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טומשין, מרקמן, גנאינסקי 

תאונות עבודה 
ומחלות מקצוע 

700 ש"ח בחנויות

א' ריבלין 

תאונת דרכים
1,053 ש"ח בחנויות

י' גלעד 

 דיני נזיקין 
גבולות האחריות

1,200 ש"ח בחנויות

י' אליאס

דיני ביטוח
1,290 ש"ח בחנויות

טומשין, מרקמן, גנאינסקי 

גבולות האחריות

ספרים בטקסט מלא, כולל אחזור. בין הספרים

כל כתבי העת המשפטיים בישראל בטקסט מלא

אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי
ברק, פרשנות במשפט )כרכים א־ה(

ברק, פרשנות תכליתית
שלו, דיני חוזים - החלק הכללי

שלו, חוזים ומכרזים של הרשות הציבורית
שלו־אדר, דיני חוזים - תרופות

ויסמן, דיני קניין - בעלות ושיתוף

ויסמן, דיני קניין - החזקה ושימוש
ויסמן, דיני קניין - חלק כללי

חביב סגל, דיני חברות
בירנהק/פסח, יוצרים זכויות

דויטש, עוולות מסחריות וסודות מסחר
דקל, יסודות המכרז

דקל, מכרזים

דקל, חובת המכרז של גופים מינהליים
זמיר, הסמכות המינהלית )מהד' 1(

פלר, יסודות בדיני עונשין )כרכים א, ב ו־ג(
יערי־תמיר, דיני שטרות בפסיקת ביהמ"ש 

נקדימון, הגנה מן הצדק
שנהר, דיני לשון הרע

ועוד כ־70 ספרים חשובים אחרים

משפטים )י־ם(
עיוני משפט )ת־א(

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

בדלתיים פתוחות
דין ואומר

דין ודברים
דין שווה

דיני ישראל

הארת הדין
המשפט

חוקים
חוקים בקצרה
מאזני משפט
מעשי משפט

משפחה במשפט
משפט העבודה
משפט ומימשל
משפט ועסקים

משפט וצבא

משפטים
משפטים על אתר

עיוני משפט
עלי משפט

פלילים
פרשת השבוע ברוח המשפט

קרימינולוגיה ישראלית
רפואה ומשפט

שערי משפט

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

בטקסט מלא באתר  באחזור מלא  ללא הגבלה
ספרים חדשים בקרוב באתר

 ספרים 
 חדשים באתר 

 כלולים 
במחיר המנוי

פרשת השבוע ברוח המשפט

אתר נבו 

לא חוסך 
עליכם

במנויבמחיר כלול 
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80%  ממשרדי עוה"ד מנויים בנבו1

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

אתר נבו הוא האתר המשפטי הנפוץ בישראל

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

2 מהשופטים שבחרו בפועל ספרות מקצועית

3 במערכת בתי המשפט

3
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 "הזדמנות היסטורית 
לתיקון העיוותים"

בנאומו במושב הפתיחה של הכנס השנתי קרא ראש הלשכה לקדם תיקונים 
בשלושה נושאים עיקריים: הצפת מקצוע עריכת הדין, הפחתת תשלום דמי החבר 
ומימון הבחירות ללשכה. "הימים האלה יקבעו את דרכה ואת דמותה של הלשכה 

לדורות הבאים", אמר ברזילי

מכ�נ אחד  הוא  כי  ברור  הש�תי,  הכ�ס  של   13 ה לש�ה  נבהגיע�ו 
והחשו הגדולים  מהכ�סים  ואחד  בעולם  הגדולים  המשפט�ים  נסי 

בים בישראל. בפעם הרביעית ברציפות א�ו מקיימים כ�ס בי�לאומי 
משותף עם לשכת עורכי הדין הגדולה בעולם - לשכת עורכי הדין 

נהאמריקאית, וגם הש�ה מתקיים מושב בי�לאומי בהשתתפות מש

 .International Bar Associationפט�ים בכירים מהנ

ועדת פרוקצ'יה

אי אפשר שלא להתייחס לסוגיות הבוערות המו�חות לפתחה של 
לשכת עורכי הדין, וכמובן לוועדה לבחי�ת תיקון חוק לשכת עורכי 

"במחאה החברתית הנוכחית לשכת עורכי הדין לא תעמוד מן הצד". ראש הלשכה ברזילי
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הדין שהקים שר המשפטים היוצא לפ�י כשלושה חודשים, בראשות 
כבוד השופטת בדימוס אילה פרוקצ'יה. 

לצערי, למעלה מנ20 ש�ה יש�ם חילוקי דעות בלשכת עורכי הדין, 
חילוקי דעות שפוגעים בציבור כולו וכמובן ב�ו, ציבור עורכי הדין. 
לשכת  חוק  במב�ה  העיוותים  לתיקון  היסטורית  בהזדמ�ות  מדובר 
עורכי הדין, שכמעט לא תוקן מש�ת 1961. בל �טעה; הימים האלה 
הם שיקבעו את מקומה, את דרכה ואת דמותה של לשכת עורכי הדין 

בישראל לדורות הבאים. 
נמש�תי, כפי שגם פרׂשתי לפ�י חברי הוועדה, מחייבת תיקון בש

לושה �ושאים עיקריים: הצפת מקצוע עריכת הדין, הפחתת תשלום 
דמי החבר ומימון הבחירות ללשכה.

נבע�יין הצפת מקצוע עריכת הדין - בימים אלה מו�ה לשכת עו
רכי הדין 52 אלף עורכי דין. החודש יעמוד המספר על 54 אלף. בכל 
ש�ה מתווספים כנ3,300 עורכי דין, כלומר בכל יום שחולף מצטרפים 

לשוק העבודה עשרה עורכי דין חדשים. 
נרבותיי, זו כבר אי��ה בעיה של�ו בלבד. זוהי בעיה שעלולה להש

פיע על החברה כולה. הצפת המקצוע גורמת לירידה באיכות השירות 
המשפטי ה�יתן לאזרח. 

ללשכה,  חדשים  חברים  של  הקבלה  הקשחת  ידועים:  הפתרו�ות 
ההסמכה,  בבחי�ות  מהותי  ושי�וי  ההתמחות  על  הפיקוח  הגברת 
שהן  כפי  וזיכרון  שי�ון  ולא  ו�יתוח  חשיבה  יכולת  שיבח�ו  בחי�ות 

בוח�ות היום. 
ה�ושא הבא, שאי�ו פחּות בחשיבותו, הוא הת�הלותה של הלשכה 
50% מדמי החבר שמשלנ נב�ושא התקציב, ויוזמתי להפחתה של כ

מים עשרות אלפי עורכי הדין בכל ש�ה. תקציב לשכת עורכי הדין 
עומד על סכום עצום - כנ70 מיליון שקל בש�ה - תקציב שהולך וגדל 

עם מספר עורכי הדין.
מתוך חובת�ו ל�הוג בתקי�ות, ביעילות ובשקיפות, יצאתי ביוזמה 
כי ועדת פרוקצ'יה,  להפחתה של מחצית מדמי החבר, וא�י מאמין 

לאחר שקיבלה את מלוא החומרים בע�יין, תבחן ותאמץ יוזמה זו.
ביסוס �וסף ליוזמה זו אפשר למצוא בסקר שערכ�ו לקראת הכ�ס, 
82% אחוז מחברי הלשכה אי�ם משתתפים כלל בפנ  וממ�ו עלה כי

עילויות תרבות ופ�אי שעורכת הלשכה. על חברי הלשכה לשלם רק 
נעבור פעילויות התרבות והפ�אי שבהן הם משתתפים, על פי בחיר

תם. עורכי הדין אמורים לשלם פחות, הם ראויים לשלם פחות, והם 
ישלמו פחות!

בקשב רב. מימין: יעקב טירקל, יעקב נאמן, מיכל אגמון־גונן, מיכה לינדנשטראוס, זהבה גלאון, משה לדור ויהודה וינשטיין
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הבחירות  מימון  הוא  פרוקצ'יה  בוועדת  שהעליתי  �וסף  �ושא 
גם  היא  במדי�ה,  המשפיעים  מהגופים  הדין,  עורכי  לשכת  ללשכה. 

מימון הבחי ב�ושא  ביקורת  עליהם שום  היחידים שאין  נמהגופים 
הסכ�ה  בחומרת  להפריז  אפשר  אי  יעשה.  בעי�יו  הישר  איש  רות; 
הטמו�ה בהסדר ה�וכחי. לא ייתכן שמערכת בחירות בגוף כה חשוב, 

נשלתוצאותיה יש השפעה על עיצוב מערכת המשפט בישראל, תי
תרומות  שבו  למצב  להסכים  אסור  ורסן.  ביקורת  חסר  באופן  ערך 
�ית�ות בסתר וללא מגבלה על גובהן. חייבים לקבוע כללים ברורים 

של קבלת תרומות ושל הוצאת כספים. 
בחירות  ייערכו   2015 בש�ת  מהיר.  חקיקתי  שי�וי  מחייב  ה�ושא 
שקוף  באופן  ית�הלו  הבאות  שהבחירות  להבטיח  ועלי�ו  בלשכה, 

וראוי. 

הסגת גבול המקצוע

מעל  הקודם  ב�אומי  וחברים,  חברות 
במה זו לפ�י כש�ה דיברתי על הסגת גבול 
מקצוע עריכת הדין, ועל המאבק העיקש 
מאז  ואכן,  �גדו.  ל�הל  הלשכה  שבכוו�ת 
ש�יתן פסק הדין בע�יין לב�ת פורן לפ�י 
כש�ה, �ית�ה שורה ארוכה של פסקי דין 

נשצידדו שוב ושוב בעמדתה הבלתי מת
פשרת של לשכת עורכי הדין. 

ל�הל  ממשיכים  א�ו  בכך.  די  אין  אך 
נמאבק עיקש. לפ�י כמה ימים יצא�ו בק

מפיין �רחב של סרטו�י הסברה, פרסום 
לציבור  מיוחד  הסברה  אתר  באי�טר�ט, 
החברתיות.  ברשתות  ה�ושא  וקידום 
היום, כתוצאה ממאבק�ו, החלה לחלחל 
התפיסה כי שירות מקצועי יכול להי�תן 
אך רק מאת עורך דין שהוכשר והוסמך 

לכך על פי חוק.

מעורבות בכנסת

בישראל,  ממשלה  הוקמה  לאחרו�ה 
בפעילותה.  החלה  החדשה  והכ�סת 
המדי�ה,  תקציב  בסערה.  החלו  הימים 

עו ב�טל  והשוויון  הכלכלית  נהתוכ�ית 
ועימם  מדים בראש סדר היום הציבורי, 

המש הקשות  הכלכליות  הבשורות  נגם 
אז מאית�ו,  ואחד  אחת  כל  על  נפיעות 

�בח�ת  הדין  עורכי  לשכת  המדי�ה.  רחי 
ובדאגה  המקצוע  ע�יי�י  בקידום  רק  לא 

לציבור עורכי הדין, אלא גם בקבלת אחריות חברתית. הלשכה היא 
אחד הגופים המשמעותיים והמשפיעים בארץ, ויש לה תפקיד מרכזי 

בחיים הציבוריים. 
במחאה החברתית ה�וכחית לשכת עורכי הדין לא תעמוד מן הצד. 
בכוו�תי להעמיד את מלוא עוצמתה של הלשכה לצידו של הציבור 
ולמע�ו. לא �יתן שתתקבל חקיקה א�טינחברתית, לא �קבל חקיקה 

א�טינצרכ�ית, לא �שלים עם פגיעה בשכבות החלשות.
לשכת עורכי הדין לא תחשוש לפעול גם באמצעות סדרת עתירות 
לבג"ץ ולבתי המשפט השו�ים, בכל �ושא ובכל מקום שתהיה בהם 

פגיעה בלתי סבירה ובלתי מידתית באוכלוסיות השו�ות. 
נלשכת עורכי הדין חייבת להיות גם חלק אי�טגרלי מהעשייה הפ

בכ�סת,  בארץ.  והשלטו�ית  רלמ�טרית 
עלי�ו  שם  האכיפה,  וברשויות  בממשלה 

נכלשכה להיות מעורבים. רק כך �וכל לע
שות את עבודת�ו �אמ�ה ולהשפיע רבות 

נעל צביו�ה ועל איכותה של המערכת המ
שפטית בישראל. כך �עשה!

שכר מצווה

ּוב�ימה אחרת, אך לצערי לא מ�ותקת 
לגמרי מדבריי הקודמים: מקור גאווה ל�ו 
התוכ�ית "שכר מצווה" של לשכת עורכי 

נהדין. הש�ה, עשור להקמת התוכ�ית, ער
כ�ו מחקר ובדק�ו את ה�תו�ים, וה�תו�ים 

מדאיגים. 
ייעוץ  התוכ�ית  הע�יקה   2002 בש�ת 
 2012 ובש�ת  אזרחים,  לכנ400  משפטי 
ייעוץ משפטי ללמעלה  הע�יקה התוכ�ית 
התקנ  2002 בש�ת  אזרחים.   4,000 נמ

 2012 ובש�ת  פ�יות,   623 בלשכה  בלו 
פחות  לא  הסיוע  במוקדי  התקבלו  לבדה 
שהענ מאז  לשמחתי,  פ�יות.   13,862 נמ
הע בחזית  לקהילה  התרומה  את  נמדתי 

שייה של הלשכה הוכפל מספר עורכי הדין 
לנ500  לש�ה  בממוצע  מנ250  המת�דבים 

מת�דבים חדשים.
נמאז הקמת תוכ�ית "שכר מצווה", וב

עקבות המודעות שיצרה התוכ�ית לסיוע 
המשפטי הממלכתי, יצרה הלשכה פר�סה 
מיליון  בכנ15  הדין  לעורכי  טרחה  ושכר 

שקל.
 �תראה כול�ו בכ�ס הש�תי הנ14! 

המנכ"לית הפורשת

בסיום דבריו במושב הפתיחה הודה 
ראש הלשכה לעושים במלאכה. "אני 

מבקש להודות לחברות ולחברים 
שעשו לילות כימים ואיפשרו לנו 
לקיים את הכנס המרשים הזה", 

אמר ברזילי, "וראשונה מכולם היא 
מנכ"לית לשכת עורכי הדין, עורכת 

הדין לינדה שפיר". בתום הכנס 
סיימה שפיר את תפקידה לאחר 

שבע שנים, ובמושב הסיום הוענק 
לה מגן הוקרה. "לינדה, אני מבקש 

להודות לך מקרב לב על פועלך הרב 
והמבורך ללשכת עורכי הדין ולכלל 

חבריה בשבע השנים האחרונות. 
 תודה על המסירות, על 

 המקצועיות ועל האנרגיות 
 הבלתי נדלות, שהן דוגמה 

והשראה עבור כולנו".   
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חברי מועצה יקרים,
זהו מכתב פרידה. 

א�י  הדין,  עורכי  לשכת  כמ�כ"ל  שימשתי  בהן  ש�ים  וחצי  שבע  אחרי 
יוצאת לדרך חדשה.

האמת היא שהתכוו�תי ל�קוט בצעד זה עוד מזמן, אבל עם חילופי ראש 
הלשכה, בש�ת 2011, הבטחתי לראש הלשכה ה�כ�ס )אז( דורון ברזילי, 
שאשאר כדי להקל על חילופי המשמרות. עתה, ש�תיים אחרי כ�יסתו 

של דורון לתפקיד, בשלה העת.

שבע וחצי ש�ים זו תקופה ארוכה. תקופה של אתגרים, קשיים, הישגים ושמחות.

מעטים היודעים מה באמת עושה מ�ג�ון הלשכה, מה המטלות המורכבות העומדות בפ�י 70 
עובדי הלשכה ה�אמ�ים, מה ההישגים היומיומיים. מעטים פוגשים את אלה המטפלים במאות 
פ�יות בחודש מצד מתמחים, עורכי דין צעירים, ותיקים וגמלאים - ומספקים להם מע�ה שוטף. 

מעטים עוקבים אחר פעולות הוועדות השו�ות המסייעות למילוי תפקידיה של הלשכה.

ולמעמדם  לרווחתם  לחבריו,  לדאוג  גוף שמטרתו  רק  אי�ה  הדין  עורכי  - לשכת  לזכור  יש  כי 
ישראל,  מדי�ת  של  המשפט  בחיי  המעורב  סטטוטורי  גוף  היא  הדין  עורכי  לשכת  המקצועי. 

משפיע עליהם ומקדם �ושאים ערכיים �דרשים.

צפיתי במהלך אותן הש�ים בצמיחתו המהירה של מקצוע עריכת הדין - במידה מעורבת של 
שמחה וחשש. שמחה על צמיחתו של מקצוע חשוב זה, חשש מצמיחת יתר והצפה של המקצוע. 
היום �מ�ים בין חברי הלשכה למעלה מנ54,000 חברים, עם רב ועצום. אבל מ�ג�ון הלשכה, זה 
המטפל בקפיצת המדרגה הע�קית הזאת, לא התעדכן במספרו, בתקציביו וביכולתו לתת שירות 

לקהל רב זה. משימה זו תוטל על כתפי מי שיבוא ב�עליי.

א�י מבקשת להודות לכם על ש�ים של אמון, של �שיאה ב�טל, ובמיוחד א�י מבקשת להודות 
לשלושת ראשי הלשכה תחת �יהולם פעלתי - ד"ר שלמה כהן, יורי גיאנרון ודורון ברזילי.

שלום לכולם,  

עו"ד לינדה שפיר,   
מנכ"ל לשכת עורכי הדין  

היו שלום
 אחרי שבע שנים וחצי ושלושה ראשי לשכה, 

 מנכ"ל לשכת עורכי הדין, עו"ד לינדה שפיר, סיימה את תפקידה. 
מכתב פרידה שנשלח לחברי המועצה הארצית של הלשכה 
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 אירוע
של פעם בדור

"קורים  פרידמן:  דניאל  מכוחה"   מאבדת  המשפט  "מערכת  מרידור:  דן 
זוסמן"   ושל  לנדוי  של  בתקופה  הלילה  בחלום  קורים  היו  שלא  דברים   היום 
נאמן: "כל חברי  יעקב  ביילין: "המערכת מאוד לא אוהבת ביקורת"   יוסי 
הוועדה ללא יוצא מן הכלל היו אחראים לשיתוק בוועדה לבחירת שופטים"  
חיים רמון: "לא מן הנמנע שצריך להגיע לבית משפט לחוקה"  דוד ליבאי: 

"צר לי שמחפשים נימוקים לפגוע בבית המשפט העליון"

יוני 2013  14 ׀ עורך הדין  

מושב שרי המשפטים לדורותיהםהכנס השנתי



סוללה יוצאת דופן של עשרה שרי משפטים שכיהנו בתפקיד ב־30 השנה 
האחרונות התייצבה למושב חגיגי שהיה שיאו של הכנס השנתי ה־13  מי למד את 
תורת המשחקים? איזו טראומה זכורה לאחד השרים מביקור סמוי בבית משפט? 
ומה היעד המרכזי שצריכה לסמן השרה הנוכחית ציפי לבני?  שרי המשפטים 

לדורותיהם פותחים שולחן  סיקור מיוחד

עו"ד שלומי )שמחי( שני

נן מרידור וד�יאל פרידמן מודאגים ממעמדה של מערכת המד
שפט. זה פחות או יותר המכ�ה המשותף היחיד שהיה אפשר 
לחלץ מהש�יים בעקבות ערב יוצא דופן שבו השתתפו כמעט 
כל שרי המשפטים שכיה�ו במשרד בצלאח אנדין מאז ש�ת 1980. 
אמ�ם מרידור מודאג מפגיעה בכוחה של מערכת המשפט, ופרידמן 
את  קט�ו�יים?  להיות  למה  אבל  המערכת,  של  היתר  מכוח  מודאג 
היה  משפטים  שרי  של  מכובדת  כך  כל  בסוללה  לצפות  ההזדמ�ות 

אפשר לקבל לראשו�ה רק בכ�ס הש�תי של לשכת עורכי הדין.
נהיה זה איחוד היסטורי של השרים שהיו אמו�ים על מערכת המ

שפט מאז שמ�חם בגין כיהן כאן כראש הממשלה ומשה ל�דוי שימש 
כ�שיא בית המשפט העליון. רק מקומם של שלושה שרי משפטים 
�פקד מהאירוע החגיגי: יצחק מודעי ז"ל וטומי לפיד ז"ל, וצחי ה�גבי 

"מדובר בפר ברגע האחרון.  להיעדר  ו�אלץ  ניבדל"א ש�פל למשכב 
ספקטיבה �דירה שלא זכורה לי כדוגמתה של קאדר כל כך גדול של 

שרי משפטים", אמרה המ�חה ד�ה ויס. 
שש  בתפקיד  שכיהן  �סים  משה  היה  ה�וכחים  בין  השרים  ותיק 
השלטו�ית  באינהיציבות  בהתחשב  הנ80.  ש�ות  בתחילת  ש�ים 
ששררה כאן בעיקר בעשור הראשון של ש�ות הנ2000, מדובר באורך 

עורך הדין ׀ 15 יוני 2013 



קד�ציה שהשרים שבאו אחריו יכלו רק לחלום עליו. לעומת הקד�ציה 
הארוכה של �סים היו שרים )�אמן בנ1996 ורמון בנ2006( שבקושי 
הספיקו לחמם את הכיסא ו�אלצו לפרוש תוך חודשים אחדים בשל 

)כמו מאיר שט �אמן  �גדם.  נכתבי אישום שבסופו של דבר הוגשו 
רית וציפי לב�י( זכה לחזור למשרד המשפטים, ואז כיהן ארבע ש�ים 

תמימות שהסתיימו אך לאחרו�ה. 
המילה אקטיביזם אמ�ם לא �זרקה לחלל האוויר, אבל דמותו של 
אהרן ברק בהחלט ריחפה בדבריהם של כמה מה�וכחים. עם זאת, 
את עיקר תשומת הלב מיקדו התהליכים שהתקיימו לאורך הש�ים 

נבוועדה לבחירת שופטים. אם לשפוט לפי דברי כמה מה�וכחים, הב
עיות והדילים ש�עשו בוועדה היו תמיד לפ�י או אחרי תקופתם ואף 

פעם לא במהלך כהו�תם.
שרת המשפטים לב�י �שאה דברים בפתח המושב )ראו בעמוד 24(, 
היוצא,  השר  �אמן,  בתפקיד.  לקודמיה  הבמה  את  להותיר  והעדיפה 

קיבל את הזכות לפתוח בדברים. 
יעקב נאמן: מה שמ�חה אותי הוא דברי המש�ה בפרקי אבות: 

נאמור מעט ועשה הרבה. היה קשה מאוד להגיע להב�ות בוועדה לב
חירת שופטים, ו�דרש מאמץ רב מאוד לשכ�ע את כל חברי הוועדה 

שאי אפשר להמשיך במצב של שיתוק בוועדה. 
דנה ויס: מי היה אחראי לשיתוק?

כשעסק�ו  הכלל.  מן  יוצא  ללא  הוועדה  חברי  כל  נאמן:  יעקב 
במי�וי שופטים לבית המשפט העליון, כולם �בחרו פה אחד. אבל זה 
לא התחיל בפה אחד; חברי הוועדה �חלקו לקבוצות, וא�י דילגתי בין 
החדרים ולמדתי את תורת המשחקים. זה דרש סבל�ות רבה מאוד, 
כפי  בשקט.  הכל  לעשות את  אלא  בפומבי  לדבר  לא   - והכי חשוב 

שאמרו חז"ל, אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין.
ויס: אז אתה אומר שהשיקולים הם לא ענייניים.

לכל  כי  אישיים,  הם תמיד  השיקולים  כשבוחרים  נאמן:  יעקב 
נחברי הוועדה יש את האג'�דה שלהם, וזה לא דבר פסול. הדרך היחי

דה היא להגיע להב�ה, לכבד את האחר, להוקיר אותו גם אם אתה 
חולק על דעתו, ול�סות לשכ�ע אותו בדרכי שלום ולא בכותרות.

ויס: פרופ' פרידמן, יכול להיות שנאמן פעל בדרכי נועם והשיג 

שרי המשפטים מאז 1980*
1980-1986משה נסים

4/86-7/86יצחק מודעי

1986-1988אברהם שריר

1988-1992דן מרידור

1992-1996דוד ליבאי

6/96-8/96יעקב נאמן

1996-1999צחי הנגבי

1999-2001יוסי ביילין

2001-2003מאיר שטרית

2003-2004טומי לפיד

2004-2006ציפי לבני 

5/06-8/06חיים רמון

8/06-11/06מאיר שטרית

11/06-2/07ציפי לבני

2007-2009דניאל פרידמן

2009-2013יעקב נאמן

-2013ציפי לבני

מצוין רק מי שכיהן בתפקיד חודשיים ומעלה  *
השמות המודגשים השתתפו בכנס החגיגי ראש הלשכה דורון ברזילי עם שרת המשפטים ציפי לבני** 

יוני 2013  16 ׀ עורך הדין  
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מה שרצה ואילו אתה נשארת עם חצי תאוותך בידך?
דניאל פרידמן: אף אחד לא יוצא וכל תאוותו בידו. �אמן רצה 

לפצל את תפקיד היועץ, כפי שגם א�י רציתי, וזה לא קרה.
תקופתי הייתה פחות מחצי בהשוואה ל�אמן. בתקופתי מו�ו כמאה 
85 תק�ים. לראשו�ה בתקופתי מו�ה שופטים מהמנ  שופטים, וקיבלתי

גזר הפרטי לבית המשפט העליון. לרשותו של �אמן עמדו ארבע ש�ים 
ועוד ש�י דברים קריטיים: ראשית, הפסקת המי�ויים הזמ�יים בבית 

נהמשפט העליון. זה דבר קריטי. בעבר מי�ו לבית המשפט העליון זמ
זה אלמ�ט חשוב בתורת המשחקים  פרש.  עד ששר המשפטים  �ית, 
ש�אמן הזכיר. הדבר הש�י, והיה לי בו היסוס רב, הוא ההצעה של גדעון 

קו ברוב של שבעה  לבית המשפט העליון  למי�וי של שופטים  נסער 
לות. כלומר, כש�אמן �כ�ס לתפקיד הבין כל צד שבלי הסכמה של הצד 

האחר אין מי�וי, ויותר מזה - לשלושה חברי כ�סת יש וטו. 
מאיר שטרית: אחת הבעיות ש�וצרו עם הצורך בשבעה קולות 

נזה לתת לכל אחד וטו להת�גד. זה לא �כון. היה צריך להשאיר אפש
רות למ�ות שופט גם אם שלושת השופטים לא מסכימים.

חיים רמון: א�י הודעתי שלא יהיו יותר מי�ויים זמ�יים. ביקשתי 
שיהיו א�שים שלא באים מהפרקליטות ומבית המשפט כי האופי של 
בית המשפט העליון, בעיקר בתקופת ברק, היה לאופי חוקתי. בית 
המשפט העליון חייב להיות מגוון מאוד, ולא מן ה�מ�ע שצריך להגיע 

לבית משפט לחוקה. 
זו  הייתה  תמיד  או  להשפיע,  תמיד  יכלו  המשפטים  שרי  ויס: 

המערכת המשפטית שניווטה את העניינים?
משה נסים: שר משפטים צריך להשפיע, חייב להשפיע, וחובה 
שיהיה לו מעמד בממשלה כך שהוא יוכל לסכל החלטות לא ראויות 

נולהביא החלטות טובות. לגבי מי�וי שופטים, לדאבו�י חלה הידרד
רות ב�יווטה ובדרכה של הוועדה. על השולחן �עשו דילים מבישים 
שאי�ם ראויים לבית המשפט העליון, אבל הם גם אי�ם ראויים לבית 

המשפט לתעבורה.
ויס: זה התחיל בתקופתך?

משה נסים: חס ושלום. בתקופתי זכיתי שיהיו שלושה �שיאים 
נשל בית המשפט העליון - ל�דוי, כהן ושמגר. ביום הראשון של פגי

 יעקב נאמן:

כשעסקנו במינוי שופטים 

לבית המשפט העליון, כולם 

נבחרו פה אחד. אבל זה 

לא התחיל פה אחד. חברי 

הוועדה נחלקו לקבוצות, ואני 

דילגתי בין החדרים ולמדתי 

את תורת המשחקים

 דניאל פרידמן:

אף אחד לא יוצא וכל תאוותו בידו. 

גם נאמן רצה לפצל את תפקיד 

היועץ וזה לא קרה. להבדיל 

מתקופתי, לרשותו עמדו ארבע 

שנים ועוד שני דברים קריטיים: 

הפסקת המינויים הזמניים בבית 

המשפט העליון ותיקון סער

 משה נסים:

לדאבוני חלה הידרדרות 

בניווטה ובדרכה של הוועדה 

לבחירת שופטים. על השולחן 

נעשו דילים מבישים שאינם 

ראויים לבית המשפט העליון, 

אבל הם גם אינם ראויים 

לבית המשפט לתעבורה

עורך הדין ׀ 17 יוני 2013 
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 חדש בעו”דכנית פלטינום:  
בקשה לנט המשפט בחצי דקה!

נמאס לכם להדפיס, למיין, לערוך, למספר, לסרוק ולחתום?
תארו לכם שיכולתם להגיע מתל-אביב לאילת בחמש דקות.

עכשיו דמיינו אתכם מכינים בקשה לבית המשפט רק ב- 30 שניות במקום ב- 30 דקות.
זה בדיוק מה שמערכת ניהול המשרד החכמה עו”דכנית פלטינום יודעת לעשות. 

החלק שלכם בתהליך הכנת בקשה:
אתם בוחרים את מסמך הבקשה ואת הנספחים 

המבוקשים מתוך תיק הלקוח, ומגישים. 

החלק של עו”דכנית פלטינום:
שיבוץ המסמכים והעמודים לתבנית מסמך בקשה 

רשמית, כולל עימוד, בניית תוכן עניינים, חלוקה 
לבקשה ונספחים, יצירת דפים מפרידים, מספור 
 SGN או PDF העמודים ושמירת המסמך בפורמט

כולל חתימה אלקטרונית ותיוק בתיק הלקוח.

http://www.od.co.il/netdemo :תראו כמה זה קל! מוזמנים לצפות בסרטון הדגמה

מבית עו”דכנית - החברה הגדולה בארץ למתן פתרונות מחשוב למשרדי עורכי דין בעלת מוניטין של מעל 20 שנה.

לפרטים נוספים ולרישום לשירות הכנת בקשות לבית ונט המשפט:
1-800-396-800

שתי עם כל אחד מהם סיכמ�ו ש�גיש שמות שש�י�ו �סכים עליהם. 
כל המי�ויים היו פה אחד. 

א�י וידאתי שימו�ו יותר מדתי אחד ויותר מספרדי אחד. הצלחתי 
לש�ות את המחזה המביש של שמירת כיסאות ש�משך אחרי, וא�י 

נמצטער על זה. אם אין ספרדי ראוי לבית המשפט העליון אסור למ
�ות אותו, פשוט אסור. זה בית משפט שפוסק הלכות. ואם יש יותר 

מדתי אחד צריך למ�ות אותו, כמובן רק בת�אי שהוא ראוי.
יוסי ביילין: היו דברים שלא יכולתי לוותר עליהם. למשל הבקרה 
על שופטים. הייתי הראשון שלא בא מתחום המשפט, וכששמעתי 
שהת�הגות של כמה שופטים כלפי עורכי דין הייתה מבישה, חבשתי 
כובע מצחייה עם משקפי שמש ו�כ�סתי לכמה אולמות. חשכו עי�יי; 
מה  באולם.  דין  לעורכי  כך  מתייחס  בישראל  ששופט  האמ�תי  לא 
שראיתי בבית המשפט בתל אביב הספיק לי לכל החיים. כך �ולדה 
המערכת של בקרה על שופטים. אהרן ברק היה מסויג, ועשי�ו את 
הפשרה שמאיר שטרית קיבע בסוף - �ציבות התלו�ות על שופטים.

הוא  כי  שופטים  על  הדין  עורכי  משוב  על  אמרתי  מידה  באותה 

נחיו�י. אמרתי שלא יכול להיות שמישהו לא יהיה �תון למשוב. המ
יכול לכפות את  ביקורת. שר שבא מבחוץ  ערכת מאוד לא אוהבת 

הביקורת, ובסוף גם המערכת �ה�ית מזה.
דוד ליבאי: כשהצטרפתי לוועדה לבחירת שופטים חשבתי שאחד 
ה�געים הגדולים הוא ע�יין הדיל - שמור לי ואשמור לך. השר מרידור 
וא�וכי כחבר כ�סת בוועדה מ�ע�ו דילים, והכל הת�הל בצורה ע�יי�ית 
ביותר, על מי מ�וחות ובלי תופים ומחולות. א�י לא אומר שלא �עשו 
השלד  הם  תקופה  באותה  ש�בחרו  המאות  הכל  בסך  אבל  טעויות, 

והבסיס של המערכת. מובן שיש בה פגמים, כמו בכל מערכת. 
"בני  שכונו  מי  של  הדובר  להיות  זכית  אתה  מרידור,  דן  ויס: 
האור". האם השקט שאנחנו חווים כרגע אומר שהסכנה חלפה או 

שמא שלטון החוק עדיין מאוים?
דן מרידור: רוח הקרב ש�שמעת בין גישות שו�ות וקבוצות שו�ות 
- א�י מוכרח להגיד שלא באתי להילחם במישהו שם. חשבתי שצריך 
ויכוחים  למ�ות את הא�שים הטובים ביותר, לפי מיטב שיפוטי. היו 

ודעות שו�ות, אבל כמעט כל הדיו�ים הסתיימו בסוף פה אחד.

 יוסי ביילין:

מה שאני ראיתי בבית המשפט 

בתל אביב הספיק לי לכל 

החיים. כך נולדה המערכת של 

בקרה על שופטים. אהרן ברק 

היה מסויג, ועשינו את הפשרה 

ששטרית קיבע בסוף - נציבות 

התלונות על שופטים

 חיים רמון: 

יכולת המשילות, בעיקר ב־20 

השנה האחרונות, הידרדרה 

לרמה מוגבלת. כל שר יספר 

לך כמה היכולת הזאת מוגבלת, 

לא על פי חוק, אלא על פי 

פרשנויות של חוק שמבוססות 

על אידאולוגיות

 דוד ליבאי:

משמיעים נימוקים ש"לשופטים 

יש אג'נדה פוליטית". בבית 

המשפט העליון יושבים 

אנשים פוליטיים? שופטים 

מנהלים אג'נדה? נו, באמת. 

מישהו צריך לשמור על בית 

המשפט העליון. תשמרו עליו

יוני 2013  18 ׀ עורך הדין  
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 חדש בעו”דכנית פלטינום:  
בקשה לנט המשפט בחצי דקה!

נמאס לכם להדפיס, למיין, לערוך, למספר, לסרוק ולחתום?
תארו לכם שיכולתם להגיע מתל-אביב לאילת בחמש דקות.

עכשיו דמיינו אתכם מכינים בקשה לבית המשפט רק ב- 30 שניות במקום ב- 30 דקות.
זה בדיוק מה שמערכת ניהול המשרד החכמה עו”דכנית פלטינום יודעת לעשות. 

החלק שלכם בתהליך הכנת בקשה:
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יש שי�וי גדול בחברה הישראלית. א�ח�ו מפסידים במערכה הזאת. 
לא א�י באופן אישי, מערכת המשפט מאבדת מכוחה. השי�וי הוא לא 
במערכת המשפט אלא מחוצה לה. פעם קיבלו את דבריה, את הערכים 
שייצגה. היום יש מאבק על הערכים האלה. ראי�ו את החקיקות בש�ים 
האחרו�ות, שלשמחתי רובן �מ�עו, אבל זה היה מאבק קשה בחקיקה 
הלאנדמוקרטית. לא תוכל להעביר היום בכ�סת חוק שאומר שכל ב�י 

האדם שווים. כן תוכל להעביר כל מי�י חוקים פטריוטיים. 
בית המשפט ביסודו של דבר צריך להגן על הא�שים, על האזרחים, 
לפסוק בריבם �גד השלטון, �גד הרוב. גם אם הרוב לא דמוקרטי, בית 
המשפט צריך להיות דמוקרטי. היום יש ויכוח על מעמדה של מערכת 
המשפט, והוויכוח הזה מחליש את כוחה. היא לא הפסידה, אבל היא 

�חלשה. א�י מעדיף סמכות מוגבלת ומרוס�ת. 
אברהם שריר: חלק גדול מהדברים ש�שמעים כאן זרים לי. מדוע 

נצריך משוב? אם היי�ו עושים את העבודה ובוחרים את השופטים ה�
כו�ים, לא היה צורך במשוב. לא עשי�ו את העבודה ה�כו�ה. הייתה פעם 
אחד  אמר  זה  ובעקבות  לוועדה  מועמד  של  שם  שהוצג  ויחידה  אחת 

מהשופטים כי לא בוחרים שופט לבית המשפט העליון בלי הסכמה של 
השופטים. השבתי לו שא�י לא רואה כאן שופטי בית משפט עליון אלא 
חברי ועדה, ובזה זה הסתיים. השופט מו�ה והצליח בתפקידו. זו הייתה 

הסערה היחידה, וחוץ ממ�ה לא היו בתקופתי סערות או הת�גשויות.
סמכויות  עצמה  על  מקבלת  המשפט  מערכת  פרידמן:  דניאל 
שלא היו לה בעבר. א�י רואה בעיות למשטר הדמוקרטי מכל מי�י 
כיוו�ים. למשל כשבית המשפט העליון אומר אם יפ�ו או לא יפ�ו את 
רצועת עזה אחרי שהפרלמ�ט קיבל החלטה דמוקרטית לפ�ות אותה.

קורים היום דברים שלא היו קורים בחלום הלילה בתקופה של ל�דוי 
ושל זוסמן, למשל כשהשר ביילין רצה להחליף מ�כ"לית ולא �ת�ו לו.

מנ1992 בית משפט העליון, באמצעות בג"ץ, קיבל  חיים רמון: 
נעל עצמו סמכויות מעבר למה שהכ�סת החליטה. בית המשפט הע
נליון, בעיקר בתקופת ברק, קבע שהמדי�ה צריכה להת�הל לפי השק

פת עולם שברק מאמין בה, ולא לפי מה שהכ�סת מחליטה.
עד  מוגבלת  היא  משרדיהם  את  ל�הל  ה�בחרים  יכולת  בנ2013 

ולמי שיש סמ �וצר מצב שלמי שיש אחריות אין סמכויות  נמאוד. 

 דן מרידור: 

השינוי הוא לא במערכת 

המשפט אלא מחוצה לה. 

פעם קיבלו את דבריה, את 

הערכים שייצגה. היום יש מאבק 

על הערכים האלה. לא תוכל 

להעביר היום בכנסת חוק האומר 

שכל בני האדם שווים

 מאיר שטרית: 

 אחת הבעיות שנוצרו עם

הצורך בשבעה קולות היא לתת 

לכל אחד וטו להתנגד. זה לא 

נכון. היה צריך להשאיר מצב 

שבו אפשר למנות שופט גם 

 אם שלושת השופטים 

לא מסכימים

 אברהם שריר: 

חלק גדול מהדברים שנשמעים 

כאן זרים לי. מדוע צריך משוב? 

אם היינו עושים את העבודה 

ובוחרים את השופטים הנכונים, 

לא היה צורך במשוב. לא עשינו 

את העבודה הנכונה. בתקופתי 

לא היו סערות או התנגשויות

יוני 2013  20 ׀ עורך הדין  

מושב שרי המשפטים לדורותיהםהכנס השנתי
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כות אין אחריות כלפי הבוחר. �וצרה מציאות שבה יכולת המשילות, 
בעיקר בנ20 הש�ה האחרו�ות, הידרדרה לרמה מוגבלת. כל שר יספר 
לך כמה היכולת הזאת מוגבלת, לא על פי חוק אלא על פי פרש�ויות 

של חוק המתבססות על אידאולוגיות.
יעקב נאמן: בתקופה שלי במשרד המשפטים במשך ארבע ש�ים 

נלא היו בעיות כאלה. כל הבעיות �פתרו מלבד מי�וי מבקר לפרקלי
נטות. זה הדבר היחיד ש�שאר, ומכיוון שהיי�ו בתקופת בחירות ביק

שו לעכב את זה. לגבי פיצול תפקיד היועץ - זו סוגיה סבוכה. שר חוץ 
עומד לדין, ומי שתובע אותו הוא מי ש�ותן ייעוץ משפטי למשרד. 

ויס: יכול להיות שהבנת שצריך להגיע להסכמות כי הבנת שזו 
הדרך היחידה להצליח בצלאח א־דין?

�יסיו�י  לפי  לחלוטין.  �מחק  בנ96'  לי  שקרה  מה  נאמן:  יעקב 
בארבע הש�ים האחרו�ות במשרד המשפטים, אפשר לפתור דברים 
בהב�ה גם אם יש מחלוקות, ויש מחלוקות. הייתי �פגש עם היועץ 

המשפטי פעם בשבוע, ולא �יהל�ו משאים ומת�ים בתקשורת.
ויס: פרופ' ליבאי, בתקופתך הגעת לוויכוח עז עם ראש הממשלה רבין.
דעתי,  את  לומר  צריך  שא�י  חשבתי  דרעי  בע�יין  ליבאי:  דוד 

לשבת  יכול  לא  כזה  ששר  ידעתי  כי 
בממשלה. 

א�ח�ו עם שאין לו מסורת שלטו�ית. 
א�ח�ו גדלים על הת�"ך, אבל מה לעשות, 
שם לא הייתה דמוקרטיה. אין ל�ו �יסיון 

דמוק גלויות.  קיבוץ  פה  יש  נדמוקרטי, 
גם  רטיה היא לא רק שלטון הרוב אלא 
ריסון הרוב. מי מגן על האדם? החוק. מי 
מגשים אותו? הממשלה. א�י שומע את 
הבכי על כך שמפריעים למשול, אבל לא 
למשול.  לדעת  צריך  למשול.  מפריעים 
שר צריך להגיד ליועץ שהוא רוצה לבצע, 

ואם אי אפשר, הוא יכול לתקן את החוק. מה זה "מפריעים לי"?
מי ששומר בפועל על שלטון החוק ברשות המבצעת הוא היועץ 
מי שרוצה להחליש  א�י מזהיר אתכם מפיצול.  המשפטי לממשלה. 

את שלטון החוק שיפצל את תפקיד היועץ. 
צר לי שמחפשים �ימוקים לפגוע בבית המשפט העליון, כגון "יש 
שופטים  פוליטיים?  א�שים  שם  יושבים  פוליטית".  אג'�דה  להם 
המשפט  בית  על  לשמור  צריך  מישהו  באמת.  �ו,  אג'�דה?  מ�הלים 

העליון. א�י מבקש מכם, תשמרו עליו.

האתגרים של לבני

דנה ויס: מה האתגר המרכזי שעומד היום בפני השרה לבני?
משה נסים: חוקה לישראל. לו הייתי ממשיך עוד ש�תייםנשלוש 
בכהו�תי, היי�ו מגיעים לחוקה. חוקה צריכה להתקבל על ידי הכ�סת 

ולא על ידי בית המשפט העליון.
דן מרידור: חוקה לישראל חשובה מאין כמוה. היא קובעת את 
הלגיטימיות של ההחלטה. אלא מה, יש חוקה שא�י לא רוצה אותה. 
א�י לא רוצה חוקה שתגיד "לאום, לאום, לאום, המדי�ה מעל הכל". 

חוקה כזאת א�י לא רוצה. א�י רוצה חוקה ליברלית והגו�ה.
אברהם שריר: צריך לבחור את הא�שים כך שהא�שים ש�ראים 

ל�ו היום שליליים ייראו מחר חיוביים.
ייעול מערכת המשפט. שמירת החוק על שמיעת  יעקב נאמן: 
משפטים ברציפות, ומתן פסקי דין תוך 30 יום. לצערי השופטים לא 
שומרים על החוק, וא�י מקווה שבקרוב הע�יין הזה יבוא לידי פתרון. 
ממוצע  משפט  היום  המשפט.  זמ�י  את  לקצר  שטרית:  מאיר 
�משך ש�תיים, וערעור בעליון �משך עוד ש�תיים. זה פשוט לעשות 

נצחוק. צריך להכפיל את מספר השופטים. חייבים לעשות גישור כה
ליך ראשו�י, ובתקופתי קידמתי גם את �ושא המשמרת הש�ייה.

יוסי ביילין: ישראל היא מדי�ה דמוקרטית, אבל היא דמוקרטיה 
פגומה. היא �קראת ככה באופן פורמלי. יש ש�י דברים שא�י מקווה 
שלב�י תצליח לתקן: אחד, מדי�ת ישראל �מצאת במצב חירום כבר 
65 ש�ה, ולכן אפשר לקבוע תק�ות מטונ

רפות לשעת חירום בע�יי�י מרוצי סוסים. 
והלוואי  החירום,  מצב  את  לבטל  צריך 

שחו הוא  הש�י  ה�ושא  תצליח.  נשהיא 
קי האישות בישראל הם לפי הדין הדתי. 
עם שחר  הזוגיות  חוק  את  לקדם  �יסיתי 
הזוגיות,  לברית  �יסיו�ות  והיו  ליפשיץ 
האלה  ש�י התהליכים  כשל.  זה  גם  אבל 

חיו�יים לדמוקרטיה הישראלית.
יוכל  משפטים  שר  רמון:  חיים 
חוקה.  תהיה  אם  מאוד  מעט  להשפיע 
הייתי מציע לשרה משימה טריוויאלית 
בה  �כשל�ו  ו�אמן  פרידמן  מאוד שא�י, 
- שלגוף היחיד, הכי חזק במדי�ה, יהיה פיקוח. זה קיים במדי�ות 
עולם שלישי מפגרות כמו ארצות הברית, ק�דה, א�גליה. אגב, בלי 

נתמיכה של לשכת עורכי הדין, אין סיכוי שלב�י תצליח איפה שא
�ח�ו �כשל�ו.

דניאל פרידמן: הבעיה היא לא לכתוב חוקה אלא מה לכתוב בה. 
א�י מצטרף להצעה של רמון. מדובר בדברים על הקרקע, מערך ביקורת 
על הפרקליטות ועל היועץ המשפטי לממשלה. השר �אמן מדבר על 

להגיע להסכמות, אבל לא תמיד אפשר כי היועץ לא מסכים. 
יעקב נאמן: אבל הגע�ו להסכמות.

לדניא פרידמן: הגעת להסכמות שהיועץ הוא שממ�ה את המנ
בקר. צריך להעביר חוק בכ�סת שיקבע �ציב תלו�ות ציבור בדיוק כפי 
 שיש לשופטים. 

שמיר הקשיב, נתניהו לא

"אני אגיד משפט שלא הייתי אומר 
לפני כמה חודשים", אמר דן מרידור 
במושב שרי המשפטים לדורותיהם. 

 "ראש הממשלה האחרון 
 שהקשיב לי באמת 
הוא יצחק שמיר...".

יוני 2013  22 ׀ עורך הדין  

מושב שרי המשפטים לדורותיהםהכנס השנתי
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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.

הירה מבה שוזקוקים לת
  בנושא מזג אוויר?

 הסומנהחברה הגדולה וה - טק - מטאו
  בארץ בנושא המטאורולוגיהביותר 

  

המאפשר מתן חוות דעת מקצועיות ואמינות ארכיון אקלימי נרחב רשות החברה ב
 לשאילתות על תנאי מזג אווירמהירות תשובות  לשאילתות בנושא מזג אוויר. החברה נותנת

  .תביעות נזיקיןו, ביטוח אירועי נזקי טבע עבורחריגים 
  

מספקת דו"חות מזג אוויר לסקטור הביטוח  טק שירותים מטאורולוגיים בע"מ-מטאו
  שנה. 20-והמשפט מזה למעלה מ

  

במקרה של  .לבית משפטתצהיר כ ומחהוות דעת מחבאת המידע טק מספקת -מטאוחברת 
, מעמידה החברה לרשות לקוחותיה את שירותו של בבית המשפט צורך בעדות מקצועית

  .יו"ר האיגוד המטאורולוגי הישראליכיום , ד"ר נח וולפסון
  

  info@meteo-tech.co.il מייל.  03-6184384פקס.   03-6160598טל. 

)b.sc., j.d.( עו"ד רזיאל גסלר
עוסק בדין ארה"ב

חבר לשכות עורכי דין בקליפורניה )1981( ובארץ )1993(
הפדראלי  לדין  הנוגע  בכל  בביהמ"ש  מומחה  עדות  ומתן  דעת  1.  חוות 
מסחר,  משפחה,  דיני  ירושה,  בענייני  לרבות  בארה"ב  החל  ומדינתי 

חברות, וכו'.
ישראלים  דין  פסקי  ואכיפת  בארץ  אמריקאים  דין  פסקי  2.  אכיפת 

בארה"ב )באמצעות עמיתים בארה"ב(.
בארה"ב המתנהלים  משפטיים  להליכים  הנוגע  בכל   3.  ייעוץ 

ו/או בארץ בדין ארה"ב.
4.  בוררות - בדין ארה"ב ו/או באנגלית.

