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ה ד ו ב ע

בוררות בסכסוך עבודה

בין  סכסוך  להעברת  בקשה  נדחתה 
יסוד  על  לבוררות  למעבידה  עובד 
אי  תניית  גם  הכולל  בוררות  שטר 
תחרות ושמירת סודיות. זאת בשל כך 
העבודה  ממשפט  קוגנטיות  שזכויות 
אינן נושא לבוררות ואין מקום לפיצול 
בשטר,  המוסכם  הפיצוי  ובשל  הדיון 
סעיפי  של  לתוקפם  ביחס  והספק 
)ת"א(  )תב  והסודיות.  התחרות  אי 

  .)42059-01-11

אחריות לתאונה במפעל
מנהל עבודה במפעל ישא באשם תורם 
שימוש  אי  בשל  לו  שנגרמה  לתאונה 

־במשקפי מגן, בשל היותו האחראי לב
־טיחות ודוגמא אישית לעובדים האח

רים. )עא 9721/07(.

י ל ה נ י מ

בחינת לשכת עוה"ד

־בית משפט דחה עתירות מינהליות שע
ניינן תקיפת שאלות שנשאלו בבחינת 
לשכת עורכי הדין במקצועות מעשיים 

־)בכתב( בקובעו, כי אמת המידה להת
ערבות של בית המשפט בשיקול דעתה 

־של הוועדה הבוחנת, בכל הנוגע לנכו
־נות התשובות שנבחרו )להבדיל מחרי

גה מסמכות(, היא מוגבלת ומצומצמת 
־ביותר ושמורה למקרים חריגים ונדי

דנן.  במקרה  מתקיימים  שאינם  רים, 
)עתמ )י־ם( 68050-06-11(.

הסכם קומבינציה
על  ערעור  דחה  העליון  המשפט  בית 
המחוזי,  המשפט  בית  של  דינו  פסק 
שעניינו תוקפו של הסכם קומבינציה 

־שנחתם בין הצדדים בקובעו, כי ההס

 העברת תיקי משפחה

אף  משמש  השלום  משפט  בתי  נשיא 
משפחה  לענייני  המשפט  בתי  כנשיא 
ומוסמך  מופקד,  הוא  עליו  במחוז 
סעיף  מכוח  סמכותו  את  להפעיל 
בתי  כל  כלפי  המשפט  בתי  לחוק   49
המשפט לענייני משפחה במחוז. לנשיא 
העברת  על  להורות  הסמכות  ניתנת 
כן  לעשות  עליו  אך  קבוצתית,  תיקים 
במשורה ולאחר שבדק את נתוניו של 
כל תיק. עליו לפרסם החלטה שיפוטית 
המתייחסת למספרי התיקים שהחליט 
הדין  לבעלי  שיתאפשר  תוך  להעביר, 
)נצ'(  להגיש בקשה לעיון חוזר. )עמש 

.)23793-06-11

עירבון בעתירת אסיר

רשות  המבקש  מאסיר  לדרוש  אין 
לערער בעתירת אסיר בכלל, ובערעור 
פסלות בעתירת אסיר בפרט, כי יפקיד 
עירבון. זאת, בין אם מדובר בעתירת 
אסיר בנוגע למאסרו או למעצרו ובין 
אם מדובר בעתירת אסיר נגד החלטה 
ונגד  לעניין שחרור על תנאי ממאסר 
החלטות שונות של ועדות שחרורים. 

)בשגץ 6470/09(.  

טענות כנגד בורר

כגון  הבורר  נגד   טענות  העלאת 
עוד  וכל  ביותר  חמורות  הן  "שוחד" 

באמי לתמיכה  ראיות  הוצגו  ־לא 
ואף חובה לא לטעון  רצוי  רות כאלו, 
להסתפק  אין  ביהמ"ש.  בפני  אותם 
בחשש סובייקטיבי לכך שהבורר נוטה 
והיה עליהם להציג ראיות   לצד השני 
)תא  זו.  חמורה  בטענה  התומכות 

)קריות( 3435/05(.

/// דין מקוצר

 המדור מוגש בשיתוף נבו 
המאגר המשפטי הישראלי

nevo.co.il.'

ט פ ש מ י  ר ד ס

כלל האי־התערבות

בית המשפט העליון דחה שני ערעורים 
־מאוחדים על פסק דינו של בית המש

פט המחוזי במסגרתו הורשע המערער 
בהריגה ונגזר עליו עונש מאסר של 12 

־שנים בפועל בקובעו, כי כלל אי ההת
ערבות של ערכאת הערעור בממצאים 
העובדתיים ובמהימנות שניתנה בעדים 

־עומד על מכונו, לא נס ליחו וכוחו וטע
מו עוד במותניו בהליך הפלילי ובהליך 

האזרחי. )עפ 8146/09(.

מחלוקת וגלגול שלישי

בדבר  שונות  ערכאות  בין  מחלוקת 
בדרך  מצדיקה  אינה  הסכם  פרשנות 
כלל דיון ב"גלגול שלישי"; גם הכרעה 
של בימ"ש קמא בשאלות שלא נידונו 
כדי  בלבד  בהן  אין  קודם,  דין   בפסק 

־להקנות רשות ערעור על פי אמות המי
דה המקובלות. )רעא 4145/11(. 

אין "ערעור מאוחד"

בקשה להארכת מועד להגשת "ערעור 
בהוראות  בסיס  כל  נעדרת  מאוחד" 
מכירות  אינן  תקסד"א  הדין.  סדרי 
ערעור  מלכתחילה  להגיש  באפשרות 
"מאוחד" על החלטות שניתנו בתיקים 
ממילא,  שונים.  שופטים  ע"י  נפרדים 
הליך  להגשת  אורכה  לבקש  ניתן  לא 

־של "ערעור מאוחד" שאינו קיים בסד
רי הדין. על המבקש היה להגיש בקשות 
פרטניות להארכת מועד להגשת ערעור 
)בשא  שיפוטית.  החלטה  לכל  ביחס 

.)2483/11

כם הנדון לקה בחוסר מסוימות לגבי 
התמורה לה זכאים המשיבים במסגרת 
הסכם הקומבינציה, ומשכך ההסכם לא 

השתכלל. )עא 10480/09(.

כניסת מפקח בנייה

257 לחוק התכנון והב־  מלשון סעיף
שהדברים  ככל  ככלל,  כי  עולה,  נייה 
אמורים בבית מגורים, יש ליתן הודעה 
מראש של 24 שעות לפני כניסת מפקח 
בנייה למקרקעין לצורך ביצוע פעולות 
אולם  והתקנות.  החוק  פי  על  אכיפה 
במקרים חריגים ניתן למסור למחזיק 
הנכס הודעה מראש בתוך מספר שעות 
הפחותות מ־24. כך במקרה הנדון, בו 
עולה כי מחזיק הנכס העלים עובדות 
במהלך הביקור הקודם. )עפא )מרכז( 

 .)11204-04-11

עיכוב היתר בנייה

בית המשפט המחוזי קיבל תביעה נגד 
־עיריית תל־אביב ורשויות התכנון והב

נייה המקומיות בקובעו, כי העיכוב הרב 
־במתן היתר הבנייה, אשר נגרם כתו
והב התכנון  רשויות  מתנהלות  ־צאה 

נייה, מהווה הפרה של חובת הזהירות, 
בגינה מגיע לתובע פיצוי. )תא )מרכז( 

 .)5965-08-07

פיצוי על ביטול חוזה

בית משפט מחוזי קיבל תביעה לפיצוי 
תובעים בגין ביטול של חוזה מכר בית 
מגורים שביצעו בקובעו, כי התובעים 
שכרתו  המכר  חוזה  את  כדין  ביטלו 
בידי  עם הנתבעים, שכן החוזה הופר 
כי הבית  הנ"ל  הנתבעים, עת הצהירו 
כי  ונסתבר  הבנייה,  היתר  פי  על  בנוי 
)ת"א(  )תא  העובדתי.  המצב  כך  לא 

 .)2635/06

http://www.nevo.co.il
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ה ד ו ב ע

בוררות בסכסוך עבודה

בין  סכסוך  להעברת  בקשה  נדחתה 
יסוד  על  לבוררות  למעבידה  עובד 
אי  תניית  גם  הכולל  בוררות  שטר 
תחרות ושמירת סודיות. זאת בשל כך 
העבודה  ממשפט  קוגנטיות  שזכויות 
אינן נושא לבוררות ואין מקום לפיצול 
בשטר,  המוסכם  הפיצוי  ובשל  הדיון 
סעיפי  של  לתוקפם  ביחס  והספק 
)ת"א(  )תב  והסודיות.  התחרות  אי 

  .)42059-01-11

אחריות לתאונה במפעל
מנהל עבודה במפעל ישא באשם תורם 
שימוש  אי  בשל  לו  שנגרמה  לתאונה 

־במשקפי מגן, בשל היותו האחראי לב
־טיחות ודוגמא אישית לעובדים האח

רים. )עא 9721/07(.

י ל ה נ י מ

בחינת לשכת עוה"ד

־בית משפט דחה עתירות מינהליות שע
ניינן תקיפת שאלות שנשאלו בבחינת 
לשכת עורכי הדין במקצועות מעשיים 

־)בכתב( בקובעו, כי אמת המידה להת
ערבות של בית המשפט בשיקול דעתה 

־של הוועדה הבוחנת, בכל הנוגע לנכו
־נות התשובות שנבחרו )להבדיל מחרי

גה מסמכות(, היא מוגבלת ומצומצמת 
־ביותר ושמורה למקרים חריגים ונדי

דנן.  במקרה  מתקיימים  שאינם  רים, 
)עתמ )י־ם( 68050-06-11(.

הסכם קומבינציה
על  ערעור  דחה  העליון  המשפט  בית 
המחוזי,  המשפט  בית  של  דינו  פסק 
שעניינו תוקפו של הסכם קומבינציה 

־שנחתם בין הצדדים בקובעו, כי ההס

 העברת תיקי משפחה

אף  משמש  השלום  משפט  בתי  נשיא 
משפחה  לענייני  המשפט  בתי  כנשיא 
ומוסמך  מופקד,  הוא  עליו  במחוז 
סעיף  מכוח  סמכותו  את  להפעיל 
בתי  כל  כלפי  המשפט  בתי  לחוק   49
המשפט לענייני משפחה במחוז. לנשיא 
העברת  על  להורות  הסמכות  ניתנת 
כן  לעשות  עליו  אך  קבוצתית,  תיקים 
במשורה ולאחר שבדק את נתוניו של 
כל תיק. עליו לפרסם החלטה שיפוטית 
המתייחסת למספרי התיקים שהחליט 
הדין  לבעלי  שיתאפשר  תוך  להעביר, 
)נצ'(  להגיש בקשה לעיון חוזר. )עמש 

.)23793-06-11

עירבון בעתירת אסיר

רשות  המבקש  מאסיר  לדרוש  אין 
לערער בעתירת אסיר בכלל, ובערעור 
פסלות בעתירת אסיר בפרט, כי יפקיד 
עירבון. זאת, בין אם מדובר בעתירת 
אסיר בנוגע למאסרו או למעצרו ובין 
אם מדובר בעתירת אסיר נגד החלטה 
ונגד  לעניין שחרור על תנאי ממאסר 
החלטות שונות של ועדות שחרורים. 

)בשגץ 6470/09(.  

טענות כנגד בורר

כגון  הבורר  נגד   טענות  העלאת 
עוד  וכל  ביותר  חמורות  הן  "שוחד" 

באמי לתמיכה  ראיות  הוצגו  ־לא 
ואף חובה לא לטעון  רצוי  רות כאלו, 
להסתפק  אין  ביהמ"ש.  בפני  אותם 
בחשש סובייקטיבי לכך שהבורר נוטה 
והיה עליהם להציג ראיות   לצד השני 
)תא  זו.  חמורה  בטענה  התומכות 

)קריות( 3435/05(.
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ט פ ש מ י  ר ד ס

כלל האי־התערבות

בית המשפט העליון דחה שני ערעורים 
־מאוחדים על פסק דינו של בית המש

פט המחוזי במסגרתו הורשע המערער 
בהריגה ונגזר עליו עונש מאסר של 12 

־שנים בפועל בקובעו, כי כלל אי ההת
ערבות של ערכאת הערעור בממצאים 
העובדתיים ובמהימנות שניתנה בעדים 

־עומד על מכונו, לא נס ליחו וכוחו וטע
מו עוד במותניו בהליך הפלילי ובהליך 

האזרחי. )עפ 8146/09(.

מחלוקת וגלגול שלישי

בדבר  שונות  ערכאות  בין  מחלוקת 
בדרך  מצדיקה  אינה  הסכם  פרשנות 
כלל דיון ב"גלגול שלישי"; גם הכרעה 
של בימ"ש קמא בשאלות שלא נידונו 
כדי  בלבד  בהן  אין  קודם,  דין   בפסק 

־להקנות רשות ערעור על פי אמות המי
דה המקובלות. )רעא 4145/11(. 

אין "ערעור מאוחד"

בקשה להארכת מועד להגשת "ערעור 
בהוראות  בסיס  כל  נעדרת  מאוחד" 
מכירות  אינן  תקסד"א  הדין.  סדרי 
ערעור  מלכתחילה  להגיש  באפשרות 
"מאוחד" על החלטות שניתנו בתיקים 
ממילא,  שונים.  שופטים  ע"י  נפרדים 
הליך  להגשת  אורכה  לבקש  ניתן  לא 

־של "ערעור מאוחד" שאינו קיים בסד
רי הדין. על המבקש היה להגיש בקשות 
פרטניות להארכת מועד להגשת ערעור 
)בשא  שיפוטית.  החלטה  לכל  ביחס 

.)2483/11

כם הנדון לקה בחוסר מסוימות לגבי 
התמורה לה זכאים המשיבים במסגרת 
הסכם הקומבינציה, ומשכך ההסכם לא 

השתכלל. )עא 10480/09(.

כניסת מפקח בנייה

257 לחוק התכנון והב־  מלשון סעיף
שהדברים  ככל  ככלל,  כי  עולה,  נייה 
אמורים בבית מגורים, יש ליתן הודעה 
מראש של 24 שעות לפני כניסת מפקח 
בנייה למקרקעין לצורך ביצוע פעולות 
אולם  והתקנות.  החוק  פי  על  אכיפה 
במקרים חריגים ניתן למסור למחזיק 
הנכס הודעה מראש בתוך מספר שעות 
הפחותות מ־24. כך במקרה הנדון, בו 
עולה כי מחזיק הנכס העלים עובדות 
במהלך הביקור הקודם. )עפא )מרכז( 

 .)11204-04-11

עיכוב היתר בנייה

בית המשפט המחוזי קיבל תביעה נגד 
־עיריית תל־אביב ורשויות התכנון והב

נייה המקומיות בקובעו, כי העיכוב הרב 
־במתן היתר הבנייה, אשר נגרם כתו
והב התכנון  רשויות  מתנהלות  ־צאה 

נייה, מהווה הפרה של חובת הזהירות, 
בגינה מגיע לתובע פיצוי. )תא )מרכז( 

 .)5965-08-07

פיצוי על ביטול חוזה

בית משפט מחוזי קיבל תביעה לפיצוי 
תובעים בגין ביטול של חוזה מכר בית 
מגורים שביצעו בקובעו, כי התובעים 
שכרתו  המכר  חוזה  את  כדין  ביטלו 
בידי  עם הנתבעים, שכן החוזה הופר 
כי הבית  הנ"ל  הנתבעים, עת הצהירו 
כי  ונסתבר  הבנייה,  היתר  פי  על  בנוי 
)ת"א(  )תא  העובדתי.  המצב  כך  לא 

 .)2635/06
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הולדה בעוולה

השבת  היא  בנזיקין  הפיצוי  מטרת 
המצב לקדמותו, היינו כי אדם שנפגע 
יקבל פיצוי לאחר שאונתה לו העוולה, 

נעש לולא  להשתכר  היה  שיכול  ־כפי 
הולדה  בעוולת  אבל  העוולה.  בו  תה 
בעוולה, אם לא היתה נעשית העוולה 
לו  היה  ולא  כלל  נולד  היה  לא  הוא 
כושר השתכרות בר מימוש. )תא )חי'( 

 .)14455/07

האשמה בפלילים
בתביעות לשון הרע, כאשר מיוחסים 
כדי  העולים  ופעולות  מעשים  לנפגע 
עבירה פלילית, נושא המפרסם בנטל 
מוגבר להוכיח את אמיתות הפרסום 

־ביחס לנטל הרובץ עליו בהליכים אז
הוא,  הכלל  זה,  בגדר  רגילים.  רחיים 
המפרסם  על  הרובץ  הראיה  נטל  כי 
המעשים  שחומרת  ככל  יותר,  כבד 
המיוחסים על ידי המפרסם כבדה יותר. 

)תא )ת"א( 52235/08(.

ייעוץ של עו"ד

בית משפט מחוזי קיבל בחלקו ערעור 
לפיה  שלום,  משפט  בית  פסיקת  על 
אישה זכאית לפיצוי כספי מעורך דינה 
באפשרותה  כי  לה,  ייעץ  שלא  משום 

־להתנגד לנשיאה משותפת בחובות הג

רוש שלה. המחוזי קבע, כי יש לראות 
את הפיצוי המגיע למשיבה כפיצוי בגין 
אובדן סיכוי, קרי בגין פגיעתה בשל אי 
קבלת הזדמנות לטעון לכך שחובותיו 
של בעלה לשעבר אינם חלים עליה, אך 

לא מעבר לכך. )עא )חי'( 651/08(.

פרסום על צו מניעה

כאשר מתפרסמת כתבה בה נכתב, כי 
ניתן צו מניעה כנגד תובע בגין פרסום 
לשון הרע וכי לטענת צד שלישי ביצע 
אותו תובע פעולות לא חוקיות בחברה 
אשר היתה בבעלותו ופעולות אלו פגעו 
קשות בתפקוד החברה ובעובדיה, עניין 
זה עשוי בהחלט להשפיל את התובע 
בעיני הבריות כמי שעושה מעשים בלתי 

־חוקיים, כמי שנדרש מתן צו מניעה כנ
גורמות לפגיעה  וכמי שפעולותיו  גדו 

־בתפקוד החברה אשר בבעלותו ובעו
בדיו שלו. )תא )חי'( 8979-09-08(.  

ם י ס י מ

ניכוי מס תשומות

הנאשמים  את  זיכה  המשפט  בית 
מעבירה של ניכוי מס תשומות מבלי 
שיש לגביו מסמך. נפסק, כי אם עלה 
נסיבתית,  ראייה  להציג  נאשם  בידי 
אינן  הן  כי  אלא  חשבוניות  הוצאו  כי 
כדי  זה  יש בראיה מסוג  הרי  בנמצא, 

־ליהנות את הנאשם מן הספק שמתעו
 רר בעקבות קיומה של אותה הראיה. 

)תפ )ק"ג( 475/07(. 

/// דין מקוצר

י מ ו א ל ח  ו ט י ב

זכות טיעון

־למבוטח זכות טיעון טרם קבלת החל
־טה לשלול רטרואקטיבית זכותו לגימ

לה, היווצרות חוב, סכומו, כוונה לגבותו 
ודרכי הגבייה. אין באי מתן זכות טיעון 
המשיב  החלטת  לבטלות  להביא  כדי 
שכן  למשיב,  חוב  יש  למערער  לפיה 
הפגם "נרפא" בביה"ד קמא ואין לבטל 
את פסק הדין שקבע כי למערער יש 

חוב. )עבל )ארצי( 32046-09-10(.

ה ח פ ש מ

פיצוי על מניעת גט

את  חייב  משפחה  לענייני   ביהמ"ש 
הנתבע בפיצוי לתובעת בסך 164,000 
גט,  לתובעת  ליתן  סירובו  בגין  שקל 
חרף המלצת בית הדין הרבני )4,000 
לחודש, ממועד עזיבת התובעת את בית 
המגורים ועד למועד הגשת הסיכומים(. 

)תמש )י־ם( 44248-05-10(.

ביטול הסכם ממון

פי  על  בוטל  הממון  הסכם  כי  הטוען 
התנהגות הצדדים, צריך לחלוף על פני 
שתי משוכות: א. המושגית – להתגבר 
 1 על ההוראות המפורשות בסעיפים 
ו־2 לחוק יחסי ממון, לפיהן שינוי של 
הסכם ממון ייעשה בכתב ויאושר כדין 
)בדומה לאישור ההסכם המקורי, לאחר 
שהערכאה השיפוטית שוכנעה שהשינוי 
נעשה מתוך רצון חופשי והם מודעים 
ב. הקונקרטית –  לתוצאות השינוי(. 
במקרה דנן התנהגות הצדדים הייתה 
כה ברורה ומיוחדת, שיש בה להוכיח 
כוונה מפורשת וגמירות דעת מלאה של 
שני הצדדים להביא לביטולו של הסכם 

הממון. )תמש )ת"א( 29882/09(. 

שידול למניעת גט

בנזי חייב  משפחה  לענייני  ־ביהמ"ש 
־קין גיס של סרבן גט, בגין ייעוץ, שי

דול וסיוע לסרבנות הגט מכוח סעיף 
12 לפקודת הנזיקין, הקובע את אח־
 ריותו של משתף ומשדל לביצוע עוולה. 

)תמש )י־ם( 22158/97(.

י ל י ל פ

הריגה בתחרות מכוניות

־הנאשם השתתף מרצונו בתחרות פרו
נהג  עה בין מכוניתו לבין מכונית בה 
של  שבסופו  מינה  נפקא  אין  המנוח. 
בין  במפגש  קרתה  לא  התאונה  דבר 
רכבו של הנאשם ומכונית המנוח, וכי 
המנוח אף הוא התנהג בפזיזות. שניהם 
מכוניות  סיכנו  בתחרות,  השתתפו 
תמות שעברו בדרך ואת חיי ושלמות 
גופם של הנוסעים במכוניתם. המנוח 
שילם בחייו, ואילו הנאשם אמור לקבל 
)חי'(  )תפ  ביהמ"ש.  מידי  עונשו  את 

 .)17044-12-09

קו ייחודי לעורכי בדין:
03-7552406

shivuk@newmivt.co.il

מנורה מבטחים מומחים שאפשר לסמוך עליהם

לפעמים, אתה יודע שעשית את המהלך הנכון...

הידעת?

במבטחים החדשה תוכל 

לבחור מבין ארבעה מסלולי 

הטבות המותאמים 

לצרכי עורכי הדין!

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

הדין  לעורכי  פנסיוני תקדימי  הסדר 

במבטחים החדשה!

http://www.nevo.co.il
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בעיני הבריות כמי שעושה מעשים בלתי 

־חוקיים, כמי שנדרש מתן צו מניעה כנ
גורמות לפגיעה  וכמי שפעולותיו  גדו 

־בתפקוד החברה אשר בבעלותו ובעו
בדיו שלו. )תא )חי'( 8979-09-08(.  

ם י ס י מ

ניכוי מס תשומות

הנאשמים  את  זיכה  המשפט  בית 
מעבירה של ניכוי מס תשומות מבלי 
שיש לגביו מסמך. נפסק, כי אם עלה 
נסיבתית,  ראייה  להציג  נאשם  בידי 
אינן  הן  כי  אלא  חשבוניות  הוצאו  כי 
כדי  זה  יש בראיה מסוג  הרי  בנמצא, 

־ליהנות את הנאשם מן הספק שמתעו
 רר בעקבות קיומה של אותה הראיה. 

)תפ )ק"ג( 475/07(. 

/// דין מקוצר

י מ ו א ל ח  ו ט י ב

זכות טיעון

־למבוטח זכות טיעון טרם קבלת החל
־טה לשלול רטרואקטיבית זכותו לגימ

לה, היווצרות חוב, סכומו, כוונה לגבותו 
ודרכי הגבייה. אין באי מתן זכות טיעון 
המשיב  החלטת  לבטלות  להביא  כדי 
שכן  למשיב,  חוב  יש  למערער  לפיה 
הפגם "נרפא" בביה"ד קמא ואין לבטל 
את פסק הדין שקבע כי למערער יש 

חוב. )עבל )ארצי( 32046-09-10(.

ה ח פ ש מ

פיצוי על מניעת גט

את  חייב  משפחה  לענייני   ביהמ"ש 
הנתבע בפיצוי לתובעת בסך 164,000 
גט,  לתובעת  ליתן  סירובו  בגין  שקל 
חרף המלצת בית הדין הרבני )4,000 
לחודש, ממועד עזיבת התובעת את בית 
המגורים ועד למועד הגשת הסיכומים(. 

)תמש )י־ם( 44248-05-10(.

ביטול הסכם ממון

פי  על  בוטל  הממון  הסכם  כי  הטוען 
התנהגות הצדדים, צריך לחלוף על פני 
שתי משוכות: א. המושגית – להתגבר 
 1 על ההוראות המפורשות בסעיפים 
ו־2 לחוק יחסי ממון, לפיהן שינוי של 
הסכם ממון ייעשה בכתב ויאושר כדין 
)בדומה לאישור ההסכם המקורי, לאחר 
שהערכאה השיפוטית שוכנעה שהשינוי 
נעשה מתוך רצון חופשי והם מודעים 
ב. הקונקרטית –  לתוצאות השינוי(. 
במקרה דנן התנהגות הצדדים הייתה 
כה ברורה ומיוחדת, שיש בה להוכיח 
כוונה מפורשת וגמירות דעת מלאה של 
שני הצדדים להביא לביטולו של הסכם 

הממון. )תמש )ת"א( 29882/09(. 

שידול למניעת גט

בנזי חייב  משפחה  לענייני  ־ביהמ"ש 
־קין גיס של סרבן גט, בגין ייעוץ, שי

דול וסיוע לסרבנות הגט מכוח סעיף 
12 לפקודת הנזיקין, הקובע את אח־
 ריותו של משתף ומשדל לביצוע עוולה. 

)תמש )י־ם( 22158/97(.

י ל י ל פ

הריגה בתחרות מכוניות

־הנאשם השתתף מרצונו בתחרות פרו
נהג  עה בין מכוניתו לבין מכונית בה 
של  שבסופו  מינה  נפקא  אין  המנוח. 
בין  במפגש  קרתה  לא  התאונה  דבר 
רכבו של הנאשם ומכונית המנוח, וכי 
המנוח אף הוא התנהג בפזיזות. שניהם 
מכוניות  סיכנו  בתחרות,  השתתפו 
תמות שעברו בדרך ואת חיי ושלמות 
גופם של הנוסעים במכוניתם. המנוח 
שילם בחייו, ואילו הנאשם אמור לקבל 
)חי'(  )תפ  ביהמ"ש.  מידי  עונשו  את 

 .)17044-12-09

קו ייחודי לעורכי בדין:
03-7552406

shivuk@newmivt.co.il

מנורה מבטחים מומחים שאפשר לסמוך עליהם

לפעמים, אתה יודע שעשית את המהלך הנכון...

הידעת?

במבטחים החדשה תוכל 

לבחור מבין ארבעה מסלולי 

הטבות המותאמים 

לצרכי עורכי הדין!

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

הדין  לעורכי  פנסיוני תקדימי  הסדר 

במבטחים החדשה!

mailto:shivuk@newmivt.co.il
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העבודה בעסקים, בצבא, בבתי החולים ועוד. אלא, 
שבאלה יש גבולות ברורים וקבועים של התפקיד ושל 
אופי היחסים הבין־אישיים שמקיים איש המקצוע  

– מה שלא תמיד קיים במקצוע עריכת הדין.

הקשר הרגשי עם הלקוח
פסיכולוגים העלו השערה לפיה הפונים למקצוע 
עריכת הדין נוטים ללקות בדיכאון כנטייה הטבועה 
לתיקון  הדחף  את  מציינים  לעיתים  באישיותם. 
וצדק כביטוי אפשרי לתחושת הקיום שנשבר אצל 
המעט־  לגישה  סימוכין  כל  אין  ואולם,  הדכאוני. 
מאוד  גדול  הוא  הדין  עורכי  ציבור  זו.  רומנטית 
וכולל את כל מגוון טיפוסי האישיות הקיימים, ואין 

בו מקבץ מאפיין של תכונות משותפות כלשהן.
אז מה כן? עורך הדין מטפל לא רק בענייניו של 
הלקוח; הוא מטפל גם בלקוח עצמו. בקשר ביניהם 
יש מאפיינים המוכרים לפסיכיאטר מהקשר מטפל־

מטופל. מטבע הדברים, מפתח הלקוח תלות בעורך 
עם  מלאה  הזדהות  רוצה  הוא  רגשית.  גם  דינו, 
התקוות והרצונות וזווית הראייה שלו. הוא מחפש 
ולעיתים גם סיפוקים  ולחרדות,  הקלה לתסכולים 

לאגו שלו ולחמדנותו.
הלקוח  תלות,  ושל  צורך  של  זה  רגיש  במצב 
עד  רבות,  יכולות  לפרקליטו  לייחס  לעתים  נוטה 
והאידיאליזציה,  התלות  שלו.  אידיאליזציה  כדי 
הדין,  עורך  כלפי  ולביקורת  לזעם  להפוך  שעלולים 

מהווים מעמסה נפשית מטרידה על האחרון.
המטפל בתחום הנפשי מקבל הכשרה אקדמית, 
מעשית.  בעבודה  משולבים  והדרכה  אימונים  עם 
נכון  להתנהל  לו  מאפשר  רגישים  מצבים  של  זיהוי 
מעניק  זה  ידע  טיפולי.  ככלי  בהם  ולהשתמש  ואף 
ולהימנע  לעבוד  לו  המאפשרת  נפשית  הגנה  לו 
אלו  כל  נפשי.  עומס  והצטברות  סתמית  מספיגה 

אינם ניתנים לעורך הדין.
הפסיכולוג והפסיכיאטר מזהים את התפתחות 
הנקראת  כתופעה  עליו  ההשלכות  ואת  בו  התלות 
ורב־ לא־מודע  נפשי  תהליך  מדובר  "העברה". 

דמות  אל  ו"מעביר"  משכפל  המטופל  בו  עוצמה, 
המטפל, ומייחס למטפל את עולמו הלא־מודע ואת 

צורת התייחסותו לדמויות משמעותיות בחייו.
נוסף  בפן  ושולט  מזהה  המקצועי  המטפל 
הנגדית".  "ההעברה  הוא   בדינמיקה הבין־אישית, 
מעוררת  זו  שההעברה  הנפשיות  בתגובות  מדובר 
מכלול  היא  הזו  הנגדית  ההעברה  המטפל.  אצל 

כמו הכשרת מטפלים

לא  ומרכזיותו  שתיארתי  הפסיכולוגי  הקושי 
שיטת  פותחה  לא  ולכן  לדיון,  כלל  בדרך  עולים 
לפתח  כדי  כאן.  המוצע  להסבר  בהתאמה  מניעה 
בהכשרת  מהנעשה  ללמוד  ראוי  מניעה,  שיטת 

מטפלים, היכן שהסוגייה ידועה ומטופלת. 
פסיכולוגים  של  וההתמחות  הלימוד  שנות 
מקנות  מעשית,  בעבודה  השלובות  ופסיכיאטרים, 
האישיות  גיבוש  ואת  ההסתגלות  הידע,  את 
הלימוד  האלה  השנים  לאורך  הנחוצה.  הטיפולית 
אישיות  ובהדרכות  מעשית  בעבודה  מלווה 
לעבד  מלמדות  אלו  הדרכה  מסגרות  וקבוצתיות. 
תהליכים נפשיים אישיים של המטפל בחיי העבודה 
יותר, מטפלים עוברים  גבוהה  שלו. ברמת הכשרה 
מקנים  אלה  כל  פסיכולוגי־לימודי.  טיפול  בעצמם 
בלתי  נפשי  עומס  בגלל  פגיעה  ומונעים  חסינות 

פתור.
בהחלטותיו  עצמאי  כלל  בדרך  הוא  הדין  עורך 
בעבודתו.  לבדו  גם  הוא  אך  המקצועית,  ובעשייה 
מעמד  ביסוס  על  מצטבר,  ניסיון  על  נשען  הוא 
כל  ספציפית.  התמחות  על  גם  לעיתים  מקצועי, 
ויכולת  ובכישוריו,  בעצמו  בטחון  לו  מקנים  אלה 

מסוימת להתמודד עם הקשיים. 
בחדרי  ומהנצפה  בסקרים  מהעולה  זאת,  עם 
הטיפולים נראה, שאין בכך מענה מספיק ויש צורך 
ההכשרה  עקרונות  ברוח  יזומות,  מניעה  בפעולות 
בסיסית  מניעה  פעולת  הנפש.  בריאות  במקצועות 
בהתנסויות  לדיון  במפגשים  להיות  יכולה  ויעילה 
מחדדות  כאלו  שיחות  התמודדות.  ודרכי  אישיות 
את ההכרה בשותפות בקשיים ובעצם קיומן יש כדי 

להפיג משקעים רגשיים.
קורסים  לשלב  ניתן  נוסף,  פעולה  במישור 
ולבנות  הלימודים  בתכניות  בסיסיים  מקצועיים 
כדי  הדין,  לעורכי  מותאמות  סדנאות  של  מסגרת 
הזיהוי  ועל  הבין־אישית,  הדינמיקה  על  ללמוד 
וההבנה של טיפוסי אישיות שונים ופשר ההתנהגות 

האופיינית להם.
עורך הדין מנהל מערכות יחסי אנוש מורכבות 
את  המעצים  טיפולי,  מימד  גם  בהן  ויש  ביותר, 
ושליטה  מודעות  העבודה.  ביחסי  האנושי  הפן 
של  האישית  לרווחתו  תתרום  הנלווית  בבעייתיות 
נותן השירות ולתפקודו, ותיטיב גם עם לקוחו. ///

/// עורכי דין

ורכי דין נמצאים בסיכון גבוה במידה חריגה ע 
ללקות בדיכאון. מחקר מכונן משנת 1990 
כי  העלה,  הופקינס  ג'ונס  מאוניברסיטת 
שכיחות הדיכאון אצל עורכי דין עולה ב־360% על 
הממוצע בקרב עוסקים בעשרות משלחי יד אחרים. 
שנערכו  נוספים  בסקרים  חוזר  זה  דרמטי  ממצא 
בארה"ב בעקבות אותו מחקר, ומציב את העוסקים 

במקצוע בסיכון גבוה ללקות בדיכאון קליני. 
הגורם העיקרי וגם הייחודי למקצוע למצב זה, 
הוא היותו של עורך הדין גם בעמדה רגישה מאוד של 
מטפל נפשי, בלא שתהיה לו הכנה והכשרה לתפקיד 
זה. עקב כך, הוא נושא בנטל פסיכולוגי מעיק ולא 
בריא עבורו, עם התוצאות הקשות הנצפות בשטח. 
בסוגיה זו טמון ההסבר מדוע הדיכאון ולא תחלואה 

נפשית אחרת, הפך להיות מחלת עורכי הדין.
בקרב  הדיכאון  בנושא  עוסקת  ענפה  ספרות 
עורכי הדין ובפרשנות של סיבות אפשריות לממדים 
המשפטית  הסביבה  התחלואה.  של  החריגים 
קשים,  רגשות  קונפליקטים,  כעתירת  מתוארת 
גורל  הרי  לעיתים  בעייתיים,  בנושאים  עיסוק 
אי  של  במצב  נעשית  העבודה  זמן.  בלחצי  ותמיד 

של  וההתנהגויות  המחשבות  הרגשיות,  התגובות 
המטפל עצמו. אך עורך הדין, הנמצא תדיר בעמדת 
מטפל, אינו מודע בדרך כלל לעוצמת השפעתו של 

תהליך הדדי זה. 

