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 ביטוח אובדן כושר עבודה ופנסיה
הצעה ייחודית לחברי לשכת עורכי הדין

עו"ד יקר/ה,
הפניקס חברה לביטוח בשיתוף לשכת עורכי הדין

יצרו עבורך חבילה ביטוחית משתלמת ביותר.

ביטוח כיסוי לאובדן כושר עבודה בתנאים מיוחדים לעו"ד:
•  בלעדי הזכאות לתגמולי הביטוח בפוליסה תקבע על פי החלטת 

"ועדה רפואית" שתמונה ע"י לשכת עורכי הדין והפניקס

•  פיצוי חודשי במקרה של אובדן כושר עבודה 
מותאם לעיסוקך כעו"ד עד גיל 67

•  פיצוי ייחודי לעו"ד בעת פגיעה ביכולתם להופיע 
בבית המשפט גם ללא פגיעה בעיסוקים משפטיים אחרים 

•  כיסוי מקיף - החל מאובדן כושר עבודה של 25%, 
כלומר יינתן פיצוי גם אם איבדת רק רבע מיכולת העבודה 

•  כיסוי במקרה של שמירת היריון
•  במקרה של אשפוז - תשלום כבר החל מהיום השני 

•  תוספת של 50% לפיצוי החודשי למשך שנה למי שמוגדר סיעודי
•  הפיצוי לא מתקזז עם תשלומי ביטוח לאומי

•  הפרמיה מוכרת במלואה לצורכי מס
•  הנחה מיוחדת לעורכי הדין לאורך כל תקופת הביטוח

בנוסף התוכנית המורחבת עבור חברי הלשכה: 
אובדן כושר עבודה + פנסיה בתנאים מיוחדים: 

דמי הניהול הנמוכים בשוק -
 0.1% מהקרן הנצברת 

*כל האמור לעיל בהתאם לתנאי הפוליסה

לקביעת פגישה התקשר עוד היום 03-6093456
קרדיו ביט סוכנות לביטוח - בית אמות משפט שדרות שאול המלך 8, ת"א 
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דבר ראש הלשכה  

עו"ד דורון ברזילי   

התרפקות אחת אחרונה וקטנה, ברשותכם, מהצלחתו של הכנס 
הצלחה  היה  הכנס  באילת.  האחרון  במאי  שהתקיים  ה־12  השנתי 
מסחררת לכל הדעות, והתגובות שקיבלתי העידו על כך. מיטב אנשי 

־המשפט, הממשל והאקדמיה מהארץ ומחו"ל הגיעו לעיר הנופש הד
רומית והשתתפו באירוע שהציע לאלפי עורכי הדין שילוב מוחץ בין 
השתלמות מקצועית מאלפת לבין חופשה מושלמת. זוהי הזדמנות 
מצוינת להודות שוב לכל באי הכנס ולמארגניו, ולהזמין את כולכם 

לכנס השנתי ה־13. יש למה לחכות.

אמרו חובות דיווח? אז אמרו

־אחרי שהתאוששנו מחוויות הכנס השנתי, אנחנו ממשיכים במ
־לוא התנופה. ואכן, החודשים האחרונים היו רצופים בעשייה מבו

בנושאים  עיקשים  מאבקים  של  ארוכה  שורה  ניהול  ובהמשך  רכת 
החשובים לכולנו. ראשית, נושא הטלת חובות הדיווח של עורכי דין 

התפ את  קיבל  ההון  הלבנת  איסור  חוק  במסגרת  לקוחותיהם  ־על 
נית המיוחלת והראויה, ובעקבות מאמציי ומאמצי הצוות שהקמתי 
בראשותו של פרופ' דוד ליבאי מסתמן כעת שהנושא ירד מן הפרק. 
מובן כי לא יכולתי לאפשר להטיל חובות דיווח על עורכי דין שהיו 
פוגעות או מכרסמות ולו במעט בזכות החוקתית לחיסיון בין עורך 
דין ללקוחו. כעת נמשכים המגעים שאני מנהל עם ראש רשות איסור 
הלבנת הון עו"ד פול לנדס, וכל חלופה אחרת להצעת החוק תיבחן 

ותיבדק היטב בידי הלשכה. 

בלי קיצורי דרך לטייקונים

מאבק נוסף שאני מוביל בימים אלה, עם חברי יו"ר פורום ההוצאה 
־לפועל עו"ד ליאור שפירא, הוא בתיקון חוק ההוצאה לפועל המב

קש להרחיב ולקבע את המסלול המקוצר בהוצאה לפועל. תיקון זה 
ולייצג  נגד חייבים  והגבייה לפעול בעצמה  יאפשר לרשות האכיפה 

־בעצמה את הזוכים, גם אם הם חברות מסחריות עתירות ממון ועו
צמה. תכליתו של המסלול המקוצר הוא להיטיב עם זוכים קשי יום 
ולסייע לאוכלוסייה חלשה לגבות את חובה, אך לא לגופים החזקים 
במשק כגון בנקים, חברות ביטוח וחברות סלולר. אלה צריכים להיות 

גופים אלה חו הוספתם של  ־מוחרגים מתחולת המסלול המקוצר. 
טאת לתכליתו של המסלול המקוצר ומשרתת את הטייקונים ואת 
החברות הגדולות. אנו בלשכת עורכי הדין לא נאפשר זאת, וניאבק 

בתיקון בכנסת, בממשלה ובכל מקום שיידרש.

חייבים להאריך

והנ הצעירים  הדין  עורכי  של  והמסורתי  החגיגי  ההסמכה  ־טקס 
רגשים התקיים השנה ב־14 ביוני בבנייני האומה בירושלים. 2,092 

למוסמכים,  חג  יום  נוסח השבועה.  ומוסמכים קראו את  מוסמכות 
63 אלף עורכי הדין, והצפת המ־  אך לא בהכרח למקצוע; נחצה רף

ההסמכה  בהליך  לרפורמה  רוטקופף  ועדת  המלצות  נמשכת.  קצוע 
ולפי שעה מסתמן  יפורסמו בשבועות הקרובים,  ובבחינות הלשכה 

־כי לא תהיה בהן המלצה להאריך את תקופת ההתמחות, וזאת בני
גוד מוחלט לעמדת הלשכה. בל נטעה - הצפת מקצוע עריכת הדין, 

־שמירה על איכותו ומקצועיותו מחייבת להאריך את תקופת ההת
־מחות. מדובר בצורך מחויב המציאות, ונפעל בכל כוחנו כדי שהמ

לצות לשכת עורכי הדין כפי שהובאו לפני ועדת רוטקופף תתקבלנה 
במלואן. 

למען עתיד צעירינו

בל שלנו  העתיד  לדור  שניהם  הקשורים  נוספים  פרויקטים  ־שני 
שכה הם פרויקט אימות חתימה בלשכות ההוצאה לפועל ופרויקט 
רשות  עם  בראשותי  הלשכה  שקיימה  מגעים  במסגרת  המנטורים. 
האכיפה והגבייה ישולבו עורכי דין צעירים בפרויקט אימות חתימה 

בלשכות ההוצאה לפועל, וכך נסייע לפרנסתם. 
שיתוף פעולה זה מממש את אחת מהמטרות המרכזיות שהצבתי 

זו, והיא לוודא כי תימצא פרנסה לאלפי עורכי הדין הצ ־בקדנציה 
הוא  ההסמכה  בטקס  לראשונה  בישרתי  שעליו  נוסף  נושא  עירים. 
כאמור פרויקט המנטורים, שעניינו חונכות לעורכי דין צעירים. את 

ובמסגרתו עו ־הפרויקט מוביל סגן ראש הלשכה עו"ד משה טייב, 
רכי דין ותיקים ילוו עורכי דין צעירים בעלי ותק של עד חמש שנים 
את  ישפרו  ובכך  ובתמיכה,  בהדרכה  טובות,  בעצות  להם  ויסייעו 

איכותם ואת מקצועיותם. 

נשבענו

הדין,  עורכי  בשבועת  אלה.  בימים  מתבקשת  אחת  מילה  עוד 
היתר, בין  נכתב  חדשים,  מוסמכים  אותם  כל  קראו   שאותה 

"ֲאנִי ִמתְַחּיֵּב/ִמתְַחּיֶבֶת לִשְמֹר ַעל ּכְבֹוד ַהִּמְקצֹוע שֶל ֲעִריכַת ַהדִין". 
התחייבנו. נשבענו. הבה נמלא כולנו את שבועתנו זו.

• • •

לסיום, הפגרה בבתי המשפט - שהיא למעשה חופשת הקיץ של 
אני  מאומצת  עבודה  שנת  אחרי  בפתח.  עומדת   - המשפט  עולם 

מש עם  בלו  ובעולם,  בארץ  טיילו  לחופשה,  צאו  שתנוחו,  ־מבקש 
פחותיכם, מלאו את מצברי הגוף והנפש ושובו לעבודתכם בכוחות 

מחודשים. 
 חופשת קיץ מוצלחת ומהנה. 

פועלים בכל החזיתות
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דעת יחיד  

אליהו מצא   
לשעבר המשנה לנשיא בית המשפט העליון  

תשע"ב־2012   ,)113 מס'  )תיקון  העונשין  חוק 
את  לַהבנות  נועד   10.7.12 ליום  נקבעה  שתחולתו 
שיקול הדעת השיפוטי בענישה. החוק החדש מחייב 
את בתי המשפט להסתגל למערכת מושגים בסיסית 
בהן.  שהורגלו  מאלו  לחלוטין  שונות  חשיבה  ולדרך 

לח מורגלים  סנגורים,  וכמו  כמו תובעים  ־שופטים, 
שוב ולפעול על בסיסה של תשתית מושגית מסוימת, 
והחוק החדש מחייבם לנטוש את כל מה שהורגלו בו 

ולהתחיל מבראשית. 
למלא  נועד  החדש  החוק 
בדין  עיוותים  ולתקן  חסר 

־הקיים. לעבירות )מלבד חרי
עונשי  נקבעו  ספורים(  גים 
ולשופט  בלבד,  מקסימום 
את  לקבוע  סמכות  ניתנה 
דעתו  שיקול  פי  על  העונש 
לא  כה  עד  נתון.  מקרה  בכל 
הייתה בחוק כל הנחיה בדבר 
האופן שבו מוטל על השופט 

מהפכת העונשים
תיקון 113 לחוק העונשין אשר נועד להבנות את שיקול הדעת השיפוטי 

בענישה )בתוקף החל מיום 10.7.12( מחייב שופטים, תובעים וסנגורים 

לנטוש את כל מה שהורגלו בו ולהתחיל מבראשית. אני מתקשה להניח 

ככתבו  החדש  החוק  את  ובקלות  מיד  ליישם  השופטים  בידי  שיעלה 

וכלשונו, ובוודאי יהיו חבלי הסתגלות לתפיסה הרעיונית החדשה

־להפעיל את שיקול דעתו בקביעת סוג העונש ומיד
תו. הדעה הרווחת הייתה שדי בקביעתם של עונשים 
מקסימליים לעמוד בדרישת החוקיות, ואילו הסמכת 
השופטים לקבוע את העונש לפי שיקול דעתם נועדה 
להבטיח את התאמת העונש לנסיבותיו של המקרה 
ולנסיבותיו של הנאשם. היעדרו של הסדר חקיקתי 
להפעיל  עליו  בדבר האופן שבו  שינחה את השופט 

־את שיקול דעתו העונשי הכניס לתמונה - לצד נסי
ונסי העברייני  האירוע  ־בות 

את  גם   - הנאשם  של  בותיו 
תפיסותיו  ואת  השקפותיו 
של השופט. עירוב תפיסותיו 
סותר  השופט  של  האישיות 
בשל  החוקיות  עקרון  את 
החשש שגזר הדין הניתן אינו 
מדינו של המחוקק בלבד אלא 
גם מדינו האישי של השופט. 

תפי יש  שלשופטים  ־מכיוון 
ורגישויות  העדפות  סות, 

יש בתיקון מילים גדולות 

ויפות, אך כיצד ידע השופט 

לתרגמן למתחם עונשי שיש 

לו סף ויש לו רף, אם את 

העונש ההולם, ככלל, עליו 

לקצוב באופן שלא יפחת מן 

הסף ולא יעלה על הרף? 
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משתנות כלפי עבירות מסוגים משתנים, מופרת גם 
־שורת השוויון בענישה בין מבצעי עבירות זהות בנ

סיבות דומות. 
השופטים  את  לחייב  נועד  לחוק   113 מס'  תיקון 

־לקיים הליך סדור שיתבסס על כללים מחייבים ברו
־רים לקראת מתן גזר הדין ובמהלכו. עד שיגיע לק
־ביעת העונש מוטל על השופט לצלוח שלושה מדו

העונש  מתחם  את  לקבוע  עליו  ראשית  הנמקה:  רי 
לחוק(.  40ג  )סעיף  ההולם 
שנית מוטל על השופט לבחון 
מתירות  המקרה  נסיבות  אם 
בין  המתחם,  מן  לסטות  לו 
לנו־ 40ד(,  )לפי סעיף  לקולה 
שיקו סיכויי  או  שיקומו  ־כח 

מו של הנאשם, ובין לחומרה 
בהתקיים  40ה(,  סעיף  )לפי 

הצי שלום  על  להגן  ־צורך 
ושלישית,  בור מפני הנאשם. 
של  עונשו  את  יקבע  בטרם 

המ בית  ומצופה  רשאי  המתחם  במסגרת  ־הנאשם 
שפט להידרש ולתת משקל גם לנסיבות )המחמירות 

־או המקלות( שאינן קשורות לביצוע העבירה )שפו
רטו בסעיף 40יא לחוק(. 

בקבעו תהליך כה מורכב הופך החוק החדש סדרי 
סמו להיות  נוכל  כמה  עד  היא  והשאלה  ־בראשית, 

מטרותיו.  את  יגשים  אכן  שהתיקון  ובטוחים  כים 
ליישם  השופטים  בידי  שיעלה  להניח  מתקשה  אני 
מיד ובקלות את החוק החדש 

־ככתבו וכלשונו, ובוודאי ייד
רשו חבלי הסתגלות לתפיסה 

ולתה החדשה  ־הרעיונית 
על  שיהיה  החדש  הדיוני  ליך 

השופטים להפעיל. 
מתחם  שאת  מורה  החוק 
לקבוע  יש  ההולם  העונש 
המנחה  לעיקרון  בהתאם 
היינו  40ב,  בסעיף  הקבוע 
חומרת  בין  הולם  יחס  קיום 

החשש הוא שבצר לו יבחר 

השופט להתחיל מן הסוף: 

תחילה ישאל את עצמו מהו 

העונש שהיה גוזר על הנאשם 

לפני התיקון, ומשגמר בדעתו 

מהו העונש יקבע מהו המתחם 

שעונש זה מצוי בתחומו

צילום: גטי אימג'ס עד שיגיע לקביעת העונש צריך השופט לצלוח שלושה מדורי הנמקה 
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־העבירה בנסיבות שנעשתה ומידת אשמו של הנא
שם לבין סוג העונש ומידתו. לשם כך צריך השופט 
העבירה,  ממעשה  שנפגע  החברתי  בערך  להתחשב 

־במידת הפגיעה בו, במדיניות הענישה הנהוגה ובנ
סיבות הקשורות במעשה העבירה - מהן מחמירות 
ומהן מקלות - המפורטות בסעיף 40ט. אלו מילים 
גדולות ויפות, אך כיצד יֵדע השופט לתרגמן למתחם 
עונשי שיש לו סף ויש לו רף, אם את העונש ההולם, 
ולא  מן הסף  יפחת  באופן שלא  לקצוב  עליו  ככלל, 

יעלה על הרף? 
היחס  בעניין  דבר  אומר  אינו  החוק  כן,  על  יתר 
להתקיים  צריך  שאמנם  )בהנחה  להתקיים  שצריך 
יחס( בין הסף לבין הרף של המתחם. ניתן לשאול: 
האם יכול הרף להתבטא בכפל העונש שנקבע כסף? 
בריבוע  או  בשילוש  אף  להתבטא  הוא  יכול  האם 
העונש? ד"ר אורן גזל־אייל, במאמרו על תיקון 113 
מחיר  )"תג  הדין"  "עורך  של   2012 ינואר  בגיליון 

 ,14 הדין  עורך  העונשים", 
שלרוחבו  מסביר   ,)88 עמ' 
תהיה  שייקבע  המתחם  של 
שיהיה  המשקל  על  השפעה 

לנ לתת  המשפט  בית  ־בידי 
ולקולה, בין  סיבות, לחומרה 

־אלו הקשורות לביצוע העבי
קשורות  שאינן  אלו  ובין  רה 
המשפט  בית  עשוי  בהן  ואף 
שהמתחם  ככל  להתחשב. 
שייקבע יהיה רחב יותר, יגדל 

משקלן של הנסיבות שאינן קשורות בעבירה, בעוד 
־שקביעתו של מתחם צר תגדיל את משקלן של הנ
־סיבות הקשורות בעבירה. מכאן נובע שקביעת רוח

בו של המתחם עשויה להשפיע לשבט או לחסד על 
מידת העונש שתיגזר במקרה נתון. הבחנה זו מעלה 

־את השאלה אם אין לחשוש מפני שימוש מניפולטי
בי ברוחב המתחם. 

המ על  התבססה  החוק  לחקיקת  היוזמה  ־כידוע, 
המשפט  בית  שופט  בראשות  מומחים  ועדת  לצות 
התקבלה  אילו  גולדברג.  אליעזר  בדימוס  העליון 

־הצעת ועדת גולדברג במלואה, הרי שלפחות לעבי
עונשי מוצא שהיה  נקבעים  היו  נפוצות  היותר  רות 
במתכונתה  לעבירה  הולמת  ענישה  לשקף  כדי  בהם 
יכול היה השופט להניח  כך נעשה  הטיפוסית. אילו 

כמעט  למרחקים  משתרע  ההולם  העונש  מתחם  כי 
שווים משני עבריו של עונש המוצא. אך הדיון בחלק 
ולנוכח  נזנח,  מוצא  עונשי  בקביעת  העוסק  ההצעה 
ההצעה  של  זה  חלק  על  שנמתחה  הקשה  הביקורת 

־- בציבור, בתקשורת ובאקדמיה - אני מפקפק בסי
כוייו לחזור ולעלות על שולחן הדיונים. 

מה אפוא יעשה שופט? החשש הוא שבצר לו יבחר 
־להתחיל מן הסוף: תחילה ישאל את עצמו מהו העו

לפני  העבירה  בנסיבות  הנאשם  על  גוזר  שהיה  נש 
החוק החדש; משגמר בדעתו מהו העונש, יקבע מהו 
במקום  למשל,  בתחומו.  מצוי  זה  שעונש  המתחם 
לומר שהמתחם לעבירת שוד בנסיבות מסוימות הוא 
לנמק  מכן  ולאחר  מאסר,  שנות  לשמונה  חמש  בין 
מאסר  שנות  שש  הנאשם  על  לגזור  ההחלטה  את 
בביצוע  קשורות  שאינן  בנסיבות  התחשבות  בגלל 

יג הפוך:  מחשבתי  מהלך  השופט  ינקוט  ־העבירה, 
 - מאסר  שנות  שש  הנאשם  על  לגזור  בדעתו  מור 
החוק  לפני  עושה  שהיה  כפי 
לנמק  יפנה  אז  ורק   - החדש 
הנסיבות  בין  האיזון  מדוע 
העבירה  בביצוע  הקשורות 
לבין הנסיבות שאינן קשורות 
בביצועה מצדיק לדעתו שלא 
לגזור על הנאשם עונש חמור 
או קל יותר במסגרת המתחם. 

תימ בפועל,  ייעשה  כך  ־אם 
מסוכלת  המחוקק  כוונת  צא 
העונשית  הפרקטיקה  ותוסיף 
הנוהגת להתקיים גם להבא, אמנם תוך כדי שימוש 
במשחקי מילים והעמדת פנים שבית המשפט הפעיל 

־את מצוות החוק. סוגיית קביעתו של המתחם העו
נשי מחייבת אפוא הנחיה פסיקתית ברורה של בית 
המשפט העליון, וצריך לקוות שלא ירחק היום ויגיע 
לדיון לפני בית המשפט העליון מקרה המתאים לכך. 

נק ־לכל סטייה אפשרית ממתחם העונש ההולם 
בעו הוראות מפורשות בחוק החדש. ניתן להניח כי 

הסנ של  או  התביעה  של  מפורשת  טענה  ־בהיעדר 
גוריה כי יש לסטות מן המתחם, לא יידרש השופט 
לנמק מדוע לא סטה ממנו. אך אם התבקש לסטות 

השו יידרש  לקולה,  ובין  לחומרה  בין  המתחם,  ־מן 
אלה  במקרים  ואף  המתחם,  את  תחילה  לקבוע  פט 

־עשוי הוא לפעול אינטואיטיבית ולהגדיר את המת

סוגיית קביעתו של המתחם 

העונשי מחייבת הנחיה 

ברורה של בית המשפט 

העליון, וצריך לקוות שלא 

ירחק היום ויגיע לדיון לפניו 

מקרה המתאים לכך

יולי 2012  12 ׀ עורך הדין 
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הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה - הרהורים לקראת יישום החוקפתח דבר

חם ואת שיעור הסטייה ממנו על בסיס מסקנתו מהו 
העונש שראוי להטילו. 

־בקביעת העונש רשאי השופט להתחשב גם בצו
הר־ של  או  40ו(  )סעיף הנאשם  של  ההרתעה   רכי 

יחרוג  לא  שיוטל  שהעונש  ובלבד  40ז(,  )סעיף  בים 
משום  יש  אלו  בהוראות  ההולם.  העונש  ממתחם 
בתי  נטו  הקודם  הדין  שלפי  בעוד  חשוב:  חידוש 
הרי  ההרתעה,  לשיקולי  נכבד  משקל  לתת  המשפט 
לתת  מקום  ראה  המחוקק  כי  עולה   113 שמתיקון 

־לשיקולי ההרתעה משקל משני; אם כלקח נלמד מנ
סיון החיים המוכיח שלהטלת עונש חמור מן העונש 
ההולם לעבירה אין השפעה מרתיעה בדרך כלל, ואם 
מן העונש ההולם לשם  עונש חמור  מפני שבהטלת 

־הרתעת הרבים יש משום פגיעה חוקתית בלתי מי
דתית בנאשם. 

הוכחת נסיבות ביצוע העבירה

חידוש חשוב בתחום הדיוני עניינו בחובה להוכיח 
בשלב בירור האשמה גם את 
לביצוע  הקשורות  הנסיבות 
העבירה, היינו נסיבות שבית 
להן  להזדקק  עתיד  המשפט 
העונש  מתחם  קביעת  בשלב 

התבי על  כי  משמע  ־ההולם. 
עה לפרט בכתב האישום את 

בעבי הקשורות  ־הנסיבות 
מעבר  במשפט  ולהוכיחן  רה 
הנאשם  ואילו  סביר;  לספק 
מאזן  ברמת  להוכיח,  מצופה 

לקו נסיבות  ־ההסתברויות, 
להסתמך.  יבקש  שעליהן  לה 
להביא  רשאי  אמנם  הנאשם 

שלאחר  הדיון  בשלב  גם  מקלות  לנסיבות  ראיות 
הכרעת הדין, אך שוב לא יהיה רשאי לטעון טענות 

־הסותרות את עמדתו בשלב בירור האשמה או טע
תיקון  זהו  הדין.  הכרעת  ממצאי  את  הסותרות  נות 
חשוב ביותר שיעביר מן העולם תופעות רווחות כגון 
לחלקן  והתכחשות  האישום  כתב  בעובדות  הודאה 

וטע ראיות  הבאת  או  הדין  לגזר  הטיעונים  ־בשלב 
נות מטעם הסנגוריה לאחר הכרעת הדין, המרוקנות 

־מתוכֶן ממצאים חמורים שעליהם התבססה ההרש
עה. 

הסדרי טיעון

תיקון  עליה:  להתעכב  שאבקש  אחרונה  סוגיה 
לבית  מציגים  שהצדדים  במקרים  עוסק  אינו   113
המשפט הסדר טיעון ובו הסכמה על העונש שבית 
מתעוררת  הנאשם.  על  לגזור  מתבקש  המשפט 
השאלה על פי אילו אמות מידה יחליט השופט אם 
לאשר את ההסדר: כלום אלו שנקבעו בחוק או אלו 

בי לעניין  העליון  המשפט  בית  בפסיקת  ־שנקבעו 
קורתם השיפוטית של הסדרי טיעון? חשוב להזכיר 
כי ביולי 2010 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק 
ממשלתית לתיקון חוק סדר הדין הפלילי, שמטרתו 
לעגן בחוק את הפרקטיקה הנפוצה של הסדרי טיעון 
)ראו: הצעת חוק סדר הדין הפלילי )תיקון מס' 65( 
)הסדר טיעון(, תש"ע־2010(. במהלך הדיון בתיקון 
113 לחוק העונשין בוועדת חוקה, חוק ומשפט של 
הכנסת אמר יושב ראש הוועדה כי בכוונתו להשלים 
הסדרי  בעניין  החוק  בהצעת  גם  הדיון  את  תחילה 

־הטיעון, כדי להביא את שתי הצעות החוק יחד לק
ריאה שנייה ושלישית. הדבר 
תיקון  הסתייע.  לא  כנראה 
הדיון  ואילו  התקבל,   113

הסד בנושא  החוק  ־בהצעת 
לפני  תלוי  עודנו  הטיעון  רי 
ומשפט,  חוק  חוקה,  ועדת 

־והיא טרם השלימה את הכ
לצוץ  עתידות  זה  במצב  נתו. 
בדבר  פשוטות  לא  שאלות 
המשפט  שבית  השיקולים 
יאשר  בטרם  לשקול  יידרש 
לפניו.  המובא  טיעון  הסדר 
שהמחוקק  אפוא  הראוי  מן 

־יחיש את סיום טיפולו בהצ
עת החוק בנושא הסדרי הטיעון, בהיותה נדבך חיוני 
יבססו בתי המשפט  בתשתית הנורמטיבית שעליה 

את עקרונות הענישה מכאן ואילך. 

סיכום

של  מחידושיו  כמה  על  רק  עמדתי  זו  ברשימה 
את  לשנן  החובה  כי  להוסיף  למותר   .113 תיקון 
הוראותיו של החוק החדש ולהתרגל לפעול על פיו 
מוטלת לא רק על בתי המשפט אלא גם על תובעים 
 ועל סנגורים.   

אחד התיקונים המשמעותיים 

ביותר יעביר מן העולם 

תופעות רווחות כגון הודאה 

בעובדות כתב האישום 

והתכחשות לחלקן בשלב 

הטיעונים לגזר הדין, או הבאת 

ראיות וטענות המפריכות 

ממצאים חמורים שעליהם 

התבססה ההרשעה

יולי 2012  14 ׀ עורך הדין 
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משנים את פני החברה בישראל *המל”ג אישרה פתיחת התכנית. הענקת התואר מותנית באישורה.

בואו ללמוד מטובי המרצים בישראל 
ומבית הספר למשפטים של אוניברסיטת קולומביה

 LL.M. בתכנית הטובה בישראל לתואר שני במשפטים
של הקריה האקדמית אונו
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אתר נבו 
לא חוסך 

עליכם

ספרים בטקסט מלא, כולל אחזור. בין הספרים

כל כתבי העת המשפטיים בישראל בטקסט מלא

ברק, פרשנות במשפט )כרכים א־ה(
ברק, פרשנות תכליתית

שלו, דיני חוזים - החלק הכללי
שלו, חוזים ומכרזים של הרשות הציבורית

שלו־אדר, דיני חוזים - תרופות
ויסמן, דיני קניין - בעלות ושיתוף

ויסמן, דיני קניין - החזקה ושימוש

ויסמן, דיני קניין - חלק כללי
חביב סגל, דיני חברות

בירנהק/פסח, יוצרים זכויות
דויטש, עוולות מסחריות וסודות מסחר

דקל, יסודות המכרז
דקל, מכרזים

דקל, חובת המכרז של גופים מינהליים

זמיר, הסמכות המינהלית )מהד' 1(
פלר, יסודות בדיני עונשין )כרכים א, ב ו־ג(

יערי־תמיר, דיני שטרות בפסיקת ביהמ"ש 
נקדימון, הגנה מן הצדק

שנהר, דיני לשון הרע

ועוד כ־70 ספרים חשובים אחרים

משפטים )י־ם(
עיוני משפט )ת־א(

הפרקליט )לשכת עוה"ד(
מחקרי משפט )בר אילן(

בדלתיים פתוחות
דין ואומר

דין ודברים
דין שווה

דיני ישראל
הארת הדין

המשפט
חוקים

חוקים בקצרה
מאזני משפט
מעשי משפט

משפחה במשפט
משפט העבודה
משפט ומימשל
משפט ועסקים

משפט וצבא

משפטים
משפטים על אתר

עיוני משפט
עלי משפט

פלילים
פרשת השבוע ברוח המשפט

קרימינולוגיה ישראלית
רפואה ומשפט

שערי משפט

אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי
בפורמט אלקטרוני

בטקסט ואחזור מלאים במדור הספרות באתר - כלול במחיר המנוי 
)מחיר הספר בחנויות 895 ש"ח(

 כמו כן, במדור הספרות באתר נבו 
כ־100 ספרים בטקסט מלא ביניהם:

80%
נבו 80%

כל השאר
תקדין, לו-דטה, 
פסק-דין, דינים 

ואח'

ם
לי

ש
רו

 י
ן,
 ד
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ע
גד

ו 
די

טו
ס

80%  ממשרדי עוה"ד מנויים בנבו1

80%  משופטי בית המשפט בחרו נבו כאתר האישי 
המועדף עליהם במסגרת ספרות מקצועית2

אתר נבו הוא האתר המשפטי הנפוץ בישראל

1 שוק המאגרים המשפטיים גדול מ–100% ומשרדים רבים עובדים עם יותר ממאגר אחד

2 מהשופטים שבחרו בפועל ספרות מקצועית

3 במערכת בתי המשפט

3
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80%  ממשרדי עוה"ד מנויים בנבו1

80%  משופטי בית המשפט בחרו נבו כאתר האישי 
המועדף עליהם במסגרת ספרות מקצועית2

אתר נבו הוא האתר המשפטי הנפוץ בישראל

1 שוק המאגרים המשפטיים גדול מ–100% ומשרדים רבים עובדים עם יותר ממאגר אחד

2 מהשופטים שבחרו בפועל ספרות מקצועית

3 במערכת בתי המשפט

3
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רשמים מצולמים מטקס השבעת שופטים ומחילופי המשנה לנשיאהשבעה בתמונות

אהרן ברק, דורית ביניש

אליקים רובינשטיין, מרים נאור, אשר גרוניס

אשר גרוניס, אליעזר ריבלין

שהם, נאור, ברק־ארז, פרס, גרוניס, נאמן

מרימים כוסית. עדנה ארבל, סלים ג'ובראן, אשר גרוניס, שמעון פרס, יעקב נאמן

חילופי משמרות
הרכב החדש של בית המשפט העליון הושלם סופית עם השבעתם של ה

השופטים החדשים אורי שהם ודפנה ברק־ארז בטקס שנערך )31.5.12( 
במבואת בית המשפט העליון. בכך הם הצטרפו לשופטים צבי זילברטל 
ונעם סולברג שהושבעו בראשית השנה. באותו מעמד גם מונתה השופטת מרים 
נאור למשנה לנשיא בית המשפט העליון אשר גרוניס, במקומו של השופט אליעזר 
והשופטים  ביניש  דורית  הנשיאה  פרשו  לכן  קודם  פרישה.  לגיל  שהגיע  ריבלין 
אדמונד לוי ואילה פרוקצ'יה. השופט אליקים רובינשטיין יחליף את השופטת נאור 

כיו"ר ועדת הבחירות המרכזית.
"עד שיחליט השופט מהו הדבר הנכון לעשותו הוא מתלבט, ולעיתים גם מתייסר", 
"אולם משגמר  כבכירת השופטים שהצהירו אמונים.  נאור  לנשיא  אמרה המשנה 
ידיעה  היא   - לעשותו  שנכון  מה  את  לעשות  אלא  ברירה  שאין  הידיעה  בדעתו, 
המביאה עימה שלוות נפש. עד מהרה תלמדו לדעת כי השלווה יורדת על השופט 
להצהרת  סמוך  השופטים  שנצטוו  וכפי  ברבים.  הכרעתו  על  שהודיע  לפני  עוד 

האמונים שהצהרנו היום - 'לא תגורו מפני איש'. לא תגורו".
שלומי שמחי

יולי 2012  18 ׀ עורך הדין 



המושבעים החדשים. השופטת ברק־ארז, השופט שהם והמשנה לנשיא נאור

המשָנה נאור
בימים אלה התגלגלה לפתחה 
של שפת המשפט סוגיה חדשה: 
איך תוגדר השופטת מרים נאור, 

שמונתה להיות המשנֶה לנשיא 
בית המשפט העליון. השופטת 
נאור לא רצתה להיקרא משנֶה, 

שהיא מילה בזכר. היא פנתה 
לאקדמיה וביקשה את חוות 
דעתה על החלופה החביבה 
עליה, משנָה. ועדת הדקדוק 

של האקדמיה נטתה לאשר את 
משנָה, אך החליטה שעדיין אינה 

בשלה להכרעה. השופטת נאור 
החליטה. ההצעה לא אושרה 

אפוא באקדמיה אך לא נפסלה, 
־וגם זכתה לברכת נשיא האקד

מיה פרופ' משה בר־אשר. 
לשון אחר / רוביק רוזנטל 
המדור המלא בעמ' 72

90
ש 

א
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ר, 
מי

י ז
ס

 יו
ם:

מי
לו

צי

אליקים 
רובינשטיין

 דפנה
ברק־ארז

 עוזי
פוגלמן

 נעם
סולברג

 יורם
דנציגר

 חנן
מלצר

 צבי
זילברטל

 ניל
הנדל

 סלים
ג'ובראן

שר המשפטים
יעקב נאמן

נשיא המדינה
שמעון פרס

נשיא בית המשפט העליון
אשר גרוניס

 יצחק
עמית

 מרים
נאור

 עדנה
ארבל

 אסתר
חיות

 אורי
שהם
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  הצעת חוק יסוד החקיקהסדר יום

תזכיר חוק יסוד: החקיקה שפרסם לאחרונה שר 
המשפטים מטעם הממשלה מעורר בצדק לא מעט 
בקצרה  אעמוד  חלקם  ועל  והסתייגויות,  חששות 
בהמשך הדברים. למרות זאת אני סבור כי זהו הרע 
לנסות  ההזדמנות  את  להחמיץ  אין  וכי  במיעוטו, 

והכרחי  להשלים שלב חשוב 
למדינת  החוקה  במפעל  זה 

ישראל. 
־"החוקה הישראלית" )הח

ונתקבלה  גובשה  לא  לקית( 
הייתה  דרכה  המלך.  בדרך 
מכשולים  רצופת  פתלתלה, 
ניסוח  ולא מעוררת השראה. 
הליך  אינם  ואישורה  חוקה 
משפטנים  של  טכני־מקצועי 
ואף לא נחלתם הבלעדית של 
המחוקקים. חוקה ראויה היא 

מני מזוז

 הזדמנות 
שאין להחמיץ

 עו"ד מני מזוז, 
 לשעבר היועץ 
המשפטי לממשלה

תוצר של הליך ציבורי מורכב שבו גם העם, ולא רק 
נבחריו, משתתף בקמפיין ציבורי ממושך שבו עולות 
לדיון הסוגיות המרכזיות השנויות במחלוקת. מהלך 
דיאלוג  מקצועית,  הכנה  עבודת  היתר  בין  כולל  זה 

פרלמ דיונים  בציבור,  השונות  הקבוצות  נציגי  ־בין 
ציבורי  ודיון  נוקבים  נטריים 

אר משתתפים  שבו  ־נרחב 
ציבור  אנשי  ציבוריים,  גונים 
מקרב  ופרטים  רוח  ואנשי 
חגיגי,  בהליך  סיומו  הציבור. 
בכינוס  או  עם  במשאל  לרוב 
הרשות  של  וחגיגי  מיוחד 
סופית  להצבעה  המכוננת 
שאליו נשואות עיני כל העם, 
והוא "רואה את הקולות ואת 
הברקים" )ברוח דברי השופט 
המזרחי(  בנק  בפרשת  חשין 

הסדרת מערכת היחסים שבין הרשות השופטת לבין הרשות המחוקקת 

והרשות המבצעת היא קריטית לצינון המתחים ביניהן. הסדרה זו שווה 

את המחיר הכרוך באישור ההסדר החוקתי הבלתי אופטימלי שבתזכיר 

הצעת חוק יסוד: החקיקה 

המתחים המרחפים כצל 

מאיים על יחסי הרשות 

השופטת והמערכת 

הפוליטית מקשים על מערך 

הרשויות של הדמוקרטיה 

 הישראלית לתפקד על 

בסיס בריא של הפרדה, 

פיקוח ובקרה הדדיים

עימות
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וחש שותפות מלאה בהליך.
דבר מאלה לא אירע במקומנו. תחילתו של ההליך 
 ,1950 משנת  הררי"  ב"החלטת  בישראל  החוקתי 
תוצר של פשרה פוליטית; המשכו בחקיקת שורה של 

־חוקי יסוד העוסקים במבנה המשטר בישראל, שנח
קקו במעמד נורמטיבי של חוק רגיל; וסיומו בינתיים 
בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ובחוק יסוד: חופש 
1992, שכללו מגילת זכויות אדם חל־  העיסוק משנת
־קית. אף לא שלב אחד מאלה נעשה בהליך ראוי ומ

קובל של כינון חוקה. 
גם חקיקת חוקי היסוד של 1992, אשר בישרו את 

־"המהפכה החוקתית" ויצרו את התשתית הנורמטי
נתק לביקורת החוקתית על חוקי הכנסת, לא  ־בית 

בלו בהליך חוקתי מקובל. ואכן, משנתבררה בדיעבד 
שחקיקתם  טענות  הועלו  אף  החוקתית  משמעותם 
לא נעשתה תוך מודעות של המחוקקים למשמעותם, 
הכנסת.  חקיקת  על  חוקתית  ביקורת  לעניין  בעיקר 
למותר גם להזכיר כי חוקי היסוד של 1992 מהווים 
מגילת זכויות אדם חלקית ונכה, שכן עיקר חסר מן 

־הספר. מגילה זו חסרה רבות מזכויות האדם הבסי
סיות לרבות זכויות היסוד הבכירות - הזכות לשוויון 
אמנם  העליון  המשפט  בית  ביטוי.  לחופש  והזכות 

מי שמאמין שמדינת 

ישראל זקוקה נואשות 

לחוקה - כגורם 

המלכד את כל חלקי 

החברה הישראלית 

השסועה והמפולגת 

וכפלטפורמה 

משותפת לבירור 

ולהכרעה במחלוקות - 

צריך לברך על היוזמה 

המחודשת לקידום 

חוק יסוד: החקיקה
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השלים בפסיקתו מעט מן החסר, אך גם להשלמה זו 
יש מגבלות ויש מחיר. 

גרר  החקיקה  יסוד:  חוק  תזכיר  פרסום  כאמור, 
ההתנגדות  עיקר  את  כי  דומה  הסתייגויות.  מעט  לא 
 11 )override( שבסעיף  מעוררת הוראת ההתגברות 
להצעת החוק, הקובעת סמכות לכנסת לאשר מחדש 
תוקפו של חוק שבית המשפט העליון קבע שאינו בר־

לעצם  המתנגדים  יש  יסוד.  חוק  סותר  בהיותו  תוקף 
אחרות  בחוקות  מקובל  שאינו  ההתגברות,  רעיון 

המו להסדר  המתנגדים  ויש  בקנדה(,  )למעט  ־בעולם 
שיש  המשמעותי  הכרסום  בשל  הנוכחי  בתזכיר  צע 
בו לעומת ההסדר בעניין זה שהוצע בהמלצות ועדת 
2004 ובהצעת החוק הממשלתית מ־2006. נז־ ־נאמן מ

כיר כי הצעתה של ועדת נאמן בעניין זה הייתה כי חוק 
70 חברי כנסת; כי תוק־  ההתגברות יתקבל ברוב של

אחת  לתקופה  מוגבל  יהיה  התגברות  הוראת  של  פה 
של חמש שנים; וכי הסדר זה בכללותו ייקבע כהוראת 

שעה לעשר שנים בלבד.
בה העולה  אחרת  ־שאלה 

תחולתה  עניינה  זה  קשר 
גם  ההתגברות  הוראת  של 
המשטריים  היסוד  חוקי  על 
ולא רק על חוקי יסוד זכויות 

האדם, כמו ההסדר בקנדה. 
הרוב  מעורר  נוסף  קושי 
הנדרש לפי ההצעה הנוכחית 
של  לתיקונו(  )או  לחקיקתו 
חוק יסוד - 65 ח"כים לעומת 
70 בהצעת ועדת נאמן ובגר־

סה הקודמת של הצעת החוק. למעשה מדובר ברוב 
מצומק עוד יותר של 61 ח"כים בלבד, שכן סעיף 20 
בזמן,  מוגבלת  לא  מעבר",  "תקופת  קובע  להצעה 
שבמהלכה הרוב הנדרש לחקיקת חוק יסוד, לביטולו 

או לשינויו הוא "רוב חברי הכנסת". 
ביקורת  של  הריכוזי  המודל  על  החולקים  גם  יש 

־חוקתית שנקבע בהצעת החוק ולפיו רק בית המש
פט העליון מוסמך לדון בשאלת חוקתיותו של חוק, 
בניגוד לנוהג כיום בישראל ולנהוג בשיטות המשפט 

האנגלו־סקסיות. 
הוראת  של  הרעיון  מעצם  למסתייגים  שותף  איני 

־ההתגברות. אני גם מאמין שיש הצדקה עניינית לה
של  ההקשחה  בתהליך  סביר,  זמן  לפרק  מדורג,  סדר 

החוקה )הוראת המעבר(, אם כי אני מסתייג מפרטי 
הסדרים אלה כפי שהם מוצעים בתזכיר החוק הנוכחי. 

־אף על פי כן אני סבור כי מי שמאמין שמדינת יש
ראל זקוקה נואשות לחוקה - כגורם המלכד את כל 

וכפ והמפולגת  השסועה  הישראלית  החברה  ־חלקי 
 - במחלוקות  ולהכרעה  לבירור  משותפת  לטפורמה 
צריך לברך על היוזמה המחודשת לקידום חוק יסוד: 
החקיקה. חוק זה הוא היסוד והתשתית הנורמטיבית 
למבנה החוקתי כולו, לרבות מדרג הנורמות וסמכות 

הביקורת החוקתית.
־הסדרה כזאת היא קריטית לצינון המתחים ולהסד

רת יחסי הגומלין שבין הרשות השופטת לבין הרשות 
מרחפים  אלה  מתחים  המבצעת.  והרשות  המחוקקת 

־כצל מאיים על היחסים בין הרשות השופטת והמער
־כת הפוליטית ומקשים על מערך הרשויות של הדמו

קרטיה הישראלית לתפקד על בסיס בריא של הפרדה, 
פיקוח ובקרה הדדיים )Checks and Balances(. השגת 
מערכת  הסדרת  של  היעד 

מצדי הרשויות  בין  ־היחסים 
קה את המחיר הכרוך באישור 

אופ הבלתי  החוקתי  ־ההסדר 
חוק  הצעת  שבתזכיר  טימלי 

יסוד: החקיקה. 
החוקה  מפעל  כאמור, 
הישראלי אינו שלם והוא לא 
ומעורר  מקובל  בהליך  נבנה 
של  לחוקה  כראוי  השראה 

בחו גם  מדובר  אין  ־מדינה. 
מו לא  ובוודאי  שלמה,  ־קה 

שלמת. אך כידוע, דיפלומטיה היא אמנות האפשר, 
והחובה לראות נכוחה את קשיי המציאות ולמצות 

־את המרב באילוצי הזמן והמקום אינה נחלתם הב
מי  כל  על  מוטלת  אלא  הדיפלומטים,  של  לעדית 

שעוסק בענייני ציבור. 
אף שהצעת החוק מעלה הסתייגויות וחששות לא 
בלתי מוצדקים, היא עדיפה בעיניי על פני המציאות 
הנוכחית, ואל לנו להחמיץ את ההזדמנות )הגם שיש 
לאישורה(.  הפוליטית  להיתכנות  אשר  ספקות  לי 

־נותר לקוות כי זמן מה לאחר חקיקת חוק יסוד: הח
קיקה וצינון המתח והחשדנות שבין הרשויות יהיה 
אפשר להעריך ולשקול מחדש את ההסדרים שנקבעו 
 ולשפרם. לו יהי. 

איני שותף למסתייגים 

מעצם הרעיון של הוראת 

ההתגברות, ואני גם 

מאמין שקיימת הצדקה 

עניינית להסדר מדורג, 

לפרק זמן סביר, בתהליך 

ההקשחה של החוקה 
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תואר שני במשפט מסחרי

Berkeley

תל־אביב
Tel Avivברקלי

 להזמנת חוברת התכנית או לתיאום פגישה עם פרופ' שרון חנס, מנהל התכנית, 
.ExecLLM@post.tau.ac.il נא לפנות למזכירת התכנית בטלפון 03-6406829 או באי־מייל

*התואר יוענק ע“י אוניברסיטת תל־אביב. אוניברסיטת ברקלי מכירה בתואר שמעניקה התכנית לצורך קבלה לדוקטורט במשפטים.

תכנית מנהלים לעורכי דין, רגולטורים ושופטים 
בשיתוף  המסחרי  המשפט  בתחום  ניסיון  בעלי 
פעולה עם בית הספר למשפטים של אוניברסיטת 

ברקלי, קליפורניה*

 Executive Program In Collaboration 
with U.C. Berkeley

שישי  וימי  בערב  שלישי  ימי   — סמסטרים   2 
בתל־אביב; סמסטר קיץ — חודש מרוכז בברקלי

uu המרצים המעולים למשפט מסחרי של תל־אביב
וברקלי.

uu מספר קטן ואיכותי של משתתפים )קבלה על
סמך ריאיון אישי(.

uu תכנית לימודים המותאמת לרמה הגבוהה והניסיון
המעשי של המשתתפים.

uu תנאי לימוד נוחים במיוחד: חדר לימוד משוכלל
שנבנה במיוחד לתכנית, טיפול אדמיניסרטיבי 

אישי ונפרד, כיבוד איכותי וכיו“ב.

uu שכר הלימוד נגזר מן העלויות המיוחדות של
התכנית.

uu שנת לימודים אחת, המתוכננת עבור עורכי דין
העובדים במשרה מלאה: שני סמסטרים בתל־
אביב — לימודים בימי שלישי בערב ובימי שישי; 

סמסטר קיץ — חודש מרוכז בברקלי.

uu.2012 הלימודים מתחילים ב־30 באוקטובר

 החלה 
ההרשמה

למחזור התשיעי, 
תשע"ג

a
הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן 

www.tau.ac.il/law/ExecLLM :אתר התוכנית

mailto:.ExecLLM@post.tau.ac.il
http://www.tau.ac.il/law/ExecLLM
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פרופ' מרדכי קרמניצר, 
סגן נשיא במכון הישראלי 
לדמוקרטיה

ומ מזיקה  הצעה  היא  החקיקה  יסוד:  חוק  ־הצעת 
סוכנת. עיקר נזקה בפסקת ההתגברות המעוגנת בה. 

־אך ראשית יש לציין נקודה נוספת לחובתה של ההצ
התו מדינה  ברק  פרופ'  של  מאבחנתו  שנובעת  ־עה, 

מך בה. בצדק קובע פרופ' מדינה כי מדובר בהשלמה 
עם מציאות של היעדר אפשרות להגיע להסכמה על 
חוקה. לדעה זו שותף גם פרופ' גדעון ספיר. ואכן, אם 
לכונן  הסיכוי  סופית  יאבד  כי  נראה  ההצעה  תתקבל 

־חוקה בישראל. בעינינו זו סיבה מוצדקת מאוד להתנ
גד להצעה. אסור להשלים עם 
אין  לישראל  שבה  המציאות 
חוקה שלמה וכוללת הקובעת 
גופי  של  פעולתם  סדרי  את 

־השלטון, ובעיקר מכילה מגי
לת זכויות כתובה ומפורשת. 

קביעתו  על  חולקים  אנו 
במגי החסר  כי  מדינה  ־של 

כגדול  הוכח  לא  זכויות  לת 
פר בזכות  וזאת  ־במיוחד, 

בית  של  המרחיבה  שנותו 
ניכר  חלק  העליון.  המשפט 

עימות

המהפכה האנטי־חוקתית
יסוד החקיקה היא לא פחות  פסקת ההתגברות הכלולה בהצעת חוק 

ממהפכת־נגד למהפכה החוקתית. אימוצה של ההצעה פירושה למכור 

את רעיון החוקה תמורת פחות מנזיד עדשים. תומכי בית המשפט העליון 

ותומכי הדמוקרטיה החוקתית הישראלית צריכים להתאחד נגד ההצעה

מהביקורת היותר רצינית על ה"אקטיביזם" של בית 
־המשפט נובע דווקא מאותה פרשנות מרחיבה שנו

קט בית המשפט בעל כורחו, בהיעדר מגילת זכויות 
ברובד  קשות  נפגעת  ישראל  מזו,  יתרה  בישראל. 
)ולבוגרי(  לילדי  החוקה.  של  האקספרסיבי־חינוכי 
לשאת  יכולים  הם  שאליו  מכונן  מסמך  אין  ישראל 
את עיניהם ולקרוא שחור על גבי לבן את זכויותיהם 
האזרחיות. איזה מסר משדרת חוקה שכזאת, שאין 

־בה הזכות לשוויון בפני החוק? שאין בה חופש הבי
טוי, חופש הדת והחופש מדת 
יסוד  זכויות  באלה  וכיוצא 
המתנוססות על גבי כל חוקה 
דמוקרטית? פסקי דין של בית 

יכו אינם  העליון  ־המשפט 
לחוקה.  תחליף  לשמש  לים 
אמנם המצב הפוליטי הנוכחי 
אך  חוקה,  כינון  מאפשר  לא 
נתון  אינם  פוליטיים  מצבים 
מוצאים  ואיננו  ונצחי,  קבוע 
מהמפעל  נואש  לומר  לנכון 

החוקתי. 

 עו"ד עמיר פוקס, 
חוקר במכון הישראלי 
לדמוקרטיה

מרדכי קרמניצר, עמיר פוקס

הכנסת הנוכחית הראתה 

לנו מהם שכרון כוח ועריצות 

הרוב. מה הבסיס להנחה כי 

חברי הכנסת לא יעשו שימוש 

בסמכות החוקתית שניתנה 

להם להתגבר על פסיקותיו 

של בית המשפט כדי להגן 

על מעשי החקיקה שלהם?
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ירי ־ניתן להבין את התמיכה בהצעת החוק מצד 
כשלטון  דמוקרטיה  שתופסים  ומי  המשפט  בית  בי 

יש ברכה בכך שהמילה האח בלבד. מבחינתם  ־רוב 
רונה חוזרת לכנסת, שעל פי ההצעה תוכל - במחי 
יד של 65 חברי כנסת תומכים - לחוקק מחדש חוק 
שפסל בית המשפט העליון כבלתי חוקתי, בלא שום 

המש בבית  שהתומכים  מדוע  אך  מהותית.  ־הגבלה 
פט ובביקורת החוקתית שמפעיל בג"ץ ב־20 השנים 

האחרונות יתמכו בהצעה זו?
אכן יש יתרון מסוים בכך שסמכות בית המשפט 
העליון לבקר חוקים תיכתב במפורש בחוק יסוד, אך 

מת כולה  המערכת  ממילא  מכריע.  יתרון  זה  ־אין 
המ בית  של  זו  סמכותו  את  שהפנימה  כמי  ־פקדת 

הכנסת  ביטלה  לא  20 שנה  העובדה שלאורך  שפט. 
בבירור  מראה  אותם,  תיקנה  ואף  היסוד,  חוקי  את 
על הכרה של הכנסת בביקורת השיפוטית. נוצר נוהג 

של ביקורת שיפוטית על חקיקה, המבוסס על פירוש 
סביר של חוקי היסוד משנת 1992. לא סביר שניתן 

להחזיר את המצב הזה לקדמותו.
מדינה  של  אחת  דוגמה  ולו  אין  קנדה,  למעט 
שאימצה מודל חוקתי כזה הכולל פסקת התגברות. 
גם בקנדה שנוי במחלוקת מנגנון ההתגברות, ולאחר 
שעשה בו מחוז קוויבק שימוש שערורייתי וציני, הוא 
הפך כמעט לאות מתה. יותר מזה, גם בקנדה הוכנסה 
פסקת ההתגברות במסגרת פשרה עם הפרובינציות 
שהתנגדו להחלת הצ'רטר של הזכויות עליהן. האם 
בישראל מציע מישהו להעביר את פסקת ההתגברות 

עם רשימת זכויות מלאה כמו הצ'רטר הקנדי?
נדרשת תמימות רבה לקוות שהפרלמנט הישראלי 
גם  ליישם את פסקת ההתגברות.  זהיר בבואו  יהיה 

הט סוגיה  הכנסת  אל  מעביר  המשפט  בית  ־כאשר 
הטבות  או  טל  חוק  בעניין  )כמו  הסדרה שלה  עונה 

ההצעה תפגע בכוחו 

של בית המשפט 

העליון והוא ייאלץ 

לרסן את עצמו עוד 

יותר מהיום, וזאת 

מחשש שחוקים 

שהוא פוסל יחוקקו 

מחדש. תהיה גם 

החרפה של מאבק 

הרשויות הקיים 

ממילא. קיום פסקת 

ההתגברות יאפשר 

למחוקקים לאיים 

על בית המשפט 

מפורשות ולהתנגח בו

צילום: פלאש 90 פסקי דין של בית המשפט העליון אינם יכולים לשמש תחליף לחוקה 
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מס ליישובים( נמנעת הכנסת מלמלא את תפקידה. 
הכנסת הנוכחית הוכיחה עד כמה היא משוללת רסן 
במיעוטים  הפוגעת  חקיקה  בחקיקה:  מדובר  כאשר 

הבי בחופש  פוגעת  חקיקה  הקבלה(;  ועדות  ־)חוק 
בארגוני  לפגיעה  חקיקה  יוזמות  החרם(;  )חוק  טוי 
לשינוי  רטרואקטיביות  חוק  הצעות  האדם;  זכויות 

"נא הוועדה לבחירת שופטים; הצעות חוקי  ־הרכב 
לכולנו  הראתה  הנוכחית  הכנסת  ועוד.  ועוד  מנות" 

־מהם שכרון כוח ועריצות הרוב. הרסן היחיד לחקי
קה כזאת הוא הביקורת החוקתית של בית המשפט. 
בחקיקה  נוספת  להידרדרות  תוביל  זה  רסן  התרת 
המתעמרת במיעוטים. חלק מחברי הכנסת מפגינים 
אינם  אחרים  המשפט,  בית  כלפי  מובהקת  עוינות 

הבסיס  מה  בכבודו.  נזהרים 
שימוש  יעשו  לא  כי  להנחה 
שניתנה  החוקתית  בסמכות 
פסיקותיו  על  להתגבר  להם 
כדי להגן על מעשי החקיקה 

שלהם?
לזכור שלעיתים  ראוי  עוד 
יוזמות  נבלמות או מרוככות 

מקצו גורמים  בידי  ־חקיקה 
המשפטי  הייעוץ  כגון  עיים 
והיועץ המשפטי  של הכנסת 
לבית  הגיעו  בטרם  לממשלה 
גמור.  חוק  בדמות  המשפט 
)ולעיתים  העיקרית  הטענה 

־היחידה( של הייעוץ המשפטי שבה מתחשבים המ
חוקקים שלנו היא טענה לאי חוקתיות. האמירה של 
היועץ המשפטי לממשלה כי לא יגן בבג"ץ על הצעת 
שבלמה  היא  האדם  זכויות  ארגוני  ל"ייבוש"  החוק 
את ההצעה בסופו של דבר. לדעתנו, מרגע שתעבור 
הצעת חוק יסוד: החקיקה, סביר ביותר שמחוקקים 

־לא יתחשבו עוד בייעוץ משפטי כזה; הם יוכלו לט
עון שאם החוק ייפסל בבג"ץ, ניתן יהיה לחוקקו שוב 
באמצעות פסקת ההתגברות. לא מן הנמנע ששריון 
מראש של חוקים מפני ביקורת שיפוטית יהיה חלק 

מהמקח וממכר הפוליטי. 
חוקה המשדרת מסר כי רוב )ולצורך זה לא משנה 
זכויות  על  להתגבר  מסוגל  מיוחס(  הוא  כמה  עד 
ולחוקק כאוות נפשו היא חוקה  היסוד של אזרחיה 
כיצד  חוקה.  להיקרא  ראויה  אינה  ואולי אף  חלשה, 

מת־ ח"כים   75 או   ,70  ,65 של רוב  שגויס   העובדה 
קנת את הפגיעה בזכות הנפגעת? במיוחד בישראל, 
שבה יושב מיעוט קבוע כמו המיעוט הערבי, הסכנה 
לפגיעה בו על ידי הרוב היא בלתי נמנעת. כיצד ניתן 

־להצדיק פגיעה בזכותם של בני המיעוט לכבוד ולש
וויון בפני החוק בגיוס רוב מיוחס? יש בכך מסר של 

אדנות הרוב על המיעוט. 
את  תעצים  שההצעה  לטענה  מסכימים  איננו 
המבוקש  החוקתי  השיח  בישראל.  החוקתי  השיח 
על  שמתבסס  שיח  ראוי.  חוקתי  שיח  להיות  צריך 
העדפה של הכנסת על פני בית המשפט כפרשן של 
החוקה אינו שיח ראוי. ודאי שלא ראוי שיח חוקתי 

־שבו פסקי דין של בית המשפט מסוכלים בהליך כו
לדעתנו ההצעה  ודורסני.  חני 

המש בית  של  בכוחו  ־תפגע 
פט העליון, והוא ייאלץ לרסן 
מהיום.  יותר  עוד  עצמו  את 
שהוא  שחוקים  מחשש  זאת 
זו  לא  מחדש.  יחוקקו  פוסל 
זו, לדעתנו תהיה החרפה  אף 
הקיים  הרשויות  מאבק  של 

ההתגב פסקת  קיום  ־ממילא. 
רות יאפשר למחוקקים לאיים 
המשפט  בית  על  מפורשות 

ולהתנגח בו. 
שאלת היסוד היא זו: לשם 
לחוקה?  זקוקים  אנו  מה 
בראש וראשונה כדי לעגן בה את מלוא זכויות האדם 
או  עריץ  רוב  מפני  עליהם  הגנה  ולאפשר  והאזרח 
שרירותי. חוקה שאינה מקיימת תכלית זו, לא ייקרא 

שמה חוקה. 
לסיכום, למרות התועלת שאנו מוצאים בהסדרה 
של הליך החקיקה, בעיגון ההיררכיה של חוקי יסוד 

הבי של  ההסדרה  ובעצם  רגילים  חוקים  פני  ־על 
ההצעה  של  נזקה  כי  סבורים  אנו  השיפוטית,  קורת 
עולה הרבה על תועלתה. פסקת ההתגברות היא לא 
את  לאמץ  החוקתית.  למהפכה  פחות ממהפכת־נגד 
חוק יסוד: החקיקה פירושו למכור את רעיון החוקה 
תמורת פחות מנזיד עדשים. על תומכי בית המשפט 
העליון ועל תומכי הדמוקרטיה החוקתית הישראלית 
בישראל  הציבור  ירצה  אם  זו.  הצעה  נגד  להתאחד 
 בחוקה ראויה - תהיה לישראל חוקה כזאת. 

לילדי ולבוגרי ישראל אין 

מסמך מכונן שאליו הם 

יכולים לשאת את עיניהם. 

איזה מסר משדרת חוקה 

שכזאת, שאין בה הזכות 

לשוויון בפני החוק, חופש 

הביטוי וכיוצא באלה זכויות 

יסוד המתנוססות על גבי כל 

חוקה דמוקרטית?
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התוכנה המובילה לעורכי דיןהתוכנה המובילה לעורכי דין

בין לקוחותינו שבחרו במשפטית נמנים לפי סדר א' ב':
ושות' אלוני  גוט  בלטר   • ושות'  לוינבוק  ב.   • ושות'  לין  ארנה   • ושות'  גלילי  אפרתי   • ושות'  זכרוני  אמנון   • אילון  אורון   • אפרים  אברמזון 
 • מזרחי  עמיר,  טיקוצקי,  דורון,   • ושות'  הלוי  חודק,  קלינהנדלר,  גרוס,   • ושות'  שפרבר  גורי,   • ושות'  פישר  גדעון   • אליהו  טובים  בן   •
ושות'  ברגמן  וקסלר,   • ושות'  עברון  המבורגר   • עו"ד  ושות',  אוזן  אבן,  הורוביץ,   • ושות'  קלגסבלד  א.  ד"ר   • ושות'  ברוטפלד   • דן-חי 
סלומון,  יעקב   • ושות'  רוה  יהודה   • אור-זך  את  חכם   • ושות'  צדוק  חיים   • ושות'  זילברברג  חיות,   • ושות'  גייר  אהרוני,  זיסמן,   •
ושות'  אלחנני  קנטור   • ושות'  חן  בכר  פישר   • קפלנסקי  משה   • ושות'  מאירי  מטרי   • עו"ד  משרד  ארנון,   - כרמלי   • ושות'  ליפשיץ 
ועוד...ועוד...ועוד...   • ושות'  שקל   • ושות'  גוטליב  שניצר   • ושות'  דרור  שמחיוף   • לוי  גרינוולד,  שור,   • ושות'  יוגב  הרצברג  ריכטר   •

תוכנה אחת שיש בה הכל מתאים למשרדים גדולים וקטנים

זה הזמן לעבור 

למשפטית 2010 החדשה 

ולקבל הצעת מחיר 

אטרקטיבית 

כולל הסבת נתונים

מהתוכנה הישנה שלך

משרד: לקוחות, תיקים, מסמכים, 
פקסים, מיילים, קישורי אופיס, יומנים, 

 ,Paper Less ,פעילויות, הליכים
חישובים, הערות, ספריה, דואר, איתורים, 

ספרי טלפון ולשכה, אנשי קשר, ועוד ...

הנה"ח: ניהול מערכות, תעריפים, 
הסכמי שכ"ט, חיובים, חשבונות עסקה, 
קבלות וחשבוניות, חשבוניות מס וזיכוי, 

נוטריון, פיקדונות, הוצ' לקוח, פקודות 
יומן, איתורים, מס"ב, הדפסות שיקים 

ועוד...

הוצל"פ: תיקים, חיבור למחשב 
הוצל"פ, עיקולים, ניהול תיק מקביל, 

חשבוניות מס"ב אוט', ועוד...

זו ההזדמנות שלך 
לרכוש משפטית 2010 

להתחדש עם מערכת ייחודית 
SQL ליהנות ממערכת יציבה בסביבת

mailto:mail@masig.co.il
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במהלך העשור הראשון של המאה הנוכחית נעשו 
מאמצים כבירים לכונן חוקה חדשה לישראל. כידוע, 
מאמצים אלה לא צלחו. דומני שהעוסקים במלאכה 
סיכוי  אין לחוקה  הנוכחיים  בכך שבתנאים  מכירים 
חדשה  שחוקה  מעריכות  המפלגות  מרבית  ממשי. 
ולפיכך  שלהן  האינטרסים  את  לקדם  צפויה  אינה 
אינן נכונות לפשרות כואבות. אלה הרואים בחוקה 
הקיימת, 11 חוקי היסוד, מסגרת סבירה המעגנת את 

יש מדינת  לפעול  צריכה  שלפיהם  היסוד  ־עקרונות 
־ראל, חוששים שלאור יחסי הכוחות הפוליטיים הנו

מידה  שיבטאו  הוראות  חדשה  חוקה  תכלול  כחיים 
־מועטה מדי של מחויבות לד

מוקרטיה ליברלית. לעומתם, 
הקיימת  לחוקה  המתנגדים 
חוששים שכינון חוקה חדשה 
יביא בעיקר לחיזוק התמיכה 

שיפו בביקורת  ־הציבורית 
מועטה  השפעה  תוך  טית, 
בית  שייתן  המובן  על  בלבד 

החוק לנורמות  ־המשפט 
משרד  של  ההחלטה  תיות. 
הצעת  את  לקדם  המשפטים 
מבטאת  החקיקה  יסוד:  חוק 

לחיזוק יסודות החוקה

ברק מדינה

עיקר חשיבותו של חוק יסוד: החקיקה טמון בכך שהוא צפוי לתרום תרומה 

מכרעת דווקא להעשרה של השיח החוקתי בישראל ולא להשתקה שלו. 

מדובר בשלב מבורך בדרך לחיזוק החוקה של מדינת ישראל

 פרופ' ברק מדינה,
דיקן הפקולטה למשפטים 
באוניברסיטה העברית 
 בירושלים; עוסק 
במשפט חוקתי

להגיע  אפשרות  היעדר  של  זו  מציאות  עם  השלמה 
להסכמה על חוקה חדשה.

ברשימה המתפרסמת בגיליון זה של "עורך הדין" 
מביע פרופ' גידי ספיר התנגדות להצעת חוק יסוד: 
הקיימת  שהחוקה  הוא  טעמו  בתמצית,  החקיקה. 
אינה טובה, והוא חושש שאימוץ הצעת חוק היסוד 
יסתום את הגולל על האפשרות שתכונן חוקה חדשה. 
אני מבקש לחלוק על שני חלקי הטיעון הזה. החלק 
הראשון של הטיעון - הביקורת על החוקה הקיימת 
- נדון כבר באריכות בספרות ואסתפק בכמה הערות 
הקיימת,  החוקה  בתוכן  שמדובר  ככל  עליו.  קצרות 
שאינה  הוא  הביקורת  עיקר 
שלמה, בעיקר בפרק הזכויות. 
לא  זה  חסר  כידוע,  אולם 
במיוחד,  כמשמעותי  הוכח 
של  מרחיבה  פרשנות  בזכות 
הטענה  גם  החוקה.  הוראות 

דמוק לגיטימציה  ־להיעדר 
אינה  הקיימת  לחוקה  רטית 
הכנסת  כי  הטענה  משכנעת. 

למשמעו מודעת  הייתה  ־לא 
תו של חוק יסוד: כבוד האדם 
נכונה,  אולי  הייתה  וחירותו 

עלינו להכיר בכך שכינון 

חוקה חדשה הוא משימה 

קשה, אולי אפילו בלתי 

אפשרית בנסיבות הפוליטיות 

הקיימות. אך מכאן אין 

להסיק שיש להיאבק בחוקה 

הקיימת ולמנוע חקיקת 

חוק יסוד שצפוי לחזקה

עימות
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במרץ  החוק  לקבלת  הקשור  בכל  בחלקה,  לפחות 
1992; אך היא איבדה במידה רבה מתוקפה עם קבלת 
התיקון לחוק יסוד זה במרץ 1994, כאשר כבר נודע 
תמכו  ואז  היסוד,  חוק  של  החוקתי  מעמדו  ברבים 

בקבלתו למעלה מ־80 חברי כנסת.
פרופ' ספיר טוען עוד שהחוקה הקיימת אינה זוכה 
"האטה  ניכרת  כך  ועקב  מספקת,  ציבורית  לתמיכה 
סבור  אני  החוקתית".  השיפוטית  היצירה  בפרץ 

שב בעוד  למשל,  הדברים.  של  מופרז  תיאור  ־שזהו 
תקופה של 14 שנים, שהחלה בחודש נובמבר 1995 
חוק  בטלות  על  הוכרז   ,2009 באוקטובר  והסתיימה 
אחת  רק  בממוצע  כלומר  בלבד,  מקרים  בחמישה 
לשלוש שנים לערך, הרי שבשנתיים וחצי האחרונות, 
בבית  הציבור  באמון  שחיקה  כביכול  הייתה  שבהן 
המשפט, הוכרז על בטלות חוק בלא פחות משישה 

מקרים, אחת לחצי שנה לערך. גם מבחינה איכותית 
־ניכר שינוי, שכן בשונה מן התקופה הראשונה, מר

בית החוקים שהוכרזו בטלים בתקופה השנייה דנים 
בנושאים העומדים במוקד השיח הציבורי )הפרטה, 

־מאבק בטרור, קצבאות ופטור משירות בצה"ל לתל
מידי ישיבה והפליה נגד אזרחים ערבים(.

ככל  ספיר,  פרופ'  של  דבריו  רוח  עם  מסכים  אני 
יחסית של ה"שיח החוק לדלות  ־שאלה מתייחסים 

תי" בישראל. אשר לחלק השני של הטיעון שלו נגד 
עמד עם  מסכים  אינני  היסוד,  חוק  הצעת  ־אימוץ 

בשל  החקיקה  יסוד:  חוק  להצעת  להתנגד  שיש  תו 
כינון  מפעל  על  הקץ  יקיץ  אימוצה  שעם  החשש 
החוקה. אני מבקש לטעון שעיקר חשיבותו של חוק 
מכרעת  תרומה  לתרום  צפוי  שהוא  החקיקה  יסוד: 
דווקא להעשרה שכה חסרה לנו של השיח החוקתי 

יאפשר למערכת הפוליטית לעבור ממצב של הכחשה ופסיביות לעבר מעורבות אקטיבית בשיח החוקתי. הצבעה בכנסת

90
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  הצעת חוק יסוד החקיקהסדר יום

בישראל, ולא להשתקה שלו.
דמוקרטיה  בכל  מרכזי  נדבך  הוא  חוקתי  שיח 
הקיים,  החוקתי  בטקסט  שימוש  עיקרו  חוקתית. 
דילמות  של  הניתוח  ובאופן  בו  הקבועים  במונחים 

במחלו השנויות  בסוגיות  דיון  בעת  מתווה  ־שהוא 
חוקתית  דמוקרטיה  בכל  כן,  על  יתר  ציבורית.  קת 

תהליך  היא  החוקה  פרשנות 
הגורמים  כל  לו  ששותפים 
גם  כמו  הפוליטית,  במערכת 
שהפרשן  אף  הרחב.  הציבור 
המוסמך של החוקה הוא בית 
המשפט, המובן שמייחס בית 

בתה נקבע  לחוקה  ־המשפט 
מסתיים  אינו  שלעולם  ליך 

מת עמוק  באופן  ־ומושפע 
מקובלות,  מוסריות  פיסות 
כלל  אותן  שמבטאים  כפי 
הגורמים הרלוונטיים בחברה 

הפולי המערכת  ־ובראשם 
טית. חוקה היא מושג דינמי; 
תוכנה משתנה כל הזמן, בלא 
חדשה.  חוקה  בכתיבת  צורך 
בישראל  הקיימת  במציאות 

הגו של  בתרומה  חסך  ־ניכר 
לתהליך  הפוליטיים  רמים 

הסי החוקתית.  ־הפרשנות 
בות העיקריות לכך הן היעדר 
היכרות מספקת עם הטקסט 
מן  בחלקו  שנובע  החוקתי, 
אימוץ  של  הייחודי  התהליך 

־החוקה בישראל, אך גם כפי
מעטים  לא  גורמים  של  רה 
הם  היסוד  שחוקי  בעובדה 

בעלי מעמד חוקתי.
שאימוץ  סבור  אני  כאמור, 

בעניין  ניכר  לשיפור  להביא  צפוי  היסוד  חוק  הצעת 
־זה, ולקרב אותנו למה שמקובל בכל דמוקרטיה חוק

תית נורמלית. חוק יסוד: החקיקה אמור לכלול קביעה 
מפורשת שחוקי היסוד הם החוקה של מדינת ישראל; 

־והוא אמור לכלול "פסקת התגברות", המאפשרת לכ
נסת "להתגבר" על פסיקה שחוק בטל מחמת היותו 
מנוגד לחוקי היסוד באמצעות חקיקת החוק מחדש, 

ברוב מיוחס, לאחר שהונח לפניה פסק דינו של בית 
־המשפט. הסדרים אלה צפויים לאפשר למערכת הפו

ליטית לעבור מן המצב הקיים, הנע בין הכחשת קיומה 
של חוקה לבין אימוץ פסיבי של פרשנות החוקה בידי 
החוקתי.  בשיח  אקטיבית  למעורבות  המשפט,  בית 
חוק היסוד ינתב את המערכת הפוליטית מן הדיונים 
בשאלה אם יש לנו חוקה ומה 
חוקה  של  תוכנה  להיות  צריך 

החוק השיח  לתוך  ־חדשה, 
הקביעה  זה,  במובן  עצמו.  תי 
צפויה  "פסקת התגברות"  של 
החוקתי  השיח  את  להעצים 
בישראל ובזכות כך לחזק ולא 
להחליש את היותה של מדינת 

ישראל דמוקרטיה חוקתית.
לשאוף  ניתן  שתמיד  מובן 

מה טובה  חדשה,  ־לחוקה 
תוכנה  מבחינת  הן  נוכחית, 
הלגיטימציה  מבחינת  והן 

־הדמוקרטית שלה. אולם אי
עלינו  כך  שמשום  סבור  נני 

החקי יסוד:  לחוק  ־להתנגד 
קה. עלינו להכיר בכך שכינון 
משימה  הוא  חדשה  חוקה 

אפ בלתי  אפילו  אולי  ־קשה, 
הפוליטיות  בנסיבות  שרית 

לה אין  מכאן  אך  ־הקיימות. 
בחוקה  להיאבק  שיש  סיק 
חוק  חקיקת  ולמנוע  הקיימת 

לה יש  לחזקה.  שצפוי  ־יסוד 
אינו  חוקה  שכינון  בכך  כיר 
מהלך  אלא  חד־פעמי  תהליך 
חוקתית,  פרשנות  של  נמשך 
הגורמים  כל  לו  ששותפים 
ההערכה  נכונה  אם  בחברה. 
להעשיר  צפויה  החקיקה  יסוד:  חוק  שחקיקת  שלי 
תומכי  הן   - הכל  אזי  בישראל,  החוקתי  השיח  את 
והן  היסוד  הנוכחית של חוקי  הפרשנות השיפוטית 
המתנגדים להיבטים מסוימים שלה - צריכים לתמוך 
בחוק יסוד: החקיקה ולהיות נכונים לפשרות )למשל 
בסוגיית הרוב הדרוש לפי "פסקת ההתגברות"( לשם 
 השגת תמיכה רחבה בחקיקתו. 

