
פסקי הדין
הגדולים

עורך הדין
כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל גיליון מס' 22 • ינואר 2014 

פרופ' ידידיה שטרן עו"ד דליה טל פרופ' נילי כהן עו"ד אסף פוזנר  עו"ד ארנה לין

פרופ' מיגל דויטש פרופ' מרדכי קרמניצרעו"ד ענבל רובינשטיין פרופ' סוזי נבותעו"ד מאיר מזרחי

יצחק זמיר | מיכה לינדנשטראוס | ברק מדינה | שרון רבין־מרגליות | יובל פרוקצ'יה ואלון קלמנט | משה נגבי

ה
ד
בו
ע

ין
ני
ק

ם
די
גי
א
ת

תי
ק
חו

ין
ק
זי
נ

ם
אד

ת 
יו

כו
ז

ם
זי
חו

לי
לי
פ

תי
ק
חו

ם
סי

מי

הפרויקט המסורתי: בכירי המשפטנים בוחרים את הפסיקה החשובה בשנה החולפת  עמ' 48-70

פרקליט המדינה 2

הלימה בענישה

פרקליט המדינה 3

פרשה מעבודה

ראיון עם
פרופ' אלן דרשוביץ 
אור רכלבסקי  עמ' 30

המבקרת הראשונה של 
הפרקליטות הילה גרסטל

ז'ק חן  עמ' 22

לשון החוק, 
הצדק והאמת

רוביק רוזנטל
 עמ' 100

האתגרים האמיתיים 
של שי ניצן

בועז סנג'רו  עמ' 8

העיקרון המנחה החדש 
לפי תיקון 113 לחוק העונשין

עמי קובו  עמ' 76

סיכום כהונתו
של משה לדור

עמנואל גרוס  עמ' 16

הנשיאה היוצאת של 
בית הדין הארצי נילי ארד

חגי ורד  עמ' 108

גברתי הנציבה

פרקליט המדינה 1
בלעדי

ל"עורך הדין"

קט
פרוי

פסקי הדין

פסקי הדיןהגדולים

הגדולים

2013



http://www.lawdata.co.il/lawdata/smartAgentLand.asp?utm_source=the-lawyer-jan14&utm_medium=button


http://www.lawdata.co.il/lawdata/smartAgentLand.asp?utm_source=the-lawyer-jan14&utm_medium=button


עורך הדין ׀ 5 ינואר 2014  

mailto:info@gemolab.co.il
http://www.gemo-lab.co.il


דבר ראש הלשכה  

עו"ד דורון ברזילי   

אני שמח לבשר לכם כי הוועד המרכזי של הלשכה 
אישר באחרונה שורה של מינויים חשובים לפורומים 
של  לדירקטוריונים  מינויים  וכן  הלשכה  ולוועדות 
המכון  מצווה",  "שכר  תוכנית  לבוררות,  המוסד 
להשתלמות וההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין. 

לאישורם של המינויים חשיבות אדירה לפעילות 
העשייה  תנופת  את  להמשיך  יאפשרו  הם  הלשכה. 
מדיניות  ולגבש  לשוב  הלשכה  לוועדות  ויאפשרו 
משפטיים  ציבוריים  נושאים  של  בשורה  ופעילות 
מהותיים. כך תחזור הלשכה להשפיע בזירות שונות 

החקיקה  ובמלאכת  רבים  בתחומים  קולה  את  ולהשמיע 
בכנסת.

הצטרפו לוועדות הלשכה

משמעותית  עשייה  של  שנה  תהיה  זו  שנה  כי  בטוח  אני 
אני  זו  בהזדמנות  הרחב.  והציבור  הדין  עורכי  ציבור  עבור 
וישתתף  שיצטרף  ולסייע  לעזור  ביכולתו  שיש  למי  קורא 
הן  שחשובים  ושינויים  יוזמות  ויקדם  השונות  בוועדות 
לציבור עורכי הדין והן לציבור הרחב. בכל עניין ודבר אתם 

מוזמנים לפנות אליי; דלתי פתוחה בפניכם בכל עת.
יכולים  אתם  שבהם  רבים  פרויקטים  מובילה  הלשכה 
להשתתף, למשל בתוכנית "שכר מצווה" הפועלת זה כעשור 
ומעניקה סיוע, ייעוץ וייצוג משפטי חינם למעוטי אמצעים 
יזמה בשיתוף  כן, הלשכה  כמו  דין מתנדבים.  עורכי  ידי  על 
אימות  פרויקט  את  והגבייה  האכיפה  רשות  עם  פעולה 
תצהירים, המעניק לציבור הרחב שירותי אימות חתימה על 
בנושאים  הארץ  ברחבי  לפועל  ההוצאה  בלשכות  תצהירים 
הנוגעים למשרדי הרישוי, למשרד הפנים, לעיריות, לביטוח 

לאומי ולמוסדות ציבוריים נוספים. 

שקיפות בתקציב הלשכה

חברות וחברים יקרים, בימים אלה אני ממשיך להילחם 

ומטרתי  משלמים,  שאתם  החבר  דמי  להפחתת 
הפזרני  לשימוש  סוף  לשים  היא  לשכה  כראש 
בהם ולהגביר את השקיפות התקציבית. עם זאת, 
לצערי, המועצה הארצית אישרה באחרונה תקציב 
שונה, ולכן הוועד המרכזי בראשותי הגיש עתירה 
המשפט  בית  אביב.  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
לבחון  בעקבותיה  והורה  העתירה  את  קיבל 
תבחינים  ועדת  ולכנס  הלשכה  תקציב  את  מחדש 
)קריטריונים( שתבחן בצורה יעילה ובשקיפות את 
חלוקת תקציב הלשכה, למען מינהל תקין בלשכה 

ושימוש זהיר ותקין בדמי החבר.
איני סבור כי על כל חברי הלשכה לסבסד פעילויות תרבות 
אינם משתמשים  הדין  עורכי  ציבור  ופנאי, משום שמרבית 
פעילויות  להיחשב  צריכות  החבר  בדמי  אלה.  בשירותים 
סיוע  מקצועית,  ואתיקה  משמעתי  שיפוט  לרבות  החובה 
פעולות  וכן  והסמכה,  מתמחים  על  ורישום  פיקוח  משפטי, 
הלשכה כאיגוד מקצועי חזק, דוגמת השתלמויות מקצועיות, 
ענייניהם  על  והגנה  חוק  הצעות  על  דעת  חוות  מתן 

המקצועיים של החברים. 
את  המנהל  ציבורי  תאגיד  היא  הלשכה  כי  לזכור  חשוב 
הכספים של כל ציבור עורכי הדין, ולכן חובה עלינו לפעול 
התקין,  והמינהל  השקיפות  והבקרה,  הניהול  כללי  פי  על 
והחיסכון. אני פועל להפחתת דמי החבר בעשרה  היעילות 
אחוזים כעת ולקיצוץ 50% בדמי החבר בהדרגה במשך שלוש 
שנים. על פי הקיצוץ המוצע יופחת שיעור דמי החבר בשנה 
הראשונה ב־25%, ובשנתיים הבאות יופחתו עוד 12.5% בכל 

שנה. 

שנה אזרחית טובה

אני מאחל לכם שנה אזרחית טובה ופורה בעשייה. הלשכה 
אזרחי  כלל  ועבור  עבורכם  במלאכתה  תמשיך  בראשותי 
 ישראל. 

בכוחות מחודשים

www.facebook.com/IsraelBarAssociation אתם מוזמנים להתעדכן בפעילות השוטפת בדף הפייסבוק של הלשכה  
www.facebook.com/doron.barzilay.7 ולהיות עמי בקשר רציף בדף הפייסבוק שלי
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עורך: עו"ד שלומי )שמחי( שני

סגן עורך: עו"ד יואב ארציאלי

חדשות הלשכה: דוברת הלשכה, עו"ד שירי קריספין

עיצוב גרפי:  - ברוך דוננפלד
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ועדת המערכת: יו"ר )משותף( - עו"ד אליעזר פני־גיל, 
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טלפון המערכת: 03-6362215

orech-hadin@israelbar.org.il :דוא"ל
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www.israelbar.org.il :אתר הלשכה

הכותבים  דעת  על  הינן  זה  בגיליון  המתפרסמות  הדעות 
באחריות  הן  המאמרים  כותרות   • הבלעדית  אחריותם  ועל 
כל   • המודעות  לתוכן  אחראית  איננה  המערכת   • המערכת 
ההצעות בחוברת זו כפופות לחוק הגנת הצרכן, לרבות הזכות 

לביטול הזמנות בתנאים הנקובים בחוק
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בשבוע שבו המליצה ועדת האיתור על מינויו של 
סקר  החדש,  המדינה  לפרקליט  ניצן  שי  הדין  עורך 

־עיתון "הארץ" את "התיקים שמחכים להכרעת הפ
הפרקליט  "אתגרי  את  מביניהם  בחר  ואף  רקליט", 
הבא: פרשות ביביטורס והרפז" )"הארץ", 19.11.13(. 
הם  שאלו  לחשוב  לטעות  מכובד  לעיתון  גורם  מה 
אלא  ברכילות,  בעיסוק  מדובר  לא  הרי  האתגרים? 

־באחד התפקידים המשפיעים ביותר על מערכת המ
שפט הפלילי. ייתכן שאחד הגורמים לטעות שאליה 

העיסוק  הוא  העיתון  נתפס 
מפרק כמה  של  ־האובססיבי 
האח בשנים  המדינה  ־ליטי 

המדינה  פרקליט  כגון  רונות, 
בחשדות  לדור,  משה  היוצא 
לפוליטיקאים.  המיוחסים 
זהו כביכול מרכז העשייה של 
 - הפלילי  המשפט  מערכת 
דווקא העבירה המנוסחת כה 
והפרת  "מרמה  רע  וכה  רחב 

מוט תפיסה  כנגד  ־אמונים". 
לפרק להציע  אבקש  זו  ־עית 

ניצן  שי  הנכנס  המדינה  ליט 

 פרקליט המדינה, 
הגרסה האמיצה

פרשות ביביטורס והרפז? אלה ממש לא האתגרים החשובים העומדים 

 1 מספר  הפרקליט  אם  ניצן.  שי  החדש  המדינה  פרקליט  של  לפתחו 

באמת רוצה לעשות שינוי, הנה כמה אתגרים אמיתיים המשוועים לטיפולו

בועז סנג'רו

 פרופ' בועז סנג'רו, 
 פרופסור מן המניין, 
ראש החטיבה למשפט פלילי 
 ולקרימינולוגיה, 
המרכז האקדמי למשפט 
ולעסקים ברמת גן

שורה של אתגרים אמיתיים המשוועים לטיפולו.

צמצום היקף המעצרים וצמצום 
ההסתמכות על הודאות

שלכל  עצמאיים,  אתגרים  בשני  כמובן  מדובר 
בח זאת  ובכל  עצומה.  חשיבות  בנפרד  מהם  ־אחד 

רתי לכרוך אותם יחדיו כדי להדגיש בפני הקוראים 
את הקשר הלא קדוש שביניהם: המחקרים החדשים, 
הזיכויים של חפים מפשע  כגון אלה המנתחים את 
גנטיות  השוואות  בעקבות 

הח בפרויקט  ־הנערכות 
 Innocence( האמריקני  פות 
שחקירה  מוכיחים   ,)Project
גורמת  מעצר  בתנאי  לוחצת 
להודות  מפשע  לחפים  גם 
להם,  המיוחסות  בעבירות 
כלים  אין  המשפט  לבתי  וכי 
השווא.  הודאות  את  לזהות 
שגם  משום  היתר  בין  זאת 

המש חוקרי  מוודאים  ־בהן 
מוכמ "פרטים  שיהיו  ־טרה 

נים". לפיכך מורשעים כמעט 

אצלנו עדיין רואים בהודאה 

את מלכת הראיות, במקום 

להבין שמדובר בקיסרית 

הרשעות השווא. על פרקליט 

המדינה להנחות את 

פרקליטיו לדרוש מהמשטרה 

ראיות משמעותיות מלבד 

ההודאה בטרם יחליטו על 

הגשת כתב אישום

הולךפרקליט

פרקליט
בא
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זאת,  חרף  מפשע.  החפים  גם  באשמה,  המודים  כל 
מלכת  את  בהודאה  רואים  עדיין  מה  משום  אצלנו 
הראיות, במקום להבין שמדובר בקיסרית הרשעות 
השווא; לא דורשים אפילו ראיה עצמאית של "סיוע" 

חזק להודאה, אלא מסתפקים 
־ב"דבר מה נוסף" שלפי ההל

כנוצה";  "קל  יהיה  די אם  כה 
ככלי  במעצר  ומשתמשים 
נחקרים  על  לחץ  להפעלת 
המיוחסות  בעבירות  להודות 
המרכזי  ההסבר  זהו  להם. 

שהכ העובדה  שחרף  ־לכך 
את  לצמצם  השתדלה  נסת 
כשחוקקה  המעצרים  היקף 
ב־1996 חוק מעצרים המגביל 
את העילות למעצר, בכל זאת 
משנה  המעצרים  מספר  גדל 

ברוב   .)!(  60,000 המספר  את  עברנו  וכבר  לשנה 
כלל לא מוגש כתב אישום בעקבות המע ־המקרים 

צר. ברוב המקרים המעצר לא באמת מוצדק להשגת 
)מסו בחוק  הקבועות  הראויות  מהמטרות  ־אחת 

של  מניעה  אמיתית,  כנות 
סכנה אמיתית לשיבוש הליכי 
כלי  משמש  אלא  החקירה( 

הנח על  לחץ  להפעלת  ־ציני 
המשטרתית  החקירה  קרים. 
ולא  עצלה  עודנה  הטיפוסית 

הקונ בהשפעת  ־מתוחכמת: 
ספציה המוטעית של "אשמת 
החוקרים  מניחים  החשוד" 
הוא  שבידיהם  שהחשוד 

ומתמ העבירה,  את  ־שעבר 
לכאורה  ובהודאתו.  בו  קדים 
זהו ליקוי בחקירות המשטרה 

המגמה החדשה בעולם 

היא להפחית את שיעורי 

הכליאה. את הקטנת מספרי 

המורשעים והאסירים יכול 

פרקליט המדינה החדש 

להשיג גם באמצעות הנחיה 

להימנע מהגשת כתבי אישום 

בעבירות קלות ומיותרות

ראשי המערכת. היועמ"ש יהודה וינשטיין עם פרקליט המדינה שי ניצן בטקס כניסתו לתפקיד, בחודש שעבר בלשכת עורכי הדין
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בלבד. למעשה, לפרקליטות ולעומד בראשה השפעה 
מכרעת על אופן החקירה המשטרתית. על פרקליט 
מהמשטרה  לדרוש  פרקליטיו  את  להנחות  המדינה 
יחליטו  בטרם  ההודאה  מלבד  משמעותיות  ראיות 
למעט  להנחותם  גם  עליו  אישום.  כתב  הגשת  על 
להשתמש  למשטרה  לאפשר  ולא  מעצר  בבקשות 
במעצר שלא למטרות הקבועות בחוק המעצרים. הרי 

הוא ממונה על אכיפת החוק.

צמצום היקף עסקות 
הטיעון וצמצום היקף 

המאסרים

הע הגורמים  שני  את  ־גם 
הללו  והחשובים  צמאיים 
להדגיש  כדי  לאחד,  בחרתי 
הקשר  את  הקוראים  בפני 
משפטי  שביניהם.  החזק 
עד   10% רק  הם  ההוכחות 
הפ־ המשפטים  מכלל   20%
של  המכריע  רובם  ליליים. 

מס הפליליים  ־ההליכים 
טיעון;  בעסקות  תיימים 

למ בתמורה  מודה  ־הנאשם 
־חיקת סעיפי אישום או הס

כמה להקלה בעונש - וחסל. 
בודק  אינו  המשפט  בית 
את  עבר  באמת  אם  כראוי 
המחקרים  ואכן,  העבירה. 
מפשע  חפים  שגם  מלמדים 
כך.  מורשעים  מעטים  לא 
אפילו בהצעת חוק חדשה כל 

המש שבית  הוא  ־שמציעים 
הבין  שהנאשם  יוודא  פט 
את העסקה ושהודה מרצונו. 
ובמקום "עסקה" מכנים זאת 

יוכ בכך  כביכול  ־"הסדר", 
עסקות  לכאורה  השרץ.  שר 

הטיעון מאפשרות לפרקליט המדינה להפיק תועלת 
מרבית מהמשאבים העומדים לרשותו. אך האומנם 

ולכלוא כמה שיותר אנשים? הצ ־מטרתו להרשיע 
ומא הרשעות  בריבוי  תימדד  לא  בתפקידו  ־לחתו 

בהפחתתם  דווקא  אותה  למדוד  בזה  מוצע  סרים; 

־לשיעורים סבירים. תעשיית עסקות הטיעון מאפ
שרת מאות אלפי הרשעות בשנה. מספר האסירים 
שרק  מלמדים  המחקרים  מ־20,000.  יותר  עד  גדל 
כ־5% מהאסירים הם אלימים ומסוכנים; שהמאסר 
נטיות קרימינליות; שהוא  אינו משקם אלא מחזק 

אוכ נגד  בעיקר  אלא  שוויוני  באופן  מופעל  ־אינו 
גורם  רק  לא  שהוא  פוליטי;  כוח  חסרות  לוסיות 
ולמשפחתו  לאסיר  רב  סבל 
לחברה,  מאוד  יקר  גם  אלא 
משום שהעלות השנתית של 
החזקת גנב או פורץ ממוצע 
על  בהרבה  עולה  במאסר 

־הנזק השנתי שהוא צפוי לג
וד לבית הסוהר.  ־רום מחוץ 

ווקא לאחר מאסרו הוא צפוי 
יותר,  אנטי־חברתי  להיות 
מתוחכם יותר, מסוכן יותר. 

בעולם  החדשה  המגמה 
שיעורי  את  להפחית  היא 

־הכליאה. המאסר נחשב לעו
בארצות  אמנם  מפגר.  די  נש 
מאוד,  פופולרי  עודנו  הברית 
את  משיג  אינו  שם  גם  אך 
מספרי  הקטנת  את  מטרתו. 
יכול  והאסירים  המורשעים 

לה החדש  המדינה  ־פרקליט 
הנחיה  באמצעות  גם  שיג 
להימנע מהגשת כתבי אישום 
ומיותרות.  קלות  בעבירות 
המשפטי  היועץ  בהיותו 

שהכנ לפני  שנים  ־לממשלה, 
סת נזכרה לבטל )רק ב־1988( 
את האיסור הארכאי על קיום 
הומוסקסואליים,  יחסים 
חיים  המנוח  השופט  השכיל 
לא  כי  הנחיה  לקבוע  כהן 

בגי על  העבירה  את  ־יאכפו 
עם  הפרט.  ובצנעת  בהסכמה  יחסים  שקיימו  רים 

פרק צבא  את  להנחות  ניצן,  שי  תוכל,  מעוף  ־קצת 
־ליטיך שלא לאכוף עבירה מיותרת כגון צריכת מרי
־חואנה )שממילא ודאי תבוטל בשנים הקרובות( וע

בירות רבות אחרות.

פשעי שוטרים הם לא 

רק אלימות כלפי אזרחים 

ונחקרים אלא גם הסתרת 

ראיות בעלות פוטנציאל 

מזכה, "שיפור" ראיות 

מפלילות ובידוי ראיות. על 

פרקליט המדינה להנהיג 

גישה בריאה של כבדהו 

וחשדהו, ולא להשלים עם 

העלמת עין של פרקליטים 

מפשעי שוטרים

המפכ"ל יוחנן דנינו

הולךפרקליט

פרקליט
בא

ינואר 2014  10 ׀ עורך הדין 



שווה להיות עורך דין
הטבות ייחודיות במנורה מבטחים
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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 
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העברת הטיפול בכל האישומים ממחלקת 
התביעות של המשטרה לפרקליטות

בעבירות  רק  לעסוק  לפרקליטות  יותר  נוח  אולי 
הק בעבירות  הטיפול  את  ולהותיר  יותר  ־הרציניות 

טובת  אך  המשטרה.  של  התביעות  למחלקת  לות 
הציבור מחייבת עמדה חרוצה ואחראית יותר. ריכוז 

־בידי המשטרה הן של סמכויות החקירה והן של סמ
התיק  באותו  התביעה  כויות 
כלפי  מדי  רב  כוח  לה  מעניק 

המדי פרקליט  על  ־האזרח. 
כל  לריכוז  לפעול  החדש  נה 

בפרקלי הפליליים  ־התיקים 
וצריך  ניתן  מכן  לאחר  טות. 
עדיפויות  סדרי  לקבוע  יהיה 
מפליליות־יתר  ולהימנע 
 .)over-criminalization (

־אפשר להתווכח אודות ההצ
עה "מלוא כל הארץ משפט", 
מאוד  שרע  מחלוקת  אין  אך 
הארץ  כל  "מלוא  של  המצב 

משפט פלילי".

הוצאת המעבדות 
ל"מדע פורנזי" מידי 

המשטרה

שנ והניסיון  ־המחקרים 
שלא  מלמדים  בעולם  צבר 
פועלות  שהמעבדות  טוב 
הדבר  המשטרה.  במסגרת 

ובמד באובייקטיביות  ־פוגע 
ומגדיל את  עיות של אנשיהן 

מת כי  לקבוע  ־המוטיבציה 
על  מפלילות.  ראיות  קיימות 
לכך  לפעול  המדינה  פרקליט 

שיקב המדעיות"  ־ש"הראיות 
מדעיות  תהיינה  פרקליטיו  לו 
יש  בנוסף,  מרכאות.  ללא  גם 

לאפשר גישה לממצאים של המעבדות גם לסניגורים.

טיפול רציני באלימות שוטרים כלפי 
האזרחים ובפשעי שוטרים בחקירותיהם

מפכ"ל  הודיע  מאז  חלפו  חודשים  שלושה  רק 

ב"טייזר"  השוטרים  שימוש  הקפאת  על  המשטרה 
גם  עצורים  לחשמול  המשמש  החשמלי  האקדח   -

בטל פרסום  בעקבות  זאת  איש.  מסכנים  ־כשאינם 
בע נראו שוטרים מתעללים  צילום שבו  ־וויזיה של 

מכאב.  וזועק  הרצפה  על  השוכב  אונים  חסר  צור 
ב־20.11.13 נחשפה בטלוויזיה )"היום שהיה", ערוץ 
10( התעללות דומה באישה שאנשי רשויות הרווחה 

בשו מלווים  לביתה  ־הגיעו 
אשפוז  לאשפזה  כדי  טרים 
שוטרים  נראים  בסרט  כפוי. 

המו חושים  קהי  ־קלגסים 
על  השרועה  לאישה  דיעים 
שאם  מכאב  וזועקת  הרצפה 
לא תקום מיד יחשמלו אותה 
ומחשמלים  וחוזרים   - שוב 
נכון   .)!( ושוב  שוב  אותה 
שוטרים  אלימות  שחקירת 

לח המחלקה  בידי  ־מופקדת 
שבמשרד  שוטרים  קירות 
על  אך  )מח"ש(,  המשפטים 
את  לומר  המדינה  פרקליט 
לדין  להעמדה  באשר  דברו 
אין  אלימים.  שוטרים  של 
ספק שמאחורי כל מקרה כזה 
זרקורי התקשורת  המגיע אל 

מק נצח  באפלת  ־מסתתרים 
במצ תועדו  שלא  רבים  ־רים 

למה נסתרת של אזרח אמיץ.
רק  לא  הם  שוטרים  פשעי 

ונ אזרחים  כלפי  ־אלימות 
הסתרת  גם  אלא  חקרים, 
פוטנציאל  בעלות  ראיות 

מפ ראיות  "שיפור"  ־מזכה, 
ראיות  בידוי  וכמובן  לילות 
נכון  המשפט.  בבתי  ושקרים 
והפרקליטות  שהמשטרה 

פרק על  אך  יחדיו,  ־עובדות 
ליט המדינה להנהיג גישה בריאה של כבדהו וחשדהו 

עין של פרקליטים מפש ־ולא להשלים עם העלמת 
עי שוטרים. תוכל, שי ניצן, לשאוב השראה מדבריו 
כי למקרא  המאלפים של השופט חיים כהן: "אודה 
ולמשמע הערעור הנוכחי התחלתי לראשונה לפקפק 

יש להנחות את 

הפרקליטים לאפשר 

לסנגורים למלא את 

תפקידם כראוי. אין 

להסתפק במסירת חלק 

מחומר החקירה, אלא 

יש למסור בפתיחות 

לא רק את מלוא "חומר 

החקירה" כי אם גם כל 

מידע אחר שעשוי לסייע 

לסנגור בעבודתו

הסנגור הציבורי הארצי יואב ספיר

הולךפרקליט

פרקליט
בא
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הירשמו עכשיו ל 90 יום ניסיון ללא תשלום וללא התחייבות
www.lawbiz.co.il

דין. עורכי  של  לשימושם  במיוחד  הוקם  אשר  בישראל,  מסוגו  ראשון  אתר  הינו 

בישראל. הדין  עורכי  בלשכת  כחברים  הרשומים  פעילים  דין  עורכי  רק  להירשם  יכולים   לאתר 
מטרת האתר הינה לאפשר לעורכי הדין הנרשמים אליו, בדרך נוחה וקלה, לשתף ביניהם מידע 

ע"י פרסום וצפייה במודעות שיועלו על ידם לאתר, אשר יוביל לשיתוף פעולה עסקי ומקצועי ביניהם ובכך 
הן לשפר את טיב השירות אותו הם מעניקים ללקוחותיהם והן להגדיל את הכנסותיהם באופן משמעותי. 

מעוניינים לקבל תיקים חדשים מעורכי דין?
באתר זה תוכלו לקבל תיקים חדשים מעורכי דין ולהפנות אליהם תיקים שלכם

מעוניינים בהזדמנויות עסקיות שאסור לפספס?
שתפו מידע עם עורכי דין אחרים, קשרו בין לקוחותיכם וצרו הזדמנויות עסקיות חדשות

רשת עסקית ייחודית לעורכי דין

ההרשמה הינה לעורכי דין בלבד

הירשמו עכשיו ותוכלו ליצור שיתוף פעולה עסקי ומקצועי עם עורכי 
דין אחרים ע"י פרסום וצפייה במודעות באתר, לשתף תיקים בכל 

תחומי ההתמחות, ליצור הזדמנויות עסקיות חדשות, ועוד...

מעוניינים במכירות מכינוסים, מודעות 
חמות בלוח, ועוד...?

http://www.lawbiz.co.il


האתגרים של פרקליט המדינה החדש סדר יום

־במקצת, שמא הגיע הזמן והמלחמה בפשעי הפוש
שוט בפשעי  המלחמה  מפני  להידחות  צריכה  ־עים 

רים. שאלתי את עצמי אם על־ידי השימוש השיפוטי 
אשר אנו השופטים עושים בראיות - ולו גם כשרות 

־מבחינת דיני הראיות - שהושגו על־ידי חוקרים־פו
שעים, אין אנו עושים עצמנו שותפים לאחר המעשה 
369/78 אבו מדיג'ם נ' מדינת י�ש  לפשעיהם" )ע"פ

ראל, פ"ד לג)3( 376, עמ' 381(.

 שיתוף פעולה מלא עם 
הסנגוריה הציבורית

הסנגוריה הציבורית אינה אויב הפרקליטות. היא 
הגופים תפקידים מר לשני  וסלית שלה.  אינה  ־גם 
האז אנו  בישראל.  הפלילי  המשפט  בהליכי  ־כזיים 

שתיהן  את  מתקצבים  רחים 
אולם  שלנו.  המיסים  בכספי 

הפרק על  משלמים  ־אנו 
משאנו  יותר  הרבה  ליטות 
וגם  הסנגוריה,  על  משלמים 

מדי לתקן;  צריך  זה  ־את 
מוסרית  בזכות  החפצה  נה 
שלה  האזרח  את  להאשים 
ובמאסר  במעצר  ולסכנו 

הג על  גם  להקפיד  ־חייבת 
הראויה.  המשפטית  נתו 
דווקא  לצפות  נאיבי  כנראה 

מפרקליט המדינה לתמוך במהלך כזה של השוואת 
מצ דווקא  אנו  שלו  אחר  מהלך  יש  אך  ־משאבים, 

פים ממנו: הנחה את פרקליטיך לאפשר לסנגורים 
במסירת  להסתפק  אין  כראוי.  תפקידם  את  למלא 
למסור  יש  שד.  שכפאו  כמי  החקירה  מחומר  חלק 
בפתיחות לא רק את מלוא "חומר החקירה", אלא 
כל מידע אחר שעשוי לסייע לסנגור בעבודתו.  גם 
וכבר אמר בית המשפט העליון שאין חקר לתבונת 
סנגור מוכשר; רק הסנגור יחליט אם החומר מסייע 
לו בעבודתו, ואין לצנזר את החומר מראש. זוהי רק 

־דוגמה לשיתוף הפעולה המקצועי שאותו יש להד
ריך את הפרקליטים לקיים עם הסנגורים.

הכשרת התובעים לתפקידם

של  לאתוס  קרוב  מהתובעים  המצופה  האתוס 
שופט. התובעים מייצגים את הציבור. הציבור זכאי 

של  הדינמיקה  מרבית.  בהגינות  ינהגו  כי  לצפות 
יתר  שאיפת  לעיתים  יוצרת  האדברסרית  השיטה 

הכש להנהיג  הנכנס  המדינה  פרקליט  על  ־לניצחון. 
רות לפרקליטים שבהן יוגדר בבירור תפקידם כסיוע 
הרשעה  כהשגת  ולא  לאמת  להגיע  המשפט  לבית 
בכל מחיר. האפשרות האחרונה היא כמובן תפיסת 
תפקיד מעוותת. ראוי שכל תובע יבקר בבתי מעצר 

־ובבתי הסוהר ויכיר את התנאים שם. ראוי שכל תו
בעת תיחשף למחקרים החדשים על הרשעת חפים 
תובעים  לשבח  יש  לתופעה.  הגורמים  ועל  מפשע 
ומוצאים  המשטרה  עבודת  על  כראוי  המפקחים 
החשוד.  בהרשעת  תומכות  אינן  שהראיות שאספה 
יש לעודד תובעים למסור לסנגורים את מלוא חומר 

יש להבהיר לתו ביותר.  ־החקירה בהגדרתו הרחבה 
בעים שאינם נמדדים בריבוי 

ברי שלא  ובוודאי  ־הרשעות 
לקיים הש יש  ־בוי מאסרים. 
מעמי מקצועיות  ־תלמויות 

קות מהמקובל כיום, בשיתוף 
עם המוסדות האקדמיים.

שת"פ מלא עם 
נציבת הביקורת על 

הפרקליטות

לכך  הצדקה  כל  הייתה  לא 
הגוף  נותרה  שהפרקליטות 
לו כוח רב )עצום!( אך לא הייתה עליו  היחיד שיש 
ביקורת חיצונית. אפילו על השופטים הוסדרה בחוק 

־ביקורת. פרקליט המדינה היוצא לדור נעמד על הרג
ליים האחוריות ונלחם בחירוק שיניים בניסיונות של 
הוועדה לביקורת המדינה לחוקק מנגנון של ביקורת 
חיצונית על הפרקליטות. רק לאחרונה התבשרנו סוף 

הרא לנציבה  מונתה  גרסטל  הילה  שהשופטת  ־סוף 
שונה של הביקורת על הפרקליטות. הנה אתגר נוסף 
לפרקליט הנכנס ניצן: קבל את הביקורת באהבה ולא 
צפויה  הביקורת  רגליים.  ובגרירת  שיניים  בחריקת 

וע מלאה  שקיפות  צור  הפרקליטות.  את  ־לשפר 
החיצו הביקורת  גוף  עם  מלא  פעולה  בשיתוף  ־בוד 

נית, והוכח שפני הפרקליטות לעידן חדש, שבו אנו 
אותנו  שמייצגת  כמי  בה  להתגאות  נוכל  האזרחים 
בה.  לא להתבייש  ולכל הפחות  בהליכים הפליליים, 
 בהצלחה! 

ריכוז של סמכויות החקירה 

ושל סמכויות התביעה באותו 

התיק מעניק למשטרה כוח 

רב מדי ביחס לאזרח. על 

פרקליט המדינה החדש 

לפעול לריכוז כל התיקים 

הפליליים בפרקליטות

הולךפרקליט

פרקליט
בא
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כרטיס חכם עו"ד יותר
ממשיכים עם מחירי מבצע סוף שנה!*

להזמנות: 1-800-225-233
“בית אופקים” - דרך מנחם בגין 82 ת”א 6713829, ת.ד. 14152 תל-אביב 6114101 טל’: 03-6368222, פקס: 03-5624424

 info@lawpub .co . i l www או בדוא”ל:  .pador .co . i l ן גם דרך החנות הוירטואלית:  ניתן להזמי

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!

* בתוקף עד 28.2.2014

הכרטיס מאפשר 
גישה גם

למערכת מייצגים
במיסוי מקרקעין

של רשות המיסים

http://www.pador.co.il
mailto:info@lawpub.co.il


על כהונתו של פרקליט המדינה היוצא משה לדורסדר יום

שנים  שש  לאחר  שעבר  בחודש  פרש  לדור  משה 
של  עשייה  לכמת  קשה  המדינה.  פרקליט  בתפקיד 
שש שנים בקצירת האומר, לא כל שכן כאשר מדובר 
בפרקליט מדינה כמשה לדור. דומני כי גם יריביו וגם 
יושרתו הרבה של לדור, ועל כך  מבקריו יסכימו על 

שהחלטותיו, שעל חלקן אולי 
אפשר להתווכח, היו מונעות 
מאמונה מקצועית שהמשפט 

והצדק דרשו לקבלן.
קצרה  תקופה  מלבד 
את  לדור  עשה  ב"אזרחות", 

בפ המקצועיות  שנותיו  ־רוב 
רקליטות, בין היתר כפרקליט 

־מחוז ירושלים ובהמשך כפר
קליט המדינה, מספר שתיים 
ליועצים המשפטיים מני מזוז 

ויהודה וינשטיין.
לדין  ההעמדה  מדיניות 

בח הצטיינה  לדור  ־בתקופת 
־תירה לבער מתוכנו את הש

לחם בשחיתות 
השלטונית

עמנואל גרוס

משה לדור קיבל את החלטותיו ביושר בלי להביא בחשבון את מעמדם 

של נושאי המשרה או את ההשלכות האישיות מעצם העמדתם לדין. כך 

צריך פרקליט מדינה לקבל את החלטותיו - רק על בסיס מקצועי ורק 

מטעמים עניינים, ולא מכל שיקול אישי או ציבורי אחר

פרופ' עמנואל גרוס, 
הפקולטה למשפטים, 
אוניברסיטת חיפה

חיתות בכל רמות השלטון, מראשי ערים ועד שרים, 
מאבק  של  זו  מדיניות  מדינה.  ונשיא  ממשלה  ראש 
את  מכל  יותר  אולי  מייצגת  השלטונית  בשחיתות 

תקופת כהונתו של לדור. 
אני מודע לביקורת הנמתחת על לדור שגרם לראש 

אולמ אהוד  מכהן,  ־ממשלה 
רט, להתפטר מתפקידו לאחר 

־העדות המוקדמת של טלנס
קי. עם זאת צריך לומר ביושר 
אישור  קיבלה  זו  החלטה  כי 
המשפט  בית  משופטי  גם 
בית  משופטי  וגם  המחוזי 

המשפט העליון. 
צדקת  את  לבדוק  נכון  לא 
החלטותיו של לדור בהעמדה 

של משרה  נושאי  של  ־לדין 
התוצאה.  מבחן  לפי  טונית 
המבחן  הוא  הנכון  המבחן 
המשפטי - אם נמצאו בתיק 

די ראיות שיעי ־הפרקליטות 

אני מודע לביקורת הנמתחת 

על לדור שגרם לראש 

ממשלה מכהן, אהוד 

אולמרט, להתפטר מתפקידו 

לאחר העדות המוקדמת 

של טלנסקי. אך צריך לומר 

ביושר כי החלטה זו קיבלה 

אישור גם משופטי בית 

המשפט המחוזי וגם משופטי 

בית המשפט העליון

הולךפרקליט

פרקליט
בא
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דו על סיכוי סביר להרשעה ואם יש אינטרס ציבורי 
בהעמדה לדין. 

מבחינה זו, ההחלטה של לדור להעמיד לדין את 
ומרכז  ראשונטורס  טלנסקי,  בפרשות  אולמרט 
לא  בוודאי  היא  ואמיצה.  נכונה  הייתה  ההשקעות 
הייתה מונעת מרצון של רדיפה אישית, כפי שחלק 

־מהמבקרים רוצים להסביר זאת. בשלב זה צריך לז
אולמרט  את  הרשיע  המחוזי  המשפט  בית  כי  כור 
הפרשות  משתי  וזיכויו  ההשקעות,  מרכז  בפרשת 

־האחרות ממתין להחלטת בית המשפט העליון בע
רעור.

תיקים  מספר  סגירת  על  החליט  לדור  מזו,  יתרה 
מה  לאומי,  בנק  בפרשת  כמו  אולמרט  של  בעניינו 

לה אפשר  לנקם.  רצון  עם  מתיישב  לא  ־שבוודאי 
לדור  שנתן  הגיבוי  ונכון  צודק  היה  כמה  עד  תווכח 
המרכזי  התיק  את  לסגור  וינשטיין  המשפטי  ליועץ 
בפרשת ליברמן; בוודאי שההתנהלות בתיק זה כמו 
גם משך ההליכים הארוך והבלתי מתקבל על הדעת 
ראויים ללימוד ולבחינה. אך אין לבוא חשבון רק עם 
בעיקרה  היא  זה. ההחלטה  תיק  לסגירת  לדור אשר 

־של היועץ המשפטי לממשלה, והיא החלטה לא נכו
נה לעניות דעתי.

צילום: פלאש 90 מדיניות המאבק בשחיתות השלטונית מייצגת יותר מכל את תקופת כהונתו. משה לדור ושי ניצן בטקס החילופים 

לדור הוא דגם יפה של "משרת 

ציבור" שנאמנותו וחובתו מופנים 

בראש וראשונה כלפי הציבור 

כולו, שבשמו פעל ואותו שירת. 

לדור הוא דוגמה יפה למה 

שאפשר וצריך לצפות ממשרת 

ציבור, לאמור שיעשה את 

תפקידו נאמנה וללא פחד

עורך הדין ׀ 17 ינואר 2014 



על כהונתו של פרקליט המדינה היוצא משה לדורסדר יום

Aerodentis היא שיטה אורתודונטית חדשנית, 

 יעילה ומוכחת ליישור שיניים, המאפשרת לבצע 

את הטיפול בשעות הלילה בלבד ובמהלך היום 

להיות חופשיים ממכשור מורכב על השיניים.

טיפול ללא כאב
היגייני ובריא

דיוק ע״י הדמיית תלת מימד

 סגנון חייך מנע ממך ליישר שיניים בשיטות הקיימות מחשש 
 של הפרעה לדיבור, מטרד בזמן האכילה ופגיעה במראה החיצוני. 
מעתה, טכנולוגיית Aerodentis מאפשרת לך להגשים את חלום 

השיניים הישרות ולחייך חיוך רחב בלי וויתורים.

אנו מזמינים אותך להצטרף לרבים אחרים הנהנים משיניים ישרות 
.Aerodentis שהושגו בעזרת שיטת

Aerodentis נותנת לך סיבה טובה לחייך. 

יישור שיניים
בזמן השינה

טיפול ע״י אורתודונטים 
מומחים ברחבי הארץ

בל
מוג

מחיר מיוחד לזמן 

יישור שתי 
לסתות החל 
מ-14,900 ש״ח!

סמסו לנו צילום של השיניים 
שלכם למספר 058-700-6702 

ונחזור אליכם עם תשובה.

בדיקת התאמה 
מהירה ללא 
התחייבות!

לפרטים: 074-700-6700 
info@aerodentis.com

www.aerodentis.co.il

־אותה נחישות ואומץ לב גילה לדור בפרשת הולי
המצביעות  מהותיות  ראיות  על  למד  כאשר  לנד, 
שונים  גורמים  של  עצום  מידה  בקנה  שחיתות  על 
והגדלת  ייעוד  שינוי  לאפשר  כדי  ירושלים  בעיריית 

־אחוזי הבנייה במתחם זה. לדור עשה את הדבר הנ
על  שהורה  בכך  והצודק  כון 
הגשת כתב אישום נגד כל מי 

מעו על  הצביעו  ־שהראיות 
צריך  אמנם  בפרשה.  רבותם 
יכריע  כיצד  ולראות  להמתין 
בתל  המחוזי  המשפט  בית 
אבל  זו,  קשה  בפרשה  אביב 
יהיו התוצאות אשר יהיו, אין 
ספק שהחלטת לדור מצביעה 
הפרקליטות  של  עז  רצון  על 

וב בנגע השחיתות  ־להילחם 
־קשר השלילי שבין הון לשל

טון.
לה לדור  של  החלטתו  ־גם 

אברהם  השר  את  לדין  עמיד 
גני של  בעבירות  ־הירשזון 

היא  במרמה  דבר  וקבלת  בה 
החלטה צודקת וראויה, והיא 
לבער  נוספת במאבקו  חוליה 

את השחיתות השלטונית.
שהיה  ההחלטה  גם  כך 
לדין את  לה, להעמיד  שותף 
מין.  בעבירות  קצב  הנשיא 
שהוא  להצטער  יש  אמנם 

הטי להסדר  ידו  את  ־נתן 
לקצב,  שהוצע  המגוחך  עון 
אך לאחר שקצב דחה אותו, 
הגשת  על  שעמד  הוא  לדור 

הע את  שיכיל  אישום  ־כתב 
בירות המקוריות שבהן אכן הורשע הנשיא לשעבר.
גם במישור של השלטון המקומי - העמדתם לדין 
גן,  רמת  של  העיריות  ראשי  של  שחיתות  בעבירות 
על  מלמדת  ועוד  ים  בת  עילית,  נצרת  השרון,  רמת 
תופעת  עם  התפשרות  באי  עקביות  ועל  נחישות 

השחיתות בשלטון המקומי ועל ניסיון כן למגרה.
וגם לא  יש הטוענים כי לדור לא הפגין גמישות 

נו של  לדין  להעמדה  הנוגע  בכל  מספקת  ־רגישות 

חד־ערכית,  היא  שראייתו  שלטונית;  משרה  שאי 
שהוא רואה דברים בשחור־לבן בלי גוונים נוספים. 
לדור  נכונה.  או  צודקת  זו  חושב שביקורת  לא  אני 
בחשבון  להביא  בלי  ביושר  החלטותיו  את  קיבל 
ההשלכות  את  או  המשרה  נושאי  של  מעמדם  את 
העמדתם  מעצם  האישיות 

צריך פרקליט מדי כך  ־לדין. 
נה לקבל את החלטותיו - רק 

־על בסיס מקצועי ורק מטע
מים עניינים, ולא מכל שיקול 

־אישי או ציבורי אחר. העוב
ממשלה  בראש  שמדובר  דה 
מכהן, בנשיא מכהן או בשר 
מכהן לא צריכה להשפיע על 

אופייה של ההחלטה. 
של  יפה  דגם  הוא  לדור 
שנאמנותו  ציבור"  "משרת 

ורא בראש  מופנים  ־וחובתו 
־שונה כלפי הציבור כולו, שב

ואותו שירת. לדור  שמו פעל 
הוא דוגמה יפה למה שאפשר 
וצריך לצפות ממשרת ציבור, 
תפקידו  את  שיעשה  לאמור 

נאמנה וללא פחד.
שני עניינים נוספים ראויים 
של  כהונתו  מתקופת  לציון 

ההח הוא  אחד  עניין  ־לדור: 
יל מנוסה  פרקליט  כי  ־לטה 

הפלילית  החקירה  את  ווה 
רגישים  במקרים  מראשיתה 
כזה  ליווי  ציבורי.  הד  ובעלי 

־יכול לעזור למשטרה בעבוד
תה, לחסוך זמן יקר של לימוד 
בפרקליטות  מראשיתו  התיק 
ועניין שני הוא  וגם לעזור בהליכי קבלת ההחלטה; 
רגישותו של לדור לביטחונם האישי של הפרקליטים, 

במיוחד אלו המטפלים בראשי הפשע המאורגן.
מפרקליטי  כאחד  ייזכר  לדור  שמשה  סבור  אני 
המדינה הנחושים יותר שהיו לנו במאבקם בשחיתות 
ובקשר השלילי שבין הון ושלטון. תרומתו במובן זה 
ישכיל  ניצן  שי  שמחליפו  נקווה  וחשובה.  רבה  היא 
 להמשיך בדרכו. 

לא נכון לבדוק את צדקת 

החלטותיו של לדור 

בהעמדה לדין של נושאי 

משרה שלטונית לפי מבחן 

התוצאה. המבחן הנכון הוא 

המבחן המשפטי - אם 

נמצאו בתיק הפרקליטות די 

ראיות שיעידו על סיכוי סביר 

להרשעה ואם יש אינטרס 

ציבורי בהעמדה לדין

הולךפרקליט

פרקליט
בא
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פרקליטי המדינה לדורותיהם
1948-1949 חיים כהן 
1949-1953 ארווין שימרון 
1953-1961 קולין גילון 
1961-1969 צבי בר־ניב 
1969-1982 גבריאל בך 
1982-1988 יונה בלטמן 
1989-1995 דורית ביניש 
1996-2004 עדנה ארבל 
2004-2007 ערן שנדר 
2007-2013 משה לדור 
2013- שי ניצן  
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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 

ם
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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/


90%90%
נבו 90%

כל השאר
תקדין, לו-דטה, 
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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/


היסטוריה - נציבות הביקורת על הפרקליטות יוצאת לדרךסדר יום

לידידו  שכתב  דקארט  הצרפתי  הפילוסוף  זה  היה 
הפילוסוף מרסן: "אני אסיר תודה לך על ההתנגדויות 
כל  על  לי  ולספר  להמשיך  מבקשך  ואני  לי,  ששלחת 
אלו שתשמע. עשה אותן עוינות לי ככל שתוכל; יהיה 

־זה העונג הגדול ביותר שתוכל לגרום לי. איני נוהג לב
כות כאשר מטפלים בפצעיי, והנדיבים למדי להשכיל 

וללמד אותי תמיד ימצאוני צייתן עד מאוד". 
־אכן, לא יימצא מי שיחלוק על כך שהשגה ביקו

לדיוקן של מחשבות  ביותר  היעיל  הכלי  היא  רתית 
המעשה,  ובעולם  זו  ברוח  רעיונות.  של  ולקידומם 
בוודאי שאי אפשר לחלוק על כך שביקורת עניינית 

היא גם כלי חיוני לתיקון ולייעול עבודת מערכת 
ולשמירה על איכותה. 

לאחרונה  הורה  לממשלה  המשפטי  היועץ 
המשפ במשרד  ייעודי  ביקורת  גוף  הקמת  ־על 
־טים שיבקר את עבודת המערך הכולל של הת
יבחן היבטים  זה  גוף ביקורת  כי  נקבע  ביעה. 

של ניהול תקין בגופי התביעה; 
ומ נהלים  ביישום  ־אחידות 

תהליכי  של  שקיפות  דיניות; 
מקצו לאתיקה  דגש  ויעניק  ־עבודה; 

 בשעה טובה,
במשקל משמעותי

הקמת גוף הביקורת על התביעה בישראל היא צעד ראשון וחשוב לכינונה 

לשיפור  יביא  החדש  הגוף  כי  לקוות  יש  ובונה.  אפקטיבית  ביקורת  של 

בעבודתם של גופי התביעה כולם, ובה בעת ישמור על עצמאות פועלם 

של הפרקליטים

ז'ק חן, נעה פירר

 עו"ד ז'ק חן, משרד חן, 
יערי, רוזן־עוזר, עורכי דין; 
 לשעבר סגן בכיר
 לפרקליטת המדינה

 עו"ד נעה פירר, 
 משרד חן, יערי, 
רוזן־עוזר, עורכי דין

עית וליעילות המערכת. עוד נקבע כי גוף זה ישמש 
כתובת לתלונות פרטניות לכל אדם הרואה את עצמו 

נפגע מהתנהלות פרקליט או תובע אחר. 
מדיניות ראויה של התביעה הכללית בשאלות של 
אכיפה יעילה ושוויונית של החוק ויישומה הנכון של 

במ הציבור  לאמון  יסודיים  תנאים  הם  זו  ־מדיניות 
זו  חשובה  מלאכה  לחוק.  ולציות  השלטונית  ערכת 

רבות של פר עליה מאות  ביותר. אמונים  ־מורכבת 
רבות של  ועוד מאות  קליטים מפרקליטות המדינה 
המשפטי  היועץ  של  הסמכה  מכוח  אחרים  תובעים 

המשטר התביעה  מקרב  בעיקר  ־לממשלה, 
מאות  של  ניהולם  על  שוקדים  אלה  תית. 
אלפי תיקים במחוזות השונים, המשפיעים 
ישירות על חייהם של קורבנות עבירה, של 

העו כגודל  כולו.  הציבור  ושל  ־נאשמים 
גם  כך  בידם,  המרוכזת  האדירה  צמה 
כתפי  על  המוטלת  האחריות  גודל 

העושים במלאכה. 
גוף הביקורת הוקם בעקבות דיון 
כי  הטענה  שבמרכזו  סוער  ציבורי 

־הניסיון מלמד שאין די במנגנוני הב
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לה הקיימים  והפיקוח  ־קרה 
במערכת  כשלים  מפני  בטיח 
שאין  נטען  בצדק  התביעה. 

ובח הדחוף  בצורך  ־להפריז 
לבי שיש  המיוחדת  ־שיבות 

שמרכז  גוף  על  יעילה  קורת 
־בידו עוצמה כה גדולה שמש

פיעה בצורה עמוקה כל כך על 
אורחות  ועל  כחברה  דמותנו 

חיינו כפרטים בה.
בחשיבות  ההכרה  נוכח 

שתנאי  ובכך  הביקורת  גוף  בהקמת  שיש  היתרה 
לביקורת יעילה הוא הבטחת עצמאותה, כבר במבט 
ראשון בולט הבדל מהותי בין הגוף החדש ובין גופי 

־ביקורת אחרים )דוגמת נציב תלונות הציבור על שו
פטים ומבקר המדינה(. בשונה מהם, גוף זה אינו פרי 
כגוף פנימי  חקיקה. הוא הוקם מכוח הוראת מינהל 
של משרד המשפטים אשר תפקידו לבחון ולבקר, בין 
היתר, את עבודת הפרקליטים, גם הם עובדי משרד 
זה  שגוף  מכיוון  כי  חשש  הועלה  לפיכך  המשפטים. 

־אינו חיצוני, הרי שאין ביכולתו למלא את ייעודו ול

בצע את עבודתו נאמנה. 
שמדובר  סבורים  אנו 
מדובר  שהרי  מוגזם,  בחשש 

־ביחידה נפרדת ועצמאית במ
שרד המשפטים שאינה צריכה 
לשאת חן בעיני איש. תפקודה 
לסייע  ביכולתה  דווקא  ייבחן 
עבודת  של  ובייעול  בשיפור 
התביעה הכללית, וממנה יצאו 
ועובדיה  ראשיה  גם  נשכרים 
להוכחה  שזקוק  מי  הנאמנים. 
ושל  המשפטים  שרת  של  כוונותיהם  רצינות  בדבר 
היועץ המשפטי לממשלה, יוכל למצוא אותה במינויה 

־של השופטת המוערכת הילה גרסטל, נשיאתו הרא
בראש  לעמוד  מרכז,  המחוזי  המשפט  בית  של  שונה 

גוף הביקורת. 
ובכל זאת דווקא התעקשותם של ראשי המערכת 
המשפטית שגוף הביקורת יוקם מכוח הוראת מינהל 
חוק  מכוח  ולא  המשפטים  במשרד  פנימית  כיחידה 

נוספת. מדוע שלא להפגין את עצ ־מחייבת בחינה 
מאותו ואת אי תלותו של גוף הביקורת בחקיקה, כפי 

אמנם גוף זה אינו חיצוני ואינו 

פרי חקיקה, בניגוד למשל 

לנציב תלונות הציבור על 

שופטים, אלא שלהבדיל 

משופט, עצמאותו של 

פרקליט וסדרי עבודתו 

אינם מוסדרים בחוק

מי שזקוק להוכחה 

בדבר רצינות 

כוונותיהם של שרת 

המשפטים ושל 

היועץ המשפטי 

לממשלה, יוכל 

למצוא אותה 

במינויה של 

השופטת המוערכת 

הילה גרסטל לעמוד 

בראש גוף הביקורת

יחידה נפרדת ועצמאית שאינה צריכה לשאת חן בעיני איש. נציבת התלונות הראשונה הילה גרסטל
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היסטוריה - נציבות הביקורת על הפרקליטות יוצאת לדרךסדר יום

־שנעשה למשל בעניינה של מערכת הביקורת על שו
־פטים? לדעתנו התשובה לשאלה זו היא בעיקר בר

צון להדגיש את הצורך החיוני לשמור על עצמאותו 
ועל אי תלותו של התובע במלאכתו. 

להבדיל מעניינו של פרקליט, העיקרון הגדול של 
עצמאות השופט מוצהר בחוק. חוק יסוד: השפיטה 

־מחייב את השופטים בעצמאות בלתי מסויגת במי
־לוי תפקידם. "בענייני שפיטה אין מרות על מי שבי

 2 )סעיף  הדין"  זולת מרותו של  דו סמכות שפיטה, 
לחוק(. תקופת כהונתם של השופטים, אופן מינוים, 
קביעת שכרם וייחוד כהונתם - כל אלה באים לקיים 

הגדול של עצ העיקרון  ־את התנאים שיבטיחו את 
־מאות השופט במלאכת השפיטה. גם הביקורת המ
־קצועית על מלאכת השיפוט, על דרך של הליכי הע
־רעור, מוסדרת לפרטיה בחוק. מעמדו הרם של השו

פט ואי תלותו מחד גיסא, ופיקוח ובקרה על תוצרי 
מאידך  המקצועית  עבודתו 

־גיסא, קבועים בחוק. כך לה
לכה וכך גם למעשה. בסביבה 
בה  זו,  ומוסדרת  "מבוצרת" 

בעצ לפגיעה  החשש  ־קטן 
של  עבודתו  ובסדרי  מאותו 
דרך  על  בדין  היושב  השופט 
של  בצורה  מורא  הטלת  של 
נחקק  אישיות,  סרק  תלונות 
הציבור  תלונות  נציבות  חוק 

על שופטים, תשס"ב־2002. 
עצמאותו  משופט,  להבדיל 
עבודתו  וסדרי  פרקליט  של 

אינם מוסדרים בחוק. הם תולדה של אתוס ומסורת 
זו, הקמת  מוגנת  לא  פורמלית. בסביבה  לא  ארגונית 
על  תלונות  קבלת  הוא  פעולתו  שעיקר  ביקורת  גוף 
לא  בצורה  להשפיע  עלולה  הציבור  מאת  פרקליטים 
פנימי  גוף  דווקא  כי  נראה  פעולותיהם.  על  עניינית 
עצמאי ודינמי שעיקר פעולתו הוא ביקורת מערכתית 
ולא אישית מגלם את האיזון העדין בין הצורך החיוני 
בביקורת ובין החשש מפגיעה באי־תלותה של מערכת 

התביעה ובעצמאותם של משרתיה. 
־לבסוף, מעניין לעמוד על התמורות שחלו בין הצ
־עתו הראשונית של היועץ המשפטי לממשלה להק

מת גוף הביקורת ובין ההצעה שנתקבלה בסופו של 
דבר בהתערבותה של שרת המשפטים. 

המשפטי  היועץ  ביקש  הראשונית  בהצעה 
לא בשלב הראשון,  לפחות  לממשלה שלא לאפשר, 

לצי ניתנה  לא  קרי  פרקליטים,  על  אישית  ־ביקורת 
נגד פרקליט על אופן  להגיש תלונה  בור האפשרות 

גוף הבי ־התנהלותו בתיק ספציפי. היועץ ראה את 
־קורת כגוף ביקורת על הפרקליטות ולא על פרקלי
־טים. מטרתה של הביקורת, אליבא דיועץ, היא לב

עבודת  על  רחבה  בראייה  מערכתיים  תהליכים  חון 
הפרקליטות כולה. דבר נוסף שביקש היועץ להחריג 
הוא כי רשות התביעה המשטרתית לא תהיה כפופה 

לגוף הביקורת. 
בנוסח הסופי שהתקבל יש שני שינויים מהותיים 

המערכ מהבדיקה  חוץ  המקורית:  בהצעה  ־שנערכו 
תית שעליה הוא אמון ושהיא העיקר, גוף הביקורת 
פרקליטים.  על  אישיות  תלונות  ולבחון  לקבל  יוכל 
ונותר בחינת היבטים של  כאמור, מרכז הכובד היה 

הת במערכת  תקין  ־ניהול 
נה ביישום  אחידות  ־ביעה; 

של  שקיפות  ומדיניות;  לים 
תוך  זאת,  עבודה;  תהליכי 

מקצו לאתיקה  דגש  ־הענקת 
עית וליעילות המערכת. ברם 
נפתח גם הפתח, שיש להניח 
במשורה  שימוש  בו  שייעשה 
ובוטים,  חריגים  ובמקרים 
פרטניות  בתלונות  לטיפול 

נגד פרקליטים. 
שגוף  הוא  השני  השינוי 

פעו את  גם  יבחן  ־הביקורת 
רוב  את  המנהלת  שהיא  המשטרתית,  התביעה  לות 
גוף  החלת  השלום.  משפט  בבתי  הפליליים  התיקים 
אמון  את  תגביר  המשטרתית  התביעה  על  הביקורת 

־הציבור במערכת, ותעניק תמונה הרמונית ביחס לר
באותו  לפעול  מחויבות  כולן  אשר  האכיפה,  שויות 
עולם מושגים ועל פי אותם העקרונות בהעמדה לדין. 
הקמת גוף הביקורת על התביעה היא צעד ראשון 
שיש  ובונה  אפקטיבית  ביקורת  של  לכינונה  וחשוב 
לקוות שתביא לשיפור בעבודתם החשובה של גופי 
התביעה כולם, תוך שמירה על עצמאות פועלם של 
הפרקליטים. יש גם לקוות שדרך ההקמה של גוף זה, 
מטרתו המוצהרת והדגשים ששורטטו לפועלו יביאו 
 לכך שהביקורת תיפול על אוזניים כרויות. 

דווקא גוף פנימי עצמאי 

ודינמי שעיקר פעולתו 

הוא ביקורת מערכתית 

ולא אישית, מגלם את 

האיזון העדין בין הצורך 

החיוני בביקורת ובין החשש 

מפגיעה בעצמאותם של 

מערכת התביעה ומשרתיה

ינואר 2014  24 ׀ עורך הדין 



mailto:lawyer@fnx.co.il


ראוי לציטוט

)השופט י' עמית( לנדודי השינה ולהתחבטות שזימן לנו מקרה קשה זה"  "לסוף מסע גברה דעת חברי על דעתי ודרכינו נפרדות, אך שותפים היינו  

קורע לב
 בהרכב מורחב של שבעה שופטים החליט בית המשפט העליון להפוך את החלטתו

 ולהשאיר ילד בן שלוש במשפחת האומנה על פני מסירתו לדודתו הביולוגית  

 ציטוטים נבחרים מחיבוטי הנפש של שופטי ההרכב

)דנ"א 6211/13, ניתן ביום 23.12.13(

השופטת מרים נאור
דעת הרוב

שבליבם  האימוץ,  בתיקי  הדין  חריצת 
הכרעה גורלית בעתידו של ילד, היא מן 
שבית  והרגישות  המורכבות  ההכרעות 

המשפט נדרש אליהן... 
היא,  קשה  ההכרעה  שלפנינו  במקרה 
את  לאמץ  המבקשות  המשפחות  שתי  שכן 
על  חולק  אין  הן.  וראויות  כשירות  הקטין 
מסוגלותה ההורית של הדודה, שהינה אישה 
מרשימה ובעלת יכולות גבוהות לכל הדעות. בסופו של יום... "מרכז 
הכובד"... מצוי להשקפתי בנזק העתיד להיגרם לקטין אם ינותק עתה 
מהמשפחה המועמדת לאמצו. נזק זה הוא שצריך לדעתי להכריע את 

הכף במקרה שלפנינו...
את  סותר  והמשפחה  הדם  קול  של  השיקול  כי  הוכח  בו  במקום 
כאשר  הביולוגית.  הזיקה  בדבר  השיקול  נסוג  הקטין,  של  טובתו 
מביאים בחשבון את הנזק שבחלקו הוא בלתי הפיך העתיד להיגרם 
לקטין, לפי המומחים, עקב הניתוק מהוריו המגדלים, נדחקים יתר 
השיקולים הצריכים לעניין ותופסים מקום משני. העברתו של הקטין 
מנגד,  בסיכון.  לקטין  הקטין  את  תהפוך  כישוריה  כל  עם  לדודתו 
הקטין  בהשארת  דומה  סיכון  שקיים  לכך  ראיות  בפנינו  הובאו  לא 

במשפחה המיועדת לאמצו...
לא נותר אלא לחזור ולומר: ההכרעה קשה וקורעת לב, אך לדעתי 
בית  של  קודמת  בפסיקה  היטב  משתלבת  היא  ממנה.  מנוס  אין 
משפט זה שנתנה משקל מכריע למימד הזמן. תקוותנו כי הכרעתנו 
נפלה שגגה  לא  כי  היא  לחוף מבטחים. תפילתנו  תביא את הקטין 

בהחלטתנו בדבר טובתו. 

השופט אליקים רובינשטיין
דעת הרוב

ביותר  אולי הקשים  תיקי האימוץ הם 
נאמר   - בהם  להכריע  צריך  ששופט 
ביתר דיוק, נאלץ להכריע בהם; קשים על פי 
רוב מתיקים פליליים חמורים. עסקינן בבשר 
בו,  אוחזים  ששניים  קטין  של  בעתידו  החי, 
והוא כעין משפט שלמה, אלא שלעתים, וכך 
מקווה אני גם בענייננו שלנו, יש לכאורה פתח 
של  האנושית  עוצמתו  בשל  בונה.  לחיבור 
הנושא ניתן לא אחת דיון בבית משפט זה בגלגול שלישי - בגדרי 
משפטי  או  ציבורי  בנושא  מדובר  שאין  הגם  ערעור.  רשות  בקשת 
כללי, מאלה שלגביהם תישקל ככלל רשות ערעור. יתר על כן, כמו 
בענייננו, לעתים אף יינתן דיון נוסף, הליך נדיר, במקרים כאלה; זאת 
מדובר  כי  בטענה  המעטה,  לשון  רבה,  גבוליות  יש  אם  גם   -
ב"חשיבותה, קשיותה או חידושה של הלכה שנפסקה בעניין", כלשון 
סעיף 30)ב( לחוק בתי המשפט... קושי אנושי עצום יש ויש, אך קשה 
לומר כי מדובר ב"הלכה". בגלל עומקו האנושי של הנושא נכון איפוא 
בית המשפט במקרים קשים במיוחד להגמיש את הכללים, ולדעתי 

- בכל הכבוד - כך ראוי...
את  מכריעות  לנשיא  המשנָה  חברתי  שתיארה  שהנסיבות  עם 
הכף לטובת הישארות הקטין כעוגן וכבית אצל ההורים המיועדים 
על  מובנה,  ולקשר  פתוח  לאימוץ  לטעמי  קורא  זה  מקרה  לאימוץ, 
וקצב ראויים, למשפחה הביולוגית.  ובמינון  פי חוות דעת מומחים 
מתפלל אני לשוכן שחקים כי תקווה זו תתגשם וכי לא שגיתי בעידוד 

המהלך, וכי ייטב לקטין בדרך זו. אמן כן יהי רצון...
השוני בעמדותינו מתמקד בעצם בנקודה אחת - האם אכן טובת 

שלמהמשפט
2013
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הקטין המקווה בטווח הארוך, במקרה של מעבר למשפחה הביולוגית, 
מצדיקה להעמידו בטווח הקצר בפני משבר חמור, שכנראה אין חולק 
לאימוץ. כשלעצמי  מן ההורים המיועדים  הוצאתו  לו עם  ייגרם  כי 
לא מלאני לבי, עם כל חשיבותם של קול הדם והשיקולים התומכים 

במשפחה הביולוגית, להעמיד את הקטין בפני מצב זה.

השופט סלים ג'ובראן
דעת הרוב

שהוצגו  וללבטים  לקושי  אני  שותף 
בגלגול  והמיעוט  הרוב  בדעות  היטב 
לאותה  אני  שותף  הנוכחי.  ובזה  הקודם 
השופט  חברי  עמד  עליה  החמצה",  "תחושת 
עמית - תחושה אשר מצאה ביטוי בכל אחת 
מעמדות חבריי. מודע אני לכך ששאלת הנזק 
העולה  היחידה  אינה  הקטין  מניתוק  הצפוי 
ממכלול  לנתקה  וקשה  הנוכחי,  במקרה 
מסוימת  במידה  מעוררת  החמצה,  תחושת  אותה  אכן,  הנסיבות. 

שאלות לא פשוטות, שהתשובות להן אינן חד־משמעיות...
השפעה  הזמן  למימד  לנשיא,  המשנה  חברתי  שהבהירה  כפי 
להיגרם  שעלול  נזק  אותו  וכי  הנוכחי,  המקרה  בנסיבות  ממשית 
לקטין אם ינותק כעת ממשפחת האומנה, הוא השיקול שמכריע את 
לנתקו  מצדיקה שלא  הקטין  טובת  כי  מצאתי  אלה,  בנסיבות  הכף. 
משיקולים  ריק  בחלל  נאמרים  אינם  הדברים  האומנה.  ממשפחת 
נוספים, אלא בתוך מערכת עובדות מורכבת יותר, ובכללה "מורכבות 

החיבור" אותה הציג חברי השופט הנדל.

השופטת אסתר חיות
דעת הרוב

בין  מ"התנדנדות  המוצדק  החשש 
בקבלת  להנחותנו  צריך  עולמות" 
הפתוח,  האימוץ  לחלופת  בנוגע  ההחלטה 
וכאשר המשפחה הביולוגית עצמה סבורה כי 
להנחה  אין  לגישור,  ניתן  אינו  זה  חשש 

האופטימית ההפוכה על מה שתסמוך...
ידוע,  אינו  שאביו  בקטין  מדובר  בענייננו 
ומאז  לידתו  לאחר  מייד  מאימו  שנלקח 
שנפגש עימה למשך שעתיים בשבוע בלבד. אשר לדודתו של הקטין 

ומשפחתו הביולוגית המורחבת, שהוזכרו בחוות דעתו של השופט 
הסדרי  במסגרת  הקטין  עם  קשר  להמשיך  כמועמדים  רובינשטיין 
האימוץ הפתוח, הקשר עימם מתמצה - מנקודת מבטו של הקטין - 
בשתי פגישות שבהן ראה את דודתו לזמן קצר בלבד. בנסיבות אלה, 
ובין משפחתו  הקטין  בין  בלבד שעוצמתו של הקשר  זו  לא  כי  ברי 
הביולוגית אינה נסיבה חריגה המצדיקה אימוץ פתוח, אלא מדובר 
בקשר שהוא אף נמוך בעוצמתו מזה שמתקיים במקרי אימוץ רבים 
שבהם הקטין שהה במחיצת הוריו ומשפחתו למשך זמן מה בטרם 

הוצא מחזקתם...
אינה  הביולוגית  המשפחה  בפני  הדלת  שסגירת  לכך  אני  ערה 
נותנת ולו מענה חלקי לרצונם בקשר עם הקטין - לפחות עד הגיעו 
לבגרות וככל שיחפוץ הוא אז ליצור עימם קשר - אך לטעמי נסיבות 
המקרה דנן אינן מתאימות למוצא של פשרה בין הצדדים על דרך של 
אימוץ פתוח וטובת הקטין היא זו שצריכה לעמוד לנגד עינינו, מעבר 

לכל שיקול אחר.

השופט ניל הנדל
דעת הרוב

הזמן  תמהיל  לרע,  או  לטוב  בענייננו, 
השפיע על התוצאה. בכך שונה תחום 
בדרך  שבמשפט.  אחרים  מתחומים  האימוץ 
תלויות־ אינן  ממוניות  שאינן  הכרעות  כלל, 

הפר  צד  האם  הקובעת.  היא  הנורמה  זמן. 
חוזה, האם אדם התרשל, האם הנאשם עבר 
בתחום  מרכזיות  שאלות  הן  אלה  כל  עבירה. 
אלו  לשאלות  התשובות  הרלוונטי.  המשפט 
התשובה  בשונה,  חמש.  או  שנתיים  שנה,  בחלוף  משתנות  אינן 
יחסית -  זמן לא ארוך  דינמית. פרק  לשאלה מהי טובת הילד היא 
מן  נגזרת  הנורמה  התוצאה.  את  לשנות  עשוי   - שנתיים־שלוש 
העובדות. האחרונות יוצקות תוכן. ככלל, השופט מחפש לא רק דין 
אלא גם צדק. לכן, הוא רוצה להתערב. להציע פשרות ולהשפיע על 
מהן  לקבוע  שיש  רק  לא  האימוץ,  בתחום  לעיתים  ברם,  התוצאה. 
העובדות אלא שיש גם להשלים עמן. אם יש אשם בתיק זה הרי שזהו 
בלבד, בקצב שאינו משתנה  לכיוון אחד  היודע להתקדם  הזמן,  חץ 

ובאדישות לכפופים לו...
הילד עודנו ילד. הכרעתנו בהווה. חוות הדעת השונות מצביעות על 
הקושי בתיק זה, בלא שיש במי מאיתנו היומרה לדעת בביטחון מלא 
מה ילדו יום, שנה ועשור. המעגל כמעט והושלם, והמסע המשפטי 
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ראוי לציטוט

התוצאה
והשופטים   נאור  לנשיא  )המשנָה  הרוב  דעת 
רובינשטיין, חיות, ג'ובראן והנדל אל מול דעתם החולקת 
את  לקבל  שיש  הייתה  ועמית(  ארבל  השופטים  של 
העתירה לדיון נוסף, ולבטל את הקביעה בערעור שהקטין 

יאומץ על ידי דודתו ובעלה. 
ברוב  הוחלט,  האימוץ  תוצאות  צמצום  בשאלת 
לא  כי  והנדל(,  ג'ובראן,  חיות,  עמית,  )השופטים  דעות 

מתקיימות הנסיבות המצדיקות אימוץ פתוח.

עומד בפני סיום. המסע היה כאמור מורכב וסוער, אך נזכיר כי לילד 
ימלאו שלוש שנים רק בעוד ימים מספר, ללמדך כי במידה מסוימת 
שנה בחייו של ילד איננה זהה באורכה לשנתו של אדם בוגר. הספינה 
המשפטית היטלטלה ופנתה אנה ואנה בהליך קורע לב, אולם נחמה 
ניתן למצוא בכך שחייו של הקטין בשנתיים האחרונות ידעו דווקא 
סביבו.  הסוערים  המשפטיים  למים  בולט  בניגוד  ויציבות,  שלווה 
והנה הגיעה העת, זו תקוותנו ואף תפילת כולנו, כי באשר לספינה 
יתקיימו דברי  נוסע בה ספק קברניטה,  ועליה הילד שהוא ספק  זו, 
ִכי  וַיִשְְמחּו  ַגֵליֶהם.  וַיֱֶחׁשּו  ִלְדָמָמה  ְסָעָרה  "יֵָקם  בתהלים:  המשורר 

יִׁשְתֹקּו וַיַנְֵחם ֶאל ְמחֹוז ֶחְפָצם" )תהלים קז כט־ל(.

