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הכנסת טובה מהסנהדרין

פרופ' מנחם בן־ששון ,היו"ר היוצא של ועדת חוקה ,חוק ומשפט ,מסכם ■ עמ' 72

אחרי הבחירות

שינוי השיטה
אלדד יניב
ואריק כרמון

המשפטנים
החדשים
בכנסת

על השחיתות השלטונית סוזי נבות ,יובל יועז ,אסף מצקין
למות בכבוד
אליהו מצא נ' מרדכי הלפרין

חדש

משפט ציבורי דפנה ברק־ארז
מיסים יצחק הדרי ומאיר מזרחי

■ עמ' 33

ולמה עזבה דנה ויס
את המקצוע

דבר ראש הלשכה
עו"ד יורי גיא־רון

בדק בית משמעותי
בין כסה (החלטה על פיזור הכנסת וכינונן של בחירות) לעשור
(השבעת ממשלה ובה שר משפטים) אנחנו ממשיכים להתבו־
סס בבוץ של עולם המשפט הישראלי .תקופת חשבון נפש של
ימים נוראים מסוג זה מתאימה יותר מכל לבדק בית משמעו־
תי ,לעיסוק בניתוחו של הניסיון להבין כיצד התדרדר מקצוענו
המשפטי ועל מי נכון וניתן להטיל את האחריות כדי שישקיע
בתיקונה ,להבדיל מהפרכתה.
בתי המשפט בישראל מוצפים בתיקים ,אשר עלו זה מכבר על
גדותיה של קיבולת הרשות השופטת בישראל .האומה בישראל
מוצפת בעורכי דין ובעורכות דין ,ואנחנו שומרים בקנאות ובה־
צלחה יתרה על הבכורה העולמית של שיעור עורכי הדין מקרב
האוכלוסייה הכוללת .מדליית הזהב באולימפיאדת המשפטי־
זציה העולמית מובטחת לעם בציון למשך שנים רבות .העם
עצמו ממשיך ,מצידו ,בהתמדה ראויה לציון ,להתנהל בדואליות
מופלאה  -מחד להגיש הליכים משפטיים בסיטונאות ,ומאידך
לטפח את רתיעתו מפני מערכת המשפט ומקצוע המשפט.
ספינת הדגל של הקשר בין העם לשופטיו  -אמון הציבור במ־
ערכת המשפט וברשות השופטת  -הטובעת לה לאיטה ,מוצפת
אף היא בהדרגה ,עד שיבואו על סיפוקם שלל קברניטיה ,שעלו
על סיפונה כדי להטביעה .שר המשפטים החדש ,נאמן ככל
שיהיה ,לא יחסר מעש ולא יסבול משעמום יתר .לשכת עורכי
הדין לא תקרטע ,לא תטבע ולא תצוף .העומס בבתי המשפט,
אמון הציבור במערכת המשפט ומעמדו של מקצוע עריכת הדין
זוכים ויזכו לתשומת לב מיוחדת ,בין היתר במסגרת מימושם
של רעיונות ,תוכניות ופרויקטים מתהווים ,שחלקם אף יפתיע,
למרות יומרנות היקפם.

מהמתנ"ס לאולם בית המשפט
למוסד הנשיאות בישראל תידרש תקופה ארוכה מעבר לק־
דנציה מוצלחת אחת של נשיא עטור שבחים וניסיון כדי לשקם
את כבודו הנרמס .חזקת החפות ,הטענות ל"תפירת תיק",
ההתנהלות התקשורתית ,כבודו של אדם  -אין להם דבר וחצי
דבר עם ביזוי תפקיד נשיא המדינה .כאשר אתה נשיא המדי־
נה ותשע נשים שונות טוענות נגדך ומגובות בחקירת משטרה
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ובהאשמות הפרקליטות ,אינך יושב בבית הנשיא עם הפמליה
והפריבילגיות הנשיאותיות ומדבר אל האומה בדבר נקיונך ,גם
אם מדובר בעלילת דם.
אמנם זכויותיך העקרוניות בעולם המשפט אינן רק מילים
ומושגים נאים ,אולם גם כשטענותיך הפרטניות והמערכתיות
צודקות ,הן צודקות כשהן נשמעות מהבית ,לא כשהן נשמעות
מבית הנשיא .מרוב משפט שכחנו את הציבור .בעוד הנורמה
המשפטית אמורה בשלב זה להגן עליך ועל כבודך ,הנורמה הצי־
בורית אינה יכולה ליטול בכך חלק .משבחרת בחיים ציבוריים,
הרי ככל שהתפקיד רם יותר ,חובותיך לנורמה הציבורית גבוהות
יותר .בסופו של דבר ,לא כיבדת במועד את הנורמה הציבורית,
וגם אם פרשת הביתה הרי שכבר איבדת את אמון הציבור .חבל
עבורך ,ולא פחות חבל על בית הנשיא.
אשר לזירה המשפטית  -עם בית המשפט מדברים באולם
המשפט ,לא במתנ"ס .עם בית המשפט מדברים מעל דוכן הע־
דים ,ולא מעל דוכן נואמים .אל בית המשפט מדברים באופן
בלתי אמצעי ולא באמצעות התקשורת.
נטועה בזכרוני סצנה מתוך הסרט "רצח לכל החיים" על פרשת
עמוס ברנס ,שבה חברי הטוב ,עו"ד ד"ר דייויד וינר ז"ל ,מתווכח
עם לקוחו שדורש לפנות לתקשורת .ד"ר וינר המנוח מסביר למר
ברנס שלדעתו לאורך קרוב ל־ 30שנה הוא "ניצח" בתקשורת
אך הפסיד בבית המשפט ,וכי הוא ,דייויד ,מבקש לדבר עם כב'
השופטת דורנר רק בבית המשפט ולא באמצעות התקשורת.
עמוס ברנס נכנע לדרישה ,וזוכה בסוף ההליך .איך התדרדרנו
לכך שאנחנו מקבלים בשלווה מסיבת עיתונאים של נאשם לפני
הקראה ,תקיפת יועמ"ש בתקשורת על ידי נאשם ובני משפ־
חה ,וניווט דרך משפטית על ידי אנשי מקצוע מעולם השיווק,
הדימוי הציבורי והאסטרטגיה התקשורתית ,מוכשרים ככל
שיהיו? לתופעות האלה בכללותן ,בלתי נמנעות בחלקן ,כביכול,
יש השפעה מזיקה עד מאוד על מקצוע עריכת הדין ,שכאמור
זוכה ויזכה ממילא לאוברול כללי בימים אלה .משום מה ,יש
לי תחושה ותקווה שבהמשך הדרך בתיק הנשיא לשעבר ,וב־
המשך בעמ' 6
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דעת יחיד
עו"ד משה גורלי

לחזור לשפיות
אין ספק ששתיים מתוצאות הבחירות
האחרונות הן משמעותיות למתח שבין
הרשויות .הראשונה ,עליית כוחו של
אביגדור ליברמן בשני כובעיו  -הממנה
והנחקר .השנייה ,היחלשותן של המפ־
לגות המזוהות ביותר עם בית המשפט
העליון  -העבודה ומרצ .אם בכנסת
הקודמת היה שר המשפטים דניאל פרי־
דמן הסמן האקטיביסטי מול בית המש־
פט ,והכנסת היתה הגורם המרסן ,נדמה
שעתה התהפכו היוצרות .הכנסת ,בהרכ־
בה הנוכחי ,תהפוך "מסוכנת" יותר לבית
המשפט ,והאחריות המרסנת תוטל על
שר המשפטים.
טובי ההוגים ביחסי הרשויות -
ממונטסקיה ועד אהרן ברק  -דיברו
בשבחו של מתח טבעי ורצוי בין רשויות
השלטון .אלא שהשיח הישראלי זיהם את
המתח הבריא הזה בהבלטת הפרסונלי
על הענייני ,ובעיקר בחילופי האשמות
קשות בין המערכת הפוליטית למשפטית
על כך שכל צד מאיים לחסל את הדמוק־
רטיה בישראל.
האחריות והתבונה מחייבות להח־
זיר את הדיון לשפיות .לא כל סמכות
שניטלת או ניתנת תמוטט את המש־
טר בישראל .לא כל ביקורת היא קטרוג
השטן .השפיות תחזור אם נצליח למקד
את הטענות המרכזיות של כל רשות
כלפי רעותה ונפשט אותה ממניעים
זרים.
שתי טענות מרכזיות יש לפוליטיקה
כנגד המשפט .האחת ,משפטיזציית יתר
שבאה לידי ביטוי גם בניקוז סדר היום
הישראלי כולו לבית המשפט העליון
(האקטיביזם ,המהפכה החוקתית,
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הביקורת השיפוטית ,עילות ההתערבות)
וגם ב"השתלטות" המשתקת של הייעוץ
המשפטי על כל שדרות הביורוקרטיה
והביצוע .הטענה השנייה היא ההשחרה
הפלילית של המגזר הפוליטי ,שביטויה
ריבוי הליכים פליליים נגד אנשי ציבור
ותוצאתה הבאשת האמון הציבורי
במשטר
ובעקיפין
בפוליטיקאים
הדמוקרטי.
גם למערכת המשפט שתי טענות מר־
כזיות כלפי הפוליטיקאים .האחת ,ניסיון
לגמד את המשפט כדי שלא יפריע לרוב
הפוליטי לרמוס זכויות אדם ומיעוטים,
ולמנוע מהם סעד שיפוטי .והטענה הש־
נייה ,שמדובר במושחתים שמבקשים
לנטרל את המשפט כדי שלא יוכל לחסום
אותם בדישם ,לחקור אותם ,למנוע מהם
קידום ותפקידים.
אלה ארבעת הצירים העיקריים בוויכוח
הגדול .הוויכוח לגיטימי ,אלא שהוא
סופח עליו יצרים ומניעים פרסונליים
שנוח לכולם ,ולתקשורת בעיקר ,להציב
במרכז .העימות פרידמן־ביניש סיפק את
שיאו המדמם של העימות הזה.
המשימה העיקרית המוטלת לפתחם
של כולם בעידן הפוסט־פרידמני היא
להרגיע ,ולהחזיר את הדיון הזה לפסים
שפויים .פחות השמצות ,פחות הפחדות,
יותר אחריות ,יותר פתיחות .והכי חשוב
 שמירה הדדית על כבוד הרשויות .הס־כנה האמיתית היא שבמאבק הזה לציבור
נמאס מכולם  -מהפוליטיקאים ,מהמש־
פטנים ,מהדמוקרטיה .שאלות כמו שינוי
הרכב הוועדה לבחירת שופטים או פיצול
תפקיד הייעוץ המשפטי לממשלה שוות

דיון ,אבל לא את הנזק הזה.

המשך מעמ' 4

בדק בית משמעותי
וודאי בדרך המשפטית המיועדת
של ראש הממשלה היוצא ,ישיבו
המשפטנים המעורבים את ניהול
המשפט למקומו הראוי והטבעי -
אולם בית המשפט.

המתנה למחוקק
בין כסה לעשור הפרלמנטרי
אנחנו ממתינים עד בוש להמשך
העשייה המחוקקת .ללשכת עורכי
הדין שורה של הצעות חוק ,חלקן
מוכנות וחלקן מתהוות ,בנושאים
ציבוריים ומקצועיים שונים .נו־
שאי רמת המקצוע והצפתו ,סדרי
קבלתם של מתמחים ,תיקון תק־
נות המרשם הפלילי ותקנות הש־
בים ועוד ,הארכת תקופת הנשיאה
בעבודות השירות ,אי מאסר בפו־
על מאחורי סורג בריח בעבירות
רשלנות ,הגנה מן הצדק ,העומס
בבתי המשפט ,היבטים שונים של
חוק לשכת עורכי הדין ונושאים
ציבוריים ומשפטיים שונים -
כולם בהמתנה לכנסת פעילה .בי־
קשתי מראשי המפלגות שיקצרו
את פגרת הקיץ של הכנסת ,ואולם
פרט למזכיר מפלגה אחת ולקיצור
בן שבוע בפגרת הפסח ,לא נע־
נתה קריאתי בחיוב .האם ייתכן
כי העובדה שבעת פגרה לא ניתן
להציע הצעת אי אמון בממשלה,
דנה את דרישתי זו לכישלון עוד
בעת בריאתה? האם לא די בכך
שאני ,לתומי ,דאגתי לאינטרס
הציבורי?
מועדים לשמחה

אפריל 2009

עורך :עו"ד משה גורלי
סגן עורך :עו"ד שלומי שמחי
עורכת חדשות הלשכה :עו"ד שמרית רגב
מזכירת מערכת :קרן תלמי
שפיים
עיצוב גרפי:
רכזי תחומים :דפנה ברק־ארז ,רענן הר זהב,
יהודה וינשטיין ,רחל תורן ,אסף פוזנר ,יורם ירקוני,
נאווה פרס ,מאיר מזרחי ,יצחק הדרי
ועדת מערכת :רון דרור  -יו"ר
ברוריה לקנר ,אליעזר פני־גיל  -מ"מ יו"ר הוועדה
אהוד בר־עם ,דניאלה דויטש־אליה ,דן חי ,יורם ירקוני,
אורלי נתנזון ,ריבה סלומון ,מיכאל עטיה ,רדא ענבוסי,
ורד פרי ,שרון פרס ,קארין קנובל־אורגל ,ליעד שגב
תמונות וצילומים :טל לוי ,שלום ענסי,
פלאש iStockphoto ,Getty Images ,90
טלפון המערכת03-6362215 :
דוא"לorech-hadin@israelbar.org.il :

תוכ ן
4
6

סדר יום  -ארה"ב והמשבר הכלכלי
11

מו"ל :לשכת עורכי הדין בישראל,
רחוב דניאל פריש  ,10תל אביב
מנכ"ל הלשכה :עו"ד לינדה שפיר
סמנכ"ל :עו"ד אלי נקר
טלפון ,03-6918691 :פקס03-6918696 :
אתר הלשכהwww.israelbar.org.il :
הדעות המתפרסמות בגיליון זה הינן על דעת הכותבים
ועל אחריותם הבלעדית • כותרות המאמרים הן באחריות
המערכת • המערכת איננה אחראית לתוכן המודעות • כל
ההצעות בחוברת זו כפופות לחוק הגנת הצרכן ,לרבות הזכות
לביטול הזמנות בתנאים הנקובים בחוק

עורך הדין
גיליון מס'  • 3אפריל 2009

מנחם מאוטנר הגלובליזציה שהביסה את אמריקה
סדר יום  -אחרי הבחירות

19
22
26

הוצאה לאור ופרסום" :קונספט ,פתרונות תוכן שיווקי",
מבית ידיעות אחרונות
כתובת :המסגר  ,9בית אמפא ,ת"א .67776 ,ת.ד43482 .
טלפון 03-6893358 :דוא"לanat-hal@yedtik.co.il :
מנהלת תחום קונספט :ענת חלפין; מנכ"ל :דיוויד בסן;
טראפיק מגזינים :יעל פרטוק
דפוס :גרפוליט בע"מ

דבר ראש הלשכה
דעת יחיד

אלדד יניב בכל אשם דוד בן־גוריון
אריק כרמון שינוי שיטת הבכי־רע
משפטנים חדשים בכנסת פרויקט מיוחד

השחיתות השלטונית
33
38
41

אסף מצקין קיצור תולדות השחיתות
סוזי נבות אם בארזים נפלה שלהבת
יובל יועז נפילתה ועלייתה של הפרת האמונים

פלילי
45
48

ששי גז המדריך לחוקר הנגדי
שמואל ברוך מוטב מותב אחר

תקשורת
52

דורלי אלמגור העידן הטלוויזיוני החדש

משפט ורפואה

כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל

60

עורך הדין

64

אליהו מצא תנו למות בכבוד
מרדכי הלפרין תנו כבוד לחיים

כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל
גיליון מס'  • 3אפריל 2009

הריאיון
הכנסת טובה מהסנהדרין

פרופ' מנחם בן־ששון ,היו"ר היוצא של ועדת חוקה ,חוק ומשפט ,מסכם ■ עמ' 72

אחרי הבחירות

שינוי השיטה
אלדד יניב
ואריק כרמון

המשפטנים
החדשים
בכנסת

על השחיתות השלטונית סוזי נבות ,יובל יועז ,אסף מצקין
למות בכבוד
אליהו מצא נ' מרדכי הלפרין

חדש

72

משפט ציבורי דפנה ברק־ארז
מיסים יצחק הדרי ומאיר מזרחי

צילום השער :פלאש 90

■ עמ' 33

ציבורי

ולמה עזבה דנה ויס
את המקצוע

80
92

 8׀ עורך הדין
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ארה"ב והמשבר הכלכלי

הגלובליזציה
שהביסה את אמריקה
מארקס הציג את ההיסטוריה האנושית כסדרת מעברים בין עידני ייצור.
אמריקה חווה מעבר כזה :בתחילת המאה ה־ 20היא היתה היצרן של
העולם .עתה היא הבנקאי שלו ,והבנקאי הזה בצרה צרורה
מנחם מאוטנר
הקפיטליזם האמריקאי והעולמי נמצאים כעת
ברגע משברי ,שלא תהא זו גוזמה לומר שהוא הרה
גורל .אין מישהו בעולם שמסוגל להגיד כיצד ניתן
להיחלץ מהמשבר ,כמה זמן יחלוף עד אז ,ואילו מחי־
רים חברתיים יהיו כרוכים בכך .אין מישהו שמסוגל
להגיד כיצד אמריקה והעולם ייראו לאחר המשבר.
הפיזיקאי סטיבן הוקינג מספר על הרצאה שנשא
בצעירותו על אודות מבנה היקום .בגמר ההרצאה
הרימה את ידה אישה מבוגרת שישבה בקהל ,ואמ־
רה" :פרופסור הוקינג ,כל זה מאוד מעניין .אבל הבה
אומר לך כיצד בנוי היקום :כדור הארץ מונח על
ארבעה צבי ענק ,הנושאים אותו מארבעה עבריו".
הוקינג ,שהיה משוכנע כי בידו תשובה ניצחת ,השיב
מיד" :כן? ועל מה לפי דעתך עומדים הצבים האלה?"
האישה לא התבלבלה" .אתה בחור צעיר ופיקח",
אמרה" .אבל עליך להבין :זה צבים כל הדרך למטה".
צריך לרדת "כל הדרך למטה" כדי להבין את שו־
רשי המשבר .אני חושב שאם נעשה זאת נמצא שם
את קארל מארקס.
מארקס הציג את ההיסטוריה האנושית כסדרה
של מעברים בין עידני ייצור שונים .כל עידן נשלט על
ידי דרך ייצור מרכזית .דרך הייצור הזו יצרה חלוקת
עבודה ייחודית והכתיבה את אופיים של היחסים
החברתיים .דרך הייצור הזו גם הכתיבה את תוכני
התרבות והמשפט .הדינמיקה של ההיסטוריה היא
שדרכי ייצור קיימות מובסות על ידי דרכי ייצור חד־
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שות ,משוכללות מהן ,המייצרות יחסים חברתיים,
תרבות ומשפט חדשים .כל מעבר כזה כרוך בסבל
אנושי רב לאלה הנמנים עם הקבוצה החברתית
המובסת.
אמריקה חווה בעשורים האחרונים מעבר כזה.
בעשורים הראשונים של המאה ה־ 20היתה אמריקה
היצרן של העולם .בעשורים האחרונים היא הפכה
לבנקאי של העולם .אמנם עדיין נשארה באמריקה
תעשייה בטחונית נרחבת ותעשיות אחרות כגון
מטוסים ,פלדה ,תקשורת ,כימיקלים ואלקטרוניקה.
אמנם ב־ 20השנים האחרונות צמחה בה תעשיית
הייטק גדולה .אבל כחלק מתהליכי הגלובליזציה,
הרבה מפעולות הייצור האחרות של אמריקה הועב־
רו למדינות מתפתחות שבהן עלויות העבודה זולות
יותר .את מרכז הכלכלה האמריקאית תפסו הבנ־
קאות ,המימון וההייטק .וול סטריט ועמק הסיליקון
הדיחו את דטרויט.
כך נוצר ה"מעגל" :ארצות הברית רכשה מוצ־
רים ונפט בחו"ל ,שילמה בדולרים (בזול ,לפחות
עבור המוצרים) ,אלה הופקדו במערכת הבנקאות
האמריקאית (בגלל תחכומה וגודלה) ,הופנו לשוק
הצריכה (כרטיסי אשראי) והמשכנתאות המקומי,
ויצרו בולמוס צריכה גדול ,תחושה של שפע בלתי
נגמר ו"בועת" אשראי ענקית .במקביל ,הפך וול
סטריט מרכזו של שוק מימון גלובאלי ,שצמח מאז
שנות ה־ 70כשהוא חופשי מרגולציה ומופעלים בו

מנחם מאוטנר,
פרופסור אורח בבית הספר
למשפטים של אוניברסיטת
קולומביה ,ניו יורק
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ארה"ב והמשבר הכלכלי

מכשירים פיננסיים חדשניים ,שלפחות חלקם בלתי
נהירים לחלק משחקני השוק .כאשר נוצר בשוק
זה משבר חריף במיוחד ,התפוצצה בועת האשראי
האמריקאית ,עצרה את סיבוב המעגל ,וחשפה לעין
את השינויים המבניים שעברו על הקפיטליזם האמ־
ריקאי בעשורים האחרונים.
בתוך כך לא רק נוצרו יחסים כלכליים ופוליטיים
מסוג חדש בין ארצות הברית לשאר העולם; באר־
צות הברית עצמה ,בעקבות השינוי במבנה הכלכלה,
חל שינוי עמוק במבנה היחסים החברתיים .משך
שנים הוצנעו המשמעויות של השינוי הזה ,והמחי־
רים החברתיים הכרוכים בו רוככו .לא עוד .המשבר
חשף אותם לעין במלוא משמעותם.
כיצד נראה עולם של ייצור? אפשר להציע שני
תסריטים נוגדים ,אך משלימים.
התסריט האחד הוא התסריט הרומנטי :בני אדם
המשתתפים בתהליכי ייצור תופסים את עצמם כפו־
עלים בקבוצה .יש להם תחושת גאווה על כך שהם
מוסיפים דבר חדש לעולם .פערי השכר בין מנכ"לים
לבין עובדי קו הייצור קיימים ,אך הם אינם גבוהים
במיוחד .העובדים מאורגנים באיגוד מקצועי .המפ־
על מרגיש אחריות חברתית כלפי הקהילה שבה הוא
ממוקם.
התסריט האחר הוא התסריט הסיוטי .הוא מת־
מצה במושג הניכור של מארקס ובסרטו הגדול של
צ'ארלי צ'פלין "זמנים מודרניים" ( .)1936האדם הוא
המשך של המכונה (ושל המוצר הנוצר על ידו ועל־
ידי המכונה) .הוא מבלה את יום העבודה שלו בפעי־
לות מכאנית חוזרת ,חסרת משמעות ,שאינה נותנת
מקום כלשהו לתבונה (בשלב מסוים ,בעקבות אופן
העסקתו ,גיבור סרטו של צ'פלין סובל מהתמוטטות
עצבים).
כיצד נראה עולם של בנקאות ומימון? כיצד נראה
עולם של הייטק? התשובה בשני המקרים דומה:
קבוצה קטנה של מומחים בעלי השכלה גבוהה וידע
ייחודי מייצרת את עיקר ההון .כל האחרים נתונים
לחסדיהם של אנשי הקבוצה ,קרי :למידה שבה יהיו
מוכנים להוציא את כספם בדרך של רכישת שירותים
ומוצרים.
אבל מתברר שבעולם גלובלי ,אנשים מסוגלים
"לבזבז" רק חלק מכספם בסביבה המיידית שבה הם
חיים (הסוציולוג הדגול זיגמונט באומן מחלק את
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אוכלוסיית העולם ל"גלובליים"  -אלה המתרוצצים
בעולם ומוציאים את כספם בצריכה במקומות שונים
בו  -ול"לוקאליים" ,אלה הלכודים במקום שבו נול־
דו ,והם צופים כל העת בסגנון החיים מעורר הקנאה
של הגלובליים) .כמו כן ,בעולם של בנקאות ,מימון
והייטק חלק גדול מההכנסות אינו מופנה לצריכה;
הוא מוחזר למערכת הבנקאות (הגלובלית) בדמות
השקעות במכשירים פיננסיים.
עולם של בנקאות ,מימון והייטק הוא עולם אינ־
דיבידואליסטי .העובדים נתבעים להפגין כל העת
יצירתיות ,חדשנות וכושר המצאה .התרבות התא־
גידית שבמסגרתה הם פועלים מצפה מהם לתפוס
את עצמם כיזמים ,כאילו היה כל אחד מהם שחקן
שוק עצמאי .הגיון הפעולה של השוק נמצא אפוא
בלב התאגיד עצמו .עובדים פועלים לבד ,והם מתו־
גמלים בהתאם לביצועים האישיים שלהם .הם מוע־
סקים בחוזים אישיים .הם אינם מוגנים על ידי איגוד
מקצועי.
כלכלה של בנקאות ,מימון והייטק מועדת אפוא
להצמיח פערי הכנסות גבוהים בין מי שנמצא במר־
כז הפעילות הכלכלית לבין כל השאר .פערים כאלה
עשויים להיווצר בכלכלת ייצור בשיעור קטן בהר־
בה .אלף דולר ששולמו עבור מכונית שיוצרה בדט־
רויט חולקו בין מספר גדול של בני אדם שנטלו חלק
בייצורה .אלף דולר המשולמים עבור שירות פיננסי
או מוצר הייטק מגיעים לכיסם של מספר קטן של
מומחים.
עולם של בנקאות ,מימון והייטק הוא עולם שבו
התאגידים מסגלים לעצמם רטוריקה של "אחריות
חברתית" .בכך מציגים את עצמם התאגידים כמי
שמסוגלים לתפוס את מקומה של המדינה בהגנה על
ערכים ציבוריים בלתי שוקיים .ואולם המטרה העי־
קרית של רטוריקה כזו אינה דאגה של ממש לאינטרס
הציבורי; התאגידים אינם מעוניינים וגם אינם מסו־
גלים לעשות זאת באופן משמעותי .אחריות חבר־
תית היא מכשיר להשגת רווחי תדמית ,שאמורים
להיתרגם בסופו של דבר לרווחים של ממש.
עולם של בנקאות ומימון הוא עולם שבו שיעור
הולך וגדל של רווחי התאגידים ,גם של כאלה העו־
סקים בייצור ובמתן שירותים ,מופק מפעולות מימון
וביטוח ,וכן מספקולציות בסחורות ובמטבעות ,ולא
מהפעולות שאמורות להימצא במרכז הפעילות של
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תבונת יחידים לעולם אינה יכולה לשמש תחליף לתבונה קולקטיבית

התאגיד.
עולם של בנקאות ,מימון והייטק הוא עולם שבו
עובדים בכירים מתוגמלים בדרך של הפיכתם לב־
עלים של חלק מהון התאגידים ,היינו הם פועלים
מתוך חשיבה מימונית ומתפקדים כשחקנים בשוק
ההון כחלק אינטגרלי של פעילות היומיום שלהם
בתאגידים.
המשבר הנוכחי נדון כעת בהרחבה במונחים כל־
כליים טכניים (מה היו הסיבות שהובילו לפרוץ המ־
שבר ,מהי האסטרטגיה הטובה ביותר להיחלץ ממנו
וכו') .המשבר לא נדון במונחים של אחריות .פגיעה
כל כך קשה במיליארדי בני אדם אינה מזוהה עם
"אשם" מוגדר .הדבר עשוי לגרום פגיעה במידת המ־
חויבות של אנשים לסדר החברתי הקיים ולמשפט.
אבל חשוב להבין שבשורש המשבר עומדים שינויים
מבניים גדולים באופי הקפיטליזם האמריקאי והמ־
ערבי  -שינויים שגררו עימם שינויים חברתיים רחבי
היקף .השינויים גם נתמכו במערכת רעיונית שעל־
תה בארבעת העשורים האחרונים ,נתנה להם לגי־
טימציה ,הפכה אותם למשהו שהוא בבחינת המובן
מאליו ,חלק מ"טבע הדברים" ,וכיוונה באופן עמוק
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צילומים :גטי אימג'ס

את המדיניות הממשלתית .מערכת רעיונית זו היא
הניאו־ליברליזם.
הניאו־ליברליזם הוא תיאוריה פוליטית שבמרכזה
האמונה כי הדרך המיטבית לקידום הרווחה האנו־
שית היא זו של יצירת תנאים שבהם בני אדם יוכ־
לו לפעול באופן נרחב ככל האפשר במסגרתם של
שווקים תחרותיים.
המדינה הניאו־ליברלית אינה אמורה לעסוק בת־
כנון כלכלי .היא אמורה להשאיר את דרכי הפיתוח
הכלכלי לכוחות השוק .היא אמורה להבטיח פעולה
בלתי מופרעת ככל האפשר של שווקים בדרך של
סילוק רגולציות ,הגנה על זכויות הקניין והפחתת
מיסים .היא אמורה להרחיב את תחום הפעולה של
שווקים בדרך של הפרטת פעולות ציבוריות והכפפתן
להגיון השוק ,וזאת בתחומים כגון חינוך ,בריאות,
תחבורה ,אנרגיה ,אספקת מים ,פיתוח התשתיות,
התקשורת ,בתי הסוהר והשפיטה.
האידיאולוגיה הניאו־ליברלית מצפה מכל אדם
שיראה בעצמו אחראי לגורל חייו ,בלא שיצפה לע־
זרת המדינה .האדם הניאו־ליברלי אמור לתפוס את
הצלחותיו ואת כשלונותיו כתוצר פעולתו האישית,
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האדם הוא המשך של המכונה .צ'ארלי צ'פלין" ,זמנים מודרניים"1936 ,

לטוב ולרע ,ולא במונחים מערכתיים ("נולדתי אל
תוך מעמד או גזע מקופחים ולכן ההזדמנויות של
חיי היו מוגבלות מלכתחילה").
האידיאולוגיה הניאו־ליברלית חשדנית כלפי הד־
מוקרטיה .היא מצדדת בשלטון של מומחים במקום
ב"שלטון העם" :בנק מרכזי חזק במקום משרד אוצר,
בית משפט עליון חמוש בחוקה במקום בית נבחרים
(האם אפשר לתפוס את האקטיביזם של בית המש־
פט העליון שלנו בעשורים האחרונים במונחים של
עליית האידיאולוגיה הניאו־ליברלית בישראל? האם
הקבוצה בחברה הישראלית המזוהה עם הניאו־לי־
ברליזם היא התומכת המובהקת של בית המשפט
העליון?).
האידיאולוגיה הניאו־ליברלית תופסת את החי־
רות האנושית במונחים של היכולת לפעול באופן
בלתי מופרע כיזם או כצרכן בשוק .היא מתנגדת
לתפיסת החירות במונחיה של חירות הרווחה הליב־
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רלית ,שעל פיה רמה גבוהה של חינוך ,בריאות ,הכנ־
סה ודיור הינה תנאי מוקדם לחירות בעלת משמעות.
היא אינה תופסת את החירות במובנה המרקסיסטי
 עשיית שימוש מרבי בתבונה האנושית.עבור ניאו־ליברלים ,לוגיקת הפעולה של השוק
אמורה להשתלט על תחומי חיים רבים שמעבר
לשוק .ניאו־ליברלים מאמינים בקומודיפיקציה נרח־
בת :הכפפת גוף האדם לפעולת השוק (מכירת איב־
רים ,השכרת רחמי נשים ,סחר בתינוקות) ,הכפפת
האישיות לפעולת השוק (זנות חופשית) ,מסחור
הנוף ומורשת האמנות ,מסחור הידע האוניברסי־
טאי.
הניאו־ליברליזם מציב את החוזה במרכז היחסים
החברתיים (לאחר שב־ 1974הכריז גרנט גילמור
בספר קלאסי על "מות החוזה").
האידיאולוגיה הניאו־ליברלית הופצה מאז שנות
ה־ 70בעולם כולו ,ובאופן נרחב גם בישראל ,על ידי
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מחלקות אוניברסיטאיות לכלכלה ולמינהל עסקים,
על ידי מכוני מחקר ומשרדי אוצר ,ועל ידי גופים
בינלאומיים כמו קרן המטבע הבינלאומית והבנק
העולמי.
באופן פוליטי הניאו־ליברליזם מזוהה יותר מכל
עם רונלד רייגן ,שקבע כי "הממשלה היא הבעיה,
לא הפיתרון" ,קידם את "הפחתת המיסים הגדולה
ביותר בהיסטוריה" ,וניהל מאבק עיקש באיגודים
המקצועיים .הניאו־ליברליזם מזוהה גם עם מרגרט
תאצ'ר ,שהכריזה כי "אין דבר כזה חברה; יש רק גב־
רים ונשים יחידים" (מאוחר יותר הוסיפה גם "מש־
פחה") ,תוך שהיא נאבקת באיגודים המקצועיים
ומחוללת תהליכי הפרטה נרחבים (בריטניה יכולה
להיחשב "מקרה מבחן" מעולה לבחינת השאלה אם
הפרטה אכן מובילה להעלאת רמתה של הרווחה
החברתית) .אבל ממשלות רבות אחרות בעולם ,וב־
כללן הממשלות של ישראל ,אימצו וקידמו אף הן את
עיקרי הניאו־ליברליזם .אפילו נשיא דמוקרטי כמו
ביל קלינטון הכריז כי "העידן של הממשלה הגדולה
חלף ועבר מן העולם" ,ופעל בהתאם.
בתחום המשפט ,הניאו־ליברליזם מגולם בתנועת
"הניתוח הכלכלי של המשפט" ,שהפכה מאז שנות
ה־ 70לתנועה הדומיננטית בבתי הספר למשפטים
של ארצות הברית ,ובעקבות זאת לתנועה חשובה
באקדמיה המשפטית של ישראל גם כן.
הניתוח הכלכלי של המשפט מרדד את עולם הע־
רכים האנושי לערך אחד :יעילות (רציונליות אינ־
סטרומנטלית) .הוא סוטה באופן חריף מתפיסה
מסורתית ,שלפיה המשפט אמור להיות זירה חשו־
בה לליבון ולהכרעה קולקטיביים בשאלות ערכיות.
אלא ,על פי הניתוח הכלכלי של המשפט ,ערכים הם
משהו אישי ,פרטי ,המתגבש קודם לפעולה השוקית
הפומבית .אכן ,מסיבות אלה ,הניתוח הכלכלי של
המשפט כונה לא אחת "הפורמליזם החדש" .הניתוח
הכלכלי של המשפט ,כהמשך של הניאו־ליברליזם,
מוביל אפוא לא רק לרישוש העולם הנורמטיבי של
בני האדם ,אלא גם לרישוש השיח הערכי המתקיים
במשפט עצמו.
אכן ,תוצאות השילוב בין השינויים המבניים
שעבר הקפיטליזם האמריקאי בעשורים האחרונים
לבין האידיאולוגיה הניאו־ליברלית שגיבתה אותם
הן חד־משמעיות:
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הפרומיל העליון של בעלי העושר בארצות הברית
הגדיל את חלקו בעושר הלאומי מ־ 2%בשנת 1978
ליותר מ־ 6%בשנת .1999
בשנים 2007־ 2000חל גידול משמעותי בתוצר
הלאומי בארצות הברית ,ואולם השכר עלה באותן
שנים באופן זעום בלבד .פירוש הדבר הוא שעושר
לאומי הועבר לקבוצה קטנה באוכלוסייה .אכן ,רווחי
התאגידים גדלו בשנים אלה במידה ניכרת .עימם גדל
גם העושר של מנהלי התאגידים ועובדיהם הבכירים,
שזכו לא רק בשכר גבוה אלא גם בבונוסים ,במניות
וכולי.
היחס בין השכר הממוצע של עובד לבין זה של
מנכ"ל בארצות הברית עלה מ־ 1:30ב־ 1970לכמעט
 1:500בשנת .2000
שיעור העובדים החברים באיגודים מקצועיים
מתוך כלל העובדים בארצות הברית ירד מיותר
מ־ 33%ב־ 1955ל־ 7.5%ב־.2008
בשנת  1968היה מדד הג'יני של ארצות הברית
 .0.386ב־ 2005הוא עלה ל־.0.469
כחמישית בלבד מהתוצר הלאומי האמריקאי נו־
צרת כרגע בתעשייה .כמעט ארבע חמישיות נוצ־
רות בשירותים ,ופחות מאחוז אחד נוצר בחקלאות.
מספר המועסקים בתעשייה הוא פחות מ־ 15%מכלל
העובדים.
מספר האסירים בארצות הברית גדל ביותר מפי
ארבעה מאז ( 1980כ־ 2.3מיליון אסירים כיום -
השיעור הגבוה בעולם מתוך כלל האוכלוסייה; רבע
מאוכלוסיית האסירים של העולם).
המשבר הכלכלי משנה את השיח הציבורי והפו־
ליטי המתנהל בארצות הברית .כותרת מאמר שראה
אור ב"וושינגטון פוסט" בחודש פברואר הכריזה:
"הלאימו את הבנקים! אנחנו כמו שוודיה כעת".
באותו חודש יצא "ניוזוויק" בכתבת שער שלפיה
"כולנו סוציאליסטים כעת" .ימים אחדים אחר כך
הכריז ה"ניו רפבליק" כי "עידן הביזוי של הממשלה
הגדולה הסתיים" .ואפילו ה"אקונומיסט" כתב בסוף
ינואר ,בעקבות משבר הבנקאות" :כעיתון קפיטלי־
סטי ,אנחנו דוחים מדיניות יזומה של הלאמה גורפת.
אבל אין ספק כי בעלות ממשלתית יכולה להתקבל
על הדעת כטקטיקה נכונה כשמדובר במוסדות פי־
ננסיים ספציפיים".
בהמשך לכך נשמעים קולות שלפיהם בניגוד למה
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שנטען על ידי דורות של כלכלנים ,אדם סמית צידד
דווקא בכך ששווקים יפעלו בשיתוף פעולה ותוך
חלוקת עבודה עם הממשלה ,באופן שהממשלה תפעל
בתחומים שבהם השוק אינו מסוגל לספק פתרונות
ראויים .נשמעים קולות המצביעים על התפקיד המ־
רכזי שמילאו הממשלות של ארצות הברית (ברמה
הפדרלית וברמה המדינתית כאחת) בפיתוח הכלכלי
של המדינה ,וזאת בדרך של תכנון ערים ,הקמת מע־
רכות חינוך ,הקמת מערכות אספקת מים וסניטציה,
עידוד המחקר ופיתוחן של טכנולוגיות חדשות ,הכ־
שרת עובדים ,מתן מלוות לעסקים קטנים ,מתן מל־
וות לסטודנטים ,הגנה על עובדים וצרכנים ,וכמובן
הפעלת מערכת של דיני הגבלים עסקיים .נשמעים
קולות הכופרים בעליונותה של תבונת היחידים על
פני תבונתם של גופים קולקטיביים .מדברים על
"תחיית העיסוק בג'ון מיינרד קיינס" ,לאחר עשרות
שנים של שלטון ללא מצרים של "אסכולת שיקגו"
מבית מדרשו של מילטון פרידמן.
ברוח זו ,הנשיא אובמה מדבר על הצורך בהטלת
פיקוח על שוק המימון האמריקאי ,אחרי שהבנקאות
האמריקאית עברה מאז שנות ה־ 90דה־רגולציה,
ו"שוק הצללים" של וול סטריט התפתח לענק מי־
מון גלובלי שפעל כמעט מחוץ לכל רגולציה (אובמה
צודק .אם אמריקה רוצה להמשיך להיות הבנקאי
של העולם ,ואם בנקאות מבוססת על אמון ,נדרשת
רגולציה נרחבת).
לכל הקולות האלה משותף דבר אחד :הבנה כי
יהא זה נאיבי ,ואפילו מקסם שווא מסוכן ,להניח
ששווקים בלבד ,בלא מעורבות ממשלתית עמוקה,
יוכלו לקדם את החברה או להתמודד עם בעיות חב־
רתיות מורכבות .תבונת יחידים לעולם אינה יכולה
לשמש תחליף לתבונה קולקטיבית( .היש בנמצא
הוכחה ניצחת לכך יותר מאשר המשבר הנוכחי?)
אבל כל הקולות האלה מנוגדים למסורת אינט־
לקטואלית המושרשת עמוקות בתודעה האמרי־
קאית ,במיוחד זו של העשורים האחרונים .ועם זאת,
עלייתם מצביעה על כך שבארצות הברית מתחולל
כעת מעבר ממצב של שיח והגות מונוליטיים כמעט
לגמרי למצב שבו השיח הדומיננטי מאותגר על ידי
קולות שמשך שנים רבות נמצאו מדוכאים בשוליים.
השאלה איזה איזון ייווצר בין הרעיונות האמרי־
קאיים המסורתיים לבין הרעיונות החדשים לא תי־
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צבים כל הדרך למטה .סטיבן הוקינג

קבע ב"שוק הרעיונות" .היא תיקבע ב"שוק הריאלי".
אם המשבר ייפתר במהירות ,כי אז לא יחול שינוי
רעיוני של ממש  -הרעיונות הדומיננטיים של הע־
שורים האחרונים ימשיכו לשלוט גם בעשורים
הבאים .אבל ככל שהמשבר יחריף (ונראה כי זה מה
שיקרה ,לנוכח העובדה שהמשבר כרוך בשינויים
מבניים עמוקים בקפיטליזם האמריקאי והעולמי),
כן יידרשו צעדים ממשלתיים בלתי שגרתיים ,ואלה
מצידם יולידו גיבוי רעיוני לשם הצדקתם ולהפיכ־
תם ללגיטימיים .ההתפתחויות האלה ישפיעו גם על
ההתנהגות והחשיבה בישראל .יש מקום לכך שית־
קיים אצלנו דיון רציני בשאלת האיזון שבין השוק
והממשלה ,אפילו תצליח ישראל להתחמק מפגיעות

קשות מדי של המשבר בשנים הקרובות.
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אחרי הבחירות  -השינוי הנדרש

בכל אשם דוד בן־גוריון
הוא חשב שהוא שולח את העם לבחור את האספה המכוננת בשיטת
בחירות זמנית ,כדי שזו תחליט על שיטה קבועה .רק שבישראל אין
קבוע יותר מהזמני .האספה המכוננת הכריזה על עצמה ככנסת
הראשונה ,וה־ 16הבאות נבחרו באותה שיטה זמנית־קבועה
אלדד יניב

הוא חשב שהוא שולח את העם לבחור את האס־
זה לא פלא שבליל הבחירות איש לא ידע מי ניצח.
פה המכוננת ,בשיטת בחירות זמנית ,כדי שהאספה
אם תשאלו את ציפי לבני ,היא עדיין בטוחה שניצ־
שתיבחר תחליט על שיטה קבועה לבחירת הכנסת
חה .גם אל גור .אבל בנימין נתניהו ,שלא ניצח בכלל
הראשונה.
הקולות כמו גור ,וגם לא במספר המושבים בכנסת
רק שבישראל אין קבוע יותר מהזמני ,והאספה
כמו ג'ורג' דבליו בוש ,הוא ראש הממשלה המכהן.
המכוננת לא חשבה לצאת פראיירית .מרגע שנבחרה
אז איך המוח היהודי שוב המציא לנו פטנטים בד־
הכריזה על עצמה ככנסת הראשונה .גם ה־ 16הבאות
מוקרטיה היחידה במזרח התיכון?
נבחרו באותה שיטה זמנית־קבועה ,ואת הכנסת
גם בעולם הגדול אין הרבה דמוקרטיות דומות לי־
ה־ ,18מי חשב אחרת ,בחרו באותה שיטה ארעית
שראל .חוץ מהולנד ומסלובקיה ,ישראל היא משלוש
ובלתי אפשרית.
הדמוקרטיות היחידות והאחרונות על כדור הארץ
ואחרי שהוקמה ממשלת נתניהו ,נגוזו גם החלו־
שמשמרות ,כאילו היתה זאת פנינה ,צורת שלטון
מות שהכנסת ה־ 19תיבחר אחרת .כי יהדות התורה
הנקבעת על פי שיטת הבחירות היחסית־ארצית.
הטילה וטו וגם הבית היהודי .מה ,האם יצאנו מד־
שיטה מוזרה ומשונה ,ישנה ועבשה ,שעברה לה מן
עתנו שרסיסים כמותן לא יקבעו מי יהיה כאן ראש
העולם בדמוקרטיות אחיות זה דורות.
הממשלה הבא בעוד שנתיים? הרי בלעדי האצבעות
בעוד שבעולם כבר מזמן עברו לשיטות אחרות,
שלהם ,ביבי היה יכול לחלום
מודרניות ,המבטאות בדייקנות
לחזור לבית ראש הממשלה
את רצון העם ,שכולן נגזרות
כדייר .ועל זה הוא שילם במ־
מהשיטה האזורית ,בישראל
ישראל צריכה שינוי.
קום ובמזומן ,כמו קודמיו,
נותרו עם השיטה העתיקה
צריכה
ישראל
נכון,
יותר
והשיטה הזמנית  -אין קבועה
הזו .שיטה מצחיקה ,שאין בה
ממנה.
יציבות ואין בה שלטון ,וחוץ
רי־סטארט .בלי שיטה
ישראל צריכה שינוי .יותר
מפרנסה גדולה לאייל ארד ול־
אחרת ,ורסיה של בחירות
נכון ,ישראל צריכה רי־סטא־
ראובן אדלר  -אחת לשנתיים
יחסיות אזוריות ,עוד נתגעגע
רט .בלי שיטה אחרת ,ורסיה
 גם לא משכללת את רצוןשל בחירות יחסיות אזוריות,
הבוחר להכרעה.
לבחירות פעם בשנתיים
עוד נתגעגע לבחירות פעם
ובכל אשם דוד בן־גוריון.
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עו"ד אלדד יניב,
בעל משרד עורכי דין
יניב ושות'
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צילום :דוד אלדן ,לע"מ

ראש הממשלה דוד בן־גוריון נושא דברים בפני הממשלה באולם המוזיאון בתל אביב30.9.1948 ,

בשנתיים.
בדרך לשינוי הגדול ,כדאי לתקן עוד כמה עניינים
מעיקים:
חוקי המימון הבלתי אפשריי.ם .זה כבר הפך לר�י
טואל .אחרי הבחירות או הפריימריס במפלגות ,בר־
חוב רזיאל  1בבת ים ,משכנה הרשמי של היחידה
הארצית לחקירות הונאה ,מתחילות החקירות .רק
בישראל מישהו חושב ברצינות שעם גובה תרומה
מותר של  1,900שקל לאדם והסמוכים על שולחנו,
מפלגה יכולה לנצח בחירות .ומה יעשו הפוליטיקאים
כדי לנצח? כבר פגשתם חתול שישמור על השמנת?
הקימו עמותות ,שהומרו בחברות קש ,שהתחפשו
לאחד סיריל קרן .אז נכון שהמדינה נותנת מימון .רק
שדמוקרטיה עולה כסף ,והרבה ,ולכן מה שהמדינה
נותנת אף פעם לא מספיק .תורמים פרטיים הם אלה
שצריכים לממן ולעזור ,ובעולם כבר מצאו שיטות
איך לעשות את זה חוקי ונקי.
הפרסום חינם בערוצי הטלוויזיה הארציי.ם .ה�מ
פלגות מבזבזות על זה הון עתק ,מאותם כספי מימון
בחירות שיוצאים מהכיס של כולנו .המפיקים והצל־
מים והבמאים ,בקיצור "היוצרים" ,שעכשיו מפגינים
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"לחם ,עבודה" ,עושים קופה יפה מתשדירי טלוויזיה
שאיש באמת לא רואה .מדברים על זה יום־יומיים
בהתחלה ,ואחר כך זה מרצד על המסך כשמזפזפים
ובוהים .זה היה נכון כשהיה ערוץ אחד בטלוויזיה,
עם כמה עיתונים יומיים ובלי אינטרנט .הגיע הזמן
שהמפלגות ישלמו לזכייניות אם הן רוצות פרסום
בטלוויזיה בפריים־טיים.
איסור התעמולה בשידורי החדשות .זה כבר הפך
לריטואל מגוחך .רזי ברקאי או ירון דקל מתקוטטים
בשידור עם גדעון סער או בוז'י הרצוג ,כי מישהו
מהם רמז שרק ביבי יביא שלום או שמעיל העור של
ברק מעופרת יצוקה מוכיח שהוא דווקא למד להיות
טרנדי .השופטים חשין וריבלין ,בתפקידם כיושבי
ראש ועדת הבחירות ,כבר זעקו שהחוק הזה הוא
אות מתה ,ואותיות מתות ראוי שלא יופיעו עוד
בספר החוקים .אז אמרו.
אז מה מכל זה יהפוך מציאות? כלום .זה יהיה
מאמר מצוין לגיליון של שבועיים לאחר הבחירות
הבאות ,קצת פחות משנתיים מהיום .כי בישראל,
למי יש זמן לרפורמה .ואיך נקטר אם הכל כאן יסת־

דר ?
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שינוי שיטת הבכי־רע
המשילות בישראל מצויה במשבר עמוק מאי פעם .העלאת אחוז
החסימה ,הכנסת הממד האזורי וזכות ראשונים בהקמת ממשלה
לראש המפלגה הגדולה ביותר  -הן הבסיסים לשינוי שיטת הבחירות
שתייצב את המערכת הפוליטית
אריק כרמון

פרופ' אריק כרמון ,נשיא
המכון הישראלי לדמוקרטיה;
בימים אלה ראה אור
ספרו "להמציא מחדש את
הדמוקרטיה הישראלית,
תכנית לתיקון המשילות
בישראל" ,בהוצאת המכון
הישראלי לדמוקרטיה
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השבועות הספורים שחלפו מאז הבחירות לא
הקהו את התחושה וההכרה שהמשילות בישראל,
הדם הזורם בעורקי הדמוקרטיה ,מצויה במשבר
עמוק .מאפייני המשבר ברורים ומובהקים :אי יצי־
בות פוליטית נמשכת ,חוסר ודאות לגבי מדיניות
הממשלה ,סימנים המעידים על אפשרות קריס־
תו של הפרלמנטריזם ,ומעל הכל התגברות הרגש
האנטי־פוליטי  -הסלידה מהפוליטיקה מצד ציבו־
רים רחבים ,המלווה בירידה עקבית במידת האמון
של הציבור כלפי מוסדות הדמוקרטיה .סילוקה של
שיטת הבחירה הישירה הקלוקלת מעולמנו הפוליטי,
אחד הגורמים העיקריים לשבר במשילות ,לא חולל
תיקון משמעותי בעיוותים שהיא יצרה .התרסקות
המפלגות הגדולות ,שיבושים בתפקוד כל אחת מש־
לוש הרשויות בישראל והעכרת אופני השיח ביניהם,
הפרסונליזציה של הפוליטיקה והפרת האיזון בין
השמירה על טוהר המידות מצד המופקדים עליה
לבין השמירה על התנהלות התהליכים הפוליטיים -
אלה משקפים את האיום המוחשי על הדמוקרטיה
הישראלית.
מערכת הבחירות לכנסת ־ה־ 18חשפה כמה מן ה�מ
גמות בהתפתחות כשלי המשילות בישראל .הקורבן
העיקרי של הכשלים הללו הוא בית הנבחרים ,המו־
סד העליון בדמוקרטיה הייצוגית והזרוע החשובה
ביותר במערכת של שלוש זרועות משטר .הבחירות
הללו ,יותר מאי פעם בעבר ,הוצגו כמרוץ שהדגש בו

הוא מי יהיה/תהיה המנצח/ת .בהפרזה אפשר לומר
שניצחון של אחד או אחת המועמדים היה תוצר
של החזות החיצונית ששורטטה על שלטי החוצות
בידי יועצים־רעיונאים־יחצ"נים בשכר ,שעל פי רוב
אין להם דבר וחצי דבר עם המפלגה שאת העומד/ת
בראשה הם מריצים ,ולבטח לא עם מצע פרוגרמטי
כזה או אחר .במילים אחרות ,הגורם הדומיננטי במ־
ערכת הבחירות היה הטייתה אל שאלת הניהול הבי־
צועי של המדינה על חשבון העיקרון שאמור להוביל
את הבחירות בדמוקרטיה הפרלמנטרית הייצוגית
 הייצוגיות הפוליטית .בדומה לשטח הפנים הדלוהמצומצם של שלטי הבחירות (שרובו כוסה בפ־
רצוף מאופר כזה או אחר) ,גם רטוריקת הבחירות
הצטמקה והתנחלה בלעדית בתכונותיו/ה העדיפות
של ראש הממשלה העתידי/ת .נמחקה לחלוטין
שאלת הרכבו ,אופיו ויכולת תפקודו של בית הנבח־
רים שיקום לאחר הבחירות .הלה הוצג ונתפס ככלי
לבניית הממשלה ותו לא .כמעט אפשר לתאר את
המצב כאילו שלושה ראשי מפלגות ביקשו להכריע
מי מהם "ימלוך" עלינו בשנים הקרובות.
ההידחקות לקרן הזווית של הייצוגיות הרעיונית
בבית הנבחרים והיעלמות התובנות בדבר חשיבותם
של התהליכים הפרלמנטריים גובות ,ויוסיפו לגבות,
מחיר כבד:
יוחרף האי אמון בפוליטיקה ובפוליטיקאים;
תתחזק האפשרות המסוכנת שבשעה שמגבשים
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את קווי היסוד של הממשלה ,תינתן בלעדיות לשי־
נויים ניהוליים בתהליך השבחת השיטה המשילו־
תית;
יועצמו המגמות השליליות של הריכוזיות
הממשלית במקום שנעבור תהליך של חיזוק הכרחי
של הביזור ,של הטמעת השקיפות והאחריותיות ושל
הגברת ההשתתפותיות האזרחית.
המציאות הקשה שהדמוקרטיה הפרלמנטרית שלנו
נקלעה אליה אינה גזירת גורל המחייבת שינוי קיצוני
באושיות המשטר .בהכללה אפשר לומר שהמציאות
הזאת היא תוצר של פער מתרחב והולך בין הפרופיל
של החברה הישראלית המשתנה בממדיה ובצרכיה
במהירות ,לבין מוסדות הדמוקרטיה האמורים להכיל
את השינויים ולתת מענה לצרכים אלה אך נותרים
מקובעים .דמוקרטיות נאורות ומפותחות מתאימות
את המבנה שלהן ואת אופני תפקודן לצרכים המש־
תנים של החברות שלהן .ישראל לא נהגה כך.
תוצאות הבחירות האחרונות חידדו את פגיעתם
של הכשלים בממד המשטרי של משבר המשילות.
הממד האחר ,צידו השני של משבר המשילות ,הוא
הריכוזיות הניהולית של הסקטור הציבורי בכלל ושל
הממשלה בפרט .במציאות של ריכוזיות ניהולית
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כבולות ידיה של ממשלה שנבחרה לבצע מדיניות.
וכך ,כאשר הממד הניהולי של התופעה הנמשכת של
משילות פגועה ופגומה חובר אל האי יציבות הפו־
ליטית ,כאשר תוצרי הכשלים המבניים הטבועים
ברשות המבצעת חוברים אל תוצרי הכשל המש־
טרי הבאים לידי ביטוי בתפקוד הרשות המחוקקת
 כאשר כל אלה מתרחשים ,אזי הפיתוי למצואפתרונות קסם בדמות משטר נשיאותי גדל והולך.
דא עקא ,כאשר המחלה היא ריכוזיות יתר במגזר
הציבורי ובהתפוררות התשתית המפלגתית בזירה
הפוליטית ,השתלה מלאכותית של שיטה ריכוזית
כמו השיטה הנשיאותית היא הכיוון ההפוך מהכיוון
הנדרש .היא מחזקת את הסמכות והאחריות של
יחידים ,במקום לבדל ולבזר את הסמכות והאחריות
הפוליטית והמשילותית הניהולית גם יחד.
היציאה מהמשבר באמצעות תהליכי הבראה
חייבת להיסמך על אשכול גדוש של תוכניות לרפו־
רמות ולתיקונים :ברשות המחוקקת  -כדי לאזן בין
הייצוגיות לבין היעילות השלטונית; ברשות המבצ־
עת  -כדי להעצים את היעילות השלטונית; ובקרב
"שומרי הסף" ובית המשפט בראשם  -כדי להבטיח
את האיזון האפקטיבי בין הרשויות.
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על סדר היום עתה ניצבת במלוא חריפותה סוגיית
הרפורמות האלקטורליות (שינויים בשיטת הבחי־
רות) ,פן מרכזי בתוכניות הרפורמה ברשות המ־
חוקקת .השינויים והתמורות הפוקדים את החברה
הישראלית הם דינמיים ומהירים .שיטת הבחירות
לכנסת הנוהגת היום היא אחד המוקדים המדגימים
את הקיפאון והקיבעון במערכות הממשל והמשי־
לות ,אשר אינן מתאימות את עצמן לשינויים הללו.
מטרות השינויים המוצעים בשיטת הבחירות
הקיימת הן כדלקמן :לחזק את המפלגות כמסד
המבני של הדמוקרטיה הייצוגית ,התיווכית; לבסס
את השיטה על פוטנציאל של שתי מפלגות שלטון
אידיאולוגיות גדולות ,ושתיים־שלוש מפלגות מגז־
ריות; לקבוע משך קדנציה קרוב ככל האפשר לארבע
שנים; להבטיח לממשלה הנבחרת כושר משילות
מרבי ולאורך זמן.
הרפורמות האלקטורליות המוצעות:
( )1הכנסת ממד של איזּור לבחירות .הייצוגיות
בכנסת תיבנה על כך שמכסת חברים  -מחצית ,שני
שלישים ,שלושה רבעים ,כפי שייקבע  -תיבחר במ־
חוזות בחירה ,והשאר ייבחרו מתוך רשימות מפל־
גתיות ארציות ,בדומה לשיטה הנהוגה היום .אזורי
הבחירה יהיו קבועים ,ומספר הנציגים הנבחרים
בהם ייקבע על פי מספר בעלי זכות הבחירה באזור.
גבולות האזורים יהיו קבועים (על פי נפות משרד
הפנים או אזורי הקלפי ,כפי שתקבע ועדת הבחי־
רות המרכזית) .מועמדי המפלגות שייבחרו ברשימה
הארצית יהוו מאגר מושבים ארצי ,אשר יפצה את
המפלגות הבינוניות והקטנות ויתקן את העיוותים
שנוצרו במחוזות הבחירה.
הכנסת ממד האיזור תאפשר :לחזק את סניפי
המפלגות בשטח ולשקם את הזיקה בין הבוחרים
לנציגיהם בלי לפגוע בעקרון היחסיות; לחזק את
הפריפריה .מתן ייצוג לאזורים במדינה יבטיח את
ייצוג האינטרסים של הפריפריה ואת תחושת השו־
תפות שלה .כמו כן האיזור הוא צעד חשוב ביותר
בתהליך של ביזור העוצמה הפוליטית; להגדיל את
ההשתתפות בבחירות .מתוך ההרגשה שלמעורבות
הפוליטית המקומית יש השפעה ישירה על המישור
הכלל־ארצי ,יש לשער שגם מידת השתתפותם של
תושבי הפריפריה בבחירות תעלה.
( )2בחירות מקדימות ביום הבחירות הכלליות.
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בראש כל פתק הצבעה יופיע סימון המפלגה .בצד
האחד של הפתק תובא רשימת המועמדים הארצית
של המפלגה ,ובצד השני  -רשימת המועמדים של
אזור הבחירה הרלוונטי .ההחלטה אילו מועמדים
יופיעו בשתי הרשימות תהיה נתונה למוסדות המ־
פלגה .הבוחר יוכל לסמן על גבי הטופס את מספר
השמות שייקבע בחוק ,מתוך מועמדי המפלגה שב־
עבורה הוא בחר להצביע .השינוי המוצע עשוי לה־
ביא להשתתפות רחבה בהכרעה על הרכב הרשימה
שתייצג את מצביעי המפלגה בכנסת .קבלנות הקו־
לות והמִפקדים הפיקטיביים ייעלמו .ביטול הבחירות
המפלגתיות המקדימות אף יקטין את תלותם של
הפוליטיקאים בכסף .מעמדן של המפלגות יתחזק,
שכן הצלחתו האישית של המועמד תהיה תלויה בה־
צלחת מפלגתו.
( )3העלאת אחוז החסימה .העלאה מתונה של
אחוז החסימה ל־ ,4%כך שלא יהיו סיעות בנות
פחות מחמישה חברי כנסת.
( )4מתן זכות ראשונים .מיד בתום הבחירות,
כאשר תתברר זהותה של המפלגה שזכתה ברוב
הקולות ,תתברר גם זהותו של העומד בראשה ,והוא
שירכיב את הממשלה .הליך הסחר־מכר הקיים היום
במהלך ההתייעצויות עם הנשיא יבוטל .רק במקרה
שראש הסיעה הגדולה לא יצליח להרכיב ממשלה,
יטיל הנשיא את המשימה על מועמד אחר .זכות
הראשונים תגביר את היציבות במערכת הפוליטית,
תחזק את המפלגות הגדולות ותקטין את יכולת

המיקוח של המפלגות הקטנות.

"אם החוק יוצא מהנחה
כזאת ,אז החוק הוא
חנטריש ,אידיוט"
 צ'ארלס דיקנס ,מתוך אוליבר טוויסט

אפריל 2009

המשפטנים
החדשים בכנסת

ניצן הורוביץ
התנועה החדשה־מרצ

על עצמי

למנוע ריצה אוטומטית לבתי המשפט .מס־
לולים כאלה גם יפחיתו את העומס בבתי
המשפט שהוא בלתי נסבל ,וגורם לסחבת
נוראה בניהול המשפטים .כדי לקצר יש
לקבוע לוחות זמנים מחייבים לכל הליכי
המשפט.

ב ן  ,44תושב ת"א־יפו ,חי עם בן זוג .ל�י
מודי משפטים באוניברסיטת ת"א .התמ־
חות בפרקליטות מחוז ת"א בתחום המי־
סוי אצל עו"ד רינה מיוחס ועו"ד אהובה
סימון .התמחות בתחום דיני ניירות ערך
אצל כב' השופטת ברכה אופיר־תום בבית
המשפט המחוזי בת"א .קריירה עיתונאית:
שירות צבאי בגלי־צה"ל ,עורך חדשות החוץ
ב"חדשות" וב"הארץ" .עד לאחרונה ראש
דסק החוץ בחדשות ערוץ  .10פעיל בתנועה
הסביבתית בישראל .חבר הנהלת האגודה
לזכויות האזרח בישראל.

קדנציית פרידמן
הרסנית למשפט ולחברה בישראל .פרידמן
עשה כל אשר לאל ידו כדי לפגוע בדמותו
ובמעמדו של בית המשפט העליון ,ובכך
גרם נזק כבד לדמוקרטיה הישראלית ולז־
כויות האדם .אולם האשמה אינה מוטלת
על כתפיו בלבד ,אלא גם על אלה שמי־
נו אותו לתפקיד  -בראש ובראשונה ראש
הממשלה אהוד אולמרט .כמו כן אחראים
לכך שותפיו של פרידמן לממשלה שלא עשו

הצפת המקצוע
ריבוי מוסדות הלימוד כגון המכללות איפשר
נגישות גבוהה בהרבה ללימודים אקדמיים,

בעד נישואים אזרחיים
נגד משפטיזציה מוגזמת
במיוחד בפריפריה ,והוא חיובי מאוד .עם
זאת יש להקפיד כי רמת הלימודים בכל המ־
כללות והמוסדות האקדמיים תהיה נאותה
ותשאף לסטנדרטים גבוהים ככל האפשר.
"רמת המקצוע" של עורך הדין נגזרת מרמת
הלימודים ,רמת ההתמחות ובחינות הכניסה
ללשכה .יש להקפיד כי בכל שלושת השל־
בים הללו הרמה תהיה נאותה ,תחת פיקוח
הולם ,כך שעורכי הדין שיגיעו למקצוע יהיו
ברמה טובה כנדרש מעורך דין בישראל.

הצעת החוק הראשונה
כבר הגשתי את הצעת החוק הראשונה שלי,
והיא מאפשרת חופש בחירה בנישואים ,בין
נישואים דתיים לבין נישואים אזרחיים כפי
שמקובל בכל העולם .הזכות להינשא היא
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אחת מזכויות היסוד הבסיסיות ביותר ,שעל
חברה מתוקנת להבטיח לכל תושביה ללא כל
הפליה .קיימות קבוצות גדולות אשר המצב
המשפטי הקיים אינו מאפשר להן להינשא
בישראל .זאת ועוד ,זוגות רבים נאלצים
להינשא בדרך אשר נוגדת את צו מצפונם.
נציגי העלייה מחבר המדינות ומאתיופיה
אינם יכולים לממש את רצונם למיסוד קשר
זוגי בתוך גבולות המדינה ,ומשויכים לקבו־
צה המקופחת של פסולי חיתון .הצעת החוק
לא באה לבטל את ההסדרים הקיימים כיום,
אלא להוסיף עליהם.

הבעיה המרכזית במערכת
"משפטיזציה" מוגזמת של החיים בישראל.
יש לעודד הליכים של גישור ובוררות כדי

כמעט דבר כדי לעצור בעדו :שרי מפלגות
קדימה ,העבודה וש"ס.

הדמות המשפיעה ביותר
מורי למשפט פלילי באוניברסיטה ,פרופ'
ש"ז פלר .מרצה מעולה ,מרתק ,אדם דגול.
פרופ' פלר הצליח להציג בפנינו את יסודות
המשפט הפלילי בהקשר החברתי והמשפטי
הרחב והפילוסופי שלהם .דמות נוספת היא
השופטת ברכה אופיר־תום שאצלה התמ־
חיתי ,מופת ליושר ולהגינות ,למקצועיות
מרשימה ,לסבלנות אין קץ .עורכות הדין
רינה מיוחס ואהובה סימון מפרקליטות
ת"א היו מאמנות למופת ,בעלות השקפת
עולם רחבה ,עובדות ציבור ברמה הגבוהה

ביותר.
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יריב לוין
ליכוד
על עצמי

להרחיב את סמכויותיהם ,להתרחק מלשונו
הכתובה של החוק ולהתערב בסוגיות שאינן
שפיטות .מצב זה מערער את אמון הציבור
במערכת המשפט ,ובד בבד גורם לריבוי
התדיינויות ,להתארכות המשפטים ולעומס
הולך וגובר .אני מתכוון להציע שורה של
חוקים אשר יביאו לתיקון מצב זה ולהשבת
הוודאות המשפטית ,לרבות חקיקה אשר
תחייב שמיעת ראיות ברצף.

בן  ,39נשוי ליפעת ואב לעידן ,ניב ועדי.
תושב מודיעין מאז שנ ת  .1997בוגר הפק�ו
לטה למשפטים של האוניברסיטה העברית
בירושלים .התמחיתי במשרדו של עו"ד מר־
דכי ברקוביץ' בירושלים .בעל רשיון עריכת
דין מאז שנת  .1996עבדתי כעו"ד בתחום
האזרחי־מסחרי ,תחילה כשכיר ולאחר מכן
כעצמאי .כיהנתי כמ"מ ראש הלשכה ,חבר
הוועד המרכזי ,חבר המועצה הארצית וחבר
ועד מחוז ירושלים .חיברתי מילון תלת־
לשוני למונחים כלכליים עברי־אנגלי־ערבי,
אשר זכה בפרס "מילה בסלע" של חיל המו־
דיעין.