 בית שרבט, רח' קויפמן 4, קומה 2, ת"א 68012
 טלפון: 03-510-0189, פקס: 03-516-0960

www.gessler.co.il

mailto:info@meteo-tech.co.il
mailto:henadvoc@zahav.net.il
http://www.gessler.co.il
http://www.azrieli.com
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�מצאים  ודמוקרטית  יהודית  ישראל כמדי�ה  הערכים של מדי�ת 
בסכ�ה, וזה הקשר בין ש�י התפקידים שקיבלתי על עצמי - מצד אחד 

נ�יהול המשא ומתן עם הפלסטי�ים ומצד ש�י תפקידי כשרת משפ
טים. קיבלתי את התפקיד מתוך אמו�ה ולא מחוסר ברירה. קיבלתי 
על עצמי שתי משימות, אבל מבחי�תי הן שלובות וא�י מחויבת להן 

לחלוטין.
חשוב שלשר משפטים המתמ�ה לתפקיד תהיה אג'�דה. חשוב 

להגן על מערכת המשפט מכיוון שמעת לעת קמים אלה 
המ לשר  המשפט.  מערכת  את  להרוס  נהמבקשים 
המערכת  על  בשמירה  מהותי  תפקיד  יש  שפטים 

הזאת. עם זאת, לא מקובלת עליי האבח�ה ששר 
משפטים הוא אחד משומרי הסף; התפקיד של 

נשר משפטים מחייב גם תיקון, שקיפות וביקו
רת. בימים אלה היועץ המשפטי לממשלה וא�י 
גופי  על  לפקח  שיאפשרו  הסכמות  על  עובדים 

אבל  הדין,  עורכי  לי  יסלחו  בישראל.  התביעה 
בבחירה בין �וחות עורכי הדין ל�וחות האזרח א�י 

בוחרת באזרח; במסגרת עבודת ההכ�ה ב�ושא קיצור 
תהליכים בבית המשפט תישמע עמדת הלשכה. 

יש מאבק סמוי מתחת לפ�י השטח וע�יי�ו אם מקור הסמכות 
נהוא החוק או ההלכה. לכן אין ל�ו חוקה. מיומי הראשון בכ�סת פע

של  הראשון  הפרק  את  ולו  לקדם  מחויבת  א�י  חוקה.  לקידום  לתי 
חוקה בישראל. ב�יסיון להרכיב חוקה יש מילים שאי�ן מקובלות על 
כל גו�י החברה, שוויון למשל, בשל החשש שבית המשפט יפרש אותו 
בצורה רחבה מדי. חובה לקדם את החוקה גם אם אי אפשר להשלים 

אותה.
ערב  סיסמת  הוא  שוויון  אם  לבחון  הזדמ�ות  היום  לידי�ו  �פלה 
ב�טל  שוויון  חוק  הקרוי  עתידי  חוק  היום  אמיתי.  ערך  או  בחירות 
ושווים  יותר  שווים  שיש  מתברר  וה�ה  שרים.  ועדת  אישור  קיבל 
מהחילו�ים  פחות  שזה  חודשים,   24 ישרתו  החרדים  בעוד  פחות; 

"תפקידי מחייב גם תיקון, 
שקיפות וביקורת"

 במושב הסיום של שרי המשפטים דיברה השרה לבני על כוונתה להביא 
לכינונו של גוף פיקוח על הפרקליטות. עוד היא מבקשת לקדם את נושא החוקה, 

גם אם לא להשלימו, ולהביא לפריצת דרך בשוויון לנשים 

שישרתו למעלה מנ30 חודשים, אחיהם שלומדים בישיבות ההסדר 
ישרתו רק 17 חודשים. כשא�י שומעת את שר האוצר קורא ל"אחיי 
החרדים" ללבוש מדים א�י בוודאי מצטרפת לקריאה, אבל מוסיפה 

נגם קריאה משלי: לא רק אשר וחיים צריכים להיכ�ס מתחת לאלו
�קה, גם אלק�ה ו�ריה צריכים להמשיך ולעזור לסחוב אותה במשך 

שירות מלא ויותר מנ17 חודשים, ולפחות כמו שירות החרדים. 
השוויון הוא ערך ולא מסחרה פוליטית המשת�ה מעת לעת לפי 
הרכב הקואליציה ולפי הכוח שיש לסקטורים המיוצגים 
כאמירה  זה  את  אומרת  א�י  משפטים  כשרת  בה. 

ומבקשת מא�שי המקצוע לבחון את חו נערכית, 
בעי�יי  המבחי�ה  החדשה  החוק  הצעת  קתיות 
על  וזאת  לכיפה  כיפה  ובין  לישיבה  ישיבה  בין 

פי כוח פוליטי.
מודה  א�י  ל�שים.  שוויון  גם  הוא  ושוויון 

חר ללא  הזאת,  שהקואליציה  לרגע  נשחשבתי 
גם הזדמ�ות להוביל פריצת דרך לש נדים, היא 
המשפ משרד  של  ביוזמה  התקדמ�ו  �שים.  נוויון 

טים שתקבע שהדרת �שים היא עבירה פלילית, וא�י 
מתכוו�ת לה�יח את הצעת החוק בהקדם ברוח המלצות 

היועץ המשפטי. 
לי שיש החושבים  �שות הכותל, כשהתברר  מול  �בלמ�ו  אז  אבל 

נשזה בסדר לעצור �שים המתפללות על פי אמו�תן. גם אם הן עו
שות זאת בצורה משו�ה אף לדעתי, אלחם על זכותן לדבר עם בוראן 

בדרכן.
והיום א�ח�ו צועדים שוב לאחור. לאחר שהעבר�ו בקריאה טרומית 
את חוק שטרן הקובע לראשו�ה בהיסטוריה הוספת �שים לגוף הבוחר 
את הרב�ים הראשיים, אתמול שלפה הבית היהודי את הקלף המבקש 
לעצור כל חקיקה משיקולים פוליטיים וריאקציו�ריים שאין דבר בי�ם 
לבין ערך השוויון. ב�יגוד לבית היהודי, לי חשוב פחות איזה רב ייבחר; 
 חשובה יותר זכותן של �שים להיות שותפות בבחירתו. 

יוני 2013  24 ׀ עורך הדין  

שרת המשפטים ציפי לבניהכנס השנתי
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א�י שמח להשתתף במושב הפתיחה של הכ�ס הש�תי של לשכת 
עורכי הדין, החוגג הש�ה את ברנהמצווה - זוהי הש�ה הנ13 לקיומו 

של הכ�ס. 
אך לפ�י מספר שבועות עמדתי על במה דומה לזו, בכ�ס הש�תי 
הראשון של מחוזות הלשכה. קראתי אז, וא�י שב וקורא גם היום, 
הדעות  חילוקי  הלשכה.  את  המפלגות  המחלוקות  את  בצד  לשים 

נפוגעים בתפקודה של הלשכה. הם משליכים על אמון הציבור במ
קצוע עריכת הדין, ומשפיעים על היכולת לקדם את המקצוע 

ולהיטיב את מצבם של עורכי הדין בישראל. א�י מקווה 
13, המסמל ביהדות את המנ נשציון דרך זה של הכ�ס ה
לשכת  של  עבודתה  על  ישליך  לבגרות,  מילדות  עבר 

נעורכי הדין ויסייע בגישור בין כל הגורמים המעור
בים למען קידומה של הלשכה. 

בין  רציף  קשר  בקיום  רבה  חשיבות  רואים  א�ו 
המשפט  קידום  לשם  המשפט  בתי  לה�הלת  הלשכה 
שו פו�קציות  ממלאים  א�ו  ביומיום  אם  גם  נבישראל. 

�ות בהליך המשפטי, כול�ו יחד אחראים לשירות המשפטי 
נה�יתן בישראל. לפ�י ימים אחדים הודע�ו על הקמת ועדה משות

פת לה�הלת בתי המשפט וללשכת עורכי הדין, אשר תבחן את מערך 
היחסים שבין עורכי הדין והשופטים ותמליץ על צעדים משותפים 

לחיזוק הקשר המקצועי בי�יהם. 
נשיתוף פעולה פורה מתקיים גם בין מערכת בתי המשפט והאקד

מיה. א�ו מאמי�ים כי לאקדמיה תפקיד חשוב במחקר ובביקורת של 
נהמשפט בישראל. לפ�י מספר ש�ים ייסד�ו פורום שופטים - אקד
נמיה, ובמסגרתו �פגשים שופטי בית המשפט העליון עם א�שי אקד

מיה לדיון במאמר ב�ושא מרכזי במשפט הישראלי. המפגש מאפשר 
החלפת דעות ורשמים ויש בו כדי לעודד את האקדמיה הישראלית 

לעסוק ב�ושאים הקשורים למשפט ולפסיקה בישראל. 

קיצור משך התיקים במערכת

נא�ו במערכת המשפט מקדישים תשומת לב מיוחדת ללימוד תה
ליכי העבודה הפ�ימיים לשם שיפורם. אחד התחומים שא�ו בוח�ים 

נמקרוב הוא קיצור משך חיי תיקים במערכת המשפט. זה �ושא שמ
ברור  שוודאי  כפי  ל�ו,  ברור  העולם.  ברחבי  משפט  מערכות  עסיק 
לקבל סעד  יזכה  למערכת המשפט  הפו�ה  כי אדם  לכם, שראוי  גם 
בפרק זמן סביר. ככל שחולף זמן רב יותר בין מועד פתיחת תיק 
למועד סגירתו, כך עשויה לקטון מידת האפקטיביות של 
לע�יין  �יהוליים מוקדשים  הסעד. שורה של מאמצים 

זה.
בהצלחה  �וסה  בירושלים  המחוזי  המשפט  בבית 
פיילוט לשמיעה רצופה של תיקים. מטרת הפיילוט 

נהייתה לבחון את האפשרות לקצר את שלב ההוכ
מיום  יתקיימו  הוכחות  שדיו�י  כך  והסיכומים  חות 
לאחר  מעט  האפשר.  ככל  סמוכים  במועדים  או  ליום 
זמן  יי�תן  הדין  ופסק  הסיכומים,  יושמעו  ההוכחות  סיום 

נקצר לאחר מכן. תוצאות הפיילוט הורו כי משך חיי התיקים האז
רחיים שהשתתפו בפיילוט היה קצר יותר בהשוואה לתיקים דומים 
על  דיווחו  בפיילוט  ושופטים שהשתתפו  בבית המשפט,  שהת�הלו 

שביעות רצון מההת�הלות הדיו�ית. 
אחת המסק�ות המרכזיות מפיילוט השמיעה הרצופה הייתה שאי 
אפשר לקיימו בלי הפעלה יעילה של �והל דחיות הדיו�ים המוכר לכם 
ידי�ו מקרוב בתקופה האחרו�ה.  על  �וסף ש�בחן  זהו תחום  היטב. 
א�ו עורכים שורה של בדיקות סטטיסטיות המצביעות על כך ש�והל 
40% מהדיו�ים ה�נ נהדחיות לא הוטמע במערכת במידה מספקת. כ
�דחים.  ופליליים,  אזרחיים  בתיקים  המשפט,  בתי  ביומ�י  קבעים 
חלק �יכר מן הדחיות בבתי משפט השלום הן ביום הדיון ממש. אלה 

 "אני מקווה שנמשיך לראות 
ירידה במלאי התיקים"

נשיא בית המשפט העליון סקר את הרפורמות הניהוליות במערכת בתי המשפט, 
והביע שביעות רצון מהדו"ח החצי שנתי שפורסם לאחרונה. "ראוי כי אדם הפונה 

למערכת המשפט יזכה לקבל סעד בפרק זמן סביר", אמר גרוניס

יוני 2013  26 ׀ עורך הדין  

נשיא בית המשפט העליון אשר גרוניסהכנס השנתי



�תו�ים קשים מאוד. יש קשר ישיר והדוק בין דחיות דיו�ים מרובות 
ובין הזמן השיפוטי ה�דרש לטיפול בתיקים, וכל דחייה של דיון קבוע 
מגדילה את משך החיים של תיקים במערכת. בפועל, דחיות דיו�ים 
100 ימים �וספים ל�יהול ההליך, וה�תו�ים משנ נמוסיפות בממוצע כ
אפוא  ברור  שו�ות.  ובערכאות  שו�ים  מסוגים  לתיקים  ביחס  ת�ים 

נשיישום קפד�י של �והל דחיות הדיו�ים יתרום לצמצום הסחבת ול
קיצור משך חיי תיקים במערכת. 

השו האפשרויות  לבחי�ת  בו  �עזרים  שא�ו  �וסף  �יהולי  נאמצעי 
�ות לקיצור משך חיי תיקים הוא מחקר שערכה לאחרו�ה מחלקת 
המחקר של הרשות השופטת בע�יין משקלות התיקים. המשמעות 
של קביעת משקל לתיקים היא שאפשר להשוות את עומס עבודת 
השיפוט שמטילים תיקים מסוגים שו�ים ולקבל תמו�ה מדויקת על 

פיזור העומסים במחוזות השיפוט. 
לצד המאמצים שא�ו משקיעים בייעול עבודת�ו, אחת המסק�ות 
המרכזיות של�ו היא שלא �וכל להביא לשיפור משמעותי בפרק הזמן 

נה�דרש להכרעה בתיקים ללא שיתוף פעולה של גורמים מחוץ לר
שות השופטת. בראש ובראשו�ה, הטמעת �הלים כגון שמיעה ברצף 

או דחיית דיו�ים מחייבת פעולה משולבת של מערכת המשפט ושל 
נעורכי הדין. כול�ו התרגל�ו לעבוד במסגרת שבה �פרסים דיו�י הוכ

חות על פ�י זמן רב, ולכן זוהי משימה משותפת לכם ול�ו לש�ות את 
�וספים  גורמים  של  הפעולה  לשיתוף  �דרשים  א�ו  העבודה.  הרגלי 

הפרקלי התביעות,  ומחלקת  המשטרה  הדין:  עורכי  לשכת  נמלבד 
בבתי  להתייצב  ה�דרשים  מומחים  ואפילו  השב"ס  השו�ות,  טויות 
המשפט ולתת חוות דעת. העובדה שאי��ו מערכת ה�סמכת אך על 
קיצור  על  היכולת של�ו להשפיע  אמצעיה הפ�ימיים מצמצמת את 
חיי תיקים. לכן ככל שהמערכות כולן ישכילו לפעול בשיתוף פעולה 
ובס�כרון, כך �יטיב את השירות המשפטי ה�יתן לאלה ה�זקקים לו. 
האחרו בש�ים  שהוחלו  ה�יהוליות  הרפורמות  כי  �ראה  כה  נעד 

�ות �ות�ות את אותותיהן. הדו"ח החצי ש�תי למחצית הש�ייה של 
2012 שפרסמ�ו לאחרו�ה הראה שמלאי התיקים בבתי המשנ  ש�ת

פט, למעט בית המשפט העליון, הוא ה�מוך ביותר מאז ש�ת 2004. 
במלאי  ירידה  לראות  ש�וסיף  מקווה  א�י  מעודד.  �תון  בהחלט  זהו 
התיקים גם בש�ים הבאות, וש�פעל בשיתוף פעולה מלא לשם שיפור 
 ההליך המשפטי וקיצורו.  

"נוהל הדחיות לא הוטמע במערכת במידה מספקת וכ־40% מהדיונים נדחים". הנשיא גרוניס

עורך הדין ׀ 27 יוני 2013 



JusticeBox היא פלטפורמה מבוססת ענן המיועדת לעולם המשפט ומאפשרת לנהל סכסוכים ומו”מ, לקיים ולתעד 
מפגשי וידאו, לאחסן ולגבות מידע רלוונטי - והכל באופן פרטי ומאובטח - ללא צורך בהתקנת תוכנה או ידע טכני.

ניהול תיקים, שמירת מסמכים 
ותיאום זמנים - פשוט ויעיל

• אין מגבלה על כמות המגשרים/
בוררים שיכולים להשתמש במערכת.

• אין מגבלה על כמות התיקים שניתן 
לנהל באמצעות המערכת.

• אין מגבלה על כמות ישיבות הווידאו 
שניתן לקיים באמצעות המערכת.

מערכת סגורה, פרטית 
ומאובטחת

• לכל משרד מערכת פרטית ומאובטחת 
משלו

• כל תיק מנוהל בנפרד והגישה אליו 
מתאפשרת למורשים בלבד

• כל המסמכים, ההקלטות ולוחות 
הזמנים שמורים, מגובים ומאובטחים.

פגישות וידיאו מתועדות בין צד 
שלישי והצדדים המתדיינים

• לצד הדיון המתנהל בין הצדדים,  
יכול המגשר/בורר לקיים דיון פרטי 

עם כל צד בנפרד 

• המגשר יכול לשלוט בקלות על   
תרבות הדיון ותזמונו.

• הקלטה שמורה ובטוחה של כל 
ישיבה לפי רצון הצדדים.

• חדר משא ומתן פרטי המאפשר 
לצדדים להיפגש גם ללא נוכחות 

המגשר )אופציונלי(

 justicebox.co.il -למידע נוסף, בקרו אותנו ב
או התקשרו 03-6120415

 "במלוא הצניעות,
אני יודע לזהות תיק לזיכוי"

 היועץ המשפטי לממשלה יהודה וינשטיין הגן על החלטתו לסגור את התיק
 נגד אביגדור ליברמן בפרשת חברות הקש. "בתפקידי זה אינני אמור לשאת חן 

בעיני איש, אלא לשרת את הציבור באמצעות קבלת החלטות נקיות, המתעלמות 
לחלוטין מכל לחצים ושיקולים של רייטינג ויוקרה"

ב�וסח  דברים  והשמעתי  לפ�יכם  כאן  עמדתי  ש�ים  שלוש  לפ�י 
סי קיים  אם  לקבוע  "האחריות  כי  אמרתי  זהה.  יותר  או  נפחות 

כוי סביר להרשעה, המצדיק הגשת כתב אישום, רובצת לפתחו של 
התובע ולפתחו בלבד. הוא לא יוכל לגלגל אחריות זו לחצרו של בית 
'יוציא עבורו את הערמו�ים מן  המשפט, מתוך ה�חה ותקווה שזה 

האש', ויחליט עבורו בתיק גבולי ומעורר התלבטות.
"גישה זו של גלגול אחריות" - כך אמרתי - "אי�ה מקובלת עליי. 

היא טומ�ת בחובה �זק רב הן ל�אשמים והן למערכת אכיפת 
החוק עצמה".

כך אמרתי וכך פעלתי הלכה למעשה בתיקים שהובאו 
המשפטי  היועץ  בתפקיד  מכהן  א�י  עוד  כל  לפתחי. 
התביעה.  רשויות  את  שת�חה  הגישה  זו  לממשלה, 

נהחלטות התביעה יתבססו אך ורק על שיקולים מש
פטיים, גם אם תהיה ביקורת. וגם אם אותה ביקורת 

ולעיתים   - ע�יי�ית  לעיתים  במה,  כל  מעל  תושמע 
זרים  כל אלה שיקולים  בעליל.  ע�יי�ית  בלתי  מזומ�ות 

להליך הפלילי, וכך הם יישארו.
בתפקידי זה אי��י אמור לשאת חן בעי�י איש, אלא לשרת את 

הציבור באמצעות קבלת החלטות �קיות, המתעלמות לחלוטין מכל 
לחצים ושיקולים של רייטי�ג ויוקרה. 

והביקורת  ליברמן,  לפרשת  הקשור  בכל  גם  יפים  אלה  דברים 
נשהושמעה שם, ביקורת שא�י מוצא ל�כון להתייחס אליה כאן, ולה

זכיר בהקשר זה כמה מושכלות ראשו�ים.
החב בפרשת  הראיות  מסכת  מול  אל  עמדתי  דרך  של  נבסופה 

רות ובח�תי אותה במבט קר בחי�ה מדוקדקת ומקיפה. בח�תי את 
נמהימ�ותן של הראיות ואמדתי את סיכוייהן לבוא בשערי בית המ

שפט.
סיכוי  מתקיים  אם  להכרעה  האחריות  השקפתי,  פי  על  כאמור, 
סביר להרשעה לעולם מצויה על כתפיו של התובע, ואין הוא רשאי 

נלגלגל אחריות זו לחצרו של בית המשפט. בהתאם להשקפתי זו פע
לתי. 

נבפרשת החברות החלטתי כי לא מתקיים בתיק סיכוי סביר לה
רשעה בעבירות שבהן �חשד ליברמן, ויש לסגור את התיק. לעומת 
ועומד  התלוי  אישום  כתב  להגיש  החלטתי  השגריר  בפרשת  זאת, 
וסיכוי  ראיות  שיש  היכן   - פשוטים  והדברים  המשפט.  בבית  כיום 
של  וסופו  קיימים  שאי�ם  היכן  אישום;  כתב  יוגש  להרשעה  סביר 

התיק בזיכוי - לא יוגש כתב אישום.
ו�דמה לי, בכל הצ�יעות המתבקשת, שא�י יודע לזהות 
"תיק לזיכוי" כשא�י פוגש תיק כזה. פסעתי במשעולים 
הללו כל חיי המקצועיים, והדברים רשומים - דומה 

בעי�יי - עלי ספר.
של  הפלילי  בפורום  ימים  כמה  לפ�י  בהופעתי 
לשכת עורכי הדין, השמיע אחד מראשי הפורום את 
דעתו כי צריך יתר אומץ לסגור תיק מאשר להגישו. 

בעי�יי אין זה ע�יין של אומץ אלא של חובה פשוטה.
כתב  להגיש  עליי  חובה  להרשעה,  סביר  סיכוי  כשיש 

סי של  בהיעדרו  בהגשתו.  לציבור  ע�יין  יש  אם  כמובן  נאישום, 
כוי כזה, חובתי שלא להגישו. זו חובתי ולא אתחמק ממ�ה, ותהיי�ה 

דעותיהם של אחרים אשר תהיי�ה.
שיהיה ברור, אי��י פוסל דעות אחרות, אך אשר לי, אלך בדרכי. 

נדרך המשפט. דרך בחי�ת הראיות וסיכוייהן לבוא בשערי בית המש
פט. זו הייתה דרכי מאז ומעולם, וכך אמשיך לפעול.

באחד מפסקי די�ו )בג"צ 103/96 כהן �' היועץ המשפטי לממשלה( 
ה�וגע בטוהר המידות במערכות השלטון, קובע השופט חשין שתי 
קובע  ראשית,  עת.  בכל  עי�י�ו  ל�גד  תעמוד�ה  כי  שראוי  קביעות 
השופט חשין, "היועץ המשפטי לממשלה - אדם טוב הוא". ומי א�י 

שאחלוק על ממצא זה שיצא מתחת ידי בית המשפט העליון. 
קביעה זו הובילה מאליה את השופט חשין לקביעה �וספת באותו 

יוני 2013  28 ׀ עורך הדין  

היועץ המשפטי לממשלה יהודה וינשטייןהכנס השנתי



JusticeBox היא פלטפורמה מבוססת ענן המיועדת לעולם המשפט ומאפשרת לנהל סכסוכים ומו”מ, לקיים ולתעד 
מפגשי וידאו, לאחסן ולגבות מידע רלוונטי - והכל באופן פרטי ומאובטח - ללא צורך בהתקנת תוכנה או ידע טכני.

ניהול תיקים, שמירת מסמכים 
ותיאום זמנים - פשוט ויעיל

• אין מגבלה על כמות המגשרים/
בוררים שיכולים להשתמש במערכת.

• אין מגבלה על כמות התיקים שניתן 
לנהל באמצעות המערכת.

• אין מגבלה על כמות ישיבות הווידאו 
שניתן לקיים באמצעות המערכת.

מערכת סגורה, פרטית 
ומאובטחת

• לכל משרד מערכת פרטית ומאובטחת 
משלו

• כל תיק מנוהל בנפרד והגישה אליו 
מתאפשרת למורשים בלבד

• כל המסמכים, ההקלטות ולוחות 
הזמנים שמורים, מגובים ומאובטחים.

פגישות וידיאו מתועדות בין צד 
שלישי והצדדים המתדיינים

• לצד הדיון המתנהל בין הצדדים,  
יכול המגשר/בורר לקיים דיון פרטי 

עם כל צד בנפרד 

• המגשר יכול לשלוט בקלות על   
תרבות הדיון ותזמונו.

• הקלטה שמורה ובטוחה של כל 
ישיבה לפי רצון הצדדים.

• חדר משא ומתן פרטי המאפשר 
לצדדים להיפגש גם ללא נוכחות 

המגשר )אופציונלי(

 justicebox.co.il -למידע נוסף, בקרו אותנו ב
או התקשרו 03-6120415

http://www.justicebox.co.il


www.dmc.org.il לתיאום פגישת היכרות התקשר/י 03-6900333 או הכנס/י לאתר המרכז
כתובת: בוני העיר 9, כוכב הצפון תל אביב

DMC - המרכז הרפואי לטיפול בסוכרת שלך
תפיסה טיפולית ייחודית מותאמת אישית

*ההטבה לסוכרתיים בלבד או בני משפחה 
מדרגה ראשונה. ההטבה בתוקף מתאריך  

14/6/2013 עד ל-1/9/2013 או ל-100 
הפונים הראשונים, המוקדם מביניהם. 

 החברה שומרת לעצמה את הזכות 
לבטל את ההטבה בכל עת. ט.ל.ח.

**כפוף לתנאי הפוליסה

כשיש בעיה משפטית פונים אליך, כשיש סוכרת פונים אלינו

• צוות רופאים מומחים מהשורה הראשונה לטיפול בסוכרת 

• צוות מקצוענים לאיזון הסוכרת: אחות סוכרת, דיאטנית, 
קאוצ’רית, פסיכולוגית, מאמן כושר אישי

• ליווי אישי עד להשגת המטרה

• שימוש בטכנולוגיות מן המתקדמות ביותר בעולם 

• מגוון רחב של שירותים תחת קורת גג אחת 

 second opinion אפשרות לייעוץ חד פעמי •

• בניית תכנית טיפול אישית בניהול של רופא מומחה לסוכרת 

• שעות קבלה נוחות וזמינות גבוהה 

• הסדרים מיוחדים והחזרים עבור בעלי ביטוחים משלימים 
בכל קופות החולים

• החזרים מחברות הביטוח**

על מנת לעבור את הקיץ מאוזנים

הטבה בלעדית לחברי לשכת עורכי הדין

פגישת ייעוץ עם דיאטנית 

ללא עלות*!
בנוסף

 Summer Session חבילת 

במחיר מיוחד הכוללת:

 פגישת ייעוץ עם רופא מומחה לסוכרת 

 פגישת ייעוץ עם דיאטנית קלינית 

)RMR( בדיקת קצב חילוף חומרים 

 פגישה עם יועץ לפעילות גופנית 

התקשרו עכשיו לקבלת ההטבה 03-6900333 

 office@dmc.org.il-או שלחו לנו מייל ל

ונחזור אליכם!
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פסק דין, קביעה שהיא אזהרה. במאבק לטיהור השלטון משחיתות 
מורה אות�ו השופט חשין, "יש להישמר מן הרחמים". 

בשחי ללחום  והחובה  האחריות  עליי  מוטלות  התביעה  נכראש 
נתות בשלטון. חולשה במאבק בשחיתות צופ�ת בחובה סכ�ות גדו

לות. מלבד ה�זק האי�הר�טי הטמון בשחיתות פרנסה עלולה חלילה 
להיווצר תחושה בציבור כי החוק אי��ו מופעל בצורה שוויו�ית, ולא 

הכל שווים בפ�יו, ואין לך רעה גדולה מזו.
המבחן הראייתי לשם החלטה אם להעמיד לדין, אחד הוא לאיש 

נציבור, בכיר ככל שיהיה, ולאחד האדם. זהו מבחן הסיכוי הסביר לה
רשעה. אין להקל, כפי שאין גם להחמיר, עם שר, עם חבר כ�סת, עם 
שופט, עם ראש רשות מקומית וכל �בחר או עובד ציבור אחר לע�יין 
מבחן דיות הראיות. די�ם כדין כל אדם אחר, ויש לבחון את חומר 
די  יש  אם  החלטה  לשם  הרגילים  הראיות  כללי  לפי  �גדם  הראיות 

בראיות להעמיד לדין.
נבצד הדברים האלה מ�חה אות�ו הפסיקה כי �וכח ההשלכות הר

חבות שתיתכ�ה להחלטה ב�ושא העמדתם לדין של �בחרי הציבור 
ומשמעותן  רגישותן  ובשל  השלטו�ית,  המערכת  בראש  ה�יצבים 

נהרבה של החלטות אלה, יש ל�קוט זהירות והקפדה בגיבוש ההח
לטה. זהירות והקפדה ביחס לתהליכי הבדיקה ולדרג המכריע - כן; 

אך בשום פ�ים ואופן לא יישום סט�דרט ראייתי שו�ה.
�וסף  ע�יין  להזכיר  כדי  לי  ש�ית�ה  ההזדמ�ות  את  ל�צל  אבקש 
שא�י רואה בו חשיבות והוא תפקידו של הייעוץ המשפטי לממשלה 
והטע�ות על פגיעה במשילות או על מה שקרוי "שלטון הפקידים". 
האחד,  הציבורי:  בשירות  המשפטי  היועץ  לתפקיד  היבטים  ש�י 
לסייע בהגשמת מדי�יות �ושאי המשרה ה�בחרים; האחר, להבטיח 
כי מדי�יות �ושאי המשרה ואופן ביצועה יבואו בגדרי החוק וכללי 

המי�הל התקין. היבטים אלה שלובים זה בזה, ואין מפריד.
זו אפוא משמעותו האמיתית של מושג המשילות, ובלא החוקיות 
והתקי�ות אין לו קיום ואין לו ערך. מדובר לטעמי במושכלות יסוד 

במשטר דמוקרטי.
תפקיד�ו לוודא שמערכות השלטון פועלות תוך שמירה קפד�ית 
על העקרו�ות ועל הערכים שבבסיס הלגיטימיות השלטו�ית: זכויות 
ומושגים  וכיוצא באלה. מו�חים  �אות, תקי�ות  אדם, שוויון, הליך 

נשאיש מאית�ו לא היה רוצה לחיות בלעדיהם, אם כי קיומם והת
קיימותם אי�ם בגדר המובן מאליו.

וסברתי  בשעתם  שעלו  וליוזמות  למהלכים  ידי  �תתי  לא  כן  על 
שהם עלולים להוביל להחלשת מערך הייעוץ המשפטי; היו סמוכים 

ובטוחים שלא אסטה מדרכי.
המ בדו"ח  הפרק  טיוטת  לפ�י  הובאה  לאחרו�ה  זה,  נבהקשר 

הצעות  כמה  הממשלה.  במשרדי  המשפטי  הייעוץ  ב�ושא  שילות 
ב�וגע לאופי חוות הדעת  בעי�יי, למשל  היו מוקשות  בו  שהועלו 

נשל היועץ המשפטי במשרדי הממשלה. הוצע לקבוע סרגל שבא
לסיכויי  אשר  מספריים  באחוזים  המשפטי  היועץ  י�קוב  מצעותו 

המדי�יות המוצעת.
במס לכמת  המשפטי  היועץ  ואילוץ  מדויק,  מדע  אי�ו  נהמשפט 

מספרי  לא  הסבר  במקום   - המשפטית  ההצלחה  סיכויי  את  פרים 
מ�ומק ומפורט - הוא מלאכותי, אי��ו מתחשב במהותו של המשפט 
ודוחק את היועץ המשפטי לסד שאי�ו מתאים לאופיו של המשפט. 
ככל  להצביע  צריך  המשפטית  הדעת  חוות  �יסוח  זאת,  לעומת 
האפשר על חלופות להגשמת המדי�יות באופן התואם את החוק, 

ולהסביר מדוע החלופה ש�בחרה מעוררת קושי.
כ�ה  מקצועית,  דעה  לחוות  היא  הציבורי  המשפטן  של  חובתו 
מתי  לדעת  עליו  מורא.  וללא  דעתו  שיקול  מיטב  לפי  ומבוססת, 
לומר כי מעשה מסוים אסור, ולספק הסבר מ�ומק למקור המשפטי 
לאיסור; מתי מעשה מסוים מותר; ומתי מעשה מסוים מעורר קושי 

נמשפטי שעל מקבל ההחלטות להביא בחשבון �וכח הסיכון המש
פטי הכרוך בקושי.

רק ב�ושא הייעוץ המשפטי במנ פ�וכח עמדתי, הושמט לעת הזו ה
שרדי הממשלה מדו"ח המשילות. אין פירוש הדבר שאין מקום לייעל 
ולשפר את מערך הייעוץ המשפטי; יש מקום לשפר אותו, אך באופן 
 שישמר את מעמד היועץ המשפטי של המשרד ולא יפגע בו. 

"לא אסטה מדרכי". יהודה וינשטיין

יוני 2013  30 ׀ עורך הדין  

היועץ המשפטי לממשלה יהודה וינשטייןהכנס השנתי



www.dmc.org.il לתיאום פגישת היכרות התקשר/י 03-6900333 או הכנס/י לאתר המרכז
כתובת: בוני העיר 9, כוכב הצפון תל אביב

DMC - המרכז הרפואי לטיפול בסוכרת שלך
תפיסה טיפולית ייחודית מותאמת אישית

*ההטבה לסוכרתיים בלבד או בני משפחה 
מדרגה ראשונה. ההטבה בתוקף מתאריך  

14/6/2013 עד ל-1/9/2013 או ל-100 
הפונים הראשונים, המוקדם מביניהם. 

 החברה שומרת לעצמה את הזכות 
לבטל את ההטבה בכל עת. ט.ל.ח.

**כפוף לתנאי הפוליסה

כשיש בעיה משפטית פונים אליך, כשיש סוכרת פונים אלינו

• צוות רופאים מומחים מהשורה הראשונה לטיפול בסוכרת 

• צוות מקצוענים לאיזון הסוכרת: אחות סוכרת, דיאטנית, 
קאוצ’רית, פסיכולוגית, מאמן כושר אישי

• ליווי אישי עד להשגת המטרה

• שימוש בטכנולוגיות מן המתקדמות ביותר בעולם 

• מגוון רחב של שירותים תחת קורת גג אחת 

 second opinion אפשרות לייעוץ חד פעמי •

• בניית תכנית טיפול אישית בניהול של רופא מומחה לסוכרת 

• שעות קבלה נוחות וזמינות גבוהה 

• הסדרים מיוחדים והחזרים עבור בעלי ביטוחים משלימים 
בכל קופות החולים

• החזרים מחברות הביטוח**

בניית תכנית טיפול אישית בניהול של רופא מומחה לסוכרת 

על מנת לעבור את הקיץ מאוזנים

הטבה בלעדית לחברי לשכת עורכי הדין

פגישת ייעוץ עם דיאטנית 

ללא עלות*!
בנוסף

 Summer Session חבילת 

במחיר מיוחד הכוללת:

 פגישת ייעוץ עם רופא מומחה לסוכרת 

 פגישת ייעוץ עם דיאטנית קלינית 

)RMR( בדיקת קצב חילוף חומרים 

 פגישה עם יועץ לפעילות גופנית 

התקשרו עכשיו לקבלת ההטבה 03-6900333 

 office@dmc.org.il-או שלחו לנו מייל ל

ונחזור אליכם!
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באושר ובעושר

"מאז הקמת המחלקה הכלכלית 
זכינו בעושר רב מבחינת הפסיקה, 

שלא ראינו כמותו", אמר מנחה 
המושב שעסק בציון שנתיים 

 לבית המשפט הכלכלי, 
עו"ד איל רוזובסקי. "עושר או 

 אושר?", שאלה בחיוך 
השופטת רות רונן 

 מבית המשפט הכלכלי. 
 "לזוכים עושר ולשאר

 אושר", השיב רוזובסקי.

יוני 2013  32 ׀ עורך הדין  

נפגשנו שובהכנס השנתי



עורך הדין ׀ 33 יוני 2013 



מושב מקדים - על צבא, מדינה 
ומה שביניהם

דברי ברכה
פרופ' יוסף גרוס 

עו"ד מיבי מוזר
מר מאיר יצחק הלוי

יו"ר: אילה חסון
השופט חנן מלצר

פרופ' סוזי נבות
השופט אילן שיף

ד"ר עו"ד רונן ברגמן
אלוף )במיל'( גיורא איילנד

מושב פתיחה - השפעת המשפט 
הפלילי על המערכת הפוליטית

דברי ברכה
עו"ד דורון ברזילי

הנשיא אשר גרוניס
עו"ד יהודה ויינשטיין

עו"ד זכי כמאל
רב ניצב יוחנן דנינו

יו"ר: ד"ר אילנה דיין
עו"ד משה לדור

השופט )בדימ'( מאיר שמגר
פרופ' מרדכי קרמניצר

עו"ד נבות תל צור
עו"ד דינה זילבר
ח"כ זהבה גלאון

השופט )בדימ'( מיכה לינדנשטראוס

אחריותם החברתית של עוה"ד 
בדמוקרטיה )בשיתוף "שכר מצווה"(

עו"ד סאוסן זוהר
ח"כ פנינה תמנו שטה

השופט יצחק כהן
פרופ' גד ברזילי

עו"ד יוסי תוסיה־כהן
עו"ד אורי סלונים

עו"ד אביגדור פלדמן
עו"ד אייל גלובוס

 תספורת לטייקון - 
ומי נושא במימון?

פרופ' יוסף גרוס
השופטת בלהה גילאור

פרופ' דוד האן
פרופ' אוריאל פרוקצ'יה

עו"ד ארז חבר
עו"ד דליה זמיר

עו"ד ד"ר שלמה נס

כשרות המעצר ככלי חקירה
עו"ד אבי חימי

השופט אורי שהם
עו"ד עמית אייסמן

פרופ' אורן גזל אייל
ניצב יואב סגלוביץ'

עו"ד ירום הלוי
עו"ד אבי לביא

 עו"ד אבי עמירם

האם במכרזים נפלה שלהבת?
עו"ד איילת סימון וקסלר

השופט דוד חשין
עו"ד גלי בהרב מיארה

עו"ד ד"ר יצחק לקס
עו"ד חן אביטן

עו"ד דורון תמיר
עו"ד שמואל הרציג

מי בעל הבית? שלטון המיעוט 
במקרקעין משותפים

עו"ד )אדריכל( מוטי בניאן
השופט )בדימ'( אורי גורן

פרופ' מיגל דויטש
עו"ד עופר טויסטר

עו"ד ענת לוי
מר אוהד דנוס

עו"ד מרדכי גלוסקה

 התערבות בתי המשפט 
בהליך הבוררות

עו"ד רונן סטי
השופט )בדימ'( דן ארבל

עו"ד אהרון פולק
השופטת )בדימ( שרה פריש

השופט )בדימ'( משה גל
עו"ד שופט )בדימ'( דניאל ארנסט

עו"ד ברוריה לקנר

דרך ארץ או לטעון בפרץ? על 
תרבות הדיון וזכות הטיעון

פרופ' רון שפירא
השופט יוסף אלון

השופטת )בדימוס( טובה שטרסברג כהן
עו"ד אחמד מסאלחה

עו"ד רות עשהאל

דיני אינטרנט - פרטיות 
ואנונימיות במרחב הוירטואלי

עו"ד יורם ליכטנשטיין
השופט ניל הנדל
ד"ר אמל ג'אברין

עו"ד תומר בכר
ד"ר יובל קרניאל

עו"ד חיים ויסמונסקי

שחיתות במגזר השלישי, 
האומנם?

עו"ד איתן צחור
עו"ד אלון בכר
רו"ח יאיר טל 

עו"ד עמירם בוגט
עו"ד דרור אטרי
ד"ר ניסן לימור

רו"ח איריס שטרק

הגבולות הראויים לענישה 
פלילית בהגבלים עסקיים

עו"ד ד"ר דודי תדמור
פרופ' דיויד גילה

השופטת תמר רפפורט־בזק
עו"ד טל אייל בוגר

פרופ' מיכל גל
ד"ר מנחם פרלמן
עו"ד אלדד כורש

עו"ד נגה רובינשטיין

דיני משפחה וירושה - התכנון 
הכלכלי של המוות במשפחה

עו"ד יוסי מנדלסון
השופט צבי וייצמן

עו"ד רות מזרחי לינקר
פרופ' שחר ליפשיץ
עו"ד טלי ירון אלדר

ד"ר חיים גבאי
השופטת צילה צפת

מערכת ההוצאה לפועל - עוצמה, 
כוח ומידע מול החמלה, כבוד 

האדם והגנה על פרטיות
עו"ד ליאור שפירא

מר דוד מדיוני
עו"ד יובל אלבשן

השופט עודד מאור
גב' גל גבאי

עו"ד ניר גרסון
ח"כ דוד רותם

אקטיביזם שיפוטי חברתי
השופט )בדימ'( אליעזר ריבלין

פרופ' ידידיה שטרן
חה"כ מוחמד ברכה

פרופ' שלמה מור יוסף
עו"ד פיני מרינסקי

עו"ד חנוך ורדיגר

כלכלה עקלקלה
גב' גלית חמי

פרופ' אבי שמחון
עו"ד דליה טל

מר משה כחלון
פרופ' רות פלאטו־שנער

עו"ד רם כספי
פרופ' אמיר ברנע

)IBAהאביב הערבי )מושב בשיתוף ה־
השופט ד"ר יורם דנציגר

מר אבי יששכרוף
אלוף )במיל'( דני יתום

עו"ד איימן עודה
עו"ד רדא ענבוסי

גב' סמדר פרי
עו"ד זכי כמאל

פרופ' ארנון סופר
Dr.Anver Emon

Professor Urfan Khaliq

תקרת הזכוכית: מבט מלמעלה
השופטת ד"ר מיכל אגמון־גונן

גב' רונה רמון
גב' סטלה קורין

פרופ' רות הלפרין קדרי
עו"ד תמי רוה

עו"ד נעמי לנדאו
עו"ד איילת נחמיאס־ורבין

יוני 2013  34 ׀ עורך הדין  

רשימת כל המושביםהכנס השנתי



משרדי עורכי הדין - שונות 
והתמודדות בעולם תחרותי

עו"ד דודי זלמנוביץ'
עו"ד יודי לוי

עו"ד מאיר לינזן
עו"ד זאב פרל

עו"ד צביקה פירון
עו"ד דן שמגר

עו"ד ארז אהרוני
עו"ד יובל יועז

פיצויים בדיני נזיקין
עו"ד מטאנס שאער

פרופ' תמר גדרון
עו"ד מיכל ברדנשטיין

עו"ד איתן האזרחי
עו"ד אסף פוזנר

 ועדים מול מעסיקים - 
שיוויון כוחות או מאבק מוחות

עו"ד ערן גולן
השופט )בדימ'( סטיב אדלר

ח"כ איתן כבל
עו"ד אורית פודמסקי

עו"ד אשר חלד
עו"ד אוריאל לין

כסף שחור, כסף לבן
עו"ד שריג דמארי 

עו"ד ד"ר ענת הורוויץ 
עו"ד פול לנדס 

עו"ד ליאת בן ארי 
מר אבי ארדיטי

רו"ח ראובן שיף
עו"ד נתי שמחוני
עו"ד בעז בן צור

 אחריותם המקצועית של
עורכי הדין בעסקאות מקרקעין

עו"ד יורם חגבי חגי
פרופ' סיני דויטש

עו"ד רחל לויתן
עו"ד עופר מוטולה
עו"ד שאול ברגזון

עו"ד משה אוסטרובר
עו"ד יוסי ליבנה

 היחס בין מזונות לרכוש 
בראייה מערכתית

עו"ד רונן דליהו
ד"ר יואב מזא"ה

השופטת יעל וילנר
השופט ניצן סילמן

הדיין הרב שלמה שטסמן
פרופ' דב פרימר
עו"ד ניסים שלם

 הלכת דירות יוקרה -
"הניתוח הצליח החולה מת"

עו"ד שלמה ולדמן
עו"ד דנה חפץ טוכלר

עו"ד יעקב ברדוגו
עו"ד עפר שפיר

עו"ד רון צין

 המזהם ישלם? 
פריחתו של המאבק הסביבתי

עו"ד קובי בר־לב
השופטת דפנה ברק־ארז

עו"ד דלית דרור
פרופ' איסי רוזן צבי

עו"ד עמית ברכה
מר משה גורלי

חוזה פסול - קיום או ביטול?
פרופ' גבריאלה שלו

השופטת אסתר חיות
עו"ד אורית סון

ד"ר משה גלברד
עו"ד אפי צמח

עו"ד גיורא ארדינסט
עו"ד אמיר עמר

צדק חברתי בבית הדין לעבודה
עו"ד שי ניב

השופטת נילי ארד
עו"ד משה דיין

פרופ' שרון רבין־מרגליות
עו"ד ארנה לין

 הגבלת שכר בכירים 
בחברות ציבוריות

עו"ד יהודה רוה
ד"ר לאה פסרמן־יוזפוב

עו"ד טל עצמון
פרופ' הדרה בר מור
מר נחמיה שטרסלר

עו"ד פיני רובין
עו"ד דוד חודק

משתתפי מושב הפתיחה של הכנס השנתי
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שנייה אחת לכלא - על עבירת 
גרם מוות ברשלנות

עו"ד שי גלעד
השופט צבי סגל

השופטת )בדימ'( ד"ר עדנה קפלן־הגלר
עו"ד יהושע )שוקי( למברגר

ניצב ברונו שטיין

הסכם ממון .Vs כוונת השיתוף, 
מיהו החזק והאם ניתן לבצע 

הפרדה רכושית מלאה?
עו"ד שלומי באשי
השופט יורם שקד

ד"ר איילת בלכר־פריגת
השופט משה דרורי

עו"ד ציון סמוכה
עו"ד מירה רום
עו"ד רוני עזרא

חידושי מיסוי מקרקעין 2013
עו"ד מאיר מזרחי

השופט בנימין ארנון
עו"ד שי אהרונוביץ

עו"ד רני שוורץ
פרופ' דן ביין

עו"ד רו"ח אורלי טל
עו"ד שולה בנדל

משפט וממשל - 
הילכו שניים יחדיו?

מר רביב דרוקר
עו"ד ישראל מימון

עו"ד אייל ינון
ד"ר אריק כרמון

עו"ד ד"ר גיא רוטקופף
עו"ד ד"ר דורי קלגסבלד

עו"ד יראון פסטינגר
עו"ד דב וייסגלס

חקירת הפרות של דיני לחימה - 
הדו"ח השני של ועדת טירקל

השופט )בדימ'( יעקב טירקל
עו"ד אלוף )במיל'( אביחי מנדלבליט

עו"ד רועי שנדורף
ד"ר עמיחי כהן

עו"ד ג'סיקה מונטל
עו"ד הושע גוטליב

 מצלמות במרחב הציבורי - 
לאן נעלמה הזכות לפרטיות?

עו"ד גיא רוטקופף
פרופ' מיכאל בירנהק

עו"ד עמית אשכנזי
עו"ד אבנר פינצ'וק

עו"ד בני כהן

חולה הנפש במשפט הפלילי 
- משלב המעצר ועד הוועדה 

הפסיכיאטרית
פרופ' עמנואל גרוס
השופט יצחק עמית

עו"ד דורית נחמני אלבק
עו"ד שלמה למברגר
ד"ר שמואל וולפמן

פרופ' גיל זלצמן

הרפורמה בעבירות המתה
השופטת דבורה ברלינר

השופט גלעד נויטל
פרופ' קנת מן

עו"ד רז נזרי
עו"ד ד"ר אלקנה לייסט

חידושים בסדר דין אזרחי
עו"ד ברוך כצמן

השופטת הילה גרסטל
עו"ד מיכל הירשפלד

פרופ' דודי שוורץ
עו"ד גד נשיץ

עו"ד צפריר נגבי
ד"ר עידו באום

עו"ד אילן בומבך

התחדשות עירונית )פינוי 
בינוי ותמ"א 38( - 

חסמים ושאלות מיסוי
עו"ד יצחק נטוביץ

עו"ד עליזה קן
עו"ד רו"ח ורד אולפינר־סקל

עו"ד אילן שרקון
עו"ד חיים מסילתי

עו"ד יעקב קוינט
השופט יעקב שינמן

מר עופר פטרסבורג

זרים בתוכנו - פליטים , 
מהגרי עבודה ומה שביניהם

עו"ד יונתן ברמן
השופט עוזי פוגלמן

עו"ד ענת בן־דור
ח"כ גילה גמליאל

כב השופט רמי אמיר
עו"ד יוכי גנסין

עו"ד זרי חזן

שוק "קח־תן": סודות מיחסי 
עיתונאי־עורך דין )מושב לזכרו של 

פרופ' זאב סגל(
גב' עדי מאירי

השופט אבי זמיר
עו"ד גיל סולומון
מר גלעד גרוסמן

מר אמיר דן
עו"ד הילה רז

שנתיים ל"בית המשפט הכלכלי"
עו"ד איל רוזובסקי
השופטת רות רונן

עו"ד אביה אלף
פרופ' עמרי ידלין

עו"ד צביקה אגמון
עו"ד מישל אוחיון

עו"ד חן מענית
עו"ד רונן ציטבר

נטל המס מול זכויות האזרח
עו"ד זיו שרון

השופט רון סוקול
עו"ד רו"ח משה אשר

עו"ד שגית אפיק
רו"ח דודי גולדברג

עו"ד יוסי ברוך
עו"ד ד"ר משה שקל

המעבר לעריכת דין שיתופית - 
על גישור, משפט בשיתוף פעולה, 

שפיטה הסדרית ועוד
עו"ד דרור ארד איילון

השופטת ד"ר דפנה אבניאלי
ד"ר לימור זר־גוטמן

ד"ר קרני פרלמן
עו"ד שרגא שרק

עו"ד אלי לוטן
מר איאד זחאלקה

חידושים בדיני נזיקין
עו"ד דוד אור חן

השופט בנימין ארבל
עו"ד שמעון כץ
עו"ד אילן קנר

עו"ד ענת קאופמן
עו"ד אליעזר פני גיל

עו"ד ענת גינזבורג
עו"ד יעקב קורן

 "אלה המשפטים 
אשר תשים לפניהם"

כנס שרי המשפטים לדורותיהם
עו"ד דנה ויס מנחה   

משה נסים מר   
אברהם שריר מר   

דן מרידור מר   
דוד ליבאי פרופ'   
יוסי ביילין ד"ר   

מאיר שטרית ח"כ   
חיים רמון מר   

דניאל פרידמן פרופ'   
יעקב נאמן ד"ר   

ציפי לבני השרה   

מושב סיום חגיגי
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אילנה דיין
איזו תביעה מדאיגה יותר, תביעה �חרצת או תביעה 

הייתה השפעה  אולמרט  לתיק  יותר מגמגמת? האם 
נעל קבלת ההחלטות של הפרקליטות בפרשת ליבר

מן? האם הזיכוי של אולמרט פגע באמון של הציבור 
במערכת?

