מגזין לשכת עורכי הדין מחוזות תל אביב והמרכז
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אפי נוה ראש לשכת עורכי הדין
חברות וחברים יקרים,
מוגש לכם בזאת הגיליון המסכם לשנת  2017של מגזין
"הפרקליטים" .מגזין מחוזות תל אביב והמרכז מסכם בגיליון
זה את שנת המשפט ,בתוצאות משאל מיוחד ,שבו בחרתם
אתם ,עורכי הדין ממחוזות תל אביב והמרכז ,את אנשי השנה
הבולטים במערכת המשפט ואת הנושאים החשובים שהיו
על סדר יומה במהלך שנת .2017
אנחנו ,בלשכת עורכי הדין ,המשכנו במהלך השנה האחרונה
את פעילותנו למען ציבור עורכי הדין בכל מחוזות הלשכה,
ובכללם כמובן מחוזות תל אביב והמרכז ,תוך כדי מימוש
אתגרים חדשים בהעשרה מקצועית מגוונת לטובת כולם.
בשנה האחרונה יזם והוביל מחוז תל אביב ,בראשותו של
יו"ר המחוז ,עו"ד ינון היימן ,את פרויקט העליון בקשר.
במסגרת הפרויקט נפגשו עורכות ועורכי דין בוועדות הקשר
במפגש אישי ומרתק עם שופטים מבית המשפט העליון.
במהלך מפגשים חשובים אלו ,שכמה מהם יתקיימו גם במהלך
השבועות הקרובים ,מציגים שופטי העליון את משנתם
באשר לסוגיות משפטיות ומתייחסים לנושאים המעסיקים
את ציבור עורכי הדין.
מחוז תל אביב דאג במהלך השנה האחרונה להנגיש את
פעילותו לכל עורכות ועורכי הדין במחוז ,תוך ביצוע התאמות
להתפתחות התקשורתית והטכנולוגית .בין היתר ,החלו
להעביר בשידור ישיר באמצעות הפייסבוק חלק מההרצאות
וההשתלמויות ,וגם חלק מדיוני הוועדות במחוז .צעד זה
נועד ,בין היתר ,לחשוף למספר גדול ככל האפשר של עורכות
ועורכי דין את התכנים המקצועיים המוענקים לחברי המחוז.
עם סיומה של שנת  ,2017אפשר בהחלט להביט בסיפוק
רב אל ההישגים אותם רשמה לשכת עורכי הדין ,ובכלל זה
מחוזות תל אביב והמרכז ,ולהבטיח לכולכם שבמהלך שנת
 2018נמשיך לפעול למענכם ,הן במישור המקצועי והן
בהצעדת מועדון הצרכנות שלנו ,על מנת להעמיד לרשותכם
את כל הכלים האפשריים בעיסוק במקצוע עריכת הדין.
אני בטוח שתיהנו מקריאת גיליון זה ,ומאחל לכולנו שנה
אזרחית מוצלחת ,פורייה ומשגשגת.
בברכת חברים,
אפי נוה ,עו"ד
ראש לשכת עורכי הדין
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מדור פרסומי

מייצרים שיח מרובה מגזרים
מרכז רנה ומאיר חת לחקר התחרות והרגולציה ,הפועל במסלול האקדמי המכללה למינהל ,מוביל את המחקר
בתחומים חשובים אלו ,ומקיים כנסים ומפגשים המאפשרים דיון מעמיק ושיח פתוח בין כל השחקנים הרלוונטיים
האם ישראל סובלת מעודף ברגולציה או חוסר ברגולציה ,וכיצד זה משפיע
על השוק כולו? בשנים האחרונות נראה כי שאלות אלו ,מעסיקות רבות את
קובעי המדיניות ואת בכירי המגזר הפרטי והציבורי בישראל .המרכזיות
של נושא הרגולציה והשפעתו על חיי היום-יום ,היא שעמדה בבסיס
ההחלטה להקים את מרכז רנה ומאיר חת לחקר התחרות והרגולציה,
הפועל במסלול האקדמי המכללה למינהל.
מרכז חת הינו מכון מחקר אקדמי רב תחומי שנוסד ביוזמתם והודות
לתרומתם של גב' רנה ופרופ' מאיר חת .תכליתו של המרכז היא פיתוח
והעברת ידע בתחומי התחרות והרגולציה ,על היבטיהם התיאורטיים
והמעשיים .המרכז הינו רב-תחומי ,והוא משותף לשלושה בתי ספר
במכללה :בית הספר למשפטים ע"ש חיים שטריקס ,כלכלה ומינהל עסקים.
פרופ' אורית פישמן אפורי ,דיקן בית הספר למשפטים ,מציינת כי
הפעילות הנעשית במרכז הינה חלק מהחזון הכללי של בית הספר
למשפטים המאמין בחיבור הדוק בין הפרקטיקה לאקדמיה" .כדי לייצר
את החיבור הזה אנחנו פועלים בכמה מישורים" ,היא אומרת" ,אנחנו
מייצרים הזדמנויות רבות ומגוונות המאפשרות לסטודנטים שלנו להיחשף
לפרקטיקה עוד במהלך הלימודים ,ובמקביל פועלים להנגשת האקדמיה
עבור הפרקטיקה .פעילות מרכז חת היא חלק בלתי נפרד מכך .עד
להקמת המרכז לא היה בארץ גוף אקדמי שעסק בנושאים של רגולציה
ותחרות בצורה רצינית ומעמיקה .מדובר בנושאי ליבה בשוק הישראלי -
רמות התחרות והרגולציה משפיעות על כל אספקט בחיינו .לכן היה לנו
ברור שראוי וחשוב לעודד מחקר אקדמי ושיח אקדמיה-תעשייה סביב
נושאים אלו".
ד"ר איריס סורוקר ,שופטת בדימוס והמנהלת המקצועית של מרכז חת,
מציינת כי אחד האפיקים החשובים בהם פועל המרכז הוא תחום המחקר.
"מתוך החלטה מודעת ,שבבסיסה חזון ציוני ,אנחנו מגייסים חוקרים
ישראליים ומתקצבים מחקרים הרלוונטיים למשק הישראלי" ,היא אומרת,
"חוקרים רבים באקדמיה מתמקדים בחקר שווקים זרים .המטרה שלנו
לעודד מחקרים על השוק הישראלי ,הנעשים על ידי חוקרים ישראליים".
לדברי ד"ר סורוקר כעת מתנהלים במסגרת המכון מספר מחקרים בתחומי
הכלכלה השיתופית .בנוסף ,פרסם המרכז קולות קוראים המזמינים
חוקרים להציע הצעות מחקר בנושאים שונים ,ביניהם :פעילות Airbnb
בישראל והשלכותיה; אפקטיביות הפיקוח והאכיפה של הרגולציה
בענפים שונים; גיבוש מדיניות אסדרה כלפי חברות אינטרנט בינלאומיות
ועוד .פרופ' פישמן אפורי מוסיפה ,כי חלק מהמחקרים הנעשים במסגרת
המרכז מתבצעים תוך שיתוף פעולה בין חוקרים מהאקדמיה ויחידות
מחקר של גופים שונים ,מהמגזר הציבורי והפרטי" .השילוב הזה מאפשר
חשיבה מחוץ לקופסה ,ויכול להניב תוצרים מרתקים" ,היא מציינת.

כנסים המייצרים שיח בין בכירי המשק והתעשייה
ערוץ נוסף ומרכזי בו פועל המרכז הוא כנסים וימי עיון .כך ערך לאחרונה
מרכז חת כנס בנושא  30שנה לחוק ההגבלים העסקיים" .בכנס זה דנו
בחזון של החוק ,אל מול הקשיים ביישומו" ,אומרת ד"ר סורוקר .בכנס,
שנערך בשיתוף עם משרד עוה"ד ש .הורוביץ ושות' ,השתתפו גורמים
הרלוונטיים לדיון זה וביניהם ,הממונה על ההגבלים עסקיים עו"ד מיכל
הלפרין; קודמיה בתפקיד ד"ר עו"ד דוד תדמור ,עו"ד דרור שטרום ,פרופ'
דיויד גילה; שופט בית המשפט העליון ד"ר יורם דנציגר; יו"ר המועצה
הלאומית לכלכלה פרופ' אבי שמחון ,לצד עורכי דין ויועצים משפטיים,
ונציגי חברות מהתעשייה.

ד"ר איריס סורוקר ,שופטת בדימוס והמנהלת
המקצועית של מרכז חת:
"הפעילות המגוונת הזו ,מייצרת חשיבה
ביקורתית מבוססת מחקר ,המסייעת
לרגולטורים לקבל החלטות ולהוביל לשינוי"
מפגש נוסף שערך המרכז היה שולחן עגול בנושא חוק המזון ,שנערך
בשיתוף מחלקת הגבלים ותחרות במשרד עוה"ד הרצוג פוקס נאמן.
"הכנסים והמפגשים הם מקום מפגש לבכירי המשק ,קובעי מדיניות,
יועצים משפטיים ממגוון רחב של חברות ,סמנכ"לי רגולציה ,עורכי דין
בתחום ההגבלים העסקיים ועוד" ,אומרת ד"ר סורוקר" ,הפעילות המגוונת
הזו ,מייצרת חשיבה ביקורתית מבוססת מחקר ,המסייעת לרגולטורים
לקבל החלטות ולהוביל לשינוי" ,היא אומרת.

פרופ' אורית פישמן אפורי ,דיקן בית הספר
למשפטים ,המכללה למינהל:
"כחלק מהחזון של בית הספר אנחנו פועלים
להנגשת האקדמיה עבור הפרקטיקה .פעילות
מרכז חת היא חלק בלתי נפרד מכך"
"אין ספק כי הנושאים בהם עוסק המכון מעסיקים את השוק" ,מוסיפה
פרופ' פישמן אפורי" ,אופן העיסוק בהם במסגרת המחקרים שאנחנו
עושים ,ההוראה והכנסים ,מאפשר דיון מעמיק ושיח פתוח בין השחקנים
הרלוונטיים – רגולטור ,שוק פרטי ושוק ציבורי .אנחנו כאקדמיה מייצרים
שיח מרובה מגזרים ,שעוסק בנושאי ליבה ,שתכליתו לשפר את החברה
בישראל".

פותח

עו"ד ינון היימן יו"ר מחוז תל אביב
חברות וחברים יקרים,
עם סיומה של השנה ,אנו מאמינים שציבור עורכי הדין חווה
לשכה שונה ,חזקה ורלבנטית ,אשר זוכה להישגים מרשימים.
במחוז תל אביב מתקיימים מדי שנה מגוון עצום של אירועים
כגון כנסים ,ימי עיון ,השתלמויות ,קורסים ,סדנאות והרצאות,
תוך נגישות מרבית .אני מזמין אתכם לקחת חלק בפעילות הענפה
ולקבל העשרה מקצועית ברמה הגבוהה ביותר ,ואף להשתתף
בעשרות אירועי תרבות ופנאי לכם ולבני משפחותיכם .חשוב לנו
שתדעו ותרגישו שיש לכם אצלנו בית חם ,ממנו אתם מקבלים
תמיכה מקצועית וחברתית ,כיאה לאיגוד מקצועי אשר בראש
ובראשונה דואג לחבריו.
במגזין הנוכחי ,אנו ממשיכים במסורת של בחירת האנשים
והאירועים שעשו את שנת המשפט  2017למאתגרת ומשמעותית.
בחודש האחרון ציבור עורכי הדין בישראל בחר מי הם אנשי
השנה במשפט :איש/ת השנה; שופט/ת השנה; עורך/ת הדין של
השנה; פסק הדין של השנה; אירוע השנה ועסקת השנה .התוצאות
המלאות לפניכם.
הוועד המרכזי ומחוז תל אביב מרכזים את המאבק נגד מסיגי

גבול המקצוע ,וחלק מרכזי מהמגזין מוקדש למאבק זה .בקדנציה
הנוכחית ,בהנחיית ראש הלשכה ,עו"ד אפי נוה ,ננהג בחומרה יתרה
כלפי כל פגיעה במקצוע .אנו נלחמים במסיגי גבול המקצוע בכל
האמצעים העומדים לרשותנו .ערך מקצועי נוסף הוא כתב העת
"עט ואתיקה" ,שגיליון  101שלו מופיע בצידו האחורי של מגזין
"הפרקליטים" .החלטנו על הוספת כתב העת למגזין מתוך הכרה
בחשיבות האתיקה בהתנהלות המקצועית של עורכות ועורכי הדין.
אבקש להודות לראש הלשכה ,עו"ד אפי נוה ,ולחברי הנהגת
הלשכה וראשי המחוזות עוה"ד אבי חימי ,תמי אולמן ,דני אליגון,
אשר אקסלרד וחאלד חוסני זועבי ,וכן ליו"ר המועצה הארצית,
עו"ד חוה קלמפרר מרצקי ,על החברות ,האחדות ושיתוף הפעולה.
אפשר לשלב ידיים ולהצעיד את הלשכה יחד אל המקום והמעמד
הראויים לה ,בקדמת הבמה של מערכת המשפט בישראל.
מדיניות הדלת הפתוחה מאפשרת לכל מי שחפץ לפנות אלי
ולתאם עימי פגישה .אני לרשותכם ולצידכם בכל בעיה .מחוז
תל אביב הוא הבית שלכם בלשכה.
קריאה מהנה ,שלכם,
עו"ד ינון היימן

עו"ד אבי חימי יו"ר מחוז מרכז (בהקמה)
חברות וחברים יקרים,
בחלוף שנתיים מתחילת פעילותו העצמאית של מחוז מרכז ,אנו
יכולים להסתכל בסיפוק על השגת היעדים שהצבנו .עורכות ועורכי
הדין ממחוז מרכז ומחוצה לו נהנו מפעילויות רבות ומעשירות
בתחומי משפט מרתקים ,ומפעילויות תרבות והעשרה מגוונות.
המחוז ממשיך להרחיב את פעילותו לרווחתכם ,עורכות ועורכי
הדין מנתניה ועד גדרה ,ופועל להנגשת תכנים אקדמיים איכותיים
ומגוונים עד למקום מגוריכם.
בבית הפרקליט ברמלה התקיימו יותר מ־ 120ערבי עיון
והשתלמויות מאז פתיחתו ,בין היתר בשיתוף  44הוועדות
המקצועיות הפועלות במחוז ,ושבהן חברים יותר מ־ 600עורכות
ועורכי דין הפועלים בהתנדבות ,ועוד היד נטויה.
פרויקט מיוחד המתקיים במחוז ,בשיתוף רשות האכיפה והגבייה,
הוא "מהכוח לפועל" .במסגרת הפרויקט נקיים סדרת הרצאות
ודיונים פרקטיים בסוגיות משפטיות בתחום ההוצאה לפועל
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וחדלות פירעון .ערבי העיון יתקיימו באולמות רשמי רשות האכיפה
והגבייה ברחבי מחוז מרכז ,ובמסגרתם יישמעו הרצאותיהם של
רשמי הרשות בצוותא עם עורכי דין שידונו בנושאים נבחרים.
זה המקום להודות למתנדבים הרבים במחוז שדואגים להכין עבורכם
השתלמויות וערבי עיון בתחומי משפט מגוונים ,וכן לצוות המחוז
המסור בניהולה של המנכ"לית ,עו"ד אביטל אוזן ,על הפרויקטים
החדשניים והייחודיים המתקיימים במחוז מאז הקמתו.
כל זאת ועוד מתאפשרים בזכות שיתוף הפעולה הפורה עם ראש
הלשכה ,עו"ד אפי נוה; יו"ר מחוז תל אביב ,עו"ד ינון היימן; יו"ר
מחוז חיפה ,עו"ד תמי אולמן; יו"ר מחוז דרום ,עו"ד דני אליגון;
יו"ר מחוז צפון ,עו"ד חאלד חוסני זועבי; יו"ר מחוז ירושלים,
עו"ד אשר אקסלרד; ומאות המתנדבים שמסייעים לנו לקדם את
המחוז מדי יום.
לשירותכם תמיד,
עו"ד אבי חימי
דצמבר 2017

כמה שעות בשבוע אתם מעבירים
מול מערכת נט המשפט?

עודכנית מכינה עבורכם בקשות,
מורידה מסמכים ומועדי דיונים
ישירות לתיק הלקוח!
הכנת בקשות לבית המשפט בצורה אוטומטית ופשוטה כולל חלוקה לבקשה
ונספחים ,מספור עמודים ,סגירה לפורמט  PDFכולל חתימה אלקטרונית.
המערכת מייתרת את הצורך בהדפסה ,מיון ,עריכה ,מספור ,סריקה וחתימה.
הורדת מסמכים ישירות למערכת עודכנית פלטינום -בקשות או החלטות,
ברמת המערכת או ברמת התיק ,כאשר המידע המוצג זמין לכל עובדי
המשרד ,כולל קבלת התראות חמות על מסמכים חדשים שהתקבלו בתיקים.
עדכון דיונים ביומן -שנקבעו באתר לתוכנת עודכנית פלטינום כולל תיעוד
בכרטיס התיק וביומן המשרדי.

להצטרפות לשירות צרו קשר:
 03-6367000שלוחה sales@od.co.il | 1

פותח

קדם משפט | שלומית לולה נחמה

אמנות או נמות

עו"ד נורמן קוטלר" ,פטרייה" | צילום דיגיטלי2010 ,

עו"ד נורמן קוטלר קיבל רישיון לעריכת
דין בחו"ל בשנת  1977והוא חבר לשכת
עורכי הדין משנת  .1987מאז  ,2012הוא
עובד כיועץ משפטי ומזכיר חברה של ביוליין
אר אקס ,חברה לפיתוח תרופות שמשרדיה
במודיעין .הוא התעניין לראשונה בצילום
כתחביב לפני כ־ 35שנה ,לאחר שנולד ילדו
הראשון והוא רצה ליצור תמונות באיכות
גבוהה עבור המשפחה" .תמיד התעניינתי
באמנות ,בתחילה בנגינת פסנתר ובהמשך
בתפישת העולם דרך עינית המצלמה.
היכולת ליצור יצירה קונקרטית ,במיוחד
בעידן הדיגיטלי ,כאשר קיימת אפשרות
לשלוט על תהליך הפקת תמונה בלי חדר
חושך ,נותנת לי סיפוק רב".
העבודה "פטרייה" צולמה בפארק לאומי
בדרום מדינת יוטה ,וזהו הכינוי של עמוד
האבן בצד שמאל ,באנגלית ,Toadstool
סוג של פטריית רעל" .חניתי בחניון הפארק",
מספר עו"ד קוטלר" ,והלכתי בשביל עד
שמצאתי את עצמי באזור עם כמה פטריות,
טיפסתי קצת ,מצאתי זווית מעניינת עם
עדשה רחבה ויצרתי תמונה שבשבילי
מגלמת את היופי המדברי של האזור".

תרבות ונחיה | עורך דין אחד נכנס לבר
עורך דין אחד נכנס לבר ומספר בדיחה.
או לחילופין ,עורך דין אחד נכנס לערב
חברה של משרד עורכי דין ומפיל את כל
הנוכחים מצחוק ,עם בדיחות מיוחדות
שכתב עליהם .זה המופע שמעלה עו"ד אורן
יאדגר שהוא גם סטנדאפיסט ושחקן .ביום
הוא לובש חליפה ועוסק בתחום האזרחי של
חוזים וביטוח ,בלילה הוא מופיע .יאדגר ,בן
 ,41בוגר הסטודיו למשחק ניסן נתיב ,שעבד
בתיאטרון ,בטלוויזיה ובקולנוע ,התחיל
לקיים מופעי סטנד־אפ בתפירה עילית
אישית למשרדי עורך דין.
לאחר תחקיר מעמיק ,הוא כותב מופע
סטנד־אפ מיוחד לקהל הנוכחים ,מתוך
העמדה הפנימית של ההווי המשרדי,
החברתי והמקצועי .אינטראקציה עם הקהל
היא אחד מיסודות הסטנד־אפ ולכן החומר,
שנכתב במיוחד על הקהל ,ומתאר הרגלים
ודפוסי התנהגות של הפירמה המשפטית
יוצר ערב חווייתי ומהנה" .למי שרואים את
המופע" ,הוא מתאר" ,יש תחושה כאילו
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חייתי במשרד חודשים .אני נכנס לקרביים
של הקיום החברתי ,מצוי בדינמיקה בין
האנשים ,באופי שלהם ,ובאווירה שיש
במקום העבודה .זה מידע שכולם מכירים,
והתגובות של הקהל מצוינות .משום
שאני משפטן ,שמכיר את המשרדים ואת
הטרמינולוגיה ,ומדבר את השפה ,יש למופע
ערך מוסף" .עד עתה הופיע עו"ד יאדגר בפני
שניים מהמשרדים הגדולים ועוד היד נטויה.
 אורן יאדגר  -סטנד אפ
דצמבר 2017

קליקאיט – סריקת מסמכים והקלדת נתונים
עסק חברתי חדשני וייחודי המציע שירותי סריקת מסמכים ,ארכיב דיגיטלי,
הזנת נתונים והקלדה במיקור חוץ.

מבצע סוף שנה לעורכי דין
סריקת קלסרים עם דפי  A4במחיר של  95ש"ח לקלסר (המחיר אינו כולל מע"מ והובלה)

הייחודיות שלנו:
קליקאיט הוקמה כעסק חברתי המעסיק ומשלב עובדים על הרצף
האוטיסטי בתפקוד גבוה ,המצטיינים בעבודה רוטינית שיטתית ומדויקת.
אנו מפעילים תכנית הכשרה מקצועית ,ליווי ,תעסוקה בשכר מלא ושילוב בשוק העבודה באמצעות צוות
מקצועי ומיומן המסייע בהעצמתם של עובדינו ובהפיכתם לחיוניים ובעלי עצמאות כלכלית.
החברה הוקמה על ידי אנשי עסקים מנוסים ,קרן דואליס יוזמה ,הביטוח הלאומי ובשיתוף עם בית אקשטיין.
קליקאיט מנוהלת במקצועיות כגוף עיסקי ,בפיקוח מועצת מנהלים בה חברים אנשי ציבור ומנהלי עסקים
המבטיחים שירות מקצועי ,אמין ויעיל בסטנדרטים גבוהים תוך הקפדה על נהלי עבודה ,עמידה בלו"ז,
רמת אבטחה וסודיות גבוהה ושירות מהיר ויעיל בשילוב עם ערכים חברתיים ותרומה לחברה.
לקוחות החברה הם עיריות ומועצות מקומיות ,עורכי דין ,רואי חשבון ,יועצי מס ,ארכיונים ,חברות בנייה,
מוסדות ציבור ועוד.

שירותי סריקה
החברה סורקת מסמכים מכל סוג בשימוש בציוד הסריקה החדיש ביותר תוך הקפדה על איכות ואבטחת
נתונים ברמה הגבוהה ביותר.

שירותי הקלדה
החברה מספקת שירותי הקלדת חומר למחשב הלקוח בהתחברות מרחוק ,כרשימות תכולה ,דוחות אקסל,
הקלדת חשבוניות ,מחירונים ,תיקי יבוא ויצוא ,ועוד .שירותינו חוסכים זמן עבודה יקר וייעול תהליכים.

שיטות העבודה
אנו נגיע למשרדכם ,נאפיין את צורת העבודה לפי דרישתכם ובהתאם לכך נתמחר ונגדיר את לוחות הזמנים.
אנו נדאג לאריזה ואיסוף החומר מכם בצורה מסודרת ,נסרוק בהתאם למפרט שנקבע ,תוך שמירת סודיות
ואבטחת החומר ובסיום הסריקה נחזיר את החומר בהתאם להנחיות הלקוח.

לפרטים נוספים ותיאום פגישה :טליה – טל' ישיר054-6646233 :
התעשייה  ,15רעננה | 4365408 ,טלפון – taliav@klikit.co.il | 09-3730010

הגנת המקצוע | עו"ד מוטי דנוס

הצירוף "שירותים משפטיים"
לא יירשם בשם חברה בע"מ
בעקבות פניית לשכת עורכי הדין התקבלה ברשם החברות החלטה תקדימית" :על מנת למנוע
כל חשש להטעיה ,מעתה והלאה לא יאושר רישום חברה אשר כוללת בשמה את הצירוף
'שירותים משפטיים'" .ראש הלשכה אפי נוה" :נדבך נוסף במאבק בהסגת גבול המקצוע"
לעשות שימוש בסמכות הרשם לבצע שינוי שם בכפיה ,כיוון
שמדובר בחברות שנרשמו כדין אצל רשם החברות במהלך השנים,
בהתאם למדיניות הקודמת ולאחר שצברו מוניטין רב תחת שם
זה .לפיכך ,הנטל לצורך השימוש בסמכות של שינוי שם בכפיה
כבד יותר והפעלת סמכות זו תיעשה במשורה ובמקרים חריגים
ובודדים.
ראש לשכת עורכי הדין ,עו"ד אפי נוה ,בירך על שינוי המדיניות
בנושא" .מדובר בהחלטה תקדימית של רשם החברות ,המהווה
נדבך נוסף במאבק בהסגת גבול המקצוע" ,אמר נוה" .עם זאת,

הגנה על גבול המקצוע ועל מסיגיו מגיעה בלשכת עורכי
הדין לרמה חדשה של טיפול ,והישגים .הוועדה להגנת
המקצוע ,בראשות המשנים לראש לשכת עורכי הדין,
עוה"ד יוסף ויצמן ומשה טייב ,פנתה באחרונה לראש רשות
התאגידים ,עו"ד אייל גלובוס ,בכובעו כרשם החברות ,בבקשה
לאסור רישומן של חברות שאינן משרדי עורכי דין בשם הכולל
את המונח "שירותים משפטיים" ,שכן מדובר בהטעיית הציבור.
זאת ,היות ואל הוועדה הגיעו פניות אודות חברות אשר השירותים
המוצעים על ידיהן אינם שירותים משפטיים אך שמותיהן כוללים
את הביטוי "שירותים משפטיים" או ביטוי
דומה ,ולמעשה הן עושות שימוש בשמות
מתחום המשפט (לדוגמא :א.ב .שירותים
משפטיים בע"מ וכיו"ב).
סעיף  20לחוק לשכת עורכי הדין קובע,
כי שירותים משפטיים יכולים להינתן על
ידי עורכי דין בלבד .בפסק הדין שניתן
בבית המשפט המחוזי בירושלים בעניין
לשכת עורכי הדין נ .פיצוי נמרץ ואח'
נאסר על גופים שאינם עורכי דין לעשות
שימוש בשמות מתחום המשפט או כל
שימוש בשם המכיל ביטוי הקשור להליך
משפטי או משפט ,שכן פרסום זה מהווה
הטעיה של ממש.
לאור החוק והפסיקה בנושא דרשה
הוועדה להגנת המקצוע מרשם החברות
להפעיל את סמכותו מכוח חוק החברות,
באופן שחברה שאינה חברת עורכי דין
לא תירשם בשום מקרה בשם שיכלול את
הביטוי "שירותים משפטיים" או ביטוי
דומה.
עו"ד אפי נוה ,ראש לשכת עורכי הדין
אייל גלובוס | צילום :אתר משרד המשפטים
במכתב התשובה ציינה עו"ד סיגל גולן־
עתיר ,סגנית ראש רשות התאגידים ,כי לאחר בחינה מעמיקה הסיפא של ההחלטה ,שלא להשמיט את הביטוי "שירותים
של הסוגיה וכן לאור עמדת לשכת עורכי הדין בנושא ,אכן ישנה משפטיים" משמן של חברות שנרשמו כך בעבר ,בעייתית ,שכן
בעייתיות בצירוף "שירותים משפטיים" בשמות חברות .לפיכך משקבע הרשם ,שמדובר בהטעיה ,והחוק מאפשר לו לשנות
הוחלט ,כי על מנת למנוע כל חשש להטעיה ,תשונה המדיניות את שם חברה בגין עילת ההטעיה ,אין זה משנה ,אם החברה
הקודמת בעניין זה ,ומעתה והלאה לא יאושר רישום חברה ,אשר מבקשת להירשם בשם זה או שכבר נרשמה .בכוונת הלשכה
לבחון עמדה זו ולשקול את העמדתה למבחן שיפוטי ,שהרי
כוללת בשמה את הצירוף "שירותים משפטיים".
עם זאת ,באשר לחברות שנרשמו בעבר בשם "שירותים ברור ,שצבירת מוניטין רב תחת שם ,שעל פי הדין אינו חוקי,
משפטיים" או בשמות דומים במהותם ,נבחנה בקשת הלשכה ,כלל אינה יכולה לשמש נימוק לאי הפעלת סמכות הרשם לתיקון
כי הרשם יפעל להשמטת צירוף זה משמן ,והוחלט כי אין מקום שם החברה בהתאם לחוק".
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האם ייצוג מול רשות מקרקעי ישראל
מותר לבן משפחה שאינו עורך דין והוסמך
על ידי בעל הזכויות?
אלה זו העסיקה לאחרונה את ועדת האתיקה בחיפה,
ועדת האתיקה הארצית והוועדה להגנת המקצוע.
המדובר בפניה של עו"ד רן זינגר ,פרקליט ועדת אתיקה
חיפה ,לממונה ועדת האתיקה הארצית .לפניה זו צורפה פנייתה
של עו"ד אביטל קגן ,יועמ"ש מרחב חיפה ברשות מקרקעי ישראל,
אשר ביקשה הנחיות לגבי ייצוג שלא על ידי עורך דין מול הרשות
בכל הנוגע לעניינים משפטיים שיוחדו לעורכי דין .שאלתה של
עו"ד קגן התייחסה הן להסמכת אדם שאינו עורך דין על ידי
עורך דין (שקיבל ייפוי כוח מהלקוח) לתת שירותים משפטיים,
והן להסמכת אדם שאינו עורך דין ,על ידי הלקוח עצמו ,בהסתמך
על ייפוי כוח נוטריוני .כמו כן ,ביקשה
עו"ד קגן לדעת ,מה היקף תחולתם של
סעיפים  )3(20ו־ ,)4(20הקובעים שעריכת
מסמכים משפטיים וייעוץ וחיווי דעת
משפטיים יוחדו לעורכי דין.
פרקליט ועדת האתיקה בחיפה הפנה את
השאילתא לוועדת האתיקה הארצית עם
העתק לוועדה להגנת המקצוע ,תוך הבעת
הסתייגות לפרשנות סעיף  )2(20והדגשת
החריג של ייצוג על ידי "ידיד קרוב" (לא
בתמורה ולא דרך עיסוק) .לדבריו ,יש
בעייתיות בנוגע לסעיף  )2(20בקשר
לשאלה ,האם יש מניעה שמי שאינו עורך
דין ייצג בעל זכויות במקרקעין בפניה אל
הרשות ,משום שרשות מקרקעי ישראל
אינה נכללת ברשימת הגורמים שרק עורכי דין יכולים לייצג
אנשים בפניה אליהם .הוא ציין שמבחינתו ומבחינת עמיתיו ,הם
אינם רואים מניעה חוקית לכך שבעל זכויות במקרקעין יסמיך
את בני משפחתו לפנות בשמו לרשות כשלא מדובר בדרך עיסוק
וכשלא ניתנת תמורה בעד שירות זה.
הוועדה להגנת המקצוע סקרה בתשובתה את העקרונות ,על
מנת שניתן יהיה ליישמם בנסיבות הקונקרטיות של כל מקרה.
וכך קבעה:
א .ביצוע פעולות משפטיות יוחד לעורכי דין מכוח סעיף 20
לחוק הלשכה .כיוון שהפונה ,עו"ד אביטל קגן ,מתארת את
השירות המבוקש ככזה הנמנה על העניינים המפורטים בסעיפים
 )3(20ו־ ,)4(20הרי שמדובר בפעולה שיוחדה לעו"ד.
ב .נראה ,כי ייצוג שכזה בעייתי גם לאור סעיף  ,)2(20כיוון
שבין רשימת הגופים בפניהם נאסר הייצוג מופיעה "לשכת רישום
הקרקעות" .רשות מקרקעי ישראל מעצם הגדרתה מנהלת את
קרקעות המדינה ואחראית על רישומן ,ולפיכך עונה על הגדרה
זו בחוק  -הן מבחינה לשונית והן מבחינת תכליתית.
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ג .בנוגע להסמכת אדם שאינו עורך דין על ידי בעל זכויות
במקרקעין לפי ייפוי כוח כללי שנערך על ידי נוטריון לצורך
מתן שירותים משפטיים ,ייצוג זה אסור ,ולא ניתן להיבנות
ממנגנון השליחות  -אם על פי סעיף  5לחוק השליחות ,התשכ"א
  ,1965המסייג את היקף השליחות ומוציא מתחולתה הליכיםלפני בית משפט באין הרשאה מפורשת לכך ,ואם לפי סעיף 19
לחוק הנ"ל ,הקובע ,כי חוק זה אינו בא לגרוע מהוראות כל דין,
המסדיר סוג מיוחד של יחסי שליחות .מאחר שחוק לשכת עורכי
הדין הוא ממין דין כזה (תימוכין לכך מצויים אף בפסיקה  -ראו
ע"א  22/71יצחק רוט נ .פקיד השומה).

עוד הובהר ,כי תשובה זו התייחסה אך ורק להסמכת אדם שאינו
עורך דין למתן שירותים משפטיים ,אך אין בה כדי לסייג את
היקף השליחות לפעולות מותרות ,שלא יוחדו לעורכי דין .בנוגע
לפרשנות של סעיפים  )3(20ו־ )4(20הובהר ,כי הם מתייחסים
לפעולות ,הכרוכים בהן היבטים משפטיים .כך לדוגמא :משא
ומתן כספי כשלעצמו אינו פעולה שיוחדה לעורך דין ,אך אם
עולה במהלכו טענת זכאות מכוח זכות משפטית כלשהי לקבלת
כספים ,זכויות במקרקעין וכיו"ב ,הרי שייצוג בעניינים כגון
דא יוחד לעורכי דין.
לבסוף הובהר ,כי על פי החריג לסעיף  20לחוק הלשכה ניתן
לבצע פעולות שיוחדו לעורכי דין אם נעשות שלא בתמורה ושלא
בדרך עיסוק .אמנם זה לא מומלץ ,שגורם שאינו מקצועי ,שלא
הוכשר ולא הוסמך כחוק ,יוכל לספק שירותים משפטיים ,אך
נראה ,שחריג זה נועד למקרים חריגים כדוגמת אלה שהוזכרו
בפנייתו של פרקליט ועדת האתיקה חיפה (קרוב משפחה המייצג
ללא תמורה ושלא דרך עיסוק אדם חולה ,מבוגר ,חסר השכלה
וכיו"ב).
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הגנת המקצוע

משרד האדריכלים והמהנדסים אולץ
להסיר פרסום מוטעה על ייצוג משפטי
שד להסגת גבול מקצוע עריכת הדין :הובא לידיעת
הוועדה להגנת המקצוע ,כי הנכם מציעים ייעוץ
משפטי במסגרת עסקכם ,המספק שירותים בתחום
היתרי בנייה ,רישוי עסקים וייעוץ מוניציפלי ,לרבות טיפול
בעררים בתחום הפחתת ארנונה".
כך נפתחה פניה של הוועדה להגנת המקצוע בעקבות תלונה
שהגיעה לידיה אודות חברה המפרסמת באתר האינטרנט שלה
על הגשת ייעוץ משפטי ,לרבות טיפול בעררים בתחום הפחתת
ארנונה .מכתב ההתראה פירט את הפרסומים השונים מהאתר ,ובו
נכתב עוד" :המחוקק הבחין בין הליכי ההשגה השונים :פניה למנהל
הארנונה היא פניה מינהלית גרידא ולפיכך לא יוחדה לעורכי דין,
בעוד שוועדת הערר הינה הליך מעין שיפוטי ולפיכך פניה אליה
יוחדה לעורכי דין בלבד .עמדה זו קיבלה משנה תוקף בפסק הדין
המנחה בסוגיה בפרשת פיצוי נמרץ ,שניתן בבית המשפט המחוזי
בירושלים .פסק הדין התווה את האיסורים החלים על מי שאינם
עורכי דין בהתאם לחוק לשכת עורכי הדין.
אשר על כן ,ככל שמבוצעת על ידיכם פעילות של ייעוץ ו/
או ייצוג משפטי ו/או כל פעילות אחרת שיוחדה לעורכי דין על

פי חוק ,כמתואר לעיל ,הנכם נדרשים לחדול לאלתר מביצועה
ולהודיענו על כך בהקדם ,באשר יש בכך משום עבירה על החוק.
בהעדר קבלת תגובתכם לפנייתנו תוך  30יום ,נשקול לנקוט
נגדכם את כל האמצעים החוקיים העומדים לרשותנו ,לרבות
ובפרט  -הליכים משפטיים ,לצורך מניעת תופעה זו".
בעקבות שיגור מכתב ההתראה התקיימה עם מנהלּה הידברות,
ממנה עלה כי מדובר במשרד אדריכלים ומהנדסים שמטפל
בקבלת היתרי בניה ורישיונות לעסקים .המשרד נותן חוות דעת
אדריכליות והנדסיות גם לצורך שימוש בפני ועדות ערר על
פי צורך .לדבריו ,הטיפול בהכשרת חריגות בניה נעשה על ידי
הוצאת היתר בלבד ולא על ידי שרות משפטי כל שהוא .לבסוף,
הסירה החברה לבקשת הוועדה את הפרסומים הבעייתיים ,ומנהלה
ציין ,כי לא היתה כל כוונה וגם לא הוצע כלל שירות משפטי.
לאור הדברים ,סברה הוועדה כי פעילותה של החברה (משרד
אדריכלים ומהנדסים) ,בייעוץ בתחומי התכנון והבניה לרבות
הגשת היתר לרשויות המקומיות אינה מהווה הסגת גבול מקצוע
עריכת הדין ,ובעקבות הסבריו של מנהל החברה ותיקון הליקויים
נגנז התיק.

על מסיגי גבול המקצוע ושאינם עורכי דין חל איסור:
א .לבצע פעולה מול גופים בעלי סמכות שיפוטית או מעין
שיפוטית .גופי הייעוץ מנועים מלפנות לגופים בעלי סמכות
שיפוטית או מעין שיפוטית כמו ועדות ערר של מס הכנסה,
ביטוח לאומי וקצין התגמולים שליד משרד הביטחון .בנוסף,
מנועים הם מלנסח עבור לקוחותיהם ערעור או ערר על
החלטות מנהליות המתקבלות במוסדות אלה.
ב .לפנות לגופים המוזכרים בסעיף  )2(20לחוק הלשכה
ובהם משרד ההוצאה לפועל ,רשם החברות ופקיד השומה
במס הכנסה.
ג .לערוך מסמכים הנושאים אופי משפטי .בית המשפט קובע
מפורשות שהכנת כתבי בי־דין כמו תביעות קטנות וכתבי
הגנה ,ניסוח תצהירים ,פתיחת תיקי הוצל"פ וטיפול בהם,
יוחדו לעורכי דין בלבד בהיותם עריכה של מסמך משפטי
וביצוע פעולות בשם אחר בפני בתי משפט וגופים בעלי
סמכויות שיפוטיות .בית המשפט נותן דוגמאות נוספות
למסמכים משפטיים ,שניסוחם נאסר על מי שאינו עורך דין:
ניסוח תקנון של חברה או ניסוח הצהרה של דירקטורים,
וכן ניסוח בשם לקוחות של מכתבים הנושאים אופי משפטי
כדוגמת מכתבים המנוסחים כמכתבי דרישת חוב או כמכתבי
התראה לפני נקיטה בהליכים משפטיים  -בין אם נחתמו
על ידי הלקוח ובין אם לאו.
ד .שימוש בשמות מתחום המשפט .לא ניתן לעשות שימוש
בשם "משרד למתן טיפולים משפטיים" או כל שימוש בשם
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אחר המכיל ביטוי הקשור להליך משפטי או משפט ,שכן
פרסום זה מהווה הטעיה של ממש.
ה .כללי לשכת עורכי הדין אוסרים על עורכי דין ליתן
שירות משפטי ללקוחות שהופנו אליהם באמצעות גוף מתווך
הפועל ,בין היתר ,למטרת רווח ולמטרה זו מפרסם ברבים
מתן שירותים משפטיים .עוד נאסר על עורכי הדין לעבוד
עבור גוף ,הפועל למטרת רווח ,שאינו עוסק בעריכת דין,
ולתת במסגרתו שירות משפטי ללקוחות אותו גוף .כללים
אלה אושרו על ידי בית המשפט העליון בבג"צ 9596/02
פיצוי נמרץ נ .שר המשפטים ולשכת עורכי הדין .יודגש,
כי על מסיגי גבול המקצוע נאסר  -על פי פסק הדין בעניין
פיצוי נמרץ  -הן להסתייע בעורכי דין לצורך הפעילות
המשפטית והן להפנות לקוחות לעורכי דין.

עוה"ד יוסי ויצמן ומשה טייב ,יושבי ראש משותפים,
הוועדה להגנת המקצוע .שמעון לפיד ,מנהל הוועדה
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עורך דין,
חוות הדעת הרפואית שלנו
היא הנשק המנצח שלך

קבל חוות דעת רפואית
מהמומחים המנוסים בתחום
כשאתה צריך לנצח בתיק נזיקין ,במיוחד כשמדובר ברשלנות רפואית ,אתה חייב את המומחים הטובים
ביותר לצדך .אתה חייב את זה מהיר ,זמין ואיכותי ,בתהליך יעיל ומקצועי שחוסך לך זמן והתעסקות.
קרדיומדיקס מעמידה לרשותך ניסיון מצטבר של  20שנה ואלפי חוות דעת ,עם יותר מ200-
מומחים בכירים ובעלי שם מכל תחומי הרפואה.

בדיקת עילת התביעה לרשלנות רפואית הכנת חוות דעת משפטית במקרה של רשלנות הערכת גובה הנכות והקשר
הסיבתי לתאונה/מחלה בתביעת נזיקין חוות דעת רפואית בנושאי :תאונות עבודה ,מחלות מקצוע ומיקרו לביטוח לאומי
מומחיות ייחודית בחוות דעת רפואיות נגד חברות ביטוח בכל התחומים בדיקת רופא חתם לשלילת הפיצוי בדגש על
הצהרת הבריאות הערכת כושר עבודה ע”י רופאי תעסוקה הערכת עלויות וצרכי שיקום.

לפרטים נוספים03-6097575 :
קרדיומדיקס  -חוות דעת והערכות רפואיות בית אמות המשפט ,שד’ שאול המלך  ,8ת”א | טל | 03-6097575 .פקס03-6097676 .

חדשות

מחוז תל אביב

העליון בקשר ברחבי מחוז תל אביב
העליון בקשר הוא פרויקט ייחודי של מחוז תל אביב ,במסגרתו מארחות ועדות הקשר של המחוז
את שופטי העליון בערי המחוז .ברבעון האחרון אירחנו את נשיאת בית המשפט העליון ,השופטת
אסתר חיות; המשנה לנשיאת בית המשפט העליון ,השופט בדימוס סלים ג'ובראן; השופט אורי שוהם;
השופטת פרופ' דפנה ברק־ארז; והשופט נועם סולברג .בהמשך יתארחו השופט בדימוס אליקים
רובינשטיין והשופט ד"ר יורם דנציגר .הפרויקט מהווה גשר בין בית המשפט העליון לציבור עורכי הדין.
ערב חגיגי לרגל פתיחת
פרויקט העליון בקשר
ולרגל פתיחת שנת המשפט
עם נשיאת בית המשפט
העליון  ,השופטת אסתר
חיות ,בוועדות הקשר
הרצליה ורמת השרון.
בערב נכחו ראש הלשכה,
עו"ד אפי נוה; יו"ר מחוז
תל אביב ,עו"ד ינון
היימן; וממונה מחוז מרכז
(בהקמה) ,עו"ד אבי חימי.
צילום :שלומי יוסף

ערב עיון עם המשנה לנשיאת העליון ,השופט בדימוס ערב עיון עם השופט אורי שוהם ,בוועדת הקשר
סלים ג'ובראן ,בוועדת הקשר יפו | צילום :שלומי יוסף רמת גן | צילום :מיטל אזולאי

ערב עיון עם השופטת פרופ' דפנה ברק־ארז,
בוועדת הקשר חולון ובת ים | צילום :מיטל אזולאי

Zoom In
זום אין הוא פרויקט במחוז תל
אביב ,בריכוז אקדמי של עו"ד
ד"ר גאי כרמי ,אשר במסגרתו
מתקיימות הרצאות פרקטיות
בנושאים ממוקדים .במהלך
הרבעון השתתפו עורכות ועורכי
הדין בערבי עיון בנושאים :לשון
הרע ,תחשיבי נזק ושוק ההון.
בצילום :זום אין בנושא תובענות
ייצוגיות עם עוה"ד נופר טל ולב
צילום :יונתן פיחוטקה
זיגמן.
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ערבי עיון והשקות ספרים
ברבעון האחרון התקיימו עשרות ערבי
עיון ,סדנאות והשקות ספרים במחוז תל
אביב .בצילומים :ערב חגיגי להשקת הספר
"תובענות ייצוגיות" מאת עו"ד אביאל
פלינט ,ממשרד עורכי דין יוסי לוי ושות',
וד"ר חגי ויניצקי מהמרכז האקדמי שערי
מדע ומשפט .את האירוע כיבדו בנוכחותם
היועץ המשפטי לממשלה ,עו"ד ד"ר אביחי
מנדלבליט; שופט בית המשפט העליון,
ד"ר יורם דנציגר; ראש הלשכה ,עו"ד
אפי נוה; השופטת תמר בזק רפפורט ,בית
המשפט המחוזי ירושלים; השופט פרופ'
עופר גרוסקופף ,בית המשפט המחוזי
מרכז; ופרופ' אביעד הכהן ,דיקן המרכז
האקדמי שערי מדע ומשפט.
צילום :עופר עמרם

ועדות מקצועיות
בחודש ספטמבר התקיימו
כינוסים רבים ומגוונים של
הוועדות המקצועיות של מחוז
תל אביב .בין היתר ,התכנסה
ועדת פסיכיאטריה ומשפט של
המחוז בשיתוף עמותת אנוש,
לדיון בנושא שיקום חולי נפש
בישראל .תודה למרכזות הישיבה
עוה"ד עדנה שקל ואנג'ליקה
בן־דוד .כמו כן התכנסה ישיבה
של ועדת מיסוי מקרקעין של
המחוז אשר אירחה את אייל
עוזרי ,מנהל מיסוי מקרקעין תל
אביב .הדיון עסק בנושא תיקוני
חקיקה במיסוי מקרקעין .תודה
ליושבי ראש הוועדה ,עוה"ד רועי
עזרא ,מוקי גרופיין וינון שי.
צילום :שלומי יוסף

דצמבר 2017

Open Court
אופן קורט הוא פרויקט
מיוחד במחוז תל אביב,
בריכוז אקדמי של עו"ד יוסף
ויצמן .במסגרת הפרויקט
מתקיימים מפגשים ושיחות
מרתקות עם נשיאים וסגני
נשיאים של בתי המשפט
ברחבי מחוז תל אביב.
הפרויקט מהווה גשר
בין עורכי הדין למערכת
המשפט .בחודש אוקטובר
הוזמנו עורכי הדין לשיחה
עם נשיא בית המשפט
המחוזי בתל אביב ,השופט
איתן אורנשטיין ,שהעביר
הרצאה מרתקת בנושא
אמנות הליטיגציה.
צילום :שלומי יוסף
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חדשות

מחוז מרכז (בהקמה)

פעילויות מחוז מרכז
אולם ומלואו  -על
שיקולים כלכליים
בגזר הדין בבית
המשפט ברחובות

ביום ראשון 12 ,בנובמבר ,נפגשו
עורכות ועורכי דין העוסקים
בדין הפלילי באולמה של סגנית
הנשיאה ,השופטת אפרת פינק,
בבית משפט השלום ברחובות.
השופטת פינק ועו"ד בנצי קבלר
הרצו על שיקולים כלכליים בגזר
הדין ,בעקבות תיקון  113לחוק
העונשין ,במסגרת מפגש נוסף
בפרויקט אולם ומלואו.