בהנחה שחקיקת חוק 

יסוד: החקיקה צפויה 

להעשיר את השיח 

החוקתי בישראל, אזי 

הכל - הן תומכי הפרשנות 

השיפוטית הנוכחית של 

חוקי היסוד והן המתנגדים 

לה - צריכים לתמוך בו 

ולהיות נכונים לפשרות

בעוד שבתקופה של 14 

שנים הוכרז על בטלות 

חוק בחמישה מקרים 

בלבד, הרי שבשנתיים וחצי 

האחרונות, שבהן הייתה 

כביכול שחיקה באמון 

הציבור בבית המשפט, 

הוכרזה בטלות חוק בלא 

פחות משישה מקרים
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* האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ או חוות דעת באשר לכדאיות ההשקעה או החיסכון הפנסיוני. * האמור לעיל בלשון זכר מתייחס גם ללשון נקבה.
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הידעת?

במבטחים החדשה תוכל 

לבחור מבין ארבעה מסלולי 

הטבות ייחודיים לצרכיך! 

מנורה מבטחים

מומחים שאפשר לסמוך עליהם
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  הצעת חוק יסוד החקיקהסדר יום

לאחרונה הונח על שולחן הכנסת תזכיר חוק יסוד: 
"תוכנת הפעלה" למערכת  החקיקה, שאמור לשמש 
החוקתית כולה. לכאורה סיבה למסיבה, בוודאי לאלו 
המעוניינים להשלים את פרויקט החוקה בישראל - 
בשורות  עשורים.  משישה  יותר  פני  על  נמרח  אשר 
הבאות אנסה להסביר מדוע כל מי שחפץ בהשלמת 
מעל  האמורה  היוזמה  להסרת  לפעול  חייב  החוקה 

השולחן, ויפה שעה אחת קודם. 

עניין של עיתוי

ארו שנים  במשך  ־כידוע, 
כות היה חוסר הסכמה ערכי 
מכשול מרכזי בדרך להשלמת 

המ מהקמת  אמנם  ־החוקה. 
דינה ועד שנת 1992 נתקבלו 
יסוד,  חוקי  תשעה  בישראל 

המב בצד  נגעו  כולם  ־אך 
טיפל  מהם  אחד  לא  ואף  ני 
בשנת  ערכים.  של  בשאלות 
כש־ בישראל  דבר  נפל   1992
ה־12  הכנסת  כהונת  בשלהי 

טובל ותזכיר בידו
אם יתקבל חוק יסוד החקיקה, הוא יסתום את הגולל על הסיכוי שהכנסת 

תיטול על עצמה אי פעם את המשימה לכתוב חוקה. מי שמאמין שחוקה 

בתוקף  להתנגד  צריך  העם  בידי  להיכתב  אמורה  דמוקרטית  במדינה 

ליוזמה. האם פסקת ההתגברות תשנה את התמונה? ממש לא. מדובר 

במקסם שווא שאינו יכול להכשיר את התזכיר כולו

גדעון ספיר

 פרופ' גדעון ספיר, 
מרצה למשפט חוקתי, 
הפקולטה למשפטים, 
אוניברסיטת בר־אילן

זכויות אדם. מאז  יסוד שעניינם  התקבלו שני חוקי 
ועד היום אין במדינת ישראל רגע דל; בית המשפט 
ליצירת  העליון משתמש בחוקי היסוד כפלטפורמה 
חוקה שלמה. בד בבד נמתחת ביקורת חריפה - מפי 
 - הרחוב  מן  ואזרחים  אנשי אקדמיה  פוליטיקאים, 
על נסיבות קבלת חוקי היסוד ועל השימוש שעושה 

בהם בית המשפט. 
אחת  עיקריות:  טענות  שתי  נשמעות  זה  בהקשר 

־היא שחוקי היסוד הערכיים התקבלו תוך ניצול מכ
תשו וחוסר  טעות  של  ־וון 

המחוקקים  רוב  מצד  לב  מת 
הלכת.  מרחיקת  למשמעותם 
שהפירוש  היא  שנייה  טענה 
לשני  המשפט  בית  שנותן 

ולהשלכו  - היסוד  ־חוקי 
היסוד  חוקי  מפעל  על  תיהם 

המ לכוונת  מנוגד   - ־כולו 
התומכים  לרבות  חוקקים, 
המהלך.  של  ביותר  הנלהבים 
במילים אחרות, הטענה היא 
עוקף  העליון  המשפט  שבית 

החוק מכשיר את מפעל 

החוקה של בית המשפט 

העליון, מה שיקטין מאוד 

את הסיכוי שהכנסת תחדש 

את עבודתה על מפעל 

החוקה. הפעם יבוא המכשול 

דווקא מכיוונם של התומכים 

במהלכיו של בית המשפט

עימות
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ומייצר  הדמוקרטית  המערכת  את 
בעצמו חוקה, שבין היתר מעניקה למכהנים בו את 
זכות המילה האחרונה. ביקורת נוקבת זו על מהלכיו 
גם הסיבה העיקרית לפיחות  של בית המשפט היא 
הדרגתי ומסוכן שנרשם בשני העשורים האחרונים 

באמון הציבור בבית המשפט העליון.
יטען הטוען: דווקא על רקע הביקורת האמורה יש 

־לקבל בברכה את תזכיר חוק יסוד: החקיקה. אם הב
עיה נעוצה בחירות שבית המשפט נוטל לעצמו, הרי 

־התזכיר משיב את משימת ההובלה למחוקק הדמו
קרטי. טענה זו בטעות יסודה, וההפך הוא הנכון: אם 
הגולל  את  יסתום  הוא  החקיקה,  יסוד:  חוק  יתקבל 
על האפשרות שהכנסת תיטול על עצמה אי פעם את 

המשימה לכתוב חוקה. 
אהרן  של  מדרשו  מבית  החוקתית  למהפכה  אם 
היא  הרי  אחת,  חיובית  לוואי  תוצאת  הייתה  ברק 
החוקה.  משימת  להשלמת  הכנסת  של  התגייסותה 
הכנסת הבינה שאם לא תמהר לפעול, בית המשפט 
ייתר את הצורך בשיתוף פעולה מצידה. ועדת חוקה 
16, בראשותו של מיכאל איתן, השלי־ ־של הכנסת ה
17 המשי־ ־מה טיוטת חוקה כמעט מלאה. בכנסת ה
כה הוועדה במשימה בראשותו של מנחם בן־ששון. 

־במהלך שתי כנסות אלה עלו על שולחן הוועדה שא
לות היסוד הטעונות ביותר, והן טופלו באופן יסודי 
ואחראי. אמנם המשימה לא הושלמה, אך התוצרים 

־מונחים על המדף ומחכים שישתמשו בהם. אם ית

הדבר  החקיקה,  יסוד:  חוק  קבל 
לעולם לא יתרחש.

כל זאת מסיבה פשוטה. תזכיר חוק יסוד: החקיקה 
־איננו עוסק בתכנים ערכיים. הוא קובע כיצד מתק
־בלת חוקה, כיצד ניתן לשנותה, כיצד יכול בית המ

שפט לפסול באמצעותה חקיקה ראשית וכיצד תוכל 
ויפה.  טוב  זה  כל  בכך.  תחפוץ  אם  לעקפה  הכנסת 

־הבעיה היא שהחוק גם נותן הכשר - אם תרצו, רה
ביליטציה - למפעל החוקה של בית המשפט העליון. 
יקטין מאוד את הסיכוי שהכנסת תחדש  זה  הכשר 
את עבודתה על מפעל החוקה. הפעם יבוא המכשול 

־דווקא מכיוונם של התומכים במהלכיו של בית המ
שפט. אם עד כה היה לחברי קבוצה זו אינטרס לפעול 
להשלמת פרויקט החוקה באמצעות הכנסת, היה זה 

־בשל בעיית הלגיטימציה שהתלוותה למהפכה החו
־קתית ולפגיעה שהדבר חולל במעמדו של בית המ

שפט. אינטרס זה ייעלם ברגע שהכנסת תכשיר את 
מהלכי בית המשפט באמצעות חוק יסוד: החקיקה. 

־מרגע זה ואילך, הדבר הנבון ביותר מצד אלו המכו
שלטון  "כנופיית  לדעתי(  בצדק,  )שלא  לעיתים  נים 
יריביהם  עם  ומתן  משא  מכל  להימנע  יהיה  החוק" 
בכנסת, שיחייב אותם כמובן לפשרות, ולהניח לבית 
בהחלט  המשפט  ובית  שלו.  את  לעשות  המשפט 
יעשה את שלו. אם בשנים האחרונות נרשמה האטה 
בפרץ היצירה השיפוטית החוקתית, בין היתר בשל 
הביקורת הציבורית, קבלתו של חוק יסוד: החקיקה 
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חסרה  שכה  הלגיטימציה  את  המשפט  לבית  תעניק 
לו להמשיך במפעלו הפסאודו־פרשני ולהשלים את 

־המרכיבים התוכניים המעטים שעדיין חסרים במפ
על השיפוטי החקיקתי. 

את ההיגיון הפשוט הזה אמור להבין כל מי שעיניו 
־בראשו. נפלה בחלקי הזכות ליטול חלק באחת מי

שיבות ועדת חוקה בראשותו של מיכאל איתן. בשלב 
רביץ  אברהם  לח"כ  בורג  אברהם  ח"כ  פנה  מסוים 

יסוד: החקי "חוק  רעיון  על  להסכים  לו  והציע  ־ז"ל 
שלהבדיל  בכך  הצעתו  את  נימק  בורג  תחילה".  קה 
מיתר החוקים העומדים על הפרק, הכוללים סוגיות 
טעונות ושנויות במחלוקת, חוק יסוד: החקיקה הוא 
הרב  קלות.  ביתר  עליו  להסכים  וניתן  באופיו,  טכני 
אל  מבט  לכסן  פיקח,  אדם  כידוע  שהיה  ז"ל,  רביץ 
הנוסח  על  מתחייב  לא  )אני  בבדיחות  והשיב  בורג, 
המדויק אבל זה היה תורף הדברים(: "אני לא טיפש. 
החלק  בכנסת,  החקיקה  יסוד:  חוק  שיעבור  מיום 

היחיד שלך שאוסיף לראות יהיה אחוריך". 

פסקת ההתגברות

חוק  "עיקר שכחת, שהרי  הבן החכם:  יטען  וכאן 
לכל  יסוד: החקיקה המוצע מוסיף פסקת התגברות 
חוקי היסוד, שתאפשר לרוב מיוחס של חברי הכנסת 
להפוך את החלטת בית המשפט העליון בכל מקרה 
זה איננו  נכבד  לו בעייתית. האם הישג  שזו תיראה 
שווה את הנזק שעליו אתה מלין?". תשובתי לטענה 
כפולה. ראשית, גם אם היה מדובר בהישג, לא הייתי 
מעניק לשם השגתו הכשר ל־20 שנה של התנהלות 
בלתי דמוקרטית. שנית, וחשוב יותר, מדובר בהישג 

־מדומה בלבד שמבחינה מעשית אין בו מאום. הסי
בה לכך פשוטה: יהיה הרוב הנדרש להפעלת פסקת 
ההתגברות אשר יהיה, ספק אם אי פעם ייאסף רוב 
כזה כדי לעשות בה שימוש. כדי להפעיל את מנגנון 
ועדה  עם  קבל  להודות  הכנסת  תצטרך  ההתגברות 
אם  או  החוקה,  הוראות  את  מפרה  היא  שבמעשיה 
לכך הצדקה  בזכויות אדם מבלי שיש  פוגעת  תרצו, 
חוקתית. מי מחברי הכנסת יהיה מוכן לומר דבר כזה? 
נולדה  שטרם  בביצה  שמדובר  הטוען  יטען  ואם 
ושאין להסתמך על השערות בלתי מבוססות, אפנה 

־אותו לקנדה. בעוד שבישראל קיים כיום מנגנון הת
גברות רק בחוק יסוד: חופש העיסוק, קנדה החילה 
את פסקת ההתגברות על חלק נכבד מזכויות האדם. 

שנעשה  שהשימוש  מלמדות  ניסיון  שנות   30 והנה 
מקורו  הוא  וגם  שולי,  הוא  ההתגברות  בפסקת  שם 

־בקוויבק, שבה כידוע פועלים כוחות בדלניים המתנ
גדים לעצם הרעיון שבית משפט פדרלי יכפה עליהם 
את החלטותיו. אם בקנדה - ששימשה מקור השראה 
למחוקק הישראלי - הפכה פסקת ההתגברות לאות 

מתה, סביר להניח שזה יהיה גם המצב בישראל.
הוא  רב,  כבוד  לו  רוחש  שאני  ברק,  אהרן  פרופ' 
יסוד:  לחוק  ההתגברות  מנגנון  את  להוסיף  שהציע 
משבר  על  להתגבר  כדי   1994 בשנת  העיסוק  חופש 

במסדרו  - שגלגל  זה  גם  היה  ברק  הקפוא.  ־הבשר 
־נות הפוליטיים, השיפוטיים והאקדמיים - את הר

עיון להחיל את מנגנון ההתגברות גם על חוקי יסוד 
החוקה  למפעל  בהתנגדות  אינו חשוד  ברק  אחרים. 
את  עשה  פשוט  הוא  הקים.  עצמו  שהוא  השיפוטי 

החשבון הזה: ויתור מדומה בתמורה לכל הקופה.
בשורות  נוספים.  חידושים  כמה  כלולים  בתזכיר 
הבאות אבחן שניים מהם, מן האחד אסתייג ובשני 

אתמוך.

מעבר למודל ריכוזי

בשיח התאוריה החוקתית מקובל להבחין בין שני 
־דגמי אב של ביקורת שיפוטית, הדגם הריכוזי והד

גם הביזורי. בדגם הריכוזי, שמקורו באוסטריה, בית 
משפט אחד בלבד מוסמך לערוך ביקורת שיפוטית. 

־בדגם הביזורי כל בתי המשפט מוסמכים לערוך בי
־קורת שיפוטית. הדגם הריכוזי מקובל במדינות הקו

נטיננט ואילו הדגם הביזורי שכיח במדינות המשפט 
המקובל. תזכיר חוק יסוד: החקיקה מציע לייחד את 
העליון,  המשפט  לבית  שיפוטית  לביקורת  הסמכות 
בבואנו  הריכוזי.  המודל  אימוץ  שמשמעה  הצעה 
ההצעה  של  חסרונותיה  ואת  יתרונותיה  את  לבחון 
הנימוקים  היו  מה  לבחון  כדאי  הישראלי,  בהקשר 

שהובילו את מדינות הקונטיננט לאמץ דגם זה.
תפיסה  על  מבוססת  הריכוזית  בשיטה  הבחירה 

־הרואה בביקורת השיפוטית פעולה פוליטית בעיק
־רה, בעלת אופי חקיקתי, הפוגעת בסמכותו הבלע

דית של המחוקק לחוקק חוקים. כדי להעניק משקל 
הולם לעקרון הפרדת הרשויות יש להימנע מהענקת 
הסמכות לערוך ביקורת לזרוע השיפוטית כולה, ויש 

־לצמצמה רק לטריבונל אחד. לא מקרה הוא שהשי
הקונטיננט;  במדינות  דווקא  מקובלת  הריכוזית  טה 
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שם תפקידו של השופט נתפס בצמצום, והוא מרכזי 
המשפט  במדינות  ממקבילו  פחות  הרבה  וסמכותי 
עולה  אינה  השופט  תפקיד  של  זו  תפיסה  המקובל. 

־בקנה אחד עם הענקת הסמכות למערכת בתי המש
פט להכריע בשאלות ערכיות חשובות. 

הקו למדינות  מתאימה  הריכוזי  במודל  ־הבחירה 
נטיננט מטעם נוסף; במדינות אלו לא אומץ עקרון 
הנדון  לתיק  מוגבלת  הכרעה  כל  המחייב.  התקדים 
ואינה מחייבת במקרים עתידיים. זאת ועוד, מערכת 

מע לכמה  מחולקת  הקונטיננט  במדינות  ־השפיטה 
רכות נפרדות. לו הסמכות לערוך ביקורת שיפוטית 
היה  הדבר  המשפט,  בתי  לכל  בקונטיננט  הוענקה 

־מזמין סתירות בהכרעותיהן של ערכאות שונות בע
ניינים חוקתיים ועל כן יוצר חוסר בהירות בשאלת 

מעמדם של דברי חקיקה שונים.
־רוב המדינות שאימצו את המודל הריכוזי לא הס

תפקו בריכוז הסמכות לערוך ביקורת שיפוטית בידי 
־בית משפט אחד, ואף הקימו בית משפט מיוחד לצו
־רך כך. גם צעד זה מתאים במיוחד לפילוסופיה הקו
־נטיננטלית. אם הביקורת השיפוטית היא אקט חקי

קתי־פוליטי, הרי כדי לשמור על הפרדת הרשויות לא 
די בהסמכת בית משפט אחד לעריכת הביקורת, ויש 

־להקים לשם כך מוסד נפרד ומנותק ממערכת השפי
־טה הרגילה. יתרון נוסף בריכוז הסמכות לעסוק בע

ניינים חוקתיים בידי שופטי בית משפט מיוחד ונפרד 
־הוא בכך שההכרה באופי הפוליטי של הדיון וההכ

רעה בבית משפט זה תאפשר אימוץ מנגנון ייחודי, 
פוליטי, לבחירת השופטים לגוף זה. בכך יינתן מענה 
לביקורת על המתח בין הביקורת השיפוטית לעיקרון 

הדמוקרטי. נקודה זו תלובן עוד בהמשך. 
ייחוד הסמכות לטריבונל מיוחד ומנותק ממערכת 
פילוסופיה הקו־ להשפיטה הרגילה, מתאים לא רק 
למציאות במדינות הקונטיננט.  גם  נטיננטלית אלא 
מוסדות  הם  הקונטיננטליים  המשפט  בתי  ראשית, 

בע במהרה  להכריע  שיתקשו  גדולים  ־בירוקרטיים 
הע המשפט  בתי  שנית,  בוערים.  חוקתיים  ־ניינים 

ליונים במדינות הקונטיננט נטולי סמכות לסנן את 
התיקים המגיעים אליהם ולכן עומס העבודה המוטל 
עליהם הוא עצום. לפיכך הם עלולים להתקשות לדון 
בכובד ראש בתיקים החוקתיים החשובים המונחים 

צילום: פלאש 90 קבלת החוק תעניק לבית המשפט את הלגיטימציה להמשיך במפעלו הפסאודו־פרשני. משכן הכנסת בירושלים 
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הקונ המערכת  שופטי  מכל,  וחשוב  שולחנם.  ־על 
לעסוק  שמתחילים  קריירה,  שופטי  הם  טיננטלית 

וזוכים לקידום בעי לימודיהם  ־במקצוע מיד בסיום 
קר על בסיס ותק. כפי שהוסבר לעיל, שופטים אלה 
"מחונכים" לתפוס את תפקידם כאדמיניסטרטורים 
משפטיים הנדרשים להחיל דברי חקיקה על מקרים 

מדי בעיצוב  לעסוק  בלי  טכני,  באופן  ־קונקרטיים 
ניות. השדה החוקתי זרוע כולו בשאלות של מדיניות 

־ושל איזונים, שההכרעה בהן דורשת יכולות שהשו
מכל  לפתח.  חונך  ולא  הוכשר  לא  הקונטיננטלי  פט 
הסיבות הללו ברור מדוע בית משפט רגיל ושופטים 

רגילים לא יצלחו לביקורת השיפוטית.
שה  - לעיל  שתוארו  השיקולים  שרוב  ־נראה 

הקונטי מדינות  את  ־ביאו 
הריכוזי  המודל  לאימוץ  ננט 

טריבו להקים  גם  רובן  ־ואת 
הביקורת  לעריכת  מיוחד  נל 

נבח ששופטיו  ־השיפוטית, 
רים בידי המערכת הפוליטית 
בהקשר  רלוונטיים  אינם   -

היש השופטים  ־הישראלי. 
קריירה.  שופטי  אינם  ראלים 
כעורכי  שימשו  ככולם  רובם 
לשפיטה,  התמנו  בטרם  דין 
לכתחילה  התמנו  אף  וחלקם 
שנדרשו  בלי  שנייה  לערכאה 

הראשו בערכאה  ־לעבור 
למערכת החקיקה  היסוד  נה. 
והשפיטה בישראל הונח בידי 
הבריטי,  המנדט  שלטונות 
בעיקרון  שייכת  ישראל  ולכן 
המשפט  מדינות  למשפחת 
הערכאות  שופטי  המקובל. 

בה היטב  מורגלים  ־השונות 
גם  חזק  דעת  שיקול  פעלת 

־בתיקים רגילים )לא חוקתיים(, והדבר נתפס כלגיטי
מי ואינו מעורר ביקורת. בית המשפט העליון אמנם 

־עמוס בעבודה, שכן הוא מכהן גם כבית משפט לע
־רעורים אזרחיים ופליליים, וחלק לא מבוטל מהער

עורים המונחים על שולחנו הם ערעורים ראשונים, 
כלומר ערעורים בזכות, אולם אפשר לפתור בעיה זו 
של  סמכויותיו  את  להרחיב  אפשר  יחסית;  בקלות 

־בית המשפט השלום, ולהפוך את בית המשפט המ
ייעשה,  זה  שינוי  אם  לערעורים.  משפט  לבית  חוזי 

ניכרת מסת התיקים שבית המש ־תצטמצם במידה 
פט העליון יחויב לשמוע והוא יוכל להקדיש את מרב 
והפלילי  האזרחי  בתחום  תקדימיות  לשאלות  זמנו 
וכמובן גם לשאלות חוקתיות. אגב, זהו בדיוק המצב 
בארצות הברית: ברוב מכריע של העניינים יושב בית 

ובס שלישית,  שיפוטית  כערכאה  העליון  ־המשפט 
מכותו להחליט אם לדון בתיק או לדחותו על הסף. 
לפיכך בית המשפט העליון האמריקאי מקבל לדיון 

מלא לא יותר מ־100 תיקים מדי שנה.
נותרה שאלת הפוליטיות של השפיטה החוקתית 

המש במדינות  גם  השופטים.  של  מינוים  ־ואופן 
הכל  על  מוסכם  המקובל  פט 
החוקתיים  וההכרעה  שהדיון 

למ פוליטי.  אופי  ־נושאים 
מסכימים  הכל  כמעט  עשה, 
שגם לו רצה בית המשפט, לא 
משימוש  להימנע  יכול  היה 
ערכיים־פוליטיים  בשיקולים 
המודעות  אולם  בהחלטותיו. 

הביקו של  הפוליטי  ־לאופי 
מונעת  אינה  השיפוטית  רת 

ואר קנדה  כגון  ־ממדינות 
המו את  לאמץ  הברית  ־צות 

גורמת  כן  היא  הביזורי.  דל 
מנגנון  לאמץ  אלה  למדינות 
בחירת שופטים המבוסס על 
הפוליטי־ערכי  בממד  הכרה 

־בהכרעות השיפוטיות החוק
־תיות - מנגנון המעניק למע
־רכת הפוליטית שליטה בהר

כבו של בית המשפט. לצירוף 
הכרה   - אלה  נתונים  שני 
ההליך  של  הפוליטי  באופיו 
יש   - פוליטי  בחירה  מנגנון  אימוץ  ולפיכך  החוקתי 

־אפקט משחרר. הוא מאפשר לבית המשפט לתת פו
להזדקק  בלי  שוקל,  שהוא  הערכיים  לשיקולים  מבי 
ניטרליות",  על  שומרים  "אנחנו  כגון  סרק  לטענות 
ההשקפות  את  בהכרעותינו  מבטאים  "אנחנו  או 
הרווחות בקרב הציבור הנאור". לסיכום, אם הסיבה 
לאימוץ המודל הריכוזי היא החשש מפני פוליטיזציה 

פרופ' ברק אינו חשוד 

בהתנגדות למפעל החוקה 

השיפוטי שהוא עצמו 

הקים. הוא פשוט עשה את 

החשבון הזה: ויתור מדומה 

בתמורה לכל הקופה
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של המערכת השיפוטית, דעתי היא שאפשר למצוא 
לבעיה פתרון גם באמצעות המודל הביזורי.

נחוץ  אינו  הריכוזי  המודל  מדוע  הסברתי  כה  עד 
במדינות המשפט המקובל, אולם למודל זה גם כמה 
חולשות המעוררות ספק באשר לתבונה שבאימוצו. 
להלן יתוארו שתיים מחולשותיו המרכזיות: ראשית, 

־המודל הריכוזי איננו מציע פתרון הולם לבעיה העי
קרית שהוא מתיימר לפתור. שנית, גם אם הוא פותר 
את הבעיה, הדבר כרוך במחיר לא מבוטל, כך שספק 

אם הנזק אינו עולה על התועלת.
שהמער להבטיח  נועד  הריכוזי  המודל  ־אימוץ 
פולי בדיון  למעורבת  תהפוך  לא  השיפוטית  ־כת 

לעריכת  אולם מתברר שריכוז הסמכות  באופיו.  טי 
בית  בידי  שיפוטית  ביקורת 
מצליח  אינו  אחד  משפט 

השפי מערכת  את  ־להרחיק 
טה הרגילה מהממד הפוליטי 
סיבות.  מכמה  וזאת  הנ"ל, 
כמה  יש  הריכוזי,  המודל  לפי 

יכו שבאמצעותן  ־דרכים 
להגיע  לות שאלות חוקתיות 

המ בית  של  שולחנו  ־אל 
בע לעסוק  המוסמך  ־שפט 

מהן,  אחת  חוקתיים.  ניינים 
יסוד:  חוק  בתזכיר  הכלולה 
ההפניה.  דרך  היא  החקיקה, 

אי־חוק בדבר  טענה  ־כאשר 
תיות עולה אגב דיון משפטי 
המוסמך  המשפט  בית  אחר, 
לדון בעניין העיקרי עוצר את 
השאלה,  את  ומפנה  הדיון 

להכ אבסטרקטית,  ־כשאלה 
לחו המשפט  בית  של  ־רעתו 

המדינות  בכל  זאת,  עם  קה. 
שבהן קיים מנגנון כזה נשאר 

לבית המשפט המפנה תפקיד משמעותי למדי. עליו 
לקבוע - כתנאי מקדמי להפניית שאלה בדבר תוקפו 
של חוק - שהטיעון החוקתי בעניין החוק המותקף 
חזק דיו. כדי שיוכל לקבוע זאת, בית המשפט המפנה 
נדרש להשתמש בשיקול דעת ערכי חזק, בדיוק אותו 
שיקול דעת שממנו מבקשים חסידי המודל הריכוזי 
להימנע. לא ברור אפוא מה הועילו חכמים בתקנתם. 

אם הטעם להעדפת המודל 

הריכוזי הוא החשש מפני 

זילות הכנסת, הוא אינו 

משכנע, משום שגם על פי 

הדגם הנוהג כיום אין סכנה 

חמורה לכבודה של הכנסת

לטעמי, גם לו היה אפשר לאמץ מודל ריכוזי היה 
־כדאי לשקול זאת היטב, משום שכנגד התועלת הנ

במחיר  גם  אימוצו  כרוך  זה  במודל  הטמונה  טענת 
כבד. הבה נניח, לצורך הדיון כעת, שהסיבה לכינונה 
של חוקה היא הרצון להגן על ערכי יסוד מפני פגיעה. 

־כפי שהוסבר זה עתה, אחד המסלולים לבחינת תו
קפו של חוק שלפי הנטען מנוגד לחוקה הוא מסלול 
מאוד. השימוש  מסורבל  זה  ההפניה, אלא שמסלול 
את  לעצור  בתיק  הדן  המשפט  בית  את  מחייב  בו 
לחוקה.  המשפט  לבית  השאלה  את  ולהפנות  הדיון 
ההפניה מעכבת כמובן את סיום הדיון בתיק, והדבר 
הטענה  את  לדחות  יעדיפו  ששופטים  חשש  מעורר 

־לאי־חוקתיות רק כדי להימנע מעיכובים ולהגיע לה
־כרעה מהירה. זאת ועוד, שו

נדרשים  אמנם  רגילים  פטים 
השאלה  את  לבחון  כאמור 

־החוקתית כתנאי מקדמי לה
לחו המשפט  לבית  ־פנייתה 

קה, אולם כל עוד אין מוקנית 
בשא להכריע  סמכות  ־להם 

להניח  סביר  חוקתיות,  לות 
שלהם  המודעות  שמידת 
תהיה  החוקתיים  להיבטים 
הטוב.  במקרה  בלבד,  חלקית 
אם זה המצב, מתעורר חשש 
הרגילות  הערכאות  ששופטי 
ידחו על הסף גם טענות שהיו 

־ראויות להישמע רק בשל בו
רות ובשל חוסר מודעות. אם 
מטרת החוקה להגן על ערכי 
יסוד, נמצא שאימוץ המנגנון 
הריכוזי עלול לפגוע בהגשמת 

המטרה.
לסיום הדיון בהצעה לאמץ 
הריכוזי  המודל  את  בישראל 
אמנם  ישראל  מדינת  נוספת.  נקודה  להדגיש  כדאי 
איננה  גם  היא  אך  הריכוזי,  המודל  את  אימצה  לא 
דגם  כיום  נוהג  בישראל  הביזורי.  הדגם  לפי  פועלת 
כאמור,  וביזוריים.  ריכוזיים  מרכיבים  הכולל  ביניים 
בטענות  לדון  ערכאה  לכל  מאפשר  הביזורי  המודל 
נגד חוקתיותה של חקיקה ראשית, אך אין זה המצב 
הרגילים  המשפט  בתי  כל  בישראל  אמנם  בישראל. 
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  הצעת חוק יסוד החקיקהסדר יום

הישרא הדגם  דומה  ובכך  חוק,  לפסול  ־רשאים 
לי לדגם הביזורי, אך הסמכות של כל בתי המשפט 
לעשות זאת נקנית רק בגררא, אגב הדיון וההכרעה 

האינ האופי  לאור  בסמכותם.  הנתון  אחר  ־בעניין 
משפט  בבתי  החוקתית  בשאלה  הדיון  של  צידנטלי 
רגילים, ההכרעה שלהם באותו עניין מחייבת רק את 
הלכה  קובעת  ואינה  במחלוקת  המעורבים  הצדדים 
המשפט  בית  עלמא.  כולי  כלפי  תוקף  בעלת  כללית 
נגד  בטענה  במישרין  לדון  המוסמך  בישראל  היחיד 
חוקתיותו של חוק, והיחיד שהכרעתו הופכת להלכה 

־מחייבת המונעת שימוש בחוק הנפסל, הוא בית המ
שפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק. מכאן 
שאם הטעם להעדפת המודל הריכוזי בישראל הוא 
החשש מפני זילות הכנסת, הוא אינו משכנע משום 
סכנה  אין  כיום  בישראל  הנוהג  הדגם  פי  על  שגם 

חמורה לכבודה של הכנסת.

הרחבת המותב 

בת המופיע  נוסף  ־חידוש 
החקיקה  יסוד:  חוק  זכיר 
מינימום  דרישת  הצבת  הוא 
במותב  שופטים  תשעה  של 
בחקיקה  לדון  מוסמך  שיהיה 

לדע אותה.  ולפסול  ־ראשית 
תי, ההצעה מתבקשת. 

המשפט  בית  יכול  כיום 
חוקים  של  בתוקפם  לדון 
שופטים  שלושה  של  בהרכב 
בלבד, אך בנסיבות מסוימות 

לנשיא  המשנה  העליון,  המשפט  בית  נשיא  יכולים 
את  להרחיב  להחליט  בעניין  לדון  שהחל  מותב  או 
ההרכב למספר לא זוגי גדול יותר של שופטים. נשיא 
בית המשפט העליון גם מוסמך לקבוע מי השופטים 
האחרונות  בשנים  מורחב.  או  רגיל  בהרכב,  שישבו 
הועלו טענות נגד סמכותו של הנשיא בשני העניינים, 

־בעיקר נגד סמכותו לקבוע את הרכב השופטים. בה
־נחה שהשופטים נבדלים זה מזה בהשקפותיהם בע

על  השפעה  שלהשקפותיהם  ובהנחה  שונים,  ניינים 
הכרעותיהם, הסמכות לקבוע את השופטים שיֵשבו 
בדין מאפשרת לנשיא להשפיע על תוכן פסק הדין; 

־אפשרות לא לגיטימית בעליל. חשוב להדגיש שהב
עייתיות אינה תלויה בשאלה אם נשיא בית המשפט 

שידו ההרכבים  בקביעת  בפועל  מתערב  ־העליון 
נו בתיקים מסוימים. הבעיה נעוצה בעצם הסמכות 
לו  גם  קיימת  הייתה  והיא  להתערב,  לו  המוקנית 
הנשיא נמנע לחלוטין מלהשתמש בסמכות זו. עצם 
קיומה של הסמכות מעמיד בסכנה את המוניטין של 

בית המשפט כגוף חסר פניות.
אם אנו מסכימים שקביעת השופטים שישבו בדין 
עשויה להכריע את גורלה של עתירה כלשהי לשבט 

שלנ בכך  מתחילה  אינה  הבעייתיות  לחסד,  ־או 
שיֵשבו  השופטים  את  לקבוע  סמכות  מוענקת  שיא 
בדין. הבעיה יסודית יותר ונעוצה בשיטת המותבים 
הנוהגת בישראל. אם השקפת השופט משפיעה על 

־הכרעותיו, ואם ייתכן שהרכב אחד של שלושה שו
פטים יגיע לתוצאה אחת והרכב אחר יגיע לתוצאה 
אחרת, נמצא שגורלה של כל עתירה תלוי במזלם של 
בשאלה  כלומר   - העותרים 
בחלקם.  ייפלו  שופטים  אילו 

־יתר על כן, נראה שלא רק גו
הספציפית  העתירה  רלה של 
בידיו  )או  המקרה  ביד  נתון 
של נשיא בית המשפט(, אלא 
של  גורלה  גם  רבה  במידה 
שהעתי־ העקרוני  תהשאלה 

קשור  לכך  הטעם  מעלה.  רה 
שעליה  מעניינת  בתופעה 
אף   - שחר  יורם  פרופ'  עמד 
איננו  העליון  המשפט  שבית 
הקודמות  להכרעותיו  כבול 

לס או  להפכן  רשאי  ־והוא 
נהוגה  טות מהן, בקרב שופטי בית המשפט העליון 
מסורת של קונפורמיות. שופטים שלא ישבו במותב 
שדן בעניין מסוים מקבלים את הכרעתו כמחייבת, 
מסוים  בעניין  מיעוט  בדעת  שהיו  שופטים  ואפילו 
הרוב.  עם  קו  ליישר  הבאות  בפסיקותיהם  נוטים 

עק בראשונה שאלה  נפלה  שלידיו  ־נמצא שההרכב 
יאמץ  המשפט  שבית  הקו  את  קובע  כלשהי  רונית 

מכאן ואילך.
הדרך להתגבר על בעיות קשות אלה ברורה למדי: 
בית  כל שופטי  ויצירת מצב שבו  הרחבת המותבים 

לפ בדין,  יֵשבו  המכריע  רובם  לפחות  או  ־המשפט 
חות בתיקים עקרוניים. הדבר בוודאי הכרחי בתיקים 
 שיש בהם פוטנציאל לפסילת חוק. 

כדי להפעיל את מנגנון 

ההתגברות תצטרך הכנסת 

להודות קבל עם ועדה 

שבמעשיה היא מפרה את 

הוראות החוקה או פוגעת 

בזכויות אדם מבלי שיש 

לכך הצדקה חוקתית. 

מי מחברי הכנסת יהיה 

מוכן לומר דבר כזה?
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בכרכים ב + ג  שישה שערים:
בהליכים  וביישומה  הצרכנית  ההטעיה  של  במאפייניה  דן  הראשון  השער 

המשפטיים, לרבות הסעדים בגינה על פי הדינים השונים;
השער השני סוקר עשרות רבות של פסקי דין - אזרחיים ופליליים - שעסקו 

ב"טעות" וב"הטעיה" של הצרכן. פרק נרחב מוקדש לתובענה הייצוגית
על כל היבטיה;

בעסקה",  מהותי  "בעניין  ההטעיה  של  רכיביה  את  מפרט  השלישי  השער 
בהתייחס לסעיפיו של חוק הגנת הצרכן ובהשוואה לדיני החוזים;
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האוניבר של  למשפטים  הפקולטה  שחגגה  ־בעת 
25 שנה להיווסדה, נענה מייסדה ודי־  סיטה העברית
קנה הראשון פרופ' נתן פיינברג לבקשת עורכי כתב 
הרקע  את  לתאר  "משפטים",  הפקולטה,  של  העת 
להקמת הפקולטה ולכתוב לה דברי ברכה. במאמרו 

־מתאר פרופ' פיינברג בין היתר את טקס חנוכת הפ
קולטה בנובמבר 1949, אשר 
בו כל הדוברים "הצביעו על 
שעתידה  הנכבדה  התרומה 
לגיבושה  להרים  הפקולטה 
ולביסוסה של מדינת ישראל 
כמדינת חוק, המקבלת עליה 
את מרות הדין ומכבדת את 
וחירויות  האדם  זכויות 

־היסוד" )נתן פיינברג, "לתו
לדות הפקולטה למשפטים", 
משפטים ו' 231 )1976(, עמ' 
242(. פרופ' פיינברג מסיים 
כך:  שלו  הברכה  דברי  את 

בגידת האינטלקטואלים
לראשונה  פרסמה  העברית  האוניברסיטה  של  למשפטים  הפקולטה 

דירוג של כתבי עת משפטיים. מעיון בו קשה להשתחרר מהרושם שחברי 

הוועדה סוגדים לאקדמיה האמריקאית, בעוד שכתבי עת ישראליים זכו 

לפרסם  חוקרים  של  עידוד  משום  בכך  יש  למעשה  נמוכים.  למקומות 

בחו"ל לצורך קידום, וכתוצאה מכך ייפגע המשפט הישראלי

אריה רייך

פרופ' אריה רייך, דיקן 
הפקולטה למשפטים 
באוניברסיטת בר־אילן

"נאחל לפקולטה שלנו - ביום חגה־חגנו - שתמשיך 
בשדה  עליה  המוטלת  המשימה  את  בתושיה  לבצע 
קרנו  הרמת  על  לשקוד  שתוסיף  המשפטי...  החינוך 

־של המשפט בישראל... ]ו[תסייע במידה מרובה בעי
ומ נאורה  כמדינה  ישראל  מדינת  של  דמותה  ־צוב 

תקדמת המכירה בשלטון החוק והשומרת על כבוד 
 .)232 )שם,  וזכויותיו"  האדם 
ואמנם, ביובל הראשון לקיומה 

מכ תרומה  הפקולטה  ־תרמה 
המשפט  של  לפיתוחו  רעת 

המ המחקר  ושל  ־הישראלי 
העמי היא  בישראל.  ־שפטי 

ומשפטנים  משפט  חוקרי  דה 
התפקי את  שאיישו  ־דגולים 

דים החשובים ביותר במערכת 
שופטי  בישראל:  המשפטית 
ונשיאיו,  העליון  המשפט  בית 
לממשלה  משפטיים  יועצים 
הישראלית  החקיקה  ומעצבי 

יום עצוב הוא לשפה העברית 

ולתרבות ישראל היום שבו 

פורסם הדירוג הזה, אבל 

בעיקר הוא יום שעלול 

לפגוע במשפט הישראלי 

היקר לכולנו. זה המסר 

לחברי הסגל בארץ: אם 

אתם רוצים קידום, עליכם 

לפרסם בכתבי עת בחו"ל

עימות
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מבין 24 כתבי 

העת המשפטיים 

המתפרסמים 

בישראל ועוסקים 

במשפט הישראלי, 

אף אחד לא זכה 

לדירוג A ורק שניים 

נמצאו ראויים לדירוג 

B )"משפטים" ו"עיוני 

משפט"(. לעומת 

גורל מר זה, דווקא 

גורלם של כתבי העת 

האמריקאיים שפר 

מאוד: 27 מהם זכו 

B ו־90 דורגו A לדירוג

החדשה בכל תחומי המשפט. חברי הפקולטה הכירו 
־בעובדה שאינם חיים ופועלים באוניברסיטה ישרא
־לית במקרה, ומוטלת עליהם אחריות מיוחדת לחב

רה שבה הם חיים ולמערכת המשפט המסדירה את 
חיינו כאן.

הולכת  הזו  שההכרה  נראה  האחרונות  בשנים 
למשפטים  הפקולטה  חברי  בקרב  רק  לא  ונחלשת, 
באוניברסיטה העברית אלא גם בין חברי פקולטות 
של  המשפט  מחוקרי  ניכר  חלק  למשפטים.  אחרות 
קנו את השכלתם  כותב שורות אלה(  )לרבות  היום 
המשפטית המתקדמת מעבר לים, בעיקר בבתי ספר 

פע כן  על  בצפון־אמריקה.  יוקרתיים  ־למשפטים 

עוס לא  שלהם  הדוקטורט  עבודות  גם  רבות  ־מים 
וב המשפט  בשיטות  אלא  הישראלי  במשפט  ־קות 

תופעות משפטיות הרווחות שם. גם לצורך הקידום 
חלק  למשפטים  הפקולטה  של  היותה  ובשל  שלהם, 

בינלאומית, מצו אוריינטציה  בעלת  ־מאוניברסיטה 
פה מהם לפרסם לפחות חלק ממחקריהם בכתבי עת 

־בחו"ל. למרות זאת, עד עכשיו כתבו רוב חוקרי המ
מוסי והם  בעברית,  רבים  מחקרים  בישראל  ־שפט 

פים לכתוב ולפרסם אותם בכתבי העת המשפטיים 
לפיתוחו  מכרעת  תרומה  תורמים  הם  כך  בישראל. 

־ולהוראתו של המשפט הישראלי. קהל היעד של מא
מרים אלה אינו רק הסטודנטים למשפטים בישראל 
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מדד ירושלים לסיווג כתבי־עת במשפטים
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2. Alaska Law Review

3. Albany Law Review
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7.  American Uni. Int'l Law Review
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בשוק  הדין  ועורכי  המחוקקים  השופטים,  גם  אלא 
הפרטי ובמגזר הציבורי, ועיון מהיר בפסקי הדין של 
מאמרים  מתוך  לצטט  המרבה  העליון  המשפט  בית 

אלה יכול להעיד על כך כאלף עדים.
־ואולם לאחרונה נפל דבר בישראל. הפקולטה למ
לרא פרסמה  העברית  האוניברסיטה  של  ־שפטים 

שונה דירוג של כתבי עת משפטיים. דירוג כזה נועד 
־בעיקר לצורך ועדות הקידום של האוניברסיטה הבו
־חנות אם לקדם חבר סגל של הפקולטה, כי אחת הד

רכים לבחון זאת היא מידת היוקרה של כתבי העת 
שקיבלו את מאמריו לפרסום. ממילא יש בדירוג כזה 

־כדי לכוון את חברי סגל הפקולטה - במיוחד הצעי
רים שבהם - באילו כתבי עת להשתדל לפרסם את 

מאמריהם. 
מחברי  חברים  חמישה  בת  בוועדה  הוכן  הדירוג 
הפקולטה, ושמו הלועזי של הקובץ שפורסם באפריל 
 The Jerusalem Ranking of :האחרון רומז לבאות
Legal Journals. חברי הוועדה הנכבדים מן האוני־

שאין  המפתיעה  למסקנה  הגיעו  העברית  ברסיטה 
לדירוג  הראוי  המשפט  בתחום  עברי  עת  כתב  אף 
הגבוה ביותר, A. לעומת זאת, לא פחות מ־27 כתבי 

בהח אמריקאיים(  לא  )ושלושה  אמריקאיים  ־עת 
למרבה  זה.  לדירוג  הוועדה  חברי  לדעת  ראויים  לט 
B הפחות מכובד לא נמצאים  גם בדירוג  ההפתעה, 
יותר מדי כתבי עת ישראליים. מבין 24 כתבי העת 
המשפטיים המתפרסמים בישראל ועוסקים במשפט 
לדירוג  ראויים  נמצאו  עת  כתבי  שני  רק  הישראלי, 
העת  כתבי  כל  משפט"(;  ו"עיוני  )"משפטים"  הזה 
האחרים - לרבות כתבי העת הוותיקים והיוקרתיים 

־"מחקרי משפט" ו"משפט וממשל" - נגזר גורלם לה
סתפק בדירוג C )מעטים( או D )הרוב(. לעומת גורל 
מר זה, דווקא כתבי העת האמריקאיים שפר גורלם 
90 כתבי עת היוצאים לאור בי־ ־מאוד: לא פחות מ
בשת המוזהבת )ועוד כמה בודדים מאירופה( נמצאו 

־ראויים בעיניהם של חברי הוועדה הירושלמית לח
בפקול־ אור  הרואים  אלה  גם   -  B הדירוג את   לוק 
טות למשפטים הנמצאות רחוק מאוד מצמרת בתי 
של  ובדירוגים  הברית,  בארצות  למשפטים  הספר 
כתבי עת אמריקאיים זוכים להערכה נמוכה בהרבה. 
אפילו כתב העת Cambridge Law Journal האנגלי 

האוניברסי יותר מכתב העת של  נמוך  בדירוג  ־זכה 
טה האמריקאית על שם ונדרבילט. קשה להשתחרר 
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מעבר־למי קצת  סוגדים  הוועדה  שחברי  ־מהרושם 
דה לאקדמיה האמריקאית ולכתבי העת המשפטיים 

־שלה, שאגב ברובם מנוהלים בידי סטודנטים המקב
לים באופן עצמאי את ההחלטה )התמוהה לעיתים( 

אילו מאמרים לפרסם.
ישראל  ולתרבות  העברית  לשפה  הוא  עצוב  יום 
יום  הוא  בעיקר  אבל  זה,  דירוג  פורסם  שבו  היום 

היש במשפט  לפגוע  ־שעלול 
שהרי  לכולנו.  היקר  ראלי 
אנשי  ששולחים  המסר  מהו 
ירושלים לחברי הסגל שלהם 
)ובעצם גם לאלו שבמוסדות 

בר פרסמו  הם  הרי  ־אחרים; 
אם  הזה(?  הדירוג  את  בים 
עליכם  קידום,  רוצים  אתם 
בחו"ל.  עת  בכתבי  לפרסם 

־ועל מה צריך לכתוב כדי לפ
מכתבי  באחד  מאמר  רסם 
 ?A שמדורגים  בחו"ל  העת 

־הרי מאמר על המשפט היש
מאמר  שם.  יתקבל  לא  ראלי 

־המבקר את בית המשפט הע
ליון על גישתו הפסיקתית או 
לא  חקיקתה  על  הכנסת  את 
מאמר  אך  שם,  לפרסם  ניתן 

המ בית  פסיקת  על  ־ביקורת 
ית האמריקאי  העליון  ־שפט 

קבל שם בברכה. כך גם מאמר 
ביקורת על חוק של הקונגרס 
האמריקאי או מאמר המנתח 
 Foundingאת כוונתם של ה־
מס־ באחד  אפילו   fathers

החוקה  של  העלומים  עיפיה 
האמריקאית. לכו לכם אפוא 
כל חוקרי המשפט הישראלים 
לחוקה  האמריקאי,  למשפט 
ולהיסטוריה  האמריקאית 
וכך  האמריקאית,  המשפטית 

תזכו בתהילת עולם ובקידום בדרגות. ואם בתוך כך 
הסטוד גם  ויסבלו  שלנו  הישראלי  המשפט  ־יסבול 

דגולים  ממומחים  משפטים  ללמוד  שיצטרכו  נטים 
 - בורים במשפט הישראלי  במשפט האמריקאי אך 

מעייניהם  בראש  עומדת  אינה  שכנראה  בעיה  זאת 
של חברי הסגל שמאיישים היום את האוניברסיטה 

העברית.
לכך שאנשי  להתייחס  לא מוצא טעם  אני אפילו 
בעצמם  שהם  העת  כתבי  את  לדרג  בחרו  ירושלים 
בדירוג  ביותר  הגבוהים  במקומות  לאור  מוציאים 
ולהוריד   ,)Cו־  B( ישראליים  עת  לכתבי  השמורים 

־את רוב כתבי העת של המו
 .)Dול־ Cסדות המתחרים )ל־
את  שהכינה  הוועדה  מדו"ח 

נקב שלא  עולה  ־הדירוג 
ברו קריטריונים  שום  ־עו 

אינו  גם  ושהוא  לדירוג,  רים 
־מתיימר להתבסס על מתודו

לוגיה מדעית כלשהי; הדירוג 
נעשה בעיקר על סמך משאל 
הפקולטה  חברי  בין  שנערך 

האוני של  )נכון,  ־למשפטים 
אין  ולכן  העברית(,  ברסיטה 
זה מפתיע שהתקבלה תוצאה 

שמו הוא  טבעי  אך  ־שכזו. 
וסובל  בשקיעה  הנמצא  סד 
מתדמית  האחרונות  בשנים 
לשפר  ינסה  ונשחקת  הולכת 
פרסום  ידי  על  מעמדו  את 
המחמיא  דירוג  של  ברבים 
בהקשר  שלו.  העת  לכתבי 
להסכים  אלא  יכול  אינני  זה 
אשר  סנג'רו  בועז  פרופ'  עם 

שפר חריף  ביקורת  ־במאמר 
"הטרק המשפטי  בבלוג  ־סם 

לאחד  העניין  את  דימה  לין" 
מינ הברון  של  ־מסיפוריו 

כהאוזן. הברון סיפר שבאחד 
עם  לשקוע  החל  ממסעותיו 
והיה  טובענית  בביצה  סוסו 
עשה  מה  ממשית.  בסכנה 
את  משך  תושייתו?  ברוב 
הסוס ואת עצמו משיער ראשיהם, הרימם והוציאם 
מן המים אל חוף מבטחים... יש רק להצטער על כך 
שבנסיונם להרים את עצמם מן הבור, הורידו שאולה 
 את המחקר ואת הכתיבה על המשפט הישראלי. 

על מה צריך לכתוב כדי 

לפרסם מאמר באחד 

מכתבי העת בחו"ל 

שדירוגם A? הרי מאמר 

על המשפט הישראלי לא 

יתקבל שם. לעומת זאת, 

מאמר ביקורת על פסיקת 

בית המשפט העליון 

האמריקאי יתקבל בברכה

אם יסבלו המשפט 

הישראלי והסטודנטים 

שיצטרכו ללמוד משפטים 

ממומחים דגולים במשפט 

האמריקאי ובורים במשפט 

הישראלי - זאת בעיה 

שכנראה אינה עומדת 

בראש מעייניהם של חברי 

הסגל שמאיישים היום את 

האוניברסיטה העברית
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את לימודי הרפואה סיימה באוניברסיטת ת"א והתמחתה במחלקת עור בבי"ח בלינסון.

כיום, ד"ר אקרמן מנהלת את מחלקת העור בקופת חולים רוטשילד בפתח תקווה של 

שירותי בריאות כללית וכן רופאה בכירה במכבי שירותי בריאות. 

בנוסף, אחראית תחום הסרות שיער בלייזר בכללית אסתטיקה ועובדת במרפאות פרטיות 

לאסתטיקה ולייזר בנווה סביון, בת"א, גבעת שמואל ובקרוב בהרצליה.

עורכת מחקרים עבור חברת לייזר מובילה בתחום של מיצוק העור, גלי רדיו, טיפול 

בפטרת ועוד.
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מדד ירושלים הוא דירוג של כתבי עת משפטיים 
בעברית ובאנגלית המקיף למעלה מ־500 כתבי עת, 

־והוא נועד לצרכים פנימיים של האוניברסיטה העב
רית. הוא מספק אינדיקציה על איכות הבמות שבהן 
לשיפוט  תחליף  אינו  וכמובן  מאמרים  מתפרסמים 
איכותם של המחקרים בידי עמיתים )ואף אין הוא 
גורע מחשיבותם של ספרים משפטיים ושל תרומות 

המח המידה  לאמות  בהתאם  נערך  הוא  ־אחרות(. 
בדיסציפלינות  גם  ירושלים  למדד  שנקבעו  מירות 

הניסויים  במדעים  אחרות 
הכנתו  תהליך  והעיוניים. 
משנה  למעלה  ארך  ואישורו 
חוקרים  עשרות  בו  ושותפו 
הברית  מארצות  מהארץ, 
הכרתנו,  למיטב  ומאנגליה. 
נאמן  באורח  משקף  המדד 
את המוניטין של כתבי העת 

המדורגים בו.
הגבוהה   ,A בקטגוריה 
ביותר במדד, כלולים 30 כתבי 
מכלל  בלבד  כ־5%  שהם  עת, 

למע המדורגים.  העת  ־כתבי 

נאמנים לאמת
מדד ירושלים משקף נאמנה את המוניטין של כתבי העת המדורגים בו, 

עיוות  מצדיקה  אינה  הישראלי  המשפט  פיתוח  בחשיבות  הכרתנו  וגם 

שתורמים  וכמי  בעברית  התפרסמו  מחקריהם  שרוב  כמי  הדירוג.  של 

באורח תדיר גם לחקיקה ולשיח המשפטי הציבורי בישראל, איננו זקוקים 

להטפה בעניין זה

ברק מדינה, איל זמיר

פרופ' ברק מדינה, דיקן 
הפקולטה למשפטים, 
האוניברסיטה העברית

 פרופ' איל זמיר, 
 יו"ר הוועדה להכנת 
 מדד ירושלים 
 לכתבי עת במשפטים, 
האוניברסיטה העברית

 C לה מ־75% מכלל כתבי העת מדורגים בקטגוריות
ו־D, ועוד מאות כתבי עת לא נכללו כלל במדד. הגם 
בכתבי  המתפרסמים  ביותר  הטובים  שהמאמרים 
העת הישראליים אינם נופלים מהמאמרים הטובים 

־ביותר בכל שפה אחרת, אנו עומדים מאחורי ההכ
המתפרס המאמרים  של  הממוצעת  הרמה  כי  ־רעה 

אינה  ביותר  הטובים  הישראליים  העת  בכתבי  מים 
־משתווה לרמה הממוצעת של המאמרים המתפרס

ירו־ במדד   A בקטגוריה שנכללו  העת  בכתבי   מים 
שלים. כאשר זוכרים שמספר 
המאמרים המוגשים לפרסום 
בכתבי העת המובילים בשפה 
האנגלית עולה עשרות מונים 

המו המאמרים  מספר  ־על 
העת  בכתבי  לפרסום  גשים 
זה  מצב  בעברית,  המובילים 
שחר  אין  נמנע.  בלתי  הוא 

לטו מוטה  המדד  כי  ־לטענה 
־בת כתבי העת של האוניבר

כפי שיתברר  העברית,  סיטה 
את  לבחון  שיטרח  מי  לכל 
דירוגם(  אי  את  )או  דירוגם 

אנו עומדים מאחורי 

ההכרעה שהרמה 

הממוצעת של המאמרים 

המתפרסמים בכתבי 

העת הישראליים הטובים 

ביותר אינה משתווה לרמה 

הממוצעת של המאמרים 

המתפרסמים בכתבי העת 

A שנכללו בקטגוריה

עימות

הר
יצ

ל 
אי

ם: 
לו

צי
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של חמשת כתבי העת המשפטיים של האוניברסיטה. 
החיוני  בתפקידה  להכרה  מלאים  שותפים  אנו 
לניתוחו  לתרום  בישראל  המשפטית  האקדמיה  של 

המ העמדה  זוהי  הישראלי.  המשפט  של  ־ולפיתוחו 
את  להנחות  תמשיך  והיא  הפקולטה,  של  סורתית 
מחקריהם  שרוב  כמי  בעתיד.  גם  הפקולטה  הנהלת 
התפרסמו בעברית וכמי שתורמים באורח תדיר גם 
איננו  בישראל,  הציבורי  המשפטי  ולשיח  לחקיקה 
סבורים  איננו  בבד,  בד  זה.  בעניין  להטפה  זקוקים 

עיוות  מצדיקה  זו  שהכרה 
אגב,  העת.  כתבי  של  בדירוג 
כתב  המדד  הכנת  בעקבות 
אחד הדיקנים לאחד מאיתנו 
להמשיך  יתקשה  הוא  שכעת 
המינויים  ועדות  בפני  לטעון 
כתבי  שחמשת  שלו  במוסד 
המובילים  המשפטיים  העת 

מכת נופלים  אינם  ־בעברית 
הטובים  המשפטיים  העת  בי 

־ביותר בעולם. אכן, מדד ירו
להמשך  להפריע  עלול  שלים 
)וע"ע  זו  בדותה  של  הצגתה 

הברון מינכהאוזן(.
המשפטיים  העת  כתבי  סיווג  של  מהסוגיה  יותר 
מתבקש כאן דיון בשאלה הכללית בדבר תפקידם של 
חברי סגל בפקולטה למשפטים מובילה באוניברסיטה 
לפני  להכיר  נדרשים  בוודאי  הסגל  חברי  ישראלית. 
ולפנים את המשפט הישראלי בתחום עיסוקם, כמי 
שמופקדים על הוראת התחום ועל המחקר בו. אולם 
האקדמי.  העיסוק  של  בלבד  הבסיסית  הרמה  זוהי 
שיטות  גם  להכיר  הסגל  מחברי  מצופה  עליה  נוסף 
ותאוריות  אחרות  משפט 
משפטיות. למעשה, תרומתם 

האקד חוקרי  של  ־העיקרית 
היש המשפט  לפיתוח  ־מיה 
תו של  ביישום  היא  ־ראלי 

על  כלליות  תאורטיות  בנות 
החוקרים  הישראלי.  המשפט 
בזירה  פועלים  המצטיינים 
נוספת. החוקרים המצטיינים 
של  ביבוא  מסתפקים  אינם 
חדשות  משפטיות  תאוריות 

הישרא בהקשר  ־ויישומן 
לפי שותפים  גם  הם  ־לי; 

אחד הדיקנים כתב לנו שכעת 

הוא יתקשה להמשיך לטעון 

בפני ועדות המינויים שחמשת 

כתבי העת המשפטיים 

המובילים בעברית אינם 

נופלים מהטובים ביותר 

בעולם. אכן, מדד ירושלים 

עלול להפריע להמשך 

הצגתה של בדותה זו

שמונת מכתבי העת האיכותיים ביותר לפי מדד ירושלים
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כתופ המשפט  של  ־פעולתו 
לפיכך  וכדומה.  חברתית  עה 
איננה  הרלוונטית  השאלה 
אקדמיה  שאנשי  ראוי  אם 
בבחינה  יעסקו  ישראלים 
בית  פסיקת  של  ביקורתית 
הישראלי  העליון  המשפט 

המש בית  של  בפסיקה  ־או 
פט האמריקאי. השאלה היא 

־אם יש להסתפק בכך שחוק
יכירו  רי המשפט הישראלים 
המשפטיות  התאוריות  את 
שפותחו בעולם ויישמו אותן 
המושגת  חשובה  משימה  הישראלי,  למשפט  ביחס 

לפ לצפות,  שיש  או  בעברית;  פרסומים  ־באמצעות 
הטובות  למשפטים  בפקולטות  החוקרים  מן  חות 

ביותר, ליטול חלק גם בפיתוח התאוריות עצמן. 
העברית  האוניברסיטה  של  למשפטים  הפקולטה 

־הייתה ועודנה ספינת הדגל של החינוך המשפטי בי
שראל. נתוני הקבלה של המועמדים, הביקוש לבוגרי 
והפרטי,  הציבורי  במגזר  מעסיקים  בקרב  הפקולטה 
ההעדפה של חברי סגל צעירים להשתלב בה, מעמדה 
הבינלאומי, האיכות והחדשנות של המחקר וההוראה 
 הנערכים בין כתליה - כולם מדברים בעד עצמם. 

תגובת פרופ' רייך
־הניסיון לטעון שהמאמרים המתפרסמים בכ

תבי העת המובילים בארצות הברית - במיוחד 
אלה של בתי הספר למשפטים - עוסקים כולם 
אינו  וכדומה  המשפט"  של  התאוריה  "בפיתוח 

המתפ רבים  מאמרים  הביקורת.  במבחן  ־עומד 
עוסקים  ישראלים,  כותבים  גם של  רסמים שם, 

־בסוגיות משפטיות אמריקאיות. דוגמתם מתפ
העת  בכתבי  טובים  פחות  לא  מאמרים  רסמים 
הישראליים המצוינים, אך הם עוסקים במשפט 

ועוד, בכתבי העת הישראליים מתפ ־הישראלי. 
רסמים גם מאמרים התורמים לפיתוח התאוריה 
לא  מעולם  אותה.  המיישמים  מאמרים  רק  ולא 

ישרא חוקר  של  שתפקידו  בכך  ספק  ־הטלתי 
התאוריה  לפיתוח  גם  לתרום  הוא  מצטיין  לי 

של המשפט ולפרסם לפחות חלק ממאמריו על 
במות מובילות בחו"ל. כך נהגתי אני, וכך מצופה 
גם מחוקרי הפקולטה שלנו. יחד עם זה אני מצפה 

־מהם שגם יתרמו לפיתוח המשפט הישראלי ול
ספרות המשפטית הישראלית. הדירוג הירושלמי 
החדש עלול לצערי לפגוע בכתיבה מסוג זה, שכן 
מחברי הדירוג לא העניקו דירוג A לאף כתב עת 
ישראלי, והותירו לחוקרי המשפט הישראלי רק 
B. מדוע אפוא  יחידים עם דירוג  שני כתבי עת 
יסתכן חוקר צעיר בכתיבה בעברית אם הסיכוי 
שיפרסם את מאמרו בכתב עת ישראלי המדורג 
A הוא אפס ובזה המדורג B הוא קטן מאוד, וב־

עוד בחו"ל מצפים לו לא פחות מ־126 כתבי עת 
?B או A המדורגים

אלה  הללו.  התאוריות  תוח 
המחקר  שפירות  החוקרים 
את  רק  לא  משמשים  שלהם 

במ המשפטית  ־הקהילה 
חוקרי  את  אלא  מושבם  קום 
מחקר  העולם.  בכל  המשפט 
מסוג זה, שהוא הקרוב ביותר 
למה שמכונה "מחקר בסיסי" 
המחקר  הוא  הטבע,  במדעי 
שמתפרסם בטובי כתבי העת 
סוג המחקר שבו  זהו  בעולם. 

בינ מדעיים  בכינוסים  ־דנים 
וזהו  גבוהה,  ברמה  לאומיים 

המחקר שבו מצפה האוניברסיטה העברית שחוקריה 
הבינלאומית,  בזירה  מובילים  כשחקנים  חלק  ייטלו 

בצד מחקרם על המשפט הישראלי.
הפרסומים של חברי סגל ישראלים המתפרסמים 

־בטובי כתבי העת בחו"ל, שרובם יוצאים לאור בא
רצות הברית, אינם "מאמרי ביקורת על פסיקת בית 

הקו של  חוק  על  ]או[  האמריקאי  העליון  ־המשפט 
נגרס האמריקאי". מחקריהם של חוקרים ישראלים 

עוס בעולם  המובילים  העת  בכתבי  ־שמתפרסמים 
־קים בראש ובראשונה בפיתוח התאוריה של המש

פט, בעיצוב ההסדרים המשפטיים המיטביים, בחקר 

אין להסתפק בכך שחוקרי 

המשפט הישראלים יכירו 

את התאוריות המשפטיות 

שפותחו בעולם ויישמו 

אותן במשפט הישראלי; יש 

לצפות, לפחות מן החוקרים 

בפקולטות למשפטים 

הטובות ביותר, ליטול חלק גם 

בפיתוח התאוריות עצמן

יולי 2012  48 ׀ עורך הדין 



המהפכה בעולם המשפט כבר כאן. ואתה?

פורטל המשפט 
לעו"ד בישראל

חשובים להצלחה שלך!

בוא לראות איך תקדין
מקדם לך את המשרד

03 - 5680888 טל.

www.takdin.co.il

http://www.takdin.co.il


הרפורמה בדיני ההמתהסדר יום

בוועדה  הרוב  דעת  את  להציג  נבקש  זו  ברשימה 
מסקנותיה  את  שהגישה  ההמתה  עבירות  לבחינת 
לשר המשפטים באוגוסט 2011. בשל קוצר היריעה 
חשובות  סוגיות  שתי  בלבד.  נושאים  לשני  נתייחס 
שבהן נחלקו חברי הרוב בוועדה )ראש הוועדה פרופ' 

־קרמניצר, נציגי משרד המשפטים ופרקליטות המדי
־נה( לעומת נציגי הסנגוריה הציבורית הן סוגיית הכ

וסוגיית  רצח  ללת האדישות בעבירה הבסיסית של 
העונש על רצח בנסיבות מחמירות. 

הקשר  מתן  לשם  ראשית, 
בקווים  להציג  יש  נאות, 

־כלליים את הרפורמה המוצ
עת: הוועדה הציעה כי במרכז 

־עבירות ההמתה תעמוד עבי
גישת  לפי  בסיסית.  רצח  רת 
הרוב תכלול עבירה זו המתה 
לפי  באדישות;  או  בכוונה 
עבירה  תכלול  המיעוט  גישת 

־זו המתה בכוונה בלבד. העו
זו יהיה מאסר  נש על עבירה 

עולם כעונש מרבי. 

מרדכי קרמניצר, עמיר פוקס

פרופ' מרדכי קרמניצר, 
סגן נשיא במכון הישראלי 
לדמוקרטיה; ראש הצוות 
לבחינת עבירות ההמתה

 עו"ד עמיר פוקס, 
חוקר במכון הישראלי 
לדמוקרטיה; חבר בצוות 
לבחינת עבירות ההמתה

קשה להישאר אדישים
את ההצעה  לכותרות  שוב  במוות מעלים  האלימות המסתיימים  מקרי 

בנושא  מסקנותיה  את  שהגישה  הוועדה  ההמתה.  בדיני  לרפורמה 

חלוקה בדעתה בשני נושאים חשובים: סוגיית הכללת האדישות בעבירה 

הבסיסית של רצח ושאלת העונש על רצח בנסיבות מחמירות 

עימות

מח בנסיבות  רצח  עבירת  הוועדה  הציעה  ־עוד 
שמת באדישות  או  בכוונה  אדם  המתת  ־מירות: 

בהצעה  המפורטות  מהנסיבות  גם אחת  בה  קיימת 
הקור היות  התעללות;  או  מיוחדת  אכזריות  ־ובהן 

בן חסר ישע;תכנון או שקילה; מטרה טרוריסטית; 
ומניע גזעני. בהתקיים אחת הנסיבות נוצרת חזקה 
כי קיימת במעשה דרגה גבוהה במיוחד של אשמה. 
זו אם מכלול נסיבות המעשה  אפשר לסתור חזקה 
לא  כי  מלמדים  בלבד  למעשה  הנלוות   והנסיבות 
אשמה  דרגת  בו  התקיימה 
כזה  חמורה במיוחד. במקרה 
רגיל;  ברצח  הנאשם  יורשע 
אם לא נסתרה החזקה יורשע 

־הנאשם ברצח בנסיבות מח
מירות. לפי דעת הרוב, במצב 
עולם  מאסר  עליו  יוטל  זה 
גישת  לפי  בלבד.  זה  ועונש 
הסנגוריה, יוכל בית המשפט 
אם  זה  מעונש  לקולה  לחרוג 

המצ מיוחדות  נסיבות  ־יש 
)כולל  בעונש  הקלה  דיקות 

לגישת הרוב, אדישות 

לאפשרות גרימתה של 

תוצאה קטלנית מבטאת 

עמדה שלילית מובהקת 

כלפי הערך של חיי אדם, ולכן 

מתבקש ואף מתחייב לראות 

במעשה כזה רצח ולהגיב 

עליו בעונש חריף במיוחד
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נסיבות הקשורות בעושה ולא במעשה(. 
הוועדה  המליצה  ההמתה  עבירות  מדרג  במסגרת 
בין השאר על עבירה של המתה בנסיבות של אחריות 
מופחתת )כגון קנטור, מעשה שנעשה עקב התעללות 
לאי  הקרובות  בנסיבות  המתה  בנאשם,  ממושכת 
שפיות או להגנות אחרות(; עבירה של המתה מתוך 

־קלות דעת; עבירה של המתה בעקבות בקשת הקו
רבן )מתוך חמלה ועקב בקשה מפורשת ושקולה של 
הקורבן הסובל ממצב רפואי קשה ולא ניתן להקל את 

סבלו(; ועבירה של גרימת מוות בהתרשלות רבתי. 
נפנה, אפוא, אל נקודת המחלוקת הראשונה שבה 
נעסוק - הכללת האדישות בעבירת הרצח. יש לומר 
ומושגי  קונספטואלי  בשינוי  מדובר  אכן  כי  תחילה 
באדישות  אדם  המתת  שלפיו  הקיים,  הדין  לעומת 

גדול  פחות  השינוי  ואולם  ההריגה,  בעבירת  נכללת 
מהנראה במבט ראשון. 

