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 LawData אתר המובייל של 
 מציע לכם גישה ישירה למאגר המשפטי 

 בכל זמן, מכל מקום. 
 פסיקה, חקיקה, חדשות וסקירות

במרחק נגיעה.

 כל עולם 
 המשפט 

אצלכם
בנייד

*השירות אינו כרוך בתשלום

הרשמו עכשיו*

http://lawdata.co.il/lawdata/campaign/cmp1.asp?utm_source=the-lawyer-october13&utm_medium=button&utm_campaign=all-law-world
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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
עורך הדין ׀ 5קרדיו ביט סוכנות לביטוח - בית אמות משפט שדרות שאול המלך 8, ת"א  אוקטובר 2013  



דבר ראש הלשכה  

עו"ד דורון ברזילי   

היא  כי  ונראה  לאחרונה,  אך  נפתחה  המשפט  שנת 
־עתידה להיות משמעותית ביותר הן עבור לשכת עור

כי הדין והן עבור חבריה. אנו עומדים בפני דרך חדשה 
במחויבות  להתמקד  בלשכה  לנו  לאפשר  שעשויה 

והדמו החוק  שלטון  על  השמירה   - שלנו  ־האמיתית 
קרטיה במדינת ישראל, למען ציבור עורכי הדין ולמען 

כלל האזרחים.
יהיה  הקרובים  בשבועות  נגיע  שאליו  מרכזי  צומת 
שופטת  כבוד  בראשות  הוועדה  מסקנות  פרסום  עם 
בית המשפט העליון בדימוס, השופטת אילה פרוקצ'יה, 

שהוקמה לבחינת שינוי חוק לשכת עורכי הדין.
חוק זה למעשה לא תוקן משנת 1961, וכתוצאה מכך איננו 
תואם הן את הגידול העצום במספר החברים שנכנסו לשורות 
הלשכה  של  העתק  תקציבי  את  והן  השנים,  במהלך  המקצוע 

העומדים כיום על עשרות מיליוני שקלים בשנה.
העומדים  משקל,  כבדי  נושאים  של  ארוכה  שורה  הפרק  על 
הוועדה  המלצות  כי  מקווה  אני  המקצוע.  של  וברומו  בבסיסו 
המבנית  לרפורמה  איתנה  גבית  רוח  יעניקו  בקרוב  שיפורסמו 
ניכרת  להפחתה  ליוזמה  בלשכה,  כך  כל  הדרושה  והתקציבית 
בדמי החבר שאותה אני מוביל, ולסוגיה החשובה שלא הגיעה 

לפתרונה לאורך השנים - הצפת המקצוע. 
רב־שנ תוכנית  לקדם  יש  כיום  גם  כך  בעבר  שאמרתי  ־כפי 

תית לייעול מבנה הלשכה ותקציבה באופן שיביא להפחתת דמי 
החבר ב־50%. תקציב הלשכה לשנת 2014 עתיד לעלות לדיונים 
הדרגתית  הורדה  על  ואלחם  אמשיך  ובהם  הבא,  בחודש  כבר 
בדמי החבר בצורה שתצריך תשלום על פעילויות חובה ורשות 

הקבועות בחוק בלבד.
אין לי ספק כי בכוחן של המלצות הוועדה לייצר את השינוי 

ואת הרענון שהלשכה זקוקה להם כדי להיות רלוונטית יותר. 

עושים בשבילכם

מצאתי  הלשכה,  כראש  כהונתי  מתקופת  מחצית  חלוף  עם 

־לנכון לשתף אתכם במעט מהפעילות שאני, צוות הל
שכה ונבחרי הציבור המתנדבים עושים למענכם. למען 
ועל כבודו של מקצוע עריכת הדין  שמירה על מעמדו 

־יצרנו קמפיין אינטרנטי נגד תופעת מסיגי גבול המק
צוע, הובלנו מהלכים בלתי מתפשרים נגד הצעת החוק 
לקוחותיהם  ועל  דין  עורכי  על  דיווח  חובות  להטלת 

־וחיזקנו את תרומתנו החברתית בפתיחת עשרות מו
קדי סיוע חדשים במסגרת תוכנית "שכר מצווה". 

המקצו מעמדן  בקידום  גם  ביטוי  לידי  בא  ־פועלנו 
עי והאישי של עורכות הדין, זאת על ידי ייסוד האמנה 

בא וכן  והורות,  מגדר  בסיס  על  למשפחה  הידידותי  ־למשרד 
תעסוקה  לעידוד   jobs4mom אתר  עם  פעולה  שיתוף  מצעות 

לאימהות עובדות.
ומוכשרים  צעירים  דין  עורכי  אלפי  עשרות  של  הצטרפותם 
ופעילויות  יוזמות  בקידום  גם  להשתתף  הלשכה  את  הביאה 
הדין  עורכי  ציבור  של  ותנאיהם  רווחתם  מקצועיותם,  לטובת 
ובו  הצעירים. לאחרונה הושק פרויקט המנטורים של הלשכה, 
ילוו מאות עורכי דין ותיקים מאות עורכי דין צעירים. חוץ מזה 
הרחבנו את פרויקט אימות החתימה בלשכות ההוצאה לפועל, 
והוא מספק פרנסה למאות עורכי דין צעירים. עוד אנו פועלים 
לחיזוק מערך ההשתלמויות וימי העיון לצעירים לרבות "משפט 

על הבר".
לבסוף אנו יוזמים ומרחיבים את פועלנו כדי שהלשכה תהיה 
זמינה, נגישה וקשובה לחבריה. לשם כך פתחנו את דף הפייסבוק 
של הלשכה, המונה כיום עשרות אלפי חברות וחברים, הקמנו 
את  השקנו  השונות,  ולוועדות  לפורומים  פייסבוק  דפי  מערכי 
לשכת  ספר   - הלשכה  של  הראשונה  הסמארטפון  אפליקציית 
עורכי הדין - והפעלנו את "הקו האדום" לשירותם של עורכי 

דין בסוגיות משפטיות פליליות.
אלה רק מעט מהפעילויות ומהשירותים שהלשכה בראשותי 
מקדמת למענכם. לא נקפא על השמרים, ונמשיך ליזום ולפעול 
 בשבילכם ולטובתכם. 

שנה מכוננת

www.facebook.com/doron.barzilay.7 :הצטרפו, הגיבו והיו עימי בקשר רציף בדף הפייסבוק שלי  

עורך הדין ׀ 5 אוקטובר 2013  

http://www.facebook.com/doron.barzilay.7
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פה  העליון  המשפט  בית  ביטל  השנה  ביוני  ב־25 
־אחד את פסק הדין של בית המשפט לעניינים מינה

ליים, שפסק כי אין להתערב במדיניות )אי( האכיפה 
של הוראות חוק העזר של תל אביב לעניין פתיחת 
עסקים בשבת )עע"ם 2469/12 ברמר ואח' נ' עיריית 
תל אביב ואח', הנשיא אשר גרוניס, המשנה לנשיא 

מרים נאור והשופט אליקים רובינשטיין(. 
בית המשפט קצב לעירייה 
60 יום לבחון את הפער המ־
החוק  הוראות  בין  שמעותי 
חנויות  פתיחת  האוסרות 

שח העובדה  ובין  ־בשבת 
רבות של כמה רשתות  נויות 
והסנקציה  בשבת,  פתוחות 
היחידה המופעלת עליהן היא 
הטלת קנס בשיעור לא גבוה 
בולט  הבדל  ניכר  במיוחד. 
בהנמקה ובטון בין פסק הדין 
לנשיא  המשנה  של  העיקרי 

גרו הנשיא  )בהסכמת  ־נאור 
ניס( ובין פסק הדין המצטרף 

של השופט רובינשטיין. 

עיר עם הפסקה
בית המשפט העליון אשר קיבל לאחרונה את עתירת בעלי המכולות נגד 

עיריית תל אביב ונגד רשתות השיווק הפועלות בשבת חייב את הנוגעים 

העיר  לפרנסי  רק  לא  גדול.  באתגר  מדובר  חדש.  הסדר  לייצר   בדבר 

וחברתיים. תרבותיים  דתיים,  פוליטיים,  למנהיגים  גם  אלא  אביב   תל 

יש להודות לבית המשפט שנתן לנו צלצול השכמה בנושא החשוב הזה

 פרופ' רות גביזון,
פרופסור אמריטוס בקתדרה 
ע"ש חיים ה' כהן לזכויות 
האדם, הפקולטה למשפטים, 
האוניברסיטה העברית 
בירושלים; נשיאה מייסדת 
של מרכז מציל"ה למחשבה 
ציונית, יהודית, ליברלית 
והומניסטית; מחברת 
משותפת )עם הרב יעקב מדן( 
של אמנת גביזון־מדן, הצעה 
מקיפה לטיפול במחלוקות 
בענייני דת ומדינה בישראל

רות גביזון

של  עניין  כאן  אין  כי  מוסבר  העיקרי  הדין  בפסק 
מחלוקת אידיאולוגית על היחס הנכון לשבת, אלא 
"רק" עניין של שלטון החוק. כל עוד חוק העזר אוסר 

־על פתיחת חנויות בשבת באופן גורף, חובה על העי
רייה לשקול איך לגשת לאכיפתו בצורה שלא תרוקן 
אותו מתוכן. לעומתם, חוץ מן הנימוק הפורמליסטי, 
מפרט השופט רובינשטיין בעניין השבת וחשיבותה 

והתר החברתית  ־הדתית, 
להסדר  מפנה  )ואף  בותית 
שהוצע בנושא השבת באמנת 

גביזון־מדן(. 
יחדיו  השופטים  שלושת 
בקביעת  מסתפקים  אינם 

המג חוקים  של  ־חוקתיותם 
בילים פתיחת עסקים מטעמי 
שנעשה  )כפי  השבת  שמירת 
 .)22 דיזיין   5026/04 בבג"ץ 

במ גם  עוסקים  ־השופטים 
־ציאות בפועל, ודורשים מעי

ממשי  ניסיון  אביב  תל  ריית 
לא  אם  גם  להלימה,  להגיע 
ובין  החוק  תוכן  בין  שלמה, 

אני, שאינני שומרת מצוות, 

רוצה יום מנוחה משותף, 

ייחודי ונפרד, שונה משאר 

ימי השבוע, מצירוף של 

שיקולים תרבותיים וחברתיים. 

הידיעה שגם ביהדות העניין 

בשבת אינו רק אלוהי ואמוני 

אלא גם חברתי וכלכלי 

וכלל־אנושי היא בעיניי 

מקור לשמחה ולגאווה
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יהיו  וגרוניס  המציאות. אולם בעוד השופטים נאור 
מלכ המאפשר  עזר  חוק  לקבל  לשיטתם,  ־מוכנים, 

עסקים  פתיחת  של  דיפרנציאלית  הסדרה  תחילה 
בשבת, נראה כי השופט רובינשטיין היה מעדיף את 
אכיפתו של האיסור הקיים, או אימוץ ואכיפה מלאה 

של מציאות קרובה אליו יותר מזו הקיימת עכשיו.
אביב,  תל  עיריית  עמדת  נמסרה  בספטמבר  ב־3 
עם  המעשית  ההתמודדות  נטל  העברת  שעיקרה 
שייבחרו  הנבחרים  למוסדות  המשפט  בית  החלטת 
בבחירות המקומיות ב־22 באוקטובר )לאחר ירידת 
גיליון זה לדפוס( ושמירה על הסטטוס קוו. הוצאה 
על  שתונח  העזר,  לחוק  תיקון  הצעת  להכין  הנחיה 
שולחנה של המועצה הנבחרת החדשה. ההנחה היא 
כי תהליך בחינת הנושא, ניסיון לתיקון החוק ואישור 

־שר הפנים הנדרש, ידרשו זמן לא קצר. הדברים עמו
־מים עד כדי כך שהעירייה )היוצאת( כלל איננה מח

ווה דעתה אם ראוי לשנות את החוק או אם תיקון 
משינוי  בהימנעות  הוא  עניינה  עיקר  יצלח.  מוצע 
מדיניות האכיפה  מוקדמת, של  ללא התראה  מהיר, 
הנהוגה, אותה מדיניות שבית המשפט פסל מכל וכל. 
אשר לתקופת הביניים הזו, תקופה ארוכה למדי, 
שלה  הפיקוח  יכולות  כי  אביב  תל  עיריית  מבהירה 
בשבתות מוגבלות, וכי תפעל בעדיפות ראשונה נגד 
מטרדים, בעדיפות שנייה נגד עסקים שנפתחו בשבת 
רלאח החלטת בית המשפט, עליהם יוטל קנס ובמ־
לס להביא  במטרה  אישום  כתב  יוגש  הצורך  ־קרה 

גירת העסק, ובעדיפות שלישית נגד בתי עסק שהיו 
פתוחים לפני ההחלטה, להם תינתן התראה להיערך 
לסגירת העסק בתום שנה )או לציות לחוק החדש(. 

נראה אפוא שבטווח הקצר הורע מצבם של בעלי 
המכולות )ושל השבת(. אמנם בית המשפט פסק כי 

המ בפועל  אולם  פסולה,  האכיפה  )אי(  ־מדיניות 

"אפשר ליצור עיר חופשית ותרבותית ופתוחה בלי לוותר על הנכס התרבותי וההיסטורי החשוב של יום מנוחה משותף". תל אביב
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חוות הדעת שלנו ניתנות בין השאר בתחומים הבאים: 
נזיקין - חוות דעת מומחה על נזקי ממון, הערכת נזקים לפיצויי, כושר השתכרות, אחריות רשויות המדינה | 
משפחה - חוות דעת מומחה על איזון משאבים, שווי מוניטין עיסקי, שווי מוניטין אישי, שווי הפרה של הסדרי 
ראייה, שווי רמת חיים, איזונים בענייני ירושה | דיני עבודה - חוות דעת מומחה על תחשיבי פיצויי פיטורין, הלנות 
| מקרקעין נדל"ן - חוות דעת מומחה  שכר, הפרה של הסכמי עבודה קיבוציים ואישיים, הפרת זכויות עובד 
ותמורות, תחשיבי  קומבינציה  עיסקאות  חוזה מקרקעין, תחשיבי  נזקים בהפרת  על תחשיבי מס שבח, שווי 
איזונים בריבוי בעלים | הוצאה לפועל - חוות דעת מומחה על יכולת כלכלית, שווי חברות ונכסים בנאמנות, 
נכסים שהוחבאו בלא מתן תמורה, תמחור ריאלי של חובות בעלי מניות לחברה | פלילי - חוות דעת מומחה 
על היבטים בכתב אישום כלכלי, הלבנת הון | משפט מסחרי - חוות דעת מומחה על היבטי מיסוי בחוזים טרם 
חתימתם ולאחר חתימתם, תחשיב נזקים בהפרת חוזה, תחשיב כלכלי של טענות ומחלוקות בברור משפטי/

בוררות/גישור בין צדדים לחוזה | משפט אזרחי - חוות דעת מומחה על רכיבים בתביעות כנגד בנקים, ערעורי 
שומות מס למחוזי, השגות למס הכנסה ומיסוי מקרקעין | צה"ל־משרד הביטחון - חוות דעת מומחה על שווי 
חוות דעת   - קניין רוחני   | נפגעי מלחמה  נכי צה"ל,  גוף, הלם קרב, משפחות שכולות,  נזקי  נזקי  כלכלי של 
מומחה על שווי כלכלי של גניבת עין, הפרת זכויות יוצרים, הפרת פטנטים ושווים של כל אלה לצורך עסקה | 
משפט מנהלי ועתירות - חוות דעת מומחה על עוולות רשויות מקומיות, הפרת חוקי עזר גבייה שלא כדין וכד' 
| גישור ובוררות חוות דעת מומחה על מחלוקות בהליכי גישור במשפחה ועסקים | מיסים - חוות דעת מומחה 
על כל היבטי מס הכנסה,  מס רכוש,  מס שבח,  מע"מ, עמידה בחוק של תכנון מס,  מיסוי מקרקעין, תחולתן 
של אמנות מס,  מיסוי אופציות לעובדים | תביעות ביטוח נזקי רכוש - חוות דעת מומחה על חוות דעת מומחה 
על נזקי רכוש, תת ביטוח, הוכחה חשבונאית לקיום מלאים, שווי כלכלי של נזקי פריצה,  שריפה, נזקים לצד ג', 

ביטוח אשראי | תביעות ייצוגיות - חוות דעת מומחה בכל היבטי הנזק הקבוצתי שוטף ומצטבר.

דרור, חדד ושות' יועצים
הסיבים 24 פתח-תקווה

טלפון: 03-6871630
פקס: 03-6871462 

דוא"ל: 
רו"ח עדנה דרור

edna@cpa.org.il
רו"ח הדס חדד

hadad@cpa.org.il

  משרדנו ערוך להכין בלוח זמנים קצר חוות דעת מומחה בכל סוגיה כלכלית לכל הליך משפטי.

 העבודה מתבצעת בתאום מלא עם המזמין. 

  במקרים בהם אין הסכמה עם המזמין תינתן למזמין אינדיקציה מנומקת בזמן קצר ללא חיוב שכ"ט. 

  כל חוות דעת מאושרת ונחתמת ע"י רו"ח כלכלן מומחה, בעל ניסיון וידע מוכחים. 

   למומחה יכולת אישית גבוהה להצגת המסמך בע"פ בצורה מקצועית מכובדת ומשכנעת.

  המומחה מתחייב להופיע לכל דיון משפטי ולהתמודד בכבוד מקצועי מול חקירה נגדית. 

 קבלת חוות דעת מומחה הדרך 
 היעילה והנכונה להתמודדות עם 

כל סוגיה כלכלית בכל הליך משפטי

ציאות הזו תימשך, ובעתיד הנראה לעין אף ישתפר 
מצבם של העסקים שהיו פתוחים בשבת מפני שלא 
יוטלו עליהם קנסות. בנוסף, עדיין לא ברור עד כמה 
לפתוח  שיחליטו  עסקים  כלפי  יעילה  אכיפה  תהיה 
אין  הארוך,  לטווח  אשר  הדין.  פסק  אחרי  בשבת 
לדעת איך ישפיע פסק הדין על המציאות. הדבר תלוי 
בחוק שאולי ישונה, בהחלטותיהם של בעלי עסקים, 
כאלה שכבר פתוחים בשבת וכאלה שאינם פתוחים, 

תו ובהתארגנות  העירייה,  של  האכיפה  ־בנחישות 
הנג מטרד  על  להתלונן  בכך,  ירצו  אם  העיר,  ־שבי 

רם להם מעסקים פתוחים בשבת )או בשעות לילה 
מאוחרות(. 

למרות זאת אינני מסכימה עם אלה שאמרו, לפני 
פסק הדין ואחריו, כי מוטב היה להניח ל"ישראבלוף" 
בצל  שנוצרה  המורכבת  המציאות  שכן  להימשך, 
בפועל,  סגורים  העסקים  )רוב  נאכף  שלא  החוק 

יותר  טובה  טעמים(  ממגוון 
שאפשר  סבירה  חלופה  מכל 
מאמרו  למשל:  )ראו  להשיג 
"ישראבלוף  בלנק,  ישי  של 
מצוין",  פתרון  אביב,  בתל 

 .)27.6.13 ,ynet
כיום  השבת  של  דמותה 

הצי במרחב  משותף  ־מנוחה 
ישראל  במדינת  היהודי  בורי 

־היא עניין בעל השלכות תר
וכלכ חברתיות  ־בותיות, 

על  מהוויכוח  החורגות  ליות 
דתי  כעניין  שבת"  "שמירת 

המש החוק.  שלטון  על  ־או 
חברתית  מטרה  למימוש  עזר  כלי  להיות  אמור  פט 
רצויה. ה"ישראבלוף" מאפשר הימנעות מלנסח מהי 

והימנ שואפים,  אנחנו  שאליה  החברתית  ־המטרה 
או  אותה  לממש  לנו  שיאפשרו  הכלים  מזיהוי  עות 
אף לשאוף להשגתה. הדבר הופך את ההסדר בפועל 
לבלתי יציב ולחסר כיוון, ולכן פוגע ביכולתנו להשיג 

והתרבותיות שביסוד המ ־את המטרות החברתיות 
ציאות הרצויה. 

המט מה  זה:  הוא  הנכון  השאלות  סדר  כן,  ־אם 
רה הרצויה? ואיך נגייס את הכוחות, כולל ההסדרים 
המשפטיים ואכיפתם, למימוש הטוב ביותר האפשרי 

שלה? 

דמותה הרצויה של השבת

לטעמי, את הדיון בהסדרת השבת בישראל )ואת 
ומנוחה(  עבודה  שעות  של  יותר  הכללית  ההסדרה 
חשוב שלא לעשות במסגרת יחסי דת ומדינה, שכן 
זו מסגרת שנוטה להיות בינארית וקונפליקטואלית. 
מחד גיסא יש רצון "לאכוף" על המרחב הציבורי את 
שאינם  מי  על  גם  ולהחילה  השבת,  שמירת  מצוות 
שומרי מצוות ועל מי שאינם יהודים, ומאידך גיסא 

־ישנו מאבק של נוחות ואינטרסים כלכליים, המתח
זה כמאבק לחופש דעה ולחופש מכפייה דתית. 

יהודים שומרי מצוות מקיימים את מצוות השבת 
כחלק מאמונתם הדתית. שיקולים של כבוד ושכנות 
טובה עשויים להצדיק הגבלות מסוימות על פעילות 
גדול  דתי  ציבור  בו  יש  אם  בייחוד  ציבורי,  במקום 
או מוסדות דתיים חשובים שיש בהם פעילות שבת 
לפגוע  לא  כדי  גם  מיוחדת, 
הטבע,  בדרך  ברגשותיהם. 
בשכונות שיש בהן רוב מוצק 

יש משא ־של שומרי מצוות, 
לה לשמירת שבת גם במקום 
אם  מועט,  וביקוש  הציבורי, 

לפעי פעילה,  התנגדות  ־לא 
לות שיש בה חילול שבת.

מתנהל  כך  על  לא  אולם 
של  אופייה  אודות  על  הדיון 

־השבת במרחב הציבורי ביש
שמירת  איננה  השאלה  ראל. 
המשמ־ אלא  השבת,  תמצוו 
והחברתית  התרבותית  עות 
של שמירה על יום מנוחה אחד ומשותף לכל הציבור 
שומרת  שאינני  אני,  מסוים.  במקום  או  בארץ  החי 
מצוות, רוצה יום מנוחה משותף, ייחודי ונפרד, שונה 
משאר ימי השבוע, מצירוף של שיקולים תרבותיים 
וחברתיים. אבל בחירת היום ליום השבת עצמו היא 
המדינה.  של  יהודיותה  של  מרכזי  תרבותי  מאפיין 
הידיעה שגם ביהדות העניין בשבת איננו רק אלוהי 
היא  וכלל־אנושי  וכלכלי  חברתי  גם  אלא  ואמוני 
בעיניי מקור לשמחה ולגאווה. אכן יש בהגבלות על 
יסוד של פטרונות  כאלה  פעילות בשבת משיקולים 
)אף אם אין בזה כפייה דתית ממש(, אך אני עצמי 
התכוננות,  של  לתרבות  חינוך  מכך.  נבהלת  אינני 

בפסק הדין מוסבר כי אין כאן 

עניין של מחלוקת אידיאולוגית 

על היחס הנכון לשבת, אלא 

"רק" עניין של שלטון החוק. 

כל עוד חוק העזר אוסר על 

פתיחת חנויות בשבת באופן 

גורף, חובה על העירייה 

לשקול איך לגשת לאכיפתו 

בצורה שלא תרוקן אותו מתוכן
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חוות הדעת שלנו ניתנות בין השאר בתחומים הבאים: 
נזיקין - חוות דעת מומחה על נזקי ממון, הערכת נזקים לפיצויי, כושר השתכרות, אחריות רשויות המדינה | 
משפחה - חוות דעת מומחה על איזון משאבים, שווי מוניטין עיסקי, שווי מוניטין אישי, שווי הפרה של הסדרי 
ראייה, שווי רמת חיים, איזונים בענייני ירושה | דיני עבודה - חוות דעת מומחה על תחשיבי פיצויי פיטורין, הלנות 
| מקרקעין נדל"ן - חוות דעת מומחה  שכר, הפרה של הסכמי עבודה קיבוציים ואישיים, הפרת זכויות עובד 
ותמורות, תחשיבי  קומבינציה  עיסקאות  חוזה מקרקעין, תחשיבי  נזקים בהפרת  על תחשיבי מס שבח, שווי 
איזונים בריבוי בעלים | הוצאה לפועל - חוות דעת מומחה על יכולת כלכלית, שווי חברות ונכסים בנאמנות, 
נכסים שהוחבאו בלא מתן תמורה, תמחור ריאלי של חובות בעלי מניות לחברה | פלילי - חוות דעת מומחה 
על היבטים בכתב אישום כלכלי, הלבנת הון | משפט מסחרי - חוות דעת מומחה על היבטי מיסוי בחוזים טרם 
חתימתם ולאחר חתימתם, תחשיב נזקים בהפרת חוזה, תחשיב כלכלי של טענות ומחלוקות בברור משפטי/
בוררות/גישור בין צדדים לחוזה | משפט אזרחי - חוות דעת מומחה על רכיבים בתביעות כנגד בנקים, ערעורי 
שומות מס למחוזי, השגות למס הכנסה ומיסוי מקרקעין | צה"ל־משרד הביטחון - חוות דעת מומחה על שווי 
חוות דעת   - קניין רוחני   | נפגעי מלחמה  נכי צה"ל,  גוף, הלם קרב, משפחות שכולות,  נזקי  נזקי  כלכלי של 
מומחה על שווי כלכלי של גניבת עין, הפרת זכויות יוצרים, הפרת פטנטים ושווים של כל אלה לצורך עסקה | 
משפט מנהלי ועתירות - חוות דעת מומחה על עוולות רשויות מקומיות, הפרת חוקי עזר גבייה שלא כדין וכד' 
| גישור ובוררות חוות דעת מומחה על מחלוקות בהליכי גישור במשפחה ועסקים | מיסים - חוות דעת מומחה 
על כל היבטי מס הכנסה,  מס רכוש,  מס שבח,  מע"מ, עמידה בחוק של תכנון מס,  מיסוי מקרקעין, תחולתן 
של אמנות מס,  מיסוי אופציות לעובדים | תביעות ביטוח נזקי רכוש - חוות דעת מומחה על חוות דעת מומחה 
על נזקי רכוש, תת ביטוח, הוכחה חשבונאית לקיום מלאים, שווי כלכלי של נזקי פריצה,  שריפה, נזקים לצד ג', 

ביטוח אשראי | תביעות ייצוגיות - חוות דעת מומחה בכל היבטי הנזק הקבוצתי שוטף ומצטבר.

דרור, חדד ושות' יועצים
הסיבים 24 פתח-תקווה

טלפון: 03-6871630
פקס: 03-6871462 

דוא"ל: 
רו"ח עדנה דרור

edna@cpa.org.il
רו"ח הדס חדד

hadad@cpa.org.il

  משרדנו ערוך להכין בלוח זמנים קצר חוות דעת מומחה בכל סוגיה כלכלית לכל הליך משפטי.

 העבודה מתבצעת בתאום מלא עם המזמין. 

  במקרים בהם אין הסכמה עם המזמין תינתן למזמין אינדיקציה מנומקת בזמן קצר ללא חיוב שכ"ט. 

  כל חוות דעת מאושרת ונחתמת ע"י רו"ח כלכלן מומחה, בעל ניסיון וידע מוכחים. 

   למומחה יכולת אישית גבוהה להצגת המסמך בע"פ בצורה מקצועית מכובדת ומשכנעת.

  המומחה מתחייב להופיע לכל דיון משפטי ולהתמודד בכבוד מקצועי מול חקירה נגדית. 

 קבלת חוות דעת מומחה הדרך 
 היעילה והנכונה להתמודדות עם 

כל סוגיה כלכלית בכל הליך משפטי

mailto:edna@cpa.org.il
mailto:hadad@cpa.org.il
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לאחרים  ולאפשר  ליהנות  כדי  מראש  היערכות  של 
ליהנות מיום שונה של רגיעה, נראה לי ממד רצוי של 
חינוך לתרבות ציבורית משותפת. חיים טובים אינם 
זמין 24 שעות ביממה כל  בהכרח חיים שבהם הכל 

השבוע, גם בערים הגדולות ביותר בעולם. 
הן  הכלכלי.  הממד  את  גם  לנושא  להכניס  חיוני 
משותף  מנוחה  יום  של  הכלכלית  החשיבות  בשל 
דווקא לקבוצות מוחלשות הנגררות לעבודה בשבת, 

והגב הציבורי  המרחב  דמות  עניין  בשל  גם  ־אבל 
לא  ההוגנת.  התחרות  בנושא  השוק  כוחות  על  לות 
מדובר רק במאבק תרבותי, אלא גם במאבק הכרוך 

האינט גודל  משמעותיים.  כלכליים  ־באינטרסים 
לצרוך  החברה  בני  בנטיית  תלוי  הכלכליים  רסים 

־דווקא בשבתות, בשילוב עם אילוצים דתיים, חבר
תיים, משפטיים או תרבותיים המגבילים זמינות של 
כך שיש פה משחק מורכב. העובדה  עסקים בשבת. 

שבשבת אנשים אינם עובדים 
יותר לעסוק  פנויים  ולכן הם 
היא־ בקניות  גם  השאר  בין 
היא שעושה את השבת ליום 

עסקים מוצלח כל כך.
סוגי  בין  להבחין  חשוב 
סוגי  ובין  ושכונות  יישובים 
ובתי  מזון  חנויות  עסקים. 

־מרקחת שונים במהותם מח
או רהיטים.  בגדים  נויות של 
ואלה שונים במהותם ממרכזי 
בילוי כגון בתי קפה, מסעדות 
או בתי קולנוע. וחשוב לספק 
ליצור  אך  אמיתיים,  צרכים 

תמריצים כלכליים ותרבותיים כדי לעודד שבת שונה 
־שהיא בעיקרה יום מנוחה לרוב הציבור היהודי. בנו

לשבות  עסק  כל  המחייבת  מערכת  ליצור  צריך  סף, 
ביום לפי בחירתו, ולתת תמריצים כלכליים שיכוונו 
זאת כך שהבוחרים לסחור בשבת יהיו מספיקים אך 
מעטים, ושתהיה מידה של גיוון בבחירה בימי מנוחה 

למי שבוחר לפעול בשבתות. 
חברתיים  תרבותיים,  שיקולים  אחרות,  במילים 

המייצר תמריצים, משפ ־וכלכליים מצדיקים הסדר 
טיים וכלכליים, ליום מנוחה משותף ומרחב ציבורי 
המשקף אותו, יחד עם זמינות סבירה אך לא כללית 
מזון  מוצרי  לרכוש  ואפשרות  בילוי  מקומות  של 

כי  הבטחה  עם  ויחד  בשבת;  גם  ותרופות  בסיסיים 
בשבוע,  אחר  יום  ישבתו  בשבת  הפתוחים  מקומות 

ויבטיחו את זכויות עובדיהם. 

משפט ושפיטה: הכרחיים אך לא מספיקים

החוקים הבלתי דיפרנציאליים של מרבית הערים 
מכלול  את  משקפים  אינם  המקומיות  והמועצות 
זאת,  עם  התאמה.  דורשים  ואכן  האלה,  הדרישות 

־התמודדות נכונה עם סוגיית השבת במרחב הציבו
)ובמבנה  בה  הכלכליים הקשורים  ההיבטים  ועם  רי 
לחצים משמעותיים  שיוצר  בכלל,  המודרני  המסחר 

היע דורשת  ושכונתיות(  משפחתיות  חנויות  ־על 
המ מטעם  והן  הרשויות  מטעם  הן  רחבה,  ־רכות 

נהיגות החברתית, התרבותית והכלכלית של הציבור. 
המשפט  בית  של  דין  פסק  וחומר  קל  חוק,  הוראות 
העליון לבדו, לא יוכלו ליצור את השינויים הנחוצים. 
חוק  כל  יהיה  לא  אם  גם 

וס פתיחה  שעות  ־המסדיר 
ויום מנוחה  גירה של עסקים 
להניח  סביר  משותף,  רשמי 
שיצור  חברתי  דפוס  יהיה  כי 
ובין  ולילה  יום  בין  הבדלים 
המנוחה  ויום  השבוע  ימי 
האוכלוסייה.  של  המועדף 
החושבים  אלה  מבין  בעיקר 
על הנושא כעניין של "כפייה 
דתית" יש מי שאכן מבקשים 
כי החוק יכיר בחירות מלאה 

למסחר ולעסקים בשבת. 
מכל  זה  רעיון  לדחות  יש 

־וכל, והוא איננו מקובל בשום מדינה מערבית. היע
דר חוק משדר כי הנושא של שעות פתיחה וסגירה 
בעלי  של  להחלטה  עניין  הוא  למיניהם  עסקים  של 
ומוכתב  ומסדירה,  מכוונת  יד  ללא  עצמם,  העסקים 

־אך ורק על ידי היצע וביקוש. חירות גורפת כזו עלו
לה לייצר מרוץ לתחתית של תחרות בלתי מרוסנת, 
שתפעל לרעת המקפידים על תרבות של הפרדה בין 
יתרה  ורווחתם.  עובדים  זכויות  ועל  ומנוחה  עבודה 
מזו, חירות כללית כזו, משמעה שאין לרשויות כוח 
הרצוי  הפתרון  לכיוון  משמעותיים  תמריצים  לתת 

ששרטטתי למעלה. 
להישאר  יכולים  אינם  אלה  נושאים  מכל,  וחשוב 

אכן יש בהגבלות על פעילות 

בשבת משיקולים כאלה 

יסוד של פטרונות, אף אם 

אין בזה כפייה דתית ממש. 

אני עצמי אינני נבהלת מכך. 

חיים טובים אינם בהכרח חיים 

שבהם הכל זמין 24 שעות 

ביממה כל השבוע, גם בערים 

הגדולות ביותר בעולם
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עו"ד, 
אין לך משרד משלך?

מגדל יוקרתי בלב מרכז העסקים של תל אביב!

במרחק הליכה מבית המשפט, מתחם עזריאלי, שרונה והבורסה

נגישות לצירי גישה מרכזיים!

מרחק הליכה מתחנות הרכבת ארלוזרוב והשלום

מספר רב של קווי אוטובוס

קרבה לנתיבי איילון

   עמדת השכרת אופניים מתחת לבניין

2488
www.we-tlv.co.ilלפרטים ותיאום פגישה:

 המיקום המושלם 
למשרד החדש שלך!

ההדמיה להמחשה בלבד

http://www.we-tlv.co.il
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ובעלי  פרטים  של  ולהעדפותיהם  דעתם  לשיקול 
אינטרסים כלכליים, מפני שאין שום ערובה שאלה 
ויאפשרו  רווחתם,  ועל  העובדים  זכויות  על  ישמרו 
לחברה בישראל לקיים בה מרחב ציבורי בעל תכנים 
מהותיים, תרבותיים וחברתיים, בנושאים כגון היקף 
ומנוחה,  עבודה  בין  ההבחנה  חיינו,  של  המסחור 
והייחוד היהודי של התרבות הציבורית. למותר לציין 
כי הייחוד התרבותי הזה איננו עניין של דת. כאמור, 
אני גאה כי הלכות השבת בדת היהודית עומדות על 
כך שדיני השבת חלים לא רק על יהודים ולא רק על 
בני חורין ואף לא רק על בני אדם, אלא גם על בעלי 

חיים. 
מסגרת  הסדרי  שתנפיק  משפטית  שמסגרת  כך 

־ותאכוף אותם היא אכן הכרחית. המסגרת המעני
לרשויות  וסגירה  לנושא שעות פתיחה  קה אחריות 

הנחייתן  כדי  תוך  מקומיות, 
גורפת  לא  בצורה  לפעול 
לסוגי עסקים  אלא מותאמת 

בהר עדיפה  בהן,  ־ואזורים 
גורף.  ארצי  חוק  פני  על  בה 
מצד שני, טוב שלפחות תנאי 

העוב זכויות  של  ־המינימום 
דים ייקבעו בחוק ארצי. חיוני 

אפק אכיפה  מנגנון  ־ליצור 
כל  את  ויתאם  שיבחן  טיבי 

ההיבטים האמורים. 
־אולם תוכן ההסדרים המ

שפטיים בנושאים אלה חייב 
חשיבה  של  תוצאה  להיות 

המשפט,  שונות.  מבט  ונקודות  ממדים  של  ובחינה 
החב שבו  הכלי  יהיה  אחרים,  רבים  במקרים  ־כמו 

רה והרשויות הפועלות בשירותה יעשו שימוש כדי 
יוכל  המשפט  יעדיהם.  ואת  מטרותיהם  את  לקדם 
למלא תפקיד זה רק אם ההסדר יהיה מקובל וייראה 
נכון, הוגן ומוצדק לציבור על כל חלקיו, ולמנהיגות 

הציבורית, הדתית, התרבותית והחברתית שלו. 
כזה  להסדר  להגיע  אפשרות  אין  כי  החשש  אולי 

הנמנע מה קוו,  ־הוא המפרנס את חסידי הסטטוס 
כרעות בצל איסור גורף שאיננו הולם. בית המשפט 
צודק באמירה כי לא נכון לאפשר למנהיגות שלנו את 
ההימנעות הזאת, כי היא מפקירה אותנו לחסרונות 
חוקי  הסדר  של  הצביעות  עם  יחד  חוק  היעדר  של 

שאיש איננו מכבד. זה רע לשלטון החוק, אבל זה רע 
הרבה יותר לחברה הישראלית. 

לה צריך  כן,  עדין.  שקלול  כאן  לעשות  צריך  ־כן, 
מסוג  הסדרים  לאכיפת  גם  חסרים  משאבים  קדיש 
להבחין  בישראל  היהודית  לחברה  חיוני  אבל  זה. 

בת תמיכה  ובין  מקום,  לה  שאין  דתית,  כפייה  ־בין 
של  היסוד  מאבני  שהיא  יהודית  ובייחודיות  רבות 
טעם הקמתה וקיומה של המדינה. לכן חשוב ששבת 
תהיה יום מנוחה משותף לרוב העובדים וכי תיבנה 
מערכת התמריצים שתאפשר לשומרי שבת, או למי 
שרוצה לשבות בה אף אם איננו דתי, שלא להימצא 
בעמדת נחיתות כלכלית קשה, רק מפני שהוא עושה, 
ברצון ומתוך שכנוע תרבותי וחברתי עמוק, את מה 
כאן.  יוצרים  שאנחנו  הציבורית  התרבות  שמחייבת 
התרבות הציבורית הזו, משמעה בין היתר גם שיש 

נכון לא וכי  ־עיתים למסחר, 
פנאי.  גם  להם  שיהיה  נשים 
שלכל  רק  לא  מחייב  הדבר 
אלא  מנוחה  יום  יהיה  עובד 
שעובדים  תהיה  שהשאיפה 

לע שנאלץ  ומי  יחד,  ־ישבתו 
המשותף  המנוחה  ביום  בוד 
כלכלי  בתמריץ  לפיכך  יזכה 

מיוחד. 
לכולנו, אתגר  כאן,  לנו  יש 
העיר  לפרנסי  רק  לא  גדול. 
למנהיגים  גם  אלא  אביב  תל 
תרבותיים  דתיים,  פוליטיים, 
להודות  וצריך  וחברתיים. 

־לבית המשפט שנתן לנו צלצול השכמה בנושא הח
שוב הזה. בינתיים צילו של החוק ובעיקר ההעדפות 
של רוב הציבור גרמו לכך שגם בתוך תל אביב עדיין 

מדי תחת  אבל  השבת.  של  בייחודה  לחוש  ־אפשר 
ניות האכיפה הנוכחית, המציאות הזו איננה יציבה. 

־מספר העסקים הפתוחים וריכוזיהם כבר חורג מה
לייצר הסדר  חובה  לכן  והמתחייב.  הנדרש  מינימום 
חדש. כמו בהרבה ערים גדולות במערב, אפשר ליצור 
עיר חופשית ותרבותית ופתוחה בלי לוותר על הנכס 
התרבותי וההיסטורי החשוב של יום מנוחה משותף 
ומרחב ציבורי, שיש בהם גם מסר של צמצום החול 
ומשפחה  חברה  של  ערכים  אחרי  וחיפוש  והמסחר 
 ותרבות יהודית משותפת. 

בית המשפט צודק באמירה 

כי לא נכון לאפשר למנהיגות 

שלנו את ההימנעות מהגעה 

להסדר, כי היא מפקירה אותנו 

לחסרונות של היעדר חוק 

יחד עם הצביעות של הסדר 

חוקי שאיש איננו מכבד. זה 

רע לשלטון החוק, אבל זה רע 

הרבה יותר לחברה הישראלית
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 מנגנון התראות על כל שינוי 
במחזור החיים של התיקים שבחרתם

1. סמנו פסקי דין

3. פסה"ד החדש בתיק 
מובלט ברקע צהוב

2. באם יתווספו 
החלטות בתיק, 
תידלק נורית 

 אדומה.
הקשה עליה 

תחזיר את כל 
המועדפים אשר 

התעדכנו

הוגש ערעור על פס"ד שסימנתם? Q 

ניתן פס"ד בערעור על פסה"ד שסימנתם? Q 

נוספו החלטות חדשות בתיק? Q 

פורסם מאמר משפטי על פסה"ד ? Q 

הוכנסו הערות מקצועיות ע"י קולגות על פסה"ד? Q 

פורסמה כתבה בתקשורת על פסה"ד? Q 

פורסמה מודעה משפטית בעיתונות בתיק שבחרתם? Q 
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רק סמנו והמתינו ל נורית  שלנו )בתפריט הראשי משמאל(

נעדכן אתכם, גם במייל, אפילו על עצם הגשת ערעור על פסה"ד שבחרתם

 מעקב צמוד אחר התפתחות בתיקים שבחרתם

סמן ושכח. מנוע נבו - יזכור

צילום המודעה
מ- גלובס 24/2013

http://www.nevo.co.il/
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כל השאר
תקדין, לו-דטה, 
פסק-דין, דינים 
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90%  מהשופטים*
90%  מהפקליטים בשירות המדינה

 90% מציבור עורכי הדין

 בחרו בנבו כאתר המשפטי המועדף עליהם

אתר נבו הוא האתר המשפטי הנפוץ בישראל

* שופטים ופרקליטים אשר בחרו בפועל מתוך רשימת מאגרים של ספרות מקצועית )נבו, תקדין, דינים וכו'(.

שוק המאגרים המשפט גדול מ-100% ומשרדים רבים רוכשים יותר ממאגר אחד.

http://www.nevo.co.il/
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שחייהם,  בכך  איננו  חסרי־הזכויות  של  "אסונם 
השוויון  זכות  או  לאושר  לשאוף  ויכולתם  חירותם, 
בפני החוק וחופש הביטוי... נשללו מהם. אלא ששוב 
אין הם שייכים לשום קהילה. גורלם אינו מוגדר בכך 
ששוב אין הם שווים בפני החוק, אלא בכך שאין כבר 

־שום חוק הקיים בשבילם". במילים אלו תיארה הפי
לוסופית חנה ארנדט את מצבו של מי שמדינתו לא 
הדוגמה  הפליט, שהוא  ובפרט את  יותר  עליו  מגנה 
הפרדיגמטית לאדם שנשללה ממנו הזכות החשובה 

לך  שתהיינה  הזכות  ביותר: 
זכויות. 

מ־1951  הפליטים  אמנת 
הנמצא  אדם  לגרש  אוסרת 
בגלל  אזרחותו  לארץ  מחוץ 
פחד מבוסס להיות נרדף בשל 

־עילות המנויות באמנה, דור
בסי זכויות  לו  להעניק  ־שת 

פליט  להחזיר  ואוסרת  סיות, 
חירותו  או  חייו  שבו  למקום 

שה כפי  אך  בסכנה.  ־יימצאו 
מן,  איתמר  המשפטן  צביע 

לא עבר במסננת
התיקון לחוק למניעת הסתננות שבוטל לאחרונה על ידי בג"ץ הוא רק 

נקודת התחלה בשינוי שחייב להתרחש. הגיע הזמן שהממשלה והכנסת 

יפתחו מדיניות שמתייחסת ברצינות למחויבות של ישראל כלפי מבקשי 

המקלט, שתקפיד גם על זכויותיהם וגם על זכויותיהם של תושבי דרום 

תל אביב, ולא תטיח שתי אוכלוסיות חלשות זו בזו 

 פרופ' אייל גרוס, 
 פרופסור חבר, 
הפקולטה למשפטים, 
אוניברסיטת תל אביב

אייל גרוס

21 אנו רואים תמורה ביחס לפ־ ־בתחילת המאה ה
־ליטים, המשווה לתנועת הפליטים מראה של הסת

שמאיים  מי  כאל  המקלט  למבקש  ומתייחסת  ננות, 
נתפ מאפריקה  הבאים  גבולות.  חסר  הרס  ־לזרוע 

סים, כפי שמן מציין, כגוש אחד גדול ולא מובחן של 
אויבים־מסתננים. על כך יש להוסיף בשיח הישראלי 
של השנים האחרונות - כפושעים וכאיום דמוגרפי. 

התיקון לחוק ההסתננות שנחקק ב־2012, ושבג"ץ 
שו תשעה  של  מורחב  בהרכב  שעבר  בחודש  ־ביטל 

אדם   ,7146/12 )בג"ץ  פטים 
ניתן  ואח',  הכנסת  נ'  ואח' 
מגמה  ביטא   ,)16.9.13 ביום 
החוק  קיצונית.  בצורה  זו 

המק מבקש  את  והפך  ־חזר 
לט לפושע. למי שעצם היותו 
דינו  פסק  פשע.  הוא  פליט 

התי את  שביטל  בג"ץ  ־של 
קון מציע לחזור ולראות את 
אדם,  כבני  המקלט  מבקשי 
שאמנת הפליטים נועדה להם 

ושצריך להיות חוק עבורם.

התיקון לחוק חזר והפך 

את מבקש המקלט 

לפושע. פסק דינו של בג"ץ 

שביטל את התיקון מציע 

לחזור ולראות במבקשי 

המקלט בני אדם, שאמנת 

הפליטים נועדה להם 

ושצריך חוק עבורם
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־לכאורה לא הייתה צריכה תוצאת פסק הדין לה
לכלוא אנשים  פתיע; הכנסת חוקקה חוק שאיפשר 
לתקופה ממושכת, מאחר שכל חטאם היה בריחתם 
מרדיפה. העובדה שדובר בחוק דרקוני, פסול, שדגל 

־שחור התנוסס מעליו עולה מכך שבית המשפט הע
־ליון החליט על בטלות החוק פה אחד )גם אם השו

יותר מהתיקון(.  פט הנדל ביקש לבטל חלק נקודתי 
לנכון  מצאו  לא  גם  השופטים  הנדל,  לשופט  פרט 

הפגי בשל  הבטלות,  הצהרת  השהיית  על  ־להכריז 
היו  כי  אף  במשמורת.  לנתונים  הנגרמת  הקשה  עה 
הבדלים בגישות בין חלק מהשופטים, לא היה ספק 

בעיניהם שדין החוק להתבטל.
בפסק הדין העיקרי שכתבה השופטת עדנה ארבל 
אף הובע ספק אם אפשר לומר שתכלית החוק ראויה. 

־גם אם השופטת ארבל הסכימה שהתכלית של מני
עת השתקעות מבקשי המקלט בישראל ראויה, הרי 
המדינה  שציינה  השנייה  שהתכלית  סברה  שהיא 
ההסתננות",  תופעת  "בלימת  של  זו  לחוק,  כבסיס 
מעוררת קשיים לא מבוטלים. בעצם, ציינה השופטת 
מדובר  הדברים  של  סטרילית  הצגה  ארבל, מאחורי 
במעצר של בני אדם לא משום שהם מסוכנים אלא 
כדי להרתיע אחרים. כלומר, מעצר שעושה שימוש 
באדם כאמצעי. בכל מקרה, נפסק, מדובר בפגיעה לא 

מידתית בזכויות.
־כיצד אפוא עבר בכנסת חוק דרקוני זה, שכל שו

במעט  כבלתי־חוקתי,  מצאו  המורחב  ההרכב  פטי 
מאוד התנגדות? המקרה של התיקון שבוטל מספר 
ישראל  ממשלת  של  הצבוע  היחס  של  הסיפור  את 

צילום: פלאש 90 היועץ המשפטי לממשלה יהודה וינשטיין בסיור שערך לאחרונה בדרום תל אביב 

עורך הדין ׀ 19 אוקטובר 2013 
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לסוגיית מבקשי המקלט, אבל מצביע גם על הקלות 
הבלתי נסבלת שבה עוברים בכנסת חוקים הפוגעים 
בצורה קשה בזכויות אדם. נדרשה עבודה מאומצת 
זכויות אדם,  דין מארגוני  עורכי  קומץ  ומצוינת של 
להמחיש  כדי  ועובדתית  משפטית  אבן  כל  שהפכו 
להביא  כדי  החוק,  של  האבסורדיות  את  בג"ץ  לפני 

לביטולו.
ידי  על  עשן שפיזרה הממשלה  במסך  לווה  החוק 

"מסתננים"  במונח  שימוש 
מבקשי  את  להפוך  שביקש 
ובטענות  לפושעים,  המקלט 
אך  בפליטים.  מדובר  שלא 
פסק הדין חשף את הצביעות 
ישראל  אחד  מצד  שבדבר; 
הכירה בכך שאי אפשר לגרש 
בחזרה את אזרחי אריתראה, 
האוכלוסייה  מרבית  שהם 
שני  ומצד  החוק,  חל  שעליה 
לא בדקה את מעמדם של רוב 
מבקשי המקלט על פי אמנת 
הפליטים ולמעשה התייחסה 

מדי פושעים.  כאל  ־אליהם 
וההכרה  האי־גירוש  ניות 
בחינה  במקום  הקולקטיבית 
אינדיבידואלית הייתה יכולה 
היא  לו  הדעת  על  להתקבל 

בסי זכויות  במתן  ־לוותה 
)כגון  המקלט  למבקשי  סיות 

לשי ונגישות  עבודה  ־היתר 
במקום  אך  בריאות(,  רותי 
בהם,  המדינה התעמרה  זאת 

בתוכ והחלה  אותם  ־כלאה 
ניות לגירושם.

האינדיבי הבדיקה  ־היעדר 
דואלית איפשר להשמיע שוב 

אם  כי  בפליטים  מדובר  ש"לא  הסיסמה  את  ושוב 
במהגרי עבודה". אך כפי שמראה פסק הדין, אמירה 
זו לא עולה בקנה אחד עם ההכרה בכך שעקרון "אי־
מוצאו  לארץ  אדם  לגרש  מאפשר  שלא  ההחזרה", 
מרבית  על  בפועל  חל  שם,  לו  הנשקפת  סכנה  בשל 

אזרחי אריתראה שבישראל. 
־השופטת ארבל פיזרה את מסך העשן כאשר הד

מבקשי  הם  החוק  פי  על  הכלואים  שמרבית  גישה 
מקלט, שבין אם יוכרו לבסוף כפליטים על פי אמנת 

־הפליטים ובין שלא - על רובם חל עקרון "אי ההח
לב  וזה  לגרשם.  שאין  בכך  הכירה  ישראל  גם  זרה". 
נאור,  לנשיא מרים  כפי שציינה המשנה  פסק הדין: 
כבר בשנות ה־50 נפסק שתוקפו של מעצר מכוח צו 

־גירוש אינו מוסיף לעמוד אם לא מתקיים הליך הר
לשמש  יכול  לא  כדבריה,  גירוש,  צו  אפקטיבי.  חקה 
הסוואה להחזיק אדם במעצר 

למשך זמן בלתי מוגבל.
גם  פוזר  העשן  מסך 
השופטת  נוספים.  בממדים 
ארבל עמדה על כך שהנתונים 

מעור על  הביאה  ־שהמדינה 
בות מבקשי המקלט בפלילים 

מוחל מספריים  נתונים  ־הם 
תמונת  נותנים  שאינם  טים, 
והשוואתית  אמיתית  מצב 
מבקשי  בקרב  הפשיעה  על 
של  הדו"חות  מנגד,  המקלט. 
של  והמחקר  המידע  מרכז 
על  דווקא  מצביעים  הכנסת 
כך ששיעור התיקים שנפתחו 
לכלל  יחסית  מצומצם  נגדם 
האוכלוסייה; על כך שלמרות 

כלכ לנטל  טענה  ־שהמדינה 
המקלט,  מבקשי  שיוצרים  לי 
נתונים  כל  הביאה  לא  היא 

־בעניין; ועל כך שאף שהמדי
לה תוכנית  על  הצהירה  ־נה 

עברת מבקשי מקלט למדינה 
שלישית, הרי שדובר במגעים 
קונקרטי.  בעניין  ולא  בלבד 
חלק מהשופטים גם עמדו על 

מב כינוי  בעצם  ־הבעייתיות 
קשי המקלט "מסתננים". 

מא מקלט  מבקשי  מוכרים  העולם  ברחבי  ־אכן, 
פי הנחיות  גבוהים. על  ריתראה כפליטים באחוזים 
או  עריקה  על  העונש  האו"ם,  של  הפליטים  נציבות 
להיות  עלול  באריתריאה  צבאי  משירות  התחמקות 

־עינויים והוצאה להורג ללא משפט, ומגיע לכדי רדי
פה במובנה של אמנת הפליטים. אין מדובר במשהו 

רבות שמענו בתקופה 

האחרונה על מצוקת 

תושבי דרום תל אביב, שם 

מתגוררים רבים ממבקשי 

המקלט, ויש שהצדיקו את 

החוק במצוקה זו. אך כפי 

שציינה השופטת ארבל, 

כליאתם של חפים מפשע 

אינה הפתרון

השופטת עדנה ארבל
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כפי  בישראל;  צבאי  משירות  להתחמקות  מקביל 
שציינו ההנחיות, השירות הצבאי באריתריאה אינו 

־מוגבל בזמן, ומדובר למעשה בניצול מתגייסים לע
בודות כפייה. בג"ץ דן בהרחבה בפסק הדין בפגיעות 

הקשות בזכוית אדם באריתריאה.
תלאות  אחרי  לישראל  הגיעו  המקלט  מבקשי 

־קשות שלעיתים היו בהן עינויים ואונס על ידי מב
־ריחים בסיני. הם הגיעו לארצו של העם שהיה לדוג
־מה המובהקת ביותר בהיסטוריה המודרנית של הפ

ליטות, של הרדיפה ושל מחיר הסירוב לתת מקלט, 
לרוקן מתוכן  זו חוקקה חוק שביקש  ודווקא מדינה 

־את אמנת הפליטים, להפוך את הפליט לפושע, וכ
לאה מכוח החוק כאלפיים אישה, איש וילד כאסירים 
בסהרונים ובקציעות, חלקם נכלאו ללמעלה משנה, 

קי אוויר  מזג  בתנאי  גם  באוהלים,  קשים  ־בתנאים 
־צוניים. פסק הדין התייחס לפסול שבהפיכתם לפו

נמצאה  ולאסירים.  שעים 
למצוקתם  כרויה  אוזן  בו 
שכתבו  המקלט,  מבקשי  של 
מסהרונים  שנשלח  במכתב 

"הג כשנה:  לפני  ־באוקטובר 
שחצי אחרי  לישראל  ־ענו 

שלוש  של  גבולותיהן  את  נו 
קשיים  על  והתגברנו  מדינות 

המתו ההחלטה  ־עצומים. 
שלוש  עלינו  לכפות  כננת 
במחנות  כפויה  שהות  שנות 

כבשו עלינו  נחתה  ־כליאה... 
נוראה. סבלנו בעבר סבל  רה 

ידי מב ־נורא, לרבות עינויים מזוויעים שבוצעו על 
ריחים וסוחרי אדם שדרשו כופר. חלקנו נטשנו את 

־ילדינו באריתריאה, וכעת אנו נדרשים לחיות במח
נות כליאה מנותקים החסומים בחומות. אנו פליטים 

לי שהגיעו  ופליטים  אחרות  בארצות  פליטים  ־כמו 
שראל בעבר. לא עשינו כל פשע שיצדיק התייחסות 

במתח כליאתנו  את  שמצדיק  עשינו  מה  זה.  ־מסוג 
מים סגורים?". עכשיו פסק גם בג"ץ שאין להתייחס 

אליהם כאל פושעים.
רבות שמענו בתקופה האחרונה על מצוקת תושבי 
ממבקשי  ניכר  חלק  מתגוררים  שם  אביב,  תל  דרום 
אכן,  זו.  במצוקה  החוק  את  שהצדיקו  ויש  המקלט, 
ללא קשר  דינה,  כפי שציינה השופטת ארבל בפסק 

מבקשי המקלט הגיעו לארצו 

של העם שהיה לדוגמה 

המובהקת ביותר בהיסטוריה 

המודרנית של הפליטות, של 

הרדיפה ושל מחיר הסירוב 

לתת מקלט, ודווקא מדינה 

זו חוקקה חוק שביקש לרוקן 

מתוכן את אמנת הפליטים

ירי חווים  אביב  תל  דרום  תושבי  הפשיעה,  ־לנתוני 
דה ברמת הביטחון בסביבות מגוריהם. אך כדבריה, 
"מנגד",  הפתרון.  אינה  מפשע  חפים  של  כליאתם 
להשת־ עשויים  איש   1,750 כ של  "חייהם  ־לדבריה, 

ותקווה  ליציאה לחירות  נות מכליאה חסרת פתרון 
לעתיד".

גם שופטים אחרים עמדו על הבעייתיות שבניסיון 
להשתמש במצוקת תושבי דרום תל אביב כדי לכלוא 
חפים מפשע. השופט יורם דנציגר הדגיש שהפתרון 

־למצוקת תושבי השכונות אינו יכול להימצא בחקי
־קה המתירה להחזיק במשמורת אלפי בני אדם במ

תקני כליאה לתקופת זמן בלתי מוגבלת, וזאת מבלי 
לגירו לעין  נראית  וללא אפשרות  ־שהואשמו בדבר 

המדינה  עמדת  את  ביקר  פוגלמן  עוזי  השופט  שם. 
כליאת  היא  האחת  אפשרויות:  שתי  קיימות  כאילו 
מבקשי המקלט, והשנייה המשך שהותם בדרום תל 
ללא  נוספים  ובאזורים  אביב 
הסדרה. דבריו על כך ש"הצגה 
קשיים  מעוררת  זו  בינארית 
מצד  באה  היא  כאשר  בעיניי 

השערו על  העידו  ־המדינה" 
־ריה שבעמדת המדינה שניצ

לה את מצוקת תושבי הדרום 
כדי להסית נגד מבקשי מקלט 

מדי לפתח  במקום  ־ופליטים 
ניות ראויה.

הוא  בג"ץ  של  הדין  פסק 
התחלה  נקודת  רק  אפוא 
להתרחש.  שחייב  בשינוי 

־הגיע הזמן שהממשלה והכנסת יפתחו מדיניות שמ
תייחסת ברצינות למחויבות של ישראל כלפי מבקשי 
זכויות  על  והן  זכויותיהם  על  הן  ומקפידה  המקלט, 
זאת  במקום  מפילה  ולא  אביב,  תל  דרום  תושבי 
את נטל קליטת מבקשי המקלט על האחרונים תוך 
 הטחת שתי אוכלוסיות חלשות זו בזו. 

הכותב חבר בהנהלת האגודה לזכויות האזרח 
שהייתה אחת העותרות בבג"ץ הנדון אך לא היה 

מעורב בניהול התיק; הכתוב משקף את דעתו בלבד
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פסק הדין שפסל מועמדת להתמחות בבית המשפט העליוןסדר יום

 פוקד "עוון"
אבות על בנות

רשם  בין  הישיר  שהקשר  יודע  המשפט  מערכת  את  מעט  המכיר  כל 

בית משפט השלום בקריות לבין בית המשפט העליון דומה לקשר בין 

ראש עיריית יהופיץ לנשיא ארצות הברית. אך קשר זה הספיק לפסול 

מועמדת להתמחות

אביעד הכהן

 ד"ר אביעד הכהן, 
דיקן מכללת שערי משפט

־איני מכיר את מאיסאנה מוראני ואת אביה, ומי
מיי לא פגשתי אותם. אבל כשקראתי את פסק הדין 
)ע"ע  לעבודה  הארצי  הדין  בבית  בעניינה  שניתן 
31756-01-12 מוראני נ' מנהל בתי המשפט( חשתי 

אי נוחות מסוימת. 
גם מו ביקשה  ומחברותיה  ־כמו עשרות מחבריה 

חיפה,  באוניברסיטת  למשפטים  סטודנטית  ראני, 
להתמחות בבית המשפט העליון. לאחר שצלחה את 
משוכות הברירה הקשות הראשונות, הוזמנה לראיון 
האחרון  ג'ובראן.  וסלים  מלצר  חנן  השופטים  אצל 
בעיה;  נוצרה  אז  אולם  להתמחות,  לקבלה  החליט 

וכ כדת  הצהירה,  ־מוראני 
דין, שיש לה "פגם משפחה": 
מכהן,  מוראני  נדים  אביה 
בית  כרשם  ליצלן,  רחמנא 

משפט השלום בקריות. 
כל המכיר מעט את מערכת 
המשפט יודע שהקשר הישיר 
בין רשם בית משפט השלום 
המשפט  בית  ובין  בקריות 
העליון הוא בערך כמו הקשר 

לנ יהופיץ  עיריית  ראש  ־בין 
שיא ארצות הברית. אך קשר 

־זה הספיק לפסול את מועמ

־דותה של מוראני להתמחות, וזאת על פי נוהל העס
קת קרובי משפחה במערכת בתי המשפט. 

־בקשתה להחריג את עניינה מהנוהל המקובל נדח
תה על הסף בשל מה שתואר כ"רצון לשמור על טוהר 
המידות במערכת המשפט" וכ"מניעת פגיעה באמון 
הציבור ולו למראית עין". בית הדין לעבודה מדגיש 
המשפט  במערכת  הנהוגים  הכללים  כי  בהחלטתו 
אך  המדינה,  בשירות  הנוהגים  מאלה  יותר  חמורים 
הערכאות  לשנות את החלטת שתי  מקום  מצא  לא 

הקודמות שדנו בעניין. 
המונח "נוהל", על הטיותיו, חוזר בפסק הדין שוב 
דבר  הם  נהלים  אכן  ושוב. 

בר נפוטיזם  ומניעת  ־חשוב, 
המי טוהר  הציבורית,  ־שות 

דות ואמון הציבור הם ערכים 
חשובים לא פחות. כישורים, 
הם  משפחתיים,  קשרים  לא 

התא את  לקבוע  ־שצריכים 
)בה לתפקיד  אדם  של  ־מתו 

לאמץ  כדאי  אולי  זו,  זדמנות 
במערכות  גם  זה  חשוב  ערך 

הרב הדין  ובתי  ־הרבנות 
ניים?(. 

המקרה  זה  האומנם  אך 

כאשר מדובר בשני תפקידים 

הרחוקים זה מזה כרחוק 

מזרח ממערב ובמשרת 

התמחות קצרת מועד שבה 

זכתה המועמדת על בסיס 

כישוריה המקצועיים ללא כל 

קשר לזיקתה המשפחתית, 

פסילתה מקוממת ומרגיזה
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שבו צריך לפקוד עוון רשמותו של אב על בתו? 

הרקע העובדתי והמשפטי

־הנהלת בתי המשפט והעומדים בראשה עשו בש
נים האחרונות צעדים מבורכים ומשמעותיים ביותר 
לצמצום הנפוטיזם שאפיין בעבר את המערכת, ולו 

למראית עין. 
לנשיא  המשנה  של  מתמחהו  להיות  שזכה  כמי 
להעיד  יכול  אני  ה־80,  שנות  בסוף  ז"ל  אלון  מנחם 
ממקור ראשון כי הרבה מן המתמחים )אם לא רובם( 
נחשקות  ובמשרות התמחות  בבית המשפט העליון 
"בנות  של",  "בנים  היו  וה־90  ה־80  בשנות  אחרות 

של" או "אחים ואחיות של". 
אין צריך לומר שרובם ככולם היו מוכשרים ביותר, 

התפ דרישות  כל  על  שעונים  מצטיינים  ־משפטנים 
־קיד, וכישוריהם - לא קשריהם - היו יכולים וצרי

כים לזכותם בתפקיד הנחשק והחשוב. אך בכגון דא 
חשובות גם מראית העין והנראות הציבורית. 

בין  בדק  אשר   ,2004 משנת  המדינה  מבקר  דו"ח 
במערכת  משפחה  וקרובי  מתמחים  העסקת  היתר 
בתי המשפט, הצביע על אחוזי העסקה גבוהים של 
פגע  הדבר  המשפט.  בתי  במערכת  משפחה  קרובי 
באמון הציבור, עורר חשש להעדפת קרובי משפחה 

־לתפקידים במערכת, וחייב שינוי דרסטי של המדי
במשך  ואכן  זה.  בעניין  בתי המשפט  במערכת  ניות 
שנים נקטה מערכת בתי המשפט מדיניות מחמירה, 
קרבה  בעלי  מועמדים  של  קבלתם  את  אישרה  ולא 

משפחתית מדרגה ראשונה.
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פסק הדין שפסל מועמדת להתמחות בבית המשפט העליוןסדר יום

בקרבה  )סייגים  )מינויים(  המדינה  שירות  כללי 
המק־ את  מגדירים   2007 תשס"ח ־משפחתית(, 
קרובי משפחה במשרד  רים שבהם תיאסר העסקת 
פורסם   2010 בשנת  מינהלית.  ביחידה  או  ממשלתי 
תיקון לכללים הנ"ל, שבמסגרתו הוסף סעיף 2)א()4( 

־הקובע כי לא יועסק עובד במשרה או ביחידה מינה
לית אם היחידה המינהלית היא מערכת בתי המשפט 

והעובד הוא קרוב משפחה של שופט. 
נקבע  שע/17  מס'  המדינה  שירות  נציב  בהודעת 

עצ מערכת  היא  המשפט  בתי  שמערכת  ־שמאחר 
התנאים  בקביעת  עצמאות  לה  לאפשר  נכון  מאית, 
מחמירים  כללים  בקביעת  משפחה,  קרובי  בקבלת 

ובהפעלת שיקול דעת בעניין. 
מחמיר  נוהל  קבעה  המשפט  בתי  הנהלת  ואכן 

"להס שמטרתו  זה,  ־בעניין 
משפחה  קרובי  העסקת  דיר 
תוך  המשפט,  בתי  במערכת 
המערכת,  טוהר  על  שמירה 

ושקי אחידות  הציבור  ־אמון 
־פות". לעניין זה נקבע כי מע

למעמד  דומה  רשם  של  מדו 
של שופט.

בנוהלי  שנקבעה  הנורמה 
מחמי המשפט  בתי  ־הנהלת 

שנקבעה  מהנורמה  יותר  רה 
ביחס לשירות המדינה ככלל. 
המשפט  בתי  למנהל  אולם 
של  העסקה  להתיר  הסמכות 

תפגע  לא  ההעסקה  כי  שוכנע  אם  משפחה  קרוב 
בטוהר המידות. 

קרוב  של  העסקה  להיתר  בקשה  קבלת  לפיכך 
רק  כלל  דרך  מתאפשרת  ראשונה  בדרגה  משפחה 

מועמ במציאת  קושי  כגון  חריגות,  נסיבות  ־בקיום 
ותפקידו  המוצעת  המשרה  מהות  מתאימים,  דים 
של קרוב המשפחה המועסק במערכת, היעדר קשרי 
טעות  עניינים,  ניגוד  של  לקיומו  והסתברות  עבודה 
לפגוע  עלול  שביטולה  המינהלי  הגורם  בהחלטת 

באינטרס ההסתמכות של המועמד וכיוצא באלה.
להשלמת התמונה נוסיף עוד כי על פי כללי שירות 
המדינה )מינויים(, כל קירבה משפחתית לשופט/רשם 
נבחנת על ידי הוועדה לבחינת מועמדים בעלי קרבה 

משפחתית בנציבות, שלה הסמכות להחליט בעניין.

משפחה  קרובי  בהעסקת  המחמירה   המדיניות 
־נשענת על שלוש תכליות: ראשית, לוודא שאין מדו

בר בהעדפה שאינה עניינית לקרובי משפחה; שנית, 
הציבורי;  בשירות  לתפקידים  הנגישות  את  להגביר 

ושלישית, למזער ניגוד עניינים ככל האפשר. 

יישום המדיניות - הלכה ומעשה

הכל מתחיל בבית. או בניסוח חכמינו הקדמונים: 
"קשוט עצמך תחילה ואחר כך קשוט אחרים". מתוך 
בשנים  עושה  מנפוטיזם  המערכת  את  לנקות  רצון 

־האחרונות הנהלת בתי המשפט מאמץ מתמשך למ
ואפילו  צוא את שביל הזהב שבין מניעת כל חשש, 
רחוק, ללזות שפתיים בשל העדפת קרובי משפחה, 
ובין השמירה על עקרון השוויון בין כלל המועמדים 
והימנעות מפסילה גורפת של 
מועמד ראוי רק בשל העובדה 
שאחד מקרובי משפחתו כבר 

מועסק במערכת. 
נעשה  האחרונות  בשנים 
ומתמשך  מתמיד  כן,  מאמץ 
על  לגופו  מקרה  כל  לבחון 
דרגת  וביניהן  הנסיבות,  פי 
מרחק  המשפחתית,  הקרבה 

כפי ליחסי  חשש  ־גאוגרפי, 
תפקידי  עניינים,  ניגוד  פות, 

הקרובים וכיוצא באלה. 
בשנים  אושרה  לפיכך 
כמה  של  קבלתם  האחרונות 
לאנשים  המשפחתית  קרבתם  למרות  מועמדים 
שכבר עובדים במערכת, לאחר שעניינם נבדק באופן 
פרטני והופעל לגביהם שיקול דעת מאוזן, הבוחן את 
אושרה  למשל  כך  לעניין.  הנוגעים  השיקולים  כלל 
במקרה אחד העסקת קלדנית בבית משפט שלום אף 
שהיא אחיינית של שופטת בית משפט שלום אחר. 
כעוזרת  דין  עורכת  של  מינויה  אושר  אחר  במקרה 
שהיא  אף  משפחה  לענייני  משפט  בבית  משפטית 
בתו של שופט בבית משפט מחוזי. בדומה לכך אושר 
מינויו של עוזר משפטי בבית המשפט העליון שהוא 

אחיין של רכזת בכירה בבית משפט שלום.

מן הכלל אל הפרט

את  חדש  באור  לבחון  אפשר  אלה,  כל  ביודענו 

אסור שקשר משפחתי 

כשלעצמו יהיה הקריטריון 

היחיד הפוסל מתמחה צעיר 

מקבלתו להתמחות. כך מקל 

וחומר במקרה שיש חשיבות - 

ערכית וסמלית - לשילובם של 

סטודנטים מהמגזר הערבי 

כמתמחים במוסד השיפוטי 

העליון של מדינת ישראל
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מדינת ישראלרשות האכיפה  והגבייה

דרושים/ות

רשות האכיפה והגבייה מודיעה על הקמת 
מאגר מועמדים לכהונת

רשמי הוצאה-לפועל
העומדים בתנאי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, מוזמנים 
להגיש מועמדותם, בטופס המצוי באתר רשות האכיפה והגבייה, 

www.eca.gov.il   בכתובת
את הטופס המלא, על צרופותיו, יש לשלוח לרשות האכיפה והגבייה, 
34235 מיקוד  הוועדה לבחירת רשמים, רח' ירמיהו 37, בניין א', ת"ד 

9134102 ירושלים.

לתשומת לב:
3 לחוק ההוצאה-לפועל, התשכ"ז-1967,  בהתאם להוראת סעיף 
שר המשפטים ימנה, לפי בחירה של הועדה לבחירת רשמים, רשמי 
הוצאה לפועל. לא ימונה רשם הוצאה לפועל, אלא אזרח ישראלי, 

הכשיר להתמנות שופט בית-משפט שלום.

משולב],  [נוסח  המשפט  בתי  לחוק   4 סעיף  להוראת  בהתאם 
תשמ"ד-1984, כשיר להתמנות לשופט בית משפט שלום, מי שרשום 
ועסק  הדין,  עורכי  לשכת  חברי  בפנקס  רשום  להיות  שזכאי  ומי 
ברציפות או לסירוגין, לא פחות מחמש שנים, מהן לפחות שנתיים 

בארץ, באחד או באחדים מן הדברים ברשימה:
עריכת דין; (א) 

או ישראל  מדינת  בשירות  אחר  משפטי  תפקיד  או  שפיטה  (ב) 
בשירות אחר שנקבעו בתקנות לעניין זה;  

גבוה למשפט הוראת משפטים באוניברסיטה או בבית ספר  (ג) 
שנקבעו בתקנות לעניין זה;  

המודעה מנוסחת בלשון זכר אך מיועדת לנשים וגברים כאחד

http://www.eca.gov.il


פסק הדין שפסל מועמדת להתמחות בבית המשפט העליוןסדר יום

מה לי וליהופיץ? נשיא 
ארצות הברית ברק אובמה

90
ש 

לא
 פ
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לו

צי

פסק הדין בעניינה של מאיסאנה מוראני להתמחות 
בבית המשפט העליון. אפשר שלו היה עניינה מגיע 
כיום הזה לעיון מחדש, היה ראוי לשקול פעם נוספת 
בקריות מצדיק את  רשם  "בת של"  היותה  האומנם 

פסילתה מהתמחות בבית המשפט העליון. 
־אכן, החשש מפני "מראית העין", זאת ידענו מקד

מת דנא, הוא ערך חשוב עד מאוד. הצדק צריך לא רק 
־להיעשות אלא גם להיראות. וכבר תורת ישראל מצ

ווה אותנו שנהיה נקיים לא רק "כלפי שמיא", כלפי 
מכאן  אדם".  "בני  בעיני  גם  חן  נמצא  אלא  שמים, 
שפתיים"  ל"לזות  חשש  כל  להסיר  הגדולה  החובה 
מהרשות הציבורית ולמנוע חשש, ולו למראית עין, 

עניינים  וניגוד  פסולים  של שיקולים 
אם  להתמחות.  המועמדים  בבחירת 
וחומר  קל  כך,  ציבורית  רשות  בכל 
ברשות השופטת - שצריכה להקרין 

מידה יתרה של יושר ויושרה.
ממצב  להימנע  יש  תמיד  כמו  אך 
שבו הרצון המבורך לתקן יביא ל"ֶיֶתר 
עשייה". אם לא כן ימצאו את עצמם 
מועמדים ראויים ביותר מופלים לרעה 

אך ורק בשל קשריהם המשפחתיים. 
־גם מצב קיצוני זה אינו ראוי. מש

באמצעות  בעבר,  המצב שהיה  תוקן 
הליכה לקוטב השני, הקיצוני, הפוסל 
כל מועמד שיש בעניינו "חשש קרבת 

־משפחה", הגיעה העת לחזור לנקודת האמצע, לש
ביל הזהב, ולנקוט מדיניות מאוזנת יותר. 

אסור שקשר משפחתי כשלעצמו יהיה הקריטריון 
היחיד הפוסל מתמחה צעיר מקבלתו להתמחות. כך 
מקל וחומר במקרה שיש חשיבות - ערכית וסמלית 
- לשילובם של סטודנטים מהמגזר הערבי, חמישית 
השיפוטי  במוסד  כמתמחים  ישראל,  מאוכלוסיית 

)ויודגש: בכפוף להתאמ ־העליון של מדינת ישראל 
ולכישוריהם, ולא רק בשל מגזרם ומוצאם(. כך  תם 
במיוחד כשמדובר במי שמתגורר בפריפריה ולא רק 

ברמת אביב ג'.
ככל שידוע לי, הנהלת בתי המשפט עשתה צעדים 
יותר מרשויות ציבור  עצומים גם בתחום זה, הרבה 

־אחרות. בשנים האחרונות נקלטו במערכת בתי המ
שפט מספר רב של אנשים המייצגים מגזרים שונים 
בחברה הישראלית שהופלו ומופלים לרעה: ערבים, 

הר ששאר  הלוואי  חדשים.  ועולים  נשים  ־חרדים, 
נוהגות בעניין זה כמנהג הר ־שויות הציבוריות היו 

שות השופטת. 
המציאות,  כורח  פרי  היא  זו  מתקנת"  "העדפה 
אליי  שהגיע  ממידע  ועוד:  זאת  שבח.  לכל  וראויה 
"הרחקת  נוהל  שמירת  על  ההקפדה  לצד  כי  עולה 

המ בתי  הנהלת  לגופו.  מקרה  כל  נשקל  ־נפוטיזם", 
שפט בוחנת כל מקרה לפי נסיבותיו, כראוי וכנכון. 
־בחינה זו הביאה לכך שבשנים האחרונות גם מו

עמדים המקיימים קרבת משפחה לאנשים המכהנים 
זה כבר במערכת בתי המשפט מתקבלים להתמחות 
שהיה  ממה  בהרבה  קטן  מספרם  ראויים.  במקרים 
העיקר  אך  להיות.  צריך  וכך  בעבר, 
ונעשית  לגופו,  נבחן  הוא שכל מקרה 
בחינה מדוקדקת, מאוזנת ושקולה של 

כלל השיקולים הראויים לעניין. 
כי  זה  בהקשר  להזכיר  למותר  לא 
היו ועדיין יש במערכת אכיפת החוק 

במש המשפט,  בבתי   - ־הישראלית 
המשפ ובמשרד  בפרקליטות  ־טרה, 

שהיו  ראויים  אנשים  עשרות   - טים 
ראשו מדרגה  קרבה  יחסי  ־ביניהם 

בתפקידם,  הצטיינו  ככולם  רובם  נה. 
והחלת הנוהל, באופן אוטומטי וללא 
שיקול דעת ראוי, הייתה מביאה עימה 
הציבורית  למערכת  משמעותי  הפסד 

בישראל. 
־מרוב נהלים לעיתים איננו רואים את היער. פקי
־דת עוון רשמותו של אב על בתו היא עונש לא מי

לא  משפחתית  קרבה  בענייני  אכן,  ראוי.  ולא  דתי 
רק עשיית הצדק חשובה אלא גם מראית פני הצדק. 