אולם ומלואו  -דיני נזיקין
בבית המשפט בפתח תקווה

אולם מספר  ,14בבית משפט השלום בפתח תקווה ,התמלא עד אפס
מקום בערב העיון שהתקיים ביום ראשון 22 ,באוקטובר ,במסגרת פרויקט
אולם ומלואו בדיני נזיקין .בערב הרצו סגנית הנשיאה השופטת ריבה
שרון ,ולצידה עו"ד אלי צחייק ,על סוגיות משפטיות בתחום דיני הנזיקין.
הערב הוא חלק משיתוף הפעולה הפורה של המחוז עם נשיאת בתי משפט
השלום ,השופטת עינת רון.

הזווית השיפוטית  -השופט ד"ר גיא שני
השופט ד"ר גיא שני התארח בבית הפרקליט של מחוז מרכז ביום
שלישי 31 ,באוקטובר .הרצאתו של השופט שני ניתנה במסגרת פרויקט
ייחודי של מחוז מרכז בשיתוף בתי המשפט במחוז ,שבו ניתנת הזווית
השיפוטית בתחומי משפט שונים .בהרצאתו ,דן השופט שני בסוגיות
משפטיות מתחום הנזיקין .בין הנושאים שבהם עסק היו הקשר הסיבתי,
גבולות האחריות המשפטית וזיהוי הגורם הנוטל באשמה לתביעת הנזיקין.
השופט השיב לשאלותיהם של עורכות ועורכי הדין במגוון נושאים.
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תואר שני במשפטים

לפי החוקים שלך
הירשם עכשיו לסמסטר פברואר
תואר שני ( )LL.M.למשפטים
עם אפשרות לתזה
שכר לימוד אוניברסיטאי  +מלגות לזכאים
התואר נמשך  15חודשים בלבד
מיקום נוח ונגיש במרכז העסקים של רמת גן
סגל אקדמי מובחר
מערכת שעות מותאמת לשעות העבודה של עורכי דין
עבור הלומדים במסלול לתזה :ליווי מטובי המרצים ,המנחים
גם לדוקטורט באוניברסיטאות

6188

חדשות

מחוז מרכז (בהקמה)

ועדות קשר

השתלמות הדין השרעי בוועדת הקשר המשולש

במהלך אוקטובר ונובמבר
התקיימה בלשכת הקשר המשולש
בטייבה השתלמות בנושא הדין
השרעי .את ההשתלמות ריכזו
הקאדי ד"ר איאד זחלאקה ,יו"ר
בתי הדין השרעים ,והקאדי
עיסאם אבו עלו ,קאדי בין הדין

השרעי בטייבה ,בשיתוף המחוז.
בחמשת מפגשי ההשתלמות
שמעו עורכות ועורכי הדין
הרצאות של קאדים המתמחים
בדין השרעי ,ובסיומה העניק
ממונה המחוז ,עו"ד אבי חימי,
תעודה למשתתפים.

ועדת הקשר רעננה

בוועדת הקשר רעננה קיימו
ערב עיון בנושא יחסי ציבור,
מדיה ותקשורת לעורכי דין
בעידן הדיגיטלי .בערב התארחה
ליאורה ליבוביץ' ,מנכ"לית חברת
קונקשיינס יחסי ציבור ,והעניקה

כנס נגישות במשפט

עורכות ועורכי דין רבים הגיעו ביום חמישי 19 ,באוקטובר ,לבית העם
בראשון לציון והשתתפו בכנס חשוב ומיוחד בנושא נגישות במשפט.
הכנס הוא פרי יוזמתו של סגן ממונה המחוז ויו"ר הוועדה לקידום
זכויות עורכי דין ואנשים עם מוגבלות ,עו"ד איתן עמרם.
בערב השתתפו השופט מיכאל שפיצר ,מנהל בתי המשפט; ח"כ נורית
קורן; אברמי טורם ,נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות; ועו"ד
עירית שביב־שני ,ממונה משפטית בנציבות שוויון זכויות לאנשים
עם מוגבלות .המשתתפים הרצו על היבטים שונים בהיערכות מערכת
המשפט לתקנות הנגישות.

לעורכי הדין סקירה של האמצעים
העומדים לרשותם ואופן השימוש
המומלץ בהם .בהמשך הרצה
אייל טל על יחסי עורכי הדין
והתקשורת ועל האופן המומלץ
והראוי לקשרים ביניהם.

ועדת הקשר נס ציונה ובאר יעקב
בוועדת הקשר נס ציונה
התקיים ערב עיון מרתק בנושא
עיזבונות וירושות .בערב התארחה
השופטת אסתר שטיין ,והרצתה
על עיזבונות ,ירושות ,צוואות
מורכבות ונחלות בירושה .בהמשך
הערב ,שיתף עו"ד ירון ממן את
עשרות עורכות ועורכי הדין
שהגיע למקום בסוגיות חשובות
בהיבטי מיסוי בהורשת נחלות.

 20

שיתוף פעולה עם רשות האכיפה והגבייה
ביום חמישי 19 ,באוקטובר ,נפגשה מנכ"לית מחוז מרכז ,עו"ד אביטל
אוזן ,עם נציגים מהנהלת רשות האכיפה והגבייה במחוז מרכז ,במטרה
לגבש יחדיו דרכים לשיתוף פעולה בין הגופים .כתוצאה מהפגישה
נרקם פרויקט מיוחד" ,מהכוח לפועל" ,שעתיד להתחיל לפעול בחודש
ינואר  2018ובמסגרתו יישמעו הרצאות בתחום ההוצאה לפועל וחדלות
הפירעון באולמותיהם של רשמי רשות האכיפה ברחבי המחוז.

דצמבר 2017

אנשי השנה 2017

אשת השנה במשפט 2017
שרת המשפטים איילת שקד

אומנות
משפטית

שרת המשפטים מחברת תפיסת עולם מגובשת ומנומקת בנושא מערכת
היחסים שבין רשויות המדינה השונות יחד עם נחישות ויכולת לממש אותה.
באמירתה המפורשת שהיא באה לשנות ,וביכולות שהיא מביאה איתה,
היא מאתגרת את מערכת המשפט שאינה ידועה כחובבת שינויים

מאת עו"ד רון דרור
אז ימי המהפכה החוקתית של הנשיא ברק
ותגובות הנגד שעוררה ,לא קם מנהיג(ה)
מצליחה למחנה שמקובל לאפיין בימניות
פוליטית ושמרנות משפטיתּ ,כַ ּׂשָָרה אילת שקד.
בתחילת כהונתה  -חסרת ניסיון בעולם
המשפטים באופן יחסי ואף מוחלט ,וצעירה
בשדה הפוליטי ,הגיעה השרה שקד להישגים
מעשיים של המחנה מתוכו באה ,רבים לאין
שיעור.
השפעה גדולה מאוד במינוי שופטים לבית המשפט העליון ,תוך מה
שנראה לעיתים כמעשה אומנות של ממש ,בשים לב לשלושת שופטי בית
המשפט העליון בוועדה לבחירת שופטים ,שמבחינה מספרית לפחות,
יש בידם זכות וטו בפועל על מינויים לערכאה זו מאז "תיקון סער".
הקמת וביסוס קואליציה חזקה ומהימנה עם נציגי לשכת עורכי הדין
באופן שלפוליטיקאים ונציגי הלשכה יש כיום רוב מוחלט במינויים
לשאר הערכאות ,הבאה לידי ביטוי אף היא בשורה ארוכה של מינויים.
וגם ,וזאת באופן לא פורמאלי ,שלא תמיד גלוי לעיני הציבור ,צבירת
מעמד והשפעה ממשיים בנושאים שבאופן מסורתי לא היתה בהם
דריסת רגל משמעותית לשרי משפטים בעשרות השנים האחרונות,
בחקיקה ובעמדות המוצגות לבתי המשפט  -במערך הייעוץ המשפטי
לממשלה ובפרקליטות המדינה ,כולל במאבקים המשפטיים שמנהלת
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ישראל בזירה הבינלאומית.
לא ידוע למעשה על איש מבין אלה העובדים עם השרה שקד שלא
פועל עמה בשיתוף פעולה טוב ,ולעיתים ביחסי חברות וחיבה של ממש.
נשיאת בית המשפט העליון היוצאת מרים נאור ,היועץ המשפטי לממשלה
לשעבר וינשטיין ,היועץ הנוכחי מנדלבליט ופרקליט המדינה שי ניצן,
וכמובן ,למותר לציין ,ראש לשכת עורכי הדין אפי נוה ,שהברית בין השרה
לבינו הפכה את שניהם לצמד החזק של עולם המשפט בישראל כיום.
כמו ביחסיה האישיים עם בכירי המערכת ,דומה שגם עם התקשורת
מנהלת השרה שקד מערכת יחסים מצוינת והיא זוכה לסיקור רב ,ולאו
דווקא ביקורתי כנהוג במחוזותינו ,בוודאי על רקע הנטייה למרכז
ושמאלה המיוחסת לרבים מאנשי העיתונות מובילי הדעה.
מהו אם כן סוד יעילותה וקסמה של השרה שקד? הדוכס לרושפוקו
אמר (בספרו "אמרות") על הקסם (האישי)" ,שלא היופי יסודו ,שכן זוהי
סימטריה שאין יודע את חוקיה ,וקשר חשאי בין קווי הפנים ,קווי הצביון
וקווי הארשת של האיש" .אכן ,השרה שקד ניחנה בכמויות נכבדות
של חן ויכולות בין אישיות גבוהות המאפשרות לה להישאר ביחסים
אישיים מעולים גם עם אותם אלה שפער קיים בין תפיסת עולמה לזו
שלהם ,והדוגמאות ידועות .אך ברי שבכך לא מסתכמות יכולותיה.
האינטליגנציה הגבוהה והרקע הדיסציפלינרי מתחום ההנדסה ומדעי
המחשב ממנו באה ,סייעו לה מצד אחד להשתלט במהירות על עיקרי
הסוגיות הנוגעות לעולם המשפט והתמודדות ציבורית מול עמדותיהם
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צילום :שאטרסטוק

עיקרי פעולותיה
של השרה
איילת שקד
בשנת *2017
מערכת המשפט

של בכירי בכיריו ,ומצד שני רתמה את התכנון הקפדני העומד ביסוד
דיסציפלינות אלה ,לשם הגעה ליעדים שהציבה לפניה במה שנראה
כסדרה של משחקי שח מתוכננים היטב ,הכוללים לעיתים מהלכי הטעיה
והקרבה ,חלקם כבר הסתיימו במט לטובתה ואחרים המתנהלים בקצב
('טמפו' בלשון השחמטאים) מבטיח.
ובעיקר ,דומה שהשרה שקד ,מחברת תפיסת עולם מגובשת ומנומקת
בנושא מערכת היחסים שבין רשויות המדינה השונות יחד עם נחישות
ויכולת לממש את אותה תפיסת עולם .באמירתה המפורשת שהיא באה
לשנות ,וביכולות שהיא מביאה איתה ,היא מאתגרת באופן משמעותי
את מערכת המשפט שאינה ידועה כחובבת שינויים.
כל זאת מלווה בכוח רצון ,וקור רוח של מנהיגה ,עד כדי ששמה מוזכר
יותר ויותר כמועמדת לגיטימית ביום מן הימים לראשות ממשלה.
יחד עם זאת ,קשה שלא לשאול האם כל היכולות וההישגים המתוארים,
אינם רבים מידי מבחינת האיזון הנכון בחיי המדינה וההגנה על חוסנן של
המערכות המשפטיות השומרות על אופיה הדמוקרטי .האם אין מדובר
בכח רב מידי שנצבר בידי שר שבידו השפעה על צביונה של מערכת
שבבסיסה חייבת להיות א־פוליטית ולשמור על מחויבות לשלטון החוק.
בימים אלה פוגשת השרה בראש המערכת שותפה חדשה .נשיאת בית
המשפט העליון אסתר חיות ,שלפניה קדנציה ארוכה יחסית של שש
שנים .ימים יגידו באיזה אופן ולאילו כוונים שתי אישיויות ,אושיות
אלה ,והאינטראקציה ביניהן ,ימשיכו בעיצוב עולם המשפט .
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איזון בית המשפט העליון  -מינוי ארבעה שופטי בית משפט
העליון :ד"ר דוד מינץ ,שופט מחוזי ירושלים ,שופטת המחוזי
בחיפה ,יעל וילנר ,נשיא בית המשפט המחוזי בחיפה ,יוסף אלרון,
ושופט מחוזי תל אביב ,ג'ורג' קרא.
המשכיות שיטת הסניוריטי :התקיים דיון פומבי ראשון מסוגו בכנסת
ישראל בשאלת הסניוריטי ,בוועדת חוק חוקה ומשפט בראשות ח"כ
ניסן סלומינסקי ונערך בהשתתפות נשיאת בית המשפט העליון,
שופטים ,שרים ,חברי כנסת ובכירים מעולם המשפט.
חוק יסוד החקיקה  -יו"ר המפלגה השר נפתלי בנט והשרה שקד
מובילים את הצעת חוק יסוד החקיקה להחזרת האיזונים בין הכנסת
והממשלה לבית המשפט.
מינוי שופטים  205 -נבחרו ,מתוכם  118מונו מבחוץ.
מינוי שתי שופטות בנות העדה האתיופית לראשונה במדינה.
מינוי קאדית לבית הדין השרעי  -עו"ד הנא חטיב' הושבעה לשמש
כקאדית בבית דין השרעי.
מינוי ארבעה קאדים דרוזיים  -לראשונה מזה  48שנים ,בית הדין
לערעורים יהיה מאויש באופן מלא.
חוק לבחירת יועץ משפטי של שר על ידי ועדת איתור ולא במכרז -
הצעת החוק נועדה לשנות את אופן הבחירה של היועצים המשפטיים
במשרדי הממשלה מבחירה באמצעות מכרז פנימי ,שאליו יכולים
לגשת רק עובדי מדינה ,לבחירה באמצעות ועדת איתור המגישה
מועמדים חיצוניים לאחר סינון לשר הממונה .המועמד הנבחר
ימונה על ידי השר ,לאחר שהתקבלה הסכמת היועץ המשפטי
לממשלה למינוי.
תקנות בית המשפט לענייני משפחה ובית הדין לעבודה (אגרות)
 מתן פטור לנשים השוהות במקלט נשים מוכות מתשלום אגרתבית המשפט בתביעות מזונות ,הסדרי משמורת ופיטורין.
איסור החזקת תמונות מיניות של קטינים והעברתם לאחרים -
העברת פורנוגרפיית קטינים גם לאדם אחד בלבד תיכלל בעבירת
פרסום פורנוגרפיית קטינים שעונשה עד חמש שנות מאסר .עד היום
החוק לא התייחס לאדם שמעביר חומרים אלו רק לאדם אחד בלבד.
חוק סיוע משפטי לנפגעי עבירה  -השרה שקד ויו"ר סיעת הבית
היהודי ח"כ שולי מועלם מובילות חוק ,לפיו האגף לסיוע משפטי
יעמיד לרשות נפגע העבירה עורך דין שיעזור לו ללא תשלום להביע
את עמדתו בנושאים כמו עסקת טיעון ,גובה העונש לפני מתן גזר
הדין ,בשאלת חנינה ,בשאלת וועדת שחרורים ,שאלת מגבלות
אחרי השחרור ועוד.
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על פי הצעת החוק עד מומחה בתביעות אזרחיות לנפגעי עבירות מין
 עבר קריאה ראשונה  .10.7.17 -הצעת החוק קובעת כי שר המשפטיםיוכל לקבוע הוראות לעניין מינוי מומחה מטעם בית המשפט ,כך שלא
תותר הבאת חוות דעת מומחה מטעם אחד מהצדדים ,אלא מנימוקים
מיוחדים שיירשמו .מינוי המומחה מטעם בית המשפט ימנע את הצורך
של התובע להיבדק על ידי מספר מומחים שונים ויבטיח כי המומחה
יהיה מומחה אובייקטיבי בעל מומחיות הצריכה לעניין ,שבית המשפט
סבור שהוא ראוי בנסיבות העניין למתן חוות דעת בנושא התביעה.
השוואת אגרות בדיני משפחה  -אושרו התקנות להפחתת האגרות
בדיני משפחה בבתי המשפט לענייני משפחה ,כך שיושוו שיעורי האגרות
המשולמות בבתי הדין הרבניים ובבתי המשפט לענייני משפחה .לאחר
השוואת האגרות ,הן יעמדו על  ,₪ 500הן בבית משפט לענייני משפחה
והן בבתי הדין הרבניים.
חוק המאכערים  -מגן על בעלי דירות בפינוי בינוי מול מאכערים
שפועלים בחוסר אחריות .הצעת חוק פינוי־בינוי נועדה להתמודד עם
תופעת ה"מאכערים" ,תופעה בה היזמים מחתימים בעלי דירות על
הסכמי קדם־התקשרות ,מגייסים את הסכמתם לביצוע עסקת פינוי
ובינוי .אלא ,שבאותה העת מכניסים היזמים סעיף בלעדיות דרקוני,
המונע מבעלי הדירות החותמים לממש את זכותם לחתום על פרויקט
דומה באותו הבית דרך גורם אחר מלבד המארגן.
חייב העומד בתשלומים  -הופץ תזכיר חוק הקובע כי חייב בהוצאה
לפועל שישלם את חובו בזמן יקבל הנחה של  25אחוז מריבית הפיגורים.
מבצע "חוב סוף" במרכז לגביית קנסות שברשות האכיפה והגבייה
 מבצע שנמשך חמישה חודשים ונועד לאפשר להסדיר חובות ,עליהםחל המבצע ,בתשלום מופחת ,עד  40%מסכום הקנס המקורי .תשלום
החוב מנע נקיטת הליכי גבייה ,הוצאות ותוספת פיגורים בעתיד ,הביא
לסגירת התיקים נגד אותו האדם אשר בחר לשלם ולצאת לדרך חדשה.
במהלך המבצע נגבו למעלה  143מיליון  ₪ממאה אלף חייבים ,אנשים
אלו מהווים כ־ 40אחוז מסך החייבים.
הצעת מחליטים של השרים שקד ,ליברמן וחיים כץ להענקת סיוע
משפטי לבני משפחותיהם של נפגעי עבירות המתה כתוצאה מפעולת
איבה ולמשפחות שכולות  -החלטת הממשלה גובשה במשרד המשפטים
מתוך מטרה להשוות בין הסיוע המשפטי המוענק כיום על ידי הסיוע
משפטי לנפגעי עבירות המתה ,ולבין מי שנמנה על האוכלוסיות הבאות:
בני משפחותיהם של חיילים שנספו במערכה ובני משפחותיהם של
נפגעי עבירות המתה כתוצאה מפעולות איבה.
פרשת ילדי תימן :פתיחת ארכיון המדינה בנושא חשיפת חומרי ועדת
החקירה הממלכתית בעניין פרשת היעלמותם של ילדי תימן.
תכנית לטיוב רגולציה במשרד המשפטים :קידום עשיית עסקים
בישראל ,שיפור התנהלות הציבור עם משרד המשפטים ,צמצום
ביורוקרטיה ורגולציה ופיתוח השוק החופשי .צעדים אלו צפויים
להביא לחיסכון של כ־ 40מיליון  ₪בשנה למשק.
הסדרת רישום מקרקעין בנגב :מדובר בשטח כולל של כ־ 180אלף
דונם שקמו לקניין המדינה מכוח חוק רכישת מקרקעין עוד בראשית
שנות החמישים של המאה הקודמת ,אך מסיבות שונות לא נרשמו
במלואם על שם המדינה בפנקס הזכויות.
פוליגמיה :תופעת הפוליגמיה נטועה במסורת רבת שנים .השלכותיה
על בני המשפחה הפוליגמית ,ובראש ובראשונה על הנשים והילדים ,ועל
החברה בכללותה ,הן קשות וחמורות .שרת המשפטים והיועץ המשפטי
לממשלה הציגו בתאריך  15.1.17את תכניתם המקיפה להתמודדות עם
התופעה אשר עיקריה הם הפעלת כלים אזרחיים ,בנוסף על האכיפה
הפלילית ,ומטילה על שרי הממשלה ,כל אחד בתחום סמכותו משימות
ספציפיות לטיפול בנושא.

מחיקת רישום פלילי בהליך מקל למתנדבי השירות הלאומי12.7.17,
 התחלת פיילוט במשרד המשפטים ,בסיוע מחלקת החנינות ,שיאפשרלמתנדבי השירות הלאומי ליהנות מהמדיניות הקיימת כיום כלפי
חיילים שמשתחררים ,המהלך שנעשה בשיתוף עם בית הנשיא ומנהלת
השירות הלאומי.
תלת מימד מגיע לטאבו  - 9.10.17 -התיקון לחוק יאפשר הפרדת
בעלות בקרקע באופן אנכי ורישום בטאבו בהתאם לשכבות השונות
(תלת מימדיות) :בתת הקרקע ,פני הקרקע ומרחב הרום ,ובכך יאפשר
ניצול מרבי של הקרקע.
אישור התקנות בועדת חוקה של אגרת תובענות ייצוגיות  -נוכח
ריבוי תובענות ייצוגיות משוללות עילה ,אושרו בוועדת חוקה תקנות
של שרת המשפטים איילת שקד להטלת אגרות בסך 8,000־,₪ 16,000
כנהוג בכל פניה לערכאות משפטיות .יינתנו פטורים מאגרה לתובענות
עם אינטרס ציבורי.

תחום המאבק בטרור והסרת
תכנים מהרשת
חוק הפייסבוק  -על פי הצעת החוק בית המשפט לעניינים מנהליים
יהיה רשאי ,לבקשת המדינה ,לתת צו לספקית אינטרנט כדוגמת פייסבוק
או גוגל להסרת תכנים מסיתים מהרשת.
הצעת חוק להגבלת שימוש  -עברה בוועדת חוקה ב־ .3.7.17הצעת
החוק קובעת שניתן יהיה לפנות לבית המשפט לקבלת צו בכדי לסגור
אתר אינטרנט המשמש לביצוע של עבירות חמורות כגון סחר בסמים,
שימוש לתקשורת של ארגוני טרור ,פרסום זנות והבאת אדם לזנות,
הימורים ופדופיליה.
המלחמה ב־ - BDSבהתאם להחלטת הקבינט המדיני־בטחוני ,הוטלה
האחריות לטיפול בהיבטים המשפטיים של המאבק ב־ BDSעל משרד
המשפטים .הוקם צוות בין־משרדי בהובלת המשנה ליועץ המשפטי
לממשלה (משפט בין־לאומי) רועי שיינדורף ,ובהשתתפות המשרד
לנושאים אסטרטגיים ,משרד החוץ ,משרד הכלכלה ומשרד התפוצות.
במסגרת עבודת הצוות ,משרד המשפטים התקשר עם שני משרדי
עורכי דין מובילים בחו"ל ,ומוביל פרויקט רחב היקף שהוקצבו לו
משאבים ניכרים .עד כה הושקעו בפרויקט למעלה ממיליון שקלים.
העבודה מתבצעת תוך שיתוף פעולה הדוק בין משרדי הממשלה השונים,
המשקיעים זמן רב בנושא .המאבק ב־ BDSנחל לאחרונה הצלחות
רבות בזירה המשפטית ברחבי העולם .למעשה ,מקרי ה־ BDSהמגיעים
להליכים משפטיים מסתכמים ,ככלל ,בתבוסה של תנועת ה־.BDS

תחום ההתיישבות
מנהלת למתן שירותים אזרחיים ליישוב היהודי בחברון  -הוקמה
ביוזמת שרת המשפטים ושר הביטחון ותפקידה לייצג את תושבי היישוב
היהודי בחברון ולספק להם שירותים מוניציפאליים בתחומים שונים.
נרשמו סופית יותר מ־ 850דונם של אדמות כפר עציון ע״ש קק״ל 90 -
שנה אחרי שנרכשו אדמות גוש עציון ו־ 50שנה אחרי שנוסד קיבוץ
כפר עציון על חורבות הקיבוץ שחרב בתש"ח ,נרשמו לראשונה אדמות
קק"ל בצורה רשמית כאדמות יהודים.
הוספת תקנים לוועדות המטפלות ברישום מקרקעין ביו"ש  -על מנת
לייעל את עבודת מנהלת הטאבו ביו"ש ,פעלה השרה להוספת תקנים
במימון משרד המשפטים.

*מקור  -לשכת השרה
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למה להיות עוד איש נדל"ן
כשאתה יכול להיות

מאסטר בנדל"ן

בלעדי לאקדמית נתניה:

תואר שני ( )M.A.בנדל"ן
דיקן ביה"ס לנדל"ן :פרופ‘ אהרן נמדר

⋅

⋅

⋅

⋅

תואר יחיד מסוגו בישראל.
הכשרה מלאה וממוקדת למנהלים בתחום הנדל"ן.

מרצים מהשורה הראשונה מכלל התחומים הנושקים לתחום:
ייזום ,ניהול ,מיסוי ,התחדשות עירונית ,מימון עסקאות בנדל"ן ,שיווק נדל"ן ועוד.
ללמוד לצד מנכ"לים וסמנכ"לים מהחברות המובילות במשק ונושאי תפקידי מפתח במגזר הציבורי.
משלחת שנתית לסיור לימודי בחו"ל.

⋅

הקדימו לשריין מקומכם לסמסטר אביב

(מרץ )2018

זו ההזדמנות שלכם להצטרף כבר השנה לטובי היזמים שסיימו בהצלחה
את לימודי התואר השני בנדל"ן.

2443
*
www.netanya.ac.il
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שופטת השנה

נשיאת העליון היוצאת ,השופטת מרים נאור

האדם
הנאור

בתקופתה שמר בית המשפט העליון על כוחו ,המשיך
להיות מוסד אוטונומי ועצמאי ,לא חוקק לידו בית
משפט לחוקה ולא הוצרו בחוק סמכויותיו .שלושת רבעי
הכוס המלאה מלמדים ,כי היה יכול להיות גרוע יותר.
הרטוריקה נשארה רטוריקה של זכויות ושל זכויות
אדם ,של עצמאות ושל מהוגנות
מאת ד"ר עמית גורביץ'
רים נאור ,נשיאת בית המשפט
העליון היוצאת ו"שופטת השנה"
שנבחרה בפרויקט מגזין
"הפרקליטים" ,היא המימוש
הקונקרטי של "האדם הנאור"
לאהרן ברק .היא מימשה את
היותה "האדם הנאור" לא רק
בשמה אלא אף בפסיקותיה ובאישיותה .מה חבל
שמולה עמד לא פעם אך "האדם הסביר" ,ולא "האדם
הנאור".
ראשיתו ההיסטורית של הדיון בין "נאור" לבין
"סביר" היה בביקורת על הביטוי "נאור" שתבע
נשיאו המכונן של העליון ,ברק ,שהשופטת נאור
באה שלישית אחריו .הטענה היתה ,כי הביטוי "נאור"
(בזיקה ל"תקופת הנאורות") כבר נושא מטען גנטי
ליברלי ,מערבי ואף מתנשא .בצוק העיתים ,הונמך
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הרף ל"אדם הסביר" ואולם נאור הפכה לפוסקת
העליונה כמעט שלוש שנים ,עד אוקטובר ,2017
ובכך חלשה גם על מתחם הסבירות.
ככזו ,לא סטתה מהותית מהאתוס שהתווה קודמה:
חוקי היסוד הינם החוקה של מדינת ישראל ,על פיסקת
ההגבלה מחד ופיסקת ההתגברות מאידך .פרשנות
רחבה למושג "כבוד" .כקודמיה ,התמודדה בזירה
הציבורית עם הניסיון להחליש את בג"צ .בתקופתה
שמר בית המשפט העליון על כוחו ,המשיך להיות
מוסד אוטונומי ועצמאי ,לא חוקק לידו בית משפט
לחוקה ולא הוצרו בחוק סמכויותיו .שלושת רבעי
הכוס המלאה מלמדים ,כי היה יכול להיות גרוע
יותר .הרטוריקה נשארה רטוריקה של זכויות ושל
זכויות אדם ,של עצמאות ושל מהוגנות.
נכון ,בתקופתה טרם חוקק החוק שיבטיח את
עצמאות בית המשפט העליון ,אולם גם לא נחקק
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החוק שייצר אותו .יוזמות החקיקה המצרות הפכו
אותה משופטת מקצועית גם לשוערת כדורגל
העסוקה בשמירה על השער מפני הבקעות אויב.
ככזו ,לרוב תפסה את הכדור ברגליה והדפה אותו
לעבר הפוליטיקאים ,לעיתים במהירות המתבקשת
אבל לעיתים גם תוך הבלגה ,הבקעה או באיחור קל.
הנשיאה נאור ספגה גם כמה גולים .כך למשל בוועדה
למינוי שופטים ,באובדן הקשר עם לשכת עורכי
הדין ,באי תגובה ציבורית הולמת לחלק מהאיומים
על המערכת .את העובדה שנאור לא השאירה
מאחוריה משנה תיאורטית כוללת אלא אין סוף
פסיקות ספורדיות יש לייחס למשנתה המשפטית,
לפיה שופט הינו תופר האחראי על פרימת חוטים
וחיבורם ,וההתחקות אחר האמת נעשית בכל תיק
ותיק מהתחלה.
בכך היתה נאור לענווה מבחינת כוחה ביחס ל"אמת".
חיבתה האמיתית היתה למלאכת החיפוש וההרכבה,
היינו  -השיפוט בפועל ,ותפיסת האמת שלה היתה
בלתי מתנשאת ולא פילוסופית מדי .בביטויים "תפירה
ידנית"" ,הקורא הזר" ו"לאחוז את השור בקרניו" שהנחו
אותה ביחס לעקרונות כתיבת פסקי דין והגישה לכל
תיק ותיק ,נתנה כבוד למתדיינים מולה .היא האמינה
שהדין נגזר מהעובדות ולא ההפך .נוכח העובדה כי
בתקופתה נתבע המושג החדש והמודרני "פייק ניוז",
הרי שבכך עוד שיקפה מציאות שניסתה לאבחן את
ה"פייק ניוז" מהמציאות.
ייחוד תקופתה של נאור קשור גם לטכנולוגיה,
ולאפשרות הסימוס הישיר עם שרת המשפטים.
לראשונה בתולדות המדינה נשאו שתי נשים במקביל
בשני התארים הגבוהים ביותר במערכת המשפט .ערוץ
התקשורת הישיר ביניהן היה הכרחי ובסיכומו של דבר
מועיל ותורם לשקט היחסי .בסופו של דבר נאור נהנתה
מהקשר הזה יותר ,שכן במשקל המאזניים מערכת בתי
המשפט אך הרוויחה מתקשורת זו .יש להניח שגם חוש
הומור מסוים היה בחילופי מיסרוניהן ,שכן ההתקפות
הפוליטיות על נאור אף פעם לא היו אישיות באמת.
ההדר הרוויזיוניסטי הזכור מימי אריה נאור ,מזכיר
הממשלה לשעבר של מנחם בגין ובן זוגה של מרים,
ניכר אף בהתנהלותה הציבורית והיווה מראת נגד
למציאות הפוליטית.
ביומה הראשון של מרים נאור כשופטת בית משפט
השלום בירושלים ,בינואר  ,1980פסלה את עצמה
מלדון בתיק מפוני ימית ,נוכח החשש שבעלה יאלץ
כמזכיר ממשלה להעיד בתיק .מאז כיהנה  37שנים
כשופטת 46 ,שנים כעורכת דין ומשפטנית 16 ,שנים
בבית המשפט העליון .כסוג של סגירת מעגל היא
סברה באומץ שהפגנות ציבור מול ביתה הן לא רק
מותרות אלא אף לגיטימיות .בסופו של יום ,מאמנה
המיתולוגי של נאור ,השופט מישאל חשין ,כמו גם
קודמיה לשיטה ולרטוריקה ,יכולים להרשות לעצמם
לחייך בסיפוק .לתחתיות הקפה שבלשכתה ,אותם
קיבלה בעבר ממתמחיה ועליהם כתובים עקרונותיה
המשפטיים הציוריים ,היא יכולה להוסיף תחתית
חדשה" :מרים נאור" ,יהיה כתוב עליה" ,חוליה
בשרשרת" .
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פסק דין השנה

פתיחת המרכולים בשבת

שבת חדשה לתל אביב
מאת עו"ד עוזי סלמן ,היועץ המשפטי לעיריית תל אביב יפו
יים קושי בניסיון להקיף ולתמצת את "פרשת המרכולים"
אשר זכתה לזוויות סיקור ותיאור רבים אודותיה ,כמי
שהביאה שוב לשיח הציבורי את הדיון התרבותי ,החברתי
והפוליטי בדבר אופי השבת וצביונה במדינת ישראל.
לפני כחודשיים הגיע לסופו ההליך המשפטי הארוך והמורכב,
שתחילתו בדיון כלכלי בדבר "תחרות בלתי הוגנת" בין מספר בעלי
מכולות במרכז העיר אשר עתרו כנגד אי אכיפת חוק העזר העירוני
לתל אביב יפו (פתיחתן וסגירתן של חנויות) ,תש"מ־ ,1980כנגד
רשתות המנהלות מרכולים ברחבי העיר הפתוחים "סביב השעון",
לרבות בשבתות וחגים כאשר חוק העזר אוסר זאת במפורש.
בית המשפט המחוזי קיבל את טענת העירייה ,שנתמכה בעמדת
היועץ המשפטי לממשלה ,ולפיה העירייה מוסמכת לנקוט במדיניות
אכיפה על פי שיקול דעתה ובכפוף לאמצעים ולכלים העומדים
לרשותה כנגד אותם עסקים אשר פועלים בניגוד להוראות חוק העזר
בכל הנוגע לפתיחתן וסגירתן של חנויות בשבתות וחגים ובמקרה
זה באמצעות מתן דו"חות הכוללים קנסות בלבד לאותם עסקים.
בית המשפט העליון לעומת זאת ,סבר כי מדיניות האכיפה
של העירייה בעניין זה אינה ראויה שכן העירייה לא שקלה
שימוש בכלי שהמחוקק העמיד לרשותה בדמות בקשה לבית
המשפט המוסמך למתן צווי סגירה לאותם מרכולים אשר קיבלו
דו"חות והמשיכו להפר את הוראות חוק העזר .העליון קבע ,כי
דרך המלך הפתוחה בפני הרשות המקומית היא לתקן את חוק
העזר העירוני בהתאם לדרך שהתווה המחוקק הראשי ,אשר
קבע במסגרת תיקון  40לפקודת העיריות ,כבר בשנת  ,1990כי
הרשות מוסמכת לקבוע בחוק עזר הוראות בדבר פתיחתן וסגירתן
של חנויות בימי המנוחה "בהתחשב בטעמים שבמסורת דתית".
העירייה קיבלה את הדין והחליטה לפעול בהתאם לפסק הדין
בנחישות ובמהירות ראויה לתיקון חוק העזר תוך שהיא קובעת
מדיניות אכיפה זמנית ,על פי אמות המידה שנקבעו בפסק דינו
של בית המשפט העליון שתוקפה עד להשלמת הליכי החקיקה
של התיקון לחוק העזר.
העירייה פעלה אל מול משרד הפנים על מנת לקדם במהירות
הנדרשת את השלמת הליכי חקיקת העזר ואולם נראה היה ששרי
הפנים ,ארבעה במספר ,לא ששו להשלים את הליכי החקיקה וכך
התגלגל לו הנושא משר אחד לבא אחריו ,לרבות בשלב מסוים
למליאת הממשלה ,עד שחזר לבסוף לטיפולו של שר הפנים הנוכחי.
בסופו של דבר נאלץ בית המשפט העליון לפסוק את דינו,
במסגרת הדיון הנוסף בהרכב של שבעה שופטים ,באופן מנומק
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ומקיף ,תוך שהוא קובע בדעת רוב את הפרשנות הנכונה משפטית
של החקיקה המסמיכה את הרשות לקבוע את פתיחתן וסגירתן של
חנויות בימי המנוחה בתחומה ואת ההרמוניה החקיקתית בינה לבין
החקיקה הסוציאלית בדמות חוק שעות עבודה ומנוחה.
פסק הדין מאשר הלכה למעשה ,כי העירייה פעלה בנחישות
ובעקביות על מנת לממש את סמכותה על פי החוק כאשר קבעה
מספר מוגבל של חנויות ומרכולים אשר יפתחו בימי המנוחה תוך
התחשבות בטעמים שבמסורת דתית .החלטת מועצת העירייה,
באישורה את התיקונים לחוק העזר ,מגלמת את הרצון לשמור על
האופי הפלורליסטי של העיר תל אביב יפו כעיר חופשיה ,תוך
התחשבות מלאה בציבורים אשר מבקשים לשמור את השבת כיום
מנוחה  -כל אחד לפי ערכיו ,עמדותיו ואמונותיו.
האיזונים המגולמים בהחלטת המועצה הושגו על ידי עבודת מטה
מאומצת אשר בחנה באופן מעמיק את טעמי הציבור המתגורר
בסמיכות לאותם מרכולים העתידים להיות פתוחים בימי המנוחה.
ניתן לומר ,כי העירייה בהתנהלותה המשפטית צלחה את המכשולים
המשפטיים והאחרים שנקרו בדרכה ,בדרך להגשמת המטרה  -לשמר
את רוחה החופשית של העיר תוך שמירה על צביונה המיוחד של
השבת בעיר לכל מי שחי בה.
לשם הפרופורציה ,נציין כי בעיר תל אביב כ־ 60אלף עסקים,
מתוכם כ־ 16אלף עסקים טעוני רישוי ,מתוכם כ־ 250חנויות
ומרכולים הפתוחים בימי המנוחה ,מתוכם רק כ־ 150מרכולים
שיהיו פתוחים ברחבי העיר בימי המנוחה כאשר יתר החנויות
תהיינה פתוחות אך ורק במתחמי התיירות שבנמל תל אביב ,נמל
יפו ומתחם התחנה במנשיה (לא כולל מסעדות ,בתי קפה ובתי
קולנוע אשר היו פתוחים כדין על פי חוק העזר לפני תיקונו).
האם תם ונשלם? לצערנו ,לא .בימים אלו מקודמת הצעת חוק
המפקיעה מהרשויות המקומיות את הסמכות לחוקק חוקי עזר
בדבר פתיחה וסגירה של חנויות בתחום שיפוטן בימי המנוחה.
הסמכות מועברת לשר הפנים כ"מחוקק־על מקומי" ,בניגוד למגמה
של העברת סמכויות מהשלטון המרכזי למקומי ,מגמה המוצהרת
על ידי קובעי המדיניות בשלטון המרכזי ,לרבות שר הפנים ,וכפי
שבאה לידי ביטוי בשורה של רפורמות חקיקתיות.
החקיקה המוצעת אינה משנה את חוק העזר של עיריית תל אביב יפו,
בבחינת חקיקה ראשית ללא תחולה רטרואקטיבית ,כך שנראה שהעיר
הצליחה לשמר את רוחה ולעגן את ערכיה בנושא .ואולם ,תחולת
החוק המוצע על יתר הרשויות עלולה לפגוע ביכולתן להתמודד
באופן דמוקרטי וערכי עם צרכים מקומיים במהותם.
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הצפיפות בבתי הסוהר

מחשבים כליאה מחדש

ב

מאת ד"ר יואב ספיר ,הסניגור הציבורי הארצי

יום  13ביוני  ,2017במעמד הפרידה מהמשנה לנשיאת
בית המשפט העליון ,השופט אליקים רובינשטיין ,ניתן
פסק הדין בעתירת האגודה לזכויות האזרח והמרכז
האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן בנושא הצפיפות בבתי
הסוהר  -בג"צ  .1892/14בית המשפט פסק פה אחד כי בתוך
 18חודשים ,שטח המחיה המזערי לכל אסיר ועצור יהיה ארבעה
מ"ר (ללא שירותים ומקלחת) ,וכי בתוך תשעה חודשים יהיה
שטח זה שלושה מ"ר.
פסק הדין העיקרי ,שנכתב בידי השופט רובינשטיין ,פורש
יריעה רחבה ,מהמשפט הבינלאומי ועד תפישת היהדות והמשפט
העברי ,אך עיקר ביסוסו הוא הזכות החוקתית לכבוד האדם:
"לא נפריז אם נאמר" ,כותב השופט רובינשטיין" ,כי שטח מחיה
פיזי של אסיר מהווה אחד מצרכיו הבסיסיים ביותר ,הקיומיים".
על רקע זה יש לפרש את הוראות החוק הרלבנטיות ,ובראשן
סעיף 11ב לפקודת בתי הסוהר המורה כי "אסיר יוחזק בתנאים
הולמים שלא יהיה בהם כדי לפגוע בבריאותו או בכבודו".
קשה להמעיט בחשיבותו של פסק הדין ובאותה נשימה גם
קשה להקל ראש באתגר שהוא מציב לפתחה של המדינה .דוחות
הסניגוריה הציבורית מן השנים האחרונות ,המצוטטים בהרחבה
בפסק הדין ,חזרו והצביעו על צפיפות בלתי נסבלת במתקני
הכליאה בישראל .השטח הממוצע לאסיר בישראל עומד על
כשלושה מ"ר .כ־ 40אחוז מכלל הכלואים חיים בתנאי צפיפות
קיצוניים של מתחת לשלושה ולעתים אף שני מ"ר לאסיר .מדינת
ישראל נמצאת מרחק רב מהמקובל במדינות מערביות אחרות,
בהן הסטנדרט הוא בין שישה ל־ 12מ"ר לאסיר ,ובממוצע 8.8
מ"ר לאסיר בעולם המערבי .הצפיפות הקשה במתקני הכליאה
היא פגיעה קשה בזכויות האסירים ,ובכלל זה בכבודם ,בבריאותם
ובפרטיותם .לצפיפות השפעות שליליות על מצבו הגופני והנפשי
של האסיר ועל היחס לסביבה .הצפיפות מחמירה בעיות כמו
תחושת חום ומחנק ,וליקויי היגיינה ותברואה ,ופוגעת ביכולת
האסיר להשתקם.
בדרך ליישום הוראות פסק הדין יכולה המדינה לשפץ ולהרחיב
מתקני כליאה .דרך זו מתבקשת לאור מצבם העגום של כמה מהמתקנים
אשר מקצתם נבנו עוד טרם הקמת המדינה .נדרשת השקעה כספית
לא מבוטלת ,ואולם ,כפי שנאמר בפסק הדין" :ענייננו הוא בליבת
כבוד האדם ובהגשמתה של הזכות לקיום מינימלי בכבוד במובנה
הבסיסי ביותר ,ואין שיקולי תקציב יכולים להצדיק פגיעה באלה".
עם זאת ,כפי שמצוין גם בפסק הדין ,פתרונות בינוי אינם
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הפתרונות האפשריים היחידים .בית המשפט העליון מזכיר את
ריבוי המעצרים; את הצורך בהטמעת הכלל לפיו מעצר הוא
מוצא אחרון; ואת מסקנותיה של הוועדה הציבורית לבחינת
מדיניות הענישה והטיפול בעבריינים ,ועדת דורנר ,שקבעה כי
"יש לפעול לצמצום השימוש במאסרים במקרים בהם המאסר
אינו הכרחי להגבלת יכולת של עבריינים שהמסוכנות שלהם
לחברה גבוהה ,והרחבת השימוש בעונשים זולים יותר ויעילים
יותר העומדים בעקרון ההלימה".
אכן ,דרך נוספת וריאלית ליישום פסק הדין היא צמצום מספר
הכלואים .ישראל משתמשת בעונש המאסר בצורה נרחבת בהרבה
מדמוקרטיות מערביות אחרות ,מלבד ארצות הברית .שיעור הכליאה
בארץ הוא  265אסירים לכל  100אלף תושבים כולל אסירים
ביטחוניים ,וכ־ ,177לא כולל אסירים ביטחוניים .שיעור זה גבוה
בהרבה מהקיים במדינות שאנו שואפים להידמות להן כמו ספרד
( ,)130צרפת ( ,)103איטליה ( )89או גרמניה (.)78
אחד הפתרונות שבהם נקטו מדינות אחרות הוא שחרור מבוקר של
אסירים .הכלי לשחרור כזה במשפט הישראלי הוא מנגנון השחרור
המנהלי .מנגנון זה מאפשר לקצר עונשי מאסר בתקופות קבועות,
ומטרתו להקל על הצפיפות בבתי הסוהר .אלא שתקופות השחרור
הקבועות כיום בחוק אינן מספקות ,ויש לשנותן ,ולו בהוראת שעה,
כך שנעמוד באמת המידה ובלוח הזמנים ,שקבע בית המשפט העליון.
יש לפעול ,גם לשינוי המצב שבו מרבית האסירים השפוטים לעונשי
מאסר קצרים (עד חצי שנה) אינם משוחררים לאחר ריצוי שני שליש,
בשל אי הפעלה מספקת של מנגנון השחרור המוקדם ,המצוי בסמכות
נציבת בתי הסוהר.
ואולם ,שחרור אסירים הוא פתרון קצר טווח וחלקי .על מנת
למצוא פתרונות עומק לבעיה ,חשוב להבין כיצד הגענו למקום
בו אנו עומדים .מספר הכלואים בישראל כמעט הכפיל עצמו
בתוך כעשור ,מ־ 11אלף בשנת  2002לכ־ 22אלף בשנת .2014
גידול זה אינו חוק טבע .הוא תוצאה של מדיניות שנקבעה בידי
בני אנוש ובכוחם של בני אנוש גם לשנותה .בהקשר זה אציין
את הגידול האדיר בשימוש בכלי המעצר ,את השימוש ההולך
וגובר בעונש המאסר ,ואת השימוש ההולך ופוחת בכלי של
שחרור מוקדם שמאפשר שיקום ושילוב הדרגתי בחברה .פסק
הדין החשוב של בית המשפט העליון הוא הזדמנות לשקול
מחדש את המדיניות בהקשרים אלה ,ולצעוד בדרכים הומאניות
יותר ויעילות יותר ,הן מבחינת הפחתת הפשיעה והן מבחינה
כלכלית .חשוב שלא נחמיץ הזדמנות זו.
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פסק דין השנה

מהפכת דמי המזונות

ִשִיחַ זכויות לשיח הסכמות
מּׂ
על מנת לבחון את צרכי המשפחה והאפשרויות האדירות הגלומות בה
עלינו להכיר בכך שהיא איננה עוד יחידה ביולוגית־חברתית בלבד כי אם
יחידת אינטרסים והסכמים חברתיים

פ

מאת עו"ד אירית רוזנבלום

סק הדין של בית המשפט העליון בע"ם  1709/15מחודש
יולי  2017אשר קובע שתשלומי המזונות ישולמו באופן
יחסי לכושר ההשתכרות ויכולתם הכלכלית של שני
ההורים ,עורר התרגשות בקרב רבים ומסתמן כאחד מפסקי
הדין החשובים של השנה בכל הנוגע לדיני מזונות.
זהו פסק דין מעניין וחשוב אך יותר מכך ,הוא עושה צעד
גדול המסמן דרך חדשה שבית המשפט מתחיל לצעוד בה .בית
המשפט הוא הראשון להבין ,שהמהפכה החברתית מתרחשת
מחוץ לכתליו ועתה הוא מיטיב לשפוט בעניינים הכרוכים
בה בדרך דיונית שונה .השיח המשפטי עובר מהפיכה בדיני
המשפחה ,משיח על זכויות וחובות ,לשיח של אינטרסים ,של
הסכמים ,של הסכמות.
נראה שהדרך היחידה ללמוד ,להכיר ולהתמודד עם המשפחה
היא דרך של מפגש אינטרסים וזהו הניתוח הרצוי .נכון ,זה
עלול לא להיות ערב לאוזניים או לנפץ כמה תפיסות רומנטיות
ונוסטלגיות של מבנה המשפחה ואף את התפיסה שלנו של
משפחה ,נישואין וזוגיות ,אבל על מנת לבחון את צרכי
המשפחה והאפשרויות האדירות הגלומות בה עלינו להכיר
בכך שהמשפחה איננה עוד יחידה ביולוגית־חברתית בלבד כי
אם יחידת אינטרסים והסכמים חברתיים.
כל עוד השפה החוקית והמשפטית שלנו עוסקת רק בזכויות
היא נשארת מאחור ,התעלמות משיח של אינטרסים ,משאיר
אוכלוסייה הולכת וגדלה מחוץ לחוק ומחוץ לאחריות השיפוטית.
ואם נכניס לכך גם שינויים טכנולוגיים שכבר מתקיימים בימינו
אנו ,הרי שדיונים המתחילים ומסתיימים ב"זכויות וחובות" בלבד
מפספסים בגדול את המערכת המשפחתית ,צרכיה המשתנים
והאפשרויות שלה להתפתח ולהתקיים בחופשיות.
ואם בשיח של אינטרסים אנו עוסקים ,פירוש הדבר שיש
לעגן את הדיון המשפחתי בשפה משפטית חדשה ,שפה

חוזית־הסכמית עוד הרבה לפני ,אם בכלל ,בשפה של זכויות
וחובות ,מה מגיע לי ומה מגיע לך.
הצעד המשפטי הזה מצטרף למציאות הולכת וגוברת בה
המשק והחברה בישראל עוברים שינויי עומק חברתיים .כך
למשל ,מעמד האישה מקבל יותר ויותר הכרה ותשומת לב
כשווה בין שווים ,מעמדה של בני זוג מאותו המין ומעמד
ההורות היחידנית .פסיקת בית המשפט מהווה ביטוי לכך גם
כאשר מדובר בהחלטות שיפוטיות .על מנת להפוך דבר חוק
לאות חיה ,יש להתאימו למציאות אפשרית וזה מה שבית
המשפט עושה ,הוא נותן ביטוי למציאות חדשה ומתחיל לעגן
אותה באמצעות דיון משפטי חדש.
ובמציאות של אותה שפה חדשה ,שפה של אינטרסים ,הסכמים
והסכמות .בני זוג מכל שדרות העם מתחילים לקשור את חייהם
באופן פרטי־אישי על ידי כך שהם מצהירים על הקשר הזוגי
ונוטלים עליו את האחריות ,גם כאשר המדינה אינה אוכפת את
רצונה וגחמותיה עליהם ,לא בדרך אזרחית ולא בדרך דתית.
במהלך הדרמטי הזה נפגשים כל האינטרסים שאנו מדברים עליהם.
מחד גיסא ,האינטרס הפנים־משפחתי בין בני זוג המסדירים ביניהם
את יחסיהם ,ומאידך גיסא החשיפה הציבורית על עובדת קיומם
כבני זוג מתחייבת כלפי הממסד אשר ידע כיצד לנהוג עמם.
במקרה זה למדינה יש אינטרס לדעת שמתנהל כאן משק בית
משותף אולם היא איננה גורם מאשר או פוסל את עצם קיומה
של הזוגיות .זה שינוי מהותי בתפיסה של הזוגיות בפרט ושל
המשפחה בכלל .שינוי המעביר את האחריות לבני הזוג עצמם
ולא משאיר אותה לידי המדינה או הממסד הדתי.
הצעד שבחר בו בית המשפט הוא צעד ראשון המסמן לנו שבית
המשפט מבקש להפוך את הדיון מזירת התאבקות לשולחן דיונים
עגול ,בו אין מנצחים או מפסידים אלא אנשים בוגרים שצריכים
לקחת אחריות משותפת על ההחלטות שלהם.

