ,והיא
בחרה את מי שהיא בחרה .כל מה שאני
עושה בוועדה זה לבחור שופטים שיעו
שו משפט צדק .החוק קובע שכל שלושה
חברי ועדה יכולים להציע מועמד ,או נשיא
ביהמ"ש העליון ,או שר המשפטים .אני
אשמור על החוק .כל מי שיוצע ,עניינו יובא
לדיון בוועדה.
האם אתה מסכים עם עמדתו של חבר
הוועדה החדש לבחירת שופטים ,שצריך
שהשופטים בכל הערכאות יבואו ממגוון
יותר גדול של ציבורים?
אני מסכים למה שקבע פרופסור זמיר
כשכתב דו"ח על בתי המשפט ועל גיוון בכל
המערכת המשפטית.
מה בעיניך ייתן מענה לאותה דרישת
גיוון?
אני לא אכנס לפרטים .כל אחד יש לו את
המחשבות שלו ,כל אחד עם הגיוון שלו.
אני חושב שצריך להגיע להסכמה ,לקונצנו
זוס .מי שמכיר את דרכי בכל מיני נושאים
יודע שאני תמיד מנסה להגיע להבנות ולו
קונצנזוס.

"לשנות את הענישה"

"אדם שהעלים  100שקל
ישלם קנס של  1,000שקל.
אדם חוטא ומעלים מיסים כי
הוא מביא בחשבון שכנראה לא
יתפסו אותו .ואם יתפסו אותו
אז זה כל כך רחוק ,שכדאי לו
לעבור עבירות כלכליות"

התבטאת על כך שצריך לשנות את המב
שקל בענישה בעבירות כלכליות ,מעונשי
מאסר לקנסות כבדים .האם אין מדובר
כאן בהורדת האלמנט ההרתעתי?
אין משקל היום לענישה .כמה עברייני
מס נכנסים לבית סוהר בשנה ?15 ?14 ,יש
בארץ רק  15-14מעלימי מס בשנה? אדם
עושה חשבון שהסיכוי הוא אחד ל־10,000
שיתפסו אותו ,אולי אחד למאה אלף שיו
תפסו אותו .אלה כל עברייני המס? ישנם
רבים שעוברים על חוקי המיסים ולא מגיו
עים בכלל לבתי המשפט.
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באילו עבירות אתה מבקש לעשות את
השינוי הזה בשיטת הענישה?
עבירות כלכליות שאינן עבירות על דיני
העונשין הקלאסיים.
לדוגמה?
עבירות מס .עבירות בניירות ערך .עביו
רות שאדם עשה בגלל כדאיות כלכלית .אם
הוא ישלם קנס פי  ,30פי  40מהסכום שהוא
נהנה ממנו ,הוא יחשוב חמש פעמים לפני
שהוא עושה את זה.
מה לגבי עבירות של אנשי ציבור ,כגון

הפרת אמונים?
בנושא עבירות של הפרת אמונים אני
בדעה שצריכים להבהיר את החוק ולתקן
את החוק ,כך שיהיה ברור .כיום הנושא
הזה אינו ברור בחוק.
אז לשיטתך אפשר לסגור הכל ברמה
האדמיניסטרטיבית?
את בתי המשפט צריך במקרים שהתנפלו
על אדם וקבעו שהוא עבריין מס ,על מנת
שיוכל אותו אדם להוכיח לבית המשפט
שהוא לא עבר עבירה ,שהוא לא רימה .בהו

חלט ,למקרים כאלה צריך את בתי המשפט.
אתה ,אם כן ,מציע איזשהו מסלול שבו
מרבית הענישה תתנהל ברמה האדמיניסב
טרטיבית?
לא .אני מציע מצב שבו אם אדם העלים
 100שקל הוא ישלם קנס של  1,000שקל ,אלא
אם כן יוכח שהוא לא העלים .נקודה .אדם
חוטא ומעלים מיסים כי הוא מביא בחשבון
שכנראה לא יתפסו אותו .ואם יתפסו אותו
אז זה כל כך רחוק ,שכדאי לו לעבור עבירות
כלכליות" .אין אדם חוטא ולא לו".


חלם על רפואה ,הוביל חלב ועיתונים
יעקב נאמן נולד בתל אביב בשנת
 .1939אביו עלה לארץ מהונגריה ב־1928
ואמו עלתה ארצה בתחילת שנות ה־.30
"הורי היו שומרי מצוות .הם היו סוחו
רים ,לאמא שלי היתה חנות ללבני נשים,
ואבא שלי עסק ביבוא פורנירים".
היכן עברו עליך שנות ילדותך?
"ברחוב אלנבי בתל אביב ,ליד הים.
אני עוד זוכר איך בהיותי ילד היינו רצים
לים כל יום בלי נעליים ,עם בגד ים ועם
הכיפה על הראש".
גדלת ,אם כן ,בסביבה חילונית?
"גדלתי בסביבה תל אביבית ,לא חיו
לונית ולא דתית .היה בית כנסת לידינו.
למדתי בבית ספר דתי ,ובמהלך התיכון
שלחו אותי הורי לשנה לארה"ב כדי
ללמוד אנגלית .התגייסתי מיד אחרי
סיום הלימודים במדרשיית נעם לגדוד
 133בגולני .הייתי בין בוגרי התיכון היח�י
דים בגדוד .הייתי חייל בגולני ובקורס
מ"כים בג'וערה .אחרי זה נפצעתי קצת
ועברתי לשירות בגדנ"ע .הייתי קצין דת
ומפקד מחנה".
איך הגעת ללימודי משפטים?
"רציתי ללמוד רפואה ועשיתי את כל
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ההכנות כדי ללמוד רפואה .אבל הורי,
עליהם השלום ,אמרו לי 'למה לך ללמוד
רפואה? תסתכל על עורכי דין ,באים
בבוקר לעבודה ,ב־ 12יוצאים להפסקת
צהריים ,אוכלים עם האישה בבית ארוו
חת צהריים ,אחרי זה יש 'שלאף שטוו
נדה' .חוזרים ב־ 16:30 ,16:00לעבודה,
ב־ 18:00יוצאים לבית קפה ,ב־20:00
הולכים להצגה או לתיאטרון או לקולנוע
או לאופרה .מה אתה צריך להיות רופא?
לא יהיה לך יום ולא לילה' .אני יכול להו
גיד לכם שמאז שאני עורך דין ,אני עובד
 18שעות ביממה".
ומתי נולדה הנטייה והמובהקת לצד
המסחרי־מיסויי?
"בשנה הראשונה למדתי בשלוחה של
האוניברסיטה העברית בתל אביב .אחרי
שנה עברתי לירושלים כי רציתי לקדם
את הלימודים שלי וחיפשתי עבודה.
למדתי קצרנות בקיץ בשיטת גרג .היתה
אז ועדה למיסוי הרשויות המקומיות
בראשות השופט ויתקון .זה היה בשנה
השנייה שלי באוניברסיטה .בת דודה
שלי עבדה כמזכירת הוועדה ,וחיפשו
מישהו שיכתוב את הפרוטוקולים של

הוועדה .התחלתי להיות קצרן ולכתוב
את הפרוטוקולים של הוועדה .אחרי
כמה חודשים בת דודתי נישאה וילדה,
ואז מינו אותי במקומה למזכיר הוועדה.
אבל זה לא הספיק לי לפרנסה כי הישיו
בות היו פעם בחודש ,אז גם הובלתי חלב
לבתים ואחרי זה התייעלתי וגם חילקתי
עיתונים לאותם בתים .בארבע בבוקר.
בהמשך התייעלתי וגם הבאתי לחמניות
טריות עד לפתח ביתם .מורי היו השופט
ברק ,השופט זמיר והשופט חשין .הם היו
מבריקים .בשנה הרביעית התחלתי התו
מחות אצל השופטת בן פורת ,ובסיום
הלימודים קיבלתי המלצות מדיקאן הפו
קולטה ,פרופסור גינוסר ,לעשות את ה־
 MAב־ NYUבניו יורק.
"נסעתי לשנה ל־ .NYUקיבלתי שם
מלגה אבל היא לא כל כך הספיקה לי ,אז
גם שם עבדתי ברחיצת כלים ובמלצרות.
בסופו של דבר סיימתי א ת  NYUב�ה
צטיינות .ואז חזרתי להשלמת ההתמו
חות במשרד גורניצקי ,והתקבלתי להיות
אסיסטנט של פרופ' צלטנר בדיני חוזים
בשלוחה של האוניברסיטה העברית בתל
אביב".
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דעת יחיד
עו"ד רון דרור

שיפוט לא צודק של שופט צדק
תקלה מלפני עורך הדין ,על פני ענייני מהירות ויעילות שהם ממש
דומה שבימים האחרונים הפך השופט משה דרורי לשק חבטות
כארבה הפושה במשפט הישראלי ומשחית לעיתים חלקות טובות
של כל כותב או פרשן ,ולצד מבינים ובקיאים ,יש גם כאלה שנגיו
של עשיית צדק (בש"א  7577/09עזבון המנוח פלוני נ' ביטוח ישיר
עתם לעולם המשפט היא לכל היותר מקריאה בעיתונים .על שני
ובר" ע  787/05רביב חוה נגד פזגז בע"מ); שופט שסבור שאין ה�מ
"חטאים" מתגוללים הכל :האחד ,שמסתמן גם כאמתלה ,הוא בעו
דינה יכולה להתכחש להתחייבות שר משריה שביקש להביא לפתו
ניין פסק דין שכותרותיו הספינולוגיות הן כיצד נמנע שופט דתי
רונות דיור מהירים לגל עלייה שהגיע ,גם אם נעשתה ללא אישור
מהרשעתו של מועמד לרבנות אשר דרס קופאית בחניון ממוצא
החשב הכללי של האוצר (ת.א 1376/98 .אפרופים שיכון וייזום נ'
אתיופי .כדרכן של כותרות ,אין הן יורדות לרבדים העמוקים יותר
מדינת ישראל).
של פסק דין ,בין אם מוצדקים ובין אם לאו (אם כי את האמת יש
עיון בהחלטות השופט דרורי מלמד על שופט לא שגרתי אמנם,
לומר ,תוצאת הפסק קשה לעיכול) .מה עוד שהכותבים ,באופן פטו
שהתבטאויותיו נוקבות לעיתים ,אך מעמיק ,ידען ,חרוץ ,ובראש ובו
רוני משהו ,לא ציינו את עמדתה של הקורבן עצמה ביחס לנאשם
ראשונה ערכי .שופט החותר בנחישות לאמת
ואת התרשמותה היא מהחלשתה או מהעו
ולצדק ,רגיש לעוול ,ולא רק לסטטיסטיקה של
צמתה בהליך המשפטי .אך לא בכך ענייננו,
כלפי
ההאשמות
תיקים.
בוודאי שעה שהנושא תלוי ועומד בערעור.
אכן ,המדובר בשופט העושה שימוש בעו
העיקרי,
השני  -והוא כנראה "חטאו"
השופט משה דרורי קשות
קרונות מורשת ישראל .אגב ,לא רק שהמדוו
האמיתי ,של השופט הנכבד ואשר הוביל לכו
מנשוא .בין "חטאיו" :שילוב
בר בדבר ראוי ואף רצוי לאור סעיף  1לחוק
עין מסע הלינץ' העיתונאי כלפיו  -הוא השו
מורשת ישראל בפסיקתו
יסודות המשפט ,אלא שפעמים רבות מסתמך
תייכותו לקהילת חובשי הכיפות" .מתנחל"
השופט דרורי על שימוש דומה שעשו גדולי
חלילה (?) ,ולא פחות חמור מכך" ,העזתו"
ומועמדותו לבית המשפט
שופטי בית המשפט העליון בישראל  -ובראו
לשלב בפסיקותיו מעקרונות מורשת ישראל,
העליון .אלא שמקריאת
שם השופט חיים כהן ז"ל  -אשר איש מעוו
כולל ספרות השו"ת רחמנא ליצלן .בכך ראו
מצטיירת
דינו
פסקי
לם לא בא עימם חשבון על כך ולא העלה על
כותבים־פרשנים סממן גדול לסכנה הצפויה
דעתו לזקוף לחובתם שימוש יפה זה.
מהשופט דרורי ,שאיתרע מזלו ושמו הועלה
תמונה אחרת לחלוטין
מה שחשוב  -ומכך מתעלמים הכותבים
כמועמד לכהונה בבית המשפט העליון מצד
הנכבדים  -הוא תוכן השימוש שעושה השוו
שלושה מחברי הוועדה .האמירות הננקטות
פט דרורי ,והתוכן הוא בראש ובראשונה ביחס לעקרונות מוסריים
כלפיו קשות מנשוא ,עד כדי האשמות בגזענות ,רשעות או ביזוי
והומאניים ,שאיש אינו חולק עליהם ואשר באים לידי ביטוי בהו
נשים.
חלטותיו.
מקריאת פסקי דינו של השופט דרורי* מצטיירת תמונה שיפוו
עיון בפסיקתו מעלה כי אין מדובר בשופט חשוך המנסה חלילה,
טית שונה לחלוטין מהדמות הדמונית המוצגת .אז הנה כמה עובו
למשל ,להצדיק הפליית נשים על בסיס נוהג קדום כלשהו ,אף עם
דות שלא אוזכרו על ידי הכותבים :המדובר בשופט שרואה מולו את
נפלה טעות מלפניו במקרה מסוים (ולשם כך יש הליכי ערעור) ,כי
האזרח שנפגע בשל ביורוקרטיה ממשלתית (ת.א 7393/05 .מיכאל
אם באדם המחפש בנרות פתרונות צודקים במקרים המובאים בפו
בן שטרית נ' מנהל מקרקעי ישראל); שופט שחש את כאבם של
ניו .אדרבה ,על פי גישה מהותית יותר המנסה להתעלם מתיוגים של
חקלאי הערבה שעה שהמדינה מעכבת שמיעת תביעתם ,ואפילו
חובש כיפה וכיו"ב ,יחסו המתגלה מפסק הדין אל המדינה וגופיה
מחייב את המדינה בהוצאות בשל כך (ת.א 6524/04 .גלעד לבני נ'
אל מול האזרח הוא יחס ליברלי ממש .אך זאת לא נכתב בכותרות
מדינת ישראל); שופט שמעדיף את ערך גילוי האמת ועשיית משפט

העיתון.
צדק ומתיר הגשת ראיה חשובה גם אם במאוחר ,או גם אם באה
* למען הסדר הנכון יצוין כי החתום מעלה אינו מכיר את השופט דרורי ומעולם לא הופיע בפניו ומאמר זה מתבסס על קריאת פסקי דינו בלבד
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מינוי צבעוני לעליון
ברק אובמה הפתיע ,וסוניה סוטומאיור בת ה־ 54צפויה לעשות היסטוריה
ולהיות השופטת ההיספאנית הראשונה בבית המשפט העליון של ארה"ב
שלומי שמחי

צילום :גטי אימג'ס

לבנים שטענו להפליה ,בעקבות החלטת עיריית ניו הייבן להתעלם
מינוי היסטורי בארצות הברית :סוניה סוטומאיור היא המועמדת
מתוצאות מבחני קידום שנערכו לכבאים .העירייה החליטה להתעו
של הנשיא ברק אובמה לכהונה בבית המשפט העליון .אם יאושר
לם מהמבחנים לאחר שאחוז קטן בלבד מבני המיעוטים קיבל תוו
מינויה בסנאט ,תהיה סוטומאיור ההיספאנית הראשונה והאישה
צאות גבוהות.
השלישית בלבד על הכס השיפוטי הבכיר.
בעת ההכרזה על מועמדותה הגדיר אובמה את סוטומאיור כ"אישה
לדמוקרטים יש רוב ש ל  60קולות בסנאט בן  100המושבים ,ומ�י
מעוררת השראה" ,והוסיף כי יש לה יותר ניסיון כשופטת מאשר כל
נויה לא צפוי להיתקל בקשיים מיוחדים .עם זאת ,הרפובליקנים לא
שופט אחר הנמצא כיום בבית המשפט העליון .סוטומאיור צפויה
מתכוונים לעשות לאובמה חיים קלים בהליך המינוי שצפוי לארוך
להצטרף לאישה נוספת המכהנת כיום בבית המשפט העליון ,רות
מספר חודשים" .נתייחס לשופטת סוטומאיור בהגינות" ,אמר מנהיג
באדר־גינסבורג.
הרפובליקנים בסנאט ,מיטשל מקונל" ,אבל נבחן בדקדקנות את
הרקורד שלה כדי להבטיח שהיא מבינה שהתפקיד השיפוטי בדו
"ליבי מלא בהכרת תודה" ,אמרה סוטומאיור בת ה־ .54היא הוסיפה
מוקרטיה שלנו הוא ליישם את
שהגיעה מסביבה ענייה ומעולם
החוק ללא משוא פנים ,למרות
לא חלמה שתגיע לתפקיד כה
העדפותיהם האישיות או הפוו
רם :סוטומאיור גדלה בשכונה
ליטיות".
צנועה בניו יורק לאחר שהוריה
אמר ועשה .למרות שפסקי הדין
היגרו מפורטו ריקו ,ובגיל 9
שלה לא עסקו בנושאים מעוו
התייתמה מאביה .בהמשך סיימה
ררי מחלוקת כמו הפלות למשל,
לימודי משפטים בייל ,שם ערכה,
סוטומאיור ספגה ביקורת נוקו
כמו אובמה עצמו בהרווארד ,את
בת מהשמרנים לאחר שנחשפה
כתב העת היוקרתי של הפקולטה
התבטאות שלה במהלך הרצאה
למשפטים .היא הפכה לשופטת
שנתנה בשנת  2001בפקולטה
פדרלית במחוז הדרומי של ניו
למשפטים באוניברסיטת קליו
יורק בשנת ( 1992מינוי שנעשה
פורניה בברקלי" :אני מקווה נשיא שחור ,שופטת היספאנית ,סגן נשיא לבן .אובמה ,סוטומאיור וביידן על ידי הרפובליקן ג'ורג' בוש
שאישה לטינית עם ניסיון עשיר
האב) ,וב־ 1998מונתה על ידי
תגיע יותר פעמים למסקנות שיפוטיות נכונות מאשר גבר לבן ללא
הנשיא הדמוקרט ביל קלינטון לשופטת ביהמ"ש לערעורים בניו־יורק.
נסיון החיים הזה" .חשיפת ההתבטאות עוררה סערה ,ואילצה את
המינוי של אובמה הוא המינוי הראשון של שופט עליון שמבצע נשיא
הבית הלבן להתמודד עם האמירה" .אני בטוח שהיא היתה מנסחת
דמוקרטי זה  15שנה .לדברי אובמה ,מינוי שופטת היספאנית יהווה
את דבריה מחדש" ,אמר הנשיא אובמה ,וציין כי הוא בטוח שהליכי
צעד נוסף לעבר המטרה של "צדק לכל תחת החוק" .ההיספאנים,
אישורה בסנאט יוכיחו כי היא מועמדת ראויה ומתאימה.
אשר תומכים באופן מסורתי במפלגה הדמוקרטית ( 67%מתוכם
מינויה של סוטומאיור לא צפוי להפר את האיזון בבית המשפט
הצביעו עבור אובמה) ,מהווים כיום ־כו 15%מכלל האוכלוסייה הא�מ
העליון המונה תשעה שופטים ,משום שגם השופט הפורש דייויד
ריקאית ,והם מונים כ־ 45מיליון בני אדם .בסופו של יום התקבלה
סוטר נטה לצדד בעמדות ליברליות בהחלטות של  5נגד  .4באחת
תמונה חזקה של גיוון אתני :נשיא שחור ,סגן נשיא לבן (ג'ו ביידן)
מהחלטותיה הבולטות היא דחתה בשנה שעברה ערעור של כבאים
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האם שופט יכול
להתייעץ עם עצמו?
בעבר גם זה היה אסור ,אבל מאז התקדמנו .האם ,עם מי ועל מה
יכולים שופטים להתייעץ בשאלות הנוגעות לתיקים שבפניהם?
דוד חשין

השופט דוד חשין,
סגן נשיא בית המשפט
המחוזי בירושלים
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שעה שבית משפט יושב בהרכב ,תוצאת ההליך
מתקבלת על דרך של התייעצות .כל אחד מהשופו
טים מציע הצעת החלטה ,והתוצאה המחייבת נקו
בעת לאחר מניין ההצעות וצירופן לרוב .במובן צר
זה ניתן לומר כי קיימת חובת התייעצות במותב .כל
אחד מהשופטים חייב להחליט בכל אחת מהשאלות
הטעונות הכרעה ולהיוודע לתוצאות שחבריו מציו
עים .אין הוא חייב להשמיע את נימוקיו או לשמוע
את נימוקיהם .עם זאת נוהגים חברי המותב לקיים
ביניהם התייעצות במובנה הרחב ,שבגדרה אינם
מסתפקים בהצגת דעותיהם אלא משמיעים גם
את נימוקיהם ,בניסיון לשכנע ולהשתכנע .ההכרעה
שמתקבלת בסופו של יום  -לעיתים תוך שינוי הדעה
הראשונית  -היא תוצאה של אותה היוועצות אקו
טיבית ,שאין חולק על חוקיותה ועל תועלתה.
נשאלת השאלה ,האם רשאי שופט להתייעץ עם
אדם אחר מחוץ למותב  -בין עם שופט ובין עם
מי שאינו שופט  -בעניין התלוי ועומד בפניו? האם
התייעצות כזאת היא לגיטימית?
בספרו (Deciding Appeals - )Boston, 1960
 The Common Law Traditionאומר המלומד
האמריקאי פרופ' קארל לוולין ( )Llewllynכי אין
בדעתו להשחית מילים על שאלה זו; בדומה למו
לכים ולנשיאים ,כך גם שופטים מצאו צורך תמידי
להיוועץ בגורמים חיצוניים.
אציג בקצרה את שיקולי ה"בעד" וה"נגד" .מחד
גיסא ,התייעצות של שופט עם אדם אחר  -בבחינת
"ספר חי" ,כביטויו של פרופ' לוולין  -בעניין התו

לוי ועומד בפניו ,עשויה לשפר את איכות פסיקתו.
מאידך גיסא ,התייעצות כאמור ,שהצדדים להליך
ובאי כוחם אינם מודעים לה ואין ביכולתם להתייחס
לתוכנה ולבקרה ,יש בה כדי לחשוף את ההליך
השיפוטי להשפעה חיצונית והיא עלולה גם לגרום
לעיוות הדין; כדברי ד"ר יגאל מרזל ,בספר ו דיני פ�ס
לות שופט (התשס"ו־" :)2006החשש העיקרי במצב
זה הוא שמא המידע שנמסר לשופט במעמד צד אחד
ובלא ידיעת הצד השני  -או שלא בנוכחות איש מן
הצדדים  -עלול להשפיע על השופט באופן בלתי
הוגן .השופט ייחשף למידע לא קביל או בלתי מאוזן,
בהיעדר יכולתו של צד להליך להביע או להעיר לפני
השופט את עמדתו שלו" (שם ,עמ' .)184
במשפט הישראלי לא קיימת לכאורה דילמה
בשאלה זו :התייעצות שופט בעניין הנדון בפניו
אינה מותרת ,ואף עשויה לפסול את השופט מלישב
בדין זה שלגביו נועץ באדם אחר .כך עולה מפסיקת
בית המשפט העליון עוד בימי הבראשית מפי הנשיא
אולשן והשופטים חשין ואגרנט ,בע" פ  152/51טר�י
פוס נ' היועץ המשפטי לממשלת ישראל ,פ"ד ו 17
(להלן :פרשת טריפוס) ,לאמור:
"הפועל־יוצא מכל זה הוא :אם בשעה שעדיין תלוי
ועומד משפט פלילי (או אזרחי) איזה שהוא ,מקיים
השופט בצורה פרטית ושלא בנוכחות בעלי הדין
שיחה או מו"מ עם מאן דהוא מהציבור ,המתיימר
למסור לו ,לשופט ,ידיעה או עצה העלולה להשפיע,
במישרין או בעקיפין ,על תוצאות המשפט ,הרי יש
בכך משום חריגה רצינית מסדרי הדיון .זאת אומרת,
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התנהגות כזאת מטעם השופט תיראה ,בעיני החוק,
כשוללת ממנו את הכושר לפסוק את הדין ,הואיל
וכאמור יש בה ,בהתנהגות זו ,כדי לפגוע בעקרון
של קיום המשפט בפרהסיה :לנאשם (או לבעל־הדין
האזרחי) ויועציו לא היתה ידיעה על הדברים שנאו
מרו באותה שיחה ולא ניתנה להם ההזדמנות להעיר,
לפני השופט ,את אשר יש להם להעיר על הדברים
הנ"ל ,וניתן מקום לפתחון פה כי השופט החליט מה
שהחליט בהשפעת ידיעות חיצוניות או טענות זרות
שלא הועלו בתוך מהלך הדיון בפומבי" (שם ,עמ'
.)26
בפסק דין שניתן יובל שנים לאחר מכן (ע"פ
 2672/01בן שושן נ' מדינת ישראל ,פ"ד נה (,)794 )4
חזר הנשיא ברק על דברים אלה ,בשינויי לשון:
"אכן ,ניהול שיחה בעניין מרכזי של המשפט ללא
נוכחות שני הצדדים להליך אסור .כאשר מדובר
בחומר הנוגע למשפט גופו ,אשר עשוי להשפיע על
תוצאת המשפט  -במישרין או בעקיפין  -שומה על
הצדדים להעביר מידע זה לשופט רק בדרכים המקוו
בלות .כך מחייב הצדק .יש לאפשר לכל בעל־דין (או
בא־כוחו) לנכוח בכל עניין המתקיים בפני השופט
ועשוי להשפיע על תוצאת משפטו ,כך שיוכל להביע
עמדתו שלו בעניין בפני השופט ולהעיר הערותיו.
בדרך זו תורחק אפשרות קיומו של חשד מפני הכרו
עת שופט בעניין כלשהו בהסתמך על מידע אשר לא
הוצג בדרך זו" (שם ,עמ' .)797
אלא שהדברים אינם פשוטים כל כך .לא כל שיחה
או התייעצות של שופט עם מאן דהוא מחוץ לגדרי
ההליך תגרום בהכרח לפסילתו .כדברי הנשיא ברק:
"עילת פסלות תקום רק כאשר יוכח חשש ממשי
למשוא פנים" (פרשת בן שושן ,עמ'  .)798דברים
אלה אמורים אף אם השיחה או ההתייעצות שקיים
השופט שלא במסגרת ההליך ושלא בנוכחות הצדדים
מהווה התנהגות לא ראויה מן הבחינה האתית.
מן האמור עולה כי יש לבחון כל מקרה לגופו על פי
מכלול נסיבותיו .בעריכת בחינה זו יש להביא בחשו
בון ,בין היתר ,גם שני קריטריונים אלה :מהותם של
הנושאים שלגביהם עשוי שופט לבקש את עצתו של
אדם אחר ,ומיהותם של המייעצים.
מבחינת מהות הנושאים ,ניתן למנות שלושה:
( )1שאלות עובדתיות ,שעניינן בקביעת הממצאים
העובדתיים וכרוכות מטבע הדברים בשקילת
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הראיות ובהערכת מהימנותם של העדים;(  ( )2ש�א
לות שבשיקול דעת ,כלומר שאלות המסורות כל כולן
לשיקול דעתו השיפוטי של השופט שדן בעניין ,כגון
סוג העונש או מידתו;(  ( )3שאלות משפטיות צר�ו
פות ,דהיינו שאלות שמטרתן בירור המצב המשפטי
בהתעלם מזהות הצדדים ומפרטי המקרה הקונקרטי
התלוי ועומד אותה שעה בפני השופט שוחר העצה.
גם מבחינת מיהותם של המייעצים ,ניתן לחשוב
על מייעצים שונים( :א) שופט אחר; (ב) עוזר משפו
טי או מתמחה; (ג) מלומד בתחום המשפט; (ד) מוו
מחה בתחום לא משפטי; (ה) הדיוט שהוא ידיד קרוב
או בן משפחה.
שילובי המהות והמיהות מאפשרים מגוון פתרוו
נות לדילמה .כך ,למשל ,קשה מאוד לראות מדוע יש
לפסול היוועצות של שופט בשופט אחר (אף מחוץ
למותב) בשאלה משפטית ,בעוד שניתן בנקל להו
ראות מדוע יש לפסול התייעצות של שופט (מחוץ
להליך המתנהל בפניו) עם מומחה בתחום לא משו
פטי בשאלה המצריכה עדות מומחה ,כפי שנקל גם
להבין מדוע יש לפסול את היוועצותו עם הדיוט
בשאלה עובדתית או משפטית.
במשפט הישראלי ,האיסור על התייעצות שופט
בעניין הדורש מומחיות בתחום לבר־משפטי הוא כה
קיצוני ,עד כי מדבריו של אחד משופטי בית המשו
פט העליון ניתן להסיק כי אפילו עם עצמו אסור לו
לשופט להיוועץ  -אפילו אם הוא במקרה גם בעל
מומחיות רלוונטית .הדבר קיבל ביטוי במקרה ציורי
שהובא בפני בית המשפט העליון ,שבו נדונה מחו
לוקת על ענייני נגרות (ע"א  248/59לויתין נ' נחמן,
פ"ד יג  .)903שופט בית המשפט המחוזי בחיפה שדן
באותו עניין כתב בפסק דינו:
"סבורני שאני רשאי להשתמש בידיעתי האישית
ובניסיוני בענייני נגרות כדי לשקול את משקל הטו
ענה הזו ,ואינני מהסס לרגע לומר ,שטענה זו אין לה
יסוד .חללים כאלה ,שתוארו כאן ...נעשים על ידי נגו
רים במפסלת; כמובן שיש צורך להשתמש במפסלת
באופן מתאים; נכון שעשיית חללים כאלה שלא על
שולחן נגרים ,מקשה על המלאכה; אבל בשום פנים
ואופן אין לומר שאי אפשר לעשותה" (לקוח מתוך
הציטוט שהובא בעמ '  1905לפסק דינו של בית ה�מ
שפט העליון).
השופט לנדוי מתח ביקורת על היזקקותו זו של
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המתמחה (כמו גם עם חבריו השופטים) ,ולגלות לו
השופט המחוזי למומחיותו בתחום הנגרות:
את עמדותיו הלכאוריות .לעתים המתמחה משמש
"מומחיותו של השופט המלומד במקצוע הנגרות
כאוזן קשבת ,וכעין תיבת תהודה ()sounding board
כבודה במקומו מונח ,אך כשלעצמי אני סבור שאסור
היה לו להשתמש בידיעתו האישית בעניין זה ,שאינו
לרעיונותיו של השופט .לא פעם נחשף המתמחה
מן המפורסמות שאינן צריכות ראיה ...ייתכן שלפי
לרעיונות "אפויים למחצה" ולתוצרים הגולמיים של
דעת הרוב שם אפשר להצדיק שימוש כזה בידיעתו
ההליך השיפוטי .על המתמחה לסייע לשופט ...אכן,
הפרטית של השופט ,כי הרי ידיעה זו שימשה לשם
ההליך השיפוטי מחייב התמודדות אינטלקטואלית
העדפת עדות המשיב על עדות אבי הערער .דעתי
מתמדת .החלפת דעות עם מתמחה (או עם חבר
הייתה  -ובכל הכבוד גם עתה אינני רואה מקום לסו
שופט) מעשירה התמודדות זו .היא מעלה היבטים
טות ממנה  -שאף למטרה זו פסולה ההסתמכות על
שלא עלו במחשבה ראשונית .היא מחדדת הבחנות.
ידיעתו המיוחדת של השופט ,להבדיל מידיעות שהן
היא מפילה רעיונות נפל .חשיפתו של מתמחה להו
נחלת הכלל ,על פי נסיון החיים המשותף לכל הבו
ליך אינטלקטואלי זה של עיצוב ההכרעה השיפוטית
ריות" (שם ,בעמ' .)1906
מותרת היא .אין היא משחררת את השופטת מאו
הבעייתיות שבהתייעצות
חריותה האישית לשיפוט .זו
שופט מחוץ לגדרי ההליך
מוטלת תמיד עליה ,ואין היא
מחד גיסא ,התייעצות של
שבפניו עולה גם בפרשת בשן
יכולה להשתחרר ממנה .עם
(ע"פ  344/99בשן נ' מדינת
זאת ,היא מסייעת בידה בהגו
שופט עם אדם אחר בעניין
ישרלאל ,פ"ד נג( .)599 )2המ�ע
שמת תפקידה".
התלוי ועומד בפניו ,עשויה
רער ביקש לפסול שופטת עקב
הגושפנקה ההלכתית שהו
פסיקתו.
איכות
את
לשפר
התייעצות פרטית שקיימה ,על
עניק הנשיא ברק להתייעצות
פי הנטען ,עם מכר שלה ,מומו
שופט עם שופט אחר או עם
מאידך גיסא ,התייעצות
חה לכלכלה שבפניו הציגה את
מתמחה שיקפה למעשה את
שהצדדים להליך ובאי
גירסת ההגנה .כן טען ,כי חוות
הוראתו של כלל (ד( )4ל�כ
כוחם אינם מודעים לה
דעתו של אותו מומחה הביאה
ללי האתיקה השיפוטית,
את השופטת לגבש עמדה נחו
התשנ"ג־( 1993הידועים ככללי
ואין ביכולתם להתייחס
רצת נגדו עוד בטרם נסתיימה
הנשיא שמגר) .בכלל ד( )4נקבע
לתוכנה ולבקרה ,יש בה כדי
פרשת ההגנה .השופטת דחתה
כי:
השיפוטי
ההליך
את
לחשוף
טענה זו בהדגישה כי אין בידה
"שופט רשאי להיוועץ בעניין
כל חוות דעת שהיה בה כדי
שבפניו בעמיתיו לשפיטה ,ולו
להשפעה חיצונית והיא
לגבש את עמדתה .בדחותו את
קיים דיון בעניינים שבפניו עם
עלולה גם לגרום לעיוות הדין
הערעור כתב הנשיא ברק:
עוזרים ומתמחים".
"בהחלטתה קבעה השופו
כללים אלה (משנת )1993
טת ,כי 'התייעצות פרטית' זו לא הייתה אלא שיחת
הוחלפו בכללי אתיקה לשופטים ,התשס"ז־,2007
אקראי ,בנסיבות חברתיות ,בנוכחות אנשים נוסו
שהותקנו בידי הנשיאה ביניש ,מתוקף סמכותה לפי
פים .וכל זאת ,עם מכר שאינו בקי בדין ובעובדות...
סעי ף 16א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,בה�ת
איני סבור כי ניתן להעלות טענה של ממש ,כי היה
בסס על נוסח שהוכן על ידי ועדה בראשות המשנה
בכוחה של שיחת אגב זו להביא ל'נעילת' דעתה של
לנשיא בית המשפט העליון ,השופט מישאל חשין.
השופטת."...
בכללים החדשים אין למצוא כל הוראה בדבר
הנשיא ברק הוסיף והבהיר כי שופט רשאי להיוועץ
התייעצות שופט ,כמו זו שנכללה בכללים הקודמים.
עם שופט אחר ועם המתמחה שלו בעניינים התו
אפשר לשער שמניעיה של הוועדה שלא להכליל
לויים ועומדים בפניו:
הוראה מעין זו היא סברתה שהמותר והאסור בתו
"מותר לו ,לשופט ,לשוחח על המשפט שבפניו עם
חום זה של התייעצות שופט הם בגדר מובן מאליו
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הדין שלו.
כעניין של שכל ישר ,ושעל כן אין צורך לייחד לו כלל
שאלה פתוחה היא אם רשאי השופט להיוועץ
חרות .ואכן ,בפסיקה נוספת שעסקה בשאלת הלגיו
במלומד מתחום המשפט בשאלה משפטית צרופה;
טימיות של התייעצות שופט ,שוב הכריע בית המו
הפסיקה הישראלית טרם נדרשה לכך .מותר להניח
שפט העליון בעניין מבלי להיזקק לכלל ד( )4לכללים
כי יש מבין השופטים המתייעצים עם חוקרי המשפט
הקודמים שנהגו באותה עת .בע"א  4126/05חג'אזי
ומוריו בסוגיות משפטיות טהורות ,ואינם מוצאים
נ' עמותת ועד עדת הספרדםים דן בית המשפט ה�ע
בכך כל פסול .השופט חיים כהן ,בספרו המשפט
ליון בטענה כי יש לבטל את פסק דינו של בית המשו
(תשנ"ב־ ,)1991סבור כי השופט אינו רשאי להתייעץ
פט המחוזי משום שנכתב בידי עוזר משפטי .השופט
עם חכם המשפט:
רובינשטיין דחה את הטענה:
"אין צריך לומר ששופטים דהאידנא אינם
"שופט רשאי להיעזר בצוות העובד עמו לשם
מתייעצים ,ואף אסור להם להתייעץ ,אפילו עם רבם,
הכנת פסק דין ,בוודאי בעומס השורר במערכת בתי
ואפילו רבם נמצא בעיר ('במדינה') .ההתייעצות
המשפט; והאופן והמידה בהם יעשה שימוש בחוו
השיפוטית נעשית כולה בין השופט לבין חבריו
מרים שהוכנו מסורים לשיקול דעתו ,כמובן .הפו
שישבו עמו לדין; ואין בכך פסול אם שופט יתייעץ
רקטיקות לעניין זה הן שונות .אך כל עוד ההכרעה
בשאלה משפטית גם עם חברו שלא ישב עמו לדין"
השיפוטית נעשית על ידי השופט לאחר עיון ,דרישה
(לעיל ,שם ,עמ' .)241
וחקירה .מה שמצוי בפנינו כנו
לכאורה ,אפשר להצדיק
שוא הערעור הוא פסק הדין,
השופט לנדוי מתח ביקורת
גישה זו בנימוק שהצדדים ובאי
שבאחריותו של השופט כל
על היזקקותו של השופט
כוחם ,שאינם מודעים כמוו
כולו ,ואין כל מקום לעיסוק
בתחום
למומחיותו
המחוזי
בן להתייעצות זו של השופט,
בטיוטות שקדמו לו במסגרת
אינם יכולים להתייחס לתשובה
הערעור .משניתן פסק הדין
הנגרות" :מומחיותו של
שקיבל השופט מהמלומד שעיו
הוא זה העומד לביקורת שיו
במקצוע
המלומד
השופט
מו נועץ ,לבקרה ולהציג בפניו
פוטית."...
הנגרות כבודה במקומו מונח,
תזה משפטית חלופית .חרף
נראה כי דבריו של השופט
נימוק זה ,סבורני כי לא קיימת
מרזל ,בספרו דלעיל ,משקו
אך כשלעצמי אני סבור
סיבה טובה לאסור על שופט
פים נאמנה את המותר במו
שאסור היה לו להשתמש
להיוועץ עם מומחה בתחום
שפט הישראלי בסוגיה זו של
זה"
בעניין
האישית
בידיעתו
המשפט בשאלה משפטית ,ובו
התייעצות שופט ,לאמור:
לבד שהדבר ייעשה תוך אי גילוי
"אכן ,התייעצות עם שופו
זהותם של בעלי הדין ופרטיו
טים עמיתים ועם עוזרים ומו
הקונקרטיים של המקרה התלוי ועומד אותה שעה
תמחים היא טבעית וראויה ומהווה חלק מהליך השו
בפני השופט .הדבר גם אינו מעשי .בפועל ,שופטים
פיטה .כל עוד שיקול הדעת הסופי הוא של השופט
רבים שומעים הרצאות מפי מלומדים בתחומים שוו
והתייעצותו אינה עם גורם שהוא בעל עניין בהליך
נים של המשפט ,בין במסגרת של השתלמות שוו
או בתוצאותיו ,אין לראות בהתייעצות משום חשש
פטים ובין בלימודים מתקדמים באוניברסיטה ,ואך
ממשי למשוא פנים .כך גם הדין במשפט ההשוואתי"
טבעי וסביר הוא כי במהלכן יציגו למרצים שאלות
(שם ,עמ' .)189
משפטיות בתיקים השונים שהם דנים בהם אותה
הגם שמוסכם על הכל כי שופט רשאי להיוועץ
שעה .מדבריו של השופט מרזל ,לעיל ,נראה כי הוא
בעמיתו לשפיטה ,אף שלא במסגרת מותב ,הרי
בדעה שאין בכך פסול ,כל עוד שיקול הדעת הסופי
שהדעת נותנת כי שופט לא יתייעץ עם שופט לגבי
הוא של השופט ,ולגורם המייעץ אין עניין בהליך או
תיק שאותו שופט פסול או נפסל מלדון בו .בדומה
בתוצאותיו .אף אני סבור כך ,ובלבד שהשאלות יהיו
לכך ,נראה כי אין זה רצוי ששופט יתייעץ בשופט
שאלות משפטיות צרופות ,ולא יגלשו לשאלות המו
של ערכאת הערעור שעשוי לדון בערעור על פסק
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סורות כל כולן לשיקול הדעת השיפוטי של השופט.
האם רשאי שופט להיוועץ במחוקק (לרבות מחוו
קק המשנה) כדי לנסות ללמוד ממקור ראשון מה
היתה "כוונת המחוקק" או תכלית החקיקה שהשופט
נדרש עתה לאתרה ולפרש אותה? על דרך העיקרון,
התשובה לשאלה זו במשפט הישראלי היא בשליו
לה .כך ,לא רק באשר להתייעצות עימו מחוץ לגדו
רי ההליך ובהיעדר הצדדים ,אלא אף במסגרתו של
ההליך ובנוכחות הצדדים לו:
"השותפות בין מחוקק לבין שופט אין משמעוו
תה היוועצות בין השניים .שופט המכריע בסכסוך,
והחייב אגב כך לפרש את החוק על פי תכלית החו
קיקה ,אינו רשאי לפנות למחוקק ולשאול אותו לתו
כלית חקיקתו .פנייה כאמור ,נתפשת כפגיעה בעו
קרון הפרדת הרשויות ובעקרון שלטון החוק .היא
פוגעת בעצמאותה של הרשות השופטת ,ובחובתה
לאובייקטיביות שיפוטית .עם חקיקת החוק מסתיים
תפקידו של המחוקק ביחס לאותו חוק ,ובאותה עת
מתחיל תפקידו של הפרשן .עמידה על תכלית החו
קיקה ,מטרת החוק או כוונת המחוקק ' -כל אלה
הן פונקציות שיפוטיות .פונקציות אלה הן כלי עזר
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לשופט בפירוש החוק ובהכרעה בסכסוך ,והן חלק
מההליך השיפוטי עצמו .אין לערב בהליך זה את
המחוקק ...לא יעלה על הדעת להציע כיום כי בגיבוש
'כוונת המחוקק' יפנה השופט למחוקק וישאל אותו
לכוונתו" (אהרן ברק  ,פרשנות במשפט ,כרך ב' ,פ�ר
שנות החקיקה (תשנ"ג) בעמ' .)66
עמדת המשפט העברי .המשפט העברי מטיל חובה
על דייני המותב לקיים התייעצות ביניהם (משנה,
סנהדרין ד ,א; ה ,ח) .ההתייעצות על פי המשפט
העברי נושאת אופי של מעין משא ומתן תלמודי,
שבמהלכו מציגים כל הדיינים את דעותיהם ואת
נימוקיהם על דרך השקלא וטריא ,והתוצאה נקבעת
לפי דעת הרוב .יתר על כן ,המשפט העברי מחייב את
הדיינים בהתייעצות לא רק בתוך המותב כי אם גם
מחוצה לו ,כפי שניתן ללמוד מהמובאה הבאה מתוך
ערוך השולחן ,חו"מ ,יג ,יא:
"אם הוצרכו הדיינים לשאול שאלה בדין זה
שיושבים יכולים לשאול באיזה מקום שירצו ואין
צריך דעת הבעלי דין בזה והמשיב ישיב להדיינים
ולא להבעלי דינים דבעינן (שצריכים  -ד' ח') שיהיו
הבעלי דין עומדים וטוענים לפני הדיינים שפוסקין
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הדין ולפני המשיב הלא לא טענו ...אלא שהדיינים
מסתפקים (מתלבטים בספקות  -ד' ח') ושואלים
לחכם גדול מהם הדין או היושר אם כן מה להם להו
בעלי דין עם זה החכם הנשאל."...
דומה כי גישתו של המשפט העברי לשאלה של
התייעצות שופט ,הקרויה בפיו "הוראה" ,היא המו
רחיבה ביותר וגם הקיצונית ביותר ,כי לא זו בלבד
שהיא מתירה את היוועצות השופט בגורם חיצוו
ני אלא מחייבת אותה; ולא עוד ,אלא דיין שאינו
מתייעץ ברבו או בחכם גדול ממנו ,ובוחר במקום
זאת להסיר ספקותיו על ידי הסתמכותו על הלכה
פסוקה ,הריהו בבחינת "תוקע עצמו לדבר הלכה"
(יבמות קט ,ב) ,שעליו נאמר שהוא "בכלל הרשעים
שלבם גס בהוראה" (הרמב"ם ,סנהדרין ,כ' ,ח) .ברם,
יש לשים לב כי הדברים אמורים רק לגבי התייעצות
עם רבו של הדיין או עם חכם הלכה הגדול ממנו
בתורה.
עמדת המשפט האמריקאי .המשפט האמריקאי
נוקט גישה קוטבית לזו של המשפט העברי .בסעיף
משנה ( (A))4לכלל  3של ה־Code of Conduct for
 ,United States Judgesשהותקן על ידי ה־Judicial
 Conferenceוהוחל בעיקרו על שופטים פדרליים,
נאסר על השופט להיוועץ או לשוחח עם אדם כלו
שהו ,למעט שופט אחר ,בכל עניין הנוגע להליך המו
תנהל בפניו.
גם על פי כללי האתיקה השיפוטית שחוברו על ידי
לשכת עורכי הדין האמריקאית ( ,)ABAה־Model
( Code of Judicial Conductמהדורת  ,)2007מותר
לשופט להיוועץ בשופט אחר ,אך נאסר עליו להו
תייעץ עם שופט שנפסל לדון בעניין או עם שופט
של ערכאת הערעור העשוי לדון בו בשלב הערעור.
סוף דבר .סיכומם של דברים הוא כי במשפט
הישראלי ובמשפט האמריקאי השופט רשאי ,ככלל,
להתייעץ עם שופט אחר ,וכך גם עם עוזר משפטי
ומתמחה .ברי עם זאת כי ההכרעה השיפוטית נעו
שית על ידי השופט עצמו ,לאחר עיון ,שמיעה ושקיו
לה ,והאחריות לפסיקתו מוטלת על כתפיו.
באשר להתייעצות עם מומחה בתחום המשפט,
בעוד שהמשפט העברי מחייב התייעצות עם חכם
הלכה (רבו או חכם גדול ממנו) ,שלא בנוכחות הצו
דדים ובאי כוחם ,הרי שחל איסור על התייעצות
כזו במשפט האמריקאי .אם השופט האמריקאי
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בכל זאת מבקש להסתייע בחוות דעתו של מלוו
מד בתחום המשפט ,עליו לפעול בפרוצדורה של
( curiae-amicusידיד בית המשפט) ,שבגדרה תוגש
לו חוות דעת המומחה שעימו ביקש להתייעץ ,ובכך
ייוודעו הצדדים לעצם קיומה ויתאפשר להם להו
תייחס אליה .במשפט הישראלי ,לעומת זאת ,אין
קיימת כלל אפשרות להגיש לבית המשפט חוות דעת
של מומחה בתחום המשפט בנוגע לדין הישראלי
(להבדיל מהדין הזר) ,שהרי הדין הוא מן המפורסו
מות שאינן צריכות ראיה .עם זאת ,המוסד של ידיד
בית המשפט קנה לו אחיזה אף בישראל ,בעיקר בהו
ליכים בפני בית המשפט העליון בסוגיות ציבוריות,
אף כי מוסד זה אינו מוכר בחוק.
שאלה פתוחה היא במשפט הישראלי אם רשאי
השופט להתייעץ ("מאחורי הקלעים") עם מלומד
בתחום המשפט ,בשאלה משפטית צרופה .דומה כי
גם אלה הגורסים כי התייעצות כזו מותרת ,אינם
מרחיקים לכת עד כדי התרת התייעצות בשאלות
המסורות לשיקול דעתו השיפוטי של השופט.
הן לפי המשפט האמריקאי והן לפי המשפט הישו
ראלי ,אין השופט רשאי לקיים התייעצות פרטית עם
מומחה בתחום לבר־משפטי בשאלה המצריכה עדות
מומחה ,ועל אחת כמה וכמה שאסור לו להתייעץ עם
הדיוט ,בין בשאלות עובדתיות ובין בשאלות משפו

טיות.

בני אדם שהם שופטים
יכולים להראות רחמים.
אבל נגד חוקי הטבע,
אין ערעור
ארתור קלארק
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מותר לשקר
במהלך משא ומתן
כללי האתיקה בארה"ב מתירים לעורך דין לשקר באשר לגבולות
ההרשאה שמסר לו הלקוח .הכלל משקף פרגמטיזם בריא ויש בו לקדם
את האתיקה ,הגם שהוא עושה זאת באמצעי שאינו מוסרי :היתר לשקר
לימור זר־גוטמן

עו"ד ד"ר לימור זר־גוטמן,
מומחית לאתיקה של עורכי
דין ושופטים .המסלול
האקדמי ,המכללה למינהל
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למרות שהתפיסה המקובלת היא של עורך הדין
המבלה את מרבית זמנו בבית המשפט (מכונה באו
נגלית  ,)litigatorמרבית עורכי הדין ,ברוב רובו של
הייצוג המשפטי ,אינם עוסקים כלל בהתדיינות בבתי
משפט .רוב מלאכתם נעשית מחוץ לכותלי בית המו
שפט .רוב התביעות הפליליות מסתיימות בעסקאות
טיעון ,רוב הסכסוכים המשפטיים מסתיימים בפו
שרה מחוץ לבית המשפט  -בין אם הפשרה מושגת
לפני המשפט או במהלכו  -ועדיין לא הזכרנו את כל
החוזים ,הצוואות והעסקאות השונות שבהם מטפו
לים עורכי הדין .עיקרו של הייצוג המשפטי לא נערך
בפני שופט אלא בפני צד שלישי שכלפיו מייצג עורך
הדין את לקוחו ,ובהחלט ייתכן שמי שבפועל ניצב
מול עורך הדין אינו אותו צד שלישי אלא עורך דינו.
לכל הסיטואציות האלה  -עסקאות טיעון ,פשרות,
חוזים ,קנייה ומכירה  -אקרא בכלליות ולצורך הפו
שטה "ניהול משא ומתן".
משא ומתן מעצם טיבו שונה מניהול תיק בבית
המשפט .הסיטואציה של ייצוג לקוח במהלך משא
ומתן היא שונה ומיוחדת ,ונדרשים בה כללי התנהו
גות נפרדים .נפרדים ,אך לאו דווקא שונים .אפשו
רי בהחלט להגיע למסקנה כי ההתנהגות הנדרשת
מעורך דין בבית המשפט זהה לזו שעליו להפגין ליד
שולחן המשא ומתן .אפשרי ,אך לא מתחייב.
סיבה ראשונה להבדל שצריך להיות נעוצה באופי
הפעולות שיש בו לגזור הבדל במחויבויות עורך
הדין .סיבה נוספת ובולטת להבדל היא היעדו

רה של חובת עורך הדין כלפי בית המשפט ,חובתו
־כו .officer of the courtלא זה המקום להיכנס לנ�י
תוח חובה זו ,אך על חשיבותה והשפעתה על יתר
חובות עורך הדין אין מחלוקת; ראו את סעיף 54
לחוק לשכת עוה"ד וכל ל  2לכללי האתיקה המ�ק
צועית .מסיבות אלה ייחדו כללי האתיקה של עורכי
הדין בארצות הברית וגם באנגליה כלל מיוחד המכו
סה ייצוג משפטי במצבים של ניהול משא ומתן.
השאלה שאבחן דרך כללי האתיקה של עורכי
הדין בארצות הברית ,ודרך ההלכה המועטה הקיימת
אצלנו ,היא האם יש שקרים המותרים במהלך משא
ומתן .השאלה אף ממוקדת יותר באשר היא באה
לבחון שקר אחד הנפוץ כל כך במהלך משא ומתן
 שקר לגבי גבולות ההרשאה שמסר הלקוח לעורךהדין .להלן שתי דוגמאות לשקרים כאלה.
דוגמה ראשונה :עורך דין העורך משא ומתן עבור
לקוחו שהוא צד לחוזה שהופר ,הצד שכנגד הוא
כמובן צד לאותו חוזה .ואין זה משנה כרגע מי גרם
להפרת החוזה .הצדדים מתדיינים בשאלת הפיצויים
העתידים להשתלם .עורך הדין טוען כי לקוחו אינו
מוכן לשלם אגורה מעבר ־לו 100אלף שקל ,בעוד ש�ב
פועל הלקוח הסמיך את עורך דינו לשלם יותר מכך.
דוגמה שנייה :עורך דין המייצג לקוח המבקש לרו
כוש חברה טוען כי הסכום שמרשו מוכן לשלם עבור
החברה הוא  ,Xבעוד שהלקוח מוכן לשלם סכום
הגבוה מ־.X
ויודגש :בשתי הדוגמאות ,לא הלקוח ביקש מעורך

יולי 2009

יולי 2009

עורך הדין ׀ 43

אתיקה

גבולות אתיים בניהול מו"מ

איונו מחייב אמירת האמת  -אמירות שתחת הק�ו
הדין לשקר ולא לגלות את סכומי ההרשאה .כאשר
נבנציות המקובלות במשא ומתן אינן נחשבות לרוב
הלקוח מבקש מעורך הדין לשקר ,זו כבר שאלה
כאמירות הנוגעות לעניין מהותי.
של גבולות חובת הנאמנות ללקוח שאינה מעניינה
ההערה מציעה מבחן מיוחד ושונה לקביעת חשיו
הישיר של רשימה זו .אני גם לא עוסקת במצב שבו
בותה של האמירה .זה לא המבחן שהיינו מצפים
חורג עורך הדין מן הסמכות שניתנה לו על ידי לקוו
לו כמבחן הבא לקבוע מהי עובדה מהותית .מבחן
חו .אני מתייחסת רק למצב שבו עורך הדין ,במסגרת
משפטי־אובייקטיבי היה בודק את תוכן האמירה,
שיקול הדעת המקצועי הרחב שיש לו ,מחליט על
מעמדה בתוך הסיטואציה כולה ,מרכזיותה והשו
דעת עצמו לנקוט טקטיקה זו מתוך אמונה שכך יוכל
פעתה על התוצאה .כך ראינו שהמבחן אצלנו הוא
להשיג ללקוחו הסכם טוב יותר.
האם אי הגילוי המלא משפיע על האינטרסים של
באופן לא מפתיע ,בהתחשב בדלותם הרבה של
הצד השלישי .המבחן שההערות מציעות הוא מבחן
כללי האתיקה אצלנו ,אין אף כלל המתייחס ,ולו
מעשי  -האם מקובל לראות באמירה שכזו במהלך
באופן עקיף ,לדרך הייצוג בענייני משא ומתן .הפו
משא ומתן אמירה מהותית ,או שידוע שסוג כזה של
סיקה הכירה בחובות של עורך הדין כלפי צד שלישי
אמירות יש לקחת מראש בעירבון מוגבל .בהחלט
שאינו לקוחו .חבות חוזית לא תיתכן שכן לא נקשר
ייתכן מצב שבו אמירה מסוימת תיראה ,תחת המבו
קשר חוזי ,אולם תיתכן חבות נזיקית .כללי הדין המו
חן האובייקטיבי המקובל ,כאמירה המתייחסת לעוו
שמעתי של עורכי דין כוללים חובות של עורך הדין
בדה מרכזית שלגביה מוטלת על עורך הדין החובה
כלפי הצד שכנגד  -חובת עורך הדין להזהיר ולגלות
לומר אמת .אך המבחן שנבחר
לצד השני פרטים מהותיים
בכלל האמריקאי יוביל למסו
בעסקה .פרט מהותי הוא פרט
שקר המותר לפי כללי
קנה הפוכה ,היות שזו עובדה
שיש באי גילויו כדי לסכן את
האתיקה הוא אוקסימרון
שתחת הקונבנציות המקובו
האינטרס של הצד שכנגד ,פרט
לות במשא ומתן אינה נחשבת
שיש בו כדי להשפיע על החלו
בדיוק כמו הביטוי "המתת
לרוב כאמירה הנוגעת לעניין
טת הצד השני אם להיכנס לעו
חסד" .ביטוי המכיל מילים
מהותי.
סקה .לדוגמה ,הפסיקה קבעה
שלכאורה לא יכולות לדור
ההערות לכלל האמריקאי
שעורך הדין של הקבלן חייב
מביאות שתי דוגמאות לאמיו
לומר לקונים שבעל הקרקע
יחד ,אך הפרגמטיזם הטמון
רות שבדרך כלל לא רואים אותן
שחתם על עסקת הקומבינציה
במהותה של ההוויה האנושית
כאמירה מהותית במהלך משא
עם הקבלן מתנגד להמשך העו
כופה אותן יחדיו
ומתן ,כך שאי אמירת האמת
סקה (ע"א  58/86לוי נ' שרמן,
כאן לא תיחשב כהפרת החובה
פ"ד מד (.)446 )4
לומר אמת .וזאת אף אם בחינה אובייקטיבית של
מעניינים הרבה יותר הם כללי האתיקה המוו
אמירות אלה יכולה להוביל למסקנה הפוכה .הדוגמה
מלצים בארה"ב ,ה־ABA Model Rules, 1983
הראשונה מתייחסת להערכות לגבי מחיר או ערך
שאומצו בשני שלישים מהמדינות ,המחיו
של נשוא העניין .למשל ,כמה באמת שווה החברה
לים כלל מיוחד בעניין זה ,כלל  4.1שכותרתו:
שעומדים למכור .חריג זה לאמירת האמת המוטלת
.truthfulness in statements to others
ברגיל על עורכי דין אכן משקף קונבנציות מקובלות
הכלל אוסר על עו"ד להציג לצד השני אמירות
במשא ומתן ,שם כל צד נוטה להמעיט או להעלות
שקריות הנוגעות לעניין מהותי ,והכוונה לעניין עוו
בהערכת השווי .כולנו יודעים שאין להתייחס ברציו
בדתי או משפטי כל עוד הוא חשוב/מהותי .יושם לב
נות רבה מדי לסכומי השווי הנמסרים.
כי הכלל מסייג מראש את החובה לומר אמת ומו
הדוגמה השנייה נוגעת לשאלה מה הלקוח רואה
חייב לומר אמת רק לגבי עובדות מהותיות .ההערות
כהסכם המקובל על דעתו .בכלל זה ,מה גבולות ההרו
לכלל ,הערות המהוות פרשנות והסבר מחייב לכו
שאה שמסר הלקוח לעורך הדין .בדוגמה הראשונה
ללים ,מציינות מה לא ייחשב כעניין מהותי ולפיכך
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שהצגתי  -כמה פיצויים הוא מוכן באמת לשלם או
לקבל כדי לסיים את הפרשה של הפרת החוזה .ובדוו
גמה השנייה  -כמה מוכן הלקוח לשלם עבור החברה
המוצעת למכירה.
הכלל אינו מטה קסם משפטי ההופך את השקר
לאמת .אמירה לא נכונה של עורך הדין לעניין גבולות
ההרשאה שמסר לו לקוחו היא עדיין שקר במובן זה
שאינה מבטאת נכונה את המציאות .הכלל רק נותן
חריגים לחובה לומר אמת ,חריגים המתירים לעורך
הדין לשקר .באופן זה יוצר הכלל שקר מותר .שקר
המותר לפי כללי האתיקה הוא אוקסימרון בעיני,
בדיוק כמו הביטוי "המתת חסד" :ביטוי המכיל מיו
לים שלכאורה לא יכולות לדור יחד ,אך הפרגמו
טיזם הטמון במהותה של ההוויה האנושית כופה
אותן יחדיו .וכך כללי האתיקה ,שאמורים לשמור
על רמת המקצוע ולהבטיח את אמון הציבור בעוו
רכי הדין ,מתירים לעורכי דין לשקר .האין חשש כי
שקרים אלה יסכלו את מטרת כללי האתיקה ויוביו
לו לפגיעה במעמד עורכי הדין ולכרסום באמון שלו
זוכה המקצוע? האין כאן סכנה כי הכלל יסכל את
מטרת כללי האתיקה?
התשובה המפתיעה לשאלות אלה היא בשלילה -
הכלל המתיר שקרים באשר לגבולות ההרשאה של
הלקוח אינו פוגע במטרות האתיקה המקצועית של
עורכי הדין ,ואין חשש שיפגע בתדמית המקצוע.
בשונה מתורות מוסר ודת השואפות אל
"האידיאל" ,מתמקד המשפט ב"אידיאל האפשרי".
בעוד שהדת והמוסר מציבים בפני האדם מודו
לים אידיאליים חסרי גמישות (הנקבעים לפי הטוב
שבהם ולא לפי יכולת האדם לציית להם) ,נוטל המו
שפט מהמודלים האלה רק את אותן דרישות שסביר
להציבן בפני האדם ,קרי ,רק ציוויים שביכולתו של
האדם להיענות להם .כך גם כלל האתיקה החקוקים
של עורכי הדין .כלל שהיה מתעלם מהפרקטיקה הרו
ווחת במשאים ומתנים ומחייב את עורכי הדין להציג
רק את גבולות ההרשאה האמיתיים שמסר הלקוח,
היה מוביל לאחד משניים :למצב שבו עורכי הדין היו
מפרים השכם והערב את הכלל ,או למצב שבו עורכי
הדין מקיימים את הכלל ופוגעים בכך באינטרסים
של הלקוח .המצב הראשון של הפרת הכלל השכם
והערב בוודאי שיוביל לפגיעה בתדמית המקצוע
ובאמון הציבור במקצוע .המצב השני ,שבו מקיימים
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עורכי הדין את הדרישה שלא לשקר ,יוצר בעצם
מצב שהם אינם מקדמים את אינטרס הלקוח אלא
פוגעים בלקוח .כך שיהיה עדיף ללקוח שלא להיות
מיוצג על ידי עורך דין אלא לפעול בעצמו ,שכן הוא
עצמו יוכל שלא למסור פרטים נכונים ולהגן בכך על
האינטרסים שלו ,דבר שעורך דינו לא יעשה .המסקו
נה הבלתי נמנעת היא שגם המצב השני יוביל בהכרח
לפגיעה בתדמית המקצוע ובאמון הציבור.
עינינו הרואות שדווקא ההיתר לשקר באשר לגו
בולות ההרשאה שמסר הלקוח לעורך הדין משקף
פרגמטיזם בריא שיש בו לקדם את מטרות כללי
האתיקה ,הגם שהוא עושה זאת באמצעי שאינו מוו

סרי :היתר לשקר.