־אמון הציבור במערכת השפיטה לא יגבר כאשר עש
יזכו  של"  זוג  "בני  או  של"  "אחים  של",  "בנים  רות 

כישו בשל  ולא  קשריהם  בשל  רק  נחשקת  ־במשרה 
ריהם. אך כאשר מדובר בשני תפקידים הרחוקים זה 
מזה כרחוק מזרח ממערב ובמשרת התמחות קצרת 

־מועד שבה זכתה המועמדת על בסיס כישוריה המק
צועיים ללא כל קשר לזיקתה המשפחתית, היה ראוי 
לשקול מחדש את פסילתה. במקרה זה ראוי להפעיל 
שיקול דעת, כפי שעושה הנהלת בתי המשפט, ולקבל 
החלטה שקולה ומאוזנת שלא תפגע יתר על המידה 
 ושלא לצורך במועמדים ראויים. 
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שווה להיות עורך דין

הטבות ייחודיות במנורה מבטחים
במיוחד לעורכי דין

לפרטים סרקו הקוד

לכדאיות  באשר  דעת  חוות  או  המלצה  פנסיוני,  שיווק  או  ייעוץ  מהווה  אינו  האמור 
לדין. בכפוף  הניתן  אישי  לייעוץ  תחליף  מהווה  ואינו  מוצר  בכל  החיסכון  או  ההשקה 

טלפון 03-7555916
mmp@menoramivt.co.il מייל

לפרטים נוספים והצטרפות:

mailto:mmp@menoramivt.co.il


בג"ץ ראשי הרשויות )בג"ץ 4921/13, נימוקים מיום 14.10.13(סדר יום

־במדינות דמוקרטיות קיים מתח מובנה בין שלו
שה עקרונות החולשים על המשפט הציבורי: ראשון 

־הוא הדמוקרטיה, במובן הצר של כיבוד רצונו ובחי
רותיו של רוב הציבור; עיקרון שני הוא זכויות האדם, 
וחירותו;  האדם  כבוד  במרכזן  עומדות  שבישראל 
ערכי  ובכללה  השלטון,  איכות  הוא  שלישי  ועיקרון 
מוסר ואתיקה ציבורית. במדינות דמוקרטיות בעולם 
מוגבלת לעיתים הכרעת הרוב על ידי זכויות האדם 

השי הביקורת  באמצעות  הנאכפות  ־החוקתיות, 
העליון  המשפט  בית  פיתח  בישראל  ואילו  פוטית. 
בשני העשורים האחרונים תורה המעדיפה לא פעם 

במובנה  השלטון  איכות  את 
למינויים  הנוגע  בכל  האתי 
ציבוריים, וביניהם של נבחרי 

הדמוק ערכי  פני  על  ־ציבור, 
רטיה וזכויות האדם גם יחד.

קבע  זאת  תורה  פי  על 
לרא העליון,  המשפט  ־בית 

ופנחסי  דרעי  בפרשות  שונה 
התת )בג"ץ 3094/93   1993 ־מ
השלטון  איכות  למען  נועה 
ישראל,  ממשלת  נ'  בישראל 

בחירה בעייתית
של  העיריות  ראשי  את  מכהונתם  שהדיח  בג"ץ  של  הדין  בפסק  החידוש 

הוחלה  שלראשונה  הוא  הבחירות  ערב  השרון  רמת  ושל  עילית  נצרת 

תוצאות  ייפסלו  אם  אישית.  שנבחרו  ציבור  נבחרי  על  ההדחה  חובת 

כדי  בהן  היה  ושלא  הבחירות  לפני  ידועות  שהיו  עובדות  סמך  על  בחירות 

ולהיבחר כדי לשלול את הזכות לבחור  יהיה בכך  למנוע את ההתמודדות, 

אריאל בנדור

5( 404 )1993(; בג"ץ 4267/93 אמיתי - אזת )פ"ד מז
ראש  נ'  המידות  וטוהר  תקין  מינהל  למען  רחים 
ממשלת ישראל, פ"ד מז)5( 441 )1993((, שעל ראש 
שרים  מתפקידם  להעביר  חובה  מוטלת  הממשלה 
עבירות  להם  המייחס  אישום  כתב  נגדם  שגובש 
אינו  האישום  כתב  גיבוש  כי  אף  וזאת   - חמורות 

פוגע בכשרותם על פי חוק לכהן בתפקיד.
שיאה של התפתחות ישראלית ייחודית זאת היה 
 4921/13 בבג"ץ  הדין  בפסק  אחדים  שבועות  לפני 
נ'  וצדק חברתי  מינהל תקין  אזרחים למען  אומ"ץ 
אומ"ץ(,  )להלן: פסק־דין  השרון  רמת  עיריית  ראש 
שנימוקיו המפורטים פורסמו 
זאת  בפרשה   .14.10.13 ביום 
של  רוב  בדעת   - בג"ץ  הורה 
דעת  כנגד  שופטים  שישה 
אשר  הנשיא  של  המיעוט 

לאל העברתם  על   - ־גרוניס 
־תר מתפקידם של יצחק רוכ
־ברגר, ראש עיריית רמת הש

ראש  גפסו,  שמעון  ושל  רון, 
בית  עילית.  נצרת  עיריית 
ההימנעות  כי  קבע  המשפט 

פרופ' אריאל בנדור, 
הפקולטה למשפטים, 
 אוניברסיטת בר־אילן; 
יועץ, ד"ר ישגב נקדימון - 
משרד עורכי דין

מפסק הדין עולה אפשרות 

כי מועמדים ייבחרו כדין 

על ידי תושבי הרשות, אך 

מיד לאחר בחירתם תחויב 

מועצת הרשות להדיחם על 

סמך עובדות שהיו קיימות 

וידועות ערב הבחירות
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של מועצות הערים להעביר מתפקידם את רוכברגר 
כן  ועל  קיצוני,  באופן  סבירה  בלתי  היא  גפסו  ואת 
פסולה מבחינה משפטית. זאת לנוכח העובדה שנגד 
שניהם הוגשו כתבי אישום המייחסים להם עבירות 

־שחיתות שבית המשפט ראה כחמורות. בית המש
פט לא פסל את התמודדותם של השניים בבחירות 
לראשות הרשויות, אף כי השופטים, לרבות הנשיא 
ציבורית,  מבחינה  נחת  אי  כלפיה  הביעו  גרוניס, 

מהש מי  אם  כי  בג"ץ  ציין  זאת  עם  המעטה.  ־לשון 
לדון  הרשות  מועצת  על  יהיה  לתפקיד,  ייבחר  ניים 

־ולהכריע בשאלה אם להעביר את ראש העירייה הנ
בחר מכהונתו, וכי ההחלטה שתתקבל נתונה אף היא 
של  מפיה  הבהיר  המשפט  בית  שיפוטית.  לביקורת 
המשנה לנשיא מרים נאור, שכתבה את חוות הדעת 
העיקרית, כי "ניתן... להעביר ראש רשות מכהונתו... 
גם לאחר הבחירות וזאת גם כאשר הוגש נגדו כתב 

שי הוא  הבוחר'  'דין  הבחירות...  לפני  עוד  ־אישום 
קול שמותר להביאו בחשבון בין שאר השיקולים, אך 

הוא אינו יכול להכריע את הכף".
העי ראשי  להעברת  שהוביל  המשפטי  ־המהלך 

ריות מתפקידם הוא פשוט למדי: סעיף 22)א( לחוק 
וסגניו  הרשות  ראש  )בחירת  המקומיות  הרשויות 

וכהונתם(, תשל"ה־1975 )להלן: חוק הבחירה( מורה 
ראש  כי  מקומית  רשות  של  המועצה  נוכחה  אם  כי 
הרשות מתנהג התנהגות שאינה הולמת את מעמדו 
של ראש רשות, וסבורה היא שעל כן אין הוא ראוי 
לכהונתו, היא רשאית להעבירו מכהונתו. לפי פסיקת 
בית המשפט, ההתנהגויות שבגינן הועמדו רוכברגר 
וגפסו לדין הן בעליל התנהגויות שאינן הולמות את 
ראויים  אינם  הם  ובעטיין  רשות,  ראש  של  מעמדו 
לכהונתם. הגשת כתבי האישום על ידי הפרקליטות, 
המשפט  לצורכי  מספקת  ראיה  היא  שימוע,  לאחר 
כפי  התנהגו  אכן  הרשויות  שראשי  לכך  המינהלי 
המועצות  הימנעות  אלה  בנסיבות  להם.  שמיוחס 
מהעברת ראשי העיריות מכהונתם היא בלתי סבירה 
המידות  בטוהר  הכהונה  פגיעת  בשל  קיצוני  באופן 
ובשלטון החוק )ולדעת ארבעה שופטים לפחות, גם 

בשל פגיעתה באמון הציבור בשלטון(. 
זכות  גם  כמו  החוק,  שלשון  משעה  זאת,  לעומת 

מו לפסול  אינן מאפשרות  ולהיבחר,  לבחור  ־היסוד 
ראשי  של  לכהונה  בפלילים  נאשמים  של  עמדות 
ונגזר עונשם,  רשויות מקומיות כל עוד לא הורשעו 
אי  למרות  אפשרות,  מצא  לא  העליון  המשפט  בית 
הנחת הציבורית שהביע, לפסול את מועמדותם של 

בדעת מיעוט. הנשיא אשר גרוניסבדעת רוב. המשנה לנשיא מרים נאור

עורך הדין ׀ 29 אוקטובר 2013 
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ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין
מנפיקה כרטיסים חכמים ומשווקת את

ערכת ההתחברות למערכת נט המשפט כבר 6 שנים,
והיא החברה המובילה בתחום זה.  

מה מכילה ערכת ההתחברות למערכת נט המשפט 
• כרטיס חכם לתקופה של 4 שנים!

• קורא כרטיס
• תכנת חתימה אלקטרונית ייחודית שפותחה בהתאמה למערכת נט-המשפט

• שירות ייחודי של העברת כל טפסי הרישום להנהלת בתי המשפט עבור עורכי הדין
• שירות תמיכה מלאה ל-4 שנים לכרטיס, לקורא הכרטיס ולתכנת החתימה

למה כדאי לרכוש את ערכת ההתחברות של ההוצאה לאור או לחדש אותה אצלנו
• כי לשכת עורכי הדין בחרה בנו להנפיק כרטיסים חכמים

• כי יש לנו ניסיון של 6 שנים בהנפקת הכרטיסים ובתפעולם
• כי יש לנו תמיכה מלאה לכל תקופת תוקפו של הכרטיס

• כי הכרטיסים שלנו מונפקים בשיתוף החברה המובילה בארץ
כי אלפי עורכי דין אינם טועים!

הכרטיס מאפשר גישה גם

למערכת מייצגים

במיסוי מקרקעין

של רשות המיסים

רוכברגר ושל גפסו בבחירות הקרובות.
בשאלה  מדובר  כי  אף   - כאמור  הוטעם  ואולם 
סופיים  מסמרות  קבע  לא  המשפט  שבית  מוקדמת 

־בעניינה - שאם השניים )או מי מהם( ייבחרו לתפ
קיד, לא יהיה בעצם הבחירה כדי לשלול את חובתה 
סעיף  לפי  מתפקידם  בהעברתם  לדון  המועצה  של 
הבו־ רצון  יהיה  לא  כזה  במקרה  הבחירה.  לחוק   22
"שי רובינשטיין,  אליקים  השופט  של  כדבריו  ־חר, 

יהיה מותר  קול־על", אלא "שיקול אחד" שלמועצה 
"להביאו בחשבון בין שאר השיקולים הרלוונטיים".

הנשיא גרוניס ביסס את דעת המיעוט שלו כי דין 
־העתירות להידחות על כך ש"נוכח העובדה שהבחי
הצד אין  בפתח,  עומדות  המקומיות  לרשויות  ־רות 

קה להתערבות שיפוטית. יש ליתן לבוחר לומר את 
עולה  גרוניס  הנשיא  של  מנימוקיו  זאת,  עם  דברו". 

יוכל  לא  לדעתו  כי  בבירור 
־בית המשפט להורות על הע

הרשויות  ראשי  של  ברתם 
מתפקידם אם ישובו וייבחרו 
אף  הוא  הקרובות.  בבחירות 
ללא  כבדים,  ספקות  מביע 
קשר למידת הסמיכות למועד 
הבחירות, אם יש בכלל בסיס 

להע חובה  להטלת  ־משפטי 
ביר מתפקידם ראשי רשויות 
אישום  כתבי  בשל  מקומיות 
כי בשני  יצוין  נגדם.  שהוגשו 
שבו  ביום  שניתנו  דין  פסקי 
פסק  של  הנימוקים  פורסמו 

להעיר  דנציגר  יורם  השופט  לנכון  ראה  אומ"ץ  דין 
כי הוא נוטה לעמדתו של הנשיא גרוניס )ראו בג"ץ 
הבחירות  ועדת  ראש  יושב  נ'  אגבאריה   6748/13

המרכזית לכנסת הת20, ניתן ביום 14.10.13(. 
־החידוש של פסק דין אומ"ץ לעומת הפסיקה בפ

רשות דרעי ופנחסי ובפרשות נוספות שנדונו בעבר 
־הוא שלראשונה הוחלה חובת ההדחה על נבחרי צי

בור שנבחרו בבחירות באופן אישי. יתר על כן, בית 
המשפט קבע כי חובת הדחה כזאת עשויה להתקיים 
בבחירות  וייבחרו  ישובו  הרשויות  ראשי  אם  אף 
לאחר הגשת כתב האישום, כשציבור הבוחרים יהיה 
עולה  הדין  מפסק  ולבסוף,  ולתוכנו.  להגשתו  מודע 
תושבי  ידי  על  כדין  ייבחרו  מועמדים  כי  אפשרות 

־הרשות, אך מיד לאחר בחירתם תחויב מועצת הר
שות להדיחם על סמך עובדות שהיו קיימות וידועות 

ערב הבחירות.
־גם הפסיקה שקדמה לפסק דין אומ"ץ שגויה לד
־עתי, משפטית וגם ציבורית. זאת משום שהיא מא

מהותי  באופן  לפגוע   - חובה  מטילה  ואף   - פשרת 
בזכות החוקתית לכבוד האדם, וזאת שלא "בחוק... 
ומבלי  בו",  מפורשת  הסמכה  מכוח  חוק...  לפי  או 
הנדרש"  על  עולה  שאינה  "במידה  תהיה  שהפגיעה 
- כפי שנקבע בפסקת ההגבלה שבסעיף 8 של חוק 

יסוד: כבוד האדם וחירותו. 
לפני למעלה מ־50 שנה, שנים רבות לפני חקיקת 
וחירותו, כתב השופט חיים  יסוד: כבוד האדם  חוק 
כהן את הדברים המזהירים האלה בבג"ץ 94/62 גולד 
 :1851 בעמ'   ,)1962(  1846 טז  פ"ד  שרתהפנים,  נ' 
של  מזכויות־היסוד  "אחת 

מדי בכל  המוכרות  ־האדם, 
נה ששלטון־החוק שולט בה, 
בפלילים  אישום  שכל  היא 
ויתבהר במשפט הוגן  יישמע 
הוכרע  לא  עוד  וכל  ופומבי, 

מוס בית־משפט  על־ידי  ־בו 
מך, אין האישום מוכיח נגדו 
לחף  נחשב  והוא  כלום,  ולא 
הוא  האישום  פשע...  מכל 
אישום, החקירה היא חקירה, 
וההעמדה־לדין העמדה־לדין, 
וחומרתם  ומשקלם  וכבודם 
תהא  אבל  מונחים.  במקומם 
לייחסו  ואפשר  שמותר  האמון  מידת  תהא  אשר 

־להם, ויהיו אשר יהיו המסקנות שמותר ואפשר לה
מטבע  יכול  ואינו  בהם,  אין  אחד  דבר   - מהם  סיק 
ברייתם לעולם להיות בהם, והוא הוכחה או קביעה 
של עשיית מעשה פלילי בידי מאן־דהו". על רקע זה 
בולטת הבעייתיות של התורה שבית המשפט העליון 
החשובה  החוקתית  בזכות  לפגוע  המחייבת  פיתח, 

־ביותר במשפטנו - הזכות לכבוד האדם - ללא הס
מכה בחוק ואף באופן בלתי מידתי של חובת הדחה 

)להבדיל מהשעיה זמנית למשל(.
ארבל  עדנה  השופטת  כתבה  אומ"ץ  דין  בפסק 
אינה  הסתיים  טרם  הפלילי  שההליך  "העובדה  כך: 
ואינה  הציבורי,  במישור  ממנו  התעלמות  מאפשרת 

 בית המשפט העליון 

פיתח תורה בעייתית 

המחייבת לפגוע בזכות 

החוקתית החשובה ביותר 

במשפטנו - הזכות לכבוד 

האדם - ללא הסמכה בחוק 

 ואף באופן בלתי מידתי 

של חובת הדחה

בדעת רוב
"אין ספק כי העברה 

מכהונה פוגעת 
בראש עיר מכהן או 

ראש עיר שנבחר 
מחדש, הטוענים 

לחפותם. אני תקווה 
כי יתברר בסופו של 

יום שראשי העיריות 
גפסו ורוכברגר 

צחים כשלג ולא 
נפל פגם במעשיהם. 

אני ערה לכך, 
שלראשי עיריות יש 
שונאים או מתחרים 

והם חשופים גם 
לתלונות שווא. יחד 
עם זאת, לעת הזו, 

לא ניתן להשלים עם 
המשך כהונתם כל 
עוד כתבי האישום 
שתוארו מרחפים 

מעל ראשם"

המשנה לנשיא נאור
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ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין
מנפיקה כרטיסים חכמים ומשווקת את

ערכת ההתחברות למערכת נט המשפט כבר 6 שנים,
והיא החברה המובילה בתחום זה.  

מה מכילה ערכת ההתחברות למערכת נט המשפט 
• כרטיס חכם לתקופה של 4 שנים!

• קורא כרטיס
• תכנת חתימה אלקטרונית ייחודית שפותחה בהתאמה למערכת נט-המשפט

• שירות ייחודי של העברת כל טפסי הרישום להנהלת בתי המשפט עבור עורכי הדין
• שירות תמיכה מלאה ל-4 שנים לכרטיס, לקורא הכרטיס ולתכנת החתימה

למה כדאי לרכוש את ערכת ההתחברות של ההוצאה לאור או לחדש אותה אצלנו
• כי לשכת עורכי הדין בחרה בנו להנפיק כרטיסים חכמים

• כי יש לנו ניסיון של 6 שנים בהנפקת הכרטיסים ובתפעולם
• כי יש לנו תמיכה מלאה לכל תקופת תוקפו של הכרטיס

• כי הכרטיסים שלנו מונפקים בשיתוף החברה המובילה בארץ
כי אלפי עורכי דין אינם טועים!

הכרטיס מאפשר גישה גם

למערכת מייצגים

במיסוי מקרקעין
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בג"ץ ראשי הרשויות )בג"ץ 4921/13, נימוקים מיום 14.10.13(סדר יום

רבב,  מכל  כנקי  הנאשם  אל  התייחסות  מאפשרת 
כאשר נבחנת מועמדותו למשרה ציבורית, או כאשר 
נבחן המשך כהונתו במשרה ציבורית בה הוא אוחז... 
חמורות...  בעבירות  הנאשם  ציבור  שאיש  מקום 
נשאר בתפקידו חרף ההליך המתנהל נגדו, כאילו אין 
הליך פלילי מתנהל; מקום שהגורם המוסמך לסיים 
הוא  אלה  בנסיבות  כי  מוצא  מכהונה  להשעותו  או 
עודנו ראוי למשרתו, נשלח מסר קשה לציבור כולו. 
זה מסר של זלזול בשלטון החוק, ולעיתים התעלמות 
ממנו, כמו־גם של חוסר כבוד לפעולתן של רשויות 
המדינה - ובראש ובראשונה של גורמי אכיפת החוק. 

־יש במצב זה משום מסר הרסני לאופן בו תופש הצי
בור את משמעות נקיטתם של הליכים פליליים נגד 

ולמשקל שהוא מייחס להחלטת התביעה לה ־אדם 
־גיש כתב אישום, שהרי את נבחריו הוא רואה מתע

למים ממנה, כאילו לא ניתנה. 
באמון  פגיעה  זה  במצב  יש 

הציבור ברשויות ...". 
הכ בכל  היא,  דעתי  ־ואילו 
מב  - הבעייתי  שהמסר  ־בוד, 

מבחינה  רק  ולא  ערכית  חינה 
לציבור  נשלח   - משפטית 

־דווקא על ידי פסיקת בית המ
שפט העליון, שלפיה עוד לפני 
תחילת המשפט יש לראות את 

כאש בפלילים  שהואשמו  ־מי 
בהתנהלותם  שנפל  וכמי  מים 

־קלון חמור הפוסל אותם מל
בוא בקהל נבחרי הציבור.

מו אינן  בישראל  חוקתיות  זכויות  כידוע,  ־אכן, 
הסמכה  מכוח  או  בחוק  בהן  לפגוע  אפשר  חלטות. 
של  ערכיה  את  הולם  שהחוק  ובלבד  בו,  מפורשת 

מיד היא  בזכות  והפגיעה  ראויה  תכליתו  ־המדינה, 
תית. בפרשות דרעי ופנחסי, כמו גם בענייננו, לא זו 
לא  ואף  לא במפורש   - אינו מאפשר  בלבד שהחוק 
במשתמע - לפגוע בכבוד האדם, אלא שאף כלולים 
בו הסדרים מפורטים בדבר השפעתם של אישומים 

־בפלילים על הכהונה בתפקידים ציבוריים. לפי הס
דרים אלה, ההולמים את העקרונות החוקתיים כפי 

תית מכהונה  פסילה  כהן,  השופט  ידי  על  ־שתוארו 
כן רק לאחר הרשעה - ואף זאת משהחליטה רשות 
שיפוטית שבמעשה היה קלון. בענייננו, חוק הבחירה 

שעל  מידתי  הסדר  קובע  אלא  בכך  מסתפק  לא  אף 
פיו הרשעה והטלת קלון יביאו להשעיה בלבד, וחובת 
ההדחה תתגבש רק לאחר שפסק הדין יהיה לסופי, 

לאחר מיצוי הליכי הערעור. 
אינו  קודמות,  מפסיקות  בשונה  אומ"ץ,  דין  פסק 
פוגע רק בזכות לכבוד האדם ובעקרון החוקיות, אלא 
גם בזכות לבחור ולהיבחר - המגלמת את הדמוקרטיה 

־אף במובנה הצר ביותר. המקרה היחיד בתולדות המ
שפט הישראלי שבו פסל שופט מועמדות של מפלגה 

־שלא על סמך הוראה בחוק הייתה דעת היחיד המפו
רסמת של השופט יואל זוסמן בע"ב 1/65 ירדור נ' יו"ר 
ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השישית, פ"ד יט)3( 
365 )1965(, שבה סבר השופט כי מכוח עקרונות "הד־

מוקרטיה המתגוננת" רשאי בית המשפט שלא לאפשר 
־התמודדות בבחירות לרשימה שביקשה לנצל את הז

כות להיבחר כדי להכחיד את 
שבע לציין  למותר  ־המדינה. 

כזה  במקרה  מדובר  אין  נייננו 
המיוחסות  העבירות  יהיו   -
לרוכברגר ולגפסו חמורות ככל 

שיהיו לפי קביעת בג"ץ.
אמנם בית המשפט העליון 
של  מועמדותם  את  פסל  לא 
ושל גפסו בבחירות  רוכברגר 
הקרובות, אך אם תוטל חובה 
זאת   - ייבחרו  אם  להדיחם 
המהותית.  התוצאה  תהיה 

־הבעיה אינה רק בהיעדר הע
רב  קושי  יהיה  שכן   - קביות 
להיבחר  מאפשר  שהדין  ייקבע  שבו  מקרה  להלום 
אך מחייב הדחה מיידית. הקושי הוא מהותי ממש; 
עובדות שהיו  פסילה של תוצאות בחירות על סמך 
למנוע  כדי  בהן  היה  ושלא  הבחירות  לפני  ידועות 
לבחור  הזכות  של  כשלילה  כמוה  ההתמודדות  את 

הקו חוק  הוראת  ללא  כאמור,  זאת,  וכל  ־ולהיבחר. 
בעת הסדר כזה.

כאמור, בית המשפט לא קבע עמדה נחרצת אשר 
לדין שיחול אם ייבחרו רוכברגר וגפסו, כמו גם ראשי 
רשויות אחרים במצב דומה. יש לקוות כי אם השאלה 

־תתעורר ותגיע להכרעה שיפוטית, יעניק בית המש
פט משקל ראוי - וכבד - לזכות לבחור ולהיבחר, כמו 
 גם לכבוד האדם.�

 המסר הבעייתי 

נשלח לציבור דווקא על 

ידי פסיקת בית המשפט 

העליון, שלפיה עוד לפני 

תחילת המשפט יש לראות 

את מי שהואשמו בפלילים 

כאשמים וכמי שנפל 

בהתנהלותם קלון חמור

בדעת מיעוט
"הבחירות הן המבחן 

האולטימטיבי של 
אמון הציבור, בוודאי 
כאשר הציבור מודע 

לכך שהוגשו כתבי 
אישום וכאשר ניתן 

להעריך שהנושא של 
כתבי האישום יעלה 

כסוגיה מרכזית 
במערכת הבחירות. 
אפילו אם סומכים, 

כפי שחובה לעשות, 
על עקרונות־העל 
של שלטון החוק 

וטוהר המידות, הרי 
בצידם של אלה 

חלים שני עקרונות־
על נוספים, ולא 

פחות חשובים, והם 
העקרון הדמוקרטי 

וחזקת החפות"

הנשיא גרוניס
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התפלגות סיעותסדר יום

מה וילנאי  מתן  השר  של  מהכנסת  ־התפטרותו 
שהתפלגה  "העצמאות"  סיעת  )מטעם  ה־18  כנסת 
בדבר  עקרונית  סוגיה  העלתה  "העבודה"(,  מסיעת 

־זהות המחליף של ח"כ מתפטר מטעם סיעה שהת
זו  פלגה והשתייכותו הסיעתית של המחליף. סוגיה 
האירה את החוסר בחקיקה מסודרת בנושא זה של 
המקומיות,  ברשויות  והן  בכנסת  הן  ציבור,  נבחרי 
והדגישה את הפער הקיים לעיתים בין נבחר ציבור 

ובין בוחריו והגופים שמטעמם נבחר.
לרגל הבחירות המוניציפליות ראוי לעמוד על כך 

־שבעוד שכנסת ישראל מצאה פתרון לסוגיית החל
פת ח"כ מתפטר בסיעה שהתפלגה, באמצעות סעיף 
בדבר  בנמצא הסדר מקביל  אין  הכנסת,  לתקנון   10
לסיעה  השייך  עיר  מועצת  חבר  של  המחליף  זהות 
שהתפלגה. בהזדמנות זו ראוי גם לבחון את המענה 

לסו הכנסת  תקנון  ־שמעניק 
ראוי  לא  אם  ולשאול  זו  גיה 

להגבילו או לשנותו.
מתפלגת,  סיעה  כאשר 
הבדל  קיים  להזכיר,  ראוי 
של  "עזיבה"  בין  תהומי 
ח"כים את סיעתם המוגדרת 
והקמת  סיעה"  כ"התפלגות 

וע דבר  לכל  חדשה  ־סיעה 
ניין, ובין מעשה "פרישה" של 

־ח"כים - מעשה הגורר סנק

ציות על הח"כים הפורשים המקשות עליהם להיבחר 
לכנסת בשנית.

"פרישה"  מעשה  בין  בבירור  המבחין  זה,  מנגנון 
הכלנתריזם  בתופעת  להילחם  נועד  ל"התפלגות", 
שבה חבר כנסת או חבר מועצה עובר מסיעה אחת 

הנ )תופעה  פוליטית  הנאה  טובת  תמורת  ־לאחרת 
לשעבר  ירושלים  העיר  מועצת  חבר  שם  על  קראת 

רחמים כלנתר(.
הכנסת  של  הקודמת  הקדנציה  במהלך  כאמור, 
18 פרשו כמה חברי כנסת ממפלגת העבודה בע־ ־ה

בכנסת  והקימו  ברק,  דאז אהוד  קבות שר הביטחון 
את סיעת העצמאות. זמן מה לאחר מכן ביקש השר 
וילנאי, חבר סיעת העצמאות, להתפטר מן הכנסת; 
וילנאי,  את  שיחליף  הח"כ  יהיה  מי  השאלה  עלתה 
לסיעה  אם   - מחליפו  ישתייך  סיעה  לאיזו  ובעיקר 
נבחר  שבזכותה  המקורית 

לסיעה המתפ או  ־)העבודה( 
לגת )העצמאות(.

קובע  הכנסת  יסוד:  חוק 
את  מסיים  שח"כ  במקרה  כי 
יבוא  ציבור,  כנבחר  כהונתו 
מתוך  אחריו  הבא  במקומו 
רשימת המועמדים שבה נכלל 
התייחסות  אין  בחוק  שמו. 
מכהן  ח"כ  למצב שבו מבקש 

־השייך לסיעה שהתפלגה לע

יבחר הנבחר
עיר מסיעה שהתפלגה מתפטר  מועצת  חבר  או  ח"כ  כאשר  הדין  מה 

מתפקידו - האם ובאילו תנאים יש לאפשר למחליפו לבחור אם להשתייך 

בעקבות  למחשבה  נקודה  שהתפלגה?  לסיעה  או  המקורית  לסיעה 

הבחירות לרשויות המקומיות 

עדו נחום

 עו"ד עדו נחום, 
משרד עדו נחום ושות'

 הנוסח המופיע כיום 

בתקנון הכנסת צריך 

להשתנות כך שיאפשר 

לח"כ המחליף לבחור לאיזו 

סיעה ברצונו להצטרף אך 

ורק כאשר הח"כ העוזב היה 

חבר בסיעה שהתפלגה
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־זוב לפני תום הקדנציה. הבא בתור ברשימת המועמ
דים שמטעמה נבחר וילנאי היה מר שכיב שנאן. קמו 
ח"כים ממפלגת העבודה וטענו שכיוון שהמחליף של 

־הח"כ המתפטר וילנאי נבחר מתוך רשימת המועמ
־דים של העבודה, המחליף שנאן צריך להצטרף לסי

ובכלל,  לסיעת העצמאות.  ולא  בכנסת  העבודה  עת 
ייתכן שמועמד הנבחר הודות לכך ששמו  טענו, לא 
הוגש מטעם רשימת המועמדים של מפלגת העבודה 
סיעת  טענה  מנגד  אחרת.  סיעה  מטעם  כח"כ  יכהן 
העצמאות כי המחליף נועד להחליף את ח"כ וילנאי, 

ולכן עליו להצטרף אליה.
המחלוקת לא נמשכה זמן רב, שכן כנסת ישראל 
מצאה פתרון לסוגיה זו באמצעות סעיף 10 לתקנון 
הכנסת. סעיף זה קובע כי לח"כ הנכנס במקום הח"כ 

־שעזב עומדת אפשרות לבחור להשתייך לאחת מש
־תיים: א( לסיעה שמטעמה נבחר; ב( לסיעה המתפ

לגת. כלומר, ח"כ המתמנה במקום הח"כ שעזב צריך 
להודיע לוועדת הכנסת אם ברצונו להצטרף לסיעה 

המקורית או לסיעה שהתפלגה ממנה.

הכנסת  בועדת  שהתקיים  בדיון  היה:  כך  ואכן 
־לאחר התפטרות השר וילנאי הודיע ח"כ שנאן, בה

בפעם  אז  שהוחל  הכנסת  לתקנון   10 לסעיף  תאם 
העצמאות,  לסיעת  להשתייך  ברצונו  כי  הראשונה, 

וזאת לקול מחאותיהם של חברי מפלגת העבודה. 
זה מצב דברים הפוך, כלומר  ראוי לבחון בהקשר 
העבודה,  מסיעת  ח"כ  דווקא  מתפקידו  שהתפטר 

הכנ תקנון  )לפי  בוחר  היה  ברשימה  הבא  ־והנבחר 
־סת( להצטרף לסיעת העצמאות ולא לסיעת העבו

מטעמה  חבר  העבודה  סיעת  מאבדת  זה  במצב  דה. 
בכנסת, וסיעת העצמאות זוכה בח"כ נוסף המצטרף 
לשורותיה; מדוע במצב זה יש לאפשר לח"כ הנבחר 
מטעם הרשימה לבחור לאיזו סיעה להשתייך, כאשר 

־הוא נבחר מטעם רשימת העבודה ומחליף ח"כ מסי
עה זו?

יתרה מזו, לסיטואציה זו עלולות להיות השלכות 
רחבות ביותר על תפקוד הכנסת והממשלה. למשל, 
אם סיעת העבודה הייתה מאבדת ח"כ בעת שהייתה 
היה  בקואליציה  החברים  מספר  בקואליציה,  חברה 
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התפלגות סיעותסדר יום

הנחוץ  הרוב  אובד  היה  בכך  כי  וייתכן  מצטמצם 
של  גורלות  לחרוץ  העלול  דבר  הקואליציה,  לקיום 
ממשלות. האם גם אז ראוי להחיל את תקנון הכנסת 

ולאפשר למחליף לבחור לאיזו סיעה להשתייך? 
וילנאי  החלת תקנון הכנסת במקרים כגון החלפת 

מהכנ מתפטר  המקורית  מהסיעה  כשח"כ  ־בשנאן, 
ולמחליפו עומדת האפשרות לבחור לאיזו סיעה  סת 
הכנסת,  יסוד:  חוק  מהוראת  סטייה  יוצרת  להצטרף, 
שהרי חוק היסוד קובע שהמחליף יגיע מהרשימה של 
המפלגה ממנו התפלגו - ובמילים אחרות החוק קובע 
מאין בא הח"כ המחליף ולאן הוא הוא הולך. למעשה 
הוראת תקנון הכנסת הופכת להוראה המרכזית שעל 

פיה פועלים ולא זו הקבועה בחוק יסוד: הכנסת.
להש צריך  הכנסת  בתקנון  כיום  המופיע  ־הנוסח 

תנות כך שיאפשר לח"כ המחליף לבחור לאיזו סיעה 
להצטרף אך ורק כאשר הח"כ 

בסיעה שה היה חבר  ־העוזב 
־תפלגה. רק במקרה כזה תינ

תן למחליף האפשרות לבחור 
המתפ לסיעה  להצטרף  ־אם 

לגת או לסיעה המקורית, ולא 
במקרים אחרים.

פי שההסדר המש ־אף על 
היסוד:  חוק  הוראת  את  לים 
בתקנון  שמצוי  כפי  הכנסת, 
הכנסת, זקוק לתיקון ולשינוי, 
המוניציפלי  שבשלטון  הרי 

למ מקביל.  הסדר  כלל  ־אין 
רות הדמיון הרב בין מועצות 
הקשור  בכל  והכנסת,  העיר 

ולה הציבור  נציגי  ־לבחירת 
להתאים  המחוקק  לנכון  מצא  לא  הסיעות  תנהלות 
הוראה דומה כך שתחול גם על חברי מועצה מכהנים 

ועל סיעות במועצות העיר השונות. 
125 לפ־  בדומה לאמור בחוק יסוד: הכנסת, סעיף
עיר  מועצת  במקרה שחבר  כי  קובע  העיריות  קודת 
הקדנציה,  במהלך  תפקידו  את  לעזוב  מבקש  מכהן 

המועמ רשימת  מתוך  הבא  המועמד  יהיה  ־מחליפו 
דים. 

הפקודה מרחיבה את הוראת חוק היסוד וקובעת 
כי אם המועמד הבא בתור אינו יכול או אינו רוצה 
להתמנות לנציג, יפנו לבא אחריו וכן הלאה; ואם אין 

מהרשי המועמדים  מבין  מי  למנות  אפשרות  ־כלל 
מה, אפשר למנות אדם שאינו מהרשימה המקורית 
שמטעמו  הארגון  עם  המזוהה  חדש  מועצה  כחבר 
כי  יוער  מוסגר  במאמר  העוזב.  המועצה  חבר  נבחר 
הכנסת,  יסוד:  בחוק  שאיננה  הרחבה  קיימת  אמנם 
אך מבחינה מהותית אין שוני בהוראות, ורק אם בכל 
רשימת המועמדים לא נמצא מחליף, אפשר לבחור 

אדם שאינו מופיע ברשימה המקורית.
דומה  העיר  במועצת  מסיעה  חברים  פרישת  גם 

־מאוד למנגנון המקביל בכנסת. פקודת העיריות קו
מו־ חברי  כמה  כדי שפרישת  כי  125א  בסעיף  בעת 
הגורר  פרישה  כמעשה  ולא  כהתפלגות  תוכר  עצה 
סנקציות על הפורש, יש צורך בפרישת לפחות שניים 

מה חברים  בשלושה  או  סיעה  חברי  שלושה  ־מבין 
סיעה, יהא מספר חבריה אשר יהא; בכנסת יש צורך 
בפרישת לפחות שניים שהם 
שליש, או שבעה ח"כים, כדי 
חדשה  כסיעה  בהם  שיכירו 

בכנסת ישראל. 
לא רק בשתי הוראות אלה 
במועצות  המנגנונים  דומים 
העיר ובכנסת, אלא בהוראות 

לנב הנוגעות  אחרות  ־רבות 
ומ ולבחירתם,  הציבור  ־חרי 

רב  דמיון  יש  בחינה מהותית 
הציבור  לנבחרי  הנוגע  בכל 
ולהתנהלות הסיעות במועצת 

העיר ובכנסת.
מצאה  הכנסת  זאת,  עם 
לנכון להכניס לתקנון הכנסת 
לסוגיה  מענה  הנותן  סעיף 
רגישה זו של החלפת ח"כ מסיעה שהתפלגה, בעוד 
הסדר  נמצא  לא  המוניציפליות  הרשויות  שבתחום 

לה הנוגעות  שההוראות  אף  כאמור  זאת  ־מקביל. 
זהות  כמעט  מועצה  חברי  ולהחלפת  סיעה  תפלגות 

ַלקבוע בחוק יסוד: הכנסת.
מקביל  מנגנון  למציאת  לפעול  אפוא  ונכון  ראוי 
לתקנון הכנסת שיחול על מועצות העיר ועל הרשויות 
ובשינויים שהוצעו, כך  המקומיות השונות בתנאים 
שהאפשרות הניתנת לחבר המועצה המחליף לבחור 
לאיזו סיעה להצטרף תוגבל אך ורק למקרים שבהם 
 חבר המועצה העוזב שייך לסיעה שהתפלגה. �

למרות הדמיון בין ההוראות 

הנוגעות להתפלגות סיעה 

ולהחלפת חברי מועצה, 

רק הכנסת מצאה לנכון 

להכניס לתקנון הכנסת 

סעיף הנותן מענה לסוגיה 

הרגישה של החלפת ח"כ 

מסיעה שהתפלגה. בתחום 

הרשויות המוניציפליות 

אין הסדר מקביל
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"נתפנתה  כי  קובע  הכנסת  יסוד:  לחוק   43 סעיף 
־משרתו של חבר הכנסת, יבוא במקומו - מתוך רשי

המועמד ששמו   - המועמדים שכללה את שמו  מת 
כך  הנבחרים".  אחרון  של  שמו  אחרי  ראשון  נקוב 
למשל, עם התפטרותו של חבר הכנסת אפרים סנה 
הבא  שנאן,  שכיב  הכנסת  חבר  החליפו  מהכנסת, 
בתור ברשימת העבודה בבחירות לכנסת ה־17. אולם 
נמנה  שעימה  הרשימה  כאשר  מורכב  נהיה  המצב 
סיעות.  לכמה  ח"כ אשר מפנה את מקומו התפלגה 
התפטר  וילנאי  מתן  הכנסת  חבר  כאשר  למשל,  כך 
שנאן  זה  היה  שוב  ה־18  הכנסת  של  כהונתה  בזמן 
אשר מיקומו ברשימת העבודה בבחירות הציב אותו 

־בתור מחליפו בכנסת. אלא שבינתיים התפלגה הע
־בודה לסיעת העבודה ולסיעת העצמאות, ולכן הת

סיעה  לאיזו  השאלה  עוררה 
צריך להשתייך שנאן: לסיעת 
נכללו  )שברשימתה  העבודה 
או  בבחירות(  ושנאן  וילנאי 
)שאליה  העצמאות  לסיעת 
שפינה  בעת  וילנאי  השתייך 

את מקומו לשנאן(. 
עו"ד  טוען  היפה  במאמרו 
נחום, בצדק, שמדובר בסוגיה 
המחייבת  וחשובה  עקרונית 

־עיון מחודש, וכי נדרשת הס
־דרה של סוגיה זו לא רק בכנ

הסדר עיוור וניטרלי
ההסדר הקיים אמנם לוקה בחסר מבחינת הפרמטר של הסדרה מראש, אך 

ההסדר המוצע במאמרו של עו"ד נחום לוקה בחסר מבחינת הפרמטר של 

קביעת הסדר ניטרלי. יש לקבוע כי חבר כנסת שהחל לכהן לאחר שסיעתו 

התפלגה ישתייך לסיעה שבה כיהן חבר הכנסת המפנה את מקומו

איתי בר־סימן־טוב

סת אלא גם ברמה המוניציפלית. על כך אינני חולק. 
אינני חולק גם על ביקורתו של עו"ד נחום על ההסדר 
הקיים כיום בתקנון הכנסת, שלפיו ח"כ שהחל לכהן 
משתי  לאיזו  לבחור  יכול  התפלגה  שסיעתו  לאחר 

־הסיעות להשתייך. עם זאת אבקש לחלוק על ההס
דר שמציע עו"ד נחום במקום הסדר זה. במאמר קצר 
זה אבקש להתוות אמות מידה לחשיבה על הסדרת 
סוגיה זו, וכן אעמוד על הקושי הן בהסדר הקיים, הן 
חלופי  לבסוף אציע הסדר  נחום.  עו"ד  בהצעתו של 
השתייך  שאליה  לסיעה  ישתייך  הנכנס  הח"כ  שבו 
הח"כ שאותו הוא מחליף, בין שזו הסיעה המקורית 

ובין שזו הסיעה שהתפלגה ממנה. 
לשאלת השתייכותו הסיעתית של ח"כ שהחל לכהן 
לאחר שסיעתו התפלגה חשיבות פרקטית רבה. שאלה 
זו עשויה להשפיע לא רק על 

הסי שתי  של  היחסי  ־כוחן 
עות שהתפצלו, אלא במקרים 
בקואליציה  מהסיעות  שאחת 
על  גם  באופוזיציה,  והשנייה 
יחסי הכוחות בין הקואליציה 
אף  )ולעיתים  לאופוזיציה 
הקואליציה(.  יציבות  על 

משפי זו  שאלה  מזו,  ־יתרה 
האינטרסים  על  רק  לא  עה 
אלא  סיעה  כל  של  המיידים 
חשובים  אינטרסים  על  גם 

כיוון שלא ניתן לדעת 

אפריורית איזו מהסיעות 

תגשים בצורה הראויה יותר 

את עקרון הייצוגיות ואת 

רצון הבוחרים של הרשימה 

המקורית, אין הצדקה לקבוע 

כלל שיוצר מראש העדפה 

קבועה לסיעה המקורית

ד"ר איתי בר־סימן־טוב, 
 מרצה למשפט חוקתי

 ולדיני חקיקה,
הפקולטה למשפטים, 
אוניברסיטת בר־אילן
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כגון מימון המפלגות שבו  לקראת הבחירות הבאות, 
תזכה כל סיעה. לאור זאת, ונוכח התחרותיות והדם 
נקל  שהתפלגו,  סיעות  בין  ליחסים  שאופייניים  הרע 
ולפיתויים  לחץ  לאמצעי  מובנה  חשש  יש  כי  לראות 
מצד הסיעות ולאופורטוניזם מצד הח"כ הנכנס. לפיכך 
סוגיה זו מחייבת הסדרה מראש על ידי כלל שייקבע 
ככל האפשר תחת "מסך בערות", כלומר, כשעוד לא 
ידוע איזו סיעה עשויה להתפלג ומיהו הח"כ שעשוי 
לפרוש מהכנסת. הסדרה מראש תגדיל את הסיכויים 
שההחלטה לא תושפע מאינטרסים אישיים וסיעתיים 
צרים ומיידים, אלא משיקולים עקרוניים בדבר האיזון 
הראוי בין עקרון הייצוגיות וזכות הבוחרים שהצביעו 
לאותה רשימה; הזכויות של הסיעות השונות; וזכותו 
וקל  כן, על הכלל להיות ברור  של הח"כ הנכנס. כמו 
להפעלה באופן שישאיר מקום מינימלי לשיקול דעת 

־בהפעלתו. עוד אטען שהכלל שייקבע צריך להיות ני
טרלי, שלא יעניק מראש עדיפות לסיעה המקורית או 

לזו שהתפלגה ממנה. 
מבחינת הפרמטר של קביעת הסדר מראש, הכנסת 
עשתה צעד חשוב בכיוון הנכון כאשר הוסיפה בשנת 
מס־ אשר  הכנסת  לתקנון  10)א(  סעיף  את   2010

דיר את הסוגיה. לכן, כפי שמציין בצדק עו"ד נחום, 
בשלטון  מהמצב  בהרבה  טוב  בכנסת  הקיים  המצב 
ההסדר  זאת,  עם  הסדר.  כל  קיים  לא  שם  המקומי, 
הוא שככלל ההחלטה  10)א(  סעיף  הבסיסי שקובע 
לאיזו סיעה להשתייך תהיה נתונה לח"כ הנכנס )לצד 
השתייכותו  על  הכנסת  ועדת  תחליט  כיצד  כללים 
על  הודיע  לא  הנכנס  שהח"כ  במקרים  הסיעתית 

לה נכון  לא  לטעמי,  הנדרש(.  הזמן  בפרק  ־העדפתו 
שאיר את ההחלטה לח"כ הנכנס, הן בשל הנימוקים 

־שמניתי לעיל בזכות הסדרה מראש, הן משום שה
סדר זה נותן משקל יתר לזכותו של הח"כ הנכנס על 
לעיל.  שמניתי  האחרים  העקרוניים  השיקולים  פני 
התיקון שמציע עו"ד נחום - כי הח"כ המחליף יוכל 
לבחור לאיזו סיעה להשתייך רק כאשר הח"כ העוזב 
שייך לסיעה שהתפלגה )אך לא כאשר הח"כ העוזב 
- משפר במעט את המצב,  לסיעה המקורית(  שייך 
שכן הוא מצמצם את המצבים שבהם הבחירה תהיה 

נתונה לח"כ הנכנס, אך מדובר בפתרון חלקי בלבד. 
בעיה נוספת )שאליה עו"ד נחום איננו נדרש( היא 

נו רשימת  תחת  בתקנון  מופיע  הקיים  ההסדר  ־כי 
שאים אשר "טעונים את אישורה של ועדת הכנסת". 

הכוונה  כי  ממנה  שניכר  לשון  נוקט  אמנם  ההסדר 
פורמלי  יהיה  הכנסת  ועדת  של  שהאישור  הייתה 
בלבד, וכי לא תהיה לוועדת הכנסת סמכות להחליט 
לכללים  בניגוד  )או  הנכנס  הח"כ  של  לרצונו  בניגוד 
הקובעים את השתייכותו של הח"כ הנכנס במקרים 
בהם לא הודיע על רצונו כנדרש(. אולם בפועל, הדיון 
של ועדת הכנסת בעניין שנאן )המקרה הראשון שבו 
חלק  שלפחות  הוכיח  החדש(  ההסדר  את  הפעילו 

־מחברי הוועדה סברו, הן בטיעוניהם הן באופן הצב
עתם, שבהחלט יש להם שיקול דעת להחליט כראות 
מקרה  הח"כ.  של  הסיעתית  על השתייכותו  עיניהם 
זה מלמד שלא די בניסוח הקיים להגביל את שיקול 

הדעת של ועדת הכנסת. 
הפר מבחינת  בחסר  לוקה  אמנם  הקיים  ־ההסדר 

נחום  עו"ד  מטר של הסדרה מראש, אך הסדרו של 
הסדר  קביעת  של  הפרמטר  מבחינת  בחסר  לוקה 

הסי לטובת  מראש  הטיה  יוצרת  הצעתו  ־ניטרלי. 
עה המקורית, שכן לפיה כאשר אחד מחברי הסיעה 
המקורית עוזב את הכנסת מובטח לה שגם מחליפו 

־ישתייך אליה, וכאשר אחד מחברי הסיעה שהתפל
גה עוזב את הכנסת עלול כיסאו לעבור לידי הסיעה 
המתחרה, על פי בחירתו של הח"כ הנכנס. לטענתי, 
אי אפשר לקבוע אפריורית שהסיעה המקורית תהיה 

המייצגת האות ברוב המקרים(  )או אפילו  ־בהכרח 
בבחירות  שרצה  המקורית  הרשימה  של  יותר  נטית 
ושל רצון בוחריה. קיימות התפלגויות שונות, חלקן 
אידאולוגיות,  יותר  וחלקן  כיסאולוגיות  יותר  אולי 
אי  כיסאולוגי,  או  אידאולוגי  הוא  שהמניע  בין  אך 

קרו תהיה  מהסיעות  איזו  מראש  להעריך  ־אפשר 
הרשי רצה  בסיסה  שעל  לאידאולוגיה  יותר  ־בה 

על  להעלות  אפשר  בהחלט  לכנסת.  המקורית  מה 
פו המתפלגת  הסיעה  דווקא  שבהם  מקרים  ־הדעת 

עלת בכנסת באופן המשקף יותר את המצע המקורי 
למשל  דמיינו  לכנסת.  הרשימה  נבחרה  בסיסו  שעל 
שיו"ר סיעת אופוזיציה מחליטה להצטרף לממשלה, 
והיא  הממשלה  למדיניות  מאוד  מנוגד  שמצעה  אף 
תצטרף  שלא  מפורשת  בהבטחה  בבחירות  רצה 
סיעתה  מחברי  חלק  מחליטים  בתגובה  לקואליציה. 

־להתפלג ולהישאר באופוזיציה, כי הם סבורים שמ
ובאידאולוגיה של המפלגה.  בבוחרים  בבגידה  דובר 
בניגוד  פועל  הממשלה  ראש  שבו  מצב  דמיינו  או 

פו ובתגובה  בבחירות,  ולהבטחות  המפלגה  ־למצע 
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רשים מהסיעה חלק מחבריה. 
המצע,  בחלקן   - רבות  רשימות  יש  מזו,  יתרה 

שע המרכזי  הבסיס  הם  וההבטחות  ־האידאולוגיה 
חשיבות  יש  באחרות  הרשימה;  ונבחרת  רצה  ליו 
של  זהותו  ובאחרות  הרשימה;  להרכב  יותר  גדולה 
ראש הרשימה היא המרכיב הדומיננטי ביותר. חשבו 
למשל על סיעות שבהן ראש הרשימה הוא למעשה 
הרשימה; הוא שמרכיב את רשימת המועמדים במו 
המועמדים  להחלטת  המרכזית  הסיבה  הוא  ידיו; 
המרכזית  הסיבה  הוא  ובעיקר,  לרשימתו;  להצטרף 
של  שיו"ר  במקרים  בה.  לבחור  הבוחרים  להחלטת 

אח וסוחף  מסיעתו  להתפלג  בוחר  כזאת  ־רשימה 
שהסיעה  לומר  נכון  האם  הסיעה,  מחברי  רבים  ריו 
יותר  האותנטית  המייצגת  בהכרח  היא  המקורית 
כיוון  לפיכך,  לכנסת?  של הרשימה המקורית שרצה 
שאי אפשר לדעת אפריורית איזו מהסיעות תגשים 
בצורה הראויה יותר את עקרון הייצוגיות ואת רצון 

־הבוחרים של הרשימה המקורית, אינני סבור שמוצ
דק לקבוע כלל שיוצר מראש העדפה קבועה לסיעה 

המקורית. 
גם מהפרספקטיבה של זכויות הסיעות אינני רואה 
שראינו  כפי  המקורית.  הסיעה  את  להעדיף  הצדקה 

מכל לנבוע  חייבת  לא  התפלגות  לעיל,  ־בדוגמאות 
נתריזם או מכיסאולוגיה; היא בהחלט יכולה לנבוע 
ממניע אידאולוגי אמיתי. כמו כן, אף אם המניעים 
להתפלגות לא היו טהורים לגמרי, לא ברור שדווקא 
הסיעה המקורית היא האידאולוגית יותר. יתרה מזו, 
התפלגות סיעות הוכרה כאופציה לגיטימית הן בחוק 
נוספים  ובחיקוקים  הכנסת  בחוק  הן  הכנסת,  יסוד: 

־העוסקים במפלגות, והן בפסיקת בית המשפט הע
־ליון. הכוונה הברורה מההסדרים החקיקתיים הנוג
־עים להתפלגות היא שכל עוד התקיימו התנאים לה

גדרתה של פרישת חברי כנסת מסיעה כ"התפלגות", 
זכאית הסיעה שהתפלגה לאותן זכויות שלהן זכאית 
שוות  סיעה  היא  סיעה שהתפלגה  סיעה אחרת.  כל 

־זכויות לכל דבר ועניין. לפיכך אינני רואה סיבה לה
עניש את הסיעה המתפלגת או לפגוע בזכויותיה.

לבסוף, גם מהפרספקטיבה של הח"כ הנכנס לא ברור 
מדוע יש להעניק את הפררוגטיבה לבחור לאיזו סיעה 
שהתפלגה,  מהסיעה  ח"כ  של  למחליפו  רק  להשתייך 
ולשלול את זכות הבחירה ממחליפו של ח"כ מהסיעה 
המקורית. בהנחה שלח"כ הנכנס עומדת זכות לבחור 

־להשתייך לסיעה שעימה הוא מזדהה יותר, נראה שז
כות זו עשויה להיפגע במידה שווה בין שכופים עליו 
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תגובה לעדו נחום - על חשיבותם של כללים ניטרליים הנקבעים מראשסדר יום

ממש  של  מהפכה  חלה  בישראל  העבודה  בדיני 
בשנים האחרונות. הבנת משמעותה של מהפכה 
העוסק  לכל  חיונית  היא  ובפסיקה  בחקיקה  זו 
במשפט העבודה ונדרש ליתן פתרונות משפטיים 
למצבים מורכבים המופיעים כיום כדבר שבשגרה 
החדשה  הרביעית  המהדורה  העבודה.  בעולם 
בהקדמתו  הפותחת  הספר,  של  והמעודכנת 
העליון,  המשפט  בית  שופט  של  המרתקת 
רובינשטיין, באה ליתן מענה קל, פשוט  אליקים 
ומוסמך, למגוון בעיות המתעוררות לקראת סיום 
של  מקום  לו  קנה  שכבר  הספר,  העבודה.  יחסי 
המשפט  ובית  לעבודה  הדין  בתי  בפסיקת  כבוד 
להתמודד  כיצד  צעד  אחרי  צעד  מלמד  העליון, 
בדיני  שחלו  הדרמטיים  והשינויים  התמורות  עם 
 26 לאורך  האחרונות.  השנים  במרוצת  העבודה 
ההלכה  את  הקורא  לפני  הספר  פורס  פרקים 
המצויה והעדכנית בנושא של סיום יחסי עבודה על 
כל היבטיו: עילות ההתפטרות, עילות הפיטורים,  
חילופי  פיטורים,  מניעת  שימוע,  פיטורים,  הליכי 
פיצויים הקשורים  ציבור,  מעבידים, פיטורי עובד 
המוקדמת,   ההודעה  חובת  העבודה,  יחסי  בסיום 
כדין,  שלא  פיטורים  על  פיצוי  פיטורים,  פיצויי 
כספים הצבורים בקופות פיצויים ופנסיה, פיצויים 
ופיצויי  השונים  התשלומים  מועדי  מוגדלים, 
והזכויות  האפשרויות  את  מסביר  הספר  הלנתם. 
השונות העומדות לפני הצדדים ליחסי העבודה. 
בפשטות  מוליך  אשר  במינו,  יחיד  בספר  מדובר 
התוצאה  לקראת  בו  המשתמש  את  ובבהירות 
עם  בהתמודדות  הנכונה  והניהולית  המשפטית 

מצבים של פיטורים והתפטרות.
ד"ר יצחק לובוצקי הוא שופט בית הדין לעבודה 
בפקולטה  החוץ(  )מן  ומרצה  יפו  בתל-אביב 
של  עסקים  למינהל  הספר  ובבית  למשפטים 

אוניברסיטת בר-אילן.
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סיום יחסי עבודה )מהדורה רביעית(
מאת: ד"ר יצחק לובוצקי

ספר חובה
לכל עורך-דין
ויועץ משפטי

הספר מוגש בכריכה מהודרת ומונה כ-500 עמודים )כולל מפתחות(. מהדורה רביעית )תשע"ד-2013(.

במקום 477 ש"ח
)כולל מע"מ ודמי משלוח(
בתוקף עד 20/11/2013

420 ש"ח

להשתייך לסיעה המקורית ובין שכופים עליו להשתייך 
לסיעה שהתפלגה. כאמור, אי אפשר לקבוע אפריורית 

־איזו מהסיעות תהיה קרובה יותר מבחינת דרכה והר
כב אנשיה לרשימה שעימה הזדהה הח"כ הנכנס בעת 

־שהצטרף לרשימת המועמדים של המפלגה לפני הב
חירות. למשל, כאשר חבר הכנסת שנאן נכנס לכנסת 
הוא  וילנאי  של  במקומו  העצמאות  סיעת  במסגרת 

־הצהיר כי איננו רואה הבדל מהותי בין העצמאות לע
בודה. לעומת זאת, חבר הכנסת יורם מרציאנו - הבא 
בתור ברשימת העבודה בבחירות לכנסת ה־18, אשר 
נכנס לכנסת במסגרת סיעת העבודה במקומו של עמיר 
פרץ בשלהי הכנסת ה־18 - חש הזדהות כה מעטה עם 
סיעת העבודה בראשות חברת הכנסת יחימוביץ', עד 

הס להבעת  בכנסת  השבעתו  נאום  את  הקדיש  ־כי 
תייגות מסיעה זו ולקריאה להצביע לנתניהו. 

כי  סבור  אינני  לסיכום, 
־אפשר לקבוע אפריורית שה

סיעה המקורית היא המייצגת 
הרשי של  יותר  ־האותנטית 

לכן  בבחירות.  המקורית  מה 
עקרון  של  מהפרספקטיבה 
הבוחרים  וזכויות  הייצוגיות 
אי אפשר להעדיף אפריורית 
כן,  כמו  הסיעות.  אחת  את 
זכויות  של  מהפרספקטיבה 

הנכ הכנסת  וחברי  ־הסיעות 
־נסים אין הצדקה עניינית לי

צור העדפה לסיעה המקורית. 
־לפיכך עדיף לקבוע כלל ניט

שלכל  ההנחה  שבבסיסו  רלי, 
בכנסת  היחסי  כוחה  על  לשמור  שווה  זכות  סיעה 

במקרה שאחד מחבריה מתפטר מהכנסת. 
־אשר על כן אני מציע שבמקום ההסדר הקיים ייק
־בע שח"כ שהחל לכהן לאחר שסיעתו התפלגה יש

תייך לסיעה שבה כיהן הח"כ שמפנה לו את מקומו. 
ושל  עומד בפרמטרים של הסדרה מראש  זה  הסדר 
ליישום  וקל  ברור  פתרון  מספק  אף  הוא  ניטרליות. 
מאזן  הוא  בהפעלתו.  דעת  שיקול  משאיר  אינו  כי 
כראוי בין האינטרסים של שתי הסיעות ומגשים את 

של להתפלגות,  הנוגעת  בחקיקה  הקיימת  ־הגישה 
פיה התפלגות היא אקט לגיטימי, וסיעה שהתפלגה 
היא סיעה לכל דבר ועניין. אפשר גם לטעון כי הסדר 

שקובע את השתייכותו הסיעתית של הח"כ הנכנס 
על בסיס השתייכותו הסיעתית של הח"כ שפינה את 
מקומו מגשימה את קביעתו של סעיף 43 לחוק יסוד: 
הח"כ  של  במקומו"  "יבוא  הנכנס  הח"כ  כי  הכנסת, 

־אשר נתפנתה משרתו. לבסוף, הסדר זה מספק פת
רון מלא לקושי שעליו הצביע עו"ד נחום ומונע את 

המצבים שמבקש עו"ד נחום למנוע. 
אפשר לטעון כי הקושי היחיד בהסדר המוצע הוא 
הנכנס,  הח"כ  של  לזכותו  משקל  די  מעניק  שאיננו 

־שלא ראוי לכפות עליו להשתייך לסיעה שאיננו מז
הסדר  להוסיף  הוא  לכך  אפשרי  פתרון  איתה.  דהה 

־שלפיו בעת ההתפלגות יידרשו כל המועמדים שנכ
ללו ברשימת המפלגה בבחירות להודיע על בחירתם 
בין הסיעה המקורית לזו שהתפלגה. בדיוק כמו חברי 
הכנסת שנכנסו לכנסת כך גם החברים הבאים בתור 
בין  לבחור  יצטרכו  ברשימה 
הפילוג.  במועד  כבר  הסיעות 
המועמדים  רשימת  כלומר, 
המקורית תתפלג אף היא בין 

־הסיעות, כך שלכל אחת מה
־סיעות תהיה רשימה של מו

עמדים של חברי כנסת בכוח, 
למקרה שאחד מחברי הכנסת 
מקומו.  את  יפנה  המכהנים 
אם  בעיניי  ספק  מקום,  מכל 

צרי הנכנס  הח"כ  של  ־זכותו 
כה לגבור על זכויות הסיעות 

השיקו יתר  ועל  ־והבוחרים 
הבחירה  השארת  כנגד  לים 
זה  לעניין  הנכנס.  בידי הח"כ 
אין לי אלא לצטט את דבריו של חבר הכנסת שנאן 

הש בדבר  הכנסת  בוועדת  שהתקיים  בדיון  ־עצמו 
המוסרית  הזכות  את  לי  "אין  הסיעתית:  תייכותו 

־לבטל מנדט של סיעת העצמאות לטובת סיעת הע
־בודה... לכן החלטתי לא לגעת בפיצול שקרה... ומא
־חר וחבר הכנסת מתן וילנאי היה חבר בסיעת העצ

מאות, החלטתי ללכת למקום שהוא היה בו". כך חבר 
הכנסת שנאן, אשר זכה להדגים הן את הסיטואציה 
הרגילה של החלפת ח"כ מתפטר, הן את הסיטואציה 

־המורכבת של החלפת ח"כ מתפטר שסיעתו התפצ
־לה, יזכה גם להדגים בדבריו את ההסדר הראוי לסי
  .טואציה מורכבת זו

אפשר לטעון כי לא ראוי 

לכפות על חבר כנסת 

להשתייך לסיעה שאיננו 

מזדהה איתה. פתרון אפשרי 

הוא להוסיף הסדר שלפיו 

בעת ההתפלגות יידרשו כל 

המועמדים שנכללו ברשימת 

המפלגה בבחירות להודיע 

על בחירתם בין הסיעה 

המקורית לזו שהתפלגה
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ממש  של  מהפכה  חלה  בישראל  העבודה  בדיני 
בשנים האחרונות. הבנת משמעותה של מהפכה 
העוסק  לכל  חיונית  היא  ובפסיקה  בחקיקה  זו 
במשפט העבודה ונדרש ליתן פתרונות משפטיים 
למצבים מורכבים המופיעים כיום כדבר שבשגרה 
החדשה  הרביעית  המהדורה  העבודה.  בעולם 
בהקדמתו  הפותחת  הספר,  של  והמעודכנת 
העליון,  המשפט  בית  שופט  של  המרתקת 
רובינשטיין, באה ליתן מענה קל, פשוט  אליקים 
ומוסמך, למגוון בעיות המתעוררות לקראת סיום 
של  מקום  לו  קנה  שכבר  הספר,  העבודה.  יחסי 
המשפט  ובית  לעבודה  הדין  בתי  בפסיקת  כבוד 
להתמודד  כיצד  צעד  אחרי  צעד  מלמד  העליון, 
בדיני  שחלו  הדרמטיים  והשינויים  התמורות  עם 
 26 לאורך  האחרונות.  השנים  במרוצת  העבודה 
ההלכה  את  הקורא  לפני  הספר  פורס  פרקים 
המצויה והעדכנית בנושא של סיום יחסי עבודה על 
כל היבטיו: עילות ההתפטרות, עילות הפיטורים,  
חילופי  פיטורים,  מניעת  שימוע,  פיטורים,  הליכי 
פיצויים הקשורים  ציבור,  מעבידים, פיטורי עובד 
המוקדמת,   ההודעה  חובת  העבודה,  יחסי  בסיום 
כדין,  שלא  פיטורים  על  פיצוי  פיטורים,  פיצויי 
כספים הצבורים בקופות פיצויים ופנסיה, פיצויים 
ופיצויי  השונים  התשלומים  מועדי  מוגדלים, 
והזכויות  האפשרויות  את  מסביר  הספר  הלנתם. 
השונות העומדות לפני הצדדים ליחסי העבודה. 
בפשטות  מוליך  אשר  במינו,  יחיד  בספר  מדובר 
התוצאה  לקראת  בו  המשתמש  את  ובבהירות 
עם  בהתמודדות  הנכונה  והניהולית  המשפטית 

מצבים של פיטורים והתפטרות.
ד"ר יצחק לובוצקי הוא שופט בית הדין לעבודה 
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עו"ד שלומי )שמחי( שני
עורך כתב העת "עורך הדין"

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

ם האשמה של אליעזר גולדברג, נציב תלונות א
הציבור על השופטים, היא שהוא החמיר עם 

־השופטים, אז הוא מודה בה. "אני אדם מח
"אני מחמיר  בישירות.  גולדברג  מיר", אומר 
עם אחרים מפני שאני מחמיר גם עם עצמי 
זוהי,  ומפני שאני חושב ששופט חייב להחמיר עם עצמו". 

בתמצית, גישתו של הנציב הפורש. 

להגיד שהמערכת הפנימה 
את חשיבות הביקורת?

לא, לא, לא
לא  זה  גם  ובהמשך כמבקר המדינה, אבל  גולדברג כשופט בכל הערכאות  41 שנים שימש אליעזר 

כנציב תלונות  נתקל. בראיון פרישה עם תום כהונתו  אותו לתופעות החמורות, כהגדרתו, שבהן  הכין 

)"יש מעטים שמקלקלים  חלק מהשופטים  אל  חריפה  ביקורת  גולדברג  מפנה  שופטים  על  הציבור 

את השורה"(, מאוכזב מהדרך שבה בחרה המערכת לטפל בכמה מהחלטותיו )"היו מקרים שהיא לא 

 פעלה כפי שחשבתי שהיא צריכה לפעול"(, אבל דוחה את האפשרות שהיה צריך להמליץ כיצד לנהוג

צילומים: יוסי זמיר )"אני לא צריך להאכיל את המערכת בכפית"( 
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"אלה היו שנים 
לא קלות, בלשון 
המעטה". הנציב 
הפורש גולדברג 
בלשכתו בירושלים
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התלו־ כנציב  שנים  חמש  ובתום   82  בגיל
גולדברג  סיים  כהגדרתו,  קלות  לא  שנים  נות, 

־את תפקידו בתחילת החודש. הפרשה המרכ
זית שתיזכר מכהונתו נוגעת להחלטתו בעניין 
החריפה  והביקורת  המשופץ"  "הפרוטוקול 
לאחר  גם  אלשיך.  ורדה  השופטת  על  שמתח 
למקרים  מלהתייחס  גולדברג  נמנע  פרישתו 

המע על  ביקורת  משמיע  אבל  ־קונקרטיים, 
לטיפול  סדורה  במשנה  מחזיקה  שאינה  רכת 
של  ראויה  לא  להתנהגות  הנוגעות  בהחלטות 
שופטים. באופן מודע ויתר הנציב גולדברג על 
על  להמליץ  המחוקק  בידו  שנתן  האפשרות 

נכ "ההחלטות שלי  ־העברת שופט מתפקידו. 
תבו בלשון ברורה וחד־משמעית", הוא אומר. 

"אני לא צריך להאכיל את המערכת בכפית". 
אחרי  בתפקיד  השני  הנציב  הוא  גולדברג 

־השופטת )בדימוס( טובה שטרסברג־כהן. במ
־קומו נכנס לתפקיד המשנה לנשיא בית המש

פט העליון בדימוס, אליעזר ריבלין.
נציבות התלונות על שופטים, אשר הוקמה 
מכוח חוק משנת 2002, היא גוף קטן ואינטימי. 
לצד הנציב עובדים ארבעה עורכי דין, ארבעה 

שוכ הנציבות  מתמחים.  ושני  מינהלה  ־עובדי 
־נת בגבעת שאול בירושלים, לא הרחק מהנה

לת בתי המשפט, אבל בבניין נפרד כיאה לגוף 
מבקר. 

־בהודעת דוא"ל ששלח עם פרישתו לשו
בנימה  גולדברג  להם  כתב  ולרשמים  פטים 
שממנה  השיפוט  "מערכת  מפייסת:  חצי 

וכ ליקויים  של  תיקונם  ללבי.  יקרה  ־באתי 
של  אינטרס  הינו  השיפוט  במערכת  שלים 
כולנו, ולא באה הביקורת אלא לשם מטרה 
זו, ובכך להאדיר את אמון הציבור במערכת. 

־מודע אני לעבודתכם הקשה והמסורה. המ
ביד היקר המופקד  הנכס  על  ־שיכו לשמור 

כם". את הראיון אנחנו מקיימים יום לאחר 
המשפט  בבית  לו  שנערך  הפרידה  טקס 
העליון. אף שהוא מרגיש שלם עם כהונתו, 
אפשר לחוש אצל גולדברג בהקלה מסוימת. 

"ידעתי שהתפקיד כפוי טובה"

עו"ד שני: איך אתה מסכם את הכהונה 

שלך כנציב תלונות?
המע בלשון  קלות,  לא  שנים  היו  ־אלה 

המדינה  כמבקר  הקודם  תפקידי  בגלל  טה. 
הצי תלונות  נציב  הוא  מכובעיו  שאחד  ־- 

אני  מה  לקראת  יודע  שאני  חשבתי   - בור 
כפוי  הזה  שהתפקיד  למשל  ידעתי  הולך. 
טובה, ידעתי גם שה"אוכלוסייה" שאצטרך 
לברר תלונות עליה היא אוכלוסייה רגישה 
לחשש  אידאולוגי  בסיס  גם  יש  לביקורת. 
הזה של השופטים מפני ביקורת, כיוון שיש 
התערבות  ובין  ביקורת  בין  דק  קו  לעיתים 
ובכן  השופטים.  של  השיפוטית  בעצמאות 
את  ידעתי  לא  אבל  הרגישות,  על  ידעתי 
עוצמת הקושי. זה קושי גדול. צריך להביא 

למער שלי  הנפשית  הזיקה  את  ־בחשבון 
כת. אני בא מתוך המערכת, 34 שנים הייתי 
כולן, משופט  שופט, עברתי את הערכאות 
והזיקה  העליון,  המשפט  בית  ועד  תעבורה 
הזאת יוצרת קושי נוסף. אני לא אומר שלא 
היה בידי למלא את תפקידי, אבל אם נביא 
דימוי מעולם הרופאים, אתה למעשה מטפל 
בבן משפחה, זה אחד הקשיים. חוץ מזה היו 
ידעתי  שלא  שהתגלו,  חמורות  די  תופעות 

־עליהן, והטיפול בתופעות כאלה מטבע הד
ברים יוצר קושי.

או שתיים  דוגמה  לנו  תן  פניתגיל:  עו"ד 
לתופעות חמורות שלא ידעת עליהן.

לא אפרט מקרים ספציפיים, אבל באופן 
של  ראויה  לא  בהתנהגות  מדובר  כללי 
באי  כלפי  התבטאותו  בדרך  למשל  שופט, 
צד.  כלפי  או  דין  עורך  כלפי  המשפט,  בית 
שופט  דבר  של  שבסופו  בכך  היא  החומרה 
הוא בן אדם, אבל הוא צריך לשלוט בעצמו. 
הוא צריך לדעת את הגבול - מה מותר ומה 

אסור.
שני: ולא הערכת שיש תופעות כאלה? 

אני לא יכול להיכנס לדוגמאות מפני שכל 
יתק שלא  חוק.  פי  על  חסויים  ־המקרים 

למקרים  נוגעות  התלונות  שכל  הרושם  בל 
שבין  אומר  כן  אני  אבל  ונוראים,  איומים 

המקרים היו גם מקרים חמורים.
שני: אמרת שזה כמו לטפל בבן משפחה, 

אני מחמיר עם אחרים מפני 
שאני מחמיר גם עם עצמי 
ומפני שאני חושב ששופט 
חייב להחמיר עם עצמו. 
התנהגות שראויה לאחר 

איננה ראויה לשופט

היו מקרים שהמערכת לא 
טיפלה בהם כראוי. אני מבין 
שלדעת מי שהסמכות בידו 
להחליט זה היה בסדר, אבל 

אני מביע את דעתי ואומר כי היו 
מקרים שלא טופלו כראוי

השופטת ורדה אלשיך
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אבל יכול להיות שמדובר בבן משפחה שלא 
בהכרח רוצה שתטפל בו. 

צריכה להיות הבנה לתפקידו של הנציב. 
תפקידו איננו להעניש או לגרום שהתוצאה 
בעיקרון  אלא  עונשית,  תהיה  מקרה  בכל 

הוא בא לתקן.
הגדול  ההישג  מבחינתך  מהו  פניתגיל: 
שינוי  איזה  כנציב?  בכהונתך  שלך  ביותר 

עשית או מה הפכת? 
לא הפכתי שום דבר. הוספתי לבנה ללבנה 
הקודמת.  הנציבה  בידי  קודם  כבר  שהונחה 
השופטת שטרסברג־כהן שמה את היסודות 
לנציבות, ואני הוספתי עוד נדבך לבניין. זה 

עניין של תהליך.
שאתה  משהו  אין  זאת,  ובכל  פניתגיל: 

יכול לומר שהשתנה בתקופה שלך? 
של  שהמודעות  כדוגמה  לומר  יכול  אני 
הלכה  לנציבות  תלונה  להגשת  דין  עורכי 
תהליך  היה  שכיהנתי  בתקופה  והתעמקה. 

גדול  יותר  דין תפסו חלק  ברור שבו עורכי 
מציבור המתלוננים בהשוואה לעבר.

"הנהלת בתי המשפט? צד מעוניין"

הסמ שהגדרת  מרגיש  אתה  האם  תשני: 
כויות של הנציב בחוק היא מספקת או יש 

מקום לעשות שינויים?
בתיקונים,  צורך  ואין  ברורה  הסמכות 
לתקן  שהצעתי  אחרים  דברים  יש  אבל 
סמכות  למשל  בעניין,  חוק  הצעת  והוגשה 

מק רק  לא  לבדוק  וכן  בירור  ליזום  ־הנציב 
יותר מערכתיים. אני  רים קונקרטיים אלא 
חושב שזה אחד הדברים החשובים שראוי 

שהנציב יבדוק.
לדו מערכתיות  תופעות  אילו  תפניתגיל: 

גמה?
בבית  למשל  אם  היא  פשוטה  דוגמה 
כולם,  או  רובם  השופטים,  מסוים  משפט 

הקבו בשעה  הדיונים  את  מתחילים  ־אינם 

עה, ויש איחור של שעה וחצי עד שעתיים 
בתחילת הדיון. כיום אין לי סמכות לבדוק 

מה קורה ולמה זה קורה.
שני: והיום אם אדם רוצה להתלונן על 
למי  לנו  אין  יכול?  לא  הוא  כזאת  תופעה 

להתלונן?
להנהלת בתי המשפט, אם התלונה איננה 

על שופט ספציפי ועל מקרה ספציפי.
יהיה  ולמה לדעתך חשוב שזה לא  שני: 

בהנהלת בתי המשפט?
המשפט  בתי  להנהלת  לקרוא  אפשר  כי 

"צד מעוניין".

"אני לא הסנגור של השופטים"

בירור  של  לפרוצדורה  נעבור  פניתגיל: 
תלונה. איך זה מתבצע?

אנחנו  תלונה  מקבלים  שאנחנו  לאחר 
המת אם  עבודה.  תוכנית  לעצמנו  ־עושים 
אנח באירוע,  שנכחו  אנשים  מציין  ־לונן 

"לא הייתי קשוח, הייתי מחמיר. אני מודה ומתוודה". עם המראיינים עו"ד שני )מימין( ועו"ד פני־גיל
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מקום  יש  שאליהם  כמי  אותם  רושמים  נו 
הפרוטוקול  את  מקבלים  גם  אנחנו  לפנות. 
נכח  מי  הפרוטוקול  לפי  ורואים  הדיון,  של 
במקום. בשלב ראשון אנחנו פונים לשופט 
כדי לבקש את תגובתו, ולאחר מכן גם לכל 

הת בבירור  לעזור  שיכולים  אנשים  ־אותם 
לונה, למשל עורכי דין שנכחו באולם, אפילו 

אם זה לא היה במסגרת הדיון שלהם.
שני: יש תלונות שאתה דוחה על הסף, 

תאבל יש גם מקרים שברור לך כי אין בת
לונה ממש, ובכל זאת למען הזהירות אתה 
דוחה?  כך  ואחר  השופט  לתגובת  מעביר 
על  להכביד  כדי  בכך  אין  האם  כן,  ואם 

השופטים באותם מקרים?
יכול להיות שזה מכביד במידה מסוימת, 
לקחת  מצידי  שנכון  חושב  לא  אני  אבל 
מתוך  ולומר  התלונה  לגורל  האחריות  את 
קריאה שאין לה יסוד. גם אם מהתרשמות 
ראשונית אני בספק אם יש בתלונה ממש, 
וגם אם אני יודע שאני מכביד על השופט, 

זולת אם מת להגיב,  ־אני מבקש מהשופט 
קיימת עילה לדחות על הסף לפי החוק.
שני: כלומר אתה עושה זאת במודע.