קדנציית פרידמן
תרומתו המרכזית בכך ששינה את המגמה
ובלם את התהליך המתמשך של פלישת
בית המשפט לתחומן של הרשויות המב־
צעת והמחוקקת ,והחל תהליך הפוך שתו־
צאתו עיצוב נכון יותר של גבולות הפעולה
של המערכת המשפטית .בעצם העלאת

הצפת המקצוע
בעיה חמורה מאוד המערערת את יסודות

בעד יוזמות פרידמן
נגד הצפת המקצוע
המקצוע ,וגם בעיה ציבורית שגורמת לי־
רידת הרמה המקצועית ולפגיעה בשירות
המשפטי שמקבל הלקוח .עורכי הדין אינם
יכולים לגבות שכר ראוי עבור שירותיהם,
והדבר מונע לעיתים ביצוע עבודה יסודית
לטובת הלקוח .בשל ההיצע הרב חסרים
מקומות עבודה לעורכי דין שכירים ,והדבר
מאלץ עורכי דין רבים לצאת לדרך עצמאית
אף כאשר הם מבקשים לצבור קודם לכן ני־
סיון נוסף כשכירים.
בכוונתי לפעול בעניין זה בכנסת בשיתוף
פעולה הדוק עם הלשכה .להשקפתי יהא
זה נכון לקבוע כי רק בעלי תואר שני במ־
שפטים יוכלו לגשת לבחינות הלשכה .מהלך
כזה לא ימנע רכישת השכלה משפטית מה־
מעוניינים בכך ,ובד בבד יעלה את הרמה
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המקצועית וישים סוף למצב שבו לימודי
משפטים הפכו לאלטרנטיבה קלה ונוחה.

הצעת החוק הראשונה
הצעה לשינוי הרכב הוועדה לבחירת שופ־
טים ,כך שהוועדה תמנה  12חברים .הצעתי
להוסיף נציג נוסף ללשכת עורכי הדין וכן
עוד שני חברי כנסת .כן הצעתי לשנות את
דרך בחירת חברי הכנסת המכהנים בוועדה,
כך שיובטח כי הם ייצגו ארבע סיעות שונות
בכנסת .ההרכב המוצע על ידי הינו מאוזן
בהיותו כולל שישה נבחרי ציבור וכן שישה
נציגים מקצועיים של המערכת המשפטית.

הבעיה המרכזית במערכת
הנטייה ההולכת וגוברת של בתי המשפט

הצעותיו ועמדותיו הביא השר פרידמן
לחשיפת הליקויים הקיימים במערכת המ־
שפט ,ולקיום דיון ציבורי מקיף אשר ישפר
בהכרח את המערכת ואת מידת השקיפות
של פעילותה .מנגד ,לא עלה בידי השר
פרידמן להשלים את ביצועם של מרכיבים
מרכזיים ברפורמות הדרושות במערכת
המשפט.

הדמות המשפיעה ביותר
דודה של אמי ,מפקד אלטלנה עו"ד אליהו
לנקין ז"ל ,ששילב ידע משפטי ,תבונה ,הדר
ונועם הליכות ,ובד בבד ידע לעמוד על דרכו
ואמונותיו ולהיאבק עליהן .את הגלימה
שהוריש לי אני לובש עד היום (בתמונה
למעלה).
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המשפטנים
החדשים בכנסת

ציפי חוטובלי
ליכוד

על עצמי

האחת :היעדר נגישות וסחבת של תיקים
במערכת .מערכת המשפט עדיין אינה ידי־
דותית לאזרח הפשוט ,היא נתפסת כמע־
רכת מורכבת ,יקרה ומסובכת ,שהיכולת
לממש בה זכויות היא רק אחרי המתנה של
שנים ארוכות .בג"ץ נתפס כגוף אליטיסטי
שאינו מגן על זכויותיו של האזרח הפשוט
מהפריפריה.
הבעיה השנייה היא השחיקה המתמדת
באמון הציבורי שבית המשפט סובל ממנה.
חלק מהסיבה לכך נעוץ בהרכב ההומוגני
מדי (עדיין) של השופטים בבית המשפט
העליון.

ב ת  ,30גרה ברחובות ,רווקה .סיימתי בה�צ
טיינות לימודי תואר ראשון ושני בבר־אילן,
כיום דוקטורנטית למשפטים באוניברסיטת
תל אביב; נושא המחקר בדוקטורט :הכיסא
הדתי בבית המשפט העליון .התמחות :במ־
שרד רם כספי בתל אביב .מיד לאחר קבלת
ההסמכה כעורכת דין חזרתי לאקדמיה
לתפקיד עורכת מחקרי משפט ,כתב העת
המשפטי של בר־אילן ,ולאחר מכן התחלתי
בלימודי הדוקטורט.

הצפת המקצוע
אני רואה בהשכלה המשפטית השכלת בסיס
טובה וחשובה לתחומי עיסוק שונים ומג־
וונים ,וראיתי בחיוב את פתיחת המכללות
ללימודי משפטים .לימודי המשפט מקנים

קדנציית פרידמן
מינויו של פרופ' פרידמן היה תגובה חרי־
פה לתחושה הציבורית שבית המשפט מנהל

בעד חיוב לימודים יהודיים
נגד ההרכב ההומוגני בעליון
כלים לחשיבה מורכבת הבוחנת כל מקרה
ממגוון זוויות ,ולכן כל עוד מדובר בהשכלה
כללית ולא בעיסוק בפרקטיקה ,התופעה
של ריבוי המשפטנים (אנשים בעלי השכלה
משפטית) היא חיובית בעיני.
לעומת זאת ,כשמדובר באינפלציה של עו־
רכי דין ,דבר שיוצר פיחות באיכות עורכי
הדין ופיחות במעמד הציבורי ,יש להפעיל
מנגנוני סינון גבוהים יותר .אבל לא בדרך
המקובלת של בחינות ההסמכה הקיימות
שבוחנות בעיקר יכולת שינון ,ואינן כוללות
מרכיב של ניסוח בכתב ,ובחינת יכולת הני־
תוח של מקרה משפטי.
במובן מסוים נראה בעיני ראוי לאמץ את
המודל האנגלי ,המפריד בין עורכי דין שמו־
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פיעים בבתי משפט לבין עורכי דין העורכים
הסכמים ועסקאות ,ולהפריד את מסלולי
הלימוד בהתאם לנדרש בכל אחד מהתחו־
מים ,וכך ליצור מנגנון בחינה מדויק יותר.

את המדינה בפועל ,ומחליף פעמים רבות
את המחוקק .חלק מהרפורמות של פרידמן
ראויות ,אבל השתמעה מהן הכרזת מלחמה
על שלטון החוק בכלל ,ודבר זה אינו ראוי.

הצעת החוק הראשונה

הדמות המשפיעה ביותר

הייתי רוצה לקדם את נושא החינוך ,בין
השאר חיוב לימודי ליבה יהודיים וציוניים
בבתי הספר הממלכתיים .גם נושא ההש־
כלה הגבוהה חשוב לי ,ואני עומדת בראש
השדולה לקידום הציונות באקדמיה בכנ־
סת.

במסגרת עבודת הדוקטורט ריאיינתי את
השופט מנחם אלון; כתלמידה אהבתי את
הוויכוחים הסוערים שהתקיימו בינו לבין
אהרן ברק ,ובעיקר ראיתי בו איש חזון כמי
שנשא את דגל המשפט העברי.
הניסיון לחבר את מורשת המשפט ההיס־
טורי היהודי שלנו למערכת משפטית מוד־
רנית הוא מפעל חשוב שלא מוצה עד עצם

היום הזה.

הבעיה המרכזית במערכת
קיימות היום שתי בעיות מרכזיות בעיני.
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רחל אדטו
קדימה
על עצמי

פות יקרות שאינן בסל יוכלו לעשות זאת
דרך השב"ן במחיר זעום ,ובכך לאפשר
רפואה שוויונית יותר .הפערים בבריאות
בין המרכז לפריפריה פשוט זועקים.
חוסר שוויון זה מביא למצב שבו תוחלת
החיים הממוצעת של תושבי המרכז גדולה
בשבע שנים מזאת של תושבי הפריפריה.
חובתי ושליחותי הן לפעול לצמצום פערים
אלה.

ילידת חיפה ,כיום תושבת מבשרת ירושלים,
אם לשניים .למדתי רפואה בבית הספר
לרפואה בירושלים .התמחיתי ברפואת
נשים בבי"ח הדסה ,והייתי הרופאה
הראשונה בירושלים שקיבלה תואר מומחה
בגינקולוגיה ,תחום שעסקו בו גברים בלבד.
בהמשך למדתי מינהל עסקים באוניברסיטה
העברית ופניתי לכיוון מינהל רפואי .תחילה
כסגנית מנהל בי"ח הדסה עין כרם ,וב־15
השנים האחרונות שימשתי סמנכ"ל המרכז
הרפואי שערי צדק .במסגרת פעילותי
הציבורית השתתפתי במספר ועדות
ציבוריות בנושאי בריאות ,בין היתר כחברה
בוועדה לקביעת סל הבריאות .הייתי מהוגי
וממקימי המועצה הלאומית לבריאות
האישה ,וכיהנתי כיו"ר המועצה עד לבחירות

הבעיה המרכזית במערכת
הסחבת הבלתי נסבלת שבה מתבררות
תביעות אזרחיות .מתן פסק דין עשר שנים
לאחר תחילת שמיעת המשפט הינו מצב
בלתי הגיוני ,אסור על פי כל קנה מידה צי־
בורי ויש לעשות הכל על מנת למנוע מצב
זה.

בעד רפואה שוויונית
נגד הסחבת הבלתי נסבלת
האחרונות לכנסת.
לימודי המשפטים היו מבחינתי כלי עזר
ניהולי .הבחירה להתמחות במשרד כרמ־
לי־ארנון ,משרד מוביל המתמחה בנזיקין
ובהגנה על רשלנות רפואית ,היתה אך
טבעית ,ובעידוד המאמנים ,עורכי הדין
יוסי ארנון ואריה כרמלי ,מצאתי את עצמי
ניגשת לבחינות הלשכה אותן עברתי בה־
צלחה.

קבלת הרישיון .הצפת השוק באלפי עורכי
דין חדשים מדי שנה גוררת אחריה תופעות
שליליות של תביעות סרק ,עומס יתר בבתי
המשפט והורדת קרנו של המקצוע ,הנובעת
בין היתר גם מהופעות מבישות של עורכי דין
המגיעים לבתי המשפט לבושים ברשלנות,
מדברים וכותבים בשגיאות ומחזיקים בטון
דיבור שיש בו חוצפה והיעדר כבוד הן כלפי
בית המשפט והן כלפי הצד שכנגד.

לדעתי ,תקופת פרידמן תזכה בעתיד לסד־
רה של ימי עיון ודיונים אקדמיים במסגרת
לימודי משפטים וסוציולוגיה .היו אמנם
מספר רפורמות חשובות שהיו יכולות לייעל
את מערכת המשפט ,אך דימויו ואופן הת־
נהלותו של פרידמן העיבו על רפורמות אלה
ועל הצורה שבה הן נתפסו בציבור.

הצפת המקצוע

הצעת החוק הראשונה

הדמות המשפיעה ביותר

הנושא זכה להתייחסות נמרצת של יו"ר
הלשכה עו"ד יורי גיא־רון .לדבריו לא ניתן
למנוע השכלה משפטית מכל דורש ,אך
מאידך תפקיד הלשכה הוא להגביה את רף

הצעת החוק שלי קובעת שניתן יהיה לרכוש
ביטוח במסגרת השב"ן (שירותי בריאות
נוספים) לתרופות מצילות חיים ,כך שגם
אנשים אשר ידם אינה משגת לרכוש תרו־

הדמות המשפטית אשר השפיעה עלי יותר
מכל ,באופן אישי וישיר ,הינה חברתי הטו־
בה פרופ' גבריאלה שלו ,אשר עודדה אותי
ללמוד משפטים.
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קדנציית פרידמן
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המשפטנים
החדשים בכנסת

אורלי לוי

ישראל ביתנו

חשוב להם לעבוד בתחום והם יודעים שיש
ביקוש רב .בסופו של דבר הם מקבלים מק־
צוע שהוא לא כל כך יציב ,במיוחד כשה־
עלויות שהאזרח הפשוט משלם היום על
לקיחת עורך דין הן יותר זולות.

כרמל שאמה
ליכוד

הצעת החוק הראשונה
שתי הצעות החוק הראשונות שהגשתי נוג־
עות לילדים בסיכון :הראשונה ,הצ"ח העו־
נשין (תיקון־ החמרת ענישה על תקיפות
קטין או חסר ישע) והשנייה ,הצ"ח העונשין
(תיקון־תשלום פיצויים שנפסקו לטובת
קטין שניזוק מעבירה) .חשוב לי להתמקד
בתחום הטיפול של ילדים ובני נוער בסיכון
בפרט ,ובתחומי הרווחה ,עזרה לארגונים
ולשירותים חברתיים לקידום הרווחה בי־
שראל בכלל.

קדנציית פרידמן

למען
ילדים בסיכון
על עצמי
נשואה ,אם לשלושה ילדים ,גרה בקיבוץ
מסילות שבבקעת בית שאן .למדתי במרכז
הבינתחומי ,לא עשיתי התמחות בעריכת
דין .לפני בחירתי לכנסת עסקתי בתקשורת
והגשתי תוכניות אקטואליה ברדיו ובטל־
וויזיה.

הצפת המקצוע
כדי להיות עורך דין צריך לעבור תהליך
שהוא לא מהיר בכלל ,גם לימודים וגם הת־
מחות ,ובנוסף ישנה השקעה בתואר שהוא
לא זול .בגלל ריבוי עורכי הדין מתחילים
עורכי דין חדשים לעבוד בשכר נמוך ,כי
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יש הרגשה שאבד האמון במערכת המ־
שפט בגלל כל מיני מאבקים בין המחוקק
למערכת המשפט ,ובעקבות זה נוצרים כל
מיני נסיונות לעקוף את מערכת המשפט,
כמו עוקף בג"ץ .הציבור חשוף לכל הריבים
האלה ,וגם האמון שלו במערכת המשפט
נפגע.
הוויכוח על האקטיביזם השיפוטי הוא לגי־
טימי ,אבל לדעתי הוא צריך להיעשות פחות
דרך אמצעי התקשורת .זה צריך להיות
יותר ענייני ופחות אישי .יש הרגשה שהכל
התהפך; פעם היינו מסתכלים על השופ־
טים כמורמים מעם ,כיום ישנה זילות של
השופטים ושל מערכת המשפט בכלל .צריך
להחזיר את האמון במערכת המשפט.

הדמות המשפיעה ביותר
מכיוון שאין איזו דמות משפטית שהש־
פיעה עלי ,החלטתי לבחור באבא שלי ,דוד
לוי ,שממנו למדתי להסתכל על התמונה
הכוללת .צריך להקשיב לסביבה ואז להבין
מאיפה הדברים מגיעים ,ובמקביל לדעת
לפעול ברגישות ובהיגיון.

למען
תחבורה
ירוקה
על עצמי
בן  ,35נשוי לורד ,אב לפנחס ,אייל ויונתן.
גר בשכונת רמת חן ברמת גן .לימודי משפ־
טים במרכז הבינתחומי בהרצליה .התמחיתי
במשרד ח .צדוק ושות' ,ומעולם לא עבדתי
כעורך דין פעיל .חבר מועצת העיר רמת גן
ויו"ר ועדת הביקורת 2003־.2009

הצפת המקצוע
ריבוי הפונים ללימודי משפטים וריבוי
הפקולטות הם מצב מבורך .על הלימודים
והמקצוע מפקחים המועצה להשכלה גבוהה
ולשכת עורכי הדין .עליהם להבטיח תוכ־
ניות לימוד ראויות וברמה נאותה ,וכן רמת
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המשפטנים
החדשים בכנסת

הכשרה והסמכה שתבטיח רמת מקצועית,
שירות ואתיקה ברמה גבוהה.

הכנסת והמשפט

הצעת החוק הראשונה
הענקת חנייה חינם לכלי רכב ירוקים בח־
ניונים עירוניים ,ומדרכות המסומנות בכ־
חול לבן.

הבעיה המרכזית במערכת
העומס היא הבעיה העיקרית של מערכת
המשפט ,שעליה מלינים גם עורכי הדין וגם
האזרחים.

משפטנים בכנסת ה־26 :18
הסיעה השיאנית:
הליכוד ()11

קדנציית פרידמן
המצב הרצוי הוא שמערכת המשפט אינה
מחליפה את המערכת הפוליטית והמחו־
קקת ,ולהפך .מצב שבו נוצר עימות גלוי בין
שתי הרשויות מצריך את שני הצדדים לפ־
עול כדי לעצור את ההתדרדרות.

הדמות המשפיעה ביותר
ראש הממשלה לשעבר מנחם בגין ז"ל,
שעל ספריו ,כתביו ונאומיו גדלתי.

חמד עמאר
ישראל ביתנו

למען
הדרוזים
על עצמי
בן  ,44דרוזי מהעיר שפרעם שבצפון הארץ.
נשוי ואבא לשלושה ילדים .בעברי הייתי
חבר מועצת העיר שפרעם ,ואילו במפלגת
ישראל ביתנו אני חבר מאז שנ ת  ,1999מ�י
מיה הראשונים .ייסדתי ואני עומד בראש
תנועת הנוער הדרוזי ,וכן משמש יו"ר הע־
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משפטנים חדשים בכנסת:
( 8ניצן הורוביץ ,יריב לוין ,ציפי
חוטובלי ,חמד עאמר ,רחל אדטו,
כרמל שאמה ,אורלי לוי ,דן מרידור)
נחקרים:
( 1אביגדור ליברמן)

מותה לאמנויות הלחימה בישראל .על אף
שאני נכה צה"ל אני בעל חגורה שחורה
(דאן  )5בקראטה .אני עורך דין צעיר ,ומאז
סיום מבחני הלשכה לא עסקתי במקצוע.

נאשמים( 1 :צחי הנגבי)
מורשעים( 1 :חיים רמון)

הצפת המקצוע
איני חושב שהפיתרון יבוא כתוצאה מס־
גירת המכללות ומצמצום מוסדות הלימוד.
המקצוע צריך להיות נגיש לכל החושק לקבל
השכלה בכלל והשכלה משפטית בפרט ,בת־
נאי שהלימודים אכן נעשים ברמה גבוהה
התואמת את דרישות המקצוע.

הצעת חוק ראשונה
כחבר כנסת טרי ,ראשית אני הולך ללמוד
את כל הדרוש על מנת לבצע את תפקידי
בדרך הטובה ביותר ,ולסייע לאזרחי ישראל
ולאוכלוסייה הדרוזית בפרט .בכוונתי לפ־
עול לשיפור הרווחה ,קידום הספורט ביש־
ראל ,נושא החינוך ,וכן לסייע למאבק בקטל
בכבישים ,ולקדם את הנוער ,שזה נושא
הקרוב לליבי.

רמון

הנגבי

מרידור

ליברמן
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השחיתות השלטונית רקע היסטורי

קיצור תולדות השחיתות
השחיתות הפוליטית צמחה בהדרגה מפקידים זוטרים לנשיאים ולראשי
ממשלה .שחיתות אינה מוגדרת בחוק ואינה בהכרח פלילית ,מה שמגדיל
את כמות המושחתים בישראל לממדים מדאיגים ביותר
אסף מצקין

ראש הממשלה אהוד אולמרט התפטר מתפקידו
לא מעט על רקע אי סדרים שעניינם מעשי שחיתות
פוליטית .האם הגיעה ישראל אל עברי פי פחת וניתן
לציין שיאים חדשים בחוסר היושרה של נבחרי צי־
בור? האם היה ניתן לצפות שכך יהיו פני הדברים?
בתחילת שנות ה־ 90סערה הארץ ,והפגנת ענק
היתה בכיכר מלכי ישראל בהתנוססות הסיסמה
שהוטבעה אז " -מושחתים נמאסתם" .עד מהרה
שקטה המחאה ,ובשלהי שנות ה־ 90ותחילת שנות
ה־ 2000פרשיות שעניינן שחיתות פוליטית תפסו
כותרות ראשיות ,כאשר הכוכבים הראשיים החשו־
דים במעשים היו נשיא מדינה ,ראשי ממשלה ,שרים,
ח"כים ,שופטים לשעבר בבית המשפט העליון ועוד
רבים וטובים .היה נדמה כי התקצר המרחק בין יש־
ראל לרפובליקת בננות דרום אמריקאית.
סקירה היסטורית מלמדת כי הכתובת היתה על
הקיר ,וההידרדרות המוסרית של נבחרי הציבור לא
החלה בשנות ה־ 2000ואף לא בשנות ה־ .90חלחולן
של נורמות פסולות ,המתירות ניצול משרה ציבורית
לצרכים פרטיים ,מקורו בראשית ימי החברה היש־
ראלית בדרגים הנמוכים ,כאשר שינוי נורמות תר־
בותיות והתעלמות מכוונת (או שלא) מן התופעה
איפשרו לה לחלחל בתהליך שאני מכנה "דיפוזיה
כלפי מעלה".
שחיתות פוליטית כנושא מחקר מהווה חלק מתוך
סוגיה רחבה יותר העוסקת בקשר בין מוסר ופולי־
טיקה ,אדם וחברה ,שלטון ואזרחים־נתינים .תופעת
השחיתות הפוליטית הינה סממן אחד לאי־לגליזם
בהביורלי ,כלומר התנהגות הכרוכה באופן מודע
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בהפרת חוק.
לא מעט פרשנויות והגדרות נכרכו במונח "שחי־
תות פוליטית" בספרות העולמית והמקומית .הגדרה
מקובלת ,ואליה מכוון אני בדברי ,היא "כל מעשה
של עובד ציבור נבחר או ממונה ,החורג מהגדרות
התפקיד ומהנורמות המקובלות בחברה ,למען השגת
תועלת שאינה קשורה בהגדרת תפקידו" .הגדרה זו
כוללת בחובה את כלל המעשים שבהם יש שימוש
של עובד ציבור במשרתו הרשמית למען רווח אישי,
חומרי או אחר .הדגש העיקרי במונח שחיתות פולי־
טית הוא על מספר הנחות מרכזיות:
הראשונה ,הגורם המבצע את המעשה הוא עובד
ציבור .עובד ציבור הוא כל מי שנבחר או התמ־
נה לתפקיד במגזר הציבורי ואשר אחראי לאינטרס
ציבורי מסוים .ההנחה השנייה היא כי עובד ציבור
עושה שימוש במשרתו או בעוצמה המוענקת לו
מתוקף תפקידו .ההנחה השלישית משמעותה כי
ההגדרה היא נורמטיבית; מעשה יוגדר כשחיתות
על סמך נורמות המוגדרות בחקיקה באותה חברה.
הנחה רביעית נוגעת לתועלת :מעשה שחיתות פולי־
טית מחייב השגת תועלת מסוימת ,ואין היא חייבת
להיות אישית .למשל ,היא עשויה להיות מפלגתית.
בפועל ,המקרים שבהם היה חשד למעורבות של
איש ציבור  -נבחר או ממונה  -בעבירה על החוק
שנועדה להפיק תועלת ממשרתו נכנסים תחת הג־
דרת שחיתות פוליטית .המונח "שחיתות" על כל
נגזרותיו והטיותיו אינו מוגדר בחוק .המונח "שחי־
תות פוליטית" הינו מטבע לשון המקובל על כל אלה
המביאים לציבור את סיפורי השחיתות ,דהיינו עי־

ד"ר אסף מצקין ,חוקר
בנושא השחיתות הפוליטית
בישראל ואתיקה במינהל
הציבורי; ספרו "קרוב
מדי לקצה  -קורותיה
של השחיתות הפוליטית
בישראל" עומד לצאת לאור
בהוצאת "כרמל"
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נורמות אלה למאפיינות את דרג הפקידות הנמוכה
תונאים ,פוליטיקאים ,פרקליטים ,שוטרים .אולם
בישראל .משם קצרה הדרך לחלחול הנורמות הפ־
אין בדברים הגדרה אלא תיאור המעשה .לפיכך כולל
סולות לרמות פקידות הביניים והפקידות הבכירה.
המונח את כל ההתנהגויות הפסולות בעיני המתאר,
על סמך המחקר שערכתי ,מתגלה כי בעשור הראשון
בין אם הן נוגעות לרכוש ,כסף ,מתן טובות הנאה,
לאחר קום המדינה התפרסמו  119מקרי שחיתות
נפוטיזם ,ניגודי אינטרסים וכיוצא באלה מעשים
פוליטית .כ־ 80%מהם כוללים חשדות למעורבות
שנחשבים בלתי הגונים .חשוב לציין כי החוק בי־
של פקידות זוטרה ,ורק במקרה אחד בתקופה זו היה
שראל כולל סדרת עבירות פליליות שב"שימוש"
חשד למעורבות של בכיר במגזר הציבורי .בשנות
השחיתות הפוליטית כמו שוחד ,גנבה בידי עובד צי־
ה־ 60נתגלו והתפרסמו  98מקרי שחיתות ,כאשר
בור ,רישום כוזב במסמכי תאגיד ועוד .לצידן עבירת
מגמת הדיפוזיה למעלה התחילה לתת את אותותיה,
הפרת האמונים ,שאין התנהגות ספציפית שמגדירה
וכ־ 20%מהמקרים מצביעים על חשד למעורבות
אותה ,אבל הפרקטיקה המשפטית עושה בה שימוש
פקידים בכירים במעשי שחיתות .עם זאת ,עיקר הש־
כדי להעניש על התנהגויות פסולות כמינוי מקורבים,
חיתות בשני העשורים הראשונים מתרכזת בפקידות
פעולה בניגוד אינטרסים וכיוצא באלה.
הזוטרה ,כשהעיתונות מדווחת
נקודת ההתחלה לדיפו־
על חקירות של אנשי הסוכנות
זיה כלפי מעלה של השחיתות
המעבר מיישוב למדינה
היהודית ,פקידי עירייה ,עובדי
הפוליטית היא בראשית ימי
כלל שעתוק של דפוסי
הנמלים ,פקחי משרדי ממשלה
המדינה .המעבר מיישוב למ־
 וזיגפריד מוזס ,מבקר המדי־דינה כלל שעתוק של דפוסי
התנהלות שסייעו ליציבות
נה ,חושף מעילות של פקידים
התנהלות שסייעו ליציבות
המדינה הצעירה ,אך
במחלקת הפיקוח בעיריית תל
המדינה הצעירה ,אך יחד עימם
יחד עימם שועתקו
אביב.
שועתקו נורמות מסוימות
"פרשת תל גיבורים" מסמנת
שסייעו להשתרשותה של
נורמות מסוימות שסייעו
עליית מדרגה  -השחתת דרגי
תופעת השחיתות הפוליטית
להשתרשותה של תופעת
הביניים ואף הדרגים הגבוהים
ואף לצמיחתה .צמיחתן של
השחיתות הפוליטית
במינהל הציבורי .בינואר 1963
אליטות חדשות ,גלי העלייה
נחשף כי סגן מנהל משרד
הגדולים ,השיטה הכלכלית
ואף לצמיחתה
הבריאות ,עו"ד יהודה שפי־
הריכוזית ,היעדר דפוסי תר־
גל ,חשוד בקבלת שוחד בנוגע
בות לגאליים בשילוב דפוסים
לחוזים לבניית בית החולים תל גיבורים .תוך זמן
תרבותיים המעודדים מעשים בלתי חוקיים  -כל
קצר הועלו חשדות למעורבותו של סגן שר הבריאות
אלה היו בין הגורמים המסייעים להיעדר טוהר מי־
יצחק רפאל .הדיפוזיה מן הדרג הפקידותי הבינוני
דות וערכי מינהל תקין .הממשלה השלישית ,שהח־
והנמוך אל הדרג הגבוה מאפיינת את שנות ה־,70
לה כהונתה באוקטובר  ,1951התחייבה בקווי היסוד
וזכורות פרשות ידלין וצור .בסוכנות היהודית הועמד
שלה להילחם מלחמה חסרת פשרות נגד השוק הש־
לדין משמעתי סגן המנהל הכללי של מחלקת העלייה
חור ומפרי החוק .כמו כן התחייבה כי "הממשלה
והקליטה ,יוסף ורד ,בחשד כי דאג לנצל את מעמדו
תביא לכנסת השנייה הצעת חוק לעובדי המדינה,
בסוכנות כדי לשכן את בתו בדירה המיועדת לעו־
תנאי שירותם ,זכויותיהם וחובותיהם .החוק יבטיח
לים חדשים .בינואר  1976נחשד מנהל אגף המכס
מינוי פקידים לפי הכשרה אישית על יסוד של בחי־
והבלו דוד פלד ,בקבלת שוחד ובעבירות מטבע חוץ.
נות ללא כל פנייה והשתייכות מפלגתית." ...
ביוני  1977הוגש כתב אישום נגד יצחק אבני ,מנהל
הממשלה התחייבה קבל עם ועדה ,אולם בפועל
החברה הממשלתית למדליות ולמטבעות ,ונגד סגנו
לא נעשו מעשים של ממש .אוזלת היד בראשית ימי
ישראל צדקה .השניים הואשמו בעבירות מרמה וזיוף
המדינה והעלמת העין מתופעות של היעדר מוסר
חמורות .חשדות הועלו נגד בכירי חברות ממשלתיות
והתנהלות לקויה תרמו במידה לא מבוטלת להפיכת
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במשק " -סולל בונה"" ,נתיבי נפט" ואחרות.
לצד הדיפוזיה מזוטרים לבכירים ,ניתן לדבר על
תחילת הדיפוזיה מממונים לנבחרים .מאמצע שנות
־ה־ 70חלה עלייה במספר ההליכים שנפתחו נגד נ�ב
חרי ציבור .למשל ,ח"כ וראש עיריית רחובות שמואל
רכטמן .בספטמבר  1976החלה בדיקה פנימית של
מבקר הכנסת בעקבות תלונתו של ח"כ אהוד אול־
מרט על כי יו"ר הכנסת ישעיהו העסיק עובדי כנסת
לצרכיו הפרטיים.
פרשת חשבון הדולרים של ראש הממשלה דאז
יצחק רבין חיזקה את התחושה כי השחיתות הפו־
ליטית הפכה לנגע מדינה ברמות הגבוהות ביותר.
פרשה זו קשה להגדירה כמעשה שחיתות פוליטית,
אולם היא בהחלט היוותה עדות וסימן לחוסר נקיון
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כפיים ואף לעבריינות ממש מצד הבכירים ביותר.
גילויים אלה הלכו והתעצמו מאמצע שנות ה־80
ובמהלך שנות ה־ .90נחשדו ונחקרו ארבעה ראשי
ממשלה ,נשיא מדינה ,ראשי הסוכנות ,שרים בכי־
רים ,חברי כנסת ,ראשי ערים .ניתן להבחין בריכוז
גדול מאוד בהשוואה לעבר של אישי ציבור מהשורה
הראשונה שהיו נתונים לחקירות ,אישומים והרש־
עות .בדורות הקודמים לא חזינו במנהיגים שהפכו
את משרתם לקרדום "לעשות לביתם" .מנהיגי הדור
החדש מזוהים היטב עם מגמה זו ,ולעיתים מהווה
המשרה הציבורית שלב בדרך למשרה הבאה שאופי
ורווח כלכלי בצידה .את תאוות ההתעשרות האישית
הניעו היעדר בושה והתחושה שהכל מותר  -שגבלו
בזלזול בשלטון החוק.
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קשריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו עם הק־
בלן אבנר עמדי והמתנות שכביכול נטלו הוא ור־
עייתו מאפיינים היטב מגמות אלה; לראשונה בי־
שראל נחשד בפלילים ראש ממשלה .בפרשה מסוג
אחר באפריל " ,1997בר־און חברון" ,קבעו היועץ
המשפטי לממשלה אליקים רובינשטיין ופרקליטת
המדינה עדנה ארבל כי מדובר בקשר פלילי להש־
תלט על משרת היועץ המשפטי לממשלה .פרשות
אלה לא הבשילו לכדי הרשעה .מי שהורשע היה שר
הפנים ,אריה דרעי ,בסיפור שהיטלטל בין הממד
הפלילי לממד העדתי־חברתי .ככל שהתעצמה ש"ס
כך התרבו ההליכים הפליליים נגד בכיריה .ח"כ יאיר
לוי הורשע בפרשות שחיתות הנוגעות לעמותת
"אל המעיין" .שר הדתות מהמפד"ל ,אבנר שאקי,
נחשד בתחילת שנות ה־ 90כי ארבע עמותות ,שבין
מייסדיהן ומנהליהן בפועל קרובי משפחתו ,קיבלו
הקצבות בסך כמיליון שקלים מוועדת השרים לחלו־
קת כספי עזבונות שבה ישב שאקי .בחודש אוקטו־
בר  1993הודיע לאבנר שאקי גם יוסף חריש ,היועץ
המשפטי לממשלה ,על כוונתו להגיש כתב אישום
על ניצול לרעה של סמכותו בפרשה הנדונה .באופן
מפתיע ,קצת יותר מחצי שנה מאוחר יותר הודיע
מחליפו ,היועץ המשפטי לממשלה מיכאל בן־יאיר,
כי הוא סוגר את התיק.
ביונ י  1994החליט היועץ המשפטי לממשלה ל�ה
גיש כתב אישום נגד ח"כ יוסי ונונו ממפלגת הע־
בודה ,באשמת מרמה ומתן שוחד בעבירות הנוגעות
לתקופת כהונתו כראש מועצת קריית מלאכי ,עבי־
רות שאף הורשע עליהן .ח"כ גונן שגב נחקר בחשד
כי בתוקף סמכותו כרופא ,סייע בזיופי אישורים לני־
צולי שואה כדי להשיג תשלומים מממשלת גרמניה.
במאי  1995המליצה המשטרה להעמיד לדין את ח"כ
סאלח סלים מחד"ש ,בחשד ששילם שוחד לחבר
מועצה אחר בתמורה לתמיכה בו .באוגוסט אותה
שנה הורה היועץ המשפטי לממשלה לחקור תלונה
נגד שר השיכון בנימין (פואד) בן אליעזר ,בחשד
כי החתים תושבים ביישובים ערביים על תמיכה
במועמדי מפלגת העבודה בבחירות למרכז השל־
טון המקומי ,ובתמורה הקצה להם משרדו תקציבי
פיתוח במאות אלפי שקלים .ח"כ דדי צוקר ממר"צ
נחקר באזהרה במשטרה באוקטובר  ,1996בחשד
כי משך לכיסו עשרות אלפי שקלים מקופת עמותת
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בית הספר לצילום "קמרה אובסקורה" ,ואף ניצל את
מעמדו כדי להגדיל את תקציב בית הספר .ח"כ פסח
גרופר נחשד לניצול לרעה של מעמדו ,ח"כ לימור
לבנת בעבירות על טוהר המידות מזמן כהונתה כיו"ר
דירקטוריון מרכז הבנייה ,ח"כ אליעזר (מודי) זנדברג
מצומת בניצול מעמדו לצרכים פרטיים ,ועוד ועוד.
בכל עשור שנבדק מחמשת העשורים הראשונים,
עולה בהתמדה מספר הפרשות שבהן קיימים חשדות
למעורבות של נבחרי ציבור בשחיתות פוליטית .בע־
שור שבי ן  1990לשנת  2000נחשפו  76פרשות שח�י
תות שבהן היו חשדות למעורבות נבחרי ציבור(!)
 פרשות אלה מהוות כמעט מחצית מכלל פרשותהשחיתות שנחשפו בישראל מקום המדינה שבהן
מעורבים נבחרי ציבור.
כמובן ששנות ־ה־ 2000לא הקלו בחומרת ה�ס
טטיסטיקה והנתונים ,ודי אם נזכיר את ההליכים
כלפי ראשי הממשלה אריאל שרון ואהוד אולמרט,
וחברי הכנסת צחי הנגבי ,עמרי שרון ,נעמי בלומנטל,
שלמה בניזרי ורבים אחרים.
הגענו לשיאה של הדיפוזיה כלפי מעלה .זאת כתו־
צאה מהתעלמות מהידרדרות שהחלה בדרגים נמו־
כים ,עברה לדרגי הביניים ,לפקידות הבכירה ,וממנה
עלתה אל נבחרי הציבור .ובמקביל  -הידרדרות
מאובדן הבושה להיעדר אתיקה ולהפרת חוק .צריך
לקוות שהעובדה שהגענו קרוב לקצה תשמש נורת
אזהרה שנועדה להציל את מעט האמון שעוד קיים

בנבחרי הציבור ,ועדיף מאוחר.

אינני נזקק לעורך־דין כדי
שיאמר לי מה אסור לי
לעשות .אני שוכר אותו כדי
שיאמר לי כיצד לעשות את
מה שאני רוצה לעשות


ג'ון פיירפונט מורגן
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השחיתות השלטונית הכשר בג"ץ

אם בארזים נפלה שלהבת
לשיטתו של בית המשפט העליון בעניין הרב מצגר ,מה שאסור
למפכ"ל המשטרה מותר לרב הראשי .פסק הדין מהווה מסר בעייתי
לטוהר המידות ,למלחמה בשחיתות השלטונית ולאמון הציבור
סוזי נבות

פרופ' סוזי נבות,
בית הספר למשפטים,
המסלול האקדמי -
המכללה למינהל
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"כאשר נתונה לרשות שלטונית סמכות הפסקת
כהונה ,עליה לעשות בה שימוש כאשר בעל הכהונה
פוגע באמון הציבור בשלטון ,בין אם בעל הכהונה
הוא נבחר ובין אם הוא עובד ציבור".
פלוני ,איש ציבור בכיר מאוד ,קיבל הנחות כספיות
שונות ,במרכזן הנחות באירוח בבתי מלון .האירו־
עים נבדקו על ידי היועץ המשפטי לממשלה ,שהגיע
למסקנה כי קבלת ההנחות אינה מבססת אחריות
פלילית בדבר קבלת שוחד או הפרת אמונים .הפרשה
העלתה תמונה חמורה שלפיה פלוני חטא בהתנהגות
שאינה הולמת את משרתו ,אך השאלה האם ניתן
להעמיד לדין משמעתי עוררה בעיות לא פשוטות,
בשל מעמדו כראש המערכת .שאלה היא ,כמובן,
האם יכול פלוני להמשיך לכהן בתפקידו.
הסיפור נשמע מוכר? האם יכול מי מהקוראים
לזהות מיהו אותו "פלוני"? ובכן ,למעשה מדובר
ב"פלונים" .מתברר שיש לפחות שניים .שני אנשים
התואמים להפליא את התיאור לעיל .נושאים תפ־
קידים שונים אמנם ,אך שניהם עומדים בקודקודה
של המערכת ,במשרה הרמה ביותר .האחד סיים את
תפקידו בשל הפרשה המביכה ,השני ממשיך בכהונתו
עד היום .לאחד קוראים רפי פלד והוא היה מפכ"ל
המשטרה .לשני קוראים יונה מצגר והוא עדיין הרב
הראשי לישראל.
מתי מוטלת חובה להפסיק כהונתו של איש ציבור
אשר בהתנהגותו פוגע באמון הציבור ברשויות הש־
לטון? תשובת בית המשפט העליון לשאלה זו היתה
עקיבה לאורך שנים .חרב "אמון הציבור ברשויות
השלטון" שימשה בעבר את בית המשפט העליון

ככלי לביקורת ,ואף להתערבות במינויים לא ראויים
בשירות הציבורי או בהמשך כהונתם של מי שסרחו.
גם אם המשך הכהונה או המינוי נחשבו ל"חוקיים"
במובן כשירותו הפורמלית של המועמד או בעל הת־
פקיד ,דאג בית המשפט ,פעם אחר פעם ,להדגיש כי
"כשירות לחוד ושיקול דעת לחוד" .הפסיקה יצרה
בסיס משפטי מוצק ואיתן לקביעה שלפיה אמון
הציבור במערכות השלטון  -שהוא מנכסיה הח־
שובים של הרשות השלטונית ושל המדינה  -נפגע
באורח חמור כאשר נפל פגם חמור בהתנהלותו של
מי שמכהן בתפקיד שלטוני בכיר.
כך היה בפרשת גנוסר משנת  ,1992שם מנע בית
המשפט העליון את מינויו של יוסי גנוסר לתפקיד
מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון .גנוסר היה מעורב
בפרשת "ק ו ( "300על חלקו בפרשה זו קיבל חנ�י
נה) וכן בפרשת "נאפסו" (שבגינה לא נפתחו נגדו
הליכים משפטיים) .למרות שהיה "כשיר" להתמנות
לתפקידו ,מנע בג"ץ את המינוי .גם את מינויו של
אהוד יתום לתפקיד ראש היחידה ללוחמה בטרור
מנע בג"ץ ,מנימוק דומה ובשל מעורבותו בפרשת
"קו  ."300המשך כהונתם של השר דרעי וסגן השר
פנחסי לאחר שהוחלט על הגשת כתב אישום נגדם
היתה במסגרת החוק .שניהם היו "כשירים" מבחינה
פורמלית להמשיך לכהן בממשלה .אלא שבית המ־
שפט חייב את ראש הממשלה להעבירם מתפקידם.
אמון הציבור ברשות המבצעת מחייב זאת .אגב,
השופט חיים כהן כתב על פסקי דין אלה כי " ...כל
אחד משלושת משרתי־הציבור (גנוסר ,דרעי ופנחסי
ס.נ ).היה ,אליבא דכולי עלמא ,כשיר לתפקידו מב־
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מתחם הסבירות .חיים רמון

לכאורה ,כשר .הרב מצגר

חינת השכלתו ,ניסיונו ,מעמדו וכוח ביצועו .השאלה
שעמדה לפני בית־המשפט ,לגבי כל אחד מהם ,היתה
אם די בכשירות זו לכהונה בתפקיד שלטוני בכיר,
או שמא נדחית כשירות (פורמלית) זו מפני נתונים
ושיקולים הפוסלים אדם לכהונה כזו".
גם הרמטכ"ל לא היה חסין מביקורת שיפוטית
כאשר נפל פגם במינוי .כך היה בפרשת ניר גלילי
(שהורשע בדין משמעתי בגין התנהגות שאינה הול־
מת על רקע מיני)" :על צה"ל להצטיין בחוסן מוסרי
וערכי חזק ואיתן" ,כתב בית המשפט" .נושאי דגל זה
הם קציניו ובמיוחד אלו העומדים בראש הפירמידה.
מאלו יש לצפות להקרין דוגמה אישית .עם אלה יש
להקפיד ולדקדק כחוט השערה".
פסקי הדין שעסקו בכהונתם של אנשי ציבור יצרו
נורמות חדשות של אתיקה ציבורית .פסקי דין אק־
טיביסטיים ,שהדגישו את מעמדם של ערכי היסוד
גם על חשבון לשון החוק .פסקי דין המבוססים על
עקרונות וערכים ,על טוהר המידות ועל תקינות
המינהל .בכולם עוברת כחוט השני ההנחה כי אמון
הציבור באנשי השלטון מותנה בקיומו של טוהר מי־
דות:

"אמון הציבור ברשויות השלטון הוא מנכסיה הח־
שובים של הרשות השלטונית ,ושל המדינה .כאשר
הציבור מאבד את אמונו ברשויות השלטון ,הוא
מאבד את אמונו באמנה החברתית המשמשת בסיס
לחיים המשותפים .יש ליתן משקל נכבד לשיקולים
הבאים לקיים ,לשמר ולפתח את תחושת הציבור ,כי
משרתיו אינם אדוניו וכי הם עושים את מלאכתם
למען הציבור ,מתוך יושר וניקיון כפיים .אכן ,טוהר
השירות והשורות עומד בבסיס השירות הציבורי
ובבסיס המבנה החברתי שלנו".
בפסק הדין שעסק במפכ"ל המשטרה רפי פלד,
קיבל בית המשפט (בחלקן) את העתירות שכוונו נגד
החלטתו של היועץ המשפטי לממשלה שלא להעמיד
את המפכ"ל לדין משמעתי ,והחזיר את התיק ליועץ
המשפטי כדי שישלים את החקירה ,ויסיק מסקנות
בכל הנוגע להיבטים המשמעתיים של התנהגות
המפכ"ל בחלק מן האירועים שבו היה מעורב .פסק
הדין לא עסק בהעברתו מתפקידו של המפכ"ל ,אך
הדברים שנכתבו בפסק הדין היו ברורים" :מפכ"ל
המקבל טובות הנאה אסורות יתקשה לדרוש ולא־
כוף איסור על קבלת טובות הנאה מהכפופים לו.
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השחיתות השלטונית הכשר בג"ץ

פסק הדין הוא פורמליסטי ומעלה לא מעט תהיות.
את שהוא חילל יקשה עליו לדרוש מפיקודיו לקדש".
הוא נראה מעט כ"בן חורג" לפסיקת העבר המ־
בסופו של יום גרמה הפרשה להתפטרותו של רפי
פוארת .אין בו התייחסות לערכים ולעקרונות .לא
פלד מתפקידו.
ברורה דיה הרוח הנושבת ממנו ,והאם היא מבטאת
וכל ההקדמה הארוכה הזו לא נועדה אלא לתהות
נסיגה מן הסטנדרטים והעקרונות שנקבעו ביחס
על מהותו של פסק הדין שניתן לאחרונה בעניינו של
לאנשי שלטון בכירים .לא ברור היכן הוא אמון הצי־
הרב יונה מצגר .מתברר כנראה שמה שאסור למפכ"ל
בור ומדוע אינו נפגע מכהונתו כדיין של מי שדבק בו
המשטרה  -מותר לרב הראשי לישראל.
פגם חמור בהתנהלותו הציבורית .לא אמון הציבור,
העתירה הוגשה על ידי עמותת אומ"ץ כנגד החל־
לא דוגמה אישית ולא חוסן מוסרי.
טת ועדת המינויים לדיינים שלא להעביר מתפקידו
את התשובות ,כך נדמה לי ,צריך לחפש במחוזות
כדיין את הרב הראשי לישראל ,בעקבות קבלת טובות
אחרים .אולי בתופעת המשפטיזציה של החיים הצי־
הנאה במסגרת סידורי הלינה שלו ושל בני משפחתו
בוריים ,התובעת לבחון בקריטריונים "משפטיים"
בירושלים .היועץ המשפטי לממשלה ,שהיה בדעה כי
גם התנהלות ציבורית לא ראויה .משפטיזציה הצוב־
על הוועדה לסיים את כהונתו של מצגר כדיין ,הודיע
עת מציאות מורכבת בצבעים של שחור ולבן ,המנקה
לבג"ץ כי משהכריעו חברי הוועדה שלא להדיחו,
ללא הצדקה את אלה שעניינם
אין מקום להתערב בהחלטתם
לא נמצא מתאים להרש־
נוכח אופיה המיוחד של ועדת
פסק הדין בעניין הרב מצגר
עה פלילית ,בעוד שמעשיהם
המינויים לדיינים.
ומעלה
פורמליסטי
הוא
ראויים לגינוי ציבורי ,אתי או
טיעוני העותרים דומים
מוסרי .אולי נמצאת התשובה
במהותם לטיעונים שנטע־
לא מעט תהיות .הוא נראה
באקטיביזם השיפוטי הדועך
נו במהלך השנים בכל פסקי
מעט כ"בן חורג" לפסיקת
והנעלם ,או אולי בהצעות לצ־
הדין העוסקים בסוגיה :הפסול
העבר המפוארת .לא ברורה
מצום סמכות בג"ץ ובאיומים
המוסרי שדבק ברב מצגר אינו
הנמשכים על עצמאותו של
מאפרשר לו להוסיף לכהן ב�ת
דיה הרוח הנושבת ממנו,
בית המשפט העליון.
פקידים המחייבים נקיון כפיים
והאם היא מבטאת נסיגה
תהא הסיבה אשר תהא ,אחת
מוחלט .דווקא הרב הראשי לא
מן הסטנדרטים והעקרונות
או יותר ,מתברר כי פסק דין זה
נהג "כהלכה" .אלא ששופטי
אינו חריג .הוא מצטרף לפסק
ההרכב ,השופטים לוי ,רובי־
שנקבעו ביחס לאנשי
הדין של דעת הרוב בפרשת
נשטיין ודנציגר ,דחו את הע־
שלטון בכירים
חיים רמון .במקרה זה סירב
תירה .השופט לוי אמנם מבקר
בית המשפט העליון להתערב
בחריפות את התנהלותו של
בהחלטה למנות את חיים רמון לשר זמן קצר לאחר
הרב מצגר ,באומרו כי חקלק מן ההסברים שנמ�ס
הרשעתו בפלילים .גם כאן ,כמו בפרשת מצגר ,נקבע
רו מפיו של הרב ובשמו נראים ,בעיניו ועל פניהם,
כי ההחלטה לא חורגת ממתחם הסבירות .מינויו
תמוהםים ואף מופרכים ,אך זה לא הספיק כדי ל�ה
של רמון ,כמו אי העברתו מתפקידו כדיין של מצגר,
תערב .מסקנתו של בית המשפט היתה כי לא נפל
לא פוגעים  -לדעת שופטי הרוב  -פגיעה מהותית
פגם מהותי באופן ניהולו של ההליך בעניינו של
ועמוקה בדמות השלטון בישראל ,ולא מסבים נזק
הרב מצגר .הוועדה פעלה במסגרת סמכותה בחוק,
ממשי ליחס הכבוד שהאזרח רוחש למוסדותיו.
היא לא חרגה מכללי הפרוצדורה שלהם היא כפופה,
ייתכן שמשהו קורה שם בבית המשפט העליון.
ו"אין אחיזה למסקנה כי לא נשקלו אך השיקולים
אולי זו רוח רעה שנושבת .ואם זו כבר "מגמה" ,הרי
הנוגעים בדבר וכי ההכרעה לא נסמכה על טעמים
שהיא מדאיגה ונושאת עימה מסר בעייתי לטוהר
ענייניים בלבד" .הכל ,לכאורה" ,כשר" .גם השופט
המידות ,למלחמה בשחיתות השלטונית על כל גו־
רובינשטיין ,שכותב כי התלבט לא מעט ,קבע כי אין
מקום להתערבות בהחלטה.

ניה ,ולאמון הציבור ברשויות השלטון.
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השחיתות השלטונית הפרת האמונים של אולמרט

נפילתה ועלייתה של
המרמה והפרת האמונים
שלוש החלטות שהתקבלו לאחרונה בפרקליטות בתיק אולמרט
ממחישות את שינוי מדיניות התביעה בעקבות פרשת שבס
יובל יועז

האם פסק הדין בפרשת שבס (דנ" פ  1397/03מד�י
נת ישראל נ' שמעון שבס ,פ"ד נט())2004( 385 )4
סייע להבהיר את גדריה המעורפלים של עבירת
מרמה והפרת אמונים? התשובה כלל אינה מובנת
מאליה .למרות זאת ,בפרקליטות המדינה מתייחסים
לפסק הדין המנחה כאל שיקוי פלא שהעיר לחיים
את העבירה ,שבפועל נחשבה לאות מתה כמעט
בספר החוקים .שלוש החלטות שהתקבלו בחודשים
האחרונים בפרקליטות בפרשות פליליות שונות
הקשורות לראש הממשלה היוצא אהוד אולמרט,
והמלצת משטרה בפרשה נוספת הקשורה אליו ,מד־
גימות את יחסה הנוכחי של התביעה לעבירה זו כאל
עבירה פעילה ובת יישום ,ובנוסף מסייעות לשרטט
את היקף התפרסותה ביחס למצבים עובדתיים גבו־
ליים .זאת ,אף שהפרשנות שניתנה לה בפסיקה אינה
מפוגגת עד תום את העמימות האופפת אותה.
ביהמ"ש העליון הבחין בבעייתיות שבהגדרת הע־
בירה שנים רבות לפני פסק הדין בפרשת שבס" .חבל
דק מפריד בין האיסור הפלילי מזה לבין ההתנהגות
הלא פלילית מזה" ,כתב השופט אהרן ברק בפרשת
גרוסמן (ע"פ  884/80מדינת ישראל נ' גרוסמן ,פ"ד
לו( .))1981( 405 )1השופט אליעזר גולדברג ציין
בפרשת יהב (בג"ץ  2534/97ח"כ יהב נ' פרקליטת
המדינה ,פ"ד נא( ))1997( 1 )3כי "הפרת אמונים היא
עבירת מסגרת ,אשר יסודותיה העובדתיים אינם
מוגדרים דיים" .בפרשה זו החליט היועץ המשפטי
לסגור את התיק נגד ראש הממשלה ושר המשפטים,
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בפרשת בר און־חברון .בפרשת שבס ניסו שופטי
הרוב להגדיר מאפיינים קונקרטיים לעבירה ,ולהד־
ריך את התביעה ובתי המשפט כיצד להכריע בע־
ניינה .בית המשפט קבע כי שלושת הערכים המוגנים
על ידי העבירה הם אמון הציבור בעובדי הציבור;
טוהר המידות של פקידי הציבור; ושמירת האינטרס
הציבורי ,שעליו מופקד עובד הציבור .בית המשפט
דחה את הגישה שהציע ד"ר יובל קרניאל ,לצמצם
את הערך המוגן על ידי העבירה ולקבוע כי הערך
הוא שמירה על תקינות פעולתו של המינהל הציבורי
בלבד.
עוד קבעו השופטים כי העבירה אינה תוצאתית
אלא נסיבתית  -ודי בכך שהמעשה "לפי טיבו וטב־
עו" הוא מעשה הפוגע בציבור .באשר ליחס בין ניגוד
עניינים סתם לבין הפרת אמונים נקבע בפרשת שבס
כי ניגוד עניינים הופך לאיסור פלילי ,הנכנס לגדרּה
של הפרת אמונים ,כאשר הוא "פוגע פגיעה מהותית
באמון הציבור בעובדי ציבור ,או בטוהר המידות
של עובדי הציבור או בתקינות המינהל הציבורי".
כדי לקבוע אם נגרמה פגיעה מהותית שכזו באחד
הערכים המוגנים ,יש לבחון בין היתר את עוצמת
ניגוד העניינים ,מידת הסטייה מהשורה ,מעמדו של
עובד הציבור בהיררכיה הציבורית ומידת השפעתו
על פעולות עובדי המדינה והציבור .באשר למחשבה
פלילית קבע בית המשפט כי נדרשת מודעות לטיב
המעשה בלבד ,ולא נדרש שעובר העבירה יהיה מודע
לכך שהוא עובר עבירת הפרת אמונים ,או שיהיה

עו"ד יובל יועז,
משפטן ועיתונאי;
פרשן משפטי ב"גלובס"
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צילומים :פלאש 90

בין הפעולות והמעשים של שני הצדדים" ,החיוני
מודע לערכים המוגנים שבהם הוא פוגע.
לעבירת שוחד .אף ששרון נחקר באזהרה בחשד
פסק הדין אמנם סייע בקידום ניתוחה הסדור של
לביצוע שתי העבירות ,עבירת הפרת האמונים כמעט
העבירה ,אך לא סיפק ארגז כלים פשוט וישים לה־
אינה מוזכרת בהחלטת היועץ ,ואין נימוק מדוע
חלתה במקרים קונקרטיים" .בית המשפט לא ניסח
הוחלט לא להאשימו בסעיף זה.
רשימה המפרטת אילו מעשים נחשבים הפרת אמו־
אף שגם בפרשת מכירת גרעין השליטה בבנק
נים" ,כתב צוות המכון הישראלי לדמוקרטיה ברא־
לאומי החליטה הפרקליטות לסגור תיק חקירה נגד
שות פרופ' מרדכי קרמניצר" .גם כיום ,לאחר הפ־
ראש הממשלה  -הפעם כבר מדובר באהוד אולמרט
סיקה ,אי אפשר לדעת בעצם לגבי חלק מהפעולות
 ההחלטה בעניין זה רחוקה מההחלטה בפרשת האיאם הן תיחשבנה הפרת אמונים אם לאו .מצב זה של
היווני מרחק שמיים וארץ .בהחל־
עבירה כללית לא רק מונע העמדה
טה מנתח פרקליט המדינה משה
לדין של עובדי ציבור שסרחו ,אלא
לדור ביסודיות את התנהלותו של
אף מעניק למחוקק תירוץ להימנע
אולמרט כשר האוצר בפרשת בל"ל,
מעשיית מלאכתו ולקבוע איסורים
על בסיס הקריטריונים שגובשו
פרטניים בחוק".
בפרשת שבס ,ומסיק שאין ראיות
מאז פסק הדין בפרשת שבס לא
המספקות סיכוי סביר להרשעה
נרשמו הרשעות בעבירת מרמה
בעבירת מרמה והפרת אמונים.
והפרת אמונים .עד להחלטות
לדור קובע כי אולמרט נחשד
האחרונות בעניין אולמרט ,הפרק־
שבמהלך טיפולו ומעורבותו בה־
ליטות גם לא החליטה על העמדת
ליכי מכירת הבנק ,הוא פעל בניגוד
עובד ציבור או נבחר ציבור לדין
עניינים בנוגע ליחסיו עם קבוצת
על בסיס עבירה זו בלבד .במקרים
ההנחיה .שבס
פרנק לואי במעגלים חברתיים
אחדים הואשמו אנשי ציבור בע־
ומשפחתיים ,מבלי שחשף קשרים
בירה זו ,כשלצידה סעיפי אישום
אלה מול גורמי המקצוע במשרד
נוספים .למשל במקרה של צחי
האוצר ,ומבלי שפעל לנטרל את
הנגבי ,שהואשם בשוחד בחירות,
ניגודי העניינים הללו .אלא שעל
עדות שקר ,מרמה והפרת אמונים
פי לדור" ,על מנת להפוך את ני־
ועבירות נוספות ,או שלמה בניזרי,
גוד העניינים לפלילי יש להראות
שהואשם והורשע בקשירת קשר
פן מחמיר נוסף  -פגיעה מהותית
לביצוע פשע ,לקיחת שוחד ,מרמה
באינטרס המוגן .אין מחלוקת
והפרת אמונים ועוד.
שאולמרט היה מצוי בניגוד עניינים
ובכל זאת נרשם שינוי מדיניות
בעת ניהול הליך המכירה .אלא
משמעותי בשורות התביעה,
שנדבך מרכזי יהיה בחינת עוצמת
בעקבות הנחיות בית המשפט
היישום .אולמרט
ניגוד העניינים".
בפרשת שבס .על מידת ההתעלמות
העוצמה ,מסיק לדור ,אינה גבוהה :קשריו של
של הפרקליטות מעבירת הפרת האמונים קודם
אולמרט עם לואי הם "קשרי ידידות" ולא "חברות
לפסק הדין ,עשויה להעיד החלטת היועץ המשפטי
עמוקה"; קשריו המשפחתיים עם פרופ' יוסף גרוס
לממשלה לסגור את תיק החקירה נגד ראש
הם "קשרי מחותנים" ולא "קשרי משפחה במעגל
הממשלה דאז אריאל שרון בפרשת האי היווני.
הראשון"; וקשריו עם עו"ד תמי בן־דוד לא חרגו מי־
בהחלטה שניתנה ביוני  ,2004חמישה חודשים לפני
חסיו עם עורכי דין בכירים אחרים שייצגו קבוצות
פסק דין שבס ,מקונן היועץ המשפטי באריכות על
אחרות .הן ניגוד העניינים והן הסטייה מהשורה,
עמימותה והיקפה הרחב של עבירת השוחד כי "אין
קובע פרקליט המדינה" ,הם בעלי עוצמה חלשה מדי,
בנמצא ראיות של ממש ליצירת החיבור ההכרחי
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ואינם מובהקים ומהותיים דיים כדי לבסס אישום
בעבירת מרמה והפרת אמונים".
אלא שאותם קריטריונים ממש פעלו לרעת אולמ־
רט בפרשות הבאות שבהן התקבלה החלטה (הכפופה
לשימוע ,בשלב זה)  -פרשות "ראשונטורס" וטלנסקי.
בפרשת ראשונטורס קבע היועץ המשפטי כי התגבשו
ראיות לכאורה לכך שבמהלך כהונותיו של אולמרט
כראש עיריית ירושלים וכשר התמ"ת ,בין השנים
2002־ ,2006הוא הוזמן על ידי גופים ציבוריים שונים
להופיע מטעמם בחו"ל .הוא נהג לקבל מהגופים הללו
במקביל מימון מלא לאותן נסיעות ,תוך שהוסתר
מהם שגוף נוסף משלם עבור אותה נסיעה .משרד
הנסיעות "ראשונטורס" העביר חשבוניות מקבילות
לגופים המממנים ,שכללו לעיתים מסלולי טיסה ומ־
חירים פיקטיביים .בדרך זו גבה אולמרט סכומי יתר
בסך  85אלף דולר ,ששימשו למימון עשרות נסיעות
פרטיות של אולמרט ובני משפחתו.
אלמנט המרמה נעוץ בכך שאולמרט נהג לקבל
מימון גם מהמדינה עבור נסיעותיו אלה ,כשבנסיעות
שולבו פעולות שנעשו מתוקף תפקידו המיניסט־
ריאלי; וכן בכך שאולמרט הסתיר במרמה את הכנ־
סותיו הללו ממבקר המדינה ומרשויות המס" .מכלול
התנהגותו של מר אולמרט" ,קבע מזוז" ,המהווה ני־
צול לרעה של תפקידו להפקת טובות הנאה כספיות
אישיות ,בדרך המנוגדת לכללים המחייבים ,עולה
לכאורה כדי עבירת מרמה והפרת אמונים" .זאת
מאחר שלדעת היועץ ,המעשים הללו פוגעים באופן
מהותי בערכים המוגנים על ידי עבירה זו ,שנמנו
בפרש ת שבס .הרכיבים המחמירים הם רום מע�מ
דו של אולמרט ,שיטתיות הפעולה ,היקף הכספים
שנאגרו שלא כדין ,פעולות ההסתרה והרמייה ,והס־
טייה מהשורה.
בפרשת טלנסקי החליט היועץ המשפטי כי "אול־
מרט ניצל לאורך השנים את מעמדו ותפקידיו,
באופן שיטתי ומתמשך ,לקבלת תמיכה וסיוע בע־
ניינים כספיים ממוריס טלנסקי ,ופעל להסתיר את
אופי קשריו עם טלנסקי ,ובכלל זה ממבקר המדינה".
הראיות שהצטברו בחקירה זו מפרטות שורה של
העברות כספיות באופנים שונים ,כולל במעטפות
דולרים במזומן ,מידי טלנסקי לאולמרט; וכן שורה
של פעולות שעשה אולמרט במטרה לסייע לענייניו
העסקיים של טלנסקי ,ובין היתר בניסיון לקשר בין
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טלנסקי לאילי הון שלאולמרט יש היכרות עימם.
גם בפרשה זו ,כמו בפרשת "ראשונטורס" ,קובע
היועץ שאולמרט הפר את כללי ועדת אשר ,בכך
שנמנע מלדווח למבקר המדינה על הכספים הר־
בים שקיבל מטלנסקי ועל הכספים הרבים שהוחזקו
עבורו בכספת של עו"ד אורי מסר" .אולמרט" ,קובע
מזוז" ,גם ניצל לרעה את תפקידו ומעמדו ,לפעילות
שיטתית להפקת טובות הנאה כספיות אישיות מט־
לנסקי ...וגם עשה שימוש לרעה במעמדו ובתפקי־
דו לסייע לטלנסקי בעסקיו ,כשהוא מצוי במצב של
ניגוד עניינים" .גם כאן עולים הדברים כדי עבירת
מרמה והפרת אמונים ,בשל פגיעתם המהותית בע־
רכים המוגנים של העבירה .וגם כאן מהווים "רום
תפקידיו של אולמרט" ,היקף הכספים שהתקבלו,
השיטתיות ואורך התקופה שבה התקבלו  -יסודות
מחמירים ההופכים את ההתנהלות לפלילית.
נדמה שהמשטרה למדה גם היא את עקרונות
ההפעלה של עבירת הפרת האמונים .פרשה נוספת
שבה נחקר ראש הממשלה היוצא אולמרט הונחה גם
היא בשבועות האחרונים על שולחנו של היועץ המ־
שפטי לממשלה ,לאחר שהחקירה בנושא הסתיימה.
מדובר בפרשת "מרכז ההשקעות" ,העוסקת בתקופת
כהונתו של אולמרט במשרד התמ"ת .הוא נחשד כי
פעל בניגוד עניינים מול מרכז ההשקעות ,כשלא פסל
את עצמו מקבלת החלטות בפרויקטים שייצג עו"ד
אורי מסר .בחקירה התברר שאולמרט ומסר היו
שותפים בעבר במשרד עורכי דין ,שרר ביניהם קשר
אישי קרוב במשך שנים רבות ,מסר פעל למען אול־
מרט במסגרת פרשת טלנסקי ,ואף ייצג את אולמרט
ואת בני משפחתו בעניינים משפטיים שונים.
בהודעת המשטרה על העברת מסמך סיכום החקי־
רה לידי היועץ המשפטי לממשלה נמסר כי "נמצאה
תשתית ראייתית לכאורה לביצוע עבירה פלילית של
מרמה והפרת אמונים על ידי עובד ציבור ,כנגד מר
אולמרט" .נוסח ההודעה הפומבית שמסרה המשט־
רה אינו מפרט את רכיבי החומרה ההופכים את ניגוד
העניינים המדובר לעבירה פלילית של ממש .יש לה־
ניח שרום מעמדו של אולמרט בתקופת ביצוע המע־
שים ,והאופי הסדרתי של המעשים ,יקבלו משקל של
ממש גם בתהליך קבלת ההחלטה בתיק בידי היועץ
המשפטי לממשלה ,בהתאם לקריטריונים שנקבעו