הנשיא )בדימ'( מאיר שמגר
צריך לקיים את עיקרון השוויון בפ�י החוק. לא חשוב 

שכל  חשוב  להישפט.  שצפוי  האדם  של  הפוליטי  הרקע  מה 
אזרח ידע שכולם שווים בפ�י החוק. אין מיוחסים, אין בעלי זכויות 
בעבר ובעתיד. אדם �שפט על פי חומר הראיות שיש �גדו, זוהי אמת 

המידה. 

השופט )בדימ'( מיכה לינדנשטראוס
זו מדי�ה שיש בה בעיה של שחיתות, והשחיתות קיימת גם היום. 

אמון  שיהיה  הוא  הציבורי  האי�טרס 
להילחם  צריכה  והמערכת  במערכת, 
דבר  של  בסופו  הזה  האמון  בשחיתות. 
תיקים.  של  סגירה  גם  לציבור  מסביר 
השרפה  בפרשת  הציבור  היה  איפה 
היה?  הוא  איפה  הרוגים,   44 בכרמל? 
הייתה פה אחריות גבוהה יותר של ש�י 
שרים בממשלה. מה הייתה התוצאה של 

נה�יתוח שעשו בכירי משרד מבקר המ
די�ה? כלום. 

לגבי פרשת הרפז, לא ראיתי דבר כזה 
לש�י  �חלקו  ישראל  עיתו�אי  מעודי: 
צדדים של אותה מטבע. זו תופעה מאוד 
מאוד בעייתית שעיתו�אים לוקחים צד. 

עו"ד משה לדור
יש במדי�ת  תביעה  מערכת  ל�הל  פשוט  לא  נבכלל 

להגיש  ל�ו  אסור  אחד  מצד  הלבטים:  כשאלה  ראל 
כתב אישום כשהתיק אי��ו מבוסס ואין סיכוי סביר 
חוש  את  מפעילים  כשא�ח�ו  ש�י  ומצד  להרשעה, 

נהמשפטן שב�ו א�ח�ו מ�סים לברר אם פלו�י או אל
מו�י עבר את העבירה. שחיתות שלטו�ית אי�ה מדע 
חשב  מאוחרים  שלבים  עד  ליברמן,  תיק  לגבי  מדויק. 
גם היועץ שיש סיכוי להרשעה. היו טובים שחשבו שצריך 

נלהגיש כתב אישום בתיק חברות הקש, והיו טובים, ובהם הב
כיר ביותר היועץ וי�שטיין, שהחליטו שלא צריך להגיש כתב אישום.
: אתה גאה להיות פרקליט המדי�ה הראשון שגרם להתפטרונ ןדיי

תו של ראש ממשלה מכהן?
הוכינ והיא  צבעים,  עיוורת  היא  הפרקליטות  קשקוש.  זה   : רלדו
חה את זה במשך ש�ים. א�י אפילו לא יודע מה עמדתם הפוליטית 
ראיות,  �אספו  האישום  כתב  שהוגש  לפ�י  עוד  בלשכה.  עוזריי  של 

הס הראיות  איסוף  שמלאכת  לפ�י  נועוד 
תיימה הגע�ו לבית המשפט. כל השופטים, 
של�ו  הבקשה  את  קיבלו  ובעליון,  במחוזי 
במשחק  התערב�ו  לא  מוקדמת.  לעדות 
אילו  תפקיד�ו.  את  מילא�ו  אלא  הפוליטי 
היי�ו �והגים אחרת, היו מאשימים אות�ו 

שלא כולם שווים בפ�י החוק.

ח"כ זהבה גלאון
א�י חושבת שאף אחד כבר לא מתרגש 

כשפולי גם  פוליטיקאים.  של  נמשחיתות 
טיקאי מורשע בעבירה פלילית, הדיון הוא 
לא על עצם ההרשעה אלא בשאלה אם יש 

נאו אין קלון. מדברים על הזיכוי של אולמ

 "אני גרמתי להתפטרותו של 
ראש ממשלה מכהן? קשקוש"

כך אמר פרקליט המדינה במושב הפתיחה המרכזי של הכנס. פרקליטו של אולמרט, 
 עו"ד נבות תל־צור: "זאת לא פרשת אולמרט. זאת פרשת אולמרט־לדור". 
המבקר לשעבר לינדנשטראוס: "מה עשו עם דו"ח השרפה בכרמל? כלום"

המגבת של אהרן ברק

 "אני רוצה לצטט משפט
שאמר אהרן ברק וצוטט בספרה 

של דינה זילבר", אמרה אילנה דיין 
במהלך המושב. "אני – אם אפול 

לבריכה יבשה אצא רטוב, אם מאיר 
ייפול לבריכה רטובה הוא יצא יבש". 

 "זה נכון?", שאלה דיין 
 את שמגר. "תלוי באיזו
 מגבת הוא משתמש", 

השיב שמגר.
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רט, אבל הוא גם הורשע בעבירה של הפרת אמו�ים. הטע�ה צריכה 
להיות לשומרי הסף. כשא�י רואה את אריה דרעי בכ�סת, א�י תוהה: 
א�ח�ו בעד שיקום עבריי�ים, אבל האם זה מוכרח להיות במסדרו�ות 

הכ�סת?

עו"ד דינה זילבר
למה  היום  המשפטי  היועץ  תפקיד  את  להשוות  בכלל  אפשר  אי 
שהיה בעבר. א�ח�ו �מצאים בעידן שכלל גורמי האכיפה �מצאים בו 
תחת מתקפה כוללת. תזה אחת היא שיש פה �יסיון לא תמים ולא 

נמקרי להחליש את כוחם של גורמי האכיפה. במבט רחב יותר, המ
ערכת המשפטית על כל שדרותיה מייצגת ערכים. אולי יש גורמים 
שאי�ם מרוצים מהערכים האלה ומבקשים לאתגר אותם. על כול�ו 

לשמר את הערכים האלה. 

פרופ' מרדכי קרמניצר
זה �כון שרמת הע�יין שיש בתיק של איש ציבור אי�ה דומה לרמת 
הע�יין שיש בתיק של "האזרח הפשוט". עם זאת, גם אישי הציבור 
וקשקש�י  עיתו�אים  יחצ"�ים,  ומפעילים  בצלחת  ידם  טומ�ים  לא 
חצר למי�יהם. חוץ מזה, מידת המורכבות בתיקים האלה גדולה יותר 

בהשוואה לתיק של שוד. 
תביעה תמיד מגלגלת אחריות לבית המשפט, ומי שצריך להחליט 
שבו  מצב  ליצור  אסור  המשפט.  בית  הוא  לאמון  ראויה  גרסה  אם 
הגשת כתב אישום מוצדקת רק כשיש סיכוי גבוה להרשעה. כי אם 

זה המצב וזו התחושה ש�וצרת, זה רע מאוד. 
כל מערכת פוליטית לא רוצה שומרי סף חזקים ולכן קיים הפיתוי 
לבחור לתפקידים של שומרי הסף את הא�שים הכי פחות מתאימים.

עו"ד נבות תל־צור
מערכת אכיפת החוק היא החזקה ביותר בישראל. יש לה יד ברזל. 
אין חולק שכולם שווים בפ�י החוק ואף אחד לא �מצא מעל לחוק, 

נאבל יש אישי ציבור שהם מתחת לחוק. יש א�שים שלא זוכים לבי
רור משפטי �קי. כשהיועץ מחליט לסגור תיק, כמו בתיק ליברמן, אז 
להבדיל מאדם רגיל, אפשר לעתור �גד ההחלטה לבג"ץ. אין שוויון 

לאיש ציבור בהליך הפלילי.
א�י שומע כאן את פרקליט המדי�ה, וא�י אומר: זאת לא פרשת 
אולמרט. זאת פרשת אולמרטנלדור. אולמרט זו הדוגמה הקלאסית 
למעמד האפסי של אישי הציבור. הכ�סת קובעת את הערכים, ולא 
 צריך להת�שא על הציבור.  

המנחה אילנה דיין

ח"כ זהבה גלאון

הנשיא )בדימ'( מאיר שמגר

עו"ד דינה זילבר

השופט )בדימ'( מיכה לינדנשטראוס

פרופ' מרדכי קרמניצר

עו"ד משה לדור

עו"ד נבות תל־צור
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לשנות את כללי המשחק
 שש נשים מצליחות התכנסו כדי לדון בתקרת הזכוכית החוסמת נשים 

המנסות לפתח קריירה לצד חיי משפחה • במהלך המושב הושקה אמנה ובה 
 הצהרת כוונות לקידום שוויון הזדמנויות בעבודה על בסיס מגדר והורות • 

ראש הלשכה: "האמנה תביא בשורה לשינוי"

השופטת מיכל אגמון־גונן

אם רציתי להיות בעלת משרד ולהרוויח הרבה כסף? זה לא היה 
יכול לקרות לי כשהייתי אימא צעירה במשרד פרטי. בארצות הברית 
עשו מחקר והראו שאם יש יותר מנ30% �שים בדירקטוריון, תשואת 
החברה עולה בנ15 עד 20 אחוז. מה הפתרו�ות האפשריים? עבודה 
לפי תפוקות; אפשרות לעבודה מהבית; מקומות עבודה ידידותיים 
למשפחה; הבח�ה מתק�ת; שיקול מגדרי במי�ויים עד לשוויון; שי�וי 

שיטת הבחירות לאישיות בחלקן. 

פרופ' רות הלפרין־קדרי

ובין  ה�יטרלי  הא�ושי  הפיתוח  מדד  בין  עצום  פער  יש  בישראל 
כללי,  באופן  במדד.  �שים  של  המקום 
בעולם, �שים עובדות יותר מגברים, אבל 
זמן העבודה הוא  כשבוח�ים כמה מתוך 

במדי�ות המ מדהימה:  נבשכר, התמו�ה 
הגברים  מעבודת  שלישים  ש�י  פותחות 
המצב  בישראל  �שים  ואצל  בשכר,  היא 
הוא הפוך - 70% מזמן עבודתן הוא ללא 
הסיפור.  כל  את  מספר  בעצם  זה  שכר. 

הפט המורשת  זאת  מתחיל.  הכל  נכאן 
ב�ו,  עמוק  זה  המשפחה.  של  ריארכלית 
שהוצגו  ה�תו�ים  כל  להב�ת  המקור  וזה 

כאן.
עו גברים  שהיום  מדומה  אשליה  ניש 

שים הכל כמו �שים ו�ושאים ב�טל כמו 
של�ו  לב�ות  להגיד  כדי  �לחמ�ו  �שים. 
שהכל פתוח בפ�יהן, אבל א�ח�ו יודעות 
שלא הכל פתוח בפ�יהן. א�ח�ו כל הזמן 
במלכוד, זה מלכוד שמלווה רק �שים ולא 

גברים.
לחלוטין,  ממוגדרת  היא  המציאות 

האמ�ה שתו כוזב.  שוויון  הוא  נהשוויון 

שק כאן היום היא ההתחלה, אבל המבחן הוא ביישום. כל עוד בעלי 
המשרדים לא יבי�ו שזה משתלם, דברים לא יוכלו להשת�ות.

עו"ד איילת נחמיאס־ורבין

א�י חיה את הדילמה. א�י איזושהי קומבי�ציה בלתי אפשרית בין 
הרצון לקיים קריירה ובין הרצון להיות אימא, וא�י אימא לשלושה 
מובן  זה  בישיבה.  הייתי  כבר  תאומים  שילדתי  אחרי  שבוע  ילדים. 
מאליו שלהיות הורה זה התפקיד הכי חשוב שיש לי בחיים. א�י מאוד 

מקווה שסדקתי את התקרה.
�כ�סתי לדירקטוריו�ים כדירקטורית כי הב�תי את כללי המשחק 
הגבריים - להשקיע חלק מזמ�י ב�טוורקי�ג. כשבאו אליי הזדמ�ויות, 
לא הדפתי אותן. בחרתי להיות עצמאית 
אצליח  לא  במשרד  שכשכירה  ידעתי  כי 

לעשות את זה.
יש  בכירים  לתפקידים  שהגיעו  ל�שים 

נאחריות כלפי �שים אחרות. אם א�ח�ו רו
צות להיות במשחק - אלה כללי המשחק. 
קבלת  במוקדי  כש�היה  אותם?  �ש�ה  איך 
המשחק  כללי  את  לש�ות  כדי  ההחלטות. 
אפשר  לצערי,  שם;  להיות  צריכות  א�ח�ו 
לש�ות אותם רק מבפ�ים. יש ל�ו אחריות 
לעשות את השי�וי לא רק כ�שים, יש ל�ו 

אחריות חברתית לעשות את זה.

עו"ד נעמי לנדאו

הייתי  שלא  הדרך  את  עברתי  א�י 
הכל  ולמרות  לעבור,  אחת  לאף  מציעה 
הזכוכית.  תקרת  את  שחציתי  לי  �דמה 
שמדי  כך  �קדם  כאן  ש�שיק  האמ�ה  את 
ש�ה �בדוק את המשרדים לפי סדרה של 
שאלות, והמשרדים המובילים יקבלו אות 

שהם הידידותיים ביותר ל�שים.

כעוף החול

בסיום המושב שעסק בתקרת 
הזכוכית ניתנה הרצאה מרגשת של 
רונה רמון. ההרצאה, תחת הכותרת 

 "כעוף החול - צמיחה 
 מתוך משבר", לא הותירה 

 הרבה עיניים יבשות 
באולם.
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סטלה קורין־ליבר )"גלובס"(

כשהתחלתי להיות כתבת כלכלית לא היו כתבות כלכליות, לכן 
רומ�ים  מ�הלת  א�י  כי  החומרים  את  משיגה  שא�י  טע�ו 

שא�י  שמשום  ידעתי  תמיד  המרואיי�ים.  עם  חפוזים 
ראשו�ה יחפשו אותי על הטעות הכי קט�ה, לכן א�י 
צריכה להיות הכי טובה. א�י סומכת יותר על �שים 

עיתו�איות, הן מדויקות יותר. 
�כון,  הכלכלית.  בעיתו�ות  מופיעות  לא  �שים 

צריך  לא  בזה,  תעמדו  אבל  בעייתית,  היא  עיתו�ות 
לפחד. �שים מפחדות להתראיין. בהתחלה הן אומרות: 

"למה שאתראיין, עוד לא הוכחתי את עצמי", ואחרי שהן 
מוכיחות את עצמן הן אומרות: "א�י כבר הוכחתי את עצמי, 

למה שאתראיין". התוצאה היא שבסוף כל העיתו�ות מלאה בזכרים, 
תסלחו לי. אז קחו את זה לתשומת ליבכן.

עו"ד תמי רוה

החברה(  כיו"ר  מכה�ת  היא  )שם   2 ערוץ  של  החדשות  בחברת 
�שי.  ייצוג  יש  הדרגות  בכל  שלי.  בשפה  שמשדרת  חברה  מצאתי 

ארבע מחמש התוכ�יות המרכזיות של חברת החדשות מוגשות על 
ידי �שים )יו�ית לוי, קרן מרציא�ו, ד�ה ויס, רי�ה מצליח(.

עדיין לא שבר�ו את תקרת הזכוכית, ועיקר הבעיה הוא 
בכתבות שטח. ל�שים קשה להיות בכו��ות בתחומים 
כמו פלילים ומשטרה. לגבי אולפן שישי, �כון שהוא 
דיברתי עם מ�כ"ל חברת  ב�ושא הזה  כגברי.  �תפס 
שיוודא שתמיד  ממ�ו  וביקשתי  וייס,  אבי  החדשות 
ייצוג �שי. הוא  או כמעט תמיד יהיה באולפן שישי 
�וטה לקבל את הבקשה הזאת. זאת חברה שהולכת 

הרבה לקראת ה�שים.

ראש הלשכה, עו"ד דורון ברזילי

בכל תחום יש היום תקרת זכוכית ל�שים. מיד עם כ�יסתי לתפקיד 
נהקמ�ו את הוועדה להעצמת �שים. תפקידה לשמוע רעיו�ות לפעי

לויות וליוזמות שיקדמו את מעמדן של ה�שים ואת שילובן בעמדות 
מפתח. האמ�ה היא תחילת דרך, והיא תביא בשורה לשי�וי. �עשה 
את מה שצריך כדי שכמה שיותר משרדים יחתמו על האמ�ה, וא�י 
 בטוח שהיא תיצור סביבת עבודה טובה יותר לכול�ו. 

עו"ד יהודה רוה, החותם הראשון על הצהרת הכוונות שהשיקה הלשכה. מימין: לנדאו, נחמיאס־ורבין, הלפרין־קדרי, ברזילי ואגמון־גונן 
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איילה חסון

קרו פה דברים שא�י לא מבי�ה איך אפשר היה לעבור עליהם לסדר 
ומי�ויו סוכל. למה הרמטכ"ל  ידי ממשלה,  היום. �בחר רמטכ"ל על 

�פסל?

השופט חנן מלצר

הצלחה  כשיש  לכלום.  אחראי  לא  אחד  אף  רצי�י,  מחדל  כשיש 
נרצי�ית, כל אחד אחראי לכל. הממשלה היא הרשות האזרחית, והצ

בא כפוף לה במלוא מובן המילה. אחרי בג"ץ אלון מורה אמר בגין: 
"יש שופטים בירושלים". צריך להגיד "יש שופטים בירושלים" כשלא 
מסכימים עם ההחלטה. כשמסכימים עם ההחלטה זה לא קו�ץ להגיד 

את זה. 
�זדקק לסו נא�י מאחל לעצמי שלא 

�זדקק, אז אחרי  ואם  גיות שעלו כאן, 
הצלחות כמו א�טבה למשל ולא אחרי 

מחדלים.

השופט אילן שיף

חורים  יותר  יש  הצבא  יסוד  בחוק 
מאשר פתרו�ות. החוק מאוד לא ברור. 
ראש  של  סמכותו  בדיוק  מה  ברור  לא 
הממשלה כלפי הצבא, אם כי יש דעות 
שיש �והג קו�סטיטוציו�י מחייב. ראש 
הממשלה לא מוזכר בכלל בחוק היסוד, 
וגם לא ברור אם שר הביטחון מוסמך 
דעות  כמה  יש  לצבא.  הוראה  כל  לתת 
ב�ושא הזה. לא ברור אם שר הביטחון 
רשאי לשאוב את סמכויות הרמטכ"ל, 

נלא ברור מה סמכויותיו של סגן שר הביטחון ולא ברור אם שר הבי
טחון רשאי לאצול את סמכותו, כפי שכל שר אחר רשאי לעשות לפי 

נחוק יסוד הממשלה. יש בוקה ומבולקה ב�ושא. אחת המבוכות הג
דולות שבחוק היא שלא ברור בכלל אם הצבא או הרמטכ"ל חייבים 

לקיים הוראה בלתי חוקית של הממשלה או של שר הביטחון.

פרופ' סוזי נבות

פרשת גל�ט היא חלק מפרשה הרבה יותר רחבה, פרשת הרפז. היא 
פרשה מאוד מטרידה. השורה התחתו�ה היא אחת: הכל אישי. הייתה 
מלחמה בין הלשכות, בין לשכת הרמטכ"ל ללשכת שר הביטחון. דבר 
אחד שכחו פה: מה שמותר לשר הביטחון אסור לרמטכ"ל, גם אם 

נ"הוא התחיל", כפי שאומרים הילדים. המ
נערכת היא לא מערכת סימטרית. זאת מע

החוקתית  ההוראה  הופרה  היררכית.  רכת 
לצבא.  הממשלה  שבין  בכפיפות  שעוסקת 
מה שקרה באירוע הזה לא �חקר ולא �בדק 
בוועדת  אותה  לחקור  ראוי  היה  תום.  עד 

חקירה ממלכתית. 

אלוף )במיל'( גיורא איילנד

מערכת היחסים בין הדרג המדי�י לצבא 
שמציגים  ממה  מסודרת  יותר  רק  לא  היא 
של  קבלה  מ�יסיו�י,  תקי�ה.  גם  אלא  כאן 

מוח היא  המדי�י  הדרג  מרות  נהצבא את 
הרבה  זה  ובכלל  השגות,  עליה  ואין  לטת 
מאוד מקרים שבהם הצבא לא הסכים עם 
הדרך שבה הציג הדרג המדי�י את הדברים.
הי באופן  מתקבלות  שההחלטות  נ�כון 

 "זאת פרשה מטרידה 
שלא נחקרה עד תום"

 כך אמרה פרופ' סוזי נבות במושב שעסק ביחסי הצבא והדרג המדיני, 
שבמרכזו עמדה פרשת הרפז ואי־מינויו של יואב גלנט לרמטכ"ל. ד"ר רונן ברגמן: 

 "היועץ המשפטי וסביבתו הארגונית עושים הכל כדי שהפרשה לא תיחקר". 
השופט אילן שיף: "בחוק יסוד הצבא יש יותר חורים מאשר פתרונות"

הנשיא מלצר

"אני מבקשת שתיקחו אותי בזהירות 
היום", כך פתחה את דבריה מנחת 

המושב איילה חסון. "אני אחרי טיסה 
לא קלה, וחוץ מזה אני אחרי הפסקת 

עישון של שישה ימים". מיד לאחר 
מכן עברה חסון להציג את משתתפי 

המושב. "כבוד נשיא בית המשפט 
 העליון, חנן מלצר". 
 הקהל מיהר לתקן, 

 וחסון הגיבה: "נו, אמרתי 
 לכם שתיקחו אותי 

בזהירות".
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תואר שני אקזקיוטיבי במשפט מסחרי

Berkeley

תל־אביב
Tel Avivברקלי

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

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

  המרצים המעולים למשפט מסחרי של תל־אביב
וברקלי.

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

  תכנית לימודים המותאמת לרמה הגבוהה והניסיון
המעשי של המשתתפים.

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

אישי ונפרד, כיבוד איכותי וכיו”ב.

  שכר הלימוד נגזר מן העלויות המיוחדות של
התכנית.

  שנת לימודים אחת, המתוכננת עבור עורכי דין
העובדים במשרה מלאה: שני סמסטרים בתל־

אביב — לימודים בימי שלישי בערב ובימי שישי; 
סמסטר קיץ — חודש מרוכז בברקלי.

 .2013 הלימודים מתחילים ב־13 באוקטובר

ההרשמה
למחזור העשירי, 

תשע"ד,
עכשיו!

www.tau.ac.il/law/ExecLLM :אתר התוכנית
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פרקליט? שופט?  עו"ד? 
סימן שאתה ב"מבטחים החדשה"!

 www.menoramivt.co.il    shivuk@menoramivt.co.il    03-7552406 :קו ייחודי לעו"ד

מבטחים החדשה, קרן הפנסיה הגדולה והיציבה בישראל עם נתח שוק של כ- 37%:
   כ- 950,000 מבוטחים    כ- 25,000 חברות ועסקים    הון צבור של כ- 46 מיליארד ₪ 
לקוחות קשרי  מרכז  מתקדם    אינטרנט  אתר  ארצית     בפרישה  שירות  סניפי    

האמור אינו מהווה יעוץ או שיווק פנסיוני, המלצה או חוות דעת ואין בו כדי להוות תחליף ליעוץ או שיווק פנסיוני כאמור הניתן על ידי בעל רישיון כדין, המתחשב 
בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל אדם.

הסכמים מיוחדים לעו"ד, שופטים ופרקליטים במנורה מבטחים פנסיה.

הידעת?

במבטחים החדשה תוכל 

לבחור מבין ארבעה מסלולי 

הטבות ייחודיים לצרכיך! 

מנורה מבטחים

מומחים שאפשר לסמוך עליהם

גם השנה עורכי הדין בוחרים 

בקרן הפנסיה “מבטחים החדשה”!

לפרטים והצטרפות פנה לאשת הקשר שלך במנורה מבטחים:
claudiaco@newmivt.co.il  |  050-4795126 קלאודיה כהן

נררכי, אבל טועה מי שחו
הדרג  בין  שהדונשיח  שב 
המדי�י לדרג הצבאי צריך 
זה  כך  לא  היררכי.  להיות 
זה  כך  ולא  להיות  צריך 

לגמ הדונשיח  נמת�הל. 
לדבר  כשמ�סים  שווה.  רי 
�וצרים  היררכי  באופן 
�תקים, וכש�וצרים �תקים 

�וצרות תקלות חמורות. 
ברמות האלה כמעט אי 
�ושא  בין  להבחין  אפשר 
 90% צבאי.  ל�ושא  מדי�י 
המדי�י  הדרג  מהחלטות 
ידי  על  מ�וסחות  לצבא 

הצבא. אם מישהו חושב שהדרג המדי�י מוריד ה�חיות לדרג הצבאי 
על דעת עצמו, הוא לא יודע על מה הוא מדבר.

עו"ד ד"ר רונן ברגמן

של  בהקשר  במערומיה  �חשפה  החוק  ושמירת  האכיפה  מערכת 

חוק יסוד הצבא. השמירה 
כי �כשלה  נעל החוק הזה 
העו רק  לא  מוחץ.  נשלון 

המערכת  שבראש  בדה 
א�שים  עמדו  הצבאית 

עב בפעילות  נשעסקו 
האכיפה  ומערכת  ריי�ית, 
את  לעצור  הצליחה  לא 

הדבר הזה.
נ פרשת הרפז הייתה �י

סיון למרוד בדרג המדי�י, 
לקרוא  אחרת  דרך  ואין 
הרמטכ"ל  לשכת  לזה. 
הפעילה מרגל כדי לאסוף 

נמידע מכפיש על שר הבי
טחון. 

300 הגיעה בסופו של דבר למיצוי בזכות היועץ המשנ  פרשת קו
ובפרשה הזאת קורה הדבר ההפוך. היועץ המשפטי  פטי לממשלה, 
שהפרשה  כדי  הכל  את  עושים  שלו  הארגו�ית  והסביבה  לממשלה 
 הזאת לא תיחקר, ועל כך היועץ חייב דין וחשבון לכול�ו. 

מימין: ברגמן, איילנד, נבות, שיף ומלצר

שני פצ"רים לשעבר. הנשיא )בדימוס( שמגר ושופט בית המשפט העליון אורי שהם

יוני 2013  44 ׀ עורך הדין  

מושב מקדים - על צבא, מדינה ומה שביניהם - חוק יסוד: הצבאהכנס השנתי
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משפחותיהם  וב�י  הדין  עורכי  �ה�ו  המקצועיים  המושבים  אחרי 
ופ�אי. את האת�חתות הקומיות  ואירועי תרבות  משורה של הופעות 
וקובי  ומריאנו  אלי  של  סט�דאפ  מופעי  סיפקו 
בהופעות  הוא  גם  בלט  המוזיקלי  הפן  מימון. 
במה מגוו�ות בכל אחד מערבי הכ�ס. להקת 
ווטרלו שרה את מיטב להיטי ABBA על 
האות  את  ו�ת�ה  ספורט,  מלון  מדשאות 
לפתיחת האירועים. בהמשך הלהיבו מתי 
כספי וריקי גל במופע "מה זאת אהבה", 
ולמחרת עלה על הבמה הזמר אברהם טל.
��י, שונ גם כסופר  , המוכרת  דליו תמיכל 
מסיבת  את  המודר�י.  בעידן  הורות  על  חחה 
הסיום על מדשאות מלון ספורט חתם שלומי שבת במה 

שהיה אקורד סיום לשבוע מקצועי וחברתי מה�ה ומלהיב.

איזה בידור!

יוני 2013  46 ׀ עורך הדין  

לילה לא שקטהכנס השנתי



שיא הרגש 
אם תכפילו 13 ש�ות כ�ס 

בכמה הופעות בכל אחד, 
תקבלו כמה עשרות טובות. 

מופעי פתיחה וסיום ומופעי 
אמצע ש�חשבים פחות 

אטרקטיביים, אחרת הם היו 
פותחים או מסיימים. למשל 
המופע של מתי כספי וריקי 
גל ששובץ ביום הש�י לכ�ס 

במקביל לאלי ומריא�ו. 
כמי שראה את רוב 

המופעים בכל הכ�סים עד 
כה, ה��י להעיד שמתי וריקי 

הם בחמישייה הפותחת 
של כל הזמ�ים. הצירוף בין 

הקרחון ללהבה, הצירוף של 
ש�יהם לכוח עזר מוזיקלי 

מרשים )למעט שלוש זמרות 
ליווי מיותרות( והצירוף של 
כל אלה לשרשרת איכותית 
ביותר של המ�ו�י ע�ק ה�יב 

ערב מדהים. 
הם שרו יחד וכל אחד לחוד 
את הקלאסיקות הגדולות של 
כל הזמ�ים; "ילדותי הש�ייה", 

"מישהו", "מה זאת אהבה". 
רגעי השיא היו כששירים 

החליפו צבע ומבצע. למשל, 
כשריקי לקחה שיר של מתי 

כמו "לא ידעתי שתלכי ממ�י" 
והפגיזה אותו כבלוז מצמרר 

וקורע ששדרג אפילו את 
המקור המעולה.

הצעירים מן הסתם העדיפו 
את אלי ומריא�ו. הם אולי 

צחקו, א�ח�ו התרגש�ו. 
וההבדל הוא בהחלט 

לטובת�ו.

משה גורלי

עורך הדין ׀ 47 יוני 2013 



 "שר שמאשים את 
הפקידים שלו זה תירוץ"

במושב הכלכלי המרכזי שעסק בין היתר בהסדרי חוב, בשכר הבכירים ובתפקידי 
בית המשפט, השמיע השר לשעבר משה כחלון ביקורת נוקבת: "לא מצמצמים 

פערים כי לא רוצים לצמצם". עו"ד רם כספי: "בישראל המיעוט קובע, ויש יותר מדי 
 עמימות". פרופ' אבי שמחון השיב לו: "בקוריאה הצפונית יש ודאות מוחלטת. 

אם העמימות מחליפה פרוטקציה יש לברך עליה"

גלית חמי )עורכת "כלכליסט"(

האם הכלכלה יכולה לשאת על עצמה את מערכת המשפט?

עו"ד דליה טל 

נש�ים רבות חו�כתי על הפרדה בין כלכלה למשפט. כל עוד דיר
קטוריון מקבל החלטה בהגי�ות ובתום לב, בית המשפט לא יתערב, 
אבל בש�ים האחרו�ות התערבבו התחומים. בתי המשפט קיבלו על 

עצמם ל�הל חברות. אין יותר הפרדה.
נמכתשיםנאגן הוא חקיקה. חלק מהחקיקה הזאת ייכ�ס לחוק הרי

נכוזיות. גם אחרי שעבר�ו את הווייה דו
לורוזה של העסקה, היא תבוא לאישור 

שי והוא  מומחה  שימ�ה  המשפט  נבית 
כריע. וזה אחרי שהרוב הצביע, המיעוט 
יכריע  המומחה  אישרו.  וכולם  הצביע 

אם תהיה עסקה. 
בע�יין מכתשיםנאגן הייתה התערבות 
התמורה  את  להפחית  והוחלט  בעסקה 
שקיבל בעל השליטה. אי��י אומרת אם 
השופטת צדקה או לא, אלא מצביעה על 
המגמה. כשבית המשפט חופשי להיכ�ס 
לעסקאות זה לא טוב לשוק, אבל בסופו 

של יום ירדה המ�יה.

פרופ' אמיר ברנע

IFRS כדי שתהיה פרנ נהמצא�ו את ה
�סה לרואי חשבון ואת חדלות הפירעון 
ובעיקר  כדי שתהיה פר�סה למשפט�ים 
למומחים. תסתכלו על הפיצול בקבוצות 

ה�ושים - קרובים ורחוקים, �ושים שמטרתם להשתלט על החברה 
ולהבדיל מאלה שמטרתם לממש את ה�שייה. א�י כבר לא יודע עם 
מי מ�הלים משא ומתן. מי שרוצה שוק הון פעיל חייב למצוא דרך 
לפתור את הבעיה הזאת. והחקיקה האחרו�ה )התיקו�ים האחרו�ים 
לחוק החברות( מסבכת עוד יותר את הע�יין, והכל מרוב רצון לשמור 

על האי�טרס של הציבור.

עו"ד פיני רובין

נא�ח�ו אמורים לבוא לבית המשפט עם מוצר מוגמר. בית המש
פט לא אמור להיות הג��ת של המהלכים 

נהאלה. חוק התספורות מיותר. בית המ
שפט לא ידע למ�ות מומחה לפ�י החוק? 
בגלגלים.  מקלות  תוקע  הזה  המומחה 

יותר מדי טבחים בתוך המטבח.

עו"ד רם כספי

וטובה,  אית�ה  כלכלה  יש  בישראל 
ואין מקום לקטר כל הזמן שהכל שחור. 

ניש עמימות, ואי בהירות היא האויב הג
אוהב  לא  א�י  הכלכלה.  של  ביותר  דול 

פרש �ות�ים  המשפט  בתי  נסיסמאות. 
בגלל  החוק  את  לעקם  אסור  אבל  �ות, 
לחץ תקשורתי. בדמוקרטיה הרוב קובע, 
אבל בישראל המיעוט קובע בכל תחומי 

החיים.

גלית חמי

של  הזעם  אבל  להיכשל,  יכול  עסק 

משה כחלוןהמנחה גלית חמי

פרופ' רות פלאטו־שנערפרופ' אמיר ברנע

יוני 2013  48 ׀ עורך הדין  

כלכלה עקלקלההכנס השנתי



הציבור לא �ובע מכך שעסק �כשל אלא 
נמכך שרגע לפ�י שהוא �כשל �לקחו בו
�וסים שמ�ים. לכן יש בסיס לזעם הזה.

פרופ' אבי שמחון

מוחל ודאות  יש  הצפו�ית  נבקוריאה 
טת. אם העמימות מחליפה פרוטקציה, 
תקשורת  שהייתה  לפ�י  עליה.  לברך  יש 
30 מיליארד שקל להנ  היה אפשר לזרוק
עם  רע  הרגישו  א�שים  הקיבוצים.  סדר 
�יתן  לא  תקשורת,  הייתה  לא  אבל  זה, 
מקורבים  �שכח.  והע�יין  לכעס  ביטוי 

לצלחת סגרו ע�יי�ים בי�ם לבין עצמם.

פרופ' רות פלאטו־שנער 

חברתיות  מחאות  היו  הש�ים  במשך 
בנ1992  שהצליחו:  הב�קאי  בהקשר 
1994 )מתן אשראי לרכינ  )הג�ת הערב(,
2007-2008 )רפונ  שת קר�ות �אמ�ות(,

רמת העמלות(, 2008-2009 )הג�ה על �וטלי משכ�תאות(. המחאה 
2011 לא הופ�תה כלפי התחום הב�קאי מבחי�ה פורנ נהחברתית ב
מלית, אבל אחד הפרקים בדו"ח טרכט�ברג מדבר על הע�ף הב�קאי 

שבעקבותיו הוגש דו"ח להגברת התחרותיות במערכת הב�קאית. 
הציבור התעורר בגל הש�י של הסדרי החוב בנ2011-2012. אם יש 
תחום שא�י מופתעת שלא הייתה בו מחאה חברתית, זה תחום דמי 
ה�יהול בקופות הגמל והפ�סיה. א�ח�ו משלמים דמי �יהול עצומים. 

בעלי  גופים  הם  מי שהוביל את המחאה  ד�ק�ר,  �וחי  של  בע�יין 
כוח. כל הרפורמות שהיו בעבר הובילו לרגולציה כופה או לחקיקה 
כופה. בסיפור של ד�ק�ר ומחיקת החובות, �כ�ע הב�ק עצמו למחאה. 

ברנע

שכר מ�הלי ב�קים �ראה גבוה, אולי מופרז. אבל יש חוקים בארץ 
שאוסרים על עבדות. מ�כ"ל של ב�ק צובר אי�פורמציה על הב�ק ועל 

לקוחותיו, ובאמצעות השכר מו�עים ממ�ו לעזוב לב�ק אחר.

שמחון

אם אלי יו�ס לא היה מקבל 18 מיליון שקל עלות שכר לש�ה הוא 
היה עובר לב�ק אחר? הוא היה �וסע ל�הל ב�ק בארצות הברית? חדנ

משמעית לא. 

רובין

והס בקשיחות  הת�הל  יו�ס  עם  ומתן  המשא  כן!  נחדנמשמעית 

איפה  יודע  אי��י  שהסתיים.  כפי  תיים 
המשא  �כשל  אילו  �מצא  היה  יו�ס 
ומתן. כשתשאלו את בעלי המ�יות ואת 
צדקו  אם  המזרחי  של  השליטה  בעלי 
תקבלו  בתפקיד,  יו�ס  את  כששימרו 

תשובה חיובית. 
ולטו הציבור  לטובת  הוא  נהשכר 

בת מעסיקיו. אין הרבה מ�הלים טובים 
זול  שמ�כ"ל  לידי�ו  יתקע  ומי  בישראל. 
יותר בכמה מיליו�ים לא יפיל את הב�ק 

אל הפחת? 

משה כחלון

מש  - רגולציה  לש�ות  צורך  יש  נאם 
ומעמי משי�ויים  לפחד  צריך  לא  נ�ים. 

דברים:  ש�י  היום  דורש  הציבור  מות. 
נשקיפות וערכים. קשה לו לסבול משכו

רות כאלה של מ�כ"לים, משום שכאשר 
לאזרח הפשוט יש יתרת זכות הוא מקבל 
1.2%, וכשהוא ביתרת חובה הוא משלם שמו�ה אחוזים. יש ציבור 
במגדל  יושבים  א�שים  רגישות,  חסרה  בו.  להתחשב  שצריך  מגוון 
אחוז מהעושר   70 רוצים.  לא  כי  פערים?  לא מצמצמים  למה  השן. 
של העולם הוא מירושות. העשירים כותבים את החוקים ולא רוצים 

לשלם מס ירושה למשל.
נבע�יין העמלות - הכ�סת צריכה לתת את הכלים. ל�גיד ב�ק יש

ראל יש כלים שהוא לא משתמש בהם.
יפ�ה  למי  המשפט.  בתי  ואל  הכ�סת  אל  עי�יו  את  �ושא  הציבור 

האזרח, למפקח על הב�קים? למ�כ"ל הב�ק? 
כשאתה  מדי.  �דיבה  הייתה  הקודמת  הממשלה  הגירעון,  בע�יין 

נמתחייב למורים, לעובדים הסוציאליים, לרופאים, לאחיות, לשוט
רים, לכל כך הרבה סקטורים, בסוף מגיע מועד התשלום. יש פה גם 
צביעות של התקשורת - רוצים שיית�ו לכולם, לאלה וגם לאלה, אבל 

בסוף למי לא �שאר? ל�ו.
הדירות.  מחירי  את  להוזיל  הולך  לא  א�י  הדירות,  מחירי  ב�ושא 
א�י לא קוסם. אבל המצב הוא לא �ורמלי. צריך לעשות סדרה של 

חקיקות, וכן להפקיע סמכויות מהמו�יציפלי. זה מצב חירום. 
נלא פשוט לעשות עשר רפורמות בבת אחת. אם רוצים צריך לה

עם  רק  התעסקתי  התקשורת  שבמשרד  כפי  אחת,  ברפורמה  תרכז 
הסלולר.

נשר שמאשים את הפקידים שלו זה תירוץ. כל שר שלא רוצה לע
שות מאשים את הפקידים שלו. אם הפקידים שלך שולטים, אתה לא 
 מ�היג. 

פרופ' אבי שמחון

עו"ד פיני רוביןעו"ד רם כספי

עו"ד דליה טל
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 "המשילות בישראל
נמצאת בשפל המדרגה"

בדיון על הממשק בין משפט לממשל תקף עו"ד קלגסבלד את היועץ המשפטי 
 לממשלה בעקבות אי מינויו של לקוחו יואב גלנט לרמטכ"ל   דובי ויסגלס: 
"לו עשתה הממשלה את מה שהיה ראוי שתעשה, אני מעריך שהמערכת 

 המשפטית הייתה חוזרת לגודלה הטבעי"   גיא רוטקופף: "התאהבנו בטיעון 
שמי שתוקע את העסק הם המשפטנים"

רביב דרוקר

האם המכשולים שמערימים שומרי הסף תוקעים את המ�היגות 
של�ו או בעצם המצב הוא הפוך? האם צריך לש�ות משהו במעמדם 

של היועצים המשפטיים? 

עו"ד אייל ינון

נבעיית המשילות בישראל אי�ה �ובעת מעוצמת יתר של משפט
נ�ים. היא מושפעת הרבה יותר מחילופים תכופים של שרים. תחלו

פת המ�כ"לים אף גדולה הרבה יותר. לכך צריך להוסיף את העובדה 
מק אי�ם  והמ�כ"לים  השרים  נשבישראל 

היעדר  בביקורת.  זאת  אומר  ואי�י  צועיים, 
מעוצמת  רק  �ובע  אי�ו  בישראל  משילות 
יתר של משפט�ים. קל להיתלות במשפט�ים. 
יחדיו.  ילכו  וממשל  משפט  דבר,  של  בסופו 

אין דרך אחרת. 

עו"ד ישראל מימון

ילכו מכות  יחד, אבל  ילכו  משפט וממשל 
כל  לא  אבל  קשה,  משילות  בעיית  יש  יחד. 
בעיות המשילות באות מעולם המשפט. א�י 
מגן  הראשון שאומר שבית המשפט העליון 

נעלי�ו בסוף, ואין ויכוח על זה. זה לא מס שפתיים. אבל כשבית המ
שפט אומר "חוסר סבירות קיצו�י", היועץ במשרד זה או אחר מפרש 
הם  קיצו�י  סבירות  חוסר  של  הפרמטרים  רוצה.  שהוא  כפי  זה  את 
ע�יי�ים של תוכן. שמעתי טיעו�ים של שיקול דעת, לא טיעו�ים של 

מה �כון או לא �כון, חוקי או לא חוקי. 

פרופ' אריק כרמון

אחרי 70 דורות, העם הישראלי מת�סה בפעם הראשו�ה בשאלה 
מהי אחריות לריבו�ות פוליטית. חוץ מזה, 65 ש�ה מת�הלת מדי�ת 
ישראל ללא חוקה. אבל ש�י תחלואים מתחזקים מאז אמצע ש�ות 
90: המשפטיזציה של הפוליטיקה והפוליטיזציה של המשפט. שונ נה

מרי הסף �היו שחק�י וטו.

ד"ר דורי קלגסבלד

המשי החלטות,  ולקבל  לתכ�ן  כיכולת  משילות  מגדירים  נאם 
יש  המדרגה.  בשפל  �מצאת  בישראל  לות 
בירוקרטית  פוליטית,  ח�ק:  טבעות  שלוש 

מאפש לא  הפוליטית  השיטה  נומשפטית. 
רת לממשלה למשול. כל אחד מבין שבעלי 
לשמש  יכולים  לא  המשפטיים  התפקידים 

תחליף למערכת פוליטית בריאה.
 קשה לדעת מה עדיף - שתפקיד היועץ 
של  בידיהם  �תון  יהיה  לממשלה  המשפטי 
כהן,  חיים  כמו  השראה  בעלי  משפט�ים 

נמאיר שמגר, אהרן ברק ומ�י מזוז, או שה
יהודה  כמו  מישהו  של  בידיו  יהיה  תפקיד 

וי�שטיין.
שלטון המשפט אף פעם לא יהיה תחליף לשלטון פוליטי. בסופו 
של דבר תצטרך הבעיה להיפתר קודם כל באמצעות שי�וי השיטה 

הפוליטית, ובלעדיה ישראל תמשיך לסבול מחוסר משילות.
פו�קציו�רים משפטיים, את  הבלבול של  גל�ט מראה את  פרשת 
שיכרון הכוח שלהם. ממתי היועץ וי�שטיין הפך לסמכות מוסרית, 

 דורי קלגסבלד:

קשה לדעת מה עדיף - שתפקיד 

היועץ המשפטי לממשלה יהיה נתון 

בידיהם של משפטנים בעלי השראה 

כמו חיים כהן, מאיר שמגר, אהרן ברק 

 ומני מזוז, או שהתפקיד יהיה בידיו 

של מישהו כמו יהודה וינשטיין
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המנחה רביב דרוקר

עו"ד ד"ר גיא רוטקופף

עו"ד דב ויסגלס

פרופ' אריק כרמון

עו"ד ישראל מימון

עו"ד יראון פסטינגר

עו"ד ד"ר דורי קלגסבלד

עו"ד אייל ינון

מרגע שהוא עבר משרד מתל אביב לירושלים?

עו"ד יראון פסטינגר

המערכות  את  מסרסת  המשפטיזציה 
השלטו�יות וגורמת �זקים גדולים מאוד. 
ישראל  ממשלות  שלטו�י.  ואקום  אין 
ובית  לדורותיהן תפקדו עד ש�ות הנ90, 
שאומר  כפי  מקומו.  את  ידע  המשפט 
המאבק  החדש,  בספרו  פרידמן  ד�יאל 

הוא מאבק על שלטון. 

עו"ד דב ויסגלס

בישראל אין רצף שלטו�י. כל מה שהיה 
היה כלא היה. באקלים הקיים בישראל, 
המערכת המשפטית אכן �וטלת לעצמה 
כוחות וסמכויות שאולי במערכת אחרת 

לא היו לה, אבל בי�י�ו, טוב שיש לה. אי אפשר לבוא בטע�ות לבג"ץ. 
ראוי  שהיה  מה  את  הממשלה  עשתה  לו 

המשפ שהמערכת  מעריך  א�י  נשתעשה, 
טית הייתה חוזרת לגודלה הטבעי.

ד"ר גיא רוטקופף

שתוקע הם  שמי  בטיעון  התאהב�ו 
את  לתבוע  כדי  כאן  א�י  המשפט�ים. 
המשפט  בית  המשפט�ים.  של  עלבו�ם 
העליון לא מתערב אלא עושה כל מאמץ 
רשויות  של  בהחלטות  להתערב  שלא 
השלטון. גם כשהוא מתערב הוא עושה 
השלטון.  לרשויות  זמן  לתת  מאמץ  כל 
מחפשים  פעם  אחרי  שפעם  לי  כואב 
להחליט  מאוד  קל  במשפט�ים.  אשמה 
 שמישהו תוקע אות�ו.  

ההספד של נאמן

"מאז שאני במקצוע אני לא זוכרת 
קאדר כל כך מרשים של שרות ושרי 

משפטים", אמרה דנה ויס בפתח 
המושב החגיגי שכינס את שרי 

המשפטים. ויס פתחה בסקירת 
נקודות ציון עיקריות בקדנציה של 

כל אחד מהשרים. יעקב נאמן הודה 
 לה על דברי הפתיחה, 
 והוסיף: "אני לא רגיל 
 לשמוע הספדים עלי 

בחיים". 
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הילדים שבאו עם הוריהם 
לכנס השנתי זכו גם 

הם למגוון אטרקציות 
ופעילויות: מופע הבידור 

של מיקי, מופעים של 
כוכבי ערוץ הילדים, מתי 

 כספי, דוד חיים, 
אספון, וגרי המבורגרי 
במיטב שירי הפיג'מות
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white couture by clila
www.bln.co.il

5/7 ו'   יום 
שעות 11:00-14:00

7/7 א'  יום 
שעות 16:00-20:00

בלנש מזמינה אותך למכירה מיוחדת
הקיץ הזה תלבשי לבן

בלאנש - קולקציית חולצות 
לבנות איכותיות בייבוא אישי

חולצות לבנות לנשים
כלילה לנדאו 8692365־052

רח' אורי צבי גרינברג 12
כפר גנים, פתח תקוה

אורי צבי גרינברג 12
 כפר גנים, 
פתח תקוה

www.bln.co.il לצפיה בקולקציה והזמנות טלפוניות

8692365־052

3 אופציות נוספות 
לרכישת החולצות:
 פגישה אישית 
בסטודיו בתאום מראש

בהזמנה טלפונית 
מהקולקציה שבאתר

 הגעה למשרדך 
 עם הקולקציה
)באזור המרכז(

ד"ר קטי אלמליח, עו"ד
ÈÓ¯‚‰Â†È¯ˆÈÂÂ˘‰†ÔÈ„·†˙˜ÒÂÚ

elmaliah@elmaliah.com  www.elmaliah.com

מטפלת בתיקים משפטיים הקשורים לדיני 
שוויץ וגרמניה, ובכלל זה:

המשפט לבתי  מומחה  עדות  משפטית  דעת  חוות  מתן   0
אנגלית  צרפתית,  גרמנית,  בשפות:  וצוואות  חוזים  ובדיקת  ניסוח   0

הנוגע  בכל  ובשוויץ  בגרמניה  בישראל,  ללקוחות  ויעוץ  ייצוג   0 ועברית 
נדל"ן עסקאות   0 בנקאות  דיני   0 חברות  דיני    0 בינלאומי  סחר  לדיני 
ועזבונות ירושה  דיני  ובשוויץ,  בגרמניה  וחובות  דין  פסקי  אכיפת   0

מגדל ב.ס.ר 2 קומה 15, רח' בן גוריון 1 בני ברק 51201
טל' 03-6189995, פקס 03-6199386

בעלת רשיון עריכת דין בשוויץ ובישראל, מעל 10 שנות ניסיון בדין הגרמני
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תוכנית "שכר מצווה" )פרו־בונו( של לשכת עורכי הדין - המשרדים המצטייניםהכנס השנתי

המשרדים המצטיינים בפעילות פרו־בונו זכו לתעודות הוקרה מיוחדות במהלך 
 הכנס. מספר עורכי הדין המעניקים סיוע משפטי חינם גדל ב־175% מאז 2008.