צער, מועקה ודחפים אובדניים
הכרוך  דבר,  לכל  מחלה  של  מצב  הוא  דיכאון 
חי  בדיכאון  אדם  ומועקה.  צער  של  נפשי  בכאב 
בתחושת חוסר טעם ואובדן הנאה, ללא מוטיבציה 
לתכנן ויזום. הוא נוטה להסתגר ולהימנע ממפגשים 
מתעורר  ורע,  מעט  ישן  הוא  חובה.  בגדר  שאינם 
מטלה  כל  בו  נוסף  יום  לקראת  ומועקה  בחרדה 
חסר  חש  הוא  ומייאשת.  גדולה  מצטיירת  צפויה 
אשם  ברגשות  מתענה  הוא  לעיתים  ויכולת,  ערך 

המחלה של עורכי הדין
 מדוע הפך הדיכאון למחלתם של עורכי הדין? מה הקשר בין מצב זה לבין היחסים הקרובים בין עורך הדין 

לבין לקוחו? כיצד אפשר לטפל בבעיה וכיצד אפשר למנוע אותה מלכתחילה? < ד"ר אמנון טליתמן

הכותב הוא רופא פסיכיאטר

גמישות של  לא  גם במסגרות  ודאות מתמדת, אך 
מתפתחים  קונפליקטים  ופרוצדורה.  אתיקה  חוק, 
מעימותים  שונים,  אינטרסים  בין  מחיכוך  גם 
המערכת  עם  שמנגד,  הצדדים  עם  הלקוחות,  עם 

המשפטית ומערכות אחרות.
מטלות,  עומס  של  דומים  קשיים  זאת,  עם 
תחרותיות, וקונפליקטים מאפיינים גם את סביבת 

אונים,  חוסר  של  בחוויה  מדובר  רציונליים.  בלתי 
מחשבות  כדי  עד  מהעתיד,  ויאוש  תקווה  חוסר 

חוזרות על מוות וגם דחפים אובדניים.
אופייני למצב הוא קושי לקבל החלטות, קושי 
מתסכל  ודחף  משימות,  לסיים  או  להתחיל  עצום 
אפילו   לעמוד  יכולת  חוסר  כדי  עד  לדחותן  לחזור 

במטלות שגורות כגון מטלות כתיבה. 
בדרך  הקרובה  הסביבה  התערבות  נסיונות 
הבנת  חוסר  מתוך  ביקורת,  או  דרבון  עידוד,  של 
של  והניכור  הבדידות  את  מחריפים  המחלה, 
החולה, ועלולים להחמיר את חוסר הישע שלו ואת 
ההערכה העצמית הפגועה, עד כדי סיכון לתוצאות 
פנימיים  בתהליכים  הוא  הדיכאון  מקור  הרסניות. 
ולא מודעים. הם מונעים ע"י תחושה סובייקטיבית 

של אובדן או איום באובדן.
הדין  עורך  כאמור, 
לא  קרקע  על  מהלך 
עליו  כאשר  בטוחה 
ללא  כמטפל  גם  לתפקד 
המקצועית  ההכשרה 
צד  הוא  הנדרשת. 
פסיכולוגיים,  בתהליכים 
אותם  בחלקם,  סמויים 
לזהות  יודע  אינו  הוא 
מכך,  כתוצאה  ולעבד. 
בצורה  אובדן  חווה  הוא 
של חוסר יכולת מתסכל. 
יכולותיו  בעצם  הביטחון 
והמקצועיות  האישיות 
עד  להתערער,  עלול 
איום  של  חוויה  כדי 
באובדן מעמדו המקצועי 

והחברתי. 
המקובל  הטיפול 
קשר  משלב  בדיכאון 
טיפולי ותרופה מתאימה. 
בריפוי  די  אין  זאת,  עם 
חזרתו,  את  למנוע  כדי 
שריר  לו  הגורם  אם 
ובגלל  זו,  מסיבה  וקיים. 
של  החריגים  הממדים 
בקהילת  התחלואה 
שבמבט  הרי  המשפט, 
רחב, המניעה חשובה אף 

מההצעות לטיפול.

עורך הדין מהלך על קרקע לא 
בטוחה כאשר עליו לתפקד גם 

כמטפל ללא ההכשרה המקצועית 
הנדרשת. הוא צד בתהליכים 
פסיכולוגיים, סמויים בחלקם, 

אותם הוא אינו יודע לזהות ולעבד. 
כתוצאה מכך, הוא חווה אובדן 

בצורה של חוסר יכולת מתסכל. 
הביטחון בעצם יכולותיו האישיות 

והמקצועיות עלול להתערער
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העבודה בעסקים, בצבא, בבתי החולים ועוד. אלא, 
שבאלה יש גבולות ברורים וקבועים של התפקיד ושל 
אופי היחסים הבין־אישיים שמקיים איש המקצוע  

– מה שלא תמיד קיים במקצוע עריכת הדין.

הקשר הרגשי עם הלקוח
פסיכולוגים העלו השערה לפיה הפונים למקצוע 
עריכת הדין נוטים ללקות בדיכאון כנטייה הטבועה 
לתיקון  הדחף  את  מציינים  לעיתים  באישיותם. 
וצדק כביטוי אפשרי לתחושת הקיום שנשבר אצל 
המעט־  לגישה  סימוכין  כל  אין  ואולם,  הדכאוני. 
מאוד  גדול  הוא  הדין  עורכי  ציבור  זו.  רומנטית 
וכולל את כל מגוון טיפוסי האישיות הקיימים, ואין 

בו מקבץ מאפיין של תכונות משותפות כלשהן.
אז מה כן? עורך הדין מטפל לא רק בענייניו של 
הלקוח; הוא מטפל גם בלקוח עצמו. בקשר ביניהם 
יש מאפיינים המוכרים לפסיכיאטר מהקשר מטפל־

מטופל. מטבע הדברים, מפתח הלקוח תלות בעורך 
עם  מלאה  הזדהות  רוצה  הוא  רגשית.  גם  דינו, 
התקוות והרצונות וזווית הראייה שלו. הוא מחפש 
ולעיתים גם סיפוקים  ולחרדות,  הקלה לתסכולים 

לאגו שלו ולחמדנותו.
הלקוח  תלות,  ושל  צורך  של  זה  רגיש  במצב 
עד  רבות,  יכולות  לפרקליטו  לייחס  לעתים  נוטה 
והאידיאליזציה,  התלות  שלו.  אידיאליזציה  כדי 
הדין,  עורך  כלפי  ולביקורת  לזעם  להפוך  שעלולים 

מהווים מעמסה נפשית מטרידה על האחרון.
המטפל בתחום הנפשי מקבל הכשרה אקדמית, 
מעשית.  בעבודה  משולבים  והדרכה  אימונים  עם 
נכון  להתנהל  לו  רגישים מאפשר  זיהוי של מצבים 
מעניק  זה  ידע  טיפולי.  ככלי  בהם  ולהשתמש  ואף 
ולהימנע  לעבוד  לו  המאפשרת  נפשית  הגנה  לו 
אלו  כל  נפשי.  עומס  והצטברות  סתמית  מספיגה 

אינם ניתנים לעורך הדין.
הפסיכולוג והפסיכיאטר מזהים את התפתחות 
הנקראת  כתופעה  עליו  ההשלכות  ואת  בו  התלות 
ורב־ לא־מודע  נפשי  תהליך  מדובר  "העברה". 

דמות  אל  ו"מעביר"  משכפל  המטופל  בו  עוצמה, 
המטפל, ומייחס למטפל את עולמו הלא־מודע ואת 

צורת התייחסותו לדמויות משמעותיות בחייו.
נוסף  בפן  ושולט  מזהה  המקצועי  המטפל 
הנגדית".  "ההעברה  הוא   בדינמיקה הבין־אישית, 
מעוררת  זו  שההעברה  הנפשיות  בתגובות  מדובר 
מכלול  היא  הזו  הנגדית  ההעברה  המטפל.  אצל 

כמו הכשרת מטפלים

לא  ומרכזיותו  שתיארתי  הפסיכולוגי  הקושי 
שיטת  פותחה  לא  ולכן  לדיון,  כלל  בדרך  עולים 
לפתח  כדי  כאן.  המוצע  להסבר  בהתאמה  מניעה 
בהכשרת  מהנעשה  ללמוד  ראוי  מניעה,  שיטת 

מטפלים, היכן שהסוגייה ידועה ומטופלת. 
פסיכולוגים  של  וההתמחות  הלימוד  שנות 
מקנות  מעשית,  בעבודה  השלובות  ופסיכיאטרים, 
האישיות  גיבוש  ואת  ההסתגלות  הידע,  את 
הלימוד  האלה  השנים  לאורך  הנחוצה.  הטיפולית 
אישיות  ובהדרכות  מעשית  בעבודה  מלווה 
לעבד  מלמדות  אלו  הדרכה  מסגרות  וקבוצתיות. 
תהליכים נפשיים אישיים של המטפל בחיי העבודה 
יותר, מטפלים עוברים  גבוהה  שלו. ברמת הכשרה 
מקנים  אלה  כל  פסיכולוגי־לימודי.  טיפול  בעצמם 
בלתי  נפשי  עומס  בגלל  פגיעה  ומונעים  חסינות 

פתור.
בהחלטותיו  עצמאי  כלל  בדרך  הוא  הדין  עורך 
בעבודתו.  לבדו  גם  הוא  אך  המקצועית,  ובעשייה 
מעמד  ביסוס  על  מצטבר,  ניסיון  על  נשען  הוא 
כל  ספציפית.  התמחות  על  גם  לעיתים  מקצועי, 
ויכולת  ובכישוריו,  בעצמו  בטחון  לו  מקנים  אלה 

מסוימת להתמודד עם הקשיים. 
בחדרי  ומהנצפה  בסקרים  מהעולה  זאת,  עם 
הטיפולים נראה, שאין בכך מענה מספיק ויש צורך 
ההכשרה  עקרונות  ברוח  יזומות,  מניעה  בפעולות 
בסיסית  מניעה  פעולת  הנפש.  בריאות  במקצועות 
בהתנסויות  לדיון  במפגשים  להיות  יכולה  ויעילה 
מחדדות  כאלו  שיחות  התמודדות.  ודרכי  אישיות 
את ההכרה בשותפות בקשיים ובעצם קיומן יש כדי 

להפיג משקעים רגשיים.
קורסים  לשלב  ניתן  נוסף,  פעולה  במישור 
ולבנות  הלימודים  בתכניות  בסיסיים  מקצועיים 
כדי  הדין,  לעורכי  מותאמות  סדנאות  של  מסגרת 
הזיהוי  ועל  הבין־אישית,  הדינמיקה  על  ללמוד 
וההבנה של טיפוסי אישיות שונים ופשר ההתנהגות 

האופיינית להם.
עורך הדין מנהל מערכות יחסי אנוש מורכבות 
את  המעצים  טיפולי,  מימד  גם  בהן  ויש  ביותר, 
ושליטה  מודעות  העבודה.  ביחסי  האנושי  הפן 
של  האישית  לרווחתו  תתרום  הנלווית  בבעייתיות 
נותן השירות ולתפקודו, ותיטיב גם עם לקוחו. ///

/// עורכי דין

ורכי דין נמצאים בסיכון גבוה במידה חריגה ע 
ללקות בדיכאון. מחקר מכונן משנת 1990 
כי  העלה,  הופקינס  ג'ונס  מאוניברסיטת 
שכיחות הדיכאון אצל עורכי דין עולה ב־360% על 
הממוצע בקרב עוסקים בעשרות משלחי יד אחרים. 
שנערכו  נוספים  בסקרים  חוזר  זה  דרמטי  ממצא 
בארה"ב בעקבות אותו מחקר, ומציב את העוסקים 

במקצוע בסיכון גבוה ללקות בדיכאון קליני. 
הגורם העיקרי וגם הייחודי למקצוע למצב זה, 
הוא היותו של עורך הדין גם בעמדה רגישה מאוד של 
מטפל נפשי, בלא שתהיה לו הכנה והכשרה לתפקיד 
זה. עקב כך, הוא נושא בנטל פסיכולוגי מעיק ולא 
בריא עבורו, עם התוצאות הקשות הנצפות בשטח. 
בסוגיה זו טמון ההסבר מדוע הדיכאון ולא תחלואה 

נפשית אחרת, הפך להיות מחלת עורכי הדין.
בקרב  הדיכאון  בנושא  עוסקת  ענפה  ספרות 
עורכי הדין ובפרשנות של סיבות אפשריות לממדים 
המשפטית  הסביבה  התחלואה.  של  החריגים 
קשים,  רגשות  קונפליקטים,  כעתירת  מתוארת 
גורל  הרי  לעיתים  בעייתיים,  בנושאים  עיסוק 
אי  של  במצב  נעשית  העבודה  זמן.  בלחצי  ותמיד 

של  וההתנהגויות  המחשבות  הרגשיות,  התגובות 
המטפל עצמו. אך עורך הדין, הנמצא תדיר בעמדת 
מטפל, אינו מודע בדרך כלל לעוצמת השפעתו של 

תהליך הדדי זה. 

צער, מועקה ודחפים אובדניים
הכרוך  דבר,  לכל  מחלה  של  מצב  הוא  דיכאון 
חי  בדיכאון  אדם  ומועקה.  צער  של  נפשי  בכאב 
בתחושת חוסר טעם ואובדן הנאה, ללא מוטיבציה 
לתכנן ויזום. הוא נוטה להסתגר ולהימנע ממפגשים 
מתעורר  ורע,  מעט  ישן  הוא  חובה.  בגדר  שאינם 
מטלה  כל  בו  נוסף  יום  לקראת  ומועקה  בחרדה 
חסר  חש  הוא  ומייאשת.  גדולה  מצטיירת  צפויה 
אשם  ברגשות  מתענה  הוא  לעיתים  ויכולת,  ערך 

המחלה של עורכי הדין
 מדוע הפך הדיכאון למחלתם של עורכי הדין? מה הקשר בין מצב זה לבין היחסים הקרובים בין עורך הדין 

לבין לקוחו? כיצד אפשר לטפל בבעיה וכיצד אפשר למנוע אותה מלכתחילה? < ד"ר אמנון טליתמן

הכותב הוא רופא פסיכיאטר

גמישות של  לא  גם במסגרות  ודאות מתמדת, אך 
מתפתחים  קונפליקטים  ופרוצדורה.  אתיקה  חוק, 
מעימותים  שונים,  אינטרסים  בין  מחיכוך  גם 
המערכת  עם  שמנגד,  הצדדים  עם  הלקוחות,  עם 

המשפטית ומערכות אחרות.
מטלות,  עומס  של  דומים  קשיים  זאת,  עם 
תחרותיות, וקונפליקטים מאפיינים גם את סביבת 

אונים,  חוסר  של  בחוויה  מדובר  רציונליים.  בלתי 
מחשבות  כדי  עד  מהעתיד,  ויאוש  תקווה  חוסר 

חוזרות על מוות וגם דחפים אובדניים.
אופייני למצב הוא קושי לקבל החלטות, קושי 
מתסכל  ודחף  משימות,  לסיים  או  להתחיל  עצום 
אפילו   לעמוד  יכולת  חוסר  כדי  עד  לדחותן  לחזור 

במטלות שגורות כגון מטלות כתיבה. 
בדרך  הקרובה  הסביבה  התערבות  נסיונות 
הבנת  חוסר  מתוך  ביקורת,  או  דרבון  עידוד,  של 
של  והניכור  הבדידות  את  מחריפים  המחלה, 
החולה, ועלולים להחמיר את חוסר הישע שלו ואת 
ההערכה העצמית הפגועה, עד כדי סיכון לתוצאות 
פנימיים  בתהליכים  הוא  הדיכאון  מקור  הרסניות. 
ולא מודעים. הם מונעים ע"י תחושה סובייקטיבית 

של אובדן או איום באובדן.
הדין  עורך  כאמור, 
לא  קרקע  על  מהלך 
עליו  כאשר  בטוחה 
ללא  כמטפל  גם  לתפקד 
המקצועית  ההכשרה 
צד  הוא  הנדרשת. 
פסיכולוגיים,  בתהליכים 
אותם  בחלקם,  סמויים 
לזהות  יודע  אינו  הוא 
מכך,  כתוצאה  ולעבד. 
בצורה  אובדן  חווה  הוא 
של חוסר יכולת מתסכל. 
יכולותיו  בעצם  הביטחון 
והמקצועיות  האישיות 
עד  להתערער,  עלול 
איום  של  חוויה  כדי 
באובדן מעמדו המקצועי 

והחברתי. 
המקובל  הטיפול 
קשר  משלב  בדיכאון 
טיפולי ותרופה מתאימה. 
בריפוי  די  אין  זאת,  עם 
חזרתו,  את  למנוע  כדי 
שריר  לו  הגורם  אם 
ובגלל  זו,  מסיבה  וקיים. 
של  החריגים  הממדים 
בקהילת  התחלואה 
שבמבט  הרי  המשפט, 
רחב, המניעה חשובה אף 

מההצעות לטיפול.

עורך הדין מהלך על קרקע לא 
בטוחה כאשר עליו לתפקד גם 

כמטפל ללא ההכשרה המקצועית 
הנדרשת. הוא צד בתהליכים 
פסיכולוגיים, סמויים בחלקם, 

אותם הוא אינו יודע לזהות ולעבד. 
כתוצאה מכך, הוא חווה אובדן 

בצורה של חוסר יכולת מתסכל. 
הביטחון בעצם יכולותיו האישיות 

והמקצועיות עלול להתערער
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 מהפכות הגדולות ביותר מתחי־ה
מייסד  יעיד  כך  ועל  בקטן,  לות 
פייסבוק מארק צוקרברג, שמונה 
למעלה מ־600 מיליון משתמשים לאחר 
שבע שנות פעילות. עסקים רבים מוצאים 
דרכם לרשתות החברתיות, ככלי שיווקי 

־המגלם בתוכו אינספור אלמנטים של שי
תופיות, העברת מידע ומיתוג עצמי.

פלטפורמת הן  חברתיות   רשתות 
Networking מצוינת בעבור משרדי עורכי 
דין לשיווק ומיתוג, אך עו"ד ברחבי העולם 
מוצאים עצמם מתחבטים בדילמה: האם 

ראוי להצטרף לפייסבוק?
־ההיסוס מובן. לא די בכך שכללי האתי

קה הנוקשים מתירים חופש פעולה מוגבל, 
אלא שגם נדמה שקיימת אי בהירות באשר 
לתחום הפעילות המותר ברשת האינטרנט. 
אך האם הצטרפות עו"ד לפייסבוק באמת 
מעוררת סימני שאלה אתיים עד כדי כך 

שראוי לפסול את הרעיון על הסף?
־נקפוץ לארה"ב, מולדת הרשתות החב

רתיות. בימים אלו מתנהל דיון סוער בקרב 
־קהילת עורכי הדין בעקבות מינוי ועדה לב

חינת סוגיות אתיות העולות מפעילות עו"ד 
ברשת, בדגש על פייסבוק. טיוטה ראשונה 
צפוי  סופי  ודו"ח  השנה,  במאי  פורסמה 

להיות מוגש במאי 2012.
חלוקות.  בארה"ב  זה  בעניין  הדעות 
התומכים ברגולציה ובפיקוח על פעילות 
הפיתוח  כי  טוענים,  ברשת  הדין  עורכי 
מגוון  יצרו  האינטרנט  של  וההתעצמות 
אינסופי של הזדמנויות שיווקיות, ומאחר 
שוועדת האתיקה אחראית גם על פיקוח 

על פעילותם השיווקית של עורכי הדין, אין שום סיבה 
שהיא לא תפקח על פעילותם השיווקית ברשת.

מנגד טוענים המתנגדים, כי די בכללי האתיקה 
הקיימים בכדי למנוע פעילות בלתי הולמת ברשת, וכי 

־הוספת כללים מיותרת ותוביל לפגיעה נוספת בחו
פש הביטוי הפגוע זה מכבר של עורכי הדין, שממילא 
רשאים לפרסם עצמם במסגרת מצומצמת שנקבעה 

־בכללי האתיקה. עוד נטען, כי מגבלות פרסום נוס

פייס איט 
פעילות של עורכי דין ברשתות חברתיות מעוררת מחלוקות אתיות, הן אצלנו והן בארה"ב. המקצוע ייטיב לעשות 

אם יפנים בהקדם את השינוי ויאפשר לחבריו לפעול ביקום המקביל הנוצר לנגד עינינו < עו"ד זהר פישר

הכותב הוא מנהל Robus, משרד ייעוץ 
Legal Marketing אסטרטגי לתחום

פות יפגעו במשרדים קטנים עד בינוניים ובעורכי דין 
מהשימוש  שלהם  התועלת  שפוטנציאל  עצמאיים, 

באינטרנט הוא הגדול ביותר.
־ובחזרה לישראל. אנו מבלים חלק הולך וגדל בג

לישה ברשת, ואין ספק שהפרסום השתנה מן הקצה 
אל הקצה. בנסיבות כאלו ניתן היה לצפות מוועדת 
האתיקה לבצע עדכונים בכללים הנוגעים לאפשרויות 
הפרסום של עורכי דין, בכדי שיוכלו לנצל את מאגר 
האפשרויות הבלתי נדלה שמציע האינטרנט בכלל 

ורשתות חברתיות בפרט.
הפרסום  תחום  אמנם  עבר  האחרונות  בשנים 

קיימת  אך  שינויים,  כמה  לעו"ד  המותר 
־כברת דרך ארוכה עד להסדרה ראויה בה

תאם למציאות של המאה ה־21. כללי ועדת 
האתיקה לעניין פרסום יוצרים אי בהירות 
רבה בשאלה מה מותר ומה אסור ועורכי 
דין רבים מעדיפים, לשם הביטחון, לוותר 

על פעילות שכזו.
יחד עם זאת, במחוז תל־אביב, החולש 
על כשני שלישים מעורכי הדין בישראל, 
ניכרים ניצנים ראשונים של שינוי והכרה 

־במציאות החדשה. בשנה האחרונה איש
רה ועדת האתיקה המחוזית כללים חדשים 
הנוגעים לפרסום באינטרנט, ואף התייחסה 

־לאפשרויות הפעולה במסגרת רשתות חב
רתיות. הדבר עורר לא מעט דיונים פנימיים 

־בוועדת האתיקה הארצית ובקרב מתנג
־דים, הסבורים שפעילות פרסומית במסג

רת פייסבוק מסכנת את כבוד המקצוע.
רשת פייסבוק מוכרת כיום לא רק ככלי 

־אישי־חברתי, אלא גם ככלי עסקי מהמדר
גה הראשונה. כמעט לכל עסק מודרני קיים 
פרופיל, החל מחברות תעשייתיות גדולות, 
דרך בתי מסחר שכונתיים וכלה במשרדים 

־ממשלתיים. מדובר ביקום המקביל לעו
לם המוחשי, ואין הצדקה שעורכי דין לא 
 יקחו בו חלק, תוך שמירה על כבוד המקצוע 

ובמסגרת מגבלות מסוימות שייקבעו.
עמוד  כיום  מנהלים  רבים  דין  עורכי 
פייסבוק עשיר, אשר עומד בכבוד בכללי 
האתיקה תוך הימנעות מסוגיות אפורות. 

־לא נראה שקיימת בעיה אתית בעצם פתי
חתו של עמוד פייסבוק, אך ככל שתקדים 
ועדת האתיקה להסדיר באופן ראוי את 

לה תאלץ  לא  האתיקה  ועדת  ייטב.  כן   – ־הנושא 
הוודאות  מחוסר  הנובע  תלונות  שטף  עם  תמודד 
תוכל  הדין  עורכי  וקהילת  והאסור,  המותר   לגבי 

להצטרף ללא חשש לרשתות החברתיות.
הרשתות החברתיות הפכו לספירה נפרדת של 
ממש, והן זולגות בנחישות גם לעולם העסקי. לכן 
ייטיבו עורכי הדין ולשכתם לעשות אם ישתלבו אם 

־בעולם זו, כיוון שעולם העסקים מתקדם עם הטכנו
לוגיה, והוא לא מחכה לאף אחד. ///
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 מהפכות הגדולות ביותר מתחי־ה
מייסד  יעיד  כך  ועל  בקטן,  לות 
פייסבוק מארק צוקרברג, שמונה 
למעלה מ־600 מיליון משתמשים לאחר 
שבע שנות פעילות. עסקים רבים מוצאים 
דרכם לרשתות החברתיות, ככלי שיווקי 

־המגלם בתוכו אינספור אלמנטים של שי
תופיות, העברת מידע ומיתוג עצמי.

פלטפורמת הן  חברתיות   רשתות 
Networking מצוינת בעבור משרדי עורכי 
דין לשיווק ומיתוג, אך עו"ד ברחבי העולם 
מוצאים עצמם מתחבטים בדילמה: האם 

ראוי להצטרף לפייסבוק?
־ההיסוס מובן. לא די בכך שכללי האתי

קה הנוקשים מתירים חופש פעולה מוגבל, 
אלא שגם נדמה שקיימת אי בהירות באשר 
לתחום הפעילות המותר ברשת האינטרנט. 
אך האם הצטרפות עו"ד לפייסבוק באמת 
מעוררת סימני שאלה אתיים עד כדי כך 

שראוי לפסול את הרעיון על הסף?
־נקפוץ לארה"ב, מולדת הרשתות החב

רתיות. בימים אלו מתנהל דיון סוער בקרב 
־קהילת עורכי הדין בעקבות מינוי ועדה לב

חינת סוגיות אתיות העולות מפעילות עו"ד 
ברשת, בדגש על פייסבוק. טיוטה ראשונה 
צפוי  סופי  ודו"ח  השנה,  במאי  פורסמה 

להיות מוגש במאי 2012.
חלוקות.  בארה"ב  זה  בעניין  הדעות 
התומכים ברגולציה ובפיקוח על פעילות 
הפיתוח  כי  טוענים,  ברשת  הדין  עורכי 
מגוון  יצרו  האינטרנט  של  וההתעצמות 
אינסופי של הזדמנויות שיווקיות, ומאחר 
שוועדת האתיקה אחראית גם על פיקוח 

על פעילותם השיווקית של עורכי הדין, אין שום סיבה 
שהיא לא תפקח על פעילותם השיווקית ברשת.

מנגד טוענים המתנגדים, כי די בכללי האתיקה 
הקיימים בכדי למנוע פעילות בלתי הולמת ברשת, וכי 

־הוספת כללים מיותרת ותוביל לפגיעה נוספת בחו
פש הביטוי הפגוע זה מכבר של עורכי הדין, שממילא 
רשאים לפרסם עצמם במסגרת מצומצמת שנקבעה 

־בכללי האתיקה. עוד נטען, כי מגבלות פרסום נוס

פייס איט 
פעילות של עורכי דין ברשתות חברתיות מעוררת מחלוקות אתיות, הן אצלנו והן בארה"ב. המקצוע ייטיב לעשות 

אם יפנים בהקדם את השינוי ויאפשר לחבריו לפעול ביקום המקביל הנוצר לנגד עינינו < עו"ד זהר פישר

הכותב הוא מנהל Robus, משרד ייעוץ 
Legal Marketing אסטרטגי לתחום

פות יפגעו במשרדים קטנים עד בינוניים ובעורכי דין 
מהשימוש  שלהם  התועלת  שפוטנציאל  עצמאיים, 

באינטרנט הוא הגדול ביותר.
־ובחזרה לישראל. אנו מבלים חלק הולך וגדל בג

לישה ברשת, ואין ספק שהפרסום השתנה מן הקצה 
אל הקצה. בנסיבות כאלו ניתן היה לצפות מוועדת 
האתיקה לבצע עדכונים בכללים הנוגעים לאפשרויות 
הפרסום של עורכי דין, בכדי שיוכלו לנצל את מאגר 
האפשרויות הבלתי נדלה שמציע האינטרנט בכלל 

ורשתות חברתיות בפרט.
הפרסום  תחום  אמנם  עבר  האחרונות  בשנים 

קיימת  אך  שינויים,  כמה  לעו"ד  המותר 
־כברת דרך ארוכה עד להסדרה ראויה בה

תאם למציאות של המאה ה־21. כללי ועדת 
האתיקה לעניין פרסום יוצרים אי בהירות 
רבה בשאלה מה מותר ומה אסור ועורכי 
דין רבים מעדיפים, לשם הביטחון, לוותר 

על פעילות שכזו.
יחד עם זאת, במחוז תל־אביב, החולש 
על כשני שלישים מעורכי הדין בישראל, 
ניכרים ניצנים ראשונים של שינוי והכרה 

־במציאות החדשה. בשנה האחרונה איש
רה ועדת האתיקה המחוזית כללים חדשים 
הנוגעים לפרסום באינטרנט, ואף התייחסה 

־לאפשרויות הפעולה במסגרת רשתות חב
רתיות. הדבר עורר לא מעט דיונים פנימיים 

־בוועדת האתיקה הארצית ובקרב מתנג
־דים, הסבורים שפעילות פרסומית במסג

רת פייסבוק מסכנת את כבוד המקצוע.
רשת פייסבוק מוכרת כיום לא רק ככלי 

־אישי־חברתי, אלא גם ככלי עסקי מהמדר
גה הראשונה. כמעט לכל עסק מודרני קיים 
פרופיל, החל מחברות תעשייתיות גדולות, 
דרך בתי מסחר שכונתיים וכלה במשרדים 

־ממשלתיים. מדובר ביקום המקביל לעו
לם המוחשי, ואין הצדקה שעורכי דין לא 
 יקחו בו חלק, תוך שמירה על כבוד המקצוע 

ובמסגרת מגבלות מסוימות שייקבעו.
עמוד  כיום  מנהלים  רבים  דין  עורכי 
פייסבוק עשיר, אשר עומד בכבוד בכללי 
האתיקה תוך הימנעות מסוגיות אפורות. 