עצמי  את  רואה  לא  אני  במודע.  במודע, 
לא הס אני  לשופטים,  סנגור  ־בתפקיד של 

נגור שלהם.
אומר,  פניו  על  אתה  אם  אבל  פניתגיל: 
"תהא תגובתו של השופט אשר תהא, אני 

בהת בעיה  איזושהי  בכלל  פה  רואה  תלא 
נהגותו או בהתנהלותו", מדוע להעביר את 

התלונה לתגובתו?
על  שנדחות  תלונות  בין  להבחין  צריך 
תלונות  המתבררות.  התלונות  ובין  הסף 
מקרה  שבכל  תלונות  הן  הסף  על  שנדחות 
אינן נכנסות לסמכות הנציב, ערעור למשל. 
לא  זה  ואת  ערעור,  ערכאת  איננו  הנציב 

־כולם יודעים. הרבה פונים ומתלוננים שה
דחה  או  גדול,  בתשלום  אותם  חייב  שופט 
בכלל את התביעה הכספית שהגישו. יש גם 
מקרים שברור בהם שאין בתלונה ממש. אני 

קי קצת  דוגמאות  מביא  אני  אם  ־מצטער 
צוניות, אבל אם מתלונן כותב שהשופט כל 

הזמן הרכיב והוריד את משקפיו, וזה מעיד 
־שהיה חסר סבלנות, אני אשלח את זה לשו

פט? אלה כמובן הדוגמאות הקיצוניות שכל 
־בר־דעת אומר מיד שאין בהן תלונה. דיבר
־תי קודם על מקרה שבו הייתה עילה לתלו

נה, ומהתרשמות ראשונית היה לי ספק אם 
היה בה ממש.

"במציאות הנוכחית יש בעייתיות"

תשני: ביקשת לתת גם לנציב סמכות לה
חליט על פרסום החלטותיו.

בעייתיות  יש  הנוכחית  במציאות  נכון. 
את  שנותן  מי  היום,  החוק  לפי  מסוימת. 
זה שר המשפטים, היום  ההסכמה לפרסום 
שרת המשפטים, שהוא אדם פוליטי, ונשיא 
בית המשפט העליון. עם כל הכבוד לנשיא 
על  מדבר  לא  ואני   - העליון  המשפט  בית 
הנשיא הנוכחי או על נשיאים אחרים באופן 
ואני  נילון,  להיות  עלול  הוא  גם   - ספציפי 
כפי  המצב  את  להשאיר  שצריך  חושב  לא 

שהוא גם בעתיד.
פניתגיל: בלי להיכנס למקרים ספציפיים, 
היה  שלדעתך  לנושא  דוגמה  לתת  תוכל 

חשוב שיפורסם? 
חי צווי  בעניין  שנתתי  החלטות  ־למשל 

פוש. אני חושב שראוי היה שהציבור ידע גם 
לאזרח  שוטר  כשבא  האלה.  ההחלטות  על 
כדי לערוך חיפוש, שידע גם את זכויותיו. יש 
מקרים שהתלוננו לפניי כי צו החיפוש היה 
סמכות  על  מדבר  לא  ואני  ראוי.  ולא  לקוי 
השאלה  החיפוש,  צו  את  להוציא  השופט 
הצווים  אם  למשל  יצא,  הזה  הצו  איך  היא 
את  הכילו  לא  או  כנדרש  חתומים  היו  לא 

הפרטים הנדרשים.
ולא  לפרסם  מקרים שהמלצת  היו  שני: 

קיבלו את המלצתך? 
נדמה לי שהיה מקרה אחד. 

כל  כמעט  פורסמו  לכאורה  אז  שני: 
אתה  זאת  ולמרות  שרצית,  ההחלטות 

חושב שיש צורך בשינוי.
מדי ובין  לפרסם  להמליץ  בין  הבדל  ־יש 

ניות של פרסום על ידי הנציב. היום המצב 

גם אם מהתרשמות ראשונית 
אני בספק אם יש בתלונה 

ממש, וגם אם אני יודע שאני 
מכביד על השופט, אני 

מבקש מהשופט להגיב. אני 
לא הסנגור של השופטים

 עם כל הכבוד לנשיא 
בית המשפט העליון גם הוא 

עלול להיות נילון, ואני לא חושב 
שצריך להשאיר את המצב בכל 

 הנוגע לפרסום החלטות
 כפי שהוא

נשיא ביהמ"ש העליון אשר גרוניס
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ולא  בידי  היה  זה  אם  לבקש.  שצריך  הוא 
ההח על  חותם  הייתי  לבקש,  צריך  ־הייתי 

לטה ומפרסם אותה.
בידך  הסמכות  הייתה  ואילו  פניתגיל: 

תהיית מפרסם הרבה יותר מקרים משה
מלצת לפרסם?

כן. 
יית האם  תשני: 

במידה  שחששת  כן 
מהאפשרות  מסוימת 

שלא יקבלו את המלצתך והעדפת להימנע 
מעצם הבקשה?

לא, לא חששתי משום דבר, אבל אני לא 
חושב שכדבר שבשגרה אני צריך לבקש כל 

פעם שייתנו לי אישור לפרסם. 

"לא ידוע לי על שפיטה מתגוננת"

הטע כלפי  עמדתך  מה  תפניתגיל: 
בחש המביאים  שופטים  על  תנה 

הם  ולכן  תלונות  נציב  שיש  בון 



נוהגים ומחליטים בהתאם?
שופט  מתגוננת.  שפיטה  על  לי  ידוע  לא 
נקודה. מה  כללי האתיקה,  לפי  לנהוג  צריך 
האתיקה  כללי  לפי  נוהג  שהשופט  הטענה, 

כדי שלא יתלוננו עליו?
פניתגיל: שהוא זהיר הרבה יותר.

אם שופט זהיר, זה טוב מאוד. ואם אתה 
כדי  עצמו  את  מרסן  ששופט  לומר  רוצה 
שהוא  מאוד  טוב  עליו,  תלונה  תוגש  שלא 
מרסן את עצמו, מפני שלולא היה מרסן את 

עצמו היה עובר על ציווי אתי.
בין  הדק  הקו  את  קודם  הזכרת  שני: 
מוסד הנציבות ובין העצמאות השיפוטית. 
אתה מבין את החשש הזה של השופטים?

אל   - שופט  של  טבעית  התנגדות  זאת 
תיכנסו לתחום שלי, לעצמאות שלי.

שני: ואתה סבור שהשופטים מבינים את 
החשיבות של מוסד הנציבות?

־להגיד לך שהמערכת הפנימה את החשי
לא,  לא,  המובן?  במלוא  הביקורת  של  בות 

לא.
פניתגיל: למה לא? 

על  שומרת  שהמערכת  סיבה  מאותה 
הדבר היקר ביותר שלה - העצמאות. אבל 
בא החוק ואומר: עצמאות היא נשמת אפם 
על  ואני חושב שיש לשמור  של השופטים, 
העצמאות, אבל אם מדובר בהתנהגות בלתי 

ראויה, ייכנס הנציב ויאמר את דברו.
הזאת  שההתנגדות  חושב  ואתה  שני: 
היית  יכולת  שאילו  או  ומובנת,  טבעית 
תפנים  שהמערכת  כך  הדברים  את  משנה 

יותר ביקורת?
לדעתי המערכת צריכה להפנים יותר את 
שהביקורת  להפנים  צריכה  היא  הביקורת. 

לטובתה, שה רק  לרעתה אלא  נעשית  ־לא 
־ביקורת מטרתה לתקן, ואחד מהכלים לתי

קון המערכת הוא הנציב.
לזה לדעתך, מנהל  שני: מי צריך לדאוג 

בתי המשפט? נשיא בית המשפט העליון?
או  אלה  לתפקידים  עכשיו  נכנס  לא  אני 
אחרים, אני מדבר על ראשי המערכת. ראשי 

יותר את החשי ־המערכת צריכים להפנים 

בות של תפקיד הנציב.
לבוא  אמורה  הזאת  ההפנמה  ואיך  שני: 

לידי ביטוי בפועל, ביתר שיתוף פעולה?
יש  אבל  ידיים.  שילוב  מבקש  לא  אני 
לנציב  וגם  למערכת  גם  משותפת  מטרה 
חודשים  כמה  לפני  ליקויים.  לתקן  והיא 
המערכת  של  הדימוי  על  מחקר  התפרסם 
השיפוטית בעיני הציבור. המחקר הזה עשה 
רע  לעשות  צריך  שהוא  חושב  ואני  רע,  לי 
לכל מי שטובת המערכת לנגד עיניו. נאמר 
שם שיש פיחות בדימוי של מערכת אכיפת 

־החוק בציבור, והדימוי הנמוך הזה הולך ומ
תקבע במשך השנים. אז ישנם בוודאי כמה 
הדין  עינוי  היתר  בין  הזה,  למצב  גורמים 
גורמים  ישנם  אבל  והתמשכות המשפטים, 

־נוספים. ולדעתי אחד הגורמים הוא התנה
גות שופטים בדיונים, התנהגות לא ראויה, 
לפני  שמופיע  אזרח  אתית.  לא  התנהגות 
דעתו  את  קובע  כראוי  מתנהג  שלא  שופט 
שופט  על  מדבר  לא  הוא  המערכת.  כל  על 
זאת  בכללם.  בתי המשפט  על  מסוים אלא 

אומרת שהשופטים ערבים זה לזה.
תשני: קרו מקרים בהם נתת החלטה בע

ניין תלוי ועומד. האם אתה לא רואה בכך 
פגיעה בעצמאות השיפוטית? 

יכו אנחנו  אם  בעייתית.  בנקודה  ־נגעת 
לאחר  עד  ההחלטה  מתן  את  לדחות  לים 
פסק הדין, אנחנו משתדלים לעשות את זה. 
יש מקרים שאנחנו יודעים שהם כבר אחרי 
אני  ואנחנו משהים את הטיפול.  סיכומים, 
לא חושש שהשופט יושפע מההחלטה, אבל 
התלונה  שבגלל  לחשוב  יכול  הצדדים  אחד 
שלו העדיף השופט את הצד השני. אני חס 
ייתן  ששופט  דעתי  על  מעלה  לא  וחלילה 
החלטה שונה רק בגלל שהתלוננו עליו, אבל 

הסי את  למנוע  מנסים  אנחנו  אפשר  ־אם 
אפשר  שאי  מקרים  יש  שני  מצד  טואציה. 
למנוע, למשל אם המתלונן לא מקבל במשך 
שנה פסק דין ועל כן מתלונן, התלונה כמובן 
תתקבל לפני פסק הדין, וכמוה גם ההחלטה 

שלי. 
תשני: אבל אז יש חשש של הצדדים מנ

השופטים הם "אוכלוסייה" 
רגישה לביקורת. יש בסיס 

אידאולוגי לחשש של השופטים 
מפני ביקורת, כיוון שיש לעיתים 
קו דק בין ביקורת ובין התערבות 

בעצמאות השיפוטית

אני חושב שתפקידי מסתיים 
בכך שאני נותן החלטה. אני לא 

רודף את השופט. המערכת 
 צריכה לטפל בשופטים, 
 ואני לא בא למלא את 

תפקיד המערכת

"אין משנה סדורה לטיפול בתלונות 
שנמצאו מוצדקות". גולדברג
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קמנות בתוצאה. 
אוי לי מיוצריי ואוי לי מיצריי. זאת אכן 
מבחינת  אלא  המשפט  בית  של  לא  בעיה, 

הנראות.
תיקים  אליך  חזרו  פעם  אי  האם  שני: 

שנתת בהם החלטות? 
יש מושג שלא נמצא בחוק והוא "השגה 

־על ההחלטה". מכיוון שאין ערעור על הח
לא  השגה.  של  מנגנון  הקמנו  הנציב,  לטת 
אומר שזה דבר של יום ביומו, אבל במקרה 
בכלל  אני  ההחלטה.  את  מתקן  אני  הצורך 
מתקן  אני  אם  בכבודי  פגיעה  רואה  לא 
נפלה שגגה מלפניי? אני מתקן. מה  עיוות. 

הבעיה בזה? 

"שופטים אינם מלאכים"

פניתגיל: מה מה יש בהתנהגות השופטים 
תהיום שלא היה לפני עשרים שנה, אז הדי

מוי של המערכת המשפטית היה טוב הרבה 

יותר בעיני הציבור?
היו  לא  למערכת  כשופט  נכנסתי  כשאני 

מחקרים ולא היו נתונים סטטיסטיים.
בהת דבר  השתנה  לא  כלומר  תפניתגיל: 

נהגות?
אבל  דבר,  השתנה  לא  אם  יודע  לא  אני 

־איך אפשר להשוות את החשיפה ואת הש
צריך  בעבר?  שהיה  למה  היום  שיש  קיפות 
אי  הזה.  בנושא  חדשה  למציאות  להתרגל 
אפשר להשוות לימים עברו כשאין לך למה 
כדי  ומשאלים  מחקרים  יש  היום  להשוות. 

לדעת את עמדת הציבור, ואז לא היו.
שני: כלומר אתה לא יודע אם התופעות 

החמורות שראית היו או לא היו בעבר. 
יכול  שהיו,  להיות  יכול  יודע.  לא  אני 
להיות שלא היו. בעבר אם מישהו היה מגיש 
תלונה על שופט, לא ידעו בכלל איך לאכול 

־אותה. פעם זה היה הולך למנהל בתי המש
פט, ופעם זה היה הולך לנשיא בית המשפט 

העליון, ופעם לנשיא של אותו בית משפט. 
כל  הרי  הבירור,  נעשה  איך  יודע  לא  אני 
כפי  הם  התלונה  הגיעה  שאליהם  הגורמים 

־שאמרתי "נוגעים בדבר". זאת אפוא המט
רה של הנציב: שכגוף אובייקטיבי יברר את 

התלונה, ללא מורא וללא משוא פנים.
תפניתגיל: אבל אתה כאדם, כשופט, שה

בו  נתקל  שאתה  מה  האם  שופטים,  כרת 
כיום בתלונות כלפי השופטים התקיים גם 

בעבר? 
אני  מלאכים,  אינם  ששופטים  מכיוון 

־מניח שגם בעבר היו שופטים שלא התנה
אולי בשעתם  להתנהג, אבל  כפי שצריך  גו 
היה  שלא  מכיוון  שונה  הייתה  הנורמה  גם 

־המוסד של נציב תלונות. כשיש נציבות כל
שהי - לא חשוב אם נציבות השופטים או 
נציבות אחרת - התלונות יגיעו יותר מאשר 
ושם.  פה  שהגיעו  ספורדיות  תלונות  אותן 
יש לאדם כתובת, והוא יודע היכן הוא יכול 

3%

34%

47%

10% 6%

התפלגות ההחלטות שניתנו בשנת 2012*
סך התלונות שניתנו בהן החלטות: 968

תלונות שבירורן מוצה 26

תלונות שנדחו
לאחר בירור 460 

תלונות שנמצאו
מוצדקות 101

* מקור: דו"ח נציבות תלונות הציבור על שופטים

תלונות שאין לבררן 327

תלונות שבירורן
הופסק 54
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התלונות  מספר  מדוע  התלונה.  את  להגיש 
־של עורכי הדין גדל? כי גם עורכי הדין הת

לא  וזה  כתובת,  שיש  זה  את  להפנים  חילו 
היה בעבר.

שני: מה אתה חושב על מערכת המשפט 
באופן כללי?

המ במערכת  להתגאות  יכולים  ־אנחנו 
שפט שיש לנו, אבל ישנם שופטים מעטים 
שמקלקלים את השורה, והמקרים האלה לא 
נשארים רק באולם שלהם. זה כאש בשדה 

קוצים, זה פוגע במערכת כולה.
כלפי  לנקוט  ראוי  לא  כן,  אם  פניתגיל: 
המיעוט  שהם  ספציפיים,  שופטים  אותם 

תשבמיעוט, צעדים קשים יותר, למשל לה
עביר אותם מתפקידם?

בתלו לטיפול  סדורה  משנה  היום  ־אין 
נות שנמצאו מוצדקות. אני לא אומר שאם 

"לת צריך  מוצדקת  שהתלונה  קבע  ־הנציב 
לות" את השופט הזה. ישנם מקרים קלים, 
אפילו קלי ערך, אבל ישנם מקרים חמורים 
יותר, וישנם חמורים עוד יותר. על הסקאלה 
הזאת צריך לקבוע מה המערכת עושה עם 
אותם שופטים. האם היא רק אומרת "נו־נו־
־נו"? האם היא צריכה להעמיד לדין משמע

תי? להדיח את השופט מכהונתו?
פניתגיל: אז מה אתה מציע? 

אני מציע שיהיה מנגנון במערכת שיקבע 
מה עושים במקרה כזה. 

שני: ניסית להעלות זאת לפני הגורמים 
הרלוונטיים במערכת המשפט?

תפקידי מסתיים בכך שאני נותן החלטה. 
שאמרתי,  כפי  השופט.  את  רודף  לא  אני 

המע ליקויים.  לתקן  היא  עבודתנו  ־מטרת 
בא  לא  ואני  בשופטים,  לטפל  צריכה  רכת 

למלא את תפקיד המערכת.
תפניתגיל: היו מקרים שהמערכת לא טיפ

לה בהם כראוי? 
טיפלה  לא  שהמערכת  מקרים  היו  כן, 
שהסמכות  מי  שלדעת  מבין  אני  כראוי. 
בידו להחליט זה היה בסדר, אבל אני מביע 
את דעתי ואומר כי היו מקרים שלא טופלו 

כראוי. 

"פרשת אלשיך? לא עונה"

פניתגיל: מאחר שאתה מנוע מלהגיב על 
תמקרים ספציפיים, אציג ברשותך את המ

קרה הספציפי של השופטת אלשיך. האם 
הטיפול של המערכת במקרה זה מניח את 

דעתך?
נכלל  הזה  המקרה  אם  אותי  שואל  אתה 

במקרים שאמרתי שלא טופלו כראוי?
פניתגיל: זאת השאלה. 

השאלה  על  אני  פשוטה,  היא  והתשובה 
הזאת לא עונה.

לא  מקרים  מאותם  בחלק  האם  שני: 
תהבינה המערכת נכון את החלטתך או הע

דיפה להחליט אחרת? 
מה שקובע לדידי הוא ההחלטה שלי. אם 
או  כזאת  היא  שהפרשנות  חושב  מישהו 
משתדל  אני  לכך.  אחראי  לא  אני  אחרת, 
לומר את הדברים בצורה הברורה והבהירה 

־ביותר. אני לא מדבר בכפל לשון. בהחלטו
תיי אני מדבר בלשון ברורה וחד־משמעית. 
שלי.  בהחלטות  התחכמויות  תמצאו  לא 

והחלטת הנציב היא שקובעת.
תשני: אבל אחרי שאתה כותב את החל

טתך ומגיע למסקנה למשל ששופט לא נהג 
תכראוי, אתה לא כותב אם לדעתך צריך לה

עביר אותו מתפקידו. את זה אתה משאיר 
למערכת.

נכון.
שני: כלומר אולי הלשון ברורה, אבל היא 
לא ברורה עד הסוף כי היא לא אומרת מה 

צריך לעשות.
ברורה. אני מסיים את תפקידי  לא, היא 
בכך שאני כותב החלטה ברורה. אתה שואל 

מה עושים בעקבות החלטתי הברורה. 
תשני: הסמכות של הנציב להמליץ לווע

דה לבחירת שופטים לסיים את כהונתו של 
שופט קיימת בחוק. 

לה חייב  לא  אני  אבל  קיימת,  ־הסמכות 
שתמש בה תמיד. אני חושב שבכל תקופת 
מקרה  היה  תלונות  כ־5,000  מתוך  כהונתי, 

אחד שבו עשיתי שימוש בסעיף הזה.
בסמכות  להשתמש  לא  למה  פניתגיל: 

אם מישהו חושב שהפרשנות 
היא כזאת או אחרת, אני לא 

אחראי לכך. אני משתדל 
לומר את הדברים בצורה 

הברורה והבהירה ביותר. אני 
לא מדבר בכפל לשון אלא 
בלשון ברורה וחד־משמעית

לעורכי דין יש בעיה מסוימת 
להגיב לתלונה על שופט, ואני 

מבין אותם. לא פעם אנחנו 
צריכים להזכיר לעורך הדין 

שהוא חייב לנו תגובה. היו גם 
מקרים שעורך דין ביקש שלא 

נציין את שמו בהחלטה

"שופט הוא בן אדם, אבל הוא 
צריך לשלוט בעצמו". גולדברג
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הזאת? 
מפני שאני משאיר שיקול דעת למערכת.

נותן את שיקול  פניתגיל: אבל אם אתה 
הדעת למערכת ומגיע למסקנה שאין משנה 
במישרין  שלא  ובין  במישרין  ובין  סדורה, 
מבקר במידה מסוימת את מה שהמערכת 

עושה, למה שלא תמליץ? 
את  לקבל  גם  צריכה  המערכת  אבל  כן, 

ההמלצות. היא לא חייבת לקבל אותן. 
החשש  בגלל  אחרות,  במילים  פניתגיל: 
שמא המערכת לא תקבל את ההמלצה שלך 

אתה לא ממליץ?
לא בגלל החשש, בגלל שיש מקרים שאני 
זה  ותחליט.  תבין  תקרא,  המערכת  אומר 
נכון שבמקרים מסוימים היא לא פעלה כפי 

שאני חושב שהייתה צריכה לפעול.
שני: אז מדוע לא לסייע לה?

אני לא צריך להאכיל את המערכת בכפית 
החלטתי.  בעקבות  לפעול  כיצד  שתדע  כדי 

אנחנו מדברים על ראשי המערכת. 

"הנציב לא צריך סמכויות ענישה"

שתהיינה  שצריך  חושב  אתה  פניתגיל: 
לנציב סמכויות ענישה? 

של  שבסופו  מפני  קלה  החלטה  לא  זאת 
דבר יש פה שתי מערכות שמתנגשות זו בזו 
איננה  מבקרת  מערכת  תפקידיהן.  מבחינת 
מערכת עונשית, ואם הנציב יקבל על עצמו 

־סמכויות ענישה הוא יהיה גם מערכת מב
קרת וגם מערכת עונשית. השילוב הזה הוא 

לא נורמלי, יש בזה בעייתיות.
שלך  העמדה  מה  אבל  בסדר,  פניתגיל: 

בנושא? 
סמ לנציב  לתת  צריך  שלא  חושב  ־אני 

לבנות  צריכה  המערכת  אבל  ענישה,  כויות 
את המנגנון לתהליך הבא לאחר ההחלטה.

וגם  הראשונים  הנציבים  שני  פניתגיל: 
הנציב הנכנס הם כולם יוצאי בית המשפט 
העליון. האם אין מקום לשקול שיהיה נציב 

שלא מתוך המערכת? 
היחיד שאולי חושב שלא  לא  טוב, אתה 

מילאתי את תפקידי )צוחק(.

פניתגיל: לא לכך התכוונתי. המדד הטוב 
כראוי  תפקידך  את  שמילאת  לזה  ביותר 
שהיית  סבורים  מהשופטים  שחלק  הוא 

קשוח מדי כלפיהם. 
־אני לא חושב שהייתי קשוח. הייתי מח

בלי  גם  ומתוודה.  מודה  אני  נכון.  זה  מיר, 
מודה,  אני  סביר,  בלתי  לחץ  עליי  שהופעל 

החמרתי.
פניתגיל: מדוע? 

מח שאני  מפני  אחרים  עם  מחמיר  ־אני 
מיר גם עם עצמי ומפני שאני חושב ששופט 
חייב להחמיר עם עצמו. התנהגות שראויה 

לאחר איננה ראויה לשופט. 
פניתגיל: תוכל לתת דוגמה?

של  בכבודם  חייב  המשפט  בית  לדוגמה, 
כפי שהוא מצפה  בדיוק  באי בתי המשפט, 
זה  כבוד.  לו  ירחשו  המשפט  בתי  שבאי 
דין  עורכי  כלפי  רק  לא  הדדי.  להיות  צריך 

המ בית  המשפט.  בתי  באי  כל  כלפי  ־אלא 
שפט חייב לכבד אותם. אני אומר: אם יש 
לך ספק, אין לך ספק. אתה צריך לנקוט את 
הקו המחמיר. אתה מבקש שיתייחסו אליך 

־בכבוד, כבד אתה את האחרים. מדובר ביח
סי אנוש וברגישות. 

־שופט צריך לדעת שהאזרח, בניגוד לעו
רכי הדין המשופשפים, לפעמים זה המשפט 
בבית  שלו  הראשונה  והפעם  שלו  הראשון 
המשפט, וכולו חרד. התייחס אליו בהתאם, 

תבין אותו. 
במער רגישות  התרשמת שחסרה  תשני: 

כת?
אי אפשר להגיד שאין רגישות במערכת, 
מוצדקת  תלונה  שמצאתי  מקרים  היו  אבל 

רגי ביתר  לנהוג  צריך  היה  ־מכיוון ששופט 
שות. 

"לפעמים יש אי נעימות"

שני: האם כהונתך כשופט בבית המשפט 
העליון לא יצרה אצלך קושי לבקר עמיתים 

שלך לשעבר?
יש הבדל בין אי נעימות ובין קושי. נכון 
חושב  אני  אבל  נעימות,  אי  לעיתים  שיש  הנציב הנכנס. אליעזר ריבלין

הנציבה הראשונה. טובה שטרסברג־כהן

המערכת צריכה להפנים 
יותר את הביקורת. היא צריכה 
להפנים שהביקורת לא נעשית 

לרעתה אלא רק לטובתה, 
שהביקורת מטרתה לתקן ולא 
להעניש, ואחד מהכלים לתיקון 

המערכת הוא הנציב

אוקטובר 2013  52 ׀ עורך הדין 

נציב תלונות הציבור על שופטים הפורש, אליעזר גולדברגהראיון

" להגיד שהמערכת הפנימה..."



שאני מסוגל להחליט גם במקרים שהייתה 
היכרות. חוץ מזה גם חלפו כבר כמה שנים 

מאז שפרשתי מבית המשפט.
הימנ עצמך  על  גזרת  האם  תפניתגיל: 

בתקופת  שופטים  עם  מהתרועעות  עות 
כהונתך? 

־אדם מגיע לגיל שבו הוא לא מחפש חב
יכול לאבד חברים, אבל הוא לא  רים. הוא 

מחפש חברים.
תפניתגיל: ובכל זאת מדובר במי שהיו חב

ריך. 
חברות.  ובין  היכרות  בין  להבחין  צריך 
לי לא הייתה בעיה לבקר שופטים של בית 

־המשפט העליון. אם הייתי צריך לומר שה
שופט לא נהג כשורה, כתבתי שהוא לא נהג 

כשורה. 
פניתגיל: אולי אצלך לא הייתה בעיה כי 

תזה אתה, אבל אצל נציב אחר עלולה לה
חוזר  אני  שוב  לכן  הזאת.  הבעיה  תעורר 
לשאלה, מה דעתך על האפשרות שהנציב 

יבוא דווקא מחוץ למערכת? 
אוטורי בעל  להיות  צריך  הנציב  ־לדעתי 

בנציבות  מהעובדים  אחד  אף  למשל,  טה. 
לא חותם על מכתב לשופט, רק הנציב. זה 
זאת  ועושה  השופטים  מכבד את  אני  כלל. 
מעמדם.  כיבוד  ומתוך  להם  הערכה  מתוך 
מאידך גיסא, אני חושב שהשופטים גם הם 
מתייחסים אחרת למי שבא מהמערכת. הם 
ישב  הוא  לנו,  אומר  הוא  "מה  יאמרו:  לא 
פעם בדין? במקרה הכי פשוט לא ישב". לי 
לא  שאני  לי  להגיד  יכולים  לא  מניות.  יש 
יודע מה זה שופט שיושב מהבוקר עד הערב 
ויכול  עייף  כבר  הערב  ובשעות  במשפטים, 
ברוחו.  לשלוט  ולא  רגזן  להיות  לפעמים 
כי אני ישבתי שם, אני ישבתי מהבוקר עד 

הערב.
שני: לך היה יתרון מסוים בכך שפרשת 
לא  מכבר.  לא  זה  העליון  המשפט  מבית 
יכולה להיות בעייתיות כאשר מדובר במי 

שפרש לאחרונה? 
־מטבע הדברים, הריחוק הזה מסתדר מע

צמו. גם השופט ריבלין שיבוא אחריי פרש 

־לפני כשנה וחצי. זה לא שהוא התמנה למ
חרת פרישתו. 

שופטים  של  בהקשר  התבטאת  שני: 
פרישתם,  את  שמונעת  והפנסיה  שחוקים 
איננה  ראוי  לא  משופט  שהסכנה  ואמרת 

פחותה ממנתח שאיננו ראוי.
שאיננו  שופט  על  הדברים  את  אמרתי 

־ראוי להמשיך לכהן. בוודאי צריך לתת לשו
הוא  אבל  בכבוד,  לצאת  אפשרות  כזה  פט 
ברוב  במשפטים.  לשבת  להמשיך  יכול  לא 
התלונות מדובר על שופטים מעטים במצב 

־כזה, אבל במציאות כזאת צריך להגיד לשו
פט: אין ברירה, אתה צריך להפסיק. אנחנו 
ומה עם  ונראה באילו תנאים תצא  נחשוב 
להמשיך  לו  לתת  וכל השאר, אבל  הפנסיה 

לשבת על כס המשפט? זה לא ייתכן.

"בא אדם ומעליל עלילה"

שני: בהחלטתך בעניין התלונה של עו"ד 
שהשופטים  קבעת  אלוניתסדובניק  רוני 
מגמה  שקיימת  הוספת  וגם  כראוי,  פעלו 
שבה כבודם של שופטים נהיה הפקר. האם 
נעשה  מגמה  מאותה  שכחלק  סבור  אתה 

שימוש גם במוסד הנציבות?
אני חושב שהנציב צריך להיות זהיר מאוד 
כדי לא לשמש כלי בידי מי שמבקש ביודעין 
לנגח שופט. זה לא המקרה שבו אדם מגיש 
מפני  אותה  דוחה  ואני  לב,  בתום  תלונה 
בא  אדם  כאן  מוצדקת.  לא  היא  שלדעתי 
ומעליל עלילה. מקרה חמור. אני לא מדבר 

על המקרה הזה. 
ספציפית  זה  את  ציינת  אתה  אבל  שני: 

בהחלטה הזאת.
כן, אבל דיברתי על כך שצריך למנוע את 

האפשרות הזאת. 
להשתמש  ניסיונות  שהיו  והרגשת  שני: 

בך ככלי לנגח שופטים?
היו  שלא  בבירור  שגילינו  מקרים  יש  כן. 

דברים מעולם.
פניתגיל: איך אתה רואה את עורכי הדין 
במנגנון בירור התלונה? האם הם חוששים 

לפעמים מתגובת השופט? 

 אזרח שמופיע לפני שופט 
שלא מתנהג כראוי קובע 

את דעתו על כל המערכת. 
הוא לא מדבר על שופט 

מסוים אלא על בתי המשפט 
בכללם. זאת אומרת 

שהשופטים ערבים זה לזה

כשהוגשה בעבר תלונה על 
שופט, לא ידעו בכלל איך לאכול 
אותה. פעם זה היה הולך למנהל 
בתי המשפט, ופעם זה היה הולך 
לנשיא בית המשפט העליון, ופעם 
לנשיא של אותו בית משפט. כל 

הגורמים היו "נוגעים בדבר"

מנהל בתי המשפט מיכאל שפיצר
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מיסוי מקרקעין - דירת מגורים כרך א
מאת: פרופ' יצחק הדרי 

אתיקה של שופטים
מאת: ד"ר גבריאל קלינג

החלק השני של הספר כולל דיון נרחב בפטורים ממס שבח החלים במכירת דירת מגורים:
• הפטור על פי החוק הישן, החל על מכירות שנעשו עד סוף שנת 2013.

• הפטור למעשה לפי הוראות המעבר בחוק החדש, אשר יחול על מכירות שייעשו בשנים 2017-2014.

• החישוב הלינארי לפי החוק משנת 2014, אשר יחול על מכירות שייעשו החל משנת 2014 ואילך.
החלק השני מכיל גם את הפסיקה האחרונה בתחום ואת הוראות הביצוע של רשויות המס.

עוסק   ,38 ותמ"א  ובינוי  פינוי  לרבות  המס,  חידושי  כל  את  מביא  הספר  של  הראשון  החלק 
בהגדרות במיסוי מקרקעין, דן בזכות במקרקעין שהיא מרכיב הכרחי בהגדרת "אירועי מס" לפי 
החוק, עוסק ב"מכירה" ובאירועי המס החוסים תחת כנפי הגדרתה, דן בהגדרת "שווי" לפי החוק 

ובחריגים לה, ועוסק בהוראות השעה החלות על דירת מגורים.

הספרים נכתבו
ת ו פ ת ת ש ה ב
רוה"ח והמשפטן
טארק דיביני.

אתיקה של שופטים - מטרתו להיות מורה נבוכים לשופטים ולציבור בשאלות הנוגעות  הספר 
לאתיקה. גם בהסירו את גלימת השופט, אין השופט משתחרר מהמגבלות החלות עליו מתוקף 
תפקידו. הלכות האתיקה מנחות את השופט הן בדרכו בבית המשפט והן מחוצה לו. הספר מציג 
את המשנה הסדורה העומדת ביסוד הכללים וההחלטות והוא ממקד את ההתייחסויות הרבות 
ובפרסומים  השופטים  של  האתיקה  ועדת  של  בהחלטות  בפסיקה,  בחקיקה,  המצויות  והשונות 

של נציב תלונות הציבור על שופטים. כל אלה יקלו על השופט למצוא דרכו ולדעת כיצד לנהוג.

בצד אלה, חשוב לאפשר לציבור הרחב להבין את המגבלות החלות על ציבור השופטים ולשמש 
גשר בין מערכת המשפט ובין הציבור בכללותו. הנזקק לבתי המשפט, אם כעורך דין אם כבעל דין, 
הסבור ששופט שגה בעניין שבדין, יכול לבקר את דרכו של השופט על ידי תקיפת ההחלטה של 
השופט בדרך של ערעור. לעומת זאת, במקרים שבהם נראה כי השופט סטה מדרך ראויה בתחום 

האתי, יוכל הספר לשמש את כלל הציבור הנזקק לבתי המשפט.

ד”ר גבריאל קלינג, לשעבר סגן נשיא של בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו,  היה מבין מניחי 
זה  בתחום  יסוד  לאבן  הפך  דין’  בעריכת  ‘אתיקה  וספרו  הדין  לעורכי  האתיקה  לכללי  היסודות 
כללי האתיקה  הלכות האתיקה של שופטים.  בפיתוחן של  גם שותף  היה  קלינג  ד”ר  בישראל. 
לשופטים התשס”ז-2007 נוסחו על ידי ועדה שהוא היה חבר בה, ואשר בראשה ישב השופט מ’ 

חשין, מי שהיה משנה לנשיא בית המשפט העליון.
כן היה המחבר במשך 12 שנה חבר בוועדת האתיקה של השופטים.
ועדה זו דנה במאות פניות של שופטים שביקשו הנחיה בעניינים

אתיים שבהם נתקלו בדרכם בעולם המשפט ומחוצה לו.
ספרו הנוכחי של ד”ר קלינג מסכם את כלל המקורות הנוגעים
לתחום האתיקה של שופטים בישראל והוא פרי מחקר מעמיק

בן שנים המשלב לימוד שיטות מקבילות במדינות אחרות. 
הספר מונה כ-500 עמודים )כולל מפתחות(.

כרך א - חלק ראשון

מהדורה שלישית

בהשתתפות טארק דיביני 

כרך א - חלק ראשון

מהדורה שלישית

בהשתתפות טארק דיביני 

במקום 900 ש"ח
)כולל מע"מ ודמי משלוח(
בתוקף עד 31/1/2014

800 ש"ח
כרך א חלק ראשון

במקום 900 ש"ח
)כולל מע"מ ודמי משלוח(
בתוקף עד 31/1/2014

800 ש"ח
כרך א חלק שני*

במקום 1,800 ש"ח
)כולל מע"מ ודמי משלוח(
בתוקף עד 31/1/2014

1,500 ש"ח
כרך א חלק ראשון ושני*

במקום 700 ש"ח
)כולל מע"מ ודמי משלוח(

בתוקף עד 31/12/2013

630 ש"ח

יצחק�הדרי

מיסוי
מקרקעין
מיסוי
מקרקעין

יצחק�הדרי

כרך�א�-�חלק�שני
מהדורה�שלישית

בהשתתפות�טארק�דיביני

כרך�א�-�חלק�שני
מהדורה�שלישית

מיסוי�מקרקעין
יצחק�הדרי

6.279§-6.52§

יצחק�הדרי

מיסוי
מקרקעין

יצחק�הדרי

כרך�א�-�חלק�שני
מהדורה�שלישית

בהשתתפות�טארק�דיביני

כרך�א�-�חלק�שני
מהדורה�שלישית

מיסוי�מקרקעין
דירת�מגורים
יצחק�הדרי

6.279§-6.52§

מיסוי�מקרקעין
דירת�מגורים

אתיקה של שופטים
גבריאל קלינג

אתיקה של
שופטים

גבריאל קלינג

חדש!

חדש!

הפרסום היסודי

והמקיף ביותר על תיקון 76

לחוק מיסוי מקרקעין

ערוך בבהירות ובפשטות
בקרוב ייצא לאור החלק השני של כרך א הפותח את

המהדורה השלישית של הספר "מיסוי מקרקעין"
מאת פרופ' יצחק הדרי.

* כרך א )חלק שני( יראה אור בתחילת שנת 2014.

בעיה  יש  דין  שלעורכי  לכך  ער  אני 
מסוימת להגיב לתלונה שמגישים על שופט. 
ללחוץ  עדינה  בלשון  צריך  הייתי  פעם  לא 
קצת על עורך הדין להגיב. אגב, על פי החוק 

חלה עליו חובה להגיב.
"לא  להגיד  יכול  הוא  אבל  כן,  פניתגיל: 

זוכר" וזהו.
אכן לא פעם אנחנו צריכים להזכיר לעורך 
הדין שהוא חייב לנו תגובה, אבל בדרך כלל 
עורכי הדין משיבים בזמן שאנחנו מציבים 
ביקש  דין  שעורך  מקרים  גם  לנו  היו  להם. 
שבהחלטה לא נציין את שמו כדי שהשופט 
לומר  רק  יכול  אני  שוב,  הוא.  ידע שזה  לא 
שאני מבין את עורכי הדין. אני באמת מבין 

אותם.
פניתגיל: זאת באמת בעיה.

זאת בעיה, אבל מצד שני הבירור מחייב 
־כי ימוצו כל האפשרויות כדי להגיע למסק

נה הנכונה בתלונה. גם אם החשש של עורך 

האינטרס  את  ראה  המחוקק  מוצדק,  הדין 
הבעייתיות  על  כגובר  התלונה  בירור  של 

הזאת. 

"היום מבינים שהמבקר איננו אויב"

שני: היית מבקר המדינה ונציב תלונות, 
שהם שני תפקידי ביקורת. איך אתה רואה 

את מעמד הביקורת בישראל?
אני חושב שבעידן שלנו גופים מבוקרים 
אולי  שלהם.  אויב  איננו  שהמבקר  מבינים 
להישאר  צריך  הייתה תחושה שהכל  בעבר 
התקופה  את  עברנו  כבר  אבל  במשפחה, 
מבינות  המבוקרות  המערכות  גם  הזאת. 

היום שהמבקר בא רק להיטיב ולא להרע. 
שמערכת  היום  לומר  יכול  ואתה  שני: 
מערכת  היא  הנציבות  מוסד  עם  המשפט 

טובה יותר מאשר בלעדיו? 
אני מקווה שהנציבות תרמה משהו לטיוב 

המערכת. 

פניתגיל: זה בצניעות.
אני מקווה. 

תפניתגיל: לסיום, מה היית מייעץ למחלי
פך בתפקיד, השופט ריבלין?

השופט  שאם  אמרתי  החילופים  בטקס 
על  שקיבל  לפני  אותי  שואל  היה  ריבלין 
עצמו את התפקיד, הייתי אומר לו: "קח את 
התפקיד מפני שאתה מתאים לתפקיד". אני 
חושב שהוא מתאים לתפקיד, ואני לא צריך 

ללמד אותו. 
שני: שימשת עשרות שנים שופט, מבקר 

תונציב. במבטתעל אתה אופטימי לגבי המ
ערכת? 

כולם  אם  יודע  לא  אני  מעולה.  המערכת 
־מבינים לאילו הישגים הגיעה המערכת השי
־פוטית שלנו. כפי שאמרתי, יש שופטים שמ

צריך  זה  ואת  הכל,  זה  קלקלים את השורה. 
 לתקן. אבל המערכת מעולה ממש. 

"אני לא צריך לבקש כל פעם שייתנו לי אישור לפרסם". הנציב הפורש

אוקטובר 2013  54 ׀ עורך הדין 

נציב תלונות הציבור על שופטים הפורש, אליעזר גולדברגהראיון

" להגיד שהמערכת הפנימה..."
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מיסוי מקרקעין - דירת מגורים כרך א
מאת: פרופ' יצחק הדרי 

אתיקה של שופטים
מאת: ד"ר גבריאל קלינג

החלק השני של הספר כולל דיון נרחב בפטורים ממס שבח החלים במכירת דירת מגורים:
• הפטור על פי החוק הישן, החל על מכירות שנעשו עד סוף שנת 2013.

• הפטור למעשה לפי הוראות המעבר בחוק החדש, אשר יחול על מכירות שייעשו בשנים 2017-2014.

• החישוב הלינארי לפי החוק משנת 2014, אשר יחול על מכירות שייעשו החל משנת 2014 ואילך.
החלק השני מכיל גם את הפסיקה האחרונה בתחום ואת הוראות הביצוע של רשויות המס.

עוסק   ,38 ותמ"א  ובינוי  פינוי  לרבות  המס,  חידושי  כל  את  מביא  הספר  של  הראשון  החלק 
בהגדרות במיסוי מקרקעין, דן בזכות במקרקעין שהיא מרכיב הכרחי בהגדרת "אירועי מס" לפי 
החוק, עוסק ב"מכירה" ובאירועי המס החוסים תחת כנפי הגדרתה, דן בהגדרת "שווי" לפי החוק 

ובחריגים לה, ועוסק בהוראות השעה החלות על דירת מגורים.

הספרים נכתבו
ת ו פ ת ת ש ה ב
רוה"ח והמשפטן
טארק דיביני.

אתיקה של שופטים - מטרתו להיות מורה נבוכים לשופטים ולציבור בשאלות הנוגעות  הספר 
לאתיקה. גם בהסירו את גלימת השופט, אין השופט משתחרר מהמגבלות החלות עליו מתוקף 
תפקידו. הלכות האתיקה מנחות את השופט הן בדרכו בבית המשפט והן מחוצה לו. הספר מציג 
את המשנה הסדורה העומדת ביסוד הכללים וההחלטות והוא ממקד את ההתייחסויות הרבות 
ובפרסומים  השופטים  של  האתיקה  ועדת  של  בהחלטות  בפסיקה,  בחקיקה,  המצויות  והשונות 

של נציב תלונות הציבור על שופטים. כל אלה יקלו על השופט למצוא דרכו ולדעת כיצד לנהוג.

בצד אלה, חשוב לאפשר לציבור הרחב להבין את המגבלות החלות על ציבור השופטים ולשמש 
גשר בין מערכת המשפט ובין הציבור בכללותו. הנזקק לבתי המשפט, אם כעורך דין אם כבעל דין, 
הסבור ששופט שגה בעניין שבדין, יכול לבקר את דרכו של השופט על ידי תקיפת ההחלטה של 
השופט בדרך של ערעור. לעומת זאת, במקרים שבהם נראה כי השופט סטה מדרך ראויה בתחום 

האתי, יוכל הספר לשמש את כלל הציבור הנזקק לבתי המשפט.

ד”ר גבריאל קלינג, לשעבר סגן נשיא של בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו,  היה מבין מניחי 
זה  בתחום  יסוד  לאבן  הפך  דין’  בעריכת  ‘אתיקה  וספרו  הדין  לעורכי  האתיקה  לכללי  היסודות 
כללי האתיקה  הלכות האתיקה של שופטים.  בפיתוחן של  גם שותף  היה  קלינג  ד”ר  בישראל. 
לשופטים התשס”ז-2007 נוסחו על ידי ועדה שהוא היה חבר בה, ואשר בראשה ישב השופט מ’ 

חשין, מי שהיה משנה לנשיא בית המשפט העליון.
כן היה המחבר במשך 12 שנה חבר בוועדת האתיקה של השופטים.
ועדה זו דנה במאות פניות של שופטים שביקשו הנחיה בעניינים

אתיים שבהם נתקלו בדרכם בעולם המשפט ומחוצה לו.
ספרו הנוכחי של ד”ר קלינג מסכם את כלל המקורות הנוגעים
לתחום האתיקה של שופטים בישראל והוא פרי מחקר מעמיק

בן שנים המשלב לימוד שיטות מקבילות במדינות אחרות. 
הספר מונה כ-500 עמודים )כולל מפתחות(.

כרך א - חלק ראשון

מהדורה שלישית

בהשתתפות טארק דיביני 

כרך א - חלק ראשון

מהדורה שלישית

בהשתתפות טארק דיביני 

במקום 900 ש"ח
)כולל מע"מ ודמי משלוח(
בתוקף עד 31/1/2014

800 ש"ח
כרך א חלק ראשון

במקום 900 ש"ח
)כולל מע"מ ודמי משלוח(
בתוקף עד 31/1/2014

800 ש"ח
כרך א חלק שני*

במקום 1,800 ש"ח
)כולל מע"מ ודמי משלוח(
בתוקף עד 31/1/2014

1,500 ש"ח
כרך א חלק ראשון ושני*

במקום 700 ש"ח
)כולל מע"מ ודמי משלוח(

בתוקף עד 31/12/2013

630 ש"ח

יצחק�הדרי

מיסוי
מקרקעין
מיסוי
מקרקעין

יצחק�הדרי

כרך�א�-�חלק�שני
מהדורה�שלישית

בהשתתפות�טארק�דיביני

כרך�א�-�חלק�שני
מהדורה�שלישית

מיסוי�מקרקעין
יצחק�הדרי

6.279§-6.52§

יצחק�הדרי

מיסוי
מקרקעין

יצחק�הדרי

כרך�א�-�חלק�שני
מהדורה�שלישית

בהשתתפות�טארק�דיביני

כרך�א�-�חלק�שני
מהדורה�שלישית

מיסוי�מקרקעין
דירת�מגורים
יצחק�הדרי

6.279§-6.52§

מיסוי�מקרקעין
דירת�מגורים

אתיקה של שופטים
גבריאל קלינג

אתיקה של
שופטים

גבריאל קלינג

חדש!

חדש!

הפרסום היסודי

והמקיף ביותר על תיקון 76

לחוק מיסוי מקרקעין

ערוך בבהירות ובפשטות
בקרוב ייצא לאור החלק השני של כרך א הפותח את

המהדורה השלישית של הספר "מיסוי מקרקעין"
מאת פרופ' יצחק הדרי.

* כרך א )חלק שני( יראה אור בתחילת שנת 2014.
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עם סגן ראש לשכת עורכי הדין זכי כמאלבארבע עיניים

כמאל ב זכי  עו"ד  את  לפגוש  דרכי 
עליתי  אל־כרמל  בדליית  בביתו 

מש וראיתי  הכרמל,  הר  ־במרומי 
וערבים  יהודים  של  רבות  פחות 

בעיצו וזיתים  זית  שמן  וקונות  ־מטיילות 
מה של עונת המסיק. ככל שהתקדמתי ללב 
כמה  ראיתי  התיירותי  השוק  ולאזור  הכפר 
קצוות  מכל  אדם  בהמוני  חיים  שוקק  הוא 
הביאה  הזו  הרב־תרבותית  החוויה  הארץ. 
אותי לשאול את כמאל מה דעתו על פסיקת 
בית המשפט העליון מהחודש האחרון, שבה 
דחה את העתירה להכרה בקיומו של לאום 

המדינה  אזרחי  כל  את  שיאגד  "ישראלי" 
)ע"א 8573/08 עוזי אורנן ואח' נגד משרד 

הפנים(.
אתה לא סבור שבית המשפט הכזיב פעם 
נוספת כשלא ניצל את ההזדמנות לכונן דרך 

משותפת לכל חלקי החברה במדינה?
אומר  ישראל",  מדינת  של  "האינטרס   

־עו"ד כמאל, נשיא המכללה האקדמית הע
ראש  וסגן  חיפה,   - בישראל  לחינוך  רבית 
בה  שחי  מי  שכל  "הוא  הדין,  עורכי  לשכת 

התחו ממנה.  אינטגרלי  חלק  שהוא  ־יחוש 
האזרחים  של  למעורבות  תביא  הזאת  שה 

ופרט  פרט  שכל  לכך  ותביא  המדינה  בחיי 
יפעל לטובת המדינה. אזרח שלא יחוש חלק 
מהמדינה יראה את עצמו כתושב שכל מה 
שעליו לעשות זה לשלם מיסים למדינה, או 

שהוא יבחר להגר ממנה".
המכהן  כמאל,  אומר  המדינה",  "כאזרח 

אסט לדיאלוג  במרכז  הנאמנים  בחבר  ־גם 
חזקה  משפטית  במערכת  רוצה  "אני  רטגי, 
פוליטיים  נושאים  בשיקוליה  תשקול  שלא 

־שאינם רלוונטיים לסוגיה המשפטית והע
ער  אני  שני  מצד  להכרעה.  שעומדת  רכית 

שמער ודתיים  פוליטיים  זרמים  שיש  ־לכך 

זה מקצוע של 
ערכים

סגן ראש לשכת עורכי הדין עו"ד זכי כמאל מבקש להגן על השם הטוב 

של המקצוע )"המעמד של עורכי הדין מכובד גם בימינו"( ולקרב לבבות 

 )"האינטרס של המדינה הוא שכל מי שחי בה יחוש חלק אינטגרלי ממנה"(, 

ולא שוכח כיצד השפיעו יואל זוסמן ואהרן ברק על חייו המקצועיים

עו"ד רדא ענבוסי
לשעבר סגן בכיר לפרקליטת מחוז מרכז
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ערים על הסמכות של המערכת המשפטית 
יותר,  חמור  שבמחלוקת.  בנושאים  לדון 

־ישנו ציבור רחב במדינה שמערער על של
והוא מאמין שהוא צריך להיות  טון החוק, 
מסוימות  לאוכלוסיות  ומכוון  סלקטיבי 

בית המ ־בחברה. בשנים האחרונות מנסה 
חזיתי עם השקפות  להימנע מעימות  שפט 
של קבוצות אלה משיקולים של שפיטות או 
חוסר שפיטות. יש לי יסוד להאמין שבמקום 
שיש אי ודאות מבחינת קביעת ערכים שהם 
למדינה,  השתייכות  למשל  טבעיים,  בעיניי 
בית  שופטי  ובראשה  המשפטית  המערכת 

המשפט העליון תיתן את ההחלטה הראויה 
במוקדם או במאוחר. בספר בראשית נכתב 
זהו  ובעיניי  בצלמו',  האדם  את  'ויברא 
משפט מכונן. לא נכתב 'האדם היהודי' אלא 

האדם בהיותו אדם".
תאתה מייצג דור של עורכי דין שהיו למי
תעוט בימינו. מה מבדיל את עורך הדין הצ

הצעירים  הדין  מעורכי  שנה   40 לפני  עיר 
של היום?

"בלי לדבר על המספרים, תפיסת העולם 
של עורך הדין אז הייתה שהוא מייצג חברה 
שזקוקה לשירותיו ופועל על פי שליחות, לא 

לצורכי מחייה או בגלל בצע כסף. לא היינו 
צריכים אז את תורת הפרו־בונו, כי סייענו 
של  המעמד  לסייע.  צריכים  שהיינו  היכן 
ולכן הוא  כיותר חשוב,  דין נתפס אז  עורך 
אומר  לא  אני  גבוה.  ציבורי  ממעמד  נהנה 
שלא היו בעיות אתיקה ועורכי דין לא מעלו 
באמון, אבל בכל זאת התדמית שדבקה בהם 

הייתה של שליחי ציבור.
המא את  יש  תקופה  שלכל  סבור  ־"אני 

פיינים שלה, ובכל מקצוע יש אנשים שרואים 
פרנ מקור  או  קריירה  שליחות,  ־בעבודתם 

אף אחת מהאפשרויות,  פוסל  לא  אני  סה. 
ערי במקצוע  רואה  אני  אישי  באופן  ־אבל 

כת הדין מקצוע של ערכים, לא רק ביחסים 
בין האדם לזולתו אלא גם של האדם בתוך 
הוא  דין  עורך  שלו.  והמדינה  שלו  החברה 
לו  יש  גם אם  חלק ממערכת אכיפת החוק 
ביקורת או השגות עליה, ואכיפת חוק היא 
בראש ובראשונה מערכת חינוכית שחייבת 

להיות מונעת על ידי מסר חינוכי".
וכ כחברה  חיינו  עם  משתלב  זה  תאיך 

החוק  אכיפת  כשמערכת  בתוכה  מיעוטים 
מתבססת בעיקר על ענישה וגמול?

"אלימות גוררת אלימות. מערכת אכיפת 
מאוד  השיקום  שדרך  להבין  צריכה  החוק 
שהיא  בלי  התקדמות  תהיה  ולא  חשובה, 
ושילובם  עבריינים  שיקום  ליעד  לה  תשים 
הרתעה  להיות  צריכה  הקונספציה  בחברה. 

עם אפשרות לשיקום".
תרבים אומרים שהמקצוע שלנו איבד מכ

בודו. אתה מסכים?
־"המעמד של עורך הדין עדיין מכובד בי

"עורך דין הוא חלק ממערכת אכיפת החוק גם אם יש לו ביקורת עליה". זכי כמאל
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המשימה האולטימטיבית של 
לשכת עורכי הדין צריכה להיות 
פעולה בלתי פוסקת לשיפור 
איכות השלטון על ידי הבעת 

דעה ואקטיביזם חברתי במידת 
הצורך. לצד זה היא צריכה לפעול 

כאיגוד מקצועי הדואג לחבריו
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מינו. עורך דין נבחן באדם שבתוכו. האדם 
לאבן  סיתות  הוא  והמקצוע  היסוד,  הוא 
לתת  אפשר  אי  אדם.  בן  שנקראת  היקרה 
תוארי גנאי גם אם יש ריבוי של עורכי דין 

־היום. אני נגד התדמית השלילית הקולקטי
בית שמנסים להדביק לציבור עורכי הדין".

מה צריך כדי לחזק את מה שאתה מכנה 
"האבן היקרה"?

"עורך דין חייב להיות אינטלקטואל ובעל 
הוא  אחרים.  במקצועות  רחבים  אופקים 
רק בתורת המשפט.  ולא  ידען  להיות  צריך 
קורסים  במגוון  למד  בתקופתי  סטודנט 
פילוסופיה,  כגון  ומגוונים  רבים  בתחומים 
פסיכולוגיה, חינוך ומדעים. מקצועות אלה 
לא נלמדים היום במידה מספקת. בתי הספר 
למשפטים היום יוצרים מרחב מצומצם של 
ברמה  פיחות  באה התחושה של  ולכן  ידע, 
ובתדמית. בהיבט הזה אני חסיד של השיטה 
האמריקאית, שבה סטודנט למשפטים מגיע 
מקצועות  שלמד  לאחר  התואר  ללימודי 
אחרים בקולג'. ידע רחב מסייע לעורך הדין 
בגישה ובהתייחסות שלו, הן לחברה ברמת 

המקרו והן ללקוח ברמת המיקרו".
גרמה  המכללות  שפתיחת  סבור  אינך 

ולהצפת המ תלרידוד ההשכלה המשפטית 
קצוע?

־"הייתי שותף להקמת מכללת נתניה, וע
אמנון  ופרופ'  ליבאי  דוד  פרופ'  לצד  מדתי 
רובינשטיין כשהכרזנו על הקמת המכללות 
למשפטים. אני לא מקבל את הביטוי 'הצפת 
המקצוע'. השכלה צריכה להיות נחלת הכלל 

העיתו במסיבת  אמרתי  כיס.  לכל  ־ונגישה 
־נאים אז, ודבריי תקפים גם היום, שהפקו

אשמות  באוניברסיטאות  למשפטים  לטות 
במצב שנוצר משום שהן סגרו את שעריהן 
מכסות  כשקבעו  שלמות  אוכלוסיות  בפני 

לקבלת סטודנטים". 
האם הלשכה יכולה לעשות משהו במצב 

שנוצר?
מוסד  הדין  עורכי  בלשכת  רואה  "אני 

המ החוק.  אכיפת  ממערכת  חלק  ־שהוא 
להיות  צריכה  שלה  האולטימטיבית  שימה 

השל איכות  לשיפור  פוסקת  בלתי  ־פעולה 

ואקטיביזם חברתי  דעה  ידי הבעת  על  טון 
לפעול  צריכה  היא  זה  לצד  הצורך.  במידת 

מי בכמה  לחבריו  הדואג  מקצועי  ־כאיגוד 
שורים. ראשית עליה למנוע פלישה לתחום 
לפירוק  לפעול  עליה  שנית  הדין.  עריכת 
אני  וכאן  הדין,  עריכת  בשוק  המונופולים 
מתכוון לנתח העצום שתופסים המשרדים 
הגדולים בשוק עריכת הדין, ושלישית עליה 

־להקנות לחבריה ידע בתחומים שאינם נל
מדים היום בבית הספר למשפטים אבל הם 
שנלמדים  קורסים  מהרבה  יותר  חשובים 
ביחסי  לסדנאות  בעיקר  מתכוון  אני  היום. 
אנוש ובתרבות דיבור, לא רק בבית המשפט 

אלא כחלק מהתרבות של האדם".
שהיא  הארצית  במועצת  חברים  שנינו 
הדין.  עורכי  לשכת  של  העליון  המוסד 
כשאני שומע אותך מדבר על מה שצריכה 
אם  עצמי  את  שואל  אני  לעשות,  הלשכה 
נוכח  בעולם,  אחר  מקום  על  מדבר  אתה 
הסכסוכים הקשים בקרב נציגיה הנבחרים 

בשני העשורים האחרונים.
ארצות  של  החוץ  שר  לדברי  "באנלוגיה 
הברית לשעבר, פרופ' הנרי קיסנג'ר: 'שלום 

במלח הסלמה  לאחר  אלא  יציב  יהיה  ־לא 
הק ומלחמות  שההסלמה  חושב  אני  ־מה'. 

בוצות בלשכה הגיעו לשיא. כל אחת ואחת 
מהקבוצות עושה חושבים מחדש, כי בסופו 
של דבר ההסלמה הזו לא רק פוגעת בלשכה 

אלא גם באנשים עצמם.
טבעי  דבר  הם  שסכסוכים  להבין  "צריך 
להפחית  מנסה  אני  המערכות.  בכל  שקיים 

שהלש קול  ולהשמיע  הלהבות  ־מגובה 
כה אינה נחלה של מישהו. ברגע שהלשכה 

ית ואנשים  מעסקנות  להשתחרר  ־תתחיל 
חילו להסתכל על הלשכה כמוסד, להבין מה 
הם תפקידיו ומה עלינו לעשות כדי להגשים 

־את יעדיו - אז נצליח למלא את כל המשי
מות שנבחרנו למלא למען חברינו והחברה 

שבה אנחנו חיים".
מי הדמות שהשפיעה עליך ביותר בעולם 

המשפט?
בחיי  רבות  עליי  השפיעו  אנשים  "שני 
המקצועיים, הראשון בהם הוא ידידי ואחי 
פגשתי  אותו  ברק,  אהרן  בדימוס  הנשיא 

למשפ כסטודנט  הראשון  ביומי  ־לראשונה 
טים באוניברסיטה העברית. הייתי הראשון 

מש ללימודי  שהתקבל  אל־כרמל  ־בדליית 
הבניין  על  מסתכל  אותי  ראה  ברק  פטים. 
לו  שסיפרתי  לאחר  אני.  מי  אותי  ושאל 
הולך  הבין שאני  והוא  באתי  ומאיפה  עליי 
לשכור,  דירה  עד שאמצא  מלון  בבית  לגור 
הוא הזמין אותי לארוחת ערב בביתו. מאז 
התפתחה בינינו קרבה של אחים, והשיחות 
וגרמו  מאוד  עליי  השפיעו  שניהלנו  הרבות 

שבאמצ ולהאמין  המקצוע,  את  לאהוב  ־לי 
עות הכלים המשפטיים אפשר להגיע לצדק 

ולשוויון.
־"האדם השני היה השופט המנוח יואל זו
־סמן, שהציע לי בשעתו להיות שופט. שא

שופט,  למינוי  הקריטריונים  מה  אותו  לתי 
והוא ענה לי: 'אני רוצה שופטים שהם בני 
בכל  אותי  מלווה  שלו  הזו  התשובה  אדם'. 
 הופעה בבית המשפט". 

עורך דין חייב להיות אינטלקטואל 
ובעל אופקים רחבים במקצועות 

אחרים. סטודנט בתקופתי 
למד במגוון קורסים בתחומים 

שלא נלמדים היום במידה 
מספקת, ולכן באה התחושה 

של פיחות ברמה ובתדמית

יש לי יסוד להאמין שבמקום 
שיש אי ודאות מבחינת קביעת 
ערכים שהם בעיניי טבעיים, 
למשל השתייכות למדינה, 

המערכת המשפטית ובראשה 
שופטי בית המשפט העליון 
תיתן את ההחלטה הראויה 

במוקדם או במאוחר
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גדולות,  לכותרות  זוכים  אינם  הרגל  פשיטת  דיני 
שגרת  על  משמעותי  באופן  משפיעים  הם  אולם 
חייהם של אלפי בתי אב בישראל ועל נושיהם. כיום 

ביש המחוזיים  המשפט  בבתי  ועומדים  ־תלויים 
משפטית  מבחינה  רגל.  פשיטות  תיקי   34,496 ראל 
חובות  עם  מתמודדים  ונושיהם  חייבים  בישראל, 
בהליכי  )א(  זירות:  בשתי  כסדרם  נפרעים  שאינם 

בפשיטת  )ב(  לפועל;  הוצאה 
אלה  כי  סוברים  רבים  רגל. 
דינים  ושני  מערכות  שתי 
והעוסקים  בזה  זה  הקשורים 
אין  היא.  ולא  עניין,  באותו 

פשי ובין  לפועל  הוצאה  ־בין 
טת רגל ולא כלום. עניינה של 
הוא  לפועל  ההוצאה  מערכת 

הנו עבור  חוב  גביית  ־אחד: 
לעו לשירותיה.  הנזקק  ־שה 

נועדה  רגל  זאת, פשיטת  מת 
אח תכליות  שתי  ־להגשים 

לפתוח  לחייב  לאפשר  רות: 

מקדמים רפורמה 
בפשיטת רגל

בהשוואה לפשיטות רגל בעולם המערבי, מציעה מדינת ישראל פתרון 

חלקי ביותר לקשיי הפירעון של החייבים. אין כל תפיסה מערכתית של 

של  דעתו  ולשיקול  המקרה  ליד  נתון  והכל  הרגל,  פשיטת  הליכי  ניהול 

לניהול  ומובנה  מעודכן  מתווה  הרשמי  הכונס  גיבש  זאת  לאור  הנאמן. 

הליכי פשיטת רגל

דוד האן

דף חדש בחייו ולהשתקם כלכלית; ולהבטיח פירעון 
־שוויוני והוגן בין הנושים לבין עצמם. ודייקו: התכ
הרגל מתמקדת בש הליך פשיטת  ־לית השנייה של 

שחיקתה  במניעת  המשותף,  החייב  קופת  על  מירה 
אין  השונים.  הנושים  בין  דין  פי  על  הוגן  ובפירעון 
כאן ניסיון גבייה משוכלל או משופר עבור נושה זה 
או אחר, למעט במקרים בוטים של מרמה )בדרך של 
היא  גבייה  הענקות(.  ביטול 
לפועל,  בהוצאה  הקוד  שם 
הסובר  כל  רגל.  בפשיטת  לא 
רגל  פשיטת  כי  קרי  אחרת, 
גבייה  קידום  של  הליך  היא 

תחי להשיב  יידרש  ־לנושה, 
לה על השאלה הזאת: אם זו 
מדוע  הרגל,  פשיטת  תכלית 
של  ברובם  זה  הליך  נפתח 

־המקרים ככולם, בישראל וב
החייב?  ביוזמת  הרחב,  עולם 

המ לבית  פונה  החייב  ־וכי 
ינקוט  כי  ממנו  ומבקש  שפט 

 פרופ' דוד האן,
הגשמת תכליות דיני פשיטת הכונס הרשמי

הרגל דורשת תחימה של 

ההליך והבאתו לידי סיום 

באמצעות מתן הפטר 

לחייב בתוך פרק זמן קצוב 

ומוגדר. משיכת ההליך 

לאורך זמן בלי להציב 

תאריך יעד למתן הפטר 

לחייב מחטיאה את העיקר
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זו  הליך משפטי נגדו למען גביית החוב ממנו? הלא 
אמורה להיות פנייה מובהקת של נושה! החייב פונה, 
חילוצו  לשם  ומזור  סעד  מבקש  הוא  כי  הסתם,  מן 
חילוץ  חדשה.  כלכלית  ולהתחלה  חובותיו  מקשיי 
הרגל. מבחינה מהותית,  עיקרו של פשיטת  הוא  זה 
של  פרועים  הבלתי  החובות  ומחיקת  ההפטר  רעיון 
לרעיון חילוץ חברה מקשייה באמצעות  דומה  חייב 
הבראתה וגיבוש הסדר נושים. הוסף על כך את ערך 

־כבוד האדם, ונמצא ההפטר משמעותי עוד יותר בע
ניינו של חייב בשר ודם.

• • •
רגל,  בין הוצאה לפועל לפשיטת  עירוב התחומין 
נובע  המשפטית,  ובתודעה  בפרקטיקה  המתרחש 
במידה רבה מחקיקת הכנסת בשנות ה־90 של המאה 
שבפ־ לקשיים  ראוי  פתרון  למצוא  שביקשה   ,20 ־ה

ניהם ניצבים חייבים המתקשים בתשלום חובותיהם. 

זאת מכיוון שבאותה שעה פקודת פשיטת הרגל, כפי 
־שפורשה על ידי בית המשפט העליון, נעלה את שע

ריה בפני החייבים. כצעד ראשוני תיקנה הכנסת את 
חוק ההוצאה לפועל בשנת 1994, והוסיפה פרק המגן 
על "חייב מוגבל באמצעים". פרק זה מאפשר פירעון 
שומט  הוא  אין  ברם  ופריסתם,  החובות  של  מדורג 
1996, תי־  את חובות החייב. כעבור שנתיים, בשנת
גופה, פתחה  קנה הכנסת את פקודת פשיטת הרגל 
את שערי פשיטת הרגל מחדש בפני החייבים וסללה 
את דרכם לקבלת הפטר מחובותיהם. עם זה, המענה 
הראשוני האמור שהוצב בחוק ההוצאה לפועל נותר 

על כנו, ומכאן הבלבול עד עצם ימינו.
הפתיחה המחודשת של שערי פשיטת הרגל בשנת 
1996 אכן נתנה את אותותיה הלכה למעשה, אולם 

פשי להליכי  ונזקקו  שבו  חייבים  חד־ממדי.  ־באופן 
טת רגל, מרצונם וביוזמתם, לשם הסדרת חובותיהם 

חייבים נותרים 

בהליכי פשיטת 

רגל שנים רבות 

ללא תכלית של 

ממש בניהול 

ההליכים. הם 

נכנסו להליכי 

פשיטת רגל וגילו 

כי המציאות היא 

כמו בשיר "מלון 

קליפורניה":
You can check 

out anytime you 
like, but you 

can never leave
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פשיטות  הליכי  מספר  ואמנם,  מצוקותיהם.  ופתרון 
הרגל הנפתחים לפי בקשת החייב טיפס ועלה באופן 
רגל;  פשיטת  הליכי   309 נפתחו   1996 בשנת  ניכר. 
2004 נפתחו 1,524 הליכים; בשנת 2012 נפ־  בשנת

תחו 10,355 הליכים; ועוד היד נטויה.
בת  בשער  נשמעה  לא  ההפטר  בשורת  עקא,  דא 
רבים. חייבים לא מעטים נכנסו להליכי פשיטת רגל, 
אך משם הושלכו אחר כבוד עקב "חוסר תום ליבם". 
בעקבות פליטתם מפשיטת רגל שבו והסתבכו חייבים 
אלה מול נושיהם בהליכי הוצאה לפועל, שוב התקשו 

בפשי בשנית  מזלם  את  ניסו  חובותיהם,  ־בפירעון 
רבים  חייבים  נכנסו  לעומתם  חלילה.  וחוזר  רגל  טת 
היא  שהמציאות  וגילו  רגל  פשיטת  להליכי  אחרים 
האיגלס:  להקת  של  קליפורניה"  "מלון  בשיר   כמו 
 You can check out anytime you like, but you can

 .never leave
חייבים נותרים בהליכי פשיטת רגל שנים רבות ללא 
הליכים  כי  דומה  ההליכים.  בניהול  ממש  של  תכלית 
אלה מתנהלים מעצמם, בכוח ההמשכיות גרידא. מעט 
2003-2010 ניתנו בבתי המ־  נתונים להמחשה: בשנים

שפט המחוזיים ברחבי הארץ 23,406 צווי כינוס )קרי: 
בלבד  ב־29%  מהם  רגל(,  פשיטת  הליך  לפתיחת  צו 
בהסדר,  או  בהפטר  התיק  הסתיים  תיקים(   6,805(

ב־22% )5,166 תיקים( הושלכו 
החייבים מהליך פשיטת הרגל 
עקב חוסר תום לב או מסיבה 
עודם  כ־49%,  והיתר,  אחרת, 

תלויים ועומדים.
הגורמים העוסקים בהליכי 
לתת  ממעטים  רגל  פשיטת 
הטעם  לשאלת  דעתם  את 
והתכלית שבהמשך ניהולם - 

־בין אם אלה עורכי הדין המ
מיוחדים  כמנהלים  שמשים 
הרגל,  בפשיטת  נאמנים  או 

הציבו המערכת  זו  אם  ־ובין 
רית. לא מתקיימת בחינה מסודרת של עניינים כגון 
יגדל הפירעון לנושים  בכמה אחוזים - אם בכלל - 

קדי שבדין  החובות  נגיסת  )לאחר  ־הלא־מובטחים 
מהו  זמן;  לאורך  ההליכים  ניהול  המשך  מעצם  מה( 

־העיתוי הצפוי לסיום בחינת תביעות החוב של הנו
הכסף  האם  הנאמן;  ידי  על  דיבידנד  ולחלוקת  שים 

איננו  אשר  הרגל  פשיטת  בקופת  לאיטו  הנצבר 
נושא ריבית הוא בעל שווי כלכלי משמעותי בהיוונו 
זמן  לאורך  ההליך  המשך  ישפיע  כיצד  נוכחי;  לערך 

ועל סי ביתו  בני  ושל  ־על איכות החיים של החייב 
כויי השתלבותו חזרה במשק היצרני. הטיפול בהליך, 
קידומו והבאתו לידי גמר עד כה היו תלויים במידה 
רבה ביעילותו, בתושייתו ומעל הכל ברצונו האישי 

של הנאמן בפשיטת רגל בכל תיק.
פשיטת  הליך  של  ליבתו  שהיא  ההפטר,  בשורת 
כראוי  מתגשמת  אינה  כאמור  ייעודו,  ועיקר  הרגל 

שב באופן  ההליך  התנהל  כה  עד  למעשה.  ־הלכה 
מוע ההליך  פני  לאן  שידע  מי  היה  ולא  ומכני,  ־לוני 

דות ואימתי יסתיים, אם בכלל. עניין זה הוא בשורה 
עגומה למדי עבור הכל. לחייבים זוהי בשורה עגומה 
שכן לאורך הדרך הם אינם יודעים אם יזכו לסיים את 
ההליך ולהשיג הפטר, ואם כן - אימתי. חוסר ידיעה 

מאפש עוד  הגורעים  ולאדישות  לייאוש  מוביל  ־זה 
רויות שיקומו של החייב ושילובו חזרה במשק הכלכלי 
היצרני. הייאוש מקרין באופן שלילי גם על בני ביתו 
התלויים בו ועל המשך התפתחותם, ולא פעם מוביל 
חייבים להסכים להצעות הסדר של נושים לגייס כסף 
מקרובים וממכרים כתנאי לשחרורם מן ההליך. ספק 
רב אם דרישות כאמור תקינות מבחינה משפטית. אם 

לנוכח המג די בכל אלה,  ־לא 
נשא עליהם  המוטלות  ־בלות 

בים חייבים רבים לאורך שנות 
פשיטת הרגל לעיסוק ולייצור 
בערוצים  ביתם  לבני  הכנסה 
בלתי רשמיים, בלא לשלם על 

כך מיסים כדין. 
שבעים  אינם  הנושים  גם 
נחת מהליך נמשך, שהמעש בו 
לנושים  דיבידנד  למדי.  מועט 
ניתן לתשלום רק לאחר בדיקה 
תביעות  של  ואישור  מקיפה 
ידיהם.  על  המוגשות  החוב 
לעיתים  רבים,  רבים משתהים חודשים  בעלי תפקיד 
לא  החוב.  תביעות  את  בודקים  שהם  עד  שנים,  גם 
פעם נובעת דחיית הבדיקה מכך שאין בקופת פשיטת 

־הרגל די כסף לתשלום שכר טרחה לנאמן בעד פעו
לותיו. בנסיבות כאלה נדחה תשלום הדיבידנד באופן 
נושים רבים מאבדים עניין בהליך לאורך  משמעותי. 

המטפלים בהליכי פשיטת 

רגל - אם אלה עורכי הדין 

המשמשים כמנהלים 

מיוחדים או נאמנים בפשיטת 

הרגל ואם זו המערכת 

הציבורית - ממעטים לתת 

את דעתם לשאלת הטעם 

והתכלית שבהמשך ניהולם
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־הזמן וממעטים להתייצב בבתי המשפט לדיונים הנק
־בעים כעבור שנים. גם הגדלת הפירעון לנושים כתו

צאה מהתמשכות ההליכים אינה משמעותית. על פי 
בדיקה שנערכה בכונס הרשמי בספטמבר 2013, עולה 
כי סך הכספים הממוצע שנצבר בקופת פשיטת הרגל 
בתיקים שנפתחו בשנים 2000-2010 עומד על 34,329 

תביעות  ממוצע  בלבד.  שקל 
)במי המאושרות  ־החוב 

תביעות  שבהם  התיקים  עוט 
על  עומד  נבדקו(  בכלל  החוב 
צבי־ 610,721 שקל. ספק אם 
רת סכום נמוך - כ־5% בלבד 
המאושרות,  החוב  מתביעות 
ללא צבירת ריבית ובלי להוונו 
ליום תחילת ההליך - מצדיקה 
כה  שנים  לאורך  הליך  ניהול 
עוד  מתעצם  זה  ספק  רבות. 
ייפרע  הסכום  שרוב  משום 

לחובות בדין קדימה.
מה היא  אף  נפסדת  יוצאת  הציבורית  ־המערכת 

תארכות הליכי פשיטת הרגל ומהתמשכותם חסרת 
מוגדר  יעד  עם  הליך  לניהול  אופק  באין  התוחלת. 

־וסופי נערמים תיקי פשיטת הרגל הן במשרדי הכו
אלה  בתיקים  השופטים.  בלשכות  והן  הרשמי  נס 
דיונים בעלי חשיבות משנית בלבד למהות  נקבעים 

־ההליך )דוגמת בקשות תקופתיות של החייבים לה
עליהם(,  המושתים  החודשיים  בתשלומים  פחתה 
ציבוריים  ומשאבים  זמן  של  מיותרת  צריכה  תוך 
המוגבלים ועמוסים עד לעייפה. הצטברות התיקים, 
בלא שיסתיימו בתום תהליך מובנה, גם מפחיתה מן 
מוגדר  במספר  הציבורית  המערכת  של  ההתמקדות 
של תיקים בכל תקופה ומן ההתעמקות בתיקים אלה.
אם נתבונן התבוננות השוואתית על פשיטות רגל 

נות ישראל  מדינת  כי  לנו  יתחוור  המערבי  ־בעולם 
נת פתרון חלקי ביותר לקשיי הפירעון של החייבים. 
דקאן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, 

עם התספו "ומה  חריס, הראה במאמרו  רון  ־פרופ' 
רת של ריקי כהן?" )עורך הדין, יוני 2013, עמ' 116( 

מא נמוך  לנפש  בישראל  הרגל  פשיטות  מספר  ־כי 
משך  מוגבל  אלה  בארצות  במערב.  מובילות  רצות 
זמן פירעון החובות במסגרת ההליך לשנים אחדות 
 Bankruptcy Codeב־ Chapter 13 בלבד. למשל, לפי

תש לחייב  רגל  בפשיטת  הנאמן  יקבע  ־האמריקאי, 
לומים לפרק זמן שלא יעלה על חמש שנים. לחלופין 
אלא  החוק,  של   Chapter 7 לפי  שם  ההליך  יתנהל 
שאז יתמצה כל הפירעון לנושים ברכושו הפנוי של 
החייב, ללא כל תשלומים עתידיים נוספים, וההפטר 
באנגליה  הפנוי.  רכושו  מימוש  לאחר  מיד  לו  יינתן 
 Insolvency Actה־ הגביל 
הרגל  פשיטת  הליך  את 
הבנק  גם  בלבד.  אחת  לשנה 
תוכניות  על  מצביע  העולמי 
רגל  פשיטת  בהליכי  תשלום 
שלוש  על  יעלה  לא  שמשכן 
 The World( שנים  חמש  עד 
 Bank, Working Group
 on the Treatment of the
 Insolvency of Natural
לעו־  .)Persons, May 2012
כל  אין  בישראל  זאת,  מת 
הרגל.  פשיטת  הליכי  ניהול  של  מערכתית  תפיסה 

הכל נתון ליד המקרה ולשיקול דעתו של הנאמן.