עורך־דין מוכן לעשות הכל
כדי לזכות במשפט; פעמים
אפילו יאמר את האמת


פטריק מאריי
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פלילי

על ההצעה לבטל את עונשי המאסר בעבירות רשלנות

שבויים בקונספציה
כמה מן ההנחות המופיעות בדברי ההסבר של ההצעה
לביטול עונשי מאסר בפועל בגין עבירות רשלנות מתבססות
על הנחות בלתי בדוקות כאילו היו אמת מוחלטת
רון שפירא

כה בדיקה .להלן אתייחס לשלוש מן ההנחות הללו,
ועדת החקיקה של לשכת עורכי הדין ,בראשות
המופיעות בדבר ההסבר של ההצעה.
עו"ד אילן סופר ,הכינה טיוטה מפורטת של הצעת
חוק לביטול עונשי המאסר בפועל בגין עבירות רשו
תועלתנות איננה תורת מורסר ,ולכן "אשמה מו�ס
רית" היא רק כזאת המבוססת על תיאוריה של גמול.
לנות .למרות שכסנגור אני שותף לסנטימנט שביו
מבלי להיכנס לעובי המחלוקת הנדושה שבין התועו
סוד ההצעה ,ועל אף שגם אני חש לא פעם כי הדיון
לתנות ויריביה ,ברור כי ניסוח כזה איננו הולם דיון
הציבורי דוחק בבתי המשפט להעניש בחומרה יתרה
תיאורטי ,אלא תעמולה או וכחנות בלתי מקצועית.
גם אנשים שאינם ראויים לעונש חמור ,אני סבור
תועלתנות היא תורת מוסר המבוססת על ההנחות
שההצעה של לשכת עורכי הדין שגויה ,ממספר טעו
של שוויון וחירות פרט .מן ההנחות האלה נובעת,
מים.
לשיטתם של התועלתנים ,המסקנה שהאושר או
דברי ההסבר של ההצעה מנוסחים בלשון הייחוו
הסבל של אדם מוגדרים באופן בלעדי על ידיו (ולא
דית של חלק מן המורים הישראלים למשפט פלילי,
על ידי מומחים למוסר ,למשל),
בעיקר הוותיקים והחשובים
שבהם .מאחורי הלשון הזאת
ושהם לעולם מוחזקים כשווי־
מעמד לאושר או לסבל של זולו
מסתתרת קבוצה גדולה של
מי שמאמין בכך שמצב נפשי
תו ,אשר הוא זה שמגדיר אותם
הנחות חזקות ובלתי בדוקות
בתורו .משום כך ,כל חוק אשר
על טבע האדם ,הגורמים המו
כמו ידיעה יכול להתקיים
מגדיל את סך כל הסבל בעולם
ניעים אותו לפעולה ,תורת
באחד משני מצבים בלבד,
(למשל ,סבלם של עוברי הדרך)
המוסר ועוד .היות שלשון
כמו נורה חשמלית ,ממילא
כדי להגן על ערך אחר (נניח,
זאת היא נחרצת ופסקנית,
האוטונומיה של המבצע) הוא
והדוברים אותה משתמשים
יכול למצוא טעם בחוק
בלתי מוסרי על פי תורת מוסר
בה במידה עצומה של שכנוע
הקובע שאם קלגסבלד ידע
זאת ,משום ששום מורה למוסר
פנימי ,קל למאזיניה  -במיוחד
שהוא פועל בצורה מסוכנת,
או משפטן איננו רשאי להעו
כשהם סטודנטים צעירים,
דיף אושר של אדם אחד על פני
ולפעמים גם כשהם בוגרים
דינו  20שנות מאסר,
אושרו של משנהו ,או אוטונוו
והופכים למשפטנים פעילים
ואם לא  -אסור לגזור עליו
מיה מוסרית של אחד על פני
 להתייחס להנחות הבלתימאסר בכלל
גפיו השבורות של אחר.
בדוקות הללו כאילו הן אמת
ישנם שני מצבי תודעה מובב
אפריורית ,שאיננה מצריו
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פרופ' רון שפירא ,נשיא
המרכז האקדמי פרס,
רחובות; מבוסס על
דבריו בכנס השנתי
שנערך באילת
(יוני )2009
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על ההצעה לבטל את עונשי המאסר בעבירות רשלנות

חנים :ידיעה או היעדרה .כך ,למשל ,אחד מן השניים
בלבד נכון :או שעו"ד אביגדור קלגסבלד ידע שהוא
נוהג בצורה מסוכנת או שלא .מי שמאמין בכך שמצב
נפשי כמו ידיעה יכול להתקיים באחד משני מצבים
בלבד ,כמו נורה חשמלית ,ממילא יכול למצוא טעם
בחוק הקובע שאם קלגסבלד ידע שהוא פועל בצורה
מסוכנת ,דינו  20שנות מאסר (משום שאז ,אבל רק
אז ,יש "אשם מוסרי" בהתנהגותו) ואם לא  -אסור
לגזור עליו מאסר בכלל.
ד"ר קרן שפירא־אטינגר פירסמה לפני שנים אחו
דות מאמר המסביר מדוע ההשקפה שישנם שני
מצבי תודעה לבד איננה מתקבלת על הדעת .תומכי
ההשקפה הדיכוטומית עונים לעומתה שמוטב להו
ניח כך לצורכי פשטות ,כדי לא להכביר על המשפט
הפלילי תיאוריה מסובכת מדי .אני נוטה להסכים כי
הצורך בפשטות ובחיסכון במושגים מחייב לעיתים
לוותר על דקדוקי עניות של הגדרות מצבי ביניים.
אך אם מדובר בהנחות שלצורכי פשטות בלבד ,אסור
לקחת אותן ברצינות רבה מדי .יש להתאים את הדין
המהותי לממצאי המחקר האמפירי ,העיון המושגי
והניסיון היומיומי כאחד ,המלמדים שיש אנשים

 48׀ עורך הדין

שניתן להרתיעם ואף למצוא דופי במעשיהם גם אם
ידיעת הסיכון שבמעשיהם לא היתה ברורה להם ולא
נהגתה במפורש בשיחם הפנימי .לגבי אנשים אלה
לא סביר לנסח חוק המחלק את מצבי האחריות הפו
לילית לשניים  -עבירה שעונשה  20שנה או עבירה
שאין ניתן להטיל בגינה מאסר כלל.
ענישת מבצעים רשלנים איננה מועילה ,אפיב
לו מנקודת ראות תועלתנית .זאת משום ש"קיימת
הנחה כי העבריין הרשלן היה נמנע מהתנהגותו המו
סוכנת לו היה מודע לסכנה" ,וכן "קיימת הנחה שלא
יחזור על העבירה לאחר שהתוודע לרשלנותו" ,כלו
שון דברי ההסבר להצעת החוק .לא זו בלבד שההנחה
הזאת איננה מבוססת על מחקר אמפירי ,אלא היא
מנוגדת בבירור למאות מחקרים אמפיריים אחרים.
אכן ,יש משפטנים הנוטים לבלבל בין טענות אמפיו
ריות לבין טענות מושגיות או נורמטיביות ,ולוותר
על הוכחת טענותיהם האמפיריות בטיעון שאמירוו
תיהם העובדתיות נכונות "מבחינה נורמטיבית" ,או
כמין "הנחה" שלא ברור מה טיבה .ואולם ,גם אם
נחיה בשלום עם האנדרלמוסיה המושגית הזאת,
עדיין לא ברור מדוע ,לשיטתם של המאמינים בהנו
חה האמורה ,מוצדק להעניש על רשלנות בכלל.
בנוסף לשימוש בהנחות הבלתי מבוססות
המאפיינות חלק מן הדיון הוותיק על דיני עונשין
במדינת ישראל ,לוקה הצעת החוק של לשכת עורכי
הדין בפגם חשוב ,מפתיע לדידי ,והוא התעלמות
מן הגמישות של חיי המעשה המשפטיים והעדפתן
של נוסחאות מילוליות ריקות מתוכן על פני
תפיסת מציאות פרקטית .מנסחי ההצעה ,עורכי
דין מנוסים וחדי תפיסה ,אמורים לראות את מה
שבעיני מובן מאליו  -בכל מקום בעולם שבו החוק
איננו משתמש במילה רשלנות בהקשר הפלילי
אלא במילים "חוסר זהירות נפשע"" ,רשלנות
רבתי"" ,קלות דעת"" ,נמהרות" וכיו"ב  -מרשיעים
בקלות בגין אותן תאונות דרכים ,מעשי רשלנות
רפואית ותאונות רק באמצעות הקביעה ,הריקה
מתוכן כמעט ,שחוסר הזהירות עולה כדי "רשלנות
רבתי" או "קלות דעת" וכיו"ב .אני מתקשה להאמין
שמשחקי מילים בנוסח החוק הם מה שימנע מבית
משפט כלשהו ,באיזה שהוא מקום בעולם ,להטיל
מאסר בפועל על קבלני גשר המכבייה ,למשל ,או
על עו"ד אביגדור קלגסבלד.
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פלילי

תפ"ח (ת"א)  1035/03מדינת ישראל נ' פלוני

יש לי חלום והוא ממש
המתלוננת חלמה שנאנסה בילדותה במשך שנים בידי אביה .החלום שלח
את האב ל־ 14שנים בכלא .ספק אם חלום יכול לבסס הרשעה מעבר
לכל ספק סביר .מסע בין זכרונות מושתלים ,מודחקים ומשוחזרים
ינון היימן

עו"ד ינון היימן,
פסיכולוג ,כרמלי
ארנון ושות'

גילוי נאות :כותב המאמר
העיר הערותיו בזמן כתיבת
הערעור ע"י ד"ר עמי קובו,
דאז סגן בכיר לסנגורית
הציבורית הארצית .הערעור
תלוי ועומד בבית המשפט
העליון .תודות לבעז אוקון
ולגדעון נחום על הערותיהם.
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הקדמה :פלוני התעורר בבוקרו של יום אביבי
ונזכר שחלם בלילה חלום נפלא .בחלומו אלמוני
התחייב לתת לו מיליון דולר .פלוני הגיש תביעה על
סמך חלומו זה לבית המשפט וזכה במלוא הסכום,
כאשר בית המשפט המחוזי מנמק את זכייתו של
פלוני בפסק דין בן  112עמודים.
נשמע מופרך .אכן ,במשפט האזרחי לא תתאפשר
סיטואציה כגון זו ,שהרי רמת ההוכחה הנדרשת היא
ב"מאזן ההסתברויות" .אולם דווקא במשפט הפליו
לי ,שבו רמת ההוכחה הנדרשת היא "מעבר לכל ספק
סביר" ,הסיטואציה אפשרית גם אפשרית .ובמה הדו
ברים אמורים :אותו פלוני ניעור בבוקרו של יום סתו
ווי דווקא ,ונזכר שחלם בלילה חלום .בחלומו ביצע
בו אלמוני מעשים מגונים בהיותו נער צעיר .החלום
הגיח לכאורה מהתת־מודע של פלוני לאחר שקרא
ספר על התת־מודע .פלוני הלך למשטרה והתלונן כי
אלמוני ביצע בו מעשים מגונים בדיוק כמו בחלום.
בעולם המשפט הפלילי ,עולם ה"מעבר לכל ספק
סביר" ,אותו אלמוני קיבל עונש של  14שנות מאסר
וקנס של  228,000שקל.
פסק דין בתפ"ח (ת"א)  1035/03מדינת ישראל נ'
פלויני (מיום  ,6.11.2007הרכב :רוטלוי ,ורדי ,אמ�ס
טרדם (מיעוט)) הטיל על הנאשם  14שנות מאסר
וקנס של  228,000שקל .ואלה הנסיבות:
"כנגד הנאשם הוגש כתב אישום המייחס לו ביצוע
מעשים מיניים (אינוס ומעשה מגונה בכפייה) בבתו,
ילידת  ,1976מאז היותה בת  3שנים ועד למועד שבו
קיבלה מחזור  -בגי ל  .11המתלוננת התלוננה ב�מ

שטרה בהיותה כבת  ,26שלוש שנים לאחר שחלמה
חלום בו אביה אונס אותה ,חלום שהעלה לתודעתה
את מעשי אביה מהעבר .הנאשם כופר במיוחס לו
ומעלה השערה כי מדובר במניע כלכלי המתבסס על
תביעה אזרחית שהגישה כנגדו המתלוננת בגין המו
עשים המיוחסים לו ,בסך  5מיליון שקל".
לא למותר לציין שבתיק לא הוגשה חוות דעת פסיו
כולוגית מטעם התביעה או ההגנה ,באשר להיתכנות
ולסבירות שחלום שחלמה המתלוננת בגיל  26יכול
שישקף ברמת ודאות של מעבר לכל ספק סביר את
האונס שביצע בה ,לכאורה ,אביה .כידוע ,ניתן להו
רשיע בעבירות מין בהעדפת גירסה על פני הגירסה
הנגדית בתוספת חובת הנמקה .זאת לאחר שב־1982
בוטלה דרישת הסיוע.
שופטי הרוב לענייננו ,השופטת ס' רוטלוי והשוו
פט ורדי" :כדרכן של עבירות המין ,מדובר בגרסה
מול גרסה כאשר עיון מדוקדק בכל הראיות מוביל
למסקנה ,שעדות המתלוננת ראויה לאמון מלא.
הגם שבמקרה של מתן אמון מלא בגרסת המתלוו
ננת ,נדרשת חובת הנמקה בלבד ,קיימות במקרה זה
ראיות של ממש היכולות להגיע אף לדרגה של סיוע
(שאיננו נדרש במקרה זה) ובוודאי להוות חיזוק של
ממש לגרסתה האמינה של המתלוננת אל מול גרסתו
השקרית של הנאשם" (עמוד  65לפסק הדין).
התימוכין ,שלשיטת שופטי הרוב עולים כדי סיוע,
הם" :עברתי דרך חדר האוכל והרחתי ריח של דגים
וזה מזכיר לי שתמיד בתור ילדה היה לי ריח של סרו
דינים מהאיבר מין וזה נורא מביך" (נ 2/עמ'  13שורה
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10־ .)13תגובה זו של המתלוננת לא ניתנה בתשובה
לשאלה כלשהי ,אלא היתה אמרה ספונטנית לחוויית
הריח שספגה בעת שיצאה לשירותים במהלך החקיו
רה" (עמ'  68לפסק הדין).
"ישבתי על הרצפה ובכיתי בכי היסטרי ור.ג לא
הבינה מה קורה .אמרתי שאני כל הזמן מרגישה
שאבא שלי עשה לי דברים איומים ואני לא מבינה
למה אני מרגישה כך" (נ 2/עמ'  2שורה ( ")22עמ' 69
לפסק הדין).
בכל הכבוד ועל דרך המינוריות אציין שלשיטתי
קיים קושי משפטי רב לקבוע שאמירות אלה של
המתלוננת עולות כדי סיוע.
השופטת אמסטרדם ,בדעת המיעוט ,התייחסה
למונח מעבר לכל ספק סביר .לטעמה ,המאשימה
לא עמדה בנטל ההוכחה הדרוש במשפט הפלילי,
ומציינת את דברי המתלוננת לבת־דודתה שאינה
בטוחה אם דברים שהיא זוכרת אכן קרו במציאות.
משכך גורסת אמסטרדם שיש לזכות הנאשם מחמת
הספק.
השאלה העומדת בפנינו שונה מהשאלה ששאלו
שופטי הרוב  -למי עלינו להאמין .השאלה הרלוונו
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טית היא האם על סמך אמונתה של המתלוננת שחו
לומה אכן התרחש בפועל ,ניתן להרשיע נאשם במו
שפט הפלילי ברף הוכחה של מעבר לכל ספק סביר,
ולגזור את עונשו ל־ 14שנות מאסר בתוספת קנס .כל
זאת על סמך חלום?
מדובר באירוע לכאורי של זיכרון מודחק שצץ
ועלה לאחר שנים רבות ,שבהן ,לשיטת המתלוננת,
נעדר הזיכרון ממודעותה .מדובר באירוע שעולה
בדרך כלל בשל טיפול פסיכולוגי או בשל חלום שחוו
למת המתלוננת אשר מעלה לכאורה לתודעתה את
האירוע הטראומטי.
ככלל ,לפי הספרות המקצועית המדעית ,יש להו
בהיר כי זיכרון מודחק שצץ ועולה הינו אירוע נדיר
במיוחד ,ויש מלומדים רבים שאינם מאמינים כלל
באפשרות קיומו של זיכרון מסוג זה.
מקורה של השערת הזיכרון המשוחזר של חוויות
מיניות "חבלתיות" בשנות הילדות היא בתיאורית
הפיתוי של פרויד .פרויד טען בתחילת דרכו המקו
צועית שהגורם המרכזי להתפתחות היסטריה הוא
זיכרונות מודחקים משנות הילדות .פרויד הסיק זאת
משום שחולות שנזכרו באירועים נשכחים אלה של
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נאדין החלה טיפול בשנ ת  1986על מנת לחפש ד�ר
התעללות מינית חשו פורקן ריגושי והקלה בתסמיו
כים להתמודד עם אירוע טראומטי שעבר על בתה.
נים.
נאדין עברה שיטות טיפול שונות ,לרבות היפנוזה,
על בסיסי מסקנתו זו של פרויד הועלתה ההשערה
וזאת במגמה לחשוף זכרונות טראומטיים שחוותה
שילדות הסובלות בקטנותן מהתעללות מינית קשה
לכאורה בעברה.
אינן יכולות לעמוד בכך ,והן מדחיקות את החוויות
תוצאות הטיפול היו כדלקמן :נאדין שוכנעה
הקשות לבלתי מודע שלהם .לתודעתן אין גישה לחו
שהיא קיימה יחסי מין עם בעלי חיים ,היתה שותו
וויות אלה ,ולכן הן יכחישו את קיומן ולא יהיו מודו
פה באכילת תינוקות בכת השטן ,היתה עדה לרצח
עות לחוויות המודחקות .חוויות אלה יצרו בסופו של
חברתה בגיל  8ועוד ועוד .עת התעשתה נאדין היא
דבר תופעות פתולוגיות ,והאמונה היא שרק שחזור
תבעה את הפסיכיאטר שטיפל בה ,ובמארס 1997
ועיבוד של הזכרונות והצפתם אל המודע יביא את
היא הגיעה להסדר מחוץ לבית המשפט על סך 2.4
הילדות ,שהפכו כבר לנשים ,לידי החלמה.
מיליון דולר בשל טיפול לקוי על ידי הפסיכיאטר.
יש לציין שפרויד חזר בו מתיאוריית "הזיכרון
מחקר הדגל בנושא זה הוא מחקרם של גריי ,מאו
המשוחזר" .בערוב ימיו טען שזכרונות סיפורי ההתו
נינג לופטוס ושרמן .בשלב הראשון נדרשו נבדקים
עללות המינית בילדות המוקדמת אינם זכרונות
בוגרים לדרג בסולם של 8־1
של אירועים אמיתיים ,אלא
רשימה ארוכה של אירועי ילו
דמיונות שווא הקשורים ביו
אין חולק שהמתלוננת
דות שאולי אירעו ואולי לאו.
חסיהן האדיפליים של הנשים
 - 1סבירות רבה שהאירוע לא
עם אבותיהן.
חלמה שאביה אנס אותה
אירע מעולם;  - 8ודאות רבה
יש לציין שמבחינת המתו
משחר ילדותה ועד גיל
לקיום האירוע .בשלב השני,
לוננות מדובר במעין "מלכוו
 ,11אין חולק שהמתלוננת
שבועיים לאחר מכן ,עברו הנו
דת דבש" .לענייננו ,המתלוננת
בדקים תהליך של דמיון מודו
סובלת מדכאונות ומתסביכים
מאמינה נכון להיום באמונה
רך באשר לחלק מן האירועים
שונים .לפתע פתאום מסתבר
שלמה שנאנסה על ידי
שדירגו .בשלב השלישי נדרשו
למתלוננת שלכאורה היא אינה
אביה .המחלוקת היחידה היא
הנבדקים לדרג שוב כמו בשלב
אשמה במצבה .האשם האמיו
הראשון.
תי הוא בדרך כלל אביה או בן
בשאלה האם ניתן להרשיע
דוגמה :נבדק נדרש בשלב
משפחה קרוב אחר ,אשר "אנס
ספק
לכל
מעבר
האב
את
הראשון לדרג בסבירות של
אותה וביצע בה מעשים ביזאו
סביר על סמך חלום זה
8־ 1אירוע ילדות שבו הוא
ריים".
שבר חלון ונלקח לבית החולים.
סוגיית החוויות המודחקות
האירוע דורג בידי הנבדק בסו
לכאורה ,אשר עולות במהלך
בירות ( 1כלומר סבירות נמוכה ביותר שהאירוע אכן
טיפול פסיכולוגי או בחלום ,היא סוגיה אשר הרעיו
אירע) .לאחר תהליך הדמיון המודרך נדרש הנבדק
שה את ארה"ב בשנות ה־ 90של המאה הקודמת.
לדרג בשנית את ההסתברות לדירוג האירוע ,ואז
אחד המקרים המפורסמים הוא זה של הולי ראו
דירג את ההסתברות לקיום האירוע כ־.4
מונה ,שלא אהבה לאכול מלפפונים חמוצים ,מיונז,
תוצאות הניסוי הראו ש־ 24%מהנבדקים דירגו
בננות ורוטב מוקצף .במהלך הטיפול הפסיכולוגי
את האירועים שאותם דמיינו בסבירות גבוהה יותר
היא שוכנעה שהרגלי האכילה שלה נבעו מכך שאביה
להתרחשותם מאשר דורגו במפגש הראשון.
כפה עליה יחסי מין (מלפפון חמוץ ובננה הם דמויי
גם כאן ההשאלה לענייננו ברורה .ככל שהמתלוו
פין ,ורוטב מוקצף הוא דמוי שכבת זרע) .כעבור זמן
ננת עסקה בחלומה" ,פיתחה" אותו ושוחחה עליו,
תבע אביה של ראמונה את התרפיסט וזכה בפיצויים
כך שוכנעה עד כדי ודאות מוחלטת שחלומה שיקף
נכבדים.
מציאות.
מקרה נוסף מפורסם הינו המקרה של נאדין קול.

 52׀ עורך הדין

יולי 2009

פלילי

תפ"ח (ת"א)  1035/03מדינת ישראל נ' פלוני

האם ניתן להשתיל זכרונות? פרופ' אליזבט לוו
פטוס ,מומחית בעלת שם עולמי בנושא הזיכרון,
מוכיחה בסדרה ארוכה של מחקרים כיצד אפשר
בקלות להשתיל זכרונות כוזבים אצל אנשים ,וכמה
הזיכרון האנושי מתעתע בנו .במחקר אחד לדוגמה,
אנשים צפו בסרט שתידעד שוד .לאחר מכן הם נש�א
לו שאלות שונות לגבי פרטים שונים במהלך השוד,
והתגלה שרבים מהאנשים פשוט ממציאים פרטים
שלא היו קיימים.
מחקרי הזיכרון בשלושת העשורים האחרונים
הניבו מסקנה שהמידע שלאחר האירוע משתלב לעיו
תים בזיכרון המקורי של האירוע בלא שנחוש בשיו
נוי" :מידע חדש פולש אלינו כסוס טרויאני בדיוק,
משום שאיננו חשים בהשפעתו" ,טענה לופטוס.
מחקר אחר הראה כמה קל להשתיל זכרונות
לא קיימים .בטכניקה הידועה בםשם "אבודים ב�ק
ניון ,",ראיינה לופטוס הורים של נבדקים לגבי איר�ו
עים שונים שהתרחשו במהלך חיי ילדיהם .במיוחד
היא ביקשה מהם לתאר אירועים שונים בילדותם.
אחר כך סיפרה לנבדקים את מה שההורים תיארו
בפניה ,אבל הוסיפה פריט שלא היה קיים בסיפור
המקורי .כך למשל ,אם ההורה סיפר על אירוע שבו
הילד הלך לחתונה ,הוסיפה לופטוס סיפור שלא התו
רחש ,למשל ,יין שנשפך על הכלה .היא אמרה להם
שזה התיאור שהוריהם סיפרו לה .היא שאלה את
הנבדקים אם הם זוכרים את האירוע ,ומה הם זכרו
לגביו .רוב מוחלט של הנבדקים לא זכרו שהיין נשפך
על הכלה .והנה ,הפלא ופלא ,לאחר מספר שבועות
היא פנתה לאותם נבדקים וביקשה מהם לשחזר את
האירוע .פתאום ,נבדקים שלא זכרו בכלל את היין,
לא רק טענו שםהם זוכרים את האירוע ,אלא הוס�י
פו עליו פרטים רבים שלא היו בסיפור המקורי שלה
(שהיא כאמור המציאה) .הם למשל סיפרו שהחתן
היה זה ששפך את היין ,וכיוצא בזה .זו דוגהמה קל�א
סית לקלות שבה ניתן להטות זכרונות.
פשר חלומות הוא עניין פרובלמטי כשלעצמו.
במיוחד ככל שהדבר קשור לטיפול פסיכולוגי ולפיו
רוש החלום ותוכנו .נושאים שעלו במהלך הטיפול
(או לענייננו ,משיחות שונות של המתלוננת עם
חברותיה או מקריאת ספר על התת־מודע) עלולים
למצוא דרכם לחלומה של המטופלת/מתלוננת ,והיה
וחלומות אלה ינותחו בהמשך המפגשים ,הרי שהם
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יכולים להתפרש כאירוע טראומטי בעברה .מדוו
בר במעגל המחזק את עצמו ,אשר יכול ויוליך את
המתלוננת/מטופלת לשכנוע עצמי ולוודאות באשר
להתרחשות האירוע הטראומטי בעבר ,עד כדי הפיו
כת החלום למציאות חלופית בעיני המטופלת/מתו
לוננת.
משנדרשה לרמת הוודאות בכך שחלומה שיקף
אכן מציאות מודחקת ,הדגישה המתלוננת כי הגם
שהחיזיון של התקיפות המיניות בא לה בשנתה ,הרי
שהוא היה מוחשי ביותר ,ואין לה כל ספק כי הפגיו
עות המיניות אכן התרחשו .כלשונה" :יש לי חלומות
שזה חלום דמיוני שאין לו הסבר .במקרה הספציפי
הזה זה היה חלום אבל זה בא כזיכרון בעצם .זאת
אומרת זה היה משהו מאוד ברור שפשוט את קמה
ואת יודעת שזה היה" (עמ'  108לפסק הדין).
אין חולק שהמתלוננת חלמה שאביה אנס אותה
משחר ילדותה ועד גיל  ,11אין חולק שהמתלוננת
מאמינה נכון להיום באמונה שלמה שנאנסה על ידי
אביה .המחלוקת היחידה היא בשאלה האם ניתן
להרשיע את האב מעבר לכל ספק סביר על סמך
חלום זה .לשיטתי התשובה שלילית.
ד"ר עמי קובו (דאז סגן בכיר לסנגורית הציבורית
הארצית ,היום שופט שלום בבית המשפט ברמלה)
כתב בערעור" :אשה חלמה חלום ,ובחלומה היא
מקיימת יחסי מין עם אביה .כאשר התעוררה מהו
חלום נזכרה שכבר חלמה את החלום בעבר .בהמשך
לכך נזכרה לדבריה שהחלום משקף אירועים שאירעו
במציאות בילדותה .האם המעשים שעליהם חלמה
ובהם נזכרה בעקבות החלום אירעו במציאות? זהו,

בקליפת האגוז ,התיק כולו".

יולי 2009

פלילי

תשובה לינון היימן

הזיכרון התעורר
מתוך החלום
החלום יצר טריגר להשבת הזכרונות בהדרגה לתודעת המתלוננת.
לא מדובר במעשים שתוארו על סמך החלום ,אלא על מעשים שצפו
לתודעתה של המתלוננת בעקבות החלום
סימה סלע־פלקס ,אורי קידר ,ענבר יחזקאלי־בליליוס
פורה של נאדין קול ואת מחקרה של פרופ' אליזבט
בתפ"ח (ת"א)  1035/03מדינת ישראל נגד פלוני
לופטוס ואחרים ,בדבר האפשרות להשתיל בקלות
הורשע אב בביצוע עבירות של אינוס ,בעילת קטיו
זכרונות כוזבים אצל אנשים.
נה ומעשה מגונה בכפייה בביתו ,וגזר עליו  14שנות
בכך מבקש הכותב לעורר ויכוח היסטורי על אודות
מאסר ,מתוכן  12לריצוי בפועל ,וכן חייבו בתשלום
הזיכרון המודחק ,ויכוח שעמד במרכז הדיון הציבורי
פיצויים למתלוננת בגובה הפיצוי המקסימלי הקבוע
בארה"ב לפני כ־ 30שנים .היימן אינו מציין כמובן
בחוק העונשין  -סך של  228אלף שקל.
במאמרו כי אותו ויכוח הוכרע זה מכבר ,ומרבית
כחלק מהמאבק התקשורתי של סנגורים בהרשו
הפסיכיאטרים והפסיכולוגים אינם מטילים כל ספק
עה זו ,הוכתרה המתלוננת בכינוי "החולמת" ,כינוי
באפשרות קיומו של זיכרון מודחק בכלל ובילדים
שמטרתו להדביק למתלוננת סטיגמה של הוזה ,מדו
נפגעי עבירות מין בפרט.
מיינת ,או חולת נפש ,אשר הובילה להרשעת אביה
בנוסף ,לנוכח ההארכה המבורכת של תקופת
על סמך חלום .מטרתו להציגה כפנטזיונרית ,אשר
ההתיישנות בעבירות מין ,שאיפשרה בירור תלונות
עברה "השתלת זיכרון" ,עד שהגיעה למצב שבו
של נפגעי עבירות מין בילדותם  -שזכרונם הודחק
היא מאמינה שחלומה השקרי כביכול אכן משקף
והתעורר בשנות ה־ 20לחייהם
מציאות .לדידם של הסנגוו
 צצו להן כפטריות אחרירים הנאבקים בהרשעה ,אין
הזיכרון המודחק הינו
הגשם טענות בדבר זכרונות
ליתן אמון בעדות המתלוננת,
כוזבים ,מדומים ומושתלים,
ולפיכך לא ניתן להרשיע את
חלק ממנגנוני ההגנה
והפכו לטענות אופנתיות.
אותם עברייני מין באינוס ילו
המוכרים של הנפש
גם הטענה בדבר היעדר הצגו
דיהם ,בהתאם לרמת ההוכחה
המתמודדת עם טראומה
תה של חוות דעת מומחה הינה
הדרושה במשפט הפלילי -
עוד נדבך שנועד לכרסם באמון
מעבר לכל ספק סביר.
קשה ובלתי נתפסת .הדחקה
שיש ליתן בנפגעי עבירות מין
מגייס
עו"ד ינון היימן
של פגיעה מינית מתמשכת
וביכולת בתי המשפט להעריך
להוכחת טענותיו את טענתו
על ידי אדם קרוב ,שהחלה
את עדותם אל מול עדותם של
של פרויד בערוב ימיו ,שלפיה
הנאשמים.
זכרונות סיפורי התעללות מיו
בגיל צעיר ,אופיינית
הטענה כי לא ניתן להרשיע
נית בילדות המוקדמת אינם
לקורבנות גילוי עריות
אב באינוס ביתו רק על סמך
אלא דמיונות שווא ,את סיו
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עו"ד סימה סלע־פלקס ועו"ד
אורי קידר ממשרד כבירי־
נבו־קידר מייצגים את
המתלוננת בתפ"ח ;1035/03
עו"ד ענבר יחזקאלי־בליליוס
הינה היועצת המשפטית
לאיגוד מרכזי סיוע לנפגעות
תקיפה מינית
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זאת על אף שעל פי חוק נדרשת במקרה דנן חובת
חלומה של הבת היא מטעה .כמובהר בהכרעת הדין,
הנמקה בלבד .בהקשר זה נקבע גם כי שקרי האב היו
החלום שחלמה הבת ותועד על ידה הביא את המו
שקרים מהותיים ,וזאת הן לגבי עניין השינה ללא
עשים לידי הכרה ויצר רק טריגר להשבת הזכרונות
התחתונים בהוראתו ,וחילופי המיטות בין המתו
בהדרגה לתודעתה .במילים אחרות ,לא מדובר על
לוננת לאחותה ,הן לגבי השימוש בקונדום והן לגבי
מעשים שתוארו על סמך החלום ,אלא מעשים שצפו
התקיפה המינית שביצע באשתו בצעירותה (בהיותה
ועלו לתודעתה של המתלוננת בעקבות החלום,
ב ת  13-12כאשר הוא בן  )26ובקרובות משפ�ח
ותוארו בהסתמך על זיכרון שהתעורר ,הציף אותה
תו (הגם שלא ניתן להסיק מהם מעשים דומים או
ופקד אותה בעת ערות.
שיטה).
אותו טריגר ,שבמקרה דנן היה חלום ובמקרה אחר
גם הכחשת האב את מעשיו במתלוננת לא היתה
יכול להיות דבר אחר (כגון מפגש עם חפץ ששימש
חד־משמעית ,ואף ניתן לראות בתשובתו להטחת
את הפוגע בזמן התקיפה וכו') ,הפך להיות מוקד
ההאשמות בו ("אני לא בטוח במאה אחוז") ראשית
השיח הציבורי ,תוך ניסיון נפסד להציג את המתלוו
הודיה ולפחות חיזוק ואימות לגירסתה.
ננת כחולמת וכהוזה.
כן נקבע כי גופה של המתלוננת זכר את מעשי האב
יתר על כן ,בהתאם לאותו ניסיון בוחר הכותב
בה ,והיא סבלה משך שנים ,לצד ובנוסף להדחקה,
להציג באופן חלקי קטעים מינוריים מהכרעת הדין,
משורה של תסמינים המעידים ,כעדות אילמת ,על
בתקווה להציגה כמוטעית וכחסרת היגיון .על מנת
ביצוע המעשים ,וביניהם :התקפי החרדה ,הפרעות
להעמיד את הדברים על דיוקם ,מן הראוי להפנות
שינה ,הזדקקות לטיפול ולתרופות פסיכיאטריות,
את הקוראים למגוון הראיות ששימשו את בית המו
התפרצויות זעם ,נשירה
שפט המחוזי ,בקובעו את אשמת
ממסגרות ,לבוש פרובוקו
האב.
הניסיון המחקרי מלמד
טיבי ,חתירה למגע מיני עם
בית המשפט ביסס את הכרעתו
גברים רבים ,נסיונות אובדו
על עדותה המהימנה של המתו
כי התסמינים הנצפים
ניים וכו'.
לוננת ,בדחותו באופן מלא את
אצל נפגעי גילוי עריות
הזיכרון המודחק הינו
גירסת האב הפוגע כשקרית .בהו
הינם ייחודיים להשלכות
חלק ממנגנוני ההגנה המוו
קשר זה מן הראוי להדגיש כי אף
כרים של הנפש המתמודדת
דעת המיעוט סברה שאין ליתן
המתרחשות בעקבות פגיעה
עם טראומה קשה ובלתי
אמון בגירסת האב ,שהותירה
מתמשכת בילדות ,ואלה
נתפסת .הדחקה של פגיו
רושם שלילי והתאפיינה בניסיון
אינם ניתנים לזיוף
עה מינית מתמשכת על ידי
להרחיק את עצמו מכל שמץ של
אדם קרוב ,שהחלה בגיל
מעשים פליליים.
צעיר ,אופיינית לקורבנות
ויודגש ,דעת המיעוט לא שללה
גילוי עריות ,והיא חלק מקשת רחבה של תופעות
כלל את היתכנות הזיכרון המודחק ,אלא קבעה כי
המוכרות הן בשיח הטיפולי והן בזה המשפטי.
עדותה של המתלוננת ראויה לאמון על פניה ,ואף
בזוכרנו כי עסקינן בקורבנות שהינם ילדים צעירים
הוסיפה וקבעה כי לשיטתה לא נמצאו די תימוכין
ביותר ,הנפגעים פגיעה מינית ממושכת בידי בן משו
להרשעה וחסרה לה חוות דעת פסיכיאטרית לצוו
פחה מדרגה ראשונה (אב ,דוד ,סב או אח) שמנצל
רך כך .להשלמת התמונה מן הראוי לציין עתה כי
את פערי הכוחות ,התלות וחוסר הניסיון של הילד,
בעקבות ערעור שהגיש האב על הרשעתו ,הוחלט,
ניתן להבין את המלחמה המתחוללת בנפשם כאשר
בהתאם להסכמת הצדדים ,להשיב את הדיון לבית
הם מבקשים להסתיר את המעשים המזעזעים שהם
המשפט המחוזי על מנת שישמע חוות דעת מומחה.
חווים ,להכחישם ,להרחיקם ולהמשיך ולשרוד בקרב
דעת הרוב במחוזי גרסה כי יש בחומר הראיות הן
יומיומי על חייהם.
ראיות מחזקות והן ראיות מסבכות ,התומכות בגיו
כמי שמלווים קורבנות לנפגעי עבירות מין ,אנו
רסת המתלוננת ועולות כדי סיוע ,לא כל שכן חיזוק,
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עדים לכך כי בשלב הבגרות ,לעיתים לאחר התרחו
קות מן הפוגע או אף לאחר מותו של הפוגע ,שבים
הזכרונות המודחקים לתודעת הנפגעים ,אשר מבקו
שים בשלב זה לחשפם ,ולזכות באמון סביבתם ומשו
פחתם ,לקבל את תמיכתם ולהשיב את השליטה על
חייהם .כחלק מאותו תהליך של החלמה ,מבקשים
אותם נפגעים גם להביא לדין את הפוגע ,להענישו
ולהוקיעו.
ישנם מחקרים רבים המוכיחים מעל לכל ספק את
קיומו של הזיכרון המודחק .אחד המחקרים תיעד
הדחקה מוחלטת של התעללות מינית בקרב נשים
שהוצאו מהבית בילדותן בגללל התעללות מינית מ�ו
כחת.
תסמונת הזיכרון המודחק ,ובשמה המקצועי
שיכחון ניתוקי ) ,(Dissociative Amnesiaהוכרה
על ידי ־הו .DSMעל אף נסיונם העיקש של גו�ר
מים מעוניינים להציג תסמונת של זכרונות כוזו
בים כתופעה מדעית ,מדובר בתיאוריות שלא זכו
מעולם להכרה כתסמונת מוכרת על ידי האגודה
הפסיכיאטרית האמריקאית במהדורת ה־DSM
(Diagnostic and Statistical Manual of Mental
) Disordersשבו מרוכזות כל ההפרעות הנפשיות,
תסמיניהן ואופן הטיפול בהן המוכרות לספרות
המקצועית .גם ארגון הבריאות של האו"ם דחה
תיאוריות אלה.
פרופ' אליעזר (אלי) זומר ,שהינו מומחה בינלאומי
בתחום טראומה והניתוק הנפשי הפוסט־טראומטי
(דיסוציאציה) ,מיטיב להסביר במאמרו "טראומה
בגיל הילדות ,אובדן זיכרון וחשיפה מושהית ,עדות
כבושה או ילדות כבושה" (המועצה הלאומית לשו
לום הילד ,המרכז למחקר ועיצוב מדיניות ,אוגוסט
 )19944את תסמונות הפרעות הזיכרון הנולדות כ�מ
נגנון הגנה של הנפגע כתוצאה מאי יכולת של הקוו
רבן להתמודד עם החוויה .פרופ' זומר מסביר עוד כי
אובדן הזיכרון הוא רק חלק מתסמונת התמודדות
רחבה יותר המכונה דיסוציאציה או נתק.
יתר על כן ,הניסיון המחקרי מלמד כי התסמינים
הנצפים אצל נפגעי גילוי עריות הינם ייחודיים להו
שלכות המתרחשות בעקבות פגיעה מתמשכת בילו
דות ,ואלה אינם ניתנים לזיוף.
סוגיית הפרעות הזיכרון אצל קורבנות פגיעה מיו
נית ,ובהן הפרעות ניתוק והדחקה ,אינן זרות לבתי
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המשפט בישראל .כך ,למשל ,בע"פ  1442/06פלוני נ'
מדינת ישרלאל (טרם פורסם )1.9.08 ,עמדה השו�פ
טת ארבל על כך שעדות המתלונן מוטבעת בצלקות
שיצרו המעשים ,ובטשטוש הזיכרון שהוא פרי הדו
חקה .בע"פ  6643/05מדינת ישראל נ' פלוני (טרם
פורסם )3.7.07 ,ציינה השופטת ארבל כי שכחה או
הדחקה של טראומות הן דבר שכיח בקרב מתלוננות
בעבירות מין שבוצעו במי שהיתה רכה בשנים על ידי
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אדם קרוב.
בית המשפט העליון גם נדרש כבר בעבר לטעו
נה בדבר "השתלת זיכרון" אצל נפגעת עבירת גילוי
עריות ופסל אותה (ע"פ  9969/01פלוני נ' מדינת
ישראל ,טרם פורסם.)16.10.06 ,
לפני כחודשיים ניתנה הכרעת דין נוספת מפי בית
המשפט המחוזי בתל אביב (תפ"ח  1027/05מדינת
ישראל נ' פלוני ,טרם פורסם )6.5.09 ,שבה הורשע,
פה אחד ,אב שהתעלל מינית בבתו בילדותה ,ורק
לאחר שנים ,שבמהלכן סבלה אף היא מתסמונות
פוסט־טראומטיות מובהקות ,חזר זכרון הפגיעה
לתודעתה .בית המשפט המחוזי דחה את טענות
ההגנה שמדובר בזיכרון מושתל או כוזב.
הנה כי כן ,הכרעות בתי המשפט מספקות תשוו
בה גם לשאלת היתכנות ההדחקה לא רק במישור
הוויכוח המדעי־פסיכולוגי ,אלא גם במישור המשו
פטי ,אשר מכיר בהדחקת זיכרון התעללות מינית
משך שנים.
כחלק מהמגמה המפקפקת בזיכרון המודחק ,התו
עוררה אף דרישה לקיומה של עדות מומחה לתמיכה
בכל עדות של מתלונן ,בהתייחס לשאלת היתכנות
זכרונו כאמין.
דרישה זו ,הנראית תמימה על פניה ,יורדת עד
שורשם של כללים בסיסיים במשפט ,מטילה דופי
בעדות המתלונן וביכולת בית המשפט לקבוע את
משקלה של העדות והאמון שניתן לרכוש לה ,על
סמך התרשמותו מן העד ,הכרעה בין גירסאות ,הכוו
שר השיפוטי ,נסיון החיים ואותות האמת שהתגלו
במהלך המשפט.
דרישה זו נדחתה על ידי בית המשפט העליון במו
דינת ניו ג'רזי בארצות הברית בעניין PHILLIPS
( v. GELPKEניתן ביום  ,)17.05.07אשר דחה את
טענות הפוגע וקבע כי אין צורך בחוות דעת מקדיו
מה של מומחה לשם קבלת עדותה של נפגעת גילוי
עריות ,אשר זכרונה שב אליה בעקבות חלום .באותה
תביעה ,שנוהלה כתביעה נזיקית ,נקבע כי הערכת
העדות ומשקלה הינם עניין להכרעת חבר המושבו
עים .כמו כן נערכה הבחנה בין המקרים שבהם הזיו
כרון משתקם בעזרת אמצעים טיפוליים חיצוניים
כגון היפנוזה ,תרופות ,סם אמת (סודיום אמיטל),
טיפול פסיכולוגי אינטנסיבי ,לבין מקרים כדוגמת
המקרה דנן ,כאשר רק במקרים הראשונים יש צורך
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בחוות דעת מומחה לצורך בחינת השפעת האמצעי
החיצוני שהופעל על הזיכרון.
גילוי עריות ,לצערנו ,הוא תופעה רווחת הרבה
מעבר לנתפס וקשה מנשוא להכרה ,גם על ידי הנפגו
עות והנפגעים עצמם וגם על ידי החברה כולה.
הטענות בדבר זיכרון כוזב או מושתל ,הנשמעות
תדיר לאחרונה ,מתחברות היטב למסורת ארוכת
שנים של הכחשת עבירות מין שנעברו בילדים על
ידי "מומחים לנושא" ,שהאשימו את הנפגעים כמו
פנטזים ,הוזים ,מעורערים בנפשם או לחלופין כסו
חטנים ,וזאת כחלק מתנועה שהוקמה בידי עברייני
מין מורשעים בארה"ב.
אין להתפתות לטענות אלה שנועדו לדחוק את
תופעת הזיכרון המודחק ולהמשיך את הפגיעה בנפו
געי עבירות מין .בתי המשפט בישראל קבעו זה מכבר
כי הדחקה הינה תופעה שכיחה בקרב נפגעי עבירות
מין בילדותם ,והם ממשיכים לאשר זאת בפסיקתם

מן השנים האחרונות.

חבר מושבעים מורכב
משניים עשר אנשים
שתפקידם לקבוע למי יש
את העורך דין הטוב יותר
רוברט פרוסט
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פדופיליה מותרת באינטרנט? בעקבות תיק פלילי  7936/07מדינת ישראל נ' פלוני

ילד אסור ,ילד מותר
במחשבים לא תמיד ברור מתי גלישה ,צפייה והורדה מתגבשים להחזקה
אסורה של חומרי תועבה .בהתייחסות ראשונה ,התיר ביהמ"ש לצרוך חומר
פדופיליה באינטרנט ,ובכך לעקוף את האיסור הפלילי על החזקה
אילן שדי

עו"ד אילן שדי ,מתמחה
במשפט פלילי ,צווארון לבן
ועבירות מחשב
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ביו ם  ,26.4.09במסגרת ת"פ ( 7936/07ת"א) מד�י
נת ישראל נ' פלוני ,קבע כבוד השופט דן מור כי
צפייה בחומרי פדופיליה באמצעות רשת האינטרנט
אינה מהווה עבירה ,וכי ספק אם הורדת חומר פדוו
פילי מרשת האינטרנט ו/או שיתוף אחר בחומר כזה,
באמצעות תוכנת שיתוף קבצים ,מהווה עבירה.
סעיף  214לחוק העונשין ,התשל"ז־ 1977אוסר על
החזקה ו/או פרסום של חומר תועבה ובו דמות של
קטין .עד כה לא התעמתו בתי המשפט עם השאלה
האם צפייה בחומר פדופילי באינטרנט מהווה החזו
קה אסורה ,והנה באה הקביעה השיפוטית האמורה
ומתירה ,לכאורה ,לצרוך חומר פדופיליה באמצעות
האינטרנט ,ולמעשה לעקוף את האיסור להחזיק
חומר פדופילי.
בפרשה הנדונה הודה אותו פלוני ,במסגרת הסדר
טיעון ,כי באמצעות תוכנת שיתוף קבצים הוריד
מהאינטרנט אלפי תמונות וסרטים פדופיליים,
שבהם מתועדים קטינים מקיימים יחסי מין מסוגים
שונים ,וכן כי שיתף גולש אחר בחומר האמור.
השופט מור בחר שלא להרשיע את פלוני ,תוך
שהוא קובע כי "לא ניתן להתעלם מספקות של ממש
בשאלה באם נעברה ,בפרשה זו ,עבירה כלשהי במו
עשי הנאשם ,בהם הודה".
במהלך השנים האחרונות חלה עלייה מדאיגה
בתופעת ניצולם המיני של קטינים בכלל ובתעו
שיית הפורנוגרפיה בפרט .עלייה זו הובילה לשיח
בינלאומי ענף בסוגיית זכויות הקטין .בשנת 1989
נחתמה אמנה בינלאומית לזכויות הקטין (United
.)Nations Convention on the Rights of the Child

מדינת ישראל חתמה על האמנה והתחייבה להתאים
את חוקיה להוראותיה ,וזאת בכל הנוגע להגנה על
קטינים מפני כל סוגי האלימות והניצול ,לרבות התו
עללות מינית ,זנות ופורנוגרפיה.
בהתאם לכך ,ולנוכח הניצול המיני הבוטה של
קטינים לא רק בפרסומים בתקשורת הכתובה ,אלא
גם בסרטים המופצים באמצעות תקשורת מחשבים,
מצא המחוקק להחיל את האיסורים הפליליים הרלו
וונטיים גם על המחשב והאינטרנט בכל הנוגע לפוו
רנוגרפיה קשה ,ובכלל זה של קטינים.
בפרשה הנדונה קבע השופט מור" :החוק אינו
אוסר צפייה בחומר תועבה .האיסור הוא על החזו
קה ,פרסום ,הצגה או הפקת חומר תועבה ...כשלוו
חץ הנאשם על העכבר ומעלה תמונה או סרטון על
מסך המחשב ,אין הוא 'מחזיק' דבר .החומר ,בצורתו
כביטים אלקטרוניים ,מגיע משרת רחוק ,ספק אם
בארץ ,או במעבר ממספר שרתים ,לצפייה על מסך
המחשב .כזכור  -הצפייה אינה אסורה .ה'גלישה'
ברשת ,בחיפוש אחרי תוכני תועבה  -אינה אסורה".
אמר ,אך לא הרחיב.
בהתאם לכך נבקש לבחון ,האומנם מותר לגלוש
ברחבי האינטרנט כדי לחפש ולצפות בחומר פדוו
פילי? בעבר ,עובר לעידן האינטרנט ,היה קל לתחום
מהי אותה החזקה המקימה את העבירה ,בהתאם
להגדרתה בחוק העונשין כ"שליטתו של אדם בדבר
המצוי בידו ,בידו של אחר או בכל מקום שהוא."...
ואולם במרחב המקוון קשה מלאכה זו .במרחב
זה מדובר במציאות וירטואלית ,מציאות המורכבת
מספרות דיגיטליות ומצירופים בינאריים שאין להם
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קיום בעולם הפיזי שמחוץ למערכת המחשב .שליו
טתו של אדם במציאות האמורה אינה קלה להבנה,
ומחייבת בעיקר ידע בדבר פעולת המחשב והטכנוו
לוגיות הנלוות לו.
כל ביקור באתר אינטרנט מותיר את רישומיו במו
חשבו של המשתמש ,בין אם הוא מודע לכך ובין אם
לאו ,וזאת בדרך של שמירה אוטומטית על ידי המו
חשב של נתוני אותו דף אינטרנט שבו ביקר המשתו
מש ,בצורה של קובץ נתונים זמני ( )pifבתוך ספרייה
( .)cacheשמירה אוטומטית זאת נעשית ,כדרך אחת
מיני רבות ,כדי לייעל את השימוש ואת תעבורת
המידע באינטרנט.
הטכנולוגיה האמורה (השמירה האוטומטית)
מחייבת את המשפטן הבא להגדיר את היקף האיסור
של החזקת חומר תועבה שמקורו במרחב המקוון,
לעמוד על נפקותה המשפטית והשלכותיה .ברי ,כי
מקום שבו משתמש שומר "שמירה אקטיבית" את
חומר התועבה האסור  -אותו איתר באינטרנט על
מחשבו האישי  -מדובר בהחזקה אסורה.
כך גם לא יקום חולק כי מקום שבו משתמש לא
ביקש להחזיק חומר תועבה שכזה ואף לא ביקש לצו
פות בו ,אלא חומר שכזה נשלח אליו באמצעות דואר
אלקטרוני או בצורת ( Pop Upחלון קופץ) ללא כוונה
וללא רצון של המשתמש ,לא ייחשב הדבר כהחזקה
אסורה (תחת הגנת "באקראי " או "בתום לב" ה�ק
בועה בחוק).
ואולם שאלת הפרשנות מתעוררת ,מטבע הדבו
רים ,במקרי הביניים.
כך ,לדוגמה ,מה יהא דינו של אותו משתמש שנקט
מספר פעולות כדי למצוא את חומר התועבה האסור,
צפה בו לאחר איתורו ,לא ביצע שמירה אקטיבית
וגם לא התכוון לעשות כן ,ובוצעה שמירה אוטוו
מטית על ידי המחשב? האם הצפייה באותו חומר
לאחר איתורו מהווה החזקת חומר תועבה ובו דמות
של קטין? האם אותה שמירה אוטומטית מהווה
החזקה אסורה?
טול מקרה שבו גולש מבקש לצפות בתמונות
אסורות ,מחפש ,מוצא ומבקר באתר אסור של חוו
מרי פדופיליה .אותו גולש משלם את דמי הכניסה
ומעיין במספר תמונות .בעת ביקורו ,תוך כדי צפייה
בחומר האסור ,מתבצעת שמירה אוטומטית של
החומר במחשבו של הגולש.
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הא ם עצם הצפייה בתמונה כזו ,שאינה אלא תצ�ו
גה דיגיטלית של אותה תמונה ,למרות שהגולש לא
עשה פעולת אחסון אקטיבית ,מהווה החזקה אסוו
רה? שמא אותו גולש משול לצופה בחלון ראווה?
שאלות אלה ואחרות נדונו במשפט האמריקאי.
שם נהוג להבחין בין שתי גישות לבחינת נפקותה
של השמירה האוטומטית:
האחת ,Present Possession Approach ,שלפיה
עצם הימצאות קובצי ה־ ,pifהמכילים חומר אסור,
מהווה החזקה של חומר תועבה ובו שימוש בקטינים.
השנייה( Evidence Of Approach ,להלן ",)"EOA
שלפיה ההחזקה האסורה מתגבשת עם הופעת התו
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מונה האסורה על צג המחשב .קובצי ה– pifאינם
אלא ראיה לאותה החזקה על הצג.
היה ותאומץ הגישה הראשונה ,הרי שקובצי ה־
 pifשנוצרו במחשבו של הגולש כתוצאה מהשמירה
האוטומטית מהווים החזקה אסורה של חומר תועו
בה ובו שימוש בקטין.
משל למה הדבר דומה ,לאדם המהלך ברחובות
אמסטרדם ,נכנס לחנות ובה מוצרי אל.אס.די .מתבוו
נן בהם ,ובצאתו מן החנות נדבק "בול" של אל.אס.די
לשולי מצנפתו ,והאדם נאשם בהחזקת סם מסוכן.
היה ותאומץ הגישה השנייה ,או אז בזמן הצפייה
בחומר הפורנוגרפיה מחזיק הגולש בחומר ,באשר
זה מצוי בחזקתו ובשליטתו ,שכן הוא יכול לעשות
בחומר כל פעולה שהיא  -לשלוח לחבר ,להגדילו,
להתמקד בחלק זה או אחר ,לשומרו בצורה אקטיו
בית ועוד.
ההחזקה מסתיימת עם סיום הצפייה באותו חומר,
וקובצי ה־  pifרק מוכיחים את אותה החזקה .למשל,
אותו מטייל המשיך בטיולו ,ונסע לחווה לשם ציד
של חיות בר מוגנות .בעלי החווה מנפיקים תעודה
על השלל שאותו מבקר צד ,ושמים אותה בין כליו.
תעודה זו מהווה ראיה בדיעבד כי אותו מטייל צד
חיות בר מוגנות בניגוד לחוק.
הלכה למעשה ,הפסיקה האמריקאית בחרה להו
גדיר החזקה של קובצי ה־ pifובהם חומר תועבה
של קטינים בראי הגישה הראשונה .רוב בתי המשו
פט קבעו כי יש להרשיע את מי שנמצאו במחשבו
קובצ י  pifבהחזקה אסורה ,ולא התייחסו לאפ�ש
רות תחולת השיטה השנייה .הפסיקה האמריקאית,
בדומה להחלטת השופט דן מור ,קובעת וגורסת כי
הצפייה באינטרנט אין עימה אשמה פלילית ,באשר
אין איסור פלילי על צפייה בתמונות כי אם רק על
החזקה .המבחן שנקבע שם לשם הכרעה האם היתה
החזקה אסורה הוא האם הנאשם reached out for
.and controlled the images at issue
עקב אימוץ גישה זו נלמד הצורך להוכיח את אלו
מנט ידיעת המשתמש בדבר השמירה האוטומטית
שנוצרת במחשב (כך ,אותו מטייל באמסטרדם צריך
לדעת על הבול שנדבק למצנפתו כדי שיהיה ניתן
להעמידו לדין בגין החזקת סם).
אנו סבורים כ י אין להחיל במלואן לא את הש�י
טה האחת ולא את השנייה ,אלא רצוי לנקוט גישה
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שלפיה יש להעמיד לדין רק את אותם משתמשים
שהחזיקו את החומר במחשבם בצורה מכוונת ומודו
עת .וזאת בין אם על ידי שמירה אקטיבית או מתוך
מודעות לקובצי ה־ pifוהסתמכות עליהם כ"מקום
אחסון" לחומר האסור .נדמה כי לא יהא זה נכון
להטביע אות קין פלילי על ביקור באתר אינטרנט,
שאפשר כי נעשה מתוך סקרנות גרידא.
הליכה בתוואי שנקטה הגישה המרחיבה בפסיקה
האנגלית (שלפיה יש בהצגת חומר תועבה הכולל
קטינים על צג המחשב כדי יצירת חומר תועבה או
החזקתו) ,או בגישת ה־ ,EOAתוביל למצב שבו כל
התעניינות סקרנית בנושא פורנוגרפיה של קטינים
תגבש את האיסור הפלילי ,כל זאת שעה שאיסור זה
גובל בהאשמת אדם בגין סטייה מינית ,ואז תימָצא
מעמיד לדין בגין שיטוט ברחבי האינטרנט בלבד ובו
גין צפייה בלבד.
לפיכך ,לגישתנו ,יש לפסוק כי החזקה במחשבו של
אדם כוללת רק את אותם מצבים שבהם המשתמש
מאחסן את התמונות ,בין אם על ידי שמירה מוחו
שית או "ממוחשבת" בצורה מודעת ומכוונת .דהיינו:
המשתמש הופך את התמונות לחלק מקניינו (ואולי
זו היתה כוונת המחוקק ,עת הוסיף את המילה "ברו
שותו" בסעיף האיסור) .ודוק :לגישה זו מצאנו חיזוק
בדברי הכנסת ,במהלך הדיון על הצעת החוק נשוא
רשימה זו ,שם התייחס המחוקק למחזיק כ"מחזיק
בו דרך קבע".
הרחבה מעבר למוצע לא רק מפרה בצורה קיצונית
את זכויות היסוד ,אלא בעיקר פוגעת בעיקרון הבו
סיסי שלאורו נבנה האינטרנט ,והוא זרימה חופשית
של מידע.
לא נעלם מעינינו הסיכון כי גלישה יומיומית
לאותם אתרים ,ללא אחסנת אותו חומר אסור,
תהווה דרך לעקוף את האיסור הפלילי להחזיק חוו
מרי פדופיליה .אולם מקום שבו יודע המשתמש כי
קיימת שמירה אוטומטית ובדרך זאת מנסה להו
תחמק מציפורני הדין הפלילי ,מצינו כי עדיין יהיה
בכך שמירה מכוונת ,ושנית ,עמדתנו כאן דרה לצד
האיסור על פרסום חומר פדופילי ,האמור לשמש
הגנה לקטינים.
בין אם תמצא לילך בדרך האחת ובין אם בשנייה,
רצוי לתת הגדרה בהירה וחדה על מנת שידע כל גולש

גדרו של האיסור.
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שלטון הצחוק

מדור סאטירה

"יש שופטים שלא מכירים את המילה זיכוי.
ברגע שהם רואים כתב אישום הם יכולים
כבר לכתוב את גזר הדין"
"החומר האפל ביקום ,כמו גם האנרגיה האפלה ,הוא חומר
שלא ניתן לצפות בו ולא ניתן לבצע בו מדידות או ללמוד
על תכונותיו באופן ישיר .על קיומו של החומר האפל ,ביחד
עם האנרגיה האפלה ,ניתן ללמוד רק בעקיפין ,על פי
השפעותיהם על מסות ביקום ,בהן ניתן לצפות"

(השופט (בדימוס) שלי טימן,
"הארץ")14.3.08 ,

(השופטת מלכה אביב ,בית משפט
השלום בירושלים ,ת"א ,2194/04
"דה מרקר")24.6.09 ,

אני מגיש
ערעור למחוזי

מאה אחוז
צודק

"אם שר האוצר מקבל הודעה ממזכירתו שעידן
עופר מחפש אותו וגם מזל כהן ממקומון
בדימונה ,הוא יחזור יותר מהר למזל כהן וזה
חמור"
"אני כל־כך אוהב את מה
שאני עושה שלפעמים אני
מתפלא שמשלמים לי כסף
כדי לעשות את עבודתי"

(רם כספי ,כנס אגף
שוק ההון)5.9.06 ,

(ששי גז" ,גלובס")24.10.08 ,

את שכר הטרחה
תתרום ליד שרה
למה ליד?
למה לא ישר
לשרה?
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כספי בטלפון?
תגידי לו שאני
בישיבה ותעבירי את
מזל מדימונה
יולי 2009

"המשפט הוא משחק השקר ...מקצוע
מכוער של הונאה ושקרים"

"גם אנתוני הופקינס ב'שתיקת
הכבשים' חייך לפעמים"
(ציון אמיר מסביר
את החיוך של דוד טופז)

(אביגדור פלדמן ,ריאיון לאילנה דיין,
ערוץ )14.1.08 ,2

והאו משה
רנג'
אפ
ילו לא דה?
חיי
כתי

הנשיא מעולם
לא פגע
במתלוננות

"אם אין לך חינוך אתה
נמצא בתוך ריק ,והמשפט
לא יכול להיות שום דבר
חוץ ממסווה ואחיזת עיניים.
כלום .לכן אני לא מאמין
במשפט"
(יעקב וינרוט,
מוסף "הארץ")1.5.08 ,