־לא נראה שקיימת בעיה אתית בעצם פתי
חתו של עמוד פייסבוק, אך ככל שתקדים 
ועדת האתיקה להסדיר באופן ראוי את 

לה תאלץ  לא  האתיקה  ועדת  ייטב.  כן   – ־הנושא 
הוודאות  מחוסר  הנובע  תלונות  שטף  עם  תמודד 
תוכל  הדין  עורכי  וקהילת  והאסור,  המותר   לגבי 

להצטרף ללא חשש לרשתות החברתיות.
הרשתות החברתיות הפכו לספירה נפרדת של 
ממש, והן זולגות בנחישות גם לעולם העסקי. לכן 
ייטיבו עורכי הדין ולשכתם לעשות אם ישתלבו אם 

־בעולם זו, כיוון שעולם העסקים מתקדם עם הטכנו
לוגיה, והוא לא מחכה לאף אחד. ///
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רשתות החברתיות שנכנסו לחיינו בשנים ה 
האחרונות שימשו אותנו בעבר בעיקר ככלי 
חברתי. ואולם, מספר המשתמשים העצום 
גרמו  החברתית,  הרשת  של  והגובר  ההולך  וכוחה 
לשינוים במודל העסקי שבבסיסה ולהפיכתה לזירת 

מסחר לכל דבר ועניין.
גובות  אינן  החברתיות  הרשתות  מרבית 
אודות  שנאגר  למידע  הגישה  כן,  על  שימוש.  דמי 
המשתמשים הוא המצרך העיקרי ממנו הן מתפרנסות. 
היכולת לנצל מידע זה לצרכים מסחריים מתנגשת לא 
פעם עם חוקי הגנת המידע והגנת הפרטיות, ויוצר 

הרשתות  מפעילי  בין  מתח 
החברתיות לבין משתמשיהן. 
האישי  המידע  זו,  בבחינה 
אנו  אותו  המחיר  הוא  שלנו 
משלמים עבור אותו שירות 
הפכה  והפרטיות  חינמי 

למטבע עובר לסוחר. 
רשמה  הפייסבוק  רשת 
כאשר  נאה  הישג  לאחרונה 
בזמן  גם  גוגל  את  עקפה 
של  הממוצע  השימוש 
להכפיל  וצפויה  הגולשים, 
השנה את הכנסותיה מפרסום 
4 מיליארד  לסכום אדיר של 
וגם  האתרים  בעלי  דולר. 
החברות המסחריות מנסים 
של  החשיפה  את  לתרגם 
לכלי  ברשתות  הגולשים 

מסחרי מניב רווחים. 
שערכה  מחקר  ואולם, 
Fors-  חברת מחקרי השוק
ee הצביע על כך, שהלקוחות 

הרשת  דרך  ממוקד  משיווק  מאוד  נרתעים  עדיין 
החברתית. רק 8% מקרב הנשאלים ענו שיהיו מוכנים 
חברתיות,  רשתות  דרך  פרסומיות  הודעות  לקבל 
פרסומיים  מסרים  לקבל  שהעדיפו   64% לעומת 

באמצעות הדואר האלקטרוני. 
אך לא כל הפניות המסחריות שאליהן נחשפים 
הרשתות  גלויה.  כפרסומת  מופיעות  המשתמשים 
החברתיות הפכו, למשל, לכלי יחצ”ני לשיווק מסיבי 
של מסיבות ואירועים המוניים. ליחצ”נים יש רשימות 

חברים וחורים
שימושים מסחריים ברשתות החברתיות טומנים בחובם גם סוגיות משפטיות לא פשוטות, המחייבות את הגולשים 

לעמוד על המשמר ולהקפיד על שמירת זכויות יסוד שלהם < עוה”ד ערן סורוקר ודן ברג

 הכותבים הם ממשרד סורוקר־אגמון,
עורכי דין ועורכי פטנטים

ברשת  קהל  דעת  כמובילי  שהוגדרו  משתמשים 
החברתית בגלל מספר החברים הרב שלהם ומידת 

השפעתם. 
בעלי עסקים רבים גילו את כוחן של הרשתות 
החברתיות ואת האפשרות להגיע ללקוחות באופן 
זול ובלתי אמצעי באמצעות הקמת עמוד בפייסבוק. 
רב  הון  משקיעים  יותר  גדולים  מסחריים  גופים 
במסעי פרסום מבוססי מדיה חברתית. הם פונים 
ללקוחות ומציעים להם לזכות בפרסים, אם רק ילחצו 
על כפתור ה”לייק” ויאפשרו להם גישה למידע שלהם 
באמצעות אותם יישומים. לקוחות רבים מתפתים 

ללחוץ על הכפתור ולחשוף את כל המידע שהרשת 
החברתית צברה עליהם, בין אם מתוך הרגל ובין אם 

מתוך קלות דעת. 
מגמה חדשה בקרב משתמשי הרשתות החברתיות 
ניתן  שבאמצעותם  מקום,  מבוססי  יישומים  היא 
לשתף חברים במיקום שבו הם נמצאים. רבים נוהגים 
לשתף את כולם בכל הזדמנות שבה הם מבקרים בבתי 
קפה, מסעדות, בתי עסק או בחדר הכושר. כפועל 

יוצא זוכים בעלי העסקים לפרסום סמוי בחינם. 
ועוד היבט: לאחרונה נודע, כי בארה”ב התרחש 
גל של פריצות לבתים, לאחר שפורצים גילו באמצעות 
הרשתות החברתיות שבעלי הבית מבלים באותה 

כי  הודיעו,  הביטוח  חברות  מבתיהם.  הרחק  העת 
יעלו את הפרמיה לביטוח תכולת דירה למשתמשים 

שיפרסמו באופן רשלני שהם הרחק מהבית. 
שירות את  פייסבוק  השיקה   2007  בשנת 
Facebook Beacon, שבאמצעותו פורסם בפרופיל 
מידע אודות פעולות שביצעו המשתמשים באתרים 
חיצוניים. לאחר שנודע למשתמשת פייסבוק כי מידע 
אודות סרטים ששכרה ברשת בלוקבאסטר פורסם 
ללא הסכמתה, הגישה תביעה ייצוגית שבה דרשה 
למחוק מידע שנאסף שלא כדין ולפצותם. פייסבוק 
הגיעה להסדר עם התובעים לפיו היא תשלם פיצויים 
בסך 9.5 מיליון דולר והשירות 

הופסק. 
השנוייה  נוספת  סוגייה 
שינוים  היא  במחלוקת 
הנעשים  השימוש,  בהסכמי 
לרוב ללא ידיעת המשתמשים. 
לאחרונה  שינתה  פייסבוק 
שלה,  הממשק  הגדרות  את 
באתר  המחדל  שברירת  כך 
של  האישיים  שפרטיו  היא 
המשתמש, לרבות תמונותיו, 
לצרכים  חשופים  יהיו 
משתמש  לכל  פרסומיים. 
מודעות  פייסבוק  מתאימה 
קריטריונים  על  שעונות 
שונים ומופיעות בצידי עמוד 

הפייסבוק האישי. 
גם ברירת המחדל בנושא 
זיהוי הפנים שונתה לאחרונה. 
טכנולוגיה חדשנית מאפשרת 
זיהוי אוטומטי של פנים, כך 
משתמש  של  שתמונותיו 
יתויגו מבלי שניתנה לכך הסכמתו. על המשתמש 
כדי  אקטיבי  באופן  הפרטיות  הגדרות  את  לשנות 
הודיע  בתגובה  פניו.  את  לתייג  מפייסבוק  למנוע 
הגוף האחראי על יישום הגנת המידע האישי באיחוד 

האירופי, כי הוא יחקור את חוקיותו של המהלך. 
מסחור  של  וגוברת  ההולכת  המגמה  לאור 
יבחנו  שמפעיליהן  ראוי  החברתיות,  הרשתות 
הסיבה  את  ויזכרו  יתר  מסחור  של  ההשלכות  את 
פופולריות  לכה  והפכו  למשתמשים  שקסמו  לכך 
במשנה  ננהג  כצרכנים  אנחנו  וכי  מלכתחילה, 
גורמים  עם  פרטיים  תכנים  של  בשיתוף   זהירות 

מסחריים. ///

הרשתות החברתיות הפכו לכלי יחצ"ני לשיווק מסיבות

ניהול 32 - תוכנה לניהול משרד עורכי דין 
ובין היתר מאפשרת לנהל מסמכים,  התוכנה מהווה מסגרת לניהול במשרד עורכי דין 
לקוחות ותיקים, זמן – יומני אירועים, משימות, מסרים, חיובים, ספרי טלפונים, צדדים, 
מדבקות,  הפקת  חיצוניים,  וכלים  לתוכניות  קישוריות  תאריכים,  מחשבון  מיקודית, 

מיזוגים, ועוד...

פתרון מקיף וכולל
פועלת  החדשנית  המשפט  היכל  תוכנת 
פתרון  המספקת  מקיפה  כפלטפורמה 
הפעילויות  קשת  לכל  ודינמי  חכם  כולל, 
נתונים,  משרד,  ניהול  הדין:  עורכי  במשרד 
מסמכים, יומנים, משימות, תקשורת, תיקים 

ופרויקטים.

גמישות מלאה
מודולארית  כתוכנה  עוצבה  המשפט  היכל 
כדי לספק מענה גם לדרישות ייחודיות תוך 
התוכנה  משפטית.  התמחות  לכל  התאמה 
למחר  אותך  מכינה  היום,  אותך  משדרגת 
בקצב  ולהתפתח  להתקדם  לך  ומאפשרת 

שלך.

תפעול דינמי
לדרישות  קשובה  המשפט  היכל  תוכנת 
הרף.  ללא  מתעדכנת  ולכן  המשתמשים 
 ON-LINE מוזרמים  התוכנה  עדכוני 

באמצעות האינטרנט ותוך כדי עבודה.

פיתוח מתקדם
יעילה  לתקשורת  בלעדי  ממשקים  מערך 
נייר  ללא  משרד  משפטיים,  מוסדות  מול 
המאפשרים  נוספים  טכנולוגיים  ופיתוחים 
לכל משתמש להעצים את התועלות כמעט 

ללא מאמץ.

תוכנה ידידותית
סביבת  לך  מספקת  המשפט  היכל  תוכנת 
עבודה נוחה להפליא ומשתלבת באופן טבעי 
עם וורד ואאוטלוק. יש בתוכנה מערכת רחבה 
להעדפה  ובחירות  הרשאות  של  ומקיפה 
ולמסכים  השונות  לפעילויות  הגבלה  ורמות 
השונים, ובכל משרד ניתן להגדיר את ברירות 
באופן  המשתמשים  לכל  הרצויות  העבודה 

פשוט ומיידי.

עסקה משתלמת
המשפט  היכל  של  הענק  חבילת  במסגרת 
המובילה  התוכנה  "המשערכת",  גם  כלולה 
החישובים  למכלול  בישראל  והמתקדמת 

המשפטיים.

חבילת התוכנות המתקדמת ומערך התמיכה 
ושלב,  שלב  בכל  אותך  המלווה  המקצועי 
ניהול  לעידן חדש של פתרונות  אותך  יובילו 

תוך חסכון בזמן רב ובהוצאות.

המשערכת 32 – התוכנה לחישובים משפטיים מכל הסוגים 
חישובים  לביצוע  ביותר  והמעודכנת  הוותיקה  היסודית  התוכנה  הינה  המשערכת 
משפטיים. למעלה מ־20 שנה מציבה המשערכת סטנדרט מצוינות ואיכות ללא פשרות 
ומשרתת את המערכת המשפטית  ככל שיהיה,  וביצוע חישוב משפטי, מורכב  להצגת 

ככלי עזר ראשון במעלה.
המשערכת מאפשרת לבצע שערוכים והיוונים, הערכות חוב, הערכות פיצויי נזיקין ופיצויי 
עבודה, הערכות מיסי מקרקעין – שבח ורכישה, וחישובים פיננסיים מסוגים שונים ועוד...

היכל המשפט - התוכנה המושלמת לעורכי דין 
היכל המשפט נבנתה תוך ראייה רחבה ומקיפה, של כלל צרכי משרד עורך הדין. בראש 
ובראשונה תוך השמת עקרונות השליטה והנגישות של המשתמש למשאביו העיקריים 
ובפרט: ניהול הזמן, ניהול הלקוחות והתיקים, ניהול המשימות, ניהול המסמכים, ניהול 
ניהול  הטפסים,  ניהול  הפקסים,  ניהול  המסרים,  ניהול  המשתמשים,  ניהול  החיובים, 
הוצל"פ,  תיקי  נתוני  ניהול  הפעולות,  יומני  ניהול  החישובים,  ניהול  לסוגיהן,  התזכורות 

הנהלת החשבונות ועוד...

אנפה 32 – התוכנה לניהול תיקי חייבים כולל תיקי הוצאה לפועל
העבודה בתוכנה מאפשרת יתרונות רבים ומובנים כגון: הפקת עיקולי צד שלישי במדיה 
מגנטית באופן אוטומטי לכל הגורמים הרלוונטיים, בנקים קופות גמל וכו', פתיחת תיקים 
אלקטרונית, קבלת דיווח שוטף ויומי על קבלת כספים כתוצאה מתנועות מסף לחשבון 
יומית, הפקת שאילתות מכלל המערכת  יום  אירועים  דוחות  הפיקדונות בבנק, הפקת 
מורכבות ופשוטות כאחת. הפקת חישובים מורכבים והערכות תיקים פרטניות לפי כללי 

החישוב הפרטיים של כל תיק ועוד...

דרור 32 – התוכנה להנהלת חשבונות חד צידית ( דו צידית )
חשבונות  להנהלת  ובתקנות,  שבחוק  והכללים  הנציבות  דרישות  לפי  בנויה  התוכנה 
הנהלת החשבונות של מערכת ממוחשבת,  לכללי  מכוונת  להיותה  בנוסף  ממוחשבת, 
להפקת  מכוונת  שקלית,  כתוכנה  בנויה  התוכנה  בישראל.  הדין  עורכי  את  המחייבים 
תעודות כגון חשבוניות מס, קבלות, חשבוניות מס / קבלה וכו'. בסיס התוכנה בנוי על 
פלטפורמת בסיסי נתונים המנוהלים עפ"י הדרישות במבנה של קובץ זמני וקובץ קבוע, 
חיוב פרטים  יומן, תעודות לסוגיהן השונים,  כולל כמובן מספורים עוקבים של תנועות 

הכרחיים במסמך כגון מועדי הפקת מקור, מספרי עוסק מורשה ועוד...

התוכנה המושלמת לעורכי דין
מבית היוצר של המשערכת
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רשתות החברתיות שנכנסו לחיינו בשנים ה 
האחרונות שימשו אותנו בעבר בעיקר ככלי 
חברתי. ואולם, מספר המשתמשים העצום 
גרמו  החברתית,  הרשת  של  והגובר  ההולך  וכוחה 
לשינוים במודל העסקי שבבסיסה ולהפיכתה לזירת 

מסחר לכל דבר ועניין.
גובות  אינן  החברתיות  הרשתות  מרבית 
אודות  שנאגר  למידע  הגישה  כן,  על  שימוש.  דמי 
המשתמשים הוא המצרך העיקרי ממנו הן מתפרנסות. 
היכולת לנצל מידע זה לצרכים מסחריים מתנגשת לא 
פעם עם חוקי הגנת המידע והגנת הפרטיות, ויוצר 

הרשתות  מפעילי  בין  מתח 
החברתיות לבין משתמשיהן. 
האישי  המידע  זו,  בבחינה 
אנו  אותו  המחיר  הוא  שלנו 
משלמים עבור אותו שירות 
הפכה  והפרטיות  חינמי 

למטבע עובר לסוחר. 
רשמה  הפייסבוק  רשת 
כאשר  נאה  הישג  לאחרונה 
בזמן  גם  גוגל  את  עקפה 
של  הממוצע  השימוש 
להכפיל  וצפויה  הגולשים, 
השנה את הכנסותיה מפרסום 
4 מיליארד  לסכום אדיר של 
וגם  האתרים  בעלי  דולר. 
החברות המסחריות מנסים 
של  החשיפה  את  לתרגם 
לכלי  ברשתות  הגולשים 

מסחרי מניב רווחים. 
שערכה  מחקר  ואולם, 
Fors-  חברת מחקרי השוק
ee הצביע על כך, שהלקוחות 

הרשת  דרך  ממוקד  משיווק  מאוד  נרתעים  עדיין 
החברתית. רק 8% מקרב הנשאלים ענו שיהיו מוכנים 
חברתיות,  רשתות  דרך  פרסומיות  הודעות  לקבל 
פרסומיים  מסרים  לקבל  שהעדיפו   64% לעומת 

באמצעות הדואר האלקטרוני. 
אך לא כל הפניות המסחריות שאליהן נחשפים 
הרשתות  גלויה.  כפרסומת  מופיעות  המשתמשים 
החברתיות הפכו, למשל, לכלי יחצ”ני לשיווק מסיבי 
של מסיבות ואירועים המוניים. ליחצ”נים יש רשימות 

חברים וחורים
שימושים מסחריים ברשתות החברתיות טומנים בחובם גם סוגיות משפטיות לא פשוטות, המחייבות את הגולשים 

לעמוד על המשמר ולהקפיד על שמירת זכויות יסוד שלהם < עוה”ד ערן סורוקר ודן ברג

 הכותבים הם ממשרד סורוקר־אגמון,
עורכי דין ועורכי פטנטים

ברשת  קהל  דעת  כמובילי  שהוגדרו  משתמשים 
החברתית בגלל מספר החברים הרב שלהם ומידת 

השפעתם. 
בעלי עסקים רבים גילו את כוחן של הרשתות 
החברתיות ואת האפשרות להגיע ללקוחות באופן 
זול ובלתי אמצעי באמצעות הקמת עמוד בפייסבוק. 
רב  הון  משקיעים  יותר  גדולים  מסחריים  גופים 
במסעי פרסום מבוססי מדיה חברתית. הם פונים 
ללקוחות ומציעים להם לזכות בפרסים, אם רק ילחצו 
על כפתור ה”לייק” ויאפשרו להם גישה למידע שלהם 
באמצעות אותם יישומים. לקוחות רבים מתפתים 

ללחוץ על הכפתור ולחשוף את כל המידע שהרשת 
החברתית צברה עליהם, בין אם מתוך הרגל ובין אם 

מתוך קלות דעת. 
מגמה חדשה בקרב משתמשי הרשתות החברתיות 
ניתן  שבאמצעותם  מקום,  מבוססי  יישומים  היא 
לשתף חברים במיקום שבו הם נמצאים. רבים נוהגים 
לשתף את כולם בכל הזדמנות שבה הם מבקרים בבתי 
קפה, מסעדות, בתי עסק או בחדר הכושר. כפועל 

יוצא זוכים בעלי העסקים לפרסום סמוי בחינם. 
ועוד היבט: לאחרונה נודע, כי בארה”ב התרחש 
גל של פריצות לבתים, לאחר שפורצים גילו באמצעות 
הרשתות החברתיות שבעלי הבית מבלים באותה 

כי  הודיעו,  הביטוח  חברות  מבתיהם.  הרחק  העת 
יעלו את הפרמיה לביטוח תכולת דירה למשתמשים 

שיפרסמו באופן רשלני שהם הרחק מהבית. 
שירות את  פייסבוק  השיקה   2007  בשנת 
Facebook Beacon, שבאמצעותו פורסם בפרופיל 
מידע אודות פעולות שביצעו המשתמשים באתרים 
חיצוניים. לאחר שנודע למשתמשת פייסבוק כי מידע 
אודות סרטים ששכרה ברשת בלוקבאסטר פורסם 
ללא הסכמתה, הגישה תביעה ייצוגית שבה דרשה 
למחוק מידע שנאסף שלא כדין ולפצותם. פייסבוק 
הגיעה להסדר עם התובעים לפיו היא תשלם פיצויים 
בסך 9.5 מיליון דולר והשירות 

הופסק. 
השנוייה  נוספת  סוגייה 
שינוים  היא  במחלוקת 
הנעשים  השימוש,  בהסכמי 
לרוב ללא ידיעת המשתמשים. 
לאחרונה  שינתה  פייסבוק 
שלה,  הממשק  הגדרות  את 
באתר  המחדל  שברירת  כך 
של  האישיים  שפרטיו  היא 
המשתמש, לרבות תמונותיו, 
לצרכים  חשופים  יהיו 
משתמש  לכל  פרסומיים. 
מודעות  פייסבוק  מתאימה 
קריטריונים  על  שעונות 
שונים ומופיעות בצידי עמוד 

הפייסבוק האישי. 
גם ברירת המחדל בנושא 
זיהוי הפנים שונתה לאחרונה. 
טכנולוגיה חדשנית מאפשרת 
זיהוי אוטומטי של פנים, כך 
משתמש  של  שתמונותיו 
יתויגו מבלי שניתנה לכך הסכמתו. על המשתמש 
כדי  אקטיבי  באופן  הפרטיות  הגדרות  את  לשנות 
הודיע  בתגובה  פניו.  את  לתייג  מפייסבוק  למנוע 
הגוף האחראי על יישום הגנת המידע האישי באיחוד 

האירופי, כי הוא יחקור את חוקיותו של המהלך. 
מסחור  של  וגוברת  ההולכת  המגמה  לאור 
יבחנו  שמפעיליהן  ראוי  החברתיות,  הרשתות 
הסיבה  את  ויזכרו  יתר  מסחור  של  ההשלכות  את 
פופולריות  לכה  והפכו  למשתמשים  שקסמו  לכך 
במשנה  ננהג  כצרכנים  אנחנו  וכי  מלכתחילה, 
גורמים  עם  פרטיים  תכנים  של  בשיתוף   זהירות 

מסחריים. ///

הרשתות החברתיות הפכו לכלי יחצ"ני לשיווק מסיבות

ניהול 32 - תוכנה לניהול משרד עורכי דין 
ובין היתר מאפשרת לנהל מסמכים,  התוכנה מהווה מסגרת לניהול במשרד עורכי דין 
לקוחות ותיקים, זמן – יומני אירועים, משימות, מסרים, חיובים, ספרי טלפונים, צדדים, 
מדבקות,  הפקת  חיצוניים,  וכלים  לתוכניות  קישוריות  תאריכים,  מחשבון  מיקודית, 

מיזוגים, ועוד...

פתרון מקיף וכולל
פועלת  החדשנית  המשפט  היכל  תוכנת 
פתרון  המספקת  מקיפה  כפלטפורמה 
הפעילויות  קשת  לכל  ודינמי  חכם  כולל, 
נתונים,  משרד,  ניהול  הדין:  עורכי  במשרד 
מסמכים, יומנים, משימות, תקשורת, תיקים 

ופרויקטים.

גמישות מלאה
מודולארית  כתוכנה  עוצבה  המשפט  היכל 
כדי לספק מענה גם לדרישות ייחודיות תוך 
התוכנה  משפטית.  התמחות  לכל  התאמה 
למחר  אותך  מכינה  היום,  אותך  משדרגת 
בקצב  ולהתפתח  להתקדם  לך  ומאפשרת 

שלך.

תפעול דינמי
לדרישות  קשובה  המשפט  היכל  תוכנת 
הרף.  ללא  מתעדכנת  ולכן  המשתמשים 
 ON-LINE מוזרמים  התוכנה  עדכוני 

באמצעות האינטרנט ותוך כדי עבודה.

פיתוח מתקדם
יעילה  לתקשורת  בלעדי  ממשקים  מערך 
נייר  ללא  משרד  משפטיים,  מוסדות  מול 
המאפשרים  נוספים  טכנולוגיים  ופיתוחים 
לכל משתמש להעצים את התועלות כמעט 

ללא מאמץ.

תוכנה ידידותית
סביבת  לך  מספקת  המשפט  היכל  תוכנת 
עבודה נוחה להפליא ומשתלבת באופן טבעי 
עם וורד ואאוטלוק. יש בתוכנה מערכת רחבה 
להעדפה  ובחירות  הרשאות  של  ומקיפה 
ולמסכים  השונות  לפעילויות  הגבלה  ורמות 
השונים, ובכל משרד ניתן להגדיר את ברירות 
באופן  המשתמשים  לכל  הרצויות  העבודה 

פשוט ומיידי.

עסקה משתלמת
המשפט  היכל  של  הענק  חבילת  במסגרת 
המובילה  התוכנה  "המשערכת",  גם  כלולה 
החישובים  למכלול  בישראל  והמתקדמת 

המשפטיים.

חבילת התוכנות המתקדמת ומערך התמיכה 
ושלב,  שלב  בכל  אותך  המלווה  המקצועי 
ניהול  לעידן חדש של פתרונות  אותך  יובילו 

תוך חסכון בזמן רב ובהוצאות.

המשערכת 32 – התוכנה לחישובים משפטיים מכל הסוגים 
חישובים  לביצוע  ביותר  והמעודכנת  הוותיקה  היסודית  התוכנה  הינה  המשערכת 
משפטיים. למעלה מ־20 שנה מציבה המשערכת סטנדרט מצוינות ואיכות ללא פשרות 
ומשרתת את המערכת המשפטית  ככל שיהיה,  וביצוע חישוב משפטי, מורכב  להצגת 

ככלי עזר ראשון במעלה.
המשערכת מאפשרת לבצע שערוכים והיוונים, הערכות חוב, הערכות פיצויי נזיקין ופיצויי 
עבודה, הערכות מיסי מקרקעין – שבח ורכישה, וחישובים פיננסיים מסוגים שונים ועוד...

היכל המשפט - התוכנה המושלמת לעורכי דין 
היכל המשפט נבנתה תוך ראייה רחבה ומקיפה, של כלל צרכי משרד עורך הדין. בראש 
ובראשונה תוך השמת עקרונות השליטה והנגישות של המשתמש למשאביו העיקריים 
ובפרט: ניהול הזמן, ניהול הלקוחות והתיקים, ניהול המשימות, ניהול המסמכים, ניהול 
ניהול  הטפסים,  ניהול  הפקסים,  ניהול  המסרים,  ניהול  המשתמשים,  ניהול  החיובים, 
הוצל"פ,  תיקי  נתוני  ניהול  הפעולות,  יומני  ניהול  החישובים,  ניהול  לסוגיהן,  התזכורות 

הנהלת החשבונות ועוד...

אנפה 32 – התוכנה לניהול תיקי חייבים כולל תיקי הוצאה לפועל
העבודה בתוכנה מאפשרת יתרונות רבים ומובנים כגון: הפקת עיקולי צד שלישי במדיה 
מגנטית באופן אוטומטי לכל הגורמים הרלוונטיים, בנקים קופות גמל וכו', פתיחת תיקים 
אלקטרונית, קבלת דיווח שוטף ויומי על קבלת כספים כתוצאה מתנועות מסף לחשבון 
יומית, הפקת שאילתות מכלל המערכת  יום  אירועים  דוחות  הפיקדונות בבנק, הפקת 
מורכבות ופשוטות כאחת. הפקת חישובים מורכבים והערכות תיקים פרטניות לפי כללי 

החישוב הפרטיים של כל תיק ועוד...

דרור 32 – התוכנה להנהלת חשבונות חד צידית ( דו צידית )
חשבונות  להנהלת  ובתקנות,  שבחוק  והכללים  הנציבות  דרישות  לפי  בנויה  התוכנה 
הנהלת החשבונות של מערכת ממוחשבת,  לכללי  מכוונת  להיותה  בנוסף  ממוחשבת, 
להפקת  מכוונת  שקלית,  כתוכנה  בנויה  התוכנה  בישראל.  הדין  עורכי  את  המחייבים 
תעודות כגון חשבוניות מס, קבלות, חשבוניות מס / קבלה וכו'. בסיס התוכנה בנוי על 
פלטפורמת בסיסי נתונים המנוהלים עפ"י הדרישות במבנה של קובץ זמני וקובץ קבוע, 
חיוב פרטים  יומן, תעודות לסוגיהן השונים,  כולל כמובן מספורים עוקבים של תנועות 

הכרחיים במסמך כגון מועדי הפקת מקור, מספרי עוסק מורשה ועוד...

התוכנה המושלמת לעורכי דין
מבית היוצר של המשערכת

הוצאת עורך דין משה טרם בע“מ רח‘ תובל 22, רמת גן 52522 | טל' רב קוי. 03-6129095 | פקס‘. 03-6123039
support@terem.co.il | sales@terem.co.il | info@terem.co.il

M.sc (Phys.), B.sc (Math.), B.A. (Law) אתה חייב לעצמך את תוכנת השליטה האולטימטיבית לעורכי דין, פיתוח משפטי וטכנולוגי מתקדם וייחודי של עו"ד משה טרם
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חדש, חדיש ומחודש
 בתי המשפט נזקקים יותר ויותר לשאלת זכויות היוצרים כאשר מדובר במדיות חדשות, שלא היו קיימות 

כאשר נחתמו חוזי הזכויות המקוריים < עו"ד נרדה בן�צבי

יצד יש לפרש חוזה אשר העביר את הזכות כ
להפצה של שירים באמצעות קלטות למפיץ, 
וכעבור 20 שנה מתחיל מקבל הרישיון להפיץ 
mp3 באינטרנט? מה דינו של  את השירים בקבצי 
מלחין שנתן אישור לביצוע של יצירתו בקונצרט על 
במה וכעת משודר הקונצרט ביו־טיוב? או של זמר 
שנתן אישור להפיץ שיריו באמצעות דיסקים וכעת 

־מופצים שיריו כרינגטו
נים?

יוצרים  זכות  חוק 
מקנה לבעלים של זכות 
את  ביצירה,  היוצרים 

לפר הבלעדית  ־הזכות 
להע היצירה,  את  ־סם 
־תיק אותה, להפיץ עות

קים שלה, להעמיד את 
הציבור  לרשות  היצירה 

־)לדוגמא: על ידי העלא
תה לאינטרנט(, להשמיע 
על  אותה  להציג  אותה, 
הבמה ועוד – וכן גם את 
הזכות להעניק לאחרים 
את הזכות לבצע פעולות 

אלו ואחרות.
טכ התפתחות  ־עם 
נוס חדשות,  ־נולוגיות 

פים שימושים שלא היו 
קיימים בעבר ולא ניתן 
קיומם  את  לצפות  היה 
זכויות  הענקת  בעת 
השימוש. מי שכתב ספר 
לפני שלושים שנה, יכול 
עיבוד  על  לחשוב  היה 

לטלוויזיה או לקולנוע, אך לא יכול היה להעלות על 
דעתו את האפשרות להעלות את הסרט לאינטרנט. 

פרשני:  קושי  יוצרת  הטכנולוגית  ההתפתחות 
האם היוצר העניק לצד שלישי גם "זכויות חדשות" 
)שלא היו מוכרות במועד חתימת החוזה(, או שמא 

־יש לפרש את החוזה כמוגבל לאותן זכויות שהיו ידו
עות ומוכרות במועד החתימה עליו.

המקובלים  העקרונות  לפי  תוכרע  זו   סוגייה 
בפרשנות חוזים, תוך מתן משקל למעמדה החוקתי 
של הזכות לקניין. בית המשפט יבחן את אומד דעת 

הצדדים במעמד כריתת החוזה וישאל את עצמו האם 
הצדדים צפו, והאם היתה להם היכולת לצפות, את 
ההתפתחות הטכנולוגית והמדיה החדשה. בעשותו 
כן יעמדו לנגד עיני בית המשפט מעמדה החוקתי 
של זכות הקניין והרצון לעודד יצירה ולתגמל את 
בין היתר ישקול בית המשפט את הידע  היוצרים. 
הסובייקטיבי של הצדדים, מידת נסיונם ובקיאותם 

בתחום, הידע הקיים בתעשייה הרלוונטית, והתמורה 
ששולמה עבור הרישיון. 

יש להניח, כי חוזה העוסק בזכויות יוצרים יפורש 
צמצום, ובהעדר העברה מפורשת של כלל הזכויות 

־ביצירה למקבל הרישיון או ראיות לכוונה להעניק רי
שיון גורף – הנטייה תהא לפרשו ככזה שאינו מעניק 
זכויות ביחס לטכנולוגיות עתידיות, מדיות חדשות 
וכדומה. נטייה זו רלוונטית אף יותר בנוגע לזכויות 
שימוש במדיה דיגיטלית, שכן מדיות אלה מאפשרות 
שימוש נרחב ושונה מהותית מהשימוש במדיות לא־

דיגיטליות.
עצם הדיגיטציה של יצירה חושפת אותה לציבור 

רחב, אך מביאה לאובדן מוחלט של שליטת היוצר 
ביצירה ומאפשרת לכל אדם להעתיק ולעבד אותה. 
לפיכך, בית המשפט ינקוט משנה זהירות לפני שיקבע, 
כי רישיון או הסכם כולל גם את הזכות לבצע שימוש 

ביצירה באמצעים דיגיטליים כדוגמת האינטרנט. 
המשפט  בית  בפסיקת  ביטוי  מצאה  זו   עמדה 
במקרה של וואלה תקשורת נ' קופמן )בר"ע 2857/06( 
שם טען קופמן, כי וואלה – 
קבוצת  שותפה  היתה  בה 
מאמרים  פרסמה   – הארץ 
שכתב כעיתונאי ב"הארץ". 
בית המשפט קבע, כי עיתון 

שו מדיות  הם  ־ואינטרנט 
נות, ולכן אין לראות במתן 
מאמר  לפרסום  אישור 
הזכות  את  כמקנה  בעיתון 

־לפרסמו גם באינטרנט, ול
פיכך פרסום כזה הוא בניגוד 
נפסק  אף  זו  ברוח   לחוק. 
)ת"ק  פינגר  בפרשת 
2332/04(, כי היתר לשימוש 

־בתמונה בטלוויזיה ובעיתו
־נות איננו כולל היתר להשת

מש בתמונה באינטרנט, שכן 
מדובר במדיה שונה. 