המדיניות החדשה

־לנוכח כל האמור לעיל גיבשנו בכונס הרשמי מת
־ווה מעודכן ומובנה לניהול הליכי פשיטת רגל. מדי

ניות זו מיושמת הלכה למעשה על ידי הכונס הרשמי 
בהמלצותיו ובעמדותיו המוגשות לבתי המשפט בכל 
שנת  מראשית  החל  הנפתחים  הרגל  פשיטת  תיקי 

המשפט תשע"ד.
מדיניות הכונס הרשמי לניהול הליכי פשיטת רגל 

נשענת על אדני יסוד אחדים המפורטים להלן:
  ההליך צריך להתנהל לשם הגשמת תכליותיו, 

קרי: מתן הפטר לחייבים תוך פירעון הוגן 
ושוויוני לנושים

  האופן היעיל יותר להנעת צדדים לפעול הוא 
באמצעות יצירת תמריצים חיוביים

  נקיטת גישה מחמירה נגד חייבים שינצלו את 
ההליך לרעה ויבקשו להערים על הזולת

הכונס הרשמי מחזיק בדעה כי הגשמת תכליות דיני 
פשיטת הרגל זוקקת תחימה של ההליך והבאתו לידי 
סיום באמצעות מתן הפטר לחייב בתוך פרק זמן קצוב 
תאריך  להציב  בלי  זמן  לאורך  ההליך  משיכת  ומוגדר. 
יעד למתן הפטר לחייב מחטיאה את העיקר. תחת זאת, 

הכונס הרשמי אימץ לאחרונה 

את המתווה המעודכן כמדיניותו. 

מדיניות זו מיושמת הלכה 

למעשה על ידי הכונס הרשמי 

בהמלצותיו ובעמדותיו המוגשות 

לבתי המשפט בכל תיקי 

פשיטת הרגל הנפתחים החל 

מראשית שנת המשפט תשע"ד
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מדיניות מעודכנת של הכונס הרשמי בהליכי פשיטת רגלתאגידים

לפי גישתו המעודכנת של הכונס הרשמי, בראשית הליך 
פשיטת הרגל יש להתמקד בלימוד כלכלי מדוקדק של 
החייב. הכונס הרשמי ממליץ לקצוב 18 חודשים מיום 
מתן צו הכינוס שבהם ילמדו הכונס הרשמי וכל מנהל 
צד   - המאזן  צידי  משני  החייב  את  שיתמנה  מיוחד 
ההתחייבויות.  צד  לעומת  ההכנסה  ומקורות  הנכסים 

־ימופה כל רכושו של החייב, לרבות בהתחקות אחר נכ
סים שהועברו לזולת עובר לפתיחת ההליכים ויכולות 
יוצע לגלות מרצונו  ייצור ההכנסות של החייב. לחייב 
והברחות שביצע  לרבות העברות  לו,  רכוש השייך  כל 

התפ בעלי  והובלת  כאמור  מרצון  גילוי  ההליך.  ־טרם 
קיד אל רכושו לשם הגשמת זכויות הנושים לא יפגום 

שנו חיובי  תמריץ  זהו  ההפטר.  את  להשיג  ־בסיכוייו 
עד להשיג את המטרה: איתור מהיר של רכוש החייב. 
מנגד ייבדקו כל תביעות החוב של הנושים עוד בפרק 

תמונת  הצגת  למען  זה,  זמן 
התחייבויות מלאה ומאושרת. 
לחייב  תגובש  הבדיקה  פי  על 
את  התואמת  פירעון  תוכנית 

מי על  והמבוססת  ־יכולותיו 
מוש רכושו הפנוי ועל העמדת 
ניכוי  לאחר  הפנויה,  הכנסתו 

חו פירעון  לשם  ביתו,  ־צורכי 
בות לנושיו. 

18 החודשים האמו־  בתום
לאישור  הדיון  במסגרת  רים, 

המ בבית  הפירעון  ־תוכנית 
הרשמי  הכונס  ימליץ  שפט, 

־להציב תאריך יעד לסיום יישום תוכנית הפירעון ול
מתן הפטר לחייב. חייב שהמסקנה המלומדת בעניינו 
תהיה כי אין לו עוד כל יכולת של ממש לייצר הכנסה 
הפטר  יקבל  כי  יומלץ  חובותיו,  פירעון  לשם  פנויה 
זאת,  לעומת  פרועים.  הבלתי  מחובותיו  לאלתר 
מסוימת  הכנסה  עוד  לייצר  ביכולתם  שיש  חייבים 
לשם פירעון לנושיהם, יומלץ כי ישהו בהליך תקופה 

בא מחובותיהם  נתח  יפרעו  שבה  ומוגדרת  ־קצובה 
ככלל,  זמן.  פרק  באותו  הנצברות  ההכנסות  מצעות 
עד  שלוש  תארך  הפירעון  תוכנית  יישום  תקופת 
לסיום  היעד  על תאריך  יעודכן  החייב  שנים.  ארבע 
ליישום  ולקבלת ההפטר מבעוד מועד, עובר  ההליך 
תוכנית הפירעון. תחימת ההליך בזמן ויידוע החייב 
החייב  לפני  פותחת  להליך  המוקצב  הזמן  פרק  על 

־אופק חיובי, שבו יוכל לראות את האור בקצה המ
להתכבד  ראשונה  ממעלה  חיובי  תמריץ  זהו  נהרה. 
במסגרת  לו  שנקבע  החובות  פירעון  בנטל  ולשאת 
הליך פשיטת הרגל. כל חייב יידע מראש כי אם יקיים 
ויעמוד בתוכנית פירעון שנתפרה  את הנדרש ממנו 
על פי מידותיו הכלכליות, יזכה בהפטר ובפתיחת דף 
ההזדמנות  החייב את  יחמיץ  אם  ברם,  בחייו.  חדש 

הנד בפירעון  יעמוד  ולא  לפתחו  המוצבת  ־הגדולה 
רש ממנו בהליך, הוא יפסיד את ההפטר המיוחל. גם 
הנושים צפויים לצאת נשכרים מיישומו של המתווה 

־המעודכן. בדיקת תביעות החוב שלהם תוקדם מש
־מעותית, ובהתאמה יהיה אפשר לשלם להם דיביד

כך תוגשם תכליתו של הליך  זמן סביר.  נדים בפרק 
פשיטת הרגל וייקבע לו סוף ניכר לעין.

לצד התמריצים החיוביים קיימים גם צעדי אכיפה 
יבקשו  אשר  חייבים  והרתעה. 
בעלי  על  הנושים,  על  להערים 

־התפקיד ועל בית המשפט, וינ
קטו צעדים של הסתרת מידע, 
אי גילוי על יכולות הכנסתם או 
על רכושם )גם רכוש שהוברח( 
או אי עמידה בתוכנית הפירעון 
באחת  יאבדו  להם,  שנקבעה 

־את האוזן הקשבת של המער
כת. במקום הליך שנועד לסייע 

חו מצוקת  את  לפתור  ־להם 
המ מערכת  יגלו  הם  ־בותיהם 
והנו ההפטר  את  להם  ־סייגת 

קטת צעדי אכיפה ועונשין בשל עבירות פשיטת רגל. 
הסתרת מידע על ידי החייב היא עבירת פשיטת רגל 
ונשנית  חוזרת  פנייה  גם  החומרה.  במלוא  שתיאכף 
זכה בהפטר,  כבר  רגל, לאחר שחייב  להליכי פשיטת 
תיתקל בתגובה מסתייגת מצד הכונס הרשמי. אמנם 
יינעלו לחלוטין בפני פושטי  שערי פשיטת הרגל לא 

רגל חוזרים, אולם מרווח פתיחתם יצומצם מאוד.
ניהול הליכי  כי המתווה המעודכן של  אנו מקווים 
פשיטת הרגל ישלב אל תוך ההליכים הטעונים הללו 
צורכי  שמיעת  שומע.  לב  ובעיקר  מהות  מחשבה, 
החייב ופתרון מצוקתו באמצעות שמיטת חובות מזה 
ומתן סעד ראוי ותכליתי - לא עקר - לנושים מזה, הם 

־עיקרו של הליך פשיטת הרגל. על יישומם ועל הגשמ
  .תם באופן מעמיק וענייני נשקוד

תקופת היישום של תוכנית 

הפירעון תארך בין שלוש 

לארבע שנים. תחימת 

ההליך בזמן ויידוע החייב על 

פרק הזמן המוקצב להליך 

תפתח לפני החייב אופק 

חיובי, והוא יוכל לראות את 

האור בקצה המנהרה
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נאמן למקור

ציטוטים נבחרים מהפסיקה

יצחק אולשן
נשיא בית המשפט העליון 1954-1965

שימוש קודם
"... אין זה מספיק להצביע על מעשה בודד 
השימוש  קודם'.  'שימוש  כמהווה  ערך  קל 
הסימן  נעשה  שעל־ידיו  כזה  להיות  צריך 
את  לקשור  כדי  עד  בציבור  ומקובל  ידוע 
הסימן עם סחורתו של אלמוני ושאם פלוני 
יירשם כבעל הסימן לא יהיה בו משום סימן 

מבחין בין הסחורות של פלוני ואלמוני".
 )בג"ץ 77/60 רשם סימני המסחר נ'
)Thos Leeming & Co.

אין חקר לתבונת סנגור
שלפנינו,  בתיק  נמצא  אינו  הנ"ל  "המסמך 
יכולים  אבל אף אילו היה לפנינו לא היינו 
להסיק מסקנות על יסוד השערות בלבד, כי 
אין חקר לתבונת סנגור מוכשר, ואין לנחש 
הנמצא  החומר  את  לנצל  יכול  היה  כיצד 

לפניו".
)ע"פ 35/50 מלכה נ' היועץ המשפטי(

פסק הדין המעורער
"על אף כל המאמץ שנעשה על ידי חברי... 
נפשו  את  מכר  'קסטנר  הדיבור  את  לרכך 
לשטן' המצוי בפסק הדין המעורער ולנתחו 
בדרך מדעית על מנת שאפשר יהיה בדוחק 
כי...  להצדיקו - דעתי היא, עם כל הכבוד, 

המ  - הלוי  ]בנימין  המלומד  הנשיא  ־שגה 
קסטנר  על  בהטילו  רצינית  שגיאה  ערכת[ 

האשמה כבדה זו".
)ע"פ 232/55 היועץ המשפטי נ' גרינוולד(

היחס שבין דייר לדירתו
תוקף  תום  אחרי  לדייר  הניתנת  "ההגנה 
הדייר  בין  היחסים  מן  לא  נובעת  החוזה 
לבין בעל הבית, אלא, אם אפשר לומר כן, 

במי דירתו.  לבין  הדייר  שבין  היחס  ־מתוך 
לים אחרות, אם אדם נכנס לגור לדירה על 
סמך חוזה שכירות או על סמך חוזה חוקי 
הרי  פלש(  לא  )כלומר,  משנה  שכירות  של 

־אחרי תום תקופת החוזה הוא רשאי להמ
שיך לגור בדירה".

)ע"א 150/50 קאופמן נ' מרגינס(

בחשד לא סגי
בתי־המשפט  נרתעים  כלל  "...בדרך 
מהיענות לתביעה המבוססת על טענה של 
הראיות  כשמחומר  הוגנת  בלתי  השפעה 

־נובע רק חשש של קיום השפעה בלתי הוג
נת, כי בחשד, אף אם גדול הוא, לא סגי".

)ע"א 66/64, ע'אנם נ' ע'אנם(

הכתמת השם הטוב
כל  של  בזכותו  המכיר  חוק  קיים  עוד  "כל 
הציבור  הרי  יוכתם,  לא  הטוב  ששמו  אדם 

־כולו מעוניין בכך שזכות זו תכובד ולא תי
מחופש  ליהנות  רוצה  שהוא  מי  ואם  פגע, 
בזדון,  בזדון או שלא  בו  הדיבור ומשתמש 
ותוך כדי כך פוגע בזכותו של הזולת - הרי 
כלפי  באחריות  שישא  צודק  בלתי  זה  אין 
האדם הנפגע, ואין להתריע שיש בכך משום 
אולם  האזרח.  של  הדיבור  חופש  קיפוח 
המכיל  פרסום,  וכל  היות  בה:  וקוץ  אליה 
דבר העלול לפגוע במי שהוא, כרוך בסיכון 
יוזמה  כל  לבלום  הדבר  עלול  הרי  מסויים, 
ידיעות, אף במקרים  לביקורת או למסירת 
שטובת הכלל או המדינה דורשת שביקורת 
כזאת תישמע ושידיעות כאלה תימסרנה". 
)ע"א 90/49 בנטוב נ' קוטיק(

פלסתר משלטון החוק
"לו היינו מסרבים להיזקק לבקשת המבקש 
היינו מסייעים לכך שעקרון 'שלטון החוק' 
משמעותו  פלסתר.  ייעשה  במדינה  השולט 
היסודית של עיקרון זה היא, שההגבלות - 
הפרט,  חירות  על  מלהטילן  להימנע  שאין 
לפגוע  עשויה  תהיה  לא  זו  שחירות  כדי 
בחירות הזולת או באינטרסים של החברה 
- צריכות להיקבע על ידי החוק, כלומר על 
בחוקים  דעתה  את  המשקפת  החברה  ידי 
הנחקקים בבית המחוקקים המייצג אותה, 
שתפקידו  המנהלתי,  השלטון  ידי  על  ולא 
הוא רק לבצע את הטלת ההגבלות האלה, 

בהתאם לחוקים הנ"ל".
)בג"ץ 144/50 שייב נ' שר הבטחון ואח'(

יש פירוש חוק ויש תיקון חוק
עשיית  למען  המשפט  שבית  הדבר  "נכון 

־צדק יעשה מאמץ לפרש את החוק כך שה
לנהוג  יש  כאן  אולם  תושג.  הזאת  מטרה 

התחו את  לערבב  שלא  מיוחדת  ־בזהירות 
מים בין פירוש חוק לבין תיקון חוק - דבר 

שהינו בסמכותו הייחודית של המחוקק".
)ד"נ 16/61 רשם החברות נ' כרדוש(

1895–1983

יליד קובנה, ליטא  
למד משפטים באוניברסיטת לונדון  

הוסמך לעריכת דין בשנת 1927  
ייצג יהודים שהואשמו במאורעות תרפ"ט  

שופט בית המשפט העליון 1948-1965  
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־דיני חדלות הפירעון בישראל אינם מוסדרים בח
מפוזרים  הם  זאת  במקום  מודרנית מאוחדת.  קיקה 
לפרקים,  לזה  זה  התואמים  חקיקה  דברי  כמה  בין 
אך בנושאים אחדים מציגים כללים כמעט סותרים. 

העו חוקים  הן  נכללים  השונים  החקיקה  ־במקורות 
הוראות  והן  פירעון  חדלות  בהליכי  במישרין  סקים 
חוק מתחומי משפט אחרים אשר עוסקות בסוגיות 

הפירעון  לחדלות  ייחודיות 
של החייב.

במי העוסקים  ־החוקים 
פירעון  חדלות  בהליכי  שרין 
הרגל,  פשיטת  פקודת  הם 
לה־ הנוגעת   1984 ־תשמ"ד
ליך פשיטת הרגל של היחיד, 
פקודת החברות )נוסח חדש(, 
את  המסדירה  תשמ"ג־1983 
חברות  של  הפירוק  הליך 
תשנ"ט־1999  החברות,  וחוק 
בסעיף 350 המסדיר את הליך 

ההבראה של חברות. 
החברות  פקודת  והן  הרגל  פשיטת  פקודת  הן 

בש ישראל  בארץ  הבריטי  המנדט  ידי  על  ־חוקקו 
כן ההס־ ועל  הקודמת,  וה־30 של המאה   20 ה ־נות 

מאוחר  חקיקתי  תיקון  עברו  לא  אשר  שבהן,  דרים 
המודרנית.  החיים  למציאות  מתאימים  אינם  יותר, 
לוקות  מיושנות,  הן  בפקודות  המצויות  ההוראות 
ובסרבול  הליכים  בסרבול 
בדרישות  ורוויות  מינוחי 

לע מרבות  הפקודות  ־דיווח. 
סוק בשלבי הביניים בפתיחת 
הליך ומנגד אינן מרחיבות די 

הז מעמד  בהסדרת  ־הצורך 
כויות המהותיות של הנושים.

 הבראת חברות
בדין הישראלי

המושג  את  להבהיר  יש 
ועל  הואיל  חברה",  "הבראת 

העיקר הבריאות
בתיקון  לחוק החברות. מדובר   19 תיקון  לתוקפו  נכנס  בתחילת השנה 

חשוב ובעל השלכות נרחבות על כל הצדדים הרלוונטיים בתחום הבראת 

החדשות.  להוראותיו  והסתגלות  לימוד  של  הליך  מחייב  והוא  החברות, 

ועדיין התיקון הוא רק צעד ראשון לתיקון הליקויים בדיני חדלות הפירעון 

ובתחום הבראת החברות

 עו"ד אייל בן־זקן, 
 משרד איתן, 
מהולל & שדות

אייל בן־זקן

 הן פקודת פשיטת הרגל

 והן פקודת החברות חוקקו 

 על ידי המנדט הבריטי

 בארץ ישראל בשנות ה־20 

וה־30 של המאה הקודמת, 

 ועל כן ההסדרים שבהן 

אינם מתאימים למציאות 

החיים המודרנית
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פי רוב נתפסים המונחים "הקפאת הליכים" ו"הסדר 
נושים" כמונחים נרדפים לו, ולא היא.

המ־ המלא  המשפטי  ההליך  היא  חבר  ההבראת 
תמודד עם חברה בקשיים כספיים והנמנע ממימוש 
גורף של נכסיה ומחיסול פעילותה העסקית כאמצעי 
זה כפופה החברה  לסילוק חובותיה. בהליך משפטי 

המת ברור  זמן  ולציר  ייחודיים  משפטיים  ־לכללים 
חיל מהגשת בקשה על פי סעיף 350 לחוק החברות 
יש  זה  בעניין  ומסתיים עם אישור תוכנית הבראה. 
להדגיש כי עד אישור תוכנית ההבראה על ידי בית 
המשפט עובר על החברה הליך משפטי של הבראה 

־ובפרק זמן זה חלים עליה דיני חדלות הפירעון, ולא
חר אישור תוכנית ההבראה עוברת החברה לתהליך 
הדין  הוראות  עליה  חלות  ואז  הבראה,  של  עסקי 

האזרחי הרגיל.
הקפאת הליכים וצו הקפאת הליכים - צו שיפוטי 
הבראה.  בהליך  הראשון  השלב  את  המהווה  מהותי 
צו הקפאת הליכים מעניק עצירה זמנית של פעולות 
את  ומעביר  אחר  או  זה  נושה  מצד  פרטניות  גבייה 
זה  צו  במתן  אין  אולם  קולקטיבי,  למשטר  הנושים 
לבעיית  מעשי  פתרון  בו  ואין  לחברה  כללי  פתרון 
זכויות הנושים. הלכה למעשה, הקפאת הליכים היא 
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השלב הראשוני של הליך ההבראה, אך שלב זה זקוק 
להשלמה משפטית ומעשית.

תוכנית המובאת לאישור מש־  תוכנית הבראה -
)למעשה  נושיה  ואת  ואשר תחייב את החברה  פטי 
דין(,  פסק  של  תוקף  שקיבל  פשרה  בהסכם  מדובר 

־והיא המטרה הסופית של הליך ההבראה כולו. תוכ
־נית הבראה מתגבשת על פי רוב במשא ומתן המת

נהל בתקופת ההבראה, קרי לאחר שניתן צו הקפאת 
גם מחוץ  תוכניות הבראה המתגבשות  )יש  הליכים 
לכותלי בית המשפט, בלא הליך הבראה רשמי( והיא 
כלכלי־עסקי  חלק  עיקריים:  חלקים  משני  מורכבת 
של  דרכה  להמשך  עסקית  פעולה  תוכנית  המתווה 
החברה ואשר נכללים בו בין היתר אפיקי הפעילות 

וחלק  העתידיים של החברה, 
היתר  בין  העוסק  משפטי 
של  הנושים  זכויות  בהגדרת 
פירעון החוב  באופן  החברה, 

הפ חובו  בשיעור  ־כלפיהם, 
ובעדיפותו  נושה  של  רטני 
התשלום  במועדי  דין,  פי  על 
עמידה  אי  בדבר  ובהוראות 

בתוכנית.
האמו המושגים  ־הבהרת 

הכרחית,  היא  לעיל  רים 
בפרק והן  בדין  והן  ־הואיל 

טיקה יש אי בהירות הגורמת 
מדויק  לא  לשימוש  לעיתים 

בהם.
הבראת  הליך  כאמור, 
בסעיף  כיום  מוסדר  חברה 

350 לחוק החברות ובתקנות החברות )בקשה לפ־
שרה או הסדר(, תשס"ב־2002, ועד לאחרונה סעיף 

־זה היה דל ביותר ולא פתר את סבך השאלות המ
שפטיות המתעוררות בהליכי הבראה )למעשה הוא 
התמקד מבחינה מהותית רק בהסמכת בית המשפט 
תוכנית  אישור  ובאופן  הליכים  הקפאת  על  לצוות 

ההבראה(.
לחוק   19 מס'  תיקון  לתוקפו  נכנס   17.1.13 ביום 
החברות, תשנ"ט־1999 )להלן: תיקון 19(, אשר נועד 
לפתור כמה מהסוגיות בתחום הבראת החברות - הן 
שהתפתחה  הענפה  בפסיקה  הוסדרו  שכבר  סוגיות 
במהלך השנים האחרונות ונמצא שיש חשיבות לעגן 

אותן בחקיקה כדי להקנות ודאות, והן סוגיות שטרם 
הוסדרו בפסיקה. 

עיקרי תיקון 19

הקניית כלים סטטוטוריים אפקטיביים יותר לה ־• 
קובע  זו  במסגרת   - ההסדר  גיבוש  בהליך  תערבות 
המשפט  בית  על  שומה  כי  היתר,  בין   ,19 תיקון 
עניין  בעלי  לנושים  נפרדת  קיום אספה  על  להורות 
ףמשות המובחן באופן מהותי מעניינם של יתר הנו־

שים. בתוך כך אימץ המחוקק באופן חלקי בלבד את 
הנוהג אשר השתרש בפסיקה ומורה על סיווג הנושים 
לאספות סוג בהתאם לסולם הנשייה הקנייני. שנית, 
המחוקק אימץ לראשונה את עקרון הכפייה שמקורו 
 Bankruptcy Reform Actב־
)ובפרט  האמריקאי   of 1978
מקנה  אשר   ,)Chapter 11ב־
הסמכות  את  המשפט  לבית 

נו אספות  על  הסדר  ־לכפות 
־שים המתנגדות לו. זאת בכ

הראשון  תנאים:  לשני  פוף 
מח־ הפחות  לכל  במחיי כי 
המצטבר  הנשייה  מערך  צית 
את  אישר  הסוג  בכל אספות 
השני  והתנאי  החוב,  הסדר 

ישת המשפט  שבית  ־דורש 
הערכת שווי  בסיס  על  כנע, 

־של מומחה מטעמו, כי ההס
אספות  כלפי  וצודק  הוגן  דר 
בדרך  לו.  התנגדו  אשר  הסוג 
זו שואף המחוקק להגביר את 

־הביקורת השיפוטית על הסדרי החוב ולמנוע התנה
לות סחטנית.

מנגנון  של  בחוק  עיגון   •
ההגנה ההולמת - נושים מובטחים שראו את עצמם 
לבקש מבית  כה  עד  יכלו  הליכים  נפגעים מהקפאת 

־המשפט "הגנה הולמת". מונח זה היה כללי, ללא פי
ומשמעותו המעשית.  רוט של ערך ההגנה ההולמת 

־בתי המשפט אמנם התחשבו בנושים, אך לא פית
חו מתודולוגיה מסודרת. החוק החדש קובע בצורה 
ברורה ומסודרת מהי הגנה הולמת וקובע את האיזון 
האינטרס  ובין  המובטחים  הנושים  על  ההגנה  בין 
להבריא את החברה שבהקפאת הליכים. בין השאר 

התיקון מבקש למשל 

לאותת למנכ"ל של חברה 

במצוקה שהוא יכול להמשיך 

להחזיק במושכות הניהול 

גם אחרי שהחברה תקבל 

הגנה מפני נושים, אם בית 

המשפט שוכנע כי הדבר 

יסייע להבראתה. אך יש 

גם מנגנון הגנה; לצד בעל 

המשרה ימונה מפקח 

מטעם בית המשפט

אוקטובר 2013  68 ׀ עורך הדין 



מכיל החוק תוספת חקיקתית פרקטית, כי הוא מחיל 
ספקים  של  למגזר  גם ביחס  ההליכים  הקפאת  את 
תניית  במסגרת  מוגנות  החברה  מול  שזכויותיהם 
שימור בעלות. התיקון מחיל על ספקים כאמור את 

־ההוראות החלות על נושים מובטחים וקובע שהק
פאת ההליכים חלה גם עליהם, בכפוף לאותה הגנה 

הולמת.
נושא משרה בחברה יכול להתמנות לבעל תפקיד   •
לתקופת ההבראה - אמנם לא הייתה מניעה חוקית 
לא  בפרקטיקה  אך   ,19 תיקון  לפני  גם  כזה  למינוי 

לבעל תפקיד בתקופת ההב נושא המשרה  ־התמנה 
ראה. בתיקון נקבע בצורה פוזיטיבית שנושא משרה 
זו  בתוספת  הרציונל  התפקיד.  בעל  גם  להיות  יכול 

־היא לתמרץ חברות להגיע מהר יותר להקפאת הלי
כים, ולאותת למנכ"ל של חברה במצוקה שהוא יכול 

־להמשיך להחזיק במושכות הניהול גם אחרי שהחב
רה תקבל הגנה מפני נושים. עם זאת נקבע בחוק כי 
מינוי כזה ייעשה רק אם שוכנע בית המשפט, לאחר 
החברה  להבראת  יסייע  הדבר  כי  הנושים,  שמיעת 

בית המש כאשר  גם  כי  נקבע  עוד  בהם.  יפגע  ־ולא 
פט שוכנע שמינוי כאמור יסייע לחברה בהבראתה, 
יש הסתייגות ומנגנון הגנה: לצד בעל המשרה ימונה 

ככלל גם מפקח מטעם בית המשפט.
התמודדות עם ספקים חיוניים ועם צדדים לחו ־• 

מדובר   - זמן  לאורך  איתם  קשורה  שהחברה  זים 
המים  ותאגידי  החשמל  )חברת  תשתיות  בספקי 
לדוגמה( או בספקים של מוצרים החיוניים להמשך 

־הפעלת החברה ובצדדים לחוזים ארוכי טווח, שלמ
עשה אם תופסק עבודתם עם החברה - בגלל הליכי 
ההבראה - אין סיכוי להמשך הפעילות של החברה. 
התיקון יאפשר לחייב את הספק או את הצד השני 
מותנה  זאת  כל  השירות.  את  לתת  להמשיך  לחוזה 
בהענקת הגנות לספק או לצד השני לחוזה, שימנעו 

מהם הפסדים נוספים.
שניתן  חדש  מימון/אשראי  של  מעמדו  קביעת   •
מתווה  התיקון   - ההבראה  תקופת  בתוך  לחברה 
את האיזון בין המממנים החדשים ובין נושי העבר 
המובטחים של החברה, ומתנה את עדיפות המממן 

החדש בקיומה של הגנה הולמת.
חברה  הבראת  בין  היחס  של  חקיקתית  הסדרה   •
ובין הליך הפירוק - זהו סעיף הצופה את האפשרות 
שלמרות הליך ההבראה, החברה תגיע לפירוק בסופו 

של דבר. החוק קובע איחוד בין הליך ההבראה להליך 
־הפירוק, וקובע כי מה שנעשה תוך כדי ניסיון ההב

ראה דינו כדין ההליכים בפירוק. בנוסף נקבע הכלל 
כי דיני הפירוק יחולו על הליכי הבראה.

לסיכום, תיקון 19 הוא תיקון חשוב ובעל השלכות 
נרחבות על כל הצדדים הרלוונטיים בתחום הבראת 
החברות, והוא מחייב את הצדדים לקיים הליך לימוד 
התיקון  זאת  עם  החדשות.  להוראותיו  והסתגלות 
הוא רק צעד ראשון לתיקון הליקויים בדיני חדלות 
לתיקון  עבודה  החברות.  הבראת  ובתחום  הפירעון 

־חקיקה מקיף ולהסדרה כוללת של דיני חדלות הפי
במשרד  אלו  בימים  נעשית  החברות  והבראת  רעון 
 המשפטים.   

בידוע שחברה אינה 
מסוגלת, מעצם טיבה 

וטבעה, לבצע את תפקידיה 
אלא באמצעות אנשים, 

שהם בשר ודם. לה עצמה 
אין כושר פעולה או חשיבה, 

 וכמוה כחומר ביד היוצר
השופטת מרים בן־פורת,   
ע"פ 137/79 גלנט נ' מדינת ישראל  
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תיקון 113 לחוק העונשין )להלן: תיקון 113( קבע 
לגזור  כיצד  לשופטים  מפורטות  הנחיות  לראשונה 
את הדין )ראו אורן גזל־אייל, "תג מחיר העונשים", 
עורך הדין, גיליון ינואר 2012, עמ' 88(. עד לתיקון, 
ההנחיה החקיקתית היחידה לשופט הגוזר את הדין 

שקבע  המרבי  העונש  הייתה 
העונש  או  לעבירה  המחוקק 

־המזערי שנקבע בצידה. השי
לענישה  הקלאסיים  קולים 

ומני שיקום  הרתעה,  ־)גמול, 
עת יכולת(, כמו גם שיקולים 
ודיוניים של הנאשם  אישיים 
)מצבו האישי, מצב משפחתו, 
הקלות למי שהודה וכיוצ"ב(, 
לא הוגדרו כלל בחקיקה אלא 
רק בפסיקה. כמו כן לא נקבע 
אלו  שיקולים  יישקלו  מתי 

בסתירה  שעמד  מצב  ביניהם,  היחס  ומה  ואחרים 
לעקרון החוקיות ויצר שרירות רבה ופגיעה בעקרון 

השוויון.
תיקון 113 קבע לראשונה מדרג ברור של שיקולים 
וסדר ברור לשקילתם: )1( קביעת המתחם - עקרון 

המ כעיקרון  נקבע  ־ההלימה 
נחה בענישה. לפי סעיף 40ב 
זה  עיקרון  העונשין,  לחוק 
נועד להבטיח את "קיומו של 
יחס הולם בין חומרת מעשה 
ומידת  בנסיבותיו  העבירה 
סוג  ובין  הנאשם  של  אשמו 
עליו".  המוטל  העונש  ומידת 
על בסיס עיקרון זה נדרש בית 
מתחם  את  לקבוע  המשפט 
החלטה   )2( ההולם.  העונש 
אם לסטות מהמתחם - בית 

 העונש ההולם 
לא תמיד הולם

העונש  מתחם  במסגרת  שלא  עונש  להטיל  המשפט  בית  רשאי  מתי 

ההולם? על פי לשונו של החוק, סטייה מהמתחם מותרת מטעמי שיקום 

מצבים  בשני  חריגים  לאפשר  יש  כי  נראה  אולם  הציבור,  על  הגנה  או 

נוספים: הסדרי טיעון ושיקולי צדק

אורן גזל־אייל

הסדרי טיעון לא הוסדרו 

בתיקון 113 מכיוון שהסדרתם 

אמורה הייתה להיעשות בחוק 

העוסק בהסדרי טיעון. לפיכך 

אין ללמוד משתיקת המחוקק 

בנושא זה כי שונו המבחנים 

לבחינת הסדרי טיעון

פרופ' אורן גזל־אייל, סגן 
הדיקן וראש המרכז לחקר 
פשיעה, משפט וחברה 
 בפקולטה למשפטים, 
אוניברסיטת חיפה
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העונש  ממתחם  לסטות  אם  לקבוע  נדרש  המשפט 
 )3( הציבור.  מן  הרחקה  או  שיקום  מטעמי  ההולם 
נדרש  זה  קביעת העונש במסגרת המתחם - בשלב 
בית המשפט להכריע איזה עונש ייגזר בתוך המתחם 
שנקבע. בחלק זה שוקל בית המשפט שיקולי הרתעה 
שאינם  אחרים  שיקולים  גם  כמו  כללית  או  אישית 
הרלוונטיים  בשיקולים  העבירה.  בביצוע  קשורים 
שיתוף  הנאשם,  של  החרטה  נמנים  השלישי  לשלב 
הפעולה שלו עם הרשויות, הנזק שהעבירה גרמה לו, 

לא  "מתחמים  ועברו הפלילי. במאמרי  חייו  נסיבות 
הולמים - על עקרון ההלימה בקביעת מתחם העונש 
"ההולם" )"משפטים על אתר ו' 1 )2013(( התמקד־

תי בשלב הראשון בהליך גזירת הדין, והוא כיצד יש 
לקבוע את מתחם העונש ההולם. 

זו עוסקת בשלב השני; מתי רשאי  רשימה קצרה 
מתחם  במסגרת  שלא  עונש  להטיל  המשפט  בית 

־העונש ההולם. על פי לשונו של החוק, סטייה מהמ
תחם מותרת מטעמי שיקום או הגנה על הציבור. עם 
זאת, ישנם לדעתי חריגים נוספים לחובה לגזור את 
ושיקולי  טיעון  הסדרי   - המתחם  במסגרת  העונש 

צדק - ובהם אתמקד ברשימה זו. 

סטייה במסגרת הסדרי טיעון 

בע"פ 1958/98  פלוני נ' מדינת ישראל פ"ד נז)1( 
אם  גם  כי  העליון  המשפט  בית  קבע   )2002(  577
העונש  אינו  טיעון  בהסדר  הוסכם  שעליו  העונש 
ההסדר  את  לכבד  יש  ההלימה,  מבחן  לפי  הראוי 
אם התביעה ערכה איזון ראוי בין ההקלה שניתנה 
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ההסדר.  מעריכת  הציבורית  התועלת  ובין  לנאשם 
במסגרת זו רשאי בית המשפט לשקול גם שיקולים 
ולאשם,  העבירה  מעשה  לחומרת  קשורים  שאינם 

האינטר המשפט,  בניהול  הצפויים  הקשיים  ־כגון 
עדות  ממנו  לחסוך  והצורך  העבירה  נפגע  של  סים 
של  הודאה  שבהשגת  הציבורי  האינטרס  וחקירות, 
בזמן  החיסכון  למעשיו,  אחריותו  ובקבלת  הנאשם 
השיפוטי ובמשאבי התביעה והצורך בהשגת ראיות 
שיקולים  לדין.  נוספים  עבריינים  להעמדת  נוספות 
אלו, על פי החוק, אינם רלוונטיים בקביעת המתחם, 
קשורות  שאינן  כ"נסיבות  היום  מוגדרים  בהיותם 

בביצוע העבירה".
בסתירה  עומדת  פלוני  הלכת  כן,  אם  לכאורה, 
לתיקון 113. האם תיקון 113 ביטל את הלכת פלוני? 
נדונה  החוק  הצעת  בשלילה.  היא  התשובה  לדעתי 

בע החוק  להצעת  ־במקביל 
שאמורה  טיעון,  הסדרי  ניין 
הייתה להסדיר את היחס בין 

הע לשיקולי  הטיעון  ־הסדרי 
החקיקה  הליכי  ואשר  נישה, 
כיוון  הסתיימו  לא  בעניינה 
שהכנסת סיימה את כהונתה 
בהצעת  מהצפוי.  מוקדם 
טיעון  הסדרי  בעניין  החוק 
המבחן  כי  מפורשות  נקבע 
לעונש  הסדרים  על  שיחול 
בית  וכי  האיזון,  מבחן  הוא 
את  להנחות  נדרש  המשפט 
אלא  להסדר  בהתאם  עצמו 

־אם הדבר יפגע מהותית בטו
־בת הציבור. מכאן שהסדרי טיעון לא הוסדרו בתי

קון 113 מכיוון שהסדרתם אמורה הייתה להיעשות 
־בחוק העוסק בהסדרי טיעון. לפיכך אין ללמוד מש

תיקת המחוקק בנושא זה כי שונו המבחנים לבחינת 
הסדרי טיעון. 

כמח מושגות  הישראלית  בשיטה  ועוד,  ־זאת 
המכילים  טיעון  הסדרי  בעקבות  מההרשעות  צית 
להניח שהמחוקק  העונש. קשה  לעניין  גם הסכמות 

בהליך הפלי כה משמעותית  רוויזיה  לעשות  ־ביקש 
לי בדרך אגב, בלי לכתוב זאת מפורשות. לפיכך, גם 
פי  על  הטיעון  הסדרי  את  לבחון  יש  התיקון  לאחר 
מבחני הלכת פלוני. כך גם פסק בית המשפט המחוזי 

בבאר שבע בדונו בסוגיה זו ממש בעניין גיאמי )ת"פ 
)מחוזי, באר שבע( 5093-02-10, מיום 18.2.13(.

התיקון,  חקיקת  לאחר  ייקבע,  כיצד  היא  השאלה 
אם ההסדר מאזן כראוי בין ההקלה שניתנה לנאשם 

לק היא  אחת  אפשרות  בהסדר.  הציבורי  ־לאינטרס 
בוע כי בית המשפט יבחן את הסדר הטיעון בהתעלם 
מהתיקון, כפי שנעשה בעבר. כך נפסק בבית המשפט 
המחוזי בירושלים בעניין אבו חארתיה )ת"פ -17101
בעקרו־ התחשבות  תוך  או   ,27.12.12 מיום   )06-11

נות הענישה הקבועים בתיקון ובעניין רוזנפלד )ת"פ 
)שלום, ת"א( 83481-04-11 מיום 3.2.13(. מחד גיסא 
מדובר בפתרון פשוט. מאידך גיסא, אם בית המשפט 
לא יבחן מה העונש שאמור היה להיות מוטל אלמלא 
ההסדר, לא יהיה אפשר לדעת עד כמה ההסדר מקל 
והאם מתקיים איזון ראוי בין ההקלה שהנאשם זכה 

לה ובין האינטרס הציבורי. 
לק היא  שנייה  ־אפשרות 
ול בלבד,  המתחם  את  ־בוע 

העונש  בין  היחס  את  בחון 
המת ובין  בהסדר  ־המוסכם 

חם. עמדתו של השופט  אלון 
שנזכר  גיאמי  בעניין  אינפלד 
זו. לדעתו  לעיל דומה לגישה 
ולנמק  לרשום  חובה  אין   ..."
המפורט  המתווה  מלוא  את 
בתיקון 113, שכן ממילא אין 
די  ממנו.  נובע  הנגזר  העונש 
מסביר  המשפט  שבית  בכך 
ההסדר,  לכבד  ההחלטה  את 
השיקולים  בין  קצר  באיזון 

הער תמצית  לבין  הטיעון,  הסדר  ביסוד  ־המונחים 
וסוג העונש המשוער אשר היה  כתו ביחס למתחם 
ניתן ללא ההסדר על פי נסיבות המקרה". אולם גם 
גישה פשוטה ונוחה זו עשויה לעורר בעיות. למשל, 
ייתכן מצב שבו ההקלה הגלומה בהסדר גדולה מדי, 
אם בלא ההסדר היה מוטל על הנאשם עונש הקרוב 
לרף העליון של המתחם, אולם היא עומדת במבחן 
עליו אלמלא  להטיל  היה  העונש שראוי  האיזון אם 

ההסדר היה נמצא ברף התחתון של המתחם. 
־על כן, לטעמי, במקרים שיש בהם ספק אם ההס

דר עומד במבחני האיזון, מצווה כיום בית המשפט 
לקבוע הן את מתחם הענישה והן את העונש בתוך 

 במקרים שיש בהם ספק 

אם ההסדר עומד במבחני 

 האיזון מצווה כיום 

בית המשפט לקבוע הן את 

 מתחם הענישה והן 

את העונש בתוך המתחם 

שהיה נקבע אלמלא היה 

הסדר, על פי נסיבות שאינן 

קשורות בביצוע העבירה
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־המתחם שהיה נקבע אלמלא היה הסדר, על פי נסי
מכן  לאחר  העבירה.  בביצוע  קשורות  שאינן  בות 
היה  שצפוי  לזה  המוסכם  העונש  את  להשוות  עליו 
להיות מוטל על הנאשם ללא ההסדר, כדי לבחון מה 
מידת ההקלה שהנאשם זכה לה ולהכריע אם הקלה 
זו עומדת במבחן האיזון. כאשר יאושר טווח ענישה 
זו, יקבע בית המשפט בשלב השלישי  מוסכם בדרך 
במלוא  בהתחשב  הטווח  בתוך  המדויק  העונש  את 
ובאינטרס  הטיעון  בהסדר  גם  כמו  הענישה  שיקולי 

הציבורי שהוביל לעריכתו. 

סטייה מטעמי צדק

יש  ענישה  מתחמי  שאימצו  השיטות  במרבית 
כאשר  מהמתחם  לסטות  סמכות  המשפט  לבית 
סעיף  למשל  )ראו  צדק  אי  למניעת  דרוש  הדבר 

 Coroners andב־  125
אנ־ של   Justice Act 2009

כל  כי  הקובע  וויילס,  גליה 
הדין  את  לגזור  חייב  שופט 
דין,  לגזירת  ההנחיות  לפי 
ענישה,  מתחמי  נקבעו  בהן 
אלא אם הוא שוכנע שהדבר 
להוראות  הצדק;  את  סותר 
 Julian Roberts, דומות ראו 
 Sentencing Guidelines
 in England and Wales:
 Recent Developments
 and Emerging Issues,
 76)1( LAW AND CONT.
תי־  .)PROB. 1, p. 11-12

קון 113 לא קבע חריג כזה. מבחינה מסוימת נדרש 
הנחיות  יש  שבהן  במדינות  האמור  החריג  יותר 
חיצוני  גוף  ידי  על  נקבע  העונש  ומתחם  לענישה, 

לג או מועצה  דין  לגזירת  נציבות  ־)המכונה למשל 
ידי השופט,  נקבע המתחם על  דין(. בישראל  זירת 

־ולכן לכאורה אין צורך בחריג כזה. עם זאת, לדע
תי, לבית המשפט סמכות לסטות מהמתחם לקולא 
שבהם  מקרים  יש  חריגים.  במקרים  צדק,  מטעמי 
עונש  יוצר  העבירה  חומרת  לפי  שנקבע  המתחם 
מופרז, מזיק ובלתי הוגן. למשל, כאשר נאשם ביצע 

־עבירה שפגעה בעיקר בעצמו והותירה אותו משו
רשלנית(,  נהיגה  עקב  דרכים  תאונת  )לדוגמה,  תק 

והמתחם לעבירה מחייב עונש מאסר, הטלת מאסר 
בתד  שנדון  במקרה  )למשל  צודקת  בלתי  תהיה 
)צפת( 2192-12-12 מדינת ישראל נ' מתיאס נדר(. 
בדומה לזאת, כאשר נאשמת גרמה ברשלנות קשה 
למותם של תינוקה ושל בן זוגה וכעת היא נדרשת 
יתומים,  שנותרו  בילדיה  לטפל  יחידה  כמפרנסת 

נוס דוגמה  צודק.  בלתי  להיות  עשוי  מאסר  ־עונש 
)חדרה(   21200-09-12 )ת"פ  בפסיקה  שנדונה  פת 
הנאשם  שבו  מקרה  היא  ישראל(  מדינת  נ'  זריהן 

־שפצע את המתלונן הותקף על ידי המתלונן למח
רת, ונגרמה לו נכות קשה בתקיפה זו. 

אף  צדק  של  בחריג  להכיר  אפשר  משפטית  האם 
התשובה  לדעתי,  כזה?  חריג  מזכיר  אינו  שהחוק 
העונש  שבו  מקום  ראשית,  טעמים:  משני  חיובית 

הטל הנסיבות,  נוכח  מדי  מחמיר  המתחם  ־בתוך 
החוק בחירות  תפגע  ־תו 

העולה  במידה  ממאסר  תית 
המש בית  על  הנדרש.  ־על 

באופן  החוק  את  לפרש  פט 
לנדרש  מעבר  פוגע  שאינו 
שנית,  זו.  חוקתית  בזכות 
שמותר  העמדה  תתקבל  אם 

במסג מהמתחם  ־לסטות 
שאין  הרי  טיעון,  הסדר  רת 
גם חריג אחר,  מניעה לקבוע 
למנוע  כדי  פחות,  לא  חשוב 

עשיית אי צדק. 
הצי המשפט  מבתי  ־חלק 

רחבה  משמעות  להעניק  עו 
לח כתחליף  השיקום  ־לחריג 

ת"פ  למשל  ראו  הענישה;  צדק למתחם  ריג מטעמי 
)חיפה( 23887-02-13 מדינת ישראל נ' גידאן מיום 
26.2.13, פסקה 8 לפסק הדין וההפניות שם. לדעתי, 
ההוראה העוסקת בשיקום אינה מתאימה לענייננו. 
הדוגמאות שהובאו לעיל אינן קשורות לשיקומו של 
מטעמי  סטייה  להצדיק  בדוחק,  ולו  קשה,  הנאשם. 
שיקום בשתיהן. עדיף להודות בכנות כי כמו בעניין 
הסדרי טיעון קיים חריג נוסף המתיר לבית המשפט 
בתוך  עונש  הטלת  כאשר  וזאת  מהמתחם,  לסטות 
המתחם תגרום לאי צדק. בהמשך ראוי כי המחוקק 
האמורים  החריגים  את  לעגן  לצורך  דעתו  את  ייתן 
 בחקיקה כדי להבהיר את גבולותיהם.  

חלק מבתי המשפט הציעו 

להעניק משמעות רחבה 

לחריג השיקום כתחליף 

לחריג מטעמי צדק למתחם 

הענישה, אולם ההוראה 

העוסקת בשיקום אינה 

מתאימה לענייננו, ומקרים 

שנדונו אינם קשורים 

לשיקומו של הנאשם

עורך הדין ׀ 73 אוקטובר 2013 



סייג השכרות - האחריות הפלילית של אדם שעבר עבירה במצב של שכרותפלילי

שעבר  לאדם  הנוגעת  הפלילית  האחריות  סוגיית 
־עבירה במצב של שכרות מאתגרת את גבולות המ

שפט הפלילי. מחד גיסא מדובר באדם שבעת ביצוע 
הרשעתו  ולפיכך  מעשיו  טיב  את  הבין  לא  העבירה 

המשפט  עקרונות  את  נוגדת 
עלו גיסא  מאידך  ־הפלילי; 

באופן  לסכן  הרשעתו  אי  לה 
־משמעותי את הערכים המו

גנים של החברה. פרשה אשר 
המו את  ביטוי  לידי  ־הביאה 

זו  בסוגיה  הגלומה  רכבות 
)רע"פ  קאדריה  פרשת  היא 
וצבישב  קאדריה   6382/11
שפסק  ישראל(,  מדינת  נגד 
הדין בעניינה ניתן לאחרונה. 
כתב  הוגש  הנאשם  נגד 
עבירות  לו  המייחס  אישום 
לתקיפה.  וניסיון  איומים  של 

־הנאשם עבר עבירות אלו בהיותו מצוי בהזיות פסי
מהתמכרותו  שנבעו  שווא  מחשבות  ומתוך  כוטיות 
כי  היתר  בין  הנאשם  טען  הגנתו  במסגרת  לסמים. 
התקיים לגביו סייג השכרות הקבוע בסעיף 34ט)ב( 
לחוק העונשין, ולפיו אם עבר 

שכ של  במצב  עבירה  ־אדם 
השכרות  למצב  ונכנס  רות 
ומדעת,  נשלטת  בהתנהגות 
"רואים אותו כמי שעשה את 
פלילית,  במחשבה  המעשה 

התנה של  היא  העבירה  ־אם 
הע אם  באדישות  או  ־גות, 

בתוצאה".  גם  מותנית  בירה 
מדובר  כאשר  זה,  סעיף  לפי 
בעבירות התנהגות, אי אפשר 
נפשי  יסוד  לשיכור  לייחס 
מיוחדת"  "כוונה  של  מוגבר 
כגון מטרה, אלא רק מחשבה 

 נכנס יין - 
יצא זכאי?

בניגוד לקביעה בפסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט העליון בנוגע 

לאדם שעבר עבירה במצב של שכרות, בחריצת הדין הפלילי דווקא יש 

ניסיון בקבוצת העבירות  ולמקריות. ראוי לסווג כל עבירת  מקום למזל 

בקבוצת  ולא  בגינן,  להרשיע  אפשר  שאי  מוגבר  נפשי  יסוד  הדורשות 

העבירות הדורשות מחשבה פלילית בסיסית שאפשר להרשיע בגינן

רוני רוזנברג

 ד"ר רוני רוזנברג,
מומחה במשפט פלילי ובדיני 
חוזים, חבר סגל בפקולטה 
למשפטים במרכז האקדמי 
כרמל בחיפה ומרצה במשפט 
פלילי בפקולטה למשפטים 
באוניברסיטת בר־אילן 

בית המשפט העליון זיכה 

את הנאשם, שהיה שיכור 

בעת ביצוע המעשה, 

מעבירת האיומים הדורשת 

שהמאיים יעשה את 

מעשהו במטרה להפחיד 

את האדם, אך הרשיע אותו 

בעבירת הניסיון לתקיפה
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־פלילית בסיסית המתייחסת למודעות ליסודות הע
־בירה בעבירות התנהגות וכן אדישות בעבירות תו

 Andrew Ashworth, Principles of גם:  )ראו  צאה 
)Criminal Law 198 )2009(. הנאשם טען כי כיוון 
עבירות  הן  לתקיפה  והניסיון  האיומים  שעבירות 
הדורשות יסוד נפשי מוגבר של מטרה, הרי אי אפשר 

לייחס לו יסוד נפשי זה ולפיכך ראוי לזכותו.
מעבירת  הנאשם  את  זיכה  העליון  המשפט  בית 

־האיומים, הדורשת שהמאיים יעשה את מעשהו במ
טרה להפחיד את האדם, אך הרשיע אותו בעבירת 

־הניסיון לתקיפה אף על פי שהיסוד הנפשי של עבי
־רת הניסיון מכיל מטרה לעבור את העבירה המוש

למת )סעיף 25 לחוק העונשין(. קביעת בית המשפט 
־התבססה על יצירת קשר בין ביצוע העבירה המוש

למת לניסיון לעבור את אותה עבירה. כלומר, מקום 
־שאפשר להרשיע את המבצע השיכור בעבירה המו
־שלמת, קרי בעבירה הדורשת מחשבה פלילית בסי

סית, יהיה אפשר להרשיעו בניסיון לבצע עבירה זו. 
לעומת זאת, מקום שאי אפשר להרשיע את השיכור 
בעבירה המושלמת, קרי, בעבירה הדורשת מחשבה 
פלילית מוגברת, אי אפשר להרשיע בניסיון. הואיל 
ועבירת התקיפה אינה דורשת יסוד נפשי מוגבר של 
מטרה אלא רק מחשבה פלילית בסיסית של מודעות 
להרשיע את הנאשם  היה אפשר  ליסודות העבירה, 

גם בניסיון לתקיפה. 
־נימוק בית המשפט הושתת על כך שהיעדר אפש

רות להרשיע את הנאשם בניסיון לתקיפה משמעותו 
מתן מקום למקריות ולמזל בחריצת הדין; לא ייתכן 
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־שיהיה אפשר להרשיע את הנאשם בעבירה המוש
למת, אך לא יהיה אפשר להרשיעו אם ניסה לעבור 

את העבירה ורק מכוח מקריות לא השלימה. 
למרות האמור אני סבור כי פסיקת העליון שגויה, 
הניסיון  מעבירת  גם  הנאשם  את  לזכות  ראוי  והיה 
בחריצת  העליון,  לקביעת  בניגוד  ראשית,  לתקיפה. 
לפי  ולמקריות. למשל,  יש מקום למזל  הדין הפלילי 
שהיא  לעבירה  הניסיון  העונשין,  לחוק  34ג  סעיף 
חטא אינו עניש. לכן, אם עבר אדם עבירת חטא הוא 
ייענש, ואילו אם ניסה לעבור את אותה עבירה הוא 
יצא בלא כלום, הגם שייתכן כי מכוח המקריות בלבד 
לא השלים את העבירה. וכן לפי סעיף 34 לחוק, דין 
המשדל לדבר עבירה כדין המבצע העיקרי, ואילו לפי 
סעיף 33, העונש בגין ניסיון לשידול הוא רק מחצית 
מהעונש שנקבע למבצע העיקרי, אף על פי שייתכן 
והמזל  המקריות  מקרי.  באופן  צלח  לא  הניסיון  כי 

לידי  באים  העונשין  בדיני 
רשלנות.  בעבירות  גם  ביטוי 
התרשלותו  עקב  אם  למשל, 
של אדם נגרם מותו של אחר, 

־כי אז אותו רשלן יורשע בג
לפי  ברשלנות  מוות  רימת 
סעיף 304 לחוק העונשין, אך 
אם רשלנותו לא גרמה למותו 
ומקריות,  מזל  עקב  אחר  של 

מאח לחלוטין  יינקה  ־הוא 
ריות פלילית. לכן אין מניעה 
שעבר  שאדם  לומר  עקרונית 

־עבירה מושלמת כשהיה מצוי במצב של שכרות יור
שע בעבירה זו, ואילו אם רק ניסה לעבור עבירה זו 

הוא יינקה מאחריות פלילית. 
נוב עבירה  לעבור  הניסיון  בגין  ההרשעה  ־שנית, 

עת מהיסוד הנפשי המוגבר הנדרש בעבירת הניסיון 
־והבא לידי ביטוי במטרה ובשאיפה לעבור את העבי

רה המושלמת. זהו היסוד המכונן של עבירת הניסיון, 
המהווה פיצוי על היעדר ביצוע מושלם של העבירה 
)ראו:  המוגן שלה  בערך  פגיעה ממשית  היעדר  ועל 
 488 עמ'  ב',  העונשין",  דיני  "תורת  הלוי,  גבריאל 
הפציעה  עבירת  את  לעבור  אדם  יכול  כך   .))2009(
לפי סעיף 334 לחוק העונשין אף אם לא הייתה לו 
מטרה לפצוע אלא רק מודעות לאפשרות הפציעה, 

־אך הוא אינו יכול לעבור את עבירת הניסיון לפצי

עה ללא המטרה והשאיפה לפצוע את האדם. על כן 
המושלמת  העבירה  ביצוע  בגין  הפלילית  האחריות 

־והאחריות הפלילית בגין הניסיון לעבור עבירה נוב
עות משני אלמנטים שונים: בביצוע עבירה מושלמת 
עצמו,  העבירה  ממעשה  הפלילית  האחריות  נובעת 

נו ־ואילו האחריות הפלילית בניסיון לעבור עבירה 
בעת בעיקר מהיסוד הנפשי המוגבר של העבריין. גם 
משתקפת  אינה  העבריין  של  החברתית  המסוכנות 
)בעיקר( ממעשהו של העבריין אלא מהיסוד הנפשי 

־התכליתי שליווה את מעשהו. כיוון שהמחוקק בס
יסוד  לשיכור  לייחס  אי אפשר  כי  34ט)ב( קבע  עיף 
גם  נקבע  )וכך  מטרה  או  כוונה  של  תכליתי  נפשי 
בוצעה  לא  המושלמת  שהעבירה  אף  הרי  בפסיקה(, 
על ידי השיכור בשל מקריות ומזל, לא ראוי מבחינה 
את  לעבור  בניסיון  השיכור  את  להרשיע  משפטית 
העבירה שכן הוא חסר את היסוד המכונן של עבירת 

־הניסיון שהוא תכליתיות ומ
טרה לעבור את העבירה. 

השכרות  סייג  שלישי,  דבר 
התבסס  34ט)ב(  סעיף  לפי 
על  המלומדים  מן  חלק  לפי 
התנהגות  של  הדוקטרינה 
 action( במקור  חופשית 
libera in causa(, המאפשרת 
שהביא  למי  אחריות  לייחס 
אוטונומי  באופן  עצמו  את 
ובמהלכו  נשלט  בלתי  למצב 
ביצע את היסוד העובדתי של 
העבירה )מרים גור־אריה, "שכרות בדיני העונשין", 
התקבלה  זו  עמדה   ;)1983(  183 עמ'  יג,  משפטים 
גם בפרשה זו, ראו פסקה נט לפסק דינו של השופט 
נ'  ג'אן  אברהם   7164/10 ע"פ  גם  ראו  רובינשטיין; 
מדינת ישראל, בפסקה 8 לפסק הדין )פורסם בנבו, 
שאדם  הוא  זו  דוקטרינה  של  הרציונל   .))1.12.11
השולל מעצמו באופן חופשי ומודע את השליטה על 
לפגיעה האפשרית  כמי שאדיש  רואים אותו  עצמו, 

־בערכים המוגנים של החברה, ולפיכך יש הצדקה מו
ההש מפני  אחרים  ולהרתיע  מפניו  להתגונן  ־סרית 

לכות של כניסה למצב שכרות. בהתאם לתפיסה זו, 
היסוד הנפשי של אדם שעבר עבירה במצב שכרות 
לא ייבחן בשעת ביצוע העבירה, שכן בשלב זה הוא 
חסר את היסוד הנפשי ואינו מודע לטיב מעשיו, אלא 

לפי הדין הפלילי הקיים, אין 

מניעה עקרונית לומר שאדם 

שעבר עבירה מושלמת 

כשנמצא במצב של שכרות 

יורשע בעבירה זו, ואילו אם 

רק ניסה לעבור עבירה זו הוא 

יינקה מאחריות פלילית
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־בשעת הכניסה למצב השכרות. הדוקטרינה של הת
נהגות חופשית במקור יוצרת למעשה חריג במשפט 
הפלילי, הדורש סימולטניות בין היסוד הנפשי ליסוד 

העובדתי )ראו גם פרשת ג'אן לעיל(. 
לייחס  אפשר  אי  מדוע  ברור  לאמור,  בהתאמה 
לאדם שנכנס למצב של שכרות יסוד נפשי של כוונה 

הדו עבירות  במסגרת  מטרה  או  תוצאה  ־בעבירות 
הוא  ביצוע העבירה  גיסא, בעת  רשות מטרה; מחד 
בכניסה  גיסא,  ומאידך  למעשיו,  מודע  היה  לא  כלל 
למצב השכרות הוא חסר את היסוד הנפשי של כוונה 
או מטרה לעבור את העבירה. הואיל וסעיף 34ט)ב( 
מתייחס למצב שבו אדם נכנס למצב של שכרות ללא 
כוונה לעבור עבירה, הרי שהיסוד הנפשי היחיד  כל 

הסות פיקציה  ליצור  )מבלי  לו  לייחס  ־שאפשר 
רת באופן משמעותי את מידת אשמתו של האדם( 
התנהגות  בעבירת  העבירה  ליסודות  מודעות  הוא 

ואדישות לתוצאות בעבירות 
לסעיף  בניגוד  )זאת  תוצאה 
הנ־ באדם  העוסק  34ט)ג(, 
במטרה  השכרות  למצב  כנס 
לבצע עבירה מסוימת(. מכאן 
ראוי  היה  לא  מדוע  גם  מובן 
דנן  במקרה  לנאשם  לייחס 
הנפשי של מטרה  היסוד  את 
התקיפה;  עבירת  את  לעבור 
לא  העבירה  ביצוע  בשלב 
היה הנאשם מודע כלל לטיב 
אפשר  אי  ולפיכך  מעשיו, 

־לומר שבשלב זה הוא שאף לבצע את עבירת התקי
פה, ואילו בשעת הכניסה למצב השכרות לא היה לו 
היסוד הנפשי התכליתי לעבור את עבירת התקיפה 
למצב  נכנס  לא  הוא  שכן  הניסיון,  בעבירת  כנדרש 

השכרות במטרה לעבור את העבירה. 
האחריות  את  להסביר  כדי  שהוצעה  שונה  גישה 
כך  על  התבססה  שיכור  על  המוטלת  המשפטית 
מצב  יוצר  שכרות  של  למצב  מרצונו  הנכנס  שאדם 
ומצד  לפגיעה בערכים המוגנים של החברה,  מסוכן 
שני שולל מעצמו את האפשרות למנוע את הפגיעה 

"עק קרמניצר,  )מרדכי  שכרותו  בשל  אלו  ־בערכים 
רון האשמה", מחקרי משפט יב 109, עמ' 117-120 
)1996(. אולם גם לפי גישה זו וכדי שלא לחרוג יתר 

־על המידה מעקרון האשמה, איפשר המחוקק מבחי

נת הפיקציה המשפטית להטיל אחריות על שיכור רק 
־בעבירות הדורשות מחשבה פלילית בסיסית של מו

דעות ואדישות, ולא בעבירות הדורשות יסוד נפשי 
לפי  שאף  נראה  לפיכך  מטרה.  או  כוונה  של  מוגבר 
גישה זו לא ראוי להרשיע בעבירת הניסיון, הדורשת 
את  לבצע  ומטרה  תכליתיות  של  מוגבר  נפשי  יסוד 

העבירה המושלמת. 
ולבסוף אציין כי המקרה שהובא לפתחו של בית 
הניסיון   - דוקטרינות  שתי  בתוכו  איגד  המשפט 
המשפט  של  הרחבה  למעשה  המהוות   - והשכרות 
למשפט  הרחבה  מהווה  הניסיון  דוקטרינת  הפלילי. 
נזק ממשי לערך המוגן  נגרם  הפלילי שכן עדיין לא 
של החברה, והטלת אחריות במצב של שכרות מהווה 
חריג למשפט הפלילי, שכן בעת ביצוע העבירה לא 
היה לעבריין היסוד הנפשי הנדרש לביצוע העבירה 
של  יתרה  הרחבה  זו  תהיה  כי  לי  נדמה  הרלוונטית. 

אח להטיל  הפלילי  ־המשפט 
אשר  אדם  על  פלילית  ריות 
החריגים  שני  בו  התלכדו 
שקרה  כפי  וניסיון(  )שכרות 
אציין  זה  בהקשר  זו.  בפרשה 
 - האנגלי  הדין  לפי  גם  כי 

־אשר מבחין בין עבירות הדו
ובין  יסוד נפשי מוגבר  רשות 
מחשבה  הדורשות  עבירות 
פלילית בסיסית - אי אפשר 
באופן  שנכנס  אדם  להרשיע 

־חופשי ומודע למצב של שכ
 Michael Allen, Criminal( הניסיון  בעבירת  רות 

.)Law 162 )2009(
אכן, זיכוי שיכור מעבירת הניסיון - כמו גם זיכויו 

מגו מעשה  או  איומים  )כגון  המטרה  עבירות  ־מכל 
נה( - הוא תוצאה קשה מבחינה חברתית, במיוחד 
בחברה.  הפושה  נגע  שהיא  השכרות  תופעת  לנוכח 
עבירות  בגין  להרשיע  אפשר  שיהיה  כדי  זאת,  עם 
פרשנות  ליצור  ולא  חקיקה  שינוי  לערוך  ראוי  אלו, 
הקיימים  הרציונלים  עם  מרחיבה שאינה מתיישבת 
בין  המחוקק  שקבע  באיזון  לטעמי,  לפיכך,  כיום. 

־עבירות הדורשות יסוד נפשי מוגבר שאי אפשר לה
ובין עבירות הדורשות מחשבה פלילית  רשיע בגינן 
בסיסית שאפשר להרשיע בגינן, היה ראוי לסווג כל 
 עבירת ניסיון בקבוצה הראשונה ולא בשנייה.�

לא ראוי מבחינה משפטית 

להרשיע את השיכור 

בניסיון לעבור את העבירה, 

שכן הוא חסר את היסוד 

המכונן של עבירת הניסיון 

הדורשת תכליתיות ומטרה 

לעבור את העבירה
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מחשבה מחודשת על מדיניות של אי הרשעהפלילי

 "עונש יכול להסתיים, האשמה נותרת לנצח"
)הלורד קוק(  
־הרשעה בפלילים היא כתם המלווה נאשם המור

שע בדין לאורך שנים רבות מסיום הדיון בעניינו. אי 
־הרשעה היא מנגנון חריג אשר מאפשר לבית המש
־פט לקבוע כי נאשם עבר עבירה אולם להימנע מלה

רשיעו בדין, כך שהחטוטרת הפלילית תיעלם מחייו 
לאחר תקופה קצרה יותר ותפגע בו במידה פחותה. 
מבחן  הוא  הרשעה  אי  של  החריג  להחלת  המבחן 

־אשר באופן כללי קיימים שני תנאים מצטברים לה
־חלתו - חומרת העבירה )הפגיעה באינטרס הציבו

רי( והנזק הצפוי לנאשם.
שבו  המידע  בעידן  כיום,   
חופש המידע אינו אות מתה 
יום־יומית,  מציאות  אלא 
כאשר שמו של הנאשם אינו 

ונ הערב  בעיתון  ־מופיע 
נותר  אלא  היום  למחרת  מוג 
הווירטואלי,  במרחב  לנצח 

אינה היא  ההכתמה  ־וכאשר 
ההשתתפות  מעצם  רנטית 
להפנים  יש   - הפלילי  בהליך 
האיזון  נקודת  השתנתה  כי 

בזהירות עם הכתם
הרשעה בפלילים, לעיתים בשל אפיזודה זניחה בחייו של אדם, נותרת במשך 

שנים רבות כחטוטרת על גבו של המורשע. גם העובדה שהרישום יימחק 

בחלוף תקופה מסוימת מתרוקנת ממשמעות בעידן שבו שמו של אדם 

מתנוסס באינטרנט שנים רבות לאחר האירוע. הגיעה העת להגמיש את 

המבחן שנקבע בפסיקת בתי המשפט ולהגביר את השימוש באי־הרשעה

יורם סגי־זקס

 עו"ד יורם סגי־זקס,
סנגור, יועץ בסנגוריה 
הציבורית; מרצה במכללת  
ספיר; יו"ר המועצה 
הלאומית להתנדבות

בין האינטרס הציבורי לפגיעה בחירות הפרט. הגיעה 
אפוא העת להרהר מחדש במדיניות אי ההרשעה.

לעיון  ראויה  כתב(  תמר  )הלכת  בנושא  ההלכה 
במ להפעלה  המיועדת  הלכה  היותה  בשל  ־מחודש 

לפגיעה  חשש  יש  כאשר  כלומר  קונקרטיים,  קרים 
במגזרים ספציפיים, בדרך כלל מבוססים יותר ובעלי 

־מקצועות חופשיים, אשר להם קל יותר להוכיח פגי
עה מהותית בשל ההרשעה מאשר לאדם מן היישוב. 
ברם כיום גופים רבים מהגופים המנויים בתוספת 

דו השבים,  ותקנות  הפלילי  המרשם  לחוק  ־השנייה 
)גיליון ההרשעות של  יושר"  "תעודת  לראות  רשים 
לעבודה,  קבלה  טרם  האדם( 
פשוטה  עבודה  זו  אם  אפילו 
גם  אחרות,  במילים  ביותר. 

בק מאבטח  של  לחמו  ־מטה 
בעקבות  להיכרת  עלול  ניון 

הפ האם  פלילית.  ־הרשעה 
גיעה באותו מאבטח - אשר 
המינימום  שכר  את  משתכר 
ומפרנס משפחה, והמשמעות 
ההרשעה  של  האופרטיבית 
מטה  וכריתת  פיטוריו  היא 
מהפגיעה  פחותה   - לחמו 

שנים רבות לאחר שהמעשה 

נשכח והמעורבים כבר הותירו 

את העניין הרחק מאחוריהם, 

ייאלץ המורשע להתמודד 

עם השלכותיה הקשות של 

ההרשעה על חייו. גופים רבים 

דורשים כיום תעודת יושר 

לפני קבלה לעבודה
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בסטודנט למשפטים בשנה א'? האם הקופאית אשר 
לא תתקבל לעבודה ברשת מזון לאחר שנרשמה לה 
מהסטודנט  פחותה  מצוקה  תחווה  פלילית  הרשעה 
לראיית חשבון שהחל את דרכו? לאור כל זאת, האם 

־לא הגיעה העת לעיין מחדש בהלכות לעניין אי הר
שעה?

משמעות ההרשעה הפלילית

"מישהו ניסה לגרד את הכתם מעל הקיר. אבל 
הכתם היה כהה מדי )או להפך, בהיר מדי(. אם כך 

 ואם כך - הכתם נשאר על הקיר"
)דוד אבידן(  
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מחשבה מחודשת על מדיניות של אי הרשעהפלילי

מספר עצום של אזרחי המדינה, על פי ההערכות 
־כמיליון בני אדם, רשומים במאגרי המידע של מש

המשטרה  שמנהלת  הפלילי  המרשם  ישראל.  טרת 
מקיף אזרחים רבים, חלק ניכר מהם אזרחים שומרי 

חוק ונורמטיביים.
עשרות  גם  במאגרים  נותרים  המשטרה  רישומי 
של  לתדהמתם  רבות  )פעמים  האירוע  לאחר  שנים 
הרשומים בו, שלא שיערו בדמיונם שאותה אפיזודה 

נראה שה רב(.  כה  זמן  ־תיוותר במחשבי המשטרה 
ועל חירותו  חייו  שלכותיו של הרישום על אורחות 
של האזרח, כמו גם על חופש העיסוק שלו, חורגות 

בהרבה מכוונתו המקורית של המחוקק. 
המותנה  המאסר  רק  אינו  הפלילי  בהליך  העונש 
עליו  המושת  הסמלי  הקנס  או  הנאשם  על  המושת 

במ יום  מדי  הליכים  ־באלפי 
שלנו,  המשפט  בתי  ערכת 
המועמסת  החטוטרת  אלא 
על שכמו של הנאשם והולכת 
יפנה  באשר  קין  כאות  עימו 

לעוד שנים ארוכות. 
פעמים רבות תחסום אותו 

למש מלהתקבל  ־ההרשעה 
פשוטות  משרות  אף  רות, 
שומר.  או  קופאי  כגון  ביותר 
לאחר  ורבות  ארוכות  שנים 

הנוג מכל  נשכח  ־שהמעשה 
עים בדבר והמעורבים כבר הותירו את העניין הרחק 

־מאחוריהם, עדיין ייאלץ המורשע להתמודד עם הש
לכותיה הקשות של ההרשעה על חייו. העובדה היא 
כי פעמים רבות גם בחלוף עשור ויותר מהרשעתו יש 
חסרת  אפיזודה  היה  לעיתים  אשר   - אירוע  לאותו 
חשיבות גם מבחינת המתלונן - השלכות קשות על 
חייו של המורשע, על תעסוקתו, על עתידו ועל עתיד 

־משפחתו. כל זה חייב להשתקלל אל תוך שיקולי הע
נישה באופן משמעותי וניכר בהרבה מהמצב כיום. 
־לא למותר לציין בהקשר זה כי רוב רובם של ההלי

כים העוסקים בהימנעות מהרשעה מתנהלים בבתי 
זאת  בבתי משפט מחוזיים;  ומיעוטם  משפט שלום 
מוג־ לערך(   93% הפליליים  ההליכים  )ועוד, מרבית 
שים על ידי לשכת התביעות המשטרתית ולא על ידי 
את  חוצות  שאמנם  בעבירות  ועניינם  הפרקליטות, 

־רף הפליליות, אך הן אינן מהעבירות החמורות שב

־ספר החוקים. במילים אחרות, מדובר בעבירות שפ
־גיעתן בערך החברתי המוגן מוגבלת, והן אינן מצדי

קות סנקציה חמורה כל כך ולשנים כה ארוכות. אם זו 
עבירה ראשונה של הנאשם, אפשר אפוא להסתפק 
במרכיבי הענישה המשפטית, המשקפים כאמור את 

־ערך הגמול, את ערך השיקום ואת האיזון הראוי בי
ניהם, מבלי להשית עליו את אות הקלון שבהרשעה 

התר החברתיות,  הלבר־משפטיות,  שהשלכותיו  ־- 
בותיות והתעסוקתיות עלולות להפר איזון זה למשך 

שנים רבות - אלא כחריג היוצא מהכלל.

המצב המשפטי 

בית המשפט העליון קבע בשורה ארוכה של פסקי 
מהרשעה  הימנעות  של  העונשית  החלופה  כי  דין 
מקום  כי  לכלל  חריג  מהווה 
אדם,  של  אשמתו  שהוכחה 
נקבע  בדין.  להרשיעו  יש 
היא  הפלילית  ההרשעה  כי 
הפלילי  בהליך  חיוני  מרכיב 

תכ מגשימה  שהיא  ־משום 
ליות מגוונות של ההליך כמו 
הרתעת  של  מסר  העברת 
ציבורי  ביטוי  ומתן  היחיד 
שהוכחה  פלילית  לאחריות 
)ע"פ 5102/03 מדינת ישראל 
רומנו  בעניין  קליין(.  דני  נ' 
נ' מדינת ישראל( נקבע הכלל  רומנו  )רע"פ 432/85 
לעניין אי הרשעה, כי "המבחן ללא הרשעה הינו חריג 
לכלל, שכן משהוכח ביצועה של עבירה יש להרשיע 
במקרים  רק  זה  אמצעי  להטיל  וראוי  הנאשם  את 
הצפוי  הנזק  בין  סביר  יחס  אין  שבהם  יוצאי־דופן, 

לנאשם מן ההרשעה לבין חומרתה של העבירה". 
הוא  האחרונות  בשנים  הנוהגים  הכללים  אחד 
 2083/96 )ע"פ  כתב  תמר  בעניין  שהותווה  המבחן 
תמר כתב נ' מדינת ישראל(. בהלכה זו נקבע כי "...

הימנעות מהרשעה אפשרית... בהצטבר שני גורמים: 
ראשית, על ההרשעה לפגוע פגיעה חמורה בשיקום 
בנסי־ לוותר  העבירה מאפשר  סוג  ושנית,   , םהנאש
בות המקרה המסוים על ההרשעה בלי לפגוע באופן 

מהותי בשיקולי הענישה האחרים".
חרף זאת התפתחו פרקטיקות נרחבות להימנעות 

ומו נוהגות  ולביטול אישום, אשר ברובן  ־מהרשעה 

כוונת המחוקק לרהביליטציה 

מוחלטת בחלוף פרק זמן 

קבוע מסוכלת בשל כלים 

טכנולוגיים שלא היו בנמצא 

בעת חקיקת החוק. יש 

לתת לכך משקל בקביעת 

המבחנים לאי־הרשעה
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בבתי  מוחלות  ומיעוטן  שלום  משפט  בבתי  חלות 
יכול  האישום  ביטול  למשל,  כך  המחוזיים.  המשפט 
להיעשות עם התביעה )מחוסר אשמה, חוסר ראיות 
המשפט  בית  עם  גם  אולם  לציבור(  עניין  חוסר  או 
)בטיעונים כגון הגנה מן הצדק, הפליה, כתבי אישום 
בבתי  התגבשה  כך  מקדמיות(.  טענות  סותרים, 
משפט שלום פרקטיקה של ביטול אישום או הסכמה 
להימנעות מהרשעה המותנית בתרומה של הנאשם 
)בבתי משפט מסוימים תוך התניה בתשלום הוצאות 
משפט לקופת המדינה(; עיכוב הליכים על ידי היועץ 
המשפטי לממשלה; עיכוב הליכים המותנה בביצוע 
הודיה  ללא  תסקיר  הגשת  הציבור;  לתועלת  שירות 
בהתאם להוראות היועץ המשפטי לממשלה או בא 
4 לתקנות שי־  כוחו אף ללא הודיית הנאשם )תקנה

רות המבחן(; התחייבות ללא 
הרשעה )מבלי לקבל תסקיר( 
עם או בלי תרומה וכן עם או 

הר אי  משפט;  הוצאות  ־בלי 
שעה בכפוף לפיצוי למתלונן.
חקי נתקבלה  ־לאחרונה 
שע ומבורכת  חדשה  ־קה 

לסגירת  מותנה  הסדר  ניינה 
תיק, והיא מסדירה ומרחיבה 
אשר  מהפרקטיקות  רבות 
לתוקף.  כניסתה  טרם  נהגו 

המ את  בכך  סימן  ־המחוקק 
גמה שבה לא כל עניין פלילי, בעיקר בעבירות קלות 
פלילית.  ובסטיגמה  בהרשעה  להסתיים  צריך  ערך, 
נגד  המחוקק  מצד  מגמה  המשך  בכך  לראות  אפשר 

־פליליות היתר והכתמתם של נאשמים רבים, המת
ווספת להגנת זוטי דברים )המאפשרת לבית המשפט 
לבטל אישום קל ערך שפגיעתו בערך החברתי המוגן 

קטנה( ולטענת הגנה מן הצדק.
תל  במחוז  כי  עולה  הציבורית  הסנגוריה  מנתוני 
23% מהנא־ ־אביב והמרכז הסתיימו ענייניהם של כ
שמים בימי מענים מרוכזים באי־הרשעה או בביטול 
מהנא־  25% כ על  מדובר  הדרום  ובמחוז  ־האישום, 

שמים.

הסתמכות על סעיף 76 לחוק העונשין

לפי  הנוהגת  ההלכה  בשינוי  לצורך  נוסף  נימוק 
בסעיף  התיקון  לאור  גם  לראות  אפשר  כתב  הלכת 

ביום  התקבל   ,104 מס'  )תיקון  העונשין  לחוק   76
ראשית  בחקיקה  לראשונה  מעגן  זה  סעיף   .)8.2.10
את האפשרות שלא להיות מורשע יותר מפעם אחת: 
"התחייב אדם לפי סעיף 72 להימנע מעבירה, ולאחר 
מכן בית משפט הרשיעו בעבירה שהתחייב להימנע 
ממנה או קבע כי הוא ביצע את העבירה כאמור אך 
לא הרשיעו, יצווה בית המשפט שהרשיע או שקבע 

כאמור, על תשלום סכום ההתחייבות...".
אם  מפרטת  אינה  התיקון  של  הרישא  אמנם 

הרש בלי  או  עם  הייתה  הראשונית  ־ההתחייבות 
מסעיפיו  למי  ולא   72 לסעיף  היא  מפנה  אולם  עה, 
התחייב  שהנאשם  מקום  אחרות,  במילים  הקטנים. 
מאפשר  המחוקק  הרשעה,  ללא  מעבירה  להימנע 
הרשעה  ללא  נוספת  התחייבות  מכן  לאחר  לקבוע 

המ ההתחייבות  חילוט  ־תוך 
היות  הנאשם.  שנתן  קורית 
בשנת  נתקבלה  כתב  שהלכת 
האינטר־ רשת  כאשר   ,1997
לצבור תאוצה,  החלה  רק  נט 
 76 סעיף  לתיקון  ועד  ומאז 
 13 להן  חלפו  העונשין  לחוק 

לתמו לתת  הראוי  מן  ־שנה, 
גיסא  מחד  החברתיות  רות 
התואמים  החקיקה  ולשינויי 
להן מאידך גיסא את מקומם 
הראוי בפסיקת בתי המשפט.