במקביל חל זינוק של 650% במספר תיקי הייצוג

במסגרת הכ�ס הש�תי הוצגו �תו�י תוכ�ית 
פרונ משפטי  סיוע  המע�יקה  מצווה"  "שכר 
דין מת�ד ידי עורכי  יכולת על  נבו�ו למעוטי 

בים. ה�תו�ים הוצגו במושב שעסק באחריות 
ה�תו�ים,  פי  על  הדין.  עורכי  של  החברתית 
מאז ש�ת 2008 חל גידול של למעלה מנ650% 
על  בהת�דבות  שטופלו  הייצוג  תיקי  במספר 
ידי עורכי דין. עוד עולה כי מספר המת�דבים 
בתוכ�ית זי�ק בנ175% ומספר מרכזי הזכויות 
לנ60  גדל  ראשו�י  משפטי  סיוע  המע�יקות 

מרכזים ברחבי הארץ.
סיוע  לקבלת  ביותר  הגדול  הפו�ים  מספר 
ההוצאה  בתחום  היה  בנ2012  חי�ם  משפטי 

די�י  בתחום  זה.  בתחום  פ�יות  בנ1,291  טיפלה  הלשכה  לפועל. 
1,000 פו�ים ובדי�י עבודה טונ נהמשפחה קיבלו טיפול למעלה מ
400 פו�ים. תחומים �וספים שבהם זכו פו�ים לסיוע משפנ נפלו כ

טי חי�ם: פשיטות רגל - 336 פו�ים; סכסוכי שכ�ים - 50 פו�ים; 
צרכ�ות - 64 פו�ים.

ראש הלשכה דורון ברזילי: "פועלה של התוכ�ית הוא מקור גאווה 
עבור הלשכה. מאז שהעמד�ו את התרומה לקהילה בחזית העשייה, 
הוכפל מספר עורכי הדין המת�דבים לתוכ�ית. א�י קורא לעורכי דין 

נ�וספים להת�דב לתוכ�ית, ולהגשים את תפקידם - לשרת את הצי
בור".

"שכר מצווה" היא תוכ�ית משלימה לסיוע המשפטי הממלכתי 
של משרד המשפטים, והיא מע�יקה סיוע משפטי חי�ם למעוטי 
 - ומשפחה  אישי  מעמד  בהם  בלבד,  אזרחיים  בתחומים  יכולת 
גירושים, החזקת ילדים, אימוץ, צווי מ�יעה, צווי הג�ה, פשיטת 

נרגל, שטרות, הוצאה לפועל, די�י עבודה, דיור ציבורי ופי�וי מדי
נרה, סכסוכי שכ�ים, תביעות כספיות, סיוע לעובדים זרים ולפלי

טים וצרכ�ות. בתחום הפלילי, בתביעות �זיקין או בתיקים שבהם 
�יתן לקבל שכר טרחה מות�ה לא �יתן סיוע משפטי.

תוכ�ית "שכר מצווה" הוקמה בש�ת 2002 במטרה להקטין את 
נהמספר הרב של �תבעים בלתי מיוצגים בערכאות השיפוט השו

�ות. כך �קבעו קריטריו�ים לקבלת סיוע שהם מעל לרף שקבעה 
�זקקים  של  יותר  רחב  למעגל  לאפשר  כדי  וזאת  בחוק,  המדי�ה 

שידם אי�ה משגת שירותי משפט למצות את 
זכויותיהם ולקבל את יומם בהיכל הצדק. 

המשרדים  את  דירגה  ברדסטריט  א�ד  דן 
המובילים בפרונבו�ו לפי שלוש קבוצות גודל: 
דין;  עורכי   1-9 המעסיקים  קט�ים  משרדים 
עורכי   10-49 המעסיקים  בי�ו�יים  משרדים 
50 עונ יותר מ גדולים שבהם  ומשרדים  נדין; 

רכי דין.
המובילים  המשרדים  �בחרו  קבוצה  בכל 
בארץ )ללא דירוג פ�ימי( לפי כמה פרמטרים, 

פרונבו�ו שהשקיע המ פעילות  נובהם שעות 
שרד בש�ת 2012; אחוז שעות פעילות הפרונ
בו�ו מכלל שעות פעילות המשרד; מספר תיקי 
פרונבו�ו פתוחים; הת�דבות דרך "שכר מצווה" או ליווי עמותות 
 באופן קבוע, ועוד.  

עורכי הדין מתנדבים יותר

מלחמת קודש
ס�גורים של החברה  הדין החברתיים  בעורכי  רואה  א�י   
לשכור  חוכמה  לא  זאת  החברה.  של  שגרירים  הם  כחברה. 
עורך דין במגדל הייטק; החוכמה היא לייצג את אותם עלובי 
חיים במידת מה. חברה �בח�ת בחוליה החלשה שבה. חברה 
העשירים  לפי  רק  �שפטת  לא  היא  שבה,  במכלול  �בח�ת 

שעושים להם תספורות. 
העבודה של עורכי הדין החברתיים לא תסולא בפז, זאת 
מלחמת קודש. ארגז הכלים שיש בידיכם, עורכי הדין, הוא 
חרב הקודש שעליו דיבר חיים כהן. אתם צריכים להשתמש 
בו כמה שיותר ובתבו�ה, ובהזדמ�ות זאת א�י רוצה להודות 

לכם על העבודה הטובה שאתם עושים.
־מתוך המושב: אחריותם החברתית של עורכי הדין בד

מוקרטיה בשיתוף תוכנית "שכר מצווה"

 השופט יצחק כהן,
נשיא בית המשפט המחוזי בנצרת

לי
רז
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 המשרדים הגדולים 
)יותר מ־50 עורכי דין(

 המשרדים הבינוניים
)10-49 עורכי דין(

 המשרדים הקטנים
)1-9 עורכי דין(

אפרת דויטשאפשטיין, חומסקי, אסנת גולדפרב־זליגמן

לילך אללוףרחל בן־ארי, אדם פישפישר־בכר־חן־וול־אוריון

יוסף וייצמןא. טיררגרוס־קלינהנדלר־חודק־הלוי־גרינברג

נילי שץארנה ליןמיתר־ליקוורניק־גבע־לשם־טל

שלומי נרקיסגלעד שרעמית־פולק־מטלון

ספיר בן־צוקכבירי־נבו־קידרנשיץ־ברנדס

פרופ' יובל לויתדמור

צלרמאיר־פילוסוף־רוזובסקי־צפריר־טולידאנויגאל ארנון

שנהבגורניצקי

מ. פירון

משתתפי מושב האחריות החברתית. בתמונה מימין: עו"ד יוסי תוסיה־כהן מעניק תעודת הוקרה לעו"ד גילי ורון בשם משרד כבירי־נבו־קידר



ייותר מדי סכסוכים. פחות מדי שופנ
אמת.  בזמן  הכרעות  מדי  פחות  טים. 
לש�ת  השופטת  הרשות  דו"ח  לפי 
2012 שפורסם לאחרו�ה עולה כי תקנ
אירו   719 הוא  תיק  לכל  המדי�ה  ציב 
בלבד )לעומת שווייץ, המקצה 25 אלף 
13 מדינ נאירו לכל תיק(, ובהשוואה ל
גרמ�יה,  צרפת,  ובהן  אירופיות  �ות 
בין  ישראל היא  ויוון,  רוסיה, איטליה 
ש�פתחו  התיקים  במספר  המובילות 
זה המצב,  ו�סגרו לכל 100 אלף �פש; 

נוהוא חייב להשת�ות. מספר השופ
נטים בבתי המשפט לא יוכפל, ולא מפתיע כי תקציב הגזי

רות אי�ו מבשר על מפ�ה גם בע�יין זה. 
ק�ה  בכל  היא חברה מתדיי�ת  הישראלית  החברה 
מידה עולמי. אם לש�י ישראלים יש שלוש דעות, אזי 
ש�י עורכי דין יכולים להתקיף כל דעה בכמה חזיתות 
לא  שסופם  טע�ות  כתבי  מתקבלים  וכך  משפטיות, 

�ראה לעין. זה מוגזם. 
אלט כהליכים  מוכרים  והגישור  הבוררות  נהליכי 

עליהם  הבעיה;  מקור  ופה  סכסוכים,  ליישוב  ר�טיביים 
להיות קודמים לבחירה בבתי משפט. א�שי עסקים וסכסוכים 

דווקא.  משפט  בבתי  לסכסוך  מזור  למצוא  זקוקים  אי�ם  עסקיים 
ברגעי  אותם  מלווים  הם  עסקים.  א�שי  היטב  מבי�ים  דין  עורכי 
הקשים  המשבר  ברגעי  וגם  מבטיח  הסכם  חתימת  של  ההצלחה 
עם  שותף,  עם  סכסוך  פריצת  רקע  על  מעי�יהם  שי�ה  המדירים 

נלקוח או עם ספק, חילוט ערבות, ליקויי ב�ייה קשים, פרש�ות הס
כמים ש�ויה במחלוקת, משבר כלכלי ועוד. גם הזירה הבי�לאומית 

היש הכלכלה  על  באירופה  המשבר  כהשלכות  באירועים  נעמוסה 
ראלית, מצוקת אשראי עולמית ועוד.

הבכו הליכי  להיות  צריכים  הסכסוכים  ויישוב  הבוררות  נהליכי 
מ�יהול  יותר  טבעי  מה  ולמ�יעתם.  עסקיים  סכסוכים  לפתרון  רה 
משא ומתן קו�סטרוקטיבי ישיר או באמצעות מגשר; מה �כון יותר 
מלכבס את הכביסה המלוכלכת של הצדדים בהליך בוררות פרטי, 

ע�יי�י ויעיל. 
נהסיבה המרכזית שעורכי דין �מ�עים מ�יהול הליכי בוררות �עו

ולא  יימ�ע מלהתערב  ובית המשפט  צה בפחד שמא הבורר יטעה 
ניתקן את הטעות. מדי�יות זו של בית המשפט העליון בהחלט מק

דשת את העיקרון של סופיות הדיון המיושם בבוררות המסורתית, 
בוררות שאי�ה מאפשרת ערעור. הבעיה היא שמדי�יות מסורתית 
זו אי�ה מעודדת את השימוש בהליכי בוררות בבחי�ת יצא שכרו 

בהפסדו, וחבל. 
על כן יש להשלים את תיקון מס' 2 לחוק הבוררות שחוקק בש�ת 
2008 בתיקון מס' 3, וזאת בדרך שתאפשר לצדדים ליה�ות מיתרונ

�ות הבוררות כערכאה ראשו�ה המבררת את הסכסוך באופן יסודי, 
יעיל יותר במבחן לוח זמ�ים החופשי מסדרי הדין הקשוחים בבתי 

המשפט ובהתאם לדין. 
נכפי שעולה מדו"ח הרשות השופטת האחרון, בתי משפט הש

 2012 בש�ת  ישראל.  במדי�ת  ביותר  העמוסים  הם  לום 
לעומת  תיקים   592,781 השלום  משפט  בבתי  �פתחו 
ונ3,779  המחוזיים  המשפט  בבתי  תיקים   58,134
פקק  חילוץ  כי  ברור  העליון.  המשפט  בבית  תיקים 
ולשם  הראשו�ה,  בערכאה  להתבצע  צריך  הת�ועה 
כך אין טוב וראוי מהליך הבוררות. עם זאת תישמר 
ע�יי�ית  שיפוטית  מביקורת  ליה�ות  הזכות  לצדדים 
שהיה  כפי  בדיוק  ערעור,  כערכאת  המשפט  בתי  של 
אילו דובר בערעור על פסק דין של ערכאה ראשו�ה בבית 
יעילות,  ביתר  ייפתרו  סכסוכים  �שכרים;  יצאו  כולם  משפט. 
הזמן ה�דרש מבתי המשפט לערכאת ערעור הוא מועט ביחס לבירור 
יקר.  זמן שיפוטי  יוביל לחיסכון  והדבר  הסכסוך בערכאה ראשו�ה, 
אפילו עורכי הדין ייה�ו מבירור �י�וח יותר לפ�י בורר, וא�שי עסקים 

בע יחסוך  �כון  בוררות  �יהול  סביר.  בזמן  מאובטח  מפתרון  נייה�ו 
לויות. כך ייה�ו הצדדים הן מערכאת דיון מקצועית והן מזכות היסוד 

לקבל פסק דין �כון ללא חשש. 
מי שירצה להמשיך במסלול הבוררות שאין בו ערכאת ערעור בשם 

נסופיות הדיון יוכל לבחור בכך. א�י מעריך כי עורכי הדין יצביעו בר
 גליים בעד הליך בוררות מקצועי וגם בטוח. 

 עו"ד רונן סטי
 יו"ר הוועדה ליישוב סכסוכים 
בדרכים אלטרנטיביות בלשכת עורכי הדין

לתקן שוב את חוק הבוררות
הגיעה העת לתיקון מס' 3 לחוק הבוררות: הציבור יהיה רשאי להסכים על בוררות 

כערכאה ראשונה ועל בית משפט כערכאת ערעור

עו"ד רונן סטי
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התערבות בתי המשפט בהליך הבוררותהכנס השנתי
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פעילות  מקיימות  דרגיהן,  לכל  השלטון,  רשויות 
וגובר.  הולך  שהיקפה  ענפה,  כלכלית-מסחרית 
חלים  ולצדו  זו,  פעילות  על  חל  המינהלי  המשפט 
המשפט  מתחום  וכללים  עקרונות  גם  עליה 
נורמטיבית.  כדואליות  הידועה  במתכונת  הפרטי, 
מוקדש  מינהלי  משפט  בסדרה  השלישי  הספר 
הרשויות,  של  בפעילותן  הכלכלי-מסחרי  לפן 
המשפט  עקרונות  של  משולבת  החלה  המחייב 
הספר  זו.  פעילות  על  הפרטי  והמשפט  המינהלי 
באמצעות  רשויות  של  מסחריות  בהתקשרויות  דן 
ובתמיכות  מינהליות  בהבטחות  וחוזים,  מכרזים 

רשויות  של  אחריותן  בהיקף  מעניקות,  שרשויות 
בזירה  הפועלים  בתאגידים  גורמות,  שהן  לנזקים 
זיכיונות  בהענקת  דו-מהותיים,  כגופים  הציבורית 
של  המקרקעין  ניהול  על  החל  ובדין  רשויות  מאת  

המדינה ושל רשויות אחרות.

הפקולטה  דקאן  לשעבר  ברק-ארז,  דפנה 
באוניברסיטת  המניין  מן  ופרופסור  למשפטים 
תל-אביב, מכהנת כשופטת בית המשפט העליון. 

הספר מוגש בכריכה קשה ומהודרת וכולל כ-800 עמודים 
)כולל מפתחות(.
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משפט מינהלי כלכלי
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מאת: דפנה ברק-ארז
כרך שלישי בסדרה משפט מינהלי - מהדורה 2013

              
המחירים כוללים מע"מ

המבצע בתוקף עד 20.7.2013

במקום 1,645 ש"ח
1,190 ש"ח רכישת

הסדרה
)כרכים א', ב', ג'(

במקום 707 ש"ח
600 ש"ח

כרך ג
חדש

הצעה מיוחדת לרגל 
צאתו של כרך ג'

משפט מינהלי
דפנה ברק-ארז

השלטון,  רשויות  של  פעילותן  את  מסדיר  המינהלי  המשפט 

סיפור  באחרון הפקידים.  וכלה  - החל בממשלה  דרגיהן  כל  על 

המדינה  של  סיפורה  הוא  המינהלי  המשפט  של  התפתחותו 

ומורכבים  ענפים  שלטוניים  במנגנונים  המאופיינת  המודרנית, 

הספר  והכלכלה.  החברה  בחיי  גוברת  מינהלית  ובמעורבות 

משפט מינהלי כולל דיון מקיף בעקרונותיו של תחום משפטי זה 

במתכונת המציעה ניתוח מדוקדק של הכללים המשפטיים, לצד 

הבנה של תהליכי העומק ושאלות היסוד של התחום - בהקשרה 

הדיון  בפרט.  הישראלי  ובהקשר  בכלל  המודרנית  המדינה  של 

במעבר  הכרוכים  המשמעותיים  לשינויים  התייחסות  תוך  נערך 

לדפוסי פעולה של הפרטה ורגולציה. הספר כולל ששה שערים: 

המינהלי,  ההליך  המינהלית,  הסמכות  מינהלי,  למשפט  מבוא 

שיקול הדעת המינהלי ותוצאות הפגם המינהלי.

פרופסור דפנה ברק-ארז, פרופסור מן המניין, מופקדת הקתדרה 

ומנהלת מרכז-על צגלה למחקר  קולטון  וביטחון ע”ש  למשפט 

אוניברסיטת  של  למשפטים  בפקולטה  המשפט  של  בינתחומי 

תל-אביב,  היא מומחית למשפט ציבורי )מינהלי וחוקתי(. 
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דפנה ברק-ארז

רשויות השלטון, לכל דרגיהן, מקיימות פעילות כלכלית-מסחרית ענפה 

שהיקפה הולך וגובר. המשפט המינהלי חל על פעילות זו, ולצדו חלים 

עליה גם עקרונות וכללים מתחום המשפט הפרטי, במתכונת הידועה 

כדואליות נורמטיבית. הספר  השלישי בסדרה משפט מינהלי מוקדש 

לפן הכלכלי-מסחרי בפעילותן של הרשויות, המחייב החלה משולבת 

של עקרונות המשפט המינהלי והמשפט הפרטי על פעילות זו.

מכרזים  באמצעות  רשויות  של  מסחריות  בהתקשרויות  דן  הספר 

בהיקף  מעניקות,  שרשויות  ובתמיכות  מינהליות  בהבטחות  וחוזים, 

גורמות, בתאגידים הפועלים בזירה  אחריותן של רשויות לנזקים שהן 

על  החל  ובדין  רשויות  מאת  בזיכיונות  דו-מהותיים,  כגופים  הציבורית 

ניהול המקרקעין של המדינה ושל רשויות אחרות.

מן  ופרופסור  למשפטים  הפקולטה  דקאן  לשעבר  ברק-ארז,  דפנה 

המניין באוניברסיטת תל-אביב, מכהנת כשופטת בית המשפט העליון. 
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כרך ג

די�י הג�ת הצרכן גם על שירות משפטי ש�יתן  "אפשר להחיל את 
בידי עורכי הדין", כך אמר פרופ' סי�י דויטש במושב שעסק באחריותם 
המקצועית של עורכי הדין בעסקאות מקרקעין. פרופ' דויטש הבהיר 
כי האחריות מעוג�ת בדברי חקיקה יסודיים �וספים במשפט האזרחי 

נובהם סעיפי תום הלב בחוק החוזים, עוולת הרשל�ות בפקודת ה�זי
קין, חובת ה�אמ�ות בחוק השליחות, אתיקה מקצועית בחוק 

לשכת עורכי הדין ובכללי האתיקה של לשכת עורכי הדין. 
"יש לפ�ות לחברת הביטוח מיד כשהלקוח מביע את 

עורך  של  המקצועית  מהת�הלותו  רצו�ו  שביעות  אי 
עורך  �גד  תביעה  להגיש  שוקל  הוא  כי  ולהודיע  הדין 
היא  אף  שהשתתפה  לויתן,  רחל  עו"ד  אמרה  הדין", 
את  וליידע  לדווח  הציע  מוטולה  עופר  עו"ד  במושב. 
"יש לה נהלקוח בכתב על כל פעולה המבוצעת בתיק. 

זהיר את הלקוח מפ�י הסכ�ות המשפטיות ה�יצבות בפ�יו 
בתיק, ואף לשקול להתפטר מהייצוג בעסקה ה�ושאת בחובה 

כי  והוסיף  מוטולה,  אמר  לאזהרות",  שועה  אי�ו  כשהלקוח  רב  סיכון 
יש לייעץ ללקוח לשכור מומחים כגון שמאים או רואי חשבון בכל עת 

שיש צורך לבחון דברים בתחום המומחיות שלהם.
עו"ד שאול ברגרזון דיבר על חובותיו של עורך הדין המשמש כבעל 
תפקיד שמתמ�ה על ידי בית המשפט. ברגזון הבהיר כי כל עוד עורך 

יהיה  יחרוג מסמכותו, הוא לא  ולא  יפעל באישור בית המשפט  הדין 
לא  בעלי התפקיד  הדין  "כשעורכי  מצדדים שלישיים.  לטע�ות  חשוף 
ופעולה הם  טורחים לבקש את אישורו של בית המשפט לכל פעולה 
עלולים להיתבע הן במישור האזרחי והן במישור האתי", אמר ברגזון. 
יוסף לב�ה דן באחריות עורך הדין כלפי צדדים שלישיים  עו"ד 
לחייב  עשויים  המשפט  בתי  כי  והדגיש  מיוצגים,  שאי�ם 
עורך דין באחריות מקצועית גם כלפי צדדים שלישיים 
"חובת  עו"דנלקוח.  יחסי  מתקיימים  לא  שכלפיהם 
תום הלב חלה גם על עורך דין אם מצגים מהותיים 
שהיו בידיעתו הוסתרו מצדדים שלישיים, אף שהם 

ידו", אמר לב�ה. עו"ד משה אוס נלא מיוצגים על 
אלא  דרסטיים  הליכים  ל�קוט  שלא  המליץ  טרובר 

נלהגיע להסכמות בהליך גישור, ורק אם כלו כל הקי
צין לפ�ות בתביעה לבית המשפט.

נעו"ד יורם חג'בינחגי, יו"ר )משותף( פורום ק�יין ומקרק
נעין שה�חה את המושב, ציין כי עורכי דין חסרי �יסיון בתחום המק

רקעין אי�ם מודעים למהמורות שיש ל�טרל. "�ראה כי דברי התלמוד 
הבבלי במסכת קידושין כי 'כל שאי�ו יודע בטיב גיטין וקידושין לא 
שהוא  המקרקעין,  בתחום  לעיסוק  גם  �כו�ים  עמהם'  עסק  לו  יהא 
 סבוך ומורכב", אמר חג'בי.  

"אפשר להחיל את דיני הגנת הצרכן 
גם על שירות משפטי שנותן עורך דין"

עו"ד יורם חג'בי־חגי ופרופ' סיני דויטש

יוני 2013  58 ׀ עורך הדין  

אחריותם המקצועית של עורכי הדין בעסקאות מקרקעיןהכנס השנתי



פעילות  מקיימות  דרגיהן,  לכל  השלטון,  רשויות 
וגובר.  הולך  שהיקפה  ענפה,  כלכלית-מסחרית 
חלים  ולצדו  זו,  פעילות  על  חל  המינהלי  המשפט 
המשפט  מתחום  וכללים  עקרונות  גם  עליה 
נורמטיבית.  כדואליות  הידועה  במתכונת  הפרטי, 
מוקדש  מינהלי  משפט  בסדרה  השלישי  הספר 
הרשויות,  של  בפעילותן  הכלכלי-מסחרי  לפן 
המשפט  עקרונות  של  משולבת  החלה  המחייב 
הספר  זו.  פעילות  על  הפרטי  והמשפט  המינהלי 
באמצעות  רשויות  של  מסחריות  בהתקשרויות  דן 
ובתמיכות  מינהליות  בהבטחות  וחוזים,  מכרזים 

רשויות  של  אחריותן  בהיקף  מעניקות,  שרשויות 
בזירה  הפועלים  בתאגידים  גורמות,  שהן  לנזקים 
זיכיונות  בהענקת  דו-מהותיים,  כגופים  הציבורית 
של  המקרקעין  ניהול  על  החל  ובדין  רשויות  מאת  

המדינה ושל רשויות אחרות.

הפקולטה  דקאן  לשעבר  ברק-ארז,  דפנה 
באוניברסיטת  המניין  מן  ופרופסור  למשפטים 
תל-אביב, מכהנת כשופטת בית המשפט העליון. 

הספר מוגש בכריכה קשה ומהודרת וכולל כ-800 עמודים 
)כולל מפתחות(.
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משפט מינהלי

משפט מינהלי
משפט מינהלי כלכלי

דפנה ברק-ארז

רשויות השלטון, לכל דרגיהן, מקיימות פעילות כלכלית-מסחרית ענפה 

שהיקפה הולך וגובר. המשפט המינהלי חל על פעילות זו, ולצדו חלים 

עליה גם עקרונות וכללים מתחום המשפט הפרטי, במתכונת הידועה 

כדואליות נורמטיבית. הספר  השלישי בסדרה משפט מינהלי מוקדש 

לפן הכלכלי-מסחרי בפעילותן של הרשויות, המחייב החלה משולבת 

של עקרונות המשפט המינהלי והמשפט הפרטי על פעילות זו.

מכרזים  באמצעות  רשויות  של  מסחריות  בהתקשרויות  דן  הספר 

בהיקף  מעניקות,  שרשויות  ובתמיכות  מינהליות  בהבטחות  וחוזים, 

גורמות, בתאגידים הפועלים בזירה  אחריותן של רשויות לנזקים שהן 

על  החל  ובדין  רשויות  מאת  בזיכיונות  דו-מהותיים,  כגופים  הציבורית 

ניהול המקרקעין של המדינה ושל רשויות אחרות.

מן  ופרופסור  למשפטים  הפקולטה  דקאן  לשעבר  ברק-ארז,  דפנה 

המניין באוניברסיטת תל-אביב, מכהנת כשופטת בית המשפט העליון. 
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משהו עולמי
הכנס השנתי אירח זו השנה הרביעית כנס בינלאומי משותף עם הלשכה האמריקאית

עורכי  לשכת  של  הנ13  הש�תי  הכ�ס 
הר הש�ה  זו  לארח  זכה  בישראל  נהדין 

הבי�לאומי  הכ�ס  את  ברציפות  ביעית 
נהמשותף עם לשכת עורכי הדין האמרי

קאית, המו�ה כחצי מיליון חברים מרחבי 
 American Bar Association ארה"ב, 

 .Section of International Law
משנ  80 מ למעלה  �כחו  הש�ה  נבכ�ס 
מגרמ�יה,  מצרפת,  מק�דה,  תתפים 
הברית,  מארצות  מא�גליה,  מאיטליה, 

מקרואטיה, מאוסטריה, מהו�גריה ומהול�ד. בכ�ס השתתפו בכירים 
מעולם המשפט - ראשי לשכות, שופטים, אקדמאים ועורכי דין - 
ובהם סגן �שיא הארגון הבי�לאומי CCBE אלדו בולגרלי, סגן �שיא 
הלשכה הפדרלית הגרמ�ית אקהרט שפר, ראש הלשכה הקרואטית 
מלאדן קלאסיק ו�ציגים �וספים מלשכות ומארגו�ים מרחבי העולם.
נהכ�ס המשותף - בראשות יו"ר הפורום הבי�לאומי לצד ראש הל

שכה עו"ד גדעון פישר ועורכי הדין אהרון שילדהאוס ואריק שרבי 
רג'ואן,  הילי  עו"ד  של  ובסיועה  האמריקאית,  הדין  עורכי  מלשכת 

הממו�ה על קשרי חוץ בלשכת עורכי הדין 
שעריו  את  ופתח  ימים  שלושה  �משך   -

שהש הדין  לעורכי  �וסף  תשלום  נללא 
תתפו בכ�ס הש�תי. 

נתוכ�ית הכ�ס הייתה רחבה ועשירה במ
לסוגיות  ה�וגעים  משפטיים  �ושאים  גוון 
חשובות ואקטואליות. בין היתר התקיימו 
מיזוגים  סייבר;  אבטחת  ב�ושא  מושבים 
ההייטק  בתחום  בי�לאומיים  ורכישות 

ליועצים משפ �ושאים חמים  נוהא�רגיה; 
נטיים בחברות גלובליות; ציות תאגידי בעולם משת�ה; �ושאים בת

ויישוב  רוח�י  ק�יין  ב�ושאי  עדכו�ים  בי�לאומי;  ביטוח מסחרי  חום 
סכסוכים בי�לאומיים; עבירות צווארון לבן/פעילות פלילית בחברות 

בזירה הבי�לאומית; ושיחת א�שי מקצוע בע�יין חדלות פירעון. 
את באי הכ�ס המשותף ואת הצמרת המשפטית הזרה כיבד ראש 
לשכת עורכי הדין עו"ד דורון ברזילי. הכ�ס �פתח בקוקטייל חגיגי 
שבו ציין ברזילי את הערכתו הרבה לאורחים מהתפוצות ולפעילות 
 הע�פה של הלשכה בתחום קשרי החוץ. 

קוקטייל קבלת פנים לאורחים מחו"ל

משתתפי המושב המשותף
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האביב הערבי בראי בינלאומי
כמיטב המסורת �ערך גם הש�ה מושב משותף ללשכת עורכי 
 )International Bar Association(  IBA הדין בישראל ולארגון 

נב�ושא האביב הערבי - לקחים והערכת מצב. המושב �פתח בה
רצאת פתיחה של שופט בית המשפט העליון ד"ר יורם ד�ציגר, 

תחת הכותרת "עורכי דין כשומרי סף". 
את המושב ה�חה אבי יששכרוף, פרשן לע�יי�י ערבים מאתר 
וואלה, והשתתפו בו אלוף )במיל'( ד�י יתום, לשעבר ח"כ וראש 

נהמוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים; פר
העולם  לע�יי�י  אחרו�ות"  "ידיעות  ש�ית 

הערבי סמדר פרי; פרופ' אר�ון סופר מאו�יברסיטת חיפה; �שיא 
נהמכללה האקדמית הערבית לחי�וך בישראל ו�שיא הכ�ס הש
זכי כמאל; סגן בכיר לפרקליטת מחוז מרכז בפרקלי נ�תי עו"ד 

טות המדי�ה עו"ד רדא ע�בוסי; מזכ"ל מפלגת חד"ש עו"ד איימן 
ד"ר  למשפטים  טורו�טו  באו�יברסיטת  עמית  פרופסור  עודה; 
א�בר אמון; ופרופסור למשפט בי�לאומי פומבי ולמשפט אירופי 

באו�יברסיטת קרדיף למשפטים אורפן קאליק. 
משתתפי המושב הציגו תמו�ה רחבה של האביב הערבי. ד�י 
וכי  לגבור,  עלולות  בירדן  שהרעידות  חשש  יש  כי  אמר  יתום 
גורמים לא דמוקרטיים שלא  ידי  המהפכה במצרים �חטפה על 
יובילו אותה לדמוקרטיה. לדבריו של פרופ' סופר, קריסתה של 
"דבר  ואקלימיים.  דמוגרפיים  משי�ויים  בעיקר  �ובעת  מצרים 
30 הש�ים האחרו�ות הוכפל מספר האזנ נמיוחד קרה במצרים: ב

רחים שם. במקביל מציפים אותה מי הים, 
ה�תו�ים  מתייבשים.  והפרת  ה�ילוס  ו�הר 
מראים שמצרים עומדת לפ�י כאוס", אמר פרופ' סופר, וציין עוד 
כי אם לא הייתה גדר, ישראל הייתה עומדת מול מיליו�י מצרים 
עורר  המושב  סיום  לקראת  ופר�סה.  מזון  המבקשים  מיואשים 
עו"ד עודה את תשומת ליבו של הקהל כאשר הביע עמדה, שלא 

יש לה כי  גישתם של משתתפי המושב,  נעלתה בק�ה אחד עם 
תייחס לאביב הערבי כתופעה חיובית ואופטימית. 

IBAמושב משותף עם ה־

 מפגש עם 
עורכי דין מאילת
ראש הלשכה עו"ד דורון ברזילי 
וראש עיריית אילת מאיר יצחק 
הלוי נפגשו ביום פתיחת הכנס 

השנתי )26.5.13( עם עורכי הדין 
תושבי אילת במלון הילטון מלכת 

שבא. בהמשך למסורת שהחלה 
בשנה שעברה, הוזמנו עורכי 

הדין תושבי העיר אילת לכלל 
מושבי הכנס השנתי ולהופעות 

האמנותיות בחינם. במהלך 
המפגש הודיע ברזילי על מספר 
הטבות נוספות שיינתנו לעורכי 

הדין תושבי העיר, לרבות השקת 
ספריה משפטית בעיר וקיום ימי 

עיון בעיר.
"עידוד השתתפותם של עורכי 
הדין תושבי אילת בפעילויות 

העשרה, הרצאות וכנסים 
מקצועיים הוא נדבך חשוב 

בפעילות השוטפת של הלשכה", 
אמר ברזילי. "לשכת עורכי הדין 

היא ביתם של כלל עורכי הדין 
ואלה הם רק הצעדים הראשונים  

לקידום מעורבותם של עורכי 
הדין תושבי העיר בפועלה של 

הלשכה ברחבי הארץ".
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כתובה  בלתי  חוקה  לצד 
מתברר  הממשל  ושיטת 
הקצרים  המכ�סיים  כי 
מעט  להצטער  �וספת  סיבה  הם 
על שחרור�ו מעול המ�דט הבריטי. 
מכ�סי ברמודה �קראים כך משום 
קולו�יה  שהוא  ברמודה,  שבאי 
ללבוש  �הוג  היום,  עד  בריטית 
דבר,  לכל  חליפה  כמכ�סי  אותם 
מלפ�ים  המחויטים  הכיסים  ולכן 
למרבה  אצל�ו,  החגורה.  ולולאות 

נהצער, מכ�סי הכות�ה הקצרים �ו
עדו לשעות הפ�אי, ועל כן א�ח�ו 
רגילים לראותם עם �עלי הרים או 
כפכפי אצבע ובוודאי לא במשרד. 

אך מדוע זה כך? הרי ממש מתבקש 
ללבוש מכ�סיים קצרים בת�אי מזג 
�עוצה  הסיבה  המקומיים.  האוויר 

נבמסק�ות שהסובבים אות�ו מסי
קים עלי�ו על סמך הלבוש של�ו. 

העבודה  שאיכות  יודעים  כול�ו 
מש אי�ה  אחרים  של  או  נשל�ו 
הע את  הרי  הלבוש;  פי  על  נת�ה 

ביותר  הטוב  הצד  על  �בצע  בודה 
לבוש  אך  בחליפה.  כמו  בפיג'מה 
של  מילוליים  בלתי  מסרים  שולח 

מק רצי�ות,  לעבודה,  נמחויבות 
זאת  לקליקה.  והשתייכות  צוע�ות 

בל מקפידים  דין  שעורכי  נהסיבה 
וקיץ.  חורף  והערב,  השכם  בושם 

אופנה 
משוחררת

ובאה  הקרבה  המשפט  בתי  של  הקיץ  פגרת 

המלפפונים  עונת  של  תחילתה  את  מסמנת 

השנתית. הדד־ליינים גמישים יותר, ויחד איתם 

מתגמש גם קוד הלבוש 
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וב חיים,  א�ו  עמ�ו  שבתוך  נאלא 
שזכה  האמריקאי  למ�הג  דומה 
גם  �יכרת   Casual Friday לכי�וי 

�י לבוש  של  מגמה  נבמחוזותי�ו 
האוויר  מזג  הפגרה.  בחודשי  �וח 
מובילים  הארוכות  האור  ושעות 
לבוש  על  בהקפדה  הילוך  להורדת 
יתר  הזעת  המעודד  וחם  מחויט 

וחוסר �וחות כללית. 
בפריטים  שימוש  שעושה  מי 

שהמ ומקווה  לחורף  נהמתאימים 
נעבר בין המזגן ברכב למזגן המש

רדי לא יהיה ארוך מן הצפוי, עלול 
ישראלים  גברים  מחיר;  לשלם 
בחליפה  בעולם  מתהלכים  רבים 

הז'קט,  לעומת  שמכ�סיה מהוהים 
לפ בארון  תלוי  �ותר  הז'קט  נשכן 

לא  בש�ה.  חודשים  ארבעה  חות 
והמתכלה  השימושי  הפריט  בכדי 
המכ�סיים;  הוא  החליפה  בחלקי 
ללא  גם  אותם  ללבוש  אפשר  הרי 
עם  מכופתרת,  חולצה  עם  הז'קט 

נחולצת פולו או עם טינשרט פשו
טה ובכל זאת לייצר רושם מחויט 

ומתוחכם. 

הכותבת היא יועצת תדמית 
 ועורכת דין
www.rutitreves.comח"

ש
 9

90
ל, 

מ
בנ

ת 
בי

ע, 
וב

 כ
ח 

ש"
 1

,3
20

ה, 
רר

 ה
נה

לי
רו

ק
ם, 

לי
נד

 ס
ח 

ש"
 4

99
 ,S

KE
TC

H
ם, 

סיי
כנ

מ
"ח

ש
 5

90
ו, 

 פ
יל

 א
ום

ק
ה, 

לצ
חו

ח 
ש"

 1
,5

90
ל, 

מ
בנ

ת 
בי

ק, 
תי

 
ח 

ש"
 1

49
 ,H

&
M

ם, 
רי

קצ
ם 

סיי
כנ

מ

עורך הדין ׀ 63 יוני 2013 

http://www.rutitreves.com


 עריכת משאל עם כתנאי לוויתור על שטחיםסדר יום

בש�ת 1999 התקבל בכ�סת חוק שקבע כי החלטת 
ממשלה שלא יחולו עוד המשפט, השיפוט והמי�הל 
של מדי�ת ישראל על שטח טעו�ה אישור של הכ�סת 
ותאושר  כ�סת  חברי  של  ברוב  שתתקבל  בהחלטה 
במשאל עם. קיומו של משאל העם הות�ה בחקיקת 
חוק יסוד ב�ושא, אך חוק היסוד האמור לא �חקק. 
יסוד  שחוק  הסיכויים  קלושים  כי  התברר  הזמן  עם 

ה�ראה  בעתיד  יתקבל  כזה 
בכ� עבר  זה  רקע  על  נלעין. 

סת בשלהי 2010 תיקון לחוק, 
המתלה  הת�אי  את  שביטל 
משאל  ייערך  כיצד  ופירט 

העם האמור. 
זה הוגשה עתי נ�גד תיקון 

בטע�ות  לבטלו  שביקשה  רה 
מטע�ות שו�ות. בית המשפט 

נהגבוה לצדק הרחיב את המו
הוציא  שופטים,  לשבעה  תב 
ומיקד  בעתירה  ת�אי  על  צו 
אותה בשאלה אחת והיא אם 
החוקה הישראלית מאפשרת 

יאמר העם את דברו
מהי הדרך הראויה מנקודת מבט דמוקרטית לקבלת החלטה הכרוכה 

בוויתור על שטחי מדינה? לדעתי אין די בהצבעה רגילה בכנסת, וראוי 

לקיים הליך מיוחד כגון משאל עם

 פרופ' גדעון ספיר 
מלמד משפט חוקתי 
בפקולטה למשפטים, 
אוניברסיטת בר־אילן

גדעון ספיר

לעגן את חובת קיומו של משאל עם בחקיקה ראשית 
המשפ השאלה  בצד  יסוד.  חוק  כך  לשם  �דרש  נאו 

בשאלה  ציבורי  דיון  והעתירה  החוק  מעוררים  טית 
עקרו�ית, לברנמשפטית, והיא אם קיומו של משאל 
עם בכלל, ובפרט בשאלה כמו זו שלפ�י�ו, הוא דבר 

רצוי וראוי.
המ השאלות,  בשתי  דעה  אלה  שורות  נלכותב 

והלברנמשפטית.  שפטית 
המ שהשאלה  היות  נאולם 
לבי ועומדת  תלויה  נשפטית 

ראוי  שלא  �דמה  בבג"ץ,  רור 
לעת  דעה  עליה  שאחווה 
הזאת. בדבריי להלן אתייחס 
הלברנ לשאלה  רק  אפוא 

מהי  בשאלה  אדון  משפטית. 
מבט  מ�קודת  הראויה,  הדרך 
החלטה  לקבלת  דמוקרטית, 
שטחי  על  בוויתור  הכרוכה 
מדי�ה: אם די בהצבעה רגילה 
בכ�סת )בחוק או בלעדיו( או 
ראוי לקיים הליך מיוחד כגון 

השאלה אם לוותר על שטחי 

מדינה שהחוק הישראלי חל 

בהם היא שאלה מן הסוג 

המהותי. לפיכך החלטה 

כזאת חייבת להתקבל בהליך 

מיוחד, שיעניק לציבור 

אפשרות להשתתף באופן 

מלא בקבלת ההכרעה 

ושיהיה בו מנגנון השהיה

עימות
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תחילה  אשוב  זו  שאלה  על  להשיב  כדי  עם.  משאל 
ליחסי  גישות חלופיות  ואציג כמה  יסוד  למושכלות 

בוחרנ�בחר בדמוקרטיה. 
נעל פי הגדרה קוטבית אחת, דמוקרטיה היא מע

רכת המאפשרת לאזרחים לקבוע מי יקבלו בעבורם 
הדמוקרטיה  של  כזה  תיאור  לא.  ותו  הא  החלטות, 
אי�ו הולם את התפיסה המקובלת במדי�ת ישראל. 

לקבו או  ליחידים  בבחירות  אי��ו מצביעים  נא�ח�ו 

אלא  התרומיות,  מידותיהם  או  תבו�תם  בשל  צות 
מצביעים לרשימות על בסיס התחייבותן ל�קוט דרך 

נפעולה זו או אחרת. תפיסה קיצו�ית כזאת של דמו
בלתי  כמעט  דעת  שיקול  המע�יקה  ייצוגית,  קרטיה 

נמות�ה למ�היג ה�בחר, �וגדת לא רק את המקובל בי
שראל אלא גם את ההיגיון ואת הצדק, משום שהיא 
האפשרות  את  לחלוטין  כמעט  האזרח  מן  מו�עת 
להשפיע על עיצוב אופיה של הסביבה שבה הוא חי.
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קוטבית  הגדרה  פי  על 
מע היא  דמוקרטיה  נש�ייה, 

לאזרחיה  המע�יקה  רכת 
בתה להשתתף  נאפשרות 

כמעט  ההחלטות  קבלת  ליך 
בכל סוגיה שמבקש המחוקק 
קיצו�ית  תפיסה  גם  להסדיר. 

פו היא  ראויה;  אי�ה  נכזאת 
נגמת ביעילות השלטון וטומ

�ת בחובה סיכון של דמגוגיה 
העלו היצרים,  שלהוב  נושל 

לים להביא להכרעות בלתי שקולות.
הללו,  הקטבים  ש�י  בין  מצויה  ראויה  דמוקרטיה 
פוליטית:  הת�הלות  רמות  בין שתי  הבח�ה  בה  ויש 
הרמה שבה �חתכים הע�יי�ים השוטפים והרמה שבה 
בדמוקרטיה  ועקרו�יים.  מהותיים  ע�יי�ים  �חתכים 
�בחרי העם  ידי  על  רגילות  כזאת מוכרעות שאלות 
בהליך רגיל של הכרעת רוב, ואילו שאלות מהותיות 
רבה  במעורבות  המתאפיין  מיוחד  בהליך  �חתכות 
מ�ג�ו�י  בו  ויש  בהכרעה,  האזרחים  ציבור  של  יותר 

השהיה המבטיחים שיקול דעת יסודי ומעמיק.
הליך  מחייבת  שקבלתן  המהותיות,  ההחלטות 

בחו �כללים  כלל  שבדרך  לע�יי�ים  �וגעות  נמיוחד, 
קה - חוקה פורמלית או חוקה מטריאלית. אלה הם 
שלושה סוגי ע�יי�ים: המב�ה המוסדי של המערכת, 
זכויות היסוד של האזרח והגדרת שטחה ואופיה של 
המדי�ה. וכך, אם מבקש מישהו לבצע שי�וי בסוגיה 
הראוי  מן  הללו,  הע�יי�ים  לאחד משלושת  השייכת 
ששי�וי זה יתקבל בהליך מיוחד שיאפשר לאזרחים 
להשתתף באופן מלא בקבלת ההחלטה ויכיל מ�ג�ון 

משהה שימ�ע החלטות חפוזות ובלתי שקולות.
במדי�ת ישראל לא תמיד �שמרה ההבח�ה הראויה 
כך  החוקתית.  לפוליטיקה  הרגילה  הפוליטיקה  בין 
למשל �חקקו בה בראשית ש�ות הנ90 שלושה חוקי 

ניסוד - ש�יים שע�יי�ם זכויות אדם והולידו "מהפ
שיטת  את  היסוד  מן  ושלישי ששי�ה  חוקתית",  כה 
כמעט  התקבלו  הללו  היסוד  חוקי  שלושת  הממשל. 
ההליך  דרישות  את  מספק  שאי�ו  באופן  בהיחבא, 
ההליך  דרישות  את  שכן  כל  לא  הרגיל,  הפוליטי 
המיוחד השמור לע�יי�ים בעלי אופי חוקתי. למרבה 

נהצער, הולידה דרך קבלתם של ש�י החוקים הראשו
�ים בעיית לגיטימציה שטרם באה על פתרו�ה, ואילו 

השלישי  של  הרעה  מפגיעתו 
לאחר  רק  להיפטר  הצלח�ו 
�זק  �גרם  שבהן  ש�ים,  כמה 

הפולי למערכת  נמשמעותי 
טית בישראל.

כי  �דמה  לע�יי��ו.  ומכאן 
שה כך  על  יחלוק  לא  נאיש 

שטחי  על  לוותר  אם  שאלה 
חל  הישראלי  שהחוק  מדי�ה 
הסוג  מן  שאלה  היא  בהם 
המהותי. כך בכלל, ובפרט אם 
ויתור כזה כרוך גם בעקירה של אזרחים המתגוררים 
בשטחים אלה, כפי שהיה בעבר וכפי שיהיה שוב אם 
לפיכך  �וספים.  שטחים  על  לוותר  ישראל  תחליט 

שיע מיוחד  בהליך  להתקבל  חייבת  כזאת  נהחלטה 
בקבלת  באופן מלא  לציבור אפשרות להשתתף  �יק 
ההכרעה ויכיל מ�ג�ון השהיה. רק כך תקבל ההחלטה 
את הלגיטימציה הדמוקרטית ה�חוצה, ורק כך אפשר 

נלקוות שהיא תהיה תוצר של בחי�ה זהירה ומדוקד
נקת של השיקולים הביטחו�יים, הפוליטיים והמוס
 ריים הכרוכים בצעד שבו היא עוסקת. 

דמוקרטיה ראויה מצויה בין 

שני קטבים, ויש בה הבחנה 

בין שתי רמות של התנהלות 

פוליטית: הרמה שבה 

נחתכים העניינים השוטפים 

והרמה שבה נחתכים עניינים 

מהותיים ועקרוניים
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אתנגד בכל כוחי כי נכיר 
סמכות לכנסת לחקוק 

חוקה על דרך פסיקה של 
בית המשפט... והעם היכן 
הוא? וכי לא ראוי שנשאל 
את דעתו? אדרבה: נקרא 

 לעם ונשאלה את פיו
 השופט מישאל חשין, ע"א 6821/93 בנק 
המזרחי נ' מגדל  



סדר יום

מתן  לשם  כי  הקובע  חוק  �חקק  הקודמת  בכ�סת 
שיכיל  הפלסטי�ים  עם  שלום  להסכם  מחייב  תוקף 
יש לקיים משאל  ויתור על שטח בריבו�ות המדי�ה 
עם. בכ�סת ה�וכחית �שמעת דרישה לשדרג חוק זה 
למדרגת חוק יסוד. הכוו�ה, ככל ה�ראה, היא לחסן 
ומפ�י האפשרות  ביקורת שיפוטית  את החוק מפ�י 
�ות�ת  הדעת  בכ�סת.  כלשהו  רוב  ידי  על  שיבוטל 
שבעתיד יהיה מי שיבקש לקבוע בחוק כי גם הסכם 
בריבו�ות  )שאי�ם  ושומרון  יהודה  על שטחי  עתידי 
עם.  משאל  באמצעות  רק  להתקבל  יוכל  המדי�ה( 

האם יש לתמוך בהצעות אלו?
גורל  אין ספק שאלו שאלות הרות  גדול;  הפיתוי 
ליובל  קרוב  הישראלים  החיים  מת�הלים  שסביבן 
היסטוריים.  ממדים  בעלת  היא  בהן  והכרעה  ש�ים, 
ייחודי  באמצעי  להשתמש  לכאורה  מוצדק  לפיכך 
שיאציל לגיטימיות מיוחדת על ההליך. הדמוקרטיה 

נהרגילה, הייצוגית, זו שלעיתים מושחתת על ידי עס
קות מפוקפקות בכ�סת, תוחלף על ידי הדמוקרטיה 

נהישירה לרגע קצר אך חשוב. במקום רוב מזדמן בכ
�סת, העם עצמו - "קול המון" - יכריע באופן ישיר. 

מה יותר דמוקרטי מזה? זאת ועוד: הסכם שלום הוא 
נלא רק חוזה משפטי, אלא גם ובעיקר ביטוי להכר

אלא  "אויב"  הש�י  בצד  לראות  שאין  תודעתית  עה 
ביטוי  �ותן  עם  במשאל  ההסכם  אשרור  "אוהב". 

עשיר ומח�ך להכרעה גדולה זו.
ואולם על טיעו�ים אלו מאפיל הר גבוה של טיעו�י 
לרעיון  כבדי משקל, שמשכ�עים אותי להת�גד  �גד, 
המוצע. לא בכדי העדפ�ו עד היום את הדמוקרטיה 
�בחרים  �ציגים  ידי  על  החלטות  קבלת   - הייצוגית 

נהמאכלסים את הרשות המחוקקת - על פ�י הדמו
קרטיה הישירה. 