במקרה  כי  נציין,  מנגד 
של הלכה למעשה נגד הוצאת 
 )33232/06 )ת"א  הלכות 

־נטען, כי התובעת התירה לנ
־תבעת לפרסם מאמרים מש

פטיים באמצעות תקליטור 
)המדיה היחידה שהתקיימה 
אך  ההסכם(,  חתימת  בעת 
מעולם לא התירה לה לפרסם את המידע באינטרנט. 
אל  הנייר  מן  המידע  העברת  כי  טענה,   הנתבעת 
התקליטור זהה להעברתו מהתקליטור אל האינטרנט. 
בית המשפט קבע, כי הפצת המידע במאגר באינטרנט 
איננה נוגדת את החוק, מאחר שיש בה כדי להגשים 
את התכלית המסחרית־כלכלית של החוזה – להקנות 

־רווחים ותמלוגים לתובעת בעבור הפצת המידע, ושי
מוש במאגרי האינטרנט אפשר מימוש מטרה זו. 

יש להניח כי בשנים הקרובות, הן לאור עליית 
והן לאור המשך  זכויות היוצרים  המודעות לנושא 
ההתפתחות הטכנולוגי, ירבו בתי המשפט להיזקק 

לסוגיות אלו. /// CBLS הכותבת היא שותפה במשרד עוה"ד
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חדש, חדיש ומחודש
 בתי המשפט נזקקים יותר ויותר לשאלת זכויות היוצרים כאשר מדובר במדיות חדשות, שלא היו קיימות 

כאשר נחתמו חוזי הזכויות המקוריים < עו"ד נרדה בן�צבי

יצד יש לפרש חוזה אשר העביר את הזכות כ
להפצה של שירים באמצעות קלטות למפיץ, 
וכעבור 20 שנה מתחיל מקבל הרישיון להפיץ 
mp3 באינטרנט? מה דינו של  את השירים בקבצי 
מלחין שנתן אישור לביצוע של יצירתו בקונצרט על 
במה וכעת משודר הקונצרט ביו־טיוב? או של זמר 
שנתן אישור להפיץ שיריו באמצעות דיסקים וכעת 

־מופצים שיריו כרינגטו
נים?

יוצרים  זכות  חוק 
מקנה לבעלים של זכות 
את  ביצירה,  היוצרים 

לפר הבלעדית  ־הזכות 
להע היצירה,  את  ־סם 
־תיק אותה, להפיץ עות

קים שלה, להעמיד את 
הציבור  לרשות  היצירה 

־)לדוגמא: על ידי העלא
תה לאינטרנט(, להשמיע 
על  אותה  להציג  אותה, 
הבמה ועוד – וכן גם את 
הזכות להעניק לאחרים 
את הזכות לבצע פעולות 

אלו ואחרות.
טכ התפתחות  ־עם 
נוס חדשות,  ־נולוגיות 

פים שימושים שלא היו 
קיימים בעבר ולא ניתן 
קיומם  את  לצפות  היה 
זכויות  הענקת  בעת 
השימוש. מי שכתב ספר 
לפני שלושים שנה, יכול 
עיבוד  על  לחשוב  היה 

לטלוויזיה או לקולנוע, אך לא יכול היה להעלות על 
דעתו את האפשרות להעלות את הסרט לאינטרנט. 

פרשני:  קושי  יוצרת  הטכנולוגית  ההתפתחות 
האם היוצר העניק לצד שלישי גם "זכויות חדשות" 
)שלא היו מוכרות במועד חתימת החוזה(, או שמא 

־יש לפרש את החוזה כמוגבל לאותן זכויות שהיו ידו
עות ומוכרות במועד החתימה עליו.

המקובלים  העקרונות  לפי  תוכרע  זו   סוגייה 
בפרשנות חוזים, תוך מתן משקל למעמדה החוקתי 
של הזכות לקניין. בית המשפט יבחן את אומד דעת 

הצדדים במעמד כריתת החוזה וישאל את עצמו האם 
הצדדים צפו, והאם היתה להם היכולת לצפות, את 
ההתפתחות הטכנולוגית והמדיה החדשה. בעשותו 
כן יעמדו לנגד עיני בית המשפט מעמדה החוקתי 
של זכות הקניין והרצון לעודד יצירה ולתגמל את 
בין היתר ישקול בית המשפט את הידע  היוצרים. 
הסובייקטיבי של הצדדים, מידת נסיונם ובקיאותם 

בתחום, הידע הקיים בתעשייה הרלוונטית, והתמורה 
ששולמה עבור הרישיון. 

יש להניח, כי חוזה העוסק בזכויות יוצרים יפורש 
צמצום, ובהעדר העברה מפורשת של כלל הזכויות 

־ביצירה למקבל הרישיון או ראיות לכוונה להעניק רי
שיון גורף – הנטייה תהא לפרשו ככזה שאינו מעניק 
זכויות ביחס לטכנולוגיות עתידיות, מדיות חדשות 
וכדומה. נטייה זו רלוונטית אף יותר בנוגע לזכויות 
שימוש במדיה דיגיטלית, שכן מדיות אלה מאפשרות 
שימוש נרחב ושונה מהותית מהשימוש במדיות לא־

דיגיטליות.
עצם הדיגיטציה של יצירה חושפת אותה לציבור 

רחב, אך מביאה לאובדן מוחלט של שליטת היוצר 
ביצירה ומאפשרת לכל אדם להעתיק ולעבד אותה. 
לפיכך, בית המשפט ינקוט משנה זהירות לפני שיקבע, 
כי רישיון או הסכם כולל גם את הזכות לבצע שימוש 

ביצירה באמצעים דיגיטליים כדוגמת האינטרנט. 
המשפט  בית  בפסיקת  ביטוי  מצאה  זו   עמדה 
במקרה של וואלה תקשורת נ' קופמן )בר"ע 2857/06( 
שם טען קופמן, כי וואלה – 
קבוצת  שותפה  היתה  בה 
מאמרים  פרסמה   – הארץ 
שכתב כעיתונאי ב"הארץ". 
בית המשפט קבע, כי עיתון 

שו מדיות  הם  ־ואינטרנט 
נות, ולכן אין לראות במתן 
מאמר  לפרסום  אישור 
הזכות  את  כמקנה  בעיתון 

־לפרסמו גם באינטרנט, ול
פיכך פרסום כזה הוא בניגוד 
נפסק  אף  זו  ברוח   לחוק. 
)ת"ק  פינגר  בפרשת 
2332/04(, כי היתר לשימוש 

־בתמונה בטלוויזיה ובעיתו
־נות איננו כולל היתר להשת

מש בתמונה באינטרנט, שכן 
מדובר במדיה שונה. 

במקרה  כי  נציין,  מנגד 
של הלכה למעשה נגד הוצאת 
 )33232/06 )ת"א  הלכות 

־נטען, כי התובעת התירה לנ
־תבעת לפרסם מאמרים מש

פטיים באמצעות תקליטור 
)המדיה היחידה שהתקיימה 
אך  ההסכם(,  חתימת  בעת 
מעולם לא התירה לה לפרסם את המידע באינטרנט. 
אל  הנייר  מן  המידע  העברת  כי  טענה,   הנתבעת 
התקליטור זהה להעברתו מהתקליטור אל האינטרנט. 
בית המשפט קבע, כי הפצת המידע במאגר באינטרנט 
איננה נוגדת את החוק, מאחר שיש בה כדי להגשים 
את התכלית המסחרית־כלכלית של החוזה – להקנות 

־רווחים ותמלוגים לתובעת בעבור הפצת המידע, ושי
מוש במאגרי האינטרנט אפשר מימוש מטרה זו. 

יש להניח כי בשנים הקרובות, הן לאור עליית 
והן לאור המשך  זכויות היוצרים  המודעות לנושא 
ההתפתחות הטכנולוגי, ירבו בתי המשפט להיזקק 

לסוגיות אלו. /// CBLS הכותבת היא שותפה במשרד עוה"ד
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הקונגרס, תתקבל תעודה 
רשמית בדבר רישום זכות 
היוצרים. הרישום בספריית 
את  בוחן  אינו  הקונגרס 
מקוריות היצירה אלא רק 
מאשר, כי התוכנה נרשמה 

בתאריך מסוים. 
היתרונות  אחד 
הבולטים של רישום זכות 
יוצרים במאגר זה הוא בכך 
ליוצר  מסייע  שהרישום 
של  ברור  תיארוך  להוכיח 
הרישום, והוא מהווה ראיה 
לכאורה לבעלות ולתוקפה 
של זכות היוצרים. למרות 
שלמרשם זכויות היוצרים 
בישראל  אין  בארה"ב 
מעמד חקיקתי מחייב, הוא 
בעיני בתי המשפט  נחשב 
בארץ כמהימן והם נותנים 
נכבד  ראייתי  משקל  לו 
Bur� דין בפסק   )למשל 

.)bank animation
בנוסף, למי שרשם את 
הזכות במאגר, יש בארה"ב 
פיצויים  לקבל  הזכות 
150 אלף  מיוחדים של עד 
דולר לכל הפרה בלא הצורך להוכיח אלו נזקים נגרמו 
לו, ובנוסף לכך – החזר של שכר טירחה עורכי הדין 

ואגרות בתי משפט.
מעבר ל"תעודת ביטוח" כזו מפני הפרה באמצעות 
רישום זכות יוצרים במרשם בארה"ב, תעודה רשמית 
כזו יכולה אף לסייע בהרתעת מפרים פוטנציאליים 
מלהעתיק את תוכנת המחשב, או להרשים משקיעים 
פוטנציאליים בכך שבבעלות יוצר התוכנה נכס קנייני 

בעל אסמכתא רשמית.
או  תוכנות  ומפתחי  ליזמים  מומלץ  כן,  על 
אפליקציות לפעול לרישום זכויות יוצרים בספריית 
עם  יחד  מחשב  תוכנת  של  רישום  הליך  הקונגרס. 
מורכב  אינו  בארה"ב  הזכויות  במרשם  המסכים 
ואינו כרוך בתשלום אגרות גבוהות, אך דורש עמידה 
 Copyright Registration מדוקדקת בהנחיות של 
for Computer Program, ובייחוד ככל שישנו סוד 
מסחרי הטמון בקוד התוכנה ואשר מחייב התייחסות 

מפורשת בהגשת הבקשה. ///

/// קניין רוחני

רישום פטנט י  ויותר  יותר  נוטים לראות  זמים 
כאמצעי העיקרי לשימור זכויותיהם הקנייניות 
מפתחים.  הם  אותם  באפליקציה  או  בתוכנה 
אולם מעבר לשיקולים הכלכליים הכרוכים ברישום 
פטנט, קיים לעיתצים ספק באשר ל"פטנטביליות" 
תהיה  שההמצאה  בדרישה  אם  בין  התוכנה,  של 
בה  ויש  תעשייתי  ניתנת לשימוש  מועילה,  חדשה, 
שעלתה  בדרישה  אם  ובין  המצאתית,  התקדמות 
בפסקי הדין האחרונים בארה"ב, שהתוכנה תהיה 
קשורה או משולבת באופן ייחודי למכונה ספציפית. 
נשאלת, אם כן, השאלה אלו אמצעים נוספים עומדים 

בפני מפתח התוכנה כדי להגן על יצירתו.
רבים אינם מודעים לכך, כי תוכנה נכנסת תחת 
ספרותית(.  )כיצירה  יוצרים  זכויות  חוק  הגדרת 

התוכנה שלך ליד תנ"ך גוטנברג
ספריית הקונגרס בוושינגטון מציעה הגנה ייחודית וחשובה על זכויותיהם של מפתחי תוכנות ואפליקציות. 

הרישום אינו יקר, ההליך פשוט למדי וההגנה היא רבת משמעות < עו"ד אביטל שינקאי 

 הכותבת היא ראש תחום טכנולוגיה 
 וקניין רוחני במשרד עוה"ד 
שנהב, קונפורטי שביט ושות'

יצירה זו כוללת לא רק את קוד המקור )כטקסט של 
היצירה( אלא גם אלמנטיים חזותיים כגון ממשק 
)screen display( של  )GUI(, המסכים  המשתמש 

האתר או האפליקציה וכו'. 
חוק זכויות היוצרים מעניק לבעל הזכויות את 
)להפיץ,  התוכנה  את  בלעדית  בצורה  לנצל  הזכות 
לפרסם, להעתיק, לעשות יצירה נגזרת(. ואכן, רישום 
זכויות יוצרים הפך בשנים האחרונות ל"נשק" עוצמתי 
להתמודדות עם העתקות ו/או חיקויים מטעים של 
תוכנות מחשב, והוא גם משמש ככלי להרתעת מפרים 
לרישום  רשמי  פנקס  אין  בישראל  פוטנציאליים. 
זכויות יוצרים, להבדיל מנכסי קניין רוחני אחרים, 
כדוגמת פטנטים, סימני מסחר ומדגמים, ולכן אחד 
המכשולים שנדרש בעל זכות היוצרים להתמודד עימו 

הוא הצורך להוכיח שהתוכנה אכן בבעלותו.
להבדיל מישראל, ארה"ב מנהלת מאגר זכויות 
השמורות  יצירות  מיליוני  מכיל  אשר  יוצרים, 
בספריית הקונגרס. עם רישום זכות יוצרים בספריית 

ספריית הקונגרס. "תעודת ביטוח" מפני הפרת זכויות יוצרים
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הקונגרס, תתקבל תעודה 
רשמית בדבר רישום זכות 
היוצרים. הרישום בספריית 
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.)bank animation
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דולר לכל הפרה בלא הצורך להוכיח אלו נזקים נגרמו 
לו, ובנוסף לכך – החזר של שכר טירחה עורכי הדין 

ואגרות בתי משפט.
מעבר ל"תעודת ביטוח" כזו מפני הפרה באמצעות 
רישום זכות יוצרים במרשם בארה"ב, תעודה רשמית 
כזו יכולה אף לסייע בהרתעת מפרים פוטנציאליים 
מלהעתיק את תוכנת המחשב, או להרשים משקיעים 
פוטנציאליים בכך שבבעלות יוצר התוכנה נכס קנייני 

בעל אסמכתא רשמית.
או  תוכנות  ומפתחי  ליזמים  מומלץ  כן,  על 
אפליקציות לפעול לרישום זכויות יוצרים בספריית 
עם  יחד  מחשב  תוכנת  של  רישום  הליך  הקונגרס. 
מורכב  אינו  בארה"ב  הזכויות  במרשם  המסכים 
ואינו כרוך בתשלום אגרות גבוהות, אך דורש עמידה 
 Copyright Registration מדוקדקת בהנחיות של 
for Computer Program, ובייחוד ככל שישנו סוד 
מסחרי הטמון בקוד התוכנה ואשר מחייב התייחסות 

מפורשת בהגשת הבקשה. ///

/// קניין רוחני
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0 3 - 616 0 4 6 6  :

:   

      <
.   

       <
.      

        <
.70     

. "    <
.        <

.     <
.     <

.        <

:    
"  -   '

  "
  "

     - -   "
   "  "

  "
  "

.        *

 



20 /// משפטהארץ / ספטמבר 2011 

שונאת לבשל. שונאת להתעמל. 
שונאת לנהוג. אוהבת את כל השאר
 עו"ד ברוריה לקנר מעריצה את רחל המשוררת, אוהבת בניו־יורק אפילו את הפיח והרעש 

וחושבת שבדיחות על עורכי דין אינן מצחיקות

שם: ברוריה לקנר

גיל: 53 )אם מוכרחים...(.

מצב משפחתי: נשואה.

היכן ומתי סיימתי לימודי משפטים: אוניברסיטת 
תל־אביב, 1984.

התמחיתי אצל שותפי דהיום, עו"ד אהרן בן־שחר.

:תחומי עיסוק מרכזיים כעורכת דין ליטיגציה אז־
רחית־מסחרית. מכהנת כנציבת תלונות הציבור של 

לשכת עורכי הדין.

תחביבים / שעות הפנאי: מוסיקה, תיאטרון, קריאה, 
סיורים בשווקים אתניים ובחנויות עתיקות.

מה עשיתי בסוף השבוע האחרון? חגגתי עם חברים 
במסיבת יומולדת משותפת לי ולחברה, מול הים, 

במרינה.

הרמן  ערב", מאת  "ארוחת  ספר אחרון שקראתי: 
קוך. ספר מעורר מחשבה על מוסר, חמלה, קבלה 

וסליחה.

שראיתי:  אחרון  קונצרט   / מופע   / הצגה   /  סרט 
ההצגה "מנדרגולה" של צעירי בית לסין. קומדיה 

פראית, מצחיקה ומדהימה ביופייה . 

אתר אהוב בארץ: שכונת נווה צדק. אוהבת לטייל 
רגלי ברחוב שבזי, רחוב שוקק חיים מלא בחנויות 
של מעצבים, בתי קפה קסומים, אמנים, משם לעבור 
למתחם סוזן דלל, לבקר במוזיאון נחום גוטמן ולקנח 

באחת מהמסעדות הטובות בסביבה, מול הים.

:אתר אהוב בחו"ל כמה בנאלי: ניו־יורק. עיר בלי הפס־
קה. אוהבת בה הכל: את השפה, את האנשים, את בתי 
הקפה, המסעדות, את המוזיאונים, את התיאטרון, את 

בתי האופנה. אפילו את הפיח והרעש.

אמן במה אהוב: האמן הברזילאי ז'ילברטו ז'יל. מרגש 
אותי כל פעם מחדש.

אמן פלסטי אהוב: הצלם־פסל אמנון יריב, נכדו של 
המשורר אבות ישורון.

רחל המשוררת. בשל קו־  דמות היסטורית נערצת:
רות חייה השזורים בהיסטוריית התקומה שלנו, בשל 
מורשתה היפה ובעיקר בשל כתיבתה המופלאה על 
אהבות נכזבות, על הטבע והארץ, שהפכה בחלקה 

לשירים מושרים קסומים.

:שלושה דברים שלא ידעתם עלי שונאת לבשל. שו־
נאת להתעמל. שונאת לנהוג. אוהבת את כל השאר.

מה הייתי משנה בי )פיזית / נפשית(? כל כך הרבה, 
שהנייר פשוט צר מלהכיל.

אם לא הייתי עו"ד, הייתי... עורכת ומגישה תוכנית 
אקטואליה חדשותית בטלוויזיה.

לא אוהבת בדי־  בדיחה על עורכי דין שאני אוהבת:
חות על עורכי דין. מצטערת, לא מצחיק.

היכן אהיה בעוד עשר שנים? מקווה שבאותו מקום, 
מוקפת באנשים היקרים והאהובים שלי, כשכולם 

בריאים ושמחים.

בריו דה�ז'נירו. בישראל אני מעדיפה את נווה צדק

/// מעמד אישי

mail@masig.co.il

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

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

 ,Paper Less ,פעילויות, הליכים
חישובים, הערות, ספריה, דואר, איתורים, 
ספרי טלפון ולשכה, אנשי קשר, ועוד ...

הנה"ח: ניהול מערכות, תעריפים, 
הסכמי שכ"ט, חיובים, חשבונות עסקה, 
קבלות וחשבוניות, חשבוניות מס וזיכוי, 
נוטריון, פיקדונות, הוצ' לקוח, פקודות 
יומן, איתורים, מס"ב, הדפסות שיקים 

ועוד...

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

חשבוניות מס"ב אוט', ועוד...

זו ההזדמנות שלך 
לרכוש משפטית 2010 

להתחדש עם מערכת ייחודית 
SQL ליהנות ממערכת יציבה בסביבת
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ושות'  ברגמן  וקסלר,   • ושות'  עברון  המבורגר   • עו"ד  ושות',  אוזן  אבן,  הורוביץ,   • ושות'  קלגסבלד  א.  ד"ר   • ושות'  ברוטפלד   • דן-חי 
סלומון,  יעקב   • ושות'  רוה  יהודה   • אור-זך  את  חכם   • ושות'  צדוק  חיים   • ושות'  זילברברג  חיות,   • ושות'  גייר  אהרוני,  זיסמן,   •
ושות'  אלחנני  קנטור   • ושות'  חן  בכר  פישר   • קפלנסקי  משה   • ושות'  מאירי  מטרי   • עו"ד  משרד  ארנון,   - כרמלי   • ושות'  ליפשיץ 
ועוד...ועוד...ועוד...   • ושות'  שקל   • ושות'  גוטליב  שניצר   • ושות'  דרור  שמחיוף   • לוי  גרינוולד,  שור,   • ושות'  יוגב  הרצברג  ריכטר   •

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

 ,Paper Less ,פעילויות, הליכים
חישובים, הערות, ספריה, דואר, איתורים, 
ספרי טלפון ולשכה, אנשי קשר, ועוד ...

הנה"ח: ניהול מערכות, תעריפים, 
הסכמי שכ"ט, חיובים, חשבונות עסקה, 
קבלות וחשבוניות, חשבוניות מס וזיכוי, 
נוטריון, פיקדונות, הוצ' לקוח, פקודות 
יומן, איתורים, מס"ב, הדפסות שיקים 

ועוד...

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

חשבוניות מס"ב אוט', ועוד...

זו ההזדמנות שלך 
לרכוש משפטית 2010 

להתחדש עם מערכת ייחודית 
SQL ליהנות ממערכת יציבה בסביבת
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 הצד של עוה"ד: 
כיצד לא להסתבך

עורך הדין פוגש לעיתים את לקוחו כאשר הוא 
מצוי בסערת נפש גדולה וברגעים המשבריים ביותר 
בחייו. סערת הנפש בה מצוי הלקוח אינה נשלטת 
וגליה ומשבריה עלולים "להכות" גם בעורך הדין – 
במיוחד אם הלקוח יהיה מאוכזב מרמת הטיפול בו. 

הנה כמה טיפים העשויים לחסוך את הנזק.
1. כבר בפגישה הראשונה, נסה לאתר אם הלקוח 
הוא בעייתי באופיו. אם הוא עובר מעורך דין אחר 
אליך, ייתכן שיעבור גם ממך בעתיד. אם אתה כבר 

השלישי בדרך, או אז עליך לחשוש מאוד מפניו.
2. לעולם אל תיפגש עם כמה לקוחות )או עדים( 
באותו עניין יחדיו. לאחר מכן יטענו נגדך, ששיבשת 

את מהלכי המשפט הצפוי ותיאמת עדויות. 
שכר  גובה  על  ונותן  נושא  שאינו  לקוח   .3

הטירחה – אינו מתכוון לשלם אותו. 
4. הסבר ללקוח היטב מה יקרה בכל שלב של 
הייצוג. ללא תיאום ציפיות כזה, הלקוח עשוי להיות 
של  מקרה  המאכזבת.  הסופית  מהתוצאה  מופתע 

אכזבה, מוליד תלונות וטענות.
5. ספר ללקוח את האמת – תמיד, אף אם היא 
מרה וקשה לו. אם "תשחיר" מצב "ורוד" כדי להלחיץ 
ממך  ייפרע  הוא  יותר,  לך  לשלם  לו  ולגרום  אותו 

בעתיד, כאשר יבין שהגזמת.
6. הצע ללקוח )בצמתים מרכזיים( לקבל חוות 
דעת מעו"ד נוסף. הראה לו שאתה מאמין בייעוץ 
שאתה נותן לו ולא מגביל אותו. הביטחון שלו בך יגבר 

והוא יקבל יותר כלים להחליט החלטות מורכבות. 
7. דבר עם הלקוח, עדכן אותו, שאל אותו והסבר 
לו את ההתלבטויות. הוא ירגיש שותף פעיל בהחלטות 
ויבין שחלקן נעשה על סמך העדפותיו ולאו דווקא 

החלטותיך.

עו"ד עופר ברטל, מתמחה במשפט פלילי 
ובעבירות צווארון לבן

הצד של הלקוח: כיצד לבחור?
"דבר עם עורך הדין שלי" הוא משפט שתמיד 
האמיתיים  בחיים  גם  אבל  בסרטים  טוב  נשמע 
לפעמים אנו נאלצים להשתמש בו. יש עשרות סיבות 

ראש" עם עורך הדין.
חינם.  משפטי  ייעוץ  שמעניקים  גופים  יש 
באגודה לתרבות הדיור מעניקים ייעוץ לוועדי בתים 
בתים  בנושא  בתביעות  כשמדובר  בה,  החברים 
משותפים; במועצה הישראלית לצרכנות – לתביעות 
לבית המשפט לתביעות קטנות; בנעמ"ת – נושאי 

גירושין ולחברי ההסתדרות בדיני עבודה. 
בפגישה  מיד  להחליט  חייבים  לא  אתם   .10
הדין.  עורך  הראשונה אם לשכור את שירותיו של 

כדאי "לישון על זה" ורק אז להחליט. 

אתי אשד, יועצת תקשורת ואשת יחסי ציבור

התאבדות כתאונת עבודה
בעלי התאבד והותיר מכתב לפיו הלחץ בעבודה 
הכריע אותו. האם ניתן לתבוע את המוסד לביטוח 

לאומי שיכיר בהתאבדות כתאונת עבודה?
עבודה  תאונת  הלאומי,  הביטוח  חוק  פי  על 
מוגדרת ג"תאונה שאירעה תוך כדי עבודתו ועקב 
עבודתי אצל מעבידו או מטעמו,  ובעובד עצמאי – 
תוך כדי עיסוקו במשלח ידו ועקב עיסוקו במשלח 
ידו". לחץ נפשי בעבודה עשוי לגרום לנזקים פיזיים 
ונפשיים אצל עובדים אשר עשויים להיות מוכרים 

כ"תאונת עבודה" ע"י הביטוח לאומי.
התקפי  לפיה  הלכה  התגבשה  השנים  במהלך 
לב, אירועים מוחיים, התמוטטות נפשית ומחלות 
הוכרו  בעבודה,  לחץ  רקע  על  הפורצות  אחריות, 
העובד  על  היה  אלו  במקרים  עבודה".  כ"תאונת 
לו  גרם  אשר  אירוע  בעבודה  התרחש  כי  להוכיח, 
לסערת רגשות חריגה, אשר בעטיה נגרם לו אותו 

מצב רפואי. 
של  בהתקיימותם  צורך  יש  הפסיקה,  פי  על 

שלושה תנאים: 
< "תאונה בעבודה" כמשמעותה בחוק.

< קרות אירוע חריג מיוחד ומוגדר הקשר לעבודה, 
דהיינו אירוע הניתן לאיתור במקום ובזמן. אירועים 
מתמשכים כגון התראות מס הכנסה, חובות כבדים 

וכישלון עסקי לא הוכרו כאירוע שכזה. 
< הקשר הסיבתי בין האירוע המיוחד והמוגדר 

בעבודה לבין הנזק שנגרם למבוטח. 
כאשר מוכח קשר סיבתי הדוק בין אירוע חריג 
בעבודה לבין מעשה ההתאבדות, ניתן לראות את 

שבגללן תצטרכו לשכור את שירותיו של עורך דין. 
אבל יש עשרות אלפי עורכי דין בשוק, איך תבחרו? 
לאחר  שלו  הדין  עורך  את  יבחר  הממוצע  הצרכן 
שישאל חברים, יסתפק בשם אחד ויהפוך ללקוחו, 
מבלי לעשות השוואות. זו גישה לא נבונה. אז מה 

כן? הנה עשר עצות. 
גלשו. לעורכי דין רבים יש אתר אינטרנט ולכן 
כדאי להתחיל את החיפושים ברשת על מנת לקבל 
מקרה  בכל  השונים.  ההתמחות  תחומי  על  מושג 
יש להתייחס למידע הזה כאל רקע כללי בלבד: לא 

בוחרים עו"ד ב"גוגל" או בדפי זהב.
הסביבה  את  לשאול  צריך  המלצות.  קבלו 
לרשום  כדאי  קולגות.  חברים,  משפחה,  הקרובה: 
שמות שבאים בחשבון ולהשקיע זמן בביקור אצל 
לפחות שניים מהם. חשוב לבדוק; אצל עורכי דין 
על  תחויבו  מומחים,  שנחשבים  כאלה  או  ידועים 
ההתייעצות הראשונית. עורכי דין בינוניים, קטנים 
או צעירים לא יחייבו אתכם בדרך כלל על פגישת 

היכרות.
גדול או קטן? השקיעו מחשבה אם כדאי לבחור 
משרד ענק, שמפעיל עורכי דין במגוון התמחויות, 
או משרד קטן, שמעניק טיפול אישי. במשרד גדול 
חשוב לשים לב שלא "יזרקו" אתכם לעורך דין זוטר 

ומתחיל.
מפורסם זה טוב? לא תמיד כדאי לרוץ דווקא 
לעו"ד מפורסם – הוא יהיה עסוק יותר ויקר יותר. 
במוסדות  קשרים  יש  הדין  לעורך  אם  שני,  מצד 

הרלוונטיים – זה לא יזיק.
ניסיון וזמינות. מובן שרצוי לבחור בעורך דין 
מנוסה, אך בדרך כלל הניסיון עלול לגרום לכך שעורך 
הדין יהיה פחות זמין בשל לקוחותיו הרבים. זכרו 
ששירות משפטי הוא שירות לכל דבר ואתם זכאים 
לקבל שירות אדיב ומקצועי. אם התשובה בכל פעם 
שאתם מתקשרים "הוא בישיבה", דאגו לבחור עורך 

דין שגם יחזיר לכם טלפונים.
כמה כסף? השיטות המקובלות לתשלום לעורך 
דין הן הסכמה על סכום כולל או תשלום באחוזים. 
כשמדובר  לל  בדרך  מקובלת  השנייה  השיטה 
בתביעות נזיקין או פיצויים. כשמדובר בתשלום על 
בסיס אחוזים יש לעורך הדין תמריץ להתאמץ,כי אז 

הוא הופך לשותף בזכייה.
חברים יש רק באגד. לעולם אל תבחרו בעורך 
דין כי הוא חבר שלכם או כי הוא בן משפחה. עבודה 

בחינם לרוב שווה חינם.
כימיה. כימיה אישית חשובה מאחר שתצטרכו 
להחליט על קו פעולה מסויים וחשוב שתהיו ב"אותו 

ההתאבדות כהמשך ישיר של "תאונת עבודה". במצב 
כזה ההנחה היא שתאונת העבודה היא פגיעה נפשית 
בעבודה,  החריג  האירוע  בעקבות  לעבוד  שאירעה 

ופגיעה זו היא שגרמה להתאבדותו. 
מתח מתמשך בעבודה אינו נכנס תחת הגדרת 
"אירוע חריג" ולפיכך לא יוכר ע"י הביטוח הלאומי. 
לעומת זאת, התאבדות על רקע לחץ נפשי בעבודה 
את  ולזכות  עבודה  כתאונת  מוכרת  להיות  עשויה 

תלויי המנוח בגימלת תלויים.
גם כאשר קיימים גורמים נוספים, אשר השפיעו 
לשלול  כדי  בכך  אין  המנוח,  של  הנפשי  מצבו  על 
את ההכרה. במקרים כאלה תיבחן מידת השפעת 

הגורמים האחרים על מותו של המבוטח. 

עו"ד לימור ברק, משרד עו"ד אלי סבן

תמונות מביכות באינטרנט
חבר שלי לשעבר העלה לרשת חברתית תמונות 
מביכות שלי ללא רשותי. האם יש לי זכות לדרוש 

להוריד אותן? מה עלי לעשות? 
אפשרות  מפעילות  החברתיות  הרשתות  רוב 
דיווח מיידי על פרסומים פוגעניים ודואגות להסיר 
את הפרסומים הללו בתוך זמן קצר. לפיכך, עם גילוי 
התמונות המביכות ברשת החברתית, מומלץ לדווח 
על כך להנהלת הרשת ולדרוש את הסרת התמונות 

לאלתר. 
מאחר שהתמונות עשויות לעלות פעם נוספת 
או להתפרסם באתרי אינטרנט נוספים, יש לפנות 
על  מפורש  באופן  לו  להודיע  למפרסם,  במקביל 
את  שיסיר  ולדרוש  התמונות  לפרסום  ההתנגדות 

התמונות מכל אתר אינטרנט אליו הועלו.
או  סביר  זמן  בתוך  מוסרות  לא  התמונות  אם 
צצות ומופיעות באתרים אחרים, ראוי לשקול נקיטת 
הליכים משפטיים. במסגרת זו ניתן לבקש לצווים 
זמנים אשר יורו להסיר את התמונות באופן מיידי והן 
צווים קבועים אשר יאסרו להעלותן בעתיד. ייתכנו 

גם היבטים פליליים של צנעת הפרט. 
בנוסף, ניתן לעתור לקבלת פיצויים כספיים בגין 
הנזקים שנגרמו עקב הפרסום. נוכח הקושי הקיים 
בהוכחת נזקים בפועל, מעניקים הן חוק איסור לשון 
הרע והן חוק הגנת הפרטיות אפשרות לקבלת פיצויים 
ללא הוכחת נזק בסכום של עד 50 אלף שקל, וסכום 

כפול אם הוכח שהפרסום נעשה בכוונה לפגוע.