משמעות פומביות הדיון בעידן האינטרנט

־חוק המרשם הפלילי נועד בין היתר להבטיח אפ
שרות שיקום אמיתית לעבריינים ששילמו את חובם 
לחברה, ובשל כך הוא גם נקרא "תקנת השבים". אולם 
נשמעת ביקורת המעלה קשיים בנוגע להשגת מטרת 

־השיקום. חוק המרשם הפלילי מאפשר לאדם להת
מרק מהשלכות עברו הפלילי רק בחלוף שבע שנים 
בחלק  ההתיישנות  )תקופת  העונש  מריצוי  לפחות 
מהמקרים על פי המבחנים המפורטים שם(, וגם אז 
נותרו לו לפחות עשר שנים עד למחיקתה. השיקום 
הקריטית  בתקופה  דווקא  חל  אינו  המרשם  בחוק 
ביותר עבור העבריין - התקופה שבה מסתיים ריצוי 
עבודה,  למצוא  המורשע  נדרש  זו  בתקופה  העונש. 
לשקם את חייו ולהיקלט מחדש במסגרות חברתיות. 
זו, וגם אם ניסיונות השיקום כנים,  דווקא בתקופה 

הצורך בהוכחת הנזק 

הקונקרטי למורשע והוכחתו 

במסמכים רשמיים ודאיים 

מקשה מאוד על ההגנה. 

במקרים לא מעטים יתגבש 

הנזק מההרשעה רק בחלוף 

זמן ממועד גזר הדין
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מחשבה מחודשת על מדיניות של אי הרשעהפלילי

)ולע נגף משמעותית  לו אבן  ־הרישום הפלילי הוא 
ניין זה ראו: אייל טולדנו, "המרשם הפלילי בצה"ל", 
15 התשס"א, עמ' 32(. זאת ועוד, מחי־  משפט וצבא
קה של הרשעה פלילית, גם אם תיעשה לאחר שבע 
יותר )במקרה של אי  שנים או לאחר תקופה קצרה 
הרשעה(, ואף שתבוצע במחשבי המרשם הפלילי של 
המשטרה אם תבוצע, לא תמנע ואינה יכולה למנוע 
לחלוטין זרימת מידע באינטרנט לצדדים שלישיים, 
וזאת על ידי חיפוש בסיסי ביותר על עברו של אדם 

במקורות לא רשמיים.
כי כוונת המחוקק לרהביליטציה מו ־עולה אפוא 
למע הלכה  מסוכלת  קבוע  זמן  פרק  בחלוף  ־חלטת 

שה בשל כלים טכנולוגיים אשר לא היו בנמצא בעת 
האיזונים  של  זו  משמעותית  להפרה  החוק.  חקיקת 

לתת  יש  המחוקק  קבע  אשר 
המבחנים  בקביעת  משקל 
משום  וזאת  לאי־הרשעה, 
בעצם  במורשע  שהפגיעה 
מוגברת.  כיום  היא  הרשעתו 
לטעון  כדי  בכך  יש  לטעמנו 
כי נקודת האיזון במבחן שבין 
לפרטי  הציבורי  האינטרס 
רב  שימוש  לטובת  משתנה 
ההרשעה,  אי  במנגנון  יותר 

התמי ההכתמה  בשל  ־וזאת 
דית בעידן המידע.

ההמלצה: לעבור למבחן ליברלי

כפי שאפשר לראות בגישה השלטת בפסיקת בית 
הוודאית  החמורה,  הפגיעה  מבחן  העליון,  המשפט 
נוקשה  מבחן  הוא  הנאשם  בשיקום  והקונקרטית 

ההרש אי  במנגנון  שימוש  מאפשר  אשר  ־ביותר 
הנזק  נוכח   - לשיטתנו  ביותר.  חריגים  במקרים  עה 
האינהרנטי בעידן המידע, כמו גם הדרישה ההולכת 
וגוברת להצגת מרשם פלילי כיום והתפשטותה לכל 

פגי של  ממבחן  לעבור  הראוי  מן   - החיים  ־תחומי 
פגיעה  של  יותר  מקל  למבחן  ודאית  קונקרטית  עה 

במס לבחור  יאפשר  כזה  מבחן  אפשרית.  ־עתידית 
לול של אי הרשעה גם בהצגת "ראשית ראיה" לעניין 
הפגיעה, למשל אפשרות לימודים עתידית או תחום 
עבודה פוטנציאלי אשר ייחסמו או עלולים להיחסם 

בפני הנאשם אם יורשע.

־הצורך בהוכחת הנזק הקונקרטי והוכחתו במסמ
לעי ההגנה.  על  מאוד  ודאיים מקשה  רשמיים  ־כים 
הנ מלוא  עדיין  התגבשו  לא  הדין  גזר  במועד  ־תים 

הנזק  אף  מועטים  לא  ובמקרים  הרלוונטיים,  תונים 
מההרשעה יתגבש רק בחלוף זמן, ובמועד גזר הדין 

הוא טרם הבשיל. 
המביאים  המשפט,  של  אחרים  לתחומים  בדומה 
בחלוף  בו  והתמורות  הנזק  התגבשות  את  בחשבון 
המשפט  שאף  הראוי  מן  הנזיקין,  דיני  למשל  הזמן, 
הפלילי יתפתח בכיוון זה וייתן ביטוי של ממש לנזק 
יורשע, לא  הפוטנציאלי העתידי הצפוי לנאשם אם 
רק בפרספקטיבה קונקרטית מיידית אלא אף במבט 
יותר  נכון  ביטוי  ייתן  הזמן  חלוף  עתיד.  פני  הצופה 

־למשמעותה של ההרשעה לנאשם העומד לדין ויש
־קלל טוב יותר את סך האיזו

הרלוונטיים  והשיקולים  נים 
נכונה  מפרספקטיבה  לנאשם 

ומקיפה יותר.
זאת  הפלילית,  ההרשעה 
חסם  כיום  היא  לזכור,  יש 

)הר משקל  כבד  ־תעסוקתי 
יושר  לתעודת  הדרישה  חבת 

־כמעט בכל עבודה, גם לעבו
בשק ביותר(.  בסיסיות  ־דות 
ואח אלה  גורמים  של  ־לולם 

מבחן  ולהעדיף  האיזון  את  להטות  הראוי  מן  רים, 
נוקשה פחות. במילים אחרות, המבחן המחמיר של 

־פגיעה קונקרטית ודאית צריך לפנות את הדרך למ
־בחן ליברלי יותר ומעשי יותר, התואם את רוח הת
־קופה ואת השלכותיה הנוספות והמרובות של ההר

שעה הפלילית, הן במישור הפומביות שלה )לא רק 
בלחיצת  בפועל ממש  אלא  הפומביות,  על  כהצהרה 

כפתור ברשת האינטרנט( והן במישור התעסוקתי.
שנשאו  בעבריינים  ממושך  קלון  אות  הטבעת 

פסיל את  אחריה  הגוררת  והשתקמו,  עונשם  ־את 
תם לצמיתות מלעבוד במקצועם ומלמלא תפקידים 

העי ולחופש  לכבוד  בזכויותיהם  פוגעת  ־מסוימים, 
עומדין,  תשובה  שבעלי  "מקום  כי  חז"ל  אמרו  סוק. 

־צדיקים גמורים אינם עומדין". ראוי כי נאמץ עקרו
נות חשובים אלה, בעיקר בשאלת ההרשעה, בהליכה 
מי  של  דינם  את  לגזור  בבואנו  הדין  משורת  לפנים 
  .שחטאו באופן חד־פעמי ותיקנו את דרכיהם

יש לבחור במסלול של אי 

הרשעה גם בהצגת "ראשית 

ראיה" לעניין הפגיעה, למשל 

אפשרות לימודים עתידית או 

תחום עבודה פוטנציאלי אשר 

ייחסמו או עלולים להיחסם 

בפני הנאשם אם יורשע
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הכשל בהגנה על השוויון המגדרי בישראלחוקתי

שאחת  שנים  עשר  לפני  לי  אומרים  היו  אילו 
בעוד  הישראלית  החברה  את  שיעסיקו  השאלות 
בין  הפרדה  נורמות  של  הלגיטימיות  תהיה  עשור 
אלה  הלא  להאמין;  מתקשה  הייתי  לנשים,  גברים 
איראן  אפגניסטן,  כגון  מדינות  שמעסיקות  שאלות 

צורות ההפ ־וערב הסעודית. 
עסקנו  שבה  המגדרית  ליה 
היו  בעבר  הישראלי  במשפט 
מתוחכמות ומאתגרות הרבה 
יותר - הדרש ולא הפשט של 
עמדו  יומנו  סדר  על  הפליה. 
נושאים כגון הפליה בפרישה 

קיבו ובהסכמים  ־לפנסיה 
זכותן של נשים לשרת  ציים, 
הולם  ייצוג  קרב,  כטייסות 
והטרדה  הציבורי  בשירות 

המשפ ההתמודדות  ־מינית. 
דרשה  אלה  שאלות  עם  טית 
חשיפה של הצורות הסמויות 
של הפליה והמשגה משפטית 

מורכבת. אך התפשטותן ומיסודן של תופעות הדרת 
הנשים בישראל כיום מעמתות אותנו עם איום חסר 
מעמדן  ועל  נשים  של  שוויונן  על  בחומרתו  תקדים 
המשפטי. אי אפשר לראות זאת כנסיגה או כחזרה 
לאחור, כיוון שאין לאן לחזור; מעולם קודם לכן לא 
ניצבנו מול פגיעה כה ממשית 
נשים  של  זכויותיהן  בשוויון 
עדים  היינו  ולא  בישראל 
לכוחות כה אדירים הפועלים 
ההפרדה  נורמות  את  למסד 
הולכים  לאזורים  המינים  בין 
חמור  חיינו.  של  ומתרחבים 
נורמות  זכו  לא  מעולם  מכך: 
דה־ גבית  לרוח  ההפרדה 
פקטו מן הממשלה ואף מבית 

המשפט העליון. 
סיבה אחת לכך שלא זיהיתי 
את הסכנה הממשמשת ובאה 
המוטעית  בפרשנותי  נעוצה 

מא של  חשיבותו  מידת  ־את 

נורמליזציה לא נורמלית

באופן סמוי ועקבי משתרשת בישראל נורמליזציה מסוכנת: הממשלה 

ולעיתים גם בתי המשפט, הפרקליטות והמשטרה סומכים את ידם ואף 

לגברים  נשים  בין  ואת מיסודה של הפרדה  מעודדים את התפשטותה 

בתחומים גדלים והולכים של חיינו. אם לא יתרחש שינוי כיוון, אנו עשויים 

להבין מה קרה פה כשכבר יהיה קשה להשיב את מצב השוויון לקדמותו

יופי תירוש

 ד"ר יופי תירוש,
מרצה בכירה בפקולטה 
 למשפטים, אוניברסיטת 

תל אביב 

אם בשנות ה־80 היה אפשר 

לייחס למאבקן של נשות 

הכותל השלכות מוגבלות, 

היום ברור שזהו מאבק רחב 

הרבה יותר - על דמותה 

של החברה הישראלית ועל 

המידה שבה תהיה מוכנה 

לקבל פגיעה בשוויונן של 

נשים ובבחירותיהן 
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למרות רטוריקה המתנגדת 

ואף מזדעזעת מן 

ההפרדה, בג"ץ סמך את 

ידו על חוקתיות ההפרדה 

באוטובוסים כל עוד 

היא נעשית בהסכמה 

חופשית של הנוסעות. 

זוהי פסיקה המתבססת 

על גישה פשטנית לטיבה 

המורכב של הסכמה

 ,1987 בשנת  החל  זה  מאבק  הכותל.  נשות  של  בקן 
בדנג"ץ  בבג"ץ,   - לרוב  דין  פסקי  לנו  מספק  ומאז 

־ובהליכים פליליים של הארכת מעצר. כמו רבים ור
נשות  בזמנו על הצרת צעדיהן של  בות התקוממתי 
את  לקיים  ובזכותן  בשוויונן  הפגיעה  ועל  הכותל 
בג"ץ  שופטי  ומנהגיהן.  אמונתן  לפי  הדתי  הפולחן 
הכותל  נשות  של  במנהגן  מיותרת  פרובוקציה  ראו 

וב בטלית  עטופות  כשהן  הנשים  בעזרת  ־להתפלל 
תפילין וקוראות בספר תורה, ונמנעו מהגנה נחרצת 
על זכויותיהן. הם המליצו על הקמת ועדות לבחינת 
כגון  מדירים  פתרונות  על  ידם  את  וסמכו  הנושא, 
מחוץ  הכותל  לנשות  מיוחד  תפילה  מקום  הקצאת 
נשות  של  שהפרקטיקות  אף  זאת  הכותל.  לרחבת 

־הכותל אינן נוגדות את ההלכה בפרשנותה האורתו
דוקסית, ואף שחלק מהנשים 
עצמן הן אורתודוקסיות ולא 
קונסרבטיביות  או  רפורמיות 
עליי  אך  לחשוב.  שנהוג  כפי 
ורבות  רבים  שכמו  להודות 

שג מאבק  שזהו  גם  ־חשתי 
וחשיבותו  תחומים  בולותיו 
משליך  שהוא  כיוון  מוגבלת, 

־רק על קבוצת הנשים המעו
המ בכותל  להתפלל  ־ניינות 

הדבר  אולי  דרכן.  לפי  ערבי 
פרופ'  שרמזה  כפי  קשור, 
פרנסס רדאי )המשפט יג 401 
זהות  בין  למתח  תשס"ח(, 
ובין  דתית־אורתודוקסית 
שבו  תווך  פמיניסטית,  זהות 

להתקבל  המתקשות  הכותל,  נשות  באומץ  עומדות 
והן  האורתודוקסית  הקהילה  בקרב  הן  ערך  כשוות 

בקרב הקהילה הפמיניסטית. 
שהפר הבין  הישראלי  שהציבור  עד  זמן  ־עבר 

בלבד.  לחרדים  הנוגע  עניין  אינה  באוטובוסים  דה 
The New Republic, שסי־  בראיון באוגוסט למגזין
סיפרה  בישראל,  הנשים  בהדרות  המאבק  את  קר 
לדת  הרפורמי  מהמרכז  ארז־לחובסקי  אורלי  עו"ד 
באוטובוסים  בהפרדה  המאבק  בראשית  כי  ומדינה 
בסיקורו,  כלל  הישראלית  התקשורת  התעניינה  לא 
 - בלבד  לחרדים  הנוגע  כמאבק  נתפס  שהוא  כיוון 
ובערים שלהם".  רוצים בשכונות  "שיעשו מה שהם 

לתחו המינים  בין  נורמות ההפרדה  ־רק עם חלחול 
־מים אחרים חלחלה גם ההכרה שיש בהן עניין ציבו

רי מן המעלה הראשונה. 
אם בשנות ה־80 אולי היה אפשר לייחס למאבקן 
של נשות הכותל השלכות מוגבלות, הרי שהיום ברור 
שזהו מאבק רחב הרבה יותר, על דמותה של החברה 

־הישראלית ועל המידה שבה תהיה מוכנה לקבל פגי
עה בשוויונן ובבחירותיהן של נשים לטובת מטרות 

־כגון שילוב חרדים בחברה היצרנית וסובלנות תרבו
תית כלפי מנהגיהם. את מאבקן של נשות הכותל אי 
אפשר עוד לראות כמאבק פרטיקולרי הנוגע למסכת 

־עובדות ייחודית, אלא חייבים לראותו כחלק מהת
מונה הכוללת של הדיון המשפטי והציבורי על שוויון 

נשים בישראל. 
למרות הרטוריקה החגיגית 
של בג"ץ בדבר חופש הפולחן 
של העותרות, התעלמו פסקי 

מזכו בנושא  הרבים  ־הדין 
לשוויון  הכותל  נשות  של  תן 

המו הצווים  לעיל(.  ־)רדאי, 
בפרשות  בג"ץ  שנתן  חלטים 
את  למעשה  איששו  השונות 

המת של  בשוויונן  ־הפגיעה 
מלסמן  שנמנעו  בכך  פללות 

נור פסילת  של  אדום  ־קו 
האדם,  בכבוד  הפוגעות  מות 
לוועדות  הנושא  את  ותיעלו 
כגון  נאותים  לא  ולפתרונות 
הכותל  נשות  של  דחיקתן 
הסמוך,  הארכיאולוגי  לאתר 
המערבי,  הכותל  של  הגאוגרפי  המשכו  אולי  שהוא 

שה הסימבולי  במובן  המערבי"  "הכותל  אינו  ־אך 
ובין  בינו  עין  קשר  אפילו  ואין  השנים,  עם  תקדש 
הכותל המערבי. במבט לאחור דומני כי גישות אלה 
של  והפשרנית  ההססנית  לעמדה  הדרך  את  סללו 
בג"ץ ושל בתי משפט אחרים הדנים בימינו בעניינים 
כגון ההפרדה באוטובוסים )בג"ץ 7406/07 נעמי רגן 
עלמין  בבתי  הפרדה   ,)5.1.11 התחבורה,  משרד  נ' 
)תא )נת'( 43345-05-11 סוזן אייד נ' אגודת חברה 
נשים  תמונות  מפרסום  והימנעות   )9.5.13 קדישא, 
תסבסד  המתגבש  הפשרה  )בהסדר  אוטובוסים  על 
אוטובוסים  לחברות  שייגרמו  הנזקים  את  המדינה 
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במקרים של השחתת רכוש(. 
אך בפסק דין קצר ואלגנטי שניתן באביב האחרון 
)עמ"י 23834-04-13 מדינת ישראל נ' ראס, 24.4.13( 

־גילה השופט משה סובל מבית המשפט המחוזי בי
רושלים בהירות ונחישות גדולה יותר מזו של שופטי 
בג"ץ בהגנה על שוויונן של נשים, והפך את הדיון מן 
היסוד; אם עד כה ִמסגר השיח המשפטי את תפילתן 
של נשות הכותל כפרובוקציה טורדנית, הרי השופט 
סובל קובע כי מי שמפר את הסדר הציבורי אינו נשות 
הנוקט  והמתפללות  המתפללים  ציבור  אלא  הכותל 
זה הוא הטעון ריסון  כן ציבור  אלימות כלפיהן. על 
ולא הנשים המתפללות לפי מנהגן. בדיון על התנאים 
לשחרורן ממעצר של ארבע מתפללות קבע השופט 

תקנות  את  הפרו  לא  העצורות  כי  השאר  בין  סובל 
המקומות הקדושים, האוסרות על עריכת טקס דתי 

־שלא על פי מנהג המקום הפוגע ברגשות ציבור המ
תפללים כלפי המקום. בקריאה מדוקדקת של פסיקת 
בג"ץ מוצא השופט סובל כי שופטי בג"ץ קבעו שאין 
לקדש את הסטטוס קוו ביחס למושג "מנהג המקום", 
ולכן אין לקבוע כי המתפללות ערכו טקס דתי שלא 

־על פי מנהג זה. בקביעתו ביטא השופט סובל תפי
סה נכונה של מושג המנהג. תרבות ומנהגים, מעצם 
טיבם, אינם מאובנים. מנהגיהם שואבים את כוחם 
לעמדות  עצמם  את  להתאים  יכולתם  בשל  דווקא 

קו ולריבוי  ערכיות מתפתחות  ־משתנות, לתפיסות 
לות בתוך חברה נתונה. כשם שמושגים כגון "תקנת 

צילום: פלאש 90 "פגיעה בזכותן של המתפללות לשוויון". נשות הכותל 

עורך הדין ׀ 85 אוקטובר 2013 



הכשל בהגנה על השוויון המגדרי בישראלחוקתי

תרבו שינויים  עם  משתנים  "סבירות"  או  ־הציבור" 
תיים וערכיים, כך משתנה גם מושג המנהג. 

שנ בתפילה  סובל,  השופט  של  פסיקתו  ־למרות 
ערכה בראש חודש אלול השנה המשיכה המשטרה 
אותן  ודחקה  מטרד  כאל  הכותל  לנשות  להתייחס 
אל שוליה ואל אחוריה של הרחבה הציבורית, הרחק 
מהמקום שבו נהגו להתפלל כמעט 25 שנה. עמדתה 
של המדינה בתיק זה, כמו גם בעתירות נשות הכותל 
80 וה־90, תמוהה ומצערת; הפרק־ ־לבג"ץ בשנות ה

ליטות לא רק סומכת את ידה על התנגדות המשטרה 
לקיום תפילותיהן של נשות הכותל, אלא גם בחרה 
לבקש מבית המשפט כי אם ישוחררו לבתיהן ארבע 
שהשחרור  בתנאי  זה  יהיה  הכותל,  מנשות  עצורות 

־ילווה בצו הרחקה מן הכותל לשלושה חודשים. במ
להימנע  כרצון  זו  עמדה  להסביר  אפשר  הטוב  קרה 

ומהכבדה  בכותל  ממהומות 
הג ובמקרה  המשטרה,  ־על 

לעמדה  גבית  רוח  כמתן  רוע 
בגרסתה  האורתודוקסית 
בין  הפרדה  לעניין  הקיצונית 
הפרקליטות  עמדת  המינים. 
לרוחו  בסתירה  נגועה  אף 

הבין־מש הצוות  דו"ח  ־של 
הנשים  הדרת  לבחינת  רדי 
על  שאומץ  הציבורי,  במרחב 
ידי היועץ המשפטי לממשלה 
הדו"ח  אמנם  השנה.  במאי 
אינו עוסק בנשות הכותל, אך 
הוא מבטא עמדה נחרצת נגד 

־מניעה מנשים להשתתף בה
ובתה עלמין  בבתי  ־ספדים 

לוכת הלוויה. כמו הפרקטיקות של נשות הכותל גם 
בעניין השתתפותן של נשים בטקסי לוויה אין מניעה 

הלכתית, ומדובר בהפליה אסורה. 
המנהג  מהו  המשפטית  בבחינה  כי  להוסיף  יש 
נשות  בהליכי  רבים  שופטים  לה  שנדרשו  )בחינה 
הכותל( עולה השאלה "המנהג של מי". פרופ' קת'רין 
זכויות  על  הגנה  של  במקרים  כי  בנו  מתרה  מקינון 
רואים  אנחנו  תרבות  איזו  לשאול  עלינו  קבוצתיות 
 Catherine C.( מִגנים  אנחנו  מי  של  התרבות  ועל 
 .)MacKinnon, Feminism Unmodified 63, 1987
למשל, כאשר מדובר בזכויות של ילידים אינדיאנים 

־בארצות הברית, מזהה המשפט האמריקאי את הע
־מדות המפלות של הגברים מנהיגי השבטים כעמדו

תיו של השבט כולו בעניינים כגון הזכות - הניתנת 
רק לגברים - להתחתן עם אדם שאינו חבר השבט 
מתעלם  בכך  נישואים.  מתוקף  חברות  לו  ולהקנות 
שאינן  אינדיאניות  נשים  של  מעמדותיהן  המשפט 
הקולות  מריבוי  ובעצם  הזה  הנוהג  עם  מסכימות 
בתוך קבוצת המיעוט. בדרך דומה, כאשר הממשלה 
או בתי המשפט בודקים מהו המנהג בקרב החרדים, 

הקולות השמר רק את  לא  להביא בחשבון  ־עליהם 
ניים הקיצוניים, אלא גם את קולותיהם של המתונים 
המתנגדים להפרדה בין המינים או לדרישות צניעות 

במחק חשפה  רימלט  נויה  ד"ר  מאוד.  ־מחמירות 
רה החשוב )משפטים מב 773, תשע"ב( כי בדיונים 

הווע קיבלו  באוטובוסים  הפרדה  על  ־הממשלתיים 
דות שבחנו את הנושא מאות 
המתנגדים  חרדים  של  פניות 
משרד  אך  כזאת,  להפרדה 
להקשיב  העדיף  התחבורה 
והמתלהמים  הרמים  לקולות 
באופן  אותם  ולמצ�ב  ביותר, 

הח קהילת  של  כקולה  ־כוזב 
בג"ץ  שופטי  גם  כולה.  רדים 

ההפר חוקתיות  את  ־שבחנו 
עמדה  גילו  באוטובוסים  דה 
רטוריקה  למרות  מהוססת; 
מזדעזעת  ואף  המתנגדת 
את  סמך  בג"ץ  ההפרדה,  מן 
ההפרדה  חוקתיות  על  ידו 

־באוטובוסים כל עוד היא נע
של  חופשית  בהסכמה  שית 
הנוסעות. זוהי פסיקה המתבססת על גישה פשטנית 

־לטיבה המורכב של הסכמה; האם באמת אפשר לצ
פות מחברות בקהילות סגורות, החשופות לסנקציות 

־חברתיות על הפרות כללי הצניעות וההפרדה המח
מירים, לבטא את התנגדותן להפרדה ולשבת בקדמת 

האוטובוס? 
הכיסוי  למרות  בלבד.  לחרדים  נוגע  אינו  הנושא 
התקשורתי והזעקה הציבורית שקמה לפני כשנתיים 
שמש  בבית  נשים  הדרת  של  תופעות  התגלות  עם 
ומניעת  לנשים  נפרדות  בדמות מדרכות  ובירושלים 
מעגלי  ציבוריים,  בטקסים  נשים  של  השתתפותן 

כאשר סטודנטים חרדים 

לסיעוד מקבלים מהממשלה 

מימון לכיתות של גברים בלבד, 

מי יתקע לידינו שבוגר חרדי 

של תואר זה לא יסרב לטפל 

בפציינטית אישה? כאשר 

הממשלה מעודדת מקומות 

עבודה נפרדים, איך תוכל זו 

להתמודד עם דרישה להצבה 

במקום עבודה מופרד בלבד?
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ההפרדה מתרחבים ומתמסדים. באופן סמוי ועקבי 
למשל  כך  מסוכנת.  נורמליזציה  בישראל  משתרשת 
צה"ל והממשלה מקבלים כפשוטה את דרישתם של 
רבנים לייצר לחיילים חרדים )ואף חרד"לים( שירות 
צבאי בתנאי סטריליות מוחלטת מנשים. בסוף יולי 
כי לוחמת מג"ב לא הורשתה  השנה פרסם "הארץ" 
להיכנס עם חבריה שסיימו פעילות מבצעית לאכול 
דומה  שמקרה  אף  וזאת  החרדי,  הנח"ל  של  במוצב 
שהלקחים  הבטיח  וצה"ל  חודשים,  כמה  לפני  קרה 

מפ ליצור  מעסיקים  מעודד  הכלכלה  משרד  ־יופקו. 
משרד  בלבד.  חרדיות  נשים  תעבודנה  שבהן  עלים 

אוני מתמרצים  גבוהה  להשכלה  והמועצה  ־החינוך 
לגברים  נפרדים  לימוד  מסלולי  לפתוח  ברסיטאות 
ולנשים. משרד החינוך נותן תמיכה כספית לכיתות 
מכיתה  כבר  ממלכתיים־דתיים  ספר  בבתי  נפרדות 
ושעות  נפרדים  תורים  מקיימות  החולים  קופות  ד'. 
גברים. והרשימה  ולקהל  קבלה נפרדות לקהל נשים 

־עוד ארוכה. במילים אחרות, הממשלה בישראל ול
־עיתים גם בתי המשפט, הפרקליטות והמשטרה סו

ואת  התפשטותן  את  מעודדים  ואף  ידם  את  מכים 
מיסודן של נורמות הפרדה בתחומים גדלים והולכים 

של חיינו. 
ההפרדה  דרישות  בבסיס  ולהדגיש:  לחזור  ראוי 
כי  פטריארכלית  תפיסה  אלא  ההלכה,  עומדת  לא 

ומ מסוכן  פיתוי  כוח  בעל  גוף  כל  קודם  הן  ־נשים 
נחותות.  גם  אלא  שונות  רק  לא  הן  כן  ועל  טמא, 
לגיטימציה  מתן  משמעו  זו  לגישה  לגיטימציה  מתן 

־לפגיעה קשה בחירותן ובשוויונן של נשים. אני חו
ששת, באמת ובתמים, כי לא ירחק היום וכל נשות 
יידרשו להסתובב בפרהסיה בלבוש שנחשב  ישראל 
שרוול  עם  בחולצה  לעבודה  להתייצב  מספיק,  צנוע 
מתחת למרפק, להימנע מלשיר ואף מלדבר בציבור 
)ראו למשל הדרתו של רדיו "קול ברמה" את הקול 
הנשי מתוכניותיו(. כאשר סטודנטים חרדים לסיעוד 
מקבלים מהממשלה מימון לקיום כיתות של גברים 
שבוגר  לידינו  יתקע  מי  נשים,  יַרצו  לא  בלבד שבהן 
חרדי של תואר זה לא יסרב לטפל בפציינטית אישה? 
נפרדים,  עבודה  מקומות  מעודדת  הממשלה  כאשר 
של  דרישה  עם  להתמודד  ממשלה  אותה  תוכל  איך 
עבודה  במקום  מוצבת  להיות  אבטלה  דמי  דורשת 
אסתר כהן  מופרד בלבד )על"ח )ת"א 3041-04-11 

נ' שירות התעסוקה, 19.12.11(? 

בצ והולך  המכרסם  השינוי  מן  להתעלם  לנו  ־אל 
המתרחש  שינוי  זהו  הישראלית.  החברה  של  ביונה 
כיום בשקט אך בעקביות, "דונם פה ודונם שם, רגב 

־אחר רגב". אם לא יתרחש שינוי כיוון, הן מצד הצי
בור והן מצד הממשלה ומערכת המשפט, אנו עשויות 

־ועשויים להבין מה קרה פה כשכבר יהיה קשה לה
 שיב את מצב השוויון לקדמותו.�
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אין צורך להאדיר ולהרבות. 
ביודענו זאת - ידענו הכל; 
לא ידענו זאת - לא ידענו 
דבר. עקרון השוויון עולה 

ומחלחל בכל צמח מצמחי 
המשפט, מהווה הוא חלק 

בלתי נפרד מן המערך 
 הגנטי של כל כללי 

 המשפט כולם
השופט מישאל חשין,    
בג"ץ 2671/98 שדולת הנשים  

נ' שר העבודה  



גג גג גג גג גג גגלוגו לוגו

 כבודו,
יש מבין?

 שפת הפשע ושפת המשפט הן שתי שפות השונות זו מזו כמעט בכל היבט 
שתיהן מוכרות לקהל הרחב בעיקר באמצעות סרטי פשע וסדרות משפטיות, 
אבל יש להן גם מאפיין משותף: שתיהן שפות סגורות, לא נגישות ורחוקות 

מעולמו של אדם מן היישוב

רוביק רוזנטל לשון אחר 

נשי עולם הפשע ואנשי משפט פוגשים אלה א
את אלה על בסיס יומיומי. בבית המשפט, 
בפגישות עם פרקליטים. הם גם נדרשים 
להכיר זה את שפתו של זה. הבעיה )או "דא 
עקא" בלשון המשפטנים( היא שמדובר בשתי שפות 
השונות זו מזו כמעט בכל היבט. יש להן מאפיין משותף 
אחד: אלה שפות סגורות, לא נגישות, רחוקות מעולמו 
של אדם מן היישוב. אחת הדרכים לקרב את שתי השפות 
לכלל הציבור היא סרטי קולנוע והטלוויזיה. סרטי פשע 
וסדרות משפטיות הם ז'אנרים מובילים, ובהם מתועדות 

שפת הפשע ושפת המשפט, רצוי בקפדנות ובמדויק.

משפטים משובצים בקללות
השפה העבריינית היא שפת דיבור הנחשבת נמוכה, 

־שפת המשפט שייכת למשלב הגבוה, או לפחות הבינו
ני־גבוה. השפה העבריינית בנויה על משפטים קצרים 
ובוטים, משובצים בקללות, למשל משפט הפתיחה מתוך 
הסדרה "זינזאנה": "עיר שלמה תשמח להיפטר ממך, יה 
מניאק, יה זבל". השפה המשפטית משופעת במשפטים 
ארוכים ומפותלים. היא יכולה להיות אירונית ואף 

סרקסטית, אך בנויה על כללי נימוס מוקפדים.
שפת הפשע נרכשת בסביבה טבעית, לעיתים מן 

הילדות; השפה המשפטית נרכשת כחלק מן ההשכלה 
המשפטית. שפת העבריינים מושתתת על סלנג מיוחד, 
אוצר מילים פנימי של קהיליית הפשע. יש להעיר כאן 
שסלנג פושעים הוא תופעה המוכרת כבר משלהי ימי 
הביניים, ויש רואים בו את הבסיס לתופעת הסלנג בכלל. 
לעומת זאת אפשר לדבר על ז'רגון משפטי, המתייחס 

למכלול המרכיבים של השפה המשפטית.
את שפת הפושעים הישראלית מאפיינת נוכחות 
רחבה של הערבית. מילים כמו "חאווה" )דמי חסות(, 
"ַחַרּב ּוַדַרּב" )מלחמת הכל בכל(, "ַחְּבָׁשה" )מאסר(, או 
"אּוְסָתאז" )מנהיג בכלא( הן דוגמאות על קצה המזלג. 
את הז'רגון המשפטי העברי מאפיינת נוכחות מובהקת 
של הארמית, מ"עסקינן" או "לאו" ועוד "כהאי לישנא" 

ו"לית מאן דפליג".
הבדל חשוב בין השפות הוא הפונקציה שהן ממלאות. 
שפת הפשע נועדה לשרת את הדרך שבה מתנהל העולם 

־התחתון, הבנוי על היררכיה ועל פתרון בעיות בדר
כים אלימות, ועל כן גם השפה היררכית ואלימה. בין 
היתר אפשר למצוא בה פעלים נרדפים רבים להריגה, 
כגון "הזיז", "העלים", "חיסל", "ִבזבז", "טחן", "סינן", 
"תפר", "עשה לו פרטייה", "קרע אותו" ו"שלח לו זר". 
העבריינים בתחתית הסולם ההיררכי קרויים בין היתר 
"ברארה", "ְדניבה", "חיילים", "כלבים", "ַסנג'רים", 

יש תחום אחד 
שבו שתי השפות 

נפגשות, והוא 
הדרך שבה פושעים 

מדברים על עולם 
המשפט. "מוכר 

תיקים" למשל 
הוא עורך דין 

המשתף פעולה עם 
הפרקליטות
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"שפוטים" ו"פיונים". מעל כולם בולט האויב הגדול 
של עולם הפשע הבא מתוכו, המלשין, הנקרא בשלל 
שפות "אנטנה", "ג'אסּוס", "וויסח", "זמיר", "ַחרָּבן", 
"מוזיקאי", "מֹוְיֶסר", "ַמניוק", "פותח לונגים", "שטינֶקר", 

"תקליטן", והרשימה חלקית בהחלט.
לעומת ההיררכיה המובנית בשפת הפשע, בשפת 

־המשפט יש יסוד היררכי מסוים, בעיקר בדרכי הפ
נייה אל שופטים, אבל זוהי היררכיה פורמלית, ועיקר 
השפה מופנה להנמקה ולשכנוע וכן לכתיבת הסכמים, 

תקנות וחוקים. 

"עדות לא אוכלת"
יש תחום אחד שבו שתי השפות נפגשות, והוא הדרך 
שבה פושעים מדברים על עולם המשפט, בעיקר בעניינים 
הנוגעים למצבם המשפטי ולייצוג שלהם. כאן נוצר 
מעין לקסיקון חלופי לא פורמלי, המשמש לא רק את 
הפושעים שמהם הגיע אלא גם את המשפטנים הבאים 
איתם במגע. כך למשל מתייחס הלקסיקון הזה לעורכי 
דין העושים עסקאות מאחורי גבם של הלקוחות. "מוכר 
תיקים" הוא עורך דין המשתף פעולה עם הפרקליטות, 
"ראש מול ראש" מתייחס לעורך הדין המעדיף להשיג 
עסקת טיעון נוחה ללקוח אחד על חשבון החמרה עם 

לקוח אחר. 
השופטים נמדדים בעיני העבריינים על פי מידת 
ההשפעה שיש לתביעה ולפרקליטות על שיקול הדעת 

־שלהם. שופט המקבל בקלות רבה מדי את עמדת המ
שטרה הוא "שופט בלי ביצים", או בערבית: ַרג'ּוד ִּבָלא 
ַּבַיד, "שופטת" או סתם "שופט משטרה". שוטר או תובע 
שינקוט את כל האמצעים כדי לסגור תיק ייקרא "טייח".
המונח הנפוץ בין עבריינים לזמן המעצר שלפני 
הגשת כתב האישום הוא "ימים". הארכת מעצר תוגדר 
"האריכו לו ימים" או "קיבל ימים". לאחר הגשת כתב 
האישום הגיע שלב ה"העמדה", ועל הסנגור שואלים 
"מי עומד לך". כל נאשם מצהיר על עצמו כמובן שהוא 
"ַאְּבָיאד", כלומר, חף מפשע - ובערבית: לבן - אבל מי 
שמצבו נראה חמור הוא "סגור", "מסוגר" או "תפור". 
על עבריין המקבל על עצמו תיק של עבריין אחר נאמר 
שהוא "אכל תיק", "לקח תיק" וגם "קנה תיק". עד 
המכחיש את מה שמסר במשטרה נקרא "עד 10א", על 
שם סעיף בחוק הפלילי. "עדות לא אוכלת" היא עדות 
שאינה קבילה בבית המשפט. כשנחת פסק הדין המרשיע 
על ראש העבריין נותרה מילה אחת, המוכרת גם לאדם 

מן היישוב: ִבְפִנים. 

ruvikr@netvision.net.il :לפניות ולשאלות

פושעים מול משפטנים
משפטניםפושעיםשפה

בינוני־גבוהדיבורימשלב

ז'רגון מקצועיסלנגסוג שפה

הנמקה ושכנוע; ניסוח חוקים וחוזיםתקשורת פנימית היררכיתצרכים

חקיקה, דיני ראיות וחוזיםעולם הפשע, גורמי אכיפהתחומי שיח

נימוס, אירוניהסקסיזם, אלימותמאפייני תוכן

ארמיתערביתשפה זרה בולטת

שפת דיבור שטוחה ובוטה, מאפייני סגנון 
משפטים קצרים ומקודדים

הגבהת יתר, קלישאות, משפטים 
ארוכים ומפותלים 

נלמד כנכס מקצועינרכש בתהליך ִחברּותידע לשוני

שיח פומבי פורמלי, כתיבהדיבור במרחב פרטיֶמדיה

חשיפה לציבור
שיחות עבריינים המצוטטות 

בתקשורת, סרטי קולנוע וסדרות 
טלוויזיה 

 דיווחים על אירועים משפטיים, 
סרטי קולנוע וסדרות טלוויזיה

שופט המקבל בקלות 
רבה מדי את עמדת 

המשטרה הוא 
"שופט בלי ביצים", 

או בערבית: ַרג'ּוד 
ִּבָלא ַּבַיד, "שופטת" 

או סתם "שופט 
משטרה". שוטר או 

תובע שינקוט את כל 
האמצעים כדי לסגור 

תיק ייקרא "טייח"

דרמת פשע ומשפט 
ששודרה במשך 20 שנה
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המש בית  של  דינו  בפסק  שמש  הלכת  ־ביטול 
סטר  נ'  ברתעוז   3749/12 רע"א  בעניין  העליון  פט 
דיני  בתחום  השנה  הבולט  האירוע  היה   )1.8.13(
הסמכויות. אכן, מבחינת ותיקותה של הלכת שמש 
ובהתחשב בכמות העיסוק השיפוטי והאקדמי שהיא 
פירנסה בדבר הסמכות העניינית בתביעות מקרקעין 

גוף  על  "שמירה  עניינן  שאין 
הנכס", הפסיקה בפרשת בר־
היסטורי ממש.  רגע  היא  עוז 
לא  הנוכחית  ברשימה  אך 
השונות  במשמעויות  אעסוק 

הס לחלוקת  ההחלטה  ־של 
הש משפט  בתי  בין  ־מכויות 

לום לבתי המשפט המחוזיים. 
אני מבקש להתרכז בהיבטים 
לפסק  שהובילו  המוסדיים 
דינו של בית המשפט העליון. 

בפי שתואר  וכפי  ־כידוע, 
הפ טרם  הדין,  בפסק  ־רוט 

בתי  בהחלטות  שררו  סיקה 
שלום,   - השונים  המשפט 

"בל  - כאחד  ועליון  ־מחוזי 

 מה מתחייב
מתקדים מחייב?

לאי־הציות ולהתמרמרות של חלק משופטי ערכאות הדיון היה תפקיד 

מרכזי בביטול ההיסטורי של הלכת שמש על ידי בית המשפט העליון. 

גם במשטר של תקדים מחייב יש לערכאות הדיון הזדמנויות אסטרטגיות 

מגוונות לסטות מתקדים קיים או לערער את עוצמתו

בול" )לשונו של השופט נעם סולברג( ו"תוהו ובוהו" 
תוכנה  בעניין  גרוניס(  אשר  הנשיא  של  )מילותיו 
של הלכת שמש, רציּותה ואף תוקפה ממש. הנשיא 
גרוניס מייחד למצב זה דיון ארוך ורועם בפסק דינו. 
בעיקר הוא מבקר, בחריפות של ממש, החלטות של 
כמה בתי משפט שלום ומחוזי מן השנים האחרונות 
שבחרו לסטות מהלכת שמש, 
לבטלה  ואף  ממנה  להתעלם 
הנשיא  ומוחצן.  גלוי  באופן 

בכבו נזהר  אמנם  ־גרוניס 
דו של מי שכיום הוא עמיתו 
מזכיר  ואינו  המשפט  לבית 

־את שמו, אך ניכר שעיקר בי
החלטות  לשתי  מכוון  קורתו 

־של השופט יצחק עמית, שב
בית המשפט  כשופט  כהונתו 
המחוזי בחיפה קבע במפורש 
זמנה של הלכת שמש  שחלף 

והורה על בטלותה. 
בה ראה  גרוניס  ־הנשיא 

הפרה  ובצדק,  אלה,  חלטות 
החוקתית  חובתן  של  גלויה 

אֹורי אהרונסון

 ד"ר אורי אהרונסון,
 מרצה בפקולטה למשפטים, 
אוניברסיטת בר־אילן

הנשיא גרוניס אמנם נזהר 

בכבודו של מי שכיום הוא 

עמיתו לבית המשפט ואינו 

מזכיר את שמו, אך ניכר 

שעיקר ביקורתו מכוון לשתי 

החלטות של השופט יצחק 

עמית, שבכהונתו כשופט 

בית המשפט המחוזי 

בחיפה קבע במפורש 

שחלף זמנה של הלכת 

שמש והורה על בטלותה
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־של ערכאות הדיון לקיים הלכה שנפסקה בבית המ
זולת  משפט,  בית  כל  "מחייבת  אשר  העליון,  שפט 
20)ב( לחוק יסוד: הש־  בית המשפט העליון" )סעיף
פיטה(. הוא הזהיר מפני "הסכנות הרבות" הטמונות 
את  הופכת  אשר  הדיון,  ערכאות  של  זו  בהתנהגות 
כל  בה  שופטים',  ל'מערכת  שלנו  המשפט  "מערכת 
ובעלי  לשרירותי,  הופך  הדין  כרצונו",  עושה  שופט 
הדין נמצאים בחוסר ודאות בנוגע לכלל החל. הנשיא 
ביקורתן  את  להביע  רשאיות  הדיון  שערכאות  ציין 
על הלכות בעייתיות ובדרך זו להציף לבית המשפט 
הדבר  אך  המחודשת,  בבדיקתן  הצורך  את  העליון 

אינו פוטר אותן מחובת הציות. 
־המבנה ההיררכי המבוסס על עקרון התקדים המ

חייב הוא מאפיין ותיק ויסוד מוסד בשיטות המשפט 
נוהגת לשייך  המקובל, מהסוג שהשיטה הישראלית 
של  ההתנהגות  במאפייני  עיון  אך  אליו.  עצמה  את 

המקובל  המשפט  בשיטות  הדיון  ערכאות  שופטי 
בפועל,  יותר.  מורכבת  המוסדית  שהמציאות  מגלה 
יש  הדיון  לערכאות  מחייב,  תקדים  של  במשטר  גם 
הזדמנויות אסטרטגיות מגוונות, ברמות שונות של 
או  קיים  מתקדים  לסטות  לגיטימיות,  ושל  בוטּות 

לערער את עוצמתו. 
ראשית, בית המשפט העליון הוא אמנם הערכאה 
לזכור שמי שקובע  היוצרת את התקדים, אך חשוב 
את תוכנו בפועל הן ערכאות הדיון המיישמות אותו. 

־כפי שהפרשן של דבר החקיקה הוא שקובע את מש
הערכאה  גם  כך  הכללי,  החוק  של  המעשית  מעותו 
המפרשת את התקדים, שהוא למעשה נורמה כללית 
התיק  של  הקונקרטיות  הנסיבות  בהקשר  )למעט 
תחולתו  אופן  את  שקובעת  היא  בעליון(,  שנשמע 
במקרים המסוימים. כל עוד בית המשפט העליון לא 
התייחס לפירוש שניתן לתקדים בפסיקה מאוחרת, 

לסטות מהלכת שמש. השופט יצחק עמיתתוהו ובוהו. הנשיא אשר גרוניס
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־למעשה ערכאות הדיון הן שקובעות את תוכן הת
קדים - מהו הרציו ומהו האוביטר בפסיקת העליון, 
אילו  ועל  השתמש  שבהם  המושגים  משמעות  מה 
כמובן  להן  מקנה  זה  נתון  לחול.  נועדו  הם  נסיבות 
שיקול דעת משמעותי בקביעת תוכנו של התקדים. 
מושגיות עמומה כגון "שמירה על גוף הנכס" הייתה 

פורה לתרגילים פרשניים  כר 
מסוג זה. 

הת של  תוכנו  כאשר  ־גם 
יכולות  וברור  ידוע  קדים 
אבחון  לבצע  הדיון  ערכאות 
נסיבות  לאור  התקדים  של 
בתיקים  המופיעות  משתנות 
הן  לעיתים  לפניהן.  שנדונים 

־יכולות גם לסווג שאלות הנ
כעובדתיות  להכרעתן  תונות 
זו  ובדרך  כמשפטיות,  ולא 

המ העליונות  מפני  ־לחסנן 
התקדים  משטר  של  חייבת 

המשפטי. 
שנית, כאשר התקדים ידוע 
ואין ספק שהוא חל על מקרה 
יכולה  הדיון  ערכאת  נדון, 
מחאה",  "הבעת  תוך  ליישמו 

לב ירמוז  שהדבר  ־בתקווה 
על  לערער  שכדאי  הדין  עלי 
לרמוז  ובהמשך  ההחלטה, 
לערכאת הערעור שכדאי לה 
ההלכה.  את  מחדש  לבחון 

המחו בית המשפט  פעל  ־כך 
אין  אמנם  בר־עוז.  בעניין  זי 

מהת בסטייה  כאן  ־מדובר 
שי בפעולה  גם  אך  ־קדים, 

לערער  כדי  יש  כזאת  פוטית 
שהיא  מכיוון  מעמדו,  את 

נכונו על  מחלוקות  ־חושפת 
זמן  תו בתוך הקהילה השיפוטית, בתהליך שלאורך 
התקדים  עקרון  של  בעוצמתו  לכרסום  להוביל  יכול 
המחייב ולהשפיע על עיצוב הדין, בפסיקה תקדימית 

חדשה או בתיקון חקיקתי. 
שלישית, ערכאות הדיון יכולות לפעול כפי שעשו 
חלק מבתי המשפט בנוגע להלכת שמש: הפרה בוטה 

לשופטים  זמינה  זו  אפשרות  ההלכה.  של  ומופגנת 
למ מידה  באותה  נגישה  אינה  היא  ייחודי;  ־באופן 

היררכיות  של  בתחתיתן  המצויים  החלטות  קבלי 
מוסדיות בגופים שלטוניים אחרים. הטעם לכך הוא 
הכלל החוקתי הייחודי בדבר העצמאות השיפוטית. 
היות שעל שופט חלה מרותו של הדין בלבד )סעיף 
אי  השפיטה(,  יסוד:  לחוק   2
סנקציות  עליו  להטיל  אפשר 
לדין  העמדה  כגון  מוסדיות 
בגין  פיטורים  או  משמעתי 

־אי ציות להלכה של בית המ
השופט  )אכן,  העליון  שפט 
המשפט  לבית  קודם  עמית 
החלטותיו  למרות  העליון 

לע שאפשר  כל  ־החריגות(. 
שות הוא לתקן את ההחלטה 
בערעור, אם ערעור כזה יגיע 
דעתו  לשיקול  הנתון  דבר   -
של בעל הדין המפסיד. זה לא 
חופשיים  ששופטים  אומר 

הת  - בהחלטותיהם  ־לגמרי 
והתמריצים  המוסדית  רבות 
בדרך  תומכים  בה  הכרוכים 
אך   - להלכות  בציות  כלל 
ייחודית  בעמדה  מצויים  הם 

־המאפשרת להם לסטות מה
אמונ אם  לעת,  מעת  ־שורה 

תם המקצועית מחייבת זאת. 
־איזו אסטרטגיה מבין הח

מבחינה  עדיפה  הללו  לופות 
שהחלופה  נראה  ציבורית? 

התגב אמצעי   - ־הראשונה 
הנפוצה  היא   - עקיפים  רות 
ביותר, ויש לה יתרונות. היא 
המשפט  לשיטת  מאפשרת 
ציות,  של  עין  מראית  לקיים 
החוקתי  הבסיס  וכיבוד  ההיררכיה  שימור  יציבות, 
הדיון  לערכאות  מקום  נותנת  היא  בעת  בה  שלה. 
בעוד  משתנות,  לבעיות  מקומיים  פתרונות  לעצב 
בית המשפט העליון קובע את הקווים הכלליים של 

־הדין. במובן מסוים, הלכותיו של בית המשפט הופ
להלכותיו  )בדומה  מנחות  להלכות  זו  בתפיסה  כות 

התרבות המוסדית 

והתמריצים הכרוכים 

בה תומכים בדרך כלל 

בציות להלכות, אך שופטי 

ערכאות הדיון מצויים 

בעמדה ייחודית המאפשרת 

להם לסטות מהשורה 

מעת לעת, אם אמונתם 

המקצועית מחייבת זאת

כאשר ערכאת דיון 

מכירה בתוקפה של 

הלכה ומקיימת אותה, 

אפילו תוך מחאה, אין 

תמריץ משמעותי לערער 

על ההחלטה; ערכאת 

הדיון הרי הכריעה נכונה, 

והסיכוי שבית המשפט 

העליון יסטה מתקדימיו 

לעולם אינו גבוה
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של בית המשפט המחוזי - סעיף 20)א( לחוק יסוד: 
קובעות את  הן  יותר מהלכות מחייבות;  השפיטה(, 
הכיוון, אך לא את תנאי מימושו המדויקים. עם זאת 
ערעור  מאפשרת  היא  זו:  גישה  של  חסרונה  ניכר 
חשאי של ההיגיון ההיררכי של השיטה ותיקון סמוי 
ולכן היא מקשה את פיתוחו  של תקדימים שגויים, 

של דיון ציבורי על הדין הראוי. 
על  צוינה   - תוך מחאה  ציות   - החלופה השנייה 

העדי כאפשרות  בר־עוז  בעניין  גרוניס  הנשיא  ־ידי 
פה בעיניו. גישה זו מאפשרת לבית המשפט העליון 
בכל  הנמוכות  לערכאות  הידע שיש  מיתרון  ליהנות 
שהוא  ההלכות  של  בשטח  היישום  לקשיי  הנוגע 
מייצר, אך זאת מבלי לערער על המבנה הפורמלי של 
מחיר.  יש  זו  לשיטה  שגם  אלא  ההיררכית.  השיטה 

ומ הלכה  של  בתוקפה  מכירה  דיון  ערכאת  ־כאשר 
מש תמריץ  אין  מחאה,  תוך  אפילו  אותה,  ־קיימת 
־מעותי לערער על ההחלטה; ערכאת הדיון הרי הכ

והסיכוי  הבעייתית,  להלכה  בהתאמה  נכונה  ריעה 
שבית המשפט העליון יסטה מתקדימיו לעולם אינו 
גבוה )יעידו 54 השנים שנדרשו לביטול הלכת שמש, 
נדרש  בעליון(.  פעמים  כמה  אושררה  היא  במהלכן 
בעל דין בעל מחויבות ציבורית ניכרת כדי להמשיך 

בתחו מכירה  הדיון  ערכאת  שגם  בהלכה  ־להיאבק 
לתה. 

על  נדמית   - גלויה  הפרה   - השלישית  החלופה 
־פניה כבעייתית ביותר, אך ראוי להתעכב גם על מע

לותיה. במקרים כאלה ערכאת הדיון בוחרת ביודעין 
לתת פסק דין שגוי, לפחות לפי ההיגיון הפורמלי של 
עקרון התקדים המחייב. היא עושה זאת תוך הפרת 
חובה חוקתית, אך ראשית היא מזמינה בכך ערעור 
ביותר  הרחב  הפתח  את  ופותחת  השגיאה,  לתיקון 

־לבית המשפט העליון לבחון מחדש את ההלכה, וש
נית, וחשוב מזה, גישה זו גלויה ושקופה. היא אינה 
כדי  ואבחון  פרשנות  של  סמויות  לטכניקות  פונה 
לתקן את קשייה של הלכה בעייתית, אלא מנצלת את 
הגנתה של העצמאות השיפוטית כדי להודיע ברבים 
בעייתית  היא  העליון  המשפט  בית  שיצר  שההלכה 

־בראיית השופט המסוים, ולמעשה מזמינה - באמ
צעות פסיקה סותרת - דיון פומבי על נכונותה של 
ההלכה, בין בתוך מערכת בתי המשפט ובין מחוצה 

להם )למשל בהליך חקיקה(. 
חלק  של  שלאי־הציות  ניכר  התחתונה  בשורה 

משופטי ערכאות הדיון, ולהתמרמרות של שופטים 
מרכזי  תפקיד  היה  האלה,  בערכאות  נוספים  רבים 
בשינוי הסופי של הלכת שמש בבית המשפט העליון. 
המקרים  בהעדר  גם  זהה  הייתה  התוצאה  אם  ספק 

מק שמש;  הלכת  של  גלויה  הפרה  של  ־הקיצוניים 
הביקורות  של  בהיר  שיפוטי  ניסוח  חייבו  אלה  רים 
דין  בעלי  של  טיעוניהם  את  הזינו  שמש,  הלכת  על 
בהליכים רבים, ולבסוף מצאו ביטוי גם בפסיקתו של 
העליון. אף שהייתה בהם "אי־חוקיות" פורמלית - 
ערכאות  כל  מוסמכות  שבמשפטנו  להזכיר  ומעניין 
הדיון לבטל חקיקה בלתי חוקתית של הכנסת, ועדיין 
המשפט  בית  של  להלכות  כן  לעשות  רשאיות  אינן 
העליון - הייתה בהם גם תרומה לשיפורו של הדין, 
 וזאת באופן גלוי המזמין דיון וביקורת. 
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אנו נושאים על כתפינו 
משא כבד של אחריות. 

האור שמנחה אותנו אינו 
אורה של השמש או אורם 

של הכוכבים, שהם קניין 
הכל. אין הוא אלא אורו של 

הלפיד הקטן שביד כל אחד 
ואחד מאיתנו, המאיר את 

 נתיבו
השופט יעקב טירקל,    
דנ"א 2401/95 נחמני נ' נחמני  



פרויקטים בשיטת Public Private Partnership( PPP( - המבט המשפטימכרזים

וקיד־ פיתחה  הקודמת  המאה  של   80 ה ־בשנות 
מרגרט תאצ'ר את  דאז  בריטניה  ראש ממשלת  מה 
השיטה של ביצוע פרויקטים ציבוריים בשותפות בין 
לעברית  )תרגום  הפרטי  לסקטור  הציבורי  הסקטור 

של המונח PPP, להלן: השיטה(.
באותם  זו  בשיטה  לשימוש  העיקריות  הסיבות 

־ימים היו שתיים: א( מצב כלכלי קשה שגרם למצו
קה תקציבית כספית בסקטור הציבורי; ב( האמונה 
פרויקטים  בביצוע  שהסקטור הפרטי מסוגל לעסוק 

בצורה יעילה וטובה יותר מן הממשלה.
בפ הנוכחית  בצורתה  השיטה  הגיעה  ־לישראל 

בשנות  כבר  ישראל(.  חוצה  )כביש   6 כביש  רויקט 
80 הסיקה הממשלה שחיוני לקיים תחבורה סבי־ ־ה
רה מדרום הארץ לצפונה ולסלול כביש אורך עורקי 
בכביש  אפשריים  הבלתי  התנועה  עומסי  את  שיקל 

והשאלה שנדו ומצפונו(,  )והאחרים מדרומו  ־החוף 
נה הייתה אם לסלול את הכביש בשיטה שנהגה עד 

־אותה עת מאז הקמת המדינה - דהיינו, מימון מתק
ציב המדינה והקמה על ידי מע"צ - או לפעול בשיטת 

PPP שכבר אז פרחה בבריטניה.
המתנגדים לשיטת PPP טענו שעלות גיוס המימון 
לפרויקטים ציבוריים על ידי הממשלה נמוכה מעלות 
גיוס המימון על ידי הסקטור הפרטי, ולכן הפרויקט 

יהיה יקר יותר והעלות הנוספת תועמס על הציבור.
אומדן עלות הפרויקט היה כ־1.5 מיליארד דולר - 

־סכום עתק באותם ימים ואפילו בימינו אנו - והע
מסתו על תקציב המדינה הייתה קשה אז, וכמה לא 

חדשים בתחום
דיני המכרזים וההלכות שנקבעו במשך השנים בנושא מכרזים ציבוריים 

אינם נוגעים במורכבות המיוחדת של מכרזי PPP. בתי המשפט והצדדים 

להסכמי הזיכיון הרלוונטיים אמנם התמודדו ומתמודדים עם בעיה זו, אך 

עדיין אין לה פתרון חד־משמעי. הגיעה העת לתקן את המצב המשפטי

יהודה רוה

 עו"ד יהודה רוה, 
ראש משרד יהודה רוה ושות' 
המתמחה במשפט מסחרי 
 לסוגיו, לרבות תשתיות 
ודיני מכרזים

מפתיע, קשה אולי אף יותר גם היום.
המצדדים בשיטת PPP טענו כי הכבישים שסוללת 
מע"צ מעולם לא הושלמו בזמן )וליתר דיוק, לעיתים 
באיחור של חודשים ואף שנים(, מעולם לא הושלמו 
ואף  בעשרות  וחרגו  להם  שיועד  התקציב  במסגרת 
במאות אחוזים מהתקציב, ולעומת שני גורמים אלה 
ידי הסקטור הפרטי,  גיוס ההון על  - תוספת עלות 

שאמור לממן ולבצע את הפרויקט, בטלה בשישים.
ההמשך ידוע. המצדדים, ובראשם שר האוצר דאז 
בייגה שוחט, ניצחו, והממשלה פרסמה ב־1996 מכרז 
 Build, Operate,(  B.O.T הפרויקט בשיטת  לביצוע 
Transfer, שיטת "בת" של PPP, שבה הסקטור הפ־
את  בונה  לפרויקט,  המימון  את  בעצמו  מגייס  רטי 
הפרויקט בכוחותיו שלו, מתפעל אותו למשך תקופת 
זיכיון - בדרך כלל 25 שנה - ומחזיר אותו למדינה 

בסוף תקופת הזיכיון(.
חברת   - הבינלאומי  הקונסורציום  זכה  במכרז 
אותה  לייצג  הכבוד  ולמשרדי  לי  שיש  ארץ",  "דרך 
מאז הקמתה ועד היום )במאמר מוסגר על חלומות 
שאני  ישראל,  תשתיות  שקרן  אוסיף  שמתגשמים 
חלק  את  רכשה  בה,  ומהשותפים  ממקימיה  אחד 

הארי - כיום 75% - בבעלות בחברה זו(.
הושלם  סביון  אודי  של  בניהולו  הפרויקט  ואכן, 
קנדיאן  חברת   - המייסדים  של  משותף  בביצוע   -
למעלה   - ישראל  ואפריקה  ובינוי,  שיכון  הייווייז, 
משנה לפני המועד שנקבע להשלמה, ובתקציב שלא 

להצל כהוכחה  המקורי,  התקציב  מן  במאומה  ־חרג 
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חת השיטה. המצדדים צדקו, והביאו תועלת כלכלית 
ושינוי כלכלי דרסטיים לכל ענף התשתיות בישראל.

מופעלת  והיא  בישראל,  התפתחה   PPP שיטת 
ברוב הפרויקטים הלאומיים בענף התשתיות, למשל 

ולא ונתיבים מהירים,  כוח  ־מתקני התפלה, תחנות 
חרונה גם בפרויקטים נוספים - מעונות סטודנטים 
ועוד   - המקומיות  ברשויות  מוניציפליים  ומרכזים 

היד נטויה.

בין הפטיש לסדן

מנקודת המבט המשפטית, ומן הניסיון הרב מאוד 
של  בייצוג   6 כביש  מכרז  מאז  צברנו  ואני  שמשרדי 

ולא בארץ  המבוצעים  הפרויקטים  מן  נכבד  ־חלק 
של  הפעילות  ומן   PPPה־ בשיטת  בחו"ל  גם  חרונה 
קרן תשתיות ישראל, אני יכול לומר כי דיני המכרזים 

־וההלכות שנקבעו במשך השנים בנושא מכרזים צי
בוריים אינם נוגעים במורכבות המיוחדת של מכרזי 

PPP, והדבר טעון תיקון.
PPP מוכרז  לדוגמה, בשל היקף הפרויקטים בשיטת 

־ה"זוכה" הפוטנציאלי במכרזים אלה )המכונה בעגה מק
Preferred Bidder או "זוכה מועדף"( לאחר בחי־  צועית
מימון  לפני חתימת הסכמי  נת ההצעות שהוגשו, אבל 
הפוטנציאליים,  המלווים  ובין  הפוטנציאלי  הזכיין  בין 

־באופן שאותו "זכיין" חותם על הסכם זיכיון עם המדי
נה כאשר עדיין אין בידיו הסכם מימון סופי, ורק לאחר 

ה"זכייה" הוא מנסה להגיע להסכם מימון כזה.
במצב דברים זה המממנים אינם כבולים בהוראות 
הסכם הזיכיון שחתם אותו "זכיין" פוטנציאלי, והם 
)החתום(  הזיכיון  הסכם  של  תיקון  לדרוש  עשויים 

כתנאי למימון הפרויקט המדובר.
לסדן,  הפטיש  בין  הזכיין  נמצא  זו  בסיטואציה 
שהרי ללא מימון לא יוכל לבצע את הפרויקט )שכבר 
התחייב בביצועו בהסכם עם המדינה(, ולעומת זאת 
פוגע  הזיכיון  הסכם  ששינוי  בצדק  תטען  המדינה 
בעקרון השוויון - שהוא אחד העקרונות המרכזיים 
לביטול  לגרום  עלולה  זו  ופגיעה   - המכרזים  בדיני 
הסאגה  ולראיה  כולו,  המכרז  לביטול  ואף  ה"זכייה" 

של הרכבת הקלה בתל אביב.
הרלוונ הזיכיון  להסכמי  והצדדים  המשפט  ־בתי 

טיים התמודדו ומתמודדים עם בעיה זו, ועדיין אין 
לה פתרון חד־משמעי. הפתרון יכול לבוא באמצעות 
שיקבע  המכרזים  חובת  בחוק  מיוחד  פרק  הכנסת 
בשיטת  לאומיים  לפרויקטים  מיוחדים  עקרונות 
הבסיסיים  העקרונות  על  ישמרו  אחד  שמצד   ,PPP
דיני המכרזים ומצד שני יתאימו אותם לשיטת  של 
 PPP. על כך במאמר נפרד. 

הכותב ומשרדו מייצגים את 
חברת "דרך ארץ"

צילום: פלאש 90 פרויקט PPP. כביש 6 
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הערת ספרות - יצחק אנגלרד, פיצויים לנפגעי תאונות דרכים )מהדורה רביעית, 2013(נזיקין

יצחק  פרופ'  של  ספרו  של  הראשונה  המהדורה 
התפרס דרכים"  תאונות  לנפגעי  "פיצויים  ־אנגלרד 

מה בשנת 1978, זמן קצר לאחר כניסתו לתוקף של 
פסיקה  בלית  דרכים.  תאונות  לנפגעי  פיצויים  חוק 

־ובהעדר כתיבה אקדמית הציג אנגלרד ניתוח נחשו
־ני, מקורי ושיטתי של הקושיות הפרשניות. לאחרו

נה ראתה אור המהדורה הרביעית של הספר, אשר 
מתמודדת בין היתר עם התיקונים שנעשו בחוק, עם 
הצעות לתיקון העומדות על הפרק ועם מאות פסקי 
דין שהצטברו מאז חקיקת החוק ועוסקים בפרשנות 

הספר  וביישומן.  הוראותיו 
במהדו־ עמודים   238  שהקיף
רתו הראשונה התרחב ל־642 
מאוזכרים  שבהם  עמודים 
במהדורה  דין  פסקי  כ־1,800 
החדשה  המהדורה  הרביעית. 
שומרת כקודמותיה על מבנה 
של עשרה פרקים: דברי מבוא 
החקיקתית  ההיסטוריה  על 

הגד ההסדר;  מרכיבי  ־ועל 
דרכים";  "תאונת  המושג  רת 
בחבות  הנושאים  הגורמים 

לחבו המיוחדים  ־והתנאים 

 משפטן נזיקי?
הגעת ליעד

אנגלרד  יצחק  הרביעית של ספרו של  אור המהדורה  לאחרונה ראתה 

ועדכני,  שיטתי  יסודי,  מקיף,  הספר  דרכים".  תאונות  לנפגעי  "פיצויים 

ומרים תרומה חשובה להבנת הדין הנוהג ולביקורתו. זהו כלי עזר חיוני 

לכל משפטן העוסק בתחום הרחב של פיצויים לנפגעי תאונות דרכים

תם; שלילת הזכאות; ריבוי אחראים; ייחוד העילה; 
חזרה  זכויות  עיתיים;  תשלומים  הפיצויים;  הערכת 
מיוחדים  דין  וסדרי  בחבות;  הנושאים  של  והשבה 
מומחים  מינוי  קרנית,  נגד  תביעה  תכוף,  )תשלום 

רפואיים וקביעת דרגת נכות לפי דין אחר(.
לנוכח רוחב היריעה אתמקד בתיקוני חקיקה בעלי 

־חשיבות מעשית רבה שנעשו או הוצעו בשנים האח
רונות ונדונים לראשונה במהדורה הרביעית. ראשית, 
2009 העביר את האח־ לחוק משנת   23  תיקון מס'

הכלולים  בריאות  שירותי  בגין  החבות  ואת  ריות  
הרכב  מנהג  הבריאות  בסל 
ומבטחו  בתאונה  המעורב 
)סעיפים  החולים  קופות  אל 
2)ב1(, 5)ה( לחוק וסעיף 3)ה( 
מנועי(.  רכב  ביטוח  לפקודת 
בגין  חבים  והמבטח  הנהג 
שירותי בריאות רק אם אינם 
או  הבריאות  בסל  כלולים 
ידי  על  מכוסה  אינו  שהנפגע 
חוק ביטוח בריאות ממלכתי. 
המבטחים  חבות  ביטול  עם 
הוחלפה גם זכותם של ספקי 
להגיש  הרפואיים  השירותים 

רונן פרי

 פרופ' רונן פרי, 
פרופסור מן המניין, 
הפקולטה למשפטים, 
אוניברסיטת חיפה

מטרת תיקון מס' 23 הייתה 

לייעל את מערכת היחסים 

בין הנפגעים, חברות הביטוח 

וקופות החולים, שהסתבכה 

עם חקיקת חוק ביטוח 

בריאות ממלכתי. אנגלרד 

מעיר כי בפועל גורם התיקון 

לתסבוכות חדשות ואף 

להכבדה על נפגעים
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תביעת שיפוי נגד המבטחים בהסדר חדש )סעיפים 
מסוים  אחוז  מעבירים  המבטחים  לחוק(:  12ד-12ו 
כספים  אותם  את  מעבירה  זו  לקרנית,  מהפרמיות 
לקופות  מעבירם  והמוסד  לאומי,  לביטוח  למוסד 
החולים על פי כללי הקצאה שנקבעו לפי חוק ביטוח 
תשלומים  על  גם  הוחל  ההסדר  ממלכתי.  בריאות 

תכופים )סעיף 5)ה( לחוק(.
מטרת התיקון הייתה לייעל את מערכת היחסים 

־בין הנפגעים, חברות הביטוח וקופות החולים, שה
ממלכתי,  בריאות  ביטוח  חוק  חקיקת  עם  סתבכה 

למבט חולים  קופות  בין  תביעות  למנוע  ־ובעיקר 
התיקון  גורם  בפועל  כי  מעיר  שאנגלרד  אלא  חות. 
אחת  נפגעים.  על  להכבדה  ואף  חדשות  לתסבוכות 
הנוגעות  השאלות  שבעוד  היא  המרכזיות  הבעיות 
שאלת  לרבות  החולים,  לקופת  הנפגע  בין  ליחסים 

בסמ מצויות  הבריאות,  בסל  שירות  של  ־היכללותו 
כותו הייחודית של בית הדין לעבודה, שאלת חבותו 

האזרחי.  המשפט  בית  בסמכות  מצויה  המבטח  של 
להתדיין  הנפגע  את  לאלץ  התיקון  עלול  לכאורה 
בשתי ערכאות נפרדות; ברם ברע"א 1886/11 הראל 
חברה לביטוח בע"מ נ' פלוני נקבע שלבית המשפט 

הב סל  היקף  לדון בשאלת  נגררת  ־האזרחי סמכות 
־ריאות. אנגלרד חושש שהכרעה במסגרת סמכות נג

ררת עלולה להביא למצב של הכרעות סותרות בשתי 
ערכאות, אך לדעתי אין להפריז בחשיבותו המעשית 
של חשש זה. כדי להקל עוד יותר על נפגעים נפסק 
בעניין הראל ש"במסגרת הדיון בתשלום התכוף די 
בראיה לכאורה לכך שטיפול מסוים אינו כלול בסל 
הבריאות". כלומר, אפשר לפסוק תשלומים תכופים 
בגין טיפול רפואי "מקום בו השתכנע בית המשפט, 
החולים  מקופת  מקבל  אינו  הנפגע  כי  עת,  לאותה 

טיפול רפואי שלו הוא נזקק".
תז־ המשפטים  משרד  פרסם   2011 בשנת   , תשני
מו כיום  רפואיים.  מומחים  בעניין  חוק  הצעת  ־כיר 
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הערת ספרות - יצחק אנגלרד, פיצויים לנפגעי תאונות דרכים )מהדורה רביעית, 2013(נזיקין

סדר הנושא על ידי סעיף 6א לחוק ועל ידי התקנות 
שהותקנו מכוחו. ככלל, הצדדים לתביעה לפי החוק 

־אינם רשאים להגיש חוות דעת רפואיות. נפגע הטו
נכות כתוצאה מתאונת דרכים צריך  לו  ען שנגרמה 
לצרף לתביעה בקשה למינוי מומחה רפואי, ואם בית 
המשפט מוצא ראשית ראיה לכך שנגרמה נכות הוא 

תז נדרש.  הדבר  שבהם  בתחומים  מומחה  ־ממנה 
זה,  בתחום  רפורמה  לחולל  אמור  החוק  הצעת  כיר 

ואלה עיקריה: )1( נשיאי בתי 
על  להורות  יוסמכו  המשפט 
העברת תובענה שהוגשה בה 
לדיון  נכות  לקביעת  בקשה 
קלים  "בתיקים  רשם  בפני 
בתיקים  ולא־מסובכים". 
שלא יועברו לדיון בפני רשם 
תיקבע הנכות על ידי מומחה 
בדומה  המשפט  בית  מטעם 
בתיקים  היום.  הקיים  למצב 
שבהם ידון רשם יעביר הרשם 
את הבקשה לוועדת מומחים 
שתוכל לדון בה בדן יחיד. אם 
עד  של  נכות  תקבע  הוועדה 
הרשם  יקבע  אחוזים  עשרה 
את גובה הפיצוי, ואם הוועדה 
תקבע נכות העולה על עשרה 
יועבר התיק להמשך  אחוזים 
דיון בפני שופט. על החלטת 
לערור,  אפשר  יהיה  הוועדה 
הערר  ועדת  החלטת  ועל 
יהיה אפשר לערער בעניינים 
משפטיים בלבד לבית משפט 
2( תור־ )לעניינים מינהליים. 

כב רשימת מומחים רפואיים, 
חברי  מומחים,  ועדת  וחברי 

רק  ימונו  המשפט  בית  מטעם  ומומחים  ערר  ועדת 
במ־ שלפיו  לחוק  6ב  סעיף  יבוטל   )3 זו.  )מרשימה 
קרה שנקבעה דרגת נכות לפי דין אחר )למשל, חוק 
הביטוח הלאומי(, קביעה זו מחייבת. על פי ההצעה 
תיקבע הנכות באופן בלעדי בהליך החדש. )4( המודל 

החדש יופעל גם במסגרת בקשה לתשלום תכוף.
אך  ויעיל",  מהיר  "הליך  להבטיח  נועדה  ההצעה 
אנגלרד סבור, בצדק, שהמרכיב הראשון יגרום דווקא 

לסרבול ההליכים. קשה לראות כיצד החלפת מומחה 
ממונה בוועדת מומחים - שעל החלטתה ניתן לערור 
בפני ועדת ערר, אשר גם החלטתה נתונה לערעור - 
לביטול  זו:  אף  זו  לא  ההליך.  לייעול  לתרום  עשויה 
סעיף 6ב אין הסבר של ממש, ולא ברור כיצד הוספת 
דיון בדרגת הנכות במקרים שלא דרשו זאת עד היום 
תייעל את הדיון. לבסוף, בהתחשב במטרת התשלום 
התכוף )עזרה מיידית לקורבן על ידי תשלום סכומים 
במחלוקת(,  שנויים  שאינם 

־הפניה לוועדה רפואית במק
רה של בקשה לתשלום תכוף 

המע בלשון  משונה  ־נראית 
בתזכיר  המעיין  כן,  אם  טה. 
אם  לתהות  שלא  יכול  אינו 
המצריך  קלקול  קיים  בכלל 

מור כה  מנגנון  ואם  ־תיקון, 
כב ומסורבל אכן ייתן פתרון 

ראוי לבעיה, ככל שישנה. 
שנת  במהלך  שלישית, 
את  הממשלה  הגישה   2012
כל   .24 מס'  תיקון  הצעת 

נזיקין ער למו ־העוסק בדיני 
של  הבהירות  ולחוסר  רכבות 
1 לחוק ויח־  ההגדרות בסעיף
סי הגומלין ביניהן, אשר גררו 
בשאלות  נרחבת  ליטיגציה 
תיקון  ויישומיות.  פרשניות 
24 נועד לפשט את ההג־  מס'

דרות כך: )1( בהגדרת המושג 
לח תבוטל  דרכים"  ־"תאונת 
־לוטין "קבוצת הריבוי", ותנו

סח מחדש החזקה הממעטת 
שלא  מכוון  למעשה  הנוגעת 
השפיע על השימוש ברכב. )2( 

־הגדרת המושג "שימוש ברכב מנועי" תוחלף ברשי
מת פעילויות שהן בגדר שימוש, תוך שמירת החזקה 
הממעטת לעניין טעינה ופריקה. )3( הגדרת המושג 

לכשי דרישה  הוספת  ידי  על  תתוקן  מנועי"  ־"רכב 
רות משפטית לנוע בכביש ביחס ל"מכונות ניידות" 
והחלפת קבוצת המיעוט  המצויות בקבוצת הריבוי, 
בהפניה לרשימה שבתוספת לחוק תוך מתן סמכות 
לשר המשפטים לעדכנה. הרשימה הראשונית תוסיף 

שינוי אחד נועד לעגן את 

ההלכה שלפיה מעשה 

שנעשה במתכוון כולל גם 

התאבדות וניסיון התאבדות. 

אנגלרד סבר מאז ומעולם 

כי התאבדות אינה נכנסת 

למסגרת השימוש ברכב 

לצורכי תחבורה

ביחס למושג "שימוש ברכב 

מנועי" מעגנת ההצעה את 

ההלכה שלפיה "תיקון או 

טיפול דרך" הוא רק זה 

הנדרש במהלך הנסיעה 

לצורך המשך הנסיעה 

המיידית, וזאת בהתאם 

לגישה שבה צידד אנגלרד
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לקבוצת המיעוט הקיימת קלנועית, סגוויי, קורקינט 
הוגשה  התיקון  הצעת  ממונעים.  ואופניים  חשמלי 

בשנית ביולי 2013, לאחר שהספר יצא לאור.
־שינוי אחד בחזקה הממעטת בהגדרת "תאונת דר

כים" נועד לעגן את הלכת ע"א 2199/99 לזר נ' רשות 
במתכוון  והרכבות, שלפיה מעשה שנעשה  הנמלים 
התאבדות.  וניסיון  התאבדות  של  מקרה  גם  כולל 

נכנ אינה  התאבדות  כי  ומעולם  מאז  סבר  ־אנגלרד 
ברכב  השימוש  למסגרת  סת 
לצורכי תחבורה, וכי לא ראוי 
שהמבקש להתאבד יטיל את 

צי על  במשפחתו  ־התמיכה 
זה,  תיקון  לכן  הנהגים.  בור 
כמו ההלכה העומדת ביסודו, 
מיוחד.  קושי  מעוררים  אינם 
למקרים  נוגע  נוסף  שינוי 
בכוונה  מעשה  נעשה  שבהם 
אינם  הנפגעים  אולם  לפגוע, 
אלה שהעושה התכוון לפגוע 

השו סבר  לזר  בעניין  ־בהם. 
שהחזקה  אור  תיאודור  פט 
הממעטת חלה גם על נפגעים 
השופטת  ואילו  לא־מכוונים, 
סברה  שטרסברג־כהן  טובה 
עליהם.  חלה  אינה  שהחזקה 

האח בעמדה  צידד  ־אנגלרד 
רונה כי החזקה חלה רק ביחס 
למי שהמעשה כוון לפגוע בו. 