שלוש החלופות של עבירת הרצח הקיימת שאינן 
והמתה  אב  )המתת  תחילה  בכוונה  מתאפיינות 
דורשות  אינן  אחרת(  עבירה  של  ביצוע  עם  בקשר 
בקלות  אפילו  ומסתפקות  לתוצאה הקטלנית  כוונה 
מתכוון  שאדם  החזקה  את  שמפעילים  מקום  דעת. 
שהצדקתה  )חזקה  מעשיו  של  הטבעיות  לתוצאות 
 - ניכר  משקל  לה  ומעניקים  קלושה(  האמפירית 
למעשה  למי שהיה  גם  כוונה  לייחס  בפועל עשויים 

־אדיש. העיקר הוא שההשוואה לעבירת הרצח הנוכ
חית היא מוטעית. עבירת הרצח הבסיסית המוצעת 
איננה מקבילתה של עבירת הרצח בדין הקיים. בעוד 

־שהעבירה הקיימת מבקשת לתפוס את מקרי ההמ

ללא הכללת האדישות בעבירת הרצח ייווצר תמריץ בעייתי להחיל עבירה זו גם על מקרה כמו פרשת קרפ. זירת המוות בחוף תל ברוך
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תה החמורים ביותר, עבירת הרצח המוצעת מבטאת 
את המקרה החמור ה"רגיל" של המתת אדם, ולכן - 
בניגוד לעבירת הרצח הקיימת שעונשה מאסר עולם 
החדשה  הרצח  עבירת  על  המוצע  העונש   - חובה 
החמורים  למקרים  מרבי.  כעונש  עולם  מאסר  הוא 
ביותר של המתת אדם מייחדת ההצעה את העבירה 
עולם  מאסר  שעונשה  מחמירות  בנסיבות  רצח  של 
שביסוד  ההשקפה  לעיל.  שתואר  כפי  חובה,  כעונש 
ההצעה היא שעל המחוקק לשקף באמצעות הגדרת 
החברה  של  יחסה  את  שבצידן  והעונשים  העבירות 
הנעלה  לערך  זה  ובמקרה  באיסורים,  המוגן  לערך 

המו לערך  החברה  של  יחסה  אדם.  חיי  של  ־ביותר 
גן, בהקשר זה לחיי אדם, לא בא לידי ביטוי אמיתי 

נסי להמתה  שמתלוות  במיוחד  החמורים  ־במקרים 
בות מחמירות, אלא במקרה שההמתה עצמה נעשית 
הערך  כלפי  וזלזול  התנכרות  של  נפשי  יחס  מתוך 

המוגן של חיי אדם.
לגישת הרוב, אדישות )שוויון נפש המתבטא בכך 

־שאחת היא לו לעושה אם תתרחש התוצאה הקטל
־נית אם לאו( לאפשרות גרימתה של התוצאה הקט

לנית מבטאת עמדה שלילית מובהקת כלפי הערך של 
חיי אדם, ולכן מתבקש ואף מתחייב לראות במעשה 
עמדה  במיוחד.  חריף  בעונש  עליו  ולהגיב  רצח  כזה 
מרבית  הגנה  להגן  החובה  עם  אחד  בקנה  עולה  זו 
על הערך של חיי אדם ועם עקרון האשמה. ודוקו - 

־מדובר במי שגרם למותו של אדם והיה מודע לאפ
שרות גרימת המוות כתוצאה ממעשהו, ולא הייתה 
ולא תקווה  ריאלית מבחינתו  )תקווה  ולו תקווה  לו 
מי  תימנע.  הקטלנית  שהתוצאה  נס(  על  המבוססת 
כי השלים או קיבל עליו  נוהג מלמד על עצמו  שכך 
על  הגנה  ובשיטה שעיקרה  את התוצאה הקטלנית, 
ערכי החברה מבטא יחס זה דרגה חמורה מאוד של 

־אשמה. לכן חלקו עם בעלי העמדה השלילית המו
הכוונה.  בעלי  עם  דהיינו  המוגן,  הערך  כלפי  בהקת 
בין עמדתו הנפשית של  ניכר  יש פער  זאת,  לעומת 
האדיש לבין עמדתו הנפשית של קל הדעת הפועל, 
אמנם תוך הסתכנות מודעת, על יסוד תקווה ריאלית 
לאי־התרחשותה של התוצאה הקטלנית. קשה אפוא 
המוגן  הערך  כלפי  הדעת  קל  של  יחסו  את  לאפיין 

בהוצאות בטי ־כיחס שלילי מובהק. אחראי שחסך 
אפשרות  כשצפה  סביר  בלתי  באופן  והסתכן  חות 
לתאונה אך קיווה בכל ליבו שלא תקרה אינו דומה 

וחקיקה  ייעוץ  מחלקת  הפיצה   12.6.12 ביום 
חוק  לתיקון  תזכיר  המשפטים  במשרד  )פלילי( 

הת ורשלנות.  המתה  עבירות  בנושא  ־העונשין 
מסקנות  ועל  המלצות  על  בעיקרו  מבוסס  זכיר 

לב ־של הצוות בראשות פרופ' מרדכי קרמניצר 
חינת יסודות עבירות ההמתה שהוגשו באוגוסט 
2011, לאחר דיונים שנערכו אצל היועץ המשפ־

טי לממשלה ולאחר שניתן אישור שר המשפטים 
לתזכיר. 

א'  בסימן  מקיפה  רפורמה  מוצעת  בתזכיר 
ובמדרג  תשל"ז־1977  העונשין,  לחוק  י'  לפרק 

־עבירות ההמתה המופיע בו, וכן יש בו שינוי בה
גדרת הרשלנות שבסעיף 21 לחוק העונשין. 

הנוסח הקיים

שלוש  יש  העונשין  חוק  של  הנוכחי  בנוסח 
עבירות כלליות של המתה:

שהעונש  לחוק(,   300 )סעיף  הרצח  עבירת   •
עליה הוא מאסר עולם כעונש חובה. 

עבירת ההריגה )סעיף 298 לחוק(, שהיסוד   •
הנפשי הנדרש בה הוא מחשבה פלילית והעונש 

המרבי עליה עומד על 20 שנות מאסר. 
)סעיף  ברשלנות  מוות  גרימת  של  עבירה   •
שלוש  הוא  עליה  המרבי  שהעונש  לחוק(,   304

שנות מאסר. 
עבירות  של  הדירוג  כי  נכתב  שהופץ  בתזכיר 
בחוק  ברשלנות  המוות  וגרימת  ההריגה  הרצח, 
המדרג  את  משקף  ואינו  קושי  מעורר  הקיים 
המיטבי והראוי. הקושי שמעוררת עבירת הרצח 
הוא היותה רחבה יתר על המידה מחד גיסא וצרה 
יתר על המידה מאידך גיסא; העבירה, כפי שהיא 
מנוסחת ומפורשת כיום, אינה חלה על מעשים 
שחומרתם רבה ושראוי לתייגם בדרגת החומרה 
העליונה של עבירות ההמתה, ומנגד היא חלה על 

באדישות תיחשב לרצח המתת אדם 
יסודי במדרג עבירות ההמתה תזכיר התיקון לחוק העונשין - שינוי 
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מעשים שמבחינת חומרתם לא ראוי לתייגם כרצח. 
רחבה  שהיא  משום  קושי  מעוררת  ההריגה  עבירת 
חמורים  המתה  מקרי  על  הן  וחלה  המידה  על  יתר 
יחסית של המתה מכוונת והן על מקרי המתה קלים 
יחסית של המתה בקלות דעת. גם נקודת ההשקה בין 

מעו ברשלנות  מוות  גרם  לעבירת  ההריגה  ־עבירת 
ררת קושי בשל הפער הניכר בין שתי העבירות, הן 
במישור  והן  להן  הנלווה  והתיוג  האחריות  במישור 
שלוש  לעומת  הריגה  על  מאסר  שנות   20( הענישה 

שנות מאסר בלבד על גרם מוות(.
אשר לעונש, מאסר עולם חובה שקבוע על עבירות 
הרצח ושלא ניתן לסטות ממנו אינו מאפשר גמישות 

־והכרעה בהתאם לנסיבות המקרה הפרטניות, ולעי
תים אינו הולם את מידת האשמה שבמעשה.

יסודי של  שינוי  בתזכיר  מוצע   נוכח קשיים אלה 
עבירות ההמתה ודירוגן מחדש. 

עיקרי השינוי

בתז־ המוצעות  ההמתה  עבירות  של  במרכזן  • 
כיר תעמוד עבירת הרצח. חשיבותו הרבה של ערך 
חיי אדם מחייבת שעבירה זו תתאפיין ביסוד נפשי 
של כוונה או של אדישות כלפי התוצאה הקטלנית. 

העונש המוצע לעבירת הרצח הבסיסית הוא מאסר 
עולם כעונש מרבי. לצד עבירת הרצח מוצע לקבוע 
עליה  שהעונש  מחמירות  בנסיבות  רצח  של  עבירה 

הוא מאסר עולם חובה. 
מוצע לבטל את עבירת ההריגה ולקבוע תחתיה   •
מופחתת  באחריות  המתה  עיקריות:  עבירות  שתי 
והמתה בקלות  שהעונש עליה הוא 20 שנות מאסר 
דעת שהעונש עליה הוא תשע שנות מאסר. עבירת 
ההמתה באחריות מופחתת תחול במקרים מסוימים 
שבהם מסיבות מסוימות, חרף קיומן של אדישות או 
העושה  של  אשמתו  הקטלנית,  לתוצאה  כוונה  של 

ההמ בעבירת  יואשם  הוא  ולפיכך  פחות,  ־חמורה 
באדישות  המתה  כי  יודגש  מופחתת.  באחריות  תה 
שלא התקיימו בה הנסיבות המקלות היא היום בגדר 
עבירת הריגה, ואילו על פי המוצע היא תהיה בגדר 

עבירת רצח.
מוצע להוסיף עבירה של גרימת מוות בהתר־ • 
שלות רבתי שהעונש עליה הוא חמש שנות מאסר, 
המתה  של  העבירה  בין  ביניים  דרגת  תשמש  והיא 
בקלות דעת לבין העבירה של גרימת מוות ברשלנות. 
כן מוצע להוסיף עבירה של המתה בעקבות בקשת 

הקורבן שהעונש עליה הוא חמש שנות מאסר.

באדישות תיחשב לרצח המתת אדם 
יסודי במדרג עבירות ההמתה תזכיר התיקון לחוק העונשין - שינוי 

הרפורמה המוצעתהמצב כיום
העונשהעבירההעונשהעבירה

 מאסר עולם רצח
חובה

מאסר עולם חובהרצח בנסיבות מחמירות

מאסר עולם כעונש מרבירצח )גם מתוך אדישות(

 עד 20 שנות הריגה
מאסר

עד 20 שנות מאסרהמתה באחריות מופחתת

עד 9 שנות מאסרהמתה בקלות דעת

 גרימת מוות 
ברשלנות

 עד 3 שנות 
מאסר

עד 5 שנות מאסרגרימת מוות ברשלנות רבתי

עד 3 שנות מאסרגרימת מוות ברשלנות
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הרפורמה בדיני ההמתהסדר יום

כלל ועיקר למקפח חיים מתוך אדישות. בעיקר אין 
כלפי  ונוקטים  להיפרע  שמבקשים  למי  דומה  הוא 
שמשכו  ביותר  ומסוכן  קיצוני  אלימות  מעשה  אדם 
הרף עין כגון נעיצת סכין באיבר חיוני, או מכים אדם 
קרפ.  בפרשת  שהיה  כפי  רב  זמן  במשך  רצח  מכות 

זה מפתיע אפוא שבשיטות משפט רבות מנת ־אין 
קים את קל הדעת מן המתכוון ומן האדיש ומסווגים 

אותו עם הרשלן. 
ייווצר  הרצח  בעבירת  האדישות  תיכלל  לא  אם 

זו גם על מקרים מה ־תמריץ בעייתי להחיל עבירה 
סוג שתואר לעיל, שבהם קיים ספק סביר אם בשעת 

מעשה קיננה בלב העושה כוונה להמית. 
עמדת הרוב אינה נשענת על עמדה כי יש שוויון 
בין אשמתו של הממית בכוונה לאשמתו של הממית 

כי  היא  ההשקפה  באדישות; 
מספיק  קרובים  אלה  מצבים 
להימצא תחת קורת גג אחת 
של עבירה שמאפשרת תמרון 

יש הצ וכי  ־בתחום הענישה, 
לכלול את האדי ־דקה חזקה 

הרצח.  עבירת  במסגרת  שות 
ראוי לשים לב שהמתה לאחר 
תכנון או שקילה נופלת בגדר 
רצח בנסיבות מחמירות, ולכן 
היא  הרצח  הכוונה שבאיסור 
שכוונת  ברור  לא  ספונטנית. 
והתממשה  שנולדה  קטילה 
בהכרח  חמורה  עין  בהרף 

שהתג אדישות  של  ־מעמדה 
בשה לאחר שקילה.

מקרי ההמתה מתוך אדישות הם מעטים יחסית, 
־וגם משום כך אין הצדקה ליצור להם קטגוריה מש

פטית נפרדת, ואין הצדקה להפריד - בניגוד למקובל 
־במשפט המשווה - בין כוונה לאדישות כאשר מת

קיימת נסיבה מחמירה. הדבר יגרום לסרבול יתר לא 
מורכבותו  בשל  אשר  העונשין,  בחוק  בפרק  מוצדק 

מצריך ממילא הסדר מורכב למדי.
בני אדם  כי "רצח" בלשון  אשר לטענה הלשונית 
כלל  ברור  לא   - בלבד  מכוונות  להמתות  מתייחד 

־שתפיסת הכוונה בשפה המקובלת זהה להגדרה המ
שפטית, ותעיד על כך הביקורת הציבורית החמורה 
נופלים  אינם  המשפטי  המינוח  שלפי  מעשים  על 

המתת  כגון  רצח,  של  ועבירה  מכוונת  המתה  בגדר 
בעבי לכלול  מקובל  אחדות  במדינות  קרפ.  ־אריק 

רת רצח מקרים של המתה לא מכוונת, למשל מתוך 
כוונה לגרום חבלה חמורה, ולעיתים היא מכונה רצח 

מדרגה שנייה. 
ברצח  ירשיעו  המשפט  שבתי  לחשש  מקום  אין 
דעת.  בקלות  מקורם  דבר  של  שלאמיתו  במקרים 

קונק עובדות  על  ויישומם  מונחים  של  ־פרשנותם 
הם  שבו  החוקי  ההקשר  של  יוצא  פועל  הם  רטיות 
שמורשע  במי  הדבקה  החריפה  הסטיגמה  מצויים. 
לכל לשמר את האופי החמור  והצורך המובן  ברצח 

של עבירת הרצח הופכים דאגה זו לדאגת שווא. 
כאן אנו מגיעים לנקודת המחלוקת השנייה והיא 
לגישת  מחמירות.  בנסיבות  רצח  על  העונש  שאלת 
הוכחה  כאשר  גם  הסנגוריה, 
המחמירות  הנסיבות  אחת 
נסיבות  במעשה  כשאין  וגם 
שלא  המעידות  מיוחדות 
מדובר בדרגה גבוהה במיוחד 
של אשמה, יש לאפשר לבית 
שיקולים  לשקול  המשפט 
למעשה  חיצוניים   - נוספים 

לקו סטייה  לאפשר  כדי  ־- 
לכן  עולם.  מאסר  מעונש  לה 
בעונש  מדובר  אין  לשיטתה 
לגישת  חובה.  עולם  מאסר 
הרוב, ראוי להותיר את עונש 
מאסר עולם חובה כעונש על 
רצח בנסיבות מחמירות. לפי 

הסנגו שמציעה  כפי  דעת  שיקול  מתן  הרוב,  ־דעת 
ריה עלול לשחוק את העמדה כי דרגת אשמה גבוהה 
חיי  של  המוגן  הערך  בחשיבות  בהתחשב  במיוחד, 
אדם, מחייבת עונש מאסר עולם. לפי דעת הרוב, לא 
מוצדק לאפשר סטייה מעונש מאסר עולם במעשה 
רצח המשקף דרגת אשמה חמורה במיוחד רק בשל 
נסיבות אישיות שאינן משליכות על אשמת העושה 
במעשה הספציפי. עבירת הרצח בנסיבות מחמירות 
נחצה,  הוא  כאשר  במיוחד.  גבוה  רף אשמה  מציבה 
דינו של העושה ראוי להיגזר למאסר עולם. גישה זו 
קיפוח  יוצאת הדופן של  כביטוי לחומרה  מתחייבת 
מתיישבת  גם  והיא  מחמירות,  בנסיבות  אדם  חיי 
 היטב עם עקרון האשמה. 

עבירת רצח בנסיבות 

מחמירות מציבה רף אשמה 

גבוה במיוחד. כאשר הוא 

נחצה, ראוי העונש לעמוד 

על מאסר עולם, וזאת בניגוד 

לעמדת הסנגוריה הציבורית 

המבקשת לאפשר לבית 

המשפט לשקול שיקולים 

נוספים ולסטות ממנו
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הרפורמה בדיני ההמתה - תשובה לפרופ' קרמניצר ולעו"ד פוקססדר יום

בדו"ח הצוות לבחינת יסודות עבירות ההמתה יש 
פוטנציאל לשינוי יסודי וחשוב בדיני העונשין. אכן, 
לוקה  ההמתה  בעבירות  כיום  הנוהג  הישראלי  הדין 

בחקי עמוקה  רפורמה  המצדיקים  פגמים  ־בכמה 
הציבו הסנגוריה  נציגי  אף  הצוות,  חברי  כיתר  ־קה. 

שני  לעמוד  צריכים  הרפורמה  בבסיס  כי  סברו  רית 
עקרונות יסוד: הרצון לשקף את חשיבות הערך של 

חיי האדם והצורך לשמור על 
מכבוד  הנגזר  עקרון האשמה 
אדם  לתייג  אין  ולפיו  האדם 
למידת  מעבר  להענישו  ואין 
של  הבסיסי  המבנה  אשמתו. 
מקובל  המוצעת  הרפורמה 
הגיע  רבות  ובסוגיות  עלינו, 
הצוות להסכמות. ברשימה זו 
נבקש להתמקד בשני היבטים 

במ שנותרו  בדו"ח  ־מרכזיים 
האדי יסוד  הכללת  ־חלוקת: 

שות בעבירות הרצח והותרת 
העונש של מאסר עולם חובה 

 רצח הוא רצח?
כן, אבל

עימות

הצעת דעת הרוב בצוות לבחינת רפורמה בעבירות ההמתה היא הרחבה 

ניכרת ובלתי ראויה של עבירת הרצח. יש ליצור מדרג ראוי של עבירות 

ולא מבנה שמרחיב את העבירה עד לבלי הכר. גם בקביעת העונש יש 

להותיר מרווח לשיקול דעת, ואין לחייב במאסר עולם באופן אוטומטי

בעבירת הרצח המוחמרת. 
־נדמה כי המרכיב המהפכני ביותר בדעת הרוב בצ
־וות, ולטעמנו אף הבעייתי ביותר, מצוי בהצעה לכ
־לול בעבירת הרצח הבסיסית לא רק את היסוד הנפ

שי של כוונה אלא גם את היסוד הנפשי של אדישות. 
־לפי דעת הרוב, המתה באדישות תוכל אף לבסס הר

שעה בעבירת הרצח המוחמרת במקרים שמתקיימת 
המחמירות  מהנסיבות  אחת 

הסנגו זו.  בעבירה  ־המנויות 
התנ הביעה  הציבורית  ־ריה 

גדות עקרונית לכך וסברה כי 
עבירות הרצח צריכות לכלול 
בלבד.  כוונה  של  נפשי  יסוד 

־לצד שתי עבירות הרצח הצי
עבירה  ליצור  הסנגוריה  עה 

באדי "המתה  של  ־נפרדת 
עונש  ייקבע  שעליה  שות" 
מאסר,  שנות   20 של  מרבי 
והיא תשמש דרגת ביניים בין 
רצח לבין המתה בקלות דעת.

יואב ספיר, ישי שרון

ד"ר יואב ספיר, הסנגור 
הציבורי הארצי; חבר בצוות 

לבחינת עבירות ההמתה

עו"ד ישי שרון, עוזר משפטי 
לסנגור הציבורי הארצי; 

השתתף בדיוני הצוות 
לבחינת עבירות ההמתה

המחשבה שניתן לפתור בעיה 

של אלימות בשינוי ההגדרות 

של עבירת הרצח אינה 

מעוגנת במציאות. הענישה 

היום היא חמורה, והשאלה 

אם אדם נשלח לכלא ל־20 

שנה או למאסר עולם לא 

משפיעה על רמת הפשיעה
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הרפורמה בדיני ההמתה - תשובה לפרופ' קרמניצר ולעו"ד פוקססדר יום

עקרון האשמה מחייב 

הבחנה ברורה בין המתה 

בכוונה להמתה באדישות. 

עבירת הרצח, ובוודאי 

רצח בנסיבות מחמירות, 

צריכה לחול על מעשי 

ההמתה החמורים ביותר

אין להצר את שיקול הדעת 

השיפוטי בענישה. לעולם 

לא ניתן לצפות את קשת 

המקרים על נסיבותיהם 

הייחודיות, ומן הראוי 

לאפשר את הטלת העונש 

הצודק בכל מקרה ומקרה

המתה  בין  ברורה  הבחנה  מחייב  האשמה  עקרון 
ובוודאי  הרצח,  עבירת  באדישות.  להמתה  בכוונה 
על  לחול  צריכה  מחמירות,  בנסיבות  הרצח  עבירת 
בכ־ שלא  המתה  ביותר  החמורים  ההמתה  .מעשי 
וונה, מתוך אדישות לקרות התוצאה הקטלנית, היא 
של  מהותה  הדברים,  מטבע  ואולם  בהחלט.  חמורה 

עבי בין  מדרג  ליצור  המבקשת  חקיקתית  ־רפורמה 
רות ההמתה היא בהבחנה בין החמור לחמור מאוד, 

־ולעיתים אף בין החמור מאוד לחמור ביותר. ההב
כוונה  של  הנפרדות  הקטגוריות  בין  המוסרית  חנה 

בקרב  מקובלת  אדישות  ושל 
תאורטיקנים של המשפט זה 
לגרום  המתכוון  אדם  שנים: 
בתו־ רוצה  אחר של   למותו 
אדם  לעומתו,  המוות;  צאת 
רוצה  אינו  לתוצאה  האדיש 
בה,  רוצה  לא  ואינו  בתוצאה 
תוצאת  והמוות הוא בבחינת 
ילווא למעשיו. המתה באדי־
פחותה  בדרגה  נמצאת  שות 
בכוונה  מהמתה  חומרה  של 
הרשעה  מצדיקה  אינה  ולכן 

־ברצח. הצעת דעת הרוב בצ
ובל ניכרת  הרחבה  היא  ־וות 

הרצח,  עבירת  של  ראויה  תי 
הניסיון  תחת  חותרת  והיא 
הבעיות  אחת  עם  להתמודד 
הקיים  החוק  של  המרכזיות 

פרי  - בדו"ח  דובר  ־שעליה 
זו. הדרך  יתר של עבירה  סת 

שנו הקשיים  עם  ־להתמודד 
הפסיקתית  מההרחבה  צרו 
ליצור  היא  הרצח  עבירת  של 

מדרג ראוי של עבירות, ולא ליצור מבנה אשר מרחיב 
את העבירה עד לבלי הכר. 

אמנם העונש בגין עבירת הרצח הבסיסית יהפוך 
לעונש  עולם מנדטורי  פי הצעת הצוות ממאסר  על 

־מרבי של מאסר עולם. בכל זאת יש לאפשרות לה
רשיע את האדיש ברצח השלכות קשות, הן מבחינת 

פרופור הבלתי  הענישה  מבחינת  הן  כרוצח  ־תיוגו 
ציונלית, שיכולה להגיע עד כדי מאסר עולם. הקושי 
מתעצם משום שעל פי דעת הרוב, כאמור, ניתן יהיה 

להרשיע את האדיש בנסיבות מסוימות גם בעבירה 
של רצח בנסיבות מחמירות המחייבת מאסר עולם. 

יתרה מזו, קיים חשש לא מבוטל כי הצעת הרוב 
התקיים  לא  שאפילו  מי  של  ברצח  להרשעה  תביא 
בו יסוד נפשי של אדישות. החשש נובע מהיותו של 
המצב הנפשי של אדישות די נדיר בעולם המציאות, 

־ומהקושי המעשי להבחין בינו לבין קלות דעת במק
רים רבים. ברוב רובם של מקרי ההמתה מצבו הנפשי 

־של העושה הוא אחד משניים: או שהוא חפץ בהת
רחשות התוצאה )כוונה(, או שהוא מעדיף שהיא לא 
תתרחש )קלות דעת(. הדעת 
נותנת שלו יכולנו לשאול את 
תשובת  ממנו  ולקבל  הממית 

הקט המכה  לפני  רגע  ־אמת 
היו  הממיתים  מן  חלק  לנית, 
במות  רוצים  שהם  אומרים 
אומרים  היו  וחלקם  הקורבן 

מי במותו.  רוצים  לא  ־שהם 
אדישים  היו  מאוד  קטן  עוט 
לשאלה זו. הסכנה היא אפוא 
שבתי המשפט יסווגו בטעות 
וירשיעו  כאדישים  דעת  קלי 

אותם ברצח.
לאחרונה הוצגה בתקשורת 
ההמלצה להרחיב את עבירת 
הרצח כך שתכלול גם המתה 

מק של  בהקשר  ־באדישות 
ציבורית,  סערה  שעוררו  רים 
מצאו  שבהם  המקרים  כגון 
ז"ל  קרפ  אריק  מותם  את 

־וגדי ויכמן ז"ל. לעיתים הוצ
מהצורך  כחלק  ההמלצה  גה 
הגואה.  בפשיעה  להילחם 
כדאי להדגיש שהצגה זו של הדברים חוטאת לאמת. 
בעיה של אלימות  ראשית, המחשבה שניתן לפתור 

מעוג אינה  הרצח  עבירת  של  ההגדרות  ־בשינוי 
נת במציאות; כך או כך הענישה היום היא חמורה, 
20 שנה בכלא או למא־ ־והשאלה אם אדם נשלח ל
מחקרים  הפשיעה.  רמת  על  משפיעה  לא  עולם  סר 
אינה  זה  מסוג  בעבירות  בענישה  שהחמרה  מראים 
מרתיעה. אם מבקשים להפחית את הפשיעה, עדיף 
שלא לשגות באשליות שיש פתרונות קסם. אין מנוס 
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מטיפול בנושאים חשובים כמו חינוך, רווחה, הגירה 
המשט נתוני  שלפי  להזכיר  חשוב  שנית,  ־ושיטור. 

רה, הפשיעה בישראל נמצאת דווקא במגמת ירידה. 
כך באופן כללי וכך גם באופן פרטני אשר לעבירות 

־האלימות. מספר מקרי הרצח יציב במשך שנים, ובי
חס לאוכלוסייה הרי שמדובר בירידה בשיעור מקרי 
לגבש  שלא  חשוב  לבסוף,  האחרון.  בעשור  הרצח 
מדיניות ציבורית על בסיס מקרים בודדים קיצוניים, 

.Hard cases make bad law שהרי ידוע כי

סוגיית הענישה

המחלוקת העקרונית השנייה שנתגלעה בין חברי 
הצוות עסקה במישור הענישה בעבירות הרצח. נציגי 

העו כי  הצוות  בהצעת  תמכו  הציבורית  ־הסנגוריה 
עולם  מאסר  יהיה  הבסיסית  הרצח  עבירת  על  נש 
כעונש מרבי, אולם הם התנגדו להצעת הרוב לקבוע 
בצד העבירה של רצח בנסיבות מחמירות עונש של 
לאפ־ הציעה  הרוב  דעת  אמנם  חובה.  עולם  מאסר 
שר לבית המשפט להימנע מהרשעה בעבירת הרצח 
מצא  שיירשמו  מיוחדים  מנימוקים  אם  המוחמרת, 
אינו  המעשה  שבהן  מיוחדות  נסיבות  שהתקיימו 

לשיט אך  במיוחד של אשמה;  גבוהה  דרגה  ־מבטא 
תם, משהחליט בית המשפט להרשיע בעבירת הרצח 
המוחמרת, מחויב הוא לגזור על הנאשם מאסר עולם 

־ללא אפשרות סטייה ממנו. מנגד סברו נציגי הסנגו
ריה שבמקרים מיוחדים המצדיקים זאת יש להותיר 
מילוט  פתח  מחמירות  בנסיבות  רצח  של  בעבירה 
שיאפשר לבית המשפט לסטות מהעונש של מאסר 

־עולם. עמדתנו זו הסתמכה על השילוב של ההתנג
דויות למאסרי מינימום ולמאסרי חובה עם הביקורת 

על מאסרי עולם.
את  הקשרים  בכמה  הביעה  הציבורית  הסנגוריה 
הדעת  שיקול  את  להצר  אין  כי  העקרונית  עמדתה 

לעונ במיוחד  התנגדה  זה  ובכלל  בענישה,  ־השיפוטי 
שי מינימום ולעונשי חובה קשיחים. לעולם לא ניתן 

נסיבו על  המקרים  של  המלאה  הקשת  את  ־לצפות 
לבית המשפט,  הראוי לאפשר  ומן  הייחודיות,  תיהם 
ויתר  העבירה  ביצוע  נסיבות  כל  מוצגות  לפניו  אשר 

־הנסיבות הרלוונטיות למידת העונש, להטיל את העו
הדעת  שיקול  ביטול  ומקרה.  מקרה  בכל  הצודק  נש 
השיפוטי באמצעות עונשי חובה גם מחזק עד מאוד 
את כוחה של התביעה ונותן לה יתרון לא הוגן במשא 

העקרונית  עמדתה  לצד  טיעון.  הסדר  לקראת  ומתן 
־הציגה הסנגוריה את התפיסה כי בשיטת משפט ליב

רלית מן הראוי שאדם ידע את עונשו בשלב גזר הדין. 
יתר על המידה וקשה  מאסר עולם הוא עונש אכזרי 
להצדיקו מבחינה מוסרית, וניתן להעריך, או למצער 
בהדרגה  אותו  יבטלו  הליברליות  שהמדינות  לקוות, 

מו באירופה  מדינות  של  וגדל  הולך  במספר  ־)ואכן, 
חלף העונש של מאסר עולם בעונש קצוב מראש של 
30-20 שנה(. המבנה החוקי בישראל אמנם מאפשר 

־לקצוב את עונשם של אסירי עולם, ולרוב הם לא מר
צים תקופות מאסר עד יום מותם, אך הוא מאפשר גם 
מאסר עולם לא קצוב. נתוני הנהלת בתי המשפט אף 
מלמדים בבירור כי בשנים האחרונות יורד בעקביות 
מספר אסירי העולם שהומלץ לקצוב את עונשם מבין 
וכיום  המיוחדת,  הקציבה  בוועדת  לדיון  שעלו  אלה 
קציבה  ועדת  בפני  נדון  שעניינם  האסירים  מרבית 

־אינם זוכים שהוועדה תמליץ לקצוב את עונשם. יית
כן שטרם בשלה העת לביטול העונש של מאסר עולם 

־בארץ. במצב דברים זה יש לכל הפחות לחתור לצמ
 צומו, ולהותיר שיקול דעת לבתי המשפט. 

צילום: אייסטוק אין לשגות באשליות על קיומם של פתרונות קסם 
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עו"ד יעקב רובין ז"ל - ראש הלשכה בשנים 1987-1991לזכרו

עשה ביעקב רובין, מנוחתו עדן, שעבר לפני התיבה בבית מ
בתפילת  הציבור  שליח  ושימש  בירושלים  רננים  הכנסת 
שחרית של יום חול. לאחר שסיים תפילתו, ותפילת בזק 
ניגש  ואת התפילין.  זאת, החל מקפל את טליתו  הייתה 
אליו אחד המתפללים הוותיקים ושאל: "סלח לי, אך לנוכח המהירות 
בבית המשפט אתה מדבר  גם  - האומנם  אני תמה  שבה התפללת 
בקצב כה מהיר?". חייך יעקב ואמר: "לא, ממש לא". שאלו הלה: "אם 

זו דווקא כאן, בעמדך לפני מלך מלכי המל ־כן, מה ראית למרוצה 
כים?". השיב יעקב: "כאן זה אחרת. פה יש שופט שמבין מהר".

והאירו הדק  ההומור  חוש  עם  זו,  ־שנינה 
של  לדרכו  אופיינית  הייתה  עליה,  הנסוך  ני 
שיקול  בעל  וכאדם  תרבות  של  כאיש  יעקב. 

לה יעקב  הרבה  לא  ומתינות,  איפוק  ־דעת, 
המשפט,  בבית  גם  בכלל.  אם  קולו,  את  רים 

־גם בשיח ושיג עם חברים למקצוע, גם בהר
צאותיו לפני מאות סטודנטים, תמיד הבליע 
שחוק  בת  העלה  פעם  ומדי  בנעימה,  דבריו 

־בקרב שומעיו. והיו אלה דברים ברורים, מלו
טשים, בעברית יפהפייה, נקייה, מזוקקת.

כל מי שהכיר את יעקב, ורבים הכירו אותו, 
ראה בו דמות מופתית של פרקליט. חד כתער, 

 שופט
שמבין מהר

 פרקליט וטוען מחונן, מורה משפט, חבר בוועדת מונחי המשפט 
 של האקדמיה ללשון העברית, תלמיד חכמים ודרשן בפרשת השבוע • 

 בשיח מאופק וצנוע בלט ברוחב דעתו • עו"ד יעקב רובין, שהיה 
ראש לשכת עורכי הדין השישי, הלך לעולמו בגיל 75

ידען מופלג, חריף ובקי. כך באותיות של חוק, כך בפסקים של דין, 
וכך בשדות של תורה, לשון ותרבות. 

וכטוען מחו יובל שנים. כפרקליט  יעקב כחצי  ־זכיתי להכיר את 
נן בבית המשפט, כמורה משפט, כחבר בוועדת מונחי המשפט של 

־האקדמיה ללשון העברית, כתלמיד חכמים המקפיד - מדי שבוע וב
משך עשרות שנים - לבוא לשיעור התלמוד בבית הלשכה, כדרשן 

בפרשת השבוע בבית הכנסת. 
לומר, אך גם  וממוקיריו, הרבה למדתי ממנו. מה  כרבים ממכריו 

ואולי בעיקר כיצד ואיך לומר, ומתי להחריש ולא לומר כלל. 
למ האחרונים  השרידים  אחד  היה  ־יעקב 
ונעל שהולכת  מפוארת  פרקליטים  ־סורת 

כבוד  וגינוני  אירופי  נימוס  העולם.  מן  מת 
קידת  משפט,  בית  של  בריטיים  ג'נטלמניים 
וברכת  מהאולם  ביציאה  לאחור  פינגווינים 
שלום, כל אלה מהולים בפיקחות ירושלמית 
להקשות  יכולת  בעל  גליציאנית.  ובחריפות 
המפוצצת  וחדה  קטנה  סיכה  ולנעוץ  עד  על 

בנו והכל  הקורסת,  עדותו  בלון  את  ־באחת 
עם ובשקט, ללא צלצולים ורעשים מיותרים. 
טיעון מהוקצע, בנוי לתלפיות, מועט המחזיק 
את המרובה ולא גיבוב דברים המרבים הבל. 

"גם בבית המשפט אתה 

מדבר בקצב כה מהיר?", 

נשאל יעקב בתום התפילה. 

"לא. ממש לא", השיב בחיוך. 

שאלו הלה: "אם כן, מה ראית 

למרוצה זו דווקא כאן, בעמדך 

לפני מלך מלכי המלכים?". 

השיב יעקב: "כאן זה אחרת. 

פה יש שופט שמבין מהר"
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פיקחות ירושלמית וחריפות גליציאנית. יעקב רובין ז"ל

"אין תיקים קטנים, יש משפטנים קטנים", רגיל היה יעקב לומר. כך 
אמר, וכך נהג הלכה למעשה. 

יעקב כמעיין המתגבר. מונחי המש ־בוועדה למונחי משפט היה 
פט שעלו על שולחן הוועדה, וחבורת האנשים המופלאה שהתקבצה 
פעם  לא  למקוריותו.  ביטוי  ונתנו  דמיונו  את  הפרו  השולחן,  סביב 

הציע מונח חדש, תחדיש לשון, שנתקבל על דעת חבריו. 
דעתו.  ברוחב  גם  יעקב  ניכר  זו  ואינטימית  מצומצמת  במסגרת 
כתמיד היה שיחו מאופק, צנוע, שקט. משפתח את פיו האזינו הכל 
בקשב. בין תחדיש לשון אחד למשנהו, שעליהם שקדה הוועדה, מצאו 
חבריה די זמן לשיחות חולין של תלמידי חכמים. באותן הזדמנויות 
דוגמת המעשה  הירושלמי,  סיפורים מהווי המשפטנים  יעקב  סיפר 
בפרקליט ירושלמי שהיה ידוע בחריפות שכלו, בלשונו המושחזת אך 
גם בקטנות קומתו, שפעם פגע בו עמית למקצוע והקניטו: "הינך כה 
קטן, עד שאוכל לשימך בכיס גלימתי". השיבו הלה: "לו עשית כן, כי 

אז היה לך בכיסך יותר שכל מאשר בראשך".
פניני הלשון של יעקב היו לשם דבר. באחת ממערכות הבחירות 
ללשכת עורכי הדין קרא יעקב לכל הנוכחים לשמור על הוגנות ועל 
טוהר הבחירות: "יש לעשות הכל שהנבחר, יהא אשר יהא, יהיה לא 

רק 'אדיר במלוכה' אלא גם 'בחור כהלכה'".
השנים האחרונות לא הקלו עליו. משא המחלה ניכר על פניו, אך 
יעקב דבק במטרה, לא ויתר. הוא נשא את סבלו בשקט, באומץ, ובין 

־טיפול למשנהו ניסה להמשיך באותם מרץ, התלהבות ודבקות במ
נחת  שבעה  שלא  יקית  קפדנות  חייו.  ימי  כל  אותו  שאפיינו  שימה 

מההכנה הרשלנית והחצי אפויה. 
־לשיעוריו על דיני בוררות במכללת שערי משפט נהרו המוני סטו

דנטים, הרבה מעל הממוצע, ויעקב לא רצה לאכזבם. למרות כאביו 
אחת  לא  השרון,  להוד  מירושלים  הדרך  את  שבוע  מדי  עושה  היה 
והרצה  מחדש  כוחות  אזר  הכיתה  לפני  בעמדו  אך  עילאי,  במאמץ 

ורוויי התשבחות שהע כלום. המשובים המצוינים  כאילו  ־במיטבו, 
אמרו  שנים,  ביובל  ממנו  צעירים  מרביתם  הסטודנטים,  עליו  תירו 
יעקב  חתם  המעשה,  בשדה  הברוכה  המשפטית  עשייתו  לצד  הכל. 
שנה לפני פטירתו למעלה מיובל שנים של הוראת משפט בירושלים, 

בתל אביב ובמקומות נוספים. 
־גאווה גדולה התגאה יעקב במשפחתו. רעייתו שלומית, ילדיו ונכ

דיו - כל אלה היו לו מקור לתמיכה ולעידוד בימים של שמחה ובימים 
של כאב, סבל ועצב. אך בעיקר הייתה לו המשפחה מעיין נובע של 
שמחה ונחת. כאן נתגלו פניו האישיות והפחות מוכרות של יעקב. 
נטול גלימה. משוחרר. סבא המרקיד את נכדו על ברכו בקריאת קרב 

של "הופה, הופה רייטה!" ומשתעשע עם נכדתו בחידודי לשון. 
 יהי זכרו ברוך. 

 ד"ר אביעד הכהן
דיקן מכללת "שערי משפט"

 כל מי שהכיר 

את רובין ראה בו דמות 

מופתית של פרקליט. 

חד כתער, ידען מופלג, 

חריף ובקי. כך באותיות 

של חוק, כך בפסקים 

 של דין וכך בשדות 

של תורה, לשון ותרבות

 רובין היה אחד 

השרידים האחרונים 

למסורת פרקליטית 

מפוארת שהולכת 

ונעלמת מן העולם. 

היה בו נימוס אירופי 

וגינוני כבוד ג'נטלמניים 

בריטיים של בית משפט
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 גורמים מסוימים
 היו מאוד
מעוניינים
שלא אשלים את 
בדיקתי בפרשת הרפז

"יש חולשה מסוימת 
ברשויות אכיפת החוק". 

המבקר לינדנשטראוס 
ביום פרישתו בלשכתו 

בתל אביב
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עו"ד אליעזר פני־גיל
יו"ר ועדת מערכת "עורך הדין"

פרופ' סוזי נבות
המסלול האקדמי, המכללה למינהל

 מראיינת 
אורחת

 גורמים מסוימים
 היו מאוד
מעוניינים
שלא אשלים את 
בדיקתי בפרשת הרפז

מתכוון  אבל  כהונתו,  את  רשמית  סיים  היוצא  המדינה  מבקר 
לנצל עד תום את תיקון הבזק השנוי במחלוקת שיאפשר לו 
נישא   • הביטחון  מערכת  את  שמסעיר  הדו"ח  את  לפרסם 
חשוב"(,  נשק  )"זה  לו  רוחש  הרחב  שהציבור  האמון  גלי   על 
מיכה לינדנשטראוס מתפנה לסגור חשבון עם היועץ וינשטיין 
)"הוא היה צריך להגן עליי בפרשת הרפז"( ועם הפרקליטות 
)"לא הרגשתי בתמיכה גדולה מהם"(, ומבקש להזכיר לכולם 
משתמשים  היו  )"בעבר  חשיבות  יש  התקשורתי  שלרעש 
צילומים: יוסי זמיר בדו"חות כמחסום לדלת שלא תיסגר"( 

בתפקיד ב האחרון  יומו 
נינוח  המדינה  מבקר  נראה 

לינדנשט מיכה  ־במיוחד; 
התקשורת  את  מכיר  ראוס 
היטב ומנוסה בראיונות. את 
מתבל  לשאלות  תשובותיו 
המבקר היוצא בסיפורים ובאנקדוטות עוד 
המסרים  כדורגל.  שיחק  שבה  מהתקופה 
לינדנשטראוס  חדות.  התשובות  ברורים. 
לא חוסך בדברי ביקורת על "גורמי אכיפת 
משום  הפרקליטות  על  כועס  הוא  החוק". 

הע מונעת  שהיא  ומשום  לייצגו  ־שסירבה 
ברת חומרים לידיו - לטענתו בניגוד לחוק. 
השופט  עליו  שאמר  מהדברים  נפגע  הוא 

חשין לאחר דו"ח אסון הכרמל. 
נדמה ששבע השנים בתפקיד לא הספיקו 
לו. יש נושאים שלינדנשטראוס לא הצליח 

עצ משפטי  ייעוץ  יחידת  למשל  ־להעביר, 
שהוא  אף  המדינה.  מבקר  למשרד  מאית 
מודה שלא היה לו קל, ניכר עליו שהוא נהנה 
מכל רגע. רגע לפני שעזב את כיסא מבקר 

לינדנש אליו.  מתגעגע  כבר  הוא  ־המדינה 
־טראוס גאה מאוד בהישגיו בכהונתו, מרו

המבקר  במוסד  הציבור  מאמון  במיוחד  צה 
בתפקיד,  למחליפו  לפעילותו.  ומהתגובות 
השופט יוסף שפירא, הוא משיא עצה אחת 
התווינו".  שאנחנו  בדרך  "שימשיך  בלבד: 

והמבין יבין. 

"יהודי בשם הרפז"

פרופ' נבות: אנחנו מקיימים את הראיון 
ביום האחרון לכהונה שלך, אלא שבעקבות 
החוק שעבר בשבוע שלפני תום כהונתך - 
במהירות שיא יש לציין - יש לך עוד 90 
יום לסיים את כתיבת הדו"ח בפרשת הרפז. 

האם אתה מרוצה מהחוק הזה?
פרסונלי.  שהוא  מחוק  מרוצה  לא  אני 
המבקר  את  השווינו  כאשר  נולד  התיקון 
ראיתי  לא  הכללית.  השיפוטית  למערכת 

־סיבה לפסול אותו כשהובא למערכת הבי
קורת. לא הייתי מעורב בחקיקתו, ואיש לא 
פנה אליי. הרקע לבעיה שנוצרה הוא נושא 
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"גורמים מסוימים היו מאוד מעוניינים..."

"אני לא מרוצה מחוק שהוא 
פרסונלי, ואני כועס שפתאום 
אני מוצא את עצמי בקלחת 

או במרכזה של הסערה. 
לא הייתי מעורב בחקיקתו 
ואיש לא פנה אליי, אבל 

מה האסון הגדול בתוספת 
של שלושה חודשים?"

"בפרשת רמון אותה בדקנו 
הייתה בעיה עם שתי 

פרקליטות. מדוע זה פוסל 
אותנו מלקבל את הייעוץ 

המשפטי של המדינה? לא 
ירדתי לעומק דעתם של 

אלה שאמרו שבמקרה הזה 
יכול להיות ניגוד עניינים בין 
הפרקליטות לבין המבקר"

מאוד רגיש שקשור עם צה"ל, עם הרמטכ"ל 
לשכ ראש  עם  הביטחון,  שר  ועם  ־לשעבר 

תו של הרמטכ"ל ועם ראש לשכתו של שר 
־הביטחון ועם עוד יהודי בשם הרפז שהפר

שה נקראת על שמו. בטיפול בפרשה נתקלנו 
בתופעה שלא ראינו קודם לכן: פניות לבג"ץ 

־ופניות אלינו שוב ושוב לקבלת חומרים נו
פי  על  לספק  על החומרים שצריכים  ספים 
עד  נקפו.  והחודשים  עבר  הזמן  הפסיקה. 
נותרה בעצם תקופה קצרה  לסיום תפקידי 
למיניהם  תרגילים  שבגלל  ייתכן  לא  מאוד. 

המב יהיה  מי  יקבע  שמישהו  מצב  ־ייווצר 
גורמים  אותו.  יבקר  מי  שלו,  במקרה  קר 
שהמבקר  מעוניינים  מאוד  היו  מסוימים 

הנוכחי לא ישלים את בדיקתו.
־עו"ד פני־גיל: זאת אומרת שהמהלך כש

לעצמו מצדיק את החקיקה הזו?
שתאפשר  חקיקה  מצדיק  כשלעצמו  זה 
את  סבירה  תקופה  בתוך  להשלים  למבקר 
שנשארו  במינם  מיוחדים  תיקים  אותם 
רק  ולא  סחבת,  עקב  שולחנו  על  פתוחים 
סחבת אלא גרירת רגליים. זה הביטוי הנכון 

לדברים האלה, וחבל.
־נבות: אתה משווה בכך את תפקיד המ

אם  היא  והשאלה  שופט,  לתפקיד  בקר 
ההשוואה הזאת במקומה. אם למשל יועץ 
משפטי לממשלה אמור לסיים את תפקידו, 
נערך  שכבר  חשוד  נחקר  כהונתו  ובמהלך 

שלו לו  גם  ניתן  למה שלא   - שימוע  ־לו 
שה חודשים להחליט אם להעמיד לדין? או 

למוסדות אחרים?
מעט  לא  יש  נכונה.  לשופט  ההשוואה 
דמיון בין ההחלטות השיפוטיות שמקבלים 
לבין ההחלטות בתחום המשפט  השופטים 
של  בסופו  המבקרים.  שמקבלים  המינהלי 
של  הזו  בתוספת  הגדול  האסון  מהו  דבר, 
שלושה חודשים? סליחה שאני אומר אסון, 

אבל מה האסון הגדול שקרה? 
שאני  הכשלים  מהם  לך  אומר  נבות: 
פרסונלית, תפורה  זו חקיקה  בחוק.  רואה 
שלא  חוקתית,  מבחינה  בעייתית  למקרה, 
אילו  אותה  לחוקק  הדעת  על  עולה  היה 

זה חוק שמ דו"ח הרפז במועד.  ־הסתיים 

ולא  לגוף שיפוטי,  קרב את מוסד המבקר 
בטוח שהדבר ראוי.

כמובן.  אומרת,  שאת  בדברים  טעם  יש 
אני לא הייתי מעורב בתהליך החקיקה, איש 

־לא פנה אליי ולא שאל אותי. ידעתי על הק
שיים שיש לנו בפרשה הזו, אבל לא ראיתי 
לנגד  ראיתי  ברורים.  פתרונות  עיניי  לנגד 
עיניי את החוק שחייתי בו כל חיי, חוק בתי 
שהפרוצדורה  עיניי  לנגד  וראיתי  המשפט, 
עבודת  את  רבה  במידה  הקלה  באמת  שם 
השופטים. כל אחת ואחד מאיתנו ידע שאם 
חלילה לא נספיק לסיים את התיקים האלה 

־בתוך תקופה סבירה ונצטרך עוד זמן, עומ
דים לרשותנו שלושה חודשים. 

לא ראיתי לנגד עיניי את הבעיה החוקתית 
שיכולה להתעורר, ואני גם לא בטוח שיש פה 
בעיה חוקתית. אני כועס שפתאום אני מוצא 
הסערה.  של  במרכזה  או  בקלחת  עצמי  את 
בסדר.  היה  זה  הדברים  את  יוזם  הייתי  אם 

אח אני  ומוציא,  שמביא  האיש  הייתי  ־אם 
ראי. אבל בסופו של דבר איש לא שאל אותי 
ולא דיבר איתי. לעצם העניין, כל בית משפט 
עיניו.  לנגד  עבודתו  של  היעילות  את  רואה 
מהי יעילות? מה זה משפט הוגן? משפט שבו 
אתה שומע את הדברים וכותב את החלטתך 
ונותן לצדדים את ההחלטה. אם אתה שומע 
את הצדדים ולא מצליח להכריע משום שאין 
הללו,  הקצובים  החודשים  שלושת  את  לך 
נגרם עוול גדול מאוד לאותם אנשים שחיכו 
תקופה ארוכה. אני מרגיש שלא צריך להגזים 
ב־90  מדובר  החודשים.  שלושת  של  בעניין 
שכל  נושא  של  סיום  לאפשר  שצריכים  יום 
צה"ל  זה  במקרה  שיסתיים.  רוצה  הציבור 
מעיק  הזה  הדבר  כי  יסתיים  שהנושא  רוצה 

על הצבא בצורה משמעותית. 

"צריך ייעוץ משפטי עצמאי"

לעתירה  מתייחס  אתה  איך  פני־גיל: 
שהוגשה בעניין זה לבג"ץ? הרי אם העתירה 

תתקבל, ייתכן שדו"ח הרפז לא יפורסם.
הקביעה  את  משאיר  אני  השערות.  הכל 
המשפטית והעובדתית ואת הפרשנות בעניין 

הזה לבית המשפט. יש שופטים בירושלים.
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לפני  אותך  ייצג  להערכתך  ומי  פני־גיל: 
אותם שופטים בירושלים?

הפעם  לא  זו  מעניין.  נושא  הוא  הייצוג 
הראשונה. כבר במסגרת חקירה בנושא של 

המ היועץ  לי  אמר  השנייה  לבנון  ־מלחמת 
העמדה  על  יגן  לא  שהוא  לממשלה  שפטי 
מעורכי  לאחד  פנינו  זאת  בעקבות  שלנו. 

המע יאראק;  ]רנאטו  אביבים  התל  ־הדין 
לא  הוא  אותנו.  לייצג  ממנו  וביקשנו  רכת[ 
שהיועץ  חושב  אני  פרו־בונו.  זה  את  עשה 

המשפטי היה צריך להגן עלינו.
סבור  אתה  הרפז  בפרשת  וגם  נבות: 

שהיועץ המשפטי היה צריך להגן עליך?
נוס דוגמאות  יש  תראי,  צריך.  היה  ־כן, 

המבקר  על  הטילה  כשהכנסת  למשל  פות. 
מבקר  לחוק   21 סעיף  פי  על  בדיקה  לערוך 

המדינה ועניינה היה האזנות סתר בפרשת 
חיים רמון. בפרשה הזו הייתה בעיה כי שתי 
פרקליטות ]רות דוד ואריאלה אנטלר־סגל; 
מיטב  לפי  מצוינות  פרקליטות  המערכת[, 

־ידיעתי, התרשלו. הן היו אמורות לומר לס
חשוב  לא  ברשותן.  יש  חומר  איזה  נגוריה 
היו הסיבות, החקירה שנעשתה אצלנו  מה 

־לא הייתה בדיקה חדשה. היו כבר כמה וע
דות בעניין הזה. ברור לי לחלוטין שגם אם 
וגם אם  שתי הפרקליטות מעורבות בעניין 
הביקורת היא עליהן, אין שום מניעה לקבל 

פוסל אותנו מל זה  ־הגנה מהמדינה. מדוע 
קבל את הייעוץ המשפטי של המדינה? לא 
ירדתי לשורש דעתם או לעומק דעתם של 
אלה שאמרו שבמקרה הזה יכול להיות ניגוד 

עניינים בין הפרקליטות לבין המבקר.

־נבות: האם לדעתך, לאור המקרים שמ
בכל  מחודשת  חשיבה  מחייב  הדבר  נית, 
מבקר  מוסד  של  המשפטי  לייעוץ  הנוגע 

המדינה?
לנו  אני מטיף שתהיה  זה כמה שנים  כן. 

־יחידת ייעוץ משפטי עצמאית במשרד המ
בקר, דוגמת הייעוץ של הכנסת. אני שואל 
את עצמי, מדוע שלא תהיה למוסד המבקר 
כמובן  משפטי?  ייעוץ  של  עצמאית  יחידה 
בדברים מסוימים, נניח בתחום דיני עבודה, 

המ של  הכללי  המשפטי  הייעוץ  אל  ־נפנה 
דינה. אבל מדוע שבדברים אחרים היועצת 
לא  המדינה  מבקר  משרד  של  המשפטית 
תייצג אותנו בבתי המשפט ותהיה עצמאית 
בעניין הזה, בדומה לעצמאות שיש בכנסת? 
הייתה  התשובה  הנושא,  את  כשהעליתי 

"להיות תקשורתי זו לא בושה". עם המראיינים פרופ' סוזי נבות ועו"ד אליעזר פני־גיל מול תמונה של בית המשפט בחיפה משנות ה־30
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מבקרי המדינה לדורותיהם / שנות הכהונה

 זיגפריד 
 מוזס

1949-1961

 יצחק 
 ארנסט נבנצל
1961-1981

 יצחק 
 טוניק

1982-1987

 יעקב 
 מלץ

1987-1988

 מרים 
 בן פורת

1988-1998

אליעזר 
 גולדברג

1998-2005

מיכה 
 לינדנשטראוס
2005-2012

 יוסף 
 שפירא
2012-

"אין שום בעיה. טפל בעניין אתה, קבע את 
אמות המידה, קבל החלטה והיא תתבצע". 

פני־גיל: ומדוע זה לא נעשה?
לקבוע  רצינו  שלא  משום  נעשה  לא  זה 
רצינו לקבל חוות דעת  לעצמנו בעניין הזה. 
אם יש צורך בחקיקה ואם אין צורך בחקיקה. 

־חלק מחוות הדעת אמרו שאין צורך בחקי
קה, אבל חלק אחר אמרו שיש בה צורך.

"הכרמל? שראש הממשלה יחליט"

נבות: בדו"ח השרפה בכרמל מצאת את 
ב"אחריות  וישי אחראים  השרים שטייניץ 
אצלנו  שיש  ראשונה  פעם  זו  מיוחדת". 

־הבחנה כזו, משהו בין האחריות המיניסט
ריאלית לבין האחריות האישית. האם אתה 

־סבור שמבקר המדינה מוסמך להטיל אח
ריות מיוחדת ואפילו אחריות אישית? 

סמכות.  לנו  שיש  חושב  אני  כן.  לדעתי 
קבענו את התוצאות של הטלת  לא  אנחנו 
זה אחריות  האחריות. אמרנו שיש במקרה 

אחריות  ויש  אישית  אחריות  יש  מיוחדת. 
נמ המיוחדת  והאחריות  ־מיניסטריאלית, 

צאת אי שם באמצע בין השתיים. היא לא 
עד כדי כך חמורה כמו האחריות האישית, 
מיניסטריאלית,  אחריות  לא  גם  היא  אבל 

שהיא קלה יותר.
־פני־גיל: האם אתה אומר שהשרים צרי

כים להתפטר?
בפירוש לא התייחסתי לנושא הזה. זו לא 
ואת  אחריות,  קבענו  אנחנו  שלי.  הסמכות 
הציבור  לקבוע  צריך  באחריות  שכרוך  מה 
או ראש הממשלה כמי שאחראי לממשלה. 
אנחנו קובעים עובדות, ובקביעת העובדות 

אנחנו יכולים לקבוע גם את האחריות.
־נבות: תפקיד המבקר דומה בעיניך לתפ

קיד של ועדת חקירה?
במקרים אלה הוא מאוד דומה. יש למבקר 
 26 ועדת חקירה, תראו בסעיף  סמכות של 
לחוק המבקר. אני יכול להזמין עדים, לחקור 
הוצאות  לפסוק  צווי הבאה,  להוציא  עדים, 

האלה  הסמכויות  לפניי.  שהעידו  לעדים 
קבועות בחוק מבקר המדינה. 

־נבות: האם ציפית שבעקבות אסון הכר
מל יתפטרו השרים מתפקידם? האם אתה 

רואה זאת כנורמה ראויה?
באר אבל  זה,  את  אומר  שאני  ־סליחה 
דו דברים  בהן  שהתגלו  מעטות  לא  ־צות 

מים לאלה שהתגלו בפרשת השרפה בכרמל 
שרים.  אותם  של  בעניינם  מסקנות  הסיקו 
יכול להמשיך  לא  הזה  "השר  הציבור אמר: 
שלנו  הנורמות  את  להחמיר  צריך  לכהן". 
אחראים  נמצא  לא  אחרת  הזה,  בתחום 
השרפה  של  הספציפי  למקרה  אשר  בכלל. 
בכרמל, אני חושב שאמרנו את דברנו ברגע 

שאמרנו "אחריות מיוחדת".
שלדעתך  זה  במובן  "מיוחדת"  פני־גיל: 
אותם  של  התפטרותם  את  מחייבת  היא 

שרים אחראים?
הם  אם  להחליט  צריך  הממשלה  ראש 

דו לך  אתן  שרים.  להיות  להמשיך  ־יכולים 

"בארצות לא מעטות שהתגלו בהן דברים 
דומים לאלה שהתגלו בפרשת השרפה בכרמל, 
הסיקו מסקנות לגבי אותם שרים. צריך להחמיר 
בנורמות אצלנו בתחום הזה כי אחרת לא נמצא 
אחראים בכלל. בנושא הזה אמרנו את דברנו 

ברגע שאמרנו 'אחריות מיוחדת'"
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גמה קונקרטית מהתיק הזה, השר אלי ישי. 
יכול  היה  ישי?  אלי  לעשות  יכול  היה  מה 
לבוא לראש הממשלה להגיד לו שעל הקיר 
כבר הכתובת שיקרה פה משהו חמור ביותר. 
הוא קרא לזה קטסטרופה, וחזר על הביטוי 
כמה פעמים. כולם ידעו שיש פה פוטנציאל 
אז  כך.  על  עובדתית  מחלוקת  אין  לאסון, 
שיחיה  כזה,  במקרה  משר  דורש  אתה  מה 
עם מצפונו בשלום? יסתפק ויגיד "אמרתי" 

־כשהוא יכול להפעיל את כוחו הפוליטי למ
נוע אסון כזה? זו הייתה העמדה שלנו. 

נבות: אם אני מבינה אותך נכון, הנורמה 
הכללית שהיית רוצה להטמיע היא שהכוח 

־הפוליטי שיש לשר מטיל עליו חובה אופ
רטיבית להזהיר, ועליו להתפטר מתפקידו 

אם האזהרות לא ייענו. 
־כן, אבל צריך להוסיף גם שמדובר בנסי

בות שבהן קיימת בקרבת יד שרפה שיכולה 
להביא לתוצאות טרגיות והרסניות ביותר, 

וזה מה שקרה במקרה שלנו. 
פני־גיל: ומה בעניין שר האוצר?

שר האוצר אמר לנו שעד שלב מסוים הוא 
היה בדעה "או רפורמה או כלום". הוא אמר 
שבשלב אחר, כשהביאו לפני הממשלה את 

־הצורך הדחוף ביותר בכלי רכב חדשים וב
צינורות מים, הוא קיבל את הדין. אבל עד 
שקיבל את הדין עברו חודשים ארוכים. אלי 
או  מיידיים  תקציבים  "או  בדעה  היה  ישי 

כלום". 
פני־גיל: אתה אומר שהיה פגם בשיקול 

הדעת של שני השרים?
את  קראתי  זה  ובהקשר  כן.  דעתי  לפי 
הביקורת של חשין, ואני מרגיש מאוד פגוע. 

־חשין הוא שופט מצוין של בית המשפט הע
ליון. ישבתי איתו בוועדות, והיו בינינו יחסים 
מאוד פתוחים. ממה נפגעתי? שהוא מסתמך 
מדוע  האוצר.  שר  וזה  בלבד  אחד  מקור  על 
אתה ]השופט חשין; ס"נ, א"פ[ לא פונה אליי 

מה עמד פה,  קרה  מה  לי  "תגיד  לי,  ־ואומר 
תך, תן הסבר לעמדתך, אחריות אישית, לא 

־אחריות אישית"? אני לא רוצה להתחיל לה
נאה  לא  דפי העיתון,  תווכח עם חשין מעל 
לי, אבל אני מרגיש פגוע שהוא קבע עמדה 

והמילה האחרונה שהוא אומר שם  נחרצת, 
בכתבה היא "סקנדל". אני בחיים לא הייתי 
אומר "סקנדל" על משהו לפני שהייתי שואל 

גם את הצד השני בעניין.

"היועץ מחויב לבדוק"

נבות: בפרשת הרפז הגישה תנועת אומ"ץ 
עתירה המבקשת מבג"ץ לחייב את היועץ 
המשפטי לפתוח בחקירה. איך אתה מקבל 
לממשלה  המשפטי  שהיועץ  העובדה  את 
זה לא פתח  ונכון לרגע  לא שמע לעצתך, 

בחקירה?
עדות  יש  מאוד.  רע  זה  עם  מרגיש  אני 
שאלות  שמעלה  מהמעורבים  מישהו  של 
זאת  מגדיר  אני  הפלילי.  המשפט  מתחום 

החומ ועומד.  תלוי  עדיין  זה  כי  ־בזהירות 
רים האלה מגיעים אלינו אחרי שסיימנו את 
והעברנו את החומרים  הבדיקות הקודמות 
שלנו לידיעת היועץ המשפטי לממשלה בלי 

החו לנו  מתגלה  בחקירה.  לפתוח  ־המלצה 
מר הזה, שכאשר הוא עומד בפני עצמו הוא 

־מחייב בדיקה יסודית על ידי היועץ המשפ
טי לממשלה או מי שיש בידיו הכלים, למשל 

משטרת ישראל.
זה  את  מסביר  אתה  איך  אז  פני־גיל: 
לפתוח  מסרב  לממשלה  שהיועץ המשפטי 

בחקירה?
אני חושב שהוא טועה. אני מקווה שעם 
לפתוח  צורך  שיש  לדעת  ייווכח  הוא  הזמן 

שהחו אומרים  אנחנו  הכל  בסך  ־בחקירה. 
מרים שהתקבלו לאחרונה, ואני מדגיש את 
לאחרונה, מחייבים חקירה. תחקרו  המילה 
את העניין ותגידו שאין כלום? מאה אחוז, 
חקירה,  מחייב  זה  אבל  מאוד.  אשמח  אני 
לא  לממשלה[  המשפטי  ]היועץ  אתה  ואם 

הולך לחקירה, זה לא טוב.
בסמ משהו  לשנות  רוצה  היית  ־נבות: 

כויות של משרד המבקר?
אולי להוסיף סמכויות בתחום הביצוע של 
אנחנו  בעיה.  לנו  יש  שם  המבקר,  המלצות 
בונים הרבה על אמון הציבור. כל הסקרים 
היום מעמידים את ביקורת המדינה במקום 
גבוה מאוד. לכן לציבור יש אמון במסקנות 
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שומר הסף
דברים רבים אפשר לכתוב על כהונתו של מיכה לינדנשטראוס 
כמבקר המדינה, אבל שהציבור או רשויות השלטון אדישים כלפיו 
ניתן לומר. יש לו תומכים נלהבים, ואמון הציבור  - את זה לא 
בחריפות  המתבטאים  רבים  מבקרים  לו  יש  שחקים.  מרקיע  בו 
לו הכנסת  ותפקודו. כמתנת פרידה העניקה  דרך התנהלותו  על 
מבחינה  השערורייתי  הרפז",  "חוק  את  הממשלה(  )בתמיכת 
חוקתית, המעניק לו ארכה של שלושה חודשים להשלמת הדו"ח.

נושך,  היה מבקר אקטיביסט, אפקטיבי,  לינדנשטראוס  מיכה 
שהפך את מוסד המבקר לרלוונטי ושהביא לביקורת בזמן אמת. 
הוא נעזר בתקשורת ורתם אותה לעבודתו. הוא הציג אג'נדה של 
למלחמה  יועץ  מינה  ואף  השלטונית  בשחיתות  נוקבת  מלחמה 
בשחיתות. לעיתים קרובות עסק בגבול של אכיפת החוק הפלילי. 
שלטונית  תרבות  של  משילוב  שנוצר  חלל  מילא  לינדנשטראוס 
עם  ואף  הסף"  "שומרי  של  המדאיגה  היחלשותם  עם  ירודה 
היחלשותה של התקשורת. עם היעלמותן מן הנוף הציבורי של 
ועדות שתפקידן לברר כשלים, להסיק מסקנות ולהטיל אחריות 
אחריות  של  חדשים  עקרונות  המבקר  לדו"חות  נוספו  אישית, 

ציבורית.
ביקורת רבה נמתחה על קשריו החריגים של לינדנשטראוס עם 
התקשורת; על כך שהפך את הביקורת ל"אישית" בעוד שתפקידו 
לעסוק בביקורת מוסדית; על שעסק בשאלות בעלות גוון פלילי 
בו  שיש  בלא  שיפוטי,  לגוף  הביקורת  מוסד  את  קירב  ובפועל 
אפשרויות ערעור; על כך שהפך את עצמו לחוקר, לתובע ולשופט 
גם יחד, בבחינת ועדת חקירה של איש אחד. שיטות העבודה שלו 
עשו שימוש בכלים ובמושגים של המשפט הפלילי: זכות טיעון, 
לשעבר  ממשלה  ראש  עליו  קומם  הוא  בחומרים.  ועיון  שימוע 
ושרים. היועץ המשפטי לממשלה סירב להגן עליו בעניין העברת 
על  המסמכים בפרשת הרפז. הוא ספג התקפות אישיות קשות 

טיפולו בקודקודים של הפירמידה השלטונית. 
איש איש ודעתו. לתומכים ולמבקרים אסמכתות וטיעונים רבים 
התכונות  סל  על  לפחות  להסכים  ואלה  אלה  יוכלו  אולי  וטובים. 
הנדרש משומרי הסף בימינו; על כך ששומר סף חיוור וחלש שלא 
בעיות  מציף  שלא  סף  ששומר  כך  על  מותקף;  לא  גם   - עושה 
הצורך  עם  יסכימו  בתפקידו;  מועל   - בהם  מטפל  ולא  וכשלים 
של מדינת ישראל בשומרי סף חזקים, שעבורם אור השמש הוא 
המחטא הטוב ביותר. שומרי סף כאלה - שלעיתים אף נושכים, 

מרגיזים ומפריעים לשלטון - לא קל למצוא, אך המאמץ כדאי. 

סוזי נבות

"לא ייתכן שבגלל תרגילים 
ייווצר מצב שמישהו 
יקבע מי יבקר אותו". 
לינדנשטראוס
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מבקר המדינה היוצא מיכה לינדנשטראוסהראיון

"גורמים מסוימים היו מאוד מעוניינים..."

שלו.  ובגישה  שלו  בהחלטות  המבקר,  של 
אמון הציבור הוא נשק חשוב מאוד למבקר 

־במימוש הדו"חות שלו כי מתחשבים בדב
־רים האלה. פעם לא התחשבו בכלל, המב

קר היה מוציא את הדו"ח והוא היה משמש 
לפעמים מחסום לדלת שלא תיסגר, אבל לא 

היה לו שימוש נוסף. 
בי אחר  מעקב  של  סמכויות  לך  אין  ־אם 

בעצם  שנפגע  מי  ערטילאיות,  שהן  או  צוע 
זה הדו"חות עצמם. אדם שמשחק על כספי 
האומה, למשל, וממרה את פי הביקורת שוב 

־ושוב, עושה זאת ביודעין מתוך כוונה להכ
שיל, וצריכה להיות סנקציה כלפיו שהמחוקק 
צריך לחשוב עליה. אמרנו שבמקרה הזה צריך 

לבחון למשל אפשרות של דין משמעתי. 
התקיים  מאבק  איזה  יודעים  הייתם  אם 

־על כמה ממילות החוק בוועדת הכנסת לע
שם.  ספגנו  לא  מה  המדינה.  ביקורת  נייני 
הפרקליטות הייתה נגד. אתם לא מתארים 
לעצמכם כמה קשיים הערימו בדרכנו בעניין 
הזה, שהוא כל כך פשוט וכל כך ברור. בסוף 
התיקון.  והתקבל  שנקבע  כפי  החוק  נקבע 
אבל בסך הכל לא הרגשתי בתקופת כהונתי 

תמיכה גדולה מהפרקליטות. 

"אמות מידה שמפריעות לביקורת"

להיות  אמור  האינטרס  הרי  פני־גיל: 
משותף. מדוע זה כך להערכתך? 

"הוא טועה, ואני מקווה 
שעם הזמן הוא ייווכח לדעת 
שיש צורך לפתוח בחקירה 
בפרשת הרפז. החומרים 
שהתקבלו לאחרונה, ואני 

מדגיש את המילה לאחרונה, 
מחייבים חקירה. תחקרו את 

העניין ותגידו שאין כלום? 
מאה אחוז, אני אשמח מאוד"

"חל שינוי בעמדה של 
הפרקליטות כלפי חומרים 
שהם היו צריכים להעביר 

אלינו או לתת לנו. אם 
אראה שלא מאפשרים לנו 
לעשות את הביקורת כפי 
שהמחוקק קבע שאנחנו 

צריכים לעשות, בלית ברירה 
איאלץ להפעיל את סמכויות 

ועדת החקירה שיש לי"

תגובת דובר משרד המשפטים / עו"ד משה כהן
כפי שמסרנו בעבר, בשום שלב לפני מאי 2012 לא הועברו מהמבקר בפרשת הרפז 
חומרים לפי סעיף 14 ג לחוק המבקר )העוסק בחשדות לפלילים(, וכן נאמר במפורש 
שאין חומרים כאלה, למעט בקשר לזיוף המסמך. היוזמה להעברת חומר החקירה בעניין 
לטיפול המבקר הייתה של היועץ המשפטי לממשלה, על מנת להבטיח בדיקה יעילה 
שתבוצע בידי המבקר. משרד המבקר זכה לשיתוף פעולה מלא, ואף התאפשר לנציגיו 

באופן חריג לעיין בחומרי חקירה עוד בטרם התקבלה החלטה אשר לתיק הפלילי. 
אין כל שחר לטענה כי היועץ הודיע שהוא מסרב לחקירת הפרשה. 