 עו"ד ערן סורוקר, משרד סורוקר־אגמון, 
עורכי דין ועורכי פטנטים

ירושת קופות גמל
שנתיים  נפטרה  אמנו  לצערנו,  נפטרה.  סבתי 
גמל  קופת  היתה  שלסבתא  מסתבר  כעת  קודם. 
שהמוטבים בה היו אמי ואחיה. האם אנחנו זכאים 

לקבל מחצית מהכספים שנצברו בקופת הגמל?
הקובע  קבוע  סעיף  כלל  בדרך  קבוע  בצוואות 
שאם וחלילה ילך מי מילדי המוריש לעולמו לפניו, יירשו 
 את חלקו ילדיו )אם יהיו לו ילדים בעת אירוע המוות(. 
כלומר:  עיזבון",  "נכסי  שאינם  נכסים  ישנם  אולם 
יחולקו לא בהתאם לאמור בצוואה או בחוק הירושה, 
אלא בהתאם להוראות שניתנו שנים רבות לפני כן, 

אשר ספק רב אם מישהו זכר לעדכנן. 
הירושה  חוק  פי  על  אמורים?  דברים  במה 
הוצאו ממסגרת העיזבון קרנות השתלמות, קופות 
גמל וביטוחי חיים. לכן, אם ניתנו בצוואה הוראות 
הסותרות הוראות שניתנו בעת שנפתחו קופות אלה, 

הצוואה אינה חלה עליהם. 
כלומר: יכול אדם לפתוח בגיל 22 קופת גמל או 
תוכנית ביטוח כלשהי, לקבוע מוטבים, לשכוח ברבות 
השנים ולהמשיך לחסוך כספים באותה קרן או חברת 
ביטוח. הוא יכול להינשא, להמשיך לחסוך ולדעת 
שהוא מבטיח את עתיד משפחתו. אך אם חלילה 
ילך לעולמו, הרי שגם אם ערך צוואה וציווה את כל 
נכסיו לאשתו ולילדיו – ימצאו הללו את עצמם מול 
שוקת שבורה ככל שמדובר כספי קופת הגמל או קרן 
ההשתלמות או ביטוח החיים, שכן אלו אינם נכסי 

עיזבון והצוואה לא חלה עליהם.
את  לעדכן  כל  קודם  הוא  כזה  למצב  הפתרון 
המוטבים בקופת הגמל בכל שינוי בסטאטוס של 
התגרשתם  ילד,  לכם  נולד  התחתנתם,  המשפחה. 
לא עלינו? בכל מקרה כזה יש לעדכן את המוטבים 

בקרנות השתלמות, קופות גמל וביטוחי החיים.
צריך לזכור, כי לא תמיד קיים רצון טוב בין בני 
משפחה, לא כל שכן כאשר מדובר בממון רב. לכן 
רצוי, כי בעל החשבון יוסיף גם פרטים כדי לא ליצור 
עוולות בעתיד. למשל, כשאתם ממנים את בנכם/
בתכם כמוטבים, אפשר להוסיף את המילים: "אם 

לא יהיו חו"ח בחיים יעבור חלקם לילדיהם", או "אך 
ייוולדו לי ילדים נוספים, יתחלקו הכספים בין כל 

ילדי" ועוד הערות, על פי הנסיבות של כל מקרה. 

 עו"ד נורית פיש, מומחית 
לדיני משפחה וירושות

תביעות על נזקים בחו"ל
מדי שנה בשנה יוצאים מאות אלפים מתושבי 
מדינת ישראל לחו"ל, למטרות שונות – לימודים, 
עסקים, ביקורים משפחתיים, טיולים ועוד. למרבה 
חלקם  מעורבים  בחו"ל  השהות  במהלך  הצער, 
באירועי נזיקין שונים )תאונות דרכים, מעשי תקיפה, 
ועוד(. היכן יתבע ישראלי שנפגע מישראלי  גניבה 

אחר בחו"ל ?
לטייל  שיצא  ישראלי  ייצגו  אלו  שורות  כותבי 
התאונה  דרכים.  בתאונת  קשה  שם  ונפצע  בחו"ל, 
נגרמה בעטיה של נהגת ישראלית, אף היא בטיול. 
הניזוק ביקש לתבוע את הנהגת בבית משפט בישראל, 
לפי הדין הישראלי. הנהגת טענה, שהתביעה נגדה 
צריכה להתברר בפני בית המשפט במקום התאונה, 

בחו"ל, בהתאם לדין החל שם.
הנפגע  תביעת  כי  קבע,  העליון  המשפט  בית 
תנוהל בישראל )מקום מושבם של שני הצדדים(, ולא 
במדינה בה אירעה התאונה, וכי התביעה אף תוכרע 
לפי הדין הישראלי. בית המשפט העליון מתייחס 
בפסק דינו לא רק לנזקים הנגרמים לישראלים עקב 

תאונות דרכים, כי אם גם לאירועים נזיקיים ככלל. 
הלכה זו עולה בקנה אחד עם הציפייה הסבירה של 
הישראלים היוצאים לחו"ל מדי שנה. ישראלי היוצא 
את הארץ, לצורך שהות זמנית מחוץ לגבולות המדינה 
ולא לתושבות קבע, אינו מצפה לנהל הליך משפטי 
במדינה הזרה תוך החלת הדין הזר, נגד ישראלי אחר 

שעוול כלפיו במהלך שהותו בחו"ל.
מובן, שאין בהרחבת זכות התביעה בישראל כדי 
לגרוע מההמלצה החשובה לערוך ביטוח מתאים, לפני 
היציאה לחו"ל, אשר יהיה בו כדי ליתן מענה לשלל 
הנזקים והפציעות העלולים להיגרם במהלך השהות 

בחו"ל.

עוה"ד ורד כהן ורענן בר־און
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 הצד של עוה"ד: 
כיצד לא להסתבך

עורך הדין פוגש לעיתים את לקוחו כאשר הוא 
מצוי בסערת נפש גדולה וברגעים המשבריים ביותר 
בחייו. סערת הנפש בה מצוי הלקוח אינה נשלטת 
וגליה ומשבריה עלולים "להכות" גם בעורך הדין – 
במיוחד אם הלקוח יהיה מאוכזב מרמת הטיפול בו. 

הנה כמה טיפים העשויים לחסוך את הנזק.
1. כבר בפגישה הראשונה, נסה לאתר אם הלקוח 
הוא בעייתי באופיו. אם הוא עובר מעורך דין אחר 
אליך, ייתכן שיעבור גם ממך בעתיד. אם אתה כבר 

השלישי בדרך, או אז עליך לחשוש מאוד מפניו.
2. לעולם אל תיפגש עם כמה לקוחות )או עדים( 
באותו עניין יחדיו. לאחר מכן יטענו נגדך, ששיבשת 

את מהלכי המשפט הצפוי ותיאמת עדויות. 
שכר  גובה  על  ונותן  נושא  שאינו  לקוח   .3

הטירחה – אינו מתכוון לשלם אותו. 
4. הסבר ללקוח היטב מה יקרה בכל שלב של 
הייצוג. ללא תיאום ציפיות כזה, הלקוח עשוי להיות 
של  מקרה  המאכזבת.  הסופית  מהתוצאה  מופתע 

אכזבה, מוליד תלונות וטענות.
5. ספר ללקוח את האמת – תמיד, אף אם היא 
מרה וקשה לו. אם "תשחיר" מצב "ורוד" כדי להלחיץ 
ממך  ייפרע  הוא  יותר,  לך  לשלם  לו  ולגרום  אותו 

בעתיד, כאשר יבין שהגזמת.
6. הצע ללקוח )בצמתים מרכזיים( לקבל חוות 
דעת מעו"ד נוסף. הראה לו שאתה מאמין בייעוץ 
שאתה נותן לו ולא מגביל אותו. הביטחון שלו בך יגבר 

והוא יקבל יותר כלים להחליט החלטות מורכבות. 
7. דבר עם הלקוח, עדכן אותו, שאל אותו והסבר 
לו את ההתלבטויות. הוא ירגיש שותף פעיל בהחלטות 
ויבין שחלקן נעשה על סמך העדפותיו ולאו דווקא 

החלטותיך.

עו"ד עופר ברטל, מתמחה במשפט פלילי 
ובעבירות צווארון לבן

הצד של הלקוח: כיצד לבחור?
"דבר עם עורך הדין שלי" הוא משפט שתמיד 
האמיתיים  בחיים  גם  אבל  בסרטים  טוב  נשמע 
לפעמים אנו נאלצים להשתמש בו. יש עשרות סיבות 

ראש" עם עורך הדין.
חינם.  משפטי  ייעוץ  שמעניקים  גופים  יש 
באגודה לתרבות הדיור מעניקים ייעוץ לוועדי בתים 
בתים  בנושא  בתביעות  כשמדובר  בה,  החברים 
משותפים; במועצה הישראלית לצרכנות – לתביעות 
לבית המשפט לתביעות קטנות; בנעמ"ת – נושאי 

גירושין ולחברי ההסתדרות בדיני עבודה. 
בפגישה  מיד  להחליט  חייבים  לא  אתם   .10
הדין.  עורך  הראשונה אם לשכור את שירותיו של 

כדאי "לישון על זה" ורק אז להחליט. 

אתי אשד, יועצת תקשורת ואשת יחסי ציבור

התאבדות כתאונת עבודה
בעלי התאבד והותיר מכתב לפיו הלחץ בעבודה 
הכריע אותו. האם ניתן לתבוע את המוסד לביטוח 

לאומי שיכיר בהתאבדות כתאונת עבודה?
עבודה  תאונת  הלאומי,  הביטוח  חוק  פי  על 
מוגדרת ג"תאונה שאירעה תוך כדי עבודתו ועקב 
עבודתי אצל מעבידו או מטעמו,  ובעובד עצמאי – 
תוך כדי עיסוקו במשלח ידו ועקב עיסוקו במשלח 
ידו". לחץ נפשי בעבודה עשוי לגרום לנזקים פיזיים 
ונפשיים אצל עובדים אשר עשויים להיות מוכרים 

כ"תאונת עבודה" ע"י הביטוח לאומי.
התקפי  לפיה  הלכה  התגבשה  השנים  במהלך 
לב, אירועים מוחיים, התמוטטות נפשית ומחלות 
הוכרו  בעבודה,  לחץ  רקע  על  הפורצות  אחריות, 
העובד  על  היה  אלו  במקרים  עבודה".  כ"תאונת 
לו  גרם  אשר  אירוע  בעבודה  התרחש  כי  להוכיח, 
לסערת רגשות חריגה, אשר בעטיה נגרם לו אותו 

מצב רפואי. 
של  בהתקיימותם  צורך  יש  הפסיקה,  פי  על 

שלושה תנאים: 
< "תאונה בעבודה" כמשמעותה בחוק.

< קרות אירוע חריג מיוחד ומוגדר הקשר לעבודה, 
דהיינו אירוע הניתן לאיתור במקום ובזמן. אירועים 
מתמשכים כגון התראות מס הכנסה, חובות כבדים 

וכישלון עסקי לא הוכרו כאירוע שכזה. 
< הקשר הסיבתי בין האירוע המיוחד והמוגדר 

בעבודה לבין הנזק שנגרם למבוטח. 
כאשר מוכח קשר סיבתי הדוק בין אירוע חריג 
בעבודה לבין מעשה ההתאבדות, ניתן לראות את 

שבגללן תצטרכו לשכור את שירותיו של עורך דין. 
אבל יש עשרות אלפי עורכי דין בשוק, איך תבחרו? 
לאחר  שלו  הדין  עורך  את  יבחר  הממוצע  הצרכן 
שישאל חברים, יסתפק בשם אחד ויהפוך ללקוחו, 
מבלי לעשות השוואות. זו גישה לא נבונה. אז מה 

כן? הנה עשר עצות. 
גלשו. לעורכי דין רבים יש אתר אינטרנט ולכן 
כדאי להתחיל את החיפושים ברשת על מנת לקבל 
מקרה  בכל  השונים.  ההתמחות  תחומי  על  מושג 
יש להתייחס למידע הזה כאל רקע כללי בלבד: לא 

בוחרים עו"ד ב"גוגל" או בדפי זהב.
הסביבה  את  לשאול  צריך  המלצות.  קבלו 
לרשום  כדאי  קולגות.  חברים,  משפחה,  הקרובה: 
שמות שבאים בחשבון ולהשקיע זמן בביקור אצל 
לפחות שניים מהם. חשוב לבדוק; אצל עורכי דין 
על  תחויבו  מומחים,  שנחשבים  כאלה  או  ידועים 
ההתייעצות הראשונית. עורכי דין בינוניים, קטנים 
או צעירים לא יחייבו אתכם בדרך כלל על פגישת 

היכרות.
גדול או קטן? השקיעו מחשבה אם כדאי לבחור 
משרד ענק, שמפעיל עורכי דין במגוון התמחויות, 
או משרד קטן, שמעניק טיפול אישי. במשרד גדול 
חשוב לשים לב שלא "יזרקו" אתכם לעורך דין זוטר 

ומתחיל.
מפורסם זה טוב? לא תמיד כדאי לרוץ דווקא 
לעו"ד מפורסם – הוא יהיה עסוק יותר ויקר יותר. 
במוסדות  קשרים  יש  הדין  לעורך  אם  שני,  מצד 

הרלוונטיים – זה לא יזיק.
ניסיון וזמינות. מובן שרצוי לבחור בעורך דין 
מנוסה, אך בדרך כלל הניסיון עלול לגרום לכך שעורך 
הדין יהיה פחות זמין בשל לקוחותיו הרבים. זכרו 
ששירות משפטי הוא שירות לכל דבר ואתם זכאים 
לקבל שירות אדיב ומקצועי. אם התשובה בכל פעם 
שאתם מתקשרים "הוא בישיבה", דאגו לבחור עורך 

דין שגם יחזיר לכם טלפונים.
כמה כסף? השיטות המקובלות לתשלום לעורך 
דין הן הסכמה על סכום כולל או תשלום באחוזים. 
כשמדובר  לל  בדרך  מקובלת  השנייה  השיטה 
בתביעות נזיקין או פיצויים. כשמדובר בתשלום על 
בסיס אחוזים יש לעורך הדין תמריץ להתאמץ,כי אז 

הוא הופך לשותף בזכייה.
חברים יש רק באגד. לעולם אל תבחרו בעורך 
דין כי הוא חבר שלכם או כי הוא בן משפחה. עבודה 

בחינם לרוב שווה חינם.
כימיה. כימיה אישית חשובה מאחר שתצטרכו 
להחליט על קו פעולה מסויים וחשוב שתהיו ב"אותו 

ההתאבדות כהמשך ישיר של "תאונת עבודה". במצב 
כזה ההנחה היא שתאונת העבודה היא פגיעה נפשית 
בעבודה,  החריג  האירוע  בעקבות  לעבוד  שאירעה 

ופגיעה זו היא שגרמה להתאבדותו. 
מתח מתמשך בעבודה אינו נכנס תחת הגדרת 
"אירוע חריג" ולפיכך לא יוכר ע"י הביטוח הלאומי. 
לעומת זאת, התאבדות על רקע לחץ נפשי בעבודה 
את  ולזכות  עבודה  כתאונת  מוכרת  להיות  עשויה 

תלויי המנוח בגימלת תלויים.
גם כאשר קיימים גורמים נוספים, אשר השפיעו 
לשלול  כדי  בכך  אין  המנוח,  של  הנפשי  מצבו  על 
את ההכרה. במקרים כאלה תיבחן מידת השפעת 

הגורמים האחרים על מותו של המבוטח. 

עו"ד לימור ברק, משרד עו"ד אלי סבן

תמונות מביכות באינטרנט
חבר שלי לשעבר העלה לרשת חברתית תמונות 
מביכות שלי ללא רשותי. האם יש לי זכות לדרוש 

להוריד אותן? מה עלי לעשות? 
אפשרות  מפעילות  החברתיות  הרשתות  רוב 
דיווח מיידי על פרסומים פוגעניים ודואגות להסיר 
את הפרסומים הללו בתוך זמן קצר. לפיכך, עם גילוי 
התמונות המביכות ברשת החברתית, מומלץ לדווח 
על כך להנהלת הרשת ולדרוש את הסרת התמונות 

לאלתר. 
מאחר שהתמונות עשויות לעלות פעם נוספת 
או להתפרסם באתרי אינטרנט נוספים, יש לפנות 
על  מפורש  באופן  לו  להודיע  למפרסם,  במקביל 
את  שיסיר  ולדרוש  התמונות  לפרסום  ההתנגדות 

התמונות מכל אתר אינטרנט אליו הועלו.
או  סביר  זמן  בתוך  מוסרות  לא  התמונות  אם 
צצות ומופיעות באתרים אחרים, ראוי לשקול נקיטת 
הליכים משפטיים. במסגרת זו ניתן לבקש לצווים 
זמנים אשר יורו להסיר את התמונות באופן מיידי והן 
צווים קבועים אשר יאסרו להעלותן בעתיד. ייתכנו 

גם היבטים פליליים של צנעת הפרט. 
בנוסף, ניתן לעתור לקבלת פיצויים כספיים בגין 
הנזקים שנגרמו עקב הפרסום. נוכח הקושי הקיים 
בהוכחת נזקים בפועל, מעניקים הן חוק איסור לשון 
הרע והן חוק הגנת הפרטיות אפשרות לקבלת פיצויים 
ללא הוכחת נזק בסכום של עד 50 אלף שקל, וסכום 

כפול אם הוכח שהפרסום נעשה בכוונה לפגוע.

 עו"ד ערן סורוקר, משרד סורוקר־אגמון, 
עורכי דין ועורכי פטנטים

ירושת קופות גמל
שנתיים  נפטרה  אמנו  לצערנו,  נפטרה.  סבתי 
גמל  קופת  היתה  שלסבתא  מסתבר  כעת  קודם. 
שהמוטבים בה היו אמי ואחיה. האם אנחנו זכאים 

לקבל מחצית מהכספים שנצברו בקופת הגמל?
הקובע  קבוע  סעיף  כלל  בדרך  קבוע  בצוואות 
שאם וחלילה ילך מי מילדי המוריש לעולמו לפניו, יירשו 
 את חלקו ילדיו )אם יהיו לו ילדים בעת אירוע המוות(. 
כלומר:  עיזבון",  "נכסי  שאינם  נכסים  ישנם  אולם 
יחולקו לא בהתאם לאמור בצוואה או בחוק הירושה, 
אלא בהתאם להוראות שניתנו שנים רבות לפני כן, 

אשר ספק רב אם מישהו זכר לעדכנן. 
הירושה  חוק  פי  על  אמורים?  דברים  במה 
הוצאו ממסגרת העיזבון קרנות השתלמות, קופות 
גמל וביטוחי חיים. לכן, אם ניתנו בצוואה הוראות 
הסותרות הוראות שניתנו בעת שנפתחו קופות אלה, 

הצוואה אינה חלה עליהם. 
כלומר: יכול אדם לפתוח בגיל 22 קופת גמל או 
תוכנית ביטוח כלשהי, לקבוע מוטבים, לשכוח ברבות 
השנים ולהמשיך לחסוך כספים באותה קרן או חברת 
ביטוח. הוא יכול להינשא, להמשיך לחסוך ולדעת 
שהוא מבטיח את עתיד משפחתו. אך אם חלילה 
ילך לעולמו, הרי שגם אם ערך צוואה וציווה את כל 
נכסיו לאשתו ולילדיו – ימצאו הללו את עצמם מול 
שוקת שבורה ככל שמדובר כספי קופת הגמל או קרן 
ההשתלמות או ביטוח החיים, שכן אלו אינם נכסי 

עיזבון והצוואה לא חלה עליהם.
את  לעדכן  כל  קודם  הוא  כזה  למצב  הפתרון 
המוטבים בקופת הגמל בכל שינוי בסטאטוס של 
התגרשתם  ילד,  לכם  נולד  התחתנתם,  המשפחה. 
לא עלינו? בכל מקרה כזה יש לעדכן את המוטבים 

בקרנות השתלמות, קופות גמל וביטוחי החיים.
צריך לזכור, כי לא תמיד קיים רצון טוב בין בני 
משפחה, לא כל שכן כאשר מדובר בממון רב. לכן 
רצוי, כי בעל החשבון יוסיף גם פרטים כדי לא ליצור 
עוולות בעתיד. למשל, כשאתם ממנים את בנכם/
בתכם כמוטבים, אפשר להוסיף את המילים: "אם 

לא יהיו חו"ח בחיים יעבור חלקם לילדיהם", או "אך 
ייוולדו לי ילדים נוספים, יתחלקו הכספים בין כל 

ילדי" ועוד הערות, על פי הנסיבות של כל מקרה. 

 עו"ד נורית פיש, מומחית 
לדיני משפחה וירושות

תביעות על נזקים בחו"ל
מדי שנה בשנה יוצאים מאות אלפים מתושבי 
מדינת ישראל לחו"ל, למטרות שונות – לימודים, 
עסקים, ביקורים משפחתיים, טיולים ועוד. למרבה 
חלקם  מעורבים  בחו"ל  השהות  במהלך  הצער, 
באירועי נזיקין שונים )תאונות דרכים, מעשי תקיפה, 
ועוד(. היכן יתבע ישראלי שנפגע מישראלי  גניבה 

אחר בחו"ל ?
לטייל  שיצא  ישראלי  ייצגו  אלו  שורות  כותבי 
התאונה  דרכים.  בתאונת  קשה  שם  ונפצע  בחו"ל, 
נגרמה בעטיה של נהגת ישראלית, אף היא בטיול. 
הניזוק ביקש לתבוע את הנהגת בבית משפט בישראל, 
לפי הדין הישראלי. הנהגת טענה, שהתביעה נגדה 
צריכה להתברר בפני בית המשפט במקום התאונה, 

בחו"ל, בהתאם לדין החל שם.
הנפגע  תביעת  כי  קבע,  העליון  המשפט  בית 
תנוהל בישראל )מקום מושבם של שני הצדדים(, ולא 
במדינה בה אירעה התאונה, וכי התביעה אף תוכרע 
לפי הדין הישראלי. בית המשפט העליון מתייחס 
בפסק דינו לא רק לנזקים הנגרמים לישראלים עקב 

תאונות דרכים, כי אם גם לאירועים נזיקיים ככלל. 
הלכה זו עולה בקנה אחד עם הציפייה הסבירה של 
הישראלים היוצאים לחו"ל מדי שנה. ישראלי היוצא 
את הארץ, לצורך שהות זמנית מחוץ לגבולות המדינה 
ולא לתושבות קבע, אינו מצפה לנהל הליך משפטי 
במדינה הזרה תוך החלת הדין הזר, נגד ישראלי אחר 

שעוול כלפיו במהלך שהותו בחו"ל.
מובן, שאין בהרחבת זכות התביעה בישראל כדי 
לגרוע מההמלצה החשובה לערוך ביטוח מתאים, לפני 
היציאה לחו"ל, אשר יהיה בו כדי ליתן מענה לשלל 
הנזקים והפציעות העלולים להיגרם במהלך השהות 

בחו"ל.

עוה"ד ורד כהן ורענן בר־און
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שנים האחרונות תופסים שיקולים ב 
של צדק, יושר והגינות מקום נרחב 
המשפט  ובתי  הישראלי  במשפט 
בהכרעותיהם.  מכריע  משקל  להם  נותנים 
הדוגמא הבולטת לכך היא הדוקטרינה של 
"הגנה מן הצדק", שתפסה אחיזה בשנים 
האחרונות במחוזותינו. דוקטרינה זו מקנה 
פלילים  בהליכים  הדנים  המשפט  לבתי 

־סמכות לבחון גם שיקולים מתחום המש
־פט הציבורי, כגון התנהלות הרשויות, שי

קולים היסטוריים ונסיבות כלליות. על פי 
הדוקטרינה, כאשר הצדק יחייב זאת, ניתן 
אפילו לבטל כתבי אישום ללא בירור שאלת 

האשמה.
"ההג דוקטרינת  אומצה  ־כאשר 

 1994 בשנת  לראשונה  הצדק"  מן   נה 
יש־ מדינת  נ'  ואח'  יפת   ,2910/94  )ע"פ
־ראל(, נקבע, כי ניתן ליישמה במקרים נדי

רים בלבד. אולם במהלך השנים השתנתה 
התפיסה ובתי המשפט הרחיבו את תחולת 
הדוקטרינה גם למקרים שאינם כה חריגים 
2007 בחוק. התחשבות  עד לעיגונה בשנת 

־בשיקולי הצדק במסגרת ההכרעה השיפו
טית, מעשירה את השיח המשפטי, מאפשרת 

־לאמוד את המציאות על כל מורכבותה ותג
ביר את אמון הציבור בבתי המשפט. 

ההגנה  בדוקטרינת  השימוש  הרחבת 
מן הצדק מחלחלת, באופן טבעי, לתחומים 
רבים של המשפט. יש תועלת רבה בהרחבת 
המגמה של החלת שיקולי הצדק, והדברים 
יפים גם בהקשר האקטואלי של ההתחדשות 

העירונית.
־תוכניות ההתחדשות נועדו להביא לפי

נוי "משכנות עוני ושכונות נחשלות ומבנים 
מחדש  ופיתוחן  יושביהם"  את  המסכנים 

ופינוי של איזורי שי בינוי  ־)כאמור בחוק 
קום(, וקובעות מנגנון המאפשר לשפר את 

רווחת הדיירים ואת פני העיר בכללותה, תוך תמרוץ 
בקרקע  הזכויות  ברכישת  להשקיע  פרטיים  יזמים 

ולפתחה. 
ואולם, רצונו של היזם אשר שילם לבעל הקרקע 

צדק בפינוי�בינוי
את דוקטרינת ההגנה מן הצדק אפשר וצריך להחיל גם בפרויקטים להתחדשות עירונית. אם זכויותיהם של 

הדיירים יובאו בחשבון, כל הצדדים ייצאו נשכרים < עוה"ד מאיר פורגס ודורית גרפונקל 

)לרוב – המדינה באמצעות רשות מקרקעי ישראל(, 
את מחירה המלא של הקרקע להשיא את רווחיו, 
עומד אל מול רצונם של הדיירים לשפר את רווחתם 

־במסגרת התהליך, באופן המהווה את אחת המכש
לות העיקריות להשלמת הליך ההתחדשות. 

במיזמים  כיום  הקיימת  התמריצים  במערכת 
מז המתעלם  נמנע  בלתי  איזון  חוסר  טבוע  ־הללו 

ומכשיל אותו.  פוגם  ובכך  כויות הדיירים, 
מאפשר,  הדייר  הגנת  חוק  שלמשל  בעוד 

־בנסיבות מסוימות וככל שהדבר צודק בנ
סיבות העניין, להימנע מפינוי דייר מוגן חרף 
קיומה של עילת פינוי פורמלית כנגדו, הרי 
שההתקשרות של המדינה עם יזמים לביצוע 
מיזמי פינוי־בינוי מתייחסת מלכתחילה אל 
הדיירים כגורם "בעייתי" שיש לפנותו מהר 

ככל הניתן ובמחיר הנמוך ביותר האפשרי. 
מאחר שהיזמים נדרשים לשלם למדינה 
מחיר מירבי תמורת הקרקע לפינוי־בינוי, 

־הם מנסים לפנות את הדיירים במחיר מיני
מלי. לדיירים אין כל הגנה מפני התקשרות 
מחיר  את  שמשלמים  אלו  שהם  ויוצא  זו, 
זו שנתפסת  הפינוי, כאשר סרבנותם היא 

כגורם המרכזי המכשיל את המיזם. 
"רוח  מקבלת  הדיירים  של  זו  תפיסה 

־גבית" בפסיקת בית המשפט בתביעות המו
גשות על ידי המדינה או היזמים כנגד אותם 
הנסמכות  אלו,  תביעות  במסגרת  דיירים. 
לרוב על חוק מקרקעי ציבור סילוק פולשים 
או על חוק המקרקעין, המגמה הרווחת היא 
לטעון כלפי הדיירים )אשר זכויותיהם בדרך 
כלל אינן רשומות במרשם(, כי הם פולשים 
או מסיגי גבול, וכי עליהם לפנות את הקרקע 

ללא פיצוי או בפיצוי נמוך. 
שיקולים  ולהחיל  זו  גישה  לשנות  יש 
של צדק ככאלו המאפשרים הגנה על אותם 
דיירים. בהתאם למגמת הפסיקה בתחומים 

־אחרים, החלת שיקולים אלו על ידי בתי המ
־שפט, תרחיב את שיקול דעתם כך שהכרעו

תיהם יתבססו על מגוון רחב של שיקולים 
הנדרשים לעניין. 

היושר  מהצדק,  השואבת  התייחסות 
כזכאים  הדיירים  את  ותופסת  וההגינות 

־לזכות קניין אינהרנטית בהתחדשות ובתו
צאותיה, תימנע את הקונפליקטים הקיימים 
כיום בין הנוגעים בדבר. באופן זה, ניתן יהיה להסיר 

־את החסמים ולהביא לכך שתוכניות התחדשות יסמ
נו את רווחת הדיירים כמטרה מרכזית, ולא את הפינוי 
המוזל שלהם, באופן שההגנה על הדיירים תהווה גם 

־הגנה על המיזמים עצמם. כך ניתן יהיה לכונן התחד
שות עירונית צודקת ובת־קיימא. ///  הכותבים הם ממשרד ש. בירן ושות' 
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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(B.Sc., J.D.) עו"ד רזיאל גסלר
עוסק בדין ארה"ב

 בעל 27 שנות ניסיון, 11 מהם בארה"ב. מקבל מעמיתים
בלבד תיקים בכל הנושאים הקשורים לדין ארה"ב לרבות:

1.  חוות דעת ומתן עדות מומחה בביהמ"ש בכל הנוגע לדין הפדראלי 
ומדינתי החל בארה"ב לרבות בענייני ירושה, דיני משפחה, מסחר, 
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שנים האחרונות תופסים שיקולים ב 
של צדק, יושר והגינות מקום נרחב 
המשפט  ובתי  הישראלי  במשפט 
בהכרעותיהם.  מכריע  משקל  להם  נותנים 
הדוגמא הבולטת לכך היא הדוקטרינה של 
"הגנה מן הצדק", שתפסה אחיזה בשנים 
האחרונות במחוזותינו. דוקטרינה זו מקנה 
פלילים  בהליכים  הדנים  המשפט  לבתי 

־סמכות לבחון גם שיקולים מתחום המש
־פט הציבורי, כגון התנהלות הרשויות, שי

קולים היסטוריים ונסיבות כלליות. על פי 
הדוקטרינה, כאשר הצדק יחייב זאת, ניתן 
אפילו לבטל כתבי אישום ללא בירור שאלת 

האשמה.
"ההג דוקטרינת  אומצה  ־כאשר 

 1994 בשנת  לראשונה  הצדק"  מן   נה 
יש־ מדינת  נ'  ואח'  יפת   ,2910/94  )ע"פ
־ראל(, נקבע, כי ניתן ליישמה במקרים נדי

רים בלבד. אולם במהלך השנים השתנתה 
התפיסה ובתי המשפט הרחיבו את תחולת 
הדוקטרינה גם למקרים שאינם כה חריגים 
2007 בחוק. התחשבות  עד לעיגונה בשנת 

־בשיקולי הצדק במסגרת ההכרעה השיפו
טית, מעשירה את השיח המשפטי, מאפשרת 

־לאמוד את המציאות על כל מורכבותה ותג
ביר את אמון הציבור בבתי המשפט. 

ההגנה  בדוקטרינת  השימוש  הרחבת 
מן הצדק מחלחלת, באופן טבעי, לתחומים 
רבים של המשפט. יש תועלת רבה בהרחבת 
המגמה של החלת שיקולי הצדק, והדברים 
יפים גם בהקשר האקטואלי של ההתחדשות 

העירונית.
־תוכניות ההתחדשות נועדו להביא לפי

נוי "משכנות עוני ושכונות נחשלות ומבנים 
מחדש  ופיתוחן  יושביהם"  את  המסכנים 

ופינוי של איזורי שי בינוי  ־)כאמור בחוק 
קום(, וקובעות מנגנון המאפשר לשפר את 

רווחת הדיירים ואת פני העיר בכללותה, תוך תמרוץ 
בקרקע  הזכויות  ברכישת  להשקיע  פרטיים  יזמים 

ולפתחה. 
ואולם, רצונו של היזם אשר שילם לבעל הקרקע 

צדק בפינוי�בינוי
את דוקטרינת ההגנה מן הצדק אפשר וצריך להחיל גם בפרויקטים להתחדשות עירונית. אם זכויותיהם של 

הדיירים יובאו בחשבון, כל הצדדים ייצאו נשכרים < עוה"ד מאיר פורגס ודורית גרפונקל 

)לרוב – המדינה באמצעות רשות מקרקעי ישראל(, 
את מחירה המלא של הקרקע להשיא את רווחיו, 
עומד אל מול רצונם של הדיירים לשפר את רווחתם 

־במסגרת התהליך, באופן המהווה את אחת המכש
לות העיקריות להשלמת הליך ההתחדשות. 