בפרשת שבס.
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פלילי

אמנות החקירה הנגדית

המדריך לחוקר הנגדי
ההופעה בבית המשפט הינה פסגת המקצוע ,והחקירה הנגדית היא
פסגת ההופעה שעליה יקום או ייפול התיק .חשוב לזכור שהחקירה לא
נועדה לשרת את האגו של עורך הדין אלא את טובת הלקוח
ששי גז
אין חולק כי החקירה הנגדית הינה אחד המכשי־
רים העיקריים והמכריעים בבירור האמת .השופט
אור (רע"א  2065/94מדינת ישראל נ' שטרית ואח')
אמר כי "חשיבותה של החקירה הנגדית לנגד עיני
בית המשפט היא ,בין היתר ,בכך שבית המשפט יוכל
להתרשם מהעד ותינתן אפשרות לחקור את העד
על אתר בשאלות הנובעות מתשובותיו ,שאז יכולה
להיות חשיבות מכרעת להתרשמות ,הן מהידע והן
מהמהימנות של העד".
הלורד הבריטי הנדוורת ) )Handworthאמר
על החקירה הנגדית כי "היא נשק רב עוצמה ובעל
ערך רב לשם בדיקת אמיתות העד ,אמינותו והדיוק
והשלמות בעדותו" .ובע"א  463/89האפוטרופוס על
נכסי נפקדים ואח' נ .חסנה עלי סארי שדידה ואח'
אמר השופט מלץ כי "קל הדבר ביותר להציג גירסה
כללית ,אך אמינותה של גירסה כללית נבחנת בפר־
טיה .כאן חשיבותה של החקירה הנגדית ,החודרת
פנימה לפרטי הדברים .כשאלה מופרכים ,נופלת
הגירסה הכללית".
בעת החקירה הנגדית מנהל עורך הדין קרב עם
העד הניצב על דוכן העדים .עליו לעשות שימוש בכל
הטכניקות העומדות לרשותו על מנת להפיק תוע־
לת מן העד ,למען לקוחו .עליו לדעת לנצל את אופי
עדותו של עד על מנת לכרסם במהימנותו ,כשמטר־
תו למוטט את העדות או לכרסם בה ולגרוע מכוחה
ומתוצאותיה.
על עורך הדין להיות מרוכז ודרוך ,לשים לב לכל
משפט שאומר העד ,לאינטונציה שבה הוא נאמר,
למימיקה של העד .אם נאמר משפט המסייע לקו
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ההגנה ,עליו להמשיך ולהוביל בו את העד .לעודד
אותו לפתח את הסיוע .עורך הדין והעד רוקדים
טנגו עדין ומדויק ,שהשלכותיו בסיומו הן הרות גורל
עבור הלקוח.
בשל חשיבותה של החקירה הנגדית ,נשאלת
השאלה האם מיומנות זו הינה בגדר כישרון ,אמנות,
או שמדובר בהתמחות שנרכשת באמצעות עבודה
מפרכת .התשובה לכך היא כי מדובר בשילוב של
שני הדברים .אין די בכישרון לבדו ,אך בהחלט ניתן
ללמוד כיצד לחקור נגדית ,ובאמצעות עבודה קשה
אף להשיג תוצאות לא רעות.
החקירה הנגדית הטובה ביותר מותנית בראש וב־
ראשונה בידיעת התיק על בוריו .עורך דין שחי את
המקרה ומכיר את העובדות עד כדי זרימה טבעית
במתווה האירוע ,יהיה מוכן להתמודד כמעט עם כל
קושי הנובע מהעדות ,גם אם לא צפה תשובה כזו
או אחרת.
בתיקים גדולים יש לשלוט בעדויות ברמה כזו
שיהיה ניתן להשוות בין דבריו של העד על הדוכן
לבין עדותו במשטרה או לדבריהם של עדים אחרים
במשפט .כמובן ששליטה כזו חייבת הפעלה מהירה,
על מנת שהתגובה או הסתירה יהיו אפקטיביות.
הכנת החקירה הנגדית .יש המקפידים להכין את
החקירה מראש .אלה נוטים לכתוב את כל השא־
לות שהם מבקשים להציג לעד ,ולהתכונן לתשובות
אפשרויות .חקירתם מתפתחת על פי התשובות
שהם צופים  -כל תשובה והמשך השאלות הנובעות
ממנה.
היתרון של אופן הכנה זה הוא שהחקירה מתבצ־

עו"ד ששי גז,
סנגור פלילי
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להתגבר על הספק ,והקליינט נכנס למאסר עולם.
עת ביסודיות ,ומתייחסת לכל נדבך ורובד של התיק.
דוגמה זו מלמדת שלפעמים עדיף לשתוק ולא לסייע
החיסרון של שיטה זו הוא שעורך הדין עלול לאבד
לתביעה להרשיע את הלקוח שלך.
את דרכו אם העד ענה תשובה בלתי צפויה .תשובות
"טובות מדי" יש בהן אפילו כדי להפסיק את החקי־
הלקח הוא שחקירה נגדית אינה מיועדת לקבלת
רה ,והנזק שבהמשכה יעלה על התועלת.
הסברים ,אלא אם אותן הבהרות הכרחיות ומשרתות
לעומתם ,יש מי שמנהל את החקירה הנגדית בצו־
את קו ההגנה .שאלה מיותרת עלולה להבהיר דברים
רה ספונטנית ומאלתרת .היתרון הוא בכך שעורך
דווקא לטובת היריב ולהכשיל את קו ההגנה כולו.
הדין שולט בעד ומוביל אותו .בחקירה הספונטנית
יש לשאול שאלות קצרות וברורות .יש לסגור
מתייחס עורך הדין לכל משפט של העד בהקשר של
אפשרויות באמצעות סדרה של שאלות מקדימות
התמונה הכוללת ,והעדות נטווית כחלק ממארג קו
ולהוביל את העד לתשובה היחידה הרצויה.
ההגנה כולו .חסרונה של הספונטניות הוא בסכנה
אין לשאול ,בשום מקרה ,שאלה ללא סיבה .חייבת
להחמיץ שאלה או להשאיר שטח מסוים בקו ההגנה
להיות מטרה לכל שאלה .שאלה אשר אינה תואמת
כשהוא אינו מכוסה.
את המטרות המוגדרות מראש ,עדיף שלא תישאל
ההכנה הטובה ביותר משלבת את שתי הדרכים.
כלל.
רצוי להכין את החקירה מראש
יש להבחין בין עיקר לטפל.
באופן שמעלים על הכתב את
אין להשחית זמן בחקירה הנ־
בתיק רצח העידה התביעה
הנקודות העיקריות שיש לחלץ
גדית על סתירות בעדות שאינן
עד יחיד" .לא זיהיתי את
מהעד ,ולהשאיר חופש לחקי־
חשובות .יש להתמקד בסתי־
עם
רה ספונטנית שתתמודד
רות ביחס לנקודות המהותיות,
הנאשם בוודאות של מאה
תשובותיו מעל דוכן העדים.
ובקשר לעניינים שהעד אינו
אחוזים" ,אמר העד" .מה
מומלץ כי כל אחד יתאים את
יכול לטעות בהם.
זאת אומרת 'לא זיהית במאה
דרך הכנת החקירה לאישיותו,
שימוש בעזרים טכניים עשוי
שכן הדבר החשוב ביותר הוא
להיות מועיל ולהרשים את הל־
אחוזים'?" ,הקשה הסנגור,
הביטחון והשליטה של עורך
קוח ,אך לא בכל מקרה .שימוש
שביקש להרשים את לקוחו.
הדין בדרך שבה הוא מנהל את
בהקלטה ,כאמצעי להפתיע עד,
אחרי עוד שלוש־ארבע
ההגנה.
יכול להועיל רק אם העד יסבור
באוניברסיטה
השאלות.
כי יש ברשותך הקלטה העלולה
שאלות הצליח העד להתגבר
מלמדים אותך במשך ארבע
למוטט את עדותו .ואולם ,אם
על הספק  -והקליינט נשלח
שנים מה לשאול ,וכל חייך
השימוש בהקלטה נעשה רק
למאסר עולם
אתה לומד מה לא לשאול .כך,
לשם "תרגיל" והעד חש בכך,
למשל ,כאשר עד יחיד מעיד כי
כל החקירה עלולה להיכשל.
הוא אינו מזהה בוודאות את הנאשם ,אין להוסיף
טקטיקה בחקירה .לא את כולם יש לחקור באותו
ולחקור אותו מדוע הוא אינו מזהה אותו .קו חקירה
אופן .קצין משטרה ,שותף לעבירה ,אמא של מתלו־
כזה עלול להביא לזיהוי מוחלט של הנאשם ,בעוד
נן ,נרקומן  -כל אחד מחייב גישה שונה .אמפתיה,
שהימנעות משאלות מותירה את הזיהוי בספק וע־
אסרטיביות ,אדיבות ,סבלנות ,לפעמים להרים קול,
שויה להביא לזיכוי הנאשם.
לפעמים להתלוצץ ולהרגיע .פעמים נכון "לקנות" את
זכור לי המקרה של תיק רצח שבו העידה התביעה
העד ,לרכוש את אמונו וכך להשיג ממנו יותר .זוהי
עד יחיד" .לא זיהיתי את הנאשם בוודאות של מאה
חקירה יותר מתוחכמת .חשוב לדעת כיצד לשאול,
אחוזים" ,אמר העד .וכאן הסנגור ,שביקש להרשים
ולא תמיד תשאול קשוח יביא לתוצאה הרצויה.
את לקוחו ,החליט "למצות" את החקירה הנגדית:
יש להתאים את הטקטיקה בחקירה ואת סגנון
"מה זאת אומרת 'לא זיהית במאה אחוזים'?" ,הקשה
השאלות לעד שעל הדוכן .מלאכת הזיהוי של העד
על העד .אחרי עוד שלוש־ארבע שאלות הצליח העד
ואפיונו היא חשובה ,הגם שעומד לרשות החוקר זמן
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קצר ביותר לתהות על קנקנו ולגבש את הטקטיקה
המתאימה.
קיימים הבדלים רבים בטיפוסי העדים .לעד
הרברבן יש לאפשר להרבות במלל אשר יסבך אותו;
את המופנם יש לדובב; לחסר הביטחון יש להחמיא.
בכל מקרה ,אין להתנפל על העד .יש לזכור כי לא
כולם מגיעים לבית המשפט כדי לשקר .פעמים רבות
חקירה נעימה ושקטה תשיג את המטרה הרצויה
יותר מאשר הטחת דברים .שאלה המחמיאה לעד,
כמו "אתה ידוע בהגינותך" ,תשיג יותר מהכינוי
"שקרן".
יש להיזהר שלא להעליב את העד או לפגוע בו.
עד שנעלב גוברת בו המוטיבציה "להכשיל" אותך,
ואז הסכנה היא שהוא ייטה לא רק נגד הלקוח אלא
גם נגדך.
בחקירת עד מומחה יש ללמוד היטב את התחום,
ולמנוע ממנו להוביל ולהשתלט על החקירה
באמצעות טרמינולוגיה מקצועית שרק תסבך אותך
ואת ההליך .יש להוביל את החקירה על פי ההיגיון,
ולהתייעץ לצורך כך עם המומחה מטעמך.
שאלות השופט .חשוב לזכור כי האדם החשוב
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ביותר במשפט הוא השופט .הוא אשר יכתוב את
פסק הדין בתום שמיעת הראיות והסיכומים ,ולכן
יש לגלות ערנות רבה לשאלותיו במהלך הדיון .לא
לריב איתו ,לא להתחצף אליו .כמובן שלא יזיק גם
להחמיא לו ("כבודו נגע בדיוק בנקודה החשובה").
מצד שני ,חשוב לעמוד על המשמר .גם השופט,
במיוחד מהסוג המתערב ,עלול להוביל את החקירה
למחוזות גרועים עבורך ,ואז רצוי ,בתקיפות אדיבה,
להזכיר את עקרונותיה וחשיבותה של השיטה
האדברסרית בשיטתנו המשפטית .יש לרשום דרך
קבע את כל הערות השופטים כדי להבין מה חשוב
להם ,כדי לענות על כך ,אם באמצעות החקירה או
מאוחר יותר בשלב הסיכומים.
חשוב לזכור :ההופעה בבית המשפט הינה פסגת
המקצוע ,והחקירה הנגדית היא פסגת ההופעה
שעליה יקום או ייפול התיק .החקירה הנגדית מבדילה
בין עורכי הדין הגדולים לבין כל היתר .ואסור לשכוח
את החשוב מכל :בסופו של יום ,היא לא נועדה לשרת
את האגו של עורך הדין ,אלא את טובת הלקוח .יש
להכינה ולהפעילה בזהירות הראויה למען תשרת את
עניינו ,ולא תהפוך לחרב פיפיות.
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מוטב מותב אחר
בקשות להסרת חיסיון לטובת הנאשם מובאות לפני המותב הדן בהליך
העיקרי ,ועלולות להביא בפניו מידע שאינו קביל .ייתכן כי הגיעה העת
לשנות מההלכה שנקבעה ,מבלי להמתין לשינוי החקיקתי המיוחל
שמואל ברוך

השופט שמואל ברוך,
רשם בית המשפט
המחוזי בתל אביב
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סעיף  45לפקודת הראיות [נוסח חדש],
תשל"א־( 1971להלן :הפקודה) קובע כי:
"אין אדם חייב למסור ,ובית המשפט לא יקבל,
ראיה אם שר הביע דעתו ,בתעודה חתומה בידו ,כי
מסירתה עלולה לפגוע בעניין ציבורי חשוב ,אלא אם
מצא בית המשפט הדן בדבר ,על־פי עתירת בעל דין
המבקש גילוי הראיה ,כי הצורך לגלותה לשם עשיית
צדק עדיף מן הענין שיש לא לגלותה".
סעיף  46לפקודה ,העוסק בהליך הסרת החיסיון,
קובע:
"(א) הדיון בעתירה לגילוי ראיה לפי סעיפים 44
או  45יהיה בדלתיים סגורות; לשם החלטה בעתירה
רשאי השופט של בית המשפט העליון או בית המשפט,
לפי הענין ,לדרוש שהראיה או תכנה יובאו לידיעתו,
ורשאי הוא לקבל הסברים מהיועץ המשפטי לממשלה
או מנציגו ומנציג המשרד הממשלתי הנוגע בדבר ,אף
בהעדר יתר בעלי הדין.
(ב) שר המשפטים רשאי להתקין תקנות סדרי דין
לדיון בעתירה לפי סעיפים  44ו־ 45וסעיף זה".
אין זה סוד שעל פי הפרוצדורה הנהוגה בבתי המ־
שפט ,מובאות בקשות להסרת חיסיון (שהוטל מכוח
סעיף  45לפקודה) לפני המותב הדן בהליך העיקרי
(במאובחן מהליך לפי סעיף  44לפקודה ,המתנהל
לפני שופט אחר של בית המשפט העליון ,שאינו
השופט הדן בהליך העיקרי) .הדיון מתחיל בשלב
פתוח ,שבו חוזרים הסנגורים (הרשימה הקצרה
הזאת עוסקת בפן הפלילי בלבד) על בקשתם .המ־
דינה משיבה לטענות ,לא אחת תוך סקירת הראיות

שבידה (מעין דברי פתיחה ,לפי סעיף  156לחוק סדר
הדין הפלילי [נוסח משולב] ,התשמ"ב־( 1982להלן:
חוק סדר הדין הפלילי)) ,ולאחר מכן מתקיים השלב
החסוי ,שבמסגרתו מסבירים אנשי המודיעין של
המשטרה את הצורך בהותרת החיסיון על כנו .אגב
אותו דיון עולים לא אחת נתונים שאינם קשורים
בהכרח להליך באותו תיק.
באופן טבעי ,אותו שלב מעורר חשש כבד בלב
הסנגורים .אין הם יכולים לדעת איזה מידע חסוי
מובא לעיון בית המשפט ,והאם אין מדובר במידע
שראוי לו שלא יובא לעיון בית המשפט.
בע"פ  65/95אחמד איחסן ואח' נ' מדינת ישראל,
פ"ד מט(( 832 )1להלן :עניין איחסן) ,נדון ערעור
פסלות שהגישו נאשמים ,לאחר שהמותב בהליך
העיקרי דן בבקשה להסרת חיסיון.
בית המשפט העליון נדרש לשאלת המותב שידון
בהליך הסרת החיסיון בערכאה הדיונית ואמר:
"במילים אחרות ,בעניין הדיון בעתירה להסרת
החיסיון מבחין המחוקק בין הענקת הסמכות לגבי
חיסיון לטובת המדינה מחד גיסא ,לבין הענקת הסמכות
להסרת החיסיון לטובת הציבור מאידך גיסא.
בסוג הראשון של המקרים דן שופט של בית המשפט
העליון ,שהוא אינו אותו שופט הדן בעתירה ,בו בזמן
שבעניין החיסיון לטובת הציבור דן אותו השופט הדן
בתיק" (עמ' .)835
הוסיף בית המשפט העליון ואמר:
"לו רצה המחוקק שמי שעסק במלאכת העיון בחומר
הראיות החסוי לא ימשיך עוד בדיון ,היה קובע זאת

אפריל 2009

פלילי

המותב הדן בבקשות להסרת חיסיון

מפורשות; ומה גם שידע לקבוע בהוראת חוק אחרת
הצמודה לזו שאנו דנים בהם כאן (סעיף  44לפקודה),
כי העיון ייעשה על־ידי שופט אחר( "...עמ' .)835
בית המשפט העליון היה מודע לכך שהמצב בלתי
רצוי ,והוסיף:
"לשם הסרת תחושה של אי־נוחות מן הנכון
שהמחוקק יקבע גם לגבי חיסיון לפי סעיף  45הסדר
זהה לזה שנקבע בסעיף  .44אין צורך שהעיון ייעשה
על־ידי שופט של בית המשפט העליון דווקא ,אך
העיון יכול להיעשות על־ידי שופט אחר של אותו בית
המשפט ...הדגם הדיוני החלופי מצוי באותו חוק -
בסעיף  44שבו  -הוא בר־ביצוע ויעיל באותה מידה,
ומן הראוי לכן לחקות אותו ולהנהיגו גם לגבי חיסיון
לטובת הציבור" (עמ' .)836
חלפו עברו לה ן  14שנים ויותר מאז ניתנה הה�ח
לטה האמורה ,ושינוי בחוק לא בוצע .מאליה נשאלת
השאלה האם אין מקום לשנות מההלכה שנקבעה,
מבלי להמתין לשינוי החקיקתי המיוחל.
בין לבין ,ניתנה בשנת  2000החלטה נוספת ,בע"פ
 5207/00זיאד ענבה נ' מדינת ישראל (לא פורסם,
 ,)3.10.00אף היא בערעור פסלות ,שלפיה יש היגיון
מסוים בהותרת המצב הקיים על כנו ,באשר ההכ־
רעה בשאלת החיסיון אינה יכולה להיות מנותקת
מנסיבות המקרה הקונקרטי ,ועליה להיות תכליתית
וצמודה לעובדותיו של המקרה הנדון .משכך ,ראוי
שהשופט הדן בתיק ושומע את הראיות יכריע בגורל
הבקשה להסרת חיסיון .מעבר לכך הוסיף בית המ־
שפט העליון וקבע כי משעתרה ההגנה להסרת החי־
סיון ,ידעה היא שעל פי ההלכה יהיה זה אותו מותב
שדן בהליך העיקרי שידון גם בבקשה.
בכל הכבוד ,שתי הנמקות אלה קשות עלינו .אין כל
מניעה לפרוס במסגרת הדיון בשאלת הסרת החי־
סיון את המחלוקת העובדתית ,לפני כל מותב שהוא,
ולאו דווקא זה שידון בהליך העיקרי .ממילא מרבית
הבקשות מסוג זה נדונות בתחילת ההליך ,כך שה־
צדדים מפרטים את טענותיהם העובדתיות באוזני
המותב עוד בטרם הוגשו הראיות בצורה מסודרת.
לעניין ידיעת ההגנה מי יהיה המותב שידון בבקשה
להסרת חיסיון ,הרי שאין "להעניש" אותה על כך
שהיא נוקטת כל אמצעי חוקי העומד לרשותה לשם
בירור שאלת אשמתו של הנאשם ,על דרך של הבאת
מידע לא קביל לידיעת המותב השומע את ההליך
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העיקרי.
ייתכן שהפיתרון החוקי לשאלת המותב הנכון
לקיום דיון בבקשה להסרת חיסיון מצוי בפסיקתו
של בית המשפט העליון ,בתחום המשפט החוקתי.
בפסק הדין שניתן בדנ"פ  2316/95עימאד גנימאת
נ' מדינת ישראל ,פ"ד מט( ,589 )4שיצא מעם בית
המשפט העליון זמן לא רב לאחר ההחלטה בעניין
איחןסן ,נדרש בית המשפט ,בין היתר ,לשאלת המ�ש
מעות הפרשנית של חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו,
על דברי חקיקה קיימים .אמר הנשיא ברק:
"מהי האנטומיה של השפעת חוקי היסוד על פירוש
הדין הישן? בוודאי שחוקי היסוד אינם משנים את
לשונו של החוק הישן .הלשון על מכונה עומדת.
הטקסט אינו משתנה .השינוי האפשרי הוא אך
בהבנתנו אותו .גם התכלית הסובייקטיבית אינה
משתנה .היא פרי נתון פסיכולוגי־היסטורי באשר
לכוונתם של יוצרי הטקסט .כוונה זו היא 'עובדה'
שאינה משתנה .יוער כבר כאן ,כי חלוף הזמן ,ושינוי
המציאות החברתית ,מביא מטבע הדברים לכך כי אנו
מבינים כיום את מה שהתרחש בעבר בשונה ממה
שהיינו מבינים אותו בעבר .כלום יכולים אנו להבין
את כוונתם של מחברי מגילת העצמאות באותו אופן
שהם הבינו אותה? יהא עניין זה כאשר יהא ,המקום
הגיאומטרי לשינוי בהבנת הדין הישן הוא בתכלית
האובייקטיבית של דבר החקיקה .תכלית זו משקפת
את המטרות ,הערכים והאינטרסים אותם מבקש דבר
החקיקה להגשים .זהו נתון אובייקטיבי ,המשקף את
תפיסות היסוד וערכי היסוד של החברה בזמן מתן
הפירוש .בגדרה של תכלית אובייקטיבית זו נדרש לא
פעם לאזן בין ערכי יסוד המתנגשים .נקודת האיזון
משתנה עם שינוי במשקלם של הערכים והאינטרסים
המתנגשים .כך ,למשל ,האיזון בין חופש הביטוי
לשלום הציבור ,לעניין פירוש הדיבור 'עלול להיפגע'
בפקודת העיתונות לפני הקמת המדינה ולאחריה הוא
שונה (ראה בג"ץ  73/53חברת 'קול העם' בע"מ נ' שר
הפנים ,פ"ד ז'  .)871וכאן פועל חוק היסוד את פעולתו
הפרשנית .מכוחו עשוי להינתן משקל שונה ממה שניתן
בעבר לערכים ולאינטרסים הקבועים בו .כתוצאה מכך
עשויה להשתנות נקודת האיזון ,בין אינטרסים וערכים
הקובעים את תכליתו האובייקטיבית של החוק.
בעקבות זאת משתנה התכלית האובייקטיבית עצמה.
בשל כך משתנה התכלית הסופית (פרי האיזון בין
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התכלית הסובייקטיבית לתכלית האובייקטיבית) של
דבר החקיקה .כך מתייצב לפנינו דבר החקיקה הישן
במובנו החדש .דבר החקיקה לא שונה ,אך מובנו שונה.
נשמר תוקפו של הדין הישן ,אך שונה היקף פריסתו"
(וראו גם בג"צ  4541/94אליס מילר נ' שר הבטחון
ואח' ,פ"ד מט(140 ,94 )4־.)141
אמת ,ההיגיון הפרשני שעמד בבסיס החלטתו
של בית המשפט העליון בעניין איחסן ישים ונכון
גם היום .בהתוותו את דרך הדיון בבקשה להסרת
חיסיון ,עשה המחוקק הבחנה ברורה בין הליך המ־
תייחס לתעודה שהוצאה מכוח סעיף  44לפקודה,
שאז נדון ההליך לפני שופט אחר של בית המשפט
העליון ,שאינו שופט החבר במותב הדן בהליך העי־
קרי (אף שבמקרים רבים דן המותב בסוגיה ,בהסכ־
מה) ,לבין תעודה שהוצאה מכוח סעיף  45לפקודה,
שביחס אליה אין מופיעה הוראה דומה .מעבר לכך,
כשרצה המחוקק להורות הוראה ברוח דומה לזו
שבסעיף  44לפקודה ,ידע לעשות כן מפורשות ,כמו
למשל בסעיף (74ג) לחוק סדר הדין הפלילי.
עם זאת ,ייתכן שדווקא בעידן שבו אנחנו מצויים,
של מה שמכונה כיום "מגה־תיקים" ,נדרשת חשיבה
מחודשת בנושא ,על דרך של פרשנות שיפוטית .הד־
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ברים בולטים במיוחד בתיקים אלה ,משום שבמסג־
רתם מוגשים לא אחת כתבי אישום נגד ארגוני פשי־
עה ,ובמקביל להגשת כתב האישום מוצאות תעודות
חיסיון בשפע .מאחר שלארגונים אלה פעילות ענפה
בתחום הפשיעה ,עשויות תעודות החיסיון להתייחס
למידע שבחלקו רלוונטי לאישומים ,אך בחלקו
מתייחס לפעילות אחרת של הארגון שאינה נכללת
בכתב האישום .לכשיתקיים דיון בהסרת החיסיון,
עלול בהחלט להיווצר מצב שבו ייחשף המותב השו־
מע את ההליך העיקרי לשורה של מידעים ,רחבים
ומקיפים יותר מגדר האישומים ,והדבר אינו רצוי,
בלשון המעטה.
כאמור ,מדובר בנושא שהוכרע על ידי בית המש־
פט העליון בשתי הזדמנויות .פיתרון אפשרי ומוצע
הוא הפיתרון שלפיו תינתן ,מכאן ולהבא ,פרשנות
מצמצמת להוראת סעיפים  45ו־ 46לפקודה ,כעולה
מפסיקת בית המשפט העליון ,ובהתאם לכך ייק־
בע על ידי המותבים השומעים את ההליך העיקרי
שהם אינם יכולים לדון בבקשות אלה ,מחשש לה־
קמת עילת פסלות .נראה שבקביעה שכזו לא יהיה
כדי לסטות מהוראות סעיף  20לחוק יסוד :השפיטה,
באשר שתי ההחלטות שהובאו לעיל ניתנו על ידי
בית המשפט העליון בדן יחיד ,ולפחות במקרה השני

לא עלה העניין החוקתי לדיון.

במשפטה של אווזה ,אל
לו לשועל לשבת בחבר
המושבעים
פתגם אנגלי
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תקשורת

הרגולציה והטלוויזיה המתקדמת

העידן הטלוויזיוני החדש
ככל שהיצע שירותי השידור החדשים הולך ומתפתח ,גובר הצורך של הרגולטור
לגבש עמדה ביחס לשירותים אלה ובפרט ביחס לשירותי תוכן לפי דרישה ()VOD
ולשידורים באמצעות פרוטוקול אינטרנט .בקרוב ההכרעה
דורלי אלמגור

עו"ד דורלי אלמגור,
היועצת המשפטית של
המועצה לשידורי כבלים
ולוויין ומנהלת מינהלת
הסדרת השידורים לציבור
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ההיצע הגדל של שירותי מדיה חדשים המציגים
אלטרנטיבות נוספות לצפייה בתכנים טלוויזיוניים
מעורר דיון נרחב בשאלת הצורך בהסדרה של שי־
רותים אלה ,בדומה להסדרה הקיימת כיום בשידורי
הטלוויזיה ה"מסורתיים".
תחום שידורי הטלוויזיה מתאפיין לאחרונה
בשתי מגמות חשובות המקיימות יחסי גומלין בי־
ניהן .הראשונה עניינה הרחבת השימושים ברשת
האינטרנט הפתוחה .הפיתוח של תשתיות רחבות
פס ,לצד פיתוח טכנולוגיות של דחיסה וקידוד של
תוכן ,מאפשרים כיום להעביר תוכן וידאו לצ־
פייה באיכות גבוהה באמצעות פרוטוקול אינטרנט
( .)IPTV, Internet Protocol Televisionהדבר מ�א
פשר לספקי תוכן להפיץ באופן ישיר למשתמשים
תוכני וידאו מסוגים שונים ,לצריכה באמצעות מגוון
רחב של מכשירים על פי בחירת המשתמש  -מחשב
אישי ,מסך טלוויזיה ,ומכשירים ניידים למיניהם.
המגמה השנייה היא השינוי באופן צריכתם של
תכנים טלוויזיוניים .עד לאחרונה ,הצפייה בתוכן
טלוויזיוני היתה בעיקר באמצעות צריכת "ערוצים"
הנארזים על ידי ספק התוכן ,הבוחר ועורך עבור הצ־
רכן את התוכן המשודר לצפייה על פי זמנים קבועים
מראש .בשנים האחרונות התפתח דפוס צפייה חדש.
כניסתם של ממירים חדשים מאפשרים לצרכן לה־
קליט תוכן טלוויזיוני ולשמרו על ממיר הטלוויזיה,
ולייצר לעצמו תוכנית צפייה אישית המתבססת
על מאגר התוכן המסופק לו על ידי חברת השידו־
רים .בנוסף לכך מוצעים שירותי תוכן לפי דרישה

( ,n Demand" ("Video oובמסגרתם מסופק מאגר
תוכן רחב שמתוכו יכול הצרכן לבחור את התוכנית
שבה הוא מעוניין לצפות ,במועד המתאים לו.
וכך הגיע הרגולטור העוסק בשידורים לצומת שבו
עליו לתת מענה לשתי המגמות כאחת:
שינוי בדרכי אספקת תוכן טלוויזיוני ושילובן של
פלטפורמות חדשות לשידור התוכן האמור ,לרבות
פלטפורמות אשר סיפקו בעבר שירותי טלקומוני־
קציה .הרחבה זו היא חלק מתופעה כוללת המכונה
"לכידות" ( )convergenceבין תחום הטלקומוניקציה
והשידורים; והרחבה משמעותית של דרכי ההצעה
של תוכן טלוויזיוני  -צריכה הולכת וגוברת של תוכן
לפי דרישה.
ככל שהיצע שירותי השידור החדשים הלך והת־
פתח ,גבר הצורך של הרגולטור לגבש עמדה ביחס
לשירותים אלה ,ובפרט ביחס לשירותי תוכן לפי
דרישה .עמדת הרגולטור נדרשת על מנת לספק
ודאות משפטית לגופים הפעילים בתחום זה ,ולאפ־
שר להם לכלכל את צעדיהם בעולם שבו מודלים של
הצעת שירות טלוויזיוני וטכנולוגיות שידור מתפת־
חים בקצב מואץ ,ובשים לב לכך שלאופי הרגולציה
של שירותים אלה יכולות להיות השלכות מרחיקות
לכת על פיתוחם.
הרגולטור האירופי .המסמך העיקרי הקובע את
המסגרת החוקית להסדרת שידורי הטלוויזיה במ־
דינות האיחוד האירופי הוא הדירקטיבה האירו־
פית "טלוויזיה ללא גבולות" (Television without
 .)Frontiers Directiveהדירקטיבה ,שנתקבלה
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לראשונה על ידי הנציבות האירופית בשנת ,1989
מחייבת את כל המדינות החברות באיחוד האירו־
פי ,בנוסף לרובד ההסדרה הקיים בכל אחת ממדינות
אלה.
התפיסה שעמדה ביסוד הדירקטיבה עד לתיקונה
בחודש דצמב ר  2007היתה כי שירות  VODהינו ש�י
רות מידע ולא שירות טלוויזיה ,וככזה הוא אינו כפוף
לדירקטיבה ולרגולציה של שידורים.
ההבחנה בין שני סוגי השירותים הובהרה בפסיקה
מעניינת של בית המשפט האירופי ( )ECJבפרשת
 Mediakabel BVמחודש יוני  .2005באותו עניין
עירערה חברת  Mediakabel BVעל החלטת רשות
המדיה בהולנד ,שלפיה שירות ה־Pay Per View
(שירות המאפשר לצופי הטלוויזיה לצפות בתוכניות
שנבחרו על ידי המשדר ,והמשודרות בזמנים שנקבעו
על ידי ספק השירות) שסיפקה ללקוחותיה הוא שי־
רות שידור טלוויזיה (,)TV Broadcasting Service
ועל כן כפוף לחובה הקבועה בסעי ף  )1(4לדירקט�י
בה ,שלפיה יש להקצות לפחות מחצית מזמן השידור
ליצירות אירופיות.
לצורך הכרעה בסיווג השירות נדרש בית המשפט
לפרש את סעיף  1לדירקטיבה ,המגדיר מהו שידור
טלוויזיה .לפי סעיף זה שידור טלוויזיה הוא השידור
המקורי של תוכנית טלוויזיה שמכוונת לקליטה על
ידי הציבור ,בשידור מוצפן או בשידור שאינו מוצ־
פן .בהגדרה לא כלולים שירותי תקשורת המספקים
פריטי מידע או הודעות אחרות לפי דרישה ,כגון
מידע בנקאי אלקטרוני ושירותים דומים.
לעומת זאת ,דירקטיבת ה־Information Society
( Servicesובמיוחד דירקטיבת המסחר האלקטרוני)
מניחה את המסגרת החוקית לשירותי חברת המידע.
שירותים אלה מסופקים באמצעי אלקטרוני ,ולפי
דרישה אינדיבידואלית של מקבל השירותים.
בית המשפט קבע כי שירות נכלל בהגדרת שידור
טלוויזיה אם נועד לקליטה של קבוצה לא מוגדרת
של צופי טלוויזיה פוטנציאליים ,אשר אליהם נש־
לחות אותן תמונות סימולטנית ,כאשר האופן שבו
התמונות משודרות אינו אלמנט מכריע .הקריטריון
המכריע הוא הכוונה שיתקבל על ידי הציבור.
על כן ,תוכניות המשודרות במסגרת שירות ה־
 ,PPVגם כשהוא נגיש לקבוצה מוגבלת של מנויים,
אך כזה הכולל רק תוכניות שנבחרו על ידי המשדר,
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המשודרות בזמנים שנקבעו על ידו ,והמסופקים כ־
( point to multipointמספק השירות סימולטנית
לקבוצה של משתמשים) ,מסווגים כשירות טלוויזיה.
זאת בהבדל משירות לפי דרישה אינדיבידואלית
( ,)VODהמסופק כ־( point to pointמספק השירות
למשתמש אינדיבידואלי) ואינו בגדר שידור טל־
וויזיה.
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באמצעות ציוד סטנדרטי.
תיקון הדירקטיבה .בשנים האחרונות עסק
המונח "שירות אודיו־ויזואלי" מתייחס לשירו־
האיחוד האירופי בבחינת עומק מחודשת של הדי־
תים שמיועדים להמונים ) ,(mass mediaובכלל אלה
רקטיבה .הרקע לבחינה היה ההתפתחות המהירה
של התחום האודיו־ויזואלי ,בעיקר בשל ההתקדמות
שירותי תוכן לפי דרישה .בכך למעשה הכריעו גו־
בתחום הרשתות הדיגיטליות התומכות בכמויות
רמי ההסדרה באירופה כי שירותים אלה ,שהיו עד
גדולות של מידע ,קול ושירותים אודיו־ויזואליים.
לאותה עת משוחררים מכל רגולציה של שידורים
בתום הליך ארוך ,שכלל סדרה של שימועים
ונחשבו לשירותי מידע ,יהיו כפופים לרגולציה החלה
ומחקרים ,ולאחר תהליך היוועצות מקיף ,אושרה
על שירותי שידור ,אף כי קלה יותר מזו החלה על
בדצמבר  2007הצעת התיקון לדירקטיבה של
ערוצי שידור "מסורתיים" (,)light touch regulation
וזאת בשל היכולת של הצופה לבחור את התוכן ול־
"טלוויזיה ללא גבולות" (Television without
קבוע את זמן הצפייה .שינוי זה ,בצירוף עם עקרון
 .)Frontiers Directiveבמסגרת תיקונים אלה
"הנייטרליות הטכנולוגית" ,משמעו שרגולציה על
שונה שמה של הדירקטיבה ל־Audiovisual Media
שירות תוכן לפי דרישה חלה גם על אתרים המציעים
 .Services Directiveשינוי שם הדירקטיבה מלמד
שירותים אלה ברשת האינטר־
על מגמותיה  -להרחיב את
נט הפתוחה.
הרגולציה החלה על שידורי
הרגולטור בישראל .בישראל
טלוויזיה מסורתיים על שורה
עמדת הרגולטור נדרשת
קיימות חברות טכנולוגיה מת־
של שירותי מדיה מתפתחים.
ודאות
לספק
מנת
על
קדמות ,המספקות ומייצאות
העיקרון המנחה בדירקטיבה
שירותים שונים הכוללים
הוא עקרון "הנייטרליות הט־
משפטית לגופים הפעילים
היבטים מגוונים של אספקת
כנולוגית"  -רגולציה של שי־
בתחום זה ,ולאפשר להם
תוכני וידאו על גבי רשתות
דורים תחול על "תוכן אודיו־
לכלכל את צעדיהם בעולם
מתקדמות .רשת הפס הרחב
ויזואלי" באשר הוא ,ללא קשר
בישראל עומדת בפני שדרוג
לשאלה מהי רשת התקשורת
שבו מודלים של הצעת
על ידי חברת בזק ,אשר ירחיב
האלקטרונית שעל גביה התו־
שירות טלוויזיוני וטכנולוגיות
את האפשרות לעשות שימוש
כן מועבר (כבלים ,לווין,DSL ,
מתפתחים
שידור
בתשתית האינטרנט לשם הע־
רשתות ניידות וכיו"ב).
ברת שידורי וידאו למשתמ־
"תוכן אודיו־ויזואלי" הינו
בקצב מואץ
שים ,וספקי הסלולר מבצעים
על פי הדירקטיבה כל שירות
אף הם שדרוגים של הרשתות
הכולל פעילות כלכלית שמט־
אשר ירחיבו את האפשרויות לספק מגוון שירותים
רתו העיקרית אספקת תמונות נעות ,עם קול או בל־
חדשים למשתמשיהן .אספקת שירותים מתקדמים,
עדיו ,שנועד ליידע ,לבדר או לחנך את כלל הציבור,
ובהם אספקת שירותי תוכן לפי דרישה בפלטפור־
באמצעות רשתות תקשורת אלקטרונית.
מות חדשות ,נמצאת בשלבים ראשונים בישראל,
על פי הדירקטיבה נדרש כי השירותים יכללו פעי־
אולם יש להניח כי תחום זה צפוי להתפתח באופן
לות כלכלית ,ועל כן אתרים פרטיים שלא מתקיים
משמעותי בתקופה הקרובה.
בהם מרכיב זה לא נכללים בהגדרה .בדומה לכך,
הרגולטור הישראלי נדרש בשנים האחרונות גם
התכתבויות אישיות כדוגמת דואר אלקטרוני שנש־
הוא לשינוים הטכנולוגיים ולשינויים בדפוסי הצ־
לח למספר מוגבל של מכותבים ,או שירותים שבהם
פייה של הצרכנים .המועצה לשידורי כבלים ולשי־
התוכן האודיו־ויזואלי הוא אגבי וטפל למטרתו
דורי לוויין פירסמה שימוע מקיף בסוגיית הסדרתם
העיקרית של השירות אינם כלולים בהגדרה .השי־
של שירותי השידור החדשים ,והחלה בסדרה של
רותים אשר הדירקטיבה מתייחסת אליהם הם כאלה
בדיקות ומחקרים לצורך גיבוש מדיניותה בנו־
המוצעים לכלל הציבור באיחוד האירופי ,והיכולים
שא (נוסח השימוע שפורסם וסקירה בינלאומית
להתקבל באחת או יותר ממדינות האיחוד האירופי
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בנוגע לשירותי  IPTVנמצאים באתר המועצה
.)www.moc.gov.il
בכל הנוגע לשירותי תוכן לפי דרישה ,החילה
המועצה רגולציה מלאה של שידורים על אספקת
השירות בידי חברת הטלוויזיה בכבלים "הוט" ,המו־
צע למנוייה לצד יתר שידוריה.
בשנת  2007תוקן חוק התקשורת התשמ"ב־,1982
בעקבות בקשתה של חברת הטלוויזיה בלוויין "יס"
לספק שירות תוכן לפי דרישה למנוייה על גבי הת־
שתית רחבת הפס של חברת בזק ,וזאת בשל הקושי
לספקו באמצעות הטכנולוגיה הלוויינית שבה היא
מספקת את יתר שידוריה.
לצד מתן היתר לחברת הלוויין להעביר שידורים
לפי דרישה באמצעות תשתית הבזק כחלק מהצ־
עת השידורים שלה למנוייה ,קבע התיקון סוג חדש
של רישיון אשר אותו הוסמכה המועצה לשידורי
כבלים ולשידורי לוויין להעניק  -רישיון לשידורים
לפי דרישה ,המופצים באמצעות תשתית רחבת פס,
באיכות מובטחת ובטיב שירות מקובל לשידורים.
יצוין כי בדברי ההסבר להצעת החוק הובהר במפורש
כי הכוונה הינה לאפשר הרחבה של השירותים הני־
תנים כיום למנויים במסגרת שידורי הטלוויזיה ,וכי
אין כוונה להסדיר תכנים ברשת האינטרנט.
זוהי למעשה התייחסות ראשונה של המחוקק
הישראלי לאספקת שירות תוכן לפי דרישה (שני־
תן כשירות יחיד על ידי ספק השירות ,ולא במסג־
רת שירות כולל של טלוויזיה רב־ערוצית) ,המועבר
בטכנולוגיות החדשות (באמצעות פרוטוקול .)IP
בתיקון קבע המחוקק רגולציה מקילה יותר על ספק
השירות ,על דרך של חיוב מופחת בהשקעה בתו־
כן מקורי (חיוב המהווה נדבך עיקרי ברגולציה של
שידורי הטלוויזיה הרב־ערוציים בישראל) ,ואף קבע
כי עצם הטלתו של החיוב נתונה בידי המועצה ,לפי
שיקול דעתה.
סיכום .בעוד שבאירופה נקודת המוצא הנוגעת
לשירות תוכן לפי דרישה לפני תיקון הדירקטיבה
היתה כי הוא משוחרר כליל מרגולציה של שידורים,
נקודת המוצא בישראל היא כי השירות כפוף באופן
מלא לרגולציה של שידורים .ההתפתחויות שאליהן
התייחסתי בראשית דברי הביאו לכך שהרגולטור
האירופי הרחיב את הרגולציה של שידורים גם לשי־
רותי תוכן לפי דרישה (אף כי בהיקף מופחת) ,ואילו
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המחוקק הישראלי הסמיך את הרגולטור לשקול
הסדרה מקילה יותר ביחס לבעל רישיון לשידורים
לפי דרישה.
כאמור ,באירופה צעד הרגולטור צעד נוסף וקבע כי
רגולציה של שידורים תחול על שירות תוכן דרישה
בכל רשת תקשורת שבה הוא מסופק ,לרבות רשת
האינטרנט הפתוחה .כיום בוחן הרגולטור בישראל
את השאלה כיצד להסדיר שירות תוכן לפי דרישה
המסופק ברשת האינטרנט ,ומדיניות ראשונית בנו־

שא צפויה להתקבל בקרוב.

מי שאינו יכול לחוקק
חוקים לעצמו בל יערער
את החוקים שעברו אליו
בירושה ,שכן מוטב להלך
על קביים מאשר להיוותר
ללא כל משענת
מיכה יוסף ברדיצ'בסקי
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משפט ורפואה

רצון החולה חשוך המרפא ומגבלות החוק

תנו למות בכבוד
מאחר שחוק החולה הנוטה למות אינו מספק מענה לחלק גדול מהחולים
חשוכי המרפא שטעם חייהם אבד והם מייחלים להיגאל מייסוריהם ,ראוי
להניע ולעודד חקיקה שתוביל להרחבת גדר תחולתו של החוק
אליהו מצא

השופט אליהו מצא,
המשנה לנשיא בית המשפט
העליון (בדימוס); מכהן
כנשיא עמותת ליל"ך -
לחיות ולמות בכבוד
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חוק החולה הנוטה למות ,התשס"ו־ ,2005נועד
להסדיר את דרכי הטיפול בחולה חשוך מרפא הנוטה
למות ,תוך איזון בין ערך קדושת החיים לבין ההכ־
רה ברצונו האוטונומי של החולה שחייו לא יוארכו
באופן מלאכותי בניגוד לרצונו .על רצונו להימנע
מקבלת טיפולים מאריכי חיים מוטל על החולה לה־
צהיר באורח מפורש בפני רופאיו ,אך אם בשל מצבו
אין החולה מסוגל להביע את רצונו ,ניתן ללמוד על
רצונו (עליו הצהיר מראש) בהנחיות רפואיות מק־
דימות שהפקיד במאגר משרד הבריאות ,מהצהרת
מיופה כוחו (אם מינה מיופה כוח) ,או גם מראיות
משכנעות אחרות ,לרבות הצהרה ("צוואה בחיים")
שהחולה מסר במסגרת חיצונית.
ממטרתו המוצהרת של החוק עולה כי בקביעת
האיזון בין רצון החולה לבין ערך קדושת החיים יש
לייחס חשיבות  -מעבר לעצם קיום חייו של החולה
 גם לאיכות חייו .אלא שביסוד קבלתו של החוק ני־צבה פשרה ,וההסדרים שנכללו בחוק מספקים מענה
חלקי בלבד ,ואף זאת רק לחלק מן החולים חשוכי
המרפא ,המבקשים שיניחו להם לסיים את חייהם
בכבוד.
החוק חל רק על חולה ה"נוטה למות" ,היינו חולה
ש"רופא אחראי" (כמשמעו בחוק) קבע לגביו כי הוא
סובל מבעיה רפואית חשוכת מרפא ,וכי תוחלת חייו
 אף אם יינתן לו הטיפול הרפואי המתאים למצ־בו  -אינה עולה על שישה חודשים .השימוש במו־
שג "בעיה רפואית" (להבדיל מ"מחלה") נועד ,ככל
הנראה ,לכסות גם מקרים שבהם הסיבה הישירה

להיותו של החולה "נוטה למות" היא פגיעה שספג
באירוע שאינו מוגדר כ"מחלה" .ואילו המושג "נוטה
למות" הוא תרגום יותר גמיש למונח terminally
 illמן המושג השגור "סופני"; אך מובנו זהה ,היינו:
חולה אנוש שקיצו קרוב.
על חולים חשוכי מרפא שאינם מקיימים תנאי
סף זה ,החוק אינו חל כלל ועיקר .כך ,בין היתר ,אין
החוק חל על הסובלים ממחלה סופנית ,הגורמת להם
מכאובים וייסורים קשים ,אך תוחלת חייהם המוע־
רכת היא בת יותר משישה חודשים ,ועל חולי ,ALS
שגם בשלביה המתקדמים ורוויי הסבל של מחלתם,
תוחלת חייהם אינה ניתנת להערכה .כיוצא בזה ,אין
החוק חל על חולים השרויים תקופה ארוכה במצב
וגטאטיבי (בהגדרה רפואית ,PVS :ובלשון הבריות:
"צמח") ,שתרדמתם עלולה להתארך שנים לא מע־
טות וסיכויי החלמתם אפסיים.
ואולם ,אף לגבי משאלתו של חולה שנקבע לגביו כי
הוא נוטה למות (כמשמעו בחוק) ,שחייו לא יוארכו
באמצעים מלאכותיים ,אין החוק מספק אלא מענה
חלקי .כל מה שהחוק מתיר לרופאים הוא הימנעות
ממתן טיפול רפואי שהחולה מסרב לקבלו .הגדרה זו
תופסת לגבי טיפולים מחזוריים (כדוגמת דיאליזה,
כימותרפיה או הקרנות) ,שעל פי דרישת החולה ניתן
להימנע מהם או לא לחדשם .חולה הנוטה למות יכול
לסרב גם לקבלת טיפול רפואי ,שככלל ניתן באופן
רציף ,כמו חיבורו למכונת הנשמה .אך החוק אינו
מתיר לרופא להפסיק מתן טיפול רציף שכבר הוחל
בו ,שכן הפסקתו של טיפול כזה (כגון ניתוק החולה
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שפט להעניק להם סעד ,בהתבסס על תשתית מש־
ממכונת הנשמה) שקולה ,בעיני המחוקק ,לפעו־
פטית שונה מזו הניצבת ביסודו של החוק? ניסיון
לה אקטיבית מקצרת חיים ("המתת חסד") שהחוק
להשיב בחיוב על שאלה זו עשה עו"ד יצחק חושן.
אוסר עליה מכל וכל.
במאמרו על "החופש למות בכבוד" ,שפורסם בגי־
החוק מתיר אמנם לתכנן מראש ,באמצעים טכ־
ליון מס'  3של העיתון האינטרנטי "נ.צ .לדמוקרטיה"
נולוגיים מתאימים ,כי טיפול שלפי טיבו אמור
( ,)http://www.democracy.co.ilנטען כי "במד�י
להינתן לחולה באופן רציף יינתן לו באופן מחזורי.
כך ,למשל ,ניתן לקצוב מראש בעזרת "( timerשעון
נת ישראל אפשר לעגן מבחינה משפטית את זכות
הניתוק ממכשירי החייאה מלאכותיים בחוק החו־
שבת") את משך הפעלתה של מכונת הנשמה ,באופן
זים ובפקודת הנזיקין" .אך לא מצאתי כי נימוקיו של
שיהיה בידי הרופאים להחליט בתום הזמן הקצוב
הכותב מבססים מסקנה זו .נכון אמנם כי היחסים
אם לחדש את הפעלתה .אך אמצעים טכנולוגיים
בין חולה לרופאו מבוססים ,בין היתר ,על הסכמה
מיוחדים אלה ,העולים ממון רב ,אינם זמינים בכל
חוזית ,שמכוחה זכאי החולה לקבל מידי רופאו רק
מוסדות הרפואה .משמע שאם חובר החולה למכונת
את הטיפול שהוא מבקש מידו ומסכים לקבלו .אך
הנשמה באופן רציף (מפני שלא סירב לכך מלכת־
מכאן לא בהכרח נובע כי החו־
חילה ,או מפני שלא היה מסו־
לה זכאי לדרוש מן הרופא  -או
גל לסרב) ,שוב לא יהיה ניתן
ראוי לשקול מתן סיוע
שהרופא מצווה לציית לדרישה
להיענות לבקשתו ולנתקו מן
 לנתק את החולה ממכונתהמכונה.
לחולים הלוקים במחלה
הנשמה או לסייע למיתתו
בשנים שקדמו לקבלת החוק,
אנושה ,המסבה להם
בדרך אחרת .הוא הדין באשר
גם חולים חשוכי מרפא ,שעל
מכאובים וייסורים קשים,
לשורת אחריותם הנזיקית של
פי הניסיון הרפואי היו עתי־
רופאים :אמנם נכון שרופא
דים להוסיף להתייסר במח־
לסיים בכבוד את חייהם.
המבצע פעולה רפואית בניגוד
לתם עוד תקופה ארוכה ,זכו
כאלה
לחולים
הנדרש
הסיוע
לרצונו של החולה עלול לשאת
לא פעם לסעד שיפוטי שהתיר
יתבטא בהספקת מרשם
באחריות לעוולת תקיפה .אך
לרופאיהם לסייע להם לסיים
מכאן לא בהכרח נובע כי סי־
את חייהם בכבוד ,לא רק
לקבלת תכשיר מרדים
רוב הרופא לבקשת חולה לנ־
בהימנעות ממתן טיפול רפואי
וממית ,שהחולה יוכל בעצמו
תקו ממכונת הנשמה אף הוא
מאריך חיים שאינו לרצונם,
להשתמש בו ולסיים בעזרתו
מהווה תקיפה.
אלא אף בהפסקתו של טיפול
משהסדיר המחוקק את
שכבר הוחל בו ,לרבות ניתוקו
את חייו (מודל אורגון)
הסוגיה בחקיקה ראשית ,יש
של החולה ממכונת הנשמה
מקום לפקפק אם לבית המש־
ומאמצעי החייאה אחרים.
פט נתונה סמכות להעניק סעד שיפוטי שלא במס־
בהיעדר חוק ,שהגביל את שיקול דעתו השיפוטי,
גרת הוראותיו של החוק .ומאחר שההסדר החקיק־
היה בידי בית המשפט לייחס משקל מכריע לרצונו
תי הקיים אינו מספק מענה לחלק גדול מן החולים
ולבקשותיו של חולה כזה ,אם שוכנע ,על יסוד החו־
חשוכי המרפא ,שטעם חייהם אבד והם מייחלים
מר הרפואי שהוצג במשפט ,כי אפסה תקווה להחל־
להיגאל מייסוריהם ,מן הראוי להניע ולעודד חקיקה
מתו או לשיפור במצבו.
שתוביל להרחבת גדר תחולתו של החוק ,הן ביחס
שאלה לא פשוטה היא ,אם הוראותיו המצמצ־
לסוגי המקרים של חולים חשוכי מרפא שהחוק יחול
מות של החוק שוללות את כוחו של בית המשפט
עליהם ,והן ביחס לאמצעים שרופאים יהיו רשאים
להעניק סעד שיפוטי לחולים סופניים שהחוק אינו
לנקוט כדי לספק משאלות של חולים המבקשים לה־
חל עליהם .כלום ניתן לטעון כי משהותיר החוק
ניח להם למות בכבוד .הרחבה כזאת מתחייבת ,בין
מחוץ לגדר תחולתו קשת רחבה של חולים חשוכי
היתר ,מן ההכרה בכבוד האדם כזכות יסוד חוקתית.
מרפא ,המשוועים לסעד שיפוטי ,מוסמך בית המ־
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רצון החולה חשוך המרפא ומגבלות החוק

המאבק על חייה ומותה
של טרי שייבו
טרי שייבו הפכה לסמל לחולים חשוכי מרפא.
טרי התמוטטה בביתה בגיל  ,26וחמצן לא הגיע
אל מוחה במשך חמש דקות .נגרם לה נזק מוחי
בלתי הפיך והיא הוגדרה כ"צמח תמידי" .טרי
לא הוגדרה כחולה סופנית ונשמה בכוחות
עצמה ,אך רוב המומחים הרפואיים העריכו כי
אין לה כל סיכויי החלמה.
־ב־ 1998פתח בעלה ,מייקל שייבו ,במ�א
בק משפטי לנתקה מצינור ההזנה המאריך את
חייה .הוריה של טרי התנגדו למהלך .לטענתו של
מייקל ,רעייתו אמרה לו כשעדיין היתה בהכרה
כי לא תרצה שחייה יוארכו באופן מלאכותי.
באפריל  2001נותקה טרי בפעם הראשונה
מצינורית ההזנה ,לאחר שבקשתו של מייקל
התקבלה בבית המשפט .בני הזוג שינדלר עי־

הזכות למות בכבוד אינה אלא חלק מן הזכות לחיות
בכבוד ,וכיבודה של זכות זו מחייב לספק מענה לצו־
רכיהם של חולים חשוכי מרפא ,שבשל מחלתם הפכו
חייהם לנטולי כבוד.
החוק ,לדעתי ,ראוי להרחבה בשלושה תחומים
עיקריים .ראשית ,מן הראוי לשקול את ביטול ההב־
חנה בין טיפול רפואי רציף לבין טיפול רפואי מחזו־
רי .הבחנה זו ,כאמור ,מבוססת על ההנחה כי הפסק־
תו של טיפול רפואי רציף (ניתוק ממכונת הנשמה או
מאמצעי החייאה אחרים) שקולה להמתה אקטיבית
של החולה .בצדקתה של הנחה זו יש יסוד לפקפק,
לפחות ביחס למקרים שבהם חיבור החולה לאמצעי
החייאה נעשה בניגוד לרצונו המוצהר של החולה ,בין
שרצון החולה היה גלוי וידוע לרופא המטפל בשעת
מעשה ובין שלא היה ידוע לו.
שנית ,ראוי לשקול מתן סיוע לחולים הלוקים במ־
חלה אנושה ,המסבה להם מכאובים וייסורים קשים,
לסיים בכבוד את חייהם .הסיוע הנדרש לחולים
כאלה יתבטא בהספקת מרשם לקבלת תכשיר מר־
דים וממית ,שהחולה יוכל בעצמו להשתמש בו ול־
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רערו על ההחלטה לבית המשפט העליון ,שסי־
רב לשנותה .יומיים לאחר שנותקה הצינורית,
הורה שופט אחר לחבר אותה בשנית.
באוקטובר  ,2003לאחר שהשופט השתכנע
שאין סיכוי להחלמתה של טרי ,נותקה צינורית
ההזנה של טרי בפעם השנייה .הפעם התערב
בפרשה מושל פלורידה ,ג'ב בוש ,ובאמצעות
צו מיוחד הורה לחבר את טרי שוב למכונות
ההזנה .במרץ  2005הורה השופט לנתק את
טרי שייבו בפעם השלישית מצינור ההזנה.
למרות הסערה הציבורית והלחצים שהפעיל
נשיא ארצות הברית ג'ורג' בוש ,נותקה טרי
מצינורית ההזנה וכעבור שבועיים מתה בבית
החולים בפלורידה בגיל .41
עו"ד שלומי שמחי
סיים בעזרתו את חייו .מודל זה ,המוכר כסיוע רפואי
פאסיבי להתאבדות החולה (PAS - Physician
) ,Assisted Suicideוהמיושם זה מכבר בכמה
ממדינות אירופה (הולנד ,בלגיה ושווייץ) ,עוגן ,לפני
יותר מעשור ,בחקיקתה של מדינת אורגון בארצות
הברית (.)The Oregon Death with Dignity Act
לאחרונה אומץ מודל זה בחקיקתה של מדינת וושי־
נגטון ,והוא מהווה זה שנים נושא לדיון ציבורי בשו־
רה של מדינות נוספות (קליפורניה ,מונטנה ,פלורי־
דה ועוד) .הענקת המרשם לחולים שמחלתם מסבה
להם כאבים וייסורים קשים נתפסת שם כאקט של
חמלה .יצוין כי בחוקיהן של המדינות שאימצו מודל
זה נכללו הוראות שמטרתן להבטיח שההסדר החוקי
לא ינוצל לרעה .סיוע רפואי יינתן רק לחולה בגיר
וכשיר ,שמחלתו מסבה לו סבל קשה ושרצונו האיתן
לסיים את חייו הוכח לרופאים ,בשורת הצהרות
בכתב ובעל פה שמסר החולה בסדרה של ריאיונות
חוזרים שקיימו עימו לאורך שבועות אחדים ,לאחר
שהסבירו לו את משמעות בקשתו ,ניסו להניא אותו
מכוונתו והציגו לפניו חלופות אפשריות להקלת
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צילום :גטי אימג'ס

נותקה מהמכונות בתום מאבק משפטי שנמשך כעשור בין בעלה להוריה .טרי שייבו

סבלו .ההליך כולו מפוקח על ידי המדינה ,ובמטרה
למנוע מה שמכונה (בשווייץ ,למשל) "תיירות מוות",
מתן הסיוע מוגבל למי שהם אזרחי ארצות הברית
ותושבים קבועים במדינה שבה מבוקש הסיוע.
הניסיון העלה כי ליישום המודל של סיוע רפואי
להתאבדות היו שתי תוצאות חברתיות חשובות.
האחת ,קטן מספר המקרים של חולים חשוכי מרפא
שמצוקתם הובילה אותם לביצוע התאבדות באמצ־
עים אלימים ,לא פעם בסיועו של בן משפחה קרוב
(ראו ,לדוגמה ,את הפרשה המצערת שנדונה בע"פ
 6568/93קרוגולץ נ' מדינת ישראל ,פ"ד מט(.)397 )1
והשנייה :רק כמחצית מן החולים שקיבלו את הת־
כשיר הממית אכן עשו בו שימוש .כל האחרים דחו
את השימוש בתכשיר ,ולבסוף נפטרו ממחלתם ולא
התאבדו .משמע שעצם קבלתה לידיהם של השלי־
טה על חייהם היוותה עבורם בשורה שעודדה אותם
להמשיך לחיות.
התחום השלישי שבו נדרשת התערבות המחוקק
הוא מתן מענה למצוקתם של חולים חשוכי מרפא,
המבקשים לסיים את חייהם בשל סבל קשה שמ־
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חלתם מסבה להם ,אך תוחלת חייהם אינה ניתנת
להערכה רפואית (משמע שאינם "נוטים למות" ,כמ־
שמעם בחוק הקיים) .ביחס לחולים כאלה ראוי לש־
קול הענקת סמכות לבית המשפט למתן סעד ,העשוי
להתבטא בצו שיורה לרופאים להימנע מהארכת חייו
של החולה באמצעים מלאכותיים ,או אף במתן צו
שיתיר לרופאים לסייע לחולה לסיים את חייו .אין
צריך לומר שהיענות בית המשפט לתחינתו של חולה
כזה חייבת לעמוד במבחנים קפדניים במיוחד ,במ־
טרה להבטיח מעבר לכל ספק שזו אכן משאלתו של
החולה ,העולה מהמיית ליבו ועקב סבלו הקשה ,ולא
מתוך היענות לצורכיהם של בני משפחה ואחרים .אף
לגבי חולים אנושים ששקעו בתרדמת ,ועל פי הניסיון
הרפואי אין כל סיכוי שמצבם ישתנה לטובה ,ראוי
להעניק לבית המשפט סמכות מפורשת להענקת סעד,
כשאמות המידה העיקריות להפעלת שיקול הדעת
השיפוטי במקרים מיוחדים אלה ייקבעו בחוק.
הרחבת גדר תחולתו של חוק החולה הנוטה למות
מהווה צורך חברתי ומוסרי רב חשיבות .יש לקוות

שהכנסת ה־ 18תתפנה למלא צורך זה.
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תשובה לשופט (בדימ') מצא

תנו כבוד לחיים
דחיפה להרחבה מתירנית של החוק ,לחץ להתיר סיוע להתאבדות
או פעולה אקטיבית לקיצור חיים אינם הפתרונות למצוקתם של חולים
חשוכי מרפא שלא עונים על ההגדרה "נוטה למות" .שלוש הערות
על החולה חשוך המרפא במדרון החלקלק
מרדכי הלפרין

ד"ר מרדכי הלפרין ממונה
על האתיקה הרפואית
במשרד הבריאות ועל יישום
חוק החולה הנוטה למות
התשס"ו־ ;2005במסגרת
תפקידו ליווה את הליכי
חקיקת החוק
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 .1גבולות הטיפול ב"חולים סופניים" הנוטים
למות יוצרים דילמה מוסרית קשה בעלת השלכות
רפואיות ,חברתיות ,דתיות .שבועת הרופאים של
היפוקרטס שוללת באופן מוחלט "רצח מתוך רח־
מים" ,וכוללת את ההתחייבות "לעולם לא להיענות
לבקשה לספק סם ממית ,או להעלות רעיון בכיוון
כזה".
במאה ־ה־ 20היו הגרמנים הראשונים לבצע ה�מ
תות חסד אקטיביות של אלפי מפגרים ונכים ,כש־
במסגרתן הופעל לראשונה גז ממית .בסוף המאה
ה־ 20פתרה מערכת הרפואה ההולנדית את בעיית
הסבל של חולים חשוכי מרפא ,כמו גם את העול הר־
פואי והכלכלי של הטיפול בהם ,על ידי המתת חסד
אקטיבית של עשרות אלפי חולים .חלקם בהסכמה
מפורשת ,וחלקם  -אלפי מטופלים  -ללא הסכמת
החולה.
ומה בישראל? שנים אחדות לפני חקיקת חוק
החולה הנוטה למות (להלן :החוק) נכחתי בדיון
שהתקיים באחת מוועדות הכנסת ,שבו נשאלו נציגי
עמותת ליל"ך על מטרות מאבקם :האם הם שואפים
רק לאפשר הימנעות מטיפול בחולה הנוטה למות,
כדי לאפשר לו למות בכבוד ,או שיש להם מטרה
גורפת יותר להתיר המתת חסד אקטיבית .תשובת
נציגיה הבכירים של העמותה היתה חד־משמעית:
מוסכם עלינו שאין להתיר המתת חסד אקטיבית.