הכותבת היא פילוסופית משפטית ומייסדת ארגון "משפחה חדשה"
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אירוע השנה

היתר הפגנות פתח תקוה

החופש להפגין נגד השחיתות
מתחת לחופש הביטוי המשגשג והרשתות החברתיות הפתוחות לכל,
מתגבשות נורמות חדשות של העדר סובלנות למיעוטים ,לחריגים ולאחר.
על רקע זה ,פסק הדין המתיר להפגין מול ביתו של היועץ המשפטי
לממשלה הוא בנשמת אפה של הדמוקרטיה

מאת עו"ד ד"ר יובל קרניאל

ח

ופש הביטוי בישראל נמצא בנקודת שפל מדאיגה.
לכאורה ,חופש הביטוי משגשג ,הרשתות החברתיות
פתוחות לכל ,והשיח הוא במקרים רבים מגוון ,משוחרר,
קיצוני ,פרוע ,וללא גבולות .גם חופש ההפגנה נראה לכאורה
בשיאו :חרדים מתפרעים בירושלים ,נכים שהופכים לפנתרים
סוגרים כבישים ראשיים ,וכל אחד אומר ועושה מה שהוא
רוצה .הפקרות.
אולם זוהי תמונה חלקית ומטעה .מתחת לביטויים אלה,
שחלקם פרועים ,מתגבשות נורמות חדשות של העדר סובלנות
למיעוטים ,לחריגים ,לאחר ,לביקורת פנימית וחיצונית של
ממש ,ולביטויים או הפגנות שמערערים על הסדר הקיים.
תרבות משפטית ,נורמטיבית וחברתית דמוקרטית המבוססת
על חופש המצפון וחופש הביטוי וההפגנה ,הופכת בשנים
האחרונות את עורה ,בעידוד גלוי וסמוי של השלטון ,ומפנה
את מקומה למדיניות אחרת ,ממשלתית ,לאומית ,הזוכה גם
לתמיכה עממית רחבה.
במקום התרבות הליברלית דמוקרטית ,אותה אימץ וטיפח
בית המשפט העליון במשך שנים ,צומחת כאן מדיניות ותרבות
שעיקרם אפליה בין ביטוי לביטוי ,בין הפגנה להפגנה ,או
אם לומר זאת במפורש ,בין ביטוי שלנו ,והפגנות שלנו ,לבין
ביטויים והפגנות של האחר .כלפי הראשונות יש סלחנות
בלתי נסבלת ,שהיא בעצם עידוד לבריונות ואלימות .כלפי
השנייה ,יד חזקה ונוקשה ,שמסמנת את הגבולות של חופש

הביטוי וההפגנה :מכות של שוטרים לאתיופים ,נשק חם כלפי
בדואים וערבים ,עד כדי הריגה של מפגינים ,ומעצרים של
פעילי שמאל ,המסומנים כאויבים ,עבריינים ,לא לגיטימיים.
על רקע זה ,פסק הדין של השנה הוא כמובן פס"ד של
בית המשפט העליון בעניין אישור ההפגנות בפתח תקווה,
והקביעה המפורשת שהפגנות אלה אינן טעונות אישור
או רישיון מהמשטרה .לא מדובר רק בקביעה של המובן
מאליו ,שחופש הביטוי וההפגנה חל במלוא כוחו על
הפגנה המבקרת את השלטון ,ומטרת שמירת שלטון החוק
וטוהר המידות בישראל ,אלא באמירה מפורשת כי הפגנה
כלפי היועץ המשפטי לממשלה בעניינים הנוגעים למילוי
תפקידו היא מותרת ולגיטימית במדינה דמוקרטית ,וכי
הפגנות אלה הן נשמת אפה של הדמוקרטיה ,ואין איש
ציבור חסין מפניה.
עם כל הגאווה על פסק הדין החשוב הזה ,המבטא נכונה את
ערכיה של מדינת ישראל ,חשוב לומר כי גם הוא ,כמו פסקי
דין אחרים ,מתקבל בספקנות ואפילו באיבה בחלקים גדולים
של הציבור הישראלי .הדאגה לחופש הביטוי בישראל היא
לפיכך לא רק דאגה לטיבם של פסקי הדין של בית המשפט,
אלא צער על כוחו הנחלש לעצב את התרבות הפוליטית
והחברתית של החברה בישראל ,לאורם של ערכים ליברלים
ודמוקרטיים .בית המשפט לבדו לא יכול לשאת במשימה.
זוהי משימה של כולנו.

הכותב הוא מומחה למשפט ותקשורת ,מכהן כרקטור ומשנה לנשיא בצלאל ,אקדמיה לאמנות ועיצוב ,ירושלים
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אנשי השנה 2017

אירוע השנה

פרשת אלאור אזריה

האירוע של כולנו
היריות שחיסלו מחבל מנוטרל פערו את הפצעים ,המתחים
והקצוות של תפישות העולם ,בליבה של אומה שלמה

ח

מאת עו"ד ערן גולן

ייל יורה במחבל מנוטרל 30 .שנה מפרידות בין פרשת
קו  300בה אנשי השב"כ הרגו מחבל מנוטרל ,העידו
עדות שקר וניסו להפליל את אלוף במיל' איציק מרדכי,
אך כלל לא הועמדו לדין וזכו לחנינה מנשיא המדינה ,לבין
פרשת אלאור אזריה בה הועמד לדין אזריה ,הורשע ונגזר
עליו עונש של  14חודשים לאחר שהרמטכ"ל סבר ,כי למרות
שמעולם לא הביע חרטה ,יש להפחית בעונשו.
פרשת אלאור אזריה אינה סיפור על הרשעה בירי מצולם
של אדם חסר ישע על ידי חייל ,שאם יציגו את סרטון ההריגה
בלבד בפקולטה למשפטים הדעה הרווחת תהיה ,כי היסוד
הנפשי של מבצע הירי דומה יותר לכזה של רוצח מאשר מי
שאמור להיות מואשם בהריגה.
פרשת אלאור אזריה מלמדת על הפער הבלתי נסבל בין לשון
החוק היבשה לבין המציאות החברתית של ישראל בשנת .2017
בעולם בו סביבתו של אזריה הייתה בזמן אמת אדישה לחלוטין
לירי ,ניתן רק לשער מה היה קורה אילו אזריה ,שמעולם לא הביע
חרטה ,היה מביע מיד בתחילת התחקור התנצלות על הירי .כנראה
שהוא לא היה עומד לדין והעניין היה מסתיים בדין משמעתי.
ניתן גם לשער ,מה היה קורה אילו קו הטיעון של סנגורו של
אזריה בערעור ,והצגת המקרים הדומים בהם נורו פלסטינים לא
חמושים בגבם מבלי שאיש הועמד לדין פלילי ,היה קו ההגנה
המרכזי בערכאה הדיונית .האם בית הדין הצבאי האזורי היה
מסוגל לקבוע ברמה המוסדית כי בהשוואה לכל מקרי הירי
האחרים של חיילים בפלסטינים ,שלא סיכנו חיי אדם אך לא צולמו
והוקרנו במהדורות החדשות ,העמדתו לדין של אזריה מהווה
אכיפה סלקטיבית ,ובכך לקבוע כי הנורמה של ירי בפלסטינים
שאינם מהווים איום הינה נורמטיבית בישראל של שנת ?2017
במבט לאחור ,נראה כי אזריה ,חייל פשוט מהפריפריה ולא
בכיר בשב"כ בשנות השמונים שהיה מצויד בייעוץ משפטי

של בכירי המשפטנים ,לא השכיל להבין את הפער האמיתי
בין תרבות ה"סמוך" וה"קריצה" וגלגול העיניים שמלווים את
הדימוי של שלטון ה"חוק" בשטחים המוצגת כלפי חוץ ובין
המציאות האמיתית בה ניתן לירות באדם שכוב על הקרקע
מבלי שאיש מרים גבה.
לאחר שמעשהו צולם ,לפרקליטות הצבאית לא היתה ברירה
אלא להעמידו לדין .גם התעקשותו על גאוותו במעשה אמנם
תרמה לו את תמיכת ה"צל" והפוליטיקאים הבכירים במדינת
ישראל שאיבדו צלם ממלכתיות ,אך היתה טראגית בבית
המשפט ,אם כי לא טראגית מספיק ביחס לרמטכ"ל שחרף
היעדר הצער הפחית את עונשו.
אבל ,קולות ההמון ,חרף כל ביטויי הרטוריקה בהרשעה ובגזר
הדין ,חדרו גם לפרקליטות ,שבחרה שלא להגיש כתב אישום
על רצח וגם לשופטים ,שהקלו עמו ביחס למקרים אחרים בהם
הורשעו אחרים בהריגה.
גם ערכאת הערעור לא עמדה בפרץ ,פרט לשופטים פליטמן
וסגל שהגיעו מהמערכת האזרחית והיו מנותקים מההוויה
הצבאית ,אך לא מהראיות ,הרי שבסופו של דבר ,לאחר שהחברה
בישראל געשה ורעשה בכל פורום אפשרי ,לא היתה מסוגלת
לשלוח את "הילד של כולנו" לכלא לתקופות ענישה דומות של
עבריינים אחרים ,שהורשעו בהריגה ונגזר עליהם עונש כבד.
פרשת אזריה הינה כל כולה לכך ששוויון בפני החוק אינו קיים
במציאות .היעדר שוויון בין אכיפת החוק בישראל ובשטחים,
היעדר שוויון בין ישראלים ופלסטינים ,היעדר שוויון בין אזריה
לבין קצינים בכירים שבמקרים חמורים של ירי כלל לא הועמדו
לדין ,וכל שכן ,היעדר שוויון היסטורי בין בכירי השב"כ בפרשת
קו  ,300שידעו לשחק את המשחק הממלכתי וזכו לחנינה מבלי
שינוהל נגדם הליך משפטי לבין אזריה ,שלא הבין שלטובתו
האישית היה מוטב אילו אחד היה בפה ואחד בלב.

הכותב הוא מ"מ יו"ר ועדת האתיקה הארצית ,התמחה אצל היועץ המשפטי לממשלה ,אליקים רובינשטיין
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פרשת אלאור אזריה

סיפור על דיכוטומיה

ה

מאת עו"ד קובי שקלאר

סיפור הוא על דיכוטומיה ,על דיסוננס בין קצוות קיצוניים
שבאים לידי ביטוי במרחק שבין הזירה הלוהטת ובין
אולם בית המשפט הממוזג ,בין המציאות הכאוטית
לבין המילים האקדמיות המתארות אותה ,ובין המצוי לרצוי.
התסריט נכתב ביד אומן .מטרתו הייתה לחצות את כל הערכים
ולשים אותם בנקודת שיווי משקל ללא פתרון .החל מהירי עצמו,
ששילב חייל מצטיין אל מול מחבל רצחני ,בזירה מבולבלת ,ללא
מנהיגות ,עובר בהכרזות בכירי המערכת הפוליטית על חייל שסרח,
הכרזות שסימנו למשטרה הצבאית את כיוון החקירה ,לפרקליטות
הצבאית את כיוון האישומים ,ולבית הדין את כיוון ההרשעה,
וכלה בפסק הדין המסוכסך בין חומרת ההרשעה לקולת העונש.
הדיכוטומיה בין הערכים המתנגשים החלה עם האישום בסעיף
ההריגה .צביעות משפטית ,תולדה של פחדנות והססנות של
מערך התביעה הצבאית .משפטית ,אישום זה לא יכל לעמוד.
אם החייל ירה במחבל בכוונה תחילה על מנת להורגו ,הרי שזהו
רצח .אם עומדת לו אחת ההגנות הרי שהינו חף וצריך לקבל
צל"ש .אז איך בדיוק הגיעו בפרקליטות הצבאית לקונספציה של
"הריגה"? בטח לא משיקולים משפטיים ,כי הריגה במקרה הזה,
זה כמו "חצי הריון" .היו צריכים להכריע ,או הריון או לא .אבל
לא עמדו בלחץ .קם קול זעקה מחריד .חייל צה"ל אינו רוצח .לא
ניתן להעלות על הדעת רצח של מחבל .על משקל "הגונב מגנב
פטור" ,גם הרוצח רוצח  -פטור .מצד שני ,החליטו בפרקליטות,
שפטּור בלא כלום אי אפשר .בכל זאת ,כל העולם מסתכל על
צה"ל מוסרי .ושר הביטחון כבר אמר  -חייל שסרח .מה נעשה?
וכך נולד יצור כלאיים שהינו פשרה  -לא משפטית בעליל -
של פוליטיקלי קורקט .בגלל שהאירוע היה מצולם ובגלל שכל
הראיות כבר הודלפו ,הרי שהמשפט נראה כמו תוכנית ריאליטי.
הגיבור הראשי  -אלאור ,שסביבו גיבורי משנה צבעוניים ,החל
מפרקליט צמרת שגוייס למילואים לצורך הבטחת ההרשעה,
עובר לסניגורי צמרת ,שיצרו מסע יחסי ציבור מרשים ,המשך
בבני משפחה ,אוהדים מפורסמים ומשפיעים וכלה בשופטים,
שנחשפו בפסק הדין והחלה נבירה בחייהם ובמניעיהם.
ללא ספק רציתי שבית הדין יזכה זיכוי מוחלט ,תוך קביעה נורמטיבית

שמחבל שאינו אזוק ,מנוטרל ,במעצר  -ממשיך ומהווה סיכון לסביבתו
 בעצם קיומו .זאת הייתה עמדתי מטעמי שייכות ,הזדהות ,שבטיותוהטיה .לו היו הדברים מתנהלים נכון ,אלאור אכן היה מזוכה .לו
תגובות מפקדי צה"ל הבכירים ושר הביטחון היו כנדרש וכמצופה,
ללא ביטויים מגמתיים ,ואם היו מגיבים בנוסח מאופק על פיו האירוע
נחקר ,והיו מביעים תמיכה כללית בחיילי צה"ל ומפקדיו אל מול
מחבלים רצחניים ,אומרים משהו פושר כמו" :עלולות להיות טעויות
בשיקול דעת בזירה המבצעית" ,התמונה הייתה שונה.
לאחר שהתקבל פסק הדין קיבל בית הדין ביקורות מהללות ורבו
המתפעלים .אני פחות התפעלתי .כסנגור ותיק אני יודע שניתן היה
לנסחו בדיוק להיפך ,באותה מידת שכנוע ,זרימה ,ומשחק בראיות
לכל כיוון .פסק דין מזכה ,שקובע שמחבל במעיל ארוך שמזיז את
ראשו וידיו ממשיך לסכן את סביבתו ,שקובע שהחייל סבר בטעות
שהמחבל עומד להתפוצץ ,שמקבל את טענת הפסיכיאטר שהחייל
היה עייף ולחוץ וסחוט רגשית ,שמקבל את צעקות הרקע "יש עליו
מטען ,הוא זז ,תיזהרו" ,שמקבל את דבריו הראשונים של המ"פ
שאמר שהחייל אמר לו שפחד שהמחבל זז בהזדמנות הראשונה,
לפני ששינה את עדותו והתיישר לפי קו מפקדיו .פסק דין שמבקר
בחריפות את זיהום החקירה על ידי בכירי צה"ל ,שמקבל את עדויות
המומחים של אלופים ולוחמים למרות שהם עדי הגנה.
או אז אני נזכר בכל פסקי הדין שאי פעם הייתי שותף להם .איך
השופטים משנים את העובדות .מתאימים את הראיות .מוציאים
דברים מהקשרם .מאמינים למי שרוצים ופוסלים את כל העדים
הסותרים ומוצאים בהם פגמים או שמתעלמים מעדותם .כל סניגור
מכיר את התחושה האיומה בעת שהוא קורא הכרעת דין כאשר
הוא יודע את העובדות לאשורן ומוצא ניתוח משפטי הפוך .כי
אין בעיה לכתוב ולנמק משפטית כל תזה עובדתית ומשפטית.
הנייר סובל הכל .המסקנות והניתוח המשפטי הם בעיני המתבונן.
אירוע השנה היה סיפור חזק שמתח לכל כיוון אפשרי את סולם
הנאמנויות והערכים שלנו ,והוציא מאתנו יצרים חזקים מאוד של
אלימות מצד אחד ואיפוק מצד שני .וכך נותרנו וניוותר עם הדיכוטומיה
שבין "חייל גיבור שחיסל מחבל מנוול שדינו מוות" ,לבין "עבריין
מורשע שחיסל חסר ישע גוסס" .וכל אחד יבחר את בחירתו.

הכותב הוא סנגור בכיר ומומחה למשפט פלילי
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ראיון

עסקת השנה
גלובס

לגעת באור

מי שמאמין באמת ובתמים "בעבודה באור" מבין גם שתפקידה של הכלכלה,
היא לפעול בשירות החברה ,ולא לעשות בה שימוש לצרכיה .ושבעסק
אמיתי צפון ייעוד שמתעלה אל מעבר למעמדו כמנגנון משיא רווחים

מאת עו"ד יואל חשין
״לעולם לא יהיה ניצחון האור על החושך
כל עוד לא נעמוד על האמת הפשוטה
שבמקום להילחם בחושך
יש להגביר את האור״
א.ד .גורדון
חד המהלכים המרתקים השנה בעולם העסקים הוא
ההשתלטות של אלונה בר און ,ביחד עם ענת אגמון ,על
עיתון גלובס .ברמה הספרותית ,יש בסיפור הזה את כל
חומרי הגלם הנדרשים למחזה משובח; סיפור על שני חברים
שותפים בעולם התקשורת ,על הבגידה של האחד באחר ,בו
ובמשפחתו לאחר מותו ,והמסע של הבת הנאמנה והאוהבת
לאביה להשבת הסדר על כנו ,שסופו בהשבת הבעלות על עיתון
גלובס למשפחת בר און.
אבל ההשתלטות של בר און על העיתון היא לא רק עניין ספרותי.
יש בה בשורה עמוקה ומשמעותית לכל מי שחופש העיתונות יקר
לליבו .את גודלה של הבשורה ניתן ללמוד ,בין היתר ,מפועלה של
בר און בשנים שקדמו להשתלטות על גלובס .למשל ב״בית וגג״:
קרן השקעות וחברה יזמית המקדמת פרויקטים של התחדשות
עירונית למגורים  -תמ"א  38ופינוי בינוי ,שהובילה בר און.
עיון בחוברת הערכים של בית וגג ,אותה בנתה בר און ביחד עם
ורד מוסנזון ,מלמד שהערך המרכזי והחשוב ביותר הוא ״עובדים
באור״ .אצל מוסנזון ,האור הוא ערך מרכזי .אבל לא בעולם הנדל״ן.
שהרי עולם הנדל"ן אינו מצטיין בהתנהלות אתית .זהו עולם שבו
הרבה מתרחש במחשכים ,כספים משולמים לעיתים מתחת לשולחן
תמורת הסכמות שאין בינן לבין העניין הכללי ולו דבר .דווקא
בעולם זה החליטו בבית וגג להראות שניתן ואפשר לפעול אחרת.
בהשתלטות על עיתון גלובס העבירה בר און את התשוקה לעבוד
באור ,מעולם הנדל"ן לעולם התקשורת .בשני המקרים ,מדובר
בתשוקה דון קישוטית .אלא שבהשתלטות על אחד מהעיתונים
הכלכליים החשובים במדינה ,קיבלה בר און את ההזדמנות להפיץ
את בשורת העבודה באור לא רק ברמה מקומית ,אלא ברמה הלאומית

ממש .בקונטקסט העיתונאי ,ובמיוחד בישראל סוף שנת ,2017
על השחיתות השלטונית והתקשורתית הפושה בה ,החשיבות
של העבודה באור היא עליונה ואין למעלה ממנה .והצוואה של
האב ,האהוב וספוג הערכים ,אינה מותירה מקום לספק :להציף
באור את המציאות החברתית הכלכלית בישראל .לבנות עיתון,
מרכז תקשורת המביא לידיעת הציבור את הכוחות המניעים את
הכלכלה והחברה בישראל מתוך מחויבות חסרת פשרות לאמת.
מתוך מחויבות לספק תיאור מהימן של המציאות ,ולא כזה הכפוף
לאינטרס כזה או אחר .ומצד שני גם לא מתוך תשוקה אקדמית ,אלא
מתוך תשוקה לשינוי פניה של המציאות .להיטיב עם המציאות.
מי שמעוניין לדעת מהן העמדות הכלכליות של אלונה בר און
(שהרי גלובס הוא בראש ובראשונה עיתון כלכלי) ,יכול גם אותם
למצוא בתשוקתה לעבוד באור .כי תשוקה זו כרוכה ,כמעט תמיד,
בסל ערכים המושתתים על עקרונות של ״קפיטליזם קשוב״ .למשל,
שתכלית החברה המסחרית אינה להשיא רווחים לבעלי מניותיה
(שטות מטופשת שכזו שחינכו אותנו להאמין בה) ,כי אם להשיא
את הרווחה לכלל השחקנים הבאים עימה במגע :לעובדים ,לספקים,
לציבור הרחב ולציבור הצרכנים .ושהתכלית להשיא רווח ,אינה
אלא אמצעי להשגת הרווחה לכל יתר שחקני העסק.
מי שמאמין באמת ובתמים בעבודה באור מבין גם שתפקידה
של הכלכלה היא לפעול בשירות החברה ולא לעשות בה שימוש
לצרכיה .ושבעסק אמיתי צפּון ייעוד שמתעלה אל מעבר למעמדו
כמנגנון משיא רווחים.
על אף שבר און פועלת במסגרת השוק הפרטי ,היא רואה את עצמה
כשליחת ציבור .ממש כמו שליחי ציבור בשירות הציבורי .בדומה
לאביה ,חיה בר און את הערכים שהיא מעוניינת להנחיל ,וגם עבורה
הכסף אינו אלא אנרגיה שתכליתה פשוטה וברורה  -להרבות טוב
בעולם .ובעולם שהריקבון והשחיתות פושים בכל ,שבו האמון בין בני
אדם ,ובין בני אדם והמוסדות הוא רופף עד מאוד ,ההשתלטות של
בר און על גלובס מעוררת תקווה .תקווה לעיתונות אחרת .להשבחת
השיח התקשורתי והחברתי ,לחיזוק האמון בין בני אדם ,ובין בני אדם
למוסדות ,ולחיזוק הסולידריות החברתית בישראל.

הכותב הוא יו״ר קבוצת  2B Angels :2Bקרן להשקעות בהייטק( 2B Community ,קרן השקעות אימפקט)
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עסקת השנה

אינטל רוכשת את מובילאיי

אינטל מרשתי

עסקת השנה במסגרתה רכשה ענקית השבבים העולמית את חברת
ההיי־טק הישראלית מובילאיי ב־ 15.3מיליארד דולר ,הפנתה את הזרקורים
לעבר עורכי הדין שייצגו את הצדדים .דור חדש של משפטנים

מאת דודו לוי רייך
הידיעה על העסקה הגדולה בתולדות המשק הישראלי
נחתה כמו פצצה בחודש מרץ השנה ,כשקונצרן הענק
העולמי "אינטל" הודיע כי הוא רוכש את מניות חברת
מובילאיי הישראלית ב־ 15.3מיליארד דולר .מדובר בסכום
עתק עבור חברת היי־טק העוסקת בפיתוח ,ייצור ושיווק של
מערכות סיוע מתקדמות המתריעות בזמן אמת מפני מגוון
של סכנות התנגשות וסטיית הרכב מנתיב נסיעתו ,מעין "עין
שלישית" עבור הנהגים.
חמישה חודשים אחר כך ,באוגוסט האחרון ,הודיעו שתי החברות
על השלמת הרכישה ועל כך שקבוצת הנהיגה האוטומטית של
אינטל תתמזג עם מובילאיי במטרה להוביל את תחום הנהיגה
האוטומטית  -הדור הבא של תעשיית הרכב העולמית.
עסקאות בהיי־טק כמו מכירת מובילאיי מעשירות את קופת
המדינה ואת כיסיהם של מקימי החברה במיליארדי שקלים,
אך גם מרפדות היטב מן הסתם את חשבונותיהם של משרדי
עורכי הדין שמייצגים את הצדדים ,שטיפלו באותן עסקאות
והביאו להשלמתן  -משרד גולדפרב זליגמן שייצג את חברת
מובילאיי ,ומשרד יגאל ארנון שייצג את אינטל .לא במקרה
מדובר בשניים מהמשרדים הגדולים והמובילים בישראל,
שמתמחים זה שנים גם בתחום ההולך ומתפתח של ייצוג
חברות היי־טק  -לעיתים עוד לפני הקמתן ,ועד ל־,EXIT
כלומר להנפקתן או רכישתן.
מעבר לשליטה בתחומים הטכנולוגיים ובחוקי החברות,
עורכי דין העוסקים בתחום ההיי־טק נדרשים למכלול רחב של
התמחויות מורכבות הדורשות ידע רב ,כולל בזכויות פטנטים
וקניין רוחני .אותם עורכי דין גם צריכים לשלוט ולהוביל
מהלכים שהדור הקודם להם לא נדרש להם ,כמו לדוגמא גיוסי
הון ,שהרי ידוע שחברות היי־טק נצרכות לכמה סבבים של
גיוסים כדי לפתח את המוצרים הטכנולוגיים שלהם.
פעילות משפטית במציאות חדשנית ומשתנה של היי־טק
וסטרטאפים מחייבת גם היערכות חדשה של ענף עריכת
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הדין בארץ .כך למשל ,נפתחו בשנים האחרונות בפקולטות
ובמכללות למשפטים מסלולי לימוד לתואר ראשון במשפטים
עם התמחות בדיני היי־טק והון סיכון .ראשי המרכזים האקדמיים
מצרפים למסלול קורסים ייחודיים לתחום כגון ליווי משפטי של
חברות היי־טק וקרנות הון סיכון ,דיני קניין רוחני ,דיני מסחר
וטכנולוגיה .לדבריהם ,הדרישה לעורכי דין בתחומים אלה רק
הולכת וגוברת ,כשהן המשרדים והן חברות ההיי־טק יעדיפו
להעסיק עורכי דין שעברו הכשרה ספציפית בתחומים אלה.
את השינוי בגישה ניתן לראות בשנים האחרונות באופן
גלוי באתרי אינטרנט של משרדי עורכי דין רבים המציגים
ברוב גאווה את מחלקות ההיי־טק המבטיחות ליווי משפטי
לחברות הזנק (סטארט־אפ) ,למשקיעים ,ליזמים ולקרנות הון־
סיכון .חלקם אף מתחייב בפני אותם יזמים על עזרה בקבלת
תמריצים ממשלתיים.
ישנם משרדי עורכי דין שלקחו כבר בתחילת שנות האלפיים
את העיסוק בהיי־טק צעד נוסף קדימה ,והם פועלים גם
כמשקיעים בחברות ההזנק אותן הם מייצגים .חלקם הצטרפו
לפרויקטים כשהיו כבר בשלבי פיתוח מתקדמים ,חלקם השקיעו
במיזמים דלי תקציב בעבור אחוזי בעלות בהם.
את התשובה לשאלה האם זה משתלם להיות עורכי דין
העוסקים בתחום ההיי־טק קיבלנו כבר לפני כשש שנים ,בשנת
 ,2011עת התפרסם סקר של חברת ההשמה קודקס בו נקבע כי
אלה יהיו עורכי הדין שצפויים לקבל את השכר השמן ביותר.
זאת לעומת עורכי דין המתחמים בתחומי המשפט הקלאסיים,
כמו מסחר בינלאומי (מקום שני) ושוק ההון (מקום שלישי) את
הרשימה סגרו עורכי דין העוסקים בפירוקים וכינוסים .כבר
אז משמעות הנתונים היתה ברורה :הלקוחות בענף זקוקים
להבנה מקצועית של עורך הדין ,לא רק כמשפטן אלא גם
כאיש טכנולוגיה והיי־טק ,ומשרדי עורכי דין שלא יפנימו את
הדרישות האלה ויתיישרו לפיהן ,ימצאו את עצמם מאחור,
כאנשי מקצוע אנלוגיים בעולם דיגיטלי.

35

משפט ועו"ד

המחלקה למדעי הפירמה
כשראשי גולדפרב־זליגמן הטילו על עורכת הדין צפנת דרורי להקים עבורם בתוך המשרד
מחלקה חדשה לפיתוח עסקי ולתקשורת ,זה היה גם עבורה הגשמת חלום מקצועי
המשלב בין שתי אהבות גדולות .שש שנים אחרי ,היא בטוחה" :משרדים שאינם מעורבים
בתחומי הפעילות של הלקוחות ולא מבינים את הצרכים והאתגרים ,ייאבדו רלבנטיות"
מאת דודו לוי רייך
שנת  ,2011אחרי ארבע שנים אינטנסיביות כיועצת
תקשורת בכירה ב־ BBDO IMמקבוצת "גיתם",
עם התמחות בתחומי הפרסום ,התקשורת והייעוץ
האסטרטגי ,נקראה עו"ד צפנת דרורי למשרד עורכי
הדין גולדפרב־זליגמן ,כדי לעזור לראשיו להגשים
את חזונם שעד אז מעטים הבינו מהו ומהי חשיבותו
 להקים ולעמוד בראש מחלקה חדשה לפיתוח עסקי ולתקשורת.עבור דרורי ,אשר חיפשה באותה תקופה את האתגר המקצועי הבא
בו תוכל לשלב בין שני תחומי הידע שלה  -עריכת דין ,שיווק וייעוץ
תקשורתי  -זו הייתה הצעה שנפלה מהשמיים ,תפקיד שמחבר ומבליט
את כל הידע והניסיון המקצועי שצברה עד אז.
"באופן אישי ,אתגר אותי ליצור דיסציפלינות מקצועיות חדשות
בתקופה בה שוק עריכת הדין נעדר כמעט כלים של פיתוח עסקי ושיווק",
מסבירה דרורי" .החדשנות לא הייתה רק בסוג הכלים השיווקיים בהם
עשינו ואנחנו עדיין עושים שימוש ,אלא בעיקר בהבאתם לתחום עריכת
הדין ובביצוע התאמות לסקטור המיוחד הזה .העולם השתנה ,השוק
השתנה ,וצריך היה לשנות גם את תפיסת העבודה
השיווקית־אסטרטגית".
ומי העלה לראשונה את הרעיון של מחלקה
נפרדת וייחודית שתתמקד בעיקר בפיתוח עסקי
ושיווק של המשרד העצום הזה?
"המחלקה הוקמה ערב המיזוג בין משרד
גולדפרב ,לוי ,ערן ,צפריר ושות' ומשרד מ.
זליגמן ושות' .החזון והרצון בהקמת המחלקה
היה של ראשי המשרד ,עו"ד אלי זהר ועו"ד יודי
לוי ,אשר הובילו בישראל את המגמה של תפיסת
משרד עורכי הדין כחברה עסקית לכל דבר .חברה
המעסיקה לצד הצוותים המשפטיים גם טאלנטים
מקצועיים בתחומי הכספים ,משאבי האנוש,
התפעול והשיווק ,הפועלים תחת ראשי המשרד
והוועדה האקזקוטיבית ,והם אלה המספקים להם
סל כלים ניהולי־חוץ משפטי מלא".
וזה הלך חלק מהרגע הראשון?
"אכן ,הכניסה לגולדפרב הייתה טבעית ומאוד
מאתגרת .מה שעזר לי מאוד זאת העובדה שראשי
המשרד ושדרת הניהול של השותפים הבכירים וראשי המחלקות עשו
הרבה למען הצלחת המחלקה .הייתה באוויר תחושה של חדשנות ,של
'סטארט־אפ' ייחודי בישראל שיש לנו ביד .שיתוף הפעולה הפנים־
ארגוני הזה הוליד הצלחות רבות ,בתוך הפירמה ומחוצה לה .וכך ,עם
התוצאות הטובות והפידבקים מהלקוחות ,גדלה גם ההסתמכות של
הצוותים המשפטיים על המחלקה".

ואיך באמת ממלאים מחלקה חדשנית שכזו בתוכן?
"בתחילת הדרך מצאתי את עצמי 'מגיירת' ומביאה לתחום כלים
רבים שלמדתי משני אנשי המקצוע מהטובים בישראל בתחום הייעוץ
האסטרטגי־שיווקי־תקשורתי :משה תאומים ,יו"ר קבוצת גיתם ,ועדו
הר־טוב ,מנכ"ל קבוצת גיתם ,שהייתה לי הזכות לעבוד בצמידות
אליהם .תפיסת העבודה הייתה רב־מימדית וכללה רתימה במקביל
של כלים שיווקיים ותקשורתיים כדי לתת מענה לאתגרים שעלו.
ואכן ,בתוך זמן קצר הפכה המחלקה לחלק אינטגראלי בפעילות
היום יומית של המשרד".

ניהול המותג והמוניטין שלו

בשנים האחרונות אנו עדים לחדירה מאסיבית של כלים שיווקיים־
תקשורתיים אל סקטור עריכת הדין ,כלים אשר היו בעבר נחלתם
הכמעט־בלעדית של חברות ותאגידים .משרדי עורכי דין רבים ,גדולים
וקטנים כאחד ,מבינים יותר ויותר כי ניהול המוניטין המקצועי שלהם
צריך להיעשות ,בין היתר ,באמצעות תהליך סדור .כאן נכנסת לתמונה
המחלקה לפיתוח עסקי ותקשורת והתובנות
שמובילה עו"ד דרורי.
"תהליך שלם שכזה חייב לכלול ,קודם כל,
את יצירת המותג" ,היא אומרת" .במקביל ,צריך
להתמקד בגיבוש האסטרטגיה השיווקית ,בניהול
התדמית באמצעות כלים שיווקיים מגוונים ,בניתוח
שווקים קיימים והרחבת הפעילות במסגרתם,
בפיתוח שווקים חדשים ,בטיפוח וביצירה של
שיתופי פעולה ,ועוד .כדי שהכלים האלו ישמשו
מנועי צמיחה עסקיים הם צריכים 'לדבר' האחד
עם השני ולהשלים זה את זה .שימוש בסט כלים
אחד בלבד לא ישיג את המטרה באופן מלא".
האם מבחינה שיווקית  -אסטרטגית שונה
סקטור עריכת הדין מתחומים מסחריים אחרים?
"האתגר בתחום עריכת הדין משמעותי ביותר,
שכן לרכיב הפרסונאלי של נותן השירות ,עורך
הדין ,השפעה ישירה וברורה על המותג ועל
ערכיו .כך ,פעמים רבות אנו רואים שחוזקת
המותג מתרגמת ל"תו איכות" בדבר השירות
שניתן ללקוחות .בישראל ,בשנים האחרונות ,ניתן להצביע על מגמה
מעניינת ,וזאת בדומה לקיים בפירמות עורכי הדין הבינלאומיות ,לפיה
המשרדים הגדולים מאוד ,נהנים מתפיסת מותג שאינה תלויה באופן
הדוק ברכיב הפרסונאלי ,כך שהמותג המשפטי עומד איתן בפני עצמו.
חשוב לציין שהמחלקה שלנו הייתה מהראשונות בישראל שהוקמה
ופעלה בתחום זה".

"תהליך שלם חייב
לכלול ,קודם כל,
את יצירת המותג.
במקביל ,צריך להתמקד
בגיבוש האסטרטגיה
השיווקית ,בניהול
התדמית באמצעות
כלים שיווקיים מגוונים,
בניתוח שווקים קיימים,
בטיפוח וביצירת
שיתופי פעולה"
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ואיפה ממוקמת המחלקה שלך מבחינה מקצועית בתוך משרד מסחרי
גדול?
"אנחנו פועלים בשלוש זירות :הראשונה ,פיתוח עסקי ,כלומר קידום
פעילות עסקית ממוקדת בקרב לקוחות פוטנציאליים ,מיצוי הפוטנציאל
העסקי בקרב הלקוחות הקיימים ,פיתוח מוצרים משפטיים חדשים,
בחינת פעילות בשווקים חדשים ועוד .הזירה השניה היא שיווק ומיתוג
 התוויית האסטרטגיה השיווקית של הפירמה וגיבוש כלים מקצועייםלמימושה .והזירה השלישית היא ייעוץ תקשורתי  -גיבוש והתוויית
האסטרטגיה התקשורתית של הפירמה כלפי חוץ ופנים ,לרבות ניהול
מערך הדוברות ויחסי הציבור של המשרד .הייעוץ התקשורתי שלנו
מנוהל מתוך המשרד ועל ידי הצוותים במחלקתי ,ובכך אנו נבדלים
ממשרדים רבים אחרים המסתייעים בייעוץ תקשורתי חיצוני .כאמור,
ייחוד המחלקה הוא בשימוש מקביל ,כל העת ,בכל הכלים האמורים".
עו"ד דרורי מכנה את המחלקה שלה "תומכת לחימה" והיא גאה מאוד
בהגדרה הזו .היא לא שוכחת להזכיר את הצוות המקצועי שמקיף אותה.
"זאת חבורה של 'שחקני נשמה' שמבינים כי בראש ובראשונה התפקיד
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שלנו הוא לתת שירות פנימה ,בתוך הבית .זה הייעוד שלנו  -לתת
לשותפים ולעורכי הדין את כל הכלים השיווקיים ואת כל האמצעים
כדי לתקשר את העבודה המקצועית הנפלאה שהם עושים ,ולסייע להם
לשמר וליצור קשרים עם לקוחות קיימים וחדשים כאחד".
התוצר המשפטי מדבר בעבור עצמו ,אבל מגיע שלב בו הגודל
מחייב לנהל את הדברים בצורה סדורה.
"וכאן בדיוק נכנסת המחלקה שלי לתמונה .האמונה באיכות המוצר
המשפטי שלנו ,לצד שיתוף הפעולה היום־יומי וההדוק בין המחלקות
והשותפים בהן היא זו שיוצרת את ההבדל .בשנים האחרונות יש שלוש
מגמות מרכזיות שאנו מובילים  -התמקצעות בתחומי משפט ייחודיים
שבעבר הלא רחוק לא היו נחלתם של המשרדים הגדולים ,כמו דיני
מכס ,יבוא וייצוא במסגרת מחלקת המיסים שלנו .תחומים אלו ,למשל,
לצד תחומי הליבה שלנו ,מאפשרים לנו להעמיד לרשות הלקוחות ייעוץ
משפטי מעמיק ומקיף תחת קורת גג אחת.
בנוסף ,הצוותים המשפטיים שלנו שומרים כל העת על ההבנה
וההיכרות עם הסקטור בו הלקוחות שלנו פועלים  -אנו מכירים
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משפט ועו"ד
ומעורבים עמוקות בהליכי הרגולציה שמשפיעים על הלקוחות שלנו.
רבים מראשי המחלקות ומהשותפים שלנו היו נושאי משרה בכירים
בגופי הרגולציה והיום הם מעמידים ידע וניסיון זה לרשות הלקוחות
שלנו .כמו כן ,אנחנו יודעים להעמיד פתרונות משפטיים רב־תחומיים
באפס זמן.
ואיך זה מתבטא בשטח?
"הצוותים המשפטיים מהמחלקות השונות עובדים כמו צוותי קומנדו
קטנים המעמידים לרשות הלקוחות פתרונות משפטיים במהירות בתחומי
חברות ושוק הון ,ליטיגציה ,נדל"ן ,מיסים ועוד.
הצוותים המשפטיים שלנו עסוקים בעשייה
משפטית רבה וענפה ,והתפקיד שלי הוא לתת
ביטוי חוץ־משפטי ליכולות אלו ,בגבולות כללי
האתיקה .אנו רואים חשיבות עצומה בקשר
המקצועי עם לקוחותינו ,ורואים בהם שותפים
שלנו לכל דבר ועניין .והליווי המקצועי שאנו
מעניקים להם הוא מעבר למתן ייעוץ משפטי
טכני בעניין זה או אחר .מחלקת פיתוח עסקי
במשרדנו אמונה ,לצד הצוותים המשפטיים
המטפלים בלקוחות ,על הגשמת תפיסה זו .אנו
רוצים להיות הראשונים לעדכן אותם בשינויי
פסיקה וחקיקה ,אנחנו רוצים להיות נוכחים
עבורם בצמתי הכרעה רגולטוריים ואנו רוצים
להיות אלו שמעמידים לרשותם כלים משפטיים
חדשניים כדי לשרת את עולם העסקים שלהם.
אנחנו מכירים את הצרכים ואת האתגרים שלהם
ודואגים לתת להם מענה כל הזמן".
עד כמה הלקוחות אכן מודעים ועושים
שימוש ביתרון היחסי של המשרד?
"מאוד .הם נהנים מהיכולת שלנו להעמיד
עבורם פתרונות משפטיים ייחודיים במקצועיות
ובמהירות ,ובמקביל אנחנו שומרים על היתרון
התחרותי שלנו.