־הצעת החוק מכריעה בפלוג
את  במפורש  ומקבלת  זו  תא 

עמדתו של אנגלרד.
בהגדרת  הריבוי  בקבוצת 
נמצאים  דרכים"  "תאונת 

הת מקרים:  שלושה  ־כיום 
פוצצות או התלקחות של רכב, פגיעה ברכב שחנה 

־במקום אסור וניצול הכוח המכני של הרכב בלי שי
ולה להתפוצצות  הנוגעות  החזקות  את  ייעודו.  ־נוי 

לבטל  כוונה  הייתה  המכני  הכוח  ולניצול  תלקחות 
כבר בתחילת שנות ה־90, אך הניסיונות עלו בתוהו. 
הצעת החוק מבקשת לבטל את קבוצת הריבוי כולה. 
והיקף  העילה  צמצום  של  במגמה  זה משתלב  שינוי 
החבות על פי החוק, עליה עמדתי במאמר "מהפך או 

־מפח? סיפורו של חוק פיצויים לנפגעי תאונות דר
)2004(. כל עוד צמצום  עיוני משפט כח 147  כים", 
בבסיס החבות אינו מיתרגם לירידה בפרמיות, הוא 
תורם בעיקר להגדלת הרווחיות של חברות הביטוח.

ביחס למושג "שימוש ברכב מנועי" מבקשת ההצעה 
־לחולל כמה שינויים. בין היתר היא מעגנת את ההל

כה שלפיה "תיקון או טיפול דרך" הוא רק זה הנדרש 
במהלך הנסיעה לצורך המשך הנסיעה המיידית, וזאת 
התחבורתית  לגישה  בהתאם 
לפני  עוד  אנגלרד  צידד  שבה 
לחזקה   .8 מס'  תיקון  שנחקק 

ופ טעינה  לעניין  ־הממעטת 
ריקה מבקשת ההצעה להוסיף 
פריקה"  או  "טעינה  שהמונח 
כדי  הנדרשות  פעולות  כולל 
את  או  הטעינה  את  לאפשר 
כי  מסביר  אנגלרד  הפריקה. 

סו פותרת  זו  שתוספת  ־אף 
כגון  אחדות,  פרשניות  גיות 
לתוך  כניסה  אגב  תאונות 

־הרכב ועלייה עליו, היא מותי
רה בעיות פרשנות רבות ללא 
בעיות  מעוררת  ואף  פתרון 

חדשות; לכן אין בה תועלת.
לכשירות  דרישה  הוספת 
ביחס  בכביש  לנוע  משפטית 

בק המצויה  ניידת  ־למכונה 
הגדרת  של  הריבוי  בוצת 

עי אלא  אינה  מנועי"  ־"רכב 
רע"א  להלכת  סטטוטורי  גון 
ישראלי,  נ'  אטליס   3534/97
אימצה את עמדתו של  אשר 
והענקת  זה;  בעניין  אנגלרד 

לע המשפטים  לשר  ־סמכות 
דכן את קבוצת המיעוט נובעת מן הצורך בגמישות 

בשל קצב ההתקדמות הטכנולוגית.
לסיכום, המהדורה הרביעית של ספרו של אנגלרד, 
כמו קודמותיה, היא ספר מקיף, יסודי, שיטתי ועדכני 

ולביקו הנוהג  הדין  להבנת  חשובה  תרומה  ־המרים 
משפטן  לכל  חיוני  עזר  בכלי  מדובר  ספק  בלי  רתו. 
תאונות  לנפגעי  פיצויים  של  הרחב  בתחום  העוסק 
 דרכים. 

 642 עמודים ו־1,800 פסקי דין.
יצחק אנגלרד. למטה: כריכת הספר
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חוק הסופרים - התערבות חקיקתית מהפכנית בהסכמי הוצאה לאורקניין רוחני

הספרות  להגנת  חוק  בכנסת  התקבל  לאחרונה 
תשע"ג־2013  שעה(  )הוראת  בישראל  והסופרים 
הקובע  לחוק,   3 סעיף   .)208 עמ'  תשע"ג,  )ס"ח 

למח לאור  המוציא  של  תשלומים  בעניין  ־הוראות 
בר הספר, נכנס לתוקף מיד, והוא יחול על כל חוזה 
 2013 באוגוסט   6 ביום  החל  ספר שנחתם  להוצאת 
44)3( לחוק; לפי הוראות התחולה, אף שה־  )סעיף
חוק נחקק כהוראת שעה לשלוש שנים בלבד, סעיף 
תחולת  בתקופת  שיצאו  ספרים  על  לחול  ימשיך   3

שנק ההוראות  מכן(.  לאחר  רבות  שנים  גם  ־החוק 
לא  הן  לחוק   3 בסעיף  בעו 

הס בתחום  ממהפכה  ־פחות 
בישראל.  לאור  ההוצאה  כמי 
לפי ההוראות החדשות נקבע 
המוציא  את  המחייב  כלל 
הספר  למחבר  לשלם  לאור 
באחוזים  הקבועים  תמלוגים 
מונע  ובכך  הספר,  ממחיר 
התקשרות  צורת  כל  לכאורה 
אחרת אף אם הצדדים רוצים 
בה. החוק קבע את האחוזים 
גורף  באופן  סופרים  שיקבלו 

 כתבת ספר?
עכשיו הסרט

לאחרונה התקבל בכנסת החוק להגנת הספרות והסופרים בישראל. אחד 

מסעיפי החוק, העוסק בתשלומים של המוציא לאור למחבר הספר, יוצר 

אילוץ משפטי מלאכותי ועלול לגרום לצמצום מגוון הספרים היוצאים לאור. 

החוק החדש עלול לגרום לעוסקים בתחום להתחבט בשאלות משפטיות 

מיותרות במקום לעסוק בעיקר - כתיבת ספרים והוצאתם לאור

תמיר אפורי

 עו"ד תמיר אפורי,
שותף במשרד גילת, ברקת 
ושות' מקבוצת ריינהולד 
כהן; בין היתר חיבר את 
הספרים “חוק זכות יוצרים" 
 Intellectualבהוצאת נבו ו־
 Property Law In Israel
Kluwer בהוצאת

־וכולל, ללא הבחנה בין סוגים של ספרים וללא התח
שבות בדרכי ההתקשרות הרבות האפשריות בתחום 

הוצאת ספרים. 
או  המפרסמים  גורמים  ובין  יוצרים  בין  היחסים 
מפיצים את היצירות, בכל תחומי היצירה, הוסדרו עד 
לחקיקת החוק בחוזים שהוסכמו באופן חופשי על ידי 
הצדדים, וללא התערבות חקיקתית כלשהי. חוק זכות 
יוצרים, תשס"ח־2007, שנחקק לאחר דיונים ארוכים 

כל התערבות  כלל  לא  ובכנסת,  בממשלה  ־ומפרכים 
שהי בחופש החוזים של יוצר ומוציא לאור באשר הם. 
באותה מידה ממש, חוק זכות 

בהסד מתערב  אינו  ־יוצרים 
בתחום  ליוצרים  תשלום  רי 
צלמים,  והקולנוע,  המוזיקה 
ציירים או כל יוצר אחר. החוק 
פעולה  חופש  ליוצר  מאפשר 
מלא בהתקשרות עסקית לגבי 
רשאי  היוצר  שלו.  היצירה 
בתמורה  שימוש  רישיון  לתת 

לת בתמורה  או  ־לתמלוגים 
רשאי  הוא  חד־פעמי.  שלום 
הקניינית  זכותו  את  להעביר 

לפי ההוראות החדשות 

נקבע כלל המחייב את 

המוציא לאור לשלם למחבר 

הספר תמלוגים הקבועים 

באחוזים ממחיר הספר. 

בכך נמנעת לכאורה כל 

צורת התקשרות אחרת אף 

אם הצדדים רוצים בה
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בהכנסות  לחלוק  רשאי  היוצר  גורף.  או  חלקי  באופן 
־עם גורם אחר, ויתרה מזו, היוצר רשאי להרשות שי

מוש ביצירתו ללא תמורה כלל. היצירה היא שלו, והוא 
רשאי לסחור בה ככל העולה על רוחו.

הספ במחירי  לעסוק  שנועד  חוק  במסגרת  ־והנה 
רים בחנויות החליטה הכנסת על התערבות בחופש 

מו בין  מחייבים  תשלום  הסדרי  וקבעה  ־החוזים, 
נועדו  התשלום  הסדרי  סופרים.  ובין  לאור  ציאים 
להגביל את יכולתם של הצדדים להתקשר בחוזה לפי 
מתכונת  הצדדים  על  לכפות  ונועדו  עיניהם,  ראות 
בדרך  כספית  תמורה  הקובעת  מסוימת  התקשרות 
של מכפלת כמות המכירות באחוזים שנקבעו בחוק. 
לפי התוצאה שהתקבלה, ולפי דיוני ועדת החינוך 

־של הכנסת, נראה כי נושא זה לא נבדק בצורה רצי
נית. לא ברור איך הסדר כל כך קיצוני התקבל על ידי 
הכנסת ללא דיון של ממש. החוק נועד לטפל בבעיה 
ובין  לאור  מוציאים  בין  הספרים  בשוק  שנוצרה 
ובכך עסקו כל דיוני ועדת  רשתות למכירת ספרים, 

החינוך. הכנסת לא דנה כלל בנושא הסכמי סופרים 
עם מוציאים לאור, לא בחנה את ההשלכות שיכולות 

הוצ ולא  זה,  בתחום  חקיקתית  להתערבות  ־להיות 
גה לפניה תשתית כלשהי המצדיקה התערבות בוטה 
העולם,  בארצות  כי  יצוין  החוזים.  בחופש  וגורפת 
מציעי  להתבסס  ביקשו  שעליהן  ארצות  באותן  גם 
החוק )שכונה בתחילת דרכו “החוק הצרפתי"(, אין 
לאור.  הוצאה  בהסכמי  כזאת  להתערבות  תקדים 

־הכללים שקבע החוק אינם תואמים את הנוהג המ
קובל בענף המו"לות, ובין היתר אינם משקפים את 

־המגוון הרחב של צורות ההתקשרות הקיימות בת
חום ההוצאה לאור ואף אינם מתאימים למאפיינים 
המיוחדים של הוצאת ספרים דיגיטליים. יתרה מזו, 
אין  ולמעשה  לעקיפה  הכללים שנקבעו קלים מאוד 
בהם הגנה אמיתית על הסופרים, ונראה כי יש בהם 

־בעיקר משום פגיעה בסופרים, בעיקר בסופרים בת
חילת דרכם.

3 לחוק, סופר זכאי לתשלום עבור מכי־  לפי סעיף
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הספר  ממחיר  אחוזים   8-10 בשיעור  ספרים  רות 
ב־18 החודשים הראשונים מיום הוצאתו )8% עבור 
עותק  כל  עבור  ו־10%  הראשונים  העותקים   6,000
המוציא  של  מהתקבולים  אחוז  ו־16   ,)6,001 מעל 
מכן  לאחר  שנים  שבע  ועד  זו  תקופה  מתום  לאור 
)80% משיעורי תמלוגים אלה במקרה של ספר ביכו־
רים(. סעיף 3)ד( לחוק קובע כי ההסדר האמור אינו 
אולם  כולל,  תשלום  של  בהסכם  התקשרות  מונע 
הכולל  יקוזז התשלום  כזה  כי במקרה  וקובע  מוסיף 
לסופר מהתמלוגים המגיעים לו לפי ההסדר החוקי 
במילים פשוטות, אם שני  בבחינת מקדמה.  החדש, 
יהיה  לא  שלפיו  הסכם  לכרות  מעוניינים  הצדדים 
לפי כמות המכירות, למשל  מנגנון התחשבנות  כלל 
במקרה של ספר שלא מצדיק או לא מאפשר מנגנון 
כזה, הם אינם חופשיים לעשות זאת משום שהחוק 
מורה על קיום מנגנון התחשבנות. אם שני הצדדים 

תש למשל  אחר,  תשלום  מנגנון  לקבוע  ־מעוניינים 
־לום אחוזים נמוכים או תש

כמות  מכירת  לאחר  רק  לום 
תשלום  או  מסוימת  עותקים 
העלויות  מלוא  כיסוי  לאחר 
אינם  הם  לאור,  המוציא  של 

יכולים לעשות זאת. 
שוק הספרים בישראל אינו 

במדי הספרים  לשוק  ־דומה 
צרפ אנגלית,  דוברות  ־נות 

תית או גרמנית, שבהן מספר 
הפוטנציאליים  הקוראים 
שיוצא  ספר  כל  עצום.  הוא 

לאור בישראל נלחם על תשומת הלב של אוכלוסייה 
־קטנה יחסית, אך לעומת זאת האינטרסים של הסו

פר לא בהכרח מתמקדים בהכנסה ממכירות ספרים, 
שכן חשיפה של ספר לקהל עשויה להצמיח תועלות 

החו בחופש  התערבות  ואחרות.  כלכליות  ־נוספות, 
זים וקביעת מחיר מינימום הקבוע באחוזים ממחירו 

־הנקוב של הספר עלולות לגרום למוציאים לאור לצ
ולהתקשר  מוציאים  שהם  הספרים  מספר  את  מצם 
רק עם סופרים שהם בבחינת השקעה בטוחה. בדיוק 
לשם כך נועד חופש החוזים - לאפשר לצדדים לחלק 
שעליה  בדרך  הסיכויים  ואת  הסיכונים  את  ביניהם 
ויצירת  החוזים  בחופש  התערבות  מסכימים.  הם 
הן  השוק  כוחות  את  תואם  שאינו  משפטי  אילוץ 

ומגוון הס ־מתכון בטוח לצמצום מספר העסקאות 
פרים שיצאו לאור.

בכו להתערב  שהתיימרו  החוק,  שהוראות  ־אלא 
חות השוק ולקבוע תשלומי מינימום לסופר, הן קלות 
מאוד לעקיפה, וייתכן שהתוצאה הכלכלית שלהן לא 
תתבטא רק בהקטנת היצע הספרים אלא גם בפגיעה 

בסופרים פחות פופולריים.
הדרך הפשוטה ביותר שבה מוציא לאור עשוי להגן 
על עצמו מהסדר תשלום חקיקתי שאינו לרוחו תהיה 
לדרוש תשלום מהמחבר כתנאי לחתימה על הסכם 
הוצאה לאור. דהיינו, המחוקק התערב וקבע הסדרי 

־תשלום לסופר שבמקרים רבים אינם מתאימים לכו
־חות השוק, אולם לא קבע כל איסור על היפוך היוצ

סף  כתנאי  לאור  למוציא  ועל תשלום מהסופר  רות 
סופ נדרשים  כיום  כבר  להוצאת ספר.  ־להתקשרות 
־רים רבים להשתתף בעלויות ההוצאה לאור של ספ

ריהם. ברגע שהמחוקק מתערב בתנאים המסחריים 
שיעורי  הצדדים  על  וכופה 
מתנאי  החורגים  תמלוגים 
להתאים  עשוי  השוק  השוק, 
של  תיקון  ולבצע  עצמו  את 
ההתערבות החקיקתית בדרך 
ידי  על  מראש  תשלום  של 
תשלומי  של  קביעה  הסופר. 

לג מטבעה  עלולה  ־מינימום 
רום לפגיעה בהוצאת ספרים 

הער מבחינת  גבוליים  ־שהם 
להם.  הצפויות  המכירות  כת 
לאור  שהמוציא  משום  לכן, 

התמלו תשלומי  בהקטנת  החדש  החוק  לפי  ־מוגבל 
־גים, הפתרון המובן מאליו יהיה דרישת תשלום מה

סופר. כך, במקום לעודד את השוק ולהגביר את היצע 
הספרים, הוראות החוק עלולות לפגוע בהוצאה של 
ספרים חדשים, מיוחדים, החורגים מהקו המסחרי, 
שהמוציא לאור יטיל ספק בסיכויי ההצלחה שלהם. 
ספרים  בהוצאת  יפגעו  החדשות  ההוראות  דהיינו, 
חדשים בין שיקוימו כלשונן ובין שייעקפו בדרך של 
ההוצאה  אם  שגם  משום  מהסופר,  תשלום  דרישת 
מכירות  פוטנציאל  בעלי  ספרים  הוצאת  תמנע  לא 
בסיכון  להשתתף  מהסופר  תדרוש  רק  אלא  בעייתי 
בדרך של תשלום מראש עבור הוצאת הספר, ההיצע 
לעצמו  להרשות  יוכל  סופר  כל  שלא  משום  ייפגע 

נראה כי הנושא לא נבדק 

בצורה רצינית, ולא ברור איך 

הסדר כל כך קיצוני התקבל 

על ידי הכנסת ללא דיון של 

ממש. בארצות העולם, גם 

באותן ארצות שעליהן ביקשו 

להתבסס מציעי החוק, אין 

תקדים להתערבות כזאת 
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הוצאה כספית כזאת. 
ירצו לקבוע  יתר על כן, אם שני הצדדים לעסקה 
שיעור תמלוגים נמוך מזה שקבע המחוקק, או דחייה 

־של תחילת תשלום התמלוגים עד לאחר כמות מכי
רות מסוימת - כל זאת בלי לגבות מהסופר תשלום 
להתאפשר.  עשויה  כזאת  תוצאה  גם  הרי   - מראש 
הוצאת  מעלויות  חלק  להגדיר  עשוי  לאור  מוציא 
הספר כהלוואה שהוא נותן למחבר, שההחזר עליה 
בפועל  וכך  לסופר,  המגיעים  יהיה מתוך התמלוגים 
ישלם לסופר את שיעור התמלוגים שהיה משלם לו 

־בתנאי השוק החופשי. החוק התיימר להתערב בשי
עורי התמלוגים, אולם לא קבע כל מגבלה על הסדרי 
מתוחכמים  צדדים  יוכלו  כך  הספר.  להוצאת  מימון 

־לעקוף את הוראות החוק, ואילו צדדים פחות מתו
חכמים יישארו עם הסדר גרוע ויוציאו פחות ספרים 

־או רק ספרים מסחריים מובהקים. מובן כי קונסט
רוקציה כזאת חשופה לסיכון אם בית משפט ימצא 

כוונת  את  סותרת  אותה 
החוק, אולם החוק אינו עוסק 
הספר,  הוצאת  מימון  בנושא 
המשפט  שבית  להניח  וקשה 
אינו  שהחוק  בעניין  יתערב 

עוסק בו כלל.
לעקיפת  אפשרות  עוד 
להגדיר  היא  החוק  הוראות 
לאור  כמוציא  הסופר  את 
בהסכם  איתו  ולהתקשר 

בל “הפצה  הכותרת  ־תחת 
את  גם  שיכיל  הסכם  עדית", 

הספר.  של  ולהדפסה  להפקה  הדרושות  הפעולות 
בדרך זו נראה כי הוראות החוק בדבר תשלומים של 
מוציא  למשל,  יחולו.  לא  כלל  לסופר  לאור  המוציא 
לאור שהוא גם בעלים של רשת חנויות ספרים יכול 
לבצע עבור הסופר את הפקת הספר )עריכה, הכנה 
שלפיו  בהסכם  איתו  להתקשר  כך  ואחר  לדפוס(, 

־הסופר מוסר בידי רשת החנויות זכות בלעדית לה
לכי ישמשו  הספר  מהפצת  ההכנסות  הספר;  ־פצת 

סוי עלויות ההפקה )בבחינת הלוואה(, ולאחר כיסוי 
בין  אחרת  או  זו  בדרך  ההכנסות  יחולקו  ההוצאות 
הצדדים. למעשה, בדרך זו הצדדים להסכם מוציאים 

־אותו מתחולת ההסדר החוקי החדש, וקובעים במ
קומו הסדר מסחרי אחר שעלול לפגוע בסופר ולפגוע 

בציבור הרחב, כי הספר יופץ רק בחנויות מסוימות 
ולא בחנויות אחרות. הסכמים בעייתיים מעין אלה 

־כבר הופיעו בשוק ערב חקיקת החוק, אולי מתוך צי
־פייה להוראותיו, והם חותרים תחת המטרות הברו

רות שהחוק הציב לעצמו, שהן הגנה על הספרות ועל 
הסופרים בישראל והגברת היצע הספרים לציבור.

במסגרת  בחוק  שנקבעה  נוספת,  ברורה  פרצה 
הדיונים בוועדת החינוך, קובעת כי הסדרי התמלוגים 
מוזמנת"  “יצירה  שהוא  ספר  על  יחולו  לא   3 בסעיף 
שזכות היוצרים בה היא בבעלות המזמין. דהיינו, אם 

־מוציא לאור וסופר מתקשרים בהסכם הקובע כי כתי
בת הספר הוזמנה מהסופר, הם מוציאים את עצמם 

־גם מתחולת ההוראות המתערבות בעניין הסדר הת
שלום הקבוע בסעיף 3. אם כך, קל לתאר הסכמים בין 
מוציאים לאור למחברים של ספרים שבהם יוגדר ספר 
על ידי שני הצדדים כ"יצירה מוזמנת", רק כדי להוציא 
אותו מגדר ההוראות המתערבות בהסדרי התשלום. 
יכולה  כזאת  הסכמה  למשל, 
סופר  עם  הסכם  בכל  להופיע 
שיקבע כי הספר הבא שיכתוב 
מוזמנת"  “יצירה  בגדר  יהיה 
ועוד  לאור,  המוציא  ידי  על 

כיוצא באלה הסכמות. 
להגן  התיימר  החדש  החוק 

ולשפר את הת ־על הסופרים 
בכל  אולם  שיקבלו,  שלומים 
אלקטרוניים  לספרים  הנוגע 

־נראה כי הוא עלול דווקא לפ
הת שיעורי  בגלל  בהם,  ־גוע 

הסדרי  קובע  החוק  אמנם  שנקבעו.  הנמוכים  מלוגים 
תשלום מינימליים )דהיינו, התשלום לסופר לא יפחת 
פיקוח  כי  ניסיון החיים מלמד  מסכום מסוים(, אולם 

־על המחיר בדרך זו מקבע את המחיר המפוקח כסט
נדרט מחייב בשוק ולא כנקודת פתיחה למשא ומתן. 
כך נמצא שבמקום תשלום מינימלי לסופרים, הוראות 

החוק עלולות לשמש בפועל כתשלום מקסימלי. 
בתחום ההוצאה לאור יש הבדל ממשי בין ספרים 
מודפסים לספרים אלקטרוניים. הפקת ספר מודפס 
הדפסה  ואחריה  מסוימת,  כספית  השקעה  מחייבת 

־וכריכה של כל עותק נוסף עולה סכום נוסף, ולעומ
תם ספרים אלקטרוניים מחייבים השקעה ראשונית, 

־אך העלות השולית של מכירת עותק היא כמעט אפ

הכללים שנקבעו קלים מאוד 

לעקיפה ולמעשה אין בהם 

הגנה אמיתית על הסופרים. 

הדרך הפשוטה ביותר שבה 

מוציא לאור עשוי להגן על 

עצמו תהיה לדרוש תשלום 

מהמחבר כתנאי לחתימה על 

הסכם הוצאה לאור
כריכת ספרו האחרון של 

עו"ד אפורי
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סית. לכן בהסכמים הנהוגים בישראל ואף במדינות 
רואים במכירת ספרים אלקטרוניים  אחרות בעולם 
מודפסים,  ספרים  ממכירת  במהותה  שונה  עסקה 
המצדיקה שיעורי תשלום גבוהים יותר לסופר. אמנם 

־שוק הספרים האלקטרוניים בישראל נמצא בחיתו
ליו, אולם הניסיון בעולם המפותח מראה כי ספרים 
אלקטרוניים תופסים חלק גדל והולך מהשוק. טיפול 

־שגוי של המחוקק בהסדרי התשלום על ספרים אל
־קטרוניים עלול להתגלות כצעד שיפגע קשות בסופ

רים בישראל במשך שנים רבות.
־קיבוע שיעורי תמלוגים אחידים לכלל סוגי הספ

רים, כפי שקבע החוק, מעורר שאלות וקשיים רבים 
המשפ היועצים  את  רבות  יעסיקו  שעוד  ־נוספים, 

למשל,  הסופרים.  ואת  הספרים  הוצאות  של  טיים 
לא ברור מה דינם של תרגומים בהקשר של הוראות 
3; האם המתרגם הוא סופר? האם סופר יש־  סעיף
לתמלוגים  זכאי  לעברית  מתורגם  שלו  שספר  ראלי 

באותו שיעור כמו מי שחיבר 
מלכתחילה ספר בעברית? לא 

במק החוק  קובע  מה  ־ברור 
המורכב  ילדים  ספר  של  רה 
מסיפורים ומציורים, או ספר 
המורכב מטקסט ומצילומים, 
או ספר שירים המכיל מילים 
ותווים; האם המאייר, הצלם 
“סופר  נחשבים  המלחין  או 
ההסדר  מבחינת  ישראלי" 
גם  ברור  לא  החדש?  החוקי 

־מה דינו של ספר שנכלל בח
־בילה רחבה של ספרים שעומדת לרשות לקוח מוס

די, למשל הסדרי עיון אלקטרוני בספרים במוסדות 
חינוך ובמוסדות להשכלה גבוהה; האם גם עסקאות 

כאלה נכללות בגדר הוראות סעיף 3 לחוק?
ולא  נדונו  לא  נוספות  רבות  משפטיות  שאלות 
זכות  אם  ברור  לא  החדש.  החוק  במסגרת  טופלו 
הסופר לתשלומים לפי החוק ניתנת להעברה לאדם 
אחר )מוציא לאור אחר, למשל, או שותף עסקי אחר 

הס הזכות  את  לחלק  יש  כיצד  “סופר"(;  ־שאיננו 
טטוטורית לתשלומים במקרה של ספר שהוא ליקוט 
החוקית  הזכות  אם  אחדים;  סופרים  של  מיצירות 
החדשה היא זכות אישית של הסופר בלבד או זכות 
שייכת  למי תהיה  זוג במשותף;  לבני  קניין השייכת 

־הזכות לאחר פטירתו של הסופר, ואם היורשים יכו
זכות  אם  עליה;  לוותר  או  הזכות  את  להעביר  לים 
הסופר לתשלומים ניתנת לעיקול על ידי נושה; ועוד 
שאלות רבות המאפיינות הגדרה משפטית של זכות 

אישית שאינה ניתנת לוויתור. 
יתרה מזו, ספק אם הזכות החדשה הקבועה בסעיף 
3 תתפרש על ידי בתי המשפט כזכות שאינה ניתנת 
לוויתור מפורש על ידי הסופר. החוק לא קובע דבר 
וחצי דבר על האפשרות להתנות על הוראות סעיף 3, 

־אף על פי שהוראות המגבילות את האפשרות להת
נות על הסדרים חוקיים מוכרות ומקובלות בחקיקה 

־הישראלית. אף שהכוונה הייתה לקבוע הוראות קו
גנטיות שאין להתנות עליהן )דברים ברוח זו אמרו 

הכ של  החינוך  ועדת  בדיוני  המשפטיים  ־היועצים 
ושלישית(,  שנייה  לקריאה  החוק  את  שהכינה  נסת 

נקבע במפורש. אל מול שתיקת המ לא  ־הרי הדבר 
נוכח הקשיים הרבים בהס זה,  ־חוקק בעניין מרכזי 

בחופש  הבוטה  והפגיעה  דר 
החוזים, ובשים לב לעקרונות 
החוקתיים של חופש החוזים 
ייתכן  העיסוק,  חופש  ושל 
היא  ההוראות  על  שהתנאה 
כי  להוסיף  יש  לכך  אפשרית. 
הגבלה על יכולתו של הסופר 
בספר  זכויותיו  את  להעביר 

וסו קבוע  תשלום  ־תמורת 
פי היא גם פגיעה בקניין של 
הסופר עצמו )פגיעה ביכולת 
להערכתנו,  בנכס(.  לסחור 
למבחן  להעמיד  ירצו  לא  לאור  ומוציאים  סופרים 
שאלות חוקתיות כבדות משקל כאלה, וסביר להניח 
כי יחפשו דרכים לפעול במסגרת החוק ולא להתנות 
שההתנאה  בכך  ולהסתכן  ובוטה  ישיר  באופן  עליו 

בטלה ואינה מחייבת. 
 3 בסעיף  המתבטא  הדרמטי  החקיקתי  המהלך 
יביא  בישראל  והסופרים  הספרות  על  להגנה  לחוק 

־לתוצאה עגומה, כך לדעתנו. ללא בדיקה נאותה הת
ערב המחוקק בתחום שאינו מתאים להתערבות, יצר 
אילוץ משפטי מלאכותי וחייב את העוסקים בתחום 
)סופרים ומוציאים לאור כאחד( להתחבט בשאלות 
משפטיות מיותרות במקום לעסוק בעיקר - כתיבת 
 ספרים והוצאתם לאור.  

במקום לעודד את 

השוק ולהגביר את היצע 

הספרים עלולות הוראות 

החוק לפגוע בהוצאה של 

ספרים חדשים, מיוחדים, 

החורגים מהקו המסחרי, 

שהמוציא לאור יטיל ספק 

בסיכויי ההצלחה שלהם
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רקע מדיניות משפטית  על  הוקם  מוסד הבוררות 
־המבקשת לעודד את קיומו של מערך יעיל והוגן לפ

זה מקל  לבית המשפט. מערך  תרון סכסוכים מחוץ 
בו  ויש  המשפט,  בתי  על  הרובץ  הגדול  העומס  על 

־כדי לשרת אינטרס ציבורי חשוב. הוא מאפשר לצ
ויעיל לפתרון המחלוקת  דדים להיזקק להליך מהיר 
של  חשוב  פרטי  אינטרס  גם  משרת  ובכך  ביניהם, 
בעלי הדין. בניגוד לעומד בבסיס תכליתו של מוסד 
הבוררות ושל תיקון מס' 2 לחוק הבוררות ניתן פסק 
עו"ד  נ'  אבישר  יצחק  עו"ד   6649/10 ברע"א  הדין 
גונן(,  פרשת  להלן:   ;6.5.12 ביום  )ניתן  גונן  שרונה 
והוא יוצר קשיים מרובים ומהותיים בפרשנות תיקון 

מספר 2 לחוק הבוררות.

תיקון מס' 2 לחוק הבוררות

בתאריך 5.11.08 אושר חוק הבוררות )תיקון מס' 
)להלן:  תשס"ט־2008   ,)2
התי־ מהות   .)2 מס'  תיקון 
הער זכות  הוספת  היא  ־קון 

עור. המחוקק הוסיף בתיקון 
שני  הבוררות  לחוק   2 מס' 
הוא  האחד  ערעור:  מסלולי 
אפשרות  עם  בוררות  הליך 
הקבוע  בורר,  לפני  לערעור 
)המסלול  לחוק  21א  בסעיף 
הליך  הוא  והשני  ה"פרטי"(, 

מתברר שיש קושי
פסק הדין שניתן בבית המשפט העליון בפרשת גונן יוצר קשיים מרובים 

ומהותיים בפרשנות תיקון מספר 2 לחוק הבוררות. אימוץ הדרך שנקבעה 

בבוררות  המתדיינים  בציבור  לפגיעה  הבוררויות,  להאטת  יוביל  שם 

המצפים לפתרון מהיר ולפגיעה במערכת המשפט

ישראל שמעוני

עו"ד ד"ר ישראל שמעוני, 
יו"ר ומייסד המוסד לבוררות 

 "יתרו"; מחבר הספר
"אופק חדש בבוררות"

בוררות שבו אפשר לערער ברשות לפני בית המשפט 
על פסק הבוררות, הקבוע בסעיף 29ב לחוק )המסלול 

ה"ציבורי"(. 
בין היתר לאפשר למדינה לחזור  נועד  סעיף 29ב 
ולהשתתף בהליכי בוררות. מסלול זה מאפשר לבעלי 
לפני  בוררות לערער ברשות  דין המעוניינים בהליך 

־בית המשפט על פסק הבוררות בכפוף לתנאים אח
דים. המשמעות היא שצדדים לבוררות יוכלו לבחור 

־מראש ובהסכמה את הליך הבוררות שלפיו הם רו
צים לפתור את סכסוכיהם, על פי אחד המסלולים. 
אפשר לראות כי בסעיף 29ב )ג( קיימת הבחנה בין 

־האפשרות  לערער על פסק הבוררות לפני בית המ
שפט ובין האפשרות  לבקש את ביטול הבוררות לפי 

אחת העילות הקבועות  בסעיף 24 לחוק הבוררות. 
שלא  היא  לחוק   2 מס'  בתיקון  המחוקק  כוונת 
לאפשר לתקוף פסק בוררות גם בעילות של ערעור 
בעניין  ביטול.  וגם  בעילות 
יו"ר  בדברי  לעיין  ראוי  זה 
ועדת חוקה, חוק ומשפט ח"כ 
ביום  בן־ששון בכנסת,  מנחם 
לחקיקת  עובר   ,5.11.2008
המעו־ בנוסחו   2 מס'  תיקון 
דכן, שאמר: "כדי למנוע כפל 

הבו פסק  על  ביקורת  ־הליכי 
נקבע  המשפט  בבית  ררות 
הוגש  אם  כי  החוק  בהצעת 

בפרשת גונן שגה בית 

המשפט כשביסס את מתן 

רשות הערעור בנימוקים 

שעניינם בקבלת הערעור 

גופו, בשונה מנימוקים 

העולים מהלכת חניון חיפה
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השופטים נאור ופוגלמן 

הצטרפו לדעתו של השופט 

סולברג בנוגע למסקנה 

האופרטיבית, אך חלקו עליו 

בשאלה העקרונית של יישום 

אפשרות הערעור

גם  להגיש  הצדדים  יוכלו  לא  לבית המשפט,  ערעור 
בקשה לביטול פסק הבוררות, ויהיה עליהם להעלות 

את הטענות בעניין זה במסגרת הליך הערעור".
המחוקק אפוא ביקש למנוע כפל הליכי ביקורת על 
ערעור  הוגש  אם  לכן  המשפט.  הבוררות  בבית  פסק 

יוכלו הצדדים להגיש בקשה  לבי ־לבית המשפט, לא 
טול )ראו סע' 23)ב( לחוק(.  יפים לעניין זה דבריו של 
השופט יורם דנציגר בפרשת חודדי: "ניתן לראות כי 
29ב הנ"ל עצמו קיימת הבחנה בין האפש־  אף בסעיף

רות לערער על פסק  הבוררות לפני בית המשפט לבין 
בהתאם  הבוררות  פסק  ביטול  את  לבקש  האפשרות 

לאחת  העילות הקבועות בסעיף 24 לחוק הבוררות".

מחלוקת העולה מפרשת גונן

בהפ"ב 23908-03-10 עו"ד יצחק אבישר נ' עו"ד 
הבקשה  את  זפט  יהודה  השופט  דחה  גונן  שרונה 

־למתן רשות ערעור על פסק הבוררות, ואף את הב
פסק  לביטול  החלופית  קשה 

־הבוררות. בבקשת רשות ער
המשפט  לבית  שהוגשה  עור 
נעם  השופט  הסכים  העליון 
בית  של  נימוקיו  עם  סולברג 
מתן  לדחיית  קמא  משפט 
החליט  אולם  ערעור,  רשות 
לדון בבקשת ביטול פסק הדין 
על פי אחת העילות המנויות 
"הגם  פסק:  וכך   ,24 בסעיף 

ער רשות  ליתן  מקום  ־שאין 
עור לפי סעיף 29ב, קיימת עילת ביטול, שבנסיבות 
תיק זה, יכולה להצמיח ישועה למבקש, והיא עילת 

הביטול שלפי סעיף 24)7( לחוק הבוררות".
בהסכם הבוררות בין עו"ד אבישר לעו"ד גונן התנו 
הבורר  החלטת  על  לערער  אפשר  יהיה  כי  הצדדים 
29ב(. אף שהשופט סו־  ברשות בית המשפט )סעיף
החליט  הוא  הערעור,  רשות  בקשת  את  דחה  לברג 
לבטל חלק מפסק הבוררות, והורה לבורר לדון שוב 

־בחישוב התשלום באחד התיקים שבהם טיפלו הש
זו,  היא  סולברג  השופט  שבחר  לביטול  הדרך  ניים. 
לדון  לחבריי  מציע  הייתי  האמור  "...לנוכח  כדבריו: 

־בבקשה למתן רשות ערעור כאילו הוגש ערעור ולק
בל את הערעור באופן הבא: פסק הבורר בכל הנוגע 

־לשכר הטרחה בתיק לירון בר יבוטל. זאת בשל המ

שקל שניתן לתחשיב מטעם המשיבה, מבלי שנוהל 
הליך נאות".

־השופטים מרים נאור ועוזי פוגלמן הצטרפו לדע
תו של השופט סולברג בנוגע למסקנה האופרטיבית, 
אך חלקו עליו בשאלה העקרונית של יישום אפשרות 

הערעור.
לדעתי התערבות שיפוטית של בית המשפט בפסק 
בוררות היא צרה ומוגבלת. בית המשפט הבוחן את 
הפסק אינו דן בו כערכאת ערעור, ואינו אמור לבחון 
אם צדק הבורר בקביעותיו או טעה בהן על פי הדין, 
שוב  הפסק  פני  על  טעות  בגין  הביטול  עילת  שהרי 
אינה נמנית עם עילות הביטול. והשאלה היא זו: אם 
השופט סולברג קבע כי אין מקום ליתן רשות ערעור, 

כיצד אפשר להתיר טענת ביטול על פי סעיף 24?
של  "החלטה  כך:  מורה  הבוררות  לחוק   38 סעיף 
בית המשפט לפי חוק זה ניתנת לערעור ברשות לפי 
19)ב( לחוק בתי המשפט תשי"ז־1957; החל־  סעיף
־טה של רשם לפי חוק זה נית

נת לערעור לפי סעיף 8)ב( ו־
)ד( לפקודת הרשמים, 1936".
החוק  אחרות,  ובמילים 

בי טענת  להעלות  ־מאפשר 
רשות  מתן  לאחר  רק  טול 
לערער, וכאן לא ניתנה רשות 

המש שבית  משום  ־ערעור 
דילג  סולברג(  )השופט  פט 
לעניין  יפים  המשוכה.  מעל 
זה דבריו של השופט אליקים 
אבנר  נ'  דיערי  אליהו  רובינשטיין ברע"א 7115/11 
של  תכליתו  את  מגשים  שיפוטי  "ריסון  מנוסביץ: 
של  הערעורית  הביקורת  את  שהצר  הבוררות,  חוק 
בית משפט בענייני בוררות, והגבילן לערעור ברשות 
בלבד. ריסון זה מתחייב   ממהותו של מוסד הבוררות, 
מהירה  בדרך  בסכסוכים  להכרעה  חלופי  כמנגנון 
 וצודקת,  שאינו כפוף בהכרח לכללי סדר הדין ודיני 

הראיות, ומושתת על רצון  הצדדים".
את  ביסס  עת  המשפט  בית  שגה  כי  אפוא  עולה 

־מתן רשות הערעור בנימוקים שעניינם בקבלת הע
חניון  מהלכת  העולים  מנימוקים  בשונה  גופו  רעור 
חיפה. דהיינו, בנימוקים המצביעים על שאלה שיש 
לה חשיבות משפטית או ציבורית החורגת מעניינם 

של הצדדים הישירים למחלוקת מושא הבקשה.
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היות שאי אפשר להגדיר מראש ובאופן ממצה את 
)ראו  לערער  רשות  תוענק  סוגי המקרים שבהם  כל 
בעניין זה ר"ע 103/82 חניון חיפה בע"מ נ' מצת אור 
המתב־ הבר"ע  לקבלת  נימוק   ,) בע" חיפה(  מ)הדר 
סס על קיומה של עילת ביטול לפי סעיף 24)7( לחוק 
הבוררות, לכל הדעות, אינו נמנה עם אותם מקרים 
או קריטריונים שבהם עניין צריך לעמוד כדי שיזכה 

להידון בערכאה שלישית.

מניעת כפל הליכי ביקורת

29ב קיימת הב־  לסיכום, אפשר לראות כי בסעיף
לפני  הבוררות  פסק  לערער  על  האפשרות  בין  חנה 
בית המשפט ובין האפשרות לבקש את  ביטול פסק 
 24 בסעיף  הקבועות  העילות  אחת  לפי  הבוררות 
לבוררות  שצדדים  היא  המשמעות  הבוררות.   לחוק 
הבוררות  הליך  את  ובהסכמה  מראש  לבחור  יוכלו 
שלפיו הם רוצים לפתור את סכסוכיהם, על פי אחד 

המסלולים.
29ב )ג( קיימת הבחנה בין האפשרות  לע־  בסעיף
־רער על פסק הבוררות לפני בית המשפט ובין האפ

לאחת  בהתאם  הבוררות  ביטול  את  שרות  לבקש 
כוונת  העילות הקבועות  בסעיף 24 לחוק הבוררות.  
כדי  לחוק  הבוררות  בתיקון  אין  כי  הייתה  המחוקק 
בסעיף  הקבועות  העילות  של  תחולתן  את  להרחיב 
הפרשנות  את  לשנות  לא  ואף  הבוררות,  לחוק   24  

הת המשפט.  בית  ידי  על  להן  ־המצמצמת  שניתנה 
ומוגבלת.  צרה  היא  הבורר  בפסק  שיפוטית  ערבות 
בית המשפט הבוחן את הפסק אינו דן בו כערכאת 
ערעור, ואינו אמור לבחון אם צדק הבורר בקביעותיו 

או טעה בהן על פי הדין.
 סעיף 23)ב( לחוק הבוררות קובע  בלשון קטגורית 
לאישור  פסק  להתנגדות  ייזקק  לא  המשפט  שבית 
1(  בקשה לבי־  הבוררות אלא באחת משתי דרכים: 
טול פסק בוררות;  2(  ערעור על פסק הבוררות לפי 
סעיף 29ב לחוק הבוררות. המחוקק ביקש למנוע כפל 
 הליכי ביקורת על פסק הבוררות בבית המשפט כדי 
יתר של ההליכים שלאחר הפסק,  למנוע התארכות 
ולשם כך קבע כי הצדדים יקבעו בהסכמה את מסלול 
התקיפה של פסק  הבורר. ריסון זה מתחייב   ממהותו 

־של מוסד הבוררות כמנגנון חלופי להכרעה בסכסו
כים  בדרך מהירה  וצודקת,  שאינו כפוף בהכרח לכללי 
סדר הדין ולדיני הראיות ומושתת  על רצון  הצדדים.
־במקרה זה ניתן משנה תוקף לעקרון הריסון שבה

תערבות  בפסק  בורר,  משום שמדובר בגלגול שלישי 
בפרשה  שנדונה  בבוררות.  

אימוץ הדרך שנקבעה בפרשת גונן יוביל להאטת 
בבוררות  המתדיינים  בציבור  לפגיעה  הבוררויות, 
המשפט,  במערכת  ולפגיעה  מהיר  לפתרון  המצפים 
את  להקל  המבקש  המחוקק  לכוונת  בניגוד  וזאת 
 העומס על בתי המשפט. 

 הכותב ייצג את
עו"ד גונן בהליך הנדון
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התמודדות מקצועית עם תהליכי ביקורתביקורת

מלהסביר  נכון  דברים  לעשות  זמן  פחות  "נדרש 
מדוע עשית אותם לא נכון"

)הנרי וודסוורת' לונגפלו(
בשנים האחרונות גדלה מאוד עוצמתו וחשיבותו 
של מוסד ביקורת המדינה בישראל. התחזקות מוסד 

־הביקורת באה לידי ביטוי בין היתר בהחלת הביקו
רת על גופים שלא נבדקו בעבר, בהעמקת הביקורת, 

ואף בהטלת אח וחדות,  ־בקביעת מסקנות ברורות 
ריות אישית על בכירים בגופים המבוקרים. 

־למשל, בשנים האחרונות הוחלט להכניס את תא
־גידי המים והביוב לרשימת הגופים המבוקרים; נער

כה לראשונה ביקורת על בית הנשיא; נבדקו נסיעות 
לחו"ל של ראש הממשלה ושל שרים; ורק לאחרונה 
להחלת  חוק  הצעת  תזכיר  המשפטים  משרד  פרסם 

־ביקורת המדינה גם על הקרן הקיימת לישראל. בנו
הכנ־ קבעה   2011 בשנת  סף, 
־סת בתיקון לחוק מבקר המ

לדין  להעמיד  כי אפשר  דינה 
שלא  מדינה  עובד  משמעתי 
פעל לתיקון ליקויים שעליהם 

הצביע המבקר. 
שב הרי  בכך,  די  לא  ־אם 

את  סיימו  האחרונות  שנים 
בכי מנהלים  כמה  ־תפקידם 

רים בגופים מבוקרים על רקע 
חמורים,  ביקורת  דו"חות 

להתמודד עם הביקורת
התחזקות מוסד ביקורת המדינה בשנים האחרונות מחייבת את הנהלות 

הגופים המבוקרים לשנות את ההתייחסות להליכי הביקורת בארגון. יותר 

ויותר גופים מבינים כי יש צורך לחולל שינוי תפיסתי ולא לראות במוסד 

הביקורת מטרד שולי אלא כלי ניהולי חשוב

יואל חסון

 יואל חסון,
לשעבר יו"ר הוועדה לביקורת 
המדינה בכנסת; שותף מייסד 
בחברת "אתיקה" המעניקה 
 שירותי ייעוץ וליווי 
בתחום הביקורת

בר־ אוניברסיטת  נשיא  אשדוד,  נמל  מנכ"ל  למשל 
אילן, מנכ"ל קופת חולים מאוחדת, סגן ראש עיריית 

פתח תקווה ויו"ר איגוד הכדורסל. 
לשנות  וגובר  הולך  צורך  יצרה  זו  חדשה  מציאות 
הגופים  בהנהלות  הביקורת  הליכי  את התפיסה של 
המבוקרים; לא עוד עניין שולי ומטריד אלא ראיית 

הביקורת ככלי ניהולי מרכזי וחשוב בחיי הארגון. 
־בקרב הגופים המבוקרים חדרה יותר ויותר ההב

נה כי לצד רואה החשבון, מבקר הפנים ועורך הדין 
המתמחים  יועצים  של  בשירותים  להיעזר  צורך  יש 
בתחום ביקורת המדינה. בעקבות הצורך שהתעורר 
להנהלת  המעניקים  וחברות  יועצים  לפעול  החלו 
הארגונים המבוקרים שירותי ליווי וייעוץ אסטרטגי 

בתחום הביקורת הפנימית והחיצונית. 
החשיבות של הליווי המקצועי באה לידי ביטוי הן 
במהלך העבודה השוטפת והן 
נקודתית  ביקורת  כשנערכת 
ההערכות  משלב  בארגון; 
אפשריים  כשלים  ואיתור 
בארגון, דרך הביקורת עצמה 
טיוטת  עם  וההתמודדות 
עם  להתמודדות  ועד  הדו"ח, 
קיום  הסופי,  הדו"ח  פרסום 

המדי לביקורת  בוועדה  ־דיון 
נה והכנה לדו"חות מעקב. 

־לצד ההתמודדות עם הבי

בלמעלה ממחצית הגופים 

המבוקרים הייתה אי בהירות 

בנוגע לזהות הממונה על 

מבקר הפנים; המבקר 

הפנימי, היו"ר והמנכ"ל השיבו 

תשובות שונות לשאלה מיהו 

הממונה על מבקר הפנים 
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־קורת החיצונית של מבקר המדינה, יותר ויותר מנה
ליווי  שירותי  לקבל  פונים  מבוקרים  גופים  של  לים 
וייעוץ בתחום הביקורת הפנימית. היות שבעבר לא 
מתגלים  פעם  לא  זה,  בתחום  לעסוק  מנהלים  הרבו 
כשלים בהפעלת סמכויות ההנהלה הבכירה בנושא. 

מיוחד  פרק  הקדיש  האחרון  המדינה  מבקר  דו"ח 
המ בגופים  הפנימית  הביקורת  התנהלות  ־לבדיקת 

כי  נמצא  למשל  רבים.  ליקויים  על  והצביע  בוקרים, 
ב־83% מהתאגידים המבוקרים כלל לא התקיים דיון 
עליו.  הממונה  ובזהות  הפנים  מבקר  של  במעמדו 
עוד נמצא כי בלמעלה ממחצית הגופים המבוקרים 
מבקר  על  הממונה  לזהות  בנוגע  בהירות  אי  הייתה 

־הפנים; המבקר הפנימי, היו"ר והמנכ"ל השיבו תשו
בות שונות לשאלה מיהו הממונה על מבקר הפנים. 

רובם המכריע של מנהלי הגופים המבוקרים אינם 
המקצועי  הליווי  כן  על  הביקורת.  מתחום  מגיעים 

שהם מקבלים מאפשר להם לעשות שימוש מושכל 
־ויעיל בסמכויותיהם ולהתמודד בצורה יצירתית ומ

קצועית עם ביקורת חיצונית. 
בביקורת  כיום  רואות  המבוקרים  הגופים  הנהלות 
לאתר  בחברה  למנהלים  המאפשר  חשוב  ניהולי  כלי 
רפורמות  ולהכשיר  ליקויים  לתקן  מראש,  כשלים 
שירותי  יהיו  שנים  כמה  בתוך  כי  להניח  יש  בארגון. 
חלק  והחיצונית  הפנימית  הביקורת  בתחום  הייעוץ 
מסל השירותים הקבוע שיחזיק כל גוף מבוקר, בדומה 
להעסקת יועצים בתחום המשפט, המיסוי והרגולציה. 
תהליך זה, שבו יותר ויותר גופים מבוקרים נעזרים 
בשירותי ייעוץ וליווי בתחום הביקורת, בוודאי יוביל 

־להתמקצעות ולהטמעת הביקורת ככלי ניהולי מהמ
דרגה הראשונה. יהיה מעניין לעקוב אחר ההשלכות 
הגופים  של  עבודתם  על  זה  תהליך  של  העתידיות 
 המבוקרים ועל התייעלותם. 

עורך הדין ׀ 109 אוקטובר 2013 



חכירה לדורות - בעקבות ה"פ )מרכז( 5618-06-09 אלנתן שניר נ' מינהל מקרקעי ישראלמקרקעין

עד כמה יכולה חוות דעתו של היסטוריון להשפיע 
על בית המשפט בבואו לפרש חוזה חכירה לדורות? 
לאחרונה  שניתן  הדין  מפסק  ללמוד  אפשר  כך  על 
5618-06-09 אלנתן שניר נ' מית  בעניין ה"פ )מרכז(
נהל מקרקעי ישראל )סגן הנשיאה השופט אברהם 

יעקב, ניתן ביום 16.7.13(. 
עובדות המקרה והמחלוקות פשוטות; בשנת 1932 
המבקש  של  אביו  בין  לדורות  חכירה  הסכם  נחתם 
לנחלה  בהתייחס  שנים,   49 של  לתקופה  קק"ל  ובין 

בהס מל"ל.  בכפר  ־חקלאית 
שונות  ספציפיות  תניות  כם 

המ לוז  היא  מהן  ־שאחת 
את  הקובעת  תניה  חלוקת: 
חידוש ההסכם בתום תקופת 
התנאים".  "באותם  החכירה 
אם  בשאלה  נחלקו  הצדדים 
על  לחתום  המבקש  זכאי 
לתקופה  חדש  חכירה  הסכם 
נוספת בת 49 שנים ולהותיר 
גם  החידוש  אפשרות  את 
)כיום  המינהל  לחוזה החדש. 
דרש  ישראל(  מקרקעי  רשות 

משפט היסטורי
בית המשפט המחוזי במחוז מרכז פסק לאחרונה, בין היתר בהתבסס 

חכירה  הסכמי  לסיים  זכאית  קק"ל  כי  היסטוריון,  של  דעת  חוות  על 

התנאים.  באותם  להאריכם  ולא  חקלאים  עם  בעבר  שנחתמו   לדורות 

חוות דעתו של היסטוריון עשויה להיות נכונה במישור ההיסטורי אך לא 

בהכרח במישור המשפטי. ראוי לשקול שוב את תוצאתו של פסק הדין

עו"ד ד"ר אמיר קמינצקי 
עוסק בליטיגציה אזרחית; 
מחבר הספר "חכירה 
לדורות" בהוצאת בורסי

אמיר קמינצקי

־להכפיף את החוכר להסכם שונה המכיל הפניה לה
המקורי  בנוסח  חוזה  שייחתם  או  המינהל,  חלטות 

ללא הסעיף המעניק זכות לחידוש. 
שנסמכה  המינהל,  עמדת  את  קיבל  המשפט  בית 
בין היתר על חוות דעתו של ההיסטוריון פרופ' יוסי 

־כץ. פרופ' כץ ניתח בחוות דעת שהוגשה לבית המ
שפט את אומד דעתם של קק"ל ושל החוכר במעמד 
והגיע למסקנה  עריכת הסכם החכירה בשנת 1932, 
מוגבלת  חכירה  זכות  המקורי  בהסכם  הוקנתה  כי 
שתי  על  עולה  שאינה  בזמן 
 49 בנות  חכירה  תקופות 
שנים כל אחת. כמו כן נפסק 
כי אין בקבלת עמדת המינהל 
הוגדרה  החכירה  תקופת  כי 

־ונתחמה מלכתחילה כדי לה
שיתרחש  מה  על  עמדה  ביע 
או  החכירה  תקופת  בתום 
אפשרות  גורף  באופן  לשלול 

לחידוש הסכם החכירה. 
לעמדתנו, ראוי לשקול שוב 
הדין  פסק  של  תוצאתו  את 

לני לב  בשים  הנמקתו,  ־ואת 

 בהסכם משנת 1932 

הופיעה תניה הקובעת את 

חידוש ההסכם בתום תקופת 

החכירה "באותם התנאים". 

הצדדים נחלקו בשאלה אם 

זכאי המבקש לחתום על 

הסכם חכירה חדש ולהותיר 

את אפשרות החידוש גם 

לחוזה החדש
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תוח המהותי הראוי לחול בנסיבות העניין. 
עם  המשתנה  הסכם  הוא  לדורות  חכירה  הסכם 
חלוף הזמן. כוונת הצדדים, או אומד דעת הצדדים, 
אף  הזמן.  חלוף  עם  ודאיים  ולא  משוערים  נהיים 
במקרקעין  המתרחשים  ומגוונים  נוספים  שינויים 
הפרשנות  על  מהותית  בצורה  משליכים  ובסביבתם 
פרשנותם  כי  מקובל  החכירה.  הסכם  של  הראויה 
של הסכמי חכירה לדורות מבוצעת על ידי הערכאה 
ובהתאמה  המשפטי,  הדיון  למועד  נכון  השיפוטית 
לאותו  נכון  הצדדים  של  ולחובותיהם  לזכויותיהם 
מזומנות  לעיתים  גם  משנה  העיתים  חלוף  המועד. 

־את צורת הבחינה הראויה של זכויות הצדדים. הס
ומיושמים  נאכפים  מפורשים,  לדורות  חכירה  כמי 

בצורה גמישה בחלוף הזמן, ולעיתים בצורה הנוגדת 
־מפורשות את לשונו המקורית של ההסכם, ובהתח

שב בתום ליבם של הצדדים ובהסתמכותם על הסכם 
להיות  עשויה  היסטוריון  של  דעתו  חוות  החכירה. 
במישור  בהכרח  לא  אך  ההיסטורי  במישור  נכונה 

המשפטי. 
באופן עקרוני, חוזה החכירה לדורות משקף צורה 
לחוכר  לאפשר  האמורה  קניין,  זכויות  של  מיוחדת 

־לנצל את המקרקעין בתקופת החכירה בצורה אופ
מתמצה  המחכיר  של  הכלכלי  האינטרס  טימלית. 
בדמי החכירה השוטפים שיקבל, והם־הם האינטרס 

־הכלכלי העיקרי והמהותי שלו ולא זכות החזרה )הז
reversion(; ואולם  כות לקבל בחזרה את ההחזקה, 
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חכירה לדורות - בעקבות ה"פ )מרכז( 5618-06-09 אלנתן שניר נ' מינהל מקרקעי ישראלמקרקעין

בנסיבות של מתן החזקה לתקופה ממושכת חייבת 
לתקופה  הנכס  בשכירות  תועלת  לחוכר  גם  להיות 
העסקה  בבסיס  הרציונל  רכישתו.  פני  על  ממושכת 
הפוטנציאל  את  יותר  טוב  לנצל  אפשר  אם  כי  הוא 

לחו לאפשר  יש  החכירה,  בתקופת  המקרקעין  ־של 
החכירה  דמי  לתשלום  בכפוף  זאת  כן.  לעשות  כר 
הנעשה  הנגזרים מהשימוש  לבעל הקרקע,  הראויים 
במקרקעין. בכך מביאים למקסימום את התועלת הן 

של הצדדים והן של החברה. 
עיקריות:  קבוצות  נחלקת לשתי  לדורות  החכירה 
חכירה שיסודותיה בהחלטה מושכלת של שני צדדים 

לדו וחכירה  מבחינתם,  מיטבית  בעסקה  ־להתקשר 
־רות, המוכתבת על ידי נסיבות חיצוניות לחוזה, דו

גמת הוראת חוק או מגבלות מהותיות המוטלות על 
המחכיר שלפיהן הוא מנוע מלהעביר או לסחר את 

־זכות הבעלות. בהתייחס ל"מקרקעי ישראל" )מקר
בסוג  מדובר  והקק"ל(,  הפיתוח  רשות  המדינה,  קעי 

־חכירה המשתייך לקבוצה השנייה. במסגרת זו נדר
שה המדינה, וקודם לה הגופים הציוניים המיישבים 
השיקולים  הסדר שיבטא את  ליצור  הקק"ל,  דוגמת 

־הציבוריים והכלכליים בהתייחס לקרקע הלאום ול
־קרקע המדינה נכון למועד עריכתם של הסכמי הח

כירה. 
מלכ שיקף  ישראל  במקרקעי  המקורי  ־ההסדר 
למ הקרקע  בין  ועקרונית  מעשית  הפרדה  ־תחילה 
בש אינהרנטית  זכות  ישנה  שלחוכר  כך  עליה  ־צוי 

את  )המנהלת  ולמדינה  וההשבחות,  המחוברים  ווי 
כל  נותרות  הקק"ל(  קרקעות 

הנוב המהותיות  ־הזכויות 
עות מהקרקע ומהשימוש בה. 
בכל ההסכמים, ללא חריגים, 
החכירה  זכות  של  הפסקתה 
החוכר  פיצוי  גוררת  לדורות 
במקרקעין.  השקעותיו  על 
גם בדין הכללי וגם בהתייחס 
עשויים  ישראל  למקרקעי 
החכירה  הסכם  של  תנאיו 
המחכיר  את  לעודד  המקורי 
להמשיך את הסכם החכירה, 
לחוכר  מלשלם  להימנע  כדי 
או  המבנה  שווי  בגין  תמורה 
בסיום  השקעותיו  שווי  את 

תקופת החכירה. 
ישראל  במקרקעי  החוכר  של  זכויותיו  למעשה, 

־עודפות על פני אלה של חוכר "רגיל", משום שמדו
בר במקרקעין ציבוריים. חוזה חכירה לדורות שהינו 

־"חוזה יחס" הוא חוזה בו חובות תום הלב של הצ
יותר. הדבר מקבל ביטוי מובהק בחי ניכרות  ־דדים 

דושה או באי־חידושה של החכירה כנקודת כובד, בה 
או  נוספות  כספיות  דרישות  להתעורר  גם  עשויות 

־חדשות; הלכה למעשה, במקרקעי ישראל, כפי שה
הע המשפט  בית  בפסיקת  ביטוי  לידי  בא  אף  ־דבר 

ליון, מעולם לא הייתה כוונה, מעשית או תאורטית, 
הסכמי  את  להאריך  שלא  משתמעת,  או  מפורשת 
החכירה לדורות על פי תניה חוזית )extension( או 
שלא לחדשם )renewal(, אלא בכפוף לצורך ציבורי. 
דהיינו, הפסקת החכירה או אי חידושה, במקרקעין 

ציבוריים, מקבילה להפקעת הזכויות במקרקעין.
־אדרבה; במקרים מסוימים פסק בית המשפט הע

ליון כי אפשרויות ההארכה והחידוש של חוזי חכירה 
לדורות והתנאים העתידיים עשויים להשליך דווקא 

־על משמעותו הכלכלית והמעשית של הסכם החכי
רה המקורי. 

־במקרה שלפנינו תומך לכאורה אומד דעתם המ
שתמע של הצדדים בפרשנות הנוטה להותיר בעינו 
עדיין משמשת  שבנדון  הנחלה  המקורי.  הנוסח  את 
לשימוש החקלאי המקורי שלו הוחכרה מלכתחילה, 
בשנת  אם  אף  הצדדים.  של  המקורי  דעתם  כאומד 
חלו־ מכר  לעסקת  אפשרות  בנמצא  הייתה   1932

במקרקעין  ההשקעות  פית, 
שהשקיע החוכר בשנת 1932 
בתקופה   -  1932 שנת  ומאז 

והמב המחוברים  ־ששווי 
שווי  על  כלל  בדרך  עלה  נים 
פרופורציות  נותן   - הקרקע 
החכירה  לעסקת  אחרות 
של  פשוטם  נוכחית.  בראייה 

ית החכירה  שהסכם  ־דברים 
חדש, ככל חוזה שכירות שבא 
איננו  מהצדדים  ואיש  לקיצו 
כאן  דווקא  לבטלו.  מעוניין 
על  מוטל  להיות  הנטל  אמור 
המחכיר הציבורי לנמק מדוע 

ול הסכם  לחדש  מסרב  ־הוא 

בית המשפט קיבל את 

עמדת המינהל שנסמך 

בין היתר על חוות דעתו 

של ההיסטוריון פרופ' 

יוסי כץ. פרופ' כץ הגיע 

למסקנה כי הוקנתה 

בהסכם המקורי זכות חכירה 

מוגבלת בזמן שאינה עולה 

על שתי תקופות חכירה 

בנות 49 שנים כל אחת
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־מסור לחוכר את אותו ההס
למ עת  זאת  כל  בדיוק.  ־כם 

להביא  הזכות  הציבורי  חכיר 
בכל  לסיומה  החכירה  את 

בח הקרקע  את  ולדרוש  ־עת 
קרקע  או  פיצוי  תמורת  זרה, 
חלופית. היות שאלה הם פני 
כי  להתפלא  אין  הדברים, 
פרופ' כץ, בחקירתו בפני בית 
כי  בהגינותו  הודה  המשפט, 
אין לו ולאף אחד אחר ידיעה 
משנת  בהסכם  נקבעו  מדוע 
חכירה  בהסכמי  או   ,1932

חכי תקופות  שתי  ־אחרים, 
רה בלבד, או מה יקרה בתום 

תקופת החכירה.
לעומת זאת, לחוכר שעניינו נדון בפסק הדין אין 

־ולא יכולה להיות שום סיבה לרצות לשנות את החו
זה המקורי שלו, ולא הוצגה עילה חוקית לכוף אותו 

־לעשות זאת. אין כל עילה למינהל לדרוש את הפס
ואם  החכירה  בתנאי  עומד  החוכר  החכירה אם  קת 
הקרקע אינה נדרשת לצורך ציבורי. אין גם די כסף 
במדינת ישראל לפצות את כל החוכרים במועד סיום 
למינהל.  הקרקע  את  להחזיר  כדי  החכירה  הסכמי 
)נושא  להפך  נוהגת  דווקא  המדינה  הצער,  למרבה 
לדורות"(  "חכירה  בספרי  ביקורת  מתחתי  שעליו 
בגין  בעלות  וזכויות  חינם  מתנות  מעניקה  כשהיא 
נכסים מוחכרים בשווי נוכחי של עשרות מיליארדי 
שקלים, נכסים אשר שוויים העתידי, בצירוף זכויות 

פיתוח עתידיות, הוא בל ישוער. 
לחוכר  הקנה  הדין  בפסק  שנדון  החכירה  הסכם 

־תנאים מיטיבים לאין שיעור מהסכמים אחרים, וב
־מיוחד זכות לפיצוי ריאלי וממשי בנסיבות של הפ
־סקת החכירה בגלל שינוי ייעוד לזכות חכירה "עירו

נית". בהסכם החכירה נקבע מנגנון לפיצוי כספי בגין 
שינוי ייעוד הקרקע או לחלופין קבלת קרקע עירונית 
ביותר.  מהותית  כלכלית  בהטבה  מדובר  חלופית. 
מעת שפסיקתם העקבית של בתי המשפט מגנה על 
זכותם של חוכרים להסתמך על ההוראות הפרטניות 
שבהסכמי החכירה לדורות שלזכותם, אין כל סיבה 

לחוכר להסכים לתנאי שונה. 
הכבוד,  בכל  היסטוריון,  של  דעת  חוות  לסיכום, 

הנטל אמור להיות מוטל 

על המחכיר הציבורי לנמק 

מדוע הוא מסרב לחדש 

הסכם ולמסור לחוכר את 

אותו ההסכם בדיוק. כל זאת 

עת למחכיר הציבורי הזכות 

להביא את החכירה לסיומה 

בכל עת ולדרוש את הקרקע 

בחזרה תמורת פיצוי או 

קרקע חלופית

תי להכריע  אמורה  ־איננה 
העוס הנדון,  מהסוג  ־קים 

של  משפטית  בפרשנות  קים 
ידוע  לדורות.  חכירה  הסכמי 

הקרק חכירת  נושא  כי  ־לכל 
עות החקלאיות רגיש פי כמה 
במישור המעשי, לאור טענות 

־הסתמכות מהותיות של הס
קטור החקלאי. בית המשפט, 
יכול  לא  דברים,  של  מטבעם 
ולא אמור לדון בנושא שראוי 
אחרים  במישורים  שיוסדר 

לחלוטין. 
)המצערת(  האנקדוטה 
המשפט  בבית  שנדון  בתיק 

לער הגיע  שהסכסוך  ־היא 
־כאות דווקא לנוכח סירוב המינהל לחתום עם המ

בקש על הסדר בנוסח שכבר יושם ומומש עם יתר 
באותם  החכירה  חוזי  חודשו  ולפיו  המושב,  חברי 
הנוספת  ההארכה  שסוגיית  בשעה  זאת  התנאים, 
 נותרה למעשה פתוחה בהסכמה. 
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עלינו לזכור כי הניצול 
האפשרי של המקרקעין 

מחר עשוי להיות שונה 
מהניצול האפשרי של 

היום... גבול יכולת הניצול 
המעשית הינו מושג עמום, 
 העשוי להשתנות עם הזמן

השופטת מרים נאור,    
ע"א 119/01 אקונס נ' מדינת ישראל  



פערי שכר מגדריים במשרות בכירות - בעקבות פסק דין שרה אלחנניעבודה

בפסק דין מהפכני קבע בית הדין האזורי לעבודה 
בתל אביב שיש להשוות את שכרה של עובדת בכירה 
ברשות הממשלתית למים וביוב לשכרם של עובדים 

אחרים ברשות שדרגתם הייתה גבוהה משלה. 
בתמצית, שרה אלחנני טענה להפליה על רקע מין 

־בכך שלא קודמה לדרגה של מנהל אגף בכיר המוע
ברשות  לעובדים אחרים  בדומה  בכירים  בחוזה  סק 

המים. אלחנני עבדה כמנהלת 
אגף איכות המים. ניסיונותיה 
את  לשנות  השנים  במהלך 
תקן המשרה לדרגה של מנהל 

למ וזאת  נכשלו,  בכיר  ־אגף 
זהה  שתפקידה  טענתה  רות 
או אף עולה על מנהלי אגפים 
בכירים, כולם גברים, ברשות 

המים. 
קבעה  אמיץ  דין  בפסק 
גילצר־כץ  אריאלה  השופטת 
שיש לערוך השוואה מהותית 
בין היקף הפעילות של האגף 

שבראשו עמדה אלחנני ובין האגפים האחרים שלהם 
הוצמדה הדרגה "מנהל אגף בכיר". בהשוואה נכללו 

־פרמטרים כגון היקף התקציב של האגף, מספר עו
מקצועיות  אחריות  בארגון,  האגף  חשיבות  בדים, 

ומורכבות העבודה. 
הגיעה השופ עריכת ההשוואה המהותית  ־לאחר 

המים  אגף  ניהול  מקצועית  שמבחינה  למסקנה  טת 
האג מניהול  נופל  ־אינו 

נדרשה  שלהם  האחרים  פים 
מסקנה  בסיס  על  ההשוואה. 

שה השופטת  קבעה  ־זאת 
לה השנים  במהלך  ־סירוב 

נבע  התפקיד  תקן  את  עלות 
בראשו  שהעומדת  מהעובדה 
נפסקו  לאלחנני  אישה.  היא 
רטרואקטיביים  שכר  הפרשי 
ל־24 חודשים על פי חוק שכר 
וכן  ולעובד,  לעובדת  שווה 
על  נזק  הוכחת  ללא  פיצויים 
פי סעיף 10 א)1( לחוק שוויון 

לא שוות פחות
פסק דין שרה אלחנני הוא פסק דין מהפכני ופורץ דרך בבדיקת פערי 

שכר בין גבר לאישה. בפעם הראשונה בישראל בחן בית משפט מהותית 

השכר  השוואת  התבקשה  שביניהם  העובדים  של  התפקיד  תוכן  את 

והדרגה. יש לקוות שפסק הדין ישמש בסיס להלכות משפטיות נוספות 

בתחום השוויון בתעסוקה

שרון רבין־מרגליות

מנהליה של אלחנני האמינו 

בתום לב כי התפקיד 

שמילאה, למרות הגדרתו 

"מנהלת אגף", אינו שווה 

לניהול אגפים אחרים שאיישו 

גברים. אך הערכת חסר זאת 

נבעה מהעובדה שהעומדת 

בראשו היא אישה ולא גבר

פרופ' שרון רבין־מרגליות, 
דיקן בית הספר למשפטים, 
המרכז הבינתחומי הרצליה
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הזדמנויות בעבודה. 
פסק הדין פורץ דרך מכיוון שהתפיסה המסורתית 

־שהנחתה את בית הדין הארצי לעבודה הייתה שב
בסמ המעסיק,  של  הניהולית  הפררוגטיבה  ־מסגרת 

כותו לקבוע לא רק את תוכני התפקיד ואת מסגרת 
הדרגה  את  להגדיר  גם  אלא  העובד,  של  האחריות 
תמר  דין  בפסק  נקבע  כך  תפקיד.  לאותו  המוצמדת 
עוזרת  טורג'מן,  התעופה.  שדות  רשות   - טורג'מן 

־היועץ המשפטי ברשות שדות התעופה, טענה שה
גדרת משרתה כראש מדור, להבדיל מראש מחלקה, 
היא הפליה מחמת מין. זאת משום שלעוזרי סמנכ"ל 
מחלקה.  ראש  יותר,  בכירה  דרגה  הוצמדה  אחרים 
בית הדין הארצי סירב להתערב בהחלטה הניהולית 
של הגדרת הדרגה המוצמדת לכל תפקיד. החלטה זו 
תמר   4360/10 )בג"ץ  בבית המשפט העליון  אושרה 

טורג'מן נ' רשות שדות התעופה(.
בישראל,  הראשונה  בפעם  באלחנני,  זאת  לעומת 

־בית משפט היה נכון לבחון מהותית את תוכן התפ
קיד של העובדים שביניהם התבקשה השוואת השכר 
בשטח  המציאות  פי  על  נעשתה  הבדיקה  והדרגה. 
הדין  בית  הרשמיות.  התפקיד  הגדרות  פי  על  ולא 
צמצם את הפררוגטיבה הניהולית של המעסיק ולא 
איפשר לו לתקנן אחרת תפקידים שהוא עצמו קבע 
אישה  ידי  על  אויש  האחד  אם  דומים,  תכנים  להם 
והשני על ידי גבר. כן הסיק בית הדין לעבודה הפליה 
על בסיס של ראיות נסיבתיות בלבד. מתכונת הוכחה 
קיד־ שם  גורן,  אורית  בבג"ץ גושפנקה  קיבלה   זאת 
מה הנשיאה )בדימוס( דורית ביניש את התאוריה כי 
פערי שכר משמעותיים בין עובד ועובדת המבצעים 
עבודה זהה או דומה מעבירים את נטל השכנוע אל 
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פערי שכר מגדריים במשרות בכירות - בעקבות פסק דין שרה אלחנניעבודה

כתפי המעסיק להוכיח שאין מדובר בהפליה על פי 
חוק שכר שווה או חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה.

שרה  של  תביעתה  על  זו  הוכחה  תבנית  יישום 
בתפקידים  לזהות  לטעון  לעובדת  איפשר  אלחנני 
להוכיח  המעסיק  את  לחייב  כדי  הדרגה(,  )למעט 
שהתקן והשכר הנמוך אינם הפליה מחמת מין. את 
ונציבות  לא הצליחו רשות המים  הזה  נטל השכנוע 

שירות המדינה להרים.
תביעתה של אלחנני עוסקת במה שאכנה "הפליה 

דור ג'". 
שבהם  מקרים  אותם  את  מאגדת  א'  דור  הפליה 
גיל  מין,  בסיס  על  מפורשות  הבחנות  ערך  מעסיק 
או כל קריטריון אסור אחר, ולאחר מכן טען להגנה 

הרל השונות  עקרון  ־מכוח 
הת לביצוע  ביחס  ־וונטית 

הרבות  ההתדיינויות  פקיד. 
דור  מסוג  הפליות  בנושא 

הנו בשאלה  כולן  עסקו  ־א' 
ההבחנה  אכן  אם  רמטיבית 
האסורה־לכאורה חוסה בצל 
ההגנה של שונות רלוונטית. 

ההיס הסירוב  אם  ־לדוגמה, 
נשים  לקבל  והמפורש  טורי 
הפליה  הוא  טיס  לקורס 
מותרת.  הבחנה  או  אסורה 
מחלוקת  אין  אלה  במקרים 
יישום  עצם  על  עובדתית 
הקריטריון המבחין בין נשים 
לגברים, אלא רק על הצידוק 

המשפטי להבחנה. 
־הפליה דור ב' עוסקת במ

למחתרת  שהורידו  עסיקים 
מהתדיינויות  לחמוק  כדי  המפלה  התנהלותם  את 
כלפי  להיווצר  העלולה  ומאי־הנעימות  משפטיות 
מהיחס  שנפגעו  העובדים  או  לעבודה  המועמדים 
המפלה. דוגמאות להפליה דור ב' הן מצבים מוכרים 
כגון הימנעות מקבלה לעבודה של מועמדת בהיריון 
פיזית,  מוגבלות  עם  מועמד  או  מבוגרת  עובדת  או 
להחלטה  פניו,  על  לגיטימי  אחר,  הסבר  מתן  תוך 
השלילית. בעשור האחרון הוגשו תביעות רבות של 
מועמדים לעבודה ועובדים שטענו ליחס מפלה שבא 
לידי ביטוי בהסוואה האמורה. מובן שקשה לחשוף 

זה, אך לפחות  את המניע האמיתי להחלטות מסוג 
ביסוד  העומדת  המשפטית  התאוריה  לנו  מובנת 
הפרת איסור ההפליה הבאה לידי ביטוי בהתנהלות 

זאת של המעסיק. 
עמו יותר,  מורכבת  תופעה  היא  ג'  דור  ־הפליה 
התעסו השוויון  חוקי  חקיקת  בעת  וחמקמקה.  ־מה 

הפליה  הדעת.  את  עליה  שנתנו  בטוח  לא  כלל  קתי 
יכולה לבוא לידי ביטוי בכך שמעסיק מעריך  ג'  דור 

כישו לעומת  עובדת  של  והישגים  כישורים  ־בחסר 
רים והישגים של עובד גבר. המעסיק אינו עושה זאת 
במודע, ולכן מצב זה שונה מאותו מעסיק שהחליט 

־במודע שלא לקבל אישה בהיריון, אך הוא מנסה לט
המעסיק  כאן  האסורה.  ההחלטה  עקבות  את  שטש 
שכישוריו  לב  בתום  מאמין 
והישגיו של הגבר טובים יותר 

שנ אף  האישה,  של  ־מאלה 
מעידים  אובייקטיביים  תונים 
ואולי  זהים  שהישגיה  כך  על 
אף עולים על אלה של הגבר. 
להיות  יכולה  נוספת  דוגמה 
מועמדת  על  פוסחים  כאשר 

־פנימית טבעית למשרה ציבו
־רית בכירה מתוך אמונה שח

והקשרים  ההכרה  לה  סרים 
לבי הדרושים  ־הבינלאומיים 

מדובר  היה  לו  התפקיד;  צוע 
במועמד פנימי גבר, יש להניח 
הבינלאומי  המעמד  נושא  כי 
מרכזי,  דגש  מקבל  היה  לא 
לתפקיד  מתמנה  היה  והגבר 

חיצו למועמדים  פנייה  ־ללא 
ניים זוהרים יותר. 

היבט אחר של התופעה הוא מה שמכונה הפליה 
דרי מיני  כל  להיות  יכולה  המכשלה  כאן  ־מבנית. 

שות אובייקטיביות לקידום שפוגעות בחברי קבוצה 
לקבוצות  פרופורציונלי  לא  באופן  אחת  דמוגרפית 
זו ביחס לקבלה של  דנו בתופעה  אחרות. לאחרונה 
נשים למשרות אקדמיות, במיוחד בתחומי המדעים. 
לנסיעה  פורמלית,  לא  אמנם  דרישה,  שיש  מתברר 
)"פוסט־דוק"(  בחו"ל  ממושכת  השתלמות  לתקופת 
המחקר  למסלול  נשים  לקליטת  מכשול  שמהווה 
באוניברסיטאות. זאת מכיוון שמגבלות משפחתיות 

לאחר עריכת ההשוואה 

המהותית הגיעה השופטת 

גילצר־כץ למסקנה 

שמבחינה מקצועית ניהול 

אגף המים אינו נופל מניהול 

האגפים האחרים שלהם 

נדרשה ההשוואה. על בסיס 

מסקנה זאת נקבע שהסירוב 

במהלך השנים להעלות את 

תקן התפקיד נבע מהעובדה 

שהעומדת בראשו היא אישה
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מקשות עליהן יותר מאשר על גברים לנסוע לתקופת 
ההשתלמות הנדרשת. 