ממאמרו של נשיא עמותת ליל"ך השופט אליהו
מצא נראה כי ההסכמה ההיא קצת התערערה .במה־
לך הגלישה במדרון החלקלק ראוי אפוא לרענן מעט
את הדיון המוסרי בנושא ,ולעיין שוב בקטעים נב־
חרים ממאמרו הקלאסי של פרופ' ליבוביץ' המנוח,
"על המתת חסד" ,המובאים להלן:
"השימוש במטבע־לשון היוונית אותאנאסיה מכ־
וון לשאלה :באיזו מידה רשאי אדם ליטול נפשו של
הזולת מתוך כוונה טובה  -כשאינו מנסה או רוצה או
מתכוון לרצוח ,אלא בדעתו להקל על מצוקתו ,כאבו
וייסוריו של הזולת ,כשלאלה אין תקנה; לשון אחר:
לרצוח מתוך רחמים ו/או מתוך ההכרה שמותו של
אדם זה טוב לו מחייו.
כזה הוא מצבו של חולה על סף המוות ,שאין נשק־
פת לו אלא גסיסה ממושכת; ושאלה זו מחריפה במ־
קרה שאדם זה עצמו 'שואל את נפשו למות' .שמא
במקרה זה עשיית רצונו אינה רשות בלבד אלא אף
חובה מוסרית? כיוצא־בו ,אדם שמסיבת פגימה מו־
חית חדל לתפקד כאישיות (אבדן התודעה והתחושה
והפעילות הספונטנית) ,אך עדיין הוא קיים כאורגניזם
חי ,שהמשכת פונקציות פיסיולוגית בו נעשית מותנית
בהפעלת אמצעים מלאכותיים .שמא אין לראות בה־
פעלה זו המשכם של חיים אנושיים אלא של תהליך
פיסיולוגי בלבד ,חסר טעם וערך לבעליו ורב העומס
החומרי והנפשי על מקורביו ועל המטפלים בו?
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בסיכומו של דבר השאלה המוסרית היא אחת :באיזו
מידה רשאים  -או אף חייבים  -אנו ליטול את חייו
של אדם בטענה (יש אומרים בתואנה) שבכך אנו עו־
שים טובה לו ולסביבתו? שמא זכותו של אדם 'לחיות'
(בכל מובן שניתן לייחס למונח זה) היא מוחלטת ,ול־
פיכך אף האיסור ליטול את חייו הוא מוחלט? השאלה
מחריפה לגבי הרופא שעליו הוטל הטיפול בחולה זה:
אימתי מותר לו  -או שמא אף חייב הוא  -להפסיק
את הטיפול?
 ...אולם עצם קיומו של האדם ,עובדת היותו יצור
חי וקיים ,אין לו יסוד מוסדי־משפטי :זהו נתון טבעי,
שאינו נקבע ע"י האדם או החברה .זאת המשמעות
העמוקה מאד של דברי התנא' :על כורחך אתה נוצר,
על כורחך אתה נולד ,על כורחך אתה חי'.
אם יעלה מישהו את השאלה :האם כדאי לקיים
את חייו של אדם שהיה ל'צמח'  -תתחייב מיד כת־
שובה השאלה :מהי הכדאיות של חייך ,אדוני? הלא
לעצם קיומו של אדם אין שום הנמקה רציונאלית:
אתה אינך קיים משום שיש הנמקה לקיומך ,אלא אתה
קיים משום שאתה קיים .ושוב אנו נזכרים במשמעות
העמוקה של אותו מאמר בפרקי־אבות  -ולאו דווקא
במובן המטאפיסי שאפשר לייחס לו ,דהיינו שנמסר
לך פיקדון ואתה חייב לשמור עליו ,אלא בפשטות
כקביעת עובדה .החיים אינם ניתנים להיכלל בשום
קטגוריה משפטית וערכית ,ואי אפשר 'להעריך' אותם
הערכה רציונאלית.
אם יתחיל מישהו לתהות על קנקנה של ההנחה
הסתמית שיש לאדם זכות לחיות ושאין אדם רשאי
ליטול ממנו את חייו; ואם יגיד לי :אמנם כן ,אבל בת־
נאים ובנסיבות שבהם ניטל מן החיים ערכם והם הפכו
לסבל ,בטל האיסור  -מיד אציג לו את השאלה :מדוע
אסור לי ליטול את חייך ,הנראים לי חסרי ערך? הוא
יענה :אין אתה רשאי ליטול את חיי משום שמוסכם
שאין לנגוע בחיי אדם ,ללא תלות בערך המיוחס להם.
מיד אגיד לו :אם אין אתה יכול לנמק נימוק רציונאלי
את תקפותו של איסור זה לגביך ,כיצד תוכל לנמק את
ביטולו לגבי אדם אחר  -משום שחייו ,כביכול ,אינם
'כדאיים' עוד?
מדוע אינני רוצח אותך ,כשאין חייך מוצאים חן
בעיני? משום שאני  -כרבים בינינו  -בדעה הסתמית
שאין ליטול חייו של אדם .אם אגיד :לא אטול חייו
של אדם ,בתנאי שיוגד לי הנימוק לאיסור זה  -יתברר
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קוצב חדשני שהופך הנשמה לטיפול רפואי מחזורי

שאין לכך נימוק ,ואז אטול חייו של אדם.
בזה הגענו לבעיית המתת־חסד .אני מבין שאדם
עשוי להימצא במצב שבו ,לפי הרגשתי העמוקה,
'הטוב' בשבילו הוא מותו ,ושאני רשאי ,ואולי אף
חייב ,לסייע לו למות .אולם חושבני שאינני רשאי
לפעול על פי הרגשה זו ,משום שבזה אני מערער את
יסודות קיומנו־בצוותא .יסוד קיומנו זה הוא דבר עדין
מאד ,ואסור לגעת בו .אנחנו מסוגלים לחיות יחד ,רק
בתנאי שלא נהרהר בשום מקרה אחרי האיסור לי־
טול חייו של אדם .אם אנחנו מהרהרים אחריו במקרה
מסוים  -פסק האיסור מלהתקיים.
ואם מדובר ב'המתת חסד' ,יש לשאול' :חסד'  -עם
מי? יצור אנושי נמצא במצב שבו הפך ל'צמח' וע"י כך
נעשה למועקה על כל סביבתו .כאן אין מובן לטענה
שנגמול חסד עמו אם נתיר לעצמנו לחסל את חייו,
שהרי הוא עצמו כבר נטול הכרה ותודעה .אבל אין
ספק שנעשה חסד עם עצמנו ,בשחררנו את עצמנו
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מן המועקה הפיסית והנפשית שהמשך קיומו של יצור
זה גורם לנו .ומכאן הסכנה האיומה שבתוצאות של
החלטתנו זו :אם אנו מבטלים את ההנחה המוחל־
טת ,הבלתי־מנומקת ,שאסור ליטול חיי אדם; אם אנו
מוצאים נימוקים לצמצמו ולהגיד :בתנאים מסוימים
נטילת חיי אדם אינה פשע ,אלא מעשה חסד  -ניתן
לצפות מראש את התוצאות .פתאום יתברר לרבים
שהעולם שורץ יצורים אנושיים שבחיסולם יש משום
עשיית חסד .ההונאה העצמית  -לעיתים הכנה  -שהם
מתכוונים לגמול חסד ליצורים העלובים ההם ,תחפה
על הדחף לגמול חסד לעצמם ע"י חיסולם של אחרים,
שקיומם מפריע למחסלים או מעיק עליהם.
לפיכך אני אומר :גם אם התגובה הרגשית הכנה
שלי על מצבים מסוימים ,שבהם מצויים בני אדם
מוכי גורל ,הוא ש'טוב מותם מחייהם'  -אסור
להישמע לרגש זה .אפשרות קיומנו האנושי בצוותא
מותנית בכך שלא ניגע בהנחה של איסור נטילת חיי
אדם .חלילה לנו להעלות את המושג lebensunwert
 חיים חסרי ערך .היטלר הוא שקבע שיש 'חייםשאינם כדאיים' ,והוציא להורג  70אלף חולי נפש או
חולים ובעלי־מומים חשוכי־מרפא  -משום שחייהם
'חסרי ערך' ואינם כדאיים לחברה ,וכל המשחרר
אותם מחייהם העלובים ומשחרר את החברה מהם
 הרי זה משובח.ויש המנסים למצוא הצדקה להמתת־חסד במקרים
מסוימים על סמך הבחנה בין סוגים שונים של מו־
עמדים לכך :מי 'שהגיעו לסוף החיים במובן הביולוגי
של המלה'; הסובלים סבל גופני או סבל נפשי שאין
לשאתו; הנראים לנו פגומים מבחינה אנושית או חב־
רתית ,וכו'  -ולקבוע לפי זה את יחסנו למיתתם .חו־
ששני שלא תיתכן כאן הבחנה חדה .יש מי שכשל כוחו
לסבול מיחושים גופניים קשים ,ויש בריא שנמאסו
עליו החיים מסיבות הנעוצות בביוגרפיה שלו  -זה
וזה מבקשים את נפשם למות .אם לגבי הראשון נאמר:
חסד הוא לשחררו מייסוריו  -מה נאמר לגבי השני?
אף על פי שאני חש שקיים הבדל בין המצבים השו־
נים ,אין התחושה הזאת יכולה להנחות אותי ,משום
שאינני יכול לקבוע בדיוק את הגבול ...עיקר המשימה
המוטלת על החברה  -להגן על חיי אדם .נחשוב על
כך!".
(ישעיהו ליבוביץ' ,בין מדע לפילוסופיה ,אקדמון,
תשמ"ז.)286 ,
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 .2השופט מצא מציין שהחוק מתיר לתכנן מראש
באמצעים טכנולוגיים את הפיכת ההנשמה לטיפול
רפואי מחזורי ,אך מעריך כי אמצעים טכנולוגיים
כאלה עולים ממון רב ואינם זמינים בכל מוסדות
הרפואה.
ראוי להבהיר כי אמצעים די פשוטים העונים על
דרישות החוק נמצאים זה שנים בכל המחלקות לר־
פואה דחופה (חדרי מיון) בישראל .מדובר במנשמים
הקרויים פרה־פק .אלה מנשמים שהאנרגיה המפעי־
לה אותם היא לחץ החמצן במכל המצורף להם .כמות
החמצן מספיקה בדרך כלל לשעות ספורות .הווה
אומר ,מדובר בטיפול מחזורי שאינו רציף .כאשר
חולה זקוק להנשמה מגיע לחדר מיון אין שום מניעה
לחברו לפרה־פק ,ובמהלך השעות הבאות לברר את
מעמדו לפי החוק ולהחליט אם חייבים לחדש את
הטיפול המחזורי אם לא.
בנוסף לכך ,מאז חקיקת החוק פותח קוצב ייעו־
די ארוך טווח ההופך הנשמה מלאכותית לטיפול
רפואי מחזורי .הקוצב פותח על ידי המחלקה לה־
נדסה רפואית של בית החולים שיבא בתל השו־
מר ,אושר כעומד בדרישות החוק ובדרישות ועדה
מיוחדת שמינה מנכ"ל משרד הבריאות ,והוא נמצא
עכשיו במבחני בטיחות באמ"ר  -אישור מכשירים
רפואיים של משרד הבריאות .פירוט מלא של הדרי־
שות האתיות והטכנולוגיות מובא במאמרי "מערכת
הבקרה ('טיימר') להפיכת הנשמה לטיפול רפואי
מחזורי" ,ספר אסיא יא ( )2008עמ' 326־.331
אזכיר כי ד"ר יצחק ברלוביץ התחייב בשעתו כמ־
שנה למנכ"ל משרד הבריאות לממן את רכישת המ־
כשירים הללו ,שעלותם אינה גבוהה ,עבור כל בתי
החולים הממשלתיים.
 .3השופט מצא מעיר בצדק כי החוק הקיים אינו
נותן מענה למצוקתם של חולים סובלים חשוכי
מרפא ,שאינם עונים על הגדרת "נוטה למות" בחוק,
כדוגמת חולי  .ALSלצערי ,אני מסכים עימו לחלוטין
בנקודה זו .ראוי ואפשר למצוא מענה חוקי אמיתי
לבעיה ,כשהשימוש בקוצב שפותח יכול להקל מאוד
את היישום .אך דומני שדחיפה להרחבה מתירנית
של החוק ,לחץ להתיר סיוע להתאבדות או להתיר
פעולה אקטיבית לקיצור חיים עלולים דווקא לעכב
תיקונים רצויים בחקיקה ראשית ,לנוכח המציאות

החברתית הרגישה בישראל.
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נאמן למקור
ציטוטים נבחרים מהפסיקה

המלחמה בפשעי השוטרים

ו "אודה כי למקרא ולמשמע הערעור
הנוכחי התחלתי לראשונה לפקפק במקצת,
שמא הגיע הזמן והמלחמה בפשעי
הפושעים צריכה להידחות מפני המלחמה
בפשעי שוטרים .שאלתי את עצמי אם על־
ידי השימוש השיפוטי אשר אנו השופטים
עושים בראיות  -ולו גם כשרות מבחינת
דיני הראיות  -שהושגו על־ידי חוקרים־
פושעים ,אין אנו עושים עצמנו שותפים
לאחר המעשה לפשעיהם".

חיים כהן
שופט בית המשפט העליון 1960-1981

(חיים כהן ,ספר "המשפט" ,תשנ"ב ,עמ' )210

מחבלים וקנאים

(ע"פ  369/78אבו מדיג'ם ואח' נ' מדינת ישראל)

ו "אין הבדל עקרוני בין מחבלים מוסלמים
ובין קנאים יהודים :אלה ואלה מתיימרים
לעשות מצוות דתם ,ואלה ואלה מאמינים
שיזכו בשכרם משמים ,לכל המאוחר בעולם
הבא".

עבריין ,עבריין וחטאו־שלו

ו "שיקול הדעת שהמחוקק מעניק לשופט
לעניין מידת העונש ,אף שיקול־דעת לעניין
מטרות הענישה במשמע הלכה למעשה,
השופט שוקל ,במודע או בתת־מודע ,את כל
המטרות והמידות האפשריות ,כדי להגיע
לגזר־דין צודק .יש שמטרה אחת שקולה
בעיניו כנגד יתרן ,ויש שמידה אחת עדיפה
בעיניו על אחרות  -הכל לפי הנאשם העומד
לפניו ,טיב התנהגותו ונסיבותיה .אמרו
שהעידן שלנו הוא עידן האינדיוידואליזציה
של הענישה  -עבריין ,עבריין וחטאו־שלו,
כמאמר הנביא' :איש בדרכיו אשפוט אתכם
בית ישראל' (יחזקאל ,י"ח ,ל')".
(חיים כהן ,ספר "המשפט" ,תשנ"ב ,עמ' )701

חייב וזכאי

ו "אני נמנה עם האגנוסטים ,שאינם
מאמינים באלוהים אך אינם שוללים את
אפשרות קיומו; ולא עם האתאיסטים
השוללים כל אפשרות כזאת .משל למה
הדבר דומה ,לאדם הנאשם בפשע :בתוך לבי
משוכנע אני שהוא אשם ,אך איני מרשיעו
כל עוד לא באו לפני ראיות כשרות ומוצקות
להוכיח את אשמתו כדין .החוק מחייבני
להוציאו זכאי ,אם כי אין ספק בלבי שהוא
חייב .בתוך לבי אני משוכנע שאין אלוהים
בנמצא ,אך לא אתיימר לקבוע את עובדת
אי־קיומו ,כל עוד אין לכך הוכחה ניצחת".
(חיים כהן ,מבוא אישי ,2005 ,עמ' )131
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התכוון למכוניות :לא משום ש'מרכבות
וסוסים' אף מכוניות במשמע ,ולא משום
שהעלה על דעתו שמעשי חקיקתו יחולו על
מכוניות; אלא אף על פי ש'מרכבות וסוסים'
לא מכוניות במשמע ,אף על פי שלא העלה
על דעתו שיהיו אי פעם מכוניות בנמצא
ומרכבות ייעלמו מן הרחובות; אלא משום
שמטרת החוק היתה  -ונשארה  -להסדיר
את התנועה ברחובות".

(חיים כהן ,מבוא אישי ,2005 ,עמ' )277

הפליה אסורה

ו "דין הוא (אם כי לעת עתה עוד בלתי
כתוב) שכל הפליה מטעמי גזע ,מין ,דת,
אמונה ,דעה פוליטית או אחרת ,וכל כיוצא
באלה ,אסורה לכל רשות הפועלת על פי
דין".
(בג"ץ  421/71יפ־אורה בע"מ נ' רשות השידור)

סייג לתורה

ו "תורתו של השופט אגרנט שהכשירה
את ההגנה של הדחף לאו בר כיבוש במסגרת
סעיף  11לפקודת החוק הפלילי ,1936 ,היתה
כבר לנכס צאן ברזל של השיפוט הפלילי
בישראל; אבל כמו לכל התורות הטובות,
מצווים אנו לעשות סייג גם לתורה הזאת -
פן תביא המהפכה ,שהיתה מיועדת להביא
סעד של צדק לחולי נפש מוכי גורל ,לידי
סיכול דיני העונשין".
(ע"פ  187/61עליזה פנו נ' היועץ המשפטי לממשלה)

מרכבות ,סוסים ,מכוניות

ו "מחוקק שדיבר לפני מאה שנים
במרכבות וסוסים ,יתפרש היום כאילו

הנשק המוסרי

ו "הנשק המוסרי אינו נופל בחשיבותו
מכל נשק אחר ,ואולי עולה עליו  -ואין לך
נשק מוסרי יעיל משלטון החוק".
(בג"ץ  320/80קוואסמה נ' שר הביטחון)

יודע מחוקק נפש אישה

ו "אין דרכן של נשים להודיע למעבידיהן
ששיחקה להן שעתן ונתברכה בטנן ונכנסו
להריון .דרכן של נשים היא לשמור דבר
הריונן בסוד כמוס ,משל כאילו אוצר גדול
זה אין בו חלק ונחלה אלא לשני מוצאיו
בלבד .החוק אינו מבדיל בין ההריון בחדשיו
הראשונים ובין הריון בחדשים אחרונים...
אילו אמנם היתה ידיעת המעביד על הריונה
של העובדת תנאי קודם לתחולת האיסור
לפטרה ,כי אז היה בכך משום סיכול גמור
של כוונת המחוקק למנוע פיטורי נשים
הרות גם בחדשים הראשונים להריונן:
ידיעה שכזאת אינה קיימת בידי המעביד
אלא במקרים נדירים ביותר ,ויש להניח
שהמחוקק יודע נפש האישה ואיננו מצפה
ממנה גילוי סודותיה בניגוד לטבעה".
(בג"ץ  201/62כהן נ' זרזבסקי)
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הסנאטור מצפה שהשופטת תמות
סנאטור רפובליקני אמר כי הוא מעריך ששופטת בית המשפט העליון האמריקאי רות
באדר־גינסבורג תמות מסרטן בתוך תשעה חודשים ,וכי הוא תומך במינוי שופט שמרני.
גינסבורג" :אני חיה ,ומתכוונת להישאר בבית המשפט עוד כמה שנים"
לאותו סנאטור שאמר שאני אמות בתוך תשעה חודשים" .הסנאט
לא רק ביניש ופרידמן נלחמים על מינוי שופטים לעליון .הסנאטור
ממלא תפקיד חשוב כאשר שופט עליון מת או פורש ,והוא צריך
הרפובליקני ג'ים באנינג חולל סערה כאשר אמר במהלך נאום כי
לאשר כל מינוי של נשיא ארה"ב.
בבית המשפט העליון של ארה"ב צפוי להתפנות מקום בתוך תשעה
השופטת באדר־גינסבורג ידועה בשל דעותיה הליברליות ,ובין
חודשים .הסנאטור מקנטאקי ציין כי הוא תומך בשופטים שמרנים,
היתר עיצבה בפסיקותיה זכויות
וכי כיסא בבית המשפט העליון
אדם ,שוויון הזדמנויות לנשים
"עומד להתפנות בקרוב מאוד
והתרת הפלות .באחד מפסקי
מכיוון שרות באדר־גינסבורג...
הדין החשובים שכתבה היא
סובלת מסרטן".
הובילה את דעת הרוב במקרה של
באדר־גינסבורג בת ה־ 76עברה
 ,Virginia v. United Statesשם
לאחרונה ניתוח בעקבות סרטן
הלבלב שהתגלה אצלה" .זהו סרטן
נקבע כי קיומה של אקדמיה צבאית
רע" ,אמר הסנאטור באנינג" .סרטן
לגברים בלבד ללא הצדקה פוגע
שלא מחלימים ממנו .למרות הניתוח
בעקרון השיוויון ואינו חוקתי.
שהיא עברה ,תשעה חודשים הם
באדר־גינסבורג ציינה שעדיין יש
הזמן המקסימלי שמישהו צפוי
לה תקוות להשוות את תקופת
לחיות עם סרטן לבלב".
כהונתו של השופט הנודע לואיס
נסערת מתגובתו של סנאטור
ברנדייס ,אשר כיהן בבית המשפט
באנינג אמרה באדר־גינסבורג
העליון בין השנים  1916ל־.1939
בריאיון מלשכתה כי היא מצפה
באדר־גינסבורג היתה בת 60
לכהן בבית המשפט העליון עוד
כאשר נבחרה לכהונתה כשופטת
מספר שנים .היא ציינה כי הופיעה
עליונה תחת ממשל קלינטון בשנת
לנאומו הטלוויזיוני של הנשיא
 ,1993כשהפכה לאישה השופטת
אובמה ב־ 24בפברואר במסגרת
השנייה בתולדותיו לאחר סנדרה
מושב משותף עם הקונגרס ,יומיים
דיי אוקונור ,ולאישה היהודייה
בלבד לאחר שחזרה לעבודה ,כדי
הראשונה על כיסא העליון
יראו
שאנשים
"רציתי
להפריך את השמועות כי היא
האמריקאי.
תפרוש בקרוב.
אגב ,הסנאטור באנינג פירסם בתוך
שבית המשפט העליון לא מורכב
יראו
שאנשים
רציתי
"ראשית,
זמן קצר התנצלות לשופטת" :אני
כולו מגברים ,ורציתי שהם יראו שמצבי טוב,
שבית המשפט העליון לא מורכב
מתנצל אם הערותי פגעו בשופטת
בניגוד לאותו סנאטור שאמר שאני אמות
כולו מגברים" ,אמרה באדר־
גינסבורג .זאת בהחלט לא היתה
גינסבורג ,השופטת היחידה בהרכב
כוונתי .זה נהדר לראות אותה שוב
בתוך תשעה חודשים" .השופטת גינסבורג,
בית המשפט" .שנית ,רציתי שהם
בבית המשפט ,ואני מקווה כי היא
האישה היחידה בבית המשפט
יראו שאני חיה ומצבי טוב ,בניגוד

תחלים במהרה".
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הריאיון

פרופ' מנחם בן־ששון

ְמ ַשחקים
בלעשות מדינה
יו"ר ועדת חוקה ,חוק ומשפט היוצא ,פרופ' מנחם בן־ששון ,מצטער על ההחמצה בשינוי שיטת
הממשל ("שינוי חייב לקרות ,אחרת מתברר שעשינו חוקים ואין מי שיכול לממש אותם"),
מאוכזב שלא הצליח להביא חוקה לישראל ("אכיר טובה למי שיצליח במהלך") ,ומקנח בתובנה
השוואתית מפתיעה על מוסד המחוקקים ("הכנסת הרבה יותר טובה מהסנהדרין")

עו"ד רון דרור
צילומים :פלאש 90

אלת מפתח בבחינת
תהליכי ממשל (וע־
נייני משפט וממשל
בכללם) קשורה לפ־
רספקטיבה ההיסטו־
רית .זכורים הדברים
המיוחסים לראש הממשלה הראשון של
סין הקומוניסטית ,ג'ו אן־לאי ,כשנשאל
לדעתו על השלכות המהפכה הצרפתית:
 .It is too early to tellניתן אפוא להבין
מדוע לא ידעתי לאיזו רמת נכונות לתת
הבחנות עכשוויות אוכל לצפות ממי שאינו
רק הרקטור לשעבר של האוניברסיטה הע־
ברית ,אלא גם היסטוריון בעל שם שמתמ־
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חה בתולדות עם ישראל בימי הביניים.
פרופ' מנחם בן־ששון שימש בשלוש
השנים האחרונות יו"ר הוועדה לחוקה ,חוק
ומשפט בכנסת ,באחת התקופות הסוערות
של עולם המשפט .בדברי סיכום הוועדה
שבראשה עמד הוא הגדיר את התקופה
הזו "שנות המשפט" .שנים שבהן נושאים
העומדים במהותה התפקודית והחוקתית
של מערכת המשפט היו במוקד השיח הצי־
בורי ,פתחו מהדורות חדשות ,נדונו מעל
במות אירועים .אם היינו מבקשים להש־
תמש בדימוי מלוח השנה הסיני ,היה ניתן
להוסיף "שנות החתול והעכבר"; חבל רק
שהמציאות שנכפתה על מערכת המשפט

שלנו פחות הומוריסטית.
כמי שאינו מזוהה במובהק עם אחד
ה"מחנות" שנוצרו בעולם המשפט בשנים
הללו ,כמי שאינו פוליטיקאי מקצועי אלא
הובא לזירה הפוליטית על בסיס היכרות
אישית (עם אולמרט אמנם) ,ובעיקר כמי
שיש לו פרספקטיבה רחבה ועמוקה במיוחד
של תולדות השלטון ,ובמיוחד שלטון המ־
שפט בעם היהודי לדורותיו  -מצאתי עניין
לשאול אותו בהקשרים רחבים יותר של
הדברים.
תשובותיו של פרופ' בן־ששון ,כפי שמו־
באות כאן ,מתארות את המציאות במשק־
פיים ורודים .אולי אפילו ורודים מדי .ייתכן
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"שינוי שיטת
הממשל תלוי רק
בראש הממשלה".
פרופ' בן־ששון

שזה רק נראה כך ,כיוון שאנחנו רגילים
בציבוריות הישראלית לביקורתיות יתר
ולגעגועים תמידיים לעבר כלשהו .יית־
כן גם שהדברים נובעים מגישה של נימוס
מופלג ,הימנעות מללכת רכיל ורכות דיבור
 תכונות שדומה שמאפיינות את הילוכו ואינם משקפים בהכרח את מלוא דעתועל המתרחש.

על גילוי עולם המשפט
נרשמת ללימודי רפואה ,למדת בסוף
היסטוריה אבל לא משפטים?
לא ,לא ,ודאי שלא.
למה ודאי?
התדמית שהיתה לי לגבי משפטים היתה
של מקצוע שתכליתו להגיע אל דלפק עורך
הדין ,ואני רציתי להכיר את התרבויות
במובן המאוד־מאוד רחב .ולמה אני יודע
היום שזאת שטות? משום שמה שלמד־
תי בשלוש השנים האחרונות הוא ששפת
הדיבור של משפטים מזכירה את שפתו
של הפילולוג .הדקדקנות בכל תג ,היכולת
למצות את המילה ,את המשפט ,את הקו־
נטקסט ,ולתת לו משמעויות אחרות .זה
מה שאני עושה בפרשנות שלי כהיסטוריון.
אבל העולמות שזה חובק ,והיכולת של
המשפט להיות מפולש לכל תחום  -בת־
רבות ,בספרות ,בכלכלה  -אם אתה רוצה
להיות משפטן טוב ,אתה צריך להכיר את
כל הסוגיות .אני מניח שהיום יכולתי לה־
רגיש טוב מאוד בפקולטה למשפטים .אולי
גם אבקש ללמד קורס אחד בפקולטה למ־
שפטים ,בנושא חקיקה.
ומה בקשר לעורכי הדין שעימם היה לך
מגע?
אני רוצה לומר מילה טובה על עורכי
הדין .לא הייתי מודע עד כמה השותפות
של גופים ציבוריים היא עמוקה ,רצינית
ומתמדת בכתיבת חוקים במדינת ישראל.
נדירים המקרים שישבתי בלי נייר עמדה
יפה של לשכת עורכי הדין .קבעתי שלא
מתחילים דיון בלי ניירות עמדה של פעילי
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הריאיון

פרופ' מנחם בן־ששון

"הפוליטיקה האוניברסיטאית אכזרית יותר מהפוליטיקה של הכנסת" .פרופ' בן־ששון עם המראיין עו"ד רון דרור

הלשכה בהתנדבות ,של ראש ועדה  Xוראש
ועדה  Yוראש ועדה  .Zותמיד יגידו' :טוב,
הם דואגים לאינטרס שלהם' .נכון מאוד,
אבל מישהו הרי צריך לאזן את האינטרס
של האחרים .לא הכל יכול להיות הפקר.
מה שאתה מקבל זה מערכת שמאזנת את
עצמה במקצועיות נדירה.

על ועדת חוקה ,חוק ומשפט
תקופתו של פרופ' בן־ששון בוועדה
היתה אחת האינטנסיביות בתולדותיה .גם
סטטיסטית וגם עניינית )!( 717 .ישיבות,
עשרות הצעות חוק ממשלתיות ופרטיות
שעברו ועיסוק בנושאים קונטרוברסליים
 רפורמות במערכת המשפט לצד ועדתחקירה לעניין האזנות סתר ועוד .למתבונן
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מהצד קשה מעט לראות את החלוקה הב־
רורה שאמורה להיות בין ועדות הכנסת.
מתברר שלא במקרה.
נושאי חוקה ,תשתיות יסוד משפטיות,
משרד המשפטים  -הם תחום עיסוק מוכר
של ועדת חוקה ,חוק ומשפט .ובכל זאת
נראה שאין איזושהי הפרדה ברורה בכני
סת לגבי איזה חוק שייך לאיזו ועדה .אולי
תוכל לעשות סדר בעניין?
אה ,זאת שאלה נהדרת .יש אפילו מל־
חמות על זה .אתן לך דוגמה ואשאל לאן
שייך חוק חנינות לאנשים מפינוי עזה.
לוועדת חוקה ,חוק ומשפט.
נכון מאוד .ואני נכשלתי במאבק סוחף.
לקחו את זה מוועדת חוקה כי נחשדתי
בהשקפות עולם ליברליות .אמרו שיש לי

אג'נדה ,לכן צריך להוציא את זה מידי ולה־
עביר לוועדת חוץ וביטחון ,שם ניתן למצוא
אנשים בעלי השקפות עולם "מתאימות".
אתה נחשדת באג'נדה שמאלית?
באג'נדה ליברלית .דוגמה נוספת היא
חוק משאל־עם על הגולן .זאת הליבה של
ועדת חוקה .אסור שזה יהיה במקום אחר.
אתה משנה כאן את כללי המשחק הד־
מוקרטיים .ושוב לקחו את זה .היתה מל־
חמת עולם .הפשרה שנאנסתי אליה היא
שתהיה ועדה משותפת .אבל לפי הכללים
אני הייתי צריך להיות ראש הוועדה ,ולא
יו"ר ועדת הכנסת דוד טל .מזל שבסוף לא
הצליחו להגיע לחקיקה .תבין ,הכנסת היא
מקום פוליטי .אז למרות שיש דברים ברו־
רים שחייבים להיות בוועדת חוקה ,אנשים
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ניסו בתרגילים כאלה ואחרים לקחת אותם
למקום אחר.
אתה אמנם חובש כיפה ,אך אינך משי
תייך למחנה ימני .איש מימד אפילו אפשר
לומר?
נכון מאוד .לפעמים אפילו שמאלה
ממנה .חותני (דר' יוסף בורג ,ר.ד ).היה
מעין סמן שמאלי במפד"ל ,אבל היה אחד
יותר שמאלי ממנו ,משה אונה ,שנכנסתי
לנעליו .הוא היה ראש ועדת חוקה ועיצב
אותה בשנות המדינה הראשונות .אני קרוב
יותר בהשקפותיי לאלה של אונה ,של יונתן
בשיא ,שהוא איש קיבוץ שדה אליהו .באתי
לקדימה ועשיתי כברת דרך מהשמאל אל
המרכז.

על שינוי שיטת הממשל
העובדה ששיטת הממשל הנוכחית בארץ
פוגעת במשילות היא כמעט בגדר פוסטו־
לט .פרופ' בן־ששון התבטא במהלך כהונתו
על כך שישנה הסכמה רחבה לשינוי שיטת
הממשל  -של מפלגת קדימה ,העבודה,
ישראל ביתנו וחלקים רחבים מהליכוד .אך
למרות שבמהלך כהונתו קיים מספר רב
של ישיבות בוועדה במטרה להביא לסיום
המהלך ,ואף הביע אופטימיות בהצלחה
להעביר את השינוי ,בסוף הכנסת מצאנו
את עצמנו באותו מצב מעשי.
אנחנו אחרי הבחירות ,והלקח המרכזי
הוא הצורך בשינוי שיטת הבחירות .האם
זה אפשרי ,או רק במסגרת העברת חוקה?
נוצרה הזדמנות היסטורית אחרי מלח־
מת לבנון השנייה .היתה בשלות בציבור,
שהזכירה קצת את מה שקרה עכשיו אחרי
הבחירות ,ויכול להיות שהחמצנו את הרגע
הזה .לקחתי אז מתוך החוקה את הפרקים
הממשליים ,והגעתי להסכמה כמעט מקיר
לקיר בכנסת ,כולל ש"ס .יש לי חתימות
שלהם.
על אילו שינויים מדובר?
על מה שמדברים היום :ראש הסיעה הג־
דולה מרכיב את הממשלה; החוק הנורבגי -
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מי שמכהן בממשלה לא מכהן בכנסת; הע־
לאת אחוז החסימה בצורה מדודה מאוד.
אני התכוונתי לשלושה אחוזים .בסוף
הייתי מוכן להתפשר על שניים וחצי.
יעלו בעתיד לחמישה אחוזים.
בדיוק ,מתוך ראיית העתיד לחמישה
אחוזים.
מה המטרה העיקרית בשינוי שיטת
הממשל?
לתקן את שלושת אלה :ראשית ,היעדר
המשילות .לאפשר לממשלה למשול .חלק
ניכר מהשגיאות שעושים שרים נובעות
מכך ששרים אומרים' :יש לנו רק שלוש
שנים ,בואו נרוץ קדימה' .אבל אם אדם
היה יודע שיש תוחלת למהלך שהוא מו־
ליך ,שהוא מסוגל לבצע אותו ,הדברים היו
נראים אחרת .שנית ,חוסר אפקטיביות של
הכנסת .כשאתה חבר בשש ועדות ,אתה
לא מסוגל לפקח בשום ועדה .בלתי אפשרי.
שלישית ,היעדר אחריותיות ,מה שנקרא
 .accountabilityלמי אני נותן דין וחשבון.
האם עדיין יש אפשרות להשלים את
המהלך הזה ,או שאולי אבדה ההזדמנות?
זה תלוי אך ורק באיש אחד  -בראש
הממשלה .עד כמה זה נמצא במקום מרכזי
בסדר העדיפויות שלו.
מה דעתך על המודל הנשיאותי בסגנון
האמריקאי?
אני מפחד ממנו .אנחנו חברה שסועה
סימטרית .השסעים הם לא רק אתניים,
גיאוגרפיים ,כלכליים .השסע הוא גם בזיקה
לדמוקרטיה או בהבנת הדמוקרטיה והחוק.
אי אפשר ביום אחד לחסל גופים ,כי אם
תחסל אותם הם ימצאו את ביטויים בר־
חוב .בזה אתה לא רוצה .כנסת היא מקום
של פשרה ,שם אתה רוצה את הייצוג .ולכן
אני רוצה שש מפלגות.
אתה חושב שהשיטה הנשיאותית האמי
ריקאית כתפיסת ממשל ,בלי קשר לבי
עייתיות הספציפית של איך להגיע אליה
ולהרגיל את חלקי הציבור ,טובה יותר
מהתפיסה שלנו?

לצורכי משילות היא בוודאי יותר טובה.
האם משילות ויעילות הן הדבר היחיד? לא.
ממשלה נועדה לשרת את האזרחים ,לא
האזרחים את הממשלה .אתה רוצה שה־
מערכת הזאת תפעל כדי שאזרח ירגיש
בבית .ואם הוא ירגיש מנוכר וירגיש שלא
נותנים לו שום דבר ,אז הוא יצא לרחובות.
בטווח הארוך אפשר לדבר.
אבל שינוי חייב להיות בעיניך.
שינוי חייב להיות .שינוי חייב להתחיל.
אחרת אנחנו יוצקים את כל החיים הצי־
בוריים שלנו לחביות ללא תחתית .אתה
יודע מה? אני מעז לומר ללא לווחים וללא
חישוקים .לווחים הם אלה שעומדים ככה
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בחבית ,וחישוקים הם אלה שסתם עומדים
מסביב .אנחנו משחקים בלעשות מדינה;
אחרי שנתיים מתברר לך שעשית חוק ואין
מי שמסוגל לממש אותו ,משום שיש סדרי
עדיפויות.

על מצב החוקה
לאיזה שלב הגעתם בניסוח ובהסכמה
על החוקה?
אני חושב שהחוקה כמעט גמורה .גמרנו
עם יסודות המדינה ,לא בהסכמה מלאה.
גמרנו את כל פרק החקיקה חוץ מהוויכוח
על ההתגברות .בעניין הזכויות ,שזה הדבר
שכואב לי יותר מכל דבר אחר ,מתוך כ־35
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סעיפים גמרנו כמעט  25זכויות ,כולל
זכויות כלכליות וחברתיות .יש לנו ויכוח
עם האוצר  -כאן המעסיקים לא יהיו
מאושרים  -אבל גמרנו.
אילו זכויות מרכזיות למשל?
זכות לחינוך ,זכות לעבודה.
אז היכן עומד מפעל החוקה לישראל?
אני חושב שאפשר להביא את כל החוקה,
ע ל  200סעיפיה ,להצבעה בקריאה ראש�ו
נה .על שלושה דברים יש מחלוקות  -היח־
סים בין רשויות השלטון ,מיעוטים ,שוויון
ודתיים ,שם נתקעים כי הדתיים לא רוצים
לאבד את מה שקיבלו .בשלושת אלה תביא
שתיים או שלוש גרסאות ,רק תכניס את

המדינה למצב רוח חוקתי  -וכולנו נהיה
במקום אחר ברגע שתעבור קריאה רא־
שונה .לא אגיד שמי שיעשה את המהלך
הזה ייכנס להיסטוריה ,אבל בהחלט אכיר
לו טובה .אני רואה את עצמי מאוכזב שלא
הצלחתי .תכננתי ,ואפילו היה לי תאריך,
ט"ו בשבט האחרון 60 .שנה לכנסת.
ומה באמת הפריע ואולי עדיין מהווה
מכשול בפני העברת החוקה?
בשלוש שאלות מרכזיות יש מחלוקת
תהומית .הראשונה נוגעת למאבק מי אומר
את המילה האחרונה  -בית המשפט או
הכנסת.
אין כאן שאלה אמיתית .נדמה לי שגם
ביהמ"ש מסכים שזו הכנסת.
נכון .אבל אני חושב שאפשר לענות על
השאלה הזאת רק אחרי שעשית מגילת
זכויות .זה היה הוויכוח שלי עם שר המש־
פטים דניאל פרידמן .הסברתי לו למה אני
חושב שאי אפשר לרוץ עם ההתגברות לפני
שגמרנו את מגילת הזכויות.
פרופ' פרידמן רצה לקדם את ההתגברות
קודם?
כן ,עד כדי כך שהוא הביא את זה אפילו
להסכמה בממשלה.
למה זה היה חשוב לו כל כך?
אני לא יכול לדבר בשמו .הוא אמר את
הדברים בצורה מפורשת :זה ייצור סדר,
יסביר לכל אחד מה מגבלותיו.
יכול להיות שהיה חשוב לו ברמה
ההצהרתית מול בית המשפט העליון?
זאת לא שאלה של מלחמה .לפרידמן
יש השקפת עולם ,והוא ביטא אותה .הוא
חושב שהסדר הנכון הוא שלאלה יש סמ־
כות ולאלה יש סמכות.
לא תוכל להכחיש שמעבר לעמדות
העקרוניות שלו ,ניכר בפרידמן שיש בו
להיטות אישית ,מוטיבציה "להראות"
לביהמ"ש העליון.
מי שמגיע מעולם האקדמיה מגיע עם
ודאות שהרבה פעמים בכלל לא צריכה לה־
תחכך עם המציאות .זה היתרון של עבודת
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המעבדה .אני לא סנגור או קטגור שלו.
פרופ' בן ששון ,אבל אני חושב שאתה
מתחמק...
זה לא נורא.

על הכנסת מול הסנהדרין
תמיד יש כמיהה רומנטית לימי העבר.
לימים של חוכמה ועמקות .כשמדובר בגוף
המחוקק של מדינת היהודים ,הכנסת,
ההשוואה המתבקשת היא לסנהדרין .מע־
טים האנשים שיש להם היכרות אמיתית,
רצינית ,עם שני הגופים הללו .לפרופ' בן־
ששון יש ,ואמירותיו מפתיעות.
אתה יכול להשוות הסנהדרין לכנסת,
את שופטי ישראל הקדמונים לשופטים
היום?
כן ,בוודאי.
ובמישור המוסדי ,הכנסת ,אם כך ,לא
בהכרח פחות טובה מהסנהדרין?
הרבה יותר טובה .במושגים של יעילות,
בזמננו ,הסנהדרין לא היתה מצליחה לע־
מוד.
ואיך מצאת את הפוליטיקאים? אנשים
חביבים שלא תוקעים סכין בגב ,תמיד
אומרים בחוץ מה שהם חושבים בפנים?
מצאתי הרבה אנשים בעלי ידע ,תובנות,
ניסיון ותחושה של שליחות ציבורית ,שעו־
שים את השליחות הציבורית .האם התק־
שורת מאירה בהם את הצדדים האלה? לא.
זה לא מעניין .יצאתי מהכנסת עם חבורה
של חברים וכמה אנשים שאני מעריץ הע־
רצה גדולה.

כן.
איך אתה מסביר את זה?
אני רוצה לתת לך דוגמה .בתפקידי
האדמיניסטרטיבי כרקטור באוניברסיטה,
הגעתי לעימות עם פלוני ואלמוני ופלמו־
ני ולא עשיתי את רצונם .הרוגז היה נורא.
הצעקות הגיעו עד לב השמיים .אמרתי
תמיד ,אז זה היה סנאט של  ,650לא כמו
היום  40או  .70יש  649אנשים שיודעים
לנהל את האוניברסיטה ,ויש אחד שלא
יודע .זה אני.

על הכנסת מול האקדמיה

על גדולי הדור

בן־ששון :הייתי בפוליטיקה האוניברסי־
טאית .היא אכזרית יותר מאשר הפוליטי־
קה של הכנסת.
מה זאת אומרת אכזרית יותר?
אנשים באים אליך ללשכה ומשתמשים
בביטויים הבוטים ביותר .האלימות המי־
לולית באוניברסיטה היא עניין לא פשוט.
יותר מבכנסת?

בן־ששון :אני כותב ספר על בית הרמב"ם.
הרמב"ם והבן שלו והנכד שלו והנין שלו
והנין של הנין שלו והנין של הנין של הנין.
הם עמדו בראש מערכת המשפט במצרים,
ארץ ישראל ,סוריה והלבנון ותימן בין הש־
נים 1410־ .1150הרמב"ם היה אדם שנדיר
לראות איש עם סמכויות כמו שלו.
מה היתה הגדרת תפקידו? והאם הוא
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היה מעבר לכל מחלוקת?
ראש היהודים .הוא לא היה נגיד ,אבל
הבן שלו היה נגיד והנכד שלו היה נגיד
והנין שלו היה נגיד .המערכת המשפטית
אז נשענה על אדני ההלכה .היתה מערכת
של ערעור .אני יכול לספר לך על גאוני בבל.
סעדיה גאון .קח את רבי יהודה הנשיא .לכל
אחד מהם היו אופוזיציות .היו אנשים שלא
רצו לקבל את פסק הדין .מהו התלמוד אם
לא מערכת של ויכוח על משפט?
מההיכרותך עם אושיות המשפט בימינו,
האם יש כאלה שמבחינה אישית עומדים
בשורה אחת בעיניך עם גדולי ישראל?
אהרן ברק מרשים מאוד .חיים כהן מר־
שים גם בהיקף גם בעומק .זילברג חריף
מאוד ,מרשים מאוד .מנחם אלון הוא אדם
שהצליח לנסות לתרגם מושגים מסוימים
לעולמות שלנו.
ההתעמקות כאז כן היום?
תלוי .שופט שישב בקהילת אלמחאלה,
שהיא בצפון מצרים ,או באשקלון או בעכו,
לא תמיד היה יכול להתעמק .הוא פסק .אם
אחרי זה מישהו רצה לערער ,הוא הביא את
דינו לרמב"ם .האם הרמב"ם התעמק בכל
המקרים? אולי כן אולי לא .לא בכל המ־
קרים .אני יכול להראות תשובות הלכה
שלו .שואלים אותו שאלה בת עמוד וחצי
עם תיאורי כבוד וכך וכך ,והוא כותב למעט
בשלוש שורות וכתב משה .לפעמים הוא
יעמוד לצידה של האישה ולפעמים לצידו
של האיש ,לפעמים מעמקות ולפעמים בלי
עמקות .דיין אגב ,כושר פסק בכלל ,תז־
כור את זה תמיד  -כושר הכרעה במשפט
הוא לא תולדה של ידענות אינטלקטואלית
בלבד .זה תכונה .הרב עובדיה יוסף ניחן
בתכונה הזאת ,הוא יודע להכריע משפט.
אני לא בטוח שחלק מתלמידי החכמים
האחרים יודעים לעשות את זה.
אתה יכול להשוות אינטלקטואלית את
מורי ההלכה אז והיום?
לא .משהו השתנה בדורות .בוא ניקח את
הרנסנס .לאונרדו דה־וינצ'י ,מיכלאנג'לו,
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למד מליבוביץ' ,התחתן עם בורג
פרופ' מנחם בן־ששון הוא יליד
ירושלים ,בן לשני מחנכים .אח בכור
לתאומים" .תמיד הייתי במיעוט",
כלשונו .למרות הצליל של שמו ,אביו
מבלרוס ואמו מאוקראינה .אחיו של
אביו חיפש שם שיתאים לכל המש־
פחה עם עלייתם ארצה .המכנה המ־
שותף היה הסבתא ,פריידל (שמחה)
פריד ,ומאז ועד היום נקראים בני
המשפחה בני ששון" .נושאים בגאון
שמה של אישה" ,כדבריו.
הוא למד לקרוא בגיל שלוש וחצי
ממרדכי ליבוביץ' ,אביו של פרופ' יש־
עיהו ליבוביץ' ,שהיה שכן של הוריו.
האנשים הללו ידעו להתבטא ב־ 20שפות -
בשפת הצבע ,בשפת הצליל ,בשפת האסט־
רונומיה ,בשפת המשפט ,בשפת הפילוסו־
פיה ,בשפת הדקדוק .למה? משום שעולם
הידע היה מצומצם .היום רק אדם שטחי
יכול להגיד שהוא מבין בכל התחומים:
תחומי הידע כל כך מרובים וסעיפי הידע
כל כך מרובים ,שאו שאתה יודע מעט על
הרבה או שאתה יודע הרבה על מעט.
אהרן ברק הוא משפטן היודע כמעט
בכל תחום.
זה בסדר גמור .אבל כשזה יגיע לפילוסו־
פיה של יוון או לביוכימיה ,זה יהיה אחרת.

על זכות עמידה ועל סבירות
אם בכלל ,יש שהיו מקטלגים את פרופ'
בן־ששון כ"פרידמניסט" ,ולו בשל הקשר
המפלגתי .אז מתברר שבסוגיות הליבה של
בית המשפט העליון הוא בהחלט יכול לה־
שתייך למחנה ה"אקטיביסטי".
כמחוקק  -ובהקשר של זכויות האדם
שהזכרת  -אתה סבור שיש מקום לצמצם
את זכות העמידה בפני בג"ץ?
לא לפני שניתנו זכויות נדיבות במגילת
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את רעייתו ,עדה לבית בורג ,הכיר
בגי ל  10בתנועת בני עקיבא .היו חנ�י
כים וגם הדריכו יחד .אחרי זה הלכו
לצבא ,לנח"ל ,שוב יחד .השמחה ני־
כרת ביחסים ביניהם גם היום .פרופ'
בן־ששון הוא בוגר האוניברסיטה
העברית בתחומי ההיסטוריה והפי־
לוסופיה .כתב את הדוקטורט בתו־
לדות היהודים בארצות האיסלאם.
שימש רקטור האוניברסיטה העברית
בירושלים בשנים 2001־ ,1997ראש
מכון בן צבי לחקר קהילות ישראל
במזרח ,ויו"ר ועדת חוקה ,חוק ומש־
פט בכנסת ה־.17
הזכויות של החוקה .דקה לא לפני כן.
בוא נדבר על סבירות.
סבירות הרבה יותר קשה לי משום שאני
שואל את עצמי מהי סבירות ,איפה נמצא
מבחן הסבירות .ובמקרה הזה אני חושב
שאנחנו צריכים שוב לחזור ולהסתכל על
דרך התנהלות ביהמ"ש .הוא מתקן את
עצמו .אהרן ברק יצא עם תפיסה מסוימת.
הנשיאה ביניש אמנם מחזיקה היום בגישה
דומה ,לפחות בהצהרה ,אבל ביהמ"ש הע־
ליון מתנהג אחרת לעומת מה שהיה.
באיזה מובן?
אני אגיד לך איפה ראיתי את זה ,ואפילו
הרגשתי שלא בנוח .בעניינים שהיו קשו־
רים בבתי הדין הרבניים ובערעורן של נשים
שהיו במצוקה ,ברוב המקרים ביהמ"ש הע־
ליון החליט או השאיר את החלטות ביהמ"ש
הרבני כפי שהיו קודם לכן ,ברוב מכריע.
אתה חושב שיש צמצום במעורבות
בביהמ"ש העליון?
כן .היה צמצום ,ואני לא יכול להגיד
כן לטובה או לא לטובה ,אבל במקומות
מסוימים הייתי רוצה שהוא יתערב יותר.
אומר ביהמ"ש לכנסת כך :כל עוד לא גמרת

את מגילת הזכויות ואת החוקה והגדרת
מהי החוקה ,יש שתי אפשרויות .אפש־
רות אחת שאתעלם ,אפשרות שנייה היא
שאגיד לכנסת שימו לב ,אין לי ברירה ,אני
קורא לתוך מה שאתם כתבתם קריאה נדי־
בה .זה הדיאלוג שבהגינותו הוא אומר לכ־
נסת ,וכך אני קורא את הדברים .ולפעמים,
כשביהמ"ש העליון לא שם לב לכך ,עו"ד
מוכשר אומר לביהמ"ש העליון :תקרא את
הדברים מתוך החוק.

על מדינה יהודית ודמוקרטית
נוהגים לשאול האם מדינת ישראל יכולה
להיות "יהודית ודמוקרטית" .ואני שואל,
האם יכול להיות שמדינת ישראל תהיה לא
יהודית ודמוקרטית?
אי אפשר .היא חייבת להיות יהודית וד־
מוקרטית .השילוב הזה הוא המנדט שקיב־
לנו מאומות העולם ב־ .1947אנחנו רוצים
להחזיר את זה בחזרה? מזמן גמרנו את
התפיסה החוקתית האינדיבידואליסטית.
בזו אחר זו מגדירות את עצמן מדינות,
מבחינה דתית אפילו.

לסיום  -מערכת המשפט
איך היית ממקם את מערכת המשפט
הישראלית?
מערכת המשפט הישראלית בוודאי נמ־
צאת בין העשר המובילות בעולם .אין לי
שום ספק בזה .אנחנו לא פחות טובים מה־
גרמנים או מהאמריקאים.
באילו מובנים?
האיכות האנושית ,המיומנות המקצו־
עית של מי שעומד בפני בית המשפט .אתם
שוכחים את זה הרבה פעמים .רמתו של
בית המשפט הרבה פעמים נקבעת בזכות
עורך הדין .למה? משום שעורך הדין שמ־
גיע עם הידע ,עם הכישרון ,עם הזיקה בינו
לבין מערכות תרבותיות אחרות  -זה מה
שאני הרגשתי כראש ועדת חוקה  -מגביה
את המערכת .אנחנו מערכת משפט אדירה.

ביעילות יש לנו עוד מה ללמוד.
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פסקי דין "קטנים",
מגמות חשובות
בית המשפט העליון לא התמקד השנה במהפכות חוקתיות,
אלא בהמשך הדרגתי של פיתוחים וחידוד משמעויות .ניתן להצביע
על עליית תחומים חדשים ,ההפרטה למשל ,אך הנושא שמעמיד
את בית המשפט במרכז המחלוקות  -הביקורת השיפוטית
של חקיקה  -נותר בשולי הפעילות
דפנה ברק־ארז

פרופ' דפנה ברק־ארז,
הפקולטה למשפטים,
אוניברסיטת תל אביב

 80׀ עורך הדין

חידושים במשפט :הערת אזהר.ה .הערכה ב�י
קורתית של חידושים במשפט בתקופה נתונה היא
משימה מורכבת .היא מחייבת התמקדות בפרק זמן
המוגדר באופן שרירותי ,בה בשעה שלמעשה חידו־
שים במשפט נובעים מתהליכי עומק שתחילתם בת־
קופה קודמת ,והשלכותיהם ימשיכו להשתרע מעבר
לאותה תקופה .הערכה כזו מחייבת גם התמודדות
עם שאלות נוספות ,כמו הצורך לאזן בין חידושי
פסיקה המעוררים עניין משפטי אך חשיבותם המ־
עשית מעטה ,לבין חזרה ואישור של הלכות ידועות
שחשיבותן רבה .בנוסף לכך ,לעיתים חידושים הם
תולדה של פסקי דין "קטנים" היוצרים מגמות חשו־
בות ,ולאו דווקא של פסקי דין קאנוניים .הסתייגות
נוספת קשורה בכך שהמשפט מתחדש בזירות שונות
 לא רק בבית המשפט העליון ,אלא גם בפסיקה בע־רכאות אחרות ,בהחלטות של טריבונלים מינהליים
ועוד ,למרות שמן הבחינה הפורמלית רק לפסיקה
של בית המשפט העליון יש ערך תקדימי מחייב .אני
מציינת "הערות אזהרה" כלליות אלה בפתח הדב־
רים ,על מנת לסייג ולהבהיר את ההכרעות הגלויות
והסמויות הגלומות בכתיבה מסוג זה .בכפוף להערות

אלה ,ולאחר "גילוי נאות" של הקשיים  -יובאו להלן
חידושים בתחום המשפט הציבורי העולים מפסיקתו
של בית המשפט העליון בעת האחרונה.

משפט חוקתי
מבחינת פירמידת הנורמות של השיטה ,הרובד
החוקתי הוא הנדבך הבסיסי ביותר שלה .על כן ראוי
לפתוח את הדיון בחידושים בתחום המשפט החו־
קתי.
■ היקף הזכויות המוגנות .הדיון במשפט הח�ו
קתי מתמקד בחוקי היסוד ובפרשנותם .בעת האח־
רונה לא הפעיל בית המשפט העליון ביקורת שיפו־
טית הלכה למעשה על דרך פסילתו של דבר חקי־
קה (אירוע שהוא חריג באופן יחסי) .עם זאת ,הוא
הוסיף נדבכים חשובים של פרשנות חוקתית להיקף
הזכויות המוגנות בחוקי היסוד ,ובעיקר בחוק יסוד:
כבוד האדם וחירותו .בפסק הדין בעניין המפקד
הלאומי (בג"ץ " 10203/03המפקד הלאומי" בע"מ נ'
היועץ המשפטי לממשלה (טרם פורסם,))20.8.08 ,
שנסב על הגבלות על שידורים בעלי אופי פוליטי
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בתשלום ,בית המשפט הוסיף ויישם את הפרשנות
הנדיבה שנקט בעבר לזכות ל"כבוד האדם" המוגנת
בחוק יסוד :כבוד האדם וחירותו .פסק הדין מבהיר
כי הזכות לכבוד האדם כוללת גם הגנה על הזכות
לחופש ביטוי ,או לכל הפחות הגנה על ההיבטים
הפוליטיים של זכות זו .בכך בית המשפט הוסיף על
הכרעות חשובות שכבר ניתנו בעבר ביחס להיקפה
של הזכות לכבוד האדם (כמו ההגנה על הזכות
לשוויון במסגרתה ,כפי שנפסק בפסק הדין בעניין
איחוד המשפחתות  -בג"ץ  8276/05עדאלה  -ה�מ
רכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ'
שר הביטחון (טרם פורסם )12.12.06 ,ובפסק הדין
בעניין חוק טל  -בג"ץ  6427/02התנועה לאיכות
השלטון בישראל נ' הכנסת (טרם פורסם.))11.5.06 ,
באופן כללי ,מעניין להצביע על כך שהפסיקה חו־
שפת מידת נכונות משתנה של בית המשפט העליון
להגן על זכויות שלא צוינו בחוקי היסוד במפורש.
כזכור ,בית המשפט הבהיר בעבר כי הזכות לכבוד
האדם תוכל לשמש בסיס גם להגנה על זכויות חבר־
תיות ,כדוגמת הזכויות לרווחה ולבריאות ,אך בהק־
שרים אלה הפרשנות שאימץ היתה זהירה יותר ,ורוב
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השופטים תמכו בהקשר זה בגישת "המינימום" של־
פיה הזכות לכבוד האדם יכולה לשמש בסיס להגנה
"מינימלית" על זכויות חברתיות (פסק הדין הבולט
בנושא זה נסב על דחיית העתירה על קיצוץ קצבאות
הבטחת ההכנסה בתקופה שבנימין נתניהו כיהן כשר
האוצר  -בג"ץ  366/03עמותת מחויבות לשלום
וצדק חברתי נ' שר האוצר (טרם פורסם.))12.12.05 ,
בהמשך לכך ,בית המשפט נמנע מלהגדיר במדויק
את היקף ההגנה על הזכות לבריאות (בעניין לוזון 1
 בג" ץ  3071/05לוזון נ' ממשלת ישראל (טרם פ�ורסם ,))28.7.08 ,שנסב על עדכונו של סל הבריאות.
על רקע זה ,מעניין לשים לב לנכונות לכלול בגדרו
של המושג "כבוד האדם" אף את כבוד המת ,לא רק
כאינטרס ציבורי חשוב אלא כזכות חוקתית ממש
(בפסק הדין שדן במחלוקת על אודות מיקומו של
מוזיאון הסובלנות בירושלים  -בג"ץ  52/06חברת
אלאקסא לפיתוח נכסי ההקדש המוסלמי בא"י נ'
Simon Wiesenthal Center Museum Corp.
(טרם פורסם .))29.10.08 ,ההשוואה בין פסקי הדין
מחדדת את המגמה הפרשנית המצמצמת בכל הנוגע
להגנה חוקתית על זכויות חברתיות ,בשים לב למש־
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מעויות התקציביות הכרוכות בהגנה עליהן.

המשפט הבינלאומי
מגמה חשובה נוספת בתחום המשפט הציבורי,
שבאה לידי ביטוי גם בעת האחרונה ,היא הפנייה
הגוברת למשפט הבינלאומי ככלי פרשני ,בעיקר
לנוכח החזקה בדבר התאמתו של המשפט הפנימי
למשפט הבינלאומי .מגמה זו באה לידי ביטוי ,בין
השאר ,בפסק הדין שבו אושרה חוקתיותו של חוק
לוחמים בלתי חוקיים ,המאפשר כליאתם בישראל
של חברים בארגוני טרור על פי הסדר מיוחד ומובחן
מן החקיקה הרגילה בנושא מעצרים מינהליים (ע"פ
 6659/06פלוני נ' מדינת ישראל (טרם פורסם,
 .))11.6.08שימושים אלה במשפט הבינלאומי
חורגים מן התחומים שבהם המשפט הבינלאומי
מופעל באופן ישיר בכל הנוגע לפעולות לחימה או
לפעילות אחרת בשטחים המוחזקים ,נושא שראוי
לדיון נפרד.