השופטת עדנה ארבל
דעת המיעוט

העדיפות הטבעית שיש לקשר הדם - 
במסגרת  לאימוץ  גם  ממילא  כן  ועל 
למוצאו  קשורה  אינה  המורחבת,  המשפחה 
מזרחי  אשכנזי,  ממוצא  להיותו  הקטין,  של 
מהצורך  נובעת  היא  אך  אחר...  או  אתיופי 

האנושי במשפחה ובשורשים...
גם אם נהיה חלוקים בדעותינו, חבריי ואני, 
באשר לתוצאת הדיון הנוסף, כולנו מאוחדים 
בתקווה ובתפילה שהילד יידע רק טוב ולא יישא את צלקת הקריעה 

ממשפחתו, משורשיו, מאימו וממשפחתו כולה...
לאם  פתוח  ולב  קשבת  אוזן  ולהטות  להבין  דורש  שבדין  הצדק 
ממנה "נלקח" פרי בטנה בהיותה חולה וחסרת אונים, כשהיא מנסה 
הילד  טובת  הרווחה שלהערכתן  רשויות  מול  אל  להתמודד  בדרכה 

מצדיקה למסרו לאימוץ...
לא התעלמתי מהנזק שנטען כי ייגרם לקטין בעקבות הפרידה מההורים 
המיועדים לאמץ. ההתחבטות בשאלה זו הייתה לי כשאול והדירה שינה 
מעיניי. כפי שציינתי גם בערעור, חשש זה קיים תמיד והוא עשוי לרפות 
ידיים. אכן, לא בחרתי בתוצאה "הבטוחה" - ובמובן מסוים גם הקלה 
אני  אך  האומנה,  משפחת  אצל  הקטין  השארת  של   - מבחינתנו  יותר 
מאמינה כי לאחר שהקטין ייקלט בסביבתו החדשה, בחיק משפחתו, נזקי 
הפרידה יגלידו ועל קשר הדם יוסיפו ויירקמו קשרי אהבה ואינטימיות, 

והתקופה הקשה תיבלע בחיבוק המשפחתי, ובחיים החדשים...
מכריעים  והשיקולים  הנסיבות  של  הכולל  במארג  יום,  של  בסופו 
מובילים  אלה  לממשו.  המאפשרות  והנסיבות  הטבע  קשר  להשקפתי 
לטעמי להחזרת הילד לחיק משפחתו הטבעית אליה הוא קשור בנימים 
שאינם נראים, בקשר הדם. ואולם, נימים אלה חזקים הם מכל קשר אחר 

ולא ניתן לנתקם גם אם הורחק ממשפחתו ולא יראה אותה לעולם.

השופט יצחק עמית
דעת המיעוט

קראתי בעיון את חוות דעתה המקיפה 
לנשיא  המשנה  חברתי  של  והרגישה 
צעד־ בקפידה  שרטטה  אשר  נאור,  השופטת 

עד  שהביאנו  הדברים  מהלך  את  אחר־צעד 
פעם  ממחיש  חברתי  של  דינה  פסק  הלום. 
ההחלטה  וקשה  גבולית  כמה  עד  נוספת 
שהונח  הרב  בחומר  ועיינתי  חזרתי  שבפנינו. 
בפנינו  שהציגו  בקלטות  צפיתי  בפנינו, 
וכמו חברתי השופטת ארבל  דואב. לסופו של מסע,  והלב  הצדדים 
"בתחרות"  לפיה  בעמדה  נותרתי  מצטרף,  אני  להנמקותיה  אשר 

קורעת הלב בין שני הזוגות, יש להעדיף את הדודה ובעלה...
לא אכחד כי הצעתו של חברי השופט רובינשטיין מושכת את הלב, 
באשר יש בה אלמנט של פשרה, אלא שלא בסכסוך כספי עסקינן, 
כי  סברתי  לפשרות.  מקום  אין  דא,  ובכגון  קטין,  של  בטובתו  אלא 
טובת הקטין במובן הרחב לחזור אל משפחתו הביולוגית. אך לאור 
התוצאה אליה הגיעה דעת הרוב, ומשנחרץ כי על הקטין להישאר 
בינארית,  להכרעה  יש מקום  כי  אני סבור  אצל ההורים המיועדים, 
מדי  נפשו  את  לטלטל  אין  הקטין  של  התקינה  התפתחותו  ולמען 

ביקור של המשיבה...
אל  הספינה  משהגיעה  כעת,  אך  ואנה,  אנה  היטלטלה  הספינה 
החוף, תם ונשלם. הגיעה העת להביא את הדברים לכלל סיום, גם 
אם הסיום אינו על דעתי. כל השהייה נוספת והתארכות נוספת של 

הליכי האימוץ אך תוסיף פצע ומכאוב לכל הצדדים...
לסוף מסע גברה דעת חברי על דעתי ודרכינו נפרדות, אך שותפים 
היינו לנדודי השינה ולהתחבטות שזימן לנו מקרה קשה זה. תלווה 

ברכתנו את הקטין ואת שתי המשפחות באשר תלכנה.

קורע לב

משפט
שלמה
2013
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אור רכלבסקי
קיימברידג', ארצות הברית

בית המשפט העליון 
בישראל הוא

הטוב ביותר 
בעולם

בחודש שעבר פרש מהאקדמיה פרופ' אלן דרשוביץ אחרי 50 שנה. באירוע פרידה 

חגיגי שנערך לו באוניברסיטת הרווארד חלקו לו כבוד גם נשיאי בית המשפט העליון 

לשעבר אהרן ברק ודורית ביניש. בראיון נרחב ובלעדי לכתב העת "עורך הדין" מדבר 

על  משפט,  על  ישראל,  של  נלהב  וחבר  בעולם  הבולטים  מהמשפטנים  דרשוביץ, 

צילומים: מרתה סטיוארט, הרווארד פוליטיקה ועל מה שביניהם  

על החולשה של מערכת המשפט בישראל

  יותר מדי כתבי אישום מוגשים נגד 
אישי ציבור או שמעט מדי אישי 

ציבור מורשעים"

על מותו של המשפט הבינלאומי

  בית הדין הבינלאומי הרס את האמינות 
של המשפט הבינלאומי יותר מכל 

מוסד אחר, חוץ מהאו"ם עצמו"
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לן דרשוביץ פורש. בגיל 75 ולאחר 50 שנה א
שלו  המשרד  הרווארד,  באוניברסיטת 

למש הספר  בית  של  החמישית  ־בקומה 
־פטים נמצא בעיצומן של אריזות קדחת

ניות. את הקירות עוד מעטרים צילומים 
משותפים עם אהרן ברק, תוארי כבוד מאוניברסיטאות 
ישראליות, ספרי תלמוד ומזכרות מהקריירה המשפטית 
באמריקה  המוכרים  המשפטנים  אחד  של  והאקדמית 
ובעולם כולו. ליברלי שדעותיו בנושא ישראל מכעיסות 

אנשי שמאל באקדמיה. חבר אישי של 
יכעיסו  שדעותיו  נתניהו,  בנימין 

חברי כנסת מהליכוד. 

על המשימה שלא הושלמה

  לא הצלחתי לשנות את הדעה 
של אקדמאים על ישראל. זה 

תהליך מתמשך ואני עובד עליו"

"המשפט הבינלאומי 
גוסס". פרופ' דרשוביץ 
באירוע הפרידה שנערך 
לכבודו בהרווארד
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�ל  הכולל  המצב  את  תופס  אתה  כיצד 
מערכת המ�פט הי�ראלית? מה החוזקות 

האמרי המערכת  לעומת  �לה  שהעיקריות 
קאית?

המש שבתי  היא  העיקרית  ־החוזקה 
ההיבטים  בכל  מעורבים  הישראליים  פט 
יכולים  פלסטינים  הישראלית.  החברה  של 
של  צבאיות  פעולות  נגד  תביעות  להגיש 

המ העמידה  דרישות  אין  בבג"ץ  ־ישראל. 
העליון  המשפט  בבית  שקיימות  כבידות 

־האמריקאי. אתן כמה דוגמאות. בית המש
פט העליון האמריקאי סירב לדון בסיכולים 

להתנק במזל"טים  ובשימוש  ־ממוקדים 
שויות, ובית המשפט העליון הישראלי כתב 
כמובן את הפסיקה המקיפה ביותר בנושא, 
בג"ץ  ברק;  אהרן  של  האחרון  הדין  בפסק 

האמ המשפט  בית  העינויים,  בנושא  ־דן 
בנושאים  בכך.  ולעסוק  לדון  מסרב  ריקאי 
העליון  המשפט  בית  מעורב  אחרים  רבים 
הישראלי ובית המשפט העליון האמריקאי 
כך שהיתרון המרכזי  בהם,  להתערב  מסרב 
של מערכת המשפט בישראל הוא שהעליון 

־הישראלי פולשני יותר, אגרסיבי יותר, ודו
רש ששלטון החוק ייושם בכל ההיבטים של 

החברה הישראלית. 
־יתרון נוסף הוא שהמינויים לעליון היש

האיכויות  על  יותר  הרבה  מבוססים  ראלי 
המי לעומת  המועמדים  של  היכולות  ־ועל 
־נויים במערכת המשפט האמריקאית. המי

מאוד  ומפלגתיים  פוליטיים  אצלנו  נויים 
דמוק רפובליקנים,  ממנים  רפובליקנים  ־- 

ממנים  ליברלים  דמוקרטים,  ממנים  רטים 
כך   - שמרנים  ממנים  שמרנים  ליברלים, 
יותר  הרבה  מפולגים  שלנו  המשפט  שבתי 

הע המשפט  בית  אידאולוגיים.  קווים  ־לפי 
־ליון הישראלי נהג להיות לחלוטין לא־מפ

משתנה  זה  אמנם  ולא־אידאולוגי.  לגתי 
בשנים האחרונות, וזה בלתי נמנע; כשבית 
היומיום  בחיי  ויותר  יותר  מעורב  המשפט 
חשוב  לאזרחים  הישראלים,  האזרחים  של 
אלמנט  נוסף  וכך  לעליון,  מתמנה  מי  יותר 
קרוב  לא  עדיין  זה  המינוי.  לתהליך  פוליטי 

בכלל למצב בארצות הברית. 
ומהן החול�ות העיקריות?

הישראלית  המערכת  של  אחד  חיסרון 
בי השופטים  באיכות  עצומה  שונות  ־הוא 

שראל, משופטים מעולים לשופטים לא כל 
מער בכל  נכון  שזה  מניח  אני  טובים.  ־כך 

כות המשפט בעולם, אבל השונות בישראל 
אדירה. זה פחות טוב ממה שצריך להיות. 
ביותר של המ הגדולה  ־לטעמי החולשה 

לאמריקאית  בהשוואה  הישראלית  ערכת 
נגד  מוגשים  אישום  כתבי  מדי  שיותר  היא 

מו ציבור  אישי  מדי  מעט  או  ציבור  ־אישי 
רשעים. במילים אחרות, יש פער גדול מדי 
בין מספר כתבי האישום למספר ההרשעות. 
ואחרים  ליברמן  או  אולמרט  כמו  מקרים 

־שבהם מוגשים כתבי אישום מגיעים למש
פטים ארוכים, ואז מזוכים לגמרי או מזוכים 
צריך  לא  כזה  פער  מההאשמות המרכזיות. 

־להיות. שיעורי הרשעה צריכים להיות למ
יותר  נמוכים  עלה משמונים אחוז. אם הם 

־אפשר להסיק שיותר מדי כתבי אישום מו
ציבור  אישי  מדי  שיותר  או  בטעות  גשים 
מזוכים בטעות. הבעיה הזאת לא התחילה 
היום אלא לפני הרבה שנים. אני טוען את 

הטענה הזאת כבר עשרים שנה. 
מדי  יותר  יש  מערכתית.  הבעיה  לדעתי 
אם  במדיניות.  הבדלים  של  קרימינליזציה 
אתה לא מסכים עם מישהו פוליטית אתה 

קורא לו פושע, וזה עוול גדול. 
הזכרת את המעורבות הגדולה �ל בג"ץ 

שבחברה הי�ראלית כיתרון גדול �ל המע
רכת. רבים תופסים זאת כחיסרון המרכזי 

�ל מערכת המ�פט.
המ הביקורות  ביקורות.  סוגי  שני  ־יש 

לא  אותן  שמשמיע  ומי  הרוב,  הן  זויפות 
־אוהב את הפסיקות ולכן טוען שבג"ץ מעו

רב מדי. אם הפסיקות היו לטעמם, הם היו 
רוצים שבג"ץ יהיה אקטיבי ומעורב יותר. זה 

־טיעון שקרי. אנחנו לא אוהבים את הפסי
־קות אז לא נתלונן עליהן אלא על האקטי

מפי  ריאלית,  היא  השנייה  הביקורת  ביזם. 
שללא  שאומרים  למשפטים  פרופסורים 

המינויים לבית המשפט העליון 
בישראל מבוססים הרבה יותר 
על האיכויות ועל היכולות של 
המועמדים מאשר במערכת 

המשפט האמריקאית. המינויים 
אצלנו בארצות הברית פוליטיים 
ומפלגתיים מאוד, ובתי המשפט 
שלנו מפולגים הרבה יותר לפי 

קווים אידאולוגיים

בית המשפט העליון הישראלי 
נהג להיות לחלוטין לא מפלגתי 

ולא אידאולוגי. אמנם זה 
משתנה בשנים האחרונות, 
וזה בלתי נמנע. לאזרחים 
חשוב יותר מי מתמנה, וכך 

נוסף אלמנט פוליטי לתהליך 
המינוי. זה עדיין לא קרוב 

בכלל למצב בארצות הברית
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־אני לא מסכים איתם. אני חולק על המ
העליון.  המשפט  בית  של  לתפקיד  תנגדים 
לעליון יש תפקיד חשוב ביותר. לא רק בתוך 
עושה  הוא  ישראל  של  כפרקליט  ישראל; 
יותר. כשאני  את המלאכה שלי קלה הרבה 
בכל  לישראל  הקשורים  בנושאים  מתעמת 

־רחבי העולם, אני יכול להצביע על בית המ
הע המשפט  כבית  הישראלי  העליון  ־שפט 

אין מספיק  כיום.  בעולם  ביותר  הטוב  ליון 
הערכה בישראל לעליון כמייצג את ישראל 
בעולם בדרך חיובית מאוד. כשאני מתעמת 

־בנושא ישראל אני תמיד מציב אתגר לירי
בים שלי: תראו לי מדינה אחת בהיסטוריה 
דומים  איומים  עם  העולם שהתמודדה  של 
לאלה של ישראל, ויש לה רקורד טוב יותר 

יותר  גדולה  והערכה  אדם  זכויות  בנושאי 
לשלטון החוק. אף אחד, מעולם, לא הצליח 
לנקוב בשם של מדינה אחרת. זה לא אומר 
ציון  לה  נותן  הייתי  מושלמת.  שישראל 

מקב בעולם  אחרות  מדינות  אבל  ־"טוב". 
מס בלתי  או  בקושי  מספיק  מספיק,  ־לות 

יותר  טוב  להתמודד  מצליחה  ישראל  פיק. 
בזכות  גם  במצבה  שהיו  אחרות  ממדינות 

בית המשפט העליון. 

"העליון שמרני יותר אבל שומר 
על המוניטין הגבוה"

בית  נשיאי  עם  מאוד  מיודד  דרשוביץ 
ודורית  ברק  המשפט העליון לשעבר אהרן 

־ביניש. השניים פתחו את כנס הפרידה שע

קשר לתוצאות, ההחלטות צריכות להתקבל 
יותר בכנסת ופחות בבג"ץ. 

לזכויות  אני חושב שככל שהעניין קשור 
־אדם ולשלטון החוק, בג"ץ צריך לקבל הח

לטות. ההחלטות הטובות ביותר הן כאשר 
בג"ץ פוסק ומשאיר לכנסת את האפשרות 
שבמקרים  רק  החוקים,  את  מחדש  לנסח 
באפשרות  משתמשת  לא  הכנסת  רבים 
הזאת. כך גם לרשות השופטת וגם לרשות 

־המחוקקת יש תפקיד אקטיבי בקבלת החל
טות. אני דוגל ביותר אקטיביזם שיפוטי, כל 

האח המילה  את  לומר  יכולה  הכנסת  ־עוד 
רונה.

זאת לא העמדה �ל מרבית אנ�י הליכוד 
והבית היהודי.

"אני דוגל ביותר אקטיביזם שיפוטי, כל עוד הכנסת יכולה לומר את המילה האחרונה". חיבוק מהחבר אהרן ברק
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ברק  אוקטובר.  בתחילת  הרווארד  לו  רכה 
בה מימיו  דרשוביץ  עם  ידידותו  את  ־ציין 

רווארד, ואז חלק על עמדתו בנוגע לאישור 
־עינויים כאמצעי מניעתי; ביניש הודתה לד

רשוביץ על עמידתו לצד ישראל בעימותים 
ובספרים שכתב, אך גם חלקה על רעיונותיו 
על  המגן  המורעל,  העץ  פרי  לתורת  בנוגע 
נאשמים משימוש בראיות שהושגו בדרכים 

שפגעו בזכויותיהם. 
נהנה  הי�ראלי  העליון  המ�פט  בית 

מיוחד  מסטטוס  ה�נים  במ�ך 
לפחות  העולמית,  בזירה 

חלקית בזכות יוקרתו �ל 
נתפס  כיצד  ברק.  אהרן 
העליון  המ�פט  בית 

בעולם כיום?
מכך  חלק  רק  ראשית, 

המוצדקת  מהיוקרה,  נבע 
מאוד, של אהרן ברק. לפני כן 

בזכות  רבה  יוקרה  הייתה 
בזכות  כן  ולפני  שמגר, 
אני  ואגרנט.  כהן  חיים 
את  ללמוד  התחלתי 
בסוף  הישראלי  העליון 

היה  אז  וכבר  ה־60,  שנות 
־לו מוניטין בזכות היושרה, היע

דר משוא הפנים והפסיקה המבריקה. 
אבל  פסיקה,  כל  ולא  שופט  כל  לא 
עליון  משפט  בית  זה  כללי  באופן 

הנשיאה  גם  מאוד.  גבוהה  ברמה 
ביניש שמרה על המוניטין הזה. 

העליון  של  שזוהרו  חשש  יש 
השפעות  בעקבות  יתעמעם 
טרם  אבל  אידאולוגיות, 

ראיתי ראיות לכך. העליון 
שמרני קצת יותר משהיה, 
מהעניין,  חלק  זה  אבל 

היש העליון  ־ולדעתי 
המו על  שומר  ־ראלי 
היושרה  על  ניטין, 
האינטליגציה  ועל 

הגבוהה.

ישראל צריכה לשמור 
על עצמה כמדינה שלא 
מרשה שום צורה של 
גזענות ושום צורה של 
הפליה על בסיס גזעי. 
לא משנה כמה קטנים 
היישובים הקהילתיים, 
ישראל חייבת לשמור על 
מחויבות לשוויון גזעי בכל 
היבט של החיים הציבוריים

"ישראל לא מושלמת, 
אבל היא טובה ממדינות 

אחרות שהיו במצבה". 
דרשוביץ
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מגלה  האמריקאי  העליון  המ�פט  בית 
ב�נים האחרונות אקטיביות מוגברת. האם 

הוא מו�פע מהגי�ה הי�ראלית?
משו כמה  על  השפיע  הישראלי  ־העליון 
הע כללי,  באופן  האמריקאי.  העליון  ־פטי 

ליון האמריקאי הוא אוהד נלהב של העליון 
והנשיאה  ברק  בדימוס  הנשיא  הישראלי. 
בעליון  עצומה  להערכה  זכו  ביניש  בדימוס 
הישראלי  לעליון  הייתה  האם  האמריקאי. 

־השפעה ברורה על החלטות שהתקבלו בע
ליון האמריקאי? קשה לומר בוודאות.

את  לפסול  בג"ץ  החלטת  על  דעתך  מה 
להחזיקם  והאפ�רות  המסתננים"  "חוק 

במ�ך �לו� �נים ללא מ�פט?
להיות  צריך  הזאת.  בהחלטה  תומך  אני 

־משפט. בית המשפט לא אמר למדינת יש
ההגירה  מדיניות  להיות  צריכה  מה  ראל 

־שלה. ישראל נמצאת במצב של מתח תמי
די; מצד אחד היא מדינת מהגרים שמבינה 
השואה,  בגלל  פוליטי  במקלט  הצורך  את 
מקום  בשום  מקלט  נמצא  לא  ליהודים  אז 
ועל  כמדינת מקלט  נוסדה  וישראל  בעולם, 
שצריכים  לאנשים  פתיחות  של  העיקרון 

־מקלט. מהצד השני היא מדינת לאום שמ

תארת את עצמה כמדינת העם היהודי. היא 
צריכה לשמור על המאפיין האתני ולא רוצה 
לראות אותו משתנה על ידי גל הגירה עצום. 
60 אלף מהגרים זה לא מספר זעיר. יש פחד 
מובן. אנחנו רואים מה קורה באירופה, שם 
מדינות שונות מתחרטות על מדיניות הדלת 

הפתוחה למהגרים. 
פוליטית.  החלטה  היא  ההגירה  מדיניות 
בית המשפט צריך להישאר בפריפריה בדיון 
הזה. הוא צריך לקבל החלטות על הזכויות 

אזר אינם  אם  גם  יחידים,  מהגרים  ־של 
ישראל.  של  בטריטוריה  הם  עוד  כל  חים, 
בית המשפט צריך להחליט כיצד לשמור על 
האיזון הנכון, ולדרוש משפט בתוך זמן קצר 

יותר נראה לי האיזון הנכון. 
החלטה מעוררת מחלוקת נוספת הייתה 
בג"ץ  והחלטת  הקבלה  ועדות  חוק  בנו�א 

שלאפ�ר את החוק ולבחון רק מקרים ספ
ציפיים.

על  לשמור  צריכה  שישראל  חושב  אני 
של  צורה  שום  מרשה  שלא  כמדינה  עצמה 
בסיס  על  הפליה  של  צורה  ושום  גזענות 
היישובים  קטנים  כמה  משנה  לא  גזעי. 
על  לשמור  חייבת  ישראל  הקהילתיים, 
מחויבות לשוויון גזעי בכל היבט של החיים 

־הציבוריים. לכל הפחות, בתי המשפט צרי
כים לבחון היטב אם החוק הזה מנוצל בדרך 

גזענית.
אתה נח�ב לאחד התומכים הגדולים �ל 
ולאחד הפר�נים המובילים  הדיבור  חופ� 
האמריקאית.  לחוקה  הרא�ון  התיקון  �ל 
מה דעתך על חוק הנכבה ועל החלטת בג"ץ 

ש�לא להתערב בחוק כל עוד אין מקרה קו
נקרטי?

להיות  צריכה  שהמדינה  מאמין  לא  אני 
אם  גם  כלשהן,  תפיסות  בדיכוי  מעורבת 

הר לשוק  תן  שקריות.  בתפיסות  ־מדובר 
עיונות להחליט.

מעניקים  העליון  המ�פט  בתי  נ�יאי 
לניהול  זמן  ויותר  יותר  האחרונות  ב�נים 
למ�ך  ובעיקר  �לה,  לביצועים  המערכת, 
�לבי  בי�ראל  רואים  אנחנו  ההליכים. 
קדםשמ�פט ארוכים מאוד �אינם מנוהלים 
�מאפ�רים  �ופטים  זמנים,  לוחות  לפי 
האחרונה,  בדקה  לעיתים  מרובות  דחיות 
כמה  עד  עדויות.  �ל  רצופה  לא  ו�מיעה 

המצב דומה בארצות הברית?
משפטי  לנו  יש  כי  לחלוטין  שונה  המצב 
עדויות  לשמוע  אפשר  אי  ולכן  מושבעים, 
את  להחזיק  אפשר  אי  רצופה.  לא  בצורה 
הדיונים.  שבין  בזמן  נעולים  המושבעים 
הזמן  משך  את  מכווצת  המושבעים  שיטת 
של ההוכחות. קדם־משפט בארצות הברית 
יש  פליליים  רב. בתיקים  זמן  יכול להימשך 

פלי שמשפטים  כך  מהירים,  משפטים  ־לנו 
ליים מוגבלים באורכם. 

הנשיאה בדימוס דורית ביניש עם דיקן הפקולטה למשפטים בהרווארד, מרתה מינו 

ברכה מצולמת ששלח ראש הממשלה נתניהו
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זמן  אורכים  בישראל  משפטיים  הליכים 
המשפט  מערכת  על  לעבוד  צריך  מדי.  רב 

־כדי לעשות אותה פשוטה, יעילה, מתומצ
תת ומהירה יותר. 

מה צריך לע�ות ל�יפור המערכת?
את  לייעל  לכם  שיעזור  מומחה  תביאו 
לא  וזה  אותה,  לשפר  דרכים  יש  המערכת. 

אמור להיות קשה מדי. 
שבמיוחד בתיקים פליליים חו��ים ה�ו

פטים להציב גבולות ולוחות זמנים מפחד 
יוצרים  איך  הנא�ם.  בזכויות  פגיעה  �ל 

איזון בעניין הזה?
לה בלי  ספציפיות  תשובות  לתת  ־קשה 
לעכ נכון  מאוד.  מקרוב  המערכת  את  ־כיר 

שיו ההליכים מרווחים מדי. אתה לא רוצה 
השני  לצד  בקיצוניות  תזוז  שהמטוטלת 
ושלנאשמים לא יהיה מספיק זמן להתכונן. 
מובן שצריך לשמור על איזון, אבל כרגע אין 

איזון. ההליכים ארוכים מדי.

או־ג'יי סימפסון והלחישה של נתניהו

־את הפרסום העולמי קנה דרשוביץ בתי
־קים הפליליים שלו. הוא ייצג נאשמים מפו

זרקורים  אור  עם  במשפטים  מאוד  רסמים 
תקשורתי וציבורי בוהק, והתמחה בחילוצם 

דר את  שהזניק  הלקוח  אבודים.  ־ממצבים 
האריסטו היה  הציבורית  לתודעה  ־שוביץ 

שסיפור  בולאו,  פון  קלאוס  האירופי  קרט 
הפרסים  עטור  לסרט  הפך  בערעור  זיכויו 
"תהפוכות הגורל". שער ה"ניו יורק פוסט" 
שבו טוען דרשוביץ לחפותו של הרוזן עדיין 
ייצג את מיה  מעטר את המשרד שלו. הוא 
שרנסקי  נתן  על  הגן  אלן,  וודי  נגד  פארו 

מעו והיה  המועצות,  בברית  משפט  ־בבתי 
על  בוש  ג'ורג'  נגד  גור  אל  של  בערעור  רב 
)הוא מכנה את  ב־2000  תוצאות הבחירות 
ביותר  המושחתת  "ההחלטה  אז  הפסיקה 

־בהיסטוריה של בית המשפט העליון האמ
ריקאי"(. עוד ברשימה נמצאים מייק טייסון, 

־ג'וליאן אסאנג' מייסד ויקיליקס, הקלינטו
נים וכמובן או־ג'יי סימפסון. 

באוטוביוגרפיה שהוציא לאחרונה מספר 

ג'וני קוקרן  דרשוביץ כי כשהסנגור הראשי 
נעמד לשאת את נאום הסיכום, רכנה אליו 
התובעת ולחשה לו "כשאתה מדבר, תזכור 
שאני לא לובשת תחתונים". הוא מספר גם 
לאחר  לביתו  אותו  הזמין  נתניהו  שבנימין 
"יש  הממשלה.  לראשות  לראשונה  שנבחר 

־משהו שאני חייב לשאול אותך", אמר נת
בשאלה  דעת  לחוות  ציפה  דרשוביץ  ניהו. 
נתניהו  אבל  כלשהי,  משפטית  או  מדינית 
כרך את זרועו סביב כתפו ולחש באוזנו, "אז 
או־ג'יי עשה את זה?". דרשוביץ הופתע אך 
ענה במהירות, "אדוני ראש הממשלה, האם 

לישראל יש נשק גרעיני?".
בוא נדבר על מערכת המ�פט הפלילית. 
הגדולים  והאתגרים  החסרונות  הם  מה 

ביותר �לה?
הפלילי  החוק  אובר־קרימינליזציה.  יש 
צריך להישמר רק לפשעים החמורים ביותר. 
דה־קרימינליזציה  לעשות  צריכים  אנחנו 
של נושאים רבים שנחשבים היום פליליים. 

־זאת בעיה חמורה הרבה יותר בארצות הב
ביותר  יש מספר האסירים הגדול  לנו  רית; 
בעולם, לנו יש גזרי הדין המחמירים ביותר 

־על עבירות סמים קלות. המערכת הישרא
לית טובה יותר, וגם היא יכולה להשתפר.

חרי ביקורת  מותחים  בי�ראל  שרבים 
פה על ה�ימו� בעסקות טיעון ועל אחוז 

ההר�עה הגבוה.
שבה  במדינה  לחיות  רוצים  לא  אנחנו 
נגד  מוגשים  אישום  כתבי  של  גדול  שיעור 
או  איראן  להיות  יכולה  זאת  חפים מפשע. 
סין, זאת לא יכולה להיות ישראל או ארצות 
האישום  כתב  הגשת  על  ההחלטה  הברית. 
את  להפריד  המרכזית  הדרך  להיות  צריכה 
רוצים  אנחנו  מפשע.  מהחפים  האשמים 
בפשעים  יואשמו  לא  שאנשים  להבטיח 
שיעורי  מכריעות.  נגדם  הראיות  אם  אלא 

ההרשעות צריכים להיות גבוהים. 
־אני מתנגד לאופן השימוש בעסקות טי

עון, בעיקר בארצות הברית. אנחנו גורמים 
כפירה  על  מדי  גבוה  מחיר  לשלם  לאנשים 
באשמה. לא צריך להיות פער דרמטי בגזר 

יש פער גדול מדי בין מספר 
כתבי האישום נגד אישי ציבור 
למספר ההרשעות. מקרים 

כמו אולמרט או ליברמן 
מגיעים למשפטים ארוכים ואז 
הם מזוכים לגמרי או מזוכים 
מההאשמות המרכזיות. פער 

כזה לא צריך להיות

הליכים משפטיים בישראל 
אורכים זמן רב מדי. צריך 

לעבוד על מערכת המשפט 
כדי לעשות אותה פשוטה, 
יעילה, מתומצתת ומהירה 
יותר. תביאו מומחה שיעזור 
לכם לייעל את המערכת. זה 

לא אמור להיות קשה מדי
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ומור באשמה  שכופרים  אנשים  בין  ־הדין 
־שעים ובין אנשים שמסכימים לעסקת טי
־עון. הסיבה לשיעור הגבוה של עסקות טי

אומרים  אנחנו  משפטית.  סחיטה  היא  עון 
ותורשעו  באשמה  תכפרו  אם  לנאשמים, 
זה  וכמה.  פי כמה  נכפיל את העונש שלכם 
שהוא  על  להיענש  צריך  לא  איש  הוגן.  לא 

דורש משפט. 
האם י� בארצות הברית מגמה להפחתת 

ה�ימו� בעסקות טיעון?
לצמצום  המאבק  של  בחזית  עומד  אני 
רבות,  שנים  כבר  טיעון  בעסקות  השימוש 
גרוע  המצב  היום  שהצלחתי.  לומר  וקשה 
עונש  לקבל  יכול  אתה  לעבר;  ביחס  ביותר 

גדול פי עשרה אם תכפור באשמה. 
של  עונש  שלי  ללקוח  הציעו  לאחרונה 
שנה עד שלוש שנות מאסר בעסקת טיעון. 
למשפט.  וללכת  באשמה  לכפור  בחר  הוא 
 23 עליו  ונגזרו  במשפט,  אותו  ייצגתי  לא 
בפחות  הורשע  הוא  למעשה  מאסר.  שנות 
עבירות מהאישומים שיוחסו לו. השופט לא 
אמר שגזר הדין נובע מכך שהוא לא הסכים 

לעסקת הטיעון, אבל זאת תמיד הסיבה. 
להת תמ�יך  המו�בעים  �יטת  שהאם 

קיים בעוד �לו�ים �נה?
מו מושבעים  היום  כבר  קשה.  יהיה  ־זה 

מטוויטר,  מבלוגים,  מהאינטרנט,  שפעים 
שופ גם  אבל  דין.  לעיוות  לגרום  יכול  ־וזה 

טים מושפעים מריבוי האינפורמציה מחוץ 
לכותלי בית המשפט. אנחנו צריכים ללמוד 
ועם  המודרנית  הטכנולוגיה  עם  להתמודד 

המדיה החברתית. 
שמה י� לע�ות כדי לעצור את ההידרד

רות המתמ�כת במעמד עורכי הדין?
במספר  נמדדת  אינה  מדינה  של  איכות 
עורכי הדין בה. מספר רב של עורכי דין אינו 
בהכרח דבר טוב. בישראל ובארצות הברית 
יש השיעורים הגבוהים ביותר של עורכי דין 

־לנפש בעולם. אני חושב שפחות אנשים פו
נים כיום למשפטים, בין היתר כי יש היום 
האימא  בישראל.  בפרט  טובות,  חלופות 
היהודייה כבר לא רוצה שהבן או הבת שלה 

יהיו עורכי דין או רופאים, היא רוצה שהם 
־יקימו חברת הייטק, יהיו חלק מאומת הס
במי לגוגל  המוצר  את  וימכרו  ־טארט־אפ, 

כיום.  העולם  בכל  קורה  זה  דולר.  ליארד 
יש מדינות שמדלגות על שלב הביניים של 
עריכת הדין. הודו וסין, למשל, לא עוברות 

וקופ הדין  עריכת  של  הביניים  שלב  ־את 
צות ישר לשלב היזמים. בדור שלי כל אימא 
רצתה שהבת שלה תתחתן עם עורך דין או 
עם רופא, וכיום כל אימא רוצה שהבת שלה 

־תהיה יזמת ותכתוב ספרים כמו שריל סנד
ברג מפייסבוק. 

אנחנו עוברים שינוי בין־דורי במעמד של 
עורכי הדין. חוץ מזה קשה יותר להתפרנס 
היום כעורך דין. גם כי יש יותר מדי, גם כי 

שב משימות  על  משתלטת  ־הטכנולוגיה 
כי אפשר לעשות  וגם  דין,  עבר עשו עורכי 
העבודה  שכר  שבהם  למקומות  מיקור־חוץ 

נמוך יותר. 
�נה  כל  נוספים  בי�ראל  זאת,  למרות 

מספר גדול מאוד �ל עורכי דין חד�ים.
בישראל  יש  דבר  של  בסופו  אבל  נכון, 

־מספר מוגבל של בתי ספר למשפטים שאפ
שר לספור אותם על שתי ידיים, וכאן אפשר 
מקום  בכל  למשפטים  ספר  בית  לפתוח 

מינימ הם  כך  לשם  הנדרשים  ־והאישורים 
במידת  לשלוט  מצליחה  שישראל  כך  ליים. 

מה במספר עורכי הדין שבה. 

 "תוכניות הדוקטורט שלנו
מלאות בישראלים"

למד  הוא  בברוקלין.  וגדל  נולד  דרשוביץ 
גרוע  לתלמיד  ונחשב  בישיבה  והתחנך 
בנכשלים  רצופה  שלו,  התעודה  במיוחד. 

עמו את  מעטרת  ובפיזיקה,  ־במתמטיקה 
 ."Taking the Stand" האוטוביוגרפיה  די 
הרבנים חשבו שהוא מקרה אבוד. החשיבה 
כך הקשתה עליו בישיבה  הביקורתית שכל 

בלימו דרך  כוכבו  באקדמיה.  לנכס  ־הייתה 
די המשפטים באוניברסיטת ייל. משם הוא 
התקבל כפרופסור בהרווארד בגיל 25, ובגיל 

רוב התרעומת על בית 
המשפט העליון בישראל 

נגועה בביקורות מזויפות. מי 
שמשמיע אותן לא אוהב את 
הפסיקות ולכן טוען שבג"ץ 

מעורב מדי. אם הפסיקות היו 
לטעמם, הם היו רוצים שבג"ץ 

יהיה אקטיבי ומעורב יותר

מדיניות ההגירה היא החלטה 
פוליטית. בית המשפט צריך 

להישאר בפריפריה בדיון הזה. 
הוא צריך לקבל החלטות לגבי 

מהגרים יחידים כל עוד הם 
בטריטוריה של ישראל. בית 

המשפט צריך לשמור על האיזון 
הנכון, ולדרוש משפט בתוך זמן 
קצר יותר נראה לי האיזון הנכון
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28 כבר קיבל קביעות, ובכך היה לפרופסור 
הצעיר ביותר בתולדות הרווארד. 

במשך 50 שנה הוא לימד בהרווארד. 100 
סמסטרים )לא כולל כמה בישראל( ולמעלה 
צעיר  דין  עורך  בהם  סטודנטים,  מ־10,000 
משיקגו שהפך ברבות השנים לנשיא ארצות 
דרשוביץ  הקריא  הפרישה  באירוע  הברית. 
אובמה  ברק  הנשיא  לו  מאחל  שבו  פתק 
"שנים רבות של סנגוריה, מעשי קונדס וכיף 

גדול".
הדרך  על  �לך  המרכזיות  התובנות  מה 

�בה צריך ללמד מ�פטים?
אני חושב שהשנתיים הראשונות צריכות 

־להיות רקע אקדמי במשפטים, והשנה הש
־לישית צריכה להיות התנסות קלינית בפי

להיות  צריכה  השלישית  השנה  צמוד.  קוח 
רלוונטי  פרקטיקום  ויותר  אקדמית  פחות 
למה שהסטודנטים יעשו. אני לא אוהב את 
משפטים,  לימודי  של  הישראלית  המתודה 

־כי היא לא מאזנת כהלכה בין תאוריה לפ
למשפטים  טוב  מורה  להיות  כדי  רקטיקה. 

ניסיון פרקטי לכי ־אתה צריך להביא קצת 
צריך  אתה  טוב  דין  עורך  להיות  וכדי  תה, 
בישראל  המשפט.  לאולם  תאוריה  להביא 

־יש משקל גדול יותר לתאוריה לעומת הפר
קטיקה, בארצות הברית אנחנו יוצרים איזון 

טוב יותר. 
משיג  הבינתחומי  שהמרכז  חושב  אני 
אחרים.  ממקומות  יותר  טוב  האיזון  את 
צריך לעודד יותר פרופסורים לצאת החוצה 
וליישם את הידע שלהם בשטח או שיותר 

מתר זה  פרקטי.  מרקע  יגיעו  ־פרופסורים 
חש כיום במידה מסוימת, יש שיפור מסוים. 
מעולה,  אקדמי  מוצר  מציעים  הישראלים 
ישראלים  סטודנטים  של  גדול  מספר  אבל 

בא אחרים  ולמקומות  להרווארד  ־מגיעים 
כיום  מציעים  שאנחנו  משום  הברית  רצות 

־מוצר כולל טוב יותר. לכן תוכניות הדוקטו
רט שלנו מלאות בישראלים. 

מתלוננות  בי�ראל  אוניברסיטאות 
באנגלית  לפרסם  מעדיפים  חוקרים  כי 
יותר  הרבות  הקידום  אפ�רויות  ב�ל 

הסיבה לשיעור הגבוה של 
עסקות טיעון היא סחיטה 
משפטית. אנחנו אומרים 

לנאשמים, אם תכפרו 
באשמה ותורשעו נכפיל 

את העונש שלכם פי כמה 
וכמה. זה לא הוגן. איש לא 

צריך להיענש על שהוא 
דורש משפט

"מדינות שונות 
באירופה מתחרטות 
על מדיניות הדלת 
הפתוחה למהגרים". 
 דרשוביץ
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הדבר  וכי  אמריקאיות,  באוניברסיטאות 
הי�ראלי  המ�פט  בחקר  לפגוע  עלול 
עד  בו.  �מתעוררות  המיוחדות  ובבעיות 

כמה הח�� הזה מבוסס?
הישרא לאקדמיה  בנוגע  לי חששות  ־יש 
־לית. זה שוק שקשה מאוד להתברג בו ולק

בל משרה טובה, כך שאקדמאים ישראלים 
בנושאים  ומתקדמים  באנגלית  מפרסמים 
שמעניינים בעולם. יש לכך היבטים חיוביים 

האקד את  עושה  זה  שליליים.  ־והיבטים 
בזירה  מוכרים  למומחים  מאים הישראלים 
מספר  את  מפחית  גם  אבל  הבינלאומית 

האקדמאים שממוקדים במשפט עברי. 
אק יותר:  הרבה  חמורה  נוספת  ־בעיה 
הש מהשורה  רבים  ישראלים  ־דמאים 

משרות  לקבל  יכולים  לא  והשלישית  נייה 
או  ישראליות  באוניברסיטאות  הוראה 
ולכן  בעולם,  מובילות  באוניברסיטאות 

להג ביותר  הטובה  שהדרך  מחליטים  ־הם 
עמ להציג  היא  שלהם  הסיכויים  את  ־דיל 

דות אנטי־ישראליות חריפות. הם כמו כלב 
את  שונא  והוא  ישראלי  הוא  "וואו,  מדבר. 
משרה".  לו  נציע  בואו  מדהים.  זה  ישראל. 

אקד ושוב,  שוב  הזו  התופעה  את  ־ראיתי 
־מאים נחותים מנסים להשיג עבודה באמצ

עות הצגת שנאה טהורה לכל דבר שישראל 
מייצגת. לצערי זה עובד. יש אוניברסיטאות 

־שאוהבות אנשים לא רגילים, ואנשי הפקו
לטה של השמאל הקיצוני יתמכו בהם. זאת 
האלה  שהאנשים  אומר  לא  אני  טקטיקה. 
לא מאמינים בעמדות שלהם, אבל יש לכך 

לה שלהם  הסיכויים  על  נוספות  ־השפעות 
שיג משרות.

 "ההתנחלויות הן גורם
שתורם לבעיה"

דרשוביץ היה לאחד המייצגים הבולטים 
בזירה הבינלאומית בש ישראל  ־ביותר של 

בנושא,  ספרים  כתב  הוא  האחרונות.  נים 
התעמת קשות עם נועם חומסקי ועם נורמן 
פינקלשטיין, והוא מופיע כמעט בכל עימות 
מתוקשר על ישראל. ההגנה הלוהטת יצרה 

בעוד  הליברלי,  במחנה  רבים  אויבים  לו 
שהמחנה השמרני מתעב אותו בשל דעותיו 

הליברליות. 
מגן  אתה  פוליטיקה,  על  מדברים  אם 

שנלהב �ל מדינת י�ראל. לאחרונה �ר המ
בה כאן  אמר  מרידור  דן  ל�עבר  ש�פטים 

מקדמים  מהליכוד  כנסת  �חברי  רווארד 
חקיקת אפרטהייד כמו בדרום אפריקה.

זו  לחלוטין.  והזויה  מופרכת  השוואה  זו 
ממש אנטי־אינטלקטואליות. ממש עצלנות. 
אבל מתי ה�ליטה הי�ראלית ב�טחים, 
בעיה  להיות  תפסיק  �להם,  סיפוח  ללא 
ותהיה  לפתרון,  �מחכה  זמנית  פוליטית 
למ�הו אחר �הוא בלתי נסבל גם אם לא 

קוראים לו אפרטהייד?
־חשוב להבחין בין השליטה הצבאית בש

טחים ובין ההתנחלויות. מבקרים רבים של 
ישראל, גם ישראלים עצמם, לא עושים את 

־ההבחנה הזאת. כיבוש צבאי, באופן מסור
תי, נמשך עד שמושג שלום. ארצות הברית 
שלטה ביפן ושלטה גם בגרמניה למשך זמן 
מה עד שהיפנים והגרמנים עשו שלום. עד 
כה אין שלום. לישראל לא הייתה שום חובה 

שנ עזה,  של  הצבאי  הכיבוש  את  ־להפסיק 
שלטת על ידי חמאס. הייתה לה כל הזכות 
זאת  הצבאי.  הכיבוש  על  לשמור  שבעולם 
שרון.  אריאל  שקיבל  אסטרטגית  החלטה 
השליטה  על  שומרת  הייתה  ישראל  אילו 
לאורך  כוחות  ומשאירה  בלבד  הצבאית 

להתנח אבל  אחד.  דבר  זה  הירדן,  ־בקעת 
ליש אסטרטגי  ערך  אין  האזרחיות  ־לויות 

ראל והן גורם שמחריף את הבעיה. 
בהתנח טעות  ועושה  עשתה  ־ישראל 

הראשונה.  להתנחלות  התנגדתי  לויות. 
התנג־ לא  מורה.  אלון  נגד  כתבתי   1973 ־ב

דתי להתיישבות בגוש עציון, כי לישראל יש 
שעכ מובן  עציון.  לגוש  לגיטימית  ־תביעה 

למציאות.  הפכה  בשטח  הסיטואציה  שיו 
מדינות  בפתרון של שתי  עכשיו  תומך  אני 
שיכלול בתוך ישראל את גושי ההתיישבות 
ובגבול  בגליל  שטחים  והחלפת  הגדולים 
בתמורה למדינה פלסטינית חדשה. זה יהיה 

אני לא אוהב את המתודה 
הישראלית של לימודי 

משפטים, היא לא מאזנת 
כהלכה בין תאוריה לפרקטיקה. 
כדי להיות מורה טוב למשפטים 

אתה צריך להביא קצת ניסיון 
פרקטי לכיתה, וכדי להיות 

עורך דין טוב אתה צריך להביא 
תאוריה לאולם המשפט

"וואו, הוא ישראלי והוא שונא את 
ישראל. זה מדהים. בואו נציע 

לו משרה". ראיתי את התופעה 
הזאת שוב ושוב, אקדמאים 

נחותים שמנסים להשיג עבודה 
באמצעות הצגת שנאה טהורה 

לכל דבר שישראל מייצגת. 
לצערי זה עובד
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טוב לישראל. אני לא מאמין שהמשא ומתן 
צריך להתחיל בגבולות 67', והיו לי חילוקי 

מת אם  אובמה.  ממשל  עם  כך  על  ־דעות 
חילים בגבולות 67', הפלסטינים מתחילים 
היהודי,  ברובע  בכותל,  בשליטה  תאורטית 

הצו בהר  העברית  לאוניברסיטה  ־בדרך 
פים, והם מוכנים להחליף זאת עבור אלפי 
מתחיל  ומתן  שהמשא  חושב  אני  דונמים. 
מעורב  שהייתי  האו"ם,  של   242 בהחלטה 
מינורית בניסוח שלה. החלטה 242 מדברת 

־על התאמות שטחים שהולמות את העוב
דה שישראל נלחמה וניצחה במלחמת מגן. 

־המשא ומתן צריך להתחיל בשליטה ישרא
הגי בדרכי  ישראלית  שליטה  בכותל,  ־לית 

שה, ברובע היהודי, במעלה אדומים, בגילה 
ועל  עציון  גוש  על  לשמור  כדי  ובהר־נוף. 

אריאל, ישראל צריכה לתת שטחים. 
הגו הן  שההתנחלויות  חושב  לא  ־אני 

שמדינות  הוא  לבעיה  הגורם  לבעיה.  רם 
החלוקה  לתוכנית  סירבו  והפלסטינים  ערב 
הפלסטינים  של  המתמשך  והסירוב  ב־48', 
היהודי.  העם  כמדינת  ישראל  את  לקבל 
התורם  הגורם  כאמור  הן  ההתנחלויות 
יותר,  החזקה  המדינה  היא  ישראל  לבעיה. 

ליש ביטחונית  תרומה  אין  ־ולהתנחלויות 
ראל, לכן ישראל צריכה להיות נדיבה כלפי 
ומתן  במשא  ויתורים  ולעשות  הפלסטינים 

לשלום. 
היא  בי�ראל  ה�לטת  �הגי�ה  נראה 

לתת למצב הנוכחי להימ�ך עוד ועוד.
זה  יימשך  זה  ואם  לישראל,  טוב  לא  זה 
ייאלץ אותה לבחור בין מדינת העם היהודי 
ובין מדינה דמוקרטית. אני לא רוצה לראות 
את הקונפליקט הזה מתרחש, דמוגרפית או 
להימשך  יכול  לא  הסטטוס־קוו  פוליטית. 
צריכה  לא  ישראל  שני,  מצד  זמן.  לאורך 
כדי  ביטחונית  מבחינה  עצמה  את  לסכן 
להיות  צריכים  הסטטוס־קוו.  את  לשנות 
ישראל  של  ביטחונה  על  שישמרו  סידורים 
מוכנה  הייתה  ישראל  שונים.  בתסריטים 

־להחזיר את רמת הגולן תמורת סידורי בי
בסו קורה  מה  ותראה  פעמים,  כמה  ־טחון 

ריה. ישראל צריכה לדאוג מהשכונה שהיא 
הרבה  עוד  להידרדר  עשוי  וזה  בה,  נמצאת 
במשך הזמן. אם איראן תפתח נשק גרעיני 

־- ולדעתי איראן תפתח נשק גרעיני - הסי
נמוכים  יהיו  הפלסטינים  עם  לשלום  כויים 

הרבה יותר. 

במ�פט  המרכזיות  ההתפתחויות  מהן 
הבינלאומי וכיצד הן מ�פיעות על י�ראל?
המ לאיטו.  גוסס  הבינלאומי  ־המשפט 

משום  מוצדק,  מוות  מת  הבינלאומי  שפט 
שהוא לא הוכיח את האמינות שלו. יש שני 
שנוצר  זה   - בינלאומי  משפט  של  סוגים 
על ידי אמנות ומשמש למעשה משפט רב־

מדינתי, והמשפט הבינלאומי הכללי, שהוא 
אקדמאים  כלל  בדרך  אקדמאים,  של  תוצר 

שמאלנים.
גם אתה אקדמאי �מאלני.

בשמו  לדבר  מתיימר  לא  אני  אבל  נכון, 
הבינ המשפט  הבינלאומי.  המשפט  ־של 

לאומי הפך לכלי נשק בידי השמאל הקיצוני 
המוסדות  ישראל.  נגד  ובפרט  המערב,  נגד 
איבדו  הבינלאומי  המשפט  את  שאוכפים 
את האמינות שלהם. בית הדין הבינלאומי 
לצדק )ICJ( הוא לא בינלאומי כי ישראל לא 
השופטים  כי  דין  בית  לא  הוא  בו;  מיוצגת 
ומייצגים  שלהם  המדינות  ידי  על  נבחרים 
קשר  שום  לו  ואין  שלהן;  המדיניות  את 

המש של  האמינות  את  הרס  הוא  ־לצדק. 
חוץ  אחר  מוסד  מכל  יותר  הבינלאומי  פט 

עצמו. המבחן האמיתי של המש ־מהאו"ם 
פט הבינלאומי, והוא טרם עבר אותו, הוא 
בית המשפט הפלילי הבינלאומי )ICC(. זה 

לש יצליח  הוא  אם  האו"ם.  של  מוסד  ־לא 
ולפסוק  הקיצוני  השמאל  של  בלחצים  רוד 

־באופן צודק, הוא עשוי להחיות את המש
לעכשיו המשפט  נכון  הבינלאומי. אבל  פט 
האזורים  גוסס,  האו"ם  גוסס.  הבינלאומי 

מתחזקים. 
אני מבחין בין תורת המשפט הבינלאומי 

המכ הבינלאומי.  המשפט  של  ־למכניזמים 
כיום,  טובים  מכניזמים  אין  נכשלו.  ניזמים 
בזירה הבינלאומית.  ולכן הבוררות שולטת 
זה  הבינלאומי  המשפט  את  שמחליף  מה 

היב של  המשפט  טרנס־לאומי.  ־משפט 
בזירה  פנימית  שנאכפים  רב־לאומיים  טים 
הישראלי  העליון  המשפט  בית  המקומית. 
אוכף את המשפט הבינלאומי בתוך ישראל. 
למשל גדר ההפרדה; אי אפשר להשוות בין 

"אין בישראל מספיק הערכה לבית המשפט העליון". ברק וביניש בהרווארד 
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הפסיקה של בית המשפט העליון הישראלי 
־והפסיקה של בית המשפט הבינלאומי. הפ

סיקה של העליון הישראלי מבוססת, לוגית, 
בעלת ניואנסים, בזמן שעל פי הפסיקה של 
שישראל  נראה  הבינלאומי  המשפט  בית 
בנתה את גדר ההפרדה רק כדי לשמור על 
ההתנחלויות. הוא לא תופס את המורכבות 

הקיימת.

"לא עשיתי מספיק"

�נה.   50 אחרי  מהאקדמיה  פור�  אתה 
המרכזיים  ההי�גים  מה  ברטרוספקטיבה, 

�לך?
שאני  כך  ידי  על  הפרישה  את  חוגג  אני 
בוחר  תמיד  אני  לישראל.  מטוס  על  עולה 
להישגים  בנוגע  בו.  לחגוג  כמקום  בישראל 
איזון  ליצור  עזרתי  ראשית,  המרכזיים, 

בלימו לתאוריה  פרקטיקה  בין  יותר  ־טוב 
של   - ליצור  שעזרתי  המודל  משפטים.  די 
תאורטיקן היוצא לאולם הדיונים ושל עורך 

־דין החוזר לכיתה - הוא מודל חשוב שאק
דמאים צעירים פועלים לפיו. 

המ המשפט  את  ליצור  עזרתי  ־שנית, 
הסתכלות   -  )Law of Prevention( ניעתי 
על המשפט מנקודת מבט מניעתית. לבחון 
מונעת,  חקירה  מונע,  מעצר  כגון  נושאים 
פעולה צבאית מונעת, כיצד החוק נע יותר 
לאזור של מניעת עוולות על פני התמודדות 
האדם  הייתי  התרחשותם.  לאחר  איתן 

מני משפט  תורת  ליצור  שניסה  ־הראשון 
הראשון  בתיקון  לתמוך  גם  עזרתי  עתית. 
ניסיונות  מפני  בחייו  עליו  ולשמור  לחוקה 

צנזורה. אלה ההישגים האקדמיים. 
הוויכוח  את  להפוך  עזרתי  שלישי,  דבר 

־על ישראל ליותר מדויק ורב־ניואנסים, ול
לשמרנים.  ליברלים  בין  חוצה  נושא שאינו 
בישראל קראתי תגר  ליברלי שתומך  בתור 
על הסטריאוטיפ שג'יי־סטריט מנסה ליצור 

אמרי לימין  שמאל  בין  בוויכוח  ־שמדובר 
לה חייב  אתה  שמאלני  אתה  ושאם  ־קאי, 

תנגד לישראל. 
המדע  את  להכניס  עזרתי  רביעי,  דבר 

לאולם בית המשפט. ייצגתי נאשמים ב־37 
שז־ חושב  אני   .30 ב וניצחתי  רצח,  ־מקרי 

כיתי ביותר תיקים של נאשמים ברצח מכל 
בזכות  זכיתי  ברובם  בהיסטוריה.  סנגור 

ולק לבקר  היכולת  בזכות  במדע,  ־השימוש 
באמצעים  המדינה  של  הטיעונים  את  עקע 

־מדעיים ולהראות את חוסר התקפות המד
עית באישומים של התביעה. 

ומהם הכי�לונות המרכזיים?
לשנות  הצלחתי  לא  מספיק.  עשיתי  לא 
לא  ישראל.  על  אקדמאים  של  הדעה  את 
לתומכים  ליברלים  להפוך  מספיק  עשיתי 
נלהבים של ישראל. זה תהליך מתמשך ואני 

עובד עליו. 
מהן התוכניות �לך לפרי�ה?

כבר  כתב  )דרשוביץ  ספרים  עוד  לכתוב 
שכבר  שלי,  הבא  הספר  א"ר(.  ספרים;   30
סיימתי שליש ממנו, ייקרא "אברהם - עורך 

מפא האחרון,  ולא  הראשון,  היהודי  ־הדין 
יצר  הוא  ואיך  הסיפור של אברהם  זה  רן". 
בכל  היהודי  הדין  עורך  של  הפרדיגמה  את 

העולם. זה יהיה כיף.
האם י� סיכוי �נראה אותך מייצג את 

י�ראל בתפקיד ר�מי?
אני לא יכול לדמיין את זה. סירבתי בעבר 
הממשלה  ראש  של  מאוד  נדיבה  להצעה 
שמח  הייתי  באו"ם.  ישראל  שגריר  להיות 
למלא את התפקיד, אבל בתור אמריקאי לא 

חשבתי שזה ראוי. 
לסיום, איזו עצה תיתן לסטודנט י�ראלי 

צעיר �רוצה להיות סנגור פלילי?
תצ אל  פעם  אף  לירח.  להגיע  ־תשאף 

מצם את אופקיך. אל תתפשר. אתה צריך 
לא  "אני  ולחשוב,  בוקר  כל  להתעורר 
יום  כל  לעבודה".  שאגיע  עד  לחכות  יכול 
צריך להיות הרפתקה. כל יום צריך להיות 

מרתק. 
חשוב איך המשפט ייראה בעוד 15 שנה. 
קפוץ קדימה. חשוב על קריירה שתעזור לך 

־להיות שם עם התקדמות במדע ובאספק
לפני  אחד  צעד  תהיה  תמיד  אחרים.  טים 
 כולם.  

בית הדין הבינלאומי לצדק 
)ICJ( הוא לא בינלאומי, 

ישראל לא מיוצגת בו; הוא לא 
בית דין, השופטים נבחרים 

על ידי המדינות שלהם 
ומייצגים את המדיניות שלהן; 

ואין לו שום קשר לצדק

המצב הנוכחי לא טוב לישראל, 
ואם הוא יימשך הוא ייאלץ 

אותה לבחור בין מדינת העם 
היהודי ובין מדינה דמוקרטית. 

אני לא רוצה לראות את 
הקונפליקט הזה מתרחש, 

דמוגרפית או פוליטית

בית הדין הבינלאומי בהאג
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ה נ מ ז ה

עלות הכנס: 200 ש"ח, כולל כיבוד וארוחת צהרים

*ההרצאות יתקיימו בשפה האנגלית

08:30  Registration & Welcome Coffee
        
09:00  Welcome and Introduction
            Prof. Reuven Horesh, Rector, Peres Acaemic Center 
            Prof. Asher Maoz, Dean of Law School, Peres Academic Center
            Dr. Shuki Friedman, Law School, Peres Academic Center
            Stuart Newberger, Partner, Crowell & Moring LLP

09:30  Panel One: Basics of Investment Treaties - Protecting             
            Israeli Investors Through International Law and
            International Arbitration
            Chair: Dr. Shuki Friedman, Peres Academic Center 
            Panel: Stuart Newberger, Partner, Crowell & Moring LLP
            Ian Laird, Partner, Crowell & Moring LLP
            Claire Stockford, Counsel, Crowell & Moring LLP

11:00  Café break

11:15  Panel Two: Financing International Arbitration Against      
           Foreign States Through Third Party Funders and Insurance
            Stuart Newberger, Partner, Crowell & Moring LLP
            James Blick, The Judge LLC, UK

11:45  Panel Three: The Politics of Investment Treaties and            
           Free Trade Agreements - An Israeli and International           
           Perspective
        

              Chair: Stuart Newberger, Partner, Crowell & Moring LLP
              Panel: Ohad Cohen, Head, Foreign Trade Administration,
              Ministry of Economy
              Jonathan “Josh” Kallmer, Counsel, Crowell & Moring LLP,
              Former Deputy Assistant U.S.Trade Representative for Investment
 
13:00   Lunch and Speaker
              Prof. Rudolf Dolzer, Former Director Institute For International                        
              Law, University of Bonn

14:00   Panel Four: Protecting International Investment in 
            High-Tech and Intellectual Property
              Teresa “Terry” Stanek Rea, Partner, Crowell & Moring,     
              Former Acting and Deputy Director of the U.S. Patent & 
              Trademark Office as well as Acting and Deputy Under 
              Secretary of Commerce for Intellectual Property 
              Asa Kling, Director of the Patents Office, Commissioner of 
              Patents, Designs and Trademarks
              Dr. Miriam Bitton, Law School, Bar-Ilan University

14:50   Closing Remarks
              Dr. Shuki Friedman, Peres Academic Center
              Stuart Newberger, Partner, Crowell & Moring LLP

הנכם מוזמנים לכנס "הגנה על משקיעים 
ישראלים בחו"ל: משפט בינלאומי 

ובוררויות על בסיס אמנות השקעה"
 

הכנס יתקיים ביום חמישי, 30 ינואר, 2014
ב"טופ דוראן", גד פיינשטיין 101, רחובות

Conference registration site: www.myreg.co.il/investment2014/
Conference Organizer: shuki.frd@gmail.com
Registration until January 23rd, 2014 

Conference Program:

http://www.myreg.co.il/investment2014/
mailto:shuki.frd@gmail.com


אקס טריטוריאלית

פור משפטי מארה"ב

סי

ציפי שמילוביץ'
לוס אנג'לס

 צדק
לעשירים

 עוד סקנדל משפטי בארצות הברית: ילד מפונק מבית עשיר 

 נוהג בטנדר של אביו ובדמו רמת אלכוהול גבוהה פי שלושה מהכמות המותרת, 

 הורג ארבעה אנשים, ויוצא מזה בלי לשבת יום אחד בכלא. איפה? בטקסס. 

המקום שבו הצדק אולי עיוור, אבל יש לו חשבון בנק יפה

יוני  בליל  מאוחרת  ערב  שעת  הייתה  כבר  זו 
בוילס  משפחת  בבית  צלצל  כשהטלפון  קיצי 

בטקסס.  בגודלה  החמישית  העיר  וורת',  בפורט 
 ,24 בת  מיצ'ל,  בריאנה  הייתה  הקו  של  השני  בצד 

חברה טובה של שלבי בוילס. המכונית שלה התקלקלה 
מחוץ לעיר והיא ביקשה מחברתה לבוא לעזור לה. ִאמה של 

שלבי, הולי, התעקשה ללכת איתה. כשהגיעו לרכב התקוע בשולי 
41 ואב לתינו־  הכביש המהיר נעצר לידם בראיין ג'נינגס, כומר בן

קת, שהציע גם הוא לעזור. ואז, בתוך שניות, בלי שאפילו יספיקו 
לראות מהיכן זה בא, הסתיימו חייהם של כל הארבעה. טנדר פורד 
חדש ומפואר שדהר במהירות 130 קמ"ש באזור שהיה מוגבל ל־70 
קמ"ש, נכנס בהם חזיתית והרג אותם במקום. עוצמת ההתנגשות 
הייתה כל כך גדולה, ששניים מהנוסעים בטנדר עצמו עפו החוצה 
ונפצעו קשה. אחד מהם יישאר משותק לכל החיים. נהג הטנדר לא 
טרח לעצור; הוא המשיך לדהור ואמר לארבעת הנוסעים שנשארו 
נצא  וצרחו בהיסטריה: "אל תדאגו, אני איתן קאוץ', אנחנו  לידו 

מזה בלי בעיות".

איתן קאוץ' בן ה־16 ידע על מה הוא מדבר. 
פחות מחצי שנה לאחר מכן הוא עמד באולם 
ושמע את השופטת  וורת'  בפורט  בית משפט 
ג'ין בויד מטילה עליו עשר שנות מאסר על תנאי 
ואשפוז במוסד טיפולי של המדינה. אף לא יום אחד 
עבור  מדי  חמור  נראה  הזה  העונש  גם  אבל  כלום.  בכלא. 

יכלו לשאת את המחשבה שה ־הוריו המיליונרים של קאוץ', שלא 
־תכשיט יהיה במוסד של המדינה. אז הם החליטו לשלוח אותו למ

רכז גמילה פרטי בניופורט ביץ', קליפורניה, אחד האזורים היקרים 
באמריקה. עלות השהות במרכז הזה היא 450 אלף דולר בשנה. אין 
בו גדרות או מנעולים. מה כן יש בו? שיעורי יוגה, רכיבה על סוסים, 

שיעורי תזונה, ואיך אפשר כמובן בלי שיעורי בישול. 
של  הסיפים  אמות  את  האחרון  בחודש  מרעיד  הזה  הסיפור 
אמריקה. ילד מפונק מבית עשיר, שמעולם לא שמע "לא" לשום 
חבריו  עם  גונב  שעשה,  דבר  שום  על  נענש  לא  ומעולם  דרישה 
ארגזי שתייה חריפה מסופרמרקט מקומי, נוהג בטנדר של אביו 
כשבדמו רמת אלכוהול גבוהה פי שלושה מהכמות המותרת, הורג 
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באמריקה תמיד עדיף להיות עשיר ואשם מעני וחף מפשע. קאוץ' וארבעת קורבנותיו

שניים,  עוד  קשה  פוצע  אנשים,  ארבעה 
זה  בכלא.  אחד  יום  לשבת  בלי  מזה  ויוצא 
קרה בטקסס, המקום שבו הצדק אולי עיוור 
יכלה  כן  על  יפה.  בנק  חשבון  לו  יש  אבל 
העדים  לדוכן  בושה  בלי  להעלות  ההגנה 
פסיכולוג שיגיד כי קאוץ' סובל מהתסמונת 
לא  ובשלה   ,Afluenza בעלת השם הסקסי 

היה אחראי למעשיו.
־תשאלו מה זה אפלואנזה? ובכן, לפי המו

מחה ד"ר דיק מילר, מדובר ב"מחלה התוקפת 
בני עשירים צעירים שהוריהם מפנקים אותם 

־בילדותם. בגלל המחלה הצעירים אינם מבי
קאוץ'  איתן  למעשיהם.  השלכות  יש  כי  נים 

־מעולם לא למד להתנצל כשפגע במישהו. הוריו נתנו לו חופש מוח
לט, הוא לא נענש על שום דבר וקיבל כל מה שרצה. גילו הרגשי של 
קאוץ' משתווה לזה של ילד בן 12. הוא לא למד שלפעמים דברים לא 
מסתדרים בדיוק כמו שאתה רוצה. היו לו מכוניות וכסף, והוא נהנה 

מחופש שאף צעיר לא יכול להתמודד איתו. 
אין לו שום מנעד רגשות והוא יזדקק לשנים 

של תרפיה".
לא  קאוץ'  של  הוריו  כי  ספק  בכלל  אין 
היו צריכים להיות הורים מעולם. אבא פרד 
ואימא טוניה בעצמם מחזיקים ביחד רקורד 
ועבירות  פליליות  עבירות  מ־20  למעלה  של 
אפס  של  מרשים  סך  ישבו  שעליהן  תנועה, 

־ימים בכלא. האב הוא בעלים של חברה גדו
לה לציוד מכני. לאחר שהתגרש מאשתו קנה 
כפיצוי לילד המתוק אחוזה משלו, שבה ניהל 
מסיבות פרועות מדי לילה. הנער הזה התחיל 
13. הוא נעצר בעבר כשנהג שי־  לנהוג בגיל
14 במצב עיל־  כור, ופעם אחת התגלה במכונית כשלצידו נערה בת
־פון. על אף אחד מהדברים האלה הוא לא נענש. להפך, ההורים המ

שיכו להציף אותו במתנות ובפינוקים, אולי בתקווה שזה מה שיתקן 
אותו. אז כן, אין ספק כי איתן קאוץ' גדל בסביבה חולה לגמרי. ואולי 

לפי המומחה שהעיד 

בתיק סובל הנער בן 

ה־16 מ"אפלואנזה". לא 

מכירים? מדובר ב"מחלה 

התוקפת בני עשירים 

צעירים, שהוריהם מפנקים 

אותם בילדותם וכתוצאה 

מהמחלה הם אינם מבינים 

כי יש השלכות למעשיהם"
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היה אפשר לומר כי השופטת באמת ובתמים האמינה שכליאה היא 
לא הפתרון, אלמלא הרקורד שלה עצמה כשמדובר בעבירות דומות 

של נאשמים קצת פחות עשירים.
לפני שנה התייצב מול השופטת בויד נער שחור בן 14, שכמובן 
לא גר בשכונה של משפחת קאוץ'. הנער הזה היכה אדם, שכעבור 

יומיים מת מפצעיו. בויד לא מצמצה ושלחה 
אותו לעשר שנים בכלא, לא לפני שאמרה כי 
הוא יכול לקבל את התרפיה שהוא זקוק לה 
בין כתליו. הוא כנראה לא צריך לעבור טיפול 
שיעורי  ועושה  הטבע  בחיק  מטייל  כשהוא 
יעבור  הוא   19 לגיל  יגיע  הזה  כשהנער  יוגה. 
לא  שלו,  החיים  בטקסס.  למבוגרים  לכלא 
איתן  יבלה  הזה  בזמן  נגמרו.  להמר,  מסוכן 
קאוץ' בשיעורי בישול על החוף בקליפורניה. 
ככה זה בשתי מערכות הצדק הקיימות היום 
באמריקה; ילד שגדל עם כפית של זהב בפה 
אלים  מעשה  וביצע  בגוף  אחרת  פינה  ובכל 
אבל  אחרת,  ידע  לא  הוא  כי  לרחמים  ראוי 
ילד שגדל בעוני, ברעב, בבית ספוג באלימות 
צריך להיענש במלוא החומרה, כי אחרת איך 

הוא ילמד? 
פסק הדין של קאוץ' זעזע אפילו את אנשי 

וחו הקפיטליסטים  ראשי  העליון,  ־העשירון 
של  הקולגות  הברית.  בארצות  הגורלות  רצי 
העד הפסיכולוג הגיבו בתדהמה. גארי באפון, 
עם  בעבודה  שמתמחה  מפלורידה  פסיכולוג 
"השופטת  כי  בזעם  אמר  עשירות,  משפחות 
שההורים  מה  שכל  לקאוץ'  אמרה  למעשה 
הוא  נכון,  היה  אותו  לימדו  שלו  האיומים 
באמת יכול לעשות כל דבר שהוא רוצה ולא 
'אפלואנזה' היא לא מחלה מוכרת,  להיענש. 

־השימוש בה כקו הגנה פשוט מגוחך, וכל המ
שפט הזה הוא פארסה מבישה". אריק בוילס, 
עמד  בטרגדיה,  בתו  ואת  אשתו  את  שאיבד 

לתק ואמר  בית המשפט  מדרגות  על  ־המום 
נער אחר היה  כל  ניצח היום.  שורת: "הכסף 
שכסף  מתברר  לגמרי.  שונה  דין  פסק  מקבל 

באמת תמיד מוציא אותך מכל צרה". 
כל זה לא הפריע לדיק מילר, הפסיכולוג שהציל את קאוץ', לעשות 
את הסיבוב הטלוויזיוני המתבקש ולהתעקש שזו ההחלטה הנכונה. 
"עכשיו יש לנער שמונים אחוז סיכוי להחלים ולהיות אדם מתפקד 
בחברה, שמשלם מיסים ולא גוזל מהקהילה. אם הוא ילך לכלא, יש 

יכולים לקבל את  לו אולי שלושים אחוז סיכוי. הלוואי שכולם היו 
הטיפול שהילד הזה מקבל", הוסיף מבלי לחשוב לרגע כמה נורא זה 

נשמע. 
היא  כיום  הברית  ארצות  של  ביותר  הקשה  החברתית  הבעיה 
חוסר שוויון כלכלי, אבל הסרטן שאוכל אותה כבר עשרות שנים 

־הוא אי שוויון בעיני החוק. בזמן שכל אמ
ריקאי אכן זכאי לעורך דין וזכאי לקבל את 

־ההזדמנות שלו בבית משפט, השורה התח
לך  יש  יותר כסף,  לך  תונה היא שככל שיש 
לא חשוב  להימלט מעונש,  טוב  יותר  סיכוי 
האמריקאית  המשפט  מערכת  עשית.  מה 
נפרדות  מערכות  לשתי  למעשה  מחולקת 
שאולי פועלות על פי אותו ספר חוקים, אבל 

מפרשות אותו אחרת לגמרי. 
במי מלאים  הברית  בארצות  הכלא  ־בתי 

ליוני עניים המרצים עונשי מאסר של עשרות 
בעוד שבחוץ  אלימות,  לא  עבירות  על  שנים 
מסתובבים אנשים כמו קייסי אנתוני, האימא 
מפלורידה שכולם יודעים כי רצחה את בתה 
הוא  שאפילו  סימפסון,  או־ג'יי  או  הקטנה, 
כשחבורת  מצחוק  להתפוצץ  שלא  התקשה 
אותו  הוציאה  שלו  המיליונרים  הדין  עורכי 

־זכאי במשפט הרצח של אשתו לשעבר והח
בר שלה.