טוב גם למשרדי בוטיק

"צרו תוכן ,העניקו ערך
מוסף .יצירת תוכן מקצועי
ותקשור שלו הוא צעד לא
יקר ומאוד אפקטיבי .לא
צריך לפזר כסף וללכת
שבי אחרי פרסומים
מסחריים שהאפקטיביות
שלהם נושקת לאפס"

בהשכלתה האקדמית ,מחזיקה עו"ד דרורי
בתואר ראשון במשפטים ( ,)LL.Bבתואר ראשון
בתקשורת ( )B.Aובלימודי תעודה בעיתונאות
מבית הספר לעיתונאות ותקשורת "כותרת",
כולם מאוניברסיטת תל אביב .בשנה האחרונה
היא חזרה לאוניברסיטה ,הפעם לתואר שני
במנהל עסקים ( )MBAב־London Business
" .Schoolמדובר בתוכנית מאתגרת ומספקת
שאורכת כשנתיים והתקבלו אליה  70איש בלבד
מכל רחבי העולם .היא מחייבת אותי לטוס
כל עשרה ימים ללונדון ,לכמעט שלושה ימי
לימודים בכל פעם .לא פשוט ,אבל שווה מאוד
מאוד את המאמץ .לא הייתי יכולה לצלוח את התקופה הזו ללא הגיבוי
הבלתי מסויג של ראשי הפירמה".
במשרד מפרגנים?
"כל הזמן ובכל נושא .אחרי הכל ,מחלקות פיתוח עסקי ושיווק במשרדי
עורכי דין יכולות להפוך לבית חרושת להפקת ברושורים אם הן לא
מקבלות את הגיבוי הניהולי הראוי .בפירמה שלנו ,הגיבוי הניהולי
לפעילות המחלקה מגיע מראשיה  -עו"ד אלי זהר הוא דמות בולטת
במגזר הציבורי ובמגזר הפרטי ,ויש לו ניסיון וראייה רוחבית מעוררי
השתאות; ועו"ד יודי לוי מעורב עד מאוד בקהילייה העסקית בישראל,
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והוא מחזיק מזה שנים ארוכות בתפקידים ניהוליים בכירים ,וביניהם
סגן יו"ר דירקטוריון אל על .המשרד שלנו מנוהל כחברה עסקית לכל
דבר ,עם האתגרים שנלווים לניהול בתחום עריכת הדין .כך למשל,
לצד ראשי המשרד ,מנוהל המשרד על ידי ועדה אקזקוטיבית ולצידה
מחלקות מקצועיות־מנהליות דוגמת מחלקת כספים ,מחלקת משאבי
אנוש ותפעול ,והמחלקה שלי .שיתוף הפעולה בין המחלקות המקצועיות
ובין המחלקות המנהליות ממקסם את השירות שאנחנו נותנים ללקוח".
ומה תשובתך למי שיאמר שתחום הפיתוח העסקי והשיווק הוא
נחלת המשרדים הגדולים בלבד ,ולמשרדי
עורכי הדין הקטנים והבינוניים אין מה לחפש
על המגרש הזה?
"זאת תפיסה שגויה .האמירה שאני שומעת
חדשות לבקרים היא 'אין לנו תקציב ומשאבים
כמו למשרדים הגדולים' .אומנם נכון ,התשומות
שונות ,אבל יש פעולות שיווק רבות שגם
עורכי דין הפועלים במסגרת משרדים קטנים,
'בוטיקים' ,או בינוניים יש בכוחם לעשות".
כגון?
"למשל ,חשוב לבצע ניתוח תמידי של המוצר
ולהבין לעומק את השוק בו המשרד פועל,
ובמקביל לחקור באופן תמידי את הצרכים
המשתנים של הלקוחות .ההמלצה הבסיסית
ביותר שאני מרשה לעצמי לתת לבעלי משרדים
קטנים שמעוניינים לפעול כדי לשווק את
עבודתם ,היא  -צרו תוכן ,העניקו ערך מוסף.
יצירת תוכן מקצועי ותקשור שלו הוא צעד לא
יקר ומאוד אפקטיבי .לא צריך ללכת שבי אחרי
פרסומים מסחריים שהאפקטיביות שלהם נושקת
לאפס .עצרתם רגע לשאול למי זה יגיע? איך
זה קשור לקהל היעד שלכם? איך זה משתלב
עם האופן בו אתם ממתגים את עצמכם כנותני
שירות? לא צריך לרוץ ולפזר כסף .אם אתם לא
בטוחים ,מהססים ,לא מכירים את הפלטפורמות
היעילות לשיווק בתחום עריכת הדין  -הסתייעו
באנשי מקצוע שנותנים שירותי יעוץ וליווי
בתחום זה .יש אנשי מקצוע מעולים בתחום
הזה ,וברוב המקרים הם יודעים 'לעשות סדר' גם
אצל עורכי דין שהשיווק לא זורם בנימי נפשם".
גם מדריכי הדירוג המקומיים החלו בשנים
האחרונות לגלות יותר ויותר קשב לשוק
משרדי הבוטיק.
"נכון ,ובתחומי משפט רבים יש אף דירוגים
נפרדים למשרדי בוטיק .כניסה לדירוג
בתחום העיסוק של המשרד שלכם היא אבן
ראשונה וחשובה בביסוס מוניטין .המקצועיות
והמומחיות היו ונותרו אמצעי השיווק החזק
והאפקטיבי ביותר ,אבל לפעמים גם כלים חשובים צריך לארוז בצורה
נכונה".
ועכשיו ,שש שנים לאחר הקמת המחלקה ,מה דעתך על משרדים
שלא ממהרים לאמץ את שינוי הגישה הזה?
"השיח בעולם עריכת הדין השתנה .משרדים ועורכי דין שלא מעורבים
בסקטור ובתחום הפעילות של לקוחותיהם ,שלא מבינים את הצרכים
ולא מבינים את אתגרי היום יום העצומים שעומדים ,למשל ,בפני נושאי
משרה מקרב הלקוחות לא יוכלו לתת להם ערך מוסף וייאבדו לבסוף
מהרלבנטיות שלהם" .
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עו"ד ליאון פיין

עוסק
בדין האמריקאי
ייעוץ ,חוות דעת וטיפול  -ירושה,
נדל"ן ,חוזים ,נזיקין ,מעמד אישי,
תביעות אזרחיות,
אכיפת פסקי חוץ ועוד.
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מיזוג מרכזי

תחום המיזוגים בשוק עריכת הדין שוקק פעילות דינמית .סיכום המגמות הרווחות בישראל 2017
וק עריכת הדין במדינת ישראל
נמצא תחת שינויים מתמידים,
כפועל יוצא של התחרות העצומה
בתחום .השינויים מתבטאים
במירוץ לגיוס עורכות ועורכי דין ושותפים
שנחשבים לטאלנטים או לכוכבים עולים ,ואף
במהלכי שיווק ופיתוח עסקי רוויי תקציב,
בכניסה של טכנולוגיות ליגל־טק המשפרות
את תהליכי העבודה ,ולצד כל אלה ,במהלכי
מיזוג מואצים.
בתחום תזוזות הבכירים והמיזוגים ,מתאפיין
השוק בדינמיות שהולכת וגוברת בחמש השנים
האחרונות .משרדים ענקיים הולכים ומתעצמים,
משרדי בוטיק חוברים אל אחרים ושותפים
בולטים ,Rainmakers ,שהם בעלי יכולת
אישית לייצר עבודה והזדמנויות עסקיות,
עוברים ממשרד למשרד .בתחום המיזוגים
בישראל בולטות כמה מגמות.
הגודל כן קובע משרדי בוטיק או משרדים
בגודל בינוני מרגישים שהעסקאות הגדולות
באמת אינן מגיעות .משרדים עם מעט
התמחויות נמצאים במצב הדורש קבלת החלטה.
ולכן רבים יושבים על הגדר ותרים אחר דרכם.
האם להמשיך להתמקד במעט תחומים ,לשמר
את אופי הבוטיק או הדרך השנייה ,שיותר ויותר
משרדים בוחרים בה ,לגדול ולקפוץ לתחרות
עם המשרדים בגודל בינוני עד גדול ,באמצעות
מיזוג עם משרדי בוטיק קטנים ,שילוב מחלקות
ספציפיות ממשרדים אחרים או מיזוג עם משרד
בגודל דומה ,במטרה להפוך לגורם משמעותי
יותר בשוק.
אין קץ לגודל המגה משרדים בישראל
ממשיכים לצמוח .המשרד הגדול בישראל,
הרצוג פוקס נאמן ,הגיע השנה לגודל הבלתי
נתפס של  300עורכות ועורכי דין ,ובעשרת
המשרדים הגדולים בישראל ,עובדים יחד
לא פחות מאלפיים עורכות ועורכי דין (לפי

נתוני  .)Dun's 100האם תקרת הזכוכית של
הגודל מתקרבת? כמה מהמשרדים מתקרבים
למימוש פוטנציאל הצמיחה שלהם ,אולם המגה
משרדים לא סיימו לגדול ,והם מכניסים עוד
ועוד מחלקות ,גם אם לעתים מדובר בכפל של
מחלקות .לצד זאת ,תחומי נישה קלאסיים,
שפעם היו בשוליים ,נכנסים למשרדים הגדולים
במטרה להפוך את המשרד ל־One Stop Shop
לכל דבר ועניין ,כמו למשל צווארון לבן ,איכות
הסביבה ,לשון הרע ועוד.
תג מחיר לכישרון השוק נמצא בחיפוש
בלתי נלאה אחר טאלנטים ,אחר הדור הבא של
עריכת הדין ,שותפים ושותפות צעירים שכבר
מביאים לקוחות ,שהחלו לעשות לעצמם שם
ומסומנים כדבר הבא .שותפים אלה מקבלים
הצעות מפתות משלל משרדים ,המבטיחים
מסלול מהיר לשותפות אקוויטי ,תנאים ושכר
מפנק ,קבלת צוות רחב ועוד ,במטרה לגדל
אותם כ־ Rainmakersלעתיד.
סינרגיה ,סינרגיה מיזוג של משרדים קטנים
אינו תופעה חדשה ,אולם בתקופה האחרונה
מגמה זו מקבלת תאוצה .משרדים קטנים עם

תחומי עיסוק משלימים חוברים זה לזה :היי־טק
עם שוק ההון ,ליטיגציה עם נדל"ן ,קרנות עם
מיסוי ,במטרה מוצהרת ליצור סינרגיה אמיתית
בין תחומי העיסוק ,ולשרת את לקוחות הליבה
של כל משרד ביותר מתחום עיסוק אחד .החיבור
נובע לרוב מהרצון של משרדים קטנים לתת
מענה מספק למשרדים הגדולים שלוקחים מהם
לקוחות ,ולהציע ללקוחות שירות רחב יותר,
בדגש על שירות אישי מהשותפים ,לרבות
ללקוחות גדולים ולחברות ציבוריות.
ארץ קטנה עם שפם ישראל היא שוק
שבו כולם מכירים את כולם .לא פעם אפשר
להתבונן על השוק כעל משחק סכום אפס,
שבו משרדים משאילים לקוחות זה מזה
במעגל בלתי נלאה .במטרה לברוח מהלופ
הזה ,משרדים רבים פוזלים אל מעבר לים,
ומבצעים הרחבת פעילות לטובת גיוס לקוחות
מחו"ל .הרחבה זו מתאפשרת דרך פתיחת
שלוחות עם שותף מהמשרד הישראלי המבצע
רילוקיישן ,דרך שיתופי פעולה הדוקים עם
משרדים זרים ,או דרך פתיחת משרד העובד
באופן מלא בחו"ל.

עו"ד ויויאן שלום היא הבעלים של  ,A-Oneחברת השמה; עו"ד זהר פישר הוא הבעלים של  ,Robusחברת ליגל מרקטינג
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צילום :קובי בוארון

עו"ד גינו וינס

וכל העו"ד רואים את הקולות

ארגון קולות מחבר בין לימוד יהודי בשיטת בית המדרש ובין שכלול החשיבה המשפטית
משך אלפי שנים התפתחה היהדות
בדרך של לימוד ומחלוקת בבית
המדרש .הטקסטים היהודיים
המרכזיים ,המשנה והתלמוד ,הם
בעיקרם טקסטים משפטיים .קולות
הוא ארגון ללא מטרת רווח המכשיר מנהיגות
ערכית בשיטת לימוד בית מדרשי .בוגרי קולות
מחוברים למקורות היהודיים ,מעשירים את
עולם המושגים ואת עולם הערכים שלהם,
מחדדים את המחשבה ומשפרים את יכולת
הניתוח וכושר קבלת ההחלטות.
העיון בטקסטים היהודיים ,בתוספת המתודה
של בית המדרש ,יוצרים ארגז כלים מעולה
לתחום המשפט .ארגז הכלים שמעניק קולות
לתלמידים כולל שלושה רכיבים היוצרים
עורך או עורכת דין טובים :חשיבה משפטית;
יכולת להוציא אל הפועל; וסל ערכים .חשיבה
משפטית היא חשיבה לוגית ,מסודרת ,תהליכית
שבה דבר מוביל לדבר ,תוך עשיית שימוש
בכלים מגוונים :לימוד מן הפרט אל הכלל
ויצירת הכלל ,לימוד מהכלל ויישומו על הפרט,
היקש ,יחס לחוק חדש ,לפסיקה מוקדמת,
וכולי .היכולת להוציא אל הפועל היא בראש
ובראשונה יכולת התבטאות בכתב ובעל פה,
יכולת להעמיד טיעון סדור ולנמקו .בלומדי
משפטים ,הלכתי בדרכו של אבי ז"ל ,עו"ד ד"ר
יצחק וינס ,שאמר כי הליבה של עבודת עריכת
הדין היא "המשמעת של המילה" .וכזה הוא גם
התלמוד ,כל מילה נכתבת במקום הנכון ואין
השימוש בה מקרי .מילים נכתבות במשמעת,
יש להן פירוש ,מטרה ותכלית ,ובכוחן להוציא
מן הכוח אל הפועל .סל הערכים בא לידי ביטוי
בנושאי הלימודים .שני הנושאים הראשונים
שלמדתי בתוכנית העמיתים בקולות היו תרבות
של מחלוקת והיחס לאחר .היש עקרונות
מרכזיים מאלה בעריכת דין? מקצוע המצוי
במחלוקת שבין צדדים ,ולעולם מול האחר.

אחת הסוגיות שנלמדו בתרבות של מחלוקת
היתה "תנורו של עכנאי" .בסוף הלימוד המסקנה
ברורה :חילוקי דעות  -כן ,וגם מחלוקת  -כן ,אבל
צריך להכריע ,וההכרעה נעשית על ידי בני אדם
ועל כולם לקבלה .בה בעת ,הלימוד אינו מפחית
מדעת המיעוט ,שכן אלו ואלו דברי אלוהים חיים.
גמרא זו עניינה גם בתוצאות העלולות לנבוע
מהלבנת פנים ,ואף סוגיה זו משיקה למקצוע
עריכת הדין המצוי בגבול הדק שבין טענות
ענייניות ובין הלבנת פנים .בשנות הלימוד עסקנו
גם בתרבות הדיבור וההקשבה .הרחבנו בסוגיות
של ערבות הדדית ובשנת השמיטה האחרונה
דנו במשמעות הקניין .גם התחום הפלילי זוכה
להתייחסות ,כאשר התיקון והתשובה במובנם
העמוק ,לא הדתי ,עולים בסוגיות שנלמדו.
הטכניקה התלמודית דורשת יסודיות
והתעמקות .התלמוד אינו מסתפק בשורה
הסופית ובפשוטם של דברים ,אלא מוליך את
הקוראת בדרך ההכרעה ,לרבות דעות נוגדות.
בה בעת ,התלמוד קורא לחדש ,בבחינת אי
אפשר לבית המדרש בלא חידוש .עקרון

החידוש מאפשר יצירתיות ומקוריות ,ובלבד
שיש לחידוש בסיס בעובדות או בפסיקות
קודמות .אין פלא שתרבות זו ,המעודדת את
החידוש ,הולידה את אומת הסטארט־אפ.
המתודה הבית מדרשית מעניקה כלי עבודה
נוסף ,והוא התמודדות אישית עם הטקסט ,עם
החברים האחרים בקבוצה ועם המנחה .שיטת
לימוד זו מחדדת את המחשבה ,מחייבת הכרעה
מנומקת ומבוססת .השיח המתנהל בקבוצה
נוקב אך מכבד ,ומחייב פתיחות לדעות נוגדות
והכלה של אותן דעות.
לאחר שבשנים האחרונות למדו בקולות
עורכות ועורכי דין ,שמצאו קשר הדוק ומועיל
לתחום המקצועי ,מתחיל הארגון להפעיל
מסלולי לימוד ייעודיים לתחום המשפט.
התוכנית של קולות מיועדת לארגונים עסקיים
ומציעה מסלולים כמו לימוד בקבוצה למחלקות
ליטיגציה המתקיים במשרד עצמו; לימוד
לעורכי דין ממשרדים שונים; ומפגשי העשרה
במסגרת שבועית או דו שבועית למשרדים.
www.kolot.info

עו"ד גינו וינס ,שותף במשרד גלרשטיין ,וינס ושות' ,עוסק בתחום האזרחי־מסחרי ,חילוני ,בוגר תוכנית העמיתים של בית המדרש קולות ותלמיד בתוכניות קולות לבוגרים

דצמבר 2017

41

אבעיה

עו"ד ציפי רוזנברג ,עו"ד חגי אדורם

מה חדש בחוקי המכר?

על עיקרי החידושים בחוק המכר (דירות) ובחוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות)
וק המכר (דירות) נחקק בשנת ,1973
אלא שמאז חקיקתו חלו תמורות
ואושרו שמונה תיקונים ,שמטרתם
להעניק הגנה לרוכשי הדירות
החדשות מהקבלן או היזם בשל פערי הכוחות
הקיימים בין הצדדים.
ביום  3.3.2014אושר תיקון  6לחוק המכר
(דירות) הדן במפרט ובסמכות שר השיכון והבינוי
להתקין תקנות .תיקון זה קבע כי המפרט יכלול
פריטים ,שלגביהם קבע השר ,שיש לציין מחיר
לעניין ויתור עליהם ,שינוי מיקומם או הוספתם.
תיקון זה אף היה הבסיס לקביעת טופס מפרט
מתוקן ,שנכנס לתוקפו החל מיום  ;16.7.15באשר
לסמכות להתקנת תקנות כאמור לעיל ,נציין
כהערת אגב כי סמכותו של שר השיכון והבינוי
הוגבלה מאז ,כך שקיימת לשר סמכות להתקין
תקנות בכל הנוגע לביצוע הוראות חוק זה רק
באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.
מלבד התיקון האמור ,באותו היום ()3.3.2014
אישרה הכנסת גם את תיקון  7לחוק המכר
(דירות) ,הדן בהגבלת גובה ההוצאות
המשפטיות שרשאי יזם  /קבלן לגבות מרוכש
הדירה בקשר לפעולות רישום שנעשות עבור
רוכש הדירה ,לסכום של  ₪ 5,000בצירוף
מע"מ או חצי אחוז משווי הדירה בצירוף מע"מ,
לפי הנמוך מביניהם עד לסכום בדירה ששוויה
עד  .₪ 4,642,750הוראה זו מצאה את ביטויה
בסעיף 6ג (ג) לחוק המכר (דירות).
פרט לתיקון סעיף 6ג(ג) לחוק המכר בוצע
תיקון נוסף ,המצוי בסעיף  10לחוק המכר
(דירות) ,הקובע כי יזם /קבלן שאינו מוסר
מפרט לרוכש הדירה ו/או מוסר מפרט שאינו
בהתאם להוראות המכר ו/או דורש השתתפות
בהוצאות משפטיות שאינן בהתאם לאמור לעיל,
יחויב בקנס עד לסך של  14,400שקלים חדשים.
התיקון האחרון ,שהינו תיקון  8לחוק המכר
(דירות) מצא את ביטויו בהוראת סעיף 5ב לחוק
המכר (הדירות) .תיקון זה קבע ששיעור הריבית
שישלם רוכש הדירה בשל איחור בתשלום לא

יעלה על השיעור שקבע שר הבינוי והשיכון
בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת
הכלכלה של הכנסת .מלבד זאת ,תיקון זה קובע
כי רוכש הדירה יחויב בתשלום ריבית פיגורים
החל מיום הפיגור הראשון ובלבד שחלפו  7ימים
מהמועד לתשלום שנקבע בהסכם המכר .על
אף אישור תיקון זה על ידי שר השיכון והבינוי,
התיקון הנ"ל טרם אושר על ידי ועדת הכלכלה
ובשל כך הוראות תיקון זה טרם נכנסו לתוקף.
ביום  18.11.1974נחקק חוק המכר (דירות)
(הבטחת השקעות של רוכשי דירות),
תשל"ה־ 1974במטרה להסדיר את נושא הבטחת
ההשקעות של רוכשי דירות ,תוך הגנה על
זכויותיו של הרוכש (להלן" :החוק") .נסקור
להלן מספר תיקונים עיקריים מהעת האחרונה,
כאשר תיקונים אלו יתוארו בקצרה.
ביום  1.1.2014אושר תיקון  7לחוק העוסק
בהסרת שעבוד המוטל על דירת הרוכש ,לטובת
הגורם המממן את פרויקט הבניה .בטרם תיקון
החוק התנהל בשוק "מנגנון" של מכתבי החרגה
בצורה "וולנטרית" ,אלא שמאז אישורו ,ניתן
תוקף מחייב להסדר שחל בגדר "נוהג" .התיקון
קבע ,כי על המוכר לפנות לבנק או לחברת
הביטוח בדרישה להמצאת מכתב החרגה בתוך
 30ימים ממועד התשלום הראשון ששילם.
לחלופין ,במקרים שבהם הפרויקט אינו מתנהל
באמצעות שוברים ,יפנה המוכר בדרישה תוך
 30ימים ממועד הוצאת הערבות הבנקאית או
 30ימים ממועד הוצאת פוליסת הביטוח ,כאשר
נוסח מכתב ההחרגה נקבע בתוספת לחוק.
מעבר לכך ,קובע תיקון החוק שחברת הביטוח או
הבנק נדרשים להמציא למוכר את מכתב ההחרגה
בתוך  30ימים מפניית המוכר ,כאשר עם קבלת
מכתב ההחרגה נדרש המוכר להמציאו לרוכש.
באשר להסרת השעבוד מדירת הרוכש ,נציין כי
בתוספת לחוק נקבעו תנאים מצטברים להסרת
השעבוד הקיים בדירה ,כאשר התקיימותם של

מלוא התנאים המצטברים מזכה את הרוכש לרשום
את זכויותיו בדירה כשהדירה נקייה מהשעבוד
לטובת הבנק המלווה או חברת הביטוח.
במסגרת תיקון  7לחוק ,תוקן גם סעיף  4ו(ב)
לחוק ונקבע שסכום העיצום הכספי שיוטל על
מפר הוראות החוק וזה יתעדכן ב־ 1לינואר בכל
שנה בהתאם לשיעור עליית המדד הידוע ביום
העדכון לעומת המדד שהיה ידוע ב־.6.10.2008
ביום  1.11.2016אושר תיקון  8לחוק הדן
בבטוחה מסוג פוליסת הביטוח .כזכור בתיקון
 4לחוק זה ,נקבע שמוכר לא יהיה רשאי לגבות
מהרוכש סכום העולה על  7אחוז ממחיר
התמורה ,אלא אם הובטחו כספי התמורה
שהתקבלו באחת מחמשת הבטוחות שהן:
ערבות בנקאית ,פוליסת ביטוח ,שעבוד של
הדירה או הקרקע במשכנתא במדרגה ראשונה
לטובת הרוכש ,רישום הערת אזהרה כשהנכס
נקי משעבוד ,עיקול או זכות ג' או העברת זכות
הבעלות או זכות אחרת בדירה כשהיא נקיה מכל
שיעבוד או זכות צד שלישי .תיקון זה קובע,
כי כאשר ניתנת בטוחה מסוג פוליסת ביטוח,
אזי נדרש לבחון כי המבטח בפוליסה עונה
על הגדרת מבטח בחוק הפיקוח על שירותים
פיננסים (בטוח) ,התשמ"א .1981 -
כמו כן ,נדרש לבחון האם המוכר קיבל את
אישורו של הממונה על שוק ההון והביטוח
לצורך הבטחת החזרתם של כספים ששולמו
על ידו .התיקון קובע עוד ,כי המוכר המבטח
את כספי הרוכש בבטוחה מסוג פוליסת הביטוח
נדרש לשלם את הביטוח מראש ואף לציין את
שמו של הרוכש כמוטב  -בעל פוליסת הביטוח.
בסיפא לתיקון זה נקבע ,כי קיימת סמכות לשר
האוצר לקבוע את נוסח פוליסת הביטוח.
ביום  30.3.2017אושר תיקון  9לחוק ,שכלל
תיקונים טכניים רבים בסעיפי החוק ולצידם תיקון
מהותי .טרם תיקון זה כללה הבטוחה מסוג ערבות
בנקאית גם את רכיב המע"מ ,אלא שלאחר חקיקת
תיקון  ,9נקבע שהבנק או המבטח יערוב לסכומים
ששילם הרוכש ללא רכיב המע"מ.

עו"ד ציפי רוזנברג היא יו"ר (משותף) ועדת קניין מחוז תל אביב; עו"ד חגי אדורם הוא מפירמת אדורם ושות' עורכי דין ונוטריונים
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מישל אלהרר

עו"ד רזיאל גסלר

עו"ד ונוטריון
עוסק בדין הצרפתי

B.Sc., J.D.

עוסק בדין ארה"ב
חבר לשכות עו"ד בקליפורניה ( )1981ובארץ ()1993
חוות דעת ומתן עדות בביהמ"ש בכל הנוגע לדין
הפדראלי ומדינתי החל בארה"ב לרבות בתחומי
הירושה ,מסחר ,תאגידים ,משפחה וכו'.
אכיפת פסקי דין אמריקאים בארץ ואכיפת פסקי
דין ישראלים בארה"ב (באמצעות עמיתים בארהב).
ייעוץ בכל הנוגע להליכים משפטיים באנגלית
ו/או בדיני ארה"ב המתנהלים בארץ ו/או בארה"ב.
בוררות  -בדין ארה"ב ו/או באנגלית
בית שרבט ,רחוב קויפמן  ,4קומה  ,2ת"א 68012
טלפון ,03-510-0189 :פקס03-516-0960 :

מחבר הספר "דיני ירושה וצוואות בחוק הצרפתי"
.1
.2
.3
.4
.5

רח' סימטת בית השואבה  ,6תל-אביב 65814
טל' ,03-5660058 :פקס,03-5600734 :
avelhar@zahav.net.il
נייד,050-5774366 :

www.michelelharrar-avocats.com

gessler@inter.net.il

להשכרה

עו"ד קליפורד אנטס ()J.D.,B.A
עוסק בדין ארה"ב

במגדל ב.ס.ר 4
בקומה  ,29משרד  232מ"ר,
נוף חזיתי לים
רמת גימור גבוהה
 5חניות מקורות  +מחסן
לכניסה מיידית

 35שנות ניסיון בארה"ב ו 22-בישראל,
מקבל תיקים בכל הנושאים הקשורים לארה"ב ,לרבות:
חוות דעת של חוק הירושה בארה"ב.
חוות דעת של אכיפת פסקי דין זר בישראל.
אכיפת פסקי דין ישראלים בארה"ב.
חוות דעת ויעוץ משפטי לחוזים וענייני מסחרי לפי דין ארה"ב.
יעוץ בהליכים משפטים בארה"ב.
רח' נחל בוקק  ,2מודעין  71704טל'052-4238048 :

לפרטים054-5505204 :

פקסE-mail: clifford.entes@gmail.com 03-7601057 :
Admitted to New York (USA) and Israel Bars

(ללא תיווך)

עוסק בדין הגרמני

ד"ר קטי אלמליח ,עו"ד ונוטריון
עוסקת בדין

Dr. Katy Elmaliah
Attorneys
Notaryה&ג ר מ נ י
השוויצרי ו

בעלת רשיון עריכת דין בשוויץ ובישראל,
מעל  15שנות ניסיות בדין הגרמני

משרד עורכי דין ונוטריון

ד״ר קטי אלמליח | עורכת דין
תל אביב
מינכן
ציריך

מגדל ב.ס.ר ,2 .רח' בן גוריון 1
בני ברק 5120149
03-6199386גרמניה
המשפט בדיני
מומחה לבתי
מתן חוות דעת משפטית ,עדות
 | 03-6189995פקס
טל
ללקוחות@elmaliah
elmaliah.com
| www.elmaliah.com
ישראלים (כולל
ושוויץ
ושוויץ יעוץ ותכנון מס בדיני גרמניה

מס עיזבון) דיני ירושה ועיזבונות דיני הסחר וניסוח חוזים דיני
בנקאות ודיני חברות ניסוח ,קריאה ניהול משא ומתן ושירותי נוטריון
בעברית ,גרמנית ,צרפתית ,איטלקית ,ספרדית ואנגלית.
מגדל ב.ס.ר ,2 .רחוב בן גוריון  5120149 ,1בני ברק
טל' ,03-6189995 :פקס 03-6199386

office@elmaliah.com

חוות דעת משפטיות על הדין הצרפתי לרבות
בנושא עזבונות ,משפחה ,חברות ,מקרקעין
עריכה ובדיקת חוזים עם חברות צרפתיות
טיפול ברכישת מקרקעין ועזבונות בצרפת
טיפול בתיקי ניזקין בגין אירועים שאירעו בצרפת
(לפי הצורך באמצעות משרד עו"ד צרפתי)
ייעוץ וטיפול בתביעות משפטיות בצרפת

www.elmaliah.com

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

הוצאת דרכון אירופאי ישירות מול גרמניה
חוות דעת משפטיות במגוון תחומים
יצוג וקשירת קשרים עם בנקים ומוסדות אחרים בגרמניה
בדיקות ועריכת הסכמים עם חברות וגורמים שונים בגרמניה
הקמת מערכי שיווק וחברות בגרמניה ויעוץ בענייני מיסוי
טיפול בעניין השבת רכוש ,ירושות ומקרקעין
ייעוץ בנוגע להליכים משפטיים בגרמניה

טל' | 03-6963270 :פקס03-6090366 :
נהריה ,הרצל  ,75ת.ד 12026 .נהריה  22102טל 04-9929990 :פקס04-9929989 :
תל-אביב ,בית הפרקליטים  -י.ד .ברקוביץ  ,4טל 03-6963270 :פקס03-6090366 :
www.henadvoc.co.il | E-mail: hen@yuval-ra.com

יום במשרד

עו"ד איתן אפשטיין

מ .פירון ושות' | צילום :דניאל בר־און

08:00
בוקר טוב עו"ד אפשטיין
מגיע למשרד מ .פירון ושות',
בקומה ה־ 18של מגדל אדגר
 360בתל אביב

הדרכה עו"ד אפשטיין
מתדרך את המתמחה ספיר
ביאליסטוק פרנקו ,על תיק
חדש שהתקבל וחיפוש
משפטי ראשוני שיש לבצע

09:00

12:00
תופס פוזה
בצילומים
לחידוש אתר
האינטרנט של
המשרד,
עם הצלמת
מיכל בנדק

10:00
רגע של קריאה
עו"ד אפשטיין
מעיין בכתב
העת האקדמי
של לשכת עורכי
הדין האמריקאית
לחוק ההגבלים
העסקיים

13:30
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סיעור מוחות ישיבת צוות הגנת הפרטיות בספרייה,
על היערכות לרגולציית הגנת הפרטיות האירופית החדשה.
מימין :עו"ד רן פירון ,עו"ד אפשטיין ,עו"ד ניב סבר
דצמבר 2017

ו"ד איתן אפשטיין הוא
שותף בכיר במשרד
עורכי הדין מ .פירון ושות'.
המשרד נוסד בשנת  ,1950על
ידי עורכי הדין מיכאל פירון ויעקב
שמשון שפירא ,שהיה היועץ
המשפטי הראשון לממשלה
(1948־ )1950ושר המשפטים
בשלוש ממשלות ,בשנים 1966
עד  .1973במשך יותר משישה
עשורים צמח המשרד והתפתח
ורכש מומחיות וניסיון בייצוג
לקוחות בכל תחומי המשפט
המסחרי והליטיגציה.

14:00

המסע ללקוח הראשון עו"ד אפשטיין בהדרכה פרונטלית לעורכי דין צעירים בנושא שיווק

16:00
יושבים וחושבים
ישיבת מחלקת
פיתוח עסקי.
מימין:
עו"ד שירן שבתאי,
נטאשה סלבצ'בסקי,
עו"ד אפשטיין

18:00
השולחן העגול
ישיבת צוות בהכנה
לשיחת ועידה עם
לקוח בינלאומי .מימין:
עו"ד רונה זמשטייגמן,
עו"ד יעקב סרוב,
עו"ד הילה
רוזן־גליקשטיין,
עו"ד אפשטיין

דצמבר 2017

מ .פירון ושות' הוא אחד
מחמשת המשרדים הגדולים
בישראל וצוותו המשפטי
מונה יותר ממאתיים עורכי דין
ומתמחים ,בחמישה סניפים
בארץ ובעולם .המשרד מייצג
חברות גדולות במשק הישראלי,
חברות בינלאומיות מובילות,
קרנות ,יזמים פרטיים ומוסדות
ציבוריים וממשלתיים .בלקוחות
המשרד אפשר למצוא את חברת
אשטרום ,מלונות דן ,אלביט
מערכות ,מאסטרקארד ,טושיבה,
פייזר ועוד.
עו"ד איתן אפשטיין עוסק
במשפט עסקי ומסחרי ובדיני
הגבלים עסקיים .הוא נכלל
ברשימת מאה עורכי הדין
המובילים בעולם בדיני הגבלים
עסקיים של GCR
()Global Competition Review
ומ־ 2016משמש דירקטור
ב־ ,Ceeli Instituteמכון בינלאומי
שנוסד על ידי לשכת עורכי הדין
האמריקאית ,והפועל לקידום
שלטון החוק ולהכשרת שופטים
ועורכי דין ממזרח אירופה
וממדינות מתפתחות.
עו"ד אפשטיין חבר ב־,IBA
ארגון הגג היציג של לשכות
עורכי הדין בעולם ,וחבר בוועדת
המינויים של .IBA
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משבץ

עו"ד ניר בר

מאוזן
 .1מקום משכנו הקודם של בית
המשפט העליון
 .7בג"צ שנכתב על ידי השופט
אגרנט ,הדן בגבולות חופש הביטוי
מול ביטחון המדינה
 .11צופן החלפה מפורסם
 .12צמח צעיר
 .14שמש המנהל את ענייני בית
הכנסת
 .15פרופ' למשפטים באוניברסיטת
תל אביב ,עוסק בתאגידים
 .16קיצור שמו הפרטי של ראש
לשכת עורכי הדין
 .19בג"צ שפסק נגד אפליית
קרקעות לערבים
 .20תיק איסור פרסום בבית
המשפט
 .21שיר של רחל
 .22שופט (בפועל) בבית המשפט
המחוזי מרכז
 .25הקדמה
 .28היה אסיר ציון וחבר כנסת
 .30אחד מהחוטים האנכיים
בטווייה
 .31סילוק חוב
 .34יחסי ציבור (ר"ת)
 .35משחק ילדים
 .37נהר אפריקאי
 .38שופט בית המשפט העליון
 .47סגן נשיא בית המשפט המחוזי
תל אביב
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 .50הגשת תלונה או האשמה לגוף
בעל סמכות שיפוטית
 .51כיהן כמשנה לנשיאת בית
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 .54סגן נשיא ארצות הברית
 .55שופט בית המשפט למשפחה
במחוז צפון
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מאונך
 .1זמרת שהורשעה בסחיטה
באיומים
 .2שמו הפרטי של השופט יעקובי
מבית המשפט המחוזי בירושלים
 .3ראש אגף (ר"ת)
 .4משך הזמן שאדם חבר בארגון
מסוים
 .5חשב (בלשון המקרא)
 .6קיום ,מציאות
 .8קידומת הולנדית
 .9פתגם לפיו יש לקיים משפטים
בנחת ולא בחיפזון
 .10תיק הטרדה מאיימת וצו הגנה
בבית המשפט
 .13ראו  18מאונך
 .16גורדון נודע בראשי התיבות
של שמו
 .17תואר כבוד עות'מאני
 .18עם  13מאונך :דיקן הפקולטה
למשפטים באוניברסיטה העברית
 .20תיק פירוקים בבית המשפט
 .23התו השלישי בסולם התווים
 .24כינוי לאזרח ארצות הברית
 .26אחרי (ארמית)
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57

 .27המילה האחרונה בתנ"ך
 .29תיק רשות ערעור בבית
המשפט על החלטת ראש ההוצאה
לפועל
 .32מילה בסוף משפט שמסמלת
המשך הציטוט
 .33מכונה לאריגה
 .36היתה שופטת בית המשפט
העליון
 .39הקדש אסלאמי למטרות
דתיות וחברתיות
 .40נשיאת בתי משפט השלום
במחוז מרכז
 .41מפקד בסיס (ר"ת)
 .42מותג מחשבים בינלאומי
 .43רכב צבאי
 .44מהפכן מרקסיסט קובני
 .45דעך
 .46שמו הפרטי של מאמן נבחרת
ישראל בכדורסל בעבר
 .47זמרת ומלחינה ישראלית
 .48שם פרטי של סגנית נשיא בית
משפט השלום קריית גת
 .49מספר הצדיקים הנסתרים
 .52מורה תורה והלכה ביהדות
 .53נמל תעופה (ר"ת)
אוגוסט 2017

לפי הספר

ד"ר עמית גורביץ'

נפגעתם כדין? קבלו פיצוי
פיצוי בגין פגיעה בזכויות חוקתיות
מאת רונן פוליאק ,הוצאת נבו 548 ,עמ' 234 ,שקל

באילו מקרים המדינה חייבת לפצות פרטים על נזקים שנגרמו להם בשל מעשה שלטוני?
הדין הקיים כולל כמה וכמה סעדים לאדם שזכותו החוקתית נפגעה שלא כדין .בספר זה
מציע ד"ר פוליאק מתווה להכרה בחובתה של המדינה לפצות פרטים שנפגעו מהחלטותיה
גם כאשר ההחלטה היא חוקית וללא אשם .הבסיס הרעיוני לכך מצוי בעקרון הנטל החריג.
לפי עיקרון זה ,כאשר החלטה שלטונית מטילה נטל חריג על פרט מסוים ,או על קבוצת
פרטים ,קמה חובה חוקתית של המדינה לפצות את הפרט באופן שיפחית את הנטל לכדי
רמה סבירה .בחלק הראשון של הספר מוצע דיון עיוני בתורת סעדים חוקתית ובחובת הפיצוי
בגין נטל חריג במשפט הציבורי .הדיון כולל הצעה לתאוריה כללית ולצדה מודל מעשי
לפסיקת פיצוי .החלק השני של הספר פורס ניתוח מקיף של הדין הקיים בישראל בסוגיית
הפיצוי בגין פגיעה בזכויות חוקתיות .הספר בוחן באיזו מידה רעיון הנטל החריג מוצא תמיכה
בדוקטרינות המקובלות במשפט הציבורי ובמשפט הפרטי .בחלק השלישי מוצגת בחינה
השוואתית של שתי שיטות משפט (ארצות הברית וצרפת) המתייחסות לעקרון הנטל החריג.
ד"ר רונן פוליאק ,חתן פרס גורני לחוקר צעיר של העמותה למשפט ציבורי בישראל לשנת
 ,2015שימש מתמחה ועוזר משפטי בבית המשפט העליון בלשכתה של השופטת מרים
נאור .הוא כיהן כעמית הוראה וכעמית מחקר בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית
בירושלים .ספר זה מבוסס על עבודת הדוקטור שלו.
בתמונה :מבט לשדות הסמוכים לקיבוץ מלכיה .פסק הדין שניתן בעתירת הקיבוץ לפיצוי על
הנזק שנגרם לו הוא אחת ההלכות המרכזיות בסוגיה הנדונה בספר.

ספר זה הוא השמונה-עשר בסדרה "אופקים חדשים במשפט" המשמשת אכסניה
למונוגרפיות המעמיקות חקר בסוגיה מצומצמת בעלת חשיבות .קדמו לו בסדרה :עומר
דקל :חובת המכרז של גופים מנהליים .פבלו לרנר :ההתחייבות החד צדדית .מיכל אגמון-גונן:
השבה בהקשרים חוזיים .שחר ולר :חובות גילוי של מבוטחים בחוזי ביטוח .רונן פרי :ריקושטים
כלכליים .מיכאיל קרייני :השפעת הליך ברירת הדין על סמכות השיפוט הבינלאומית .עופר
גרוסקופף :הגנה על כללי תחרות באמצעות דיני עשיית עושר ולא במשפט .דפנה קפליוק :בוררות
ושפיטה על מקום הבוררות במערכת המשפט .הילי מודריק-אבן חן :טרור ומשפט בין-לאומי
הומניטרי .עפרה פריזל :אפליה גזעית ,מאזן האימה ואנטישמיות  -סיפור לידתה של אמנת זכויות
אדם .מיכל שור-עופרי :פופולריות ורשתות בדיני זכויות יוצרים .רפאת עזאם :המיסוי הבין-לאומי
של המסחר האלקטרוני .לילך לוריא :דיני עבודה ורווחה במאה העשרים ואחת .שרון שקרג'י :כללי
ברירת הדין בענייני נישואין וגירושין לאור השינויים שחלו בדין המהותי .קרן וינשל-מרגל :אידאולוגיה
וחוק בפסיקת בית המשפט העליון :ניתוח כמותי והשוואתי .גיל לימון :המאבק בטרור בראי המשפט
הבין-לאומי .עופר טור-סיני :אמצאות עוקבות בדיני פטנטים.
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טענתו המרכזית של ד"ר רונן פוליאק ליברלית ,נאורה ומתקדמת
הרבה יותר מכפי שנדמה :פוליאק קורא בפועל לבסס דוקטרינה חדשה
ונדרשת לא על דיני הקניין אלא על דיני השוויון ,היינו ,להכיר בחובת
השוויון ככזו שיוצרת ומקימה סעדים משפטיים על מנת להשוות בין
נפגעים ,מעצם כך שהם שנפגעו מפעילות הרשות השלטונית ,בעוד
אחרים לא נפגעו .השאלה החדשנית שמבקש המחבר לבדוק היא האם
ראוי לפסוק פיצוי גם בגין פגיעה שלטונית כדין .זאת ,בהינתן שעצם
הפגיעה היתה מותרת וראויה.
עד כה עיקר הספרות והפסיקה נגעו למקרי פיצוי במצב של פגיעה
שלטונית שלא כדין ,או לפיצוי כהליך שיצדיק ויכשיר את הפגיעה
השלטונית .למשל ,במקרה של הפקעת קרקע או שטח .אולם במחקר
הנוכחי מבקש המחבר להאיר זווית חדשה של זכות חוקתית ,לפיה בכל
מקרה שבו ניטלת זכות אדם כלשהי ,גם אם הנטילה השלטונית היא
מוצדקת ולתכלית ראויה ,נפגעת "זכות אדם לפיצוי" ,וחובה על הרשות
השלטונית לפצות את הפרט .זאת הן ביחס לזכויות חוקתיות והן ביחס
לזכויות מנהליות.
לפיצוי המוצע מבקש המחבר לקרוא "פיצוי נטל חריג" ועיקרו להוות
פיצוי בגין פגיעה כדין .בית משפט יכול להשיתו במקרה שעל הפרט
מוטל נטל חריג כלשהו ,ואף בעיקרון זה מבקש המחבר לראות זכות
בעלת מעמד חוקתי .ייחודם של העילה ושל הסעד בכך שהם מתבססים
לא על דיני הקניין המסורתיים ,אלא על דיני השוויון מבית מדרשו של
דבורקין :גם רשות שלטונית שפועלת כדין צריכה לפצות את הפרט ,באופן
שהנטל החריג יהיה ברמה של נטל סביר בחלוקה בין פרטים בחברה.
הפיצוי יהיה אפוא רק בגין הנטל החריג שחורג ממתחם הנטל הסביר
שניתן לצפות מאדם לשאת בו .ההצדקה והפיצוי אינם רק נזיקיים או
אקטואריים ,אלא מקורם בפגיעה בשוויון בין הפרטים בחברה .המחבר
מציע לקרוא לפיצוי זה "פיצוי לפנים משורת הדין" ,מהטעם שהוא ניתן
על פגיעה כדין ,שאף מתקיימת לתכלית ראויה.
הבסיס הרעיוני לפיצוי בגין פגיעה בזכויות מושתתת על תיאוריית הזכויות
כאינטרסים .בהיבט השוויוני ,ההנחה היא כי השלטון צריך להתייחס לכל
אלו שבמרותו בשוויוניות בחלוקת המשאבים וההזדמנויות .כעיקרון
חוקתי ,עקרון השוויון הדבורקיני טוען כי השוויון נפגע בנסיבות שבהן
אין מתקיים יחס ראוי בין הנטל הכבד המוטל על פרט מסוים בחברה
ובין הנטל הקל ,או היעדר הנטל ,שמוטל על פרטים אחרים בחברה גם
כל אימת שהפגיעה השלטונית נעשתה כדין .רשות שלטונית צריכה
להצדיק לא רק את הפעולה עצמה ,אלא גם את התוצאה הפוגענית .זהו
"האינטרס המוגדר הנלווה" המושתת על עקרון השוויון בנטלים חברתיים
כעקרון יסוד חוקתי.
בספר דיון ביקורתי עמוק בדוקטרינות הקיימות כיום במשפט הישראלי.
כן חוזה הספר את הביקורת האפשרית וכבר נותן לה מענה .בהיבט
השוואתי פונה המחבר למשפט הצרפתי ,שם מתקיים פיתוח רעיוני רחב
של הזכות לשוויון ,ולמשפט בארצות הברית ,שם נשענת הדוקטרינה על
עקרון הפיצוי ההוגן בדיני נטילה שלטונית .בארץ ,לדברי הכותב ,אין
כל קונספציה ברורה בדבר הצורך בפיצוי בגין פגיעה כדין .בג"צ אמנם
מוסמך לפסוק סעד "למען הצדק" ,אולם בעינו נותר הקושי בפסיקת פיצוי
שלא נלווית לו הוכחת פגם כלשהו בפעולה השלטונית .לעניין זה מאתר
הכותב ,בין היתר ,פסק דין של השופט ברנזון מ ,1974-שם הוצע להכיר

לפיצוי המוצע מבקש המחבר לקרוא "פיצוי
נטל חריג" ועיקרו להוות פיצוי בגין פגיעה כדין.
בית משפט יכול להשיתו במקרה שעל הפרט
מוטל נטל חריג כלשהו ,ואף בעיקרון זה מבקש
המחבר לראות זכות בעלת מעמד חוקתי
בעילה של "אחריות כללית של הממשל" גם כאשר זו אינה כרוכה באשם.
"מה שבדין הקיים נחשב לפגיעה כדין אינו אלא פגיעה כדין במרכיב
מסוים של הזכות החוקתית" ,כותב פוליאק" ,ואולם אין לו ביטוי בעניין
חזקת הפיצוי כנגזרת של עקרון השוויון בנטלים".
הספר מבוסס על עבודת הדוקטורט של פוליאק ,אשר נכתבה בהנחיית
פרופ' ברק מדינה .את דברי ההקדמה כתבה הנשיאה מרים נאור ,שהמחבר
שימש שש שנים כמתמחה וכעוזרה המשפטי" .השאלה הנידונה ,האם יש
הצדקה לפיצוי פרט שהפגיעה בו היתה כדין ,התעוררה וטרם באה על
פתרונה" ,כותבת נאור" .אינני יודעת מה יוליד יום ,אולם אני בטוחה כי
ספר זה יהיה בעל חשיבות רבה בהתוויית הדרך למענה שלם ומקיף".
ועל כך משיב המחבר בשורות האחרונות של ספרו" :קוראי ישפטו אם
הצלחתי ליצור מהקוביות הקיימות מבנה חדש ,שלא חשבו עליו בעבר,
ואולי ,אם יתמזל מזלי ,קובייה חדשה".