משפט מינהלי
המשפט המינהלי מבטא את חיי ה"יומיום" של
המשפט הציבורי בבתי המשפט .מבחינה זו ,היקף
הפסיקה בתחום זה הוא עצום ,וכך גם המגוון של
הנושאים שאליהם נדרש בית המשפט.
■ פרגמנטציה ותחומי התמחות במשפט
המינהלי .העושר של העיסוק במשפט המינהלי
חושף התפתחות הדרגתית של תת־תחומים של ענף
משפטי זה .כשם שבדיני החוזים ניתן להבחין בגי־
שות ובדגשים שונים בהתייחס לסוגי חוזים ,למשל,
תוך הבחנה בין חוזים מסחריים לחוזים צרכניים ,כך
ניתן להצביע על התפתחות של דגשים שונים בת־
חום המשפט המינהלי.
כמה דוגמאות לכך מן העת האחרונה:
■ משפט מינהלי של ההליך הפלילי .ב�ת
חום זה ,שבו נדרש איזון זהיר בין זכויות הנאשם
לבין זכויות המתלונן או המתלוננת ,בית המשפט
נקט גישה של הענקת זכויות טיעון לנאשמים בכוח
ולמתלוננים רק במסגרת שהותוותה לכך בחקיקה,
וזאת בניגוד לנטייה להכיר בזכויות טיעון נרחבות
מכוח הפסיקה בהקשרים אחרים .כך ,למשל ,בע־
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תירה שהוגשה נגד אי הגשת כתב האישום בפרשת
קצב (עוד לפני ביטולה של עסקת הטיעון ביוזמתו
של קצב) דחה בית המשפט עתירות שלפיהן היה
צריך להעניק למתלוננות זכויות טיעון כנגד ההח־
לטות שהתקבלו בנושא על ידי הפרקליטות ,מעבר
לקבוע בחוק זכויות נפגעי עבירה (בג"ץ 5699/07
פלונית (א') נ' היועץ המשפטי לממשהלה (טרם פ�ו
רסם.))26.2.08 ,
■ משפט מינהלי בטחוני .בהליכים בטחוניים
מכיר בית המשפט בלגיטימיות של צמצום זכויות
העיון המוקנות למי שצריך לטעון בפני הרשות,
בשונה מן המגמה הכללית של הרחבת זכויות העיון
בחומרים שבידי הרשות לצורך טיעון אפקטיבי .הד
למגמה זו ניתן למצוא בפסק דין שכבר אוזכר לעיל -
בעניין חוקתיות של חוק לוחמים בלתי חוקיים ,שבו
בית המשפט העליון סמך ידו על העיקרון של ראיות
החסויות בפני העצורים.
■ משפט מינהלי של הפרטה ורגולציה .זהו
תחום חדש יחסית ,שקשה להגזים בחשיבותו הרבה
בעידן שבו המדינה נסוגה מביצוע של משימות רבות
במישרין ,ומסתפקת בהעברת הביצוע לגופים פר־
טיים ,בכפוף לשמירת המעמד של מפקח.
מדיניות ההפרטה אינה חדשה בישראל ,ולמעשה
מתפתחת במתכונות שונות כבר משנות ה־ 80של
המאה ה־ .20עם זאת ,במשך שנים רבות היא חלפה
"מתחת לרדאר" של בית המשפט משום שנחשבה
כעניין של מדיניות ,להבדיל מתופעה שמתאימה לה־
סדרה משפטית .תפיסה זו עוברת כעת שינוי מגמה,
בין השאר בעקבות "אתגור" של בית המשפט בנושא
זה בשורה של עתירות ,כמו גם בשל הפנמת המשמ־
עויות המשפטיות של ההפרטה בבית המשפט עצמו.
ניתן להצביע על כמה פסקי דין מעניינים שעס־
קו בסוגיה ,מכיוונים שונים .כך ,למשל ,בית המשפט
נדרש לעתירה ציבורית של ח"כ שלי יחימוביץ' כנגד
ההחלטה שלא למנות לכהונה נוספת את נציגיה של
הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו במועצת המנהלים
של חברת החדשות של הערוץ השני .נטען בעתי־
רה כי הטעם להחלטה היה התנגדותם של נציגים
אלה (יצחק לבני ורחל בן־ארי) למינויו של המוע־
מד שהוצע לתפקיד מנכ"ל חברת החדשות ,היינו
"עצמאות יתר" שגילו בהפעלת שיקול דעתם (בג"ץ
 4500/07יחימוביץ' נ' מועצת הרשות השניה לרדיו
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לישראל בע"מ נ' שר התעשיה והמסרחר (טרם פו�ר
ולטלוויזיה (טרם פורסם .))21.11.07 ,בית המשפט
סם.))15.6.08 ,
נדרש לעתירה זו מחמת חשיבותה העקרונית לרגו־
דוגמה מן העת האחרונה ממש היא פסק דינו
לציה של שוק התקשורת הפרטי ,למרות שהוגשה על
של בית המשפט העליון בנושא האחריות הפלי־
ידי עותרת ציבורית בנסיבות שבהן הצדדים הישי־
לית של עובדי קבלן המועסקים במשרדי ממשלה,
רים הנוגעים לעניין נמנעו מהגשת העתירה .בסופו
מבחינת היכולת להתייחס אליהם כ"עובדי ציבור"
של דבר העתירה נדחתה ,בשל קשיים ראייתיים,
למרות שאינם עובדים מן המניין בשירות הציבורי.
היינו הקושי להוכיח שההחלטה אכן התבססה בפו־
פסק הדין בעניין ברק כהן ,שניתן בהרכב מורחב
על על שיקולים זרים .עם זאת ,פסק הדין כולל הנ־
של תשעה שופטים ,במסגרת דיון נוסף (דנ"פ ברק
חיות חשובות בכל הנוגע למשקל שיש לתת לשיקול
כהן ,שנידון בהמשך לע"פ  766/07ברק כהן נ' מדינת
של עצמאות שיקול הדעת של הדירקטורים מקרב
ישרלאל (טרם פורסם ))19.11.07 ,חושף את הצ�ו
הציבור בהחלטות מסוג זה ,ועל כן יש לו משמעות
רך בהגדרה מחודשת של
תקדימית חשובה.
הגדרת המושג "עובד צי־
בעניין דגש סחר חוץ
בור" ,בעידן שבו פעילות
(עע"ם  4011/05דגש סחר
ציבורית מבוצעת לא רק
חוץ (ספנות) בע"מ נ'
על ידי עובדי מדינה במת־
רשות הנמלםים (טרם פו�ר
כונות העסקה מסורתיות.
סם  ))11.2.08 ,בית המ�ש
פסק הדין עסק בעניינו
פט העליון קיבל את הט־
של אחראי משמרת של
ענות שהועלו כנגד תנאי
צוות מאבטחים שהועסק
המכרז שנסב על הענקת
בלשכת מינהל האוכלוסין
הזיכיון לניהול ולהפעלה
של משרד הפנים במזרח
של ממגורות נמל חיפה.
ירושלים ,שהכניס פונים
העתירה התייחסה לכך
ללשכה תוך עקיפת תור
שהזכייה במכרז הוענקה
בתמורה לתשלום כספי
לגורם ששותפה בו חברה
ולטובות הנאה .פסק הדין
הפועלת בשוק התבואות,
נדרש להגדרות השונות
וככזו הינה צרכנית של
של המונח "עובד הציבור"
שירותי הממגורות .במי־
לצורך חוק העונשין ,בה־
לים אחרות ,העתירה הת־
תחשב במציאות החדשה
בססה על טענה עקרונית
של ההפרטה .בסופו של
כנגד תנאי המכרז ,בשל
בג"ץ  .4500/07העותרת ח"כ יחימוביץ'
דבר ,שופטי הרוב הרשיעו
כך שלא כללו הגבלות על
אותו בעבירות של שוחד
מצבים של ניגודי עניינים
וניסיון ללקיחת שוחד בהתאם להגדרה המיוחדת
בהפעלת הממגורות .בית המשפט קיבל את העתירה
של המונח "עובד ציבור" בעבירת השוחד (סעיף 290
בפסק דין המגלה מחויבות לרגולציה מתאימה של
לחוק העונשין) ,המחילה אותה גם על "עובד של
פעילות מופרטת (במקרה זה ,רגולציה המכוונת למ־
תאגיד המספק שירות לציבור" .לעומת זאת ,הוא
ניעתו של ניגוד עניינים).
זוכה מן העבירה של "שימוש לרעה בכוח המשרה"
אתגר אחר של עידן ההפרטה הוא הביקורת
שהגדרה זו אינה חלה עליה .פסק הדין חושף את
השיפוטית על עסקאות הפרטה מהיבט שקילותן
הצורך בהתאמה חקיקתית של הגדרת השירות הצי־
וכדאיותן ,היינו האם אינן כרוכות במכירת רכוש
בורי למציאות של הפרטה .הזיכוי התבסס במקרה
הציבור "בנזיד עדשים" (כך ,למשל ,עתירה מסוג זה
זה לא על עמדה עקרונית השוללת אחריות פלילית
נדונה ,אך נדחתה ,בבג"ץ  4736/03אלון חברה הדלק
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החולקת של השופטת ארבל .בכך נפתחה הדרך
בנסיבות כאלה של מעשים פסולים של עובדי קבלן,
למינוי .אולם במישור העקרוני של הדיון בעילת
אלא על הימנעות מהרחבה פרשנית של ההגדרות
הסבירות בפסק הדין ,הוא חושף מחלוקת עקרונית
החקיקתיות הקובעות את מסגרת האחריות הפלי־
החורגת מתחומן של עובדות המקרה .השופט גרו־
לית.
ניס ביסס את פסק דינו על גישה ביקורתית הכו־
■ ביקורת שיקול הדעת המינהלי .הביקורת
פרת ,למעשה ,בתפיסה המקובלת לגבי עילת הס־
השיפוטית על שיקול הדעת המינהלי נמצאת תמיד
בירות ,ומבקרת אותה כעילה שאינה מבוססת על
במוקד של מתח ומחלוקת באשר להיקף ההתער־
אמות מידה משפטיות ברורות ,ולכן צריכה לשמש
בות הראוי בהחלטות של הרשות המבצעת .פסקי
רק במקרים קיצוניים במיוחד .בנקודה זו ,עמדתו של
דינו של בית המשפט העליון בשנה האחרונה זורים
השופט גרוניס היתה דעת יחיד ,מאחר שהשופטת
אור על כמה מנקודות המחלוקת  -בעיקר בכל הנו־
פרוקצ'יה ,שהיתה שותפה לדחיית העתירה ,ביססה
גע לעילת הסבירות ,שמבקריה מציגים אותה כעילה
את פסיקתה על הגישה המסורתית המייחסת לעילת
"חסרת גבולות" אשר מתירה יתר על המידה את רסן
הסבירות מקום חשוב בביקורת השיפוטית ,אם כי
ההתערבות.
הפעילה אותה מתוך גישה זהירה שהובילה לדחיית
הדיון בעילת הסבירות בפסיקתו של בית המשפט
העתירה ,וזאת כנגד יישום אקטיביסטי יותר בדעת
העליון מצליח לחדד את נקודות המחלוקת ,וכן לה־
המיעוט של השופטת ארבל.
בהיר את תפקידה החשוב של
הערכתה של המחלוקת
העילה ,גם מתוך נקודת מבט
סביב עילת הסבירות צריכה
המכבדת את שיקול הדעת של
פסק דין המפקד הלאומי
להיעשות בהתייחס למקרים
הרשויות.
מבהיר כי הזכות לכבוד האדם
אחרים שבהם בית המשפט
פסק הדין המרכזי מבחינת
כוללת גם הגנה על הזכות
נדרש להפעלתה של העילה.
חידודה של המחלוקת לגבי
לדעתי ,הערכה זו מובילה למ־
עילת הסבירות ניתן בע־
לחופש ביטוי ,או לכל הפחות
סקנה כי עילת הסבירות היא
ניינה של העתירה כנגד מי־
הגנה על ההיבטים הפוליטיים
עילה חשובה ,ואף חיונית,
נויו של חיים רמון לתפקיד
של זכות זו .בכך הוסיף
בתחום הביקורת השיפוטית
משנה לראש הממשלה ,לאחר
(בכפוף למחלוקות אפשריות
שהורשע בעבירה של הטרדה
ביהמ"ש על הכרעות חשובות
ולגיטימיות באשר ליישומה
מינית (בג"ץ  5853/07אמונה -
שניתנו בעבר ביחס להיקפה
במקרים מסוימים) .הערכה זו
תנועת האישה הדתית לאומית
של הזכות לכבוד האדם
צריכה להיעשות בזיקה לעי־
נ' ראש הממשהלה (טרם פו�ר
לות הביקורת האחרות ולמג־
סם .))6.12.07 ,מכיוון שבית
בלותיהן.
המשפט שדן בתיק לא קבע
זווית מועילה ראשונה להערכת תפקידה של עילת
שהעבירה היתה כרוכה ,בנסיבות העניין ,בקלון ,נפ־
הסבירות היא השוואתה לעילה של שיקולים זרים.
תחה הדרך ,מבחינה פורמלית ,למינויו המחודש של
ההבדל היסודי בין שתי עילות אלה נעוץ בכך שהנ־
רמון כשר בממשלה (בהיעדר מניעה לכך לפי חוק
חת היסוד בהפעלתה של עילת הסבירות היא שה־
יסוד :הממשלה) .אף על פי כן ,תנועת אמונה הגישה
שיקולים שהפעילה הרשות במקרה נתון היו לגיטי־
עתירה כנגד החלטה זו ,וטענה כי בנסיבות העניין
מיים ,והפסול בהחלטה נעוץ רק בחוסר הפרופורציה
ההחלטה נגועה בחוסר סבירות  -בהתחשב בסוג
הקיצוני באיזון ביניהם .אולם למעשה ,הבדל עקרוני
העבירה שבה הורשע רמון ,המסר הציבורי הנלווה
זה מיטשטש בחיי המעשה ,בשל קושיי ההוכחה
למינוי ועוד .העתירה נדחתה ברוב דעות ,בדעת רוב
המתעוררים בכל הנוגע להוכחת השיקולים שהנחו
של השופטים פרוקצ'יה וגרוניס שסברו כי ההחלטה
למעשה את הרשות המחליטה .במקרים רבים קשה
לא היתה בלתי סבירה באופן קיצוני המצדיק הת־
להוכיח הפעלתם של שיקולים פסולים ,ולכן מבחי־
ערבות בשיקול הדעת המינהלי ,וזאת כנגד דעתה
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נה פורמלית לא ניתן להפעיל את עילת השיקולים
הזרים .במקרים אלה ,הפעלתה של עילת הסבירות
מהווה אמצעי עקיף להתגבר על הקושי ההוכח־
תי .במילים אחרות ,עילת הסבירות חשובה לא רק
לשם ביקורת על החלטות המבוססות על שיקולים
ראויים שאוזנו באופן לא ראוי ,אלא גם לשם ביקו־
רת על החלטות המבוססות על שיקולים זרים (על
יסוד הפעלה של מבחן שאינו נדרש להוכחת דברים
שבלב) .היבט זה של הפעלתה של עילת הסבירות בא
לידי ביטוי בכמה פסקי דין שניתנו בשנה האחרונה,
ושבהם טענותיהם המקוריות של העותרים התייחסו
להפעלת שיקולים זרים ,אך הוכחתם לא צלחה (אף
כאשר היו אינדיקציות מסוימות להפעלת שיקולים
זרים ,אך לא במידה המאפשרת קביעה שיפוטית
מבוססת דיה) .כך ,למשל ,בעניין יחימוביץ' נטען כי
ההחלטה שלא לחדש את כהונתם של הדירקטורים
נבעה משיקולים זרים שעניינם התערבות בשיקול
דעתם .אולם טענה זו לא הוכחה במידה הנדרשת,
וכך בית המשפט הוסיף ונדרש לשאלת סבירותה של
ההחלטה .העתירה נדחתה בסופו של דבר ,לאחר
שנקבע כי חרף הביקורת על ההחלטה היא לא חרגה
ממתחם הסבירות במידה המצדיקה התערבות בה.
זווית מועילה נוספת לדיון בעילת הסבירות היא
השוואתה לעילת המידתיות ,המתמקדת בסבירותו
של האמצעי שננקט לשם הגשמת תכליתה של הפ־
עולה המינהלית .גם עילת המידתיות עוסקת אפוא
בסבירות ,אך בסבירות מסוג מסוים  -כזו המתמקדת
באמצעי .מכנה משותף זה בין העילות גורם לעיתים
לטשטוש התחומים ביניהן ,ואולי אף לסברה שה־
מידתיות היא סבירות "משוכללת" שצריכה להחליף
בהדרגה את עילת הסבירות המסורתית ,המובנית
פחות .גם כאן חשוב להצביע על התרומה החשובה
שיש לעילת הסבירות .תרומה זו באה לידי ביטוי במ־
קרים שהרשות מקבלת החלטה שאינה ניתנת לאפיון
כהחלטה המקדמת תכלית מסוימת אחת .כך ,למשל,
כאשר הרשות צריכה למנות אדם לתפקיד ציבורי,
קשה להמשיג את ההתלבטות בין המועמדים כאת־
גר של בחירה באמצעי הפוגעני פחות ,מבחן שעומד
במרכזה של עילת המידתיות .למעשה ,במקרים מסוג
זה הרשות צריכה לאזן בין היתרונות והחסרונות
היחסיים של מועמדים שונים ,ובכל מקרה להימנע
מבחירה במועמד שמינויו הוא בעל השלכה שלילית
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על אמון הציבור ברשויות .החלטה כזו מתאים יותר
לבקר באמצעות עילת הסבירות הכללית .דוגמה לה־
חלטה מסוג זה ניתן להביא מפסק הדין שבו אושרה
עמדת היועץ המשפטי לממשלה בנושא פסילתו של
יואל לביא לתפקיד מנהל מינהל מקרקעי ישראל ,על
רקע אמירות בעלות אופי גזעני ופוגעני כלפי המי־
עוט הערבי בישראל (בג"ץ  4646/08לביא נ' ראש
הממשלה (טרם פורסם.))12.10.08 ,
באופן כללי יותר ,חשוב לשים לב שהמחלוקת על
עילת הסבירות היא ברוב המקרים מחלוקת "לשם
שמיים" ,מאחר שהלכה למעשה התערבותו של בית
המשפט בהחלטות בשל היותן בלתי סבירות הופכת
להיות נדירה יותר ויותר (כפי שניתן להדגים גם בא־
מצעות דחיית העתירה כנגד הימנעותה של הוועדה
לבחירת דיינים להפסיק את כהונתו של הרב הראשי
לישראל מצגר ,חרף שורה של מעשים בלתי ראויים
בחיוב המדינה בהוצאות לינה במלונות שלו ושל בני
משפחתו ,למרות שעמדה לרשותו דירת שרד מוש־
כרת  -בג"ץ  2365/08אומ"ץ  -אזרחים למען מינהל
תקין וצדק חברתי נ' הוועדה למינוי דיינים (טרם
פורסם.))5.2.09 ,
■ ביקורת ההליך המינהלי .הביקורת על שיקול
הדעת המינהלי מערבת את בית המשפט במחלו־
קות בעלות אופי נורמטיבי .על רקע זה חשוב לחזור
ולהדגיש את החשיבות הנודעת לביקורת שיפוטית
המתמקדת בהליך המינהלי ,היינו ביקורת שאינה
מתייחסת לתוכנה של ההחלטה אלא לדרך קבל־
תה .כאשר בית המשפט מבקר החלטה מטעם זה
הוא אינו נוקט עמדה מהותית ביחס למדיניותה של
הרשות ,אלא רק מחייב אותה לנקוט תהליך קבלת
החלטה המבטיח הגינות ושקיפות .מטעם זה נוד־
עת חשיבות מיוחדת להדגשת פסקי דין המתמקדים
בהליך המינהלי .בפתח הדברים ראוי להעיר כי על פי
רוב ,סוגיית ההגינות נדונה בתחום המשפט המינהלי
בהתייחס לחובות המוטלות על הרשות ,מתוך הכרה
בעמדת המוצא העדיפה שלה (לפחות בדרך כלל).
זוהי נקודת המוצא של מרבית פסקי הדין שיידונו,
אך ראוי להעיר כי יש פסקי דין החושפים לעיתים
את המתח לגבי המידה שבה חובת ההגינות בתחום
המינהלי צריכה להיות מוטלת כולה על הרשות בלבד
(מחלוקת זו נרמזת ,אם כי לא נדונה באופן נרחב,
בבר"ם  867/06מנהלת הארנונה בעיריית חיפה נ'
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עדכון סל הבריאות על פי שיקולים שפורטו ,אך ללא
דור אנרגיה ( )1988בע"מ (טרם פורסם,)17.4.08 ,
דירוג של חשיבותם היחסית או משקלם .בפסקי דין
שבו התעוררה השאלה האם ניתן לגבות ארנונה גם
אחרים שנסבו על הפעלתן של הנחיות מינהליות ,בית
מאדם שאינו מחזיק עוד בנכס ,אך נמנע מהודעה על
המשפט נדרש להיבטים האחרים של ההלכות בנו־
כך לרשות המקומית .השופטת פרוקצ'יה הדגישה
שא .כך למשל ,בית המשפט פסל פעולה לפי הנחיות
במקרה זה את חובת ההודעה המוטלת על המחזיק,
שלא פורסמו (בעניין לוזון  - 2עע"ם  9187/07לוזון נ'
בהתאם לחקיקה ,ולעומתה השופט דנציגר היה מוכן
משרד הפנים (טרם פורסם ))24.7.08 ,וכן פסל סטייה
לשקול הענקת פטור במקרים ברורים שבהם היה
ממדיניות מינהלית ללא טעם מיוחד (בג"ץ 9156/05
ניתן לצפות מן הרשות לקיים בירור .השופטת ארבל
גרידינגר נ' ראפ (טרם פורסם ,)10.6.08 ,שנסב על
הציגה גישת ביניים ,שלפיה ראוי לפטור את הפרט
סטייה ממדיניותה של ועדת התכנון בנושא מתן
במקרים מסוג זה רק במקרה של ידיעה בפועל של
אישורים להגדלה באחוזי בנייה).
הרשות על אודות השינוי במצב הדברים).
■ שקיפות מינהלית .תחום נוסף שזוכה לדיון
■ הנחיות מינהליות .המציאות המינהלית המ�ו
אינטנסיבי הוא הזכות לעיין במסמכים שבידי הר־
דרנית שבה הרשויות נדרשות לקבלת החלטות בהיקף
שות .העיקרון של שקיפות מינהלית הוכר ,לפחות
מספרי עצום תרמה לפיתוח הפרקטיקה של פעילות
באופן חלקי ,עוד בפסיקה
לפי הנחיות מינהליות ,הכוללות
שקדמה לחוק חופש המידע,
קריטריונים (אמות מידה) לה־
מאז חקיקתו של חוק
תשנ"־ח־ ,1998אך זכתה לח�י
פעלת שיקול הדעת .על רקע זה
לעניינים
משפט
בית
זוק משמעותי הודות לחקיקתו
פיתח בית המשפט את ההלכות
של חוק זה .מכל מקום ,למע־
החלות על הפעלתן של הנחיות
מינהליים ,התהליך של
שה הותיר חוק חופש המידע
מינהליות .ראשית ,קיימים
הרחבת השיפוט המינהלי
הרבה שאלות פתוחות בכל
מצבים שבהם גיבוש ההנחיות
מחוץ לבג"ץ הלך והתעצם.
הנוגע ליישומו ,בהתחשב בכך
עשוי להיות לא רק רשות אלא
שאף הוא מכיר בחריגים לחו־
חובה ,בעיקר ככל שהסמכות
בפועל מתרחשת מהפכה
בת הגילוי ,בשם אינטרסים
שעל הרשות להפעיל עוסקת
זוטא (ואף יותר מכך)
ציבוריים או אינטרסים פר־
בחלוקת משאבים מוגבלים.
בין
התפקידים
בחלוקת
טיים חשובים אחרים .הצורך
שנית ,מכל מקום ,כאשר הר־
לאזן בין האינטרס בגילוי לבין
שות קובעת לעצמה הנחיות
בית המשפט העליון
אינטרסים אחרים חוזר ועולה
היא חייבת לתת להן פומ־
לבתי המשפט האחרים
בפסיקה ,והמדיניות בתחום זה
בי באמצעות פרסום מתאים
נמצאת עדיין בשלבי גיבוש .כך,
(בהתאם לתחום ולהיקף הצי־
למשל ,בית המשפט קיבל את עתירתה של התנועה
בור המושפע מן ההנחיות) .שלישית ,כאשר הרשות
לחופש המידע שדרשה לגלות את שמם של נישומים
מנהיגה הנחיות היא חייבת לפעול על פיהן במקרה
שהגיעו לידי הסדרי כופר עם הרשות ,והעדיף בכך
הרגיל ,ואינה רשאית לסטות מהן ללא טעם סביר
את האינטרס הציבורי בגילוי המידע על פני האינ־
(אם כי חובה עליה לשקול את הצורך בסטייה כזו
טרס של הנישומים הנוגעים בדבר בסודיות (עע"ם
בהתחשב בנסיבות המקרה) .יישומם של עקרונות
 398/07התנועה לחופש המידע נ' מדינת ישראל -
אלה זוכה לדיון אינטנסיבי יחסית בפסיקה ,בהתחשב
רשות המיסים (טרם פורסם .))23.9.08 ,לעומת זאת,
בשכיחות השימוש בהנחיות פנימיות .החובה לקבוע
בית המשפט קיבל את עמדתן של בעלות הזיכיון
הנחיות יושמה בעבר באופן החלטי בפסיקה שעס־
לשידורי טלוויזיה שהתנגדו לגילוי מלא של ההצעות
קה בחלוקת כספי תמיכות ובהקצאת קרקעות של
שהגישו במכרז שבו התמודדו ,בשם השמירה על סו־
רשויות ציבוריות .בפסק הדין שניתן בעניין עדכונו
דותיהן המסחריים (עע"ם  10845/06שידורי קשת
של סל הבריאות (ונדון לעיל) ,בית המשפט הסתפק
בע"מ נ' הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו (טרם
ביישום מקל יותר של החובה  -והכיר בפרקטיקה של
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ציבורי

סקירה תקופתית

פורסם .))11.11.08 ,מעבר לכך ,בית המשפט נדרש
לשאלות בתחום של עיצוב גבולות השקיפות גם
מחוץ לחוק חופש המידע .כך ,למשל ,בית המשפט
החיל שיקולים של שקיפות ביחס לוועדה לבחירת
שופטים ,תוך איזון אינטרסים דומה לזה שקובע חוק
חופש המידע ,למרות שאינה גוף שחוק זה חל עליו
(בג"ץ  2283/07פורום משפטי למען ארץ־ישראל נ'
הוועדה לבחירת שופטים (טרם פורסם.))5.5.08 ,
במקרים אחרים ,השאלה של שקיפות נדונה לא רק
במסגרת הליך שמתמקד בשאלה של חופש המידע
ככזו ,אלא כאשר הטענה בדבר זכות עיון מועלית על
ידי מי שזקוק לעיון לשם טיעון והגנה על זכויותיו
(כמו בבג"ץ  844/06אוניברסיטת חיפה נ' עוז (טרם
פורסם  )14.5.08 ,שבו נדונה דרישה לגלות פרוטוק�ו
לים של ועדת בדיקה אוניברסיטאית לשם התגוננות
בפני החלטותיה).
■ זמן פעולה .פן אחר של הגינות בפעולה המ�י
נהלית הוא זה של פעולה במועד ,ובכל מקרה ללא
סחבת בקבלת החלטות .אחד ההיבטים של חובה זו
נדון בעניי ן הלביץ (עע"ם  1369/06הלביץ נ' הוו�ע
דה המקומית לתכנון ולבנייה חדרה (טרם פורסם,
 ))9.7.08שבו התקבלה עתירת בעלים של קרקע
שדרשו ביטולה של החלטה על הפקעתה במסג־
רת תוכנית בניין ,לאחר שזו לא מומשה קרוב ל־20
שנה .פסק הדין מעניין ,מאחר שלמרות שהעיקרון
שהופעל בו אינו חדש ,על פי רוב בית המשפט חשש
להפעילו הלכה למעשה ,מתוך עמדה של חשש מפני
שיבוש תוכניות פיתוח חשובות לאינטרס הציבורי.
כמו כן ,למעשה פסק הדין אינו מבטא רק את הפן
של הגינות מינהלית ,אלא יש להבינו בהקשר הרחב
של ההגנה החוקתית על זכויות קניין.
■ סמכויות שיפוט והקשר בין הפרוצדורה
למהות .הדיון בחידושים במשפט מתמקד בדרך
כלל בכללי המשפט המהותיים .אולם בתחום המ־
שפט הציבורי נודעת חשיבות רבה גם לשאלות שע־
ניינן "חלוקת העבודה" בין בתי המשפט שההליכים
נדונים בפניהם .באופן מסורתי ,עתירות בתחום
המשפט הציבורי  -חוקתי ומינהלי  -היו מזוהות
עם הדיון בבג"ץ .למעשה ,זיהוי זה לא היה מדויק
אף פעם ,בהתחשב בכך שהרבה הליכים המעוררים
שאלות מתחום המשפט הציבורי נדונו גם בערכאות
אחרות  -מכוח חקיקה ספציפית ,או במסגרת הליך
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של "תקיפה עקיפה" (כדוגמת העלאת טענה כנגד
אי תוקפו של חוק עזר עירוני ,במסגרת הליך שבו
נדון כתב אישום שהוגש בגין הפרתו של חוק עזר
זה בבית משפט לעניינים מקומיים) .מאז חקיקתו
של חוק בית משפט לעניינים מינהליים ,התהליך של
הרחבת השיפוט המינהלי מחוץ לבג"ץ הלך והתעצם.
היקף הסמכות של בתי המשפט לעניינים מינהליים
קבוע בתוספות לחוק זה .אלה מתעדכנות מעת לעת,
באופן שמוליד מהפכה זוטא (ואף יותר מכך) בחלו־
קת התפקידים בין בית המשפט העליון לבתי המשפט
האחרים .דוגמה בולטת לכך מהווה הפסיקה שהכי־
רה בכך שלפי חוק זה ,בית המשפט המוסמך לדון
בבקשות כניסה לישראל מרצועת עזה ומאזור יהודה
ושומרון הוא בית המשפט לעניינים מינהליים ,ולא
בג"ץ (בג"ץ  4487/08עמותת רופאים לזכויות אדם
נ' מפקד כוחות צה"ל בעזה אלוף פיקוד דרום (טרם
פורסם ,14.7.08 ,ו־ .))4.9.08דוגמה זו מבהירה כי
השיפוט בבית המשפט לעניינים מינהליים אינו מו־
גבל עוד לנושאים מוניציפליים או בעלי אופי אזרחי,
אלא משתרע כיום גם על נושאים הנוגעים לשלטון
המרכזי ולקביעת מדיניות בנושאים בעלי השפעה
ישירה על זכויות אדם.

סיכום
תחום המשפט הציבורי ממשיך להיות נתון להת־
חדשות מתמדת  -תחת לחץ האירועים של החיים
הציבוריים האינטנסיביים במדינת ישראל  -באמ־
צעות זיקות מורכבות בין שלושה נדבכים :המשפט
הבינלאומי ,המשפט החוקתי והמשפט המינהלי.
בתקופה שנבחנה כאן ,התפתחות זו לא היתה בסי־
מן של מהפכה ,או של שינוי בעל מוקד ברור ,אלא
התאפיינה בחידוד המשמעויות של הלכות קיימות.
חרף דרגת ההתפתחות הגבוהה של המשפט הציבו־
רי ,קיימות בו עדיין שאלות שלא קיבלו מענה מלא
(כדוגמת היקף הזכויות המוגנות לפי חוקי היסוד).
בנוסף לכך ניתן להצביע על עלייתם של נושאים
חדשים  -בעיקר תחום ההפרטה .הביקורת השיפו־
טית של חקיקה נותרה בתקופה זו בשולי הפעילות
של בית המשפט העליון ,אך במישור העקרוני מהווה
הפוטנציאל של ביקורת כזו נתון רקע חשוב להבנת
תנאי היסוד של התפתחות המשפט הציבורי .
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אקטיביזם שיפוטי

האקטיביסט האמיתי
הוא בית הדין לעבודה
בניגוד למיתוס הקיים ,בג"ץ אינו אקטיביסט פורץ גבולות והוא מרסן
את עצמו בעניינים שונים .האקטיביסט האמיתי הוא בית הדין הארצי
לעבודה ,המחולל "מהפכה חברתית" הרחק מהעין הציבורית
זאב סגל

פרופ' זאב סגל,
אוניברסיטת תל אביב,
הפרשן המשפטי
של "הארץ"
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האקטיביזם השיפוטי מהווה סלע מחלוקת במ־
דינות רבות .בארצות הברית מדברים המתנגדים
לו על "אימפריאליזם שיפוטי" ו"שלטון על ידי צווי
מניעה" .בישראל הנושא אינו יורד מן הכותרות .עוד
בטקס חנוכת בית המשפט העליון ,בספטמבר ,1948
התייחס לכך הנשיא הראשון של בית המשפט ,משה
זמורה .הוא פנה לשופטים ואמר להם "בל נסיג גבו־
לות" .זהו הגבול של המחוקק וקו ההפרדה בין הר־
שויות.
בשנתיים האחרונות נשמעו הצעותיו של שר המ־
שפטים ,דניאל פרידמן ,להגבלת התערבות בג"ץ
בנושאי ביטחון ובעניינים שיש להם השלכה תק־
ציבית .הוא ביקש גם לקבוע בחוק יסוד :השפיטה
הגבלה על זכות העמידה בבג"ץ ,כך שיוכל להישמע
בו רק מי שנפגע במיוחד ובמישרין על ידי החלטה
של הרשות המחוקקת או המבצעת .לפי הצעותיו,
שלא התממשו ,שינוי חוק היסוד היה מגביל גם את
סמכות בג"ץ לבטל חוקים במקרים שנפגעו זכויות
האדם שהוכרו בחוקי היסוד בדבר כבוד האדם וחי־
רותו וחופש העיסוק ,ולא גם במקרה שבו מנוגד חוק
של הכנסת לכל אחד מ־ 11חוקי היסוד.
קבלת ההצעות האלה היתה מחזירה אותנו למה
שפרופ' רות גביזון מכנה "בג"ץ הישן" .לא עוד בית
משפט שהוא שופט פעיל במגרש שעליו משחקות
הרשות המחוקקת והמבצעת ,אלא שופט קו הני־

צב בשולי המגרש השלטוני ,שאינו מרבה להוציא
כרטיס צהוב או כרטיס אדום לרשויות האחרות.
כנגד האקטיביזם השיפוטי כתב לפני כ־ 20שנה
פרופ' יעקב נאמן בספר משפט ושיפוט ,שהוקדש
למורהו השופט ד"ר אלפרד ויתקון .הדברים נכתבו
במחצית שנות ה־ ,80בתקופה שבג"ץ ,בניגוד לעבר,
גילה נטיות אקטיביסטיות" .התפקיד השיפוטי",
כתב נאמן" ,הוא בגילוי כוונת המחוקק ולא ביצירת
יש מאין" .בשנת  2005אמר נאמן לעיתון "הארץ",
בהתייחסו להחלטת בג"ץ לפסול את נוהל האזהרה
המוקדמת ("נוהל שכן") ,כי "בית המשפט העליון
עוסק בנושאים בטחוניים ומדיניים שבאף מדינה
אחרת לא עוסקים בה".
בג"ץ מצידו ,בהנהגת נשיאו אהרן ברק וממשיכת
דרכו ,נשיאת בית המשפט העליון דורית ביניש,
צועד בדרך האקטיביזם ואינו נרתע מהתערבות
שיפוטית בהחלטות של רשויות אחרות .עם זאת
נראה שהמיתוס ש"בג"ץ מנהל את המדינה" רחוק
מן המציאות בשטח .מה שברור הוא שהוויכוח סביב
האקטיביזם מול הפסיביזם השיפוטי ימשיך להעסיק
אותנו בשנים הקרובות.
הוויכוח הזה מתנהל מבלי שברור למעשה מהו
אקטיביזם שיפוטי ומהי הגדרתו הראויה .העניין אכן
קשה בהגדרה מדויקת ה"מכסה" את כל האפשרויות.
נראה שניתן לומר שבית משפט ייחשב לאקטיביסט
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אקטיביזם שיפוטי

כשהוא נוטל לעצמו תפקיד בקביעת משקל הערכים
השולטים במדינה ,ובקביעת הדרך שבה מוקצים
המשאבים הכספיים העומדים לחלוקה בחברה ,על
ידי התערבות בג"ץ בהחלטות שלטוניות.
אקטיביסטית היא גם דרכו של בית המשפט במתן
"פרשנות יצירתית" לחוקים הבאים בפניו ,או לט־
קסטים משפטיים אחרים כחוזים או צוואות ,תוך
התרחקות ממתן פרשנות מילולית .בית משפט ייח־
שב לאקטיביסט אם ירבה לבטל החלטות של רשויות
אחרות  -הרשות המחוקקת או המבצעת .הוא ייחשב
ככזה גם אם יבטל לעיתים קרובות פסקי דין של בתי
משפט נמוכים יותר .כשבית המשפט העליון סוטה
מתקדימיו שלו ,או כשהוא משנה הלכות שלו עצמו
בדיון נוסף ,ניתן לראות בכך אקטיביזם שיפוטי.
הלכה למעשה צועד ביהמ"ש העליון על חבל דק,
והמטוטלת בין אקטיביזם לפסיביזם נעה כל העת.
אם בג"ץ ,למשל ,אינו מתערב בהחלטה שלטונית
זו או אחרת ,הוא אינו בהכרח פסיביסט .הרי ניתן,
לפחות לפעמים ,לומר שבית המשפט אינו מתערב
הואיל וההחלטה ראויה ונכונה בעיניו ,ולא מטע־
מים של ריסון שיפוטי .לעיתים התערבות בהחלטה
נראית כמתחייבת הואיל והיא על פניה בלתי סבירה
או בלתי מידתית ,ולפיכך בלתי חוקית .המסקנה היא
שאת האקטיביזם ניתן לגלות באותם מקרים אפו־
רים שברור שיש בהם פנים לכאן או לכאן ,שבהם
באה התערבות שיפוטית במקרה של "אמת ואמת",
ובית המשפט הוא שהחליט להכריע ולשנות החלטה
של גוף אחר .גם אז יהיה ניתן לומר שגם אי התער־
בות היא החלטה ,וחוזר חלילה .ללמדנו שאקטיביזם
ופסיביזם הם מושגים חמקמקים שנתור אחריהם כל
פעם מחדש.
בג"ץ קנה לו בצדק שם של "מגן זכויות הפרט" .כך
הוא פעל בעיקר בהגנת זכויות כחופש הביטוי וחו־
פש ההפגנה ,הזכות לשוויון ,החופש לבחור ולהיבחר
ועוד .כך הוא פעל גם בהפיכת כללי אתיקה לכללי
משפט בשמירת עקרונות של מוסר ציבורי ,כגון בק־
ביעה שאינה נדרשת בחוק ,שלפיה לא יכהן כשר מי
שגובש נגדו כתב אישום בעבירה חמורה .אלא שעם
זאת לא ניתן לראות בבג"ץ אקטיביסט ללא גבולות.
בניגוד למיתוס הרווח על בג"ץ כאקטיביסט ללא רי־
סון וגבולות ,ניתן לומר שבנושאים לא מעטים מגלה
בג"ץ פסיביזם וריסון עצמי רב .האקטיביזם הבג"צי
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מתמצה בעיקר בהכרה בזכויות פוליטיות ,ונעלם
כאשר מדובר בזכויות חברתיות ובהגנה על השכ־
בות החלשות בחברה .במישור החברתי נרתע בג"ץ
מלהפעיל אקטיביזם .כך ,למשל ,בחוסר נכונותו לפ־
סול חוקים אשר קבעו קיצוץ חד בקצבאות הבטחת
הכנסה ובקצבאות הביטוח הלאומי .בג"ץ הסתפק
בקביעת הזכות לקיום בכבוד כזכות לקיום מינימלי,
להבדיל מזכות לקיום ראוי ברמת חיים סבירה .בג"ץ
סירב להכיר בזכות ל"ביטחון סוציאלי"  -במובן של
זכות לקיום ברמת חיים נאותה  -כבזכות חוקתית.
באותה רוח מיאן בג"ץ לראות בזכות לחינוך ובזכות
לאיכות הסביבה זכויות בעלות אופי חוקתי ,כבד
משקל ,שהן חלק מרכזי מהזכות החוקתית ל"כבוד
האדם".
במשך שנים רבות גילה בג"ץ פסיביזם בהגנת
זכויות הפרט מול אינטרסים בטחוניים של המדינה.
רק בשנים האחרונות הוא סטה מהריסון שנטל על
עצמו בתחום זה .כך בנושא קביעת תוואי גדר ההפ־
רדה ,חוקיות ביצוע "נוהל שכן" על ידי הצבא בשט־
חים ,מיגון יישובי עוטף עזה ועוד .חלק מפסיקה זו
הטיל על המדינה הוצאות במאות מיליוני שקלים.
האקטיביזם של בג"ץ ,המרוסן במציאות ,הוא
ערובה לקיום דמוקרטיה מהותית־ערכית בישראל
ולשמירת זכויות הפרט ואתיקה בשלטון .מעניין
שהדיון הציבורי בנושא האקטיביזם השיפוטי מת־
מקד בבג"ץ בלבד ,זאת תוך התעלמות מהאקטיביזם
השיפוטי של בית הדין הארצי לעבודה .משלהי שנות
־ה־ 90מתחולל בבתי הדין האזוריים לעבודה ,בה�ש
ראת בית הדין הארצי ,תהליך של "מהפכה חברתית"
הסמוי מן העין הציבורית .פסיקה חדשנית ,אקטי־
ביסטית ,שוברת מוסכמות במשפט העבודה לטובת
העובדים .בית הדין הארצי אינו פועל עוד כמוסד
שתפקידו מתמצה בהכרעה בסכסוכים המונחים לפ־
ניו ,אלא כמתווה מדיניות אשר נוטל לעצמו תפקיד
מרכזי ,לעומת הרשויות האחרות ,בקביעת הערכים
שישררו בתחום יחסי העבודה.
פסקי הדין של בית הדין הארצי לעבודה מבטאים
בשנים האחרונות התנתקות הולכת וגוברת מעק־
רונות של הכרה בזכות המעביד לניהול עסקו ,מחו־
בות עובדים לקיים התחייבות חוזית שלא להתחרות
במעביד ,ומהכרה בזכות הקניין המוחלטת של המע־
ביד בעסקו ,יהא אשר יהא .בית הדין יישם בפסיקתו
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פתם על פני עקרון "חופש החוזים".
ערכים של צדק חלוקתי וחתירה להגנה על זכויותיו
בעוד שבג"ץ נמנע מלתת פירוש רחב לזכות הקניין
של העובד .כך נוצרו ,למשל ,זכויות חדשות כמו "הז־
החוקתית ,שהוכרה בחוק יסוד :כבוד האדם וחירו־
כות לעבוד" ו"זכות הקניין של העובד במקום העבו־
תו ,גיבש בית הדין הארצי לעבודה על בסיס זכות
דה" ,זכות לעובד שלא להיות מפוטר עקב פעילותו
הקניין אקטיביזם שיפוטי חברתי נרחב .כך ,למשל,
הארגונית ,והכרה בזכות העובד שלא להיות מפוטר
סירב בג"ץ להשתמש בזכות הקניין כבסיס לביטולו
בחוסר תום לב מצידו של המעביד.
של החוק אשר קבע קיצוץ בקצבאות הזקנה .לעומת
כך גם נעשה במישור הקיבוצי ,תוך מתן הגנה
זאת ,בית הדין הארצי לעבודה עשה שימוש בזכות
לעובדים לנוכח השינויים התכופים במבנה המפעל.
הקניין כתשתית להגנה על זכויותיהם של עובדים.
בית הדין יצר ,לדוגמה ,את חובת ההיוועצות של
בהתבסס על זכות זו ,הכיר בית הדין בזכות הקניין
הבעלים עם העובדים בעת ניהול משא ומתן במ־
של העובדים במקום העבודה ,וממנה גזר הכרה בז־
קרה של הפרטת מפעל ממשלתי או בחילופי בע־
כויות רבות נוספות לעובדים
לים .בית הדין יצר גם חובת
כגון חובת המשא ומתן עם
היוועצות עם העובדים בזמן
העובדים בעת הפרטות ,הז־
ביצוע פיטורי צמצום כלכליים
כות שלא להיות מפוטר בשל
לצורך התייעלות והבראה של
פעילות ארגונית ועוד.
המפעל .נקבעה גם חובת גילוי
מעמדו הציבורי של בג"ץ
של המעביד כלפי עובדיו וחו־
בראש הפירמידה השיפוטית
בת שיתוף עובדים בהחלטות
ומגוון הנושאים שהוא עוסק
ניהוליות מסוימות.
בהם הביאו להימצאותו באור
בתי הדין לעבודה מתמו־
הזרקורים .פסיקתו במקרים
דדים עם תופעות של הפרטה
רבים מהווה בסיס לביקורת
כמו העסקת עובדים באמצעות
ולרגשה ציבורית .זאת בעוד
קבלני כוח אדם ,העסקה של
שבית הדין הארצי לעבודה,
פרילנסרים ,והעסקת עובדים
העוסק בענף מיוחד של המש־
באמצעות חברות המוקמות
פט ,אינו נמצא במוקד תשומת
לצורך ביצוע עבודה ספציפית.
הלב הציבורית .כך התאפשר
בית הדין הארצי פעל להכרה
לו לצעוד כברת דרך ארוכה
בעובדים שמועסקים במסג־
רות העסקה לא שגרתיות  -ספרם של פרופ' סגל ועו"ד
לילך ליטור ,במסלול האקטיביזם השיפוטי
ראה אור לאחרונה בהוצאת נבו
ולפתח יצירה משפטית עצ־
עובדי קבלן ,פרילנסרים ועוב־
מאית ,ששינתה במידה רבה את פני יחסי העבודה
דים המועסקים באמצעות חברות  -כעובדים רגילים
במשק ואת מאזן הכוחות ביחסי מעבידים ועובדים.
של המעסיק .אלה זכאים לפיצויי פיטורים מן המ־
התפתחות חשובה זו בתחום העבודה ,המוצד־
עסיק ,ולאותם תנאים וזכויות שמקבלים העובדים
קת במישורים רבים ,עברה ללא דיון ציבורי ממשי.
הרגילים.
היא מעוררת שאלות יסוד בדבר הגבולות שראויים
בית הדין הארצי עשה בשנים האחרונות שי־
להיקבע בין המחוקק לבין בית המשפט או בית הדין.
מוש רב בכלי האקטיביזם השיפוטי שפותחו בבג"ץ,
ה"מהפכה החברתית" שעשה בית הדין חשובה לא
בשימת דגש על מתן משקל בפרשנות חוקים וחוזים
פחות מן "המהפכה החוקתית" המיוחסת לפרשנות
לערכים המועדפים על ידי בית המשפט .הדבר בלט
שנתן בג"ץ לחוקי היסוד ,והיא ראויה בדיון משפטי
בפסיקה שביטלה התחייבות של עובדים לאי תחרות
וציבורי מעמיק ,כמו הדיון שרבים שותפים לו בעת
במעביד קודם במקרה של הפסקת עבודתם אצלו.
שמדובר בפסיקה של בג"ץ .עיצוב "נוסחת איזון" בין
הדבר נעשה מתוך תפיסה של מתן משקל כבד לערך
אקטיביזם לפסיביזם שיפוטי הוא אתגר נמשך .
של חופש העיסוק של העובד והזכות לעבוד ,והעד־
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למה עזבתי את המקצוע

אותה גברת
אפשר להחליף את העדשה ,לא את המסגרת.
מעולם לא עסקתי במקצוע אבל מעולם גם לא עזבתי אותו באמת
דנה ויס

דנה ויס ,עו"ד
ועיתונאית,
חדשות ערוץ 2
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הייתי בחזרה באולם ההרצאות .דיני עונשין שנה א'.
זה קרה לא פעם .בעודי יושבת בתא העיתונאים
מאז חלפו עברו שנה ב' וג' ,וסטאז' ומבחני לשכה,
בבית המשפט העליון .ממול קרב מוחות מרתק בין
ואפילו תואר שני במשפטים ,ובכל זאת את הגלימה
טובי הפרקליטים בישראל לשופטים הבכירים במ־
לבשתי רק פעם אחת.
דינה .המחשבה מתגנבת לה מאחור .לו רק יכולתי
בטקס ההסמכה בבנייני האומה בירושלים .עם
לעבור לשולחן העגול ,לשאול לרגע את הגלימה,
עוד אלף עורכי דין צעירים שנפלטו אל המקצוע,
לטעון (וכמובן גם לנצח) ולשוב בחזרה במהרה לתא
שמעולם לא עסקתי בו אבל גם מעולם לא עזבתי
העיתונאים .זה היה מושלם .ליהנות משני העולמות
אותו באמת.
מבלי לשלם את מחיר הבחירה באחד בלבד.
מה יש בו במקצוע שמושך אליו רבים כל כך? כסף
אם תשאלו את הורי ,הם יודעים לספר שתמיד
ומעמד? תהילה ומכובדות? לא בטוח שהתשובות
פסחתי על שתי הסעיפים .אבי מתעקש שמאז ומ־
האלה שרדו את השפעות השוק החופשי .מה שלא
עולם רציתי להיות עורכת דין .יותר מדי "פרקליטי
נשחק עם הזמן וההצפה של המקצוע הוא היכולת
אל.איי" בטלוויזיה ,פעלתנות במועצת התלמידים,
לשמש פה ולהשפיע ,לפחות למראית עין .במשחק
משיכה לאקטואליה ולשיעורי אזרחות ,וגם מה שנ־
הדמוקרטי לעורך הדין תפקיד מרכזי בשמירה על
דמה כחוש צדק מפותח ופתיל קצר שמביא עימו לא
כללי המשחק .הוא שעומד בתווך בין האזרח לר־
מעט צרות.
שויות .הוא שיכול להתריע מפני תקלה .הפרה של
אמי ,מצד שני ,לא מחמיצה אף הזדמנות להזכיר
זכויות ,רמיסה של כבוד .מי אם לא עורך הדין ישמש
למי שמוכן לשמוע איך עוד בגיל חמש הסתובבתי
פה לחלשים ,יגן על החפים מפשע וישמור על המי־
בבית עם חבל קפיצה ביד וריאיינתי את האורחים
עוט מפני עריצות הרוב.
על סדר יומם הצפוי .כעבור  20שנה הגיע גם התואר
בתיאוריה ,כמובן ,עורך הדין הוא כלב השמי־
המדויק" ,כתבת המשפט של חדשות ערוץ ."2
רה של הדמוקרטיה לא פחות מעמיתו העיתו־
בדרך היה עוד ניסיון אבוד מראש להתחמק מלי־
נאי .בתיאוריה כמובן .בעולם
מודי משפטים לטובת פסי־
האוטופי שבו מתבצעות הב־
כולוגיה ומינהל עסקים .אני
עורך הדין והעיתונאי קרובים
חירות במקצועות שלנו לחיים;
זוכרת עד היום את הרגע שבו
צדדים
שני
היו
כאילו
לזה
זה
במרווח הצר שבו אנחנו עסו־
הגעתי עם טופסי המעבר בין
קים בשאלות של ייעוד וגורל,
הפקולטות לאשנב המזכירות,
לאותו מטבע .שניהם יחד הם
רגע לפני שהמציאות המורכבת
והרגשתי יד נעלמה לוקחת
שמחפש
למי
מכובד
מוצא
מחייבת אותנו לפקוח עיניים;
אותם מידי ומציידת אותי
להשפיע על החברה ,וגם
בשטח הסטרילי הזה ,חייבים
במקומם בזר פרחים למזכירה
להודות ,עורך הדין והעיתונאי
שעמלה וטרחה לשווא.
אוהב לשמוע את עצמו
קרובים זה לזה .שני צדדים
כמה דקות אחר כך כבר
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לאותו מטבע .כלבי השמירה של הדמוקרטיה .האחד
עם גלימה וספר חוקים ביד ,האחר עם עט ומיקרו־
פון ומצלמה על הכתף .שניהם יחד הם מוצא מכובד
למי שמחפש להשפיע על החברה ,וגם אוהב פה ושם
לשמוע את עצמו.
מנקודת המבט הזו ,הבחירה שלי בעיתונות על פני
עריכת הדין היא כבר עניין הרבה יותר טבעי ופשוט.
זיהוי מוצלח של יתרונות וחסרונות .לצערי ,לא משהו
מתוכנן ואסטרטגי ,אלא תחושת בטן ואינטואיציה
שהובילה אותי להתמיד בלימודים למרות שידעתי
שלא אעסוק במקצוע ,ולהתמיד בתחום המשפט
בעיתונות למרות פיתויים נוצצים בדרך.
אורך החיים של הסיפור העיתונאי לעומת חיי
המדף של התיקים המשפטיים הוא ללא ספק יתרון
משמעותי לטובת העיתונות .הדי.אן.איי הפשטני של
הטלוויזיה לעומת המורכבות והעומק של עולם המ־
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שפט הוא חיסרון .בשורה התחתונה ,העניין והקצב
לא הותירו ספק ,בוודאי למי שתמיד היתה היפרא־
קטיבית והולכת לאיבוד בסדר יום קבוע וטובעת
באותיות הקטנות.
אבל אם להודות ביושר ,ההבדל העיקרי מסתתר
ביכולת להדחיק את המציאות ולהיאחז בחלום
הישן להציל את העולם .עדיין יותר קל לדמיין איך
זה קורה בעולם התקשורת מאשר באולם הדיונים
העמוס לעייפה בבית המשפט .תחושת ההשפעה
מוחשית יותר מול המצלמות מאשר מול שופט בשר
ודם .זה בוודאי יותר קל :לא חייבים לקחת צד .אין
צורך להתלכלך .הסכסוך הוא תמיד של מישהו אחר.
אפשר להשקיף מהצד .מתא העיתונאים שבבית
המשפט העליון.
אמנם ברגע האמת אי אפשר לשלוף את הטיעון
המנצח ,ולראות איך מכריעים את הצד השני ומר־
שימים בדרך את הרכב השופטים המכובד .מצד שני,
אפשר לצאת מהאולם ולעבור לסיפור אחר לגמרי.
להרחיב אופקים בהתאם לעניין .ללכת בעקבות הלב,
לחפש את הצדק ,לדרוש את האמת ,ועדיין להאמין
שמדובר בסוג של שליחות.
נכון שגם כאן המציאות מתעקשת לקלקל את
התמונה .צובעת אותה בצהוב עז ,מציבה מראה לא
נעימה לגבי עתיד העיתונות ,וקוראת תיגר על היכו־
לת להתעסק עם מה שחשוב ולא רק עם מה שמע־
ניין .אבל אם לוקחים בחשבון שבתחתית הרשימה
של המקצועות המוערכים נמצאים זה לצד זה פו־
ליטיקאים ,עורכי דין ועיתונאים ,הרי שאתם ,אחי
ואחיותי המשפטנים ,עוברים את אותה חוויה מצ־
ערת של שחיקת המקצוע ,ועדיין מאמינים שכל אחד
יכול לעשות את ההבדל .עם גלימה וספר חוקים; עם
מיקרופון ,עט או מצלמה .שני צדדים לאותו מטבע.
באחד יש יותר כסף ,בשני לעיתים יותר חשיפה.
שניהם נותנים פורקן לאגו ,שבלעדיו ,כנראה ,אי
אפשר לטעון בפני שופט או לעמוד לפני קהל ,וכל
אחד לחוד לא יכול לבצע לבד את המשימה.
בסופו של יום לא באמת עזבתי את המקצוע ,והוא
מעולם לא עזב אותי .פשוט עברתי מקום .מקדמת
האולם אל יציע העיתונות .עם ה"בעד" ו"הנגד",
ה"מחד" וה"מאידך" .אפשר להחליף את העדשה,
לא את המסגרת .משפטן נשאר משפטן גם אם הוא

מרשה לעצמו ליהנות בדרך.
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אתיקה

קוד אתי לפרקליטות

גם כדאי ,גם ראוי
הציבור ,שמטעמו ועבורו פועלת הפרקליטות ,אינו מעוניין בהרשעה
כשלעצמה ,אלא בהרשעת האשם ובזיכוי החף מפשע .פרקליט שאינו
נוהג בהגינות מהווה דוגמה שלילית משחיתה לכלל הציבור
לימור זר־גוטמן

ד"ר לימור זר־גוטמן ,מומחית
לאתיקה של עורכי דין
ושופטים ,המסלול האקדמי,
המכללה למינהל
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לפרקליטות תפקיד חשוב ומכריע בשמירה על
שלטון החוק ובכינונה של הדמוקרטיה .לא יכול לה־
תקיים שלטון חוק ללא מערכת עצמאית של פרקלי־
טות .עצמאות זו מוגבלת ,שכן הפרקליטות ,כמו כל
גוף שלטוני ,רשאית לפעול רק במסגרת מה שהותר
לה בחוק .כאן אנחנו מגיעים לשורה של הוראות
החוק התוחמות את גדרי סמכויותיה וכוחה של הפ־
רקליטות ,ובכללן כללי המשפט המינהלי ,הוראות
סדרי הדין ועוד .במאמר מוסגר אעיר שיש גם מקום
לחזק את הוראות החוק באמצעות קביעת כללי
דין משמעתי מיוחדים לפרקליטות (בתוך הכללים
הקיימים כיום החלים על כל עורכי הדין) ,כללים
אשר ייאכפו על ידי לשכת עורכי הדין המוסמכת
לעסוק בתלונות הנוגעות לעורכי דין .אך כעת איני
מבקשת לעסוק בהוראות חוק אלה ,המשתייכות
לעולם המשפט ,אלא לעסוק בהוראות שאינן בחוק
אך התוקף שיש להן חזק לא פחות  -כללי אתיקה.
פרופ' אסא כשר משרטט את היחס שבין האתי־
קה המקצועית לעולם המשפט באמצעות הבחנה בין
הסף לרף .לגישתו ,החלק שמהסף ועד לרף ,הקרוי
המתחם הבינוני ,מייצג את ההתנהגות המותרת לפי
החוק .החלק בגובה הסף או מתחת לו מייצג הת־
נהגות המפרה את החוק ,המובילה לסנקציה מש־
פטית הקבועה בחוק  -בעוד החלק שמהרף ומעלה
מייצג את האתיקה המקצועית שהיא האידיאל של
ההתנהגות הראויה שאליה יש לשאוף .פעולה בגובה
הרף ומעלה היא במתחם הראוי של ההתנהגות לפי
האתיקה המקצועית .לפי הבחנה זו ,פעולה במתחם

הבינוני שבין הסף לרף תהיה התנהגות נכונה לפי
החוק ,שהרי היא מעל הסף ,אך בלתי ראויה מבחינת
האתיקה ,שהרי היא מתחת לרף.
כלומר גם אם תפעל הפרקליטות לפי כללי המשפט
ולא תסטה מהסף ,עדיין לא תהיה זו פעילות ראויה
שכן אין היא מגיעה אל הרף .התפיסה של הפרק־
ליטות צריכה להיות שלמלא את תפקידה ולהיות
מקצועית אין פירושן רק לפעול בתוך מגבלות החוק,
אלא לפעול לפי האתיקה .לא תיתכן פעולה ראויה
של הפרקליטות אם האתיקה אינה מלווה אותה.
גישה זו נכונה לגבי כל גוף מקצועי .כך ,לדוגמה ,גם
שופטים אינם פועלים באופן ראוי אם הם מתמקדים
רק בסף/במשפט ,שכן פעולה ראויה חייבת להביא
בחשבון גם את הרף.
לא קל להטמיע גישה זו בחברה הישראלית שבה
שלטת ה"משפטיזציה" ,שמשמעה ראיית החוק
כחזות הכל ,תוך התעלמות משיקולים של אתיקה,
מוסר ואחריות אישית .במדינה שבה זיכוי במשפט
פלילי משמש תעודת יושר במקום אות קלון על עצם
ההעמדה לדין ,במדינה שבה נעלם המוסר האישי
והחוק הפלילי הוא שמכתיב את הרף המוסר י  −דר�ו
שים פרקליטים היוצאים מד' אמות החוק ומפיחים
חיים בנורמות התנהגות ,הגם שאינן כתובות בחוק.
הקוד האתי של הפרקליטות חייב להיות כתוב
אך כמובן לא חקוק ,שאז יפסיק להיות כללי אתי־
קה ויהפוך לעוד כללים משפטיים השייכים לסף.
הקוד האתי של הפרקליטות צריך לשקף את ער־
כיה הייחודיים של הפרקליטות ,את האתוס שכל
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פרקליט צריך לאמץ בעבודתו היומיומית .אך לא
די בהצהרת ערכים .הכללים בקוד נדרשים להיות
מפורטים דיים להפוך לכלי עבודה בידי הפרקליטים.
הקוד האתי צריך להתייחס לכל אחת מפעילויות
הפרקליט .למשל ,ההחלטה לסגור חקירה ,ההחלטה
להגיש כתב אישום ,העברת חומר חקירה לידי הנא־
שם ,אופן הטיפול בעדים ,דרך ההתנהגות בבית המ־
שפט ועוד .הקוד האתי יידרש לעבור תהליך הטמעה
בקרב הפרקליטים ,הליך המצריך משאבים ותשומת
לב מצד ראשי המערכת .הפרקליטות תידרש לקיים
הרצאות והדרכות לאנשיה באשר לקוד ולשימוש
בו ,יהיה צורך להקים מערך של ממונים על אתיקה
שאליהם יהיה ניתן להפנות שאלות הנוגעות לקוד
האתי ,ואולי אף ועדת אתיקה כוללת אשר תעסוק
בפיתוח מתמיד של הקוד.
היתרונות מקיומו של קוד אתי הם רבים וחשו־
בים במיוחד כעת ,כשהפרקליטות ניצבת בפני אחת
משעותיה הקשות ביותר .דווקא בעת שהביקורת על
הפרקליטות מתעצמת (ולא כאן המקום לנתח ביקו־
רת זו והסיבות לה) ,יש בקוד כדי לסייע לפרקליטות
לעמוד מול הביקורת.
היתרון הראשון המובהק הנובע מאימוץ קוד אתי
על ידי כל גוף מקצועי שהוא ,ובכלל זה הפרקליטות,
הוא חיזוק אמון הציבור באותו גוף .גוף הנשען על
אמון הציבור חייב קוד אתי באשר יש בו לבסס את
אמון הציבור .יש בו להראות לציבור שהנה אנחנו
הפרקליטות לא מסתפקים רק בהוראות הסף הרבות
החלות עלינו ,אלא באופן וולונטרי נוטלים על עצ־
מנו גם הוראות אתיקה .אנחנו מכפיפים את עצמנו
גם לרף שהוא נעלה מהוראות החוק.
תיאוריות סוציולוגיות שונות העוסקות במהותה
של פרופסיה עמדו על חשיבותם של כללי אתיקה
בחיזוק מעמדה של הפרופסיה על ידי שמירת האוטו־
נומיה והמונופול שלה .לטענתם ,כללים הצהרתיים
אלה מציגים לפני הציבור את אנשי הפרופסיה כמי
שמכפיפים את עצמם לנורמות מקצועיות מיוחדות,
והדבר מוביל לחיזוק אמון הציבור בפרופסיה .הרווח
המיידי והברור שיוצא לכל גוף אשר מחליט לאמץ
לעצמו קוד אתי הוא רווח תדמיתי של חיזוק אמון
הציבור  -זאת יחד עם הרווח האישי שמרגיש כל
פרקליט היודע שהוא פועל באופן ערכי ואתי.
פעמים רבות החשש מקוד אתי נובע מכך שהוא
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יטיל מעמסה על הפרקליטות ,אשר תתחיל לקבל
תלונות מדוע פרקליט מסוים לא פעל לפי סעיף
מסוים בקוד .זהו חשש טבעי ומובן העולה תדיר אצל
גופים השוקלים האם לאמץ קוד אתי .אך אין לחשש
זה כל בסיס .ראשית ,תלונות כאלה ממילא נשמעות
גם היום .היעדרו של קוד אתי לא מביא להשתקת
התלונות אלא דווקא להתחזקותן .דווקא היעדרו
של הקוד הוא שמעורר את הביקורת ואת המח־
שבה בנוסח "מה יש להם להסתיר בחדרי חדרים".
כפי שאור השמש הוא המחטא הטוב ביותר ,כך גם
הקוד האתי .שנית ,בתלונות אשר יתבססו על הקוד
האתי יש כדי לחזק בטווח הארוך את הפרקליטות
בכך שיגרמו להטמעה אמיתית של הקוד ,ומכך יצאו
נשכרים הפרקליטים והציבור.
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שלילית משחיתה על כלל הציבור ,ופוגע באמונו
נימוק נוסף ,פרגמטי ,התומך בקביעת קוד אתי
של הציבור בשלטון החוק ובנציגיו .ואת זה יש בקוד
הוא שממילא הפסיקה ,כאשר מגיע המקרה לפת־
האתי כדי להטמיע ולהבטיח.
חה ,כבר מחילה על הפרקליטות את אותו רף גבוה.
נימוק נוסף המצדד בקוד אתי לפרקליטות
הפסיקה מעגנת אותו בסעיף  54לחוק לשכת עורכי
וביישומו היא העובדה שלפרקליטים ,אף יותר מל־
הדין ובתפקידה המיוחד של הפרקליטות .אז מדוע
עורך דין פרטי ,יהיה קל יותר להפנים את האתיקה
לא למנף את מה שכבר מוטל על הפרקליטות לכדי
ולהפעילה .שכן האתיקה בנויה על הפעלת שיקול
קוד אתי כתוב?
דעת ,דבר שהפרקליטים רגילים בו .האתיקה מטִב־
סעיף  54קובע" :במילוי תפקידו יפעל עורך הדין
עה אינה נותנת תשובות מוחלטות וברורות לסוגיות
לטובת שולחו בנאמנות ובמסירות ,ויעזור לבית
ולסיטואציות רבות .ההתמודדות עם דילמות אתיות
המשפט לעשות משפט" .זה הסעיף המטיל על עורך
מחייבת ליישם עקרונות אבסטרקטיים על נסיבות
הדין את החובה לשמש ,Officer of The Court
קונקרטיות של כל מקרה ומקרה ,תוך הפעלת שיקול
שבמסגרתו מוטלות עליו חובות מיוחדות  -לכבד
דעת עצמאי ,מורכב ויצירתי .עבודת הפרקליטות
את בית המשפט ,להגיד אמת בבית המשפט ,ול־
בכל שלביה מבוססת על הפ־
סייע לבית המשפט בניהול
עלת שיקול דעת  -בהחלטה
יעיל והוגן של המשפט .בתי
הרווח המיידי והברור
לחקור ,בהחלטה על הגשת
המשפט מטילים על הפרק־
כתב אישום ,בהחלטה על
ליט חובה חזקה יותר כלפי
שיוצא לכל גוף אשר מחליט
עסקת טיעון .כך שהפרקליטים
בית המשפט בהשוואה לעורך
לאמץ לעצמו קוד אתי הוא
כבר מנוסים בהפעלת שיקול
דין פרטי .כך ,לדוגמה ,בבג"ץ
אמון
חיזוק
של
תדמיתי
רווח
דעת ולא יתקשו להעתיקו כעת
בעניין קצב אמר בית המשפט
לשדה הקוד האתי .מבחינה זו
העליון כי "מבחנה של התבי־
הציבור  -זאת יחד עם הרווח
כבר ניחנו הפרקליטים בתש־
עה אינו בהרשעה .שלא כבאי־
פרקליט
כל
שמרגיש
האישי
תית הדרושה לתובנה אתית,
כוחם של נאשמים אשר תפ־
היודע שהוא פועל באופן
מודל ייחודי שפיתחתי ליישום
קידם להביא לזיכוי שולחיהם,
אתיקה מקצועית.
משרתת התביעה לקוח אחד
ערכי ואתי
תובנה אתית תביא את הפ־
ויחיד  -הוא הציבור ,ותפקידה
רקליטים לפעול בדרך הערכית
מתמצה בהבאתו לדין של מי
הראויה שבה יש קודם לזהות את הבעיה האתית.
שקיימות בעניינו ראיות במידה מספקת ויש עניין
דהיינו ,להבין שבסיטואציה זו קיימת דילמה אתית.
לציבור בבירור אשמתו .בירור זה משמעותו אחת :כי
בשלב השני ,לאחר זיהוי הדילמה האתית ,על הפר־
אין ודאות באשר לתוצאה ,וזיכוי הוא אפשרות שיש
קליט להפעיל את הכלים כדי להתמודד ולפתור את
להביאה בחשבון .אלמלא כן ,מה צורך היה בקיומו
הדילמה .כלים אלה יוענקו לכל פרקליט במסגרת
של הליך פלילי לאחר שסיימה התביעה לאסוף את
הליך ההטמעה שייערך לקוד בקרב אנשי הפרקלי־
ראיותיה?" (בג"ץ  5699/07פלונית א' נ' היועמ"ש,
טות .בין כלים אלה נמצאת הנכונות להתמודד עם
פסקה  56לפסק דינו של השופט א' לוי).
הדילמה האתית גם במחיר אובדן הרשעה או סגירת
כאן ובפסקי הדין נוספים יש ביטוי להשקפת
תיק .בזה יופייה וחוזקה של האתיקה.
היסוד שמטרת בא כוח המדינה אינה לזכות בתיק,
לסיכום ,אני חושבת שכדאי לה לפרקליטות לש־
אלא להגיע לחקר האמת תוך שמירה על כללי הדין
קוד ולאמץ קוד אתי משלה .קוד כתוב שאינו מחייב
והמשפט .הציבור ,שמטעמו ועבורו פועלת הפרקלי־
משפטית ,אלא רק מתוך הבנת חשיבותה של האתי־
טות ,אינו מעוניין בהרשעה כשלעצמה ,אלא בהרש־
קה לקיומה של פרקליטות ראויה וערכית .כינונו של
עת האשם  -וחשוב מכך ,בזיכוי החף מפשע .לציבור
קוד אתי ישקף את ההכרה שפרקליט טוב הפועל
חשוב כי מי שמייצג אותו יפעל בהגינות מוחלטת.
נציג ציבור אשר אינו נוהג בהגינות מהווה דוגמה
בדרך הראויה הוא זה שהקוד האתי נר לרגליו .
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מחיר הסף
לעיתים מעוניין צד לחוזה לקבל זכויות שאינן מגיעות לו על פי החוזה ,לפחות
לא באופן פורמלי .הצגת הדרישה לקבלת הזכויות היא מהלך של "אסטרטגיה
של הליכה על הסף"  -שהוא עתיר סיכונים לשני הצדדים לחוזה
ישראל ציגנלאוב

מהלך הפתיחה שביצע הצד הראשון ,מגיע תורו של
עורכי דין העוסקים בכתיבת חוזים ,ובליווי הת־
הצד השני שהסיכון הוצב לפתחו .עליו לבחור בין
נהלות לקוחותיהם בתוך מערכות יחסים חוזיות,
כניעה לעמדה ולתכתיב שהציב הצד הראשון ,למשל
נתקלים לא פעם בצורך להשתתף בתכנון מהלכים
בשל רצון ל"שקט תעשייתי" או תפיסתו את עצמו
אסטרטגיים ,היינו מהלכים שתכליתם להביא לשי־
כחלש וכחסר יכולת עמידה על זכויותיו (במקרה כזה
נוי מצב הזכויות וההתחייבויות של הצדדים למער־
הצד הראשון השיג את מבוקשו באופן מלא) ,לבין
כת היחסים החוזית ,או בהגנה מפני מהלכים כאלה.
התנגדות למהלך זה ודחייה שלו .דחייה זאת יכולה
מקרה מעניין ,שנדון לפני מספר חודשים בבית המ־
לבוא לידי ביטוי באופנים מגוונים ובעוצמות שונות,
שפט המחוזי בתל אביב ,פותח צוהר לבחינה של
שהקיצונית שבהן היא שימוש בהתנהגות הצד הרא־
התנהגות אסטרטגית במערכת יחסים חוזית ,ומעלה
שון כעילה לביטול החוזה.
לדיון שאלות הנוגעות למגבלות המוטלות על ביטול
ואולם התנגדות ודחייה כאמור ,במיוחד אם באה
חוזה עקב הפרתו.
לידי ביטוי בפעולה החריפה של ביטול החוזה ,גם
התנהלות במערכת יחסים חוזית חייבת להיות
היא אינה נקייה מסיכון .שכן פעולה כזאת תעלה
מושכלת וזהירה .זהו כמובן כלל התנהגות בסיסי וב־
מיד מספר שאלות :האם הד־
רור מאליו .ואולם לעיתים ,צד
רישה או הפעולה שביצע הצד
לחוזה מעוניין לשפר את מעמ־
הראשון באמת עולה כדי
דו ולזכות ביתרונות או בזכויות
הרושם הוא שהצד המבטל
הפרה של החוזה ,או שניתן
שאינם מגיעים לו על פי החו־
הצליח לנצל הזדמנות
לראותה כפעולה לגיטימית
זה ,לפחות לא באופן פורמלי
שנקרתה בדרכו לצורך
שעל הצד השני להסכים לה
או חד־משמעי .לשם כך מחליט
במסגרת החובה הכללית של
אותו צד לחוזה ליטול סיכון
ביטול חוזה שהוא לא חפץ
שיתוף פעולה ותום לב בקיום
ולהציג דרישה לקבלת היתרון
שמנגד
בעוד
מלכתחילה,
בו
חוזים? ואם אכן מדובר בהפרה
או הזכות שבהם הוא חפץ ,או
הצד השני אמנם ניסה לעגל
 האם זאת הפרה יסודית המ־אף ליטול אותם לעצמו בפועל
צדיקה ביטול מיידי של החוזה?
באופן חד־צדדי .מהלך שכזה,
פינות ,וככל הנראה אף לא
ולבסוף  -האם ביטול החוזה
אשר ניתן לכנותו "אסטרט־
נהג בחוכמה ,אך אין ספק
עקב ההפרה נעשה בתום לב?
גיה של הליכה על הסף" ,הוא
שהוא דבק בחוזה
שאלות משפטיות מורכבות
מטבע הדברים עתיר סיכונים
אלה יש כמובן לבחון על פי
לשני הצדדים לחוזה .לאחר
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עו"ד ישראל ציגנלאוב,
שותף במשרד עורכי הדין
בלושטיין ,בר־קהן,
ציגנלאוב ושות'
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למדינה לממש את האופציה.
הנסיבות המיוחדות של כל מקרה ומקרה.
השופט זפט קיבל את התביעה ,תוך שהוא קובע
דוגמה מעניינת למקרה שבו עלו לדיון שאלות
כי היות שהחוזה לא התנה את ביצוע התשלום בת־
מסוג זה נדונה בפסק דין שניתן כאמור לאחרונה
נאי כלשהו ,המדינה לא היתה רשאית להציג כל
בבית המשפט המחוזי בתל אביב על ידי השופט
דרישה שהיא כתנאי לביצוע התשלום .לפיכך ,אי
יהודה זפט (ה" פ  340/08מפעלי תחנות נ' מדינת י�ש
ביצוע התשלום במועד תוך התנייתו בדרישה להס־
ראל ,פורסם בנבו) .תמצית עובדות פסק הדין היתה
רת השעבוד מהווה הפרה יסודית של החוזה .הפרה
כזאת :באמצע שנות ה־ 90בנתה מפעלי תחנות בניין
זאת הקנתה למפעלי תחנות את הזכות לבטל את
גדול ברמלה .בשנת  1996נחתמו בין מפעלי תחנות
החוזה .העובדה שהמדינה היתה מעוניינת בקיום
לבין המדינה שני הסכמים  -הסכם שכירות שבמס־
החוזה ואף שילמה את מלוא הסכום תוך זמן קצר,
גרתו שכרה המדינה חלק מן הבניין ,והסכם אופציה
וכן שככל הנראה המניע העיקרי של מפעלי תחנות
שבמסגרתו ניתנה למדינה האופציה לרכוש את המו־
בביטול החוזה היה רצונה בביטול החוזה מלכתחילה
שכר תמורת סך של יותר מ־ 100מיליון שקל .בשנת
 ולא ההפרה שרק שימשה אמצעי וצידוק לכך  -לא 2007ביקשה המדינה לממש את האופציה .מפעלי
שינו את התוצאה.
תחנות ניסתה להתנגד למימוש האופציה ,אך לאחר
כאמור ,מקרה זה הוא מקרה קלאסי של "אסטרט־
הליך משפטי שהגישה המדינה בעניין הגיעו הצדדים
גיה של הליכה על הסף" .המדינה שביקשה לשפר את
להסכמה שהאופציה תמומש ,וביום  12.2.08חתמה
עמדתה ולקבל דבר מה שהחו־
מפעלי תחנות על הסכם המכר
זה ,על פניו ,לא הקנה לה נטלה
(שנוסחו צורף מראש להסכם
את הסיכון והציגה את הדרי־
האופציה).
בית המשפט המחוזי
שה בפני מפעלי תחנות .ניסיון
על פי הסכם המכר היה
בירושלים קיבל כחריג טענת
זה של המדינה נכשל כאשר
על המדינה לשלם מחצית
סיכול בעניין של כשלון
מפעלי תחנות דחתה את דרי־
מן התמורה בתוך  30יום
שת המדינה ,ביטלה את החוזה
מן החתימה .תשלום זה לא
פרויקט בניית שכונת מגורים
וקיבלה את גיבוי בית המש־
הותנה בחוזה המכר בתנאי
עקב האינתיפאדה השנייה.
פט לכך .האסטרטגיה שנקטה
כלשהו ,ואולם היות שעל
האם המשבר הכלכלי הנוכחי
המדינה (במתכוון או שלא
הנכס רבצה משכנתה לטובת
במתכוון) כשלה אפוא כיש־
בנק לאומי ,דרשה המדינה כי
יביא לשינוי ,ולו מתון ,בגישה
לון חרוץ ,והמדינה מצאה את
שעבוד זה יוסר כתנאי לביצוע
זו? קשה לדעת
עצמה במצב הגרוע ביותר מב־
התשלום הנזכר .המדינה
חינתה .מן הראוי לציין כי את
אף הודיעה כי לא תבצע כל
הסיכון שנטלה המדינה במקרה
תשלום עד להסרת השעבוד.
זה ניתן לראות כסיכון בלתי מחושב ,שכן היה אפשר
ואמנם ,במועד התשלום החוזי ביום  ,13.3.08לא
לצפות מראש שנוכח האינטרס של מפעלי תחנות
שילמה המדינה את מחצית התמורה .לאחר המתנה
בביטול החוזה היא לא תיכנע לדרישת המדינה ,אלא
של מספר ימים ,ביום  17.3.08ביטלה מפעלי תחנות
תנסה להשתמש בה כמנוף לביטול החוזה.
את חוזה המכר בהסתמך על הטענה שאי התשלום
ואולם תוצאת הסכסוך במקרה זה אינה פשוטה
מהווה הפרה יסודית שלו .במקביל הגישה מפעלי
כלל ועיקר ,והיא מעלה שאלות מעניינות במספר
תחנות את התביעה לבית המשפט ,וביקשה בה
סוגיות הנוגעות להתנהגות במערכת יחסים חוזית
סעד הצהרתי כי ביטול זה נעשה כדין .בשלב זה,
ולביטול חוזים .נעמוד בקצרה על שתיים מהן.
ככל הנראה לאחר שהמדינה הבינה כי היא נקלעה
א .שיתוף פעולה ותום לב בקיום חוזים  -כזכור,
למצב בעייתי ,שילמה המדינה ביום  20.3.08את
בית המשפט ראה בדרישת המדינה להסרת השע־
התשלום הראשון .יש לציין כי ביטול ההסכם על ידי
בודים טרם תשלום מחצית התמורה הפרה יסודית
מפעלי תחנות תאם את האינטרס שלה שלא לאפשר
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של החוזה .זאת מן הטעם שעל פי החוזה ,התש־
לום לא הותנה בדבר .ואולם הגישה המודרנית בדיני
חוזים אינה מקבלת את הגישה המסורתית ,הרואה
בצדדים לחוזה "יריבים" שאינם מחויבים לסייע זה
לזה; היא רואה את החוזה כבסיס לשיתוף פעולה,
ודורשת מכל אחד מן הצדדים לפעול בשיתוף פעולה
עם הצד השני תוך הבנה והתחשבות באינטרסים של
הצד השני .זאת ,כל עוד אין בכך פגיעה בזכויות הצד
האחר (ראו ע"א  3940/94רונן נ' ס.ע.ל.ר ,פ"ד נב()1
 ;210מנחם מאוטנר" ,התערבות משפטית בתוכן
החוזה ושאלת המשך התפתחותם של דיני החוזים
של ישראל" ,עיוני משפט כט .))2005( 17
אין ספק שנושא הסרת השעבודים הרובצים על
נכס נרכש הינו אינטרס ראשון במעלה של רוכש
הנכס .באינטרס זה יש להתחשב ואת שמירתו יש
להבטיח (בהנחה שהבעלות צריכה לעבור כשהנכס
נקי) .במקרה הנדון טענה המדינה כי היא חוששת
מביצוע התשלום טרם הסדרת נושא השעבודים.
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טעמו של חשש זה לא הובהר לגמרי בפסק הדין .זאת
במיוחד לנוכח העובדה שמפסק הדין עולה שבשלב
מסוים הועבר למדינה מכתב החרגה של הבנק ,בעל
השעבוד .בנסיבות אלה יש מקום לבדוק האם חששה
של המדינה היה חשש מבוסס ,ואם כן  -האם היתה
דרך להפיג אותו מבלי לפגוע בזכויות מפעלי תחנות.
אם התשובה לשאלות אלה חיובית ,או אז ייתכן שלא
היה צריך לראות את התנהגות המדינה כהפרה ,ודאי
לא כהפרה יסודית .אם התשובה שלילית ,והתנהגות
המדינה היתה דרישה כוחנית גרידא וניסיון לשיפור
עמדות ,אזי אין מנוס מן הקביעה שמדובר בהפרה.
ב .תום לב בביטול חוזים  -גם אם צד לחוזה הפר
אותו ,זכותו של הצד האחר לבטל את החוזה ,ככל
פעולה חוזית ,כפופה לחובת תום הלב .ואולם בע־
ניין טיבה והיקפה של חובה זאת שוררת אי בהירות
בפסיקה ,שבה הועלו ,לכל הפחות ,שלוש דעות שו־
נות בעניין .יש הסוברים כי רק כאשר ביטול החו־
זה עקב ההפרה התאפשר בשל פעולה של תחבולה

עורך הדין ׀ 103

פרטי

חוזים  -לצאת או להישאר

המשבר הכלכלי כטענת סיכול
סוג אחר של טענת הגנה כנגד טענה להפרת
חוזה היא טענת סיכול .מטבע הדברים ,העניין
בטענת סיכול גדל מאוד בעקבות המשבר הכ־
לכלי שפקד אותנו ,אשר בעטיו צדדים רבים
ליחסים חוזיים מוצאים את עצמם במצב שבו
הם אינם מסוגלים או אינם רוצים לקיים את
התחייבויותיהם .על פי סעי ף  18לחוק הח�ו
זים (תרופות בשל הפרת חוזה) ,תשל"א־,1971
מקום שההפרה הינה תוצאה של נסיבות שה־
מפר לא ידע ולא היה יכול לדעת עליהן בעת
כריתת החוזה ולא היה יכול למנוע אותן ,וכ־
תוצאה מהן קיום החוזה באופן שעליו סוכם
הפך לבלתי אפשרי או שונה בצורה יסודית ,אזי
הצד השני לא יוכל לתבוע אכיפה או פיצוי מן
המפר.
על אף לשונו הרחבה של סעיף  ,18בתי
המשפט נתנו לו באופן עקיב פרשנות מצמצמת,
והלכה למעשה הוא הפך ל"אות מתה" .ידוע
בהקשר זה פסק דינו של השופט לנדוי (ע"א
 ,)715/78אשר קבע כי אפילו מלחמה לא תיחשב
לאירוע מסכל שכן יש לראות בה אירוע הניתן
לצפייה מראש .אחת הסיבות לגישה זו היא

או הכשלה ,ייחשב הדבר לחוסר תום לב; יש הסו־
ברים כי עמידה על זכות הביטול כאשר הצד השני
(המפר) מעוניין לקיים את החוזה תהווה חוסר תום
לב; ויש הסוברים כי די בכך שהמניע לביטול יהיה
פסול  -לדוגמה ,שינוי במצב השוק  -כדי להביא
לכך שהביטול ייחשב לפעולה בחוסר תום לב (ראו
ע"א  2825/97אבו זייד נ' מקל ,פ"ד נג( .)402 )1עד
היום לא נערך דיון ממצה בשאלה זאת ,והיא גם לא
הוכרעה על ידי בית המשפט העליון .גם לסוגיה זאת
עשויה כמובן להיות השלכה על המקרה הנדון ,שכן
כאמור ,גם אם היתה למפעלי תחנות הצדקה פורמ־
לית לביטול החוזה (הפרתו על ידי המדינה) ,ייתכן
שלמניע שלה לביטול החוזה יכלה להיות השפעה על
תוקפו של הביטול.
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שהחוזה נועד להיות מכשיר לחלוקת סיכונים
מוסכמת מראש ,אשר אמור להקנות ודאות,
ביטחון ויציבות לצדדים לו .מעניין גם לציין כי
התמורות המשמעותיות שחלו בדיני החוזים
בעשורים האחרונים ,שבמסגרתן פותחו כלים
רבים המאפשרים ,הלכה למעשה ,התערבות
בתוכן החוזה (כגון פרשנות ,חובה לקיום בתום
לב ,תקנת הציבור ועוד) ,לא הביאו לשינוי של
ממש בסוגיית הסיכול .עם זאת ,חריג למגמה זו
ניתן למצוא בפסק דין של בית המשפט המחוזי
בירושלים ,אשר קיבל טענת סיכול בעניין
של כשלון פרויקט בניית שכונת מגורים עקב
האינתיפאדה השנייה (ת.א .)4205/02 .האם
המשבר הנוכחי יביא לשינוי ,ולו מתון ,בגישה
זו? קשה לדעת.
התמשכותו של המשבר והעמקתו ,ככל שיהיו
(ונקווה שלא כך יהיה) ,יעמידו ללא ספק בפני
בתי המשפט מקרים קשים אשר קבלת טענת
סיכול תתבקש בהם .מן הצד השני ,ריבוי המ־
קרים עשוי להביא דווקא להקשחת עמדות כדי
למנוע "פריצת סכרים" ,ועל מנת לשדר מסר כי
מוסד החוזה איתן ויציב.