של  המשפטית  הפרשנית  הוסטין,  סאני 
סי־אן־אן, סיכמה היטב את הזעם הציבורי 
כשאמרה: "המסר שהפרשה הזאת מעבירה   
האחריות  ועל  שלנו  המשפט  מערכת  על 
באמריקה  יש  אכן  מצמרר.  ממש  האישית 

וש לעשירים  אחת  משפט,  מערכות  ־שתי 
שהבחור  נתפס  בלתי  פשוט  לאחרים.  נייה 
הזה לא נענש על מעשה כה נורא. הפסיקה 

האמרי המשפט  למערכת  עלבון  היא  ־הזו 
קאית".

איתן קאוץ' עוד ישלם על מעשיו. כלומר, 
חמש  בפני  כרגע  עומד  הוא  ישלמו.  הוריו 
הורי  מצד  אחת  לרבות  אזרחיות,  תביעות 
דולר.  מיליון   20 שתובעים  המשותק,  חברו 
אבל בסופו של דבר הוא יצא מהתסבוכת כשהוא רק בטוח עוד יותר 
אין  רעים  למעשים  שבו  במקום  לגדול  משתלם  בבית:  שלמד  במה 

־השלכות לעולם. השלכות זה בשביל אנשים שאין להם כסף. באמ
 ריקה תמיד עדיף להיות עשיר ואשם מעני וחף מפשע. 

קאוץ' התחיל לנהוג בגיל 

13. הוא נעצר בעבר כשנהג 

שיכור, ופעם אחת התגלה 

במכונית כשלצידו נערה בת 

14 במצב עילפון. על אף 

אחד מהדברים האלה הוא 

לא נענש. להפך, ההורים 

המשיכו להציף אותו במתנות 

ובפינוקים, אולי בתקווה 

שזה מה שיתקן אותו

גארי באפון, פסיכולוג 

מפלורידה שמתמחה 

בעבודה עם משפחות 

עשירות, אמר בזעם כי 

"השופטת למעשה אמרה 

לקאוץ' שכל מה שההורים 

האיומים שלו לימדו אותו 

היה נכון, הוא באמת יכול 

לעשות כל דבר שהוא 

רוצה ולא להיענש"
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חוקתי / סוזי נבות

שלישית נ בקריאה  בכנסת  עבר  שעבר  בחודש  מהסוף.  תחיל 
תיקון לחוק שנועד להסדיר את השעייתם של ראשי רשויות 
שהוגש נגדם כתב אישום, מהלך שיזם שר הפנים גדעון סער בעקבות 

בג"ץ ראשי הרשויות. גם בלא לדבר על ההסדר 
בו  שיש  הסדר  אם  השאלה  על  ובפרט   - עצמו 
ראש  להשעות  יש  אם  לבחון  שאמורה  "ועדה" 
עיר הוא הסדר רצוי - פסק הדין החדשני השיג 
תוצאות  יש  והנה  הדיו  יבשה  טרם  מטרתו.  את 

לנבצ יצא מרצונו  ־בשטח; אחד מראשי הערים 
רות זמנית. העיקר שהמחוקק הרים את הכפפה, 
את  ומעגן  העקרונית  הסוגיה  את  מסדיר  והוא 
עיקרי פסק הדין בחקיקה. בית המשפט קבע כי 
מספרם ההולך וגדל של כתבי אישום נגד ראשי 

־רשויות מחייב את התערבותו של המחוקק. המ
זו  שיעשה.  ראוי  וכך  והתערב,  הגיב  אכן  חוקק 

תמצית הדיאלוג החוקתי שבין הרשויות. 
קצר  זמן   ,2013 באוקטובר  שניתן  הדין  פסק 
של  ברוב   - המקומיות  לרשויות  הבחירות  לפני 

שישה שופטים כנגד דעתו החולקת של הנשיא אשר גרוניס - חייב 
ושל  עילית  נצרת  של  העיריות  ראשי  של  מתפקידם  העברתם  את 
בפסק  גם  נעשה  )כך  אישום  כתב  נגדם  לאחר שהוגש  רמת השרון 

הב ים(.  בת  עיריית  ראש  נגד  יותר  מאוחר  ־דין 
סיס המשפטי לקביעת בית המשפט נמצא בסעיף 
ראש  )בחירת  המקומיות  הרשויות  לחוק  22)א( 
פיו,  על  תשל"ה־1975.  וכהונתם(,  וסגניו  רשות 
הרשות  ראש  כי  המקומית  המועצה  נוכחה  אם 
מתנהג התנהגות שאינה הולמת את מעמדו של 
ראש רשות וסבורה היא שבשל כך אין הוא ראוי 

לכהונתו, רשאית היא להעבירו מכהונתו. 
דרעי  הלכות  את  מתרדמתן  העיר  הדין  פסק 
המשפט  בית  קבע  שם  ה־90,  משנות  ופנחסי 
הממשלה  ראש  על  "חובה"  מוטלת  כי  העליון 
נגדם  שגובש  שר  סגן  או  שר  מתפקידו  להעביר 
החוק  סעיף  גם  חמורות.  בעבירות  אישום  כתב 
הרלוונטי שעסק בענייני שרים וסגני שרים קבע 
מכהונתו  להעביר  "רשאי"  הממשלה  ראש  כי 

 בג"ץ 4921/13 אומ"ץ ואח' נ' ראשי עיריית רמת השרון ונצרת עילית )14.10.13(; 
שופטים: אשר גרוניס, מרים נאור, עדנה ארבל, אליקים רובינשטיין, אסתר חיות, ניל הנדל, צבי זילברטל

להדיח את ראש הרשות? 
חובה!

 למרות הבעייתיות הגלומה בו, פסק הדין החדשני בעניין ראשי הרשויות השיג את מטרתו: 
 בית המשפט קבע כי מספרם ההולך וגדל של כתבי אישום נגד ראשי רשויות מחייב 

את התערבותו של המחוקק  האחרון אכן הגיב והתערב, וכך ראוי שיעשה

פסק הדין של ראשי 
הרשויות מצטרף 

לקבוצה קטנה וייחודית 
של פסקי דין העוסקים 
במה שראוי כי ייעשה 
במקומותינו. אך כפי 
שאמר השופט חשין 
בעניין אחר, מוטב 

שהסוגיה הייתה מוכרעת 
במקום אחר ובדרך אחרת
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הופנמו במערכת  ושל פנחסי  דרעי  או סגן שר. פסקי הדין של  שר 
כתב  נגדם  שהוגש  שר  וסגן  שר  כל  היום  ועד  שמאז  כך  הפוליטית 

־אישום ראו לעצמם חובה להתפטר עוד בטרם הוגשה עתירה להע
בירם מכהונתם. בכך הצליחה הנורמה להשתרש בחיים הציבוריים. 
ניסיונות שנעשו במשך השנים להרחיב את ההלכה ולחייב הפסקת 

כהונה של שרים גם כאשר לא גובש נגדם כתב אישום - כשלו. 
של  במקרה  פנחסי  ושל  דרעי  של  הדין  בפסקי  שהשימוש  אלא 
ראשי רשויות אינו מובן מאליו. שם דובר בהפסקת כהונתו של שר 
)או למשל בפרשת אייזנברג - בכהונה של מנכ"ל משרד(, היינו מי 
שמונו לתפקידם מכוח החלטה מינהלית. במקרה של ראשי הרשויות 
ישירות.  בבחירות  לתפקיד  שנבחר  מי  של  כהונה  בהפסקת  מדובר 
כאשר עוסקים בהעברה מכהונה של מי שנבחר לתפקיד בבחירות, 
משקלה של הזכות לבחור ולהיבחר חייב להיות גבוה בשל העיקרון 
הדמוקרטי. בית המשפט קבע כי נוכח התגברות התופעה של הגשת 
כתבי אישום נגד ראשי רשויות מקומיות ובהתחשב בשיקולי שלטון 
להחיל  יש  כי  "דומה  בנבחריו,  הציבור  ואמון  המידות  טוהר  החוק, 

־אמות מידה דומות לאלה שהוחלו בפרשות דרעי־פנחסי גם על נב

חרי ציבור ברשויות המקומיות". 
חרף העובדה כי ראשי ערים, בדומה לחברי כנסת, הם נבחרי ציבור, 
פסק הדין מקרב את ראשי הערים למעמדם של שרים דווקא ומרחיק 

־אותם ממעמדם של חברי הכנסת - אשר בעניינם אין "חובה" להע
ברה מכהונה עם הגשת כתב אישום נגדם. המשנה לנשיא מרים נאור 
22 לחוק הרשויות המקומיות,  )לסעיף  "הוראה מקבילה  כי  קובעת 
ס"נ( אינה בנמצא לגבי חברי כנסת או ראשי ועדות הכנסת". עיון 
בתקנון הכנסת מגלה כי סעיף 3)א( לתקנון קובע כי ועדת הכנסת 
או  הכנסת  יו"ר  לתפקיד  מועמד  יהיה  לא  ח"כ  כי  לקבוע  "רשאית" 
סגן יו"ר הכנסת, בין היתר אם גובש נגדו כתב אישום. סעיף דומה 
107( וכנציג הכנ־  קיים גם בעניין כהונה לתפקיד יו"ר ועדה )סעיף

סת בוועדת המינויים )סעיף 63 לתקנון הכנסת(. דהיינו, אמנם אין 
של  מכהונה  העברה  המאפשרת  דעת  שבשיקול  סמכות  כל  בנמצא 

־חבר כנסת על דרך של הטלת חובה כפי שקיימת בעניין שרים ורא
או  הכנסת  יו"ר  בתפקיד  כהונה  לעניין  קיימת  היא  אבל  ערים,  שי 
יו"ר ועדה. שאלת מעמדו החוקתי של ראש עירייה, בהתחשב בכך 
מרתקת,  חוקתית  היא שאלה  הציבור,  ידי  על  ישירות  נבחר  שהוא 

צילומים: פלאש 90 בת ים. שלמה לחיאני 
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ובפסק הדין נותרו סביבה שאלות רבות. למשל, 
שר שהורחק מכהונתו ולאחר מכן זוכה במשפטו 
יוכל לחזור ולהתמנות כשר - כפי שהיה במקרה 
שראש  בעוד   - לאחרונה  ליברמן  החוץ  שר  של 

עירייה שהורחק לא יוכל לחזור לתפקידו. 
־פסק הדין שחייב את הדחתם של ראשי העי
להתמו  - נשימה  באותה   - להם  איפשר  ־ריות 

דד בבחירות לרשויות המקומיות. השופטים לא 
ההתמו את  מהם  למנוע  משפטית  דרך  ־מצאו 

דדות, אף על פי שחיפשו אותה. ראשי העיריות 
התמודדו ונבחרו מחדש, חלקם ברוב גדול. אלא 
העובדה  כי  וקובע  נוסף  צעד  צועד  הדין  שפסק 

־שהציבור נתן אמון בראש עירייה המואשם בפ
לילים ובחר בו מחדש, אינה מעניקה לראש העיר 

"חסינות" מפני הדחתו מחדש, בבחינת "דין הבוחר לא בא במקום 
דין המשפט". אם היה אפשר היה לחשוב כי החובה להדיח לאלתר 
את ראשי העיריות מבוססת בין היתר על העובדה כי כתבי האישום 
במודע בראשי  בחר  לא  - משמע שהציבור  כהונתם  הוגשו במהלך 
עיריות המואשמים בפלילים - הרי שהנדבך הנוסף בפסק הדין מלמד 
אחרת. הפעלת הכלל של חובת הדחה על מי שנבחר אישית על ידי 
הציבור אולי מוצדקת במקרה שכתב אישום הוגש בתקופת הכהונה, 
אך בחירתו מחדש של מועמד שהוגש נגדו כתב אישום, כשהציבור 

־יודע על כך ובכל זאת בוחר בו, עשויה לשנות את האיזון שבין האינ
טרסים השונים, בייחוד משום שהדחה היא מהלך בלתי הפיך. אמנם 
נקבע כי חזקת החפות אינה מונעת העברה מכהונה של מי שהוגש 

היה אפשר להגיע 
לתוצאה ראויה בדרך 
אחרת. לטעמי ראוי 

לאמץ פתרון של נבצרות 
במקום הדחה, הליך 

הקיים בחוק הרשויות 
המקומיות וזכור 

היטב עוד מתקופתו 
של הנשיא קצב

הדחה  של  הסנקציה  אולם  אישום,  כתב  נגדו 
מכהונה של נבחר ציבור במקרה של הגשת כתב 
אישום נראית במקרה זה בעייתית במיוחד, גם כי 
הדחה של ראש עירייה שמורה בחוק למקרים של 

הרשעה עם קלון. 
נדמה שהיה אפשר להגיע לתוצאה ראויה בדרך 
אחרת. לטעמי היה ראוי לאמץ פתרון של נבצרות 

בחוק הרשויות המ הקיים  הליך  ־במקום הדחה, 
־קומיות וכמובן זכור היטב עוד מתקופתו של הנ

שיא קצב. סעיף 14)ג( לחוק הרשויות המקומיות 
קובע  וכהונתם(  וסגניו  הרשות  ראש  )בחירת 
נבצר ממנו  "נעדר ראש הרשות מן הארץ או  כי 
הליך  מקומו".  את  סגנו...  ימלא  תפקידו  למלא 

־הנבצרות אינו מדביק תווית שלילית לראש העי
רייה, ובכך יש יתר הקפדה על חזקת החפות. ראש העירייה שנבצר 
ממנו למלא את תפקידו בשל כתב האישום יכול לשוב לתפקידו אם 
וכאשר יזוכה בהליך הפלילי או אם יורשע ללא קלון. מדובר בפתרון 

שאינו בלתי הפיך וגם אינו מוגבל בזמן. 
לקבוצה  מצטרף  הרשויות  ראשי  של  הדין  פסק  דבר,  של  בסופו 

־קטנה וייחודית של פסקי דין העוסקים במה שראוי כי ייעשה במקו
מותינו. אילו היו ראשי הערים מכריזים על נבצרות עם הגשת כתב 
אישום או נמנעים מלהתמודד בבחירות - לא היה צורך בפנייה לבית 
המשפט. כאן יפים דבריו של השופט מישאל חשין בבג"ץ 8192/04: 
"אלא שלא כך אירע, והנטל על בית המשפט הוטל להכריע בסוגיה 
 שראוי היה לה כי תוכרע במקום אחר ובדרך אחרת". 

רמת השרון. יצחק רוכברגר נצרת עילית. שמעון גפסו
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מאות לקוחות כבר נהנים מהיתרונות הגלומים
ב"אסקי on-line". הצטרפו גם אתם!

טפסים  כ-1,800  מקיף  אסקי,   - הוותיק  הטפסים  מחולל 
משפט,  בית  כגון  בנושאים  חוזים  ודוגמאות  משפטיים 
הוצאה  פלילי,  וירושה,  משפחה  נזיקין,  מקרקעין,  חברות, 
טפסים  מכילה  התוכנה  ועוד.  עבודה  נוטריונים,  לפועל, 
בכל  נתונים  של  אוטומטי  שיבוץ  המאפשרים  "חכמים" 
ובשורה של טפסים הקשורים  השדות המתאימים בטופס 
ישירות  לזה. התוכנה מאפשרת שליחת טפסים בפקס  זה 

מהמחשב, ושמירתם לצורך שימוש חוזר.
כתכנה המותקנת בתכנת ה-word מקנה מחולל הטפסים 
אסקי גמישות בשינוי ומאפשר לעצב מחדש כל טופס לפי 

דרישות המשתמש.

המהדורה הרביעית החדשה והמעודכנת של הספר באה ליתן מענה קל, פשוט 
שכבר  הספר,  העבודה.  יחסי  סיום  לקראת  המתעוררות  בעיות  למגוון  ומוסמך, 
קנה לו מקום של כבוד בפסיקת בתי הדין לעבודה ובית המשפט העליון, מלמד 
צעד אחרי צעד כיצד להתמודד עם התמורות והשינויים הדרמטיים שחלו בדיני 
העבודה במרוצת השנים האחרונות. לאורך 26 פרקים פורס הספר לפני הקורא 
היבטיו:  כל  על  עבודה  יחסי  סיום  של  בנושא  והעדכנית  המצויה  ההלכה  את 
פיטורים,  מניעת  שימוע,  פיטורים,  הליכי  הפיטורים,   עילות  ההתפטרות,  עילות 
העבודה,  יחסי  בסיום  הקשורים  פיצויים  ציבור,  עובד  פיטורי  מעבידים,  חילופי 
חובת ההודעה המוקדמת,  פיצויי פיטורים, פיצוי על פיטורים שלא כדין, כספים 
השונים  התשלומים  מועדי  מוגדלים,  פיצויים  ופנסיה,  פיצויים  בקופות  הצבורים 
לפני  העומדות  השונות  והזכויות  האפשרויות  את  מסביר  הספר  הלנתם.  ופיצויי 
הצדדים ליחסי העבודה. מדובר בספר יחיד במינו, אשר מוליך בפשטות ובבהירות 
את המשתמש בו לקראת התוצאה המשפטית והניהולית הנכונה בהתמודדות עם 

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

של אוניברסיטת בר-אילן.

ON-LINE מחולל הטפסים אסקי
עדכון שוטף של טפסים קיימים ושילובם מיד עם עריכתם.
הוספת טפסים חדשים ושילובם בתוכנה מיד עם עריכתם.
קבלת הודעות on-line בדבר עדכון או הוספת טופס בתכנה.
התקנת "אסקי on-line" מתבצעת בקלות על ידי הורדה 

מאתר האינטרנט, ללא צורך בתקליטור.

l

l

l

l

אסקי בע"מ

כולל הטפסים החדשים והמעודכנים של רשות מקרקעי ישראל

חדש!

סיום יחסי עבודה

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

ספר חובה
לכל עורך-דין
ויועץ משפטי

במקום 477 ש"ח
)כולל מע"מ ודמי משלוח(
בתוקף עד 31/1/2014

420 ש"ח

)מהדורה רביעית(
מאת: ד”ר יצחק לובוצקי
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פלילי / מרדכי קרמניצר, עמיר פוקס

ת"פ )שלום־י-ם( 57926-12-12 מדינת ישראל נ' ליברמן )6.11.13(; שופטים: חגית מאק־קלמנוביץ', יצחק שמעוני, איתן קורנהאוזר

 פגיעה אנושה
במאבק בשחיתות

הזיכוי של אביגדור ליברמן והזיכוי של אולמרט ברוב האישומים בשנה שעברה מחזקים את 
המגמה של טיפול בכפפות משי באישי ציבור  אם לא תתוקן מגמה זו, היא עלולה להשפיע 

בצורה מרחיקת לכת על היכולת של התביעה להילחם באפקטיביות בשחיתות בישראל

הלכה א מורה  להיות  שמתיימר  בתיק  מדובר  שלא  פי  על  ף 
שמדובר  ואף  עובדתי־ראייתי,  דווקא  הוא  אלא  משפטית 

־בבית משפט שלום, בחרנו בתיק מדינת ישראל נ' ליברמן כתיק הפ
)ברוב  לזיכוי  שהצטרפותו  משום  זאת  השנה.  של  המשמעותי  לילי 
האישומים( בעניין אולמרט בשנה שעברה מחזקת את המגמה של 

טיפול בכפפות משי באישי ציבור. אם לא תתוקן 
מרחיקת  בצורה  להשפיע  עלולה  היא  זו,  מגמה 

־לכת על היכולת של התביעה להילחם באפקטי
האפשרות  ועל  בכלל,  בישראל  בשחיתות  ביות 
עבירת  בשל  בכירים  ציבור  אנשי  לדין  להעמיד 

מרמה והפרת אמונים בפרט. 
ליבר בעניין  הדין  פסק  על  הביקורת  ־את 

ביקורת על קביעותיו  מן אפשר לחלק לשניים: 
־העובדתיות של בית המשפט וביקורת על התו

שהוא  העובדות  בהינתן  גם  המשפטית,  צאה 
קובע בפסק הדין. 

המרכזיות,  העובדתיות  מהקביעות  אחת 
והתמוהות, בפסק הדין היא שאי אפשר להוכיח 

שהעו בן־אריה  זאב  מהשגריר  הבין  ־שליברמן 
המדינה  מטעם  )הבקשה  לו  מדליף  שהוא  בדה 
לחיקור דין שהתקבלה בעניינו( הגיעה לידיו של 

השגריר מתוקף היותו שגריר של מדינת ישראל. בית המשפט עושה 
מאמצים כבירים להתגבר על העובדה שבגרסתו הראשונה מסר זאת 
השגריר בפירוש, ולאחר מכן ביקש "להוסיף" ולא לשנות שפרטים 
ספציפיים הקשים לזכירה, כגון שמות ומספרי חשבונות, רשם ומסר 
על גבי פתק. לשם כך הוא מוכן להאמין לעד שמגמתיותו )לטובת 

־הנאשם( זועקת לשמים גם בטענה הקלושה שה
גיונו של הפתק הוא רק ברצון להבטיח שהמידע 

המקו השלטונות  של  סתר  בהאזנת  ייקלט  ־לא 
מיים. לפי גרסת השגריר )בבית המשפט(, הפתק 
מוכיח אפוא שלא נאמרו דברים בעל־פה. זו גרסה 
שמתבקש לדחותה; לרישום של פרטים נקודתיים 
יש  פה  בעל  מידע  למסירת  בנוסף  פתק  גבי  על 
שליברמן  הטענה  כן,  כמו  ומובהק.  פשוט  היגיון 
לא הבין ממילא שמדובר במידע שהגיע לשגריר 
בתוקף תפקידו כשגריר אינה משכנעת כלל וכלל; 
בבלרוס,  מגורמים  לשגריר  הגיע  המידע  אם  גם 
הרי הוא נמסר לו בשל היותו שגריר ישראל ולא 

המקו בבלרוס  גורמים  האם  ועוד,  פרטי.  ־כאדם 
להעביר  כדי  השגריר  את  צריכים  לליברמן  רבים 
לליברמן מסרים בעניין רגיש הנוגע לו עצמו דרך 

צד שלישי? 

גרסתו של אילון נדחתה, 
בין השאר משום 

הסיטואציה הפוליטית 
שנוצרה בינו ובין ליברמן. 
אם נערער באופן דומה 
את גרסתו של כל חושף 
שחיתויות, נאבד כמעט 

לחלוטין אפשרות 
להרשיע במצבים של 

שחיתות ציבורית
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לעומת האמינות שייחס בית המשפט לליברמן ולשגריר, הוא דן 
־ברותחין את דני אילון. גרסתו של זה נדחתה, בין השאר משום הסי

טואציה הפוליטית שנוצרה בינו ובין ליברמן. אלא שרבים מחושפי 
ולעיתים לאחר שה עדויותיהם באיחור,  ־השחיתויות מביאים את 

תגלע סכסוך עבודה או סכסוך אישי עם הממונים עליהם. השאלה 
שצריכה להיות במרכז העניין היא שאלת אמיתות המידע ולא המניע 
לגילויו. אם נערער באופן דומה את גרסתו של כל חושף שחיתויות, 

־כאשר חשיפות כאלה הן ממילא רק קצה הקרחון - נאבד כמעט לח
לוטין אפשרות להרשיע במצבים של שחיתות ציבורית. במקום שבו 
עבריין מגמתי כמו בן־אריה נהנה מאמון, ומי שמעיד על התנהגות 
שלטונית קלוקלת מוקע אל עמוד הקלון, מוכרע המאבק בשחיתות 

לטובתם של המושחתים. 

כאמור, גם בהינתן העובדות כפי שקבע אותן בית המשפט, קשה 
אותן  שהציג  כפי  העובדות  לפי  גם  שכן  הזיכוי.  לתוצאת  להסכים 
כך  ולשם  עימו  להיטיב  ביקש  שהשגריר  הבין  שהוא  ברור  ליברמן, 
עשה משהו אסור. לא ייתכן במצב דברים זה שליברמן לא היה אסיר 

־תודה לשגריר. ליברמן עצמו אומר שאילו היה מיידע את ועדת המי
נויים על מה שקרה לא היו ממנים אותו )"לא צריך לקבור אותו חי", 
מסתיר  במודע  הוא  דהיינו,   - המשפט(  בבית  ליברמן  של  בעדותו 
רלוונטי  שהמידע  יודע  והוא  ומהממשלה,  המינויים  מוועדת  מידע 
באופן מובהק. כאשר איש ציבור מסתיר במודע פרט רלוונטי שעשוי 
להשפיע בצורה חד־משמעית על מינוי למשרה ציבורית, הוא פוגע 

־קשות בערך מרכזי המוגן על ידי האיסור של הפרת אמונים - תקי
נות הפעולה השלטונית. פגיעה זו מוחמרת אם מדובר בעובד ציבור 

צילום: פלאש 90 השאלה שצריכה להיות במרכז העניין היא שאלת אמיתות המידע ולא המניע לגילויו. ליברמן ואילון בבית המשפט 
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רם דרג, העושה כן לאחר שקיבל טובת הנאה נכבדת מאותו אדם, 
כלומר כשהוא מצוי בניגוד עניינים חריף. ליברמן לא רק חדל. הוא 
עשה מעשה - הוא הביא את המינוי לאישור בפורומים הממשלתיים 
המוסמכים בזמן שהסתיר מהם מידע משמעותי. כלומר, הוא הציג 
בבן־אריה  פוסל  דופי  אין  שלפיו  מצג  אלה  בפורומים  בהתנהגותו 
ולהכשלתם  להטעייתם  הביא  בכך  הנכון.  הוא  שההפך  שידע  שעה 
של הפורומים הללו. מדובר במקרה יחסית נדיר, ואפשר לראות בו 

נגר ואף  בפועל  ההחלטה  קבלת  על  השפיע  העניינים  ניגוד  ־כיצד 
מה תוצאה הפוגעת באינטרס הציבורי. וזאת אף שלפי הלכת שבס 

־אפשר להרשיע על עצם קבלת ההחלטה בניגוד עניינים, אף אם ני
גוד העניינים לא השפיע בפועל על טיב ההחלטה עצמה. אם במצב 
זה לא מדובר במרמה והפרת אמונים אך משום שאין פה "שיקולים 
ערך  אין  חקירה  למידע משבש  האם  )ואגב,  כבדי משקל"  כלכליים 
יסודות העבירה? ברור שאם  יתקיימו  כן  כלכלי כבד משקל?(, מתי 
של  העבירה  של  המינימום  רף  נהיה  מאפייניו,  כל  על  שבס,  מקרה 
הפרת אמונים - היא מצטמקת מאוד, באופן שאי אפשר להצדיקו. 
הכלי השני בחשיבותו למאבק בשחיתות בעבירה של לקיחת שוחד 

- מאבד מערכו ומכוחו.
אם כן, יש לומר שהביקורת על הפרקליטות בעקבות הזיכוי, על 
עצם הגשת התיק, אינה מוצדקת בעליל. אין מדובר בתיק שבו לא 
חזק  תיק  היה  התיק  הנכון;  הוא  ההפך  להרשעה,  סביר  סיכוי  היה 

־שחייב הגשת כתב אישום. התביעה לא יכלה ולא הייתה צריכה לצ
פות שבית המשפט יעניק לעובדות ולנורמות את הטיפול שבפועל 
ניתן להן. דומה שביקורת על הפרקליטות צריכה להיות בקשר למשך 
הזמן שבו טופל התיק הכולל נגד ליברמן, ועל ההצדקה לסגירת התיק 
הגדול - תיק חברות הקש - ולא על הגשת תיק השגריר. בהקשר זה 
זמן נשחקות ראיות, עדים  ככל שעובר   - בין הדברים  גם קשר  יש 

ומשנים  להעיד  נכונותם  נעלמים, אחרים מאבדים את  או  נפטרים 
־את גרסאותיהם, וגדל הקושי להביא את הנאשם לדין. סחבת בטי

פול בתיק מרכזי היא אפוא כישלון חרוץ, שיש בו יסוד של הכשלה 
עצמית, והיא בלתי נסבלת ובלתי נסלחת. 

לבסוף, כדאי להזכיר שוב את אם כל חטאת בהקשר זה - ניסוח 
־העבירה המעורפל והעמום. כבר שנים אחדות שוכבת במשרד המ

שפטים הצעת חוק לתיקון עבירת מרמה והפרת אמונים. הצעה זו 
תפתור חלק גדול מהבעיות בחוק הקיים; היא תעשה קונקרטיזציה 
של המעשים האסורים ובכך תפתור את הסתירה האינהרנטית שיש 
בעבירה הקיימת מול עקרון החוקיות. למשל, יהיה בה סעיף שקובע 
בפירוש כאחת ההגדרות להפרת אמונים: "יצירת מצג־שווא בקשר 
עם מילוי תפקידו או תוך שימוש במעמדו כלפי עובד ציבור אחר, או 

־מסירת דיווח כוזב לעובד ציבור אחר, לרבות הסתרת מידע שבנסי
בות העניין היה מוטל עליו לגלותו לעובד הציבור האחר, כאשר יש 
במילוי  עובד הציבור האחר  על שיקול־דעתו של  כדי להשפיע  בכך 

תפקידו". 
יש לפעול לחקיקה מהירה של התיקון לסעיף הפרת האמונים, כי 

הצי הנוכחי.  להתמודד עם הסעיף  ־דומה שבתי המשפט מתקשים 
־פייה להבהרת התחום האסור על ידי פרשנות שיפוטית נכזבה ומו

פגיעה  בעת  בה  היא  הקיים  בנוסחו  כנו  על  צתה. השארת האיסור 
דיני  של  ובתפקיד  החוקיות  בעקרון  בשחיתות,  במאבק  מתמשכת 

מוט והממשלה  המשפטים  משרד  על  התנהגות.  להדריך  ־העונשין 
לת החובה לתקן את המעוות באמצעות יוזמה לחקיקה, ועל הכנסת 
 יהיה להשלים את המלאכה.  

 עו"ד עמיר פוקס, חוקר במכון הישראלי לדמוקרטיה

הביקורת על 
הפרקליטות בעקבות 

הזיכוי, על עצם הגשת 
התיק, אינה מוצדקת 

בעליל. אין מדובר 
בתיק שבו לא היה 

סיכוי סביר להרשעה, 
ההפך הוא הנכון; התיק 

היה תיק חזק שחייב 
הגשת כתב אישום

התביעה לא יכלה 
לצפות שבית המשפט 
יעניק לעובדות 
ולנורמות את הטיפול 
שניתן להן. הביקורת 
נגדה צריכה להיות 
בקשר למשך הזמן שבו 
טופל התיק הכולל נגד 
ליברמן ועל ההצדקה 
לסגירת התיק הגדול
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זכויות אדם / ענבל רובינשטיין

רכב מורחב של תשעה שופטי בית המשפט העליון החליט פה ה
אחד להכריז על בטלותו של ההסדר שקבעה הכנסת בתיקון מס' 
3 לחוק למניעת הסתננות )עבירות ושיפוט(, אשר איפשר להחזיק מס־

תננים במשמורת לתקופה של שלוש שנים. נקבע כי ההסדר אינו חוקתי 
שכן הוא "פוגע פגיעה אנושה ולא מידתית בזכות לחירות אישית, שהיא 
זכות יסוד של כל אדם באשר הוא אדם". שמו של פסק הדין - אדם נגד 

הכנסת - מבטא טוב מכל את תמצית רוחו.
־חשיבותו של פסק הדין אינה בקביעות המש

פטיות שבו. אלה מבוססות היטב על כללי הדין 
בפסיקת  המושרשים  עקרונות  ועל  הבינלאומי 

־בית המשפט העליון. מדינת ישראל הרי החלי
־טה שלא לבדוק בקשות פרטניות להכרה במב

מרביתם  על  להחיל  אלא  כפליטים,  מקלט  קשי 
"אי החזרה", שמ ־את העיקרון הבינלאומי של 

שמעותו היא כי המדינה לא תגרש אדם למקום 
בעניין  ההלכה  שנים  זה  סכנה.  לו  נשקפת  שבו 
חד־משמעית: אין להחזיק אדם במעצר אם אי 
המעצר  סמכות  סביר.  זמן  בתוך  לגרשו  אפשר 
של  הגשמתו  לצורך  בלבד  נלווית  סמכות  היא 
לגרש  כוונה  בהיעדר  אפקטיבי.  הרחקה  הליך 
שהחוק  הממושך  המעצר  לעין,  הנראה  בעתיד 

מאפשר אינו יכול לעמוד.

 בג"ץ 7146/12 אדם ואח' נ' הכנסת ואח' )16.9.13(; שופטים: אשר גרוניס, מרים נאור, 
עדנה ארבל, סלים ג'ובראן, אסתר חיות, יורם דנציגר, עוזי פוגלמן, יצחק עמית, ניל הנדל

כבוד, אדם
 חשיבותו של פסק הדין שביטל את התיקון לחוק אשר איפשר להחזיק מסתננים 

במשמורת לתקופה של שלוש שנים אינה בקביעות המשפטיות שבו  חשיבותו הגדולה היא 
 ברוח הנושבת ממנו ובמסרים הראויים שהוא מעביר  בפסק דינו החזיר בג"ץ את הכבוד

לא רק למבקשי המקלט אלא למדינת ישראל כולה

ההגב פסקת  בתנאי  ועמידתו  ההסדר  של  החוקתית  ־הבחינה 
לה שבחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו נעשתה בזהירות וביסודיות, 
צעד אחר צעד. בית המשפט הביע ספק רב אם התכלית של "בלימת 
המונית  כליאה  היא  המעשית  שמשמעותה   - ההסתננות"  תופעת 

מסו ואינם  פשעו  שלא  וילדים  נשים  גברים,  של  קשים  ־בתנאים 
כי  נקבע  ראויה.  תכלית  אכן  היא   - להרתיע אחרים  כדי  רק  כנים, 
ביותר,  קשה  פגיעה  היא  ארוכה  לתקופה  כליאה 

מב של  בזכויותיהם  ורבה  גבוהה  עוצמה  ־בעלת 
קשי המקלט, בחירותם, בכבודם, בגופם ובנפשם. 
כל תשעת השופטים הגיעו למסקנה כי פגיעה זו 

־אינה מידתית, שכן התועלת שבצידה אינה שקו
להשיג  שניתן  ומשום  הפגיעה  לעוצמת  כלל  לה 
פחותה.  שפגיעתם  באמצעים  גם  המטרות  את 

־בית המשפט חזר והדגיש את קיומה של גדר הג
פיזי  מחסום  המשמשת  למצרים  ישראל  בין  בול 

־יעיל למניעת המשך ההסתננות; את הירידה הד
רסטית במספר המסתננים עד כדי עצירה כמעט 
מוחלטת של התופעה; את העובדה כי כליאה של 
2,000 מסתננים לא תרחיק מהרחובות את רבבות 
המסתננים האחרים שכבר שוהים בהם ולא תקל 
את מצוקתם של תושבי שכונות דרום תל אביב. 
שיעור  שבו  הנוכחי  ובמצב  אלה,  בכל  בהתחשב 

למרבה הצער, תקוותם 
של שופטי ההרכב 
נכזבה. בטרם יבשה 

הדיו על פסק דינו של 
בג"ץ ובניגוד גמור לרוחו 
ולקביעותיו, תוך היתלות 
בדעות היחיד של הנשיא 
גרוניס ושל השופט הנדל, 
נחקק תיקון מס' 4 לחוק 

למניעת הסתננות
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הביאה  ישראל,  מאוכלוסיית  אחד  אחוז  על  עולה  אינו  המסתננים 
־הבחינה החוקתית לפסילת הוראת החוק ולהצהרה על בטלות ההס
־דר כולו. בהמשך לכך הורה בג"ץ לבדוק פרטנית ולשחרר את כל הכ

לואים בתוך 90 יום ממתן פסק הדין. 
חשיבותו הגדולה של פסק הדין היא ברוח הנושבת ממנו ובמסרים 
הראויים שהוא מעביר. "עלינו לזכור כי אלה שכבר באו בשערינו - 
מצויים עמנו. הם זכאים לזכות לחירות ולזכות לכבוד המוקנות בחוק 
היסוד לכל אדם, באשר הוא אדם". אמנם בית המשפט לא הכריע 
במחלוקת אם מדובר במסתננים מהגרי עבודה, כטענת המדינה, או 

־בפליטים הנסים על נפשם כטענת העותרים, וסבר כי התמונה כנ
־ראה מורכבת יותר. אולם רוב השו

פטים ציינו כי יש להביא בחשבון את 
המקלט  מבקשי  שמרבית  העובדה 
החיים  תנאי  אשר  מארצות  הגיעו 
בהן קשים ביותר ומצב זכויות האדם 
הזוועות  את  גם  כמו  רע,  בכי  בהן 
הארוכה  בדרך  חלקם  מנת  שהיו 
הללו  משהגיעו   ..." כאן.  עד  שעברו 

ובגו בנפשם  חבולים  גבולנו,  ־אל 
לחבוש  לקבלם...  היינו  צריכים  פם, 
ובנפש, להתייחס  בגוף  את פצעיהם 
החמלה  ובמידת  לב  ברוחב  אליהם 
בכל הקשור לעבודה, רווחה, בריאות 
וחינוך...", כתב השופט יצחק עמית. 
לקחים  הזכירו  אף  מהשופטים  חלק 
היסטוריים מעברו של העם היהודי, 
שאף בניו היו פליטים מבקשי מקלט 
שאינם רצויים באף מדינה. "... אסור 

העצמאות,  מהכרזת  הנשאבים  הבסיסיים,  ערכינו  את  לשכוח  לנו 
ואת חובתנו המוסרית כלפי כל אדם באשר הוא, כפי שהם חרוטים 
על תבניות הבסיס של המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית", העירה 
רק  לא  הכבוד  את  בג"ץ  החזיר  בכך  סיום.  לקראת  ארבל  השופטת 

למבקשי המקלט אלא למדינת ישראל כולה.
על  הדין  פסק  שמותח  הנוקבת  הביקורת  היא  חשובה  פחות  לא 
ישראל  מדינת  כי  מציינת  חיות  אסתר  השופטת  המדינה.  רשויות 

הגי מדיניות  ללא  בעולם  היחידה  המערבית  הדמוקרטיה  ־נותרה 
כו חקיקתית  להסדרה  תחליף  אינם  אד־הוק  פתרונות  סדורה.  ־רה 

ללת ולמחשבה ארוכת טווח שתהיה בה התמודדות ראויה עם שלל 
השופט  הישראלית.  לחברה  מציבה  ההגירה  שתופעת  האתגרים 

הש בהשלכות  להיתלות  רשאית  המדינה  אם  תוהה  פוגלמן  ־עוזי 
לנקיטת  כצידוק  האחרונות  בשנים  ההסתננות  תופעת  של  ליליות 

הש עם  להתמודד  ניסיון  שנעשה  מבלי  וזאת  פוגעניים,  ־אמצעים 

לכות אלה באמצעים חלופיים שפגיעתם פחותה. "לא יימצא חולק 
להתמו ושעליה  שמריה  על  לשקוט  יכולה  אינה  שהמדינה  כך  ־על 
זו אינה אך סמכות רשות המסורה למ זו.  ־דד עם תופעה מורכבת 

פתרונות  ותושביה.  אזרחיה  כלפי  עליה  המוטלת  חובה  זוהי  דינה; 
במצוקתם  בטיפולן  הרשויות  למחדלי  אשר  בנמצא...".  אינם  קסם 
"אל  ארבל:  עדנה  השופטת  מבהירה  אביב,  תל  דרום  תושבי  של 
זכויות  לשלול  נוכל  לא  אחר.  עוול  ביצירת  אחד  עוול  לפתור  לנו 

ובחירו האדם  בכבוד  גסה  ביד  לפגוע  בעת  ובה  בסיסיות  ־יסוד 
הולם". מערכתי־מדיני  פתרון  הדורשת  לבעיה  פתרון  במסגרת   תו 

 המשנה לנשיא מרים נאור כותבת: "יכולה זאת להיות שעתה היפה 

פתרונות  למצוא  תשכיל  עליה  שנכפתה  שבמציאות  המדינה,  של 
הומאניים, פתרונות התואמים לא רק את המשפט הבינלאומי אלא 

גם את התפיסה היהודית". 
למרבה הצער, תקווה זו נכזבה. בטרם יבשה הדיו על פסק דינו של 
בג"ץ, ובניגוד גמור לרוחו ולקביעותיו, ותוך היתלות בדעות היחיד 
ניל הנדל, נחקק תיקון מס' 4  של הנשיא אשר גרוניס ושל השופט 
מסתננים  לעצור  סמכות  מתן  הם  עיקריו  הסתננות.  למניעת  לחוק 
לתקופה של שנה שלמה וסמכות להחזיקם ב"מרכז שהייה" לתקופה 
בלתי מוגבלת וללא ביקורת שיפוטית. המדינה עשתה כל שביכולתה 

־לעכב את בחינת עניינם של רוב המוחזקים במשמורת. במקום לש
חרר את העצורים שהוחזקו במתקן סהרונים, כמצוות בג"ץ, הועברו 
מאות מהם ל"מרכז שהייה" סמוך, הנבדל אך במעט מכלא ממש. נגד 
הסדר זה הוגשה עתירה נוספת. פסק הדין בעתירה זו יבהיר, אולי, 
 מהו בדיוק "חוק עוקף בג"ץ".  

צילום: פלאש 90 צעדת מחאה של פליטים סודנים נגד מתקן "חולות" שבנגב, בחודש שעבר 
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חוקתי / ידידיה שטרן

בישראל. ח הרעיונות  שוק  את  להעסיק  הזהות ממשיכה  ידת 
־מעת לעת מבקש מי מבעלי המחלוקת לקדם את עמדתו בא

מצעות הכרעה שיפוטית שתאמץ את העדפותיו. פרטי הדת והלאום 
־במרשם האוכלוסין הם אחת הזירות שבהן מתנהל המאבק רב הש

נים בעניינים "של עם ולאום, של דת ומדינה, של גיור כהלכה ושלא־
כהלכה, של מיהו יהודי ומיהו שאינו יהודי" )פרשת גולדמן(. ובכן, 
השרשרת נמשכת; בשנת 2013 התבקש בית המשפט לשוב ולהכריע 
- לאחר שהעניין כבר נידון לפני למעלה מארבעה עשורים )בעניין 

־טמרין( לפני הנשיא אגרנט - בשאלה אם ישראליות היא רק קטגו
ריה אזרחית או גם קטגוריה לאומית. 

אבנרי,  אורי  אורנן,  עוזי  ובהם   - העותרים 
שולמית אלוני, יהושע סובול וגם כמה אזרחים 
כי  הצהרתי  דין  פסק  שיינתן  ביקשו   - ערבים 
לשנות  יש  לשיטתם  הישראלי.  הלאום  בני  הם 
את תוכנו של פרט הלאום במרשם האוכלוסין: 
במקום הקטגוריות האתניות והדתיות "יהודי", 
"ערבי" או "דרוזי" שמציינות כיום את הלאום, 
קרי:  המשפטי",  במובנו  המדינה  "לאום  ייקבע 

טכ משמעות  עצמו  שלרישום  אף  ־"ישראלי". 
נית בלבד, העותרים מתאמצים לשנותו זה שנים 

־רבות, משום שלדעתם הרישום הנוכחי, המתמ
קד כאמור במוצא אתני־דתי, הוא "מכשיר שיוך" 

־המזמן ומאפשר פגיעה בשוויון בין קבוצות אז
רחים בעלי מוצא אתני שונה - יהודים וערבים. 

אותה  דחה  מחוזי,  כשופט  בעתירה  בדונו  סולברג,  נעם  השופט 
משום שסבר שהסוגיה היא בעיקרה מדינית־לאומית־חברתית ולאו 
דווקא משפטית. השאלה אם קיים לאום ישראלי מובחן אינה עניין 
יצירת  שלבית המשפט יש יתרון יחסי להכרעה בו, וההשלכות של 
גורל על דמותה של המדינה, על אופייה  הסטטוס החדש הן הרות 
ועל עתידה. ואולם בית המשפט העליון החליט שהנושא שפיט )לא 

־רק מהבחינה הנורמטיבית אלא גם מהבחינה המוסדית(, שהרי סעי
פיו של מרשם האוכלוסין נידונו פעמים רבות בעבר בבתי המשפט. 

לפיכך פנה בית המשפט לדון בגוף העניין.
־העותרים טענו כי דגם הלאומיות הראוי הוא של לאומיות אזר

חית, על פיה הלאום והאזרחות חד הם. כך למשל 
הלאום  בני  הם  הצרפתים  האזרחים  כל  בצרפת 
הצרפתי, ומי שאינו אזרח המדינה לא יכול להיות 
בן הלאום. העותרים מתנגדים לדגם החלופי של 
ההשתייכות  שבה  אתנית־תרבותית,  לאומיות 

משו אובייקטיביים  ממאפיינים  נגזרת  ־ללאום 
היסטורי  וזיכרון  תרבות  דת,  שפה,  כגון:  תפים, 

קולקטיבי. 
בית המשפט מכריע, כעניין שבעובדה, כי הדין 
הישראלי דוחה את הדגם של לאומיות אזרחית. 
יש לכך ראיות מוחצות; למשל, מרשם האוכלוסין 
עצמו מכיל הפרדה בין "אזרחות" ו"לאום" ובכך 
מעיד כי אין זהות בין השניים, כי האזרחות היא 

ישראלית ואילו הלאום הוא אתני־תרבותי. 

ע"א 8573/08 עוזי אורנן ואח' נ' משרד הפנים ואח' )2.10.13(; שופטים: אשר גרוניס, חנן מלצר, עוזי פוגלמן

אין לאום ישראלי
 בשנת 2013 התבקש בית המשפט העליון לשוב ולהכריע אם ישראליות 

היא רק קטגוריה אזרחית או גם קטגוריה לאומית  בית המשפט קובע כעובדה כי הדין 
הישראלי דוחה את הדגם של לאומיות אזרחית

האם קיים לאום ישראלי 
"בשטח", גם אם החוק 
טרם הכיר בו? התשובה 

שלילית. אין ספק כי 
הכרעת בית המשפט 

תואמת את ההעדפות 
של רוב מכריע של אזרחי 

ישראל, ערבים כיהודים
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ואולם האם קיים לאום ישראלי "בשטח", גם אם החוק טרם הכיר 
־בו? יש לכך חשיבות רבה משום שבפרשת טמרין קבע הנשיא אג

רנט כי לשם מתן פסק דין הצהרתי על קיומו של לאום ישראלי יש 
שהעותרים  די  לא  אובייקטיביים.  בקריטריונים  קיומו  את  להוכיח 

־מרגישים, סובייקטיבית, בני לאום ישראלי. בית המשפט הכריע בש
לילה: 65 שנות ריבונות ישראלית לא הצמיחו לאום חדש, ישראלי, 

שבו שותפים בני דתות שונות וקבוצות אתניות שונות. 
לבדוק  ביקשתי  נכונה?  המשפט  בית  של  המציאות  קריאת  האם 

זאת דווקא אצל אזרחי ישראל הערביים.
־ח"כ מוחמד ברכה אמר לי שכשהוא רואה קבוצה של ערבים מה
־לכים בחוצות בירה אירופית, הוא מזהה ממרחק מי מהם ערבי יש

ראלי. אני מעיד על עצמי כי בראותי קבוצת יהודים מהלכת בחוצות 
מזהים  אנו  כיצד  לקבוע  קל  לא  שביניהם.  בישראלי  אבחין  מנהטן 
את הישראלים, אך גם בהיעדר קריטריון ברור, דומה שקיים אפיון 
קבוצת  ובתוך  הערבית  הלאום  קבוצת  בתוך  ישראליות  של  מובחן 

־הלאום היהודית. אבל האם די בכך להכריז על קיומו של לאום יש
ראלי המשותף לשתי הקבוצות האתניות גם יחד? 

פניתי לח"כ אחמד טיבי. שאלתי אותו אם לדעתו הוא ואני שייכים 
־לאותו לאום. הוא חשב שאני מתבדח. משהבהרתי את רצינות השא

לה השיב בנחרצות: אנחנו בעלי אותה אזרחות אך הלאומיות שלנו 
־שונה. כמוני כמו ח"כ טיבי: שנינו מסכימים כי בהיותנו אזרחים יש

ראלים, על המדינה להתנהג כלפינו, בהקצאת זכויות וחובות, באופן 
שוויוני. בהיעדר נסיבות מיוחדות שיוצרות שוני רלוונטי בין יהודי 
וערבי )למשל פטור לערבים משירות בצבא(, אסורה כל הפליה על 

בסיס דתי־אתני )או אחר(. אבל שנינו גם מסכימים כי מעגלי הזהות 
הלאומית שלנו נפרדים ושונים זה מזה בתשתיות העומק שלהן. אין 
ספק; הכרעת בית המשפט תואמת את ההעדפות של רוב מכריע של 

אזרחי ישראל - ערבים כיהודים. 
־מטרתם של העותרים נאצלת: למנוע הפליה לרעה של ערביי יש

ראל. ואולם הדרך שבה בחרו לממש את מטרתם - הכרה בקיומו של 
־לאום ישראלי - היא מופרכת. בית המשפט מצביע על כמה מהש

לכותיה מרחיקות הלכת: נגזר ממנה צמצומה של היהדות לממדים 
של דת, בניגוד לדעה הרווחת ובניגוד לתפיסות היסוד של הציונות 
והוגיה המרכזיים ובראשם הרצל; היא תפצל את היהדות ללאומים 
שונים )ישראלי, אמריקאי וכו'(, וייווצר נתק בין יהודי ישראל ויהודי 
השיוך  מעגל  לבחור את  ייאלצו  היהודים  ישראל  אזרחי  התפוצות; 
אינו  זאת בהנחה הסבירה שאדם   - יהודים  או  ישראלים   - שלהם 
ישראל  בערביי  הדין  הוא  לאומיות.  זהויות  שתי  בעל  להיות  יכול 
ישראלים  להיות  וייאלצו  הייחודית  הלאומית  זהותם  את  שיאבדו 
בלאומיותם; וישראל תפסיק להיות מדינת לאום של העם היהודי, 
והגדרתה החוקתית של המדינה כ"יהודית ודמוקרטית" תהפוך לאות 

מתה. 
הזהות  חידת  את  יפתור  הקמתה  עצם  כי  חשבו  המדינה  מייסדי 
הלאומית שהטרידה את יהדות הגולה. התברר כי ההפך הוא הנכון; 

־הריבונות מכוננת את זירת המאבק על הזהות בהעניקה לו ממד קו
נקרטי. אורנן וחבריו מבקשים לפתור את החידה באמצעות מחיקת 

־הזהות הלאומית היהודית. בית המשפט, ורוב מכריע של יהודי יש
 ראל והתפוצות, מתנגדים לכך. המשך בוודאי יבוא. 
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חוזים / נילי כהן

ני פסקי הדין המרכזיים בחוזים שניתנו בשנת 2013 עסקו ש
־בסוגיית הטעות. בשניהם התעוררה בעיה של נטילת סי
החו הושאר  בשני  החוזה;  ביטולו של  אושר  הראשון  במקרה  ־כון. 

זה על כנו. בשני המקרים הופעלו שיקולים מוצדקים המבארים את 
אופן פעולתה של טענת הטעות החוזית.

בע"א 7663/11 דדון נ' חדד )29.4.2013( נחתם הסכם פשרה, שאף 
קיבל תוקף של פסק דין, בין תושב חוץ למשקיעים שתבעו להשיב 
את כספם עם כישלון העסקה. הסכם הפשרה נחתם בתום פגישה 

־בין הצדדים שבה נכחו גם עורכי דין. סכום הפשרה היה גבוה בה
רבה מהסכום המקורי שהמשקיעים העבירו לתושב החוץ ומהסכום 
שנתבע. תושב החוץ ביקש לבטל את ההסכם, שכן הוא טעה לחשוב 

־שהוא מיוצג בפגישה על ידי עורך הדין שהיה שותף למהלכי הפש
רה )ואשר ייצג אותו בעבר(. הסתבר שעורך הדין נכח בפגישה רק 
על רקע היכרותו הארוכה עם שני הצדדים. על כן תושב החוץ נכח 
בפגישה שבה לא יוצג על ידי עורך דין, בעוד המשקיעים מיוצגים על 
ידי עורך דין מטעמם. בית המשפט המחוזי )השופטת רות רונן( קבע 
עליו  היה  או  ידע  השני  שהצד  טעות  בשל  מוצדק  ההסכם  שביטול 
לדעת עליה )סעיף 14)א( לחוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג־1973(, 
ובית המשפט העליון אישר זאת )השופטים עוזי פוגלמן )שכתב את 

 ע"א 7663/11 דדון נ' חדד )29.4.13(; שופטים: יורם דנציגר, עוזי פוגלמן, דפנה ברק־ארז
ע"א 5054/11 ספיר וברקת נדל"ן )הולילנד( בע"מ נ' עו"ד אמסטר )7.3.13(; שופטים: מרים נאור, צבי זילברטל, אורי שהם

 אשמה, נטילת סיכון
ומציאות חוזית

 שני פסקי הדין המרכזיים שניתנו השנה בתחום החוזים עסקו בסוגיית הטעות, 
והתעוררה בהם בעיה של נטילת סיכון  במקרה הראשון אושר ביטולו של החוזה, ואילו בשני 

הושאר החוזה על כנו  בשני המקרים הופעלו שיקולים מוצדקים

דנציגר  השופט  ברק־ארז(.  ודפנה  דנציגר  יורם  המרכזי(,  הדין  פסק 
שהסכים לתוצאה הוסיף כמה נקודות עקרוניות בנוגע לייחודו של 

־הסכם פשרה ולאפשרות ביטולו: הסכם פשרה מבוסס על קניית סי
כון. ככל שמדובר אך ורק בטעות לגבי הערכת הסיכונים והסיכויים 
ובהבנה מאוחרת שהפשרה אינה מוצלחת מבחינתו של הצד המבקש 
בכדאיות העסקה שאינה  בטעות  מדובר  הרי  להשתחרר מההסכם, 
מעניקה זכות ביטול. אולם במקרה זה הטעות נגעה לשאלת ייצוגו 
של הצד ולא לליבת הפשרה. טעות זו חרגה מהערכת סיכון גרידא 

והצדיקה את ביטול הפשרה. 
5054/11 ספיר וברקת נדל"ן )הולילנד( בע"מ נ' עו"ד אמש  בע"א

סטר )7.3.2013( נחתם חוזה למכירת מקרקעין בירושלים הידועים 
כ"מתחם הולילנד". בעת כריתת החוזה התקיימה חקירה משטרתית 
נסתרת )שהייתה ידועה רק לגורמי המשטרה ולא לאיש מן הצדדים(, 
שהתגלתה לאחר כריתת החוזה וגרמה להקפאה של תוכנית הבנייה 
במקום. בית המשפט דן בשתי בעיות מרכזיות: ראשית, אם מציאות 
הקיימת בעת כריתת החוזה, שאין יודעים עליה, יכולה לשמש בסיס 

־לטענת טעות; שנית, מה המשמעות הנודעת לחלוקת הסיכון החו
זי נוכח העובדה שבחוזה נקבע שהקונה רוכש את המקרקעין כמות 

.)"as is"( שהם
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קיימת  מציאות  על  ידיעה  אי  כעיקרון,  הראשונה:  לבעיה  אשר 
בעת כריתת החוזה יוצרת בסיס לטענת טעות. לעומת זאת, מציאות 
המשתנה לאחר כריתת החוזה אינה יכולה לבסס טענת טעות אלא 
לכל היותר טענת סיכול. הבחנות אלה מתעמעמות כאשר המציאות 
סמויה מן העין, והיא מתגלה לאחר כריתת החוזה. השאלה היא אם 
לצורך בדיקת מצב הדברים הקיים בעת כריתת החוזה יש להתייחס 
אליה  להתייחס  שיש  או  קיימת  מציאות  כאל  הכמוסה  למציאות 

כאילו אין היא קיימת, ולכל היותר יש לה השלכות לעתיד.
שני  זה  מול  זה  ניצבים  כאשר  קשה  התלבטות  מעוררת  השאלה 
צדדים תמימים שאינם מודעים למציאות הקיימת, הסמויה מן העין, 
נחשפת  כאשר  בפועל,  קיומה.  על  למידע  להגיע  יכולים  אינם  ואף 
המציאות, רק אחד מבקש לצאת מן החוזה והשני דבק בקיומו, אלא 
החוזי  הדעת  ניקיון  על  להגן  היש  הזאת:  הדילמה  מתעוררת  שאז 
ולאפשר למתקשר שרצונו נפגם בשל הטעות לצאת מן החוזה, או 
יש לקדש את אינטרס ההסתמכות של הצד השני, שפעל בלא אשם, 
ומבקש חרף הטעות לקיים את החוזה? התלבטות זו מוצאת ביטוי 
בהסדר הטעות בסעיף 14)ב( לחוק החוזים, המעניק לבית המשפט 
עילה לבטל את החוזה אם ראה שמן הצדק לעשות כן. הסעיף אינו 
מובן  אך  החוזה,  ביטול  את  המצדיקים  הצדק  שיקולי  מהם  מפרט 
מכרעת.  השפעה  יש  החוזית  הסיכון  ולחלוקת  הצדדים  שלאשמת 
להפ־ )ולמעשה  14)ב(  סעיף של  להפעלתו  מוקדם  תנאי  זאת,   עם 
עלתם של כל סעיפי הטעות( הוא שלפנינו מצב של טעות, כלומר 
מצב דברים הקיים בעת כריתת החוזה שהצדדים או אחד מהם אינם 

מודעים לו. 
זי צבי  )השופטים  העליון  בית המשפט  אימץ  דין מעניין  ־בפסק 

לברטל )שכתב את פסק הדין(, מרים נאור ואורי שהם( את עמדת 
סמויה  שמציאות  וקבע  מינץ(,  דוד  )השופט  המחוזי  המשפט  בית 
אינה חלק ממצב הדברים הקיים בעת כריתת החוזה, ואין היא יכולה 

־לבסס טענת טעות. המציאות הסמויה הופכת לרלוונטית מרגע גי
לויה, אך הגילוי התרחש לאחר כריתת החוזה, והוא מציאות עתידית 
היכולה לכל היותר לבסס טענת סיכול. בין כך ובין כך, שתי הטענות 
וסיכול - דומות במהותן, שכן שתיהן מעניקות  - טעות משותפת 
ונטילת סיכון. לאור  פטור, ושתיהן מעוגנות בעקרונות של אשמה 
העובדה שהקונה נטלה על עצמה מפורשות בחוזה את מלוא הסיכון 
לא  הצדדים  ושבהתנהגות  ששילמה(,  הנמוכה  בתמורה  )שהשתקף 

נפל דופי, אין עילה לבטל את החוזה. 

לסיכום, קיימים דפוסים מגוונים של חוזים לנטילת סיכון. פשרה 
־היא מטבעה חוזה כזה. לכן האפשרות לבטלה בשל טעות היא מצו

מצמת. אך גם חוזה מכר, שבו רוכשת הקונה נכס "as is", הוא חוזה 
שבו נוטלת הקונה סיכון לפגמים בנכס, והסיכוי לבטלו קטן. עם זאת, 
לצד השיקול של נטילת הסיכון יש חשיבות רבה לאשמת הצדדים. 
לכן אם הצד המבקש לקיים את החוזה הציג מצג שווא או ידע על 

־טעותו של הצד השני, עשוי החוזה להיות מבוטל למרות אופיו כחו
זה לנטילת סיכון. עקרונות אלה באו לביטוי מוצלח בשני פסקי הדין 
האמורים, שבהם הגיע בית המשפט בצדק לתוצאות שונות. בעניין 
דדון בוטל הסכם הפשרה, כי הצד שביקש להותיר את החוזה על כנו 
ידע )או היה עליו לדעת( על טעותו של השני. ואילו בעניין ספיר לא 
היה אפשר לבטל את החוזה, לא בשל טעות )שבעצם לא נפלה, לאור 
התייחסותה למציאות נסתרת( אף לא בשל סיכול: שני הצדדים היו 
תמי לב, והעובדה שהקונה שביקשה להשתחרר מן החוזה נטלה על 
 עצמה את הסיכון לקיום פגמים בממכר היא שהכריעה. 
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קניין / מיגל דויטש

בית ב קבע   )455/89 )ע"א  קולומבו  עניין 
בעלות  שימור  תניית  כי  העליון  המשפט 
משכון"  "הסוואת  מהווה  באשראי  מכר  בעסקת 
תשכ"ז־1967.  המשכון,  לחוק  2)ב(  סעיף  פי  על 
לא  זו  תניה  המתאים,  בפנקס  רישום  בהיעדר 
תעניק לרוב הגנה למוכר מול נושים אחרים של 

הרוכש.
כותב  יצא  קולומבו  הלכת  של  פסיקתה  עם 
בהיבטים  לה,  ההצדקות  נגד  חוצץ  אלה  שורות 
כי  כלכלית,  הרעיוניים. אך טבעי הדבר, מבחינה 

יעביר בעלות לקונה בטרם קבלת הת ־מוכר לא 
־מורה הנגדית. לביקורת הצטרפו מחברים נוספים, תוך הדגשת שי

בית  ידי  על  אומצו  קולומבו  להלכת  אלה  התנגדויות  יעילות.  קולי 
המשפט העליון בעניין קידוחי הצפון )רע"א 1690/00(. 

לאחר פסיקתה של הלכת קידוחי הצפון החל תהליך של כרסום 
נפקויותיה, במסגרת פסיקת בתי המשפט המחוזיים בהליכי פירוק. 

גם בספרות המשפטית, יש שסברו כי הלכת קולומבו לא בוטלה. 
־תפיסה זו נשענה על אמירה כללית מסוימת בהלכת קידוחי הצ

ע"א 46/11 ויטה בע"מ נ' עו"ד נוב )13.11.13(; שופטים: יורם דנציגר, יצחק עמית, אורי שהם

תניית שימור בעלות - 
סיומה של מחלוקת?

 לאחר מחלוקת בספרות ונסיון של בתי משפט מחוזיים לכרסם בהלכת קידוחי הצפון, 
 נראה כי פסק דין ויטה מכיר עתה בביטול הלכת קולומבו על ידי הלכת קידוחי הצפון  

זאת למרות העובדה כי שופטי ההרכב בעניין ויטה אינם מאוחדים בדעתם בעניין זה

פון לעניין סעיף 2)ב( לחוק המשכון, שלפיה יש 
־לבחון את השאלה אם תכלית העסקה היא יצי

רת משכון על פי מבחן סובייקטיבי ואובייקטיבי 
גם יחד. המבחן הסובייקטיבי בוחן את כוונתם 
שאלת  את   - בענייננו  הצדדים,  של  הריאלית 
המבחן  המוכר.  של  בעלותו  לשימור  הכוונה 
של  הכלכלית  התכלית  אם  בוחן  האובייקטיבי 
העסקה היא יצירת משכון. מכאן הסיקו לא פעם 
בתי המשפט המחוזיים כי אם יסתבר שהתכלית 

־האובייקטיבית של העסקה היא הבטחת התש
אף  זאת  משכון.  כתניית  התניה  את  יראו  לום, 
כי השופט שלמה לוין, שכתב את חוות הדעת המובילה בפסק הדין 
האובייקטיבי   - המשולב  המבחן  את  וטבע  הצפון,  קידוחי  בעניין 
והסובייקטיבי - ציין במפורש כי: "הפועל היוצא מהאמור לעיל הוא 
שבהעדר טעמים מיוחדים לסתור, במקרה הקונקרטי, יש לבטל את 
הילכת קולומבו ככל שהיא נוגעת לעסקת אשראי שנכלל בה סעיף 
קונסיגנציה  כעסקת  להגדירה  ניתן  לא  אם  אף  בעלות,  שימור  של 

אמיתית". 

 חוששני כי פסק דינו 
של השופט דנציגר 
ממעיט בהערכת 

הפערים שבין שתי 
ההלכות. הלכת קידוחי 
הצפון ביטלה גם ביטלה 

את הלכת קולומבו 
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גם שופטים אחרים בהלכת קידוחי הצפון קבעו במפורש כי הלכה 
זו מבטלת את הלכת קולומבו.

פסק הדין בעניין ויטה

השאלה אם הלכת קולומבו אמנם בוטלה באה עתה לידי הכרעה 
בין הלכת קולומ־ כי הפער  יורם דנציגר סבר  ויטה. השופט   בעניין
בו לבין הלכת קידוחי הצפון אינו כה חריף וכי יש לבחון כל עסקה 
באופן נסיבתי, תוך מבט על תכליות סובייקטיביות ואובייקטיביות. 
אם התכלית האובייקטיבית של המוכר היא הבטחת התשלום, לפנינו 
משכון. לסעיף 2)ב( לחוק המשכון נודע עדיין תפקיד מרכזי בהכרעה.
עם כל הכבוד, חוששני כי פסק דינו של השופט דנציגר )כמו גם 

־פסיקת בתי המשפט המחוזיים, הנזכרת לעיל( ממעיט בהערכת הפ
ערים שבין שתי ההלכות. הלכת קידוחי הצפון ביטלה גם ביטלה את 

הלכת קולומבו. 
עמידה על השלכותיה המדויקות של הלכת קידוחי הצפון מחייבת 
הבחנה בין שתי שאלות שונות - בין השאלה אם אמנם החוזה שומר 
מדוע נשמרה הבעלות )אם נשמ־ ובין השאלה  בעלות בידי המוכר 
רה(. מובן מאליו כי יש לשכנע בכך שהחוזה משקף הסכמה אמיתית 
לשמירת בעלותו של המוכר. חוזה למראית עין אינו חוזה. החידוש 
העליון  המשפט  בית  שנתן  בתשובה  טמון  הצפון  קידוחי  בהלכת 
לסוגיה המתעוררת בעקבות שאלת ה"מדוע". על־פי הלכת קולומבו, 
אם יתברר כי הסיבה לשימור הבעלות היא כי המוכר מבקש להבטיח 

־תשלום, לפנינו תניית משכון. לעומת זאת, הלכת קידוחי הצפון הכי
רה במפורש בלגיטימיות התכלית להבטחת התשלום בגין הממכר, 
כתכלית שאינה מעבירה את התניה הנדונה לפסים של משכון. אין 
על המוכר להיפרד מבעלותו בטרם קבלת התמורה, ולכן אין לבצע 
בעקבות  בהכרח  נכפית  הבעלות  העברת  כי  המניח  רעיוני"  "דילוג 
מסירת ההחזקה, ועתה המוכר מבקש אפוא ליצור זכאות בטוחתית 
בנכס של הזולת )הקונה(. במסגרת ניתוח "התכלית האובייקטיבית" 
הנזכרת בהלכת קידוחי הצפון, נקבע אין לראות תניית שימור בעלות 
כתניה שתכליתה מישכון הנכס, שכן משכון הוא זכות בנכסי הזולת, 
ובענייננו מדובר בנכס שהמוכר מעולם לא איבד את בעלותו ביחס 
אליו )אם שימור הבעלות אינו למראית עין(, וזאת לאור הלגיטימיות 

הכלכלית בהימנעותו מהיפרדות מקניינו טרם קבלת התמורה. 
ואמנם, השופט יצחק עמית מדייק בעניין ויטה כאשר הוא מעיר 
הערה ברוח אמירתנו לעיל ומכיר בכך שהלכת קידוחי הצפון ביטלה 
את הלכת קולומבו. השופט אורי שהם מציין כי הוא מסכים לדברי 
כי אין  זאת,  לומר, עם  יש  ולהערות השופט עמית.  דנציגר  השופט 
מדובר למעשה ב"הערות בלבד" אלא בפער מהותי בין גישותיהם של 

השופטים דנציגר ועמית.
־נזכיר עוד כי בעניין ויטה גם נדונה השאלה מהם הסממנים הד

בעלות. השופט  לשמירת  "אמיתית"  כוונה  להוכיח  מנת  על  רושים 
דנציגר מציין את הצורך בקיום פיקוח שוטף על גורלה של הסחורה 
)לרבות יצירת הגבלות על המכירה הלאה על ידי הרוכש(, ומצביע על 
החשיבות הטמונה בקיום הסכמה לכך בחוזה המכר עצמו, להבדיל 
נמשכות.  בעסקאות  במיוחד  זאת  ובתעודות משלוח,  מבחשבוניות 
בספרי  הנדון  המלאי  נרשם  כיצד  לשאלה  חשיבות  קיימת  כן  כמו 
המוכר והקונה. השופט עמית מסתייג מחלק ממבחן הפיקוח, שכן 
המוכר בוודאי מסכים למכירת המלאי על ידי הרוכש. ואכן, מכירת 
הסחורה הרי אמורה לסייע לרוכש לפרוע את החוב. השופט עמית 
מוסיף הנמקות לעניין היעילות הטמונה באשראי־ספקים ומדגיש כי 
סעיף 350ה לחוק החברות מקל על ראיית הלכת קולומבו כמבוטלת. 
ידי  ויטה הכיר בביטול הלכת קולומבו על  אם כן, האם פסק דין 

־הלכת קידוחי הצפון? נראה כי יש לענות על כך בחיוב, בהינתן העו
בדה כי השופט השלישי בהרכב, השופט שהם, הסכים להערותיו של 
ער  הוא  כי  מבהיר  אינו  השופט שהם  כי  הגם  זאת,  עמית.  השופט 

־להבדלים הניכרים בין גישותיהם של חבריו להרכב. מכל מקום, המ
פתח להבנת הדין טמון, כאמור, בהבחנה בין שאלת "האם" )האם 
חוות  מקריאת  הדבר,  ברור  ה"מדוע".  שאלת  לבין  בעלות(  נשמרה 

־דעתם של מרבית השופטים בעניין קידוחי הצפון, כי משעוברת הת
ניה את מבחן "האם", ואין בה מראית עין גרידא, אין קושי רעיוני 
בכך שתכלית התניה תהא הבטחת התשלום בגין הסחורה. אין בכך 
כי פשיטא הדבר שכמעט לעולם התכלית  עוד  יצוין  משום משכון. 

־בשמירת הבעלות אצל המוכר תהיה הבטחת תשלום. אם אין מכי
רים בלגיטימיות של תכלית זו מבלי שהדבר ייתפס כמשכון, מעקרים 
 כל־עיקר את הלכת קידוחי הצפון.  