אני אפילו לא
מאמין במשפט
שעכשיו אמרתי
יולי 2009

"המאורע המכונן של חייה ,שבו היא התקבלה סופית
לחברה הישראלית ,כשווה בין שווים ...היא החלה את
דבריה בהיסוס ,בתחושה שהיא אינה נחשבת ,ואדם בעל
רכב (הנאשם) התייחס אליה כאל כלב .בהדרגה נוכחה
לדעת כי שופט מקשיב לכל הגיג מדבריה ...היא הבינה
את השיפור העצום במעמדה החברתי בין תחילת הדיון
לסופו"
(השופט משה דרורי מזכה את האברך הדורס ומצביע על
אירוע הדריסה כהזדמנות חייה של הקורבן ,קופאית ממוצא
אתיופי ,ת"פ  2003/06מדינת ישראל נ' פלוני)

אני מודה לכבודו
שדרס אותי

כנופיית שלטון הצחוק :מ .גורלי ,ש .שמחי
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למה עזבתי את המקצוע

להיות שחקן אמיתי,
לא יועץ
כשפואד הציע לי לכהן כיו"ר מועצת הכבלים והלוויין פתחתי
את פי כדי לסרב ,ועניתי בו במקום "כן" .תוך שבוע נפרדתי
משותפי למשרד וחציתי את הקווים
דורית ענבר

דורית ענבר ,מנכ"ל הקרן
החדשה לקולנוע וטלוויזיה;
דירקטורית חיצונית בחברת
החשמל ,חברה בהנהלת
האופרה הישראלית וכן
בחבר הנאמנים ובוועד
המנהל של מכללת בית ברל
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דיברו על עזיבת המקצוע ,מעבר לתחום הניהול
בשנת  1991הפכתי לעו"ד עצמאית .משנת 1993
העסקי או ליזמות עסקית ,גרמו לי תמיד השתאות
הפכתי לשותפה במשרד עורכי דין מסחרי צעיר
ומורך לב למול האומץ הזה לפרוץ גבולות ולטוס
שהחל לפרוח ולהתרחב .האמנתי בהתלהבות שכל
לשמיים ,וחוסר אמון למול מה שנראה לי כפנטזיות
ימי אעבוד כעורכת דין ,אהבתי והתגאיתי במקצועי
בלתי אפשריות .לא הצלחתי להבין איך מגשרים על
ובעבודתי.
הפער ,ומהי "החוליה החסרה" שמאפשרת מעבר
למרות זאת ,החל משנת  1997התחלתי להרגיש
לפעילות בתחום מקצועי אחר.
חוסר נוחות ,שעמום ותסכול .הרגשתי שאני נתקלת
במהלך תהליך האימון הגדרתי לעצמי ,בהדרכת
בחומת זכוכית שמונעת ממני להמשיך לגדול ולהו
המאמן האישי שלי ,שורה של מטרות ,כולן נראו
תפתח .ההתלבטויות הובילו להליך של ייעוץ אישי
באותו מועד בלתי סבירות באופן קיצוני ,פתטיות
שבמהלכו הבנתי שעלי להתמחות בתחום מסוים
או יהירות :להפוך למומחית בעלת שם ארצי בתחום
על מנת להמשיך להתפתח מקצועית .בסיוע המאו
התקשורת ,להפוך למרצה לתקשורת במוסד אוניבו
מן שלקחתי לי (כן ,קראו לזה "קואוצ'ינג" אבל זה
רסיטאי ,לטפל בשלושה לקוחות בתחום התקשורת.
לא מסוג הייעוץ שנפוץ היום במקומותינו )...החו
יהירות או פתטיות  -מהלך של למידה עצמית
לטתי להתמחות בתחום התקשורת שהיה אז בלתי
אינטנסיבית ,נדנוד להרבה אנשים טובים וגדולי רוח
מוכר לחלוטין ,וכלל לא סוקר תקשורתית ולא נלמד
(וגם לאחרים ,)...התמקדות
במסגרת לימודי המשפטים.
בתחום ,והגדרת המטרות ,שנו
הבחירה ,בדיעבד ,היתה מקו
שנים בשוק התקשורת לימדו
ראו אז שאפתניות באופן בלתי
רית לחלוטין .באותם ימים
סביר אך מאד ברורות ,הביאו
לא יכולתי להגדיר את המונח
אותי שהעברית המשובחת
תוצאות מפתיעות ממש.
"תקשורת" ואפילו לא להבין
העשירים
והניסוחים
ביותר
בתום שנת  1999פנה אלי שר
מה בין טלפון לטלוויזיה.
והמדויקים ביותר שייכים
התקשורת החדש דאז ,פואד
אודה שמחשבותי לא הרו
בן אליעזר ,לאחר שקיבל עלי
חיקו מעבר למקצוע עריכת
דווקא למשפטנים ,ולאו
המלצות מאנשים שונים בשוק
הדין .חשבתי להתמחות בעו
דווקא לאנשי תקשורת,
התקשורת ,והציע לי לכהן
ריכת דין בתחום התקשורת
קולנוע וטלוויזיה
כיו"ר מועצת הכבלים והלוויין.
ולא יותר .חברים עורכי דין
פתחתי את פי כדי לסרב ,ובו
שפגשתי לאורך השנים ואשר
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של אחרים .השלמת התואר
במקום עניתי "כן" .תוך שבוע
השני ושלל הדברים שאני
נפרדתי משותפי למשרד וחציו
לטעמי רגולטור חייב
עוסקת בהם עד היום (לרבות
תי את הקווים ,לעבוד במשרה
משפטיים,
ובניסיון
בהשכלה
ניסיון קצר לבדוק חזרה למו
ממשלתית ,ציבורית.
קצוע) הוכיחו לי כולם שאת
במהלך אינטנסיבי של למיו
מאחר שכל עבודתו היא עם
הפרק המשפטני בחיי ככל
דה רבה והיכרות עם השוק
טקסטים משפטיים  -הן
הנראה סיימתי.
שהופקדתי על הסדרתו ,גיליתי
בקריאת החוק המסמיך,
אין מספיק מילים בפי לתאר
עולם חדש ,מרתק ,מרגש ,שבו
את הערכתי והוקרתי למקצוע
הייתי שחקן אמיתי .לא יועצת
הן ביצירת חקיקת משנה
עריכת הדין .לא רק בעבור מה
לשחקנים אחרים.
והוראות רגולטוריות פרטניות,
שהוא בנה ויצר עבורי (מזהות
אין ספק שהדיסציפלינה
והן בפיקוח ובאכיפה
מקצועית ואישית ועד מקור
המשפטית שבה צמחתי סייעה
פרנסה מכובד לי ולמשפחו
לי מאוד בעבודתי ,בחשיבה
תי) ,אלא גם עקב החשיבות
ובביצוע .לטעמי רגולטור חייב
העצומה שנודעת לו בעיני להסדרת כל תחומי חיינו,
בהשכלה ובניסיון משפטיים ,מאחר שכל עבודתו
הציבוריים והפרטיים ,לרבות תחום התוכן שבו אני
היא עם טקסטים משפטיים  -הן בקריאת החוק
מתרכזת כיום .בעיני המקצוע הזה הוא שומר הסף
המסמיך ,הן ביצירת חקיקת משנה והוראות רגולו
ו"המבוגר האחראי" השומר על שלטון תקין ,על
טוריות פרטניות ,והן בפיקוח ובאכיפה .רק משפו
בטחון הציבור והפרט ,על הצדק והיושר ועל השו
טן ינסח הוראות ברורות וחדות וידע ליישם אותן
פיות והסבירות.
במדויק ובאופן הוגן וסביר .וגם זאת ,שנים בשוק
התקשורת לימדו אותי שהעברית המשובחת ביותר
לא אוכל לוותר על בדיחות עורכי הדין המסופרות
והניסוחים העשירים והמדויקים ביותר שייכים
עלינו (כן ,גם עלי .עד היום אני רואה את עצמי כעוו
דווקא למשפטנים ולאו דווקא לאנשי תקשורת ,קוו
רכת דין במובנים לא מעטים) ,אבל מעבר לבדיחות,
לנוע וטלוויזיה.
ומעבר לעובדה שככל הנראה לא אשוב לעסוק במקו
עם זאת קיבלתי את הזכות לבצע ,את זכות הבו
צוע ,אני שמחה וגאה על הפרק החשוב הזה בחיי .
חירה וההכרעה על מדיניות ודרך ,על פתרונות
לעימותים ולאתגרים בכל התחומים הרלוונטיים -
טכנולוגיים ,כלכליים ,משפטיים ,אתיים ,צרכניים
ואחרים ,את הזכות לעשות.
קשה לתאר את הריגוש שבעשייה הזו ,התרוו
ממות הרוח מתוצאות העבודה ומהחלטות שניטלו
לגבי התחום כולו ,החשיפה לתכנים ,להפקות המו
קור ,לאפליקציות הטלוויזיוניות האינטראקטיביות,
הסיוע להתפתחותה של תעשיית טלוויזיה ותוכן
אל תבקשו מאלוהים
שלמה המפרנסת אנשים רבים ומאפשרת יצירה כה
רבה.
לעשות משפט צדק  -אם
אחרי ארבע שנות עשייה אינטנסיבית כזו החוו
הוא יעשה זאת ,אוי לנו
לשת על תחום מקצועי שלם ,הכולל שתי פלטפוו
רמות דיגיטליות רב־ערוציות ,יותר מ־ 100ערוצים
לכולנו
ואפליקציות בתחומי תוכן ושירות שונים ,ערוצים,
(תומס ג'פרסון)

אולפנים ,חברות הפקה וגורמים אחרים ,התקשיתי
לתאר חזרה למקצוע עריכת הדין ,לייעוץ לעשייתם
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מדיניות משפטית נורמות "חדות" או "דגמי ביניים"?

מתי "אמת" ומתי "יציב"
אין למשפט פיתרון למתח התמידי בין ודאות לצדק .בענפים כמו קניין,
מיסים ודיני ניירות ערך יש להעדיף את הוודאות .במשפט המינהלי,
שנשען על מודל פחות אנליטי ועל מושגי סל ,יש להעדיף את הצדק
מיגל דויטש

פרופ' מיגל דויטש ,פרופסור
מן המניין בפקולטה
למשפטים באוניברסיטת
תל אביב; יועץ במשרד
עו"ד מיתר ,ליקוורניק ,גבע,
ברנדווין ,לשם ושות'
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הוא עוצמתי במיוחד ,מבחינת השלכותיו הכלכליות,
כללי .כל מערכת משפטית מתחבטת בדילמה שבין
משך הזמן ,ו/או כמות הצדדים המושפעים מן הנורמה
קביעת נורמות "חדות" ו"קשיחות" לבין אימוץ מודו
הרלוונטית .כך ,למשל ,תכנון מס הוא מרכיב קריטי
לים גמישים ונסיבתיים ,וליתר דיוק  -במינון הראוי
בעסקאות ,ובמיוחד בעסקאות מורכבות .עמימות
בין שני אלה .זהו חלק מדילמה רחבה יותר ו"נצחית"
משפטית בתחום זה משבשת את חיי הכלכלה .יש
שבין ודאות משפטית וצדק ,בין "אמת" ל"יציב".
אם כן להעדיף ,בהקשר זה ,אימוץ פתרונות "חדים"
פתרונות "חדים" הם ודאיים יותר ובכך תורמים ליו
ו"מתמטיים" על פני פתרונות "גמישים" .הוא הדין
עילות משפטית ולתכנון משפטי ,אך לעיתים מזומו
בתחום הקניין ,שבו עוצמת ההסתמכויות של צדדים
נות הם מובילים לתוצאה פחות צודקת.
באה לידי ביטוי לא רק בהיקף הכלכלי של הזכויות,
כל ניסיון להעדפה כוללנית וגורפת של מודל אחד
אלא גם במשך הזמן הארוך של קיומן .בתחום דיני
על פני האחר ,כפי שהדבר מוצע מעת לעת בשיח
ניירות הערך ,הצורך הבולט בוודאות משפטית נשען
הציבורי ,נידון לכישלון .על המשפט לשרת הן את
בין היתר על השפעות הרוחב של הנורמות בתחום
היעילות (בין היתר ,באמצעות ודאות משפטית) והן
זה על כמות גדולה של צדדים מעורבים.
את הצדק .שני אלה הם ערכי יסוד "גרעיניים" והכו
לעומת הענפים הנזכרים,
רחיים בכל שיטה משפטית .כל
ענף כגון המשפט המינהלי יכול
שנותר הוא לדאוג למינון הולם
"לעכל" מטענים משמעותיים
ולאיזון מושכל בין שני הערו
פיתרון של "שחור ולבן"
יותר של חוסר ודאות ,למען
כים ,במסגרת "מאבק השליטה"
מנת
על
ראוי.
תמיד
אינו
קידום ערכים אחרים .מטו
האינהרנטי המתקיים ביניהם.
למנוע פגיעה בלתי מוצדקת
בעו ,המשפט המינהלי נשען
הבחנה בין ענפי משפט שוב
על מודל פחות אנליטי ויותר
נים .המשקל היחסי של ערכי
בוודאות המשפטית ,ראוי
"פתוח" .מושגי סל כגון "סביו
היעילות והצדק משתנה בהו
ללוות "דגמי ביניים" בהנחיות
רות"" ,מידתיות"" ,שוויון"
תאם לענף המשפטי העומד
ושיפוטיות
חקיקתיות
הם לחם חוקו היומיומי של
על הפרק .כך ,למשל ,הצורך
ענף משפטי זה ,והסתמכויות
בוודאות משפטית בתחומים
קונקרטיות ככל האפשר,
הפרט על זכויותיו כלפי המיו
כגון דיני קניין ,דיני מיסים ודיו
נטל
העברת
כגון
ובמנגנונים
נהל ,במסגרת זו ,הן בהכרח
ני ניירות ערך הוא חריף יותר
ההוכחה אל הצד האחראי
מוגבלות יותר.
מאשר בתחומים אחרים ,כגון
המשקל היחסי של האינטו
המשפט המינהלי .בקבוצת העו
ליצירת חוסר הוודאות
רס לתכנון משפטי אינו אחיד
נפים הראשונה ,אלמנט התכנון
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גם בתוך המתחם של ענף משפטי נתון .כך ,למשל,
התנאים להפעלת סעד עצמי כגון ביטול חוזה מחמת
הפרה ,פעולה המטילה רמת סיכון גבוהה על מבצע
הפעולה ,ראוי שיהיו בהירים ככל האפשר .דהיינו,
במסגרת קביעת המשקל של אינטרס התכנון יש
ליתן את הדעת לרמת הסיכון שאליה נחשף צד
כתוצאה מתכנון שגוי (ראו מ' דויטש ביטול חוזה
בעקבות הפרתו ( ,)1993פרק ד').
ניהול "כלכלת צדק" :משאבים מוגבלים  .המג�ב
לות האינהרנטיות של משאבי המערכת השיפוטית
הן גורם בסיסי נוסף אשר מן ההכרח לקחתו בחשו
בון .עשיית צדק במקרה אחד עלולה לגרום לעיכוב
ההכרעה במקרה אחר ,דבר אשר כשלעצמו פוגע
בצדק .על כן ,גם מנקודת המבט ה"פנימית" של שיו
קולי הצדק ,מתחייב ניהול של "כלכלת צדק" .כאשר
היתרונות שבאימוץ נורמה "נזילה" מוגבלים לקבוצה
צרה בלבד של מקרים ,בעוד שנורמה מסוג זה אינה
דרושה ברוב המכריע של המצבים ,הרי שהתועלת
שבהסדר ה"נזיל" נופלת במקרים אלה מעלותו של
ההסדר ,וראוי להימנע הימנו.
צוק העיתים :העומס על מערכת בתי המשפט.
האיזון הראוי בין צורכי היעילות והצדק אינו בהכרח
אחיד בכל התקופות ,ואפשר כי הוא ישתנה בהתאם
לצורכי העיתים .כך ,למשל ,מן המפורסמות הדבר
כי בתקופתנו העומס הרב על המערכת השיפוטית
מוביל לכך שיש לחפש פתרונות אשר ישפרו את
היעילות ויקצרו את ההמתנה לדיון ולהכרעה השיו
פוטית .בנסיבות אלה יש ליתן משקל מוגבר לפתרוו
נות "חדים" על פני פתרונות "נזילים".
נטלי הרוכש והמזמין כ"מקרה מעבדה" .שאלת
האיזון הראוי בין מודל "חד" לבין מודל "גמיש" באה
לידי ביטוי קונקרטי מעניין בהקשר לנטלים המוטלים
על רוכש של נכס ועל מזמין בעסקת קבלנות ,כלפי
המוכר או הקבלן ,לפי העניין ,וזאת כתנאי לזכייה בתו
רופה בגין אי התאמה בממכר ,במלאכה או בשירות.
הדין מטיל על הנפגע מאי־ההתאמה נטלים שונים,
כגון הנטל למסור לצד שכנגד הודעה מיידית (במקרה
של מכר) או תוך זמן סביר (בעסקת קבלנות) על אי
ההתאמה ,או הנטל לאפשר לצד שכנגד תיקון של אי
ההתאמה (הנטל לאפשר תיקון מוטל בעיקר במקרים
של חוזי מלאכה ושירות; כאשר עסקינן בחוזי מכר,
הנטל בנדון אינו גורף אלא נגזר מתחולת עקרון תום
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הלב ודיני הקטנת הנזק ,בהתאם לנסיבות).
מתעוררת בעניין זה השאלה מהן התוצאות הנו
גזרות מאי־עמידת הרוכש או המזמין בנטל המוטל
עליו .הדין (חוק המכר וחוק חוזה קבלנות) קובע כי
במקרה כזה אין אפשרות "להסתמך" על אי ההתאו
מה .האם המשמעות היא כי אובדת מכל וכל זכות
התביעה בנדון? כך ,למשל ,טול מקרה שבו רוכש אינו
מודיע באופן מיידי למוכר על אי ההתאמה ,כמצוותו
של חוק המכר ,אלא משתהה זמן מה במסירת ההודו
עה .האם המשמעות היא כי למרות שנמסר לרוכש
נכס בלתי תקין ,הרוכש איבד את עילת התביעה
שלו? כך נפסק בעבר ,בפסק הדין בע"א  465/80ש'
סולונץ בע"מ נ' התכוף בע"מ ,פ"ד לח( .630 )3הצעת
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הקודקס היא לעבור בנדון לפסים מידתיים יותר ,כך
שבמקרה כזה המוכר רק יוכל לנכות מחבויותיו בגין
אי ההתאמה את הנזק שנגרם לו כתוצאה מאי העו
מידה של הרוכש בנטל ,מבלי שהדבר יוביל באופן
גורף לאובדן זכויותיו של הרוכש .כך הדבר גם לעניין
עסקת קבלנות (ראו מ' דויטש דיני חוזים מיוחדים
 מכר ,קבלנות והבטחת השקעות של רוכשי דירות(183 )2008־.)179
סוגיה זו התעוררה לא מכבר בבית המשפט העליון,
בהתדיינות אשר במסגרתה נטען כי מזמין שירות
לא עמד בנטל לאפשר לקבלן לתקן את אי ההתאמה
(רע"א  1777/09עדירן פיורה השקעות ( )1996בע"מ
נ' עד הואזה בע"מ ,ניתן ביום  .)30.3.09ביהמ"ש לא
נזקק בנסיבות אותו עניין להכריע בשאלה אם אי
העמידה בנטל הנדון מובילה לאובדן כולל של טענות
המזמין בגין אי ההתאמה ,אולם העיר (מפי השופט
אליקים רובינשטיין) הערה כללית מעניינת וחשוו
בה ,אשר נודעות לה השלכות רוחב בתחומי המשפט
השונים .השופט רובינשטיין מציין כי:
"כשלעצמי נראית לי הגישה הפרשנית המבקשת
מדרוג והכרה במצבי־ביניים ,וזאת מן הטעם של מוו
רכבות המציאות העובדתית והמשפטית ,מורכבות
ההולכת ומתעצמת במקומותינו ובדורותינו .בתו
חומים רבים אין 'שחור ולבן' מביאים לצדק ומכאן
חיפוש אחר 'דגמי ביניים' ,בתחומים שונים של המו
שפט ,ולא אכביר מלים ואטע מסמרות לעת הזאת".
אכן ,דברים כדורבנות .הסוגיה הנדונה מהווה
"מקרה מעבדה" מעניין לבחינת האיזון הנדון ,בין
פתרונות "חדים" ל"רכים" ,בין צדק לוודאות" .נפיו
לת הגיליוטינה" כתוצאה מאי עמידה בנטל ,באופן
המוביל לאובדן הזכויות בגין אי התאמה ,מובילה
לחוסר צדק במקרים לא מעטים .במיוחד הדבו
רים אמורים לעניין החמצת המועד למסירת הודו
עה בדבר אי ההתאמה .החמצת המועד תתרחש לא
אחת ,וזאת מסיבות מגוונות ,אשר הן לעיתים מוו
צדקות וסבירות.
הדברים אמורים במיוחד בתחום המכר ,שבו הדו
רישה כיום היא למתן הודעה מיידית .אין זה צודק
כי המוכר או הקבלן ייהנה מכך ,בנסיבות שהוא לא
נפגע כלל מהאיחור בהודעה .בנוסף ,הרוכש והמזו
מין הטיפוסיים הם צדדים במסגרת עסקה צרכנית.
החוזים בנדון הם לעיתים קרובות אחידים ,כאשר
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עוסקים נוהגים להתנות על הוראות החוק .רצוי כי
ברירת המחדל בחוק תהיה מוטת־צרכן ,כך שהתנאה
נוגדת תוכל להיבחן במשקפי דרישת ההגינות של
חוק החוזים האחידים.
פתיחת השער לבדיקה נסיבתית "רכה" אמנם
מפחיתה ודאות משפטית ופוגעת בכושר התכנון של
העוסק .יחד עם זאת ,מדובר בסיכון מבוקר למדי.
הגם שכמות המקרים שבהם קיימות טענות בגין אי
התאמה היא משמעותית למדי ,נראה כי נורמה מיו
דתית לעניין התוצאות של החמצת המועד לא תוביל
לשינוי ממשי במאזן הכולל של הסיכויים והסיכונים
בפעילות העוסק ,ולא תניב ריבוי של התדיינויות
סרק.
לכל ברי כי ככל שמתרחקים ממועד המסירה ,הסיו
כוי להוכחת קיומה של אי התאמה מלכתחילה הולך
ומתמעט ,והסיכון לנשיאה בהוצאות ההליך השיפוו
טי הולך וגובר .בנוסף ,אין מדובר בנורמה המעניקה
שיקול דעת שיפוטי עמום בהיבט הנורמטיבי ,אלא
רק ביחס להיבט העובדתי ,של הערכת הנזק שנגרם
למוכר או לקבלן כתוצאה מאי העמידה בנטל .דרך
טובה לחזק בעניין זה הן ודאות משפטית והן צדק
היא באמצעות הטלת נטל השכנוע (להבדיל מנטל
הבאת הראיות) על הרוכש או המזמין ,בכל הנוגע
לשאלה אם נגרם נזק למוכר או לקבלן כתוצאה מאי
העמידה של הרוכש או המזמין בנטל ,ובאשר לגוו
בה הנזק .הדבר יגן על המוכר והקבלן מפני "הנזק
הראייתי" העלול להיגרם לו כתוצאה ממחדלו של
הצד שכנגד ,שהרי יהיה קשה להוכיח כיצד היו הדו
ברים מתפתחים אילו נמסרה הודעה מוקדמת יותר
בדבר אי ההתאמה.
סיכום  .המתח התמידי בין צדק לבין ודאות מ�ש
פטית לובש צורה ופושט צורה ,אך לעולם הוא עיו
מנו ,משפיע את השפעתו .הפיתרון הראוי למתח זה
טמון באיזון מושכל ,המתחשב במשקל היחסי של
כל אחד מערכים אלה בהקשר הנתון .דנתי ברשימה
זו בדוגמה אחת מני רבות ,שבה פיתרון של "שחור
ולבן" ,כדברי השופט רובינשטיין ,אינו ראוי .על מנת
למנוע פגיעה בלתי מוצדקת בוודאות המשפטית,
ראוי ללוות "דגמי ביניים" ,כאשר מחליטים לאמץ
אותם ,בהנחיות חקיקתיות ושיפוטיות קונקרטיות
ככל האפשר ,ובמנגנונים כגון העברת נטל ההוכחה

אל הצד האחראי ליצירת חוסר הוודאות.
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מדיניות משפטית בוררות ויישוב סכסוכים

שיפוט מהיר
מטרת השימוש בהליכי יישוב סכסוכים מחוץ לבית המשפט עודכנה:
עברנו מ"המטרה הציונית" ,דהיינו הקלת העומס מבית המשפט ,ליישוב
סכסוכים במהירות ,כדי לקיים ולתמוך בכלכלה המודרנית המתקדמת
אורי גורן

השופט אורי גורן,
נשיא (בדימ') בית המשפט
המחוזי בתל אביב
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יש לזכור כי הליכי יישוב סכסוכים מחוץ לכותו
נושא הבוררות עובר שינויים בעת האחרונה .כיום
לי בית המשפט מיועדים רק לבעלי דין שמעוניינים
מדברים על יישוב סכסוכים מחוץ לכותלי בית המו
בתום לב לפתור סכסוכים ,והמאמינים בצדקת דרכם.
שפט ,כאשר לרשות המתדיינים עומדים כלים שונים
ההליכים אינם מיועדים לנתבעים המנסים להכשיל
מלבד ניהול הבוררות ,כמו גישור וחוות דעת לעניין
ההליכים או להאריך בהתדיינות או לדחות את הקץ.
סיכויי התביעה או ההגנה.
בורר (או כל מיישב סכסוכים אחר) מנוסה יבחין מיד
גם בהליכי הבוררות ישנם סוגים שונים של התו
באותו מתדיין חמקן ויחליט בדרך כלל שלא לקבל
דיינויות .מצד אחד מתקיימות הבוררויות הפורמו
על עצמו את התפקיד.
ליות המתנהלות כמו הדיון המשפטי בבית המשפט,
לעומת זאת כאשר המתייצבים להליך הם אנשים
דהיינו ניהול פרוטוקול ,יישום הדין והפרוצדורה
רציניים ,על הבורר להתמסר לתפקידו בחרדת קודש
והנמקת פסק הבוררות .מצד שני מתקיימות בוו
כפי שנוהגים השופטים בבואם להכריע את הדין .על
ררויות פחות פורמליות שבהן המתדיינים אינם
הבורר לדאוג להליך מהיר ,רציני ,יעיל ומכובד .על
מעוניינים בהליך הפורמלי וכל רצונם הוא לקבל
הבורר להפגין מנהיגות ולהנהיג את הבוררות לקו
הכרעה מאדם ישר (רצוי גם חכם) לתוצאה הסופית,
ראת פיתרון מהיר וצודק ,תוך צמצום הישיבות ככל
ללא הנמקה.
האפשר.
גם עודכנה מטרת השיו
גם בעלי הדין ופרקליטיהם
מוש בהליכי יישוב סכסוכים
הנכבדים נדרשים להטות
מחוץ לכותלי בית המשפט.
על השפעתם של התיקונים
כתף להצלחת ההליך .עליהם
מטרה חשובה היתה "המטו
האחרונים לחוק הבוררות
להתכונן היטב לקראת הישיו
רה הציונית" ,דהיינו הקלת
ניווכח בעתיד .אין לקבל את
בות הקרובות ,לדאוג להזמנת
העומס מבית המשפט .אולם
עדים ,לקצר בחקירות ולהימנע
מטרה זו עודכנה ,וכיום המו
הטענה כי מדובר בשינויים
מבקשות לדחיית הדיון (פרט
טרה העיקרית היא יישוב סכו
מהפכניים .עם זאת ,ייתכן
למקרי חירום).
סוכים במהירות כדי שיהיה
משפטי
שסתום
בהם
שיהיה
על השפעתם של התיקוו
ניתן לקיים ולתמוך בכלכלה
נים האחרונים לחוק הבוררות
המודרנית המתקדמת .מדובר
שבו יוכל מתדיין להשתמש
ניווכח בעתיד .אין לקבל את
גם בסכסוכים שטרם הבשילו
בהם במקרים מיוחדים
הטענה כי מדובר בשינויים
לכדי "ריב" ,וכבר בשלב טרומי
שלדעתו יש בהם עיוות
מהפכניים .עם זאת ,ייתכן
הם מעוניינים בהימנעות מחיו
שיהיה בהם שסתום משפטי
כוכים בעתיד ובסילוק אבני
דין משווע
שבו יוכל מתדיין להשתמש
נגף בשלבים המתקדמים.
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בהם במקרים מיוחדים שלדעתו יש בהם עיוות דין
משווע .יש לזכור כי בתי המשפט ימשיכו לראות בהו
ליכי הבוררות פיתרון חלופי להליכים בבית המשפט
ולהקלת העומס בו .לכן הם יימנעו מלפרוץ את הגדר
ולהתיר הליכים נוספים בבית המשפט להליכים שנו
דונו כבר בהליכי יישוב סכסוכים אחרים .מכאן ניתן
לשער כי פרשנות בית המשפט לבקשות שיוגשו לו
בעתיד ,גם בהליכים חדשים לאחר התיקון ,תהיה
הפרשנות הקיימת של תמיכה בהליכי הבוררות ושו
מירת מעמדם של הליכים אלה.
לאחרונה אנו נתקלים במגמה של הקמת מוסדות
בוררות מרכזיים נוכח הדרישה של השוק הכלכלי ,הן
מוסדות בישראל והן מוסדות בינלאומיים .בישראל,
לשכת עורכי הדין הקימה לאחרונה מוסד בוררות
משלה ,וקיימים גם מוסדות בוררות ציבוריים ומוו
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סדות בוררות פרטיים.
יבואו כולם על הברכה  -ונקווה להקטנת מספר

הסכסוכים או לצמצומם.

כפי שכתב עורך דין פלוני
לחברו" :אדוני ,אני מצטער
להודיע לך שקיימת סכנה
שיושג הסכם בין לקוחותינו"


רג'ינלד היי
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פרטי

טעות סופר בחוזה בין רשות מקומית לאזרח

טעות ,טועים ,טעינו
מה הדין כאשר נקבע בחוזה מחיר שגוי לגבי נכס? מי צריך לשלם את
מחיר ההתרשלות שגרמה לטעות סופר בחוזה בין הצדדים? משמעותו
של פסק דין שניתן לאחרונה היא שמי שרואה את עצמו נפגע ,עשוי
להפוך בעקבות ההתדיינות למפר
נילי כהן

פרופ' נילי כהן,
חברת האקדמיה הלאומית
למדעים; מופקדת הקתדרה
לדיני חוזים השוואתיים
על שם בנו גיטר בפקולטה
למשפטים ,אוניברסיטת
תל אביב; רקטור לשעבר,
אוניברסיטת תל אביב
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סעיף  16לחוק החוזים (חלק כללי) ,תשל"ג־,1973
מסדיר את הנושא של טעות סופר בחוזה .הוא קובע
שאם נפלה בחוזה טעות סופר" ,יתוקן החוזה לפי
אומד דעת הצדדים ,ואין הטעות עילה לביטול החוו
זה" .משמעות ההסדר היא שאם לצדדים היתה כוונה
משותפת שלא באה לידי ביטוי נכון במסמך ,יתוקן
המסמך כדי שישקף אל נכון את ההסכמה האמיו
תית ,מבלי שהטעות תשמש עילה לביטול החוזה.
כלומר אם צדדים לחוזה מכר הסכימו שמחיר הנכס
יהיה  ,120ונכתב בטעות במסמך שמחיר הנכס הוא
 ,100לא יוכל המוכר לטעון שיש לבטל את החוזה
כי נפלה בו טעות .הקונה מצידו לא יוכל לעמוד על
כך שהמחיר שעליו לשלם הוא  .100בחוזה עצמו לא
נפלה טעות; נפלה טעות רק בביטוי החיצוני שלו.
את ביטויו החיצוני יש לתקן ,ולהעמידו על המחיר
המוסכם   .120 -כך יתאים הביטוי החיצוני של הח�ו
זה לגמירות הדעת שבין הצדדים ,וכך גם יוכל החוזה
לנוע במסלול הקיום שלו.
הסדרו של חוק החוזים מובן מאליו .טעות סופר
חושפת פער בין ההסכמה הסובייקטיבית לבין
מראית העין האובייקטיבית שלו .בתהליך העבו
רת ההסכמה אל גיבושה הסופי נוצר שוני בין מה
שהוסכם בפועל לבין התוצר הסופי .לצדדים היתה
כוונה משותפת זהה .כוונתם זו לא באה לידי ביטוי
חיצוני נכון .הדין יתעלם מהשתקפותה החיצונית
של הכוונה .מה שיחייב את הצדדים הוא כוונתם
האמיתית .המצג החיצוני יידחה לטובת מה שהוסכם

ביניהם בפועל .במובן זה משקף הסדרו של סעיף 16
גם את העיקרון הקבוע בסעי ף  13לחוק החוזים ש�ל
פיו "חוזה למראית־עין בלבד בטל ."...שני הסעיפים
יוצאים מנקודת הנחה זהה ,שיש לבטל את הביטוי
החיצוני הכוזב ,המוטעה של החוזה ,לטובת ההסו
כמה האמיתית .ההסכמה האמיתית היא המחייבת,
ולא ביטויה האובייקטיבי המוטעה .ההבדל בין הסו
עיפים הוא שבסעיף  13נוצר מצג על ידי שני הצדדים
בכוונת מכוון .הם רוצים ליצור רושם כי הם קשורים
בחוזה שלא היה .ואילו בסעיף  16לרוב תהיה הטעות
פרי שגגה.
כאמור ,העיקרון שביסוד סעיף  16ברור מאליו.
סעיף  16רואה לנגד עיניו מצב עובדתי ברור :קיומה
של הסכמה וטעות שנפלה בהשתקפותה החיצונית
של ההסכמה ,מסד נתונים זה יחייב תיקון החוזה
לאור ההסכמה האמיתית .אלא שבתוך הסעיף עשויה
להיות מובלעת מחלוקת :צד אחד מבקש לבטל את
החוזה בשל טעות ,וצד שני ירצה לקיימו .במחלוקת
הזו מכריע הסעיף לטובת הצד שמבקש לקיים את
החוזה .אלא שהקיום לא יהיה על פי מראית העין
של החוזה ,אלא על פי ההסכמה האמיתית שבין הצו
דדים .הכרעת הסעיף דוחה את נסיונו של הצד שהו
טעות פוגעת בו לצאת מן החוזה ,כמו גם את נסיונו
של הצד שהטעות מיטיבה עימו לדבוק בנוסח הקיים
של החוזה .שני הצדדים מחויבים בהמשך קיומו של
הקשר החוזי תוך תיקון החוזה לפי ההסכמה האמיו
תית.
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אך מה הדין כאשר קיימת מחלוקת בשאלה אם
בכלל נפלה טעות סופר? האם עצם המחלוקת יכול
להוות עילה לניתוק הקשר? והאם משנקבע שמדובר
בטעות סופר ,ניתן לכפות המשך קיומו של הקשר
לפי ההסכמה האמיתית ,למרות שצד אחד כבר
התנער מהקשר ,והשני  -דבק בנוסחו המקורי של
החוזה?
נחזור לדוגמה בראשית הדברים .נניח שהחוזה
נחתם בנוסחו המוטעה ,הקובע שעל הקונה לשלם
למוכר  .100הקונה עשה המוטל עליו ,שילם את
ה־ ,100ועתה הוא דורש מהמוכר להעביר אליו את
הנכס .בשלב הזה מגלה המוכר את הטעות ומבקש
לתקן את החוזה בטענת טעות סופר .הוא דורש
שהקונה ישלם  .120הקונה עומד על כך שעליו לשלם
 100בלבד .המוכר מתנער מהחוזה .הקונה מגיש
בקשה לאכיפת החוזה .האם רשאי המוכר לטעון כי
בעצם העמידה על הסכום השגוי ,בכפירה בקיומה
של הטעות ובאי ההיענות לבקשת התיקון ,פעל
הקונה בחוסר תום לב ,ובכך הצדיק התנערותו של
המוכר? היש חשיבות לכך שהמוכר הוא הצד האחו
ראי לקיומה של הטעות?
שאלות אלה עלו בע" א  5892/06דואק נ' המו�ע
צה המקומית גדרה ( ,)19.5.09שבו נפרסו העובדות
הבאות:
אליהו דואק החזיק בחנות מכולת בגדרה .בשנת
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 1983נחתם הסכם מכר בינו לבין המועצה המקומית
גדרה ,שלפיו ירכוש דואק מהמועצה חלק מהמגרש
שעליו נמצאת החנות ,וכי המחיר שעליו יהיה לשלם
למועצה ייקבע על ידי שמאי פלוני .כן נקבע שההסכם
צריך להיות מאושר על ידי משרד הפנים ,ואם לא
כן יתבטל .בשנת  1984נחתם הסכם שני ,בעקבות
הראשון ,שבו נאמר שהמחיר על פי חוות דעתו של
אותו שמאי פלוני הוא  230אלף שקל .גם בהסכם זה
הופיע התנאי המתלה באשר לאישור הנדרש מטעם
משרד הפנים .מליאת המועצה המקומית אישרה את
ההסכם .דואק שילם למועצה את מלוא התמורה.
בשנת  ,1988ארבע שנים לאחר חתימת ההסכם
השני ,זומן דואק למשרדי המועצה .נאמר לו שבהסו
כם השני נפלה טעות סופר ,שכן המחיר שצוין בו לא
תאם את המחיר שקבע השמאי ,וכי למעשה המחיר
הנכון הינו גבוה משמעותית .לכן עליו לחתום על
הסכם חדש ,שישנה את מחיר התמורה לפי הערו
כת השמאי ,ויתקן בכך את הטעות .המחיר הנכון
הוא  355,400שקל (המחיר הותאם לחלק קטן יותר
של החלקה) ,ועל דואק להשלים את היתרה הנדרו
שת .דואק סירב לחתום .הוא ציין ששילם את מלוא
התמורה בהתאם להסכם השני ,וכי יש להעביר את
הזכויות בלשכת רישום המקרקעין על שמו.
בינתיים פנתה המועצה למשרד הפנים ,שנתן
ב־ 1989אישור עקרוני לעסקה בכפוף לתשלום מלוא
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פרטי

טעות סופר בחוזה בין רשות מקומית לאזרח

המחיר על ידי דואק .־בו 1990הודיעה המועצה למ�ש
רד הפנים שקיימים חילוקי דעות ביחס לגובה התו
מורה ,והיא ביקשה שמשרד הפנים ימליץ על אישור
העסקה ועל העברת נושאים שנויים במחלוקת לבוו
ררות .משרד הפנים סירב לאשר זאת ,והטיפול בעו
ניין הוקפא .בעקבות זאת הודיעה המועצה לדואק
על בטלות העסקה ושלחה לו שיק על גובה הסכומים
ששילם ,שאותו סירב לקבל.
־בו 1994קבעה מליאת המועצה שההסכם בין ה�צ
דדים בטל בשל אי קיום התנאי וכן בשל אי קיומו של
הליך מכרז ,שהוא תנאי להעברת הזכויות במקרקו
עין .עניין המכרז לא הוזכר בעת כריתת ההסכם.
בשנת  1996הגיש דואק תביעה לאכיפת ההסכם
ולפיצויים בגין הפסד רווחים שהיה יכול להפיק מהו
נכס ,ולחלופין לחיוב המועצה בפיצויים בגין הפרת
הסכם.
בית המשפט המחוזי דחה את תביעתו .הוא קבע
שבהסכם השני נפלה טעות ,וכי דואק הקונה ידע על
הטעות ,ולכל הפחות היה עליו לדעת עליה .בעומו
דו על ביצוע החוזה תוך ניסיון להיבנות מהטעות,
פעל הקונה בחוסר תום לב .המועצה פעלה בתום
לב לאישור התנאי ,והקונה  -בסרבו להשלים את
יתרת התמורה  -מנע את קיום התנאי .החוזה התו
בטל מטעם זה (אך לא מהטעם שהחוזה כפוף לחוו
בת מכרז; חובה זו  -כך קבע השופט  -לא חלה על
המקרה הנדון) .בנסיבות אלה של בטלות החוזה אין
הרוכש זכאי לא לאכיפה ,אף לא לפיצויים.
דואק הגיש ערעור ,שבו דבק בתביעת האכיפה,
אך שינה את עמדתו .הוא חזר בו מדרישתו לאכיפה
המקורית של ההסכם ,וביקש שהחוזה ייאכף בתיו
קון טעות הסופר על פי סעיף  16לחוק החוזים .הוא
הבהיר שהשופט המחוזי קבע בפועל שבהסכם השני
נפלה טעות סופר ,מבלי שהתייחס להוראת סעיף 16
במפורש .על פי סעיף זה היה צריך בית המשפט לקיים
את החוזה תוך תיקון הטעות .עוד הוסיף וטען שבית
המשפט התעלם מהשיהוי בהתנהלות המועצה ,וכי
לא גזר את המסקנות המתבקשות המתחייבות מן
הקביעה שעסקת המכר לא היתה טעונה מכרז.
בית המשפט העליון דחה את התביעה ,בקבלו את
ממצאיו ואת מסקנותיו המשפטיות של בית המשו
פט המחוזי .בהתייחסו לסעיף  16ציין בית המשפט
שסעיף  16אמנם אינו מהווה עילה לביטול החוזה,
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וייתכן כי משנוכחה המועצה לדעת "כי בהסכם...
נפלה טעות סופר וכי המערער מסרב לתקנה ,היה
עליה לפנות לבית המשפט בענין זה ...עם זאת ,נראה
כי עמידתו הדווקנית של המערער על ביצוע ההסכם
השני כלשונו וסירובו להכיר בכך שנפלה בו טעות
שיש לתקנה (כעמדתו לאורך כל ניהול ההליך אותו
הגיש לבית משפט קמא) ,מהווים הפרת חובת תום
הלב המוטלת עליו בקיום חוזה ...בנסיבות אלה אין
לפקוד [על המועצה] את תוצאות התנהלותו חסרת
תום הלב של המערער ...זאת בייחוד נוכח העובדה
שהמועצה המליצה בפני שר הפנים על אישור העו
סקה ועל בירור המחלוקת בין הצדדים ...בהליך בוו
ררות ,אלא שהשר לא קיבל את ההמלצה ...הפרה של
חובה זו מהווה הפרה של החוזה" (פסקאות .)16-15
מי פעל בחוסר תום לב? תום הלב בין המתקשרים
מחייב שיתוף פעולה והתחשבות באינטרסים של
הצדדים לשם הגשמת הכוונה המשותפת .אולם מה
קורה כאשר פורצת מחלוקת הנוגעת לכוונה המשוו
תפת? בעניין זה חשוב כמובן לקבוע אם היה ניתן
לגלות בנקל את טעות הסופר ,ואם מדובר במצב
שבו כל בר־דעת היה מבין שאירעה טעות סופר.
המקרה שנדון כאן אינו פשוט .המועצה לא צירפה
את חוות דעתו של השמאי לחוזה ,למרות שיכלה
לעשות זאת .החוזה אושר על ידי מליאת המועצה.
ורק ארבע שנים לאחר כריתת החוזה ולאחר שכל
התמורה שולמה למועצה ,הועלתה לראשונה הטענה
בדבר קיומה של טעות סופר.
בית המשפט מציין שדואק ידע או לפחות היה
עליו לדעת על התמורה שנקבעה בחוות דעתו של
השמאי ,או שהיה יכול להעריך את סדר הגודל שלה.
אך האם לא היה יכול לסמוך על כך שהמועצה תכלכל
מעשיה ,ותביא לאישור המליאה חוזה שנערכו לגביו
כל הבדיקות הראויות? האם לא ניתן לטעון שהתו
נהגות המועצה ,שהיתה נגועה בהתרשלות (המהווה
אף היא חוסר תום לב) ,היא שהניחה לציפייתו של
הקונה לתפוח באין מפריע במשך ארבע שנים? האם
לא ניתן להבין את הרוכש ,שבנסיבות אלה מיאן
לקבל את טענת המועצה לאחר שהניח שעשה את
כל מה שהיה עליו לעשות כדי לזכות במגרש?
בית המשפט מציין שייתכן כי על המועצה היה
לפנות לבית המשפט כדי שיכריע בעניין המחלוקת,
אך הסתפק בהבעת עמדה זו ולא הסיק כל מסקנה
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אופרטיבית מאי־הפנייה .ומדוע לא ייחס כל חשיבות
לכך ששנים לאחר פרוץ המחלוקת ,וכדי לחסום כליל
אפשרות אכיפתו של החוזה ,העלתה לפתע המועצה
טענה שלפיה כל העסקה היתה טעונה מכרז (טענה
שנדחתה על ידי בית המשפט המחוזי ,ואשר לא נדוו
נה בבית המשפט העליון)?
בית המשפט התייחס לאי־קיום התנאי כיסוד מכו
ריע לעניין תוקף החוזה .נקבע כי משלא קוים התנאי
התבטל החוזה ,ואין אפשרות לאכוף אותו .אך עניין
התנאי שלוב וכרוך בשאלה של תוכן החוזה וביצועו.
למרות שמדובר בתנאי הכורך גוף חיצוני  -משרד
הפנים  -הרי בפועל אין מדובר בתנאי חיצוני לעסו
קה .מדובר בתנאי שכל כולו נעוץ בשאלה האם קיים
או לא קיים הקונה את חלקו בעסקה .לעניין זה ניתן
לראות את המועצה ואת משרד הפנים כזרוע אחת.
אם עמדת המועצה היא שהרוכש ממאן לקיים חלקו,
וקיום חלקו הוא תנאי לאישורו של משרד הפנים,
האם מתקבל על הדעת שמשרד הפנים יאשר בנסיו
בות אלה את העסקה? מתוך העובדות עולה שביו
טולה של העסקה הוא פועל יוצא של התנערותה
של המועצה נוכח המחלוקת עם הרוכש ,ואי־מתן
האישור על ידי משרד הפנים הוא רק ספח פורמלי
הנובע מעמדת המועצה.
מי צריך לשלם את מחיר ההתרשלות שגרמה
לטעות? כאמור ,ראוי היה לה למועצה לפנות לבית
המשפט כדי לברר את המחלוקת .היא ,כגוף החזק
מבין השניים ,היתה בהתרשלותה (אי צירוף חוות
דעת השמאי להסכם השני) אחראית לתקלה .כמי
שעשויה להיחשב שחקנית חוזרת בזירה המשפטית,
יכלה ליטול על עצמה את יוזמת ההתדיינות כדי
ליישב את המחלוקת .ומשלא עשתה כן ,היה ראוי
להתייחס ביתר סלחנות לאזרח שפנה בתביעה נגד
המועצה.
נראה שבית המשפט העליון התייחס בחומרת יתר
לרוכש כאשר ראה את טענתו הנסמכת על סעיף 16
ואת בקשתו לקיים את העסקה בתיקון המחיר ,אשר
הועלו על ידו רק בשלב הערעור בפני בית המשפט
העליון ,כ"הרחבת חזית" פסולה .נכון שהרוכש לא
דרש סעד זה בשלב מוקדם אף לא לחלופין ,אולי
משום שהאמין שהצדק איתו .אך משקיבל ללא
ערעור את קביעת בית המשפט המחוזי ,שהחוזה
האמיתי הוא כגירסת המועצה ,מדוע לא היה ראוי
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להיעתר לבקשתו לקיים את החוזה בתיקון המחיר?
אמנם התעקשותו היתה בעייתית ,אך גם התנהלותה
של המועצה שפעלה ברשלנות לעניין קביעת המחיר,
ואשר העלתה את טענת המכרז בשלב כה מאוחר,
ודאי אינה ביטוי מובהק לתום לב.
אם נחזור ונבחן את העסקה בהתעלם מהתנאי
שבו נתלתה המועצה (כאמור ,יסוד פורמלי ,השו
לוב בטבורו במחלוקת בין הצדדים) ,ונתרכז בהיבט
החוזי הפנימי ,הרי ניתן לבסס את קיומו של החוזה
על שני מסלולים :האחד מתרכז בדיני ההפרות -
ניתן לומר בדיעבד כי משעה שדרשה המועצה את
התוספת למחיר ,והרוכש סירב לשלמה ,הפר הרוו
כש את החוזה הפרה לא יסודית .הפרה זו העניו
קה למועצה עילה לביטול חוזה ,וזו אכן התנערה
מהחוזה .אך לבית המשפט סמכות לשלול במקו
רה כזה את הביטול בהיותו בלתי צודק ,ולהתנות
את הקיום בתנאים המתחייבים מהעסקה ,במקו
רה דנן  -תוספת המחיר .המסלול השני משלב בין
סעיף  16לחובת תום הלב ולדיני ההפרות :מנקודת
המבט של סעי ף  ,16אי הסכמתו של הרוכש לת�י
קון היוותה הפרה של חובת תום הלב ,שאיפשרה
ביטול החוזה על ידי המועצה .אך זו ,כאמור ,הפרה
לא יסודית ,המאפשרת ביטולו של הביטול ,וקיומו
של החוזה בתיקון הטעות .בראייה חוזית זו נדמה
כי נוכח הפגמים שדבקו בהתנהגות שני הצדדים
עצמם ,היה ראוי לפעול ברוחו של סעיף  ,16כלומר,
להימנע מביטול החוזה (כפי שעשתה המועצה),
ולהורות על קיומו תוך תיקון הטעות.
פסק הדין מדגים בעיות שכיחות בדיני חוזים,
שחלקן מועצמות בעקבות החלתה הנרחבת של דוו
קטרינת תום הלב .כאשר פורץ סכסוך בין הצדדים,
קשה לצפות את תוצאותיו .מי שרואה את עצמו
נפגע עשוי להפוך בעקבות ההתדיינות למפר ,ולא רק
שהוא יכול לאבד את טובת ההנאה החוזית כמו במו
קרה שלנו ,אלא לעיתים עשוי הוא גם להיות מחויב
לפצות את הצד השני בגין הנזק שנגרם לו .כאן הפך
הנפגע למפר ,ומשתויג ככזה לא רק שאיבד את העיו
לה לתביעת האכיפה והפיצויים ,אלא גם חויב לשלם
למועצה שכר טרחה ,המשקף את אחריותו לפצותה
בגין הנזק שגרם לה .כאמור ,בנסיבות המיוחדות של
המקרה ,ובהתחשב בפער בין הצדדים ,נראית התוו

צאה מחמירה יתר על המידה עם הרוכש.
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סלוגן עושים באהבה
או שלא עושים בכלל
כדי לסלול את הדרך להגנה משפטית בזכות יוצרים ,על הסלוגן לבטא
ערך מוסף מעבר לחיבור טריוויאלי של כמה מילים .ערך מוסף זה עשוי
להיווצר כאשר הסלוגן יהיה מורכב ,שנון וייחודי
ערן סורוקר ,מתן שוק

עו"ד ערן סורוקור ועו"ד מתן
שוק ,עורכי דין בסורוקר־
אגמון ,משרד עורכי דין
ועורכי פטנטים המתמחה
בתחום הקניין הרוחני

 78׀ עורך הדין

בבסיס כל קמפיין פרסומי או תעמולתי עומד מסר
שיווקי ,גלוי או סמוי ,שאותו מבקש המפרסם להעו
ביר לקהל היעד  -פירות זה בריא ,המתמודדת הזו
חסרת ניסיון ,הרכב הזה הכי בטיחותי למשפחה.
כלי מקובל להעברת המסר הוא שימוש בסיסו
מת פרסום  -סלוגן .סלוגן מוצלח מחזק את המסר
השיווקי ומעבה אותו כך שהוא נחקק בתודעת קהל
היעד .קמפיין מוצלח במיוחד משאיר חותם גם תקוו
פה ארוכה לאחר סיומו ,ולעיתים אף יוצר מטבעות
לשון כמו "מה הקשר? בירה נשר"" ,הגידו כן לזקן".
חיבור סלוגן דורש לפיכך רמה גבוהה של יצירתיות.
על המחבר להעביר רעיון שלם במילים ספורות .בין
אם הסלוגן מדויק ("קח פרי ותהיה לי בריא") ,פרוו
בוקטיבי ("ואם ביום שלישי לא בא לי?") או מתוחו
כם ("הגולן זו רמה אחרת") ,סלוגן טוב מבוסס על
הברקה רגעית שהופכת אותו לקליט ולבולט.
שימוש בסלוגן קיים הוא קל הרבה יותר .שימוש
כזה חוסך זמן ,מאמץ וכישרון הכרוכים ביצירת
סלוגן מוצלח .שימוש כזה אף משליך מטבעו מוניטין
מסוים שרכש הסלוגן המקורי לטובת המוצר החדש.
ש"ס ,בנסיונה להחזיר עטרה ליושנה ,עשתה שימוש
בגירסה מגוירת של קמפיין אובמה לנשיאות" ,כן,
אנחנו יכולים".
המונח סלוגן מוגדר כ"סיסמת תעמולה ,שיכולה
ללוות את פרסום המוצר באמצעי התקשורת ההמוו

ניים" (התנגדות לרישום סימן מסחר מספר 112645
"מי־זך מחזירים את הטבע למים" ,מיום  12ביולי
.)2004
קיימות דרכים שונות להגנה משפטית על סלוגן
מפני העתקה :החל ברישום הסלוגן כסימן מסחר
(חוזר רשם הפטנטים ,המדגמים וסימני המסחר
מ .נ  29אף קובע קריטריונים לרישום סלוגן כסי�מ
ני מסחר) ,דרך דיני עשיית עושר ולא במשפט ודיני
העוולות המסחריות .במסגרת מאמר זה נבקש לבחון
אם ניתן להגן על סלוגן מפני העתקה גם באמצעות
דיני זכויות יוצרים.
יתרונות הגנת זכות יוצרים ברורים .זכות יוצרים
היא זכות קניינית המוגנת בישראל על פי סעיף 3
לחוק יסוד :כבוד האדם וחירותו ,שלפיו "אין פוגעים
בקניינו של אדם" .הגנת זכות יוצרים מונעת כל שיו
מוש מסחרי ביצירה המוגנת ללא קבלת רשות מבעל
זכות היוצרים .הזכות נוצרת מיד עם יצירת היצירה,
ונמשכת לתקופה של חייו של היוצר ולעוד  70שנה.
יתרון בולט נוסף הוא העובדה שזכות היוצרים
אינה כרוכה ברישום או באישור כלשהו של רשות,
להבדיל מזכויות קניין רוחני אחרות כגון פטנט,
מדגם או סימן מסחר .לפיכך הגנת זכות יוצרים היא
ה"זולה" מבין כל הגנות הקניין הרוחני ,ולמעשה
אינה כרוכה בתשלום כלל.
הדין קובע כי חומר כתוב יוגן בזכות יוצרים אם
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יש בו "מקוריות" ו"יצירתיות" .המושג "מקוריות"
על פי דיני זכויות יוצרים שונה ממשמעתו המילונית.
על פי דיני זכויות יוצרים ,אין כל דרישה כי היצירה
תהיה חדשנית או מיוחדת במינה על מנת למלא את
דרישת המקוריות ,אלא די בכך שהיצירה נוצרה בידי
מי שטוען לזכויות בה ,במובן שהוא מקור ()origin
היצירה .לעיקרון זה חשיבות רבה .כך ,לדוגמה ,אם
יוכח כי שני אנשים הגיעו באופן עצמאי ליצירות
דומות ,תהא כל אחת מהן מוגנת בזכות יוצרים.
באופן רגיל ,יישום עקרונות אלה אינו פשוט .כך
דרישת המקוריות אינה מעוררת בעיות מיוחדות .זו
מתקיימת אם הוכח כי היצירה לא הועתקה מיצירה
אחרת .אולם במקרים שה"יצירה" דלה או תמציתית,
לא די להראות כי היוצר הוא מקור היצירה.
השאלה אם חיבור של כמה מילים ראוי להגנת
זכות יוצרים היא שאלה מורכבת .כאן ישנה סכנה כי
יצירות שהן חלק מהפולקלור ומנחלת הכלל יופקעו
ממנו ,ותימנע האפשרות לעשות בהן שימושים מסו
חריים .עמדו על כך המלומדים האנגלים Copinger
ו־:Skone James
"There is usually no original literary work
in the formation of several ordinary words
into a title. The words or phrases chosen may
־be original in their application to the subject
matter of the work, and may require much
skill and judgment to produce. However, that
skill and judgment is generally employed in
choosing and selecting from common words
and phrases, and not in putting together words
in an original form or in affording to others
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information, instruction or pleasure." Copinger
& and Skone James "On Copyright", Sweet
Maxwell (1999), 970.

כך ,לדוגמה ,נדחתה באנגליה הטענה כי המיו
לה  Exxonיכולה להיחשב כיצירה ,גם כאשר
הוכח כי הושקעו בה מידה רבה של כישרון ועיו
צוב (Exxon Corp. v. Exxon Insurance
Consultants International Ltd. [1982] CH 119,
.)3.All.E.R.241
על מנת לזכות בהגנת זכות יוצרים ביצירה דלה,
יש להראות כי היוצר השקיע ביצירה אופי משלו
המקנה לה שונות מן החומרים שמהם עוצבה .עמד
על כך בית המשפט העליון בפרשת אינטרלגו:
"לאור מטרתם של דיני זכויות היוצרים ...ברור כי
המסקנה היא שאין די בהשקעה בלבד כדי להצדיק
הענקת הגנה של זכות יוצרים לביטוי" .ע"א 513/89
 Interlego A/Sנ'  ,Exin-Lines Bros. S.Aפ"ד
מח(.165 ,133 )4
סלוגן מטבעו מתאפיין בקיצור ובתמצות " -אין
כמו במבה"" ,מה יהיה? יהיה טוטו""Always Coca ,
" .Colaתמציות זו מקשה על הוכחה כי היוצר הפיח
בסלוגן אופי משל עצמו ,השונה מחיבור פשוט של
אבני הבניין שמהן הורכב " -אין"" ,כמו" ו־"במבה".
זאת אף על פי שאין חולק כי סלוגנים אלה ורבים
אחרים חוברו באופן עצמאי על ידי קופירייטרים
מוכשרים ממשרדי פרסום מובילים ,והושקע זמן,
מאמץ וממון רב ביצירתם.
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קושי ה"דלות" אינו מיוחד לסלוגן .גם יצירה אמו
נותית המורכבת מצורות גיאומטריות בסיסיות לא
תעמוד במבחן המקוריות אם שילוב הצורות בה הוא
פשוט וטריוויאלי.
יחד עם זאת ,אין כלל שלפיו לעולם לא תינתן
הגנה של זכות יוצרים לסלוגן ,כפי שאין כלל שלפיו
לא תינתן הגנה ליצירה אמנותית פשוטה .כל מקרה
ייבחן לפי נסיבותיו.
בתי משפט העניקו הגנת זכות יוצרים גם לחיבור
בין כמה מילים .כך ,לדוגמה ,קבעו בתי המשפט כי
הביטוי "הופה־הולה־הולה־הופה" מתוך שיר הבטו
לנים (ת.א  2378/98אקו"ם בע"מ נ' ראובני פרידן
בעמ"מ (לא פורסם ( ()1998והשורה "אין סוסים ש�מ
דברים עברית" משירה של המשוררת חנה גולדברג
זכאים להגנת זכות יוצרים (ת.א  59229/96אקו"ם נ'
פלד (לא פורסם ( .))1998פסיקה זו נראית מוצדקת
נוכח העובדה כי בעת החיבור בין המילים נתן היוצר
משל עצמו ,ובכך מולאה דרישת המקוריות.
במקרה אחד אף הכיר בית משפט בהרצליה בסו
לוגן "הסיידר לא נופל רחוק מהעץ" כמוגן בזכות
יוצרים ,תוך שהוא קובע כי עצם עשיית שימוש
ב"מקרה ניוטון" אינו מוגן ,אך הסלוגן עצמו מוגן
(ת.א  1010/88נשר נ' רחמים (לא פורסם)(.
לעומת זאת ,במקרה אחר קבע בית משפט בתל
אביב כי הסלוגן "טיפול בכאב בראש ...ובראשונה"
אינו מוגן בזכות יוצרים נוכח היותו ביטוי פשוט
וקצר ,המורכב מצירוף מילים שהוא טריוויאלי למדי,
אשר לא ראוי כי יהיה מוגן במסגרת חוק זכויות יוצו
רים (ע" א  1519/07אמנון מוסק נ' גלסקו סמית�ק
ליין (ישראל) בע"מ (לא פורסם ( .))2008לתוצאה
דומה הגיע רשם הפטנטים ,סימני המסחר והמדגמים
כאשר קבע כי הביטוי "שבוע הספר העברי"(  (התנ�ג
דות לרישום סימן שירות מספר " - 97935שבוע
הספר העברי" (מעוצב) ,לא פורסם ( ))2004אינו
מוגן בזכות יוצרים.
מתי אם כן יזכה סלוגן להגנת זכות יוצרים?
דיני זכות יוצרים מהווים איזון בין צרכים חברתיים
מתחרים :מחד זכותו של היוצר בפרי עמלו ,ומנגד
זכותו של הציבור לצרוך את היצירה ולפתח יצירות
חדשות לטובת החברה .איזון זה בא לידי ביטוי ,בין
השאר ,בשאלה מה ראוי כי יוגן בזכות יוצרים.
נראה כי טרם התפתחו כללים ברורים בפסיקה
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מתי יהיה ראוי להגן על סלוגן בזכות יוצרים .יחד עם
זאת ,ברור כי ככל שהסלוגן יהא ארוך יותר ,כך תגבר
הסבירות שיהיה זכאי להגנת זכות יוצרים .כדברי
המלומד האמריקאי :McCarthy
"The longer the slogan …the greater
probability that the slogan is merely advertising
[…] - protectable, if at all, by copyright law." J.
Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks
and Unfair Competition (Fourth Edition) 7:20.