ייתכן שלא היה מנוס מן התוצאה שאליה הגיע
בית המשפט ,ואולם תוצאת הסכסוך במקרה זה
מעוררת תחושה לא נוחה; הרושם הוא שהצד המ־
בטל הצליח לנצל הזדמנות שנקרתה בדרכו לצורך
ביטול חוזה שהוא לא חפץ בו מלכתחילה ,בעוד
שמנגד הצד השני אמנם ניסה לעגל פינות ,ייתכן
שלא היה טלית שכולה תכלת וככל הנראה אף לא
נהג בחוכמה ,אך אין ספק שהוא דבק בחוזה ,רצה
במימושו ובקיומו המלא ,ובסופו של דבר גם קיים
את התחייבויותיו .הלקח ,בכל מקרה ,ברור :אסטר־
טגיה של הליכה על הסף והתנהגות כוחנית טומנת
בחובה סיכונים .צד לחוזה השוקל לנקוט אותה חייב
להבין מראש את הסיכונים הטמונים בה ,ולשקול

את צעדיו בהתאם.
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פרטי

כמה שווה הפירמה

השלם גדול מסכום חלקיו
למשרד עורכי דין מוניטין שגדול ממוניטין השותפים.
קביעת בית המשפט המחוזי אינה עולה בקנה אחד עם המציאות
המשפטית והכלכלית של סוגיית מוניטין השותפות
דודי זלמנוביץ

הסוגיה "האם למשרד עורכי דין מוניטין מעבר
למוניטין השותפים" מזינה עשרות הליכים וסכ־
סוכים במשרדי עורכי דין ,אשר בהם בין שניים ועד
עשרות שותפים .העוסקים בשאלת המוניטין אינם
מבחינים לעיתים בין שתי שאלות :האחת ,האם
קיים מוניטין מעבר למוניטין השותפים ,והשנייה,
מהו שוויו של מוניטין זה.
נעסוק בתשובה לשאלה הראשונה .המענה לשא־
לה השנייה מורכב מפרמטרים רבים ומשתנה בין
שותפות אחת לחברתה .רק נדגיש שזה מכבר התפ־
כחו שותפויות רבות מהערכת שווי המוניטין שלהן,
במכפילים גבוהים שאינם מקובלים בעולם ובלתי
אפשריים ליישום בעת פרישה ,יציאה ,העברה או
פירוק השותפות.
לפני כשנה ומחצה יצאה מלפני בית המשפט
המחוזי החלטה המטפלת בנושא מוניטין השות־
פות .המדובר בהחלטת השופטת רנה משל בבש"א
 10639/05בעניין רפאל ,רבינוביץ' ,מהולל ושות',
עורכי־דין שותפות רשומה (בפירוק) נ' אשר רביי
נוביץ' ,עו"ד.
בהחלטתה קובעת השופטת משל ,בשונה מהחל־
טה קודמת של השופט קלינג ,כי לשותפות לא היה
מוניטין מעבר למוניטין האישי של שותפיה .כמו כן,
מוניטין קיים רק בשותפויות ותיקות ומוכרות ,וכ־
דוגמאות צוינו המשרדים הרצוג־פוקס־נאמן ,גורני־
צקי וכיוצא באלה.
במלוא הכבוד הראוי ,דומה כי קביעתה הגורפת
של השופטת אינה עולה בקנה אחד עם המציאות
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המשפטית והכלכלית של סוגיית מוניטין השותפות.
בין היתר ,מהנימוקים הבאים:
אמנם ישנן שותפויות קטנות ,המטפלות בשי־
רותים מאוד מזדמנים ו/או של משקי בית אשר
המוניטין שלהן אינו אלא מצרפיות של המוניטין
האישי של השותפים .אך משלב מסוים בחייה של
השותפות ,בשל היכולת למשוך אליה לקוחות ,בשל
גודלה היחסי ,מיצובה ,דרכי ההתקשרות אליה ,הני־
סיון המשותף של שותפיה ,הגיוון והגיבוי ההדדי בין
השותפים ,השירות של נותני השירות בארגון (ולאו
דווקא השותפים) וכדומה  -כל הללו בונים סביב
השותפים מעטפת של מיצוב ומוניטין מעבר למו־
ניטין האישי של השותפים.
הדין ,הספרות המקצועית והפסיקה הישראלית
מבחינים באופן ברור בין המוניטין הקיים לנותן
שירות באופן אישי לבין המוניטין של עסקו .יתרה
מכך ,הפסיקה בארץ התייחסה ,בסדרה של פסקי דין,
באופן ספציפי לנותני שירות כגון עורכי דין ורואי
חשבון ,וקבעה כי לשותפויות אלה יש מוניטין העו־
מד כנכס בפני עצמו.
בארצות הברית ברור שלמשרד עורכי דין ואפי־
לו למשרד של אדם אחד יש למוניטין שווי בנפ־
רד משוויו ומערכו של המוניטין של בעלי המש־
רד .במסגרת כך ,לדוגמה ,המשרד נרכש במכפי־
לים מקום שבו בעלי המשרד אינו ממשיך לעבוד
בו כלל .אף נקבעים כללים ברורים על ידי לש־
כות עורכי הדין ,לגבי העברה ורכישה של מש־
רדי עורכי דין והערך הניתן להם .ראה לדוגמה:

עו"ד דודי זלמנוביץ,

מנכ"ל חברת GLawBAL

המתמחה בייעוץ ,שיפור
ביצועים ,בוררויות ,גישורים,
הערכות שווי והשמה
של משרדי עו"ד
והסקטור המשפטי
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פרטי

כמה שווה הפירמה

ABA rules - Rule 1.17 Sale of Law Practice
רפורמות באוסטרליה ובאנגליה (לדוגמהClementi :
 ,)Reformsהמאפשרות למשרדי עורכי דין לצרף

משקיעים שאינם עורכי דין ואף להנפיק את עצמם
לציבור ,ממחישות כי למשרד עורכי דין ערך מוניטין
העולה על המוניטין של שותפיו.
בהתנהלותם השוטפת של שותפויות בסקטור
עורכי הדין בישראל ,בעת מכירה ו/או פרישה ו/או
מיזוג של שותפות ,אנחנו רואים כי ניתן ערך לשוויה
של השותפות מעבר למוניטין השותפים .לעיתים
מועברת פעילות גם מבלי שבעלי המשרד ימשיכו
בפעילות.
כך גם בהסכמי שותפים רבים הנהוגים בשותפויות
בישראל :גם אם אין השותפים נוקבים במינוח "מו־
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ניטין" ,רואים הללו חובה לעצמם לטפל במקרים
שיפרוש או יופרש שותף ובמערך זכויותיו ,לרבות
תשלומים המבטאים את חלקו במוניטין.
גם מקום שאין הסכמות בכתב או בעל פה ,מו־
צאים אנחנו כי שותפויות נוטות לשלם לשותפים
פורשים/מופרשים תשלום עודף מעבר לחלקם במ־
זומנים ,רכוש קבוע או תשלומים עתידיים .גם אם
אינן בהכרח קוראות לכך מוניטין ,הרי זאת כוונתן.
מחוות דעת רבות לבית המשפט ,בוררויות או
גישורים רבים עולה כי במרביתם המכריע של הס־
כסוכים בין שותפים ,נמצא כי משולמים תשלומים
לשותפים פורשים המהווים ערך המבוסס על חלקם
במוניטין השותפות .ערך המכפיל משתנה כמובן

ממקרה למקרה.
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משפחה

תמ"ש  24782/98נ.ש .נ' נ.י - .חיוב סרבן גט בתשלום פיצויי נזיקין

מחיר הסרבנות
חיוב סרבני גט בפיצוי כספי מחייב זהירות והבנת היחסים הטעונים
שבין בתי המשפט האזרחיים לבתי הדין הרבניים ,בעיקר לעניין בחירת
העוולה הנזיקית ,הגדרת הנזק וקביעת רף הפיצוי
אורלי נתנזון

הבעיה הנפוצה והעיקרית בהלכה היהודית ובדיני
המשפחה הינה בעיית סרבנות הגט והעגינות .מדובר
ב"בעיה אנושית ומשפטית בלתי פתורה כדבעי של
סרבנות גט על ידי בעלים ...על פי ההלכה סרבן גט
עלול לעגן את אשתו אף לנצח ,כל עוד מצוי הוא
בין החיים" (בג"ץ  6751/04סבג נ' בית הדין הרבני
הגדול לערעורים ואח' (טרם פורסם)) .לפני מספר
שנים החלו בתי המשפט להכיר בתביעות לתשלום
פיצויים בגין נזקים לא ממוניים שנגרמו לנשים עגו־
נות בשנות העגינות.
בדצמבר  2008חייבה השופטת טובה סיון ,מבית
המשפט לענייני משפחה ,סרבן גט בתשלום פי־
צויים בסכום כולל של  700אלף שקל לאשתו ,לאחר
שסירב ליתן לה גט במשך יותר מעשר שנים (תמ"ש
 24782/98נ.ש .נ' נ.י) .זאת על אף שביהמ"ש העליון
טרם קבע הלכה ברורה ,ופסקי הדין של בתי המש־
פט למשפחה מתקשים לקבוע הלכות אחידות לע־
ניין בחירת העוולה הנזיקית ,ולגבי תעריף הפיצוי.
נדמה שפסק הדין מהווה נדבך חשוב נוסף בניסיון
לעגן מתווה משפטי ,אשר יאפשר להתגבר על הסי־
כון הקיים בפלישה לסמכותו הייחודית של בית הדין
הרבני ומניעת ההיווצרות של גט מעושה .הדיון מת־
מקד בזכות למצות את ההליך בבית משפט אזרחי;
בקיומה של עילה לתביעת פיצויים בגין נזק הנגרם
מסרבנות למתן גט כאשר קיימת רק המלצה להתג־
רש; בעוולה הנזיקית; ובגובה הפיצוי הראוי.
הצדדים נישאו בשידוך ב־ .1997האישה עולה
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חדשה מאיראן ,בת  ,24והבעל בוגר ישיבה בן .31
הזוג התגורר יחד כשלושה חודשים ,ובסופם ,ביולי
 ,1997ברחה האישה מפני אלימותו הקשה של הבעל,
כשהיא בהיריון .מאז ועד היום ,־כ־ 11שנים ,אין ה�צ
דדים מתגוררים תחת קותרת גג אחת ,ומנהלים הל�י
כים משפטיים בבית המשפט למשפחה ובבית הדין
הרבני ,שקבע כי אין מקום לחיים משותפים והמליץ
לבעל לגרש את אשתו.
הרובד הראשון בפסק הדין עוסק בסמכות בית
המשפט האזרחי לדון בתביעת הפיצויים נגד סרבן
גט .בית המשפט ,ברוח הפסיקה מאז שנת ,2000
קובע כי על אף החשש ל"פלישה לסמכותו הייחו־
דית של בית הדין הרבני" ,יש לבית המשפט סמכות,
מאחר שמדובר בתביעות לפיצוי כספי מכוח דיני
הנזיקין האזרחיים ,אשר אין עניינן באכיפת הגט או
באילוץ לנתינתו.
הרובד השני עוסק בקיומה של עילה בנזיקין ,במ־
קרה שקיימת המלצה להתגרש בלבד .השופטת סיון
קובעת כי על פי נסיבות המקרה ,ומתוך הראיות
שהובאו בפני בית המשפט" ,הבעל הינו סרבן גט
המונע מאשתו את חירותה משך למעלה מ־10
שנים" ,וכי "ניתן לדון לגופא בתובענה לפסיקת פי־
צוי בגין נזק אזרחי הנובע מסרבנות זו ,אף מקום בו
ביה"ד הרבני הסתפק בהמלצה ליתן גט בלבד".
מדובר בגישה מקילה לעומת מלומדים כיחיאל
קפלן וכרונן פרי ("על אחריותם בנזיקין של סרבני
גט" ,עיוני משפט כח ,חוברת  ,)3שסבורים כי ראוי

עו"ד אורלי נתנזון,
נתנזון ושות' ,משרד עורכי
דין; עורכת משפטית,
דטה חוק ומשפט בע"מ
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אין מקום להכיר בתביעה נזיקית כנגד סרבן הגט.
לאפשר את זכות התביעה בנזיקין כשפסק הדין של
אף פסק דין הנוקט בלשון המלצה או מצווה נחשב
גירושים הוא בדרגת "כופין" או "חיוב" .זאת משום
לפסק דין של גירושין לכל דבר ועניין .על בעל דין
ש"הטלת סנקציות על סרבני גט כשדרגת פסק הדין
לקיים החלטותיה של ערכאה שיפוטית כל עוד לא
היא 'מצווה' או 'המלצה' לגרש מעוררת חשש משמ־
ניתנה החלטה המבטלת אותן או מעכבת אותן ,ואם
עותי מפני גט מעושה שלא כדין".
לא יקיימן הוא עשוי לשאת בתוצאות הפרתו."...
ההסבר לסיכון ההלכתי של "גט מעושה" נדון בה־
ראוי לשים לב כי בנסיבות של תמ"ש 19480/05
רחבה על ידי השופט צבי ויצמן בתמ"ש 19480/05
כבר פקעו נישואי הצדדים בשל פטירתו של הבעל,
פלונית נגד עיזבון המנוח פלונית ז"ל :במקרים שאינם
וממילא לא היה קיים חשש לגט מעושה.
נופלים בגדר "כפיית גט" ,הסנקציות המוטלות על
הרובד השלישי נוגע לעניין העוולה הנזיקית,
הסרבן אינן פותרות לחלוטין את בעיית סרבנות
שלפיה ניתן לחייב את
הגט ,זאת בשל החשש
סרבן הגט בפיצויים
שכפיית גט באמצעותן
יך
ִמ ְלאוּ ַר ֲח ֶמ ָ
ׁש ּי ָּ
ֶיך ֶ
י ְִהי ָרצוֹן ִמ ְּל ָפנ ָ
בשל התנהגותו .בית
תגרום ל"גט מעושה".
המשפט נוקט פרשנות
בית הדין הרבני נמנע
יהן
ידי ַּב ֲע ֵל ֶ
ְל ַה ִּתיר נְׁשוֹת ִי ְשׂ ָר ֵאל ַה ְּׁשבוּ יוֹת ִּב ֵ
מצמצמת ,וקובע כי
ברוב המקרים מנקי־
יהן,
וּ ְקׁשוּ רוֹת ְּב ַכ ְב ֵלי ְּכתוּ ּבו ֵֹת ֶ
עוולת הסל של הפרת
טת סנקציות נגד סרבן
ׁשה וְ ַא ֲה ָבה ְּכ ָבר ָסרוּ ִמ ְּמעוֹנָן.
ַא ְך ְקדוּ ָ
חובה חקוקה ,המחייבת
בפסק דין של המלצה
יהן ֶאת עוּ ָּלן ַה ַּמר
ָה ֵסר נָא ֵמ ֲע ֵל ֶ
ביסודה הפרת איסורים
או מצווה לגרש" .בימי
פליליים כדוגמת סחיטה
הביניים הוכרו רק שתי
יהן.
ׁשל ׁשו ֵֹב ֶ
וְ ַר ֵּכ ְך ֶאת ִל ָּבם ַה ְּמאוּ ָּבן ֶ
בכוח ,סחיטה באיומים
דרגות של הוראה למתן
יך
ׁשע וּ ְׁש ַלח ְּבנו ֶֹת ָ
ְּפ ַתח ַח ְרצוּ ּבוֹת ֶר ַ
ועושק ,או הפרת החוק
גט ' -כפייה' ו'חיוב'.
למניעת אלימות במ־
התייחסה
ה'כפייה'
ָח ְפ ִׁשי ִל ְבנוֹת ַּביִת ְּב ִי ְשׂ ָר ֵאל
שפחה ,אינה מתאימה,
למקרים שבהם צוין
ׁשלוֹם וְ ֵרעוּ ת.
ַדל י ְָל ִדים ְּב ַא ֲה ָבה וְ ַא ֲחוָהְּ ,ב ָ
וּ ְלג ֵּ
מאחר שאין הם מע־
מפורשות במשנה הבי־
ניקים תרופה אזרחית
טוי 'כופין אותו' ,ואילו
עיבוד לעברית של תפילה אשר נכתבה לאישה
עליזה
בעריכת
נשים,
(תפילת
גט
מסורבת
בגין הפרתם .כמו כן
'חיוב לגרש' נפסק במ־
לביא ,הוצאת ידיעות אחרונות ,תשס"ה ,עמ'
דוחה בית המשפט את
קרים שהשתמשו המ־
 .252צוטט בתמ"ש  19480/05בבית המשפט
ההכרה בעוולת הפרת
קורות הקדומים בביטוי
לענייני משפחה בכפר סבא).
חובה חקוקה בהתאם
'יוציא וייתן כתובתה'".
לחוק יסוד :כבוד האדם
כיום נוטים בתי הדין
וחירותו ,וקובע כי במ־
הרבניים בישראל לע־
קרה זה רק הערכים
שות שימוש אף בלשון
המוגנים על ידי חוק היסוד ,ובהם הכבוד ,חופש הב־
של "מצווה ליתן גט" .דיינים ופוסקים רבים כבר
חירה ,הזכות למימוש עצמי והאוטונומיה העצמית,
הביעו דעתם כי תביעת אישה לפיצויים בגין סרבנות
יכולים לשמש כלי מוכוון ומנחה לעניין ניתוח ופר־
גט עלולה להפוך כל גט שיינתן לגט מעושה ,ואם כך
שנות של העוולות הקיימות.
יוחלט ,הרי שהגט יהיה פסול והאישה לא תשיג את
בית המשפט קובע כי מעצם קיומה של מערכת
מטרתה להשתחרר מבעלה.
הנישואים ,קשר השותפות בין בני הזוג וחובותיו של
עם זאת קובע השופט ויצמן כי יש לראות את פסק
הבעל כלפי אשתו  -עוולת הרשלנות היא העוולה
הדין כמחייב גירושים מעצם לשונו .בניגוד לגישת
הנזיקית שבמסגרתה מעוגנת זכות התובעת לפי־
קפלן ופרי הוא קובע כי "אין לומר ,ככלל ,כי מעת
צויים.
שניתן פסק דין בלשון הממליצה או מצווה לגרש,
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בתמ"ש  6743/02קבע השופט בן ציון גרינברג כי
בסירובו של הבעל לציית להוראות בית הדין הגדול
ולמתן גט לאשתו ,יש לראות הפרת חובה חקוקה
של ההוראה הקבועה בסעיף ( 287א) לחוק העונשין
בעניין הפרת הוראה שניתנה על ידי בית המשפט,
וכי ניתן להכיר בזכות מסורבת הגט לתשלום פיצויים
גם מכוח הפרת חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו ,שכן
הפרת הוראות חוק היסוד יכולה להתבצע לא רק על
ידי רשות שלטונית אלא גם על ידי הפרט .כמו כן
הכיר בית המשפט גם בעוולת הרשלנות ,אך עם זאת
דחה את הזכות לפסיקת פיצויים מכוח החוק למני־
עת אלימות במשפחה.
בתי המשפט הציעו "תעריפים" שונים לגובה
הפיצויים שיש להשית על סרבן גט ,וטרם נקבע רף
אחיד .הרובד הרביעי שבו מתמקד הדיון הוא אם כן
גובה הפיצויים.
בדצמבר  2004פסק השופט מנחם הכהן בתיק
תמש  19270/03כ.ש .נגד כ.פ .פיצויים בגובה של
 200אלף שקל לכל שנת עגינות ,ולפיכך בגין כל
התקופה  -החל מהמועד שבו חויב הנתבע על ידי
בית הדין הרבני הגדול ליתן גט לאישה ,ועד יום
הגשת התביעה ( 19חודשים וחצי)  -סך של  325אלף
שקל ,בתוספת פיצויים מוגברים של  100אלף שקל,
ובסך הכל  425אלף שקל.
מצידו השני של הרף ,באפרי ל  2006פסק בית ה�מ
שפט כי על עיזבון של סרבן גט לשלם לאישה סך
של  711אלף שקל בגין  20שנים של סרבנות ,על פי
הערכה של  3,000שקל בחודש (השופט צבי ויצמן
בתמ"ש  .)19480/05במקרה זה לא נפסקו פיצויים
מוגברים כדי לא לגרום להיווצרות "גט מעושה".
בתמ"ש  6743/02נקט בית המשפט (השופט
גרינברג) גישת ביניים ,ופסק לתובעת ביום 21.7.2008
פיצוי של כ־ 56אלף שקל לשנה ,ובסך הכל סכום
של  450אלף שקל בגין שמונה שנים של עגינות,
בתוספת פיצויים מוגברים בסך  100אלף שקל .נציין
כי במקרה זה בית הדין רק המליץ על מתן גט.
בתחילת חודש דצמבר  2008פסקה השופטת חנה
קיציס בתיק תמ"ש  30561/07ה.ש .נ' ה.א .סך של
־כ־ 277אלף שקל ,על פי תעריף של  3,300שקל לח�ו
דש ,לתקופה של שבע השנים שלפני הגשת התביעה,
ובתוספת פיצויים מוגברים בסך  100אלף שקל.
כשבועיים לאחר מכן ניתן פסה"ד בתיק תמ"ש
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 24782/98נ.ש .נ' נ.י ,.שם השופטת טובה סיון
אימצה את גישת הביניים של השופט גרינברג,
ופסקה כאמור פיצויים בגין נזק בלתי ממוני אשר
נגרם כתוצאה מעשר שנות עגינות ,על פי אומדן
ביניים של  60אלף שקל לשנה ,בתוספת פיצויים
מוגברים בסך  100אלף שקל  -ובסך הכל  700אלף
שקל .זאת לאחר שנקבע כי פיצוי זה ישקף את סבלה
של התובעת ,אולם לא יחסום את דרכה ,ככל הניתן,
לקבל את הגט בבחינת גט מעושה.
ראוי ליתן את הדעת לכך כי כשנה לפני שניתן
פסק הדין של השופטת סיון ,אישר בית המשפט הע־
ליון של קנדה ביו ם  14.12.2007את פסק הדין ב�ע
ניין )Stephanie Brenda Brucker V. Jessel (Jason
 ,Benjamin Marcovitzהמעניק פיצויים בסך של 47
אלף דולר קנדי לאישה יהודייה מסורבת גט במשך
־כ־ 15שנה .בית המשפט קבע כי האישה זכאית לפ�י
צויים בגין הסבל שנגרם לה כתוצאה משנים ארוכות
שבהן נאלצה להישאר נשואה בניגוד לרצונה ,ובשל
אי יכולתה ללדת ילדים חוקיים.
החשיבות הגדולה של פסק הדין אשר ניתן
בסוף שנת  2008על ידי כב' השופטת סיון בתמ"ש
 24782/98הינה בגישתו המאוזנת ,הזהירה והרגישה,
בבלמים שהוא נוקט ,בעיקר לעניין בחירת העוולה
הנזיקית ,הגדרת הנזק ,וקביעת רף הפיצוי .פסק
הדין מבקש להגדיר את הנזק הנגרם כתוצאה ממצב
של עגינות ,ולתחום אותו לתוך גבולותיהם של דיני
הנזיקין ,תוך זהירות מפלישה לתחום חוקי היסוד,
או מפגיעה בסמכות בתי הדין הרבניים .בית המשפט
מדגיש במיוחד את החשיבות הבלתי מבוטלת
שיש ליתן להשלכות העתידיות של פסק הדין ,כך
שמחד לא תיפגע התובעת ותוכל ככל שניתן לקבל
את גיטה בבית הדין הרבני ,ועל מנת לא "להגדיש
את הסאה במערכת היחסים המורכבת שבין בית
המשפט לענייני משפחה לבין בתי הדין הרבניים",
ומאידך ,לאפשר לתובעת לקבל פיצוי סביר המשקף
"את סבלה וחסרונה באופן הוגן וריאלי" .פסק הדין
בתמ"ש  24782/98דן בסוגיות מורכבות וטעונות
מחלוקות משפטיות  -סמכויות שיפוט ,סוגיות
הלכתיות ,דיני נזיקין ,דיני משפחה ,חוזים וזכויות
יסוד  -המתמזגים בזהירות ובבטחה ,תוך יצירת
המתווה המשפטי שאותו מפלס בית המשפט עד

הגיעו ל"חוף מבטחים".
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מיסים

ניכוי מס בתשלומי שוחד
האם ניתן לנכות הוצאה שנועדה להשגחת ילדים?
האם שימוש במישרין במקרקעין מתייחס גם לשימוש בזכויות הבנייה?
סקירה תמציתית של הפסיקה וההוראות החדשות בתחום המיסוי
יצחק הדרי ,מאיר מזרחי

מס שבח

פרופ' יצחק הדרי ,עו"ד,
אוניברסיטת תל אביב
והמכללה האקדמית נתניה;
יו"ר פורום המיסים של
לשכת עורכי הדין

עו"ד מאיר מזרחי,
מומחה במיסוי מקרקעין
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■ זכות במקרקעין (ע"א  7933/01סלובר בע"מ
נ' מנהל מס שבח מקרקעין באר שבע ,ניתן ביום
.)11.6.2008
בעניין סלובר חויב קבלן מבצע  -אשר הוענקו לו
מבעל המקרקעין זכויות נרחבות ,כגון זכות שיווק
בלעדית  -כמי שרכש זכות במקרקעין החב במס
רכישה .במקרה זה ,אגודת "מצפה נוף" נוסדה לייזום
ולמימוש פרויקט להקמת דירות נופש עבור חבריה.
בחוזה הפיתוח בין האגודה לממ"י התחייבה האגודה
לבנות  75יחידות דיור כנגד התחייבות ממ"י לחתום
עימה על חוזה חכירה ל־ 49שנים.
בהסכם ההתקשרות בין המערערת לאגודה נקבע
כי המערערת תבנה עבור האגודה  75יחידות דיור
בצירוף שטחים ציבוריים ,וניתנה לה זכות בלעדית
לשיווק  20יחידות שטרם נמכרו ,תוך התחייבות
האגודה כלפי המערערת למוכרן רק לרוכשים שה־
מערערת הפנתה אליה ולקבלם לאגודה ,בכפוף
לאישור מראש ובכתב של האגודה לזהות הרוכש.
בית המשפט העליון קבע כי הגדרת "זכות במק־
רקעין" בחוק מיסוי מקרקעין אינה חופפת לזכויות
קנייניות במשמעותן הפורמלית על פי דיני הקניין,
והיא מתפרסת גם על זכויות אובליגטוריות שתוכנן
הכלכלי כרוך בזכויות בעלות אופי רכושי במקרקעין.
כך גם הגדרת "מכירה" היא רחבה יותר ,וכוללת הע־
נקה של זכות אובליגטורית לקבל זכות במקרקעין.
בית המשפט הוסיף וקבע כי האגודה העניקה למ־
ערערת זכות לשווק  20יחידות בפרויקט תוך הפקת

רווח לעצמה .זכות השיווק הבלעדית ,בצירוף הזכות
להורות לאגודה באמצעות מינהל מקרקעי ישראל מי
הם הרוכשים שעימם יש לכרות הסכם חכירה בבוא
העת ,מהווה חוליה בשרשרת ההתקשרויות ,שנוע־
דה לאפשר לרוכשי הדירות המשווקות רכישת זכות
קניין רשומה בדירות בבוא היום .על כן ,בנסיבות
העניין ,קבע בית המשפט העליון כי הזכות שנית־
נה בידי המערערת היא במהותה "זכות במקרקעין",
ומשכך הינה חבה במס רכישה.
■ שימוש במישרין במקרקעין (ע"א 9946/06
קופת חולים כללית נ' מנהל מס שבח מקרקעין
אזור תל אביב ,ניתן ביום .)25.6.2008
קופת חולים כללית ,אשר הינה "מוסד ציבורי"
לעניין מס שבח ,מכרה את זכויותיה בנכס מקרקעין
שהיה בבעלותה .הנכס כלל מבנה אשר שימש מר־
פאה וכן זכויות בנייה שלא נוצלו בפועל.
הוראת הפטור בסעי ף (61ב)( )1לחוק מיסוי מק�ר
קעין ,אשר מעניקה פטור ממס למוסדות ציבור בגין
מכירת נכס מקרקעין ,קובעת שני תנאים להענקת
פטור מלא למכירת זכות במקרקעין :משך החזקה
של שנה לפחות במקרקעין ,וכן שימוש במישרין
במקרקעין במשך  80%לפחות מתקופת ההחזקה
בזכות במקרקעין .לצורך קבלת פטור מלא לפי סעיף
הפטור ,נדרש קיומו של שימוש ישיר במקרקעין על
ידי המוסד הציבורי.
המחלוקת שנתעוררה במקרה זה היא האם לצו־
רך קבלת הפטור נדרש שימוש במישרין גם בזכויות
הבנייה .בית המשפט העליון ,בהופכו את החלטת
ועדת הערר ,קבע כי התשובה על כך שלילית ,משום
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שהדרישה בדבר שימוש במישרין מתייחסת לשימוש
במקרקעין ולא לשימוש בזכויות הבנייה ,שאמנם
מהוות זכות במקרקעין .בית המשפט העליון קבע כי
קופת חולים אכן לא עשתה שימוש בזכויות הבנייה,
אך אין עובדה זו משנה לצורך קבלת הפטור ,הדורש
כי השימוש במישרין ייעשה במקרקעין שהזכות בהם
נמכרת ולא דורש שימוש בזכות הנמכרת.
■ המבחן לקיום הוצאה מותרת (ע"א 8138/06
סלון מרכזי למכונות כביסה וטלוויזיה בבית אל על
בע"מ נ' מנהל מס שבח ,ניתן ביום .)11.2.2008
סעיפים  39ו־39א לחוק מיסוי מקרקעין כוללים
רשימה של הוצאות הניתנות לניכוי מהמס .סעיף 39
לחוק כולל מגבלה שלפיה הוצאה לא תותר בניכוי
לצורכי מס שבח אם היא מותרת בניכוי במס הכנ־
סה .שאלה היא :האם די בכך שקיימת אפשרות לנ־
כות הוצאה במס הכנסה כדי שלא יהיה ניתן לנכותה
במס שבח ,וזאת אף אם לא נוכתה בפועל במסגרת
מס הכנסה?
שאלות אלה נדונו בעניין סלון מרכזי .במקרה זה
המערערת היתה הבעלים של נכס מקרקעין ששימש
חניון .הנכס שועבד לטובת בנק אשר מינה כונס נכ־
סים ,וזה מכר את הנכס במסגרת הליך הוצאה לפו־
על .כשנתיים לאחר כריתת הסכם המכר נפרע חוב
של המערערת למס רכוש בגין הנכס.
לעמדת המערערת היא אינה זכאית לנכות את
ההוצאה במס הכנסה ,מאחר שהכנסותיה והוצאותיה
דווחו על בסיס מזומן ,ומועד התשלום למס רכוש,
שהינו מועד ההכרה בהוצאה על בסיס מזומן ,היה
כשנתיים לאחר מכירת הנכס.
בית המשפט העליון קיבל את עמדת המערערת,
וקבע כי המבחן לקביעת קיומה של הוצאה המות־
רת בניכוי לפי פקודת מס הכנסה הוא מבחן קונק־
רטי ,ולא מושגי־כללי .כך ,אם הנישום בוחר לדווח
בשיטת דיווח המוכרת בדיני המס ,ובמסגרת אותה
שיטת דיווח הוצאה פלונית אינה מותרת בניכוי ,בנ־
סיבות הקונקרטיות ,התוצאה היא שהוצאה זו אינה
מותרת בניכוי לפי פקודת מס הכנסה.
בית המשפט העליון בחר שלא להידרש לשאלה
מהו דינה של הוצאה אשר היה ניתן לנכותה לצורכי
מס הכנסה אך לא נוכתה בפועל .יחד עם זאת ,בא־
מרת אגב מציין בית המשפט כי תוצאה של אי ניכוי
הוצאה כלל היא תוצאה קשה ,שמן הראוי שרשויות
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המס ישאפו להימנע ממנה.
■ בניין דירות בבעלות משותפת (ע"א
 ,2100/07רחל מנחם נ' מנהל מיסוי מקרקעין תל
אביב ,ניתן ביום .)7.1.2009
במקרה הנדון ירשה המערערת עם  13יורשים
אחרים בעלות בבניין שאינו רשום בבית משותף ובו
 15דירות ,ומכרה את זכויותיה בבניין כשחלקה עומד
על  8.173%בבניין ,המהווים דירות וזכויות בנייה לא
מנוצלות .בין הבעלים לא היה הסכם ייחוד דירות,
אך במהלך הליך פירוק שיתוף נערכה טיוטת הסכם
לייחוד דירות אשר נדחתה על ידי רוב הבעלים .במ־
כירת דירה ביקשה המערערת פטור לדירת מגורים.
בית המשפט העליון קבע כי במכירת בניין דירות
המצויות בבעלות משותפת ,זכאי כל אחד מן הבע־
לים ליהנות מפטור לדירה אחת ,גם אם הוא מחזיק
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מיסים

סקירה תקופתית

בחלק יחסי מכלל הדירות בבניין המשותף ,והמכירה
בוצעה ללא הסכם לייחוד הדירות בשל היעדר הסכ־
מה של חלק מהבעלים.
חשוב לציין כי ההלכה במקרה הנדון מצומצמת
לנסיבות המקרה שבו הבניין נתקבל בירושה.
■ נוסחת חישוב שבח ליניארית (ע"א 8569/08
מנהל מיסוי מקרקעין נ' אברהם פוליטי ,ניתן ביום
.)28.5.2008
במסגרת תיקון  50לחוק מיסוי מקרקעין הופחתו
שיעורי מס השבח כך שבגין שבח שנצבר מיום הר־
כישה ועד ליום  7.11.2001חל מס בשיעור של ,47%
ובגין השבח שנצבר מיום זה ועד ליום המכירה חל
מס בשיעור של .20%
בפרש ת פוליטי הפך בית המשפט העליון את ה�ח
לטת ועדת הערר וקיבל את עמדת מנהל מיסוי מקר־
קעין ,שלפיה אין לסטות מנוסחת החישוב הליניארי
הקבועה בחוק ,על אף שלעיתים פועלה של הנוסחה
הליניארית נוגד את מטרת החקיקה והתוכן הכלכלי.

מס הכנסה
■ ניכוי הוצאה להשגחת ילדים (עמ"ה
 1213/04ורד פרי נ' פקיד שומה גוש דן ,ניתן ביום
.)3.4.2008
בפסק דין תקדימי קבע בית המשפט המחוזי כי
הוצאה להשגחת ילדים הינה הוצאה הכרחית לשם
ייצור הכנסה וקשורה אליה ,ולכן בתנאים מסוימים
יש לראות בהוצאות אלה הוצאה בייצור הכנסה
המותרת בניכוי מהמס.
בגין פסק הדין הוגש ערעור על ידי רשות המיסים
לבית המשפט העליון ,שבמסגרתו המליץ בית המ־
שפט העליון לבחון היתכנות של חקיקת משנה אשר
תתיר חלק מההוצאה בניכוי ,ותקבע את התנאים
לכך ואת השיעור שיותר.
■ קיזוז הפסדים צבורים (ע"א  7387/06בן ארי
ש .סוכנות לביטוח ( )1968בע"מ נ' פקיד שומה 1
ירושלים ,ניתן ביום )29.5.2008
פסק הדין בעניי ן בן ארי עסק בשאלת קיזוז הפ�ס
דים צבורים לאחר שינוי בעלי שליטה בחברה ושינוי
תחום פעילותה.
בית המשפט העליון קבע כי כאשר קיימת מטרה
עסקית בבסיס מהלך רכישת חברה עם הפסדים,
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והמטרה העיקרית אינה קיזוז ההפסדים שנצברו
בחברה עד כה (המהווה עסקה מלאכותית)  -אין
מניעה לקזז את ההפסדים.
בית המשפט הוסיף וקבע כי במקרה שנמכרת
השליטה למי שהיה בעל מניות מיעוט בעת התהוות
ההפסדים ,והשקעתו כבעל מניות מיעוט נבעה מט־
עמים עסקיים ולא מטעמי הפחתת מס ,יש לאפשר
לבעל השליטה החדש ליהנות מהפסדיו הוא (כבעל
מניות מיעוט בעת התהוות ההפסדים) .יחד עם זאת,
על מנת למנוע ממנו ניצול של הפסדים שספג בעל
השליטה הקודם ,יש לתחם את הקיזוז באופן שהוא
יחול רק לגבי החלק מן ההפסד שיש לייחס לרוכש
בשל היותו בעל מניות מיעוט בעת התהוות ההפסדים
 כפי שהיה המצב טרם רכישת השליטה.■ ניכוי מס בתשלומי שוחד (ע"א ,6726/05
הידרולה בע"מ נ' פקיד שומה ת"א  ,1ניתן ביום
.)5.6.2008
פרשת הידרולה עסקה בשאלה האם יש להתיר
בניכוי מהמס סכומים שהעבירה חברה לסוכניה ,אשר
שימשו לשוחד .בית המשפט העליון קבע כי אין לה־
תיר ניכויים של הסכומים שהעבירה חברה לסוכניה
וששימשו לשוחד ,וזאת מחמת אי חוקיותם .תשלו־
מים אלה ,שנועדו לשחד ולהשחית עובדי ציבור במ־
דינה זרה ,היו בלתי חוקיים אילו נעשו בישראל ,וח־
זקה למצער שאינם חוקיים במדינה שבה בוצעו .על
כן דינם כדין הוצאות שהוצאו בעבירה .בית המשפט
הוסיף וקבע כי הכרה בתשלומים אלה סותרת את
תקנת הציבור ,מוציאה את החוטא נשכר ,והופכת
את בית המשפט שותף להכשרת השרץ ולהעמדת
מילותיו של החוק ככלי ריק.
■ סיווג הכנסה מאופציות (עליון ,ע"א
 + 6159/05ע"א  + 6161/05ע"א  ,7359/05פקיד
שומה תל אביב  3נ' יחזקאל לפיד ואח' ,ניתן ביום
.)31.12.2008
הסוגיה שנדונה במקרה זה היא אופן סיווגה של
הכנסה ממכירת מניות שמקורן בהקצאת אופ־
ציות לעובדים ,וביתר פירוט ,האם הכנסה של עובד
מאופציות לרכישת מניות של החברה שבה הוא עובד
ואותן קיבל במסגרת עבודתו מהווה הכנסת עבודה,
או שהכנסה זו היא הכנסה הונית.
בית המשפט העליון קבע כי הכנסה כאמור מהווה
הכנסה הונית ,ולא הכנסת עבודה .יחד עם זאת ,לע־
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ניין שיעור המס קובע בית המשפט כי לא חלה על
ההכנסה ההוראה בצו מס הכנסה (שיעור המס על
רווח הון במכירת נייר ערך זר) ,התשנ"־ב־ ,1992הק�ו
בעת שיעור מס של  35%על רווח ההון הריאלי.

מע"מ
■ חיוב ללא חוקי עזר (ע"א  10252/05קרית
שדה התעופה בע"מ נ' מנהל מע"מ ,ניתן ביום
.)3.3.2008
בפסק דין זה נדון מקרה שבו הרשות המקומית לא
התקינה חוקי עזר אשר מסמיכים אותה לגבות אגרות
והיטלי פיתוח .היזם ,אשר ביצע עבודות פיתוח בע־
צמו ,גרס כי אין הוא חייב בתשלום מע"מ בגין ביצוע
עבודות הפיתוח .לטענתו ,במקרה זה אין לומר שע־
בודות הפיתוח בוצעו עבור הרשות המקומית כחלק
מהסכם עימה ,אלא מתוך אינטרס של היזם בקידום
הפרויקט .נטען כי היזם לא קיבל מהרשות המקומית
תמורה כלשהי עבור ביצוע העבודות ,שהרי הרשות
לא ויתרה כלפיו על סכומי אגרות והיטלי פיתוח.
בית המשפט העליון דחה את עמדת היזם וקבע
כי אין בהיעדר חקיקת המשנה כשלעצמה כדי לש־
לול מתן תמורה .נפסק כי היזם ביצע את עבודות
הפיתוח עבור הרשות המקומית ,ובתמורה פטרה
אותו הרשות המקומית מתשלום אגרות והיטלי פי־
תוח .אלא שההסכמה על ביצוע עבודות הפיתוח על
ידי היזם ייתרה את הצורך להתקין בפועל חוקי עזר
שעניינם אגרות והיטלי פיתוח ,ומשכך נותר על כנו
חיוב היזם בתשלום מע"מ בגין עבודות הפיתוח.
לפיכך ,בניית תשתיות ציבוריות מהווה "שירות"
החייב במע"מ אף אם לא הותקנו חוקי עזר המ־
חייבים בתשלום אגרות והיטלים.
■ רשות מקומית וניכויי מע"מ (ע"א 6014/04
 +ע"א  + 781/05ע"א  + 1016/05ע"א 4375/05
ראדקו אינבסטמנט לימיטד ואח' נ' מנהל מע"מ,
ניתן ביום .)28.1.2009
בפסק דין תקדימי קבע בית המשפט העליון כי
רשות מקומית לא תוכל לנכות את סכום המע"מ בגין
אגרות והיטלים שגבתה מיזם (קבלן) בגין עבודות
פיתוח שביצע עבורה .כמו כן ,גם היזם אינו יכול לנ־
כות את סכום המע"מ מהתמורה שקיבל מהרשות.
בדרך כלל ,כאשר רשות מקומית מתקשרת עם
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תאגיד עירוני (או קבלן אחר) לביצוע עבודות הפי־
תוח והתשתית ,על התאגיד לשלם לרשות אגרות
והיטלי פיתוח .במקרה כזה ,קבע בית המשפט ,היזם
והרשות המקומית אינם יכולים לנכות את המע"מ
בגין העסקה ,משום שהרשות הינה מלכ"ר שאינו
רשאי לנכות מע"מ ,וכך היא גם אינה מוציאה חש־
בונית עבור אגרות או היטלי פיתוח.
כמו כן ,היזם אינו רשאי לנכות כמס תשומות את
סכומי המע"מ המופיעים בחשבוניות מס שהוצאו לו
על ידי תאגיד עירוני ,בגין התשלומים אשר הועברו
על ידו כתמורה לביצוען של עבודות פיתוח ותשתית.

הוראות מקצועיות
■ ביטול עסקה במקרקעין .רשות המיסים פ�י
רסמה הוראה מקצועית מס'  ,8/2008המתייחסת
לאופן הטיפול השומתי במקרה שבוטלה עסקה במ־
קרקעין באופן חד־צדדי על ידי אחד הצדדים לעס־
קה ,ולפיה במקרים מסוימים יהיה ניתן לשכנע את
המנהל בדבר בטלותה של עסקה במקרקעין גם על
בסיס הודעה חד־צדדית.
■ הלוואה מ"קרוב" .רשות המיסים פירסמה
הוראה מקצועית מס'  ,7/2008הקובעת את התנאים
והסייגים שבהם הלוואה הנלקחת באמצעות "קרוב",
המשמש אך ורק "צינור" להעברת כספי ההלוואה
למוכר ,לא תיחשב כהלוואה מקרוב לעניין סעיף 39א
לחוק ,המתיר ניכוי הוצאות מימון בגין הלוואה.
■ הקצאת מניות באיגוד מקרקעין .רשות
המיסים פירסמה הוראה מקצועית מס' ,9/2008
הקובעת את המבחנים ואמות המידה לסיווג פעולה
כהקצאה שאינה אירוע מס או כפעולה באיגוד .כמו
כן קובעת ההוראה נהלים לטיפול בהודעות הנמס־
רות על הקצאה באיגוד מקרקעין.
■ הרחבות במושבים ובקיבוצים .החלטה
 959של מינהל מקרקעי ישראל קובעת את התנאים
שבהם תתאפשר הרחבת בנייה למגורים בחלק מה־
מקרקעין שבמשבצת היישוב החקלאי למומלצים
מטעם היישוב .בהוראה מקצועית שמספרה 2/2009
מפרטת רשות המיסים את תמצית החלטה 959
והשלכות המס הנובעות ממנה ,שלפיה בהתקשרות
חוכר עם מינהל מקרקעי ישראל בהסכם פיתוח בה־
תאם להחלטה  ,959חייב החוכר במס רכישה .
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הפליית הפרקליטים

הכבוד הערבי
עו"ד ערבי המזדמן למשרד המשפטים זוכה ל"כבוד" מיוחד .מאבטח חמור
סבר מוביל אותו ללשכה המבוקשת ונשאר שומר בפתח .בתום הפגישה
האורח "החשוד" מובל שוב לשער היציאה בשלום ולא להתראות
דרויש נאסר

עו"ד דרויש נאסר ,סופר,
פעיל בארגוני זכויות
אדם ובעל משרד עצמאי
בירושלים
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הסטודנט הערבי הראשון באוניברסיטה העברית
נרשם ללימודי מדעי הרוח .מספרים שמוכתר הכפר
נזף בו קשות ,בטענה שהערבים זקוקים למשפטנים
שיגנו על זכויותיהם במדינת היהודים ,ודרש ממנו
במפגיע שיעבור ללימודי משפטים.
מאז הוסמכו אלפי עורכי דין ערבים ,שהתאמצו
לממש את ציפיות מוכתר הכפר .משנתקלו בקיר
האטום של תקנות ההגנה לשעת חירום המנדטוריות
ובחוקי הפקעת הקרקעות למיניהם  -במדינה שבה
אתנוקרטיה מפלה נחשבת כערך ליברלי ומתקדם,
נוכחו לדעת שהצלחתם מוגבלת .למרבה האירוניה,
הקיפוח לא פסח על זכויותיהם המקצועיות של הפ־
רקליטים הערבים ועל אפשרות קידומם לשופטים.
מתוך כ־ 600שופטים בארץ יש כ־ 30שופטים
ערבים בלבד .בית המשפט העליון נחשב לבבואת
האוכלוסייה במדינה ,על כל גוניה החברתיים ,הע־
דתיים והדתיים; כוחו ביצירת חקיקה חדשה באמ־
צעות פרשנותו לחוקים .בג"ץ אמור לבטא בפסיקתו
את "ההשקפות המקובלות על הציבור הנאור" ולק־
דם את העקרונות המקובלים במדינות "המתקדמות
והנאורות" ,לכן גם נשמר תמיד מקום לשופט דתי
והחל משנות ה־ 60גם מקום לשופט ספרדי  -אך
במשך  50שנה לא כיהן בו שופט ערבי .אמנם נכון
שלנוכח כור ההיתוך החברתי בדורנו ,אין עוד מקום
להעלאת טיעונים הנוגעים למוצאם של המועמדים
היהודים לשפיטה או לקידום בתוך מערכת המשפט,
וחזקה על הוועדה לבחירת שופטים שהיא בוחרת
ומקדמת את המועמדים המתאימים ביותר  -אך
המצב הנוכחי משקף היעדר קיומו של עקרון השיקוף

לגבי משפטנים ערבים.
גם שילובם של עורכי דין ומשפטנים ערבים במ־
שרד המשפטים ,בפרקליטות ובמחלקות המשפטיות
של משרדי הממשלה  -דל ביותר .עו"ד ערבי המזדמן
למשרד המשפטים בירושלים זוכה ל"כבוד" מיוחד:
איש ביטחון חמור סבר מוביל אותו בצעדים נמר־
צים אל הלשכה המבוקשת ונשאר שומר בפתח ,דרוך
לזינוק ומשגר מבטים מאיימים .כשמעירים באירוניה
לקולגה" ,שומרים עליך" ,הוא משיב בציניות" ,שו־
מרים על כולנו" .בתום הפגישה מובל שוב האורח
"החשוד" עד לשער היציאה בשלום ולא להתראות.
שערי בתי הדין הצבאיים כמעט נעולים בפניהם
כסנגורים .סעיף  316לחוק השיפוט הצבאי קובע
כי נאשם לפני בית דין צבאי רשאי ,אם אינו רוצה
לנהל הגנתו בעצמו ,לבחור לו לסנגור "אדם שאושר
לשמש סנגור לפני בתי־הדין הצבאיים" .על פי סעיף
 318הוסמכה הוועדה שהוקמה לפי סעיף  317לאשר
אדם המוסמך לעסוק במקצוע עריכת הדין ,שיהא
רשאי לשמש סנגור בבתי הדין הצבאיים .הווע־
דה לאישור סנגורים בבתי הדין הצבאיים מוסמכת
להעניק אישורים משני סוגים  -אישור מסויג ,שלא
חל על משפט הנערך בדלתיים סגורות לשם מניעת
פגיעה בבטחון המדינה; ואישור בלתי מסויג .ידוע
על שניים־שלושה עורכי דין ערבים שקיבלו אישור
כזה .אישור בלתי מסויג אינו דרוש רק להופעת
סנגור בבתי הדין הצבאיים אלא גם בכל הערכאות
השיפוטיות האזרחיות ,כולל בית המשפט העליון
בשני עניינים חשובים :מעצרים מינהליים ועניינים
הנוגעים לבטחון המדינה.
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סעיף  8לחוק סמכויות שעת חירום (מעצרים)
קובע ששר המשפטים רשאי בצו להגביל את זכויות
הייצוג בהליכים לפי חוק זה למי שאושר לשמש סנ־
גור בבתי הדין הצבאיים באישור בלתי מסויג .שרי
המשפטים עשו בעבר שימוש גורף בסמכות זו עד
שבג"ץ צימצם אותה.
סעיף  14לחוק סדר הדין הפלילי קובע שאם שר
הביטחון אישר בכתב כי בטחון המדינה מחייב סייג
זה ,לא יהיו חשוד או נאשם זכאים להיות מיוצגים -
אם בהליכי חקירה בעבירה ואם בהליכים לפני שופט
או בית משפט  -אלא בידי אדם שאושר באישור
בלתי מסויג לשמש סנגור בבתי הדין הצבאיים.
עצורים מינהליים ,חשודים ונאשמים שההגבלות
הנ"ל הופעלו לגביהם (רובם ערבים) לא יכלו להיעזר
בשירותיהם של סנגורים ערבים ,ונפגעו זכויותיהם
היסודיות לבחור לעצמם הגנה מקצועית לפי רצונם.
כמו כן הדבר פגע ופוגע בזהות המקצועית של הפר־
קליטים הערבים.
הוועדה המוסמכת לאשר לעורך דין לשמש סנ־
גור בבתי הדין הצבאיים מורכבת מהפרקליט הצבאי
הראשי ,מנכ"ל משרד המשפטים ושני נציגים של
לשכת עורכי הדין ,ובראשה עומד שופט בית המשפט
העליון .בדרך כלל נוכחים בדיוניה נציגים של זרועות
הביטחון .עורכי דין ערבים שהעזו לבקש לאשר להם
לשמש סנגורים בבתי הדין הצבאיים באישור בלתי
מסויג  -עברו בפני הוועדה חוויה טראומטית של
חקירה קשה ומשפילה בנוסח האינקוויזיציה; ההליך
היווה פגיעה גסה בעקרונות הדמוקרטיים והמשפ־
טיים אשר הם לחם חוקה של כל מדינה מתוקנת .גו־
רמי הביטחון מניחים לפני הוועדה מסמכים אחדים
המכונים "חומר רקע" .חומר זה נשמר בסוד מבלי
לגלותו לנחקר או לפרקליטו ,על מנת לתת לו הזדמ־
נות להתייחס אליו או לחקור את מחברו .לכן מפרה
הוועדה חובה יסודית של עשיית צדק ,בכך שהיא לא
נותנת לנחקר הזדמנות נאותה להגיב ,להשמיע טע־
נותיו ולהביא ראיות לעניין כל פרט ופרט מן הדברים
האמורים במסמכים להפרכת תוכנם.
מעמדו של הנחקר במצב זה גרוע ממעמדו של
נאשם ,שלפחות יודע במה מאשימים אותו ונותנים
לו אפשרות לנהל את הגנתו .גם כאשר הוועדה חוק־
רת היא אינה מתייחסת לכל החומר אלא לחלק ממנו
בלבד ,בטענה  -תכסיס ידוע  -שהנחקר עלול לגלות
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את מקור המידע; כל זאת מבלי שהוועדה תיתן את
דעתה על האפשרות שהמידע עלול להיות שקרי או
מסולף וסתם עלילה.
לגבי מקצת החומר שהוועדה כן חוקרת עליו,
השאלות המוצגות הן כלליות ,מרומזות בנוסח של
שאלות "פישינג" ושאלות־מארב ובצורה של הטחת
אשמות תוך כדי לחץ על הנחקר שיודה בהאשמות,
כך שאפילו חזקת הכשרות והזכאות אינן עומדות
לזכות הנחקר .גרוע מכל הוא כשהוועדה חורצת את
גורל הפרקליט הנחקר על סמך "חומר הרקע" ,ודי
לה אם תגיע למסקנה שקיים חשש בלבד שמא עלול
הוא לסכן את שלום המדינה .הפרקליט יוצא מהח־
קירה בהרגשה כי מנוי וגמור היה עם גורמי הביטחון
מלכתחילה לחסום את דרכו בעלילות ,ולא להע־
ניק לו את האישור המיוחל ,ללא כל טעם ענייני או
סביר; וכל דיוני הוועדה וסדרי הדין שלה הם משום
פרודיה של משפט.
במקורות כתוב :בשקלא וטריא שבין ישראל
לעכו"ם שבאו לדין ,מורין את הדיין לזכות את "יש־
ראל"; ומלמדים אותו לומר זאת כך שהכל ייראה טוב
ונאה .וכאשר אין סימוכין להעדיף את "ישראל" ,כי
אז מחליטין "בעקיפין" .ורש"י מפרש" :בעלילות עד

שפוטרין את ישראל".