דצמבר 2017

זהירות ,רשלנות
רשלנות מקצועית של עורכי דין
מאת אלי הלם ,ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין 316 ,עמ' 290 ,שקל
ספר מועיל זה יכול להיות הסיוט של כל עורכת ועורך דין ,משום
שרק למקרא תוכן העניינים מתחילה לכאוב הבטן מהצרות האפשריות
שיכולות להתרגש עלינו ,והרשימה יכולה להיות כמעט
אינסופית :המשך ייצוג על ידי עורך דין שבפועל מכשיר
בזאת את התנהלות לקוחו; חריגה מסמכות; מיצוי חובות
הבדיקה; בדיקה ראויה של עסקת מקרקעין ועוד .המחבר
מציין ,כי רוב עוולות הרשלנות מתרחשות בדיני
מקרקעין ,לא רק משמדובר בכסף גדול שמצוי בתחום
זה ,אלא מצדדים שמצפים מעורך דין לעמוד במבחן
התוצאה באופן בינארי ומוחלט.
בספר שישה פרקים :רשלנות מקצועית של עורך דין
מבחינה תיאורטית; אחריות בעסקאות מקרקעין תוך
פירוט סוגי העוולות והסיכונים; רשלנות מקצועית
בבתי משפט ,הן במסגרת ניהול הליך משפטי כושל והן
בהיבטים נוספים כמו הליכי גישור; אחריות מקצועית
של בעלי תפקידים מעין שיפוטיים ,כמו מפרקים בהליכי
פירוק חברה ,מנהלים מיוחדים לביצוע הסדרי נושים;
כונסי נכסים ונאמנים .פרק חמישי נוגע לאחריות מקצועית כלפי צדדים
שלישיים ,ובהם למשל נהנים על פי צוואה ,צדדים להתקשרות עם לקוח
של עורך הדין ,בנקים שמסתמכים על הערכות הסיכון שכותב עורך

דין ללקוח ועוד .פרק שישי כולל דיון בביטוח האחריות המקצועית,
ועיקרו דיון בפרשנות החוזית של פוליסות הביטוח וחוק חוזה הביטוח.
"לטעות זה אנושי" ,מתחיל המחבר את ספרו ,כנראה
כדי להרגיע .אולם בניגוד לסתם טעות ,מתבקשת בכל
מקרה הכרעה גם בקשר לסבירות התנהלותו של עורך
הדין ,עליה נבנית עוולת הרשלנות מכוח סעיף 35
לפקודת הנזיקין.
לעניין זה למשל סבור המחבר כי נכון להפריד בין
"עורך הדין הכללי" ובין "עורך הדין המומחה" ,ולהטיל
אחריות גבוהה יותר על עורך דין שמציג את עצמו
כמומחה לתחום מסוים במובחן ,למשל ,מעורך דין
צעיר שרק קיבל את רישיונו .שאלה תיאורטית מעניינת
נוספת היא האם לבחון את הרשלנות ביחס למצב הרצוי
בענף או ביחס למצב המצוי בענף עריכת הדין ,היינו,
האם ביחס לרמה המצופה או ביחס לרמה הממוצעת.
כל עורך דין חשוף במוחו לאינסוף תרחישי אסונות
אפוקליפטיים ,ואין אחד שלא מתעורר בזיעה קרה
בלילה בשאלה אם הגיש איזה מסמך בזמן או השיב ללקוחו את התשובה
המדויקת מכולן .הספר מקיף וכולל לא רק דיון בפסיקה אלא בדעות
מלומדים ובמשפט משווה.

חוג הסלונים
היו זמנים

עו"ד יגאל סלונים ,הוצאת גוונים 158 ,עמ' 65 ,שקל

עו"ד יגאל סלונים

זיכרונות מבית המשפט
אסופת סיפורים בשני חלקים

היו זמנים

הגם שמדובר בסיפורים קצרים השואבים את השראתם ממקרים וממצבים
אמיתיים ,מורכבים וייחודיים ,המכסים מנעד רחב ביותר של נושאים,
שחווה המחבר ממקור ראשון במסגרת קריירה ענפה וארוכת שנים
במערכת המשפט בישראל בתור עורך דין ,אין הם נעדרים רכות ,הבחנות
משעשעות ,אמירות לגבי טבעם של אנשים ,והכי חשוב — חוש הומור
שכה אופייני לסלונים.
סיפוריו של סלונים מתקיימים במרחב אוטוביוגרפי מוצהר ,עובדה
היוצרת ,במידה רבה ,זהות בין המחבר הספרותי לבין המחבר הממשי;
מהלך חדשני ואמיץ מצד המחבר־המספר .כל מילה ממלאת פונקציה
תיעודית של אמת היסטורית מבחינת הכותב ,וסיפוריו ניחנים באותנטיות,
במרכיבים הומניים ובהרבה אנושיות חמה וכנה (הסיפור "כבד את אביך
ואמך" ,למשל ,הנו דוגמה מצוינת לכך ,אחת מני רבות).
סיפוריו של סלונים מובאים בקובץ באופן כרונולוגי — החל מימיו בתור
עורך דין זוטר בתל אביב הצעירה — וכך יוצרים הקבלה בין חייו האישיים־
הפרטיים של המחבר והתבגרותו אל תוך הקריירה שלו ,לבין סיפורה של
מדינת ישראל ,החל משנותיה הראשונות כמדינה צעירה ועד ימינו :כברת
דרך שעשה גם המחבר.

יגאל סלונים

בגיל  ,85לאחר  64שנות עבודה כעורך דין שעדיין נמשכת ,מעלה הביך אותו בחקירה נגדית בבית המשפט בנושא אחר .בסיפור נוסף,
עו"ד יגאל סלונים על הכתב כעשרים קייסים ואפיזודות משפטיות "עבודות חוץ" ,מתואר כיצד בדיעבד לקוחו העדיף מאסר בפועל על פני
שבהם נטל חלק .כל אחד מהאירועים מתואר בקיצור נמרץ ,על פני עבודות שירות ,שחושפות אותו לעיני הציבור כמי שירד מגדולתו .שלא
כמו במציאות הכאוטית ,בכל סיפור קצר של עו"ד סלונים
עמודים ספורים ,בלקוניות כמעט משפטית וללא מידע
פואנטה קטנה .כך מתגלה יכולתו של הכותב ,כעורך דין,
מיותר .הסיפורים מדווחים בגוף ראשון ולמרבה הצער,
לדעת לספר סיפור .הסיפורים מתרחשים במישור העובדתי
כרמז לכיבוד הפרטיות שפעם אולי רווח במחוזותינו,
היו זמנים
והקונקרטי ועל הכל שורה נוסטלגיה נעימה ,אישית .חלקו
עדיין ,בחלוף עשרות שנים מתוארים הגיבורים באותיות
השני של הספר כולל תיאור חמש אפיזודות קצרות מתקופת
הראשונות של שמם .הדבר מכביד על הקריאה ,נראה
מלחמת השחרור ומלימודי הכותב באוניברסיטה העברית
כמיותר בחלוף השנים ,אף ביחס לשופטים או לאירועים
חיוביים ,אולם הופך את הסיפורים לאמינים יותר.
בירושלים ,בתקופה שלאחר המצור.
עו"ד סלונים נולד בישראל בשנת  ,1930בן למשפחת סלונים
כך ,למשל ,האירוע המתואר בפרק "העולם הבא" ,שבו
מחברון ,משפחה שהיא דור שישי למייסד תנועת חב"ד
מספר המחבר כיצד נמנע מלחתום על שטר מכר למכירת
חלקו בעולם הבא באלף לירות .זאת לאחר שבשיחת חולין
בארץ .הוא בוגר הגימנסיה הריאלית בתל אביב ,היה חבר
בהגנה ,נוטר במשטרת היישובים העבריים ולוחם בחטיבת
במשרדו הציע לו לקוח המשרד עסקה זו .המחבר מתאר
אלכסנדרוני במלחמת תש"ח .בגיל  23הוסמך כבוגר המחזור
כיצד נכנס לחדר אדם נוסף ,שמע על הסכום ,ובחילוניותו
ניאות לעשות כן .למחרת ,ובעקבות לחץ משפחתו ,נשבר
הראשון של הפקולטה למשפטים בירושלים ,הוא עורך דין
וביקש לבטל את החוזה .בסיפור אחר" ,טבעת היהלום" ,מסופר כיצד א' ,מאז  1954ובעל רישיון לעריכת דין בניו יורק משנת  .1977בעברו אף
סמל במשטרת התנועה ,בא עם עו"ד סלונים חשבון והחמיר כאשר תפס לימד דיני חוזים בתל אביב .הוא הופיע בכאלפיים תיקים וממשיך לעבוד
אותו עוצר את רכבו במקום אסור ,וזאת כמה ימים לאחר שעו"ד סלונים כעורך דין פעיל.
מחיר₪ 65 :
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הבטחה

צילום :דניאל בר-און

עו"ד בנימין מלכא
עו"ד בנימין מלכא הגיע ללימודי המשפטים
משום שהלך אחרי הלב" ,מהתיכון ידעתי ,רציתי
את המקצוע ,האמנתי בו ,והיתה לי תחושת בטן,
כשהכיוון הוא ליטיגציה" הוא נולד בטבריה
למשפחה דלת אמצעים ,והשלים תואר ראשון
במשפטים ותואר ראשון במנהל עסקים במרכז
הבינתחומי בהרצליה ,בעזרת מלגה שקיבל.
"בלי המלגה לא הייתי מצליח ללמוד" ,הוא אומר
בפשטות עו"ד מלכא עבד כטרום מתמחה
במשרד עו"ד אבישי מלכא ושות' ,ועבר התמחות
במשרד עו"ד גדעון פישר ושות' ,במחלקת
הליטיגציה .ביוני  2014הוסמך ובשנת 2015
פתח משרד עצמאי "היה לי ברור שעורך דין
זה לא לשבת במשרד ,אלא להיות בפרונט ,מי
שמופיע בבתי משפט ,שיודע לטעון ,למצוא
את נקודת שובר השוויון .ליטיגטור הוא מקצוע
בפני עצמו ,ולא כל עורך דין יכול להיות כזה.
מרבית הדברים ניתנים ללמידה אבל יש דברים
שטבועים בתוכך ואי אפשר ללמוד אותם" הוא
עוסק בדין פלילי ,בדין צבאי ובלשון הרע וגם
בסכסוכים אזרחיים .עד היום ייצג בתיקים עם
פרופיל תקשורתי גבוה ,כמו התביעה של פאר
טסי ,ייצוג השחקן איתי תורג'מן ,תיק אלאור
אזריה ,התיק לעניין הפצת סרטוני פורנו ועוד
"חשוב לשים לב ולהימנע מחשיפת האסטרטגיה
המשפטית בתקשורת .היקום התקשורתי הוא
יקום מקביל ,שבו צריך להתנהל בתשומת לב
רבה לכל צעד וצעד ,בדומה להליך המשפטי"
"אני רוצה יותר ,ואני מוכן לעבוד יותר קשה.
דווקא הרקע שלי חישל אותי והציב אותי במקום
שבו אני יודע שאם ניפצתי את תקרת הזכוכית.
אני יכול כל דבר .המחסום הוא מובנה ,ואדני
הזינוק לא נמצאים במקום של מישהו ממרכז
הארץ ממצב סוציואקונומי טוב יותר .אך עם
זאת ,אם האדנים הוצבו מאחור ,צריך לרוץ חזק
יותר ומהר יותר" בשעות הפנאי הוא אוהב
לבלות עם משפחתו וגם לנהוג ,עם דגש על
טיולי סופשבוע בכבישים הרריים ומפותלים.
"האהבה לנהיגה היא חלום ישן .יש לי דיונים
ברחבי הארץ והרכב הוא המשרד השני שלי .אני
מעניק למכונית תשומת לב ,טיפול וטיפוח ,ואני
מאמין שכל דבר בעולם הזה  -אדם ,בעל חיים,
צמח או חפץ  -אם אתה מעניק לו אהבה ,הוא
מחזיר לך אהבה" .והוא רק בן .35
שלומית לולה נחמה
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• ללא צורך בחיתום*
• ועדת ערר מיוחדת
סרקו את הקוד:

לפרטים והצטרפות | 03-6380444

*למצטרפים בחודשים דצמבר  - 2017ינואר .2018

LAW-TECH

סופי בשן

1

החורף מגיע

ואיתו פלישה של מהלכים לבנים וגם ניחוחות של חופשת
סקי ,אח מבוערת ,משקפי שמש מדליקים ,כפפות וז'קטים
מחממים ותיק על גלגלים באווירת אקסטרים

3

ביגוד חורף שימושי אפשר
למצוא גם בחנויות למטיילים.
חברת קל גב משיקה קולקציית
חורף לנשים ולגברים במותג
 ,Outdoor Revolutionהמשלבת
נוחות ופונקציונליות עם עיצובים
עדכניים .מעיל קליפורד לגברים
ואדל ,ז'קט מבודד מבד פליס
לנשים ,יתאימו לפעילות
ספורטיבית ולשעות הפנאי
מחוץ למשרד 599 .שקל מעיל
לגבר (משמאל) 249 ,שקל מעיל
לאשה (מימין) ,בחנויות למטייל,
ריקושט וחנויות מחנאות
צילום :סטודיו קל גב

אפשר לנהל פגישה גם בלי

מחברת צהובה .רשת iStore
מציגה את  ,iRig Micמיקרופון

להקלטת פגישות ,ראיונות,
הרצאות וכדומה .המיקרופון
מיועד לשימוש עם מכשירי iOS
ועובד מצוין עם אפליקציות
ייעודיות דוגמת ,Vocalive
המאפשרות הצגת נתונים על
ההקלטה ,אפקטים קוליים
ומטרונום לתזמון 349.9 .שקל,
בחנויות  iStoreובאתר
 iStoreil.co.ilצילום :יח"צ

2
ברוח השנה האזרחית החדשה,
שיק מנצנץ של רשת אירוקה
בקולקציית משקפי שמש
עם נגיעות וינטג' ,מאת
מותג-העל ג'ימי צ'ו .על
מסגרות המשקפיים משולבים
נצנצים והקולקציה שואבת
השראה משנות השבעים
העליזות 1,724 .שקל ,אחרי
הנחה ,ברשת אירוקה
צילום :ערן תורג'מן
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4

5
התזה קטנה של בושם אהוב באמצע
יום עמוס ,ואתם כמו חדשים .מותג
היוקרה לואי ויטון מציג נרתיקי עור
גליליים המיועדים לנשיאת בקבוק בושם
בעבודה ,בנסיעות ומחוץ לבית בדגם
המונוגרם המוכר ובעור  Epiבצבעי ורוד,
לבן ושחור .ניתן להטביע ראשי תיבות
ולהעניק כמתנה מקורית 900 .שקל,
בלואי ויטון ,קניון רמת אביב
צילום :לואי ויטון מלטייר

בחופשת סקי ,או מחוץ
למשרד בקור המקפיא ,מותג
הטיולים The North Face
משווק כפפות טאץ' לגברים
ולנשים שיהפכו את העונה
הקרה לנסבלת יותר .הכפפות
מצוידות בבד שמאפשר
מגע ישיר עם הסמארטפון
והטבלט בכל חלקי הכפפה.
 189שקל ,בחנויות המותג
צילום :ג'ים פלטין

6

באווירת שלג חורפית ,תיק דאפל
על גלגלים ,מסדרת Paradiver
 Lightשל סמסונייט ,מעוצב
בהשראת ספורט אקסטרים.
עורכות ועורכי דין רבים
משתמשים בתיק עלייה למטוס
כתיק מסמכים ,ותיק זה ,בלבן
אלגנטי עם רצועות שחורות,
יעניק תחושה של חופשת סקי
לכל דיון סוער במחוזי.
 1,130שקל ,בהזמנה אישית
בחנויות סמסונייט בקניון
עזריאלי תל אביב ובקניון
שבעת הכוכבים הרצליה
צילום :יח"צ חו"ל
דצמבר 2017

הום סקול
מאגר הוידיאו הלימודי

של מחוז תל-אביב ומחוז המרכז
בלשכת עורכי הדין

הום סקול
להשתלם ,להתמקצע ,להתקדם.
שידרגנו את מערכות הצילום והסאונד
הגדלנו את מגוון ההרצאות
הוספנו תכנים חדשים
ועדות מקצועיות מצולמות בשידור ישיר בפייסבוק
העלאת ההרצאות בזמן שיא ובתוך  72שעות
ועדות קשר מצלומות עם מיטב המרצים

עו”ד ,פסיכולוג,
ד”ר )קרימינולוגיה(
ינון היימן

עו”ד אפי נוה

ראש לשכת עורכי הדין

עו”ד אבי חימי

ממונה מחוז מרכז )בהקמה(

יו”ר מחוז תל-אביב
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ראיון

גשר מעל
מים סוערים
על פי החזון של אדי קורן ,יו"ר ועדת המומחים והבוררים באיגוד
המהנדסים לבנייה ותשתיות ,בכל חוזה שייחתם בתחום הבנייה והתכנון
יופיע סעיף שיאפשר לצדדים לפנות לאיגוד ולשכור את שירותיו של
בורר או מגשר מוסמך במידה ומתעוררת מחלוקת משפטית
מאת דודו לוי רייך

־ 150מהנדסים ממקצועות ההנדסה השונים מופיעים
ברשימת המומחים והבוררים של איגוד המהנדסים
לבנייה ותשתיות ,מהנדסים אשר עברו שורה ארוכה
של השתלמויות משפטיות ואחרות והוכשרו לפתור
סכסוכים בתחומי התכנון והבנייה.
יש בהם מומחים לתשתיות ,לנדל"ן ,לחוזים ,לליקויי
בנייה וגם בתחומים פרטניים יותר כגון אינסטלציה או
איטום .החזון של אדי קורן ,חבר הנהלת האיגוד ויו"ר ועדת המומחים
והבוררים שלו בשנים האחרונות ,הוא שבכל חוזה שנחתם בתחום
הבנייה והתכנון ,בין אם מדובר ברוכש דירה מול קבלן ובין אם ביזם
הנדסי מול גוף ציבורי ,יופיע סעיף שיאפשר לשני הצדדים לפנות
לאיגוד ולשכור את שירותיו של אחד הבוררים והמומחים מהרשימה
של האיגוד ,במידה ומתעוררת מחלוקת משפטית.
"לפעמים מדובר רק בפרשנות מקצועית של החוזה שנחתם בין שני
הצדדים" ,מסביר קורן" .לדוגמה ,יש פרויקט הנדסי שנמצא בסיומו .הקבלן
אומר שהעבודה הסתיימה ,ואילו היזם טוען שיש עדיין התחייבויות נוספות
שהקבלן לא ביצע .יש למשל תביעה משפטית שהגיש דייר שקנה דירה
חדשה של חברה קבלנית וטוען כעת שהתוצאה הסופית לא תואמת את
המפרט עליו הוא חתם בזמן הרכישה .בשני המקרים ,המהנדסים שלנו ,שהם
הגורמים המפשרים ,יהיו מומחים לפרויקטים מהסוג שבמחלוקת .הם יקראו
את המסמכים הרלוונטיים ,יעברו על השרטוטים והתב"עות ,ישוחחו עם
הצדדים ,יבדקו את המצב בשטח וילמדו טוב טוב מה קורה ומי חייב למי".
ומה הערך המוסף שיקבלו הצדדים המסוכסכים ממעורבותו של
המהנדס המגשר?
"מעבר למקצועיות ברמה הגבוהה ביותר ,חשוב לזכור שבסכסוכים
מהסוג הזה הבסיס הוא אמנם שמאִי ,נדל"ני או קבלני ,אבל יש גם את
הבסיס הפסיכולוגי ,שלא פעם מונע מהם להגיע להסכמות .זה כועס,
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ההוא נעלב והשלישי עושה דווקא .עכשיו ,ברגע שנכנס ביניהם גורם
הנדסי מקצועי ואובייקטיבי כמו המומחים שלנו ,עם גישה נכונה ,אתה
ממש יכול לראות בעיניים איך האגו של הצדדים מצטמצם .ואני מדבר
גם על עורכי הדין שלעתים נותנים ללקוחותיהם עצות שגורמות לצדדים
להתבצר .בתיקים כאלה ,המומחה שלנו עוזר לכולם לרדת מהעץ עליו
טיפסו ,וחוסך להם ולמערכת הרבה כסף ,זמן יקר ודם רע".

מהנדסי כל העולם

בין ישיבה של ועדת המומחים למפגשים של הנהלת האיגוד ,אדי קורן,
 ,59נשוי ואב לשלושה ,הוא כנראה אחד המהנדסים הכי עסוקים בארץ.
הוא בוגר מוסד הטכניון ומוסמך במנהל עסקים באוניברסיטת תל אביב.
את דרכו החל בתכנון קונסטרוקציות ולאחר מכן ,במשך  17שנה ,עבד
ב"איטונג תעשיות" ,מתוכם שבע שנים כמנכ"ל .בעשר השנים האחרונות
משמש קורן כמנכ"ל חברת "אפשטיין ניהול פרויקטים ,בנייה ותשתיות",
הנחשבת לגדולה ביותר בארץ בתחומה ומעסיקה יותר מ־ 200עובדים.
במקביל ,הוא חבר בוועדה המרכזת את תקני איכות הסביבה במכון התקנים
הישראלי .בין תפקידיו בוועדה  -מינוי חברי הוועדות הטכניות שכותבות
את תקני הבנייה בהתחשב בהיבטים הסביבתיים ,וכן הפצת ופרסום התקנים
החדשים בתחום" .כל נושא איכות הסביבה הפך להיות סוגיה מרכזית
בעלת היבטים חשובים מאוד בתחומי התכנון והבנייה" ,הוא מסביר" .אנו
עוסקים למשל בדירוג אקלימי של בניינים ,ובשימוש בחומרים ממוחזרים".
בחודש שעבר רשם קורן הישג נוסף ,עת שימש כיו"ר הכנס העשירי
של איגוד המהנדסים לבניה ולתשתיות שהתקיים בתל אביב .השנה נערך
הכנס בן היומיים במתכונת בינלאומית בשיתוף עם האיגוד העולמי
לבנייה לגובה והתחדשות עירונית ( )CTBUHוהשתתפו בו כ־2,300
מהנדסים מהארץ ומהעולם ,אשר נחשפו למיטב הכוחות ההנדסיים
העוסקים כיום בתחום.
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שינוי רשימות המומחים

צילום :רמי חכם

אדי קורן" :יש בענף ההנדסה
התמחויות שונות ולכן יש חשיבות
לכך שהמומחה או הבורר יהיה בעל
הידע וההכשרה המתאימה ביותר
לנושא הנדון ,כדי שיוכל לתת את
המענה המדויק ביותר לכל תיק"
דצמבר 2017

בבואה לאשר הכללת חברים בפנקס הבוררים־מומחים ובפנקס
המפשרים ,דורשת ועדת המומחים של האיגוד דרישות מקצועיות
גבוהות .כל חבר חדש נדרש להיות חבר באיגוד הרשום בפנקס המהנדסים
והאדריכלים ובעל רישוי בתחומים בהם נדרש .הוא חייב להשלים קורס
בוררים מומחים ו/או קורס מגשרים ולעמוד בדרישות .בנוסף ,צריך
שיהיה בעל ניסיון בניהול בוררויות בצירוף פסקי הבוררויות ,ניסיון
במתן חוות דעת ובניהול פישורים.
זאת ועוד ,לצורך ניהול בוררויות או הליכי גישור צריך המועמד להציג
ותק מקצועי מוכח של  15שנים ,מתוכן חמש שנים בתפקיד ניהולי
או עצמאי .למתן חוות דעת של מומחה נדרש ותק מקצועי מוכח של
עשר שנים ,מתוכן שלוש שנים בתפקיד ניהולי או עצמאי .חוץ מזה
נדרש המועמד להיות נקי מהרשעות בעבירות מהותיות על חוק התכנון
והבניה ועל תקנות האתיקה המקצועית בחמש השנים שקדמו להגשה,
וללא הרשעות פליליות שיש עמן קלון.
תנאים אלה מובילים את קורן ליעד נוסף ,אותו הוא מממש מאז
שמונה ליו"ר הוועדה  -שינוי הגישה של בתי המשפט כלפי המומחים,
הבוררים והמגשרים שמציע האיגוד .מן הידועות הוא שמערכת המשפט
מוצפת בתביעות בתחום התכנון והבנייה וההתמודדות עם תביעות אלו
מצריכה ידע רב וספציפי בתחומי ההנדסה השונים .באיגוד מתלוננים
מזה שנים כי שופטי בתי המשפט מחזיקים רשימות של מומחים שלא
מוגדרת לגביהם הכשירות המקצועית הנאותה לשמש כמומחים ו/או
בוררים מטעם בית משפט ו/או בהסכמת הצדדים של הסכסוך" .בדרך
כלל מי שבוחר את המומחה מטעם בית המשפט עושה זאת מבלי לאפשר
שיקול דעת מקצועי על מהות הסכסוך וכישורי המומחה לתת את השרות
המקצועי המיטבי" ,מסביר קורן" .זה נכון שבתי המשפט פונים אלינו
יותר ויותר בבקשות לשלוח מומחים משלנו לסייע להם בטיפול בתיקי
סכסוכים בתחומי הבנייה ,התכנון והנדל"ן ,אבל עדיין  -זה לא מספיק.
בתי המשפט ושופטים רבים עדיין לא מודעים למלוא היכולות שלנו,
והפנייה עדיין לא באה באופן אוטומטי ,וחבל".
למה חבל?
"כי לא תמצא בשום מקור אחר רשימה של מהנדסים מומחים ,מקצועיים
ואובייקטיבים בכל כך הרבה תחומים .הוועדה בראשותי מבצעת מיונים
קפדניים של המומחים השונים .הם נדרשים לעמוד בתנאי קורסים
עיוניים ופרקטיים במטרה לפרוש בפניהם את מלוא ההיבטים של
מעורבות בתיקים משפטיים ,כמו למשל ההבדלים שיש בין החלטה של
בורר בתיק מסוים ,שזה כבר הליך משפטי לכל דבר ,לעומת מעורבות
של מגשר ,שזה הליך רצוני בהסכמה".
ומה אתם עושים כשמתקבלת פנייה כזו מצד בית משפט?
"עם קבלת פנייה למינוי מומחה או בורר ,בוחנת ועדת המומחים
והבוררים את מהות העניין העומד לדיון ,ועל פי הנסיבות מציעה לצדדים
את המומחה הטוב ביותר בתחום הספציפי .כמו שציינתי מקודם ,יש
התמחויות שונות ויש חשיבות רבה לכך שהמומחה או הבורר יהיה בעל
הידע וההכשרה המתאימים ביותר לנושא הנדון ,כדי שיוכלו לתת את
המענה המדויק ביותר לכל תיק".
לרבות הופעה בבתי המשפט להגן על חוות הדעת.
"כמובן ,אבל חשוב לי להדגיש שאנחנו מאוד מקפידים שלא להיות
מומחים מטעם צד אחד אלא לייצג את שני הצדדים .אחרי הכל ,אנחנו
גורם ממלכתי אובייקטיבי וחשוב לנו להישאר כאלה".
אתה עצמך מופיע ברשימת המומחים והבוררים של האיגוד?
"לא .אמנם השתתפתי בהשתלמויות ובקורסים השונים אבל כחבר
ועדה וכחבר הנהלת איגוד המהנדסים אני מנוע מלקבל תיקי סכסוכים
וזה ממש בסדר מבחינתי" .
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תי ק צד
השקת
ועדת קשר
בית הפרקליט
בחודש ספטמבר הושקה
ועדת הקשר בבית הפרקליט,
בראשותה של עו"ד רומי קנבל.
במסגרת הוועדה יתארחו
בבית הלשכה במחוז תל אביב
מיטב המרצים בישראל .ציבור
עורכות ועורכי הדין מוזמן לקחת
אתנחתא קלה ולשמוע את
ההרצאות המבוקשות ביותר.
אירוע שבו התארח אלון גל
עם ההרצאה "חמשת עקרונות
ההצלחה" .ההרצאה הועברה
בשידור חי בפייסבוק מחוז תל
אביב | צילום :שלומי יוסף

הרצאות
בוועדות
הקשר של
מחוז תל אביב
ועדות הקשר של
מחוז תל אביב אירחו
בחודשים האחרונים
את מיטב המרצים
בישראל .מאות
עורכות ועורכי דין
השתתפו באירועים
שהתקיימו במשרדים
ברחבי המחוז
צילומים :שלומי יוסף

ד"ר יניב לויתן בהרצאה "לוחמה פסיכולוגית
בעסקים" בוועדת הקשר בבית אסיה ,תודה
ליו"ר הוועדה ,עו"ד לב זיגמן
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ד"ר אייל דורון בהרצאה "אושר ויצירתיות במאה ה "21-במגדל המוזיאון,
תודה ליו"ר הוועדה ,עו"ד גבריאל מויאל
דצמבר 2017

הרצאתה של ד"ר מאיה רוזמן בנושא
"טיפים מעשיים בתזונה נבונה"

אירוע הפתיחה עם מיכל דליות בהרצאה
"ההורה המודרני והילד הדמוקרטי"

טורניר
הכדורגל השני
של מחוזות
תל אביב
והמרכז
טורניר הכדורגל השני של
מחוזות תל אביב והמרכז
התקיים בחודש אוקטובר.
הטורניר היה ספורטיבי,
ססגוני ומאתגר ,וקידם ערכים
של ספורטיביות ,מצוינות,
תחרות הוגנת וחברות .ברכות
למשתתפים ולזוכים .למקום
הראשון הגיע משרד עו"ד שדמי
והשחקנים זכו בלילה על בסיס
חצי פנסיון באחד מהמלונות
בארץ ,בחסות אופיר טורס.
במקום השני ,משרד שינדלר
ממחוז ירושלים שזכה בארוחת
משותפת לכל חברי הקבוצה
במסעדה בתל אביב .ובמקום
השלישי ,משרד עו"ד משה יוחאי
ושות' ששחקניו זכו בכרטיס
זוגי לסרט בסינמה סיטי .תודה
למארגן הטורניר ,עו"ד אלמוג
גפני ,ולמפיק גולן בוקר.
צילום :שלומי יוסף
דצמבר 2017
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המילה האחרונה
לוח "הפרקליטים"
להשכרה
חדר בתוך משרד עורכי
דין יפהפה ומעוצב ,ברחוב
בלוך בתל אביב ,בקרבת בית
המשפט .חדר מואר עם חלון,
ריהוט ,אווירה נעימה .אפשרי
שימוש בעמדת מזכירות ,מחיר
אטרקטיבי .מיידי.
לפרטים ,054-4556695
03-5221818
חדר במשרד עורכי דין
צעיר ונעים בבית שאפ .חדר
גדול ,שקט ,מואר ומרוהט
עם שירותי משרד .במתחם
הבורסה ברמת גן.
לפרטים 03-6006406
חדר במשרד עורכי דין בתל
אביב .משרד מעוצב ומרווח,
חדר ישיבות ,שירותי משרד,
אפשרות לשיתוף פעולה
בעבודה ובתיקים ,משרד דינמי
ומגוון ,נוף לים.
לפרטים  052-2530776בני
משרדים לעורכי דין בנחלת
יצחק 23א' ,תל אביב ,קומה
רביעית .משרדים מפוארים,
לעורכי דין ורואי חשבון,
אפשר לשכור משרד אחד
או כמה .כולל ריהוט מלא,
שירותי משרד מלאים ,חניה,
חדר ישיבות ,ארנונה ,חשמל,
מים וניקיון .מיקום מעולה,
אווירה טובה.
לפרטים 054-2071111
עזרא

וילה עם שתי כניסות ,רחוב
אביבים  ,4ורחוב אבא הלל
 103רמת גן .שתי קומות,
מתאימה למשרד ולמגורים.
מונגשת לבעלי מוגבלויות.
 230מ"ר בנוי 360 ,מ"ר
קרקע ,עם גינה יפה הנשקפת
מכל החלונות .איכות בנייה
גבוהה ,בחצר מקלט המתאים
לארכיון .הווילה ממוזגת ,עם
חלונות כפולים מבודדי רעש
וטמפרטורה ,מטבחון בכל
קומה ,תשתית חשמל טלפוניה
ותקשורת בכל המבנה.
לפרטים ,03-6121011
 054-4370371יגאל
חדר במשרד עורכי דין
בבקעת אונו ,בבניין משרדים
חדיש ומפואר באור יהודה,
בית סיריוס .קרוב לתל אביב
וגם למחוזי מרכז (רבע שעה
נסיעה) .חדר ממוזג ,רצפת
פרקט ,כולל דמי ניהול .עם
אפשרות להפניות תיקים
ושיתופי פעולה 1,600 .שקל
בחודש.
לפרטים ,050-5754200
 03-6340095עו"ד ששון
כביר
חדר עם שירותי משרד
מלאים ,במשרד גנות-עמיקם,
ברחוב ליאונרדו דה וינצ'י ,12
תל אביב ,בית אמות הקריה.
החדר ממוקם באגף נפרד,
למושכר זכות שימוש בחדר
ישיבות מפואר.
לפרטים ,03-6938660
שלוחה  0אביבה
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תן לנו
לסרוק
בשבילך!

סריקת מסמכים ,מפתוחם והטמעתם במאגר המידע הארגוני,
באופן המאפשר איתור המידע הדרוש במהירות וביעילות.

איסוף מסמכים
מאתר הלקוח

ארגון וסריקת
מסמכים

אינדוקס ,מיפתוח
וארכוב החומר
הסרוק

העלאת המידע
הסרוק לענן /
מדיה מגנטית

פנו אלינו למידע נוסף

ואחד מנציגינו יחזור אליכם בהקדם

03-9223181
שלוחה 307

או שלח אימיילinfo@imagestore.co.il :

אימג‘סטור מערכות בע“מ

מגשימים  3קריית מטלון פ“ת | www.imagestore.co.il

מגזין לשכת עורכי הדין במחוזות תל אביב והמרכז
המגזין המשפטי הוותיק והנפוץ ביותר
מאז שנת  42 * 2004אלף עותקים
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גזין לשכת עורכי
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מגזין לשכת ע

ואר  2015גיליון 47
אביב והמרכז פבר
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אשר עם לבו
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חלית?

המחוז הקים
מוקד למימוש
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גילוי מסמכים שהוחלפו במשא ומתן לפשרה במסגרת בירור תלונה
 23קבלת לקוחות לייצוג כעצמאי לאחר טיפול בהם כשכיר
פרסום בפייסבוק לצורך גיוס תרומות לטובת אחר
ניגוד עניינים במקרה של פגישת ייעוץ חד פעמית
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דברי פתיחה

עו"ד גבריאל מויאל-מאור

עו"ד אשרת חנוך

יו"ר ועדת האתיקה ,מחוז תל-אביב והמרכז -
לשכת עורכי הדין בישראל

פרקליטת ועדת האתיקה ,מחוז תל-אביב והמרכז -
לשכת עורכי הדין בישראל

דבר יו"ר ועדת האתיקה

דבר פרקליטת ועדת האתיקה

חברות וחברים יקרים,

חברות וחברים יקרים,

אני שמח וגאה להביא לעיונכם את גיליון  101של "עט ואתיקה".
המדובר בפרסום מבית מדרשה של ועדת האתיקה של מחוז תל אביב
והמרכז ,השופך אור על היבטים חשובים בתחום האתיקה המקצועית,
החייבת להיות תמיד נר לרגלנו.
כתמיד ,אני משוכנע כי תמצאו בגיליון זה עניין רב ,מאמרים בנושאים
מעשיים ותשובות לשאילתות המועלות על ידי עמיתים למקצוע ואשר יש
בהן כדי לסייע לכולנו לכלכל צעדינו ולשמור על התנהגות ההולמת את
מקצוע עריכת הדין.
גיליון זה רואה אור ממש לקראת סיום תקופת כהונתי כיו"ר ועדת האתיקה
המחוזית ,וזו הזדמנות להודות על הזכות שניתנה לי למלא תפקיד חשוב זה.
במסגרת תפקידי גיליתי מערך אתיקה הפועל באופן מקצועי ,ענייני וללא
מורא להגנת כבוד המקצוע ולשמירת הנורמות הנדרשות בקרב העוסקים בו.
אני שב ומאחל הצלחה רבה לפרקליטת הוועדה עו"ד אשרת חנוך ולכל
הצוות המסור המופקד על המלאכה.
תודתי נתונה גם לכל חברי ועדת האתיקה העושים מלאכתם בהתנדבות
ומתוך תחושת שליחות.

בפניכם גיליון מס'  101של כתב העת "עט ואתיקה" ,המופק על ידי
ועדת האתיקה של מחוז תל אביב והמרכז .בגיליון זה ריכזנו לעיונכם מגוון
מאמרים ,החלטות בשאילתות ופסקי דין בתחום האתיקה המקצועית ,אשר
יש בהם כדי ליתן כלים בידי ציבור עורכי הדין ביחס לסוגיות אתיות העולות
כדבר שבשגרה במהלך העבודה השוטפת בתחומי ההתמקצעות השונים.
מעבר לכך מרכז גיליון זה את מיטב העשייה המקצועית בתחום האתיקה
המקצועית מהעת האחרונה ,לרבות חידושי הלכות מבית המשפט העליון
ומבית המשפט המחוזי בירושלים בסוגיות שטורדות לא אחת את העוסקים
בתחום בכלל המחוזות.
כידוע ,בימים אלו מסתיימת כהונתם של חברי ועדת האתיקה וחברי
בתי הדין המשמעתי בכלל המחוזות ,ואין הזדמנות טובה מזו כדי להביע
את הערכתנו ותודתנו להם ולכל המתנדבים בתחום ,אשר שקדו ושוקדים
ללא לאות על משמר המקצוע והתוויית נורמות התנהגות ראויות ,ועושים
כל אשר לאל ידם כדי לסייע בשיפור פני המקצוע ובהעלאת קרנו ורמתו
בעיני הציבור.
תודה מיוחדת שמורה ליו"ר ועדת האתיקה של מחוז תל אביב והמרכז,
עו"ד גבריאל מויאל־מאור ,עם סיום כהונה אינטנסיבית ומלאת פעילות
ברוכה לטובת הכלל.
בטוחני כי מערך האתיקה במחוז ימשיך לפעול ברוח זו ,וביתר שאת גם
בשנים הבאות ,מתוך תחושת שליחות ברורה לטובת קידום מעמדו וכבודו
של עורך הדין.

גבריאל מויאל-מאור ,עו"ד
יו"ר ועדת האתיקה מחוז תל אביב והמרכז
לשכת עורכי הדין בישראל

אשרת חנוך ,עו"ד
פרקליטת ועדת האתיקה מחוז תל אביב והמרכז
לשכת עורכי הדין בישראל
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מאמרי מערכת

מאמרים

אלעד גויגולד ,עו"ד

1

סוגיות נבחרות
בסדר הדין המשמעתי
דיון בהרכב חסר ,מתן פסק דין בהרכב חסר ,צו הבאה לעדות ומינוי סניגור לנקבל
"...עם זאת ,אין לשכוח את המַטריה בה עסקינן:
הליך משמעתי ,אשר תוצאותיו מבחינת הנאשם
הינן הרות גורל ,וקשורות קשר אמיץ לעתידו
המקצועי ולשמו הטוב .בנסיבות אלו חשובה
שבעתיים ההקפדה על כללי הפרוצדורה ,על-
מנת לשמור כי זכויותיו הדיוניות של הנאשם
2
בהליך לא תיפגענה"
כידוע ,בכל עניין של סדרי דין בבית הדין המשמעתי אשר אין לגביו
הוראה בחוק או בכללים ,ינהג בית הדין המשמעתי בדרך הנראית
לו טובה ביותר לעשיית צדק .3הוראה דומה קיימת בחוק סדר הדין
הפלילי [נוסח משולב] ,התשמ"ב.4 1982-
אולם מה הדין כאשר החוק אינו בהיר דיו ביחס לסוגיה פרוצדורלית
הקשורה לסדר הדין וניהול ההליך המשמעתי? הניתן לפתור את המתח
המתמיד בין שמירה דקדקנית על כללים ויעילות דיונית לבין הוגנות
ההליך המשמעתי ושיקולים של צדק?

רשימה קצרה זו סוקרת ,ולו בתמצית ,ארבע סוגיות פרוצדורליות
נבחרות ,או שמא נאמר  -פרוצדורליות-מהותיות  -המונחות לא אחת
על שולחן בתי הדין המשמעתיים .סוגיות אלו ,הממחישות את המתח
בין הפרוצדורה וסדר הדין לבין המהות ,מחייבות לטעמי בחינה של
תכלית החקיקה ושל הפסיקה הנוהגת.5

א .דיון משמעתי בהרכב חברים חסר
"שמואל אמר :שנים שדנו  -דיניהם דין ,אלא
6
שנקראו בית דין חצוף"
שלושה דיינים מונו לדון בקובלנה ,כמצוות המחוקק .7התקיימו מספר
ישיבות ,הנקבל כפר והתיק נקבע להוכחות .והנה ,במועד שמיעת הראיות
התייצבו הצדדים ,הגיעו עדים ובהם המתלונן ,אך בפתח הדיון נודע כי
נבצר מאחד מחברי בית הדין מלהגיע לישיבה .הניתן יהיה לקיים את
דיון ההוכחות ,העשוי לחייב בסופו של יום ,בין היתר ,קביעת ממצאי
מהימנות והכרעה על סמך התרשמות בלתי אמצעית ,בהרכב חלקי בלבד?

	1עו"ד אלעד גויגולד ( - LLBמשפטים;  - .B.Aפסיכולוגיה) מכהן כחבר בית-הדין המשמעתי של לשכת עורכי-הדין במחוז תל-אביב והמרכז;
עוסק במשפט פלילי; האמור במאמר משקף את דעת הכותב בלבד
 2דברי כב' השופט צ' סגל בעמל"ע  10172-05-10ארביב נ' הוועד המחוזי של לשכת עורכי הדין (ניתן ביום )31.07.2011
 3סעיף  23לכללי לשכת עורכי הדין (סדרי הדין בבתי הדין המשמעתיים) ,התשע"א( 2015-להלן" :כללי סדרי הדין")
 4סעיף  3לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] ,התשמ"ב( 1982-להלן" :חוק סדר הדין הפלילי")
	5ייאמר כבר כעת ,כותב הרשימה בחר להביא לקורא סוגיות נבחרות .באשר לכל סוגיה וסוגיה ניתן להרחיב ולכתוב רשימה בפני עצמה .אין רשימה
קצרה זו מהווה מורה נבוכים לדיין או לעומד לדין ,אלא מטרתה להאיר ,ולו בנגיעה ,נושאים שיש לדעת הכותב ליתן עליהם את הדעת לאור מהות
ההליך המשמעתי והשלכותיו ,זאת בשים-לב לשיקולים נוספים ובהם יעילות והוגנות ההליך
 6מסכת סנהדרין ,פרק א'; ראו גם :ד"כ חוברת י"ד ישיבה רצ"ח1522 ,
	7סעיף (18ג) לחוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א( 1961-להלן" :חוק לשכת עורכי הדין")" :כל בית דין משמעתי ידון בשלושה; הנשיאות תקבע את
אלה מבין חברי בית הדין שישבו לדין בעניין פלוני"
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סוגיות נבחרות בסדר הדין המשמעתי | אלעד גויגולד ,עו"ד

בשנת  1980נידון תיקון מס'  13לחוק לשכת עורכי הדין ,במסגרתו
הוצע בין היתר כי במקרה שנבצר מחבר בית דין משמעתי ,זולת אב בית
הדין ,מלהשתתף בדיון  -יתקיים הדיון בפני שני החברים הנותרים ,אלא
אם החליט אב בית הדין על דחיית הדיון .8בדברי הכנסת הובאו דעות
לכאן ולכאן .יש מי שטען ,כי חברי בית הדין אינם שופטים מקצועיים
שזה עיקר עיסוקם ,אלא עורכי-דין "המקדישים לשיפוט זה מזמנם
הפנוי ועושים את מלאכתם שלא על-מנת לקבל פרס .נסיבות אלו
מביאות לידי תקלות מרובות ,9"...ולאור איטיות בהליכים המשמעתיים,
כך נטען ,הוצע לאמץ מתכונת שנתקבלה בבית הדין לעבודה שעה
שנציג ציבור לא מתייצב לישיבה  -קיום דיון בהעדר חבר בית הדין.
עוד נטען ,כי עורכי הדין הינם אנשים עסוקים מאד ,הצדק לא צריך
להיפגע ויש למנוע עינוי דין במקרה של העדרו של חבר בית הדין.10
יש שגרסו כי כשם שבית המשפט המחוזי דן בהרכב תלתא ואינו יכול
לדון בהרכב של שניים ,יש למצוא דרך להחלפת חבר בית הדין שלא
התייצב לדיון ,או להגביל סמכות בית הדין הדן בהרכב של שני חברים
ולאפשר לו לנקוט רק בשלושה עונשים :אזהרה ,נזיפה וקנס .11אחד
המתנגדים לתיקון טען ,כי דיון בדין משמעתי הינו בבחינת דיני נפשות
וכן לא ברור מדוע לא ניתן לדרוש כי שלושה עורכי-דין יקדישו מזמנם
וישתתפו בדיון .12בסופו של יום התקבל התיקון המוצע ,אשר מאפשר
דיון במותב חסר ,אינו מחריג את מהות הישיבה בה ניתן לדון בשניים ,אך
מותיר שיקול דעת בידי אב בית הדין להורות על דחיית הדיון ,אם לאו.13
בית המשפט העליון נדרש לסוגיה זו במספר פסקי דין וקבע ,כי
צריכים להתקיים שני תנאים כדי להכשיר דיון בהרכב חסר :האחד -
ש"נבצר" מחבר בית הדין ליטול חלק בדיון ,והאחר  -שמקרה זה הינו
יוצא מן הכלל ובהתקיימו רשאי בית הדין לקיים הדיון או להמשיך
בו בהרכב חסר .בכל מקרה ,על אב בית הדין להפעיל שיקול דעת אם
יש מקום לדחות הישיבה כדי "להשלים" את ההרכב.14
בית המשפט העליון מתייחס לממד הזמן כקריטריון שיש לקחת
בחשבון ,קרי :מתי נודע על ההיעדרות הצפויה של חבר בית הדין ,שכן
גם היעדרות מסיבה כבדת משקל אפשר שלא תצדיק דיון בהרכב חסר
אם דבר ההיעדרות היה ידוע מבעוד מועד וניתן היה לפעול ל"השלמת"
ההרכב החסר .מבחינה מעשית "אין למצב של 'נבצר' כל נפקות אלא
במשולב עם קיומם של שיקולים התומכים בקיום הדיון בהרכב חסר".15

בית המשפט העליון קובע ,כי כדי שאב בית הדין יפעיל נכונה את
שיקול הדעת ,עליו לשמוע ,ביוזמתו ,את עמדתם של הצדדים (בין
על פה ובין בכתב) טרם החלטתו אם להמשיך לדון בהרכב חסר.16

ב .סיום הליך משמעתי בפסק דין בהרכב
חברים חסר
"ונגשו אל המשפט ושפטום ,שנים ,ואין בית דין
17
שקול מוסיפין עליהם עוד אחד ,הרי כאן שלשה"
ומה הדין לעניין הכרעה בעניינו של נקבל כאשר אחד מחברי המותב
לא יכול לסיים את פסיקת ההליך?
נראה ,כי המחוקק לא נותן מענה מפורש לסוגיה זו .בית המשפט
המחוזי בירושלים (כב' השופט א' דורות) נדרש לאחרונה לסוגיה זו
בפסק הדין בעניין דוד לוי ,18במסגרתו נדון עניינו של עורך דין שהורשע
בעבירות משמעתיות שונות ,ובהן עיכוב כספים ,שליחת יד בפיקדונות
והפרת חובת נאמנות ומסירות ללקוח ,ונדון ל 8-שנות השעיה בפועל.
בערעור הועלו מספר סוגיות ,אולם העיקרית שבהן עסקה בעובדה כי
פסק דין בערעור בבית הדין הארצי ניתן בהרכב של שני חברים ,זאת
לאור מינוי חברת בית הדין הארצי לשיפוט לאחר מועד הדיון בערעור.
בית המשפט המחוזי סוקר את הדין והפסיקה וקובע ,כי "העובדה
שסעיף (18ד) לחוק מתיר קיומו של דיון בהרכב חסר ,עקב נבצרות של
אחד מחברי ההרכב ...אין פירושה כי פסק הדין יכול להיכתב על ידי
שני חברי בית הדין בלבד ,או כי פסק הדין יכול להינתן על ידי הרכב
של שני חברי בית הדין בלבד" .19בית המשפט ממקד את השאלה שעל
הפרק ,לפיה האם ניתן לסיים את ההליך המשמעתי בפסיקת שניים מחברי
ההרכב ,ללא החבר השלישי ,וקובע כי מצוות המחוקק לפיה שלושה
ישבו בדין אינה מתקיימת כאשר שני חברי בית הדין מכריעים גורלו של
נאשם או מערער ושניים בלבד נוטלים חלק בפסיקת הדין .בית המשפט
לא מקבל את עתירת המערער להורות על בטלות פסק הדין של בית
הדין הארצי וזיכויו המלא ,אך מבטל את פסק דינו של בית הדין הארצי,
זאת כדי שיחזור וייתן פסק דין חדש בהרכב תלתא תוך מינוי דיין נוסף
לשם השלמת ההרכב המקורי.