במיזמים  כיום  הקיימת  התמריצים  במערכת 
מז המתעלם  נמנע  בלתי  איזון  חוסר  טבוע  ־הללו 

ומכשיל אותו.  פוגם  ובכך  כויות הדיירים, 
מאפשר,  הדייר  הגנת  חוק  שלמשל  בעוד 

־בנסיבות מסוימות וככל שהדבר צודק בנ
סיבות העניין, להימנע מפינוי דייר מוגן חרף 
קיומה של עילת פינוי פורמלית כנגדו, הרי 
שההתקשרות של המדינה עם יזמים לביצוע 
מיזמי פינוי־בינוי מתייחסת מלכתחילה אל 
הדיירים כגורם "בעייתי" שיש לפנותו מהר 

ככל הניתן ובמחיר הנמוך ביותר האפשרי. 
מאחר שהיזמים נדרשים לשלם למדינה 
מחיר מירבי תמורת הקרקע לפינוי־בינוי, 

־הם מנסים לפנות את הדיירים במחיר מיני
מלי. לדיירים אין כל הגנה מפני התקשרות 
מחיר  את  שמשלמים  אלו  שהם  ויוצא  זו, 
זו שנתפסת  הפינוי, כאשר סרבנותם היא 

כגורם המרכזי המכשיל את המיזם. 
"רוח  מקבלת  הדיירים  של  זו  תפיסה 

־גבית" בפסיקת בית המשפט בתביעות המו
גשות על ידי המדינה או היזמים כנגד אותם 
הנסמכות  אלו,  תביעות  במסגרת  דיירים. 
לרוב על חוק מקרקעי ציבור סילוק פולשים 
או על חוק המקרקעין, המגמה הרווחת היא 
לטעון כלפי הדיירים )אשר זכויותיהם בדרך 
כלל אינן רשומות במרשם(, כי הם פולשים 
או מסיגי גבול, וכי עליהם לפנות את הקרקע 

ללא פיצוי או בפיצוי נמוך. 
שיקולים  ולהחיל  זו  גישה  לשנות  יש 
של צדק ככאלו המאפשרים הגנה על אותם 
דיירים. בהתאם למגמת הפסיקה בתחומים 

־אחרים, החלת שיקולים אלו על ידי בתי המ
־שפט, תרחיב את שיקול דעתם כך שהכרעו

תיהם יתבססו על מגוון רחב של שיקולים 
הנדרשים לעניין. 

היושר  מהצדק,  השואבת  התייחסות 
כזכאים  הדיירים  את  ותופסת  וההגינות 

־לזכות קניין אינהרנטית בהתחדשות ובתו
צאותיה, תימנע את הקונפליקטים הקיימים 
כיום בין הנוגעים בדבר. באופן זה, ניתן יהיה להסיר 

־את החסמים ולהביא לכך שתוכניות התחדשות יסמ
נו את רווחת הדיירים כמטרה מרכזית, ולא את הפינוי 
המוזל שלהם, באופן שההגנה על הדיירים תהווה גם 

־הגנה על המיזמים עצמם. כך ניתן יהיה לכונן התחד
שות עירונית צודקת ובת־קיימא. ///  הכותבים הם ממשרד ש. בירן ושות' 

ומתמחים בתכנון ובנייה
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3.  ייעוץ בכל הנוגע להליכים משפטיים המתנהלים בארה"ב.

4.  בוררות - בדין ארה"ב ו/או באנגלית.
 בית שרבט, רח' קויפמן 4, קומה 2, ת"א 68012

 טל.: 03-510-0189, פקס: 03-516-0960
www.gessler.co.il

'תושו ץיבוטסור קירנה ר"ד
ןיד יכרוע תרבח

 תינוריע הנונרא *

 חותיפ ילטיה *
חבש סמ *

החבשה לטיה *

א"ת     ץראה-תרצות
'לט

03
-6

95
41

11
16

docsegal@gmail.com 

03-6090366 03-6963270 4
04-9929989 04-9929990 22102 12026 75

henadvoc@zahav.net.il

1
2
3
4
5
6
7
8

http://www.babayi
mailto:elmaliah@elmaliah.com
http://www.elmaliah.com
mailto:docsegal@gmail.com
mailto:henadvoc@zahav.net.il
mailto:lbodner@bgu.ac.il


/// מקרקעין26 /// משפטהארץ / ספטמבר 2011 

וכח עומסי התנועה המתגברים באיזור המרכז, נ
יזמה מע"צ )כיום החברה הלאומית לדרכים( 
15, שמטרתה תכנון כביש  את תוכנית תת"ל 
531. במסגרת מימוש התוכנית, הפקיעה מע"צ 3,000 

דונם לטובת הציבור. 
התוכנית גרמה להפקעות רבות של זכויות בקרקע 
מבעלים פרטיים, מחוכרים פרטיים בקרקעות מינהל 
ומאגודות שיתופיות החוכרות קרקעות חקלאיות. 
כתוצאה מכך עלו בפני בתי המשפט שאלות עקרוניות 
המתייחסות לזכות לקבלת פיצויים, ולמתח הקיים 
בין פקודת הדרכים הישנה מכוחה מע"צ פועלת, אל 
מול ההגנה על זכות הקניין המעוגנת בחוק יסוד כבוד 

האדם וחירותו. 
בחודשים  שנפסקו  דין  פסקי  של  בשורה 
האחרונים, עולה לראשונה אמירה ברורה, לפיה צריך 

האדמה הופקעה, הזכות לא פקעה
בשורה של החלטות בעקבות הפקעת קרקעות בידי מע"צ, קבעו בתי המשפט את הכללים הנאותים למתן פיצויים 

למי שאיבדו את אדמותיהם ובתיהם < עוה"ד סימון טוסון ולורן ליכטנשטרן

 הכותבים הם ממשרד 
הרטבי־בורנשטיין־בסון ושות' העוסק בנדל"ן

להישמר איזון ראוי בין הפקעת זכות בקרקע מאדם 
פרטי, לבין מתן פיצוי מלא לבעל הזכות המופקעת. 
בפסקי הדין ניתן לראות, כי בעקבות חקיקת חוק 

על המדינה לוודא, כי הנפקעים 
מפוצים עבור כל זכות שהופקעה 
מהם, בהתייחס לשווייה המלא 
בשוק ובתוספת של פיצוי בגין 

ההוצאות הנלוות הנגרמות עקב 
ההפקעה. נראה, כי בתי המשפט 

עושים ככל שניתן על מנת למצוא 
את האיזון בין טובת הציבור 

לפיתוח התשתיות מחד, לזכות 
הפרט לפיצוי מלא וריאלי מאידך

יסוד כבוד האדם – הרי שמי ש"נותן" לטובת הציבור, 
זכאי לקבלת תמורה שווה והולמת.

מע"צ(  נ'  ואח'  מנדל  )עמיר  התיקים  באחד 
נקבע, כי יש לפצות חוכרים פרטיים של המינהל בגין 
הפקעת מקרקעין, לפי שווי השוק של המקרקעין 
ולא לפי שווי של אובדן זכויות עיבוד, כפי שטענה 
מע"צ. עוד נקבע, כי גם לחוכרי נחלה של המינהל 
אשר זכויותיהם הן תחת חוזה חכירה של האגודה מול 
המינהל, מגיע פיצוי מלא לפי שווי הזכות שהופקעה. 
זאת, כאשר הזכות שהיתה לנפקע במועד ההפקעה 
היתה זכות שניתנת למכירה ב"שוק", תהיה הזכות 

החוזית אשר תהיה. 
על מבחן "שווי השוק" נקבע בתיק אחר )עמיאור 
זייצוב נ' מע"צ(, כי יש לשום את המקרקעין המופקעים 
כסכום שהיה מתקבל אילו הנפקע היה מוכר את 
הקרקע בשוק החופשי מרצונו, וכי יש להעריך את 
שווי המקרקעין בהתחשב בפוטנציאל התכנוני שלהם 
במועד פרסום ההפקעה. בפס"ד שלישי )ניסים דוויק 
נ' מע"צ( נקבע, כי זכותו של הנפקע לקבל פיצויים 
מלאיים בגין ההוצאות הנלוות להפקעה ולרבות בגין 

הוצאות דמי שכירות, מס רכישה וכן הלאה. 
בפסק דין אחר )יצחק תדהר נ' מע"צ( נקבע, 
כי על מע"צ לשלם לזוג שהופקע ממנו בית מגורים 
פרטי, פיצוי לדיור חלוף לפי סעיף 194 לחוק התכנון 
והבניה. בית המשפט קבע, כי יש לנפקעים הזכות 
באירוע  "מדובר  שכן  חלוף  דיור  של  פיצוי  לקבל 

הקשה והקיצוני ביותר שבדיני ההפקעות". 
לסיכום: הפקעה היא נטילת זכות קניין מאדם 
כורח  שהוא  וקיצוני  קשה  אקט  המהווה  פרטי, 
חייבת  שהחברה  ולפיכך  הפרט,  כלפי  המציאות 
שהיא  המינימלית,  החובה  את  פרטים  לאותם 
העמדת הנפקע במצבו ערב ההפקעה, תוך מתן פיצוי 

הולם המגבש את כל זכויותיו. 
על המדינה לוודא, כי הנפקעים מפוצים עבור 
כל זכות שהופקעה מהם, בהתייחס לשווייה המלא 
בשוק ובתוספת של פיצוי בגין ההוצאות הנלוות 
המשפט  בתי  כי  נראה,  ההפקעה.  עקב  הנגרמות 
עושים ככל שניתן על מנת למצוא את האיזון בין 
טובת הציבור לפיתוח התשתיות מחד, לזכות הפרט 

לפיצוי מלא וריאלי מאידך. 
פסקי הדין שהבאנו מוכיחים, כי אם ראש הנזק 
הנטען על ידי הנפקע הוא הגיוני ונכפה על הנפקע, הוא 
זכאי לפיצוי מלא בגינו. לכן, על הנפקעים לבדוק אם 
קיבלו את מלוא הפיצוי המלא המגיע להם בהפקעה, 
כפי שמתירה להם הפסיקה ובתקווה שיום אחד, גם 

כפי שייקבע בחוק הפקעות מסודר וחדש. ///
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הרפורמה בתחום האכיפה, הגבייה וההוצל"פ 
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וכח עומסי התנועה המתגברים באיזור המרכז, נ
יזמה מע"צ )כיום החברה הלאומית לדרכים( 
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בחודשים  שנפסקו  דין  פסקי  של  בשורה 
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זכאי לפיצוי מלא בגינו. לכן, על הנפקעים לבדוק אם 
קיבלו את מלוא הפיצוי המלא המגיע להם בהפקעה, 
כפי שמתירה להם הפסיקה ובתקווה שיום אחד, גם 

כפי שייקבע בחוק הפקעות מסודר וחדש. ///

חידושים במיסוי מקרקעין 
חוק דיני ממונות ("הקודקס") לאחר קריאה ראשונה 
הצד הכלכלי של דיני משפחה וירושה  
הרפורמה בתחום האכיפה, הגבייה וההוצל"פ 

חידושים במשפט ציבורי 
 (Legal Marketing) פיתוח עסקי לעורכי דין
דיני תכנון ובנייה 

תשע"ב 2012-2011

המרכז למשפט מסחרי ן הפקולטה למשפטים



/// תביעות ייצוגיות28 /// משפטהארץ / ספטמבר 2011 

תובענות מ  חוק  של  לתוקף  כניסתו  אז 
2006, מוגשות בכל שנה,  ייצוגיות בשנת 
בזרם הולך וגובר, עשרות רבות של תביעות 
ייצוגיות בנושאי צרכנות. בחינת תופעה משפטית־
צרכנית זו בראי התוצאה של זכייה או הפסד במשפט 
מגלה, שמאות התביעות הייצוגיות הללו הניבו זכייה 
אחת בלבד בפסק דין, שגם הוא איננו סופי ומצוי 
בהליכי ערעור בבית המשפט העליון )פרשת הסיליקון 
בחלב העמיד של תנובה, שהחלה לפני למעלה מ־15 

שנה(.
ההסבר לתופעה מוזרה לכאורה זו הוא, שהזכייה 
פשרה  בהשגת  היא  הייצוגית  התביעה  מגישי  של 
שתביא לקבלת גמול כספי מהיר לעורך הדין שהגיש 
את התובענה ולתובע שהתגייס לייצג את התביעה 
)הגמול שמקבל עורך הדין בפשרות גבוה פי כמה 

ממה שמקבל התובע(. 
למרבה הצער, לעיתים לא רחוקות גורמת התופעה 
הזו לכך שמוגשות בקשות לאישור תובענות ייצוגיות 
שאין להן ידיים ורגליים, עובדתית ומשפטית. כתבה 

ייצוגית או הצגה?
 תביעות ייצוגיות רבות מוגשות ללא כל בסיס, אך כאשר מבקש התובע להסתלק מהן - יש לעבור מסלול 

ארוך ומפרך. הפתרון הוא בהפיכת גישתו של המחוקק < עו"ד מוטי ארד

הכותב שותף וראש מחלקת תביעות ייצוגיות 
במשרד רון גזית, רוטנברג ושות' 

אישי  מקרה  או  טלוויזיה  בתוכנית  צפייה  בעיתון, 
לחלוטין, שבמקרה הטוב יכול להצדיק תביעה לבית 
המשפט לתביעות קטנות, מובילים בימינו להגשת 

תביעות ייצוגיות בסך עשרות ומאות מיליוני שקלים. 
במקרים כאלו, כאשר מגישי התביעות נוכחים שאין 
סיכוי לתביעה והיא לא תביא להם להכנסה כספית, 
הם מבקשים למחוק אותה, או בלשון שקבע החוק, 

להסתלק מהתביעה.
לאישור  מהבקשות   20% זהירה,  הערכה  לפי 
להסתלק  בבקשה  מסתיימות  ייצוגיות  תביעות 
מהן. לחברה שנגדה הוגשה התביעה ישנו אינטרס 
רב בהסתלקות, שכן היא תחסוך ממנה את הצורך 
להיאבק בה בבית המשפט, מופרכת ככל שתהיה. 
הרבה  והטרחה  הכספית  ההוצאה  ממנה  ייחסכו 
על  לדבר  שלא  המשפט,  לבית  התשובה  שבהכנת 

מניעת הפגיעה הבלתי־מוצדקת בשמה הטוב.
אלא שאז מגיש התביעה, שראה שתביעתו לא 
וגם הנתבע, שמעוניין להסיר את התביעה  תצלח, 
הטורדנית מדרכו )בעיקר כשמדובר בחברה ציבורית 
שנאלצת להמשיך לדווח לציבור על תביעה של מאות 
מיליוני שקלים אפילו שהיא תביעת סרק(, צריכים 

לעבור נתיב ייסורים עד שהתביעה תסולק. 
מתוך רצון למנוע מחיקתן של תביעות ייצוגיות 
ראויות בשל קנוניה בין תובע לנתבע, נקבעה בחוק 
ובתקנות פרוצדורה מסורבלת לסילוק של תובענה 
של  תצהיר  מלבד  שתהיה.  ככל  מופרכת  ייצוגית, 
תמורה  כל  קיבלו  שלא  כך  על  ובא־כוחו  התובע 
מודעה  לפרסם  יש  ההסתלקות,  עבור  נסתרת 
בעיתונות המביאה לידיעת הציבור את דבר הבקשה 
הבקשה  את  לשלוח  יש  וכן  מהתביעה,  להסתלק 
ולגורם  לממשלה  המשפטי  היועץ  להתייחסות 
הציבורי המתאים לתחום התביעה הספציפי )כמו 

הממונה על הגנת הצרכן(.
בפועל, בתי המשפט, אשר מטפלים בתביעות 
הסרק שמבוקש להסתלק מהן, מעוניינים לחסוך 
בהליכים  הכרוכות  והעלויות  הזמן  הטרדה,  את 
לאישור ההסתלקות וקובעים ברוב המקרים, כי אין 

צורך בביצוע הפרוצדורה המסורבלת.
ראוי היה, איפוא, שהמחוקק יהפוך את סדר 
בקשת  הגשת  של  במקרה  כי  ויקבע,  הדברים 
לפי  להורות,  רשאי  המשפט  בית  יהא  הסתלקות 
שיקול דעתו, אם ראה זאת לנכון במקרה שהובא 
בפניו, על האמצעים המתאימים שיש לנקוט בהם 
שהסתלקות  מאחר  ההסתלקות.  תאושר  בטרם 
ייצוגית אינה מונעת מתובע אחר לשוב  מתביעה 
חשש  שאין  הרי  בעתיד,  התביעה  את  ולהגיש 
שההסתלקות תביא לחסימת הדרך לדיון בתביעות 

ייצוגיות ראויות. ///

20% מהבקשות לאישור תביעות 
ייצוגיות מסתיימות בבקשה 

להסתלק מהן. לחברה שנגדה 
הוגשה התביעה ישנו אינטרס 

רב בהסתלקות, שכן היא תחסוך 
ממנה את הצורך להיאבק בה 
בבית המשפט, מופרכת ככל 

שתהיה. כמו גם, ייחסכו ממנה 
ההוצאה הכספית והטרחה הרבה 
שבהכנת התשובה לבית המשפט, 

שלא לדבר על מניעת הפגיעה 
הבלתי�מוצדקת בשמה הטוב

צפייה בטלוויזיה מובילה להגשת תביעה חסרת ידיים ורגליים 

www.hashavim.co.il I 03-5680888
חשובים להצלחה שלך!

לפתרון סוגיות מקצועיות ולקבלת עדכונים תמידית.הכלי הטוב בישראל לניהול עבודתך השוטפת,חשבים מציגה את מאגר המידע המקיף ביותר בישראל בנושא מיסוי –עושה עבורך!תראה מה "כל מס"רואה חשבון,

מכלול המיסוי הפנסיוניכל חוקי המיסוי - בכל התחומיםמה מחכה לך ב"כל מס"?
אמנות למניעת כפל מסחוזרים, תקנות והוראות ביצוע של רשויות המסמאמרים מקצועיים של טובי מומחי המיסוי בארץתקציר וביאור פסקי דין העוסקים בסוגיות החשובות לך בצד פסקי דין מלאים

מנוע חיפוש פשוט, מהיר ומדויקטבלאות מידע וריכוז נתוניםמאגר עצום של שאלות ותשובות במרכז המומחים הייחודי שלנו
התנסות ללא תשלוםתנאים מיוחדים ומחיר אטרקטיבי במיוחדמבצע מכירות לתקופה מוגבלת!מרכז המומחים - 150 מומחים מהטובים בארץ משיבים על שאלותיך
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)הגמול שמקבל עורך הדין בפשרות גבוה פי כמה 

ממה שמקבל התובע(. 
למרבה הצער, לעיתים לא רחוקות גורמת התופעה 
הזו לכך שמוגשות בקשות לאישור תובענות ייצוגיות 
שאין להן ידיים ורגליים, עובדתית ומשפטית. כתבה 

ייצוגית או הצגה?
 תביעות ייצוגיות רבות מוגשות ללא כל בסיס, אך כאשר מבקש התובע להסתלק מהן - יש לעבור מסלול 

ארוך ומפרך. הפתרון הוא בהפיכת גישתו של המחוקק < עו"ד מוטי ארד

הכותב שותף וראש מחלקת תביעות ייצוגיות 
במשרד רון גזית, רוטנברג ושות' 

אישי  מקרה  או  טלוויזיה  בתוכנית  צפייה  בעיתון, 
לחלוטין, שבמקרה הטוב יכול להצדיק תביעה לבית 
המשפט לתביעות קטנות, מובילים בימינו להגשת 

תביעות ייצוגיות בסך עשרות ומאות מיליוני שקלים. 
במקרים כאלו, כאשר מגישי התביעות נוכחים שאין 
סיכוי לתביעה והיא לא תביא להם להכנסה כספית, 
הם מבקשים למחוק אותה, או בלשון שקבע החוק, 

להסתלק מהתביעה.
לאישור  מהבקשות   20% זהירה,  הערכה  לפי 
להסתלק  בבקשה  מסתיימות  ייצוגיות  תביעות 
מהן. לחברה שנגדה הוגשה התביעה ישנו אינטרס 
רב בהסתלקות, שכן היא תחסוך ממנה את הצורך 
להיאבק בה בבית המשפט, מופרכת ככל שתהיה. 
הרבה  והטרחה  הכספית  ההוצאה  ממנה  ייחסכו 
על  לדבר  שלא  המשפט,  לבית  התשובה  שבהכנת 

מניעת הפגיעה הבלתי־מוצדקת בשמה הטוב.
אלא שאז מגיש התביעה, שראה שתביעתו לא 
וגם הנתבע, שמעוניין להסיר את התביעה  תצלח, 
הטורדנית מדרכו )בעיקר כשמדובר בחברה ציבורית 
שנאלצת להמשיך לדווח לציבור על תביעה של מאות 
מיליוני שקלים אפילו שהיא תביעת סרק(, צריכים 

לעבור נתיב ייסורים עד שהתביעה תסולק. 
מתוך רצון למנוע מחיקתן של תביעות ייצוגיות 
ראויות בשל קנוניה בין תובע לנתבע, נקבעה בחוק 
ובתקנות פרוצדורה מסורבלת לסילוק של תובענה 
של  תצהיר  מלבד  שתהיה.  ככל  מופרכת  ייצוגית, 
תמורה  כל  קיבלו  שלא  כך  על  ובא־כוחו  התובע 
מודעה  לפרסם  יש  ההסתלקות,  עבור  נסתרת 
בעיתונות המביאה לידיעת הציבור את דבר הבקשה 
הבקשה  את  לשלוח  יש  וכן  מהתביעה,  להסתלק 
ולגורם  לממשלה  המשפטי  היועץ  להתייחסות 
הציבורי המתאים לתחום התביעה הספציפי )כמו 

הממונה על הגנת הצרכן(.
בפועל, בתי המשפט, אשר מטפלים בתביעות 
הסרק שמבוקש להסתלק מהן, מעוניינים לחסוך 
בהליכים  הכרוכות  והעלויות  הזמן  הטרדה,  את 
לאישור ההסתלקות וקובעים ברוב המקרים, כי אין 

צורך בביצוע הפרוצדורה המסורבלת.
ראוי היה, איפוא, שהמחוקק יהפוך את סדר 
בקשת  הגשת  של  במקרה  כי  ויקבע,  הדברים 
לפי  להורות,  רשאי  המשפט  בית  יהא  הסתלקות 
שיקול דעתו, אם ראה זאת לנכון במקרה שהובא 
בפניו, על האמצעים המתאימים שיש לנקוט בהם 
שהסתלקות  מאחר  ההסתלקות.  תאושר  בטרם 
ייצוגית אינה מונעת מתובע אחר לשוב  מתביעה 
חשש  שאין  הרי  בעתיד,  התביעה  את  ולהגיש 
שההסתלקות תביא לחסימת הדרך לדיון בתביעות 

ייצוגיות ראויות. ///

20% מהבקשות לאישור תביעות 
ייצוגיות מסתיימות בבקשה 

להסתלק מהן. לחברה שנגדה 
הוגשה התביעה ישנו אינטרס 

רב בהסתלקות, שכן היא תחסוך 
ממנה את הצורך להיאבק בה 
בבית המשפט, מופרכת ככל 

שתהיה. כמו גם, ייחסכו ממנה 
ההוצאה הכספית והטרחה הרבה 
שבהכנת התשובה לבית המשפט, 

שלא לדבר על מניעת הפגיעה 
הבלתי�מוצדקת בשמה הטוב

צפייה בטלוויזיה מובילה להגשת תביעה חסרת ידיים ורגליים 

www.hashavim.co.il I 03-5680888
חשובים להצלחה שלך!

לפתרון סוגיות מקצועיות ולקבלת עדכונים תמידית.הכלי הטוב בישראל לניהול עבודתך השוטפת,חשבים מציגה את מאגר המידע המקיף ביותר בישראל בנושא מיסוי –עושה עבורך!תראה מה "כל מס"רואה חשבון,

מכלול המיסוי הפנסיוניכל חוקי המיסוי - בכל התחומיםמה מחכה לך ב"כל מס"?
אמנות למניעת כפל מסחוזרים, תקנות והוראות ביצוע של רשויות המסמאמרים מקצועיים של טובי מומחי המיסוי בארץתקציר וביאור פסקי דין העוסקים בסוגיות החשובות לך בצד פסקי דין מלאים

מנוע חיפוש פשוט, מהיר ומדויקטבלאות מידע וריכוז נתוניםמאגר עצום של שאלות ותשובות במרכז המומחים הייחודי שלנו
התנסות ללא תשלוםתנאים מיוחדים ומחיר אטרקטיבי במיוחדמבצע מכירות לתקופה מוגבלת!מרכז המומחים - 150 מומחים מהטובים בארץ משיבים על שאלותיך
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מעבר לשירותי מחשוב ענן, ה 
על  מסתמך  הארגון  שבהם 
ומרכזי  משותפים  שרתים 

־נתונים המצויים מחוצה לו, מעורר דיל
־מות רבות בתחום הגנת הפרטיות, אב

טחת מידע והעברת מידע בין גבולות. 
־מאמר זה מתאר בקצרה כמה מהשי

קולים המשפטיים עליהם יש לתת את 
הדעת. 

מידע  לענן.  אישי  מידע  העברת 
הגנה  לרוב  דורש  פיננסי  או  בריאותי 
פרטי  מאגר  מאשר  יותר  משמעותית 
קשר של לקוחות, ובמדינות רבות אף 
נדרשת עמידה בתקני אבטחה מוגדרים 
בריאותי. רמת  או  פיננסי  עבור מידע 
האבטחה בשירות ענן שעשויה להתאים 
לפרטי קשר של לקוחות, עשויה שלא 
לעמוד בדרישות עבור מידע בריאותי 
את  להגדיר  מומלץ  לכן  פיננסי.  או 
פריטי  לפי  הנדרשת  האבטחה  רמת 
 המידע הרגישים ביותר שיועברו לענן, 
לשמור  מומלץ  מסוימים,  ובמקרים 
 סוגים מסוימים של מידע אישי באופן 

פנימי. 
.דיני הגנת הפרטיות בארה"ב חב־
כפופות  הן  האם  לשקול  צריכות  רות 
לחוקי הגנת פרטיות הייעודיים למגזר 

־מסוים, העשויים לחייב שימוש בפת
־רונות המתאימים לסוג המידע המוע

בר. חברות הפועלות באירופה יצטרכו 
־למצוא מענה לדרישות המקומיות הנ

רחבות להגנת הפרטיות, המגנות על כל 
מידע אישי, כולל פרטים בסיסיים כמו 

־פרטי קשר עסקיים. לעתים יידרש למ
־סור הודעה לעובדים וללקוחות על הע

ברת המידע האישי שלהם לענן, להיוועץ 
עם ועדי עובדים, רישום ברשויות הגנת 
דומות  דרישות  ועוד.  מידע מקומיות 

־קיימות באסיה, במזרח התיכון ובא
מריקה.

דרישות אבטחת מידע. החברה צריכה להגן על 
־המידע האישי בהתאם לחוקי אבטחת מידע וחו

קים, העוסקים במתן הודעה על פריצת אבטחה או 

לעבור לענן בלי להירטב
לפני שמעבירים את המידע הארגוני למחשוב ענן, יש לקחת בחשבון השלכות משפטיות הקשורות להגנת 

הפרטיות, לאבטחת מידע ולהעברת מידע בין גבולות < עוה"ד קריסטין ליון וקארין רצר

 הכותבות הן מפירמת עורכי הדין 
מוריסון־פורסטר

זליגת מידע. בארה"ב חוקים אלה מתמקדים במידע 
אישי רגיש כגון מספרי ביטוח לאומי, מספרי רשיונות 

נהיגה, מספרי כרטיסי אשראי וכדומה. 
משמעותית  משתנות  המידע  הגנת  חובות 
ממדינה למדינה, אך כוללות את העקרונות הבאים: 
ביצוע הליך גילוי נאות ראוי לגבי ספקים; הגבלת 

־גישה למידע אישי, שימוש בו וגילויו; הקמת אמ
צעי הגנה טכניים, ארגוניים ומנהליים; עריכת חוזים 

מספקים מבחינה משפטית עם ספקים; 
הודעה לנפגעים )ולעיתים לרשויות( על 
פריצות אבטחה המסכנות מידע אישי. 
העברת נתונים בין מדינות. מדינות 
רבות )ובהן ישראל( מגבילות העברה 

־או שיתוף של מידע אישי מעבר לגבו
לותיהן. לכן, מומלץ להעריך בזהירות 
האם האפשרויות שמציע ספק שירותי 

־הענן עומדות בדרישות החוק לגבי הע
ברת מידע מחוץ לגבולות. לאחרונה אף 
החלו חלק מן הספקים להציע פתרונות 
ענן משויכים גיאוגרפית, בהם המידע 
שיפוט  תחום  או  מדינה  בתוך  נשמר 

מסוים.
למידע  בקשר  חוזית  מחויבות 
לענן  להוציא  המבקש  ארגון  אישי. 
יישומים הכוללים מידע בבעלות צדדים 
שלישיים או לגביהם, צריך לבדוק אם 
עם  כלשהן  חוזיות  הגבלות  קיימות 

־הצדדים השלישיים לגבי המידע. הס
כמים כאלו עשויים לחייב את קבלת 
לדרוש  או  החוץ,  למיקור  הסכמתם 
התחייבויות חוזיות ספציפיות מספק 

שירות הענן.
ענן ציבורי או פרטי? ענן פרטי שומר 
את המידע על ציוד של ספק השירות או 

־ציוד הנמצא בשליטתו, ואילו הענן הצי
בורי מפזר את המידע על גבי מחשבים 
ורשתות של צדדים שלישיים, העלולים 

־לכלול גם מתחרים עסקיים. מומלץ לב
דוק האם השירות המוצע כולל ענן פרטי 
או ציבורי, ולהעריך מהן ההתחייבויות 

־החוזיות שהספק מוכן לתת בנוגע לא
בטחת המידע.

לנקוט  ניתן  מוקדמת.  היערכות 
־באמצעים להגנת מידע אישי לפני הע

ברתו לענן. אם, למשל, קידוד המידע 
טרם העברתו הוא מעשי, הדבר עשוי 

לספק הגנה משמעותית נוספת.
חוזה עם ספק השירות. החוזה עם ספק שירותי 

־הענן צריך לקבוע באופן ברור את התפקידים וההת
־חייבויות של הצדדים. הוא יכול לכלול הוראות המו

נעות מהספק להשתמש במידע לצרכיו הוא, מגדירות 
אמצעי אבטחה ומתן הודעות על פריצה ועוד. חשוב 
לבחור בהצעת ענן ה"תפורה" בהתאם לאופי המידע 

ולחובות החוקיות הנלוות אליו. ///

/// קניין רוחני 

ל כבד מעיק על בעלי הפטנטים האמריקנים צ 
ועל מי שמסמן על גבי מוצריו שהם מוגנים 
בפטנט. בדצמבר האחרון קבע בית המשפט 
בארה"ב, כי סימון כוזב של מוצר שמוגן על ידי פטנט 
יזכה את בעליו בסכום פיצוי גבוה. בעקבות פסק 
דין זה הוגשו לאחרונה תביעות רבות בעניין סימון 

כוזב. 
החוק מעודד את בעלי 
הפטנט לסמן את המוצרים 
שלהם במספר הפטנט, כך 
שמתחרים ימנעו מלחקות 
מבלי  המוגן  המוצר  את 
שבעלי הפטנט צריך לשלוח 
הודעות לכל מפר. מסיבה זו, 
רבים המוצרים המסומנים 
 Patent( בפטנט  כמוגנים 
מסומנים,  ואף   )Pending
עוד לפני שנתקבל הפטנט. 

החוק האמריקני מעניק 
יתרונות למי שמייצר מוצר 
מוגן בפטנט ומסמן אותו. 
הפרת  בגין  תביעה  בעת 
שביכר  מוצר  בעל  פטנט, 
שלא לסמן את מוצריו יהיה 
מנוע מלזכות בפיצויים בגין 
הפרה שנעשתה בטרם נתן 
על  הודעה מפורשת  למפר 

הפרתו. 
במקביל, ברור שסימון 
לגרום  עלול  נכון  שאינו 
לנזק רב למתחרים בבעלי 
עלול  כוזב  סימון  הפטנט. 
לפגוע גם במחקר ובפיתוח, 
שכן חברות עשויות להעדיף 
לזנוח תחום מסוים מחשש 
שהוא חסום על ידי פטנט. 
סימון כוזב גם עשוי לגרום 
עלויות  להוציא  למתחרים 

נכבדות ללא צורך, לדוגמא על ידי תכנון מנגנון שונה 
המשיג את אותה תוצאה מבלי להפר פטנט. דוגמא 
נוספת היא ההוצאה לבדיקת של תקפותו של הפטנט 
ובחינה משפטית האם המוצר המתחרה מפר אותו. 