מאפשרת  הפרלמ�טרית,  הייצוגית,  הדמוקרטיה 
משא ומתן גמיש בין בעלי עמדות ואי�טרסים �וגדים. 
שמירה  תוך  קו�פליקטים  של  ויסות  מאפשרת  היא 
על �גישות של ב�י וב�ות כל הקבוצות למוקדי קבלת 
בעוד  הפרלמ�ט.  של  התיווך  באמצעות  ההחלטות 

הקו כל  את  לוקח  "המ�צח  הישירה  נשבדמוקרטיה 
פ�י  על  הייצוגית מועדפת הפשרה  בדמוקרטיה  פה", 
ההכרעה. ע�יין זה חשוב במיוחד בחברה הישראלית 
העשויה טלאיםנטלאים של מגזרים, שלכל אחד מהם 

זאב בעור כבש
על  לוויתור  כתנאי  עם  משאל  בקיום  היתרונות  בדבר  הטיעונים  על 

היום  עד  העדפנו  בכדי  לא  נגד.  טיעוני  של  גבוה  הר  מאפיל  שטחים 

את הדמוקרטיה הייצוגית על פני הדמוקרטיה הישירה. משאל עם הוא 

מכשיר כוחני שיחליש את יכולת התפקוד של בית המשפט מצד אחד 

ויפגע בסמכות הכנסת מצד שני

ידידיה צ. שטרן

פרופ' ידידיה שטרן
סגן נשיא במכון הישראלי 
 לדמוקרטיה; אוניברסיטת 

בר־אילן; חתן פרס גורני 
 למשפט ציבורי 

לשנת 2012

עימות
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ככל שהנושא הנדון מרכזי 

יותר ונוגע לליבת הזהות 

והאינטרסים של חלקים 

באוכלוסייה, כך גם גדלה 

החשיבות של הדמוקרטיה 

הייצוגית המכילה מנגנונים 

לשחרור לחצים ולהגעה 

להסדרים שמבטאים את 

הרגישויות השונות

קשה לדמיין הפעלת 

ביקורת שיפוטית דומה על 

חוק שיאושר במשאל עם. 

ייאמר מפורשות: קבלת 

החלטות באמצעות משאל 

עם תחליש את יכולת 

התפקוד של בית המשפט, 

שהוא המגן המרכזי של 

המיעוט מפני התלהמות 

פוגענית של הרוב

ה�דון  שה�ושא  ככל  לפיכך  לו.  ייחודית  �פש  ציפור 
נמרכזי יותר ו�וגע לליבת הזהות והאי�טרסים של חל
הדמו של  החשיבות  גדלה  גם  כך  באוכלוסייה,  נקים 

לחצים  לשחרור  מ�ג�ו�ים  המכילה  הייצוגית  קרטיה 
ולהגעה להסדרים שמבטאים את הרגישויות השו�ות.
גי פרוצדורלי,  אמצעי  הוא  עם  משאל  ועוד:  נזאת 
המי את  הרוב  מכריע  שבאמצעותו  באופיו,  נליוטי�י 

הצידה  דוחק  בו  שימוש  עוט. 
את העיקרון הליברלי החשוב 
מפ�י  מיעוטים  על  הג�ה  של 
כך, בעוד חוק  דורס�ות הרוב. 
בזכויות  שפוגע  הכ�סת  של 

נהאדם של המיעוט חשוף לבי
קורת שיפוטית ואפשר שיוכרז 
כבטל עקב אי חוקתיות, קשה 

שי ביקורת  הפעלת  נלדמיין 
פוטית דומה על חוק שיאושר 
במשאל עם. ייאמר מפורשות: 
באמצעות  החלטות  קבלת 
יכולת  את  תחליש  עם  משאל 
המשפט,  בית  של  התפקוד 

נשהוא המגן המרכזי של המי
עוט מפ�י התלהמות פוגע�ית 

של הרוב.
תהליך  על  דובר  רבות 
החברה  של  המשפטיזציה 

להס גרם  אשר  נהישראלית, 
בין  כוח  של  משמעותית  טה 
 - בישראל  השלטון  רשויות 
המשפט.  בית  אל  מהכ�סת 
חשים  בי�יהם,  וא�וכי  רבים, 
חלק  מזליגת  ב�וח  שלא 
ההחלטות  קבלת  מתהליך 

הייצו מהמערכת  נהלאומיות 
המערכת  אל  )הכ�סת(  גית 

שמ אלו  דווקא  וה�ה,  המשפט(.  )בית  נהמקצועית 
קו��ים על הפגיעה בכ�סת על ידי בית המשפט הם 
מראשי המבקשים לקדם את רעיון משאל העם. זהו 
ע�יין מוקשה, שהרי ברור שקבלתו של רעיון משאל 
העם תחריף את הבעיה של היחלשות הכ�סת. הפעם 
הלאומיות  ההחלטות  לקבלת  האחריות  של  הזליגה 

זי בכך  יש  ההמון.  אל  הייצוגית  מהמערכת  נתהיה 

לות של המערכת השלטו�ית, פגיעה באמון הציבור 
במוסדות ה�בחרים וגם מסר ממאיר ל�בחרי הציבור 
המרכזיות  להחלטות  באחריות  �ושאים  אי�ם  שהם 

בחיי האומה. 
נעל סדר היום של הכ�סת עומד לדיון הרעיון של הע

לאת אחוז החסימה. התומכים מבקשים להציב את הרף 
4% כדי לסלק מהפרלמ�ט סיעות זעירות, ואילו המנ  על

ת�גדים מסבירים שהדבר יביא 
להשתקת קולות של מיעוטים. 
כי  להבהיר  חשוב  זה  רקע  על 
משאל עם עוקף כ�סת משמעו 
 49% של  חסימה  אחוז  קביעת 
ביחס ל�ושא ה�דון. כיוון שכך, 
קל לראות שהפעלה של משאל 
עם היא פיתוי גדול עבור הרוב, 
רובץ.  חטאת  לפתח  בבחי�ת 
של  הגדולות  השאלות  למשל, 

ומדי דת   - ישראלית  נזהות 
ב�טל  שוויון  יהודי,  מיהו  �ה, 
היום  עד  הוסדרו  לא   - וכיו"ב 

בצי רוב  שקיים  אף  נבכ�סת, 
שו�ה  בדרך  הסדרתן  בעד  בור 
מהקיימת. הדעת �ות�ת שיגיע 
ירצה הרוב להכריע  הרגע שבו 
את המיעוט, ולשם כך יפ�ה אל 
משאל  הישירה.  הדמוקרטיה 
שיכול  כוח�י  מכשיר  הוא  עם 
מיעוט  כל  �גד  מופעל  להיות 

ער מת�חלים,  מתאים:  נברגע 
בים, חרדים, עשירים וכל אחד 
בהקשר  �תון,  שברגע  מאית�ו, 

המי בקבוצת  יימצא  נמסוים, 
עוט. 

משאל  לקיים  יוחלט  אם 
עם בהקשר של הסכם שלום 
שכרוך בוויתור על שטחים, סביר לה�יח שתתעורר 
לצורך  ה"עם"  מיהו  ביותר:  חשובה  מש�ה  שאלת 
המשאל? יגיע הרגע שבו תישמע הדרישה ל"הכרעה 

יש אזרחי  מקרב  יהיה  ה�דרש  שהרוב  כך  נציו�ית", 
נראל היהודים בלבד. ערביי ישראל שמצביעים לכ�

סת ומיוצגים בה )במפלגות כלליות וסקטוריאליות( 
מ�וכים  מדויק,  יותר  )או,  מודרים  להיות  עלולים 
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אריתמטית( מקבלת החלטה מהמרכזיות בחייה של 
המדי�ה; החלטה ש�וגעת לציפור ה�פש שלהם. זוהי 

נדוגמה מוחשית לכך שמשאל עם עלול להתברר כא
מצעי ל�יהול מדי�יות לאומ�ית במסווה דמוקרטי. 

החרדים  של  דמו�יזציה  של  ה�וכחי  הרוח  במצב 
אפשר גם שתישמע הטע�ה שאין להביא את החרדים 
בחשבון הרוב ה�דרש להכרעה, שהרי אי�ם חולקים 
למלחמה.  יציאה  ה�טל המרכזי של  הציבור את  עם 
20% מהאזרחים )ערנ  דהנלגיטימציה של השתתפות
בים( ואולי אף של 30% מהם )עם החרדים(, מלבד 

האזר למיעוט  וטו  כוח  �ות�ת  הע�יי�ית,  נרעילותה 
חים )רוב מקרב 80% או אפילו מקרב 70%(.

קשיים  גם  קיימים  העקרו�יות  ההשגות  כל  בצד 
נמעשיים כבדים בהפעלת הרעיון של משאל עם. לפ
נעמים לשם הכרעה בשאלה שעל הפרק �זקקים למי

דע מסווג שאי אפשר לחלוק עם כלל הציבור; לשקול 
סבוכות;  הערכות  על  המבוססים  מורכבים  ע�יי�ים 
אמוציות  לדחוק  מקצועיים;  בכלים  שימוש  לעשות 

נורוחות שעה סוערות כדי ל�תח רציו�לית את הסו
גיה, ועוד. אכן, הדמוקרטיה הייצוגית �ועדה להתגבר 
על קשיים אלו. �בחרי הציבור מחליפים את הציבור 

נמשום ההב�ה שיש קשיים מוב�ים ביכולתו של צי
בור רחב לקבל החלטות מיטביות. כך למשל משאל 
עם בסוגיה ה�דו�ה עלול להיות מוכרע לכאן או לשם 
עקב פיגוע טרור או מ�יפולציה דמגוגית כלשהי ערב 

ההצבעה. 
לקבוע  אפשר  אחר:  פתרון  להציע  ברצו�י  לסיום, 

שי שלום  להסכם  מחייב  תוקף  שיי�תן  כדי  כי  נבחוק 
כיל ויתור משמעותי על שטח, יש לאשררו על ידי שתי 
כ�סות עוקבות. היי�ו, לאחר שהכ�סת תצביע בעד חוק 
בחירות  תיערכ�ה  תתפזר.  היא  שלום,  הסכם  הקובע 
כלליות, ובהן יש לה�יח כי כל מפלגה תצטרך להציג את 
עמדתה כלפי ההסכם המוצע. הבחירות לכ�סת החדשה 

המפ אם  ההסכם.  תוקף  בדבר  עם  משאל  מעין  ניהיו 
ההס הקולות,  ברוב  תזכי�ה  בהסכם  שתומכות  נלגות 

מכיר מצד אחד  זה  רעיון  בכ�סת העוקבת.  יאושר  כם 
בחשיבות העצומה של הכרעה בדבר הסכם שלום, ולכן 
מבקש ליצור הסדר ייחודי לצורך קבלתו, אך מצד ש�י 
את  המאפיי�ת  בעקמומיות  בו  לטפל  מבקש  הוא  אין 

באמ  - הייצוגית  הדמוקרטיה  הישירה.  נהדמוקרטיה 
הסכם  טיב  בבחי�ת  שתתמקד  בחירות  מערכת  צעות 
 השלום - היא המ�ג�ון הראוי. 
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בעו היחידה  היא הדמוקרטיה המערבית  נישראל 
גירו ועל  �ישואים  על  דתי  מו�ופול  �יתן  שבה  נלם 

באימפריה  זה  הסדר  של  ההיסטורי  מקורו  שים. 
שהע�י המילט,  שיטת  את  שה�היגה  נהעותומא�ית 

"ע�יי�י  במה שכו�ה  הדתיות  לעדות  אוטו�ומיה  קה 
החובה  את  ביטלה  ישראל  מדי�ת  האישי".  המעמד 
להיזקק לדין דתי ולדיין הדתי בחלק מע�יי�י המעמד 
יהודים  של  וגירושים  �ישואים  בע�יי�י  אך  האישי, 

ול תורה  לדין  כפופים  להיות  עדיין  ממשיכים  נא�ו 
בתי הדין הרב�יים, כשם שב�י עדות דתיות אחרות 
הדתי.  ולדי�ם  שלהם  הדתיים  הדין  לבתי  כפופים 
ב�ייר עבודה שיצא לאחרו�ה במסגרת מרכז מציל"ה 

נ)מרכז למחשבה ציו�ית, יהודית, ליברלית והומ�יס
טית(, ש�כתב על ידי ד"ר אבישלום וסטרייך וא�וכי 
וערכה פרופ' רות גביזון, מוצע לחולל שי�וי רדיקלי 
משותפת  אחת  אזרחית  מסגרת  ולקבוע  זה  במב�ה 

ל�ישואים ולגירושים בישראל.
בעקבות  אדם  בזכויות  הפגיעה  על  �כתב  רבות 

נההסדר הקיים; על זכותו של אדם לחופש מדת ה�פ
נגעת הן בשל החובה לערוך טקס דתי והן בשל ההגב

המדינה שם בסוף, 
תתקדמי

המונופול הדתי בתחום הנישואים והגירושים בישראל מתעלם מהשינויים 

אזרחית  מסגרת  לקבוע  השעה  הגיעה  במציאות.  שחלו  המפליגים 

שתחייב את החברה הישראלית, באמצעות המחוקק, להכריע בשאלות 

יסוד הנוגעות למוסד הנישואים ולחיי המשפחה

פנחס שיפמן

לות על הזכות ל�ישואים; על שלילת הזכות ל�ישואים, 
החל בפסולי חיתון וכלה במחוסרי דת; על זכותו של 
אדם לחופש לדת, ה�פגעת משום שאי�ו יכול לבחור 
ברב ובטקס המתאימים להשקפותיו; וכן על הפלייתה 
לרעה של האישה, למשל בהליכי הגירושים. אך חובה 
להדגיש את הפגיעה ה�גרמת להלכה היהודית עצמה. 
עם  והולכת  הגדלה  זמן  לפצצת  הפכו  החיתון  פסולי 
הש�ים, כי הם תוצאה של �ישואים דתיים שבמציאות 
של�ו �כפים על אדם למורת רוחו. המציאות העגומה 
היא שככל שמסדר הקידושין מקפיד על כללי ההלכה 
ה�ישואים  מן  כך פתחי המילוט  ועל כשרות העדים, 

נ�סגרים בפ�י ב�י הזוג וסכ�ת העגי�ות והממזרות מת
ידי  על  זו  רב�ים המבקשים מפלט מבעיה  יש  חזקת. 
עריכת קידושין בעדים פסולים, אך מובן שאין זו דרך 
הוג�ת וראויה הן מבחי�ת ב�י הזוג והן מבחי�ת הדין 
אין  אזרחיים  ב�ישואים  זאת,  לעומת  עצמו.  הדתי 

מסורבות גט, אין עגי�ות ואין ממזרות.
בישראל  ה�וכחית  הפוליטית  בקו�סטלציה  האם 
�וצר סיכוי, אולי חדנפעמי, לשי�וי מצב זה מיסודו? 
להבין שהמציאות שבה  ובלבד ש�שכיל  שכן,  ייתכן 

פרופ' פנחס שיפמן, 
פרופסור בדימוס לדיני 
משפחה וירושה, הפקולטה 
למשפטים, האוניברסיטה 
העברית; לשעבר נשיא המרכז 
האקדמי למשפט ולעסקים 
 וכיום ראש החטיבה 
לדיני משפחה במרכז

פרופ' פנחס שיפמן, 
פרופסור בדימוס לדיני 
משפחה וירושה, הפקולטה 
למשפטים, האוניברסיטה 
העברית; לשעבר נשיא המרכז 
האקדמי למשפט ולעסקים 
 וכיום ראש החטיבה 
לדיני משפחה במרכז
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היא מציאות מעוותת שרק מכוח ההרגל  חיים  א�ו 
שהד �בין  ש�י  ומצד  אותה,  לשמר  ממשיכים  נא�ו 

רך לשי�וי אי�ה בבחי�ת מהלך א�טינדתי. במדי�ות 
מערביות יהודים דתיים �ישאים ומקימים משפחות 
בכך  רואה  אי�ו  ואיש  אזרחי,  משטר  של  במסגרתו 
של  מודל  לאמץ  מציעים  א�ו  ואף  באמו�תו.  פגיעה 

ביש ולגירושים  ל�ישואים  אחת  אזרחית  נמסגרת 
זה ידרוש פיקוח אזרחי מוקדם לעריכת  ראל. מודל 
דתיים  טקסים,  לריבוי  לגיטימציה  וייתן  �ישואים 
דין  תקבע  המדי�ה  האזרח.  בחירת  לפי  ואזרחיים, 
הזקוקה  לאישה  לסייע  תמשיך  אך  אזרחי,  גירושים 

לגט לסיים את �ישואיה גם לפי הדין הדתי.
רוצים  שבהם,  הצעירים  ודווקא  הא�שים,  רוב 
האי�טימית  להחלטה  חברתי  ואישור  ציבורי  מבע 

כזוג. אצל�ו המדי�ה הת נשלהם לקשור את חייהם 
פרקה מכוחה, והשליכה את סמכותה להסדיר ע�יי�י 
התרעומת  דתיות.  רשויות  על  וגירושים  �ישואים 
מכך  ה�גרמות  המצוקות  על  והציבורית  האישית 
�ע�ו על ידי כל מי�י מסלולים עוקפים, למשל הכרה 
למדי�ה,  מחוץ  ש�ערכו  אזרחיים  ב�ישואים  �רחבת 

והכ בציבור  הידועים  של  במעמדם  גוברת  נהכרה 
יכולים לשמש  רה ב�ישואים פרטיים. כל אלו אי�ם 
תחליף לצורך החיו�י בהסדר אזרחי מלא בסוגיה זו. 

להט מבקשות  תחיקתיים  לשי�ויים  ההצעות  נואף 
ליא טלאים בבגד שאי�ו מתאים עוד לשימוש. אלו 
הן למשל זכות מוגבלת ל�ישואים של פסולי חיתון, 
זוגיות"  "ברית  של  בדמות  חלופיות  מסגרות  יצירת 

והפרדה בין מסלול דתי למסלול אזרחי. 
בצד הרצון לכבד טקסים דתיים על פי רצו�ם של 
ה�ישאים יכולה רק מסגרת אזרחית אחת משותפת 
בו�ה  היא  רק  במלואן.  האדם  זכויות  את  להבטיח 
זהות ישראלית המשותפת לכל אזרחי המדי�ה בצד 

נשימור מגוון של זהויות דתיות שו�ות. רק היא יכו
לה להבטיח את קיומה של המדי�ה כמדי�ה יהודית 
ודמוקרטית. ומעל הכל: רק היא אי�ה מעמידה את 

הדין האזרחי כדין לעומתי המתחרה בדין הדתי.
המצב  את  לשמר  מבקשים  חזקים  כוחות  אכן, 
של  קיומם  בהמשך  אי�טרסים  של  שילוב  ה�וכחי. 

נבתי הדין הרב�יים ושל אידאולוגיה שזמ�ה עבר מזי
�ים את ההת�גדות בקרב רבים במח�ה הדתי. במח�ה 

המודל המוצע ידרוש 

פיקוח אזרחי מוקדם 

לעריכת נישואים וייתן 

לגיטימציה לריבוי 

טקסים, דתיים ואזרחיים, 

לפי בחירת האזרח
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ממערכת  דווקא  החוששים  מעטים  לא  יש  החילו�י 
זו שלטעמם עלולה להחזיר  אזרחית כוללת בסוגיה 
אותם אחורה למוסד שמר�י, בעוד ש�וח להם דווקא 
יש  שאליה  בציבור  ידועים  של  החלופית  במערכת 
אחרים  חופשית.  יציאה  יש  וממ�ה  חופשית  כ�יסה 
מגלים חולשה כלפי מה ש�תפס כביטוי ליהדותה של 
�ישואי  וריבוי  העם  פילוג  מפ�י  ולחששות  המדי�ה 
את  לאחות  המחוקק  של  בידו  יש  כאילו  תערובת, 
הקרעים בין חלקי העם או להשליט את רצו�ותיו על 
המציאות  להם.  הרצויה  במסגרת  הבוחרים  א�שים 
רק  היא  והשאלה  משפטי,  הסדר  מכל  יותר  חזקה 
אם יבקש המחוקק להמשיך להעלים עין מהשי�ויים 
המפליגים שחלו בי�תיים במציאות, בין היתר ריבוי 
של א�שים המדלגים על טקס דתי ופו�ים לקפריסין 
או לזוגיות ללא טקס, וכן ריבוי של עולים המודרים 

מכל דין אישי מוכר שבחסותו יכולים היו להי�שא.
אז מסגרת  של  נקבלתה 

ולגירושים  ל�ישואים  רחית 
היש החברה  את  נתחייב 
המחו באמצעות   - נראלית 

יסוד  קק - להכריע בשאלות 
ה�ישואים  למוסד  ה�וגעות 
ולחיי המשפחה. שאלות אלו 
הדתי,  כה לממסד  עד  �מסרו 

דמוק הכרעה  �מ�עה  נובכך 
בהן.  ממשית  וערכית  רטית 
כך הם הדברים ביחס לאופיו 
שעל  הגירושים  משטר  של 

לב יש  אם  לאמץ;  נהמדי�ה 
חור בעמדת הקצה הליברלית 

של גירושים מיידיים לפי דרישה, או יש לאמץ גישה 
מתו�ה של גירושים ללא אשם, הבוח�ת את מצבו של 
קשר ה�ישואים ומ�סה לשקמו לפ�י קביעתה כי יש 
בו שבר שאי אפשר לאחות המצדיק גירושים. כך הם 
הדברים גם אשר למעמדם של זוגות ב�י אותו המין. 

צרי דתית  מפרספקטיבה  כה  עד  ש�בח�ה  נהשאלה 
ודרך הגדרת  הזכויות  דרך שאלת שוויון  להידון  כה 
מושג ה�ישואים )ובלשון אחרת: מהו היקף תחולתה 
של הזכות ל�ישואים(. וגם כאן על החברה להכריע 
אם יש מקום להגדיר את הקשר בין הזוגות ב�י אותו 
המין כקשר של �ישואים, כפי שעשו חלק ממדי�ות 
הרכושיות  זכויותיהם  את  לשמר  יש  או  המערב, 

והמשפחתיות באמצעות מ�ג�ו�ים אזרחיים אחרים, 
כפי ש�קטו מדי�ות מערביות אחרות. 

לצד הכרעות קשות אלו, ה�קודה המרכזית ש�ייר 
העמדה מבקש להבהיר היא הצורך בשי�וי יסודי של 
המצב הקיים. השי�וי �וגע לכלל אזרחי ישראל ולאו 
דווקא ליהודים, שהרי אף אזרחיה הלא יהודים של 
המדי�ה כפופים למסגרות דתיות, המּו�עות לעיתים 
והדתית  מהאי�טרס לשמר את המסגרת החברתית 

נ)ולעיתים גם הלאומית( של ב�י הקהילה, אך מ�צי
חות חוסר שוויון והיעדר בחירה חופשית. 

כך כמובן גם בחברה היהודית. למרבה הצער, רבים 
ברב מאסו  הדתי,  בציבור  לרבות  היהודי,  נבציבור 

ויותר לשליטתם של גורמים  יותר  �ות, אשר �תו�ה 
במיוחד  ו�וקשה.  מחמירה  עולם  בתפיסת  האוחזים 

נאין הדעת סובלת את הפגיעה ב�שים שתלויות בח
סדם של גברים בבואן לדרוש מהם גט. כל ביקורת על 
כאילו  �תפסת  ה�וכחי  המצב 
ממ�יעים  התקפה  הייתה 

שה� בעוד  נא�טינדתיים, 
הדין  בתי  מחומרות  פגעים 

וברא בראש  הם  נהרב�יים 
שאי�ם  דתיים  א�שים  שו�ה 
ב�י חורין להימלט ממצוקתם 

נבסיוע דין אזרחי. אמ�ם בעי
גט  מעוכבת  דתית  אישה  �י 
אזרחיים  גירושים  יועילו  לא 
ב�ישואים  בחרה  מראש  אם 
מסגרת  ה�הגת  אבל  דתיים, 
אזרחית ל�ישואים ו גירושים 
לתקווה ש�זכה  פותחת פתח 
ההלכתיות  הבעיות  לפתרון  מוגבר  הלכתי  למאמץ 
בכליה של ההלכה היהודית עצמה. לא כאן המקום 

נלדון בהצעות השו�ות שעולות כדי להתגבר על הק
ב�י �ישואים, ת�אי  כגון הפקעת  נשיים ההלכתיים, 
ברו לומר  יש  אבל  קדםנ�ישואים,  והסכמי  נשואים 

יכולה להיות סמוכה על שולח�ו  רות: ההלכה אי�ה 
תיעלם  שחולשתה  בציפייה  החילו�י  המחוקק  של 
כביכול בסיועו. הגושפ�קה ה�ית�ת לדין הדתי על ידי 
מטעמו  אחרים  שהסדרים  בעת  בה  המדי�ה  משפט 
ומחריפה  רק מעצימה  בעקיפין,  הדתי  בדין  מז�בים 

נאת המשבר ה�וכחי שאליו הגיעו די�י המשפחה בי
 שראל. 

ההצעות לשינויים תחיקתיים 

מבקשות להטליא טלאים 

בבגד שאינו מתאים עוד 

לשימוש. אלו הן למשל 

זכות מוגבלת לנישואים של 

פסולי חיתון, יצירת מסגרות 

חלופיות בדמות של "ברית 

זוגיות" והפרדה בין מסלול 

דתי למסלול אזרחי
כריכת נייר העמדה 

בהוצאת מרכז מציל"ה
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בש�ת 1966 הועמד שופט מחוזי בישראל לדין בעבירה 
של קבלת שוחד מ�אשם. השופט �מ�ע מלהגיב בציבור 
החל  הפלילי  ומשפטו  לו,  שיוחסו  האישומים  פרטי  על 
על  מחזה  כתב  לב  יגאל  והמחזאי  העיתו�אי  להת�הל. 
הפרשה, שעוררה כמובן ע�יין ציבורי רב. המחזה, "זעקת 
התאטרון  במות  על  מוצג  להיות  החל  שמו,  השתיקה" 
ברחבי הארץ. בצעד �דיר פ�ה היועץ המשפטי לממשלה 
למועצה לביקורת סרטים ומחזות בבקשה שתאסור את 
העלאת המחזה למשך כל תקופת המשפט בשל הדמיון 

נבי�ו לבין עובדות התיק הפלילי המת�הל. המועצה, שר
צ�זור כגוף  קיומה  עצם  את  הש�ים  לאורך  ביקרו  נבים 

המשפטי  היועץ  האיסור.  בקשת  את  דחתה  דווקא  לי, 
ופ�ה לבית המשפט  לממשלה לא השלים עם ההחלטה 
את  למ�וע  המועצה  את  שיחייב  בבקשה  לצדק  הגבוה 

מפ ל�ו  ייראה  שהדבר  כמה  עד  המחזה.  הצגת  נהמשך 
תיע בישראל של ש�ת 2013, בית המשפט הגבוה לצדק 
�ע�ה לבקשה, והורה לאסור את הצגת המחזה כל עוד לא 
דין סופי במשפטו של השופט. בית המשפט  �יתן פסק 
השמיעה  או  במחזה  ש"הצפייה  בכך  פסיקתו  את  �ימק 
במישרין  אם   - ה�אשם  שופטי  על  כביכול  תכוף  עליו, 
מסויימת  אי�טרפרטציה   - הקהל  דעת  באמצעות  ואם 
של השתיקה, אשר הם )השופטים( לא היו מגיעים אליה 

נאילמלא הצגת המחזה". הוא כי�ה את הסיטואציה "הת
ערבות... של משחק במשפט" וביטל את ההיתר ש�ת�ה 

המועצה להעלאת המחזה.
47 ש�ים חלפו. ישראל של 2013 אי�ה ישראל של 
1966. התאטרון ואמצעי ביטוי אחרים �ותרו �וכחים 

ישווה את מידת השפעתם הצי נבחיי�ו, אך איש לא 
בורית לזו ה�ודעת כיום לכלי התקשורת האלקטרו�יים 

נובראשם הטלוויזיה ורשת האי�טר�ט. מעמדו ה�ורמ
טיבי של חופש הביטוי הלך והתחזק, ומידת ההג�ה עליו 
התרחבה באופן משמעותי. רבים רואים בו כיום זכות 
זכויות האדם.  חוקתית המעוג�ת בחוקי היסוד בדבר 
האיזון  שאלת  מחדש  ועולה  שבה  האחרו�ות  בש�ים 
הראוי בין חופש הביטוי ובין תקי�ות ההליך השיפוטי 
בהקשר של מ�יעה מוקדמת של פרסום ה�וגע למשפט 
פלילי. לפ�י כש�תיים דחה שופט בית המשפט העליון 

ניצחק עמית בקשה של �אשם למ�וע פרסום תקשור
תי של קלטת הצפויה להיות מוגשת כראיה במשפטו. 
צו מ�יעה האוסר פרסום  כי מתן  השופט עמית כתב 
חומר מחשש להשפעה על הליך שיפוטי הוא צעד חריג 

הטומן בחובו פגיעה חמורה בחופש הביטוי.
לאחרו�ה ביקש שמעון קופר, �אשם בפלילים, מבית 

נהמשפט המחוזי בתל אביב ל�הוג כפי ש�הג בית המ

כאן בית המשפט העליון, 
מחזיר את השידור לאולפן

החלטת בית המשפט המחוזי למנוע את שידור התוכנית "עובדה" בעניינו 

של שמעון קופר, בהסתמך על עיקרון הסוביודיצה, נהפכה לאחרונה על 

ידי בית המשפט העליון. הגישות של שלושת השופטים אוצרות בחובן 

והעיתונות  בין חופש הביטוי  השקפות שונות על נקודת האיזון הראויה 

ובין תקינות ההליך השיפוטי

ישגב נקדימון

עו"ד ד"ר ישגב נקדימון, 
משרד נקדימון ושות'
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נשפט הגבוה לצדק לפ�י חמישה עשורים כמעט ולמ
�יהול משפ על  להשפיע  לטע�תו  העלול  פרסום  נ�וע 

טו. קופר, שהואשם ברצח אשתו ושהמדי�ה טע�ה כי 
רצח בעבר אישה אחרת שהיה �שוי לה, עתר למ�וע 
את שידורה של התוכ�ית "עובדה" בערוץ 2 בהגשתה 
של איל�ה דיין, אשר עמדה לעסוק בפרשה ולכלול בין 

היתר ראיו�ות עם מי מעדי התביעה.
השופט גדעון גי�ת בבית המשפט המחוזי בתל אביב 
�עתר לבקשה למ�וע את הפרסום בהסתמך על עיקרון 
הסוביודיצה, המעוגן בסעיף 71 לחוק בתי המשפט. סעיף 

נזה קובע עבירה פלילית בגין פרסום על ע�יין פלילי הת
נלוי ועומד בבית משפט במטרה להשפיע על מהלך המ

שפט או על תוצאותיו, לרבות ב�סיבות של ראייה מראש 
והכל  לוודאי,  קרובה  כאפשרות  האמורה  את ההשפעה 
אם יש בפרסום כדי להשפיע כאמור. השופט גי�ת סבר 
כי ההוראה האמורה מאפשרת לבית המשפט ל�קוט גם 

בדיע ע�ישה  צעדי  רק  ולא  מראש  מ�יעתיים  נצעדים 
עדי תביעה בטלוויזיה  ראיו�ות עם  לגישתו, שידור  בד. 
עלול להשפיע על השופט הדן בהליך ועל עדים שיעידו 
בו. השופט גי�ת קבע עוד כי האפשרות ששידור עדויות 
מוקלטות ומצולמות של עדי תביעה מרכזיים ישפיע על 
ברורה  להיות  אמורה  תוצאותיו  על  או  המשפט  מהלך 

מראש לכל עיתו�אי ועורך העוסקים בתחום. 
זו  לא השלימו עם תוצאה  "עובדה"  א�שי התוכ�ית 

נוהביאוה בפ�י בית המשפט העליון, אשר קיבל את ער
נעורם. בית המשפט העליון ביטל את צו המ�יעה מ�י

מוקים דיו�יים, שעיקרם פגמים וליקויים פרוצדורליים 
ש�פלו בבקשותיו של קופר )אי צירוף תצהיר לתמיכה 

נבעובדות ה�טע�ות בבקשתו ואי צירוף התחייבות עצ
מית לפיצוי מי שכלפיו מופ�ה הצו, כ�דרש בתק�ות סדר 
הדין האזרחי(. המחלוקת העקרו�ית בין שופטי ההרכב 
ובין  והעיתו�ות  הביטוי  חופש  שבין  העימות  בשאלת 
להשפעות  מחשש  השיפוטי  ההליך  על  בהג�ה  הצורך 
של  חלקים  באותם  דווקא  ביטוי  לידי  באה  חיצו�יות 

ל�דרש לשם ההכרעה השי הדין ש�כתבו מעבר  נפסק 
הסוביודיצה  כלל  כי  ציין  גרו�יס  אשר  ה�שיא  פוטית. 
הוא בראש ובראשו�ה הוראה פלילית הגוררת העמדה 
מ�יעה  לשם  בה  השימוש  כי  �גזר  מכאן  בדיעבד.  לדין 
מראש של פרסומים ה�וגעים להליך פלילי תלוי ועומד 
חייב להיות מצומצם. זאת גם ל�וכח העובדה כי אמצעי 
מ�יעתי �ושא עימו פגיעה קשה ביותר בחופש הביטוי 
ביטוי  לידי  בא  זה  עיקרון  בדיעבד.  לע�ישה  בהשוואה 
מיוחד ב�סיבות הפרשה ה�דו�ה, שעה שמדי�ת ישראל 
בעבירות  אישום  כתבי  מגישה  אי�ה  כמעט  שכידוע   -
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נסוביודיצה - תמכה באופן מעורר תהייה במתן צו המ
�יעה שביקש ה�אשם. ה�שיא גרו�יס הותיר בצריך עיון 
את השאלה אם כל אדם רשאי לעתור בהליך אזרחי לצו 

נשתכליתו למ�וע עבירת סוביודיצה, או שזכות זו שמו
רה ליועץ המשפטי לממשלה ולו בלבד.

השופטת אסתר חיות, שהסכימה עם ה�שיא גרו�יס 
נלגופם של דברים, השקיפה על השאלות ה�דו�ות מ�קו
נדת מבטן של �וסחאות האיזון החוקתיות. �יתוחה המ

שפטי הבחין בין יסודות עבירת הסוביודיצה כשלעצמם 
ובין מבחן הוודאות הקרובה לפגיעה ממשית באי�טרס 

נמוגן שהתקיימותו �דרשת כדי להורות על מ�יעה מוקד
נמת של ביטוי. כך, גם במקום שמתקיימים יסודות עבי

רת הסוביודיצה אין הדבר גורר בהכרח הצדקה למ�יעת 
הפרסום מראש, אם לא הוכחה ודאות קרובה לפגיעה 
ממשית שלו בטוהר ההליך השיפוטי. יישום להבח�ה זו 

המ שבית  שעה  ד�ן,  המקרה  ב�סיבות  למצוא  נאפשר 
שפט המחוזי קבע כי ראיו�ות עם עדי תביעה שיופיעו 
תוצאותיו,  על  או  המשפט  מהלך  על  ישפיעו  בתוכ�ית 

נאך לא �בח�ה מידת ההשפעה הצפויה של שידור התוכ
�ית, היי�ו אם עלולה להתקיים פגיעה ממשית בתקי�ות 
ההליך הפלילי בהסתברות קרובה לוודאי. זאת בין היתר 
משום שראיו�ות עם עדים במשפט ועם קצי�י משטרה 
וכן תמלילי חקירה פורסמו עוד קודם לכן בכלי תקשורת 

נשו�ים, �סיבות המעוררות ספק בקיומה של ודאות קרו
בה לכך שדווקא הפרסום שמ�יעתו מבוקשת כאן הוא 
השקפה  הפלילי.  ההליך  בתקי�ות  ממשי  באופן  שיפגע 
חיות  השופטת  של  מפסיקתה  העולה  �וספת  חשובה 
�ורמת  של  חוקתית  לפרש�ות  מתייחסת  זה  בהקשר 
כי פסיקתה  �ראה  ביטוי.  הסוביודיצה כעבירה מגבילת 
�אשם  של  הג�ה  לטע�ת  בסיס  בעתיד  לשמש  תוכל  זו 

 השופטת אסתר חיות השקיפה 

 על השאלות הנדונות מנקודת מבטן 

 של נוסחאות האיזון החוקתיות. 

ניתוחה המשפטי הבחין בין יסודות 

 עבירת הסוביודיצה כשלעצמם 

ובין מבחן הוודאות הקרובה לפגיעה 

ממשית באינטרס מוגן

 הנשיא אשר גרוניס ציין כי 

 כלל הסוביודיצה הוא בראש 

ובראשונה הוראה פלילית הגוררת 

 העמדה לדין בדיעבד. מכאן נגזר 

 כי השימוש בה לשם מניעה מראש 

של פרסומים הנוגעים להליך פלילי 

תלוי ועומד חייב להיות מצומצם
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בעבירת סוביודיצה כי אין די בכך שהתביעה תוכיח את 
התקיימות יסודות העבירה בע�יי�ו, אלא עליה להראות 
לו  המיוחס  הפרסום  של  הספציפיות  ב�סיבותיו  כי  גם 
- ובין היתר ל�וכח פרסומים אחרים שהופיעו באותה 

נפרשה - מתקיימת ודאות קרובה לפגיעה ממשית בת
קי�ות ההליך השיפוטי �שוא הפרסום שעשה.

שו�ה מאלה הייתה גישתו העקרו�ית של השופט �עם 
כי טעמה של עבירת הסוביודיצה לא  סולברג, הסבור 
פג גם בעידן של קדמה טכ�ולוגית וזרימה כמעט בלתי 
מוגבלת של מידע. כדבריו, "משפטו הפלילי של �אשם... 

נצריך להתקיים בתוככי בית המשפט. מדובר בדי�י �פ
זירה �אותה להכרעת דין". לפ נשות. ככר העיר אי�ה 

סיקתו, חופש הביטוי אי�ו יכול לשמש צידוק למ�יעת 
משפט הוגן. האשמה בדיעבד בעבירת סוביודיצה חלף 
מ�יעת הפרסום מלכתחילה עלולה במצבים מסוימים 

תלוי  פלילי  בע�יין  צדק  משפט  עשיית  תחת  לחתור 
בפלילים  ל�אשם  להק�ות  לדעתו  ראוי  לפיכך  ועומד. 
הביא  סולברג  השופט  כזה.  מ�יעתי  סעד  לבקש  זכות 
המאפשרות  שו�ות  משפט  משיטות  לגישתו  תימוכין 
גם לאדם פרטי - ולא רק ליועץ המשפטי לממשלה - 

נלעתור לסעד מ�יעתי כאמור ומסמיכות את בית המ
הצפוי  הפרסום  לפגיעת  חשש  בהתקיים  לתיתו  שפט 

בטוהר ההליך השיפוטי ובזכות למשפט הוגן.
הגישות האמורות אוצרות בחובן השקפות שו�ות על 
�קודת האיזון הראויה בין חופש הביטוי והעיתו�ות ובין 
בפסק  הובעו  אלה  השקפות  השיפוטי.  ההליך  תקי�ות 
הדין ב�וגע לשאלת מ�יעתם או אי מ�יעתם של פרסומים 

נשע�יי�ם הליכים פליליים ובשאלת הטלת אחריות פלי
לית על מי שפרסמו אותם. בצד שאלות אלה, ובלא זיקה 
האמור,  הדין  פסק  �שוא  הספציפית  ולפרשה  לפרסום 
אפשר להעלות לדיון שאלה �וספת, קשורה אך �פרדת, 
ה�וגעת ל�פקות הפרסומים האמורים במסגרת המשפט 
בא�גליה  ההליך.  תוצאת  על  ולהשפעתם  עצמו  הפלילי 
היוצרים  בתקשורת  פרסומים  כי  אחת  לא  �פסק  כבר 

לבי להביא  עשויים  ל�אשם  עוי�ת  ציבורית"  נ"אווירה 
טול כתב האישום שהוגש �גדו, מכוח דוקטרי�ת ההג�ה 
מן הצדק. פסיקה זו מבוססת על החשש לאפשרותו של 

מכ שבה  משפט  בשיטת  הוגן  במשפט  לזכות  נה�אשם 
ריעים מושבעים בשאלת האשמה או החפות. בישראל, 
שופטים  ידי  על  מת�הלים  בה  הפליליים  שהמשפטים 
מקצועיים, טע�ה כזאת טרם �תקבלה, הגם שלא אחת 

כ�ימוק לה נשימשו פרסומים בלתי אוהדים בתקשורת 
קלה בעו�שם של �אשמים, בעיקר במשפטים של א�שי 
משה  של  בע�יי�ו  ש�יתן  הדין  בפסק  זאת,  עם  ציבור. 
"'משפט  עריכת  מפ�י  העליון  המשפט  בית  הזהיר  קצב 
שדה' ]ה[עלול ליצור הטיית דעת הקהל �גד מי שע�יי�ו 
תלוי ועומד בחקירות במשטרה ומי שע�יי�ו תלוי ועומד 
וכן עלול הוא להשפיע על בית המשפט  בבית המשפט 
הוגן".  זכותו של אדם למשפט  גסה את  ברגל  ]ו[לדרוס 
להעלאת טע�ה של  �עלה את השער  לא  אכן, הפסיקה 
הג�ה מן הצדק ב�סיבות שכאלה, המכוו�ת לביטול כתב 

נהאישום ולא רק להקלה בעו�ש, לרבות במשפטים שה
נ�אשמים בהם אי�ם א�שי ציבור. מע�יין אפוא יהיה לב

ייגזר מההשקפות השיפוטיות שהובעו בפרשת  חון מה 
שמעון קופר במקרים שבהם יטע�ו �אשמים כי מן הדין 
ומן הצדק שלא ל�הל את ההליך הפלילי בע�יי�ם מחמת 
 האווירה הציבורית האופפת את משפטם. 

שונה מאלה הייתה גישתו העקרונית 

של השופט נעם סולברג, הסבור כי 

טעמה של עבירת הסוביודיצה לא 

פג גם בעידן של קדמה טכנולוגית 

וזרימה כמעט בלתי מוגבלת של מידע. 

לפסיקתו, חופש הביטוי אינו יכול 

לשמש צידוק למניעת משפט הוגן
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בראשית ולקראת אחרית

באביב של ש�ת 1984,  בתחילת דרכי באו�יברסיטה, 
נהוזמ�תי על ידי שר המשפטים דאז, משה �סים, להש

תתף כחברה בוועדת הקודיפיקציה של המשפט הפרטי 
נבראשותו של השופט דאז ולאחר מכן �שיא בית המש

20 ש�ה התכ�ס�ו, חונ נפט העליון, אהרן ברק. במשך כ
קרים וצוות משרד המשפטים, מדי כמה שבועות בב�יין 

נמשרד המשפטים ולאחר מכן בב�יין בית המשפט הע
המגוו�ות  בבעיות  לדיון  ליון, 
שיתוף  הפרטי.  המשפט  של 
שותפה  שבו  זה,  מסוג  פעולה 
האקדמיה ב�יסוחן של הצעות 
חוק, היה ועודו שכיח למדי, אך 

הקודיפי שפרויקט  חולק  נאין 
וב בהיקפו  חריג  הוא  נקציה 

זו  הייתה  מבחי�תי  שאיפותיו. 
חוויה לשבת בוועדה עם גדולי 
את  לשמוע  הפרטי,  המשפט 
המיוחדות  בסוגיות  עמדתם 
רחבות  ובשאלות  תחום  לכל 
ולדון  התחומים,  את  החוצות 

עימם בפתרו�ות הראויים. 
לעבודת  ששימש  הבסיס 

דמותו של קוד ישראלי
פרויקט הקודיפיקציה הוא פרויקט חריג בהיקפו ובשאיפותיו. הצעת חוק דיני 

ממונות שעברה קריאה ראשונה בכנסת היא פרי העמל שהושקע בפרויקט 

במשך עשרות שנים. פרופ' נילי כהן מנסה לפצח את הקוד: מה תכליתו של 

הפרויקט, איזה שינוי הוא עתיד לחולל ואם טובים הסיכויים להגשימו

 פרופ' נילי כהן
חברת האקדמיה הלאומית 
למדעים; מופקדת הקתדרה 
לדיני חוזים השוואתיים, 
הפקולטה למשפטים, 
אוניברסיטת תל אביב

המ ידין,  אורי  פרופ'  שהכין  ה�וסח  היה  נהוועדה 
ידין  פרופ'  חקיקה.  לע�יי�י  המשפטי  ליועץ  ש�ה 
שהתקבלו  הפרטי,  המשפט  של  החוקים  את  איגד 
שלביםנשלבים, רובם החל מש�ות הנ60 של המאה 

נהקודמת. הוא יצר מסכת כוללת במתכו�ת של קו
נדקס, בדומה לזו הקיימת במדי�ות אירופה הקו�טי

��טלית, תוך עריכת שי�ויים לא מפליגים בחוקים 
קיימות,  ליישב מחלוקות  הייתה  הקיימים. מטרתו 
הן  ביטוי  לידי  שתבוא  פ�ימית  הרמו�יה  וליצור 
בסג�ו�ם,  הן  הדברים  בתוכן 
כדבריו: "מעשה חקיקה �וסף 

וליישר תק נזה מיועד לתקן 
להימ�ע  הצלח�ו  שלא  לות 
בשלבים'.  ב'חקיקה  מהן 
לאינ מי�וח,  להבדלי  כוו�תי 
מק הוראות  בין  נהתאמות 

בילות ואף לסתירות בי�יהן, 
ב�יסוח,  אחידות  להעדר 
להוספת   - אלה  מכל  וגדול 
חסרות  ש�מצאו  הוראות 
ולתיקון  הקיימים  בחוקים 

פג בהן  ש�תגלו  נהוראות 
גם  וציין  הוסיף  ידין  מים". 
יאפשר  העתידי  שהקודקס 

נילי כהן

בהקשר החוזי יצר הסדר 

הקודיפיקציה הזדמנות 

להסדיר את מעמדם 

החוקי של חוזים בעייתיים, 

למשל הסכמים פוליטיים, 

הבטחת נישואים או הסכמי 

פונדקאות. הדבר לא נעשה, 

מן הסתם בשל הגרעין 

מעורר המחלוקת הערכית 

הטמון בהם
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הקודיפיקציה  "הגשמת  ידין  )אורי  מתוכו  פרש�ות 
האזרחית" עיוני משפט ו 506, 507 )1997((. 

במהלך העבודה שארכה כנ20 ש�ה והגיעה לסיומה 
שהיה  דויטש,  מיגל  פרופ'  של  לוועדה  צירופו  עם 
לחוקר הראשי של הקודיפיקציה, התברר ששאיפות 
ההצעה התרחבו; לא עוד תיקו�ים קוסמטיים, אלא 

בהוראות החקיקה הפרטית, שמטר �יכרת  נרוויזיה 
תה לשיטת דויטש הייתה גם לחזק את משקלו של 
פרש־ דויטש )מיגל  בפרש�ותו  עצמו  החקיקה   דבר 
ׁ )2005((. דומה ש�קודה  נות הקודקס האזרחי א 23 

הווע ראש  ויושב  הכל,  על  מוסכמת  הייתה  לא  נזו 
לא  הקודיפיקציה  פרויקט  כי  הדגיש  ברק  אהרן  דה 
הסדר  יישמר  במסגרתו  וכי  מהפכ�י,  שי�וי  יחולל 

)הקוד החוקים  ספר  "פרש�ות  ברק  )אהרן  נהקיים 
קס( האזרחי '�וסח ישראל'" ספר זכרון לגד טדסקי: 

מסות במשפט אזרחי 115, 161 )1996((. בסופו של 
ממו�ות,  די�י  חוק  להצעת  הדברים  התגבשו  תהליך 
תשע"אנ2011, המכילה 996 סעיפים )וכן תוספות(. 
ההצעה עברה קריאה ראשו�ה, וזוהי אפוא הזדמ�ות 

תכלי על  הקודיפיקציה,  פרויקט  את  להציג  נטובה 
הכו על  )�וסף  לחולל  עתיד  שהוא  השי�וי  על  נתו, 

עשרות  אות�ו  שליוו  סעיפים  מאזכורי  להיפרד  רח 
ש�ים...( ועל הסיכויים להגשמתו.

כוליות

נמ�קודת המבט הפ�ימית, קוד מבוסס על מב�ה א�
נליטי וסי�תטי של הוראות הדין. קוד של המשפט הפר

טי מציג את כל ההוראות הרלוו�טיות למשפט הפרטי, 
נועושה זאת בסדר מסוים על פי מדרג יורד; תחילה המ
נכ�ה המשותף הכללי של העקרו�ות ושל המוסדות הרל
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וו�טיים, ולאחר מכן פרטיהם של ההסדרים המיוחדים, 
בולט  הדבר  ומי�וחית.  מושגית  הרמו�יה  תוך  והכל 

במיוחד בקוד האזרחי הגרמ�י.
נומה אצל�ו? הצעת חוק די�י ממו�ות מציגה את מר

כולן.  את  לא  אך  הפרטי,  המשפט  של  ההוראות  בית 
נתחום מרכזי שאי�ו �כלל בה הוא די�י המשפחה, ה�ש

לט עדיין בחלקו על ידי הדין האישי. הסדר ה�ישואים 
הקיים, המ�וגד לעקרו�ות בסיסיים של אוטו�ומיה ושל 
שוויון, טעון תיקון מן השורש, וחקיקתו של חוק די�י 
כבדה  למעמסה  בשלה  הייתה  לא  הסתם  מן  ממו�ות 
תשל"גנ1973,  זוג,  ב�י  בין  ממון  יחסי  חוק  זה.  מסוג 
בהיותו  בהצעה  �כלל  אי�ו  מובהק,  אזרחי  חוק  שהוא 
361 להצעה שכונ  קשור בטבורו לדין האישי, אך סעיף
די�י הק�יין  גם  יחסי ממון" מפ�ה אליו.  תרתו "הסכם 

הרוח�י אי�ם �כללים בה. 
החו בהקשר  יצר  הקודיפיקציה  הסדר  ועוד,  נזאת 

חוזים  של  החוקי  מעמדם  את  להסדיר  הזדמ�ות  זי 
שכיחים  )שהם  פוליטיים  הסכמים  למשל  בעייתיים, 
אך  פו�דקאות.  הסכמי  או  �ישואים  הבטחת  מאוד(, 

הסתם  מן  �עשה,  לא  הדבר 
בשל הגרעין מעורר המחלוקת 
ואולי  בהם,  הטמון  הערכית 
הקודיפיקציה  שמטרת  מכיוון 

חד חוקים  לחוקק  הייתה  נלא 
הקיימים  את  לגבש  אלא  שים 
ימשיכו  המשפט  בתי  ולתק�ם. 