	8ספר החוקים  ,968ע"ז בניסן תש"ם ;13.4.1980 ,כיום ,סעיף (18ד) לחוק לשכת עורכי הדין" :נבצר מחבר בית דין משמעתי ,זולת אב בית הדין,
להשתתף בדיון ,יתקיים הדיון ,על אף האמור בסעיף קטן (ג) ,לפני שני חברי בית הדין הנותרים ,אלא אם החליט אב בית הדין על דחיית הדיון;
הוראה זו תחול אף אם התחיל הדיון לפני שלושה ונבצר מאחד החברים שאינו אב בית הדין להמשיך בו"
 9חוברת י"ד ,ישיבה רצ"ח1518 ,
 10שם1521 ,
 11שם1520 ,
 12שם1522 ,
	13יוער ,כי על פי סעיף (14ב) לכללי סדרי הדין ,חבר בית הדין שנכלל בהרכב ולא הופיע פעמיים לדיון באותה קובלנה ,רשאית נשיאות בית הדין
לבטל מינויו כחבר בית-הדין באותה קובלנה ולמנות תחתיו חבר בית דין אחר
	14על"ע  1303/90פלוני נ' הוועד המחוזי של לשכת עורכי הדין ,פ"ד מה(661 )3
 15שם669 ,
	16כב' השופטת נאור בעל"ע  214/03עטרי נ' לשכת עורכי הדין (ניתן ביום  ;)2.2.2004כב' השופט טירקל קבע ,כי במקרה זה "חוששני שבנסיבות
הפרשה שלפנינו הכריעה מידת היעילות את מידת הצדק .לדעתי ,כך לא ייעשה ;"...ראו גם על"ע  2443/04הוועד המחוזי של לשכת עורכי הדין
נ' בלום ,פ"ד נט(443 )5
	17מסכת סנהדרין ,פרק א'
	18עמל"ע  50832-08-17דוד לוי נ' ועדת האתיקה המחוזית של לשכת עורכי הדין  -מחוז תל אביב והמרכז (ניתן ביום) 20.11.2017
	19ראו גם סעיף (69ג) לכללי סדרי הדין הקובע ,בין היתר ,כי פסק-דין של בית הדין הארצי ייחתם בידי חברי בית הדין
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בהערת אגב יצויין ,כי בשנת  2007הוצע תיקון לחוק בתי המשפט כך
שייקבעו שלושה סוגי מותבים בבית המשפט המחוזי :דן יחיד ,מותב
שניים ומותב שלושה .ההצעה כוונה לדיון בהרכב של שני שופטים
בהליך ערעור בעניינים אזרחיים ולא פליליים ,תוך מתן שיקול דעת
לשופטי ההרכב לצירוף שופט שלישי .ההצעה הוצגה מטעמי ייעול
ונועדה לצמצם את מספר ההליכים הנדונים בבית המשפט המחוזי,
כך שיוקל העומס על בתי המשפט תוך שמירת היתרון שבקיום דיון
בפני יותר משופט אחד .הצעת חוק זו במתכונתה לא התקבלה.20

ג .סמכויות עזר  -אכיפת התייצבות עדים
בצו הבאה
אכיפת התייצבות בדין הפלילי ,בעיקר (אך לא רק) של נאשמים
אשר לא מתייצבים לדיונים ,הינה אמצעי נפוץ מאד המשמש ככלי
אכיפתי יעיל .סעיף  99לחוק סדר הדין הפלילי מסמיך את בית המשפט
להורות בכל עת על צו הבאה של נאשם "אם ראה שיש צורך בכך
כדי לכפות את התייצבותו למשפט מבעוד מועד" .לעיתים ניתן צו
הבאה ובצידו אפשרות שחרור בכפוף לחתימה על התחייבות כספית
או בכפוף להפקדה כספית ,ובחלק מהמקרים מורה בית המשפט על
הבאת נאשם בפניו ,אף ללא שחרור.
בדין המשמעתי אין הוראה פוזיטיבית דומה בכל הנוגע לנקבל
שלא התייצב לדיון בקובלנה שהוגשה כנגדו .כללי סדרי הדין מתווים
בסעיף  29את האפשרות לדון נקבל שלא בפניו ,אם זומן כדין או אם
נכח בדיון שקדם .עם זאת ,העדרה של הוראה מפורשת בכללים אין
פירושה שאין בידי בית הדין המשמעתי סמכות אכיפה.
סעיף  66לחוק לשכת עורכי הדין ,שכותרתו 'סמכויות עזר' ,קובע
כי סעיפים ספציפיים מחוק ועדות חקירה 21יחולו בשינויים המחוייבים
בבית הדין המשמעתי כאילו היה ועדת חקירה .כך ,על פי סעיף (9א)
( )3לחוק ועדות חקירה ,יו"ר ועדת חקירה ,על דעת הוועדה ,רשאי
לכפות התייצבותו של אדם שלא ציית להזמנה "ולא הצטדק על כך
בדרך המניחה את הדעת" .22נראה כי סעיף אכיפתי זה לא מופעל,
בוודאי לא דרך כלל ,על נקבל שבוחר שלא להתייצב לדיון ,אלא כאשר
מתבקשת אכיפת התייצבותו של עד אשר לא הגיע לדיון משמעתי אליו
זומן (וגם במקרה שכזה בית הדין לא מורה על צו הבאה כלאחר יד).
לא נדיר הדבר ,כי לאחר שהוגשה תלונה כנגד עורך דין לוועדת
האתיקה המחוזית ,ולימים הוחלט על הגשת קובלנה לבית הדין ,מתגלה
כי המתלונן נמלך בדעתו ,מתחרט או חושש להעיד בבית הדין (בהנחה
שהתיק נקבע להוכחות) .במקרים כגון דא מבקשת הקבילה לא אחת
לכפות התייצבות העד המתלונן בדרך של צו הבאה .בסמכות בית הדין
כאמור לכפות התייצבות שכזו ,אך מדובר בסמכות שבשיקול הדעת.

ראו לעניין זה בד"א  44/97הוועד המחוזי של לשכת עורכי הדין
בתל-אביב יפו נ' פלוני ,עו"ד ,שם ,בין היתר ,נדחה ערעור הוועד
המחוזי בעניין זיכוי המשיב על ידי בית הדין קמא בנוגע לסירובו
להורות על מתן צו הבאה כנגד העד המתלונן:

"אכן ,ייתכנו מקרים ,אשר יצדיקו צו הבאה ,אך
איננו סבורים ,שזהו המקרה .יש להדגיש ,כי
מדובר בלא סתם עד ,אלא בעד ,שהוא המתלונן,
ואשר מטבע הדברים היה צריך להיות לו עניין רב
בשמיעת עדותו .משלא התייצב למתן עדותו ,יש
לראותו כמי שאינו מעוניין בבירור תלונתו.
אכן ,יש אינטרס ציבורי במקרים מתאימים בבירור
אשמתו של אדם ,גם אם המתלונן מבקש להסתלק
מעדותו ,אך כל מקרה צריך להיבחן לגופו.23"...
בהערת אגב יוזכר פסק הדין בעניין ציטרין 24הידוע כתקדים לחיסיון
עיתונאי ,אולם ראוי לזכור שבבסיסו עמדו עיתונאים שזומנו להעיד
בבית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין בנוגע לכתבות שפרסמו
אודות מספר עורכי דין בצירוף תמונותיהם ,ואשר סרבו למסור את
מקורות המידע שלהם בהליך המשמעתי שהתנהל בחשד לעבירות
על כללי הפרסומת .בית הדין המשמעתי פעל מכח סמכותו לפי סעיף
 66לחוק וקנס את העדים.
בית המשפט העליון (מפי כב' השופט שמגר) סקר את סמכויות
העזר מכח חוק ועדות חקירה וקבע כי קיימת סמכות לבית הדין לזמן
את העיתונאים ולחקור אותם כעדים.
באשר לחובה להעיד נקבע:

"אין גם לשכוח ,כי החובה להעיד היא אחת
מאבני היסוד של ההליך המשפטי .בלעדיה יהפוך
ההליך מבירור על יסוד כל המידע הרלוואנטי
לאיסוף אקראי של נתונים מפי אלו המוכנים
לנדבו מרצונם .האינטרס של בעלי הדין הרוצים
בגילוי האמת הוא ,בדרך כלל ,בכך שכל אדם,
הכשר להעיד והיכול להביא לפני בית המשפט
עדות השייכת לעניין ,אכן יחויב לעשות כן.
יתרה מזאת ,הזכות להשמעת עדותו של אדם
כאמור היא לא רק זו של בעל הדין אלא גם זו של
הציבור :תקינות הפעולה של המערכת החברתית
כולה תלויה הרי ,בין היתר ,בקיומם של הליכים
משפטיים ,המשרתים את מטרתם ומשיגים אותה,
ואם מסירת העדות היא חלק מהותי מן ההליכים,

	20הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס'  ,)46התשס"ח ,2007-ה"ח המשלה  ,341כ"ו בחשוון התשס"ח  .7.11.2007בדברי ההסבר נכתב" :הצעה זו
נועדה לצמצם את מספר ההליכים הנדונים בבית המשפט המחוזי לפני הרכב של שלושה שופטים ,ובכך להקל על העומס הכבד שבו נתונים
בתי משפט אלה ,ועם זאת ,לשמור על היתרון שיש בקיום דיון לשני יותר משופט אחד"
 21סעיפים  11-9ו(27-ב) חוק ועדות חקירה ,התשכ"ט( 1969-להלן" :חוק ועדות חקירה")
 22תקנות ועדות חקירה (התייצבות עדים לחקירה) ,התשכ"ד 1964-מפרטות את הדרך שבה ניתן לכפות צו כאמור
 23בד"א  44/97הוועד המחוזי של לשכת עורכי הדין בתל-אביב יפו נ' פלוני ,עו"ד ,פדי"מ נז( ,)2.2.1999( 1 )2בסעיף 5
 24ב"ש  298/86בן ציון ציטרין ואח' נ' לשכת עורכי הדין במחוז תל-אביב ואח' ,פ"ד מא(337 )2
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אשר בלעדיה ההליכים לא ייכונו ולא ניתן יהיה
לקיימם כיאות ,הרי יש לראות במסירתה של
העדות אינטרס ציבורי כולל ,החורג מן האינטרס
הצר יותר של בעלי הדין".25
בית המשפט קבע גם ,ובין היתר ,כי עם כל ההערכה למאמצי
הלשכה לקדם את ענייני המשמעת ולקיימם כיאות ,במקרה דנן לא
שוכנע כי יש מקום לבטל את החיסיון ולחייב מענה לשאלה בדבר
מקורות המידע:

"ההליך המשמעתי אינו יכול כאן להטות את כפות
המאזניים למען ביטולו של החיסיון העיתונאי,
המבטא את השאיפה לחופש העיתונות והנגזר
מעקרון חופש הביטוי ...אשר-על-כן החלטתי
לקבל את הערעור ולבטל את הקנס .בנסיבותיו
של העניין מן הנכון היה כי בית הדין למשמעת
יכיר בחיסיון העיתונאי ,ושני המבקשים היו
רשאים לסרב להשיב על השאלות בעניין מקורות
המידע".26
לסיכום פרק זה ,ברור כי אכיפת התייצבות של עד בדרך של צו הבאה
יש בה בכדי לגרום לאי נעימות לעד שלא התייצב לדיון ,ואף ליצור
תחושות קשות ואף אנטגוניזם כלפי ההליך עצמו לאחר שמשטרת
ישראל נקשה על דלת ביתו לשם מימוש הצו .לגישתי ,הוראה באשר
למתן צו הבאה כנגד עד צריכה להינתן בזהירות ,במשורה ובמקרים
המתאימים בלבד ,לאחר איזון מלוא השיקולים שהותוו.

ד .מינוי עורך דין לנקבל
"I hesitate not to pronounce, that every man
”who is his own lawyer, has a fool for a client.
Henry Kett, 181427
הליך משמעתי טומן בחובו סיכונים ברורים לעורך הדין העומד לדין.
אמנם החשש משלילת חירות אינו על הפרק ,כפי שלעיתים קרובות
מונח כחרב מעל ראשו של נאשם במשפט הפלילי ,אולם השלכות הדיון
המשמעתי הינן מורכבות דיין ,ובהן פגיעה בשמו הטוב של הנקבל,
פגיעה במטה לחמו (ובאופן עקיף אף פגיעה פוטנציאלית בסמוכים
לשולחנו ובציבור לקוחותיו) ואף סילוקו לצמיתות משורות הלשכה.

עורך דין שהוגשה כנגדו קובלנה לבית הדין המשמעתי יכול כמובן
לייצג עצמו ,שהרי אין חובת ייצוג בידי עורך דין אחר .נקבלים רבים
אכן כך פועלים ובוחרים לנהל ההליך בעצמם .ישנם נקבלים אשר
מגיעים לדיון בעניינם והם מיוצגים לאחר שפנו מבעוד מועד לעורך
דין מטעמם שישמש להם כפה.
כמו כן ,סעיף (17א) לכללי סדרי הדין שכותרתו 'מינוי עורך דין
לנקבל' מקנה לבית הדין שיקול דעת לאחר שמיעת עמדות הצדדים,
למנות לנקבל עורך דין שייצגו בדיון ,זאת "אם מצא שניהול הדיון
מצדיק כי הנקבל יהיה מיוצג ושאין לנקבל יכולת להעמיד לעצמו
ייצוג" .הנקבל יכול להתנגד למינוי כאמור ,אולם בית הדין יורה על
מינוי עורך דין רק אם מצא שניהול הדיון מחייב זאת בשל חומרת
העבירה שבה הואשם ,או אם קיים חשש שהנקבל חולה נפש או לקוי
בכושרו השכלי.28
מעניין ,כי בכללי סדרי הדין הקודמים לא עוגנו קריטריונים למינוי
כאמור" :בית הדין הדן בעבירת משמעת ובית הדין המשמעתי הארצי
 בערעור ,רשאי למנות לנאשם ,לפי בקשתו ,סניגור מבין חבריהלשכה לייצגו בפניו .29"...בעמל"ע  25767-07-10יחיא עבדאללה
נ' לשכת עורכי הדין  -מחוז חיפה (ניתן ביום  )9.8.2011נדרש בית
המשפט המחוזי לקריטריונים הרלוונטיים למינוי סנגור ,בהיקש לדין
הפלילי ולחוק הסנגוריה הציבורית:

"לפי אותן אמות מידה ,מצווה בית המשפט
לשקול ,בין היתר ,לצד חסרון הכיס של הנאשם
שאיננו מאפשר לו לשכור את שירותיו של סניגור,
את סוג העבירה בה הואשם הנאשם ,את העונש
הצפוי לו אם יורשע ,את מידת יכולתו לנהל את
הגנתו לבדו ,וכן כל טענה נוספת שמעלה הנאשם
כדי לתמוך בבקשתו כי ימונה לו סנגור ,כאשר
'המדיניות הנכונה צריכה להיות נוטה למינוי
סניגור' .בנוסף ,ראוי לטעמי לאמץ ,ושוב על דרך
ההיקש ,כקריטריון נוסף ,גם את העיקרון הגלום
בהוראת סעיף (18ב) לחוק הסניגוריה הציבורית
לפיו ראוי למנות לנאשם סניגור גם במצבים
שבהם בית המשפט ,ובענייננו בית הדין ,מיוזמתו,
סבור שלא ניתן לנהל את ההליך ללא ייצוג ,גם אם
הנאשם עצמו איננו עומד על כך ,בין אם משום
אופיו המורכב של ההליך הנדון ובין אם משום
שאופן ניהול ההליך על ידי הנאשם ,ללא קשר
לפשטותו או למורכבותו ,מקשה על ניהולו".

 25שם358 ,
 26שם364 ,
 27מתוך ;The Flowers of wit, or a choice collection of bon mot :הנוסח העברי לאמרה זו" :לעורך-דין המייצג עצמו יש לקוח טיפש"...
	28סעיף (17ב) לכללי סדרי הדין; בהקשר להשעיית חברות של עורך-דין שמחמת מחלת נפש אינו יכול לדאוג לענייניו ראו סעיף  49לחוק לשכת
עורכי הדין
	29סעיף  13לכללי לשכת עורכי הדין (סדרי הדין בבתי הדין המשמעתיים) ,התשכ"ב ;1962-וראו גם בד"א  39/08מירי טיל נ' הוועד המרכזי של
לשכת עורכי הדין מחוז תל אביב (לא פורסם)
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מאמרים

יחד עם זאת ,בית המשפט המחוזי הדגיש בעל"ע (י-ם) 7010/09
ארבל נ' הוועד המחוזי של לשכת עורכי הדין בתל אביב-יפו (ניתן
ביום  )18.3.2012כי זכאות נקבל חסר אמצעים כלכליים לייצוג על
חשבון לשכת עורכי הדין הינה זכות יחסית ויש להתחשב בתקינות
ויעילות ההליך המשפטי וניצול יעיל של משאבי הציבור .עוד נקבע,
כי מימוש זכות הייצוג כרוך בחובה על הנקבל לשתף פעולה על
הסניגור שמונה ולפעול בתום לב .אי עמידה בחובות אלו ,במיוחד
במטרה לגרימה לסחבת ,מקימה טעם מוצדק לניהול המשפט אף
בהעדר ייצוג.
עד כאן כותב שורות אלו תמים דעים עם קביעות בית המשפט,
אולם לא עם הדברים הבאים:

"...כאשר מדובר בעורך דין העומד לדין ,נכונים
הדברים פי כמה ,שכן במקרה כזה הנאשם עצמו
הנו איש מקצוע היודע הלכות דין ודיון ,מה
שמקטין במידה ניכרת את החשש לכך שהעדר
הייצוג יפגע ביכולת ההגנה ויגרום לעיוות דין.30"...
בכל הצניעות ,אני סבור אחרת .ראשית ,לא כל עורך דין עוסק
כדרך שבשגרה בליטיגציה (בין אם אזרחית ובין אם בהליך פלילי),
אינו מכיר בהכרח את סדרי הדין בצורה פרקטית שתסייע לו לפרוס
הגנתו באופן אופטימלי ,ואינו מיומן בחקירת עדים או בניהול משא
ומתן להסדר טיעון .שנית ,חופש עיסוקו ,עתידו המקצועי ,שמו
הטוב והמוניטין של עורך הדין עומדים על הפרק ,ולא מן הנמנע כי
מעורבותו תהא רגשית ועמוקה במידה כזו שלא תאפשר לו לראות את

התמונה בכללותה ולנהל בצורה מיטבית את הגנתו ,עד כדי שיזיק
לעצמו .אין הדבר מחייב ,כמובן ,ייצוג על ידי עורך דין  -אבל לטעמי
שיקולים אלו ,בצירוף הוראות החוק והפסיקה ,יש בהם כדי להטות את
הכף במקרים המתאימים למינוי סניגור לנקבל ,ולכל הפחות להעמיד
נקבל ,אשר נראה כי מתקשה לייצג עצמו ,על זכותו לפנות לעורך
דין מטעמו שייצגו נאמנה בהליך המשמעתי ,דבר שעשוי אף לסייע
בייעול ההליך וסיומו באופן מיטבי.

סוף דבר
ברשימה זו סקרתי בקצרה מספר סוגיות שבסדר הדין ,אשר נדונו
בבתי הדין המשמעתיים ואף בערכאות דלמעלה .למעשה ,ניתן להתבונן
עליהן כסוגיות שבמהות לאור השפעת ההחלטה לגביהן על ניהול
ההליך המשמעתי ,על זכויותיו של העומד לדין ועל תוצאות ההליך.
אין זה סוד כי שיקולים של יעילות דיונית ועמידה על כללים
ופרוצדורות נמצאים תדיר במסלול התנגשות ובמתח מתמיד עם
שיקולים של צדק וזכות להליך הוגן .ליעילות שמור מקום של כבוד,
אולם לצד שיקול חשוב זה עומדת זכותו של הנקבל להליך תקין וראוי.
כך ,למשל ,לא מן הנמנע כי דווקא דיון בהרכב חברים חסר מטעמי
יעילות וחסכון בזמן שיפוטי עלול לגרום לתוצאה ההפוכה ,להארכת
הדיון ולסרבול ההליך ,ובכך יבוא שכרנו בהפסדנו.
לטעמי ,במקרים המתאימים ועל פי הדין והפסיקה ,גמישות דיונית
ושיקולים של הוגנות ,גם על חשבון זמן דיוני יקר ,הינם בלתי נמנעים,
כך שמן הראוי לאמץ את הכלל מימים ימימה לפיו "צדק דחוי עדיף
על אי צדק מהיר".31

	30בסעיף  13לעל"ע (י-ם)  7010/09ארבל נ' הוועד המחוזי של לשכת עורכי הדין בתל אביב-יפו .איני מתייחס למקרה הפרטי שהוצג ולנסיבותיו,
אלא לאמירה המצוטטת בלבד .וראו גם בר"ש  6856/11פלוני נ' הוועד המחוזי של לשכת עורכי הדין מחוז תל אביב והמרכז (ניתן ביום
 ,)20.01.2013בפסקה 10
 31השופט שניאור זלמן חשין ,המ'  295/59כוז'הינוף נ' מירום ,פ"ד יג()1959( 1438 )2
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חוה קלמפרר-מרצקי ,עו"ד

1

הגיעה העת לצמצם הפעלת עבירות
המסגרת בדין המשמעתי
ראוי כי הקובלים ובתי הדין המשמעתיים יעשו כל מאמץ לצמצם את השימוש בעבירות
המסגרת רק למקרים בהם אין בדין עבירה ספציפית המתאימה לנסיבות הקובלנה
מבוא
הדין המשמעתי של עורכי הדין מוגדר בחוק לשכת עורכי הדין,
תשכ"א( 1961-להלן" :חוק הלשכה") ,בכללי לשכת עורכי הדין -
ובראשם כללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית) ,תשמ"ו1986-
(להלן" :כללי האתיקה")  -ובפסיקה.
לפי חוק הלשכה ,2עבירת משמעת הינה הפרה של הוראות סעיפים
 53-60לחוק הלשכה ,הפרה של כללי האתיקה ,או "כל מעשה או
מחדל שאינו הולם את מקצוע עריכת הדין".
עבירות המשמעת מתחלקות אפוא ,מבחינת מהותן ,לשתיים  -עבירות
ספציפיות ,קרי :הפרה של איסור ספציפי ומפורש שנקבע בחוק או
בכללים (כגון :איסור על מתן ערבות ,3איסור על ניגוד עניינים ,4איסור
על איומים 5וכו') ,ועבירות מסגרת ,המכונות גם "עבירות סל" ,קרי:
האיסור לבצע מעשה או מחדל שאינו הולם את מקצוע עריכת הדין,6
וכן אי שמירה על כבוד המקצוע.7

עבירות מסגרת קיימות גם בשיפוט משמעתי של מגזרים אחרים,
כמו גם בדין הפלילי (למשל ,עבירת הפרת האמונים) ,ועל פני הדברים
נראה כי קיים צורך להמשיך ולקיימן לצד העבירות הספציפיות ,אולם,
כפי שאראה להלן ,ועדות האתיקה וכמותן בתי הדין המשמעתיים
עושים שימוש נרחב מדי בעבירות אלו ,אפילו בלי להבדיל בינן
לבין עצמן ,וכן מרשיעים עורכי דין בעבירות הספציפיות בד בבד
עם עבירות המסגרת ,דבר הפוגע בעורכי הדין הנקבלים ,וודאי נוכח
ההלכה החדשה שנקבעה לאחרונה בבית המשפט המחוזי בירושלים.8
להלן אציג את טיבן של עבירות המסגרת בכלל ,ואלו לפי חוק
הלשכה בפרט ,ואבהיר את הבעייתיות היתרה שקיימת בהרשעה
בעבירות המסגרת בנוסף לעבירות הספציפיות ,בין היתר במצב בו
עונש על תנאי שהוטל בגין עבירת מסגרת יופעל גם אם נסיבות
ביצוע עבירת המסגרת בהרשעה הראשונה שונות מהותית מנסיבות
ההרשעה השנייה.

 1עו"ד חוה קלמפרר-מרצקי עוסקת בדין המשמעתי .האמור במאמר משקף את דעת הכותבת בלבד
	2סעיף  61לחוק הלשכה
	3כלל  10לכללי האתיקה
	4כלל  14לכללי האתיקה
	5כלל  24לכללי האתיקה
	6סעיף  )3(61לחוק הלשכה
	7סעיף  53לחוק הלשכה
	8עמל"ע (מחוזי י-ם)  10248-04-16עו"ד באבא מאזן נ' לשכת עורכי הדין  -מחוז חיפה (פורסם בנבו)21.6.17 ,
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עבירות המסגרת בכלל ,ועבירות התנהגות שאינה
הולמת ואי שמירה על כבוד המקצוע
עבירות מסגרת כשמן כן הן  -מוגדר בהן "איסור מסגרת" שיכול
להכיל רשימה לא סגורה של מצבים ,והערכאות השיפוטיות אמורות,
באופן קזואיסטי ,לצקת תוכן לתוך איסור זה ולעצב נורמות ההתנהגות
הראויה.9
נהיר כי מעצם ההגדרה של עבירות המסגרת עולה הבעייתיות שבה,
ובעייתיות זו נדונה בעולם המשפט לאורך השנים ,ולא רק בהקשר
לדין המשמעתי של עורכי דין .עיקר הבעייתיות הינה כי בתי המשפט
(ובמקרה שלנו בתי הדין המשמעתיים) מגדירים התנהגות מסוימת
כעבירה לאחר ביצועה ,בבחינת "עונשין גם אם אין מזהירין" ,וזאת
בניגוד לעקרון יסוד בדין הפלילי.
לביקורת זו לא היה שותף בית המשפט העליון ,אשר קבע בפרשת
סויסא 10כי אומנם הנורמה בדבר "התנהגות שאינה הולמת" היא
מושג רחב ביותר ,שמטבעו עשוי להשתרע על פני שטח כמעט
בלתי מוגבל ,אך עם זאת המושג "התנהגות שאינה הולמת" אינו
מושג חסר תוכן  -הוא מפנה אל הערכים והעקרונות המעצבים
את הגוף הרלוונטי ,ולכן אמות המידה הכלליות בדבר "התנהגות
שאינה הולמת" מתמלאות תוכן מעת לעת ומקבלות קונקרטיזציה
ממקרה למקרה ,אך אין בפסק הדין הספציפי משום יצירתה של
נורמה רטרוספקטיבית ,אלא פרשנות לאיסור הכללי עומד מראש.
מאידך ,ולמרות דחיית הטענה ליצירת נורמה רטרוספקטיבית ,בית
המשפט העליון הנחה את שופטי הדין המשמעתי להיות רגישים
בעת יישום הדין הנוגע לעבירות המסגרת ,שכן ,כהגדרתו שם,
קיימת עמימות בגבול שבין האיסור המשמעתי לבין ההתנהגות
הלא אסתטית שאין בה משום איסור משמעתי.
ואכן ,בית המשפט העליון הבהיר כבר לפני כשלושים שנה כי
סעיף  )3(61לחוק הלשכה מהווה מסגרת כללית וגורפת ,המיועדת
ללכוד ברשתה כל מעשה או מחדל ,אשר אף שאין בו משום הפרת
חיוב או איסור מכלל החיובים והאיסורים המפורשים שנקבעו ,אך
יש בו משום סטייה מנורמת ההתנהגות המקובלת מצופה מעורכי-
דין 11.בית המשפט העליון אף ציין כי החשש מפני גיבוש נורמות
תוך כדי הליכים משפטיים מבלי שהגדרה ברורה של העניין הייתה
קיימת בעת המעשה הוא חשש מובן ,אך חשש זה נלווה תמיד לדיון

בעבירות מסגרת ,ולא ניתן ,לדידו של בית המשפט העליון בפסק דין
זה ,לפעול בדרך יעילה בלעדיהם.12
אם לא די בכך שאנו נתונים בחוסר הוודאות הנגזר מקיומה של
עבירת מסגרת ,הרי שבחוק הלשכה קיימות שתי עבירות מסגרת .ספק
אם אפילו העוסקים בדין המשמעתי באופן יום-יומי יידעו להסביר,
וודאי באופן ספונטני ,את ההבדל בין העבירה של התנהגות שאינה
הולמת לבין העבירה של פגיעה בכבוד המקצוע ,ואולם כנוהג מבקשים
הקובלים להרשיע נקבלים בשתי עבירות אלו יחדיו ,וברוב רובם
של המקרים בתי הדין המשמעתיים נעתרים לבקשה מבלי לחדד את
ההבדל בין שתי העבירות.13

השימוש בעבירות מסגרת בגין מעשה המקיים
לכאורה עבירה ספציפית הינו פסול
מעבר לקושי העקרוני המוצג לעיל ,הרי שהקושי העיקרי בשימוש
בעבירות מסגרת מתעורר בתיקים בהם מייחסת הקבילה לעורכי
דין הן את העבירה הספציפית הרלוונטית לאירוע והן את עבירות
המסגרת.
שימוש זה פסול בעיניי ,שכן למעשה הוא מרוקן מתוכן את העבירות
הספציפיות .כך לדוגמא ראינו בפסיקה מקרה בו זוכה עורך דין מעבירה
ספציפית משלא הוכחו יסודותיה ,אך הורשע ,בשל אותו מעשה בדיוק,
בעבירת הסל של התנהגות שאינה הולמת.14
עו"ד אסף ניב במאמרו "הפעלת 'סעיפי סל' במקום שבו
קיימת עבירה ספציפית בדין המשמעתי של עורכי דין"  15הציע
כי ייקבע שסמכותם של בתי הדין להרשיע עורכי דין בעבירת
מסגרת תוגבל רק לנסיבות שלא הוגדרו בעבירה ספציפית,
וזאת נוכח תכליתן של עבירות המסגרת המשמעתיות ,שהינו
למלא חסר מקום בו אין הגדרה של המעשה המיוחס לעורך
הדין כעבירת משמעת.
לאור זאת ,אני סבורה כי אין להאשים נקבל בעבירות המסגרת
מקום בו מאשימים אותו בעבירה ספציפית ,ובמידה שהקובל נוהג
כך על בתי הדין לזכות נקבלים מעבירות המסגרת ,שכן תכליתן
של עבירות אלו אינן להטיל על עורכי הדין איסורים מחמירים
יותר מאלו שנקבעו בעבירות הספציפיות ,אלא רק להשלים את
החסר בכללים.

	9ר' למשל דנ"פ  1397/03מד"י נ' שבס ,פ"ד נט( ,385 )4והביקורת שהתעוררה כנגד השימוש בעבירה של "הפרת אמונים" ,וכן ר' ביקורת מוקדמת
בהרבה  -משנות החמישים  -בע"פ  53/54אש"ד מרכז זמני לתחבורה נ' היועץ המשפטי לממשלה ,פ"ד ח  ,785בעמ' 790
	10בג"צ  7074/93סויסא נ' היועץ המשפטי לממשלה ,פ"ד מח(749 )2
	11ר' על"ע  15/88בעניין עו"ד פלוני ,פ"ד מג (588 ,584 )1
	12ר' על"ע  17/79בעניין עו"ד פלוני ,פ"ד לד ( ,657 )3פסקה 4
	13עפ"י הפסיקה המשמעתית (המעטה) שבעניין ,קיימות לפחות שתי פרשנויות להבדל בין עבירות אלו  -האחת קובעת כי התנהגות שאינה הולמת
מתייחסת למסגרת היחסים שבין עורך הדין ללקוחו או עמיתו או בית המשפט וכיו"ב (קרי :למעגל הפנימי של המקצוע) והעבירה של אי שמירה
על כבוד המקצוע עניינה במעשים שיש בהם משום פגיעה בעיני המתבונן מבחוץ על ציבור עורכי הדין ועל דרך התנהלותם באופן העלול לגרום
לאבדן האמון במקצוע עריכת הדין (ר' למשל בד"א  21/13בעניין עו"ד אריה בן ארי) ,ולעומת זאת יש הסוברים כי העבירה של פגיעה בכבוד
המקצוע מתייחסת למעשים/מחדלים שעשה עורך דין במסגרת פעילותו במקצוע בעוד שעבירה של התנהגות שאינה הולמת חלה גם על מעשים
ללא זיקה למקצוע ,ולכן מקום בו מעשיו של עורך-הדין נוגעים למקצוע יש להרשיעו רק בפגיעה בכבוד המקצוע (ר' למשל בד"מ (ת"א) )59/07
	14ר' תיק בד"מ (ת"א)  58/00בעניין עו"ד פלוני
	15עו"ד אסף ניב" ,הפעלת 'סעיפי סל' במקום שבו קיימת עבירה ספציפית בדין המשמעתי של עורכי דין" ,משפטים ח (תשס"ג) 573
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משמעות הרשעה בעבירות המסגרת לעניין
ענישה מותנית
סוגיה זו של ההרשעה בעבירות מסגרת שבה ועלתה למודעות
בעקבות פסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט העליון ,16בו נדחתה,
ללא הנמקה מפורטת בעניין זה ,בקשת רשות ערעור על פסק דין של
בית המשפט המחוזי בירושלים ,17אשר דחה טענה לפיה אין מקום
להפעלת תנאי בגין הרשעה בעבירת משמעת אם לא קיימת זהות
של היסודות העובדתיים בגינם מורשע עורך הדין במקרה הנוכחי
בהשוואה לאלו בגינם הוטל עליו בעבר עונש התנאי  -הלכה שנקבעה
ע"י בית הדין המשמעתי הארצי בתיק בד"א .15/16
אלא שבית המשפט המחוזי בירושלים דחה את הטענה וקבע כי -

"...אם עבר עורך הדין על 'עבירת סל' ,ונידון לעונש
השעיה נמוך יחסית ,ובצדו עונש השעיה על תנאי,
עליו לדעת כי במשך תקופת התנאי הוא נמצא
בסיטואציה שבה כל עבירה אתית שיבצע שהינה גם
'עבירת סל' תפעיל את התנאי ותגרום להשעייתו".18
עם כל הכבוד ,הח"מ אינה מסכימה עם קביעה זו ,שכן לעניות
דעתה אין מקום להפעלת תנאי בעבירת מסגרת שהוטל בגין הטעיית
בית משפט מקום בו עורך דין הורשע באותה עבירת מסגרת בנסיבות
שונות לחלוטין ,ובמקרה דנן אי תשלום חוב כספי.

אולם נוכח העובדה כי עתה זו ההלכה המחייבת את בתי הדין
המשמעתיים של הלשכה ,נהיר כי כדי לשמור על אמון הציבור בכלל
וציבור עורכי הדין בפרט במערך הדין המשמעתי ,ראוי כי הקובלים
ובתי הדין המשמעתיים יעשו כל מאמץ לצמצם את השימוש בעבירות
המסגרת רק למקרים בהם אין בדין עבירה ספציפית המתאימה לנסיבות
נשוא הקובלנה ,להאשים נקבלים בעבירת המסגרת המתאימה (התנהגות
שאינה הולמת או אי שמירה על כבוד המקצוע) וכן לאמץ פרקטיקה
הקיימת בחלק מבתי הדין ,לפיה בעת השתת עונש על תנאי בעבירות
מסגרת יוסף כי התנאי יופעל באם יורשע הנקבל בגין עבירה זו בנסיבות
הדומות לעבירה בה הורשע בתיק בו הוטל התנאי.

עצה פרקטית לסיכום
אין ספק כי המחוקק ,כמו מערך האתיקה של הלשכה ,היו מודעים
לבעייתיות של עבירות המסגרת ,ולכן במסגרת תיקון  32לחוק הלשכה
הוסף לחוק הלשכה סעיף 60א ,ולפיו כל עורך דין יכול לפנות לוועדת
האתיקה במחוזו בבקשה לקבלת חוות-דעת מקדימה בכל עניין משמעתי
הקשור אליו.
משניתן לנו כלי חשוב שכזה אין כל ספק כי ראוי שעורכי דין
המעוניינים לוודא כי פעולה שהם מבקשים לבצע עומדת בנורמות
האתיות הקיימות יפנו לוועדה לקבלת חוות-דעת ,אשר תנחה אותם
ואף תקנה להם הגנה מפני טענה שפעלו באופן שעלול להתפרש
בעתיד ככזה שאינו הולם את המקצוע.

	16בר"ש  6890/17עו"ד באבא מאזן נ' לשכת עורכי הדין  -מחוז חיפה (פורסם בנבו)29.11.17 ,
	17ר' ה"ש 8
	18שם ,בסעיף 280
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1

ענבל אברהמי-דרוקר ,עו"ד

על היתרונות בחתימה
על הסכם שכר טרחה
בהעדר תניית קיזוז מפורשת בכתב שתאפשר לעורך הדין לנכות לעצמו את שכרו
והוצאותיו מתוך כספים שיגיעו אליו בעבור הלקוח  -קצרה מאוד הדרך לאישום בעבירות
של עיכוב ושליחת יד בכספי פיקדונות שלא כדין
"מקובל עליי כי בעבירת עיכוב כספי פיקדונות
יש גוונים מגוונים שונים .לא הרי העלמת כספי
לקוחות בדרך מתוכננת ומתוחכמת ,כהרי עיכוב
כספי פיקדון  -גם אם שלא-כדין  -למטרה של
2
גביית שכר-טרחה"...
לא אחת אנו נתקלים בסכסוך שכר טרחה בין עורך דין לבין לקוחו
שנובע מן העובדה שעורך הדין כשל בניסוח הסכם שכר הטרחה באופן
שאינו מתיר לו "לקזז" מתוך כספים שהגיעו אליו עבור אותו לקוח
בגין חוב לשכר טרחה או הוצאות.
אומנם עריכת הסכם שכר טרחה בכתב בין עורך דין לבין לקוח הינה
בגדר המלצה בלתי מחייבת ,אולם אין כך הדבר לעניין הרשאת הלקוח
לפעולת קיזוז ,שכן בהעדר תניית קיזוז מפורשת בכתב שתאפשר
לעורך הדין לנכות לעצמו את שכרו והוצאותיו מתוך כספים שיגיעו
אליו בעבור הלקוח  -קצרה מאוד הדרך לאישום בעבירות של עיכוב

ושליחת יד בכספי פיקדונות שלא כדין על פי סעיף  40לכללי לשכת
עורכי הדין (אתיקה מקצועית) ,התשמ"ו( 1986-להלן" :הכללים")
וסעיף  )2(61לחוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א( 1961-להלן" :החוק").
מאמר זה נועד להגביר את המודעות של ציבור עורכי הדין באשר
לכללי התנהלות תקינים בכספי הלקוחות ,וזאת על מנת לשרת את
נורמות המוסר של חברתנו ממנו נגזר אמון הציבור בנציגי חוק ומשפט.
שהרי הלקוחות מפקידים בידי עורכי הדין את עניינם ,לעיתים את
כספם ולעיתים את חרותם ונפשם .שום בר דעת לא יעשה כן ,אם לא
יהיה לו אמון מלא בעורך הדין כי יפעל לטובתו ,ישמור מכל משמר
את כספו ,יטפל במסירות בעניינו וייצג אותו בנאמנות .במילים אחרות:
חובות נאמנות ומסירות ללקוח ,שמירה על כבוד מקצוע עריכת הדין
והתנהגות ההולמת את המקצוע הכרחיות לשמירה על אמון הציבור
בעורך הדין כתנאי לייצוג הולם בכלל מישורי משפט .חובות אלה
כוללות גם היבטים פרוצדורליים-צורניים מהותיים ,כגון :חובת מתן
דו"ח כספי בכתב ,3חובת קבלה הרשאה מפורשת מהלקוח לפעולת
גבייה על דרך קיזוז וכדומה.