לפיכך ,סיכויו של הסלוגן "חומוס עושים באהבה
או שלא עושים בכלל" לזכות בהגנת זכות יוצרים
גדול מסיכויו של סלוגן קצר יותר כמו "הונדה מציו
תה את הדמיון".
בנוסף לכך צריך הסלוגן לבטא ערך מוסף ,מעבר
לחיבור טריוויאלי של כמה מילים ,אשר יש בו משו
מעות שונה ומיוחדת .ערך מוסף זה עשוי למלא את
דרישת ה"מקוריות" ולסלול את הדרך להגנה משו
פטית בזכות יוצרים .ערך מוסף זה עשוי להיווצר
כאשר הסלוגן יהיה מורכב ,שנון וייחודי .סיכוייו של
סלוגן הכולל מילים ממספר שפות יחד ,או העושה
שימוש בצירופי מילים שאינם שכיחים ,לזכות בהגו

נה של זכות יוצרים  -גדולים יותר.

רק דבר אחד הוא בלתי
אפשרי עבור אלוהים:
למצוא היגיון בכל חוק זכות
יוצרים על פני כדור הארץ
(מארק טוויין)
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ביתי הוא ביתך
אם קונה תמים עשה חוזה לרכישת דירה ורשם הערת אזהרה ,הוא
עלול להפסיד את הדירה אם יתברר בהמשך שהמוכר עשה חוזה קודם
עם אדם אחר ,שלא רשם הערת אזהרה .יש לתקן את החוק כך שמי
שרשם הערת אזהרה ראשון על הנכס  -הוא זה שיזכה בו
יוסי ברג ,רביב לוי

לרישום אדם אחר כקונה ("לפי צו בית משפט").
ברשימה זאת אנחנו מבקשים לעמוד על אחת התו
אם כן ,יש לבדוק מתי יורה בית המשפט ,אם בכלל,
קלות החמורות בחוק  -נושא הערת האזהרה .חוזה
לרשום אדם אחר כקונה .סעיף אחר בחוק (סעיף )9
של מכירת דירה הוא החוזה הרציני הנפוץ בישראל.
עוסק בכך" :התחייב אדם לעשות עיסקה במקרקעין
טבעי שבליבו של אדם הרוכש דירה מקננים חששות.
ולפני שנגמרה העיסקה ברישום חזר והתחייב כלפי
אחד החששות הכבדים הוא החשש מפני מוכר נוכל
אדם אחר לעיסקה נוגדת ,זכותו של בעל העיסקה
אשר מכר את הדירה לעוד קונה ,כך שיתברר מאוחר
הראשונה עדיפה ,אך אם השני פעל בתום־לב ובו
יותר שהדירה נמכרה פעמיים ,ושני הקונים שילמו
תמורה והעיסקה לטובתו נרשמה בעודו בתום־לב -
כבר את כל המחיר או את רובו .טבעי שרוכש כזה
זכותו עדיפה" .כלומר ,אם אדם עושה חוזה מכירה
יבקש לדעת אם יש דרך שתבטיח אותו מפני בעיה
עם אדם אחד ,ואחר כך חוזה מכירה נוסף עם אדם
כזאת .הדרך ,כפי שיגיד לו כל מתווך וכל עו"ד ,היא
אחר ,וכעת הקונה הראשון והקונה השני (נניח כי
רישום הערת אזהרה.
שניהם שילמו את רוב מחיר הדירה) מתחרים ביו
הבה נבחן כיצד מגינה הערת אזהרה על הרוכש
ניהם על הדירה ,הראשון יקבל את הדירה ,אולם אם
התמים :חוק המקרקעין קובע מהי תוצאת רישום
השני פעל בתום לב והעסקה שלו נרשמה לפני שנרו
הערת אזהרה (בסעיף ( 127א) הרלוונטי לענייננו):
שמה העסקה של הקונה הראו
"נרשמה הערת אזהרה וכל עוד
שון ,השני יקבל את הדירה.
לא נמחקה ,לא תירשם עיסו
מן הצד האחד ,אין לרוכש
האם ניתן להבין מכך שמי
קה הסותרת את תוכן ההערה,
שרשם הערת אזהרה בתום לב
אלא בהסכמת הזכאי או לפי
התמים כל דרך לדעת אם
הבטיח את עצמו? התשובה
צו בית המשפט" .כלומר :מי
המוכר עשה חוזה זהה לפני
שלילית; רישום הערת האזהו
שרשם הערת אזהרה על דירה
מן
החוזה.
את
איתו
שעשה
רה עדיין אינו "רישום העסקה"
בעקבות חוזה שעשה ,מבטיח
שהסעיף מדבר עליו .רישום
שלא יהיה ניתן לרשום ללא
הצד השני ,הקונה הראשון
העסקה הוא רישום הדירה
הסכמתו קונה אחר כבעלים
התקלה
את
למנוע
יכול
היה
ע"ש הקונה (ודבר זה נעשה רק
של הדירה.
בצעד פשוט ביותר של
אחרי שהקונה מקבל את מפו
האם הדבר מספק? התשובה
תחות הדירה).
שלילית; הסעיף קובע שבית
רישום הערת אזהרה
משפט יהיה מוסמך לתת צו
התוצאה המעציבה היא שאם
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עו"ד יוסי ברג,
מנחה הקליניקה הצרכנית
במכללה למינהל

עו"ד רביב לוי,
מרצה מן החוץ במרכז
הבינתחומי ובמרכז
האקדמי רופין
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אדם עשה חוזה לרכישת דירה ורשם הערת אזהרה,
הוא עלול להפסיד את הדירה אם יתברר בהמשך
שהמוכר עשה חוזה קודם עם אדם אחר ,ואותו אדם
אחר לא רשם הערת אזהרה .זוהי תוצאה לא הוגנת:
מן הצד האחד ,אין לרוכש התמים כל דרך לדעת אם
המוכר עשה חוזה זהה לפני שעשה איתו את החוו
זה ,ואין לרוכש התמים כל דרך מעשית להבטיח את
כספו מלבד רישום הערת אזהרה (שאינו מועיל).
מן הצד השני ,הקונה הראשון היה יכול למנוע את
התקלה בצעד פשוט ביותר :אילו היה רושם הערת
אזהרה ,הרוכש התמים היה מגלה זאת (כי הערת
האזהרה תופיע בנסח הרישום של הדירה ,אשר כל
אזרח רשאי לקבל העתק ממנו) ,והיה ,כמובן ,נמנע
מעשיית חוזה עם המוכר הנוכל.
מה הפיתרון לבעיה? ישנם פתרונות אחדים ,אולם
הם מסורבלים ויותר תיאורטיים מאשר מעשיים.
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הפיתרון חייב להיות בשינוי פשוט של החוק :יש
לתקן את החוק ,כך שמי שרשם הערת אזהרה ראשון
על הנכס הוא זה שיזכה בו.
בדרך זאת ייעשה צדק :האחריות לתקלה אפשו
רית (שני קונים לאותה דירה) תוטל על מי שביכולתו
למנוע את התקלה .כך ,כל אדם העושה חוזה לרכיו
שת דירה ישלם תשלום ראשון סמלי ,וימהר לרשום
הערת אזהרה .אם לא נרשמה הערת אזהרה לפניו
 הוא הבטיח את עצמו; ואם נרשמה  -הוא סיכן רקאת התשלום הראשון הסמלי (וכמובן ,כיוון שהדבר
התגלה מהר ,יש סיכוי טוב שיצליח לקבלו בחזרה,
אם יתבע את המוכר הנוכל).
תיקון כזה אינו מעורר כל בעיה והוא יעשה צדק
בין הקונים ,ויתרום להרגעת רוכשי הדירות .כל יום
שעובר לפני תיקון החוק הוא יום של גרימת תקלות,

סבל ודאגות מיותרים לאזרחי המדינה.
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סוף כל סף
האם עורך הדין עלול להיתפס כמסייע או כשותף לדבר עבירה כשהוא
מייעץ ללקוח בניסוח ובתיאור החוזים המהותיים בתשקיף? כמה כללי
זהירות לנוכח המגמה להרחיב את אחריות שומרי הסף
יוסף גרוס
המושג "שומר הסף" ( )Gate Keeperתופס כיום
מקום מרכזי בכל דיון שעניינו הגנת המשקיעים
בחברות או אחריותו בגין ייעוץ מקצועי בנושאים
מסחריים .טרם ניתנה הגדרה משפטית למונח שומר
הסף ,אך מקובל כיום לראות בדירקטורים ,בחתמים
וברואי החשבון שומרי סף שתפקידם להקפיד על
שקיפות והגינות בכל פנייה של חברות לגיוס הון.
האם ניתן לראות גם בעורכי הדין שומרי הסף בחו
ברות ציבוריות? ושומרי הסף כאשר הם מייעצים
ללקוחותיהם? אנשי רשות ניירות ערך והפרקליטות
טוענים לאחרונה כי עורכי הדין ,היועצים לחברות
ובמיוחד לחברות ציבוריות ,הינם שומרי סף ,וכתוו
צאה מכך קיימת בעיה בתפקודם .בעוד אנשי רשות
ני"ע ורשויות נוספות איתנים בדעתם כי יש לכלול גם
את עורכי הדין כחלק מקבוצת שומרי הסף ,מבקשים
עורכי הדין לדחות עמדה זו בטיעון כי הם יועצים
בלבד ,ואחריותם מתמצה בגין הייעוץ ללקוח ,דהיינו
החברה בלבד.
בפועל השאלה רחבה בהרבה ,שכן לא רק שמבו
קשים לראות בעוה"ד נמנה עם האחראים במישרין
לאמור בתשקיף החברה ובדיווחיה ,בגלל מעורבותו
הרבה בהכנת מסמכים אלה ,אלא שהרשויות מבקו
שות לראותו אחראי כלפיהם גם בגין ייעוץ מקצועי
שנתן לחברה ולדירקטורים כאשר החברה ואנשיה
הסתמכו על ייעוץ זה כהגנה בתביעה פלילית ,או
נדונה שאלת האחריות כלפי צד ג' בתביעה אזרו
חית .גוברת המגמה בקרב אנשי רשות ניירות ערך,
אנשי רשות המיסים ,הממונה על המלחמה בהלבנת
הון ואנשי רשות ההגבלים העסקיים לכוון את חיצי

יולי 2009

האחריות כלפי עוה"ד ,בטיעון כי "עורכי הדין לא
יכולים להיות ראש קטן".
לדעתנו אין מקום להשוואה בין אחריותו של רואה
החשבון לזו של עורך הדין .רואה החשבון מתמנה על
ידי בעלי המניות כדי לפקח על הדירקטוריון ,המופו
קד מצידו לפקח על הנהלת החברה .עבודת הביקוו
רת של רואה החשבון מופנית לבעלי המניות אשר
מינו אותו .אך ההנחה היא ,כפי שנקבעה בפסיקה ,כי
אחריותו מתפרסת גם כלפי קהילות נוספות ,וניתן
לראות בחוות דעתו של רוה"ח כדין מוצר שהיצרן
אחראי לתקינותו אף אם עבר מיד ליד.
אחריות עוה"ד בשוק ההון .האחריות של עו"ד
כשומר הסף הינה סוגיה מתפתחת בתחום שוק
ההון .יו"ר רשות ני"ע ,בהרצאה שנשא בכנס לשכת
עוה"ד באילת לפני מספר שנים ,הודיע על כוונת
הרשות לראות בעורכי הדין אחראים בכל הקשור
לייעוץ שניתן על ידם בנושאי שוק ההון תוך הרחבת
אחריותם.
על פי חוק ניירות ערך ,חברה חייבת לצרף לתשו
קיף חוות דעת משפטית חתומה על ידי עוה"ד במו
ספר נושאים :א .אישור כי הזכויות הנלוות לניירות
הערך המוצעים או הקיימים בחברה  -תוארו נכונה;
ב .למנפיק הסמכות להנפיק את ניירות הערך המוו
צעים בצורה המוצעת; ג .מנהלי המנפיק נתמנו כדין
ושמותיהם נכללים בתשקיף.
תחומי חוות הדעת של עוה"ד צומצמו לפני מספר
שנים ,כאשר עוה"ד נדרש בעבר לכלול בחוות הדעת,
בין השאר ,התייחסות לכך שהחוזים תוארו נכונה
בתשקיף .כתוצאה מכך העדיפו עוה"ד לצרף את

עו"ד פרופ' יוסף גרוס;
מבוסס על דבריו בכנס
השנתי שנערך באילת
(יוני )2009
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החוזים המהותיים לתשקיף כמעט במלואם ,כדי
למנוע טיעונים אפשריים נגדם .הוחלט אפוא לבטל
דרישה זו.
נותרה השאלה שהיא בבסיס דיוננו ,האם לנוכח
העובדה שעוה"ד מנסח ,בדרך כלל ,פרקים מסוימים
בתשקיף שבו מתוארים גם החוזים המהותיים ,הוא
גם אחראי כלפי הציבור לפרט מטעה בתיאור שהוא
מצג של החברה כלפי הציבור? שאלה נוספת שעוו
לה היא מה האחריות לגבי ניסוח שוטף של הודעות
ודיווחים של החברה לציבור ,לנוכח העובדה שנוסחו
לאחר התייעצות עם עוה"ד?
בתשקיפים רבים נוהגים להוסיף בפרק על ניהול
החברה גם את שם עוה"ד להנפקה .תוספת זו
מיותרת ,ועלולה לשמש פתח לתביעות .ספק אם
מכוח חוק ניירות ערך קיימת עילה לתביעה כזו,
אך נראה כי ניתן להחיל את הוראות סעיפי הרשו
לנות בפקודת הנזיקין גם כנגד עוה"ד .במקרה שכזה
תתבסס התביעה על תביעה נגזרת וגם ייצוגית.
היבט אחר של הנושא הינו האחריות הפלילית של
עוה"ד במקרה של תרמית בתשקיף ,כאשר עלולים
לראות בעוה"ד משתף פעולה או מסייע.
מסקנה ראשונה :עוה"ד עלול להיתבע באחריות
אזרחית בגין פרטי התשקיף ודיווחי החברה לציבור,
אם יוכח כי סייע בניסוחם ,שכן קיימת מגמה של
הרחבת האחריות הפלילית.
יועץ משפטי פנימי .הטיפול בשוק ההון כרוך
בשאלות משפטיות רבות ביותר :מהו מהותי הדו
רוש גילוי? אילו עסקאות נחשבות כחריגות? מהן
הדרכים לאישור עסקאות עם בעלי עניין? לא אחת
נדרשת תשובה מיידית כאשר קיימת חובת דיווח
מיידית לרשויות בו ביום .ידוע המקרה של דיסקונט
השקעות בדבר אי צירוף דוחות ישקר לדו"ח דיסו
קונט השקעות ,כאשר הדירקטורים והיועץ המשפטי
הועמדו לדין פלילי .בית המשפט המחוזי בתל אביב
החליט בערעור על הרשעה לזכות את אותם דירקו
טורים שלא הגיעו קודם לכן לעסקת טיעון ,והנושא
תלוי ועומד בביהמ"ש העליון.
סוגיות חשובות ומרכזיות בשוק ההון עולות מדי
פעם ,והיועצים המשפטיים הפנימיים של החברות
הנדרשים ליתן תשובה מיידית עומדים לא אחת בפני
לחץ של המנכ"ל וההנהלה לנקוט עמדה מסוימת
נוחה לחברה .לא אחת מודים יועצים משפטיים כי
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קשה להם לנקוט עמדה הנוגדת לעמדת המנכ"ל שלו
הם כפופים ובקידומם הם תלויים בו .עצה יעוצה
לדירקטורים וליועצים משפטיים פנימיים  -עשו
שימוש באפשרות שמקנה לכם חוק החברות בסעיף
" 266לצורך ביצוע תפקידו ,זכאי דירקטור ,במקרים
מיוחדים ,לקבל ייעוץ מקצועי על חשבון החברה ,אם
כיסוי ההוצאה אושר על ידי דירקטוריון החברה או
על ידי ביהמ"ש".
מסקנה שנייה :דירקטור ויועץ משפטי פנימי,
כל אימת שמתעוררת שאלה מורכבת בדירקטוריון
בקשר לייעוץ משפטי ,חשבונאי או אחר גם מגורם
חיצוני ,כך שניתן לטעון "טענת הסתמכות" כמפורט
בהמשך.
יועץ משפטי נפרד לדירקטוריון  .לאחרונה הוז�ע
קתי לישיבת דירקטוריון על ידי דירקטור ,אשר לא
ידע כיצד להתמודד עם הסוגיות החשבונאיות הקו
שורות לדיווח חשבונאי לפי כללי  IFRSהחדשים.
הוא היה נבוך .בעלי השליטה לחצו על חלוקת דיו
בידנד לפי "שווי הוגן" של נכסי החברה ,גם כשאין
רווח בספרים .חלוקה שספק אם עומדת בתנאי הנוו
סף ל"חלוקה" ,והוא מבחן "יכולת הפירעון" של החו
ברה לעמוד בהתחייבויותיה בעתיד .חלוקה שאינה
עומדת במבחן הכפול מטילה אחריות אישית על
הדירקטורים ,והיא בגדר "הפרת אמונים" אשר אין
לה שיפוי ואין לה ביטוח .השאלה אינה חשבונאית
אלא משפטית .היועץ לחברה היה רואה החשבון
וברור שהוא רצה לרצות את בעל השליטה ,בדומה
ליועץ המשפטי הפנימי.
מסקנה שלישתית :אם סדר הגודל של החברה מ�צ
דיק זאת ,רצוי כי לדירקטוריון החברה יהיה יועץ
משפטי נפרד מהיועץ המשפטי הפנימי של החברה,
הן באופן כללי או לביצוע פרויקט מסוים.
מבחן ההסתמכות .האם ניתן להפעיל את "מבחן
ההסתמכות" כאשר הדירקטורים ונושאי משרה
יטענו להגנתם כי נקטו פעולה בהסתמך על ייעוץ
משפטי או ייעוץ אחר שקיבלו? הפסיקה בישראל
דנה בהקשר זה במשפט הפלילי ,דהיינו האם רשאי
נושא המשרה בחברה לטעון להגנתו בפני אחריות
פלילית ,בטענה כי פעל לפי ייעוץ משפטי? האם
רצוי כי יצטייד בחוות דעת בכתב? ושאלות נוספות
רבות.
מקרה שזכה להד ציבורי נרחב הוא מקר ה פרו�מ
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דיקו .מנכ"ל חברת טבע הועמד לדין פלילי בעבירות
מס .בעסקה שעשתה החברה עלתה שאלת החיוב
במס .בשל מורכבות הנושא התייעץ המנכ"ל עם
עוה"ד לעסקה ,והם קבעו כי לדעתם העסקה אינה
במסגרת המס .חרף זאת המנכ"ל הורשע בביהמ"ש
המחוזי אך זוכה בעליון ,זיכוי מחמת היעדר יסוד
נפשי הדרוש לעבירה של כוונה להתחמק ממס.
שאלה היא אם פסק הדין מקנה הגנת הסתמכות
מצומצמת רק בעבירות הדורשות כוונה מיוחדת?
מצב של הסתמכות מעיד על תום לב ושלילת יסוד
נפשי גם בעבירות הדורשות מחשבה פלילית רגילה,
ומכאן גם ההשלכות על האחריות האזרחית.
בהמשך להלכת פרומדיקו ,שני פסקי דין של בית
המשפט העליון שפורסמו בעת האחרונה ,בעניין
תנובה וטגר ,עוסקים בסוגיה של הסתמכות על חוות
דעת מקצועית של עורך דין בשאלה אם העסקאות
שעשו הלקוחות הינן עבירה על חוק ההגבלים העו
סקיים .ביהמ"ש העליון זיכה את הנאשמים בשני
התיקים בטיעון ההסתמכות.
הנושאים שיש ליתן עליהם את הדעת בהקשר זה
הם :א .האם התייעצות עם עורך דין צריכה להיות
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בכתב; ב .האם עורכי דין יוכלו לייעץ רק בתחומים
שבהם הם נחשבים מומחים; ג .האם ניתן להסתמך
על ייעוץ רק אם אין דרך אחרת לקבל את עמדת הרו
שות הרלוונטית (פרה־רולינג).
כעולה מפסקי הדין ,להסתמכות על ייעוץ משפו
טי של עורך דין יש משמעות רבה ,שכן היא שוללת
את קיומה של אחריות פלילית אצל מקבל הייעוץ,
בעיקר משום שההסתמכות יכולה להצביע על היעדר
יסוד נפשי.
היסוד הנפשי הנדרש בעבירות פליליות הינו יסוד
נפשי של מחשבה פלילית ,דהיינו מודעות לרכיבי
היסוד העובדתי של העבירה ,ושלילת קיומו של יסוד
נפשי .זאת במיוחד בעבירות בתחום מיסים ,ניירות
ערך והגבלים עסקיים ,כאשר האיסורים הפליליים
מורכבים .עבירות של ניצול מידע פנימי או השפעה
בתרמית על תנודות השער תלויות במחשבה הפליו
לית המצטרפת לפעולה שהיא כשלעצמה לגיטימית.
מסקנה רביעית :גם מקום שהוכח קיומם של
היסוד העובדתי והיסוד הנפשי בעבירה ,יכולה טענת
ההסתמכות לשמש הגנה למקבל הייעוץ.
עקרונות ההסתמכות בפרשת תנובה וטגר .בשני
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פסקי דין אלה נדונה שאלת עשיית הסדר כובל לפי
חוק ההגבלים העסקיים .הוכח כי נתקיימו הן היסוד
העובדתי והן היסוד הנפשי של העבירה ,ולפיכך הוכו
רע כי הנאשמים עברו עבירה פלילית .העצה שנתנו
עורכי הדין ,עליה הסתמכו הנאשמים ,היתה שגויה,
ולכן השאלה שעמדה לדיון היתה אם קמה ,בנסיבות
העניין ,הגנה מפני אחריות פלילית.
התנאים העיקריים שנקבעו בשני פסקי הדין לתו
חולתה של ההגנה של טעות במצב משפטי הם:
א	.מדובר בטעות כנה ובתום לב של הנאשם באשר
לקיומו של איסור פלילי ,וכן באשר להבנתו של
האיסור ,לאחר שמסר לעורך הדין את כל העובו
דות הקשורות במישרין ובעקיפין למקרה .מומו
לץ אפוא לציין בכל חוות דעת הניתנת ללקוח כי
העובדות הן כפי שנמסרו על ידי הלקוח ,וכי רק
בהתבסס עליהן ניתנה חוות הדעת.
ב	.קיומו של רכיב אובייקטיבי ,דהיינו כי הטעות
היתה בלתי נמנעת באורח סביר וכי ההסתמכות
צריכה להיות סבירה.
ג	.חשוב כי הפנייה תהיה לעורך דין בעל מומחיות
בתחום .ככל שמתרבים עורכי הדין בשוק ,כך
ניתן למצוא עו"ד המוכנים לחוות דעה בנושאים
הרחוקים מתחום מומחיותם ,ואז קיים ספק לגבי
ההסתמכות.
ד	.יש גם משמעות למעמדו המקצועי של המבקש
להסתמך על עצת עורך הדין .ככל שמעמדו של
המבקש מקצועית יותר והוא בעל ניסיון רב יותר,
תקטן טענת ההסתמכות .כך הורשע עו"ד בעביו
רת מס אף כי טען שפעל לפי עצת רואה החשבון
שלו ,וזאת נוכח מעמדו כעו"ד.
ה	.חשוב כי הייעוץ המשפטי יהיה ברור ויהיה ניתן
להסתמך עליו.
ו	.חשוב להקפיד כי חוות הדעת תהיה בכתב.
ז	.שאלה שבמחלוקת :האם לחוות דעת משפטית
יש ערך ומשקל ,רק אם אמצעי זה ננקט בהיעדר
אפשרות לקבל פרה־רולינג של הרשות המוסמו
כת (תנובה)? בכך שונה ההחלטה בעניין טגר מזו
של תנובה .לי יש ספק אם אכן תנאי לפרה־רוליו
נג הינו סביר ,שאז אין כל משמעות להתייעצות
משפטית מקיפה שעורך עוה"ד.
ככל שהורחבה אפשרות ההסתמכות של הלקוח,
כך גדלה אחריותו של עורך הדין .ההגנה במשפט
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הפלילי מטילה אחריות גדולה יותר על עורך הדין
אשר נתן את הייעוץ .האם הוא מסייע או שותף
לדבר עבירה? אין ספק כי קיימת אפשרות תביעה
כזו ,וניתן לצפות להתפתחות בכיוון זה.
לנוכח נטיית בתי המשפט לטשטש את ההבחנה
בין סיוע לבין מבצע עיקרי ,לא מן הנמנע שביהמ"ש
יקבע בנסיבות מסוימות כי גם לעורך הדין יש אחו
ריות ישירה לתרמית של הלקוח .קיימת אף פסיקה
אמריקאית המתייחסת לאחריות ישירה בעילה של
תרמית לצדדים שמעורבותם היתה מוגבלת לפעיו
לות ,כגון ניסוח מסמכים.
מסקנה חמישית  :עורכי הדין ,היזהרו מפני רצ�ו
נו של הלקוח להטיל את האחריות על עוה"ד ,ומפני
הנטייה של בתי המשפט לראות בעוה"ד מסייע או
שותף לתרמית הלקוח.
סיכום .גוברת ההכרה בחשיבותם של שומרי הסף
לתפקודו התקין של שוק ההון ,בנוסף לדירקטורים,
רואי החשבון והחתמים.
יש לראות ברו"ח ,הדירקטורים והחתמים שומרי
הסף להגנת ציבור בעלי המניות והנושים .ספק אם
ניתן לראות גם בעוה"ד שומר סף.
על מערכת המשפט לספק לשומרים תמריצים
נאותים לפיקוח על בעלי השליטה ועל ההנהלות של
החברות.
בעוד שלגבי דירקטורים קובע חוק ניירות ערך
וכן חוקים אחרים אחריות ישירה לעבירות הפליו
ליות של החברה ,וכן מטיל עליהם אחריות אזרחית,
הרי לגבי שומרי הסף האחרים גוברת הנטייה לראות
בהם משתפים או מסייעים לעבירה של החברה.
ככל שעצת עוה"ד משמשת הגנה בפני אחריות
פלילית ואזרחית  -כך גוברת אחריותו של עוה"ד גם
כלפי הציבור.
גם עוה"ד אשר מעורבותם לא באה לידי ביטוי
גלוי במסמכי החברה ,אלא הם מנסחים ומייעצים
ללקוחותיהם ,עלולים למצוא את עצמם אחראים
להטעיית משקיעים בחברות ציבוריות.
אין ספק כי המשבר הנוכחי בשוקי ההון יגרור
אחריו הרחבת אחריות שומרי הסף (ראו חוק סרו
בנס אוקסלי בארה"ב) ,על ידי עיגון מפורש של כלל
אחריות אשר יטיל אחריות על כל גורם שתרם להו
טעיית המשקיע ,ויתרה מזאת  -על כל גורם שלא

מנע אפשרות הטעיה שכזו.
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אבסורד,
פעם ראשונה! נמכר!
פעמים רבות ,דיון בנושא מכרז מחייב בירור עובדתי מעמיק .דווקא חוק
בתי משפט לעניינים מינהליים הטיל מגבלות חמורות על האפשרות
לחקור נגדית ,בניגוד לפסיקת בית המשפט העליון בנושא
ארז טיקולסקר

לפני מספר שנים הועברו הדיונים בנושא מכרו
זים של רשויות מקומיות ,רשויות המדינה ,חברות
ממשלתיות ועוד אל בתי המשפט המחוזיים בשבתם
כבתי משפט לעניינים מינהליים .היה זה האקורד
האחרון במהלך שתחילתו דיונים בנושא מכרזים
בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה
לצדק ,דרך העברה (פסיקתית) של דיוני המכרזים אל
בתי המשפט ה"רגילים" ,וכלה בחוק בתי משפט לעו
ניינים מינהליים ,התש"־סו ,2000שמיסד את סמכ�ו
תם של בתי המשפט המחוזיים ,בשבתם כבתי משפט
לעניינים מינהליים ,לדון בין היתר באותו נושא.
פעמים רבות ,דיון בנושא מכרז מחייב בירור עובדו
תי מעמיק .כך ,לדוגמה ,במכרזים רבים מוצבים תנאי
סף שעניינם ניסיון קודם בביצוע עבודות דומות .על
מנת להוכיח את העמידה בהם ,המשתתפים נדרשים
לצרף להצעותיהם אישור מאת רשות אחרת שבה
הועסקו .אישור כזה ,מטבע הדברים ,עלול להיות
שגוי ,בין אם במכוון או עקב טעות ,או "לייפות"
את המציאות .כך ,כדוגמה נוספת ,תנאי סף במכרו
זים רבים דורשים צירוף תצהיר שלפיו המשתתף ,או
בעל מניות או מנהל שלו ,לא הורשעו במשך תקופה
מסוימת בעבירות מסוג מסוים .גם בנושא זה נוצר
פתח לצירוף תצהיר כוזב ,מוטעה או "מיופה".
נושאים אלה ,מטבע הדברים ,ניתנים לבירור עובו
דתי .מדובר בבירור חשוב ביותר ,הואיל וגילוי האמת
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עשוי לשנות את תוצאות המכרז .מדובר בשאלות
עובדתיות :האם האישור שצורף להצעה נכון? האם
התצהיר שצורף להצעה נכון? האם המשתתף רכש
את הניסיון? האם המשתתף הורשע?
כל עוד לא יתאפשר למתחרה האחר במכרז לבצע
בירור עובדתי ,הכולל חקירה נגדית של המצהיר
מטעם הזוכה במכרז או של עדים אחרים ,סיכוייו
להוכיח כי הזוכה הטעה את ועדת המכרזים או כי
ועדת המכרזים טעתה הם קלושים .הדרך הכמעט
יחידה להביא שאלות אלה לבירור אמיתי היא באו
מצעות הכלים שמעניקים סדרי הדין ודיני הראיות
 תצהירים ,עדויות ,ובעיקר חקירות נגדיות.כל עוד ענייני המכרזים נדונו בבית המשפט הגו
בוה לצדק ,האפשרות לחקירה נגדית לא התקיימה.
ההלכה הפסוקה קובעת כי בית המשפט הגבוה לצדק
אינו מתיר חקירת עדים ,וסומך ,ככלל ,על דיוקם
ושלמותם של התצהירים (בג"ץ  761/79טרוסקין נ'
וינבגרג ,פ"ד לד( ;463 ,461 )2י .זמיר השפיטה ב�ע
ניינים מינהליים .)94
בתחילת שנות ה ־  90השתנתה המגמה .דיני ה�מ
כרזים היו תחום משפטי אחד מבין כמה שלגביהם
החליט בית המשפט העליון כי לא יהיה נכון לנהל
דיונים הנוגעים אליהם בפניו ,כאשר הנימוק העיקרי
לכך היה הצורך לבצע בירור עובדתי.
כך ,לדוגמה ,בבג" ץ  4306/93חלפון ואח' נ' הוו�ע

עו"ד ארז טיקולסקר,
בעל משרד עצמאי;
מתמחה בדיני מכרזים;
הנחה את המושב
בנושא זה בכנס השנתי
שנערך באילת (יוני )2009
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דה המחוזית לתכנון ולבניה תל־אביב ,פ"ד מז ()4
 ,37הוחלט כי יש להפנות דיונים בנושא תכנון ובנייה
אל בתי המשפט האזרחיים ה"רגילים" ,וזאת בעיקר
מן הטעם הנזכר לעיל .הנמקה דומה ניתנה להעברת
ענייני המכרזים ,במסגרת בג"ץ  991/91דוד פסטרנק
בע"מ נ' שר הבינוי והשיכון ואח' ,פ"ד מה(.45 )5
בית המשפט העליון ,מפי השופט ברק ,סיכם את
הנימוקים המצדיקים את העברת הדיון בענייני מכו
רזים אל בתי המשפט ה"רגילים" ,ובהם" :הכלים
והנסיון לבירור מעמיק של העובדות" ,העובדה כי
"ענייני מכרזים מעוררים לעיתים קרובות מחלוקות
קשות בעניינים שבעובדה" ,הטעם שלפיו "החקירה
הנגדית  -המהווה את הכלי המרכזי בגילוי האמת
 מהווה אמצעי מרכזי שעומד לרשות בית המשפטהאזרחי" ועוד.
ללמדנו  -החקירה הנגדית היא כלי חשוב מאוד,
אולי החשוב ביותר ,כאשר מדובר בענייני מכרזים,
שכן בענייני מכרזים קיימת תדירות גבוהה של מחו
לוקות עובדתיות .על מנת לאפשר חקירות נגדיות,
יש להעביר את הדיון בענייני מכרזים אל בתי המו
שפט ה"רגילים".
למרבה הצער ,חקיקת חוק בתי משפט לעניינים
מינהליים ,כעבור מספר שנים ,הפכה את המגמה על
פיה והחזירה את המצב כמעט לזה ששרר לפני פסק
דין פסטרנק.
כבר במסגרת הצעת חוק בית משפט לעניינים מיו
נהליים (ה"ח  ,)13.10.99 ,2821ניתן להיווכח בהיפוך
המגמה .הבסיס להצעת החוק היה בעיקר העומס
והצורך להעביר תיקים מבית המשפט העליון אל
בתי משפט אחרים ,וההנמקה של פסקי הדי ן פסט�ר
נק וחלפון הפכה למשנית .זוהי התמונה המתגלה גם
מעיון בדברי ההסבר לסעיף הספיציפי שדן בנושא
סדרי הדין ואופן הבאת הראיות בבית המשפט לעו
ניינים מינהליים.
מכאן קצרה הדרך אל הפיתרון שנמצא כיום בחוק
בתי משפט לעניינים מינהליים ובתקנות בתי משפט
לעניינים מינהליים (סדרי דין) ,התשס"א־2000
שהותקנו מכוחו .פיתרון זה קובע ,ככלל ,כי לא יותרו
חקירות נגדיות של מי שמסר תצהיר ,ועל אחת כמה
וכמה של מי שלא מסר תצהיר.
סעיף  )2(13לחוק קובע כי "...סדרי הדין בעתירה
מינהלית יהיו במתכונת דומה לסדרי הדין הנהוגים
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בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה
לצדק ,בשינויים שיקבע שר המשפטים ,באופן שיו
בטיחו סעד מהיר ויעיל תוך אפשרות לקיום בירור
עובדתי ככל שהדבר דרוש .".תקנה  15לתקנות קו�ב
עת כי ככלל ידון בית המשפט "על־פי ראיות שיובאו
בתצהירים" ,כי על מנת שתותר חקירה נגדית של
מצהיר יש להגיש בקשה מיוחדת לכך ולפרט בה "את
הנושאים שעליהם מתבקשת החקירה" ,את "עמדו
תו של בעל הדין שמטעמו הוגש התצהיר" ,וכי אם
חפץ צד בזימון עד שלא מסר תצהיר ,עליו להגיש
בקשה מיוחדת ,לאפשר לבעלי דינו להגיב ,ורק אז
רשאי בית המשפט "מטעמים מיוחדים שיירשמו,
להרשות השמעת עד שאינו מצהיר בנושא ובהיקף
שיקבע ."...
מדוע להטיל מגבלות כה חמורות על האפשרות
לחקור נגדית בתחום שהגדיר בית המשפט העליון
ככזה המחייב ,לעיתים קרובות ,בירור עובדתי באו
מצעות חקירות נגדיות? מדוע לחייב את מי שמבקש
לחקור לחשוף מראש את נושאי החקירה?
יאמר מי שיאמר כי נותר בידי בית המשפט שיקול
דעת ,וכי במקרים המתאימים יותרו חקירות נגדיות.
ואולם ,כאשר ברירת המחדל היא היעדר חקירות,
בתי המשפט ,ככלל ,אינם מתירים חקירות בתיקי
מכרזים ,וקשה מאוד ,ולעיתים בלתי אפשרי ,לשכנו
עם לנהוג אחרת .כך נקבע כי "ברגיל יתמצו ההליכים
בהגשת תצהירים מבלי לשמוע עדים ולנהל הליכי
חקירה שכנגד ...בית המשפט לעניינים מינהליים
ייעתר לבקשה למתן עדות רק במקרים מיוחדים"
(עת"מ (י־ם)  750/07שלג לבן ( )1986בע"מ נ'
משרד הבריאות ואח' (פורסם בתקדין)).
דוגמה אחרונה זו ,שהיא דוגמה מייצגת ,מדגימה
עד כמה השיטה הנוהגת בעייתית .באותו מקרה,
על פי תנאי המכרז ,היה על המציע להוכיח כי הוא
בעל תקן איכו ת  .ISOהעותרת נפסלה הואיל ו�ל
טענת משרד הבריאות אישור ה־ ISOשצירפה לא
היה בתוקף .משרד הבריאות ביסס את עמדתו על
מסמכים מטעם בעלי תפקידים במכון התקנים.
העותרת ביקשה להעיד את יו"ר דירקטוריון מכון
התקנים בשאלה זו .בית המשפט קבע כי הוא אינו
עומד במקום הרשות ,וכי אין הוא אמור לאסוף
נתונים שלא עמדו בפניה .ההנמקה אינה משכנעת;
ומה אם הנתונים שעמדו בפני הרשות היו חלקיים?
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ומה אם הרשות הוטעתה? כיצד ניתן להוכיח את כל
אלה מבלי לזמן לעדות את נציג הגוף שהנפיק את
אותם אישורים? אין ספק כי אילו היה הדיון מקוים
על בסיס תקנות סדר הדין האזרחי ,התשמ"ד־,1984
היה אותו עד מזומן בהיות עדותו רלוונטית .מדוע
לא לנהוג באותו אופן כאשר מדובר בעניין מכרזי?
לדעתי ,הפיתרון לבעיה זו (כל עוד התקנות לא
ישונו) נעוץ בשילוב עמדתו של בית המשפט העליון
בעניין פסטרנק עם עמדתו בנושא חקירות נגדיות
ככלל .עמדה זו באה לידי ביטוי באופן מובהק ברע"א
 2508/98מתן י .מערכות תקשורת ואיתור בע"מ נ'
מילטל תקשורת בע"מ ואח' ,פ"ד נג(.26 )3
באותו מקרה דן בית המשפט העו
ליון במצב שבו תקנות סדר הדין
האזרחי קבעו כי ניתן לדון
בהליך ביניים מבלי לקיים
חקירות נגדיות .באותו
עניין הסביר בית המו
שפט העליון כי קביעה
שלפיה ניתן להכריע
בעניין עובדתי מסוים
מבלי לקיים חקירות
נגדיות היא מחוסרת
סמכות .בית המשפט
העליון הפנה אל סעיף
(17א) לפקודת הראיות
[נוסח חדש] ,תשל"א־,1971
הקובע כי "הוראות סעיף  15אינן
גורעות מכוחו של בית המשפט לצוות כי
המצהיר ייחקר בבית המשפט ,ובית המשפט ייעתר
לבקשתו של בעל דין לצוות על כך" ,וקבע כי פרט
ליוצאים מן הכלל" ,אין לו (לבית המשפט) כל שיו
קול־דעת בעניין זה ומן הנמנע איפוא שלא ירשה
לבעל דין לחקור את בעל התצהיר שהגיש יריבו" ,כי
גם בהליך ביניים ,פרט למקרים שבהם ברור מראש
כי החקירה תהיה לא רלוונטית" ,אינו מוסמך בית
המשפט לאסור על יריבו לחקור את המצהיר חקיו
רת שתי וערב" ,וכי "בעקרון זכותו של בעל דין
שמורה לו  -מכוח חוק חרות  -לקיים חקירה שכו
נגד של יריבו ,בין כשהמדובר בהליך העיקרי ובין
כשהמדובר בהליכי ביניים ,והוא  -בסייגים הקבוו
עים בחוק ,כגון כשבית המשפט שוכנע שהחקירה
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אינה רלוונטית".
מכאן  -סעי ף  17לפקודת הראיות מקנה זכות ל�ח
קירה נגדית .זכות זו הוכרה בפסק דין מתן כגוברת על
תקנ ה (241ד) לתקנות סדר הדין האזרחי .אין הס�מ
כה מפורשת למתקין תקנות סדרי הדין בבית המו
שפט לעניינים מינהליים לסטות מפקודת הראיות.
סעיף  13לחוק בתי המשפט לעניינים מינהליים הוא
אמביוולנטי בנושא זה :מצד אחד הוא קובע כי סדרי
הדין יהיו דומים לאלה של בית המשפט הגבוה לצדק,
אך מצד שני הוא קובע כי הדיון בעתירות מינהליות
יבוצע "תוך אפשרות לקיום בירור עובדתי ככל שהו
דבר דרוש" .לדעתי אין לראות בסעיף זה
מקור להסמכה מפורשת של מחוקק
המשנה שלא לאפשר חקירות
נגדיות .לכן ניתן לטעון
שגם תקנה  15לתקנות
סדרי הדין בבית המו
שפט לעניינים מיו
נהליים נסוגה מפני
סעיף  17לפקודת
המסקו
הראיות.
נה היא שגם בבית
המשפט לעניינים
מינהליים ,אם מדובר
בחקירה נגדית רלוונו
טית ,יש להתירה.
להשלמת התמונה יצוין כי
דווקא בפסק דין שלא עסק בנוו
שא מכרז התייחס בית המשפט העליון
לאפשרות לערוך חקירה נגדית בתיק הנוגע למכרז,
וקבע כי "אכן ,לא מן הנמנע כי ייתכנו מקרים בהם
יידרש בית המשפט המינהלי הדן בעתירה מינהלית
לבחון באופן עצמאי את הראיות שעמדו בפני הרו
שות המינהלית ,לשמוע עדויות ולקבוע ממצאים
לגביהן .כך ,למשל ,בדונו בענייני מכרזים לפי סעיף
 5לתוספת הראשונה בחוק ,נדרש בית המשפט לא
אחת לשמיעת ראיות ועדויות ולקביעת ממצאים
עובדתיים בעניינים הנוגעים לתוקף המכרז ולהעו
רכת ההצעות המוגשות( "...עע"מ  10811/04סורחי
ואח' נ' משרד הפנים (פורסם בתקדין)) .ניתן לקוות
כי אמרת אגב זו תסמן מפנה מסוים בהתייחסות

בתי המשפט לנושא הנדון כאן.
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איסור עבודה בשבת

שבת המלכה
או שבת המלאכה?
לא די באכיפת חוק שנחקק לפני יותר מיובל שנים ואינו ערוך
להתמודד עם המציאות העכשווית .נדרשת עתה הסכמה חברתית
רחבה ומחודשת על צביון השבת בישראל
יואב ארציאלי

עו"ד יואב ארציאלי מתמחה
בענייני דת ומדינה; ריכז
את ניסוח הצעת חוק השבת
עבור "חוקה בהסכמה";
שימש חבר במספר ועדות
ציבוריות שעסקו בנושא
השבת; מנהל את המטה
ליישום אמנת גביזון־מדן
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לאיסור האמור? האם האיסור "חוקתי"? האם יש
חוק שעות עבודה ומנוחה משנת  ,1951חוק בעל
לעדכנו  -וכיצד? מהו האיזון הראוי בין חופש העיו
אופי סוציאלי מובהק ,אוסר על "העבדת עובד ביום
סוק לבין הזכות ליום מנוחה? מהו אופיו של המרחב
המנוחה השבועי שלו" (סעיף  )9למעט מספר חריגים
הציבורי שאליו יש לשאוף במדינה יהודית ודמוקו
מצומצם (סעיף  .)12די בנסיעה בשבת לאורך כביש
רטית? בסיום דברי אתייחס גם להצעת חוק חדשה
החוף ,הזרוע מרכזי קניות על אם הדרך ,כדי לראות
בנושא השבת ,שנוסחה תוך התמודדות עם שאלות
שהחוק מופר באופן בוטה .זהו עוד אחד מהביטויים
אלה.
ההולכים ומתרבים לאי־לגאליזם בחברה הישראלית,
בית המשפט העליון נדרש לשאלת חוקתיות
בבחינת "בימים ההם אין מלך בישראל ,איש הישר
האיסור האמור בחוק שעות עבודה ומנוחה ,במסו
בעיניו יעשה" (שופטים כ"א ,פסוק כ"ה).
גרת בג"ץ  5026/04דיזיין  22שארק דלוקס רהיטים
במובן הזה ,תהא אשר תהא דעתנו בנוגע להסדר
ואח' נ' ראש ענף היתרי עבודה
החקיקתי הראוי ,עלינו לשאוף
בשבת ואח' .העותרים טענו
 כמשפטנים הפועלים למעןכי האיסור על העסקת יהודים
שלטון החוק  -לכך שהמצב
האיסור על עבודה בשבת
בשבת ,לפי חוק שעות עבודה
דה־יורה יעלה בקנה אחד עם
מערכת
ידי
על
נתפס
אינו
ומנוחה ,מנוגד להוראות חוק
המצב דה־פקטו .אם האיסור
המשפט כאיסור אנכרוניסטי
יסוד :חופש העיסוק .העתירה
האמור על עבודה בשבת נתפס
נדחתה פה אחד על ידי שלושה
בעינינו כאיסור אנכרוניסטי
או כ"כפייה דתית" .בשנים
שופטים ,אשר בחנו בהרחבה
או כ"כפייה דתית" ,עלינו לפו
האחרונות נעשה ניסיון
את שאלת השפעת "המהפכה
עול לביטולו .לעומת זאת ,אם
חוק
אכיפת
את
להגביר
החוקתית" על פרשנות החוק
האיסור נתפס בעינינו כמוצדק,
וקבעו כי פרשנותו המסורתית
יש להיאבק למען אכיפתו.
שעות עבודה ומנוחה ,לצד
והעקבית של החוק עומדת על
ברשימה זו אתייחס למספר
חוקי עבודה נוספים ,אך
כנה.
מישורים שהסוגיה מעלה ,תוך
מאמצי האכיפה המוגברים
הנשיא בדימוס אהרן ברק
דיון בפסיקות משמעותיות
ציין" :ערכיה של מדינת ישראל
שניתנו בנושא בשנים האחו
לא הביאו לשינוי של ממש
כמדינה יהודית הולמים יפה
רונות :האם עדיין יש מקום
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איסור עבודה בשבת

את האיסור על העבדה ועבודה במנוחה השבועית,
שהיא שבת ליהודים ...מדינה דמוקרטית מבקשת
להבטיח את מנוחתו של העובד ואת הקשר המשו
פחתי אשר מתקיים ,אם לכל בני המשפחה ייקבע
יום מנוחה אחיד .מדינה דמוקרטית מתחשבת ברגו
שות הדת ,באופן שיום המנוחה ייקבע על בסיס דתי
ולאומי ...אף התכלית הדתית־לאומית ראויה ...היא
מתחשבת ברגשותיו של הציבור הדתי בישראל .היא
נותנת ביטוי לקשר הלאומי הקושר אותנו כבני עם
אחד".
השופטת איילה פרוקצ'יה ,הזכורה מפסיקתה
האמיצה שאיפשרה את פתיחת בתי הקולנוע ביו
רושלים כבר בשנות ה־ ,80ציינה אף היא" :העיסוק
במסחר ,דרך שגרה ,נופל בגדר האיסור הכללי של
עבודה בשבת ,ולא בגדר החריג לו".
השופטת מרים נאור דחתה את טענת העותרים,
שלפיה יש לאפשר לכל עובד "לבחור" לעצמו יום
מנוחה" :אם הדין יאפשר לכל עובד לבחור לעצמו
יום מנוחה ,כדרישת העותרים ,במקרים רבים הבו
חירה האמיתית תהיה בידי המעביד ולא בידי העוו
בדים".
העסקים הפועלים בשבתות אינם חוסכים במאו
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מצים יצירתיים במאבקם על אודות פרשנות החוק.
כך ,למשל ,הועלתה טענה כי אכיפת חוק שעות
עבודה ומנוחה היא אכיפה סלקטיבית ,וכי יש לבטל
כתבי אישום מכוח "הגנה מן הצדק" .הטענה התקו
בלה אמנם בבית הדין האזורי לעבודה ,אך נדחתה
על ידי בית הדין הארצי (ע"פ  14/07מדינת ישראל
 משרד התמ"ת נ' הום סנטר (עשה זאת בעצבמך) בע"מ ואח') .בקשה למתן רשות ערעור פלילי
שהוגשה לבית המשפט העליון על ידי "הום סנטר"
נדחתה (רע"פ .)278/08
בעתירות אחרות נעשה ניסיון לחמוק מחוק שעות
עבודה ומנוחה ,באמצעות טענה בדבר "יממה אזו
רחית" ,משמע :השבת מתגנבת לה אט אט ונכנסת
רק בחצות שבין שישי לשבת .על פי טענה זו ,ניתן
לעבוד ביום שישי ממש עד חצות .גם הטענה הזו
נדחתה במספר פסקי דין .כך ,למשל ,ציינה השופו
טת דליה דורנר" :פשיטא והדבר נהיר לכל ,כי את
המונח 'שבת' יש לפרש לאור המשמעות הנודעת לו
במורשת ישראל ...יתר על כן ,מבחינת תכליתו של
החוק ברור כי אין להעניק למונח 'שבת' פירוש אחר,
שהרי המחוקק ,באוסרו על הפעלת בתי עסק בשבת,
ביקש לייחד מועד זה לאור משמעותו במסורת ישו
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ראל ,כיום מנוחה ושבתון" (רע"פ  7264/02יעקוביאן
נ' מדינת ישראל).
בעתירה אחרת דחה בית הדין הארצי לעבודה
טענה שלפיה לא ניתן להגדיר מהי דתה של אגודה
שיתופית ,ולכן לא ניתן להגדיר מהו יום המנוחה
הקבוע לה (ע"פ  2/99מדינת ישראל נ' קיבוץ צרעה
וא'ח') .סגנית הנשיא ,השופטת אלישבע ברק־אוס�ו
סקין ,קבעה כי "ידיעה שיפוטית [היא] שקיבוץ הוא
יהודי .מערכת הקיבוצים צמחה עם יישוב הארץ".
השופט עמירם רבינוביץ הטעים כי "איש לא העלה
על דעתו שהקיבוצים יעסקו במסחר באמצעות
חנויות הקיבוץ ביום חול בכלל ובשבת בפרט" .בפסק
הדין צוטטו בהרחבה אמירות של אבות הציונות
על השבת ,ובהן של ברל כצנלסון ,הוגה הדעות של
הציונות הסוציאליסטית ,אשר בניה הקימו את הקיו
בוצים" :השבת בשבילי היא מעמודי התרבות העו
ברית וההישג הסוציאלי הראשון של האדם העובד
בהיסטוריה האנושית".
יחד עם זאת הסכימה המדינה לביטול פסק הדין,
במסגרת בקשה שהוגשה למתן רשות ערעור בבית
המשפט העליון ,לא מתוך פסילת ה"גיור" של הקיו
בוץ " -גיור" שהתבצע בבית הדין הארצי לעבודה
 אלא נוכח המורכבות העובדתית באותו מקרהספציפי" :כיוון ששוכנעה כי עובדות כתב האישום
שהוגש נגד המערערים אינן מגלות עבירה" (רע"פ
.)731/07
מהפסיקות האמורות ,שניתנו ברובן על ידי שוו
פטים חילונים ,עולה אפוא כי האיסור על עבודה
בשבת אינו נתפס על ידי מערכת המשפט כאיסור
אנכרוניסטי או כ"כפייה דתית" .בשנים האחרונות
נעשה ניסיון להגביר את אכיפת חוק שעות עבודה
ומנוחה ,לצד חוקי עבודה נוספים ,אך מאמצי האכיו
פה המוגברים לא הביאו לשינוי של ממש ,בבחינת
"מעט מדי ומאוחר מדי".
נראה אפוא כי לא די באכיפת חוק שנחקק לפני
יותר מיובל שנים ואינו ערוך להתמודד עם המציאות
העכשווית .נדרשת עתה הסכמה חברתית רחבה ומו
חודשת על צביון השבת בישראל .ואכן ,מספר אמו
נות חברתיות שנוסחו בשנים האחרונות (המאוחרת
והמקיפה שבהן :אמנת גביזון־מדן) הציעו פשרה
בנושא השבת ,פשרה שבהשראתה גובשה הצעת
חוק השבת (ומועדי ישראל) ,במסגרת פרויקט
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"חוקה בהסכמה".
הצעת החוק מבחינה בין פעילות בילוי ותרבות
(פעילות מותרת) לפעילות תעשייה ומסחר (פעילות
אסורה) .ההצעה אף מאפשרת תחבורה ציבורית
במתכונת מיוחדת ומופחתת .ההצעה כוללת מנגנוני
אכיפה משמעותיים ,ביחס למנגנונים בחוק הקיים,
שאינם ערוכים להתמודד עם היקף המסחר הנוכחי.
בנוסף לכך מוקמת מכוח ההצעה ועדה לענייני שבת,
בעלת הרכב חברים ייצוגי ,שתעסוק בפרשנות החוק
ותמנע בזבוז זמן שיפוטי יקר על עתירות חוזרות
ונשנות.
בכנסת היוצאת זכתה ההצעה לתמיכת עשרות
חברי כנסת ,רובם חילונים ,מכל גוני הקשת הפוליו
טית ,למעט המפלגות החרדיות .בין התומכים יו"ר
ועדת החוקה היוצא ,פרופ' מנחם בן־ששון ,שאמר
בריאיון ל"הארץ"" :מה יצא לנו שיש לנו חוקי שבת
קפואים? יש לחתור לכך שיחוקקו חוקים שנוכל
ליישמם" .ימים יגידו האם הכנסת ה־ ,18שנבחרה

לאחרונה ,תמשיך במהלך.