בפרשה  הטיפול  את  לחדש  המבקר  המלצת  כי  הודיע  לממשלה  המשפטי  היועץ 
בכלים פליליים תיבחן בכובד ראש וביסודיות המתבקשת, הגם שהמבקר לא הפנה 
לחשדות ספציפיים הטעונים חקירה כאמור. לפיכך מיד לאחר הודעת המבקר הורה 
אשר  בדיקות  של  בעיצומן  נמצא  כבר  וזה  פרקליטים,  של  צוות  הקמת  על  היועץ 
שהועברו  המסמכים  אלפי  את  סורק  כך  ובתוך  הפרשה,  של  הפליליים  להיבטים 

לאחרונה מהמבקר. 
לעניין הטענה בדבר אי ייצוג המבקר בבג"ץ בידי היועץ, החלטת בג"ץ שחייבה את 
משרד המבקר למסור לוינר חומרים נוספים לצורך ניהול הגנתו לקראת פרסום דו"ח 
המבקר בפרשת הרפז - מדברת בעד עצמה, ויש בה מענה לשאלת אי ייצוגו של משרד 

המבקר על ידי היועץ.
לעניין העברת חומרים ממשרד האוצר למבקר, המחלוקת עסקה בפרשנות סעיף 
לנציגיו  לאפשר  שיש  הייתה  המבקר  שעמדת  בעוד  המדינה.  מבקר  יסוד:  לחוק   3
להתחבר לרשת הממוחשבת של הגוף המבוקר, קבע היועץ המשפטי לממשלה, תוך 
איזון בין כלל השיקולים - לרבות שיקולים של סבירות ומידתיות - כי דרישת מידע 
ממבקר המדינה צריכה להתייחס לצרכיה של ביקורת מסוימת, וכי על הגוף המבוקר 

לרכז חומרים אלה ולמסרם למבקר לפי דרישתו. 
לעניין הטענות על חולשת מערכות האכיפה, הישגי מערכת אכיפת החוק בשנים 

האחרונות ידועים לכל, ומוטב אלמלא נאמרו דברים אלה על ידי המבקר היוצא. 
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את זה צריך לשאול את השותף, אבל יש 
כמה דוגמאות לכך. למשל, אני משוחח עם 
אנשי הפרקליטות ומסביר להם שיש חוקים 
שהתאימו לשנת 58', השנה שבה נחקק חוק 
מבקר המדינה, אבל הם לא מתאימים היום. 

הש יש  לנו  שלך,  השקפה  "זו  לי,  ־אומרים 
קפה אחרת. החוקים האלה יכולים להחזיק 
מאות שנים". דוגמה נוספת, סעיף 3 לחוק 
של  לביקורתו  העומד  ש"גוף  אומר  היסוד 
דיחוי,  ללא  למבקר  ימציא  המדינה  מבקר 
לפי דרישתו, ידיעות, מסמכים, הסברים וכל 

־חומר אחר שלדעת המבקר דרושים לו לצו
־רכי הביקורת". אני רוצה לבקר משהו, זכו

אי  כמבוקר  לקבל את החומרים האלה.  תי 
אפשר להגיד לי "את זה כן, את זה לא". את 
יש  מקיימת.  לא  הפרקליטות  הזה  הסעיף 

־צורך להכין דו"ח על תקציב המדינה, ביק

לנו שנוגעים  הקלסרים  כל  את  לקבל  ־שנו 
שא של תקציבי המדינה. התשובה שקיבלנו 
את  תקבלו  "אתם  הייתה  האוצר  ממשרד 
הוראה".  קיבלנו  לכם.  נותנים  שאנחנו  מה 
המשפטי  "מהיועץ  הוראה?  קיבלתם  ממי 

־לממשלה". אנשי האוצר אומרים לנו, "אנ
חנו בין הפטיש והסדן". הפטיש של המבקר 
זה  לממשלה.  המשפטי  היועץ  של  והסדן 

ליועץ המ פונה  ואז אני  ־דבר חמור מאוד. 
שאנחנו  לו  ואומר  הנוכחי  לממשלה  שפטי 
 3 נוכל לקיים את סעיף  כי אם לא  בבעיה, 
לא נוכל לערוך ביקורת. אני רוצה לבדוק את 
תקציב המדינה כמו שצריך, ביסודיות. אני 
פונה ליועץ המשפטי לממשלה כמה פעמים. 
נציגים  שלושה  שבה  ועדה  מקימים  אנחנו 
המדינה  של  נציגים  ושלושה  המבקר  של 
הזו  הוועדה  הפרקליטות.  את  שמייצגים 

אפי קדימה  זזה  ולא  שנתיים  כבר  ־פועלת 
לו חצי סנטימטר, הכל תקוע. בינתיים אני 
צריך להכין דו"ח על ביקורת התקציב, ואני 
לא מסוגל. אני עושה דו"ח מקוצר שלצערי 
עומקים שאליהם  לאותם  בו  חודר  לא  אני 

אני חודר בדו"ח רגיל.
התופעה  את  מסביר  אתה  איך  פני־גיל: 
בשנתיים־שלוש  רק  קיימת  היא  אם  הזו, 

האחרונות? מה קרה פתאום?
לי אלא הסבר אחד בלבד: חל שינוי  אין 
בעמדה של הפרקליטות כלפי חומרים שהם 
היו צריכים להעביר אלינו או לתת לנו. הם 

־אומרים לנו: "אתם תקבלו רק את מה שא
נחנו נותנים לכם". אבל יש לי סמכויות של 
מאפשרים  שלא  אראה  אם  חקירה.  ועדת 
שהמחוקק  כפי  הביקורת  את  לעשות  לנו 
קבע שאנחנו צריכים לעשות, בלית ברירה 

צילום: פלאש 90 עם המבקר הנכנס שפירא, יו"ר הכנסת ריבלין והנשיא פרס 
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מבקר המדינה היוצא מיכה לינדנשטראוסהראיון

"גורמים מסוימים היו מאוד מעוניינים..."

איאלץ להפעיל את סמכויות ועדת החקירה 
שיש לי. במקרה כזה אכתוב החלטה: "אני 
דורש מפלוני בצו להופיע לפניי ולהביא לי 
את כל החומרים הקשורים לנושא א, ב, ג", 

כוועדת חקירה. 
־פני־גיל: ומדוע לא עשית את זה עד עכ

שיו אם העניין נמשך כבר שנתיים?
את  הזמן  כל  מחפש  אני  רציתי.  לא  כי 
בסופו  לעימותים.  להגיע  לא  הפשרה,  דרך 

אינט לנו  ויש  יחד  כולנו  אנחנו  דבר  ־של 
רס משותף. אבל יש כאן אנשים שקובעים 
אמות מידה שיכולות להפריע לביקורת. אני 
משמש לא מעט כמרסן כעסים של אנשים 
שאומרים לי: "תשמע, לא נותנים לנו לבצע 
את חוק מבקר המדינה, מונעים מאיתנו את 

הביצוע הראוי". 
־פני־גיל: איזה אינטרס יש ליועץ המשפ

טי להחליט החלטה כזו?
את זה צריך לשאול אותו.

פני־גיל: יש לך הערכה?
מעדיף  אני  אבל  הערכות,  הרבה  לי  יש 
שהאיש הקובע בעניין הזה יאמר את דברו. 
אני  הביקורת.  אנשי  גם  וכך  פגוע  חש  אני 

האח בחודשים  לעימות.  להגיע  רוצה  ־לא 
ויכוחים מרים מאוד על הפעלת  היו  רונים 

־גוף מבקר על הפרקליטות, ולא רציתי שב
הביקורת  עם  אבוא  סוערת  כך  כל  תקופה 
שלי על הדברים האלה. רציתי לחפש פתרון 
בדרכי שלום, אבל עד לרגע זה לא הצלחנו 

לפתור את הבעיה הזו. 
שאתה  היא  הכללית  התחושה  נבות: 
שנובע  חלל  הממלא  מאוד  אקטיבי  מבקר 
מחולשתם של גופים אחרים. אתה מסכים 

לתחושה הזו?
־אכן כך. יש חולשה מסוימת, בעיקר בר

שויות אכיפת החוק.
המשפטי  ליועץ  מתכוון  אתה  נבות: 

לממשלה?
הפ על  מדברים  אנחנו  היועץ.  רק  ־לא 

האכיפה  גופי  כל  ועל  היועץ  ועל  רקליטות 
כניסה של  גם  יש דברים שחייבו  הקיימים. 
לא  אכיפה  של  בנושא  כלל  בדרך  המבקר. 
בלית  כאלה.  חללים  שיהיו  רצוי  ולא  ראוי 

שבימים  מסוימים  לדברים  נכנסנו  ברירה 
כתיקונם ייתכן שלא היינו נכנסים אליהם.

מלחמה  של  אג'נדה  קבעת  אתה  נבות: 
בשחיתות, מינית יועץ למלחמה בשחיתות. 
הגבול של  על  הולך  היא שאתה  התחושה 

האכיפה הפלילית. מדוע?
כי כשהתמניתי לתפקיד, לפני שבע שנים, 

־היה לי רושם שהדברים מידרדרים. המלח
מה בשחיתות הייתה בעיניי הדבר המרכזי 
בפעילות שלי, ולשמחתי היו לה תוצאות. 
רואים את התוצאות שלה. ידנו הייתה בכל 
יש  הכל  בסך  המרכזיות.  מהחקירות  אחת 
התקדמות, יש התפתחות חיובית באכיפת 
החוק, אבל אני לא רוצה שיחשבו שהגענו 
קינים  יש  עדיין  הנחלה.  ואל  המנוחה  אל 
של שחיתות, עשבים שוטים שצריך לעקור 

צי מוסדות  יש  נפוטיזם.  יש  השורש.  ־מן 
גדולה מאוד שבהם  בעלי חשיבות  בוריים 
רואים פתאום את כל בני המשפחה, כולם 
ויש  בעניין,  נלחמים  אנחנו  יחד.  מכהנים 
ויש  מעקב,  דו"חות  עושים  אנחנו  שיפור. 
בשחיתות  המלחמה  חיובית.  התפתחות 
החוק  אכיפת  גופי  כל  של  התפקיד  היא 
ואם  חללים,  על  דיברנו  אבל  כאחד.  כולם 
יש חללים המתמלאים על ידי המבקר, אז 
בעיתונות,  כמובן,  שלו  את  חוטף  המבקר 

בטלוויזיה, ברדיו.

"המבקר שפירא? שימשיך בדרכנו"

פני־גיל: איך יהיה המבקר הבא? גם הוא 
יחטוף על הראש?

מכיר  לא  אני  לכם,  להגיד  יכול  לא  אני 
אותו עד כדי כך.

שאתה  ביותר  הטובה  העצה  מה  נבות: 
יכול לתת לו?

שימשיך בדרך שאנחנו התווינו. 
התעוררה  ממש  אלה  בימים  פני־גיל: 

שנ בתפקיד  הנושאת  של  בעניינה  ־בעיה 
 - השופטים  נציגות  יו"ר   - בעבר  שאת 

השופטת אלשיך. מה דעתך בעניין זה?
לה כדי  העובדות  את  יודע  לא  ־אני 

שבנושאים  להגיד  יכול  אני  אבל  דעה,  ביע 
בקו  אלשיך  השופטת  המשיכה  מסוימים 

"קראתי את הביקורת 
של חשין, ואני מרגיש 

מאוד פגוע. אני לא רוצה 
להתחיל להתווכח איתו 

מעל דפי העיתון, לא נאה 
לי, אבל אני בחיים לא 

הייתי אומר 'סקנדל' על 
משהו לפני שהייתי שואל 
גם את הצד השני בעניין"

"המלחמה בשחיתות הייתה 
בעיניי הדבר המרכזי בפעילות 

שלי, ולשמחתי היו לה 
תוצאות. רואים את התוצאות 
שלה. ידנו הייתה בכל אחת 
מהחקירות המרכזיות. אבל 

אני לא רוצה שיחשבו שהגענו 
אל המנוחה ואל הנחלה"
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מהפועל ירושלים ועד נבחרת ספרד
למרגרטה   1937 בשנת  בברלין  נולד  לינדנשטראוס  מיכה 
)מרגלית(, לבורנטית בבית חולים, ולאהרון ולטר לינדנשטראוס 
שהיה עורך דין. המשפחה נחלצה בעור שיניה מגרמניה והצליחה 
לעלות לארץ ישראל כשמיכה היה בן שנתיים. אחיו היחיד ורנר 

מת ממחלה בגיל ארבע, עוד לפני שמיכה נולד. 
זימנה למשפחה תנאי מחיה קשים: המשפחה  העלייה לארץ 
מצא  לא  מיכה  של  אביו  אביב.  בתל  חדר  בדירת  התיישבה 
עבודה, ואמו פרנסה את המשפחה ממכירת מוצרי קוסמטיקה. 
אחרי כמה שנים עברה המשפחה לחיפה, שם מצא האב עבודה 
בבנק. בהמשך היה למנהל סניף של הבנק לתעשייה בחיפה ואף 

התמודד על ראשות העיר. 
לינדנשטראוס למד בגימנסיה ביאליק בחיפה ולאחר מכן עבר 
לירושלים ולמד משפטים באוניברסיטה העברית )תואר ראשון 
ושני(. בתקופת לימודיו שיחק כשוער הפועל ירושלים והיה פעיל 
וכיו"ר  מפא"י  של  הסטודנטים  תא  כמזכיר  סטודנטים  בתאי 
ארגון הסטודנטים של חברי ההסתדרות. את קריירת הכדורגל 
הוריי שאני  "בעקבות הפציעה אמרו  לגדוע בשל פציעה.  נאלץ 
מספר  המשפטים",  ללימודי  לכדורגל  אהבתי  בין  לבחור  צריך 
מקצוע  מצטער.  לא  ואני  במשפטים,  "בחרתי  לינדנשטראוס. 

אדיר", הוא אומר.
סיפורים  ופרסם  אחדים  פרוזה  סיפורי  כתב  ה־60  בשנות 
קצרים ב"מעריב" בתקופת שירותו הצבאי כקצין בשכם. "זה היה 
הכיוון המרכזי שלי באותם שנים", הוא מספר, ומוסיף בגאווה 
כי זכה בפרס הישראלי ליצירה המקורית )"הזכייה מימנה לי את 

שנת הלימודים הראשונה באוניברסיטה העברית"(.
בהמשך כיהן לינדנשטראוס כתובע צבאי וכיועץ המשפטי של 

לענייני השטחים של  לעוזר  נתמנה   1970 נפת השומרון. במאי 
צבאי  דין  בבית  לשופט  נתמנה   1971 בשנת  פרס.  שמעון  השר 
בדרגת רב־סרן. בהמשך מונה לשופט תעבורה ומשם עבר לבית 
משפט השלום בחיפה. ב־1999 מונה לנשיא בית המשפט המחוזי 
בעיר, ואחר כך נבחר לשמש יו"ר נציגות השופטים. בשנת 2009 

זכה באות אביר איכות השלטון על פועלו כמבקר המדינה. 
אילונה,  בנות,  לשלוש  אב  והוא  לסימה  נשוי  לינדנשטראוס 
שופטת  היא  לינדנשטראוס־אריאלי  אילונה  בתו  ושרון.  דליה 
עקב  מושבע  כדורגל  כחובב  בטבריה.  השלום  משפט  בבית 
לאחרונה אחרי טורניר היורו בכדורגל שבו זכתה נבחרת ספרד. 
"תמכתי בספרדים", הוא אומר בלי היסוס. "אני מאוד מכבד את 

דל־בוסקה, המאמן המבוגר שלהם".

קורות חיים / מיכה לינדנשטראוס

לינדנשטראוס עם בתו השופטת

שמשוב  חושב  עדיין  אני  נקטתי.  שאני 
השופטים הוא לא ראוי. 

כמבקר  להיזכר,  רוצה  היית  איך  נבות: 
אקטיביסט? מהפכן? תקשורתי? 

ואני  זה לא בושה,  קודם כל "תקשורתי" 
מש היום  התקשורת  עצמי.  על  מדבר  ־לא 

מילת  לא  והיא  מאוד,  חשוב  תפקיד  חקת 
גנאי. 

נבות: אין ויכוח שרתמת את התקשורת 

לפניך  כפי שאף אחד  לעבודה של המבקר 
לא עשה...

אני רואה בזה דבר חיובי ביותר. אני לא 
מהפכן. מילאתי את התפקיד שהטילו עליי 

ביותר שיכול הגדול  ־ועשיתי את המאמץ 
תי לעשות, הפיזי והנפשי, כדי להצליח בו. 
יש בציבור אהדה גדולה מאוד למבקר, וזו 

שה רואה  אני  שלי.  גדולה  הכי  ־השמחה 
ההישג  הביקורת.  את  להכיר  למד  ציבור 

הגדול ביותר שלנו הוא שרכשנו את אמון 
הציבור.

פני־גיל: מה הלאה? מה תוכניותיך? 
צריך לזכור שיש לי עוד שלושה חודשים. 
אני לא רוצה לעשות מהתפקיד שלי קרדום 

־לחפור בו בכל כיוון שהוא. אני רוצה להמ
תין פרק זמן של שלושה חודשים, ואז אגיד 
לכם בדיוק לאן אני הולך. אנשים שמכירים 
 אותי יודעים שאני אדם די מתוכנן. 
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גג גג גג גג גג גגלוגו לוגו

 קודקוד, כאן משֶנה: 
מהיום קרא לי 
משָנה

השופטת מרים נאור הושבעה לאחרונה לתפקיד המשנה לנשיא בית המשפט 
העליון, והביאה לתפקיד גם חידוש לשוני מעניין: צורת נקבה לתואר שלה • 
החידוש אמנם לא אושר באקדמיה ללשון העברית, אבל זכה לברכת הדרך • 

אל תגידו מה זה משנה

לפי האקדמיה אפשר 
לומר "ֵאם בית דין". 
אפשר, אבל ספק אם 
זה יקרה. המעבר 
מאב לאם אינו רק 
מזכר לנקבה; הוא 
מעיד על עמדה, על 
הלך רוח. ֵאם בית 
דין נתפסת גם במאה 
ה־21 כסמכותית 
פחות וכרחומה יותר 
מאב בית דין

רוביק רוזנטל לשון אחר 

ימים אלה התגלגלה לפתחה של שפת המשפט ב
סוגיה חדשה: איך תוגדר השופטת מרים נאור, 
שמונתה להיות המשֶנה לנשיא בית המשפט 
העליון. השופטת נאור לא רצתה להיקרא 
משֶנה, שהיא מילה בזכר. היא פנתה לאקדמיה וביקשה 
את חוות דעתה על החלופה החביבה עליה, משָנה. 
ועדת הדקדוק של האקדמיה נטתה לאשר את משָנה, 
אך החליטה שעדיין אינה בשלה להכרעה. השופטת 
נאור החליטה. ההצעה לא אושרה אם כן באקדמיה אך 
 © לא נפסלה, וגם זכתה לברכת נשיא האקדמיה פרופ

משה בר־אשר. 
הסוגיה עצמה אינה צריכה להפתיע: אין כמעט תפקיד 
ציבורי מרכזי שנשים לא מתמנות לו. בכל זאת הוא 
ממשיך להיות מונח על שולחן השפה: אישה מנכ"ל או 
מנכ"לית? היום מנכ"לית היא תואר תקין, אך לא כך 

היה לפני 20 שנה. 
מילים עבריות רבות בזכר יכולות לקבל גם את צורת 
הנקבה, בוודאי במקצועות ובתפקידים. ואולם במקרים 
רבים אנחנו מקבלים את צורת הזכר כצורה היחידה, 
כאילו הזכריות היא חלק ממהות התפקיד. איש לא 
ניסה למצוא שם נקבי לתפקידה של ראש הממשלה 

גולדה מאיר, ועד לאחרונה לא עלה על הדעת לקבוע 
צורה נקבית לדרגות הבכירות בצבא. לעומת זאת, 
אילו אמרנו "נשיא בית המשפט העליון דורית ביניש" 
היו גם ביניש וגם מעמדה הרם הופכים לבדיחה. נאור 

־עצמה נקראה במהלך הקריירה "סגן נשיא בית המש
פט לעניינים מינהליים" וכן "אב בית הדין להגבלים 
עסקיים", וגם כיום, כמו שופטות רבות, היא משמשת 
לעיתים קרובות כאב בית הדין בשבתה בראש מותב 
שופטים. אולי החליטה נאור שזה הזמן לשבור את קללת 

התארים הגבריים?
• • •

עניין הצורה הנקבית של התפקיד או התואר הוא אם 
כן תחום אפור, ומקרה הדרגות בצבא מלמד על כך. 
בדרגות הנמוכות שרנו כבר בשנות ה־50 את "כן היא 

־הייתה סמלת", ראינו את הסרט "טוראית בנימין", ונר
דמנו בהרצאתה של "מש"קית חינוך". זה נתקע בקצונה: 
סגן, סרן וסגן אלוף נותרו בזכריותם, אם כי נהוג לומר 
סג"מית. כל זה עד שהגיעה אורנה ברביבאי למטכ"ל, 
וכאן אפשר למצוא בפרסומים את שתי החלופות: "אלוף 

אורנה ברביבאי" ו"האלופה אורנה ברביבאי".
ומה בדבר מנהיגות האומה? מלך ממין נקבה היא 
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מרים נאור

המילה משָנה 
יוצרת קושי. משֶנה 
)במשמעות ֵשני( 
ומשָנה )במשמעות 
לימוד( באות מאותו 
שורש: שנ"ה. 
כשאומרים "משָנה" 
אנחנו חושבים של 
ששת הסדרים, לא 
על בתי המשפט. 
למרות הקושי, משָנה 
נכנסה לשימוש

"מלכה", שר ממין נקבה היא "שרה". כאשר נבחרה 
־אנגלה מרקל לקנצלר, נוצרה מיד מילה חדשה בג

רמנית: קנצלרין. לכאורה, במקרה של גולדה מאיר 
לא הייתה ברירה: "ראש" הוא זכר, וזהו. אלא שצורת 

־הנקבה "ראשה" מצויה בתנ"ך: "האבן הראשה". האק
דמיה ללשון העברית קבעה ב־1959 את הצירוף "עיר 
ראשה" בהוראת primate city, כלומר העיר הגדולה 
והחשובה במדינה. לכן "גולדה מאיר, ראשת הממשלה" 
היא חלופה תקנית. איכשהו זה לא נשמע טוב, אולי 

בגלל הנדירות של "ראשה".
בתחום המשפט לא נוצרה בעיה במקצועות השונים. 

יש שופט ויש שופטת, יש עורך דין ויש עורכת 
דין, יש תובע ויש תובעת, יש פרקליט מחוז 

ופרקליטת מחוז. לעומת זאת שאל אזרח 
מודאג את האקדמיה איך ייקרא "אב 
בית דין" ממין נקבה, וגם כאן אין 
מדובר בתאוריה. מרים נאור, כאמור, 
כבר שימשה "אב בית דין להגבלים 
־עסקיים", ולאחרונה דווח באתר "בג

ליל" על "בית המשפט המחוזי לנוער 
בנצרת בראשות אב בית הדין השופטת 

אסתר הלמן". האקדמיה השיבה לשואל שאין 
בעיה: אפשר לומר "ֵאם בית דין". אפשר, אבל ספק 

אם זה יקרה. המעבר מאב לאם אינו רק מזכר לנקבה; 
הוא כבר מעיד על עמדה, על הלך רוח. אם בית דין 
נתפסת גם במאה ה־21 כסמכותית פחות וכרחומה יותר 

מאב בית דין.
• • •

זה הזמן לשוב לסוגיה שלשמה התכנסנו. ראשית, 
מדוע לא להמשיך לקרוא לשופטת מרים נאור משֶנה? 
פרט לעניין האידאולוגי עשויות להתעורר גם בעיות 
לשוניות לא מעטות. המזכירה המדעית של האקדמיה 
ללשון רונית גדיש, אשר עסקה בסוגיה בעקבות פנייתה 
של נאור, אספה את הדוגמאות המעידות על הקושי 

בשימור הצורה משֶנה לאישה:
"השופטת מרים נאור תהיה המשֶנה לנשיא בית 
המשפט העליון לאחר פרישתו של המשנה הנוכחי". 
גדיש מציעה משפט עתידי המצביע על אבסורד לשוני: 
השופט פלוני יהיה המשֶנה לנשיא בית המשפט העליון 

לאחר פרישתה של המשֶנה הנוכחית, מרים נאור.
"עד כה נחשבו כמועמדים המובילים שני המשנים 
למנכ"ל, שי טלמון וצבי זיו". משפט עתידי: עד כה 
נחשבו כמועמדות המובילות שתי המשנים למנכ"ל, 

שיר טלמון וצביה זיו.
"לא ברור האם המשנים לשעבר היו מוכנים לחתום 
על חוזה בכירים". משפט אפשרי: לא ברור אם המשנים 

לשעבר היו מוכנות לחתום על חוזה בכירים.
וציטוט אמיתי, לא עתידי: "לאחר דיונים שקיימו 
שני המשנים ליועץ המשפטי לממשלה, הגברת טנה 
שפניץ והגברת דוידה לחמן־מסר, עם המשיב". הציטוט 

חוזר פעמים נוספות.
ולקינוח, ציטוט חביב מימי השופטת ביניש כמספר 
שתיים: "כבוד המשֶנה לנשיא אמרה כאן שני דברים 

החשובים לעניינו ]של בעל הדבר[". אז אמרה.
• • •

אז מרים נאור היא משָנה, אבל למה קשה 
לנו לקבל את המילה? האם מדובר בעניין 

־דקדוקי? גזירת נקבה בשורשי ל"ו בצו
רות הבינוני היא בוודאי כשרה: דוֶמה 
ודוָמה, מוֶרה ומוָרה, אוֶפה ואוָפה. 
משֶנה אינה צורת בינוני, אך על פי 
הנהוג בִגזרה אין בעיה ליצור את 
משָנה. הבעיה נעוצה בהיסטוריה יותר 
מאשר בדקדוק. משֶנה משמשת במקרא 
בשתי משמעויות. האחת היא "כפול" - "כסף 
משֶנה", "לחם משֶנה", "משֶנה שיברון". ברבדים 
מאוחרים יותר מצויים "משֵנה מרץ", "משֵנה תוקף" 
ועוד. משֶנה במקרא הוא גם השני בדרגה, כגון "כהן 
משֶנה" או "משֵנה המלך", ומכאן התגלגל לדרגות הצבא. 

־המילה משָנה אף היא יוצרת קושי. היא קשורה בתו
דעתנו לטקסט המכונן של לשון חכמים, או ל"משנתו 
של פרויד". משֶנה )במשמעות ֵשני( ומשָנה )במשמעות 
לימוד( באות מאותו שורש: שנ"ה. משָנה היא מה שחוזרים 
עליו שוב ושוב, פעם שנייה ושלישית ורביעית, ומכאן 
התפתחה המשמעות הנוספת, לימוד. כשאומרים "משָנה" 
אנחנו חושבים של ששת הסדרים, לא על בתי המשפט.

למרות הקושי נכנסה לשימוש הצורה משָנה בזכותה 
של השופטת נאור. האקדמיה מצידה מתבקשת להתקין 
עיקרון כללי שימנע חיבוטים בעתיד. עומדת לפניה 
הצעה לקבוע שבכל מקרה שאפשר לתת שם בנקבה 
לבעל תפקיד או לבעל מקצוע, הוא יינתן או ייחשב 
תקין. האם החלטה כזו תסיר את הנושא מעל סדר היום? 
ספק. התפיסה שגברים מנהלים את העולם ונשים זוכות 
לנתחים מזדמנים עדיין עמוקה מאוד, גם במאה ה־21.

ruvikr@netvision.net.il :לפניות ולשאלות
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הלכת אפרופים השנייה – והפעם: האם בכלל נקשר חוזה? )בעקבות ע"א 9073/07(חוזים

נ'  ישראל  מדינת   4628/93 )ע"א  אפרופים  הלכת 
מט)2(  פ"ד  בע"מ,   )1991( ויזום  שיכון  אפרופים 
ביש־ החוזים  דיני  על  כבד  צל  הטילה   ))1995(  265
פרשניה  מרבית  האחרונות.  השנים   20 במשך  ראל 
המקובלות  הפרשנות  מהלכות  חורגת  שהיא  סברו 
בדיני חוזים, מאפשרת פלישה לא לגיטימית לתוכנו 
של החוזה ומערערת את היציבות המסחרית בצורה 
חמורה. לפני כשנה הגיבה הכנסת ותיקנה את סעיף 
25)א( לחוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג־1973 )חוק 
החוזים )חלק כללי( )תיקון מס' 2(, התשע"א־2011, 
הסערה  אך  ההלכה.  את  לבטל  במטרה   )202 ס"ח 

השלי הכל  לא  שככה.  ־לא 
ההלכה.  של  ביטולה  עם  מו 
אם  בשאלה  המחלוקת  נוכח 

נאמ שיקפה  התיקון  ־לשון 
היו  המחוקק,  מטרת  את  נה 
אפרופים  מי שסברו שהלכת 

ודו בעינה,  לעמוד  ־ממשיכה 
לעניין  הפכה  שהשאלה  מה 

־של יוקרה. עוד הוויכוח מת
העולם  לאוויר  הגיחה  נהל, 
אפרופים שנייה והני־  פרשת
בית  של  חדש  דין  פסק  בה 
ע"א  הוא  העליון,  המשפט 

אפרופים מכה שנית
כיוון הפסיקה בעבר עמעם את הקווים  אינה מרפה.  פרשת אפרופים 

בסוגיות מרכזיות הנוגעות לכריתת חוזה, והותיר פתח רחב מדי להפעלת 

שיקול דעתו של בית המשפט. לאחרונה הייתה שותפה חברת הבנייה 

לריסון שיקול  נטייה  ומבורכת:  נוסף המשקף מגמה חדשה  דין  לפסק 

הדעת השיפוטי ולדבקות בכללים

9073/07 מדינת ישראל - משרד הבינוי והשיכון נ' 
אפרופים שיכון וייזום )1991( בע"מ )3.5.2012(. 

־הפרשה הנוכחית היא תוצר של ההתרחשות הכו
ללת ההיא, אך היא מתייחסת לסדרת חוזים אחרת 
בתחום  לחלוטין המתמקדת  שונה  ומעוררת שאלה 
של כריתת חוזה. אלא שהדי הדיון ההוא ממשיכים 

גם הפעם עו גם את ההלכה הנוכחית, שכן  ־ללוות 
מדות ברקע שתי תפיסות חוזיות: האחת, התפיסה 

בהפע הדוגלת  ־האקטיביסטית־קונטקסטואלית 
לת שיקול דעת נרחב המאפשר להתעלם מהכללים 

המסורתית־טקס התפיסה  ולעומתה  ־הפורמליים, 
הכ פי  על  הפועלת  ־טואלית 

ומצמצמת  הספציפיים  ללים 
בית  של  הפעולה  מרחב  את 

המ המשפט  בבית  ־המשפט. 
אומצה  דרורי(  )השופט  חוזי 
הקונטקסטואלית;  הגישה 

)השו העליון  המשפט  ־בית 
עמית(  פוגלמן,  חיות,  פטים 

נקט גישה טקסטואלית. 
המשפט  בית  של  גישתו 

לת להחזיר  מבקשת  ־העליון 
ודאות  יציבות,  חום המסחרי 
בקו  ממשיכה  היא  וביטחון. 

נילי כהן

 פרופ' נילי כהן,
חברת האקדמיה הלאומית 
למדעים; מופקדת הקתדרה 
לדיני חוזים השוואתיים 
 בפקולטה למשפטים, 
 רקטור לשעבר, 
הדי הלכת אפרופים אוניברסיטת תל אביב

הראשונה ממשיכים ללוות 

את ההלכה הנוכחית: בבית 

המשפט המחוזי )השופט 

דרורי( אומצה הגישה 

הקונטקסטואלית, ואילו בית 

המשפט העליון )השופטים 

חיות, פוגלמן, עמית( נקט 

גישה טקסטואלית
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של  בהקשר  קודמת  בפסיקה  נצפו  כבר  שאותותיו 
בע"מ  נורקייט  נ'  לוי  )ע"א 5856/06  פרשנות חוזה 
בלום   5952/06 ע"א   ;)28.1.2008 דנציגר,  )השופט 
 )13.2.2008 דנציגר,  )השופט  בע"מ  סכסון  אנגלו  נ' 
ע"א  )למשל,  חוזה  וכריתת  מוקדמים  והסכמים 
 )18.7.2010 פוגלמן,  )השופט  דוד  נ'  עדני   7193/08
יד  שעל  גחש"א  קדישא  חברה   10859/07 וע"א 

תל־אביב־יפו  הדתית  והמועצה  הראשית  הרבנות 
והמחוז )ע"ר( נ' לוי )השופט וכיום הנשיא גרוניס, 

.))22.1.2012

העובדות 

על  הקודמת,  המאה  של  ה־90  שנות  בתחילת 
רקע גלי העלייה מברית המועצות, נוצר צורך דחוף 

אסתר חיות

עוזי פוגלמן

יצחק עמית

משה דרורי
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הלכת אפרופים השנייה – והפעם: האם בכלל נקשר חוזה? )בעקבות ע"א 9073/07(חוזים

השיכון  משרד  הכין  כך  לשם  דיור.  יחידות  בבניית 
לק תמריצים  ניתנו  ובמסגרתה  מיוחדת  ־תוכנית 

חוזה  כללה  התוכנית  בתוכנית.  שהשתתפו  בלנים 
פרוגרמה ששימש מסגרת, ובעקבותיו נכרתו חוזים 
חוזה  בבנייה.  שהשתתפו  הקבלנים  עם  ספציפיים 

למ בין חברת אפרופים  ונכרת  נחתם  כזה  ־ספציפי 
748 יחידות דיור בקריית גת. הת־  דינה לצורך בניית
הראשונה  אפרופים  הלכת  במוקד  עמדה  זו  קשרות 

)ע"א 4628/93(. 
חברת  טענת  עומדת  הנוכחית  הפרשה  במוקד 
אפרופים שהמדינה התחייבה להקצות לחברה קרקע 
שנים.  שלוש  במשך  דיור  יחידות   3,000 להקמת 

־חברת אפרופים מבססת את טענתה על פגישה שנ
־ערכה בהשתתפות שר השיכון דאז אריאל שרון ונ

ציגי משרדו עם נציגי החברה, ובסיומה נשלח מסמך 
סעיפים  שלושה  בן  מסכם 

־שכותרתו "דיון עם שר השי
כון". במסמך נאמר בין השאר 

להת יפעל  השיכון  ־שמשרד 
אפרופים  חברת  עם  קשרות 
דיור  יחידות   3,000 לבניית 
במשך שלוש שנים. נאמר עוד 
מנהל  עם  תיפגש  שהחברה 
ומתן  משא  לצורך  המחוז 
תקבל  וכי  דברים,  וסיכום 
אישור להבאת עובדים זרים. 
צלח  לא  המהלך  המשך 
ולא הוביל לחתימה על חוזה. 
נוספות  פגישות  התקיימו 

בין אנשי אפרופים לאנשי משרד השיכון, ובמהלכן 
הבהירו נציגי אפרופים שבעקבות הפגישה האמורה 
לבנייה  ברכישת מפעל  עם השר השקיעה אפרופים 
טרומית והחלה להתארגן להקמתו ולהפעלתו. אולם 
לאחר חודשים אחדים הובהר לנציגי אפרופים שעקב 

־מגבלות תקציביות ומשפטיות לא ניתן להקצות קר
־קעות נוספות מעבר למה שהוקצה לה בעבר. התב

רר שאין צורך בתוכניות בנייה מסיבית, שכן מספר 
ציין  אמנם  שרון  אריאל  השיכון  שר  ירד.  העולים 
לעמוד  צריכה  הממשלה  נושא  מסכם  שר  שכאשר 
הוסיף  אך  הנסיבות,  השתלשלות  על  והצר  אחריו, 
שאין בידו לאשר את ההסכם האמור. בעקבות זאת 

הגישה חברת אפרופים תביעה נגד המדינה. 

האם נכרת חוזה?

־בית המשפט המחוזי קבע כי בין על פי דיני החו
זים ובין על פי הכללים הנוגעים להבטחה מינהלית, 
נוצר חוזה מחייב מפורט דיו. חוזה זה מושתת הן על 
הנסיבות החיצוניות:  על  הן  סיכום הפגישה,  מסמך 
כי  השר  שהעביר  והמסרים  המפעל,  רכישת  עובדת 

פו לסידורים  להמתין  ולא  מיד  לעבוד  להתחיל  ־יש 
־רמליים כגון חתימת חוזה. חוזה זה לא בוטל מעו

לם; הוא עומד בתוקף, והנסיבות הקיימות מחייבות 
להעריך את הפיצוי שעל המדינה לשלם בשל הפרת 

החוזה. 
הוא  שונה.  למסקנה  הגיע  העליון  המשפט  בית 
ניתנה  לא  אף  המדינה,  עם  חוזה  נקשר  לא  כי  קבע 

־הבטחה מינהלית מחייבת. עם זאת פסק שנציגי המ
ומתן,  המשא  בשלבי  לב  תום  בחוסר  התנהלו  דינה 

המ לבית  התיק  את  ־והחזיר 
שפט המחוזי לקביעת שיעור 
המגיעים  ההסתמכות  פיצויי 

לחברת אפרופים מהמדינה. 
שכתבה  חיות,  השופטת 

הפ המרכזי,  הדין  פסק  ־את 
רידה בין הדוקטרינה החוזית 

ההבט של  הדוקטרינה  ־לבין 
הק לצורך  המינהלית.  ־חה 

בחנה  חוזה,  נכרת  אם  ביעה 
עצמו  המסמך  את  השופטת 
החיצוניות.  הנסיבות  ואת 

־היא קבעה שאין לראות במ
נוסח הסי ־סמך עצמו חוזה; 

מסוים  הוא  אין  בלבד,  כוונות  הצהרת  משקף  כום 
המתבקש  הבא  לצעד  חיכו  אפרופים  נציגי  ואף  דיו 
שהוא חתימה על החוזה. אשר לנסיבות החיצוניות, 
כפופות  שהיו  הכנה  פעולות  על  אלא  העידו  לא  הן 

לאישורים תקציביים שלא ניתנו בסופו של דבר. 
הפרוגרמה(  לחוזה  )תוספת  נוסף  מסמך  היה 

לתבי כבסיס  עליו  הסתמכה  אפרופים  ־שחברת 
נציגי אפרופים,  זה חתמו  עתה החוזית. על מסמך 
הופץ  שהמסמך  הבהירה  המדינה  המדינה.  לא  אך 
לכל המעוניין במסגרת ליבון אפשרויות הבנייה של 
המשפט  בבית  עלתה  הנקודה  הקבלניות.  החברות 
המחוזי, אך זה לא הכריע בשאלה אם מסמך זה הוא 
החוזה כי הסיק שהחוזה הבשיל בשלב מוקדם יותר. 

עניין אפרופים 2 מעורר 

בעיות לא פשוטות. שר 

רם ונישא מבטיח הבטחות 

שאינן זוכות למימוש. מקבלי 

ההבטחות מסתמכים עליהן. 

הפיתוי להטיל אחריות מלאה 

על השר - כלומר על המדינה 

- קיים, אך הוא אינו מוצדק
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השופטת חיות מציינת כי אפילו הייתה מקבלת את 
המסקנה שנכרת חוזה מוקדם, הרי משלא נחתמה 
המוסמך,  הגורם  בידי  הפרוגרמה  לחוזה  התוספת 
ובשל  חוקיות  אי  בשל  כולה  ההתקשרות  בטלה 

חריגה מסמכות.

האם המדינה כבולה בהתחייבות? 

אשר לשאלה אם כבולה המדינה בהתחייבות בשל 
השופטת  השיבה  עליה  גם  הרי  מינהלית,  הבטחה 
לייחס לשר הבטחה  חיות בשלילה. ככל שמבקשים 
 3,000 לבניית  רב־שנתי  בחוזה  להתקשר  מינהלית 
מוסמך  היה  לא  שהשר  הבטחה  זאת  דיור,  יחידות 

לתת או לקיים. 
האם בכל זאת מחויבת המדינה מכוח דוקטרינת 
לחוזה  מלהתכחש  המדינה  את  המונעת  ההשתק, 
בשל המצג שעשה השר כי יש להתחיל לעבוד ללא 

בנ כי  שאף  מטעימה  השופטת  פורמליים?  ־חוזים 
רשות  כלפי  ההשתק  כללי  הוחלו  מסוימות  סיבות 
מינהלית, הרי כעיקרון אין הדבר מתיישב עם עקרון 
חוקיות המינהל. השופטת חיות מאמצת את עמדתה 
של השופטת נאור בעניין ע"א 6705/04 בית הרכב 
ההשתק  כי   )22.1.2009( ירושלים  עיריית  נ'  בע"מ 
ובמסגרת הפעלתו של  משקף את עקרון תום הלב, 

־עיקרון זה רצוי להימנע מתוצאה נוקשה, ויש להפ
־עיל מערכת סעדים גמישה שתתאים לנסיבות הע

שמדובר  היות  הקיימות,  בנסיבות  מקום  מכל  ניין. 
מוסמך  אינו  שהשר  שידעו  מנוסים  עסקים  באנשי 
להתחייב מטעם המדינה, וכי יש צורך לשם כך בחוזה 
שייחתם בידי מורשי החתימה המוסמכים, לא ניתן 
המדינה.  את  הכובלת  התחייבות  נוצרה  כי  להסיק 
השופט עמית ציין כי נוכח חוסר הצורך בבנייה היה 
או  החוזה  היו  אפילו  ההשתחררות,  להלכת  מקום 

ההבטחה מחייבים.

חוסר תום לב מצד המדינה?

לא  המדינה  שנציגי  טענו  אפרופים  חברת  נציגי 
לאישור  כפופה  עימם  ההתקשרות  כי  להם  אמרו 
האוצר וכי האישור אינו מובטח. משרד האוצר אמנם 

המ ימים,  באותם  לעיתונות  כללית  הודעה  ־הוציא 
בהירה שהמדינה תחויב רק לחוזים שיאושרו כחוק 
אפרופים  שחברת  אלא  מאושר.  תקציב  להם  ושיש 
שרון  השר  של  מעמדו  שבשל  הרושם  תחת  הייתה 

־והמוניטין שיצא לו, יתקבלו בסופו של דבר האישו
רים הנדרשים. במועדים הרלוונטיים לא הוצגו בפני 
הסיכונים  ומלוא  הכללית  התמונה  אפרופים  חברת 
למפעל  הדבר  נוגע  בעיקר  עצמם.  על  נוטלים  שהם 

־שרכשה החברה כדי להגשים את תוכנית הבנייה הג
זו עולה כדי הפרת חובת תום הלב  דולה. התנהגות 

־במשא ומתן לקראת כריתתו של חוזה. יצוין שהשו
פט עמית הצטרף לעמדת השופטת חיות בנקודה זו 

לאחר התלבטות.
חיות  השופטת  החובה?  הפרת  בשל  הסעד  ומהו 
קיום  פיצויי  להעניק  הבעייתית  המגמה  את  בולמת 

הבטחה ללא כיסוי ל־3,000 יחידות דיור. לאתר המצולם אין קשר למאמר

90
ש 

לא
 פ

ם:
לו

צי

)גישתה  ומתן  במשא  הלב  תום  חובת  הפרת  בשל 
שניתנו  קודמות  בהחלטות  להשתקף  החלה  כבר 
גאון  נ'  מזר   3160/08 רע"א  העליון:  בבית המשפט 
פרינץ   434/07 ע"א   ;)28.6.2009 מלצר,  )השופט 
וטבעונים  צמחונים  של  עובדים  מושב  אמירים  נ' 
רובינש־ )השופט  שיתופי  חקלאית  תלהתיישבות 
טיין, 14.6.2009((. הסעד השגרתי הנאות בשל הפרת 

־החובה לנהוג בתום לב במשא ומתן הוא פיצויי הס
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הלכת אפרופים השנייה – והפעם: האם בכלל נקשר חוזה? )בעקבות ע"א 9073/07(חוזים

תמכות, שעליו יש להכריע בהליך נפרד. במסגרת זו 
יש לשקול אם בסיכון המודע שנטלו נציגי אפרופים 
ייחתם בסופו של דבר  באשר לאפשרות שחוזה לא 
יש כדי לגרום להפחתת פיצויי ההסתמכות. הענקת 
פיצויי קיום אמנם אפשרית, אך רק בנסיבות יוצאות 
 642 עמ'  א  חוזים  כהן,  ונילי  פרידמן  )דניאל  דופן 

.))1991(

מגמות וכיוונים 

בסו השלכות  הדין  ־לפסק 
־גיות מרכזיות הנוגעות לכרי

תת חוזה. ראשית הוא קובע 
בשאלה  ברורות  הנחיות 
הוא  שנית  חוזה;  נכרת  מתי 
אחריותה  היקף  מהו  מבהיר 

בהבט מינהלית  רשות  ־של 
־חות החורגות מדרישות תק

מציג  הוא  שלישית  ציביות; 
האחריות  היקף  את  בבירור 
לנהוג  החובה  הפרת  בשל 

בתום לב במשא ומתן. 
שהציג  הברורות  העמדות 

־פסק הדין מפזרות את הער
פל הכבד שאפף את הסוגיות 
האח־ השנים   20 ב ־הללו 
בעבר  הפסיקה  כיוון  רונות. 
והותיר  הקווים,  את  עמעם 

שי להפעלת  מדי  רחב  ־פתח 
המשפט.  בית  של  דעתו  קול 

אימ הראשונה,  בשאלה  ־כך, 
תי נכרת חוזה, הייתה פסיקה 
שהכירה בתוקפו המחייב של 
חוזה אף על פי שהצדדים לא 
לא  כאשר  ואף  עליו  חתמו 
נטייה  גם  והייתה  התממש, 

להשלים באינטנסיביות יתרה מסמכים שלא התאימו 
־לדרישת המסוימות. בית המשפט המחוזי אכן הס

תמך על גישה זו. בית המשפט העליון אינו מתפלמס 
עם פסיקה קודמת )למשל, ע"א 692/86 בוטקובסקי 
)1989((, אבל בסופו של   74  ,57  )1( גת, פ"ד מד  נ' 
דבר קובעת התוצאה הסופית כי חוזה הופך למחייב 

אך ורק עם חתימת הגורמים המוסמכים.

רשות  אחריות  שעניינה  השנייה,  לשאלה  אשר 
תקציביות:  מדרישות  החורגות  בהבטחות  מינהלית 
תוקף  שהעניקה  בעייתית,  פסיקה  קיימת  כאן  גם 
התקציב  לחוק  בניגוד  שעמדו  להבטחות  מחייב 
לעבודה,  הארצי  הדין  בית  נ'  זגורי   6231/92 )בג"ץ 
פ"ד מט)4( 749 )1995((, ועליה הסתמך בית המשפט 
מהדרישה  הבסיס  את  שומטת  כזו  פסיקה  המחוזי. 
התקציבית ופוגעת בעקרון החוקיות. וגם כאן, ללא 
פולמוס, קובע בית המשפט כי אין לתת תוקף מחייב 
להבטחה כזו, העומדת בניגוד 
לכלל החקיקתי השולל תוקף 

מחוזה כזה. 
השלישית,  לשאלה  ואשר 
פסיקה  קיימת  בעניינה  אף 
)ע"א 6370/00 קל בנין בע"מ 

־נ' ע.ר.מ. רעננה לבניה והש
 289 נו)3(  פ"ד  בע"מ,  כרה 
להעניק  המאפשרת   ))2002(

־פיצויי קיום בשל הפרת החו
במשא  לב  בתום  לנהוג  בה 
ומתן. השופטת חיות מזכירה 
ללא  שוב  אך  הפסיקה,  את 

אות מחזירה  היא  ־ויכוח 
הרצויים,  האחריות  לקווי  נו 
המתאים  הסעד  כי  ומבהירה 
והנכון בשלב זה של היחסים 

הסתמ פיצויי  הוא  ־החוזיים 
כות.

שינוי הלכות

מעו־ אפרופים   עניין
שר  פשוטות.  לא  בעיות  רר 
הבטחות  מבטיח  ונישא  רם 
שאינן זוכות למימוש. מקבלי 
עליהן.  מסתמכים  ההבטחות 
על  כלומר  השר,  על  מלאה  אחריות  להטיל  הפיתוי 

־המדינה, קיים, אך הוא אינו מוצדק. מקבלי ההבט
חות הם אנשי עסקים מנוסים. הם אמורים להעריך 

־את הסיכונים שהם נוטלים. הם אמורים לדעת שמ
סמך סיכום ישיבה אינו חוזה, וכי כל עוד לא נחתם 

חוזה גם לא אמורה להיות אחריות חוזית. 
־אנשי עסקים מנוסים אף אמורים להעריך את סי

חברת אפרופים הייתה 

תחת הרושם שבשל מעמדו 

של השר אריאל שרון 

והמוניטין שיצא לו, יתקבלו 

בסופו של דבר האישורים 

הנדרשים. בית המשפט 

קובע כי אין לתת תוקף 

מחייב להבטחה כזו, העומדת 

בניגוד לכלל חקיקתי
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כויי התביעה שהם מגישים, אלא שבעניין זה קיימת 
ניתן להעריך  בעיה חמורה במשפט הישראלי. כיצד 
סיכויי תביעה כאשר משנים הלכות שעוצבו במשך 
דרמטית,  בצורה  הרחיבו  ואשר  שנה,  מ־20  למעלה 
ניתן  היה  האם  החוזית?  האחריות  את  רצויה,  לא 
לצפות את השינוי )המבורך( בהלכות אלה? התשובה 

והיא מעוררת את בעיית הת ־אינה ברורה מאליה, 
חולה למפרע של הלכה המשנה הלכה קודמת. 

זה אתייחס לשאלת שכר הטרחה שנקבע  בעניין 
את  במלואה  שקיבל  המחוזי,  המשפט  בבית  בתיק. 
תביעת אפרופים, נקבע שכר טרחה של מיליון שקל 
בית המשפט  אפרופים.  לטובת  המדינה  על  שהוטל 

על אפ בעיקרו, הטיל  ־העליון, שקיבל את הערעור 
 200 של  בסכום  המדינה  לטובת  טרחה  שכר  רופים 
ריאלי  טרחה  שכר  להטיל  נכון  כעיקרון,  שקל.  אלף 
על הצד המפסיד בערעור. אולם האם מוצדק לעשות 
במועד  כאשר  הלכתי,  דגש  שמשנים  במקרה  זאת 
שבו הוגשה התביעה לא היה מופרך להגישה? ייתכן 

הדין  בפסק  הסכום  שצמצום 
בבית המשפט העליון משקף 
רגישות לנקודה זו, ואולי הוא 
נובע מכך שהערעור לא נדחה 
האפשרות  והוכרה  במלואו 
הסתמכות.  פיצויי  לתבוע 
עוד ייתכן שהוצאות המדינה 

בפועל היו מצומצמות יותר.

אפרופים נ' אפרופים

העשירה  אפרופים  חברת 
בשני  החוזית  הפסיקה  את 

פסקי דין חשובים. החברה שגויסה למאמץ הבנייה 
90 של המאה הקו־ ־עם גלי העלייה בתחילת שנות ה
המדי נגד  שהגישה  התביעות  בשתי  הפסידה  ־דמת 

נה. על אף שנעשו מחקרים שמצאו שניתנת עדיפות 
העליון  המשפט  בית  בפסיקת  דין  כבעלת  למדינה 
)יורם שחר ומירון גרוס, "קבלתן ודחייתן של פניות 
לבית המשפט העליון - ניתוחים כמותיים", מחקרי 
טמשפ יג, עמ' 329, 355 )1996((, אני מאמינה שה־

פסדה של אפרופים בשתי תביעותיה נגד המדינה לא 
שיקף מגמה עקבית של פסיקה לטובת המדינה. איני 
רוצה לחשוב שכאשר הכללים הפורמליים מתיישבים 
עם אותה מגמה - מיישמים אותם )מקרה אפרופים 

השני(; וכאשר הם אינם מתיישבים עם אותה מגמה 
- משנים אותם )מקרה אפרופים הראשון(. הא ראיה 
אפרופים השני אושרה התביעה כלפי המ־  שבמקרה

דינה בשל חוסר תום הלב במשא ומתן. 
־נראה לי שבעוד שההפסד הראשון היה בלתי מו

גישה.  שינוי  על  ומצביע  מוצדק  צדק, ההפסד השני 
בית  רוב, הכניס  אפרופים הראשונה, בדעת  בהלכת 
פיצוי  תנית  למדינה  אפרופים  בין  לחוזה  המשפט 
לטובת  החוזה  את  ופירש  בו,  הופיעה  שלא  מוסכם 
את  שניסח  המשפט  בית  החוזה.  מנסחת  המדינה, 
החוזה בעבור הצדדים פעל בניגוד לכללי הפרשנות 
גם  התבטאה  זו  אקטיביסטית  גישה  המסורתיים. 
בהקשרים אחרים: כריתת חוזה; אחריות בשל חוסר 
תום לב במשא ומתן; והיקף האחריות בשל אי־קיום 
חוזה הנוגד את חוק התקציב. התביעה השנייה של 
חברת אפרופים עקבה אחר הגיון ההפסד הראשון: 

אקטיביסטית־קו גישה  שאותה  לסבור  ניתן  ־היה 
הראשון  במקרה  להפסד  שהובילה  נטקסטואלית 

־תסייע בתביעה השנייה שע
סקה בקשירת חוזה. היא הרי 
בהחלטות  מעוגנת  הייתה 
בית המשפט העליון. אך  של 
הדרך,  צלחה  לא  הפעם  גם 
חברת  של  הפסדה  והפעם 
אפרופים בשאלה של כריתת 

החוזה נראה מוצדק. 
הלכת  שהותירה  הקשיים 
וחו־ הראשונה,  םאפרופי 
להל שנלווה  הוודאות  ־סר 

בדיני חוזים,  כות המרחיבות 
בית  בפסיקת  ניכרים  השינוי  פעמי  לשינוי.  קראו 
הדין של הלכת  לא מכבר. פסק  זה  העליון  המשפט 
ונטייה  אפרופים השנייה משקף את המשך המגמה 
ולדבקות  השיפוטי  הדעת  שיקול  לריסון  מבורכת 
לפני  קושי  להציב  עשויה  המעבר  תקופת  בכללים. 
אותם מתדיינים שכבר הגישו תביעות בהסתמכם על 

־ההלכות הקודמות. ייתכן שרצוי להגיב לקושי בהת
הנראה  לטווח  בפסיקת שכר הטרחה.  בהם  חשבות 
לעין נושאת הלכת אפרופים השנייה בשורה ותקווה: 
ותקווה  החוזיים,  הבסיס  כללי  של  שיקומם  בשורת 
בקרב  ודאות  וליצירת  המסחר  עולם  של  לייצובו 
 קהילת המתדיינים ובתי המשפט. 

גישתו של בית המשפט 

העליון מבקשת להחזיר 

לתחום המסחרי יציבות, 

ודאות וביטחון. היא ממשיכה 

בקו שאותותיו כבר נצפו 

בפסיקה קודמת בהקשר 

של פרשנות חוזה
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מסוימות החוזה - העצמת ממד ההפרטה בנורמה החוזית )בעקבות ע"א 10859/07(חוזים

)ע"א  העליון  המשפט  בית  של  חדש  דין  פסק 
10859/07, חברה קדישא נ' לוי, ניתן ביום 22.1.12( 
מסמן שינוי כיוון חשוב באחת משאלות היסוד של 

־דיני החוזים, והיא דרישת המסוימות של חוזה. מב
חינה רעיונית, יש בפסק דין זה כדי לשנות איזונים 
פנימיים במסגרת חופש החוזים. במובן מסוים הוא 
ההפרטה  ממד  את  המחזקת  גישה  של  בתלם  צועד 
של החוק הפרטי - החוזה  - תוך העצמת האחריות 
האינדיבידואלית של הצדדים לגורל החוזה וצמצום 

להגשמת תכליתם המ הדין  הנורמטיבי של  ־הסיוע 
כאשר  הצדדים,  של  שותפת 

מב במחיר,  כרוך  זה  ־סיוע 
פסק  יעילות.  שיקולי  חינת 
הדין הוא דוגמה לזרם רעיוני 

המס העליון  המשפט  ־בבית 
אק שיפוטית  מגישה  ־תייג 

יחסים  בהסדרת  טיביסטית 
העלולה  ומגישה  פרטים  בין 
משפטית.  בוודאות  לפגוע 
להיות  עשויות  המעשי  בצד 
לפסק הדין השלכות חשובות 
של  המחייב  מעמדו  בשאלת 
את  במקרקעין.  דברים  זכרון 

ודאות לא מסוימת
פסק הדין בעניין חברה קדישא שניתן לאחרונה מסמן שינוי כיוון חשוב 

בבית  רעיוני  לזרם  דוגמה  מהווה  הוא  חוזה.  של  המסוימות  בדרישת 

גם  אולם  אקטיביסטית,  שיפוטית  מגישה  המסתייג  העליון  המשפט 

בעקבותיו לא תשתפר הוודאות המשפטית בסוגיה זו

מיגל דויטש

 פרופ' מיגל דויטש, 
 פרופסור מן המניין 
בפקולטה למשפטים 
באוניברסיטת תל אביב 

הנשיא(  )כיום  השופט  כתב  המרכזית  הדעת  חוות 
השופטת  הנדל.  ניל  השופט  בהסכמת  גרוניס,  אשר 
אסתר חיות הצטרפה באופן מנומק לתוצאה, מבלי 

להביע עמדה בסוגיה אשר אנתח להלן.

עקרונות היסוד

דעת  גמירת  חוזה:  נשען  אדנים  שני  על  כידוע, 
מחייבים(  משפטיים  יחסים  ליצירת  כוונה  )דהיינו, 
דיים  קונקרטיים  הסדרים  קיום  )דהיינו,  ומסוימות 
להתקיים  חייבים  היסודות  שני  כי  פשיטא  בחוזה(. 

פר כלשהו.  ברגע  בזמן,  ־בו 
מוס בלתי  קונקרטיים  ־טים 

קיום  רלוונטיים.  אינם  כמים 
מבלי  חוזה  לכריתת  כוונה 
שיוברר מהו החוזה אינו יכול 

בע נקבע  בצדק  ־להספיק. 
כי למרות  קדישא  חברה  ניין 
את  לעיתים  לאתר  הקושי 

התלכ אירעה  שבו  ־המועד 
דות זו, חיוני כי שני היסודות 
אין  כי  יצוין  יחד.  יתקיימו 
מניעה שהסכם אשר לא היה 
יהפוך  בתחילה  דיו  מסוים 

השאיפה בפסק הדין 

לחיזוק הוודאות המשפטית 

באמצעות ההסתייגות 

המובעת כלפי הסטנדרטים 

האמורפיים שבחקיקה 

מבורכת כשלעצמה, אולם 

 היא עדיין אינה מגובה

 בפתרון משפטי חלופי
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בהס בהמשך,  הפרטים  השלמת  עם  מחייב  ־לחוזה 
להשלמה  חד־צדדי  כוח  בהפעלת  או  חדשות  כמות 

הנתון בידי אחד הצדדים. 
קשות  שאלות  מעורר  אינו  הדעת  גמירת  יסוד 
שיבושי  בין  דק  גבול  קיים  שלעיתים  אף  במיוחד, 

־רצון המובילים לבטלותו כל עיקר של החוזה )היע
הניתן  נפסד,  חוזה  של  קיומו  לבין  דעת(  גמירת  דר 
כללי(,  )חלק  החוזים  חוק  של  ב'  פרק  לפי  לביטול 

תשל"ג־1973 )ראו מ' דויטש, "החוזה הכפוי והחופש 
 .)35 עמ'  )תשנ"א(,  טז  משפט  עיוני  מהתקשרות", 
נעיר עוד כי שלא במדויק נקבע לעיתים באופן חד 
בפסיקה ובספרות )היבט אשר ניתן למצוא לו הדים 
גם בפסק הדין של חברה קדישא( כי המבחן לעניין 
כי  גמירת הדעת הוא אובייקטיבי. הדיוק הוא  יסוד 

־נתונה בכורה לקיומה של כוונה סובייקטיבית משו
תפת בשאלת ההתקשרות. למבחן האובייקטיבי יש 
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לפנות רק בהיעדר ממצא בדבר כוונה סובייקטיבית 
להגן  יש  אז  לאי־כריתה, שכן  או  לכריתה  משותפת 
המצג  על  צד  של  הלגיטימיות  הסתמכויותיו  על 

לת מובהקת  דוגמה  האחר.  הצד  של  ־האובייקטיבי 
פיסה זו היא הדין בתחום חוזים למראית עין )סעיף 
13 לחוק החוזים )חלק כללי((. ביחסים בין הצדדים 
הסובייקטיבית המשותפת  הכוונה  מכרעת  ל"חוזה" 
ל"אין חוזה". ביחסים מול צד שלישי תם לב גוברת 

מובן  האובייקטיבית.  החזות 
יהיה  ראייתית  מבחינה  כי 
לחזות  כבד  משקל  לעולם 
כשמבקשים  האובייקטיבית 

הסו הכוונה  את  ־לאתר 
היבט  זהו  אולם  בייקטיבית, 

הצ שני  אם  בלבד.  ־ראייתי 
רצו  "באמת"  יחד  גם  דדים 
יש  בו(  רצו  לא  )או  חוזה 
האוטונומיה  במימוש  להכיר 

האישית שלהם בנדון.

יסוד המסוימות - כללי

מעלה  המסוימות  יסוד 
החקי יותר.  קשות  ־שאלות 

לסייע  מתגייסת  החוזית  קה 
השל באמצעות  ־לצדדים 

בחוזה,  חסרים  היבטים  מת 
של  ארוכה  שורה  וקובעת 
תחולנה  אשר  מחדל  ברירות 
בהיעדר הסכמה אחרת. זאת 

־בדרך כלל באמצעות סטנדר
טים כוללניים כגון "סבירות", 
ועוד.  "בינוניות"  "ראויות", 
השלמה  הוראות  קיימות  כן 

והנוהג.  הלב  בעלות מרקם פתוח מכוח עקרון תום 
יישום טכני של הסדרי ההשלמה עשוי להוביל לכך 
שגם אם הצדדים עצמם רק הגדירו את סוג העסקה 
ואת אובייקט העסקה )כגון מכר דירה נתונה(, ניתן 

־להרכיב חוזה שלם ונרחב באמצעות הוראות ההשל
מה. השאלה אפוא היא אם השלמה רחבה כזו אמנם 

ראויה. 
לנכונותה  הנוגע  בכל  ארוכה  דרך  עברה  הפסיקה 
הוראות  באמצעות  החוזה  של  מסיבית  להשלמה 

־ההשלמה החקוקות. אם בתחילת הדרך נדרשה הק
פדה שהצדדים עצמם יגדירו את רוב רובם של תנאי 
ניכר אשר הוביל לכך  החוזה, בהמשך חל בכך סחף 

גמי הוכחה  כאשר  הספיקו  לקוניות  הסכמות  ־שגם 
באמצעות  ההסדרים  השלמת  תוך  וזאת  דעת,  רת 

־הוראות מגוונות של הדין. באחד המקרים אף העי
לוי  אדמונד  השופט  בהסכמת  דורנר,  השופטת  רה 
בית   4976/00 )רע"א  ביניש  השופטת  ובהסתייגות 
נו)1(  פ"ד  מור,  נ'  הפסנתר 
המסוימות  דרישת  כי   ,)577
במשפט  מחשיבותה  איבדה 
המודרני. השופטת דורנר גם 
מציינת בפסק הדין כי היעדר 
מסוימות ימנע אכיפה, אך לא 
שגויה,  זו  עמדה  פיצוי.  ימנע 
שלא  ומערבבת  הכבוד,  בכל 
התקפות  שאלת  בין  כראוי 
לבין שאלת האכיפה. בהיעדר 
חוזה  שאין  רק  לא  מסוימות 
תקף.  חוזה  אין  אלא  אכיף, 
ביניש  בצדק חלקה השופטת 
השופטת  של  זו  עמדתה  על 

דורנר.
חברה  בעניין  דינו  בפסק 
גרו־ השופט  נרתע  אקדיש 
ניס מהשלמת ההסכם הנדון, 
אחת  סיבה  סיבות.  משתי 

הסכי הצדדים  כי  ־הייתה 
ומתן  בהמשך משא  לנהל  מו 
נימוק  הוסדר.  שלא  בנושא 

חי בו  ואין  מוצדק,  אכן  ־זה 
נו ההשלמה  הוראות  ־דוש. 

ולא  לצדדים  לסייע  רק  עדו 
־לכפות עליהם הסדר. אם חפצו לקבוע בעצמם בע

)ראו,  הדין  מן  אין לבצע השלמה  בנדון,  תיד הסדר 
פרטים  "השלמת  דויטש,  מ'  ה־70,  שנות  בסוף  עוד 
)תשל"ט־תש"מ(,  ז  משפט  עיוני  מקרקעין",  בחוזה 
עק־ בפסיקה  שורשים  היכתה  זו  עמדה   .)248  עמ'
בית. בנימוק השני לאי־השלמת החסר בנושא חברה 
קדישא טמון עניין מיוחד. השופט גרוניס מביע עתה 

־הסתייגות חריפה מן השימוש בהוראות השלמה כו
יסוד עקרון הסבירות - כאמצעי  ללניות - כגון על 

הנוסחה הראויה היא 

כי יש לאפשר השלמה 

שנועדה להגשים כוונה 

משותפת להתקשר רק 

ככל שהשימוש בהוראות 

ההשלמה איננו משבש 

את האיזון הראוי בין חופש 

החוזים לחופש העיצוב

השופט גרוניס מביע 

הסתייגות חריפה מן 

השימוש בהוראות השלמה 

כוללניות, כגון על יסוד 

עקרון הסבירות, כאמצעי 

להשלמת החוזה. זאת 

משום הפגיעה בוודאות 

החוזית כתוצאה מכך
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החוזית  בוודאות  הפגיעה  משום  החוזה,  להשלמת 
זו דומה להת ־כתוצאה מכך. המסר העולה מעמדה 

אפרופים מטעמים המבק־  נגדויות הידועות להלכת
שים לצמצם מה שנראה כהתערבות חיצונית בחופש 
ל"תיקון  לא מכבר  הובילו  החוזים. התנגדויות אלה 
אפרופים" )תיקון מס' 2 לחוק החוזים )חלק כללי((, 
המתיימר לכאורה לבטל הלכה זו. יוער, אגב ענייננו 
עתה, כי כפי שנקבע בצדק ברע"א 3961/10 )המוסד 
26.2.12, בעיקר עמד־  לביטוח לאומי נ' סהר בע"מ,
תם של השופטים ריבלין וג'ובראן, תוך הסתייגויות 

שג וכפי  הנדל(,  השופט  ־של 
ניתן  טרם  אחת  לא  רסתי 

הצ לא  התיקון  הדין,  ־פסק 
אפרו־ הלכת את  לבטל   ליח 
פים. הרישא לסעיף 25 לחוק 
"תורת  את  מאמצת  החוזים 
הסיפא  ואילו  האחד"  השלב 
קיומה  בדבר  ממצא  מחייבת 
בחוזה  מפורשת  הוראה  של 
החוזה.  ללשון  להיצמד  כדי 

־לעולם קיים שיקול דעת שי
ההוראה  אם  בשאלה  פוטי 
גם  דיה.  מפורשת  החוזית 

ההכר הנדל,  דשופט  ־אליבא 
מפו הלשון  אם  בשאלה  ־עה 

בדיקת  ממילא  טעונה  רשת 
רב  ספק  הכוללות.  הנסיבות 

המ של  בכלים  אם  ־לטעמי 
שפט המהותי )להבדיל מדיני 
זליגה  הראיות( אפשר למנוע 

פרשנית אל כלל הנסיבות. 
לעמדה  לשוב  להלן  אבקש 

קדישא בסוגיית המסוימות,  חברה  שהובעה בעניין 
ולבחון את הצדקותיה ואת השלכותיה המעשיות על 

מוסד זכרון הדברים במקרקעין.

תכליתה של דרישת המסוימות

־ייאמר מיד: הוראות ההשלמה בחקיקת דיני החו
מבקשות  ואינן  החוזים,  לחופש  עוינות  אינן  זים 
להכתיב תכתיב כלשהו לצדדים. הן מבקשות לסייע 
בהגשמת אחד הרכיבים הפנימיים של חופש החוזים 

־והוא חופש ההתקשרות. מגיעים לדיון בשאלת המ

סוימות רק משעה שהוכחה קיומה של גמירת דעת 
רק  מתעוררת  המסוימות  סוגיית  דהיינו,  להתקשר. 
בחוזה  ראו את עצמם קשורים  שני הצדדים  כאשר 
הצדדים  אחד  מבקש  עתה  ואילו  הרלוונטי,  במועד 
הסכמה  להיעדר  בטענה  זאת  העסקה.  מן  להסתלק 
חוסר  עקב  ייכשל  החוזה  אם  מסוימים.  נתונים  על 

משות כוונה  תסוכל  כי  היא  המשמעות  ־מסוימות, 
זו של הצדדים, שהתקיימה בעת הכריתה הנט ־פת 

ענת. אכן, בצידו של חופש ההתקשרות נתון לצדדים 
לקיום  הדרישה  כהבנתם.  החוזה  את  לעצב  החופש 
להגשים  נועדה  מסוימות 

החו של  העיצוב  חופש  ־את 
של  פנימי  ענף  שהוא  זה, 
של  התכלית  החוזים.  חופש 

הכת למנוע  היא  זו  ־דרישה 
בידי  תכנים  של  חיצונית  בה 
הצדדים  על  המשפט.  בית 
האוטונומיה  את  להפעיל 

־האישית שלהם ולקבוע בעצ
מם את תוכן ההסדר; הגישה 
הצדדים  כי  היא  האידאלית 

הנתו כל  את  בעצמם  ־יעצבו 
נים. אלא שחס�רים עקב היסח 
חזון  היעדר  ידע,  חוסר  דעת, 
ושאיפה "לסיים את הפרשה" 

הם חסרים אינהרנטיים. 
ידוע, הצדדים סומ ־במובן 

כים על כך שהדין, יהא תוכנו 
להגשמת  יסייע  יהא,  אשר 
העסקה באותם היבטים שלא 

שהד כפי  בחוזה.  ־הוסדרו 
בספרות,  ביטוי  לידי  בא  בר 
הוראות ההשלמה נשענות לא רק על יסודות ערכיים, 

חיס באמצעות  כלכלית  יעילות  לקדם  נועדו  ־אלא 
כון ב"עלויות עסקה". רוב רובם של הסכמים מסוג 
"זכרון דברים", הנערכים לעיתים קרובות ללא ייעוץ 
משפטי, סובלים מחסרים רבים. השאלה הקשה היא 

־אם נכון לאפשר הסתלקות של צד, באמצעות חסי
מת מנגנוני ההשלמה שבדין, כאשר שני הצדדים ראו 
המוצא  נקודת  בשעתה.  כמחייבת  ההתקשרות  את 
לדיון, שוב, היא כי בהשלמה על פי חקיקת החוזים 
אין עסקינן בהכתבת ערכים לצדדים, אלא במנגנון 

נרתע מהשלמת החוזה. הנשיא גרוניס
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המיועד לסייע להגשמת חופש ההתקשרות שלהם. 

מהי מידת ההשלמה הראויה?