	1עו"ד ענבל אברהמי-דרוקר חברה בוועדת האתיקה המחוזית במחוז תל אביב והמרכז  -לשכת עורכי הדין בישראל .עם זאת ,האמור במאמר זה
משקף את דעת הכותבת בלבד ואינו מלמד בהכרח על עמדת ועדת האתיקה או כל גורם רשמי אחר.
	2כב' השופט מישאל חשין בעל"ע  2443/04הועד המחוזי של לשכת עורכי הדין נ' עו"ד ישראל בלום ,פד"י נט( ,433 )5בעמ' .446
	3דוגמא לכך ניתן למצוא בבד"מ  25/00הועד המחוזי של לשכת עורכי הדין בתל-אביב  -יפו נ' פלוני (פורסם בפדאו''ר אתיקה) ,בסעיף  4להכרעת
הדין" :אילו מסר הנאשם לידי המתלונן דו"ח מפורט ומעודכן ,באופן סדיר ושוטף בעניין התיקים שניהל עבורו ,כי אז היה חוסך לא רק את
טרחתו וטרחת המערכת המשמעתית ,אלא גם היה מונע מן המתלונן את התחושה המרה ,שלא קיבל מעורך דינו את היחס המקצועי הראוי,
במשך שנים על גבי שנים".
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על היתרונות בחתימה על הסכם שכר טרחה | ענבל אברהמי-דרוקר ,עו"ד

הלכה פסוקה היא כי חל איסור מוחלט על עורך הדין לקזז את שכר
טרחתו מתוך כספי לקוחותיו ללא קבלת הסכמה מפורשת וספציפית
לפעולת הקיזוז .בע"פ  1075/98מד"י נ' מרדכי אופנהיים ,פ"ד נד()1
 ,322 ,303נפסק בבירור כי:

"לקוחות שמסרו לעורכי-דינם ייפויי-כוח לקבל
בעבורם כספים ,זכאים לבדם ליהנות מן הכספים.
ואילו עורכי-הדין ,שלוחי הלקוחות  -הגם
שמבחינה פורמאלית הפכו לבעלי הכסף  -אינם
רשאים להשתמש בכסף או ליטול מתוכו את שכר
טרחתם ואת החזר הוצאותיהם ,אלא אם קיבלו
לכך הסכמה מפורשת מן הלקוחות .על עורכי-
הדין אף להעביר ללקוחותיהם ,בהקדם האפשרי,
כל סכום שהגיע לידיהם בעבור הלקוחות".
זאת ועוד ,כאמור בפס"ד אופנהיים סעיף  39לכללים מחייב את
עורכי-הדין להחזיק כספים שקיבלו בעבור לקוחותיהם בחשבונות בנק
נפרדים .סעיף (41א) לכללים מתיר לעורכי-הדין לנכות סכומי כסף
מתוך כספים שהגיעו לידיהם בעבור לקוחותיהם אך ורק בהסכמת
הלקוחות.4
היחסים שבין עורכי-הדין לבין לקוחותיהם בכל הנוגע לכספים
ששולמו לעורכי-הדין בעבור הלקוחות אינם אפוא יחסים שבין חייבים
לזכאים ,או יחסי מלווים ולווים .בגדר יחסי הנאמנות ביניהם נאסר על
עורכי-הדין לעשות שימוש כלשהו בכספי לקוחותיהם בלא הסכמה
מפורשת .לעורכי-הדין מוקנית רק זכות עיכבון להבטחת תשלום
חוב שחייבים להם לקוחותיהם ,ואף זאת במגבלות שבסעיף  88לחוק
לשכת עורכי הדין ,הקובע כדלקמן:

"להבטחת שכר טרחתו ולהבטחת החזרת
הוצאות שהוציא ,רשאי עורך דין לעכב תחת ידו
כספי הלקוח שהגיעו לידו בהסכמת הלקוח עקב
שירותו ללקוח ,פרט לכספים שניתנו לו בפקדון
או בתור נאמן וכל עוד הוא נאמן עליהם שלא
לטובת לקוחו בלבד ,ופרט לכספי מזונות לאשה
ולקטינים ,וכן רשאי הוא לעכב נכסים ומסמכים
של לקוחו שבאו לידו עקב שירותו ללקוח; ובלבד
שהגיש תביעה על שכר טרחתו או הוצאותיו תוך
שלושה חדשים מהיום שהלקוח דרש ממנו בכתב
את מה שעוכב כאמור".
מהסעיף עולה ,כי תכליתה של זכות העיכבון הנתונה לעורך-דין
הינה להבטיח את יכולתו לגבות את שכר הטרחה וההוצאות להם הוא
זכאי עקב שירות שסיפק ללקוח .זכות זו חלה הן ביחס לכספים שהגיעו
לידו בהסכמת הלקוח עקב שירותו זה והן על נכסים ומסמכים שבאו
לידו במסגרת זאת .זכות העיכבון מוקנית לעורך-הדין חרף סתירתה

את חובת הנאמנות שחב עורך-דין כלפי לקוחו ,אשר מכוחה נדרש
עורך-הדין ,בין היתר ,למלא אחר הוראות לקוחו ואף לפעול לטובתו.5
הפרשנות הפסיקתית של כללים אלו מסבירה מדוע במסגרת נורמות
מוסר של חברתנו אין מדובר בפגיעה בלתי מידתית בזכויות עורכי
הדין ,אלא בגריעת זכויות ראויה לשם הגנה על אמון הציבור במייצגיו
המשפטיים .יפים לעניין זה דברי בית הדין המשמעתי המחוזי בבד"מ
 193/06בעניין פלוני:6

"נגרע חלקם של עורכי הדין בעולמנו זה ,ובשונה
מכלל הציבור הרחב ,לא עומדת להם זכות הקיזוז
המצויה בסעיף  53לחוק החוזים (חלק כללי),
ועליהם ליטול רשות מלקוחותיהם (אם באופן
כללי ואם לעניין מסויים) .מגבלה זו פורשה
לעומקם של דברים ,בעניין ע"פ  1075/98מ"י נ'
אופנהיים ,פ"ד נו ( .303 )1מכאן ,אם שגגה יצאה
תחת ידי הנאשם ,אשר סבר שזכותו לקיזוז קיימת
 הרי שגגה זו הביאה אותו קרוב ביותר להרשעהבעבירה חמורה העשויה להראות אצל הציבור
שאינו מצוי ברזי המשפט ונפתולי סעיפי החוק,
כנטילת כספי הלקוח".
יוצא אפוא כי עורך דין שאינו מסכם מבעוד מועד את שכר טרחתו
עם הלקוח ,ואת זכותו לקזז שכר זה מכספים המתקבלים בידו ,נוטל
על עצמו סיכון שכאשר יגיע מועד התשלום  -הוא ימצא עצמו בפני
ויכוח ומחלוקת עם לקוחו ,ובהעדר כתב מפורש המתיר קיזוז ומפרט
(אפילו בקווים כלליים) כיצד יחושב סכום הקיזוז ,לא יהיה רשאי
ליטול מהכספים המופקדים בידו את שכרו.
זאת ועוד :האיסור האמור לבצע קיזוז ללא הרשאה מפורשת בכתב
מביא גם להיפוך נטלי ההוכחה בבית הדין המשמעתי ,שכן מעת
שנקבע כי עורך הדין נטל כספו של הלקוח ,הנטל מוטל על שכמו של
עורך הדין להראות קיומה של הסכמה מפורשת של הלקוח לביצוע
השימוש (גם כאשר השימוש הוא קיזוז שכר טרחתו מתוך סכומים
שנתקבלו בידו).
חובה פרוצדורלית-צורנית מהותית נוספת שאוזכרה לעיל היא חובת
מתן דין וחשבון ללקוח על מצב ענייניו הכספיים ,שמקורה בסעיף
 42לכללים ,כשבלעדי התייחסות אליה המטרה לשמה נועד מאמר
זה לא תהיה שלמה .אומנם מדובר בחובה נפרדת עצמאית ,אולם כפי
שעולה מהפסיקה לא פעם אי מילוי חובה זו נלווה לאישום בעבירות
של עיכוב ושליחת יד בכספי פיקדונות שלא כדין.
גם חובה זו נגזרת מנורמת המוסר של חברתנו ונסמכת על אמון
הציבור במייצגיה משפטיים כתנאי לייצוג הולם ,שכן על אף שעסקינן
ביחסים מסחריים לכל דבר בהם מתחייב עורך-הדין ליתן שירותי
ייעוץ מקצועיים כנגד תשלום שכר טרחה  -עדיין יחסים אלו שונים
מכל מערכת יחסים אחרת עם נותן שירותים וזאת בשל האמון המיוחד
שרוכש הלקוח לעורך דינו ,והמחייב את זה האחרון בשקיפות מלאה
בפעולות הכספיות ,הן בכספים השייכים ללקוח (כמו פיקדונות ,כספי
אגרות והוצאות שהוצאו בעבור הלקוח) והן בשכר הטרחה שנגבה.

	4בעמ'  324לפסה"ד.
	5רע"א  6208/00כהן ,וילצ'יק ושות' ,עורכי דין נ' ימכ"א השקעות ( )7000בע"מ ואח' ,פד"י נה( ,289 )3בעמ' .292
	6בד"מ  193/06הועד המרכזי של לשכת עורכי הדין בישראל נ' עו"ד פלוני (פורסם בפדאו"ר אתיקה) ,בסעיף .9ב.
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מאמרים

מכוח זאת מחוייב עורך הדין ליתן ללקוח דין וחשבון ברור ומפורט על
כספים המתקבלים בידיו או יוצאים מידיו ,בעבור הלקוח ,תוך הפרדה
ברורה בין שכר טרחתו לבין כספים שנגבו מאת הלקוח למטרות אחרות:

"דין וחשבון זה צורות רבות לו .יתכן שצורתו תהיה
הסבר המצוי בהסכם שכר טרחה המפרט כיצד
יזקפו סכומים המתקבלים מאת הלקוח ,יתכן
שיהיה זה מכתב הסבר ,דו"ח פירוט סכומים ,פירוט
תנועות בחשבון פיקדון או חשבון נאמנות ,חשבונית
מס שמולאה כדין והמפרטת את הסכומים ואת
שימושם ,תכתובת דואר אלקטרוני או אפילו גליון
חישוב ודרך התשלום של הסכומים השונים בקשר
עם הטיפול המשפטי".7

דיון בשאלה זו אינו פשוט כלל ועיקר וזאת משום שהמונח "שליחת
היד" אינו מוגדר במסגרת החוק או הכללים ,ומחייב יציקת תוכן
פסיקתי.
לעניות דעתי ,יש להתייחס למונח "שליחת יד" באופן רחב ,באופן
שכל פעולה שביצע עורך דין בכספי לקוחו ללא היתר מפורש ובכתב
מהלקוח תיחשב כבלתי חוקית ותחייב אותו משמעתית ,זאת מבלי
הצורך להיכנס להיבט הנפשי הנדרש לחיוב בעבירה מסוג זה .קרי:
"שליחת יד" תיחשב ככל מעשה בו הנאמן המחזיק "פורק מעליו עול
בעלים" ונוהג בחפץ כאילו היה שלו ,באופן שאינו עולה בקנה אחד
עם מטרות הפקדתו בידיו .בהקשר זה ייבחנו נתונים שונים ,כגון
מועד הוצאת הקבלה ,מועד הפקדת כספי הפיקדון לחשבון פיקדון,
אסמכתאות לעניין דין וחשבון בדבר כספי הפיקדון ,מועד גילוי הטעות
ביחס לכספי פיקדון ומועד תיקונה ,מועד החזר כספי הפיקדון ו/או
שחרורם בצירוף פירותיהם ללקוח ועוד.

כאמור ,לעבירת עיכוב כספי הפיקדונות פנים רבות ,אולם אימתי
עיכוב כספי הפיקדון (גם אם שלא כדין) למטרה של גביית שכר טרחה
ייחשב משום שליחת יד ואימתי לא  -זוהי שאלה נכבדה בפני עצמה,
מאחר שלא כל קיזוז ללא הרשאה ו/או היעדר דין וחשבון בענייני
כספים שעונשם בצידם ייחשבו לעבירה של "שליחת יד".
	7בד"מ  102/04הועד המרכזי של לשכת עורכי הדין בת"א-יפו נ' עו"ד גב' פלונית (פורסם בפדאו"ר אתיקה) ,בפרק הדיון בהכרעת הדין
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שאילתות משולחן
ועדת האתיקה

החלטות ועדת האתיקה

ניהול הגרלה למכירת דירה בשם הלקוח
עובדות המקרה:
עורכת הדין הפונה מבקשת לייצג זוג צעיר שרוצה למכור
את דירתו בדרך של הגרלה באינטרנט ,על ידי פרסום דף
ממומן של הצעה להשתתפות בהגרלה לזכייה בדירתם כנגד
תשלום עבור כרטיס השתתפות .לדבריה ,ההגרלה תיערך בשידור
חי בפייסבוק ,כאשר כל שמות המתמודדים ייכתבו על פתקים
ממוספרים ,אלו יוכנסו לקערה גדולה והמספר שיוגרל יהיה המספר
הזוכה .משתתפי ההגרלה יחתמו רק על הסכמה להשתתפות
בהגרלה ,והזוכה יחתום על הסכם מכר המקרקעין.
הלקוחות מבקשים שעורכת הדין הפונה תהיה אמונה על ההגרלה
ותלווה גם את עסקת המקרקעין שלאחריה ,וועדת האתיקה
התבקשה להתייחס לעניין בכללותו.

עמדת ועדת האתיקה:
ראשית כל ,ועדת האתיקה הבהירה לעורכת הדין הפונה כי התשובה
מצומצמת להיבט האתי בלבד ,מבלי להתייחס להיבטים החוקיים
של פנייתה ,בפן האזרחי ו/או הפלילי.
בפן האתי הודגש כי מעורבות עורך דין בהגרלה בדרך שתוארה
עולה ,לכאורה ,כדי זילות המקצוע ,ולפיכך המליצה ועדת האתיקה
כי עורכת הדין לא תיקח בכך כל חלק.
עוד הובהר כי האמור לעיל אינו מתייחס לליווי המשפטי של
עסקת המקרקעין ,לרבות ביצוע הסכם המכר ,העברת הזכויות
בנכס ודיווחו לרשויות המס.

רכישת דירה בפרויקט בניה בו מייצג
עורך הדין דיירים אחרים
עובדות המקרה:
עורך הדין הפונה מייצג דיירים בפרויקט תמ"א  38שנמצא
בשלב של היתר בתנאים ,כאשר שכר טרחתו שולם כבר
במלואו ע"י היזם.
הוא שואל אם בנסיבות אלו יש מניעה שירכוש דירה מהיזם בפרויקט.

חסיון עורך דין־לקוח  -מתן עדות
לגבי רצונו של הלקוח המנוח בסוגיות
של ירושה
עובדות המקרה:
עורך הדין הפונה ייצג רוכש דירה שמחמת נסיבות מסוימות
לא רשם אותה על שמו אלא על שם חתנו ,על מנת שזה
האחרון יחזיק בה עבור נכדיו .לדברי עורך הדין ,החתן הסכים
בנוכחותו שלא לעשות כל פעולה בנכס עד שהילדים יתבגרו והדירה
תהיה להם ,ומאחר שהלקוח סמך על חתנו שיעמוד במילתו  -לא
נרשמה הערת אזהרה על הנכס.
לימים הלקוח נפטר והחתן הצהיר כי בכוונתו למכור את הדירה
בניגוד למוסכם.
עורך הדין הפונה מבקש לדעת האם במצב דברים זה הוא רשאי
ליתן תצהיר לתמיכה בבקשה לצו מניעה שמבקשת אלמנתו של
הלקוח להוציא כנגד מכירת הדירה על ידי החתן.

עמדת ועדת האתיקה:
ועדת האתיקה הבהירה כי ככלל החיסיון חל גם לאחר מותו של
הלקוח ,ואולם בשאלות של ירושה ,ככל שאין אינדיקציה שהמנוח
התכוון לכך שהמידע והמסמכים הנוגעים לעניינו יישארו חסויים
לאחר מותו  -ניתן לגלותם בהליכים המשפטיים ,בכפוף לקבלת
צו שיפוטי מתאים.
לפיכך ,ככל שיש בידי עורך הדין הפונה מידע התומך בקיום רצון
המנוח ,אפשר להניח (בהעדר אינדיקציה סותרת ,כגון צוואה)
שהמנוח לא היה מתנגד לגילוי מידע זה ,להבדיל מכל מידע חסוי
אחר שברשות עורך הדין.
בהקשר זה הדגישה ועדת האתיקה כי בקשה לחיוב עורך הדין
למסור עדות ולהמציא מסמכים תוכרע על פי הרלוונטיות של
העדות והמסמכים לשאלות השנויות במחלוקת ,והכל על פי דיני
הראיות הכלליים [רמ"ש (מחוזי ב"ש) 15־10־ 42302א.צ .נ' י.צ.
(פורסם בנבו.])27.1.2016 ,
עוד הוצע לעורך הדין הפונה שלא למסור מראש תצהיר עדות
ראשית אלא להתייצב לעדות במהלך הדיון ,וזאת על מנת לאפשר
לצד שכנגד לטעון לחיסיון העדות ,ולבית המשפט להכריע בעניין
בטרם יגלה המידע.

עמדת ועדת האתיקה:
ועדת האתיקה מצאה כי ככל שאין בכך כדי לפגוע בזכויות מי
מהדיירים אותם מייצג עורך הדין הפונה ,או בייצוגם נאמנה על
ידו  -לא תהיה מניעה לכך שעורך הדין הפונה ירכוש נכס מהיזם
באותו פרויקט.
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חילופי מסרונים בטלפון הנייד
כחלק מתיק הלקוח
עובדות המקרה:
עורך הדין הפונה מבקש לדעת האם התכתבות באמצעות
מסרונים בטלפון הנייד בינו לבין עובדי מדינה בקשר עם
עניינו של הלקוח ,היא מסמך השייך ללקוח ושאותו הוא רשאי
לקבל מעורך הדין ,או שמא מדובר בהתכתבות הדומה לשיחות
טלפון או לפגישות ,שלגביהן אין הלקוח רשאי לדרוש תמליל או
הקלטה ,אלא די בכך שעורך הדין יעביר לו סיכום תוכן בעל־פה
או בכתב.

עמדת ועדת האתיקה:
ועדת האתיקה מצאה כי חילופי מסרונים בטלפון הנייד בקשר
לעניינו של לקוח המטופל על ידי עורך הדין מהווים חלק בלתי
נפרד מתיקו של הלקוח ויש להעבירם לעיונו.
גם הקלטה של שיחה הקשורה ללקוח מהווה חומר משפטי השייך
ללקוח ,אולם אין חובה לערוך תמליל עבור הלקוח בנוסף להעמדת
ההקלטה לעיונו.

המשך ייצוג במקרה שרצון הלקוח
מתנגש עם טובת הלקוח
עובדות המקרה:
עורך הדין הפונה מייצג לקוחה בהליך פלילי וניהל לבקשתה
משא ומתן להסדר טיעון בהתאם להודאתה במשטרה .לדבריו,
לאחר שהמשא ומתן הבשיל לכדי הסדר שתאם לרצונה ,הודיעה
לו הלקוחה כי נפתח כנגדה תיק במס הכנסה וכי רואה החשבון
שלה יעץ לה שלא להגיע להסדר מאחר שזה ירע את מצבה מול
רשויות המס .בעקבות זאת הורתה לו הלקוחה לכפור באשמה
ולנהל הוכחות בתיק הפלילי כדי להרוויח זמן.
עורך הדין הפונה מבקש את עמדת ועדת האתיקה בשאלה אם
בנסיבות אלו שומה עליו להישמע להנחיותיה ,הגם שיהיה בכך
כדי לגרום לה נזק במישור הפלילי ,או שמא עליו להתפטר מייצוג.

עמדת ועדת האתיקה:
ועדת האתיקה הבהירה כי אופן ניהולו של ההליך בבית המשפט
נתון להחלטה משותפת של עורך הדין ולקוחו .ככל שהלקוח עומד
על ניהול התיק באופן שנוגד את דעתו המקצועית של עורך הדין,
עומדת בידי עורך הדין האפשרות להפסיק את הייצוג בכפוף
להוראות סעיף  13לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית),
התשמ"ו־.1986

דצמבר 2017

קבלת הנחיות לגבי ייצוג בעלי דירות
בתמ"א  38במקרה של חילוקי דעות
עובדות המקרה:
עורך הדין הפונה מייצג בעלי דירות בהליך תמ"א  .38בתום
המשא ומתן עם היזם חתמו הרוב החוקי הדרוש של בעלי
הדירות על הסכם ההתקשרות עם היזם ,אולם בטרם היה סיפק
בידו של היזם לחתום בעצמו  -הודיע אחד מבעלי הדירות כי הוא
מבקש להשעות את חתימתו על הסכם ההתקשרות.
עורך הדין הפונה עדכן בכך את היזם ,וזה האחרון השיב כי מבחינתו
ההסכם בתוקף וחתום על ידי הרוב החוקי הדרוש וכי אין לאותו
בעל דירה האפשרות לחזור בו.
עורך הדין הפונה מבקש הנחיות מוועדת האתיקה לגבי דרך
הפעולה המתאימה  -האם לאפשר ליזם לחתום על ההסכם תוך
הכללת החתימה של אותו בעל דירה ,להמתין להודעה נוספת
מאותו בעל דירה או לפנות לערכאות שיפוטיות.

עמדת ועדת האתיקה:
ועדת האתיקה הבהירה לעורך הדין הפונה כי פנייתו אינה מעלה
שאלה אתית הטעונה תשובה בהתאם להוראות סעיף 60א לחוק
לשכת עורכי הדין ,התשכ"א ,1961-אלא עסקינן בשאלה משפטית
לעניין תוקפו של ההסכם בנסיבות העניין ,אותה יש לברר בערכאה
המשפטית האזרחית המתאימה.
עם זאת הודגש כי בנסיבות העניין עלול המשך ייצוגו של אותו
בעל דירה לפגוע בטובתם של יתר בעלי הדירות המיוצגים על ידי
עורך הדין הפונה ,ועל כן במידה שבעל הדירה יעמוד על השעיית
חתימתו על ההסכם  -הומלץ לעורך הדין הפונה להתפטר מייצוגו
או מייצוגם של יתר בעלי הדירות.

עניבת פרפר כחלק ממדי המשפט
עובדות המקרה:
עורך הדין הפונה מבקש לדעת אם יוכל לענוב עניבת פרפר
כחלק ממדי המשפט.

עמדת ועדת האתיקה:
ועדת האתיקה קבעה כי הגם שאינה מחזה נפוץ במחוזותינו,
עניבת פרפר נחשבת כעניבה מכובדת ומכבדת ואין בעניבתה כדי
להוות הפרה של סעיף  1לכללי לשכת עורכי הדין (מדי משפט),
התשס"ו־ 2005בעניין מדי משפט של עורכי דין.

עט ואתיקה
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ניגוד עניינים בייצוג כנגד לקוח
פוטנציאלי
עובדות המקרה:
עורך הדין הפונה קיבל על עצמו לייצג נתבעת בתביעת לשון
הרע ,ומשפנה לב"כ הצד שכנגד  -נמסר לו שהוא מנוע מלטפל
בעניין מאחר שהתובע פנה גם אליו לייצוג.
לדבריו ,אינו זוכר את המקרה אך ככלל הוא נוהג לבקש מלקוחות
פוטנציאליים לשלוח חומרי ראיות כדי לבחון את רצינותם ,ולבצע
הכנה לקראת הפגישה המבוקשת ,במידה שזו תיקבע .מבירור שערך
במשרדו עלה כי התובע אכן פנה ושלח חומרים במייל לבקשת
המזכירה ,אך לבסוף לא הגיע כלל לפגישה.
עמדת ועדת האתיקה התבקשה בשאלה אם במקרה דנא נוצר
ניגוד אינטרסים שמונע המשך ייצוג בתיק.

עמדת ועדת האתיקה:
ועדת האתיקה מצאה כי בנסיבות בהן עורך הדין בחן מסמכים
וחומר ראיות מלקוח פוטנציאלי  -נוצר חשש לניגוד עניינים בייצוג
הצד שכנגד באותו עניין ,גם אם בסופו של דבר לא התקיימה
פגישה ,וזאת מאחר שכתוצאה משיטת העבודה האמורה נמצאו
בידי עורך הדין מסמכים בעלי זיקה ישירה לתביעה הנדונה.
במצב דברים זה המליצה ועדת האתיקה לעורך הדין להימנע
מייצוג הצד שכנגד בתביעה ,תוך הפנייתו בהקשר זה לסעיף (16א)
( )2לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית) ,התשמ"ו־.1986

חסיון עורך דין־לקוח  -העברת
מסמכים ומידע אודות הלקוח
לרשויות מע"מ
עובדות המקרה:
עורך הדין הפונה ייצג לקוח בהליכים משפטיים שונים
ומתבקש עתה על ידי רשויות מע"מ להעביר מסמכים ופרטים
שונים לגבי הלקוח ,שנמצא תחת חקירה.
לפיכך ,הוא מבקש את הנחיות ועדת האתיקה בעניין.

עמדת ועדת האתיקה:
ועדת האתיקה מסרה ,כי אין מניעה למסור כתבי בי-דין ופסק
דין מהליכים המתנהלים בדלתיים פתוחות .כמו כן ,על פי ההלכה
הפסוקה הסכם שכר הטרחה עם הלקוח ומסמכי הנהלת החשבונות
(לרבות קבלות וחשבוניות) אינם חוסים תחת חיסיון עו"ד־לקוח
(רע"פ  751/15יצחק אברג'יל נ' מד"י ואח') ,וזאת להבדיל ממסירת
מידע אודות השירות המקצועי שניתן ללקוח.
מעבר לכך ,במידה שעורך הדין הפונה יתבקש למסור מסמכים
שלשיטתו כלולים תחת חיסיון עו"ד־לקוח ,עליו לפעול בהתאם
להסדר המיוחד הקבוע בסעיפים 235ב־235ד לפקודת מס הכנסה
[נוסח חדש] ,התשכ"א ,1961-אשר הוחל גם על חקירות מע"מ
על פי הוראת סעיף  143לחוק מס ערך מוסף ,התשל"ו.1975-
בנסיבות העניין לא ניתן ליידע את הלקוח בדבר קיומה של החקירה
או לפנות אליו בנושא .ויתור של הלקוח על החיסיון ייעשה דרך
רשויות מע"מ ,ויש לוודא כי הוויתור נעשה באופן מושכל וענייני.

עיסוק אחר והפרדתו מעריכת הדין
עובדות המקרה:
עורך הדין הפונה מבקש לתת שירותי תרגום ועריכה ספרותית
בתשלום לעסק של ביוגרפיות אישיות למטרות זיכרון והנצחה,
מבלי שיהיה בעיסוקו זה משום מתן שירות משפטי כלשהו ומבלי
לאזכר את עובדת היותו עורך דין.
במסגרת זו שואל עורך הדין הפונה אם יוכל להוציא חשבוניות
מס וקבלות דרך משרדו כעוסק מורשה בעריכת דין.

עמדת ועדת האתיקה:
ועדת האתיקה הפנתה את עורך הדין הפונה לסעיף (1ג) לכללי
לשכת עורכי הדין (עיסוק אחר) ,התשס"ג־ ,2003הקובע כי עורך דין
העוסק בנוסף בעיסוק אחר יפריד הפרדה מוחלטת את המסמכים,
המידע וניהול החשבונות של עיסוקו כעורך דין מאלה של עיסוקו
האחר ויתייקם בנפרד.
לפיכך ,נמצא כי במסגרת עיסוקו האחר לא יוכל עורך הדין הפונה
לעשות שימוש בחשבוניות מס וקבלות של משרדו
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הפסקת ייצוג במקרה של אי תשלום
שכר הטרחה
עובדות המקרה:
עורכת הדין הפונה קיבלה על עצמה לייצג תושב חוץ ברכישת
נדל"ן בארץ ,לרבות חתימה על הסכמי המכר ומסמכי המשכנתא
מטעמו ,ביצוע התשלומים לקבלן וליוויו עד לקבלת המפתח.
משלא שולם שכר טרחתה במלואו לאחר חודשים רבים של התראות,
היא מבקשת להתפטר מייצוג ושואלת כיצד עליה לעשות כן.

עמדת ועדת האתיקה:
ועדת האתיקה הפנתה את עורכת הדין הפונה לסעיף  13לכללי
לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית) ,התשמ"ו־ 1986באשר
להפסקת הטיפול בלקוח בשל אי תשלום שכר הטרחה ,והבהירה
כי עליה להודיע ללקוח ללא דיחוי דבר החלטתה זו ,וכן לעשות
זאת מבלי לפגוע בענייניו של הלקוח.
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פניה לצד מיוצג בעניין כללי
שאינו קשור ישירות לייצוג
עובדות המקרה:
עורך הדין הפונה מייצג לקוח בתביעה שהוגשה נגדו על ידי
רשות מקרקעי ישראל .במהלך הכנת כתב ההגנה נתקל
עורך הדין הפונה בשורת כשלים ,כדבריו ,בהתנהלות הרשות והוא
מבקש לדעת אם מותר לו לפנות ישירות לרשות ולהתריע על
הכשלים ,או שמא מדובר ב"צד מיוצג".

עמדת ועדת האתיקה:
ועדת האתיקה בדעה כי לא ניתן לפנות ישירות אל רשות מקרקעי
ישראל בעניין ההליך המשפטי של הלקוח ,לאור סעיף  25לכללי
לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית) ,התשמ"ו־.1986
יחד עם זאת ,נמצא כי אין מניעה שעורך הדין הפונה יפנה אל
נציב התלונות של הרשות ,או לכל גוף ציבורי אחר שמסמכותו
לבקר את הרשות (כדוגמת מבקר המדינה) ,כדי להצביע בפניהם
על הכשלים הנטענים בפעילות הרשות.

חסיון וחובת סודיות  -במקרה של
סכסוך שכר טרחה עם הלקוח
עובדות המקרה:
עורך הדין הפונה תבע לקוח לשעבר בגין שכר טרחה בייצוגו
בתביעה אזרחית שהוגשה נגדו ,ומבקש לדעת האם קיימת
מניעה שיעיד ויציג מסמכים שערך במסגרת השירות המשפטי
(בקשות ,תצהירים ,פרוטוקולים) ,והאם קיימת מניעה שעורכת
הדין שייצגה את הצד שכנגד בתביעה האזרחית תעיד מטעמו
בתביעת שכר הטרחה ותגיש מסמכים שערכה.

עמדת ועדת האתיקה:
ועדת האתיקה קבעה כי במקרה של סכסוך שכר טרחה בין עורך
הדין ללקוחו מותר לעורך הדין לחשוף מידע חסוי כדי לבסס את
טענתו ,ובלבד שאותו מידע חסוי הכרחי לעילת התביעה והגילוי
נעשה רק לגבי המידע ההכרחי ולא מעבר לכך (על"ע  17/86פלונית
נ' לשכת עוה"ד ,פד"י מא(.)770 )4
מכל מקום ,נמצא כי חיסיון עורך דין־לקוח אינו חל על תוצרי
העבודה של עורך הדין ,היינו :הפעולות והמסמכים המשפטיים
שנערכו בשם הלקוח ,וכן אין מניעה להגיש פרוטוקולים מתיק
בית המשפט במידה שהדיון התנהל בדלתיים פתוחות.
באשר לאפשרות העדתה של עורכת הדין שייצגה את הצד שכנגד
הובהר ,כי מדובר בסוגיה הקשורה בדיני הראיות הכלליים ואינה
מעניינה של ועדת האתיקה.
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ייצוג משותף של בני זוג
בעלי אינטרסים מנוגדים
עובדות המקרה:
עורך הדין הפונה מייצג בני זוג בהליכי הסדרת חובות,
במסגרתם ערבה האישה לחובות הבעל .משהודיע לו הבעל
כי הוא נפרד מאשתו ,הפנה עורך הדין את בני הזוג לגישור ונמנע
מלהציג עמדה ללקוחות בדבר השלכות הפרידה על הטיפול
בחובות ,על אף שברור לו כי האישה חשופה עתה להפעלת הערבות.
עמדתה של וועדת האתיקה התבקשה בשאלה האם מותר לעורך
הדין לייעץ לאישה לנקוט בהליכי פש"ר על מנת להימלט ממצב
עתידי אפשרי שבעלה ייכנס להליכי פש"ר מבלי לכלול אותה ובכך
ישאירּה להתמודד לבדה מול הבנקים בגביית החוב.

עמדת ועדת האתיקה:
ועדת האתיקה בדעה כי מאחר שהאינטרסים של בני הזוג בנושא
הסדרי החוב והערבויות אינם זהים עוד ,כמתואר בפנייה  -לא
יוכל עורך הדין הפונה לייצג ו/או לייעץ למי מהם ויהיה עליו
להתפטר מייצוגם.

ניגוד עניינים בין עורכי דין החולקים
משרד משותף
עובדות המקרה:
עורכת הדין הפונה מבקשת לייצג לקוח בתביעה כספית
בינו לבין שותפו ,כאשר את הסכמי השותפות ערך בעלה.
לדבריה ,היא בעלת משרד עצמאי ותיק עוסק מורשה נפרד מבעלה,
ומשרדיהם נמצאים בחדרים שונים באותו מבנה .עוד מסרה כי
נושא התביעה הוא מחלוקת כספית בין הצדדים ולא ניסוח
ההסכמים הנ"ל.
לבקשת ועדת האתיקה מסר הצד שכנגד לתביעה כי היא מושתתת
על טענות להפרת ההסכמים שנוסחו על ידי הבעל ,אשר ייצג את
שני הצדדים ושמע משניהם טענות האחד לגבי משנהו .עורכת
הדין הפונה ובעלה חולקים משרד ויש להם גם נייר לוגו משותף,
ולכן יש לראות בהם כעורך דין אחד על פי המצג הנ"ל ,מה שיוצר
חשש לניגוד עניינים.

עמדת ועדת האתיקה:
ועדת האתיקה מצאה כי במצב הדברים בו עורכת הדין הפונה
חולקת מבנה משרדי ושירותי משרד עם בעלה ,אשר ייצג את שני
הצדדים בהסכם נשוא התביעה  -קיים חשש לניגוד עניינים ,ועל
כן המליצה הוועדה לעורכת הדין כי לא תייצג את מי מהצדדים
להסכם בתביעה הנדונה.

עט ואתיקה
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חסיון עורך דין־לקוח -
מתן עדות באשר לניסוח הסכם
עבור שני הצדדים
עובדות המקרה:
עורך הדין הפונה מייצג צד בתביעה לביטול הסכם לחיים
משותפים של ידועה בציבור ומבקש לזמן לעדות את עורכת
הדין שערכה את ההסכם עבור שני בני הזוג.
עורכת הדין נכונה להעיד ,אך מבקשת לדעת אם חלה עליה מגבלה
אתית כלשהי.

עמדת ועדת האתיקה:
כאמור בע"א  442/81אונה (רוחמה) גרומט נ' יוסף וויויאן סרוסי,
פד"י לו( ,214 )4כאשר שני לקוחות מיוצגים במשותף בהסכמה
על ידי אותו עורך דין ,המסמכים והמידע שהוחלפו בין כל אחד
מהם לעורך הדין בקשר לייצוג המשותף אינם חסויים בפני הלקוח
השני ,אך נותרים חסויים כלפי צד שלישי.
לפיכך ,במקרה בו חל סכסוך בין הלקוחות ואחד מהם מזמן את
עורך הדין להעיד תוך ויתור על החיסיון ,עמדתה של ועדת האתיקה
הינה כי אין ביכולתו של הלקוח השני לחסום את העדות.
מכל מקום ,בית המשפט הוא שיכריע בשאלת תחולתו של החיסיון,
ובמידה שתינתן החלטה בדבר אי תחולתו של החיסיון  -עורך
הדין המעיד לא יסתכן בהפרת חובותיו המקצועיות.

חובת דיווח במקרה של הפרת החוק
על ידי הלקוח
עובדות המקרה:
עורכת הדין הפונה מייצגת לקוח בהליך פש"ר ,אשר הודיע
לה במייל כי הוא יצא את הארץ באמצעות דרכון זר מאחר
שאביו גוסס בבית חולים בחו"ל.
בהקשר זה היא מבקשת לדעת אם חלה עליה חובה לעדכן את
בית המשפט ,או שמא חל חיסיון על ההתקשרות ביניהם ,וכן האם
עליה להתפטר מייצוג בנסיבות העניין.

עמדת ועדת האתיקה:
ועדת האתיקה בדעה כי אין על עורכת הדין חובה לדווח על כך
שהלקוח הפר ,לכאורה ,את הוראות החוק .יחד עם זאת ,חלה עליה
חובה שלא להטעות את בית המשפט בין במעשה ובין במחדל.
לפיכך ,ככל שבמהלך הליך הפש"ר תתעורר שאלה לגבי מקום
הימצאו של הלקוח ,או לגבי הפרת המגבלות שהוטלו עליו  -יהיה
על עורכת הדין להימנע מלהטעות את בית המשפט בהקשר זה.
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גילוי מסמכים שהוחלפו במשא ומתן
לפשרה במסגרת בירור תלונה
עובדות המקרה:
עורך הדין הפונה הגיש תלונה לוועדת האתיקה בגין גילוי
דברים ומסמכים שהוחלפו במסגרת משא ומתן לפשרה.
לטענתו ,במסגרת תביעה אזרחית שהוגשה כנגדו וכנגד אחרים
בגין אחריות לנזקי רטיבות בבניין משותף ,עשה בא כוח התובעים
שימוש בכתב התביעה במידע ובמכתבים שהוחלפו בין הצדדים
בנסיון ליישב את המחלוקות ולפשר בין הניצים ,וזאת חרף העובדה
שאותם מכתבים הוכתרו בכותרת "מבלי לפגוע בזכויות".
בעקבות זאת הגיש נגדו בא כוח התובעים תלונה לוועדת האתיקה
בגין איום אסור בהגשת תלונה למשטרה על סחיטה באיומים
בשל מכתב פניה לפני תביעה שנשלח אליו לפי כלל  31לכללי
האתיקה המקצועית ,ואף טען בפני הוועדה שעורך הדין הפונה
התבסס על אותם מסמכים שהוחלפו בין הצדדים בבקשתו לסילוק
התביעה על הסף.
עתה מתבקש עורך הדין הפונה להגיב לתלונה שהוגשה נגדו,
ובמסגרת זאת הוא מבקש מוועדת האתיקה להבהיר האם הוא
רשאי להציג לוועדה מסמכים נוספים מתוך אותו משא ומתן
לפשרה לתמיכה בטענותיו ,והאם הוא רשאי להציג מסמכים אלו
גם בבית המשפט במסגרת ההליך האזרחי ,כדי לתקוף את הטענה
שלא התנהל משא ומתן בין הצדדים.

עמדת ועדת האתיקה:
ועדת האתיקה הדגישה כי בהתאם להלכה הפסוקה דברים ומסמכים
שהוחלפו במסגרת משא ומתן לפשרה שלא הבשיל לכדי הסכם
אינם קבילים כראיה בבית המשפט ,קרי :לא ניתן להציגם בבית
המשפט או לקבוע על יסודם ממצאים כלשהם ,וזאת על מנת
לעודד בעלי דין להעלות הצעות פשרה ללא חשש שמא הצעתם
תתקבל כהודאה [ע"א  172/89סלע חברה לביטוח בע"מ נ' סולל
בונה בע"מ ואח' ,פד"י מז( ,311 )1וכן רע"א  2235/04בנק דיסקונט
לישראל בע"מ נ' שירי ,פד"י סא(.]634 )2
לפיכך ,הצגת מסמכים שנשלחו על ידי הצד שכנגד במהלך משא
ומתן לפשרה כראיה בבית המשפט ,תוך הפרת הוראת אי־הקבילות
האמורה ,תהווה עבירה על כללי האתיקה והתנהגות שאינה הולמת
עורך דין.
יחד עם זאת ,אין באמור לעיל כדי למנוע מהצדדים את האפשרות
להציג המסמכים בפני וועדת האתיקה במסגרת בירור התלונות
ההדדיות בעניין.
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קבלת לקוחות לייצוג כעצמאי
לאחר טיפול בהם כשכיר
עובדות המקרה:

ניגוד עניינים במקרה של
פגישת ייעוץ חד פעמית
עובדות המקרה:

עורך הדין הפונה עבד כשכיר במשרד עורכי דין שנותן שירותים
משפטיים לעובדים זרים בנוגע לאשרות שהייה בארץ ,לרבות
ייצוג בפני הרגולטור והערכאות המשפטיות הרלוונטיות.

עורך הדין הפונה מייצג לקוח בבקשה לקיום צוואה,
והמתנגדים לצוואה טענו בפניו כי הוא מנוע מלייצג בתיק
מאחר שהם ערכו עימו פגישת ייעוץ באותו עניין כשנה קודם לכן.

עם סיום עבודתו ותחילת עיסוק כעורך דין עצמאי פנו אליו מספר
לקוחות בהם טיפל כשכיר וביקשו שייצגם בהליכים דומים לאלו
שננקטו עבורם במקום עבודתו הקודם ,לאחר שגם נמסר להם
ממשרדו הקודם שהייצוג מבחינתם הסתיים ושנקיטת הליכים
נוספים תהיה כרוכה בתשלום שכר טרחה נוסף.

לדבריו ,הוא נוהג לקיים פגישות ייעוץ מרובות ,לא שומר מסמכים
מאותן פגישות וגם לא עורך תיעוד שלהן .לפיכך ,אין בידו לזכור
שהתייעצו עימו בעניין הצוואה ,מה עוד שהחשבונית שהוצאה
ממשרדו בגין הייעוץ לא הייתה על שם המתנגדים לצוואה.

עורך הדין הפונה מדגיש כי לא נעשתה מצידו כל פניה מקדימה
לאותם לקוחות פוטנציאליים ומבקש לדעת האם קיימת מניעה
שיקבל על עצמו עתה לייצגם.

עמדת ועדת האתיקה:
ועדת האתיקה לא מצאה כי קיימת בנסיבות העניין כפי שתוארו
בפניה כל מניעה אתית לייצוג לקוחות שקיבלו בעבר שירות משפטי
ממשרד עורכי הדין בו עבד עורך הדין הפונה כשכיר ,ובלבד שלא
קיים כל הסכם או התחייבות בין עורך הדין לבין אותו משרד לעניין
זה והלקוח הוא זה אשר פנה אליו.

פרסום בפייסבוק לצורך גיוס תרומות
לטובת אחר
עובדות המקרה:
עורכת הדין הפונה מבקשת לפרסם פוסט בפייסבוק לגיוס
תרומות עבור חברה למקצוע שתיוותר בעילום שם ואשר
נמצאת במצב כלכלי קשה בשל היותה מסורבת גט במשך למעלה
מעשור.
עמדת ועדת האתיקה התבקשה בשאלה האם תוכל הפונה להזדהות
כעורכת הדין כדי להסיר חשש לגבי אמיתות הפוסט ובקשת
התרומות ,וכן האם תוכל לפתוח חשבון בנק לאיסוף התרומות.

עמדת ועדת האתיקה:
לאחר בחינת נוסח הפוסט המוצע לגיוס התרומות לא מצאה ועדת
האתיקה כי קיימת מניעה לפרסומו על ידי עורכת הדין הפונה
בשמה ,אולם בכל הנוגע לניהול כספי התרומות עצמם הובהר
לעורכת הדין הפונה כי יהיה עליה לפתוח חשבון נאמנות מתאים
ולנהל את הכספים בהתאם להוראות סעיפים 39־ 42לכללי לשכת
עורכי הדין (אתיקה מקצועית) ,התשמ"ו־.1986
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לבקשת ועדת האתיקה מסרו המתנגדים כי במהלך פגישת הייעוץ
הוצגו לעורך הדין הפונה כל המסמכים הרלוונטיים להתנגדות
לצוואה ,וזה האחרון צייד אותם בשלל עצות והנחיות לפעולה.

עמדת ועדת האתיקה:
ועדת האתיקה בדעה כי במקרה בו התקיימה פגישת ייעוץ ראשונית,
במהלכה הוצגו לעורך הדין הפונה עובדות ומסמכים הרלוונטיים
להתנגדות לצוואה וניתנו על ידו עצות משפטיות והנחיות לפעולה
 די בכך כדי להקים למצער חשש לניגוד עניינים שאינו מאפשרייצוג הצד שכנגד באותו הליך.

ייצוג לקוח שפועל בניגוד לחוק
עובדות המקרה:
עורכת הדין הפונה קיבלה על עצמה לייצג לקוח בתביעת
משמורת לאחר שיוצג בידי עורך דין אחר .עם תחילת הייצוג
גילתה כי הלקוח הקליט דיונים שהתנהלו בדלתיים סגורות ללא
אישור ביהמ"ש ,ועל כן פנתה לבקש אישור להמשך ההקלטות.
בהמשך התברר לה כי הלקוח מפרסם קטעים מההקלטות שבוצעו
ללא היתר ,לאחר שלטענתו קיבל ייעוץ משפטי שמותר לו לעשות
כן ,והיא מבקשת הנחיות לגבי דרך הפעולה המתאימה.

עמדת ועדת האתיקה:
ועדת האתיקה הנחתה את עורכת הדין הפונה להבהיר למרשּה כי
פרסום הקלטות מדיונים בדלתיים סגורות ללא אישור מהווה עבירה
על החוק ,וכי במידה שימשיך בכך  -יהיה עליה להתפטר מייצוגו.
במקרה זה מאחר שהפרסומים כבר נעשו והם קשורים בעקיפין
לייצוג המשפטי ,הרי שהם חוסים תחת החיסיון ועורכת הדין
הפונה לא תוכל לגלותם .לפיכך ,במידה שהלקוח ימשיך לפרסם
ההקלטות הנ"ל ,יהיה עליה להגיש בקשה להפסקת הייצוג מבלי
לפרט את הטעם לכך מחמת החיסיון.
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23

החלטות ועדת האתיקה

מסירת מידע לעיתונאי בעניין בו נחתם
הסכם סודיות בין הצדדים
עובדות המקרה:
עורכת הדין הפונה ייצגה תובע בהליך נזיקי שהסתיים
בפשרה ,במסגרתה חתמו הצדדים על הסכם סודיות ואיסור
פרסום .לדבריה ,במהלך הטיפול בתיק הועברו לעיתונאי עותקים
מכתב התביעה ומחוות הדעת המומחה הרפוא לצורך הכנת כתבה
מקיפה בעניין ,אולם בסופו של דבר הכתבה לא יצאה אל הפועל.
לאחר החתימה על הסכם הפשרה פנה העיתונאי בבקשה לקבל
פרטים נוספים על התיק ,ומשהובהר לו כי נחתם הסכם סודיות
ואיסור פרסום בין הצדדים  -הוא פנה למומחה שנתן את חוות
הדעת הרפואית על בסיסה הוגשה התביעה.
עורכת הדין הפונה מבקשת לדעת מה עליה לעשות במידה
שהעיתונאי יחליט לפרסם את הכתבה תוך שימוש בפרטים הידועים
לו עוד קודם להסכם הסודיות ,כולל ראיון עם המומחה.

עמדת ועדת האתיקה:
ועדת האתיקה סברה כי בנסיבות העניין על עורכת הדין הפונה
להבהיר למומחה שנתן את חוות הדעת הרפואית כי התובע חתם על
הסכם סודיות כחלק מפשרה שהושגה בתיק ,ועל כן אין באפשרותו
להתראיין בעניין חוות דעתו (וזאת בלא כל קשר לחובות האתיות
החלות על המומחה מכוח מקצועו שלו).
עוד הוצע כי עורכת הדין הפונה תיידע גם את הצד שכנגד להליכים
האזרחיים בדבר פניית העיתונאי.

המצאת מסמכים לצד שכנגד במקרה
של משא ומתן שנכשל

ייצוג נאשם בהליך בו עורך הדין
משמש גם כעד מטעם התביעה
עובדות המקרה:
עורך הדין הפונה מייצג מזה שנים מספר לקוחות בהליכי
תכנון ובניה ורישוי עסקים בערכאות המשפטיות וכן בפני
רשויות שונות וגורמים מקצועיים למיניהם ,והופתע לגלות כי
הוא ועורך דין שכיר ממשרדו צורפו לרשימת עדי התביעה בכתב
אישום שהוגש כנגד הלקוחות לבית המשפט לעניינים מקומיים
בגין בניה ושימוש במקרקעין ללא היתר כדין ,וזאת שעה שמשרדו
מייצגם באותו עניין.
בפנייתו לב"כ הרשות התובעת בעניין זה נמסר לו שעדותו נדרשת
לאור הטיפול שלו בלקוחות ,בעניינים שאינם כלולים תחת חסיון
עו"ד־לקוח ,אולם לא ניתן לו פירוט בדבר תוכן העדות המבוקשת.
במסגרת זאת מבקש עורך הדין הפונה לדעת האם יוכל להמשיך
לייצג את לקוחותיו בהליך דנא בבית המשפט לעניינים מקומיים
והאם ניתן לחייבו להעיד.

עמדת ועדת האתיקה:
על פי כלל (36ב) לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית),
התשמ"ו־ ,1986עורך דין רשאי להמשיך לייצג בתיק בו הוא נקרא
להעיד בידי בעל דין יריב ,ועל כן בנסיבות העניין לא מצאה ועדת
האתיקה כל מניעה כי עורך הדין הפונה ימשיך בייצוג לקוחותיו
בהליך המשפטי ,חרף זימונו לעדות מטעם הרשות התובעת.
באשר לזימון עצמו הובהר כי בהעדר פרטים בדבר תוכן העדות
לא ניתן יהיה להידרש לשאלת היקף החיסיון ,אולם הודגש כי בכל
מקרה יהיה על עורך הדין הפונה למסור עדותו בכפוף לכללי חסיון
עו"ד־לקוח ותוך הצהרת הדבר בפני ביהמ"ש והרשות התובעת.

עובדות המקרה:
עורך הדין הפונה ייצג קונה בעסקת מכר וניהל תכתובת
מיילים מול בא כוח המוכר .לאחר שהתגבשה טיוטת הסכם
סופית ונקבע מועד לחתימה ,בחר המוכר לחזור בו ולא התייצב
לפגישת החתימה על ההסכם.
עורך הדין הפונה מבקש לדעת אם הוא רשאי למסור למוכר,
לבקשתו ,העתק של המסרון המאשר קיום הפגישה ,וכן העתק
ממלוא המסרונים הנוגעים למשא ומתן ולהסכם המכר.