"אפשר לומר בלי שום
הפרזה כי יותר משישראל
שמרו את השבת ,שמרה
השבת אותם"
אחד העם

"השבת היא היצירה
הגאונית ביותר של הרוח
העברי ,וכל הפוגע בה
כפוגע בבבת העין של
האומה"


חיים נחמן ביאליק
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קניין רוחני

רשיון שימוש ב"סימן מאשר" בעקבות התקן לגידול תרנגולות

לחופש הוטלו
כדי למכור "ביצי חופש" יקרות יותר ,צריך לשפר את תנאי המטילות.
מגדלים שביקשו לעקוף את תו התקן של עמותת "חי משק" הוזהרו,
ומאז הם נזהרים .כיצד סייעו דיני הקניין הרוחני לצרכנים ולתרנגולות
יותם וירז'נסקי אורלנד

עו"ד יותם וירז'נסקי אורלנד,
חבר ועדות קניין רוחני
וזכויות בעלי חיים בלשכת
עורכי הדין .מסטרנט למשפט
עסקי ( )LL.M.במרכז
הבינתחומי הרצליה
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בעלי חיים בלשכה מתוך מצוקה משפטית ,שמהותה
דיני הקניין הרוחני נתפסים בדרך כלל על ידי הציו
היא שימוש בלתי מורשה של לולים ומשווקים במוו
בור ,ובצדק ,כדינים הבאים לממש תכלית כלכלית־
נח "ביצי חופש" ללא פיקוחה של חי־משק  -ולמעו
מסחרית גרידא ,בבחינת "העושה שימוש לא מורשה
שה מבלי שאלה עומדים בכללים שנקבעו בתקן.
בזכות קניין רוחני של אחר ,יפצה את בעל הזכויות
משהובאו עובדות המקרה ,בדקתי האם חי־משק
בגין שימוש זה".
מגינה על התיבה "ביצי חופש" בדרך של סימן מסחר
באחת מפגישות הוועדה לזכויות בעלי חיים הובא
רשום .הבדיקה העלתה ממצא מעניין ,בעל חשיבות
בפנינו המקרה של עמותת "חי־משק" ,ששמה לה
אדירה דווקא למגזר השלישי הלא־מסחרי :ל"חי־
למטרה לשפר את תנאי המחיה של בעלי חיים בישו
משק" סימן מסחר רשום מסוג "סימן מאשר" על
ראל בכלל ושל חיות המשק בפרט .חי־משק העלתה
המונח "ביצי חופש".
את המודעות לתרנגולות הלול וליחס האכזרי אליהן
מטרתו של סימן מסחר קבועה בפקודת סימני
בתהליך הפקת הביצים בלולי סוללה .כך ניסחה ,בשיו
המסחר [נוסח חדש] ,תשל"ב– 1972והינה מסחרית
תוף משרד החקלאות ,מעין תקן הקובע סטנדרטים
גרידא (כעולה מעצם שמו של הסימן) :ליצור זיקה
מוגדרים לגידול תרנגולות מטילות ,כגון מרחב מחיה
בין הטובין הנושאים את סימן המסחר לבין מקורם,
חופשי ,הרכב המזון ,וסטנדרטים נוספים הנחוצים
באופן שיקל על הצרכנים לאתר ולרכוש את הטובין
לתרנגולות המטילות כדי שאלה לא יחיו ויטילו בתת־
שבהם הם מעוניינים.
תנאים העלולים להגיע כדי התעללות והתאכזרות
ישאל השואל :ומה למטרה מסחרית מובהקת זו ולו
בהן .לדוגמה ,התקן קובע כי בניגוד ללולי הסוללה,
מוסד ללא כוונת רווח? האין מדובר באוקסימורון?
שבהם כלואות התרנגולות כמעט ללא מרחב ביניהן
(בכלובים בנ י  40סמ"ר לכל היותר) ,לתרנגולות יו�ק
התשובה לשאלה זו טמונה אף היא בפקודת סימני
צה חצי מטר רבוע בחצר פתוחה ,וכחמישית מטר
המסחר ,בהגדרת המונח "סימן מאשר" .בניגוד לסיו
רבוע נוספת בתוך מבנה ,והכל ללא הגבלת גובה ,מה
מן המסחר ,מטרתו של סימן זה הינה "לשמש בידו
שמאפשר לתרנגולות לקפוץ
של אדם ,שאיננו מנהל עסק,
ולהיות פעילות פיזית.
לאישור מקורם של טובין פלוו
על המורשה לאפשר
מגדלים ומשווקים למיניהם,
ניים שיש לו עניין בהם ,מרכיו
אשר עומדים בתקן שנקבע,
ביהם ,דרכי ייצורם ,איכותם או
ל"חי־משק" לבצע ביקורות
יכולים לפנות ל"חי־משק"
תכונה אחרת מתכונותיהם ,או
כדי
לעת
מעת
בחצרותיו
ולקבל מהם את הזכות להשו
לאישור טיבו ,איכותו או סוגו
לוודא כי הוא עומד בתנאים
תמש במונח "ביצי חופש" על
של שירות פלוני שיש לו עניין
גבי אריזות הביצים .אלא מאי?
בו".
ובקריטריונים שנקבעו
העמותה פנתה לוועדת זכויות
למעשה ,ה"תנאי בלעדיו
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אין" לרישומו של סימן מאשר הינו דווקא כי מבקש
הרישום יהיה גורם בלתי מסחרי בהווייתו ,בדיוק
כמו חי־משק .המבקש רישום סימן מאשר צריך להו
ציג בפני רשם סימני המסחר כללים וקריטריונים
שלפיהם יחליט המבקש אם לתת לכל גורם אחר
רשיון שימוש בסימן ,אם לאו .עוד צריך להראות
מבקש הסימן לרשם כי ביכולתו לשלוט על השימוש
שייעשה בסימן ולהבטיח כי הקריטריונים לשימוש
בסימן אכן יקוימו על ידי המורשה.
וכך עשתה חי־משק בקובעה את הקריטריונים
האמורים ,ובקביעתה כי על מנת שיינתן רישיון
למורשה כלשהו ,על המורשה לאפשר לחי־משק
לבצע ביקורות בחצרותיו מדי פעם בפעם ,והכל כדי
לוודא כי המורשה עומד בתנאים ובקריטריונים שנו
קבעו .בצורה זאת יכולה חי־משק למנוע מכל גורם
לעשות כל שימוש בסימן הרשום כל עוד לא קיבל
רישיון מפורש לעשות כן.
באופן מצער וכלל לא מפתיע ,בעלי לולים למיו
ניהם ,כמו גם משווקי ביצים שונים בישראל ,בחרו
לעשות דין לעצמם ,ולעשות שימוש בסימן המסו
חר הרשום של חי־משק לא רק ללא רשות העמותה,
אלא אף (בחלק מהמקרים) מבלי שהביצים המשו
ווקות יהיו ביצי חופש כלל ועיקר.
כלומר ,לא רק שאותם משווקים ולולנים הפרו
באופן בוטה את סימן המסחר של חי־משק ,אלא אף
הטעו את הצרכנים לחשוב שהמוצר שהם רוכשים
(במחיר גבוה בהרבה מביצי כלובים) הינו ביצים של
תרנגולות חופשיות אשר עונות על התנאים והכללים
השונים שנקבעו על ידי חי־משק ומשרד החקלאות.
על הפרה בוטה מעין זו לא יכלה חי־משק לעו
בור בשקט .כבא כוחה הוצאתי באופן מיידי מכתבי
התראה למפרי סימן המסחר ובו הבהרתי למפרים,
באופן ברור ושאינו משתמע לשתי פנים ,כי עליהם
לפצות את חי־משק על השימוש המפר והמטעה
בסימנה הרשום ,לחדול לאלתר מן ההפרות ולהימנע
מכל שימוש בסימן; להסיר לאלתר מעל המדפים את
הסחורה המפרה שבה הם סוחרים ושאותה הם משו
ווקים ,ולמשוך ו/או לבטל את כל ההזמנות שעליהן
מוטבע הסימן הרשום "ביצי חופש".
באופן כמעט מיידי החלה חי־משק לקבל פניות
שונות (ומשונות) ממשווקים ומגדלים ברחבי הארץ,
אשר הפרו את סימן המסחר הרשום שלה.
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לרוב ,פניות אלה הוסדרו מול חי־משק בהסכמים
המחייבים את המשווקים והמגדלים לקבל על עצמם
את פיקוחה של חי־משק ,כשבתמורה יקבלו אותם
גורמים הסכם רישוי לעשות שימוש בסימן הרשום
"ביצי חופש".
עם שאר המשווקים והמגדלים שלא הגיעו עם חי־
משק להסדר ו/או להסכם רישוי ,מתכוונת העמותה
להתמודד בכלים המשפטיים אשר עומדים לרשותה
מכוח חוקי מדינת ישראל בימים הקרובים.
הפנייה לגורמים המפרים הביאה לכך שהמעוו
ניינים להפחית את סבלן של התרנגולות יכולים להו
שיג כיום ביתר קלות "ביצי חופש" מפוקחות בידי
חי־משק ,לאחר שחלק מהגורמים המפרים הכפיפו
את עצמם לפיקוח העמותה ,באופן המאפשר לה
לבדוק ולוודא כי "ביצי חופש" הן אכן כאלה.
רישום "סימן מאשר" על ידי עמותה ו/או כל גוף
בלתי מסחרי ,הקובע כללים ותקנים למיניהם שעל
פיהם יעניק הגוף זכות שימוש בסימן לגורמים שוו
נים ,יכול אף להוות מקור הכנסה (ודוק :לא מקור
לרווחים) לגיטימי לגוף הבלתי מסחרי ,כדי שיוכל
להמשיך בפעילותו המבורכת מבלי להסתמך על
תרומות בלבד ,שבימי מיתון כלכלי לא זורמות ביתר

קלות לקופות העמותות הרשומות בישראל.
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שלום לשלום הבית
במחי פסיקה אחת ביטל ביהמ"ש העליון את אפשרות יישוב סכסוך
הגירושים בדרכי שלום ,תוך מניעת היגררות לתביעות משפטיות קשות
ואינסופיות .האור שהעניקה אפשרות הסדרת הסכסוך הזוגי כבה סופית

רות הלפרין־קדרי

פרופ' רות הלפרין־קדרי,
ראש מרכז רקמן לקידום
מעמד האישה ,הפקולטה
למשפטים ,אוניברסיטת
בר-אילן; סגנית יו"ר ועדת
האו"ם לביעור הפליה נגד
נשים ()CEDAW
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שיטה ללא רחמים ,ללא שום שעת חסד שתאפשר
כל העוסקות והעוסקים בתחום דיני המשפחה ביו
את יישוב הסכסוך בדרך שאיננה מחייבת התדיינות
שראל ,וכל המתדיינות והמתדיינים שאיתרע מזלם
משפטית קשה ,אשר קרוב לוודאי תותיר את המתו
ונזדמנו שלא בטובתם לזירת הגירושים בישראל,
דיינים (ואת ילדיהם) מדממים ,ואף מרוששים כסו
מכירים היטב את הכלל הבסיסי בסכסוכי הגירושים
פית.
בישראל :יש להקדים ולהגיש תביעה בערכאה המוו
והנה בשנת  ,1996כשנה לאחר שנחקק חוק בתי
עדפת  -האיש בדרך כלל לבית הדין הרבני ,והאישה
המשפט לענייני משפחה ,התקין שר המשפטים דאז
בדרך כלל לבית המשפט לענייני משפחה.
פרופ' דוד ליבאי תקנות אשר קבעו דרך חדשה להו
הגשת תביעה בערכאה האחת מקנה לאותה ערו
גשת תביעה בבית המשפט לענייני משפחה ,באמצו
כאה סמכות דיון בנושאים שנכללו בתביעה ,וחוסמת
עות הליך הבקשה ליישוב סכסוך שאינו דורש פירוט
את הערכאה המקבילה מדיון בהם .זהו מרוץ הסמו
מהות התביעה והטענות נגד בן הזוג ,ומטרתו לאו
כויות הידוע לשמצה .זוהי רעה חולה ,המאלצת את
פשר לבית המשפט להפנות את
עורכי הדין המחויבים להגן על
בני הזוג המסוכסכים לערוץ של
האינטרס של לקוחותיהם להו
יישוב הסכסוך שביניהם בדרך
מליץ כאמור על הגשת תביעה
ברגע שהושאר מבחן עמום
של פישור או גישור ,באמצעות
מיידית ,כדי לא להפסיד את
של "תום לב" ,וההכרעה
יחידת הסיוע הפועלת לצד בית
היתרון הדיוני .המשמעות
המשפט לענייני משפחה .אפיק
המעשית היא פירוט מיידי
במבחן נתונה לשתי הערכאות
זה יכול להתרחש כל עוד לא
מלא של כל הטענות וההאשו
המקבילות (האזרחית
נדרשה הגשת כתב תביעה ,כך
מות ההדדיות ,וכאשר מדובר
המוקדמת
פי
על
והרבנית)
שההאשמות והטענות ההדדיות
בסכסוכי גירושים אין אלה
טרם הוטחו זה בזה ,והמערכה
מסמכים קלים לקריאה.
מביניהן ,התוצאה ידועה
הלוחמנית טרם נפתחה.
לאחר שלב הטחת ההאשו
מראש :בית הדין הרבני תמיד
השאלה המתבקשת היתה
מות ההדדיות בכתובים ,קשה
יקדים להכריע בשאלת
האם פנייה לבית המשפט בדרך
לראות אפשרות של הידברות
של בקשה ליישוב סכסוך מעו
ויישוב הסכסוך באופן לא
קיומו של תום הלב
ניקה לבית המשפט לענייני
לוחמני .במילים אחרות ,זוהי

יולי 2009

משפחה את הסמכות לדון בנושאים השנויים במו
חלוקת ,וחוסמת את בית הדין הרבני מלדון בהם,
אם מוגשת אליו תביעה באותם נושאים לאחר מכן.
מן הלשון הפשוטה של התקנות משתמעת תשובה
חיובית לשאלה זו .אלא שמרגע שהותקנו ,נשמו
עו קולות רבים שחלקו על מסקנה זו .עיקר הטענה
היתה שהתקנות הותקנו בחוסר סמכות ,שכן התקו
נתן פגעה בסמכות בתי הדין הרבניים.
כך נוצר מצב של חוסר בהירות ,כאשר חלק משוו
פטי המשפחה פסקו שהליך הבקשה מקנה להם סמו
כות וחוסם את בית הדין מלדון בתביעות מאוחרות,
וחלקם פסקו ההפך .גם באקדמיה נשמעו קולות סוו
תרים ,ובית המשפט העליון נמנע מלהכריע בסוגיה,
עד להחלטתו בעניין פלונית (בג"ץ  5918/07פלונית
נ' בית הדין הרבני הגדול ,ניתן ביום .)23.6.09

יולי 2009

בתמצית ,הרכב של שבעה שופטים בראשות הנו
שיאה ביניש קבע אמנם כי התקנות תקפות והן הותו
קנו בסמכות ,והגשת תביעה בדרך של בקשה ליישוב
סכסוך אכן מקנה את סמכות הדיון לבית המשפט
לענייני משפחה וחוסמת את בית הדין הרבני מלדון
בתביעות עתידיות באותם נושאים ,אלא שכל זאת
רק אם הגשת הבקשה ליישוב סכסוך נעשתה בתום
לב ,מתוך רצון אמיתי ליישב את הסכסוך בדרכי
נועם ,ולא מתוך כוונה גרידא של חסימת אפשרות
הדיון בבית הדין הרבני .ההכרעה בשאלת תום הלב
של מגיש (ובעיקר מגישת) הבקשה ליישוב הסכסוך
נתונה הן לבית המשפט לענייני משפחה והן לבית
הדין הרבני ,כאשר המקדים לפסוק בשאלה זו ,הכרו
עתו תהיה הקובעת.
בכך הביא בית המשפט העליון למותה של הבקשה
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של כל הטענות וההאשמות
ליישוב סכסוך ,מיתת נשיקה,
עצמנו
את
מוצאים
אנו
ושוב
של בן הזוג האחד כנגד האחר.
שהרי לא ביטל את תוקפן של
עומדים תמהים ומלאי
ההסלמה תהיה מיידית; השיו
התקנות עצמן ,אלא שהתוו
טה חזרה כאמור להיות שיטה
צאה המעשית של פסיקתו
תסכול נוכח החלטה אומללה
ללא רחמים.
תגרום לכך ששום עורך דין
המעידה על חוסר הבנה
אכזבה זו מבית המשפט
החרד לשלום לקוחו או לקוו
השיפוט
ערכאת
של
בסיסי
העליון מצטרפת לשורה של
חתו לא יסתכן מעתה והלאה
אכזבות והחלטות תמוהות
בהגשת הליך זה.
העליונה במדינת ישראל
מן השנים האחרונות .במקום
ושוב אנו מוצאים את עצמנו
באשר למציאות ההתדיינות
להקל את מצוקת ההתדיינות
עומדים תמהים ומלאי תסכול
המשפטית בתחום
בשדה מפוצל ומסוכסך זה,
נוכח החלטה אומללה שיש בה
במקום לקדם פתרונות לעוול
משום בכייה לדורות ,החלטה
המסוכסך והקשה של
המשווע של סרבנות גט ,במו
המעידה על חוסר הבנה בסיו
הגירושים בישראל
קום לצמצם את סמכות בתי
סי של ערכאת השיפוט העו
הדין הרבניים המקצינים את
ליונה במדינת ישראל באשר
גישתם ונוקטים יותר ויותר את נשק יום הדין של
למציאות ההתדיינות המשפטית בתחום המסוכסך
ביטולי גט באופן רטרואקטיבי ,מסרב בית המשפט
והקשה של הגירושים בישראל .במחי פסיקה אחת
פעם אחר פעם להתערב בפסיקות קשות של בית
ביטל בית המשפט העליון בפועל את אפשרות יישוב
הדין ,ומביא בפועל להרחבת סמכותו גם אם לא זו
סכסוך הגירושים בדרכי שלום ,תוך מניעת היגררות
היתה כוונתו .על בית המשפט העליון לפסוק כי סמו
לתביעות משפטיות קשות ואינסופיות .האור שהו
כות בית הדין הרבני מוגבלת לנישואים ולגירושים
עניקה אופציית הסדרת הסכסוך הזוגי ,באמצעות
בלבד ,ובכך לשים קץ ,אחת ולתמיד ,לרעה החולה
הליך הבקשה ליישוב סכסוך ,בקצה מנהרת החושך
של מרוץ הסמכויות .יש דרכים משפטיות לעשות
שבסכסוכי הגירושים  -כבה כעת סופית.
זאת ,אך נדרשת לכך מידה בלתי מבוטלת של אומץ,
נשגב מבינתי כיצד הרכב שבעת שופטי העליון לא
שיכולה לבוא רק לאחר שתהיה הכרה בכך שהגיעו
השכיל להבין את שמובן מאליו לכל עורך דין מתו

מים עד נפש.
חיל בדיני משפחה :ברגע שהושאר מבחן עמום של
"תום לב" ,שהפעלתו כמובן משתנה ממקרה למקרה
על פי הנסיבות הספציפיות ,וההכרעה במבחן נתונה
לשתי הערכאות המקבילות (האזרחית והרבנית) על
פי המוקדמת מביניהן ,התוצאה ידועה מראש :בית
הדין הרבני תמיד יקדים להכריע בשאלת קיומו של
תום הלב ,תוך ימים ספורים מרגע הפנייה אליו (בניו
גוד להכרעה בבית המשפט לענייני משפחה שיכולה
להימשך גם חודשים) ,ותמיד יקבע כי הגשת הבו
קשה ליישוב סכסוך נעשתה בחוסר תום לב ומתוך
מטרה למנוע ממנו ,מבית הדין ,את הסמכות לדון
באותן תביעות .כך התרחש בשני התיקים שעתיו
הייתי רוצה שרחמים ולא
רותיהם אוחדו בפרשה שבה ניתן כעת פסק הדין,
וכך צפוי להתרחש בכל מקרה כזה בעתיד ,ומאחר
צדק ינחו את אלוהים
שהדבר ידוע לכל עורך דין בתחום זה ,איש לא יגיש
מיגל דה־סרוונטס

מעתה והלאה בקשה ליישוב סכסוך ,וכל ההליכים
יחלו מיד באמצעות תביעות הדורשות פירוט מלא
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משפחה  -עברי

בעקבות פרשת ההתעללות המינית בקהילה החרדית בירושלים

חובת הדיווח -
דין מוסר או דין רודף?
הורים אשר ידעו על התעללות הדוד בילדיהם לא דיווחו לרשויות,
משום שלדבריהם חששו מדין מוסר .גם הפוסקים החרדים מסבירים
כי במקרה כזה בעיית דין מוסר נדחית דרך דין רודף
בנימין שמואלי

קשר השתיקה ודין "מוסֵר" .לאחרונה התוודענו
למקרה של חשד שהורים ידעו על התעללות מינית
קשה ,מזוויעה ומתמשכת של הדוד בילדי בני הזוג,
ואף היו עדים לחלק מהמעשים .מדוע לא עשו דבר
להפסיק את הזוועה? מכיוון שדיווח לרשויות  -כך
הסבירו לחוקרי המשטרה  -עלול להביא על ראשיהם
"דין מוסר" ,לדברי הרב שעימו התייעצו .הם פחדו
מהדין החברתי ומהעונש שייגזר על הדוד ,וחשש זה
הביא לגזירת דין נורא על ילדיהם ,עצמם ובשרם.
לפני  20שנה נפטרה מורן בת השלוש מטבריה
בעקבות התעללות מתמשכת ומזוויעה של דודה בה.
הפעם ההתעללות לא נגמרה במוות ,אבל בצלקות
נפשיות ופיזיות .ההורים שתקו ,וכך גם הרב שעימו
התייעצו.
מעבר לאטימות ,האם יש ממש בטיעון הדתי שלו
פיו דיווח לרשויות על התעללות בילד הינו אסור,
הלשנה שהיא בבחינת "דין מוסר"?
הדין העברי קובע :יש לדווח לרשויות על התב
עללות .הדין העברי מטיל חובה על אדם לדווח
מיוזמתו על מקרים שבהם אדם מסכן את זולתו
או עלול לסכנו .המקור לכך הוא מצוות כגון חובת
העדות" ,ובערת הרע מקרבך"" ,ואהבת לרעך כמוך",
"הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא"
במטרה של הרחקת האדם מאיסור ,וכן ,בנסיבות
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מסוימות של סכנה לחיים ,אף "לא תעמוד על דם
רעך" .הצלת חייו של אדם הנרדף בידי אדם המבקש
להורגו מותרת אף במחיר הריגת הרודף .הרמב"ם
מסביר כי גם אי דיווח המוביל לאי הצלת נפש מסו
כנה ,ולא רק ממוות ,עלול להיכנס בגדר "לא תעמוד
על דם רעך".
בשני העשורים האחרונים נדרשו לשאלה פוסקי
ההלכה מכל הזרמים .לדידם ,יש לעודד את הדיווח
ואף להטילו כעניין שבחובה לשם הגנת הילד .החובה
חלה הן על אזרחים והן על בעלי מקצוע הסובבים
את המשפחה.
הרב וולדנברג בשו"ת ציץ אליעזר סבור כי במקרי
פיקוח נפש ובמקרים קשים אחרים מותר וצריך לדו
ווח לרשויות של מדינה מתפתחת ונאורה ,ואף עומו
דת חובה לעשות כן ,ובמקרים אחרים עדיף הטיפול
במסגרת הקהילה .הוא משיב בחיוב לרופא המבקש
לדעת אם עליו לדווח למשטרה על הכאה קשה של
ילד בידי הוריו ,כשיש חשש לחזרה על המעשים .לדו
בריו ,מכיוון שהרופא רק מוסר על המצב למשטרה
לצורך הצלת הילד מידי הוריו ,אזי עומדת לו חובה
להציל נפש ,ואין לו אחריות לכל פעולה שהיא שתיו
נקט בידי הרשויות.
הרב וולדנברג נשאל גם על מקרה של אב שאונס
את בתו ,ועונה בצורה חדה וברורה :יש בכך חשש

ד"ר בנימין שמואלי ,מרצה
בכיר ,מנהל (משותף) של
המרכז לזכויות הילד
והמשפחה במכללת
"שערי משפט" ומנהל
אקדמי של הקליניקות
המשפטיות במכללה
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לפיקוח נפש .מדובר באב שבא על בתו ,ובכך עובר
על איסור ערווה .דינו כדין רודף אחר חברו להורגו,
וקיימת חובה לכל אדם להרחיק את אותו עובר
עבירה ממעשיו ,גם במחיר דיווח לרשויות ,ואין בכך
משום דין מוסר .לדבריו ,גם כאשר לא מדובר באב
ובת (שאז אין דין "ערווה") מותר למסור על הדבר
לרשויות ,כדי להציל מאותה פגיעה ולהפסיק את
המעשים .הרב משיב גם לשאלה ספציפית בדבר מי
שאינו הורה של הילד  -למשל מורה  -ונחשד בהתו
עללות מינית .כאן הוא נחרץ לא פחות :ברור שמותר
למסור אדם כזה לרשויות.
גם הרב שלמה אבינר קובע כי כל היודע על מצב
של אלימות כלפי ילדים במשפחה יכול ואף חייב לדו
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ווח על כך למשטרה או לעובד סוציאלי ,ואין בדיווח
משום לשון הרע (בהמשך לפסיקה של הרב עובדיה
יוסף לגבי דיווח לרשויות על אדם המסכן את זולתו,
למשל בנהיגה מסוכנת או עקב מצב רפואי מסוכן);
זאת מכיוון שהדיווח נעשה כדי להגן על ילד חסר
ישע .הרב אבינר נסמך על דברי הרב ש"ז אויערבאך,
שפסק שיש חובה להציל ילד מוכה מיד הוריו מכיוון
שדינם של האחרונים כדין רודף ,ולכל אדם חובה
להציל את הילד הנרדף מידיהם .מי שאינו מדווח
עלול להפוך לשותף פסיבי לדבר עבירה .אם הדרכה
מתאימה יכולה לסייע ,לדעתו ,יש לטפל בנושא במו
סגרת הקהילה .אבל אם מדובר בהתעללות חמורה,
קיימת לדבריו חובת דיווח לרשויות.
פסיקות דומות קיימות אפילו באשר לרשויות של
מדינות אחרות ,אם כי שם נכנס לדיון גם החשש
מפני הוצאת הילד מביתו באופן קבוע והעברתו
למשמורת של גויים .אך כשמדובר בהתעללות קשה,
גם שם אין מחלוקת על הצורך בדיווח לרשויות ,ועל
אחריות הקהילה לנסות לטפל בדבר ולא לברוח מאו
חריות.
הדין העברי מול הדין הישראלי  .ניתן לראות ב�ק
לות כי התעללות מינית חמורה ומתמשכת של דוד
באחיינו ,בהתאם לחשד ,היתה צריכה לזכות בתגוו
בה נחרצת של ההורים .אלה היו אמורים לגונן על
הילד ולדווח לרשויות ,תחת החשש מגורלם ומגורו
לו של הדוד .במקרים כאלה הפוסקים ,גם החרדים,
מסבירים כי יש לדווח ,ובעיית המסירה לרשויות
 דין מוסר  -נדחית דרך דין רודף .חבל שההוריםלא פסעו בעקבות פסקים מפורשים וחשובים אלה,
וחבל עוד יותר שראשי אותה קהילה לא יצאו בריש
גלי נגד התופעה ולא הכשירו במפורש את הפנייה
לרשויות במקרים קשים שכאלה.
וגם למי שהדין העברי ודין מוסר אינם בראש
מעייניו חשוב לציין ולהדגיש  -חובת דיווח חלה גם
עליו מכוח החוק הישראלי ,בכל מקרה של יסוד סביר
להניח שבוצעה עבירת תקיפה שגרמה לחבלה ,הזנו
חה ,סיכון בריאות או התעללות בקטין ובחסר ישע
על ידי הורה או אחראי אחר עליו ,והדבר כולל גם
דיווח על מעשיו של דוד באחיינו .הדיווח אפשרי או
למשטרה או לפקיד סעד .העונש על אי דיווח נע בין
שלושה חודשי מאסר לכלל הציבור עד לשישה חודו

שי מאסר לאנשי מקצוע הסובבים את הילד.
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הפחתה לצורך עלייה
על פי תיקון  168לפקודת מס הכנסה ,עולים חדשים ותושבים
חוזרים ותיקים יהיו פטורים ממס הכנסה בישראל על כל הכנסה
שהפיקו מחוץ לישראל  -אקטיבית או פסיבית  -וזאת לתקופה
של עשר שנים מיום הגעתם לארץ
ירדנה סרוסי־אייזקוב

שנצמח לאחר תקופת הפטור ,לפי חישוב ליניארי
במסגרת תיקון מס'  168לפקודת מס הכנסה והחל
מסוים המפורט בפקודה .חשוב להזכיר שעד לתיקון
מיום  1.1.2007הורחבו ההטבות הניתנות לעולים
האמור ,עולים חדשים ותושבים חוזרים זכו לפטוו
חדשים ולתושבים החוזרים לישראל .מטרתה של
רים מצומצמים רק על סוגי הכנסות נבחרות (למשל,
החקיקה החדשה ,בצד עידוד העלייה והחזרה ליו
לא קיבלו פטור ממס על משכורת חוץ ,ותושבים
שראל ,היא להעניק הטבות מס ליחידים המבקשים
חוזרים לא קיבלו פטור על הכנסה מעסק) ,וכן תקוו
לכונן מקום מושב בישראל (אם לראשונה ואם לאחר
פת הפטור היתה קטנה יותר (חמש שנים להכנסה
היעדרות ממושכת) על כל קושיי ההתאקלמות הכו
פסיבית וארבע שנים להכנסה מעסק לעולה חדש).
רוכים בכך.
בנוסף לכך ,הפטור ממס ניתן בעבר אך ורק לנכסי
ההטבות המרכזיות ניתנות לעולים חדשים ולו
חוץ שנרכשו לפני העלייה ליו
תושבים חוזרים ותיקים ,היינו
שראל ,או  -במקרה של תושב
מי שהיו תושבי חוץ במשך
חוזר  -לאחר שחדל להיות
עשר שנים רצופות לפחות .על
התיקון החדש חל רק על
תושב ישראל ולפני חזרתו ליו
פי התיקון ,יחידים אלה יהיו
תושבי
להיות
שחדלו
יחידים
שראל .במסגרת התיקון בוטל
פטורים ממס הכנסה בישראל
תנאי מגביל זה הנוגע למועד
על כל הכנסה שהפיקו מחוץ
ישראל ב־ .1.1.2009עם זאת
רכישת נכסי החוץ ,ונקבע כי
לישראל  -אקטיבית או פסיו
קובע התיקון הוראת שעה,
הפטור ממס יינתן גם לנכסי
בית  -וזאת לתקופה של עשר
שעל פיה די יהיה בשהות
חוץ שנרכשו לאחר שהיחידים
שנים מיום הגעתם לישראל.
הפכו לתושבי ישראל.
בנוסף לכך הם יהיו פטורים
מחוץ לישראל במשך חמש
גם יחיד שחזר לישראל לאחר
ממס רווח הון על מכירת נכסי
שנים רצופות כתושב חוץ ,על
שהיה תושב חוץ במשך תקופה
חוץ שיימכרו בתוך עשר שנים
לישראל
שיחזור
שמי
מנת
קצרה מעשר שנים זוכה בהו
מיום הגעתם ארצה; ברם,
טבות מס ,אם כי לסוגי הכנו
מכירה לאחר תום עשר שנות
בשנים  2009-2007יזכה לכל
סות מסוימות בלבד ולתקופות
הפטור לא תאיין את הפטור
הפטורים ממס
קצרות יותר (סעיפים (14ג)
אלא תביא למיסוי חלק הרווח

יולי 2009

עו"ד ירדנה סרוסי־אייזקוב,
מנהלת המחלקה למיסוי
בינלאומי בלשכה המשפטית
ברשות המיסים; בעלת
טור בעיתון גלובס; מרצה
באקדמיה בתחומי מיסוי
בינלאומי ומיסוי מקרקעין
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־וו(97ב)( )2לפקודה) ,ואולם לצורך כך על היחיד ל�ה
ראות שהיה תושב חוץ במשך שש שנים לפחות לפני
חזרתו לארץ .נזכיר כי לפני התיקון האמור ,ניתנו
הטבות דומות (למעט לעניין הכנסות מריבית ומדיו
בידנד מניירות ערך מוטבים) גם ליחיד שהיה תושב
חוץ במשך חמש שנים לפחות.
התיקון החדש ,המחמיר מעט בנקודה זו ,חל רק
על יחידים שחדלו להיות תושבי ישראל ב־ 1.1.2009
(כלומר ,אלה שעזבו את ישראל בשנת  2007ויחזרו
בשנת  .)2015מכל מקום ,ההטבות לתושב חוזר רגיל
(שאינו ותיק) ניתנות אך ורק בגין נכסי חוץ שנרכשו
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בתקופת היותו תושב חוץ.
ההבדלים הקיימים ,כמוסו
בר לעיל ,בין ההטבות הניתנות
לעולים חדשים ולתושבים חוזו
רים ותיקים ,לבין אלה הניתנות
לתושב חוזר רגיל לא יחולו על
מי שחזר לישראל בשנות המס
 2007עד  ;2009במקרה זה קובע
התיקון הוראת שעה ,שעל פיה
די יהיה בשהות מחוץ לישראל
במשך חמש שנים רצופות כתוו
שב חוץ על מנת שמי שיחזור
לישראל בשנים 2009-2007
יזכה לכל הפטורים ממס הניו
תנים לעולה חדש ולתושב חוזר
ותיק ,לרבות הפטור ממס לכל
סוגי הכנסות חוץ למשך עשר
שנים ,וביטול התנאי המגביל את
הפטור לרכישת נכסי חוץ לפני
החזרה לישראל .תכלית הוראת
השעה ברורה על פניה  -לעודד
עלייה וחזרה מיידיות לישראל
גם של אלה שטרם מלאו עשר
שנים לתקופת שהותם בחו"ל
(כתושבי חוץ).
התיקון החדש קובע עוד כי
עולים חדשים ותושבים חוזרים
ותיקים (וכן תושב חוזר רגיל
שחזר בתקופה הנ"ל) לא יהיו
חייבים בהגשת דו"ח לגבי הכו
נסות שהופקו מחוץ לישראל או
בהגשת דו"ח על הון ונכסים מחוץ לישראל ,וזאת
במשך עשר שנים מיום הגעתם לישראל.
התיקון מתייחס גם לחברות זרות שבבעלות העוו
לים החדשים והתושבים החוזרים ,וקובע הקלות
באופן ההתייחסות אליהן מתוך מטרה שלא לקבוע
חסמים שבגללם יימנעו היחידים מלהגיע לישראל.
כך ,למשל ,נקבע כי מבחן הניהול והשליטה לא יחול
על חברות אלה; בנוסף לכך נקבעו הוראות מיוחדות
לעניין חברת משלח יד זרה וחברה נשלטת זרה ,שמו
טרתן למנוע מיסוי החברות בשל הגעת היחידים ליו

שראל.
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קבוצת הבנייה
עולה על המגרש
התארגנות קבוצות בנייה לצורך רכישת דירת מגורים חוסכת
המון מיסים מיותרים ,אבל בצד הסיכוי לרכוש דירה במחיר זול טמון
גם סיכון שעלול לעלות ביוקר
דורון לוי

עליו להוסיף ולשלם לרשות המקומית היטלי פיתוח
חדשות לבקרים אנחנו נתקלים בפרסומים על
ואגרות בנייה ,ורק אז ,לאחר כל תשלומי המיסים
התארגנות של קבוצות בנייה (הידועות גם בשם
לכל הרשויות השונות ,מגיע הרגע שבו הבנייה יכולה
"קבוצות רכישה") לצורך רכישת דירת מגורים .מהי
להתחיל.
בדיוק קבוצת בנייה ,ומדוע היא כל כך נפוצה בישו
לא זו אף זו ,נטל המס לא נעצר אצל הקבלן .לאחר
ראל? לא כולם יודעים כי אחת הסיבות המרכזיות
סיום הבנייה מוכר הקבלן את הדירה למזמין הדירה
לכך נעוצה במישור המיסים .קבוצת בנייה פשוט
(המוכר) ,אשר בתורו מעוניין למכור אותה לקונה.
חוסכת המון מיסים מיותרים .האם מישהו יודע
ראשית ,המוכר מחויב בתשלום מס ערך מוסף בשיו
כמה מיסים גלומים במחירה של דירה אחת ? הרבה!
עור של  15.5%מהמחיר הכולל של הדירה .מאחר
הניתוח המספרי המדויק לא פשוט על מנת להדגים
שהמחיר הכולל של הדירה כולל מרכיבי מיסוי רבים,
את היקף המיסוי הישיר ,העקיף ,העירוני והממשלתי
מרכיבים אשר שולמו על יד הקבלן וכעת מגולמים
המוטל על דירה בודדת ,הנלווה לדירה אחת מרגע
במחיר הדירה הסופי ,משולם
היותה מגרש חקלאי ועד לרו
מס הערך המוסף על כולם.
כישתה על ידי זוג צעיר.
ברוב המקרים רכישה של
כך ,מס הערך המוסף של המוו
כאשר קבלן רוכש קרקע,
דירה במסגרת קבוצת בנייה
כר משולם גם על מרכיב מס
עליו לשלם מס רכישה בשיעור
הרכישה של הקבלן ,על היטל
 5%ומס ערך מוסף בשיעור
זולה בכ־ 15%עד 25%
ההשבחה ,על היטלי הפיתוח
 15.5%ממחיר הקרקע שרכש.
ממחירה של דירה זהה
ועל אגרות הבנייה .מיסוי כפול
לפני שיכול הקבלן לגשת לתו
שהיתה נרכשת מקבלן באותו
מהסוג הכואב ביותר .אולם
כנון בניית הבניין ,עליו לדאוג
העניין לא מסתיים במיסוי
להכנת תוכנית בניין עיר למו
בניין .אמנם חלק מהפער
כפול שכן ישנו גם מיסוי משוו
גרש שרכש .בעת אישור התוו
נובע מחיסכון ברווח הקבלני,
לש ,והוא מס הרכישה שמשלם
כנית המאפשרת את בניית
מחיסכון
נובע
עיקרו
אבל
הקונה על רכישת הדירה .מס
הבניין עליו לשלם לרשות המו
הרכישה מוטל במדרגות שמו
קומית מס הקרוי היטל השבו
בנטל המס המופרז המוטל
גיעות עד ־לו 5%מהמחיר הכ�ו
חה ,בשיעור של מחצית מערך
על דירות מגורים בישראל
לל של הדירה (כולל מס הערך
הקרקע .כדי להתחיל לבנות

יולי 2009

עו"ד דורון לוי,
מנהל מחלקת המיסים
במשרד עמית ,פולק,
מטלון ושות'
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תסייע גם בקבלת הקלות לגבי היטל השבחה ,הקלות
המוסף) .דהיינו ,מס הרכישה משולם על מחיר הדיו
שהיחיד יכול לבקש עבור עצמו או עבור קרובו.
רה ,על כל המיסים והמע"מ הגלומים במחירה.
בנוסף לכך חוסכת קבוצת הבנייה גם במס הרו
אז מה בכל זאת ניתן לעשות על מנת לנסות להוזיל
כישה .במקום לשלם מס רכישה בחישוב של מיסוי
את מחירה של הדירה? בישראל פותחה השיטה של
משולש ,על מלוא סכום הדירה הכולל את עלויות
קבוצת הבנייה .קבוצת בנייה היא קבוצה של מספר
הבנייה והמיסים הכלולים לרבות המע"מ ,משלם
רוכשים פוטנציאליים של דירות ,המתאגדים יחד
רוכש הדירה מס רכישה רק בשלב רכישת הקרקע.
להקמה משותפת של בניין הדירות .הקבוצה רוכשת
החיסכון בסכום מס הרכישה מסתכם כאמור לעיל
את הקרקע ועורכת בין חבריה הסכם שיתוף הקובע
בכ־ 5%ממחיר הדירה הכולל.
כיצד יחולקו הדירות בין חברי הקבוצה .לאחר מכן
ואכן ברוב המקרים ,רכישה של דירה במסגרת
מתקשרת הקבוצה עם קבלן בניין (בדרך כלל בהליך
קבוצת בנייה זולה בכ־ 15%עד  25%ממחירה של
של מכרז) בהסכם למתן שירותי בנייה לצורך הקמת
דירה זהה שהיתה נרכשת באותו בניין מקבלן .אמנם
הבניין .כל ההוצאות הכרוכות בהקמת הפרויקט נחו
חלק מהפער נובע מחיסכון ברווח הקבלני ,אולם
לקות בין חברי הקבוצה בהתאם לחלק השווי היחסי
עיקרו נובע מחיסכון בנטל המס המופרז המוטל על
של הדירה שלהם בפרויקט ,שבסיומו כל אחד מחברי
דירות מגורים בישראל.
הקבוצה מקבל את הדירה שעו
לכאורה ,מבחינת שיקול
ליה חלם.
המחוקק אמנם אינו מעוניין
המס עדיפה רכישת דירה באו
באיזה מחיר? בדרך כלל במו
לעודד פרקטיקה של רכישה
מצעות קבוצת בנייה על פני
חיר זול הרבה יותר מהמחיר
רכישת הדירה ישירות מהקו
שהיה קונה את אותה דירה
עוקפת מס ,אך הוא מוכן
בלן .עם זאת ,ראוי שנדגיש כי
מקבלן רגיל .ההבדל בין מחיר
לאפשר התארגנות קבוצות
בצד הסיכוי לרכוש דירה במו
הדירה בפרויקט של קבוצת
בנייה שהמניע העיקרי שלהן
חיר זול טמון גם סיכון שלא
בנייה לבין רכישה מקבלן רגיל
ניתן להתעלם ממנו .בנסיבות
נובע בעיקר מהחיסכון במס.
אינו ההימנעות ממס .מצד
מסוימות עלולות רשויות המס
ראשית ,קיים בקבוצת בנייה
שני ,בנסיבות מסוימות
לראות את רכישת הדירה באו
חיסכון במס ערך מוסף .אמנם
עלולות רשויות המס לראות
מצעות הקבוצה כעסקה מלאו
על שירותי הבנייה יהיו חייבים
כותית .במקרה כזה עלולים
חברי קבוצת הבנייה במע"מ,
את רכישת הדירה באמצעות
שלטונות המס לטעון כי מארגן
אולם על שאר המרכיבים של
הקבוצה כעסקה מלאכותית
הקבוצה ,אם ישנו מארגן כזה,
מחיר הדירה לא ישולם מע"מ.
רכש את הקרקע ומכר דירות
כך ,מאחר שהדיירים עצמם
לחברי הקבוצה .אז עלולים
רוכשים את הקרקע ,הרי שבו
להיות מוטלים על חברי הקבוצה ועל המארגן חיובי
חלק גדול מהמקרים (כגון כשהקרקע נרכשת מאדם
מיסים בהיקפים שמהם ניסו חברי הקבוצה להימנע
פרטי) לא תהיה רכישת הקרקע חייבת במס ערך
ואף גבוהים יותר.
מוסף .בנוסף לכך לא ישלמו חברי קבוצת הבנייה
ביו ם  25.12.2006פורסמו תקנות מס הכנסה (ת�כ
מע"מ על מרכיבי המיסוי האחרים הגלומים בבניין
נון מס החייב בדיווח) (הוראת שעה) ,התשס"ז־2006
כגון היטל ההשבחה ,היטלי הפיתוח ,אגרות הבנייה
שהתקין שר האוצר .בחוזר מס הכנס ה  2/2008פו�ר
ומס הרכישה בגין רכישת הקרקע .החיסכון המצטו
טו המקרים שבהם קמה חובת דיווח לרשויות המס.
בר בסכומי מס הערך המוסף עשוי להגיע עד ל־10%
אחד המקרים שבהם קמה חובת דיווח הוא רכישה
ממחיר הדירה הכולל.
באמצעות קבוצת בנייה של קרקע ושל שירותי בנייה.
לעניין היטל ההשבחה נוסיף כי במקרים מסוימים,
הדיווח לרשויות המס נדרש על מנת שאלה יוכלו
המנויים בתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה
לעמוד על טיבה של העסקה ,ולבחון האם מדובר
תשכ"ה־ ,1965בניית הדירה באמצעות קבוצת בנייה
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בעסקה מלאכותית שנועדה רק לצורכי השגת הטו
בות מס ,או שמדובר בעסקה אמיתית שנועדה למטו
רות אחרות ,כגון החיסכון ברווח הקבלני בהשוואה
לעסקה רגילה שבה רוכשים דירה מקבלן .המחוקק
אמנם אינו מעוניין לעודד פרקטיקה של רכישה עוו
קפת מס ,אך הוא מוכן לאפשר התארגנות קבוצות
בנייה שהמניע העיקרי שלהן אינו ההימנעות ממס.
במקרה כזה ,אם ייקבע כי רכישת הדירה באמצעות
קבוצת הבנייה נעשתה באופן מלאכותי שיש להתעו
לם ממנו ,ושהמס ששולם בפועל נמוך מהמס שהיה
אמור להשתלם ,יוטל (בנוסף לתשלום המס) גם קנס

יולי 2009

בגובה  30%מסכום המס שנחסך.
עסקה תיחשב למלאכותית כאשר כל מטרתה היא
ההימנעות ממס ללא כל טעם כלכלי אחר .עסקה לא
תיחשב למלאכותית ככל שיהיה ניתן להראות כי
הרצון להתקשר בה אינו נובע משיקולי מס בלבד.
רשויות המס מנסות חדשות לבקרים לתקוף עסו
קאות של קבוצות בנייה ,ומניתוח פסקי דין שונים
שנדונו בפני ועדות הערר ניתן לשרטט קווים לעסו
קאות כאמור באופן שלא יראו בהן עסקאות מלאו
כותיות .כך ,לדוגמה ,ככל שהחיסכון ברווח הקבלני
בהשוואה לעסקה רגילה שבה רוכשים דירה מקבלן
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הוא גדול יותר ,גדלים הסיכויים כי העסקה תיחשב
לעסקה אמיתית .כמו כן ,בשונה מעסקה רגילה של
רכישת דירה ישירות מקבלן ,הרי שבעסקת בנייה
קבוצתית הסיכון ביחס לעסקה מוטל על חברי הקו
בוצה ולא על הקבלן .אם מארגני קבוצת הבנייה ייקו
חו על עצמם את הסיכונים ,הרי שיש חשש שיראו
בעסקה עסקה מלאכותית ,על כן רצוי כי המארגנים
לא יתחייבו באשר למחיר העסקה הסופי או באשר
למפרט הטכני של הדירות .בנוסף לכך ,כדי למנוע
מצב שבו שלטונות המס יראו את המארגן כיזם
ויחייבו אותו במס בהתאם ,רצוי כי המארגנים לא
יפעלו בשם חברי הקבוצה אלא רק ירכזו את התהליך
וישמשו מפקחים/מתווכים מטעם חברי הקבוצה .על
כן רצוי כי חברי הקבוצה בעצמם ירכשו את הקרו
קע שעליה עתיד הבניין לקום ,יחתמו בעצמם על
הבקשות להיתר בנייה ,ויתקשרו בעצמם בחוזה עם
הקבלן המבצע .אם חברי הקבוצה יסמיכו את המאו
רגן לעשות עבורם את כל אלה ,הרי שהעסקה עלולה
להיחשב לעסקה מלאכותית.
כאן המקום לציין כי ועדות הערר הכריעו בשאו
לת היותן של העסקאות מלאכותיות או אמיתיות,
בין היתר לאחר עיון במערכת ההסכמים והבנת
יחסי הכוחות שבין בעלי הקרקע ,מארגני הקבוצות
והקבלן שבנה עבורם את הדירות .על כן מומלץ כי
התארגנות קבוצתית לבנייה תיעשה בליווי עו"ד
בעל ניסיון בתחום ,שינסח את ההסכמים וילווה את
פעולות המארגנים באופן שלא יעורר חשד למלאו
כותיות .לא מן הנמנע גם לפנות להליך רולינג לצורך
אישור מוקדם של מתווה העסקה.
עוד נזכיר כי מעבר לסיכוני המס שעליהם יש
לתת את הדעת ,קיימים סיכונים נוספים בפעולה
באמצעות קבוצת בנייה .לדוגמה ,כאשר אדם רוכש
דירה מקבלן ,חלים על העסקה הוראות חוק המכר־
דירות ,המחייבות את הקבלן להעמיד לטובת הקונה
ערבויות ובטחונות .לעומת זאת ,בעסקה במסגרת
קבוצת בנייה אין קבלן העומד מול הרוכש ,ואין מי
שמעמיד לטובתו בטחונות .לכן יש צורך להסדיר את
מערכת היחסים שבין הקבלן המבצע לבין חברי הקו
בוצה ,ורצוי מאוד כי הקבלן המבצע ימציא ערבויות
ביצוע לבעלי הקרקע ,על מנת שאלה יוכלו להשלים
את בניית דירתם גם במקרים שהקבלן לא יהיה
מסוגל לעשות זאת .עוד יש להסדיר בצורה מלאה
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ומדויקת את מערכת היחסים שבין חברי קבוצת
הבנייה לבין עצמם ,כך שלא יקרה מצב שבו לדוגמה
חלק מחברי הקבוצה ,או אפילו חבר אחד ,יביא לעיו
כוב ביצוע הפרויקט.
מכל האמור לעיל עולה כי למרות שרכישת דירה
באמצעות קבוצת בנייה נראית קוסמת במבט ראו
שון ,הרי שכדי ליהנות בסופו של יום מדירה במחיר
מוזל יש צורך בתכנון קפדני של התנהלות המארו
גנים ,ניסוח ההסכמים הקשורים לעסקה ועיתוי
החתימה עליהם ,ועוד כהנה וכהנה .להרפתקה כזו
מומלץ להיכנס רק עם ליווי משפטי מתאים ,שיצפה
תקלות עתידיות וימנע אותן עוד בטרם יתהוו .

נהרסתי כלכלית רק
פעמיים בכל חיי  -פעם
אחת כאשר הפסדתי הכל
בתביעה משפטית;
ופעם אחרת כאשר זכיתי
בתביעה
וולטייר
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נולדו הילדים
ונולד התקדים
כמו ספר בלשי טוב ,נפתח פסק הדין בעניין הכרה
בהוצאות השגחה על ילדים בתעלומה .וכמו בספרים האלה,
ניסוח התעלומה כבר רומז על פתרונה
אמיר ונג

במעון יום ובמועדונית .מאיה ,בתה של המשיבה,
כמו ספר בלשי טוב ,פותח בית המשפט העליון
נולדה בשנת  1994וגיא ,בנה ,נולד בשנת ."1997
(כבוד המשנה לנשיאה ,השופט א' ריבלין) את פסק
התיאור ה"יבש" יוצר מסגרת עובדתית ורטורית
הדין בעניין עורכת הדין ורד פרי (ע"א 4243/08
המרמזת בבירור לתוצאתו של פסק הדין (קרי ,למו
פקיד שומה נ' ורד פרי ,ניתן ביום  )30.4.2009בהצגת
סקנה כי יש לנכות את הוצאות התשלום עבור מעון־
תעלומה" :האם הוצאה שהוציא אדם במחיר השגו
יום ומועדונית מהכנסותיה של עו"ד פרי) .הנה מספר
חה על ילדיו בעת שהוא יוצא לעבודתו היא הוצאה
כלים במסגרת אותם חמישה משפטים המכוונים את
בייצור הכנסה המותרת בניכוי מן ההכנסה החייבת?
העובדות אל התוצאה:
זו השאלה המשפטית המונחת בפנינו .נראה כי החוק
מה עושים ילדים במעון יום ובמועדונית? לפי
הקיים מציע לנו תשובה אחת  -ואחת בלבד".
התיאור העובדתי ,הילדים "מוחזקים" במוסדות
כמקובל בספרי בלשים ,הכותב טומן במהלך דבריו
הללו .הילדים אינם "מטופלים" .הם אינם "מחונו
רמזים לפתרון התעלומה ,ובמקרה זה  -כך אני סבור
כים" ואפילו לא "משחקים" .הם רק "מוחזקים".
 יכול הקורא הזהיר לפצח אותה בחלוף חמישהאיך באים ילדים לעולם? לפי
משפטים בלבד .הנה הם חמשת
התיאור העובדתי בפסק הדין,
המשפטים הבאים בפסק הדין,
ילדים "נולדים"  -לשון סבילה.
אשר מציגים תיאור "יבש" של
התיאור העובדתי מקנה
עו"ד פרי לא "הביאה" ילדים
עובדות המקרה" :המשיבה
מסגרת לדיון ומכוון את
לעולם  -לשון פעילה .הילדים,
(המערערת שכנגד) היא אם
תוצאותיו .דווקא תיאור
כביכול ,פשוט "נולדו".
לשני ילדים .היא עוסקת בעו
מה קדם למה? המשפט
ריכת דין כעובדת עצמאית.
עובדתי "יבש" ,הנעדר ניסיון
הראשון מספר שעו"ד פרי היא
היא ובן זוגה לחיים ,אבי הילו
לאצור
יכול
לשכנע,
מפורש
אם לשני ילדים ,ורק המשו
דים ,מגדלים ביחד את ילדיהם.
כוח רב במיוחד ,שכן קורא
פט השני מספר שהיא עוסקת
בשנות המס שבערעור  -השנים
בעריכת דין .אין מדובר בעובו
20011־ - 1999ביקשה
המש�י
לא זהיר אינו מקים עדיין
דות המובאות בסדר כרונולוו
בה לנכות מהכנסתה החייבת,
את מנגנוני הביקורתיות
גי :עו"ד פרי התקבלה ללשכה
הנובעת מעיסוקה כעורכת
בשלב זה בקריאה
בשנת  ,1989והיא אמא רק
דין עצמאית ,את התשלומים
מאז שנת .1994
ששילמה בעבור החזקת ילדיה
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עו"ד אמיר ונג,
שותף במשרד עורכי הדין
רון גזית ,רוטנברג ושות'
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מהו חלון הזמן הרלוונטי לפסק הדין? חלון הזמן
נפתח בשנת  ,1994כשנולדה בתה הראשונה של
עו"ד פרי .מבעד לחלון הזמן הזה לא רואים את שנת
 ,1989שאז בחרה עו"ד פרי לעבוד בעריכת דין .לא
רואים גם את שנ ת  ,1993שאז בחרה עו"ד פרי ל�ה
ביא ילדה לעולם.
אם לא שיכנענו בדברים עד כאן ,הנה לשם השוואה
פסקה המציגה באופן "יבש" לא פחות את עובדות
פסק הדין בעניין עו"ד פרי .הפעם  -הצגה "יבשה"
המכוונת לתוצאה שבה אין מכירים בהוצאות התו
שלום למעון היום ולמועדונית" :בשנת  1989צלחה
המשיבה את בחינות הכניסה ללשכת עורכי הדין,
והחלה לעסוק במקצוע .היא נישאה לאחר מכן לבן־
זוגה ,אף הוא עורך דין .בשנ ת  1993החליטו המש�י
בה ובעלה להביא ילדה ראשונה לעולם ,ובשנת 1994
ילדה המשיבה את בתה מאיה .בשנת  1997הוסיפה
המשיבה וילדה את בנה גיא .בשנות המס שבערעור
ביקשה המשיבה לנכות מהכנסתה החייבת מעיסוקה
כעורכת דין עצמאית ,את ששילמה בעבור הטיפול
ממנו נהנים ילדיה במעון יום ובמועדונית".
בשתי הפסקאות  -זו שבפסק הדין וזו שהצעתי
כאן  -העובדות קבועות ,אך הדגשים משתנים .העוו
בדות המוצגות בפסק הדין מטשטשות את בחירותיה
של עו"ד פרי; הבחירה לעסוק בעריכת דין עצמאית
(ולא במקצוע "נוח" יותר לאמהות) והבחירה להביא
ילדים לעולם כאמצעי להגשמה אישית־פרטית .הן
גם מטשטשות את התועלת האישית כתוצאה מהו
טיפול שלו זוכים הילדים במסגרות חינוכיות וטיו
פוליות .הפסקה שהצעתי לעיל דווקא מדגישה רכיו
בים אלה במציאות הישראלית המורכבת .אלה הם
רכיבים חשובים למי שמחזיק בתפיסת עולם הנוו
קטת הפרדה חדה בין העסקי לפרטי ולגישה שלפיה
רשויות המס אינן צריכות להתחשב בנעשה בחייו
הפרטיים של הנישום.
כיצד בא לעולם אותו תיאור עובדתי המכוון לתוו
צאה משפטית אחת ולא אחרת? ניתן למנות שלוש
סיבות אפשריות  -סיבות משלימות ,שאינן שוללות
זו את זו:
סיבה ראשונה :בית המשפט רוצה ,ובדין ,לשכב
נע את הקוראים .אין ספק ששופטים רוצים לשכנע
את הציבור בצדקת הפסיקה ,וכך ראוי שיהיה .כאשר
הרשות השופטת מקפידה להציג פסיקה משכנעת,
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היא שומרת על שלטון החוק ומקדמת תחושת הגיו
נות.
סיבה שנייה :בית המשפט עצמו כבר ראה את
העובדות בעיניים משוכנעות .הסיבה הראשונה אשר
מנינו מציגה את מעשה הכתיבה כפעולה מחושבת
ומתוכננת .ואולם תיאור משכנע של עובדות יכול
להיכתב גם בדרך מחושבת פחות ,אם בית המשפט
עצמו מביט על העובדות בעיניים שכבר משוכנעות
בתוצאה הנכונה .הנה לדוגמה ,הצגת עו"ד פרי כאם
לשני ילדים קודם להצגתה כעורכת דין עצמאית
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יכולה אמנם לנבוע מהחלטה רטורית מחושבת ,אך
יכולה גם לנבוע מכך שבית המשפט כבר רואה את
המציאות בדרך זו (כלומר רואה את היותה אמא
כעניין שמבחינה מהותית קודם להיותה עורכת דין,
ואינו רואה חשיבות כלשהי לסדר הכרונולוגי).
סיבה שלישית :בית המשפט כבר מתאר בפתח
פסק הדין רק את העובדות הרלוונטיות לדין המהותי
(כפי שיכריע בו בהמשך הטקסט) .סיבה שלישית זו
דומה במהותה לקודמותיה ,אך ההבדל נעוץ במניע
המדריך את השופט בכתיבתו .הנה לדוגמה ,טשו
טוש קיומה של החלטה אישית־פרטית להביא ילדים
לעולם נובע מכך שלפי הדין המהותי (לשיטת בית
המשפט בפסק דינו) הדבר נעדר כל חשיבות.
כך או אחרת ,התיאור העובדתי שבפתח פסק
הדין בעניין ורד פרי הוא לטעמי מופת של כתיבה
ראויה .העובדות הרלוונטיות לפסק הדין מוצגות
בפשטות תמציתית כשלעצמן .הדגשים תואמים
את מדיניותו של בית המשפט בשאלה המהותית,
אך דבר אינו מוסתר מהקורא :כך ,לדוגמה ,ציינתי
לעיל את בחירתו של בית המשפט להשתמש במילה
"מוחזקים" לתיאור שהותם של הילדים בגן ,אך ברי
שהקורא אינו מבין את המילה "מוחזקים" בהקשר
זה כשוללת כל טיפול מלבד "החזקה" פיזית גרידא.
לבחירה במילה "מוחזקים" יש כוח רטורי ,ובה בעת
זוהי בחירה לגיטימית לחלוטין .אין כמובן מקום
לביקורת על כך שהתיאור המלא של העובדות אינו
"אובייקטיבי"  -אין בנמצא תיאור "אובייקטיבי",
וראוי וסביר כי בית המשפט יבחר בתיאור התואם
את תפיסת עולמו המשפטית.
מסקנה אחת העולה מדברים אלה ניתן לסכם
במילים "ייזהר הקורא" :תיאור עובדתי "יבש" נושא
בחובו כוח משכנע רב ביותר .באמצעות בחירת
עולם מושגים ,הפשטה ,ובחירה בעובדות הרלוונו
טיות ,התיאור העובדתי מקנה מסגרת לדיון ומכוון
את תוצאותיו .דווקא תיאור עובדתי "יבש" ,הנעדר
ניסיון מפורש לשכנע ,יכול לאצור כוח רב במיוחד,
שכן קורא לא זהיר אינו מקים עדיין את מנגנוני
הביקורתיות בשלב זה בקריאה.
הסופר אלדוס האקסלי ניסח זאת כה יפה" :תמו
צית עשויה להיות אלגנטית וניתנת לזכירה בנקל ,אך
מטבעה לא תוכל להתייחס בהגינות לכל אחת ואחת
מעובדותיו של מצב דברים מורכב .הרי בתיאור דבר־
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מה מורכב ,ניתן לקצר ולתמצת רק באמצעות הפשו
טה והשמטות .הפשטה והשמטות עוזרות לנו להו
בין  -אך במקרים רבים הן עוזרות לנו להבין את
הדבר הלא נכון .כי הבנתנו עלולה להסתכם בתפיסת
רעיונותיו המובנים בקפידה של המתאר־המתקצר,
תחת שתתייחס הבנתנו למציאות הרחבה והמסוו
עפת אשר ממנה נגזרו באקראיות אותם רעיונות
מובנים".
מסקנה שנייה מכוונת כמובן לכותבים  -כך צריך
לכתוב תיאור עובדתי במסמך משפטי .כל העובו
דות הרלוונטיות צריכות להיות מוצגות באופן הוגן
וללא "ערבוב" של טענות מהותיות .אך תיאור העוו
בדות אינו יכול להיות ,וממילא אינו צריך להיות,
"אובייקטיבי" .תיאור העובדות צריך להציג עולם
מונחים והפשטה התואמים את המדיניות והמהות
של השאלה המשפטית כפי שרואה אותה הכותב.
בכך מתחילה  -ולעיתים יכולה להסתיים  -מלאכת

השכנוע של הקורא.