ב�ו הכללים  את  לעצב  נאפוא 
טבעי  אך  שהיה  אלה,  שאים 

נלהסדירם במסגרת החוק הכו
לל של די�י ממו�ות. 

שהקו לזכור  גם  נצריך 
קוד  הגדולים,  האזרחיים  דים 

ש�כ�ס  הגרמ�י  האזרחי  והקוד   1804 מש�ת  �פוליאון 
לתוקף בש�ת 1900, �חקקו בתקופה שבה הוכר חופש 
היה  גם  זו  בתקופה  ביותר.  הרחבה  בצורתו  החוזים 
יותר.  ברור  לציבורי  הפרטי  התחום  בין  הגבול  תוואי 

נכיום הטשטוש בין הפרטי לציבורי בולט במיוחד; חו
קים רגולטוריים חולשים על המשפט הפרטי בתחומים 
רבים, וקשה להבין את מהותו של המשפט הפרטי בלא 
בע�יין  המדי�ה  של  המרכזי  לתפקידה  מודעים  להיות 
בתחומי  המעורבות החקיקתית  הישראלי  זה. במשפט 
המשפט הפרטי מסיבית במיוחד, והיא באה לידי ביטוי 

בולט למשל בתחומים של תאו�ות דרכים )חוק פיצויים 
1975(, ושל הג�ת הצנ נל�פגעי תאו�ות דרכים, תשל"ה
1973; חוק הג�ת הצנ נרכן )חוק המכר )דירות(, תשל"ג

)שירות  הב�קאות  )חוק  וב�קאות  תשמ"אנ1981(  רכן, 
הזו,  הרלוו�טית  החקיקה  כל  תשמ"אנ1981(.  ללקוח(, 

נהמעצבת מחדש את פ�יו של המשפט הפרטי, אי�ה �כ
ללת בהצעה. מ�גד �כללים בה הסדרי החוזים האחידים 
)סעיפים 142-153( וחוק חוזה הביטוח )סעיפים -287

360(. ה�ה כי כן, חרף שאיפת הכוליות, אין מדובר בקוד 
שלם המקיף את כל תחומי המשפט הפרטי. 

מדרג והרמוניה

הצעת  קוד?  המאפיין  הדברים  סדר  לגבי  ומה 
החוק אכן ערוכה במתכו�תם של הקודים הגדולים 
היא  יורד.  במדרג  לפרטי  מהכללי  הקו�טי��טליים, 
הבסיסיים  והעקרו�ות  התכליות  בהצגת  פותחת 
הגי�ות  צדק,  הבטחת  )למשל,  הפרטי  המשפט  של 
וסבירות; כפיפות הכללים לעקרו�ות של תום הלב 
מכן  לאחר   .)1-6 )סעיפים  �שכר"(  חוטא  ו"אין 

משפ בפעולות  ד�ה  נהיא 
הוראות  �כללות  )כאן  טיות 

)סעי והשליחות(  נהכשרות 
הבאה  החטיבה   .)7-47 פים 
)סעיפים  בחיובים  עוסקת 
מונ ראשיתה   ,)48-498

כלליות  להוראות  קדשת 
נ)למשל המחאת חיובים ורי

ולאחר  ו�ושים(,  חייבים  בוי 
מכן מתפצל ההסדר לחיובים 

לר חוזים,  כלומר  נרצו�יים, 
וחוזים  אחידים,  חוזים  בות 

)מכר, מת�ה, שכי נמיוחדים 
רצו�יים,  לא  ולחיובים  וכו'(,  ביטוח  קבל�ות,  רות, 

נכלומר, �זיקין, עשיית עושר וחיובים אחרים )מזו
החידושים  אחד  וזה  כן,  כמו  אמון(.  שמירה,  �ות, 
העוסק  פרק  זו  חטיבה  מכילה  בהצעה,  העיקריים 
בתרופות בשל הפרת חיוב, שאליו אדרש בהמשך. 
לאחר מכן עוסקת ההצעה ב�כסים )סעיפים -499
)הג�ת  כלליות  להוראות  מוקדשת  ראשיתה   ,)692

נהק�יין(, ולאחר מכן מתפצל ההסדר למקרקעין ול
)סעי בירושה  עוסקת  הבאה  החטיבה  נמיטלטלין. 

פים 693-821(. את ההצעה המהותית מסיים הסדר 

במשך כ־20 שנה התכנסנו, 

חוקרים וצוות משרד 

 המשפטים, מדי כמה 

שבועות בבניין משרד 

המשפטים ולאחר מכן בבניין 

בית המשפט העליון, לדיון 

 בבעיות המגוונות 

של המשפט הפרטי
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וחותמות   ,)822-859 )סעיפים  התייש�ות  ב�ושא 
את ההצעה הוראות מעבר )סעיפים 860-996(.

נהשאיפה להרמו�יה בהסדרת ה�ורמות של המש
לביטוי חשוב, למשל,  היא באה  בולטת.  פט הפרטי 

חיוב. הסדר התרו נב�ושא של תרופות בשל הפרת 
יהא. אכיפה  יהא מקורו אשר  פות חל על כל חיוב, 
היא הסעד הראשו�י שלו זכאי �פגע בשל הפרת כל 
חיוב )סעיפים 447-450(. הסדר זה מגשר על הפער 

נהקיים בין די�י החוזים, שבהם אכיפה היא סעד רא
מש�י.  הוא  בעין  צו  שבהם  ה�זיקין,  די�י  ובין  שו�י, 
דוגמה �וספת לשאיפה ליצור הסדר שיטתי והרמו�י 
507-512(, שלנ  �וגעת לתחרות בין זכויות )סעיפים
גביה קיים כיום הסדר מטולא בדברי חקיקה שו�ים 

נשלא תמיד משקפים אחידות מושגית. במהלך הש
בהסדר  היגיון  לטעת  והפסיקה  הספרות  �יסו  �ים 

הקיים, ורבים מהרעיו�ות שפותחו אומצו בהצעה. 

עליונות ובלעדיות 

הפ�ימיים  מאפיי�יו  הם  והרמו�יה  מדרג  כוליות, 
לקוד  לייחס  ש�הוג  מובהק  חיצו�י  מאפיין  קוד.  של 
כל  של  לפרש�ותה  ובלעדי  מחייב  מקור  היותו  הוא 
הדברים  בראשית  הזכרתי  בגדרו.  בעיה המתעוררת 
את המחלוקת בשאלה אם קיומו של קודקס מחייב 
זה מקשר אות�ו לשאלה אם  ע�יין  פרש�ות מתוכו. 

פרש דרך  לאמץ  מפרשיו  על  חובה  הקודקס  נמטיל 
�ות חדשה, המעמידה את הקודקס בראש ההיררכיה 

נה�ורמטיבית והרואה בו מקור סמכות מחייבת יחי
דה לפתרון הבעיות המתעוררות במסגרתו. השופט 

נפרופ' עופר גרוסקופף מתייחס למאפיין זה של הח
קיקה הקודיפיקטיבית כאל עצמאות הקודקס )עופר 
גרוסקופף "הצעת חוק די�י ממו�ות - תקוות גדולות 
משפטים לו 413 )2007((. סוגיה זו  הגשמה צ�ועה" 
כרוכה ביחס בין יוצר הקוד - המחוקק, לפרש�יו - 

בתי המשפט.
השראה  מקור  המשמשים  הקודקסים,  כאמור, 
המשפט  במסגרת  ו�וצרו  פותחו  ה�וכחית,  להצעה 
אין  היום  עד  השיטות  במרבית  שבו  הקו�טי��טלי, 

עצ רעיון  אכן  המחייב.  התקדים  לשיטת  נתחולה 
מאות הקודקס קשור בטבורו לתפיסה השוללת כוח 
מחייב מתקדימיו של בית המשפט. בשיטה שבה �והג 
עיקרון התקדים המחייב הופכת פרש�ותו המשפטית 
של  בצבעיו  ה�צבע  הטקסט  ממ�ו.  לחלק  החוק  של 

והפרשן  המקורי,  מהיוצר  אחת  לא  מת�תק  הפרשן 
ולעיתים  הוא בבחי�ת שותף פעיל בהליך החקיקה, 

אף משליט את עצמו על הטקסט המקורי. 
של  לכוחם  הקודקס  עליו�ות  בין  הרעיו�י  ה�יגוד 
כולו  לציבור  מחייבות  הלכות  לקבוע  המשפט  בתי 

החקי בדבר  הרואות  משפט,  שיטות  מדוע  נמבהיר 
קה מקור עליון הפועל מכוח עצמו, מת�גדות לתורת 

נהתקדים המחייב )כך גם המשפט העברי(. בעבר שי
משו בשיטות משפט אלה כתבי המלומדים כלי עזר 
ראשו�י, כמעט בלעדי, במלאכת פרש�ותו של הקוד. 
אמ�ם גם כתבי מלומדים עשויים להאפיל על כללי 

יוסטי�יא�וס אסר על כתיבת ספרי פרש נהחקיקה: 
�ות לקוד שלו, וגם על �פוליאון סופר שכש�ודע לו 
על חיבור פרש�י לקוד, אמר: "הקוד שלי אבוד". אבל 
�ראה שכתבי המלומדים אי�ם �תפסים כאיום הבא 

מכוח סמכות מדי�תית מתחרה. 
נעם זאת, במהלך הש�ים הצטמצם הפער בין השי

בש�י אפיקים.  טה הקו�טי��טלית לשיטה הא�גלית 
ראשית, בדין הא�גלי �יכר איפוק בפסיקה, ובדורות 
האחרו�ים סירבו השופטים להמשיך לפתח את הדין 

למחו ה�ושא  את  פעם  מדי  ושלחו  חופשי,  נבאופן 

בית המשפט העליון בירושלים
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הצעת חוק דיני ממונותסדר יום

נקק. כך אירע בדי�י חוזים: בתי המשפט סירבו לה
כיר בזכותו של צד שלישי לפי חוזה ש�עשה לטובתו 
בהבהירם ששי�ויים כאלה הם ע�יין למחוקק, שאכן 
למרות  ש�ית,  דבר.  של  בסופו  ה�ושא  את  הסדיר 
הפסיקה  גם  צברה  מחייב  תקדים  של  שיטה  היעדר 
הקו�טי��טלית משקל �כבד, וכיום פרש�יו של הקוד 

�שע�ים, �וסף על כתבי מלומדים, גם על פסיקה. 
זאת ועוד: המו�ח "קוד" אי�ו מחייב כי תי�תן לו 
תמיד משמעות אחידה, וחקיקת קוד אי�ה מחייבת 
לחוקק  אפשר  קודיפיקטיבית.  חשיבה  של  אימוצה 
קוד, גם במדי�ות בעלות מסורת של משפט מקובל 

נהפועלות על פי עיקרון התקדים, בלי לאמץ את דפו
סי התפיסה המהותית של הקוד. הדוגמה המובהקת 
היא זו של הנUniform Commercial Code, ש�קלט 

נבמדי�ות ארצות הברית לתוך מסורת המעוג�ת במ
שפט המקובל וה�שע�ת על הלכת התקדים המחייב. 
לא  הקודיפיקציה  הסדר  אצל�ו:  גם  אופן  ובאותו 
בתפיסת  תרבותי  שי�וי  או  מהפכות  לחולל  ביקש 

ה�והגת  הבסיסית  המשפט 
כאן. מעמדם המרכזי של בתי 
כוו�ה  אין  �שמר;  המשפט 
מלומדים  לכתבי  להע�יק 
הכללים;  בפרש�ות  עדיפות 
התקדים  עיקרון  בוטל  ולא 
המחייב. אפשר לה�יח אפוא 

היש המשפטית  נשהמסורת 
המשפט  לבתי  שבה  ראלית, 

המ בפיתוח  מרכזי  נתפקיד 
וכי  להתקיים,  תמשיך  שפט, 
יהיה  לא  הקוד  של  אימוצו 
כלשהו  תפיסתי  בשי�וי  כרוך 

נלגבי היחס בין מעמד החקי
קה לפסיקה. 

מגמות מורכבות

הצעת חוק די�י ממו�ות משקפת מגמות מורכבות. 
האמורפיים  מההסדרים  להת�ער  �יסיון  בה  �עשה 
בא  הדבר  יותר.  מפורטים  כללים  וליצור  הקודמים 
ובדינ  )176-187 )סעיפים המת�ה  בהסדר   לביטוי 

 ,)410-419 )סעיפים  במשפט  ולא  עושר  עשיית  �י 
שהורחבו יחסית להסדרים הקודמים. כן �עשה �יסיון 
לתקן הסדרים בעייתיים. דוגמה חשובה לכך �וגעת 

לדין הסיכול. ההסדר הקיים בחוק החוזים )תרופות 
�טע  בשל הפרת חוזה(, תשל"אנ1970 הוא בבחי�ת 

נזר בדי�י החוזים של�ו, ואין הוא מספק. ההצעה יוצ
רת הסדר חדש, מפורט יותר, המאורגן בחלק הכללי, 

המהותי, של די�י חוזים )סעיפים 130-136(.
גדול  מרווח  �ותר  המפורטים  ההסדרים  לצד  אך 
לפתח  המשפט  לבתי  המאפשר  דעת  שיקול  של 

נזכויות חדשות ולכרסם בקיימות. הדבר מובלט בע
של  בסט�דרטים  שימוש  העושים  היסוד,  קרו�ות 
)סעיפים 1-2(, כמו  לב  ותום  צדק, הגי�ות, סבירות 
גם בהסדרים עצמם. כך למשל השמיט הסדר ה�זיקין 

נעוולות אחדות והגדיר את עוולות המסגרת - רש
ל�ות והפרת חובה חקוקה - כבסיס עיקרי ליצירתן 

של חבויות ב�זיקין )סעיפים 386-387(.

הדגמה - הסדר התרופות

הקוד  את  המאפיי�ות  המגמות  את  להציג  כדי 
)סעי התרופות  בהסדר  יותר  מפורט  באופן  נאדון 

אחד  שהוא   ,)443-498 פים 
בה המהפכ�יים  נההסדרים 
מו התרופות  בהסדר  נצעה. 

צגים כללים מפורטים למדי, 
שיקול  של  מרווח  שבצידם 

נדעת; מוצעת בו תמו�ה פ�ו
האזר התרופות  של  נרמית 

חיות; �עשה בו �יסיון ליצור 
ומי�וחית  מהותית  הרמו�יה 
זאת חלק  של התרופות. עם 
התרופתיים  מההסדרים 
אף  אחרים,  ואילו  �פרדים, 

צפוי שי כללית,  נשתחולתם 
תפתחו באופן �פרד בהקשר 

נה�זיקי )�זקי גוף, תביעת התלויים( או בהקשר החו
זי )פיצויים ללא הוכחת �זק(. מובן שהדבר מעורר 
את השאלה אם הבסיס המשותף רחב דיו להצדיק 
את המשאבים שהיו כרוכים בהאחדה. ייתכן שהיה 

קבי ידי  על  המקווה  התוצאה  את  להשיג  נאפשר 
עה עקרו�ית שאכיפה היא התרופה העיקרית בשל 
הפרת חיוב, בתוספת תיקו�ים אחדים, כגון התיקון 
ה�וגע להפרה צפויה. מכל מקום, השאלה היא של 
להצדיק  עשויה  כללית  קוד  תפיסת  וכאמור  סג�ון, 

גם ב�יית הסדר אחיד ב�ושא התרופות.

נהוג לחשוב שרעיון 

הקודיפיקציה מסמל 

אהדה לכללים ברורים, 

אך ברור למדי שבחירה 

בשיטה כשלעצמה אין 

בכוחה לחולל שינוי, כשם 

שכינון חוקה כשלעצמו 

אין בכוחו להפוך מדינה 

לבעלת משטר דמוקרטי
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התרו בחוק  ששורטט  הקו  את  ממשיך  נההסדר 
פות המרחיב את היקפה של הזכות לאכיפה, אך אין 
בו מגמה אחידה ב�וגע לתרופה זו; בסוגיות אחדות 
)ביצוע  הפסיקתי  ההסדר  את  לגבש  �יסיון  �עשה 
בקירוב - סעיף 448( ולצמצם את היקף שיקול הדעת 
)אכיפת חוב כספי וזכות רכושית - סעיף 447)ב((. 
אך לא �עשה בו �יסיון לגבש באופן כולל יותר את 
הפעלת שיקול הדעת בע�יין הזכות לאכיפה, למשל 

נבכל ה�וגע לאכיפתו של חוזה למכירת �כס לא ייחו
מגוו�ים  גורמים  של  להשפעתם  ה�וגע  בכל  וכן  די, 
על הזכות לאכיפה, כגון שי�וי �סיבות מאוחר, ויתור 

נושיהוי, אשמת הצדדים, הצדק היחסי בי�יהם, אי�
טרסים של צד שלישי או תק�ת הציבור. זאת ועוד, 

חיזוק משמ להע�יק  הקודיפיקציה, המבקש  נהסדר 
עותי לזכות המהותית, מציע לציידה בתרופה בעלת 
אופי מרתיענעו�שי המאפשרת הטלת מעין ק�ס על 
זהו חינ  .)498 )סעיף צו אכיפה   מפר שאי�ו מקיים 

דוש שאין לו בסיס הולם בשיטת�ו, וספק אם הוא 
המוצע.  הכולל  בהיקף  רצוי 

)להרחבה: 
N. Cohen, The Four C’s: 

Coherence, Clarification, 
Continuity, Change - 
Remedies for Breach of 
Contract in the Israeli 
Civil Code, The Draft 
Civil Code for Israel in 
Comparative Perspective, 
)Kurt Siehr and Reinhard 
Zimmermann editors( 51 
)2008((.

סיכויים 

הקודם.  מהדין  מ�ותק  אי�ו  הקודיפיקציה  פרויקט 
לתו קולט  הרצף  רצף.  תוך  שי�וי  ליצור  מבקש  נהוא 

הש�ים  בעשרות  שהסתמ�ה  העיקרית  הבעיה  את  כו 
והיא  האזרחית  החקיקה  של  בפרש�ותה  האחרו�ות 
�טיית היתר לדחוק את הכללים הספציפיים בהסתמך 

מעו שצדקתן  לתוצאות  להגיע  כדי  עקרו�ותנעל  נעל 
ררת ספק. 

אהדה  מסמל  הקודיפיקציה  שרעיון  לחשוב  �הוג 
לכללים ברורים. אלה מקושרים בתודעת�ו עם יציבות, 

ששיטת  מלמד  ה�יסיון  אולם  ודאות.  ועם  סדר  עם 
על  ש�ים  מאות  במשך  שהתפתחה  הא�גלי,  המשפט 
תוך  המשפט  לפיתוח  מופת  היא  המשפט,  בתי  ידי 
דעת.  לשיקול  כללים  בין  �כון  ואיזון  יציבות  זהירות, 
הוויכוח - קוד או משפט השופטים - הוא ביטוי �וסף 
בהקשר�ו  המדגימה  למהות,  צורה  בין  היחס  לבעיית 
את חשיבותה של מהות. ברור למדי שבחירה בשיטה 
כשלעצמה אין בכוחה לחולל שי�וי, כשם שכי�ון חוקה 
משטר  לבעלת  מדי�ה  להפוך  בכוחו  אין  כשלעצמו 
בתרבות  מות�ים  והגי�ות  איזון  יציבות,  דמוקרטי. 
בין הפעלת  יחס הולם  ובמסורת המשפטית, שעיקרן 

הכלל ובין יצירת מסלול לתיקו�ו במקרים ה�אותים. 
עשרות  של  עמל  פרי  הוא  הקודיפיקציה  פרויקט 
ש�ים. במהלכן הושקעו אלפי שעות עבודה ב�יסוחם 
וברורה.  לכידה  בצורה  לארג�ם  כדי  כללים  של מאות 
בפרויקט מסוג זה טמון באופן טבעי מסר של אהדה 

הפ בקרבו  אוצר  זאת  עם  מראש.  קבועים  נלכללים 
גדול של שיקול דעת. הצלחתו של הפ נרויקט מרחב 

רויקט, ולמעשה הצלחתה של 
שיטת�ו, תיבחן בפועל, הלכה 

למעשה. 
שתישאל  השאלות  אחת 

המש בתי  יצליחו  אם  נהיא 
העבו חלוקת  על  לשמור  נפט 

הכללים,  יוצרי  ובין  בי�ם  דה 
גם  כמו  המחוקק,  בראשם 

הצ ויוצרי  לחוזה  נהצדדים 
בפיתוי  יעמדו  האם  וואות. 
דעת  שיקול  ויימ�עו מהפעלת 
לכלל  ב�יגוד  העומד  גורף, 

נשבחוק או ב�יגוד ללשון החו
זה והצוואה? ובמילים אחרות, 
שיוצרי  הכללים,  של  כבודם  על  לשמור  יצליחו  האם 

כבוד המב רב,  כה  נהקודיפיקציה עבדו עליהם בעמל 
טא ערכים של ביטחון וודאות? העמדה שבאה לביטוי 
לאחרו�ה בפסיקת בית המשפט העליון מבטאת חזרה 
סט�דרטים  של  זהירה  ולהפעלה  מאופקות  לעמדות 

לפ הצלחה  ל�בא  יכולה  כזו  עמדה  לב.  תום  נדוגמת 
פרויקט  דבר  בעיקרו של  הקודיפיקציה, שהוא  רויקט 
של כללים. כאמור, לשי�וי תרבותי של דפוסי החשיבה 
סיבה  אין  גם  שכיום  ו�ראה  לצפות,  אין  המשפטיים 
 לשאוף לכך. 

האם יצליחו בתי המשפט 

לשמור על כבודם של הכללים 

שיוצרי הקודיפיקציה עבדו 

עליהם בעמל כה רב, כבוד 

המבטא ערכים של ביטחון 

וודאות? העמדה שבאה 

לביטוי לאחרונה בפסיקת 

בית המשפט העליון מבטאת 

חזרה לעמדות מאופקות
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מיגל דויטש

חיה ובועטת
ראו למשל  היו מוקדמות מדי:  א.ש.י.ר  השמועות על מותה של הלכת 

את תזכיר חוק המדגמים שפורסם השנה, אשר מבצע מהלך ראוי של 

עיצוב חקיקתי של אחד האובייקטים שעליהם עשויה לחול ההלכה. זהו 

תהליך בריא שבו מבשיל אינטרס היולי הזוכה להגנת דיני עשיית עושר 

ולא במשפט מכוח מסלול פסיקתי, לכדי יצור חקוק ומוסדר

 פרופ' מיגל דויטש, 
פרופסור מן המניין בפקולטה 
 למשפטים באוניברסיטת

תל אביב ויועץ למשרד מיתר, 
 ליקוורניק, גבע, לשם, 
טל ושות'

 )289 �ב)4(  פ"ד   ,5768/94 )רע"א  א.ש.י.ר  הלכת 
נהיא דוגמה מרשימה לרבגו�יותו של המשפט ולתפ

קודו של בית המשפט העליון כמוסד המפתח משפט 
וסולל מסילות חדשות להשגת מטרות �ורמטיביות 
המתח  של  יפה  המחשה  גם  היא  זו  הלכה  ראויות. 
של  צדק;  שיקולי  לבין  ודאות  שיקולי  בין  המתמיד 
של  מוסר;  שיקולי  לבין  יעילות  שיקולי  בין  המתח 

ניחסי הגומלין בין הרשות המחוקקת לבין בית המש
פט; ושל ההבח�ה החמקמקה 
בין הסדר שלילי לבין לקו�ה. 

עוסקת  א.ש.י.ר  הלכת 
של  החיקוי  חופש  בשאלת 

מו שאי�ם  רוח�יים  נתוצרים 
מכוח  הע�יין   ב�סיבות  ג�ים 
הרוח�יים  הק�יי�ים  אחד 
פט�ט,  כגון  הממוסדים, 
מדגם וסימן מסחר. �קבע כי 
בהתקיים "יסוד �וסף" לעצם 

הת יהווה  החיקוי  נה�טילה, 
חוק  פי  על  פסולה  עשרות 
במשפט,  ולא  עושר  עשיית 

תשל"טנ1979. בסופו של דבר סירבו רוב השופטים 
נבע�יין א.ש.י.ר להשלים עם "חופש הפרזיטיות" וסי

רבו ליתן הכשר לשאיפתו של מתחרה לרכוב באופן 
סירבו  הם  מתחרה.  של  השקעותיו  גבי  על  חופשי 
לקדש את חופש העיסוק והתחרות כעיקרון שבשמו 

אפשר לגבור על תחושות בסיסיות של צדק. 
נחופש העיסוק והתחרות הוא החופש לעסוק ולה
הבסיסית והר האי�טואיציה  הוגן.  באופן  נתחרות 

פרזיטיות,  �גד  המיידי  פלקס 
מי השופט  דיבר  נשעליהם 

א.ש.י.ר,  בע�יין  חשין  שאל 
שווא  תחושת  בגדר  אי�ם 
מהבטן"  "תגובה  אך  ואי�ם 
באמצעות  ריסון  המחייבת 
של  רוח�י  תוצר  גזל  השכל. 

לעי זכה  לא  אם  אף  נהאחר, 
גון כק�יין רוח�י מוסדר, אי�ו 
אכן,  מטבעו.  תקין  מהלך 
קו�קרטי  מסלול  של  היעדרו 
המסדיר ב�סיבות הע�יין את 
ה�דון  האי�טרס  על  ההג�ה 

הלכת א.ש.י.ר עוסקת בשאלת 

חופש החיקוי של תוצרים 

רוחניים בנסיבות שבהן לא 

קיימת הגנה מכוח אחד 

הקניינים הרוחניים הממוסדים, 

כגון פטנט, מדגם וסימן 

מסחר. נקבע כי בהתקיים 

"יסוד נוסף" לעצם הנטילה, 

החיקוי יהווה התעשרות פסולה
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נמחייב זהירות בעיצוב גבולות ההג�ה. זהירות זו מל
ווה את עיצוב תוואי ההג�ה על פי "המסלול ה�וסף" 

ש�ולד בהלכת א.ש.י.ר. 

 תורת "המסלול הנוסף" 
אינה מעקרת את המסלול הממוסד

נ"מסלול א.ש.י.ר" אי�ו משבש את המסלול המו
מו�ופוליסטית  בהג�ה  פיו  על  מדובר  אין  סדר. 

החלה אף במצבים של פיתוח עצמאי, אלא בהג�ה 
מפ�י אקט של �טילה בלבד. הדרישה לע�יין מידת 
הכלל  להתקדמות  המוגן  האובייקט  של  התרומה 
היא גבוהה. דרושים חידוש, ייחודיות והשקעה רבה 
שיטתית  פסולה  פעילות  בין  להבחין  יש  בפיתוח; 
בין  להבחין  יש  מקרית;  פעילות  לבין  ה�תבע  של 

התו של  בתוצר  השתמש  ה�תבע  שבהם  נמקרים 
שה�תבע  מקרה  לבין  �וסף  לפיתוח  כבסיס  רק  בע 
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להבחין  יש  קוף";  כ"מעשה  מלאה  העתקה  העתיק 
המוצר  חדירת  של  הראשו�ים  בשלבים  �טילה  בין 
המנ  head start ה שיבוש  תוך  לשוק,  התובע  נשל 
יותר;  מאוחרים  בשלבים  �טילה  לבין  לתובע,  גיע 
יש להבחין בין �טילה תמת לב לבין �טילה זדו�ית, 
חלים  או  רלוו�טיים,  אי�ם  אלה  אלמ�טים  ועוד. 

נבעוצמה מופחתת בלבד, כאשר עסקי�ן בהג�ה במ
סגרת מסלול הק�יין הרוח�י המוסדר. 

במובהק,  שו�ה  התרופתית  ההג�ה  דומה,  בדרך 
מו�ו זכאות  מכוח  תובע�ה  בין  משווים  נכאשר 

הרוח�י  הק�יין  די�י  פי  על  ק�יי�ית  או  פוליסטית 
הת א.ש.י.ר.  הלכת  מכוח  תובע�ה  לבין  נהמוסדר 

מהתרופה  בהרבה  "רכה"  ה"א.ש.י.ר.ית״  רופה 
ה"מחודדת" מכוח הק�יין הרוח�י החקוק. זו �גזרת 
התביעה  לעילת  ה�לווה  הכללי  הדעת  שיקול  של 

במשפט,  ולא  עושר  בעשיית 
הת המשפט  לבית  נהמאפשר 

האי�טרסים  במגוון  חשבות 
העו והציבוריים  נהפרטיים 

הצורך  אכן,  הפרק.  על  מדים 
בקיומו של "יסוד �וסף" מעבר 

הוא עצם הב נל�טילה עצמה 
והוא  א.ש.י.ר,  להלכת  ריח 
משמש וסת המאזן בין מכלול 

ולהר )ל�יתוח  נהאי�טרסים 
עוולות  דויטש,  מ'  ראו  חבה 
מסחר  וסודות  מסחריות 

)2002(, פרק 3(.
ה"מסלול ה�וסף" על פי הלכת א.ש.י.ר אי�ו מעקר 
ועיקר את המסלול החקוק המסדיר את  כלל  אפוא 
הלכת  שלו.  ועיצובו  תוואי  כל  הרוח�י;  הק�יין  די�י 
א.ש.י.ר מק�ה לבעל האי�טרס הרוח�י מסלול מוחלש 
לציבור,   פחות  "משלם"  הוא  שבמסגרתו  הג�ה,  של 
בהשוואה ל"מחיר" הכרוך בכ�יסה למסלול הממוסד 
צעדים  אינ�קיטת  מידע,  אינחשיפת  של  )במו�חים 

נליצירת הג�ה פומבית מלאה הכרוכה בעלויות ובה
הוא  זה  יתרון  מול  ועוד(.  �וספים,  שקעת משאבים 

מוחל לעוצמה  וזוכה  יותר  רבים  לסיכו�ים  נ�חשף 
נשת של הג�ה, כגון זכייה בהג�ה מוגבלת רק לתקו

פה הראשו�ית הדרושה להחזרת ההשקעה בפיתוח 
והפקת רווח סביר. 

יש לשים לב לכך כי  בעיית חוסר הוודאות לע�יין 

עצם ההג�ה והיקפה, ה�ובעת מהלכת א.ש.י.ר, אי�ה 
נמיוחדת ל�תבע בלבד, והיא כרוכה בקושי רב גם מב

חי�תו של התובע, דבר המתמרץ אותו לפ�ות ברוב 
המקרים למסלול המוסדר. 

האם הלכת א.ש.י.ר עוד עימנו?

נלהלכת א.ש.י.ר קמו עוררין לא מעטים. היו שגר
נסו, שלא בצדק, כי דעת הרוב אי�ה בהירה; היו שס

ברו כי פגיעתה בוודאות המשפטית ובחופש העיסוק 
אי�ה ראויה, וכי היא מחזקת שלא כשורה אי�טרסים 
שראו  היו  ציבוריים;  אי�טרסים  חשבון  על  פרטיים 
בה ביטוי �וסף לאקטיביזם שיפוטי בלתי ראוי, פרי 
לאחר  הפסיקה  ברק.  אהרן  דאז  ה�שיא  של  מדרשו 
וביישומה.  במהותה  אחת  לא  עסקה  א.ש.י.ר  הלכת 
האם ההלכה חיה או שמא חלפה מן העולם, כפי שיש 

נהטוע�ים? האם ראוי כי תמ
שיך במסלולה?

היא  הראשו�ה  הסוגיה   
נע�יין תצפיתי. בפסיקת הער

כאות ה�מוכות אפשר לאתר 
הש במשך  סותרות  נמגמות 

�ים. כללית, �ראה כי שוררת 
כלפי  חשד�ות  של  מידתנמה 
ההלכה  של  הרחב  האופק 
דבר  שבה,  הפלואידי  והממד 
בלבד  זהירה  להחלה  המוביל 
תקדימי  ערך  בהיעדר  שלה. 
אלה,  בערכאות  להחלטות 

ראוי להתמקד בפסיקת בית המשפט העליון. 
נבהי�תן ההלכה החדנמשמעית של דעת הרוב בע

�יין א.ש.י.ר, המקבלת עקרו�ית את קיומה של עילת 
נתביעה כאשר מוכח קיום של "יסוד �וסף" לעצם ה�

טילה, �יתן לאתר שלושה צירים ל�סיון לבסס גישה 
מצמצמת להלכה. 

הציר האחד לצמצום ההלכה הוא "מבטנעל" עליה, 
לא.  ותו  קשים"  "מקרים  לפתור  ש�ועדה  כהלכה 

זו, למשל, בדברי השופט אליע נ�יתן למצוא עמדה 
זר ריבלין, כי ההג�ה לפי הלכת א.ש.י.ר. מוגבלת רק 
ל"מקרים חריגים" )ע"א 9508/05 שמעוני נ' "מובי" 

בירנבאום בע"מ )25.6.07(.
אי�ה  ריבלין  השופט  של  זו  עמדתו  כי  יצוין 
לתובעים  שפסק  ה�דיב  הסעד  עם  ב�קל  מתיישבת 

הלכת א.ש.י.ר היא הלכה 

ראויה ומאוזנת, המונעת חוסר 

צדק חריף תוך שמירה על 

תמריצים לפנייה למסלול 

הממוסד ותוך פגיעה מתונה 

בלבד בוודאות המשפטית 

ובחופש העיסוק והתחרות. 

יש מקום לבצרה ולא לעקרה
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שמו�ה  למשך  רווחים  בהשבת  )מדובר  הרר  בע�יין 
נ' הרר )5.12.05((.  שוהם  ש�ים; ראו ע"א 2287/00 
 ADIDAS היא גם אי�ה מתיישבת עם עמדתו בע�יין
ועם   ))27.8.12( יאסין  נ'   ADIDAS  563/11 )ע"א 
רוח ההלכה בדעת הרוב בע�יין א.ש.י.ר. דעת הרוב 
לצמצם  יש  שלפיה  חשין  השופט  גישת  את  דחתה 
ל"מקרי  רק  עושר  עשיית  בדי�י  התביעה  עילת  את 
קצה", למצבים שבהם עסקי�ן באובייקטים חדשים 
הג�ה  למסד  הרוח�י  הק�יין  לדי�י  סיפק  היה  שטרם 
עליהם, או כאשר לא כדאי למפתח התוצר הרוח�י 
ליזום הג�ה על התוצר ה�דון, עקב משך הקיום הקצר 
שלו. דעת הרוב במפורש ראתה את "היסוד ה�וסף" 
�שימה  ומרחב  ממשית  חיות  בעל  "אלסטי",  כיסוד 

נמשמעותי. היא השקיפה על ה"מסלול ה�וסף" כמס
נלול ראוי למ�יעת עוול של רכיבה פרזיטית על הש

קעותיו של אדם אחר, שעליו 
מעטים.  לא  תובעים  י�ועו 
לבסס  אך  ביקשה  לא  היא 
ה�וסף",  ל"מסלול  היתכ�ות 
אלא לבסס את האפקטיביות 

ואת הממשות שלו.
אפשרי  לצמצום  שני  ציר 
במידה  הקשור  ההלכה,  של 
ש�זכר  הראשון  לציר  ידועה 
הרכיבים  באחד  מצוי  לעיל, 
מהשופטים  חלק  שאימצו 

נבע�יין א.ש.י.ר כת�אי לתחו
לת ההלכה, והוא הדרישה מן 

רוח�י  ק�יין  לרישום  דאג  לא  מדוע  להסביר  התובע 
מוסדר. דרישה זו, יש לציין, אי�ה �כללת בעמדתו של 
ה�שיא ברק, ולא בכדי. לא ברור אם אותם שופטים 
שאימצו רכיב זה �ת�ו את דעתם לכך שככל שתידרש 
ממוסד,  ק�יין  לאינרישום  ביחס  חזקה"  "הת�צלות 
"מסלול  מכוח  העילה  לעיקור  להוביל  עלול  הדבר 
לגיטימי  לא  כי  מ�יחה  כזו למעשה  א.ש.י.ר". עמדה 
הדבר, בדרך כלל, כי תובעים יבחרו ב"מסלול ה�וסף" 

כשיקול טקטי גרידא, להבדיל משימוש בו כאילוץ. 
עשתה  לא  העליון  המשפט  בית  פסיקת  בפועל, 
כגורם  זה  באלמ�ט  שגור  שימוש  ובבירור  במפורש 
לו מקום. ה"מסלול  ואכן אין  החוסם עילת תביעה, 
זכאי  האי�טרס  בעל  ולגיטימי.  תקין  הוא  ה�וסף" 

המע זו  החלופית,  האמ�ה  את  מהציבור  נ"לרכוש" 

�יקה לו עוצמת הג�ה מוחלשת, מצד אחד, ומצד ש�י 
מחייבת אותו בתשלום מופחת לחברה. אין עסקי�ן 

נבמתת חסד המוק�ית לו בדוחק. מ�יעת רכיבה פר
גבי השקעותיו של אדם אחר אי�ה בגדר  זיטית על 
הק�יית זכאות לפ�ים משורת הדין, למי שהשקיע את 
ההשקעות. אכן, חופש העיסוק והתחרות מצדיקים 
תוקף  מהק�יית  והימ�עות  בהג�ה  מסוימת  זהירות 
מלא לתגובה האי�סטי�קטיבית האוסרת על החיקוי. 

אך מכאן ועד להיתר גורף לחיקוי - הדרך רחוקה.

 תחולת ההלכה כאשר שוכלל 
קניין רוחני ממוסד

הציר השלישי לצמצום אפשרי של הלכת א.ש.י.ר 
טמון באפשרות להחלה "שטוחה" וגורפת של רעיון 
אי�ה  א.ש.י.ר  שהלכת  חולק  אין  השלילי.  ההסדר 

נחלה כאשר קיים הסדר שלי
נלי בדי�י הק�יין הרוח�י המו

סירבו  א.ש.י.ר  בהלכת  סדר. 
ובדין  בהרכב,  השופטים  רוב 

המסו לדי�ים  לייחס  נכך, 
חגורה  לייצר  כוו�ה  רתיים 
עבה וגורפת של הסדר שלילי 
התשתית  את  השולל  באופן 
זאת,  עם  א.ש.י.ר.  להלכת 
כזה  מסוים  בהקשר  כי  מובן 
שיסתבר  אפשר  אחר,  או 
קיומו של הסדר שלילי, מכוח 
ע�יין  הרוח�י.  הק�יין  חקיקת 

הח של  גבולותיה  הגדרת  הוא  שיפוטית  נלמדי�יות 
זו: האם  היא  ב�דון  קריטית  גורה השלילית. שאלה 
הקבוע  ההסדר  את  תשלים  א.ש.י.ר  שהלכת  ייתכן 
האי�טרס  בעל  כאשר  החקוק,  הרוח�י  הק�יין  בדין 
הק�יין  במסגרת  ה�דון  האובייקט  את  שכלל  אמ�ם 
הק�יין  דין  של  ידו  קצרה  אולם  המוסדר,  הרוח�י 

הקו�קר במקרה  הג�ה  מהק�יית  הממוסד  נהרוח�י 
טי? משמע, האם הלכת א.ש.י.ר מאפשרת רק הג�ה 
על אובייקטים שאי�ם זוכים להג�ת הדין המסורתי 
או שלא ��קטו צעדים לרישומם, או שמא �ועד לה 
תפקיד גם בהשלמת הסדרים החלים על אובייקטים 

מוג�ים בדין הממוסד, תוך הרחבת מוטת ההג�ה? 
כך, לדוגמה, תקופת ההג�ה על פט�ט היא 20 ש�ים. 
לאחר  זה  אובייקט  על  להגן  להוסיף  אפשר  האם 

בבסיס הלכת א.ש.י.ר 

מצויה תיזת ה"מסלול 

הנוסף", המרוכך, להגנה 

על אובייקטים ועל מצבים 

שאינם זוכים להגנה הולמת 

במסלולים הממוסדים 

והמסורתיים. רעיון זה יזכה 

עתה לשדרוג
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א.ש.י.ר?  הלכת  באמצעות  לפט�ט  הזכות  פקיעת 
בתקופת  האובייקט  על  להגן  יהיה  אפשר  האם 

ייר ברור אם  לא  לרישום הפט�ט, כשעדיין  נההליך 
שם )כאשר מהרגע שיירשם הפט�ט, תחולת ההג�ה 
הפט�טית תהיה למפרע(? דוגמה אחרת: הג�ת זכות 
היוצרים על יצירה היא רק על ביטויו של רעיון ולא 

באמצ זאת  להשלים  �יתן  האם  עצמו.  הרעיון  נעל 
עות רובד של הג�ה "אשירית" על הרעיון? ועוד: די�י 
סודות מסחר אי�ם מק�ים הג�ה לבעל הסוד כאשר 
 ."reverse engineering" באמצעות  הייתה  ה�טילה 

נהאם במקרים אלה תי�תן הג�ה למידע ה�דון באמצ
עות הלכת א.ש.י.ר?

נבפסיקה הובעו דעות סות
 ADIDAS רות ב�דון, בע�יין 
לא  ש�פסק  לעיל,  ה�זכר 
מכבר. השופטים אסתר חיות 
ואליקים רובי�שטיין סברו כי 
במצבים  הג�ה  להק�ות  אין 
כאלה. עמדת השופט ריבלין, 
הפוכה.  הייתה  מיעוט,  בדעת 
אפשר  אם  הייתה  השאלה 
הלכת  מכוח  הג�ה  להק�ות 
מסחר  סימן  לבעל  א.ש.י.ר 
קיימת  לא  שבהם  במצבים 
סימ�י  די�י  ולכן  הטעייה, 
הג�ה  מספקים  אי�ם  המסחר 

לבעל האובייקט. 
פרש�ית,  סוגיה  ככל  זו,  סוגיה  כי  היא  דעתי 
מתפיסות  והימ�עות  מבחין  תכליתי  מבט  מחייבת 
היא  הפרק  על  העומדת  השאלה  מקדמיות.  גורפות 

נקיומו או היעדרו של הסדר שלילי. כל מקרה ואיזו
�יו הוא. כך, בדוגמת הפט�ט ה�זכרת לעיל אין מקום 
להק�ות הג�ה בתום תקופת ההג�ה על הפט�ט, שכן 

נהדבר יאפשר לזכאי עיוות של האמ�ה בי�ו ובין הח
ברה. ההג�ה המו�ופוליסטית רבתנהעוצמה מוק�ית 
לבעל הפט�ט מתוך ה�חה שבתום התקופה יהיו הכל 
חופשיים ליטול את התהליך. אין בעל הפט�ט זכאי 
היוצרים, למשל,  זכות  בדוגמת  ב�דון.  לכפלנתמורה 

נפ�י הדברים שו�ים. די�י זכות היוצרים �רתעים מה
לכך  ה�ודע  הכבד  המחיר  שום  על  רעיו�ות,  על  ג�ה 
גזע  הוא  רעיון  כל  במו�חים של האי�טרס הציבורי. 

בדי הביטוי  על  ההג�ה  רבים.  ביטוי  ע�פי  נלפיתוח 

אופי  ו�ושאת  רבתנעוצמה  היא  היוצרים  זכויות  �י 
ק�יי�י מובהק. כך, תום ליבו של הפוגע בזכות ביחס 
מתום  )להבדיל  הפרה  מהווים  מעשיו  אם  לשאלה 
לב בע�יין קיומו של בעל זכות יוצרים כלשהו( אי�ו 
מסייע לו ברגיל מול תביעתו של בעל זכות היוצרים. 
כן מוק�ות בחוק תרופות חריפות למדי, בגין �טילת  
הביטוי, לרבות פיצוי ללא הוכחת �זק. אין הכרח כי 
בכל ה�וגע לרעיו�ות רמת ההג�ה תרד לאפס. �טילת 
רעיו�ות של האחר �ושאת עימה מטען בעייתי למדי, 

זו או אחרת היא חיו�ית להת נאף ש�טילה במידה 
פתחות החברתית והכלכלית. רובנרובם של רעיו�ות 
חדשים �שען במידה כלשהי על רעיו�ות קודמים. עם 
יסוד  מתקיים  כאשר  זאת, 
אין  ל�טילה,  וחמור  �וסף 
אפשרות  וביה  מ�יה  לשלול 
א.ש.י.ר,  הלכת  מכוח  להג�ה 
מדי�י  העולה  המסר  כי  אף 
זכות היוצרים ביחס להבח�ה 
בהיר,  הוא  לביטוי  רעיון  בין 
ומחייב זהירות מיוחדת טרם 

מתן הג�ה על הרעיון. 
בע הדברים  פ�י  נדומים 

מתחום  לעיל  הסוגיה  �יין 
סודות המסחר. חוק עוולות 
תרופות  מק�ה  מסחריות 
הפרה.  בגין  רבותנעוצמה 
reverse engineering אי�ה אמנ  �טילה באמצעות

אך  מסחריות,  עוולות  בחוק  כשעסקי�ן  פסול  צעי 
לשקול  �יתן  מתאימים  פסולים  יסודות  בהצטבר 
שגרסתי  כפי  א.ש.י.ר,  הלכת  מכוח  מרוככת  הג�ה 
בעבר )עוולות מסחריות וסודות מסחר, לעיל, עמ' 
262-265( וכפי שקבע השופט ריבלין בע�יין הרר. 
שאין  באופן  רשום  סימן  �טילת  לע�יין  הדין  הוא 
בו הטעיה; גם אם ה�תבע מצהיר בריש גלי כי אף 

סי לצורך  בסימן של התובע  עושה שימוש  נשהוא 
מו�ו של המוצר או השירות, מדובר במוצר שאי�ו 
מיוצר על ידי התובע, הוא עדיין �וטל מהתובע את 
הנappeal הכרוך באותו סימן ואת כוח המשיכה של 
הסימן בעי�י הלקוחות. אין מדובר רק בהתעשרות 
המתבטא  לתובע,  �זק  בגרימת  גם  אלא  בעייתית 
מקום  אמ�ם  אין  הטעיה  בהיעדר  הסימן.  בדילול 
להג�ה מו�ופוליסטית גורפת, אך די�י סימ�י המסחר 

שאלה קריטית היא אם ייתכן 

שהלכת א.ש.י.ר תשלים את 

ההסדר הקבוע בדין, כאשר 

בעל האינטרס שכלל את 

האובייקט הנדון במסגרת 

הקניין הרוחני המוסדר, אולם 

קצרה ידו של דין הקניין 

הרוחני הממוסד להקנות 

הגנה במקרה הקונקרטי
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אי�ם מבקשים להכשיר מ�יה וביה �טילה כזו מכל 
בחי�ה אחרת. בהתקיים יסוד �וסף המשקף חומרה 
א.ש.י.ר,  הלכת  של  התוואי  לפי  ה�טילה,  אקט  של 
המיעוט  כדעת  מוגבלת,  תביעה  בעילת  להכיר  יש 
שהנ )וכפי   ADIDAS בע�יין ריבלין  השופט   של 

וסודות  מסחריות  עוולות  בספרי  דעתי  את  בעתי 
מסחר, לעיל, עמ' 390-389(. 
 5066/10 בע"א  כי  יצויין 

הע ביהמ"ש  לאחרו�ה  נדן 
בע�יין  במחלוקת  שוב  ליון 
לפתוח  מבלי    ,ADIDAS
ב�דון.  התובע�ה  את  מחדש 
הלכה  היא  א.ש.י.ר  הלכת 
המו�עת  ומאוז�ת,  ראויה 
חוסר צדק חריף תוך שמירה 

על תמריצים לפ�ייה למסלול הממוסד ותוך פגיעה 
מתו�ה בלבד בוודאות המשפטית ובחופש העיסוק 

והתחרות. יש מקום לבצרה ולא לעקרה.