השופט שהם מציין כי הוא מסכים 
לדברי השופט דנציגר ולהערות 
השופט עמית. עם זאת, קיים 
פער מהותי בין גישותיהם של 

השופטים דנציגר ועמית
אורי שהםיצחק עמיתיורם דנציגר
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עבודה / ארנה לין

2012 פרץ סכסוך עבודה סוער בין הנהלת חברת פלא־ב  שנת
־פון )שעד אז היה מקום עבודה לא מאורגן( לבין עובדי החב

רה וההסתדרות הכללית שבמסגרתה רצו העובדים להתארגן. 
הנהלת פלאפון נקטה פעולות אינטנסיביות נגד ההתארגנות, ובהן 
הפצת  בהתארגנות;  הגלומים  החסרונות  על  הסברה  כנסי  עריכת 
כתוב;  וחומר  דוא"ל  מסרונים,  באמצעות  ההתארגנות  נגד  מסרים 
החתמת עובדים על טופסי ביטול חברות בהסתדרות; מניעת כניסת 

־פעילי התארגנות למרכזי החברה; זימון עובדים הפעילים בהתארג
נות לשיחות אישיות; העברה מתפקיד של אחד 
מפעילי ההתארגנות המרכזיים; וניסיון להקמת 

ועד עובדים פנימי. 
בתל  לעבודה  הדין האזורי  בבית  ההליך החל 

־אביב )השופטת אגסי ונציגי הציבור מאיר ולי
הדין  בבית  ונמשך   )32631-08-12 ס"ק  ברוט, 
הנשיאה  סגן  ארד,  )הנשיאה  לעבודה  הארצי 

שי הציבור  ונציגי  רבינוביץ,  השופט  ־פליטמן, 
לון ובליזובסקי(, שם התמקד בית הדין בשאלה 
שלהלן: כיצד יש לבצע איזון חוקתי נכון בין שתי 

־חירויות יסודיות - חופש ההתארגנות של העו
בדים אל מול חופש הביטוי של המעסיק במצב 

של התארגנות ראשונית במקום העבודה.
בית הדין הארצי לעבודה קבע שבנסיבות של 
ההתארגנות  חופש  גובר  ראשונית  התארגנות 
המעסיק,  של  הביטוי  חופש  על  העובדים  של 

בה משום השפעה  להימנע מכל התבטאות שיש  על המעסיק  ולכן 
לא הוגנת על מהלך ההתארגנות או התערבות ישירה או עקיפה בו. 
לזכותו של המעסיק להתבטא  נוקשים  גבולות  נקבעו  לכך  בהתאם 

בנוגע להתארגנות. 
־פסק הדין מהווה תקדים פורץ דרך בכמה מישורים: במישור הע

המעסיק  של  זכותו  הראשונית  ההתארגנות  בשלב  כי  נקבע  קרוני 
־להתבטא לגבי ההתארגנות היא מצומצמת בשל פערי הכוחות המ

שמעותיים והמוְבנים בין הצדדים ליחסי העבודה. רק לאחר כינונו 
הכוחות,  ביחסי  מהותי  שינוי  חל  יציג  ארגון  של 
הביטוי  חופש  היקף  את  להרחיב  אפשר  אז  או 
של המעסיק. עוד נקבע שזכות ההתארגנות היא 
ביתרונות  הדיון  וכי  בלבד,  העובדים  של  נחלתם 
ובחסרונות של ההתארגנות אינו אתר שמתקיים 
בו חופש ביטוי למעסיק. על כן עליו להרחיק את 

עצמו מהתערבות בהתארגנות בכל שלביה. 
במישור הראייתי נקבעה חזקה תקדימית ולפיה 
הבעת עמדה בקשר להתארגנות על ידי מעסיק או 
מטעמו, באופן ישיר או עקיף, היא הפעלת לחץ, 
כפייה והשפעה שאינם הוגנים. מכוחה של חזקה 

־זו ייבחנו גבולות חופש הביטוי של המעסיק בצמ
צום רב, ועליו הנטל להוכיח שפעולות מנהלים או 
דעתו  על  נעשו שלא  להתארגנות  עובדים בקשר 

לאר כך  על  ולהודיע  נגדן,  נקט  אמצעים  ־ואילו 
המ המעסיק  שפעולות  נקבע  עוד  העובדים.  ־גון 

 עס"ק )ארצי( 25476-09-12 הסתדרות העובדים הכללית החדשה - האגף להתאגדות עובדים נ' פלאפון תקשורת בע"מ )2.1.13(;
שופטים: נילי ארד, יגאל פליטמן, עמירם רבינוביץ; ונציגי הציבור יצחק שילון ויורם בליזובסקי

התארגנו על עצמם
פסק הדין בעניין פלאפון מתמודד באופן מפוכח עם הקשיים שבהם נתקלות כיום התארגנויות 

ראשוניות בישראל ותורם תרומה נחוצה למימוש זכות ההתארגנות, שהיא חלק מרכזי מכבוד האדם 

בית הדין הארצי 
קבע כי בנסיבות של 
התארגנות ראשונית 

גובר חופש ההתארגנות 
של העובדים על חופש 
הביטוי של המעסיק, 

ולכן על המעסיק להימנע 
מכל התבטאות שיש בה 
משום השפעה לא הוגנת 

על מהלך ההתארגנות
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שפיעות על תנאי עבודתם של פעילים בהתארגנות מקימות חזקה 
לשיקולים בלתי ענייניים ומטילות נטל מוגבר על המעסיק לשכנע 

אחרת. 
במישור האופרטיבי קבע בית הדין הארצי לעבודה כללים מנחים 

שחלים על הצדדים ליחסי העבודה בעת התארגנות ראשונית.
זכותם להתארגן בתום  נקבע שעל העובדים לממש את  ראשית, 
וככל האפשר  ובמידתיות, בהתחשב בצורכי העבודה,  לב, בסבירות 

בתיאום עם המעסיק ובלי להפריע לעבודה השוטפת. 
שנית, נאסר על מעסיקים לפעול בכל אחת מהדרכים שלהלן עד 

להוכחת היציגות: 
א.  אסור למעסיק לשלול את ההתארגנות במעשה או בהתבטאות, 

במישרין או בעקיפין. 
־ב.  אסור למעסיק לטעון שמימוש זכות ההתארגנות אסור, או לק

בוע בחוזה שעובד אינו רשאי להיות מיוצג על ידי ארגון. 
היותם  בשל  לעובדים  חריגות  הטבות  לקבוע  למעסיק  ג.  אסור 

מאורגנים או בלתי מאורגנים. 
ד.  אסור למעסיק להקים "ארגון מטעם" או להביע עמדה ביריבות 

בין ארגונים על יציגות. 
ה.  אסור למעסיק לפנות לעובדים בתכתובת אישית או ליזום איתם 

פגישות בנוגע למימוש זכות ההתארגנות. 
אינם  שלפיו  אחיד  נוסח  על  עובדים  להחתים  למעסיק  ו.  אסור 

מעוניינים בייצוג ולשכנע עובדים לבטל את חברותם בארגון. 
־ז.  אסור למעסיק לנהל מעקב אחר מצטרפים לארגון או אחר פעי

לים בהתארגנות. 

או  באיומים  בכפייה,  עובדים  על  לחץ  להפעיל  למעסיק  ח.  אסור 
בהליכי פיטורים בגין התארגנותם; להעביר מתפקיד; להתנכל; 
לקיים הליך משמעתי; לסגור מפעל; להפלות על רקע התאגדות 
על  השפעה  לשם  לחץ  כהפעלת  הוגדרה  ראויה  בלתי  )השפעה 

החלטת העובד אם להתארגן ובאיזה ארגון(. 
ולפיהם רשאים הצ דעות,  ליישוב חילוקי  כללים  נקבעו  ־לבסוף, 

דדים לפנות לבית הדין האזורי לעבודה לשם קבלת סעד בכל טענה 
המרבית  בדחיפות  בה  ויכריע  יבררה  הדין  ובית  בזכויות,  לפגיעה 

וללא כל שיהוי. 
עוד קבע בית הדין הארצי לעבודה שהמדיניות השיפוטית הראויה 
היא של עידוד התארגנות ושאין לשלול מהלכי התארגנות בהסתר, 
וזאת בשל החשש מפני התנכלות כשההתארגנות גלויה. בכך חיזק 
בית הדין באופן משמעותי את ההגנות שניתנות לזכות ההתארגנות, 

במיוחד בשלב הראשוני והשברירי. 
בית הדין הארצי לעבודה קבע שפעולות מצד המעסיק, דוגמת אלה 
שנקטה הנהלת פלאפון, יוצרות "אפקט מקפיא" ביחס להתארגנות, 

־שלעיתים יש בו כדי לאיין את ההתארגנות, ובכך נשללת בפועל זכו
הניסיון  פרי  היא  זו  הכרעה  להתארגן.  העובדים  תם החוקתית של 
המצטבר בבתי הדין לעבודה בשנים האחרונות, והיא משקפת הכרה 
בין  הפרטי,  במגזר  בעיקר  נכשלות  רבות  ראשונות  התארגנויות  כי 

פרקטי התארגנויות.  לשבירת  פרקטיקות  משכלול  כתוצאה  ־היתר 
האמריקאית,   Union Bustingה־ מתעשיית  המיובאות  כאלה,  קות 

־צוברות פופולריות בקרב מעסיקים בישראל. אלה משקיעים משא
בים ניכרים בסיכול התארגנות, בין היתר בצריכת שירותי עורכי דין, 

יועצים ארגוניים ויועצי תקשורת. 
הקשיים  עם  מפוכח  באופן  מתמודד  פלאפון  בעניין  הדין  פסק 
שבהם נתקלות כיום התארגנויות ראשוניות בישראל ותורם תרומה 
נחוצה למימוש זכות ההתארגנות, שהיא חלק מרכזי מכבוד האדם 
ומכבוד האדם העובד בפרט. התקדימיות והתרומה של פסק  בכלל 
הדין ניכרות בפירוק זכות ההתארגנות המופשטת לעקרונות בהירים 
בעת התארגנות  להתנהל  העבודה  ליחסי  הצדדים  יכולים  שלאורם 

־ראשונית, בקביעת אמות מידה קונקרטיות לזיהוי פגיעה בהתארג
נות, ובמתן כלים מעשיים למניעת פגיעה כזאת. 

־לאחר פסק הדין הצליחו כמה התארגנויות ראשוניות חדשות במ
גזר הפרטי בתחומים שעד כה היו באופן מסורתי בלתי מאורגנים, 

כגון: שוק הסלולר, שוק כרטיסי האשראי ושוק הביטוח. 
בחודשים הקרובים תתברר בבית המשפט העליון עתירה שהוגשה 
על פסק הדין הארצי )בג"ץ 4179/13 לשכת התיאום של הארגונים 
 הכלכליים נ' בית הדין הארצי לעבודה ואח'(. 

 הכותבת ייצגה את ההסתדרות בהליך הנדון;
עו"ד אביגיל שחם סייעה בכתיבת הרשימה
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תאגידים / דליה טל

היא ע 11 לחוק החברות, תכלית החברה  פי הקבוע בסעיף  ל 
לחוק   254 סעיף  רווחיה.  להשאת  ובראשונה  בראש  לפעול 
מוסיף וקובע כי נושא משרה חייב לפעול לטובתה של החברה שבה 
הוא מכהן, אחרת יראו בו כמי שהפר את חובת האמונים כלפיה. חוק 
החברות אינו עוסק בסוגיית אשכול החברות, זאת אף שבהצעת חוק 
החברות נכלל מנגנון )שלא נכלל בסופו של דבר בנוסחו הסופי של 
החוק( שהיה בכוחו לאפשר לדירקטור לשקול בין יתר השיקולים גם 

את טובתן של חברות אחרות באשכול. 
בעוד שחוק החברות עדיין דוגל בגישה המסורתית המדגישה את 
עקרון האישיות המשפטית הנפרדת, הרי בעניין של גופים פיננסיים 
לדוגמה,  ישראל,  בנק  שונה.  גישה  ומתגבשת  הולכת  בנקים  ובעיקר 
רואה את אשכול החברות הבנקאי כיחידה כלכלית אחת, ואינו מבחין 

לחברה־ בבעלות מלאה  בין חברה־בת  זה  לעניין 
בת בבעלות חלקית או בין חברות בנות פרטיות 
על  המפקח  הוראות  קובעות  לפיכך  לציבוריות. 

־הבנקים כי דירקטוריון חברת האם הבנקאית מו
פקד על קביעת האסטרטגיה והמדיניות של כלל 
הקבוצה ועל קיום מנגנוני פיקוח ובקרה נאותים 
על החברות הבנות בקבוצה. הוראות המפקח על 
מהדירקטורים  הציפייה  כי  גם  מבהירות  הבנקים 
של  בהנחיות  יתחשבו  כי  היא  הבת  החברה  של 

־חברת האם הבנקאית בבואם לקבל החלטות ולה
פעיל שיקול דעת לטובת החברה הבת.

גם  המקובלת  העמדה  שהיא  זו,  חדשה  גישה 
בעולם בכל הקשור לפיקוח על גופים פיננסיים, 

־מקבלת בשנים האחרונות ביטוי גדל והולך בפסיקת המחלקה הכל
כלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב. למשל בפסק הדין בעניין בן 
עמי )תנ"ג 21785-02-11(, שניתן בשנת 2011 על ידי השופט חאלד 
כבוב, נאמר באמרת אגב כי במקרים שחברה שולטת באופן מהותי 
בחברה־בת שלה, יש מקום להעדיף גישה הרואה לנגד עיניה לא רק 
את עקרון האישיות המשפטית הנפרדת, אלא בוחנת הלכה למעשה 

את הקשרים הכלכליים שבין החברה האם לחברה הבת.
פסק דין נוסף, עדכני וחשוב בנושא זה ניתן השנה על ידי השופטת 

־רות רונן בעניין מתוק אפרים ובניו. בעניין זה נקבע כי בחברה ציבו
רית הערבה לחובותיה של חברה פרטית הנמצאת בשליטתה המלאה, 
חייב דירקטור סביר לדעת, להתעניין ולפקח על התנהלותה של החברה 
הבת, וזאת מחובותיו כלפי החברה האם. עוד קובע פסק הדין כי כאשר 

־לדירקטור המכהן בחברה האם יש חשש מנזק הע
לול לפגוע בערכה של החברה הבת, ולא ניתנת לו 
ובמסמכיה,  לעיין בספרי החברה הבת  האפשרות 
מחויב הוא לפעול ככל האפשר על פי דין כדי לקבל 

את המידע שנדרש לו לצורך מילוי אחריותו. 
ממשיך  ובניו  אפרים  מתוק  בעניין  הדין  פסק 
המשפט  בית  של  השיפוטית"  "החקיקה  במגמת 
נכס  פיה חברה־בת פרטית שהיא  הכלכלי, שעל 
עיקרי של חברת האם חייבת להתנהל בשקיפות 
מלאה כלפי חברת האם, למרות עקרון האישיות 
המחוקק  שגם  הראוי  מן  הנפרדת.  המשפטית 

הח חוק  הוראות  את  ויתאים  לסוגיה  לב  ־ישים 
 ברות למציאות הכלכלית העכשווית. 

ת"א 2193-06 מתוק אפרים ובניו בע"מ ואח' נ' אביבי ואח' )2.10.13(; שופטת: רות רונן

הדדיות ביחסי אם ובת
פסק הדין בעניין מתוק אפרים ובניו ממשיך במגמת "החקיקה השיפוטית" של בית המשפט 
הכלכלי  נקבע בו כי חברה־בת פרטית שהיא נכס עיקרי של חברת האם חייבת להתנהל 

בשקיפות מלאה כלפי חברת האם, למרות עקרון האישיות המשפטית הנפרדת 

נקבע כי בחברה ציבורית 
הערבה לחובותיה של 

חברה פרטית הנמצאת 
בשליטתה המלאה, חייב 

דירקטור סביר לדעת, 
להתעניין ולפקח על 

התנהלותה של החברה 
הבת, וזאת מחובותיו 

כלפי החברה האם
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נזיקין / אסף פוזנר

בד־ש המשנים  נזיקיים  דין  פסקי  על  בישרה  לא   2013  נת
רמטיות הכרעות מהותיות קודמות. בשל כך נבחר השנה 
פסק דין אשר עשוי לשנות באופן מהותי את השיח הנזיקי. מדובר 
בע"א 4486/11 פלוני ואח' נ' �ירותי בריאות כללית )פורסם בנבו, 
15.7.2013(. אגב שאלה נזיקית ספציפית קבע השופט יצחק עמית 
שיש לנתח את עוולת הרשלנות )העוולה הנזיקית המרכזית( בצורה 

שונה מזו שנהגה במשך שנות דור. 
השופט  מפי  העליון  המשפט  בית  ה־20,  המאה  של  ה־80  בשנות 
אהרן ברק התווה את הדרך של ניתוח עוולת הרשלנות. על פי דרך זו 
)שכונתה בפסק הדין הנוכחי "המודל המסורתי" אך ראויה יותר לשם 

־"מודל השופט ברק"( נבחנת חובת הזהירות המושגית )אם באופן עק
רוני יש לקבוע אחריות לסוג המזיקים והניזוקים, סוג הפעילות וסוג 
)אם  הקונקרטית  הזהירות  חובת  נבדקת  מתקיימת  היא  אם  הנזק(; 
אדם סביר בנסיבות הספציפיות יכול וצריך לצפות את הנזק(. בהינתן 
חובות  את  הפר  המזיק  אם  השאלה  נבדקת  אלה  לשאלות  תשובות 
לנזק  גרמה  ההפרה  ואם  ההפרה(,  )שאלת  עליו  המוטלות  הזהירות 
לנזק,  בפועל  גרמה  היינו אם ההפרה  עובדתי,  סיבתי  )בבחינת קשר 
וקשר סיבתי משפטי המורכב ממספר מבחנים אפשריים שהנפוץ בהם 

בעוולת הרשלנות הוא הצורך והיכולת לצפות את גרימת הנזק(. 
התאורטית.  בספרות  זה  מודל  על  ביקורת  נמתחה  השנים  במשך 
אחד מהמבקרים העקביים היה פרופ' ישראל גלעד, וביקורתו רוכזה 
לבסוף בספר מקיף על דיני הנזיקין שיצא בשנת 2012. עיקר הביקורת 
היה טשטוש התפקידים של המרכיבים, ולמשל ה"צפיות" נדונה בכמה 
נידונה  מרכיבים של העוולה, והשאלה אם ההתנהגות הייתה ראויה 

במסגרת החובות )מושגית וקונקרטית( וגם בבחינת ההפרה. במסגרת 
־הביקורת אף עמד גלעד על כך שהטשטוש הביא ל"חזקה" שכל הת
־נהגות לא ראויה מביאה להטלת אחריות ללא בדיקה אם הטלת האח

ריות רצויה. גם מהצד השני של הקשת, הדיון בשאלת החובה תחילה 
הביא לעיתים לשלילה אפריורית - בלתי מוצדקת - של אחריות.

עתה נענה השופט עמית לביקורת, ואימץ מודל אחר. על פי מודל 
־זה, ברוב המכריע של תיקי הנזיקין שבהם נגרם נזק כתוצאה מסי

המשפט  בית  ידון  הנזיקין(  דיני  כליבת  )המוגדרים  סביר  בלתי  כון 
בשאלת ההתרשלות תחילה )האם ההתנהגות ראויה?(, לאחר מכן 
בזיקה בין ההתרשלות ובין הנזק )הקשר הסיבתי(, ולבסוף ידון אם 
מאחריות  המזיק  את  לפטור  יש  מדוע  מדיניות  של  סיבות  קיימות 

)האם הטלת האחריות ראויה?(. 
יהיה קשוב לביקורת אקדמית־תאורטית. עם  כי בית המשפט  ראוי 

־זאת מוקדם לומר אם הזרע האקדמי שנזרע ייקלט. מול פסק הדין עומ
דות שנות דור של חינוך משפטנים על ברכי "המודל המסורתי". בחינת 
הפסיקה שלאחר פסק הדין מגלה שבמקרים שונים - למשל, אחריות 
בנבו,  )פורסם  מיניות שאירעו בשטחו, ע"א 1167/11  לפגיעות  קיבוץ 
18.11.2013(; אחריות בגין קיום יחסים מיניים עם אשתו של אחר, ע"א 
8489/12 )פורסם בנבו, 29.10.2013(, אם כי במקרה האחרון יש להרהר 
אם מדובר בליבת דיני הנזיקין - דן בית המשפט בחובה תחילה. ואף 
שחידוד התפקידים של המרכיבים השונים בעוולת הרשלנות ישרת את 
הדיון הנזיקי, ייתכן שהתשובה הפרקטית הנכונה היא שבית המשפט 

הצ בין  המחלוקת"  ש"בליבת  או  התקיים  שלא  במרכיב  תחילה  ־ידון 
 דדים: לאחר דחיית התביעה, שאר המרכיבים פחות חשובים. 

ע"א 4486/11 פלוני ואח' נ' שירותי בריאות כללית )15.7.13(; שופטים: יורם דנציגר, יצחק עמית, אורי שהם

 עוולת הרשלנות,
מודל 2013

בשנות ה־80 התווה השופט ברק את הדרך לניתוח עוולת הרשלנות  פסק דין חדש קובע שיש 
לנתח את העוולה אחרת מהמודל המסורתי, והוא עשוי לשנות באופן מהותי את השיח הנזיקי 
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מיסים / מאיר מזרחי

בסוגיה ב להכריע  העליון  המשפט  בית  נדרש  האחרונה  שנה 
החשובה של סיווג נכסים כמקרקעין או כמיטלטלין לצורך 
בית  שכלל  צרפת  מלונות  בפרשת  רכישה.  ובמס  שבח  במס  החיוב 

עי הפיזי־אובייקטיבי שאומץ בהלכת  ־המשפט העליון את המבחן 
־ריית רמת גן, וקבע תחתיו את מבחן הכוונה הסובייקטיבי לצד מב

חנים נוספים.
סוגיית סיווג הנכסים העסיקה לא מעט את הנישומים ואת בתי 
התוו  אשר  דין  פסקי  מספר  התקבלו  האחרונות  בשנים  המשפט. 

־שורה של כללים ומבחנים בשאלת סיווגם של נכסים שונים כמקר
קעין או כמיטלטלין. 

בשנת 2006 נתן בית המשפט העליון פסק הדין המנחה בסוגיה זו 
בעניין עיריית רמת גן )ע"א 8817/04(. באותו מקרה עמדה לדיון עסקה 
לרכישת אולם תאטרון על ציודו ועל מערכותיו. נקבע שם כי חפצים 
שעל ידי הסרתם שבים להיות ניידים ואינם מאבדים את אופיים ואת 
בית  אחרות,  במילים  כמיטלטלין.  ייחשבו  עצמאיים  כנכסים  זהותם 
ברם  הנכסים.  סיווג  לקביעת  פיזי־אובייקטיבי  מבחן  אימץ  המשפט 

־בפסקי הדין שניתנו לאחר מכן התקשתה הפסיקה להשלים עם המב
חן הפיזי ועשתה שימוש במבחנים אחרים לצורך סיווג הנכסים. 

הערר  ועדת  ידי  על  אומץ   )8086/07 )חי'(  )ו"ע  באוהאוז  בעניין 
כוונה  מלכתחילה  הייתה  אם  השאלה  את  הבוחן  הכוונה,  מבחן 
לחיבור של קבע או לחיבור ארעי. בעניין באולינג כפר סבא )רע"א 
10879/02( נקבע בהסתמך על הלכת קולנוע רינה משנות ה־70 של 
המאה הקודמת )עמ"ה 949/70(, כי המבחן הרלוונטי לצורך הכרעה 

־בשאלת הסיווג הוא מבחן כלכלי, השם דגש על הירידה בערך המ
חוברים המופרדים כאינדיקציה לכך שניתוקם מביא לאיבוד זהותם 

ומאפייניהם, ולהיותם למעשה חלק מהמקרקעין.
הע המשפט  בית  של  לפתחו  הגיעה  נכסים  של  הסיווג  ־סוגיית 

ליון בעניין מלונות צרפת בהקשר לסיווגן של מערכות מיזוג אוויר, 
חשמל ומעליות במלון. המערערת טענה כי לאור המבחן הפיזי יש 
לסווג את הנכסים כמיטלטלין. בית המשפט העליון דחה את עמדתה 
של המערערת. נקבע כי המבחן הפיזי אינו המבחן היחיד שעל פיו 

־אפשר להכריע בשאלה שבמחלוקת. אמנם לשון החוק תומכת במב
חן הפיזי, אך הפסיקה דחתה עמדה זו בשל פשטנותה, וביכרה ליישם 

מבחנים אחרים לצורך הכרעה בסוגיית הסיווג. 
בית המשפט אימץ כמבחן העיקרי את מבחן הכוונה המוזכר לעיל, 
אך לצידו קבע שורה של מבחני עזר שישמשו לצד מבחן עיקרי זה, 

־למשל המבחן הפיזי הבוחן אם אפשר לנתק את המחובר מבלי לג
נזק ממשי; המבחן הכלכלי הבוחן את ערך המחובר לאחר  לו  רום 
ניתוקו; מבחן זהותו העצמאית של האובייקט לאחר ניתוקו; מבחן 
אופי המקרקעין וזהותו לאחר ניתוק המחוברים; וכמבחן גג - מבחן 
לעיל  האמור  לאור  המשפטן.  של  המומחיות  חוש  או  הישר  השכל 
יכולות  אינן  במלון  ומעליות  אוויר, חשמל  מיזוג  כי מערכות  נקבע 

להיחשב כמיטלטלין.
פסק הדין צמצם באופן משמעותי ביותר את האפשרות להעלות 
משווי  מיטלטלין  מרכיב  פיצול  בדבר  טענות  המיסים  רשות  בפני 
המיסים  רשות  כי  להניח  ויש  הרכישה,  מס  חישוב  לצורך  המכירה 
תאמץ אותו כנר לרגליה לצורך דחיית טענות מסוג זה. עתירה לדיון 
נוסף בפסק הדין )דנ"א 5200/13( נדחתה על ידי נשיא בית המשפט 
 העליון. 

עו"ד אפרת סולומון סייעה בכתיבת הרשימה

סוף עידן הפיצולים
בית המשפט העליון קבע בפרשת מלונות צרפת כי מערכות מיזוג אוויר, חשמל ומעליות במלון 
אינן יכולות להיחשב מיטלטלין  פסק הדין צמצם באופן משמעותי את האפשרות להעלות בפני 

רשות המיסים טענות בדבר פיצול מרכיב מיטלטלין משווי המכירה לצורך חישוב מס רכישה

 ע"א 2587/12 מלונות צרפת נ' מנהל מס שבח אזור ירושלים )8.7.13(; שופטים: חנן מלצר, יצחק עמית, דפנה ברק־ארז
דנ"א 5200/13 )21.10.13(; שופט: אשר גרוניס
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 חוות דעת מומחה
כלכלה, מימון ופיננסים

 הערכות שווי | אומדן נזקים כלכליים | איזון משאבים
  | איתנות פיננסית | ניתוחים כלכליים | חישובים פיננסיים

 | זכויות מיעוט | ביקורת חקירתית

מרכז/דרום: 03-9797797 | צפון:  04-6996666
www.minuf1.co.il | info@minuf1.co.il :או במייל

noam@minuf1.co.il ,052-4434227 :)MBA( ניתן לפנות ישירות לרואה חשבון נעם בכר

 מתן חוות דעת בנוגע לתאגידים בליכטנשטיין 
 רישום יפוי כח תאגידים בליכטנשטיין

 חוות דעת לטאבו

מגדל ב.ס.ר 2 קומה 15, רחוב בן גוריון 1 בני ברק 51201 
טל' 09-6189995, פקס03-6199386

elmaliach@elmaliach.com  | www.elmaliach.com

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

בעלת רשיון עריכת דין בשוויץ ובישראל, מעל 10 שנות ניסיון בדין הגרמני

מטפלת בתיקים משפטיים הקשורים 
לדיני שוויץ וגרמניה, ובכלל זה:

בית הפרקליטים מיגדל המוזיאון י.ד.ברקוביץ 4 ת"א טל. 03-6963270, פקס. 03-6090366
הרצל 75, ת.ד. 12026, נהריה 22102 טל. 04-9929990, פקס. 04-9929989

henadvoc@zahav.net.il

עוסק בדין הגרמני
ד"ר יובל חן, משרד עורכי דין

מוכר מטעם בתי המשפט
1. חוות דעת משפטיות במגוון תחומים.

2. ייצוג וקשירת קשרים עם בנקים בגרמניה ומוסדות אחרים.
3. בדיקות ועריכת הסכמים עם חברות וגורמים שונים בגרמניה.

4. הקמת מערכי שיווק וחברות בגרמניה ויעוץ בענייני מיסוי.
5. ייצוג חברות גרמניות בהליכים משפטיים בישראל.

6. הסדרת מענקים למשקיעים במזרח גרמניה.
7. טיפול בעניין השבת רכוש, אזרחות גרמנית, ירושות ומקרקעין.

8. ייעוץ בנוגע להליכים משפטיים בגרמניה.

)b.sc., j.d.( עו"ד רזיאל גסלר
עוסק בדין ארה"ב

חבר לשכות עורכי דין בקליפורניה )1981( ובארץ )1993(
הפדראלי  לדין  הנוגע  בכל  בביהמ"ש  מומחה  עדות  ומתן  דעת  1.  חוות 
מסחר,  משפחה,  דיני  ירושה,  בענייני  לרבות  בארה"ב  החל  ומדינתי 

חברות, וכו'.
ישראלים  דין  פסקי  ואכיפת  בארץ  אמריקאים  דין  פסקי  2.  אכיפת 

בארה"ב )באמצעות עמיתים בארה"ב(.
בארה"ב המתנהלים  משפטיים  להליכים  הנוגע  בכל   3.  ייעוץ 

ו/או בארץ בדין ארה"ב.
4.  בוררות - בדין ארה"ב ו/או באנגלית.

 בית שרבט, רח' קויפמן 4, קומה 2, ת"א 68012
 טלפון: 03-510-0189, פקס: 03-516-0960

www.gessler.co.il

http://www.minuf1.co.il
mailto:info@minuf1.co.il
mailto:noam@minuf1.co.il
mailto:elmaliach@elmaliach.com
http://www.elmaliach.com
mailto:henadvoc@zahav.net.il
http://www.gessler.co.il
http://www.gessler.co.il


לזכרו

הלב י הישר. את  הפנים. את השכל  מאור  וסף, אהבתיך. את 
ואת הנשמה. את האופק הרחב. את השפה. התייצבתי לפניך 
ולאח־ להתמחות,  שנה,   20 מ למעלה  לפני  משפטים  ־כפרח 
ריה כעוזר משפטי. מורי ורבי היית: בהליכות ובהליכים, בדרך 

ארץ ובמשפט. בסדר הזה.
מה רב טובך אשר צפנת לבאים בקרבתך. הקדמת שלום לכל אדם. 

טוב.  דורש  מתעניין,  אמיתי,  כן,  שלום 
כדב ועשית,  אמרת  תרדוף",  צדק  ־"צדק 

רי חז"ל: צדק בצדק. לא בדרך חתחתים, 
לא בעקיפין, אלא במישרין. צדק במהות 

וצדק בפרוצדורה.
המשפ היועץ  הוא  קשה  ־תפקיד 

מנשוא.  קשה  שיאמרו  יש  לממשלה,  טי 
תוך  אל  ארוכים  בדיונים  יוסף,  ראיתיך, 
הלילה, בלבטים, הררי ניירות, שלל עצות. 

על משמר 
שלטון החוק

דברי הספד שנשא שופט בית המשפט העליון נעם סולברג בהלוויתו של יוסף חריש ז"ל, 
היועץ המשפטי השמיני לממשלה ולשעבר סגן נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב 

נעם סולברג

לא כותרת יום המחר הייתה 

בראש מעייניך, לא גערה של 

פוליטיקאי, לא ציּון של עיתונאי, 

לא קללה של רב. שלטון החוק 

וכבוד האדם באשר הוא אדם 

היו עיקר; השאר - טפל

ואחרי ככלות הכל, רגעי ההכרעה. ידעת לקלף את הקליפות, לפזר 
את הערפל, להתעלם מכל שיקול זר, לחתור אל האמת.

ראשי  עם  קשות  לדבר  ידעת  החוק.  שלטון  משמר  על  עמדת 
ממשלה, עם שרים ושועים, אך לא עשית את תפקידך עטרה להתגדל 
בה, ולא סיפרת תפארתך בראש חוצות כדי שלא להתכבד בקלונם 

־של אחרים. היית, יוסף, "מן הנעלבין ואינם עולבין, שומעים חרפ
וש מאהבה  עושים  משיבים,  ואינם  ־תם 

אומר:  הכתוב  שעליהם  בייסורים,  מחים 
פע בגבורתו'".  השמש  כצאת  ־'ואוהביו 

מים רבות היה צורך בגבורה של ממש כדי 
להבליג. היו לך תעצומות הנפש לכך. לא 
כותרת יום המחר הייתה בראש מעייניך, 
של  ציון  לא  פוליטיקאי,  של  גערה  לא 
החוק  רב. שלטון  קללה של  לא  עיתונאי, 
עיקר;  היו  הוא אדם  וכבוד האדם באשר 

יוסף חריש
1 9 2 3 - 2 0 1 3
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ראוי ללמוד וללמד את הנחיותיך 

כיועץ משפטי לממשלה ולדרוש 

בהחלטותיך; חלקן יפות לשעתן, חלקן 

לדורות. יש בהן שנויות במחלוקת, 

יש שצדקתן התבררה רק בדיעבד. 

הצד השווה בכולן: רגש ותבונה

השאר - טפל. 
עניינים  פליליים,  הליכים  לעיכוב  בבקשות  ומחליט  דן  ראיתיך 
פעוטים לכאורה של פלוני שחלה ואלמוני שירד מנכסיו וביקשו שלא 
דעת משפטית  חוות  מול  אל  אלה  כל  מה  נגדם.  בהליכים  להמשיך 
לראש הממשלה בעניין ציבורי מסעיר העומד על הפרק? אך אתה, 
כדרכך, ראית כל אדם כעולם ומלואו. ברגש, בשכל ובשקדנות, דנת 

מעין  בבקשות  והחלטת  ביומו  יום  מדי 
תיקנת  כך  אגב  הליכים.  לעיכוב  אלה 
כי  הפרקליטות,  בהמלצות  וסגנון  לשון 

השפה העברית יקרה לך מזהב ומפז. 
גם מורה ללשון היית לי, כמו לכל מי 

־שבא בצל קורתך. מילון אבן שושן בל
שכתי היום, כפי שהיה בלשכתך אז, הוא 
מספרי  יותר  והבלוי,  המשומש  הספר 
לי  זכורה  הדין.  פסקי  ומכרכי  החוקים 

כל משרדי הממשלה שכונסה בבהילות בראשו ־ישיבה של מנכ"לי 
הייחו הכספים  באחת  ובוטלו  התקציב  יסודות  חוק  כשתוקן  ־תך, 

מיידי  צורך  והיה  להישבר,  חישבו  הנתמכים  הציבור  מוסדות  דיים. 
דחוף ביותר בקביעת קריטריונים לחלוקת תמיכות. ואתה בשלך; לא 

־החילות במלאכה כל עוד במילה לועזית עסקינן: קריטריון. לא נת
קררה דעתך עד אשר הגית את המינוח העברי ההולם, וייקרא שמו 
המילה  על  היוצרים  זכות  בישראל: תבחין. 
"תחלוקה"  הצעת  לך.  נתונה  "התמחרות" 

במקום "פרצלציה" ועוד לרוב.
כיועץ  הנחיותיך  את  וללמד  ללמוד  ראוי 

בהחל ולדרוש  לחקור  לממשלה,  ־משפטי 
טות שיצאו מתחת ידך; חלקן יפות לשעתן, 
חלקן לדורות. יש בהן שנויות במחלוקת, יש 
שצדקתן התבררה רק בדיעבד. הצד השווה 

בכולן: רגש ותבונה. 

צילום: צביקה ישראלי, לע"מ בטקס חילופי יועצים בשנת 1993, עם ראש הממשלה יצחק רבין והיועץ הנכנס מיכאל בן־יאיר 
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לזכרו

להזמנות: 1-800-225-233
“בית אופקים” - דרך מנחם בגין 82 ת”א 6713829, ת.ד. 14152 תל-אביב 6114101 טל’: 03-6368222, פקס: 03-5624424
 info@lawpub .co . i l www או בדוא”ל:  .pador .co . i l ן גם דרך החנות הוירטואלית:  ניתן להזמי

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 28/2/2014

800 ש"ח
כרך א חלק ראשון

במקום 900 ש"ח
)כולל מע"מ ודמי משלוח(
בתוקף עד 28/2/2014

800 ש"ח
כרך א חלק שני*

במקום 1,800 ש"ח
)כולל מע"מ ודמי משלוח(
בתוקף עד 28/2/2014

1,500 ש"ח
כרך א חלק ראשון ושני*

במקום 700 ש"ח
)כולל מע"מ ודמי משלוח(

בתוקף עד 31/1/2014

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.

קו 300, ויסות המניות, אריה דרעי
בישיבת  ולמד  דתית  למשפחה  בירושלים  נולד  חריש  יוסף 
של  האישי  כעוזרו  שימש  הצנע  בתקופת  צבי.  תפארת 
משפטים  למד  בעת  ובה  יוסף,  דב  והקיצוב  האספקה  שר 
באוניברסיטה העברית. לאחר מכן הצטרף לפרקליטות המדינה. 
בגיל 35 מונה לשופט בבית משפט שלום ואחר כך לשופט בבית 

המשפט המחוזי בתל אביב, בו הגיע לדרגת סגן נשיא.
לממשלה  המשפטי  היועץ  לתפקיד  חריש  מונה   1986 ביוני 
יצחק  לו,  שקדם  היועץ  של  והדחתו   300 קו  פרשת  בעקבות 
זמיר. מינויו של חריש ספג ביקורת. "ציפו ממנו )מזמיר( וממני 
בכנס  חריש  הודה   ,"300 קו  בפרשת  תיק החקירה  לסגור את 
מיוחד של היועצים המשפטיים לממשלה לדורותיהם שקיימה 
עם שר המשפטים  "בשיחתי   .2010 בשנת  הדין  עורכי  לשכת 
הממנה יצחק מודעי ז"ל הוא שאל אותי אם אהיה מוכן לקבל 
את משרת היועץ המשפטי בלי לטפל באוטובוס 300. שאלתי, 

את  לוקח  'אני  השיב:  והוא   ?300 אוטובוס  עם  יהיה  ומה 
אני מקבל  לא.  פנים  היועץ המשפטי'. אמרתי: בשום  סמכות 
עליי את משרת היועץ על כל בעיותיה ותלאותיה". בסופו של 
וכיועץ התעקש על קיום חקירה משטרתית,  דבר מונה חריש 
חיים  דאז  הנשיא  למעורבים  שהעניק  לחנינות  שהוביל  עניין 

הרצוג.
פרשות נוספות שבהן עסק בתפקידו כיועץ משפטי לממשלה: 
ויסות המניות )קבע שאין מרמה בפעולות מנהלי הבנקים ואין 
להגיש כתב אישום, החלטה שנהפכה באופן חריג על ידי בג"ץ(; 
את  שאיפשרה  דעת  חוות  )נתן  ללבנון  חמאס  פעילי  גירוש 
גירושם(; עיזאת נפסו; משפטו של ג'ון דמיאניוק. בשלהי כהונתו 
בבג"ץ  להגן  וסירב  דרעי  אריה  של  לדין  העמדתו  על  החליט 
על עמדת ראש הממשלה רבין שסבר כי דרעי לא חייב לפרוש 

בעקבות כתב האישום.

פרשות בולטות

עוד מעט קט שעת בין ערביים של ערב שבת קודש פרשת "ויצא 
־יעקב מבאר שבע וילך חרנה". מקשה רש"י, מדוע צריכה התורה לכ

תוב כי יעקב - אבי יוסף בנו האהוב - יצא מבאר שבע והלך לחרן, 
ולא אמרה בפשטות כי הלך מבאר שבע לחרן. "אלא מגיד שיציאת 
צדיק מן המקום עושה רושם. שבזמן שהצדיק בעיר הוא הודה, הוא 
זיוה הוא הדרה. יצא משם, פנה הודּה, פנה זיוּה, פנה הדרּה". אף אתה 

־יוסף, פטירתך מאיתנו עושה רושם. הטבעת חותם במשפט הישרא

לי, חידשת מונחים בשפה העברית, השפעת שפע רב וגמלת חסדים 
טובים. את מידת החסד הטבעת גם בצאצאיך. תהא זו לנחמה. 

אתה  עפרה  ואל  ואדם,  אלוקים  באהבת  ספוג  נולדת,  בירושלים 
שב.

 תהא נשמתך צרורה בצרור החיים.  

דברי ההספד נישאו בהלוויה שנערכה ביום 8.11.13

צילום: יעקב סער, לע"מ צילום: יעקב סער, לע"מעם מזכיר הממשלה יוסי ביילין, 1986  עם ראש הממשלה שמעון פרס, 1986 
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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 28/2/2014

800 ש"ח
כרך א חלק ראשון

במקום 900 ש"ח
)כולל מע"מ ודמי משלוח(
בתוקף עד 28/2/2014

800 ש"ח
כרך א חלק שני*

במקום 1,800 ש"ח
)כולל מע"מ ודמי משלוח(
בתוקף עד 28/2/2014

1,500 ש"ח
כרך א חלק ראשון ושני*

במקום 700 ש"ח
)כולל מע"מ ודמי משלוח(

בתוקף עד 31/1/2014

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!
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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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תיקון 113 לחוק העונשין: ההלימה - העיקרון המנחה בענישהפלילי

תיקון 113 לחוק העונשין עיגן את עקרון ההלימה 
את  ההלימה  קיבלה  ובכך  בענישה,  המנחה  כשיקול 
הבכורה מבין כל שיקולי הענישה. ברשימה זו אנסה 

־להבהיר את מהותו של עקרון ההלימה ואת ההצד
קות לכך שזכה בבכורה. 

תאוריות של ענישה - גמול ותועלתנות

קבו לשתי  הענישה  שיקולי  את  לחלק  ־אפשר 
כל  שביסוד  מרכזיות  צות 
מצדיקה.  תאוריה  מהן  אחת 
הגמול  תיאוריית  האחת, 
עמנואל  של  מדרשם  מבית 
הגל.  פרידריך  וגיאורג  קאנט 

תועלת תאוריה  ־השנייה, 
ג'רמי  של  מדרשם  מבית  נית 

בנת'ם וג'ון סטיוארט מיל. 
את  רואה  הגמול  תאוריית 

מוסרי־פי כשיקול  ־הענישה 
לוסופי ולא תוצאתי. הענישה 
תכליות  להשיג  באה  אינה 

 מבחן הולם
למערכת המשפט

בניגוד לטענות שנשמעו, תכליתו של עקרון ההלימה שעוגן בתיקון 113 

לאחידות  אלא  הענישה  ברמת  להחמרה  להביא  אינה  העונשין  לחוק 

תוך שמירה על עקרון הענישה האינדיבידואלית. מבחנה של  בענישה, 

מערכת המשפט והצלחתו של המודל התאורטי תלויים באופן שבו יישמו 

בתי המשפט את התיקון לחוק

עמי קובו

ד"ר עמי קובו, 
שופט בית משפט השלום 
בפתח תקווה

עתידיות ואינה מתיימרת לשפר את פני החברה או 
־לתקן את אורחות העבריין, אלא להשיב לנאשם כג

נובעת מעיקרון מוסרי  זו, הענישה  גישה  לפי  מולו. 
שנ העבירה  אל  עבר  פני  צופה  הענישה  צדק.  ־של 

רוחשת  שהחברה  הגינוי  את  מבטא  והעונש  עברה, 
לעבירה ולאשמו של הנאשם. לפי גישתו של קאנט, 
לכך  והצידוק  מוסרית,  חובה  היא  העבריין  ענישת 

־הוא כי הלה פשע. מידת העונש צריכה להיות כמי
דת הפשע; אי אפשר להצדיק 
שיכולה  התועלת  לפי  ענישה 
לצמוח ממנה לחברה, ואף אי 
כאמצעי  עונש  להטיל  אפשר 

להשגת טוב אחר. 
התועלתנית,  התאוריה 
תאוריה  היא  זאת,  לעומת 
להגשים  שנועדה  מוסרית 
עתידיות,  חברתיות  מטרות 
הפשיעה  הפחתת  על  בדגש 

בע המאבק  ועל  ־העתידית 
פני  צופה  הענישה  בריינות. 

אפשר ליישם את עקרון 

ההלימה בדרך שוויונית 

ובדרך מפלה, בדרך מידתית 

ובדרך של החמרה בלתי 

מוצדקת. הטיות בשיפוט על 

פי רוב אינן מודעות, ולכן שום 

תאוריה לבדה אינה יכולה 

להבטיח תוצאה צודקת
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עתיד. מטרת המשפט הפלילי היא הכוונת התנהגות, 
)מניעה(, הרתעה  הציבור  על שלום  הגנה  זה  ובכלל 
אישית, הרתעת הרבים ושיקום. עונש הוא מעשה רע 
המנוגד למוסר, ומותר להשתמש בו רק כדי למנוע רע 
גדול יותר. הרתעת הכלל היא המטרה העיקרית של 
הענישה, שהרי "אלמלא מוראה של מלכות, איש את 
רעהו חיים בלעו" )מסכת אבות ג ב(. עבריין מפיק מן 
העבירה רווח, שלל וסיפוק, ולכן אם הרווח הצפוי לו 
אינו עולה על תוחלת העונש הצפוי, בשקלול חומרת 
העונש והסתברותו, העבריין יירתע מביצוע העבירה. 

־הענישה אינה צריכה לספק את תחושות הזעם והנ
קם של הציבור )ש' ג' שהם, ג' שביט, ג' קאבאליון ות' 
לפנולוגיה",  מבוא  ועונשים:  "עבירות  בספרם  עינת 

עמ' 86-126 )2009( )להלן: עבירות ועונשים((. 
התאוריות  שתי  את  ליישב  המלך  דרך  כי  סבורני 
בין  מבחין  אשר  הארט,  של  בדרכו  היא  האמורות 
שתי שאלות נפרדות: האחת היא ההצדקה הכללית 
למוסד הענישה, והשנייה היא שאלת העונש הראוי 
במקרה קונקרטי. בכל הנוגע לשאלה הראשונה, הרי 
שההצדקה המרכזית לענישה היא תועלתנית, ובפרט 

צמצום העבריינות. ואולם בכל הנוגע לשאלת העונש 
־הראוי, הרי שהתשובה צריכה להתקבל מתוך שיקו

 H.L.A. Hart, Punishment and( לי הלימה וגמול
הארט(  )להלן:   )Responsibility pp.1-27 )1968(

־)ראו גם רות קנאי, "היחס בין מטרות הענישה ושי
בקביעת  השופט  של  הדעת  לשיקול  הענישה  קולי 

העונש, מחקרי מ�פט י, 39, 41 )1993((. 

תיקון 113 לחוק העונשין - קביעת 
עקרונות הענישה וההיררכיה ביניהם

קודם שנחקק תיקון 113 לחוק העונשין לא הייתה 
היררכיה ברורה בין שיקולי הענישה. כל שופט היה 

־רשאי לאזן בין שיקולי הענישה השונים כראות עי
ניו. תיקון 113 הגדיר בסעיף 40 א' כי מטרתו "לקבוע 

בענישה, המש והשיקולים המנחים  ־את העקרונות 
ברוח  התיקון,  ביניהם".  והיחס  להם  לתת  שיש  קל 
של  ההבניה  דרכי  לבחינת  הוועדה  דו"ח  המלצות 

גולדב )ועדת  הדין  בגזירת  השיפוטי  הדעת  ־שיקול 
המ־ כעיקרון  ההלימה  עקרון  את  קבע   ,)1997 )רג( 
העני שיקולי  של  הצפון"  "כוכב  זהו  בענישה.  ־נחה 
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שה, כהגדרתו של השופט אליקים רובינשטיין בע"פ 
1523/10 פלונית נ' מדינת ישראל )8.4.12(. עם זאת, 
ליתר שיקולי  רב אף  כי התיקון מעניק משקל  מובן 

־הענישה, ובכך אימץ המחוקק הישראלי מודל מעו
רב אשר מאזן בין שיקולי הענישה השונים. במסגרת 

לשי מרכזי  מקום  ניתן  ההלימה,  לאחר  ־ההיררכיה, 
בתחתית  הציבור.  שלום  על  וההגנה  השיקום  קולי 
והרתעת  האישית  ההרתעה  שיקולי  ניצבים  הסולם 
העונש  ממתחם  חריגה  מאפשרים  שאינם  הרבים, 

וכוחם מוגבל בגדריו של המתחם. בכך הג ־ההולם, 
דיר המחוקק את ההיררכיה בין שיקולי הענישה לפי 
הסדר הבא: הלימה, שיקום, הגנה על שלום הציבור, 

ולבסוף הרתעה אישית והרתעת הרבים. 
שי המחוקק,  שמנה  הענישה  עקרונות  ־מבחינת 

קול ההלימה הוא שיקול גמולי, ואילו יתר השיקולים 
שהוזכרו הם תועלתניים. 

הלימה מהי

היא  שושן  אבן  במילון  "הלימה"  המילה  הגדרת 
נקבע  בחוק  ההלימה  עקרון  של  תוכנו  "התאמה". 
חומרת מעשה  בין  הולם  יחס  של  ל"קיומו  בדרישה 
עבירה בנסיבותיו ומידת אשמו של הנאשם, ובין סוג 
ומידת העונש המוטל" )סעיף 40 ב' לחוק העונשין(. 
הגמול הוא שכר, שילומים בעד מעשה. "אֹוי, ְלָרׁשָע 
ָרע: ִּכי־גְמּול יָָדיו, יֵָעׂשֶה ּלֹו" )ישעיהו ג יא(. להלימה 

במו הוא  האחד  זה:  את  זה  המשלימים  פנים  ־שני 
בן של גמול, לתת לרשע רע כרשעתו, שבו העיקרון 
משקף את סלידת הציבור ממעשה העבירה ומבטא 

חב בערכים  מהפגיעה  החברתית  הרוח  מורת  ־את 
גולדברג,  ועדת  )דו"ח  רתיים 
עמ' 10, פסקה 8(. השני הוא 
בין  והפרופורציה  ההתאמה 
ובין  עבירה  מעשה  חומרת 
הנאשם.  על  שייגזר  העונש 
חמור  העבירה  שמעשה  ככל 

־יותר מבחינת מאפייני העבי
־רה ומבחינת אשמו של הנא

להיות  צריך  העונש  כך  שם, 
חמור יותר, ולהפך. לכן הטלת 
שאינן  בעבירות  חמור  עונש 
את  מקיימת  אינה  חמורות 
ועדת  )דו"ח  ההלימה  עקרון 

של  בחירתו  כי  סבורני   .)9 פסקה   ,10 עמ'  גולדברג, 
המחוקק להשתמש במינוח של הלימה ולא של גמול, 
כמו גם ניסוחו של העיקרון בחוק, שמים את הדגש 

על הפן השני, קרי: ההתאמה והפרופורציה.
־כפי שמסביר הארט, עונש חמור מאוד בגין עבי

רה פעוטה עשוי להרתיע מפני ביצועה, אך ברור לכל 
שהדבר שגוי. זאת לא משום שלכל עבירה יש עונש 
"טבעי" למידת הפגם המוסרי שבה )כפי ש"גמולנים" 

־מסוימים יטענו(, ולא משום שהסבל שייגרם מהעו
־נש החמור יהיה גדול יותר מהתועלת שתצמח מה

טלתו )כפי שתועלתנים מסוימים יטענו(, אלא בשל 
־העיקרון המנחה של פרופורציה בסולם חומרת הע

נישה )הארט, בעמ' 25(. 

 ההצדקה להענקת 
הבכורה לעקרון ההלימה

שיקולי  בין  המדרג  את  קבע   113 תיקון  כאמור, 
ואחריו  בבכורה,  זכה  ההלימה  ששיקול  כך  הענישה 
קיימת  כי  נראה  התועלתניים.  השיקולים  ניצבים 
הצדקה לבחירה זו של המחוקק. כפי שמציינים שהם, 
ועונשים  עבירות  בספרם  ועינת  קאבאליון  שביט, 
בהע־ התומכים  נימוקים  מספר  קיימים   ,)94  )עמ'

דפת תאוריית הגמול: העונש משיקולי הלימה נוגע 
לנתו לא  אך  הנאשם,  של  אשמו  ולמידת  ־לעבירה 

וכך מדריך  רלוונטיים לאשמו,  ניו האישיים שאינם 
את האזרח ואת העבריין־בכוח בדבר מידת חומרת 
מבטיחה  ההלימה  מסוימת.  שבהתנהגות  האיסור 
את  מגבילה  העונש,  ובין  העבירה  בין  הולמת  זיקה 

חומרת העונש ואוסרת ענישה יתרה.
עקרון ההלימה עולה בקנה 
בפני  השוויון  ערך  עם  אחד 
יתרון  זה.  מערך  ונגזר  החוק 
מרכזי של שיקול ההלימה על 
התועלתניים  השיקולים  פני 
טמון בכך שיש בו כדי למנוע 
סבירים  בלתי  ענישה  פערי 
ְצִפיּות הענישה.  ולהגביר את 
שבה  התופעה  לכל  מוכרת 
ובנסיבות  מסוימת  בעבירה 
דין  גזרי  בנמצא  יש  דומות 
של  רחב  מנעד  יוצרים  אשר 

מר תכלית  שונים.  ־עונשים 

המחוקק הגדיר את 

ההיררכיה בין שיקולי הענישה 

לפי הסדר הבא: הלימה, 

שיקום, הגנה על שלום 

הציבור, ולבסוף הרתעה 

אישית והרתעת הרבים. 

שיקול ההלימה הוא שיקול 

גמולי, ואילו יתר השיקולים 

שהוזכרו הם תועלתניים
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לה היא  התיקון  של  ־כזית 
פערי  של  תופעה  עם  תמודד 
ענישה בלתי סבירים במקרים 

בש פוגעים  אשר  ־דומים, 
וויון ובתחושת הצדק )הצעת 
חוק העונשין )תיקון מס' 92( 

השי הדעת  שיקול  ־)הבניית 
פוטי בענישה(, תשס"ו־2006, 
ה"ח הממשלה 241, 446(. עוד 

־נועד התיקון לגרום לכך שה
הדוקה  בזיקה  תהיה  ענישה 

ולמי העבירה  למעשה  ־יותר 
דת אשמו של הנאשם, ופחות 
הנאשם  של  בזהותו  תלויה 

עול ובתפיסת  בזהות השופט  ־ובוודאי שלא תלויה 
מו האישית )אליהו מצא, "מהפכת העונשים", עורך 

הדין, עמ' 10 )יולי 2012((. 
למנעד  לתרום  עשויים  התועלתניים  השיקולים 
הרחב בענישה. כך לדוגמה, ההרתעה עשויה להוביל 
בהסתברות  התחשבות  בשל  מאוד  חמורה  לענישה 

כדי שתוחלת התוע כלומר,  ־התפיסה של העבריין. 
לת של העבריין מביצוע העבירה תהיה שלילית, הרי 
שאם סיכויי התפיסה נמוכים מאוד, קיימת הצדקה 

־להחמרה משמעותית עד מאוד בענישה, ללא התא
מה לחומרת המעשה. באופן דומה, שיקול השיקום 
עשוי להוביל לענישה קלה מאוד עד כדי ויתור כליל 

והשי ההרתעה  ששיקולי  במקרים  הענישה.  ־על 
קום מתנגשים, לעיתים עשוי בית המשפט להעדיף 
והבחירה  השני,  את  ולעיתים  הראשון  השיקול  את 
על  אלא  ברורים  עקרונות  על  נסמכת  אינה  ביניהם 
תחושת הצדק של בית המשפט. יש בכך כדי להוביל 
לפערי ענישה בלתי סבירים ולפגוע בשוויון. בה בעת 
נפגע עקרון הצפיות בענישה, וזאת הואיל והצדדים 
בית  יבחר  מסלול  באיזה  מראש  להעריך  מתקשים 

המשפט, ומה המשקל שיעניק לכל שיקול. 
שוויון  עם  אחד  בקנה  עולה  זאת,  לעומת  הלימה, 
דומים  מעשים  שבגין  זה  במובן  ואחידותה  בענישה, 
יש להעניש באופן דומה. במקרים רבים קשה לקבוע 
מסוימת  לעבירה  הראוי  העונש  מהו  מוחלט  באופן 

העו את  לקבוע  יותר  קל  זאת,  לעומת  ־בנסיבותיה. 
נש בהתבוננות יחסית על מקרים דומים, תוך הצבת 
הענישה  סולם  גבי  על  לו  הראוי  במקום  מקרה  כל 

"מתחמים  גזל־אייל,  )אורן 
־לא הולמים: על עקרון ההלי

העונש  מתחם  בקביעת  מה 
אתר  על  מ�פטים  ההולם", 
ו 1, 6 )2013((. עם זאת מובן 
כי לא רצוי ליצור סולם טכני 
אשר יצמצם מאוד את שיקול 

בדו המשפט,  בית  של  ־דעתו 
 sentencing guidelinesמה ל־
בארצות הברית )בועז סנג'רו, 

מרו במאסרים  מעוניין  ־"מי 
על  יותר?  וממושכים  בים 
)תיקון:  העונשין  חוק  הצעת 

השי הדעת  שיקול  ־הבניית 
 ,247 ה,  מ�פט  עלי  תשס"ה־2005",  בענישה(,  פוטי 
260-263 )2006((. לכן שיקול ההלימה עשוי להכתיב 
גבולות ברורים לענישה, ובכך אף להגביר מראש את 
האחידות, את הבהירות ואת הצפיות, וכך אף לתרום 
בעקיפין להרתעה. בכך עקרון ההלימה הוא נגזרת של 

־עקרון השוויון, שהוא רכיב מרכזי בעשיית צדק, ומ
עניק לבית המשפט כלים טובים יותר לקביעת העונש 
בלי לפגוע בעקרון הענישה האינדיבידואלית. ואולם 
כפי שיובהר להלן, הדבר תלוי באופן שבו יישם בית 

המשפט את עיקרון ההלימה. 
־ההלימה גם עולה בקנה אחד עם תכליות של מני

קבוצות  של  והפליה  פנים  משוא  שרירותיות,  עת 
מטעמי  הפליה  מניעת  לרבות  בחברה,  מוחלשות 

בקבי מרכזי  יסוד  ההלימה, שהוא  שיקול  ודת.  ־גזע 
עת מתחם העונש ההולם, שם את הדגש על חומרת 

־העבירה ועל מידת אשמו של הנאשם במובחן מנסי
בותיו האישיות שאינן רלוונטיות לאשמו, ובכך הפך 
את המתחם - כמו אלת הצדק - לעיוור לגזעו ולדתו 
של הנאשם. ההלימה אפוא עשויה למזער את החשש 

להפליה, גם אם בלתי מודעת, מצד בית המשפט. 
בית  נסמך  ההלימה  עקרון  את  בהפעילו  כן,  כמו 

השע על  ופחות  מוכחות  עובדות  על  יותר  ־המשפט 
־רות. התועלתנות, אשר צופה פני עתיד, תלויה בהער

כות בית המשפט כלפי אירועים עתידיים. יכולתו של 
בית המשפט להעריך את הסיכוי שהנאשם ישתקם או 
שהעונש ירתיע אותו או את הציבור מוגבלת במידה 
לניבוי  מספקים  כלים  המשפט  בית  בידי  ואין  רבה, 
ככל  לפיכך,  המוטל.  העונש  של  הצפויות  התוצאות 

להלימה שני פנים 

המשלימים זה את זה: האחד 

הוא במובן של גמול, השני 

הוא ההתאמה והפרופורציה 

בין חומרת מעשה עבירה ובין 

העונש שייגזר על הנאשם. 

השימוש של המחוקק 

במינוח של הלימה וניסוחו 

של העיקרון בחוק שמים את 

הדגש על הפן השני
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ני לומר  שלא  בהערכה,  יותר  עוסק  המשפט  ־שבית 
חוש, ופחות בעובדות, כך פערי הענישה גדולים יותר 
בהלימה,  זאת,  לעומת  יותר.  גדול  והחשש משגיאות 

־אשר צופה פני עבר, בית המשפט יודע בוודאות שמ
עבר לספק סביר שהנאשם עבר את העבירה וכן את 
הנסיבות המחמירות הקשורות בביצועה, ולכל הפחות 
הנסיבות המקלות הקשורות  במאזן הסתברויות את 
בביצועה. במובן זה ההלימה צועדת על קרקע יציבה 
העונש  מהו  בשאלה  מחלוקת  שתיתכן  מובן  יותר. 
ההולם, ובהקשר זה לא קיימות עובדות מוכחות אלא 

מדובר בהחלטה שיפוטית ערכית. 
בהוכחה  אינה תלויה  עקרון ההלימה אף  הצדקת 
התועלתניים.  מהעקרונות  במובחן  וזאת  אמפירית, 
כלומר, כדי להצדיק ענישה למטרות של הרתעה או 
שיקום, על בית המשפט להשתכנע שיש בענישה כדי 
לשקם את העבריין או ליצור הרתעה. מחקרים רבים 
גזל־ )אורן  ההרתעה  יעילות  את  בספק  מעמידים 
אייל ורותי לזר, "ההשלכות הצפויות לעונשי מוצא", 
בעבירות  בפרט  זאת   .))2011(  68-70  ,41 ג'  חוגים 

אינסטרומנט מעבירות  במובחן  ־אימפולסיביות, 
המכריע  ברוב   .)113-126 ועונשים,  )עבירות  ליות 

שי בין  קשר  נמצא  לא  האמפיריים  המחקרים  ־של 
ובין רצידיביזם ורמת פשיעה,  נויים ברמת הענישה 

הר הנחת  גם  בענישה.  הוודאות  משאלת  ־במובחן 
מוטלת  התועלתנית  התאוריה  שבבסיס  ציונליות 

שי של  יעילותו  ואף  ־בספק, 
בספק  הוטלה  השיקום  קול 
מן  בחלק  רבים.  במחקרים 

המ הייתה  בעבר  ־המחקרים 
סקנה ש"שום דבר לא עובד" 
כלשון   ,nothing works  -
האמריקאי.  מרטינסון  דו"ח 
ספק  הטילו  אשר  המחקרים 
ביעילות שיקולי הענישה אף 
המלומדים  מן  חלק  הביאו 
למסקנה מרחיקת לכת שאין 
)אברהם  בענישה  טעם  שום 

האבולי "הגישה  ־טננבוים, 
סיוניסטית: האם הגיעה העת 

הפלי הענישה  את  ־לבטל 
 261 ב  מ�פט  �ערי  לית?", 

 .))2001(

הקושי העיוני הרב ביותר בשיקולים התועלתניים 
טמון בשיקול הרתעת הרבים שבו מוטל על הנאשם 
קאנט  עמנואל  של  גישתו  וייראו.  יראו  למען  עונש 
בספרו "הנחת יסוד למטפיסיקה של המידות" )תרגם 
שאדם  היא  תשס"ג(  מהדורת   ,93-92 עמ'  שפי,  מ' 
הוא תכלית בפני עצמה ואינו בגדר אמצעי, כדבריו: 
"האדם וכל יצור בעל תבונה בכלל ישנו בתור תכלית 
לעצמה: לא רק אמצעי הוא, שרצון זה או אחר יוכל 
להשתמש בו כחפצו". תפיסה זו עולה בקנה אחד עם 
העמדה  גם  האדם.  כבוד  בדבר  המודרנית  תפיסתנו 
בדו"ח ועדת גולדברג היא שספק אם החמרה בעונש 
לשם הרתעה כללית מתיישבת עם חוק יסוד: כבוד 

האדם וחירותו )דו"ח ועדת גולדברג, עמ' 12(. 
אינו  אשר  ההלימה,  לעיקרון  עדיפות  יש  לפיכך 

־תלוי בהוכחה אמפירית והצדקתו היא פנימית ומו
וללא  חיצוניות  מטרות  בהשגת  צורך  ללא  סרית, 
עשיית שימוש באדם כאמצעי להשגת אותן מטרות 

תוך פגיעה בלתי מידתית בכבודו. 

עקרון ההלימה וסוגיית ההחמרה בענישה

113 בכלל, והק־  מלומדים רבים הביעו חשש שתיקון
בפרט,  המנחה  העיקרון  הוא  ההלימה  ביעה שעקרון 
היתר  בין  זאת  בענישה.  החמרה  של  תכלית  ישרתו 
משום שעקרון הגמול, אשר מסמל תפיסה של "מידה 

־כנגד מידה", מתקשר ולו אסוציאטיבית להחמרה בע
נישה. בשל כך השופט אליקים 
אם  תהייה  העלה  רובינשטיין 

מלכת נועד  ההלימה  ־עקרון 
בע להחמרה  להוביל  ־חילה 

נ'  סעד   8641/12 )ע"פ  נישה 
מדינת י�ראל )5.8.13((. ואכן, 
יוזמי  בין  כי  לסברה  יסוד  יש 
התיקון היו מי שביקשו להביא 
דו"ח  ברם  בענישה.  להחמרה 

במפו מציין  גולדברג  ־ועדת 
עק של  מטרתו  "אין  כי  ־רש 

להחמרה  להביא  ההלימה  רון 
לשם החמרה בענישה" )דו"ח 
בנו־  .)10 גולדברג, עמ'  ועדת 
־סח החוק שהתקבל בחר המ
ההח את  להציב  שלא  ־חוקק 

)חגית  כמטרה  בענישה  מרה 

תיקון 113 קבע את המדרג 

בין שיקולי הענישה כך 

ששיקול ההלימה זכה 

בבכורה, ואחריו ניצבים 

השיקולים התועלתניים. 

נראה כי קיימת הצדקה 

לבחירה זו של המחוקק. 

ההלימה מבטיחה זיקה 

הולמת בין העבירה ובין 

העונש, מגבילה את חומרת 

העונש ואוסרת ענישה יתרה
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הכותב מבקש להודות לנשיא 
דוד חשין, לפרופ' אורן גזל־
אייל, לפרופ' בועז סנג'רו, 
לפרופ' יורם רבין, לפרופ' 
קנת מן, לד"ר יואב ספיר, 

לד"ר חגית לרנאו, לד"ר יניב 
ואקי, לשופט ד"ר אברהם 

טננבוים ולשופטת תמר 
בר־אשר צבן על הערותיהם 
המועילות. תודה אף לרות 

חדד־ישעיהו, למצדה מצלאוי 
ולאסתר סמו בר־אילן על 

העזרה במחקר

...במסגרת הנתחמת על פי הלכת פלוני, יש להביא בחשבון גם 
שיקולים שאינם רלבנטיים עתה בקביעת מתחם הענישה ככזה, 

בהיותם מוגדרים על פי תיקון 113 "כנסיבות שאינן קשורות 
בביצוע העבירות" )אורן גזל, עורך הדין, אוקטובר 2013, עמ' 72(. 

לפיכך עולה השאלה האם הלכת פלוני עומדת כיום בסתירה 
לתיקון 113. נראה שהתשובה לכך – שלילית )עיינו: אורן גזל – 

 עורך הדין, שם שם(
)השופט חנן מלצר, ע"פ 512/13, ניתן ביום 4.12.13(  

"שמונה  שרון,  וישי  לרנאו 
הכרעות ערכיות בחקיקת חוק 

השי הדעת  שיקול  ־הבניית 
 183 הסניגור  בענישה",  פוטי 
ועדת  יו"ר  עם  ראיון   ;)2012(
דוד  ומשפט חה"כ  חוק  חוקה 
רותם, עורך הדין, עמ' 97 )יוני 
המחו־ בחירת  גם   .))2013
המשקף  "הלימה",  במונח  קק 

ופרו התאמה  של  ־משמעות 
"גמול",  המילה  חלף  פורציה, 

מדגישה זאת. 

מבחן היישום

המשפטית  ההיסטוריה  לעיל,  האמור  כל  למרות 
משום  אחר  או  זה  עיקרון  בקביעת  שאין  מלמדת 
אימץ  האמריקאי  המשפט  ראויה.  לתוצאה  ערובה 

יישו על  רבה  ביקורת  ונמתחת  גמולי,  צדק  ־מודל 
בעני מוצדקת  בלתי  החמרה  תוך  מפלה,  בדרך  ־מו 

בדרך  ההלימה  עקרון  את  ליישם  אפוא  אפשר  שה. 
של  ובדרך  מידתית  בדרך  מפלה,  ובדרך  שוויונית 
תועלתני  למודל  הדין  הוא  מוצדקת.  בלתי  החמרה 
או מעורב. הטיות בשיפוט על פי רוב אינן מודעות, 
ולכן שום תאוריה לבדה אינה יכולה להבטיח תוצאה 
מובילה  המשפט  על  ריאליסטית  התבוננות  צודקת. 

הע בהכרח  שלא  ־למסקנה 
את  שמכתיבים  הם  קרונות 
של  מבחנה  לפיכך  התוצאה. 
בישראל  המשפט  מערכת 
הוא באופן שבו בתי המשפט 

יישמו את התיקון לחוק. 

סוף דבר

נראה  דבר  של  בסיכומו 
בשיקול  המחוקק  בחירת  כי 

נס מנחה  כעיקרון  ־ההלימה 
מכת על תפיסה ערכית, אשר 
ערכי  עם  אחד  בקנה  עולה 
היסוד של השיטה ובהם כבוד 
האדם וחירותו, שוויון מהותי בפני החוק, אחידות, 

ההלי שיקול  בענישה.  שרירותיות  ומניעת  ־בהירות 
יציבה  קרקע  על  לצעוד  המשפט  לבית  מאפשר  מה 
בגזירת הדין, בלי להסתמך על השערות ועל הערכות 

־אשר עלולות להתברר כבלתי מבוססות, ואשר בחי
תכליתו  בנכונותן.  ספק  מטילה  שלהן  אמפירית  נה 

לשינוי ברמת הע להביא  אינה  ־של עקרון ההלימה 
נישה אלא לאחידות בענישה, תוך שמירה על עקרון 

־הענישה האינדיבידואלית. ואולם הצלחתו של המו
יישם  בית המשפט  בדרך שבה  תלויה  דל התאורטי 
 אותו, ועל כך ימים יגידו. 

התועלתנות, אשר צופה 

פני עתיד, תלויה בהערכות 

בית המשפט כלפי אירועים 

עתידיים. יכולתו של בית 

המשפט להעריך את 

הסיכוי שהנאשם ישתקם 

או שהעונש ירתיע אותו או 

את הציבור מוגבלת במידה 

רבה. במובן זה ההלימה 

צועדת על קרקע יציבה יותר
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פשיעה ואלימות בחברה הערבית בישראלפלילי

סוגיית  הציבורית  לתודעה  עולה  קרובות  לעיתים 
־היקף הפשיעה והאלימות במדינת ישראל בכלל ובק

רב המיעוט הערבי בפרט. על פי מחקרים סטטיסטיים 
גבוה  בישראל  הערבי  במגזר  הפשיעה  היקף  רבים, 

מיח שלושה  פי  הוא  מסוימים  ובתחומים  ־מאוד, 
הרצח  מקרי   121 מתוך   71 למשל,  באוכלוסייה.  סו 
במגזר  בוצעו   2009 בשנת  ישראל  במדינת  שאירעו 
אשתקד  ספטמבר  עד  ינואר  החודשים  בין  הערבי; 
היו 741 אירועי ירי, 584 מהם בתחומי המגזר הערבי. 

נתונים אלה הם תולדה של גורמים שונים, ובהם:
הוא  הערבי  המיעוט  החוק.  עם  הזדהות  1.  היעדר 
על  לבעלות  הטוען  מיעוט  ומיוחד,  ייחודי  מיעוט 
מהרוב  שונה  דתית  לאומית  זהות  ובעל  האדמה 
הייתה  הפלילי,  בהיבט  גם  החוק,  הפרת  השולט. 
לאקט לגיטימי המכוון נגד הרוב היהודי והמדינה.

2.  עוני. ההפליה כלפי האזרחים הערבים בתעסוקה, 
הפ את  העמיקה  המשאבים  ובהקצאת  ־בחינוך 

המוחלט  שרובם  לכך  והביאה  החברתיים  ערים 
של האזרחים הערבים מדורגים בתחתית הסולם 
החברה  בשולי  והחיים  העוני  הסוציו־אקונומי. 