למרות האמור לעיל, אין לכחד כי השלמה מסיבית 
של ההסכם, מכוח ההסדרים בחקיקה, היא בעייתית. 
"השלמת  דויטש,  )מ'  בעבר  בספרות  כך  על  עמדתי 
פרטים בחוזה מקרקעין", ר' לעיל; וכן מ' דויטש, "על 
מסוימות החוזה העסקי", עיוני משפט טז )תשנ"ב(, 
החו־ דין  כי  היא  המשפטית  המציאות   .)337  עמ'

בדרישת  מסתפק  אינו  זים 
ליצירתו  בלבד  הדעת  גמירת 
תתקיים  כי  ודורש  חוזה,  של 
ער  הדין אפוא  גם מסוימות. 
לצורך כי הצדדים יממשו את 
כתנאי  שלהם  העיצוב  חופש 

הש כי  נכון  בחוזה.  ־להכרה 
החוק  הוראות  מכוח  למה 
פחות  מסוימת  במידה  היא 
מכוח  מהשלמה  בעייתית 
שיקול הדעת השיפוטי בלבד; 
פומביות  הן  החוק  הוראות 
וידועות לצדדים מלכתחילה. 
בעלות  ההוראות  זאת,  עם 
מעניקות  הפתוח  המרקם 
דעת  שיקול  המשפט  לבית 
היישומי,  בהיבט  ביותר  רחב 
הדאגה  מוצדקת  זה  ובמובן 

בע הדין  בפסק  ־המובעת 
השלמה  קדישא.  חברה  ניין 
האיזון  את  תשבש  מסיבית 
הנאות בין חופש ההתקשרות 

־)שהרי ההנחה היא כי הצדדים ביקשו ליצור התקש
־רות מחייבת( לבין חופש העיצוב. הקושי הוא בתי

חום נכון של גבולות האיזון בין שני אלה.
בעייתיות.  הן  בנדון  הקיצוניות  החלופות  שתי 
בפסיקה  הדים  לה  למצוא  ניתן  אשר  אחת,  עמדה 
בעבר )ע"א 431/82 חסיד נ' פרזות, פ"ד לט)4( 451; 
החוזה  מסוימות  "על  דויטש,  מ'  אצל  הדיון  וראו 
לפ־ ניתן  כי  גורסת   ,)341-343 עמ'  שם,   העסקי",

נות להוראות ההשלמה בחוק רק כאשר קיים חוזה 
טרם פנייה להוראות ההשלמה. דהיינו, לפי גישה זו, 
בעיות של  לפתור  כלל  נועדו  לא  הוראות ההשלמה 

הנזכרים  במאמריי  שהצבעתי  כפי  מסוימות.  חוסר 
־לעיל, עמדה זו אינה מתיישבת עם הנושאים הקרדי

נליים שבהם עוסקות הוראות ההשלמה, כגון מחיר 
מחוק  גדולים  חלקים  הופכת  והיא  ביצוע,  ומועדי 
החוזים לנורמות שוליות. קשה לראות אימתי מחיר 
חוזה  שיימצא  כך  לצדדים  חשוב  יהיה  לא  העסקה 
ההפוכה,  הקיצונית  העמדה  מחיר.  של  קיומו  ללא 
אשר אף היא בעייתית, תגרוס כי אין "רצפה" כלשהי 
להיקף הנתונים המוסכמים הדרושים טרם ההשלמה 
מכוח החוק. עמדה זו מובילה 
לתוצאה בלתי סבירה; די בכך 
שצד יסכם עם משנהו כי הוא 
מוכר לו דירה נתונה, ובהנחה 
ששני הצדדים ראו את עצמם 
קשורים, רוב רובו של החוזה 

יושלם מבחוץ. 
לפיכך נדרשת עמדת אמצע 
על  השלמה  הוראות  כלשהי. 
"פתוחים"  סטנדרטים  יסוד 
הן מציאות משפטית קיימת, 
ויש לייחס להן נפקות. עמדה 

למחיק בפועל  תוביל  ־אשר 
לא  תהיה  החוקים  מֵספר  תן 

פר מבחינה  בעייתית  ־פחות 
תעשה  אשר  מעמדה  שנית 
בהן שימוש נמרץ מדי לצורך 
הראשונה  העמדה  השלמה. 
משבשת את תכלית החקיקה. 
העמדה השנייה משבשת את 

העו האישית.  ־האוטונומיה 
בדה כי הדעת אינה נוחה מן 
הסטנדרט "הפתוח" בחוק אינה מצדיקה את עיקורו 

כוונ זו  כי  להניח  אין  בדרך שיפוטית.  ביטולו  ־ואת 
חברה קדישא. לא ניתן  תו של בית המשפט בעניין 
כמובן לקבוע בנדון מבחן כמותי ושרירותי כלשהו, 
כגון מבחן מכני שיגרוס כי ניתן לעשות שימוש רק 
בשלוש.  או  הוראות  בשתי  אחת,  השלמה  בהוראת 
הנוסחה הראויה היא כי יש לאפשר השלמה שנועדה 

שהשי ככל  רק  להתקשר  משותפת  כוונה  ־להגשים 
האיזון  את  משבש  איננו  ההשלמה  בהוראות  מוש 
)ראו  העיצוב  חופש  לבין  החוזים  חופש  בין  הראוי 
לעיל(.  העסקי",  החוזה  מסוימות  "על  דויטש,  מ' 

אחד המסרים העולים 

מפסק הדין הוא כי על 

הצדדים לסייע לעצמם, 

באמצעות יצירת חוזה 

מסוים דיו, טרם יידרש 

הגוף הציבורי לסייע להם

אף שלא זו הייתה תכליתו 

המוצהרת, הרי שהמדיניות 

המצמצמת שאומצה 

בפסק הדין עתידה להוביל 

לכך שזכרון דברים לא יהיה 

תקף לעיתים קרובות. אין 

להצטער על כך
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האפשרי,  היחיד  כמבחן  הנראה  כזה,  מבחן  אכן, 
אינו תורם כלל לוודאות המשפטית. אולם השאיפה 
קדישא,  חברה  בעניין  המשפטית  הוודאות  לחיזוק 
הסטנדרטים  כלפי  המובעת  ההסתייגות  באמצעות 
בפסק  מגובה  אינה  עדיין  שבחקיקה,  האמורפיים 
הדין בבניית פתרון משפטי חלופי אשר יהיה וודאי 
יותר מהפתרון הנזכר, ואשר יתיישב עם עצם קיומם 
של הסטנדרטים הכלליים בהוראות ההשלמה בחוק. 
ספק אם ניתן כלל לבנות פתרון טוב יותר מ"מבחן 

ההתקש חופש  בין  לעיל  הנזכר  הכוללני  ־האיזון" 
בע הדין  בפסק  הערנות  העיצוב.  חופש  לבין  ־רות 

ניין חברה קדישא באשר לזהירות הדרושה בשימוש 
בהוראות ההשלמה הכוללניות שבחוק היא מבורכת 
כשלעצמה, אולם אין להיתפס בעקבותיה ל"אשליית 
המסוימות  בסוגיית  המשפטי  למצב  בנוגע  ודאות" 

לאור פסק הדין הנזכר.
במבט־על ניתן לומר כי פסק הדין מעצים את ממד 
ההפרטה הטמון בנורמה החוזית. הצדדים מייצרים 
חוזה.   - פרטית  נורמה  שלהם  האוטונומיה  מכוח 
המשאבים  את  הצדדים  לרשות  מעמיד  הדין  ככלל, 
על  להגן  כדי  השיפוטית  המערכת  של  הציבוריים 

דו הצדדים  כאשר  אותה.  ולאכוף  החוזית  ־היצירה 
־רשים השקעת עלות ציבורית נוספת, הטמונה בחו

באמצעי  מהצורך  הנוצרת  המשפטית  הוודאות  סר 
ידו  למשוך  המשפט  בית  עשוי  אמורפיים,  השלמה 

־מסיוע לצדדים להגשמת תכליתם הבסיסית המשו
מפסק  העולה  מסר  הנטענת.  הכריתה  בשעת  תפת 
כי על הצדדים לסייע לעצמם, באמצעות  הדין הוא 
הציבורי  הגוף  יידרש  טרם  דיו,  מסוים  חוזה  יצירת 

־לסייע להם. על הצדדים ליטול את האחריות - במו
בן הרחב של המושג - לעיצוב נכון של העסקה.

ההשלכות על תוקפו של זכרון דברים

קדישא,  חברה  בעניין  המשפט  בית  של  עמדתו 
המסתייגת מהשלמת חוזים באמצעות הסטנדרטים 
בחקיקה, עשויה להשפיע השפעה דרמטית למדי על 
תוקפם של הסכמים מסוג "זכרון דברים" במקרקעין. 

־מדי יום עורכים הסכמים מסוג זה ללא ליווי משפ
אשר  מהירה  הדדית  מחויבות  ליצור  כדי  ממשי,  טי 
תמנע מאחד הצדדים לנצל הזדמנויות אחרות בשוק 
ולהסתלק מהעסקה. הפסיקה חזרה וקבעה בצדק כי 

־זכרון דברים עשוי שיהיה חוזה מחייב בהתאם לעק

רונות הרגילים לכריתת חוזה, משמע כאשר קיימות 
גמירת דעת ומסוימות. כאשר התקיימה גמירת דעת 

־בשלב עריכת זכרון הדברים, בתי המשפט ערכו שי
מוש מקיף בהוראות ההשלמה שבדין לצורך דרישת 
קרובות  לעיתים  קיימים  דברים  בזכרון  המסוימות. 
זו תכליתו המוצהרת  חסרים רבים. אף על פי שלא 
של פסק הדין בעניין חברה קדישא, הרי שהמדיניות 

להש ביחס  זה  דין  בפסק  אומצה  אשר  ־המצמצמת 
עתידה  בחקיקה  הכוללניות  ההוראות  פי  על  למות 
לעיתים  תקף  יהיה  לא  דברים  שזכרון  לכך  להוביל 
קרובות. אין להצטער על כך; במוסד זכרון הדברים 
טמונים סיכונים רבים אשר צדדים אינם ערים להם. 

־כך למשל, היותו של מסמך מעין זה חוזה מחייב יוצ
־רת חבויות מס בטרם עריכת בדיקה משפטית הול

מת. היא גם מאפשרת לרוכש רישום הערת אזהרה 
אף ששילם סכום סמלי בלבד, תוך שעבוד המקרקעין 
כך שהמוכר יצטרך לנקוט הליכים שיפוטיים ארוכים 
לעיתים  להסרתו אם העסקה תיכשל. המוכר, אשר 

זכרון הד לליווי משפטי בשלב  זוכה  ־קרובות איננו 
שי יעילים  למנגנונים משפטיים  דואג  איננו  ־ברים, 

מעמדו  התערערות  זו.  קשה  תוצאה  מפני  עליו  גנו 
של זכרון דברים במקרקעין היא אפוא תוצאת־אגב 
 רצויה של פסק הדין בעניין חברה קדישא. 
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צדקו אלה שדחו את 
המאמר ולו משיקולי עריכה 

בלבד... מיותר לומר שאף 
אין להפוך את בית המשפט 

למעין עורך־על שיתערב 
 בשיקולי עריכה

)עע"ם 3478/10 עו"ד חוסאם מועד נ'   
לשכת עורכי הדין, ניתן ביום 24.4.12(  
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18 בפברואר 2012 נפל דבר בישראל. לרא־  ביום
המינהלית  האכיפה  ועדת  של  מותב  אישר  שונה 
קרן  שמיר,  מבטח  לבין  הרשות  בין  אכיפה  הסדר 

ארו סאגה  סיים  ההסדר  תנובה.  וקבוצת  ־אייפקס 
כת שנים אשר הגיעה אף לבית המשפט, ובמהלכה 
גם  לדו"חותיה  לצרף  שמיר  ממבטח  הרשות  דרשה 

נתק זו  דרישה  תנובה.  של  הכספיים  הדו"חות  ־את 
אייפקס  לה בהתנגדותן העיקשת של מבטח שמיר, 
ותנובה. במסגרת הסדר האכיפה הסכימו התאגידים 
כספי  עיצום  במצטבר  לשלם  היתר,  בין  האמורים, 

בגובה 15 מיליון שקל, לצרף 
של  הכספיים  הדו"חות  את 
לדו"חותיה  תנובה  קבוצת 

עי ולשלם  שמיר  מבטח  ־של 
צום כספי בגובה 5,000 שקל 
לכל יום עיכוב במימוש תנאי 

ההסדר. 
מותב  אישר  בהחלטתו 
האכיפה  הסדר  את  הוועדה 
לפני  לא  לפניו,  הוצג  אשר 
ובחן  ההסדר  את  שניתח 
חומרת  לנוכח  סבירותו  את 

מודה שההסדר טוב
השנה נערך הסדר האכיפה המינהלי הראשון בישראל, ובמסגרתו חויבו 

מבטח שמיר, אייפקס ותנובה לשלם 15 מיליון שקל מבלי להודות בעובדות 

המיוחסות להן. למרות הביקורת, גם הסדרים אשר אינם דורשים הודאה 

האכיפה  ועדת  ני"ע,  רשות  יעשו  טוב  ראויים.  להיות  עשויים  בעובדות 

המינהלית ובתי המשפט אם יאפשרו להמשיך בפרקטיקה זו

צבי גבאי

 עו"ד ד"ר צבי גבאי, 
שותף במשרד גורניצקי; 
מחבר הספר "אכיפה מנהלית 
 בדיני ניירות ערך" 
 בהוצאת בורסי; 
לשעבר הממונה על האכיפה 
ברשות ניירות ערך

ההפרות ונסיבותיהן, אמצעי האכיפה המוטלים על 
־מבטח שמיר, אייפקס ותנובה במסגרת ההסדר, הע

האכיפה  ומדיניות  הראיות  של  ועוצמתן  טיבן  רכת 
להרחיב  מבקש  אני  כך  ועל  ועוד,  זאת  הרשות.  של 
את  להביע  לנכון  מצא  הוועדה  מותב  זה,  במאמר 
חוסר שביעות רצונו שמבטח שמיר, אייפקס ותנובה 
לא נדרשו להודות בעובדות המפורטות בהסכם. עד 
כדי כך הסתייג המותב מחלק זה של ההסדר שבחר 

־לקרוא לרשות לשקול מחדש את השימוש בפרקטי
קה זו.

מהחלטת  שעולה  כפי 
לטרונייתו  הסיבה  המותב, 
בהשקפתו  נעוצה  זה  בעניין 

פו בעובדות  ההודאה  אי  ־כי 
גמת באופן כלשהו באינטרס 
המותב  תהה  עוד  הציבורי. 

שהס הדעת  על  "יעלה  ־אם 
כולו  כל  יתבסס  אכיפה...  דר 
על  המוכחשות  עובדות  על 
)עמ'  לו?"  הצדדים  אחד  ידי 
בתיק  הוועדה  להחלטת   5
 ;18.2.12 מיום   ,1/12 אכיפה 

קשה לטעון כי עיצום 

כספי בסכום מצטבר 

של 15 מיליון שקל, אשר 

מושת ברובו על תאגידים 

שכלל אינם מפוקחים 

בידי הרשות, אינו מרתיע. 

ההפך הוא הנכון; הרשות 

השיגה את מלוא מבוקשה
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החלטת הוועדה(. כשלעצמי אני מבין את עמ־  להלן:
דתו של המותב, אך בכל הכבוד איני מסכים איתה.

מודה  אינו  להסכם  שצד  העובדה  עצם  ראשית, 
אינו  לו  המיוחסות  בעובדות  ובמפורש  מלא  בפה 
מחייב שהוא מכחיש עובדות אלה. ואכן, במקרה דנן 
צעדו הצדדים להסדר בתלם שנחרש בארצות הברית 
נצי־ עם  המתקשרים  צדדים  ובו  שנה,   40 כ ־במשך 
 Securities andה־ האמריקאית,  הערך  ניירות  בות 
הנצי־ או   SEC )להלן:   Exchange Commission

ובהאשמות  בעובדות  להודות  נדרשים  אינם  בות(, 
נאסר עליהם  הנציבות; באותה עת  שמייחסת להם 
להכחיש עובדות והאשמות אלה, הן במועד החתימה 

על ההסדר והן לאחריו.

הכרוך  הפלילי,  להליך  בניגוד  כי  לזכור  שנית, חשוב 
בהליך   ,)Culpability( אשמה  של  בשאלות  בטבורו 

־המינהלי אין מניעה לאפשר עמימות בסוגיה זו אם בת
מורה מגשימה הרשות המינהלית את מטרותיה. שלא 
מותב  החלטת  במוקד  עמד  ההרתעה  שיקול  במפתיע, 
ועדת האכיפה המינהלית. אולם ההרתעה אינה מטרה, 
אלא אמצעי להשגת המטרה שהיא "שמירת ענייניו של 
ציבור המשקיעים בניירות ערך", כפי שקובע מפורשות 
חוק ניירות ערך, תשכ"ח־1968. הגנה זו מבוססת בראש 
המשקיעים.  לציבור  מהותי  מידע  גילוי  על  ובראשונה 
זהו עקרון היסוד ברגולציה של שוק ההון, וזה הבסיס 
לדרישתה של הרשות כי מבטח שמיר תצרף לדו"חותיה 

גם את הדו"חות הכספיים של תנובה. 

צילום: גטי אימג'ס לא ידעתי, לא שמעתי? מפגינים מחוץ לבניין נציבות ניירות ערך האמריקאית 
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דו"חותיה  לחשיפת  גרם  בענייננו  האכיפה  הסדר 
האמיתי  מבוקשה   - תנובה  קבוצת  של  הכספיים 

ההרת גם  כבונוס,  הרשות.  של  האמיתי  ־והישגה 
בסכום  כספי  עיצום  כי  לטעון  קשה  נזנחה.  לא  עה 
על  ברובו  מושת  אשר  שקל,  מיליון   15 של  מצטבר 
אינו  הרשות,  בידי  מפוקחים  אינם  שכלל  תאגידים 
מרתיע, אפילו אם אותם תאגידים לא הודו בעובדות 

המפורטות בהסדר. 
הודאה  אי  בין  להבחין  המותב  ניסה  בהחלטתו 

־בעובדות לבין אי הודאה במסקנות המשפטיות הנו
בעות מאותן עובדות. בהערת אגב אציין כי למרות 
שאיננו חייבים לאמץ כל מה שהאמריקאים עושים, 
קטגוריות  שתי  בין  מבחין  האמריקאי  המודל  אין 
אלה. על כל פנים, לחיזוק עמדתו פנה המותב לדברי 
כוונת  כי  ללמוד מהם  וביקש  להצעת החוק  ההסבר 

־המחוקק הייתה לאפשר אי הודאה במסקנות המש
פטיות בלבד. אני מסופק אם המחוקק כיוון בדבריו 
להבחנה שביקש המותב להוכיח, אולם לדעתי אין כל 
ספק כי מטרתו של המחוקק הייתה לעודד ולתמרץ 

־מפרים־לכאורה להתקשר עם הרשות בהסדרי אכי
פה. ההבחנה שמציע המותב תפגע באחד התמריצים 
העיקריים להתקשרות בהסדרים אלה. מדוע? משום 
שהחוק מגן על מתקשרים בהסדרי אכיפה וקובע כי 

־הסכמתם להתקשרות בהסדר לא תשמש ראיה בה
ליך פלילי או מינהלי בשל ההפרה שהובילה להסדר, 
אולם אינו מעניק הגנה כזו בהליכים אזרחיים. לכן 
בהתקשרות בהסדר אכיפה צריכים מפרים־לכאורה 
ראיה  לשמש  עשויה  הסכמתם  כי  בחשבון  לקחת 
על  כי  הגורסת  פרשנות  אזרחי.  תובע  בידי  נגדם 

בה המפורטות  בעובדות  להודות  ־מפרים־לכאורה 
המשפטיות  במסקנות  מודים  אינם  כאשר  גם  סדר, 
הנובעות מעובדות אלה, תפגע קשות בנכונותם של 
גם  מה  אכיפה.  בהסדרי  להתקשר  מפרים־לכאורה 
שהחלופה - ניהול הליך אכיפה מינהלי מלא - אינה 

קשה להם כמו ניהול הליך פלילי.
שנים  זה  נהוג  הברית  בארצות  לעיל,  שצוין  כפי 

־רבות כי מפרים של דיני ניירות הערך הפדרליים מת
־קשרים בהסדרי אכיפה מבלי להודות בעובדות. הע
־נקת תמריץ זה, אשר איפשר למפרים להתקשר בה

סדרים מבלי שהדבר ישמש נגדם בהליכים משפטיים 
אזרחיים באותו עניין, הקלה מאוד על ה־SEC להשיג 
זו הייתה הקלה משמעותית ביותר,  הסדרים כאמור. 

שכן בתקופה שהתפתח הנוהג התמקדו סמכויות ה־
או שה־ קיימת  חוקית  לא  התנהגות  בהפסקת   SEC
 SECחלה בעבר. הסדרי האכיפה למעשה איפשרו ל־
להשיג אפקט מניעתי צופה פני עתיד, שכן הסדרים 
של  תוקף  ומקבלים  המשפט  לבית  מוגשים  היו  אלה 
ניירות  פסק דין. מרגע זה נחשבה כל הפרה של דיני 
ערך בידי אותו מפר להפרה של הסדר האכיפה, היינו 
להפרה של פסק דין, והיא שימשה בסיס להליכי בזיון 
SEC. אולם ב־1972 נוכחה הנ־ ־בית המשפט שיזם ה
ציבות האמריקאית כי מיד לאחר אישור ההסדר בבית 
משפט היו המפרים פותחים במסע תקשורתי מאומץ 

־שמטרתו להכחיש את כל המיוחס להם בהסדר. בת
SEC לדרוש ממפרים להתקשר בהסכ־ ־גובה החלה ה

מים מבלי להודות אך גם מבלי להכחיש את העובדות 
־ואת ההאשמות המיוחסות להם, הן במעמד ההתקש

רות בהסדר והן לאחריו. מאז ועד היום זו הפרקטיקה 
הנוהגת בארצות הברית בתחום זה.

פרקטיקה  על  ביקורת  להימתח  החלה  לאחרונה 
ארוכת שנים זו. אחד המבקרים הבולטים ביותר הוא 
ג'ד  השופט הפדרלי בבית המשפט המחוזי במנהטן 

נוב בסוף  שנתן  מפורסמת  בהחלטה  למשל,  ־רקוף. 
בין סיטיגרופ  2011 אגב הסדר אכיפה שנערך  מבר 
הסאב־פריים,  במשבר  הקשורה  בפרשייה   SECל־
ואף  ההסדר  את  לאשר  שלא  רקוף  השופט  החליט 

נדר לא  שסיטיגרופ  כך  על  חריפה  ביקורת  ־מתח 
התביעה  בכתב  לה  שיוחסו  בעובדות  להודות  שה 
מההסדר כחלק  בעניינה   SECה־ שהגישה   המרוכך 
 )S.E.C v. Citigroup Global Markets Inc. No. 11
 SECגם ה־ .Civ. 7387 )S.D.N.Y, Nov. 28, 2011((

נוכח הביקורת על הפרק נותרה אדישה  ־עצמה לא 
ובינואר  אכיפה,  הסדרי  בתחום  השנים  רבת  טיקה 
הסדר  כאשר  במדיניותה  שינוי  על  הכריזה   2012
מתקשר  שבו  טיעון  להסדר  במקביל  נערך  האכיפה 

המפר עם התביעה הפדרלית באותו עניין. 
הרשות  כי  להסיק  טעות  זו  תהיה  דעתי  לעניות 

־והמחוקק הישראלי צריכים להטות אוזן דווקא לבי
קורת המושמעת בארצות הברית על הסדרי אכיפה 
להכחיש  ולא  להודות  שלא  למפרים  המאפשרים 
את העובדות ואת ההאשמות המיוחסות להם. זוהי 
והן   SECה־ הן  שבמסגרתה  שנים  רבת  פרקטיקה 
בתי המשפט גיבשו מדיניות ברורה וכללי עשה ואל 
תעשה בכל הנוגע להתקשרות בהסדרי אכיפה. ודוק, 

כריכת הספר "אכיפה 
מנהלית בדיני ניירות ערך"
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בינואר  לתיקונה  עד  שנה  כ־40  נהגה  זו  פרקטיקה 
2012. בישראל, נכון לאפריל 2012, נערך הסדר אכי־
־פה אחד. יש לנו עוד מה ללמוד ובעיקר במה להתנ

סות לפני שנקבע כי התלם שחרשו האמריקאים אינו 
 40 במשך  וללמוד  להתנסות  צורך  אין  אמנם  ראוי. 
שנה, אך בוודאי שהסדר אחד אינו מספיק לצורך זה. 
בפרקטיקה  המוטחת  הביקורת  נוכח  גם  שנית, 
רק  חל  אשר  ביותר,  קטן  תיקון   SECה־ עשתה  זו 

לה במקביל  פלילי  הליך  שישנו  המעטים  ־במקרים 
ליך המינהלי או האזרחי שמנהלת ה־SEC, וההסדר 

בעו המפר  הודה  כבר  הפלילי  שבהליך  שעה  ־נערך 
אכן,  או אחר.  כזה  טיעון  בהסדר  או התקשר  בדות 

־אין כל היגיון או טעם, הן מבחינת הציבור והן מב
חינת המפר, להימנע מהודאה בעובדות ובהאשמות 
אם  האזרחי  או  המינהלי  בהליך  למפר  המיוחסות 

־כבר הודה או הורשע בהן בה
ליך הפלילי.

המ לשונו  חרף  ־שלישית, 
רקוף,  השופט  של  שתלחת 

הח את  היטב  לקרוא  ־חשוב 
בדיוק  מה  על  ולהבין  לטותיו 
בעניין  בהחלטתו  קצפו.  יוצא 
כי  השופט  קבע  סיטיגרופ 
לאי  באשר   SECה־ מדיניות 
בעובדות  המפרים  הודאת 
המיוחסות להם יושמה בצורה 
לא אחראית, וגרמה לכך שאין 

־ביכולתו לבדוק את סבירותו ואת הוגנותו של ההס
דר שכן אין בפניו בסיס עובדתי כלשהו אשר יאפשר 

־לו לעשות זאת. כל שניתן לו היה כתב התביעה שה
כפי  אולם  בו.  המפורטות  העובדות  על   SEC גישה 
שהעיר השופט, ובצדק, עובדות המצוינות בכתבי בי־
ולא עובדות "מוכחות",  דין הינן עובדות "נטענות" 
ועל כן אין בהן די לביסוס העובדתי הנדרש לאישור 
רשות  תעשה  וטוב  הגיונית,  ביקורת  זוהי  הסדר. 
ניירות ערך אם תיקח זאת לתשומת ליבה בהביאה 
המינהלית.  האכיפה  ועדת  לאישור  אכיפה  הסדרי 

בהס להתקשר  האפשרות  ביטול  ועד  מכאן  ־אולם 
ואינם מכחישים  דרים כאשר המפרים אינם מודים 

את העובדות המיוחסות להם - הדרך ארוכה.
והחלטת  ותנובה  אייפקס  שמיר,  מבטח  בעניין 
המותב בבקשה לאישור ההסדר האמור אפשר לשער 

יש לנו עוד מה ללמוד 

ובעיקר במה להתנסות לפני 

שנקבע כי התלם שחרשו 

האמריקאים אינו ראוי. 

אמנם אין צורך להתנסות 

וללמוד במשך 40 שנה, 

אך בוודאי שהסדר אחד 

אינו מספיק לצורך זה

כי גם אילו הובא ההסדר לאישורו של השופט רקוף, 
ראשית,  אותו.  מאשר  היה  הוא  גם  כי  ביותר  סביר 
מזכר  לעיונה  קיבלה  הוועדה  כי  עולה  מההחלטה 
עסקת  לביצוע  עובר  ואייפקס  שמיר  מבטח  שערכו 
בתנובה.  השליטה  את  רכשו השתיים  המניות שבה 
שנית, עובדות המקרה כמעט אינן נתונות במחלוקת. 
שמיר  מבטח  על  היה  כי  סברה  הרשות  גיסא,  מחד 
הכספיים  דו"חותיה  את  גם  שלה  לדו"חותיה  לצרף 

־של תנובה. מאידך גיסא, מבטח שמיר, אייפקס ות
שונות.  הזדמנויות  בארבע  כן  מלעשות  נמנעו  נובה 
כי  מפורשות  קבעה  בהחלטתה  הוועדה  שלישית, 

־"ההסדר דנא בוסס כיאות על הראיות שעמדו מא
שנדרשו  ההסדר,  נשוא  העובדתיות  הטענות  חורי 
לביסוס יסודות ההפרות שבמרכזו" )עמ' 9 להחלטת 
הוועדה(. במילים אחרות, במקרה זה לא נפל פגם ולא 
נגרם שום נזק בכך שהרשות 
הגופים  לשלושת  איפשרה 
שלא  בהסדר  שהתקשרו 
את  להכחיש  ולא  להודות 
ההאשמות  ואת  העובדות 
המיוחסות להם. ההפך הוא 
את  השיגה  הרשות  הנכון; 
מבחינת  הן  מבוקשה.  מלוא 
לקבל  שיזכו  הגילוי  היקף 
והן  שמיר  מבטח  משקיעי 
הגופים  ההרתעה,  מבחינת 
צמצמו  בהסדר  המתקשרים 
במעט את חשיפתם להליכים אזרחיים באותו עניין, 
והאינטרס הציבורי זכה למענה ראוי ומידתי. במילים 
אחרות, גם הסדרים שבהם המפר אינו נדרש להודות 

־בעובדות המיוחסות לו עשויים להיות הסדרים טו
המינהלית  האכיפה  ועדת  הרשות,  יעשו  וטוב  בים, 
ובתי המשפט שלפניהם יועלו טענות בעניין זה אם 

יאפשרו להמשיך בפרקטיקה זו.
־לסיום, אני סבור כי הסדרים שבמסגרתם אין המ

פרים־לכאורה נדרשים להודות בעובדות המפורטות 
אף  בהם  לראות  ואין  וטובים,  ראויים  הם  בהסדר 

הסד בשעתם  שכונו  כפי  יגונה",  בל  "הכרח  ־משום 
בין  ראוי  באיזון  בהליך הפלילי. המדובר  רי הטיעון 
מכלול האינטרסים הבאים לידי ביטוי במצבים אלה, 
ויש להמשיך לעשות בו שימוש - אחראי ומושכל - 
 בהסדרי אכיפה מינהליים. 
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שחרור מוקדם של עברייני מין מכחישיםפלילי

־עד לאחרונה לא נמצאה במערכת בתי הסוהר בי
המכחישים  מין  לעברייני  טיפול  תוכנית  כל  שראל 

מכחי מין  עברייני  התייצבו  כך  להם.  המיוחס  ־את 
שים לפני ועדת השחרורים ללא שעברו טיפול וללא 
שניתנה בעניינם חוות דעת השוללת את מסוכנותם. 
גם אסירים מקטגוריה זו אשר הציעו להם להשתתף 
בתוכנית טיפול לעברייני מין נמנעו מלהשתתף בה, 
משום שעמדו בתוקף על חפותם. כעת מסתמן שינוי 
בנושא זה, שינוי אשר יכול לפתור את בעייתם של 

האסירים המכחישים.
הרחב,  הציבור  בקרב  המקובלת  לתפיסה  בניגוד 
זוכים לקיצור  עבריינים המרצים עונש מאסר אינם 
תקופת מאסרם בשליש כדבר שבשגרה. על פי הוראת 

על  שחרור  לחוק   3 סעיף 
תנאי ממאסר, תשס"א־2001 
)להלן: החוק(, ניצבים מרבית 
האסירים החפצים לקצר את 

משו לפני  המאסר  ־תקופת 
כות גבוהות הדורשות כי יהיו 
ראויים לשחרור וכי שחרורם 
הציבור.  שלום  את  יסכן  לא 
 2010 בשנת  כי  העלו  סקרים 
האסירים  מכלל   29% רק  זכו 
שנה  באותה  שהשתחררו 

צוהר בבית הסוהר
יוצרת בעיה באבחון  דבקותם של עברייני מין בחפותם חרף הרשעתם 

מסוכנותם ובטיפול הניתן להם בין כותלי הכלא. לאחרונה נפתח צוהר 

המשפט  בית  להמלצת  נעתר  שב"ס  כאשר  מכחישים,  מין  לעברייני 

והסכים לשלב אסיר בתוכנית טיפולית למרות שסירב להודות בעבירה 

בנימין ארבל

 השופט בנימין ארבל, 
בית המשפט המחוזי בנצרת

לשחרור מוקדם )ראו אורי טל־ספירו, נתונים בנושא 
והמידע(.  המחקר  מרכז   - הכנסת  אסירים,  שיקום 
על פי הכללים שהתפתחו בפסיקה, אין לאסיר זכות 
עע"א  למשל  )ראו  ממאסר  מוקדם  לשחרור  קנויה 
2/83 ועדת השחרורים נגד אסיאס, פ"ד לז )2( 688, 
693(. קשה במיוחד מצבם של עברייני מין ושל עב־

רייני אלימות במשפחה. עניינם של אסירים אלה נדון 
בהתאם להוראות סעיפים 11 ו־12 לחוק, המחייבים 
את ועדת השחרורים להיזקק לחוות דעת של גורמי 
חוץ. כך אסירים המרצים עונש מאסר בשל עבירות 
מין חייבים לעבור הערכת מסוכנות כהגדרתה בחוק 
תשס"ו־2006  מין,  עברייני  מפני  הציבור  על  הגנה 
למרות  שחרורים,  ועדת  בפני  לעמוד  שיוכלו  קודם 
מחקרים אמפיריים שגילו כי 

עב אצל  הרצידיביזם  ־שיעור 
רייני מין נמוך מאוד משיעורו 

הכ העבריינים  ציבור  ־בקרב 
43.5% מסך האסי־  ללי. בעוד

רים המשוחררים חזרו לבצע 
עבירות, הרי בין עברייני מין 
הרצידיביזם  שיעור  עומד 
ולק,  בן צבי,  )ראו  על 19.6% 

־רצידיביזם של אסירים פלי
ביש־  2004 משוחררי  ליים 

בעבר נהגו מעריכי 

המסוכנות של מחלקת 

בריאות הנפש לקבוע כי 

אסיר מסוכן רק מחמת 

הכחשתו. בשל כך נמנעה 

מהם באופן אוטומטי גם 

האפשרות לשחרור מוקדם 
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ראל, צוהר לבית הסוהר ]14[ תשע"א(. נתון זה דומה 
־לנתונים שנאספו בעולם הרחב. חרף זאת, הרי שנו

כח אופיין הקשה והמגונה של עבירות מין - עבירות 
הפוגעות בקורבן פגיעה קשה, הן גופנית והן נפשית, 
ונזקיהן עמוקים, מתמשכים ולעיתים קרובות בלתי 
למסוכנת  המין  עברייני  קבוצת  נחשבת   - הפיכים 
במיוחד )ראו עע"א 6481/01 אלעביד נגד שב"ס, פ"ד 
נז )6( 678, 701 )2001((. לפיכך החמיר המחוקק את 
טרם  לעבור  מין  עברייני  שעל  לתבחינים  הדרישות 
בחינה מדוקדקת שלהם,  תוך  מוקדם,  יזכו לשחרור 

הן מן הממד האישי והן מן הממד הסביבתי.
קושי מיוחד בהערכת מסוכנותם של עברייני מין 
נוגע לסוגיית העבריין המכחיש. במקרים לא מעטים 

־ממשיכים עבריינים שהורשעו לדבוק בעמדתם ולט
עון לחפותם גם בתקופת מאסרם, ואף בעמדם לפני 
ועדות השחרורים. דבקות זו של האסירים בעמדתם, 

־חרף הרשעתם, יוצרת בעיה באבחון מסוכנותם וב
טיפול הניתן להם בין כותלי הכלא. שיטות הטיפול 
בתי  במערכת  מין  לעברייני  המקובלות  וההערכה 

־הכלא בישראל בנויות על הודאה, הבנת הרע במע
שה שנעשה, הכלתו והפנמתו. כל אחד מן הטיפולים 
המוכרים אמור להתחיל בתיאור מפורט מפי האסיר 
של פרטי העבירה ושל נסיבותיה. תיאור זה הכרחי 
ואמונותיו,  העבריין  של  התפיסה  עיוותי  לחשיפת 
וכלפי  הקורבן  כלפי  בגישותיו  העיוותים  ולחשיפת 

הגו את  לאבחן  מסייע  זה  תיאור  שביצע.  ־העבירה 
־רמים שהביאו את העבריין לבצע את העבירה ולט

בירגר )מנהל החטיבה לפסיכיאטריה  פל בהם )ראו 
וקלינים  חוקיים  היבטים  בשב"ס־מב"ן(,  משפטית 
של הערכת מסוכנות בעברייני מין, שחרור מוקדם 
2002(; להלן: בי־ )ממאסר חידושי חקיקה ומדיניות 

רגר(.
על פי סעיף 12 לחוק, בקשר לעברייני מין חייבת 
הנפש(  בריאות  )מחלקת  מב"ן  דעת  חוות  להינתן 
המוגדרת כיום כהערכת מסוכנות. חובה זו התקיימה 

־גם קודם חקיקת החוק, ברם עד תום המילניום הקו
דם עמדו מומחי מב"ן על דעתם כי לא ניתן לחוות 
דעה על היעדר מסוכנות שעה שהאסיר מכחיש את 
)ראו  בפסיקה  בשעתה  אומצה  זו  גישה  העבירה. 
הסוהר,  בתי  שירות  נ'  פלוני  למשל בר"ע 5387/90 
נ'  אמון   2507/91 עע"א   ;)1991(  34  ,)1(91 תק־על 

בית סוהר שאטה, תק־על 91)3(, 1870(.

בהיעדר חוות דעת מב"ן על מידת מסוכנותם, לא 
־זכו העבריינים המכחישים לשחרור מוקדם או לחופ

שות. בדעה זו החזיקו ועדות שחרורים ובתי המשפט 
1999. באותה שנה תו־  כחזקה שאין עוררין עליה עד
קנו כללי האתיקה של מב"ן, אגב הדיונים בעניינו של 
פסקה  )ראו  המשפט  בית  והערות  אל־עביד  האסיר 
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שחרור מוקדם של עברייני מין מכחישיםפלילי

הנגטיבית־נוקשה  עמדתו  ורוככה  הדין(,  לפסק   21
־לעמדה גמישה יותר שלפיה ניתן לערוך לאסיר מכ

חיש הערכת מסוכנות תוך מתן משקל נכבד לחזקת 
המסוכנות הנובעת מהכחשתו, אך גם בשקלול יתר 
הנתונים ובהכרה כי הערכת המסוכנות של עברייני 
מין מכחישים היא מורכבת, ועשויים להיות חריגים 
שבהם תישלל החזקה. כמאמר בית המשפט: “עמדת 
מב"ן, לפיה ככלל אין ניתן לשלול את מסוכנותו של 
עבריין מין המכחיש את ביצוע העבירה, היא כאמור 
סבירה. על כן, סביר להניח שברוב רובם של המקרים 

מה להימנע  יש  כי  למסקנה  מב"ן  של  הבודק  ־יגיע 
מלצה על אישור חופשות לעבריין מין מכחיש. עם 
זאת, מאחר שלא מדובר בחזקה חלוטה, אין בה כדי 

לפטור את מב"ן מלבדוק כל מקרה לגופו". 
בה השינוי  חרף  ־בפועל, 
מערי המשיכו  מב"ן  ־נחיות 

על  לנהוג  שלו  המסוכנות  כי 
ולקבוע  הישנה  השיטה  פי 
מחמת  רק  מסוכן  אסיר  כי 
ערו־ בפרשת כך   הכחשתו. 
 ,763/02 )נצרת(  )עע"א  סי 
ישראל  משטרת  נ'  ערוסי 
את  מב"ן  קבעה   ))27.2.02(
בהסתמך  ורק  אך  מסוכנותו 
והתעלמה מכל  על הכחשתו, 

המ כבדי  השיקולים  ־יתר 
ביקורת  מתח  זו  גישה  על  לזכותו.  פעלו  אשר  שקל 
בית המשפט: “...יש תמיד להביא בחשבון כי קיימת 
אפשרות כי האסיר, המכחיש ועומד בהכחשתו את 
התרחשו.  לא  שהאירועים  מתוך  כך  עושה  המקרה, 
על  נוספות,  אינדיקציות  למצוא  אלה,  בנסיבות  יש, 

מנת לאשש את המסקנה בדבר המסוכנות".
בית  בפסיקת  אף  כיום  המקובלת  העמדה  ואכן, 
בחפותו  לדבוק  זכאי  אסיר  כי  היא  העליון  המשפט 
המשפט  למערכת  אולם  המחשבה,  חירות  מבחינת 
אין אלא את שעיניה רואות על פי תוצאות משפטו 

)ראו רע"ב 5911/10 י.ר. נ' שב"ס )20.2.11((. 
נדונו שני מקרים שבהם  לאחר החלתו של החוק 

בפ  - מוקדם  לשחרור  מכחישים  עבריינים  זכו  ־לא 
החוק  של  כניסתו  שוורץ.  ובפרשת  אסלאן  רשת 
לתוקף, על הוראות סעיפים 11 ו־12 שבו, יצרה מצב 

־בלתי סביר שבו למעשה זכו הגופים המייעצים במ

עין זכות וטו בשאלת שחרורם של אסירים. די היה 
־שגופים אלה לא יחוו דעה - בין שיאמרו זאת מפור

שות ובין בשתיקה - למנוע דיון בוועדת השחרורים 
ואכן,  כראוי.  נתפס  לא  זה  מצב  המחוקק.  כהוראת 
מדינת  נ'  אסלאן   10059/02 )רע"ב  אסלאן  בפרשת 
המשפט  בית  קבע   ))2003(  603 נז)2(,  פ"ד  ישראל, 

־העליון כי צריך לבחון אם אין אפשרות להגיע למ
־סקנה שהאסיר אינו מסוכן על סמך פרמטרים אח

רים במובחן מן ההכחשה, שכן אין לראות בהכחשה 
יש  מקרה  ובכל  מסוכנות,  של  חלוטה  חזקה  משום 

לבחון את מכלול הנסיבות. 
שוורץ  ארנולד   1723/03 )רע"ב  שוורץ  בפרשת 
נפסק כי   ))2003( נז)3(, 424  ישראל, פ"ד  מדינת  נ' 
לעמדתו  בניגוד  להחליט  רשאית  השחרורים  ועדת 
כאשר  מב"ן,  של  השלילית 
בהכחשה, אם תמצא  מקורה 
קו  משקל.  כבדי  טעמים  לכך 

־חדש זה שהחל להסתמן בפ
סיקה אמנם ביטל את חזקת 
המסוכנות החלוטה שמקורה 
למשטר  והעבירנו  בהכחשה, 

הנ מכלול  בחינת  של  ־חדש 
תונים והסתמכות עליהם.

המקצו בספרות  ־עיון 
במקומות  כי  מלמד  עית 
לנקוט  החלו  בעולם  שונים 

המ הקלינית  לבדיקה  חלופיות  אבחון  ־שיטות 
חייבת הודאה מצד האסיר. למשל באנגליה אוסרת 
הכחשתו עקב  באסיר  פגיעה  כל  הנציבות   פקודת 

 .)HM Prison service order nr. 4700, Chapter 7.2.12(
המש בית  אישר  הברית  בארצות  דווקא  ־מנגד, 

מין  מעברייני  הדורשת  הוראה  הפדרלי  העליון  פט 
מפני  חסינות  הבטחת  ללא  בכתב,  באשמה  הודאה 

־הפללה עצמית - וזאת בניגוד לתיקון החמישי לחו
קה - שאלמלא כן יישללו מהם זכויות שונות בכלא 
.)McKune v. Lile, 536 U.S. 24 ]2002[ 224 F.3d 1175(
האב באסכולת  שינוי  חל  כיום,  הפסיקה  ־לאור 

עם  להתמודד  אינה מסוגלת  - מאסכולה אשר  חון 
לאס מכחישים,  מין  עברייני  של  מסוכנות  ־הערכת 

כולה המסוגלת להתמודד עם המשימה אגב רכישת 
כלי אבחון הולמים. הגישה הקיימת היא רב־ממדית, 
מבדקים  לצד  דיאגנוסטיים  במבחנים  משתמשת 

בית המשפט העליון הביע 

חוסר נוחות ממצב שבו לא 

ניתן לטפל בעברייני מין 

מכחישים, וקבע כי אין לראות 

בהכחשה משום חזקה 

חלוטה של מסוכנות אלא יש 

לבחון את מכלול הנסיבות
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־קליניים עקיפים המאפשרים להסיק מסקנות, ומת
חשבת בכלל המשתנים מבלי לראות בהודאה תנאי 

להערכת המסוכנות )ראו בירגר, עמ' 84(.
אמצעים  של  במהימנותם  ספק  מטיל  בירגר  ד"ר 
אלה במצבים פורנזיים, וגורס כי הם עלולים לגרום 
להטיה. עם זאת נראה כי הדעה המקובלת כיום היא 
כי מבחנים אלה הם אמצעי אבחון ראויים, במיוחד 
MMPI הנהוג אצלנו, ולצי־  לאחר שכלולו של מבחן
בעולם הרחב הת רורשך.  כגון  נוספים  ־דו מבחנים 

 SoRAG כגון  נוספים,  דיאגנוסטיקה  מבחני  פתחו 
)Sexual offender Risk Appraisal Guide( - מבחן 
שונות  במדינות  האחרונות  בשנים  פיילוט  העובר 

באירופה. 
למרות האמור לעיל, גם כיום יסוד ההכחשה הוא 

בין  חשובה  משקולת  עדיין 
הדעת  וחוות  מב"ן,  שיקולי 

־בעניינם של עברייני מין מכ
חישים המובאים לפני ועדות 
ברוב  שליליות  הן  שחרורים 

־המקרים. אמנם לעיתים מזו
מין  עברייני  מצטיידים  מנות 

פר דעת  בחוות  ־מכחישים 
טיות שערכו מומחים בתחום 
השחרורים  ועדות  אולם  זה, 
המחוקק  כמצוות  נוהגות 
ונוטות להעניק למב"ן מעמד 

בכורה.
בשנה האחרונה חזר בית המשפט העליון על הכלל 

־שהכחשה תעמוד לרועץ לאסיר המבקש את שחרו
רו המוקדם, בקבעו בפרשת קצין צה"ל הבכיר זאהר 
עאטף כי “עבריין מין סדרתי אשר איננו מפנים את 
פליליות מעשיו ואת חומרתם, איננו מבין את האסון 
סבור  איננו  חרטה,  מביע  איננו  קורבנו,  על  שהמיט 
איננו מסוג האסירים   - דרכיו  נזקק לשיקום  שהוא 

עו אם  אלא  מוקדם,  שחרור  לשחררם  יש  ־שככלל 
)בג"ץ  משקל"  וכבדי  נוגדים  טעמים  לזכותו  מדים 
6067/11 הפרקליט הצבאי הראשי נ' הוועדה לעיון 

בעונש )2.2.12(; להלן: פרשת זאהר(.
־מכשול נוסף שעמד עד כה לפני עברייני מין מכ

בין  הולמות  טיפול  תוכניות  בהיעדר  נעוץ  חישים 
ומב"ן  בשב"ס  הטיפול  גורמי  עמדת  הכלא.  כותלי 
מין  לעברייני  טיפול  תוכנית  להפעיל  אין  כי  הייתה 

אינם  אשר  נמוכים,  הצלחה  סיכויי  נוכח  מכחישים 
מצדיקים השקעה של כוח אדם מקצועי ומיומן. בית 
המשפט העליון קבע לא אחת כי קלושים סיכוייו של 
לזכות  טיפולית  במסגרת  השתתף  לא  אשר  עבריין 
נפסק  אף  זאהר  בפרשת  תנאי.  על  מוקדם  בשחרור 
כי אין לשקול את שילובו של האסיר בתוכנית טיפול 

־פרטית מקום שלא ניתן להעניק לו טיפול בין כות
לי הכלא מחמת הכחשתו. נוכח האמור לעיל, הכלל 
אשר הנחה את ועדות השחרורים היה כי כל עוד אין 
יזכה  לא  אסיר  טיפולית,  בתוכנית  לשלבו  אפשרות 
לשחרור מוקדם אלא במקרים נדירים. זאת כל עוד 

־הוא אוחז בגישתו ובתובנותיו כי אין לו צורך בטי
פול, בהיותו עבריין מין מכחיש.

בפרשת  בית המשפט  שיקולי  בין  עמד  זה  שיקול 
הציג  כי  העובדה  חרף  זאהר, 
בית  פרטית.  שיקום  תוכנית 
חוסר  הביע  העליון  המשפט 
נוחות ממצב זה, שבו לא ניתן 
מין  לעברייני  טיפול  להעניק 
מכחישים )ראו ע"פ 3705/11 
ישראל,  מדינת  נגד  פלוני 
חי   979/12 רע"ב   ;)26.1.11(
)27.3.12(, וכן  נגד היועמ"ש, 
פרשת זאהר(. גישתו של בית 
המשפט היא כי עמדת שב"ס 
ובה  מחדש,  לבחינה  ראויה 
בעת יש למצוא דרכים חלופיות לטיפול בעבריין מין 

מכחיש. 
מין  עברייני  לפני  צוהר  נפתח  לאחרונה  ואכן, 
בדארנה   32395-11-11 )נצרת(  בעת"א  מכחישים. 
)17.4.12( הסכים שב"ס לשלב עבריין מין  נ' שב"ס 
מכחיש בטיפול בקבוצה פסיכו־חינוכית, וזאת חרף 
פנייה  לאחר  באה  שב"ס  של  זו  הסכמתו  הכחשתו. 
מצד בית המשפט כי תימצא לאסיר מסגרת טיפולית 

חלופית נוכח נסיבותיו המיוחדות.
בהסכמתו של שב"ס יש משום שינוי עמדה, אשר 
אולי יהא בו כדי לפתור את בעיית הטיפול בעברייני 
מין מכחישים. ימים יגידו אם תפנית זו תצבור תאוצה 
המכחישים.  האסירים  של  לבעייתם  פתרון  ותביא 
בו  אין  כי עצם ההשתתפות בתוכנית טיפולית  מובן 
כדי להבטיח את שחרורו של האסיר, אולם לאסירים 
 יש בו משום צוהר של תקווה.  

עד לאחרונה לא נמצאה 

במערכת בתי הסוהר כל 

תוכנית טיפול לעברייני המין 

המכחישים. כך התייצבו הללו 

לפני ועדת השחרורים ללא 

טיפול וללא שניתנה בעניינם 

חוות דעת השוללת מסוכנות
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־האלימות הגואה בחברה חלחלה אל מגרשי הכ
בכמה  חדשים  לשיאים  הגיעה  ולאחרונה  דורגל 
לגבולות  באשר  ציבורי  דיון  עוררו  אלה  אירועים. 
קולות  ונשמעו  בספורט,  האלימות  של  הפליליים 
רבים אשר ראו בדרך הטיפול הפלילית תרופת פלא 

־וקראו להגברת האכיפה הפלילית בנושא. אף שא
המשפט  במסגרת  שבשגרה  כדבר  מטופלת  לימות 

־הפלילי, עולה השאלה אם המשפט הפלילי הוא המ
גרש המתאים והיעיל ביותר לבירור עבירות אלימות 

במגרש הכדורגל ולהענשה עליהן.
כוח בין  הגבול  קו  את  לאתר  זו  רשימה  ־מטרת 

נות ספורטיבית מקובלת לבין אלימות אסורה, כמו 
הפלי המשפט  של  פריסתו  גבולות  על  לעמוד  ־גם 

להליך  הפלילי  ההליך  בין  הגבול  קו  את  ולאתר  לי 
המשמעתי בכל הקשור לדרך 
בתופעת  הראויה  הטיפול 
האלימות בספורט. יש לקוות 
הגבולות  בתיחום  יהיה  כי 
הללו לסייע בריסון האלימות 
בה  לטפל  ולאפשר  בספורט 

בהליך המשפטי המתאים.
על  אוסר  הפלילי  החוק 
בחובו  וטומן  אלימות  מעשי 

אלי עבירות  של  רחב  ־מגוון 
איסורים  המפר  ככלל,  מות. 

לא לרוץ למגרש
לצמצום  ביותר  והיעיל  המתאים  המגרש  הוא  הפלילי  המשפט  האם 

יש  ראשית  בטוח.  לא  בארץ?  הכדורגל  במגרשי  הגואה  האלימות 

את  ולהותיר  המשמעתי,  ההליך  שמספק  בכלים  יותר  טוב  להשתמש 

המשפט הפלילי כאמצעי אחרון

יניב ואקי

 עו"ד יניב ואקי, 
מנהל תחום עררים 
בפרקליטות המדינה; מחבר 
 הספר "דיני עונשין" 
)יחד עם פרופ' יורם רבין(

מעשיו.  על  ולהיענש  פלילי  לדין  לעמוד  צפוי  אלה 
בין כוחנות מותרת  ואולם, המשפט הפלילי מבחין 
הגנה  בהענקת  השאר  בין  וזאת  אסורה,  לאלימות 
נעשו  שמעשיו  למי  פלילית  באחריות  נשיאה  מפני 

במ מדובר  מסוימים.  ובתנאים  מיוחדות  ־בנסיבות 
ולכן  ולעודדו  לקדמו  אינטרס  יש  שלחברה  קרים 
מוצדק שלא להפלילו, אף שהמעשה הכוחני מקיים 
את יסודותיה של אחת מעבירות האלימות. לדוגמה, 

תוך שהוא מפ על אדם,  כוח  ־כאשר שוטר מפעיל 
עיל את סמכותו בתפקידו בביצוע מעצר על פי דין 
ומכוח צו מעצר חוקי, נשללת הפליליות של מעשיו 
מדעיקרא, ולא זו בלבד שמעשיו אינם עולים בגדר 
תקיפה או כליאת־שווא, אלא החברה אף מצדיקה 

־אותם. כך גם כאשר הנסיבות המיוחדות עניינן פעי
הצי סייג  ספורטיבית.  ־לות 

34יג)5(  בסעיף  הקבוע  דוק 
נושא  ואשר  העונשין,  לחוק 
בשל  "צידוק  הכותרת  את 
פוטר  ספורטיבית",  פעילות 
באחריות  מנשיאה  אדם 
ש"עשהו  למעשה  פלילית 
או  ספורטיבית  פעילות  תוך 
שאינם  ספורטיבי,  משחק 

נוג ואינם  דין  לפי  ־אסורים 
־דים את תקנת הציבור, ובה

מעשה כוחני שנעשה 

במהלך פעילות ספורטיבית 

והוא חלק טבעי ממהלכה 

פטור מאחריות פלילית. 

סייג הצידוק לא יחול כאשר 

שחקן מכה שחקן מהקבוצה 

היריבה לאחר המשחק
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צילום: פלאש 90 השר לבטחון פנים יצחק אהרונוביץ לצד יו"ר ההתאחדות לכדורגל אבי לוזון, בדיון בוועדת החינוך של הכנסת 

תאם לכללים הנהוגים בהם". סייג זה משקף תפיסה 
־חברתית שנהגה מקדמת דנא וראתה בתחרויות וב

חיובי  ערך  בעלות  פעילויות  משחקים ספורטיביים 
לפי הכללים המקובלים  נעשות  הן  כל עוד  לחברה, 

ספורטי פעילות  אגב  הנגרמות  גוף  פגיעות  ־בהן. 
בית הן תוצאה חברתית מקובלת ומוכרת, והצדדים 
לפעילות הספורטיבית מוכנים לקבל על עצמם את 
הסיכון לבריאותם ולפגיעה בגופם. מטעם זה נקבע 
כי אין זה מוצדק להטיל בגינן אחריות פלילית, והכל 
שבמהלכה  הספורטיבית  שהפעילות  בתנאי  כאמור 
נגרם הנזק אינה אסורה לפי הדין, אינה נוגדת את 
תקנת הציבור והיא נערכת בהתאם לכללים הנהוגים 

באותו ענף ספורט.
מהסייג עולה כי הדרישה שהמעשה ייעשה "תוך 
כדי" הפעילות הספורטיבית מחייבת קיומם של שני 

ובו  הזמן,  מבחן  הוא  הראשון  מצטברים.  תנאים 
סייג הצידוק חל רק כאשר מדובר במעשים הנעשים 
גבולות  ובמסגרת  הספורטיבית  הפעילות  במהלך 
הזמן שלה. השני הוא שהמעשה יהיה חלק ממהלך 
העניינים הטבעי והרגיל של הפעילות הספורטיבית. 

הפ בזמן  שנעשה  כוחני  מעשה  רק  כי  אפוא  ־יוצא 
עילות הספורטיבית והוא חלק טבעי ממהלכה הוא 
מוצדק, ולכן פטור מאחריות פלילית. מבחנים אלה 

בהגד המנויה  הדרישה  עם  גם  אחד  בקנה  ־עולים 
רת הסייג כי על המעשים להיות "בהתאם לכללים 
זה  סייג  ועוד,  הספורטיבית.  בפעילות  הנהוגים" 
לפי  אסור  שאינו  במשחק  שמדובר  מקום  רק  יחול 

דין ושאינו עומד בסתירה לתקנת הציבור. 
יישומם של התנאים האמורים משמעו כי כאשר 
שחקן פוגע בשחקן הקבוצה היריבה במהלך משחק 
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־כדורגל כחלק ממהלך המשחק, מעשיו עומדים בת
נאי הסייג והוא לא יישא באחריות פלילית לתקיפה. 

־סייג הצידוק לא יחול כאשר שחקן מכה שחקן מה
היריבה בתום המשחק, או כאשר בעל תפ ־קבוצה 

קיד בקבוצה מכה שחקן במהלך המשחק או לאחר 
סיומו. הדברים נכונים אף כאשר שחקן מכה אוהד, 

־שחקן ספסל או מאמן, גם במהלך המשחק וקל וחו
מר לאחר סיומו. מעשים אחרונים אלה אינם חלק 
אינטגרלי מהפעילות הספורטיבית, ואין כל הצדקה 
לפטור אותם מאחריות או להצדיקם. יפים הדברים 

־גם כאשר מדובר בקטטה בין מחנות אוהדים במה
לך המשחק או לאחר סיומו; באלימות בין מאמנים 
או בין בעלי תפקידים אחרים של הקבוצות היריבות 
או בין אלה לבין אלה, במהלך קיום המשחק וודאי 
בספורט"  "אלימות  המונח  לפיכך  סיומו.  שלאחר 
מתאר התנהגות אלימה, פיזית או מילולית, שאינה 
הספורט  משחק  של  והרגיל  הטבעי  מהמהלך  חלק 
הקבוצות,  שחקני  לבצע  שיכולים  לכלליו,  ומנוגדת 

בעלי תפקידים בהן ואוהדיהם.
כאן עולה השאלה מהו המגרש המתאים לטיפול 

בספו באלימות  לטפל  האם  בספורט;  ־באלימות 
משמעויותיו  כל  על  הפלילי,  המשפט  במסגרת  רט 
והשלכותיו, או שיש להותיר את הטיפול באירועים 

מהסוג הנדון לדין המשמעתי? לכך אפנה כעת.
אשר  מרכזיים  עקרונות  כמה  על  לעמוד  מקובל 
מתווים את גבולותיו הראויים של המשפט הפלילי 
לדין  ההעמדה  מנחים בשאלת  עקרונות  ומשמשים 

ניתוב המקרה לטיפול פלילי או מש ־ובהכרעה על 
בה־ המוגן.  האינטרס  עיקרון  א. הם:  ואלו   מעתי, 

זה, התנהגות מסוימת צריכה להיות  תאם לעיקרון 
־מטופלת במישור הפלילי אם טמונה בה אנטי־חב

רתיות והיא מזיקה מבחינה חברתית. לפי מבחן זה, 
התנהגות אשר גורמת לנזק לחברה או לפרטים בה 
עיק־ ב. הפלילי;  במישור  מטופלת  להיות   צריכה 

ביכולתו של המשפט  עוסק  זה  מבחן  האכיפה.  רון 
הפלילי לאכוף את ההתנהגות האסורה. כלומר, רק 
אם יכול המשפט הפלילי לטפל בהתנהגות האסורה 
- ובכלל זה לאתר ולתפוס את מבצע העבירה מצד 
אחד, ולהביא לצמצום התופעה מצד שני - אזי יש 
מקום  הפלילי.  במישור  האמורה  בהתנהגות  לטפל 
או  פלילית  בת־אכיפה  שאינה  בהתנהגות  שמדובר 

־שאין בכוחה של האכיפה הפלילית להביא לצמצו
מה, או אז יש להעדיף טיפול אלטרנטיבי אשר יניב 
פי  על  השיוריות.  עיקרון  ג.  יותר;  טובות  תוצאות 
עיקרון זה אין הפנייה אל המשפט הפלילי מוצדקת 

־תמיד, וראוי שתיעשה כמוצא אחרון. בהתאם לגי
שה המקובלת, החלתו של המשפט הפלילי מביאה 
לפגיעה הגדולה ביותר בזכויות יסוד של הפרט, ולכן 
יש להשתמש בו באופן שיורי. לפיכך יש לבחון אם 
אפשר להשיג את המטרה הרצויה באמצעי פוגעני 

־פחות, ולפנות למישור הפלילי רק אם נמצא כי אמ
צעים אחרים שכרוכה בהם פגיעה פחותה בזכויות 

דיים. מכיוון שהמש יעילים  אינם  ־יסוד של הפרט 
והפוגעניים  פט הפלילי מצויד באמצעים החריפים 
ביותר, לרבות שלילת חירותו של אדם, יש להותיר 
אותו רק כאמצעי אחרון; ד. עיקרון המידתיות. על 
פי עיקרון זה יש לאזן בין טובת הכלל באכיפתו של 
המשפט הפלילי ובהענשתו של העבריין לבין נזקים 
העלולים לנבוע מהחלתו של המשפט הפלילי. מבחן 
זה בודק אם הפנייה למישור הפלילי תביא לתועלת 

־רבה יותר מהנזק הנגרם מהפעלתו של המשפט הפ
לילי. לשם כך יש לערוך איזון בין היתרונות של דרך 

הנשיא החדש של בית הדין העליון של ההתאחדות 
לכדורגל, השופט )בדימוס( אורי גורן
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הטיפול הפלילית אל מול חסרונותיה, וכן לבחון את 
מאזן התועלת בין הפעלת החלופה הפלילית אל מול 

הפעלתה של דרך טיפול חלופית. 
שעל  השיקולים  למגוון  מתווספים  אלו  עקרונות 
את  בבחנה  לדין  העמדה  בשאלת  לשקול  התביעה 

־שאלת קיומו של עניין לציבור. כידוע, תנאי להעמ
דה לדין פלילי הוא קיומו של "עניין לציבור", נוסף 

לה סביר  סיכוי  כדי  העולות  ראיות  של  קיומן  ־על 
קיומה  למרות  שבהם  מקרים  ייתכנו  כן  על  רשעה. 
של תשתית ראייתית מספקת יוחלט שלא להעמיד 
"עניין  אין במשפט  כי  ייקבע  פלילי, אם  לדין  אדם 

לציבור".
היא  לציבור"  "עניין  של  קיומו  בדבר  ההכרעה 
משקלול  נגזרת  אשר  בהכרעה  עסקינן  נורמטיבית. 

המע חומרת  ובהם  שיקולים,  מגוון  של  ־ומאיזון 
האישיות  נסיבותיו  העבירה;  ביצוע  ונסיבות  שה 

העבי נפגע  של  האישיות  הנסיבות  החשוד;  ־של 
להיפגע  שעלולים  החברתיים  האינטרסים  רה; 

־מההעמדה לדין פלילי; ושיקולים מוסדיים של הת
־ביעה ושל בתי המשפט לרבות כוח האדם והמשא

מחסור  התביעה,  לרשות  העומדים  המוגבלים  בים 
־בזמן שיפוטי וקביעת סדרי עדיפויות לטיפול בעב

ריינות בכללותה. לצורך ההכרעה האמורה יש לאזן 
בין השיקולים והעקרונות המנחים, ובכלל זה להביא 
בחשבון לא רק את היתרונות של ההליך הפלילי אל 

־מול חסרונותיו, אלא גם את התועלת שתצמח מה
שתופק  התועלת  לעומת  הפלילי  האפיק  אל  פנייה 

מדרך הטיפול החלופית.

עורך הדין ׀ 97 יולי 2012 



הגבולות הפליליים של האלימות בספורטספורט

בחינת מאזן התועלת בין העמדה לדין פלילי לבין 
־חלופה אחרת נדרשת ביתר שאת כשמדובר באלי

מות בספורט. זאת כיוון שלעניין זה קיימת חלופה 
בדמות הדין המשמעתי שיש בו אמצעי ענישה רבים 
הרצויות  התכליות  את  להגשים  ובכוחם  ומגוונים, 
הרתעה,  כגון  הפלילי,  המשפט  בבסיס  שעומדות 
ושיקום  טיפול  התנהגות,  והכוונת  חינוך  מניעה, 
ואף ענישה גמולנית. בארסנל של הדין המשמעתי 
מצויים אמצעי פעולה רבי־עוצמה ואפקטיביים לא 
פחות מאלה של המשפט הפלילי, ובכוחם להילחם 

טוב יותר בתופעת האלימות 
המשמעתי  הדין  בספורט. 
רק את  לא  להעניש  מאפשר 
גם  מי שנהג באלימות, אלא 
הוא  שעימה  הקבוצה  את 
משתייך.  הוא  ואליה  מזדהה 
בכוחו של ההליך המשמעתי 
ולעודד  התנהגות  להכווין 

לנ הכדורגל  קבוצות  ־את 
קוט אמצעי זהירות מוגברים 
האלימות  ביטויי  לצמצום 
שורותיהן,  עם  הנמנים  של 
האוהדים  קבוצות  זה  ובכלל 
מהמשפט  בשונה  שלהן. 

המשמ האמצעים  ־הפלילי, 
להעניש  מאפשרים  עתיים 

למ נרתם  שלא  מי  את  ־גם 
עשה  ולא  באלימות  לחמה 

־ככל יכולתו למנוע את היש
של  המשמעת  תקנון  נותה. 

מאפ לכדורגל  ־ההתאחדות 
שר הטלת אחריות שילוחית 

משח אחד  על־ידי  שבוצעו  לעבירות  הקבוצה  ־על 
קניה, ממלא תפקיד בה ואף כאלה שבוצעו על־ידי 
יהיה להעניש קבוצה  ניתן  15(. כך,  אוהדיה )סעיף 
של  הולמת  בלתי  התנהגות  כל  או  התפרעות  בגין 
התנה־ ו־20י(;  20ח  )סעיפים בה  תפקיד   ממלא 

20ט1(;  )סעיף  אוהדיה  קהל  של  הולמת  בלתי  גות 
20יא(;  )סעיף  המשחק  לשדה  אוהדים  התפרצות 
20יג(  )סעיף  האוהדים  קהל  של  גזעניות  קריאות 

חמו ענישה  אמצעי  מצויים  בתקנון  בנוסף,  ־ועוד. 
משחקים  עריכת  על  איסור  ובהם  ומרתיעים,  רים 

העמדות המובאות ברשימה 
זו מבטאות את עמדתו 

הפרטית של המחבר

משח־ עריכת  איסור  22ה(;  )סעיף הביתי   במגרש 
קים בפני קהל )סעיף 22ו(; סגירת מגרש ביתי של 
קבוצה לתקופה בלתי מוגבלת )סעיף 22ד(; הורדת 
ענישה של  ואף  22ט(;  )סעיף  נמוכה  לליגה  קבוצה 

לצ או  מסוים  לזמן  קבוצה  של  פעילות  ־הפסקת 
מיתות )סעיף 22ח(. לצד העונשים הללו, בסמכות 

־בית הדין אף לחייב את הקבוצה ואת ממלאי הת
פקידים בה בביצוע פעולות בעלות אופי חינוכי או 
הסברתי למען הקהילה )סעיף 25א(. שימוש מושכל 

־באמצעים אלו עשוי להוביל לאימוץ דפוסי התנה
המעו כל  מצד  ראויים  ־גות 
שה ייתכן  בספורט.  ־רבים 

לא  המשמעתי  להליך  פנייה 
וראויה  מאוזנת  תימצא  רק 
אלא  רבים,  במקרים  יותר 
אף יעילה יותר. עם זאת, יש 
לזכור כי לא ניתן להחיל את 
קהל  כלפי  המשמעתי  הדין 

־האוהדים, ועל כן ייתכן שב
התוע מאזן  ישתנה  ־עניינם 

הצורך  ויתעורר  האמור  לת 
הפ המשפט  של  ־בהפעלתו 

לילי, הכל בהתאם לשיקולים 
שצוינו לעיל.

בפוטנציאל  די  שלא  אלא 
הטמון בהליך המשמעתי, ויש 
יפחת  כך  רק  כראוי;  לממשו 

הפ למשפט  בפנייה  ־הצורך 
ייטה  החלופות  ומאזן  לילי, 
המשמעתי.  ההליך  לטובת 
שההליך  ככל  גיסא,  מאידך 
באופן  יופעל  לא  המשמעתי 

הדין המשמ וככל שבתי  יכולותיו  ־אשר ממצה את 
עתיים יגלו אוזלת יד בטיפול באירועי האלימות, כך 

יתעורר הצורך בהפעלת החלופה הפלילית.
מושכל  שימוש  לעשות  יש  דברים,  של  סיכומם 

השי את  ולהותיר  המשמעתי  בהליך  יותר  ־וטוב 
במקרים המ אחרון  כמוצא  הפלילי  במשפט  ־מוש 

תאימים. ככל שאין בכך כדי לתת מענה לאלימות 
הגוברת, ניתן יהיה להרחיב את גבולות פריסתו של 
האלימות  אירועי  על  גם  ולהחילו  הפלילי  המשפט 
 בספורט.  