כיוון שכך, ביקש המחוקק ליצור מנגנון הרתעה 

תפסו את הפטנט
פסיקה חדשה בארה"ב מגדילה מאוד את הסיכון הניצב בפני מי שמסמן מוצרים בפטנט כוזב, שכן הוא עשוי 

להידרש לשלם פיצוי של עשרות מיליוני דולרים < עוה"ד יונתן אגמון וזיו גלסברג

הכותבים מתמחים בתחום הפטנטים במשרד 
סורוקר־אגמון, עורכי דין ועורכי פטנטים

כוזב. החוק בארה"ב קובע שכל אדם  כנגד סימון 
סימון  בגין  ולתבוע  המשפט  לבית  לפנות  רשאי 
כוזב שכזה, אך הקנס המירבי הוא 500 דולר בלבד. 
סכום זה פורש במשך שנים כמתייחס לסימון של כל 
המוצרים תחת הפטנט. כיוון שכך, מי שמכר מיליון 
 500 מכונות אשר סומנו בכזב, היה צפוי לקנס של 

דולר בלבד. הקנס הנמוך, ביחד עם עלויות התביעה 
הגבוהות, הובילו להתמעטות תביעות בנושא, שרובן 
הועלו במסגרת תביעות אחרות, כגון הפרת הפטנט.

פסק הדין החדש הפך את ההלכה הישנה על פיה 
וקבע, כי בגין סימון כוזב של כל פריט – ולא מוצר 
500 דולר. וכך, במקרה  – ניתן להטיל קנס של עד 
מיליון  ל־500  עד  התשלום  יגיע  לעיל,  שתיארנו 
דולר. עם זאת בית המשפט הוסיף, כי כאשר מדובר 

במיליוני פריטים, ניתן לקבוע קנס זעום על כל הפרה, 
בכדי שהתוצאה הסופית תהיה הוגנת והולמת את 

תכלית החוק. 
פסק דין זה הוביל, כאמור, לשטף תביעות להן 
פוטנציאל לקנסות גבוהים. לאור הסיכון הרב שקיים 
כיום, טוב יעשה כל מי שמסמן את מוצריו כמוגנים 
יוודא  יבדוק,  אם  בפטנט 
ויאמת שאין מדובר בסימון 

כוזב.
סימון אמת עלול להפוך 
לסימון  רבים  במקרים 
כוזב. אם תוקפו של פקע, 
אזי המשך סימון המוצרים 
מהווה סימון כוזב. ההבדל 
בין בקשת פטנט לפטנט – 
הבדל חשוב ומשמעותי – 
פעמים רבות אינו ברור למי 
ומשום  מהתחום,  שאינו 
חסר  הסמנטי  ההבדל  כך 
החשיבות לכאורה, מנקודת 
הייצור,  מנהל  של  מבטו 
עלול להפוך לאסון משפטי 

וכלכלי לחברה. 
סוג נוסף של סימונים 
מוצר  סימון  כולל  כוזבים 
על ידי פטנט שהמוצר אינו 
מוגן על ידו. לעיתים מדובר 
כגון;  וברור,  פשוט  בעניין 
מוצר מתחום הקוסמטיקה 
פטנט  מספר  מסומן  עליו 
לאלקטרוניקה.  הקשור 
רבות מדובר  ברם, פעמים 
לתחום  הקשור  במוצר 
הפטנט, אך נוכח העדרו של 
חוסה  אינו  מסוים  מרכיב 
לפיכך  הפטנט.  של  בצלו 
מומלץ, כי מי שמסמן את 
הוא  שאין  יבדוק  מוצריו 
סימון  של  בצדו  המחיר  תג  כוזב.  בסימון  מסמנם 

שכזה עלול להיות כבד ויקר בארה"ב. 
בישראל, פקודת הפטנטים והמדגמים קובעת 
עבירה פלילית ובצידה קנס למי שמסמן את מוצריו 
איסור  אכיפת  על  אצלנו  שאמון  מי  כוזב.  בסימון 
פלילי זה היא המדינה ולא האזרח הקטן, אך למיטב 

ידיעתנו בארץ סעיף טרם נאכף. ///

סימון אמת עלול להפוך במקרים רבים לסימון כוזב. אם תוקפו 
של פקע, אזי המשך סימון המוצרים מהווה סימון כוזב. ההבדל 

בין בקשת פטנט לפטנט פעמים רבות אינו ברור למי שאינו 
מהתחום, ומשום כך ההבדל הסמנטי חסר החשיבות לכאורה, 
מנקודת מבטו של מנהל הייצור, עלול להפוך לאסון משפטי 

וכלכלי לחברה
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מעבר לשירותי מחשוב ענן, ה 
על  מסתמך  הארגון  שבהם 
ומרכזי  משותפים  שרתים 

־נתונים המצויים מחוצה לו, מעורר דיל
־מות רבות בתחום הגנת הפרטיות, אב

טחת מידע והעברת מידע בין גבולות. 
־מאמר זה מתאר בקצרה כמה מהשי

קולים המשפטיים עליהם יש לתת את 
הדעת. 

מידע  לענן.  אישי  מידע  העברת 
הגנה  לרוב  דורש  פיננסי  או  בריאותי 
פרטי  מאגר  מאשר  יותר  משמעותית 
קשר של לקוחות, ובמדינות רבות אף 
נדרשת עמידה בתקני אבטחה מוגדרים 
בריאותי. רמת  או  פיננסי  עבור מידע 
האבטחה בשירות ענן שעשויה להתאים 
לפרטי קשר של לקוחות, עשויה שלא 
לעמוד בדרישות עבור מידע בריאותי 
את  להגדיר  מומלץ  לכן  פיננסי.  או 
פריטי  לפי  הנדרשת  האבטחה  רמת 
 המידע הרגישים ביותר שיועברו לענן, 
לשמור  מומלץ  מסוימים,  ובמקרים 
 סוגים מסוימים של מידע אישי באופן 

פנימי. 
.דיני הגנת הפרטיות בארה"ב חב־
כפופות  הן  האם  לשקול  צריכות  רות 
לחוקי הגנת פרטיות הייעודיים למגזר 

־מסוים, העשויים לחייב שימוש בפת
־רונות המתאימים לסוג המידע המוע

בר. חברות הפועלות באירופה יצטרכו 
־למצוא מענה לדרישות המקומיות הנ

רחבות להגנת הפרטיות, המגנות על כל 
מידע אישי, כולל פרטים בסיסיים כמו 

־פרטי קשר עסקיים. לעתים יידרש למ
־סור הודעה לעובדים וללקוחות על הע

ברת המידע האישי שלהם לענן, להיוועץ 
עם ועדי עובדים, רישום ברשויות הגנת 
דומות  דרישות  ועוד.  מידע מקומיות 

־קיימות באסיה, במזרח התיכון ובא
מריקה.

דרישות אבטחת מידע. החברה צריכה להגן על 
־המידע האישי בהתאם לחוקי אבטחת מידע וחו

קים, העוסקים במתן הודעה על פריצת אבטחה או 

לעבור לענן בלי להירטב
לפני שמעבירים את המידע הארגוני למחשוב ענן, יש לקחת בחשבון השלכות משפטיות הקשורות להגנת 

הפרטיות, לאבטחת מידע ולהעברת מידע בין גבולות < עוה"ד קריסטין ליון וקארין רצר

 הכותבות הן מפירמת עורכי הדין 
מוריסון־פורסטר

זליגת מידע. בארה"ב חוקים אלה מתמקדים במידע 
אישי רגיש כגון מספרי ביטוח לאומי, מספרי רשיונות 

נהיגה, מספרי כרטיסי אשראי וכדומה. 
משמעותית  משתנות  המידע  הגנת  חובות 
ממדינה למדינה, אך כוללות את העקרונות הבאים: 
ביצוע הליך גילוי נאות ראוי לגבי ספקים; הגבלת 

־גישה למידע אישי, שימוש בו וגילויו; הקמת אמ
צעי הגנה טכניים, ארגוניים ומנהליים; עריכת חוזים 

מספקים מבחינה משפטית עם ספקים; 
הודעה לנפגעים )ולעיתים לרשויות( על 
פריצות אבטחה המסכנות מידע אישי. 
העברת נתונים בין מדינות. מדינות 
רבות )ובהן ישראל( מגבילות העברה 

־או שיתוף של מידע אישי מעבר לגבו
לותיהן. לכן, מומלץ להעריך בזהירות 
האם האפשרויות שמציע ספק שירותי 

־הענן עומדות בדרישות החוק לגבי הע
ברת מידע מחוץ לגבולות. לאחרונה אף 
החלו חלק מן הספקים להציע פתרונות 
ענן משויכים גיאוגרפית, בהם המידע 
שיפוט  תחום  או  מדינה  בתוך  נשמר 

מסוים.
למידע  בקשר  חוזית  מחויבות 
לענן  להוציא  המבקש  ארגון  אישי. 
יישומים הכוללים מידע בבעלות צדדים 
שלישיים או לגביהם, צריך לבדוק אם 
עם  כלשהן  חוזיות  הגבלות  קיימות 

־הצדדים השלישיים לגבי המידע. הס
כמים כאלו עשויים לחייב את קבלת 
לדרוש  או  החוץ,  למיקור  הסכמתם 
התחייבויות חוזיות ספציפיות מספק 

שירות הענן.
ענן ציבורי או פרטי? ענן פרטי שומר 
את המידע על ציוד של ספק השירות או 

־ציוד הנמצא בשליטתו, ואילו הענן הצי
בורי מפזר את המידע על גבי מחשבים 
ורשתות של צדדים שלישיים, העלולים 

־לכלול גם מתחרים עסקיים. מומלץ לב
דוק האם השירות המוצע כולל ענן פרטי 
או ציבורי, ולהעריך מהן ההתחייבויות 

־החוזיות שהספק מוכן לתת בנוגע לא
בטחת המידע.

לנקוט  ניתן  מוקדמת.  היערכות 
־באמצעים להגנת מידע אישי לפני הע

ברתו לענן. אם, למשל, קידוד המידע 
טרם העברתו הוא מעשי, הדבר עשוי 

לספק הגנה משמעותית נוספת.
חוזה עם ספק השירות. החוזה עם ספק שירותי 

־הענן צריך לקבוע באופן ברור את התפקידים וההת
־חייבויות של הצדדים. הוא יכול לכלול הוראות המו

נעות מהספק להשתמש במידע לצרכיו הוא, מגדירות 
אמצעי אבטחה ומתן הודעות על פריצה ועוד. חשוב 
לבחור בהצעת ענן ה"תפורה" בהתאם לאופי המידע 

ולחובות החוקיות הנלוות אליו. ///

/// קניין רוחני 

ל כבד מעיק על בעלי הפטנטים האמריקנים צ 
ועל מי שמסמן על גבי מוצריו שהם מוגנים 
בפטנט. בדצמבר האחרון קבע בית המשפט 
בארה"ב, כי סימון כוזב של מוצר שמוגן על ידי פטנט 
יזכה את בעליו בסכום פיצוי גבוה. בעקבות פסק 
דין זה הוגשו לאחרונה תביעות רבות בעניין סימון 

כוזב. 
החוק מעודד את בעלי 
הפטנט לסמן את המוצרים 
שלהם במספר הפטנט, כך 
שמתחרים ימנעו מלחקות 
מבלי  המוגן  המוצר  את 
שבעלי הפטנט צריך לשלוח 
הודעות לכל מפר. מסיבה זו, 
רבים המוצרים המסומנים 
 Patent( בפטנט  כמוגנים 
מסומנים,  ואף   )Pending
עוד לפני שנתקבל הפטנט. 

החוק האמריקני מעניק 
יתרונות למי שמייצר מוצר 
מוגן בפטנט ומסמן אותו. 
הפרת  בגין  תביעה  בעת 
שביכר  מוצר  בעל  פטנט, 
שלא לסמן את מוצריו יהיה 
מנוע מלזכות בפיצויים בגין 
הפרה שנעשתה בטרם נתן 
על  הודעה מפורשת  למפר 

הפרתו. 
במקביל, ברור שסימון 
לגרום  עלול  נכון  שאינו 
לנזק רב למתחרים בבעלי 
עלול  כוזב  סימון  הפטנט. 
לפגוע גם במחקר ובפיתוח, 
שכן חברות עשויות להעדיף 
לזנוח תחום מסוים מחשש 
שהוא חסום על ידי פטנט. 
סימון כוזב גם עשוי לגרום 
עלויות  להוציא  למתחרים 

נכבדות ללא צורך, לדוגמא על ידי תכנון מנגנון שונה 
המשיג את אותה תוצאה מבלי להפר פטנט. דוגמא 
נוספת היא ההוצאה לבדיקת של תקפותו של הפטנט 
ובחינה משפטית האם המוצר המתחרה מפר אותו. 

כיוון שכך, ביקש המחוקק ליצור מנגנון הרתעה 

תפסו את הפטנט
פסיקה חדשה בארה"ב מגדילה מאוד את הסיכון הניצב בפני מי שמסמן מוצרים בפטנט כוזב, שכן הוא עשוי 

להידרש לשלם פיצוי של עשרות מיליוני דולרים < עוה"ד יונתן אגמון וזיו גלסברג

הכותבים מתמחים בתחום הפטנטים במשרד 
סורוקר־אגמון, עורכי דין ועורכי פטנטים

כוזב. החוק בארה"ב קובע שכל אדם  כנגד סימון 
סימון  בגין  ולתבוע  המשפט  לבית  לפנות  רשאי 
כוזב שכזה, אך הקנס המירבי הוא 500 דולר בלבד. 
סכום זה פורש במשך שנים כמתייחס לסימון של כל 
המוצרים תחת הפטנט. כיוון שכך, מי שמכר מיליון 
 500 מכונות אשר סומנו בכזב, היה צפוי לקנס של 

דולר בלבד. הקנס הנמוך, ביחד עם עלויות התביעה 
הגבוהות, הובילו להתמעטות תביעות בנושא, שרובן 
הועלו במסגרת תביעות אחרות, כגון הפרת הפטנט.

פסק הדין החדש הפך את ההלכה הישנה על פיה 
וקבע, כי בגין סימון כוזב של כל פריט – ולא מוצר 
500 דולר. וכך, במקרה  – ניתן להטיל קנס של עד 
מיליון  ל־500  עד  התשלום  יגיע  לעיל,  שתיארנו 
דולר. עם זאת בית המשפט הוסיף, כי כאשר מדובר 

במיליוני פריטים, ניתן לקבוע קנס זעום על כל הפרה, 
בכדי שהתוצאה הסופית תהיה הוגנת והולמת את 

תכלית החוק. 
פסק דין זה הוביל, כאמור, לשטף תביעות להן 
פוטנציאל לקנסות גבוהים. לאור הסיכון הרב שקיים 
כיום, טוב יעשה כל מי שמסמן את מוצריו כמוגנים 
יוודא  יבדוק,  אם  בפטנט 
ויאמת שאין מדובר בסימון 

כוזב.
סימון אמת עלול להפוך 
לסימון  רבים  במקרים 
כוזב. אם תוקפו של פקע, 
אזי המשך סימון המוצרים 
מהווה סימון כוזב. ההבדל 
בין בקשת פטנט לפטנט – 
הבדל חשוב ומשמעותי – 
פעמים רבות אינו ברור למי 
ומשום  מהתחום,  שאינו 
חסר  הסמנטי  ההבדל  כך 
החשיבות לכאורה, מנקודת 
הייצור,  מנהל  של  מבטו 
עלול להפוך לאסון משפטי 

וכלכלי לחברה. 
סוג נוסף של סימונים 
מוצר  סימון  כולל  כוזבים 
על ידי פטנט שהמוצר אינו 
מוגן על ידו. לעיתים מדובר 
כגון;  וברור,  פשוט  בעניין 
מוצר מתחום הקוסמטיקה 
פטנט  מספר  מסומן  עליו 
לאלקטרוניקה.  הקשור 
רבות מדובר  ברם, פעמים 
לתחום  הקשור  במוצר 
הפטנט, אך נוכח העדרו של 
חוסה  אינו  מסוים  מרכיב 
לפיכך  הפטנט.  של  בצלו 
מומלץ, כי מי שמסמן את 
הוא  שאין  יבדוק  מוצריו 
סימון  של  בצדו  המחיר  תג  כוזב.  בסימון  מסמנם 

שכזה עלול להיות כבד ויקר בארה"ב. 
בישראל, פקודת הפטנטים והמדגמים קובעת 
עבירה פלילית ובצידה קנס למי שמסמן את מוצריו 
איסור  אכיפת  על  אצלנו  שאמון  מי  כוזב.  בסימון 
פלילי זה היא המדינה ולא האזרח הקטן, אך למיטב 

ידיעתנו בארץ סעיף טרם נאכף. ///

סימון אמת עלול להפוך במקרים רבים לסימון כוזב. אם תוקפו 
של פקע, אזי המשך סימון המוצרים מהווה סימון כוזב. ההבדל 

בין בקשת פטנט לפטנט פעמים רבות אינו ברור למי שאינו 
מהתחום, ומשום כך ההבדל הסמנטי חסר החשיבות לכאורה, 
מנקודת מבטו של מנהל הייצור, עלול להפוך לאסון משפטי 

וכלכלי לחברה
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במכרז ה  למציע  מותר  אם 
־להגיש הצעה הפסדית בע
־ליל? האם כל הצעה גירעו

נית המוגשת במכרז היא בגדר הצעה 
השיב  אלו  שאלות  על  תכסיסנית? 
לאחרונה בית המשפט העליון בפסק 
דין שנתן בעניין גילי ויואל עזריה נ' 

חברת נמלי ישראל.
קו  איתור  אולם  ברור,  העיקרון 
"תכסיסנית"  הצעה  בין  הדק  התפר 
ומשכך פסולה לבין הצעה "מתוחכמת" 
אך לגיטימית, הוא מלאכה בעייתית 
בהרבה. הבעיה קשה במיוחד במקרים 
בהם יש לבחון האם הצעה המתמחרת 
במחיר "אפס" או במחיר זעום פריטים 
מסוימים במכרז היא הצעה פסולה או 

הצעה לגיטימית.
זו התגלגלה לפתחה של  שאלה 
חברת נמלי ישראל, שפרסמה מכרז 
אשדוד.  בנמל  רכבת  מסוף  לביצוע 
כללה  שחר  דוד  חברת  של  הצעתה 
סעיפים רבים שבהם תומחרו פריטים 
רבים באופן נמוך מאוד עד אפסי, או 
באופן גבוה מאוד, כאשר בחלק מן 
פריטים  אותם  הוצעו  אף  המקרים 

־ממש, בפרקים שונים בהצעה, במ
חירים שונים באופן קיצוני.

תחילה  התכוונה  ישראל  נמלי 
שחר  דוד  של  הצעתה  את  לפסול 
בשל חשד לתכסיסנות פסולה. אולם, 
בסופו של יום החליטה שלא לעשות 

כן, כיוון שהשתכנעה שאיתנותה הפיננסית של החברה 
תאפשר לה לעמוד בהצעתה, הגם שהיא זולה מאוד.

של  החלטתה  את  ביטל  העליון  המשפט  בית 
־חברת נמלי ישראל וקבע, כי איתנות פיננסית ויכו

לת מציע לעמוד בהצעתו אינם יכולים להכשיר הצעה 
תכסיסנית אלא רק הצעה גירעונית. על מנת להבין 

זאת, יש לעמוד על השוני שבין שני סוגי ההצעות.
הצעה גירעונית נופלת באופן בלתי סביר מאומדן 
עורך המכרז או למחיר הנראה לו כסביר, עד כדי כך 
שנוצר חשש כי המציע לא יוכל לעמוד בהצעתו או 
לחילופין יבצעה בצורה ירודה. לעומת זאת, הצעה 
מחירים  של  מכוון  בשילוב  מאופיינת  תכסיסנית 

אנו מכרזים בזאת
 בית המשפט העליון קובע את הגבולות בין הצעה גירעונית במכרז העשויה להתקבל 

לבין הצעה תכסיסנית שיש לפסול על הסף < עו"ד גל הררי

 הכותב הוא ממשרד הררי־לוטן, 
המתמחה בדיני מכרזים

גבוהים לחלק מן הרכיבים ומחירים נמוכים לאחרים, 
לא בהתאם לעלויות הריאליות של העבודה. 

הגורם לתכסיסנות נובע מזיהוי טעויות בתכנון 
המכרז ותחזית שרכיבי הפרויקט שיידרשו בפועל 

־יהיו שונים מאלו המפורטים בכתב הכמויות. במק
רה זה, יתמחר המציע את הפריטים שהוא צופה שלא 
יבוצעו בפועל במחיר נמוך ביותר, ואילו את הפריטים 
שהוא צופה שכמותן תוגדל ביחס לצפוי מראש, הוא 

מתמחר במחיר גבוה מאוד.
־החשש העיקרי שמעלה הצעה גירעונית הוא שה
־מציע לא יוכל לעמוד בהצעתו. משכך, איתנות פי

ננסית יכולה לשכך במידת מה חשש זה, ולכן לא כל 
הצעה גירעוניות צריכה להיפסל. לעומת זאת, החשש 
לחלוטין.  שונה  תכסיסנית  הצעה  שמעלה  העיקרי 

־בבסיסה של ההצעה התכסיסנית עומד הימור או צי

פייה של המציע לכך שמזמין העבודה 
שגה בהכנת מסמכי המכרז. 

שימוש  כי  קובע,  המשפט  בית 
־בתכסיסנות עלול להוביל לכך שה

היא  החישוב  נוסחת  שלפי  צעה 
ליקרה  עלולה להפוך  ביותר,  הזולה 
ביותר. חשש נוסף הוא שאם הימורו 
של המציע התכססן יכשל, תהיה לו 

־מוטיבציה מוגברת לפעול באופן שי
מזער את הפסדיו על חשבון איכות 

הביצוע.
קיימת הבחנה ברורה בין הצעה 
גירעונית בעניין  תכסיסנית להצעה 
המוטיבציה שבבסיס ההצעה. הצעה 
תכסיסנית נחזית להיות זולה, אולם 
למעשה מנסה לנצל טעויות של עורך 

־המכרז. לעומת זאת, בהצעה גירעו
נית אין אלמנטים של רמייה או חוסר 
יושר, ועל ועדת המכרזים לקבוע האם 

קיים סיכון למזמין בקבלתה.
הצעה  של  ההיכר  סימני  מהם 
מציין  המשפט  בית  תכסיסנית? 
מספר מאפיינים: תמחור נמוך ובלתי 
ריאלי של סעיפים שמשקלם הכולל 
במיוחד  משמעותי,  הוא  בפרויקט 

תמ מצטרף  שכזה  לתמחור  ־כאשר 
חור של פריטים אחרים בסכום גבוה 

־מאוד. הדברים מקבלים משנה חומ
־רה כאשר אותם רכיבים עצמם מתו

מחרים, בהקשרים שונים, במחירים 
שונים באופן משמעותי.

רואה תכסיסנות בתמחור בלתי  בית המשפט 
ריאלי של סעיפים שמשקלם הוא משמעותי. מכאן 

־ניתן להסיק, כי תמחור בלתי ריאלי של סעיפים שמ
שקלם אינו משמעותי, לא יביא לפסילת ההצעה בשל 

תכסיסנות. 
בית המשפט ממליץ לעורכי המכרז לפעול מראש 
בדרך של מניעת המוטיבציה להשגת הצעה כזו. דרך 

־אחת היא בחינה מדוקדקת של מסמכי המכרז וכ
תבי הכמויות. דרך נוספת היא קביעת מנגנוני איזון 
מחירים מסוגים שונים במסמכי המכרז, שימנעו מן 
המציעים את הרצון לתמחר באופן שונה רכיבים זהים 
בהקשרים שונים של הפרויקט, או לבצע "סבסוד 
צולב" בין רכיבים נבדלים, ואם בכל זאת עשה כן – 
הם יאפשרו "התאמה" של מחיריו על מנת לבטל את 

תוצאות התכסיסנות. ///

ההלכה נקבעה במכרז להקמת מסוף רכבת בנמל אשדוד

/// עבודה

ברים לא טובים מתרחשים כאשר ד 
מתוך  במהירות,  חוק  משנים 
באופן  לבחון  ובלי  רגעית  גחמה 

־ראוי את תוצאות השינוי. העוסקים בת
חום משפט העבודה עדים לתחילתה של 
אנדרלמוסיה בתחום בעקבות תיקון כזה. 
הגיע הזמן לתקן את העיוות ולהחזיר את 

המצב לקדמותו. 
בתקופת הדמדומים של אישור תקציב 

־המדינה לפני שלוש שנים הצליחה ההסת
דרות, באמצעות חוק ההסדרים, להעביר 
"שינוי קטן" לפיו הועברה הסמכות לדון 
בתביעות לשון הרע במסגרת יחסי עבודה 

־מבתי המשפט האזרחיים לבתי הדין לעבו
דה. בקוצר ראותה, סברה ההסתדרות שזהו 
הישג שיקטין את השימוש של מעסיקים 
בתביעות לשון הרע. עוד סברה, כי כך לא 
יוכלו מעסיקים להגיש תביעות לשון הרע 

־שכל מטרתן הצרת צעדיהם של עובדים ונ
ציגי ארגון עובדים.

אולם, המציאות הוכיחה בתוך זמן קצר, 
כי התקוות של ההסתדרות התבדו. לא רק 
זאת, אלא שהתיקון יצר תקלה שיש לתקנה 

במהרה בטרם ייגרמו נזקים נוספים.
מחלוקות בין עובד למעביר המגיעות 
לבתי הדין לעבודה הן בדרך כלל טעונות 
אמוציות ובין הצדדים שוררת איבה ברמה 
שמובילות  התקריות  במהלך   האישית. 
עובדים ומעסיקים לבית הדין נקל לשער, 
 כי מפעם לפעם נאמרים דברים שיכולים 

־להתפרש על ידי אחד הצדדים כעילת תבי
עה בגין לשון הרע. 

מרבית התביעות בבתי הדין לעבודה הן 
של עובדים נגד מעסיקים. ניתן כבר עתה 
להבחין, כי בעקבות שינוי החוק התפתחה 
תופעה לפיה עובדים מוסיפים, כל אימת 

לתבי הרע  לשון  של  עילה  לטעון,  ־שניתן 
להגיש  שבחר  העובד  בעבר  אם  עותיהם. 
לפנות  התבקש  הרע  לשון  בעילת  תביעה 
לבית המשפט הרלוונטי, מה שייצר כמובן 
חסם טבעי ראוי, הרי שכעת למעשה אין כל 

חסם. 
העובד מוסיף לתביעתו, שגם כך מוגשת 

שינוי הרע
"שינוי קטן" שהגניבה ההסתדרות במסגרת חוק ההסדרים, ואשר העביר תביעות לשון הרע בין עובד למעביד 

לבתי הדין לעבודה, יצר מכשלה משמעותית. ככה זה כאשר משנים חוק בלא מחשבה מספקת < עו"ד צבי גלמן

הכותב הוא ראש תחום לשון הרע 
במשרד אריאל שמר ושות'

לבית הדין, מספר שורות על סיטואציות 
לבין  בינו  היחסים  במערכת  איזוטריות 
בגין  לפיצוי  זכאי  הוא  כי  וטוען,  המעביד 
הוצאת לשון הרע. )מובן שאין בדברים כדי 
לפגוע במקרים בהם לעובד טענה אמיתית 
וראויה להישמע, אך במקרה כזה ממילא 
היתה מוגשת תביעה גם ללא התיקון(. גם 
המעבידים למדו את השיטה ומעלים טענות 

בעילת לשון הרע בתכיפות גבוהה.
־לפני התיקון, תביעות לשון הרע הת

בררו בבתי המשפט השלום בפני שופטים 
הדנים בהן דרך קבע, והעושים זאת בכלים 

־משפטיים ברורים ועל סמך מומחיות וני
־סיון. לעומת זאת, שופטי בית הדין לעבו

דה, ומבלי רצון קל שבקלים לפקפק לרגע 
ביכולותיהם, מעולם לא עסקו בתחום לשון 
הרע, וכעת אמורים ללמוד ולרכוש מומחיות 
הנדרשת בתחום, וספק אם יוכלו להתמודד 

עם כמות התביעות שמובאות לפתחם. 
מעבר לכל אלו, בירורן של תביעות לשון 

־הרע בבתי הדין לעבודה מוביל למספר תו
צאות לא רצויות נוספות. דעתם ותשומת 

־ליבם של שופטי בתי הדין לעבודה מוס
־טת מהסכסוך האמיתי שבין העובד למ

עביד. סדר הבאת הראיות שונה במקרים 
מסוימים בתביעות לשון הרע, מה שעלול 
השונות  העילות  בין  הדיון  לפיצול  לגרום 

בתובענה. 
בירור התביעה, שאורכת גם כך זמן רב, 
מתארך עוד יותר בעקבות בירור נושא לשון 
דנים  הסכסוך  בלב  לעסוק  במקום  הרע. 
השופטים בענייני לשון הרע, שהם לרוב לא 
כל  בפניהם.  המונחת  התובענה  של  ליבה 
אלו גורמים נזק למתדיינים ומעיקים על 

ההליך. 
משפט העבודה אינו בנוי לתביעות לשון 
הרע. ההסתדרות, אשר ביקשה למגר את 
התביעות הבודדות בעילות של לשון הרע, 
הביאה לשטף של תביעות כאלו בבתי הדין 

־לעבודה, המאריכות את הדיונים ומסרב
לות אותם. לכל כבר ברור, כי הניסוי נכשל 
ומזיק הן למערכת בתי הדין לעבודה והן 
לאפשרות השגת משפט צודק. אחרי שנה 
של ניסוי כושל, מוטב להחזיר את הסמכות 

לדון בתחום לאכסניה הראויה. ///
לבית הדין לעבודה אין מומחיות בלשון הרע

 בירור התביעה, שאורכת גם כך זמן רב, 
מתארך עוד יותר בעקבות בירור נושא לשון 

הרע. במקום לעסוק בלב הסכסוך דנים 
השופטים בענייני לשון הרע, שהם לרוב לא ליבה 
של התובענה המונחת בפניהם. כל אלו גורמים 

נזק למתדיינים ומעיקים על ההליך
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במכרז ה  למציע  מותר  אם 
־להגיש הצעה הפסדית בע
־ליל? האם כל הצעה גירעו

נית המוגשת במכרז היא בגדר הצעה 
השיב  אלו  שאלות  על  תכסיסנית? 
לאחרונה בית המשפט העליון בפסק 
דין שנתן בעניין גילי ויואל עזריה נ' 

חברת נמלי ישראל.
קו  איתור  אולם  ברור,  העיקרון 
"תכסיסנית"  הצעה  בין  הדק  התפר 
ומשכך פסולה לבין הצעה "מתוחכמת" 
אך לגיטימית, הוא מלאכה בעייתית 
בהרבה. הבעיה קשה במיוחד במקרים 
בהם יש לבחון האם הצעה המתמחרת 
במחיר "אפס" או במחיר זעום פריטים 
מסוימים במכרז היא הצעה פסולה או 

הצעה לגיטימית.
זו התגלגלה לפתחה של  שאלה 
חברת נמלי ישראל, שפרסמה מכרז 
אשדוד.  בנמל  רכבת  מסוף  לביצוע 
כללה  שחר  דוד  חברת  של  הצעתה 
סעיפים רבים שבהם תומחרו פריטים 
רבים באופן נמוך מאוד עד אפסי, או 
באופן גבוה מאוד, כאשר בחלק מן 
פריטים  אותם  הוצעו  אף  המקרים 

־ממש, בפרקים שונים בהצעה, במ
חירים שונים באופן קיצוני.

תחילה  התכוונה  ישראל  נמלי 
שחר  דוד  של  הצעתה  את  לפסול 
בשל חשד לתכסיסנות פסולה. אולם, 
בסופו של יום החליטה שלא לעשות 

כן, כיוון שהשתכנעה שאיתנותה הפיננסית של החברה 
תאפשר לה לעמוד בהצעתה, הגם שהיא זולה מאוד.

של  החלטתה  את  ביטל  העליון  המשפט  בית 
־חברת נמלי ישראל וקבע, כי איתנות פיננסית ויכו

לת מציע לעמוד בהצעתו אינם יכולים להכשיר הצעה 
תכסיסנית אלא רק הצעה גירעונית. על מנת להבין 

זאת, יש לעמוד על השוני שבין שני סוגי ההצעות.
הצעה גירעונית נופלת באופן בלתי סביר מאומדן 
עורך המכרז או למחיר הנראה לו כסביר, עד כדי כך 
שנוצר חשש כי המציע לא יוכל לעמוד בהצעתו או 
לחילופין יבצעה בצורה ירודה. לעומת זאת, הצעה 
מחירים  של  מכוון  בשילוב  מאופיינת  תכסיסנית 

אנו מכרזים בזאת
 בית המשפט העליון קובע את הגבולות בין הצעה גירעונית במכרז העשויה להתקבל 

לבין הצעה תכסיסנית שיש לפסול על הסף < עו"ד גל הררי

 הכותב הוא ממשרד הררי־לוטן, 
המתמחה בדיני מכרזים

גבוהים לחלק מן הרכיבים ומחירים נמוכים לאחרים, 
לא בהתאם לעלויות הריאליות של העבודה. 