משמשים קרקע פורייה לפשיעה ולעבריינות.
עבירה.  כדבר  ודתיים  חברתיים  מנהגים  3.  הגדרת 
והתקבעו  שהשתרשו  ודתיים  חברתיים  מנהגים 
נאסרו  שנים  לאורך  המוסלמית  הערבית  בחברה 
ריבוי  למשל  לעבירות,  ונחשבים  העונשין  בחוק 

נישואים, התרת נישואים וחיתון בגיל צעיר.
הפלילי  בהליך  הענישה  דרכי  לטיפול.  נגישות  4.  אי 
עבריין.  בנוער  בייחוד  שונות,  טיפול  דרכי  מכילות 
מחסור  נוצר  המשאבים  בהקצאת  ההפליה  בשל 
הערבי,  במגזר  טיפול  ובמוסדות  בגורמים מטפלים 

־והדבר נותן את אותותיו בהיקפי ההרשעה של קטי

נים ובחזרתם למעגל העבריינות בגילים מבוגרים. 
ממשלות ישראל לדורותיהן לא השכילו להתמודד 
עם הבעיה ולעצב מדיניות אכיפה כוללנית וארוכת 
טווח. יתרה מזו, מערכת המשפט שנתקלת בסוגיה 
מדי יום ביומו לא עיצבה מדיניות משפטית ראויה. 
מחקרים שפורסמו בשנים האחרונים הצביעו על כך 
שבתי המשפט נוהגים הפליה עם נאשמים ערבים וכי 

יש פערי ענישה כלפיהם.
שאלת הציות לחוק נדונה רבות בספרות. טום טיילר 
 Tyler, Tom R. )1990(. Why People Obey the Law.(
Yale University Press( קובע שאנשים מצייתים לחוק 
שהם  משום  ולא  שלו,  בלגיטימיות  מאמינים  כשהם 
וג'ורג'  ווילסון  ג'יימס  לו.  שנקבע  מהעונש  מפחדים 
 George L Kelling, James Q Wilson )1982(( קלינג
 The police and neighborhood safety: Broken
 )windows. Atlantic Monthly, Vol. 127, pp. 29-38
סבורים שהסביבה עשויה להשפיע על היקף הפשיעה 

בגלל נורמות חברתיות והיעדר אכיפה. 
עת  שוגה  בכללותה  המשפט  מערכת  כי  סבורני 
היא רואה בענישה מחמירה חזות הכל בהתמודדות 
גורר הזנחה של החוק, ועל  עם הסוגיה. חוק מזניח 
כן נדרשת מדיניות משולבת ארוכת טווח שבמרכזה 
המשפיעים  הבסיסיים  החוקים  של  אכיפה  תעמוד 
כגון חוק שמירת   - על חיי היום־יום של האזרחים 
הניקיון, חוק הארנונה, השחתת תשתיות - שתחנך 

לציות לחוק ותייצר אמון בצדקתו.
להקמת  לפעול  יש  שכזאת  אכיפה  מדיניות  לצד 
בין  פעולה  שיתוף  לקדם  ורווחה,  שיקום  מסגרות 
גורמי האכיפה למנהיגי האוכלוסייה הערבית, אנשי 
דת, גורמי רווחה ואנשי חינוך, ולהקים מרכז לאומי 
 לחקר העבריינות ולצמצום הפשיעה. 

 חוק מזניח
גורר הזנחה של החוק

היקפי הפשיעה במגזר הערבי גבוהים מאוד. יש לקדם מדיניות משולבת 

ארוכת טווח לטיפול בסוגיה ולא לראות בענישה מחמירה את חזות הכל

 עו"ד רדא ענבוסי,
לשעבר סגן בכיר לפרקליטת 
מחוז מרכז

רדא ענבוסי
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נאמן למקור

ציטוטים נבחרים מהפסיקה

משה זמורה
נשיא בית המשפט העליון 1948-1954

הלח"י כארגון טרור
־"'בתקנות הנ"ל ניתן לממשלה, על ידי מו

עצת המדינה, הכוח להכריז על חבר אנשים 
סמכות  לנו  ואין  טרוריסטי,  ארגון  שהוא 

־להחליט אם טוב עשתה הממשלה בהשת

לא;  אם  לח"י  תנועת  כלפי  זה  בכוח  משה 
זהו עניין בשביל מועצת המדינה".

)בג"ץ 16/48 עקיבא ברון נ' ראש הממשלה(

טוב שערער אף שהפסיד
זה לא הצליח, טוב  פי שערעור  "... אף על 
עשה בא כוח המערער שהגיש את הערעור, 
את  הזה  המשפט  לבית  נתן  כך  ידי  על  כי 
ההזדמנות לחוות את דעתו בשאלה חשובה 
זו ולציין את הכללים אשר לפיהם יש לגשת 

לבחינת התוקף של חוק עזר".
 )ע"פ 40/49 שאול נחמיאס נ' 
היועץ המשפטי(

אמת ויציב? אמת עדיף
של  בחשיבותו  מזלזל  אני  שאין  לי  "ברי 
עיקר יציבות ההלכה במתן פסקי דין. אבל 
תקלה  חשש  עדיף...  אמת   - ויציב  אמת 
הלכה  לשמירת  אותי  להביא  יכול  אינו 
פסוקה כשלדעתי היא מוטעית. ועת תבוא 
יוכל המחוקק  נקלה  על  תקלה, אם תבוא, 

לבטלה". 
)ע"א 376/46 רוזנבאום נ' רוזנבאום(

ברירה לתביעה? אפס חוק
"... קיום שני חוקים עונשיים זה על יד זה 

־לגבי אותה עבירה מלווים באמירה השגר
תית כי הברירה היא בידי התביעה הכללית 
המחמיר  החוק  לפי  עיניה  כראות  לתבוע 
או החוק המקל, אבל לאימרה זו אין יסוד 
אחר מלבד השיגרה שבה מבטאים אותה, 
הגדול  בכלל  פגיעה  כביכול  בה  יש  ובעיני 
 ;nulla poena sine lege עונשין  דיני  של 
ברירה  זכות  עם  עונשיים  חוקים  ריבוי  כי 
לתביעה הכללית כמוהו כאפס חוק מסוים 

ומוגדר".
 )ע"פ 117/50 אליהו חדד
נ' היועץ המשפטי(

פסח על שתי הסעיפים
"הסנגור אומר כאן בגילוי לב הראוי לשבח 
אם  הטענה.  בהשהיית  כוונתו  הייתה  מה 
העניין  לעצם  מיד  להיכנס  הייתה  מטרתו 
הוא  הרי  נקיים,  לצאת  לשולחיו  ולאפשר 
לשבח  יכול  אינני  אבל  המטרה,  את  השיג 
הסעיפים.  שתי  על  הפוסחת  שיטה  כלל 
גם נכנסת לעצם העניין וגם רוצה אחר כך 
ידי  על  העניין  לעצם  דין  פסק  מתן  לעכב 

טענה קודמת־טכנית". 
)ע"פ 1/48 סילוסטר נ' היועץ המשפטי(

להתחיל בפירוש לשון החוק
לא  פעם  שאף  מלומר  כמובן  לי  "חלילה 
לשם  ההלכה  של  הקודם  במצב  נסתייע 
איזו  של  משמעה  אם  חוק.  הלכות  פירוש 
כזאת  הסתייעות  הרי  בספק,  מוטל  הלכה 
תהיה כשרה בהחלט... אבל אני מהין לגרוס 
לשון  פירוש  להיות  צריך  הראשון  שהצעד 
קודמים  דין  בפסקי  להסתייע  והבא  החוק, 

יצדק רק כשיביא נימוקים מיוחדים לכך".
 )בג"ץ 125/50 קבוצת החוגים בית השיטה 
 נ' בית הדין למניעת הפקעת שערים 
וספסרות בחיפה(

רגש הצדק דורש רציפות
"אדם נאשם במעשה רצח או הריגה שנעשו 
בתל אביב ביום 21 באפריל 1948. ביום 14 
1948 קמה מדינת ישראל, והואיל וב־  במאי

מקום ממשלת המנדט באה מדינת ישראל 
את מעונש?  פטור  ההורג  או  הרוצח  ־יהא 

מהה!... רגש הצדק ושלום הציבור דורשים 
שתהא רציפות בין כוח העונשין של הריבון 
הקודם ובין כוח העונשין של הריבון החדש 
ושכוח זה יחול גם על פשעים שנעשו לפני 

התחלת השלטון החדש".
 )ע"פ 3/48 מיכאל כ"ץ־כהן נ' 
היועץ המשפטי(

1888 -1961

יליד קניגסברג, פרוסיה  

למד משפטים באוניברסיטת היידלברג  

עלה ארצה בשנת 1920  

יו"ר בית הדין של ההסתדרות הציונית  

הנשיא הראשון של בית המשפט העליון  
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יסוד של המ ־הזכות החוקתית לשוויון היא אבן 
והשנויות  הסבוכות  אחת  בעת  ובה  החוקתי  שפט 
במחלוקת. בין היתר אין הסכמה מהי הפליה, ולפיכך 
אילו אמות מידה להבחנה בין אנשים )"תבחינים"( 
נחשבות מפלות. היה מקובל לסבור שיש להבחין בין 
בית  פסיקת  אך  חוקתי,  שוויון  ובין  מינהלי  שוויון 
מאופיינת  האחרונות  השנים  מן  העליון  המשפט 
במידה רבה בטשטוש ההבחנה הזו. התוצאה היא אי 

בהירות אשר לתוכנה של הזכות החוקתית לשוויון.
של  מובנים  שני  בין  היא  המסורתית  ההבחנה 
הכללית  החובה  הוא  אחד  מובן  להפלות.  האיסור 
- לעיתים היא מכונה "החובה המינהלית" - לנהוג 

בשוויון, ואילו מובן שני הוא 
לנהוג בש ־החובה החוקתית 

וויון. להבחנה זו שני היבטים 
עיקריים. האחד נוגע לתוכנה 
הכללית  החובה  החובה;  של 
להתייחס  החובה  משמעותה 

הבי לשווים.  שווה  ־באופן 
של  הערכה  לשם  הנחוץ  רור 
מהי  הוא  מסוימת  מדיניות 
"קבוצת השוויון", כלומר מהי 
שלפחות  האנשים  קבוצת 

שוויון, 
 במובן הרחב

פסיקת  אך  חוקתי,  שוויון  ובין  מינהלי  שוויון  בין  להבחין  שיש  סברו  בעבר 

בית המשפט העליון מן השנים האחרונות מאופיינת במידה רבה בטשטוש 

החוקתית  הזכות  של  לתוכנה  אשר  בהירות  אי  היא  התוצאה  הזו.  ההבחנה 

לשוויון לצד הרחבה מסתמנת של היקף הזכות

ברק מדינה

 פרופ' ברק מדינה, 
הפקולטה למשפטים, 
האוניברסיטה העברית 
בירושלים

לכאורה צריך להתייחס אל כל חבריה באופן שווה. 
אילו  בהערכה  תלויה  השוויון  קבוצת  מהי  הקביעה 
תכליות של הפעלת הסמכות השלטונית הן ראויות, 

קי לשם  "רציונליים"  הם  תבחינים  אילו  פיהן  ־ועל 
דום תכליות אלה. עקב כך, בירור השאלה אם הופרה 

המתודולו לפי  נעשה  אינו  בשוויון  לנהוג  ־החובה 
בשלב  חוקתיות:  לזכויות  המקובלת  החוקתית  גיה 
לקבוע  אפשר  אי  החוקתית  הבחינה  של  הראשון 
אם המדיניות היא מפלה, בטרם מחילים את השלב 
השני שעניינו בירור התכלית של המדיניות הנדונה 
וקביעה אם היא ראויה ואם היא מצדיקה את היחס 
המסורתי  הסיווג  לפי  זאת,  לעומת  שננקט.  השונה 
לנהוג  החוקתית  החובה  של 
התחשבות  אסורה  בשוויון, 
בתבחינים מסוימים שעיקרם 

חבר לקבוצות  ־השתייכות 
תיות מובהקות )למשל מגדר 
שבהן  בנסיבות  לאום(,  או 
השימוש בתבחין פוגע בכבוד 

האדם. 
אנ בין  להבחין  ־האיסור 

השתייכות  יסוד  על  שים 
השימוש  אם  גם  חל  כאמור 

לא כל העדפה שניתנת 

לאנשים מסוימים ולא 

לאחרים, אפילו היא העדפה 

שאין לה הצדקה מוסרית 

טובה, "מעבירה מסר 

חברתי מקפח" ושוללת את 

האוטונומיה של מי שקופחו
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"שונות  יש  אם  גם  כלומר  "רציונלי",  הוא  בתבחין 
המתודולוגיה  פי  על  הקבוצות.  בני  בין  רלוונטית" 

־המקובלת, הפרת האיסור הזה )"פגיעה" בזכות החו
בחוק,  קבועה  היא  אם  רק  מוצדקת  לשוויון(  קתית 
אם היא נועדה לקדם אינטרס ציבורי חיוני ואם היא 
בין  המסורתית  ההבחנה  של  שני  היבט  "מידתית". 

החובה הכללית לנהוג בשוויון ובין החובה החוקתית 
המבצעת  הרשות  בעוד  זו,  הבחנה  לפי  מוסדי.  הוא 

־כפופה לשתי החובות, הרי שהרשות המחוקקת כפו
לחובה  לא  אך  בשוויון  לנהוג  החוקתית  לחובה  פה 

הכללית.
כאמור, אני סבור שאפשר לפרש את פסיקת בית 
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שמבטא  באופן  האחרונות  בשנים  העליון  המשפט 
ביטול, או לפחות טשטוש, של ההבחנה המסורתית 
הזו, אף שלרוב הדבר אינו מוצהר בפסיקה. בשורה 

־של מקרים נפסק שהוראת חוק פוגעת בזכות החוק
תית לשוויון אף שלא הייתה בהסדר פגיעה באנשים 

מחמת השתייכותם לקבוצה חברתית מובהקת. 
הנה כמה דוגמאות לכך: בעניין נסר )2012( הוכרז 
על בטלותן של הוראות בפקודת מס הכנסה שמכוחן 
הוענקו הטבות מס לתושבי יישובים מסוימים, מחמת 
יקותיאלי  בעניין  לשוויון;  החוקתית  בזכות  פגיעתן 
)2010( הוכרז על בטלותה של ההוראה בחוק התק־
־ציב השנתי שמכוחה הוענקו קצבאות הבטחת הכנ

סה לתלמידי ישיבה, בנסיבות שנשללה בהן הקצבה 
הפגיעה  על  בהתבסס  ישיבה,  תלמידי  שאינם  ממי 
2012( הוכרז על בטלו־ )בזכות לשוויון; בעניין רסלר 

תו של "חוק טל" שלפיו הוענק פטור מחובת שירות 
צבאי לתלמידי ישיבה; בעניין 
2013( נקבע שהפח־ )עדאלה 
המשול הילדים  קצבת  ־תת 

חיסון  שמונעים  להורים  מת 
בזכות  פגיעה  היא  מילדיהם 
החוקתית לשוויון; בעניין ניר 
)2012( הוכרה הטענה שחוק 
החנינה למי שהפר את החוק 
לתוכנית  התנגדותו  רקע  על 
עזה  מרצועת  ההתנתקות 
בעניין  לשוויון;  בזכות  פוגע 
לה"ב )2010( נקבע כי קביעת 
חישוב  לצורך  הכנסה  תקרת 

דמי הביטוח הלאומי שבהם חייב נישום היא פגיעה 
בזכות החוקתית לשוויון של בעלי הכנסות גבוהות 
שאינן מגיעות לתקרה זו. במקרה אחד )עניין הבית 
הפתוח( אף העירה השופטת אסתר חיות כי "שוויון 

־הוא שוויון ולטעמי אין ולא צריכה להתקיים הפר
דה דיכוטומית בין 'שוויון חוקתי' ו'שוויון מינהלי'", 
והשופט אליעזר ריבלין ציין )בעניין שליטנר( כי "כל 
פגיעה בשוויון גורעת מכבוד האדם; כל אפליה מכל 
יש   - ענייניים  לא  מטעמים  אבחנה  לאמור,   - סוג 
בה פגיעה בכבוד האדם ולפיכך יש בה פגיעה בזכות 

חוקתית".
בז פוגעת  הנדונה  שהחקיקה  לקביעה  ־הנימוק 

כות החוקתית לשוויון בכל המקרים שהוזכרו לעיל 

בעניין  למשל,  האדם.  בכבוד  פוגע  ההסדר  כי  היה 
האזורית  המועצה  תושבי  בין  שההפליה  נקבע  נסר 
ערבה תיכונה שזכו להטבות מס ובין שכניהם תושבי 
המועצה האזורית תמר שלא זכו לכך "מעבירה מסר 
שהטבת  נישומים  אותם  לכל  ומבטל  מקפח  חברתי 

־המס דילגה מעל ראשיהם, ללא כל הצדקה או הב
חנה עניינית", ולכן היא גורמת פגיעה בכבוד האדם. 
זה, שכאמור חוזרות גם בפסקי הדין  קביעות מסוג 

בין מקרים שונים של הפ ־האחרים, אינן מבחינות 
ליה. מכוחן התייחסות פוגענית לאדם מחמת היותו 
מחמירים  בידוק  אמצעי  של  נקיטה  )למשל,  ערבי 
לתושבי  מס  הטבות  הענקת  התעופה(,  בשדה  יותר 

־יישוב אחד ולא לתושבי היישוב השכן, שאינם מש
והפ שונות,  מובהקות  חברתיות  לקבוצות  ־תייכים 

גיעה בשוויון הנובעת מכך שבעלי אמצעים כספיים 
החפצים בכך יכולים למנוע את חיסון ילדיהם בעוד 
)בשל  נמנע  הדבר  מאחרים 
 - בכך(  הכרוך  הכספי  הנטל 
דומה  פגיעה  פוגעות  כולן 
גם בזכות  ולכן  בכבוד האדם 

החוקתית לשוויון.
־ספק רב אם עמדה זו מש
שני העדפה  כל  לא  ־כנעת. 

ולא  מסוימים  לאנשים  תנת 
לאחרים, אפילו היא העדפה 
מוסרית  הצדקה  לה  שאין 

חב מסר  "מעבירה  ־טובה, 
את  ושוללת  מקפח"  רתי 
האוטונומיה של מי שקופחו. 
נחוצה הצדקה נפרדת לקביעה במקרים השונים כי 
לשוויון.  החוקתית  בזכות  פוגעת  הנדונה  החקיקה 
של  השונים  המקרים  בין  ברורה  הבחנה  בהיעדר 
באילו  בשאלה  בהירות  חוסר  יש  בשוויון  פגיעה 

־מקרים תוכר פגיעה בזכות החוקתית לשוויון. הקו
שי בעניין זה נובע מכך שבצד המקרים שהוזכרו יש 

האחרו השנים  מן  דין  פסקי  הזה  כמספר  ־לפחות 
נות שבהם דחה בית המשפט טענה לפגיעה בזכות 
שבמדיניות  כך  על  והתבסס  לשוויון,  החוקתית 

־הנדונה לא הייתה הבחנה על יסוד השתייכות לק
המסור ההבחנה  ברוח  מובהקת,  חברתית  ־בוצה 

למגמה  כלל  להתייחס  ובלא  לעיל,  שתוארה  תית 
של טשטוש ההבחנה הזו. בית המשפט גם לא נקט 

בצד התמיכה בהרחבת הזכות 

לשוויון העולה מן הפסיקה, 

הכרחי להבחין במפורש 

בין הגישות השונות, וכך 

לתחום בבירור את היקפה 

של הזכות לשוויון ולהצדיק 

את ההרחבה המסתמנת 

של היקף פריסתה
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גישה אחידה בעניין התנאים שבהם תוכר הצדקה 
המב הוחל  המקרים  מן  בחלק  המפלה;  ־למדיניות 

חן המחמיר )המבוסס על פסקת ההגבלה(, שבעבר 
־יוחד למדיניות שיש בה התחשבות פוגענית בהש
שבאח בעוד  מובהקת,  חברתית  לקבוצה  ־תייכות 

רים הסתפק בית המשפט במבחן מקל יותר, שלפיו 
לשם הצדקת המדיניות הנדונה די בקיומו של קשר 
ראויה  תכלית  ובין  שננקטה  ההבחנה  בין  רציונלי 

כלשהי. 
הפרי היקף  של  בהרחבה  לתמוך  שיש  סבור  ־אני 

סה של הזכות החוקתית לשוויון, אך יש להבחין בין 
שלוש גישות שונות לתכליתה של זכות זו. כל אחת 
נפרדת  הצדקה  על  מבוססת  הללו  הגישות  משלוש 
הסדרים  לקבוע  השלטון  רשויות  של  כוחן  להגבלת 

־מסוימים, וכל אחת מן ההצדקות הללו מוליכה לא
בזכות  פגיעה  תוכר  שבהם  התנאים  של  שונה  פיון 

)היקף  לשוויון  החוקתית 
־הפריסה של הזכות( ושל הת

נאים שבהם הפגיעה מותרת 
הזכות(.  על  ההגנה  )היקף 
הן  הגישות  שלוש  בתמצית, 
:אלה גישה אחת, שהיא הגי־
החו במשפט  המקובלת  ־שה 

מזהה  רבות,  במדינות  קתי 
הפליה עם שימוש בתבחינים 

מדי היא  הפליה  ־מסוימים. 
ניות שמבחינה בין אנשים על 

חבר לקבוצה  השתייכות  ־פי 
תית מובהקת, בנסיבות שבהן 

ההבחנה פוגעת בכבוד האדם. לפי גישה זו, התכלית 
אכיפת  היא  לשוויון  החוקתית  הזכות  של  היסודית 
החובה להתייחס אל כל בני האדם כאל שווים. לפי 

־גישה שנייה, הפליה היא העדפת אינטרסים של אנ
שים מסוימים )או פגיעה בהם( לשם מטרה שלפחות 
נועדה  הזכות החוקתית  לא מוצדקת.  היא  פניה  על 
להבטיח שהרשויות הפוליטיות יכריעו באופן "מעין 
 )impartial( ניטרלי  באופן  יבחנו  כלומר  שיפוטי", 
מהו המשקל הראוי של האינטרסים השונים, וידחו 
את העמדה שהכרעה פוליטית צריכה להיות תוצאה 
לבסוף,  מייצגי האינטרסים השונים.  בין  מיקוח  של 
חברתית־ מציאות  היא  הפליה  שלישית,  גישה  לפי 
כלכלית שבה יש שונות בהקצאה של טובין מסוימים 

)ובכלל זה חובות ואיסורים( בין אנשים, בעיקר בין 
ביחס  או  שונות  חברתיות  קבוצות  עם  שנמנים  מי 
הזכות  ולשירותים מסוימים. תכליתה של  למוצרים 
שוויון  לקדם  היא  זו  גישה  לפי  לשוויון  החוקתית 
בהקצאת משאבים. לכל שלוש הגישות הללו ביטוי 

־מסוים בפסיקה הקיימת, אך נחוץ להבחין בין המ
קרים השונים.

בית המשפט כנראה מניח שאם המסקנה שמעשה 
נתמכת  לשוויון  בזכות  פגיעה  גורם  מסוים  שלטוני 

בי לבחור  צורך  אין  הגישות,  אחת  ידי  על  ־לפחות 
ניהן. אלא שגם במקרים שהגישות השונות מוליכות 
בזכות  פוגעת  מסוימת  שלטונית  שמדיניות  להכרה 
החוקתית לשוויון )וזו אינה התוצאה בכל המקרים(, 
הן נבדלות זו מזו בשלב השני, כלומר בשאלה באילו 
היא  החוקתית  בזכות  שהפגיעה  להכיר  יש  תנאים 
פי ההצדקה  נקבע על  כדין. היקף ההגנה על הזכות 
הזכות,  של  בקיומה  להכיר 

דוקט איזו  הקביעה  ־ולפיכך 
השני  בשלב  להחיל  יש  רינה 

־מחייבת הבהרה איזו מן הגי
שות הצדיקה בשלב הראשון 

־את ההכרה בקיומה של פגי
עה בזכות החוקתית.

אין  הפוזיטיבי  במישור 
במק כי  בפסיקה  ־מחלוקת 

להחיל  יש  המתאימים  רים 
בדבר  הראשונה,  הגישה  את 
פוגענית  התחשבות  איסור 

חבר לקבוצה  ־בהשתייכות 
רבים  ביטויים  בפסיקה  יש  זאת  עם  מובהקת.  תית 

להר ומוצהרים,  מפורשים  אינם  שרובם  אף  ־למדי, 
לש החוקתית  הזכות  של  הפריסה  היקף  של  ־חבה 

וויון, וזאת באמצעות החלה של דוקטרינות הנובעות 
בעיקר  כאמור,  שתוארו.  האחרות  הגישות  משתי 
בכל הקשור לגישה השנייה, בית המשפט אינו מצהיר 

־במפורש על הרחבה זו, וגם במקרים שמבטאים למ
־עשה גישה זו מתוארת הפגיעה בזכות לשוויון במו

נחים של הגישה הראשונה. אני סבור שבצד התמיכה 
בהרחבת הזכות לשוויון העולה מן הפסיקה הכרחי 
לתחום  וכך  השונות,  הגישות  בין  במפורש  להבחין 
בבירור את היקפה של הזכות לשוויון ולהצדיק את 
 ההרחבה המסתמנת של היקף פריסתה. 

גם במקרים שהגישות 

השונות מוליכות לביסוס 

ההכרה כי מדיניות שלטונית 

מסוימת פוגעת בזכות 

החוקתית לשוויון, הן נבדלות 

זו מזו בשאלה באילו תנאים 

יש לקבוע שהפגיעה בזכות 

החוקתית היא כדין
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להגביר את ההגנהבעלי חיים

ההגנה על בעלי חיים אינה מן הבעיות הבוערות 
במדינה בעת הזו. עם זאת, מזמן לזמן אנו קוראים 
בעלי  על  )הגנה  חיים  בעלי  צער  בחוק  פגיעה  על 
בבעלי  התעללות  על  האוסר  תשנ"ד־1994,  חיים(, 
מטגן  עצמו  את  באכזריות  מתעד  חייל  הנה  חיים. 
ציפור חיה בתוך סיר לוהט. כאן אנו קוראים על סוס 
פצוע, במצב קשה, שננטש על ידי בעליו בשטח פתוח 
מצבו  בשל  לעץ.  קשור  היה  ימים  ארבעה  ובמשך 
בו  לבצע  אלא  ברירה  נותרה  לא  הסוס  של  הקשה 

־המתת חסד. הנה ראינו בתקשורת, בתחקיר, משח
טה לעופות ובה כלובים לא תקינים, סורגים עקומים 

הממתינים  ועופות  ושבורים 
נג בשמש,  ארוכות  ־שעות 

מוט  עם  הרצפה  על  ררים 
אכזריים.  בטלטולים  ברזל 
אדם  שבו  מקרה  לנו  תיארו 
נדירה  צבת־ים  למוות  דקר 

)ונ ישראל  לחופי  ־שהגיעה 
דון לעונש של עבודת שירות 
בלבד בעסקת טיעון(. קראנו 
ועל  כלבים  על  ציפורים,  על 
חתולים שהורעלו, ועל מבקר 
על  אבן  שהשליך  בספארי 

מי כאן החיות?
להתעלם  יכולה  אינה  והגינות  מוסר  ערכי  דגלה  על  שחרתה  חברה 

ההוראות  על  להקפיד  יש  חיים.  לבעלי  התאכזרות  של  מתופעות 

המפורטות בחוק צער בעלי חיים, ולהגדיל את היקף התמיכה בעמותות 

העוסקות בהגנה על בעלי החיים בהתמדה ובהרגשת שליחות

מיכה לינדנשטראוס

תנין והפגיעה גרמה לאובדן אחת מעיניו של התנין. 
הצבאים  ראשי  שני  את  נוסיף  הזה  האימים  למסע 
שנכרתו ונתלו על גדר בנחל עמוד, כנראה מתוך רצון 
הציידים להעביר במעשה מסר לרשות הטבע והגנים 
ואזהרה כי ימשיכו בציד בעלי חיים למרות התלונות 
שמוגשות נגדם במשטרה. לא שכחנו את הטלת גורי 
החתולים למדורת ל"ג בעומר שאירעה בצפון הארץ. 
איני רוצה לזעזע את הציבור ולפרט עוד מקרים של 
כאן  הזכרנו  שלא  חיים  בבעלי  נוראה  התאכזרות 
בעניין  חסים  אנו  כי  ובעיקר  הזמן,  המקום,  מחמת 

זה על הקורא.
שאלות  כמה  שואל  אני 

כו את  להטריד  ־שצריכות 
דמותה  זו  האם  כחברה:  לנו 
להתנהגות  ביחס  ישראל  של 
התאכזרות  חיים?  לבעלי 

כהתא כמוה  חיים  ־לבעלי 
לחלש  ישע,  לחסר  כזרות 

שח חברה  הגנה.  ־ולחסר 
מוסר  ערכי  דגלה  על  רתה 

להתע יכולה  אינה  ־והגינות 
התעללות  של  מתופעות  לם 
מדובר  אם  גם  חיים,  בבעלי 

 השופט בדימוס 
 מיכה לינדנשטראוס, 
מבקר המדינה 
 בשנים 2005-2012; 
 לשעבר נשיא 
 בית המשפט 
המחוזי בחיפה

הייתי שמח לשמוע כמה 

עונשי מאסר בפועל וקנסות 

הוטלו, אם הוטלו, על ידי 

בתי המשפט בישראל על 

התאכזרות קשה בבעלי 

חיים. חוששני, והלוואי 

שאתבדה, שהתשובה 

לשאלה זו תהיה מאכזבת
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קטינים.  במתאכזרים 
החמלה  נעלמה  להיכן 
המש החיים  בעלי  ־על 
ההתפת על  גם  ־פיעה 

חות הרגשית של ילדינו? 
כי בעל  הוכח  כבר  הרי 

בפיתוח  מסייע  חיים 
ואחריות  אמפתיה 

היל בקרב  ־אישית 
להפח ומביא  ־דים 

ואף  האלימות  תת 
למניעתה.

יבו זה  ־בהקשר 
המשפטי  היועץ  רך 

לממשלה אשר הורה 
לתובעים  לאחרונה 

ובמשטרה  בפרקליטות 
בפועל  מאסר  עונשי  לדרוש 

לכל מתעלל בבעל חיים )העונש 
שלוש  הוא  למתעללים  בחוק  המרבי 

הטלת  לדרוש  אפשר  בנוסף  מאסר(.  שנות 
קנס גבוה לטובת הקרן למען בעלי חיים. אין 
־ספק כי החמרת הענישה בבתי המשפט בע

בירות אלה תביא לירידה במספר המתעללים. 
־החלטת היועץ המשפטי לממשלה חייבת להתב

צע הלכה למעשה ולא להישאר אות מתה. ביני לביני 
וקנ בפועל  עונשי מאסר  כמה  לשמוע  ־הייתי שמח 

סות הוטלו, אם הוטלו, על ידי בתי המשפט בישראל 
על התאכזרות קשה בבעלי חיים. חוששני, והלוואי 

לשא שהתשובה  ־שאתבדה, 
לה זו תהיה מאכזבת. 

את  מקיימים  אנו  האם 
בחוק  המפורטות  ההוראות 

קפ באופן  חיים  בעלי  ־צער 
על  מונו  האם  ומחייב?  דני 
"נאמני  זה  חוק  הוראות  פי 
הדרוש  במספר  חיים"  בעלי 
הנאמנים  בידי  והמתחייב? 

שע ממי  לדרוש  ־הסמכות 
על  עבירה  עיניהם  לנגד  ברו 
בפניהם  להזדהות  זה  חוק 
ומי  תלונה,  הגשת  לצורך 

לעשות  חייב  כאמור  להזדהות  שנדרש 
פעילו על  שנשמע  חשוב  עוד  ־כן. 

למען  הקרן  של  הכספית  תה 
לפ שצריכה  החיים  ־בעלי 

 14 סעיף  פי  על  עול, 
לעיל,  הנזכר  לחוק 
המשרד  במסגרת 
הסביבה.  לאיכות 
הקרן למען בעלי 
מטרתה  החיים 
אמצעים  לרכז 

שישמ ־כספיים 
לה לחינוך,  ־שו 

להדרכה,  סברה, 
למען  לארגונים 
ולקידום  חיים  בעלי 
הנזכר.  החוק  מטרות 
באים  הקרן  כספי 
המדינה,  מתקציב 
ומקנסות.  מתרומות 
פורסם  לאחרונה 
שנים  כשלוש  זה  כי 
של  תופעה  קיימת 
קנסות  גביית  היעדר 

שקל  אלף   800 לפחות, דבר המשאיר את בסך 
מחלוקת  בשל  וזאת  לגורלם  מופקרים  החיים  בעלי 
החקלאות  משרד  ובין  הסביבה  להגנת  המשרד  בין 
מקום,  מכל  בנושא.  המיניסטריאלית  האחריות  על 
העוסקות  בעמותות  התמיכה  היקף  את  להגדיל  יש 

־בהגנה על בעלי החיים בהת
מדה ובהרגשת שליחות. 

־על פי ספרו הידוע של הפי
"אתי שפינוזה,  ברוך  ־לוסוף 
־קה", כל אדם משתוקק בהכ

רח למה שהוא שופט כ"טוב" 
שופט  שהוא  ממה  ונרתע 
על  החמלה  לענייננו,  כ"רע". 
כ"טוב"  תיתפס  חיים  בעלי 
ואילו ההתאכזרות כ"רע". גם 
חז"ל קבעו כי יש לנסות להקל 
מצערם של בעלי החיים מתוך 
 רחמנות וחמלה.  

די 
להתעללות
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יבורך היועץ המשפטי 

לממשלה אשר הורה 

לאחרונה לתובעים 

בפרקליטות ובמשטרה 

לדרוש עונשי מאסר בפועל 

לכל מתעלל בבעל חיים. אין 

ספק כי החמרת הענישה 

בבתי המשפט תביא לירידה 

במספר המתעללים



הנגשת זכויותשינוי חברתי

לפני שלוש שנים לערך נתבקשתי לקבל על עצמי 
יושב ראש המועצה הציבורית של  את התפקיד של 
בשם  ארגון  על  כלל  שמעתי  לא  אז  עד  זכות".  "כל 
זה. הסתקרנתי, ביררתי, ולאחר שהשתכנעתי כי כל־
־זכות הוא ארגון חשוב וראוי לתמיכה, נעניתי לבק
־שה. כיום, לאחר שכל־זכות התבסס, ועל יסוד היכ

רות קרובה עם הארגון, אני סבור שהוא עשוי להביא 
־תועלת גם לעורכי דין בעבודתם. לכן אני מבקש לה

ציג את כל־זכות בפני ציבור עורכי הדין.
מבחינה משפטית כל־זכות 
הציבור.  לתועלת  חברה  הוא 
כל־זכות  מעשית  מבחינה 

חינ אינטרנט  אתר  ־הוא 
המציג  אדם,  לכל  ופתוח  מי 
ובהיר  באופן שיטתי, מפורט 
חברתיות  זכויות  של  מערך 
דוגמאות  הנה  ואזרחיות. 
זכויות  תחומי  של  אחדות 
זכויות  זה:  באתר  הנכללים 
ומחלות;  בריאות  עובדים; 
אנשים  סטודנטים;  נשים; 
דיור;  זיקנה;  מוגבלויות;  עם 

הזכות לדעת מה הזכות
פי  על  לו  המוקנות  הזכויות  למכלול  מודע  אינו  אדם  קרובות  לעיתים 

החוקים, התקנות והנהלים. לשם כך בדיוק הוקם אתר האינטרנט "כל 

אדם  לכל  ולאפשר  נושאים  בשלל  הזכויות  את  לרכז  המבקש  זכות", 

כבר  והוא  בישראל,  מסוגו  ראשון  במיזם  מדובר  תועלת.  ממנו  להפיק 

מעורר עניין במדינות אחרות כמודל חברתי חדשני. גם עורכי דין יכולים 

לעשות בו שימוש מועיל

יצחק זמיר

 פרופ' יצחק זמיר,
שופט )בדימוס( בית המשפט 
העליון; פרופסור )אמריטוס( 
האוניברסיטה העברית 
בירושלים; יו"ר המועצה 
הציבורית של "כל זכות"

־משפחות חד־הוריות; תאונות עבודה; איכות הסבי
בה; ניצולי שואה; ועובדים זרים. כל תחום מתפצל 
לנושאים. לדוגמה, התחום של זכויות עובדים כולל 

עוב עבודה;  יחסי  סיום  לעבודה;  קבלה  ־בין השאר 
דים יומיים ושעתיים; עובדי קבלן; עצמאיים; נשים 
שמירה  עובדי  ניקיון;  חברות  עובדי  נוער;  עובדות; 

ואבטחה.
בישראל,  ראשון מסוגו  הוא  כל־זכות  האתר של 

כמו עניין,  מעורר  כבר  והוא  בעולם,  גם  ־וכנראה 
במדינות  חדשני,  חברתי  דל 
זה  במיזם  הצורך  אחרות. 
שלעיתים  העובדה  מן  נובע 
יותר  נכון  )ואולי  קרובות 
אדם  כלל(  בדרך  כי  לומר 
הזכויות  למכלול  מודע  אינו 
החוקים,  פי  על  לו  המוקנות 
הדבר  והנהלים.  התקנות 
אדם  לבני  במיוחד  נכון 
לאוכלוסיות  המשתייכים 
סוציו־ מבחינה  חלשות 

הם  דווקא  והרי  אקונומית, 
־נזקקים ביותר לזכויות המו

עובדה היא שבני אדם רבים 

אינם מממשים את מלוא 

הזכויות המוקנות להם 

בתחומים שונים במידה רבה 

בשל חוסר ידיעה, וסכומי 

כסף נכבדים המגיעים להם 

נשארים ללא דרישה בקופות 

ציבוריות למיניהן
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קנות להם. מכל מקום, עובדה היא שבני אדם רבים 
להם  המוקנות  הזכויות  מלוא  את  מממשים  אינם 
הביטוח  חוק  לפי  זכויות  )למשל  שונים  בתחומים 
הלאומי( במידה רבה בשל חוסר ידיעה, וסכומי כסף 
נכבדים המגיעים להם נשארים ללא דרישה בקופות 
אנשי  שגם  מתברר  מזו,  יתרה  למיניהן.  ציבוריות 
מקצוע המשרתים אוכלוסיות שונות, כגון עובדים 
למיניהם,  אזרחיים  בארגונים  ועובדים  סוציאליים 
אינם מודעים למכלול הזכויות המוקנות על פי חוק 
דין  עורך  גם  אכן,  באוכלוסייה.  שונות  לקבוצות 

הז מכלול  את  לאתר  קשה  כמה  עד  יודע  ־מנוסה 
כויות הפזורות על פני ספר החוקים, קובץ התקנות 
להתמודד  נועד  כל־זכות  הרבות.  המינהל  והוראות 
בחלוקה  הזכויות  מכלול  את  ולהציג  זה  קושי  עם 
ואחראי  ברור  שיטתי,  נגיש,  באופן  נושאים,  לפי 

לכל המעוניין.
כל־זכות הוקם כמיזם ללא כוונת רווח על ידי שני 
החליטו  מכן  ולאחר  לביתם  שעשו  מחשוב  אנשי 
הציבור: אמתי  לשירות  בהתנדבות  מזמנם  להקדיש 

־קורן, המשמש מנכ"ל כל־זכות, וארז פרלמוטר המ
־כהן כיושב ראש מועצת המנהלים של החברה. הע

מומחים  ידי  על  נכתבים  כל־זכות  של  באתר  רכים 

ארגונים  הציבורי,  המגזר  מתוך  השונים  בתחומים 
צוות  מעסיק  המיזם  אקדמיים.  ומוסדות  אזרחיים 

המומ עבודת  את  המרכזים  עובדים  של  ־מצומצם 
חים, מסייעים בידיהם, מתאמים בין הגופים השונים 
הקשורים למיזם ומדריכים את המשתמשים במיזם. 

־הוא מקיים את פעילותו באמצעות תרומות של גו
־פים ציבוריים ופרטיים, ונתמך על ידי מועצה ציבו
־רית שחבריה מייצגים גופים שיש להם עניין בפעי

לות של כל־זכות.
האינטרנט  ואתר   ,2009 בשנת  הוקם  כל־זכות 
מתפתח  הוא  מאז   .2010 שנת  בסוף  לציבור  נפתח 
המוצגות  הזכויות  היקף  מבחינת  הן  מהיר,  בקצב 
מכיל  כיום  והן מבחינת המשתמשים באתר.  באתר 
ובאנג־ מידע בעברית, בערבית  דפי   5,000 כ ־האתר 

לית; מספר המבקרים באתר בכל חודש מתקרב כבר 
200 אלף ומהם יותר מ־5,000 אנשי מקצוע ומתנ־ ־ל
־דבים, כגון עובדים סוציאליים, אנשי ארגונים אזר

חיים ומטפלים המשתמשים באתר לעיתים קרובות 
כדי לסייע ללקוחות שלהם.

אני חושב שכדאי לכל עורך דין להכיר את האתר 
של כל־זכות, שכן אפשר למצוא בו מידע חשוב על 
 מצב הזכויות ולהפיק ממנו תועלת מעשית. 

 כל־זכות באינטרנט:
www.kolzchut.org.il
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תובענות ייצוגיות צרכניות בגין פגיעה באוטונומיה - קריאה לבחינה מחודשתייצוגיות

התפתחות משמעותית שאירעה בשנים האחרונות 
בדיני הנזיקין, עניינה ההכרה ב"פגיעה באוטונומיה" 

־כראש נזק עצמאי, בלתי ממוני, במסגרת עוולת הר
ממנו,  נשללה  כאשר  כזה  נזק  נגרם  לניזוק  שלנות. 
שלא כדין, זכותו לבצע בחירה אוטונומית. בתחילה 
הוכר ראש הנזק בנסיבות שבהן בוצע באדם טיפול 
שלילת  עצם  כי  נקבע  מדעת.  הסכמתו  ללא  רפואי 
כוחו להחליט אם יבוצע בו טיפול כזה מהווה נזק בר־
הור בהמשך  הטיפול.  בתוצאות  תלות  ללא  ־פיצוי, 

חופש  נשלל  לנסיבות שבהן  גם  לפיצוי  הזכות  חבה 
הבחירה עקב הטעיה צרכנית. 
בפרשת תנובה נקבע כי יצרן 
חלב  כי  מלגלות  הנמנע  חלב 
מתוצרתו מכיל סיליקון שולל 
בכך שלא כדין את זכותו של 
אוטונומית,  לבחירה  הצרכן 

ובכך גורם לו נזק בר־פיצוי. 
הפגיעה  דוקטרינת 
הוכרה  מאז  באוטונומיה, 
התובע  את  פטרה  לראשונה, 
הסתמש להוכיח הנטל   מן 
טיפול  בו  שבוצע  תובע  כות; 
ללא הסכמה מדעת לא נדרש 

להעלות את הרף
תובענות  של  לגל  הוביל  הנזיקין  בדיני  הסתמכות  להוכיח  מהנטל  הפטור 

ייצוגיות שעניינן פגיעה באוטונומיה עקב הטעיה צרכנית. נראה כי הוויתור על 

דרישת ההסתמכות בתביעות אלה גורף מדי. המדיניות הראויה היא לאמץ 

מבחן עזר חדש ולהגביל את אישורן של תובענות ייצוגיות במקרים מסוימים

יובל פרוקצ'יה, אלון קלמנט

 פרופ' אלון קלמנט, 
המרכז הבינתחומי הרצליה

 ד"ר יובל פרוקצ'יה, 
המרכז הבינתחומי הרצליה

לו  סופק  אילו  אחר  בטיפול  בוחר  היה  כי  להוכיח 
המידע הדרוש. גישה זו נשמרה גם עם הרחבתה של 
העילה אל תחום ההטעיה הצרכנית: צרכן לא נדרש 
להוכיח שהיה נמנע מרכישתו של החלב אילו גילתה 

תנובה שהוא מכיל סיליקון. 
לגל  הוביל  הסתמכות  להוכיח  הנטל  מן  הפטור 
פגיעה  שעניינן  צרכניות  ייצוגיות  תובענות  של 
הייצוגיות  התובענות  בפנקס  עיון  באוטונומיה. 
פגיעה  נטענה  האחרונות  השנים  בחמש  כי  מלמד 
באוטונומיה בלמעלה מ־70% מן התובענות שהוגשו. 

בי לו  מפתיע;  אינו  זה  ־נתון 
את  מייצגים  תובעים  ססו 
צרכנית  עילה  על  תביעתם 
לאור  נדרשים,  היו  רגילה, 

הסת להוכיח  ברזני,  ־הלכת 
עליהם  היה  כלומר   - מכות 
הצרכנים  שיעור  על  להצביע 
ומתוכם  להטעיה,  שנחשפו 
על שיעור הצרכנים שעקב כך 
ביסוס  לרעה.  מצבם  השתנה 
הפגיעה  טענת  על  התביעה 
זאת,  לעומת  באוטונומיה, 

איפשר לעקוף נטל זה.

לו ביססו תובעים מייצגים 

את תביעתם על עילה 

צרכנית רגילה היה עליהם 

להוכיח הסתמכות, דהיינו 

להצביע על שיעור הצרכנים 

שנחשפו להטעיה, ובהם 

שיעור הצרכנים שעקב כך 

השתנה מצבם לרעה
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ביחס  הראויה  המדיניות  את  בוחנת  זו  רשימה 
פגיעה  בשל  המוגשות  צרכניות  ייצוגיות  לתובענות 

ההסת דרישת  על  הוויתור  לגישתנו,  ־באוטונומיה. 
רבים  מדי. במקרים  גורף  הוא  מכות בתביעות אלה 
סיבתי  קשר  של  היעדרו  משמעו  הסתמכות  היעדר 

ובין  העוולתי  המעשה  בין 
לע יש  אלה  במקרים  ־הנזק. 
ההס של  הוכחתה  על  ־מוד 

אחרים  במקרים  תמכות. 
באוטונומיה  פגיעה  עלולה 
להיגרם באופן סיבתי גם ללא 
באותן  זאת,  עם  הסתמכות; 

הייצו התובענה  ־נסיבות 
הדרך  ברגיל  תהיה  לא  גית 
להכרעה  וההוגנת"  "היעילה 
אין  ככלל  ולכן  במחלוקת, 
אלה  היבטים  בשני  לאשרה. 
התובענות  את  להגביל  ראוי 

הייצוגיות המוגשות.
יותר  ומעמיק  מקיף  מניתוח  חלק  היא  זו  רשימה 
נזק  )בגין  סוגיית ההסתמכות בתביעות הטעיה  של 
עטנו  פרי  במאמר  המופיע  ממוני(,  ובלתי  ממוני 
משפט":  "עיוני  העת  בכתב  לאחרונה  שהתפרסם 
"הסתמכות, קשר סיבתי ונזק 

־בתובענות ייצוגיות בגין הט
עיה צרכנית" )עיוני מ�פט לז 

.))1(

שני סוגי נזקים בגין 
פגיעה באוטונומיה

עשויה  צרכנית  הטעיה 
משני  לא־ממוני  נזק  להוליד 
הסוג האחד  סוגים מובחנים. 
מקורו בפגיעה הרגשית הלא־
ממונית הנובעת מנטילתו של 
צרכן  כאשר  הבחירה.  כוח 

אם צרכנים שהיו רוכשים 

את החלב גם לו ידעו כי 

הוא מכיל סיליקון היו חווים 

את אותן תחושות שליליות 

גם לו גילתה תנובה את 

דבר הימצאותו בחלב, 

אזי ההטעיה אינה הגורם 

הסיבתי לתחושותיהם
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מגלה כי ניטלה ממנו הזכות לבחור אם לצרוך חלב 
מקורה  זו  פגיעה  נפגע.  חש  הוא  סיליקון,  המכיל 
בעצם שלילתה של אפשרות הבחירה האוטונומית, 
והיא אינה תלויה ביחסו של הצרכן לסיליקון בחלב. 
הפעולה  אל  הנפגע  של  ביחסו  מקורו  האחר  הסוג 
המגלה  צרכן  באוטונומיה;  פגיעה  תוך  שנעשתה 
לחוש תחושות  עלול  סיליקון  הכיל  כי החלב שצרך 
זה,  שני  נזק  הסיליקון.  מן  סלידתו  עקב  שליליות 
קיומו ועוצמתו, תלויים ביחסו של הצרכן לסיליקון. 
שתי הפגיעות האמורות נגרמות כתוצאה משלילתו 
מזו:  זו  מובחנות  הפגיעות  אולם  כוח הבחירה.  של 
הזכות  �ל  נטילתה  מעצם  נובעת  הרא�ונה  בעוד 
לבחור, ה�נייה נובעת מטיבה �ל הבחירה �נבחרה 

עבורו. 
־סוג הנזק הראשון עשוי להתגבש גם ללא הסתמ

כות של הנפגע. צרכן שהיה רוכש את החלב גם לו ידע 
כי הוא מכיל סיליקון )ולפיכך לא הסתמך על המידע 

המטעה( עלול בכל זאת לחוש 
אותו.  שהטעו  מכך  פגיעה 
בין שהוא מוטרד מקיומו של 
שאינו  ובין  בחלב  הסיליקון 

לר בוחר  שהיה  בין  ־מוטרד, 
הסיליקון  עם  החלב  את  כוש 
הוא  מכך,  נמנע  שהיה  ובין 
עלול לחוש נפגע מכך שהיצרן 
נטל לעצמו את החירות לקבל 

את ההכרעה במקומו. 
לעומת  השני,  הנזק  סוג 

זאת, אינו יכול להיגרם בהיעדר הסתמכות. צרכנים 
־שהיו רוכשים את החלב גם לו ידעו כי הוא מכיל סי

ליקון היו חווים את אותן תחושות שליליות גם לו 
גילתה תנובה את דבר הימצאו בחלב. ההטעיה אפוא 

אינה הגורם הסיבתי לתחושותיהם. 
יפטור  הדין  כי  לצפות  אפשר  היה  האמור  לנוכח 
את הנפגע מן הצורך להוכיח הסתמכות כאשר הנזק 
בהוכחת  יחייבו  אך  הראשון,  הסוג  מן  הוא  הנתבע 
הלכה  אולם  השני.  הסוג  מן  הוא  כאשר  הסתמכות 
למעשה הדין הנוהג אינו מבחין בבירור בין שני סוגי 

־הנזקים, ופוטר את התובע מן החובה להוכיח הסת
מכות בשני המקרים כאחד. כתוצאה מכך, בתביעה 
להימצא  נתבעים  עשויים  השני  הסוג  מן  נזק  בגין 
חייבים גם כאשר ההטעיה לא גרמה כלל לנזקו של 

התובע. ייתכן כי כך אף אירע בפרשת תנובה עצמה: 
הסוג  מן  נזק  על  נסבה  זו  בפרשה  התביעה  טענת 

־השני, שהתבטא ברגשות סלידה מצריכתו של הסי
־ליקון. למרות זאת נקבע כי הפטור מהוכחת הסתמ

כות חל גם בגדרה של תביעה זו. פטור זה הוא כאמור 
־גורף מדי: יש לעמוד במקרה זה על הוכחת ההסת

מכות, שכן בהיעדר הסתמכות ניתק הקשר הסיבתי 
בין המעשה העוולתי ובין הנזק. 

תובענות ייצוגיות בגין נזק מהסוג הראשון

פגיעה  בגין  ייצוגית  תובענה  של  דינה  מה 
באוטונומיה, הנשענת על נזק מן הסוג הראשון בלבד 
- נזק הנובע מעצם שלילתו של כוח הבחירה? נזק זה 
להתגבשותו.  כתנאי  הסתמכות  מחייב  אינו  כאמור 

־עם זאת, גישתנו היא כי כאשר עילת התביעה מבו
ססת על נזק זה בלבד, העניין החברתי בבירורה של 
המחלוקת בגדרה של תובענה ייצוגית מוטל בספק. 

הסוג  מן  נזק  נגרם  כאשר 
הראשון בלבד, ההטעיה בדרך 
כל  למציג  מסבה  אינה  כלל 
רווח. היעדרו של נזק מן הסוג 
לא  שהצרכנים  משמעו  השני 
הסתמכו על מצג השווא: איש 

בע שינה  לא  הצרכנים  ־מן 
לרכוש  החלטתו  את  קבותיו 
את המוצר, ולכן ההטעיה לא 
הובילה לעלייה בביקוש. עולה 
אין  למציג  כלל  שבדרך  מכך 
תמריץ להציג מצגים מן הסוג האמור במכוון. ההפך 

־הוא הנכון: הצגתם עלולה להוביל לפגיעה רגשית בצ
רכן )מן הסוג הראשון( ולשחיקת המוניטין של המציג, 

בלי שהמציג יפיק מכך תועלת כלכלית. 
לצרכנים  שנגרם  הנזק  של  היקפו  אלה  במקרים 
הוא בדרך כלל קטן. זאת מכמה טעמים: ראשית, יש 
להניח כי עוצמת הפגיעה הנובעת מנטילתו של כוח 
הבחירה האוטונומי היא פחותה כאשר הצרכן אדיש 
פעולת  אם  שהוצגה.  זו  ובין  שנבחרה  החלופה  בין 

־היצרן הביאה למשל לידי פגיעה בבריאותו של הצר
כן )כלומר, לנזק משמעותי מן הסוג השני(, יש להניח 
כי הפגיעה )מן הסוג הראשון( הנובעת משלילתו של 
לא  כאשר  אולם  יותר.  חמורה  תהיה  הבחירה  כוח 

־נגרם כל נזק מן הסוג השני, ולצרכן אין העדפה לח

מבחן העזר המוצע הוא כי 

בית המשפט יבדוק אם יש 

הפרש בין המחיר שנגבה 

עבור המוצר בעקבות 

ההטעיה ובין המחיר שהיה 

נקבע לו הוצג מצג אמת
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לופה שהוצגה על פני זו שנבחרה, יש להניח כי נזקו 
)מן הסוג הראשון( יהיה קטן יותר. 

כוח  משלילת  הנובעת  הרגשית  הפגיעה  שנית, 
הבחירה האוטונומי קשורה בטבורה למניע שבבסיס 
כדי  במכּוון  הוצג  השווא  מצג  כאשר  השווא.  מצג 
להעשיר את המציג בדרכי מרמה, הפגיעה הרגשית 
עקב נטילת כוח הבחירה עלולה להיות משמעותית. 
אולם כאמור לעיל, בנסיבות שבהן לא נגרם כל נזק 

־מן הסוג השני, אין יסוד להניח כי המצג הוצג במכ
וון, שהרי המציג לא הרוויח ממנו דבר. היעדר הכוונה 

הנוב הרגשית  הפגיעה  ־כשלעצמו מפחית מעוצמת 
עת משלילת כוח הבחירה.

גבוהה  ההרתעתית  התועלת  אם  שהשאלה  מובן 
הייצו התובענה  של  ניהולה  את  להצדיק  כדי  ־דיה 

גית נותרת בסופו של יום שאלה אמפירית. עם זאת, 
שעצם  באפשרות  תומכות  לעיל  שנידונו  ההבחנות 
י� אפוא מקום  ניהול ההתדיינות יהיה בלתי־רצוי. 

לדחות  י�קלו  מ�פט  �בתי 
תובענה  לאי�ור  בק�ות 
היחיד  הנזק  כא�ר  ייצוגית 
הוא  ההטעיה  עקב  �נגרם 
בנ־ הרא�ון  הסוג  מן  .נזק 
־סיבות אלה התובענה הייצו

היעילה  "הדרך  אינה  גית 
במחלו להכרעה  ־וההוגנת" 

תובענות  בחוק  כנדרש  קת, 
סוג  זהו  לחלופין,  ייצוגיות. 
המקרים שבהם הפגיעה היא 

בגדר זוטי דברים ולפיכך אינה מצדיקה את ניהולה 
של התובענה הייצוגית.

בפרשת  העליון  המשפט  בבית  שניתן  הדין  פסק 
יישום  את  שתאפשר  לפרשנות  פתח  מותיר  תנובה 
מרים  השופטת  דנה  הדין  בפסק  האמור.  העיקרון 
נאור בשאלה מתי תיחשב הפגיעה באוטונומיה עקב 
הטעיה לזוטי דברים. באותו מקרה קבעה השופטת 
כי הפגיעה אינה בגדר זוטי דברים, והסבירה מסקנה 

זו כדלהלן: 
הפר לאחר  תנובה  שפרסמה  המטעה  ־"הפרסום 

סומים שיש בחלב סיליקון יש בו כדי ללמד לכאורה 
־שתנובה עצמה הבינה שישנה התנגדות רחבה בצי

הייתה  לא  תנובה  לחלב.  סיליקון  להוספתו של  בור 
התלונה  את  כשהכחישה  ההכחשות  למסע  נכנסת 

בדבר החדרת הסיליקון אלמלא הבינה בעצמה שאין 
מדובר בעניין של מה בכך". 

השו התבססה  שעליו  העובדתי  הממצא  ־דהיינו, 
פטת נאור היה כי תנובה עצמה הבינה כי הצרכנים 

וכי הס ־אינם אדישים להימצאות הסיליקון בחלב, 
אלה  בנסיבות  מכוונת.  הייתה  ידה  על  המידע  תרת 
הוביל אי הגילוי לנזק מן הסוג השני, ויש להניח שאף 
שיעורו של הנזק מן הסוג הראשון היה גבוה. משכך, 
אולם  להידחות.  היה  הדברים  זוטי  טענת  של  דינה 
מדבריה של השופטת נאור עולה עוד כי לו השימוש 
צרכנים,  בקרב  התנגדות  מעורר  היה  לא  בסיליקון 
טענת זוטי הדברים הייתה עשויה להתקבל. הבחנה 

על בסיס זה תואמת גם את גישתנו.
הוא  הנטען  הנזק  בהן  בנסיבות  דבר,  של  סיכומו 

־מן הסוג השני, אין לפטור את התובע מהוכחת הס
קשר  היעדר  פירושו  הסתמכות  היעדר  שכן  תמכות 
הנזק  בהן  בנסיבות  הנזק.  ובין  ההטעיה  בין  סיבתי 
הנטען הוא מן הסוג הראשון 
הייצוגית  התובענה  בלבד, 
"היעילה  הדרך  אינה  ככלל 

במחלו להכרעה  ־וההוגנת" 
קת. נזק זה יהיה מזערי בדרך 
החברתי  העניין  כן  ועל  כלל, 
במסגרת  המחלוקת  בבירור 
שתי  למדי.  מוגבל  ייצוגית 

תו במצטבר  אלה  ־הבחנות 
של  בהגבלתן  אפוא  מכות 
שעניינן  ייצוגיות  תובענות 

פגיעה באוטונומיה עקב הטעיה צרכנית. 
מציעים  אנו  שלעיל  ההבחנות  את  ליישם  כדי 

־מבחן עזר שאפשר לעשות בו שימוש בשלב אישו
־רה של התובענה הייצוגית. בגדרו של מבחן זה יב

דוק בית המשפט אם קיים הפרש בין המחיר שנגבה 
עבור המוצר )בעקבות ההטעיה( ובין המחיר שהיה 
נקבע לו הוצג מצג אמת. במקרים שבהם התובע אינו 
היא  חזקה  המחירים,  בין  הפרש  על  להצביע  יכול 
שההטעיה לא השפיעה על הביקוש למוצר, ולכן הנזק 
הלא־ממוני היחיד שנגרם עקב הפגיעה באוטונומיה 
הוא נזק מן הסוג הראשון. בנסיבות אלה לא תאושר 
שנגרם  התובע  הוכיח  אם  אלא  כייצוגית  התובענה 
גם נזק מן הסוג השני, או שהנזק מן הסוג הראשון 
 שנגרם הוא משמעותי. 

במקרים שהתובע אינו 

יכול להצביע על הפרש 

בין המחירים, חזקה היא 

שההטעיה לא השפיעה על 

הביקוש למוצר, והתובענה 

לא תאושר כייצוגית
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דיני ההגבלים העסקיים ודיני חברות מוצאים את 
עצמם לא פעם בהתנגשות זה עם זה. התנגשויות אלה 

העס ההגבלים  דיני  של  מלאה  להתייחסות  זכו  ־לא 
שעימו  חלל  והותירו  קיים, 
נדרש להתמודד בית המשפט 
אחדות  בהחלטות  הכלכלי 

שניתנו בשנה האחרונה. 
להפיק  כדי  מוקמת  חברה 

הע ההגבלים  דיני  ־רווחים. 
סקיים מגבילים יכולת הפקת 

הר הפקת  כאשר  זו  ־רווחים 
בציבור  לפגוע  עלולה  ווחים 
של  ההסתכלות  ובתחרות. 
על  בעיקר  היא  חברות  דיני 

הח עם  המתקשרים  ־ציבור 
נושים,  מניות,  )בעלי  ברה 
עובדים(, ואילו דיני ההגבלים 

 סוס טרויאני
בחברה המתחרה

בשתי החלטות תקדימיות שניתנו בשנה האחרונה הבהיר בית המשפט 

הכלכלי כי לא ייתן יד לפגיעה בתחרות באמצעות רכישת מניות מיעוט 

כל  מראש  יעצור  המשפט  בית  כי  עולה  מההחלטות  בחברה מתחרה. 

ניסיון לפגוע בתחרות בין חברות בדרך של ניצול חוק החברות והזכויות 

העודפות שהוקנו לבעלי מניות מיעוט בו

חגית בולמש

 ד"ר חגית בולמש,
יועצת למשרד תדמור ושות';  
מחברת הספר "הגבלים 
עסקיים, מערכות היחסים 
בערוצי השיווק וההפצה"

צי  - הרחב  הציבור  טובת  את  בוחנים  ־העסקיים 
בור הצרכנים בכללותו. השאיפה למקסם את רווחי 
להעדיף  ולבעליה  למנהליה  לגרום  יכולה  החברה 
פני  על  האישית  טובתה  את 
קיומה של תחרות יעילה ועל 

פני רווחת הצרכן.
אפש להתנגשות  ־דוגמה 

לידי  באה  המטרות  בין  רית 
האח מהעת  בפסיקה  ־ביטוי 

הכלכלית  המחלקה  של  רונה 
בתל  המחוזי  המשפט  בבית 

בז דנו  זו  בפסיקה  ־אביב. 
של  ובחובותיהם  כויותיהם 
בחברה  מיעוט  מניות  בעלי 
החברה.  של  מתחרים  שהם 
במקרה זה הזכויות של בעלי 
המניות לפעול לתועלתם על 

בשני מקרים שנדונו לאחרונה 

נדרש בית המשפט לשאלה 

מתי חברה בעלת מניות 

מיעוט היא בעלת "עניין 

אישי שלילי", היינו עניין אישי 

שמכוחו תישלל מאותה 

בעלת מניות האפשרות 

להצביע באספה הכללית 

של חברת המטרה
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פי דיני החברות עלולה להיות מנוגדת לחובתם על 
בתח מפגיעה  להימנע  העסקיים  ההגבלים  דיני  ־פי 
־רות, וכן לעמוד בניגוד לטובת החברה שבה הם מח

זיקים מניות מיעוט.
להתרחש כאשר חברה  זו עשויה  מעין  התנגשות 
בעלי  בזהות  לשלוט  יכולה  אינה  מטרה"(  )"חברת 
מניות המיעוט בה, על פי רוב בחברות ציבוריות. כל 
יכולים  הרוכשת"(  )"החברה  שמתחרה  וגוף  חברה 
מניות  לבעלי  ולהיות  החופשי  בשוק  מניות  לרכוש 
מיעוט בחברת המטרה. כך הופך מתחרה של חברת 
המטרה לבעל מניות בה ולבעל זכויות בה. תופעה זו 
ידועה בדיני ההגבלים העסקיים כ"אחזקות צולבות". 
לה  מקנות  הרוכשת  החברה  של  המיעוט  החזקות 

־יכולת להשפיע ישירות על התנהלותה של חברת המ
טרה, ועל יכולתה להתחרות בתחומים שבהם חברת 

־המטרה והחברה הרוכשת מתחרות, גם אם אין לחב
רה הרוכשת כל תפקיד ניהולי בחברת המטרה.

הרו החברה  של  הצולבות  להחזקותיה  ־לדוגמה, 
אנטי־תחרותית  השפעה  יש  המטרה  בחברת  כשת 
להצבעת  המוקנה  המיוחד  המעמד  בעקבות  ישירה 
בעלי מניות מיעוט בעסקאות בעלי שליטה הטעונות 
אישורים מיוחדים באספה הכללית, כמפורט בסעיף 
החב־ )"חוק  התשנ"ט־1999  החברות,  לחוק   275
מניות  בעל  יכול מעמדו של  אלה  בעסקאות  רות"(. 

־מיעוט להקנות לו עוצמה ושליטה בהחלטות, ולעי
 16 תיקון  בעקבות  בפרט  זאת  וטו,  יכולת  אף  תים 
לחוק החברות אשר חיזק את מעמדו של בעל מניות 
מקנים  בכך  אלה.  לעסקאות  בנוגע  בהצבעה  מיעוט 
דיני החברות לחברה מתחרה בחברת המטרה מעמד 

־רם ביותר בהחלטות משמעותיות, בכל הנוגע לעס
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קאות בעלי עניין. 
־כמו כן, יכולתה של בעלת מניות המיעוט המתח

רה לדרוש נתונים מהחברה בהתאמה לזכותה על פי 
חוק החברות ובכך לאסוף מידע עסקי על מתחרתה, 
וכן יכולתה לטרפד עסקאות בין החברה ובין ספקים, 
לקוחות ונותני שירותים - גם הם מוקד לחשש מפני 

־השפעה שלילית של בעלת מניות המיעוט על התח
רות בין חברת המטרה לחברה הרוכשת.

השפעה זו מצאה ביטוי בישראל בהליך בין חברת 
נפקו סטאר ובין קרל גאוס )ה"פ 646-12-12 נפקו 
שבו   ,)31.1.2013 מיום  ואח',  גאוס  קרל  נ'  סטאר 
התנגד בעל מניות מיעוט להסכם פשרה שהיה עתיד 
חברת  בין  ובהליך  המטרה,  חברת  ידי  על  להיכרת 
כמיפל ובין בעל מניות המיעוט בה - חברת ניאופרם 
)תא )ת"א( 18327-12-11 כמיפל בע"מ נ' ניאופרם 
1966 בע"מ, מיום 30.4.2013(, אשר הת־  ה�קעות

לחב מהותית  לעסקה  ־נגדה 
רה הציבורית. בשני המקרים 
לשאלה  המשפט  בית  נדרש 

מי מניות  בעלת  חברה  ־מתי 
־עוט - החברה הרוכשת, המ

היא  המטרה,  בחברת  תחרה 
שלילי",  אישי  "עניין  בעלת 
שמכוחו  אישי  עניין  היינו 
מניות  בעלת  מאותה  תישלל 
באספה  להצביע  האפשרות 

הכללית של חברת המטרה.
המונח "עניין אישי" מוגדר 

כיום בסעיף 1 לחוק החברות כך:
"ענין אישי של אדם בפעולה או בעסקה של חברה, 
לרבות ענין אישי של קרובו ושל תאגיד אחר שהוא 
או קרובו הם בעלי ענין בו, ולמעט ענין אישי הנובע 
מעצם החזקת מניות בחברה, לרבות עניין אישי של 
אדם המצביע על פי ייפוי כוח שניתן לו מאת אדם 
אחר אף אם אין לאחר עניין אישי, וכן יראו הצבעה 
לו  שיש  מי  בשם  להצביע  כוח  ייפוי  שקיבל  מי  של 
עניין אישי כהצבעה של בעל העניין אישי, והכל בין 
ובין  המצביע  בידי  הוא  בהצבעה  הדעת  שיקול  אם 

אם לאו".
בעס אישי  עניין  כבעל  ייחשב  מניות  שבעל  ־כדי 

קה מסוימת צריכה להיות לו זיקה עודפת - דהיינו 
אינטרס זר שהוא זיקה אישית אחרת מזיקתו כבעל 

ובעלת  דומיננטית  להיות  צריכה  זו  וזיקה   - מניות 
יכולת השפעה על שיקול דעתו של בעל המניות. 

אם  לשאלה  המשפט  בית  נדרש  המקרים  בשני 
בה  המיעוט  מניות  לבעלת  החברה  בין  התחרות 
הגורמת  עודפת  זיקה  המיעוט  מניות  לבעלת  מקנה 

לה להיות נגועה בעניין אישי.
קיבל החלטה  כבוב  כמיפל, השופט חאלד  בעניין 
של  בקשתה  את  כשקיבל   2013 באפריל  תקדימית 
החברה הציבורית כמיפל כי המתחרה שלה ניאופרם, 
המחזיקה במניות של כמיפל כבעלת מניות מיעוט, 
לא תוכל להצביע כ"רוב בלתי נגוע". בדונו בהחזקות 
הצולבות של ניאופרם כבעלת מניות המיעוט הבהיר 
השופט כבוב כי "מצב של החזקות צולבות בחברות 
בהתנהגות  ופוגע  ועיקר  כלל  רצוי  אינו  מתחרות 
שהאינטרס  מכיוון  זאת  השוק".  של  והוגנת  תקינה 

־של בעלת מניות המיעוט ניאופרם הוא בראש וברא
שונה קידום טובתה האישית 
שלה,  המתחרה  טובת  ולא 
ולכן הצבעתה "נגועה בעניין 
שעניין  הגם  שלילי",  אישי 

לעס ישירות  נוגע  אינו  ־זה 
קה שעמדה במוקד ההצבעה. 
בין  הישירה  התחרות  נוכח 
פוטנציאל  החברות,  מוצרי 

המי מניות  שבעלת  ־הרווח 
מהכשלת  להפיק  יכולה  עוט 
העסקה מקים לה עניין אישי 

ישיר באישור העסקה. 
לכן נפסק כי בעלת מניות המיעוט היא בעלת עניין 
המצדיק  באופן  בהצבעה  וגלוי  מובהק  שלילי  אישי 

המ בעלי  בסיווג  המשפט  בית  של  התערבותו  ־את 
ניות לפני כינוס האספה, וכי אין לאפשר לה להצביע 
כבעלת מניות בלא עניין אישי בעסקה. וכדברי בית 

המשפט: 
אינ שיוצר  רק  לא  ניאופרם,  הזר של  ־"האינטרס 

לא  החברה  שטובת  היינו,  לחברה',  'מחוץ  טרס 
שב אלא  המניות,  בעל  של  מעייניו  בראש  ־נמצאת 
־ענייננו, האינטרס הוא הפוך מטובת החברה. התח

רות מטבעה מהווה אינטרס לפגיעה מכוונת בחברה 
ובעסקיה, ולא רק אינטרס שלא לשקול את טובתה. 
עובדה זו מעצימה שבעתיים את העניין האישי של 
לניאופרם  כמיפל  בין  העסקית  התחרות  ניאופרם. 

כדי שבעל מניות ייחשב 

כבעל עניין אישי בעסקה 

מסוימת צריכה להיות לו 

זיקה עודפת, וזיקה זו צריכה 

להיות דומיננטית ובעלת 

יכולת השפעה על שיקול 

דעתו של בעל המניות 

כריכת ספרה של ד"ר 
בולמש, בהוצאת בורסי
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היא כמו מגנט המשבש את מצפן שיקול דעתה של 
ניאופרם. כך, גם אם במקרה יורה המצפן על הצפון, 

לא נוכל לסמוך ידינו על כך".
קביעת בית המשפט בדבר העניין האישי השלילי 
של בעל מניות המיעוט נועדה לאזן בין מטרות דיני 
שהוקנו  העודפות  הזכויות  ובין  העסקיים  ההגבלים 

לבעלי מניות מיעוט בחוק החברות.
להחלטה  מתווספת  כבוב  השופט  של  החלטתו 
רונן  רות  השופטת  ידי  על  שניתנה  נוספת  חשובה 
בינואר 2013 בעניין נפקו סטאר, שבה נפסק שבעל 
את  לממש  ביכולותיו  מוגבל  מתחרה  מיעוט  מניות 

החב חוק  פי  על  הכללית  באספה  ההצבעה  ־זכויות 
רות, אם יש לו עניין אישי שלילי ישיר ואם הצבעתו 
הוא  שבה  המתחרה  החברה  ביכולת  לפגוע  עלולה 

מחזיק את מניות המיעוט לנהל את עסקיה. 