הקו המבחין בין הפליה מסוג דור ב' לדור ג' אינו 
לדעת אם  הכלים  אין  ברור תמיד. למתבונן מבחוץ 
הטיה/ או  מודעת  החלטה  פרי  הוא  המפלה  היחס 
אנח אם  גם  אך  מודעת.  בלתי  ארגונית  ־התנהלות 

מקבל  כל  )או  המעסיק  של  הטענה  את  מקבלים  נו 
השיקולים  לכל  מודע  היה  לא  שהוא  אחר(  החלטה 
שהשפיעו עליו, זה לא משנה; בפועל הוא פעל באופן 
מפלה. הוא החיל סטנדרט שונה או העריך אחרת, או 

התאמץ פחות כאשר הוא עסק בקידום של אישה. 
־את ההתנהלות המפלה של המדינה בפרשת אל

ג'; לא הייתה כאן  דור  חנני אפשר להגדיר כהפליה 
לתקנן  שלא  מודעת  החלטה 

אלח שרה  של  משרתה  ־את 
אג למנהלי  זהה  בדרגה  ־נני 

היותה  בגלל  רק  אחרים  פים 
אישה. עם זאת ייתכן שחלק 
וחלק  המים  רשות  ממנהלי 
בנציבות  הסמכות  מבעלי 
סבלו  אכן  המדינה  שירות 
שהזכרתי.  הטיות  מאותן 
כלומר, הם האמינו בתום לב 

־שהתפקיד שמילאה שרה אל
חנני, למרות הגדרתו "מנהלת 

לניהול אג אינו שווה  ־אגף", 
גברים.  שאיישו  אחרים  פים 
נבעה  זאת  חסר  הערכת  אך 
בראשו  שהעומדת  מהעובדה 

היא אישה ולא גבר.
ני שכישלון  ייתכן  ־עוד 

שונים  גורמים  של  סיונם 
המדינה  שירות  נציבות  את  לשכנע  השנים  במהלך 
להעלות את רמת התקן המוצמדת לאגף המים נבעה 
אישה.  שהיא  אגף  ראש  בעבור  היה  שהסיוע  מכך 
אסביר את טענתי; בדומה להפליה מבנית שהזכרתי, 

העבו במקום  לנשים  לסייע  מנסים  שכאשר  ־ייתכן 
דה, המוטיבציה להצליח - הן של מי שמנסה לסייע 
בתום לב )במקרה זה מנכ"ל רשות המים( והן של מי 
נציבות  זה  )במקרה  הסופית  ההחלטה  את  שמקבל 

־המדינה( - פחותה יותר מאשר במקרים שבהם מנ
סים לסייע לגברים. 

בית  שבו  הראשון  המקרה  הוא  אלחנני  דין  פסק 
הדין התמודד חזיתית עם הפליה הנמנית עם דור ג'. 
כאמור, המחוקק לא נתן את דעתו על היבטים אלה 
מהווים  שהם  ספק  אין  אך  תעסוקתית,  הפליה  של 

־כיום נדבך משמעותי של היחס המפלה שממנו סוב
לים פרטים בשוק העבודה. בית הדין לעבודה השכיל 
לעשות שימוש בכלים הקיימים בחוק כדי לבסס את 

אל שרה  סבלה  שממנו  המפלה  היחס  על  ־קביעתו 
חנני. מכיוון שהפליה זאת לא הייתה גלויה ואף לא 

־מוסווית, אלא נבעה מהטיות לא מודעות ומהתנה
הג עם  ישירות  לקשרה  אפשר  שאי  ארגונית  ־לות 

רק באמצעות  להוכיחה  היה אפשר  להפליה,  דרתנו 
היחס  להוכיח את  הדרך  עקיפות.  נסיבתיות  ראיות 

־המפלה היה באמצעות הפר
לתִק שניתנו  ההסברים  ־כת 

נון השונה של משרות ראשי 
תוך  המים,  ברשות  האגפים 
במשרות  שמדובר  הוכחה 
שוות מבחינת מהות התפקיד 
והאחריות. אני מקווה שפסק 
להלכות  בסיס  ישמש  זה  דין 
בתחום  נוספות  משפטיות 

המתמו התעסוקתי  ־השוויון 
דדות עם הפליה מסוג דור ג'. 
פתוח  שנותר  אחד  נושא 
בפסק הדין הוא השאלה אם 
התובעת  זכאית  שלו  הסעד 
או  בלבד  שכר  השוואת  הוא 
קבלת  כלומר  עצמו,  הקידום 
הדרגה הגבוהה יותר. בפועל 

רט שכר  פערי  רק  ־נפסקו 
חודשים,  ל־24  רואקטיבית 
דבר המרמז שהסעד נפסק מכוח חוק שווה שאינו 

־מאפשר מתן צו עשה לקידום. אולם מהניתוח העו
בתִקנון  היה  פערי השכר  עולה שמקורם של  בדתי 
הייתה  שהתובעת  ייתכן  לכן  המשרה,  של  המפלה 
לחוק  א)2(   10 סעיף  מכוח  אכיפה  לסעד  זכאית 

־שוויון הזדמנויות בעבודה. נושא זה לא נדון במפו
רש בפסק הדין, כנראה מכיוון שבית הדין לעבודה 

־רצה להימנע מלהורות באופן החלטי לנציבות שי
־רות המדינה להעניק לתובעת דרגה או חוזה בכי
 רים.   

דוגמה להפליה דור ג' יכולה 

להיות כאשר פוסחים על 

מועמדת פנימית טבעית 

למשרה ציבורית בכירה, מתוך 

אמונה שחסרים לה ההכרה 

והקשרים הבינלאומיים 

הדרושים לביצוע התפקיד. 

לו היה מדובר במועמד 

פנימי גבר, יש להניח כי נושא 

המעמד הבינלאומי לא היה 

מקבל דגש מרכזי 

עורך הדין ׀ 117 אוקטובר 2013 



מעבר מיידי לחברה מתחרה במבחן תניית אי תחרותעבודה

בית  סירב  חודשים  מספר  לפני  שניתן  דין  בפסק 
בענ עסקית  חטיבה  ממנכ"ל  למנוע  יורק  בניו  ־משפט 

קית המחשוב IBM לעבור לעבוד במתחרתה העיקרית, 
)HP(. פסק הדין   Hewlett Packard חברת המחשבים 
בכירים  מיידי של  לתכנן מעבר  ניתן  דרך שבה  מתווה 
עיסוק  הגבלת  תניית  למרות  מתחרה,  לחברה  מחברה 

ובאופן שבו בית המשפט עשוי להתיר את המעבר.
זהו סיפור המעשה: לאחר 26 שנות עבודה, מנהל 
לחטי־ אחראי  שהיה   IBM המחשוב בענקית   בכיר 
בה עסקית שהכנסותיה השנתיות 2.5 מיליארד דולר 
 ,HP הודיע מהיום למחר כי הוא עובר לעבוד בחברת
IBM, אף שהיה חתום  של  העיקריות  ממתחרותיה 
בחברה  לעבוד  עליו  שאסר  אי־תחרות  חוזה  על 

חודשים   12 למשך  מתחרה 
מסיום העסקתו. 

פנתה  מפתיע  לא  באופן 
המשפט,  לבית  מיד   IBM
העסקתו  את  לאסור  בבקשה 
של המנהל הבכיר. יש להניח כי 
IBM ועורכי הדין שלה ציפו כי 

־בית המשפט ימנע את העסק

אפשר לחצות את הקווים, 
בזהירות

פסק דין שניתן לאחרונה בארצות הברית אישר לבכיר בענקית המחשוב 

 IBM לעבור למתחרה HP ללא תקופת צינון ואף שהיה חתום על תניית

עובד  של  חוקי  מעבר  לתכנן  אפשר  כי  עולה  הדין  מפסק  תחרות.  אי 

לחברה מתחרה, אפילו כשמדובר בבכירים

שושנה גביש

 עו"ד שושנה גביש,
 שותפה וראש תחום 
 דיני עבודה, משרד 
ש. הורוביץ ושות'

HP משום שבאו לבית המשפט  ידי  תו של המנהל על 
עם מקרה פשוט לכאורה: מנהל בכיר, שמעצם תפקידו 
ברור שהוא חשוף לסודות הכמוסים ביותר של החברה 
ואין לחשוש שהחברה החתימה אותו על הגבלת עיסוק 
מתוך ניצול חולשתו, עובר לעבוד אצל מתחרה עיקרית, 
שם לא מן הנמנע שיחשוף את סודותיה של מעסיקתו 

הקודמת ויעשה בהם שימוש. 
אלא שהתוצאה הייתה שונה לגמרי. בית המשפט 
של  הבקשה  את  דחה  ערכאות,  בשתי  יורק,  ניו  של 
 IBM v( HPוהתיר לבכיר לעבור מיד לעבוד ב־ ,IBM
 Giovanni G. Visentin 2011 WL 672025 )SDNY,
 437 Fed Appx 53 )2ndCir אושר   Feb. 16 2011
הסיסמאות  מן  התרשם  לא  המשפט  בית   .)2011(
סודי"  למידע  "חשיפה  בדבר 
מן  "לא  כי  השבר   ומזעקת 

־הנמנע כי יעשה שימוש במי
דע סודי אצל המתחרה", ולא 
 IBM היה מוכן להניח לטובת
כי ברשות המנהל מידע סודי 
בכלל  כלשהו  מסוג  קונקרטי 
שימוש  זה  במידע  יעשה  וכי 

בית המשפט שוכנע כי 

למנהל העוזב אין מידע סודי 

קונקרטי מהסוג שייחסה לו 

IBM על טכנולוגיה, על פרטי 

עסקאות ועל התמחור שלהן
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בעבודתו ב־HP בפרט. 
לאחר חקירות נגדיות ממושכות של העדים מטעם 
IBM ו־HP ולאחר שנתן אמון בעדותם של המנהל 
HP, שוכנע בית המשפט כי המ־  הפורש ושל מנכ"ל

וניסיונו;  הניהוליים  כישוריו  בשל   HPב־ נקלט  נהל 
לא היה לו ידע טכנולוגי כלל; הידע העסקי שלו היה 
ברובו ידע כללי לא מפורט ולא מידע שיכול להועיל 
או  מחיר  בהצעות  עסק  לא  הוא  )למשל,  למתחרה 
עליהן,  מפורט  ידע  לו  היה  ולא  עסקאות  בתמחור 
מו־ IBM אחרים שזוהי  עובדי לעומת מאות   וזאת 

דיונים  של  פרטים  זכר  ולא  ידע  לא  הוא  מחיותם(; 
או עסקאות, ו־HP לא התכוונה להעסיקו בתחומים 

נדרשו לח ־אלה; עובדים שנחשפו למידע דומה לא 
תום על הסכמי אי־תחרות; הסכם אי־התחרות נוסח 

אינה   IBMש־ תחומים  על  גם  וחל  מדי  רחב  באופן 
כיש נטישת  למנוע  הייתה  ומטרתו  בהם,  ־עוסקת 

או  מידע  קבצי  שום  שמר  ולא  מחק  המנהל  רונות; 
או  מטרה   HPל־ או  למנהל  אין   ;IBM של  מסמכים 
כוונה לעשות שימוש במידע סודי של IBM והם לא 

־עשו שימוש במידע כזה; המנהל יוכל לבצע את תפ
קידו ב־HP, שעיקרו ניצול כישורי הניהול שלו, מבלי 
של  מוגבל  סודי  עסקי  מידע  באותו  שימוש  לעשות 
IBM שהיה בידיעתו )למשל מידע על לקוחות שאינם 
מרוצים(; וכן כי המנהל ו־HP תכננו את תפקידו ב־

HP בזהירות ובקפידה כך שלא ייעשה שימוש במידע, 
ועל כן אין הצדקה למניעת העסקתו בתפקיד זה. 

ניתן לסכם כי בית המשפט שוכנע בעובדות מהותיות 
אלה: )א( למנהל אין מידע סודי קונקרטי מן הסוג ש־
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מעבר מיידי לחברה מתחרה במבחן תניית אי תחרותעבודה

או  עסקאות  פרטי  טכנולוגיה,  בדבר  לו  ייחסה   IBM
תמחורן; )ב( המנהל נשכר על ידי HP רק בשל כישוריו 
IBM בו  הניהוליים, ולא על מנת לנצל מידע סודי של 
החזיק; )ג( המנהל יכול לבצע את תפקידו ב־HP מבלי 
לעשות שימוש במידע סודי של IBM ; )ד( בכוונתו של 

המנהל ובכוונתה של HP להקפיד על כך. 
פסק הדין מלמד כי אפשר לתכנן מעבר חוקי של 
עובד לחברה מתחרה, וזאת אפילו כשמדובר במנהל 

־בכיר. במקרה המתואר, כלל התכנון ביצוע של הצע
דים המפורטים להלן: 

מחיקת מידע סודי של החברה הקודמת;   •
בחוזה  הקיימת  בהגבלה  המתחרה  החברה  •  יידוע 

ההעסקה; 
העובד  שבידיעת  הסודי  המידע  סוגי  של  •  מיפוי 

מבלי לגלות את תוכנו; 
המת בתחום  הוא  אם  המיועד:  התפקיד  ־•  בדיקת 

הקודמת  החברה  עם  חרה 
חופף  בתחום  הוא  ואם 
המנהל  עסק  שבו  לתחום 

בחברה הקודמת; 
פעילות  תחומי  •  הגדרת 
בהם  יעסוק  העובד  שאם 

־הוא יפר את תניית אי הת
־חרות או שיש חשש שיע

במידע  שימוש  בהם  שה 
סודי; 

בחברה  התפקיד  את  להגדיר  אפשר  אם  •  בדיקה 
יכיל את התחומים האמו ־המתחרה באופן שלא 

רים או יציין במדויק את התחומים שבהם למנהל 
אסור לעסוק. 

לעניין הגדרת התפקיד בחברה המתחרה, ניתן ללמוד 
בתקופת   :HPו־ הבכיר  המנהל  ששרטטו  המתווה  מן 
כלשהו  לקוח  עם  לעבוד  לחלוטין  עליו  נאסר  ההגבלה 
שעבד עימו ב־IBM כשותף מנהל ללא הגבלה עניינית 
עליו  נאסר  האסור  הגאוגרפי  ובתחום  גאוגרפית,  או 
להתקשר עם לקוחות קיימים של HP שהחוזים שלהם 
עומדים להתחדש ועם לקוחות חדשים. בדרך זו הובטח 
כי המנהל יימנע בתקופת ההגבלה מקידום הזדמנויות 

 .IBMעסקיות חדשות המתחרות ב־
המוש קפיטליסטי  משטר  כיצד  מלמד  זה  ־מקרה 

תת על מעבר חופשי של סחורות ושל מידע משחרר 
את העובד מכבלים שיש בהם לפגוע ביכולתו לסחור 

האינ ממנו.  רווחיו  את  ולהשיא  שלו  ה"הון"  ־בכוח 
בחשיבותו  נופל  אינו  זאת  לעשות  העובד  של  טרס 
ובלגיטימיות שלו מן האינטרס של המעסיק להשיא 

־את הכנסותיו מהונו, הכל בכפוף לשמירת כללי המ
רפואיות  דיירקס מערכות  )ע"ע 15/99  שחק ההוגן 

בע"מ ואח' נגד אבנר ספקטור, 21.4.05(.
בכך גם מושג איזון במידת מה בין כוח ההון של 
המעסיק לכוח ה"הון" של העובד. כפי שתיאר זאת 
)בע"ע  לעבודה סטיב אדלר  בית הדין הארצי  נשיא 
מעבר  על  מבוסס  החופשי  השוק   ..." הנ"ל(:   15/99

־חופשי של הון, מוצרים ועבודה )לרבות מתן שירו
נפרד מהמעבר החופשי של ההון  בלתי  חלק  תים(. 
הוא המעבר החופשי של מידע, שכן מידע הוא קניין. 
מעבר חופשי של מידע נעשה, בין היתר, באמצעות 
התניידות העובדים, קרי, החלפת מקום עבודה. מכאן 

־שתנועה חופשית של עובד ממקום עבודה אחד למ
הת השוק  ביסוד  היא  ־שנהו 

שתניית  נפסק  עוד  חרותי... 
להגן  שבאה  תחרות  הגבלת 

התח מפני  המעביד  ־על 
רות של עובדו, מבלי שעומד 
לגיטימי  אינטרס  מאחוריה 

הצי תקנת  את  נוגדת  ־נוסף, 
ובהמשך  תקפה".  ואינה  בור 
מוסיף הנשיא אדלר כי הלכת 
דן   164/99 )ע"ע  פוינט  צ'ק 
פרומר וצ'ק פוינט - רדגארד בע"מ, פד"ע לד 294( 
חופש  שבהענקת  החשיבות  עם  אחד  בקנה  "עולה 
לעובד כאדם לבחור במה יעסוק. טעם נוסף להלכה 
נעוץ בחוסר האיזון האינהרנטי שבין העובד הבודד 
לבין מעסיקו, כאשר ברוב רובם של המקרים העובד 

זקוק לע יותר ממה שמעסיקו  ־זקוק לעבודה הרבה 
בודתו". 

־פסק הדין יכול לשמש מורה דרך לעורך דין שיתב
קש לייעץ בתכנון מעבר בין מקומות עבודה ובדיקת 
חוקיותו, אם מצד העובד המבקש לעבור או המעסיק 

־המבקש לקלוט אותו ואם מצד המעסיק הקודם. בסו
־פו של דבר, השיח על הזכויות ועל האינטרסים באר
־צות הברית ובישראל הוא אותו שיח, והעקרונות המ

שמשים לאיזונים שביניהם הם אותם העקרונות. לכן 
אפשר גם להניח כי אילו היה מגיע מקרה כזה לדיון 
 בישראל, הדיון המשפטי והתוצאה היו דומים. 

אפשר ללמוד מהמתווה 

שיצרו המנהל העוזב וחברת 

HP כי בתקופת ההגבלה 

נאסר עליו לחלוטין לעבוד 

עם לקוח כלשהו שעבד עימו 

IBM בחברת
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אמנות מס ואומנות תכנון המסמיסים

יחיד כתושב לצורכי מס הכנ ־קביעת מעמדו של 
סה היא אחת הסוגיות המורכבות והמדוברות ביותר 
הונהגה  עת   ,2003 משנת  בפרט  האחרונות,  בשנים 

־בישראל שיטת מיסוי פרסונלי )מיסוי על בסיס תו
־שבות(. "תושב ישראל" חייב במס בישראל בגין הכ

נסותיו מכלל המקורות ומכל מקום שהופקו בו, בעוד 
''תושב חוץ" חייב במס בישראל רק בגין הכנסותיו 

שמקורן בישראל )ובכפוף לאמנות המס(.
השופט  של  דינו  פסק  ניתן  חודשים  מספר  לפני 
אטדגי )ע"מ 36696-10-10 א.כ. נ' פ"ש ת"א 3, ניתן 
ביום 14.3.13( ובו נדונו המבחנים המשמשים בקביעת 
פי הוראות פקודת מס הכנסה, תושב  על  התושבות. 
ישראל הוא מי שמרכז חייו מצוי בישראל, ולשם כך 
יובאו בחשבון מכלול קשריו המשפחתיים, הכלכליים 
והחברתיים. בכלל זה נבחן היכן מקום ביתו הקבוע; 
מקום  משפחתו;  בני  ושל  שלו  המגורים  מקום  היכן 

האינ מקום  הקבוע;  או  הרגיל  העסקתו  או  ־עיסוקו 
הפעילים  הכלכליים  טרסים 

פעי ומקום  שלו  ־והמהותיים 
לותו במוסדות שונים. פסיקת 
השנים  לאורך  המשפט  בתי 
מבהירה כי מבחן מרכז החיים 
עוסק הן בהיבט האובייקטיבי, 
מצויות  פיזית  היכן  דהיינו 
עיקר הזיקות של הנישום, והן 
דהיינו  הסובייקטיבי,  בהיבט 
הנישום  כוונת  הייתה  מה 
מרכז  את  רואה  הוא  והיכן 

רגל פה, רגל שם
השאלה מתי חדל נישום יחיד להיות תושב ישראל לצורכי מס הכנסה 

היא שאלה מורכבת המערבת סוגיות של חוק ועובדה. לעיתים קרובות 

מצויים נישומים בחוסר ודאות אשר לסטטוס התושבות לצרכי מס

לילך אשרוב־רובין

חייו )פסקי הדין אריה גונן, מחוזי - עמ"ה 2004/98, 
משה  5048/97 ועליון - ע"א 477/02, עמ"ה 300/91 

ורבקה רז נ' פ"ש ת"א 1(.
בשנת  כי  )הנישום(  א"כ  טען  זה  עניין  בנסיבות 
2001 העתיק את מרכז חייו מישראל לרומניה, ולפי־
־כך אינו חייב במס על הכנסותיו שהופקו מחוץ ליש

ראל. בית המשפט דחה את טענתו בעניין התושבות, 
בין היתר לאור בעלותו של הנישום בנכסים בישראל, 
טען  שבעניינה  החוקית  אשתו  עם  במשותף  חלקם 
כי הוא נשוי לה "אך אינו חי עימה". הנישום ואשתו 

־חלקו בית מגורים מעת לעת, אך הוא טען שהם נמ
־צאים במפלסים נפרדים. אף שהנישום הוכיח פעי

לות עסקית וקיומם של נכסים כלכליים משמעותיים 
בדבר  טענתו  את  לבסס  הצליח  לא  הוא  ברומניה, 
בית מגורים קבוע ברומניה שבו התגורר עם בת זוג 
בשנים הרלוונטיות לדיון. הימנעות הנישום מלהציג 
רלוונטיים  עדים  של  ועדויות  ראיות  בבית המשפט 

־לעניינים אלו )ובהם בני מש
פחה( עמדה לו לרועץ. כמו כן 

העוב לרועץ  לנישום  ־עמדה 
הוכ לספק  הצליח  שלא  ־דה 

נחשב  הוא  ברומניה  כי  חה 
להוכחת  מס.  לצורכי  לתושב 
במדינה  מס  לצורכי  תושבות 
הן  חשיבות,  נודעת  אחרת 
החיים  מרכז  מבחן  במישור 
והן במישור אמנות המס, כפי 

שיובהר להלן.

עו"ד לילך אשרוב־רובין, 
לשעבר בכירה ביחידה 

 למיסוי בינלאומי 
ברשות המיסים

קביעה גורפת כי נישום 

ייחשב לתושב ישראל אם בן 

הזוג וילדיהם מתגוררים בה 

אינה עולה בקנה אחד עם 

מציאות החיים המודרניים, 

ולעיתים אינה תואמת את 

אורח החיים המשפחתי
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אמנות מס ואומנות תכנון המסמיסים

במקרים מתאימים ובכפוף 

לביסוס תשתית עובדתית 

ראויה, בכוחן של אמנות המס 

שישראל צד להן להקנות 

לנישום כלים משפטיים 

ייחודיים ומשמעותיים לצורך 

התמודדות עם רשויות המס

לייחס  נוטה  בישראל  המיסים  רשות  כי  נזכיר 
בני התא המש ־משקל מהותי למקום המגורים של 

כך  לצורך קביעת תושבותו שלו.  פחתי של הנישום 
העובדה שהאישה שהנישום נשוי לה כדין מתגוררת 
השפיעה  משותפת  בבעלות  שהוא  בבית  בישראל 

בפ קיימת  זאת  עם  התושבות.  קביעת  על  ־בוודאי 
לבחון  יש  ולפיה  שונה,  מגמה  גם  הישראלית  סיקה 
את תושבות הנישום על פי הנתונים האישיים שלו, 
אך  הוא  המשפחתי  התא  בני  של  המגורים  ומקום 

־אחד השיקולים הרלוונטיים, לאו דווקא שיקול מכ
ריע. קביעה גורפת כי נישום ייחשב לתושב ישראל 
אם בן הזוג וילדיהם מתגוררים בה אינה עולה בקנה 
אחד עם מציאות החיים המודרניים ולעיתים אינה 

תואמת את אורח החיים המשפחתי. 
להוכיח  א"כ  בידי  עלה  לו 
מס  לצורכי  תושב  הוא  כי 
אפשר  ברומניה,  הדין  פי  על 
בעניינו  השופט  שהחלטת 
מדינת  נבהיר:  שונה.  הייתה 

למע על  חתומה  ־ישראל 
תוקף  בנות  אמנות  מ־50  לה 
רובן  אשר  מס,  כפל  למניעת 
המכריע מבוססות על אמנת 
בין   .OECDה־ של  המודל 
המס  אמנות  מבססות  היתר 
ייחודיים  משפטיים  כללים 

לשם קביעת תושבות של יחיד לצורכי מס. כך, סעיף 
4 לאמנת המודל נועד להכריע במצבי כפל תושבות, 

־כאשר הנישום נחשב תושב ישראל על פי הדין בי
שראל ובה בעת נחשב תושב המדינה שעימה קיימת 
אמנה. במצב דברים זה נקבעת תושבות הנישום על 
פי אחד ממבחני שובר השוויון המנויים בו. למבחנים 
האמורים מעמד היררכי על פי סדרם בסעיף, ומשלא 
ניתן להכריע על פי מבחן מסוים עוברים לבא אחריו 

וכן הלאה.
נישום  הקבע.  בית  מיקום  הוא  הראשון  המבחן 
ייחשב לתושב המדינה שבה עומד לרשותו בית קבע, 

־דהיינו: מקום מגורים הזמין לו בכל עת באופן מת
הני ולצרכיו. כאשר לרשות  ומתאים למגוריו  ־משך 
למ עוברים  המדינות,  בשתי  קבע  בית  עומד  ־שום 

שיחסיו  "המדינה  לתושב  ייחשב  שלפיו  הבא  בחן 
מבחן   - יותר"  הדוקים  עימה  והכלכליים  האישיים 

מרכז האינטרסים החיוניים. מבחן זה מגלם השוואה 
מהמדי אחת  לכל  הנישום  של  זיקותיו  בין  ־ערכית 

משפחתיות,  אישיות,  זיקות  )בהן  המתקשרות  נות 
משתי  לאיזו  להכריע  במטרה  וחברתיות(  כלכליות 
המדינות זיקותיו חזקות יותר. בהיעדר יכולת לקבוע 
היכן נמצא מרכז האינטרסים החיוניים של הנישום 
)או אם לא עומד לרשותו בית קבע בשתי המדינות(, 
רואים אותו כתושב "המדינה שבה הוא נוהג לגור". 
מידת  את  הבוחן  טכני  בקריטריון  מדובר  לכאורה 
שיש  מקובל  כי  אם  מהמדינות,  אחת  בכל  השהייה 
לאורך  הכף  נוטה  המדינות  שתי  מבין  לאיזו  לבחון 
המגורים  למקום  אשר  ברורה  הכרעה  בהיעדר  זמן. 
יראו את הנישום כתושב המדינה שהוא אזרחה, ואם 
הוא אזרח של שתי המדינות או אינו אזרח בשתיהן, 
בהסכמה  תושבותו  תוכרע 

המתק המדינות  בין  ־הדדית 
שרות. 

־הוראות באמנת מס תפור
שנה לאורם של כללי המשפט 
ביחס  הנוהגים  הבינלאומי 
ובין  בינלאומיות,  לאמנות 

־היתר לאור דברי ההסבר לא
מנת המודל. מעמדם של דברי 
אמנות  לפירוש  ככלי  ההסבר 

המש בתי  ידי  על  הוכר  ־מס 
פט בישראל עוד בטרם הפכה 
עמ"ה  )למשל:   OECDה־ בארגון  לחברה  ישראל 
1255/02, חב' ג'יטק טכנולוגיות בע"מ נ' פ"ש כ"ס; 
חדרה  פ"ש  נ'  ואח'  בוכריס  יצחק   ,2587/04 בג"ץ 
ואח'(. למותר לציין כי לדברי ההסבר מעמד פרשני 

במדינות רבות אחרות.
בית  קיומו של  בידי א"כ לבסס את  עולה  היה  לו 
קבע ברומניה ולאור קביעת השופט בדבר קיום בית 
קבע בישראל, כי אז הייתה התושבות נבחנת לאור 
ציין  זה  בהקשר  החיוניים.  האינטרסים  מרכז  מבחן 
כלכליים  אינטרסים  של  קיומם  הוכח  כי  השופט 
פעילים ומהותיים ברומניה וכן כי עיסוקיו של א"כ 
ברומניה היו רבים מעיסוקיו בארץ. אפשר שאלו היו 
מבססים זיקה הדוקה יותר לרומניה מאשר לישראל, 

־שבה עיקר זיקותיו הכלכליות של הנישום היו פסי
ביות. כפי שצוין, הנישום לא צלח בביסוס טענותיו 

־לזיקותיו האישיות ברומניה, ובוודאי שגם לכך נוד
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־עת חשיבות בהקשר הנדון. עם זאת, אין ספק שב
כפוף להצגת תשתית עובדתית ראויה, אפשר שהיה 
בכוח אמנת המס עם רומניה להקנות לנישום כלים 
בסוגיית  התמודדות  לצורך  משמעותיים  משפטיים 

התושבות.
מתקשרת  מדינה  תושב  הוא  נישום  כי  הכרעה 

־מכוח אמנת מס מחייבת את שתי המדינות המתק
שרות. בישראל, מתוקף סעיף 196 לפקודה, גוברות 
הוראות אמנת מס על הוראות הדין הפנימי. לפיכך 

־בנסיבות שבהן נחשב הנישום לתושב המדינה המ
ייחשב  הוא  פי מבחני האמנה,  על  תקשרת השנייה 

־לתושב חוץ לעניין דין המס הישראלי, ובכלל זה לע
ניין הוראות מיסוי, כללי דיווח וגבייה. עם זאת נציין 
כי על פי עמדת רשות המיסים, תוענקנה הטבות מס 
 14 )סעיף  ותיק  חוזר  ולתושב  חוזר  לתושב  הכנסה 
לפקודה( רק למי שנחשב לתושב חוץ על פי מבחני 

הדין הישראלי.
168 לפ־  בשולי הדברים נזכיר כי החל בתיקון מס'

גם  חוץ  לתושב  ייחשב   )1.1.07 מיום  )בתוקף  קודה 
בכל  לפחות  ימים   183 לישראל  מחוץ  ששהה  יחיד 

שב וכן  שלאחריה,  המס  ובשנת  המס  בשנת  ־שנה 
מחוץ  חייו  מרכז  היה  שלאחריהן  המס  שנות  שתי 
לישראל. גם תיקון זה אינו נותן מענה בכל המקרים, 
והוא מעורר שאלות וספקות - למשל אשר למועד 
שממנו והלאה יראו את הנישום כתושב חוץ ואשר 
)עד  הביניים  בתקופת  רשויות המס  עם  להתנהלות 

חלוף ארבע שנים(.
להיות  יחיד  נישום  חדל  מתי  השאלה  לסיכום, 

־תושב ישראל לצורכי מס הכנסה היא שאלה מורכ
־בת המערבת סוגיות של חוק ועובדה. לעיתים קרו

ודאות אשר לסטטוס  נישומים בחוסר  בות מצויים 
במקרים  מכך.  הנגזר  כל  על  מס,  לצרכי  התושבות 
מתאימים ובכפוף לביסוס תשתית עובדתית ראויה, 
להקנות  להן  צד  שישראל  המס  אמנות  של  בכוחן 

־לנישום כלים משפטיים ייחודיים ומשמעותיים לצו
 רך התמודדות עם רשויות המס.  
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להיות או לחדולעורכי דין

שי רווית  מציאות  חווים  אנו  האחרונות  ־בשנים 
נויים המתוארת כחתירה בקצף של נהר גועש, "מים 
לבנים". מציאות זו שינתה את חוקי המשחק באופן 

בעשו להצלחה;  חדשה  מפה  ויצרה  תקדים  ־חסר 
רק  להצליח  יוכלו  ה־21  המאה  של  הראשונים  רים 
וירכשו את מערך  מי שיכירו את החוקים החדשים 

כול על  הנדרשות.  ־היכולות 
למפות  האחריות  מוטלת  נו 
ולהבין  מחדש  המציאות  את 
כדי  מה עלינו לעשות אחרת 

להמשיך ולהצליח.
עולמי,  קונצנזוס  פי  על 
תעבור  בכללותה  הכלכלה 
בעשורים הבאים שינוי שלא 
השנים  ב־200  כמותו  נראה 
דינמית  מציאות  האחרונות. 

לשי מובילה  זו  ־ומאתגרת 
לכך  ואי  המשחק,  חוקי  נוי 

בדו ההצלחה.  חוקי  ־לשינוי 

להתכונן לתיק של מחר
טלטלה  הדין  עריכת  מקצוע  גם  עובר  המקצועות  לשאר   בדומה 

ובעשורים הבאים של המאה ה־21 הוא  לא פשוטה בשנים האחרונות, 

צפוי להשתנות ללא הכר. לכך יש השלכות מרחיקות לכת על עורכי דין, 

על שותפים, על משרדים קטנים ועל פירמות גדולות. מה לעשות כדי 

להצליח בעולם החדש?

איילה ראובן־ללונג

 איילה ראובן־ללונג,
 מחברת הספר

"לחתור במים לבנים - 
הצלחה במאה ה־21"; 
- EQ-EL המייסדת של 
 מרכז להערכה ולפיתוח

של אינטליגנציה רגשית 
בעסקים ובארגונים

מה לשאר המקצועות גם מקצוע עריכת הדין עובר 
בשנים האחרונות טלטלה לא פשוטה, המשאיר לא 
מעט אנשי מקצוע מבולבלים ומתוסכלים. במקרים 

רלוונ כבלתי  מוצאים את עצמם  ־מסוימים הם אף 
עריכת  שעולם  ספק  אין  החדשה.  במציאות  טיים 
הדין יהיה שונה באופן משמעותי מזה שאנו מכירים, 
מרחיקות  השלכות  לכך  ויש 

דין, על שות ־לכת על עורכי 
פים, על משרדים קטנים ועל 

פירמות גדולות. 

הגורמים ליצירת 
המים הלבנים

העו דוהר  לאן  להבין  ־כדי 
חייבים  אנו  המשפטי,  לם 
בקונטקסט  אליו  להתייחס 

המ בספרם  וגלובלי.  ־עסקי 
 The Secrets of CEOs רתק
)יועץ  טאפין  סטיב  מציגים 

רוב הלקוחות כבר אינם 

רוצים לדבר על שכר 

טרחה לשעה, אלא על 

הערך הסופי שעורך הדין 

יעניק להם. לא מעט אנשי 

מקצוע מהתחום מדברים 

 Billable על מות המושג

Hour, מאחר שרוב שירותי 

עריכת הדין הפכו למצרך 
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־ואיש סודם של מנכ"לים בכירים( ואנדרו קייב )עי
תונאי כלכלי( את הגורמים ליצירת מציאות של מים 
לבנים - מסקנות מראיונותיהם עם כ־200 מנכ"לים 

־מן השורה הראשונה. מראיונות אלה עולים כמה גו
־רמים מרכזיים להיווצרות עולם עסקי וארגוני מור

כב, דינמי ושונה, כמפורט להלן:
משברים כלכליים תכופים. בעבר התרחש משבר   •
כלכלי כל עשר שנים, וכיום אנו חווים משבר מסוג 
מתבטא  הדין  עריכת  בעולם  שנתיים.  בכל  שונה 

הטר שכר  את  להוריד  לקוחות  של  ברצונם  ־הדבר 
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חה באופן תדיר. יתרה מזו, רוב הלקוחות כבר אינם 
הערך  על  אלא  לשעה,  טרחה  שכר  על  לדבר  רוצים 

־הסופי שעורך הדין יעניק להם. לא מעט אנשי מק
 Billable המושג  מות  על  מדברים  מהתחום  צוע 
למ־ הפכו  הדין  עריכת  שירותי  Hour, מאחר שרוב 

צרך. לכן מי שיצליחו יהיו אותם עורכי דין שיספקו 
ללקוח שלהם הצעת ערך גבוהה לאורך זמן, כלומר, 
נוחים.  במחירים  רבים  מוספים  ערכים  שיציעו  מי 
מי שעובד במקצוע,  מכל  תידרש  בוודאי  התייעלות 

ובעיקר בפירמות הגדולות. 
אחריות תאגידית. כיום ארגונים צריכים לתת דין   •
הם  שבה  בחברה  הכוללת  התנהגותם  על  וחשבון 
למחיקת  והתגובה  הקוטג'  מחאת  )למשל,  פועלים 
החובות של דנקנר(. אולי בשל הרגישות החברתית 

־למקצועם, עורכי הדין יהיו חייבים ביתר שאת להפ
־גין "ניקיון כפיים, הגינות, יושרה ובעיקר מוסר פני

מי ונאמנות לעקרונות" )עו"ד ארז אהרוני, "העתיד 
כבר כאן. ואתה?", עורך הדין, גיליון 7, אפריל 2010(. 
וכל אדם  כל ארגון  חיים בסביבה עסקית שבה  אנו 

־חייבים להיתפס כלגיטימיים בחברה שבה הם פוע
לים.

טכנולוגיה. טכנולוגיות מתקדמות ומשנות את פני   •
־המציאות, וזמן המדף של מוצרים הולך ומתקצר. בו

לטת במיוחד השפעת רשת האינטרנט שבאמצעותה 
אפשר למצוא מידע בכל סוגיה, לעבוד עם עמיתים 

־מכל קצות העולם ולקבל ייעוץ משפטי מקוון. תשו
ותהליכים משפטיים שהיו  בות לשאלות משפטיות 

דין  עורכי  של  נחלתם  בעבר 
בלבד נגישים כיום באינטרנט 
תגבר  בעתיד  הכלל.  כנחלת 
עבודתם  על חשבון  זו  מגמה 
של עורכי הדין, וסביר להניח 

המש ביותר  מכך  ־שייפגעו 
ששירותיהם  הקטנים,  רדים 

בא אדם  לכל  נגישים  ־יהיו 
הסוברים  יש  הרשת.  מצעות 
כליל  ייעלמו  אלה  שמשרדים 

.)Tomorrow’s Lawyers(
הוא  העולם  גלובליזציה.   •

מת כולם  שבו  גלובלי  ־כפר 
הדבר  למזרח.  עוברת  הכובד  ונקודת  בכולם,  חרים 
מאפשר לחברות אירופיות ואמריקאיות לשלוח את 

אותה  ולקבל  הודו,  דוגמת  למדינות  בערב  העבודה 
למחרת בבוקר עשויה בידי עורכי דין מקצועיים. לא 
גם  ולהתמקצע  ללמוד  יצטרכו  דין  עורכי  זו,  אף  זו 

בסוגיות משפטיות בכל קצות העולם.
דור התY. הדור הצעיר נכנס למקומות העבודה עם   •
רצונות שונים מכל  ועם  צרכים  עבודה, עם  תפיסת 

לאר שגורם  הראשון  הדור  זהו  בעבר.  ־מה שהכרנו 
ולייצר אסטרטגיית משאבי אנוש מנ ־גונים לחפש 

צחת. גם פירמות של עורכי דין בעולם מבינות היטב 
שהדור הזה שונה מאוד, ומתחילות להראות סנוניות 
כגון: בחירת  יותר,  רציניים   HR ראשונות לתהליכי 

־אנשים בהתבסס גם על יכולות רכות, פיתוח כישרו
נות )Talent Management( והכשרת מנהלים.

הייתה עריכת  לקוח. בעבר  כל  על  קשה  תחרות   •
לפנייה  הגיבו  הדין  ועורכי  ריאקטיבי,  מקצוע  הדין 
עורכי  יידרשו  התחרות  התגברות  עם  לקוחות.  של 
פרואקטיביים  להיות  בכלל  והפירמות  בפרט  הדין 
קיימים  לקוחות  בשימור  יותר  רב  זמן  ולהשקיע 
ובהבאת לקוחות חדשים. עורכי הדין שיצליחו יהיו 

מו באופן  בטכנולוגיה  שישתמשו  אלה  אחד  ־מצד 
 Trusted Advisorsל־ ומצד שני אלה שיהפכו  שכל, 
רשת  לבנות  ויצליחו  לקוחותיהם האסטרטגיים  של 

קשרים משמעותית.
 The End חיזוק למגמות אלה אפשר לראות בספר
)בהוצאת  ססקינד  ריצ'רד  פרופ'  של   of Lawyers?

הטכנו כיצד  ססקינד  מסביר  בספרו  ־אוקספורד(. 
מערכות  הגלובליזציה,  האינטרנט(,  )ובעיקר  לוגיה 

וכו לקוחות  עם  ־היחסים 
באופן  משנים  נוספים  חות 
את  תפקידו,  את  משמעותי 
עבודתו ואף את מקצועו של 
צופה  בסיכומו  הדין.  עורך 
אמנם  שהמקצוע  ססקינד 
של  בסופו  למות  צפוי  אינו 
דבר, אך העשור הקרוב יהיה 
אותם  של  להישרדות  מאבק 

שה יפנימו  שלא  דין  ־עורכי 
שי אלה  השתנתה,  ־מציאות 

את  ולשנות  להשתנות  סרבו 
הפרקטיקה שלהם או ייכשלו 

־בתהליך השינוי. לעומתם, אלה שיקדמו בברכה טכ
נולוגיות חדשות ודרכים חדשניות לביצוע תפקידם 

אם כל עורך דין או משרד 

מסוגלים לעשות את מה 

שאתם עושים במחירים 

נמוכים יותר, אתם 

בבעיה. עליכם לפתח 

הצעת ערך ייחודית כך 

שהפירמה והלקוחות 

לא יוכלו לוותר עליכם
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עשויים לקצור את פירות ההצלחה בעשורים הבאים. 
כדי להצליח חייבים עורכי הדין להפנים שהמציאות 
זאת  שיעשה  מי  שלהם.  המקצוע  גם  וכך  השתנתה 

יוכל להמשיך להצליח.
עושים  איך  היא  השאלה 
עורכי  את  יאפיין  ומה  זאת 
את  להנהיג  שיצליחו  הדין 

הישי ־עצמם, את המדווחים 
רים שלהם ואת הפירמה שבה 
הם עובדים בעשורים הבאים.

הדרך להצלחה

שה להפנים  ביותר  ־חשוב 
נותני  של  מעולם  הפך  עולם 
הצעת  של  לעולם  שירותים 
כל  של  המטרה  ולכן  ערך, 

אחד מאיתנו היא ליצור הצעת ערך גבוהה לפירמה 
־שבה אנו עובדים וללקוחותינו. אם אתם רוצים לה

תקדם או רק לשמור על מקומכם, אתם בבעיה; אם 
כל עורך דין או כל משרד מסוגלים לעשות את מה 
שאתם עושים במחירים נמוכים יותר, עליכם לפתח 

־הצעת ערך ייחודית כך שהפירמה והלקוחות לא יוכ
לו לוותר עליכם. 

לדעתי, הדרך להצלחה בעולם משתנה ובעשורים 
הראשונים של המאה ה־21 עוברת בהבנה ובפיתוח 
בפיתוח  שראשיתו  ספירלי  מודל  במסגרת  יכולות 
דפוס חשיבה של צמיחה וסופו בשימוש במודל של 
מקינזי להצלחה במאה ה־21. חשוב לציין שכל אחד 

ממרכיבי המודל הוא עולם ומלואו. 

 היבשת הראשונה  
יבשת המיינדסט 

דוויק  פרופ'  מציינת   "Mindset" בספרה 
אחת  בסיסית  שאמונה  סטנפורד  מאוניברסיטת 
מבדילה בין אנשי מקצוע שמצליחים ובין אלה שלא, 
בעלי  הם  המצליחים  משתנה.  במציאות  במיוחד 
מיינדסט )דפוס חשיבה( מתפתח. לפי הגדרתה, הם 

יכולות וכישרונות באמצ ־מאמינים שאפשר לפתח 
־עות השקעה ומאמץ. לעומתם, בעלי מיינדסט מקו

בלבד  תורשה  של  תוצר  הם  שאנשים  מאמינים  בע 
ולהשקיע  להתאמץ  צריך  שלא  כך  משתנים,  ואינם 
מאמצים בפיתוח יכולות; "או שיש להם את זה או 

שלא".
גם בקרב עורכי דין, תנאי ראשון והכרחי להצלחה 
מתפתח.  מיינדסט  הוא  שינויים  ורווי  דינמי  בעולם 
להבין שאם המקצוע  כלומר, 
השתנה הם חייבים להתאים 
המשחק  לחוקי  עצמם  את 
להאמין  יש  בעיקר  החדשים. 
אפשר  ובהשקעה  שבמאמץ 
יכולות  ולפתח  להשתנות 

פחות חזקות. 
תי שבו  משתנה  ־בעולם 
לג אחרת  הפרקטיקה  ־ראה 

הדין  עורכי  רק  יצליחו  מרי 
שיצאו מאזור הנוחות שלהם, 
שיאמינו כי אפשר לרכוש את 
להצלחה  החשובות  היכולות 

־בעולם החדש. המצליחים הם אלה שיהפכו את הל
מידה ואת ההתפתחות לחלק מעבודתם - יקדישו כל 
יום זמן לקריאה, למפגשים עם מנטורים ועם יועצים 
יזכרו  שתמיד  שלהם,  הרפויים  השרירים  ולפיתוח 
עצמיים,  אתגרים  פי  על  להימדד  צריכה  שהצלחה 

למידה, אימון והתפתחות. 
זה  את  לך  שיש  ש"או  שמאמינים  אלה  לעומתם, 
כדי להתפתח  ובטוחים שאין מה לעשות  או שלא" 
- בעלי מיינדסט מקובע - ימצאו את עצמם נאבקים 
לשרוד בעולם משתנה ואט־אט מאבדים רלוונטיות 
הערך  שהצעת  מאחר  וזאת  וללקוחותיו,  לארגון 

שלהם לפירמה וללקוחותיה תלך ותקטן.

 היבשת השנייה 
יבשת המוח השלם 

התנאי השני להצלחה במאה ה־21 הוא להשתמש 
בשני חלקי המוח. לא חסרים בשום מקצוע אנשים 

־שמשתמשים במוח השמאלי, הקוגניטיבי, אבל בה
חלט חסרים אנשים שמסוגלים להשתמש בשני חלקי 
המוח, אנשים שמסוגלים לספק בכל סיטואציה ערך 

מוסף ומשמעותי.
מטפו דרך  היא  המיספרות  לשתי  המוח  ־חלוקת 

רית )המסתמכת על החלוקה הפיזית של המוח לשתי 
־אונות( לתאר את השימוש בשתי דרכי חשיבה שו

נות המשלימות זו את זו. בספרו "ראש אחר" ניסח 
־זאת דניאל פינק כך: ההמיספרה השמאלית, האנלי

אלה שמאמינים ש"או 

שיש לך את זה, או שלא" 

ובטוחים שאין מה לעשות 

כדי להתפתח ימצאו את 

עצמם נאבקים לשרוד בעולם 

משתנה ואט־אט מאבדים 

רלוונטיות לארגון וללקוחותיו
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להיות או לחדולעורכי דין

טית והרציונלית, שולטת ביכולות אנליטיות ולוגיות, 
זמן. ההמי וברצף  עובדתי  ובחשבון, במידע  ־בשפה 
־ספרה הימנית, המטפורית, שולטת בהפשטות ובא

סוציאציות, בזיהוי ניואנסים ובשיבוץ מידע לתמונה 
רחבה יותר, במידע חושי ובתפקודים מרחביים.

־חשוב להבין שכדי לעמוד בכל משימותינו באפק
טיביות ולהצליח במציאות משתנה, עלינו להשתמש 
הרגשיים  בחלקים  וגם  הקוגניטיביים  בחלקים  גם 
המוח  של  תרומתו  אמנם  המוח.  של  והיצירתיים 
הדורש  הדין,  עריכת  במקצוע  קריטית  השמאלי 
דיוק, ביקורתיות ושיטתיות בפתרון בעיות, בתכנון 
ובביצוע, אך כיום אין די בכך. עורכי הדין של המאה 
התורם  הימני,  במוח  גם  להשתמש  חייבים  ה־21 
לאינטואיציה  ליצירתיות,  בין־אישיות,  למיומנויות 
לקרוא  דין כאלה מסוגלים  עורכי  ולשימוש בדמיון. 
הרחבה,  התמונה  את  ולראות  החדשה  המפה  את 
והם מונעים על ידי חזון. הם יזמים המסוגלים למזג 
בעלי  ואינטגרטיביים,  הוליסטים  שונים,  רעיונות 
חשוב,  פחות  ולא  מפותחים,  בין־אישיים  כישורים 
יצירתיים  הם  כן  כמו  אינטואיטיבית.  חשיבה  בעלי 
יכולת לחדשנות  בפתרון בעיות מורכבות ומפגינים 

ולבנייה של מוצרים ופתרונות. 

 היבשת השלישית 
יבשת האינטליגנציה הרגשית 

החד הבוחן  לאבן  הפכה  רגשית  ־אינטליגנציה 
להצל עיקרית  אחראית  בהיותה  למצוינות,  ־שה 

ומנהלים  עובדים  של  חתם 
להדגיש  חשוב  בתפקידם. 
הרגשית  שהאינטליגנציה 

למ מדיד.  מדעי,  מושג  ־היא 
מר של  באוסף  מדובר  ־עשה 

שרירים  "מערכת  או  כיבים 
רגשיות,  יכולות   - פנימית" 

המש וחברתיות,  ־אישיות 
הכללית  יכולתנו  על  פיעות 
דרישות  עם  היטב  להתמודד 
בעוד  לחצים.  ועם  מהסביבה 
עוסקת  השלם  המוח  יבשת 
שלנו,  החשיבתית  בנטייה 

־הרי שיבשת זו עוסקת בסט היכולות של הפרט ומ
ובין המ ־בחינה בפועל בין המצליחים בתפקידיהם 

תקשים בכך.
כל  את  לפתח  שאפשר  להדגיש  פחות  לא  חשוב 
אוניברסיטאות  הרגשית;  האינטליגנציה  מרכיבי 
מובילות בעולם, למשל ייל והרווארד, מציעות כיום 
רגשית,  אינטליגנציה  של  יכולות  לפיתוח  קורסים 
של  התרומה  את  מבינות  בעולם  מובילות  ופירמות 
שותפיהן  ושל  עובדיהן  של  הרגשית  האינטליגנציה 

להצלחתן.
עורכי דין בעלי אינטליגנציה רגשית גבוהה יכולים 
תהליכים  להוביל  באפקטיביות,  לשינויים  להסתגל 

־מורכבים בהצלחה ולבנות מערכות יחסים משמעו
תיות עם עובדים, עם קולגות ועם לקוחות. יכולות 
אלה יובילו אותם להצלחה בעשורים הבאים מאחר 

־שהם יצליחו לקרוא את המפה החדשה שנוצרה, יפ
את  ויתאימו  והתנהגותית  מחשבתית  גמישות  גינו 

יהיו מסוג לעולם המשתנה. הם  ביצירתיות  ־עצמם 
־לים לצאת מאזור הנוחות שלהם, ללמוד דברים חד

שים ולהתפתח; להשתמש בטכנולוגיה חדשנית כדי 
להוריד עלויות, לעבוד עם חברות גלובליות בעלות 
שינויים,  להניע  שונה,  התנהגויות  ומערכת  תרבות 
מושכלת  בצורה  ולהיכנס  חדשים  תחומים  ללמוד 

למגזרים חדשים.

 היבשת הרביעית 
יבשת המנהיגות הממוקדת 

במאה  שיצליחו  מנהיגים  מקינזי,  חברת  פי  על 
בחמישה  אפקטיבי  באופן  שיפעלו  אלה  יהיו  ה־21 

האינ ביבשת  אם  ־ממדים. 
עסקנו  הרגשית  טליגנציה 
בסט של יכולות, הרי יבשת זו 
האלה  היכולות  את  ממקדת 

לחמישה ממדי התנהגות.
משמ  - הראשון  הממד  ת• 

לגלות מי אנחנו ומה  עות: 
נועדנו לעשות בחיינו 

להיות  יכול  לא  אדם  שום 
בלי  זמן  לאורך  לבנים  במים 

עו רחבה.  משמעות  ־שימצא 
אלה  יהיו  שיצליחו  הדין  רכי 
משמעות  למצוא  שייטיבו 
אלה  משמעותיות.  חוזקות  בעלי  ויהיו  בעבודתם 

לע גבוהה  מחויבות  יחושו  זאת  לעשות  ־שיצליחו 

מחקרים מורים כי אנשים 

בעלי רשתות חברתיות חזקות 

ומנטורים טובים מתקדמים 

מהר יותר, מרוויחים יותר 

ומרוצים יותר מהקריירה 

שלהם. כלומר, בניית מערכות 

יחסים היא חלק מעבודתו 

של עורך דין מצליח
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תשוקה  מתוך  מטרותיהם  למימוש  ויחתרו  בודתם 
והתלהבות. כשותפים תעורר הצלחה זו אצל אחרים 
השראה ורצון ללכת אחריהם. התרומה של ממד זה 

תלשביעו רצון כללית מה־
חיים גבוהה פי חמישה מיתר 

הממדים.
הממד השני -  • 

מחויבות ומעורבות
כל  חייב  משתנה  בעולם 
אחריות  לקבל  מאיתנו  אחד 
שהוא  התהליכים  על  מלאה 
הקריירה  פיתוח  ועל  מוביל 
זאת  שיעשו  דין  עורכי  שלו. 

המשפ העולם  לאן  ־יבינו 
דיים  אמיצים  ויהיו  דוהר  טי 
אם  גם  דעתם,  את  לומר 
הרוב,  לדעת  מנוגדת  דעתם 

יותר, גם אם  ולהוביל את ארגונם לעבר עתיד טוב 
יקבלו בעלות מלאה  בכל שינוי טמון גם סיכון. הם 

־על פיתוח הקריירה שלהם ועל התקדמותם המקצו
עית, יבינו לאן העולם צועד ומה יהיו ההשלכות על 

התפתחותם המקצועית. 
הממד השלישי - חיבור לאנשים  •

ובחיבור  באנשים  עוסקת  במהותה  דין  עריכת 
מע ליצור  ליכולת  נוגע  זה  וממד  אחרים,  ־לאנשים 
־רכות יחסים משמעותיות עם אנשים מקבוצות שו

נות, לבנות רשת קשרים ענפה ולהסתייע במנטורים 
רש בעלי  שאנשים  מורים  מחקרים  הדרך.  ־במהלך 

מתקדמים  טובים  ומנטורים  חזקות  חברתיות  תות 
מהר יותר, מרוויחים יותר ומרוצים יותר מהקריירה 

־שלהם, כלומר, בניית מערכות יחסים היא חלק מע
בודתו של עורך דין מצליח.

הממד הרביעי - מסגור חיובי  •
עורכי  קשיים.  מתעוררים  תמיד  משתנה  בעולם 

שי אלה  הם  הקשיים  עם  להתמודד  שיצליחו  ־הדין 
שמרו על אופטימיות ויראו בכל מצב את חצי הכוס 
המלאה, שימצאו הזדמנויות בקשיים ויצליחו לראות 
תאת הבעיו הקשות באופן שמעודד מציאת פתרו־
בנות. חשו לציין שבמסגור חיובי אין הכוונה להרכ־
תב משקפיים ורודים אלא ליכולת לראות את העו־

בדות הקשות אך לשים דגש על הדברים החיוביים. 
למסגר את המציאות בחיוב  שיצליחו  הדין  עורכי 

יצליחו להביא לצוותם רגשות של מסוגלּות ויכולת 
במקום כניעה וחוסר אונים בעולם החדש שנוצר.

הממד החמישי - ניהול אנרגיה  •
ואנרגטיים  מוכשרים 
אחד  לכל  קשה  שנהיה,  ככל 
מאיתנו לעבוד בלי לשמור על 
האישית  הרווחה  ועל  עצמנו 
שלנו. לכן כל עורך דין הרוצה 
במציאות  להצליח  להמשיך 

לה חייב  לבנים  מים  ־של 
מרתון  לרוץ  אפשר  שאי  בין 
לאורך  ספרינט  של  בקצב 

מצ למלא  לעצור,  עליו  ־זמן; 
בין  לאזן  ולהמשיך.  ברים 
חיים לעבודה, לישון מספיק, 
לאכול בריא ולהתאמן. עורכי 

במי יגיעו  זאת  ־הדין שיעשו 
טבם לאתגרים שאיתם יתמודדו, ומי שלא יקפידו על 
רווחתם ועל בריאותם יהיו חסרי אנרגיה, התלהבות 

וחדות מחשבתית.

 היבשת החמישית 
ממגלי יבשות ליוצרי יבשות

במאה  "אני  או   I-21 נקראת  החמישית  היבשת 
ה־21". העולם התפתח, ובמקום לגלות יבשות עלינו 

־ליצור יבשות. כל אחד מאיתנו צריך ליצור את היב
שת שלו במאה הנוכחית. לראות מה היא הצעת ערך 
גבוהה של אדם בתפקידו, למפות יכולות מקצועיות, 

־רכות ועסקיות ולבנות תוכנית פעולה לפיתוח היכו
למסו לייחס  עלינו  מספיק.  מפותחות  שאינן  ־לות 

כמו  חשיבות  מידת  אותה  שלנו  התעסוקתית  גלות 
לחסכונות, לפנסיה או לביטוחים אישיים. מסוגלות 

־תעסוקתית היא תעודת ביטוח לכך שתהיה לנו תע
סוקה גם בעשורים הבאים.

ולסיכום, לא מעט פעמים שואלים אותי אם עורך 
־דין מצליח נולד עם יכולות מסוימות או רכש את יכו

לותיו במהלך הקריירה. התשובה היא שהיכולת שלנו 
־להצליח במקצוע כלשהו קשורה גם לתורשה וגם לס
־ביבה, אך דווקא במציאות רווית שינויים של מים לב

נים חשובה הרבה יותר היכולת לרכוש את המיומנויות 
משתנה,  הזמן  כל  העולם  אם  להצלחה.  הכלים  ואת 
 הלמידה היא אחת היכולות החשובות בו. 

עורכי דין בעלי אינטליגנציה 

רגשית גבוהה יכולים להסתגל 

לשינויים באפקטיביות, להוביל 

תהליכים מורכבים בהצלחה 

ולבנות מערכות יחסים 

משמעותיות עם עובדים, עם 

קולגות ועם לקוחות. יכולות 

אלה יובילו אותם להצלחה 

בעשורים הבאים

 כריכת הספר
"לחתור במים לבנים"
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מה אחד  כל  של  הנתונים  את  ־"כשבחנו 
מועמדים, היה חשוב לנו מיהו האדם שיושב 

המ יכולותיו  מהן  רק  ולא  השיפוט  כס  ־על 
במ הציבור  אמון  על  כשמדברים  ־שפטיות. 

הסתכלנו  לכן  הראשון.  המפגש  זהו  ערכת, 
סיפרה  כך  בוחרים",  אנו  בני אדם  אילו  על 

הק אחורי  על  לבני  ציפי  המשפטים  ־שרת 
לעים של ישיבת הוועדה לבחירת שופטים. 
הישיבה,  לאחר  ימים  כמה  נאמרו  הדברים 
בטקס פתיחת שנת המשפט תשע"ד החגיגי 
2.9.13( בבית לשכת עו־ )והמסורתי שנערך 

רכי הדין בירושלים. 
ועו"ד  ליבאי  דוד  פרופ'  הנחו  הטקס  את 
ולצד שרת המשפטים השתתפו  ציון אמיר, 

בר דורון  עו"ד  הדין  עורכי  לשכת  ראש  ־בו 
גרו אשר  העליון  המשפט  בית  נשיא  ־זילי, 

ניס ויו"ר ועדת חוקה, חוק ומשפט ח"כ דוד 
המדי מבקר  היתר  בין  נכחו  בטקס  ־רותם. 

מי המשפט  בתי  מנהל  שפירא,  יוסף  ־נה 
לדור,  משה  המדינה  פרקליט  שפיצר,  כאל 
יו"ר  שופט בית המשפט העליון חנן מלצר, 
הציבורי  בשירות  בכירים  למינויים  הוועדה 
השופט )בדימוס( יעקב טירקל, נשיאת בית 
הדין הארצי לעבודה נילי ארד, נשיאת בית 
המשפט המחוזי מרכז הילה גרסטל, מנכ"ל 
משרד המשפטים ד"ר גיא רוטקופף, הסנגור 

־הציבורי הראשי ד"ר יואב ספיר, יו"ר המוע
צה הארצית של לשכת עורכי הדין עו"ד צבי 

־פירון, וכן שופטים, עורכי דין בכירים ומכו
בדים נוספים.

ראש הלשכה דיבר בנאומו על רצח עו"ד 
גילויי האלי ועל  ז"ל  ימית  ג'ורנו ובתו  ־נתן 

בואי שנה
בכירי עולם המשפט השתתפו בטקס פתיחת שנת המשפט המסורתי בבית הלשכה בירושלים

גרוניס, ברזילי ולבני

מימין: יו"ר ועדת חוקה רותם, שרת המשפטים לבני, ראש הלשכה ברזילי, נשיא בית המשפט העליון גרוניס, עו"ד ציון אמיר ופרופ' יובל לוי

חדשות הלשכה
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זוכי פרס לשכת עורכי הדין לשנת תשע"ג: 

 פרופ' דניאל פרידמן
ופרופ' שלמה גיורא שוהם

הוענק  המשפט  שנת  פתיחת  בטקס 
לשנת  בישראל  הדין  עורכי  לשכת  פרס 
ולפרופ'  פרידמן  דניאל  לפרופ'  תשע"ג 

שלמה גיורא שוהם.
על  הלשכה  בפרס  זכה  פרידמן  פרופ' 

־תרומתו לחקר המשפט ולפיתוח המש
פט האזרחי בישראל בכלל ודיני החוזים 
על  בפרט,  במשפט  שלא  עושר  ועשיית 
במוסדות  הענפה  האקדמית  פעילותו 
כחבר  תרומתו  על  בעולם,  אקדמיים 

המ וכשר  שונות  ציבוריות  ־בוועדות 
בית הספר  היותו ממקימי  ועל  שפטים, 

למשפטים של המכללה למינהל.
על  הלשכה  בפרס  זכה  שוהם  פרופ' 

הקרימי של  שונים  לענפים  ־תרומתו 
ומרצה  כחוקר  ובעולם,  בארץ  נולוגיה 
עשרות  על  בעולם,  אקדמיים  במוסדות 
ספרים ומחקרים אקדמיים בפילוסופיה, 

במש בקרימינולוגיה,  ־בפסיכולוגיה, 
בהיסטוריה  בדת,  בסוציולוגיה,  פטים, 
ציבוריות  בוועדות  חברותו  על  ועוד, 

שונות ועל עשייתו החברתית.
יובל  פרופ'  עמד  הפרס  ועדת  בראש 

דו עו"ד  הלשכה  ראש  היו  וחבריה  ־לוי 
של  הארצית  המועצה  יו"ר  ברזילי,  רון 
לשכת עורכי הדין עו"ד צבי פירון ופרופ' 
הלשכה  פרס  הוענק  בעבר  ליבאי.  דוד 

בין היתר לנשיאת בית המשפט העליון 
המ בית  לנשיא  ביניש,  דורית  ־בדימוס 

ליועץ  שפט העליון בדימוס אהרן ברק, 
מזוז,  מני  לשעבר  לממשלה  המשפטי 
לזכויות  ולאגודה  גביזון  רות  לפרופ' 

־האזרח, לד"ר שמעון אגרנט ולעו"ד מי
כאל קורינאלדי. 

פריד פרופ'  את  בירך  הלשכה  ־ראש 
וציין  זכייתם,  על  שוהם  פרופ'  ואת  מן 
כי "הלשכה רואה בחשיבות ובכבוד את 

־הבעת ההוקרה למי שפועלו בעולם המ
שפט יוצא דופן וראוי לציון".

אות יקירי המקצוע
באירוע הוענק גם אות יקירי המקצוע 

המשמע הדין  בתי  ראש  יושבי  ־לששת 
בית  יו"ר  הדין:  עורכי  לשכת  של  תיים 
הדין המשמעתי הארצי עו"ד מיבי מוזר, 

במ המחוזי  המשמעתי  הדין  בית  ־יו"ר 
חוז תל אביב עו"ד ציון אמיר, יו"ר בית 
הדרום  במחוז  המחוזי  המשמעתי  הדין 

המ הדין  בית  יו"ר  ביטון,  חדוה  ־עו"ד 
עו"ד  ירושלים  במחוז  המחוזי  שמעתי 
יהושע קרמר, יו"ר בית הדין המשמעתי 

־המחוזי במחוז הצפון עו"ד אחמד מסא
לחה ויו"ר בית הדין המשמעתי המחוזי 

במחוז חיפה עו"ד עפר אטיאס. 

דין.  עורכי  כלפי  וגוברים  ההולכים  מות 
"בעקבות פנייתי למפכ"ל המשטרה בדרישה 
כלפי  אלימות  בנושא  פשרות  חסר  לטיפול 
אגף  מטעם  מיוחד  נציג  מונה  דין,  עורכי 
במטרה  המשטרה  של  והמודיעין  החקירות 
לפעול ביד קשה נגד מי שמטריד, מאיים או 

־פוגע בציבור עורכי הדין", אמר ראש הלש
כה, והוסיף כי "לשכת עורכי הדין תעשה כל 
שביכולתה כדי להגן על כל חברותיה וחבריה 

באשר הם, בכל מקום ובכל זמן".
הסוערת  השנה  על  דיבר  גרוניס  הנשיא 
בחיוך  ואיחל  המשפט  מערכת  על  שעברה 
"שהשנה הבאה תהיה קצת יותר משעממת". 
התיקים  מלאי  על  הנתון  את  הזכיר  גרוניס 
בבתי המשפט הקטן ביותר זה 16 שנה, ואמר 
אותותיה.  את  נותנת  הרפורמות  "שורת  כי 
זהו נתון חשוב שמצביע על העבודה הקשה 
של שופטים ועל המסירות של כלל העובדים 

־בכל הדרגים". בנוגע לטלטלות העזות שע

ברו מערכת בתי המשפט והשופטים בשנה 
האחרונה ציין גרוניס כי אמנם יש חשיבות 
ולביקורת על המערכת, אולם גם  לשקיפות 
ביקורת צריכה להימתח בדרך מכבדת: "אנו 

־מתייחסים בכובד ראש לביקורת עלינו. מע
אינה מושל היא מצוינת אך  ־רכת המשפט 
־מת, יש מה לתקן, וברוב המקרים אנו הרא

שונים לבקר. אך אין לשפוך את התינוק עם 
המים ולבקר באופן לא ראוי".

־שרת המשפטים לבני הזכירה גם את בחי
ריבלין  אליעזר  )בדימוס(  השופט  של  רתו 
לתפקיד נציב תלונות הציבור על השופטים 

גול )בדימוס( אליעזר  ־במקומו של השופט 
דברג, וציינה כי אף שעבודת הנציב מחייבת 

־לעיתים בחינה של עובדות התיק, דבר הגו
יעידו  נוחות לשופטים, הרי "השנים  רם אי 

כי הדבר עושה למערכת רק טוב". 

פרופ' פרידמן עם 
ראש הלשכה ברזילי 

ועם יו"ר המועצה 
הארצית פירון

מבקר המדינה שפירא עם השרה לבני

חדשות הלשכה
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ועדת החוקה של הלשכה לשר האוצר לפיד:

"בטל את סמכויות הגבייה 
האגרסיביות של העיריות 
באמצעות חברות פרטיות"

ועדת החוקה של הכנסת אימצה את עמדת הלשכה שקראה לבטל את סמכות הרשויות המקומיות
בעקבות עמדת לשכת עורכי הדין קוראת 
לשר  הכנסת  של  ומשפט  חוק  חוקה,  ועדת 

־האוצר יאיר לפיד לבטל את סמכויות האכי
פה והגבייה המינהליות האגרסיביות שניתנו 
פי פקודת המיסים  על  לרשויות המקומיות 
)גבייה(, זאת בעקבות דיון שהתקיים בסוף 

־חודש יולי בוועדת החוקה בהשתתפות נצי
גי הלשכה. הקריאה לביטול סמכויותיהן של 
בין  באה  המקומיות  הרשויות  ושל  הערים 

־היתר על רקע מקרים רבים של שימוש אג
המקומיות  הרשויות  של  מידתי  ולא  רסיבי 
בסמכותן לגביית חובות קטנים והתעמרות 

בתושבים. 
־פקודת המיסים )גבייה(, שהיא שריד חקי

1929, נועדה לספק מס־  קה מנדטורי משנת
עבור  השיפוטי  למסלול  מקביל  מינהלי  לול 

המ במדינה  ציבוריות  ־רשויות 
הליכי  להפעיל  עוניינות 

הפ חייבים.  נגד  ־גבייה 
קודה מאפשרת לרשות 

ההסד כל  את  ־לעקוף 
בחוק  הקבועים  רים 

של  קיומו  להוכחת 
בהליך  וגבייתו  חוב 
מעני הוצל"פ,  ־של 

לקבוע  סמכות  לה  קה 
חוב  של  קיומו 

ח  ו ל ש ל ו

את ידה לכיסו של האזרח לצורך גבייתו מבלי 
לר מאפשרת  הפקודה  משפט.  לבית  ־לפנות 

באמצעים  חובות  לגבות  המקומיות  שויות 
מגוונים ובהם גבייה אלקטרונית המאפשרת 

־לתפוס כספים של החייב שנמצאים בידי בנ
קים וגופים פיננסיים והפעלת חברות גבייה 

פרטיות.
נציג לשכת עורכי הדין בדיון, יו"ר פורום 
ההוצאה לפועל הארצי בלשכה עו"ד ליאור 
שפירא, טען לפני חברי ועדת החוקה כי יש 
הסמכות  את  ומהרשויות  מהערים  לקחת 
הגבייה  חברות  באמצעות  פעולות  לבצע 
הפרטיות; אלה ספגו ביקורת קשה על שהן 
דרקוניים  ואכיפה  גבייה  אמצעי  מפעילות 

ובלתי מידתיים למטרת רווח.
בפקודת  השימוש  הלשכה,  עמדת  לפי 
עם  בקנה אחד  עולה  אינו  )גבייה(  המיסים 
בארץ.  המשפטיים  היסוד  עקרונות 
היסוד  בכלל  למשל  פוגע  הוא 
הראיה";  עליו  מחברו,  "המוציא 
הפרדת  של  היסוד  בעקרון  פוגע 
כבוד  יסוד:  בחוק  פוגע  רשויות; 
של  היסוד  ובזכות  וחירותו  האדם 

שוויון בפני החוק. 
־הלשכה הציגה בדיון הצעה המצמ
־צמת את תחולתה של הפקודה לטו

יותר, המאזנות  בת חלופות מידתיות 
נכונה בין צורכי הרשות השלטונית ובין 
זכויות הפרט. בין היתר הציעה הלשכה 

־כי פקודת המיסים )גבייה( תצו
גביית  על  שתחול  כך  מצם 
מיסי מדינה בלבד, כגון מס 
מס  שבח,  מס  הכנסה, 
רכישה ומע"מ, וכי מיסי 

ומועצות  עירייה 
)לרבות  מקומיות 
אזוריות(  מועצות 
חוק  מכוח  ייגבו 
לפועל.  ההוצאה 
הלשכה,  הצעת  לפי 
שעד  החובות  שאר 
באמצעות  נגבו  כה 
המיסים  פקודת 

ייג עירייה,  או  מדינה  מיסי  ואינם  ־)גבייה( 
אגרות  קנסות,  לגביית  חוק המרכז  מכוח  בו 
והוצאות, תשנ"ה־1995. הכוונה היא לחובות 
העתיקות,  לרשות  לאומי,  לביטוח  למוסד 

־למד"א, למכבי אש, קנסות בית משפט ומש
טרה, הוצאות בית משפט וכדומה.

את  החוקה  ועדת  אימצה  הדיון  בתום 
הסמכות  את  לבטל  שקראה  הלשכה  עמדת 
לשר  וקראה  המקומיות,  לרשויות  שניתנה 

־האוצר יאיר לפיד לבטל את ההסמכה שני
תנה לרשויות המקומיות לגבות חובות לפי 

הפקודה.
ועו"ד  ברזילי  דורון  עו"ד  הלשכה  ראש 
שפירא: "בגבייה משפטית לפי חוק ההוצאה 
על העירייה בקרה שיפוטית,  קיימת  לפועל 

מג הליכים  לנהל  מהאפשרות  נהנית  ־והיא 
ויעילים. בה בעת לחייבים  וונים, מעמיקים 
שהם  ולחייבים  המשפט,  בבית  יומם  ניתן 
באמת מעוטי יכולת ניתנת אפשרות לשלם 
על פי מבחן היכולת הכלכלית מבלי שינהלו 
נגדם הליכי סרק מינהליים, המעשירים את 
קופת חברות הגבייה מבלי לגבות את החוב 

־עצמו. כל אלה עושים את הליך הגבייה המ
יותר  ולמתאים  ליעיל  לאפקטיבי,  שפטית 

בהשוואה להליך המינהלי".

עו"ד ליאור שפירא

 שר האוצר
יאיר לפיד

חדשות הלשכה
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הלשכה נ' היועץ המשפטי לממשלה: 
מונע מיגור הפליה במגזר הציבורי

הלשכה ביקשה להצטרף כידיד בית המשפט להליך בבית הדין האזורי לעבודה בטענה כי היועץ 
וינשטיין מפר החלטה שיפוטית ומונע מנציבות שוויון הזדמנויות למגר הפליה במגזר הציבורי

וינש יהודה  לממשלה  המשפטי  ־"היועץ 
הדין  בית  של  שיפוטית  החלטה  מפר  טיין 

הז שוויון  מנציבות  ומונע  לעבודה  ־הארצי 
כך  הציבורי",  במגזר  הפליה  למגר  דמנויות 
טוענת הלשכה בבקשה להצטרף כידיד בית 
המשפט שהגישה לבית הדין האזורי לעבודה 

בתל אביב.
להצטרפות  הבקשה  את  הגישה  הלשכה 
בהפליה  העוסקת  ייצוגית  תובענה  להליך 
פנסיית  בקבלת  לנשים  גברים  בין  לכאורה 

־נכות. התובעת הייצוגית אילנה ברימה, עו
הגישה  לציון,  ראשון  בעיריית  הוראה  בדת 
ייצו־ תובענה  לאישור  בקשה   2009  בשנת
גית בטענה כי קרן מבטחים הוותיקה מפלה 

לפנ הפרישה  בתנאי  גברים  לעומת  ־נשים 
גם  הוגשה  ברימה  נכות. תביעתה של  סיית 

נגד הממונה על שוק ההון במשרד האוצר. 
ורדה  לעבודה  הארצי  הדין  בית  שופטת 

לע האזורי  הדין  בית  ושופטת  ־וירט־ליבנה 
הז שוויון  לנציבות  הורו  ויסמן  דגית  ־בודה 

דמנויות בעבודה להביע את עמדתה בהליך. 
במקום זאת הופיע היועץ המשפטי לממשלה 
גם  )שייצגה  המחוז  פרקליטות  באמצעות 
ומנע מנציבות  את הממונה על שוק ההון(, 
השוויון לקיים את החלטת בית הדין הארצי. 

־לטענתו של וינשטיין, המדינה על כל זרועו
תיה מיוצגת על ידי בא כוח היועץ המשפטי 

־ועל עמדתו להיות אחת, ורק בהליכים שה
מדינה אינה צד בהם אין מניעה שהנציבות 
תתערב בהליך ותשמיע את דברה. לגופו של 

־עניין טען וינשטיין כי יש לדחות את תביע
תה של ברימה. 

הנציבות  בבקשתה,  הלשכה  לטענת 
תיקון  מכוח   2008 שנת  בראשית  שהוקמה 
לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה היא בעלת 

בי זרוע  לשמש  ותפקידה  עצמאי,  ־מעמד 
בעבודה  הזדמנויות  שוויון  לאכיפת  צועית 

להפנמת הנור גם  כמו  האזרחי,  ־במישור 
מות הראויות של שוויון הזדמנויות בעבודה 
הלשכה,  של  עמדתה  לפי  הישראלי.  במשק 

ביצוע  לצורך  הכרחית  הנציבות  עצמאות 
תפקידה, ושלילת עצמאותה נעשתה בניגוד 

לחוק.
הליך  אורך  לכל  כי  הלשכה  מציינת  עוד 

ובסמ הנציבות  בהקמת  שעסק  ־החקיקה 
נציגי היועץ המ ידי  ־כויותיה הוצג מצג על 
והכנ העבודה  ועדת  לפני  לממשלה  ־שפטי 

סת ולפיו הנציבות תהיה עצמאית בהפעלת 
נגד  תביעות  להגיש  ותוכל  דעתה  שיקול 

נצי נשאלו  כאשר  כן,  על  יתר  ־המדינה. 
צורך  יש  אם  לממשלה  המשפטי  היועץ  גי 
עצמאות  לנציבות  שיבטיח  מיוחד  בתיקון 
שנכנס  שלאחר  אלא  בשלילה.  השיבו  הם 
החוק לתוקף, הפך היועץ המשפטי לממשלה 
סבורה  הנציבות  אם  גם  כי  וקבע  עורו  את 
אינה  היא  הפליה,  נוהג  ממשלתי  שמשרד 
לעבודה.  הדין  בבית  תביעה  להגיש   יכולה 
כידיד  להליך  להצטרף  הלשכה  של  בקשתה 

המר שהוועד  לאחר  הוגשה  המשפט  ־בית 
ברזי דורון  עו"ד  ־כזי של הלשכה, בראשות 

לי, קבע כי מדובר בעניין עקרוני הן לעורכי 
כולו. לטענתה  והן לציבור המועסקים  הדין 

המשפ היועץ  של  התנהלותו  הלשכה,  ־של 
נסבלת  בלתי  לתוצאה  מביאה  לממשלה  טי 
של הפליה בין מעסיקים פרטיים למעסיקים 
חוק  להוראות  בסתירה  העומדת  ציבוריים 

המ היועץ  וכי  בעבודה,  הזדמנויות  ־שוויון 
בית  בניגוד להחלטת  פועל  שפטי לממשלה 
הדין הארצי שהורה על התייצבות הנציבות 
בעת שמנע ממנה לעשות כן, נוכח המעמד 
בהליך  להתייצב  לנציבות  העצמאי שהוקנה 

משפטי.
משום  נדרשת  זה  בעניין  הלשכה  "עמדת 
היועץ המשפטי לממשלה  העובדה שעמדת 
ציבורי  למעסיק  שונה  דין  ליישם  מבקשת 
הדין מטעם  לעורכי  לגרום  פרטי,  ולמעסיק 
האתיקה,  לכללי  בניגוד  לפעול  הנציבות 
לממשלה,  המשפטי  שהיועץ  זאת  ולאור 

החל מפר  המחוז,  פרקליטות  ־באמצעות 
ידי  על  הארצי  הדין  בית  של  שיפוטית  טה 
הזדמנויות  שוויון  מנציבות  מונע  שהוא  כך 
בעבודה להביע את עמדתה בהליך", כותבת 

הלשכה בבקשתה.
"לשכת  ברזילי:  דורון  עו"ד  הלשכה  ראש 
נציבות  של  מעמדה  כי  סבורה  הדין  עורכי 

ויכו ־שוויון הזדמנויות בעבודה, עצמאותה 
חשובות  העבודה  בשוק  הפליה  למגר  לתה 
והן  החוק  לשלטון  הן  רגילה,  בלתי  בצורה 
לאור המצב בשוק העבודה. המחוקק העניק 

־לנציבות מעמד מיוחד ועצמאי, ואין להתע
רב בשיקול דעתה ולמנוע ממנה לפעול למען 

־שוויון בשוק העבודה. בנוסף, אי אפשר לה
־גביל את שיקול הדעת של עורכי הדין הפו

שאדם  סבורים  הם  כאשר  בנציבות  עלים 
הופלה והם מייצגים אותו. היועץ המשפטי 
על  דין  לעורך  להורות  יכול  אינו  לממשלה 
הדבר  ואם  הגבלתו,  על  או  הייצוג  הפסקת 
האתיקה.  לכללי  בסתירה  עומד  הוא  נעשה 
קיים קושי לא מבוטל בהצגת פרשנות אחת 
בהליך  הממשלה  ידי  על  המחוקקת  לרשות 
לפי  לפעול  עובר  שהחוק  ולאחר  החקיקה, 

פרשנות הפוכה".