עורך הדין ׀ 115

תרבות וחברה

חולי הנפש  -המיעוט שקולו לא נשמע

בעיה נפשית
הפער בין "זכויות" החולה ל"טובת" החולה בולט במיוחד בשאלת
הטיפול בחולי הנפש .הוא מחייב דיון ציבורי ואומץ לחזור לקלישאות
פטרנליסטיות כמו חובתה של חברה לדאוג לחלשים ביותר

קובי סגל

עו"ד קובי סגל ,מתמחה
בדיני משפחה ,משפט פלילי
ומשפט פסיכיאטרי
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כמעט בשיח הציבורי .למעט עמותות המפצירות בנו
את הבחירות בארה"ב ניתן להאיר גם בסימן
לפתוח את הארנק ואת הלב ביום ההתרמה השנתי,
זכויות המיעוטים .הנשיא השחור הראשון בבית הלבן
לא תפגוש בהם בוויכוח הציבורי ,בהפגנה ,ביוזמות
מסמל בראש ובראשונה את היכולת להגיע לפסגה
חקיקה ,בפסיקה מנחה או במאמר מערכת .דווקא
גם כאשר צבע עורך שונה .המאבק בקיפוח על כל
גורלם של אלה הזקוקים יותר מכל להגנה מפני
היבטיו הפך למכנה משותף גם במצעיהן של המפל־
התנכלות או שרירות לב של הממסד וגם לתמיכה
גות במקומותינו .המאה ־ה־ 21החלה בקריאה אונ�י
יומיומית  -אינו נשמע.
ברסלית למען זכויות המקופחים ,המעטים ובעיקר
גרוע מכך ,החקיקה עצמה ,שמעניקה זכויות נדי־
החלשים .מיעוטים על רקע אתני ,בריאותי ,מיני או
בות לעבריין על ידי סעיפיו של חוק סדר הדין הפ־
דתי אינם צריכים עוד להסתתר בארון או להלך בין
לילי או פקודת בתי הסוהר ,מתירה פגיעה גופנית,
הצללים ולקוות שלא יבולע להם .הם זכאים לזכויות
בתנאים מסוימים ,בלקויים בנפשם .נכון ,הפגיעה
ולאושר לפחות כמו אחיהם ואחיותיהם בני הרוב,
הזאת  -בין אם על ידי כבילה או מכת חשמל  -היא
ואולי מעבר לכך ,בזכות "האפליה המתקנת".
פרוצדורה רפואית שנועדה להקל את מצבם ,ובכל
המאבק על זכויות המיעוטים זוכה להצלחה.
זאת ,סעיפי חוק ותקנות המגדירים כיצד יש לטפל
שחורים ,הומוסקסואלים ,נכים ,ילדים ,קשישים -
באדם חולה תוך שימוש בכוח
כולם נשאו את קולם ברמה,
מותירים תחושה מטרידה.
כולם מתקדמים אל השוויון
תחושה הגוברת שבעתיים
המיוחל ,החברתי והמשפטי.
החוק לטיפול בחולי נפש
במקרים שהמטופלים מתנגדים
כולם חוץ ממיעוט אחד שיצא
יצר מעגל שוטה שבו מגן
לכך ,במיוחד לנוכח חוק זכויות
מהכלל .מיעוט שבאופן פרדו־
בנפשו
הלוקה
על
המחוקק
החולה תשנ"ו־ ,1996שמעלה
קסלי דווקא הוא הפגוע והפ־
על נס את רצונו האוטונומי של
גיע ביותר ,ויותר מכולם זקוק
מפני אשפוז בניגוד לרצונו,
החולה.
להגנה :המוגבלים והלקויים
על
דבר
עושה
אינו
ומאידך
יצוין כי גם בתחום זה התק־
בנפשם .קולם של המפגרים,
מנת להבטיח כי יינתן לו
דמה החקיקה .מאז הכריז ד"ר
האוטיסטים ,חולי הנפש ושאר
פיליפ פינל ב־ 1793על שוויון
המוגבלים הלוקים בתסמונות
טיפול העשוי להציל חיים
זכויות לאזרח הלקוי בנפשו,
עם שמות מסובכים לא נשמע

אפריל 2009

הפך הטיפול הרפואי לאנושי יותר .בניגוד להיסטוריה
האפלה באירופה ,שם נרדפו ,בוזו ונכלאו הלקויים
בנפשם ,ובניגוד ל"שריפת המכשפות" בעיר סיילם,
שם נשפטו בעיקר נשים והוצאו להורג בגלל עיסוקן
 הכיר המחוקק בזכויותיהם .בישראל הגדיר החוקלטיפול בחולי נפש תשנ"א־ 1991והתקנות על פיו,
בדרך מפורטת וקוהרנטית ,את הקו הדק והחמקמק
שבין שימוש לרעה בכוחות של הממסד לאשפז אדם
ולכפות עליו טיפול לבין טיפול מיטיב בחולה ,לעי־
תים גם בניגוד לרצונו.
אלא שהכוונות הטובות אינן ערובה למציאות
טובה יותר .לעיתים דווקא הדרך לגיהנום רצופה
בהן .אילו ניתן לטפל באופן נפרד בכל אדם לקוי
בנפשו ,שבגלל הגדרות החוק לא אושפז בכפייה,
הכל היה פשוט יותר .אלא שלמרבה הצער ,לא כך
התפתחו הדברים .האלטרנטיבה היחידה להיעדר
אשפוז היא בסופו של דבר היעדר טיפול והחמרה
במצב ,לעיתים עד כדי סיכון חיים .החוק לטיפול
בחולי נפש יצר "מעגל שוטה" שבו מחד מגן המחו־
קק ,ובעקבותיו בתי המשפט ,על הלוקה בנפשו מפני
אשפוז בניגוד לרצונו ,ומאידך אינו עושה דבר על
מנת להבטיח כי יינתן לו טיפול העשוי להציל חיים.
את המעגל השוטה הזה מכיר היטב כל רופא העוסק
בתחום הפסיכיאטריה :חולה מגיע במצב פסיכוטי
סוער לחדר המיון ,לעיתים בעקבות ניסיון אוב־
דני או הזנחה המסכנת את חייו .בהוראת המנהל,
משאירים אותו מספר ימים במסגרת רפואית .במה־
לך ימים אלה מועבר עניינו ל"ועדה פסיכיאטרית",
גוף מקצועי משפטי שתפקידו לקבוע אם האשפוז
הכפוי מוצדק .לימינו של החולה יעמוד תמיד עורך
דין ממונה מהסנגוריה הציבורית ,שבאופן כמעט
אוטומטי יתנגד לאשפוז הכפוי .אם תתקבל ההתנ־
גדות ,ישוחרר המטופל מיידית ואיתו "תשוחרר" גם
ההזדמנות שהיתה לו לקבל טיפול שהיה עשוי לשפר
את מצבו .טיפול שבתחום בריאות הנפש ,תוצאותיו
הראשוניות ניכרות רק כעבור שבועות .גם אם הח־
ליטה הוועדה להשאיר את החולה במסגרת אשפוז,
פתוחה עדיין הדרך בפני בא כוחו להגיש ערעור לבית
המשפט המחוזי.
מכיוון שחולף פרק זמן מסוים עד לדיון ,ובמה־
לך פרק זמן זה חל שיפור ,תיפרס בפני בית המשפט
תמונה חיובית יותר מזו שהיתה בפני הוועדה .מסי־
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בה זו ,במקרים רבים יורה בית המשפט לשחרר אדם
מאשפוז ,ובעצם להפסיק טיפול רפואי שהחל לשפר
את מצבו .ערעורים בכיוון ההפוך  -כאלה המוגשים
נגד החלטות ועדה על שחרורו של אדם מאשפוז -
כמעט אינם מוגשים .הסיבה היא ככל הנראה גישת
בתי המשפט ,המעדיפה את "חירותו" של אדם לה־
תנגד לטיפול רפואי ,שלעיתים מציל את חייו.
ההתנגדות הרפלקסיבית הזאת לכל צורה של כפייה
באשפוז היא תוצאה של תפיסת העולם המייחסת
משקל רב לרצונו האוטונומי של אדם" .רצון" זה,
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שהוא רכיב כבד משקל בכל הנוגע לגוף ,הופך במק־
רים רבים לבעייתי מאוד כשהוא נוגע לנפש ,להיעדר
מודעות לברירות הטיפול ולמשמעותן.
את ה"פלונטר" הסבוך הזה אולי היה ניתן לפ־
תור בשינוי החוק לטיפול בחולי נפש .כמו השינוי
של חוק סדר הדין הפלילי ,שחייב את בתי המש־
פט לשקול חלופת מעצר בכל פעם במעצר עד תום
ההליכים .תיקון דומה  -שלפיו היתה מחייבת ועדה
פסיכיאטרית להתנות את אי אשפוזו של אדם בכך
שסנגורו יציג תוכנית ל"חלופת אשפוז"  -היה יכול
להבטיח הן את תכלית החוק ,והן את הטיפול הר־
פואי המיטיב .תיקון כזה לא עומד על הפרק ,עובדה
המעידה על כך שזכויותיהם של הלקויים בנפשם
אינן בסדר הקדימות החברתי.
הסתירה שבין מטרת החוק לבין יישומו בפועל
מלווה גם את הפן השני של זכויות חולי הנפש  -הת־
מיכה הישירה בשיקומם .כעשור לאחר קבלת החוק
לטיפול בחולי נפש ,התקבל חוק נוסף שנועד להשלים
את המחצית השנייה של הזכויות :חוק לשיקום נכי
נפש בקהילה ,התש"־ס־ .2000חוק זה ,בדומה לקו�ד
מו ,היה גדוש בכוונות טובות ,והבטיח מלוא חופניים
הטבות לחולה הנפש הבגיר אשר "ועדת השיקום"
מצאה אותו זכאי לכך .אלא שבדומה לקודמו ,כוונות
לחוד ,ניסוח לחוד ,מציאות לחוד .במציאות ,ברוב
המקרים ,אין ביכולתם של נכי נפש לעמוד בדרי־
שותיו של החוק ללא עזרת הסובבים אותם .עזרה זו
אינה מובנת מאליה במקרים שהחולים ,בגלל מצבם,
מנותקים מקרוביהם האמורים לסייע להם.
התוצאה המצטברת בסופו של יום היא חוקים
מלאי כוונת טובות המנוסחים בשפה מהוקצעת
ורהוטה ,אלא שתועלת רבה אין בהם .זכויותיהם של
הלוקים בנפשם נשמרו בחקיקה ,אך לא במציאות
החיים .לדוגמה ,נערה אנורקטית תוכל שוב ושוב
להילחם על "זכותה" שלא לקבל טיפול רפואי .יסייעו
לה עורכי דין מיומנים שיוכיחו באותות ובמופתים
לוועדה הפסיכיאטרית לנוער (הכוללת הרכב מיוחד
לקטינים) כי לא התקיימו דרישותיו המחמירות של
החוק ,ולכן אין לאפשר אשפוז כפוי .אם לא התקבלו
הטענות על ידי הוועדה ,יש לה עדיין סיכוי טוב "לז־
כות" בבית המשפט המחוזי בשבתו כערכאת ערעור.
בסופו של יום "ינצחו" זכויותיה החוקיות שלא לקבל
טיפול כפוי .היא תשוחרר מטיפול ותחזור לדיאטה
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המיוחדת המבוססת על פירות ויוגורט כדי להפוך
לשלד מהלך בשלב ראשון ,ובשלב שני  -לאשפוז
חירום ,שעלול להיות מאוחר מדי כתוצאה מקרי־
סת כל מערכות הגוף .הגנה נכונה יותר על "זכויות"
במקרה זה אינה בהכרח יישום מחמיר ודקדקני של
סעיפי החוק ,אלא דווקא העדפת טובתה של הקטי־
נה .לא "זכויותיה" אלא טובתה האמיתית  -שבי־
טויה מתגלם דווקא באשפוז ובטיפול הכפויים ,אך
מצילי החיים.
הפרדוקס הזה שבין זכויות החולה לטובת החו־
לה רובץ במלוא משקלו על כל שאלת הטיפול בחולי
הנפש .הוא מחייב דיון ציבורי ואומץ לחזור לקלי־
שאות פטרנליסטיות ,כמו חובתה של חברה לדאוג
לחלשים ביותר ,לפעמים גם בניגוד ל"רצונם" האמי־
תי .דיון כזה לא מתקיים ,וגם קולם של המטופלים
נבלע מאחורי הדלתות האטומות וחסרות הידית
במחלקות הסגורות ,או מאחורי הדלתיים הסגורות
של בית המשפט .בכל מקרה ,הרחק מהעין הציבורית
ומכותרות העיתונים.
זכויותיו האמיתיות של המיעוט הזה לא יישמרו
רק על ידי שינוי חקיקה ,ואפילו לא על ידי אכיפה
יעילה יותר של החוקים .הזכויות האלה יישמרו אך
ורק אם תשכיל החברה לקבוע נקודת אמצע חדשה
לחלוטין בין זכויות החולה לחובת החברה להיטיב
עם חסרי הישע שאינם מבינים את משמעות מע־
שיהם .העובדה שקולם של החולים עצמם אינו
נשמע מונעת דיון אמיתי בשאלות האלה ,דיון שהיה

יכול לקדם טיפול ושיקום טובים בהרבה.

החוק נוצר לדבר אחד
בלבד  -לניצול אלה אשר
לא מבינים אותו ,או מנועים
בשל אומללותם מלציית לו
ברטולד ברכט


אפריל 2009

תרבות וחברה

מוזיקה " -הוריקן" של בוב דילן

השיר שזיכה את "הוריקן"
כשבוב דילן השתכנע בעוול שנעשה למתאגרף השחור ,הוא כתב שיר
מחאה שהפך ללהיט ענק והתניע מערכה משפטית לשחרורו ממאסר
עולם .שיר הוא לא רק מילים  -הוא גם משפטים חוזרים
בועז כהן

"יריית אקדח נשמעה בבר באישון לילה .פטי ול־
נטיין פסעה פנימה וראתה את הברמן שרוע בבריכה
של דם' .אוי ,אלוהים' ,היא צעקה' ,הם הרגו את
כולם .'...שלוש גופות היו מוטלות שם ופטי ראתה
אותן ,והיה גם איש ששמו בלו ,שהסתובב שם במס־
תוריות' .לא עשיתי את זה' ,הוא אמר ופשט את ידיו.
'אני רק שדדתי את הקופה ...ראיתי אותם בורחים.
אחד מאיתנו חייב לקרוא למשטרה' .אז פטי הת־
קשרה ,והמשטרה אכן הגיעה ,עם האורות האדו־
מים המהבהבים אל תוך הלילה החם של ניו ג'רזי...
באותו זמן ,בחלק אחר של העיר ,רובין קרטר והח־
ברים שלו הסתובבו להם במכונית .המועמד לתואר
אלוף העולם באיגרוף במשקל בינוני לא ידע איזה
חרא הולך לנחות עליו כשהשוטר קרא לו לעצור בצד
הכביש."...
במילים אלה תיאר בוב דילן את סיפורו העגום
של רובין קרטר ,המכונה "הוריקן" ,מתאגרף מצוין
שהורשע ברצח המתואר למעלה ,וישב בכלא במשך
 20שנה ,אחרי שלושה משפטים שבסופם שוחרר.
בוב דילן היה בן  34ב־ ,1975כשכתב את השיר -
פואמת מחאה ארוכה ומרובת בתים ,שיר חריג מאוד
בקטלוג של הגאון היהודי ,להיט שנמשך שמונה
דקות כמעין סיפור הומרוס מודרני .דילן למעשה
אחראי להתעניינות העצומה והפתאומית באסיר
השחור ,המתאגרף לשעבר ,שכבר ריצה שמונה שנות
מאסר ונשכח מן התודעה הציבורית .שיר אחד,
ארוך ומצליח ,להיט שצעד במצעד הפזמונים ,הצליח
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להניע את כנפי טחנות הצדק ולהפעיל מחדש את
המערכת.
כלוחם למען צדק ושוויון התגייס דילן למען רו־
בין "הוריקן" קרטר ,והיה אחד הלוחמים הראשונים
לשחרורו מהכלא .השיר נכלל באלבום  Desireשיצא
־ב־( 1976ושובץ אפילו כשיר הפותח) ,ובעקבות ה�ס
ערה הציבורית שעורר השיר הצטרפו למאבקו של
דילן גם סלבריטאים רבים ,כמו ג'יין פונדה .סיפורו
של קרטר תורגם לסרט "הוריקן" בכיכובו של דנזל
וושינגטון ,שאף זכה בגלובוס הזהב על תפקידו .כש־
עלה וושינגטון לבמה כדי לקבל את הפרס ,התנגן
ברקע שירו הוותיק של דילן.
מי היה קרטר ,בעצם? הוא נולד ב־ 6במאי ,1937
בן אמצעי בין שבעה ילדים ,לזוג שקט עם נישואים
יציבים .הוא היה היחיד מילדי הזוג קרטר שהסתבך
עם החוק .הוא נשפט לתקופות מאסר קצרות בשל
תקיפות ומעשי שוד של אזרחים ,ברח מהצבא אחרי
 21חודשי שירות פעיל בצבא האמריקאי (רוב הזמן
על אדמת גרמניה) ,והפך למתאגרף מצליח בתחילת
שנות ה־ .60סגנונו המתפרץ והאגרסיבי בזירה זיכה
אותו בכינוי "ההוריקן" ,ובין  1961ל־ 1966ניהל
קריירה מצליחה כמתאגרף במשקל בינוני .הוא ניצח
ב־ 27קרבות מתוך  40פעמים שבהן התמודד ,עד
שהקריירה נקטעה בלילה אחד.
הרצח אירע ביום  17ביוני .1966 ,בערך בשעה
 2:30לפנות בוקר נכנסו שני גברים שחורים אל
לאפייט גריל בר בפטרסון ,ניו ג'רזי ,והחלו לירות.

בועז כהן ,מוזיקאי
ושדרן; עורך ומגיש
מדי ערב את “אחרי
השקיעה" ברדיו 88FM
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קרטר ודנזל וושינגטון ,ששיחק את דמותו בסרט

המוזג ג'ים אוליבר והלקוח הוותיק פרד בוב נהרגו
במקום .אישה נוספת נפצעה קשה ונפטרה כעבור
חודש .לקוח נוסף שרד בהתקפה ,למרות שחטף כדור
בראש .המשטרה הגיעה לזירת האירוע דקות ספורות
אחרי הירי .עדי ראייה מסרו עדות על שני בחורים
שחורים שביצעו את הרצח ,ונמלטו במכונית לבנה.
תיאור המכונית הוביל את החוקרים אל רובין קרטר,
שבבעלותו היתה מכונית כזו בדיוק .המשטרה הגיעה
אל קרטר במהירות שיא 30 :דקות אחרי המקרה .עם
זאת ,החוקרים לא היו מצוידים כנדרש כדי לבצע
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בדיקות ,ולכן לא היו כמעט ראיות פיזיות; המשטרה
לא לקחה טביעות אצבעות בזירת הפשע ולא נטלה
דגימות מבגדיהם של החשודים כדי למצוא ראיות
לשימוש בנשק חם .עם זאת ,במכונית של קרטר
נמצאו כדור של אקדח  32מ"מ ועוד כדור  12מ"מ
של תת־מקלע ,בדיוק מהסוג שנמצא בזירת הרצח.
קרטר וחברו ג'ון ארטיס נלקחו למסדר זיהוי .עדי
הראייה היו חלוקים בדעתם לגבי השניים .החוקרים
הכניסו אותם לבדיקת פוליגרף ,שממצאיה לא היו
חד־משמעיים" .לאחר ניתוח זהיר של פוליגרף
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צילומים :גטי אימג'ס

עורר את המודעות.
בוב דילן
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הרשומה של נושא זה" ,כתב המומחה ג'ון מקגווייר,
"דעתי היא כי היה נסיון הונאה מצד הנחקר רובין
קרטר ,שהיה רלוונטי לכל השאלות .מסקנתי היא
כי החשוד היה מעורב בפשע זה" .סנגורו של קרטר
טען כי אין אפשרות להסתמך על פוליגרף ,ולכן יש
לשחרר את המתאגרף .קרטר שוחרר בערבות עד
למועד המשפט .המשפט התבסס ברובו על עדויות
אישיות .המושבעים השתכנעו מעדותם של שני עדי

הראייה המרכזיים ,בלו וברדלי (וגם גברת אחת בשם
פטי ולנטיין) ,שלכאורה זיהו את קרטר וארטיס
כרוצחים .ההגנה לא הצליחה להסביר את כדורי
האקדח שמצאה המשטרה במכוניתו של קרטר,
והעילה לרצח נקבעה כנקמה בבעלים של לאפייט
גריל בר ,בשל סכסוך אישי שהוביל לרציחתו של
אדם אחר.
ב־ 1967נמצאו קרטר וארטיס אשמים ונגזרו
עליהם עונשים זהים :מאסר עולם משולש .ב־1974
הוציא קרטר לאור ספר אוטוביוגרפי בשם The
 ,Sixteenth Roundושלח עותק ממנו לאמן האהוב
עליו ,בוב דילן ,שהעיד שקרא את הספר בלילה אחד
"עם הרבה סיגריות וקפה" .דילן הזדהה עם המחבר
והגיע לבקר את קרטר בכלא.
דילן שוכנע בחפותו של קרטר והתיישב לכתוב
את המסמך המולחן שלו .השיר  Hurricaneבוצע
לראשונה ב־ 10בספטמבר  1975בתוכנית The
 ,World Of John Hammondואחרי חודש הוקלט
בצורה באולפן ויצא לרדיו כסינגל .דילן יצא לסיבוב
הופעות בשם - The Rolling Thunder Revue
ובמהלך כל הופעה והופעה ביצע את השיר כולו .הוא
לא הסתפק בכך ,וביקש לארגן הופעה מיוחדת (כמו
חברו ,ג'וני קאש ,שהופיע פעמים רבות בפני אסירים)
בבית הכלא שבו ריצה רובין קרטר את עונשו .השיר
פתח כאמור את האלבום  ,Desireשיצא לחנויות ב־5
בינואר  .1976דילן גם ערך שני מופעי צדקה לכבודו
של הוריקן ,וביקר אותו שוב ושוב בכלא.
כשהוא נישא על גלי ההתעניינות התקשורתית
והסקרנות הציבורית ,נתמך על ידי המתאגרף מוחמד
עלי ושני כתבים חרוצים של ה"ניו יורק טיימס" ,יצא
רובין קרטר לסיבוב ערעור נוסף .בית המשפט העליון
של ניו ג'רזי קיבל את ההחלטה המפתיעה לשחרר
בערבות את רובין קרטר וג'ון ארטיס ולהכריז על
משפט חוזר .זה קרה במארס  ,'76חודשיים אחרי
שיצא האלבום המצליח של דילן .שני עדי הראייה,
בלו וברדלי ,חזרו בהם מעדותם הראשונה ,עשר שנים
קודם לכן .אמנם קרטר וארטיס נראו מסתובבים
באזור בליל הרצח ,אבל בלו וברדלי מסרו שהם אינם
משוכנעים "מעל לכל ספק" שהם אלה שבאמת ביצעו
את הירי .השופט התעלם מהעדים שחזרו בהם ,טען
ש"אין יסוד סביר ומשכנע לפניית הפרסה הזו" ,וחבר
המושבעים מצא את השניים אשמים גם במשפט
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עטיפת התקליטון1975 ,

השני .בדצמבר  ,1976במשפט החוזר ,הורשעו קרטר
וארטיס שנית ושבו לכלא לריצוי מאסר עולם .לאחר
ההרשעה החוזרת הפסיק דילן לבצע את "הוריקן"
בהופעות החיות.
ג'ון ארטיס זכה לחנינה ב־ .1981בשנת  1985קרטר
עירער שוב ,ובמשפט החליטו השופטים לזכותו.
השופט קבע כי ההרשעה השנייה היתה מבוססת
על גזענות ובורות .במשפט השלישי התגלה כי היו
עסקאות מפוקפקות בין התביעה לעדים ברדלי ובלו,
וכי אין ולא היתה ודאות בנוגע לכך שקרטר וארטיס
אכן היו שני הגברים שהסתובבו חמושים ב־ 17ביוני
 .1966עדות מצולמת מוכיחה שמיס פטי ולנטיין לא
יכלה בשום פנים ואופן לזהות את השניים מהמקום
שבו עמדה.
ב־ 8בנובמבר  1985יצא רובין קרטר מהכלא .הוא
עזב את ארה"ב ,סיים לימודי משפטים ,וכיום הוא
עורך דין המתגורר ועובד בקנדה.
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המקרה של רובין "הוריקן" קרטר מעניין במיוחד,
מכיוון שהוא מרכז בתוכו שלל מרכיבים דרמטיים:
מתח בין־גזעי (והאשמות של מערכת המשפט בגז־
ענות בשל כך) ,שחיתויות בתוך המשטרה ,עסקאות
חבילה של התביעה עם עדים בלתי מהימנים ,ראיות
חלקיות ,זמר־יוצר שמתגייס לקדם נושא שהוא מא־
מין בו ,ומתאגרף שעולה לשלושה סיבובים בזירה
של החיים ,מופל ארצה בשני הסיבובים הראשונים,
אבל בסופו של דבר מנצח  -גם אם הדבר קורה אחרי
 20שנות מאסר.
"השאלה המעניינת כיום" ,כתב איש ה"ניו יורק
טיימס" סלוין ראב" ,היא האם ייתכן שהמשט־
רה שיחררה את הרוצחים האמיתיים ,ברשלנות,
ולכן התעקשה להפליל שני שחורים אחרים?" .כנ־
ראה שלעולם לא נדע את התשובה 43 .שנים אחרי
הרצח המפורסם והטרגי ,ברור שקרטר לא היה איש
תם וישר .אבל למרות שהיה ברשותו נשק ,ולמרות
שבעברו היו הרשעות על שוד ותקיפה (שבעטיין אף
ישב בכלא תקופות קצרות) ,כנראה שלא היה מעורב
ביריות בגריל בר בלילה הנורא ההוא בפטרסון ,ניו
ג'רזי.
בסופו של דבר היה זה שיר ,השיר הפולקי של
דילן ,שהעלה למודעות את העוול ששלח את רובין
קרטר לכלא .אלמלא "הוריקן" ,השיר שהפך ללהיט
ענק ,ספק אם היו מתגייסים כל כך הרבה אנשים
כדי להפעיל לחץ על המערכת ולגרום לחשיפת
העדויות והגילויים ,שאמנם לא הספיקו במשפט
החוזר ,אבל הובילו בסופו של דבר לשחרורו
במשפט השלישי.
אגב ,העובדה שקרטר לא זוכה במשפטו השני
(ב־ )1976גרמה כנראה לדילן לחדול מלבצע את
השיר "הוריקן" בהופעותיו ,למרות הפצרות הקהל.
הוא לא ביצע את השיר אף לא פעם אחת מאז,
למעט בהופעה המצוינת בהיכל התרבות בתל אביב
בקיץ  ,1993כשהגיע לכאן למופע שהוגדר כ"מופע
הפיוס עם הקהל הישראלי"  -לאחר הופעתו
הראשונה והמאכזבת בפארק הירקון ב־.1987
המנהלת האישית שלו ,שישבה בניו יורק ,סירבה
להאמין למשמע אוזניה" :דילן לא שר את 'הוריקן',
אין שמץ של סיכוי שהוא עשה את זה" ,אמרה .אבל
עם עובדות מוצקות ,כמו שיודע כל פרקליט מהימן,
קשה מאוד להתווכח .אפשר רק לפרשן אותן .
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הלשכה עתרה
לבג"ץ נגד חוק
נתוני תקשורת
עמ' 131

חדיש
ומחודש

מתיחת פנים
לאתר האינטרנט
של הלשכה
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ילדים
בטיפול

הלשכה תקדם
תלמידים בעלי
צרכים מיוחדים
עמ' 133

על המשמר

האם פרקליטות המדינה תעמוד
לביקורת חיצונית? משה לדור לא פסל את האפשרות ביום עיון
שהתקיים בלשכה עמ' 126

כנסת לא
מתכנסת

מוסד המחוקקים צפוי להיות
מושבת אפקטיבית קרוב
לשנה .ראש הלשכה קורא
לנבחרים לבטל את פגרת
הקיץ עמ' 129

לר

אשונה

כוח צרכני

מועדון צרכנות משותף
ל־ 55אלף עורכי דין
ורואי חשבון ישיב
לחבריו את דמי החבר
באמצעות הטבות
והנחות עמ' 128

חדשות הלשכה

יום עיון " -מי ישמור על השומרים"

פרקליט המדינה על היוזמה להקמת גוף שיפקח על הפרקליטות:

"ראוי שנקיים בקרה
מעט יותר חיצונית
בנושאים מסוימים"

משה לדור הדגיש ביום עיון כי "הפרקליטות היא מוסד שמדינת ישראל צריכה
להתפאר בו" .בעז אוקון" :אין להסתפק בגוף בקרה פנימי" .בועז סנג'רו" :יש צורך
בביקורת ובפיקוח" .ראש הלשכה" :יש לשקול הקמת גוף חוץ־פרקליטותי"
"ככל שיקודם רעיון להקמת גוף שיבדוק
את הפרקליטות ,הייתי מציע לשקול גוף
חוץ־פרקליטותי ,שהקשר בינו לבין הפרק־
ליטות יהיה למשל מהסוג שיש בין נציבות
הקבילות על שופטים לבין הנהלת בתי המ־
שפט" ,כך אמר ראש הלשכה ,עו"ד יורי גיא־
רון ,ביום עיון שערך הפורום הפלילי של
לשכת עורכי הדין תחת הכותרת" :מי ישמור
על השומרים  -היוזמה להקמת גוף שיפקח
על עבודת הפרקליטתות" ,בהשתתפות פר�ק
ליטים וסנגורים.
יו"ר הפורום הפלילי של הלשכה ,עו"ד
רחל תורן ,התייחסה להתנהלות הפרקלי־
טות בפרשת האונס בעין גדי ,שבמסגרתה
ייצגה שניים מהנאשמים .לדבריה ,הפרקלי־
טות לא גילתה לסנגורים מסמך שבו הביעה
אחת מהמתלוננות ספק בדבר התרחשות
האונס על ידי שני הנאשמים ,וציינה שאינה
רוצה שחפים מפשע ישבו בכלא .הסנגורים
גילו את המסמך אגב חקירתה בבית המש־
פט .כתב האישום נגד הנאשמים בוטל .עו"ד
תורן ציינה שפנתה לפרקליט המדינה לערי־
כת בירור נסיבות המקרה ,והפרקליט השיב
שמצא שהתנהגותה של הפרקליטה שטיפ־
לה בנושא היתה בבחינת תקלה ,והוער לה.
"מדובר בהתנהלות מדאיגה ויש לדון בתופ־
עות מסוג זה ,גם אם מדובר בדוגמה חריגה",
ציינה עו"ד תורן.
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"אינה חסינה מטעויות" .לדור

מנחה הדיון ,עו"ד יורם סגי־זקס ,ציין כי
ברגע שאין ביקורת בונה ומועילה לא ניתן
להפיק לקחים ולבצע רפורמות חיוניות ,וע־
לולים לקרות מקרים כדוגמת פרשת מע"צ,
פרשת ברנס ועוד" .כוח מוחלט ללא איזון
ראוי בצידו פוגע בדמוקרטיה ובשלטון
החוק .לכן אני מציע להקים גוף ,אומבוד־
סמן עצמאי ,שיבקש דיווח סטטיסטי מה־
פרקליטות לגבי מספר תיקים שנפתחים כל
שנה והיקף התיקים שהסתיימו בהעמדה
לדין והרשעה ,או למנות נציב תלונות לפר־
קליטות שיפקח על הגשת כתבי אישום ועל

מקרים של עיכוב מינהלי/סגירת תיק שגורם
לעיוות דין".
ראש הלשכה ציין בדבריו כי "גם כשהוקמה
נציבות הקבילות על השופטים ,התרע־
מו השופטים והשופטות ונשמעו טרוניות
נגד הרעיון .בפועל הגוף הזה הוכיח את
עצמו ,ולאזרחים יש היום כתובת ,גם אם
רוב הפניות אינן רלוונטיות .נדמה לי שאין
איש שסבור היום שהקמת הנציבות לקבי־
לות על שופטים פגעה בעצמאות השיפוט,
באי־תלות השופטים או בשיטה הדמוקר־
טית הישראלית" .עוד אמר ראש הלשכה כי
"חששות דומים נשמעו גם בצה"ל ,בטרם
הקים רא"ל (במיל') חיים לסקוב את נצי־
בות הקבילות על החיילים .מוסד מושרש זה
מהווה כיום חלק אינטגרלי ממערכת היח־
סים הרגישה והחשובה שבין הציבור ,משרד
הביטחון וצה"ל".
ראש הלשכה הוסיף כי אינו שותף לכל מי
שסבור שבפרקליטות רב הנסתר על הנגלה,
ורב השגוי והמוטעה על הנכון והראוי" .עם
זאת ,ככל שמתרבים המקרים שבהם נשמ־
עת ביקורת מוצדקת ,וככל שמסיבות שונות,
שרובן פופוליסטיות ולא מוצדקות ,ממשיך
להיפגע אמון הציבור בגורמי האכיפה ביש־
ראל ,נדמה לי שמן הראוי שתשתפר ההק־
שבה בקרב קברניטי גורמי האכיפה ,הקשבה
שתוביל לפתיחות אפשרית ,במגבלות העניין,
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מימין :ד"ר בועז סנג'רו ,השופט (בדימ') בעז אוקון ,פרקליט המדינה משה לדור ,עו"ד יורם סגי־זקס וראש הלשכה

גם בהתייחס לכינונם של רעיונות חדשים.
חשוב להדגיש שלפחות חלק מתומכיהם של
רעיונות אלה עושים כן מתוך מחשבה שי־
סייעו לעבודת הפרקליטות ושיתרמו לבי־
צור מעמדה הציבורי .אגב ,הטרוניות בקרב
המבקרים הינן גם מנת חלקם של קורבנות
העבירה ,ולא רק של חשודים ונאשמים".
"הפרקליטות במדינת ישראל עושה
עבודה ערכית וחיובית בתנאים שהולכים
ונעשים קשים מדי יום ביומו ,משום שמ־
ערכת המשפט במדינה הופכת למסובכת
ולמורכבת יותר" ,ציין פרקליט המדינה,
עו"ד משה לדור .לדבריו ,הפרקליטות אינה
חסינה מטעויות ,ויותר קשה להימנע מט־
עויות כאשר המערכת עמוסה" .אנחנו לא
פקידים במשרד .עלינו להתמודד מול טובי
עורכי הדין ולתת מענה לאירועים בלתי
צפויים במהלך משפט דינמי .לא פעם מוצא
את עצמו הפרקליט לא מתמודד עם הנאשם
עצמו .לעיתים היוצרות מתהפכות ,ובעצם
ההתמודדות הופכת להיות הגנה על הפר־
קליט שמוגשת נגדו תלונה .זאת טקטיקה
שננקטת .הנזק שביצירת התמודדויות לוואי
נגד הפרקליטות ופרקליטים הוא נזק גדול
מאוד .בכך פוגעים במנגנון למניעת אנרכיה.
אסור להחליש את המערכת".
פרקליט המדינה הוסיף כי כבר כיום
קיימות מערכות רבות שמפקחות על הפ־
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רקליטות" ,בראש ובראשונה בתי המשפט,
המבקרים את הפרקליטות בהחלטותיהם,
עבור לתקיפה עקיפה על ידי בתי המשפט
המינהליים ,ועדות האתיקה של לשכת עו־
רכי הדין ,נציבות שירות המדינה ,המשטרה,
ובל נשכח את התקשורת ,שיודעת לבקר
אותנו ומציפה כל עניין לא תמיד ברמת
הדיוק הראויה" .מכל מקום ,ציין לדור ,הפ־
רקליטות היא מוסד שמדינת ישראל צריכה
להתפאר בו .עם זאת הוא ציין כי נכון לקיים
בתוך המערכת ביקורת מעט ממוסדת יותר.
"אין לי קושי עם המערכת היום ,אולם ראוי
שאנחנו נקיים איזושהי בקרה מעט יותר
חיצונית ,שמפנה נושאים מסוימים לבדיקה.
זה משחרר גם מעט את הבכירים במערכת
על מנת שיעסקו בתפקידים אחרים".
השופט בדימוס בעז אוקון תמך אף הוא
בצורך בהקמת גוף ביקורת חיצוני לפר־
קליטות" .מדוע להקריב תקני פרקליטות
ופרקליטים במקום לאפשר למחוקק לקבוע
הקמת גוף ביקורת בחוק?" .אוקון תקף את
השימוש שעושה הפרקליטות בביטוי "תום
לב" להסביר את התקלות שאירעו ,בעוד
שלדבריו היא אינה מגלה סבלנות כלפי
אחרים הטוענים לתום לב" :בתום לב לא
גילו החוקרים בפרשת חיים רמון את מס־
מכי האזנת הסתר; ליאורה גלאט־ברקוביץ'
שילמה מחיר גבוה ביותר כאשר ההדלפות

חדשות הלשכה

צילומים :טל לוי

היו נגד הפרקליטות; המשטרה לא בחלה
בפרסום תמליל שיחה בין שני עבריינים כדי
לסכל את מינויו של עו"ד משה גלעד לשו־
פט" .כל אלה ,לדברי אוקון ,מחדדים את
הצורך בהקמת גוף ביקורת חיצוני המשוח־
רר מהפרקליטות ומהמשטרה ,ואין להסת־
פק בגוף בקרה פנימי.
ד"ר בועז סנג'רו תקף אף הוא את הפר־
קליטות" .בישראל יש הרבה מדי הרשעות.
החלוקה הפשטנית של טובים ורעים אינה
משקפת נכון את המציאות ,שכן כל אדם ,גם
מי שסבור שמשתייך לטובים ,עלול למצוא
את עצמו חשוד בעבירה פלילית .אופן הח־
קירה המקובל במשטרה מתנהל תוך ניסיון
לגבות הודאה ,ולאחר מכן נפסקת החקי־
רה" .התחומים העיקריים שלדבריו יש צורך
בפיקוח ובביקורת על הפרקליטות הינם ,בין
היתר ,שלב ההחלטה להעמיד לדין ,המש־
פיע השפעה ניכרת על חייו של אדם ,אפילו
אם הוא לא מורשע בסופו של דבר ,ההחל־
טה באשר לעסקאות טיעון ,שפיקוח בעניין
זה ימנע ניפוח מלאכותי של כתב האישום,
הקשר שבין הפרקליטות למשטרה ,החלטות
בעניין מעצרים והכשרת תובעים" .כדאי
שהפרקליטות תצטרף למהלך כזה ולא
תתנגד לו .להערכתי היא תצטייר רע מאוד
אם תתנגד לביקורת .עצם ההנחה שהפרק־
ליטות לא טועה מחייב ביקורת ופיקוח".
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לר

אשונה

לשכת עורכי הדין ,בשיתוף לשכת רואי החשבון ,מודיעה:

מועדון הצרכנות יוצא לדרך

מטרת המועדון ,המונה כ־ 55אלף חברים ,היא להשיב את דמי החבר באמצעות הטבות והנחות צרכניות
במסגרת מועדון הצרכנות החדש פועל
כבר היום מבצע תדלוק מוזל בתחנות הדלק
של חברת סונול באמצעות כרטיס החבר
של לשכת עורכי הדין .פרויקט התאמת
כרטיס החבר של הלשכה למערכת המ־
חשוב ב־כ־ 156תחנות התדלוק של ס�ו
נול ובכ־ 75חנויות הנוחות הסתיים
בהצלחה .כשירות נוסף לחברי
הלשכה מוענקות לחברים הטבות
במעמד רכישת המוצרים השונים
באמצעות כרטיס החבר אשר בר־
שותם.
בין ההטבות המוענקות למחזיק
כרטיס חבר בתוקף ברשת התחנות:
בנזין ( 95הנחה לליטר)  33 -אג'.
בנזין ( 99הנחה לליטר)  65 -אג'.
גולדיזל (הנחה לליטר)  225 -אג'.
כמו כן ,תינתן הנחה בחנויות הנוחות
בגוב ה  .5%ההנחה אינה תקפה ברכ�י
שת סיגריות ,שירותים מיוחדים ומוצרים
שסונול תחליט עליהם מעת לעת.
ההטבה תינתן בכפוף להצגת כרטיס חבר
במעמד הרכישה והעברתו במערכת האישו־
רים הממוחשבת של סונול ,והתשלום ית־
בצע באמצעות כרטיס אשראי ו/או מזומן.
ההטבה תינתן במשאבות הן בשירות מלא
והן בשירות עצמי.

הוועד המרכזי של הלשכה אישר
ביו ם  ,17.2.09ברוב קולות ,הקמת מ�ו
עדון צרכנות חדש לעורכי הדין בשיתוף
לשכת רואי החשבון .מטרת הקמת מוע־
דון הצרכנות היא להשיב לפחות במהלך
כל שנה את שיעור דמי החבר לחברים
באמצעות השגת הטבות והנחות משמ־
עותיות ,ניכרות וארוכות טווח .פעילות
הצרכנות בלשכה תיעשה בשיתוף לשכת
רואי החשבון ,והיקף הצרכנים הפוט־
נציאליים במועדון נע בין כ־ 55אלף
חברים בהווה ,מתוכם  41אלף עורכי דין
ו־ 14אלף רואי חשבון ,ועד כ־ 70אלף
בתוך כשלוש שנים.
על פי ההצעה שהניח ראש הל־
שכה ,עו"ד יורי גיא־רון ,בפני הוועד
המרכזי ,הציבה הלשכה כיעד מועדון
צרכנות המאפשר שימוש בכרטיסי
האשראי ,מייצר הנחות והטבות
ייחודיות בהתאם לעולם התו־
כן המעניין את עורכי הדין ,טיפול
בנושאים מורכבים כדוגמת ביטו־
חים ,שוק ההון ,אשראי ועוד.

מאקסטרים ועד נדל"ן
המועדון יציע לחברי הלשכה פעילות
רווחה בעלת ייחודיות (סדנאות ,טיולים,
מסיבות בהתאם ללוח השנה ,ימי כיף ואקס־
טרים) ,תוך התכווננות מתמדת לבקשות של
הלשכה וחבריה .המועדון יקיים ימי מכירות
מיוחדים וירידים בנושאים ממוקדים כדו־
גמת רכב (רכישה ,מימון ,ליסינג) ,נדל"ן,
פתיחת שנת משפט  -ציוד משרדי" ,חזרה
לביה"ס"" ,שבוע הבריאות" וכד' ,וכן יציע
לחברים מערך מקיף של מוצרים בהנחות
אטרקטיביות ,כניסות לאתרי בילוי ,כרטי־
סים למופעים ,וחופשות בארץ ובחו"ל כמ־
קובל במועדוני צרכנות מובילים.
עיקר הקשר בין החבר למועדון יתב־
צע באמצעות פורטל אינטרנט משוכ־
לל ,שיאפשר סחר אלקטרוני ,הרשמות
לאירועים ולסדנאות ,לוחות מודעות ,סק־
רים ועוד.
המועדון יהיה קשוב לדרישות עורכי הדין
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הטבות לעסקים

בתחומים השונים ויפעל להביא הצעות
בתחומים אלה.
לציון השקת מועדון הצרכנות יתקיים
הפנינג השקה של המועדון המשותף ללשכת
עורכי הדין וללשכת רואי החשבון בארוע
מכירות בלעדי של קבוצת צ'מפיון מוטו־
רס וניופאן ,בתאריכים 23־24־ 25באפריל
בהאנגר  11בנמל תל אביב.

בנוסף למבצע עם חברת סונול ,בימים אלה
יוצאים הלשכה וחברת אופיס דיפו בשיתוף
פעולה ייחודי ,שבמסגרתו יהיו זכאים חברי
הלשכה להנחות משמעותיות ברכישות
במוקד ההזמנות העסקי של אופיס דיפו.
כמו כן ,לאורך כל השנה וכן בתקופת
החזרה לבית הספר יזכו החברים למבצ־
עים ייחודיים ,ויהנו מיתרונות שיטת העסק
החכם של אופיס דיפו לעסקים :תשתית של
חברה בינלאומית בפריסה ארצית ,מחירון
עסקי תחרותי בקטלו ג ( 2009לקבלת ה�ק
טלוג חייגו  ,)*2604ומגוון רחב של מוצרים
בתחום הציוד המשרדי והריהוט.
בקרוב תצא הלשכה במבצעים נוספים
לציבור עורכי הדין.
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עם כינונה של הכנסת ה־ ,18ראש הלשכה בקריאה לראשי המפלגות:

"אל תצאו לפגרת קיץ  -הכנסת
צפויה להיות מושבתת כשנה"

עו"ד גיא־רון" :אין זה ראוי שמוסד המחוקקים יושבת לתקופה ארוכה כל כך .מדובר בקיפאון של הליכי החקיקה"
ראש הלשכה ,עו"ד יורי גיא־רון ,קרא
ביום  24.2.09לראשי המפלגות בכנסת
ה־ 18לקראת הישיבה הראשונה של הכנסת
החדשה ,בבקשה כי יכריזו שהשנה לא
תצא הכנסת למלוא פגרת הקיץ כמקובל.
במכתב ששיגר בעניין כבר בחודש ינואר
האחרון אל ראשי המפלגות המתמודדות,
ציין ראש הלשכה" :במהלך  12החודשים
מאז יציאתה של הכנסת הקודמת לפגרה
ועד לכינוסה מחדש ,לא נערכו ולא ייערכו
ישיבות סדירות .התוצאה היא קיפאון של
כל הליכי החקיקה בכנסת ופגיעה ממשית
בחיי המסחר והמשפט בישראל .אין זה
ראוי שמוסד המחוקקים יושבת משך
תקופה ארוכה כל כך ,והחלטות בנושא
תקציב ובנושאים הרי גורל יעוכבו זמן רב
בכנסת".
ראש הלשכה הסביר כי בעקבות החל־
טת הכנסת על בחירות ,הרי שבין המועדים
 27.10.08ל־ ,11.11.08שבמהלכם הכנסת
לכאורה "עבדה" ,לא קודמו הצעות חוק
שהיתה לגביהן מחלוקת סיעתית או הס־
תייגויות של חברי כנסת (לעניין זה הוקמה
ועדת ההסכמות) .כך לא אושרו התקציב
וחוק ההסדרים ,אף לא בקריאה ראשונה.
לדברי ראש הלשכה ,אמנם ביום 10.2.09
התקיימו הבחירות לכנסת ,אולם ככל הנ־
ראה רק ביום  23.4.09יהיה ניתן לכנס את
הכנסת ,לאחר הרכבת הממשלה" .חג הפסח
יחול השנה ביום  .8.4.08מאחר שבסמוך
אליו יצוינו ימי השואה ,הזיכרון והעצמאות,
הרי שהכנסת תצא לפגרת האביב/חורף
החל מחודש מרץ ועד מאי .לכן סביר להניח
שהכנסת תצא ביום ה־ 5.4.08לפגרת פסח
עד ל־."30.4.09
"הכנסת עתידה לשוב ולעבוד ביום 1.5.09
עד ל־ ,1.8.09התאריך הקבוע כל שנה לפגרת
הקיץ .פגרת הקיץ חלה עד לאחרי סוכות ,כך
שזו עלולה להימשך עד ־ל־ 11.10.09ומ�ע
בר לכך .כפועל יוצא ,הכנסת עלולה להיות
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כנסת נכבדה ,כנסת ריקה

בפגרה מהותית משך יותר משנה ,בהפוגה
של שבועיים (בשנת  ,)2008שבהן לא היה
ניתן לקדם הצעות חוק נוכח ועדת ההסכ־
מות ,ולמעט שלושה חודשים בין מאי ליולי
(בשנת  ,)2009שבמהלכם ספק אם יהיה ניתן

צילום :פלאש 90

לקדם הצעות חוק ונושאים כבדי משקל",
ציין ראש הלשכה.
ראש הלשכה הוסיף כי נכון יהיה אם הכנ־
סת תקצר את פגרת הקיץ ,ותאריך את המו־
שב עד לאמצע ספטמבר.

"יש להעלות את הרף של עורכי הדין"

לומר דברים יותר ברורים
"כאקדמאי אני מק־
על האיזונים שחסרים לנו,
ווה שיועלה הרף של עורכי
כמו למשל הזכות לפרטיות".
הדין ,אחרת המקצוע עלול
לגבי חוק נתוני תקשורת ציין
לאבד את סמכותו" ,כך אמר
פרופ' בן־ששון כי "בלי החוק
יו"ר ועדת החוקה של הכ־
הזה נראה שמצבנו היה קשה
נסת היוצאת ,פרופ' מנחם
יותר .החוק פולשני פחות
בן־ששון ,בישיבה שקיימה
מהאזנת סתר".
־ב־ 4.2.09ועדת הגנת הפ�ר
טיות בראשות עו"ד דן חי ,פרופ' מנחם בן־ששון
ראש הלשכה ,עו"ד יורי
גיא־רון ,אמר כי "יש לש־
במסגרת הפורום החוקתי של
הלשכה בנושא "הכנסת היוצאת  -סיכום נות את ההתנהלות בכנסת ,שבה ועדות
פעולות החקיקה שנערכו בנושאי הגנת מתנהלות כוועדה של אדם אחד .הייתי
שוקל לכפות התייצבות של חברי כנסת
הפרטיות ודברים המצויים על הפרק".
פרופ' בן־ששון" :לו היתה לנו חוקה בדיונים ,קוורום מסוים ,כדוגמת החוק
עם מגילת זכויות צפופה ,היינו יכולים הנורווגי".
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השופטת דבורה ברלינר בישיבה בנושא הסדרי טיעון:

"בערעור יהיה לי קשה
להתערב בהסדר טיעון"

פרקליטת מחוז מרכז ,עו"ד רות דוד" :בתי המשפט צריכים לסמוך עלינו ,אבל כן ,יש תיקים שצריכים להישמע"
"כשופטת בערכאת ערעור יהיה לי קשה
לומר שבית משפט קמא שגה ולהתערב
בהסדר טיעון" ,כך אמרה סגנית נשיא בית
המשפט המחוזי בתל אביב ,השופטת דבו־
רה ברלינר ,בישיבה משותפת שערכו ועדות
פרקליטות וסנגוריה שבתוך הפורום הפלילי
של הלשכה.
סגן יו"ר ועדת פרקליטות של הלשכה,
עו"ד רדא ענבוסי ,אמר כי "בשנים האחרו־
נות זירת המשפט הפכה לזירת התכתשות
של סנגורים ופרקליטים .באמצעות כנס זה
ובאמצעות כנסים נוספים אנחנו מבקשים
לקדם את הדו־שיח ולשפר את האווירה
בבית המשפט ,ולזכור תמיד שאנחנו שני
צדדים למטבע אחד  -מטבע הצדק".
השופטת ברלינר הסבירה כי "בהסדרי
טיעון התביעה עושה ויתור מסוים ,והנא־
שם מצידו מודה בעובדות ומוותר על הזכות
לקיים דיון .בבית המשפט אנחנו קוראים
לזה הסדר טיעון .ל'הסדר' יש קונוטציה
אחרת ולא ביטוי מסחרי כמו עסקה .פה
אנחנו נותנים יותר מקום לביטוי לבית המ־
שפט ,והוא יכול לסטות מההסדר בכל רגע.
אם סנגור רוצה לצמצם את הסיכונים בכך
שבית משפט איננו כבול להסדר ,הוא יחתור

לכך שההסדר יהיה
כפוף להוראות החי־
קוק .הסדרי טיעון
'מוסדרים' הם כאלה
שנעשו כדת וכדין
בפרקליטות ולרוב
גם בכתב ,להבדיל
מ'הסדרי מסדרון',
שנעשים בעיקר בל־
שכות משטרתיות.
נגד הסדרי מסדרון.
ההסדרים האלה לו־
השופטת ברלינר
קים בחסר ,ולעיתים
האמור בהם נתון להרבה פרשנויות מצד
הצדדים .לא הייתי ממליצה עליהם ,אלא רק
בנסיבות דחק".
עוד הוסיפה השופטת ברלינר כי מבחי־
נתה" ,העובדות בכתב האישום שהנאשם
הודה בהן  -זה מה שמעניין אותי" .היא
קראה לעורכי הדין להימנע מהסדרי טיעון
מותנים ,כמו למשל הסדר תלוי תסקיר קצין
מבחן" .בכל מקרה" ,אמרה ברלינר" ,כל צד
שעושה הסדר טיעון צריך להבין שלי ,כשו־
פטת בערכאת ערעור ,יהיה קשה מאוד לומר
שבית משפט קמא שגה ולהתערב בהסדר
הטיעון".

הוצאה לפועל

הוקמה ועדת מאור לשיפור האכיפה והגבייה
בעקבות הפרדת מערכת ההוצאה
לפועל ממערכת בתי המשפט וביצוע
הרפורמה בהוצאה לפועל (תיקון 29
לחוק ההוצאה לפועל) ,הוקמה ועדה
בראשות כבוד השופט עודד מאור ,אשר
תבחן נושאים נוספים שניתן לקדם על
מנת לשפר את מנגנוני הגבייה והאכיפה
הקיימים היום בחוק ובתקנות.
עורכי הדין יוכלו לתרום מנסיונם
היומיומי בשדה המשפט רעיונות ויוז־

 130׀ עורך הדין

מות ,שיסייעו לוועדה לגבש את המל־
צותיה המקצועיות לשיפור נוסף בהליכי
הגבייה הקיימים כיום בחוק ההוצאה
לפועל.
עורכי דין המעוניינים להעביר הצעו־
תיהם ורעיונותיהם לוועדה מתבקשים
לעשות זאת באמצעות פורום ההוצאה
לפועל שבלשכת עורכי הדין ,בפקס:
 03-6918696או בדואר אלקטרוני
( shimon@israelbar.org.ilעדיפות לדוא"ל).

עו"ד טלי אייזנברג ממרכז נגה ,המרכז
לנפגעי עבירה ,דיברה על כך ש"בהגדרה
הסדר טיעון נעשה במשרדי הפרקליטות,
במקרה הטוב ,ובמסדרונות במקרה הרע.
לעיתים כל מה שנפגע העבירה רוצה הוא
שישמעו אותו .צריך לבוא ולבדוק את תנאי
ההסדר ומהי עמדת נפגע העבירה" .עו"ד
אבי אודיז אמר בתגובה לנציגת מרכז נגה:
"הפכתם להיות גורם מקלקל של מלאכת
האכיפה .מידת מעורבותכם גבוהה מדי ,ולא
ברור מכוח איזה מנדט .זהו מצב שבו אתם
מאבדים את הלגיטימיות שלכם".
עו"ד גידי קוסטה מפרקליטות מרכז אמר
כי "אחת הביקורות שנשמעו באמצעות
מרכז נגה היא שהסדרי הטיעון נוטלים את
יכולת ההכרעה מבית המשפט ומעבירים
אותה לידי הפרקליטות .האם זה רע? האם
ממבט של נפגע העבירה אין בזה משום ית־
רון?".
פרקליטת מחוז מרכז ויו"ר ועדת פר־
קליטות של הלשכה ,עו"ד רות דוד ,אמרה
כי הסדרי הטיעון נערכים בין הפרקליטות
לסנגוריה באופן מסודר ועל דעת הנאשם,
ובדרך כלל אחרי סדרה של מפגשים" .חיס־
כון בזמן נלקח בחשבון ,אבל זה לא השיקול
העיקרי .יש לנו חובות כלפי קורבן העבי־
רה .יותר מאשר מדברים ושומעים אנחנו
גם קצת מטפלים ,ובין היתר מפנים למרכז
נגה שעושה בעיני עבודת קודש" .עו"ד דוד
הוסיפה כי "התופעה שבתי המשפט לוחצים
על הצדדים לערוך הסדרים היא מאוד בו־
לטת ומקשה על שני הצדדים .בתי המשפט
צריכים לסמוך עלינו בהקשר הזה ,וכן ,יש
תיקים שצריכים להישמע".
סגנית הסנגורית הציבורית הארצית ,עו"ד
יונה חייר ,אמרה כי הכוח נמצא בידי הפ־
רקליטות .עו"ד חייר התייחסה לנושא סי־
כון בהרשעת חפים מפשע במסגרת הסדרי
הטיעון ואמרה" :ככל שמחמירים יותר בע־
נישה ,התוצאה היא שהמוטיבציה של הנא־
שם לרצות בהסדר טיעון היא גבוהה יותר".
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לשכת עורכי הדין בדיון בבג"ץ בעניין חוק נתוני תקשורת:

"ההוראות מפרות את האיזון הראוי
בין תפקיד הרשויות לזכות לפרטיות"
עו"ד דן חי ,מגיש העתירה" :הפגיעה בחסיון עו"ד־לקוח עלולה לגרום ללקוח לוותר על שירותים משפטיים"
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צילום אילוסטרציה :אייסטוק

"חלק מהוראות החוק מפרות את האיזון
הראוי בין הצורך לאפשר לרשויות האכי־
פה למלא את תפקידן ,לבין הפגיעה בזכות
החוקתית לפרטיות"  -כך טענה הלשכה
בדיון שנערך בבג"ץ ביום  .22.2.09הדיון
בעתירות שהוגשו נגד חוק סדר הדין הפ־
לילי (סמכויות אכיפה  -נתוני תקשורת),
תשס"ח־ ,2007נערך בפני הרכב מורחב
והתקיים באופן שלכאורה ניתן צו על תנאי,
בהסכמת המדינה.
הלשכה טענה ,באמצעות עו"ד דן חי ,כי
בדרכו להשיג את המטרה הנעלה של סיכול
עבירות ושמירה על שלום הציבור ,חוקק
המחוקק חוק שחלק מהוראותיו פוגעות
בזכות החוקתית לפרטיות ,כפי שהיא באה
לידי ביטוי בחוק יסוד :כבוד האדם וחירו־
תו ,תוך שהן מפרות את האיזון הראוי בין
רצון רשויות האכיפה לקבל לידיהן את מרב
המידע המצוי בידי גופי התקשורת לצורך
מילוי תפקידיהן ,לבין הצורך להגן על זכויות
היסוד של האזרח בכלל והזכות החוקתית
לפרטיות בפרט.
ביקשה הלשכה לבטל את תחולת סעיף 4
עוד טענה הלשכה כי קבלת נתוני תקשו־ לחוק נתוני תקשורת ,המאפשר קבלת נתוני
רת על אודות אדם ממאגר מידע של בעל תקשורת בהיתר מינהלי ללא פנייה מוקדמת
רשיון בזק היא מעשה אשר עלול להדיר לקבלת אישור שיפוטי ,לגבי מקרים שבהם
אדם משלוותו ומהרגשת הביטחון האישי ידוע לרשות החוקרת שהמנוי הינו עורך דין,
שלו .כאשר מדובר בפירוט נתוני תקשו־ אשר לגבי קשריו עם לקוחותיו חל חיסיון
רת של אדם ,יש בכך כדי להצביע על אנ־ מקצועי לפי כל דין ,ולפעול כך ביחס לכל
שים שאיתם הוא נמצא בקשר ,תכיפות
"בעלי מקצוע" המוגדרים בחוק" .אין
הקשר ,סוגי השירותים שהוא צורך
לקבל את עמדת המדינה ,שלפיה
ופרטים רבים נוספים שניתן לגזור
שימוש בנתוני תקשורת אינו פוגע
מהנתונים לאורך זמן .לפיכך ,טענה
בחסיון עורך דין־לקוח .מדובר
הלשכה ,נתוני התקשורת שבהם
בפגיעה חריפה וחמורה ,שעלו־
עוסק החוק מספקים מידע "תוכ־
לה לגרום ללקוח שלא להיעזר
ני" ,ואין מקום לטענת הסרק שע־
בשירותים משפטיים במקרים
שויה להישמע על כך שנתוני התק־
מסוימים" ,אמר עו"ד חי.
שורת שנדלים על ידי רשויות
עוד ביקשה הלשכה בעתירתה
האכיפה מכוח חוק זה הם
לבטל את תחולתו הגורפת
"טכניים" בלבד.
של חוק נתוני תקשורת
במסגרת העתירה
על עבירות מסוג עוון,
"פגיעה חריפה" .עו"ד דן חי

ולהגביל הפעלת הסמכויות השונות לעבי־
רות מסוג פשע בלבד או גם לעבירות מסוג
עוון ,אשר למרות סיווגן כ"עוון" יש הצדקה
מיוחדת להתיר את השימוש בנתוני תקשו־
רת ביחס אליהן.
הלשכה ביקשה אף לקרוא לתוך חוק
נתוני תקשורת תנאי שלפיו נתוני תקשורת
שהושגו שלא על פי הוראות החוק ,או נתוני
זיהוי שהוצאו ממאגר נתוני זיהוי שלא על פי
הוראות החוק  -יהיו פסולים לשמש ראיה
בבית משפט ,וכן שיש לקבל אישור בדיעבד
מבית המשפט המוסמך על פי החוק ,להצ־
גה כראיה של נתוני תקשורת שהושגו ללא
פנייה לבית המשפט על פי סעיף  4לחוק.
בג"ץ הורה למדינה לחשוף את הנהלים
הפנימיים של המשטרה בכל הקשור לנתוני
תקשורת ,ואיפשר למדינה לסכם את טענו־
תיה בתוך  30יום .לעותרים תינתן אפשרות
להגיב בתוך  15יום.
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שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב ,יהודה זפט ,בהשתלמות בלשכה:

"לא נכון להתעלם כשאני אומר
בתחילת הדיון לרדת מהבקשה"

השופט זפט דיבר על ההליך המשפטי ("כמו קונצרט עם שני נגנים ומנצח") ,על זילות הטענה לאי נקיון כפיים
("יש לשמור את השימוש בטענה למקרים אמיתיים") ,ועל המלצותיו במהלך הדיונים ("אין טעם להתווכח")
"לא נכון להתעלם ממה שאני אומר על בין הגורמים השונים  -התביעה והסנגוריה.
השופט זפט ציין כי קיימת זילות בשימוש
התיק בתחילת הדיון .כאשר אני אומר שכ־ אדם המנסה להשתלט על הבמה ולהכשיל בטענה בדבר נקיון הכפיים ,מכיוון שבכל
דאי לרדת מהבקשה ,אני אומר זאת לאחר את החקירה הנגדית מציג תפיסה סוליס־ בקשה כמעט חוזרת כמנטרה הטענה לאי
למידת העובדות" ,כך אמר שופט בית המ־ טית ,שהיא אחד הדברים המכוערים שאני נקיון כפיים" .בכל תיק נאמר שהתובע הגיע
שפט המחוזי בתל אביב ,יהודה זפט ,במ־ מכיר באולם ,וזה פוגע במלאכת עשיית לבית המשפט בחוסר תום לב ונקיון כפיים.
סגרת הרצאה שנשא תחת הכותרת "כיצד הצדק .עורכי הדין צריכים להיות קשובים כאשר עורך הדין בא ומייחס לצד השני חוסר
תופיעו באולמי" ביום  .28.1.09ההרצאה זה לזה ,לאפשר את הבמה .בו בזמן עליהם נקיון כפיים ,הוא מטיל בו רפש .אני מציע
היתה מפגש שני במסגרת סדרת מפגשים להיות קשובים להוראות המנצח  -השופט .לשמור את הטענות הללו למקרים שבאמת
עם שופטים שמקיים המכון להשת־
יש בהם היעדר נקיון כפיים" .השו־
למות עורכי דין ביוזמת ראש הלש־
פט זפט הבהיר כי כאשר עורך דין
כה ,עו"ד יורי גיא־רון .המפגש הקו־
בא שלא בנקיון כפיים ,הדבר נחשף
דם נערך עם השופטת ורדה אלשיך.
מהר והכל מתהפך" :זכרו ,ההישג
עו"ד ארנה לין ,יו"ר (משותף) של
בבקשות במעמד צד אחד הוא לזמן
המכון להשתלמות של הלשכה ,הנ־
קצר .מחר בבוקר יגיע עורך הדין של
חתה את המפגש.
הצד השני ,הכל ייחשף והצו יתב־
בהתייחסו לכך ששמע כי הוא
טל".
נחשב ל"אימת עורכי הדין התל
השופט זפט הזכיר מקרה שנגע
אביבים" ,אמר השופט זפט" :אני
לאיש עסקים צעיר ,אשר ביקש
רואה את עצמי כאדם לא מזיק,
למנוע עסקה של מכירת מניות תוך
ולא הבנתי למה הדברים מכוונים.
שהציג הסכם מייסדים של החב־
אני מציע לכם לא לראות בי אימת
רה שקובע שיש זכות סירוב רא־
ציבור ,כיוון שמעולם לא חיפשתי
שונה לאדם שפונה לבית המשפט.
וביקשתי חיכוכים עם עורכי הדין.
"לכאורה ,בקשה שעומדת על אד־
"אם הצעתי לרדת מהתיק ,שקלו זאת ברצינות" .השופט זפט
זה שאני לא תמיד מקבל בקשות לא
נים מוצקים .נותנים לו צו .בא הצד
אומר שאני אימת עורכי הדין".
השני ומציג נייר חתום של הצעיר
עוד אמר השופט זפט" ,לא משנה כמה לא לכולם זה מובן מאליו .יש אנשים שיש שהוא מוותר על זכות הסירוב .הטלתי עליו
הקליינט שלכם חשוב ,צדיק או רשע ,מעל להם טבע קופצני והם לא מבינים את הע־ הוצאות בסך  100אלף שקל".
חובותיכם כלפי הלקוח ניצבת החובה להכיר ניין".
המלצה נוספת של השופט זפט" :אני
בכך שאתם מצויים בהליך משפטי שמטרתו
השופט זפט ,אשר מרבה לעסוק בסעדים חושב שלא נכון להתעלם ממה שאני אומר
להביא לתוצאה צודקת" .לדבריו ,המטרה זמניים ובהמרצות פתיחה ,הוסיף כי ההלכה על התיק בתחילת הדיון .כאשר אני אומר
של ההליך המשפטי היא לברר את השאלות היא שמי שבא לבית המשפט ומבקש סעד שכדאי לרדת מהבקשה ,אני אומר זאת
שבמחלוקת ,ולעשות מאמץ להגיע לתוצאה זמני חייב לבוא בנקיון כפיים" .כולם מסכי־ לאחר קריאה ולמידת העובדות .כשאני
הצודקת .עורך הדין מוגדר כקצין בית המש־ מים שהחשיבות של עיקרון זה מוצא ביטוי אומר בפתח הדיון שאני מציע לרדת מה־
פט ,וככזה תפקידו הוא לחתור ליעד הסופי ,בהליך של סעד זמני ,ועוד יותר מכך כאשר תיק ,יש לשקול זאת ברצינות .אותו דבר
היינו לעשיית צדק.
מדובר בבקשה במעמד צד אחד .כשופט כאשר אני אומר לצד שכנגד שהבקשה
השופט זפט דימה את ההליך המשפטי אתה צריך להניח שאותו צד אומר את כל נראית מבוססת .אני לא אומר זאת כי הוא
לקונצרט ובו שני סוליסטים" .על מנת שה־ האמת ,ושהוא מניח על השולחן את כל נחמד .חובתכם כלפי הלקוח היא להתייחס
קונצרט יצליח יש צורך בשיתוף פעולה בין המסמכים שתחת ידו ,אחרת הוא מכשיל להצעתי ברצינות ,ואין טעם להתווכח איתי
הנגנים .קיים צורך בהקשבה ובשיתוף פעולה את השופט".
כאשר אני מציע הצעה".
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ראש הלשכה בעקבות ההחלטה להגיש כתב אישום נגד קצב:

"לחדול מהמתקפות חסרות
הרסן נגד היועץ המשפטי"

עו"ד יורי גיא־רון הוסיף" :הכפשת מזוז עד כדי הפיכתו לנאשם מהווה איום חמור על שלטון החוק"
ראש הלשכה ,עו"ד יורי גיא־רון ,קרא
לכל הנוגעים בדבר לחדול מן ההתקפות
חסרות הרסן על היועץ המשפטי לממשלה
ומניהול המערכה בתקשורת בפרשת קצב.
הדברים נאמרו לנוכח המתקפות נגד היועץ
מזוז בעקבות ההחלטה להגיש כתב אישום
נגד נשיא המדינה לשעבר ובעקבות מסיבת
העיתונאים שערך קצב.
לדברי ראש הלשכה ,על אף שאין לשפוט
אדם בצערו ,ולמרות שבניהול תיק קצב נפלו
טעויות ,הרי ש"כינוס מסיבת עיתונאים

והכפשת היועץ המשפטי לממשלה על ידי
קצב עד כדי הפיכתו לנאשם ,מהווים איום
חמור על שלטון החוק במדינת ישראל,
שמשה קצב היה אך לאחרונה נשיאה".
ראש הלשכה הוסיף כי אין הוא מטיל
ספק ביושרו ובהגינותו של היועץ המשפטי
לממשלה.
בנוסף לכך ,ציין ראש הלשכה כי הוא
מתקשה להבין מדוע בוחרים משה קצב,
מקורביו ,יועציו ופרקליטיו לנהל מאבק
בתקשורת במסגרת מסיבת עיתונאים ,ולא

לנהל את ההגנה באופן מכובד וראוי במס־
גרת ההליך המשפטי" .אולי סוף סוף מעתה
ינוהל תיק קצב אך ורק בין כותלי בית המש־
פט ,כפי שהיה צריך לנהוג מלכתחילה".
ראש הלשכה ביקש לציין לשבח את הד־
ברים שצוטטו מפי עורך דינו של קצב ,עו"ד
ציון אמיר .עו"ד אמיר אמר שיש לנהל את
המשפט בבית המשפט ,לנהל את הדברים
לגופם המהותי ולא לגופם של אנשים ,וקרא
שלא לצאת נגד השופטים ,השוטרים והפ־
רקליטים.

בעקבות פרסום דו"ח דורנר בנושא טיפול בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים:

ראש הלשכה" :אפעל ליישום ההמלצות בממשלה"
הדו"ח בנוי על שני עקרונות שלפיהם ההורה בוחר את המוסד המתאים לילד ,וכן כי התקציב הולך אחרי הילד
ביום  29.1.09פורסמו מסקנות דו"ח
הוועדה הציבורית במשרד החינוך ברא־
שות שופטת בית המשפט העליון בדי־
מוס ,דליה דורנר ,אשר הוקמה לפני כשנה
בעקבות יוזמתו של ראש הלשכה ,עו"ד
יורי גיא־רון .הוועדה הוקמה על מנת
לבחון באורח מקיף את נושא הטיפול
בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים ,לר־
בות חלוקת המשאבים במערכת החינוך
המיוחד ,תוך מתן מענה מלא ככל האפשר
גם לאלה המעוניינים להשתלב במערכת
החינוך הרגילה.
"אפעל בכל כוחי ליישום ההמלצות
בממשלה הקרובה ,למרות הטענה שי־
שנה בעיה תקציבית ביישומו" ,הדגיש
ראש הלשכה .לדבריו ,יוזמתו להקמת
הוועדה ומעורבות הלשכה בוועדה הן
דוגמה לכך שהלשכה היא לשכה אכפתית
וחברתית יותר הפועלת למען הקהילה.
"ועדה זאת ,שנוצרה ביוזמתי וסיימה את
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"גאה בדו"ח" .עו"ד סיגל שלימוף

עבודתה לאחר כשנה ושלושה חודשים,
היא לבדה סיבה מספקת שהצדיקה את
המאמץ האישי שלי ,שהיה כרוך בקמ־
פיין הבחירות בלשכה ובנשיאה בתפקיד
לאחריו".