החלל שהותירו דיני 
ההגבלים העסקיים

החברות  דיני  נהגו  כה  עד 
על  לחלוטין  כמעט  להגן 
הגנה  המיעוט.  מניות  בעלי 
 16 בתיקון  לחיזוק  זכתה  זו 
את  שהגדיל  החברות,  לחוק 
בעלי  של  ההשפעה  יכולת 

ההצ בעת  המיעוט  ־מניות 
בה הכללית  באספה  ־בעה 

מניות  לבעל  שבהן  חלטות 
"עניין אישי" המו יש  ־הרוב 

נע ממנו להצביע באספה הכללית )סעיף 275 לחוק 
להעניק  רצונו  את  המחוקק  הביע  בכך  החברות(. 
השקעתם  על  להגן  יכולת  המיעוט  מניות  לבעלי 
הכספית, ולהתמודד בצורה טובה יותר עם כוחו של 

בעל מניות הרוב.
זה  חוששות  ובעולם  בישראל  התחרות  רשויות 
כמה שנים ממצב שבו חברות ירכשו מניות בחברה 

־מתחרה כדי לתאם מחירים ולצנן את התחרות בי
ניהן. רשויות התחרות כמעט לא בחנו מצבים שבהם 
רכישת המניות על ידי מתחרה לא נעשית כדי לתאם 

לה התמריצים  את  ולהקטין  מתחרים  בין  ־מחירים 
־תחרות בין החברות, אלא כדי לסייע לחברה שרכ

שה את המניות לפגוע בחברת המטרה שבה נרכשו 
המניות. 

בדו"ח של ה־OECD משנת 2008, שבו השתתפה 
ידי  על  מיעוט  בהחזקות  כולו  כל  שדן  ישראל,  גם 
שימוש  של  הסוגיה  נבחנה  לא  כלל  מתחרה,  חברה 
נסבו  הדיונים  בחברה.  לפגוע  כדי  מיעוט  במניות 
כולם סביב אפשרות התיאום בין המתחרות והחשש 

מצינון התחרות.
סוגיה  עם  הכלכלי  בית המשפט  ההתמודדות של 
חלל  אותו  של  לבחינה  הדרך  את  סוללת  זו  חדשה 
בנוגע להחזקות המיעוט. חשיבות הפסיקה מתחדדת 
עוד משום שרשות ההגבלים העסקיים נמנעה עד כה 
מלהביע את עמדתה בנושא, ולכן המקור היחיד כיום 

להבנת הנושא הוא הפסיקה.
־ייתכן שהנושא רלוונטי יותר לישראל, שבה כלכ

לת שוק קטנה ומספר מצומצם של חברות ציבוריות 
בחברות  גדולים  נתחים  לרכוש  לחברות  מאפשרים 
יכולים  מתחרים  כך  יחסית.  רבה  בקלות  ציבוריות 
בקלות רבה יותר להיות בעלי 

־מניות מיעוט בחברות מתח
רות. 

המ בית  של  ־האמירות 
סטאר,  נפקו  בעניין  שפט 

כמי בעניין  התחדדו  ־אשר 
פל, מסמנות את בעלי מניות 
בחברה  המתחרים  המיעוט 
החזקתם  מעצם  כחשודים 
מתחרה.  בחברה  הצולבת 

לר בחרה  שחברה  ־העובדה 
מתחרה  בחברה  מניות  כוש 

הרכי בבסיס  העומדים  למניעים  אזהרה  נורת  ־היא 
־שה, ולכל החלטה שאותה חברה תבקש לעשות במ

סגרת מימוש זכויותיה במניות.
־בית המשפט הכלכלי הבהיר בהחלטותיו התקדי
־מיות כי לא ייתן יד לפגיעה בתחרות באמצעות רכי

שת מניות מיעוט בחברה מתחרה, ויעצור מראש כל 
ניסיון לנצל את חוק החברות ואת הזכויות העודפות 
שהוקנו בו לבעלי מניות מיעוט כדי לפגוע בתחרות 

בין החברות. 
־נותר לשאול אם בעתיד יהיה אפשר להרחיב פר

שנות זו של בית המשפט כדי להגביל גם את זכותה 
־החוקית של חברה לרכוש מניות מיעוט בחברה מת

חרה, ולא רק כדי להגביל את זכותה להצביע באספה 
 הכללית. 

העובדה שחברה בחרה 

לרכוש מניות בחברה מתחרה 

היא נורת אזהרה למניעים 

שעומדים בבסיס הרכישה, 

ולכל החלטה שאותה חברה 

תבקש לעשות במסגרת 

מימוש זכויותיה במניות

 מגנט המשבש את 
מצפן שיקול הדעת. 
השופט חאלד כבוב

הגבלת זכויות ההצבעה. 
השופטת רות רונן
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גג גג גג גג גג גגלוגו לוגו

 לשון החוק, 
הצדק והאמת

 חוק ללא צדק הוא אלים, צדק ללא חוק הוא חסר שיניים, 
 ושניהם אינם שווים דבר אם אינם כפופים לכוחה של האמת  

ומה הבסיס הלשוני של שלושת קודקודי המשפט הללו?

רוביק רוזנטל לשון אחר 

ל שלושה דברים המשפט עומד: על החוק, על ע
הצדק, ועל האמת. חוק ללא צדק הוא אלים, 
צדק ללא חוק הוא חסר שיניים, ושניהם 
אינם שווים דבר אם אינם כפופים לכוחה 
של האמת. בעניין החשוב הזה נתנה לנו העברית כלים 
נאים, ואפילו מרהיבים. היא מחברת אותנו לשורש 
החשיבה של יוצרי השפה ויוצרי מערכת המשפט. איך 

זה מתרחש?
החוק הוא קודקוד הסמכות במשולש. מקורה של 
המילה "חוק" בהולדת הכתב. השורש חק"ק מתאר פעולת 
חציבה, וחוק הוא "מה שנחקק על לוח הכתיבה", כלומר 
נכתב באמצעי הכתיבה הקדמונים: על אבן, על חרס 
או על קיר. מה שנחקק באבן נשאר לציבור ולדורות 
הבאים, ואין לשנותו. בערבית ַחַקק פירושו "היה נכון 
וצודק, היה מחייב". הקשר הזה בין הסמכות והכתב צץ 
גם במילים אחרות כגון שוטר, זה הכותב את השטרות. 
פעם השוטרים ידעו גם לקרוא וגם לכתוב. ועם זאת, 
החוק חובר לצירופים המעידים שהוא אינו קשור בהכרח 
למוסר, ובראשם "חוק דרקוני" על שמו של המחוקק 
האתונאי דראקון, מן המאה השביעית לפני הספירה, 
שקבע חוקים חמורים כגון עונש מוות על גניבת פירות. 
אריסטו כותב בספרו "רטוריקה", מתוך משחק מילים 
על שמו של המחוקק, שהחוקים האלה יאים לדרקונים 

ולא לבני אדם. 
הצדק היא מילה המייצגת את היסוד המוסרי שבלעדיו 

־כאמור החוק שרירותי ואלים. המילה הזו משוטטת בר

חבי השפות השמיות, ומשמעותה תמיד "הטוב והישר". 
רדיפת הצדק בפסוק "צדק צדק תרדוף" היא רדיפת 
הטוב. המילה צדיק מופיעה במקרא מאות פעמים. היא 
מיוחסת גם לאלוהים וגם לאדם, ואפילו למי שאינו 
יהודי כמו נוח, האיש הצדיק והתמים. צדיק הוא עושה 
הטוב, צדקה היא מעשה טוב כלשהו. היום נדדה "צדקה" 
לעולם החרדי והיא מילה נרדפת לנדבה, הקשורה גם 
היא בזכות השורש לנשמות טובות: נדיבות והתנדבות. 
בשפת החרדים "צדיק" היא פנייה שגרתית מאדם לאדם, 
המקבילה ל"אחי" או ל"גבר" החילוניות. אפשר למצוא 
גם את תואר הפועל "בצדיקות" ואת הכינוי הלגלגני 

"צדיקוי", אחד המפגין את צדיקותו בקנאות יתרה. 
האמת היא השלישית בקודקוד, והיא מחביאה בתוכה 
אות האוהבת להתחבא בעברית, נו"ן. אמת היא במקורה 
"אמנת", והשורש הוא אמ"ן. השורש הזה מחולל גדולות 
בשפה, והוא צץ בכל פעם שאנחנו רוצים לסמוך על 
מישהו או על משהו: אמינות, נאמנות, אומנות שהיא 
 state עשיית דבר בדרך הנכונה, מה שקרוי באנגלית
of the art, אמונה במה שאפשר לבטוח בו, וגם המילה 
שהורשנו לעולם: ָאֶמן. יסוד הביטחון מצוי גם בצירוף 

המשנאי "אמת ויציב". 
אמת היא אם כן מה שאינו ניתן לערעור. אפשר 
לברוח מן האמת, לרדוף אחריה, לטשטש אותה, אבל 
היא ָשם ובסוף תצא לאור, ואמורה לנצח במשפט, כגון 
בעיקרון "אמת דיברתי" במשפטי דיבה שמקורו לטיני. 
ומה נאמר על השקר? השקר אין לו רגליים, אי אפשר 

החוק חובר לצירופים 
המעידים שהוא 

אינו קשור בהכרח 
למוסר, ובראשם 

"חוק דרקוני", על 
שמו של המחוקק 
האתונאי דראקון 

מן המאה השביעית 
לפני הספירה, שקבע 

חוקים חמורים 
כגון עונש מוות 
על גניבת פירות
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מי שמחזירים את 
המוסר אל לב 

המילון המשפטי הם 
ההרשעה והזיכוי. 

הרשעה היא קביעה 
שאדם הוא רשע, 

כלומר אדם לא 
מוסרי. ָרָשע היא 

מילה תנ"כית נפוצה 
עוד יותר מהנגטיב 
שלה, צדיק. התנ"ך 
כידוע מלא רשעים

לסמוך עליו וסופו להתפוגג. המדרש הנפלא הזה מתייחס 
גם לאותיות שי"ן, קו"ף ורי"ש: שי"ן שוכבת ומנופפת 
שלוש רגליים באוויר, קו"ף מחפשת את הרגל התותבת 
שלה, רי"ש צולעת על רגל אחת. האמת לעומת זאת 
היא תשתית האלף בית: אל"ף ראשונה, מ"ם מרכזית 
ונציגת האימהות עלי אדמות, תי"ו סוגרת ומשלימה.

מבנה העומק הזה של המילים חוזר כשעוקבים אחרי 
שרשרת התהליך המשפטי. תחילה עוצרים "חשוד", מילה 
תלמודית, וכמוה גם "ָחָשד" והפועל "לחשוד". בערבית 
ַחַשַד פירושו "קינא", וכאן רמז לתשתית הפסיכולוגית 
של החשד האישי. לאחר מכן מגיע תור השורש אש"ם, 
שגם לו אחים ואחיות בשפות השמיות הידועות לנו. 
הזקן האשמאי התלמודי הוא זקן שאשם, למשל, בבעילת 

קטינות ובהדחה לזנות.

גם בנושא האשמה חל פיצול בין האשמה המוגדרת 
בחוק ומתממשת במשפט ובין האשמה הפנימית, גילוי 
של הפסיכולוגיה המודרנית: רגשות אשמה הם דלק 
בעירה פנימי שאינו כלה לעולם. המשמעות המשפטית 
והמשמעות המוסרית אינן היינו הך, כפי שהראה אמיל 
זולא במאמרו "אני מאשים": הוא האשים מתוקף סמכותו 

המוסרית את המאשימים מתוקף סמכותם החוקית.
־מי שמחזירים את המוסר אל לב המילון המשפ

טי הם ההרשעה והזיכוי. "הרשעה" היא קביעה שאדם 
הוא "רשע", כלומר, אדם לא מוסרי. "ָרָשע" היא מילה 
תנ"כית נפוצה עוד יותר מהנגטיב שלה, "צדיק". התנ"ך 
כידוע מלא רשעים. גם הפועל "להרשיע" מצוי בתנ"ך, 
והוא אף זכה למשמעות המשפטית שיש לו היום, כמו 
בפסוק בישעיהו: "ָּכל ְּכִלי יּוַצר ָעַלִיְך לֹא ִיְצָלח, ְוָכל 
ָלׁשֹון ָּתקּום ִאָּתְך ַלִּמְׁשָּפט ַּתְרִׁשיִעי". הניגוד בין הצדיק 
והרשע בא לידי ביטוי בעשרות פסוקים, כגון בספר 
משלי: "ַּכֲעבֹור סּוָפה ְוֵאין ָרָׁשע, ְוַצִּדיק ְיסֹוד עֹוָלם". 
ומה אומר לנו בעניין התלמוד, במסכת ברכות? "צדיק 
וטוב לו - צדיק בן צדיק, צדיק ורע לו - צדיק בן רשע, 
רשע וטוב לו - רשע בן צדיק, רשע ורע לו - רשע 
בן רשע". זה גם יסוד הקשר בין הֶצֶדק ובין ההרשעה: 
נציגי הצדק, הלא הם השופטים הממונים על השלטת 
הטוב, מרשיעים מאן דהוא, ובכך מציגים אותו כרשע, 

כמי ששייך לממלכת הרוע. 
הזיכוי נקשר למילים רבות מהשורשים הקרובים זכ"ה 
וזכ"ך. בשורשים האלה יש קשר מובהק בין ניקיון פיזי 
לניקיון מוסרי. הקשר הזה מופיע בעוד מילות ניקיון. 
"נקי כפיים" שבספר תהילים הוא בעת ובעונה אחת 
מי שידיו נקיות, וגם לא דבק בו רבב מוסרי. על אדם 
המצהיר על חפותו יטען עורך דינו שהוא "צח כשלג". 
מקום טהור הוא מקום נקי. בתאולוגיה היהודית "טהור" 
הוא מה שלא דבק בו שמץ של הרוע הקוסמי, הסטרא 
אחרא. אדם טהור הוא מי שאין בו חטא, וכך נפגשים 

הפיזי, הקוסמי והמוסרי במילה אחת.
"זך", כלומר, נקי וצלול, נקשר למילה "זכות" שהיא 
מאושיות המשפט, וכן לשתי מילים משפטיות המעידות 
על ניקיון מוסרי: "זכאי" ו"זיכוי". כך עומדים זה מול 
זה האדם הזך, נקי הכפיים שזוכה על ידי בית המשפט, 
מול הרשע שהורשע. ומה עם זה ש"זוכה מחמת הספק"? 
עליו נאמר שהוא עבר כביסה משפטית, אבל הכתמים 

מסרבים לרדת. 

ruvikr@netvision.net.il :לפניות ולשאלות
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העליון  המשפט  בית  של  בדימוס  הנשיא  כאשר 
מאיר שמגר ברא במהלך נועז של אקטיביזם שיפוטי 

הישרא בדין  העיתונאי  מקורות  על  החיסיון  ־את 
ועודנה מסרבת לעגן אותו  לי, אף שהכנסת סירבה 
בחקיקה, הוא נימק זאת בכך שמדובר ב"נדבך חשוב 
במערכת הזכויות והחובות עליהן מושתת משטרנו 

הדגיש  גם  הוא  הדמוקרטי". 
הזה  החיסיון  על  שההגנה 

־איננה רק "עניינו הפרטיקול
רי של העיתון ושל העיתונאי 
נוגע בדבר" אלא אינטרס של 

ציט )תקדים  כולו  ־הציבור 
מאותה   .)298/86 ב"ש   - רין 
החדש,  ספרו  עצמה  סיבה 
ד"ר  של  והמעמיק  המקיף 

מע רק  איננו  נקדימון  ־ישגב 
־ניינם הפרטיקולרי של עיתו

נאים או של אותם עורכי דין 
המלומד  המחבר  כמו  אשר 
וסעד  ייעוץ  להם  מושיטים 
משפטי, אלא מעניינו של כל 

 החיסיון של העיתונאי,
הרווח של כולנו

ספרו החדש, המקיף והמעמיק של ד"ר ישגב נקדימון, "חיסיון עיתונאי", 

איננו רק מעניינם הפרטיקולרי של עיתונאים או של אותם עורכי דין אשר 

מושיטים להם ייעוץ וסעד משפטי. הספר הוא מעניינו של כל מי ששימור 

דמותה של ישראל כמדינת חוק וכדמוקרטיה מתוקנת יקר לליבו

משה נגבי

 פרופ' משה נגבי, 
 הפרשן המשפטי של 
"קול ישראל" ומרצה בכיר 
 על סוגיות משפט, 
אתיקה ותקשורת 
באוניברסיטה העברית

־מי ששימור דמותה של ישראל כמדינת חוק וכדמו
קרטיה מתוקנת יקר לליבו.

ואכן, לא רק על חופש העיתונאי והעיתונות מגן 
של  זכותו  על  רק  לא  ואפילו  העיתונאי,  החיסיון 
ובעיקר  החוק  שלטון  על  גם  אלא  לדעת,  הציבור 
על נשמת אפו - השוויון בפני החוק. ידועה אמרתו 
של השופט ברנדייס כי "אור 
החיטוי  חומר  הוא  השמש 
כאשר  ואולם  ביותר".  הטוב 

שלטו  - כוח  בעלי  ־אישים 
ני או כלכלי - מנצלים אותו 
עבירות,  ביצוע  לשם  לרעה 

־מי שיכולים לחשוף את מע
לליהם לאור השמש הם בדרך 
כלל אך ורק אנשים הכפופים 

לפ בהם  והתלויים  ־למרותם 
רנסתם. קלוש הסיכוי שיעשו 
זאת אם לא יבטחו בעיתונאי 
זהותם  את  מלגלות  שיימנע 
או כל פרט אחר העלול לפגוע 

בהם או ביקרים להם. 

הספר הוא מלאכת מחשבת 

של תיאור הכרסום בחיסיון 

העיתונאי מחד גיסא, והתוויית 

הדרכים לשיקומו ולחיזוקו 

מאידך גיסא. כתיבתו 

הרהוטה של נקדימון מבטאת 

שילוב מושלם בין ידע ומחקר 

עיוני מעמיק ובין ניסיון 

עשיר בייעוץ פרקטי ויומיומי 

לכתבים ולעורכים 
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־זה נכון ותקף בכל מקום, אך במיוחד אצלנו. ביש
ראל מי שמסייע לעיתונות לחשוף לאור השמש את 
עוולותיהם של אנשי שררה מסתכן לא רק בנקמתם 
הקשה, אלא גם בנידוי חברתי )אצלנו כידוע מביטים 
בעין עקומה על חושפי שחיתויות ועל מי ש"מכבסים 
בהם  רואים  ואף  המלוכלכת",  הכביסה  את  בחוץ 

־שטינקרים( ולעיתים אפילו בחקירה ובהרשעה פלי
לית. סעיף 117 לחוק העונשין מטיל איסור גורף על 
הדלפות של עובדי ציבור, גם אם הן מכילות מידע על 

־עוולות שלציבור חשוב לדעת עליהן וגם אם פרסו
מן לא הזיק לביטחון המדינה או לאינטרס ממלכתי 

אחר כלשהו. 
־הסעיף הזה איננו אות מתה בספר החוקים. פע
לעי שהדליפו  עובדים  בו  והורשעו  הואשמו  ־מיים 

תונות מידע על טיוח חשדות לפשעים של בכירים. 
אולי לא מקרי שבשתי הפעמים דובר בעובדים של 
משרד המשפטים )פרשת חסידוף - ע"פ )מח'־י־ם( 
)שלום־ת"א(  ת"פ   - גלאט־ברקוביץ  פרשת   ,94/61
מידע  בהדלפת  מדובר  שכאשר  מתברר   .)10106/03
רגישותן  המחשיד את רשויות אכיפת החוק עצמן, 
לזכות הציבור לדעת ולכוחו המחטא של אור השמש 

המ של  ההפללה  הדק  על  ואצבען  ביותר,  ־פוחתת 
מגופים  מדליפים  נגד  גם  אך  במיוחד.  קלה  דליפים 
שהובילו  משמעת  הליכי  ננקטו  אחרים  ציבוריים 
העיתונאי  של  יכולתו  הללו  בנסיבות  לפיטוריהם. 
זו  הבטחה  לקיים  ובעיקר  למדליף,  הגנה  להבטיח 

הלכה למעשה, חיונית שבעתיים.
הניחה  אמנם  שמגר  הנשיא  של  הנועזת  פסיקתו 
תשתית חשובה ליכולת הזאת, אך זו תשתית חלקית 

־וגם רעועה. שמגר אמנם פטר בעיקרון את העיתו
לזהות  הנוגעות  שאלות  על  להשיב  החובה  מן  נאי 
מקורות המידע שלו, ובאחרונה הוסיף לכך השופט 

מסמ מהסגרת  הפטור  את  רובינשטיין  ־אליקים 
)פרשת  בזיהויים  לסייע  או תצלומים העלולים  כים 
361/12(. ואולם על פי הפ־  "מקור ראשון" - רע"פ
סיקות הללו אין העיתונאי פטור מלמסור מידע אחר 
שעלול לפגוע במקורותיו או לסכן אותם, ושהבטיח 
להם שלא לגלותו )למשל מידע על המקום שבו הם 
שוהים, או על המקום ועל הנסיבות שבהם נמסר לו 

המידע(. 
־יתרה מזו, בית המשפט גם קבע שהחיסיון הח

מסמכים  על  וגם  המקור  של  זהותו  על  גם   - לקי 

אם  לחלוטין  מתפוגג   - לזיהויו  להוביל  העלולים 
המידע שעלול להסגיר את המקור רלוונטי לפיענוח 
פשע או עוון מהותי ואין דרך אחרת לפענחם. כאן 

־המקום להזכיר שעל פי האתיקה העיתונאית, החי
וחל  כלשהם,  בסייגים  מסויג  איננו  העיתונאי  סיון 
איסור גורף על עיתונאי לגלות כל מידע שנמסר לו 
ללא  מקור  זהות  לחשוף  או  חסוי,  שיישאר  בתנאי 
מועצת  של  האתיקה  לתקנון   22 )סעיף  הסכמתו 
בחריג  מכירה  איננה  האתיקה  כאמור  העיתונות(. 
"הבטיחו  שאם  קובעת  ואף  הזה,  לאיסור  כלשהו 
ועיתונאי למקור שהידיעה שמסר או הדעה  עיתון 
יימסרו אלה לפרסום אף  יפורסמו, לא  שהביע לא 
3 לתקנון(. כלו־  אם יש בהם עניין לציבור" )סעיף

מר ייתכנו מצבים שבהם הדין מחייב את העיתונאי 
למסור מידע למשטרה, לבית המשפט או לרשויות 
אכיפה אחרות, ואילו האתיקה אוסרת עליו לעשות 
הברירה  בפני  העיתונאי  ניצב  הללו  בנסיבות  זאת. 
הבלתי נמנעת והאכזרית בין ביצוע עבירה פלילית 
)שיבוש חקירה או ביזיון בית המשפט( ובין ביצוע 
עבירה אתית חמורה. מצב זה בוודאי שאיננו תורם 
לא לשלטון החוק ולא לכיבוד האתיקה העיתונאית. 
בינם  הסתירה  ובעיקר   - המשפטיים  האילוצים 
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הישר על  אפוא  מכבידים   - האתיקה  ציוויי  ־ובין 
דות החיסיון העיתונאי. ואולם חידושי הטכנולוגיה 

אפ בלתי  למשימה  זו  הישרדות  להפוך  ־מאיימים 
הת מתקופת  להבדיל  שכיום,  משום  זאת  ־שרית. 

לעיתים  ציטרין,  בפרשת  שמגר  של  המכונן  קדים 
כדי  מהעיתונאי  פעולה  בשיתוף  צורך  אין  קרובות 

כלו  - שיחותיו  פלט  קבלת  מקורותיו.  את  ־לאתר 
מר רשימת המספרים שאליהם התקשר )או שמהם 
התקשרו אליו( - עלולה להסגיר לא רק את המקור 
הספציפי לידיעה אחת שפרסם אלא את כל מאגר 
המקורות שלו. אמנם כדי לקבל פלט שיחות כזה יש 

בפר )בין השאר  אך התברר  בצו של שופט,  ־צורך 
שת הפרקליטה ליאורה גלאט־ברקוביץ'( ששופטים 

יוד הם  כאשר  גם  כזה  צו  להוציא  ־אינם מהססים 
עים בבירור שמדובר בפלט שיחות של עיתונאי וכי 
מטרת מבקשי הצו היא לצוד את מקורותיו. הם אף 
נזק  גרמה  כלשהן שההדלפה  ראיות  דורשים  אינם 

חיוני  המדליף  שאיתור  או 
לפיענוח פשע חמור או עוון 

נסב הבלתי  הקלות  ־מהותי. 
לת שבה מתאפשר לחוקרים 
של  מקורותיו  למאגר  לפרוץ 

הרו את  מעוררת  ־עיתונאי 
שופטים  שיש  המדאיג  שם 

לח אדישים  או  ־המנוכרים 
לוטין לאזהרת הנשיא שמגר 
"הסרת  כי  ציטרין  בפרשת 

רתי מולידה  ־החיסיון 
מידע,  של  הגילוי  מפני  עה 

ללא  עיתונות  הציבור.  מן  מידע  מונעת  זו  רתיעה 
יבשו,  שמקורותיו  אכזב  כנחל  היא  מידע  מקורות 
והחופש לפרסמה הופך אז לחסר משמעות". ואכן 
נראה שלא ממש אכפת לאותם שופטים אם זרימת 

המידע לציבור תתייבש בהדרגה. 
וסכנת  מאוד,  אכפת  נקדימון  ישגב  לד"ר  ואולם 
ההתייבשות הזאת היא במוקד ספרו החדש "חיסיון 
עיתונאי". כפי שהוא כותב, "חשיבותן המיוחדת של 
והעלאתן  ידי חיסיון עיתונאי  הזכויות המוגנות על 
למעמד חוקתי על־חוקי מחייבת, ביתר שאת, לקיים 
זרימת המידע לציבור כנחל איתן, שמימיו  את נחל 
שוצפים בלא הפסקה בזרם הולך וגובר". הספר הוא 
בחיסיון  הכרסום  תיאור  של  מחשבת  מלאכת  אכן 

לשיקומו  הדרכים  והתוויית  גיסא,  מחד  העיתונאי 
נק של  הרהוטה  כתיבתו  גיסא.  מאידך  ־ולחיזוקו 

עיוני  ומחקר  ידע  בין  דימון מבטאת שילוב מושלם 
יבשות  שלוש  החובק  משווה  מחקר  לרבות  מעמיק, 

־)הספר הוא עיבוד ועדכון של עבודת דוקטורט שנכ
תבה בהנחיית פרופ' אריאל בנדור( ובין ניסיון עשיר 
וייצוגם  ולעורכים  לכתבים  ויומיומי  פרקטי  בייעוץ 
בפני רשויות האכיפה )המחבר הוא היועץ המשפטי 
של חברת החדשות של ערוץ 2 וייצג את עיתונאיה 

בעשרות עימותים משפטיים(. 
שיבטיח  להסדר  מפורטת  בהצעה  נחתם  הספר 
לחיסיון העיתונאי עיגון משפטי יציב ועמיד גם נוכח 
אותו  ויחיל  ירחיב  ואף  הטכנולוגיים,  החידושים 

תצלו על  גם  אלא  מקור,  המזהה  מידע  על  רק  ־לא 
לפרסמם  שלא  בחר  שהעיתונאי  מסמכים  ועל  מים 

־כדי לא לפגוע ביחסי האמון החיוניים בינו ובין מו
שאי סיקורו. כזכור עלתה לכותרות סוגיה זו כאשר 

עי על  המשפט  בית  ־ציווה 
למשטרה  למסור  תונאים 
האלימה  מההפגנה  צילומים 
התוכנית  נגד  הבדואים  של 
ד"ר  בנגב.  מחדש  ליישובם 
נקדימון נמנה עם המערערים 
על הוצאת הצו הזה, והמעיין 

נימוקים למ בו  ימצא  ־בספר 
הרסנית  הוצאתו  מדוע  כביר 
ליכולת התפקוד של עיתונות 

חופשית. 
הנוכ שבכנסת  לקוות  ־יש 

חית - המשופעת מקודמותיה בחברים בעלי ניסיון 
עיתונאי עשיר ומובהק - יימצאו רבים שימצאו עניין 
ושיתמכו בשילוב הצעותיו  נקדימון  ד"ר  בספרו של 

־ביוזמות החקיקה בנושא החיסיון העיתונאי שמש
ונחמן  גלאון  זהבה  הח"כים  מכבר  זה  לקדם  תדלים 
שי. הייתי מוסיף להמלצותיו הראויות רק אחת משלי 
- לקבוע בחוק החדש שעיתונאי לא יישא באחריות 
משפטית כלשהי למעשה או למחדל אם ישכנע את 
למנוע  נועדו  או מחדל  בית המשפט שאותו מעשה 

־הפרה של החיסיון העיתונאי או של האתיקה העי
תונאית בכלל. כאמור, חיוני לשים קץ למצב הבלתי 
בין  לבחור  נאלץ  ומקצועי  הגון  עיתונאי  שבו  נסבל 
 ביזוי החוק לביזוי האתיקה. 

יש לקוות שבכנסת הנוכחית 

- המשופעת מקודמותיה 

בחברים בעלי ניסיון עיתונאי 

עשיר ומובהק - יימצאו רבים 

שימצאו עניין בספרו של ד"ר 

נקדימון ושיתמכו בשילוב 

הצעותיו ביוזמות החקיקה 

בנושא החיסיון העיתונאי

כריכת הספר, בהוצאת נבו
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התהום המחשבתית בין עורכי הדין לבין התקשורתתקשורת

פעורה  והחדשות  לעורכי העיתון  הדין  עורכי  בין 
ההאשמות  את  מכחיש  "מרשי  מחשבתית:  תהום 

־נגדו", כך נוהגים הפרקליטים המכובדים לומר לעי
תונאים מול המצלמות שמחוץ לאולם הדיונים בבית 
המשפט, בעודם משוכנעים כי בכך ביצעו היטב את 
יזכו  מיד  וכי  בזירה התקשורתית,  מהם  שנדרש  מה 
בחשיפה ואחריה בתהילה שאולי גם תביא שפע של 

לקוחות חדשים. 
להניח  סביר  החדשות.  עורך  חושב  כך  לא  אבל 
המשפט  את  מהכתבה  להשמיט  יבחר  שהעיתונאי 

הקצר הזה, "מרשי מכחיש...", 
הדברים.  את  ישדר  לא  וכלל 
האפשרות  האמת  למען  זו 
מבחינת  גם  יותר  הטובה 
הדין.  עורך  ומבחינת  הלקוח 
מצוקת  בשל  הגרוע,  במקרה 

בדוב ומחסור  וידאו  ־חומרי 
בכתבה  המשפט  ישולב  רים, 

הקצרה על אודות הנאשם. 
במש בעייתי  כך  כל  ־מה 

הדין  עורכי  בפי  השגור  פט 
"מרשי מכחיש את האשמות 
נגדו"? ובכן, זאת בדיוק הדרך 

 חברי המלומד,
צא ולמד

"מרשי מכחיש את ההאשמות נגדו" זאת בדיוק הדרך לומר נוח בשבע 

את  מאבדים  תקשורת  מבינים  שלא  דין  עורכי  תקשורתיות.  שגיאות 

היכולת לקבל פרסום, אבל תתפלאו: גם בלי לשכור משרד יחסי ציבור 

אפשר לגשר על הפערים בין עולם המשפט לעולם התקשורת. הכירו 

את חוקי הפעולה הבסיסיים בעולם העיתונות

קווה שפרן, מנכ"ל חברת 
 אימוני התקשורת

"לדעת להופיע"; מגיש 
טלוויזיה ורדיו, יוצר ובמאי; 
מייסד ומפקד )מיל'( של בית 

הספר הצבאי לתקשורת 
בדובר צה"ל ולשעבר הכתב 

המדיני של גלי צה"ל

קווה שפרן

לומר נוח בשבע שגיאות תקשורתיות. מיד נמנה את 
הטעויות האלה, אך לשם כך צריך לעמוד על התהום 
החדשות  לעורכי  הדין  עורכי  שבין  המחשבתית 
והעיתונאים, תהום שבגינה הפרקליטים מתוסכלים 
מחוסר החשיפה התקשורתית או מ"הוצאת הדברים 
מתוסכלים  והפלילים  המשפט  וכתבי  מהקשרם", 

מעורכי הדין ש"לא מבינים תקשורת". 
המכובד.  השופט  את  לשכנע  כדי  פועל  דין  עורך 
הציבור  את  לעניין  מנסה  התקשורת  זאת,  לעומת 
בשעה  וללוגיקה  לשכל  פונים  המשפטנים  הרחב. 
"סיפור",  מחפש  שהעיתונאי 
דרמטית,  התרחשות  כלומר 

שיל אנושי  קונפליקט  ־עם 
תשומת  ואת  הרגש  את  כוד 
שיישארו  הצופים,  של  ליבם 
הפרקליט  למסך.  מרותקים 

־מנסה למצוא תקדימים ופס
קי דין ישנים להסתמך עליהם 
בתיק הנוכחי. איש החדשות, 
דווקא  מחפש  זאת,  לעומת 

־חדשות, את מה ש"חסר תק
נאמר  ולא  שחדש  מה  דים", 
ומונחים  נימוקים  מעולם. 

קיימת תהום מחשבתית בין 

עורכי הדין ובין עורכי החדשות 

והעיתונאים. הפרקליטים 

מתוסכלים מחוסר החשיפה 

התקשורתית או מ"הוצאת 

הדברים מהקשרם", 

וכתבי המשפט והפלילים 

מתוסכלים מעורכי הדין 

ש"לא מבינים תקשורת"
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התהום המחשבתית בין עורכי הדין לבין התקשורתתקשורת

 כל משפטן שלא מכיר 

בכלי התקשורת ככלי חיוני 

עבורו מפספס פעמיים: 

קודם כל את היכולת למצוא 

לקוחות חדשים שיכולים 

להיחשף אליו דרך המדיה, 

ולא פחות חשוב - את 

היכולות להגן על שמו הטוב 

של הלקוח במשפט הציבור

זה  אבל  המשפט,  בבית  ללקוח  יסייעו  משפטיים 
הקו קהל  ואת  העיתונאי  את  שירחיק  מה  ־בדיוק 

ובתהליכים  ארוכים  בדיונים  עוסקים  אלה  ראים. 
וב תחתונות  בשורות  עוסקים  ואלה  ־מתמשכים, 

גם  נכון  )וזה  ויזואלית  מיידיות. התקשורת  כותרות 
לראות  ומחפשת  והעיתונים(  הכתובה  המדיה  לגבי 
ולהראות תמונה עשירה בצבע )עם עדיפות לצהוב(, 
שחור  הכתובות  מילים  על  מתבסס  המשפט  ועולם 

־על גבי לבן. בבית המשפט יישמר הפן האישי והאנו
יופיעו  בעיתון  ואילו  לעונש,  הטיעונים  לשלב  שי 
מול  שכל  תהום:  כאמור,  המשנה.  בכותרת  הדברים 
רגש, ישן לעומת חדש, פשטות נגד מורכבות, מילה 
משדרות  מסעודה  טיעון,  לעומת  סיפור  תמונה,  או 

או השופט מצהלה. ציניקנים 
־יאמרו שהדבר היחיד המשו

ולעיתונאים  דין  לעורכי  תף 
הוא ההתעלמות מהאמת.

אין  המזל,  למרבה  ברם 
ומורכב  ארוך  בתהליך  צורך 

הפרו התהום  על  לגשר  ־כדי 
סה בין עולם המשפט לעולם 
התקשורת. בדרך כלל גם אין 

יחסי צי ־צורך לשכור משרד 
פשוט  ולעיתים  יקר  זה  בור; 
פעולה  חוקי  כמה  יש  מיותר. 
העיתונות.  בעולם  בסיסיים 
את  ומזהה  שלומד  משפטן 

כללי העבודה הפשוטים הללו יצליח בקלות להיכנס 
להופיע  ואפילו  בחיים  משם  לצאת  לתקשורת, 
חיובי  וסיקור  לעבודתו  תהודה  ולקבל  ושוב  שוב 
ללקוחותיו. למעשה, לאור המספר העצום של עורכי 

־הדין, בשילוב האיסור עליהם להפיק ולקנות פרסו
ככלי  התקשורת  בכלי  מכיר  שלא  משפטן  כל  מות, 

היכו את  כל  קודם  פעמיים:  מפספס  עבורו  ־חיוני 
לקוחות חדשים שיכולים להיחשף אליו  לת למצוא 
דרך המדיה, ולא פחות חשוב - עורך דין שלא פועל 
בזירה התקשורתית לא יוכל להגן על שמו הטוב של 
המצלמות  באור  שמתנהל  הציבור  במשפט  הלקוח 

ומשפיע גם על המתרחש בין כותלי בית המשפט. 
ולקו יוקרה  כסף,  אולי  שווה  תקשורתי  ־פרסום 

חות, אבל המכשול הראשון והמרכזי שעל המשפטן 
לצלוח בדרך לחשיפה חיובית מגיע עוד הרבה לפני 

את  לקבל  צריך  כל  קודם  והראיון.  עצמה  ההופעה 
ההזמנה לראיון ובכלל לעניין את העיתונאי בסיפור. 
יום בעשרות  מדי  מוצפים  והפלילים  כתבי המשפט 

־פניות של יחצנים, עורכי דין והודעות לעיתונות, וב
זה עם משכורת  וכל  והדד־ליין  נושף העורך  עורפם 
של  היכולת  על  מקשות  הללו  ההפרעות  כל  זעומה. 
העיתונאי  של  והריכוז  הקשב  את  לתפוס  דין  עורך 
אישיות  או  פוליטיקאי  לייצג  נבחר  לתיק, אלא אם 
מוכרת. ובכל זאת יש דבר אחד שעיתונאי לא יכול 

לעמוד בפניו ואותו הוא מחפש: סיפור טוב. 
מבקשת  שהתקשורת  לחשוב  היא  נפוצה  טעות 

מדו כמו  בדיוק  התקשורת,  לציבור.  מידע  ־להעביר 
־רת השבט הקדמון, היא המקום שבו מספרים סיפו

מה  בדיוק  הם  סיפורים  רים. 
שיש בידיו של עורך הדין. כל 

המ את  מכיל  משפטי  ־תיק 
במתכון  ביותר  החשוב  רכיב 
הקונפליקט.  מוצלח:  לסיפור 

זו לא  המשפטנים  ־מרבית 
משום  פשוט  לפרסום,  כים 
שהם לא יודעים לזהות שיש 
רק  ולא  ביד,  אייטם  להם 
מקרה משפטי. כל יום מחפש 
שלו  הסיפור  את  העיתונאי 
למחר. אדוני הפרקליט, אולי 
של  הכותרת  אבל  ידעת,  לא 
על  אצלך  כרגע  נמצאת  מחר 
לרגע  תרכיב  רק  אם  בקלות  אותה  תמצא  השולחן. 

את משקפי העיתונאי ותחשוב תקשורת. 

כללי הזהב להופעה בתקשורת

)ובצ שמחפש  הדין  לעורך  זהב  כללי  כמה  ־הנה 
דק( את הפרסום ולא מחפש לשכור יחצן: מצא את 
החדש. חיי המדף של סיפור עיתונאי הם קצרים. רק 
אם  לפרסום.  ראוי  אתמול  או  מחר  שיתרחש  דיון 
את  בכלל  תטריד  שלא  עדיף  הבא,  לשבוע  תמתין 

־הכתב. פנה לעיתונאי כבר בזמן הפנייה לבית המש
פט. כעת הבט בתיקים שלפניך ושאל את עצמך מה 

־מהם חריג, שונה ומיוחד; זה התיק שיעניין את הת
־קשורת. בנוסף, אם תדגיש ותבהיר כיצד התיק המ
־שפטי של הלקוח שלך או פסק הדין שהשגת רלוונ

טיים גם לאזרחים רבים אחרים, תצליח לקבל סיקור. 
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תופעה רחבה ומקרה שיעניין צרכני תקשורת רבים 
הם בדיוק מה שהעיתונאי מחפש. למרבה האבסורד, 
לעיתים גם ההפך המוחלט נכון: התמקדות בסיפור 
מאוד אישי ומרגש של לקוח עשוי לעניין את עורך 
החדשות. כל תיק משפטי שקשור לחברות מוכרות 
שאולי  עוול  פרסום,  לקבל  יכול  גדולים  ולתאגידים 

־נגרם על ידי מוסדות המדינה הוא בדיוק מה שהעי
תונאי רוצה לכתוב עליו, ובטח אם יש פסק דין, רצוי 
ביקורתי, נגד הרשויות. ככלל, בפרפרזה על האמרה 
הידועה: אם אתה מייצג את האדם שנשך את הכלב, 
סיקור  דין שלא מקבלים  עורכי  ביד חדשות.  לך  יש 
הם לא צנועים במיוחד, אלא פשוט לא יודעים לזהות 

סיפור גם כשהוא נמצא מול עיניהם. 
המכשול השני שמרבית הפרקליטים לא מצליחים 

יוד לא  פשוט  הם  לעיתונאי.  בפנייה  נמצא  ־לעבור 
עים איך לעשות את זה. הסוד הוא להתחיל מהסוף; 
של  עמודים  עשרות  הלחוץ  לכתב  לשלוח  במקום 
טיעונים משפטיים מייגעים, צריך להסתפק בתקציר 
וגם את זה לעשות בשפה פשוטה, כזאת שריקי כהן 
עושים  כתבים  כמה  להאמין  קשה  מבינה.  מחדרה 

ותמציתי שנש ־"העתק־הדבק" לטקסט טוב, פשוט 
לח אליהם. אם תתחיל מהשורה התחתונה, תימנע 

הח את  החדש,  את  ותדגיש  משפטיים  ־ממונחים 
מילה  מחר  לקרוא  אולי  תופתע  המעניין,  ואת  שוב 
במילה בעיתון את המייל או את ההודעה לעיתונות 
לפנות  כדאי  לא  בכלל  גם  לעיתים  לכתב.  ששלחת 
או  הצרכנות  למדור  למקומון,  אלא  המשפט  לכתב 
שלך.  ללקוח  הרלוונטי  התחום  את  המסקר  לכתב 
אין עיתונאי שיפספס סיפור טוב ובלעדי, אבל צריך 
לדעת לספר אותו בכותרת חדה וב־20 שניות. זה סף 

הקשב התקשורתי. 
עיתונאי  סיפור  ולהציג  לאתר  שיודע  דין  עורך 
יצוטט, יסוקר ויקבל את הקרדיט בתקשורת, אחרת 

־הפעם היחידה שיבקשו ממנו להתראיין תהיה במק
־רה שהלקוח שלו יבצע פשע כה מחריד או חריג שי

גרום לעיתונאים להגיע לאולם הדיונים. או אז יצא 
הפרקליט חסר היוזמה התקשורתית מאולם השופט, 

וידקלם: "מרשי מכחיש את האשמות נגדו". 
ומהן שבע השגיאות התקשורתיות באותו משפט? 
היוזמה  בהיעדר  כאמור  נעוצה  והנפוצה  הראשונה 
יותר  טובים  הצלחה  לסיפורי  התקשורתי  והקידום 
של המשרד. והנה שאר הטעויות: "מרשי" הוא מונח 

־משפטי שלא מובן לציבור ומייצר ריחוק. השפה המ
מחוץ  לראיונות  לא  הדיונים,  לאולם  טובה  שפטית 
לאולם. ועוד שגיאה: כדי לשמור על שמו הטוב של 
ולהדגיש  בשמו  להשתמש  כל  קודם  צריך  הלקוח 
את אנושיותו ואת היותו אדם ככל אדם ולא לקוח. 
החיוב  דרך  על  המסרים  את  לנסח  רצוי  "מכחיש": 
)"שומר חוק"( ולא על דרך השלילה. "האשמות": לא 
כדאי לחזור על מונחים בעייתיים, גם לא כדי לשלול 
אותם. כדאי להניח למאשימים מילים כגון "אשמה". 
בניסוח הנוכחי, זהו משפט שכולו זועק אשמה. ועוד 
לא  ולכן  וקלישאתי  משעמם  הזה  המשפט  טעויות: 
יעניין את העיתונאי. ועוד: למרבה הצער, מהניסוח 
השטחי אנו למדים שלפרקליט כלל אין אסטרטגיה 

־תקשורתית לתיק, ולכן גם אין לו שום מסר תקשו
אוטומ צפויה,  הכחשה  מלבד  ממשי  תוכן  עם  ־רתי 

טית ובנאלית. בניסוח הנוכחי אין כלל ביטוי לעבודה 
־שעושה הפרקליט, והוא מפספס בכך הזדמנות לה

כל  ואם  מציע.  ההגנה שהוא  ואת  פגין את עשייתו 
חטאת: עורך הדין שזה עתה יצא אל הכתבים "נפל" 

־פשוט משום שלא השכיל לדלג מעל התהום המפרי
דה בין החוקים בעולם התקשורת ובין אלה שבאולם 
 המשפט שמאחוריו. 
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בחודש שעבר פרשה השופטת נילי ארד מתפקיד 
נשיאת בית הדין הארצי לעבודה. לבית הדין הארצי 
לאחר   ,2000 בשנת  ארד  השופטת  מונתה  לעבודה 

־קריירה משפטית שהחלה כמתמחה של נשיאו הרא
שון של בית הדין הארצי, השופט צבי בר ניב. במשך 
שימשה  הארצי,  הדין  לבית  מינויה  לפני  השנים, 

־השופטת ארד בשורת תפקידים בכירים, בהם מנה
לת מחלקת בג"צים ומנכ"לית 

משרד המשפטים. 
ב־13 השנים שכיהנה בבית 

כס כשופטת,  הארצי  ־הדין 
בית  וכנשיאת  הנשיא  גנית 
ארד  השופטת  חתומה  הדין, 
ואלפי  דין  פסקי  מאות  על 
אי  הדברים  מטבע  החלטות. 

מצו במסגרת  לסקור  ־אפשר 
מזערי  חלק  אלא  זו  מצמת 
מפסיקתה, ואף זאת בתמצית 
זו  לפיכך אין ברשימה  בלבד. 

 פרישה 
בלי שימוע

13 שנה כיהנה השופטת נילי ארד בבית הדין הארצי עד לפרישתה בחודש 

שעבר כנשיאת בית הדין. אף שעיקר העניין התקשורתי התמקד בסוגיות 

עם  להתמודד  ארד  נדרשה  השנים  במשך  הקיבוצי,  העבודה  ממשפט 

העיון  זכות  פיטורים,  לפני  לשימוע  הזכות  ובהן  ומגוונות  רבות  סוגיות 

בפרוטוקולים של ועדות מינויים וזכות העובד לפרטיות במקום העבודה. 

סקירת פסקי דין מרכזיים מתקופת כהונתה

יומרה לסכם ולנתח את פסיקתה של השופטת ארד, 
־אלא ניסיון לעמוד על כמה פסקי דין מרכזיים מת

קופת כהונתה בבית הדין הארצי. 

שימוע לפני פיטורים

זמן לא רב לאחר שהתמנתה השופטת ארד לבית 
האזו־ הדין  בבית  ניתן   ,2000 בשנת הארצי,   הדין 
דין  פסק  בנצרת  לעבודה  רי 
בחוג  מרצה  שהגיש  בתביעה 
במכללת  ההתנהגות  למדעי 

־עמק יזרעאל, ד"ר יוסי גוטר
מן. העסקתו של ד"ר גוטרמן 
חודשה על ידי המכללה בתום 

נוס לימודים  ־כל שנה לשנת 
ארבע  שלאחר  עד  זאת,  פת. 
שנות לימוד הודיעה המכללה 
שלא  במכתב  גוטרמן,  לד"ר 
כלשהי,  הנמקה  בו  הייתה 

שמינויו לא יוארך עוד. 

חגי ורד

 עו"ד חגי ורד,
שותף במחלקת דיני עבודה, 
משרד עורכי הדין הרצוג 
פוקס נאמן; שימש כעוזר 
משפטי של השופטת ארד עד 
שנת 2006

בחינת פסיקתה של השופטת 

ארד בעניין הזכות לפרטיות 

ביחסי עבודה מעלה גישות 

שונות. הניתוח בהקשר זה 

בפסק הדין בעניין איסקוב־

ענבר שונה מהניתוח המשפטי 

ומגישתה של השופטת ארד 

בעניין ד"ר קיסר וד"ר שטרן
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כי ההחלטה  גוטרמן  ד"ר  בבית הדין האזורי טען 
לסיים את העסקתו נבעה מפעילותו להקמת ארגון 
לסגל האקדמי במכללה. טיעון זה, כך דומה, הקדים 
את זמנו. לו עלה היום בבית הדין, ייתכן שהיה ממקד 
ואולם  רב.  משקל  ומקבל  בהליך  הלב  תשומת  את 
בית  ניכר.  להד  זה  טיעון  זכה  לא  ה־90  שנות  בסוף 
הדין האזורי דחה את תביעתו של ד"ר גוטרמן, ופסק 
כי לא נפל כל פגם בהתנהלות המכללה. זכות הטיעון, 

־קבע בית הדין האזורי, לא חלה בעניינו של ד"ר גו
טרמן, שהועסק לתקופה קצובה, ולכל היותר הייתה 
המכללה מחויבת לנמק את החלטתה, כפי שעשתה 

בדיעבד. 
לבית הדין הארצי הגיע ד"ר גוטרמן כשהוא מייצג 
את עצמו. ללא עורך דין עמד ד"ר גוטרמן וטען לפני 

הרכב בית הדין הארצי כי היה על המכללה לשמוע 
אותו לפני שהתקבלה החלטה בנוגע לסיום העסקתו. 
על פניו, פסק הדין של השופטת ארד, בו התקבל 
ערעורו של ד"ר גוטרמן, לא היה אמור לשנות סדרי 
עולם. כפי שציינה השופטת ארד בפסק דינה, זכות 
טיעונים  להעלות  עובד  זכותו של  לרבות   - הטיעון 
לפני החלטת המעסיק בעניין המשך העסקתו - כבר 

־נדונה ועוגנה בפסיקה, לרבות פסיקת בתי הדין לע
בודה. 

ד"ר  בעניין  ארד  השופטת  של  הדין  פסק  ואולם 
חולל   )7.1.2003 ביום  ניתן   ,1027/01 )ע"ע  גוטרמן 
"זכות   - הדין  מפסק  הברורות  השורות  מהפכה. 
'טקס'  בה  לראות  אין  לשון,  מטבע  איננה  הטיעון 
שיש לקיימו, מצוות אנשים מלומדה, כדי לצאת ידי 

צילום: יוסי זמיר חדשנות פסיקתית ויצירתיות משפטית. הנשיאה היוצאת נילי ארד בטקס פרישתה עם הנשיא הנכנס יגאל פליטמן, בחודש שעבר 
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חובה" - היו מאז לשורות המצוטטות ביותר בכתבי 
קשה  לעבודה.  הדין  בתי  של  הדין  ובפסקי  הטענות 
לעבודה  הדין  לבתי  המוגשים  רבים  הליכים  למצוא 
עובדים  לפיטורי  הנוגעים  בעשר השנים האחרונות 

ונפקד מהם אזכור לפסק הדין בעניין ד"ר גוטרמן. 
זכות  את  העמיד  גוטרמן  ד"ר  בעניין  הדין  פסק 

כז בעניינו  החלטה  קבלת  לפני  העובד  של  ־הטיעון 
ביחס  ברורים  כללים  נגזרים  שממנה  בסיסית,  כות 
הליך  המעסיק.  של  ולחובותיו  הזכות  של  למהותה 
היה  גוטרמן  דין  פסק  שעד  פיטורים,  לפני  השימוע 
זניח בקרב מעסיקים רבים אם בכלל קיימו אותו, היה 
להליך שאין כמעט מעסיק שלא נותן את דעתו עליו 

ברצינות. 
ארד  השופטת  ידי  על  שניתן  נוסף  דין  בפסק 
הובהר כי זכות הטיעון חלה "במלוא הדרה" בעניינו 
עובד המועסק אצל מעסיק פרטי, כשם שהיא  של 

־חלה בעניינו של עובד המועסק אצל מעסיק ציבו
רי )ע"ע 415/06 דני מלכה נ' 
�ופרסל בע"מ, 15.7.2007(. 

מאז ניתן פסק הדין בעניין 
ד"ר גוטרמן פיתחו בתי הדין 
בעניין  ההלכות  את  לעבודה 

הנ והחובות  השימוע  ־הליך 
רבים  ובהליכים  ממנו,  גזרות 
פגמים  בגין  פיצויים  נפסקו 
או  השימוע,  בהליך  שנפלו 

שי התקיים  שלא  ־במקרים 
מוע. 

שבפ עצמו,  גוטרמן  ־ד"ר 
בסך  כספי  לפיצוי  זכה  ארד  השופטת  של  הדין  סק 
65 אלף שקל )שווה ערך לשש משכורות( ומאז זכה 
לעצמו  מצא  בפסיקה,  פעמים  מאות  יאוזכר  ששמו 

במכ לפסיכולוגיה  בחוג  מרצה  של  ־בינתיים משרה 
ללת תל חי. 

החופש האקדמי אינו מוחלט

מכללת  ניסתה  גוטרמן  ד"ר  של  בעניינו  בהליך 
העסקתו  את  לסיים  זכותה  כי  לטעון  יזרעאל  עמק 
של מרצה נגזרת בין היתר מהחופש האקדמי המעוגן 
בסעיף 15 לחוק המועצה להשכלה גבוהה. השופטת 
בטיעון  להיאחז  נוסף  ניסיון  זה.  טיעון  דחתה  ארד 
מוסד  היחסים שבין  במערך  בדבר החופש האקדמי 

בפסק  ארד  השופטת  ידי  על  נדחה  למרצה  אקדמי 
)ע"ע  וד"ר חיים שטרן  קיסר  ד"ר צמח  בעניין  הדין 
קיסר  צמח  ד"ר  נ'  אילן  בר  אוניברסיטת   1184/04

וד"ר חיים �טרן, 24.3.2005(. 
למדעי  בפקולטה  הרצו  שטרן  וד"ר  קיסר  ד"ר 
היהדות באוניברסיטת בר־אילן. ועדת המינויים של 
האוניברסיטה החליטה שלא למנות ועדה מקצועית 
שתבחן אפשרות להעלותם בדרגה. עקב כך הופסקה 
העסקתם בשנת 2003. ד"ר צמח היה באותה עת בן 
באוניברסיטה  הוראה  בתפקידי  ששימש  לאחר   ,59
 ,57 בן  עת  באותה  היה  שטרן  ד"ר  שנה.   15 משך 

לאחר 12 שנות הוראה באוניברסיטה. 
־לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב הגישו הש

ניים בקשה למתן סעדים זמניים וסעדים קבועים נגד 
במ באוניברסיטה.  העסקתם  סיום  בדבר  ־ההחלטה 
־סגרת זו דרשו כי האוניברסיטה תגלה את הפרוטו

קולים של ועדת המינויים, שהחלטתה הביאה לסיום 
העסקתם. זאת לצורך ביסוס 
הפליה  בדבר  שטענו  טענה 

האזו הדין  בית  גיל.  ־מחמת 
רי )השופטת נטע רות( הורה 

למ להעביר  ־לאוניברסיטה 
מהפרוטוקולים  העתק  רצים 

בהשמ המינויים,  ועדת  ־של 
ושמות  הדוברים  שמות  טת 
שהובאו  הדעת  חוות  נותני 

לפני הוועדה. 
מיהרה  האוניברסיטה 
ערעור  רשות  בקשת  להגיש 
לבית הדין הארצי. בבקשה זו טענה האוניברסיטה כי 
חשיפת הפרוטוקולים תפגע קשות בחופש האקדמי 
בכלל, ובפרט בדיונים בוועדות המינויים שבהם נהגו 

האוניברסי כל  בחופשיות.  להתבטא  ־המשתתפים 
טאות בישראל התייצבו לדיון בערעור כדי לעמוד על 
שייחשפו  במקרה  האקדמי  בחופש  הפגיעה  חומרת 

הפרוטוקולים של ועדות המינויים. 
אולם מבחינתה של השופטת ארד, כפי שכבר באו 
הדברים לידי ביטוי בפסק הדין בעניין ד"ר גוטרמן, 
"חופש אקדמי" אינו צירוף קסם שעצם השימוש בו 
של  העסקה  לסיים  אפשרות  לאוניברסיטה  מקנה 
מרצים. בניתוח זכות הטיעון וזכות העיון ועמידה על 
הגיעה  הפליה,  של  בעילה  תביעות  בהוכחת  הקושי 

הליך השימוע לפני פיטורים, 

שעד פסק דין גוטרמן היה 

הליך זניח בקרב מעסיקים 

רבים אם בכלל קיימו אותו, 

היה להליך שאין כמעט 

מעסיק שלא נותן עליו את 

דעתו ברצינות

ינואר 2014  110 ׀ עורך הדין 



 If you can't stand the heat get out of the" :הדין
 ."kitchen

־האוניברסיטאות לא השלימו עם תוצאתו העקרו
נית של פסק הדין של השופטת ארד, ועתרו לבג"ץ. 
המשפט  בית  של  דינו  פסק  שניתן  עד  שחלף  בזמן 
המרצים,  אחד  נפטר   - שנים  לשש  קרוב   - העליון 
ד"ר שטרן. חלוף הזמן הרב עד מתן פסק דינו של בית 
המשפט העליון נבע מכך שהצדדים הסכימו לדחות 
בית  את ההכרעה בהליך עד שתתקבל הכרעתו של 
המשפט העליון בעתירה נוספת שהוגשה נגד פסיקה 
אחרת של השופטת ארד בעניין דומה )בג"ץ 844/06 
אוניברסיטת חיפה נ' פרופ' אברהם עוז, 14.5.2008(. 
העליון,  המשפט  בית  של  דינו  פסק  ניתן  לבסוף 
השופטת  של  גישתה  את  דבר  של  בעיקרו  שאימץ 

לגלות למרצים את הפרו כי היה מקום  וקבע  ־ארד 
טוקולים של דיוני ועדת המינויים, בהשמטת שמות 

־הדוברים, כדי שיהיה אפשר לבחון את טענת ההפ
ליה שהעלו )בג"ץ 7793/05 אוניברסיטת בר אילן נ' 

בית הדין הארצי לעבודה, 30.1.2011(. 
האוניברסי הוסיפו  העליון  המשפט  שבבית  ־בעוד 

טאות להמתין להכרעה העקרונית, התנהלה תביעתם 
פי  על  לעבודה.  האזורי  הדין  בבית  המרצים  שני  של 

הפרו לפניהם  נחשפו  ארד  השופטת  של  ־פסיקתה 
גם  כמו  קיסר,  ד"ר  של  בעניינו  כי  והתברר  טוקולים, 

התב כך  הגיל.  שיקול  נשקל  שטרן,  ד"ר  של  ־בעניינו 
טא אחד מחברי ועדת המינויים בעניינו של ד"ר קיסר: 
"מדובר באדם בן 56, מה הוא עשה עד עכשיו? איפה 
הוא היה? תיקחו אדם צעיר שיזיז דברים". ובעניינו של 
ד"ר שטרן התבטא אחד מחברי הוועדה כך: "עד מתי 
ניתן תקנים למורים בגיל מתקדם? זה אסון לפקולטה". 
בית הדין האזורי קיבל את טענת המרצים כי הופלו 
מחמת גילם, אולם בשל העובדה שתבעו רק סעד של 
השבה לעבודה לא פסק להם פיצוי. ד"ר שטרן נפטר, 
כאמור, לאחר פסק הדין של בית הדין לעבודה ולפני 
שניתן פסק דינו של בית המשפט העליון. ד"ר קיסר 
תבע  ובה  נוספת,  תביעה  לעבודה  הדין  לבית  הגיש 

בגי זה הסתיים  בגין סיום העסקתו. הליך  ־פיצויים 
תק את  לשנות  נאלצו  הן  והאוניברסיטאות?  ־שור. 

כיום,  דינה של השופטת ארד.  נוניהן בעקבות פסק 
באוניברסיטאות  המינויים  ועדות  חברי  הסתם,  מן 
נזהרים בדבריהם בישיבות הדנות בקידומו של מרצה 

ובהמשך העסקתו. 

קשה למצוא הליכים רבים המוגשים 

לבתי הדין לעבודה בעשר השנים 

האחרונות הנוגעים לפיטורי עובדים 

ונפקד מהם אזכור לפסק הדין בעניין 

ד"ר גוטרמן. לדברי השופטת ארד: "זכות 

הטיעון איננה מטבע לשון, אין לראות 

בה 'טקס' שיש לקיימו, מצוות אנשים 

מלומדה, כדי לצאת ידי חובה"

השופטת ארד למסקנה כי יש לחשוף את דיוני ועדת 
המינויים. "אין אנו מתעלמים מטבע לב האדם ואף 

־לא ממורא הבריות", ציינה השופטת ארד ביחס לט
ענה בדבר פגיעה אפשרית בעבודת ועדות המינויים, 
אך לא מצאה בכך טעם המצדיק להטיל חיסיון על 
השופטת  של  לגישתה  הוועדות.  של  הפרוטוקולים 
לומר  החושש  מינויים  ועדת  חבר  של  בעניינו  ארד, 
המיוחסת  האמרה  יפה  יתגלו,  דבריו  אם  דעתו  את 
לנשיא ארצות הברית הארי טרומן, שהובאה בפסק 
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פסקי דין בולטים של נשיאת בית הדין לעבודה היוצאת נילי ארדעבודה

איסור לחדור למחשב העובד

רטלי איסקובשענב הגישה לבית הדין האזורי לע־
בודה בתל אביב תביעה, ובה טענה כי פוטרה שלא 
הציגה  הועסקה  שבה  החברה  בהריון.  בהיותה  כדין 
בהליך 48 הודעות דואר אלקטרוני ששלחה העובדת 

־מתיבת הדואר שהועמדה לרשותה, ומהן עלה כי חי
פשה עבודה ושלחה את קורות החיים שלה לחברות 

השמה שונות. 
האלק הדואר  שהודעות  ביקשה  ־איסקוב־ענבר 

טרוני לא יתקבלו כראיה, כיוון שהושגו תוך פגיעה 
בפרטיותה. בית הדין האזורי 
דחה את  בתל אביב  לעבודה 
העובדת  כי  בקבעו  הבקשה 
נתנה הסכמה משתמעת לכך 
את  לבחון  יוכל  שהמעסיק 
מתיבת  שנשלחו  ההודעות 
שהעמיד  האלקטרוני  הדואר 

לרשותה. 
הדין  בבית  נדון  בעת  בה 
שבו  הליך  בנצרת  האזורי 
ביחס  דומה  שאלה  עלתה 

תכתובת  את  לבחון  למעסיק  העומדת  לאפשרות 
־הדואר האלקטרוני של עובד. בית הדין האזורי בנ

בעניין  שהתקבלה  מזו  הפוכה  למסקנה  הגיע  צרת 
איסקוב־ענבר בבית הדין האזורי בתל אביב. 

הדיון בשני הערעורים שהוגשו לבית הדין הארצי 
אוחד. בפברואר 2011 ניתן פסק דינו של בית הדין 
פניה היא בעיקרה  8/09(. שאלה שעל  )ע"ע  הארצי 
מתחום דיני הראיות הפכה בפסק דינה של השופטת 
ארד להלכה מפורטת ורחבת יריעה ביחס לפרטיות 
ולאפשרות של המעסיק לבחון את התנהלות עובדיו 

במקום העבודה. 
בפסק הדין ניסתה השופטת ארד לעשות את מה 

לגרום למש  - בלתי אפשרי  כמעט  בבחינת  ־שהוא 
הט וההתקדמות  החיים  מציאות  את  להדביק  ־פט 

עקרונות  בין  איזונים  של  משפטי  בעולם  כנולוגית. 
האינט האלקטרוני,  הדואר  שלפני  בימים  ־שנוצרו 

יתר הכלים הזמינים  וכל  רנט, הרשתות החברתיות 
כללי  את  לקבוע  הדין  פסק  התיימר  לעובדים,  כיום 
המותר והאסור בכל הנוגע למעקב של המעסיק אחר 
בהבחנה  העבודה.  במקום  העובד  שמבצע  פעולות 
דואר  תיבת  מקצועית,  אלקטרוני  דואר  תיבת  בין 

פרטית  אלקטרוני  דואר  ותיבת  מעורבת  אלקטרוני 
ניסתה השופטת ארד לקבוע כללים מנחים ומדיניות 
כוללת. תוצאת פסק הדין מצמצמת באופן משמעותי 
את יכולתו של מעסיק לבחון את התנהלות עובדיו 
הדואר  ובתיבות  במחשבים  שימוש  עושים  בעודם 

האלקטרוני שהעמיד לרשותם. 
איסקוב־ בעניין  הדין  פסק  לאחר  שנים  כשלוש 

ענבר קשה לאמוד את מידת השפעתו על המציאות 
המשפטית. פסיקה מעטה בלבד, של בתי דין אזוריים, 
יישמה את פסק דינה של השופטת ארד. לעומת זאת, 
במקומות  החיים  מציאות 
השתנתה  מעטים  לא  עבודה 
פסק  בעקבות  משמעותית 
אימצו  רבים  מעסיקים  הדין. 

־נהלים ביחס לשימוש במער
אלקטרוני  ודואר  מחשב  כות 
מזו,  יתרה  העבודה.  במקום 
לא  שבעבר  רבים  מעסיקים 
שגרה  בדרך  לעקוב  היססו 
העובדים  של  מעשיהם  אחר 
לרשותם  שהועמדו  בכלים 

־לצורך עבודתם, נזהרים היום זהירות של ממש בה
קשר זה. 

גישות שונות לזכות לפרטיות

בחינת פסיקתה של השופטת ארד בעניין הזכות 
־לפרטיות ביחסי עבודה מעלה גישות שונות. הני

תוח בהקשר זה בפסק הדין בעניין איסקוב־ענבר 
השופטת  של  ומגישתה  המשפטי  מהניתוח  שונה 
ארד ביחס לזכות לפרטיות כפי שעולה מפסיקתה 

וד"ר שטרן. את טענת האוניב קיסר  ד"ר  ־בעניין 
רסיטאות כי לחברי ועדת המינויים ולנותני חוות 
דעתם  כי  לגיטימית  ציפייה  יש  בוועדה  הדעת 
אור  כי  בציינה  ארד,  השופטת  דחתה  תתגלה  לא 
השמש הוא המחטא הטוב ביותר, ומי שאינו יכול 
ייכנס  שלא  מוטב   - המטבח  של  בחומו  לעמוד 
אליו, ואם כבר נכנס - יתכבד ויצא. לעומת זאת, 
כשדובר בשימוש של עובד במחשב ובתיבת דואר 
העדיפה  המעסיק,  לרשותו  שהעמיד  אלקטרוני 

כל ראתה  )שאותה  הציפייה  את  ארד  ־השופטת 
גיטימית( של אותו עובד לפרטיות, גם אם כפועל 
לאור  ולחשוף  ראיות  לקבל  אפשר  אי  מכך  יוצא 

ביחס לאפשרות כי חבר 

ועדת מינויים יחשוש לומר את 

דעתו אם דבריו יתגלו, ציטטה 

ארד את דברי נשיא ארצות 

 הברית הארי טרומן:

 "If you can't stand the heat
get out of the kitchen"
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מציאות החיים במקומות 

עבודה לא מעטים השתנתה 

משמעותית בעקבות פסק 

דין איסקוב. מעסיקים רבים 

אימצו נהלים ביחס לשימוש 

במערכות מחשב ודואר 

אלקטרוני במקום העבודה

פעם  לא  מעשים,  השמש 
בחסות  שנעשו  חמורים, 

אותה זכות לפרטיות. 

סוגיות במשפט 
העבודה הקיבוצי

האחרונות  השנים  בשלוש 
הארצי  הדין  בבית  לכהונתה 

כנ ארד  השופטת  ־שימשה 
שיאת בית הדין. בשנים אלה 

לה ארד  השופטת  ־נדרשה 
העבו במשפט  וחדשניות  רבות  סוגיות  עם  ־תמודד 

כגון המשמעות של התפטרות  דה הקיבוצי. סוגיות 
נוגע  שאינו  בעניין  המוכרזת  שביתה  קולקטיבית; 

התא העבודה;  במקום  העובדים  לזכויות  ־ישירות 
מחדש  הגדרה  העבודה;  במקום  ראשונית  רגנות 
עובדים  ארגוני  בין  ומאבקים  המיקוח;  יחידת  של 
להכרעה  הגיעו  אלה  כל  העבודה.  במקום  מתחרים 
בבית הדין הארצי בתקופה ששימשה השופטת ארד 

הדין,  בית  נשיאת  בתפקיד 
פסיקתית  חדשנות  ודרשו 

במס משפטית.  ־ויצירתיות 
הדין המרכזי  זאת, פסק  גרת 
ארד  השופטת  ידי  על  שניתן 
הביטוי  אפשרות  בעניין  היה 
של מעסיק ביחס להתארגנות 
עובדיו )עס"ק 25476-09-12 
הכללית  העובדים  הסתדרות 
פלאפון תק�ורת  נ'  החד�ה 
פסק  זהו   .)2.1.2013 בע"מ, 
בשיטות  לה  דומה  שאין  הלכה  שקבע  מהפכני  דין 
הוסגה  המעסיק  של  הביטוי  זכות  אחרות.  משפט 

לנ מוקדם  עדיין  זכות ההתארגנות.  מפני  ־לחלוטין 
וברשימה  זו,  פסיקה  של  ההשלכות  את  לנתח  סות 
למשמעויותיה  להתייחס  נוכל  לא  במילא  זו  קצרה 
סקירה  בייצוג העותרת;  כי משרדנו משתתף  )יצוין 
בנוגע לפסק הדין ראו בר�ימתה �ל עו"ד ארנה לין 
 בעמ' 66(. 
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השכלה משפטית בעידן הגלובליחינוך משפטי 

מתחבטים  בעולם  למשפטים  הספר  בתי  מיטב 
כך  תלמידיהם  את  להכשיר  יש  כיצד  בשאלה  כיום 

הג לעולם  רלוונטית  תהיה  המשפטית  ־שההשכלה 
לובלי שבו אנו חיים.