עמדת ועדת האתיקה:
ועדת האתיקה הבהירה כי במידה שלמסרונים יש קשר לשירות
המקצועי שניתן ללקוח ,ולעניין זה המועד המתוכנן לחתימת הסכם
המכר קשור לשירות המשפטי של הלקוח ,מדובר בחומרים ומסמכים
המהווים חלק מהתיק המשפטי של הלקוח ,ומשכך הם שייכים ללקוח.
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פסיקה

בית הדין המשמעתי מוסמך להשתמש במסמכים
מתיקים בבית המשפט לענייני משפחה



בע"מ  7991/17מפי כב' השופט מ' מזוז (מיום )1.12.2017
רקע עובדתי:

דיון:

כנגד עורך הדין המבקש (להלן" :המבקש") הוגשה קובלנה לבית
הדין המשמעתי המחוזי ,שבבסיסה תביעה להשבת כספים שהגיש
אביו של המבקש כנגד המבקש וכנגד אחיו ,בטענה כי האחרונים
נטלו כספים מחשבון הבנק של האב בשוויץ .תביעת האב התקבלה
ובמסגרת פסק הדין נקבעו ממצאים לחובת המבקש .ערעור ובקשת
רשות ערעור שהגישו המבקש והאח נדחו .לאחר שפסק הדין הפך
חלוט ,פנה האב בתלונה לוועדת האתיקה במחוז חיפה ,אשר הגישה
קובלנה כנגד המבקש.
במסגרת ההליך בבית הדין המשמעתי המחוזי ביקשה הקובלת
להציג כראיה מטעמה את פסקי הדין האזרחיים וכן ראיות שונות
ששימשו בתביעת ההשבה .בדיון שהתקיים בבית הדין המשמעתי
המחוזי נקבע כי הדיון יתנהל בדלתיים סגורות וכי הראיות הקשורות
בהליכים האזרחיים יוגשו רק לאחר שיינתן אישור של בית המשפט
להשתמש בהן.
הקובלת הגישה לבית המשפט לענייני משפחה בקשה למתן אישור
להשתמש במסמכי בית המשפט במסגרת ההליך המשמעתי המתנהל
כנגד המבקש .המבקש התנגד לבקשה וטען כי ההליכים בפני בית
המשפט לענייני משפחה אסורים בפרסום ולפיכך אין לאפשר לקובלת
להשתמש בהם.
בית המשפט לענייני משפחה נעתר לבקשה בקובעו ,כי אמנם ענייני
משפחה נדונים ככלל בדלתיים סגורות ואסורים בפרסום ,אך אין בכך
כדי למנוע מבית הדין המשמעתי לעיין במסמכים השונים משום שגם
הדיונים יכולים להתנהל בדלתיים סגורות ,וממילא כך הורה בית הדין
המשמעתי בענייני של המבקש.
ערעור שהגיש המבקש לפי סעיף 70ד(א) לחוק בתי המשפט [נוסח
משולב] ,התשמ"ד 1984-נדחה .בית המשפט המחוזי קבע כי חשיפת
המסמכים השונים נדרשת לצורך קיומו של הליך משמעתי תקין ,הוגן
ויעיל .טענותיו השונות של המבקש ,בהן הטענה כי אין אינטרס ציבורי
בקיום ההליך המשמעתי וכן הטענה שהקובלת פעלה בשיהוי ניכר,
נדחו בעיקר משום שמקומן של טענות אלו להתברר הוא בגדרי ההליך
המשמעתי .גם הטענה לעשיית דין עצמית מצד הקובלת בכך שלא
פנתה מראש לקבל את אישורו של בית המשפט נדחתה .בית המשפט
העיר כי אמנם נכון היה שהקובלת תקדים פניה לבית המשפט עוד
בטרם הוגשה הקובלנה ,אך אין הדבר יכול להוביל לדחיית הבקשה
ולאיסור שימוש במסמכים בגדרי ההליך המשמעתי ,שכן תוצאה זו
תהיה בלתי סבירה.
על פסק דין זה הגיש המבקש בקשת רשות ערעור לבית המשפט
העליון.

המבקש טען כי בית המשפט המחוזי טעה בדחותו את הערעור חרף
קביעתו כי הקובלת טעתה משלא פנתה מראש לקבל אישור לשימוש
במסמכים השונים ,וכי לא היה מקום לתת "הכשר בדיעבד" לאופן התנהלות
זה .נטען כי עניין זה כשלעצמו הוא בעל חשיבות עקרונית באשר מדובר
בשאלה של כיבוד חוק על ידי רשות מנהלית ,ולפיכך יש הצדקה לרשות
ערעור .בנוסף נטען ,כי בית המשפט טעה בדחותו את טענות השיהוי
והעדר האינטרס הציבורי בהעמדה לדין משמעתי.
בית המשפט העליון דחה את הבקשה ופסק כי בית הדין המשמעתי
של לשכת עורכי הדין רשאי  -לפי סמכותו הקבועה בסעיף  67לחוק
לשכת עורכי הדין ,התשכ"א - 1961-לקבל כראיה קביעות שנקבעו
בפסק דין סופי של בית משפט בהליכים אזרחיים .העובדה כי ההליכים
בעניין דנא מקורם בענייני משפחה ולפיכך חל עליהם ככלל איסור
פרסום ,אינה משנה לעניין זה ,שכן כפי שקבע בית המשפט לענייני
משפחה  -גם בית הדין המשמעתי יכול לדון בדלתיים סגורות ולאסור
פרסום ,כפי שאף נעשה במקרה זה ,ועל כן לא מתעורר כל קושי.
בית המשפט העליון הוסיף וקבע כי ספק אם בכלל נכון היה לבחון
את הסוגיה מלכתחילה מנקודת המבט של איסור פרסום ,שכן איסור
פרסום של הליכים אין פירושו כי ההליכים אינם קבילים כראיה,
וברי כי השימוש שנעשה בהליכים אסורים בפרסום במסגרת הליכים
משפטיים אחרים אינו מחייב את פרסומם ברבים.
בהקשר זה הוסיף בית המשפט העליון ,כי ועדת האתיקה המחוזית
אליה מוגשות תלונות היא ועדה סטטוטורית המוסמכת לברר תלונות
על עבירת משמעת באמצעות פרקליט הפועל ליד הוועדה ,וכן להגיש
קובלנה .לפיכך ,קשה להלום את הטענה כי תלונות המוגשות לוועדה
 שבהליך המשמעתי היא משמשת כגוף תביעתי ממש  -הן בבחינתפרסום החותר תחת איסור הפרסום ,ובהתאם לכך נקבע כי ספק אם
הוועדה פעלה שלא כדין בעת הגשת הקובלנה רק משום שלא פנתה
קודם לכן ,או במקביל ,לבית המשפט לענייני משפחה.
לאור האמור לעיל נמצא כי אין ממש בטענת המבקש לפיה יש
לדחות הבקשה לאישור השימוש במסמכים השונים לנוכח קביעתו של
בית המשפט כי היה על הוועדה לפנות בבקשה זו עוד קודם להגשת
הקובלנה ,וזאת בנוסף לכך שאין בה כשלעצמה עניין עקרוני המצדיק
מתן רשות ערעור בגלגול שלישי .אשר ליתר הטענות שהועלו בבקשה
בנוגע לשיהוי והעדר אינטרס ציבורי חזר בית המשפט העליון על
דברי הערכאות הקודמות ,לפיהן מקומן הנכון של הטענות להתברר
הוא בפני בית הדין המשמעתי.
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כל הרשעה בעבירת סל מפעילה תנאי בעבירה זו,
ללא צורך בזיקה בין נסיבות עבירת התנאי לבין נסיבות
ההרשעה המאוחרת
בר"ש  6890/17מפי כב' השופט מ' מזוז (מיום )29.11.2017
רקע עובדתי:
כנגד עורך הדין (להלן" :המבקש") נוהלו הליכים משמעתיים בבית
הדין המשמעתי המחוזי שעסקו בשתי פרשות שונות  -כזב בחוזה
מכר ואי תשלום בגין רכישת מדפסת.
בפרשה הראשונה יוחס למערער ולעורך דין נוסף כי ערכו חוזה
למכירת מקרקעין ,בו נקבו במחיר כוזב במטרה להונות את שלטונות
המס .בהמשך הגיש המבקש השגה למס שבח על השומה שנקבעה,
ביודעו כי חלק מנימוקי ההשגה אינם נאמנים לאמת ,ומספר שנים
לאחר מכן אף הגיש בקשה למתן רשות להגן לבית המשפט בעניין
עסקת המקרקעין תוך צירוף תצהירים ומסמכים הכוללים אמרות
והצהרות כזב .כל אלו הביאו לכך ששלטונות המס קבעו שומה סופית
שאינה נכונה .בגין פרשה זו הורשע המבקש על פי הודאתו בעבירות
של הטעיה אסורה והפרת החובה לעזור לבית המשפט לעשות משפט,
וכן בעבירות של אי שמירה על כבוד המקצוע והתנהגות שאינה
הולמת את מקצוע עריכת הדין .בית הדין המשמעתי המחוזי השית
עליו  40חודשי השעיה בפועל ,בעוד שעל עורך הדין הנוסף ,שותפו
לעבירות ,הושתו  4.5חודשי השעיה בפועל בלבד ,לאחר שנקבע כי
חלקו במעשים היה קטן יותר מזה של המבקש.
בפרשה השנייה יוחס למערער כי מסר  3שיקים על סך  3,360ש"ח
עבור רכישת מדפסת משרדית וציוד נלווה ,ביודעו כי השיקים משוכים
מחשבון מוגבל ולפיכך לא יכובדו .השיקים אכן חוללו והמבקש החל
לשלם חובו רק לאחר פתיחת הליכי הוצאה לפועל כנגדו .החוב סולק
סופית כשנה לאחר מכן ,בעקבות הגשת התלונה לוועדת האתיקה .נוכח
מעשיו אלו הורשע המבקש בבית הדין המשמעתי המחוזי בעבירות
של התנהגות שאינה הולמת את מקצוע עריכת הדין ואי שמירה על
כבוד המקצוע ,והושתו עליו  3חודשי השעיה בפועל ועונש השעיה
מותנה ,וכן הופעל במצטבר עונש של  3חודשי השעיה על תנאי שהוטל
עליו בתיק קודם בגין הרשעה בעבירה אי שמירה על כבוד המקצוע.
המבקש הגיש ערעור לבית הדין המשמעתי הארצי בשתי הפרשות.
בפרשת חוזה המכר נסב הערעור על גזר הדין והמבקש טען לחריגה ממתחם
הענישה הראוי ,כמו גם לסטייה מעיקרון אחדות הענישה לאור הטלת
עונש גדול פי כעשרה מזה שהוטל על שותפו לעבירות .בית הדין הארצי
קיבל את הערעור באפון חלקי והעמיד על עונשו של  18חודשי השעיה
בפועל ,תוך התייחסות לפער הרב בין העונשים שהושתו על השניים למרות
שחלקו של השותף בעבירות לא היה קטן כפי שהוצג בערכאה הראשונה.
בפרשת רכישת המדפסת הוגשו ערעורים מטעם שני הצדדים ,כאשר
המבקש טען הן לעניין הרשעתו והן לעניין חומרת העונש ,ואילו ועדת
האתיקה ערערה על אי־הפעלת עונשי השעיה מותנים נוספים שהיו
תלויים ועומדים כנגד המבקש בגין הרשעותיו בשלושה תיקים אחרים
(מעבר לזה שהופעל בגזר הדין).
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בית הדין המשמעתי הארצי דחה את ערעורו של המבקש וקיבל
באופן חלקי את ערעור ועדת האתיקה ,בקובעו שגם עונש השעיה על
תנאי למשך  12חודשים שהוטל על המבקש בשעתו הינו בר הפעלה
בעקבות הרשעה בעבירות הסל .עם זאת ,בית הדין המשמעתי הארצי
מצא לנכון לחפוף מחצית מתקופת התנאי לעונש ההשעיה שהוטל
על המבקש ,כך שסופו של דבר עונשו הועמד על  18חודשי השעיה
בפועל (מתוכם מחצית לריצוי במצטבר לעונשי השעיה נוספים).
הן המבקש והן ועדת האתיקה הגישו ערעורים לבית המשפט המחוזי
בירושלים ,אשר איחד את הדיון בשתי הפרשות ובפסק דין מנומק
ומפורט קיבל את ערעורי ועדת האתיקה בשתי הפרשות.
בפרשת חוזה המכר נקבע בין היתר כי עורך הדין השותף היה מעורב רק
בשלב הראשון  -של עריכת חוזה המכר בכזב  -ולכן אין מקום להשוואה
בין חלקו בפרשה לחלקו של המבקש ,שהיה מעורב גם בשני שלבים
נוספים שנועדו להונות את שלטונות המס ולהטעות את בית המשפט
(הגשת טפסי הצהרת מס שבח והשגה למס שבח שכללו נתונים כוזבים,
והגשת מסמכים והצהרות כוזבות לבית המשפט) .לעניין העונש ,בית
המשפט המחוזי השיב על כנם את  40חודשי ההשעיה בפועל שהושתו
על המבקש בבית הדין המשמעתי המחוזי ,תוך שהוא מדגיש כי היה
במעשיו החמורים כדי להצדיק עונש אף חמור יותר.
בפרשת רכישת המדפסת קבע בית המשפט המחוזי כי תקופת
ההשעיה שנפסקה על ידי בית הדין המשמעתי הארצי תרוצה במלואה
במצטבר לכל עונש אחר ,בהעדר סיבה לסטות מכלל ברירת המחדל
לעניין הפעלת התנאי במצטבר .בית המשפט המחוזי עמד על כך
שבהתאם להלכת על"ע  5718/08 ,5674/08עו"ד אליעזר אבני נ'
הוועד הארצי של לשכת עורכי הדין (להלן" :עניין אבני") " -אם
עבר עורך הדין על 'עבירת סל' ,ונידון לעונש השעיה נמוך יחסית,
ובצדו עונש השעיה על תנאי ,עליו לדעת כי במשך תקופת התנאי
הוא נמצא בסיטואציה שבה כל עבירה אתית שיבצע שהינה גם
'עבירת סל' תפעיל את התנאי ותגרום להשעייתו".
בית המשפט המחוזי הדגיש לעניין זה כי "מכל אחד מעורכי הדין
מצופה כי יקיים את כללי האתיקה .לרוב רובם של עורכי הדין כללים
אלה הם כה ברורים עד כי הם זורמים בדמם .אותו מיעוט מבוטל של
עורכי דין שהגיע לשערי בית הדין המשמעתי ,יידע כי אם עשו עימו
חסד בפעם הראשונה או השנייה והטילו עליו עונש השעיה על תנאי,
כי אז עליו להקפיד בשבע עיניים כל כללי האתיקה של עורכי הדין,
ובכך להיות בקו אחד עם יתר רוב עורכי הדין הנורמטיביים .אם אותו
עורך דין שתלוי ועומד נגדו עונש של השעיה על תנאי ,מבצע עבירה
אתית הנמצאת בתוך 'עבירות הסל' ,פגע בציבור עורכי הדין ובאמון
הציבור בכללותו בעורכי הדין ,ואין כל סיבה שלא להפעיל כלפיו
את העונש המותנה של ההשעיה".
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אשר להפעלת  12חודשי ההשעיה על תנאי שהוטלו על המבקש
בגזר דין קודם ,מציין בית המשפט המחוזי כי צדק בית הדין המשמעתי
הארצי בקביעתו שנוסח התנאי כלל גם את עבירת הסל ועל כן הוא
בר־הפעלה במקרה דנא ,שכן די בעצם ההרשעה והטלת השעיה על
תנאי בגין עבירת הסל של התנהגות בלתי הולמת ,כדי שניתן יהיה
להפעילה בגין עבירה אחרת שגם בה מורשע המבקש בעבירת סל.
עם זאת ,בית המשפט המחוזי דחה את עמדת בית הדין המשמעתי
הארצי שלא להפעיל את מלוא תקופת ההשעיה על תנאי במצטבר
להשעיה הנוכחית ,בניגוד לברירת המחדל הקבועה לעניין זה בסעיף
68ג לחוק לשכת עורכי הדין ,בקובעו כי אין כל הצדקה ,ולו מינימלית,
לנקוט כלפי המבקש באקט שלפנים משורת הדין לאחר שערכאות
משמעתיות קודמות כבר עשו עימו חסד ,והוא  -במקום לקפוץ על
ההזדמנות ולהיטיב את דרכיו  -המשיך לנהוג כאילו חוק לשכת עורכי
הדין וכללי האתיקה הינם בגדר "המלצות" או אות מתה עלי ספר ,או
נורמות שמטרתו של המבקש להתחמק מתחולתן ,ולנהוג כאילו אינו
עורך דין ,וכאשר נתפס ומועמד לדין משמעתי ,הוא מעלה טענות
משפטיות מן הגורן ומן היקב ,מבלי שהוא מבין עד כמה הוא רחוק
מדמות עורך הדין הראויה והרצויה .לפיכך ,בית המשפט המחוזי אימץ
את עמדת ועדת האתיקה והורה כי  18חודשי ההשעיה בפועל ירוצו
במצטבר לכל עונש השעיה אחר.
התוצאה המצטברת של פסק דינו של בית המשפט המחוזי הייתה
כי על המבקש לשאת בעונש של השעיה בפועל לתקופה כוללת של
 58חודשים .עוד חוייב המבקש בתשלום הוצאות לשכת עורכי הדין
ביחס לערעורים בסך כולל של  20,000ש"ח.
על פסק דין זה הגיש המבקש בקשת רשות ערעור לבית המשפט
העליון.

דיון:
המבקש טען כי בפרשת חוזה המכר חילק בית המשפט המחוזי שלא
כדין את המעשה לשלושה אירועים נפרדים וגזר עונשים עבור כל אחד
מהם ,בניגוד לאופן שבו נקטו בית הדין המחוזי והארצי .בהשאלה
מהדין הפלילי נטען כי מדובר למעשה בחלקים שונים של אותה תכנית
ויש בכך כדי להשליך על מתחם הענישה ההולם לעבירות.
המבקש טען עוד כי בכדי להפעיל עונש מותנה בדין המשמעתי,
בדומה לדין הפלילי ,צריכה להיות זיקה עניינית־מהותית בין נסיבות
עבירת התנאי לבין יסודות ההרשעה המאוחרת ,בניגוד למבחן טכני־
פורמלי לפיו די כי הנקבל ביצע עבירה המהווה עבירת סל שמפעילה
את העונש המותנה .לפיכך ,לא ניתן היה להפעיל בפרשת רכישת
המדפסת את עונש ההשעיה על תנאי שנגזר עליו בהליך קודם ,ולמצער
על פרשנות התנאי האמור יש להחיל באנלוגיה את סעיף 34כא לחוק
העונשין ,כך שאם מתעורר ספק בשאלת גבולותיו של העונש המותנה
יש להחיל את הפרשנות הנוחה לנקבל.
כמו כן הוסיף וטען המבקש כי החוק מעניק לבית הדין המשמעתי
שיקול דעת להחליט אם לצבור או לחפוף את העונשים המוטלים על
נקבל ,ולכן לא היה רשאי בית המשפט המחוזי להתערב בהחלטת בית
הדין המשמעתי הארצי מבלי שנפלה בה טעות בולטת בטעם בגינו
הוחלט כי תקופות ההשעיה ירוצו בחופף .לבסוף נטען כי פער ניכר
בעונשים שנגזרו בין הערכאות השונות וכן הפער בין עונשו של המבקש
לבין עונשו של שותפו לעבירה מצדיקים מתן רשות ערעור מן הצדק.
ועדת האתיקה במחוז חיפה טענה בתשובה כי הבקשה עסקה
כולה במידת העונש בלבד ובעניינו הפרטי של המבקש ,ולכן אין כל
הצדקה ליתן רשות ערעור .לגוף הדברים נטען כי מעשיו של המבקש
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בפרשת חוזה המכר כללו מספר אירועים נפרדים שהתפרסו על פני
מספר שנים ,ולא אירוע אחד ,ומכל מקום מדובר על יישום הדין
על נסיבותיו הספציפיות של המקרה ולא מדובר בהלכה חדשה או
סוגיה החורגת מעניינם של הצדדים .הוא הדין באשר לאבחנה שערך
בית המשפט המחוזי בין מעשי המבקש לאלו של שותפו לעבירה.
כן נטען כי התוצאה אליה הגיע בית המשפט המחוזי בפרשה זו,
לפיה נגזרו על המבקש  40חודשי השעיה בפועל ,הינה מוצדקת
ואף מקלה יחסית ,בהתחשב בעברו המשמעתי המכביד ובהשוואה
לפסיקה קודמת במקרים דומים.
באשר לפרשת רכישת המדפסת ,נטען כי אמנם המבחן לעניין
הפעלת עונש השעיה מותנה הוא שאלה משפטית החורגת מעניינם
של הצדדים ,אלא ששאלה זו כבר הוכרעה בעבר על ידי בית המשפט
העליון בפסק הדין בעניין אבני ,ובית המשפט המחוזי יישם אותה
על נסיבות המקרה דנן .בעניין אבני הכריעו השופטים פה אחד כי
הרשעה באותה עבירת סל תפעיל עונש השעיה מותנה שנפסק נגד
נקבל ,אף אם היסודות העובדתיים של העבירות הם שונים .זהו גם
המבחן בדין הפלילי.
בהתייחס לטענות המבקש באשר לפסיקת העונשים במצטבר ולא
בחופף בפרשת רכישת המדפסת ,נטען כי בית המשפט המחוזי אך
תיקן שגיאה של בית הדין אשר סטה ללא כל הצדקה עניינית מכלל
ברירת המחדל לפיו עונש השעיה על תנאי יופעל במצטבר ולא בחופף.
לבסוף ,נטען כי הפער שבין רמת הענישה שנקבעה על ידי בתי הדין
המשמעתיים לבין העונש שנפסק על ידי בית המשפט המחוזי אינו
מצדיק לכשעצמו מתן רשות ערעור ,ובכל מקרה בפרשת חוזה המכר
בית המשפט המחוזי רק החזיר לתוקפו את העונש שנפסק על ידי
הערכאה הדיונית ,ובפרשת רכישת המדפסת לא הוטל עונש חדש
אלא רק בוטלה ההוראה השגויה לעניין חפיפת העונשים.
בית המשפט העליון דחה את הבקשה בקובעו כי זו נסבה כל כולה
על העונשים שהוטלו על המבקש ,וכי חומרת העונש שנגזר אינה
יכולה ,ככלל ,לשמש עילה למתן רשות ערעור "בגלגול רביעי" ,מה
עוד שבדומה לבית המשפט המחוזי סבר גם בית המשפט העליון
שמעשיו החמורים והנשנים של המבקש הצדיקו אף עונש חמור יותר.
בית המשפט העליון קיבל את עמדת ועדת האתיקה על כך שטענות
המבקש כולן נוגעות ליישומן של הלכות מוכרות ואינן מעלות כל
שאלת עקרונית כללית המצדיקה רשות ערעור ,והוסיף כי לא נפלה
כל שגגה באופן בו פעל בית משפט קמא ליישום הוראת סעיף 68ג
לחוק לשכת עורכי הדין ,שבדומה לסעיף  58לחוק העונשין קובע
ברירת מחדל של ריצוי במצטבר של עונש השעיה שהוטל ועונש
השעיה על תנאי שהופעל" ,זולת אם ציווה בית הדין המשמעתי
שהרשיעו בעבירה הנוספת ,מטעמים שיירשמו ,ששתי התקופות ,כולן
או מקצתן ,יהיו חופפות" .בענייננו לא נמצאו כל נסיבות מיוחדות
שהצדיקו סטייה מהכלל.
לבסוף נקבע כי הפערים בין העונשים שנקבעו בערכאות השונות
בעניינו של המבקש אינם כאלה שיש בהם להצדיק דיון בעניינו ב"גלגול
רביעי" ,וכי בצדק טענה ועדת האתיקה שבפרשת חוזה המכר בית
המשפט המחוזי אך השיב על כנו את העונש שנפסק על ידי הערכאה
הדיונית ,ואילו בפרשת רכישת המדפסת לא הוטל עונש חדש אלא
רק בוטלה ההוראה השגויה לעניין חפיפת העונשים.
סופו של דבר ,הבקשה למתן רשות ערעור נדחתה ונקבע כי המבקש
יישא בהוצאות ההליך בסך כולל של  5,000ש"ח.
**המדובר בתמצית פסק הדין ולא בפסק הדין המלא
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ביטול פסק דין בערעור שניתן בהרכב דיינים חסר מחמת
נבצרות שהתעוררה לאחר שמיעת הערעור
עמל"ע  50832-08-17מפי כב' השופט א' דורות (מיום )20.11.2017
רקע עובדתי:
עורך הדין (להלן" :המערער") הורשע בבית הדין המשמעתי המחוזי
לאחר ניהול הוכחות בעיכוב כספי ערבות שיועדו ללקוח שלו בסך
 395,000ש"ח ,שליחת יד בפיקדונות שלא כדין ,אי החזקת כספי
פיקדונות בחשבון פיקדון ,אי שמירת ערכו של פיקדון ואי קיום פסק
דין אזרחי שניתן כנגדו ואשר חִייב אותו להשיב את הכספים ללקוחו.
לאור חומרת העבירות והסכום הגבוה בו מדובר מצד אחד ,ומנגד
 עברו הנקי של המערער והשבת הכספים בחלקם ,נידון המערערבדעת רוב ל 8-שנות השעיה בפועל ,ובנוסף לעונש השעיה על תנאי,
כאשר לדעת המיעוט היה מקום להטיל עליו עונש של הוצאה לצמיתות
מלשכת עורכי הדין.
ערעורו של המערער לבית הדין המשמעתי הארצי על הכרעת הדין
וגזר הדין נדחה ,וכך גם נדחה ערעור הקובלת על קולת העונש.
בית הדין המשמעתי הארצי דחה טענה מקדמית שעורר המערער
בדבר פגם שנפל לטענתו בהליך ,בכך שהתאפשר לב"כ המתלונן להעיד
מטעם הקבילה למרות שהוא משמש דיין בבית הדין המחוזי ,וזאת
בניגוד לנוהל טיפול בתלונות על ידי ועדת האתיקה (ניגוד עניינים).
נקבע בהקשר זה כי ההתייחסות היחידה בכללי ניגוד העניינים לחברי
בית הדין המשמעתי הינה למקרה בו הוגשה תלונה כנגד חבר בית
הדין המחוזי ,ואין בעובדה שהמתלונן היה מיוצג וקיבל ייעוץ ממי
שמשמש גם כחבר בית הדין כדי ליצור ניגוד עניינים או פסול כלשהו.
כך גם העובדה שבפני בית הדין מעיד עד שהוא גם דיין אינה יוצרת,
כשלעצמה ,כל ניגוד עניינים או מניעה ועל בית הדין לשקול עדות
זאת בכלים הרגילים בהם הוא שוקל ובוחן עדויות.
בכל הנוגע לערעור על הכרעת הדין הדגיש בית הדין המשמעתי
הארצי שפסק הדין האזרחי אשר חייב את המערער להשיב כספים
למתלונן ,לקוחו ,הפך חלוט ,וקבע כי הוא אינו יושב כערכאת ערעור
על פסקי דין אזרחיים ואין הוא מוסמך לשקול את נכונותם של פסקי
דין אלו ולקבוע ממצאים בקשר לכך .עוד נקבע כי בית הדין המשמעתי
המחוזי עשה שימוש בעצם קיומו של פסק הדין הנ"ל לשם הוכחת
אחד מיסודות העבירה הנוגעת לאי קיום פסק דין ,אולם בשאלה אם
נהג המערער כשורה כשלא השיב למתלונן את הכספים הכריע בית
הדין במנותק מהכרעת בית המשפט האזרחי ,ובכך נהג כשורה.
בנוסף נמצא ,כי צדק בית הדין המשמעתי המחוזי כאשר קבע
שהמערער עיכב שלא כדין את כספי הלקוח שהתקבלו אצלו מגביית
ערבות ,וכן כאשר ניסה לנכות שלא כדין את שכר טרחתו מתוך
אותם כספים ,בניגוד לעמדת הלקוח ובניגוד להסכם שכר הטרחה
שבין הצדדים.
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בכל הנוגע לשני הערעורים על גזר הדין קבע בית הדין המשמעתי
הארצי ,כי אין מקום להתערב בגזר הדין וכי בנסיבות העניין עונש
השעיה של  8שנים בפועל אינו חורג באופן מופרז ,לקולא או לחומרא,
מהעונש הראוי בנסיבות העניין.
בית הדין המשמעתי הארצי ציין בפסק הדין כי בפניו התקיים דיון
אחד ביום  11.12.2016וכי לאחר מועד הדיון מונתה אחת מחברות
ההרכב לשיפוט ועל כן החליט בית הדין הארצי ליתן את פסק דינו
בהרכב של שניים.
על פסק דינו זה של בית הדין המשמעתי הארצי הגיש המערער
ערעור לבית המשפט המחוזי בירושלים.

דיון:
במסגרת ערעורו העלה המערער חמש טענות מרכזיות כנגד פסק
דינו של בית הדין המשמעתי הארצי .האחת ,שבית הדין הארצי לא
ניהל כל פרוטוקול בערעור בניגוד לכללי סדרי הדין הנוהגים בבתי
הדין המשמעתיים; השנייה ,שבמתן פסק הדין בהרכב של שניים
פעל בית הדין הארצי ללא סמכות ,באופן שפסק דינו בטל מעיקרו;
השלישית ,שהיה על בית הדין המחוזי לקבל את גרסתו ללא עוררין
מאחר שהוא לא נחקר כלל על השתלשלות האירועים שפורטה בתצהיר
עדותו; הרביעית ,שבית הדין המחוזי התעלם מניגוד העניינים הטבוע
בכך שהמתלונן יוצג בידי עורך דין שהינו חבר בית הדין המחוזי;
והחמישית ,שבית הדין טעה בהסתמכו על פסק הדין שניתן בהליך
האזרחי שכן מדובר בפסק דין שגוי על פניו ,למרות שלא יכול היה
להמשיך בערעור עליו.
בית המשפט המחוזי דחה על הסף את טענתו הראשונה של
המערער בדבר אי ניהול פרוטוקול בערעור לאחר שהמשיבה הציגה
את הפרוטוקול המדובר ,ונקבע כי המערער היה מודע לכך שהדיונים
מוקלטים ,ושהוא מעולם לא פנה למזכירות בית הדין על מנת לברר
האם קיים פרוטוקול.
למעשה ,עיקר הדיון בערעור נסב סביב הטענה שפסק הדין ניתן
בהרכב חסר .בהקשר זה הפנה בית המשפט המחוזי להוראת סעיף
(18ד) לחוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א( 1961-להלן" :החוק"),
שמפאת חשיבותו צוטט במלואו כדלקמן(" :ד) נבצר מחבר בית
דין משמעתי ,זולת אב בית הדין ,להשתתף בדיון ,יתקיים הדיון
על אף האמור בסעיף קטן (ג) ,בפני שני חברי בית הדין הנותרים,
אלא אם החליט אב בית הדין על דחיית הדיון; הוראה זו תחול
אף אם התחיל הדיון בפני שלושה ונבצר מאחד החברים שאינו
אב בית הדין להמשיך בו".
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בהמשך הדברים סקר בית המשפט המחוזי מספר מקרים דומים
שהתעוררו בעבר בפסיקת בית המשפט העליון  -על"ע  1303/90פלוני
נ' הוועד המחוזי של לשכת עורכי הדין בתל אביב יפו ,פד"י מה()3
 ,661במסגרתו הורשע עוה"ד המערער בבית הדין המחוזי ולפני מועד
שמיעת הטיעונים לעונש התמנה אחד מחברי ההרכב לשיפוט .בית
הדין המחוזי דחה את בקשות הצדדים לדחות הדיון לצורך השלמת
ההרכב ,ובהסתמכו על הוראת הסעיף הנ"ל המשיך בדיון וגזר את
דינו של עוה"ד בהרכב של שני חברים בלבד .בית המשפט העליון
קבע ,כי החלטת בית הדין לדון בהרכב חסר הייתה מוטעית מאחר
שמאז הודעת הנבצרות בשל המינוי לשיפוט ועד למועד הדיון בהרכב
החסר חלף זמן לא מבוטל ,והיה סיפק לנקוט את המהלכים הדרושים
למינוי חבר נוסף להרכב.
מקרה רלוונטי נוסף שנסקר הוא על"ע  2443/04הוועד המחוזי של
לשכת עורכי הדין נ' בלום ,פד"י נט( ,433 )5מקרה בו נעדרה חברת
בית הדין מאחת מישיבותיו ללא סיבה ברורה ואב בית הדין החליט
כי אותה ישיבה תתקיים בהרכב חסר ,כאשר בהמשך נמשכו ההליכים
כסדרם בהרכב מלא .בית המשפט העליון קבע ,כי גם אם השתכנע
בית הדין ש"נבצר" מאחד מחבריו ליטול חלק בדיון ,עדיין היה על
אב בית הדין לשקול בדעתו כראוי מה ייעשה ואם ימשיך לדון בעניינו
של הנקבל בהרכב חסר ,לרבות שמיעת דעתו של הנקבל לעניין זה,
וזאת מאחר שנקודת המוצא היא שהדיון אמור להתקיים בהרכב של
שלושה ,ודיון בפני הרכב חסר הוא החריג והיוצא מן הכלל.
מקרה דומה נוסף (אך לא זהה) שנסקר התברר בעל"ע  6/72סופרין
נ' הוועד המחוזי של לשכת עורכי הדין ,פ"מ כז( ,125 )2שם שמע
בית הדין הארצי את טענות בעלי הדין בהרכב מלא ,ובפסק הדין
שנחתם על ידי שני חברי הרכב בית הדין בלבד נכתב כי פסק הדין
ניתן בהסכמת כל הדיינים פה-אחד ,כאשר טיוטת פסק הדין הוחזרה
לבית הדין ללא חתימת הדיין השלישי עקב פטירתו .בית המשפט
דחה באותו מקרה את הערעור מפני שלא מצא הוראת חוק הקובעת
שבית דין משמעתי יהא מורכב משלושה ושפסקי דיניהם ייחתמו בידי
כולם ,אולם נקבע כי אילו זו הייתה מצוות המחוקק  -היה בית המשפט
נוטה לדעה שהסכמת חבר בית הדין המנוח בע"פ לתוצאת הערעור,
כפי שסוכמה בין הדיינים ,לא הייתה מספקת ללא חתימתו על פסק
הדין ,ולו מן הסיבה כי בנוהג שבעולם השיפוט ניתנת הסכמה שכזאת
בידיעה שהזכות שמורה לחזור ממנה כל עוד לא נחתם פסק הדין.
בית המשפט המחוזי הטעים כי כיום ,ובזמנים הרלוונטיים לערעור,
חל שינוי חקיקתי לעומת המצב שנדון בעניין סופרין ,באשר סעיף
(18ג) לחוק קובע כי כל בית דין משמעתי ידון בשלושה ,וסעיף
(69ג) לכללי לשכת עורכי הדין (סדרי הדין בבתי הדין המשמעתיים),
התשע"ה( 2015-להלן" :כללי סדרי הדין") מוסיף כי פסק דינו של
בית הדין הארצי ייחתם בידי חברי בית הדין .העובדה שסעיף (18ד)
לחוק מתיר קיומו של דיון בהרכב חסר ,עקב נבצרות של אחד מחברי
בית הדין מלהשתתף בדיון ,אין פירושה כי פסק הדין יכול להיכתב
או להינתן על ידי שני חברי בית הדין בלבד:
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"למעשה ,השאלה בתיק זה אינה האם ניתן לקיים
דיון בהרכב חסר של שניים ,אלא האם ניתן לסיים
את ההליך המשמעתי בפסיקת שניים מחברי
ההרכב ,ללא החבר השלישי .נראה כי התשובה
לשאלה זו אינה מצויה בהוראת סעיף (18ד) לחוק.
מטרת המחוקק הינה כי בדין משמעתי ישבו
שלושה חברי בית הדין וכי גורלם (המשמעתי) של
עורכי הדין ,שהועמדו לדין משמעתי ,ייגזר על ידי
הרכב של שלושה .לטעמי ,מצוות המחוקק לא
מתקיימת כאשר שני חברי בית הדין בלבד מכריעים
גורלו של נאשם או של מערער ושניים בלבד נוטלים
חלק בפסיקת הדין ,כפי שקרה במקרה זה".
בית המשפט המחוזי הדגיש כי הדיון בערעור התקיים ביום
 11.12.2016בפני הרכב מלא של בית הדין הארצי ,ועד ליום 1.1.2017
הוגשו השלמות בכתב ,כך שבמידה שפסק הדין היה ניתן בתוך כ60-
ימים בהתאם לכלל (69ב) לכללי סדרי הדין ,הייתה מלאכת בית הדין
מסתיימת לפני מינוי חברת ההרכב לכהונת שיפוט ופסק הדין היה
ניתן בהרכב מלא של בית הדין הארצי.
לפיכך ,קבע בית המשפט המחוזי כדלקמן:

"כאשר התברר לאב בית הדין כי כתיבת פסק
הדין לא תסתיים לפני מינויה לשיפוט של חברת
ההרכב וכניסתה למצב של 'נבצרות' ,היה עליו
לפנות לשמוע את דעתו של הנאשם באשר למצב
שנוצר וככל שהנאשם היה מתנגד למתן פסק דין
בהרכב חסר ,היה מקום למנות חבר חדש להרכב.
במקרה זה חלפו כששה חודשים עד למתן פסק
הדין והייתה אפשרות לנצל תקופה ארוכה זו ,לצורך
השלמת ההרכב המקורי ומינוי דיין חדש ,במקום
חברת בית הדין שנמנע ממנה להמשיך בתפקידה".
בנסיבות אלו ,ובהתאם לפסיקה שנסקרה ,הורה בית המשפט המחוזי
על ביטול פסק דינו של בית הדין המשמעתי הארצי ,על מנת שיחזור
וייתן פסק דין חדש ,בהרכב שלושה ,תוך השלמת ההרכב המקורי
בדיין נוסף שימונה לשם כך על ידי נשיאות בית הדין.
לאור תוצאה זו לא מצא בית המשפט המחוזי מקום לדון ביתר
טענות המערער המכוונות כלפי פסק דינו של בית הדין הארצי ,באשר
טענות אלו ממילא ידונו על ידי בית הדין כאשר יבוא לפסוק מחדש
בערעורו של המערער.
**המדובר בתמצית פסק הדין ולא בפסק הדין המלא
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על העונש הראוי במקרה של עיכוב תעודת הזהות
של הלקוח שלא כדין בידי עורך הדין
עמל"ע  10793-09-17מפי כב' השופט א' דורות (מיום )4.12.2017
רקע עובדתי:
כנגד עורכת הדין הוגשה קובלנה בנוגע לשורה של מעשים שבוצעו
על ידה במסגרת ייצוגה את המתלוננת  -עריכת הסכם שכר טרחה
בשיעור חריג ( 55%מתקבולי המתלוננת מהביטוח הלאומי) ותוך ניצול
מצוקה ,עיכוב פנקסי שיקים ותעודת זהות של המתלוננת ,החתמת
המתלוננת בטביעת אצבע במקום בכתב ,שימוש בכח כלפי המתלוננת
במשיכת הטלפון שלה מידיה ,הפקדת שיקים בניגוד להוראות המתלוננת
וסיחור שיק שלה לצד ג'.
בית הדין המשמעתי המחוזי זיכה את עורכת הדין מכל המעשים
שיוחסו לה ,למעט מסירובּה להחזיר למתלוננת פנקסי שיקים שלה
שהחזיקה בידיה .בגין מעשה זה הורשעה עורכת הדין בעבירה של
עיכוב מסמכים שלא כדין ,בניגוד לסעיפים  )1(61ו 88-לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א( 1961-להלן" :החוק") .בעקבות הרשעה זו
הושתו עליה שנת השעיה על תנאי ,פיצוי למתלוננת בסך  3,000ש"ח
ותשלום הוצאות בסך  5,000ש"ח.
הן ועדת האתיקה והן עורכת הדין ערערו על פסק הדין בפני בית
הדין המשמעתי הארצי.
בית הדין המשמעתי הארצי דחה את ערעורה של ועדת האתיקה
על הכרעת הדין המזכה ועל קולת העונש ,ומנגד קיבל את ערעורה
של עורכת הדין וזיכה אותה מכל פרטי האישום.
ועדת האתיקה הגישה ערעור לבית המשפט המחוזי בירושלים
(עמל"ע  ,)34670-01-16בו מיקדה טענותיה בעיקר בנושא עיכוב
תעודת הזהות של המתלוננת בידי עורכת הדין .בית המשפט המחוזי
קבע כי עורכת הדין החזיקה בידיה שלא כדין את תעודת הזהות של
המתלוננת במשך כחודש וחצי ,וזאת הן משום שהתעודה לא הוחזקה
להבטחת שכר טרחתה והן משום שהתעודה הינה נכס החסין מפני
עיכוב .לפיכך ,בית המשפט קבע כי יש להרשיע את עורכת הדין בגין
סירובה להשיב למתלוננת את תעודת הזהות ,עבירה של עיכוב נכס
שלא כדין ,בניגוד לסעיפים  )1(61ו 88-לחוק ,והורה על החזרת הדיון
לבית הדין המחוזי בשאלת העונש.
משהוחזר התיק לבית הדין המשמעתי המחוזי ,נקבע בגזר הדין כי
עורכת הדין הורשעה על ידי בית המשפט המחוזי בעבירה חמורה יותר
מזו שבה הורשעה בתחילה על ידי בית הדין ,וזאת בהתחשב בחומרת
העבירה של עיכוב תעודת הזהות בהיותה מסמך שעל האזרח להחזיק
בידו לפי חוק ,ואי החזקתו מהווה עבירה לפי חוק העונשין ,כמו גם
בעובדה שתעודת הזהות הוחזקה על ידי עורכת הדין ללא צידוק ,ואף
לא לשם הפעלת לחץ לתשלום שכר טרחתה ,אלא מתוך כעס ותסכול
גרידא כלפי המתלוננת .בנסיבות אלו נגזרו על עורכת הדין  18חודשי
השעיה על תנאי למשך  3שנים ,וכן תשלום פיצוי למתלוננת בסך
 3,000ש"ח ותשלום הוצאות ללשכת עורכי הדין בסך  5,000ש"ח.
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עורכת הדין ערערה לבית הדין המשמעתי הארצי ,אשר קיבל את
הערעור לעניין העונש וגזר עליה עונש של נזיפה בלבד ,וזאת מתוך
התחשבות בעברּה הנקי ,בסבל שנגרם לה מניהול ההליכים המרובים
ובעובדה שהיא זוכתה משבעה מתוך שמונה המעשים בהם הואשמה,
והורשעה בגין המעשה הקל ביותר מתוך המעשים האמורים ,כמו
גם לנוכח העובדה שזו הפעם הראשונה בה עומד עורך דין לדין
משמעתי בגין עיכוב תעודת זהות ומדובר היה במשך עיכוב קצר
מחמת השתהות גרידא.
על פסק דינו זה של בית הדין הארצי הגישה ועדת האתיקה ערעור
לבית המשפט המחוזי בירושלים.

דיון:
בית המשפט המחוזי קיבל את עמדת ועדת האתיקה ומצא כי יש
מקום להתערבות בעונש שהושת על עורכת הדין בגין מקרה תקדימי זה.
לדברי בית המשפט המחוזי ,ועדת האתיקה עתרה בבית הדין
המשמעתי המחוזי לענישה חמורה ביותר של  15חודשי השעיה בפועל,
עמדה שלא התקבלה על ידי בית הדין אשר סבר כי העונש הראוי הינו
השעיה מותנית בצד תשלום פיצוי והוצאות .בית הדין הארצי מצידו
סבר שפסיקת העונש בבית הדין המחוזי הושפעה לא רק מן העבירה
עצמה שבה הורשעה עורכת הדין אלא גם מדרישת המערערת לענישה
של השעיה בפועל ,ולדעתו לא היה כלל מקום לדרוש עונש של השעיה
בפועל ,עמדה לה הסכים בית המשפט המחוזי.
יחד עם זאת ,בית המשפט המחוזי הוסיף וקבע כי בית הדין הארצי
פנה ובחר בקיצוניות ההפוכה ,בכך שסבר כי העונש ההולם הינו עונש
של נזיפה בלבד ,שהוא עונש אחד מעל העונש הקל ביותר במדרג
העונשים (עונש האזהרה).
עוד נקבע כי הגם שבמקרה זה אין מדובר בחריגה קיצונית ממדיניות
הענישה במקרים דומים ,שכן מדובר במעשה שלראשונה התברר בבתי
הדין המשמעתיים  -עונש הנזיפה נראה בעיניו שגוי באופן קיצוני
לקולא המחייב התערבות בו:

"כפי שציין בית משפט זה בפסק הדין מיום 21.4.16
(כב' השופט הבכיר אמנון כהן) ,לא רק שלא עמדה
למשיבה זכות פורמלית לעכב את תעודת הזהות,
שהרי התעודה כלל לא הוחזקה כאמצעי לגביית
שכר טרחה ,אלא 'מתוך הכעס והתסכול שחשה
המשיבה כלפי המתלוננת' וכן שבנוסף לכך ,גם
לאחר בקשתה של המתלוננת לקבל בחזרה את
התעודה ,המשיבה החזיקה וסרבה להחזירה אפילו
שהתקבל מסמך שדורש את החזרתה המיידית.
עט ואתיקה
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בית המשפט המחוזי קבע ,כי במצב דברים זה לא
ניתן לומר כי עסקינן בזוטי דברים וכי יש להקפיד
על גבולות השימוש בזכות העיכבון ,פן ינצל עורך
דין את הזכות שהוענקה לו ,למטרות אחרות .בית
הדין המחוזי ציין בגזר דינו ,כי העבירה המשמעתית
בה הורשעה המשיבה על ידי בית משפט זה הינה
חמורה יותר מזו שבה הורשעה בתחילה על ידי
אותו מותב .אמירות אלה אינן עולות בקנה אחד עם
הנימוקים של בית הדין הארצי ,הן בנוגע לעיכוב
התעודה שנעשה 'סתם מחמת השתהות גרידא'
והן שמדובר בהרשעה בגין המעשה הקל ביותר
בחומרתו מתוך המעשים שיוחסו למשיבה".

מתוך התחשבות בנסיבות המקרה בכללותו ,לרבות הנסיבות לקולא
(עברה הנקי של עורכת הדין; התמשכות ההליכים; הזיכוי משבעה
מתוך שמונה המעשים בהם הואשמה; ראשוניותה של מעשה העבירה
בבתי הדין) והנסיבות לחומרא שציינו בגזר הדין של בית הדין המחוזי,
ולאור המדיניות של אי מיצוי הדין עם הנאשם בשלב הערעור  -קבע
בית המשפט המחוזי כי העונש הראוי הינו  2חודשי השעיה על תנאי
למשך שלוש שנים בעבירה של עיכוב מסמכים שלא כדין.
אשר לרכיבי הפיצוי למתלוננת ותשלום ההוצאות ללשכה לא מצא
בית המשפט המחוזי מקום להתערב בשיקול דעתו של בית הדין הארצי,
משום שאין בהם חריגה קיצונית ממדיניות הענישה או טעות מהותית.

**המדובר בתמצית פסק הדין ולא בפסק הדין המלא
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