השופטת (בדימ') דורנר ציינה במסי־
בת עיתונאים שהתקיימה במשרד החי־
נוך עם פרסום מסקנות הדו"ח ,כי חוק
החינוך המיוחד הקיים הוא בעייתי במובן
זה שהוא מבחין בין ילד שיש לו צרכים
מיוחדים אך משולב בחינוך הרגיל ,לבין
ילד שנזקק לשירותי החינוך המיוחד.
"הצענו הצעת חוק ,שלפיה לכל ילד בעל
צרכים מיוחדים הזכות לשירותי חינוך
מיוחד חינם על פי הדרוש לו ,כי אחרת
אין זה בבחינת חינוך חינם" .לדברי השו־
פטת דורנר ,הדו"ח בנוי על שני עקרונות
עיקריים :האחד ,שאת המוסד המתאים
לילד בוחר ההורה ,והשני ,שהתקציב הולך
אחרי הילד.
נציגת הלשכה בוועדה ,עו"ד סיגל שלי־
מוף ,אמרה כי "היום כל ילד במדינת יש־
ראל ,בין אם איתרע מזלו להיות ילד בעל
צרכים מיוחדים או שפר מזלו להיות ילד
רגיל ,יכול להיות גאה במסקנות הדו"ח".
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ראש הרשות לניירות ערך בהשתלמות בנושא אכיפה בשוק ההון:

"הבעיה בישראל מתמצה
בשוק האשראי החוץ־בנקאי"

ראש הלשכה" :אני מקווה שהגורמים הכלכליים בישראל יידרשו למשבר הכלכלי ויניעו את גלגלי העשייה קדימה"
המכון להשתלמות של לשכת עורכי הדין,
בריכוזה האקדמי של עו"ד יעל גרוסמן ,ערך
לאחרונה השתלמות בנושא אכיפה בשוק
ההון במלון הולידיי אין קראון פלאזה.
בפתח ההשתלמות התייחס ראש הלשכה,
עו"ד יורי גיא־רון ,למשבר הכלכלי ,וציין כי
"המשימה העיקרית שעל סדר היום הכלכלי
הישראלי הינה התמודדות עם ההשלכות של
המשבר העצום בכלכלה העולמית והשפעו־
תיו הקשות על הכלכלה הישראלית .דומני
שמן הראוי לעבור סוף סוף לשלב המעשים,
ואני מקווה שהגורמים הכלכליים ביש־
ראל יאמצו מה שיותר מהר את תוכניותיו
של פרופ' גושן ,בין לפי רשת של  80%ובין
לפי רשת של  ,85%ויניעו את גלגלי העשייה
קדימה".
יו"ר הרשות לניירות ערך ,פרופ' זוהר
גושן ,אמר כי "בישראל הבעיה מתמצה
בשוק האשראי החוץ־בנקאי .מחנק האש־
ראי גורם לכך שחברות רבות אינן מצליחות
לגייס אשראי" .יו"ר הרשות הציע מספר
פתרונות למשבר ,בין היתר חיזוק ההון של
הבנקים על ידי הגדלת שיעור הערבות לבנ־
קים ,מנגנון של קציני אשראי ,ומתן ערבות
למשקיעים מוסדיים להוצאת אשראי חדש.
"העובדה שנגדיל את מצאי האשראי היא זו
שתסיר את המחנק".
במושב הראשון שעסק בנושא "הנושא
באחריות בחברה ציבורית" ,ציין המנחה,
פרופ' יוסי גרוס ,כי האחריות של דירקטו־
רים בחברות הולכת וגדלה .ד"ר אייל סולג־
ניק אמר כי המודל התאגידי והממשל התא־
גידי שהיה טוב בשעתו אינו מתאים כיום,
וכי הציפיות שיש היום מדירקטורים בעולם
ובארץ הן בלתי סבירות.
לדברי עו"ד פיני רובין" ,אם המשפט
צריך להתאים את עצמו למציאות ,דירקטור
שאינו בקיא בענייני חשבונאות אינו יכול
להיות אחראי .אם אנחנו מטילים אחריות
על דירקטור אנחנו עושים עיוות מבחינת
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עו"ד יעל גרוסמן ועו"ד דן שינמן

הדין .התוצאה המשפטית היא קשה".
במושב השני בנושא "אכיפה עצמית כא־
לטרנטיבה יעילה" הציגה עו"ד יעל אלמוג
מהרשות לני"ע את תוכנית האכיפה של
הרשות" .לצד הגברת סל הכלים ,אנחנו מפ־
תחים שלושה כלים .תוכנית אכיפה פנימית
בחברות ציבוריות ,המהווה כלי מניעתי .כלי
נוסף הוא טיפול בעבירות שלאחר מעשה,
כאשר הדרך היא על ידי בדיקה חיצונית".
עו"ד אלמוג הדגישה גם את כלי הגילוי מר־
צון" ,זוהי הצעה שמוגבלת אך ורק לתאגי־
דים שפונים אלינו לדיווח על עבירות .הת־
נאים הם שלא מתקיימת חקירה על הנושא
מראש ,וכן שמדובר בתהליך של פנייה אנו־
נימית ראשונית .במסגרת הליך כזה תוענק
חסינות".
ד"ר צבי גבאי מהרשות לני"ע אמר כי הוא
סבור שתוכנית הרשות לאכיפה היא חזון
ריאלי .ד"ר עידו באום מדה־מרקר הוסיף כי
התוכנית מגלגלת את עלויות האכיפה על
החברה ,אולם אינה פוטרת את הרשות לה־
משיך ולקיים אכיפה אפקטיבית.

ד"ר אירית חביב־סגל ציינה כי החזון של
הרשות לאכיפה עצמית והרחבת האחריות
הוא הכרחי" .בתי המשפט שמרחיבים את
האחריות על דירקטורים חיים בעולם של
תאגידים .אין ברירה ,מאחר שלרגולטור
יש קושי באכיפה בעקבות תופעת המסתור
התאגידי והכוח התאגידי".
לדברי עו"ד נתי שמחוני" ,היוזמות של
הרשות מבורכות אך מורכבות .מה שצריך
לעשות הוא להיעזר באמצעים הקיימים.
הליך הרבה יותר נכון לדעתי הוא הליך הכו־
פר".
במושב בנושא "מיהו בוזגלו ומהי כוונה
פלילית של עברייני שוק ההון?" ,בהנחייתה
של עו"ד יעל גרוסמן ,העלתה עו"ד גרוסמן
את הסוגייה האם הקושי בהגדרת אלמנט
הכוונה בעבירות ניירות ערך נובע מאופיין
המיוחד של עבירות ניירות ערך ,אשר רובן
משלבות מניעים לגיטימיים ,עסקיים ,במני־
עים בלתי לגיטימיים ,או מאופיים של האנ־
שים המואשמים בעבירות מסוג זה.
עו"ד שוני אלבק ,היועץ המשפטי של הר־
שות לני"ע ,טען כי צריך להגיע למצב שבו
נאשמי צווארון לבן נשפטים על פי מע־
שיהם ולא על פי ההשתייכות החברתית או
המעמד שלהם ,וכי יש להיזהר ממתן יתרון
לעבריינים אלה .בתגובה לדברים ,אמר עו"ד
דן שינמן כי המשפט הוא פלואידי מאחר
שהעולם הוא פלואידי ,וכי המשפט בשי־
טותיו הרגילות כבר לא עובד יותר .שינמן
התייחס לפרשת קרדן ,ואמר כי "המשפט
הפלילי ,שמנתח את הכוונה הדומיננטית
של בעל השליטה כשהוא רוכש מניות של
החברה ומנצל לכאורה מידע פנים כבר לא
עובד יותר ,ויש לאתר כיווני פעולה אחרים".
לדברי עו"ד אורלי דורון מפרקליטות מיסוי
וכלכלה בת"א "כתביעה ,אנחנו מצווים לב־
דוק אם קיימים יסודות העבירה ,ואנחנו לא
בודקים את מידת הפיתוי של עובר העבירה
לבצע עבירה".
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פורום הצעירים

חדשות הלשכה

עו"ד רם כספי ביום עיון בנושא "אמנות הליטיגציה":

"עורך דין שלא מופיע בבית משפט
זה כמו מנתח שפרש והפך לפאסה"
עו"ד ששי גז" :כבר בהקראה אני חושב על הסיכומים ,שהם שאלה של היכולת לספר סיפור מעניין"

"בחקירה הנגדית מסייעים לבית המש־
פט להגיע לגילוי האמת" ,כך אמר עו"ד רם
כספי ביום עיון בנושא "אמנות הליטיגציה",
שקיים לאחרונה פורום עורכי דין צעירים
של הלשכה.
במהלך הערב ,בהנחייתו של יו"ר ועדת
ההשתלמויות במחוז תל אביב של הלש־
כה ,עו"ד עדי הדר ,הרצה יו"ר ועדת עורכי
דין צעירים של הלשכה ,עו"ד פסיכולוג ינון
היימן ,על "מציאות משפטית מול מציאות
פסיכולוגית :תעתועי זיכרון בראי הפסי־
קה" .עו"ד היימן הס־
ביר כי "הזיכרון אינו
משקף את המציאות
שאירעה בפועל .קיים
אחוז נכבד של האוכ־
לוסייה שהוא יותר
משאר
סוגסטבילי
ולכן
האוכלוסייה,
עו"ד רם כספי
ניתן להטות ולש־
נות את זכרונו" .עו"ד
היימן שילב בהרצאתו בין פסקי דין לניסויים
פסיכולוגיים בתחום הזיכרון בכל הנוגע לע־
דויות מוטות ולתעתועי זיכרון.
עו"ד גד מינא הרצה על "הליכים מקד־
מיים :שאלונים ,פרטים נוספים וגילוי מס־
מכים" ,והסביר כי "חובה לגלות כל מסמך
רלוונטי ושעשוי להיות רלוונטי .גישת בית
המשפט מאוד ליברלית והיא לאפשר גילוי
נרחב ככל שניתן בשלב המקדמי ,כמובן בכ־
פוף לחסינויות".
עו"ד רם כספי הרצה על "אמנות החקירה
הנגדית" ,והדגיש כי בעיניו אמנות החקי־
רה הנגדית היא גולת הכותרת של כל עורך
דין" .עורך דין שלא מופיע בבית משפט זה
כמו רופא מנתח שיום אחד פורש  -כעבור
שלוש שנים הוא כבר פאסה .אם לא חווים
את החוויה של בית משפט ,זה חיסרון גדול
מאוד .כאשר אני עורך חוזה ,אני רואה את
השופט מול העיניים וכבר רואה את העי־
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מות .בחקירה הנגדית מסייעים לבית המש־
פט להגיע לגילוי האמת".
עו"ד ששי גז הרצה על "שלב סיכומים
במשפט" ,ואמר כי "אצלי הסיכומים מת־
חילים מתחילת המשפט .עצוב שרוב עורכי
הדין חושבים על זה רק בסוף .אני כבר בה־
קראה חושב על הסיכומים" .עו"ד גז הוסיף
כי "היום שופטים רוצים שנעשה סיכומים
רק בכתב .זה דבר חדש ,אבל תתעקשו -
אין דבר כזה סיכומים רק בכתב .סיכומים

בכתב במשפט פלילי הם מאוד מסוכ־
נים ולפעמים הם לא נקראים .אני מאמין
בסיכומים בעל פה .רוב השופטים חושבים
שזה שלב מיותר ,וזה לא .לסיכומים מטרה
חשובה  -להזכיר לשופט את הנקודות המ־
רכזיות" .לגבי סיכומים בכתב ציין עו"ד גז
כי "מה שלא כתבת בעמודים הראשונים,
אף אחד לא יקרא .אני בונה סיפור שיהיה
מעניין ,כי היכולת בסיכומים היא לספר
סיפור".

"ההליך הפלילי  -ניהול תיק"

"חבל לעשות דברים לא אתיים
בגלל לקוח ולאבד את הרישיון"
"שופטים הם לא מלאכים ,הם בשר
ודם" ,כך אמר השופט (בדימוס) שלי
טימן ביום עיון בנושא "ההליך הפלילי
 ניהול תיק" שערך ביום  23.2.09פורוםעורכי דין צעירים של הלשכה בראשות
עו"ד פסיכולוג ינון היימן.
סגנית הסנגורית הציבורית ,ד"ר
חגית לרנאו ,הרצתה על "הליכי מעצר",
והדגישה כי כאשר באים לייצג אנשים
הנמצאים במעצר יש להיות מודעים
לשימוש שעושה המשטרה במעצרים.
"תפקיד עורך הדין הינו להביא לאיזון
בפערי הכוחות משטרה־חשוד".
יו"ר הפורום הפלילי של הלשכה ,עו"ד
רחל תורן ,הרצתה על "החקירה הנגדית"
וציינה כי "חייבים להגיע מוכנים כדב־
עי ,עם רשימת נושאים ושאלות ודרכי
התמודדות עם תשובות שונות של העד
הנחקר .מוטב להחסיר שאלות בחקירה
מאשר לשאול שאלה מיותרת שעלולה

להכשיל את כל קו ההגנה או את ההיש־
גים שהופקו כבר מאותו עד .ככלל ,חקי־
רה אגרסיבית לא תמיד מועילה ,לעיתים
היא מביאה לתוצאה הפוכה".
השופט (בדימוס) שלי טימן ,אשר
הרצה על "ההליך הפלילי בראי בית המ־
שפט" ,אמר כי הוא מודע לכך שעורכי
הדין מתמודדים לעיתים עם לקוחות
קשים .עם זאת הוא ציין כי "כניעה לת־
כתיבים תוביל אתכם לעברי פי פחת.
למרות חוסר הניסיון והרצון למצוא חן
בעיני הלקוחות ,חייבים לשמור על די־
סטנס ,על האופי ועל דרככם .חבל לאבד
בגלל לקוח את הרישיון ולעשות דברים
שאינם אתיים".
שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב,
שמואל ברוך ,אמר כי "לא קל להיות סנ־
גור" .הוא הוסיף כי יש חשיבות לאפש־
רות הערעור" :לחשוב שאני לא טועה זו
יוהרה שאין כמותה".
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חדשות הלשכה

פורום מיסים

ראש הלשכה :על המדינה לפעול לפי פסק
הדין .מנהל רשות המיסים :המחוזי אינו מחייב
הדברים נאמרו בנוגע לפסק הדין ,הנמצא בערעור בעליון ,שלפיו הוצאות טיפול בילדים הן הוצאה מוכרת

"כל עוד אין החלטה אחרת ,על המדינה
לאפשר הכרה בהוצאות מטפלת כבר עתה",
כך אמר ראש הלשכה עו"ד יורי גיא־רון במ־
סגרת יום עיון שקיים פורום המיסים של
הלשכה בנושא "מס הכנסה  -מע"מ  -מס
שבח  -חידושים ,בעיות והקלות במס" ביום
 .26.2.09בפתח יום העיון ציינה המנחה ,עו"ד
שוש שחם ,כי האירוע נועד לציין את זכרו של
ד"ר אבי אלתר ,שכיהן כיו"ר ועדת המיסים
של הלשכה במשך שתי קדנציות ונפטר לפני
שנתיים.
ראש הלשכה עו"ד יורי גיא־רון החמיא
למנהל רשות המיסים יהודה נסרדישי ,וציין
כי בעיניו הוא הפקיד הנכון במקום הנכון.
אשר למשבר הכלכלי הדגיש ראש הלשכה כי
הגמישות בפריסת התשלומים ביחסים שבין
הנישומים לרשויות המס מחויבת המציאות,
והוא הביע תקווה שהדבר נלקח בחשבון על
ידי הרשות.
בהתייחסו לפסק הדין בעניינה של ורד
פרי ,שלפיו הוצאות טיפול בילדים הן הוצאה
מוכרת ,אמר ראש הלשכה כי "עמדת הלש־
כה היא כעמדתו של בית המשפט המחוזי".
לדבריו ,המדינה אינה יכולה להתנהל בדרך

ראש הלשכה עו"ד יורי גיא־רון ,מנהל רשות המיסים יהודה נסרדישי ,והמנחה עו"ד שוש שחם

משפטית שיכולה להיות מתחמקת" .על
המדינה לפעול על פי פסיקת המחוזי כל עוד
אין החלטה אחרת .לא יכול להיות שהרשות
תמתין לסופיות הדיון בסוגיה".
מנהל רשות המיסים יהודה נסרדישי

התייחס לדבריו של ראש הלשכה ,ואמר כי "זה
לא משנה אם רשות המיסים אוהבת את פסק
הדין בעניין או לא .נקיים את פסק הדין של
בית המשפט העליון לאחר שיינתן ,אבל פסק
דין שניתן בבית משפט מחוזי אינו מחייב".

"לא נאפשר הלבנת הון בגלל משבר"
"לא נשדר לדורות הבאים שבשל משבר
כלכלי נאפשר מהלך גורף של הלבנת
הון" ,כך אמר מנהל רשות המיסים ,מר
יהודה נסרדישי ,בישיבת פורום המיסים
של הלשכה שנערכה ביו ם  22.1.09בה�ש
תתפות עשרות עורכי דין.
יו"ר פורום המיסים של הלשכה ,פרופ'
יצחק הדרי ,ציין כי לפני כחצי שנה היתה
רשות המיסים במצב מאוד קשה על רקע
חקירות משטרה שלמעשה הקפיאו את
פעולתה" .יהודה נסרדישי קיבל את הר־
שות במצב מורלי קשה ביותר .ייאמר לז־
כותו שקודם כל הוא החזיר את הרשות
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לתפקוד ,למרות החקירות".
יהודה נסרדישי התייחס ליעד הגבייה
של הרשות שנקבע בתקציב המדינה המ־
קורי לשנת " .2009היעד שנקבע הוא 203
מיליארד שקל .היעד הזה כבר היום לא
ריאלי ,ולא נוכל להגיע אליו .כל הנתונים
שעליהם הוא התבסס ,כמו יעד הצמיחה
ושיעור האינפלציה ,השתנו".
נסרדישי התייחס לביקורת שהופנתה
כלפיו בעקבות תגובתו לפסק הדין בע־
ניינה של עו"ד ורד פרי" .שאלו אותי איך
אתה תוקף את בית המשפט ,ואני אומר:
'חלילה לי מלתקוף את בית המשפט'.

אני מבקר את פסק הדין .פרט לכך שע־
לות פסק הדין לשנים קודמות היא כ־15
מיליארד שקל וכל שנה עוד  2.5מיליארד
שקל ,הרי גם מהבחינה המקצועית ואף
מבחינת הצדק החלוקתי ההחלטה אינה
נכונה .העניין מונח לפתחו של בית המ־
שפט העליון ,ואנחנו נכבד את פסיקתו".
נסרדישי הוסיף כי הוא בודק כיצד ניתן
לשקם את כלכלת אזור הדרום שנפלו בו
טילים" .כל העובדים יקבלו  100אחוז
מהשכר שלהם .קיימים שלושה מסלולים
להגשת תביעות  -מסלול השכר ,מסלול
המחזורים ומסלול ההוצאות".
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אתר האינטרנט של הלשכה -
בעיצוב חדש ומשודרג

 125אלף כניסות נרשמו לאתר בינואר־פברואר  -גידול של כ־ 10%בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד
לשכת עורכי הדין שמחה להודיע כי בימים
אלה הסתיים פרויקט שדרוג אתר האינ־
טרנט של הלשכה ,והאתר בעיצובו החדש
זמין לעורכי הדין ולציבור הרחב בכתובת
.www.israelbar.org.il
השדרוג בוצע כחלק מתפיסת הלשכה,
הרואה באתר האינטרנט ערוץ חשוב לקשר
עם עורכי הדין והציבור ,וכלי עזר חיוני לע־
בודת עורכי הדין .בהתאם לתפיסה זאת,
בכוונת הלשכה להמשיך לשפר את האתר
ולהרחיב את מגוון השירותים המוצעים
במסגרתו .אתר הלשכה משרת את עורכי
הדין בעבודתם השוטפת ,את המתמחים
בשנת התמחותם ובבחינות ההסמכה ,ואת
הציבור הרחב המחפש מידע על המערכת
המשפטית.
בי ן  15בינואר עד  15בפברואר נר�ש
מו  125,580כניסות לאתר על ידי 51,820
משתמשים ייחודיים 628,459 .דפים באתר
נצפו במהלך תקופה זאת .בהשוואה לת־
קופה המקבילה אשתקד מדובר בעלייה של
־כ־ 10%בכניסות לאתר ,עלייה של  13%ב�כ

מות הדפים הנצפים ועלייה של כ־ 7%בזמן
השהייה באתר בממוצע לגולש.
שדרוג האתר כלל ארגון מחדש של מבנה
המידע הפנימי ושל מנגנון הניווט ,והוא
מאפשר גישה נוחה ואינטואיטיבית יותר
למידע עבור קהלי היעד העושים באתר שי־
מוש יומיומי .שיפור משמעותי נוסף הוא
התאמתו של האתר ,באופן מלא ,לגלישה
באמצעות דפדפן פיירפוקס (בטכנולוגיית

"קוד פתוח") .במהלך השדרוג הושם דגש גם
על עמידתו של האתר בסטנדרטים מקובלים
לבעלי מוגבלויות .את השדרוג ביצעה חברת
 ,e-waveאשר הקימה ומתחזקת את האתר
עבור הלשכה בשבע השנים האחרונות.
העיצוב החדש הותאם גם לעמודי הבית
של מחוזות הלשכה ,אשר מנהלים באופן
אוטונומי את תוכני המחוז .האתר מהווה,
בין היתר ,פלטפורמה למרכז ההשמה של
הלשכה ,הפועל ביתר מרץ בימים אלה .מדור
ההשמה באתר נמצא עתה אף הוא בתהליך
שדרוג ,על מנת לשפר עוד יותר את השירות
לעורכי הדין המחפשים עבודה.
לדברי ראש הלשכה ,עו"ד יורי גיא־רון,
אתר הלשכה הינו מרכיב אסטרטגי ואפק־
טיבי בניהול הקשר בין הלשכה על כל מו־
סדותיה ומחוזותיה לבין חבריה .במקביל
החלה הלשכה בתהליך תכנון אתר אינטרנט
חדש ,שייתן מענה לצרכים העתידיים של
קהיליית עורכי הדין ,ויציע מגוון רחב יותר
של שירותים .אתר האינטרנט החדש צפוי
לעלות לאוויר במהלך שנת .2010

"בהליך שופט מוקד מסתיימים כ־ 90%מהתיקים"
ועדת סדרי דין וראיות (פלילי) שבתוך
הפורום הפלילי של הלשכה ערכה לאחרו־
נה ישיבה בנושא ימי הקראות .יו"ר ועדת
סדרי דין וראיות (פלילי) ,עו"ד קנת מן,
הדגיש בפתח האירוע כי "מטרת המפגש
היא קיום הידברות בנושא ימי הקראות
ושופט מוקד .בזמנם מצאו את עצמם
נאשמים רבים בימי הקראות ללא ייצוג.
ראינו בכך הזדמנות חשובה לבצע מהפ־
כה בנושא הייצוג ,והנהלת בתי המשפט
הביעה הסכמתה לרעיון שופט מוקד,
דבר ששינה באופן מהותי את אופיו של
ההליך הפלילי".
נשיא בתי משפט השלום במחוז מרכז,
השופט יהודה פרגו" :להערכתנו ,בסבי־
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בות  90%או יותר מהתיקים מסתיימים
בהליך של שופט מוקד .שופט מוקד הוא
השיטה הטובה ביותר שאני מכיר ,הן
לטובת הנאשמים והן לטובת האינט־
רס הציבורי .זה מאפשר לנו לשמוע את
התיקים בצורה מהירה ויעילה".
חבר הוועדה ,עו"ד מנחם רובינשטיין,
אמר כי "בכניסה לבתי המשפט מתקיים
שוק בזאר .מזמינים  50איש לשעה ,8:30
ואף אחד לא בודק אם ההזמנות בכלל
התקבלו .הדברים נעשים בצורה לא מכו־
בדת ולא נכונה .הדברים טעונים שיפור.
אולי צריך שני שופטי מוקד".
מ"מ יו"ר הפורום הפלילי של הלשכה,
עו"ד אבי אודיז ,התייחס לרעיון של שופט

מוקד וציין כי "השאלה היא לא האם
שופט מוקד הוא דבר טוב או לא ,זה מה
שצריך להצדיק את הבעיה הקיימת .הייתי
בנצרת וגם שם יש את אותו המון שמח־
כה לדיונים .זה לא קורה רק במחוז המרכז.
זה לא מכובד שעשרות אנשים ממתינים
לדיון בפני שופט מוקד".
הסנגורית הציבורית הארצית ,עו"ד
ענבל רובינשטיין" :בשנ ת  2003עש�י
נו מחקר בשיתוף עם לשכת עורכי הדין
והנהלת בתי המשפט .ראינו שאחוז
הייצוג הציבורי בבתי המשפט במחוז
המרכז עולה לא במעט על הייצוג הפרטי.
בשנת  2008התופעה היא שהייצוג הפרטי
עולה בהרבה על אחוז הייצוג הציבורי".
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ימי עיון וישיבות בלשכה

"תיקון  90מהווה פגיעה גדולה
מאוד בזכויות הקניין של הפרט"
פורום תכנון ובנייה של הלשכה בראשות
ענת בירן (רקם) עךרך יום עיון בנושא "ת�ז
כיר חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' ,")90
אשר ענייננו הרכב חברי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה .ראש הלשכה ,עו"ד יורי
גיא־רון ,התייחס לסמכויות שלטון מרכזי
מול סמכויות של רשויות מקומיות ,וציין כי
"ההנחה בארץ היא שהטוהר השלטוני הפ־
חות איכותי מצוי ברשויות המקומיות ,ולכן
נוטלת הרשות המרכזית מסמכויות הרשות
המקומית .התהליך הנכון הוא לפתור את
הבעיה ברשות המקומית ,ולא ליטול את
הסמכות לרשות המרכזית".
יו"ר פורום תכנון ובנייה ,עו"ד ענת בירן
(רקם) ,הביעה ביקורת על כמות התיקונים
שנעשו בחוק התכנון והבנייה ,וציינה כי
בשנתיים האחרונות נעשו תיקונים מינו־

תזכיר חוק התכנון והבנייה
ריים רבים בחוק" .יש
חשיבות ליציבות מש־
פטית ולאחידות .התי־
קונים הרבים לא תור־
מים לפרקטיקה בתחום
התכנון והבנייה .היה
אולי נכון לעזוב את חוק
עו"ד ענת בירן
התכנון ולעשות תי־
קון אחד גדול וגורף" .לגבי תיקון מס' ,90
אשר מהווה רפורמה מקיפה בחוק התכנון
והבנייה ,ציינה עו"ד בירן כי היא אינה רואה
שהוא משיג את המטרות אלא מסרבל.
יועץ משפטי במשרד הפנים ,עו"ד יהודה
זמרת ,הציג את תזכיר החוק ושיקוליו של
משרד הפנים ,וציין לגבי סעיף  197לחוק

התכנון והבנייה (המקנה לבעלי מקרקעין
שנפגעו מתוכנית מתאר את הזכות לתבוע
פיצויים בגין ירידת ערך שחלה בשווי המ־
קרקעין כתוצאה מאישור תוכנית המתאר),
כי "פגיעה בהתאם לסעי ף  197וקבלת פ�י
צוי בגין כך אינן זכות קניין מובהקת .בזכות
הקניין של היחיד קיימת גם זכות הקניין של
החברה".
יו"ר לשכת שמאי המקרקעין ,ארז כהן,
אמר כי לדעתו בתיקון מס'  90יש פגיעה
משמעותית מאוד בסמכויות הוועדות המ־
קומיות" :יוצרים פגיעה בזכות הקניין ולו מן
הסיבה שבמרבית פיצויי ההפקעה במדינת
ישראל ,סעיף  197הוא גורם משמעותי".
עו"ד אלי וילצ'יק הרצה על "תיקון לאחד
הוא קלקול לשני  -על הטוב והרע בתיקון
מס' ."90

אגודות שיתופיות

פורום קניין ומקרקעין

"בכוונתנו להוציא חלק ממטלות
מינהל מקרקעי ישראל למיקור חוץ"

"מי שחותם על זכרון דברים עלול
למצוא את עצמו מול שוקת שבורה"

ביום 26.2.09
בשלב המקדמי
ישיבת
נערכה
של התוויית מדי־
ועדת אגודות שי־
ניות ,והציע לה־
תופיות במסגרת
קים צוות פעולה
הכלכלה
פורום
משותף ללשכה
של הלשכה .בפתח
ולמינהל.
הישיבה ציין יו"ר
מנהל המינהל,
עו"ד דוד גילת
הוועדה ,עו"ד דוד
מר ירון ביבי,
גילת ,כי בוועדה חברים עו־ ציין כי הוא סבור שהניסיון
רכי דין שמייצגים אגודות והידע שנצבר בלשכה לא
שיתופיות הנזקקים לשירו־ פחות חשובים מהניסיון
תיו של המינהל" .הטענות שנצבר במינהל .לדבריו,
העיקריות שהיו נגד המנהל ישנם שירותים שהמינהל
והגיעו לוועדה הן בעיקר מעניק היום לציבור ושלת־
בדבר משך הטיפול והסר־ פיסתו אינם צריכים להוות
בול".
חלק מעבודת המינהל ,כגון
ראש הלשכה הדגיש את שירותי טאבו" .בכוונת־
חשיבות שיתוף הפעולה נו להוציא חלק מהמטלות
של המינהל עם הלשכה כבר החוצה למיקור חוץ".

"במקרים רבים
נחתמים מסמ־
אנשים החותמים
כים הנושאים את
על זכרון דב־
הכותרת "זכרון
רים אינם מעלים
דברים" מבלי שה־
בדעתם שמדו־
חותמים ,שאינם
בר בחוזה מחייב,
מיוצגים על ידי
את
ומוצאים
עורכי דין באותו
עו"ד אילן שרקון
עצמם בפני שוקת
שלב ,יבינו את
שבורה" ,כך אמרה נשיאת המשמעות המשפטית של
בית המשפט המחוזי מרכז ,החתימה.
השופטת הילה גרסטל ,בי־
פרופ' מיגל דויטש ,שני־
שיבת פורום קניין ומקרקעין סח הצעת חוק בעניין ,ציין
של הלשכה.
כי הקונה יכול לרשום הערת
יו"ר הפורום ,עו"ד אילן אזהרה על יסוד זכרון דברים,
שרקון ,התייחס להצעות למרות שזכרון הדברים אינו
חוק שהונחו בפני הפורום משקף עד תום את מה שרצו
בעניין זכרון דברים ,וציין הצדדים" .פיתרון אפשרי
כי הצעות אלה נולדו בעק־ למצב זה הוא חינוך הציבור
בות מצב שבו מדי יום ביומו בפרסום מתאים".
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פסגה אירופית

ראש הלשכה ,עו"ד יורי גיא־רון ,ייצג את לשכת
עורכי הדין בישראל בכנס ה־ 37של ראשי לשכות
מאירופה ,אשר נערך במהלך חודש פברואר בווינה שבאוסטריה .מרבית מושבי
הכנס סבבו סביב הנושא של תובענות ייצוגיות ,פיצויים ,ותפקיד המקצוע
המשפטי .בכנס השתתפו ראשי לשכות ונציגי לשכות של מדינות רבות ובהן
פולין ,קרואטיה ,הולנד ,סרביה ,איטליה ,אוסטריה ,אנגליה ,ספרד ,הונגריה,
שווייץ ,אירלנד ,שבדיה וצרפת.
בתמונה הקטנה (מימין) :נשיא אוסטריה ,היינץ פישר ,עו"ד גיא־רון וראש הלשכה
האוסטרית ,ד"ר גרהארד בן־איבלר (בתמונה הגדולה :משתתפי הכנס)

לראשונה :כנס משותף של הלשכה הישראלית
והלשכה הבינלאומית ה־ - IBAבאילת

לשכת עורכי הדין הבינלאומית ה־
 ,(International Bar Association) IBAAא�ר
גון הגג הבינלאומי הבכיר של עורכי הדין
בעולם ,ולשכת עורכי הדין בישראל יקיימו
באילת ,במועד הכנס השנתי של לשכת עו־
רכי הדין ,כנס בינלאומי בנושא "השפעת
הגלובליזציה על מקצוע עריכת הדין" .זאת
הפעם הראשונה מאז ייסודה של לשכת
עורכי הדין ,שכנס מסוג זה בשיתוף ה־IBA
נערך בישראל.
הכנס ,בו ישתתפו שופטים ועורכי דין
בכירים מישראל ומרחבי העולם ,לרבות
יועצים משפטיים של תאגידים בינלאומיים
גדולים ,יעסוק בעיקר בנושאים מעשיים
ואקטואליים העומדים על סדר יומם של
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עורכי דין ושל יועצים משפטיים לחברות
בינלאומיות בעת הנוכחית ,וביניהם :תפקיד
עורכי הדין כ"שומרי הסף"  -אחריות משפ־
טית ואתית ,וחשיפה פוטנציאלית לתביעות
רשלנות; ניהול עסקאות וסכסוכים חוצי
גבולות; ניהול תביעות ייצוגיות מקומיות
ובינלאומיות; הקריטריונים לבחירת יועץ
משפטי חיצוני לתאגיד בינלאומי במדינה;
עורכי דין במשימות פוליטיות ,ציבוריות
ודיפלומטיות.
ה־ IBAמצפה כי יותר מ־ 150עורכי דין זרים
יגיעו לכנס אשר יתקיים כאמור כחלק מהכ־
נס השנתי באילת ,בין התאריכים  31במאי־
 2ביוני ,2009 ,במלון הילטון מלכת שבא .את
באי הכנס יכבדו ,בנוסף לראש לשכת עורכי

הדין בישראל ולנשיא ־ה־ ,IBAגם ראשי ל�ש
כות ,עורכי דין רבים מרחבי העולם ,נשיאת
בית המשפט העליון דורית ביניש ,ושופט
בית המשפט העליון יורם דנציגר.
הכנס מציע מגוון פעילויות חברתיות
מיוחדות המתקיימות במסגרת הכנס השנתי
של הלשכה ,כמו מסיבת חוף לציון פתיחת
הכנס וארוחת ערב באירוח אישי משותף
של ראש הלשכה ונשיא ה־ .IBAפעילויות
אלה יעניקו למשתתפי הכנס  -עורכי דין
ומשפטנים רבים מישראל ומהעולם  -הז־
דמנות חד־פעמית באווירה ישראלית וחמי־
מה לפיתוח קשרים מקצועיים ואישיים עם
עמיתיהם ברחבי העולם.
הכנס יתקיים באנגלית.
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הכנס השנתי

הכנס השנתי התשיעי של לשכת עורכי הדין באילת:

שופטים ,שרים ,בכירי מערכת המשפט
ועורכי דין מובילים ייפגשו באילת

בכנס יידונו הסוגיות המשפטיות והציבוריות הבולטות שעל סדר היום הציבורי במדינת ישראל

התערבות בג"ץ בעניינים בטחוניים; יושר
ויושרה בחיים הציבוריים  -תפקיד המשפט;
דיני בנקאות  -ממשבר נדל"ן למשבר פי־
ננסי; הזירה המשפטית  -הכל בתקשורת ?!;
החוק למניעת הטרדה מינית  -מאזן רווח
והפסד; תפקיד המשפט בעת לוחמה; ההגנה
על הפרטיות במקום העבודה; המשבר הכל־
כלי העולמי  -לקחי הרגולציה ,ועוד.
אלה רק חלק מהנושאים שיידונו השנה
בכנס השנתי התשיעי של לשכת עורכי הדין,
שמארגן המכון להשתלמות של הלשכה,
בראשותם של עו"ד יוסי מנדלסון ,המשמש
גם יו"ר ועדת הכנס ,ועו"ד ארנה לין.
כנס המשפטנים הגדול בישראל יתקיים
השנה באילת בין התאריכים  31במאי עד
ה־ 4ביוני  .2009בימים אלה מופצות  42אלף
חוברות הכנס לכל עורכי הדין ,לשופטים
ולבכירי הממשל.
בכנס השנה ישתתפו בין היתר נשיאת
בית המשפט העליון דורית ביניש ,שר המ־
שפטים המיועד ,ראש לשכת עורכי הדין
עו"ד יורי גיא־רון ,היועץ המשפטי לממשלה
עו"ד מני מזוז ,פרקליט המדינה עו"ד משה
לדור ,נשיאי בית המשפט העליון לשעבר
אהרן ברק ומאיר שמגר ,שופטי בית משפט
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עליון בהווה ובדימוס ,יו"ר מועצת העיתונות
השופטת בדימוס דליה דורנר ,חברי הכנסת
גדעון סער ואופיר פינס־פז ,יו"ר ההסתד־
רות מר עופר עיני ,יו"ר הרשות לניירות ערך
פרופ' זוהר גושן ,עו"ד פרופ' דוד ליבאי,
עו"ד פרופ' יוסף גרוס ,עו"ד פנחס רובין,
עו"ד ד"ר אביגדור קלגסבלד ,עו"ד רם כספי,
עו"ד אלי זהר ,פרופ' מרדכי קרמניצר והעי־
תונאית ד"ר אילנה דיין.
יחד עם שופטים נוספים ,חברי כנסת,
בכירי מערכת המשפט ,מומחי אקדמיה נו־
ספים ,אנשי תקשורת ועורכי דין מובילים
במגזר הפרטי ,יידונו בכנס הדילמות המ־
שפטיות והציבוריות הגדולות המצויות על
סדר יומה של מדינת ישראל ,בנוסף לעשרות
מושבים במגוון תחומי המשפט.
אות "יקיר/ת המקצוע" ואות "נשים במ־

שפט" יוענקו בכנס למשפטנים ומשפטניות
בכירים .כמו כן ,מתוכננים מספר אירועים
חגיגיים בהשתתפות בכירי מערכת הממשל
והמשפט ,שופטים ,אורחים מחו"ל ,אנשי
רוח ספרות ותרבות.
ראש לשכת עורכי הדין ,עו"ד יורי גיא־
רון ,ציין כי "על סדר יומה של מדינת יש־
ראל סוגיות משמעותיות וחשובות אשר
יונחו על שולחנה של הממשלה החדשה,
ובהן נושאים ציבוריים ומשפטיים לא מע־
טים .לדיון ולשיח הציבוריים מקום חשוב
בשקילת ההכרעות הנדרשות .אין כמו הכנס
השנתי החשוב והמשמעותי של לשכת עו־
רכי הדין באילת כדי לעסוק בדיון ציבורי
ומקצועי זה ,וזאת בחברת בכירי עורכי הדין
והשופטים בישראל ,בכירי הממשל ומומחי
האקדמיה הטובים במדינה".
עו"ד יוסי מנדלסון ,יו"ר המכון להשתל־
מות עורכי הדין של לשכת עורכי הדין ויו"ר
ועדת הכנס ,אמר לקראת הכנס" :הכנס
השנתי של לשכת עורכי הדין יעסוק במג־
וון נושאים אקטואליים ,ציבוריים ומקצו־
עיים .בכירי המשפטנים וקובעי המדיניות
בישראל כבר אישרו את בואם ,וייקחו חלק
בכנס השנה".
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מרכז ההשמה

 1,700עורכי דין דורשי עבודה פנו
למרכז ההשמה במהלך חודשיים
מדובר בפי חמישה ממספר עורכי הדין שפנו למרכז ההשמה של הלשכה בתקופה המקבילה אשתקד

סימני המשבר הכלכלי מתבטאים במ־
ספרים 1,700 .עורכי דין דורשי עבודה פנו
למרכז ההשמה של לשכת עורכי הדין בחוד־
שים דצמבר  2008עד ינואר  ,2009יותר מפי
חמישה ממספר עורכי הדין שפנו בתקופה
המקבילה אשתקד למרכז ההשמה ,שבה
מספר המועמדים החדשים שביקשו להס־
תייע בשירות מרכז ההשמה עמד על כ־300
בלבד.
מרכז ההשמה מוסר כי בחודשים האח־
רונים נוספו כ־ 90משרות ,יותר ממחציתן
בתחומי המשפט האזרחי ,נזיקין ,דיני עבו־
דה ומקרקעין והמשפט הפלילי ,ויתרתן בת־

משרות
שנפתחו

מתוכן בחברות
(לא משרדי עו"ד)

ינואר-פברואר 2007

229

 30%ללא ניסיון ,כ־ 40%בעלי שנתיים ניסיון ומעלה

145

24

ינואר-פברואר 2008

342

כ־ 24%ללא ניסיון ,כמחצית בעלי שנתיים ניסיון ומעלה

136

22

ינואר-פברואר 2009

1,822

כ־ 30%ללא ניסיון 45% ,בעלי שנתיים ניסיון ומעלה

75

22

תקופה

אפריל 2009

מספר
מועמדים

חומי המשפט המסחרי הכללי.
מרכז ההשמה ימשיך במסורת שהחל
בשנה שעברה ויקיים בחודש יוני יריד השמה
בשיתוף פורום עו"ד צעירים של הלשכה.
מטרת היריד הינה לאפשר למשרדי עורכי
הדין ,קטנים כגדולים ,להיחשף להיצע גדול
ואיכותי של מועמדים ,ולהעניק למועמדים
הזדמנות להכיר ולהתוודע למעסיקים רבים
ומגוונים .גם השנה יוקמו ביתנים לכל מע־
סיק אשר יאפשרו עריכת ריאיונות וחשיפה
מרבית לפרופיל המעסיק ולמשרה המוצ־
עת .לצד משרדי עורכי הדין אשר ישתתפו
ביריד ,צופים במרכז ההשמה השתתפות

רבה של נציגות שירות המדינה כתוצאה
מהידוק הקשר במסגרת פעילות צוות ההש־
מה בשירות הציבורי .כן מתקיימים מגעים
למען גיוסם של מעסיקים נוספים שאינם
קשורים לעולם המשפט ,לצורך הצגתן של
משרות נוספות במסגרת היריד.
מרכז ההשמה של הלשכה הוקם במט־
רה לשפר את השירות שניתן לציבור עורכי
הדין בארץ בכל הקשור ליצירת קשרי עבו־
דה מתאימים .שירותי מרכז ההשמה ניתנים
לכלל עורכי הדין דורשי העבודה מכל הארץ
ללא כל תשלום ,ולמעסיקים בעלות סמלית
בעבור השמה בלבד.

ותק
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בעקבות סיוע שהוענק במסגרת תוכנית "שכר מצווה":

נפגעה במגדלי התאומים
והוכרה כנפגעת פעולת איבה

עורכי דין מתנדבי "שכר מצווה" הצליחו לסייע לאישה ערירית לאחר שהביטוח הלאומי קבע שהפיגוע
בארה"ב לא עונה על תנאי חוק התגמולים ■ במהלך שנת  2008סייעו מתנדבי התוכנית לכ־ 4,000פונים
לאחר מאבק ממושך הצליחו עורכי הדין
יהודה הרפז וענבל זילברג ,המתנדבים בתו־
כנית "שכר מצווה" ,לסייע לאישה ערירית
בת  63מאשדוד ולחייב את הביטוח הלאומי
להכיר בה כנפגעת פעולת איבה.
הפונה היתה מעורבת בפיגוע מכונית התו־
פת ב־ 1992במגדלי התאומים בארצות הברית.
האישה ,פרודה ללא ילדים ,הגישה תביעה לבי־
טוח לאומי להכרה כנפגעת פעולות איבה הז־
כאית לקצבת נכות בגין פגיעה פיזית ונפשית.
בתביעתה טענה ,בין היתר ,כי היא סובלת מה־
תקפי חרדה אשר לא מאפשרים לה לחזור לש־
גרת חיים רגילה ,והיא סיפרה שאינה מצליחה
להתמיד בעבודה או לשמור על קשר זוגי.
הביטוח הלאומי סירב להכיר בה כנפ־
געת איבה מכיוון שהפיגוע לא עונה על
תנאי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה,
תש"־ל־ ,1970המתייחס לפגיעה בישר�א
לים ,בעוד הפיגוע במגדלי התאומים כוון
כלפי בניין מסחרי אמריקאי .הפונה עירע־
רה לוועדת ערר לנפגעי פעולות איבה בבית
המשפט המחוזי בתל אביב ,אולם הערעור
נמחק לנוכח הסדר דיוני בין הפונה לביטוח
הלאומי ,שלפיו מומחה של הביטוח הלאומי
יקבע ראשית את נכותה ,ורק לאחר מכן,
במידת הצורך ,יידון עניין זכאותה כנפגעת
פעולות איבה על פי החוק .כיוון שמומחה
הביטוח הלאומי קבע שאין נכות ,לא התעו־
ררה כלל השאלה האם המקרה עומד בדרי־
שות החוק .ההחלטה קיבלה תוקף של פסק
דין ,והאישה הגישה לבדה בקשה לביטול
פסק הדין .פסק הדין אכן בוטל ,אך הפונה
עדיין נאלצה להתמודד לבדה מול הביטוח
לאומי ומול ההסדר הדיוני הכובל שלפיו
ממנים מומחה לקביעת הנכות לפני דיון
מהותי בטענת הפיגוע גופו.
המקרה הופנה לתוכנית "שכר מצווה" על
ידי כבוד השופט פלפל ,שלפניו נדונה בקשת
הפונה .בתוכנית "שכר מצווה" לא ניתן בדרך
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עו"ד יוסי תוסיה־כהן

עו"ד שחר ולנר

כלל ייצוג לתובעים בנזיקין ,אולם בנסיבות
המיוחדות של המקרה החליטה ועדת הח־
ריגים של התוכנית לאשר ייצוג לפונה בהליך
הערעור ,מתוך שאיפה לעזור לאישה ,הנמ־
צאת בהליכים משפטיים יותר משש שנים,
לממש את זכותה לקיום בכבוד.
לנוכח הסדר הפשרה ,המחייב ראשית את
קביעת מצבה הפיזי והנפשי של הפונה ,מונה
מומחה מטעם בית המשפט ,זאת לאחר
שהוגשו שתי חוות דעת סותרות על ידי כל
אחד מהצדדים .מומחה מטעם בית משפט
קבע כי האישה סובלת מ־( PTSDהפרעת
דחק פוסט־טראומתית) כתוצאה מהפיגוע.
עוד טרם הדיון הודיע הביטוח הלאומי לבית
המשפט על החלטתו להכיר בפונה כנפגעת
פעולות איבה .עם קבלת פסק הדין ,הגישה
האישה תביעת פיצויים לביטוח הלאומי.

 200מתנדבים חדשים
מקרה זה הוא דוגמה אחת מני רבות לפו־
עלם החשוב של עורכי הדין מתנדבי תוכנית
"שכר מצווה" ,המסייעים לכל אותם אלה
שאין בידם לשכור שירותים משפטיים להגן
על זכויתיהם ולסייע להם לממשן .תוכנית
"שכר מצווה" בראשות עוה"ד יוסי תוסיה־
כהן ושחר ולנר ,הוקמה לפני יותר משש שנים

במטרה לסייע לנזקקים על ידי מתן סיוע
משפטי ללא תשלום ,בהתאם לקריטריונים
כלכליים שנקבעו על ידי הלשכה .התוכנית
הינה תוכנית משלימה (ולא חופפת) לשי־
רות הניתן על ידי המדינה במסגרת הסיוע
המשפטי הממלכתי .הסיוע ניתן בתחומים
אזרחיים שונים כגון דיני משפחה ,הוצאה
לפועל ,דיני עבודה ,פינוי מדירה ועוד .כבר
בחודשיים הראשונים של שנ ת  2009הצ�ט
רפו לתוכנית יותר מ־ 200מתנדבים חדשים.
המתנדבים הוותיקים בתוכנית מעידים על
הסיפוק הרב שהם מקבלים מהסיוע לזולת,
ומכך שההתנדבות בתוכנית מעניקה להם
הזדמנות לעסוק בנושאים חדשים ומהווה
גיוון לעבודתם היומיומית .למתנדבים ני־
תנת אפשרות לבחור את סוג ההתנדבות
בתוכנית ,בהתאם לזמן שעומד לרשותם.
מתנדבים יכולים ,למשל ,להתנדב להעניק
ייעוץ משפטי ראשוני לפונים באחד ממרכזי
הזכויות הפזורים ברחבי הארץ .התוכנית
מציעה סדרת הכשרות והשתלמויות ללא
תשלום למתנדבים במחוזות השונים .במהלך
שנת  2008סייעו מתנדבי התוכנית לכ־4,000
פונים .הפונים קיבלו סיוע באחד ־מ־ 43מ�ר
כזי הזכויות שמפעילה התוכנית בכל רחבי
הארץ ,כולל מרכזי זכויות הפועלים באזור
הדרום  -אשר המשיכו לסייע לאוכלוסיית
הדרום גם בעת מבצע "עופרת יצוקה" -
בשדרות ,נתיבות ,באר שבע וקריית גת.
מרבית הפונים קיבלו ייעוץ לאחר שפנו
לקו החם הכלל־ארצי שמפעילה התוכנית
בטלפו ן  .1-700-505-500לאחר ייעוץ ר�א
שוני ובדיקת זכאות נפתחו  176תיקי ייצוג,
ויותר מ־ 1,000פונים הופנו לסיוע הממלכתי
של משרד המשפטים.
לקבלת פרטים נוספים ולהצטרפות לצוות
המתנדבים בתוכנית ניתן להתקשר לטלפון
 03-6361322או לפנות בדואר אלקטרוני
.pro-bono@israelbar.org.il
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הנשיאה ביניש בטקס הנחת אבן הפינה להקמת בית הפרקליט בנצרת:

"עורכי הדין  -הציבור הראוי להעברת
המסר של הגנה על זכויות הפרט"

יו"ר ועד מחוז הצפון ,עו"ד חאלד חוסני זועבי" :בית הפרקליט במחוז הצפון ייבנה על קו התפר
בין הערים נצרת ונצרת עילית ,כנקודת מפגש של בני עדות שונות שחיים יחדיו תוך כבוד הדדי"
ביום  11.3.09נערך טקס חגיגי להנחת אבן מיצירתו של המחוז ,נוגס כבר מזמן בכוב־ והדדיות .הלוואי ששיתוף כזה היה מתקיים
הפינה להקמת בית הפרקליט בנצרת .הטקס עו .במחוז הצפון פועלים עמיתינו ,היהודים בכל המגזרים באוכלוסייה .במציאות של
נערך בהיכל המשפט בנצרת ,ובהמשך בס־ והערבים ,בהרמוניה ייחודית וראויה לציון .רגישות באוכלוסייה המגוונת ,עלינו לפעול
מוך להיכל המשפט במקום שבו עתיד בית הדו־קיום בין העמים מוצא ביטויו המפורש ,לגישור ולמניעת הקיטוב בין האוכלוסייה
הפרקליט לקום ,בהשתתפות שופטים ועו־ המעשי ,היומיומי ,החברי והיעיל ,במחוז הצ־ היהודית לערבית" .ראש עיריית נצרת עלית,
רכי דין.
פון .החברים והחברות במחוז מוכיחים שה־ מר שמעון גבסו ,בירך אף הוא על הקמת
יו"ר ועד מחוז הצפון של הלשכה ,עו"ד דבר אפשרי" .על רקע המציאות הפוליטית בית הפרקליט בנצרת וציין כי מדובר ביוזמה
חאלד חוסני זועבי ,הדגיש כי
מבורכת במסגרת פיתוחה של
בית הפרקליט שיוקם ישמש
נצרת עילית.
בית לכל עורכי הדין במדינה,
"אנו חוגגים חגיגה של דו־
ובמיוחד לעורכי הדין במחוז
קיום בתקופה שבישראל נוש־
הצפון" .הבית יהווה דוגמה
בות רוחות רעות ,כאשר מפ־
ומקור לחיקוי ,יסמל את הטוב
לגה משתמשת בסיסמה שהיא
והמיוחד בקשרים בין עורכי
העתק מדויק לסיסמאות שנ־
הדין במחוזנו .שעריו של בית
שמעו במדינות אנטישמיות",
זה יהיו פתוחים לכל החברות
ציין ראש הלשכה לשעבר ,ד"ר
והחברים למען עתיד טוב יותר.
שלמה כהן .לדבריו ,הקמת בית
בית הפרקליט במחוז הצפון
הפרקליט בנצרת הוא תיקון
ייבנה על קו התפר בין הערים
עוול שנהג במשך הרבה שנים.
נצרת ונצרת עילית ,מעין נקודת
"הבית הזה יהיה ראש פינה
מפגש של בני עדות שונות אשר
להידוק שיתוף הפעולה בין
חיים יחדיו תוך כבוד הדדי.
יהודים וערבים במתכונת שה־
בית זה ישקף נאמנה את רקמת
צלחנו לקיים בלשכה של שיתוף
חיינו העדינה".
מלא ,התייעצות ,חלוקה בכל
יו"ר ועד המחוז הודה למנכ"ל
המשאבים ,החובות ,המטלות
הלשכה ,עו"ד לינדה שפיר ,הנשיאה דורית ביניש ויו"ר ועד המחוז עו"ד חאלד חוסני זועבי
והזכויות".
נשיאת בית המשפט הע־
על קידום הפרויקט ,ולמנכ"ל
ועד המחוז ,עו"ד עומרי פארוק ,על ארגון בישראל ,הדגיש ראש הלשכה כי לשכת עורכי ליון ,השופטת דורית ביניש ,אמרה בדבריה
הדין מחויבת ותישאר מחויבת לשמירה על כי הנחת אבן הפינה להקמת בית הפרקליט
הטקס.
"לא היה קל לממש את הרעיון להקים מערכת המשפט בישראל ,ובראש ובראשונה בנצרת היא אירוע מרגש .לדבריה ,חנוכת
מחוז ,לא כל שכן בית פרקליט .הקמת מחוז על הרשות השופטת  -עצמאותה ,אי־תלו־ בית הלשכה בסמוך להיכל המשפט בנצרת
מסמלת את ההרמוניה וההבנה שבין תפקיד
הצפון של לשכת עורכי הדין תיקנה בעיני תה ,סמכויותיה ומעמדה.
עוול של שנים ,כאשר משך זמן רב התנהל
ראש עיריית נצרת ,מר ראמז ג'רייסי ,השופט לעורך הדין והמאבק המשותף להג־
לו בית משפט מחוזי במחוז הצפון ללא מחוז אמר כי המגרש שיועד להקמת בית הפר־ נה על זכויות אדם ,וכן את ההוכחה שאפשר
של לשכת עורכי הדין לצידו ,כמתחייב לדעתי קליט הוא הטוב ביותר ,בהיותו צמוד להיכל לפעול אחרת ,בדו־קיום .הנשיאה הוסיפה כי
מהחוק" ,אמר ראש הלשכה ,עו"ד יורי גיא־ המשפט בנצרת" .הקמת ועד מחוז הצפון "ציבור עורכי הדין הוא הציבור הראוי להע־
רון .ראש הלשכה הוסיף כי "אי אפשר שלא היתה הצעד החשוב ביותר שעשתה הלשכה ,ביר את המסר של ההגנה על זכויות הפרט
להעלות על נס את החיים המקצועיים והח־ והיוותה שינוי משמעותי בשיתוף הפעולה וחשיבות המאבק לשמירה על ערכי היסוד
בריים שבמחוז הצפון .כל מי שנרתע בעבר בין עורכי הדין בצפון על בסיס של שותפות של הדמוקרטיה".
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מסיבת
פורים עם
עינת שרוף
ועדת התרבות של
לשכת עורכי הדין
קיימה ()17.3.09
מסיבת פורים
מאוחרת לעורכי הדין
יחד עם עינת שרוף.
האירוע התקיים
בנמל תל אביב ונחל
הצלחה מסחררת
בתמונה :עינת שרוף
עם יוזמת האירוע
עו"ד אהובה יששכר
והקהל המשולהב

סגירת מעגל בבולגריה

קורס גירושים שיתופיים
 -עכשיו בישראל

בין התאריכים 15.5.09־13
מתוכנן להיערך בלשכת עו־
רכי הדין בתל אביב קורס
הכשרה בנושא Collaborative
( Divorceeגירושים שית�ו
פיים) ,בהנחיית עו"ד פולין
טסלר מארה"ב ומר יובל
ברגר מקנדה.
Divorce

נציגת לשכת עורכי הדין לקשרים
עם הלשכה הבולגרית ,עו"ד רינה
שעשוע־חסון (רביעית מימין) ,ייצגה
את הלשכה בכנס ראשי לשכות
בבולגריה שהתקיים בנובמבר .2008
במהלך הכינוס החגיגי נשאה שעשוע־
חסון דברים בנוכחות נשיא בולגריה,
גיאורגי פארוואנוב ,שרי ממשלת
בולגריה ,שופטי בית המשפט העליון,
ובנוכחות ראשי הלשכות ונציגיהן
שנכחו בכנס .בדבריה התייחסה עו"ד
שעשוע־חסון לכך שהשתתפותה
בכנס היוותה עבורה סגירת מעגל,
שכן היא ילידת פלובדיב שבבולגריה ,משם עלתה לארץ בדיוק
לפני  60שנה .נוסף לכך היא סיפרה על חוויותיה האישיות
מתקופת השואה ועל הצלת יהדות בולגריה בשואה.
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Collaborative

הינו מודל שפותח ב־1990
בקליפורניה ,וכיום מיושם
ברחבי ארה"ב ,באירופה
ובמדינות נוספות .במס־
גרת המודל ,בני זוג שה־
חליטו להתגרש מנהלים
מו"מ שיתופי שבמהלכו כל
צד נעזר בעורך דין ,במט־
פל משפחתי וכן במומחים
מתחום הכלכלה .צוות
המומחים משלב בין ההיב־
טים המשפטיים ,הכלכליים
והרגשיים של הגירושים.
המטרה הינה להגיע להס־

כם גירושים שיענה בצורה
הטובה ביותר על צורכי בני
הזוג וצרכי ילדיהם.
ייחודו של המודל הוא
בחתימת הסכם על ידי בני
הזוג ועורכי דינם בתחילת
ההליך ,שבו הם מצהירים על
כוונתם לפתור בעיות בשי־
תוף פעולה במקום פנייה
לערכאות שיפוטיות.
ערבי היכרות בהשתתפות
שופטים ,עורכי דין ,מגש־
רים ומטפלים ייערכו בל־
שכת עורכי הדין בתל אביב
ביום  ,7.5.09ובלשכה בחיפה
ביום .10.5.09
לפרטים ולהרשמה נא
לפנות למוסד הארצי לגי־
שור ע"ש דוד רוטלוי ,בט־
לפון  ,03-6092268בפקס'
 ,03-6091641או במייל:
 .anat@israelbar.org.ilמספר
המקומות מוגבל.
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הזמנה

תוכנית השתלמויות תשס"ט -
נמשכת ההרשמה

המכון מוכר ע"י הוועדה לאישור קורסים לגמול השתלמות של משרד החינוך
השתלמויות תעודה בתל אביב מחזור שלישי
נזיקין ,רשלנות רפואית וביטוח

עו"ד רחל לויתן

ימי א' ,מ־19.4.09

חוזים מיוחדים ותרופות בגין הפרת חוזה

ד"ר משה גלברד

ימי ב' ,מ־6.4.09

דיני עבודה

עו"ד גדעון הולין

ימי ג' ,מ־21.4.09

מושגים בסיסיים בחשבונאות
ומבוא לניתוח דו"חות כספיים למשפטנים

רו"ח ענת בביץ

מיסוי מקרקעין

עו"ד שולה בנדל
אהרן נמדר ימי ה' ,מ־23.4.09
עו"ד פרופ'

ימי ד' ,מ־22.4.09

קורסי גישור
קורס גישור בסיסי

ימי ה' ,מ־ 23.4.09

קורס השלמה בגישור המשפחתי

ימי ב' ,מ־6.4.09

השתלמויות קצרות בתל אביב
השתלמות לפי חוק הנוטריונים

עו"ד יונה דה־לוי

יום ד' 1.4.09 -

נאמנויות פרטיות

עו"ד אלון קפלן
עו"ד רחלה אראל
עו"ד אמנון זכרוני
עו"ד רקפת פלד

ימי א' מ־19.4.09

ייצוג בפני בתי משפט צבאיים באיו"ש
קניין רוחני

ימי ג' מ־5.5.09
ימי ב' מ־18.5.09

השתלמויות במחוזות

מחוז חיפה

עו"ד מיילה קפלן

אנגלית למשפטנים

ימי ד' ,מ־22.4.09

מחוז הצפון
ימי ה' ,מ־6.5.09

קורס גישור בסיסי

מחוז הדרום
דיני משפחה ודיני ירושה  -אשדוד

עו"ד יוסי מנדלסון
(מתאם :עו"ד משה גורן)

ימי ג' ,מ־5.5.09

מחוז ירושלים
ניהול תיק אזרחי בבית משפט

עו"ד בעז פייל

ימי ב' ,מ־8.6.09

הכנס השנתי באילת
יתקיים השנה בין התאריכים
 31במאי עד  4ביוני 2009
התוכנית כפופה לשינויים
לפרטים ולהרשמה יש לפנות למשרדי המכון:

מנחם בגין ( 82בית אופקים) תל אביב ,ת"ד  ,52600תל אביב67138 ,
טל' ,03-5616550 :פקס'03-5616551 :
דוא"לmachon@israelbar.org.il :
אתר אינטרנטwww.israelbar.org.il/machon :
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ערב תרבות ובילוי
לעוה"ד הוותיקים
הערב יתקיים
ביום חמישי 30.4.09
בשעה 19:30
באודיטוריום ע"ש סמואל
בבית הפרקליט,
רח' דניאל פריש  ,10תל־אביב
חברינו וחברותינו הוותיקים/ות
ובני זוגם מוזמנים לערב תרבות
נוסטלגי בהשתתפות:
השחקן-זמר אלי גורנשטיין
והאקורדיוניסט איתן שפירא
בתכנית מיוחדת של קלאסיקה
ישראלית ,אריות איטלקיות,
שאנסונים צרפתיים ושירי מחזות
זמר.
בסיום המופע תיערך מסיבת ריקודים
נוסטלגית של ריקודי שנות ה60-
בקצב הטוויסט ,סמבה ,רומבה ,צ'ה
צ'ה צ'ה וסלואו.
בתוכנית:
19:30
התכנסות ,שתיית לחיים עם חברים
ותיקים וכיבוד קל
19:50
דברי פתיחה :עו"ד אוריאל גניהר,
יו"ר ועדת ותיקים
20:10
אלי גורנשטיין ואיתן שפירא
במופע :אלי גורנשטיין -
דואט עם אקורדיון
21:40
מסיבת ריקודים נוסטלגית
של ריקודי שנות ה60-
מספר המקומות
מוגבל ולכן
מוומלץ להקדים
להירשם!

ההשתתפות מותנית
ברישום מראש אצל גב' רוית טוכמן,
מרכזת הוועדה בדוא"ל
ravit@israelbar.org.il
או בפקס שמספרו 02-5608216
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ספרים חדשים מבית ההוצאה לאור של הלשכה
הבעלות בחברה העסקית
 תיאוריה ,דין ,מציאות˜ÌÈ·ÂÈÁ†ÊÂÊÈ

פרופ' ידידיה שטרן
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למי שייך הכסף ה�ג
דול? האם חברות
עסקיות אמורות לה־
תנהל רק למען האינ־
טרסים של בעלי המ־
ניות? כיצד קשור
הדבר למשבר הכלכלי
העולמי? ספר מפתיע
שמשלב ניתוח משפ־
טי ,כלכלי ,חברתי ותרבותי של הבנת
משמעותה ותפקידה של החברה העס־
קית ,פרי הפקה משותפת של ההוצאה
לאור של לשכת עורכי הדין ,הוצאת המ־
כון הישראלי לדמוקרטיה והוצאת אוני־
ברסיטת בר־אילן.
החברה העסקית נתפסת כרכושם של
בעלי המניות ,ולכן דיני החברות מפקידים
בידיהם את השליטה בה" .הכסף הגדול"
מנוהל למען בעלי ההון תוך דחיקת
אינטרסים אחרים של עובדים ,נושים,
צרכנים והקהילה בכללותה .הספר בוחן
באורח ביקורתי את התיאוריה ,הדין
והמציאות של העדפת בעלי המניות.
המסקנה היא שהמשטר הקיים מניב
תוצאות בלתי יעילות לחברה העסקית,
לכלכלה ולסביבה החברתית .המשבר
הכלכלי הגלובלי הוא ביטוי חריף לקשיים
אלה .הספר מוביל למסקנה חדשה
שעשויה לשחרר את שוק ההון ואת דיני
החברות מהקיבעון שבו הם מצויים ב־150
השנים האחרונות .ספר חובה למנהלים,
משפטנים ,כלכלנים וכל מי שנוגע לעולם
העסקי.
Composite

קיזוז חיובים

פרופ' שלום לרנר
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זהו הספר היחיד בארץ שמוקדש לנושא
הקיזוז ,והוא בגדר ספר חובה לכל עור־
כי הדין העוסקים במשפט אזרחי ובמ־
שפט מסחרי ,ובמיוחד לאלה המתמחים
בבנקאות ובחדלות פירעון .קיזוז ,שהוא
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איחוד של חיובים
עצמאיים לכדי חיוב
אחד ,ידוע כאחד
הנושאים החשובים
˜ÌÈ·ÂÈÁ†ÊÂÊÈ
האזרחי.
במשפט
הקיזוז זכה להסדר
מפורט ,החל על כלל
החיובים ,בסעיף 53
לחוק החוזים (חלק
כללי) ,התשל"ג־ .1973סעיף זה נדון
במאות רבות של פסקי דין ,והחיבור דן
בהרחבה בתנאים השונים לתחולת הקי־
זוז על פי הוראה זו.
החיבור מקיף קשת רחבה של סוגיות
בתחום זה ,כגון קיזוז מול צדדים שלי־
שיים ,קיזוז הסכמי מול קיזוז מכוח הדין,
קיזוז חשבונות בנק ,קיזוז והתיישנות,
היחס בין קיזוז לבין תביעה שכנגד ועוד.
כך ,בפרק החמישי  -העוסק בקיזוז וב־
צדדים שלישיים  -דן המחבר במערכת
היחסים בין בעל זכות הקיזוז לבין נאמן,
נמחה ,ערב ,מוטב ,נסב של שטר ,מעקל,
ובמצב של ריבוי חייבים ונושים .שער
מיוחד מוקדש לקיזוז שעה שאחד הצ־
דדים הוא חדל פירעון.
פרופ' שלום לרנר ,המכהן כפרופסור
בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר־
אילן ,הוא מהמומחים הבולטים בתחום
המשפט האזרחי־מסחרי ,וספרו מבוסס
על מחקר רב שנים בתחום.
˘¯¯Ï†ÌÂÏ

המדריך במשפט השרעי
עו"ד איאד זחאלקה

 300עמודים ,מהדורה 2008

ספר ראשון מסוגו
הכתוב בשפה הער־
בית ,ובא לשפוך אור
על הדין הנוהג בבתי
הדין השרעיים ביש־
ראל ,פרי עטו של
עו"ד איאד זחאלקה,
מנהל בתי הדין הש־
רעיים בישראל.
הספר סוקר את הדין השרעי הנוהג
בבתי הדין השרעיים בישראל ,ומציג את
הדין הנוהג בכל נושאי המעמד האישי של
המוסלמים בישראל ,כפי שבאו לידי בי־
טוי במקורות של המשפט המוסלמי ,בח־
THE ISRAEL BAR-PUBLISHING HOUSE

קיקה העותומאנית ובפסקי הדין של בית
הדין השרעי לערעורים ,תוך התייחסות
למשפט האזרחי הרלוונטי.
הספר משמש מורה דרך לציבור עור־
כי הדין ולעוסקים או למעוניינים לעסוק
בתחום השרעי ,ללומדים את הדין השרעי
והמשפט המוסלמי ולמתעניינים בתחום,
באשר לדין וההלכה הנוהגים בכל נושא
מענייני המעמד האישי.
"לראשונה רואה אור בהוצאה לאור של
הלשכה ספר הכתוב בשפה הערבית .יש
לקוות שזה יהיה סימן לבאות כי קהילת
המשפטנים תכיר בחשיבותו ,וכי משפט־
נים נוספים יבחרו להעשיר את ציבור עו־
רכי הדין במידע משפטי בשפה הערבית",
אמר ראש הלשכה ,עו"ד יורי גיא־רון.

ספר המתמחה

עו"ד חיים רווה

 700עמודים ,מהדורה 2009

הביקוש
בעקבות
וההצלחה ,מושקת
בימים אלה המהדורה
השנייה של ספר המ־
תמחה .ספר המתמ־
חה הוא כלי עזר רא־
שון מסוגו וחשוב
ביותר לעבודה השו־
טפת של עורך הדין
והמתמחה .רכישתו כדאית ביותר ,והיא
תחסוך למתמחה ולעורך דין כסף רב בע־
תיד.
ספר המתמחה הוא ספר דו־מהותי
הכולל בחלקו הראשון סקירה של כל
תחומי הדין הפרוצדורלי ,ובכלל זה הנו־
שאים הבאים :סדר הדין האזרחי ,סדר
הדין הפלילי ,דיני ראיות ,דיני מקרקעין,
מיסוי מקרקעין ,דיני חברות ,דיני חדלות
פירעון ,הוצאה לפועל ,פשיטת רגל ,וכן
סקירה של בתי המשפט השונים ,לרבות
בית הדין לעבודה ובית המשפט לענייני
משפחה.
בחלקו השני (המאמן להתמחות) כולל
הספר מגוון כלי עזר שימושיים למתמ־
חה ולעורך הדין ,כגון טפסים ודוגמאות;
מונחון ,טבלאות סעדים ,תעריפי אגרות,
ספרי היסוד בתחומים השונים ,כתובות
אתרי אינטרנט ומספרי טלפון חשובים.

אפריל 2009