היועץ יהודה וינשטיין

חדשות הלשכה
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הפורום הפלילי הארצי של הלשכה:

"לעגן מנגנון פיקוח של הכנסת על 
רשויות אכיפת החוק בנושא מעצרים"

־ בדיון בנושא "מעצרי לילה מיותרים", שה
8.7.13( בוועדת הפנים והגנת הסבי־ )תקיים 

אומצה  רגב,  מירי  ח"כ  בראשות  בכנסת  בה 
עמדת הפורום הפלילי הארצי של הלשכה כי 
יש לבצע תיקון חקיקה שבו יעוגן מנגנון של 
פיקוח ובקרה של הכנסת על רשויות אכיפת 

־החוק בנושא מעצרים בדרך של מסירת נתו
־נים ודיווחים תקופתיים. עמדת הלשכה הוצ

הרשמיים  המבקרים  על  הממונה  ידי  על  גה 

מטעמה, עו"ד רחלה אראל.
־כמו כן התקבלה המלצתו של הפורום הפ

הנהלת  ישראל, את  לחייב את משטרת  לילי 
ואת שירות בתי הסוהר להגיע  בתי המשפט 
לדיון הבא בנושא מעצרי לילה מיותרים עם 
הלילה,  מעצרי  מספר  על  מדויקים  נתונים 
ממונה,  קצין  ידי  על  הלילה  שחרורי  מספר 

־מספר בקשות לשחרור על ידי המשטרה ובא
מצעות בתי המשפט לאחר 24 שעות, מספר 

־בקשות הארכות מעצר שבהן המשטרה מס
כגון  לאוכלוסיות  ובחלוקה  לשחרור  כימה 

קטינים, נכים, נשים ועל פי תחנות משטרה. 
בדיון הציגו נציגי המשטרה נתון מדהים; 
 3% בשנה,  נעצרים  איש  אלף  כ־200 
כי  להדגיש  יש  ישראל.  מדינת  מאוכלוסיית 
מדובר בעצורי לילה ולא בכלל העצורים, וכי 
משטרת ישראל אינה מבחינה ברישומיה בין 

מעוכבים לעצורים. 

הלשכה בשיתוף פעולה עם רשות האכיפה והגבייה מרחיבה את הסיוע לציבור הרחב:

עורכי דין יעניקו שירות אימות חתימה על תצהירים גם 
למשרד הרישוי, למשרד הפנים, לעיריות ולביטוח לאומי

פעולה  בשיתוף  הדין,  עורכי  לשכת 
מרחיבה  והגבייה,  האכיפה  רשות  עם 

צי במוסדות  הרחב  לציבור  סיועה  ־את 
החתימה  אימות  בשירותי  שונים  בוריים 
חתימה  אימות  שירותי  תצהירים.  על 
באימות  עסקו  היום  עד  לציבור  שניתנו 
התצהירים הרלוונטיים ללשכות ההוצאה 

האפש לאזרחים  תינתן  מעתה  ־לפועל. 
רות לקבל אימות חתימה על ידי עורך דין 
למשרד  הנוגעים  בנושאים  תצהירים  על 
הרישוי, למשרד הפנים, לעיריות, לביטוח 

עו נוספים.  ציבוריים  ולמוסדות  ־לאומי 
תצהירים  על  חתימה  שיאמתו  הדין  רכי 
הציבור  לרשות  יעמדו  שונות  לרשויות 
בלשכות ההוצאה לפועל הפזורות ברחבי 

הארץ.
ברזילי  דורון  עו"ד  בראשות  הלשכה 
הגיעה להסכמה עם ראש רשות האכיפה 
תוכנית  הפעלת  על  מדיוני  דוד  והגבייה 
אימות חתימה בידי עורכי דין לפני כשנה. 

רשות  החלה  שהושגה  ההסכמה  פי  על 
וחד דלפקים  להקצות  והגבייה  ־האכיפה 
־רים בלשכות ההוצאה לפועל, ובהם מב

צעים עורכי הדין את אימות החתימה על 
שהושגו  וההסכמות  היוזמה  התצהירים. 
הן פרי עמלם של סגן ראש הלשכה עו"ד 
משה טייב ושל יו"ר ועדת ההוצאה לפועל 

הארצית עו"ד ליאור שפירא. 
לפו בהוצאה  חתימה  אימות  ־פרויקט 

עורכי  שלשכת  לאחר  לדרך  יצא  על 
לחייבים  סיוע  כפול:  צורך  זיהתה  הדין 

בק להגיש  המבקשים  לפועל  ־בהוצאה 
שות המחייבות צירוף תצהיר עם חתימה 
לסייע  ורצון  דין,  עורך  בידי  המאומתת 
בפרנסתם של עורכי דין, בעיקר הצעירים 

שבהם.
המשו־ דין  עורכי   750 כ פועלים  ־כיום 
לפועל  ההוצאה  בלשכות  בתורנות  בצים 
הדרכה  עברו  הדין  עורכי  הארץ.  ברחבי 
מעניקים  והם  שיבוצם,  לקראת  והכוונה 

על  החייבים  של  חתימה  אימות  שירותי 
תצהירים תמורת תשלום סמלי העומד על 

47 שקל וזאת בשעות 8:30-13:30. 
"שי ברזילי:  דורון  עו"ד  ־ראש הלשכה 
ולג לאכיפה  הרשות  עם  זה  פעולה  ־תוף 
־בייה מממש את אחת מהמטרות המרכ

והיא  זו,  בקדנציה  ללשכה  שהצבתי  זיות 
המ הצעירים  הדין  עורכי  לאלפי  ־לדאוג 

פרויקט  נאותה.  פרנסה  למצוא  תקשים 
מבורך זה משיג שתי מטרות: האחת היא 
הצעירים  הדין  עורכי  ציבור  של  שילובם 
הדאגה  היא  והשנייה  במקצוע,  בעבודה 
הזקוק לשירותיהם של העוסקים  לציבור 

בתחום המשפט".
דוד  והגבייה  האכיפה  רשות  מנהל 
חשוב  פעולה  בשיתוף  "מדובר  מדיוני: 

־עם עורכי הדין, ובו מוענק שירות משפ
טי וסיוע בלשכות ההוצאה לפועל לזוכים 
ולחייבים כחלק מתפיסת השירות ברשות 

האכיפה והגבייה".

ועדת הפנים של הכנסת אימצה את עמדת הלשכה הקוראת לתיקון חקיקה בנושא מעצרים
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בחודשים יוני ויולי 2013 המשיכו נציגי 
־הלשכה להשתתף בדיונים שנערכו בווע

הלשכה  ובכנסת.  בממשלה  השונות  דות 
הביעה את עמדתה בנושאים הרלוונטיים 
ולציבור  חבריה  לציבור  המשפט,  לעולם 
כולו באמצעות ניירות עמדה וחוות דעת. 
נציגי הלשכה השתתפו בין היתר בוועדות 

ובדיונים שלהלן:

ועדת חוקה, חוק ומשפט
בר־ חובות  גביית  הליכי  על  בדיון 
הוועדה  אימצה  המקומיות  שויות 

־את עמדת לשכת עורכי הדין כי יש להפ
הסמכות  את  ומהרשויות  מהערים  קיע 
הגבייה  חברות  באמצעות  פעולות  לבצע 
צורכי  בין  נכונה  הפרטיות, באופן שיאזן 

הרשות השלטונית ובין זכויות הפרט.
בדיון בנושא נוהל אישור שפיטה - 

־הנחיית פרקליט המדינה, סברה הל
־שכה כי נעשה שימוש לרעה בנוהל, והצי

עה להפריד בין שני סוגי תיקים שבהם יש 
חשד שהחשוד מבצע עבירה, אם התלונה 

חד־צדדית ואם היא הדדית. 
לפועל  ההוצאה  חוק  בהצעת  בדיון 
שעה(  והוראת   42 מס'  )תיקון 
את  הלשכה  נציגי  העלו  תשע"ג־2012 
מהקשיים  הנובעות  ההסתייגויות 

הקיימים במסלול המקוצר במזונות. 

ועדה לקידום מעמד האישה
הטרדה  למניעת  חוק  בהצעת  בדיון 

מינית )תיקון - הגדלת סכום הפיצוי ללא 
־הוכחת נזק( התשע"ג הוצגה עמדת הלש

כך  החוק  נוסח  בתיקון  לצורך  אשר  כה 
הדין  בבית  מינית,  הטרדה  הוכחה  שאם 
יפחת סכום הפיצוי  או בהליך פלילי, לא 
הסטטוטורי לצורך בהוכחת נזק מסך של 

500 אלף שקל למקרה יחיד. 
עמדתם  את  הביעו  הלשכה  נציגי 
בנושא  שופטים  הכשרת  על  בדיון 

־תקיפות מיניות ואונס, ואמרו כי יש לק
בוע בפקודת הנזיקין חזקה חדשה שלפיה 
נקודת המוצא היא שתקיפה מינית גורמת 
זו  חזקה  וכי  להוכיחו,  צורך  שאין  נזק 
תזכה נפגעות תקיפה מינית בפיצויים בלי 

שייאלצו להוכיח את הנזק.

ועדת הפנים ואיכות הסביבה
של  מיותרים  לילה  מעצרי  על  בדיון 

הפ הפורום  אומצה עמדת  ־נחקרים 
לילי הארצי של לשכת עורכי הדין כי יש 
לבצע תיקון חקיקה שבו יעוגן מנגנון של 
על  ישראל  כנסת  של  ובקרה  פיקוח 
מעצרים,  בנושא  החוק  אכיפת  רשויות 

־בדרך של מסירת נתונים ודיווחים תקופ
תיים. 

ועדת הכלכלה
בנושא  בדיון  השתתפה  הלשכה 
)דירות( )תיקון -  הצעת חוק המכר 

במ המשפטיות  ההוצאות  רכיב  ־הגבלת 
הופעתם  בעקבות  התשע"ג.  הדירה(  חיר 

של נציגי הלשכה החליטה ועדת הכלכלה 
את  ולהוציא  הנציגים  טענות  את  לאמץ 
כמו  החוק.  מהצעת  הטרחה  שכר  תקרת 
בנושא  הבאים  בדיונים  כי  הוחלט  כן, 
עורכי  לשכת  של  מפורטת  עמדה  תוצג 

הדין לכל סעיף בהצעה.

ועדה לענייני ביקורת המדינה
השתתפו  הדין  עורכי  לשכת  נציגי 

־בישיבת מעקב בנושא גוף מבקר לפ
־רקליטות המדינה. ראש הלשכה עו"ד דו

רון ברזילי בירך את שרת המשפטים ציפי 
לבני על הצהרתה כי בתוך חצי שנה יוקם 
גם  שיבקר  הפרקליטות  על  ביקורת  גוף 
את התביעה המשטרתית. כן הדגיש עו"ד 
ברזילי כי הלשכה חייבת להיות חלק מגוף 

ביקורת זה.
נציגי הלשכה השתתפו בדיון בנושא 
בגין  דין  עורך  טרחת  שכר  גביית 

הליכי גבייה של חובות אגרת טלוויזיה.

 ועדה מיוחדת 
לבעיית העובדים הזרים 

נציגי הלשכה השתתפו בישיבה בנו־
מקלט,  ומבקשי  זרים  עובדים  שא 
)יש  כהן  מאיר  הרווחה  שר  סקר  שבה 
עתיד( את שירותי הרווחה לעובדים זרים 

־ולמבקשי מקלט. נציגי הלשכה העלו סו
הרלוונטיות  והומניות  משפטיות  גיות 

למבקשי מקלט ולעובדים זרים.

סיכום פעילות קשרי ממשל וכנסת

חדשות הלשכה

אוקטובר 2013  136 ׀ עורך הדין 



מה עושה בשבילך הלשכה?

מינוי נציג מיוחד ללשכת עורכי 
הדין במשטרת ישראל

הפלילי  הפורום  פניית  בעקבות 
הארצי באמצעות ראש הלשכה עו"ד 
רב־ניצב  המשטרה  למפכ"ל  ברזילי  דורון 

־יוחנן דנינו, ונוכח התופעה ההולכת וגוב
דין  עורכי  כלפי  קשה  אלימות  של  רת 
במילוי תפקידם, מינתה המשטרה רפרנט 
בכיר מטעם אגף החקירות והמודיעין של 
המשטרה לטיפול בתופעות חמורות אלה. 

מינוי נציג במחלקת ייעוץ וחקיקה 
)פלילי( במשרד המשפטים

בישיבה של המשנה ליועץ המשפטי 
לממשלה )פלילי( עו"ד רז נזרי ונציגי 
נציגי  עם  )פלילי(  וחקיקה  ייעוץ  מחלקת 
הפורום הפלילי הארצי של הלשכה, לצורך 
הגופים  שני  של  עבודה  מתכונת  קביעת 
יחד, מונה נציג בכיר מטעם מחלקת ייעוץ 
לפורום  ישירה  כתובת  שישמש  וחקיקה 

הפלילי בענייני חקיקה. 

ישיבה עם הסנגור הציבורי הארצי
הפלילי  הפורום  נציגי  של  בישיבה 
הארצי  הציבורי  הסנגור  עם  הארצי 
ד"ר יואב ספיר הועלתה הסוגיה שגופים 

־מסוימים מפנים לנחקר/חשוד סנגור צי
בורי כמעט באופן אוטומטי, בלי לאפשר 
לו לבקש את שירותיו של עורך דין פרטי. 
הפלילי  הפורום  החליט  הישיבה  בתום 
לערוך ספר ובו שמותיהם של עורכי הדין 
לכל  שיוצג  הפלילי,  במשפט  העוסקים 

־נחקר וחשוד ביחידות החקירה של משט
רת ישראל. 

הפעלת הקו האדום לעורכי דין
הפורום הפלילי ממשיך להפעיל את 
שמעניק  דין,  לעורכי  האדום  הקו 
24/7 לעורכי דין שנ־  מענה טלפוני מיידי

אכיפת  רשויות  בעניין  לייעוץ  זקקים 
החוק ובמסגרת מילוי תפקידם. 

פעילות מבקרים רשמיים
הלשכה  מטעם  הרשמיים  המבקרים 

־תורמים רבות מזמנם, בין היתר לכ

בפ חשוב  נדבך  המהווים  דו"חות  ־תיבת 
אסירים,  זכויות  לקידום  הפורום  עילות 
ומבטאים בכך את החשיבות של מבקרים 
מקצועיים ואובייקטיביים מטעם הלשכה 
תוך  הולמים  מאסר  תנאי  על  בעמידה 

שמירה על כבודם של האסירים. 
על  הרשמיים  המבקרים  מפעילות  כחלק 

רש ביקורות  נערכו  הסוהר  בתי  ־שירות 
מיות בבית המעצר אופק ובבית המשפט 

המחוזי בלוד. 
יוני האחרון פרסמו המ ־כמו כן, בחודש 

כלא  על  ביקורת  דו"ח  הרשמיים  בקרים 
איילון מרכז שגילה תנאים קשים באולם 
למניעת  החוק  של  יישום  אי  ההמתנה, 

בין המחי ופערים  ־עישון במקום ציבורי 
רים המצוינים באולם ההמתנה למחירים 

שהאסירים נדרשים לשלם בפועל. 

יוזמת חקיקה בנושא תנאי החזקה 
של אסירי הפרדה 

המרכזי  לוועד  פנה  הפלילי  הפורום 
יוזמת חקיקה בנושא  והמליץ לקדם 

־תנאי החזקת אסירי הפרדה במדינת יש
ראל. הצעת החוק שמציע הפורום הפלילי 

־הארצי מנסה לאזן בין צורכי ניהול מתק
ני כליאה לשמירה על הסדר ועל הביטחון 
במתקני הכליאה, ובין הבטחת זכויותיהם 
של אסירים למניעת הישנותם של מקרים 

 .X כפרשת מנשירוב ופרשת האסיר

פעילות בכנסת
הש־ הארצי  הפלילי  הפורום  נציגי 

בנושאים  הכנסת  בישיבות  תתפו 
המדינה  פרקליט  הנחיית  ובהם  שונים, 
שוטר  של  הדדית  תלונה  הגשת  לעניין 
ואזרח, תיקון מס' 46 לפקודת בתי הסוהר 
- הכנסת חפץ אסור בנסיבות מחמירות, 

משך זמן ביקור אסיר ועוד.

כנסים וימי עיון
עיון  יום  התקיים   2013 יולי  בחודש 

אסי ושיקום  מוקדם  שחרור  ־בנושא 
רים בשיתוף עם הנהלת בתי המשפט ועם 

הש העיון  ביום  האסיר.  לשיקום  ־הרשות 
במחוז  השלום  משפט  בתי  נשיאת  תתפו 
מרכז השופטת דפנה בלטמן־קדראי, שלמה 
ישראל,  ממשטרת  נוספים  ובכירים  שוהם 

ממשרד המשפטים ומשירות בתי הסוהר. 

פעילות עתידית
ומפ־ סיור במכון לרפואה משפטית 

הפורום  חברי  של  אמצעי  בלתי  גש 
במטרה  המעבדה  אנשי  עם  הפלילי 

להיטיב עם ציבור עורכי הדין.
הפלילי  הפורום  נשיאות  ישיבות 
הארצי בלשכה, שבמסגרתן תתקיים 

והגנת הס יו"ר ועדת הפנים  ־פגישה עם 
הנוגעים  בנושאים  רגב  מירי  ח"כ  ביבה 

למשטרת ישראל ולשירות בתי הסוהר. 

סיכום פעילות הפורום הפלילי

יושב ראש הפורום, עו"ד אבי חימי הסנגור הציבורי הארצי, ד"ר יואב ספיר

חדשות הלשכה
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לשכת עורכי הדין בתגובה להחלטת בג"ץ חוק המסתננים: 

"אמצעים קיצוניים ולא הומניים אינם 
תחליף למדיניות הגירה סדורה"

אדם  וזכויות  חוקתי  למשפט  הפורום 
בלשכה הגיב )16.9.13( לפסק דינו של בג"ץ 
בעניין חוק המסתננים. לפי עמדת הפורום, 
בית  של  האמיץ  דינו  פסק  על  לברך  "יש 
המשפט הגבוה לצדק, אשר קבע פה אחד, 
בקול צלול ובהיר, כי חוק המאפשר למדינה 
לכלוא בני אדם שלא פשעו, למשך תקופה 
ויש לבט־ 3 שנים, אינו חוקתי   ארוכה של

לו".
יו"ר הפורום למשפט חוקתי וזכויות אדם, 

־עו"ד ענבל רובינשטיין: "טוב ונכון עשו שו
־פטי בג"ץ כאשר הדגישו כי החוק פוגע אנו

שות בחירותם, בגופם, בנפשם ובכבודם של 
בקנה  עולה  שאינו  באופן  המקלט,  מבקשי 
אחד עם ערכיה של מדינת ישראל כיהודית 

ועם  ודמוקרטית 
המוס ־חובתה 

אדם  כל  כלפי  רית 
באשר הוא".

רובינש ־עו"ד 
כיהנה  אשר  טיין, 

הצי ־כסנגורית 
הראשית,  בורית 
"נקיטת  כי  הוסיפה 
ההופכים  הומניים,  ולא  קיצוניים  אמצעים 

יכו אינה  אחרים,  להרתעת  לכלי  אדם  ־בני 
סדורה.  הגירה  למדיניות  תחליף  להוות  לה 
ליצירת  הפורום מצטרף לקריאתו של בג"ץ 

־שיתוף פעולה בונה בין רשויות המדינה לא
רגוני זכויות האדם העוסקים בתחום, לצורך 

איתור פתרונות מגוונים שיקלו את מצוקת 
־השוהים הבלתי חוקיים ויסייעו להם להש

תלב ולא להפוך לנטל על סביבתם".
"בעיית  ברזילי:  דורון  עו"ד  הלשכה  ראש 

ומ ורגישה  סבוכה  היא  לארץ  ־המסתננים 
הן  וזהירים,  שקולים  צעדים  נקיטת  חייבת 
הממשלה,  של  מצידה  והן  המחוקק  מצד 

וז החברתי  האינטרס  בין  שיאזן  ־באופן 
כויותיהם של תושבי ישראל ובין ערכיה של 
מדינת ישראל, אשר מגינים על זכויות אדם. 

־על מתן סעד בדמות ביטול חוק במדינת יש
ראל בידי בג"ץ להיעשות במשורה, וטוב כי 
בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ, בהרכב 
מורחב, אכן נוהג כך ועושה שימוש בסעד זה 

במקרים בודדים".

לשכת עורכי הדין בתגובה לדו"ח השנתי של הסנגוריה הציבורית:

"תופעת ריבוי המעצרים נפסדת, 
פרקטיקת המשטרה פסולה"

הגיב  בלשכה  הארצי  הפלילי  הפורום 
הסנגוריה  של  השנתי  לדו"ח   )16.9.13(

בכ דרמטית  עלייה  על  המצביע  ־הציבורית 
מות המעצרים ועל כרסום בזכויות עצורים 
ציין  יו"ר הפורום עו"ד אבי חימי  ואסירים. 
על  הפורום  מתריע  ארוכים  חודשים  זה  כי 

־התופעות שפורטו בדו"ח הסנגוריה הציבו
רית ואף נלחם בכל במה אפשרית במעצרי 
בעלייה  נחקרים,  בזכויות  בפגיעה  השווא, 

־במעצרם של אזרחים רבים ובשימוש במע
צר ככלי הרתעה. 

"לצערנו, נוצרה פרקטיקה פסולה שבה היד 
ועושה שי על ההדק  מדי  ־המשטרתית קלה 
־מוש נרחב בסמכות המעצר, ומנגד בתי המ
־שפט נעתרים ברוב המקרים לבקשות המש

טרה לעצור אזרחים שלימים כלל לא מוגשים 
לפי  חימי.  עו"ד  אמר  אישום",  כתבי  נגדם 

עמדת הפורום, זכות ההיוועצות עם עורך דין 
הוכרה כזכות יסוד חוקתית בשיטת משפטנו 

־והיא זכות חשובה מאין כמוה. העובדה שח
שוד נתון במעצר במועד קבלת הייעוץ אינה 
אמורה לפגוע בהיקפה של זכות זו ולצמצמה, 

כפי שמעידים נתוני הסנגוריה הציבורית.
ועדת  מול  פועל  הארצי  הפלילי  "הפורום 

־הפנים והגנת הסביבה בראשות חברת הכנ
סת מירי רגב למיגור תופעות נפסדות אלה, 
ישראל  משטרת  בתחנות  להפיץ  עתיד  ואף 

־ספר רשימת עורכי דין פרטיים שיוצג לנח
־קרים, כדי שיוכלו לממש את זכות ההיווע

ובכך להבטיח  דין  פי  צות המגיעה להם על 
קיום הליך הוגן", לשון עמדת הפורום. עו"ד 

־חימי הוסיף כי "הפורום הפלילי מקווה שנ
המ בתי  את  יובילו  אלה  מדאיגים  ־תונים 

צורכי  בין  שתאזן  מחודשת  לחשיבה  שפט 

החקירה לזכויות יסוד מהותיות של חשודים 
־ונחקרים. אנו קוראים למפכ"ל משטרת יש
מעצ תופעת  ולמיגור  לצמצום  לפעול  ־ראל 

חוקתיות  אדם  בזכויות  הפוגעים  הלילה  רי 
ולהבטחת זכויות אדם של נחקרים, חשודים 

ונאשמים בישראל". 
"נתוני  ברזילי:  דורון  עו"ד  הלשכה  ראש 

הח במלוא  מדגימים  הציבורית  ־הסנגוריה 
ובקרה  פיקוח  גוף  בכינון  הצורך  את  ריפות 
מעצרים  בנושא  החוק  אכיפת  רשויות  על 

תקופ ודיווחים  נתונים  מסירת  של  ־בדרך 
־תיים, ובכך להבטיח כי לא יישנו מקרים דו

מים בעתיד. יש לשקול יצירת מאגר נתונים 
מהימנה,  מציאות  תמונת  הנותן  ממוחשב 
ועל  הנחקרים  מספר  על  ומדויקת  עדכנית 
העצורים  מספר  לרבות  המעצר,  עילות 

שתיק החקירה נגדם נסגר".

עו"ד ענבל רובינשטיין

חדשות הלשכה
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הארגון הבינלאומי של עורכי דין 
ומשפטנים יהודים קורא לכם 

־בעקבות מפגש שקיימתי עם ראש הלש
ברזילי הוחלט על שיתופי פעולה  דורון  כה 

ולא ללשכה  משותפים  בנושאים  ־עתידיים 
ומשפט דין  עורכי  של  הבינלאומי  ־רגון 

לדוגמה,  עומדת.  אני  שבראשו  יהודים  נים 
מחו"ל  ושופטים  משפטנים  משלחת  הבאת 
ארצה כדי ללמד אותם על מערכת המשפט 

־הישראלית, ועריכת ערב גאלה בתחום המ
שפט הבינלאומי שיבחן את מערכת החוקים 

־והאמנות שלהם מחויבת המדינה בראי המ
ציאות המשתנה. 

את  מכירים  הקוראים  כל  שלא  מכיוון 
הארגון הבינלאומי של עורכי דין ומשפטנים 

יהודים, אנסה לסקור אותו בקצרה. 
מייסדיו  ובין   ,1969 בשנת  נוסד  הארגון 
היו השופט חיים כהן, ארתור גולדברג שהיה 
שופט בבית המשפט העליון בארצות הברית 
קאסן,  ורנה  לאו"ם,  הברית  ארצות  ושליח 
מלחמת  סיום  שעם  צרפתי  יהודי  משפטן 

העולם השנייה ניסח את הטיוטה הראשונה 
של ההכרזה בדבר זכויות האדם של האו"ם 
והיה לחבר בוועדה לזכויות אדם של האו"ם.
שנמ בתחומים  לפעול  מחויב  ־הארגון 

צאים היום על סדר היום של העם היהודי; 
בהכח באנטישמיות,  בגזענות,  נלחם  ־הוא 

ישראל,  מדינת  על  ובמתקפות  שואה  שת 
ומקדם שמירה על זכויות האדם באשר הוא 
אדם. מכיוון שהארגון הוא בינלאומי, הוא 
המתעוררים  נוספים  רבים  בעניינים  עוסק 
עד  ורלוונטיים  הבינלאומי  המשפט  בזירת 

פולי אינו  הארגון  היום.  במציאות  ־מאוד 
מוזמן  אדם  כל  בפלורליזם.  דוגל  והוא  טי, 
להיות חבר בארגון כל עוד הוא מזדהה עם 

מטרותיו. 
מדינות  מ־30  בלמעלה  נציגים  לארגון 
באנגליה  בצ'ילה,  בארגנטינה,  חבר  וארגוני 
האר־ זוכה   1995 משנת הברית.   ובארצות 

באו"ם  ממשלתי  לא  ארגון  של  למעמד  גון 
)NGO( ובמועצת אירופה. מעמד זה מאפשר 
האו"ם,  של  השונות  בוועדות  להשתתף  לו 
בדיונים  דעותיו  ולהשמיע  מסמכים  להגיש 
בסיס  על  זאת  עושים  אנו  ואכן  השונים, 

הארגון  של  שפתו  כי  להדגיש  חשוב  קבוע. 
ובכך הוא שונה מרבים  היא שפת המשפט, 

מאוד מהארגונים היהודיים האחרים. 
־שתיים מהפעילויות השוטפות של האר

גון הן הוצאת ביטאון משפטי פעמיים בשנה 
וקיום כנס  Justice - שמופץ בכל העולם,   -

־שנתי בינלאומי בחו"ל ובארץ בנושא שנמ
ונוגע למטרותיו  היום הציבורי  צא על סדר 

־של הארגון. השנה, לדוגמה, נערך הכנס בת
חילת חודש אוקטובר בהאג, בשיתוף ארמון 

השלום. 
בו  העבודה  וולונטרי,  ארגון  הוא  הארגון 
היא בהתנדבות והוא מתנהל באמצעות דמי 
החשובות  המטרות  אחת  ותרומות.  חבר 
לארגון.  רבים  דין  עורכי  לצרף  היא  בעיניי 

שו הדין  כשעורכי  כי  למדה  אני  ־מניסיוני 
מעים על פעילות הארגון הם אינם מבינים 

קו אני  לכן.  קודם  אליו  הצטרפו  לא  ־מדוע 
ראת לכם אפוא להצטרף לארגון, ומבטיחה 
למטרות  תתרמו  בו  החברות  באמצעות  כי 
שהן חשובות לכולנו ותכירו עורכי דין מכל 
העולם, דבר שיסייע אף לפעילות במשרדים 

בישראל.
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עו"ד עירית קאהן
נשיאת הארגון

האפליקציה "ספר עורכי הדין" - עכשיו גם באפסטור
מעתה אפשר למצוא את היישום בקרב כלל מכשירי הטלפון החכמים

אפליק את  לאחרונה  השיקה  ־הלשכה 
־ציית הסמארטפון הראשונה - "ספר עו

רכי הדין". בשלב הראשון הושק היישום 
Google Play המתאים למכשירים הפו־ ־ל
אנד ההפעלה  מערכת  באמצעות  ־עלים 
יכו יולי  ומחודש  גוגל,  ־רואיד של חברת 
המכשי משתמשי  גם  אותו  להוריד  ־לים 

רים הפועלים באמצעות מערכת ההפעלה 
IOS של חברת אפל.

־"ספר עורכי הדין" נבחר ליישום הרא
שהוא  משום  הלשכה  שמקדמת  שון 
 - הלשכה  באתר  ביותר  הנצפה  המדור 
למצוא  ואפשר  יום,  מדי  צפיות  כ־4,000 

של  האפליקציות  בחנות  אותו 
כלל המכשירים החכמים. 

היישום מאפשר לחפש עורכי 
דין ונוטריונים פעילים בישראל 

לפר שלא  שביקשו  מי  ־)למעט 
מאגר  מתוך  פרטיהם(  את  סם 
עורכי הדין של הלשכה. ליישום 

־מנוע חיפוש מתוחכם שבאמ
צעותו אפשר לאתר עו"ד לפי 
תחום  כגון  פרמטרים  מגוון 

הלשכה  מעניקה  בכך  ושפה.  עיר  עיסוק, 
לשי ונוח  מקצועי  שירות  תשלום  ־ללא 

עורכי  ולציבור  בכלל  הרחב  לציבור  מוש 

פיתוח  לפרויקט  בפרט.  הדין 
סמנכ"ל  אחראי  היה  היישום 
של  המידע  ומערכות  התפעול 

הלשכה, אורי אלפרסי.
דורון  עו"ד  הלשכה  ראש 
להנגיש  נועד  "היישום  ברזילי: 

־לחברים ולציבור הרחב את שי
רותי הלשכה באופן הנוח והקל 
של  מפעילותה  כחלק  ביותר, 

המ השירותים  לשיפור  ־הלשכה 
הלשכה.  ידי  על  הניתנים  קוונים 
זהו צעד נוסף שלנו לקראת לשכה זמינה, 

חדשנית ומתקדמת". 

חדשות הלשכה
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השתלמות סוף שבוע באילת במשפט פלילי
ריכוז אקדמי: עו"ד אבי חימי

מלון דן אילת
סוף שבוע - חמישי עד שבת, 26 עד 28 בדצמבר, 2013

יום חמישי 26.12.13
דברי ברכה16:45 עד 17:00

עו"ד דורון ברזילי, ראש לשכת עורכי הדין | עו"ד אבי חימי, המרכז האקדמי של ההשתלמות

דברי פתיחה17:00 עד 17:30

רנ"צ יוחנן דנינו, מפכ"ל המשטרה

17:30 עד 19:30
"פרויקט החפות" - למה לא אצלנו? מושב בנושא

מר גיא פלג, ערוץ 2יו"ר

משתתפים
השופט ניל הנדל, בית המשפט העליון | השופט יצחק כהן, בית המשפט המחוזי, נצרת

עו"ד ציון אמיר | עו"ד אורלי בן־ארי גינסבורג, משנה לפרקליטת מחוז מרכז (פלילי) 
עו"ד אבי חימי | ד"ר יואב ספיר, עו"ד, הסנגור הציבורי הארצי

שמעון בוסקילה בהופעה21:30

יום שישי, 27.12.13

10:30 עד 11:45

תחבולות חקירה - על הגבול שבין המותר לאסורשיקול הדעת בענישה - מגמות של הבנייה או החמרה?מושב בנושא

עו"ד נתי שמחוניעו"ד אירית באומהורןיו"ר

משתתפים

השופטת שרה דותן, בית המשפט המחוזי, תל־אביב 
עו"ד דפנה וכניש, פרקליטות מחוז תל־אביב (פלילי)

עו"ד אביגדור פלדמן
עו"ד אורי קינן

השופט חנן מלצר, בית המשפט העליון
עו"ד רועי בלכר 

סנ"צ (בדימוס) ירון לונדון, עו"ד
לשעבר ראש מפלג חקירות ביאחב"ל

עו"ד שלמה למברגר, פרקליט מחוז דרום (פלילי)

11:45 עד 13:00

עבירת הרשלנות על ידי בן משפחה - מהימנות - מדוע כולם הולכים שבי אחרייך?מושב בנושא
פטור או הגנה בפלילים?

עו"ד ענבל רובינשטייןעו"ד רחל תורןיו"ר
לשעבר הסניגורית הציבורית הארצית

משתתפים

השופטת רויטל יפה־כ"ץ, בית המשפט המחוזי, באר־שבע
פרופ' אורן גזל־איל אוניברסיטת חיפה

עו"ד ענת סבידור גולדנצוויג, המשנה לפרקליטת מחוז מרכז
עו"ד מנחם רובינשטיין

השופט גלעד נויטל, בית המשפט המחוזי, תל־אביב
עו"ד תמיר סננס

עו"ד הדס פורר־גפני, פרקליטות מחוז תל־אביב (פלילי)
עו"ד יהודה שושן

הפסקת קפה ועוגה13:00 עד 13:30

13:30 עד 14:45

מעצרים ללא מעצורים - האמנם?תקשורת בונה, תקשורת הורסתמושב בנושא

עו"ד יורם סגי־זקסמר ברוך קרא, ערוץ 10יו"ר

משתתפים

השופט חאלד כבוב
בית המשפט המחוזי, תל־אביב

עו"ד תמי אולמן
עו"ד שי ניצן, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה

(תפקידים מיוחדים)
עו"ד קובי סודרי

השופטת רות לורך, בית המשפט המחוזי, מחוז מרכז
ניצב מני יצחקי, ראש יחידת חקירות ומודיעין 

משטרת ישראל
עו"ד נורית ליטמן, פרקליטת מחוז ירושלים (פלילי)

עו"ד אבי עמירם

21:00
התיק שעיצב את חיימושב בנושא

עו"ד אבי חימייו"ר

עו"ד עפר ברטל | עו"ד ששי גז | עו"ד קרן נהרי | עו"ד מיכה פטמןמשתתפים

יום שבת, 28.12.13
11:00 עד 12:30

אינפלציה בהליכים פליליים - הצפה מיותרת או כורח המציאות?מושב בנושא

עו"ד תמר אלמוג, ערוץ 1יו"ר

משתתפים

השופט אבי זמיר, בית המשפט המחוזי, תל־אביב
ד"ר חאלד גנאים, אוניברסיטת חיפה

עו"ד אילנה ירושלמי, פרקליטות מחוז צפון
עו"ד נוית נגב

הפסקה קצרה12:30 עד 12:45

12:45 עד 14:15

החיים בתוך 2.9 מטר מרובעמושב בנושא

עו"ד רחלה אראליו"ר

משתתפים

השופט רון שפירא, בית המשפט המחוזי, חיפה
ח"כ מירי רגב, יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה, כנסת ישראל

עו"ד מוטי כץ
סגן־גונדר איה קמיניץ, עו"ד, ראש ענף עתירות ואסירים, הלשכה המשפטית, שירות בתי הסוהר

הפסקת קפה ועוגה14:15

התוכנית כפופה לשינויים



השתלמות סוף שבוע באילת במשפט פלילי
ריכוז אקדמי: עו"ד אבי חימי

מלון דן אילת
סוף שבוע - חמישי עד שבת, 26 עד 28 בדצמבר, 2013

יום חמישי 26.12.13
דברי ברכה16:45 עד 17:00

עו"ד דורון ברזילי, ראש לשכת עורכי הדין | עו"ד אבי חימי, המרכז האקדמי של ההשתלמות

דברי פתיחה17:00 עד 17:30

רנ"צ יוחנן דנינו, מפכ"ל המשטרה

17:30 עד 19:30
"פרויקט החפות" - למה לא אצלנו? מושב בנושא

מר גיא פלג, ערוץ 2יו"ר

משתתפים
השופט ניל הנדל, בית המשפט העליון | השופט יצחק כהן, בית המשפט המחוזי, נצרת

עו"ד ציון אמיר | עו"ד אורלי בן־ארי גינסבורג, משנה לפרקליטת מחוז מרכז (פלילי) 
עו"ד אבי חימי | ד"ר יואב ספיר, עו"ד, הסנגור הציבורי הארצי

שמעון בוסקילה בהופעה21:30

יום שישי, 27.12.13

10:30 עד 11:45

תחבולות חקירה - על הגבול שבין המותר לאסורשיקול הדעת בענישה - מגמות של הבנייה או החמרה?מושב בנושא

עו"ד נתי שמחוניעו"ד אירית באומהורןיו"ר

משתתפים

השופטת שרה דותן, בית המשפט המחוזי, תל־אביב 
עו"ד דפנה וכניש, פרקליטות מחוז תל־אביב (פלילי)

עו"ד אביגדור פלדמן
עו"ד אורי קינן

השופט חנן מלצר, בית המשפט העליון
עו"ד רועי בלכר 

סנ"צ (בדימוס) ירון לונדון, עו"ד
לשעבר ראש מפלג חקירות ביאחב"ל

עו"ד שלמה למברגר, פרקליט מחוז דרום (פלילי)

11:45 עד 13:00

עבירת הרשלנות על ידי בן משפחה - מהימנות - מדוע כולם הולכים שבי אחרייך?מושב בנושא
פטור או הגנה בפלילים?

עו"ד ענבל רובינשטייןעו"ד רחל תורןיו"ר
לשעבר הסניגורית הציבורית הארצית

משתתפים

השופטת רויטל יפה־כ"ץ, בית המשפט המחוזי, באר־שבע
פרופ' אורן גזל־איל אוניברסיטת חיפה

עו"ד ענת סבידור גולדנצוויג, המשנה לפרקליטת מחוז מרכז
עו"ד מנחם רובינשטיין

השופט גלעד נויטל, בית המשפט המחוזי, תל־אביב
עו"ד תמיר סננס

עו"ד הדס פורר־גפני, פרקליטות מחוז תל־אביב (פלילי)
עו"ד יהודה שושן

הפסקת קפה ועוגה13:00 עד 13:30

13:30 עד 14:45

מעצרים ללא מעצורים - האמנם?תקשורת בונה, תקשורת הורסתמושב בנושא

עו"ד יורם סגי־זקסמר ברוך קרא, ערוץ 10יו"ר

משתתפים

השופט חאלד כבוב
בית המשפט המחוזי, תל־אביב

עו"ד תמי אולמן
עו"ד שי ניצן, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה

(תפקידים מיוחדים)
עו"ד קובי סודרי

השופטת רות לורך, בית המשפט המחוזי, מחוז מרכז
ניצב מני יצחקי, ראש יחידת חקירות ומודיעין 

משטרת ישראל
עו"ד נורית ליטמן, פרקליטת מחוז ירושלים (פלילי)

עו"ד אבי עמירם

21:00
התיק שעיצב את חיימושב בנושא

עו"ד אבי חימייו"ר

עו"ד עפר ברטל | עו"ד ששי גז | עו"ד קרן נהרי | עו"ד מיכה פטמןמשתתפים

יום שבת, 28.12.13
11:00 עד 12:30

אינפלציה בהליכים פליליים - הצפה מיותרת או כורח המציאות?מושב בנושא

עו"ד תמר אלמוג, ערוץ 1יו"ר

משתתפים

השופט אבי זמיר, בית המשפט המחוזי, תל־אביב
ד"ר חאלד גנאים, אוניברסיטת חיפה

עו"ד אילנה ירושלמי, פרקליטות מחוז צפון
עו"ד נוית נגב

הפסקה קצרה12:30 עד 12:45

12:45 עד 14:15

החיים בתוך 2.9 מטר מרובעמושב בנושא

עו"ד רחלה אראליו"ר

משתתפים

השופט רון שפירא, בית המשפט המחוזי, חיפה
ח"כ מירי רגב, יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה, כנסת ישראל

עו"ד מוטי כץ
סגן־גונדר איה קמיניץ, עו"ד, ראש ענף עתירות ואסירים, הלשכה המשפטית, שירות בתי הסוהר

הפסקת קפה ועוגה14:15

התוכנית כפופה לשינויים



השתלמויות תשע"ד
www.machonlaw.org.il :פרטים נוספים לגבי השתלמויות סופ"ש יפורסמו באתר

ההרשמה לכל ההשתלמויות באתר האינטרנט החדש:
www.machonlaw.org.il 

• אישור מיידי על ההרשמה להשתלמות באמצעות האתר • המידע המעודכן ביותר בנוגע לכל ההשתלמויות 
• דיוור השתלמויות סופ"ש, השתלמויות וימי עיון חדשים ישירות לדוא"ל (בכפוף לאישור על קבלת מידע פרסומי באתר)

השתלמויות תעודה בתל אביב מחזור שני
תאריךריכוז אקדמישם ההשתלמות

ימי ראשון, מ־5.1.14עו"ד מוטי גלוסקהעסקאות במקרקעין (בסיסי)

ימי שני, מ־6.1.14ד"ר איילת בלכר־פריגת והשופטת (בדימוס) חנה ריש רוטשילדדיני ירושה

ימי שלישי, מ־7.1.14ד"ר רוי בר־קהן, עו"דמשפט עיסקי

ימי רביעי, מ־8.1.14עו"ד אלי וילצ'יקתכנון ובניה

ימי חמישי, מ־9.1.14עו"ד (רו"ח) ורד אולפינר־סקל ועו"ד מאיר מזרחימיסוי מקרקעין (מתקדם)
מושגים בסיסיים בחשבונאות 

ובניתוח דו"חות כספיים למשפטנים
ימי רביעי, מ־15.1.14רו"ח ענת בביץ

השתלמויות תעודה בתל אביב מחזור שלישי
ימי ראשון, מ־23.3.14עו"ד מוטי גלוסקהעסקאות במקרקעין (מתקדם)

ימי שני, מ־24.3.14עו"ד מוטי קריסטלניהול מו"מ - מהלכה למעשה

ימי שלישי, מ־25.3.14עו"ד רחל תורןמשפט פלילי, סדר דין פלילי ודיני ראיות

ימי רביעי, מ־26.3.14עו"ד אורלי אבן־זהב ועו"ד שי אהרונוביץ'דיני פנסיה

ימי רביעי, מ־26.3.14עו"ד ענבל רובינשטייןחידושים וסוגיות אקטואליות במשפט המינהלי

ימי חמישי, מ־27.3.14עו"ד אנה רייף־ליגנזהנזיקין, רשלנות רפואית וביטוח

ימי שני, מ־31.3.14עו"ד דינה זילבר. מתאם: עו"ד יונתן נד"ביועצים משפטיים בשירות הציבורי

השתלמויות קצרות בתל אביב
יום שני 21.10.13עו"ד יונה דה־לויהשתלמות לפי חוק הנוטריונים (תיקון מס' 9)

יום רביעי 23.10.13עו"ד יעל גרוסמןאיסור הלבנת הון

יום ראשון 29.12.13עו"ד ליעד וטשטייןערב עיון בנושא קניין רוחני

יום רביעי 26.2.14עו"ד יעל גרוסמןאכיפה בשוק ההון

ימי שני, מ־13.1.14השופטת ד"ר מיכל אגמון־גונן ועו"ד אילן שדימשפט וטכנולוגיה

ימי שלישי, מ־14.1.14השופט עדי הדרדיני רשויות מקומיות

ימי חמישי, מ־16.1.14עו"ד יהודית קורןפרקטיקה של חברות פרטיות

יום ראשון 9.2.14פרופ' יששכר (איסי) רוזן־צביערב עיון בנושא איכות הסביבה

ימי שני, מ־17.2.14עו"ד טליה קונפינו־שרפרקטיקה של ניהול תיק בנזיקין

יום שלישי 18.3.14ד"ר דוד תדמור, עו"דערב עיון בנושא הגבלים עסקיים

ימי שלישי, מ־25.3.14השופט עודד מאורניהול תיק אזרחי בבית משפט

השתלמויות תעודה בשיתוף עם מוסדות אקדמיים
חידושים במשפט האזרחי בשיתוף עם 

אוניברסיטת בר־אילן (מוכר לגמול השתלמות)
ימי רביעי, מ־23.10.13פרופ' שחר ליפשיץ ועו"ד יוסי מנדלסון

ימי שני, מ־28.10.13פרופ' גיא מונדלק ועו"ד גדעון הוליןדיני עבודה בשיתוף עם אוניברסיטת תל־אביב

ימי ראשון, מ־12.1.14עו"ד אלון קפלן וד"ר רונן קריטנשטייןדיני נאמנויות ומתנות בשיתוף עם המרכז הבינתחומי

השתלמויות סופי שבוע בבתי מלון
תאריךמלוןריכוז אקדמישם ההשתלמות

24-26.10.13דן כרמל, חיפהעו"ד יעקב קורןנזיקין 
26-28.12.13דן אילתעו"ד אבי חימימשפט פלילי

8-11.1.14דן אילתעו"ד רונן דליהו, עו"ד יורם ירקוני ועו"ד  פרופ' דב פרימרדיני משפחה וירושה
6-8.2.14ישרוטל ים המלחהשופטת מיכל רובינשטיין ועו"ד חגית בלייברגגישור ובוררות

20-22.2.14גלי כנרת, טבריהעו"ד מוטי גלוסקהעסקאות במקרקעין
6-8.3.14 רויאל ביץ' אילתעו"ד אבי אלרום ועו"ד שרון רוםרשלנות רפואית

השתלמויות במחוזות 
השתלמויות בחיפה

תאריךריכוז אקדמישם ההשתלמות

ימי שני, מ־11.11.13השופט (בדימוס) יצחק יעקבי שווילי, מתאם: עו"ד יניב לוזוןהשתלמות תעודה בנושא דיני משפחה וירושה

השתלמות תעודה בנושא הלשון העברית 
בשירות עורכי הדין

ימי רביעי, מ־15.1.14ד"ר אורלי אלבק

ימי שלישי, מ־21.1.14השופטת עפרה ורבנר ועו"ד גילת ויזל־סבןהשתלמות תעודה בנושא דיני עבודה

ימי רביעי, מ־2.4.14ד"ר רוי בר־קהן, עו"דהשתלמות תעודה בנושא הוצאה לפועל ופשיטת רגל

ימי רביעי, מ־23.10.13עו"ד עופר גראור ועו"ד ד"ר אריאל פלביאןפרקטיקה של עסקאות במקרקעין ומיסוי מקרקעין

יום רביעי 11.12.13עו"ד יונה דה־לויהשתלמות לפי חוק הנוטריונים (תיקון מס' 9)

ימי שני, מ־10.2.14השופט רון שפירא, עו"ד עמית קורן ועו"ד ציון רווהחידושים וסוגיות אקטואליות במשפט המינהלי

השתלמויות בצפון
ימי רביעי, מ־ 15.1.14השופט נאסר ג'השאן, מתאמת: עו"ד ספא סלמאןהשתלמות תעודה בנושא סדר דין אזרחי ודיני ראיות 

ימי רביעי, מ־13.11.13עו"ד עפר ברטלטקטיקות ואסטרטגיות בחקירה נגדית
ימי שלישי, מ־4.3.14עו"ד יוסי יעקבידיני תעבורה

יום שני 31.3.14עו"ד יונה דה־לויהשתלמות לפי חוק הנוטריונים (תיקון מס' 9)
ימי רביעי, מ־2.4.14השופטת ורד שפרדיני עבודה וביטוח לאומי

ימי שלישי, מ־13.5.14עו"ד אילנה בראף־שנירתכנון ובניה

השתלמויות בדרום
השתלמות תעודה בנושא עסקאות

במקרקעין ומיסוי מקרקעין
ימי שלישי, מ־4.2.14עו"ד נחמן דברת

ימי רביעי, מ־26.3.14עו"ד (ד"ר) שי פויירינגהשתלמות תעודה בנושא נזיקין, רשלנות רפואית וביטוח
ימי שלישי, מ־31.12.13עו"ד נועה רבינסקי רייכלפרקטיקה של ניהול תיק בנזיקין

יום רביעי 5.2.14עו"ד יונה דה־לויהשתלמות לפי חוק הנוטריונים (תיקון מס' 9)
ימי חמישי, מ־27.3.14עו"ד דני אליגון, מתאמת: עו"ד אורית סערדיני עבודה

השתלמויות בירושלים
ימי ראשון, מ־2.3.14עו"ד עמי פולמןהשתלמות תעודה בנושא הכשרת בוררים

ימי שני, מ־30.12.13עו"ד מאיר מזרחימיסוי מקרקעין
יום ראשון 26.1.14עו"ד יונה דה־לויהשתלמות לפי חוק הנוטריונים (תיקון מס' 9)

ימי חמישי, מ־30.1.14עו"ד אורנה סנדלר־איתןניהול תיק אזרחי בבית משפט
ימי ראשון, מ־2.2.14עו"ד עפר ברטלטקטיקות ואסטרטגיות בחקירה נגדית

ימי שלישי, מ־4.2.14עו"ד יעקב אמסטרפרקטיקה של עסקאות במקרקעין
ימי שני, מ־17.2.14השופט אביטל חן ועו"ד יהונתן שניאורדיני תעבורה

http://www.machonlaw.org.il


השתלמויות תשע"ד
www.machonlaw.org.il :פרטים נוספים לגבי השתלמויות סופ"ש יפורסמו באתר

ההרשמה לכל ההשתלמויות באתר האינטרנט החדש:
www.machonlaw.org.il 

• אישור מיידי על ההרשמה להשתלמות באמצעות האתר • המידע המעודכן ביותר בנוגע לכל ההשתלמויות 
• דיוור השתלמויות סופ"ש, השתלמויות וימי עיון חדשים ישירות לדוא"ל (בכפוף לאישור על קבלת מידע פרסומי באתר)

השתלמויות תעודה בתל אביב מחזור שני
תאריךריכוז אקדמישם ההשתלמות

ימי ראשון, מ־5.1.14עו"ד מוטי גלוסקהעסקאות במקרקעין (בסיסי)

ימי שני, מ־6.1.14ד"ר איילת בלכר־פריגת והשופטת (בדימוס) חנה ריש רוטשילדדיני ירושה

ימי שלישי, מ־7.1.14ד"ר רוי בר־קהן, עו"דמשפט עיסקי

ימי רביעי, מ־8.1.14עו"ד אלי וילצ'יקתכנון ובניה

ימי חמישי, מ־9.1.14עו"ד (רו"ח) ורד אולפינר־סקל ועו"ד מאיר מזרחימיסוי מקרקעין (מתקדם)
מושגים בסיסיים בחשבונאות 

ובניתוח דו"חות כספיים למשפטנים
ימי רביעי, מ־15.1.14רו"ח ענת בביץ

השתלמויות תעודה בתל אביב מחזור שלישי
ימי ראשון, מ־23.3.14עו"ד מוטי גלוסקהעסקאות במקרקעין (מתקדם)

ימי שני, מ־24.3.14עו"ד מוטי קריסטלניהול מו"מ - מהלכה למעשה

ימי שלישי, מ־25.3.14עו"ד רחל תורןמשפט פלילי, סדר דין פלילי ודיני ראיות

ימי רביעי, מ־26.3.14עו"ד אורלי אבן־זהב ועו"ד שי אהרונוביץ'דיני פנסיה

ימי רביעי, מ־26.3.14עו"ד ענבל רובינשטייןחידושים וסוגיות אקטואליות במשפט המינהלי

ימי חמישי, מ־27.3.14עו"ד אנה רייף־ליגנזהנזיקין, רשלנות רפואית וביטוח

ימי שני, מ־31.3.14עו"ד דינה זילבר. מתאם: עו"ד יונתן נד"ביועצים משפטיים בשירות הציבורי

השתלמויות קצרות בתל אביב
יום שני 21.10.13עו"ד יונה דה־לויהשתלמות לפי חוק הנוטריונים (תיקון מס' 9)

יום רביעי 23.10.13עו"ד יעל גרוסמןאיסור הלבנת הון

יום ראשון 29.12.13עו"ד ליעד וטשטייןערב עיון בנושא קניין רוחני

יום רביעי 26.2.14עו"ד יעל גרוסמןאכיפה בשוק ההון

ימי שני, מ־13.1.14השופטת ד"ר מיכל אגמון־גונן ועו"ד אילן שדימשפט וטכנולוגיה

ימי שלישי, מ־14.1.14השופט עדי הדרדיני רשויות מקומיות

ימי חמישי, מ־16.1.14עו"ד יהודית קורןפרקטיקה של חברות פרטיות

יום ראשון 9.2.14פרופ' יששכר (איסי) רוזן־צביערב עיון בנושא איכות הסביבה

ימי שני, מ־17.2.14עו"ד טליה קונפינו־שרפרקטיקה של ניהול תיק בנזיקין

יום שלישי 18.3.14ד"ר דוד תדמור, עו"דערב עיון בנושא הגבלים עסקיים

ימי שלישי, מ־25.3.14השופט עודד מאורניהול תיק אזרחי בבית משפט

השתלמויות תעודה בשיתוף עם מוסדות אקדמיים
חידושים במשפט האזרחי בשיתוף עם 

אוניברסיטת בר־אילן (מוכר לגמול השתלמות)
ימי רביעי, מ־23.10.13פרופ' שחר ליפשיץ ועו"ד יוסי מנדלסון

ימי שני, מ־28.10.13פרופ' גיא מונדלק ועו"ד גדעון הוליןדיני עבודה בשיתוף עם אוניברסיטת תל־אביב

ימי ראשון, מ־12.1.14עו"ד אלון קפלן וד"ר רונן קריטנשטייןדיני נאמנויות ומתנות בשיתוף עם המרכז הבינתחומי

השתלמויות סופי שבוע בבתי מלון
תאריךמלוןריכוז אקדמישם ההשתלמות

24-26.10.13דן כרמל, חיפהעו"ד יעקב קורןנזיקין 
26-28.12.13דן אילתעו"ד אבי חימימשפט פלילי

8-11.1.14דן אילתעו"ד רונן דליהו, עו"ד יורם ירקוני ועו"ד  פרופ' דב פרימרדיני משפחה וירושה
6-8.2.14ישרוטל ים המלחהשופטת מיכל רובינשטיין ועו"ד חגית בלייברגגישור ובוררות

20-22.2.14גלי כנרת, טבריהעו"ד מוטי גלוסקהעסקאות במקרקעין
6-8.3.14 רויאל ביץ' אילתעו"ד אבי אלרום ועו"ד שרון רוםרשלנות רפואית

השתלמויות במחוזות 
השתלמויות בחיפה

תאריךריכוז אקדמישם ההשתלמות

ימי שני, מ־11.11.13השופט (בדימוס) יצחק יעקבי שווילי, מתאם: עו"ד יניב לוזוןהשתלמות תעודה בנושא דיני משפחה וירושה

השתלמות תעודה בנושא הלשון העברית 
בשירות עורכי הדין

ימי רביעי, מ־15.1.14ד"ר אורלי אלבק

ימי שלישי, מ־21.1.14השופטת עפרה ורבנר ועו"ד גילת ויזל־סבןהשתלמות תעודה בנושא דיני עבודה

ימי רביעי, מ־2.4.14ד"ר רוי בר־קהן, עו"דהשתלמות תעודה בנושא הוצאה לפועל ופשיטת רגל

ימי רביעי, מ־23.10.13עו"ד עופר גראור ועו"ד ד"ר אריאל פלביאןפרקטיקה של עסקאות במקרקעין ומיסוי מקרקעין

יום רביעי 11.12.13עו"ד יונה דה־לויהשתלמות לפי חוק הנוטריונים (תיקון מס' 9)

ימי שני, מ־10.2.14השופט רון שפירא, עו"ד עמית קורן ועו"ד ציון רווהחידושים וסוגיות אקטואליות במשפט המינהלי

השתלמויות בצפון
ימי רביעי, מ־ 15.1.14השופט נאסר ג'השאן, מתאמת: עו"ד ספא סלמאןהשתלמות תעודה בנושא סדר דין אזרחי ודיני ראיות 

ימי רביעי, מ־13.11.13עו"ד עפר ברטלטקטיקות ואסטרטגיות בחקירה נגדית
ימי שלישי, מ־4.3.14עו"ד יוסי יעקבידיני תעבורה

יום שני 31.3.14עו"ד יונה דה־לויהשתלמות לפי חוק הנוטריונים (תיקון מס' 9)
ימי רביעי, מ־2.4.14השופטת ורד שפרדיני עבודה וביטוח לאומי

ימי שלישי, מ־13.5.14עו"ד אילנה בראף־שנירתכנון ובניה

השתלמויות בדרום
השתלמות תעודה בנושא עסקאות

במקרקעין ומיסוי מקרקעין
ימי שלישי, מ־4.2.14עו"ד נחמן דברת

ימי רביעי, מ־26.3.14עו"ד (ד"ר) שי פויירינגהשתלמות תעודה בנושא נזיקין, רשלנות רפואית וביטוח
ימי שלישי, מ־31.12.13עו"ד נועה רבינסקי רייכלפרקטיקה של ניהול תיק בנזיקין

יום רביעי 5.2.14עו"ד יונה דה־לויהשתלמות לפי חוק הנוטריונים (תיקון מס' 9)
ימי חמישי, מ־27.3.14עו"ד דני אליגון, מתאמת: עו"ד אורית סערדיני עבודה

השתלמויות בירושלים
ימי ראשון, מ־2.3.14עו"ד עמי פולמןהשתלמות תעודה בנושא הכשרת בוררים

ימי שני, מ־30.12.13עו"ד מאיר מזרחימיסוי מקרקעין
יום ראשון 26.1.14עו"ד יונה דה־לויהשתלמות לפי חוק הנוטריונים (תיקון מס' 9)

ימי חמישי, מ־30.1.14עו"ד אורנה סנדלר־איתןניהול תיק אזרחי בבית משפט
ימי ראשון, מ־2.2.14עו"ד עפר ברטלטקטיקות ואסטרטגיות בחקירה נגדית

ימי שלישי, מ־4.2.14עו"ד יעקב אמסטרפרקטיקה של עסקאות במקרקעין
ימי שני, מ־17.2.14השופט אביטל חן ועו"ד יהונתן שניאורדיני תעבורה
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זכות גדולה נפלה בחלקי עם מינויי לנשיא 
־בית המשפט המחוזי בחיפה. יחד עימה קי
־בלתי על עצמי אחריות רבה. אני מודה לנ

שיא בית המשפט העליון, לשרת המשפטים 
בי  שניתן  האמון  על  המשפט  בתי  ולמנהל 

בעצם הפקדת התפקיד הזה בידי. 
כאן  ניצב  אני  תפיסתי  פי  ועל  בראייתי 
המשתמע  כל  על  הציבור,  כמשרת  לפניכם 
בתפקיד,  כהונתי  תחילת  עם  זה.  ממושג 
והואיל ואנו מצויים בפתחה של שנה חדשה, 
בתמצית,  ולו  אתכם,  לשתף  מבקש  אני 
באופן שבו אני רואה את ניהול בית המשפט 
גם  לפניכם  ואפרט  הבאות,  בשנים  המחוזי 
להוביל  הארגוניים שבכוונתי  השינויים  את 

כבר בזמן הקרוב. 
עוב עם  במפגש  כי  להדגיש  מבקש  ־אני 

לתפקיד,  כניסתי  עם  מיד  המשפט,  בית  די 
הבאים  את  לשרת  היא  מטרתנו  כי  ציינתי 
כפי  פנים,  במאור  המשפט  בית  בשערי 
וכי המסר  שירות אחר,  נותן  מכל  שמצופה 
בשביל  כאן  אנו  כי  הוא  להנחותנו  שצריך 
הנזקקים לשירותנו. מתן שירות טוב ומאיר 
פנים לציבור יש בו כדי ליצור סביבת עבודה 

־פורייה, שתהווה קרקע מוצקה לעבודה מק
בפיתוח  דוגל  אני  כך  לצורך  ויעילה.  צועית 

־אמצעים למתן שירות כזה לאזרחים המת
־דיינים בבית המשפט ולציבור בכללותו, וב

שיפור הממשק שבין הציבור לבית המשפט. 
עיכוב  בכל  אישית  להתערב  מתכוון  אני 
ממשי במתן פסקי הדין כדי לפעול לצמצום 

־התופעה. עם זאת יש לזכור כי עומס העבו
דה המוטל על כתפי השופט וכן גודלו והיקפו 
של התיק הספציפי שלפניו הם גורמים שאי 
השירות  מבחינתי,  מהם.  להתעלם  אפשר 

בכוונ כן  על  לכל.  מעל  הוא  לציבור  ־הטוב 
תי לפעול לזירוז הטיפול בהליכים המוגשים 

־לבית המשפט ולנסות להביא לסיומם במו
עד קרוב ככל האפשר למועד הגשתם. 

־אמון הציבור חשוב לנו ביותר, והוא הנו
־תן לנו את העוצמה הנדרשת למילוי תפקי

דנו השיפוטי. אני רואה את אחד מתפקידיו 
יושר,  ערכי  בהקניית  גם  המשפט  בית  של 

צדק וכיבוד החוק, ובטוח אני שבית המשפט 
יעמוד במשימה זו. 

כחבר בקהילה המשפטית בחיפה, כמוכם, 
אני מודע לדברי ביקורת. אני מקיים דיאלוג 

־שוטף בנושא עם יו"ר ועד המחוז ועם עור
ומתכ לדבריהם  מאזין  אני  אחרים.  דין  ־כי 

וון לעבוד בשיתוף פעולה מלא עם הלשכה 
ההתנה לייעול  דרכים  ולבחון  חבריה  ־ועם 

לות הדיונית, הכל מבלי לפגוע בעצמאותם 
השיפוטית של השופטים. 

השי העבודה  כי  לציין  חשוב  זאת  ־עם 
שעות  ותובענית.  קשה  עבודה  היא  פוטית 
עבודתו של השופט אינן מסתיימות באולם 
גם  נמשכות  הן  קרובות  לעיתים  הדיונים. 
לראות  אין  כן  ועל  השבוע,  ובסופי  בלילות 
להתמשכות  הבלבדי  הגורם  את  בשופטים 

ההליכים.
בחיפה  המחוזי  המשפט  שבבית  זכינו 
את  המבצעים  מצוינים  שופטים  מכהנים 
עבודתם במסירות רבה. לנוכח מספרם הרב 
של השופטים שנכחו בבית המשפט מדי יום 
במהלך הפגרה, התקשה כל מי שהגיע לבית 

המשפט להאמין כי אכן מדובר בפגרה.
שמו הטוב של בית משפט זה הולך לפניו. 
זה - משימה לא  מטרתי היא לשמר מעמד 

קדי להצעידו  להמשיך  ואף   - כלל  ־פשוטה 
מה. רואה אני חשיבות רבה ביצירת שיתוף 
גורמי החוץ -  בית המשפט עם  פעולה של 
הפרקליטות, הסנגוריה הציבורית, סנגורים, 

משטרה וכדומה.
אני רואה בציבור עורכי הדין שותף מלא 

־לא רק לעשיית הצדק אלא גם לשימור מע
הקלות  לנוכח  וזאת  המשפט,  בית  של  מדו 
מרוסנת,  הלא  הביקורת  של  נסבלת  הבלתי 

כפי שנוכחנו רק לאחרונה.
עובדי  לפני  ציינתי  לתפקיד  כניסתי  עם 

בית המש לא מעט מבאי  כי  ־בית המשפט 
ועדים שזהו להם ביקורם  דין  פט הם בעלי 
המשפט.  בבית  האחרון  גם  ואולי  הראשון 
על שום כך עלינו להשתדל שהמבקר בבית 

־המשפט יתרשם מבית המשפט כמוסד המ
כבד את הבאים בשעריו ומעניק להם שירות 

התרש פניות.  ונטול  יעיל  אדיב,  ־מקצועי, 
מות זו של הבא בשערי בית המשפט תהיה 
נדבך חשוב, אם לא מכריע, בעיצוב החוויה 
הכוללת שלו מבית המשפט. בעיניי הענקת 
שירות כזה פירושה טיפוח המקצועיות, בין 
היתר על ידי תהליך מתמיד ובלתי פוסק של 
לימוד, בחינה עצמית, הפקת לקחים ושיפור 

כל שאפשר לשפר. 
־הצעד הארגוני המשמעותי הראשון שע

של  הקמתו  היה  לתפקיד  כניסתי  עם  שיתי 
שירות  מדור  מטרת  לקהל.  שירות  מדור 
דרכו  את  למצוא  לציבור  לסייע  היא  לקהל 
בבית המשפט. אני מקווה כי הקמת המדור 
תביא גם לייעול העבודה במדורים הקיימים. 

בחב העוסקת  מדורית  יחידה  הוקמה  ־עוד 
רות ובפשיטות רגל וכן הוקמו שני הרכבים 
פשעים  בתיקי  שידונו  שופטים  של  חדשים 

חמורים. 
המשפט  בית  עשה  היום  עד  כי  יודע  אני 
לנו  מחכה  עדיין  כי  לי  ברור  טובה.  עבודה 
עבודה רבה, ואני מבטיח שהעבודה תיעשה 

גם בעתיד על הצד הטוב ביותר. 

במחוז  שנערך  בטקס  נאמרו  הדברים 
חיפה של הלשכה ביום 29.8.13

 "לשרת את הבאים בשערי 
בית המשפט במאור פנים"

עיקרי דברי הנשיא הנכנס של בית המשפט המחוזי בחיפה, יוסף אלרון, בטקס הרמת כוסית בלשכה

הנשיא יוסף אלרון

חדשות הלשכה
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כך פסק בית המשפט המחוזי בירושלים. מרגלית אלבז ייצגה בבתי משפט גם לאחר שהוצא נגדה צו 
מניעה. "המשיבה לא פעלה לתקן את הרושם שנוצר לפיו היא עורכת דין", כתב השופט כרמי מוסק

בירושלים  המחוזי  המשפט  בית  שופט 
כרמי מוסק פסק כי על מרגלית אלבז לשלם 
שקל   5,000 שקל,  אלף   40 בסך  כולל  קנס 
 20 בסך  הוצאות  וכן  עתידית  הפרה  כל  על 

המ צו  את  שהפרה  לאחר  זאת  שקל.  ־אלף 
ניעה שפסק לה בעבר בית המשפט המחוזי 

השמו פעולות  לבצע  עליה  שאסר  ־האמור, 
רות על פי חוק לעורכי דין בלבד.

החלט את  קיבל  המחוזי  המשפט  ־בית 
טענותיהם  את  במלואן  שאימץ  לאחר  תו 
פוזנר,  אסף  הדין  עורכי  הלשכה,  ב"כ  של 

המש בית  לסר.  וגלעד  ליבמן־עפאים  ־אתי 
פט החליט כי די במכלול העדויות והראיות 
שהוצגו להסיק כי בנקל הפרה המשיבה את 

־צו המניעה שניתן במסגרת פסק הדין, כש
למתן  עובר  כמנהגה  לנהוג  בפועל המשיכה 

־צו בית המשפט; ייצגה בבתי משפט, הזדה
בח ונעזרה  לקוחות  קיבלה  כמתמחה,  ־תה 

עורכי  של  תימתם 
באופן  אחרים  דין 
שהיא  יחשוף  שלא 

בל המטפל  ־הגורם 
קוחות. 

לא  "המשיבה 
את  לתקן  פעלה 
לפיו  שנוצר  הרושם 
דין,  עורכת  היא 

מסמ הכינה  ־כאשר 
נע על המסמך  ורק החתימה  ־כים משפטיים 

שתה על ידי עורכי דין שעבדו עימה בשיתוף 
המשפטי  ההליך  כל  כאשר  אצלה,  או  פעולה 
נעשה מולה, למעט הייצוג. אין ספק כי במקרה 

־הטוב התנהלותה של המשיבה היא בגדר 'עצי
זו אינה  מת עיניים'. כך או אחרת, התנהלות 
עולה בקנה אחד עם חובתה להימנע מהקבוע 

בצו בית המשפט", כתב השופט מוסק.

משום שמדובר בהפרה נמשכת של אלבז, 
מצדיקה  התנהגותה  כי  המשפט  בית  קבע 
על  קנס  שימוש באמצעי אכיפה של הטלת 

אתר כדי להבטיח כי הצו יקוים בעתיד.
פסק הדין הנוכחי ניתן בפברואר 2013 אך 
העליון  בית המשפט  ידי  על  לפרסום  הותר 
בתחילת ספטמבר. כמו כן קבע בית המשפט 
יושהה  הנתבעת  שקיבלה  הקנס  כי  העליון 

־עד לסיום ההליך הפלילי בגין התחזות לעו
רכת דין. 

־פסק דין זה מצטרף לשורת פסקי דין נו
ותמכו  האחרונות  בשנתיים  שניתנו  ספים 
מקצוע  גבול  מסיגי  בנושא  הלשכה  בעמדת 
תמשיך  הדין  עורכי  לשכת  הדין.  עריכת 
של  טובתו  על  לשמירה  החריף  במאבקה 

לק הדין,  עורכי  ציבור  ולמען  כולו  ־הציבור 
שהוכשר  מי  בידי  מקצועיים  שירותים  בלת 

לכך בלבד.

הישג נוסף לוועדה הארצית להגנת המקצוע של הלשכה

 העניקה שירותים משפטיים בניגוד 
לצו מניעה - ונקנסה ב־40 אלף שקל

עו"ד אסף פוזנר

הוקרה לוותיקים "בכוונתי לפעול כדי להשיב את ההנחה שקיבלו חברי הלשכה הוותיקים בתשלום דמי החבר", כך 
אמר ראש הלשכה עו"ד דורון ברזילי בטקס חגיגי שערכה הלשכה )7.10.13( לוותיקי המקצוע שקיבלו את רישיונם לפני 50 שנה. הטקס 
התקיים בבית הפרקליט בתל אביב בהנחיית הפרשן המשפטי משה גורלי. באירוע נשאו דברים גם המשנה לנשיא בית המשפט העליון 
 )בדימוס( אליהו מצא, יו"ר מחוז תל אביב עו"ד אפי נוה ועו"ד אהרון פאפו. את הערב חתם מופעו של המשורר והסופר יורם טהר־לב

"קום והתהלך בארץ", בליווי הזמרת דלית כהנא

חדשות הלשכה
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שרת המשפטים ציפי לבני באירוע לחברי לשכת עורכי הדין: 

"אביא לאישור הממשלה רק מועמד 
אחד לתפקיד פרקליט המדינה"

הדברים נאמרו בערב הוקרה שערכה הלשכה לחברי בתי הדין המשמעתיים. ראש הלשכה: "אנו 
מצפים לרוח גבית מוועדת פרוקצ'יה. יש להתאים את חוק לשכת עורכי הדין למציאות הקיימת"

מו הממשלה  לאישור  להביא  ־"בכוונתי 
פרקליט  לתפקיד  בלבד  אחד  ראוי  עמד 
ועדת  המלצת  את  שאקבל  לאחר  המדינה, 
האיתור בראשות היועץ המשפטי לממשלה. 

־לא אגיש לממשלה מועמד שאינו ראוי בעי
המשפטים  שרת   )8.10.13( אמרה  כך  ניי", 
ציפי לבני בערב הוקרה שערכה לשכת עורכי 
הדין בגני יהושע בתל אביב לחברי בתי הדין 

המשמעתיים. 
שרת המשפטים, שהתארחה לראיון אישי 
עו"ד  לשעבר  יורק  בניו  ישראל  קונסול  עם 
הדין  עורכי  ללשכת  כי  אמרה  שריב,  אסי 
יש חשיבות לא רק כגורם מקצועי שמגן על 
רחב  חברתי  בתפקיד  גם  אלא  הדין  עורכי 
בישראל.  המשפט  ועל  החוק  על  בשמירה 

הלש ראש  של  דבריו  עם  הסכימה  ־השרה 
כה עו"ד דורון ברזילי כי יש להתאים לימינו 
את חוק לשכת עורכי הדין שלא שונה מאז 
1961. "המצב כיום בלתי נסבל", אמרה לבני, 
לייצר  מונתה  פרוקצ'יה  "ועדת  כי  והוסיפה 
החלטות  לקבל  מתחייבת  ואני  פתרונות, 

בהקדם".
לבני בהעדפה המוב דנה  ־בהמשך דבריה 

בתי  לעומת  הרבניים  הדין  בתי  לטובת  נית 
האגרות.  גובה  מבחינת  האזרחיים  המשפט 
חדשות  תקנות  גיבש  המשפטים  "משרד 
הרבניים  הדין  בתי  של  האגרות  את  שישוו 
לאלו של בתי הדין האזרחיים", בישרה לבני 
לראשונה, והוסיפה כי התקנות יעברו בקרוב 
את אישור משרד האוצר. לדבריה, "אין שום 
סיבה שתהיה הפליה בין האגרות בערכאות 

השונות".
הוועדה  על  כאמור  דיבר  הלשכה  ראש 

־בראשות שופטת בית המשפט העליון בדי
־מוס אילה פרוקצ'יה, שהוקמה לאחרונה לב

חינת שינוי חוק לשכת עורכי הדין, וציין כי 
משמעותית  להיות  שעתידה  בשנה  "מדובר 
ביותר עבור לשכת עורכי הדין". לדבריו של 
לחו־ הוועדה  מסקנות  של  "בכוח  ןברזילי, 

הלשכה  ראש  בלשכה".  שינוי משמעותי  לל 
ציין כי חוק לשכת עורכי הדין אינו תואם הן 
את הגידול העצום במספר החברים שנכנסו 

לשורות המקצוע והן את תקציבי העתק של 
שק מיליוני  עשרות  על  העומדים  ־הלשכה, 

לים בשנה. "אני מקווה כי המלצות הוועדה 
איתנה  גבית  רוח  יעניקו  בקרוב  שיפורסמו 
כל  הדרושה  והתקציבית  המבנית  לרפורמה 
להפחתת  מוביל  שאני  ליוזמה  בלשכה,  כך 

דמי החבר", הוסיף ראש הלשכה. 
תעודות  הוענקו  הערב  של  השני  בחלקו 
של  המשמעתיים  הדין  בתי  לחברי  הוקרה 
כהונתם  את  המסיימים  הדין,  עורכי  לשכת 

בסוף שנת 2013. 

ראש הלשכה ברזילי עם שרת המשפטים לבני ועם השר לשעבר נאמן 

"משרד המשפטים גיבש תקנות 
חדשות שישוו את האגרות של בתי 
הדין הרבניים לאלו של בתי הדין 
האזרחיים. אין שום סיבה שתהיה 

הפליה בין האגרות בערכאות השונות"

חדשות הלשכה
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גם בתחנות דור אלון
משתלם להיות 
חבר  

 MEMBERS ההנחות וההטבות מוענקות למשלמים באמצעות כרטיס אשראי
בלבד. ההנחה תינתן במעמד החיוב. ההנחה ממחיר מחירון דור אלון בשירות 
מלא כולל מע"מ. ההטבות עשויות להשתנות מעת לעת ללא הודעה מראש. 
אין כפל הנחות ו/או הטבות מועדונים. בכפוף לתקנון ולרשימת התחנות 
והאלוניות המפורסמות באתר מועדון MEMBERS. המועדון וישראכרט אינם 

אחראים על טיב המוצרים, איכותם, כדאיותם וכיו"ב. ט.ל.ח.

רק חברי מועדון  נהנים מהנחה קבועה של 

5% הנחה
9 5 ן  י ז נ ב ר  ט י ל ל
באלוניתבתחנות דור אלון

25אג' הנחה 

WWW.MEMBERS.ORG.IL :את רשימת התחנות וחנויות הנוחות המעניקות הנחה ניתן למצוא באתר המועדון
פרטים מלאים באתר המועדון.

http://www.members.org.il/
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