שדרוג המסלול הפסיקתי של הלכת 
א.ש.י.ר למסלול חקוק מוסדר

המדגמים,  חוק  תזכיר 
תשע"גנ2013 קובע בין היתר 
על  הג�ה  של  חדש  מסלול 
מדגם בלתי רשום. ההג�ה על 
מדגם בלתי רשום באמצעות 

רעיון חד נתוואי מיוחד היא 
ש�י של החוק הא�גלי בע�יין 

ומ יוצרים  זכויות  נפט�טים, 
דגמים, מש�ת 1988. התוואי 

גם אם נטילת סימן מסחרי 

של עוסק אחר אינה כרוכה 

בהטעיה, יש להכיר בעילת 

תביעה מוגבלת בגין כך, 

וזאת מכוח הלכת א.ש.י.ר 
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נהמוצע בתזכיר הוא במידה ידועה אותו תוואי המ
בסס את "היסוד ה�וסף" הדרוש להג�ה על פי הלכת 
א.ש.י.ר. תקופת ההג�ה מוגבלת יותר מזו של הק�יין 

התז על-פי  ההג�ה  בלבד.  ש�ים  שלוש   - נהמוסדר 
כיר צומחת רק אם קיימים חידוש וייחודיות. כזכור, 
דרישה בסיסית להג�ה לפי הלכת א.ש.י.ר היא קיום 
�וטל  החוק  תזכיר  אכן,  כאמור.  וייחודיות  חידוש 
הרשום,  המדגם  די�י  של  המסגרת  מתוך  זו  דרישה 
שכן אף מדגם רשום דורש חידוש וייחודיות, אולם 
תכו�ה זו היא גם אחת התכו�ות היסודיות ה�דרשות 

לשם צמיחת הג�ה לפי הלכת א.ש.י.ר. 
המס במסגרת  ההג�ה  בין  המבחין  אחר  נאלמ�ט 
נלול הממוסד לבין אופי ההג�ה על-פי המסלול ה�ו

המדגם  על  שההג�ה  בכך  �עוץ  בתזכיר  המיוסד  סף 
התזכיר,  עלנפי  מו�ופוליסיטית,  אי�ה  רשום  הבלתי 
אלא מחייבת קיומה של "�טילה" )העתקה, להבדיל 
קיומה  בחי�ת  במסגרת  כמונכן,  עצמאית(.  מיצירה 
של הפרה יבחן בית המשפט אם היו ל�וטל חלופות 
סבירות אחרות ביחס לעיצוב המדגם, לאור תכליתו 
של המדגם. גם זה אחד היסודות ה"אשיריים". ה�ה 
כינכן המחוקק ייטול יסודות "אשיריים", וישדרג את 

לעי זו, בהקשר  כיום מכוח הלכה  נהאי�טרס המוגן 
צובו של מוצר, מן המישור של אי�טרס המוגן באופן 

עסקי חקוקה.  זכות  של  לשדה  פלואידי,  נפסיקתי 
�ן בעיצוב חקוק של מקרה פרטי אחד, שעליו חלה 

ההג כי  וקובע  מוסיף  החוק  תזכיר  א.ש.י.ר.  נהלכת 
רשום  הבלתי  המדגם  על  �ה 
חלה  ה"אשירית"(  )ההג�ה 
גם בתקופת הת�הלות ההליך 

לרישומו של מדגם.
לשלול  מבקש  התזכיר 
תביעה  עילת  גורף  באופן 

לע הן  עושר,  עשיית  נבדי�י 
לע�יין  והן  רשום  מדגם  �יין 
גם  הוא  רשום.  בלתי  מדגם 
שולל עילה כזו ביחס למדגם 

לרישום או לה נשאי�ו כשיר 
ג�ה מכוח די�י המדגמים. כמו 
צמיחתה  מתאפשרת  לא  כן 
של עילה בדי�י עשיית עושר 

בתום תקופת המדגם.
ההג תוואי  עיצוב  נכללית, 

�ה על המדגם הבלתי רשום ובמסגרת התזכיר, הוא 
ראוי. �שמרים במסגרתו התמריצים לרישום מדגם, 
קצרה  הג�ה  תקופת  של  קביעתה  באמצעות  בעיקר 
"ירידת  גם  רשום.  הבלתי  למדגם  המוק�ית  בלבד, 
הרמה" לכיוון של הג�ה ק�יי�ית ולא מו�ופוליסטית, 

התחש בצד  וזאת  מדגם,  לרישום  תמריץ  נמשמרת 
בות בשאלת קיומן של חלופות אחרות ל�תבע. קושי 
הוא  והייחודיות  החידוש  שיסוד  בכך  טמון  מסוים 
במדגם  עסקי�ן  כאשר  התזכיר,  פי  על  זהה  לכאורה 

נרשום ובמדגם בלתי רשום. היה �יתן לצפות שתיד
רש במסלול ה"אשירי" רמה גבוהה יותר של חידוש 
ושל ייחודיות. מכל מקום, ייתכן כי אפשר יהיה לייצר 
ה�דרשות  והייחודיות  החידוש  עוצמות  בין  הבח�ה 
יסודות  של  היישום  שלב  במסגרת  המקרים,  בש�י 
של  קיומו  לדרוש  ראוי  היה  כמונכן  אלה.  כולל�יים 
לצורך  רשום,  הבלתי  למדגם  ו�משך  שיטתי  חיקוי 
ההג�ה עליו. הפערים בין ש�י המסלולים אכן מצויים 

בתזכיר, אולם אפשר וראוי להוסיף ולעדן אותם.
כמוצע  עושר,  עשיית  בדי�י  העילה  שלילת  האם 
מסוימים  במוב�ים  כי  �ראה  ראויה?  היא  בתזכיר, 
קריסטליזציה  אכן, התיקון מהווה  מדי.  גורפת  היא 
של יסודות הלכת א.ש.י.ר, בהקשר של מדגמים בלתי 
וייחודיות ה�דרשים  ואכן, בהיעדר חידוש  רשומים, 
על פי התזכיר לצורך ההג�ה על מדגם בלתי רשום, 
העומד  האובייקט  על  להגן  מקום  יהיה  לא  ממילא 
על הפרק, גם אם יישמר פתח עקרו�י לתחולתה של 
הקושי  אולם  א.ש.י.ר.  הלכת 
עילת  של  הגורפת  בשלילה 
התביעה בתזכיר טמון דווקא 

נבמצבים שיש בהם הג�ה עק
ה�תון,  האובייקט  על  רו�ית 
רשום  במדגם  שעסקי�ן  בין 
בלתי  במדגם  שעסקי�ן  ובין 
עשיית  בדי�י  העילה  רשום. 

חשו במשפט  ולא  נעושר 
עילת  לספק  כדי  רק  לא  בה 
תביעה, אלא גם כדי לאפשר 
במצבים  הולם  סעד  הק�יית 
תביעה  עילת  צמחה  שבהם 
מכוח הדין החקוק בגין הפרת 
התזכיר  רשום.  בלתי  מדגם 
ביחס  הזכות  הפרת  כי  קובע 

תזכיר חוק המדגמים מבקש 

לשלול באופן גורף עילת 

תביעה בדיני עשיית עושר, 

הן לעניין מדגם רשום והן 

לעניין מדגם בלתי רשום. 

רצוי לשקול שוב את 

ההצדקה לשלילה גורפת 

של השלמת החוק החדש 

מכוח דיני עשיית עושר, 

בהיבטים שלא ישתמע 

מהחוק הסדר שלילי לגביהם
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שלילה אפקטיבית של אי 

הוודאות הטמונה בהלכת 

א.ש.י.ר מחייבת גם שלילה 

של תחולת עוולת הרשלנות

למדגם תהווה עוולה ב�זיקין, 
ה�זי די�י  ברם,  שכך.  נוטוב 

�זק  על  פיצוי  מאפשרים  קין 
ולא השבה של רווחי ההפרה. 
דורשת החלה של  כזו  השבה 

נדי�י עשיית עושר ולא במש
פט וצמיחתה של עילה מכוח 
ההחלה  חסימת  אלה.  די�ים 

נשל די�י עשיית עושר גם במ
נקרים אלה אי�ה מוצדקת כלל ועיקר. השאיפה הס

בירה למ�וע ערפול ולחזק ודאות משפטית מסופקת 
כש�מ�עת האפשרות לבסס "תביעה אשירית" לשם 
יצירת הג�ה לאובייקט �תון, במצבים שבהם התזכיר 

אי�ו מספק הג�ה כזו. 
וכל  מכל  לשלול  יש  אכן  אם  היא  �וספת  שאלה 
א.ש.י.ר  הלכת  מכוח  התביעה  עילת  של  השלמתה 
עקרו�ית,  מוגן,  אמ�ם  האובייקט  שבהם  במצבים 
על פי התזכיר, אולם במקרה הקו�קרטי לא צומחת 
של  לצמיחתה  אחר  או  זה  סייג  עקב  תביעה  עילת 
עילה כזו בדין החקוק )�ושא שהזכר�ו לעיל, בהקשר 
כללי(. אכן, ב�יגוד למצב כיום, המחוקק יסדיר באופן 

נמודר�י את גבולות ההג�ה על המדגם, הרשום והב
לתי רשום. למרות זאת, יש להביא בחשבון אפשרות 
להיווצרותן של טכ�יקות מסחריות פסולות חדשות 
רצוי  החוק.  של  התצפית  מגבולות  לחרוג  העלולות 
לשקול שוב את ההצדקה לשלילה גורפת של השלמת 
החוק החדש מכוח די�י עשיית עושר, בהיבטים שלא 

ישתמע מהחוק הסדר שלילי לגביהם.
נמן הצד ה�גדי, התזכיר, השואף אלי ודאות משפ

טית, מתעלם מהיבט קריטי והוא עוולת הרשל�ות. 
נכידוע, הפסיקה ה�זיקית קבעה כי אין מ�יעה להש

למת עוולות קו�קרטיות באמצעות עוולת הרשל�ות. 
ערכיים,  איזו�ים  המשקפת  זו,  עוולה  של  גמישותה 

נכלכליים וחברתיים בין האי�טרסים המעורבים, הפ
דומה באופיו לת יוצרת תוואי  והציבוריים,  נרטיים 

וואי על פי הלכת א.ש.י.ר. את תוואי ההג�ה ש�וסד  
הרש עוולת  על  לבסס  אפשר  היה  א.ש.י.ר  נבהלכת 

ל�ות, בדומה לאופן העיצוב ש�ערך בהלכת א.ש.י.ר 
על פי די�י עשיית עושר ולא במשפט )ראו מ' דויטש, 
(. המבקש לשלול את אינהוודאות הטמו�ה בהנ ללעי
נלכת א.ש.י.ר, ראוי לו כי ישלול אפוא גם את תחול

תה של עוולת הרשל�ות כמקור לאיסור על תחרות 

במובן  כן,  אם  בלתינהוג�ת. 
זה התזכיר לוקה בחסר.

הת דבר,  של  נבסיכומו 
של  ראוי  מהלך  מבצע  זכיר 
אחד  של  חקיקתי  עיצוב 
האובייקטים שעליהם עשויה 
והוא  א.ש.י.ר,  הלכת  לחול 
בלתי  מדגם  של  המקרה 
שבו  בריא  תהליך  זהו  רשום. 
עשיית  די�י  להג�ת  הזוכה  היולי  אי�טרס  מבשיל 
עושר ולא במשפט מכוח מסלול פסיקתי לכדי יצור 
הלכת  בבסיס  המהלך.  על  לברך  יש  ומוסדר.  חקוק 

נא.ש.י.ר מצויה תיזת "המסלול ה�וסף", המרוכך, לה
ג�ה על אובייקטים ועל מצבים שאי�ם זוכים להג�ה 
רעיון  והמסורתיים.  הממוסדים  במסלולים  הולמת 
שלא  רק  לא  א.ש.י.ר  הלכת  פי  על  ה�וסף  המסלול 
חלף מן העולם, אלא  על-פי תזכיר חוק המדגמים, 
יזכה עתה לשדרוג באמצעות אימוצו החקוק בתחום 

נהמדגמים הבלתי רשומים. ההג�ה מכוח ההלכה הפ
סוקה על פי הלכת א.ש.י.ר תוסיף למלא את ייעודה 
החשוב במקרים הרבים שבהם האי�טרס ה�דון טרם 

נזכה לביסוס חקיקתי במסלולנבי�יים להג�ה על פי
נתוחים רוח�יים. �יתן לה�יח כי עם הזמן יוסיף המ

חוקק לייצר מסלולי הג�ה חדשים, בתחומים אחרים 
של די�י הרכוש הרוח�י. אפשר כי אז יאבד המסלול 
ההלכתי מכוח פסק דין א.ש.י.ר את חיותו, אולם זו 
הע�יי�ית  מהטמעתו  שת�בע  �שיקה"  "מיתת  תהיה 

נשל מסלול זה ואימוץ "�שמתו" בתוואי החקוק. למ
ולא  א.ש.י.ר",  "אידאת  של  הגשמתה  זו  תהא  עשה 
 סילוקה מן הפרק. 

המאמר מבוסס על הרצאה של המחבר בנושא תזכיר 
חוק המדגמים שנישאה בכנס במכללת שערי משפט 

ביום 29.4.13
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עו"ד ענבל רובינשטיין
 יו"ר הפורום למשפט חוקתי

וזכויות אדם של לשכת עורכי הדין

עו"ד ליאור שפירא
 יו"ר פורום ההוצאה לפועל
וסגן ראש לשכת עורכי הדין

 מראיינים 
אורחים

אין עורך דין 
בעולם שהוא 
יותר ישר 
מהשר שלו

לא  לבחירת שופטים,  רותם, שהודח לאחרונה במפתיע מהוועדה  דוד  חבר הכנסת 

)"חלק  ואפילו כועס על הפקידות המשפטית הבכירה  מאמין במושג "שומרי הסף" 

מהם חושבים שהם מנהלים את המדינה"(  בקדנציה השנייה שלו כיו"ר ועדת חוקה, 

חוק ומשפט של הכנסת מודיע רותם כי אינו מתכוון לקדם את החוקה, מספר מה יהיה 

הנושא העיקרי על שולחן ועדת החוקה בשנה הקרובה, ומסביר למה לכולם קל לדבר 

צילומים: יוסי זמיר על דמוקרטיה אבל לא על יהדות 
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חבר  מו�ה  הנ19  הכ�סת  של  כי�ו�ה  עם 
)הליכודנבית�ו( לתפקיד  רותם  דוד  הכ�סת 

ניו"ר ועדת חוקה, חוק ומשפט זו הפעם הש
נ�ייה ברציפות. �דמה כי אין חולק על חשי

בות עבודתה של ועדה זו למערכת המשפט 
נבישראל. מי שזוכה להשתתף בדיו�י הווע

דה )החתומים מעלה, למשל( אי�ו יכול שלא 
המא ומהיסודיות  מהאיכות  נלהתרשם 
גדו כמה  עד  להבחין  ושלא  אותם  נפיי�ות 

לה השפעתו של העומד בראש הוועדה על 
היוצאים  החקיקה  דברי  של  הסופי  �וסחם 
מתחת ידה. אלה סיבות טובות דיין להיפגש 
ועדת  של  המרווח  באולמה  רותם  ח"כ  עם 
החוקה לראיון מקיף על מה שצפוי להידון 
בוועדה בש�ים הקרובות, על �והלי עבודתה, 
סדר  שעל  מרכזיות  בסוגיות  עמדותיו  על 

היום הציבורי ועל הערכים המ�חים אותו.
כבר בתחילת הראיון הודיע רותם לעו"ד 
שפירא: "שאל מה שאתה רוצה, א�י אע�ה 
זאת  ולמרות  רוצה".  שא�י  מה  על  לך 

קצ היו  והתשובות  טובה  הייתה  נהאווירה 
ולשם  לדרכו  �אמן  וישירות.  ע�יי�יות  רות, 
שיצא לו השמיע רותם דעות שהן לא תמיד 
אבל  מתריסות,  אפילו  ולעיתים  מקובלות 

להכ �ועדו  ולא  הלב  מן  שיצאו  בהן  נ�יכר 
עיס. �יסי�ו לברר איך הוא מגדיר את עצמו, 
ו�ע�י�ו שהוא לא מכ�יס את עצמו להגדרות 

נהמרובעות. הוא רק היה מוכן להודות שה
חי�וך מבית אבא היה לאהבת ישראל.

"אני רוצה שממשלה תוכל למשול"

־עו"ד ליאור שפירא: אתה התנדבת למי
ואז  בפרקליטות  רב  זמן  שירתת  לואים, 
שלך  המילואים  שירות  את  לסיים  בחרת 

כאות מחאה על חתימת הסכמי אוסלו.
לא כאות מחאה, שירתתי במילואים מעל 
הייתי  לשרת.  צריך  שהייתי  לימים  ומעבר 

נמופיע בבתי המשפט הצבאיים ומכ�יס מח
בלים לכלא כי זה היה התפקיד שלי, וראיתי 
שא�י עובד קשה כדי להכ�יס אותם לכלא, 
ובצד הש�י עומד מישהו עם מפתח ומשחרר 

אותם. אמרתי: "עד כאן, תודה רבה".

"אי אפשר לעבוד 
עליי". ח"כ רותם
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מחליטים  אחרים  אנשים  גם  שפירא: 
־שהם לא רוצים לשרת בצה"ל מסיבה ער

כית זו או אחרת. מה ההבדל ביניכם?
הייתה  הת�דבתי,  שכאשר  הוא  ההבדל 
ממילואים  להשתחרר  אפשרות  בחוק  לי 

מה צחוק  שעושים  חשבתי  רוצה.  נכשא�י 
"בעצם  אומר:  מישהו  כאילו  שלי,  עבודה 
�שחרר  א�ח�ו  שלך,  העבודה  את  צריך  לא 
ועוד לפ�י  אותם". אז שחרר אותם בלעדי, 
שהתחלתי את המשפט שלהם. זה לא דומה 

בכלל למי שלא רוצה לשרת. 
עו"ד ענבל רובינשטיין: מהי העמדה שלך 

על השוויון בנטל? 
ערבים,  יהודים,   - לשרת  צריכים  כולם 
חרדים. כולם צריכים לשרת ללא כל הבח�ה 
שהיא. ואם לא שירות צבאי, שירות אזרחי.
־שפירא: צריך לתת לחוקים יציבות בק

ביעה שאפשר לשנות חוק רק ברוב מוחלט 
של הכנסת?

הציבור  את  שמייצג  דבר  הוא  חוק  לא. 
במדי�ה. א�ח�ו �אבקים להגיע לכ�סת, ואז 
צריכים  לא  שהם  חושבים  מאית�ו  חלק 
לבוא לכל ישיבה. לא צריך להע�יש את אלה 
שהחברים  "מכיוון  להם:  ולהגיד  שבאים 
תוכלו  לא  אתם  לכ�סת,  באים  לא  שלכם 

לחוקק". ככה �ות�ים פרס למי שלא בא.
עם  אחד  בקנה  עולה  זה  איך  שפירא: 
הצעת חוק המשילות שלך, שם נדרש רוב 

מוחלט כדי להפיל את הממשלה? 
רוב  יש  קואליציה,  יש  דבר  של  בסופו 
הממשלה,  בעד  הצביע  בממשלה,  שבחר 
להפיל  מישהו  ירצה  שבוע  ואי אפשר שכל 
אותה. לפעמים יכול להיות אפילו רוב זמ�י 
שיגיע במקרה ביום ש�י לכ�סת ויצביע �גד 
הממשלה. א�י רוצה שממשלה תוכל למשול.

הדמוקרטי  מההליך  חלק  אבל  שפירא: 
לשחרר  לאופוזיציה  גם  לאפשר  זה  שלנו 

קיטור.
אין שום ספק. היא יכולה להגיש הצעות 
לסדר, א�י לא אגביל אותה לעולם, אבל לא 
דיו�ים בהצעות  ��הל  יום ש�י  ייתכן שבכל 
אי אמון שאין הבדל בי�יהן, וכולם יודעים 

שאין להן סיכוי והן ייפלו. 
־שפירא: ובכל זאת זו דרכה של האופוזי

ציה לומר את דברה.
את  להגיד  לאופוזיציה  לתת  מוכן  א�י 
דברה כמה שהיא רוצה, ובלבד שבסוף אותו 

אי אמון. אם המש לא תהיה הצבעת  ניום 
להביא  היא  אופוזיציה  של  היחידה  מעות 
ולהפיל  בממשלה  אמון  אי  של  להצבעה 
ברור  לה  שיהיה  רוצה  א�י  הממשלה,  את 
צריכה  היא  כזאת  הצעה  מביאה  שכשהיא 
רוב. גם היום מגישים הצעות אי אמון מדי 

ול� יכולה לקום  בי�י�ו, הקואליציה  נשבוע. 
הממשלה  את  להפיל  כדי  הים;  לשפת  סוע 
קולות,   61 היום  צריך  אמון  אי  בהצבעת 
ואם חברי הקואליציה לא יהיו בהצבעה, לא 

יקרה כלום.
־שפירא: אחת מהדרישות שלך היא לה

גדיל את אחוז החסימה ל־4%. זה לא קצת 
המפלגות  את  יוציא  הזה  התיקון  מוגזם? 
3% לא היו משר־  הערביות מהכנסת. האם

תים את אותה מטרה?
אותי  שואלים  היו   3% מציע  הייתי  אם 
לא  א�י  דבר  של  בסופו  שאלה.  אותה  את 

נרוצה שיהיו מפלגות קט�ט�ות ושברי מפל
גות, שכל פעם כשהולכים להקים קואליציה 
כ�סת.  חברי  בש�ייםנשלושה  תלויים  �היה 
בעבר היו שברי מפלגות כאלה שסחטו את 
הכל. א�י לא רוצה מפלגה של ארבעה חברי 
כ�סת שתקבל ארבעה שרים ושמו�ה ועדות. 
א�י צריך לדאוג למשילות, א�י צריך לדאוג 
שרצון  להסכים  יכול  לא  א�י  לשלטו�יות, 

הבוחר קובע את הכל.
מרצ  הזאת,  המתמטיקה  לפי  שפירא: 
מהמפלגות  וחלק  הערביות  המפלגות  וכל 

־היהודיות לא היו נכנסות בבחירות הקוד
מות. זה מייצג את העם לדעתך?

אין לי שום ספק שזה מייצג את העם. ומה 
היה קורה, שאול מופז לא היה �כ�ס לכ�סת? 
דרישות,  מי�י  כל  ורצה  לכ�סת  �כ�ס  מופז 
�גד  א�י  ואיזה שם.  ואיזה פה  איזה שירות 
זה. א�י חושב שכדי להיכ�ס לממשלה אתה 

צריך לריב על עקרו�ות, לא על כיסאות. 

את חוק הטרור אני רוצה לקדם 
ולגמור משום שהוא חלק 

מההגנה על מדינת ישראל. 
לגבי הקודקס האזרחי, מדינת 

ישראל התקיימה 60 שנה 
בלעדיו, והיא יכולה להתקיים 

עוד 60 שנה בלעדיו

אני מוכן לתת לאופוזיציה 
להגיד את דברה ובלבד שבסוף 
אותו יום לא תהיה הצבעת אי 

אמון. אני רוצה שיהיה לה ברור 
שכשהיא מביאה הצעה כזאת 
היא צריכה רוב. בינינו, גם היום 

הקואליציה יכולה לנסוע לים
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יסוד:  חוק  לתיקון  ההצעה  רובינשטיין: 
מקובלת  הנוכחית  במתכונתה  החקיקה 

עליך?
רוב  דורשת  לא  היא  שלא.  בוודאי  לא, 

מספיק מיוחד.

"בסופו של דבר הם הפקידים"

משילות,  המילה  אפרופו  רובינשטיין: 
היועצים  של  למעמדם  באשר  גישתך  מהי 

המשפטיים במשרדי הממשלה? 
שמו�ה  או  שבע  כל  אותם  להחליף  צריך 
ש�ים. העובדה שיועצים משפטיים יושבים 
וחושבים  ש�ים  עשרות  ממשלה  במשרדי 
שהם מ�הלים את המשרד צריכה להשת�ות. 
המושג שומרי סף לא קיים אצלי, אין עורך 

דין בעולם שהוא יותר ישר מהשר שלו.
רובינשטיין: עיקרון הקדנציות, לפי חוק 
או לפי החלטת ממשלה, מקובל עליך לכל 

אורך השדרה? 
משפט  בבתי  ש�שיאים  חושב  א�י  לא, 
לא צריכים לכהן קד�ציות. ח"כ כץ גרם לכך 
הקד�ציות.  בוטלו  העליון  המשפט  שבבית 
משרדי  של  מ�כ"לים  אחרים,  פקידים  לגבי 

נממשלה מתחלפים כל ארבע ש�ים. כשמח
ליפים את השר מתחלף גם המ�כ"ל.

־רובינשטיין: יועץ משפטי לממשלה, פר

קליט המדינה, כמעט כל בעלי התפקידים 
הבכירים במשרד המשפטים?

שבע  אחרי  להתחלף  אמורים  כולם  הם 
נש�ים. זו החלטת הממשלה. חלק מהם חו

שבים שהם מ�הלים את המדי�ה, לא רק את 
הכ�סת הם רוצים ל�הל, וא�י חושב שזה לא 
�כון. הם א�שים חשובים, אולי בתפקידים 
בכירים, אבל בסופו של דבר הם הפקידים. 

הם לא יכולים ל�הל את המדי�ה.
להגביל  גם  שנכון  חושב  אתה  שפירא: 

קדנציות של חברי כנסת? 
נלא, משום שחברי הכ�סת עומדים לבחי

רת הציבור, והציבור יכול שלא לבחור בהם. 
נגם המפלגה יכולה שלא להעמיד אותם לב

חירה בכ�סת הבאה.
סביב  גדול  רעש  לאחרונה  היה  שפירא: 
חוק ההסדרים. מה דעתך על החוק הזה? 

־אתה צופה שיהיה קושי להעביר חלק מס
עיפיו?

יותר  הרבה  להיות  אמור  ההסדרים  חוק 
מצומצם. א�י לא חושב שאת כל התיקו�ים 
אפשר לעשות בחוק ההסדרים, שיעבור בכל 
מקרה. א�י חושב שיש סעיפים בחוק שלא 

נצריכים להיות בו, וכש�פצל אותו בין הווע
סגירת  שייפלו.  סעיפים  יהיו  השו�ות  דות 
בתי המשפט באזורים מסוימים לא מקובלת 

עליי, וגם הטלת אגרות על הליכי בי�יים לא 
מקובלת עליי.

שפירא: נעשית עבודה כל כך טובה כאן 
בוועדת חוקה. למה נדרשת המתכונת של 
את  עוקפת  חצי  שהיא  ההסדרים,  חוק 

ועדת החוקה?
בוועדת חוקה אכן �עשית עבודה מצוי�ת, 
אבל יש בכ�סת עוד כמה עבודות, עוד כמה 

ועדות שיש הטוע�ים שהן �דיבות מדי. 
שפירא: צריכה להיות חוקה בישראל?

יהיו  שלא  כדי  חוקה  להיות  צריכה  כן, 
שי מהפכה  תהיה  שלא  וכדי  יסוד  נחוקי 

מאוד  שקשה  היא  הגדולה  הבעיה  פוטית. 
נלהגיע לחוקה שתהיה מוסכמת על כל הצי
יש מדי�ת  של  בהגדרתה  מתחיל  זה  נבור. 
נראל. א�י חושב שמדי�ת ישראל היא מדי

שיגידו  יש  דמוקרטי.  שמשטרה  יהודית  �ה 
ועל  ערך,  שוות  הן  ודמוקרטית  שיהודית 
ה"דמוקרטית" אפשר לב�ות את כל העולם.

את  לחדש  מתכוון  אתה  רובינשטיין: 
הדיונים בנושא, שהיו בזמנם של היו"רים 

הקודמים מיכאל איתן ומנחם בן־ששון?
להסכמות,  להגיע  יכול  לא  א�י  כי  לא, 

בהצ חוקה  מעביר  נאלא אם אחליט שא�י 
בעה מעל ראשו של המיעוט. יש גם ציבור 

להתח צריך  חוקה  ולצורך  בישראל,  נערבי 

"חלק מהשופטים לא היו נבחרים היום". עם המראיינים ענבל רובינשטיין וליאור שפירא
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שב גם בו. כשהמכון הישראלי לדמוקרטיה 
�יסה להעביר את ה"חוקה בהסכמה" היי�ו 

ולע לחרדים  גם  ש�ועדו  בכ�סים  ניושבים 
רבים, היו מוכ�ים להתפשר שם על דברים 
אופן.  בשום  עליהם  מתפשר  הייתי  שלא 

נא�י בעד חוקה שתתפרס על ארבעהנחמי
שה עמודים, לא יותר מזה. אחרי 60 ש�ות 
לכתוב  צריך  לא  ישראל  מדי�ת  של  קיומה 

את ה"א�י מאמין" שלה.
הנו בכנסת  הוועדה  הרכב  ־רובינשטיין: 

בכנסת  שהיה  מההרכב  מאוד  שונה  כחית 
הקודמת וגם בזו שלפניה. איך זה ישפיע על 
ועל  הזאת  בקדנציה  הוועדה  של  העבודה 
הנושאים שיעלו על שולחנה? הציפייה היא 

שיותר חברים ישתתפו בדיוני הוועדה.
עבודת  על  ישפיע  לא  השו�ה  ההרכב 

בדברים בר לדון  הוועדה תמשיך  נהוועדה. 
צי�ות, בפה אחד היא תצביע - הפה שלי - 

וא�י �מצא כל יום בוועדה. 
שהסיעות  מהחברים  מורכבת  הוועדה 
בכ�סת שלחו אליה. הם בהחלט משתדלים 
להגיע לישיבות, וא�י מתחיל את הישיבות 
בשעה יותר מאוחרת כדי שהם יוכלו להגיע. 

"אני קובע את סדר היום"

העיקרי  הנושא  ידוע  כבר  רובינשטיין: 
שיעסיק אתכם בשנה הקרובה?

כן, חוק הטרור. הוא צריך לעבור שלב של 
רציפות דיון ואז �תחיל לדון בו.

רובינשטיין: מי קובע את סדר היום של 
־הוועדה? יש לפעמים תחושה, אולי לא מו

צדקת, שדברים מסוימים נדחקים לתחתית 
הערמה. 

של  רשימה  לי  מעבירה  הוועדה  מ�הלת 
�ושאים לדיון, וא�י קובע את סדר היום.

רובינשטיין: חוק הטרור מול קודקס דיני 
מקיפים,  הסדרים  שניהם  למשל,  ממונות, 
כל אחד והדחיפות שלו. איך אתה מחליט 

מה יובא לדיון קודם?
לקדם  רוצה  שא�י  חוק  הוא  הטרור  חוק 

נולגמור משום שהוא חלק מההג�ה על מדי
�ת ישראל. הקודקס האזרחי, מדי�ת ישראל 

ותוכל להתקיים  התקיימה 60 ש�ה בלעדיו 
עוד 60 ש�ה בלעדיו.

רובינשטיין: אבל אפשר להניח שתקדם 
אותו בקדנציה הקרובה.

כשא�שי משרד המשפטים יבי�ו שהייעוץ 
לתקן  מהם  דורש  הוועדה  של  המשפטי 
את  לקדם  אפשר  יהיה  מסוימים,  תיקו�ים 

החוק. כרגע הם מתעקשים שהם יחליטו.
דיונים  מעט  בלא  הייתי  רובינשטיין: 

־בחוק הבניית שיקול הדעת בענישה, שמס
־מן מהפכה של ממש במשפט הפלילי. התו

החוק  מהצעת  בתכלית  שונה  המוגמר  צר 
הממשלתית; ניכרות בו טביעות האצבעות 

־שלך ושל הוועדה ובעיקר של הייעוץ המ
שפטי של הוועדה.

הייעוץ המשפטי של הוועדה הוא מצוין. 
להם  שיש  רבים  דין  בעורכי  �תקל  לא  א�י 

נהידע ויכולת ה�יתוח שיש ליועצים המשפ
טיים של הוועדה. א�י שומע אותם ומשתדל 
לייעוץ  כבוד  �ותן  א�י  בעמדתם.  להתחשב 
המשפטי של הוועדה כשהם אומרים דברים 

מוצדקים לדעתי.
רובינשטיין: ומה על אנשי מחלקת ייעוץ 
כמה  עד  המשפטים?  משרד  של  וחקיקה 

קולם נשמע פה ודעתם מקובלת?
הייעוץ המשפטי של הוועדה רואה את   

המש והייעוץ  הכ�סת,  מבחי�ת  נהדברים 
מבחי�ת  הדברים  את  רואה  לממשלה  פטי 
חוקים  מגיעים  וחקיקה  מייעוץ  הממשלה. 
שהם רוצים להעביר, וכפי שהסבירו לי פעם 
לקיים  צריך  לא  א�י  האזרחי,  הקודקס  על 
בכלל דיו�ים; הם כבר עברו על זה 50 ש�ה, 

א�י יכול להצביע.
בכך  יתרון  רואה  אתה  האם  שפירא: 
היו"רים  משני  להבדיל  משפטן,  שאתה 

הקודמים?
בהחלט, מסיבה אחת פשוטה: אי אפשר 

משפ טיעו�ים  לי  כשמציגים  עליי.  נלעבוד 
ויודע  לי  טיים א�י מבין את מה שאומרים 

נלהגיד: "רבותיי, יש לי ותק יותר גדול מש
לכם, א�י משפטן יותר מובהק מכם, א�י לא 
מקבל את הטיעון הזה". אגב זה קורה לי גם 

צריכה להיות חוקה כדי שלא 
יהיו חוקי יסוד וכדי שלא תהיה 

מהפכה שיפוטית. הבעיה 
הגדולה היא שקשה מאוד 

להגיע לחוקה שתהיה מוסכמת 
על כל הציבור. זה מתחיל 

בהגדרתה של מדינת ישראל

אי אפשר לקדם את החוקה כי 
אני לא יכול להגיע להסכמות, 
אלא אם אחליט שאני מעביר 

חוקה בהצבעה מעל ראשו של 
המיעוט. יש גם ציבור ערבי 
בישראל, ולצורך חוקה צריך 

להתחשב גם בו
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עם מחלקת ייעוץ וחקיקה.
־רובינשטיין: בעצם ההתייחסות שלך למ

חלקת ייעוץ וחקיקה, לעמדה הממשלתית, 
רחוקה מכזה ראה וקדש, אף על פי שאתה 

חלק מהקואליציה. 
מהנ חלק  שא�י  משום  ודווקא  �כון,   

קואליציה.
בנוגע  עמדה  לך  יש  האם  רובינשטיין: 
לגוף הביקורת על הפרקליטות? האם אתה 
נכון  או  להיות בחקיקה,  צריך  חושב שזה 
להשאיר את זה בידיו הנאמנות של משרד 

המשפטים?
א�י חושב שצריך להיות גוף ביקורת, א�י 
וא�י ער  חושב שהוא צריך להיות בחקיקה 
לכך שיש בעיה קשה בחקיקה כזאת. הבעיה 
לתת  הולכים  שא�ח�ו  הסמכויות  מהן  היא 
לגוף הביקורת. האופן שבו זה יסתיים תלוי 

בשרת המשפטים.

"לפצל את סמכויות היועץ"

רובינשטיין: עוד שאלה שגרמה לסערת 
היועץ  של  הסמכויות  פיצול  היא  רוחות 

המשפטי לממשלה. מה עמדתך בעניין?
הסמכויות  את  לפצל  ש�כון  חושב  א�י 
ייעוץ  מקבל  שאדם  בעייתי  שזה  משום 
אותו  ובסוף  לממשלה,  המשפטי  מהיועץ 

יום מחליט היועץ להעמיד אותו לדין.
רובינשטיין: אבל יש אומרים שזהו סוד 

כוחו של היועץ המשפטי לממשלה. 
השאלה היא אם כוחו הוא במידה �כו�ה 

או הוא מוגבר.
־רובינשטיין: אתה חושב שהענישה במ

דינת ישראל מחמירה או מקלה?
הע�ישה  שאילו  חושב  א�י  מדי.  מקלה 
חושבים  היו  א�שים  יותר,  חמורה  הייתה 
עבירות,  עוברים  שהיו  לפ�י  פעמים  שלוש 

בעיקר עבירות של אלימות.
הבניית  שחוק  חושב  אתה  רובינשטיין: 

־שיקול הדעת בענישה יביא להחמרת הע
נישה?

החוק הזה צריך ליצור הלימה בין חומרת 
נהעבירה ובין העו�ש. אין לו מטרה - לא מו

צהרת ולא בין השורות - להביא להחמרה.
שר  של  חוק  הצעת  הייתה  רובינשטיין: 
של  בנושא  נאמן  יעקב  הקודם  המשפטים 
ואיפה  לגביה,  עמדתך  מה  חובה.  בוררות 

הדברים עומדים מבחינת הצעת החוק?
היו ל�ו שתי ישיבות, אבל אין שר - אין 
חוק. א�י חשבתי שלא �כון לעשות בוררות 
חובה. א�י רוצה להוריד את מספר התיקים 
שמוטלים על השופטים, אבל לא בדרך של 
בוררות חובה. בוררות במקור היא ע�יין של 
הדין  עורכי  לשכת  גם  צדדים.  בין  הסכמה 

הת�גדה.
רובינשטיין: לאחרונה נכנס לתוקפו חוק 

־סגירת תיק מותנית. הפרשנות שגופי הת
בתיקים  שמדובר  היא  לה  טוענים  ביעה 
שהיו נסגרים ממילא ולא היו מגיעים לבית 
המשפט, בעוד הסנגורים טוענים שהכוונה 
בהם  מגישים  שהיו  תיקים  לאותם  היא 
כתבי אישום וכעת מקווים שהם לא יגיעו 

הדב את  רואה  אתה  איך  המשפט.  ־לבית 
רים?

א�י חושב שזה צריך להיות בתיקים שהיו 
מגישים בהם כתב אישום ולא צריך להגיש 
בהם כתב אישום, כי זה לא בתחום הפלילי 
תיקים.  הרבה  להפחית  אמור  זה  האמיתי. 
א�י מקווה שרוב תיקי תכ�ון וב�ייה ייסגרו 

בהסדרים כאלה.

"פסק דין צריך לקיים"

אקטיביזם  עודף  על  דעתך  מה  שפירא: 
של הרשות לאכיפה וגבייה במבצעים שלה 
במסלול המקוצר? לא נכון יותר לתעל את 
של  חובות  לגביית  הרשות  של  המאמצים 

־המדינה ולא לגביית חובות של גופים מס
חריים רגילים?

שפעם  מה  היא  והגבייה  האכיפה  רשות 
לגבות.  צריכים  לפועל". הם  "הוצאה  �קרא 
�גדם  דין  פסק  מקבלים  שא�שים  העובדה 
ואחר כך צריך להפעיל �גדם אמצעי גבייה 
אמיתית  פגיעה  זו  כי  מאוד,  אותי  מרגיזה 

נבשלטון החוק של מדי�ת ישראל שלא מכ
בדים פסקי דין.

כשמציגים לי טיעונים 
משפטיים אני מבין את מה 
שאומרים לי, ויודע להגיד: 
"רבותיי, יש לי ותק יותר 

גדול משלכם, אני משפטן 
יותר מובהק מכם, אני לא 

מקבל את הטיעון הזה"

שופטי שלום צריכים להיות 
מהדרגה הראשונה. בסופו של 

דבר האזרח, ברוב התיקים, 
נתקל בשופטי השלום. למה 

שאדם יסכים להיות עשר שנים 
שופט שלום כשהוא יודע שבעוד 

עשר שנים, כשיצטרכו שופט 
למחוזי, יביאו מישהו מבחוץ?
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חברי ועדת חוקה, חוק ומשפט
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־שפירא: כיום רשות האכיפה והגבייה נכ
נסת לנעלי עורך הדין הפרטי, היא מייצגת 

במסלול המקוצר כפי שאתה יודע.
מממשת  לחייבים,  כספים  גובה  היא  כן, 

את פסקי הדין, זה מה שחשוב לי.
שהיא  מה  צד,  תופסת  המדינה  שפירא: 
לא עושה לעולם באף מקרה אחר. לעולם 
אין  אזרח,  נגד  אזרח  מייצגת  לא  המדינה 

מצב כזה. אתה מכיר דוגמה כזאת?
יש לי סיטואציה כזאת, הסיטואציה שבה 

א�ח�ו הולכים למסלול המקוצר.
שהם  המבצעים  על  דעתך  מה  שפירא: 
עושים, כשהם פונים לבנקים או לחברות? 
מצוין, הלוואי שאתם עורכי הדין הייתם 

עושים זאת.
שפירא: אנחנו לא המדינה.

נאתם לא המדי�ה, אבל אתם יכולים לפ
�ות ללקוחות שלכם בב�קים ולהגיד: "בואו 
�עשה מבצע שמי שמשלם 50% �מחל לו על 

יתרת החוב".
שפירא: אוקיי. 

א�י מדבר בטרם פסק דין.
שפירא: אבל מה אחרי פסק דין, בהוצאה 

לפועל, כשתמיד יש פסק דין?
אם יש פסק דין א�י חושב שצריך לשלם 

אותו, לא הייתי �ותן ה�חות.
נוע תמיד  המבצעים  כך,  אם  ־שפירא: 

דו לאחרי מתן פסק הדין וביצועו בהוצאה 
מת אתה  לזה  מוצו.  כשההליכים  ־בפועל, 

נגד?
צריכה  לא  האכיפה  שרשות  חושב  א�י 

לארגן את המבצעים האלה.
המאסר.  פקודות  את  הזכרת  שפירא: 
כמשפטן אתה יודע שפקודת המאסר בחוב 
לחלק  רק  נועדה  לפועל  בהוצאה  האזרחי 

־שבו רשם ההוצאה לפועל חקר את יכול
תו של החייב והחליט שיש לו עודף כסף 
שהוא צריך לשלם לסילוק חובותיו, והחייב 

אינו משלם אף על פי שאנחנו יודעים שיש 
לו כסף. במקרים אלה לא צריך לתת לרשם 
ההוצאה לפועל את הכוח כדי שיהיה רציני?

כתב  אלון  מ�חם  השופט  ורב�ו  מור�ו 
ספר על מאסר חייבים בגין אי תשלום חוב, 

נוהת�גד בכל תוקף לע�יין הזה. גם אם א�
א�ח�ו  חובות,  לגבות  שצריך  חושבים  ח�ו 
מידרדרים מתחת לרמה המוסרית הראויה 
כשא�ח�ו כולאים אדם שלא שילם חוב. א�י 
של  בקולו  שומע  לא  שכשאדם  מסכים  לא 
רשם ההוצאה לפועל, מגיע לו עו�ש מאסר. 
מזו�ות הם דבר אחר. מי שלא משלם מזו�ות 
ירד כל כך �מוך במוסריות שלו, לכן לא צריך 
להפעיל עליו את הכללים הרגילים. מי שלא 
הוא  שלו,  לילדים  לאשתו,  מזו�ות  משלם 

מתחת לערך של האדם שא�י צריך לכבד.
רובינשטיין: גם סרבנות גט אנחנו כופים 
של  אפילו  ממושכים,  מאסרים  באמצעות 

עשר שנים.
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ולא מזמן הציעו ש�תחיל להושיב אותם 
בבתי כלא פליליים, אז יבוא ראש משפחת 

נפשע ש�מצא שם, ייתן להם חיבוק והם יס
כימו להתגרש.

שפירא: למה לא נכון בעיניך להעביר את 
־הסמכות לתת פסק דין הצהרתי על הפס

קת נישואים לבתי המשפט האזרחיים?
נכי זה לא הלכתי, וא�ח�ו עדיין חיים במ

הם  וגירושים  �ישואים  ע�יי�י  שבה  די�ה 
על פי דין תורה. זה היה מביא פתרון לרגע 

שיוצר בעיה של ממזרים בדור הבא. 
היוזמה  את  תחדש  האם  רובינשטיין: 

בנושא ברית הזוגיות? 
כן.

שבמדינת  הזמן  הגיע  לא  רובינשטיין: 
־ישראל תהיה עוד מערכת חוקים חוץ מה

מערכת ההלכתית?
נבעיקרון, התשובה היא לא. בעיקרון א�

ח�ו מדי�ה יהודית ודמוקרטית, וגם ליהודית 
ניש ערך מסוים. אחד הדברים שלפיהם יוד

עים שהמדי�ה יהודית הוא דרכי ה�ישואים 
והגירושים. א�י מאמין שגם ברית הזוגיות 
גדול  זה מאמר  על  �ושא הלכתי. כתב  היא 
הראשון  בזמ�ו  שהיה  דורון,  בקשי  הרב 
לציון, ואמר שהוא חושב שזה יפתור הרבה 
�כון  ולכן  עגו�ות,  ושל  ממזרות  של  בעיות 

לקיים את זה.

"כולם רוצים להיות במחוזי"

רובינשטיין: כבר ארבע שנים אתה חבר 
בוועדה לבחירת שופטים )הראיון התקיים 

רותם מהוועדה - המע ־לפני הדחתו של 
אתה  התהליך  עם  שלך  מההיכרות  רכת(. 
יכול לומר לנו שנבחרים ומתמנים האנשים 

הטובים ביותר?
למעט במקרה של פשלות, התשובה היא 

נכן. התהליך �כון וטוב. יש לי בעיה עם הקו
 - לשופטים  הכ�ה  )קורס  אילן  ב�ווה  רס 
יושב  המערכת(. לפעמים אדם בקורס הזה 
בצד ו�עלם מהרדאר, ואם אדם מסיים את 

נהקורס בציון לא מספיק גבוה הוא עשוי לג
מור את הקריירה. א�י חושב שזה לא �כון. 

למ�ות  לא  או  למ�ות  להחליט  שצריך  מי 
שופט הוא הוועדה ולא הקורס. 

־רובינשטיין: אתה מרוצה מרמת השופ
טים שנבחרו בשנים האחרונות?

כן. בירושלים לפחות הכרתי אישית את 
ש�בחרו  מהשופטים  חלק  השופטים.  רוב 

בש�ים הקודמות לא היו �בחרים היום.
רובינשטיין: לא הגיע הזמן שגם מערכת 
השיפוט תעבור לשיטה שלא מתבססת רק 
על אנשים שמציעים את עצמם, אלא גם 

על ניסיון לאתר אנשים טובים?
ב� לא  הגבוהים,  �כון בבתי המשפט  נזה 
נמוכים. זה קורה באותם מקומות שבהם עו

כדי  �מוכים  שופטים  על  ממליצים  דין  רכי 
א�ח�ו  שבהם  מקרים  גם  יש  אותם.  לקדם 
מעלים שמות של א�שים שהם א�שי מחקר. 
יש ל�ו בעיה עם עורכי דין שרוצים פתאום 
להיות  רוצים  כולם  הם  כי  שופטים  להיות 
רוצה  לא  שופטים מחוזיים, אף אחד מהם 

להיות שופט שלום. 
־רובינשטיין: השיטה פועלת כך שהשופ
־טים מתקדמים מתוך השלום במעלה המ

חוזי והעליון. מעט מאוד שופטים מובאים 
לא  המערכת  הגבוהות.  לערכאות  מבחוץ 

מפסידה כך מועמדים מצוינים?
א�י חושב שזה צריך להיות כך. א�י חושב 
להיות מהדרגה  צריכים  שגם שופטי שלום 
ברוב  האזרח,  דבר  של  בסופו  הראשו�ה. 
ע�יין  יש  השלום.  בשופטי  �תקל  התיקים, 
מש�ה  היה  כשאדם  גאווה,  ושל  כבוד  של 
לפרקליט המדי�ה או סגן פרקליט המדי�ה, 
לא �ראה לו הולם להיות שופט שלום, הוא 
רוצה רק מחוזי. א�י חושב שא�ח�ו צריכים 
יסכים  שאדם  למה  המערכת.  את  לקדם 
להיות עשר ש�ים שופט שלום כשהוא יודע 

נשבעוד עשר ש�ים, כשיצטרכו שופט למחו
זי, יביאו מישהו מבחוץ והוא לא יקודם?

־רובינשטיין: מהי גישתך בסוגיית השקי
פות בהתנהלות דיוני הוועדה? 

נא�י בעד השקיפות כל עוד א�ח�ו לא עו
סקים בא�שים. א�י לא רוצה שא�שים ידעו 
להיות  ראוי  לא  שהוא  פלו�י  על  שאמרתי 

גם אם צריך לגבות חובות, אנחנו 
מידרדרים מתחת לרמה המוסרית 

הראויה כשאנחנו כולאים אדם 
שלא שילם חוב. אני לא מסכים 
שכשאדם לא שומע בקולו של 
רשם ההוצאה לפועל, מגיע לו 

עונש מאסר. מזונות זה דבר אחר

אז מה אם אחוז החסימה היה 
גבוה יותר? מופז לא היה נכנס 
לכנסת. הוא נכנס ורצה כל מיני 
דרישות, איזה שירות ואיזה פה 

ואיזה שם. אני נגד זה. כדי להיכנס 
לממשלה אתה צריך לריב על 

עקרונות, לא על כיסאות
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שופט, לא �כון שזה יפורסם.
שלפולי חושב  אתה  האם  ־רובינשטיין: 

לאלה  וגם  בוועדה  לחברים  גם  טיקאים, 
השפעה  להיות  צריכה  בה,  חברים  שאינם 
לבית  השופטים  בחירת  על  יותר  גדולה 

המשפט העליון? 
נכן ולא. א�י חושב שכל השופטים ש�בח

רים לבית המשפט העליון �בחרים בהסכמה 
של כולם, בסופו של דבר. 

רובינשטיין: אז אתה לא מתכוון לחדש 
לעליון  מועמדים  לשימוע  היוזמה  את 

בוועדת חוקה?
זה  את  שיביאו  רציתי  לא  ושלום.  חס 
שפוליטיקאים  בעי�יי  �כון  לא  כי  לוועדה 

יפסלו ויאשרו שופטים.
־רובינשטיין: בכנסת הקודמת ובזו שלפ

ניה נוצרה תחושה בציבור שיש עליהום על 
בית המשפט העליון. היה צבר של חוקים, 
מחוק גרוניס ועד הסיפור של בחירת נציגי 
הלשכה לוועדה. איפה אתה בתמונה הזאת?
לא היה שום דבר על בית המשפט העליון. 
התחושה הציבורית הייתה שיש פה צבר של 

שעש שמה  חושב  א�י  נא�טינדמוקרטיה. 
תה לשכת עורכי הדין ב�ושא של הבחירה, 
כשפ�יתי אליהם ואמרתי: "יש בעיה בכמה 

נחוקים, רבותיי, תדחו את זה קצת ואל תב
מצפצפים  "א�ח�ו  לי:  אמרו  ובעצם  חרו", 

עליך". 
שפירא: האופוזיציה אמרה את זה.

לא, א�י חשבתי שצריך לש�ות את החוק, 
חושב  עדיין  א�י  רוב.  לי  שאין  ראיתי  רק 

שצריך לש�ות את החוק.
שפירא: גם בלשכת עורכי הדין לא היה 

רוב.
רובינשטיין: למה לדעתך צריך לפרק את 

לשכת עורכי הדין?
את  ממלאת  אי�ה  הדין  עורכי  לשכת  כי 
תפקידה למעט היותה גילדה של עורכי דין. 