אחרים  מתחומים  יותר  התעכב  המשפט  תחום 
המ הסיבה  זאת.  מורכבת  שאלה  עם  ־בהתמודדות 

הוא  משפטי  שחינוך  המקובלת  ההנחה  היא  רכזית 
משפט  לשיטת  כבול  שהוא  מכיוון  לוקלי  בהכרח 
מסוימת, לתרבות ולשפת המקום. הפתרון שניתן עד 

־היום לבעיה היה המלצה לבוגרי בתי הספר למשפ
־טים לנסוע לחו"ל, בעיקר למוסדות המובילים בא

רצות הברית, להמשך לימודים לתארים מתקדמים. 
כמה בתי ספר למשפטים מציעים מגוון מצומצם של 

אור מרצים  ידי  על  המועברים  באנגלית  ־קורסים 
קיימות  כן  כמו  מחו"ל.  חים 
סטודנטים  לחילופי  תוכניות 
לסטודנטים  ניתנת  שבהן 
ללמוד  הזדמנות  ישראלים 

סמסטר אחד בחו"ל. 
אינם  זה  מסוג  פתרונות 

הב עם  ישירות  ־מתמודדים 
הנחת  את  מקבלים  הם  עיה. 
משפטית  שהכשרה  היסוד 
מעודדים  ורק  מקומית,  היא 
לשיטות  להיחשף  תלמידים 

־משפט במקומות שונים בעו

משפטן, דבר אנגלית
הגלובליזציה בתחום ההשכלה המשפטית בישראל באה לידי ביטוי בשליחת 

מיטב התלמידים שלנו ללימודים מתקדמים בחו"ל, ומצד חברי הסגל האקדמי 

- בפרסום מחקרים שאינם עוסקים בדין הישראלי בכתבי עת זרים. המהפכה 

בהכשרה המשפטית צפויה להתרחש בשנים הקרובות

לענות  צריך  כדי להציע מסגרת הכשרה חדשה  לם. 
על  הגלובליזציה  תהליך  השפיע  כיצד  השאלה  על 

עולם המשפט.
הש יש  האחרונות  בשנים  לגלובליזציה  ־ראשית, 

פעה עצומה על תחום ההשכלה הגבוהה. יש מדינות 
המייצאות השכלה גבוהה, כגון אוסטרליה. שם ענף 
זה הוא נתח משמעותי מהתמ"ג משום שעשרות אלפי 
סטודנטים זרים באים ללמוד באוסטרליה מדי שנה 
באיכות  קשורים  להיות  יכולים  התמריצים  בשנה. 
ההשכלה, אם היא טובה יותר ממדינת המקור. ייתכן 
שההתעניינות היא במסלול לימודים שכלל לא קיים 
לעיתים  הוא  גם  הכלכלי  השיקול  המקור.  במדינת 
גורם מכריע. בארצות הברית למשל השכלה גבוהה 
מעמד  עם  שנמנים  מי  גם   - שרבים  יקרה,  כה  היא 

לע יכולים  אינם   - ־הביניים 
ברק  הנשיא  בעלותה.  מוד 

־אובמה, למשל, סיים רק לא
ההחזרים  את  לשלם  חרונה 

־על הלוואות הלימודים שקי
המשפטים  לימודי  לצורך  בל 
שההשכלה  ייתכן  בהרווארד. 
של  )והמוניטין(  המשפטית 
הרווארד היא הטובה בעולם. 
את  משקללים  כאשר  אולם 
באי  הטמון  הכלכלי  הסיכון 

לנו החוב,  בהחזר  ־עמידה 

שרון רבין־מרגליות

פרופ' שרון רבין־מרגליות, 
דיקן בית הספר למשפטים, 
המרכז הבינתחומי הרצליה

בישראל אמנם נפתחו 

בשנים האחרונות תוכניות 

לתואר שני ששפת ההוראה 

בהן היא אנגלית והן פונות 

לקהל הסטודנטים הזרים, 

אולם תוכניות אלה קולטות 

בינתיים מספר מצומצם 

של תלמידים מחו"ל
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כח האבטלה בענף והשכר הממוצע של עורכי הדין 
שיבח יש  ירידה,  במגמת  הנמצא  הברית  ־בארצות 

מעלות  ב־15%  לים  מעבר  השכלתם  את  לרכוש  רו 
־ההכשרה במדינת המקור שלהם. כלומר, כאשר הת

שואה על ההשכלה הגבוהה יורדת אנשים מעדיפים 
מגמה  יותר.  נמוך  הלימוד  שכר  שבו  במקום  ללמוד 
זאת מתעצמת ככל שהמוניטין של המוסד המקומי 
שאליו אתה יכול להתקבל הוא חלש יותר, והמוניטין 

ואיכות ההשכלה במוסד הזר 
טובים יותר. לא כל אחד יכול 

להתקבל להרווארד. 
־שנית, הגלובליזציה השפי

עה על עולם המשפט העסקי. 
בעולם העסקי הבינלאומי יש 
והיא  אחת  משפטית  שפה 
Global English. זאת השפה 

בינ בעסקאות  ־השלטת 
האם  כששפת  גם  לאומיות, 
המעורבים  הגורמים  כל  של 

אנ אינה  ספציפית  ־בעסקה 

ברוב  התפתח  אף  האחרונים  העשורים  בשני  גלית. 
לצד  מהותי  בינלאומי  דין  המסחרי  המשפט  תחומי 

־הדין המקומי: מיסוי בינלאומי, דיני קניין רוחני בי
דיני  רב־לאומיות,  בחברות  תאגידי  ממשל  נלאומי, 

בינ בנקאות  דיני  בינלאומיים,  עסקיים  ־הגבלים 
הבי המהותי  הדין  התפתחות  לצד  ועוד.  ־לאומיים 

את  המסדירים  משפט  תחומי  גם  התפתחו  נלאומי 
ההיבטים המוסדיים של עסקאות בינלאומיות, כגון 
ויישוב  בינלאומי  סחר  דיני 

בינ מסחריים  ־סכסוכים 
לאומיים.

תהליך הגלובליזציה, מעצם 
מאלץ  התחרותיים,  מאפייניו 
ביקורתית  בעין  לבחון  אותנו 
באמת  אנחנו  כישורים  אילו 
מקנים לסטודנטים שלנו חוץ 
הפרויקט  המשפטי.  הידע  מן 
 21st( 21של כישורי המאה ה־
למו־ ממליץ   )century skills
־סדות להשכלה גבוהה להתמ

בעולם העסקי הבינלאומי 

יש שפה משפטית אחת, 

Global English. זאת 
השפה השלטת בעסקאות 

בינלאומיות גם כששפת 

האם של כל הגורמים 

המעורבים בעסקה 

ספציפית אינה אנגלית

בארצות הברית 

השכלה גבוהה היא 

כה יקרה, שרבים 

ובהם מי שנמנים 

עם מעמד 

הביניים אינם 

יכולים לעמוד 

בעלותה. הנשיא 

ברק אובמה, 

למשל, סיים רק 

לאחרונה לשלם 

את ההחזרים על 

הלוואות הלימודים 

שקיבל ללימודי 

המשפטים 

בהרווארד
צילום: גטי אימג'ס השכלה יקרה. אוניברסיטת הרווארד בקיימברידג' 
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השכלה משפטית בעידן הגלובליחינוך משפטי 

קד לא רק בהקניית ידע בתחום הלימוד הנבחר, אלא 
בעיקר לפתח כישורים הנדרשים כיום בשוק העבודה, 

כישו ובכתב,  פה  בעל  גבוהה  הבעה  יכולת  ־וביניהם 
הנעה  בצוות.  לעבוד  ויכולת  בין־אישית  תקשורת  רי 
עצמית, ויסות עצמי, יוזמה, חשיבה ביקורתית ויכולת 

מחפ רבים  שמעסיקים  יכולות  הם  עצמאית  ־לימוד 
הרווחת  לאמונה  בניגוד  המשפט.  בתחום  גם  שים, 
שכישורים אלה הם מולדים, מחקרים רבים מצביעים 
על כך שאפשר ללמוד ולפתח אותם. באוניברסיטאות 
בתחום  חלוציים  ניסיונות  יש  העולם  ברחבי  שונות 
הקניית מיומנויות המאה ה־21. בתי ספר למשפטים 

בישראל חייבים להצטרף אליהן. 
הגלובליזציה בתחום  הרחק מאחור.  עדיין  אנחנו 
ההשכלה המשפטית מתמצית כאמור בשליחתם של 
בחו"ל  מתקדמים  ללימודים  שלנו  התלמידים  מיטב 

הסגל  חברי  של  ובמחקר 
בגלל  המעדיפים,  האקדמי, 
בקידום,  הקשורים  תמריצים 

־לפרסם בכתבי עת זרים מח
בדין  עוסקים  שאינם  קרים 
אמנם  בישראל  הישראלי. 
האחרונות  בשנים  נפתחו 
שני  לתואר  תוכניות  מספר 
היא  בהן  ההוראה  ששפת 

־אנגלית והן פונות לקהל הס
תו אולם  הזרים,  ־טודנטים 

בינתיים  קולטות  אלה  כניות 
מספר מצומצם של תלמידים 

מחו"ל. 
המשפטית  בהכשרה  שהמהפכה  מאמינה  אני 

במר לדוגמה,  הקרובות.  בשנים  בישראל  ־תתרחש 
כז הבינתחומי בהרצליה אנו עומדים לפתוח תוכנית 
 )BA+LLB( משולב  ראשון  לתואר  באנגלית  מלאה 
היא  בה  שההתמחות  עסקים,  ובמינהל  במשפטים 
במשפט עסקי בינלאומי. התוכנית תקנה לא רק ידע 

־משפטי, אלא במסגרת ההוראה של הקורסים המש
יינתן מקום רב לפיתוח המיומנויות שהוזכרו  פטיים 
בקבוצות  עצמי  ובלימוד  קליני  בחינוך  לרבות  לעיל, 
קטנות. יוצעו גם קורסים ממוקדים שמטרתם לפתח 

ויצי ביקורתית  חשיבה  והתנסחות,  הבעה  ־כישורי 
את  המאפיין  היבט  לתוכנית  יתווסף  כן  כמו  רתיות. 
 networking בעולם:  היוקרתיות   MBAה־ תוכניות 

רב־ בחברות  סיורים  ייערכו  הפרקטיקה.  עם  והקשר 
לאומיות בעולם, ובחופשות הקיץ יוכלו הסטודנטים 

המו הדין  עורכי  במשרדי  קצרות  התמחויות  ־לערוך 
נוס מוסדות  בינלאומיות.  מחלקות  שלהם  ־בילים 

פים שוקלים אף הם לפתוח תוכניות לימוד באנגלית 
לתואר ראשון במשפטים.

אוק אינה  באנגלית  בישראל  משפטית  ־השכלה 
שמכירים  דין  לעורכי  בשוק  רב  ביקוש  יש  סימורון. 
גם את הדין המקומי וגם את תחומי המשפט העסקי 
בסקר  אנגלית.  היא  שלהם  האם  ושפת  הבינלאומי, 
שכר הבכירים של קודקס לשנת 2013 דווח כי עבור 
עורכי דין, תחומי ההייטק ושוק ההון הם התחומים 

"מדובר בתחומים שמלכתחי וכי  ביותר,  ־הרווחיים 
לה מציבים רף גבוה במיוחד, לרבות דרישה לאנגלית 

מוע מדי  מעט  שיש  ציין  הסקר  אם".  שפת  ־ברמת 
לגיוס בת ־מדים המתאימים 

"קיים  וכי  האמורים,  חומים 
בשוק ביקוש גבוה למועמדים 
אנשים  בנוסף,  איכותיים". 
רבים, במיוחד בתחילת דרכם 
לרכוש  רוצים  המקצועית, 

לה להם  שתאפשר  ־הכשרה 
לפ למקום,  ממקום  ־תנייד 

תעסוקתיות  הזדמנויות  תוח 
זרות.  במדינות  אקדמיות  או 
צעירים מחפשים את החוויה 
כהתנסות  אם  הבינלאומית, 
הרחוק.  לטווח  ואם  חולפת 
היא  ההוראה  שפת  שבו  במסלול  משפטים  לימודי 

־אנגלית וחלק מן התכנים הם בעלי זיקה חזקה למ
הידע  לבוגרים את  יעניקו  שפט העסקי הבינלאומי, 
עבודה  לצורך  הנדרשים  הכישורים  ואת  המקצועי 

ויקנו להם שפה מק ־שאינה מוגבלת טריטוריאלית 
רק  לרכוש  צריכים  היו  שאחרת  בינלאומית  צועית 

תוך כדי תנועה. 
לקהל  פונות  האנגלית  בשפה  לימודים  תוכניות 
תושבי  שהם  בין  פוטנציאליים,  תלמידים  של  רחב 
בשפה  משפטים  לימודי  ללמוד  שמעדיפים  ישראל 
ובין שהם מחו"ל  וקריירה,  האנגלית משיקולי שפה 

־אך מעוניינים לרכוש השכלה משפטית מצוינת בע
לות סבירה. מועמדים נוספים יעדיפו ללמוד דווקא 
 בישראל משיקולים ציוניים.  

השכלה משפטית בישראל 

באנגלית אינה אוקסימורון. 

יש ביקוש רב בשוק 

לעורכי דין שמכירים גם 

את הדין המקומי וגם את 

תחומי המשפט העסקי 

הבינלאומי, ושפת האם 

שלהם היא אנגלית

ינואר 2014  116 ׀ עורך הדין 



על "ברית זוגיות", "חיים משותפים" ונישואים אזרחייםמשפחה

הצעת "חוק ברית הזוגיות לבני ובנות אותו המין" 
־אשר נפלה בוועדת השרים לחקיקה בנובמבר האח

מקדם  אותה  משותפים",  חיים  "חוק  והצעת  רון, 
משרד המשפטים במועד כתיבת שורות אלו, מהוות 
להגביל את  או  לבטל  הניסיונות  נוסף במסכת  פרק 
המונופול הדתי על נישואים ועל גירושים בישראל. 
בעולם  היחידה  המערבית  הדמוקרטיה  היא  ישראל 
שבה יש מונופול דתי על ענייני נישואים וגירושים. 
בשל ההשלכות האישיות והחברתיות המשמעותיות 
של מונופול זה ובהינתן מספרם ההולך וגדל של זוגות 
אשר אינם יכולים או אינם רוצים להינשא במסגרות 
הדתיות הקיימות בישראל, אין זה פלא כי נושא זה 
אינו יורד מסדר היום החברתי־משפטי. ברשימה זו 
אתייחס אפוא להצעות החוק האחרונות כדוגמאות 

אל  ללכת  ואבקש  בלבד, 
במבט־על  ולדון  להן  מעבר 
האפשריות  באלטרנטיבות 
משפטית  מסגרת  ליצירת 
קשרים  תמסד  אשר  אזרחית 

זוגיים בישראל.

היקף התחולה

הזו ברית  "חוק  ־הצעת 
ובנות אותו המין"  גיות לבני 

לא כתוב בתורה
"ברית  בדמות  לנישואים  חלופית  מסגרת  לייצר  המבקשות  החוק  הצעות 

זוגיות" או "הסכם לחיים משותפים" לצד המשך קיומו של מוסד משפטי דתי, 

אינן מתיישבות עם עקרון השוויון. אכן יש צורך בתחולתו של דין אזרחי אחיד 

ויחיד, אולם יש לתהות מדוע צריך לעגן דין שכזה דווקא במסגרת של נישואים

איילת בלכר־פריגת

ד"ר איילת בלכר־פריגת, 
 מכללת שערי משפט, 

הוד השרון

זוג ולבני  כשמה כן היא, ביקשה לתת פתרון לבנות 
זוג מאותו המין בלבד. בכך הלכה הצעה זו בעקבות 

הכנ חוקקה  אשר  דת"  לחסרי  הזוגיות  ברית  ־"חוק 
סת בשנת 2010, ואשר מאפשר לבני זוג אשר שניהם 

"חסרי דת" לבוא בברית זוגיות.
הצעות מעין אלו מבקשות לתת פתרון אך ורק למי 
שאינם יכולים להינשא כיום בישראל, ומשמרות )ויש 
שיאמרו שאף מחזקות( את המונופול הדתי ביחס למי 
שיכולים להינשא במסגרת הדינים הדתיים. פתרונות 
אלו אינם טובים דיים למי שאינם מעוניינים להינשא 
בנישואים דתיים אורתודוקסיים. לא זו אף זו, יש בהם 

־כדי לתייג ולסמן קבוצות שונות באוכלוסייה, המוד
רות ממוסד הנישואים המשפטי. זאת בייחוד משום 

־שהצעות אלו אינן מסתפקות רק בהיקף תחולה מצו
על אוכלוסייה מסוימת,  מצם 
אלא גם מייצרות מוסד חליפי 
לנישואים ואינן פותחות בפני 
מוסד  את  אוכלוסיות  אותן 
הרשמי.  המשפטי  הנישואים 

קבו על  תחולה  של  ־השילוב 
צות מופלות באוכלוסייה ושל 
חלופי  זוגיות  מוסד  יצירת 

יח ליצירת  מביא  ־לנישואים 
סים זוגיים בעלי מעמד נחות 

יצירת מסלול של נישואים 

אזרחיים או מסלול של ברית 

זוגיות במקביל לדין האזרחי 

עשויה להחמיר את מצוקתן 

של מסורבות הגט, שכן 

מצוקתן תיתפס כפרי בחירתן
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על "ברית זוגיות", "חיים משותפים" ונישואים אזרחייםמשפחה

יותר, פתרון העומד בסתירה לעקרון השוויון.

ברית זוגיות או נישואים אזרחיים 

יותר  רחוק  הולכת  משותפים"  חיים  "חוק  הצעת 
אזר מסלול  בכך  המעוניין  כל  בפני  לפתוח  ־ומבקשת 

חי לעיגון משפטי של קשרים זוגיים. עם זאת, ההצעה 
אינה מאפשרת נישואים אזרחיים אלא יוצרת מסגרת 
משפטית חלופית לקשרים זוגיים. בכך נשמרת התחולה 
המלאה של הדינים הדתיים על מוסד הנישואים, ואילו 
החלופה האזרחית זוכה לשם אחר - התקשרות לחיים 
משותפים. הצעות דומות עלו גם בעבר, ובפרט הצעת 
ברית הזוגיות אשר קודמה על ידי פרופ' שחר ליפשיץ. 
־ביצירת מסגרת משפטית חלופית לנישואים גלו

ביקורות  נמתחו  הנישואים  על מוסד  יתרונות.  מים 
־רבות בשנים האחרונות, ובפרט על היותו מוסד פט

ריארכלי המעגן תפיסות מגדריות שמרניות. בהגדרת 
יחסים  ליצירת  פוטנציאל  גלום  מוסד משפטי חדש 
זוגיים אשר יתבססו על ערכים ליברליים שוויוניים 

־ומודרניים. יתרה מזו, הגדרת מוסד שהוא נבדל ומו
בחן מ"נישואים" מקטין את הסיכון כי קשרים זוגיים 

־אשר ימוסדו בו ייחשבו כקשרי נישואים על פי ההל
כה, ולפיכך מקטין את החשש מפני ממזרות ופילוג 
שהצעת  משום  במיוחד  משמעותי  זה  שיקול  בעם. 
"חוק חיים משותפים" מכילה את ההוראה כי "אין 

בהוראות חוק זה כדי לפגוע בדיני נישואין וגירושין 
ובסמכות השיפוט של בתי הדין הדתיים לפי כל דין". 
הוראה זו מאפשרת למעשה לבתי הדין להכניס תחת 
סמכותם קשרים זוגיים אשר לפי הגדרתם יצרו קשר 
אשר מחייב התרה בגט על פי ההלכה. אמנם על פי 
אינו  אזרחי  נישואים  קשר  בהלכה,  הדעות  מרבית 

מצ ואינו  ההלכה  פי  על  תקף  נישואים  קשר  ־יוצר 
ריך גט, אך יש גם עמדות אחרות. בתי הדין הרבניים 

־עצמם נוהגים לדרוש "גט לחומרה" ממי שנישא בני
שואים אזרחיים. בקשר זוגי שאינו קשר של נישואים 
פוחת החשש שבתי הדין יחייבו גט, ואף גט לחומרה, 
לשם התרתו. זאת אף שבשנים האחרונות היו כמה 
מקרים שבהם דרשו בתי הדין התרה בגט לקשר של 

ידועים בציבור בטענה של חשש לקידושי ביאה.
למרות היתרונות בהגדרתה וביצירתה של מסגרת 

־אזרחית חלופית לנישואים, יש בהצעה זו גם חסרו
־נות. העיקרי שבהם הוא ויתור על המשמעויות הנ

לוות כיום למוסד הנישואים כקשר מתמיד ומחייב. 
־בסופו של דבר, ברית זוגיות, התקשרות לחיים משו

כל הגדרה אחרת של מוסד אזרחי חלופי  או  תפים 
לני ונחותה  משנית  שהיא  חלופה  יוצר  ־לנישואים 

ידי  שואים ומדרג של מערכות יחסים המוכרות על 
המ קביעתו  את  להזכיר  ראוי  זה  בהקשר  ־המדינה. 

פורסמת של בית המשפט העליון האמריקאי בעניין 
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Brown v. Board of Education, כי נפרד אך שווה 
אינו שווה. 

הפתרון  כי  משתמע  כה  עד  האמור  מן  לכאורה, 
מוסד  לצד  נישואים  אזרחי של  מוסד  ביצירת  טמון 
פרופ'  ידי  על  כונה  אשר  פתרון  הדתי,  הנישואים 
פנחס שיפמן כשיטת שני המסלולים. עם זאת, אני 
שותפה לביקורתו של שיפמן על דרך פתרון זו. דרך זו 
אינה מאפשרת מקום למגוון גישות וזרמים דתיים. 
או  אזרחיים  נישואים  הן  מציעה  שהיא  החלופות 

בני שחפצים  מי  דתיים־אורתודוקסיים.  ־נישואים 
ללא  נותרים  אורתודוקסיים  שאינם  דתיים  שואים 
פתרון, וחשוב מכך, גישה זו מתעלמת ממצוקתם של 

שומרי המצוות ובעיקר שומרות המצוות. 

מצוקת מסורבות הגט

אכן, השיח הציבורי הקיים 
כיום על הכשלים ועל הבעיות 
הדתי־ המונופול  מן  הנובעות 
אורתודוקסי בענייני נישואים 

במצו מתמקד  ־וגירושים 
כחילוני.  המוגדר  הציבור  קת 
ואולם דווקא לציבור זה מציע 
פתרונות  מגוון  הקיים  הדין 
מעשיים אשר פותחו ושוכללו 
בית  בפסיקת  השנים  במהלך 

נערכו  אשר  אזרחיים  נישואים  כך,  העליון.  המשפט 
בחו"ל זוכים להכרה בדין הישראלי, ואף זוגיות מחוץ 
ומנביעה  הטבות,  זכויות,  מקנה  הנישואים  למסגרת 
שומר  הציבור  דווקא  נישואים.  לקשר  בדומה  חובות 
המצוות הוא שמוצא את עצמו כיום ללא חלופה לבתי 
אינה  היא  אף  המסלולים  שני  שיטת  הרבניים.  הדין 

מספקת פתרון ראוי והולם לציבור זה.
כי  מניחים  המסלולים  שני  בשיטת  הדוגלים  אלו 

הד לנישואים  ערך  שוות  חלופה  של  קיומה  ־עצם 
תיים ייצור מצב של תחרות אשר ייאלץ את הממסד 

־הרבני להתגמש ולאמץ גישות ליברליות יותר בפר
שנותו לדין ההלכתי. ואולם כל תחרות לא תתקיים 

ני מסלול  יצירת  למעשה,  הדתי.  לציבור  ־בהתייחס 
שואים אזרחיים )או אף מסלול של ברית זוגיות או 
להחמיר  עשויה  האזרחי  לדין  במקביל  דומה(  מוסד 
את מצוקתן של מסורבות הגט שכן מצוקתן תיתפס 

אז כפרי בחירתן. 

אחידה  כמסגרת  אזרחי  דין  שיפמן  מציע  לפיכך 
טק בריבוי  הכרה  בעת  ובה  נישואים,  של  ־ויחידה 

עריכת  על  היא שתקבע את המגבלות  סים. המדינה 
נישואים )גיל, ריבוי נישואים(, את הדינים הממוניים 
שיחולו על יחסי הנישואים, וכן את אופן פירוק קשר 

־הנישואים על ידי גירושים. מודל זה יאפשר ריבוי טק
סים, דתיים ושאינם דתיים, להשלמת הנישואים, ומי 
שירצו בכך יוכלו גם לבחור להמשיך להתדיין בענייני 
בכפוף  זאת  אך  דתיים,  דין  בבתי  וגירושים  נישואים 

למחויבות בתי הדין לעקרונות היסוד האזרחיים.

מדוע נישואים?

־אני שותפה לעמדתו של שיפמן בדבר הצורך בת
אסיים  ואולם  ויחיד,  אחיד  אזרחי  דין  של  חולתו 
בדבר  בתהייה  זו  רשימה 

־הצורך לעגן דין שכזה במסג
רת של נישואים דווקא. מושג 
טעון  מושג  הוא  הנישואים 
אידאולוגית, ובישראל בפרט 
באידאולוגיה  טעון  הוא 
דתית. טענות רבות נשמעות 
נגד מתן הכרה על ידי מדינת 
ישראל, שהיא מדינה יהודית, 
ומי  יהודים  בין  לנישואים 
בנישואים  יהודים,  שאינם 

אסורים אחרים ובנישואים חד־מיניים. 
הביקורת שהבעתי לעיל על יצירת מסגרת חלופית 
לחיים  "הסכם  או  זוגיות"  "ברית  בדמות  לנישואים 

־משותפים" הייתה בהתייחס למצב שבו מסגרת זו מו
־צעת לצד המשך קיומו של מוסד משפטי )דתי( של ני
־שואים. לגישתי, מצב זה אינו מתיישב עם עקרון הש

וויון. ואולם אם המסגרת המשפטית היחידה שקיימת 
או  זוגיות"  "ברית  היא  זוגיים  קשרים  של  לעיגונם 
חלופה אחרת, אין כל פגיעה בעקרון השוויון. פתרון 
נישואים שלכאורה  הכרה בקשרי  אינו מחייב  גם  זה 

־עומדים בניגוד לאופייה היהודי של המדינה. אין בה
של  עריכתם  את  לאסור  כדי  או  לשלול  כדי  זו  צעה 
מן  ואולם  נישואים,  טקסים דתיים או חברתיים של 
הבחינה המשפטית המסגרת היחידה שתתקיים היא  
לערוך  אפשר  אי  היריעה  קוצר  בשל  זוגיות".  "ברית 
כן אשאיר אותה  על  זו,  וממצה בהצעה  דיון מעמיק 
 לעת עתה כחומר למחשבה.  

למרות היתרונות של מסגרת 

אזרחית חלופית לנישואים, יש 

בהצעת חוק חיים משותפים 

גם חסרונות. העיקרי שבהם 

הוא ויתור על המשמעויות 

הנלוות כיום למוסד הנישואים 

כקשר מתמיד ומחייב
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המחיר הסמוי מהעין של מיסוד הדת במדינהמשפחה

האדם  בזכויות  הפגיעה  על  חושבים  אנו  כאשר 
מוסדות  באמצעות  במדינה  הדת  ממיסוד  הנגרמת 

שרו העיקריות  הפגיעות  הרבניים,  הדין  בתי  ־כגון 
בנו נוטים לחשוב עליהן הן הפגיעה בחופש המצפון 

־מהיעדר האופציה לנישואים אזרחיים והפגיעה בז
כויות נשים מהחלת הדין הדתי המפלה נגדן. אולם 

המ חוק  הצעות  בכמה  ־עיון 
שונים  חקיקה  בשלבי  צויות 
חושף  סביבן  ובהתפתחויות 
כלל  בדרך  הסמוי  נוסף,  פן 

בז פגיעה  של  רובנו,  ־מעיני 
־כויות האדם מכוחה של הר

פן  פעולתה.  ומאופני  בנות 
מסוימים  במקרים  כרוך  זה 

־בפגיעה חמורה בפרטיות וב
כבוד האדם ובמקרים אחרים 
גם בפגיעה חמורה לא פחות 
ובכפייה  האישית,  בחירות 
חיים  אורח  של  מתמשכת 

 מדינת משטרה?
מדינת רבנות

בחסות המדינה מתקיימת בישראל הדמוקרטית משטרת דת המחזיקה 

וכופה  ידיעתו,  מאגרי מידע סודיים שכל אחד עלול להיכלל בהם ללא 

אורח חיים דתי כתנאי לקבלת זכויות מהמדינה. הפתרון היחידי לבעיות 

אלה הוא נטילת הכוח המדינתי הכופה מידי הרבנות והפיכתה לגוף פרטי 

שסמכותו מוגבלת רק לרוצים במרותו

גילה שטופלר

ד"ר גילה שטופלר, 
מרצה בכירה, בית הספר 
למשפטים, המרכז האקדמי 
למשפט ולעסקים

דתי על מי שאינם מעוניינים בו. כך, בחסות המדינה, 
דת המח הדמוקרטית משטרת  בישראל  ־מתקיימת 

להיכלל  עלול  אחד  שכל  סודיים  מידע  מאגרי  זיקה 
בהם ללא ידיעתו, וכופה קיום אורח חיים דתי כתנאי 

שנדו חוק  הצעות  שלוש  מהמדינה.  זכויות  ־לקבלת 
והגירו הנישואין  לפקודת  התיקון   - לאחרונה  ־נו 

נתקבל,  שכבר  )רישום(,  שין 
ההצעה לתיקון פקודת העדה 
הדתית )המרה(, המכונה חוק 
חוק  לתיקון  וההצעה  הגיור, 
של  לדתו  הנוגעת  האימוץ 
המאומץ - קשורות להיבטים 
שונים של תופעה זו, אך אינן 
מציעות לה פתרונות הולמים 

הח על  מצביעות  אף  ־וחלקן 
מרתה. 

אמורים?  דברים  במה 
הנישואין  לפקודת  התיקון 
הידוע  )רישום(,  והגירושין 

הצעות החוק החדשות 

מציעות תיקונים קוסמטיים 

בלבד, בלי לערער על המצב 

הקיים ובלי לנסות לשנותו 

מהיסוד. בכך לא רק שאין הן 

תורמות לפתרון הבעיה, אלא 

הן מנציחות אותה ולעיתים 

אף מעמיקות אותה
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בכינויו חוק צהר, אשר נתקבל לאחרונה, פותח את 
לבחור  יוכלו  שזוגות  כך  לנישואים  הרישום  אזורי 

־היכן להירשם לנישואים ולא יחויבו לעשות כן במ
נחגג  לתיקון. התיקון  עד  כפי שהיה  מגוריהם  קום 
מאפשר  הוא  שכן  הליברלי,  למחנה  גדול  כניצחון 
מתונים  רבנים  אצל  לנישואים  להירשם  לזוגות 
לנישואים  להירשם  מהזוג  שימנעו  הסיכוי  אשר 

בשל פקפוק ביהדותם או בכשרותם להינשא זה לזו 
נמוך יותר. לכאורה אמור התיקון למנוע את המצב 
שהיה קיים עד כה, שבו זוגות רבים נאלצו להיחשף 
בני  ושל  ויסודית על עברם שלהם  לחקירה ארוכה 

־משפחותיהם כדי להוכיח לרב היישוב שבו הם מת
גוררים כי הם ראויים להינשא כדת משה וישראל, 
ובסופו של התהליך נתקלו בסירוב של הרב לרשום 

עורך הדין ׀ 121 ינואר 2014 



המחיר הסמוי מהעין של מיסוד הדת במדינהמשפחה

אותם לנישואים ולא יכלו להינשא. 
את  ישפר  אכן  לחוק  התיקון  כי  ייתכן  בפועל 
בבד  בד  מצבם של חלק מהזוגות המסורבים. אולם 
וכדי  התיקון  מתנגדי  את  להרגיע  כדי  התיקון,  עם 
נישואים ממי  יכולתה של הרבנות למנוע  לחזק את 
וישראל,  משה  כדת  להינשא  יכול  אינו  שלעמדתה 
הקים משרד הדתות מאגר ממוחשב שיכיל מידע על 
ויוכל לחשוף אם האדם שנרשם  כל אזרחי המדינה 
לנישואים הוא פסול חיתון. מאגר ממוחשב זה הוא 
רשמיים  הלא  המאגרים  ומחשוב  שדרוג  של  תוצר 
של פסולי חיתון שהחזיקה הרבנות עד כה, הידועים 
בשם "הרשימות השחורות". רשימות שחורות אלה 
שלפי  אנשים  השאר  בין  אנשים,  אלפי  כמה  מונות 
עמדת הרבנים שהכניסו אותם לרשימה הם ממזרים, 
יהדות  בבירור  יהודים,  לא  נואפים,  ממזרים,  ספק 

לפ בר־און  לוועדת  שנמסרו  נתונים  פי  )על  ־ועוד 
תרון בעיית פסולי החיתון(. בהסבירו מדוע למרות 

־קבלת חוק צהר תשתפר יכו
לת המעקב של הרבנות בשל 
החדש,  הממוחשב  המאגר 
אלי  הדתות  שר  סגן  צוטט 
היום  "המצב  שאמר:  דהן  בן 
הוא ללא בקרה וללא ביקורת. 
ממוחשבת  מערכת  הקמנו 
הבעיות.  כל  את  שפותרת 
 14 ימתין  נישואין  רושם  רב 
המידע"  את  שיקבל  עד  יום 
כלומר,   .)28.10.13 )"הארץ", 
בהיעדר  עתה,  שעד  בעוד 

אפ הייתה  ממוחשב,  ־מאגר 
שרות שרב יאשר נישואיו של זוג אף אם אחד מבני 

באמצ שעתה  הרי  השחורות,  ברשימות  מצוי  ־הזוג 
עות הקדמה הטכנולוגית נסגרה הפרצה. כך, אף כי 
סיכויי  את  לכאורה  מגדילה  הרישום  אזורי  פתיחת 
הרי  להינשא,  אישור  לקבל  לרבנות  הפונים  הזוגות 
השחורות  הרשימות  של  ומחשובן  שדרוגן  שבפועל 
משפר את יכולתה של הרבנות לעקוב אחר הפונים 

אליה ולמנוע את נישואיהם. 
הר על משמעותן של  לרגע  להתעכב  הראוי  ־מן 
־שימות השחורות שסגן השר בן־דהן מתפאר במח

שובן. הייתכן כי מוסד שלטוני במדינה דמוקרטית 
אחרי  יבלוש  האדם  זכויות  את  לכבד  המתיימרת 

נואפים,  או  ממזרים  הם  אם  לקבוע  כדי  אזרחים 
הבסיסית  הזכות  את  זה  בסיס  על  מהם  ולשלול 
הרשימות  של  יצירתן  דרך  מזו,  יתרה  להינשא? 
כלל  בהן  מהרשומים  חלק  גלויה;  אינה  האמורות 

בהן; הרי או על הופעתם  קיומן  על  יודעים  ־אינם 
שום בהן מטיל כתם על האדם ועל משפחתו, חודר 
הוגן  הליך  ללא  זאת  וכל  בכבודו;  ופוגע  לפרטיותו 
וללא מתן זכות שימוע או ערעור לנפגע. קיומו של 
המאגר הממוחשב החדש ואופן ניהולו נוגדים את 

־חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, את חוק הגנת הפ
רטיות ואת חוק חופש המידע. אף על פי כן, לא זו 
בלבד שחוק צהר לא שם קץ לקיומן של הרשימות 
לשדרוגן  אצטלה  היווה  אף  הוא  אלא  השחורות, 
הרבנות  משטרת  על  שיקל  ממוחשב  מידע  למאגר 

את מלאכתה.
הרבנות  משטרת  של  אחיזתה  להעמקת  נוסף  פן 
מצוי בסעיף 7 לחוק צהר, הקובע שנתיים מאסר למי 

הני לרישום  דואג  ־שאינו 
הני לרישום  או  ־שואים שלו 

שואים שסידר לאחר. מלשונו 
הס של  )במכוון?(  ־העמומה 

עיף אי אפשר להבין אם הוא 
נישואים  רושם  על  רק  חל 
אך  הרבנות  ידי  על  המוסמך 
נישואים  על  לה  מדווח  אינו 
כל  על  חל  שהוא  או  שערך, 

־מי שנישאים או מסדרים ני
שואים, גם נישואים פרטיים, 

במ שנערכו  ־אלטרנטיביים, 
הממסד  לכותלי  מחוץ  כוון 
הרבני. אולם התחושה בקרב זוגות ועורכי נישואים 
הרבנות  לכותלי  מחוץ  נישואים  טקסי  המקיימים 
מטעמי מצפון היא שמטרת הסעיף היא להעמיק את 
הנעשה  אחרי  לעקוב  הרבנות  משטרת  של  יכולתה 
מחוץ לתחומה, באמצעות חיובם של מקיימי טקסי 
לרבנות,  עליהם  לדווח  האלטרנטיביים  הנישואים 
מעל  מרחף  שנתיים  של  מאסר  בעונש  איום  כאשר 

ראשו של מי שאינו מדווח. 
מתר האדם  בזכויות  יותר  אף  חמורות  ־פגיעות 
משתמ שם  הילדים,  ואימוץ  הגיור  בתחומי  ־חשות 

קיומו  את  לכפות  כדי  בכוחה  הרבנות  משטרת  שת 
המתמשך של אורח חיים דתי כתנאי למתן זכויות. 

פתיחת אזורי הרישום 

מגדילה לכאורה את סיכויי 

הזוגות לקבל מהרבנות 

אישור להינשא, אולם בפועל 

מחשובן של הרשימות 

השחורות משפר את 

יכולתה של הרבנות לעקוב 

אחרי הפונים אליה
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לאחרו הגיור שאושר  לחוק  המוצע  התיקון  כי  ־אף 
נה בוועדת השרים לענייני חקיקה נועד להקל הליכי 
גיור, הוא אינו נותן כל פתרון לבעיית ביטול הגיורים 

הנ גרים  של  ראשם  מעל  המרחף  התמידי  ־ולאיום 
כגון  בעניינים  הרבניים  הדין  בתי  לשירותי  זקקים 
הדתית  העדה  פקודת  לתיקון  חוק  )הצעת  גירושים 
מקומית(,  ומועצה  עיר  רב  ידי  על  )גיור  )המרה( 
למצב  להיקלע  עלולים  אלה  גרים  תשע"ג־2013(. 
שבו דייני בית הדין הרבני מכריזים על גיורם כבטל 

שלא משום  רק  יהודים,  כלא  ילדיהם  ועל  ־למפרע, 
חר הגיור לא קיימו אורח חיים דתי. כך אירע למשל 
לשתי נשים ולילדיהן, ורק בעקבות עתירתם לבג"ץ 
נגד החלטת בית הדין הרבני שינה האחרון את דעתו 
וקבע כי גיורן של הנשים תקף וילדיהן יהודים )בג"ץ 
5079/08(. עניינם של העותרים בא על פתרונו, אולם 
כי  ולקבוע  הכללית  הבעיה  את  לפתור  סירב  בג"ץ 
לבתי הדין הרבניים אין סמכות לבטל גיורים למפרע 

בסמ המצוי  בתיק  דיון  ־אגב 
שגרים  היא  התוצאה  כותם. 
חיים בחשש  ישראל  במדינת 
הארוכה  זרועה  מפני  תמידי 

ונא הרבנות,  משטרת  ־של 
אורח  קיום  בין  לבחור  לצים 
חיים דתי בניגוד לרצונם ובין 
ילדיהם  או  הם  הסיכון שאם 
הדין  בתי  לשירותי  יזדקקו 
כבטל,  גיורם  יוכרז  הרבניים 

רשו הם  כי  יגלו  שמא  ־או 
מים ברשימות השחורות כמי 

שיהדותם מוטלת בספק.
באופן דומה מנצלת משטרת הרבנות את ההוראה 
ידי  על  רק  יאומץ  ילד  כי  הקובעת  האימוץ  בחוק 

זו על  דתי  חיים  אורח  לכפות  כדי  דתו,  בני  ־הורים 
גות הרוצים לאמץ בישראל ילד שאינו יהודי. מספר 
הוא  בישראל  לאימוץ  המועמדים  היהודים  הילדים 
על  לאימוץ  המועמדים  הילדים  מבין  ורבים  קטן, 
ידי זוגות יהודים הם בני דת אחרת וצריכים לעבור 
להשלים  כדי  לאימוצם.  כתנאי  אורתודוקסי  גיור 

מת ויתור  לוותר  אלה  זוגות  נאלצים  האימוץ  ־את 
אורח  ולקיים  הדת  לחופש  זכותם  על  וכולל  משך 
חיים דתי להם ולילדיהם, בניגוד גמור לאמונתם, בין 

־השאר שמירת שבת, תפילות, שמירת כשרות ושלי

הייתכן כי מוסד שלטוני 

במדינה דמוקרטית 

המתיימרת לכבד את זכויות 

האדם יבלוש אחרי אזרחים 

כדי לקבוע אם הם ממזרים 

או נואפים, ולשלול מהם 

על בסיס זה את הזכות 

הבסיסית להינשא?

חת הילדים )הן המאומץ והן אחיו( למסגרות חינוך 
דתיות. רשויות הרווחה דוחות על הסף בקשות של 
זוגות יהודים המבקשים לאמץ ילד שאינו יהודי בלי 
לקיים את הדרישות האמורות, שכן ללא התחייבות 
בתי  מסרבים  דתי  חיים  אורח  של  מתמשך  לקיום 

לתי הצעה  הילד.  את  לגייר  לגיור  המיוחדים  ־הדין 
קון חוק האימוץ שאושרה לאחרונה בוועדת השרים 
לענייני חקיקה תקנה לבית המשפט סמכות לסטות 

־מהסייג המחייב אימוץ רק על ידי בן אותה דת בנ
חוק  )הצעת  שיירשמו  ומטעמים  מיוחדות  סיבות 
דתו  בנושא  סמכות  הוספת   - )תיקון  ילדים  אימוץ 
של המאומץ(, תשע"ג־2013(. אולם אף אם בעקבות 
לפטור  חריגים  במקרים  אפשר  יהיה  ההצעה  קבלת 
זוגות מהצורך לקיים אורח חיים דתי כתנאי לאימוץ 
ילד לא יהודי, הרי שרוב הזוגות המבקשים לאמץ ילד 
שאינו יהודי ייאלצו להישאר תחת עינה הבוחנת של 

־משטרת הרבנות ולחוות כפייה דתית עמוקה ומתמ
־שכת, שספק רב אם היא עו

כבוד  יסוד:  חוק  בתנאי  מדת 
האדם וחירותו. 

 2014 בשנת  בישראל  וכך 
המדינה  בחסות  מתקיימת 

רשי המחזיקה  דת  ־משטרת 
מות שחורות ממוחשבות של 
כממזרים  המוגדרים  אנשים 
מהם  למנוע  כדי  וכנואפים 
והכופה  להינשא,  הזכות  את 
על אחרים לקיים אורח חיים 
זכויות  לקבלת  כתנאי  דתי 

היחי הפתרון  ־מהמדינה. 
הכופה  המדינתי  הכוח  נטילת  הוא  אלה  לבעיות  די 
מידי הרבנות והפיכתה לגוף פרטי שסמכותו מוגבלת 

פתרו יצירת  בעת  ובה  במרותו,  הרוצים  לאלה  ־רק 
ולגירושים,  לנישואים  נות אזרחיים מטעם המדינה 
להכרה בגיורים של כל הזרמים, לאימוץ, ולנושאים 
רבים אחרים המופקדים כיום בידי הרבנות. הצעות 
החוק החדשות שנדונו לעיל אינן מציעות פתרונות 

קוסמ תיקונים  מציעות  הן  זאת  במקום  ־אמיתיים. 
טיים בלבד, בלי לערער על המצב הקיים ובלי לנסות 

־לשנותו מהיסוד. בכך לא רק שאין הן תורמות לפ
ולעיתים אף  מנציחות אותה  הן  תרון הבעיה, אלא 
 מעמיקות אותה.�
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מיסוי פעילות עורכי דין זרים בישראלמיסים

־מקצוע עריכת הדין נהיה לאחת מהגילדות הגדו
־שות בישראל. לאחרונה חצה מספר עורכי הדין בי

שראל את גבול ה־50 אלף, ואם לא די בכך, לאחרונה 
ניתנה האפשרות לעורכי דין זרים לעבוד כעורכי דין 
בישראל. כאשר דנים כיום על עובדים זרים הבאים 
לעבוד במדינת ישראל, קרוב לוודאי שהדימוי הקופץ 
הסיעוד,  בתחום  פיליפינים  עובדים  של  הוא  לראש 

־עובדים תאילנדים בחקלאות או פועלים סינים העו
בדים בבניין. לתמונה זו, להבדיל, אפשר לצרף כעת 

את עורכי הדין הזרים.
באוגוסט 2012 נכנס לתוקפו תיקון מס' 33 לחוק 
את  מסדיר  אשר  תשכ"א־1961,  הדין,  עורכי  לשכת 
פעילותם של עורכי דין זרים בישראל. התיקון מסיר 
דין  מעורכי  היום  עד  מנעו  אשר  ומגבלות  חסמים 

ומתיר  בישראל  לעבוד  זרים 
פירמות  בין  פעולה  שיתופי 
הוא  ובכך  וזרות,  מקומיות 
בענף  כוללת  רפורמה  מהווה 

בעק בישראל.  הדין  ־עריכת 
הישראלי  השוק  פתיחת  בות 
זרים  דין  עורכי  משרדי  בפני 

־צפוי שוק עריכת הדין המקו
מי להשתנות.

מורשים  התיקון  בעקבות 

חשיפה לישראל
התיקון לחוק לשכת עורכי הדין שנכנס לתוקף באוגוסט 2012 מסדיר 

את פעילותם של עורכי דין זרים בישראל. עדיין קשה לנבא מה תהיה 

בשאלות  לדון  אפשר  כבר  אבל  בארץ,  הדין  עריכת  שוק  על  השפעתו 

המתעוררות מחשיפת משרדים ועורכי דין זרים למס בישראל

יניב רוג, זהר פישר

 עו"ד יניב רוג,
שותף בכיר וראש מחלקת 
המיסים במשרד
ש. פרידמן ושות'

 עו"ד זהר פישר,
,Robus ראש משרד 

משרד ייעוץ אסטרטגי 
 ,Legal Marketing לתחום
 פיתוח עסקי למשרדי
עורכי דין

עורכי דין זרים להעניק שירותים משפטיים בישראל 
בכל הנוגע לדין הזר במדינה שבה הוסמכו ולמשפט 
דין  לעריכת  רישיון  בעלי  שהם  בתנאי  הבינלאומי, 
ממדינה זרה ובעלי ניסיון מעשי של שנתיים בעריכת 

דין או בתפקיד שיפוטי במדינה הזרה.
כמו כן, עורך הדין הזר יכול לייצג בישראל לקוחות 

־ישראלים במשא ומתן לגבי חוקי המדינה שבה הוס
מך, ולטפל בעריכת חוזים שעליהם יחול הדין הזר. 
עם זאת, עורך הדין הזר לא יכול לייצג בבית משפט 
בישראל. נוסף על האמור יכולות כעת פירמות עורכי 

דין ישראליות לצרף שותפים זרים למשרדיהן.
כך למשל, עד למועד כניסת תיקון החוק לתוקף, 

המש נהגו  מורכבת  בינלאומית  עסקה  של  ־במקרה 
זר  דין  עורכי  משרד  עם  להתייעץ  הישראלים  רדים 

העס על  החלים  הדינים  ־על 
קה. לא פעם אף נאלצו עורכי 
הדין הישראלים לטוס מעבר 
או  העסקה,  ביצוע  לשם  לים 

־עורכי הדין הזרים נאלצו לה
גיע לישראל למספר ימים.

החוק  תיקון  מאפשר  כעת 
־לפירמות עורכי דין זרות לפ

תוח סניפים משלהן בישראל, 
או לשלוח עורך דין זר שישב 

מדינת ישראל זכאית למסות 

את הכנסות השכר של עורכי 

הדין הזרים העובדים בישראל 

על פי אותם קריטריונים 

שלפיהם ממוסים עובדים 

זרים במדינת ישראל
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על  שוטף  ייעוץ  ויעניק  הישראלי  במשרד  בקביעות 
הדין הזר.

נצפה  לא  היום  ועד  התיקון  של  לתוקף  מכניסתו 
רישום מסיבי של עורכי דין זרים בישראל, ולכן עדיין 
קשה לנבא מה תהיה השפעתו של התיקון לחוק על 

־שוק עריכת הדין בישראל, ואילו מהמשרדים יושפ
יהיו אלה המשרדים הקט ־עו מכך אם בכלל; האם 

הגדולות,  הפירמות  דווקא  או  להתחזק  שיוכלו  נים 
הידועות כבעלות קשרים חובקי עולם, הן שירוויחו 
מהמהלך. אולם אין כל ספק כי התיקון לחוק מהווה 

שינוי מהותי במערכת המשפט בישראל.
בצד השינויים המהותיים הנובעים מתיקון החוק 
משרדים  אותם  חשיפת  בדבר  השאלה  מתעוררת 
ועורכי דין זרים למס בישראל. ככלל, תושבים זרים 
בישראל  ממקור  הון  רווחי  או  הכנסות  המפיקים 
חייבים במס מלא בישראל. אולם תושבי חוץ עשויים 
ליהנות מפטור ממס בישראל באמצעות שימוש נבון 

ברשת האמנות למניעת כפל מס.

עם  כאלה  אמנות  כ־50  על  כיום  חתומה  ישראל 
על  מבוסס  המכריע  ורובן  המערב,  מדינות  מרבית 
שהיא  המודל"(,  )"אמנת   OECD של  המודל  אמנת 

־מודל עיקרי לאמנות למניעת כפל מס. האמנות מע
ניקות לתושבי חוץ פטורים ממס ולחלופין מגבילות 
את שיעורי המס בישראל על מגוון רחב של הכנסות.
בי במס  חייב  אינו  החוץ  תושב  האמנות,  פי  ־על 

בתנאי  בישראל  המופקים  עסקים  רווחי  על  שראל 
־שתושב החוץ לא מנהל את עסקיו בישראל באמצ
־עות מוסד קבע בישראל, לכן חשוב להבין מהי ההג

דרה של "מוסד קבע", מונח שאינו מוגדר בדיני המס 
למניעת  בינלאומיות  מס  מאמנות  ושאוב  בישראל 

כפל מס.
כמ המודל  באמנת  מוגדר  הקבע"  "מוסד  ־המונח 
־קום עסקים קבוע שבו מתנהלים עסקי המיזם בחל

קם או במלואם. על סמך הוראה זו קובעות הוראות 
מיזם  של  עסקים  מקום  כי  האמנה  של  הפרשנות 
ייחשב כמוסד קבע במדינת המקור, ככלל, בהתקיים 
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מיסוי פעילות עורכי דין זרים בישראלמיסים

שלושה תנאים מצטברים:
;)Fixed( 1.  על מקום העסקים להיות קבוע

 at his( 2.  על מקום העסקים להיות בשליטת המיזם
disposal( בין שמכוח בעלות ובין שמכוח חוזה; 
העס־ מקום  באמצעות  מתנהלים  המיזם  3.  עסקי 

קים הקבוע לתקופה ממושכת )בדרך כלל תקופה 
של למעלה מחצי שנה(.

למרות האמור לעיל, גם אם לתושב חוץ אין מקום 
וקבוע בישראל שדרכו מתנהלים עסקיו, עדיין  פיזי 
סוכן  באמצעות  וזאת  קבע  מוסד  לו  שיקום  ייתכן 

תלוי שפועל בישראל בשם המיזם. 
־יודגש כי כדי שסוכן תלוי ייצור מוסד קבע לפיר

מה, הוא צריך להפעיל את סמכויותיו באופן שגרתי 
בישראל, שכן נוכחותו צריכה 
העסקים  קביעות  על  להעיד 
על  ולא  בישראל  המיזם  של 

הפ בלא  מזדמנים.  ־עסקים 
בישראל,  סמכויותיו  עלת 
הסוכן התלוי לא ייצור מוסד 

קבע.
־נמחיש זאת בדוגמה שלה

לן: אם אין ברשותו של עורך 
לפעול  המבקש  אנגלי  דין 
וקבוע  פיזי  מקום  בישראל 
שדרכו הוא מנהל את עסקיו 

וכן לא עומד לרשותו סוכן תלוי עם סמ ־בישראל, 
כויות חתימה בישראל, הרי אי אפשר למסות אותו 
שהוא  המשפטיים  העסקים  רווחי  בגין  בישראל 

מפיק במדינה.
עשויה  הקבע"  "מוסד  לסוגיית  כי  הרואות  עינינו 
להיות משמעות אופרטיבית ניכרת על מיסוי פירמת 

־עורכי דין זרה בישראל. על פי האמור, רווחי הפיר
מה ימוסו ככלל במדינת התושבות. חריג לכלל זה חל 
כאשר הפעילות העסקית של הפירמה בישראל חוצה 
את רף מוסד הקבע; במצב זה אותה פעילות תמוסה 

גם בישראל.
־אשר לנציגי אותן הפירמות, קרי עורכי הדין הז

שהם  הרי  בישראל,  מטעמן  לעבוד  שיישלחו  רים 
עלולים להיחשף לכפל מס ולהידרש לשלם מיסים 
והן במדינת תושבותם. במקרים אלה,  הן בישראל 
 - גומלת  מדינת  של  תושבים  הם  הדין  כשעורכי 
מדינה החתומה עם ישראל על אמנה למניעת כפל 

במניעת  לעזרה  הרלוונטית  האמנה  תבוא   - מס 
תשלום כפל מס.

דין  עורכי  שכניסת  בכוונה  נעשה  החוק  תיקון 
־זרים לישראל תגדיל את החשיפה של המשק היש

ראלי לפירמות עורכי דין בינלאומיות וללקוחותיהן 
העסקיים, דבר אשר יאפשר רשת ביטחון ללקוחות 
הישראלים של אותם עורכי דין זרים. פועל יוצא הוא 
כי מדינת ישראל זכאית למסות את הכנסות השכר 
של עורכי הדין הזרים העובדים בישראל על פי אותם 
קריטריונים שלפיהם ממוסים עובדים זרים במדינת 

ישראל.
ישראל,  חתומה  שעליהן  המס  אמנות  רוב  פי  על 

עוב של  השכר  הכנסת  את  למסות  ישראל  ־זכאית 
אם  אלא  בישראל,  זרים  דים 
כן מתקיימים שלושה תנאים 

מצטברים: 
1.  העובד שהה בישראל לת־

קופה שאינה עולה על 183 
ימים בכל שנת מס;

לאותו  משולם  2.  השכר 
עובד על ידי מעסיק שהוא 

תושב חוץ; 
3.  השכר אינו מנוכה מרווחי 
מוסד הקבע שיש למעסיק 

בישראל.
המפורטים  התנאים  שלושת  שבו  מקום  כך,  אם 
לעיל אינם מתקיימים, לא צפויה לקום לעורכי הדין 

ארו שהות  זאת,  עם  בישראל.  מס  חשיפת  ־הזרים 
כה וקבועה של עורכי הדין הזרים בישראל יכולה אף 
הפיכתם  בדבר  המס  רשויות  לטענת  אותם  לחשוף 
ל"תושבי ישראל" וכפועל יוצא לחייב אותם במס על 

מלוא הכנסתם בישראל ובחו"ל. 
לפי נתוני לשכת עורכי הדין, נכון לנובמבר 2013 
שישה  בישראל  הזרים  הדין  עורכי  במאגר  רשומים 
עורכי דין זרים ושלוש שלוחות של משרדי עורכי דין 
זרים. חוץ מהם, בבחינה האחרונה נבחנו 12 עורכי 

דין זרים וכולם עברו את הבחינה.
החוק  תיקון  אם  ולבחון  להמתין  הוא  שנותר  כל 
יקימו  זרות  דין  עורכי  ופירמות  תכליתו  את  יגשים 
משרדים בישראל, או אם הן יירתעו מלהצטרף לשוק 
הדבר,  מורכבות  נוכח  דין,  עורכי  המוצף  הישראלי 
 לרבות חשיפות המס שתוארו לעיל. 

שהות ארוכה וקבועה של 

עורכי הדין הזרים בישראל 

יכולה לחשוף אותם לטענת 

רשויות המס בדבר הפיכתם 

ל"תושבי ישראל" ועל כן 

לחייבם במס על מלוא 

הכנסתם, בישראל וגם בחו"ל
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פיצוי לעובד בגין התחייבות שלא להתחרות - חידושים מפסק הדין בעניין מאיר אבידןמיסים

בחיפה  המחוזי  המשפט  בבית  נתקבל  לאחרונה 
פסק הדין בעניין מאיר אבידן )ע"מ 24270-01-11( 
)להלן: פרשת אבידן(, והפיח רוח חיים בנושא סיווג 
תחרות.  לאי  התחייבות  בגין  עובד  שמקבל  תקבול 
מרכז  המחוזי  המשפט  בית  לפסיקת  בהמשך  זאת 
)להלן:   )29425-01-11 )ע"מ  ברנע  יוסף  בפרשת 
בחיפה  בית המשפט המחוזי  ופסיקת  ברנע(  פרשת 

בעניין חיים נסים )עמ"ה 859/08(. 
הכלל בסיווג פיצוי שמקבל נישום, אם היא הכנסה 
לעניין פקודת מס הכנסה ואם כן מה טיבה, הוכרע 
ונק־  ,)161/67 )ע"א ספרים  הוצאת  מצדה   בפרשת 
בע כי דין הפיצוי הוא כדין הפרצה שהוא בא למלא. 

הווה אומר, אם פיצוי מסוים 
־מחליף הכנסה פירותית הנו

בעת משימוש בגורמי הייצור, 
במס  ויחויב  בנעליה  ייכנס 

לחלו לפקודה;  ב'  חלק  ־לפי 
המ בפיצוי  עסקינן  אם  ־פין, 

שולם בגין נזק הוני המתקבל 
בשל מכירת גורמי הייצור או 
נזק ממשי שנגרם להם, יחולו 

הוראות חלק ה' לפקודה. 

 קיבלת פיצוי - 
מה עם המס?

פסק הדין בעניין אבידן שניתן לאחרונה הפיח רוח חיים בשאלת סיווג 

המס. דיני  מבחינת  תחרות  לאי  התחייבות  בגין  עובד  שמקבל   תקבול 

יש לבחון את שאלת סיווג הפיצוי בהיבט מהותי ובהיבט דיוני

משה דרוקר

עו"ד ד"ר משה דרוקר )רו"ח(, 
 ד"ר מ. דרוקר ושות' - 

עורכי דין ונוטריונים

הנה כי כן, בשנים האחרונות שבה ועולה השאלה 
זה משאיר  )מאמר  לעובד  הניתן  פיצוי  דינו של  מה 
פיצוי כאמור, המתקבל עקב התחייבות  עיון  בצריך 
בעל  או  משנה  קבלן  הוא  כשהמתחייב  תחרות  לאי 
ואגב  המעסיק,  אצל  עבודתו  את  שהפסיק  מניות( 
וקיבל  במעסיק  להתחרות  שלא  התחייב  זו  הפסקה 

על כך פיצוי. 
בשני  דנן  הפיצוי  סיווג  זה תיבחן שאלת  במאמר 

מש ומה  תחרות  מהי  קרי  מהותי,  היבט  ־היבטים: 
מעות התחייבות של העובד שלא להתחרות; והיבט 
שההתחייבות  כדי  להוכיח  נדרש  מה  כלומר  דיוני, 

יסווגו כפעי והפיצוי המתקבל בעטיה  ־לאי תחרות 
ייאמר  ההוני.  במישור  לויות 
חשובה  זו  הבחנה  כי  ויודגש 
המס,  בדיני  עקרון־על  נוכח 
)ע"א  חזן  בהלכת  כנזכר 
9412/03(, כי גביית מס אמת 
היא "נשמת החוק ותכליתו". 

היבט מהותי

משמ יסוד  אבני  ־שלוש 
בדיוננו:  מוצא  נקודת  שות 

השאלה השבה ועולה היא 

מה דינו של פיצוי הניתן 

לעובד שהפסיק את עבודתו 

אצל המעסיק, ואגב הפסקה 

זו התחייב שלא להתחרות 

במעסיק וקיבל על כך פיצוי
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פיצוי לעובד בגין התחייבות שלא להתחרות - חידושים מפסק הדין בעניין מאיר אבידןמיסים

 ,)6601/96 )ע"א   AES בפרשת  כפי שנפסק  האחת, 
היא כי לכל אדם חירות לעסוק בכל תחום שיחפוץ, 
בכפוף למגבלות שבדין. כלומר, חופש העיסוק הוא 
חלק מ"נכסיו" האישיים של אדם, וזכותו הבסיסית 
בהפעלה,   - שיחפוץ  דרך  בכל  שימוש  בהם  לעשות 
בהשכרה או מכירה )הימנעות מעיסוק(. השנייה, כפי 
שנפסק בפרשת שמחה שנקר )עמ"ה 169/87(, היא 
כי בדרך כלל כל התשלומים המשולמים לעובד אגב 
פרישתו הם חלק מפיצויי פיטורים, והטוען אחרת, 
לאחרונה  שנפסק  כפי  השלישית,  הראיה.  נטל  עליו 
שבהם  מקרים  ייתכנו  כי  היא  הנ"ל,  אבידן  בפרשת 
בסיומה  או  עבודתו  בזמן  לעובד  המשולם  תקבול 
יוגדרו כמכירת גורמי הייצור שלו, קרי התקבול בידיו 
יהיה תקבול הוני. כדי להכריע בטיבו של הפיצוי יש 
לבחון את טיבה של ההתחייבות שלא להתחרות, אם 

זכותו של העובד לעבוד ולה ויתור על  ־היא מהווה 
שתכר כחלק מחופש העיסוק. מודגש כי אין עסקינן 
יהפכו  לבל  החברה  סודות  על  לשמור  בהתחייבות 
לשמור  נועדה  כאמור  התחייבות  מתחריה;  לנחלת 
על קניינה של החברה או המעסיק ואין בה כדי לפגוע 
בקניינו של העובד, לכן אין לה ערך כלכלי מבחינתו 

ואין הוא זכאי לפיצוי בגינה. 
שמשלם  תקבול  "סיווג  כי  נקבע  אבידן  בפרשת 
מעסיק לעובד שסיים עבודתו בתמורה להתחייבות 
כל  של  בנסיבותיו  מותנה  מתחרות  להימנע  העובד 
מקרה... כל תקבול ייבחן על פי טיבו ומהותו, בשים 

לב למאפייניו השונים". ואלה הם:
אובייקטיבי(.  )מבחן  הרלוונטי  ה�וק  תנאי   •
משמעות מבחן זה היא קיומם בפועל של מתחרים 
המוכרים מוצרים, או מספקים שירותים, דומים או 
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המ החברה  מוצרי  משווקים  שבו  לשוק  ־חליפיים, 
שע פוטנציאליים  מתחרים  של  קיומם  או  ־עסיקה, 

שויים להיכנס לשוק בהשקעה סבירה במונחי עלות 
די שקיימת  לא  בחברה המעסיקה.  ולהתחרות  וזמן 
שהתחרות  נדרש  אם  כי  בכוח,  או  בפועל  תחרות 

לה שלא  שהתחייב  לעובד  רלוונטית  תהיה  ־כאמור 
תחרות, שאם לא כן מתרוקנת התחייבותו מכל תוכן 

־כלכלי. מודגש כי באין תחרות, לא להלכה ולא למ
במקרה  או  משוכלל,  אינו  שהשוק  משום  אם  עשה, 
חוקית,  הגבלה  בו  יש  או  זיכיונות,  או  מונופול  של 
ואם משום חוסר הכדאיות הכלכלית האובייקטיבית 
להתחרות בשוק הקיים )למשל במונופול טבעי( הרי 
שהתחייבות לאי התחרות לא תהיה רלוונטית אלא 

ריקה מכל תוכן כלכלי.
כי�ורים אי�יים �ל העובד )מבחן אובייקטיבי(.   •
או  שהמוצר  ככל  כי  עולה  ברנע  בפרשת  מהרציונל 

המ החברה  של  ־השירות 
עם  ישירות  מזוהה  עסיקה 

לה שלא  המתחייב  ־העובד 
לעובד  שיש  וככל  תחרות, 
כישורים ספציפיים מיוחדים, 
ידע ספציפי, קשרים אישיים 
אישי  מעמד  משמעותיים, 

בק זכויות  או  מוכח  ־ורקורד 
כך  החברה,  של  הרוחני  ניין 
לעשות  שלא  התחייבותו 

משמעו תפגע  שימוש  ־בהם 
תית בזכותו הבסיסית לעבוד 

במומחיותו. 
להתחרות  �לא  התחייבות  �ל  בפועל  קיומה   •
אבי־ מפרשת  אובייקטיבי(.  )מבחן  הכלכל  יוערכה 
דן עולה כי התחייבות שלא להתחרות חייבת להיות 

־מפורשת. אף כי אין דרישת כתב מהותית, על ההת
־חייבות שלא להתחרות לנבוע מתוך אומד דעת הצ

דדים בהסכם אי התחרות - מבחן סובייקטיבי. זאת 
ועוד, נדרש כי להתחייבות זו יהיה ערך כלכלי ממשי, 
ממשית  כלכלית  תועלת  לצמוח  עשויה  לעובד  קרי 
להתחרות  שלא  והתחייבות  במעסיק,  מהתחרות 

תסב לו פגיעה ממשית בכושר השתכרותו.
להתחרות  �לא  ההתחייבות  �ל  מרכיביה   •
)מבחן אובייקטיבי(. ככל שהפגיעה בחופש העיסוק 
את  המגבילה   - וספציפית  רחבה  תהיה  העובד  של 

עורכי הדין מיקי מיכאלוביץ 
ואריאל דיאמנט סייעו 

בכתיבת מאמר זה

־זכותו של העובד למכור מוצר מסוים או לספק שי
הן  רחב,  גאוגרפי  באזור  מסוים,  בשוק  מסוים,  רות 
במישרין והן בעקיפין, גם בדרך של מכירה או מתן 
כך   - לאחר  וייעוץ  סיוע  של  בדרך  או  ישיר  שירות 
תהיה ההתחייבות דנן מכירה של גורמי הייצור ושל 

פירותיו, קרי מכירה הונית. 
להתחרות. בפרשת  �לא  ההתחייבות  זמן  מ�ך   •

־ברנע נקבע כי תקבול בגין ההתחייבות שלא להתח
־רות הוא תקבול הוני, אף שתקופת ההתחייבות במ

קרה זה הייתה מוגבלת. חיזוק לכך ניתן גם בפרשת 
־אבידן. לפיכך אפשר לומר כי כאשר משמעותו המ

עשית של משך זמן ההתחייבות שלא להתחרות היא 
לתקופה  או  לצמיתות  מהשוק  העובד  של  הוצאתו 

־ארוכה מאוד, שתגרום לו לפגיעה משמעותית ביכו
לתו להשתכר בשוק ספציפי, בעת שהמעסיק מבסס 
העובד,  על חשבונו של  את מעמדו בשוק הספציפי 
מתחייבת המסקנה כי הפיצוי 
הוא הוני - גם כאשר תקופת 
הזמן היא קצרה בלבד. יודגש 
כי על פי אותו רציונל, הפיצוי 
תחרות  לאי  התחייבות  בגין 
לתקופת זמן ארוכה שאין בה 
כדי לגרום לעובד נזק ביכולת 
השתכרותו, ובסופה הוא יכול 

ייח בתחומו,  ולעסוק  ־לשוב 
שב כהכנסה שבפירות. 

היבט דיוני

בע־ ומהפסיקה  לפקודה   155 סעיף  מהוראות 
כעיקרון  מוטל  והשכנוע  הראיה  נטל  כי  עולה  ניינו 
נטל  השומה  פקיד  על  חל  ומנגד  הנישום,  כתפי  על 

־ההצדקה כי שומתו סבירה. בענייננו, הטוען כי הפי
פיצוי  הוא  להתחרות  שלא  ההתחייבות  בגין  צוי 
הוני צריך להוכיח כי במקרה שלו יש לסטות מדרך 
המלך שבה התקבול יסווג כפירותי. לפיכך על הטוען 

האובייקטיבי של תח קיומה  במצטבר את  ־להוכיח 
רות בפועל או בכוח; להוכיח כי תחרות זו רלוונטית 
ליצור מצב של תחרות  ניסיון ממשי  נעשה  קרי  לו, 
תחרות  לאי  התחייבות  קיימת  כי  להוכיח  עתידית; 
רחבה וארוכה, בנסיבות העניין, גם לפי אומד דעת 
פיצוי על ההתחייבות שלא  הוא  והתקבול  הצדדים, 
 להתחרות. 

בפרשת אבידן נפסק 

כי ייתכנו מקרים שבהם 

תקבול המשולם לעובד 

בזמן עבודתו או בסיומה 

יוגדר כמכירת גורמי 

הייצור שלו, קרי התקבול 

שבידיו יהיה תקבול הוני
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כפרק־ כהונתי  של  העל  ממטרות  "אחת 
של  האפקטיביות  הגברת  היא  המדינה  ליט 
אכיפה כלכלית משולבת נגד פשיעה חמורה 
ומאורגנת", כך אמר פרקליט המדינה החדש 
שי ניצן בהופעתו הציבורית הראשונה בכנס 

־הפלילי השנתי של המכון להשתלמות עור
כי דין של לשכת עורכי הדין שנערך באילת 
רשות  ישראל,  "משטרת  בדצמבר(.   26-28(
המיסים והרשות לאיסור הלבנת הון ישתפו 

הכדאיות שב להפחית את  במטרה  ־פעולה 
פשיעה ולהחליש את כוחם הכלכלי המנוצל 
חסם  היא  שפעילותם  עבריינים,  של  לרעה 
והיא  כלכלית  ולצמיחה  חופשית  לפעילות 
מאיימת על החברה ועל הגרים בסביבתם". 

ניצן,  הוסיף  להבין",  צריכים  "אנשים 
"שהמאבק הוא גם בכלים כלכליים. זה שינוי 
משמעותי בתפיסת העולם של הפרקליטות 
ושל המשטרה. אדגיש כי החקירה הפלילית 
מתנהלת במטרה אחת בלבד - בירור האמת 
במסגרת ההליך הפלילי ולא גביית מס - אך 
של  מלא  במיצוי  רבה  חשיבות  יש  זאת  עם 
כל הוראות הדין עם עבריינים, ואם פרקליט 
נוכח שבחומר חקירה יש בסיס גם לאישום 
במס או לשומת מס אזרחית, חובתו לפעול 

למיצוי גם בתחומים האלה". 

"ליישם את פרויקט החפות"

־מושב הפתיחה נפתח בדיון סוער על החל
־תו של פרויקט החפות במדינת ישראל. במו

שב השתתפו שופט בית המשפט העליון ניל 
הנדל, הסנגור הציבורי הארצי ד"ר יואב ספיר, 
עו"ד ציון אמיר, עו"ד אבי חימי ועו"ד אורלי 

בן ארי מפרקליטות מחוז מרכז )פלילי(.
מאחורי  יושבים  מפשע  שחפים  "ייתכן 

סורג ובריח", אמר השופט ניל הנדל. הסנגור 
הארצי ד"ר יואב ספיר ציין כי ִמקֹום המדינה 
נערכו רק 21 משפטים חוזרים והיו בהם רק 
14 זיכויים, וזאת מתוך עשרות אלפי הליכים 

־המתנהלים בשנה. "לא יכול להיות שבמדי
־נת ישראל לא נעשות טעויות לעומת מדי

החפות,  פרויקט  מופעל  שבהן  אחרות  נות 
אף שאנחנו מביאים בחשבון את ההבדלים 

־בגודל האוכלוסייה", אמר ספיר והביע תק
ווה כי שי ניצן יוביל שינוי בתחום זה. 

הפלילי  הפורום  יו"ר  חימי,  אבי  עו"ד 

הארצי, אמר: "שרת המשפטים מכריזה על 
ניהול תיקים רצופים מיום ליום. לו אני שר 
הייתי מכריז על החלת פרויקט  המשפטים, 
החפות במדינת ישראל. אי אפשר לקדש את 
האנשים  בתוצאות.  להתעניין  בלי  ההליך 
שיושבים מאחורי סורג ובריח לא מעניינים 
שתהיה  חייבת  דמוקרטית  חברה  אחד.  אף 

הזוע הסוהר  בבית  ליושבים  גם  חמלה  ־בה 
אובייקטיבי  גוף  למנות  ויש  לחפותם,  קים 

שיבדוק את הנושא".

השופט מלצר: "יש לקבוע כללים 
ברורים בעניין תחבולות חקירה"

במושב בנושא "תחבולות חקירה - הגבול 
בית  שופט  השתתפו  לאסור"  המותר  שבין 
מחוז  פרקליט  מלצר,  חנן  העליון  המשפט 
דרום פלילי עו"ד שלמה למברגר, עו"ד רועי 
לונדון,  ירון  ועו"ד  שמחוני  נתי  עו"ד  בלכר, 

לשעבר ראש מפלג חקירות ביאחב"ל.
ומוגדרים  ברורים  כללים  לקבוע  "צריך 
והן  למשטרה  הן  חקירה  תחבולות  בעניין 
לתביעה", אמר השופט מלצר, "וכבוד האדם 
צריך להיות ערך עליון". עו"ד למברגר אמר 
כי "אף אחד לא חושב שצריך להטיל איסור 

לה צריכים  הכללים  תחבולות.  על  ־מוחלט 
עולם  עם  מתמודדים  אנחנו  מגבלות.  טיל 

עברייני שאינו עולם של הגינות". 