הגורם לתכסיסנות נובע מזיהוי טעויות בתכנון 
המכרז ותחזית שרכיבי הפרויקט שיידרשו בפועל 

־יהיו שונים מאלו המפורטים בכתב הכמויות. במק
רה זה, יתמחר המציע את הפריטים שהוא צופה שלא 
יבוצעו בפועל במחיר נמוך ביותר, ואילו את הפריטים 
שהוא צופה שכמותן תוגדל ביחס לצפוי מראש, הוא 

מתמחר במחיר גבוה מאוד.
־החשש העיקרי שמעלה הצעה גירעונית הוא שה
־מציע לא יוכל לעמוד בהצעתו. משכך, איתנות פי

ננסית יכולה לשכך במידת מה חשש זה, ולכן לא כל 
הצעה גירעוניות צריכה להיפסל. לעומת זאת, החשש 
לחלוטין.  שונה  תכסיסנית  הצעה  שמעלה  העיקרי 

־בבסיסה של ההצעה התכסיסנית עומד הימור או צי

פייה של המציע לכך שמזמין העבודה 
שגה בהכנת מסמכי המכרז. 

שימוש  כי  קובע,  המשפט  בית 
־בתכסיסנות עלול להוביל לכך שה

היא  החישוב  נוסחת  שלפי  צעה 
ליקרה  עלולה להפוך  ביותר,  הזולה 
ביותר. חשש נוסף הוא שאם הימורו 
של המציע התכססן יכשל, תהיה לו 

־מוטיבציה מוגברת לפעול באופן שי
מזער את הפסדיו על חשבון איכות 

הביצוע.
קיימת הבחנה ברורה בין הצעה 
גירעונית בעניין  תכסיסנית להצעה 
המוטיבציה שבבסיס ההצעה. הצעה 
תכסיסנית נחזית להיות זולה, אולם 
למעשה מנסה לנצל טעויות של עורך 

־המכרז. לעומת זאת, בהצעה גירעו
נית אין אלמנטים של רמייה או חוסר 
יושר, ועל ועדת המכרזים לקבוע האם 

קיים סיכון למזמין בקבלתה.
הצעה  של  ההיכר  סימני  מהם 
מציין  המשפט  בית  תכסיסנית? 
מספר מאפיינים: תמחור נמוך ובלתי 
ריאלי של סעיפים שמשקלם הכולל 
במיוחד  משמעותי,  הוא  בפרויקט 

תמ מצטרף  שכזה  לתמחור  ־כאשר 
חור של פריטים אחרים בסכום גבוה 

־מאוד. הדברים מקבלים משנה חומ
־רה כאשר אותם רכיבים עצמם מתו

מחרים, בהקשרים שונים, במחירים 
שונים באופן משמעותי.

רואה תכסיסנות בתמחור בלתי  בית המשפט 
ריאלי של סעיפים שמשקלם הוא משמעותי. מכאן 

־ניתן להסיק, כי תמחור בלתי ריאלי של סעיפים שמ
שקלם אינו משמעותי, לא יביא לפסילת ההצעה בשל 

תכסיסנות. 
בית המשפט ממליץ לעורכי המכרז לפעול מראש 
בדרך של מניעת המוטיבציה להשגת הצעה כזו. דרך 

־אחת היא בחינה מדוקדקת של מסמכי המכרז וכ
תבי הכמויות. דרך נוספת היא קביעת מנגנוני איזון 
מחירים מסוגים שונים במסמכי המכרז, שימנעו מן 
המציעים את הרצון לתמחר באופן שונה רכיבים זהים 
בהקשרים שונים של הפרויקט, או לבצע "סבסוד 
צולב" בין רכיבים נבדלים, ואם בכל זאת עשה כן – 
הם יאפשרו "התאמה" של מחיריו על מנת לבטל את 

תוצאות התכסיסנות. ///

ההלכה נקבעה במכרז להקמת מסוף רכבת בנמל אשדוד

/// עבודה

ברים לא טובים מתרחשים כאשר ד 
מתוך  במהירות,  חוק  משנים 
באופן  לבחון  ובלי  רגעית  גחמה 

־ראוי את תוצאות השינוי. העוסקים בת
חום משפט העבודה עדים לתחילתה של 
אנדרלמוסיה בתחום בעקבות תיקון כזה. 
הגיע הזמן לתקן את העיוות ולהחזיר את 

המצב לקדמותו. 
בתקופת הדמדומים של אישור תקציב 

־המדינה לפני שלוש שנים הצליחה ההסת
דרות, באמצעות חוק ההסדרים, להעביר 
"שינוי קטן" לפיו הועברה הסמכות לדון 
בתביעות לשון הרע במסגרת יחסי עבודה 

־מבתי המשפט האזרחיים לבתי הדין לעבו
דה. בקוצר ראותה, סברה ההסתדרות שזהו 
הישג שיקטין את השימוש של מעסיקים 
בתביעות לשון הרע. עוד סברה, כי כך לא 
יוכלו מעסיקים להגיש תביעות לשון הרע 

־שכל מטרתן הצרת צעדיהם של עובדים ונ
ציגי ארגון עובדים.

אולם, המציאות הוכיחה בתוך זמן קצר, 
כי התקוות של ההסתדרות התבדו. לא רק 
זאת, אלא שהתיקון יצר תקלה שיש לתקנה 

במהרה בטרם ייגרמו נזקים נוספים.
מחלוקות בין עובד למעביר המגיעות 
לבתי הדין לעבודה הן בדרך כלל טעונות 
אמוציות ובין הצדדים שוררת איבה ברמה 
שמובילות  התקריות  במהלך   האישית. 
עובדים ומעסיקים לבית הדין נקל לשער, 
 כי מפעם לפעם נאמרים דברים שיכולים 

־להתפרש על ידי אחד הצדדים כעילת תבי
עה בגין לשון הרע. 

מרבית התביעות בבתי הדין לעבודה הן 
של עובדים נגד מעסיקים. ניתן כבר עתה 
להבחין, כי בעקבות שינוי החוק התפתחה 
תופעה לפיה עובדים מוסיפים, כל אימת 

לתבי הרע  לשון  של  עילה  לטעון,  ־שניתן 
להגיש  שבחר  העובד  בעבר  אם  עותיהם. 
לפנות  התבקש  הרע  לשון  בעילת  תביעה 
לבית המשפט הרלוונטי, מה שייצר כמובן 
חסם טבעי ראוי, הרי שכעת למעשה אין כל 

חסם. 
העובד מוסיף לתביעתו, שגם כך מוגשת 

שינוי הרע
"שינוי קטן" שהגניבה ההסתדרות במסגרת חוק ההסדרים, ואשר העביר תביעות לשון הרע בין עובד למעביד 

לבתי הדין לעבודה, יצר מכשלה משמעותית. ככה זה כאשר משנים חוק בלא מחשבה מספקת < עו"ד צבי גלמן

הכותב הוא ראש תחום לשון הרע 
במשרד אריאל שמר ושות'

לבית הדין, מספר שורות על סיטואציות 
לבין  בינו  היחסים  במערכת  איזוטריות 
בגין  לפיצוי  זכאי  הוא  כי  וטוען,  המעביד 
הוצאת לשון הרע. )מובן שאין בדברים כדי 
לפגוע במקרים בהם לעובד טענה אמיתית 
וראויה להישמע, אך במקרה כזה ממילא 
היתה מוגשת תביעה גם ללא התיקון(. גם 
המעבידים למדו את השיטה ומעלים טענות 

בעילת לשון הרע בתכיפות גבוהה.
־לפני התיקון, תביעות לשון הרע הת

בררו בבתי המשפט השלום בפני שופטים 
הדנים בהן דרך קבע, והעושים זאת בכלים 

־משפטיים ברורים ועל סמך מומחיות וני
־סיון. לעומת זאת, שופטי בית הדין לעבו

דה, ומבלי רצון קל שבקלים לפקפק לרגע 
ביכולותיהם, מעולם לא עסקו בתחום לשון 
הרע, וכעת אמורים ללמוד ולרכוש מומחיות 
הנדרשת בתחום, וספק אם יוכלו להתמודד 

עם כמות התביעות שמובאות לפתחם. 
מעבר לכל אלו, בירורן של תביעות לשון 

־הרע בבתי הדין לעבודה מוביל למספר תו
צאות לא רצויות נוספות. דעתם ותשומת 

־ליבם של שופטי בתי הדין לעבודה מוס
־טת מהסכסוך האמיתי שבין העובד למ

עביד. סדר הבאת הראיות שונה במקרים 
מסוימים בתביעות לשון הרע, מה שעלול 
השונות  העילות  בין  הדיון  לפיצול  לגרום 

בתובענה. 
בירור התביעה, שאורכת גם כך זמן רב, 
מתארך עוד יותר בעקבות בירור נושא לשון 
דנים  הסכסוך  בלב  לעסוק  במקום  הרע. 
השופטים בענייני לשון הרע, שהם לרוב לא 
כל  בפניהם.  המונחת  התובענה  של  ליבה 
אלו גורמים נזק למתדיינים ומעיקים על 

ההליך. 
משפט העבודה אינו בנוי לתביעות לשון 
הרע. ההסתדרות, אשר ביקשה למגר את 
התביעות הבודדות בעילות של לשון הרע, 
הביאה לשטף של תביעות כאלו בבתי הדין 

־לעבודה, המאריכות את הדיונים ומסרב
לות אותם. לכל כבר ברור, כי הניסוי נכשל 
ומזיק הן למערכת בתי הדין לעבודה והן 
לאפשרות השגת משפט צודק. אחרי שנה 
של ניסוי כושל, מוטב להחזיר את הסמכות 

לדון בתחום לאכסניה הראויה. ///
לבית הדין לעבודה אין מומחיות בלשון הרע

 בירור התביעה, שאורכת גם כך זמן רב, 
מתארך עוד יותר בעקבות בירור נושא לשון 

הרע. במקום לעסוק בלב הסכסוך דנים 
השופטים בענייני לשון הרע, שהם לרוב לא ליבה 
של התובענה המונחת בפניהם. כל אלו גורמים 

נזק למתדיינים ומעיקים על ההליך
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פני מספר חודשים עלתה לכותרות פרשיית ל 
מותו הטרגי של שחקן הכדורגל אבי כהן, 

־אשר חתם על כרטיס אד"י לתרומת איב
־רים, אך משפחתו אסרה על הרופאים לבצע את רצו

נו, וסירבה להשתיל את איבריו בחולים הממתינים 
להשתלות.

סבלם הרב של חולים חשוכי מרפא נגע לליבו של 
המחוקק בישראל, שקידם מספר חוקים, ביניהם חוק 
זכויות החולה וחוק החולה הנוטה למות, לזכותם של 

־חולים להפוך לאדונים לגור
לם, ולהחליט שלא להמשיך 

את חייהם באופן מלאכותי.
־אך החוק הישראלי מע

משפחתם  קרובי  את  מיד 
של החולים בפני מצב קשה, 
ומורה לרופא המטפל בהם, 
משלא ניתן יותר להאריך את 
חייהם אלא בעזרת חיבורם 
למכשירי החייאה, לפנות אל 

־משפחת החולה, להציג בפ
ניה באופן מפורט את מצבו 
רשותה  את  ולקבל  האנוש, 

־שלא לחבר את החולה למ
כשירי ההחייאה.

ביותר  הגדול  המכשול 
חולים  של  רצונם  להגשמת 
סופניים להפסיק את חייהם 
בנקודה זו נובע מהירתעותם 
הטבעית של קרובי המשפחה 
לתת יד למשאלתו האחרונה 

לרו ולהורות  החולה,  ־של 
למכונות  לחברו  שלא  פא 

־ההחייאה. רבים מקרובי המ
שפחה, שהיו שותפים לרצונו 
של קרובם למות בנקודה זו 
בחייו, מסרבים ברגע האמת 
קרוביהם,  מות  על  לחתום 

ומטילים חזרה את האחריות על כתפי הרופא.
רבים לא יודעים זאת, אך לאחר שהרופא מחבר 
את החולים למכונות ההחייאה, אין דרך חזרה, מפני 

־שהחוק בישראל מחייב מכאן ואילך את הרופא לנ
סות להאריך את חייו של החולה ככל יכולתו. עתה, 

־לאחר שהחולה ניצל וחייו מוארכים בצורה מלאכו

הרצון האחרון
"צוואה מחיים" היא פתרון חוקי לחלוטין לאחת הבעיות הרגשיות הסבוכות ביותר בפניהם יכול להתייצב אדם: 

כיבוד רצונו של קרובו שלא להאריך את חייו באמצעים מלאכותיים < עו"ד רועי קורץ

 הכותב מתמחה בשמירת זכויותיהם 
של חולים סופניים

תית, עלולים קרובי במשפחה להתחרט, אך אז לא 
יוכלו לקרב את מותו – מפני שמשמעות מעשה שכזה 

היא הריגה לכל דבר, שדינה מאסר.
לאפשר  שמטרתו  ההומאני  שהחוק  יוצא,  כך 
לישראלים שלקו במחלות סופניות לשלוט בגורלם, 
לשבועות,  נדונים  מהם  ורבים  מטרתו  את  מחמיץ 
לחודשים ולעיתים גם לשנים של סבל, חרף רצונם 

העז למות.
חתי של  מגמה  מתפתחת  האחרונות  ־בשנים 

מה על "צוואה מחיים" בקרב ישראלים לא מעטים, 
שחלקם הגדול בריאים לגמרי. מדובר בדרך חוקית 
לחלוטין, המונעת למעשה מקרובי המשפחה לעמוד 

בפני הדילמה המכאיבה והקשה. 
דבר,  לכל  משפטי  טופס  היא  מחיים"   "צוואה 
המסמיך עורך דין, רופא או כל אזרח בו יבחר המצווה, 

־להפוך לנציגו מול הרופאים ברגע הגורלי בו אמו
־רה להתקבל ההחלטה על המשך חייו באופן מלא

כותי. המסמך לא נותן לאותו נציג "רישיון להרוג" 

את החולה, אלא מאפשר לו להכריע בעד "המתת 
־חסד פסיבית" של החולה, על פי בקשתו ותוך מי

מוש רצונו, מבלי לסבול מחיבור רגשי שעלול לחבל 
בשליחות לשמה נבחר. בחתימה על "צוואה מחיים" 
מסמיך החולה )המצווה( את הנציג מטעמו להורות 
לרופאים שלא לחבר אותו למכונות החייאה, חרף 

התנגדות קרוביו. 
ישראלים מעטים מודעים לפתרון המשפטי הזה, 

־שניתן לעשותו בשיתוף פעולה מלא עם קרובי המש
פחה הקרובים או בלעדיהם, 
וכמו כן ניתן לסגת ממנו בכל 

עת. 
מתיר  שהחוק  למרות 
ייבחר  בו  אדם  כל  להסמיך 
היום  שבבוא  כמי  המצווה 

־יכריע על הפסקת חייו, מומ
־לץ להימנע מתסבוכות מש

להתפתח  שעלולות  פטיות 
מחתימה על צוואה שכזו על 

ידי שליח לא מתאים.
כאשר הנציג הנבחר הוא 
קרוב משפחה, הדבר מאבד 
מטעמו, מפני שהסמכתו לא 
משחררת אותו פעמים רבות 

־מהתלות במשפחתו, העלו
לה לשנות את דעתו ברגעים 
המכריעים. כמו כן, אם אותו 
מוטב  הוא  המשפחה  קרוב 
ועשוי  האיש  של  בצוואתו 
לקבל חלקים מעזבונו, הוא 
עלול להיחשד במניעים זרים 

ואף ברצח.
בחירה בעורך דין לבצע 
אם  עדיפה,  השליחות  את 
 כי יש בצידה כמה חסרונות 
בולטים. לא כל עורך דין מצוי 

־בנבכי חוקי המשפחה, הירו
שה והחוק הפלילי הישראליים, ועלול לבצע טעויות 
קשות שעלולות לסבך את בני המשפחה ואת עצמו 

עם החוק. 
־עורכי דין המתמחים בתחום המשפחה הם הש

ליחים האופטימאליים למשימה זו, הדורשת היכרות 
־עם החוק לעומקו, ועירנות לשינויים התכופים הנוג

עים לנושא בישראל. עורכי דין אלה ישמרו על נוסח 
מגונן, לא רק על רצונותיו של החולה, אלא גם על בני 

משפחתו הנותרים בחיים. ///

המסמך לא נותן לאותו נציג "רישיון להרוג" את החולה, אלא 
מאפשר לו להכריע בעד "המתת חסד פסיבית" של החולה, על פי 

 בקשתו ותוך מימוש רצונו, מבלי לסבול מחיבור רגשי שעלול 
לחבל בשליחות לשמה נבחר
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פני מספר חודשים עלתה לכותרות פרשיית ל 
מותו הטרגי של שחקן הכדורגל אבי כהן, 

־אשר חתם על כרטיס אד"י לתרומת איב
־רים, אך משפחתו אסרה על הרופאים לבצע את רצו

נו, וסירבה להשתיל את איבריו בחולים הממתינים 
להשתלות.

סבלם הרב של חולים חשוכי מרפא נגע לליבו של 
המחוקק בישראל, שקידם מספר חוקים, ביניהם חוק 
זכויות החולה וחוק החולה הנוטה למות, לזכותם של 

־חולים להפוך לאדונים לגור
לם, ולהחליט שלא להמשיך 

את חייהם באופן מלאכותי.
־אך החוק הישראלי מע

משפחתם  קרובי  את  מיד 
של החולים בפני מצב קשה, 
ומורה לרופא המטפל בהם, 
משלא ניתן יותר להאריך את 
חייהם אלא בעזרת חיבורם 
למכשירי החייאה, לפנות אל 

־משפחת החולה, להציג בפ
ניה באופן מפורט את מצבו 
רשותה  את  ולקבל  האנוש, 

־שלא לחבר את החולה למ
כשירי ההחייאה.

ביותר  הגדול  המכשול 
חולים  של  רצונם  להגשמת 
סופניים להפסיק את חייהם 
בנקודה זו נובע מהירתעותם 
הטבעית של קרובי המשפחה 
לתת יד למשאלתו האחרונה 

לרו ולהורות  החולה,  ־של 
למכונות  לחברו  שלא  פא 

־ההחייאה. רבים מקרובי המ
שפחה, שהיו שותפים לרצונו 
של קרובם למות בנקודה זו 
בחייו, מסרבים ברגע האמת 
קרוביהם,  מות  על  לחתום 

ומטילים חזרה את האחריות על כתפי הרופא.
רבים לא יודעים זאת, אך לאחר שהרופא מחבר 
את החולים למכונות ההחייאה, אין דרך חזרה, מפני 

־שהחוק בישראל מחייב מכאן ואילך את הרופא לנ
סות להאריך את חייו של החולה ככל יכולתו. עתה, 

־לאחר שהחולה ניצל וחייו מוארכים בצורה מלאכו

הרצון האחרון
"צוואה מחיים" היא פתרון חוקי לחלוטין לאחת הבעיות הרגשיות הסבוכות ביותר בפניהם יכול להתייצב אדם: 

כיבוד רצונו של קרובו שלא להאריך את חייו באמצעים מלאכותיים < עו"ד רועי קורץ

 הכותב מתמחה בשמירת זכויותיהם 
של חולים סופניים

תית, עלולים קרובי במשפחה להתחרט, אך אז לא 
יוכלו לקרב את מותו – מפני שמשמעות מעשה שכזה 

היא הריגה לכל דבר, שדינה מאסר.
לאפשר  שמטרתו  ההומאני  שהחוק  יוצא,  כך 
לישראלים שלקו במחלות סופניות לשלוט בגורלם, 
לשבועות,  נדונים  מהם  ורבים  מטרתו  את  מחמיץ 
לחודשים ולעיתים גם לשנים של סבל, חרף רצונם 

העז למות.
חתי של  מגמה  מתפתחת  האחרונות  ־בשנים 

מה על "צוואה מחיים" בקרב ישראלים לא מעטים, 
שחלקם הגדול בריאים לגמרי. מדובר בדרך חוקית 
לחלוטין, המונעת למעשה מקרובי המשפחה לעמוד 

בפני הדילמה המכאיבה והקשה. 
דבר,  לכל  משפטי  טופס  היא  מחיים"   "צוואה 
המסמיך עורך דין, רופא או כל אזרח בו יבחר המצווה, 

־להפוך לנציגו מול הרופאים ברגע הגורלי בו אמו
־רה להתקבל ההחלטה על המשך חייו באופן מלא

כותי. המסמך לא נותן לאותו נציג "רישיון להרוג" 

את החולה, אלא מאפשר לו להכריע בעד "המתת 
־חסד פסיבית" של החולה, על פי בקשתו ותוך מי

מוש רצונו, מבלי לסבול מחיבור רגשי שעלול לחבל 
בשליחות לשמה נבחר. בחתימה על "צוואה מחיים" 
מסמיך החולה )המצווה( את הנציג מטעמו להורות 
לרופאים שלא לחבר אותו למכונות החייאה, חרף 

התנגדות קרוביו. 
ישראלים מעטים מודעים לפתרון המשפטי הזה, 

־שניתן לעשותו בשיתוף פעולה מלא עם קרובי המש
פחה הקרובים או בלעדיהם, 
וכמו כן ניתן לסגת ממנו בכל 

עת. 
מתיר  שהחוק  למרות 
ייבחר  בו  אדם  כל  להסמיך 
היום  שבבוא  כמי  המצווה 

־יכריע על הפסקת חייו, מומ
־לץ להימנע מתסבוכות מש

להתפתח  שעלולות  פטיות 
מחתימה על צוואה שכזו על 

ידי שליח לא מתאים.
כאשר הנציג הנבחר הוא 
קרוב משפחה, הדבר מאבד 
מטעמו, מפני שהסמכתו לא 
משחררת אותו פעמים רבות 

־מהתלות במשפחתו, העלו
לה לשנות את דעתו ברגעים 
המכריעים. כמו כן, אם אותו 
מוטב  הוא  המשפחה  קרוב 
ועשוי  האיש  של  בצוואתו 
לקבל חלקים מעזבונו, הוא 
עלול להיחשד במניעים זרים 

ואף ברצח.
בחירה בעורך דין לבצע 
אם  עדיפה,  השליחות  את 
 כי יש בצידה כמה חסרונות 
בולטים. לא כל עורך דין מצוי 

־בנבכי חוקי המשפחה, הירו
שה והחוק הפלילי הישראליים, ועלול לבצע טעויות 
קשות שעלולות לסבך את בני המשפחה ואת עצמו 

עם החוק. 
־עורכי דין המתמחים בתחום המשפחה הם הש

ליחים האופטימאליים למשימה זו, הדורשת היכרות 
־עם החוק לעומקו, ועירנות לשינויים התכופים הנוג

עים לנושא בישראל. עורכי דין אלה ישמרו על נוסח 
מגונן, לא רק על רצונותיו של החולה, אלא גם על בני 

משפחתו הנותרים בחיים. ///

המסמך לא נותן לאותו נציג "רישיון להרוג" את החולה, אלא 
מאפשר לו להכריע בעד "המתת חסד פסיבית" של החולה, על פי 

 בקשתו ותוך מימוש רצונו, מבלי לסבול מחיבור רגשי שעלול 
לחבל בשליחות לשמה נבחר
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 מאת
יצחק זמיר

/// אליבי

עושים מהצחוק חוק

על גורילות, מכשפות ונחירות
לא די בכך שקשה מאוד לבטא את השם מסצ'וסטס, אלא שגם לא קל לחיות 

בה – לפחות לפי חלק מן החוקים השוררים במדינתם של בני קנדי.
בארה"ב נהוג לקיים סעודה ערב הלוויה; החוק המקומי אוסר על אכילת יותר 
משלושה כריכים לאדם בסעודה זו. גם לחיים לא בדיוק קל, כאשר אסור לנחור 
אלא אם כן כל החלונות בחדר השינה סגורים ונעולים. ולפני השינה חובה להתרחץ 

כמו שצריך; מעניין כיצד בדיוק מפקחים על ביצועו של חוק זה.
במסצ'וסטס עוד לא שמעו על כך שציד המכשפות נגמר והחוק המקומי אוסר 
על פעילותן – כמו גם על זו של הקווייקרים, הקהילה הנוצרית רודפת השלום 
שמרכזה בפנסילבניה. עוד חוק ייחודי: מי שרוצה לגדל זקן תיש, חייב לקבל 
רישיון ולשלם תמורתו. אבל שלא ינסה להשתמש בקליעי רובה לצורך תשלום; 
הדבר אסור. ולבסוף – שני חוקים הנוגעים לחיות. אם יש לכם כלב, אתם חייבים 
לקשור את רגליו האחוריות בחודש אפריל. ואם במקרה יש לכם גורילה – דעו 

שאסור לכם להושיבו במושב האחורי של מכוניתכם.

< הספינה "מייפלאואר" שהביאה לחופי מסצ'וסטס את ראשוני המהגרים, 1620

נוסטלגיה ארצישראלית

רעיון מחוכם על הגג
אזרח צעיר נתבע פעם לדין בעבירה על תקנות ההאפלה ]במלחמת העולם 
השנייה[. הצעיר הזה גר בקומה ג' של אחד הבתים בעיר, והנה עלה בדעתו רעיון 
מחוכם מאוד: על הגג השטוח של דירתו התקין לו כסא מרגוע נוח לשכיבה, וסמוך 
לו העמיד מנורת חשמל מכוסה סוכך עשוי נייר קרטון רגיל, ובלילות הקיץ החמים 

עשה מנהג להשתרע על הכסא ולקרוא לו להנאתו לאור החשמל.
הצעיר לא הודה באשמה ומשהובררה "המצאתו" המחוכמת העמיד פני תם 

־ואמר: "כן, מלמעלה אפשר היה אמנם לראות את האור, אך כיצד יכלו חברי המ
שמר האזרחי להבחין בו מלמטה, מהרחוב, הן את הגג מקיף מעקה אבן?"...

< "שחוק ודמע בבית הדין", מאת שניאור זלמן חשין, 1946

חף שנדון על גניבה

יהודיה, חלביה ]יוצאת חלב[, ענייה, פנתה בימות הגשמים של החודש טבת 
)תרפ"ג( אל יהודי אחד בבקשת רחמים לאספה אל ביתו חינם, אותה ואת בתה, 
לימים אחדים, עד שתמצא לה דירה. נעתר לה האיש והיא ישבה בביתו ימים 

ושבועות וסירבה לצאת.

איים עליה בעל הבית שיוציא את חפציה החוצה והיא לא נשמעה. הוציא 
בעל הבית את חפציה, והיא הגישה תלונה אל תחנת המשטרה על הדן דין לעצמו, 

והוסיפה, כי האיש הזה גנב ממנה חמש עשרה לירות מצריות.
השוטרים הלכו למקום המעשה יחד עם מוכתר השכונה, בדקו בכליו של בעל 
הבית, ואחרי חיפוש מחופש מצאו תחת כר המיטה את הסך 15 לירות מצריות 
צרורים במטפחת של האיש. המאסר היה והנדון נדון לשלושה חודשים בבית 

הסוהר.
האשה החלביה עזבה את הארץ, וממקומה בחוץ לארץ שלחה מכתב אל האיש 
שעשה עימה חסד לפנים; בו הודתה, כי שמה עליו עלילות דברים, באומרה להינקם 

בו על עלבונה, וכי היא בעצמה שמה את הכסף במיטתו.
לדאבון לב נתקבל המכתב כעבור ארבעה חודשים לאחר המעשה ולאחר 

שריצה האיש את "עוונו" בבית הסוהר.

< "חוטאים וחטאים בארץ ישראל", מאת דוד תדהר, 1924

מילים על משפטים

< צדק הוא מה שמתיר לי לעשות כל מה שאני 
מלעשות  בעדי  שמונע  מה  הוא  אי־צדק  רוצה. 

זאת.

< הסופר סמואל באטלר

< צדק הוא מוצר מזויף הניתן לאזרח על ידי המ־
דינה כגמול על נאמנותו, שירותיו ומיסיו.

< הסופר אמברוז בירס

< נהג תמיד בצדק. זה ישביע את רצונם של כמה 
אנשים וידהים את השאר.

< מארק טוויין

הצדק  ולא  הצדק  את  לשרת  צריך   < החוק 
את החוק

< הרברט סמואל
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 מאת
יצחק זמיר

/// אליבי

עושים מהצחוק חוק

על גורילות, מכשפות ונחירות
לא די בכך שקשה מאוד לבטא את השם מסצ'וסטס, אלא שגם לא קל לחיות 

בה – לפחות לפי חלק מן החוקים השוררים במדינתם של בני קנדי.
בארה"ב נהוג לקיים סעודה ערב הלוויה; החוק המקומי אוסר על אכילת יותר 
משלושה כריכים לאדם בסעודה זו. גם לחיים לא בדיוק קל, כאשר אסור לנחור 
אלא אם כן כל החלונות בחדר השינה סגורים ונעולים. ולפני השינה חובה להתרחץ 

כמו שצריך; מעניין כיצד בדיוק מפקחים על ביצועו של חוק זה.
במסצ'וסטס עוד לא שמעו על כך שציד המכשפות נגמר והחוק המקומי אוסר 
על פעילותן – כמו גם על זו של הקווייקרים, הקהילה הנוצרית רודפת השלום 
שמרכזה בפנסילבניה. עוד חוק ייחודי: מי שרוצה לגדל זקן תיש, חייב לקבל 
רישיון ולשלם תמורתו. אבל שלא ינסה להשתמש בקליעי רובה לצורך תשלום; 
הדבר אסור. ולבסוף – שני חוקים הנוגעים לחיות. אם יש לכם כלב, אתם חייבים 
לקשור את רגליו האחוריות בחודש אפריל. ואם במקרה יש לכם גורילה – דעו 

שאסור לכם להושיבו במושב האחורי של מכוניתכם.

< הספינה "מייפלאואר" שהביאה לחופי מסצ'וסטס את ראשוני המהגרים, 1620

נוסטלגיה ארצישראלית

רעיון מחוכם על הגג
אזרח צעיר נתבע פעם לדין בעבירה על תקנות ההאפלה ]במלחמת העולם 
השנייה[. הצעיר הזה גר בקומה ג' של אחד הבתים בעיר, והנה עלה בדעתו רעיון 
מחוכם מאוד: על הגג השטוח של דירתו התקין לו כסא מרגוע נוח לשכיבה, וסמוך 
לו העמיד מנורת חשמל מכוסה סוכך עשוי נייר קרטון רגיל, ובלילות הקיץ החמים 

עשה מנהג להשתרע על הכסא ולקרוא לו להנאתו לאור החשמל.
הצעיר לא הודה באשמה ומשהובררה "המצאתו" המחוכמת העמיד פני תם 

־ואמר: "כן, מלמעלה אפשר היה אמנם לראות את האור, אך כיצד יכלו חברי המ
שמר האזרחי להבחין בו מלמטה, מהרחוב, הן את הגג מקיף מעקה אבן?"...

< "שחוק ודמע בבית הדין", מאת שניאור זלמן חשין, 1946

חף שנדון על גניבה

יהודיה, חלביה ]יוצאת חלב[, ענייה, פנתה בימות הגשמים של החודש טבת 
)תרפ"ג( אל יהודי אחד בבקשת רחמים לאספה אל ביתו חינם, אותה ואת בתה, 
לימים אחדים, עד שתמצא לה דירה. נעתר לה האיש והיא ישבה בביתו ימים 

ושבועות וסירבה לצאת.

איים עליה בעל הבית שיוציא את חפציה החוצה והיא לא נשמעה. הוציא 
בעל הבית את חפציה, והיא הגישה תלונה אל תחנת המשטרה על הדן דין לעצמו, 

והוסיפה, כי האיש הזה גנב ממנה חמש עשרה לירות מצריות.
השוטרים הלכו למקום המעשה יחד עם מוכתר השכונה, בדקו בכליו של בעל 
הבית, ואחרי חיפוש מחופש מצאו תחת כר המיטה את הסך 15 לירות מצריות 
צרורים במטפחת של האיש. המאסר היה והנדון נדון לשלושה חודשים בבית 

הסוהר.
האשה החלביה עזבה את הארץ, וממקומה בחוץ לארץ שלחה מכתב אל האיש 
שעשה עימה חסד לפנים; בו הודתה, כי שמה עליו עלילות דברים, באומרה להינקם 

בו על עלבונה, וכי היא בעצמה שמה את הכסף במיטתו.
לדאבון לב נתקבל המכתב כעבור ארבעה חודשים לאחר המעשה ולאחר 

שריצה האיש את "עוונו" בבית הסוהר.

< "חוטאים וחטאים בארץ ישראל", מאת דוד תדהר, 1924

מילים על משפטים

< צדק הוא מה שמתיר לי לעשות כל מה שאני 
מלעשות  בעדי  שמונע  מה  הוא  אי־צדק  רוצה. 

זאת.

< הסופר סמואל באטלר

< צדק הוא מוצר מזויף הניתן לאזרח על ידי המ־
דינה כגמול על נאמנותו, שירותיו ומיסיו.

< הסופר אמברוז בירס

< נהג תמיד בצדק. זה ישביע את רצונם של כמה 
אנשים וידהים את השאר.

< מארק טוויין

הצדק  ולא  הצדק  את  לשרת  צריך   < החוק 
את החוק

< הרברט סמואל
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