בארסנל של הדין 

המשמעתי מצויים אמצעי 

פעולה רבי־עוצמה 

ואפקטיביים לא פחות 

מאלה של המשפט הפלילי, 

ובכוחם להילחם טוב יותר 

בתופעת האלימות בספורט

הדין המשמעתי מאפשר 

להעניש לא רק את מי 

שנהג באלימות, אלא 

גם את הקבוצה שעימה 

הוא מזדהה ואליה הוא 

משתייך. בכוחו של הליך 

זה גם להכווין התנהגות
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בעולם  כדורגל  אוהדי  כמיליארד  שצפו  ביום 
סיטי  מנצ'סטר  ההיסטורית של  בזכייה  חי  בשידור 

המש בית  תרם  באנגליה,  ליג  הפרמייר  ־באליפות 
לד אחרון  לא  הנראה  וככל  נוסף  פרק  העליון  ־פט 

המתחוללת  המשפטית  רמה 
שידורים.  אותם  סביב  בארץ 
הפרמייר  בעניין  הדין  פסק 
 The  9183/09 )ע"א  ליג 
 Football Association
Premier League Ltd. 
נ' פלוני( החזיר לפרמייר ליג 
זכות  הגנת  את  ולשידורים 
היוצרים שניטלה מהם הלכה 
השנוי  הדין  בפסק  למעשה 
ד"ר  השופטת  של  במחלוקת 

המ מבית  אגמון־גונן  ־מיכל 
שפט המחוזי בתל אביב. עם 

 מהפך בתוצאה, 
עדיין ללא מנצחים

טוני גרינמן

המחוזי,  המשפט  בית  של  הדין  פסק  את  הפך  העליון  המשפט   בית 

והחזיר לפרמייר ליג ולשידורים את הגנת זכות היוצרים שלמעשה ניטלה 

מהם בערכאה הקודמת. עם זאת, ליגת הכדורגל האנגלית נותרה ללא 

האתר  מפעיל  של  פרטיו  את  להשיג  אפשרות  וללא  אפקטיבי  סעד 

האנונימי שמזרים לציבור את השידורים החיים באינטרנט 

 עו"ד טוני גרינמן, 
מחבר הספר "זכויות 

 יוצרים"; הספר צוטט 
בפסק הדין הנדון

ללא סעד אפק ליג  הפרמייר  הותיר את  הוא  ־זאת 
טיבי, שכן נמנע ממנה להשיג את הפרטים המזהים 
של אותו מפעיל אתר אנונימי שעל אפה ועל חמתה 

מזרים לציבור את השידורים החיים. 
ליגת  היא  ליג  הפרמייר 
באנגליה  הבכירה  הכדורגל 

־והיא נחשבת לחזקה ולעשי
שי מפיקה  היא  בעולם.  ־רה 

המשחקים  של  חיים  דורים 
עליהם  הזכויות  את  ומוכרת 

שי לגופי  גבוהים  ־בסכומים 
אותם  לשדר  שנוהגים  דור 
אתר  את  פרימיום.  בערוצי 
livefooty.co.il האינטרנט 
דרך  פלוני.  המשיב,  מפעיל 

שידו פלוני  מעביר  ־האתר 
או  בעצמו  שקלט  חיים  רים 

אני מסכים בהחלט עם 

הקביעה כי העברת השידורים 

נופלת בגדר זכות השידור על 

פי חוק זכות יוצרים. פסיקת 

בית המשפט המחוזי ששללה 

זאת עמדה בסתירה מובהקת 

ללשון החוק, לתכליתו 

ולהיסטוריה של החקיקה
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השופט ריבלין הדגיש כי 

השימוש ההוגן הוא כלי 

לצורך איזון בין האינטרסים 

של היוצר מחד גיסא 

והאינטרס להעשיר את 

מגוון היצירות לציבור 

מאידך גיסא. אין מדובר 

בזכות של המשתמשים 

אלא בטענת הגנה

הרשאה  ללא  וזאת  שלו,  האתר  משתמשי  שקלטו 
מאת הפרמייר ליג, המערערת. השידורים מועברים 
מוג־ בזמן  דהיינו   ,)Streaming ההזרמה  )בשיטת 
יכולים  אינם  השידור  את  המכילים  והקבצים  דר, 

להישמר לצמיתות במחשב של הצופה.
הפרמייר ליג עתרה לבית המשפט המחוזי בבקשה 
צו שיחייב את ספקית האינטרנט של פלוני  שייתן 
למסור לה את פרטיו המזהים. בית המשפט דחה את 
הבקשה בקבעו כי חוק זכות יוצרים, תשס"ח־2007 
)להלן: החוק החדש( אינו מגן על שידורים בשיטת 
השידורים  העברת  ממילא  וכי  באינטרנט  ההזרמה 
היא בגדר שימוש הוגן, שכן היא מגשימה את זכות 
הציבור לצרוך תרבות. בית המשפט המשיך וקבע כי 
פעולותיו של  צו שכן  לתת  הצדקה  אין  בכל מקרה 

פלוני אינן עבירה פלילית.
בית המשפט העליון ביטל 

המ בית  של  קביעותיו  ־את 
הקשור  בכל  המחוזי  שפט 
זכויות  של  ההפרה  לשאלת 
מקיף  דין  בפסק  היוצרים. 
שנתן המשנה לנשיא ריבלין, 
הנדל  השופטים  בהסכמת 

שמש אף  כי  נקבע  ־ומלצר, 
כשל מוגן  אינו  ספורט  ־חק 

שידור  יוצרים,  בזכות  עצמו 
כרוך  הוא  שכן  מוגן  ספורט 
למשל  יצירתיות,  מעט  בלא 

המש בית  ובהפקה.  ־בבימוי 
־פט קבע עוד כי שידור בשי

טת ההזרמה הוא אכן בגדר שידור על פי סעיף 14 
יצירה הוא  זה, "שידור של  לחוק החדש. לפי סעיף 
העברה קווית או אלחוטית, של צלילים, מראות או 

ביצירה, לצי ומראות, הכלולים  ־שילוב של צלילים 
־בור". הגדרה זו חלה גם על העברה של צלילים ומ

ראות דרך האינטרנט, שהיא דומה במהותה לשידור 
הקלאסי. חוק זכות יוצרים החדש נועד להתאים את 

דיני זכויות היוצרים להתקדמות הטכנולוגית.
־בהערת אגב הוסיף השופט ריבלין כי ככל שהתו

ולא בידי פלוני,  ג'  כן המפר הועלה לאתר בידי צד 
בה זאת  תורם,  כמפר  האתר  בבעל  הכרה  ־תיתכן 

משך לפסיקת בית המשפט העליון בע"א 5977/07 
נ' שוקן. כמו כן, אף על פי  האוניברסיטה העברית 

הזכות להעמדה  לא טענה להפרה של  שהמערערת 
 15 סעיף  כי  ריבלין  השופט  ציין  הציבור,  לרשות 
לחוק זכות יוצרים אמנם עוסק במתן גישה לאנשים 
אך  בחירתם",  לפי  ובמועד  "ממקום  הציבור  מקרב 
אין מדובר על דרישה לזמינות היצירה באופן תמידי 
וקבוע. על כן אין לשלול אפשרות שהעברת שידור 
חי תהיה גם הפרה של זכות העמדה לרשות הציבור. 

בית המשפט המ ־בית המשפט דחה את קביעת 
חוזי כי במקרה דנן מדובר בשימוש הוגן לפי סעיף 
19 לחוק. השופט ריבלין הדגיש כי השימוש ההוגן 
היוצר  של  האינטרסים  בין  איזון  לצורך  כלי  הוא 
היצירות  מגוון  את  להעשיר  והאינטרס  גיסא  מחד 

־לציבור מאידך גיסא. אין מדובר בזכות של המשת
משים אלא בטענת הגנה. בכך תם, אולי, דיון סוער 
שמתקיים בשנים האחרונות 
בזכויות  העוסקת  בקהילה 

יוצרים. 
פעול אין  דנן  ־במקרה 

בתנאי  עומדת  פלוני  של  תו 
בסעיף  המפורטים  ההוגנות 
נבחנים  ואשר  לחוק  19)ב( 
בלעדיים.  ואינם  בכללותם 
מטרת  מבחינת  ראשית, 
השימוש  ואופי  השימוש 
מסחרי,  בשימוש  מדובר 

מפרסו מרוויח  פלוני  ־שכן 
הוא  השימוש  באתרו;  מות 
"טרנספורמ־ ואינו   "as-is"
טיבי", דהיינו אין בו תרומה 
חדשה שמציגה את היצירה באור חדש או לתכלית 

ומדובר בשימוש בי יצירה חדשה;  ־חדשה שיוצרת 
צירה במלואה, ללא כל שינוי או תוספת. כאשר זהו 
מזו,  יתרה  הוגן קטנה.  השימוש, ההצדקה לשימוש 
השימוש פוגע בשוק שאליו פונה היצירה שכן הקהל 
לרכוש  ליצירה החינמית במקום  יפנה  הפוטנציאלי 

בבסיס הכלכ פוגע  הדבר  לצפייה במשחקים.  ־מנוי 
לי של השידורים וכפועל יוצא פוגע בספורט עצמו, 
מכיוון שהכספים שמרוויחה המערערת מהשידורים 

מממנים את הפעילות הספורטיבית.
דעות שלושת  ההפרה,  למרות ההסכמה בשאלת 
השופטים נחלקו בשאלה אם יכול בית המשפט לתת 
צו לחייב את ספקית האינטרנט להעביר את פרטיו 
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של המשיב למערערת. עם זאת הסכים כלל המותב 
כי השיקולים בשאלת חשיפת פרטי גולש כשמדובר 
בטענה להפרת זכויות יוצרים שונים מאלה שעולים 
הרע.  לשון  לתביעת  בהקשר  המוגשת  בקשה  אגב 
בחופש  לפגיעה  חשש  יש  האחרון  שבמקרה  בעוד 

ומ זה,  חשש  קטן  הראשון  שבמקרה  הרי  ־הביטוי, 
דובר בעיקר בהגנה על אינטרסים של קניין. לדעת 
להתקיים  שיכול  המצנן"  "האפקט  ריבלין,  השופט 
במצב של לשון הרע לא מתקיים בעוולה של זכויות 
יוצרים. לכן במסגרת איזון האינטרסים תהיה נטייה 

לחייב בחשיפת פרטי גולשים בהקשר כגון זה.
ריבלין  השופטים  של  הרוב  דעת  סברה  זאת  עם 
להוצאת  תשתית  אין  הקיימת  בחקיקה  כי  ומלצר 

גי צו  להוציא  ניתן  לא  אחד  מצד  שכן  כאמור,  ־צו 
ניתן לתבוע  לא  ומצד שני  לוי טרם הגשת תביעה, 
בישראל מפר אנונימי. עוד סברה דעת הרוב כי יש 

וכיום  למחוקק,  הזו  הסוגיה  הסדרת  את  להשאיר 
מונחות על שולחן הכנסת שתי הצעות חוק בעניין; 
המשפט  בית  ישקול  תתמהמה  שהחקיקה  במקרה 

להתערב וליצור הלכה פסוקה. 
השופט הנדל סבר בדעת מיעוט שכבר עתה ניתן 

־לתת צו כאמור. לדעתו ניתן לחייב את הספקית למ
סור פרטים על פי עוולת הרשלנות המעוגנת בסעיף 
35 לפקודת הנזיקין, שכן מכוח מעמדה של ספקית 
לבעל  שמקביל  מה   - האתר  כמאחסנת  האינטרנט 
חובת  חבה  היא   - להשכרה  דירה  המספק  דירות 

שהפעי משום  היוצרים  זכויות  בעל  כלפי  ־זהירות 
לות התרחשה בשטחה. מאחריות זו נובעת חובתה 
חשיפת  באמצעות  נוספות  הפרות  למנוע  לסייע 
זו לא מוטלת  פרטי ה"דייר" המפר. במסגרת חובה 
רק  אלא  עצמה  ההפרה  בשל  הספקית  על  אחריות 

חובה לספק פרטי גולשים מפרים.

מנצ'סטר באנגליה, הפרמייר ליג בישראל. ביום שזכתה מנצ'סטר סיטי באליפות רשמה הפרמייר ליג ניצחון בבית המשפט העליון
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משחק המחבואים של הפרמייר ליג ושל פלוני )בעקבות ע"א 9183/09(קניין רוחני

השופט ריבלין הציע כי בעתיד יהיה ניתן להטיל 
־חובת גילוי על ספקיות האינטרנט באמצעות ההפ

הנזיקין,  12 לפקודת  רה התורמת המעוגנת בסעיף 
ואילו השופט מלצר הציע לבסס הסדר עתידי למתן 
צו כאמור על עילת עשיית עושר ולא במשפט. זאת 

־במסלול המקביל לזה שמשתמשים בו במשפט המ
זה: )א( מעור יהיו למתן צו  ־קובל. ארבעה תנאים 

בות הצד שאליו מופנה הצו בהפרה; )ב( אינדיקציה 
לקיומה של עוולה או של הפרה; )ג( תכלית ראויה; 
)ד( מידתיות, ובמבחן זה יש לעמוד על הבדלים בין 

עוולת לשון הרע לבין הפרה של זכויות יוצרים.
־אני מסכים בהחלט עם הקביעה כי העברת השי

זכות  חוק  פי  על  השידור  זכות  בגדר  נופלת  דורים 
זאת  בית המשפט המחוזי ששללה  פסיקת  יוצרים. 

מובה בסתירה  ־עמדה 
לתכליתו  החוק,  ללשון  קת 
החקיקה.  של  ולהיסטוריה 

כי פעו ־אני גם שותף לדעה 
לתו של פלוני היא מקרה של 
שאינה  מובהקת  פירטיות 

ולהצד לתכליות  ־מתקרבת 
קות של השימוש ההוגן. עוד 
שהשימוש  בין  כי  סבור  אני 
ובין  כ"זכות"  יוגדר  ההוגן 
שיוגדר כ"הגנה", העיקר הוא 
כי זו טענה שהנטל להוכיחה 
שיהיה  לה,  הטוען  על  מוטל 
זאת,  עם  הנתבע.  כלל  בדרך 
ככל שהטענה מוכחת יש בה 

דיברתי"  "אמת  טענת  כגון  מאחריות,  לפטור  כדי 
בגדר  שהיא  פעולה  זו,  מבחינה  הרע.  לשון  בדיני 
פעולה  ואינה  לחלוטין  לגיטימית  היא  הוגן  שימוש 

שי לעשות  למשתמש  מותר  בהחלט  לכן  ־מפרה. 
מוש ביצירה שעומדת במבחני ההוגנות. פעולתו של 

פלוני לא עמדה בהם כלל וכלל.
־בכל הכבוד, אינני מבין, את הקשיים שבית המש

פט העמיד לפניו במציאת סמכות ליתן צו חשיפה. 
בתי המשפט באנגליה ובארצות הברית דלו סמכות 
מוטב  אכן  משפט.  בית  של  הטבועה  מהסמכות  זו 
שהמחוקק ייצור הסדר בחקיקה, אך העובדה שהסדר 
יותר מעשור אין בה כדי להצדיק את  זה מתמהמה 
חיסונם העכשווי של מפרי זכויות יוצרים אנונימיים.

למ הצורך  את  להבין  אני מתקשה,  הכבוד,  ־בכל 
צוא עילה להטלת אחריות על הספק, שהוא רק גורם 
חיפוש  החשיפה.  צו  מתן  את  להצדיק  כדי  ביניים, 
מאחריות  פטורים  למתן  ההסדרים  את  סותר  זה 
ברוב המדינות  זה מכבר בחקיקה  לספקים, שעוגנו 
)הבלתי  בפסיקה  מעוגנים  ושלעת עתה  המתוקנות 
ותלויים  מאוזנים  אלה  הסדרים  בישראל.  אחידה( 
בתנאים מסוימים שבהיעדרם יישא הספק באחריות 
בעיה  עתה  לפתור  הניסיון  תורם.  או  ראשי  כמפר 
להפר  עלול  חשיפה  צו  מתן  ולאפשר  פרוצדורלית 
מהותיות.  יותר  הרבה  בעיות  וליצור  אלה  הסדרים 
בתחום  עושר  עשיית  ודיני  הרשלנות  דיני  החלת 

הע האיזון  את  להפר  עלולה  היוצרים  זכויות  ־דיני 
זכויות הקניין של היוצר  דין שיצרו דינים אלה בין 
הביטוי  חופש  עקרון  לבין 
כבר  המשפט  בית  והמידע. 
נזהר מכך בפסק דין אחר של 
הפרמייר ליג )שעסק בשאלת 
בלוחות  יוצרים  זכויות  קיום 
שימשיך  ומוטב  המשחקים(, 

להישמר מכך. 
הסו בשתי  אפוא  לדון  ־יש 

שאלת  מישורים.  בשני  גיות 
חבותם האפשרית של ספקים 
גורמים  שמבצעים  בהפרות 
צריכה  באינטרנט  שלישיים 
זכויות  בין  איזון  תוך  להידון 

היוצ זכויות  בעלי  של  ־הקניין 
זרי לאפשר  הרצון  לבין  ־רים 

מה חופשית של מידע באינטרנט; סוגיית צו החשיפה 
כמקור  הספק  בראיית  אחר,  במישור  להידון  צריכה 
זכויות  בעלי  של  הזכויות  בין  איזון  ותוך  בלבד  מידע 
היוצרים לבין זכות הגולשים לפרטיות ולחופש הביטוי.
ושל  ליג  הפרמייר  של  המשחק  כי  אפוא  דומה 

יס כי  סימן  בית המשפט אמנם  נגמר.  טרם  ־פלוני 
תיים בצו חשיפה שיינתן לאחר שתושלם החקיקה, 
או כשתפקע סבלנותו של בית המשפט והוא ייצור 
את ההסדר שמאפשר לתת אותו. השאלה היא מתי 
יבוא סיום זה, ואם עד אז עוד תהיה מנצ'סטר סיטי 

העירו השכנה  בינתיים  תצליח  שמא  או  ־אלופה 
כבודה  ואת  לידיה את התואר  להחזיר  יונייטד  נית 
 האבוד. 

 אינני מבין את הקשיים 

שבית המשפט העמיד לפניו 

במציאת סמכות ליתן צו 

חשיפה. אכן מוטב שהמחוקק 

ייצור הסדר בחקיקה, 

אך העובדה שהסדר זה 

מתמהמה אין בה כדי 

להצדיק את חיסונם העכשווי 

של מפרי זכויות יוצרים 
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נאמן למקור

ציטוטים נבחרים מהפסיקה

שמעון אגרנט
שופט בית המשפט העליון 1950-1976

1 9 0 6 - 1 9 9 2

שאם  מסמכויותיה.  סמכות  להפעיל  בבואה 
לא תאמר כן, פירוש הדבר יהיה זלזול גמור 
ישראל  מדינת  שנלחמה  המלחמות  בשתי 
על  הכחדתה  את  למנוע  כדי  הקמתה  מאז 
ידי מדינות ערב העוינות; פירוש הדבר יהיה 
סתירה מוחלטת להיסטוריה של העם היהודי 
ולכיסופיו, לרבות הסתירה לעובדת השואה 

שקבו ברור  ישראל...  עם  על  ־שנתחוללה 
צת אנשים אשר מטרתם הפוליטית הגלויה 
ועדת  ראש  יושב  שהדגיש  כפי  סתם,  איננה 
המשטר  את  'לשנות  המרכזית,  הבחירות 
אלא  המדינה'  של  הפנימי  הקונסטיטוציוני 
 a priori לחתור תחת עצם קיומה' לא תוכל'

להיות בעלת זכות ליטול חלק באותו תהליך 
־של גיבוש רצון העם ולפיכך גם לא תוכל לע

מוד להצבעה בבחירות לכנסת". 
)עב 1/65 ירדור נ' יו"ר ועדת הבחירות(

חוק השבות? לא לכל יהודי
הוא  שהעותר  להסיק  המשיב  היה  רשאי   "
בעל עבר פלילי, הקשור קשר אמיץ לפשע 
המאורגן, וכן להעריך שעקב העבר הלזה... 
קיים חשש סביר שאם יורשה להישאר בארץ 
אמת,  הציבור...  לשלום  סכנה  יהווה  הוא 
זכות העלייה, המוענקת לכל יהודי לפי חוק 
העם,  שאיפת  עומדת  ושמאחוריה  השבות 
לגבולם",  בנים  "ושבו  של  עתיקת־היומין, 
על  במעלה.  ראשונה  חשיבות  בעלת  היא 
כן, אחריות גדולה מוטלת על מי שמחליט 
למנוע מיהודי פלוני את מימושה של זכות 
זו. אולם, אין מנוס מזה, מקום ששוכנע שר 
המחוקק...  שקבע  הסייג  עליו  שחל  הפנים 
ואשר מאחוריו עומדת המגמה - ואף היא 

־מושרשת היטב בתודעת העם - שלא יתק
יהודים, שבא ־בצו כאן אנשים, אפילו הם 

משפט  ללענה  מ'ההופכים  היו  מוצאם  רץ 
המיוחדת  התופעה  הניחו'...  לארץ  וצדקה 

בא שהתפתחה  כפי  המאורגן,  הפשע  ־של 
לחברה  נזק  שם  גרמה  ואשר  הברית  רצות 
וכמעט  ובלתי־משוערים  עצומים  בממדים 
לא  התקינים,  החיים  סדרי  את  ועירערה 
היכתה עוד שורשים אצלנו, עד כמה שידוע 

לי, וחלילה לנו לעודד שייפתח לה פתח".
)בג"ץ 442/71 מאיר לנסקי נ' שר הפנים(

קיבוץ אפשר לעזוב
"... דרך החיים ה״קומונית״, המאפיינת את 
חייהם של חברי קיבוץ, הינה מיוחדת במינה 
- ואם תמצי לומר: דרך חיים אידיאליסטית 
להמשכה  באשר  מתמיד  אתגר  המהווה   -
מכלל  להוציא  אין  שלעולם  ומכאן  בה... 
אפשרות שביום מהימים יחליט חבר פלוני 
כי אותה צורת חיים חברתית אינה עוד לפי 

רוחו, ויקום ויעזוב את הקיבוץ".
)ע"א 209/65 הסנה חברה לביטוח נ' רייף(

קשר אמיץ, זכות עילאית
עיקרון  הוא  הביטוי  חופש  של  "העיקרון 
הקשור קשר אמיץ עם התהליך הדמוקרטי... 
הערכים  על  יתרה  באריכות  התעכבנו  אם 
שהם נשוא הזכות לחופש הביטוי, הרי לא 
חשיבותה  את  להדגיש  כדי  אלא  כן  עשינו 
ביחד  אשר  זו,  עילאית  זכות  של  המכרעת 
 - המצפון  לחופש  הזכות   - זוגתה  בת  עם 
של  למימושן  המוקדם  התנאי  את  מהווה 
כמעט כל החירויות האחרות... המבחן שיש 
להיזקק לו נעוץ תמיד בהערכה מראש, לפי 

־מידת ההגיון, אם כתוצאה מפעולת הגומ
אפ תיווצר  והמסיבות  הפרסום  שבין  ־לין 
שרות קרובה שייגרם נזק לשלום הציבור".

)בג"ץ 73/53 "קול העם" בע"מ נ' שר הפנים(

בשלנו לנישואים אזרחיים?
־"השאלה הרחבה, אם רצוי להנהיג היום במ
־דינת ישראל גם נישואין לא־דתיים כדי לש

חרר מהתלות בצורת הנישואין הקיימת את 
־אלה אשר בגלל השקפת העולם שלהם כא

מור מתנגדים להיזקק לטקס דתי... או שמא 
שנוכח  האומרת  ההשקפה  את  להעדיף  יש 

מו כה  וקידושין"  "החופה  מוסד  ־היותו של 
ערכו  ועקב  היהודי  העם  של  במסורת  שרש 
ההיסטורי הגדול של התפקיד שמילא מוסד 
לא  אחדותו,  בהבטחת  הדורות  במשך  זה 
בשלה עדיין השעה להנהגת תיקון חברתי כה 
יסודי - השאלה הסבוכה הזאת יש לה פנים 

־לכאן ולכאן... תהיה העמדה שיש לנקוט לג
ביה מה שתהיה, מכל מקום אין בית משפט 
בשנת  שהמחוקק  אחרי   - לשמש  יכול  זה 
1953 חייב את הנישואין הדתיים כצורת ני־
שואין יחידה - הפורום המתאים שבו יתנהל 

המאבק לטובת הרפורמה האמורה".
)בג"ץ 130/66 שגב נ' בית הדין האזורי צפת(

זלזול גמור בשתי המלחמות
לומר:  תמצי  ואם   - המשכיותה  דבר   ..."
עובדת  מהווה  ישראל  מדינת  של  'נצחיותה 

־יסוד קונסטיטוציונית', אשר חלילה לה, לר
שות כל שהיא של המדינה... להתכחש אליה 

יליד ארצות הברית  
דוקטור מאוניברסיטת שיקגו  

הנשיא השלישי של ביהמ"ש העליון  
חתן פרס ישראל למשפט לשנת 1968  

ראש הוועדה לחקר מלחמת יוה"כ  

עורך הדין ׀ 103 יולי 2012  



2,500 עובדים ו־1,450 עורכי 
דין בשיא. הגלקטיקוס של 

 הפירמות האמריקאיות
צילום: גטי אימג'ס

 הסיוט
האמריקאי
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אקס טריטוריאלית

פור משפטי מארה"ב

סי

ציפי שמילוביץ'
לוס אנג'לס

האמריקאית  התרבות  את  מרתקים  נושאים  מאוד  מעט 
השונים.  ענפיו  על  מהחוק  יותר  והמודרנית  הפופולרית 

מו חבר  הגנה.  תביעה.  משפטים.  מעצרים.  ־משטרה. 
סרטים  לעשות  אפשר  שמהם  חומרים  אלה  שבעים. 
גל  בכמויות.  אותם.  עושים  ואכן  טלוויזיה.  וסדרות 
בכל שנה  הסדרות החדשות שמגיע למסך הטלוויזיה 
מכיל באופן קבוע את הטרייפקה המקודשת: סדרה על 
על  וסדרה  באזרחי  בלשים  על  סדרה  במדים,  שוטרים 
משרד עורכי דין. לפעמים אפילו שתיים. השנה, למשל, 
שתיים מהסדרות המוערכות ביותר בטלוויזיה מתרחשות 
במשרד עורכי דין גדול ומפואר. "האישה הטובה" שמשודרת 
CBS היא הרצינית והכבדה. "חליפות", שמ־  ברשת המיינסטרים
מעט  לקהל  ופונה  קלילה  יותר  קצת   ,USA הכבלים  ברשת  שודרת 

־יותר אדג'י. אבל הרעיון זהה: עורכי דין עשירים מסתובבים בחלי
־פות ובשמלות של אלפי דולרים, ועסוקים בשאלה אחת: איך אנח

נו עושים כמה שיותר כסף, תוך ניצול מקסימלי של התחום האפור 
החביב על החוק האמריקאי. מערכת המשפט היא הבסיס לסיפורים 
עורכי  כשחברת  ולכן  ולרע,  לטוב  ביותר,  המרתקים  האמריקאיים 

חו כמה  בתוך  ממש  קורסת  הברית  בארצות  ביותר  הגדולה  ־הדין 
דשים - מדובר כמובן בתסריט עתידי של סדרת טלוויזיה, אבל גם 

בבהלה גדולה בחיים האמיתיים. 
• • •

על  לבוף  אנד  דיואי  הדין  עורכי  הודיעה חברת  חודש מאי  בסוף 
־פשיטת הרגל הגדולה ביותר בהיסטוריה של משרדי עורכי דין בא

 1,450 בהם  עובדים,   2,500 בשיאה  העסיקה  החברה  הברית.  רצות 
עורכי דין, והיו לה נציגויות ב־26 ארצות; היא הייתה הגלקטיקוס של 
משרדי עורכי דין בארצות הברית. בין היתר היא ייצגה את ארגוני 
שחקני ה־NFL וה־NBA במאבקיהם בליגה. היא ייצגה את החברה 
בניית  סביב  המסובך  המשפטי  במאבק  מנהטן  טאון  דאון  לפיתוח 
השו־  300 של ולקשרים  זירו,  בגראונד  החדשים  התאומים   מגדלי 

תפים עם חברות בוול סטריט לא היו מתחרים בארצות הברית. כל 
פרופורציות,  חסרי  מענקים  ענק,  משכורות  של  לתרבות  הוביל  זה 

־הימורים מסוכנים ועולם שלם של חשאיות ושל סודיות. אם מוסי
פים לכך חוסר מזל ומיתון קשה, מבינים את הקריסה המהירה של 
החברה. בתוך חצי שנה ברחו כמעט כל השותפים לחברות אחרות, 

והשאירו מאחוריהם מגדל קלפים ממוטט.
הרגל,  פשיטת  לאישור  בבקשה  החברה  שהגישה  המסמכים  לפי 
כל שנותר מהמפעל האדיר שלה הוא התחייבויות של לקוחות בסך 
255 מיליון דולר, 13 מיליון דולר במזומנים ובעלות על כמה יצירות 
אמנות. החברה נמצאת בחובות של 315 מיליון דולר, 225 מתוכם 
עובדים. תהליך הפירוק  כ־90  בה  נותרו  יוני  ונכון לאמצע  לבנקים, 
שלה עשוי לקחת שנים, ולפחות כרגע אף אחד לא יודע איך בדיוק 
יצליחו ראשי החברה, או מה שנותר ממנה, לגרום ללקוחות לשלם 
את החובות. "כשהכל מתפרק לכל הכיוונים, לא מסובך למצוא כל 
את  שייצג  דין  עורך  לנדר,  ג'ונתן  הסביר  לשלם",  לא  דרכים  מיני 

חברת הענק סיטי גרופ שעברה תהליך דומה.

הסיפור הזה הוא בראש ובראשונה סיפור 

על תאוות בצע חסרת גבולות • לאחרונה 

הודיעה חברת עורכי הדין דיואי אנד לבוף 

על פשיטת הרגל הגדולה ביותר בהיסטוריה 

של משרדי עורכי דין בארצות הברית • 

"כסף נהפך לערך היחיד שקובע במקומות 

האלה", מסביר פרופסור מאוניברסיטת 

 אינדיאנה, "וכסף הוא בסופו של דבר

דבק חלש מאוד בין אנשים"
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ואם כל זה לא מספיק, בניגוד לחברות מתחומים אחרים שעוברות 
את התהליך העונה לשם האמריקאי המפורסם Chapter 11, המשרד 
הזה לא יכול להמשיך לתפקד תוך כדי הפירוק כי אין לו מה להציע 
השע־ פארקי  חברת  הגישה   2009 בשנת השוואה,  לשם   ללקוחות. 
Six Flags בקשה לפשיטת רגל. אבל היא המשיכה  שועים הגדולה 
לפעול ולהכניס כסף כי היו לה נכסים - הפארקים שלה. הנכסים של 
דיואי אנד לבוף אינם רכבות הרים - אף שהמטפורה יכולה לעבוד 

־כאן היטב - אלא רשימת הלקוחות שלהם, וזו ברחה למקומות אח
רים עם כל השותפים כמעט. "הנכסים שלנו הלכו הביתה כל ערב", 

אמר עורך הדין של החברה אלברט טוגוט בבקשה לפשיטת הרגל.
חברות מהסוג הזה התמוטטו גם בעבר. כבר ב־1987 קרסה חברה 
צבירת  דרך  מטאורית  במהירות  שצמחה  קימבל,  פינלי  בשם  גדולה 

חובות ופיזור משכורות עתק למספר מצומצם 
־של אנשים. בשנים האחרונות נסגרו עוד חב
־רות שפשוט סבלו מהמצב הכלכלי, אבל הסי

פור של דיואי אנד לבוף הוא בראש ובראשונה 
סיפור של תאוות בצע חסרת גבולות.

• • •
2007, אבל ההיס־ ־דיואי ולבוף התאחדו ב
לפני המיזוג  טוריה של שתי החברות האלה 
הולכת כמעט מאה שנה לאחור. משרד עורכי 
דיואי,  א'  תומס  ב־1909.  הוקם  דיואי  הדין 

־מושל מדינת ניו יורק לשעבר, לקח את הח
הוקם  שני,  מצד  לבוף,  ב־1955.  לידיו  ברה 
ב־1929, אבל רק לפני עשור התחיל להתרחב 

במהירות אדירה.
לבוף  של  הבעלים  פנה  שנים  חמש  לפני 
להם  והציע  מדיואי  לחבר'ה  דייויס  סטיבן 
המושלם  והילד  "כן",  אמרה  הכלה  מיזוג. 

־שלהם גדל במהירות לאחת החברות המצלי
־חות בעולם. רק שהטיימינג, כך התברר בדי

עבד, לא היה מוצלח במיוחד. ב־2008 קרסה 
יותר  שנפגעו  ומי  האמריקאית,  הכלכלה 
מכולם היו אלה שחגגו במשך הרבה שנים על 
משנה  לא  מעצורים.  חסרי  אשראי  כרטיסי 

אם הם עקרת הבית מניו ג'רזי שגיהצה את הכרטיס בלי הפסקה או 
תאגיד ענק ממנהטן שהבנקים הגדולים במדינה היו מונחים לרגליו. 
כולם קיבלו את החשבון בדואר והבינו שהם לא יכולים לשלם אותו. 
אבל בעוד עקרת הבית מניו ג'רזי הפסיקה לבזבז את הכסף שאין לה, 

שע בונוסים  וחבילות  הבטחות  לחלק  המשיכו  לבוף  אנד  ־בדיואי 
עורכי  ועוד  עוד  להביא  כדי  רק  רורייתיות ברמת השחיתות שלהן, 
הבטחות  עם  הסתובבו  שותפים   100 לפחות  אחרות.  מחברות  דין 
לבונוסים של מיליוני דולרים - חלק מהם עברו את החמישה מיליון 
- אבל בסופו של דבר גם הם הגיעו לאותו מקום שבו נמצאת עקרת 

הבית מניו ג'רזי. 
ההתרסקות של דיואי אנד לבוף התקבלה בהלם ואפילו בצער בקרב 

הולוול,  ג'יי  ריצ'רד  הזה.  במקצוע  במיוחד  שכיח  משהו  לא  קולגות, 
בעבר שופט פדרלי והיום בעל חברה פרטית, אמר ל"ניו יורק טיימס": 
"זה יום עצוב מאוד למקצוע עריכת הדין. זו חברה מצוינת עם הרבה 

עורכי דין טובים, וקריסה כזאת צריכה להפחיד את כולנו". 
־השאלה הגדולה שהברנז'ה באמריקה שואלת עכשיו היא אם מדו

בר במקרה חד־פעמי, מדהים וקיצוני ככל שהוא, או שמא כל קונספט 
תאגידי עורכי הדין אכן מתחיל לרעוד. הרי שיטות העבודה שהפכו 
את דיואי אנד לבוף לאימפריה שהייתה לא ממש ייחודיות לה. כך 
מתנהלים כל תאגידי הענק בתחום הזה בארצות הברית: גידול מהיר 

־דרך מיזוגים, הבטחת משכורות מטורפות כדי להוציא כשרונות מח
ברות אחרות, ופערי שכר גדולים מאוד בין השותפים לעורכי הדין 

הזוטרים. בקיצור, כל מה שרע בקפיטליזם. 
המומחים,  אומרים  הזאת,  ההתנהלות 

־הרסה את אווירת האחווה שהייתה פעם בח
ברות האלה. הנכונות של עורכי דין להישאר 

ואווירת המשפ ־גם בזמנים קשים התנדפה, 
חה פשוט לא קיימת יותר כמעט בשום מוסד 
מהסוג הזה באמריקה. "כסף הפך לערך היחיד 
וויליאם  הסביר  האלה",  במקומות  שקובע 
הנדרסון, פרופסור מאוניברסיטת אינדיאנה, 
מאוד  חלש  דבק  דבר  של  בסופו  הוא  "וכסף 

ההת שלפני  השנים  בארבע  אנשים".  ־בין 
מיליון   124 לבוף  אנד  דיואי  הוציאו  רסקות 

־דולר יותר ממה שהכניסו. בשלב מסוים הת
ברר לחלק מהשותפים כי חברים שאיתם הם 
היוקרה  במסעדות  צהריים  ארוחות  אוכלים 
20 מהם. אפשר לד־  של מנהטן מרוויחים פי

מיין איזו אווירה זה יצר במסדרונות. 
סטיבן ג'יי הארפר, פרופסור באוניברסיטת 
כי  ל"פורבס"  בראיון  הבטיח  נורת'ווסטרן, 

־דיואי אנד לבוף אינה החברה האחרונה שקו
חברות  בעלי  הרבה  מזה.  "רחוק  ככה:  רסת 
לקרות,  יכול  לא  זה  שלהם  בטוחים  גדולות 
הכי  הבעיה  עליהם.  נדבר  הבאה  בשנה  אבל 
היא שהן הצליחו  גדולה של החברות האלה 

במשך 40-50 שנה, ועכשיו הן לא מסוגלות לשנות קו מחשבה".
לבוף  אנד  דיואי  של  לעובדים  טרגדיה  היא  הזאת  ההתמוטטות 
ואזהרה ברורה מאוד לתאגידים אחרים: או שתתאימו את עצמכם 

־למציאות החדשה ותתחילו לעבוד ביתר מהירות, ביתר יעילות וב
פחות כסף - או שתמותו. עדיין יש מקום למספר מצומצם מאוד של 
חברות שיכולות לשלם משכורות של שני מיליון דולר לשנה, לגבות 
אלף דולר לשעה, להחזיק צבא של עורכי דין מהדרג השני ולחייב את 
הלקוחות מוול סטריט. אבל הן מיעוט קטן והולך. גם אם יהיו חברות 
שילמדו את הלקח ויינצלו מגורל האיקרוס של דיואי אנד לבוף, זה 
כבר לא יעזור למאות עורכי דין שמסתובבים עכשיו בחוץ ומחפשים 
 עבודה בשוק שיכול להציע להם מעט מאוד. 

השאלה הגדולה שהברנז'ה 

באמריקה שואלת עכשיו היא 

אם מדובר במקרה חד־פעמי 

או שמא כל הקונספט מתחיל 

לרעוד. הרי שיטות העבודה 

שהפכו את דיואי אנד לבוף 

לאימפריה לא ייחודיות רק לה

"הרבה בעלי חברות גדולות 

בטוחים שלהם זה לא יכול 

לקרות, אבל בשנה הבאה נדבר 

עליהם", אומר פרופ' סטיבן 

ג'יי הארפר מאוניברסיטת 

 נורת'ווסטרן. "הם לא 

מסוגלים לשנות קו מחשבה"
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הצפת המקצוע בארצות הבריתעורכי דין

וידועה  ותיקה  חברה  הבא:  התסריט  על  חשבו 
האחרו השנים  בחמש  שלפיו  תשקיף  ־מפרסמת 

לכך  ובהתאם  אחוזים,  בעשרות  רווחיה  זינקו  נות 
הח המניות.  לבעלי  מכובדים  דיבידנדים  ־מחלקת 

ההנפקה  לקראת  ענקי  פרסומי  במסע  יוצאת  ברה 
רוכשי המניות  ואף מציגה הצעה מפתה:  בבורסה, 
יזכו  יצטרכו להוציא שקל מכיסם הפרטי אלא  לא 
שנים  כמה  כעבור  מהמדינה.  ריבית  ללא  להלוואה 

־מגלים המשקיעים החדשים כי התשקיפים היו שק
ריים לגמרי: רווחי החברה היו בדויים והתבססו על 
צונחות  ולכן  חולקו,  לא  ודיבידנדים  מטעה  מידע 

־מניות החברה מטה מטה. אם זה לא מספיק, המש
ההל שאמנם  מגלים  ־קיעים 

אך  ריבית,  ללא  היו  וואות 
יצטרך  ההלוואה  תנאי  לפי 
הלווה להחזיר את ההלוואה 
רגל  כפושט  יוכרז  אם  גם 

ויקבל הפטר.
הסיפור  ההפתעה,  למרבה 
אמיתי  הוא  לעיל  המתואר 

־לגמרי. אלא שלא מדובר בח
ברה הנסחרת בבורסה כי אם 
בעשרות פקולטות למשפטים 

ייצוגית נגד הפקולטה
חשבתם שהצפת המקצוע היא המצאה ישראלית? נתונים שהתפרסמו 

ב"וול סטריט ג'ורנל" מלמדים כי כ־16 אלף עורכי דין מחפשים עבודה 

בניו יורק ובקליפורניה. עורך דין צעיר ממנהטן החל לגלגל פתרון יצירתי: 

ייצוגיות נגד הפקולטות למשפטים בטענה כי הציגו  שורה של תביעות 

מצגי שווא לסטודנטים פוטנציאליים

ג'רמי שטרן

עו"ד ג'רמי שטרן, עוסק 
בדיני משפחה; חבר לשכת 

עורכי הדין במדינת ניו יורק

־ברחבי ארצות הברית, אשר מוצפות בתביעות ייצו
גיות ברוח הסיפור המתואר.

Big Lawפיצוץ הבלון של ה־

במיתון  במקורה  נעוצה  התביעות  לגל  הסיבה 
הקשה שפקד את ארצות הברית ב־2008 והביא את 

־חגיגת עורכי הדין לקיצה. משרדי עורכי הדין הגדו
לים )מה שמכונה "Big Law"( החלו לקבל תלונות 
מלקוחותיהם על שכר טרחה מוגזם. הרי למה לשלם 
800 דולר לשעת עבודה של שותף במשרד אם עורך 
הקליינטים  לשעה?  דולר   350 מרוויח  מתחיל  דין 

השכילו ודרשו מהפירמות להוריד מחירים.
לצ גרמה  זו  ־התמקחות 

הגדולים  במשרדים  מצומים 
המבנה  על  השפיעו  אשר 
עורך  והמקובל.  המסורתי 
באחת  שלמד  מתחיל  דין 

במדי הטובות  ־הפקולטות 
לצפות  בעבר  יכול  היה  נה 
כבר  גדול  למשרד  להתקבל 

במשכו הלימודים,  ־באמצע 
אלף  מ־150  למעלה  של  רת 
דולר לשנה. אחרי כמה שנות 

לפי טענת התובעים, 

פקולטות למשפטים פרסמו 

ביודעין מידע כוזב כדי לפתות 

סטודנטים חדשים. ההטעיה 

התייחסה לאחוזי ההעסקה 

של הבוגרים ולסיכויים 

להתקבל לעבודה כעורך דין
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הצפת המקצוע בארצות הבריתעורכי דין

בית הספר למשפטים של ניו 

יורק פרסם כי כ־90% מבוגריו 

מצאו עבודה. לפי התביעה, 

השיעור הנכון הוא 50% משום 

שגם בוגר שהועסק בחצי 

משרה כמטגן המבורגרים 

במקדונלדס נחשב כמועסק 

לצורך הסטטיסטיקה

עבודה היה אותו עורך דין מתקבל כשותף ומשכורתו 
־עלתה בהתאם. כיום אפילו בוגרים טריים מייל ומה

רווארד מתקשים למצוא מקומות עבודה.
בפקול לימודיהם  שסיימו  מתחילים,  דין  ־עורכי 

טות פחות מכובדות, מוצאים את עצמם במצב קשה 
סטריט  ב"וול  שהתפרסמו  נתונים  לפי  יותר.  הרבה 
10,000 עורכי דין מו־ ־ג'ורנל", במדינת ניו יורק יש כ
בטלים; בקליפורניה נרשמת תופעה דומה, וכ־6,000 
מעורכי  גדול  אחוז  עבודה.  ללא  נמצאים  דין  עורכי 
הדין פשוט התייאשו מלחפש עבודה במקצוע ועשו 

הסבה מקצועית.

הטענה: האוניברסיטאות אחראיות

הפתרון  את  שגילה  סבור  אחד  יצירתי  דין  עורך 
דווקא  וזאת  הגוסס,  לשוק 
באמצעות כלי משפטי מוכר: 

אנ דוד  הייצוגית.  ־התביעה 
בעל  צעיר  דין  עורך  זיסקה, 
ניו  במנהטן,  עצמאי  משרד 

תבי של  שורה  יוזם  ־יורק, 
נגד הפקולטות  ייצוגיות  עות 
שווא  מצגי  הציגו  שלטענתו 
פוטנציאליים  לסטודנטים 
ויצרו דור שלם של עורכי דין 

שו לכתיבת  נכון  ־מובטלים. 
רות אלה הוגשו 14 תובענות, 
אחרות  אוניברסיטות  ו־20 

באתר  השחורה  ברשימה  לצפות  )ניתן  הכוונת  על 
http://www.anziskalaw. :המשרד שלו בקישור זה

.)com/Filed_Complaints.html
כתבי התביעה בכל 14 התביעות, המתפרסים על 

הט של  שלמות  מסכות  מגוללים  עמודים,  ־עשרות 
וזיוף סטטיסטיקה )לפי התובעים(,  עיה, מצג שווא 
ונסיבותיה המיוחדות. הטענה פשוטה:  כל פקולטה 
הפקולטות למשפטים פרסמו - ביודעין - מידע כוזב 
התייחסה  ההטעיה  חדשים.  סטודנטים  לפתות  כדי 
להתקבל  ולסיכויים  הבוגרים  של  ההעסקה  לאחוזי 

־לעבודה כעורך דין. כן נטען כי הוצגו ממוצעי משכו
רת מטעים ואף שקריים. הפקולטות הושוו למיידוף 

והן מואשמות בשיטות חשבונאות מסול ־ולאנרון, 
פות ומזויפות.

 New York ניקח למשל את בית הספר למשפטים

)Law School )NYLS, שפרסם כי כ־90% מבוגריו 
אנזיסקה,  שהגיש  התביעה  כתב  לפי  עבודה.  מצאו 
הכיצד?  פחות.  אף  ואולי   50% הוא  הנכון  השיעור 
 - כלשהי  בעבודה  שעבד  הספר  בית  בוגר  ראשית, 

מקדונ ברשת  המבורגרים  כמטגן  משרה  בחצי  ־גם 
לדס - נחשב כמועסק לצורך הסטטיסטיקה. שנית, 

־המשכורת הממוצעת שהציג בית הספר הייתה מבו
ולא כללה  ססת על מדגם של 20% מכלל הבוגרים, 
לדוגמה,  היו,  אם  המובטלים.  הספר  בית  בוגרי  את 
20 בוגרים, 19 מהם מובטלים ואחד מועסק ומשתכר 
100 אלף דולר לשנה, אזי המשכורת הממוצעת לפי 

חישוב בית הספר עומדת על 100 אלף דולר.
רבות  פקולטות  היו  חשבונאיים  משחקים  מלבד 

למש שילמו  הן  לבוגריהן.  עבודה  משרות  ־שמימנו 
בוג להעסיק  דין  עורכי  ־רדי 

עלות  כל  ללא  צעירים,  רים 
כדי  וזאת  המעסיק,  למשרד 
שהבוגרים יסווגו כמועסקים. 
נוהג זה היה אף בבתי הספר 
נחשבים,  היותר  למשפטים 

ביק מובנות  מסיבות  ־אשר 
המועס ששיעור  לוודא  ־שו 

סבסוד  ל־100%.  יתקרב  קים 
זמני,  היה  העבודה  מקומות 
במלגה לחודשים אחדים, אך 

־הספיק להחשיב את הסטוד
נט כלא מובטל. 

הנחיות חדשות

כוחות השוק עשו את שלהם, והיום ניכרת מגמת 
־ירידה במספר המועמדים לפקולטות למשפטים בא

רצות הברית וירידה חדה בנבחנים ב־LSAT, מבחן 
בארצות  משפטים  לימודי  לפני  מחייב  פסיכומטרי 
 ,American Bar Association )ABA(ה־ הברית. 
הוציא  במדינה,  משפטים  לימודי  על  המפקח  הגוף 
על  ולפיהן  למשפטים  לפקולטות  חדשות  הנחיות 
בוגריהן,  של  העבודה  סוגי  בין  להבחין  הפקולטות 

וכן להימנע מסבסוד מקומות עבודה.
ההוראות החדשות של ה־ABA לא עזרו לעורכי 

־דין שכבר התפתו לחומר ההסברה של האוניברסי
טאות, ולכן יוזם עו"ד אנזיסקה מטח תביעות אשר 
ניפוח  יצמצם את תופעת  יפסיק או למצער  לדעתו 
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המספרים. התובעים עותרים לשני סעדים עיקריים: 
החזר שכר לימוד וצו מניעה קבוע האוסר על הפצת 

נתונים מטעים.

מכשולים ונצחון פירוס

הפקול נגד  התביעות  מגישי  ניצחו  לא  ־בינתיים 
משפטיים.  בכשלונות  נתקלו  ואף  למשפטים,  טות 
NYLS הגיש בקשה לסילוק על הסף, והבקשה הת־
כך  הדין,  פסק  על  לערער  הבטיחו  התובעים  קבלה. 
הייצוגיות.  התובענות  מסע  של  גורלו  נחרץ  שטרם 
שווייצר,  מרווין  השופט  של  נימוקיו  כי  לציין  ראוי 
מחמיאים אינם  הסף,  על  התובענה  את  דחה   אשר 

ל־NYLS. וזו לשון פסה"ד:
"NYLS applicants, as reasonable consumers 

of a legal education, would have to be wearing 
blinders not to be aware of these well־
established facts of life in the world of legal 
employment“.
שה היות  כי  מדבריו  משתמע  פשוטה,  ־בשפה 

כל  היו  הנתבעת  שפרסמה  המטעים  נתונים 
התובעים  על  היה  הרי  וחשופים,  גלויים  כך 
ניצחון שזהו  לומר  אפשר  שקריים.  שהם   לדעת 

בזירה  אדיר  כישלון  אך  המשפטי,  בשדה   NYLSל־
הציבורית.

מכשול נוסף שניצב לפני עו"ד אנסיזקה היה כתב 
הספר  בית  שהגיש  הרע  לשון  פרסום  בגין  תביעה 
Thomas Cooley נגדו ונגד ארבעה בלו־  למשפטים
־גרים אנונימיים. בית הספר טוען כי הנתבעים הכפי

שו את שמו כשהאשימו אותו במצג שווא ובפרסום 
סטטיסטיקה מסולפת. כצפוי הגיש אנזיסקה בקשה 
SLAPP אשר מט־  לסילוק, וטען כי מדובר בתביעת

רתה לסכל הגשת תביעות נגד הפקולטות.

עריכת דין לאן?

אם  במסעם?  המשפטיים  הצלבנים  יצליחו  האם 
ויתנהלו  הסף  על  סילוק  מבחני  ישרדו  התובענות 

בתי ידונו  אשר  לשופטים  נתונה  התשובה  ־לגופן, 
קים ולחברי המושבעים אשר יידרשו לקבוע אם נהגו 

־הפקולטות למשפטים בדרך פסולה. אם יצליחו הת
ביעות להשיג את מטרתן אם לאו, לא ינוחמו רבבות 
עורכי הדין המובטלים המנסים להתמודד עם חובות 
הסטודנטים  של  הבא  הפוטנציאלי  לדור  עצומים. 
הסיפור  ישמש  בוודאי  הברית  בארצות  למשפטים 
 הזה נורת אזהרה. 

טקס ההסמכה של בוגרי 
כלל הפקולטות של 

אוניברסיטת ניו יורק 
במאי האחרון באיצטדיון 
הבייסבול של היאנקיס, 

במעמד שופטת בית 
המשפט העליון סוניה 

סוטומאיור. 27 אלף צופים 
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התראה מוקדמת - המצוי והרצויתובענות ייצוגיות

מבעל  דורשת  לא  המשפטית  שיטתנו  ככלל, 
מותי והיא  משפטי,  הליך  נקט  טרם  להתרות  ־דין 

לאחר  המשפט  בית  לבחינת  כולו  האירוע  את  רה 
מעשה. ההנחה היא שלשם היעילות, יעדיפו צדדים 
בית  לכותלי  מחוץ  ישירות  לדבר  יעדיפו  רציונליים 

־המשפט וייגשו לבית המשפט רק בלית ברירה. לעו
תובענות  של  הייחודיים  מאפייניהן  בגלל  זאת,  מת 
טרם  מהידברות  יימנע  רציונלי  תובע  גם  ייצוגיות, 

הת המחייבת  חדשה  פסיקה  נוכח  לערכאות.  ־פנה 
מוצע  ייצוגית,  תביעה  הגשת  טרם  מוקדמת  ראה 

אשר  חקיקתי  הסדר  לשקול 
הרל האינטרסים  בין  ־יאזן 

וונטיים לטובת הכלל.

מאפיינים ייחודיים

חלים  ייצוגיות  בתובענות 
יסו אשר  מהירות“  ־“דיני 

תובע־ לחוק   7 בסעיף  דם 
תשס“ו־2006  ייצוגיות,  נות 
)להלן: החוק(. על יסוד סעיף 
זה, שכותרתו “בקשה לאישור 

דניאל מ' דמביץ

קריאה אחרונה
תביעה  הגשת  טרם  מוקדמת  התראה  לתת  מחייבת  חדשה  פסיקה 

פנייה  לפני  מהידברות  להימנע  יעדיף  רציונלי  שתובע  אלא  ייצוגית, 

הרלוונטיים,  האינטרסים  בין  יאזן  אשר  לשקול הסדר  מוצע  לערכאות. 

ייטול מהתובענות הייצוגיות את האופי הספקטקולרי המיוחס להן, ויגביר 

את התועלת החברתית הכוללת מקיומו של מוסד זה

 עו"ד דניאל מ' דמביץ,
כלכלן ומוסמך במינהל 
 עסקים; שותף במשרד 
בשן־דמביץ־מגן; עוסק 
בתובענות ייצוגיות צרכניות

הרווח  הכלל  קודמת“,  ייצוגית  תובענה  או  קודמת 
הוא “כל הקודם מייצג“, ולבית המשפט נותר שיקול 
האישור  בבקשת  מום  אין  אם  אחרת.  לקבוע  דעת 
בפנקס  לפרסום  כראוי  נמסרה  אף  וזו  המוקדמת 
ולא  הייצוגיות, הרי שהמאוחרת תידחק  התובענות 

תקבל את הזכות לייצג את קבוצת התובעים.
דו ייצוגיות  בתובענות  הנהוגים  המהירות  ־דיני 

את  להביא  ייצוגי  תובע  להיות  המבקש  את  חפים 
בקשתו בפני בית המשפט מהר ככל הניתן, ותחרות 
הקדימות נמדדת, לפחות מצד בעלי הדין ומייצגיהם, 

בשעות ואפילו בדקות.
תובע  של  המוטיבציה  גם 
מטרת  מהרגיל.  שונה  מייצג 
היא  רגילה  בתובענה  התובע 
שנפגע,  הפגיעה  את  לרפא 
התובע  של  בראייתו  ולכן 

צר מלוא  את  הסעד  ־מציג 
הסעד  ייצוגית  בתובענה  כיו. 
הסעד  אם  קטן;  האישי 
בעיני  גדול,  הנתבע  האישי 

־בית משפט אין הכרח בהכר

דיני המהירות הנהוגים 

בתובענות ייצוגיות דוחפים 

את המבקש לתבוע להביא 

את בקשתו בפני בית 

המשפט מהר ככל האפשר, 

והקדימות נמדדת בשעות 

ואפילו בדקות
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זה על תובענה הפרטית כייצוגית, הואיל וסביר יותר 
שכל נפגע יטרח להגיש את תביעתו בעצמו ולא יזנח 

את נזקו.
־יסוד חמקמק קמעה בתובענה הייצוגית הוא העי

הוא  אישית  עילה  של  קיומה  לכאורה  האישית.  לה 
יריבות,  אין  עילה  כל הליך משפטי. באין  יסודו של 
היא  העילה  שאלת  פרטית  בתובענה  ההליך.  ובטל 
יש  לתובע  אם  להכריע  המשפט  בית  על  המרכזית; 
טוען  שהוא  זכות  בידיו  אין  או  הנתבע  על  זכות 
לקיומה. מבחינת הרציונל הכלכלי בתובענה ייצוגית, 
הנחת היסוד היא שאם כל הנושא לדיון היה עילתו 
האישית של התובע, האחרון לא היה טורח לתבוע 

ציבו מבחינה  זה  במקרה  הרלוונטית  השאלה  ־כלל. 
רית וכלכלית אינה מה זכותו של אותו תובע פלוני, 

־אלא מה היא זכותו המצרפית של הציבור כולו. למ
רות זאת, הדין הנוהג בעניין תובענות ייצוגיות עודנו 

אישית  עילה  של  לקיומה  היסוד  דרישת  את  מציב 
סעיף  לחוק;  4)א()1(  )סעיף  המייצג  התובע  בידי 
ב“צירוף  ייצוגית  תובענה  לנהל  מאפשר  לחוק  8)ג( 
תובע מייצג או בא כוח מייצג או החלפתם, או בדרך 
מסורבל  הוא  צירוף/החלפה  הליך  אולם  אחרת“ 

תובע לאישור  לבקשה  תשובה  בכל  לפיכך  ־ונדיר(. 
כבירים  מאמצים  המשיב־הנתבע  עושה  ייצוגית  נה 
ולמצער  המבקש,  של  אישית  עילה  להיעדר  לטעון 
בלבד  מזערי  חלק  עם  משותף  מכנה  בעל  להיותו 

מתוך קבוצת התובעים שהמבקש רוצה לייצג.
ייצו לתובענות  פרטיות  תובענות  בין  הבדל  ־עוד 

בעוד  בהן.  הנפסקות  ההוצאות  שיעור  הוא  גיות 
שתובענות פרטיות מעלות תביעות בשווי “נורמלי“, 

קונבנ בלתי  “נשק  בגדר  הן  ייצוגיות  תובענות  ־הרי 
ציונלי“ )דברי השופט חשין בדנ“א 5712/01 ברזני נ' 
במיליונים  הנתבע  כוללת של  לחבות  בטענתן  בזק( 
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לרכז  נאלצים  ייצוגיות  בתובענות  הנתבעים  רבים. 
המו ייצוגיות  תובענות  עם  להתמודדות  ־מאמצים 

קיומם.  על  רבות  להשפיע  והעלולות  נגדם  גשות 
בהכרעות  הוצאות  נפסקות  מזומנות  לעיתים  לכן, 
לפחות  הגבוה,  הצד  על  תובענות  לאישור  בבקשות 

מראות עיניו של התובע היחיד.

חוסר מידע מובנה

־בשל האמור לעיל, בקשות לאישור תובענות ייצו
גיות מוגשות מתוך חסר מהותי במידע. ראשית, דיני 
ייצוגי  המהירות מחייבים את המבקש להיות תובע 
לרוץ לבית המשפט טרם ישיגו אחר. המבקש במצב 
את  לברר  שהות  בידו  ואין  שיש“,  מה  עם  “רץ  כזה 

העובדות עד תום.
שנית, גם אם המבקש גילה עילה אשר לדעתו אינה 
ידועה לכל ולפיכך הוא לא חש דחיפות לפנות לבית 
המשפט, בכל זאת הוא ישתדל שלא לפנות במישרין 

לפניו את  ולהציג  אל הנתבע 
תלונ מובאת  אם  ־תלונתו. 

הפוטנציאלי  התובע  של  תו 
מעדיף  הנתבע  הנתבע,  לפני 
הנטענת  חבותו  את  לפרוע 
בדבר(  להודות  מבלי  )כמובן 
של  העילה  את  להמית  ובכך 
סכנת  ואת  התובע־בכוח 
כמאמרו  הייצוגית.  התביעה 
של השופט קלינג, “כל נתבע 

הייצוגית  התובענה  של  אימתה  את  לסלק  ישמח 
להכיר  המבקש  של  האישית  תביעתו  סילוק  ידי  על 
 7742/00 )ת“א(  )בש“א  ייצוגית“  כתביעה  בתביעה 
)ת.א. 1586/00( שלמה אלרגנט ואח' נ' מפעל הפיס(. 

הנ אל  לפנות  מראש  רוצה  התובע  אם  גם  ־משמע, 
תבע, הרי לא יעשה כן כדי לא להפסיד את העילה 

האישית.
עולה כי בין שיש זמן ובין שאין, המצב המשפטי 
הנוהג מסכל את האפשרות של התובע הייצוגי ללבן 
חוסר  הנתבע.  מול  והמשפטי  העובדתי  המצב  את 
בעלת  מושכלת  בלתי  להתנהלות  מוביל  המידע 
כלכלית  יעילות  של  היפוכה  הימור;  של  מאפיינים 

השחק בידי  מלא  מידע  של  קיומו  על  ־המתבססת 
נים הרציונליים. תובע פוטנציאלי אשר אוהב סיכון 
או מאמין בעילה שלו )נזכיר כי אמונה איננה מונח 

יבחר  כלכלית(  מבחינה  רציונלית  בהתנהלות  תקף 
פו תובע  ייצוגית.  תובענה  לאישור  בקשה  ־להגיש 

את  להגיש  שלא  יבחר  סיכון  שונא  אשר  טנציאלי 
בקשתו, גם אם היא מוצדקת מבחינה אובייקטיבית 
יודע זאת. משמע, לבתי המשפט לא  - שהרי אינו 
המוצדקות  הייצוגיות  התובענות  דווקא  מגיעות 
תובעים  שמגישים  ייצוגיות  תובענות  אלא  ביותר 
שמתאפיינים גם באהבת סיכון או באמונה בצדקת 
המוטלת  הגבוהה  ההוצאות  רמת  ודרכם.  טענתם 

־במקרים של דחיית בקשות לאישור תובענות ייצו
סיכון  שונא  האמורה:  המציאות  מקצינה את  גיות 
שגם  אישור,  בקשת  להגיש  שלא  יותר  עוד  יעדיף 
אין בידו כל המידע עליה וגם נושאת סיכון לחיוב 

־בהוצאות כבדות. השטח מתפנה אפוא לאוהבי סי
כון או ל“מאמינים“.

לבירור  מעשית  אפשרות  אין  שבו  משפטי  מצב 
מקדים משום החשש לאיבוד העילה האישית פוגע 
מוסד  של  הכלכלית  ביעילות 

התובענות הייצוגיות.

המדיניות השיפוטית

המשפטית  המדיניות 
פנייה  של  לנחיצותה  בקשר 

תוב הגשת  טרם  ־מקדימה 
תהפו עברה  ייצוגית  ־ענה 

כות עם השנים. בעבר שימש 
בגדר  מקדימה  פנייה  היעדר 
תובענה  אישור  ליבו של מבקש  תום  לחוסר  ראיה 
 )2524/01 )ת.א.   22843/01 )ת“א(  )בש“א  ייצוגית 
משקה  מכלי  איסוף  תאגיד  נ'  ואח'  קראוס  אריה 
בע“מ(, גם אם הודגש שפנייה מקדימה אינה בגדר 
נ'  ואח'  מיכל  הראל   1590/01 )ת“א(  )ת.א.  חובה 

א.א. מוקד 101 בע“מ(.
השופט עמירם בנימיני הציג גישה ספקנית הרבה 
ייצוגי להיעדר פנייה מוקדמת:  יותר לטענת נתבע 
“לדעתי, אין להקפיד יתר על המידה בעניין פנייה 
ייצוגית,  תובענה  הגשת  בטרם  לנתבע  מוקדמת 

־כאשר ברור כי פנייה שכזו תביא לכל היותר לפת
רון הבעיה האישית של הפונה, ולא לפתרון בעייתה 
היא  הייצוגית  כולה. מטרת התובענה  של הקבוצה 

־לאכוף את החוק בנוגע לכלל הקבוצה. פנייה מוק
דמת לנתבע הייצוגי מעוררת חשש שהנתבע יזדרז 

לבתי המשפט מגיעות לאו 

דווקא התובענות הייצוגיות 

הראויות ביותר, אלא תובענות 

ייצוגיות שמגישים תובעים 

המתאפיינים באהבת סיכון 

או באמונה בצדקתם
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הפונה,  של  האישית  העילה  את  דרכו  מעל  להסיר 
שהיא בדרך כלל בסכום פעוט, על מנת למנוע את 
זכותה  תקופח  ובכך  הייצוגית,  התובענה  הגשת 
)ת.א.   1895/05 )ת“א(  )בש“א  כולה“  הקבוצה  של 
1065/05( אמיר שהי שאול נ' תדיראן מוצרי צריכה 

בע“מ(. 
מכה  ספגה  האמורה  המפוכחת  שהגישה  אלא 
בעניין  האחרונה.  מהעת  דין  פסקי  בשני  אנושה 
בע“מ  תקשורת  מערכות  הוט  נ'  אייל  אסף  עו“ד 
)ע“ע 12842-07-10; ההדגשות במקור( הובא בפני 
ייצוגי  תובע  של  ערעור  לעבודה  הארצי  הדין  בית 
על החלטת בית הדין האזורי להפחית את הסכום 
שנקבע כשכר טרחת עו“ד בהסדר הסתלקות. בית 
על  ולעמוד  היריעה  להרחיב את  בחר  הדין הארצי 
מה שכינה “אמות המידה להתנהלותם הראויה של 
צדדים לתובענה הייצוגית עובר להגשתה, דרך כלל, 
ובמיוחד בתובענה ייצוגית שעילותיה ביחסי עובד 

מעביד“. בית הדין קבע: “מן 
הראוי הוא כי עובר לפתיחה 
יקדים  משפטיים,  בהליכים 
בכתב  ויפנה  המייצג  התובע 

ויעמי הפוטנציאלי  ־לנתבע 
הדברים  דרישותיו.  על  דו 
באי־ להתנהלות  אף  נכונים 
המייצג  התובע  של  כוחם 

בפ הפוטנציאלי  ־והנתבע 
שולחיהם,  מטעם  עילותם 

בקיום הבירורים המוקדמים כנדרש, עובר לנקיטת 
האר הדין  בית  לשון  ייצוגית“.  תובענה  ־הליכי 

סיימה בקביעת  “ראוי“ אך  צי החלה בתיאור מצב 
של  היסוד  מעקרון  הנובעת  מוקדמת  פנייה  חובת 
הדין  בתי  את  מנחה  הדין  פסק  הלב.  תום  חובת 
למערכת  מחוץ  אל  חלחל  ואף  לעבודה  האזוריים 
מועין  בתי הדין לעבודה )תמ )חי'( 26833-06-11 

ערמוש נ' תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע“מ(.
ייצו בתובענה  מוקדמת  התראה  שדרישת  ־אלא 
־גית על פי דיני העבודה משרתת אך ורק את המע

סיק. התראה זו תאפשר לשלול בפרוטות את עילתו 
זכויותיו,  על  לעמוד  מעז  אשר  העובד  של  האישית 
וזאת תוך מניעתו הדיונית מלתבוע את זכות חברי 
המצדיקים  המאפיינים  כי  לזכור  יש  כולה.  הקבוצה 
דיני העבודה מתקיימים כאשר  ייצוגי בתחום  הליך 

דווקא  משמע  אחיד,  או  קיבוצי  הוא  העבודה  חוזה 
במקרה של עובדים פשוטים ולא מתוחכמים. עובדים 
אחד  )וסודיים  אישיים  בחוזים  המועסקים  בכירים 
כלפי רעהו( ממילא לא יכולים לתבוע בהליך ייצוגי, 
בהיעדר מכנה משותף. היה ונמצא עובד פשוט אחד 
המוכן לעמוד לפני המעביד בשם כלל חבריו, בא בית 
הגשת  את  ומונע  דינו  בפסק  לעבודה  הארצי  הדין 

־התובענה הייצוגית. בהלכה זו גם נשלל התמריץ הכ
ייצוגי: אם העובד מופנה  הליך  לניהול  לכלי החיוני 
זו בלבד שעילתו  למשא ומתן עם המעביד, הרי לא 
האישית תישלל ממנו באמצעות תשלום פרטני של 
המעביד, אלא גם לא יוכל לגייס ייצוג משפטי הולם 
בהיעדר הגמול לבא כוח התובע המייצג אשר מובטח 

בחוק תובענות ייצוגיות.
נדגיש כי לעומת הזהירות המופלגת שנוקט החוק 

־באישור הסדרים שהושגו לאחר הגשת תביעה )סעי
פים 16, 18 ו־19( - כדי למנוע הסדרים המיטיבים רק 
עם התובע הייצוגי ועם עורך 
האינטרס  זניחת  תוך  דינו 
של הקבוצה בכללותה - הרי 

־שאין הסדרים או כללים כל
המתקיימות  בפשרות  שהם 

טרם ננקט הליך ייצוגי.
הוט  נ'  אייל  אסף  הלכת 
בית  בפסיקת  חיזוק  קיבלה 
אביב  בתל  המחוזי  המשפט 

פלפל( בע דרורה  ־)השופטת 
נ' טיב טעם )ת“צ 28063-05-11;  אביב בסלר  ניין 
הסתלקות  בקשת  בעניין   .)29.1.12 מיום  החלטה 
מוסכמת מתובענה ייצוגית צרכנית סטנדרטית בחר 
בית המשפט להרחיב את היריעה וקבע: “אומנם לא 

־כולנו מלאכים, אבל גם לא כולנו זאבים. הדבר הפ
שוט, הנכון והמתבקש היה לפנות לרשת, להציג לה 
את הליקוי שהתגלה וצולם, ולבקש הסבר“. גם כאן 
ביסס בית המשפט חובת פנייה מוקדמת על עקרון 

תום הלב.
שני פסקי הדין החדשים דוחקים את ההתדיינות 

החד אל  בחוק,  מוסדרת  היא  שם  המשפט,  ־מבית 
טרם  ומתן  משא  של  בעליל  שקופים  הבלתי  רים 
הליך. משא ומתן זה מעקר את עילתו האישית של 

־התובע, את יכולתו לנקוט הליך בשם הקבוצה המ
קופחת ואת מנגנון התשלום לעורך הדין המייצג על 

מצב משפטי של היעדר 

אפשרות לבירור מקדים 

משום החשש לאיבוד 

העילה האישית פוגע 

ביעילות הכלכלית של 

מוסד התובענות הייצוגיות
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בסיס הצלחתו להביא הישג לכלל הקבוצה המיוצגת. 
־האינטרס הציבורי מדוכא עת ניתנת לנתבע הזדמ

הגשת  למנוע את  ומפורשת  קונקרטית  נוספת,  נות 
ההליך הייצוגי נגדו.

הצעה לפתרון

הפתרון המאולתר למציאות הנוכחית הוא הכנת 
שני תובעים ייצוגיים, אשר לכל אחד מהם יש עילת 
ייצוגית.  תובענה  כל  הגשת  לשם  אישית,  תביעה 
תובע פוטנציאלי אחד שולח מכתבי בירור והתראה 
אל הנתבע, ואם עילתו תתאיין באמצעות תשלום - 
כמובן “לצורכי פשרה ומבלי להודות בדבר“ - עדיין 

־יהיה במיזם תובע ייצוגי אחר אשר יוכל לטעון למ
־שנה תוקף של העילה נוכח התשלום לתובע הפוטנ

ציאלי בשלב ההתראה. זהו מנגנון מסורבל, אשר עם 
עילה  בעל  עוד  לאתר  הצורך 

־זהה דורש כינון הסדרים כס
הפו התובעים  בין  גם  ־פיים 

חלוקת  בשאלת  טנציאליים 
הגמול בערבו של יום )משמע, 

התמריץ הכלכלי נשחק(.
הכ היעילות  חוסר  ־נוכח 

המהירות“  “דיני  של  לכלית 
הצו ונוכח  לעיל  ־המתוארים 
־רך )האמיתי, לא הדיוני־פסי
־קתי( בבירור הולם של העוב

בקשה  להגשת  בית המשפט  אל  דות טרם שועטים 
לאישור תובענה ייצוגית, מוצע פתרון חקיקתי אשר 

לו שלושה קודקודים:
הרשאים  שבין  כך  לחוק  4)א()1(  סעיף  תיקון   .1
להגיש לבית משפט בקשה לאישור תובענה ייצוגית 
יהיה לא רק אדם שיש לו עילה אלא גם אדם שהייתה 

לו עילה.
פוטנ ייצוגיים  תובעים  של  הסיכון  יימנע  ־בכך 

את  יאבדו  המוקדמת  הפנייה  בעצם  אשר  ציאליים 
ייצוגית(. הסדר  לתובענה  )הרעיון  המיזם שבידיהם 

־זה יאפשר גם לבתי המשפט לתקוף ביתר שאת מב
קשים שלא ערכו בדיקה נאותה טרם הגישו בקשתם 

לאישור תובענה ייצוגית.
בשם  שעיקרו  הליך  היא  ייצוגית  ותובענה  הואיל 
הייצוגיות  התובענות  דיני  אל  להקיש  יש  הציבור, 
מדיני זכות העמידה בעתירות ציבוריות אשר לפיהם 

־דלתות בית המשפט העליון פתוחות לכל עותר צי
בהצעתנו  ציבור.  של  עניינו  על  להגן  המבקש  בורי 

־איננו מוותרים על קיומה של זיקה בין התובע הייצו
מהתובע  לשלול  שלא  מוצע  אולם  הנתבע,  לבין  גי 
את הזכות להביא דברו לפני בית המשפט רק משום 

שעילתו האישית נפרעה ובטלה מן העולם.
2. בטלות קוגנטית של כל הסדר או הסכם שתכ־
־ליתו או משמעותו היא סודיות בדבר עילה או מני

כל  לאחר  למסור  או  עילה  בגין  לתבוע  אישית  עה 
מידע בעניינה.

־בכך תימנע האפשרות של נתבעים ייצוגיים לה
עלים עילות באמצעות הסדר עם יחיד מתוך קבוצת 

־התובעים הפוטנציאליים מחוץ לכותלי בית המש
־פט. יוער כי בטלות זו ראויה גם כיום בהיותה סו

החוזים(,  לחוק   30 )סעיף  הציבור  תקנת  את  תרת 
שהת שהפרט  ברור  ־אולם 

יפחד  זה  מעין  בחוזה  קשר 
מאוד טרם הפרתו )בהתבסס 
האובייקטיבית(  בטלותו  על 
להליך  להגיע  שלא  ויעדיף 
בסופו  שרק  ארוך  משפטי 
ייקבע אם פעל כדין אם לאו.