 השופטת דותן: "תיקון 113 
לחוק העונשין מכביד" 

תיקון 113 לחוק העונשין, העוסק בהבניית 
במושב  נדון בהרחבה  בענישה,  דעת  שיקול 

־בהשתתפות השופטת שרה דותן מבית המ
וכניש  דפנה  עו"ד  בתל אביב,  שפט המחוזי 

פרקליט המדינה החדש שי ניצן בהופעה פומבית ראשונה:

"נגביר אפקטיביות של אכיפה 
כלכלית נגד פשיעה מאורגנת"
הדברים נאמרו בכנס הפלילי של המכון להשתלמות עורכי דין שנערך בסוף דצמבר באילת  

השופט ניל הנדל: "ייתכן שחפים מפשע יושבים מאחורי סורג ובריח"  הסנגור הציבורי יואב ספיר: 
"לא יכול להיות שאין במדינת ישראל טעויות בהרשעות"  עו"ד אבי חימי: "על שרת המשפטים 

להכריז על החלת פרויקט החפות ולא על נוהל דיונים מיום ליום" 

שמעון בוסקילה בהופעה בכנס

חדשות הלשכה
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אביגדור  עו"ד  אביב,  תל  מחוז  מפרקליטות 
־פלדמן, עו"ד אירית באומהורן והפרשן המ

שפטי של "כלכליסט" משה גורלי.
עומסי  מבחינת  דרמטי  שינוי  עשה  "החוק 
בכל  לעסוק  שיש  מאחר  והערעורים  העבודה 
נימוק וקריטריון", אמרה השופטת דותן. היא 

מעורפ קריטריונים  נותן  "החוק  כי  ־הוסיפה 
במחשבים  השופטים  את  שיחליפו  ועד  לים, 
לא תהיה אחידות בענישה. יש שופטים מקלים 

ויש המחמירים, ולכל שופט יש עולם אחר". 
"מי שזקוק לתיקון 113 כשופט אינו ראוי 
פלדמן.  אביגדור  עו"ד  אמר  שופט",  להיות 
של  מקיומו  נעלב  הייתי  שופט  הייתי  "אם 

המטופ החוקים  כאחד  ייזכר  החוק  ־החוק. 
שים ביותר שאי פעם נחקקו. אנחנו סומכים 

־על שופטים שיקבעו גורלות חיי אדם ונות

נים בהם אמון לא כדי שיעבדו כמריונטות".

רז נזרי: "צריך להילחם בהדלפות"
"אנחנו צריכים להילחם בהדלפות, אולם 

החו מודלפים  התיקים  של  המוחלט  ־ברוב 
רז  עו"ד  אמר  כך  הסנגורים",  ידי  על  מרים 
הממשלה  המשפטי  ליועץ  המשנה  נזרי, 
בונה  "תקשורת  שכותרתו  במושב  )פלילי(. 

העיתו של  בהנחייתו  הורסת"  תקשורת  ־- 
חאלד  השופט  גם  השתתפו  קרא  ברוך  נאי 
סודרי. קובי  ועו"ד  אולמן  תמי  עו"ד   כבוב, 
לו  גורמת  התקשורת  כי  ציין  כבוב  השופט 
ולעיתים  בהתבטאויותיו,  יותר  זהיר  להיות 

־הוא שוקל מה לשאול ואם לשאול בגלל נו
כחותה באולם. "שופט לא צריך לכבול את 
יכול  לא  אתה  אך  שאלות,  מלשאול  עצמו 

להימנע מהמחשבה שאם תנסה להפנות את 
הצדדים לנקודה עיקרית, מיד תגיע הכותרת 
פעם  "לא  כבוב.  השופט  אמר  בתקשורת", 
מובילה התקשורת את המגמה בציבור, ולאו 

דווקא הציבור מביע את עמדתו". 

השופטת לורך: "היעד לא צריך 
להיות הגדלת המעצרים"

כיעד  להציב  צריכה  לא  ישראל  "משטרת 
־את הגדלת כמות המעצרים אלא לנהל חקי

רה ראויה שתוביל לגילוי האמת ולהגנה על 
הציבור", כך אמרה השופטת רות לורך מבית 

מע בנושא  במושב  מרכז  המחוזי  ־המשפט 
יורם סגי־ עו"ד  גם  צרים. במושב השתתפו 

משפטי  יועץ  המשמש  לוי  מוטי  עו"ד  זקס, 
במשטרת ישראל, ועו"ד אבי עמרם.

לב
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צי

 פרקליט המדינה
שי ניצן, בכנס 
הפלילי באילת

חדשות הלשכה
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התפלגות הישגי המתמחים שניגשו לבחינה בפעם הראשונה

ציון ממוצעאחוז העובריםמספר הנבחניםשם מוסד הלימודים
2449878.0המרכז הבינתחומי הרצליה

1159679.4אוניברסיטת תל אביב
549679.3אוניברסיטת בר־אילן

939580.2האוניברסיטה העברית
1159475.2המכללה למינהל

729076.7אוניברסיטת חיפה
68376.7המכללה האקדמית צפת

888171.3מכללת נתניה
1157268.4המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

3037068.8הקריה האקדמית אונו
1036767.7שערי משפט
156766.1עולים חדשים

945964.8המרכז האקדמי כרמל
211953.4ישראלים שלמדו בחו"ל

1אחר

תוצאות הבחינות לפי מספר הפעמים שנבחנים ניגשו לבחינה

ציון ממוצעאחוז העובריםמספר הנבחניםמספר הפעמים
14398172.8ראשונה
2574962.6שנייה

2762456.4שלישית ומעלה
19726969.2כל הנבחנים

אלף   55 עתה  מונה  הדין  עורכי  "לשכת 
עורכי דין. יש ליישם בדחיפות שינוי מהותי 
בתנאי הכניסה למקצוע. אי אפשר להמתין 
בפני  ביותר העומד  הגדול  זהו האתגר  עוד. 
כך  המקצוע",  עתיד  על  במאבקה  הלשכה 
אמר ראש הלשכה עו"ד דורון ברזילי בטקס 
שנערך  הדין  עורכי  לשכת  של  ההסמכה 
)17.12.13( בבנייני האומה בירושלים. בטקס 
של  לשורותיה  הצטרפו  החגיגי  ההסמכה 
נערך  1,324 חברים חדשים. הטקס  הלשכה 
השופט  העליון  המשפט  בית  נשיא  במעמד 

־אשר גרוניס, ויו"ר ועדת ההתמחות של הל
שכה עו"ד אורן פרסקי.

הצעירה - בת 21; המבוגרת - בת 67
הצטרפו  החדשים  הדין  עורכי   1,324
בל־ החברים  פעילים  דין  עורכי   53,886 ־ל

שקיבלה  ביותר  הצעירה  המוסמכת  שכה. 
והמבוג־  21 בת היא  בטקס  רישיונה   את 
הנשים  שיעור  כן,  כמו   .67 בת  ביותר  רת 
הג־ לשיעור  זהה  כמעט  שהוסמכו   )49.5%(

ברים )50.5%(.
גרוניס  אשר  העליון  המשפט  בית  נשיא 
בפעם  בטקס  להשתתף  נרגש  הוא  כי  אמר 

הנ העליון.  בית המשפט  כנשיא  ־הראשונה 

מחזור דצמבר 2013 - 1,324 עורכי דין חדשים הצטרפו לשורות הלשכה

נכנסו בשער
בטקס ההסמכה המסורתי שנערך בחודש שעבר בבנייני האומה חצה מספר עורכי הדין את 
הרף של 55 אלף. ראש הלשכה ברזילי: "יש ליישם בדחיפות שינוי מהותי בכניסה לשערי 

המקצוע"  הנשיא גרוניס: "שמירה על כבוד המקצוע היא שמירה על כבודכם האישי"

־שיא גרוניס הזכיר את המספר הגדל של עו
רכי הדין ואמר כי יש לתעל מספר זה לעזרה 
לאזרחים שידם אינה משגת: "בעזרת הידע 

וב משפטיות  בקליניקות  השתתפו  ־שלכם 
תוכנית של לשכת עורכי הדין 'שכר מצווה' 

המעניקה סיוע משפטי ללא תשלום". 
גרוניס ציין כי מערכת המשפט שוקדת על 

ייעולה. בין יתר הדרכים הוא מנה את קיצור 
פסקי הדין: "כוחו המשכנע של הטיעון אינו 
תלוי באורכו אלא בהיגיון הפנימי המבוסס 

־על הפסיקה". לסיום אמר למוסמכים החד
־שים: "הימנעו מדיונים מיותרים בבית המ

שפט. שמירה על כבוד המקצוע היא שמירה 
על כבודכם האישי".

ח"כ אלעזר שטרן עם בתו המוסמכת הטרייה

חדשות הלשכה
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69% מהנבחנים 
 עברו את 

הבחינה בכתב
אביב  בתל  נערכה   3.11.13 ביום 
בחינת ההתמחות בכתב של לשכת 
 1,972 ניגשו  לבחינה  הדין.  עורכי 
מתמחים, 69% מכלל הנבחנים עברו 

את הבחינה.
העוברים  אחוז  הנתונים,  פי  על 
המרכז  מבוגרי  הוא  ביותר  הגבוה 
אוניב־  ,)98% הרצליה  )הבינתחומי 
רסיטת תל אביב ואוניברסיטת בר־
הגבוה  הממוצע  הציון   .)96%( אילן 
ביותר הוא של בוגרי האוניברסיטה 
תל  אוניברסיטת  ובוגרי  העברית 

אוניברסי בוגרי  ואחריהם  ־אביב, 
טת בר־אילן. מספר הנבחנים הגדול 

האק הקריה  מבוגרי  הוא  ־ביותר 
הקטן  והמספר   ,)303( אונו  דמית 

האק המכללה  מבוגרי  הוא  ־ביותר 
דמית צפת )6(. 

24% מהנבחנים שני־  הנתון כי רק
־גשו בפעם השלישית ומעלה לבחי

נת הלשכה בכתב עברו את הבחינה 
הת להטיל  הלשכה  בעמדת  ־תומך 

מחות חוזרת על נכשלים סדרתיים. 
הציון הממוצע של הנבחנים בפעם 

השלישית ומעלה עמד על 56.4.

טקס ההסמכה 
בבנייני האומה

צילומים: יוסי זמיר

חדשות הלשכה
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הצלחה נוספת ללשכת עורכי הדין במאבק במסיגי גבול המקצוע

המחוזי: חברת טרום הוצל"פ 
לא תספק שירותיים משפטיים

בית המשפט המחוזי בירושלים קיבל את תביעת הלשכה נגד חברת הגבייה "טרום הוצל"פ" ואסר 
עליה לספק שירותים משפטיים. החברה תשלם פיצויים בסך 2.5 מיליון שקל וכן הוצאות משפט

נוספת  הצלחה 
הדין  עורכי  ללשכת 
גבול  במסיגי  במאבק 

המש בית  ־המקצוע: 
פט המחוזי בירושלים 
את  במלואה  קיבל 
הלשכה  של  תביעתה 
הגבייה  חברת  נגד 

שה הוצל"פ"  ־"טרום 
סיגה את גבול מקצוע 
חברת  נגד  הוגשה  התביעה  הדין.  עריכת 

מא העומדת  בע"מ",  ישיר  ומיגון  ־"צריכה 
ונגד  הוצל"פ",  "טרום  המסחרי  השם  חורי 
שם  בה.  מניות  בעל  שהוא  אוזיאס  מרדכי 

היה  הנתבעת  השתמשה  שבו  נוסף  מסחרי 
"טל־צ'ק".

פת המציעה  החברה  הלשכה,  ־לטענת 
פועלת  כיסוי  בלא  המחאות  לגביית  רונות 
הגבייה  דבר בתחום  לכל  דין  עורכי  כמשרד 

־וההוצאה לפועל. בכתב ההגנה טענה החב
רה שהפעילות שלה מותרת, אבל פעם אחר 
פעם לא נענתה לדרישה להציג את החוזים 

המ גילוי  אי  בשל  לקוחותיה.  עם  לה  ־שיש 
את  המשפט  בית  מחק  הרלוונטיים  סמכים 
נגדה  הגישה  והלשכה  שלה,  ההגנה  כתב 

בקשה למתן פסק דין בהיעדר הגנה. 
יע רפאל  השופט  מפי  המשפט,  ־בית 

צו  שהתבקשו:  הסעדים  כל  את  פסק  קובי, 

שירותים  לספק  החברה  על  האוסר  מניעה 
פיצויים בסך  וכן סעד כספי של  משפטיים, 
2.5 מיליון שקל. כמו כן, נפסקו נגד החברה 
הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 
עורכי  ידי  על  יוצגה  הלשכה  שקל.  אלף   60
וגלעד  ליבמן־עפאים  פוזנר, אתי  הדין אסף 

לסר ממשרד כהן, וילצ'יק קמחי ושות'.
ראש הלשכה עו"ד דורון ברזילי בירך על 

במ המאבק  כי  וציין  המשפט  בית  ־פסיקת 
היום  סדר  בראש  מצוי  המקצוע  גבול  סיגי 
של הלשכה: "פסיקה זו היא מסר תקיף לכל 

בראשו הדין  עורכי  לשכת  הגבול.  ־מסיגי 
תי תמשיך לנהל את כל ההליכים הנדרשים 

למיגור התופעה". 

אושרו מינויים לוועדות הלשכה ולמוסדותיה
שנ המרכזי  הוועד  ־בישיבת 
הפרק בבית  בנובמבר  ־ערכה 

ליט אישר הוועד המרכזי שורה 
לוועדות  חשובים  מינויים  של 

דירקטו של  ומינויים  ־הלשכה 
רים למוסד לבוררות, להוצאה 
הדין  עורכי  לשכת  של  לאור 
ולמכון להשתלמות עורכי דין. 
דב  ועו"ד  כצמן  ברוך  עו"ד 
הלש־ ראש  לסגני  מונו  עגלבו 
כה, עו"ד מטאנס �אער ועו"ד 
זכי כמאל מונו למשנים לראש 

הלשכה. 
ראשי הוועדות החדשים הם 
ועדת  בראש  גרוס  יוסי  פרופ' 

בראש  פי�ר  גדעון  עו"ד  עסקי,  מ�פט 
עו"ד  בינלאומיים,  לארגונים  הוועדה 
ד"ר  הצעירים,  ועדת  בראש  טייב  מ�ה 
עו"ד  ל�כה,  פורום  בראש  ויינברג  מ�ה 
עבודה,  לדיני  הוועדה  בראש  גולן  ערן 

עו"ד גד �ילר בראש הוועדה להסגת גבול 
המקצוע, עו"ד אילן �רקון בראש הוועדה 
לת�תיות ואנרגיה, עו"ד �ירה �יינפריד 
אריה לייבוביץ בראש הוועדה לנאש  ועו"ד
מנויות, עו"ד דודי תדמור ועו"ד ניב זקלר 

בראש הוועדה להגבלים עסקיים, 
 ,IBA עו"ד רחל לויתן בראש ארגון
פרופ' יוסי גרוס ועו"ד אמיר עמר 

בראשות ועדת �וק הון ועסקים.
משו ראש  יושבי  מונו  כן  ־כמו 

עו"ד  לבוררות,  המוסד  של  תפים 
�פירא.  רון  ופרופ'  מרינסקי  פיני 
עוזי  ועו"ד  �פירא  ליאור  עו"ד 
דירקטוריון  כיושבי ראש  מונו  לוי 

ההוצאה לאור. 
ברזילי:  דורון  הלשכה  ראש 

־"לאישורם של המינויים יש חשי
־בות אדירה לפעילות הלשכה. מי

את  להמשיך  יאפשרו  אלה  נויים 
תנופת העשייה ויאפשרו לוועדות 
ופעילות  מדיניות  ולגבש  לשוב  הלשכה 
ציבוריים־משפטיים  נושאים  של  בשורה 
מהותיים. הלשכה תחזור להשפיע בזירות 
של  בשורה  קולה  את  ולהשמיע  שונות 

תחומים".

עו"ד אסף פוזנר

קבלת פנים לחברי הוועדות החדשים בבית הלשכה

חדשות הלשכה
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נמשך המאבק בהסגת גבול המקצוע, ולאחרונה הוגשה עתירה לבית המשפט המחוזי בירושלים. 
ראש הלשכה ברזילי: "האינטרס הציבורי מחייב ששירותים משפטיים יינתנו רק על ידי עורכי דין"

־לשכת עורכי הדין הגישה עתירה לבית המ
שפט המחוזי בירושלים נגד חברת דטהפקס 
טוענת  בעתירה  המקצוע.  גבול  הסגת  בגין 
לשכת עורכי הדין כי דטהפקס מופעלת שלא 
כדין ונותנת שירותים משפטיים תוך הסגת 

גבולות המקצוע בתחום דיני העבודה. 
ואתי  פוזנר  אסף  הדין  עורכי  באמצעות 
קמחי  וילצ'יק  כהן,  ממשרד  ליבמן־עפאים 
על  עבירה  זוהי  כי  הלשכה  טוענת  ושות' 
חברה  על  האוסר  הדין,  עורכי  לשכת  חוק 
שאינה חברת עורכי דין לתת ייעוץ משפטי 

־ללקוחות. הלשכה מתארת את אתר האינט

רנט של החברה שבו נכתב כי "לחברה מרכז 
־מומחים המאגד צוות משפטנים העומד לר
־שותך באופן זמין ומאפשר לך לשאול ולק

בל תשובות מקצועיות. את התשובות ניתן 
בפקס  או  בטלפון  בכתב  או  פה  בעל  לקבל 
או בדואר אלקטרוני. מרכז המומחים מספק 

־עשרות אלפי תשובות כל שנה במגוון הסו
פי  על  ושכר".  העבודה  יחסי  בתחום  גיות 
התביעה, "החברה מציעה ללקוחותיה הלכה 
תמורת  משפטי  ייעוץ  של  שירות  למעשה 

תשלום". 
־לשכת עורכי הדין טוענת כי החברה מק
בשא המתלבטים  לקוחות  של  פניות  ־בלת 

בין  נוגעות  השאלות  ומשפט.  חוק  של  לות 
היתר לזכויות עובדים, לחובות מעסיקים על 
תביעה.  להגיש  ולאפשרות  ופסיקה  חוק  פי 
עורכי  מצוות  מענה  מקבלות  אלה  שאלות 

־דין ומשפטנים על פי החוק והפסיקה העד
כנית ובתמורה לתשלום דמי מנוי.

להוציא  המשפט  מבית  מבקשת  הלשכה 
ייעוץ  למתן  לפעול  על דטהפקס  צו האוסר 
וחיווי דעת משפטיים, וכן לתת צו המחייב 
כלקוחות  למי שנרשמו אצלה  לפנות  אותה 

־ולהודיע להם על הפסקת השירותים האמו
רים. 

ראש הלשכה עו"ד דורון ברזילי בירך על 
־התביעה וציין כי המאבק במסיגי גבול המ

הלשכה.  של  היום  סדר  בראש  מצוי  קצוע 
שכן  התופעה,  למיגור  הפעילות  את  "נגביר 

־האינטרס הציבורי מחייב ששירותים משפ
־טיים יינתנו רק על ידי עורכי דין שהם הגו

רם שהוכשר והוסמך להעניקם". 
המ להגנת  הוועדה  יו"ר  שילר,  גד  ־עו"ד 

קצוע בלשכה שיזמה את ההליכים, אמר כי 
מסיגי  בתופעת  במאבק  נוסף  צעד  עוד  זהו 
הולכת  רק  הצער  שלמרבה  המקצוע,  גבול 
ומתרחבת ומתפרסת על פני תחומי משפט 
"נמשיך  הנוכחי.  במקרה  עבודה  דיני  רבים, 
זו,  תופעה  לשרש  יכולתנו  כמיטב  לעשות 
ונסתייע בכל האמצעים החוקיים העומדים 

לרשותנו".

לשכת עורכי הדין תובעת את חברת דטהפקס: 

"החברה מעניקה שירות של 
ייעוץ משפטי בניגוד לחוק"

לשכת עורכי הדין טוענת כי 
החברה מקבלת פניות של לקוחות 

המתלבטים בשאלות של חוק 
ומשפט. השאלות נוגעות בין 

היתר לזכויות עובדים, לחובות 
מעסיקים על פי חוק ופסיקה 

ולאפשרות להגיש תביעה

חדשות הלשכה
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מה עושה בשבילך הלשכה?

אירוח מנהל בתי המשפט
ברוח מדיניות האירוח של אנשי מפתח 
אירח  הפלילי,  הפורום  נשיאות  בישיבות 
בתי  מנהל  את  נובמבר  בחודש  הפורום 
שניים  שפיצר.  מיכאל  השופט  המשפט, 
חידוד  הם  בישיבה  שנדונו  מהנושאים 
אוטומטי  מינוי  בדבר  לשופטים  הנהלים 
של הסנגוריה הציבורית לנאשמים ומקרים 

־של מינוי סנגור ציבורי חרף התנגדות הח
והתנגדות הסנגוריה הצי או העצור  ־שוד 
בורית, והמעבר לשמיעת דיונים ברציפות.

סיור במכון לרפואה משפטית 
סיור  הפורום  חברי  ערכו  באוקטובר 

־ומפגש בלתי אמצעי סביב שולחן עגול בה
משפטית  לרפואה  המכון  מנהל  שתתפות 
ד"ר חן קוגל )ראו ידיעה נפרדת בעמ' 138(. 

טיפול במסגרת הצוות עם שב"ס
בנושא  שב"ס  לנציבות  פנה  הפורום 
כניסת  בעניין  החדשה  השעה  הוראת 
על  הכליאה.  למתקני  פרטיים  מטפלים 
פי הנוהל החדש תימנע כניסת מומחים 
השב"ס  ביטל  ובכך  כלא,  לבתי  פרטיים 

מומ של  הקיימת  הרשימה  את  ־לאלתר 
הפו קבועים.  כניסה  אישורי  בעלי  ־חים 
־רום הפלילי סבר כי הוראת השעה פוג
האסי בציבור  מידתי  שאינו  באופן  ־עת 

את  כראוי  מקדם  שאינו  ובאופן  רים 
פוגעת  ואף  בהם,  ואת הטיפול  שיקומם 
המטפלים  של  העיסוק  לחופש  בזכותם 

הפרטיים. 
־נושא חשוב אחר הוא פניית הפורום לנ

ציוד  הכנסת  נוהל  בעניין  שב"ס  ציבות 
אישי לעצורי ימים ולאסירים על ידי קרוב 
הפורום  בלבד.  ראשונה  מדרגה  משפחה 
סבר כי הנוהל מעורר קשיים רבים ופוגע 
"בודדים".  ואסירים  עצורים  של  בזכויות 
בעקבות פניית הפורום עורך צוות ייעודי 

להר הוצע  היתר  בין  בפקודה.  ־שינויים 
חיב את הגדרת ה"משפחה" כך שיהיו בה 

קרובים שלא מקרבה ראשונה. 

טיפול מול המשטרה בנושא תקיפת 
עורכי דין על רקע מילוי תפקידם

בעשרות  חודש  מדי  מטפל  הפורום 
תלונות של עורכי דין שהותקפו או אוימו 

במסגרת מילוי תפקידם. הפורום הפלילי 
מסייע  וכך  ומיצויה,  החקירה  אחר  עוקב 
לעורכי הדין להתמודד עם רשויות אכיפת 

החוק. 

ניירות עמדה בנושאי חקיקה
הפורום מעורב רבות ומביע את עמד־
והצ חוק  לתזכירי  ביחס  המקצועית  ־תו 
־עות חוק הנוגעות לתחום המשפט הפלי

לאחרונה  והפרוצדורלי(.  )המהותי  לי 
ניירות עמדה ביחס לתז ־העביר הפורום 

כיר חוק פיקוח אלקטרוני על עצור ואסיר 
חקיקה(,  )תיקוני  תנאי  על  משוחרר 
הפלילי  הדין  סדר  חוק  תשע"ב־2012; 
נוהל  תשע"ב־2012;  חשודים(,  )חקירת 
הלם  באקדחי  לשימוש  ישראל  משטרת 
לתיקון  חוק  תזכיר  )טייזרים(;  חשמליים 
קרובים(,  )עדות  הראיות  פקודת 
השכ־ תופעת  חוק  תזכיר   ;2013 ־תשע"ג

רות )תיקוני חקיקה(, תשע"ג־2013.
־בימים אלה מגבש צוות חקיקה של הפו

רום הפלילי ניירות עמדה ביחס לתזכירי 
־חוק והצעות חוק גם בנושאים אלה: עבי

סיכום פעילות הפורום הפלילי

"מתנגדים לשמיעה רצופה של תיקים פליליים"
הפורום הפלילי תקף את נוהל השמיעה הרצופה שהוציא הנשיא גרוניס. עו"ד אבי חימי: 
"מטרת הנוהל היא לנהל משפטי בזק שיסתיימו בהרשעה גם של אנשים חפים מפשע"

הפורום הפלילי שיגר )20.11.13( מכתב 
שפי מיכאל  המשפט  בתי  למנהל  ־חריף 

גיא  עו"ד  ולמנכ"ל משרד המשפטים  צר 
רוטקופף, בנוגע להוראות נוהל של נשיא 
בדבר  גרוניס  אשר  העליון  המשפט  בית 

שע פליליים  תיקים  של  רצופה  ־שמיעה 
תיד להיכנס לתוקף בראשית ינואר 2014. 
לאחרונה הודיעה הנהלת בתי המשפט 
של  רציפה  לשמיעה  לעבור  כוונתה  על 
בזמן.  לחסוך  כדי  המשפט  בבית  תיקים 

־"המשמעות של הפעלת הנוהל היא שעו
רכי הדין לא יוכלו להכין כראוי את הגנת 
הנאשם  עם  להיפגש  יוכלו  לא  הנאשם; 
ועם עדים אחרים מטעם ההגנה ואף לא 

־יוכלו להתייחס להתפתחויות בבתי המ

במלואו  יעבירו  יומם  שאת  מאחר  שפט 
בדיונים אינטנסיביים", נכתב בפנייה. 

על  רוח  מורת  הביעו  הפלילי  בפורום 
הראשו להליך  שותפים  היו  שלא  ־כך 

לאור  בעיקר  וזאת  הנוהל,  גיבוש  ני של 
נאשמים,  זכויות  על  הקשות  ההשלכות 
עורכי  ציבור  ועל  הוגן  ניהול משפט  על 
הדין. "היה מקום לשקול בשיתוף ובעצה 

־אחת עם לשכת עורכי הדין את ההשל
־כות של מהלך זה על הפרקטיקה המש

פטית ועל זכויות נאשמים". 
של  ישיר  תוצר  כי  הסבירו  בפורום 
הפעלת הנוהל יביא לכך שכל נושא ייצוג 
באופן  יועבר  מעצר  בהליכי  נאשמים 
גורף לסנגוריה הציבורית בלבד, וכך גם 

החקירה  בשלב  המתחייב  הטיפול  כל 
וייעוץ שוטף לנאשמים ולחשודים, שכן 
ללא  מטופלים  מטבעם  אלה  נושאים 

התראה מוקדמת. 
יו"ר הפורום הפלילי, עו"ד אבי חימי: 

־"נשמת אפו של ההליך הפלילי היא הז
את  מאיינת  זו  הצעה  הוגן.  להליך  כות 
משפט  לבין  בינה  ואין  לחלוטין  המושג 
הנוהל  דבר.  וחצי  דבר  כהלכתו  פלילי 
מההוויה  שמנותקים  מי  ידי  על  נכתב 
הפלילית וכל מטרת הנוהל לנהל משפטי 

ובעני מהירה  בהרשעה  שיסתיימו  ־בזק 
שה כואבת גם של אנשים חפים מפשע, 
שבהתנהלות ראויה היה אפשר להוכיח 

את חפותם". 

חדשות הלשכה
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הפורום למשפט חוקתי 
וזכויות אדם

המועצה  לעבוד  חדלה   2012 מסוף 
־הציבורית להגנת הפרטיות במשרד המש

פטים, לאחר שפג תוקף המינויים של כל 
חברי  את  למנות  שמוסמך  מי  חבריה. 
המועצה הוא שר המשפטים. עו"ד דן חי, 
פנה  בלשכה,  הפרטיות  תחום  את  המרכז 

־אפוא בשם הפורום במכתב אל שרת המ
למינוי  לפעול  בבקשה  לבני  ציפי  שפטים 

־מועצה חדשה. מאז הפנייה עדיין לא מונ
תה מועצה, והפורום קיבל על עצמו לעקוב 

אחרי הפעולה בעניין ולפעול ככל האפשר 
לקידומו.

את  שיעסיק  הנוסף  המרכזי  הנושא 
הוא  הקרובה  בתקופה  הפרטיות  תחום 
זאת  הפרטיות.  הגנת  בחוק  מקיף  שינוי 
הכנסת  החילה   2013 שבאוקטובר  לאחר 
רציפות על ההצעה לשינוי מקיף בחוק בכל 
הקשור לסמכויות האכיפה. הפורום הגיב 

־על ההצעה, והוא ילווה את הדיונים בווע
דת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת. 

 ועדת ענייני הגירה
ועובדים זרים

הוועדה בראשות עו"ד זרי חזן הוקמה 
כדי לסייע לעורכי הדין העוסקים בהגירה 
ובעובדים זרים בבעיותיהם עם הרשויות, 

־בעיקר עם רשות האוכלוסין וההגירה שב
היא  הוועדה  של  מטרתה  הפנים.  משרד 
בעיקר לשמש כתובת לעורכי הדין בתחום 
את  ולהסדיר  עצמן,  לרשויות  גם  כמו 

הייצוג מול המשרדים הממשלתיים. 
ראש  את  בישיבותיה  אירחה  הוועדה 
אדלשטיין,  יוסי  וזרים  אכיפה  מינהל 
האוכלוסין  לרשות  המשפטי  היועץ  ואת 

וההגירה עו"ד דניאל סלומון.
ועדת  בדיוני  פעילה  משתתפת  הוועדה 
העובדים  לבעיית  הוועדה  ובדיוני  הפנים 

הזרים בכנסת. 
ביש לפליטים  האו"ם  נציבות  ־בשיתוף 

ראל ערכה הוועדה ערב עיון בנושא ייצוגם 
בישראל.  והפליטים  המקלט  מבקשי  של 

־נרשמה התנדבות רבה של עורכי דין המו
בייצוג  הנציבות  לפרויקט  להצטרף  כנים 

פרו־בונו של מבקשי המקלט.

־רות המתה ורשלנות; תיקון - גיל ההס
בגוף  חיפוש   - אכיפה  סמכויות  כמה; 
בדיקה   - )תיקון  זיהוי  אמצעי  ונטילת 

 .)HIV לגילוי נגיף

פעילות בכנסת
בישיבות  השתתפו  הפורום  נציגי 
גוף  בהקמת  שעסקו  בנושאים  הכנסת 
מפקח על הפרקליטות; הנחיית פרקליט 
הצעת  שפיטה;  אישור  נוהל   - המדינה 
חוק סדר הדין הפלילי )תיקון מס' 62 - 
בחומר  הטיפול  )חלוקת  שעה(  הוראת 

המש לתביעה  הפרקליטות  בין  ־חקירה 
על  האלקטרוני  הפיקוח  חוק  טרתית(; 

עצור ואסיר משוחרר על תנאי. 
תנאי החזקה של אסירי הפרדה

המרכזי  לוועד  פנה  הפלילי  הפורום 
והמליץ על קידום יוזמת חקיקה בנושא 
במדינת  הפרדה  אסירי  החזקת  תנאי 
ידי  על  המוצעת  החוק  הצעת  ישראל. 
ניהול  צורכי  בין  לאזן  מנסה  הפורום 

־מתקני כליאה ושמירה על הסדר והביט
הבטחת  ובין  הכליאה  במתקני  חון 

זכויותיהם של אסירים. 
הפעלת הקו האדום לעורכי דין

הפורום הפלילי ממשיך להפעיל את 
מענה  המציע  דין,  לעורכי  האדום  הקו 
טלפוני מיידי 24/7 לעורכי דין הנזקקים 
החוק  אכיפת  לרשויות  ביחס  לייעוץ 

במסגרת תפקידם. 
פעילות מבקרים רשמיים

לאחרונה קיימו המבקרים הרשמיים 
רימונים  בכלא  שיטה,  בכלא  ביקורת 

־ובבית המעצר אופק. בצד פעילות חשו
בה זו פועל הפורום הפלילי למתן מענה 
יומיומי לפניות טלפוניות ולפניות בכתב 

מאת אסירים.
הוועדה לשלום בית

הוועדה  את  מקדם  הפלילי  הפורום 
לבר־משמעתית  מסגרת  בית,  לשלום 
בין  סכסוכים  וליישוב  מתחים  להפגת 

עורכי דין העוסקים במשפט הפלילי. 
ימי עיון

הפורום הפלילי יערוך יום עיון בנו־
שא הבניית שיקול הדעת בענישה ביום 
17.2.2014 בינואר יערוך הפורום השת־
־למות בת חמישה מפגשים בתחום המ

שפט הפלילי לעורכי דין צעירים. 

ניצב בלשכה "אני רואה בחומרה רבה פגיעה באנשי חוק, ותיק הפרקליט 
נמצא בראש סדר העדיפויות של היחידה", כך אמר ראש להב 433, ניצב מנשה ארביב, 
על פיצוץ המטען שהונח ברכבו של פרקליט מחוז תל אביב. הדברים נאמרו בישיבת 
שערכה )12.12.13( נשיאות הפורום הפלילי הארצי של הלשכה. בתמונה )מימין(: ניצב 

ארביב, יו"ר הפורום הפלילי עו"ד אבי חימי וחבר הכנסת דוד צור

חדשות הלשכה
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ההחלטה התקבלה בפגישה שנערכה בלשכה עם מנהל המכון ד"ר חן קוגל. הנהלים החדשים 
יועברו להערות הפורום הפלילי הארצי. ראש הלשכה: "מדובר בעידן חדש של שקיפות"

שה לחץ  ־בעקבות 
עו לשכת  ־פעילה 

המכון  על  הדין  רכי 
משפטית,  לרפואה 
יגובשו  כי  הוחלט 
במכון  חדשים  נהלים 
כגוף  אותו  שיציבו 
בשדה  אובייקטיבי 

המשפטי.
התקבלה  ההחלטה 
בפגישה שערכו יו"ר הפורום הפלילי הארצי 
מנהל  חימי,  אבי  עו"ד  הדין  עורכי  בלשכת 
המכון לרפואה משפטית ד"ר חן קוגל, חברי 

־הפורום וצוות אנשי המעבדה במכון. הפגי
שה התקיימה בעקבות קריאתה של הלשכה 

־להקים ועדת חקירה לבחינת התנהלות המ
־כון לרפואה משפטית על רקע חשדות לה
־שמדת ראיות, לשיבוש הליכי חקירה ולהס

תרת גופות, וכן לאי־סדרים בהעברת חומרי 
חקירה לסנגוריה.

הפלילי  הפורום  חברי  עודכנו  בפגישה 
הארצי כי יוקם צוות רוויזיה שיכתוב נהלים 
הנוגעים למסירת חומרים ולתיעוד, והוחלט 
כי טיוטת נהלים למסירת חומרים ולתיעוד 
תועבר להערות הפורום הפלילי הארצי לפני 

־שתועבר לאישור הגורמים הרלוונטיים במ
שרד הבריאות. 

בין  �התגב�ו  החד�ות  ההבנות  אלה 
המכון לרפואה מ�פטית לסנגורים: 

דיגיט־ במדיה  תמונות  יקבלו  דין  1.  עורכי 
לית ולא בצילומים כפי שקיבלו עד כה. 

יוכלו גם סנ־ 2.  בדומה לנציגי הפרקליטות 
ולהתבונן  הפתולוגי  למכון  לבוא  גורים 

בתמונות )פרט לאיברים מוצנעים(.
יקבלו העתק מההקלטות שנע־ 3.  סנגורים 

רכות בניתוחי גופות.

תיק  את  להעביר  האפשרות  4.  נשקלת 
־העבודה לסנגורים שלא באמצעות הפ

את  שיערוך  מי  כי  מסתמן  רקליטות. 
ומה  רלוונטי  חומר  מה  ויחליט  הסינון 

־לא יהיה היועץ המשפטי של המכון הפ
תולוגי. 

והסברים  הנמקות  יכילו  הדעת  5.  חוות 
מפורטים לעניין המסקנה, כדי שהסנגור 

יבין את הדרך שהובילה למסקנה. 
ראש הלשכה עו"ד דורון ברזילי: "מדובר 

־בפריצת דרך ובתחילת עידן חדש של שקי
פות ופתיחות עם המכון לרפואה משפטית, 

השי רוח  על  קוגל  חן  ד"ר  את  מברך  ־ואני 
ברא הלשכה  של  הפלילי  הפורום  ואת  ־נוי 

שות אבי חימי שהוביל את המהלך. מאבקנו 
עבודה תקינים עם המכון הצ נוהלי  ־לייצר 

ליח, ואני מקווה כי הנהלים יגובשו במהרה 
לטובת הסנגורים הפליליים".

הלחץ של הפורום הפלילי של לשכת עורכי הדין נשא פרי

בשורה לסנגורים: נוהלי עבודה 
חדשים במכון לרפואה משפטית

עו"ד אבי חימי

פרקטיקת 
בוררות

לראשונה התקיימה במוסד 
לבוררות של לשכת עורכי הדין 

סדנת פרקטיקה ללא תשלום 
לחברי המוסד בהשתתפות 
עו"ד רונן סטי, עו"ד פנחס  

מרינסקי ועו"ד מוטי גלוסקה. 
אחד מתפקידיה החשובים 

של הלשכה בכלל ושל המוסד 
לבוררות בפרט הוא הגברת 

המודעות לשימוש בהליך 
הבוררות כאמצעי נוח, מהיר 
ויעיל ליישוב סכסוכים מחוץ 
 לכותלי בתי המשפט, המקל 

את העומס בבתי המשפט

חדשות הלשכה
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על רקע הצעות החוק והדיון הציבורי המתלהט בנושא, נערך בלשכה ערב עיון שעסק 
 בנישואים אזרחיים ובברית הזוגיות  ח"כ ניצן הורוביץ: "המבחן בפועל הוא מבחן הזכויות"

 פרופ' שחר ליפשיץ: "ברית הזוגיות תעניק את כל הזכויות שמקבל הציבור הדתי"
אזרחיים  "נישואים 
זה   - הזוגיות?"  או ברית 

במרכ שעמד  ־הנושא 
שנערך  עיון  ערב  של  זו 
בה־ בלשכה   )9.12.13(
הלשכה  ראש  שתתפות 
יו"ר  ברזילי,  דורון  עו"ד 

חוק למשפט  ־הפורום 
בלשכה  אדם  וזכויות  תי 
רובינשטיין,  ענבל  עו"ד 

בל משפחה  פורום  ־יו"ר 
דליהו,  רונן  עו"ד  שכה 

למשפ הפקולטה  ־דיקן 
בר־ באוניברסיטת  טים 
אילן פרופ' שחר ליפשיץ, 

הורו ניצן  הכנסת  ־חברי 
עו"ד  לביא,  ועליזה  ביץ 

בז המתמחה  הדר  ־עירא 
מנדלסון,  יוסי  עו"ד  הגאה,  הקהילה  כויות 
הרב שלמה שטסמן מבית הדין הרבני בתל 

־אביב, העיתונאית עינת פישביין ודיקן מכ
ללת שערי משפט ד"ר אביעד הכהן.

־תחילה נשא דברים ח"כ ניצן הורוביץ בע
ניין יוזמות החקיקה הנמצאות על סדר היום 
הזוגיות  "ברית  החוק  הצעת  כגון  בנושא, 
האזרחית" של מפלגת יש עתיד, הצעת החוק 

ותז אזרחיים  לנישואים  מרצ  מפלגתו  ־של 
כיר "חיים משותפים" של משרד המשפטים. 
מפלגתו  של  החוק  הצעת  את  הציג  הורוביץ 

־שתשמש מסלול חלופי למסלול הדתי ולדב
ריו תיתן פתרון גם לעגונות ולמסורבות גט. 
לני החוק  הצעת  בין  הבדל  יש  ־לדבריו, 

שואים אזרחיים ובין הצעת החוק שמציעה 
רבים  חסרונות  רואה  הוא  שבה  עתיד,  יש 
תושבי  יהיו  הזוג  בני  ששני  החיוב  ובהם 
להיות  עליהם  שאסור  וכן  ישראל  מדינת 
"החוק  הדין האישי.  פי  על  לזה  זה  נשואים 

־הזה במילותיו מעמיד את עצמו בדרגה נחו

תה לנישואים, לכן גם ברית הזוגיות שתהיה 
־על פיו לא תהיה באותו מעמד. המבחן בפו

על הוא מבחן הזכויות". 
לדברי ח"כ הורוביץ, יש הזדמנות אמיתית 
"כעשרת  בתחום:  מהפכה  לעשות  בישראל 
בחו"ל.  התחתנו  הנשואים  מהזוגות  אלפים 
המערכת הפוליטית היום היא הגוף האחרון 
שחוסם. אם נעשה את השינוי אך נקבל חוק 
שהוא לא טוב, נחמיץ את ההזדמנות וניצור 

יצור כלאיים שייצור בעיות חדשות".
ח"כ עליזה לביא הסבירה את מהות הצעת 
בהצעה  אין  לדבריה,  הזוגיות".  "ברית  החוק 
פגיעה  שאין  כיוון  הדתי  בממסד  פגיעה  זו 
בזכויותיו. "אני מאמינה שברגע שנמסד את 
אנשים  יותר  ישראל,  במדינת  הזוגיות  ברית 
שזו  כיוון  הדתית  במערכת  להתחתן  ירצו 
תהיה חייבת להתייעל ותתנהל כפי שצריך", 

אמרה לביא. 
הק שלוש  את  הציג  ליפשיץ  שחר  ־פרופ' 

בוצות שיש להן בעיה עם הדין הרבני: פסולי 

ומסו האידאולוגיים  ־החיתון, 
רבי הגט. על ברית הזוגיות אמר 
היהודית  העיקרית  הטענה  כי 
וכי  לממזרות  חשש  שיש  היא 
הרבני  הדין  פי  על  הנישואים 
הם סמל של המדינה היהודית. 

־לדבריו במקרים כאלה יש לא
מסלול  מסלולים,  שני  פשר 
הלכתי ומסלול של ברית זוגיות 
הפתוח לכולם, ולא רק לציבור 
"ברית  דת.  חסרי  של  הקטן 
הזוגיות תעניק את כל הזכויות 
אפשר  הדתי.  הציבור  שמקבל 
הקיימות,  ההצעות  את  לשפר 
הוא  שהכיוון  סבור  אני  אך 

פשרה שאפשר לבצע". 
בה פאנל  נערך  מכן  ־לאחר 

עינת  העיתונאית  של  נחייתה 
פישביין ובו דנו בשאלה למי מגיע להינשא 

שטס שלמה  הרב  אמר  תחילה  ־בישראל. 
מן מבית הדין הרבני בתל אביב על הצעות 
שמות  יש  כי  מרצ  ושל  עתיד  יש  של  החוק 
רבים לנושא, אך למעשה מדובר באותו דבר. 
לדבריו אפשר להידבר, לעשות שינוי ולפתור 

את הבעיות ההלכתיות.
שתי  את  לטובה  ציינה  הדר  עירא   עו"ד 
וברית  אזרחיים  נישואים  החוק של  הצעות 
זוג  בני  על  גם  חלות  שהן  משום  הזוגיות 

לידו שהמוסד  הוסיפה  היא  המין.  ־מאותו 
לחיות  מבקשת  היא  אך  נחוץ,  בציבור  עים 
כך השיב  על  בחייה.  בלי שהמדינה תתערב 
לה עו"ד יוסי מנדלסון שבכל הנוגע לזכויות 
בעניין  אך  המדינה,  עזרת  את  לקבל  רוצים 

הנישואים דורשים ממנה שלא תתערב. 
המשפ ברמה  כי  אמר  הכהן  אביעד  ־ד"ר 

טית יכול כל אדם להינשא, גם אם בנישואים 
־שאינם אורתודוקסיים כגון נישואים רפור
מיים וקונסרבטיביים, וכי זוהי זכות יסוד. 

 נישואים אזרחיים
או ברית הזוגיות

עו"ד יוסי מנדלסון בערב העיון בבית הלשכה

חדשות הלשכה
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"יש צורך בהסדר חקיקתי 
בנושא חילוט רכוש"

כך אמר השופט חאלד כבוב ביום עיון בנושא חוק איסור הלבנת הון. ראש הרשות לאיסור הלבנת הון 
פול לנדס: "ה־OECD בודק אותנו לפי כמות הכסף שחילטנו בפועל, ולא רק לפי מה שכתוב בחוק"

18.11.13( בלשכת עו־ )ביום עיון שנערך 
בחוק  פרקטיים  היבטים  בנושא  הדין  רכי 
סוגיית  בהרחבה  נידונה  הון  הלבנת  איסור 

שה בפאנל  ענישתי.  כאקט  הרכוש  ־חילוט 
בית  שופט  השתתפו  ליבאי  דוד  פרופ'  נחה 
כבוב,  חאלד  אביב  בתל  המחוזי  המשפט 
פול  עו"ד  הון  הלבנת  לאיסור  הרשות  ראש 
להב  ביחידת  ראשית  חילוט  קצינת  לנדס, 
433 במשטרה עו"ד ליאת פדן, מנהלת המ־
המיסים  ברשות  מיוחדים  לתיקים  חלקה 
עו"ד דנה אמיר, ועו"ד נתי שמחוני ממשרד 

אדרת שמחוני ושות'.
בהסדר  צורך  "יש  כי  אמר  כבוב  השופט 
שלא  מאחר  רכוש,  חילוט  בנושא  חקיקתי 
שונים  בחוקים  חוק  הוראות  שמספר  בריא 

עוב הרכוש,  חילוט  את  להסדיר  ־מטרתן 
דה שגוררת פרשנות משפטית". עוד הוסיף 

מת הפלילי  המשפט  "אחרי  כבוב:  ־השופט 
בנושא  בראיות  שעוסק  נוסף  משפט  קיים 
החילוט, ושם, על פי ההלכה, מדובר במשפט 

־אזרחי. כך יוצא שהרכב פשע חמור דן בנו
שא בעל אופי אזרחי". 

היקף  כי  הסבירו  אמיר  ועו"ד  פדן  עו"ד 
־הרכוש שמחלטים נעשה על פי מחזור הע

סקים ולא רק על פי גובה הרווח שהעבריין 

גבוהים  בסכומים  "מדובר  מהעבירה.  הפיק 
אמרה  שבחוק",  הסמכות  זו  אבל  בהרבה 
עו"ד פדן. עו"ד אמיר הוסיפה כי "מדובר גם 

־ברכוש ששימש לביצוע העבירה ולא רק בר
ווחים שהופקו".

עו"ד פדן סיפרה כי כיום נערכות "חקירות 
על  ראיות  החוקרים  אוספים  ובהן  חילוט" 
הרכוש שאפשר לקחת לחשודים עוד בשלב 
החקירה הסמויה: "לעיתים החילוט מתבצע 
גם  ולעיתים  הגלויה  החקירה  תחילת  לפני 

מודע  לא  כלל  שהחשוד  כך  בצו,  צורך  ללא 
־לכך שרכושו חולט, והעניין תופס אותו בה
־פתעה גמורה". לדבריה של עו"ד פדן, החי

לוט מעלה שאלות רבות, כגון מה חלקם של 
המשפחה או בני הזוג ברכוש. על פי השופט 

־כבוב המבחן קשה משום שמספיק כי המדי
נה תוכיח ברמת הסתברות נמוכה שהרכוש 

המש ועל  מתהפך  והנטל  לעבריין,  ־שייך 
"אנחנו  לרכוש.  זכאית  שהיא  להוכיח  פחה 
מחלטים רכוש של בני משפחה לא בלב קל 
אבל מכוח החוק, וברור לנו שכך נלקח מבני 
משפחת העבריין רוב רכושם לרבות נדל"ן", 

אמר השופט כבוב.
החשודים  מבחינת  כי  טען  שמחוני  עו"ד 
החילוט הוא עונש לכל דבר, ואילו עו"ד פדן 
ועו"ד אמיר גרסו כי מנקודת מבטן החילוט 
ענישתי  אקט  ואינו  עונש  לכל  בנוסף  בא 

בפני עצמו.
OECD בנו־ ־עו"ד לנדס הציג את עמדת ה
־שא החילוט ואמר כי "חילוט הוא חלק מפ

וה־OECD בודק אותנו לפי  עולות האכיפה, 
מה  לפי  רק  ולא  בפועל  חילטנו  כסף  כמה 
שכתוב בחוק. הייתה ביקורת פיזית בישראל 
לפני כמה חודשים, והדו"ח צפוי להתפרסם 

בקרוב".

לשכת עורכי הדין קיימה 
)14.11.13( אירוע חגיגי לרגל 
צאת ספרו של דניאל פרידמן 

"הארנק והחרב". פרופ' פרידמן 
אמר כי פרקליט המדינה הנבחר 

צריך לדעת להבחין בין עיקר 
לטפל ולא להקדיש מאמצים 

בלתי נלאים לעבירות מסוג 
הפרת אמונים, ולהבין שהשקעת 

מאמצים מופרזים בנושאים שאינם 
מצדיקים זאת נעשית על חשבון 

נושאים חשובים, בין היתר הפשע 
המאורגן. בדיון החגיגי השתתפו 
ראש הלשכה עו"ד דורון ברזילי, 

פרופ' רון שפירא, פרופ' יואב 
דותן, עו"ד דן אבי יצחק, סגן ראש 

הלשכה עו"ד זכי כמאל וחבר הוועד 
המרכזי עו"ד יראון פסטינגר

השופט חאלד כבוב

חדשות הלשכה
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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 ובנייה

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
תאריךריכוז אקדמישם ההשתלמות

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
תאריךריכוז אקדמישם ההשתלמות

מועד נוסף יפורסם בהמשך עו"ד מוטי גלוסקה ועו"ד מאיר מזרחיהרפורמה במיסוי מקרקעין

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

יום ראשון – 16.2.14עו"ד יונה דה־לויהשתלמות לפי חוק הנוטריונים )תיקון מס‘ 9(

ימי שני, מ־17.2.14עו"ד טליה קונפינו־שרפרקטיקה של ניהול תיק בנזיקין

יום רביעי – 26.2.14עו"ד יעל גרוסמןאכיפה בשוק ההון

יום רביעי – 19.3.14ד"ר דוד תדמור, עו"דערב עיון בנושא הגבלים עסקיים

ימי שלישי, מ־25.3.14השופט עודד מאורניהול תיק אזרחי בבית משפט

השתלמויות תשע"ד



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 ובנייה

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
תאריךריכוז אקדמישם ההשתלמות

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
תאריךריכוז אקדמישם ההשתלמות

מועד נוסף יפורסם בהמשך עו"ד מוטי גלוסקה ועו"ד מאיר מזרחיהרפורמה במיסוי מקרקעין

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

יום ראשון – 16.2.14עו"ד יונה דה־לויהשתלמות לפי חוק הנוטריונים )תיקון מס‘ 9(

ימי שני, מ־17.2.14עו"ד טליה קונפינו־שרפרקטיקה של ניהול תיק בנזיקין

יום רביעי – 26.2.14עו"ד יעל גרוסמןאכיפה בשוק ההון

יום רביעי – 19.3.14ד"ר דוד תדמור, עו"דערב עיון בנושא הגבלים עסקיים

ימי שלישי, מ־25.3.14השופט עודד מאורניהול תיק אזרחי בבית משפט

השתלמויות תשע"ד

www.machonlaw.org.il :פרטים נוספים לגבי השתלמויות סופ"ש יפורסמו באתר
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• 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 סופי שבוע בבתי מלון

תאריךמלוןריכוז אקדמישם ההשתלמות

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 רפוא ית

השתלמויות במחוזות 
השתלמויות בחיפה

תאריךריכוז אקדמישם ההשתלמות

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 שני, מ־10.2.14השופט רון שפירא, עו"ד עמית קורן ועו"ד ציון רווהחידושים וסוגיות אקטואליות במשפט המינהלי

השתלמויות בצפון
תאריךריכוז אקדמישם ההשתלמות

ימי רביעי, מ־15.1.14השופט נאסר ג'השאן. מתאמת: עו"ד ספא סלמאןהשתלמות תעודה בנושא סדר דין אזרחי ודיני ראיות 

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 ובנייה

השתלמויות בדרום
תאריךריכוז אקדמישם ההשתלמות

ימי שלישי, מ־4.2.14עו"ד נחמן דברתהשתלמות תעודה בנושא עסקאות במקרקעין ומיסוי מקרקעין

ימי רביעי, מ־26.3.14עו"ד )ד"ר( שי פויירינגהשתלמות תעודה בנושא נזיקין, רשלנות רפואית וביטוח

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
תאריךריכוז אקדמישם ההשתלמות

ימי ראשון, מ־2.3.14עו"ד עמי פולמןהשתלמות תעודה בנושא הכשרת בוררים

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

השתלמויות תשע"ד
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 )28.10.13( הודיעה  הדין  עורכי  לשכת 
בוועדת הכלכלה של הכנסת על כוונתה לפעול 
בשכר  יישאו  לא  מקבלן  דירות  שרוכשי  לכך 
טרחה כלשהו של עורך דין הקבלן, אלא שכר 

הטרחה ישולם על ידי הקבלן. 
בדיון שהתקיים בוועדה בעניין תיקון לחוק 
המכר שמוביל ח"כ מאיר שטרית )התנועה(, 
שעניינו הגבלת שכר טרחת עורך דין בעסקת 
רכישת דירה מקבלן, הציגו יושבי ראש פורום 
קניין ומקרקעין של הלשכה עוה"ד יורם חגבי־

חגי ומוטי בניאן את עמדת הוועד המרכזי כי 
יומלץ למועצה הארצית של הלשכה לבטל את 
טרחה  שכר  לגבות  דין  לעורכי  המתיר  הכלל 

מרוכשי דירות מקבלן. 
נציגי הלשכה ציינו שהצעת החוק כפי שהיא 
לא תביא להורדת מחירי הדירות וכן הודיעו 
על הכוונה של לשכת עורכי הדין לפעול לכך 
שרוכשי דירות מקבלן לא יישאו בשכר טרחה 
כלשהו של עורך דין הקבלן, זאת מתוך רצון 

להתגייס לטובת רוכשי דירות חדשות. 
המכר  בהסכם  דירה  מחויב רוכש  כיום 
לעורך  טרחה  שכר  לשלם  הקבלן  שבינו ובין 
כ־1%  בשיעור  הרישום  בגין  הקבלן  הדין של 
הדירה.  למחיר  הנוספים  מע"מ  בתוספת 
לשכת  לכללי  5ב  כלל  לאור  מתאפשר  המצב 

רי לצורך  גביית תשלום  הדין המתיר  ־עורכי 
שום זכויות של רוכש הדירה. 

ברוורמן  אבישי  ח"כ  הכלכלה  ועדת  יו"ר 

בנושא  נוסף  דיון  לקיים  )העבודה( החליט 
בגלל הסתייגויות שעלו בדיון. 

שטרית  של  החוק  "הצעת  חגי־חגבי:  עו"ד 
גביית  הובילה לחשיבה מחודשת בלשכה על 
שכר טרחה מרוכשי דירות מקבלן. הוחלט כי 
עורכי הדין לא יגבו שכר טרחה מרוכש דירה 
מייצגים". עו"ד  שהם  מהקבלן  אלא  מקבלן 
בניאן: "לאור עמדת לשכת עורכי הדין בנושא 
גבייה של שכר טרחה מרוכש הדירה,  איסור 

הצעת החוק מתייתרת".
"הלשכה  ברזילי:  דורון  עו"ד  הלשכה  ראש 
ומוכנה  חברתית  חקיקה  של  סוג  לכל  ערה 
לתת כתף לשינוי ההיסטורי שבו עורך דין לא 
יגבה שכר טרחה מהרוכש אלא מהקבלן. בצד 
זה נבטיח כי הרוכש יקבל ייצוג משפטי הולם 
דין  עורך  באמצעות  זכויותיו  את  שישמור 
מטעמו, ובכך נאפשר לעורכי דין רבים עיסוק 
הרוכש  עם  להתקשר  ויכולת  בתחום  חופשי 

ללא התערבות המחוקק".

לשכת עורכי הדין מתגייסת לטובת רוכשי הדירות:

רוכשי דירות חדשות לא יישאו 
בשכר טרחת עורך דינו של הקבלן

עו"ד מוטי בניאןעו"ד יורם חגי־חגבי

לא רק בהוצל"פ: שירות אימות תצהירים מוזל מתרחב
לשכת עורכי הדין מרחיבה את שיתוף הפעולה עם רשות האכיפה והגבייה  מעתה יחול הפרויקט המיוחד 

גם לגבי תצהירים הנוגעים למשרדי הרישוי והפנים, לעיריות ולביטוח לאומי ולמוסדות ציבוריים נוספים
פעו בשיתוף  הדין  עורכי  ־לשכת 
מרחי והגבייה  האכיפה  רשות  עם  ־לה 

תצהירים  אימות  בשירות  סיועה  את  בה 
על  חתימה  אימות  שירותי  לציבור.  מוזל 
תצהירים שניתנו לציבור עד כה נגעו רק 
יוכלו  מעתה  לפועל.  ההוצאה  ללשכות 
בנושאים  השירות  את  לקבל  האזרחים 

לעי והפנים,  הרישוי  למשרדי  ־הנוגעים 
ריות, לביטוח לאומי ולמוסדות ציבוריים 

חתי יאמתו  אשר  הדין  עורכי  ־נוספים. 
יעמדו  שונות  לרשויות  תצהירים  על  מה 
לפועל  ההוצאה  בלשכות  הציבור  לרשות 

הפזורות ברחבי הארץ.
לשכת עורכי הדין בראשות עו"ד דורון 
רשות  ראש  עם  להסכמה  הגיעה  ברזילי 

הפע על  מדיוני  דוד  והגבייה  ־האכיפה 

עורכי  בידי  חתימה  אימות  תוכנית  לת 
דין לפני כשנה. על פי ההסכמה שהושגה 
להקצות  והגבייה  האכיפה  רשות  החלה 
ושם  לפועל,  ההוצאה  בלשכות  חדרים 
מעניקים עורכי הדין את השירות לציבור. 
היוזמה וההסכמות שהושגו הן פרי עמלם 
טייב  משה  עו"ד  הלשכה  ראש  סגן  של 
ויו"ר ועדת ההוצאה לפועל הארצית עו"ד 

ליאור שפירא. 
לפו בהוצאה  חתימה  אימות  ־פרויקט 

על יצא לדרך לאחר שלשכת עורכי הדין 
זיהתה צורך כפול: סיוע לחייבים בהוצאה 

המ בקשות  להגיש  המבקשים  ־לפועל 
חייבות צירוף תצהיר בחתימה המאומתת 
בידי עורך דין, וכן הרצון לסייע בפרנסתם 

של עורכי דין, בעיקר הצעירים שבהם.

זה  "פרויקט  ברזילי:  הלשכה  ראש 
המרכזיות  המטרות  אחת  את  מממש 
שהצבתי בקדנציה זו, והיא הצורך לדאוג 

־לאלפי עורכי דין צעירים המתקשים למ
צוא פרנסה נאותה". מדיוני: "זהו שיתוף 
ובו מוענק  פעולה חשוב עם עורכי הדין, 
ההוצאה  בלשכות  וסיוע  משפטי  שירות 
מתפיסת  כחלק  ולחייבים  לזוכים  לפועל 

השירות ברשות האכיפה והגבייה".
המשו־ דין  עורכי   750 כ פועלים  ־כיום 

לפועל  ההוצאה  בלשכות  בתורנות  בצים 
־הפרוסות ברחבי הארץ. עורכי הדין הוכ
שי מעניקים  והם  לקראת שיבוצם,  ־שרו 
תמו תצהירים  על  חתימה  אימות  ־רותי 

בשעות שקל   47 בסך  סמלי  תשלום   רת 
 .8:30-13:30 

חדשות הלשכה

ינואר 2014  144 ׀ עורך הדין 



את/ה מוזמן/ת להשפיע! ועדות הלשכה נפתחות להצטרפות של חברות וחברים חדשים. לוועדות הלשכה חשיבות רבה לפעילותה, הן 
מאפשרות תנופת עשייה, גיבוש מדיניות בשורה של נושאים ציבוריים ומשפטיים והשפעה על סדר היום הציבורי.  כל המעוניין/נת להצטרף 
לאיזו מוועדות הלשכה המפורטות להלן, מתבקש/ת להודיע בדוא"ל: seminars@israelbar.org.il ולציין את שמו/ה המלא, מס' הרישיון 

ושם הוועדה בה הינו/ה מעוניין להיות חבר/ה.

ועדות הלשכה פתוחות להצטרפות חברים/ות
חבר/ה יקר/ה,

לא תותר חברות ביותר משלוש ועדות. חברות בוועדה כרוכה בהשתתפות פעילה בישיבותיה. היעדרות משלוש ישיבות רצופות ללא סיבה מוצדקת תגרום
להפסקת חברות בוועדה. דיוור ישיר לחברי הוועדה בקשר עם פעילותה מתבצע בדוא”ל.

יו"רפורום / ועדהיו"רפורום / ועדה

יהונתן מאיר + לירן יגודהצעיריםדוד תדמור + ניב זקלרהגבלים עסקיים

שחר אורגדסטודנטים ומתמחיםגיא סיגורה + ניב זקלרתאגידים

אלה אלוןנגישות למשפטאלי שטרן + גיא אופירמחשוב

רונן סטי + מוטי מירונייישוב סכסוכים בדרכים אלטרנטיביותעדי לויטקניין רוחני

דניאל מרקוס + הייטק
רונן מונוסביץ

ענבל רובינשטייןמשפט חוקתי

שלומי באשי + רונן דליהומשפחהאריק גרוברמיסוי פלילי

לירן יגודהרווחה ותרבותיוסי ברוך + רוני שוורץמיסים עקיפים

ישראל שמעונובניירות ערךחיים ליפקיןותיקים

יורם חגבי + מוטי בניאןמקרקעיןאבי חימי + אורי קינןפורום פלילי

דפנה רוזן זינגר + זכי כמאלבתי משפטאבי אודיזסדר דין פלילי

ברוך כצמן סדר דין אזרחי וראיותשריג דמאריאיסור הלבנת הון

ערן גולןעבודהאבי עמירםהידוק קשר עם הפרקליטות

איתן עמרם + אילן שדימדע וטכנולוגיהרחלה אראלשב"ס

דוד אור חן + שאער מטאנסנזיקיןפנחס פישלרמשטרה

ליאור שפיראהוצל"פשי גלעדתעבורה

זיו שרון + מאיר לינזןמיסיםאילן כץצבא וביטחון

עולים חדשים 
)המגזר האתיופי(

אלי לוטןמשפט מנהליגאשו אחיהון

ורד פרימעמד האשה וקידום עורכת הדיןעמנואל ויזרהגנת הצרכן

אילן שביט + גיל הירשמןפירוקים וכינוסיםיצחק נטוביץהתחדשות עירונית

יוסף קמפפרנוטריוניםמיכאל דבוריןתובענות ייצוגיות

דרור מתתיהומשפט ותקשורתענת קאופמןביטוח לאומי

משה וינברג + דורון ברזילישילוב והשמה לעורכי דין ערביםסיגל שלימוף רכטמןלשכה וקהילה

אראל גלבועחינוךרמזי חוראניאגודות שיתופיות

ליאור שפירא + טל לביאספורטארנון גרפי + רוני קשלסבנקאות

אהוד פלגזכויות בעלי חייםישראל שמעונובניירות ערך

ליאב אורגדבינלאומי פומביאיתן צחורעמותות ומלכ"רים

זרי חזןעובדים זריםשחר בן עמיתכנון ובניה

אהובה פרידמןירושהדוד סופרמוסדות ציבור ומשרדי ממשלה

שלמה ולדמן + כמאל נגאר כמאלשלטון מקומיאילן שרקוןתשתיות ואנרגיה

קובי בר לב + אירינה גלפנבויםחברה וסביבהשירה שיין +אריה ליבוביץנאמנויות

mailto:seminars@israelbar.org.il


בכסף  לא  טרחה  שכר  שגובה  דין  עורך 
דין  עורך  משרדו;  שיפוץ  בעבודות  אלא 
ולחמוק  להכחיש  איך  באינטרנט  שממליץ 
לרשום  ללקוחה  שמציע  ופרקליט  מעונש; 
לכאורה  עולה  כך   - שמו  על  דירתה  את 
האתיקה  לוועדת  השנה  שהוגשו  מתלונות 
ומפורטות  הדין,  עורכי  לשכת  של  הארצית 
עו"ד  בראשות  הוועדה  של  השנתי  בדו"ח 
היא  הוועדה  פרקליטת  ארד־אילון.  דרור 
עו"ד דקלה קליין־יונה, והממונה על הוועדה 

היא עו"ד רוני נוף־מלץ.
גבה  פלילי  דין  עורך  התלונות,  אחת  לפי 
את שכר הטרחה בדמות שיפוצים במשרדו 
וגם אצל רעייתו על ידי הלקוח. זאת בהתאם 
כי המתלונן  נקבע  להסכם שכר טרחה שבו 
"יבצע עבור עורך הדין ו/או בת זוגו עבודות 

־בנייה ו/או אינסטלציה". תלונה נוספת הוג
שה נגד עורך דין שפרסם באתר האינטרנט 
שלו מאמר ובו עצות למי שעבר עבירה כיצד 
להתחמק מהרשעה ומעונש. בין העצות: לא 

־לפנות לעורך דין המייצג את העולם התח
תון כדי שלא לתייג את עצמו כפושע חמור. 
נוספת: בחירת מסלול התמודדות של  עצה 
הכחשת העבירה או הפחתת אשמה. "חישבו 
מהר ככל האפשר על גרסה סבירה ואמינה", 
המאמר  את  איתרה  הלשכה  באתר.  נכתב 
באינטרנט והגישה את הקובלנה שמתבררת 

בימים אלה בבית הדין המשמעתי. 
תלונה נוספת עסקה בהתחזות בפייסבוק. 
בהצלחה  שעברה  שמתמחה  נטען  בתלונה 
את בחינות לשכת עורכי הדין וטרם קיבלה 

־את רישיון עריכת הדין בטקס הרשמי הצי
בחילופי מסרים  דין  כעורכת  גה את עצמה 
בפייסבוק. הוועדה קבעה שהשימוש בתואר 
עורך דין לפני מתן הרישיון אינו מותר. עם 
זאת, מכיוון שמדובר בנסיבות חברתיות של 
בתוך  התואר  את  לקבל  זכאית  מי שהייתה 
שמדובר  עוד  מה   - נגנזה  התלונה  ימים, 
בחוסר תשומת לב ולא במגמה להטעות או 

לעשות רווח. 

דירה  רוכשת  דין  עורך  ייצג  במקרה אחר 
לייצג  הציע  הוא  בתשלומים.  עמדה  שלא 
המכר  הסכם  לאכיפת  בעתירה  חינם  אותה 
ובתמורה  התשלומים,  את  בעצמו  ולשלם 
לרשום את הדירה על שמו. ועדת האתיקה 
קבלת  בגין  הדין  עורך  נגד  קובלנה  הגישה 

שכר טרחה שלא בכסף. 
שקיב דין  עורכת  פנתה  נוסף  ־במקרה 

הכינה  ואף  צוואה  בהכנת  טיפול  לידיה  לה 
טיוטה, אולם הפגישה שנקבעה לחתימה על 
אושפזה  הלקוחה  כי  התקיימה  לא  הצוואה 
ביקשו  המנוחה  קרובי  נפטרה.  מכן  ולאחר 
אף  להם  נמסרה  והיא  הצוואה,  טיוטת  את 

שחל עליה חסיון עורך דין־לקוח.
269 תלונות חדשות ונסג־  השנה התקבלו
339 תיקים. ראש הלשכה, עו"ד דורון בר־  רו

זילי: "הלשכה מתייחסת במלוא כובד הראש 
לטיפול בתלונות כדי להבטיח שעורכי הדין 
וביושר".  במקצועיות  תפקידם  את  ימלאו 
דרור  עו"ד  הארצית  האתיקה  ועדת  יו"ר 
של  המקצועית  "האוטונומיה  ארד־אילון: 
הדין המשמעתי הייתה ונותרה הכלי מרכזי 

־והיעיל בהגנה על ציבור הלקוחות ועל הת
רבות המשפטית. האכיפה המשמעתית של 
הלשכה משיגה את מטרותיה גם לפי בחינה 
בתלונות  הטיפול  איכות  לפי  גם  כמותית, 

וגם לפי תוצאות ההליכים המשמעתיים". 

על מה התלוננו נגד עורכי הדין?*
רשלנות מקצועית  42

ניגוד עניינים  29
יחס לצד שכנגד  25

התנהגות בלתי הולמת  23
שכר טרחה  13

יחס לבית המשפט  12
התחזות לעו"ד )מתמחים/ מושעים(  12

זיוף ומרמה  11
*רשימה חלקית

 269 תלונות על עורכי דין הוגשו השנה לוועדת האתיקה הארצית של לשכת עורכי הדין 
 בין הטענות: התחזות בפייסבוק, עצות לא חוקיות והשתלטות על דירה של לקוחה

לא מתפשרים על האתיקה

ביום 29.12.13 נערכה הישיבה האחרונה בקדנציה של ועדת האתיקה הארצית הראשונה שמונתה 
לפי תיקון 32 לחוק לשכת עורכי הדין. בסיום הישיבה הוצגו נתונים על פעילות הוועדה, וראש 

הלשכה עו"ד דורון ברזילי נשא דברים וברכות על סיום עבודה פורה ויעילה של הוועדה ועל 
פרישתו של דרור ארד־אילון )עומד, שלישי משמאל( שכיהן כיו"ר הוועדה בעשור האחרון

נפרדים מחברי 
ועדת האתיקה

חדשות הלשכה
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הזמינו ללא עלות וללא התחייבות את הכרטיס הנטען הרב-פעמי של שופרסל
הטעינו אותו באמצעות כרטיס אשראי MEMBERS מקבוצת ישראכרט, צאו לקניות... והתחילו לחסוך!

ניתן לטעון את הכרטיס הנטען, תו הזהב של  MEMBERS מקבוצת ישראכרט בלבד.  *ההנחה תינתן למשלמים באמצעות כרטיס אשראי 
100 ₪ ובכפולות  MEMBERS מקבוצת ישראכרט בסכום של עד 3,000 ₪ בחודש. מינימום טעינה  שופרסל, רק באמצעות כרטיס אשראי 
של 100 ₪, לא ניתן לצבור בכרטיס סכום העולה על 1,000 ₪ ערך נקוב בכל רגע נתון. באמצעות כרטיס זה ניתן לשלם ברכישות המבוצעות 
ברשתות "שופרסל שלי" ו"שופרסל אקספרס" ובמגוון רחב של רשתות המפורטות באתר המועדון ב-100% מערכו הנקוב. ברשתות "שופרסל 
דיל" ו"שופרסל דיל אקסטרא", יכובד הכרטיס ב-90% מערכו הנקוב. הכרטיס אינו מכובד ב"שופרסל אונליין" וברשת "יש". השימוש בכרטיס 

הינו בהתאם לתקנון תו הזהב והתנאים והמגבלות המופיעים על גבי הכרטיס הנטען, העלון המצורף לו ובאתר הטעינה של שופרסל. ט.ל.ח.

לפרטים נוספים ולביצוע הזמנה: www.members.org.il/shufersal|טל’ מועדון: 1-599-505-202

נהנים מ-15.5% הנחה כל השנה
בואו לגלות איך חברי מועדון

הכרטיס תקף ברשתות שופרסל* ובכ-70 רשתות מובחרות נוספות

http://www.members.org.il/shufersal
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