עורכי דין ,אני מניח ,היו
ילדים פעם


צ'ארלס לאם
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פרדוקס של משפט
לעיתים קורה שמכוחם של חוקים שונים ,על שופטים להפעיל שיקול
דעת ולהכריע בין שני פסקי דין מנוגדים .אולם מה קורה כאשר פסק
הדין מחייב את ביטולו שלו עצמו?
מריוס כהן

ד"ר מריוס כהן מלמד
פילוסופיה באוניברסיטת
בן גוריון; המאמר פורסם
בגיליון  123של כתב העת
למדע ולמחשבה "גלילאו"

 110׀ עורך הדין

אם במקרה כזה יהיה זה פרותגורס שיזכה במשפט,
הסופיסטים היו רטוריקנים נודדים ביוון העתיו
יהיה על יואתלוס לשלם לו את שכר הלימוד אף על
קה ,שהרוויחו את לחמם מהוראת אמנות השכנוע.
פי שעדיין לא זכה באף משפט ,ואילו אם יהיה זה
מספרים שפרותגורס ,סופיסט בן המאה החמישית
יואתלוס שיזכה במשפט ,הוא לא יהיה כבול להסו
לפני הספירה ,הסכים ללמד את תלמידו יּואתלּוס
כם בינו לבין מורהו לשעבר ,ועל כן לא יהיה מחויב
משפטים ,וזאת תמורת שכר לימוד מלא שישלם לו
בתשלום שכר הלימוד ,על אף העובדה שזה כבר זכה
יואתלוס כאשר (ורק כאשר) הוא ,יואתלוס ,יזכה
במשפטו הראשון .אולם נשאלת השאלה ,מה יהיה
לראשונה במשפט .אלא שלאחר סיום לימודיו לא
הבסיס לפסיקת בית המשפט לטובת אחד מהצו
השתתף יואתלוס באף משפט ,ומשהבין פרותגורס
דדים? אין זה בלתי סביר שבסיס זה יהיה החוזה שנו
שתלמידו לשעבר אינו מתכוון לשלם לו את שכר
חתם בין המורה לתלמידו ,ובית המשפט יהיה רשאי
הלימוד ,איים לתבוע אותו לדין .פרותגורס טען
לחייב אותם לקיים את החוזה .אולם מה ההיגיון
בפני יואתלוס שאם הוא ,פרותגורס ,יזכה במשפט,
בקביעה שעל הצדדים לקיים את ההסכם אשר פסק
יהיה תלמידו לשעבר חייב לשלם לו את החוב על
הדין מבטלו? וכיצד מקיימים את החוזה במצב פרו
בסיס פסק הדין; ואילו אם יפסיד ,יהיה זה נצחוו
דוקסלי זה?
נו הראשון של יואתלוס במשפט ,ועל כן יהיה חייב
אפשרות סבירה להימנע מהפרדוקס הוצעה על
ממילא לשלם לו את שכר הלימוד על בסיס ההסכם
ידי גוטפריד וילהלם לייבניץ ) ,(Leibnizפילוסוף
שהיה ביניהם .אולם יואתלוס ענה ללא היסוס שאם
פרותגורס אכן יזכה במשפט,
ומתמטיקאי בן המאות ה־17
הרי שעל פי ההסכם שביניהם
וה־ ,18שבין עיסוקיו הרבים אף
לא יהיה חייב לשלם לו תלמידו
נהג לכתוב בנושאי חוק ומשו
אם יזכה במשפט ,הרי שעל
את שכר הלימוד ,משום שעו
פט .לייבניץ גרס כי מן הראוי
פי ההסכם לא יהיה חייב
דיין לא זכה באף משפט; ואילו
שבית המשפט יקבע שעל בסיס
שכר
את
תלמידו
לו
לשלם
אם יפסיד בו המורה ,ממילא
ההסכם שבין המורה לתלמידו
לא יהיה תלמידו חייב לשלם לו
לשעבר ,אין לפרותגורס עילה
הלימוד ,משום שעדיין לא זכה
דבר על בסיס פסק הדין.
לתבוע מיואתלוס את שכר
באף משפט; ואילו אם יפסיד
על פניו יכול בית המשפט
הלימוד ,ויפסוק לטובת התלו
בו המורה ,ממילא לא יהיה
לפסוק לטובת אחד הצדדים,
מיד .אולם בעקבות נצחונו של
ולקבוע שמתוקף פסק הדין
יואתלוס במשפט יהיה רשאי
תלמידו חייב לשלם לו דבר
החוזה שנחתם ביניהם בטל.
פרותגורס לתבוע את תלמיו
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דו לשעבר בשנית ,שכן התביעה השנייה תבוא רק
לאחר שיואתלוס כבר זכה במשפטו הראשון ,ולתו
ביעה זו כן תהיה עילה ,כך שעל בסיס ההסכם שבין
השניים מן הראוי שבית המשפט יפסוק הפעם לטוו
בת פרותגורס .על פי פיתרון פרגמטי זה לפרדוקס,
נראה שפרותגורס אכן ידע את אשר הוא עושה.
מקרה אמיתי .אפשר שפרדוקס חוזה פרותגורס
הוצע כאפשרות היפותטית בלבד ,ושמחלוקת כזו
בין פרותגורס לאחד מתלמידיו מעולם לא קרתה
במציאות .אולם פרדוקס משפטי אמיתי נדון בין
כתליו של בית משפט באוהיו ,ארה"ב ,ב־ :1946אדם
נאשם בביצוע הפלות בלתי חוקיות ,כאשר עדת
התביעה היחידה היתה אחת מהנשים שלהן עזר
(כביכול) הנאשם לבצע הפלה .הבעיה היתה שעל פי
חוקי המדינה באותה תקופה נחשבה האישה לשותו
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פה לדבר עבירה ,אך החוק קבע שאין די בעדותו של
שותף לדבר עבירה כדי להרשיע את הנאשם .נוצר
מצב בלתי מתקבל על הדעת שזיכוי הנאשם יאפשר
את הרשעתו (שכן במקרה כזה לא תיחשב עוד העדה
לשותפה לדבר עבירה) ,ואילו הרשעת הנאשם תגדע
את הענף היחיד מתחת לתביעה (עדות האישה) ,מה
שיחייב את זיכויו ...בית המשפט בחר בסופו של דבר
להרשיע את הנאשם על בסיס הקביעה שכל נאשם
הוא בבחינת חף מפשע כל עוד לא הורשע בבית
המשפט ,ועל כן טרם ההרשעה אין העדה נחשבת
לשותפה לדבר עבירה ,ויש לקבל את עדותה :פסק
דין שהוא ללא ספק בעייתי ,אך משקף פרגמטיות
משפטית (במידה מסוימת ,הכנסת ציר הזמן למשו
חק מזכירה את הצעתו של לייבניץ לפתרון הפרדוקס

הראשון).
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פרותגורס בבית משפט

זה צודק וזה צודק
שיקולים אפשריים של בית המשפט בפתרון הפרדוקס המתואר
כדי לבחון משפטית את הסוגיה עלינו לדמיין
שפרותגורס ויואתלוס מגיעים לבית משפט,
וכי הם מבקשים שהשופט יפסוק מי מביניהם
צודק.
ראשית ישאל השופט את עצמו ,מהו הלו
בוש המשפטי של המחלוקת? והתשובה היא
שמדובר בשאלת פרשנות חוזה :למה התכוונו
הצדדים כשקבעו את מה שקבעו? השופט יבחן
את לשון החוזה (אם היה בכתב) ואת הנסיבות
הקשורות לכריתתו:
למשל ,אם פרותגורס יביא עד אשר יאמר
בבית המשפט שבטרם עריכת החוו
זה אמר לו יואתלוס שהוא משתוקק
להיות עו"ד פעיל; ושהוא מתכוון
לפתוח משרד ,אבל הוא חושש שפו
רותגורס הוא מורה גרוע ולכן הוא
רוצה לעבוד "לפי אחוזים"  -אז
טובים סיכוייו של פרותגורס לזכות
(בהנחה שהשופט יאמין לעד) .לעוו
מת זאת ,אם יואתלוס יוכיח שאמר לפרותגוו
רס שהוא מתלבט אם להיות עו"ד פעיל; ואם
פרותגורס ענה לו שהוא מורה כל־כך טוב עד
שהוא בטוח שאם ילַמד את יואתלוס יתאהב
הלה במקצוע ,ולא הוא יוותר על שכרו  -אזי
טובים סיכוייו של יואתלוס לזכות במשפט.
כלומר ,השופט ינסה לבדוק מה ההיגיון שהניע
את הצדדים לקבוע תנאי תשלום כאלה ,ומתוך
אותו היגיון ינסה להגיע למסקנה למה התכוונו
הצדדים שיקרה במצב כמו זה שנוצר.
אם לא נאמר דבר בעניין זה בין הצדדים,
סביר שהשופט יפנה לעקרון תום הלב ,הקוו
בע שחוזים יש לקיים בתום לב ובדרך מקובלת.
במקרה כזה עדיף מצבו של פרותגורס ,שכן
ההיגיון אומר שאדם אינו משחית את זמנו
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לריק ,ולכן היה על יואתלוס להבין שפרותגורס
מצפה לשכר וכי הוא מעריך שיואתלוס מתו
כוון בתום לב לעסוק במקצוע .על כן העובדה
שיואתלוס "בילבל את המוח" לפרותגורס ולמד
מקצוע להנאתו ,מתוך ידיעה שבמצב כזה הוא
לא ישלם דמי לימוד ,תפעל לטובת פרותגורס.
במילים אחרות :אם יואתלוס ניהל משא ומתן
בידיעה שהוא "יסדר" את פרותגורס ,זהו ניהול
משא ומתן מתוך חוסר תום לב ,והדבר יפעל
לטובת פרותגורס.
כמובן שהתשובה אולי תשתנה לטובת
יואתלוס ,אם יוכיח שאכן התכוון
לעסוק במקצוע ,אבל בשל מאורע
בלתי צפוי כלשהו (נניח ,לדוגמה,
שלקה בגמגום פתאומי) נמנע ממנו
לעסוק במקצוע.
כיוון נוסף אשר יכול לבחור בו
השופט הוא לעשות שימוש בחוק
עשיית עושר ולא במשפט אשר
קובע שבנסיבות מסוימות ,כאשר אדם עשה
פעולה עבור אדם אחר ,והצדדים לא הסדירו
את התשלום בחוזה ,מוסמך בית המשפט להו
פעיל את שיקול דעתו ולקבוע שכר ראוי עבור
השירות שנתן אותו אדם (בסיפורנו ,כזכור,
היה חוזה ,אך השופט עשוי להגיע למסקנה
שהוא בטל מכיוון שהצדדים לא הסדירו את
עניין התשלום במקרה במקרה שיתקיימו הנו
סיבות שאכן התקיימו) .כך ,לדוגמה ,אם אדם
פנה לרופא לטיפול והרופא טיפל בו בלי שהו
צדדים קבעו את שכרו של הרופא ,יפסוק בית
המשפט שהמטופל ישלם לרופא סכום סביר.
בשורה התחתונה? שיקולים למכביר ותשוו
בה נחרצת אין.
עו"ד רביב לוי
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די עם הרעש
מקשי ה"גזור" וה"העתק" מאפשרים לשנע אינסוף פסיקה ,חקיקה ומאמרי
מלומדים לתיק המשפטי .הטכנולוגיה ומהפכת המידע אחראים לתיקי
הארגזים בבתי המשפט .כך השתלט הרעש הנורא על הקול האמיתי
קובי סגל
לפני כ־ 50שנה טבע העיתונאי האמריקאי אלווין
טופלר את המונח "הלם העתיד" ,ששימש גם כוו
תרת לספרו .ההתפתחות הטכנולוגית ,אשר ביטאה
אז תקווה לחיים נוחים יותר ,טומנת בחובה גם לא
מעט סכנות ,הוא הזהיר .ההתקדמות הבלתי פוסו
קת של טכנולוגיות ,צורות חשיבה ומוסכמות חבו
רתיות מציבה רף כמעט בלתי אפשרי לאדם המוו
דרני ,שמשול לארנב הממהר למסיבת התה בעולמה
של אליס בארץ הפלאות .הוא רץ ללא הרף רק כדי
להישאר במקום .יעקב בורק ,איש עסקים וטכנולוו
גיה (ממקימי חברת הטכנולוגיה "אוור גרין") וסופר,
נוטל את נזקי הקדמה צעד נוסף :לא רק הטכנולוגיה
אלא גם הרגשות ,תשומת הלב ,הגירויים הפנימיים
והחיצוניים  -כולם כאחד יוצרים את אותה מסה
קריטית שהעניקה לספר את שמו :רעש.
רעש ,בהקשר של גירויים פנימיים וחיצוניים המו
סיטים אותנו ממטרתנו ,או גרוע מכך ,מהקשבה לעו
צמנו" .מהפכת המידע" של שני העשורים האחרונים,
עם היכולות האינטרנטיות של נגישות אישית וגישה
תמידית למידע ,לא הפכה אותנו ליעילים יותר .היא
הציפה אותנו במידע בלתי מוגבל ,אך לא בהכרח
כזה שמקל ומאפשר את הדרך למטרותינו .הרעש
גורם לעודף מידע וגירויים שמרחיק אותנו ,ולעיתים
מביא אותנו למקום גרוע בהרבה מזה שאליו היינו
מגיעים לו היינו בדממה מוחלטת.
המונח "רעש" איננו המצאה של בורק .בעולם
המודיעין הוא מייצג "עודף" מידע המוזרם בכוונה
לסוכנויות איסוף ,לעיתים בכוונת מכוון להסתיר
את ה"קולות" האמיתיים ,אלה שמהם יש להיזהר.
התרגיל הגדול של הצבא המצרי וארגוני המחבו
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לים ב־ 1973הציף את מקורות המידע של אמ"ן
ב"רעשים" מכל מין וסוג :החל בפעילות של "ספו
טמבר השחור" באירופה נגד העלייה מבריה"מ ועד
לתרגיל "תחריר  "41שעורך הצבא המצרי .הרעשים
האלה החרישו את אוזני מי שהיה צריך לשמוע את
הקולות האמיתיים של המלחמה המתקרבת.
הנגישות והזמינות הבלתי מוגבלים למידע משפטי
"מרעישים" את אלת הצדק האומללה באולמות המו
שפט העמוסים .כל זאת ,כמובן ,בסיוע הטכנולוגיה
שמאפשרת ליירט ,להקליד ולהגיש את המידע הזה
בכרכים שמצטברים לארגזים .בקלות בלתי נסבלת
נוצרת רמה בלתי נסבלת של רעש ,המציף בצונאמי
אדיר של מידע לא רלוונטי את ההליך כולו ,ובמיוחד
את השופט .באותם ימים רחוקים כשנדרשו דקות
ארוכות להדפסה שקדנית במכונת כתיבה ,כשכל
שגיאה דרשה הדפסה מחודשת ,לא היתה כלל אפו
שרות להטביע את ההליך .הסיכומים ,כמו גם הטיו
עונים ,לא היו רועשים ,והיה ניתן לזהות מיד את
"קולות" הטיעון" .קולות"  -צלולים או צורמים -
אבל תמיד ניתנים לפענוח מהיר.
הטכנולוגיה הציפה אפוא את הרעש באמצעות
מקשי ה"גזור" וה"העתק" המאפשרים לשנע אינסוף
פסיקה ,חקיקה ומאמרי מלומדים לתיק בית המשו
פט .מעבד התמלילים הפך למאבד התמלילים.
החלטתה של שופטת בית המשפט העליון מרים
נאור להחזיר למבקש בקשת רשות ערעור שהשתו
רעה על  )!( 125עמודים ,ולצוות עליו לצמצם את
טיעוניו ל־ 25עמודים בלבד ,היא קול קורא במדבר.
קול אמיתי בלב המאפליה של הרעש הגדול .התנהו
לות זו מאפיינת במיוחד את אלה היכולים להעסיק

עו"ד קובי סגל ,מתמחה
בדיני משפחה ,משפט פלילי
ומשפט פסיכיאטרי
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ביקורת ספרים

דיביזיות של שכירים מעונבים שיעבדו משחר עד
ערב על תעשיית הרעש .והסכנה היא בהשתלטוו
תם על ההליך .שופט קשה יום יכרע תחת הנטל של
הטיעונים המלומדים ,ואף יתקשה להתמודד איתם.
הפיתרון המאולץ שניסו שופטים למצוא הוא "מיטת
סדום" של טיעונים המגבילים היקף סיכומים למו
ספר סביר של עמודים .ה"פיתרון" הזה יכול להיות
יעיל נקודתית .הוא לא יכול לעצור את גלגל הקדמה
הדורסני ואת הלם העתיד שהפך להיות רועש ודוו
רסני.
תנועת הנגד לתופעה כבר החלה ,כמעט מבלי
משים .פה ושם ,לצד דיונים אינסופיים על שאלות
כבדות משקל בתפר שבין הפילוסופיה והמשפט,
החלו להישמע גם "קולות" ברעש הנורא .למשל
נושא "טובת הילד" ,שזיכה אותנו במלל אינסופי
שנועד לפענח את אותו מושג חמקמק וערטילאי.
מלל שכלל ציטוטים אינספור משפות זרות ומתו
רבויות רחוקות ,התנצחויות אינטרדיסציפלינריות
בין תיאוריות פילוסופיות ,פדגוגיות ,טיפוליות
פרוידיאניות ,ביהביוריסטיות ומשפטיות .כל אלה
יצרו רעש נורא של מסך בלתי חדיר המקשה את
האפשרות להפריד טוב מרע ,אמת משקר .הפסיו
כולוג ד"ר דניאל גוטליב ,מנהלו הקליני של "מכון
שינוי" ,המשמש מומחה מטעם בתי המשפט לענייני
משפחה לבחינת מסוגלות הורית ,החליט לשבור
את מעגל הגיר הקווקזי של הרעש .ספרו "קולם של
ילדים" (הוצאת "מילוא") ,שראה אור בימים אלה,
"סובל" מרזון אנורקטי של עמודים ושורות  90 .עמ�ו
דים בלבד שמנוסחים בפשטות הופכים את "קולם
של ילדים" לקול הבהיר והצלול ,וגם האמיתי ,בלב
הרעש .הוא אינו דובר שפות זרות או מציג מתווים
תימטיים של רצוי ומצוי .הוא אומר בשפה הפשוטה
והבסיסית ביותר את האמיתות שחווים כמעט כל
ילדי הזוגות המתגרשים" .השאירו אותנו מחוץ לתו
מונה" ,או "אל תהפכו אותנו לשופטים" .זהו המעט
שמכיל את המרובה ,שמעביר היטב מסר חזק ,צלול
והחלטי.
דוגמה נוספת היא ספרו של ד"ר ישגב נקדימון
"הגנה מהצדק" (מהדורה שנייה ,הוצאת נבו.)2009 ,
ספר שמבקש לאתר ב"רעש" של חוק העונשין וסדר
הדין הפלילי על מאות סעיפיהם את ה־Fair Play
ולנסח את משמעותו המשפטית.

בניגוד לפסיכולוג גוטליב ,נקדימון הוא משפטן
המקפיד על כללי הציטוט הנכון ,והצגה סדורה היטב
של טיעון משפטי על פני מאות עמודים .אך למו
רות ההבדל ,רב המאחד על המבדיל .נקדימון מצו
ליח להתגבר על ה"רעש" שמסביב ולהתמקד בטיעון
אחד ברור :מתי ייחצה הגבול החמקמק שבין משפט
למשפח ,ומתי יהפוך ההליך הפלילי הסדור והשקול
למה שהוגדר על ידי סופר צרפתי כ"הנהלת חשבונות
של פנקסנות נקמות" .במקום להיצמד לדרך המשו
פטית הרגילה שעברה ההגנה מן הצדק מאז משפט
הבנקאים ב־ 1996ועד לשינוי החקיקה ,כמעט עשור
לאחר מכן ,בחר המחבר להתמקד בהיגיון הפנימי
שבמושג .סוד עוצמתו של הספר הוא השילוב שבין
פישוט מושג מחד ,והדוגמאות התומכות שמצליחות
להתמודד עם אחד האתגרים הקשים ביותר בעולם
המשפט :מהו צדק ,מהי יושרה דיונית ,ולמה בדיוק
התכוונו אבות החוקה האמריקאית כאשר טבעו את
המשפט "."due process of law
אם "קולם של ילדים" הוא קול שקט ועצוב בדומה
לקולה של המפוחית המייבבת ,הרי ש"הגנה מהצו
דק" היא תזמורת רבת נגנים המקפידה לנגן יצירה
בהתאם לפרטיטורה ערוכה היטב .שניהם מייצגים
שינוי אקולוגי תרבותי מרענן בעולם המשפט ,שנו
חשף בעוצמה רבה כל כך ל"נזקי הרעש" שהנחילו
לנו מהפכות המידע והטכנולוגיה .שניהם הם תקווה

לעולם שקט יותר.

יעקב בורק ,רעש  -קווים לדמותה של הפרעה
תרבותית ,בהוצאת כינרת וזמורה ביתן
ישגב נקדימון ,הגנה מן הצדק,
מהדורה שנייה ,הוצאת נבו2009 ,
דניאל גוטליב ,קולם של ילדים
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אחד על אחד

חילו נ' חילו
הסופר אלון חילו זכה בפרס ספיר לשנת  2009על ספרו
"אחוזת דג'אני" .בעת הורדת שורות אלה לדפוס זכתה הזכייה לעיון
מחדש .הסופר חילו מראיין את עורך הדין חילו ושניהם מסכימים:
"גם הספרות וגם עריכת הדין עברו הצפה וביזוי במרוצת הזמן"
אלון חילו

מה תמיד רצית להיות  -עורך דין או סופר?
חלום הילדות שלי היה להיות סופר ,אבל כמו
הרבה חלומות ילדות  -ככל שרציתי אותו יותר,
כך הוא הלך והתרחק ממני .שלחתי ידי בכתיבה
במסגרות רבות  -תסכיתים לקול ישראל בגיל ,15
סיפורים קצרים לעיתונים ספרותיים בשנות ה־20
לחיי ,עיתונות מקומית ועיתונות ארצית  -אבל לא
הצלחתי להוציא תחת ידי טקסט משמעותי שיתגבש
לכלל רומן ,עד שבצער רב השלמתי עם המחשבה
שלעולם לא אהיה סופר.
עם מקצוע עריכת הדין קרה תהליך הפוך :המקצוע
בחר בי  -ואני הייתי עסוק במשך שנים בבריחה
ממנו .בעל כורחי למדתי משפטים באוניברסיטת
תל אביב (ההורים לחצו) ,אחר כך כמעט התפתיתי
לעבור לחוג לתיאטרון באותה אוניברסיטה (בפועל
למדתי את שני התארים במקביל) ,ובסופו של דבר
דחיתי את הסטאז' עד כמה שאפשר.
והנה קרה דבר מוזר :דווקא בשנה שהוסמכתי
כעורך דין ,שנת  ,2001והתחלתי לעבוד בשמחה
ובהשלמה מלאה כעורך דין שכיר במשרד איתן־פרל־
לצר (כתוארו אז) ,כלומר דווקא כשהפסקתי להימלט
מעריכת הדין ,דווקא אז הפסיקה הספרות להימלט
ממני ,והצלחתי להשיג את החלום הישן המקורי -
בכתיבת "מות הנזיר" ,רומן הביכורים שלי שיצא
ב־ 2004בהוצאת חרגול.
עורך דין וסופר  -זה לא קצת סותר?

יולי 2009

לכאורה מדובר בשני סוגי חשיבה שונים .עורך הדין
עוסק במהותו בעבודת קיטלוג אנליטית תמידית:
עליו לנתח את פרטי המקרה המובאים לפניו ולתרגם
אותם לדיסציפלינה משפטית  -חוזים ,עונשין ,נזיקין
וכיו"ב  -ולאחר מכן לתתי־קטגוריות ,שם תינתן לו
התשובה שהוא מחפש .הסופר ,לעומת זאת ,ובעיקר
סופר העוסק כמוני ברומנים היסטוריים ,עסוק דווקא
בעבודת טשטוש ועמעום .הרומן "אחוזת דג'אני"
היה נוחל כישלון חרוץ אילו נקרא כטקסט משפטי:
במקום מסקנה חותכת ומשכנעת ,יש בו סיפור שזור
של שני נרטיבים סותרים; במקום הפרדה בין רקע
עובדתי לניתוח אנליטי ,יש בו ערבוב בין שניהם;
והחמור מכל  -במקום ירידה לאמת העובדתית ,הוא
מוסיף במכוון שקר על שקר.
היכן אפוא נקודות הדמיון?
הבדיחה הקבועה שלי היא שבשני המקצועות
מתגמלים אותי על שקרים מוצלחים ,אבל זו רק
בדיחה .נקודת הדמיון הברורה היא העיסוק בשפה
והרגישות לניסוחים .כבר שמעתי סיפור על עורך דין
שגרם נזקים של מיליונים לחברה שבה עבד ,משום
שהשמיט את המילה "לא" מאחד מסעיפי החוזה.
גם מהסופר נדרשת רגישות מילולית גבוהה .בשני
המקצועות ,מעבר ליכולת האנליטית (עורך דין) או
התחקירית (סופר רומן היסטורי) ,ניתנות נקודות
רבות למי שגם מצליח לרגש ,ובתוך בליל המילים,
העובדות ,הטענות והטענות־שכנגד מצליח לעורר

עו"ד אלון חילו ,37 ,מחבר
הספרים "אחוזת דג'אני"
(ידיעות ספרים) ו"מות
הנזיר" (חרגול־עם עובד).
נולד בעיר יפו להורים שעלו
מדמשק .עובד כיועץ משפטי
בחברת הייטק ציבורית
הנסחרת בנאסד"ק ,בעל
תואר במשפטים ובוגר
החוג לאמנות התיאטרון
באוניברסיטת תל אביב

עורך הדין ׀ 115

תרבות וחברה

אחד על אחד

בנמען (השופט או הקורא) רגשי הזדהות ,זעם או
רחמים ,לפי העניין.
אגב ,אחד הקורסים המעניינים ביותר שלקחתי
בזמן לימודי המשפטים שלי היה קורס על הקשר
בין משפט לספרות של פרופ' ליאורה ביילסקי .היא
הציעה ,בעקבות הוגים אמריקאים ,ניתוח נרטיבי של
פסקי דין ,מתוך הנחה שהשופט משתמש באמצעים
ספרותיים (כמו בחירה של נקודת ההתחלה של
הסיפור; בחירת גיבור; מטאפורות; מבנה תחבירי)
כדי לבסס את מסקנותיו המשפטיות.
סופר מפורסם מאוד ,שהתקשר אלי כדי לברך
אותי על יציאת "אחוזת דג'אני" לאור ,גילה לי
שתמיד חלם בעצם להיות עורך דין .בילדותו היה
מבלה שעות רבות כשהוא ספון בכורסת העור בחדרו
של דודו הפרקליט ,ומרותק למשמע טון הדיבור
הסמכותי והרטוריקה הנמלצת .אולי גם כאן נקודת
דמיון בין שני המקצועות :ההצפה והביזוי שעברו
על שניהם במרוצת הזמן ,הסופרים  -שספריהם
נמכרים היום בשקל ,ואבדה להם הסמכותיות של
דורות הסופרים הקודמים; ועורכי הדין  -שרק
מעטים מהם מעוררים היום יראה כמו הפרקליט
בזכרון הילדות של הסופר.
מתי נעזרת בכישוריך כעו"ד בעולם הספרות?
בחוזי ההתקשרות עם מוציאים לאור .התדהמה
היתה הדדית :אני פגשתי סעיפים מקפחים שפגעו
בגאוותי המקצועית כעורך דין ,והמו"לים נדהמו
לפגוש סופר שממש קרא את סעיפי החוזה ועוד
העיר עליהם הערות .לא פעם ולא פעמיים פגשתי
בקריירה הספרותית שלי סופרים מוערכים וידועי
שם ,שהתוודו בפני כי חשו בושה להעביר את הסכמי
הרישיון לעיונו של עורך דין מקצועי .התוצאה היא
ניצול מחפיר של זכויות היוצרים ביצירה :המו"לים
דורשים (ולרוב מקבלים ,בפרט לגבי סופרים
מתחילים) חלקים נכבדים מזכויות התרגום והעיבוד
של הספר; ומשלמים אחוזים זעומים מהתקבולים
בפועל ממכירת הספר .כמה מהוצאות הספרים עוד
מעיזות ,בלי בושה ,להטיל על הסופרים "קנסות"
יצירתיים שונים ומשונים ,החל בקנס על אי־מסירת
כתב היד בזמן ,וכלה בקנס על בקשות לתיקוני הגהות
לאחר הורדת הספר לדפוס .ועוד לא אמרנו כלום
על סעיפי השיפוי ,שגורמים לי בכל פעם להסמיק
מזעם.
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מתי נעזרת בכישוריך כסופר בעולם המשפטי?
במשאים ומתנים עסקיים .מו"מ על חוזה
מסחרי הוא ביסודו מצב קונפליקטואלי ,לעיתים
קרובות תחת לחץ של זמן ,והיכולת להביא את
הצד לוויתורים כרוכה פעמים רבות לאו דווקא
בטיעון משפטי מזהיר ,אלא בכימיה בין הצדדים -
בין אם מדובר בעורכי הדין או בגופים העסקיים.
אין כמו "משחק מקדים" של סמול טוק על כתיבת
ספרים ונסיעות לפסטיבלים ספרותיים בחו"ל כדי
לרכך את האווירה העוינת ולהתחיל לדבר בגובה
העיניים.
הקולגות שלי בתחום המשפטי חושבים לפעמים
שכושר הדמיון וההמצאה עשויים אולי לעזור לי
גם בפתרון בעיות משפטיות ,אבל האמת הפשוטה
היא שארגז הכלים של כל עורך דין מצוי הוא מספיק
משוכלל ,ואין צורך להזדקק לפנטזיות מתחום
הדמיון או הבדיון.
איך מוצאים את הזמן לשלב בין שני העיסוקים?
השאלה הזאת מתחדדת כשהסופר עוסק
בכתיבת רומנים היסטוריים ,המצריכים זמן רב
לצורך תחקיר ונבירה בארכיונים ובספריות ,אבל
היא נוגעת לשאלה כללית יותר  -לגבי ניהול יעיל
של זמן .אני חושב שלזכותי משחקים הנתונים
הבאים :קודם כל ,מבחינת השעון הפנימי שלי,
אני ערני ופורה במיוחד בשעות הלילה המאוחרות,
כך שבסוף היום יש לי אנרגיה לשקוע בעיסוק
הספרותי  -גם אם ביליתי את שעות היום במשרד.
שנית ,אני עובד כעורך דין שכיר ולא כעצמאי,
מה שמבטיח לי סוג של שקט נפשי ,משום שאני
יכול להתנתק מחיי היומיום המקצועיים כעורך דין
ולצלול לעולמות היסטוריים רחוקים בלי לחשוב
על לקוחות לא משלמים וטרדות פרנסה אחרות.
שלישית ,אני מקפיד להימנע ככל האפשר מ"זוללי
זמן" ,כמו ישיבות שנוכחותי לא באמת נדרשת בהן,
או נסיעות מקצועיות לחו"ל (בשביל זה המציאו
את הווידאו־קונפרנס).
איפה אתה רואה את עצמך בעוד עשר שנים?
ההימור של הסביבה הוא שאם אמשיך להצליח
בתחום הספרותי ,אזנח לאנחות את מקצועי כעורך
דין ,אבל ההימור הזה מוטעה לחלוטין .באופן
פרדוקסלי ,דווקא השילוב בין ספרות למשפטים

מעניק הרמוניה וטעם לחיי.
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עורך הדין
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חדשות הלשכה

אדוני מומחה

ועדה תעניק
תעודות מומחיות
לעורכי דין
מובילים
עמ' 122

"גם בתקופה קשה אין
לפגוע בזכויות יסוד"
הלשכה יוצאת נגד הגזירות
המשפטיות המוצעות במסגרת
חוק ההסדרים עמ' 129

נאשמים בנפרד

עורכי דין לא
יצורפו לכתב
אישום יחד עם
לקוחם לשעבר
עמ' 132

לעצור
את הסחף

•

הוועד המרכזי אישר את התוכנית למניעת הידרדרות המקצוע ובינתיים ,כ־2,000
עמ' 119
עורכי דין חדשים הצטרפו ללשכה בטקס ההסמכה שנערך בחודש שעבר

שלוש ,ארבע

על אתר

מאות עורכי דין חיפשו
עבודה ביריד ההשמה
הגדול שקיימו מרכז
ההשמה ופורום
הצעירים עמ' 136

ההוצאה לאור
של הלשכה
השיקה שני אתרי
אינטרנט חדשים
עמ' 140

חדש

חדשות הלשכה

הוועד המרכזי של הלשכה אישר המלצות אופרטיביות ליישום דו"ח ועדת נאמן

בקרוב :חובת השתלמות
חובת ההשתלמות על עורכי הדין תיכנס לתוקפה כנראה החל בשנה הבאה • ועדת השתלמויות תוקם בלשכה

הוועד המרכזי של הלשכה אישר ()5.5.09
המלצות אופרטיביות ליישום דו"ח הוועדה
להטלת חובת השתלמות על עורכי הדין,
שבראשה עמד פרופ' יעקב נאמן .אישור
הוועד המרכזי מהווה את המהלך הרשמי
האחרון בלשכה בדרך ליישום המלצותיה
של ועדת נאמן ,שהחלה את עבודתה בראו
שית שנת .2008
על פי המלצות צוות היישום ,שאיתו נמנו
עו"ד ד"ר משה וינברג ,פרופ' אהרן נמדר
ועו"ד יוסי מנדלסון ,כדי לגרום לעורכי הדין
להשתלם באופן שוטף ,חובת ההשתלמות
צריכה להתבצע בהדרגה .יש לעמוד בחובת
השתלמות במשך תקופה מוגדרת של שלוש
שנים (היינו ,תינתן אפשרות לצבור שעות
השתלמות במהלך שלוש שנים); הטלת
החובה תיעשה בשני שלבים :השלב הראו
שון  -תקופה נסיונית שבמהלכה יתבצע
מעקב על ההשתתפות בהשתלמויות ,ימוו
לאו משובים ויוסקו המסקנות המתבקשות;
השלב השני  -החלת החובה על כל המשתו
מע ממנה.
כל השתלמות תאושר ותנוקד על ידי
הוועדה להשתלמויות .הניקוד המוענק על
כל השתלמות יתבצע לפי סוג ההשתלמות
ומשכה .הוועדה ממליצה כי כל שעה אקו
דמית ,קרי  45דקות ,תזכה את המשתלם
בנקודה אחת.

שנות ותק במקצוע
7־1
30־7
 30ומעלה

שעות השתלמות בשנה*
 12נקודות
 8נקודות
רשות
* שעה =  1נקודה

כמו כן ,בפני עורכי הדין תעמוד אפשו
רות הבחירה בין מגוון נושאי השתלמויות.
הנושאים יתרכזו בעדכוני חקיקה ופסיקה
הרלוונטיים לכלל ציבור עורכי הדין .קורו
סי השתלמות יינתנו בכל מחוזות הלשכה.
תוטל חובת השתלמות באתיקה מקצועית
אחת לחמש שנים.
תוקם בלשכה ועדת השתלמויות ,אשר
תהיה אחראית לארגון מספר השתלמויות
מספק ,ובמגוון תחומים משפטיים רחב ככל
שניתן ,ועל מתן אישור להשתלמות מספו
קת שתיערך על ידי גופים חיצוניים .חברי
הוועדה שמונו על ידי הוועד המרכזי ,על פי
ההמלצות ,הינם פרופ' אהרן נמדר (יו"ר),
השופטת (בדימוס) ד"ר עדנה קפלן־הגלר,
ד"ר מיכאל בירנהק (אוניברסיטת ת"א),
ד"ר גיל אוריון ,עו"ד משה סטוביצקי ,עו"ד
אחמד מסאלחה ועו"ד דן שינמן.
חובת ההשתלמות לא תוטל על עורכי דין
בעלי ותק של יותר מ־ 30שנה ,אך תומלץ
בפניהם כדרך ראויה לשמירה על רמת המקו

צוע .עורכי דין המרצים בהשתלמויות שמאו
רגן הוועד המרכזי (השתלמויות המאורגנות
על ידי המכון להשתלמות של הלשכה) יזוכו
בניקוד ,כתמריץ למתן הרצאות בפני ציבור
עורכי הדין .בשלב הראשון יינתן לעורך הדין
המשתלם תמריץ באמצעות פרסום השו
תתפותו בהשתלמות באתר האינטרנט של
הלשכה ,אשר יפרט את תחומי ההשתלמות
שעבר עורך הדין.
בתקופה הקרובה יוחל בלשכה תהו
ליך יישום ההחלטה .החובה צפויה כנראה
לחול בשנת העבודה  .2010בהחלטת הוועד
המרכזי נקבע כי יש לפעול לאלתר ליישום
ההחלטה מול הגורמים הרלוונטיים במשרד
המשפטים ובכנסת.
ראש הלשכה ,עו"ד יורי גיא־רון" :חובת
ההשתלמות מהווה נדבך נוסף וחשוב במאבק
שהנהגתי מראשית הקדנציה לשמירה על רמת
מקצוע ראויה לעורכי הדין ,הן בנוגע למתדפו
קים על שערי המקצוע והן בהקשרם של עורכי
הדין הרבים שכבר נמנים עם שורותיו".

מועדון הצרכנות תופס תאוצה
אירוע המכירות מטעם קבוצת הרכב "צ'מפיון
מוטורס" ויבואנית האלקטרוניקה "ניופאן",
שהתקיים בסוף אפריל בנמל תל אביב לרגל
השקת מועדון הצרכנות המשותף של לשכת
עורכי הדין ולשכת רואי החשבון ,נחל הצלחה.
במהלך האירוע ניתנו על ידי צ'מפיון מוטורס
הנחות במכירת מכוניות לחברי מועדון הצרכנות
בשיעור שבין  8%ל־ ,10%ונמכרו כ־ 70מכוניות
בשווי של כ־ 10מיליון שקל .כמו כן נמכרו
מוצרים של חברת ניופאן בהנחות .לדברי ראש
לשכת עורכי הדין עו"ד יורי גיא־רון ונשיא לשכת
רואי החשבון רו"ח ראובן שיף ,האירוע מהווה
את יריית הפתיחה לפרויקט ,שמטרתו ביסוס
כוח הקנייה של עשרות אלפי עורכי הדין ורואי
החשבון.
בתמונה :עו"ד גיא־רון ורו"ח שיף
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הצפת המקצוע

חדשות הלשכה

הלשכה אישרה את התוכנית
למניעת הידרדרות המקצוע

הוועד המרכזי קיבל את מסקנות צוות רמת המקצוע והצפתו שהמליץ בין היתר על הארכתה של
תקופת ההתמחות לשנתיים .ראש הלשכה" :נעצור את המשך ההידרדרות כי אין לנו ברירה אחרת"
הוועד המרכזי של הלשכה אישר ()5.5.09
את מסקנות צוות רמת המקצוע והצפתו,
אשר הונחה על ידי ראש הלשכה עו"ד יורי
גיא־רון .בכך קיבלה התוכנית למניעת הידו
רדרות המקצוע אישור רשמי של הלשכה.
בפתח הישיבה הדגיש ראש הלשכה את
המצב העגום שבו נתון מקצוע עריכת הדין
 לא פחות מאחוז אחד מתושבי המדינהיהיו עורכי דין  -חלה הידרדרות במקצוע
וברמה המקצועית ,ונפגעה איכות השירות
המשפטי הניתן לציבור" .הצפה זו גורמת
לזילות במקצוע ולקיומה של בעיה חברתית
של ממש .הצבתי לעצמנו מטרה לעצור את
המשך ההידרדרות של מקצוע עריכת הדין
בישראל כי אין לנו ברירה אחרת".
ראש הלשכה הציג בפני הוועד המרכזי
את עיקרי תוכנית צוות רמת המקצוע והצו
פתו שבראשותו :לשכת עורכי הדין תפעל
במיידי ת להארכת תקופת ההתמחות ל�ש
נתיים .תוגש הצעת חוק בנושא .הלשכה
תקיי ם בחינת כניסה להתמחות טרם תח�י
לת ההתמחות ,שמי שיעמוד בה יהא מורשה
להתחיל בהתמחותו.
יוקם בית ספר למתמחים בלשכת עורכי
הדין .הכוונה היא להנהיג למידה מקצועית
מעשית שוטפת ומסודרת ,שתיעשה במהלך
ההתמחות למשך תקופה שתיקבע .הלמידה
תתקיים בימי שלישי אחרי הצהריים ובימי
שישי .בין היתר יעסוק בית הספר בהקניית
כלים ראשוניים להופעה בבית משפט ,ליו
מוד על בוריו של תחום האתיקה בעבודת
עורך הדין ,בהתנהלותם של עורכי הדין מול
גורמי ממשל ורשות ,ניסוח מסמכים ,ביצוע
עסקאות במקרקעין ונושאים נוספים .כמו
תאפיין מכל פעילויות הלשכה בעידן הנוו
כחי ,ישולבו בהכשרה זו גם ידע וערכים של
מעורבות חברתית.
במסגרת ההתמחות יתאפרשר למת�מ
חים להופיע בבתי המשפט בליווי החונכים
במהלך מחצית השנה האחרונה של ההתמו
חות .הלשכה תחתור להעמדת סטנדרט של
מאמנים .יישקלו וייושמו רעיונות שמטרתם
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עיקרי התוכנית
ההתמחות תוארך לשנתיים
תיערך בחינת כניסה להתמחות
יוקם בלשכה בי"ס למתמחים
מתמחים יופיעו בבתי המשפט
יוגבר הפיקוח על ההתמחות
תשונה מתכונת בחינת ההסמכה
לעצב ולשפר את מעמד המאמן .נכון שטוו
בי עורכי הדין יאמנו את הדור הבא .יושב
המונח  Mentorלמקצוע ,על כל משמעויותיו.
יוקם צוות שייצוק תוכן לדרך האימון הטוו
בה והראויה.
תיושם תוכנית חדשה שתגביר ותבסס
א ת הפיקוח על ההתמחות על ידי הל�ש
כה .למשל :תנאי עבודה של מתמחים ,תוכן
ההתמחות ,הגבלת עיסוקים מקבילים -
עבודה נוספת במהלך ההתמחות ,טיפול
בבעיות שונות שפוגמות באיכות ההתמו
חות .ייתכן שהלשכה תצטרך להעסיק מפו
קחים נוספים בשכר כדי לממש מטרה זו.
הלשכה כבר פנתה לוועדת הבחינות של
הלשכה כדי שתפעל במסגרת סמכויותיה

בעניין בחינות ההסמכה בשני אופנים חדו
שים :א .פעילות להבניית הבחינות בעל
פה; ב .הוספת דרישה לניסוח מסמך בכתב
מהנבחנים .יודגש כי שינוי זה אינו מצריך
אישור רגולטורי ,והינו בתהליכי מימוש כבר
היום .יישומו של שינוי זה מתוכנן לבחינות
סתיו .2009
הלשכה תחתור לשינוי מתכונת בחינת
ההסמכה הנוכחית .הכוונה הינה לפצל את
בחינת ההסמכה למבחן דו־שלבי .השלב
הראשון  -ייערך בתום שנת ההתמחות
הראשונה ,וייעשה בשיטת הרב־ברירה.
השלב השני  -ייערך בתום ההתמחות (קרי,
אחרי שנתיים של התמחות) ויהיה מבחן
מהותי ,מבחן הערכת ביצוע .מבחן זה יכלול
כנראה ניתוח מקרה ,פתרון בעיות ,ניתוח
משפטי ,הסקת מסקנות ,כושר התבטאות
וניסוח וכו'.
הלשכה תחתור להקמת צוות משותף עם
המועצה להשכלה גבוההה לבחינת לימ�ו
די המשפטים בישראל ,מתוך מטרה לפעול
לשיפורם .הצוות ילבן רעיונות שונים בתו
חום לימודי המשפטים ,ובכללם הרעיון להו
נהגת תואר שני ללימודי המשפטים כתנאי
סף לרכישת הרישיון לעריכת דין .הלשכה
תפעלל  למינוי נציג מטעמה במועצה לה�ש
כלה גבוהה.
כחלק מהדיונים עם המועצה להשכלה
גבוהה תשקול הלשכה להקים ועדת איכות
מקצועית .אם תקום ,תהווה ועדה זו ועדת
מדרוג של הלשכה למוסדות האקדמאיים
שבהם מתקיימים לימודי משפטים .בוועדה
זו ישבו גם אנשי מקצוע שמומחיותם הינה
"בקרת איכות".
הלשכה תנהל מסע הסברה ציבורי ותפו
נה למקבלי ההחלטות במערכות הציבוריות
כחלק מיישום התוכנית .הוועד המרכזי
הסמיך את יו"ר צוות רמת המקצוע והצו
פתו ,ראש הלשכה ומנכ"ל הלשכה לפעול
ליישומה המלא של החלטתו ,לרבות בדרך
של קידום הצעות לתיקון חקיקה והצעות
להתקנת כללים במועצה הארצית.
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התמחות ובחינות הלשכה

חדשות הלשכה

 77%מכלל הנבחנים עברו
את בחינת ההסמכה בכתב
הציון הממוצע של  2,713הנבחנים עמד על  • 72בראש הישגי הנבחנים לראשונה :אוניברסיטאות בר־אילן ות"א
ביו ם  4.5.09נערכה בבנייני האומה ב�י
רושלים בחינת ההתמחות בכתב של לשכת
עורכי הדין .לבחינה ניגשו  2,713מתמחים
ומתמחות 85% .מכלל הנבחנים שניגשו

בפעם הראשונה לבחינת הלשכה עברו את
הבחינה 77% .מכלל הנבחנים עברו את
הבחינה .הנתון שלפיו רק  30%מהנבחנים
שניגשו בפעם השלישית ומעלה לבחינות

ההתמחות בכתב עברו את הבחינה בציון
ממוצע נמוך  - 57.6 -תומך בעמדת הלשכה
באשר להצעה לחייב בהתמחות חוזרת נכו
שלים סדרתיים.

התפלגות הישגי המתמחים/ות שניגשו
לראשונה לבחינה על פי מוסד הלימודים

התפלגות לפי מחוזות

תוצאות הבחינות לפי מספר הפעמים
שנבחנים ניגשו לבחינה

שם המוסד

מספר
הנבחנים

ציון
אחוז
העוברים ממוצע

תל אביב

1246

חיפה

257

מספר הפעמים

אוניברסיטת
בר־אילן
אוניברסיטת
תל אביב
האוניברסיטה
העברית

111

99

80.4

ירושלים

223

2,267

85

74.4

שנייה

206

46

62.1

190

97

80.3

דרום

147

שלישית ומעלה

240

30

57.6

170

96

78.7

צפון

101

כל הנבחנים

2,713

77

72.0

המרכז הבינתחומי

126

95

77.3

אוניברסיטת חיפה

124

94

77.5

מכללת נתניה

233

88

74.3

המכללה למינהל

306

85

74.3

המכללה האקדמית
למשפטים ברמת גן

182

80

72.5

שערי משפט

276

79

71.6

הקריה
האקדמית אונו

491

78

71.7

עולים חדשים

24

54

68.2

ישראלים שלמדו
בחו"ל

32

אחר

2

34

56.8

התפלגות לפי לומדים בחו"ל
עולים חדשים
מצרפת
מארה"ב
אחר
ישראלים שלמדו בחו"ל
אנגליה
ירדן
אחר

24
10
6
8
25
6
8
11

התפלגות נשים  /גברים
נשים
גברים
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(1,021 )51.72%
(953 )48.28%

ראשונה

מספר
הנבחנים

ציון
אחוז
העוברים ממוצע

מחוז חיפה :נשקול למנוע היתר לאמן
מתמחים ממי שהורשע בדין משמעתי
ראש הלשכה תומך ביוזמה" :זהו חלק מפעילותנו האינטנסיבית
להעלאת איכות השירות לציבור ולהקפדה על רמה מקצועית ואתית"
אמון הלקוחות בעורכי הדין ,כמו גם
אמון מערכת המשפט והעמיתים למקו
צוע זה כלפי זה ,הינו בעל חשיבות עליונה.
עורך הדין המאמן מתמחים מהווה דוגו
מה אישית למתמחיו לא רק מהפן המו
קצועי־משפטי אלא גם מהפן הקולגיאלי
והאתי .זו עמדתו של ועד מחוז חיפה
של לשכת עורכי הדין ,אשר החליט על
הפעלתו של סעיף  30לחוק לשכת עורכי
הדין ,תשכ"א־ ,1961לגבי עורכי דין בעלי
היתר לאמן מתמחים אשר הורשעו בבית
הדין המשמעתי .הוועד סבור שעורכי דין
שהורשעו בעבירה משמעתית אינם יכוו
לים להמשיך להחזיק באופן אוטומטי
בהיתר בר־תוקף לאמן את הדור הבא
של עורכי הדין.
סעיף  30קובע כדלקמן" :הלשכה
רשאית ,לאחר שנתנה לחבר הלשכה
הזדמנות לטעון טענותיו לפניה ,לבטל
אישור שניתן לפי סעי ף  ,)4(29אם נ�ת

קיימה אחת מאלה )4( .... :החבר הורשע
על ידי בית דין משמעתי ולאור הרשעתו
סבורה הלשכה שאין הוא ראוי לשמש
מאמן".
על פי החלטת ועד המחוז ,מי שיורשע
בפסק דין חלוט החל מ־ ,1.9.2009עניינו
יובא לדיון ויישקל ביטול ההיתר שניתן
לו בכפוף לקיום השימוע הקבוע בחוק.
בהתייחס להרשעות בעבר קבע ועד
המחוז כי מי שהורשע אחרי ,1.9.2005
ונגזר עליו עונש של השעיה בפועל
לתקופה של שנה ואילך ,יוזמן לשימוע
לצורך שקילת ביטול ההיתר שניתן לו
לאמן מתמחים.
ראש הלשכה עו"ד יורי גיא־רון הודיע
כי הוא תומך ביוזמה של ועד מחוז חיפה,
וכי "זהו חלק מפעילותה האינטנסיבית
של לשכת עורכי הדין להעלאת איכות
השירות הניתן לציבור ולהקפדה על
הרמה המקצועית והאתית של חבריה".

יולי 2009

טקס ההסמכה

חדשות הלשכה

ראש הלשכה בטקס הסמכת  1,974עורכי דין חדשים:

"קצנו ברמת המקצוע
ובתרבות ההתדיינות"

בתמונות :המוסמכים החדשים ,חלוקת התעודות למצטיינים ,ויו"ר ועדת ההתמחות ,עו"ד אורן פרסקי

שר המשפטים נאמן למוסמכים החדשים" :אם תנהגו איש כלפי רעהו בכבוד ,ייטב לכם במקצוע"
 1,974עורכי דין חדשים הוסמכו בטקס
שנערך ( )15.6.09בבנייני האומה בירושלים,
במעמד שר המשפטים ,פרופ' יעקב נאמן,
וראש הלשכה ,עו"ד יורי גיא־רון.
שר המשפטים קרא לעורכי הדין החדשים
לנהוג זה בזה בכבוד" :אם תאמצו את דברי
חז"ל ותנהגו ביושר ובכבוד איש כלפי רעהו,
ייטב לכם במקצוע".
"קצנו ברמת המקצוע ובתרבות ההתו
דיינות המשפטית בבתי המשפט ובמערכת
המשפט בישראל בכללותה" ,אמר ראש הלו

יולי 2009

שכה ,שציין כי בעקבות פנייה שיזם יחד עם
מנהל בתי המשפט לשר המשפטים ולנשיאת
בית המשפט העליון דורית ביניש ,תוכרז
שנת המשפט הבאה כשנת תרבות הדיון.
אשר לתוכנית למניעת הידרדרות המו
קצוע אמר ראש הלשכה כי "התמזל מזלנו,
ושר המשפטים הנוכחי בא מתוכנו .הוא
מבין היטב את מצוקת המקצוע ,את חוו
לייו ואת הידרדרותו המתמשכת .השר הוא
בהחלט תקוותנו לעתיד מקצועי טוב יותר.
כך או אחרת ,בכוונתי להמשיך לעשות הכל

כדי להקשות את הכניסה למקצוע ,ולדרוש
איכויות גבוהות ככל האפשר גם מן העוסו
קים בו וגם מן המתכוונים לעסוק בו ,באופן
ההולם את חשיבותו ומשמעותו של השירות
המשפטי .אין לנו ברירה אחרת".
במהלך הטקס ציין יו"ר ועדת ההתמחות,
עו"ד אורן פרסקי ,כי יש לראות את ההתמו
חות כתהליך חינוכי ,וכי המאמן חייב לפעול
הן כמדריך והן כמי שמהווה דוגמה אישית.
את הטקס הנחתה מנכ"ל הלשכה ,עו"ד ליו
נדה שפיר.
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חדשות הלשכה

הוועד המרכזי

הלשכה תעניק לעורכי דין
מובילים תואר של "מומחה לדין"
אושרו המלצות הצוות ליישום תוכנית המומחים .ועדה בראשות פרופ' דוד ליבאי תעניק את תעודת המומחיות

הוועד המרכזי של הלשכה אישר ()5.5.09
את המלצות הצוות שמונה ליישום תוכנית
המומחים לדין ,שיזם ראש הלשכה עו"ד יורי
גיא־רון .זאת על פי דו"ח הוועדה שהוקמה
לבחינת הטלת חובת השתלמות ותוכנית
מומחים לדין בראשות פרופ' יעקב נאמן.
ראש הלשכה הדגיש כי "לא מדובר בתוו
כנית מנדטורית .ההצעה שנתקבלה עוסקת
בכינונה של תוכנית מוכרת במכון ההשתלו
מות של לשכת עורכי הדין ,אשר תבטיח שמי
שייטול בה חלק ירכוש רמה מקצועית ראויה
ומספקת בתחום מסוים ,באופן שיאפשר לו
להיחשב מומחה באותו תחום על פי הקריו
טריונים המקצועיים שייקבעו לכך".
בוועד המרכזי מקווים כי מעמד זה יושרש
עם הזמן בציבור ,אשר ידע לפנות בנושאים
מקצועיים מתאימים למומחים שיוכרו
לאותו נושא ,על פי אותה תוכנית .הכרה
במומחיות על ידי הלשכה תהיה גם לגבי
אותם עורכי דין שפועלים כבר היום כמוו
מחים מקצועיים בתחומים שונים ,ואשר
יעמדו בקריטריונים למומחיות הדרושה,
דוגמת מרצים ,בעלי תואר שלישי ,מי שיו
שתלם בתחום במוסד מוכר בהיקף הראוי,
מנהלי משרדים מקצועיים ייחודיים במשך
שנים רבות וכד'.
על פי המלצות צוות היישום אישר הוועד
המרכזי את הרכב הוועדה :פרופ' דוד ליבאי
 יו"ר הוועדה ,וחברים בה עו"ד נבות תל־צור ,עו"ד אליאס חורי ,עו"ד נחום פינברג,
עו"ד פיני רובין ,עו"ד שמואל ילינק ,עו"ד
אורי ברגמן ועו"ד יוסי מנדלסון.
הוועדה להענקת תואר מומחה תמנה
ועדות משנה של שלושה נציגים מכל תחום
מקצועי שבו יוענקו תוארי מומחה .מומו
חיות תוקנה בתחום אחד מבין התחומים
הבאםים :ביטוח; בנקאות; דיני עבודה; ה�ג
בלים עסקיים; חברות ותאגידים; מיזוגים
ורכישות; משפט מסחרי; שוק ההון; ייצוג
והופעה בבימ"ש; ימאות ותעופה; ירושות,
צוואות ועזבונות; מיסים; דיני משפחה;
מקרקעין; משפט מינהלי; משפט פלילי;
נזיקין; תכנון ובנייה; תעבורה; קניין רוחו
ני; אתיקה מקצועית; טכנולוגיה ,אינטרנט
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פרופ' דוד ליבאי

ומחשבים; תקשורת.
הקריטריונים המצטברים לקבלת תואר
מומחה יהיו ותק של  10שנים לפחות כעורך
דין פעיל; עיסוק בתחום ההתמחות המבוקש
לפחו ת  5שנים; עמידה בהשתלמות מקצ�ו
עית ,במוסד או במכון השתלמויות שהוכרו
על ידי ועדת המומחיות ,בהיקף שלא יפחת
מ־ 120שעות אקדמיות על פי הפירוט הבא:
 80שעות בתחום ההתמחות המבוקש ,ו־40
שעות בנושאים כלליים לפי בחירתו של

עורך הדין; בעל תואר  L.L.Mבמשפטים
אשר הגיש עבודת תזה או עו"ד בוותק שבין
 20ועד  25שנה במקצוע חייבים בהשתלמות
מקצועית בהיקף של כ־ 40שעות בתחום
ההתמחות ו־ 20שעות בנושאים כלליים;
הצג ת " 5פרויקטים" מעשיים לפחות שב�י
צע בחמש השנים האחרונות בתחום המומו
חיות המבוקש ,כגון :תיקים בבימ"ש ,חוו"ד,
מאמרים ,ייצוג לקוחות מול רשויות ואחרים
וכו'; הבאת הוכחות לשביעות רצון ועדת
המשנה ע ל פעילות בתחום המומחיות ה�מ
בוקש ,לרבות מטעם לקוחות ,שופטים ,עו"ד
אחרים וכו' ; ריאיון בעל־פה בפני ועדת ה�מ
שנה לתחום המומחיות המבוקש.
פטורים מהשתלמות בפועל לצורך קבלת
התואר יינתנו לבעל תואר דוקטור במשו
פטים בתחום ,או לעורך דין בוותק של 25
שנה ומעלה ,או למרצה במשפטים במוו
סד אקדמי מוכר לפחות במשך חמש שנים
אשר מעביר קורס אחד לפחות בשנה באותו
מוסד בתחום המומחיות המבוקש.
מועמד שנמצא ראוי לכך על ידי ועדת
המומחיות יהיה זכאי להשתמש בתואר
המומחיות שהוענק לו בכל נייר מכתבים או
פרסום מטעמו ,ותינתן לו תעודה על מומו
חיות מוכרת מטעם הלשכה.

הוועד המרכזי דן בדו"ח המלצות הצוות
לשינוי הנדרש בתפקוד בתי המשפט

הוועד המרכזי של הלשכה החל לדון
בישיבתו ( )24.3.09בדו"ח המלצות
הצוות לתפקוד בתי המשפט ,שהוקם
בלשכה בראשות המשנה לראש הלשו
כה ,עו"ד ד"ר משה וינברג .מטרת הצו
וות ,שהחל את עבודתו ביום ,31.12.07
היתה לגבש הצעות לשינוי הנדרש בתו
פקוד מערכת בתי המשפט לצורך שיו
פור וייעול השירות המשפטי בישראל.
הצוות קיים מספר רב של ישיבות שבהן
שמע שופטים ועורכי דין ,הן מהשירות
הציבורי והן מהמגזר הפרטי ,לרבות כל
נשיאי בתי המשפט בארץ .לגישת הצו

וות ,הבעיה העיקרית טמונה בתפיסה
השגויה של התנהלות ההליך השיפוטי,
והפיתרון מצוי דווקא בניהול נכון יותר
של ההליך.
ראש הלשכה עו"ד יורי גיא־רון הודיע
במהלך הישיבה כי הוועד המרכזי ידון
במהלך הישיבות הקרובות בדו"ח ההמו
לצות ,במסגרת מחויבותו להתמודדות
מערכתית ומפורטת עם בעיית העוו
מס בבתי המשפט .זאת לצד פעילויות
מקבילות נוספות בעניין זה ,ובמיוחד
פעילות הצוות המשותף בראשותם של
ראש הלשכה ומנהל בתי המשפט.

יולי 2009

הוועד המרכזי

חדשות הלשכה

שר המשפטים יעקב נאמן בישיבת הוועד המרכזי של הלשכה:

"הירידה ברמת המקצוע נוראית.
צריך לעשות בדק בית יסודי"

ראש הלשכה ציין כי הוא מקווה שהשר יאמץ את התוכנית למניעת הידרדרות המקצוע כפי שהיא
• עוד מפרופ' נאמן" :אין לעקוף את הוועדה לבחירת שופטים לשם מינוי שופטים זמניים"
"אין לעקוף את הוועדה לבחירת שופו
טים לשם מינוי שופטים זמניים" ,כך אמר
שר המשפטים ,פרופ' יעקב נאמן ,בישיבת
הוועד המרכזי של הלשכה (.)9.6.09
בפתח הישיבה הדגיש ראש הלשכה ,עו"ד
יורי גיא־רון ,מספר נושאים שהלשכה מבקו
שת לקדם ובהם המאבק למניעת הידרדרות
המקצוע .ראש הלשכה הדגיש כי הוא מקווה
שהשר יאמץ את תוכנית הלשכה בהקשר זה
כפי שהיא.
"נושא ירידת רמת המקצוע מטריד אותי
מאוד" ,אמר בתגובה השר נאמן" .רבותי,
צריך למצוא דרך לפתור את הבעיה כי
הירידה נוראית .אני לא מדבר על הדיבור
של עורכי הדין .לא פלא ששופטים מגיו
בים איך שהם מגיבים .כאן הלשכה צריכה
לעשות בדק בית יסודי .הנושא הזה הוא
בנפשנו .יש לעשות שינוי מערכות יסודי.
לבוא בדיבור עם האוניברסיטאות וגם עם
המכללות".
בעקבות בחירת נציגי הכנסת בוועדה
לבחירת שופטים ,אמר ראש הלשכה כי
ישנה עליית מדרגה משמעותית במעורבות
הפוליטית של נבחרי הציבור בוועדה ,בכך
שבפועל הממשלה שולחת ארבעה נציו
גים שתומכים מהותית בהשקפותיה ,תחת
המצב שהיה נהוג בשנים האחרונות ,שבו
היתה נציגות מאוזנת של הכנסת בוועדה.
בתגובה אמר השר נאמן כי "־בו 17מו�ש
בי הכנסת נבחרו רק שלוש פעמים נציגים
של מפלגת הרוב באופוזיציה ,ואז הכל היה
בסדר .אין פוצה פה .אני לא חבר בשום מפו
לגה .אין לזה תקדים .הכנסת היא הריבון
בישראל .רבותי ,בשנים האחרונות לא מונו
שופטים .מי לא בחר  -המפלגה שעכשיו
זועמת היא זו שלא בחרה שופטים .בואו
נהיה אובייקטיביים .לי לא מפריע שום חבר
כנסת שמונה לוועדה .העובדה שניתנה לחו
ברי הקואליציה זכות לבחור באופן חופשי
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ראש הלשכה גיא־רון ושר המשפטים נאמן בישיבת הוועד המרכזי

היא תעודת כבוד לדמוקרטיה".
השר הוסיף בהקשר זה" :אני אחפש למו
נות שופט עם יושרה ,שיעשה צדק ויעילות,
שאין לו שום כתם על גבו .אחפש שופטים
עד כמה שאפשר שבאו מהשדה .השופט
שראוי להיבחר הוא שופט שצריך להחליט
אם לעצור אדם או לא ,ולא חשוב אם הוא
כתב  30מאמרים".
השר נאמן התייחס גם לנושא המינויים
הזמניים של שופטים בבתי המשפט" .בנוו
שא זה אני בדעה שהכל תלוי בנסיבות ,אבל
אני מתנגד לכך שיעקפו את הוועדה לצורך
מינוי שופטים זמניים".
אשר להצעה לפצל את סמכויות היועץ
המשפטי לממשלה ,אמר השר נאמן כי
"המצב הקיים הוא בלתי אפשרי .אין לו
תקדים בשום מדינה בעולם .היועמ"ש היה
יועץ לשר האוצר כשהוא ניהל נגדו חקירה
והחליט להגיש נגדו כתב אישום .איך מעו
לים על הדעת כזה דבר?" .ראש הלשכה הדו
גיש בהקשר זה את הצעתו למנות "פרקליט
ממשלה" שיהיה אמון על הייעוץ המשפטי

לממשלה תחת מרותו של היועץ המשפטי.
הצעה זו עונה על עמדתו של השר ,שלפיה
יש לקבוע מנהל לנושא הייעוץ המשפו
טי למשרדי הממשלה ,שאותם הגדיר השר
כ"משרד עורכי הדין הגדול במדינה".

ראש הלשכה בירך את השר
"אני משוכנע שאוזנך תהיה קשובה לצו
רכים המיידיים של המקצוע" ,כך כתב ראש
הלשכה במכתב ברכה ששיגר ( )1.4.09לשר
המשפטים ,פרופ' יעקב נאמן ,עם מינויו
לתפקיד .במכתבו הדגיש ראש הלשכה כי
האתגרים שבפניהם עומד עולם המשפט
בישראל הינם חשובים ומורכבים ,ויש להם
השפעה ממשית על חיי החברה והפרט במו
דינה" .אבקש לציין במיוחד את הצורך להו
שיב את אמון הציבור במערכת המשפט ובו
רשות השופטת ,את ההכרח לטפל בדחיפות
בעומס בבתי המשפט ועיוות הדין המתמשך
הנובע ממנו ,וכמובן את מצבו המידרדר של
מקצוע עריכת הדין בישראל ,המשווע לשר
משפטים שיסייע בשיקומו".
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חדשות הלשכה

נשיאת בית המשפט העליון בטקס לסיום שנת המשפט במחוז ירושלים:

"בבית המשפט העליון אין כיסא דתי,
אין כיסא מזרחי ואין כיסא לאישה"

"עיניהם של כל עורכי הדין בישראל מוו
פנות כיום אל משרד המשפטים ,ואל העומד
בראשו ,בתקווה שיצילו את המקצוע שלנו
ממה שנראה היום כאיבוד עצמי לדעת" ,כך
אמר ראש הלשכה עו"ד יורי גיא־רון בטקס
חגיגי לסיום שנת המשפט שערך ()2.7.09
ועד מחוז ירושלים של הלשכה ,במעמד
נשיאת בית המשפט ,דורית ביניש ,שופטים
ועורכי דין.
יו"ר ועד המחוז ,עו"ד אשר אקסלרד:
"מערכת המשפט בכלל ,ובית המשפט העו
ליון בירושלים בפרט ,מהווים אי של יציבות
וביטחון לכולנו ,החפצים בשמירת סדרי
החברה והמשטר ,לתועלת הציבור הרחב

ולתועלת הפרט".
הנשיאה דורית ביניש התייחסה לבחירת
שופטים לבית המשפט העליון" :קרוב למחו
צית השופטים כיום בעליון הם נשים ועל כך
גאוותנו .איננו בודקים מגזר ולא מגדר .אין
כיסא דתי ואין כיסא מזרחי או כיסא לאישה.
יש התפלגות מקצועית טבעית ובית משפט
פלורליסטי שכל אחד משופטיו בא מרקע
שונה ,אך מהמעלה המקצועית הראשונה".
כמו כן התייחסה הנשיאה ביניש ל"אווירת
האלימות המילולית ורדידות השפה והסגנון
שפשטו לכל פינה; בין היתר באמצעות השיח
התקשורתי והתוכניות צוברות הרייטינג
בטלוויזיה .לצערי ,אני מוצאת הרבה גילויים

"יש צורך להוסיף שופטים המתמחים במיסוי"
"אני קורא ללשכה לפעול במערכת בתי
אשר להצעתו של שר המשפטים להו
המשפט על מנת שימונו שופטים המתו טיל קנסות מינהליים כחלופה להליכים
מחים במיסוי" ,כך אמר היועץ המשפטי פליליים ,ציין עו"ד מזרחי כי יש לשים
של רשות המיסים ,עו"ד משה מזרחי ,לב היטב לא לתת פתרונות שיפעלו נגד
בישיבה הראשונה(  ( )11.6.09של הפ�ו המערכת.
רום המשותף של לשכת עורכי
יו"ר פורום המיסים של הלו
הדין ורשות המיסים.
שכה ,פרופ' יצחק הדרי ,אמר
לדברי עו"ד מזרחי ,המערכת
כי הלשכה תסייע בנושא השגת
המשפטית נמצאת היום בתו
תקנים של שופטים חדשים.
קופה לא טובה" .תיקים נקו
פרופ' הדרי תקף את ההצו
בעים לשנה־שנתיים הבאות,
עה להעלות את תקרת הביו
ואנחנו לא יכולים להסכים
טוח הלאומי ומס הבריאות.
לנורמות כאלה .לא פעם אמו
"הנושא הזה יוצר עיוות ,ויש
רתי שצריך לטפל במערכת עו"ד משה מזרחי לחשוב על פיתרון אחר .אני
המשפטית  -יש להוסיף שוו
חושש שתגבו מיסים בצורה
פטי מיסים".
לא צודקת ,וגם תאבדו מיסים שהייתם
עו"ד מזרחי הוסיף כי "במצב הקיים צריכים לגבות .בסופו של יום ,תיגבה
כסף לא מגיע למדינה ,וגם אמון הציבור תוספת המס ממעמד הביניים הגבוה.
כלפי המערכת המשפטית נשחק .הציו מצד שני ,מי שהתאגד או מי שהוא במו
בור לא מוכן לשלם מיסים .פעמים רבות עמד גבוה ירוויח מס בשוטף".
כאשר אנחנו מגיעים לפסק דין ,אנחו
בישיבה השתתפו חברי פורום המיו
נו לא יכולים לגבות .מתפתחת מערכת סים של הלשכה ,עורכי הדין איתן צחור,
לחצים עכורה מתוך הבית ומחוצה לו מאיר לינזן ,אריק גרובר ,טלי ירון־אלדר
כדי לגמור את התיקים בפשרה".
ואלדר בן רובי.
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להשפעת הדברים גם על השופטים; שופט
הנתון בעומס ובלחץ כשפוגעים בו באולמו
עלול להיגרר ולהגיב ולהיכשל בלשונו .אחר
כך מגיעות אלי בקשות לפסילת השופט.
המשפט חרג מכתליו של בית המשפט.
בעיתונות ובאמצעי התקשורת האלקטרוו
ניים מתפרסמים קטעי חומרי חקירה ללא
הגבלה בטרם הוגשו לבית המשפט .עורכי
דין ויחצ"נים מנסים להשפיע על דעת הקהל
כדי להשפיע על השופטים ברעיונות ובדרו
כים שונות .אלה תופעות שעלולות לכרסם
בטוהר ההליך השיפוטי".
לדברי ראש הלשכה ,עו"ד יורי גיא־רון,
"סימן שאלה מרחף סביב כוונות הפעולה
של הממשלה בנוגע לאמון הציבור במערכת
המשפט ,לא בהיבט של העומס והערכאות
הדיוניות ,אלא בדגש על מעמדו וחשיבותו
של בית המשפט העליון כמגן זכויות האדם,
שלטון החוק וטוהר המידות השלטוני .בהיבט
אחרון זה ,ולמרות השינוי בהנהגת המדינה,
אין אני שקט .אני חרד ליחסו המתפתח של
הפרלמנט לרשות השופטת ,במיוחד לנוכח
הרטוריקה הנשמעת בו מפי חברי הכנסת
בתקופה הנוכחית" .ראש הלשכה הדגיש
כי יפעל ככל יכולתו לסייע לשר המשפטים
במילוי תפקידו" .עיניהם של כל עורכי הדין
בישראל מופנות כיום אל משרד המשפטים,
ואל העומד בראשו ,בתקווה שיצילו את המו
קצוע שלנו ממה שנראה היום כאיבוד עצמי
לדעת ,שהולך ומתמשך ללא הפרעה .שנת
המשפט הבאה תהא שנת מבחן אמיתית
לעתיד עריכת הדין בישראל".
נשיא בית הדין הארצי לעבודה ,השופט
סטיב אדלר ,הדגיש כי בית הדין הארצי לעו
בודה פעל השנה כדי להבטיח את הזכויות
של העובדים ,המעסיקים ומקבלי הקצבאות
על רקע המשבר הכלכלי .עוד נשאו דברים
נשיאת בית המשפט המחוזי בירושלים
השופטת מוסיה ארד ,נשיאת בית משפט
השלום בירושלים השופטת שלומית דותן,
ונשיאת בית הדין האזורי לעבודה בירושלים
השופטת דיתה פרוז'ינין.