3. בהוראות סעיף 7 לחוק, 
קו לאישור  “בקשה  ־שעניינן 
־דמת או תובענה ייצוגית קו
־דמת“, תשולב הוראה כי לע

ניין בחירת תובע ייצוגי )מבין כמה תובעים שהגישו 
־בקשות נפרדות( יישמע מי שיוכיח כי פנה אל הנת

בע הייצוגי טרם הגיש את התובענה הייצוגית, ופעל 
במהירות ובשקידה סבירות אל מול הנתבע הייצוגי 

לבירור ולהגנת עילתו.
הנחיה זו דרושה כדי למתן את “דיני המהירות“ 
השוררים כיום בתחום התובענות הייצוגיות. בירור 
ישיר עם הנתבע עובר להגשת התובענה הייצוגית 
יניב תובענה מלאה ומשקפת יותר, ובכך יצא נשכר 
ההליך כולו. מה גם שתכלית זו מופיעה בסעיף 7)ב(
של  שעניינה  כדי  “הכל  הנוכחי:  בנוסחו  לחוק   )1(
הקבוצה ייוצג וינוהל בדרך הטובה והיעילה ביותר“.

דומני כי אימוץ המוצע יוסיף יישוב דעת בהגשתן 
־של תובענות ייצוגיות, ייטול מהן את האופי הספק
־טקולרי המיוחס להן כיום ויעלה את התועלת החב
 רתית הכוללת מקיומו של מוסד זה. 

מול הזהירות המופלגת 

שנוקט החוק באישור 

הסדרים שהושגו לאחר 

הגשת תביעה, אין הסדרים או 

כללים לפשרות המתקיימות 

טרם ננקט הליך ייצוגי

יולי 2012  114 ׀ עורך הדין 



הצעת חוק המשכון, תשע"ב־2012שעבודים

לפני כמה שבועות עברה בכנסת בקריאה ראשונה 
הקיים  החוק  תשע"ב־2012.  המשכון,  חוק  הצעת 
משנת 1967, כמו גם הסדר השעבודים הקבוע בפקודת 
הנוכחיים  המשק  לתנאי  מתאימים  אינם  החברות, 

ואינם מספקים פתרונות במגוון רחב של נושאים.
ומכירת  ייצור  סביב  נסבים  היום  של  השווקים 
ובין  מקומי  באופן  בין  שירותים,  ואספקת  מוצרים 

־באופן גלובלי. עסקים רבים אינם יכולים לספק בע
נגישות לאש ־צמם את הצרכים הפיננסיים שלהם. 

בסיסי  תנאי  אפוא  היא  זול  לאשראי  ובמיוחד  ראי 
אש ונותני  מלווים  שווקים.  ולצמיחת  ־להתפתחות 

עסקים  של  פיננסיים  צרכים  בין  לגשר  יכולים  ראי 
לבין האמצעים העומדים לרשות עסקים אלה. זאת 
הסיכון  כאשר  ביותר  היעילה  בצורה  לעשות  ניתן 

של אי תשלום הוא מינימלי. 
הל של  בנכס  שעבוד  ־זכות 
בהפ חיוני  מרכיב  היא  ־ווה 

ומכאן  אשראי,  סיכוני  חתת 
מודרנית  להסדרה  החשיבות 
ואמנם,  השעבודים.  דיני  של 
לדינים  הבסיסית  ההצדקה 
מובטחים  שעבודים  בעניין 
נשענת על ההבנה שהשווקים 
אשראי  אם  ויצמחו  יתפתחו 

מחדשים את המשכון
פיתוח השווקים וצמיחתם מתבססים על הפחתת סיכוני אשראי, אולם 

ההסדרים הקיימים מיושנים ואינם מספקים. הצעת חוק המשכון אשר 

עברה לאחרונה בקריאה ראשונה כוללת עקרונות המקובלים כיום בעולם, 

והיא תסייע בהתאמה של דיני השעבודים לעידן המודרני

ורדה לוסטהויז

 עו"ד ורדה לוסטהויז, 
לשעבר היועצת המשפטית 

של בנק ישראל וחברת 
הנהלת הבנק; ניסחה את 
הצעת חוק המשכון עבור 

משרד המשפטים

מובטח יהיה נגיש יותר במקביל וכהשלמה לאשראי 
לא מובטח. 

כל להיבטים  מתייחסות  אשר  מטרות  כמה  ־יש 
את  מחזקות  משולבת  ובצורה  חברתיים  או  כליים 

הצורך בדיני שעבודים מודרניים:
מובטח.  אשראי  בהנגשת  זול  אשראי  עידוד  א. 
צריכה  השעבודים  דיני  שבבסיס  העיקרית  המטרה 

הג באמצעות  סבירה  בעלות  אשראי  עידוד  ־להיות 
להג יש  כך  לצורך  מובטח.  הנגישות לאשראי  ־ברת 

חייבים  בין  יפלה  נגישות לאשראי באופן שלא  ביר 
ויאפשר  ונושים  תאגידים(  לעומת  יחידים  )למשל 

מגוון של עסקאות אשראי. 
מיטבית  בצורה  לנצל  לחייבים  אפשרות  מתן  ב. 
את הערך הגלום בנכסים שלהם כדי לקבל אשראי. 

לא צריכים  השעבודים  ־דיני 
פשר לחייבים לנצל את הערך 
המלא הגלום בנכסיהם לצורך 

־קבלת אשראי. מטרה זו מש
למשכן  אפשרות  מתן  מעה 

־כל נכס שהוא, בין שהוא מו
חשי ובין שאיננו מוחשי, בין 
שהוא קיים ובין שהוא עתיד 
שעבוד  לאפשר  וכן  לבוא, 
בין  חיובים,  של  מגוון  כנגד 

אחד השינויים המרכזיים 

המוצעים הוא הכרה ביכולתו 

ובזכותו של יחיד )לעומת 

זכותה של חברה( למשכן 

נכס שטרם הגיע לרשותו, 

ואפילו נכס שעוד לא קיים
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שינוי חשוב בהצעת החוק הוא 

הקביעה המפורשת כי נושה 

אינו יכול להגביל את כוחו 

של החייב לערוך עסקאות 

בנכס הממושכן, ולא ניתן 

להתנות על הזכות לשעבד 

את הנכס פעם נוספת

נו חשובה  מעשית  משמעות  אחרים.  ובין  ־כספיים 
ספת של מטרה זו היא מתן אפשרות לחייב להעניק 
זכויות שעבוד באותם נכסים למספר נותני אשראי, 

תוך הבטחת זכויותיהם של נותני האשראי.
־ג. התייחסות חוקית זהה לסוגים שונים של עס

.קאות מובטחות תחרות שווה בין נותני אשראי פו־
טנציאליים היא דרך יעילה להפחתת עלויות אשראי. 
לפיכך המסגרת החוקית לטיפול בעסקאות אשראי 

־מובטחות צריכה להיות אחידה לכל סוגי נותני אש
ראי - מממנים כלליים כמו בנקים ומלווים אחרים 

כמו מוכרים וספקים.
.ד. הגברת ודאות ושקיפות כדי שמשטר של עס־
להבטיח  יש  נאותה  בצורה  יתפקד  מובטחות  קאות 
יהיו ברורים, פשוטים  ככל הניתן שדיני השעבודים 
וודאיים. לשם כך יש ליצור כללי עדיפות ברורים כדי 

־שנושה יוכל להעריך בצורה נאותה את סיכון האש
ראי שלו ואת יכולתו להיפרע 

אח לנושים  יחסית  ־מהחייב 
כללי  על  להקפיד  יש  כן  רים. 
כדי  ושקופים  ברורים  רישום 
יוכל לוודא מה מצבו  שנושה 
בהקשר  הנכס  של  המשפטי 
נושים  כלפי  מעמדו  ואת  זה 

אחרים ככל שישנם.
האינטרסים  בין  איזון  ה. 

המוש שונים  שחקנים  ־של 
כל  שעבוד.  מזכויות  פעים 

מוב שעבודים  של  ־משטר 
האינטר את  רק  לא  בחשבון  להביא  צריך  ־טחים 

סים של הנושה והחייב - הצדדים לעסקה - אלא 
גם צדדים שלישיים אשר עלולים להיות מושפעים 

נו להיות  יכולים  גורמים אלה  ־מהעסקה בעקיפין. 
קונים  לרבות  פוטנציאליים  נושים  קודמים,  שים 
נושים אחרים, למשל המדינה בכובעה כרשות  וכן 

המיסים והגבייה. 
המטרות האמורות הן אשר היו הבסיס לשינויים 
לדיני השעבודים בארץ במסגרת  שמציעים להכניס 
הצעת החוק. העקרונות בהצעת החוק מבוססים על 
עקרונות מקובלים כיום בעולם ועל הסדרים קיימים 

הב ארצות  קנדה,  כגון  רבות,  מפותחות  ־במדינות 
זו שהכינה  את  תואמת  אף  ההצעה  זילנד.  וניו  רית 
 UNCITRAL )United Nations Commission on

בשנת  באו"ם  ואושרה   International Trade Law(
 .2008

להכיר  הוא  המוצעים  המרכזיים  השינויים  אחד 
ביכולתו ובזכותו של יחיד )לעומת זכותה של חברה( 
למשכן נכס שטרם הגיע לרשותו, ואף נכס שעוד לא 
קיים; על פי ההסדר המוצע, המשכון יהיה תקף כלפי 

־הצד השני מרגע יצירתו, וכלפי צד שלישי מיום רי
שומו או הפקדתו כפי שייקבע בחוק. 

לרשום  הנושה  יוכל  החוק  הצעת  פי  על  למעשה, 
־משכון על כלל נכסי החייב, בין הקיימים ובין העתי
־דיים, בין כולם ובין חלקם, ולזכות בעדיפות על פני נו

שים אחרים אם שכלל ראשון את המשכון. עדיפות זו 
יחסית בלבד, שכן ישנם כללי עדיפות מיוחדים לסוגים 
מסוימים של נושים, לרבות קונים, ולסוגים מסוימים 
של נכסים. תחרות בין נושים שאינה מוסדרת בהוראה 
ספציפית תוכרע על פי כלל העדיפות השיורי של מתן 
ראשון  ששכלל  למי  עדיפות 
בזמן, בין שהשכלול הוא בדרך 
בדרך  שהוא  ובין  רישום  של 

של הפקדה.
חשוב  שינוי  לעיל,  כאמור 
הוא  החוק  בהצעת  נוסף 
נושה  כי  המפורשת  הקביעה 
כוחו  את  להגביל  יכול  אינו 
עסקאות  לבצע  החייב  של 
נקבע  ואף  הממושכן,  בנכס 
במפורש כי לא ניתן להתנות 
הנכס  את  לשעבד  הזכות  על 
פעם נוספת. מגבלה זו על הנושה נועדה למנוע ממנו 
שליטה בלעדית בנכס הממושכן ובכך לשעבד אותו 
לרצונו או להסכמתו. היות שהחייב יכול למשכן את 
במתן  מיוחדת  חשיבות  יש  אחד,  לנושה  נכסיו  כל 
מטרה  הממושכן.  הנכס  את  שנית  למשכן  אפשרות 
נוספת העומדת בבסיסה של ההוראה האמורה היא 
הנושה  של  האינטרסים  בין  ואיזון  החייב  על  הגנה 
לבין האינטרסים של החייב. מטרה זו מקבלת משנה 
שווי  לבין  החיוב  גובה  בין  פער  יש  כאשר  חשיבות 

בק מקובלת  האמורה  ההוראה  הממושכן.  ־הנכס 
אימ אשר  מדינות  ובאותן  הברית  בארצות  ־נדה, 

צו את ההסדר האמריקאי. עם זאת, ההוראה אינה 
בעסקה  זה שככל שיש  במובן  לחייב  חסינות  מקנה 
נקבע  המשכון,  חוזה  של  הפרה  משום  המאוחרת 
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בהצעת  במפורש 
לנושה  עומדת  כי  החוק 

שיעמדו  בלא  )אך  חוזה  הפרת  בגין  תביעה  זכות 
לרשות הנושה זכות האכיפה או זכות התביעה בגין 

גרם הפרת חוזה(. 
הצעת החוק אינה מבחינה בין חייב שהוא תאגיד 
לבין חייב יחיד. בהתאם לכך מוצע לבטל במסגרתה 
את ההוראות בפקודת החברות אשר מסדירות את דין 
השעבוד של נכסי חברה. כמו כן, מכיוון שניתן לשעבד 
עוד  אין  החברה  ושל  היחיד  של  נכסיהם  מכלול  את 
צורך בשעבוד צף, והצעת החוק מבטלת את ההוראות 
המתייחסות לשעבוד זה. לאור הוראות הצעת החוק, 
ניתן למעשה ליצור משכון קבוע של כלל נכסי החברה 
לרבות נכסים עתידיים. מעמדו של משכון זה לא יהיה 
נחות אוטומטית ביחס לשעבודים ספציפיים של נכסי 
החברה, והוא יהיה כפוף להוראות הכלליות הקבועות 

בהצעת החוק בנוגע לסדרי העדיפויות. 
אינו  הצף  לשעבוד  המתייחסות  ההוראות  ביטול 

־פוגע בעיקרון של מוסד השעבוד הצף כמאפשר לחב
רה להמשיך למכור את נכסיה במהלך העסקים הרגיל. 
כך, בהצעת החוק נקבעה עדיפות לקונים שקנו נכסים 
מסוימים )המפורטים בהצעת החוק( במהלך העסקים 
הרגיל של המוכר על פני בעל השעבוד. הצעת החוק 

־אף מבקשת לשפר את מעמדו של הנושה, שכן העדי

בשע לו  הניתנת  ־פות 
בוד כלל נכסי החייב היא מרגע 
רישום השעבוד, ולא כמו הדין הקיים אשר קובע כי 

במקרה של שעבוד צף - מרגע התגבשות השעבוד. 
־אשר לרישום שעבודים, כדאי לציין עוד כמה שי
־נויים מרכזיים שפורטו בהצעת החוק בהשוואה לה

סדר שבפקודת החברות, אם כי אין אלה השינויים 
היחידים.

סגו רשימה  בהצעה  שאין  הוא  הראשון  ־השינוי 
רה של שעבודים שיש לרשום, שלא כבהסדר הקיים 
כיום בסעיף 178 לפקודה. אין בהצעת החוק הגבלה 
על נכסים שניתן לשעבד ולא הגבלה על דרך השכלול 
- רישום לעומת הפקדה - אם כי סביר להניח שברוב 
הנכסים, שכלול בדרך של רישום יהיה הדרך העדיפה 

והיעילה ביותר.
הקובע  לפקודה,   179 מסעיף  נבדל  השני  השינוי 
את מועד התוקף של השעבוד על פי ייחוס לאחור, 

־בכך שהמועד הקובע בהצעת החוק הוא מועד הרי
שום, דבר שיקנה יותר ודאות לנושה המבקש לעיין 

במרשם טרם רישום זכותו.
שינוי שלישי חל על המסמך היוצר את המשכון. אין 
מגבלות בהצעה לעניין זה, כשם שלא קיימות מגבלות 
בחוק המשכון הקיים, וזאת להבדיל מפקודת החברות 
 הדורשת איגרת חוב ומפרטת את מרכיביה. 
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בפרויקט  המחקר  קבוצת  שיצרה  האקדמי  השיח 
ברא עומד  שאני  שיפוטית,  תלות  לאי  ־הבינלאומי 

שיפו־ תלות  אי  בעקרון  מדיון  עבר   ,2007 מאז  שו 
בתרבות  לדיון  העיוניים  יסודותיו  ומניתוח  טית 
אי  יותר.  רחב  מושג  שהיא  השיפוטית,  העצמאות 
יסוד  הן  השופטים  עצמאות  או  שיפוטית  תלות 

עצ דמוקרטית.  בחברה  השלטון,  בתרבות  ־מרכזי 
הגומלין  יחסי  באמצעות  מעוצבת  השופטים  מאות 

במער היסוד  מערכי  והיא  השלטון  רשויות  ־בין 
העצמאות  תרבות  דמוקרטי.  במשטר  השפיטה  כת 
א(  חיוניים:  יסודות  חמישה  על  נבנית  השיפוטית 
ג( הוראות  מערכות מוסדיות; ב( תשתית חוקתית; 
חקיקתיות המפרטות את ההסדרים; ד( פסיקת בתי 
מגובש אתי  וקוד  שיפוטיות  מסורות  ה(   המשפט; 
 Shimon Shetreet & Christopher Forsyth )ראו 
 Culture of Judicial Independence, Conceptual

.)Foundations & Practical Challenges )2012)
עצמאות השופטים חייבת לזכות בתמיכה פעילה של 
המנהיגות  רחבה.  חברתית  ובהסכמה  פוליטי  אקלים 

־הפוליטית והאליטה המקצועית־משפטית חייבות לע
בוד במשותף כדי לקיים תרבות עצמאות שיפוטית. 

אתיקה במבחן
בישראל נוהגת תרבות של עצמאות שיפוטית הנתמכת בידי המנהיגות 

הפעילה  והתקשורת  הקהל  דעת  המקצועיות,  האליטות  הפוליטית, 

והדעתנית. עם זאת היו מקרים שבהם ניתן לזהות התרופפות בתרבות 

האתיקה השיפוטית, והחלטות אחדות של מנגנוני המשמעת השיפוטית 

מעוררות סימני שאלה

 פרופ' שמעון שטרית, 
 מופקד הקתדרה 
 למשפט ציבורי 
ובינלאומי ע''ש גרינבלט, 
האוניברסיטה העברית

שמעון שטרית

התפתחות תרבות העצמאות השיפוטית בישראל. 
בישראל מתקיימת תרבות של  כי  בסיפוק  לומר  יש 

־עצמאות שיפוטית הנתמכת בידי המנהיגות הפולי
טית, האליטות המקצועיות, דעת הקהל והתקשורת 
בישראל  הפוליטית  המנהיגות  והדעתנית.  הפעילה 
בראשות דוד בן־גוריון ראויה לשבח על שבנתה עם 
ראשי המערכת המשפטית ועם ראשי בית המשפט 

תרבות עצמאית שיפוטית איתנה בישראל. 
לר השופטת  הרשות  בין  הגומלין  יחסי  ־עיצוב 

שויות האחרות - המבצעת והמחוקקת - היה כרוך 
גם בקשיים ובבעיות. הייתה תקופה של חוקי תשריר 
העליון.  המשפט  בית  של  פסיקות  ותיקנו  שביטלו 
היה גם מקרה שבו המליץ בית המשפט העליון בפסק 
דינו לבטל את תוצאות פסק הדין שלו עצמו בהוצאת 
צו הפקעה של הבית שבעליו זכה בצו מניעה נגד בית 
חרושת אתא )ראו המ' 101/76 ע''א 44/76 אתא נ' 
שוורץ פ''ד ל)3( 785(, ובהמשך אף דחה עתירה של 
בעל הבית נגד צו ההפקעה )וראו בג"ץ 114/77 שוורץ 
, פ"ד לא)2( 800(. גם באנגליה היו מק־ רנ' שר האוצ
רים דומים כגון ביטול בחוק של פסיקת הפיצויים על 
 הרס בתי הזיקוק בבורמה במלחמת העולם השנייה
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 )Burmah oil Co )Burma Trading( Ltd v Lord
  Advocate ]1965[ AC 75, ]1964[ 2 All ER 348;
 War Damage Act 1965 בחוק  בוטל  הדין  פסק 
)c 18 1965((. במאמר מוסגר, פרשות אלו רלוונטיות 

־לסוגיית הנסיונות להכשרת בנייה בשטחים שבדיע
בד נתברר כי אינה מתיישבת עם כללים משפטיים.

ונקודתית  הייתה גם התערבות חקיקתית אישית 
פר היו  אייכמן.  במשפט  השופטים  הרכב  ־בקביעת 

המשפט  בתי  נשיאי  בין  מתוחים  יחסים  של  שיות 
תהליך  גם  היה  ה־50.  בשנות  החל  משפטים  ושרי 

לבית המ מינוי שופטים  ־מבורך של מעבר משיטת 
שפט העליון בבחירה בכנסת - שנהגה עד 1953 - 
במתכונת המתקיימת  מינויים של שופטים  לוועדת 

כיום. 
־במאמר זה אני מבקש להעיר הערות אחדות המ

השיפוטית  העצמאות  בתרבות  סדקים  על  למדות 
בישראל.

התרופפות  השיפוטית:  העצמאות  בתרבות  סדק 
יסוד מרכזי  בררנית.  ואכיפה  של אתיקה שיפוטית 
ראויה  שמירה  הוא  השיפוטית  העצמאות  בתרבות 
על אתיקה שיפוטית ועל אכיפה שוויונית של כללי 

כלפי  השופטים  משמעת  ושל  השיפוטית  האתיקה 
כולי עלמא, בלא הפליה ובלא הגנה על מיוחסים.

בעניין זה אציין כי היו מקרים שבהם ניתן לזהות 
־התרופפות בתרבות האתיקה השיפוטית בבתי המ
־שפט, וכמה החלטות של מנגנוני המשמעת השיפו
־טית מעוררות סימני שאלה. אני מודע לחומרת הד

ברים ועל כן אפרט את הבסיס לקביעותיי. 
בפסק הדין בפרשת פרומדיקו בית המשפט העליון 
בתקופת הנשיא אהרן ברק ביטל דה פקטו את כללי 
האתיקה שהתקין הנשיא שמגר בשנת 1993. באותו 
עניין השאיר בית המשפט העליון לשיקול דעתו של 
השופט אור להכריע אם ישב בערעור בעת שהיו לו 
את  שייצג  דין  עורך  עם  מיוחדים  חברתיים  יחסים 
המערער ַבמקרה. לטעמי, בכך בית המשפט העליון 

־העביר לבתי המשפט מסר כי אתיקה שיפוטית וני
גוד עניינים בבתי המשפט הם נתונים לשיקול דעתו 
של השופט. בעיניי זו הייתה תפנית שלילית בתרבות 

־העצמאות השיפוטית, אשר אחד מיסודותיה המרכ
זיים הוא קוד אתי מגובש ובהיר.

זה  שלילי  לתהליך  נאותה  בצורה  הגיבה  הכנסת 
מעמד  ובהסדרת  הענייני  במישור  מישורים,  בשני 

יש לחדד את האתיקה השיפוטית. שר המשפטים נאמן ונשיא בית המשפט העליון גרוניס
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כללי האתיקה.
מיוחדת  חקיקה  הכנסת  חוקקה  הענייני  במישור 
שדחתה את גישת בית המשפט העליון להשאיר את 
לשיקול  מיוחדים  חברתיים  יחסים  בעניין  ההכרעה 
דעתו של השופט, ואסרה במפורש על שופט ועל כל 
נושא משרה שיפוטית בחוק נושאי משרה שיפוטית 
מיוחדים  חברתיים  יחסים  של  במקרה  בדין  לשבת 
עם עורך דין, עם עד או עם בעל דין )כיום סעיף 77א 

לחוק בתי המשפט(.
כללי  של  החוקי  המעמד  הוסדר  השני  במישור 
המשפט  בית  נשיא  בהסמכת  השיפוטיים  האתיקה 
העליון לקבוע כללי אתיקה באישור ועדת החוקה של 
ודבר  )כיום סעיף 16א לחוק בתי המשפט(,  הכנסת 

זה אכן נעשה בשנת 2007. 
־באנגליה מבוסס כיום הקוד האתי של בתי המש

פט על קודים אתיים שאין להם מעמד חוקי מפורש. 
למרות זאת אינני סבור ששם היו מגיעים לתוצאה 
שאליה הגיעו בפס"ד פרומדיקו, שכן כללי האתיקה 
שמגר,  השופט  של  האתיקה  בכללי  ההוראה  )כמו 

־שלא נאכפה בפס''ד פרומדיקו( הם הוראות הצהר
תיות המבוססות על דין קיים. 

ולמרות  הצער  למרבה  גילאור.  הנשיאה  פרשת 
־צעדים מתקנים של הכנסת, התרחשה פרשת השופ
־טת בלהה גילאור, נשיאת בית המשפט המחוזי בחי

פה. באותה פרשה החליטה הנשיאה גילאור להוציא 
מידיו של סגן הנשיא גדעון גינת את הטיפול בתיקים 
של חברות בפירוק שהיו באחריותו על פי תוכניות 
העבודה, וזאת לאחר שפסק נגד עו"ד משה ליפשיץ, 
שותף בכיר במשרד עורכי הדין שבעלה יוסי גילאור 
ליפשיץ  נ'  ירדן   474/04 )ת"א)חי'(  בו  בכיר  שותף 

 .))4.8.08(
־באותו עניין עלה חשש ממשי לניגוד עניינים לטו

77א לחוק בתי המ־  בת קרוב משפחה, בן זוג. סעיף
שפט וכן סעיפים 15)א( ו־15)ב( )2( לכללי האתיקה 
2007 אוסרים על שופט לדון בע־ ־לשופטים תשס"ז

ניין אם "קיימות נסיבות שיש בהן ליצור חשש ממשי 
15)א((, "או שלבן משפחה של השו־ )למשוא פנים" 

פט יש עניין כספי ממשי או עניין אישי ממשי בהליך 

המבחן החשוב בשאלת המשך 

כהונתו של שופט שהועלתה נגדו 

טענה על הפרת אתיקה שיפוטית 

הוא אם נפגעה האפקטיביות של 

אותו שופט בעיני הציבור. אם זו 

נפגעה, עליו להפסיק את כהונתו

בחינת מקרים אחרים משאירה אותי 

בתמיהה גדולה לנוכח ההגנה שנתן 

הממסד לנשיאה גילאור. לדעתי, 

הנזק הציבורי בעניינה חמור הרבה 

יותר מזה שבעריכה לא ראויה של 

פרוטוקולים בידי השופטת הילה כהן

השופטת ורדה אלשיךהנשיאה בלהה גילאור

יולי 2012  120 ׀ עורך הדין 



על  גם  חלות  אלה  ברור שהוראות  בתוצאותיו".  או 
דיון בתיק וגם על ניתוב תיקים. 

מכהונתה  גילאור  השופטת  את  להעביר  במקום 
להעמידה  אפשרות  לשקול  או  עניינים  ניגוד  בגין 

־לדין, הממסד השיפוטי, בתמיכת נשיאת בית המש
פט העליון דאז, העביר דווקא את השופט גינת לתל 
אביב )הארץ, 10.10.10(. זאת בעקבות הגשת תלונה 

שו על  הציבור  תלונות  נציב  גינת.  השופט  ידי  ־על 
פטים הסתפק בהליך אחר בהערה לשופטת גילאור 
על שפעלה בניגוד להתחייבותה שלא לטפל בתיקים 

שבעלה קשור בהם )הארץ, 10.6.10(. 
שופטים  נגד  הליכים  של  אחרים  מקרים  בחינת 
משאירה אותי בתמיהה גדולה לנוכח ההגנה, או אם 
תרצו החסינות שנתן הממסד לנשיאה גילאור. אותו 
השופטת  להדחת  אחר  במקרה  פעל  שיפוטי  ממסד 
הודעות  בסיס  על  פרוטוקולים  שערכה  כהן  הילה 
אחרי  נעשתה  ההדחה  בדיונים.  נכחה  ולא  כתובות 
שבית דין משמעתי מכובד בהרכב השופטים חשין, 

־ריבלין וארד החליט )ברוב דעות( להסתפק בהעבר
תה לבית משפט אחר )הארץ, 21.8.05(. 

לאי  פוגענית  הוראה  בסיס  על  נעשתה  ההדחה 
לבחירת  הוועדה  את  המסמיכה  שיפוטית  תלות 
כבר  התנגדתי  עילה.  ללא  שופט  להדיח  שופטים 
כשהוראה זו נחקקה בחוק יסוד: השפיטה, וגם היום 

נו ־אני סבור שיש להסירה מספר החוקים בהיותה 
 )4(7 )סעיף  השיפוטית  התלות  אי  עקרון  את  גדת 

־לחוק יסוד השפיטה(. מכל מקום, לדעתי הנזק הצי
בורי שגרמה השופטת גילאור חמור הרבה יותר מזה 
שבעריכה לא ראויה של פרוטוקולים בידי השופטת 

הילה כהן.
בתקי השיפוטי  הממסד  פעל  אחר  במקרה  ־גם 

בחומרתם  פחותים  שמעשיהם  שופטים  כלפי  פות 
כשהשופטת  למשל  גילאור.  הנשיאה  של  ממעשיה 
אסנת אלון־לאופר השיגה פלט שיחות טלפון של בן 

מהשפי לפרוש  ונאלצה  פלילי  לדין  הועמדה  ־זוגה, 
טה )הארץ, 30.12.07(. לעניות דעתי, ניגוד העניינים 
לכאורה של השופטת גילאור היה חמור הרבה יותר 

־מהשגת פלט השיחות. תמוה מדוע ניתנה הגנה לשו
פטת גילאור שלכאורה פעלה בניגוד עניינים והפרה 

התחייבות שהיא עצמה נתנה.
נראה לי כי חשיבות העצמאות השיפוטית מחייבת 
לנשיא  אתגר  וזהו  השיפוטית,  האתיקה  את  לחדד 

המשפטים  ולשר  גרוניס  אשר  העליון  המשפט  בית 
יעקב נאמן.

• • •
־בשולי הדברים אעיר כי לאחרונה עלתה לדיון צי
־בורי פרשה של טענות על הפרה של אתיקה שיפו

טית בקשר לתיקונים שהוכנסו, לכאורה שלא כדין, 
בפרוטוקול של דיון בית משפט בידי השופטת ורדה 
עניין שימש הפרוטוקול, אשר תוקן  אלשיך. באותו 
לתלונה  כתימוכין  לדיון,  הצדדים  מעורבות  ללא 

עור ללשכת  אלשיך  השופטת  שהגישה  ־משמעתית 
נגד עורך הדין שהופיע בפניה בדיון מושא  כי הדין 

הפרוטוקול.
כהונתו של שופט  הקובע בשאלת המשך  המבחן 
שיפוטית  אתיקה  הפרת  על  טענה  נגדו  שהועלתה 
הוא אם נפגעה האפקטיביות של אותו שופט בעיני 
הציבור. אם זו נפגעה, הרי עליו להפסיק את כהונתו. 
כאן יש לציין כי לדרישתם של חמישה ראשי ועדים 
מחוזיים של לשכת עורכי הדין להפסיק את כהונת 
השופטת אלשיך נודעת חשיבות בשיקולים להכרעה 

בעניינה.
אשר לפרוצדורה הראויה לבחינת הנושא, העניין 
לשופטים  משמעתי  דין  בית  לפני  לדיון  לבוא  צריך 
 )4(7 לסעיף  מהיזקקות  להסתייג  יש  בחוק.  כקבוע 
לחוק יסוד: השפיטה לשם הכרעה בהפסקת כהונתו 
 של שופט. 

ביקורת על מערכת השפיטה ושופטיה היא 
מנגנונים  קיימים  במערכת  וראויה.  חשובה 
שונים שנועדו להתמודד עם סוגיית הביקורת. 
הכלים  שבידיהם  מקצועיים  בגורמים  מדובר 
להתמודדות  וכן  והפרטים,  העובדות  לבירור 
עם המקרים הראויים לבדיקה. כותב המאמר 
אינו נמנה עימם. מצער לראות כי מסמך אשר 

־נחזה להיות מאמר אקדמי כללי הופך בהמש
כו לטור דעה אישי מכפיש ובוטה העולה כדי 

הנ של  הטוב  בשמה  פגיעה  תוך  הרע  ־לשון 
־שיאה גילאור ושל מערכת בתי המשפט, בנו

על  והוכרע  כהלכה  נבדק  זה מכבר  שא אשר 
ידי הגורמים המוסמכים לכך במערכת, בשונה 

מעמדת כותב המאמר.

תגובת מערכת בתי המשפט
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את הסיפור הזה אפשר לפתוח כך: מעסיק מקבל 
לעבודה עובדת ועובד הממלאים תפקיד זהה. לגבר 
26 שקל לשעה; לאישה משלם המ־  משלם המעסיק

עסיק 17 שקל לשעה. 
את אותו סיפור אפשר לפתוח גם אחרת: מעסיק 
מקבל לעבודה עובדת ועובד. טרם התקבלו לעבודה 

־הוא מברר עם המועמדים מה גובה השכר שהם דור
שים. העובד דורש שכר חודשי של 6,000 שקל ומקבל 
שכר בגובה 5,000 שקל; העובדת דורשת שכר חודשי 
3,500 שקל, וזה השכר המשולם לה לאחר קלי־  של

טתה לעבודה. 
הסיפור הזה, בין שנפתח כך ובין שנפתח אחרת, 
 14 במשך  התבררה  אשר  פרשה  של  במרכזה  עמד 
דין  בפסק  לסיומה  והגיעה  ערכאות,  בשלוש  שנה 

המש בית  של  ומקיף  ־ארוך 
לאחרונה  שניתן  העליון  פט 
)בג"ץ 1758/11 אורית גורן נ' 
ביום  ניתן  בע"מ,  סנטר  הום 

.)17.5.12
נגרית.  היא  גורן  אורית 
באוגוסט 1997 היא התקבלה 
לעבודה בסניף של רשת הום 
סנטר בקניון איילון, בתפקיד 

עבו כלי  במחלקת  ־יועצת 

עובדות, החיים
פסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט העליון מקל את הנטל המוטל על 

עובדות המופלות לרעה בשכרן ומעביר אותו אל המעסיק. יחד עם זאת, 

ספק אם גישת הביניים שאומצה בו מבשרת מהפכה בתביעות בעילות 

ההפליה בכלל ובתביעות בגין הפליה בשכר בין גברים לנשים בפרט

חגי ורד

 עו"ד חגי ורד, 
שותף במחלקת דיני עבודה 
 במשרד הרצוג, 
פוקס נאמן

דה. שכרה היה 17 שקל לשעה. עימה במחלקה עבד 
עובד נוסף, סטפן מור שמו, אשר השתכר 5,000 שקל 
ומור התקבלו לעבו־ גורן  26 שקל לשעה(.  )בחודש 

דה לאחר שמילאו שאלון ובו התבקשו לנקוב בשכר 
שהם מבקשים. גורן ביקשה 3,500 שקל, וכך קיבלה; 
מור ביקש 6,000 שקל בחודש, ונאלץ להסתפק בסך 

של 5,000 שקל בחודש. 
פחות משלושה חודשים לאחר שהחלה בעבודתה 
יותר ממנה. היא פנתה  כי מור משתכר  גורן  גילתה 
של  לשכרו  יושווה  שכרה  כי  ודרשה  הסניף  למנהל 
הכל  בסך  מעבודתה.  התפטרה  נענתה  משלא  מור. 
ועוד  חודשים  ארבעה  סנטר  בהום  גורן  הועסקה 

יומיים. 
לאחר התפטרותה הגישה גורן תביעה לבית הדין 
אביב.  בתל  לעבודה  האזורי 
הפרשי  תבעה  זו  במסגרת 
שווה  שכר  חוק  מכוח  שכר 
לעובדת ולעובד, תשנ"ו־1996 
חוק שכר שווה( ופי־  )להלן:
הזדמ שוויון  חוק  מכוח  ־צוי 

תשנ"ח־1988  בעבודה,  נויות 
הזדמ־ שוויון  חוק   )להלן:

נויות(. 
לאחר  שנים  שבע  כמעט 

ככל שפערי השכר בין 

עובדת לעובד גדולים יותר, 

כך יוטל על המעסיק נטל 

כבד יותר להוכיח כי מין 

העובדת לא היה שיקול 

בשכר הנמוך יותר שקיבלה
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התפטרותה של גורן מעבודתה בהום סנטר פסק בית 
הדין האזורי )עב 300880/98, ניתן ביום 4.2.04( כי 
העבודה שעשו גורן ומור הייתה "שוות ערך", ועל כן 
זכאית גורן להפרשי השכר שתבעה מכוח חוק שכר 
שווה. להום סנטר לא עמדה הטענה כי פערי השכר 
כל אחד מהעובדים  ומתן שנוהל עם  נבעו מהמשא 
על רקע דרישות השכר שהעלו. לאחר שפסק כי הום 
סנטר הפרה את הוראות חוק שכר שווה, בית הדין 
האזורי אף הגיע למסקנה כי יש לקבל את התביעה 
לתשלום פיצוי לפי חוק שוויון הזדמנויות. עם זאת, 
בדרישתה,  בהתחשב  נקבע  גורן  של  ששכרה  כיוון 

בתשלום  סנטר  הום  את  לחייב  מקום  אין  כי  נקבע 
־פיצוי מרבי לפי חוק שוויון הזדמנויות, אלא יש לה

סתפק בסכום השווה להפרשי השכר שנפסקו מכוח 
חוק שכר שווה. 

שני הצדדים הגישו ערעור לבית הדין הארצי: הום 
סנטר על עצם חיובה בתשלום הפרשי שכר לפי חוק 

וגו הזדמנויות,  שוויון  חוק  לפי  ופיצוי  שווה  ־שכר 
רן על גובה הפיצוי שנפסק לזכותה לפי חוק שוויון 

הזדמנויות. 
כעשר שנים לאחר התפטרותה של גורן מעבודתה 
בהום סנטר ניתן פסק דינו של בית הדין הארצי )עע 
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האר־ הדין  בבית   .)20.11.07 ביום  ניתן   ,1156/04 
וירט־ליבנה,  השופטת  השופטים.  דעות  נחלקו  צי 
שכתבה את פסק הדין המרכזי, עמדה על כך שבכל 
הקשור לתביעה להפרשי שכר מכוח חוק שכר שווה, 
עובד  לבין  בינה  שכר  פערי  על  תצביע  שעובדת  די 
הנטל  עובר  כזה  במקרה  עבודה.  אותה  את  שעושה 

נסי כי מתקיימות  להראות  צריך  וזה  ־אל המעסיק, 
בות חריגות המצדיקות הפרשים בשכר בין העובדת 
על  וירט־ליבנה  השופטת  עמדה  זה  בהקשר  לעובד. 
כך שחופש ההתקשרות עשוי להצדיק פערים בשכר 
בין עובדת לעובד בנסיבות מסוימות, כיוון שהזכות 
ואולם  מוחלטת.  אינה  שווה  שכר  חוק  לפי  לשוויון 
פער של 35% בשכר בין עובד ועובדת שעושים אותה 
על רמת ההשתכרות  נתונים  עבודה, מבלי שהובאו 
העניין  בנסיבות  הוביל  בסניף,  אחרים  עובדים  של 

ההתקשרות  שחופש  לכך 
גורן  של  זכותה  מפני  נסוג 

לשכר שווה לשכרו של מור.
הצ )לדעתו  אדלר  ־הנשיא 

הציבור(  מנציגי  אחד  טרף 
חלק על גישתה של השופטת 

־וירט־ליבנה בכל הנוגע לאפ
ההתק חופש  שלפיה  ־שרות 

שרות יגבר על הזכות לשוויון 
לדעתו  שווה.  שכר  חוק  לפי 
של הנשיא אדלר, אין מעסיק 
הידיעה  חוסר  לנצל את  יכול 
מועמדת  של  חולשתה  ואת 
נמוך  שכר  הדורשת  לעבודה 
משכרו של עובד. עמדה דומה 

ציבור  נציג  הצטרף  )לדעתו  צור  השופט  אף  הביע 
נוסף(, על כן בהקשר זה דובר בדעת הרוב. 

היחס  על  השופטים  בין  ניטשה  נוספת  מחלוקת 
לבין  לפי חוק שכר שווה  שבין פסיקת הפרשי שכר 
לגישת  הזדמנויות.  שוויון  חוק  לפי  פיצוי  פסיקת 
זה  בהקשר  הצטרפו  )אליה  וירט־ליבנה  השופטת 
עילת  הוכחת  הציבור(,  מנציגי  ואחד  צור  השופט 
התביעה מכוח חוק שכר שווה אינה מביאה בהכרח 
לפסיקת פיצוי לפי חוק שוויון הזדמנויות. לעומתה 
סבר הנשיא אדלר, בדעת מיעוט )אליה הצטרף נציג 
חוק שכר  לפי  הפרשי שכר  פסיקת  כי  ציבור אחד(, 
שווה מובילה באופן אוטומטי לזכאות לפיצוי מכוח 

חוק שוויון הזדמנויות. 
בית  של  דינו  פסק  לאחר  שנים  משלוש  למעלה 
הדין הארצי, ולמעלה מ־13 שנה לאחר התפטרותה 
אל  העליון.  לבית המשפט  גורן  סנטר, עתרה  מהום 
העתירה הצטרפה שדולת הנשים בישראל. העתירה 

־העמידה במוקד את שאלת היחס שבין הוכחת תבי
תבי לבין  שווה  שכר  חוק  מכוח  שכר  להפרשי  ־עה 

שאלת  ואת  הזדמנויות,  שוויון  חוק  לפי  לפיצוי  עה 
הז שוויון  חוק  לפי  בתביעות  הנדרש  ההוכחה  ־רף 

דמנויות. לטענת העותרות, מקום שמתגלה תוצאה 
מפלה במקום העבודה ולא ניתן לה הסבר ענייני, אין 
כל צורך להידרש לשאלה אם המקור לאותה תוצאה 
הוא מדיניות מפלה מכוונת של המעסיק כדי להוביל 

לפסיקת פיצוי לפי חוק שוויון הזדמנויות. 
נציבות  הצטרפה  העליון  המשפט  בבית  להליך 
במשרד  הזדמנויות  שוויון 

והתע המסחר  ־התעשייה, 
לב  בשים  כי  טענה  זו  סוקה. 
והשכיחים  המובנים  לפערים 

הע בשוק  וגברים  נשים  ־בין 
הקיים  הקושי  ובגלל  בודה, 
יש  הפליה,  טענת  בהוכחת 
לאמץ גישה כי מקום שהוכח 
וגבר  אישה  בין  בשכר  פער 
ערך,  שוות  עבודה  שעושים 
יעבור למעסיק  נטל ההוכחה 
שהפער  להוכיח  יידרש  אשר 
לא נובע מהפליה מחמת מין. 
ביניש,  )בדימוס(  הנשיאה 
השופטים  הצטרפו  אליה 
הנדל ועמית, אימצה בעיקרה את גישתה של נציבות 

־שוויון הזדמנויות, שהיא מעין גישת ביניים בין הגי
דינו של בית הדין הארצי. בית  שות השונות בפסק 
המשפט העליון קבע כי אין מקום לדרישה שקיבלה 
ביטוי בפסק דינו של בית הדין הארצי, כי על העובדת 
במידה מספקת  יעידו  ומסמכים אשר  ראיות  להציג 

שעוב די  הדין,  פסק  לפי  מפלה.  במעסיק  ־שמדובר 
דת תצביע על כך שלהחלטה כלשהי של המעסיק יש 
בפועל תוצאה מפלה, והנטל יעבור אל המעסיק אשר 
העובדת  בין  שקבע  ההבחנה  כי  להוכיח  יהיה  עליו 

לעובד מתחייבת מאופיו של התפקיד וממהותו. 
־בעניינה של גורן קבע בית המשפט העליון כי הוכ

לפי פסק הדין, די שעובדת 

תצביע על כך שלהחלטה 

כלשהי של המעסיק יש 

בפועל תוצאה מפלה על 

מנת שהנטל יעבור אל 

המעסיק. עליו יהיה להוכיח כי 

ההבחנה שקבע בין העובדת 

לעובד מתחייבת מאופיו של 

התפקיד וממהותו
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חת העילה לפי חוק שכר שווה עומדת ברף הראייתי 
חוק  לפי  המעסיק  אל  ההוכחה  נטל  העברת  לשם 
שוויון הזדמנויות. עם זאת נפסק כי מעסיק שיוכיח 
כי שכר עובדיו נקבע במשא ומתן שבו נקט מדיניות 
זהה כלפי גברים ונשים, עשוי לעמוד בנטל ההוכחה 
אשר עבר אליו. ואולם, ככל שפערי השכר בין עובדת 
יוטל על המעסיק נטל כבד  יותר, כך  גדולים  לעובד 
היה שיקול  לא  מינה של העובדת  כי  להראות  יותר 

בשכר הנמוך יותר שקיבלה. 
הגישה העולה מפסק דינו של בית המשפט העליון 
עשויה להיחשב כמקלה את הנטל המוטל על עובדות 
המופלות לרעה בשכרן ומעבירה אותו אל המעסיק. 

בי גישת  אותה  אם  ספק  התוצאה  במבחן  ־ואולם, 
ניים שאימץ בית המשפט העליון אכן שונה במהותה 
מהגישה אשר כבר מצאה ביטוי בפסיקת בתי הדין 

הע המשפט  ובית  ־לעבודה 
ליון בתביעות בעילות הפליה 
נטל  העברת  סוגיית  שונות. 
חוק  לפי  בתביעות  ההוכחה 
הוסדרה  הזדמנויות  שוויון 
זה.  לחוק   9 בסעיף  מכבר  זה 

המ ובית  לעבודה  הדין  ־בתי 
שפט העליון כבר הפכו בעבר 
בתביעות  ההוכחה  נטל  את 

הזד שוויון  חוק  לפי  ־שונות 
מנויות. 

הביניים  גישת  אם  ספק 
העליון  המשפט  בית  שאימץ 
בתביעות  מהפכה  מבשרת 

ובת בכלל  ההפליה  ־בעילות 
בפרט.  לנשים  גברים  בין  בשכר  הפליה  בגין  ביעות 
זאת במיוחד משום שדעת הרוב בפסק דינו של בית 
חוק  לפי  תביעה  שקבלת  קבעה  אמנם  הארצי  הדין 
שכר שווה אינה מקנה אוטומטית זכאות לפיצוי לפי 
חוק שוויון הזדמנויות, אולם בצד זאת נקבע בדעת 

־הרוב )נגד דעתה של השופטת וירט־ליבנה( כי הט
ממשא  נובעים  ואישה  גבר  בין  השכר  שפערי  ענה 

־ומתן שהתקיים עם כל אחד מהם בנפרד אינה יכו
לה לשמש טענת הגנה טובה בתביעה לפי חוק שכר 

שווה. 
מקום שבית  היה  לתהות אם  ניתן  אלה  בנסיבות 
הדין  בית  של  דינו  בפסק  יתערב  העליון  המשפט 

־הארצי. כידוע, בית המשפט העליון אינו יושב כער
־כאת ערעור על פסיקותיו של בית הדין הארצי. הת

ערבות בפסיקות בית הדין הארצי נעשית רק במקרה 
־שבפסק דינו של בית הדין הארצי נפלה טעות משפ

טית מהותית שהצדק מחייב את תיקונה. האם בפסק 
ספק.  שכזו?  טעות  נפלה  הארצי  הדין  בית  של  דינו 
במאמר אקדמי רחב יריעה ניתחה פרופ' שרון רבין־
מרגליות את פסק דינו של בית הדין הארצי בעניין 
מהשאלות  אחת  בכל  הרוב  עמדת  כי  ומצאה  גורן, 
דבר,  של  בסופו  הרצוי.  הדין  את  משקפת  בהן  שדן 
ההלכות  את  יישם  הארצי  הדין  בית  של  דינו  פסק 
אשר נקבעו בהקשר זה בפסיקותיו של בית המשפט 

העליון.
־ועוד, העתירה לבית המשפט העליון הוגשה למע
־לה משלוש שנים לאחר פסק דינו של בית הדין האר

צי. לו הייתה אפשרות להגיש 
ערעור על פסק דינו של בית 

ער הסתם  מן  הארצי,  ־הדין 
למעלה  לאחר  שהוגש  עור 

־משלוש שנים היה נחסם בפ
המ בית  מזכירות  של  ־תחה 

היעדר  דווקא  העליון.  שפט 
אפשרות ערעור על פסק דינו 
פתח  הארצי  הדין  בית  של 
שנים  העתירה  להגשת  פתח 
לאחר מתן פסק הדין. לו פסק 
הארצי  הדין  בית  של  הדין 
מינהל  החלטת  בבחינת  היה 

נד הייתה  הסתם  מן  ־רגילה, 
חית העתירה על הסף מחמת 
השיהוי הניכר בהגשתה. אלא שבית המשפט העליון 
החליט לדלג מעל משוכות תנאי הסף, לדון בעתירה 

ולקבלה חרף אותו שיהוי. 
 11 ערכאות,  שלוש  שנה,   14 אחרי  גורן?  ואורית 

־שופטים ונציגי ציבור, כתבות בעיתונות ומאמר אק
גם  וכן,  שמה.  על  הלכה  עם  גורן  נותרה  אחד,  דמי 
להפרשי שכר  גורן  זכתה  דבר  בסופו של  פיצוי.  עם 
6,944 שקל ולפיצוי בס־  מכוח חוק שכר שווה בגובה
כום דומה בגין הפרת חוק שוויון הזדמנויות. לערך 
יש  השוויון, כך קבע לא פעם בית המשפט העליון, 
משמעות כספית. 13,888 שקל אחרי 14 שנה במקרה 
 של אורית גורן.  

ניתן לתהות אם היה מקום 

שבית המשפט העליון יתערב 

בפסק דינו של בית הדין 

הארצי; ספק אם נפלה בו 

טעות משפטית מהותית 

שהצדק מחייב את תיקונה. 

העתירה אף הוגשה בשיהוי, 

כשלוש שנים לאחר פסק 

דינו של בית הדין הארצי
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הזכות להתפטר - האומנם סוף הדרך?עבודה

־סטודנט צעיר סיפר לי פעם כי בראיון הקבלה לפ
קולטה לרפואה שבה הוא לומד שאלו אותו הבוחנים 
יודע מדוע נאמר בסוף המשנה של מסכת  אם הוא 
הסטודנט  לגיהנום".  שברופאים  "הטוב  כי  קידושין 

ידע, והתקבל ללימודיו.
אין חולק כי מלאכתם של הרופאים היא מלאכת 
ואולם  ידיהם.  ובמעשה  בהם  נתברכנו  ואנו  קודש, 

־רש"י - גדול מפרשי המקרא - מעלה בפירושו למי
מרה התלמודית הנ"ל פרשנות שיש בה ביקורת כלפי 

התל רש"י,  לדעת  ־הרופא. 
הידרדרות  מפני  מזהיר  מוד 
העלולה  הרופא,  מוסרית של 
העני  בחולה  לזלזול  להגיע 
ולהריגת נפשות )ראו: בנימין 
גזונדהייט, "הטוב שברופאים 
הרפואה,  ביטאון  לגיהנום?", 
אוגוסט  ח',  חוברת   143 כרך 

.)2004
עמדה  המדוברת  המימרה 
בסכסוך  לאחרונה  למבחן 

הרו שבין  הממושך  ־העבודה 
למשרד  המתמחים  פאים 
המתמחים  הרופאים  האוצר. 

אין מניעה במניעה
גדולתה של הפסיקה בפרשת הרופאים המתמחים אינה קשורה דווקא 

בנימוקיה המשפטיים, אלא בתעוזתה לקבוע מציאות חדשה שבה מושג 

צדק מוחשי - אפילו במחיר של אכיפת יחסי עבודה על עובד המבקש 

להתפטר ממשרתו באמצעות צווי מניעה

יצחק לובוצקי

השופט ד"ר יצחק לובוצקי, 
בית הדין האזורי לעבודה 
בתל אביב

שנחתם  קיבוצי  הסכם  של  תנאיו  את  לקבל  סירבו 
עם ארגונם היציג, והחליטו לנטוש את בתי החולים 
קולקטיבית  התפטרות  באמצעות  הועסקו  שבהם 

הרו לטענת  בחולים.  פגיעה  הייתה  ־שמשמעותה 
־פאים המתמחים, תנאי עבודתם ושכרם אינם הול

של  לפתחו  הובא  הסכסוך  עבודתם.  אופי  את  מים 
בית הדין הארצי לעבודה. זה, מפי כבוד הנשיאה נילי 
ולאלץ  ארד, החליט לבטל את התפטרות הרופאים 
אותם לחזור לעבודתם, בעל כורחם. לדעת בית הדין, 

־אין מדובר בהתפטרות אמי
לקדם  שבאה  כזו  אלא  תית, 
אינטרסים ארגוניים במישור 
הקיבוצי במקום העבודה. את 
זה למד בית הדין מהמסה של 
ומההיבט  ההתפטרות,  כתבי 

ההת של  ־התוצאתי־קיבוצי 
לפסק   26-35 )סע'  פטרות 
 2376-10-11 סק"כ  הדין, 
מדינת ישראל, משרד האוצר 
נ' ההסתדרות הרפואית, ניתן 
פרשת  להלן:   ;12.10.11 ביום 
המתמחים(. לפיכך הורה בית 
המתמחים  לרופאים  הדין 

בחדשנותו המבורכת 

מדגיש פסק הדין כי כיום, 

יותר מבעבר, נהפכו צווי 

מניעה לכלי שיפוטי נפוץ 

לגיבוש ולאכיפת כללי 

צדק, שעה שהמשפט 

במשמעותו המופשטת אין 

בו די. עם זאת, אין לעשות 

בהם שימוש נפוץ מדי
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לבית  הרופאים  עתירת  לעבודתם.  לאלתר  לחזור 
בפרשת  שהסכסוך  לאחר  נדחתה,  העליון  המשפט 
)בפני  גישור  בהליך  פתרונו  את  מצא  המתמחים 

פרופ' יצחק זמיר ופרופ' מרדכי מירוני(.
והע המשפטית  השאלה  עם  נותרנו  אנו  ־ואולם, 

־רכית החשובה: עד כמה רשאי בית הדין לא
כוף על עובד ביצוע עבודה, ולסרב להכיר 

קטונתי  שלו?  חד־משמעית  בהתפטרות 
 - לשלילה  ובין  לחיוב  בין   - מלבקר 
את פסיקות בית הדין הארצי לעבודה 

־ובית המשפט העליון בפרשת המתמ
חים. עם זאת, אני רשאי להצביע על 
כך שפסק דין זה, בחדשנותו המבורכת, 

מדגיש כי כיום, יותר מבעבר, נהפכו צווי 
־מניעה לכלי שיפוטי נפוץ לגיבוש ולאכי

פת כללי צדק, שעה שהמשפט במשמעותו 
־המופשטת אין בו די. בתלמוד נאמר: "גדול המ

צווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה". כלומר: 
"גדול שכרו של המקיים מצוות מחמת שהוא מצווה 
לקיימן, משכרו של המקיימן שלא מתוך צווי" )פרופ' 
המשפט  מורשת  הוצאת  תלמוד,  ניבי  רקובר,  נחום 
)1990(, עמ' 80(. ללמדנו כי כבר בימי התלמוד ראו 

־חכמינו בכוח לצוות כלי שיפוטי בעל חשיבות כש
לעצמו, שראוי לכבדו, אף אם אינו הכרחי לקביעה 

משפטית של פתרון הסכסוך.
העבודה  בשכר  לראות  נוטה  ימינו  בת  החברה 
ותוצרתה,  העבודה  להערכת  מרכזי  משותף  מכנה 
המניעה.  לצווי  אנו  נזקקים  כך  משום  דווקא  אולם 
ביחסי  שוויון  של  ערכים  לאכיפת  תורם  זה  מנגנון 

־העבודה וליצירת צדק מוחשי במקום העבודה. לדו
גמה, באמצעות צווים למניעת פיטורים, הפליה או 

המ של  שונה  תמונה  להשיג  השופט  יכול  ־שביתה 
באמ תושג  שלא  תמונה  העבודה,  במקום  ־ציאות 

צווי המניעה הם למעשה  צעות הענקת סעד כספי. 
צווי  לכן  שונים.  בתנאים  המופעלת  אחת  נוסחה 
המניעה מחייבים את הפעלת הכוח עם חוש הבחנה, 
כושר שיפוט ושיקול דעת, שכן הם נועדו ליתן יכולת 
לממש את הצדק המוחשי. הפעלת סמכות זו של בית 
הדין צריכה אפוא להיות נכונה, מדויקת וראויה. אין 
לעשות בה שימוש נפוץ מדי, וכשנעשה שימוש הוא 
נוהג  שבה  כדרך  מזג,  וקר  קפדני  זהיר,  להיות  חייב 
מגודל  וזקנו  נאה  "שפרקו  בימים:  ובא  חכם  איש 

והוא מעורב עם הבריות" )מתוך תפילתו המקדימה 
של שליח הציבור לפני התפילה החשובה ביותר ביום 
צריכים  מניעה  צווי  מוסף(.  תפילת  היא  הכיפורים, 

ייעודה של מערכת המשפט להיות "הר ־לבטא את 
המ כ"שירת  רואיה  בעיני  ושהיא  ושקולה",  ־מונית 

של  הנפלא  ספרו  ראו  המשפט"  "שירת  )על  שפט" 
ד"ר אביעד הכהן פרשיות ומשפטים, הוצאת ידיעות 

אחרונות )2011(, עמ' 19(.
סוף דבר: גדולתה של הפסיקה בפרשת הרופאים 

המשפ בנימוקיה  דווקא  קשורה  אינה  ־המתמחים 
שבה  חדשה  מציאות  לקבוע  בתעוזתה  אלא  טיים, 
מושג צדק מוחשי - אפילו במחיר של אכיפת יחסי 
עבודה על עובד המבקש להתפטר ממשרתו. אכיפה 
שהעבודה  רק  לא  היא  תוצאתה  המדובר  שבמקרה 
היא חיינו )כמימרה הידועה(, אלא גם שהיא מצילה 
 את חיינו. 

והע המשפטית  השאלה  עם  נותרנו  אנו  ואולם, 
־רכית החשובה: עד כמה רשאי בית הדין לא

כוף על עובד ביצוע עבודה, ולסרב להכיר 
קטונתי  שלו?  חד־משמעית  בהתפטרות 

־
פת כללי צדק, שעה שהמשפט במשמעותו 

־המופשטת אין בו די. בתלמוד נאמר: "גדול המ
צווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה". כלומר: 
"גדול שכרו של המקיים מצוות מחמת שהוא מצווה 
לקיימן, משכרו של המקיימן שלא מתוך צווי" )פרופ' 
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מיסוי הליכים של כינוס נכסיםמיסים

מגמות עכשוויות בפסיקה מובילות מגמה למנוע 
מחייב שיש לו זכויות מס מיטיבות לא לאפשר לכונס 

להשתמש בהן. 
נכסיו  שבו  מצב  מתאר  סל  כמונח  נכסים  כינוס 
של אדם או של תאגיד שאין באפשרותם לפרוע את 
בעל  בידי  ונשמרים  נאספים  נושיהם  לכלל  החובות 
תפקיד שמונה לשם כך במסגרת הליך כינוס נכסים. 
על הכונס מוטל לשמור על הנכסים, לדאוג לממשם 

ולפעול לחלוקת הכסף בין הנושים.
מק לנכס  קבוע  נכסים  כונס  מונה  כאשר  ־לפיכך 

מס  אירוע  מהווה  אינה  בידיו  הנכס  תפיסת  רקעין, 
)סעיף 3 לחוק המקרקעין; לעניין זה ראו גם סעיף 28 
לחוק מיסוי מקרקעין בהגדרת שווי רכישה ובהגדרת 
שעו־ כל  מע"מ(.  לחוק   18 סעיף וכן  הרכישה,   יום 

להח הוא  הנכסים  כונס  ־שה 
זיק את הנכס ולייחדו משאר 
את  למנוע  ובכך  החייב  נכסי 

העברת הנכס לאחר. 
 - עצמו  החייב  למעשה, 
יכול  היה   - לו  ניתן  רק  אילו 

־לממש את הנכס בעצמו ולה
־עביר את התמורה ממנו לנו

שה. רק חוסר אמון בחייב ואי 
הנכס  למימוש  אשר  ודאות 

הפטור לא פטור
חייבים או מפרקים השתמשו בעבר בפטורים אישיים ממס כקלף מיקוח 

מול כונס הנכסים. המטרה? לקבל תמורה על זכויות שבכוחן להפחית 

את המס שהכונס צפוי להתחייב בו. קביעת בית המשפט כי זכות המיסוי 

את  פתרה  לב  בתום  ניתן  שהסירוב  למקרים  מוגבלות  עליה  והבעלות 

הבעיה, אולם היא מעוררת בעיות חדשות

קובי כהן

 עו"ד קובי כהן, 
לשעבר מנהל מחלקת 
פירוקים וכינוסים ברשות 
המיסים בנושא מיסוי של 
הליכי כינוס נכסים

חי גורם  למינוי  מביאים  לחייב  תמורתו  ־ולהעברת 
צוני אשר יבטיח זאת. המצב שבו כונס נכנס לתמונה 
ותופס את נכסי החייב יוצר קשיים בהיבט של זכויות 
העומדות  הזכויות  לעומת  לכונס  שעומדות  המיסוי 

לחייב.
ויכול  הנכס  על  חזקה  הנכסים אמנם מקבל  כונס 
לממש אותו, אך אינו מקבל איתה את זכויות החייב 
העומדות לו מול רשויות המס )רע"א 4114/98 בנק 
נ' משה לויאן, תק־על  הפועלים בע"מ סניף בלפור 
שצפוי  המס  את  להפחית  ושבכוחן   )1525  ,)3(98

הכונס להתחייב בו כשיממש את הנכס.
־עם זכויות החייב נמנים הפסדים מועברים על מי

חוב  פריסת  הון;  לקיזוז מרווח  הניתנים  הנכס  מוש 
לעשות  זכאי  היחיד  אשר  ופטורים  לאחור;  המס 
מוכר  כשהוא  שימוש  בהם 
את נכסיו. כל אלו הם זכויות 
אישיות שעם החלת הרציונל 
שייכות  לויאן  מפס"ד  הנובע 

לחייב בלבד. 
העו זכויות  קבלת  ־אי 

כדי  בהן  שיש  לחייב  מדות 
על  המס  חיוב  את  להפחית 

בר־מי נכס  יוצרת  ־הכונס 
הכונס.  כלפי  החייב  של  קוח 
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בית המשפט קבע כי אם 

לא יצביע החייב על התועלת 
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בפטור ממס השייך לחייב 



הנכס  את  לממש  הנכסים  כונס  מבקש  הבא  בשלב 
ולתת את תמורתו לנושה. הכונס עושה כן, ולפיכך 
צפוי להיות מחויב בתשלומי המס הנובעים ממימוש 

הנכס )סעיף 93 לחוק מיסוי מקרקעין(. 
החייב,  של  נושה  מייצג  בהיותו  הנכסים,  כונס 
מנסה להשיא את התמורה על הנכס כדי לשרת את 
חובותיו של הנושה. במסגרת זו מחפש הכונס דרכים 
באמצעות  הנכס  ממכירת  הנגזר  המס  את  להפחית 

שימוש בנכסים או בזכויות המוקנות לחייב. 
בזכות  להשתמש  הכונס  ביקש  לויאן  במקרה 

להימנע  כדי  מזכה  מגורים  מדירת  לפטור  החייב 
מתשלום מס שבח, אולם החייב לא הסכים 

אחת  רק  לו  שעומדת  הזכות  על  לוותר 
לארבע שנים. בית המשפט קבע באותו 

שי לעשות  יכול  לא  הכונס  כי  ־עניין 
ואינן  לחייב  השייכות  בזכויות  מוש 

מופיעות בשטר המשכנתה. כלומר, 
על  בשטר  ברורה  הוראה  בהיעדר 

נכללת  היא  אין  הזכות  ויתור 
במשכנתה.

בלויאן  הפסיקה  השלכות 
הביאו לסדרת יחסי מיקוח בין 
כונסים  ובין  לנושים  כונסים 
כי  הבינו  הכונסים  למפרקים. 

עקב הפסיקה לא יוכלו לנצל זכויות 
אותן  לקנות  מוכנים  והיו  חייב,  של 
־ממנו. כך גם ביחסים בין מפרק וכו

נס: בעוד שהמפרק מחזיק בידיו את 
הכונס, המבקש  הרי  הפסדי החברה, 

הנכ ממימוש  הכנסות  כנגד  ־לנצלם 
סים שבידו, יהיה מוכן לשלם על כך. 
כך החלו להתנהל מהלכי משא ומתן 

לקניית הפס למפרקים  כונסים  ־בין 
דים לניצול בתיק הכינוס.

חייב  כי  נמצא  המקרים  ברוב 
יכלו  שלא  פי  על  אף  מפרק,  או 

היו  מס,  לצורכי  בנכסים  לקבל להשתמש  מבקשים 
למשל,  כך  מחזיקים.  שהם  המיסוי  נכס  על  תמורה 
בעל זכות לפטור על דירת מגורים שלא היו ברשותו 
נכסים פרטיים מלבד הנכס שבכינוס סירב לתת את 

לצור הפסדים  בידו  שהחזיק  ומפרק  לכונס;  ־זכותו 
כי מס - שהזכות לשימוש בהם הוגבלה מאוד עקב 

הפסיקה ועקב הדרישה לשקיפות ברכישת הפסדים 
לדרוש  הוסיף   - אגרסיביים  מס  לתכנוני  בדיווחים 

־תשלום על הזכות להשתמש בנכסים אלו בידי הכו
נס.

המשפט  בית  של  לפתחו  הגיע  זה  אנומלי  מצב 
הנ־ כונס   2124/06 )תל־אביב־יפו( )בש"א   המחוזי 
כסים הרשמי נ' עו"ד יוראי וינוגרד בתפקידו ככונס 
תמ"ש  וכן   9295  ,)3(2006 תק־מח  ואח',  הנכסים 
)ת"א( 33349/96 פלונית ואח' נ' פלוני, תק־
2007)1(, 302( בעניין של חייב שבי־  מש
קש להצהיר כי הזכות לפטור ממס שבח 
במכירת דירת מגורים היא זכות אישית 
ואינה ניתנת לניצול בידי הכונס, אף שלא 
שהיה  אחרת  מגורים  דירת  לו  הייתה 

יכול לעשות בה שימוש בפטור.
מקרה  בין  הבדיל  המשפט  בית 
וקבע  בלויאן,  שנקבעה  להלכה  זה 
פן  יש  כי  להוכיח  צריך  החייב  כי 

־מעשי לדרישתו שהכונס לא יש
לא  אם  לו;  השייך  בפטור  תמש 

־יצביע החייב על התועלת שתצ
מח לו מאי־העברת זכות הפטור 
לידי כונס הנכסים, לא ימנע בית 

בפ ־המשפט מהכונס להשתמש 
טור ממס השייך לחייב. 

מסמן  המשפט  שבית  היא  המסקנה 
המס  זכות  לויאן.  לפס"ד  חדשים  גבולות 
והבעלות עליה בידי החייב ללא אפשרות 
למקרים  מוגבלת  באישורו  אלא  לניצולה 
לכונס  הזכות  את  להעביר  הסירוב  שבהם 

־ניתנת בתום לב. כאשר זכות המס אינה ני
תנת לניצול בידי החייב עצמו, וכאשר החייב 
מנצל את יכולתו שלא לתת את זכות הפטור 
כקלף מיקוח במשא ומתן עם הנושה, אזי לא 

תישמר לחייב הזכות והיא תועבר לכונס.
למרות שההכרעה בנושא לא ניתנה בבית 
קשות.  שאלות  מעוררת  הסוגיה  העליון,  המשפט 
כיצד ניתן לחייב בעל נכס להשתמש בנכסו? האין זו 
אוטונומיה של החייב או של החברה להחליט שלא 
הדברים  עומדים  ואיך  בנכסיהם?  שימוש  לעשות 

זכות הק יסוד העוסקים בשמירה על  ־ביחס לחוקי 
 ניין? שאלות רבות ותשובות אין. 

עורך הדין ׀ 129 יולי 2012 



גג גג גג גג גג גגלוגו לוגו

למה עזבתי את המקצוע

בית  בטרקליני  לראשונה  רגלי  כף  דרכה  כאשר 
ומגרוני  נשימתי  נעצרה  בירושלים,  העליון  המשפט 
של  ימים  באותם  הייתי  התפעלות.  קריאת  נמלטה 
שנות ה־60 כתב "ידיעות אחרונות" בבתי המשפט, 
וכאשר צעדתי לראשונה בהיכל הצדק חשתי חרדת 
קודש. שם, במסדרונות בית האבן העתיק בן מאות 
קסום  עולם  גיליתי  בבירה,  הרוסים  במגרש  השנים 

ומרתק. 
־מדי יום שהיתי במחיצתם של גדולי אנשי המש

פט בארצנו, והאזנתי שעות ארוכות לדברי החוכמה 
מלומדים  פרקליטים  באוזני  לעת  מעת  שהשמיעו 

שלעי חשתי  הימים  ברבות  סבר.  חמורי  ־ונאשמים 
תים אני מאמץ את אופן דיבורם, שהוא לגלגני וציני 

אך תמיד רציני ומעמיק.
התבשמתי מדברי החוכמה 
המחשבה  מעומק  והנועם, 
השופטים  גדולי  של  והסגנון 
באותם ימים רחוקים - משה 
צבי  אגרנט,  שמעון  זילברג, 

־ברנזון, יואל זוסמן, משה לנ
דוי, אלפרד ויתקון, חיים כהן 
האנשים  אלה  הלוי.  ובנימין 
חודשים  ביליתי  שבמחיצתם 
בערגה  לרשום  נהגתי  ושנים. 

־ובלהט את משפטיהם השנו

גדעון רייכר

 פרשתי
בגלל ברק

הציונים שקיבל גדעון רייכר בלימודי המשפטים מהמרצה אהרן ברק הציבו 

אותו "בדרגה נמוכה ואפורה של בינוניים נטולי כישרון". מבחינתו זה היה 

סימן לשנות כיוון ולהבין שיזכה ליהנות ממנעמי השפה במקום אחר

נים ודיווחתי עליהם לקוראיי באותם ימים.
של  הצדק  בהיכלות  ושנים  חודשים  הסתובבתי 
ישראל; קראתי פסקי דין עקרוניים, ארוכים וקצרים, 
זעיר;  גנב  של  בגורלו  והדנים  עולם  סדרי  המשנים 
של  והמעמיק  הבהיר  המחשבה  אורח  את  ולמדתי 

מנסחי ההלכות שקבעו גורלות.
שיא הריגוש היה כאשר סיקרתי את משפטו של 
בלקיחת  האשימה  שאותו  מלחי  אליעזר  השופט 
אותה  קירב  שמלחי  דין  עורכת  סופר,  יונה  שוחד 
עניין  ועורר  כשנה  התנהל  המשפט  בה.  ותמך  אליו 
גדול. רבים צבאו אז על דלתות בית המשפט המחוזי 
מילים  מאות  לעיתוני  שיגרתי  יום  ומדי  בירושלים, 
צבעוניות על העדויות שעסקו בנושאים שהשתיקה 

־הייתה יפה להם עד אז, כלו
מר עסקי אהבה וקשרים בין 

שני המינים.
המשפט  למערכת  חיבורי 
דאז היה כה עז, עד אשר נולד 
בהוצאת  גלימה"  "ללא  ספרי 
בסגנון  סקרתי  ובו  "מסדה", 
עמודים   160 פני  על  צבעוני 
העלילה  גיבורי  קורות  את 
הסבוכה. מלחי זוכה בסופו של 

מלח פרצה  גם  ואז  ־המשפט, 
והשכיחה  הימים  ששת  מת 

חבריי לספסל הלימודים היו 

סטודנטים נלהבים, והמקצוע 

היה בראש מעייניהם. היו 

בהם מיכה לינדנשטראוס 

הזכור לי כסטודנט חביב, 

איש רעים להתרועע, 

ואוריאל רייכמן שהתמכר 

ללימודים ברצינות רבה
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כל אותם צחצוחי 

לשון, עברית מתנגנת 

ומתנשאת וצירופי 

מילים שמטביעים 

את חותמם העז נמוגו 

עד מהרה לנוכח 

הצורך לשנן פסקי דין 

מייגעים ולצטט את 

דבר המלך במועצתו 

שרווח באותם ימים 

את גיבורי פרשת האהבים הסוערת. יונה סופר היגרה 
מארצנו למחוזות רחוקים ועד אוסטרליה הגיעה.

משפ ללמוד  הרצון  את  אז  בי  נטעו  עיסוקיי  ־כל 
ומדע  הסוציולוגיה  לימודי  את  סיימתי  כאשר  טים. 
המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים התדפקתי 
על דלתות הפקולטה למשפטים, שהייתה אז נגישה 
ביותר וחיבקה בחום ובאהבה את כל מי שחשק בה. 
נלהבים,  היו סטודנטים  הלימודים  לספסל  חבריי 

לי היו בהם מיכה  היה בראש מעייניהם.  ־והמקצוע 
רעים  איש  חביב,  כסטודנט  לי  הזכור  נדנשטראוס 
רבה  ברצינות  שהתמכר  רייכמן  ואוריאל  להתרועע, 

ללימודי המשפטים ועשה בהם חיל גדול כידוע.
למסקנה  הגעתי  הראשונה  הלימודים  בשנת  כבר 
בהם  שהילכתי  המשפט,  בית  והיכלות  שמסדרונות 

־כעיתונאי והתבשמתי בהם מניחוחם של גדולי המ
שפטנים, אינם דומים כלל לחומר האפור שעליי לשנן 
וללמוד על מנת להיות ראוי לבוא בגלימתי השחורה 

עב לשון,  צחצוחי  אותם  כל  המשפט.  בתי  ־בשערי 

שמטביעים  מילים  וצירופי  ומתנשאת  מתנגנת  רית 
את חותמם העז נמוגו עד מהרה לנוכח הצורך לשנן 
ולצטט את דבר המלך במועצתו  דין מייגעים  פסקי 

ששלט בכיפה באותם ימים. 
התייאשתי עד מהרה. הסגנון הקליל שבו חשקתי 

־תמיד התנפץ אל החומה המייסרת של התוכן הלי
מודי הקשיח שנזקקתי לו. 

כאשר אהרן ברק, שהיה אז המרצה העיקרי שלי, 
־העניק לי ציונים שהציבו אותי בדרגה נמוכה ואפו
ההחל את  קיבלתי  כישרון,  נטולי  בינוניים  של  ־רה 

טה החשובה של אותם ימים: להסתפק בתואר בוגר 
בסוציולוגיה ובמדע המדינה ולהתרחק ת"ק על ת"ק 

פרסה מלימודי המשפטים.
אך  לקוחות,  רבת  סוערת  קריירה  החמצתי  אולי 
עד עצם היום הזה אני נהנה הנאה עמוקה ממנעמי 

לת קשור  שאיננו  רהוט  ומדיבור  העברית  ־השפה 
של  בים  סבר  חמור  ולעיון  תרפפ"ו  משנת  קדימים 
 תקדימים. 

צילום: פלאש 90 אץ לו רץ לו לתחום אחר. גדעון רייכר 
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"עורכי דין וזונות אלה שני המקצועות העתיקים 
ביותר בעולם. אנחנו תמיד משתדלים למצוא חן" 
)רמפול פרקליט פלילי, עמ' 156(  

ב־1948, אבל  עזיבת הבריטים  חגגנו את  אמנם 
בהחלט מותר להצטער על שלא השאירו כאן כמה 
ירושות מעוררות קנאה. נניח לרגע לכדורגל ונתרכז 
בתרבות העורך־דינית. בשנינות, באנדרסטייטמנט 

־שכה חסרים בשיח המשפטי הבריוני שלנו ומשת
הפלילי  הסנגור  רמפול,  הוראס  של  בדמותו  קפים 

המש בית  ביילי,  ־מהאולד 
רמ לונדון.  של  הפלילי  ־פט 

ספרים  בעשרות  כיכב  פול 
מורטימר,  ג'ון  של  ומחזות 
הבינלאומית  תהילתו  ואת 
של  הטלוויזיה  בסדרת  קנה 
ה־BBC בשנות ה־70. במזל 

רא סנונית  תורגמה  ־טוב 
שונה מהעושר הזה לעברית 

בידי מיכל אלפון.
השח גילם  רמפול  ־את 

שהפיח  מקרן  לאו  הענק  קן 
הספ בדמות  ממשיים  ־חיים 

המזדקן.  הציניקן  של  רותית 

אילו רמפול הגן על קצב
הדמות הספרותית של הוראס רמפול, הסנגור הפלילי האגדי מהאולד 

של הטלוויזיה  בסדרת  הבינלאומית  תהילתה  את  קנתה  בלונדון,   ביילי 

ה־bbc בשנות השבעים, והשפעתה ניכרת על כמה משפטנים ישראלים 

עד היום. בשעה טובה תורגמה לעברית סנונית ראשונה מהעושר הזה 

משה גורלי

 משה גורלי, 
 הפרשן המשפטי 
של "כלכליסט"

העיניים החכמות הממזריות, האף הבולבוסי הגדול 
־במרכז הפנים הגדולות והמחוטטות; האירוניה המו

בה  טווסי המקצוע, אבל  לנפיחות של  שחזת שבזה 
ִהילדה שהיא "זו שיש לציית  בעת חוששת מאשתו 
הנפש  על  ציטוטי השירה התכופים שמגוננים  לה"; 
הביוב  בתעלות  לציין(  יש  )בחדווה,  המשתכשכת 
אבל  לב,  שובת  דמות  יצרו  אלה  כל  המקצוע.  של 

הפי התיאור  מוצקה.  סנגוריאלית  אידאולוגיה  ־גם 
מעלה  רמפול  של  המקצועי  הרעיוני,  האישיותי,  זי, 
בדמיוני שני משפטנים ישראלים: השופט חיים כהן 
פלדמן  אביגדור  ועו"ד  ז"ל 
לעצמו  ניכס  שאף  יבדל"א, 
בביקורת  הזה  הדמיון  את 
ב"ידיעות  הספר  על  שכתב 

אחרונות".
של   1 מספר  גיליון  את 
החדש  בפורמט  הדין"  "עורך 
שריד  יוסי  בין  עימות  פתח 

־לפלדמן בשאלת גבולות המ
קצוע - וגם גבולות המוסר - 
המאמר  הפלילי.  הסנגור  של 
שנון  עיבוד  היה  פלדמן  של 
רמפול.  של  למשנתו  ומזוקק 

המ של  הזבל  פועלי  ־"אנחנו 

אריקה מזועזעת מהחקירה 

הנגדית שעורך רמפול 

למתלוננת בתיק, ומטיחה 

בו שהוא מתפרנס מרדיפת 

נשים. "לאו דווקא נשים", 

מבהיר רמפול. "אני תוקף 

כל אדם, בלי הבדל גיל 

ומין, שמחליט לתקוף את 

הלקוח שלי. האל יודע מי 

הפושע, הוא או היא"
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ציניקן מזדקן הנשוי ל"זו שיש לציית לה". לאו מקרן בתפקיד רמפול. משמאל: בני דמותו הישראלים, השופט חיים כהן ז"ל ועו"ד אביגדור פלדמן

שפט", כתב שם פלדמן בשם הפליליסטים קשי היום, 
להבדיל "מאותם עורכי דין מדיפי ריחות של מושק 
היודעים  פתלתלות,  מס  בעצות  המתמחים  ולבונה 

־להחליף אגרות חוב בעפיפונים צבעוניים...". מורטי
מר לא היה מנסח זאת טוב יותר. ופלדמן, בביקורת 
של  הזה  המשותף  לתיעוב  רמפול  את  גייס  שכתב, 
בעיני  בזויים  "במיוחד  הלבנים:  לצווארונים  שניהם 
רמפול אותם עורכי דין המתהדרים בתואר עורך דין 

־פלילי, העוסקים בעברייני מס, והפרת הוראות בפ
'כל  רמפול:  הדברים  את  מנסח  וכך  החברות.  קודת 
של  שאלה  רק  זאת  בפלילים,  להופיע  מסוגל  טיפש 
חיים או מוות, זה הכול. פלילים? זה מין משחק, איך 
אפשר להשוות את זה לעולם האמיתי של ביטחונות 

בחשבונות חוץ ושל הוצאות מוכרות?".
החלאות  על  להגן  בכלל  ניתן  איך  מבין  לא  שריד 

הם  אצלו  אותם.  מחבב  קצת  נדמה,  רמפול,  האלה. 
מקולפים מהזדון המרושע, לעיתים הקטלני, והופכים 
הסרקסטיים  בניסוחיו  ססגוניות.  פולקלור  לדמויות 
מאבד אפילו הרצח משהו מחומרתו הנוראה: "רצח זה 
בסך הכל תקיפה רגילה עם תוצאות מצערות" )226(. 
הוא מתגעגע לקליינטים שלו בתקופות שנרשמת בהן 

־ירידה בפשיעה. "בחיי עורך דין פלילי יש עליות וירי
ירידה  בהן  שחלה  תקופות  "ויש  רמפול,  מהגג  דות", 
ההגונים  הפושעים  שכל  כשנדמה  בפשיעה,  מחרידה 
יצאו לנפוש בקוסטה ברווה, והחוק והסדר משתוללים 

באין מפריע" )135(.
שדרכה  נוקבת  מראה  מציבים  האלה  הפושעים 
תחושת  כל  נטול  בפיכחון  עצמו  על  רמפול  משקיף 
שליחות. בסיפור שבו הוא מגן על הנער ג'ים טימסון, 
בן ממשיך לשושלת פושעים ותיקה, מחמיא העבריין 

ס
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הצעיר לפרקליט המזדקן: "אבא סיפר לי עליך... הוא 
אומר שאף פעם לא איכזבת את משפחת טימסון". 
מבזי־  ,)48 בחיים"  תפקידי  את  ראיתי  )"פתאום 

קה התגובה במוחו של רמפול, ובהמשך הוא מוסיף 
וריאציה על התובנה הזו:"עורכי דין וזונות אלה שני 
תמיד  אנחנו  בעולם.  ביותר  העתיקים  המקצועות 
בתשו־ נסגר  המעגל   .)156 חן"  למצוא  )משתדלים 
בה לשאלה מה מניע אותו: "המניע שלי הוא הכסף... 
אומר  אני  המשפטי,  מהסיוע  ההמחאה  בלי  כסף! 
האולד  באולמי  קבר!  כמו  שותק  היה  רמפול  לכם, 

־ביילי שוב לא היו מהדהדים נאומי הזיכוי שלי, וקו
לו של רמפול לא היה נשמע עוד ברחוב סטרנד. אך 
במצב העניינים הנוכחי, העניים והמקופחים יכולים 

לסמוך עלי" )112(.
למרות זאת, רמפול לא עובד רק בשביל כסף. הוא 

עובד כי הוא לא יכול בלי זה. 
הוא נרקומן של האולד ביילי. 
נכון שגם החלופה שמצפה לו 
בבית בדמות רעייתו הנרגנת 

לע לצאת  חזק  תמריץ  ־היא 
כל  קודם  רמפול,  אבל  בודה, 
הדמות  לכן  נהנה.  ובעיקר, 
שלו כל כך עגולה ומושלמת. 
שואב  שהוא  ההנאה  בגלל 

שמ עיסוקו  בגלל  ־מעיסוקו; 
אנושיות  הרפתקאות  לו  זמן 
רוח  בגלל  ואינטלקטואליות; 
בגלל  בו;  שמפעמת  הקרב 

יפ או  ינצח   - התוצאה  לקראת  והמתח  ־הסקרנות 
כמו  בזוטות  עצמו  את  מעסיק  לא  כמובן  הוא  סיד. 
אם הקליינט הוא חף מפשע או מנוול שראוי לגרדום. 
כפי שהוא מסביר לאחד מעמיתיו: "אנחנו לא יכולים 
זה  תפקידנו...  לא  זה  וחפות,  בענייני אשם  להכריע 

־תפקידם של תריסר אנשים יקרים ומבולבלים שנל
קחו מהרחוב לשלושה ימים של שעמום עם מפוצץ 

ישק שלא  לוודא  יכולים  כן  אנחנו  אבל  ־כספות. 
רו להם, שלא ירמו אותם, שלא יעבוד עליהם איזה 
שוטר חייכן שרוצה לגזול מהם את הזכות להכריע, 
בתא  ידיים  זריזות  של  תעלולים  כמה  באמצעות 

מעצר חשוך" )210(.
במקרה יוצא דופן זוכה רמפול לקליינט רם מעלה 
במהלך  בדיוק  באונס.  שמואשם  פרלמנט  חבר   -

ארו ושל  ניק  בנו  של  לביקור  זוכה  הוא  הזה  ־התיק 
סתו האמריקאית אריקה. אריקה היא לא רק אישה 
אלא תמצית מזוקקת של הטהרנות האמריקאית. לא 

־בכדי נבחר השם אריקה, שבתוספת קלה הופכת לא
מריקה. אריקה־אמריקה מזועזעת מהחקירה הנגדית 
מטיחה  והיא  למתלוננת,  רמפול  שעורך  החודרנית 
המופתע  רמפול  נשים.  מרדיפת  מתפרנס  שהוא  בו 
חושב לעצמו: "עלי להודות שלא חשבתי על ברידג'ט 
אוונס )המתלוננת, מ"ג( כעל אישה, אלא כעל עדה". 
ולאריקה הוא מבהיר: "לאו דווקא נשים. אני תוקף 
את  לתקוף  שמחליט  ומין,  גיל  הבדל  בלי  אדם,  כל 
היא"  או  הוא  הפושע,  מי  יודע  האל  שלי.  הלקוח 

.)123(
או  קצב  משה  גם  להיות  יכול  רמפול  של  הלקוח 
שינסה  לסנגור  לו  אבוי  בישראל  וכאן  רמון.  חיים 
מתלוננת  ולהכפיש  לתקוף 

־בעבירת מין. בן דמותו היש
כיצד  סיפר  פלדמן,  ראלי, 
במתלוננות  בעדינות  טיפל 
כשחקר  קצב  הנשיא  נגד 
אותן על הדוכן. רמפול פוטר 

ומה יתר  מנימוס  עצמו  ־את 
מיוחדת  משפטית  תחשבות 
אומר  הוא  מתלוננת.  כלפי 

־לאריקה: "את חושבת שמס
פיק שהיא אומרת שזה קרה? 
מסוג  פשע  זה  אונס  לדעתך, 
אחר? שונה מרצח או מגנבה 
בסגנון  להוכיח  צריך  אלה  את  המחאות?  מזיוף  או 
מטורללת  בחורה  אונס... מספיק שאיזו  אבל  הישן. 
תגיד שעשית את זה, ומיד מריצים אותך לכלא בלי 

לשאול שום שאלות מביכות..." )124(.
לנכון להזהיר את  )133( הוא מוצא  בסיום הפרק 

־בנו מהנזק שעלול להיגרם מהקשר עם אריקה־אמ
זו  ריקה. בהקשר הישראלי קראתי וזיהיתי באזהרה 

כמה מבכירי התובעים שלנו.
"מדבר אחד תצטרך להיזהר, אתה יודע, כשתגור   -

באמריקה".
"ומה הוא?"  -

"ההיגיינה! זה יכול להיות מסוכן נורא. הטוהר!   -
הנחישות הנוראה לא לזהם שום דבר! אתה תיזהר 
 מאוד, נכון, ניק?"  

"בחיי עורך דין פלילי יש 

עליות וירידות", מהגג רמפול, 

"ויש תקופות שחלה בהן 

ירידה מחרידה בפשיעה, 

כשנדמה שכל הפושעים 

ההגונים יצאו לנפוש בקוסטה 

ברווה, והחוק והסדר 

משתוללים באין מפריע"

כריכת הספר

 ג'ון מורטימר, 
רמפול פרקליט פלילי, 
אחוזת בית, 264 עמ'; 
מאנגלית: מיכל אלפון
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הלשכה ממשיכה להיאבק בהצעה להטיל חובת דיווח על עורכי הדין

 "נמשיך להידבר עם הרשות
כדי למנוע פגיעה בעורכי הדין"

דורון ברזיליפול לנדסדוד ליבאי

ראש הלשכה מברך על מסלול ההידברות של הצוות מטעם הלשכה בראשות פרופ' דוד ליבאי 
עם הרשות לאיסור הלבנת הון • "אני מקווה כי נגיע להסכמות סופיות בנושא"

בימים אלה מנהלת לשכת עורכי הדין את 
אחד המאבקים המרכזיים והחשובים ביותר 
נגד  המאבק  והוא  האחרונות,  בשנים  שלה 
הון  הלבנת  איסור  חוק  לתיקון  חוק  הצעת 
חוק  בהצעת  מדובר  עסקי(.  שירות  )נותני 

־אשר מכוחה אמורים להיות מוטלים על עו
רכי הדין חובות דיווח על עסקי לקוחותיהם 

־לרשות איסור הלבנת הון, וזאת כאשר מת
עורר חשד בקשר לפעולות מסוימות ברכוש 

שמבקש הלקוח לבצע. 
ברזילי,  דורון  עו"ד  הלשכה  ראש  לדברי 
עמדתה של הלשכה מתבססת על תפיסה כי 
זהו מאבק על מהותו של המקצוע, על אופיו 
של עולם המשפט בארץ ועל הדרך שבה כל 
הפרקטיקה  את  ינהל  בישראל  דין  עורך 

־שלו. משמעות הצעת חוק זו, שהוכחה בר
חבי העולם כבלתי יעילה, היא פגיעה בלב 
החיסיון  בחובת  בעיקר  המקצוע,  של  ליבו 
שהיא  ללקוחו  דין  עורך  שבין  והסודיות 

מאבני היסוד של המקצוע. "גם טובתו של 
כלל הציבור לא נעלמה מעיניי, שכן הזכות 
זכות  היא  ללקוחו  דין  עורך  בין  לחיסיון 
חוקתית העומדת לא רק לעורכי הדין אלא 

המדי אזרחי  כלל  שהם  הלקוחות  ־לציבור 
נה".

החליטה  "הלשכה  כי  ציין  הלשכה  ראש 
פוגעת  הייתה  אשר  חקיקה  בכל  להילחם 
בפרטיות  מידתי  ובלתי  מאוזן  לא  באופן 

־הציבור ובעבודתם של עורכי הדין. לכן לא
־חרונה מיניתי צוות בראשות פרופ' דוד לי

באי כדי להוביל מהלך לשינוי בנוסח הצעת 
החוק. סברתי לאורך כל הדרך כי ניתן להגיע 
הוראות  קיום  את  שיבטיח  יצירתי  לפתרון 
בזכות  לפגוע  מבלי  הון  הלבנת  איסור  חוק 
האחרונים  בחודשים  לחיסיון.  החוקתית 
לשכת  בין  אינטנסיביים  מגעים  התקיימו 
עורכי הדין לבין הרשות לאיסור הלבנת הון, 

מפ ונערכו  ביותר,  הבכיר  בדרג  היתר  ־בין 

ראש  ליבאי,  דוד  פרופ'  בהשתתפות  גשים 
לנדס  פול  עו"ד  הון  לאיסור הלבנת  הרשות 

ואנוכי".
העיקשת  עמידתה  הלשכה,  ראש  לדברי 
החלה  הדין  עורכי  טובת  על  הלשכה  של 
לשאת פרי. "אני שמח כי לשכת עורכי הדין 
הרשות  עם  הידברות  של  במסלול  נמצאת 
לפתרון  להגיע  במטרה  הון  הלבנת  לאיסור 

במ הדין.  עורכי  לשכת  מבחינת  ־המיטבי 
על  יוטלו  שלא  לכך  הבאנו  המתגבש  תווה 

הלב איסור  בחוק  דיווח  חובות  דין  ־עורכי 
נת הון, ובסופו של דבר ירד מן הפרק נושא 
זה. מדובר בהישג אדיר ללשכת עורכי הדין 
מברך  ואני  חבריה,  לכל  אמיתית  ובבשורה 
להצעת  אחרת  חלופה  כל  במקביל,  כך.  על 
לגופה  תיבחן  האתי,  המישור  כולל  החוק, 

־בידי הלשכה. נמשיך ונקיים מגעים עם הר
שות, ואני מקווה כי נגיע להסכמות סופיות 

בנושא", סיכם ראש הלשכה. 
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אלון גלרטדוד רותם

גדולות  וחברות  תאגידים  של  "הוספתם 
הטייקונים  את  משרתת  המקוצר  למסלול 

פו יו"ר  אמר  כך  הגדולות",  החברות  ־ואת 
עו לשכת  של  הארצי  לפועל  ההוצאה  ־רום 

שנערך  בדיון  שפירא  ליאור  עו"ד  הדין  רכי 
של  ומשפט  חוק  חוקה,  בוועדת   )19.6.12(
)ישראל  רותם  דוד  ח"כ  בראשות  הכנסת 

ביתנו(. 
־הדיון בוועדה עסק בהליך המסלול המקו

צר המופעל במסגרת רשות האכיפה והגבייה 
לפעול  לרשות  המאפשר  לפועל(  )ההוצאה 
)כולל  עצמאי  באופן  לגבייה  הזוכה  בשם 
הטלת עיקול על חשבונות בנק ורכב(, בלא 
שקל.   10,000 ועד  דין  עורך  של  מעורבותו 
של  במסגרת  המקוצר  המסלול  פעל  כה  עד 
פי הצעת חוק ממשלתית  על  הוראת שעה. 

המ המסלול  ייפתח  ־של משרד המשפטים, 
כגון  ולמוסדות  לגופים  גם  בקביעות  קוצר 

חברות הסלולר, הבנקים וחברות הביטוח. 
הלשכה  ראש  היתר  בין  השתתפו  בדיון 

־עו"ד דורון ברזילי ונציגים נוספים של הפו
רום, והם הציגו את עמדת הלשכה שגובתה 
אלון  הדין  עורכי  דעת משפטית של  בחוות 

ליקוור מיתר  ממשרד  לרון  ועידן  ־גלרט 
ניק גבע & לשם ברנדויין. כמו כן השתתפו 
נציגים של חברות הסלולר התומכות  בדיון 
בקידום הצעת החוק. לאור עמדתם של נציגי 
הלשכה בראשות ראש הלשכה, הוחלט שלא 

להצביע על ההצעה ולדחות את הדיון.
לסייע  כדי  הוקם  המקוצר  המסלול 
חובותיה,  את  לגבות  חלשה  לאוכלוסייה 
זאת,  עם  קטנות.  לתביעות  למסלול  בדומה 

בש והגבייה,  האכיפה  רשות  נתוני  פי  ־על 
מאוד  הצטמצם  המעטות  פעילותו  נות 
המקוצר  למסלול  הפונים  האזרחים  אחוז 

וח תאגידים  של  הפניות  אחוז  עלה  ־ומנגד 
ברות גדולות. תכלית המסלול המקוצר אינה 
בנקים  כגון  חזקים  מוסדיים  לגופים  לסייע 

הלשכה מנסה למנוע את הרחבת המסלול המקוצר בהוצל"פ

"הוספתם של התאגידים למסלול 
המקוצר משרתת את הטייקונים"

מבקשת  אשר  החוק,  להצעת  נחרצות  התנגדו  החוקה  בוועדת  בדיון  שהופיעו  הלשכה  נציגי 
לפתוח את מסלול הגבייה בלא עורך דין גם למוסדות גדולים • לאור עמדת הלשכה נדחה הדיון

להיות  אמורים  היו  ואלה  ביטוח,  וחברות 
מוחרגים ממנו.

של  יותר  מידתי  פתרון  הציעה  הלשכה 
הדומה  הפעלת המסלול המקוצר במתכונת 
למסלול של תביעות קטנות - מבחינת כמות 
ההליכים שניתן להגיש באמצעותו, מבחינת 
זהות הזוכה ומבחינת סכום החוב, אולם לא 

נציגי הלש בין  זה  ־הושגה הסכמה למתווה 

האכיפה  רשות  ולנציגי  המשפטים  לשר  כה 
והגבייה. 

לאפשר  אין  הדין,  עורכי  לשכת  לטענת 
נגד אזרח באותו הליך  לייצג אזרח  למדינה 

באמצ כשופטת  גם  בו  משמשת  ־שהיא 
המס "החלת  לפועל.  ההוצאה  רשמי  ־עות 

לפגיעה  תביא  קבע  כמסלול  המקוצר  לול 
ראש  אמר  המערכת",  של  בניטרליות  קשה 
שרשות  תקין  "לא  בוועדה.  בדיון  הלשכה 

המדי של  אורגן  שהיא  והגבייה,  ־האכיפה 
נה, נוקטת צד ומייצגת זוכים בעצמה בשעה 
אי  ועל  ניטרליות  על  לשמור  אמורה  שהיא 
הטיה כלפי זוכים או כלפי חייבים". לטענת 
עניינים של  לניגוד  יש חשש ממשי  הלשכה 
רשות האכיפה, משום שמצד אחד הרשמים 
בפועל  שני הם משמשים  ומצד  לה  כפופים 
בכל הקשור  והגבייה  רשות האכיפה  כנציגי 
על  הן  להם,  המוגשות  בבקשות  להחלטות 

ידי זוכים הן על ידי חייבים.

 "לא תקין שרשות האכיפה והגבייה, 
שהיא אורגן של המדינה, נוקטת צד 
ומייצגת זוכים בעצמה בשעה שהיא 
אמורה לשמור על ניטרליות ועל אי 
הטיה כלפי זוכים או כלפי חייבים"

חדשות הלשכה
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הודיע  ברזילי  דורון  עו"ד  הלשכה  ראש 
)14.6.12( על הקמת "מנטור", מיזם חונכות 
עורכי  ציבור  למען  הדין  עורכי  לשכת  של 
הדין הצעירים בראשות עו"ד משה טייב, סגן 
הפרויקט  במסגרת  הלשכה.  ראש 
הוותיקים  הדין  עורכי  ילוו 

הצעי הדין  עורכי  ־את 
בתחי הנמצאים  ־רים 

המקצועית.  דרכם  לת 
כיום נאלצים עורכי דין 
לפתוח  רבים  צעירים 
משרד מיד לאחר קבלת 
הקושי  בשל  רשיונם 
ולעיתים  עבודה,  במציאת 

הדבר עומד להם לרועץ.
צעירים  דין  עורכי  ויעודד  יקדם  המיזם 
הדין  עורכי  של  ולסיוע  לתמיכה  הזקוקים 
קבועים  מפגשים  באמצעות  הוותיקים 

־שייערכו אחת לשבועיים במשך שנה. עו
רכי הדין הוותיקים שיחנכו את עורכי הדין 

אישי  בקשר  איתם  יעמדו  אף  הצעירים 
רציף )טלפוני או אחר( כדי לסייע עוד יותר 

הצ כבר  למיזם  דרכם.  בתחילת  ־לצעירים 
טרפו עורכי דין מן השורה הראשונה אשר 

מוכנים לקדם את עורכי הדין הצעירים.
ברזילי:  דורון  עו"ד  הלשכה,  ראש 

הנוכ מצבם  את  להיטיב  בא  זה  ־"פרויקט 
חי של עורכי הדין הצעירים, שאינו פשוט. 
הם  הפעילים  הדין  עורכי  מכלל  מעל 40% 

האפ במידת  להם  לסייע  ויש  ־צעירים, 
שר. פרויקט מבורך זה הוא אחד מני רבים 
ושילובם  רווחתם  למען  הלשכה  שיוזמת 

של ציבור עורכי הדין הצעירים במקצוע".

הלשכה מסייעת לעורכי הדין הצעירים

 עורכי דין ותיקים יחנכו 
את צעירי המקצוע

ראש הלשכה הודיע על מיזם החונכות המיוחד בטקס ההסמכה האחרון • עו"ד משה טייב 
יעמוד בראש המיזם  • עורכי דין מן השורה הראשונה כבר הצטרפו לפרויקט המיוחד

משה טייב

הפרויקט  במסגרת  הלשכה.  ראש 
הוותיקים  הדין  עורכי  ילוו 

הצעי הדין  עורכי  את 

הקושי  בשל  רשיונם 
ולעיתים  עבודה,  במציאת 

הדבר עומד להם לרועץ.

 פרויקט
"מנטור" 

המיזם יקדם ויעודד עורכי דין צעירים 
הזקוקים לתמיכה ולסיוע של עורכי 
הדין הוותיקים באמצעות מפגשים 
קבועים שייערכו אחת לשבועיים 
במשך שנה. עורכי הדין הוותיקים 
שיחנכו את עורכי הדין הצעירים 

אף יעמדו איתם בקשר אישי רציף 
)טלפוני או אחר( כדי לסייע עוד יותר 

לצעירים בתחילת דרכם
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 )6.6.12( יצאה  הדין  עורכי  לשכת 
צעירים  דין  עורכי  אלפי  בבשורה חשובה: 
בלשכות  חתימה  אימות  בפרויקט  ישולבו 
ההוצאה לפועל )כיום שמה רשות האכיפה 

והגבייה(.
להס הגיעה  ־הלשכה 

רשות  ראש  עם  כמה 
דוד  והגבייה  האכיפה 
הפעלת  על  מדיוני 

חתי אימות  ־תוכנית 
דין  עורכי  בידי  מה 
לסייע  כדי  צעירים 

בפרנסתם.
ראש  ששלח  במכתב 
הלשכה לכלל עורכי הדין נמסר 

־כי על פי ההסכמה שהושגה, רשות האכי
בל מיוחדים  חדרים  תקצה  והגבייה  ־פה 

עורכי  יוכלו  ובהם  לפועל  ההוצאה  שכות 
שהושגו  וההסכמות  היוזמה  לעבוד.  הדין 
עו"ד  הלשכה  ראש  סגן  של  עמלם  פרי  הן 

משה טייב ושל יו"ר ועדת ההוצאה לפועל 
הארצית עו"ד ליאור שפירא. 

ראש הלשכה, עו"ד דורון ברזילי: "שיתוף 
הפעולה עם רשות האכיפה והגבייה מממש 
שהצבתי  המרכזיות  מהמטרות  אחת  את 

־בקדנציה זו, והיא לעזור למאות ולאלפי עו

־רכי הדין הצעירים המתקשים למצוא פרנ
סה נאותה".

לפועל  בהוצאה  חתימה  אימות  פרויקט 
זיהתה  שהלשכה  לאחר  וגידים  עור  קרם 
לחייבים  לסייע  הוא  האחד  צרכים:  שני 
בקשות  להגיש  המבקשים  לפועל  בהוצאה 
מאומתת  עליו  שהחתימה  תצהיר  בצירוף 
בידי עורך דין, והשני הוא לסייע בפרנסתם 

של עורכי דין צעירים.
־ על פי התוכנית ישובצו עורכי דין צעי

בתורנות  ותק  שנות  שבע  עד  שלהם  רים 
־בלשכות ההוצאה לפועל ברחבי הארץ, יע
־ברו הדרכה והכוונה לקראת שיבוצם, ויע

החייבים  של  חתימה  אימות  שירותי  ניקו 
על תצהירים תמורת תשלום. 

במיזם  להשתתף  המעוניינים  דין  עורכי 
מוזמנים ליצור קשר עם רכזת הפרויקט גב' 
 hozlap@israelbar.org.il פדלון־פלד  אירית 

ומ רישיון  מספר  דוא"ל,  כתובת  ־ולמסור 
ספר טלפון נייד שאפשר לפרסם. 

צעירים ישולבו בפרויקט 
חתימה בהוצאה לפועל

לפי הסיכום שהושג עם רשות האכיפה והגבייה ישובצו עורכי דין צעירים בתורנות ברשות 
האכיפה והגבייה • ראש הלשכה: "הפרויקט יסייע לשילוב עורכי הדין הצעירים במקצוע"

ליאור שפירא

והגבייה(.
להס הגיעה  הלשכה 

רשות  ראש  עם  כמה 

בפרנסתם.
ראש  ששלח  במכתב 

 פרויקט
 אימות

חתימה
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רימים את הכפפה: לשכת עורכי מ
דין  עורכי  של  מאגר  תקים  הדין 
המעוניינים לתת שירות משפטי 
רפואיות  זכויות  מימוש  בתחום 

התגמו קצין  לאומי,  לביטוח  המוסד  ־מול 
לים, חברות ביטוח וגופים נוספים, כך הנחה 
ברזילי.  דורון  עו"ד  הלשכה  ראש  לאחרונה 
המאגר יוקם במטרה להנגיש לציבור הרחב 
את השירות המשפטי בתחום מימוש זכויות 
של  רבות  לעשרות  לסייע  וכדי  רפואיות, 
לקוחות פוטנציאליים שעד כה קיבלו שירות 

שלא באמצעות עורכי דין. 
הדין  פסק  בעקבות  באה  המאגר  הקמת 
המחוזי  המשפט  בית  באפריל  ב־3  שנתן 

בתבי שפירא(  יוסף  )השופט  ־בירושלים 
למימוש  המרכז  נגד  הדין  עורכי  לשכת  עת 
פורן.  לבנת  של  בניהולה  רפואיות  זכויות 
בפסק הדין נקבע כי מימוש זכויות רפואיות 
הוא למעשה מימוש זכויות משפטיות, ולכן 
הוא  טפסים  במילוי  המרכז  שנותן  הסיוע 

פר של  טכני  מילוי  רק  ולא  משפטי  ־ייעוץ 
טים עובדתיים. בית המשפט הטיל הגבלות 

ודו החברה  של  פעילותה  על  ־משמעותיות 
מותיה בתחום מימוש זכויות רפואיות, ובין 
היתר אסר על פורן ועל המרכז שבראשו היא 

־עומדת לייצג לקוחות בדרישה לתשלום פי
צויים או להכרה בנזק בפני המוסד לביטוח 
לאומי, חברות הביטוח, רשויות המס וקצין 

התגמולים. 
פוטנציאליים  לקוחות  של  רבות  עשרות 
כי היא  קיבלו שירות ממי שנפסק  כה  שעד 
מסיגה את גבול המקצוע יוכלו לפנות מעתה 

־לעורכי הדין המתמחים בנושא, מבלי שדע
תם תושפע מפרסומת אגרסיבית )ובהיעדר 
פרסום נגדי(. המאגר יפורסם באתר הלשכה 
הציבור  של  לעיונו  פתוח  יהיה  באינטרנט, 

־הרחב, ובשלב זה ייוחד לתחום הזכויות הר
־פואיות במוסדות השונים, כגון המוסד לבי

טוח לאומי, קצין התגמולים ורשויות המס. 
המאגר לא יכלול המלצה לשכר טרחה ולא 
עורך  על  הלשכה  מטעם  המלצה  בו  תהיה 
דין זה או אחר. במכתב שהופץ לכלל עורכי 
הדין הזמין ראש הלשכה עורכי דין העוסקים 
ומעוניינים  רפואיות  זכויות  מימוש  בתחום 
אלקטרוני  בדואר  לפנות  במאגר  להיכלל 
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שי עיון  יום  לקיים  הלשכה  בכוונת  ־עוד 

של  בעניינו  הדין  פסק  של  בהשלכות  עסוק 

לבנת  של  רפואיות  זכויות  למימוש  המרכז 
ייצוגיות  ובאפשרות להגשת תובענות  פורן 

נגד מסיגי גבול המקצוע.

פנייה לחברות ביטוח
בד־ ביטוח  חברות   14 ל פנתה  ־הלשכה 
תובעים  של  פניות  לקבל  יסרבו  כי  רישה 
רפואיות  זכויות  למימוש  המרכז  באמצעות 

בפ נכתב  השאר  בין  פורן.  לבנת  ־בהנהלת 
פוזנר  אסף  הדין  עורכי  בידי  הלשכה,  ניית 

נב "בנסיבות אלה  כי  ליבמן־עפאים,  ־ואתי 
בחבר השונים  הגורמים  את  להנחות  ־קשך 

תך שלא לקבל פניות של המרכז, ושל גופים 
דומים, החורגים מהקביעות האמורות ואשר 

פעו לשתף  ולא  כדין,  שלא  פניות  ־מהווים 
המהווים  בנושאים  ומומחיו  המרכז  עם  לה 

־הפרה של האמור בפסק הדין". הפנייה נשל
חה בין היתר לחברות הביטוח הראל, מגדל, 

איילון, הפניקס וכלל. 
באמצעות  הדין  עורכי  לשכת  שלחה  עוד 
באי כוחה מכתב דומה לחברת "שפ"מ מדיה 
של  שירותיה  את  מפרסמת  אשר   "2003

הפ ממשרד  הלשכה  ביקשה  במכתב  ־פורן. 
בחב השונים  הגורמים  את  להנחות  ־רסום 

רה להימנע מפרסום המנוגד להוראות פסק 
הדין החל ב־30 במאי, המועד שבו תם עיכוב 

הביצוע בעניין זה.

אין עיכוב ביצוע
בקשתם  את  דחה  המחוזי  המשפט  בית   
ושל  רפואיות  זכויות  למימוש  המרכז  של 
פורן לעכב את ביצוע פסק הדין שניתן נגדם 
עד לתוצאת הערעור. בית המשפט קיבל את 
המרכז  כי  וקבע  הדין  עורכי  לשכת  עמדת 
לכל  במאי  ב־30  פעולותיו  ממרבית  יחדל 

המאוחר.

לעכב  בבקשה  לבית המשפט  עתרה  פורן 
בערעור  לתוצאה  עד  הדין  פסק  ביצוע  את 

־שבכוונתה להגיש. המועצה הישראלית לצ
עורכי  לצד לשכת  היא  רכנות התייצבה אף 
המשפט  לבית  שהגישה  דעת  ובחוות  הדין, 
של  העובדתיות  קביעותיו  לאור  כי  טענה 
בית המשפט בפסק הדין, הרי שעיכוב ביצוע 

־פסק הדין מעלה חשש ממשי לפגיעה בצי
בור הצרכנים ולהטעייתם.

־בהחלטתו ציין השופט שפירא כי יש לה
תייחס לכל פעולה בנפרד משום שהנתבעים 
ופורן(  רפואיות  זכויות  למימוש  )המרכז 
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בק או  טפסים  לקוחות  של  בשמם  ־הגישו 
ייגרם  שלא  וראוי  השונים,  למוסדות  שות 

להם נזק. 
לפ האיסור  כי  המשפט  בית  קבע  ־לפיכך 

להכרה  או  פיצויים  לתשלום  בדרישה  נות 
בנזק במוסד לביטוח לאומי, קצין התגמולים, 
עד  רק  יעוכב  הביטוח  וחברות  המס  רשויות 
ליום 18.5.12, ולאחר מכן ייכנס לתוקפו פסק 
הדין אשר אוסר על המרכז לבצע פעולות אלה. 
כן קיבל בית המשפט את עמדתה של לשכת 
לאלתר  פורן  על  ואסר  במלואה  הדין  עורכי 

־לנסח ללקוחותיה ערעורים או עררים על הח

לטות מינהליות המתקבלות במוסדות אלה.
עוד נקבע כי האיסור לייצג את הלקוחות 
בפני כל גוף בעל סמכות שיפוטית או מעין 
החלטות  על  ערר  ועדות  לרבות  שיפוטית, 
ובמוסדות  ברשויות  מינהליים  גורמים 
בק־  .30.5.12 ליום עד  רק  יעוכב   השונים, 

מתן  על  האיסור  את  לעכב  פורן  של  שתה 
בבית  נדחתה  משפטיים  דעת  וחיווי  ייעוץ 

המשפט. 
רשאית  פורן  כי  גם  ציין  המשפט  בית 
לממש את הצו המחייב אותה לפנות לכל מי 
על  להם  ולהודיע  כלקוחות  אצלה  שנרשמו 

־אי מתן השירותים, והמחייב לשנות את פר
סומיה בהתאם, באמצעות הפצת ההחלטה 

שהתקבלה בבית המשפט. 

המועצה לצרכנות מתגייסת
קדמה  ביצוע  לעיכוב  הבקשה  לדחיית 
התייצבות של המועצה הישראלית לצרכנות 
לצד לשכת עורכי הדין. "יש למנוע מהמרכז 
רפואיות לתת שירות אשר  זכויות  למימוש 

־עובדיו אינם מוכשרים לתת, וזאת בשל הפ
גיעה שעלולה להיגרם לצרכנים עקב הטיפול 
על ידי גורם לא מקצועי", כך כתבה המועצה 
בחוות דעת חריפה שהגישה לבית המשפט 

המחוזי בירושלים.
באמצעות  המועצה  קבעה  דעת  בחוות 

העו קביעותיו  לאור  כי  קולר  סלעית  ־עו"ד 
הדין, מתן  בית המשפט בפסק  בדתיות של 

־היתר למרכז להמשיך לפעול במתכונת הנו
כחית במסגרת צו עיכוב הביצוע עד למועד 

־ההכרעה בערעור פוגע בצרכנים; נציגי המ
רכז אינם מוכשרים לשירות שהם מספקים 
ללקוחותיהם, והלקוחות אינם מודעים לכך 

כפי שנדרש בפסק הדין. 
כפול:  הנזק  פוטנציאל  המועצה,  בעיני 
ראשית, לצרכנים אשר כבר נדרשו לשירות 
של  המקצועיות  מחוסר  נפגעו  כי  וייתכן 

לפ מודעים  אינם  הם  אולם  המרכז,  ־אנשי 
לגורם  לפנות  שעליהם  יודעים  ואינם  גיעה 
מקצועי מוסמך כדי לבחון קיומה של פגיעה, 
לבטל  או  לצמצם  היכולת  ואת  היקפה  את 
החשופים  עתידיים  לצרכנים  שנית,  אותה. 
לפרסומות תדירות של המרכז ואינם יודעים 
כי בית המשפט קבע שנותני השירות במרכז 
כי  יודעים  ואינם  למלאכה,  מוכשרים  אינם 
עליהם להיזהר מפגיעה מאחר שהם רואים 
את המרכז בפרסומיו המציגים אותו כגורם 

מומחה בתחום.
ראש הלשכה, עו"ד דורון ברזילי: "מאבק 
חסר פשרות במסיגי גבול המקצוע הוא אחד 
הדין  עורכי  שלשכת  המרכזיים  הנושאים 
תידרש לו בקדנציה הנוכחית. אני מקווה כי 
הלשכה  של  פשרות  חסר  מאבק  של  שילוב 
חלופה  הנגשת  לצד  המקצוע,  גבול  במסיגי 
באמצעות  הרחב  לציבור  משפטי  סיוע  של 
של  המלך  דרך  על  אותנו  יעלה  דין,  עורכי 
משפטי  שירות  ומתן  המקצוע  על  שמירה 
 - לתיתו  והמוסמך  המקצועי  הגורם  מאת 

עורכי הדין".
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הכנסת  של  הסביבה  והגנת  הפנים  ועדת 
הפו־ עמדת  את  לקבל   )1.5.12 )החליטה 
רום הפלילי של לשכת עורכי הדין, ולדחות 
בתי  פקודת  תיקון  בנושא  את הצעת החוק 
את  להגביל  לשר  סמכויות  ומתן  הסוהר 

־כמות עורכי הדין שעימם נפגש אסיר, מט
עמי ביטחון המדינה ושלום הציבור, בנוסח 
ח"כ  של  בראשותו  הוועדה  לפניה.  שהוצג 
המשפטי  לייעוץ  הורתה  )ש"ס(  כהן  אמנון 
הצעת  לנסח  המדינה  ולנציגי  הוועדה  של 

־חוק אשר תעלה בקנה אחד עם הזכות החו
קתית של מפגש עם עו"ד.

לתיקון  חוק  הצעת  בנושא  נערך  הדיון 
פקודת בתי הסוהר )פגישת אסיר עם עורך 
דין(, התשע"ב־2012, לאחר שהצעת החוק 

־הובאה לדיון במליאת הכנסת בקריאה רא
והועב מתנגדים,  וללא  קולות  ברוב  ־שונה 
בווע ושלישית  שנייה  לקריאה  להכנה  ־רה 

דת הפנים והגנת הסביבה. התיקון שהוצע 
־ביקש להרחיב את סמכויותיו של השר לב

טחון הפנים כך שיוכל להתקין תקנות אשר 
כליאה  למתקני  דין  עורכי  כניסת  יגבילו 
את  לממש  מהכלואים  ימנעו  וכך  בישראל 
מקצועיים  משפטיים  לשירותים  זכותם 

מעורך דין. 
מספר  את  להגביל  ביקשה  החוק  "הצעת 
עורכי הדין שיורשו להיפגש עם אסיר, ולכן 

בזכו מידתית  ובלתי  פגיעה חמורה  בה  ־יש 
תם הבסיסית והחוקתית של כלל בני האדם 
הנתונים במשמורת חוקית בישראל", טענו 
של  הפלילי  הפורום  )משותף(  יו"ר  בדיון 
וחברת  חימי  אבי  עו"ד  הדין  עורכי  לשכת 
אשר  אראל,  רחלה  עו"ד  הפלילי  הפורום 
ייצגו את לשכת עורכי הדין בדיון. לתפיסת 

־הפורום הפלילי של לשכת עורכי הדין מת
עלם תיקון החוק מצורכיהם של האסירים, 

המקצו שירותיו  של  לקויה  הבנה  ־ובבסיסו 
הס הדין  עורכי  לשכת  דין.  עורך  של  ־עיים 

את  מתאו  לנהל  צריך  אשר  אסיר  כי  בירה 
עסקיו, לטפל בעיזבון משפחתי, לערער על 

משפ לשירותים  יזדקק  וכדומה  ־הרשעתו 
בכמה  להיעזר  אותו  שייאלצו  שונים  טיים 

כן הדגישה הל זכויותיו.  למיצוי  דין  ־עורכי 
הבאים  הדין  עורכי  מספר  צמצום  כי  שכה 

בשערי בית הסוהר משמעותו פחות פיקוח 
שהיא  בתחום  המבצעת  הרשות  מעשי  על 

אנ של  חירותם  ושוללת  כוח  בו  ־מפעילה 
שמב ההגבלה  כי  הדגיש  חימי  עו"ד  ־שים. 

קשת המדינה תחול גם על עצורים פליליים, 
לאור סעיף 45)א( אשר ממילא מעגן מנגנון 

במק לטפל  הסוהר  בתי  לשירות  ־המאפשר 
רים שכאלה בזמן אמת.

עורכי  לשכת  של  הפלילי  הפורום  נציגי 
מה גם  רוחם  מורת  את  בדיון  הביעו  ־הדין 

הפנים  לבטחון  השר  של  סמכויותיו  רחבת 
להתקין תקנות המגבילות כניסת עורכי דין 
כליאה בישראל מעבר לסמכויותיו  למתקני 
האדמיניסטרטיביות הנוכחיות, ובהן סידורי 
ביטחון ואבטחה בבתי הסוהר וכן סידורים 

עור עם  אסירים  פגישות  לקיום  ־הנדרשים 
על  הסמכויות  "הרחבת  סוהר.  בבתי  דין  כי 
בסיס חשדות וחששות מטעמים של שלום 

־הציבור ובטחון המדינה תביא לפגיעה אנו
שה בזכויותיו של הציבור הרחב ושל ציבור 
האסירים בפרט", הוסיף עו"ד חימי. "נדמה 
אפוא כי מפגשים ספורים של עורכי דין עם 
אסירים שנוצלו לרעה הספיקו למחוקק כדי 
להחשיד ולהכתים ציבור שלם של עורכי דין 
ללא כל הצדקה ובאופן בלתי מידתי", אמרה 

עו"ד אראל.
"אני  ברזילי:  דורון  עו"ד  הלשכה,  ראש 
מברך על החלטת הוועדה לקבל את עמדת 
הצעת  ולנסח  הלשכה  של  הפלילי  הפורום 

הז עם  אחד  בקנה  שתעלה  מתוקנת  ־חוק 
כות החוקתית של מפגש אסיר עם עורך דין. 
בסיסית  פגיעה  בחובה  טמנה  החוק  הצעת 
בזכות היסוד של אדם להיוועץ עם עורך דין 
ככל שיבחר במסגרת זכותו לחירות אישית 

־ולהליך הוגן, וכן איימה לפגוע בחופש העי
הדין  עורכי  על לשכת  הדין.  עורכי  סוק של 
יישמרו  שבו  ראוי  נתיב  שיימצא  לדאוג 

זכויותיו של אסיר ועיסוקו של עורך הדין".

בניגוד להצעה: לא יוגבל מספר 
עורכי הדין במפגש עם אסירים

ועדת הפנים קיבלה את עמדת הלשכה בעניין הצעת החוק המגבילה את מספר עורכי הדין במפגש עם 
אסירים: "מדובר בהצעת חוק הפוגעת פגיעה חמורה בזכותם הבסיסית והחוקתית של כלל בני האדם"

אבי חימי

לשכת עורכי הדין הסבירה כי 
אסיר אשר צריך לנהל מתאו את 
עסקיו, לטפל בעיזבון משפחתי, 
לערער על הרשעתו וכדומה 
יזדקק לשירותים משפטיים 
שונים שייאלצו אותו להיעזר 
בכמה עורכי דין למיצוי זכויותיו

פעילות הפורום הפלילי

חדשות הלשכה
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אורי קינן

 יו"ר )משותף( הפורום 
 הפלילי עו"ד אורי קינן: 

"אנחנו דורשים מהמדינה 
לטפל בנושא הזה, שכן הנזק 

העתידי יהיה גדול עשרות מונים 
מהעלות שכרגע על הפרק"

 מנכ"ל הרשות 
 לשיקום האסיר ד"ר חיים אילוז: 
"אני מתבייש להגיד כי התקציב 
משנת 2000 עומד על 14 מיליון 

שקל. לא ייתכן שנישאר עם אותו 
תקציב ומצד שני נידרש להעלות 

את היקף הטיפול שלנו"

אסירים   1,500 נמצאים  הכלא  "בבתי 
תוכניות  שאין  משום  משתחררים  שלא 
הרשות  מנכ"ל  אמר  כך  לאסירים",  שיקום 
הדברים  אילוז.  חיים  ד"ר  האסיר  לשיקום 
הפורום הפלילי של לשכת  בישיבת  נאמרו 
3.6.12( אשר אירחה את בכי־ )עורכי הדין 

רי הרשות לשיקום האסיר בבית הפרקליט 
בתל אביב. 

מטפ שלפיהם  נתונים  הציג  אילוז  ־ד"ר 
בכ־3,000 מבין  לת הרשות לשיקום האסיר 
שנה,  בכל  שמשתחררים  אסירים   7,300
והוסיף כי "לפחות 1,500 אסירים שיושבים 
כעת בבתי הכלא ויכלו להשתחרר בשחרור 
מוקדם אינם משתחררים". ד"ר אילוז הוסיף 

־כי כל המחקרים שנערכו בארץ ובעולם מו
כיחים כי כל מי שעבר שיקום בבית הסוהר 

לע לחזור  פחות  מועד  בקהילה  כך  ־ואחר 
הצביע  בהמשך  מאוד.  רבה  במידה  בריינות 
ד"ר אילוז על בעיה בתפיסת המושג "שיקום 
האסיר", שאין אליו חיבה או אהדה בציבור. 
"אנשים לא אוהבים לשמוע את המושג הזה, 
במיוחד לא בהיבט של שיקום עברייני מין. 
של  זעום  ומיעוט  מין  עברייני  כ־2,000  יש 
שמטפל  אחד  מרכז  יש  משקמות.  מסגרות 

בכ־20 מטופלים בשנה", אמר.
־בהמשך הצביע ד"ר אילוז על מצוקת תק
לא מאפשרת  שאינה  ביותר  חמורה  ־ציב 

להגיד  מתבייש  "אני  רציף.  שיקום  סירים 
מי־  14 על  עומד   2000 משנת התקציב   כי 
ליון שקל", אמר ד"ר אילוז, והוסיף כי כבר 
הודיע לשר הרווחה והשירותים החברתיים 

־כי אם יישאר התקציב בסכום זה, הוא יתפ
טר מתפקידו. "לא ייתכן שמצד אחד נישאר 
להעלות  נידרש  שני  ומצד  אותו תקציב  עם 
את היקף הטיפול שלנו. אל תשכחו שהנזק 

העקיף הוא 14 מיליארד שקל בשנה", אמר.
יו"ר )משותף( הפורום הפלילי עו"ד אורי 
קינן אמר: "אנחנו דורשים מהמדינה לטפל 

מנכ"ל הרשות לשיקום האסיר התארח בפורום הפלילי ומסר נתונים המצביעים על היעדר תמיכה ברשות 
ועל מצוקת תקציב • עו"ד חימי: "שר הרווחה צריך לסייע לא רק לאנשים עם טלפונים סלולריים"

 "אנשים לא אוהבים לשמוע 
את המושג 'שיקום האסיר'"

גדול  יהיה  העתידי  הנזק  שכן  הזה,  בנושא 
הפרק".  על  שכרגע  מהעלות  מונים  עשרות 
אבי  עו"ד  הפלילי  הפורום  )משותף(  יו"ר 
של  בעמדתה  תומכים  כמובן  "אנחנו  חימי: 
הרשות לשיקום האסיר. אנחנו קוראים לשר 

־הרווחה כחלון להתפנות ולסייע לא רק לא
נשים שיש להם טלפונים סלולריים. אנחנו 
ונמשיך  הרשות  עם  פעולה  לשתף  נמשיך 

לסייע, כי לא נוכל לעמוד מנגד". 
סיפר  רובינשטיין  מנחם  עו"ד  הסנגור 

בש משרדו  בסיוע  המשוקם  אסיר  ־על 
יצא  הזה  "האיש  האחרונות:  השנים  לוש 
בלי כלום. הוא לא ידע מה זה חשבון בנק, 
איך לסדר את החובות שלו. שלחנו אותו 
האנשים  חשבוננו.  על  שרברבות  ללמוד 
טלפון  להפעיל  איך  לדעת  חייבים  האלה 
לרשויות  ללכת  איך  מחשב,  זה  מה  נייד, 
מאוד  שלהם  התסכול  סף  המקומיות. 
נמוך, התסכול מביא אותם למעשים, והופ 

- הוא שוב בפנים".
דרישה אדירה  "יש  כי  הוסיף  רובינשטיין 

לנג הדרך,  בתחילת  אפילו  מקצוע,  ־לבעלי 
רים, למסגרים, לרתכים. צריכים לתת להם 
הכשרה של טכנאות". על כך אמר ד"ר אילוז: 
"לצערי המקסימום שהם לומדים זה שזירת 

פרחים".
הרשמית  המבקרת  אראל,  רחלה  עו"ד 
על שירות בתי הסוהר מטעם לשכת עורכי 
מדינתי  בעניין  "מדובר  בדיון:  אמרה  הדין, 
ולא בשאלה של מקרה פלוני או אלמוני. כל 
זמן שהמדינה משחררת את האסירים האלה 

משוח אסירים  עדיין  הם  מוקדם  ־בשחרור 
ררים ברישיון, ולמדינה יש אחריות עליהם. 
ותפקח  בהם  תטפל  שהמדינה  מצפה  אני 
עליהם כדי להגן עלינו, האזרחים. חובה על 
מדינת ישראל לטפל באסירים המשוחררים 
לשיקום  הרשות  באמצעות  עליהם  ולפקח 

האסיר, שזו מטרתה הסטטוטורית".
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בחודש שעבר הסתיימה הכשרה מקצועית 
בתחום דיני הדיור הציבורי שנערכה במסגרת 
תוכנית  למתנדבי  חינם  תעודה  השתלמויות 

ההש הדין.  עורכי  לשכת  של  מצווה"  ־"שכר 
אביב.  בתל  הלשכה  בבית  התקיימה  תלמות 

־הכשרה זו מסמנת סיום מחזור סדנאות רא
כסדרה  ונערכו   2011 בספטמבר  שהחלו  שון 
של עשר סדנאות תעודה בתחומי העיסוק של 

התוכנית בכל מחוזות הלשכה.
דין  עורכי  כ־300  הצטרפו   2011 בשנת 
3,200 עורכי דין מתנדבים הפו־ ־חדשים לכ
מנהלי  את  הוביל  זה  גידול  בתוכנית.  עלים 
כך  ההכשרות  רעיון  את  להגות  התוכנית 
שיתווספו בידי עורכי הדין כלים מקצועיים 

לטיפול בפונים. 
המשתלמים  ציבור  את  חשפו  הסדנאות 
מצווה",  "שכר  תוכנית  של  הליבה  לתחומי 

בת בעיקר  ־העוסקת 
האזרחי,  המשפט  חום 

המשת קיבלו  ־ובסופן 
 20 )סה"כ  תעודה  למים 
שעות להשתלמות(. את 
מיטב  הנחו  הסדנאות 

המ בתחומי  ־המרצים 
על  מיוחד  בדגש  שפט 

המטו פרו־בונו  ־תיקי 
למשל,  בתוכנית.  פלים 
בסדנת דיני עבודה שנערכה במרץ ובאפריל 
במחוז תל אביב הרצה השופט יגאל פליטמן, 
סגן נשיא בית הדין הארצי לעבודה, בנושא 
העבודה,  במשפט  פסיקה  וחידושי  הלכות 

־והשופט מיכאל שפיצר, נשיא בית הדין לע
־בודה בתל אביב דאז )וכיום מנהל בתי המ
־שפט(, הרצה בנושא פיטורין שלא כדין: עי

לות וסעדים. סדנה נוספת התקיימה בחיפה 
ובתל  מוגבלויות,  עם  ילדים  זכויות  בנושא 
הביטוח  דיני  בנושא  סדנאות  נערכו  אביב 

הלאומי ובנושא הדיור הציבורי.
יו"ר )משותף( תוכנית "שכר מצווה", עו"ד 

־יוסף תוסייה־כהן: "מספר המשתתפים הג
דין  עורכי  )כ־200  התוכנית  בסדנאות  בוה 
הרבה  וההתעניינות  המרכזיות(  בסדנאות 

תרו שיש  מלמדים  הדין  עורכי  ציבור  ־של 
מטבע  זו.  לפעילות  וחשיבות  ממש  של  מה 
הדברים הסדנאות הן בגדר הטבה למתנדבי 
התוכנית הפעילים, הן במרכזי הזכויות והן 
שנושאת  היא  והתוכנית  בתיקים,  בייצוג 
בעלויות השונות במסגרת התקציב שהוקצב 
והפקת  הפיילוט המוצלחת  לה. לאחר שנת 
חדש  מחזור  לפתוח  עתידים  אנחנו  לקחים 

בספטמבר הקרוב". 

חידוש בתוכנית "שכר מצווה"':

השתלמויות חינם למתנדבים
בשנה החולפת נערכו סדנאות בתחומי משפט שונים בכל מחוזות הלשכה • יו"ר התוכנית עו"ד 
תוסייה־כהן: "הסדנאות הן בגדר הטבה למתנדבי התוכנית הפעילים, ויש לה תרומה של ממש"

יוסף תוסייה־כהן

בכירי רשות המיסים בלשכה ראש הלשכה עו"ד דורון ברזילי אירח )21.6.12( לראשונה את מנהל 
רשות המיסים מר דורון ארבלי ואת בכירי רשות המיסים בישיבת פורום המיסים של הלשכה בראשות יושבי הראש עוה"ד זיו שרון ומאיר 
לינזן. הישיבה נערכה בבית הפרקליט בתל אביב. "פורום המיסים של הלשכה עובד בחריצות ובשקידה בכנסת ועם רשות המיסים", אמר 
וחצי  כי בשנה  ציין  ומבורכת לשם המשך עבודה פורה ומשגשגת של הפורום". עו"ד שרון  "נוכחותם של בכירי הרשות חיונית  ברזילי. 

האחרונות מורגש כי הקשר עם רשות המיסים מתחזק וכי הוא מקווה שיעמיק עוד. 
ארבלי הציג את המודל האסטרטגי של רשות המיסים ובסיום ענה על שאלותיהם של נציגי הפורום. "אנו רואים בכם )עורכי הדין( שותפים 
מלאים", אמר, "ואני מאמין שבעזרת שיתוף הפעולה בינינו נוכל לשפר גם את מערכת גביית המס. כיום אנחנו עובדים על מערכת אחת 

שתאגד את כל הדו"חות ותציג תמונה כללית ומלאה, ובכך תייעל את עבודת המייצגים".
בתמונה )מימין לשמאל(: סמנכ"ל בכיר שומה וביקורת ברשות המיסים ד"ר חיים גבאי; משנה למנהל רשות המיסים )בפועל( עו"ד־רו"ח 

משה אשר; מנהל רשות המיסים דורון ארבלי; ראש לשכת עורכי הדין עו"ד דורון ברזילי, ויו"ר )משותף( פורום המיסים עו"ד מאיר לינזן
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לשכת עורכי הדין הכריזה על הענקת פרס שנתי בסך 10,000 שקל 
או בשווה ערך לאדם או לחבר בני אדם בגין פעילות מיוחדת וראויה 

לציון באחד מן התחומים הבאים:
קידום שלטון החוק בישראל

תרומה למשפט ולחברה
תרומה למקצוע עריכת הדין

סיוע משפטי
הגנה על זכויות אדם

על  האפשר  ככל  מקיף  ותיאור  המועמד/ת  על  פרטים  הכוללות  הצעות 
הכתובת:  לפי   27.7.12 מיום  יאוחר  לא  בכתב  להפנות  יש   פעילותו/ה, 
 לשכת עורכי הדין, לידי הגב' רוית טוכמן, רח' דניאל פריש 10, תל־אביב 64731

)עבור: פרס לשכת עורכי הדין(

הודעה מהאפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי 

עמדות שירות חכמות
לענייני  הרשם  במערך  לאזרח  השירות  שיפור  במסגרת 

־ירושה, הוצבו לראשונה עמדות שירות חכמות לטובת הצי
־בור במשרדי הרשם לענייני ירושה במחוזות תל אביב וחי

למשתמש,  וידידותית  מתקדמת  היא  התשלום  עמדת  פה. 
־מיועדת להסדרת תשלום האגרות הנדרשות ומאפשרת לש

למן באופן מהיר, נוח ויעיל.
נוספים  צעדים  אל  מצטרפות  החכמות  התשלום  עמדות 
הרשמי  והכונס  הכללי  האפוטרופוס  אגף  שוקד  שעליהם 

־לשיפור השירות לאזרח במשרדי הרשם לענייני ירושה, וב
כללם מענה מהיר ויעיל לציבור הפונים, קיצור ימי ההמתנה 
הרשם  למערך  פייסבוק  עמוד  ופתיחת  ירושה  צווי  לקבלת 

לענייני ירושה במחוז תל אביב והמרכז. 

ראש הלשכה בפנייה לשר המשפטים ולנשיא בית המשפט העליון:

"להדיח את השופטת אלשיך 
ולחדש את משוב השופטים"

בעקבות פרסום דו"ח הנציב גולדברג ציין עו"ד דורון ברזילי: "אנו עדים לתוצאה שבסבירות גבוהה 
הייתה יכולה להימנע אילו היה משוב" • "עם כל הצער, על השופטת אלשיך לסיים את תפקידה"

־"חוות דעת זו, שמסקנותיה ברורות, מצי
התקנית  להתנהלותה  כאחראים  אותנו  בה 
ברירה  אין  בישראל.  המשפט  מערכת  של 

־אחרת; עם כל הצער שבדבר, על כב' השופ
טת ורדה אלשיך לסיים את תפקידה במערכת 
המשפט", כך קרא ראש הלשכה, עו"ד דורון 
המ־ לשר   )8.6.12 שנשלחה  בפנייה  )ברזילי, 
־שפטים יעקב נאמן, לנשיא בית המשפט הע

ליון אשר גרוניס ולמנהל בתי המשפט מיכאל 
נציב התלונות  דו"ח  שפיצר בעקבות פרסום 

פרוטו בעניין  גולדברג  אליעזר  שופטים  ־על 
קול הדיון שבו השתתף עו"ד רפאל ארגז.

ברזילי מציין כי "בתקופה האחרונה עברה 
המערכת השיפוטית במדינת ישראל טלטלה 

־עזה בעקבות פרשת השופטת אלשיך. בתפ
־קידי כראש לשכת עורכי הדין המתנתי לבי

רור יסודי של התלונה ולקבלת חוות הדעת 
המקצועית מאת הנציב גולדברג". 

כי פרשת השופטת  ברזילי מציין במכתבו 
משוב  בחידוש  הצורך  את  ממחישה  אלשיך 

־השופטים, וכי בכוונתו לקדם נושא זה "במה
־לך דו־צדדי, בהידברות כנה עם השופטים וב

־עריכת השינויים המתבקשים". לדבריו, "הע
ליתי בעבר את הצורך הממשי בחידוש משוב 
השופטים. לצערי זכתה השקפתי להתייחסות 

המש במערכת  מסוימים  מגורמים  ־שלילית 
־פט, זאת חרף התמיכה הגורפת של ציבור עו

־רכי הדין בעניין. כיום אנו עדים לתוצאה שב
סבירות גבוהה יכלה להימנע אילו היה משוב, 
הלכי  את  לחשוף  היא  שכן אחת ממטרותיו 
הרוח באולמות בתי המשפט ולזהות בהקדם 

כשלים ומחדלים מסוג זה".

ורדה אלשיך אליעזר גולדברג

הזמנה לציבור להציע מועמדים
 לפרס לשכת עורכי הדין
לשנת המשפט תשע"ב

THE  I SRAEL  BAR לשכת�עורכי�הדין�בישראל�
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2,092 עורכי דין חדשים הצטרפו ללשכה בטקס ההסמכה האחרון )14.6.12(

־"אין בליבי על מספרם של עורכי הדין בי
־שראל, וגם לא על מספר הפקולטות למשפ
־טים בארץ. ומדוע? משום שאני יודע שעור

כי דין טובים יצליחו תמיד יותר מעורכי דין 
יותר מכו יצליחו  ־פחות טובים, והמצוינים 

לם", כך אמר ראש לשכת עורכי הדין עו"ד 
דורון ברזילי בטקס ההסמכה החגיגי שנערך 
)14.6.12( במרכז הקונגרסים בבנייני האומה 
הלשכה  לשורות  הצטרפו  ובו  בירושלים, 
דברים  נשאו  בטקס  חדשים.  חברים   2,092
ועדת  ויו"ר  נאמן  יעקב  המשפטים  שר  גם 

ההתמחות עו"ד אורן פרסקי. 
חצה  האחרון  ההסמכה  טקס  בעקבות 
ה־63  קו  את  בישראל  הדין  עורכי  מספר 
הצטרפו  החדשים  הדין  עורכי   2,092 אלף. 
48,788 עורכי הדין הפעילים החברים בל־ ־ל
שכה. בכך מגיע מספרם הכולל של החברים 
ל־50,880. המוסמך הצעיר ביותר שקיבל את 
 .67 בן  ביותר  והמבוגר   23 בן  היה  רישיונו 
כמו כן עלה שיעור הנשים שהוסמכו במחזור 

האחרון )54%( על שיעור הגברים )46%(. 
־"אני מבקש לומר בקול ברור: הלשכה אי

קבלה",  מכסות  לפי  תפעל  ולא  פועלת  ננה 
לקבל  מבקשים  "אנחנו  הלשכה.  ראש  אמר 

מאמין  אני  ביותר.  והראויים  הטובים  את 
שהרציונל המנחה חייב להיות שיפור רמתם 
של עורכי הדין, כדי שיוכלו להגן טוב יותר 

על האינטרסים של שולחיהם".
ההסמכה  ובחינות  ההתמחות  סוגיית  על 

לתפ כניסתי  עם  "מיד  ־אמר ראש הלשכה: 
קיד פניתי לשר המשפטים כדי לבצע חשיבה 

־מחדש בנושא. מסקנותיה של ועדת רוטקו
לצערי מסתמן בשלב  פורסמו, אך  פף טרם 

־זה כי הן לא יכללו המלצה להאריך את תקו
פת ההתמחות כפי שהלשכה רוצה. אני שב 
ואומר כי הצפת מקצוע עריכת הדין, שמירה 
על איכותו ומקצועיותו מחייבת להאריך את 
תקופת ההתמחות, וזאת כמובן תחת מערך 
מקנה  ההתמחות  כי  שיוודא  ובקרה  פיקוח 

־את מכלול הכלים הפרקטיים להכשרת המ
איכותם  את  ניכר  באופן  נשפר  כך  תמחה. 

ואת רמתם של עורכי הדין שבדרך".

מחזור יוני 2012 קבע את נקודת הציון ההיסטורית: 63 אלף עורכי דין ומהם כ־50 אלף פעילים 
• ראש הלשכה עו"ד דורון ברזילי: "הלשכה איננה פועלת ולא תפעל לפי מכסות קבלה"

 קו פרשת 
ה־50 אלף

74% מהנבחנים עברו את הבחינה בכתב
האוניברסיטה העברית מובילה באחוז המעבר

ביום 2.5.12 נערכה בגני התערוכה בתל 
אביב בחינת ההתמחות בכתב של לשכת 
עורכי הדין. לבחינה ניגשו 2,928 מתמחים 
שניגשו  הנבחנים  מכלל   74% ומתמחות. 

לבחינת ההתמחות עברו את הבחינה. 
בא מובילה  העברית  ־האוניברסיטה 
הג הממוצע  לציון  אשר  המעבר.  ־חוזי 
הע האוניברסיטה  בין  שוויון  יש  ־בוה, 

מספר  אביב.  תל  ואוניברסיטת  ברית 

בוגרי  מבין  הוא  ביותר  הגדול  הנבחנים 
הקריה האקדמית אונו.

מהנבחנים  רק 39%  כי  המורה  הנתון 
לב ומעלה  השלישית  בפעם  ־שניגשו 

הבחינה,  עברו את  בכתב  הלשכה  חינת 
התמ להטיל  הלשכה  עמדת  את  ־מחזק 

חות חוזרת על נכשלים סדרתיים. הציון 
הממוצע של הנבחנים בפעם השלישית 

ומעלה היה נמוך ועמד על 59.

חדשות הלשכה

יולי 2012  146 ׀ עורך הדין 



התפלגות לפי מחוזות

 1,262 תל אביב 

289 חיפה 

251 ירושלים 

167 דרום 

123 צפון  

התפלגות לפי מוסדות הלימוד

 440 הקריה האקדמית אונו 

276 המכללה למינהל  

270 מכללת רמת גן 

234 שערי משפט  

204 מכללת נתניה  

166 המרכז הבינתחומי 

127 האוניברסיטה העברית  

125 אוניברסיטת בר־אילן  

106 אוניברסיטת חיפה 

104 אוניברסיטת תל אביב 

40 למדו בחו"ל  

התפלגות הישגי המתמחים שניגשו לבחינה בפעם הראשונה

ציון ממוצעאחוז העובריםמספר הנבחניםהמוסד

1259778.3האוניברסיטה העברית

1059678.3אוניברסיטת תל אביב

1229577.0אוניברסיטת בר־אילן

1029476.5אוניברסיטת חיפה

2729374.9המכללה למינהל

1548973.9המרכז הבינתחומי 

3048271.9המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

2238172.0מכללת נתניה

4077870.9הקריה האקדמית אונו

2597470.1שערי משפט

245866.2עולים חדשים

253656.3ישראלים שלמדו בחו"ל

תוצאות הבחינות לפי מספר הפעמים שנבחנים ניגשו לבחינה

ציון ממוצעאחוז העובריםמספר הנבחניםמספר הפעמים

2,1228473.0ראשונה

3846065.3שנייה

4223958.9שלישית ומעלה

2,9287470.0כל הנבחנים

צילומים: יוסי זמיר ראש הלשכה מברך את המוסמכים החדשים. משמאל: שר המשפטים עם דליה איציק ובנה; עורכת דין ושולחן הנשיאות 
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