יולי 2009

חדשות הלשכה

ראש הלשכה ביום עיון בנושא ייצוג המיעוט הערבי בשירות המדינה:

"המתקפה הפוליטית על אהרן ברק
היתה מגמתית ולא מוצדקת"
השר לענייני מיעוטים ,אבישי ברוורמן" :פריצת דרך כלכלית מחייבת שינוי ביחס לאוכלוסייה הערבית"

יולי 2009

צילום :נאילה עוכל

צוות ההשמה בשירות הציבורי של הלשו
כה ,בשיתוף ועד מחוז הצפון ,קיים יום עיון
בנושא "ייצוג המיעוט הערבי בישראל בשיו
רות המדינה" ,במלון גולדן קראון בנצרת.
יו"ר ועד מחוז הצפון ,עו"ד חאלד חוסני
זועבי ,ציין בפתח יום העיון כי הריבוי המו
תמיד של עורכי הדין המצטרפים למקצוע
מחמיר את מצב התעסוקה במקצוע" :אנו
בלשכה עושים ככל האפשר לפתרון בעיית
התעסוקה של החברים ,בעיקר הצעירים.
מקצוע עריכת הדין מזמן הפסיק להיות מקו
צוע עצמאי .בשל כך קם הצורך לשלב עורכי
דין ערבים בשירות המדינה .הלשכה רואה
בפתרון הבעיה אינטרס חשוב ,כי שוויון
הוא אינטרס של הרוב באותה מידה שהוא
אינטרס של המיעוט".
ראש הלשכה עו"ד יורי גיא־רון הדגיש כי
הוקם בלשכה צוות השמה למגזר הציבורי,
אשר נועד להרחיב את המשרות המשפטיות
והלא משפטיות בשירות המדינה עבור עורו
כי הדין ,ובמיוחד עבור עורכי הדין הערבים.
"בכל הקשור לשילובם של בני המיעוטים
בחברה הישראלית בכלל ,ובחברה המשו
פטית בפרט ,אני ולשכת עורכי הדין כולה
לשירותו של השר לענייני מיעוטים ברוורו
מן ,ככל שנידרש לכך".
ראש הלשכה התייחס לדברי נשיא
ביהמ"ש העליון בדימוס ,פרופ' אהרן ברק,
בעניין המיעוט הערבי במדינה" .הומניזם או
מימוש של זכויות חברתיות אינם נושאים
בעלי גוון של שמאל וימין או של אדום
וצהוב .הם עוסקים באנושיות הכרחית,
בסיסית ,בהדדיות ובשוויוניות .קראתי שוב
ושוב את דבריו המוקלטים של הנשיא ברק,
שתומללו והודפסו ,ולמעט מטבע לשון אחד,
אכן מיותר בעיני ,לא היה בהם שום חידוש
תוכני ממשי בהשוואה לדברים שנאמרו או
שנשתמעו מפסקי הדין בעבר .אני מבקש
לומר ,מהיכרות עם דברים פומביים שאמר
ברק ,ואפילו מעט גם משיחות אישיות רבות
שניהלנו ,כי לא ניתן לייחס לו עמדה פוליו

עו"ד יורי גיא־רון ,עו"ד רון גזית ,עו"ד משה שילה ,עו"ד ח'אלד זועבי ועו"ד משה וינברג

טית כזו או אחרת ,אלא רק ביטוי מקצועי
להבנתו את המשפט הציבורי ואת יישומו
במדינה שלנו .לכן ,המתקפה הפוליטית עליו
ועל דבריו היתה בעיני ,מגמתית ולא מוצדו
קת ,ומטרתה לקעקע את בית המשפט העו
ליון ואת פסיקותיו המקצועיות והציבוריות
האמיצות והנכונות לאורך השנים".
מ"מ ראש הלשכה ,עו"ד רון גזית ,שהנחה
את הדיון ועומד בראש צוות ההשמה של
הלשכה ,אמר בעניין דבריו של אהרן ברק:
"פרופ' ברק דיבר בזכות שמירת אופיה של
ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ,ובו
בזמן צידד בהיותה מדינה של כל אזרחיה.
אני תומך בדברים אלה ואינני מבין את
המהומה שקמה בעקבות הדברים".
המשנה לראש הלשכה ,ד"ר משה וינברג,
שאף הוא חבר בצוות ההשמה של הלשכה,
ציין כי "מבדיקה שערכנו התברר כי בניגוד
למועמד היהודי הטיפוסי ,המועמד מהמגו
זר הערבי לא מאמין במכרזים ציבוריים ,לא
נאבק על מקומו ,וכאשר הוא מתקבל לעבוו
דה בטווח של שנתיים עד חמש הוא פורש.
לכן לא נמצא אנשים מהמגזר בעמדות ציו
בוריות גבוהות".
מנכ"ל משרד המשפטים ,עו"ד משה

שילה ,הדגיש כי מאז קבלת התיקון לחוק
שירות המדינה מינויים בדבר ייצוג הולם,
אחוז העובדים הערבים והדרוזים מכלל עוו
בדי המדינה נמצא בעלייה :מ־ 4.8%בשנת
 2000ל־ 6.67%בשנת  .2008הוא ציין כי
בשנ ת  2008אחוז העובדים הערבים וה�ד
רוזים מכלל העובדים שהתקבלו לשירות
המדינה עמד על  .11.66%זאת לעומת 4.6%
בשנ ת  .2003השר לענייני מיעוטים ,אב�י
שי ברוורמן ,אמר כי "יעד אסטרטגי מרכזי
הוא שוויון ושותפות שווה לאזרחי המדינה
הערבים .ישנם אלמנטים בממשלת ישראל
שהצעות החוק שלהם גורמות נזק אדיר
למדינה .פריצת דרך כלכלית של המדינה
מחייבת שינוי התייחסות לאוכלוסייה העו
רבית ,וכן שינוי שיטת הממשל".
ח"כ אחמד טיבי ציין כי הערבים מהווים
כ־ 20%מהאוכלוסייה ,אולם רק  6%מהם
עובדים בשירות הציבורי" .הפער הוא גדול
וסיסטמטי .בחינות המיון בשירות המדינה
הן בחינות מוטות תרבות .הבחינות האלה
קלות יותר למועמד היהודי".
ביום העיון השתתפו גם עו"ד עלי חיידר
מעמותת סיכוי ועו"ד שרון וייס מנציבות
שוויון הזדמנויות בעבודה במשרד התמ"ת.
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חדשות הלשכה

בתי המשפט

ראש הלשכה על נשיאי בתי המשפט החדשים:

"בחירות ראויות ומקצועיות"

ראש הלשכה הוסיף כי הוכח ששיטת ועדות האיתור מתאימה להליך מינוי הנשיאים וכי השינוי בעניין היה נכון

צילום :פלאש 90

ראש הלשכה עו"ד יורי גיא־רון בירך על
בחירת הנשיאים החדשים לבתי משפט השו
לום והמחוזי ברחבי הארץ .לנשיאת בית
המשפט המחוזי בתל אביב נבחרה השופו
טת דבורה ברלינר .כמו כן נבחרו השופטת
זיוה הדסי־הרמן (נשיאת השלום בתל אביב),
השופטת שולמית דותן (נשיאת השלום במו
חוז ירושלים) ,השופטת דפנה בלטמן־קדראי
(נשיאת השלום במחוז המרכז) ,והשופט
ג'ורג' אזולאי (נשיא השלום במחוז צפון).
לדברי ראש הלשכה ,מדובר בבחירה
ראויה ומקצועית של מועמדים ראויים
לכהן כנשיאי בתי משפט" .כפי שהתבטאו
תי בפני הוועדות השונות לאיתור מועמו
דים ומועמדות לתפקיד נשיאי בתי המשו
פט ,הרי שאמון הציבור במערכת המשפט
מושפע יותר מכל מהקשר הישיר של הציו
בור לערכאות הדיוניות .נשיא או נשיאה
של בית משפט הינו מעמד ותפקיד מרו
כזי במערכת ,שמן הראוי שישזור שילובן
של תכונות ,וביניהן אינטליגנציה רגשית,
אנושיות ,מקצועיות שיפוטית ,מנהיגות,
יכולת ארגונית וניהולית ופוטנציאל לנהל
יחסי עבודה טובים".
ראש הלשכה הדגיש כי קיימת חשיבות רבה
לעובדה ששר המשפטים ונשיאת בית המשו

הנשיאה ביניש עם נשיאי בתי המשפט החדשים (מימין) :אזולאי (שלום צפון) ,בלטמן־
קדראי (שלום מרכז) ,ברלינר (מחוזי ת"א) ,הדסי־הרמן (שלום ת"א) ודותן (שלום ירושלים)

פט העליון הסכימו על המינויים ,וכי לדעתו
ועדות האיתור ,השר והנשיאה השלימו מהלך
מורכב באופן מכובד ומוצלח" .הוכח ששיטת
ועדות האיתור מתאימה להליך מינוי הנו
שיאים ,והשינוי בעניין זה היה נכון".
ראש הלשכה הוסיף כי העובדה שנבחרו

ארבע נשים לכהן כנשיאות מתוך חמישה
תקני נשיאות בבתי משפט מחוזי ושלום
היא ראויה לציון ומחמיאה למערכת המשו
פט ,שזה זמן רב השכילה לממש את עקרוו
נות השוויון בין המינים ומאפשרת לנשים
ראויות להתקדם במערכת.

הלשכה אישרה הצעה לשינוי מועדי הפגרות בבתי המשפט
הוועד המרכזי של הלשכה החליט
( )24.3.09לאשר הצעה לתיקון תקנות
הפגרות בבתי המשפט ,באופן שייוותר
על כנו מספר ימי הפגרה השנתיים
הנוכחי(  ( 68ימים) ,אולם פיזורם יש�ו
נה במעט ,תוך התחשבות מרובה יותר
בהורים לילדים.
בפועל אימץ הוועד המרכזי את ההצעה
של הנהלת בתי המשפט לתיקון התקנות,
בכפוף לשני תיקונים קלים .מספר ימי
הפגרה ייוותר  68ימים ,כפי שקיים היום.
פגרת סוכות תהיה מיום י"ד בתשרי ועד
ליום כ"א בתשרי ( 8ימים) .פגרת הפסח
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תחל ביום י"ב בניסן ותסתיים ביום כ"א
בניסן ,ובסך הכ ל  13ימים (להבדיל מה�צ
עת הנהלת בתי המשפט להתחיל את הפו
גרה ביום י"ד בניסן ,ובסך הכל להעמידה
על  11ימים בלבד) .בנוסף מוצע להנהיג
את פגרת הקיץ מיום  20ביולי (במקום 21
ביולי על פי הצעת הנהלת בתי המשפט),
אשר מתוכננת להימשך עד ליו ם  4בס�פ
טמבר ,בסך הכל  47ימים.
לדברי ראש הלשכה ,עו"ד יורי גיא־
רון ,עמדת הלשכה בנוגע לתיקון מועו
די הפגרות בבתי המשפט טומנת בחובה
שני עקרונות בסיסיים :האחד ,לא לשו

נות את מספר ימי הפגרה השנתיים הנוו
כחי ,והשני ,קבלת העיקרון שיש לסייע
ככל האפשר לעורכי דין שהינם הורים
לשהות זמן רב ככל האפשר עם ילדיהם
במהלך פגרות בתי הספר ,תוך רגישות
מיוחדת ליכולתם של ההורים להתפו
נות לליווי ילדיהם בימים הראשונים של
שנת הלימודים.
עד כה נפתחה שנת המשפט בו ביום
עם שנת הלימודים ,מצב שהקשה מאוד
על הורים לילדים ,ובמיוחד הורים לילו
דים צעירים מאוד ,ללוות את ילדיהם עם
פתיחת שנת הלימודים.

יולי 2009

בתי משפט

חדשות הלשכה

ראש הלשכה ומנהל בתי המשפט בפנייה לנשיאה ביניש ולשר נאמן:

"יש להכריז על שנת המשפט
הבאה כשנת תרבות הדיון"

במכתבם ציינו השניים כי הציבור חשוף לעיתים להתנהלות משולחת רסן ומתלהמת ,הפוגעת בהליך המשפטי
ראש הלשכה עו"ד יורי גיא־רון ומנהל בתי
המשפט משה גל פנו לנשיאת בית המשפט
העליון דורית ביניש ולשר המשפטים פרופ'
יעקב נאמן בבקשה להכריז על שנת המשפט
הבאה כ"שנת תרבות הדיון באולמות המו
שפט".
במכתבם ציינו השניים כי בשנים האחו
רונות אנחנו עדים יותר ויותר לשחיקה
של "תרבות הדיון" באולמות בתי המשפט
בארץ" .לא אחת נחשף הציבור להתנהלות
משולחת רסן ומתלהמת ,הפוגעת בהליך
המשפטי ,בכבודו ,ברמתו ,בתרבותו ובאפו
שרות לנהלו באורח ראוי ויעיל".
עוד נכתב בפנייה כי "מצידם של עורכי
הדין אנו נאלצים להתמודד במשותף עם

מקרים מתרבים ,שבבסיסם התנהגות בלתי
ראויה ומקובלת ,העולה במקרים קיצוניים
עד כדי זילות בית המשפט והשופטים .אנו
יודעים לתלות תופעה גוברת זו גם בתהו
ליכים השונים שחווה קהילת עורכי הדין
בשנים האחרונות ,ובמרכזם הריבוי המשו
מעותי במספרם של עורכי הדין .כפועל יוצא
גם מהריבוי האמור ,מסתמנת לצערנו ירידה
ברמתם המקצועית של עורכי הדין ,המביאה
בין היתר גם לשינוי ההתנהלות באולמות
המשפט".
לדבריהם ,ישנן יותר ויותר טענות גם
כלפי השופטים ,העוסקות בין היתר בהו
תנהגות חסרת סבלנות ובלתי מתפשרת,
בשימוש בשפה לא ראויה שאינה מכבדת

את עורכי הדין ומעמדם ,ולעיתים אף בהפו
גנת יחס מזלזל" .הדעת נותנת ,כי יחסם של
עורכי הדין כלפי השופטים ויחסם של אלה
כלפי עורכי הדין מושפעים זה מזה".
"אנו מבקשים" ,מסיימים ראש הלשכה
ומנהל בתי המשפט את מכתבם" ,אם תאו
שרו זאת ,להגיש לכם המלצות בדבר הצו
עדים שיש לדעתנו לנקוט על מנת להגשים
יעד זה".
בתגובה לפנייה השיבה נשיאת בית המשו
פט העליון כי התופעה שמתריעים נגדה אכן
מחייבת התייחסות  -טיפול וחינוך ,ולפיכך
היא מברכת על היוזמה .כמו כן ציינה הנו
שיאה ביניש כי היא תשמח לקבל המלצות
בדבר הצעדים שיש לנקוט בעניין.

ראש הלשכה בפנייה למנהל בתי המשפט:

"איחודם של בתי המשפט יפגע בציבור המתדיינים ובעוה"ד"

הפנייה נעשתה בעקבות ההחלטה לאחד את בתי המשפט לענייני משפחה של מחוז המרכז (בראשל"צ
ובכפר סבא) ולהעבירם לפתח תקווה • מנהל בתי המשפט הודיע כי הוא ישקול החלטה זו מחדש
ראש הלשכה עו"ד יורי גיא־רון פנה
לאחרונה למנהל בתי המשפט משה גל,
בבקשה כי ישקול מחדש את ההחלטה
להעביר ולאחד את בתי המשפט לענייני
משפחה של מחוז המרכז (בראשון לציון
ובכפר סבא) לבית משפט אחד ,שמיקומו
יהיה במבנה הישן של בית המשפט השו
לום בפתח תקווה .כמו כן ביקש ראש הלו
שכה לשתף בכל מהלך שמתוכנן גם את
לשכת עורכי הדין ,וזאת לנוכח התנהלוו
תם השוטפת והיומיומית של עורכי הדין
אל מול בתי משפט אלה .בתגובה לפנייה
ציין מנהל בתי המשפט כי ישקול החלטה
זו מחדש ,ובהמשך הודיע כי בית המשפט
בראשון לציון ימשיך לפעול ,אך יוותר
בשלב זה על שניים או שלושה משישה
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שופטים ,שיועברו לבית המשפט בפתח
תקווה.
בפנייתו ציין ראש הלשכה כי "אין ספק
בליבנו כי איחודם של בתי המשפט לעו
נייני משפחה של מחוז המרכז במקום
אחד יפגע בציבור המתדיינים ,כמו גם
בציבור עורכי הדין המייצגים אותם .יש
לזכור כי בתי המשפט לענייני משפחה
הינם חלק מבתי משפט השלום ,האמורים
להיות ,ככל האפשר ,נגישים לציבור המו
תדיינים בסמוך למקום מגוריהם .מטעם
זה פזורים בתי משפט השלום בכל עיר
עיקרית .הדברים נכונים מקל וחומר לגבי
בתי המשפט לענייני משפחה ,שאליהם
מוגשים יותר הליכי ביניים שונים ומתו
קיימים בהם יותר דיונים בכל תיק".

עוד נאמר בפנייה כי "אין הדעת סוו
בלת מצב שבו לרשותם של ציבור המו
תדיינים ,המשתייכים למחוזות הגדולים
ביותר  -מחוז תל אביב ומחוז המרו
כז  -יעמדו רק שני בתי משפט ,האחד
ברמת גן והאחד בפתח תקווה (לצורך
ההשוואה ,יש בית משפט למשפחה בעיר
כמו אשדוד ,המשרת אוכלוסייה קטנה
בהרבה מהאוכלוסייה של מחוז תל אביב
או מחוז המרכז) .בעבר (ולא לפני הרבה
זמן) ,לאחר שהוברר כי נגרמת פגיעה
בלתי מוצדקת לציבור גדול של מתדיינים
ומייצגיהם בכך שאין בית משפט לענייני
משפחה באזור ראשון לציון ,הוקם בית
המשפט לענייני משפחה שם .עתה מתגו
לגל לו הגלגל לאחור ללא הצדקה".
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הלשכה יוזמת הצעת חוק להגנה על עורכי הדין:

"תקיפת עורכי דין תיחשב
כתקיפה של עובדי ציבור"

נוסח ההצעה אושר בוועד המרכזי • המשמעות :עונש מחמיר של  5שנות מאסר על תקיפת עו"ד
הוועד המרכזי של הלשכה אישר ()26.5.09
פה אחד יוזמה להצעת חוק לתיקון חוק
העונשין ,הקובעת שתקיפת עורך דין תיחו
שב כתקיפת עובד ציבור ,ומשמעותה היא כי
העונש שיוטל במקרה כזה הוא עונש מחמיר
של חמש שנות מאסר.
הצעת החוק ,שיזם ראש הלשכה עו"ד
יורי גיא־רון ,נועדה להבטיח שעורכי דין,
הממלאים תפקיד או חובה על פי דין ,יוכלו
לבצע תפקידם ללא חשש או איום בתקיפה
פיזית .כוונתו המקורית של ראש הלשכה
היתה לכלול בהצעת החוק גם התייחסות
לרופאים במילוי תפקידם ,אולם במהלך
הכנתה על ידי הלשכה כבר הוגשה וחוקקה
הצעת חוק דומה בנפרד.
בדברי ההסבר להצעה ,שניסח יו"ר ועדת
חקיקה בפורום הפלילי של הלשכה עו"ד
אילן סופר ,נאמר כי סעיף (381ב) לחוק
העונשין מייחד עבירה נפרדת של תקיפת
אדם שהוא עובד ציבור ,או ממלא חובה או
תפקיד על פי דין ,או מספק שירות לציבור

מטעם גוף המספק שיו
רות לציבור ,כשהתקיו
פה היא בקשר לחובתו
או לתפקידו של הנתקף.
בכך מייחס החוק חומו
רה יתרה לעובדה שמו
עו"ד אילן סופר עשה התקיפה בוצע על
רקע תפקידו או חובתו
של הנתקף ,ומבחין אותה מעבירות התקיו
פה האחרות ,תוך קביעת עונש חמור יותר
של חמש שנות מאסר" .מוצע בזאת להגדיר
עורכי דין כמי שממלאים תפקיד או חובה
הנושאים אופי ציבורי ,ולקבוע כי תקיפת
עורך דין תוגדר אף היא כעבירה ייחודית,
הנכללת בגדר סעיף (381ב) לחוק".
עוד נאמר בדברי ההסבר כי בעת האחרונה
אנחנו עדים לתופעה חוזרת ונשנית של גיו
לויי אלימות שונים וחמורים כלפי עורכי דין,
וזאת על רקע ובקשר למילוי תפקידם" .ציו
בור עורכי הדין ,על מגזריו השונים ,מתפקד
כמייצג מערכת שלטון החוק ומהווה חלק

"החלטת מחוז ת"א להצטרף
להליך קצב  -ללא סמכות"

ראש הלשכה עו"ד יורי גיא־רון פנה
לפרקליט המדינה עו"ד משה לדור,
בבקשה להביא את עמדת לשכת עורכי
הדין ,שלפיה החלטת ועד מחוז תל אביב
של הלשכה להצטרף להליך בעניינו של
קצב ,ולטעון כנגד קביעת בית המשו
פט המחוזי בדבר שמיעת התיק ארבע
פעמים בשבוע ברצף  -נעשתה בחוסר
סמכות.
ראש הלשכה הדגיש בפנייתו כי הסו
מכות לנקוט צעדים משפטיים ,כדוגו
מת בקשה להצטרף כידיד בית המשפט
להליכים כאלה ואחרים ,נתונה אך ורק
לוועד המרכזי של לשכת עורכי הדין.
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ראש הלשכה כתב בפנייתו" :הדברים
מעוגנים בהחלטת הוועד המרכזי מיום
 ,16.12.03אשר לפיה ,בין היתר' ,ועד
מחוז יפעל אך ורק בעניינים הנוגעים
במישרין רק לחברי המחוז ,ולא יפעל
בכל עניין הנוגע לכלל חברי הלשכה או
לחברי מחוזות אחרים ,אלא על פי הסמו
כה מפורשת מראש של הוועד המרכזי'".
לדברי ראש הלשכה ,הדברים האמורים
הובהרו מפורשות במכתבו מיום 14.6.09
ליו"ר ועד מחוז תל אביב ,אשר שוגר אף
לכל חברי ועד מחוז תל אביב טרם דיון
והחלטה בנושא ,אולם לצערו לא נפלה
פנייתו על אוזניים קשובות.

בלתי נפרד ממנה .התופעה הגוברת של תקיו
פת עורכי דין על רקע ובקשר לתפקידם עלוו
לה להוביל לפגיעה באינטרס הציבורי שבו
שמירה על שלטון החוק ויציבותו .תופעה זו
מחייבת אפוא התייחסות מחמירה ומיוחדת
לעבירה ,בנסיבות שבהן התקיפה מתבצעת
בקשר למילוי תפקידו של עורך הדין".

מחוז חיפה :עורכי דין מתלוננים על
איומים ועל פגיעה בזכות ההיוועצות
לאחרונה התקיים מפגש של נציגי ועד
מחוז חיפה של הלשכה וחברי ועדת פלילי
בראשות עו"ד תמי אולמן עם ניצב שמעון
קורן ,מפקד המחוז הצפוני של המשטו
רה .במפגש השתתפו גם פרקליטת המחוז
(פלילי) עו"ד לילי בורישנסקי ,והסנגורית
הציבורית המחוזית ,עו"ד דיתי בנאי.
נציגי הלשכה הביעו דאגה רבה מהתופעה
ההולכת ותופחת של אלימות ואיומים על עוו
רכי דין ובני משפחתם בהקשר למילוי תפקיו
דם המקצועי ,בין על ידי לקוחות לשעבר ובין
על ידי לקוחות של הצד שכנגד .כמו כן הועו
לתה הסוגיה של זכות ההיוועצות של עצורים
עם עורכי דין .הטענה היא שאמנם מדווחים
לעצור על קיומה של הזכות כדי "לצאת ידי
חובה" ,אך אין יוצקים לתוכה תוכן ממשי,
וכאשר עורכי דין מגיעים לתחנה/בית המעצר
אומרים להם שהעצור בדיוק נמצא בחקיו
רה .ניצב קורן אמר כי חוקרי המשטרה הינם
מיומנים ומקצועיים ,אך אם קיימים חריגים
כמובן שיש לטפל בהם.

תיקון  -עו"ד גדעון קוסטא
בגיליון אפריל פורסמה ידיעה על אודות
ישיבה משותפת שערכו ועדות פרקליטות
וסנגוריה במסגרת הפורום הפלילי בנושא
הסדרי טיעון .בידיעה אוזכר שמו של עו"ד
גדעון קוסטא וצוין בטעות כי הוא פרקליט
ממחוז המרכז .מובהר בזאת כי עו"ד קוסטא
הוא סנגור ,ומעולם לא עבד בפרקליטות.
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הכנסת והממשלה

חדשות הלשכה

בעקבות טיוטת חוק ההסדרים  -ראש הלשכה בפנייה לשר האוצר:

"גם בתקופה כלכלית קשה
אין לפגוע בזכויות יסוד"

עו"ד יורי גיא־רון תקף את הכוונה לכלול בחוק ההסדרים קיצוץ בשכ"ט עורכי דין העובדים
עם הסיוע המשפטי והסנגוריה הציבורית ,וכן את הכוונה להטיל אגרות על בקשות ביניים
"אין לכלול בחוק ההסדרים פגיעה בזו
כויות יסוד ,המוגנות בחוק יסוד ,ואין לכו
רסם במעמדן ובחשיבותן ,אף לא בתקופה
כלכלית קשה" ,כך כתב ראש הלשכה עו"ד
יורי גיא־רון בפנייתו לשר האוצר יובל
שטייניץ ,בעניין הצעת חוק ההסדרים בתקו
ציב לשנת .2009
מטיוטת חוק ההסדרים עולה כי שורה
של נושאים משפטיים נכללים בהצעת
החוק .בין הנושאים המהותיים :פתיחה
של השוק הישראלי לעורכי דין זרים ,קיו
צוץ בשכר הטרחה של עורכי הדין העובדים
עם הסיוע המשפטי והסנגוריה הציבורית,
הטלת אגרות על בקשות ביניים ,תיקון חוק
ההתיישנות ועוד.

ביום  20.5.09עתרה הלשכה לבג"ץ נגד
הכללת שילובם של עורכי דין זרים בשוק
עריכת הדין הישראלי במסגרת חוק ההסדו
רים .העתירה הוגשה באמצעות עוה"ד רנאו
טו יאראק ושירה לוריא חי־עם ממשרד מ.
פירון ושות' עורכי דין.
נראה כי בשלב זה התיקון לחוק הלשכה
המאפשר פתיחת השוק המקומי לעורו
כי דין זרים יוצא מגדרו של חוק ההסדו
רים ,וכך גם התיקון בעניין קיצור תקופת
ההתיישנות.
במכתב לשר האוצר התרעם ראש הלשו
כה על הכוונה לכלול בחוק ההסדרים קיצוץ
בשכ"ט עורכי דין העובדים עם הסיוע המו
שפטי והסנגוריה הציבורית ,וכן על הכוונה

להטיל אגרות על בקשות ביניים.
ראש הלשכה ציין במכתבו כי הניסיון
לפגוע במסגרת זו בתקציבי הסיוע המשפו
טי והסנגוריה הציבורית משפיע ישירות על
איכותו של הייצוג" .מהלך כזה ירחיב את
הפגיעה המתמשכת בשכבות החלשות בעת
מצוקתן ,וביכולתן לממש את הזכות הטבו
עית להליך משפטי הוגן .מדובר בנושא חבו
רתי מובהק ,שיש לו השלכות רבות" ,נאמר
במכתב.
באשר להטלת אגרות על בקשות ביניים,
כתב ראש הלשכה כי "הטיפול בנוגשים בעו
רכאות צריך להיעשות כפי שנעשה עד היום,
בדרך של הטלת הוצאות בסוף ההליך ולא
של הטלת אגרות בראשיתו".

הלשכה מקדמת תיקון לחוק עידוד השקעות הון:

"יש לדאוג לייצוג הולם למגזר הערבי
בדירקטוריונים של חברות ציבוריות"
ראש הלשכה" :הלשכה רואה חובה ציבורית לפעול למיגור כל ביטויי ההפליה בחברה הישראלית"
ח"כ שלי יחימוביץ' ואחמד טיבי הניחו
לאחרונה על שולחן הכנסת הצעת חוק
שיזמה לשכת עורכי הדין ,על פי החלטת
הוועד המרכזי ,אשר נועדה לדאוג לייצוג
הולם של המגזר הערבי בדירקטוריונים
של חברות ציבוריות.
מטרת ההצעה היא לתקן את ההפליה
המתמשכת של האוכלוסייה הערבית ,על
ידי הבטחת ייצוג הולם לאוכלוסייה זו
בדירקטוריונים של מפעלי תעשייה הנו
תמכים על ידי המדינה באמצעות מענקי
השקעה והקלות במיסים.
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המדובר בהצעה לתיקון לחוק עידוד
השקעות הון (הבטחת ייצוג הולם למגזר
הלא היהודי (ערבי ,בדואי ,דרוזי ,צ'רקסי),
שעל פיו מסייעת המדינה למשקיעים
במפעלי תעשייה באמצעות מענקי השקו
עה והקלות במיסים על פירות ההשקעה,
במטרה לעודד יוזמה כלכלית והשקעות
הון חוץ והון מקומי.
הצעת החוק מוסיפה לסעיף  19לחוק
(סעיף הקובע קריטריונים כלליים למתן
תמיכה מהמדינה למפעלי תעשייה) את
סעיף קטן א' ,שלפיו שר התעשייה ,המו

סחר והתעסוקה ,באישור ועדת החוקה
של הכנסת ,יקבע תנאים אשר יבטיחו
ביטוי הולם לייצוגם של בני האוכלוו
סייה הערבית ,לרבות הבדואית ,הדרוזית
והצ'רקסית.
ראש הלשכה ,עו"ד יורי גיא־רון ,אמר
בעקבות ההצעה כי "הלשכה רואה חובה
ציבורית לפעול למיגור כל ביטויי ההפו
ליה בחברה הישראלית .ההצעה הנוכחית
שיזמה הלשכה באה לתקן את ההפליה
השיטתית וארוכת השנים של המגזר הלא
יהודי".
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מאבקי הלשכה

התקבלה עמדת הלשכה בנושא פתיחת השוק לפירמות זרות

ראש הלשכה" :הלשכה מברכת
על כך שביצוע החוק הושם בידיה"

הלשכה הביעה התנגדות ליוזמה לפתיחת
שוק עריכת הדין הישראלי לעורכי דין זרים
ולפירמות זרות במסגרת חוק ההסדרים.
הלשכה הציגה ( )7.7.09שורת הסתייגויות
להצעת החוק ,ורובן התקבלו בסופו של דבר
במסגרת אישור הצעת החוק בוועדת חוקה.
הלשכה טענה באמצעות נציגיה בכנסת,
עו"ד דרור ארד אילון ,יו"ר ועדת האתיו
קה הארצית ,עו"ד אורן פרסקי ,יו"ר ועדת
ההתמחות וסגן ראש הלשכה ,ועו"ד שמו
עון לפיד ,כי מדובר ביוזמה שבאה לשרת
קבוצה קטנה של פירמות גדולות שיקבלו
שירות משפטי במשפט הזר והבינלאומי,
וכי בפועל יוביל הדבר לכניסה לא מבוקו
רת של עורכי דין בעלי הכשרה זרה למעגל
נותני השירותים בארץ ,בלי סינון אפקטיו
בי ,בלי פיקוח וללא יכולת אכיפה של כללי
האתיקה.
בהצעה שאושרה בוועדת החוקה הוספו
סעיפים ,על פי דרישת הלשכה ,הקובעים
שהדין המשמעתי של הלשכה יחול על עורך

דין זר .עוד הוסף:
האפשרות להעמדה
לדין בביה"ד המשו
מעתי של הלשכה,
הדרישה שעורך דין
זר יעמוד בבחינות
אתיקה של הלשכה,
סעיף הדורש ביטוח
אחריות מקצועית
עו"ד דרור ארד־אילון או ערבות  -נקבע
ששר האוצר בהו
סכמת שר המשפטים לאחר התייעצות עם
הלשכה יקבע בצו הוראות לעניין הבטוחות
לרבות הוראות לעניין זהות המבטח ,סכוו
מי הבטוחות ופרטיהן .הסעיף מהווה תנאי
לתחולת החוק ,ומתן אפשרות ללשכה לא
לרשום במרשם עורך דין זר גם מי שעומד
בכל התנאים :אם הורשע בישראל או בחו"ל
וזאת על פי אמות המידה של הדין הישראו
לי .כן הוסף סעיף שמאפשר ללשכה למנוע
רישום בשל "סיבות אחרות" מבלי דרישת

הלשכה :לשקול מחדש את
ביטול דמי האבטלה למשפטנים
ראש הלשכה עו"ד יורי גיא־רון ויו"ר
ועדת ההתמחות של הלשכה עו"ד אורן
פרסקי פנו לשרי הרווחה והמשפטים,
בעקבות ההחלטה לבטל בחוק ההסו
דרים את זכאות המשפטנים לפי חוק
לדמי אבטלה ,בתקופה שאינם עובדים
לאחר תום התמחותם ולפני הסמכתם
כעורכי דין מן המניין.
לדברי ראש הלשכה ויו"ר ועדת
ההתמחות ,יש בביטול זה של הזכות
לדמי אבטלה טעם לפגם ,אשר אינו
אלא פגיעה בזכות חוקית הנעשית
ממניעים זרים .לפיכך מתבקשים השו
רים לשקול מחדש סוגיה זו ,ולמצוא
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את הדרך לבטל את ההחלטה.
בפנייה נאמר כי במשך זמן ההתו
מחות השתכר המתמחה כדי מחייתו
עקב עבודתו אצל המאמן" ,אולם
משסיים את התמחותו ונאלץ להקו
דיש כשלושה חודשים ללימוד אינו
טנסיבי ,כדי שיוכל להיכנס לטרקלין
מקצוע המשפט ,אין המשפטן לעתיד
יכול גם לעבוד במהלכה של תקוו
פה זו .פגיעה מלאכותית וגורפת זו
בציבור הזכאי לדמי אבטלה בהתאם
לחוק הביטוח הלאומי היא פגיעה
פסולה ,בלתי מידתית ולא נכונה ,ציו
בורית ומעשית".

נימוק .עוד נקבע שללשכה ניתנת הסמכות
לדרוש מידע על הליכים משמעתיים או פליו
ליים בחו"ל.
התקבלה גם דרישת הלשכה שעורך דין
זר לא יוכל לעסוק במשפט הבינלאומי
ובבוררות .עו"ד זר יוכל לתת חוות דעת
ולערוך הסכמים משפטיים לפי הדין הזר.
בנוסף ,התקבלה דרישת ההדדיות ממדינות
אחרות ,כפי שביקשה הלשכה ,והוסף סעיף
המאפשר ללשכה לקבוע מאילו מדינות יהיה
ניתן לקבל לרישום עורך דין זר.
ראש הלשכה ,עו"ד יורי גיא־רון ,בירך על
כך שביצוע החוק ויישומו הופקד בידי הלשו
כה .יחד עם זאת הוא הוסיף כי הלשכה סבוו
רה ,כפי שטענה בדיונים ,שמתן אפשרות
לפירמות זרות ליצור שותפויות עם ישראו
ליות ,בנסיבות התנהלותו של מקצוע עריכת
הדין בישראל ,הוא החלטה גורפת מדי לעת
הזו" .ניתן והיה צריך להסתפק בשילובם של
עורכי דין זרים ולא לאפשר בשלב זה פעיו
לות של פירמות זרות".

התקבלה ההתנגדות
לצמצום התיעוד החזותי
התנגדות הלשכה להכללת צמצום
חובת התיעוד החזותי של חקירת
חשודים בחוק ההסדרים התקבו
לה(  ( )8.7.09בישיבת ועדת הח�ו
קה ,והנושא פוצל מחוק ההסדרים.
הלשכה טענה באמצעות נציגותיה,
עו"ד רחל תורן ,יו"ר הפורום הפליו
לי ,ועו"ד מורן קבלו ,כי ס'  7בחוק
סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים),
התשס"ב– ,2002מציע צמצום נוסף
וסיווגה של חובת התיעוד רק במקו
רים שהאישום הוגש למחוזי .לדעת
הלשכה ,משמעות ההצעה היא
הרחבת הבחירה בדרך של חקירה
חשאית שאינה מתועדת ,הפוגעת
בשלטון החוק ובאמינות ההליך.
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אירוח משלחות מחו"ל
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הלשכה האירופית

משלחות של ראשי לשכות ועורכי דין מאירופה הגיעו בחודשים האחרונים
לביקורים בישראל שכללו סדנאות ,ימי עיון ומפגשים להידוק הקשרים עם הקולגות
במהלך חודש יוני ביקרה בישראל
משלחת עבודה רשמית של עורכי דין
בכירים מגרמניה המתמחים בדיני עבודה,
בראשות עו"ד אקסל פילגס ,ראש הלשכה
הפדרלית הגרמנית .למשלחת ,ששהתה
בישראל חמישה ימים ,היה
לוח זמנים עמוס באירועים:
גרמניה
קבלת פנים בבית שגריר
גרמניה בישראל ,מפגש עם נשיאת בית
המשפט העליון דורית ביניש וסיור בבית
המשפט העליון ,ביקור ביד ושם אשר
כלל טקס של הנחת זר מטעם הלשכה
הפדרלית הגרמנית לזכר חללי השואה
באוהל "יזכור" ,ביקור בכנסת ,וקבלת פנים
שנערכה לכבוד המשלחת בבית הפרקליט
בתל אביב .במהלך קבלת הפנים אמר
ראש הלשכה עו"ד יורי גיא־רון" :אין לנו
חברים בינלאומיים טובים יותר מכם
בקהילייה המשפטית".
בתמונה :ראשי הלשכות גיא־רון ופילגס

חבר העמים

צרפת

אנגליה

ראש לשכת פאריס ,עו"ד כריסטיאן
שראר־בורנאזל ,הגיע ( )27.3.09לביקור
בארץ .אליו התלוו ראש לשכת פאריס
לשעבר ,עו"ד ז'אן־רנה פרטואה ,וחברת
ועד עורכי דין צעירים של לשכת פאריס,
עו"ד רבקה לינדון .במהלך הביקור
נפגשו עורכי הדין עם המשנה לראש
לשכת עורכי הדין ,עו"ד משה וינברג,
ונציג הלשכה לקשרים עם צרפת ,עו"ד
ראול קוט.
בתמונה (מימין) :קוט ,שראר־בורנאזל,
וינברג ופרטואה
בסוף חודש אפריל ביקרה בישראל
משלחת רשמית של כ־ 25עורכי דין
ממדינות חבר העמים החברים בארגון
עורכי הדין International Union
 .(Commonwealth) of Advocatesארגון
זה מאגד עורכי דין מכלל מדינות ברית
המועצות לשעבר .בבית הפרקליט בתל
אביב נערך סמינר אשר כלל הרצאות
בנושאים שונים כמו מבנה מערכת
המשפט והמערכת הפוליטית בישראל.
בסמינר השתתפו גם נציגי הפרקליטות
והסנגוריה הצבאית ,ונציג הלשכה
לקשרים ברוסיה ,עו"ד סשה גמבריאן.
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מפגש בסגנון "שולחן עגול" נערך
לאחרונה ( )1.6.09בהשתתפות משלחת
רשמית מאנגליה שהגיעה לישראל.
המשלחת כללה בכירים מעולם
המשפט האנגלי ,ובראשה עמד ראש
לשכת אנגליה וויילס לשעבר וראש
הלשכה הפלילית לשעבר ,מר רוי
אמלוט.
במפגש עם המשלחת מאנגליה נכחו
ראש לשכת עורכי הדין עו"ד יורי גיא־
רון ,עו"ד דניאל רייזנר ,עו"ד סמדר בן
נתן ,עו"ד יוסי ארנון ,פרופ' יוסי גרוס
ועו"ד ניצה שפירא־ליבאי.
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ידיד בית המשפט

בית המשפט המחוזי קיבל את עמדת הלשכה:

"עורכי דין לא יצורפו לכתב אישום
אשר מתנהל נגד לקוחם לשעבר"
הלשכה :על הסנגורים לייצג את לקוחותיהם ללא חשש שימצאו את עצמם על אותו ספסל נאשמים

הלשכה ,באמצעות עו"ד דן שינמן ,נוית
נגב ואיריס ניב־סבאג ,ביקשה מבית המו
שפט המחוזי בתל אביב לאפשר לה להביע
את עמדתה כ"ידיד בית המשפט" ,בשאלת
צירופם של עורכי דין מייצגים כנאשמים
באותו תיק שייצגו בו קודם לכן את הנאשם.
בית המשפט נעתר לבקשת הלשכה ,קיבל
את העמדה שבה תמכה ,ודחה את הבקשה
לצרף את עורכי הדין כנאשמים לאותו תיק.
מדובר בתיק שבו הואשם הנאשם בעביו
רות מין חמורות ,שאותן ביצע ,על פי הנטו
ען ,בבתו הקטינה .הוא הועמד לדין בפני בית
המשפט המחוזי בתל אביב ,הודה והורשע
בכתב אישום מתוקן במסגרת עסקת טיעון,
ואף נקבע מועד לטיעון לעונש.
על פי הנטען בכתב האישום ,עורכי הדין,
אשר קיבלו על עצמם את ייצוגו של הנאו
שם באותו שלב ,יצרו קשר עם עדת תביו

עה  -אשתו של
הנאשם ,אמה של
המתלוננת .במסו
גרת זו היא סיפרה
להם כי שמעה את
המתלוננת מספו
רת שהפלילה את
אביה לשווא .עוו
רכי הדין הנחו את
עו"ד דן שינמן
האם לשוחח עם
המתלוננת ביחס
לתלונה ולהקליטה ,ובהמשך אף פנו לחוו
קרים פרטיים כדי שיחקרו את המתלוננת
ויקליטו את החקירה .עורכי הדין קיבלו ליו
דיהם את תוצרי החקירה והביאו אותם בפני
התביעה בתיק .בגין מעשים אלה הואשמו
עורכי הדין בעבירות של הטרדת עד.
התביעה ביקשה לתקן את כתב האישום

נגד הנאשם ולצרף אישום נוסף ,שבמסגרתו
הואשמו גם עורכי הדין ,החוקרים הפרטיים
והאם .באי כוח עורכי הדין ,עוה"ד נתי שמו
חוני ואורן אדרת ,התנגדו לבקשת הצירוף.
הלשכה החליטה לבקש מבית המשפט
להצטרף לדיון כידיד בית המשפט ולהתנגד
לבקשת הצירוף .עמדת הלשכה התבססה על
טעמים עקרוניים ,הנוגעים לפגיעה במקצוע
עריכת הדין וביכולת של הסנגורים לייצג את
לקוחותיהם כשהם חופשיים מחשש שמא
ימצאו את עצמם על אותו ספסל נאשמים
עם לקוחם לשעבר .יודגש כי הלשכה לא
טענה נגד עצם ההחלטה להעמיד את עורכי
הדין לדין ,אלא נגד הבקשה לצרפם לאותו
כתב אישום המתנהל נגד לקוחם לשעבר.
בית המשפט המחוזי דחה כאמור את
בקשת התביעה לצרף את האישום ,וקבע כי
אישום זה יידון בנפרד בבית משפט השלום.

הלשכה תמכה ,ההוצאות בגין אי התייצבות עורך הדין  -בוטלו
חבר לשכה זומן לשירות מילואים
פעיל ביחידה קרבית שבה הוא משרת.
בתוך תקופת המילואים חל מועדו של
דיון הוכחות .עורך הדין תיאם מראש
עם מפקדו כי ביום זה יצא לחופשה .עקב
הידרדרות במצב הבטחוני לא הותר לו
לצאת לחופשה .משנוכח בכך יומיים לפני
הדיון ,הגיש בהסכמת הצד השני בקשה
לדחייתו .למחרת (יום לפני הדיון) נשלו
חה הבקשה שנית לשם הזהירות .בצהרי
אותו יום ,מאחר שטרם ניתנה החלו
טה ,פעלה עורכת דין ממשרדו לפתיחת
"קריאה דחופה" לביהמ"ש למתן החלטה.
בבוקר הדיון קיבלה עורכת דין ממשרדו
הודעה שמאחר שאין החלטה ,עליה להו
תייצב .היא שינתה את כיוון נסיעתה
ונסעה לבית המשפט ,אליו הצליחה להו
גיע בשעה  .9:25משנוכחה שהאולם ריק
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פנתה למזכירות בית המשפט ,והתברר
לה שניתנה החלטה כי בגין אי התייצבות
עורכי הדין באי כוח שני הצדדים ,חויבו
הצדדים בהוצאות לאוצר המדינה בסך
 1,000שקל כל אחד .בקשה לעיון חוזר
בהחלטה לחייב בהוצאות אישיות נדחתה
על ידי בית המשפט ללא נימוק.
על ההחלטה הוגשה בקשת רשות ערו
עור (בר"ע  .)2464/07הלשכה התבקשה
על ידי בא כוח המבקש להצטרף להליך
במעמד "ידיד בית המשפט" .הלשכה
סברה שהנסיבות שתוארו הן כאלה המו
צדיקות מתן גיבוי לעורך הדין ,אל נוכח
מה שנראה כחוסר התחשבות קיצוני של
בית המשפט ,זאת משום שלנושא משמו
עות רחבה ביחס למערכת היחסים שבין
עורך הדין לבית המשפט ,מעבר למקרה
הקונקרטי .בקשת הלשכה להצטרפות

להליך הוגשה באמצעות עו"ד רועי קוו
בובסקי ממשרד שיבולת ,שגם ייצג את
הלשכה ,בהתנדבות ,בדיון עצמו.
בדיון שהתקיים ביום  4.5.09סברה
השופטת שרה ברוש כי אין זה המקרה
המתאים להצטרפות הלשכה ,בין היתר
מאחר שלא יכול להיות חולק שהיו תקו
לות בהתנהלות בעלי הדין .לדבריה ,בעלי
הדין עשו דין לעצמם ולא התייצבו לדיון,
למרות שבכל מקרה היה על מישהו מטעם
בעלי הדין ו/או באי כוחם להתייצב לדיון
כל עוד לא ניתנה החלטה הדוחה אותו.
יחד עם זאת ,מהותית סבר בית המו
שפט שלא היה מקום ,בנסיבות העניין,
לחייב בתשלום הוצאות .בית המשפט
הכיר במאמצים שעשה עורך הדין להודיע
על שירות המילואים שבעטיו נבצר ממנו
להתייצב לדיון.
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שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב ,גלעד נויטל ,בהשתלמות בלשכה:

"לא צריך לנאום ולעטוף כל
טיעון במעטפת הירואית"

מפגש שלישי בסדרת המפגשים עם שופטים ,והפעם עם השופט נויטל שאמר לעורכי הדין:
"כשנכנסים לאולם ,קדים .אני מרגיש התרוממות רוח כשבית המשפט זוכה לכבוד המגיע לו"
שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב,
גלעד נויטל ,היה המרצה האורח בפני עורכי
דין במסגרת סדרת ההרצאות תחת הכותרת
"כיצד תופיעו באולמי" .ההרצאה ,שהתו
קיימה ( )18.3.09בהנחייתו של עו"ד נמרוד
ליפסקר ,היתה מפגש נוסף בסדרת מפגשים
עם שופטים שמקיים המכון להשתלמות
עורכי דין ,ביוזמתו של ראש הלשכה עו"ד
יורי גיא־רון .המפגשים הקודמים נערכו עם
השופטים ורדה אלשיך ויהודה זפט.
בפתח דבריו הדגיש השופט נויטל את
חשיבות הכבוד לבית המשפט" :השופט או
השופטת לא מבקשים את הכבוד ,הכבוד
הוא לסמל ולדגל .בדיוק כפי שאני כעורך
דין פתחתי את הדלת בחיל וברעדה ,ובדקתי
שמונה פעמים את השעון כדי שלא אאחר.
כאשר נכנסים לאולם קדים ,כדי להראות
כבוד למקום ולמעמד .מעולם לא פניתי
לשופט בגוף שני יחיד; אומרים 'כבודו',
'אדוני' .אני מרגיש התרוממות רוח כשהו
מקום זוכה לכבוד המגיע לו .כך גם הלבוש,
שצריך להיות ראוי למקום".
השופט נויטל דיבר על דרכו להעיר על
התנהגות לא ראויה באולמו" .ברוב המקרים
אנשים לא חוזרים על טעותם ומקבלים את
הערותי" ,הוא אמר" .אני לא חושב שהקרו
בות הכבדים שמתנהלים לפעמים בבית המו
שפט בעניינים שאינם המהות הם חשובים
או רלוונטיים .לכן ,כשאני מעיר לעורך דין
על משהו בהתנהגות שלו ,אני מעיר ברוך.
אין לי כוונה לעשות רע לשום אדם .אחרי
שהערתי ,זה כבר לא יקרה פעם שנייה .לא
בגלל שאני כל כך משכנע ,אלא מכיוון שמה
שאני מעיר זה נכון".
השופט נויטל הפנה לסעיף  53בחוק
לשכת עורכי הדין ,הקובע כי "עורך דין
ישמור על כבוד המקצוע ,ויימנע מכל דבר
העלול לפגוע בכבוד המקצוע" .בהקשר זה
הוא ציין כי "ישנה פסיקה של בית המשפט
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"כדאי לספור עד  ."10השופט נויטל

"אם טעיתי ,אני מתקן .בית המשפט
לא כועס על אדם שמפסיק אותו ,אם
הוא מתנסח בצורה נעימה וראויה.
מה נכון יותר לעשות? שבית המשפט
יכתיב שמונה עמודים עם טעויות?"
"כשאני מעיר לעורך דין על משהו
בהתנהגות שלו ,אני מעיר ברוך.
אין לי כוונה לעשות רע .אחרי
שהערתי זה כבר לא יקרה פעם
שנייה ,מכיוון שמה שאני מעיר זה נכון"
העליון שלפיה עורך דין לא יכול להגיד לצד
השני 'שקרן' .זה פוגע בכבוד המקצוע .זה לא
שאתה לא יכול להגיד .אתה יכול ,השאלה

היא איך אתה מנסח את הדברים .יש הבדל
בין להגיד 'אתה שקרן ,נקמן ורע לב' לצד
שני ,לחברך באולם ,ובין לומר לו 'תשמע,
דעתי לא כדעת חברי'".
טיפ נוסף שנתן השופט נויטל לעורכי הדין
הוא לספור לפני שמגיבים" :לפני שיוצאת
מילה פוגענית מהפה ,אני אומר לעצמי לסו
פור עד  ,10עד  ,50לא משנה ,עד שנרגעים.
זו שיטה מדהימה .השופט סופר וכך שומר
על מזג שיפוטי .תספרו גם אתם".
עוד ציין נויטל כי כאשר הוא מכתיב החו
לטה ,מקובל עליו שיקום סנגור ויאמר "רגע,
אדוני ,שים לב לניסוח .סליחה ,אני מצטער,
אבל אני חושב שטעית במשהו .מה הבעיה
שיגיד לי את זה? אם טעיתי ,אני מתקן .בית
המשפט לא כועס על אדם שמפסיק אותו,
אם הוא מתנסח בצורה נעימה וראויה .מה
נכון יותר לעשות? שבית המשפט יכתיב
שמונה עמודים עם טעויות?".
השופט נויטל הדגיש את חשיבות היעו
רכות עורכי הדין לדיון והבאתן של אסמו
כתות מבית המשפט העליון" .בית המשפט
רואה שאתם מעורים והוא מקבל את אמות
המידה שעל פיהן יש לנהוג ,על אף שהשופט
צריך להיות מודע לפסיקה .יש לבדוק לקו
ראת הדיון אם יש החלטה ששונתה ,להו
ראות לבית המשפט לא רק שהטיעון שלך
נכון ,אלא שאתה מעודכן ומקפיד על קריאה
שוטפת של פסיקה" .עוד סיפר נויטל כי
"אין אצלי מצב שיש לי שתי דעות על אותה
מערכת עובדתית .האמנות השיפוטית היא
להתאים את האסמכתה למקרה .זו האמנות
של עורך הדין .כשהייתי עורך דין חיפשתי
את האסמכתה שהכי קולעת לתיק שלי".
לגבי דרך הטיעון של עורכי הדין ,המליץ
השופט נויטל כי "כל טיעון בתיק לא יעלה
ע ל  10דקות ולא יכלול נאום .אין צורך ל�ע
טוף הכל במעטפת הירואית ולנאום על חוק
היסוד :כבוד האדם".
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לזכר ענת

ערב לזכרה של עו"ד ענת
רוזן־וינטר ז"ל ,שנרצחה
בפיגוע טרור רצחני בקפה
אפרופו בתל אביב בערב
פורים  ,1997התקיים
( )16.3.09באולפן
הטלוויזיה העירוני
ברעננה הנקרא על שמה.
באירוע נטלו חלק נשיא
בית המשפט העליון
בדימוס פרופ' אהרן
ברק ,שופט בית המשפט
העליון בדימוס פרופ'
יצחק זמיר ,ראש הלשכה עו"ד יורי גיא־רון ,ראש עיריית רעננה נחום חופרי ורבים ממוקירי זכרה .בתמונה (מימין) :זהבה רוזן (אמה
של ענת) ,שני (בתה של ענת) ,עו"ד גיא־רון ,פרופ' זמיר ,פרופ' ברק ,עו"ד צבי רוזן (אביה של ענת) ,והשחקן יהודה אפרוני.

ביקורת להתייחסות הממשלה לפסק הדין שאישר ניכוי הוצאות טיפול בילדים כהוצאה מוכרת

הלשכה :יש לפעול ברוח פסק הדין

"שוב ניכרת חיוניותו של בית המשפט
העליון ותפקידו המשמעותי בחברה הדו
מוקרטית שבה אנו חיים" ,כך אמר ראש
הלשכה עו"ד יורי גיא־רון בעקבות פסק
הדין של בית המשפט העליון שדחה את
ערעורו של פקיד השומה גוש דן ,וקבע כי
על פי דין קמה חובת ניכוי הוצאות טיפול
בילדים כהוצאה מוכרת .פסק הדין ניתן
(ע"א  )4243/08על החלטת בית המשפט
קמא עמ"ה (מחוזי ת"א)  1213/04עו"ד
ורד פרי' נ' פקיד שומה גוש דן.
הלשכה ביקשה להצטרף כ"ידיד בית
המשפט" ,ולהביע עמדה עקרונית בשאו
לת ההכרה בהוצאות השגחה על ילדים
לצורכי קביעת ההכנסה החייבת על פי
פקודת מס הכנסה .בפסק הדין נאמר כי
בית המשפט העליון אמנם לא ראה צורך
להיעתר לבקשת הלשכה ,אולם "עמדתה
הכתובה של לשכת עורכי הדין ,ודברים
שנאמרו בדיון בעל פה ,היו מונחים לפו
נינו בעת שבאנו לכתוב את פסק הדין".
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את הלשכה ייצג בהליך פרופ' יצחק הדרי,
יו"ר פורום המיסים של הלשכה.
עם זאת ,בטקס הסמכת עורכי דין שנו
ערך בבנייני האומה ( )15.6.09התייחס
ראש הלשכה להחלטת הממשלה להו
עניק נקודות זיכוי במקום לאמץ את
פסיקת בית המשפט העליון בנוגע להו
כרה בהוצאות מטפלת .לדבריו ,עמדת
הממשלה ברורה אולם אינה מוצדקת" .על
החברה שלנו לעודד יציאתן של אמהות
לעבודה ,לפחות ל־ 1/2או ל־ 3/4משרה.
גם הרחבת מספר המטפלות היא עידוד
ליציאה לעבודה .טוב למשק שכולם עוו
בדים ,ובמיוחד עידוד עבודתן של הנשים.
התוצאה טובה למשפחה ,טובה לחברה,
טובה לאישה ,ולדעתי טובה גם לילדים.
יותר מטפלות משמע פחות דמי אבטלה
והבטחת הכנסה .כך המצב ברוב המדינות
המתקדמות בעולם .מדוע לא לקבל את
פסיקת בית המשפט העליון ולעודד את
הנשים לצאת לעבוד? אני קורא לחברי

הכנסת לסרב לתמוך במגמה זו שהכתיב
משרד האוצר .איננו עוסקים כאן בנושא
פוליטי של הכתבת מדיניות ממשלתית,
אלא בעניין חברתי ממדרגה ראשונה,
חוצה מפלגות ואג'נדות".
יו"ר פורום מיסים בלשכה ,פרופ'
יצחק הדרי ,אמר בישיבת פורום מיסים
(" :)11.6.09לדעתי ,אין ללכת בכיוון של
נקודות זיכוי אלא יש לפעול ברוח פסק
הדין .יבואו במקום זה תקנות שלפיהן
אם מדובר בהוצאה שהיא רק להשגחה,
היא תוכר ב־ 100%על סמך חשבונית מס
בלבד" .בתגובה ציין סמנכ"ל לעניינים
מקצועיים ברשות המיסים ,רו"ח גידי בר
זכאי ,כי הנושא של העדפת נקודות זיו
כוי על פני ניכוי הוא חד־משמעי" .כאשר
קובעים הוצאה שהיא מוגבלת בתקרה,
האפקט של ניכוי זהה לנקודות זיכוי.
כאשר אנחנו נכונים למנגנון של בדיקת
קבלות ,ישנה ביורוקרטיה סביב הדיווח
ואנחנו נמנעים מזה".
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דו"ח ביקורת חריף של הלשכה בכלא "נווה תרצה" ממליץ:

"לסגור לאלתר את אגף הבידוד"
ממצאים קשים עולים מהדו"ח אשר מגדיר את תנאי האסירות באגף הבידוד וההפרדה
כ"אכזריים ובלתי אנושיים" • אסירות מתלוננות על איזוק ממושך ומכאיב למיטה ועל תאים
מצחינים ללא אוורור • שב"ס :תפוסת הכליאה ביום הביקורת היתה גבוהה מאוד

דו"ח מבקרים רשמי ,שנערך על ידי נציגי
הפורום הפלילי של הלשכה ,חושף ממצאים
קשים בכלא "נווה תרצה" וממליץ לסגור
לאלתר את אגף הבידוד בשל תנאי מאסר
בלתי אנושיים .הדו"ח מהווה נדבך נוסף
בפעילות הלשכה לקידום זכויות היסוד של
האדם בישראל ,ובכלל זה זכויות האסירים
הכלואים בבתי הסוהר .הדו"ח נערך כחלק
ממערך ביקורות שוטפות שמבצעים נציגי
הלשכה במתקני בתי הסוהר ברחבי הארץ.
יו"ר ועדת שב"ס של הלשכ ה עו"ד מ�י
כאל עטיה ,סגנית יו"ר הוועדה עו"ד רחלה
אראל ,וחברי הוועדה עו"ד יריב וינצר ,עו"ד
משה רוזנבלםום ועו"ד מורן קבלו ערכו ב�י
קורים כמבקרים רשמיים באגפי הכלא השוו
נים בנווה תרצה .הביקורות נערכו ,כמצוין
בדו"ח ,בעקבות תלונות בעל פה ובכתב על
אודות תנאי ההחזקה במאסר ובמעצר בבית
הכלא נווה תרצה ,ובכלל זה תלונות על פגיו
עה והפרה שיטתית ומתמשכת של זכויות
האסירות שם.
הביקורות באגף ההפרדה והבידוד של
הכלא חשפו מחזות קשים .על פי הדו"ח,
מחזות אלה נובעים בין היתר מהעובדה
שבעקבות מצוקת מקומות כליאה ,נכלאות
באגף הבידוד (המיועד בהגדרה לאסירות/
עצורות שנענשו) גם אסירות הפרדה (טעוו
נות הגנה ופיקוח) .התאים המוגדרים כתאי
בידוד באגף משמשים בערבוביה אסירות
שנענשו ואסירות בהפרדה .אלה וגם אלה
מוחזקות בתנאי כליאה תת־אנושיים ,אכו
זריים ומבזים .לדברי הסוהרות ,קיימת הגו
דרה של תאי הפרדה ובידוד ,ואולם מחמת
אילוצי מקום שמים אסירות בתאי בידוד.
אסירות בבידוד אינן זכאיות לשעת טיול,
קנטינה ,טלוויזיה וסיגריות.
הדו"ח חושף תנאי מאסר קשים :תנאי
מחיה ירודים בתאי הבידוד  -תאים קטנים
וצרים מאוד ,נעדרי אוורור ומצחינים מריח
טחב וביוב ,ללא אור שמש; הקירות מטונפים
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מצואה; בתאים מצויים מיני חרקים; המזו
רנים ספוגי צואה ושתן ,מצחינים וקרועים;
לא קיימת הפרדה מינימלית בין השירותים
והמקלחת למיטת האסירה ,המקובעת לרו
צפה ,ובנסיבות אלה שימוש במקלחת משו
מעו בהכרח הרטבת/הצפת המיטה; איזוק
ממושך ומכאיב למיטה  -אסירות התלוננו
על תופעה של איזוק וכבילה (ידיים ורגליים)
אל המיטה עם מזרן מעופש ומצחין ,שהוא
לרוב בלא מצעים ושמיכות במשך שעות
ארוכות; האסירות מרותקות למיטה בלא
אפשרות להתפנות לעשיית צרכים ,תוך
התעלמות הסוהרות מבקשתן להתיר את

עו"ד רחלה אראל

עו"ד מיכאל עטיה

כבליהן על מנת שיעשו בכבוד את צורכיהן;
מזון באיכות ירודה ,בכמות שאינה מספקת
הגורמת לפגיעות בריאותיו;ת; איזוק מ�ש
פיל שלא לצורך במסגרת בדיקה גינקולוגית
ובליווי יחידת נחשון; שירות רפואי באיכות
ירודה והיעדר טיפול פסיכולוגי.
עוד עולה מהדו"ח כי "בעוד שאצל אסיו
רים גברים ,תנאי החזקה במאסר של מורשו
עים בעבירות צווארון לבן הם טובים (ניתן
לשכנם במעשיהו ובבתי כלא שיקומיים
ופתוחים) ,הרי אצל האסירות הנשים ,בגלל
מיעוטן המספרי ביחס לגברים וכפועל יוצא
מכך היעדר קיומם של מתקני כליאה שיקוו
מיים לנשים ,האסירות אינן זוכות לשיקום
כמו הגברים .בנווה תרצה לא קיימת הפרו
דה הרלוונטית לשיקום האסירות ,ובפועל

קיים יחס 'שוויוני' ושרירותי לכל האסירות.
באופן הזה אין הפרדה בין אסירות ,בהתאם
למאפייניהן השונים .כך אסירות נרקומניות
ורוצחות מוחזקות עם אסירות 'נורמטיו
ביות'".
המבקרים הרשמיים מטעם הלשכה
ממליצים לסגור לאלתר את אגף הבידוד
וההפרדה שבכלא נווה תרצה מחמת תנאי
כליאה אכזריים ,בלתי אנושיים ומשפיו
לים ,אשר אינם עולים בקנה אחד עם זכותן
החוקתית של האסירות לכבוד.
עוד ממליצים המבקרים להפסיק כליל
את נוהל הכבילה והאיזוק למיטה של אסיו
רות פסיכאטריות בבידוד; לפעול בדחיו
פות לשיפור איכות וכמות המזון המסופו
קת לאסירות בכלא נווה תרצה; ליתן דגש
מערכתי לטיפול הרפואי–פסיכיאטרי בנווה
תרצה ובכלל זה לאפשר נגישות ,במסגו
רת יומיומית ,לרפואת הנפש .בנוסף לאלה
ממליצים המבקרים כי רשויות השב"ס יעו
מדו מקרוב על טענות ההפליה של האסירות
לעומת האסירים הגברים.
ראש הלשכה ,עו"ד יורי גיא־רון ,אמר כי
"דו"ח זה כקודמיו ממשיך ומבטא את החו
שיבות שבמתן היכולת לאפשר לנציגים מקו
צועיים אובייקטיבים של לשכת עורכי הדין
לבקר בבתי הסוהר ,לעמוד על תנאי המאסר
ועל מצבם האנושי של האסירים .אני רואה
בביקורים השוטפים של נציגי הלשכה בבתי
הכלא גם אלמנט מסייע לגורמים השונים
בשירות בתי הסוהר בעבודתם".
משירות בתי הסוהר נמסר כי נכון ליום
הביקורת ,תפוסת הכליאה בבתי הסוהר
היתה גבוהה מאוד ,וכי ריכוז האסירות הפו
סיכיאטריות באגף ההפרדה/בידוד נתן את
אותותיו .אשר לממצאים שהעלה הדו"ח
בדבר תנאי מעצר בלתי אנושיים ,הרי שרוו
בם הוכחשו על ידי שב"ס ,ונטען כי בימים
אלה מבוצעות עבודות שיפוץ/שדרוג באגף
ההפרדה לרווחת האסירות.
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מרכז ההשמה ופורום הצעירים

מרכז ההשמה ופורום הצעירים
מציגים :יריד ההשמה הגדול

 500עורכי דין ו־ 40משרדי עורכי דין מובילים השתתפו ביריד שהתקיים באוניברסיטת תל אביב

צעירים מחפשים עבודה .מועמדים במהלך יריד ההשמה

"באקלים מקצועי שבו פועלים לא פחות
מ־ 43אלף עורכי דין בואכה  60אלף בתוך
כ־ 4-3שנים ,בקרב מדינה המונה פחות מ־8
מיליון אזרחים ,קשה מאוד לתפקד ברמה
מקצועית גבוהה ולהתפרנס כראוי .מציאות
כזו היא מציאות של כמות ולא של איכות,
מציאות של מחיר ולא של רמה מקצוו
עית" ,כך אמר ראש לשכת עורכי הדין ,עו"ד
יורי גיא־רון ,ביריד ההשמה הגדול שקיים
( )22.6.09מרכז ההשמה של הלשכה בש�י
תוף פורום עורכי הדין הצעירים של הלשכה,
שנערך באוניברסיטת תל אביב בהשתתפות
כ־ 500עורכי דין .ביריד ההשמה השתתפו
נציגים מ־ 40משרדי עורכי דין מובילים.
נציגי המשרדים קיימו במהלך היריד ראיונות
ראשוניים עם עורכי הדין ,ודיווחו על תחיו
לתו של הליך גיוס עורכי דין .יו"ר פורום
עורכי הדין הצעירים ,עו"ד ינון היימן ,אמר
למשתתפים" :אני רוצה לאחל לכם שבשנה
הבאה לא תגיעו ליריד ההשמה הזה" .היריד
נערך בריכוזה של עו"ד מיכל קרמר־רשף,
בשיתוף ועדת עורכי הדין הצעירים בראו
שותם של עוה"ד גלעד כץ ויניב דרי.

צעירים חוגגים עצמאות

אירוע יום העצמאות שאירגנו פורום עורכי דין צעירים
וועדת עורכי דין צעירים ארצית של הלשכה התקיים
( )28.4.09בטירה בגעש .באירוע נכחו יותר מ־1,000
עורכי דין צעירים ובני/בנות זוגם ,אשר חגגו עד השעות
הקטנות של הלילה .בתמונה :ראש הלשכה עם יו"ר
(במשותף) ועדת עורכי הדין הצעירים ,יניב דרי וגלעד כץ.
מימין :יו"ר פורום הצעירים ,עו"ד־פסיכולוג ינון היימן
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מרכז ההשמה ופורום הצעירים
החוגגים הצעירים

חדשות הלשכה

פעילויות פורום הצעירים (תל אביב)
ימי עיון משפטיים
עריכת הסכמים והסדרים
בראי בית המשפט

השופט אבי פורג,
השופטת רבקה מקייס,
השופט ד"ר עמי קוב

20.7.09

מורה נבוכים לליטיגציה
של שוק ההון

עו"ד אסף ברם,
עו"ד גיל דחוח

23.7.09

דיני נזיקין  -סוגיות
אקטואליות

עו"ד רחל לויתן,
עו"ד יואב כרמלי,
עו"ד איתן האזרחי,
חה"כ רחל אדטו

17.8.09

אמנות הליטיגציה
בראי בית המשפט

השופט יעקב שפסר,
השופט שמואל ברוך,
השופטת רות רונן,
השופט בדימוס עו"ד אהרון שליין

7.9.09

סמי משפטי
מאות עורכי דין חגגו ( )5.6.09בבית האופרה בת"א
באירוע גדול שאירגן פורום הצעירים של הלשכה ,וזכו
ליהנות מהופעה של הזמר קובי אפללו שאירח את קרן
פלס ,במסגרת מגוון הפעילויות והאירועים שמקיים
הפורום במהלך השנה

קורס פרקטי
לבניית אתר
אינטרנט

( 6מפגשים,
מאוגוסט)

קול קורא  -הקמת תחומי
פעילות מקצועיים

לכל המשפחה
נחשונית
עמי ואלי במופע
בידור מטורף

16.7.09

3.9.09

מגוון משרות לעורכי דין במשרדים ,בחברות ובשירות
הציבורי במרכז ההשמה של לשכת עורכי הדין
פרטים נוספים והרשמה במדור ההשמה באתר הלשכה בכתובת:

www.israelbar.org.il/hasama

ובטלפון03-6361330-2 :

להלן רשימה חלקית של משרדים וחברות אשר גייסו באמצעותנו :בלטר,
גוט ,אלוני ושות' ,רון גזית רוטנברג ושות' ,נ .פינברג ושות' ,ראב"ד
מגריזו ,בנקל ושות' ,אליעד שרגא ושות' ,דב פישלר ושות' ,ליבליך מוזר
ושות' ,וקסלר ברגמן ושות' ,חכמון אליגון ,ארנון שגב ושות' ,סלקום
ישראל בע"מ ,מיטב בית השקעות ,הבסס"ח ,אלדן תחבורה בע"מ,
משטרת ישראל-אגף התנועה ,פז חברת נפט בע"מ ,עיריית חיפה ,דנקר
בירגר בע"מ ,קבוצת מילומור רסידו בע"מ ,בזק החברה הישראלית
לתקשורת בע"מ ,אפסילון בית השקעות
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חדשות הלשכה

הגנת הפרטיות

הלשכה :להקים גוף שיפקח על
הבקשות לביצוע האזנות סתר

על פי ההצעה יוקם גוף עצמאי במשרד המשפטים שבראשו יעמוד "הממונה על האזנות סתר"
וייפסק המצב הקיים היום ,שבו בקשות להאזנת סתר ניתנות על ידי בית המשפט במעמד צד אחד
הוועד המרכזי של הלשכה אישר
( )5.5.09הצעה לתיקון חוק האזנת סתר,
התשל"־טו ,1979ביוזמת הוועדה להגנת ה�פ
רטיות של הלשכה .הצעת התיקון מתווה
הקמת גוף עצמאי במשרד המשפטים (דוו
גמת המחלקה לחקירת שוטרים  -מח"ש -
שאף היא גוף עצמאי במשרד המשפטים),
שייקרא "המחלקה להאזנות סתר" ובראשה
יעמוד "הממונה על האזנות סתר" ,אשר לו
יוקנו הסמכויות על פי החוק .לתפקיד יוכל
להיבחר מי שראוי להיבחר מבחינת נתוניו
האישיים לתפקיד שופט מחוזי.
הוועדה ,שהציעה בראשית התייחסותה

לנושא כי הממונה על האזנות הסתר יפעל
במסגרת מבקר המדינה או הסנגוריה הציו
בורית ,קיבלה את עמדת ראש הלשכה ,עו"ד
יורי גיא־רון ,שלפיה מן הראוי שמחלקה זו
תקום במשרד המשפטים.
על פי ההצעה ,כל בקשה שהמשטרה
תבקש להגיש לביצוע האזנות סתר תועבר
לממונה על האזנות סתר ,שיוכל להחליט
אם הוא מתנגד לה ,בעיקר מהטעם שהיא
אינה ראויה ואינה מצדיקה פגיעה בפרטיות
הכרוכה בהאזנות סתר .אם יחליט שהוא
מתנגד לה ,והמשטרה תחליט בכל זאת להו
גיש את הבקשה ,תהיה לו הסמכות להתייצב

לדיון בעניין בפני שופט ,ולהציג את הטיעוו
נים נגד היענות לבקשה .כך השופט יקבל גם
את "הצד השני" וטענותיו.
לדברי עו"ד דן חי ,יו"ר הוועדה להגו
נת הפרטיות ,כאמור בהצעה ,ייפסק המצב
הקיים היום ,שבו בקשות להאזנת סתר ניו
תנות על ידי בית המשפט במעמד צד אחד.
למעשה יוצרת ההצעה גוף שיהווה את "הצד
השני" .עוד על פי ההצעה ,הממונה יגיש
דו"ח אחת לשנה למועצה הציבורית להגנת
הפרטיות במשרד המשפטים ,אשר תעביר
אותו בליווי הערותיה לוועדת חוקה ,חוק
ומשפט של הכנסת.

בעקבות הודעת המדינה בבג"ץ "האח הגדול" ,הלשכה מבקרת את המשטרה:

"הסמכת המשטרה פוגעת פגיעה אנושה
בחסיונם הסטטוטורי של עורכי הדין"
הלשכה טוענת בתגובתה כי אפשרות המשטרה לקבל נתוני תקשורת מצומצמת רק ביחס לעיתונאים,
ויש להקנות לפחות מעמד שווה לחסיון עורכי הדין שהוא החיסיון המוחלט היחיד המוכר בדין
הלשכה הגישה ( )19.4.09באמצעות
עו"ד דן חי את תגובתה להודעה שהוגשה
על ידי פרקליטות המדינה לבג"ץ ,שאליה
צורפו ההוראות הפנימיות של המשטרה
בעניין יישום חוק נתוני תקשורת.
הלשכה הפנתה את תשומת לב בית
המשפט לכך שמההוראות עולה כי המו
שטרה אינה מקנה כל מעמד מיוחד לנהו
נים מחיסיון על פי החוק בעת הוצאת
היתרים דחופים למתן נתוני תקשורת.
"המשטרה למעשה מאשרת את טענות
הלשכה בעניין בעתירה" ,ציין עו"ד דן חי,
והוסיף כי "מנוהלי משטרה עולה בבירור,
ובצורה שאינה משתמעת לשתי פנים ,כי
הסמכתה של המשיבה להפר את החיסיון
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המקצועי של עורכי הדין פוגעת פגיעה
אנושה בחסיונם הסטטוטורי של עורכי
הדין".
הלשכה מוחה בתגובתה על הפליה רק
לטובת העיתונאים ,העולה מההוראות
הפנימיות של המשטרה ,וזאת כאשר אין
מחלוקת משפטית כי החיסיון המקצועי
של עורכי הדין הוא החיסיון המוחלט
היחידי בדין ,והוא עומד ברף גבוה יותר
מכל החסיונות היחסיים האחרים המוו
כרים בדין .לפי הוראות אלה ,במקרים
דחופים לא תוכל המשטרה להוציא נתוו
ני תקשורת בקשר לעיתונאים ,לפירוט
הגורמים שאליהם התקשרו עיתונאים או
אלה אשר התקשרו אליהם .הלשכה אינה

מתנגדת לכך ,אך טוענת שלפחות מעמד
שווה צריך להיות גם לעורכי הדין ולקוו
חותיהם.
עוד נאמר בתגובת הלשכה כי "בליבה
של העותרת מקנן ספק גדול בכל הנוגע
למאות ההיתרים הנוספים שניתנו על
ידי המשטרה בתקופה כה קצרה ,כאו
מור .מצב הדברים ,שבו השליטה על הליך
הוצאת צווים במקרים דחופים נתונה
בידי רשות האכיפה הרלוונטית בלבד,
וזאת ללא סעיף של פסלות ראיה ,הוא
מצב בעייתי .אף ביחס למקרים שאינם
דחופים יש בנוהלי המשטרה כדי ליצור
תחושה כי לא החתול הוא זה אשר יכול
לשמור על השמנת".
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עו"ד נחום פינברג ,יו"ר פורום העבודה של הלשכה ,לנציגת משרד התמ"ת:

"משך הטיפול בבקשה למתן היתר
לפיטורי נשים בהריון  -בלתי סביר"

בתגובה לדברים אמרה עו"ד רבקה מקובר בישיבת הפורום" :בקרוב נפרסם נוהל להסדרת הנושא"
צילום :דוברות השלטון המקומי

"בי ן  20%ל־ 30%מהעובדים שמוע�ס
קים בחוזים גלובליים הם עובדים מנוצלים
שיש לגביהם עבריינות ביחס לחוקי המגן",
כך אמרה ח"כ שלי יחימוביץ' בישיבת פוו
רום העבודה של הלשכה שנערכה ()26.4.09
בהשתתפות נציגות משרד התמ"ת וחברי
הפורום.
בפתח הישיבה ציין יו"ר פורום העבודה,
עו"ד נחום פינברג ,כי משך הטיפול בבקשה
למתן היתר לפיטורי נשים בהריון על ידי
משרד התמ"ת הוא בלתי סביר ,וכי ברור שיו
שנה תקלה בעניין ויש להסדירה .בנוסף לכך
ציינו נציגות ארגון נעמ"ת כי אין סדרי דין
ברורים .כך למשל ,לדבריהן ניתנת זכות טיעון
בטלפון .עוד ציינו הנציגות כי כל עוד ההליך
נמשך העובדת לא נמצאת בעבודה ,וסיכוייה
לשוב למעגל העבודה הולכים וקטנים.
לדברי מנהלת אגף הרישוי במשרד
התמ"ת ,עו"ד רבקה מקובר ,הואיל ובמסו
גרת הבירור שנערך עם הצדדים נבדקת כל

עו"ד נחום פינברג

ח"כ שלי יחימוביץ'

טענה וניתנת לצד השני זכות טיעון ,ההליך
נמשך כ־ 50יום .היא הוסיפה כי בעקבות
המשבר הכלכלי חל גידול משמעותי במספר
הבקשות למתן היתר לפיטורי נשים בהריון
 בחודש ינואר השנה הוגשו כ־ 130בקשות,לעומת כ־ 60בלבד בינואר " .2008לנוכח
המצב החלטנו לנהוג עם הקיצוצים הרוחו
ביים בדרך יותר מהירה ,וההליך נמשך בין
 10ל־ 12ימים .בנוסף קיבלנו תוספת של כוח
אדם לטיפול בבקשות ,ואנחנו עובדים גם

על נוהל להסדרת הנושא".
ח"כ יחימוביץ' התייחסה בראשית דבריה
לקיצוץ המתוכנן בס ך  10מיליארד שקל ב�מ
שרדי הממשלה ,וטענה כי "מדובר בהרעבה
של השירות הציבורי" .היא הגיבה גם לביו
קורת על "חוק התלוש" (חוק הגנת השכר
(תיקון מס'  ,)24התשס"ח  - 2008 -תלושי
שכר וניכוי שכר שלא כדין) שיזמה .לדברי
ח"כ יחימוביץ' ,נשמעו טענות רבות מצד
מעסיקים בחברות גדולות ,וביניהן חברות
הייטק ,שלפיהן החוק מתאים לעובדים
עניים וחלשים ,ואילו העובדים בהייטק,
למשל ,מרוויחים משכורת גבוהה" .מטרת
החוק היתה לגונן על העובדים החלשים
ביותר ,עובדי חברות שמירה ועובדות ניו
קיון .יש הרבה עובדים במשק שלא מקבלים
תלוש שכר ,ויש עובדים שמקבלים תלוש
שהוא שרבוט חסר פשר" ,אמרה ח"כ יחיו
מוביץ' ,והוסיפה כי היא מסכימה שעל החוק
לחול עד רמת שכר מסוימת.

בעקבות פנייתו של ראש הלשכה לנשיאה ביניש:

הופץ נוהל לעניין בקשות לדחיית דיונים עקב חופשת לידה
בעקבות פניית ראש הלשכה עו"ד יורי
גיא־רון למנהל בתי־המשפט בנושא בקו
שות לדחיית דיונים עקב חופשת לידה
של עורכות דין המייצגות בתיקים ,הפיצה
נשיאת בית המשפט העליון ,השופטת
דורית ביניש ,לנשיאים ,שופטים ורשמים
בבתי המשפט אמות־מידה מנחות בנוו
גע לבקשות מטעם עורכות דין לדחיית
דיונים עקב חופשת לידה.
על פי הנוהל ,ככלל ,בקשה לדחיית
מועדי דיון עקב חופשת לידה של עורכת
דין המייצגת בתיק מצריכה איזון בין מגו
וון שיקולים :מצד אחד מצויים הטעמים
המונחים בבסיס חקיקת המגן המקנה
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לאישה יולדת זכות לחופשת לידה לשם
התאוששות פיזית ונפשית ,ולצורך טיפול
ברך הנולד .מצד שני ניצבים האינטרסים
של מניעת סחבת במשפטים ושמירה על
טובת הלקוח המיוצג.
עוד צוין בנוהל כי ככלל ,יש לכבד את
זכותה של עורכת הדין לחופשת לידה
ולהתחשב בה .עם זאת ,יש להביא בחו
שבון את מכלול הזכויות והאינטרסים
של כל המעורבים בהליך .מבלי להתיימר
למצות את מכלול השיקולים הרלוונו
טיים ,ראוי לבחון את האפשרות להחו
ליף את עורכת הדין בעו"ד אחר לצורך
הדיון שנקבע בתקופת חופשת הלידה.

בחינת העניין האמור נגזרת ממכלול של
נסיבות ,ובהן השלב שבו מצוי התיק,
רמת המורכבות של התיק ,דחיפות הדיון
שנקבע בתיק וכו' .בנוסף ,ראוי לבחון
את פער הזמנים בין הלידה עצמה לבין
הדיונים הקבועים בפני בית המשפט.
ככל שמדובר בפער זמנים קצר יותר בלא
שנמצא עו"ד חלופי ,יהיה צורך בדחיית
מועד הישיבה.
בנוהל אף הודגש כי מלכתחילה ראוי
שבית־המשפט יעשה מראש מאמץ לקו
בוע את מועד הישיבות בהתחשב בחופו
שת הלידה הצפויה ,ובאפשרות למציאת
מחליף לעורכתהדין בתקופה זו.
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הרמת כוסית
במחוז חיפה

כיכר אתרים
ההוצאה לאור של לשכת
עורכי הדין התחדשה
בשני אתרי אינטרנט :אתר
החברה ()www.pador.co.il
ואתר המתמחה (ערכת
ההכנה לבחינות הלשכה -
( .)www.ibar.co.ilאתר
החברה מספק מידע על
אודות מוצרי ושירותי
החברה ,ומאפשר רכישה
קלה ונוחה .האתר מהווה
שער כניסה לאתר הפדאור
באינטרנט .דף הבית ממשיך
לפרסם באופן שוטף
ידיעות וחדשות משפטיות
עדכניות .במסגרת תהליך
ההתחדשות שודרג גם אתר
"המתמחה" ,המכיל מידע
על אודות מסלולי המתמחה
השונים ללימוד לקראת
בחינת ההסמכה ,מידע
כללי למתמחה ,ותרגול
אינטראקטיבי לבחינה.

"המסע של הלשכה ל�ה
שבת האיכות והיוקרה
למקצוע יצא לדרך" ,כך
אמר ראש הלשכה עו"ד
יורי גיא־רון בהרמת כוו
סית חגיגית שערך ועד
עו"ד רחל בן־ארי מחוז חיפה לכבוד
הפסח ,במעמד שופטים
ועורכי דין ממחוז חיפה .באירוע השתתפו
בין היתר נשיאת בית המשפט המחוזי בחיו
פה השופטת בלהה גילאור ,נשיא בתי משפט
שלום במחוז חיפה השופט אהוד רקם ,ופרו
קליט המחוז עו"ד איתן לדרר.
יו"ר ועד מחוז חיפה ,עו"ד רחל בן־ארי (בר
רב האי) ,התייחסה למשאל שערך ועד המו
חוז בקרב עורכי הדין ,שלפיו  57%מעורכי
הדין אינם מרוצים מהמקצוע" .היום אמנם
הטובים במקצוע הם יותר טובים ,משכילים
ומקצועיים מאלה שהיו בעבר ,אבל החלשים
הרבה יותר חלשים מאלה שהיינו רגילים
אליהם".

בעקבות התערבות הלשכה :עיריית גבעתיים
תיקנה מכרז פגום לקבלת שירותי גבייה

התיקון נועד למנוע קבלת שירותים משפטיים שלא על ידי עורך דין ,האסורה לפי סעיף  20לחוק לשכת עוה"ד
בחודש פברואר השנה פירסמה "יעד"
 החברה הכלכלית של גבעתיים  -מכרזפומבי  01/09למתן שירותי חניה מוסדרת
עבור עיריית גבעתיים .עיון במסמכי המו
כרז העלה כי המכרז כולל הוראות המאו
פשרות לעיריית גבעתיים לקבל ייצוג
משפטי מהזוכה במכרז ,גם אם אינו עורך
דין ,או על ידי עורכי הדין של הזוכה במו
כרז (ולא על ידי עורכי הדין של העירייה
עצמה).
הוראות אלה אינן עולות בקנה אחד
עם החוק ,ובפרט עם סעיף  20לחוק
לשכת עורכי הדין ,התשכ"־או ,1961הק�ו
בע ששירותים משפטיים יינתנו על ידי
עורכי דין בלבד .כמו כן הן עומדות בסו
תירה לכל ל 11ב' לכללי האתיקה של ה�ל
שכה ,האוסר על עורכי דין ליתן שירות
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משפטי באמצעות גוף מתווך ,כגון זוכה
במכרז (שאינו עורך דין) שעורכי דין מטו
עמו ייתנו שירותים לעורך המכרז.
ביוזמתו של ראש הלשכה ,עו"ד יורי
גיא־רון ,אשר שוחח בעניין ישירות עם
ראש עיריית גבעתיים ,מר ראובן בן שחר,
התקיימה הידברות בין נציגי הלשכה לנו
ציגי העירייה ,שבסופה הגיעו הצדדים
להסכמות באשר לנוסח ההבהרה שהופץ
מטעמה של העירייה למשתתפים במכו
רז .על פי הנוסח המוסכם ,הזוכה במכרז
לא יעניק שירותים משפטיים כלשהם,
במישרין או בעקיפין ,לעיריית גבעתיים
ו/או לחברה הכלכלית שלה ,ולא יבצע
כל פעולות בעלות אופי משפטי כלפי
החייבים .בהודעה שמסרה הלשכה לבית
המשפט היא ציינה כי בעקבות ההבהרה

שנמסרה לזוכים במכרז ,היא אינה רואה
מקום לנקוט הליכים מטעמה או להצטרף
להליכים המתנהלים נגד המכרז .בעקו
בות הודעת הלשכה אף הופסקו הליכים
שננקטו נגד המכרז על ידי גורם אחר.
עו"ד גד שילר ,יו"ר הוועדה להגנת המו
קצוע בלשכה ,הביע תקווה שרשויות נוו
ספות ילכו בדרך זו ויימנעו מניסוח מכרו
זים באופן הנוגד את החוק .הוא הוסיף כי
הלשכה לא תהסס לנקוט הליכים במקרים
שיוסג גבול המקצוע .בפועל נודע ללשכה
שההבהרה שאושרה על ידיה כבר הופצה
במכרזים של רשויות נוספות.
הלשכה יוצגה על ידי עו"ד אסף פוזו
נר ממשרד עוה"ד כהן ,וילצ'יק ,קמחי
ושות' ,ואילו עיריית גבעתיים יוצגה על
ידי משרד עוה"ד מ .בר־לב ושות'.
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הצעת חוק :הלשכה תחויב להעניק
סיוע משפטי חינם למעוטי יכולת

ההצעה הוגשה ביוזמתם של ראש הלשכה ושל ח"כ יריב לוין • אישור הצעת החוק יבטיח את
המשכו ואת הרחבתו של פרויקט "שכר מצווה" ,אשר פעל עד כה מבלי שהיתה חובה לקיימו
יוזמה משותפת של ראש הלשכה עו"ד
יורי גיא־רון וח"כ יריב לוין (הליכוד) תחולל
מהפך במערך הסיוע המשפטי הניתן למעוטי
יכולת .על פי הצעת חוק שהוגשה (,)13.5.09
תוטל על לשכת עורכי הדין חובה להעניק
סיוע משפטי ללא תשלום למעוטי יכולת,
ובכך להשתתף במאמץ להבטיח ייצוג משו
פטי הולם גם לחסרי אמצעים.
יצוין כי כיום רשאית הלשכה להפעיל
מערך סיוע משפטי הולם ,אך אינה חייבת
לעשות זאת .הלשכה יזמה את פרויקט "שכר
מצווה" המעניק סיוע משפטי באמצעות עוו
רכי דין מתנדבים לאלפי אזרחים בכל הארץ.
הצעת החוק תבטיח את המשך הפרויקט
והרחבתו.
הצעת החוק זכתה בשבוע שעבר לתמיכה
בוועד המרכזי של הלשכה ,ובכך קבעה הלו
שכה תקדים יוצא דופן כאשר היא מבקשת,
לראשונה מאז הקמתה ומיוזמתה ,להטיל
עליה חובה לבצע שירות לציבור אשר עלותו
תמומן על ידה.

עו"ד טלמון אושר לכהונה
נוספת כנשיא להב
המרכו
הוועד
זי של הלשכה
אישר ()24.3.09
את מועמדותו
של עו"ד יהודה
טלמון לכהונה
כנשיא
עו"ד יהודה טלמון נוספת
ארגון להב ,ארגון
הגג של הארגונים העצמאיים .על פי
הנוהג הקיים בארגון ,משתרעת תקוו
פת הנשיאות בלהב על פני שתי קדנו
ציות .הוועד המרכזי שיבח את פועלו
של עו"ד טלמון כנשיא להב ,וציין כי
בתקופת כהונתו זכה הארגון לתנופה
משמעותית בעשייה ,ולביסוס והכרה
במעמדו בציבור.

יולי 2009

ראש הלשכה ,עו"ד יורי גיא־רון" :עריו
כת הדין אינה רק מקצוע אלא גם שליחות
חברתית ,ואחת ממטרותיה היא לאפשר
הגברת הנגישות למשפט כזכות יסוד .במו
סגרת תפיסה זו ולאחר מאבק לא פשוט

ראש הלשכה" :ביקשנו להסיר את
התלות בנבחרים רנדומליים בלשכה,
שייתכן שלא יתמכו בעתיד בתפיסה
שלפיה הלשכה הינה גם גוף ציבורי
בעל מטרות חברתיות"
בלשכה ,מפעילה הלשכה במהלך שש השנים
האחרונות את תוכנית 'שכר מצווה' להענו
קת סיוע וייצוג משפטי בהתנדבות למעוטי
אמצעים ברחבי הארץ ,על ידי יותר מ־2,000
עורכות ועורכי דין מתנדבים .מדובר בתוכו
נית חיונית וחשובה ,המעניקה סיוע וייצוג
לאלפי פונים בשנה".
ראש הלשכה הוסיף" :אני מבקש לציין

בכנות כי אחת ממטרות הפיכתה של הסו
מכות ליתן סיוע משפטי ,הנתונה ללשכה
אך לא מחייבת אותה ,לסמכות חובה ,הינה
להסיר את התלות בנבחרים רנדומליים בלו
שכה ,שייתכן שלא יתמכו בעתיד בתפיסה
שלפיה הלשכה הינה גם גוף ציבורי בעל
מטרות חברתיות ,ושעליה לפעול להנגשת
המשפט ,ובמיוחד לאוכלוסיות חלשות .אני
גאה בהחלטתו של הוועד המרכזי בעניין.
נדמה לי שיש שינוי מבורך בלשכה".
ח"כ יריב לוין" :בחברה דמוקרטית אין
ערך לזכויות אשר לא ניתן לממש אותן.
האוכלוסיות המוחלשות נדרסות לא אחת
תחת גלגלי מערכת המשפט ,בהיעדר יכוו
לת לשכור את שירותיו של עורך דין .החוק
המוצע יחולל מהפך חברתי וישנה לחלוטין
את מידת הנגישות למערכת המשפט של
ציבור רחב מאוד .החוק יעניק לראשונה
לאזרחים רבים אפשרות לקבל ייצוג וייעוץ
משפטי ,ויצור שינוי חברתי אמיתי שישפיע
ישירות על אלפי משפחות מדי שנה".

"ראוי לפרסם חקיקה עדכנית באתר
הכנסת לטובת כלל האזרחים"

ראש הלשכה עו"ד יורי גיא־רון פנה
למזכיר הכנסת ,עו"ד איל ינון ,בבקשה
לשקול את העלאת קובצי החקיקה
העדכניים לאתר הכנסת .בעקבות
הפנייה הודיע מזכיר הכנסת כי ימליץ
בפני יו"ר הכנסת רובי ריבלין לאמץ
את היוזמה.
בפנייתו למזכיר הכנסת ציין ראש הלו
שכה כי קובצי חקיקה עדכניים מתפרסו
מים בישראל על ידי חברות מסחריות.
"בעקבות פניות של אזרחים שהתקבלו
בלשכה בעניין זה ,אבקשך לשקול יוזו
מה של הכנסת להעלאת קובצי החקיו
קה העדכניים באתר הכנסת ,או באתר
אחר שיוקם לצורך כך .סבורני שהגברת

נגישותם של אזרחים לחוק ולדין הינה
מטרה חשובה ,אשר מן הראוי שבית
המחוקקים יוביל להגשמתה".
מזכיר הכנסת ציין בתגובתו כי הוא
מסכים שקיימת חשיבות רבה לכך שלכל
אזרח במדינה תהיה גישה חופשית לחו
קיקה העדכנית ,ותפקידה של הכנסת
כרשות מחוקקת לדאוג לכך .לדבריו,
הכנסת אמנם מפרסמת באתר האינטו
רנט את נוסח החוקים המאושרים בקו
ריאה השנייה והשלישית במליאה ,אולם
נוסח החוקים המלא ,המשלב את כל
התיקונים שהתקבלו במהלך השנים ,לא
מתפרסם על ידי הכנסת אלא כאמור על
ידי גופי מסחריים בלבד.
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ועדת התעבורה נגד התנהלות משטרת התנועה:

אין לפרסם ראיות בתאונה
טרם הגשת כתב אישום

ועדת התעבורה של הלשכה יוצאת בגיו
נוי חריף נגד פרסום ראיות על ידי משטרת
ישראל בקשר לתאונה קטלנית ,עוד בטרם
הוגש כתב אישום נגד הנהג הפוגע .לכתבה
שפורסמה ( )22.4.09באתר  ynetצורף סרטון
המהווה חלק מראיות המשטרה ,ואשר צולם
במצלמת הצומת המתעדת תאונה בכביש
 431שבה נהרג מנהל עבודה בכביש תוך כדי
ביצוע תפקידו.
לדברי יו"ר ועדת התעבורה ,עו"ד שי גלעד,
נראה כי לא יכולה להיות מטרה אחרת בהו
צגת ראיה זו בפני הציבור אלא להשפיע על
דעתו ואולי אף על דעת השופטים העתיו

דים לדון בתיק זה,
אם יוחלט להגיש
כתב אישום .חשוב
לציין כי מדובר
בשופטים אשר
בבקשות
ידונו
לפסילה מינהלית,
פסילה עד תום
ההליכים ,ערעורים
על החלטות בעניין עו"ד שי גלעד
זה ושמיעת התיק לגופו.
"אין ספק שפרסום ראיות כלשהן מתיק
חקירה עוד טרם גובש כתב אישום ואף

לאחר הגשתו הינו מעשה שיש להוקיעו",
אמר עו"ד גלעד.
לדברי עו"ד גלעד" ,לחשוד בעבירה קטלו
נית בטרם הגשת כתב אישום אין כל גישה
לראיות שבידי המשטרה ,בוודאי לא לראיות
מסוג הסרטון שפורסם ,שהרי מדובר במצלו
מת צומת שרק למשטרה או לחברה הלאומית
לדרכים גישה אליה .אך גם לו היה לנהג גישה
כלשהי למצלמה והוא היה דואג לפרסום
שכזה ,קרוב לוודאי שהיו מאשימים אותו
בשיבוש הליכי חקירה ומשפט .את המשטו
רה עוד לא מצאו לנכון להאשים בהאשמות
שכאלה ,וייתכן כי הגיע הזמן לכך".

הוועדה לקידום עורכת הדין

הוועדה ליחסי שופטים ועורכי דין

הוקם צוות לטיפול בתלונות
שעניינן הפליית עורכות דין

קיבלת יחס לא הוגן
מהשופט? יש למי לפנות

הוועדה לקידום עורכת מנויות בעבודה.
כל המעוניינים להפנות
הדין של הלשכה ,בראשותה
של עו"ד נעמי לנדאו ,החלה תלונה אל הצוות מוזמנים
לטפל בתלונות המעלות חשד לפנות בכתב בצירוף החומר
להפליית עורכת דין בתעו הראייתי שברשותם לוועו
דה לקידום עורו
סוקה .הסנונית
כת הדין ,בדואר:
הראשונה היתה
לשכת עוה"ד ,רח'
תלונה שהגיעה
דניאל פריש 10
לוועדה ,שעניינה
ת"א ,או בפקס
חשד להפליית עוו
 ,03-6918696או
רכת דין המועמו
בדוא"ל @shimon
דת לגיוס כתובעת
israelbar.org.il
משטרתית ,בשל
עו"ד נעמי לנדאו
(עדיפות לדוא"ל).
אי עמידה במבו
חן כושר מבצעי סמוך לאחר חבר/ה המעוניינ/ת להו
הלידה .הוועדה פנתה בעניין צטרף לפעילות במסגרת
לנציבת שוויון הזדמנויות הוועדה עצמה מוזמנ/ת
בעבודה במשרד התמ"ת לפנות בכתב לגב' כרמלה
לצורך הפעלת סמכותה הסו בטיש ,בפקס 03-6918696
טטוטורית למניעת התופעה ,או בדואר אלקטרוני
הפוגעת בזכות לשוויון הזדו .carmela@israelbar.org.il

הוועדה ליחסי שופו על החלטת בימ"ש קמא
טים ועורכי דין התכנסה להוציא צו הבאה נגד עו"ד
( )30.4.09לישיבתה הר�א מייצג (ע"פ  ,1943/09עומר
שונה בראשות היו"ר החדש ,אבו חג'לה נ' מדינת ישב
עו"ד עדי הדר ,ודנה בסדרי ראל ,ניתן ביום .)26.4.2009
פעולתה וכן במו
הוועדה החליטה
קרה שבו בית
לפנות אל החברים
משפט הוציא צו
בכל אמצעי הפו
הבאה נגד עו"ד.
רסום שעומדים
הוועדה החליו
לרשות הלשכה,
טה על קיום סדרת
כדי לשפר מודו
פגישות עם נשיאי
עות החברים לאו
המשפט
בתי
פשרות היעזרות
עו"ד עדי הדר
השונים כדי ליצור
בוועדה בכל מקרה
עימם שיתוף פעולה ונוהלי שהם סבורים כי יש הצדקה
עבודה משותפים עם מחוו להתערבות הלשכה בנושא
זות הלשכה.
יחסי שופטים ועורכי דין.
הוועדה הביעה שביעות את הפניות ניתן לשלוח
רצון מפסק דינה של נשיאת באמצעות דואר אלקטרוני
בית המשפט העליון ,דורית  amit@israelbar.org.ilלרכז
ביניש ,שבו חלקה בערעור הוועדה ,עו"ד עמית פרלמן.

 142׀ עורך הדין

יולי 2009

משולחן הוועדות

פורום המיסים של הלשכה ליו"ר ועדת הכספים של הכנסת:

"העלאת מס במסווה של ביטוח לאומי
ומס בריאות  -בלתי שוויונית ושגויה"
יו"ר פורום המיסים של לשכת עורכי הדין ,סים מחייבת את הגדלתם ,יש לעשות זאת
פרופ' יצחק הדרי ,פנה ליו"ר ועדת הכספים בדרך שוויונית ,במסלול הרגיל של ביטול
של הכנסת ,ח"כ משה גפני ,בבקשה לבטל חלק מהפחתות המס השולי ל־,2009-2010
את העלאת שיעורי המס המתוכננת בחוק במתווה החקיקה הקיימת".
ההסדרים .הפורום מציע להטיל בהוראת
בפנייה צוין כי "הגזירות הללו נכללות
שעה היטל ליתרת  2009ו־ ,2010בגובה בפרק הביטוח הלאומי להצעת החוק ,בעיו
1%־ 2%ממס ההכנסה החל על כל הנישומים קר בסעיף  149להצעה ,על פיו מוצע לקבוע,
במשק.
כהוראת שעה ,החל מיום  1באוגוסט 2009
לדברי פרופ' הדרי" ,בחוק ההסדרים ועד ליו ם  31בדצמבר  ,2010כי יועלו שיע�ו
אשר מונח עתה על
רי דמי ביטוח לאומי ומס
שולחן הכנסת ומכוו
בריאות .הגזירה העיקו
פורום המיסים
נה 'חוק ההתייעלות
רית היא שהתקרה לתו
הכלכלית' ,מוצעת העלאת שיעורי מס ניכו שלום מיסים אלה תוכפל  -מחמש פעמים
רת שכמותה לא עשתה שום ממשלה קרוב השכר הממוצע במשק לעשר פעמים שכר
לארבעים שנה .הצרה שהעלאת המיסים זה .המשמעות היא העלאת התקרה מכ־35
נעשית מהדלת האחורית ,בחוסר שקיפות אלף שקל לחודש לכ־ 70אלף שקל .מדובר
ובמסווה של ביטוח לאומי ומס בריאות ,בתוספת מס שוטף המקטינה את ההכנסה
והכל ללא כל דיון ציבורי .יתרה מזאת ,החודשית לנפגעים וחזרה למס שולי שעוו
ההצעה אינה מידתית ופוגעת בזכות החוו לה על  60%למעמד הבינוני־הגבוה ,בשעה
קתית לשוויון ,ונוסף לכל היא תחטיא את שהאלפיון העליון נותר במס שולי של
מטרתה .אם אכן המפולת בגביית המיו 44%־ 46%בלבד".

ועדה עם אנרגיה
ועדת אנרגיה של הלשכה ערכה ( )27.5.09סיור בתחנת הכוח רדינג ביוזמתם של
יושבי הראש עורכי הדין רנל יופה ודן הכהן .במהלך הסיור שמעו עורכי הדין
הרצאה מפי מנהל תחנת הכוח ,מר מיכאל ביקסמן ,בין היתר על פעילות התחנה,
טכנולוגיית הפקת החשמל ,נתוני הייצור והמעבר לגז טבעי .לאחר ההרצאה ערכו
חברי הוועדה סיור בתחנה.

יולי 2009

חדשות הלשכה

ועדת החינוך

"לא לאשר
כל קיצוץ
בתקציב החינוך"
ועדת החינוך
של הלשכה קוו
ראת לכנסת שלא
לאשר כל קיצוץ
בתקציב החינוך.
לדעת הוועדה,
משרד
עו"ד אראל גלבוע תקציב
החינוך עבר שורה
ארוכה של קיצוצים במהלך השנים
האחרונות ,עד כי כיום תלמיד לומד
יום לימודים אחד פחות בהשוואה
לתלמיד לפני כשני עשורים (כלוו
מר ,מכסת השעות לתלמיד פחתה
ב־כו .)20%זאת למרות הוספת ת�ק
ציבים ושעות בעקבות תוכנית "אופק
חדש" .בנוסף לכך ,רמת הלימודים
בישראל ,על פי מבחנים בינלאומיים,
נמצאת בתהליך הידרדרות נמשך,
וללא שינוי מגמה באמצעות החזו
רת שעות למערכת החינוך לא נראה
שניתן לבלום תהליך זה.
לדעת הוועדה ,מצב זה מעמיק את
הפערים בחינוך בין השכבות האמיו
דות לבין השכבות החלשות ,ובהיות
החינוך הכלי היחיד שהוכח כי באו
מצעותו ניתן לצאת ממעגל העוני,
הרי שהפגיעה בתקציב החינוך כמוה
כעידוד העמקת הפערים וכהחלשה
נוספת של השכבות החלשות.
יו"ר הוועדה ,עו"ד אראל גלבוע:
"רק שינוי מהותי בתקצוב מערכת
החינוך יהיה בו כדי לשנות תהליכים
אלה .החינוך הינו בסיסה של החבו
רה" .ראש הלשכה עו"ד יורי גיא־רון
אמר כי "שינוי המגמה במינהל החיו
נוכי ,כפי שמוצע ע"י ועדת החינוך
של הלשכה ,הינו נושא בעל חשיבות
מכרעת בחברה הישראלית .מעורו
בותה של לשכת עורכי הדין בתהליו
כי החינוך בחברה הישראלית מובנת
מאליה ,וזהו ביטוי נוסף למימושן של
המטרות הציבוריות של הלשכה".
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קרן הגימלאות של הלשכה ־
אי של יציבות בימים סוערים

יו"ר קרן הגמלאות כותב על מצב הקרן של הלשכה • דו"ח על ביצועיה ועל עתידה של הקרן
עו"ד יצחק לקס
בעת האחרונה נשמעים קולות שמעלים
חשש בדבר עתידה של קרן הפנסיה ויכולתה
להבטיח את זכויות העמיתים בה .כל אותן
טענות לא זו בלבד שאין להן כל ביסוס ,אלא
שבאופן חד וברור נראה כי קרן הפנסיה
הפכה לשק חבטות ולכלי ניגוח במאבקים
פוליטיים פנימיים בתוך לשכת עורכי הדין,
בעוד שקולה של הקרן ושל הדירקטורים
המקצועיים המנהלים אותה לא נשמע עד
היום צלול וברור .על כן ,כיו"ר הקרן ,מצאתי
לנכון להשמיע את קולם.
קצת היסטוריה  .קרן הגמלאות של ה�ל
שכה הינה קרן פנסיה ותיקה ,אשר לשכת
עורכי הדין הינה בעלת המניות שלה ,ובעבר
היו חייבים כל עורכי הדין להיות חברים בה.
חברי הקרן מפרישים דמי גמולים חודשיים
עד גיל  ,66ואז הם זכאים לקבל גמול זיקנה
בהתאם לכללים הקבועים בתקנון הקרן.
בעקבות החלטת הממשלה והנחיית אגף
שוק ההון בנושא ,מנועה הקרן משנת 1995
מלצרף עמיתים חדשים והיא הפכה ל"קרן
סגורה" .בהתאם לדרישת האוצר הוסיפה
הקרן לתקנונה פרק המתייחס למנגנון איזון
אקטוארי אוטומטי ,אשר קיבל את אישור
האוצר ב־ 30בדצמבר  .2003משמעות מנגנון
האיזון האקטוארי היא כי אם בקרן נצברים
עודפים אקטואריים ,מאזנים אותה בדרך
של הגדלה יחסית של זכויות העמיתים ,ואם
נצבר בקרן גירעון אקטוארי ,מאזנים אותה
על ידי הפחתה יחסית של זכויות העמיתים.
הנה כי כן ,החשש הגדול שעלה על ידי חלק
מהקולות הצורמים  -שמא לשכת עורכי הדין
תצטרך לערוב מכספיה או להפריש סכומי
עתק מתקציבה לצורך הקטנת גרעון קרן הפו
נסיה  -אין לו על מה שיסמוך ,כיוון שכאמור
הקרן מאזנת את עצמה מתוך הון נכסיה.
נכסי הקרן .נכסי קרן הפנסיה גדלו לאורך
השנים נוכח השקעות זהירות ושמרניות של
ועדת ההשקעות של הקרן .השקעות הקרן
הינן בעלות מח"מ (משך חיים ממוצע) בינוו
ני־ארוך  -כשבע־שמונה שנים  -כאשר 51%
מסך הנכסים מושקעים באג"ח מיועדות
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עו"ד יצחק לקס

הנותנות תשואה מובטחת ,ואילו שאר הנו
כסים מושקעים בצמודי מדד ובאג"ח קונצו
רניות מדורגות בקבוצת דירוג .AA
סך נכסי הקרן בשנת  2006עמד על כ–237
מיליון שקל ,בשנת  2007על כ– 268מיליון,
בשנת  2008על כ– 282מיליון ,ונכון לימים
אלה סך נכסי הקרן עומד על כ– 313מיליון.
תשואת הקרן בשנת  2007עמדה על כ–.7.7%
בשנ ת  - 2008עת שוקי העולם סערו וז�ו
עזעו בעקבות קריסת בתי ההשקעות דוגמת
"בר־סטרנס" ו"ליהמן ברדרס" ,גופים פיו
ננסיים גדולים נוספים בארה"ב ובאירופה
קרסו או הולאמו ,וגם בארץ צנחו מדדי ת"א
 255ות"א  100בסיכום שנתי בכ־ - 45%הש�י
גה הקרן תשואה חיובית של  0.36%נוכח
מדיניות השקעה זהירה ושמרנית .יצוין כי
ברבעון הראשון של שנת  2009השיגה הקרן
תשואה של יותר מ–.7%
נתונים אלה מצויים בדו"חות הרבעוניים
שמפרסמת הקרן ,הכוללים לא רק את הדו"ח
הכספי אלא גם את הדו"ח האקטוארי ודו"ח
הדירקטוריון ,המפרטים בצורה מעמיקה את
כל הנתונים הפיננסיים של הקרן .כל האינו
פורמציה מצויה באתר הקרן הפתוח לציבור.
גירעון/עודף אקטואר.י .קולות רמים נ�ש
מעו על אודות מצבה האקטוארי ויציבותה
הפיננסית של הקרן .מצבה האקטוארי של

כל קרן מושפע ממספר גורמים ,בין היתר
מגידול בתוחלות החיים של העמיתים וכן
משיעור הריבית להיוון התחייבויות הקרן,
ריבית הנקבעת על ידי האוצר.
העלייה בתוחלת החיים גרמה להגדו
לת התחייבויות הקרן כלפי חבריה ,וכפוו
על יוצא להגדלת הגירעון האקטוארי .זאת
ועוד ,בסיס הריבית לחישוב היוון כספי
הקרן נקבע על ידי משרד האוצר תוך שהוא
מתחשב בתשואות ה"גלילים" וה"שחרים",
ומהם נבנית ריבית העקום.
על אף שתשואות ה"גלילים" וה"שחרים"
נמוכות בצורה משמעותית מתשואות השו
קעות הקרן ,בכל זאת מחויבת הקרן להוון
את נכסיה לצורך התחשיב האקטוארי לפי
ריבית העקום הנקבעת על ידי משרד האוצר,
ובשל כך נוצר לקרן ,כמו גם לכל הקרנות
האחרות ,גירעון אקטוארי .כפי שציינתי
לעיל ,מנגנון האיזון האקטוארי ,במקרה של
צבירת עודף כמו גם גירעון ,מאזן זאת תוך
הקטנה או הגדלה של זכויות העמיתים.
הקרן לאן? משמדובר בקרן סגורה אשר
אינה מקבלת חברים חדשים ,ברור כי לאורך
השנים יקטנו הכנסותיה בד בבד עם הגדלת
התשלומים לעמיתים ,בעוד הוצאות הניהול
והתפעול יישארו קבועות.
בנסיבות אלה אכן יש מקום להמשיך
בתהליך שהחלה הלשכה ,שהיא בעלת המו
ניות בקרן ,והוא מכירת הבעלות של הקרן
לגופים פיננסיים המנהלים קרנות ותיקות.
ראוי להזכיר ,ואולי גם לבחון ,את הצעת
חלק מחברי הדירקטוריון אשר טוענים כי
יש להרחיב את פעילות הקרן גם לתחום
ניהול קרנות ההשתלמות והגמל לכלל חברי
הלשכה ,תחומים אשר יהוו מקור הכנסה לא
מבוטל לקרן ולבעלת המניות שלה ,תוך הרו
חבה ושמירה על זכויות העמיתים.
אחזור ואדגיש כי בכל עת ובכל שלב ,אל
מול עיני כולנו  -הנהלת הקרן ולשכת עורו
כי הדין כנאמני העמיתים  -עומדת טובת
העמיתים ומניעת פגיעה בזכויותיהם ,כאשר
נושא זה הוא הנושא המהותי ביותר בעת
ניהול מו"מ למכירתה ו/או להעברת ניהולה
של הקרן לגורם אחר.
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חדשות הלשכה

מרכז ההשמה של
הלשכה החל לפעול
גם במחוז הצפון
מרכז ההשמה של הלשכה החל
לפעול לאחרונה גם במשרדי ועד
מחוז הצפון של הלשכה ,במטרה
לסייע להשמת עורכי דין במחוז הצו
פון .הפעלת מרכז ההשמה במשרדי
ועד מחוז הצפון נעשתה במסגרת
מאמצי הלשכה להגביר את ההשו
מה של עורכי דין ערבים במקומות
עבודה .מרכז ההשמה במשרדי ועד
מחוז הצפון יטפל בכל הפניות שיתו
קבלו ממעסיקים וממועמדים כאחד.
הוא יסייע באיתור משרות פנויות,
לרבות לעורכי דין ערבים ,ובפתיו
חת דלתות בחברות גם לתפקידים
שאינם משפטיים.
שירותי מרכז ההשמה ניתנים
לכלל עורכי הדין דורשי העבודה
מכל הארץ ללא כל תשלום ,ובעלות
סמלית למעסיקים בעבור השמה
בלבד.
מרכז ההשמה מופעל באמצו
עות מדור השמה ,שהוקם באופן
מיוחד לצורך כך באתר הלשכה
.www.israelbar.org.il/hasama
המדור כולל לוח משרות עדכני,
טופס הוספת משרה למשרדי עורכי
דין ולמעסיקים אחרים ,וגליון קוו
רות חיים למועמד.

הזמנה מטעם פורום צעירים:

מופע הבידור
של עמי ואלי
פורום עורכי דין צעירים וועדת
עורכי דין צעירים ארצית מזמינים
את עורכי הדין הצעירים למופע
הבידור והסטנד־אפ של עמי ואלי.
המופע יתקיים ביום  3.9.09בשעה
 21:00בבית הפרקליט ,רח' דניאל
פריש  10בתל אביב .ההשתתפות
כרוכה בתשלום סמלי של  20שקל.
לפרטים ולהרשמה ניתן להיכנס
לחנות המקוונת באתר הלשכה
www.israelbar.co.il
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ועדת תרבות של לשכת עורכי הדין
מזמינה
את ציבור עוה"ד וילדיהם
למפגש חווייתי מרתק
עם סופרות הילדים והנוער:

חני נחמיאס
סיגלית דיל
המפגש יתקיים ביום שני ,כ' באב תשס"ט,
 10.8.09בשעה 18:00
בלשכת עורכי הדין ,רח' דניאל פריש  ,10ת"א.
 - 18:00כיבוד קל
 - 18:15תחילת המפגש
חני נחמיאס  -מלכת הילדים והנוער ומחברת סדרת הספרים רבי־המכר לבני
הנוער "סודות נעורים" ,תספר בין היתר על גיבורי ספריה ,על מקובלות חברתית,
התמודדויות והחלטות ,ומהיכן באים הרעיונות ועל הצלחתה רבת השנים.
סיגלית דיל  -מחברת רבי־המכר "תלתלים מכושפים"" ,הפנימייה שלא
הייתה"" ,אנשי הקירות"" ,טירת כחולי־העין"" ,הבובה" ,תספר בין היתר
על השילוב המעניין בין עיסוקיה כעורכת דין ורואת חשבון בימים וכסופרת
ספרי פנטזיה ומסתורין בלילות.
במהלך המפגש ,המיועד לגילאי  ,80-8הסופרות יספרו על עצמן ,מה הביא אותן
לכתוב ,הקשר עם הקוראים הצעירים ואיך גורמים להם לקרוא ,עולמו הקסום
של הספר ,יתרונות הקריאה על פני הטלוויזיה והאינטרנט ,סודות תהליך לידתו
של ספר עד להוצאתו לאור ועוד .הסופרות יקראו קטעים נבחרים מספריהן,
ישתפו את הקהל בסודות כתיבתן וישיבו לשאלות.
בתום המפגש תיערך מכירה של הספרים בהנחה מיוחדת
ובחתימת הסופרות!

עלות למשתתף/ת 10 :שקלים.
ההשתתפות מותנית בהרשמה מראש.
הקדימו להירשם ,מס' המקומות מוגבל.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לגב' רוית טוכמן 03-6362206 -

ravit@israelbar.org.il

עורך הדין ׀ 145

חדשות הלשכה

ספרים חדשים מבית ההוצאה לאור של הלשכה
דיני חדלות פירעון

ב–INSOL

סחר ,וחבר בענף האקדמאים
 ,Internationallהארגון הבינלאומי של מ�ו
מחי חדלות פירעון.

ד"ר דוד האן
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על רקע המשבר ה�כ
לכלי הפוקד את
ארצות העולם ,בולו
טת החשיבות של
הליכים יעילים לפו
תרון מצוקת האשו
ראי של חייבים ונוו
שיהם .הבראת חבו
רות ,פירוקן ,או
הסדרים רצוניים
מחוץ לבית המשפט הם אפשרויות שונות
לפתרון משבר פיננסי .ברם ,מחמת חוסר
היכרות מספק את הכללים המשפטיים
החלים והתיוג השלילי של תחום זה ,רבים
בשוק נרתעים מן השימוש בכלים האמוו
רים .דיני חדלות פירעון הוא ספר יסוד
בתחום מורכב וסבוך זה ,המבהיר את
האפשרויות הגלומות בהליכים אלה ,כמו
גם את מגבלותיהם.
הספר פורס בפני הקהילייה המשפו
טית והעסקית את מושגי היסוד בתחום,
מנתח את תכליות דיני חדלות פירעון,
בוחן במאוחד את ההליכים השונים
שנועדו לטפל במשברים כספיים ובהם
פשיטת רגל ,פירוק חברה ,הבראתה וכיו
נוס נכסים ,ומחדד את הדגמים השונים
להבראת חברות.
סוגיות מרכזיות הנדונות בדיני חדלות
פירעון הן :התנאים הראויים לפתיחת
הליכים כאמור ,אופן השליטה וקבלת
ההחלטות הראויים בהליכים אלה ,הכו
לים המשפטיים להחלת הדין הקיבוצי על
הנושים (עיכוב הליכים ,העדפות נושים,
חוזים נמשכים) ,סדר פירעון החובות
לנושים ,גיבוש תוכניות הבראה ואישוו
רן ,ופרשנות בתי המשפט בישראל לדיני
חדלות פירעון .לצד ניתוח הדין הקיים
וביקורתו ,מוצעות בספר המלצות מעו
שיות לעיצוב דיני חדלות פירעון חדשים
וראויים לישראל.
ד"ר דוד האן הוא מרצה בכיר בפקולטה
למשפטים באוניברסיטת בר־אילן ,משמש
חבר בוועדת הביקורת בפירוק הבנק למו
בספר†ייחודי†וראשון†מסוגו¨†עומד†המחבר†על†דרכי†יישומו†של†המשפט†העברי†במשפט†הנוהג†במדינת
ישראל†Æהחלק†הראשון†של†הספר†משרטט†את†תמונת†המצב†העכשווית†מבחינת†מקומו†של†המשפט
העברי†בפסיקה†הישראלית¨†ואף†עומד†על†המגמות†הצפויות†בעתידÆ
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יישום המשפט העברי
בבתי המשפט בישראל
ד"ר יובל סיני
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בספר ייחודי וראשון
יישום†המשפט†העברי
מסוגו עומד המחבר
בבתי†המשפט†בישראל
על דרכי יישומו של
המשפט העברי במו
שפט הנוהג במדינת
ישראל .החלק הראו
שון של הספר משו
רטט את תמונת
המצב העכשווית
מבחינת מקומו של
המשפט העברי בפסיקה הישראלית ,ואף
עומד על המגמות הצפויות בעתיד.
בחלקו השני והעיקרי של הספר מוצו
גים פרקי משפט עברי יישומי ,הכוללים
דיונים מפורטים בצירוף הפניות לספו
רות התורנית ,לספרות המחקר המודרני
של המשפט העברי ,לפסקי הדין של בתי
המשפט האזרחיים ולפסקי הדין הרבו
ניים .פרקים אלה מיוסדים על חוות דעת
של המרכז ליישומי משפט עברי (ישמ"ע),
שנכתבו בעקבות פניות של שופטים מכל
הערכאות .הפרקים עוסקים בסוגיות
אקטואליות מתחומי משפט מגוונים.
במרבית הפרקים נכללו גם דרכי יישומו
של המשפט העברי הלכה למעשה בפסיו
קת בתי המשפט בישראל.
עניינו של חלקו השלישי של הספר הוא
בניתוח פרטני־ביקורתי של חלק נכבד
מפסיקת בית המשפט העליון בשנים
2006־ ,1994שנעשה בה שימוש איכותי
נרחב במקורות המשפט העברי.
המחבר ,ד"ר יובל סיני ,בעל השכו
לה משפטית ותורנית־ישיבתית רחבה,
מרצה בכיר למשפט עברי ולסדר דין אזו
רחי וראש המרכז ליישומי משפט עברי
(ישמ"ע) בבית הספר למשפטים ,המכללה
האקדמית נתניה .המחבר כיהן כפרופסור
אורח באוניברסיטת  McGillבמונטריאול,
יובל†סיני
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THE ISRAEL BAR-PUBLISHING HOUSE

קנדה (2008־ ,)2007ומשמש מרצה מן
החוץ בפקולטה למשפטים באוניברסיטת
בר־אילן .ספרו "השופט וההליך השיפוטי
במשפט עברי" יראה אור בהוצאת המו
כון ע"ש סאקר ,האוניברסיטה העברית
(.)2009

דיני מכר דירות :ליקויי בניה
והבטחת זכויות הרוכשים
עו"ד אביחי נ' ורדי
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מהדורה שלישית
ומורחבת של הספר
„˙Â¯È„†¯ÎÓ†ÈÈ
אשר זכה במהדוו
רות הקודמות להו
צלחה רבה .הספר
פורס את המצב
המשפטי בסוגיות
המתעוררות תדיר
ברכישת דירה או
נדל"ן אחר ,לרבות
בכל הקשור במערכת היחסים בין רוכש
דירה לקבלן.
הספר דן בהרחבה בסוגיית הבטחונות,
תוך התייחסות לשינוי החקיקה בחוק
המכר דירות (הבטחת השקעות של רוכו
שי דירה) ,בסוגיות ליקויי הבנייה ,הרכוש
המשותף ,אחריות אישית של אורגנים
בחברה כלפי רוכש דירה ,זכויות רוכשי
דירה מיד שנייה ,המפרט הטכני ,תניות
פטור ,רשלנות עו"ד ,ואף דן בהרחבה
בתחולת חוקי המכר השונים על עסקאות
קומבינציה ,עסקאות שיתוף או קבוו
צה ,לרבות הסעדים העומדים כלפי הצד
המפר.
הספר עשוי לסייע ולשמש כלי עזר שיו
מושי וחיוני בידי חברות קבלניות ,עורכי
דין ורוכשי דירות ,כדי שיוכלו לתכנן צעו
דיהם על פי אמות מידה ונורמות משפו
טיות ,אשר נקבעו במספר רב של פסקי
דין שחלק גדול מהם לא פורסם ,ואשר
לוקט בעמל רב.
המחבר עו"ד אביחי ורדי הוא עורך דין
ותיק העוסק בתחום שנים רבות .חיבורו
מבוסס על נסיונו הרב בתחום כמו גם על
מחקר משפטי נרחב.
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