נבמה א�י רואה את תפקידה? לדאוג להכש
ליזום  צריך  חושב שהיה  א�י  רה משפטית. 
מצב שמי שלא לומד משפטים - את הכל, 

למ צריכה  הלשכה   - למד�ו  שא�ח�ו  נכפי 

ממ�ו להיבחן. כשא�ח�ו למד�ו לא יכונ  �וע
סדר  גמר�ו  לא  אם  ראיות  די�י  ללמוד  ל�ו 
דין פלילי. היום יש אשכולות בחירה, וא�י 
הראשון  והתיק  המסחרי,  באשכול  בוחר 
א�ח�ו  עכשיו,  רצח.  תיק  זה  אליי  שמגיע 

לה צריכים  הם  הדין;  עורכי  את  נמכירים 
חזיק משרד, הם יקבלו את תיק הרצח הזה 
בית  �ראה  איך  מושג  להם  שאין  למרות 

משפט בתיק פלילי.
רובינשטיין: אז הלשכה צריכה להתערב 

־בתוכניות הלימודים של המוסדות להשכ
לה גבוהה?

בוודאי. צריך לקרוא לכל המכללות, לכל 
הדיק�ים, ולהגיד להם: "רבותיי, לא �אפשר 

לסטוד�טים שלכם לגשת לבחי�ות".
שפירא: אנחנו בוועד המרכזי חשבנו על 

הענקת תואר של מומחה.
מומחה,  של  תואר  להע�יק  רוצים  אתם 

וית נואחר כך א�י אלך לפי התואר שלכם 
ברר שהלכתי לס�דלר. מה יקרה, א�י אוכל 

לתבוע אתכם?
הוועדה  על  חושב  אתה  מה  שפירא: 
שהקים השר לשעבר כדי לבחון את לשכת 

עורכי הדין?
א�י חושב שהם מבזבזים את זמ�ם. הרי 
ציפי לב�י לא תאמץ את המסק�ות שלהם. 
היא לא תלך איתם משום ש�אמן הקים את 

הוועדה. אל תשכחו, א�ח�ו פוליטיקאים.

"מה עם קצת יהדות?"

היו  האדם  זכויות  ארגוני  רובינשטיין: 
מה האחרונות  בשנתיים  מאוד  ־מודאגים 

ניסיונות לפגוע באפקטיביות ובלגיטימיות 
־שלהם באמצעות חקיקה. איפה אתה בע

ניין הזה?
נכשא�י �יהלתי דיון פה בוועדה על מעצ

רים ועל צווי הגבלה �גד כל מי�י מת�חלים, 
האגודה לזכויות האזרח לא טרחה להופיע. 

זה לא ע�יין אותם.
רובינשטיין: זו לא תשובה לשאלה שלי...

זה לא תשובה, זה מה שא�י רוצה לע�ות 
לך. 

מי  שהשאלה  חושב  אתה  רובינשטיין: 
־מממן פעילות של ארגון צריכה להיות רל

וונטית לזכות הקיום שלו?
כן.

"מי שלא משלם מזונות לאשתו ולילדיו הוא מתחת לערך של האדם שאני צריך לכבד". רותם
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"אני לא חושב שזה נכון 
שפוליטיקאים יפסלו 
ויאשרו שופטים". רותם

אהוד  לא  שמממן  מי  ואם  רובינשטיין: 
היא  הארגון  של  הפעילות  אבל  עליך 

חיובית?
ו�בדוק  האמריקאי  החוק  לפי  �לך  בואו 

נאת הפעילות שלו. אם הפעילות שלו הופ
כת לפוליטית ומממ�ות אותו מדי�ות זרות 
או ארגו�ים זרים, א�י רוצה לדעת את זה, 

בש החוק  באכיפת  העיסוק  ויגיד.  נשיבוא 
טחים הכבושים הוא פעילות פוליטית. הוא 
מערב בתוכו זכויות אדם, השאלה היא רק 
על מה הדגש הגדול יותר - על זכויות אדם 

או על הכיבוש.
רובינשטיין: למשל ארגון "בצלם"?

לישראל,  החדשה  הקרן  וגם  לדוגמה. 
שכל  כאלה  גופים  מי�י  כל  ווטש,  מחסום 

היום מתעסקים בפוליטיקה.
שבו  מהאופן  מרוצה  אתה  רובינשטיין: 
מדינת ישראל אוכפת את החוק בשטחים? 
תג מחיר, נוער הגבעות ותופעות דומות? 
מרו לא  בעיקר  א�י  מרוצה.  לא  נמאוד 

יהודה  בכבישי  האב�ים  זריקת  מכמות  צה 
ושומרון, שהמחבלים לא �תפסים, וכשהם 

נ�תפסים אז משחררים אותם בכל מי�י עס
קאות פיקטיביות.

יהודים  על  החוק  ואכיפת  רובינשטיין: 
בשטחים?

יהודים  על  החוק  את  אוכפים  הזמן  כל 
בשטחים.

הנכבה,  חוק  החרם,  חוק  רובינשטיין: 
חוק האזרחות - מה הם בעיניך? הם החלק 
היהודי, החלק הדמוקרטי או שהם היהודי 

על חשבון הדמוקרטי?
הק הבעיות  אחת  והדמוקרטי.  נהיהודי 

היא  דמוקרטית  מדי�ה  מהי  בשאלה  שות 
שאין אדם בעולם שלא יכול לדבר על זה 
שש שעות ואחר כך גם לבקש תוספת של 
רוב  יהודית?  מדי�ה  זאת  מה  אבל  שעה. 

נהא�שים לא יודעים מה להגיד. כי דמוקר
טיה זה �ורא קל; מה, הכל דמוקרטיה. חוק 
דמוקרטיה,  זה  הכל  ה�כבה,  חוק  החרם, 
זה  יהדות,  א�טינדמוקרטיה. מה עם קצת 
 לא חשוב? 
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 משפטן,
דבר ברור

 משפטים ארוכים? עודף קלישאות? מירכאות מופרזות? לא בבית ספרנו 
רוביק רוזנטל מנסח את כללי הכתיבה הנאה למשפטן

 שימוש יתר 
ו/או שרבוב הצירוף 
המלוכסן ו/או יגרום 
בלבול בהבנת 
הטקסט ו/או הטעיית 
הציבור ו/או כאב 
ראש מצָרפי

רוביק רוזנטל לשון אחר 

דור זה מבוסס על "כללי הכתיבה הנאה", אותם מ
ניסחתי בעבר בשיטה שלמדתי אצל הלשונאי 
http:// :הידוע ביל סאפייר )למתעניינים
www.nrg.co.il/online/1/ART/952/257.

html(. כמה מהם ונוספים עשויים לשמש גם את השפה 
המשפטית. הדוגמאות המדגימות את כללי ה"אל תעשה" 

לקוחות מטקסטים משפטיים, לא נגענו.

משפטים ארוכים, הנובעים מכך שלדובר 

יש רעיון מסובך אשר אותו הוא רוצה להביע, 1
ואשר מכילים כמה וכמה רעיונות משניים 
והסברים בתוכם, מקשים מאוד על המאזין, דהיינו 
שופט ו/או תובע ו/או נאשם, המעוניין לדעת מה 
בדיוק רוצים ממנו, שהרי הוא שכח זה מכבר איך 
התחיל המשפט, אנה מועדות פניו ולמה התכוון 

המשורר.
הנתבע גם טוען, כי זכותו לגבות ריבית מצטברת   
 ,© ©ריבית חריגה מצטברת מעוגנת בפסיקתא במילים 
כמו כן, זכותו לגבות ריבית מבוססת על מסמכי פתיחת 
חשבון נשוא התביעה בת.א. 83853/96, בעוד שהתובע 

בסעיף 77 לתצהירו טוען, כי מהודעות שמפרסם הבנק 
כמו נספחים י"ד ו־ ט"ו לתצהירו של התובע, למדים כי 
הבנק נוהג לגבות תוספת ריבית על חריגה ממסגרת 
אשראי בחשבונות חח"ד שהנם חשבונות עו"ש כאמור 

בכללים.

שימוש ָבטיל במילים חלוטות עלול לגרום 

לחוסר ַנפקות לכאורית של הטקסט הניָצע 2
ולמצער לַפסלות ההליך.

כבר מכאן, ועל פי כללי ההתערבות הנקוטים בהליך   
הערעורי, ראוי להורות על דחיית הערעור, באשר 
קביעות הערכאה הדיונית ביחס להרמת נטל הראיה 
והשכנוע בפניו, איתנות הראיות ומשקלן, ונפקות אי־
העדת עדים מהותיים שניתן היה להביאם, אינן מאלה 

שנוטים להתערב בהן.

לסיפן של מילין היוצאות מקולמוסו של 

אורבת 3 לתלפיות  מליצה  כדברי  שופט 
פורענות מי ישורנה, אף עלול אותו בן 
לחוכא  ולהפוך  ראשו  על  וידיו  לצאת  פקועה 

ואיטלולא.
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מירכאות בטקסט 
משפטי כתוב אינן 
"אליבי" לשימוש 

"לא יפה" בשפה או 
ל"סלנג", אין צורך 
"להתנצל" על מה 
שזה עתה "נטען" 

בפני "כבוד השופט"

כתיבת פס"ד או גז"ד 
בר"ת עפ"י חסד"פ 
עלולה להביא את 

בעה"ד לקופ"ח או 
לבחנפ"ש

אין קץ ואין תכלה לאפשרות הפגיעה, ההטרדה   
וההצקה כיד הדמיון הנתעבת בנפשו של איש, וסיומו 
של סכסוך - מי ישורנו, גם אם יוכרע בהא מחלוקת 
אחת - יארבו אחרות לפורענן של הצדדים בעיקולה 

של סמטא אפלה.

דא עקא, ששימוש מילים בארמית בטקסט 

משפטי אינו יכול להיעשות אגב אורחא או 4
כאמירה בעלמא, ומוטב לו שייעשה בדחילו 

ורחימו, ולא ייתלו בו מיני בוקי סריקי. 
עסקינן בתביעה בסדר דין מהיר לתשלום דמי   
ביטוח עבור פוליסת ביטוח רכב. לאחר שקלא וטריא, 
הריני מגיע למסקנה כי הנתבעים טרחו על־מנת לספק 

האישורים המתאימים לפי דרישת סוכנות הביטוח.

היזהרו בטיעוניכם מקלישאות כמו מאש 

בשדה קוצים. קלישאות הן מכה שאינה 5
כתובה בתורה.

אם הצדדים יחששו... שמא רכיב הצדק החלוקתי   
שבה בלתי תלוי ויכול להוות הפתעה בסופו של יום, 
הרי שהם יעדיפו להמשיך את ההליך. הרתעה זו... היא 
תוצאה שאינה רצויה הן לבית־המשפט העמוס לעייפה. 
אני מאמין כי השימוש בנוסחאות שהוצעו יהיה בר־
תועלת מצרפית... ויעלה את קרנו של בית־המשפט 

בעיני ציבור המתדיינים ועורכי הדין.

בהיזהרות משימוש יתר בשמות פעולה 

בקליטת 6 הקלה  תושג  משפטי  בטקסט 
הטקסט, במניעת ייבושו ובסיוע לזרימתו.

הפגיעה המתמשכת של העותר במתלונן במשך   
שבוע ימים, מיקומם של דברי העלבון בפתח תחנת 
המשטרה ולעיני כל הבאים אליה והיוצאים ממנה, 
ותוכן הפגיעה היורדת לליבת מעמדו המוסרי והמקצועי 
של המתלונן בקשר למילוי תפקידו, כל אלה מכניסים 

אירוע זה לתחומי העבירה של העלבת עובד ציבור.

שימוש יתר ו/או שרבוב הצירוף המלוכסן 

ו/או יגרום בלבול בהבנת הטקסט ו/או 7
הטעיית הציבור ו/או כאב ראש מצָרפי.

בנוסף ו/או לחלופין, לחייב את המשיב במסירת   
המסמכים והפרטים הנוספים שנדרשו על ידי המבקש, 
כמפורט להלן, והמתחייבים, לטענתו, מכללי הבנקאות 
מסמכים(,  ומסירת  נאות  )גילוי  ללקוח(  )שירות 
תשמ"ו־1986, כפי שהיו בתוקף בתקופה הרלבנטית, 

ו/או לחייב את המשיב במתן תשובות ו/או תצהיר גילוי 
מסמכים ו/או עיון במסמכים כמפורט בבקשה זו.

כתיבת פס"ד או גז"ד בר"ת עפ"י חסד"פ 

או 8 לקופ"ח  בעה"ד  את  להביא  עלולה 
לבחנפ"ש.

כמו"כ מצרפת התובעת ח"ן עם פירוט הטיפולים   
אשר קיבל הכלב במרפאתה של ד"ר ג.ל. 

מירכאות בטקסט משפטי כתוב אינן "אליבי" 

לשימוש "לא יפה" בשפה או ל"סלנג", אין 9
צורך "להתנצל" על מה שזה עתה "נטען" 

בפני "כבוד השופט".
אין הדעת סובלת שיישום חוק התכנון והבניה   
ואכיפתו ישמשו ככלי ל"טרנספר" - לגירוש יהודים 

מביתם, ו"טיהור" בית זה והשכונה כולה מיהודים.

אין זה ראוי למשפטן שלא להביע רעיונות 

ועמדות באמצעות משפטים שאינם משפטי 10
שלילה, שלא לדבר על שלילה כפולה. 

אין בעל דין מנוע מהסתמך על הוראת דין כאמור   
מחמת שלא הביא אותה בכתב טענותיו.

הסתרת שמו של העותר או העותרים או 

הנאשם או העד בטקסט משפטי מקשה על 11
השופט קמא ועל הנוגעים בדבר ראובן 

שמעון לדעת במי עסקינן והיכן קבור הכלב.
© 1 שימוש בסמכותו עפ"י  מדוע לא יעשה המשיב מס  
© 14 לחוק הרשויות המקומיות... ויורה על כך שכל  סע
 © © ז אחד מהעותרים ימלא את התפקידים המוזכרים בסע
דלעיל בהתאמה, במשותף בין המשיבות 3־5 כולן ו/או 
חלק מהן ויתן שירותיו בתפקידים הנ"ל ליותר מרשות 
אחת, בהתאם להסכמות שיושגו עם העותרים בעניין 

זה.
הסבירו את עצמכם היטב. אם הקורא לא הבין 

הפוך, 12 על  להפוך  התכוונתם  שבעצם 
שמה  אומרות  שהבאתם  ושהדוגמאות 
שהתכוונתם לכתוב הוא שלא רצוי לכתוב כפי שלמעשה 
 כתבתם, הבעיה היא שלכם. 

ruvikr@netvision.net.il :לפניות ולשאלות
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אקס טריטוריאלית

פור משפטי מארה"ב

סי

ציפי שמילוביץ'
לוס אנג'לס

30 מאריזונ בן  טרוויס אלכס�דר, איש הייטק 
ימים  ארבעה  במשך  עבודתו  ממקום  �עדר  �ה, 
בתחילת חודש יו�י 2008, עד שמישהו עלה על 
אם  ולבדוק  הביתה  אליו  ללכת  הגאו�י  הרעיון 
סרט  מכל  קלאסית  סצ�ה  כמובן  זו  בסדר.  הוא 
השו בטלוויזיה;  משטרה  סדרת  או  נהוליוודי 

של  בשמו  קוראים  בדלת,  דופקים  מגיעים,  טרים 
באפם,  עולה  �עים  לא  ריח  עו�ה,  לא  הוא  המבוקש, 

הם פורצים את הדלת בבעיטה ומגלים זירת רצח. זו גם 
יום מוצאים  לא סצ�ה �דירה בחיי היומיום באמריקה, בה מדי 

את מותם בדרכים אלימות 34 א�שים בממוצע. אבל המחזה ש�גלה 
דופן אפילו  יוצא  היה  לעי�י שוטרי העיר הקט�ה מסה שבאריזו�ה 

בסט�דרטים של המדי�ה המערבית האלימה בעולם. 
נבחדר האמבטיה, מוטלת בתוך שלולית דם, שכבה גופתו המרקי

בה של אלכס�דר, ועליה סימ�ים של רצח ברוטלי ופסיכי לחלוטין. 
זמן קצר לאחר מכן �עצרה חברתו ג'ודי אריאס כחשודה ברצח שגרם 

נלדמותה של גלן קלוז בסרט "להב משו�ן" להיראות כמו לאה גולד
ברג. בהתחלה דקרה אריאס את אהוב ליבה 27 פעמים בגב ובבטן. 
אחר כך, כשכבר היה מת, שיספה את גרו�ו. ואחר כך, כשכבר היה 
מת ומשוסף גרון, ירתה בו במצח. סתם כדי שלא יהיה לו ספק שהיא 

ממש כועסת. 
יותר,  הכחישה  שהיא  שככל  רק  הכל.  אריאס  הכחישה  בתחילה 

 ציוץ  של
רוצחת

של  תחילה  בכוונה  ברצח  אריאס  ג'ודי  את  בפניקס  מושבעים  חבר  הרשיע  שעבר  בחודש 

החבר שלה. בכך בא לסיומו אחד הקרקסים התקשורתיים הגדולים ביותר שידעה מערכת 

המשפט האמריקאית בעשור האחרון, ובמהלכו ניתנה אפשרות ממשית ראשונה להבין כיצד 

תיראה מערכת המשפט האמריקאית בעידן שבו לנאשם ברצח יש חשבון טוויטר

לאש הוכחות  ועוד  עוד  החוקרים  גילו  נכך 
כך שעקבה אחרי  מתה. מילא העדויות על 
אלכס�דר כמעט בכל שעות היממה, פרצה 
לחשבון הפייסבוק שלו וכמובן, איך אפשר 
בלי, חתכה את צמיגי מכו�יתו. עד פה סתם 
דעתה.  על  אותה  העבירה  שהק�אה  חברה 
אבל אז התברר כי אריאס היא לא סתם אישה 

נאימפולסיבית שביתרה את המאהב שלה בהחל
טה של שבריר ש�ייה, אלא מישהי שתכ��ה הכל בדם 

קר כקרח. 
כמה ימים לפ�י הרצח התרחש שוד בבית סבה וסבתה של אריאס, 
�מצא מעולם, אבל  �ג�ב אקדח שלא  איתם היא התגוררה. מהבית 

גופתו של אל ליד  זהים לאלה שהתגלו  היו  נתרמילי הכדורים שלו 
מתכ�ון  כחלק  השוד  את  ביימה  המשטרה,  טע�ה  אריאס,  כס�דר. 
מתודי של הרצח. בהמשך �מצאה המצלמה הדיגיטלית של אלכס�דר 

נבמכו�ת הכביסה בביתו. המשטרה הצליחה לחלץ ממ�ה כמה תמו
�ות ובהן �ראו אלכס�דר ואריאס בשיאם של יחסי מין סוערים, וגם 
תמו�ה אחת, האחרו�ה שלו בחיים, שצולמה באמבטיה בליל הרצח. 
טביעות האצבעות של אריאס היו על המצלמה, מה שלא הפריע לה 
להמשיך להתקשר אליו ולהשאיר הודעות במע�ה הקולי גם בארבעת 

הימים שבין הרצח לגילוי הגופה. 
מפשע,  חפה  היא  כי  להתעקש  אריאס  המשיכה  ש�תיים  במשך 
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אבל כשהחל המשפט והיה ברור כי ההוכחות 
של  מהביזאריות  יותר  אפילו  חזקות  �גדה 
זו הייתה  התיק, החליטה להודות. הטוויסט: 
הג�ה עצמית. היא סיפרה כי סבלה מאלימות 

נשל הוריה מאז שהייתה בת שבע, וכשאלכס
�דר התחיל להכות אותה, איבדה שליטה.

האח בפברואר  החל  אריאס  של  נהמשפט 
העדות  הרצח.  אחרי  ש�ים  חמש  כמעט  רון, 
�ראה  והתמלול  יום,   18 �משכה  לבדה  שלה 
בתוך  המתרחש  פור�ו  סרט  של  תסריט  כמו 
כת דתית. היא תיארה מעל הדוכן בפרוטרוט 
יחסי מין אלימים, שהוכתבו על ידי הסייגים 
השתייך  אליה   - המורמו�ית  הדת  שמטילה 

נאלכס�דר ואליה הצטרפה אריאס לאחר שפ
גשה אותו - ובעיקר על ידי פריצתם. מעדותה עלתה מערכת יחסים 
מעוותת, שלטע�ת התביעה הסתיימה ברצח שעליו החליטה אריאס 
לאחר שהתברר לה כי אלכס�דר רוצה להיפרד ממ�ה ומתכוון ל�סוע 

לחופשה במקסיקו עם אישה אחרת. 
ועלה למשלם המינ ג'ודי אריאס  �משך המשפט של  19 שבועות 
שמי�ה  הדין  עורכי  שכר  לרבות  דולר,  מיליון   1.7 האמריקאי  סים 
חבר  הרשיע  בחודש שעבר  הפרוטה.  �טולת  לאריאס  בית המשפט 
מושבעים בפ�יקס את אריאס ברצח בכוו�ה תחילה, והביא לסיומו 

הגדולים  התקשורתיים  הקרקסים  אחד  את 
ביותר שידעה מערכת המשפט האמריקאית 

נבעשור האחרון. המקרה היחיד שזכה לתשו
מת לב דומה בש�ים האחרו�ות היה המשפט 
של קייסי א�תו�י, האם מפלורידה שהואשמה 
ברצח בתה בת השלוש וזוכתה בש�ת 2011. 
כמו  אמריקה  את  זעזע  א�תו�י  של  הסיפור 
לזעזע, אבל הסיפור  יכול  ילד  שרק רצח של 
של אריאס ריתק אותה כמו שרק סאגת סקס, 
אופרת  וכל  לרתק.  יכולה  וק�אה  בגידה  דת, 
עמוק  ברוטב  טבלה  הזאת  העסיסית  הסבון 

בטעם פייסבוק וטוויטר. 
ג'ודי אריאס היה אחד הרא נהמשפט של 

שהת�הל   - ביותר  הווקלי  ובוודאי   - שו�ים 
נלא רק בטלוויזיה אלא גם באי�טר�ט. במקרה של קייסי א�תו�י הת

חולל רוב הקרקס בטלוויזיה, כמו במשפט של קו�רד מאוריי, הרופא 
המש אבל  לרוב.  פסיכטיות  בתרופות  ג'קסון  מייקל  את  נשהעמיס 

כיצד תיראה  להבין  �תן אפשרות ממשית ראשו�ה  פט של אריאס 
יש חשבון  מערכת המשפט האמריקאית בעידן שבו ל�אשם ברצח 

טוויטר. 
חולים  בבית  למשפט  ההמת�ה  מזמן  גדול  חלק  בילתה  אריאס 
24 שעות ביממה מחשש שת�סה להנ  לחולי �פש, בהשגחה צמודה

המשפט של אריאס היה 

אחד הראשונים - ובוודאי 

הווקלי ביותר - שהתנהל 

לא רק בטלוויזיה אלא גם 

באינטרנט. חברה טובה שלה 

פתחה עבורה חשבון טוויטר 

עם 75 אלף עוקבים, ומדי יום 

או יומיים הייתה משגרת ציוץ 

בשמה של אריאס

ABC :צילום ועיבוד מחשב גרמה לדמותה של גלן קלוז בסרט "להב משונן" להיראות כמו לאה גולדברג. אריאס והציוצים 
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נתאבד. זמן קצר אחרי הרצח, בשלב שהכחי
שה עדיין את ההאשמות, אמרה בראיון: "אף 
ירשיע אותי, א�י בטוחה  חבר מושבעים לא 
היא  למה  המשפט  במהלך  כש�שאלה  בזה". 
הראיון  את  "כש�תתי  ע�תה:  בטוחה,  כך  כל 
ההוא תכ��תי להתאבד ולכן אמרתי את זה. 

לא הייתה לי כוו�ה לשבת כאן היום". 
התוכ�יות השת�ו כשטיעו�י ההג�ה השת�ו 
ואריאס עברה לכלא רגיל. או אז יכלה ליצור 
את  ל�צל  ולהתחיל  החיצון  העולם  עם  קשר 
אישה  שלה,  טובה  חברה  החברתית.  המדיה 
חשבון  עבורה  פתחה  ברי�ג,  דו�ובן  בשם 
טוויטר - עם 75 אלף עוקבים - ומדי יום או 
יומיים הייתה משגרת ציוץ בשמה של אריאס. 
המבחר �ע בין התעקשות על כך שהיא חפה 
מפשע, הבעת דעה על הפרש�ים הטלוויזיו�יים 

ובין הרהורי חרטה בליווי ציטוטים של המשוררת מאיה א�גולו. כדי 
להמחיש את זה קצת יותר טוב, �סו לדמיין את אונג'יי סימפסון שולח 
ציוצים במהלך המשפט שלו בנ1995. או מסעיר הרבה יותר - עושה 

נזאת תוך כדי המרדף הקלאסי שהת�הל אחריו בעוד הוא בורח מהמ
שטרה בפורד ברו�קו הלב�ה והמיתולוגית שלו. 

לוח  משפט.  בתי  סיפורי  על  משוגעים  כללי  באופן  האמריקאים 
המשדרים היומי של הרשתות הגדולות מאוכלס בכל מי�י גרסאות 
בכלל  לסינאןנאן,  השייך  ערוץ   ,HLN ואילו  ג'ודי",  "השופטת  של 

ס�ס משפטים  מראה  פשוט  הוא  מאוד;  מוצלח  עסקי  מודל  נמצא 
נציו�יים בלופ בלתי פוסק, וכמובן מעסיק עשרות פרש�יםנלרגע המ

אריאס  של  במקרה  הלילה.  באמצע  גם  בחיים  הע�יין  את  שאירים 
פשוט הפסיק הערוץ לעסוק בכל דבר אחר, ולא שכח כמובן להקדיש 

פי�ה קבועה לציוצים ולסטטוסים בפייסבוק הקשורים לאריאס.

לפ�י  עוד  יום,  מדי  הגיעו  א�שים  עשרות 
נזריחת השמש, ועמדו בתור מחוץ לבית המ

שפט ב�יסיון לתפוס את המקומות הפ�ויים 
במשפט  המשתתפים  כל  באולם.  המעטים 
סיפרה  אריאס  מההצגה.  חלק  שהם  ידעו 
שהיא  הקי�קי  הסקס  על  מבוכה  של  צל  בלי 
ואלכס�דר חיבבו מאוד, ו�ידבה פרטים רבים 

נמדי על הצורה שבה חגגו את הטבלתה למו
רמו�יזם בנ2006. לא ברור למה זה היה כל כך 
התלו�ן.  לא  אחד  אף  אבל  לתיק,  משמעותי 
הצדדים  מש�י  הדין  עורכי  הקפידו  במקביל 

נלהגזים בתאטרליות שלהם בלי בושה, ואמ
ריקה עמדה קצת משתאה, קצת משועשעת, 

ובעיקר מצייצת בלי הפסקה. 
להבין  קשה  הזה  שבשלב  במהפכה  מדובר 
ברגע  האמיתית.  עוצמתה  את  להעריך  או 
פילטרים,  בלי שום  בזמן אמיתי,  העולם  יכול לתקשר עם  ש�אשם 
אין גבול לאן שאפשר להגיע. מה ימ�ע מחר מרוצח לצייץ או לשלוח 
מההג�ה  או  מהתביעה  מישהו  יעצור  מה  מעשה?  כדי  תוך  תמו�ות 

מי איך  המושבעים?  לחבר  ב�וגע  ומה  החוצה?  פרטים  נמלהדליף 
שהו מהם יכול להת�תק לגמרי מדעת הקהל? אריאס אמ�ם �מצאה 
אשמה ברצח, אבל המושבעים לא הצליחו להחליט אם לגזור עליה 
עו�ש מוות או רק מאסר עולם. לפיכך יצטרך להתקיים עכשיו משפט 
חדש שמטרתו תהיה רק לקבוע את העו�ש. עכשיו לכו תמצאו חבר 

מושבעים �טול פ�יות שלא מכיר את התיק. 
עד שזה יקרה יוכלו האמריקאים להעביר את הזמן בצפייה בסרט 
הטלוויזיה "ג'ודי אריאס - סוד קטן ומלוכלך", שכבר עלה לשידור, 
או לק�ות באינביי ציורים מעשה ידיה של אריאס. אם הם לא יאהבו 
 את הציורים, הם תמיד יוכלו להגיד לה את זה ישירות בטוויטר.  

העולם עוקב בדריכות
ש�וסדה  תשלום  ללא  מקוו�ת  חברתית  רשת  היא  טוויטר 

בנ2006 ומאפשרת לשלוח ולקרוא מסרים קצרים עד 
מסרו�ים  משליחת  �לקח  הממשק  בסיס  תווים.   140
 The בשם  מכו�ה  הוא  כן  על  �יידים,  טלפו�ים  בין 
SMS of the internet. את ההודעות ברשת, ה�קראות 
ציוצים, אפשר לקבל דרך אתר החברה, דרך מסרו�ים 

לטלפון סלולרי ודרך מגוון רחב של אפליקציות.
כל  לראות  שיכולים  מסר  כתיבת  הוא  טוויטר  של  העיקרון 

נהעוקבים אחר הפרופיל בדף הבית שלהם, ולהפך: רישום לע

קיבה אחרי מישהו מאפשר לראות את המסרים שהוא מצייץ. 
נב�יגוד לרשתות חברתיות אחרות, כגון פייסבוק ולי

�קדנאין, הבחירה אחר מי לעקוב לא מצריכה אישור 
ממי שעוקבים אחריו, אלא אם הגדיר את המשתמש 

שלו כפרטי.
החבנ כרשת  החברה  מוערכת   2013 לתחילת  �כון 

רתית המקוו�ת הש�ייה בגודלה לאחר פייסבוק. �כון 
לסוף 2012 יש לטוויטר מעל חצי מיליארד משתמשים, וממוצע 

הציוצים ה�שלחים ביום עומד על כנ340 מיליון.

הסיפור של טוויטר

הסיפור הזה ריתק את 

אמריקה כמו שרק סאגת 

סקס, דת, בגידה וקנאה 

יכולה לרתק. וכל אופרת 

הסבון העסיסית הזאת טבלה 

ברוטב עמוק בטעם של 

פייסבוק וטוויטר. נסו לדמיין 

את או־ג'יי סימפסון שולח 

ציוצים במשפט שלו ב־1995
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נאמן למקור

ציטוטים נבחרים מהפסיקה

יואל זוסמן
נשיא בית המשפט העליון 1976-1980

לא לרדיפת סנסציות
פרסום  משמש  ציבורי  ע�יין  מה  אך   ..."

עיתו בפ�י  הודה  פלו�י  �אשם  כי  נהידיעה 
�אי בפשע? פרסום כזה עשוי להעלות את 

נהמתח והוא עשוי לספק את היצר של רדי
פת ס�סציות. אבל לא לשם כך קיים חופש 

אי�ו חופש לה נהעיתו�ות... חופש הביטוי 
חופש  אי�ו  גם  הביטוי  חופש  אדם...  עליב 

נלהסיג גבולו של בית המשפט ולדון באש
מתו של אדם".

)ע"פ 126/62 דיסנצ'יק נ' היועמ"ש(

באין מכונת רנטגן
"באין אפשרות לגלות תהליך שב�פש האדם 
באמצעות מכו�ת ר�טגן המאירה צפו�ותיו 
ביתנהמשפט  של  חובתו  מעשה,  בשעת 
היא להסיק את המסק�ה לפי מיטב יכולתו 

מחומר הראיות החיצו�יות שבאו לפ�יו".
)ע"פ 419/68 מדינת ישראל נ' רפאל(

להתחשב במי שאינו מאמין
מקצת  של  מולדתם  אי�ה  ישראל  "מדי�ת 
יהודים  של  מולדתם  היא  בלבד.  היהודים 
כולם  על  כאחד.  ו'לאנדתיים'  'דתיים' 
עלנ בישראל  ייערכו  �ישואיהם  כי  חזקה... 

פי דין תורה. אך... אין להרחיב משמעותה 
של הוראה זו, אלא מן הראוי להתחשב גם 
להתייצב  חפץ  שאי�ו  אדם  של  בהשקפתו 
לפ�י רשות דתית. דת היא ע�ין שבאמו�ה, 
והיא מעלה את �פשו של אדם מאמין. מה 
מאמין,  שאי�ו  אדם  של  התייצבותו  טעם 

בפ�י רשות דתית?".
 )בג"ץ 130/66 שגב נ' בית הדין 
האזורי צפת(

משמעות העניין
 )proper meaning( 'אין לך 'משמעות �כו�ה"
 )correct meaning( 'משמעות מדויקת'  או 
של דיבור, אלא אם רצו�ך לומר כי זאת היא 
המשמעות לצורך ע�ין פלו�י שאתה דן בו". 
 )"מקצת מטעמי פרשנות", 
ספר היובל לפנחס רוזן(

היו דברים מעולם
"אין צריך לומר שבדו�י בבקשת רשות ערעור, 

נשאלה זו, היי�ו קיומה של שאלה בעלת חשי
הכרעה  המצדיקה  או עקרו�ית  ציבורית  בות 
בבית משפט זה, היא המבחן היחיד, ואין א�י 
עוסק בשאלה אם צדק בית המשפט המחוזי 
בית המשפט המחוזי  כי  ואם תאמר  לאו.  או 

נשגה, אף א�י אשיב לך שכבר היו דברים מעו
ריבוי  לאמור  טעה,  זה  בית משפט  ואף  לם, 
הערכאות אי��ו מבטיח בעצמו עשיית הצדק".
)המ' 648/78 אלקינד נ' פוזניאק( 

לא לשבת בחיבוק ידיים
לכך  להסכים  חייב  אי�ו  שאדם  "כדרך 

נשיהרגוהו, כך גם מדי�ה אי�ה חייבת להס
כים שיחסלוה וימחקוה מן המפה. שופטיה 

ולה ידיים  בחיבוק  לשבת  רשאים  נאי�ם 
דין  כשבעל  פוזיטיבי  דין  מהיעדר  תייאש 
מבקש מהם שיושיטו לו יד עזר כדי להביא 

את הקץ על המדי�ה".
)ע"ב 65/1 ירדור נ' ועדת הבחירות המרכזית(

לא רגש הצדק
"לא רגש הצדק של השופט האי�דיווידואלי 
קובע אילו הן �סיבות המחייבות השבה עלנ

אלא   ,ex aequo et bono היושר,  כללי  פי 
שבמרוצת הזמן �תגבשו עקרו�ות מסוימים 

שעלנפיהם פוסקים...". 
)ע"א 827/76 ישראל נ' בנק הפועלים(

שימוש לרעה בנתב"ג
תושבנ ל�תבע  התובע  יארוב  אם  "אכן, 
בלוד,  התעופה  ב�מל  במעבר  ש�מצא  חוץ 
על  לבסס  כדי  כתבנתביעה  שם  לו  וימציא 

ביש ביתנהמשפט  של  שיפוטו  נההמצאה 
יבטל את ההמ יתכן שביתנהמשפט  נראל, 

שימוש  מהיותה  ה�תבע,  לבקשת  צאה, 
לרעה בהליך שיפוטי".

)בר"ע Uniroyal 156/73 נ' ציון חברה לביטוח(

מעוות אשר חייבים לתקן
"אין א�י חייב ליתן דעתי על השאלה לאיזו 

נמסק�ה הייתי א�י מגיע לּו ביררתי את המ
מעלה  אי�ו  הדבר  הראשו�ה.  בדרגה  שפט 

נואי�ו מוריד, וא�י תקווה ששום דבר ש�א
מר בביתנמשפט זה לא יתפרש כרמז לאותו 
שופט שיברר את המשפט מחדש. הסכמתי 
להחזרת הדין הואיל ואחרי עיּון בחומר לא 

המ שפרשת  מהרושם  להשתחרר  ניכולתי 
עד  חמּור  כה  מידה  בק�ה  �מדדה  ערערת 
ש�יתן לומר שלא היה לה למערערת 'יומה 

נבביתנהמשפט', וזה מעוות אשר א�ו, בשב
ת�ו בביתנמשפט לערעורים, חייבים לתקן".
)ע"א 268/62 מטעי עמק הארזים נ' אביק(

1910-1982

יליד קרקוב, גליציה )אוסטריה(  
למד משפטים באוניברסיטת לונדון  

שופט בית המשפט העליון 1953-1980  
מחבר הספר "סדרי הדין האזרחי"  

חתן פרס ישראל למדעי המשפט 1975  
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של  טעותם  בטעות.  מלהודות  יותר  קל  דבר  אין 
עומ את  הבין  לא  שהשופט  ברור  כמובן.  נאחרים, 

קו של הטיעון שהעלי�ו וטעה כשדחה אותו, שהרי 
כיצד זה אפשר אחרת? איש האקדמיה לא הבין את 
מקוריותה של העבודה שהגש�ו, וטעה כשהע�יק לה 
ציון כה מחפיר במקום להמליץ על פרסומה על אתר 
בקו  כמובן  בחר  המייצג  חבר�ו  יוקרתי.  עת  בכתב 
טיעון שגוי. לּו הקשיב לעצות של�ו לא היו הדברים 
מגיעים עד הלום, והכל היה �ראה אחרת. אכן, אי��ו 
עליהן.  ולקבול  אחרים  של  טעויות  לאתר  מהססים 

ומה על היכולת של כל אחד 
בטעויות  להודות  מאית�ו 
�דירה  תופעה  כבר  זו  שלו? 
בהרבה. �ית�ת אמת להיאמר 

מסוג מאית�ו  רבים  נשלא 
שא�ו  בעשייה  להתבו�ן  לים 
ריחוק  מתוך  בה,  מעורבים 
ו�יקיון הדעת, ולהודות כי לא 
המיטב,  את  עשי�ו  שלא  רק 
יותר  עוד  קשה  טעי�ו.  אלא 
�זק  כש�גרם  בטעות  להודות 
קבל  כן  לעשות  ועוד  בגי�ה, 
להודות  היכולת  ועדה.  עם 

בטעות היא מעלה אישית. היכולת העצמית להגיע 
למסק�ה כי עבודת�ו הובילה אות�ו למחוזות שגויים 
�זק  שגרמה  בטעות  הודיה  מקצועית.  מעלה  היא 

משקפת אחריות מוסרית. 
ועוברים  המבט  �קודת  את  מרחיבים  א�ו  כאשר 
מערכת  את  בוח�ים  א�ו  כאשר  למערכתי;  מהאישי 
הצדק בתחום המשפט הפלילי של החברה של�ו, הרי 
רק  משקפת  אי�ה  טעויות  עם  ראויה  שהתמודדות 
מעלה א�ושית, מוסרית או מקצועית, אלא גם חובה 
משפטית. מדובר בחובה לצמצם את המקרים שבהם 

נמורשעים חפים מפשע. עמי
לסיווגה  חיו�ית  היא  בה  דה 
צודקת  משפטית  כשיטה 
מחייב  מימושה  וראויה. 
הטעות  את  למ�וע  ל�סות 

בדי ולהודות בטעות  נמראש 
המתאימים,  במקרים  עבד 
הברורים  הקשיים  כל  וחרף 

לעשות כן. 
לצמ מ�סה  הפלילי  נהדין 

של  הטעויות  את  מראש  צם 
זהו  מפשע.  החפים  הרשעת 

פלי אחריות  קריטי.  נ�יסיון 

טעויות של השיטה
הניסיון המשווה מראה כי המקרים שבהם מורשעים חפים מפשע אינם 

זניחים, ואין סיבה להעריך ששיטתנו המשפטית חפה מטעויות אלה. על 

רקע זה יש לברך את הסנגוריה הציבורית על "פרויקט החפות" שיזמה, 

ובו מתגייסים לעזרתה משרדי עורכי דין וסטודנטים במאמץ לבחון אם 

יש חשש לטעות המצדיק הגשת בקשות למשפט חוזר

גרשון גונטובניק

עו"ד ד"ר גרשון גונטובניק, 
 שותף במשרד 
 עו"ד ד"ר י' וינרוט ושות'; 
מרצה למשפט חוקתי, 
המרכז האקדמי כרמל

חרף כל המאמצים מראש 

למנוע טעויות, הרי הן בלתי 

נמנעות. הדבר אמור להיות 

ברור לכל. כולנו בני אנוש, 

לטוב ולרע. לכן לצד הניסיון 

למנוע את הטעויות חשוב גם 

 ליצור את המנגנונים 

הבודקים בדיעבד אם היו 

הרשעות שווא
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לית היא החמורה ביותר מבין ב�ותיה של האחריות 
קין  אות  בפלילים מטיל  המשפטית. עצם ההרשעה 
חמורה  שאין  חברתית  הוקעה  המשקף  וקשה,  כבד 
ממ�ה. לצד אות הקין מדובר במקרים רבים כמובן גם 
בשלילת חירות לש�ים ארוכות מאחורי סורג ובריח. 
לצמצם מראש הרשעת חפים מפשע  ל�יסיון  ביטוי 
מצוי בדרישה לביסוסה של האחריות הפלילית מעבר 
לקיומו של ספק סביר. מע�יין לציין כי יש המצביעים 
על מקורותיו התאולוגיים של הספק הסביר. תכליתו 

נהייתה מירוק המצפון של העוסקים בשפיטה הפלי
- השולח  לדעת  היה  זאת  ה�וצרי, שכן  בעולם  לית 
חף מפשע לגרדום, סופו להישרף בעולם הבא באש 
הגיהי�ום ה�צחית. כדי שיוכלו השופטים לבצע את 
תפקידם במצפון �קי, וכדי שיהיו המאמי�ים מוכ�ים 

הדוקטרי התפתחה  מלכתחילה,  בשפיטה  נלעסוק 

בוססה  כשהאשמה  האחריות  את  לקבוע  הבאה  �ה 
המושבעים  בשיטת  הרואים  יש  סביר.  לספק  מעבר 
אמצעי �וסף למירוק מצפון, שכן האחריות שבהטלת 
הס�קציה הפלילית �חלקה בין כמה א�שים ולא �חה 
 James Q. Whitman, על מצפו�ו של אדם אחד )ראו
 The Origins of Reasonable Doubt: Theological
))Roots of The Criminal Trial )2008(. אכן עברנ

�ו כברת דרך ארוכה מאז, אך �ראה שלּוז טעמו של 
לשבת  במקום  היום  מאית�ו.  �שכח  הסביר  הספק 
שבעה �קיים בטרם �חתם פסק דין המטיל אחריות 
בפלילים, �ראה כי רבים משתתפים במרוץ להרחיב 
עוד ועוד את האחריות הפלילית במקום לגדר היטב 

נאת גבולותיה, ולהעביר סוגיות שו�ות לפתרון ולה
והאזר המשמעתיים  המי�הליים,  במישורים  נסדרה 

של  עצמי  וריסון  עצמית  זהירות  מקום,  מכל  חיים. 

עורך הדין ׀ 109 יוני 2013 



פרויקט החפות של הסנגוריה הציבוריתפלילי

והכרה  הפלילית,  הצדק  במערכת  ההחלטות  מקבלי 
פלילית,  אחריות  קביעת  של  הדרמטית  במשמעות 
מאמץ  לעשות  החובה  למימוש  יעבור  בל  ת�אי  הן 

להימ�ע מהטעות של הרשעת החפים מפשע. 
לידי ביטוי לא  מימוש החובה המשפטית הזו בא 
רק בדין המהותי והדיו�י אלא גם בעיצובה המוסדי 
של שיטת הצדק הפלילי. כך יכולים הכל לעשות את 

נמלוא המאמצים להימ�ע מטעויות, אך חוסר היכו
לת של ה�אשמים לממן את ייצוגם יגדיל את הסיכוי 

נלהרשעת חפים מפשע. על רקע זה מתחוורת חשי
ממלכתי  כגוף  הציבורית  הס�גוריה  של  קיומה  בות 
ייצוג ראוי למי שידם אי�ה משגת.  שתפקידו לספק 
הבסיס לקיומה של הס�גוריה הציבורית מלכתחילה 
�עוץ במימוש החובה המשפטית לצמצם ככל ה�יתן 

את הטעות של הרשעת חפים 
מפשע. שילוב זה של כללי דין 

מוס ויצירת תשתית  נמהותי 
נדית להג�ה על �אשמים הכר

חי לצמצום הסיכון להרשעת 
החפים מפשע. 

המאמצים  כל  חרף  אולם 
בלתי  הן  הרי  טעויות,  למ�וע 
להיות  אמור  הדבר  �מ�עות. 
א�וש,  ב�י  כול�ו  לכל;  ברור 
ה�יסיון  לצד  לכן  ולרע.  לטוב 
למ�וע את הטעויות חשוב גם 
ליצור את המ�ג�ו�ים הבודקים 

הרש של  קיומן  את  נבדיעבד 
עות שווא. לא מפתיע כי דווקא הס�גוריה הציבורית, 
שהחובה לצמצם את הרשעות השווא עומדת בבסיס 

נקיומה, היא שחרתה על דגלה את החשיבות של בחי
�ה רצי�ית של טע�ות מורשעים להרשעת שווא, תוך 
פ�ייה בבקשה לעריכת חוזר )המוסדר בסעיף 31 לחוק 
במקנ  )1984 תשמ"ד משולב[,  ]�וסח  המשפט  נבתי 
רים המתאימים, ויצאה לאחרו�ה ב"פרויקט החפות" 
שבו מתגייסים לעזרתה משרדי עורכי דין וסטוד�טים 
במאמץ לבחון אם קיים חשש לטעות המצדיק הגשת 
בקשות למשפט חוזר. בכל ה�וגע לדין המהותי, הגדיל  
המחוקק את האפשרות לעשות שימוש בכלי המשפט 
החוזר, וזה ש�ים מאפשר הדין לערוך משפט חוזר לא 
רק במקרים שבהם �מצאו ראיות חדשות המש�ות את 
תמו�ת הדברים, אלא גם כאשר �וצר הרושם שהותרת 

ההרשעה על כ�ה תגרום עיוות דין, למשל בגין כשל 
בייצוג. ואכן, אך לאחרו�ה הורתה השופטת ארבל על 
משפט חוזר )מ"ח 4811/12 אלקאדר נ' מדינת ישראל 

)2013(( �וכח מחדל בייצוג ע�יי�ו של ה�אשם. 
נעם זאת, ולמרות הרחבת האפשרות לעשות שי

מוש בכלי המשפט החוזר, עדיין השימוש בו הלכה 
למעשה הוא �דיר ביותר. בעשרות ש�ותיה של שיטת 

נהצדק הפלילי של�ו �עשה שימוש באמצעי זה במק
רים אחדים בלבד. זוהי תוצאה מטרידה. כיצד אפשר 

המשפ החובה  למרות  כי  לטעון  אפשר  נלהסבירה? 
גם  מפשע  חף  להרשעת  האפשרות  את  לברר  טית 
להודות  למערכת  קשה  א�ושית  מבחי�ה  בדיעבד, 
כשלה  המערכת  כי  להודות  קשה  שכזאת.  בטעות 
מפשע,  החף  על  חמורה  אחריות  להטלת  והובילה 
בכפו.  עוול  לא  על  ולמאסר 
מחדש  לבחון  שצריך  ייתכן 

�קו של  הראוי  מיקומה  נאת 
שבין  המשפטית  האיזון  דת 
הערכים  ובין  הטעות  תיקון 
העוסקים  הדיון.  סופיות  של 

מו להיות  חייבים  נבמלאכה 
דעים לקושי הבסיסי להודות 
בטעות של עצמ�ו ובכל זאת 
להתעלות ולהרחיב את קשת 
המקרים שבהם תהיה �כו�ות 

הר של  קיומה  את  נלבחון 
ולתק�ה.  מפשע  החף  שעת 
הדבר חיו�י למצפון של כול�ו 
כגורמים הפועלים במערכת הצדק בתחום המשפט 

הפלילי. 
די  ההתמקדות במקבלי ההחלטות מתבקשת, אך 

נב�יסיון הקצר שצבר משרד�ו בעבודה בפרויקט הח
נפות להצביע על מוקד אחר של קושי, שלא זכה לת

שומת הלב הראויה. כוו�תי היא למעטפת המי�הלית 
בדי�י המשפט החוזר. כשם  העוטפת את העוסקים 
שילוב  �דרש  החף מפשע  הרשעת  את  למ�וע  שכדי 
ראויים  מוסדיים  ת�אים  עם  חפות(  )חזקת  דין  של 
)כי�ו�ה של הס�גוריה הציבורית(, כן �דרש שילוב של 

דין ות�אים כדי ל�סות לתקן את הטעות בדיעבד. 
נלמשל, �יסי�ו לטפל במי שהורשע ברצח וזה עש
החשו הראיות  אחת  חפותו.  את  זועק  ש�ים  נרות 

בות בתיק הוא כבל שעל פי הכרעת הדין �עשה בו 

למרות הרחבת האפשרות 

 לעשות שימוש בכלי 

המשפט החוזר, עדיין 

השימוש בו נדיר ביותר. 

בעשרות שנותיה של שיטת 

 הצדק הפלילי שלנו 

נעשה שימוש באמצעי זה 

 במקרים אחדים בלבד.

זוהי תוצאה מטרידה 
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שימוש כדי לרצוח את המ�וחה. ביקש�ו לקבל את 
הכבל כדי לבדוק קיומן של ראיות פור�זיות מזכות. 
יודע היכן הוא. בארכיון בתי  מתברר כי איש אי�ו 
המשטרה  אצל  מצוי  הוא  אין  אי��ו.  הוא  המשפט 
וגם לא אצל הפרקליטות. מהכרעת הדין למד�ו על 
האסיר  בין  שיחה  הוקלטה  קלטת שבה  קיומה של 
לחברו בבית המשפט לפ�י הדיון בהארכת מעצרם. 
מהתמלול החלקי שלה עולה כי הוא הכחיש שהיה 

נמעורב ברצח. ס�גורו הת�גד משום מה להגשת הק
לטת כראיה, ובית המשפט שהאזין לקלטת קבע כי 
אולי  הקלטת;  את  לקבל  ביקש�ו  קבילה.  היא  אין 

לפע �וכל  הטכ�ולוגיים  באמצעים  השיפור  נלאור 
כלא  המתמלל  ידי  על  שסווגו  מהקטעים  חלק  �ח 
בירור  לאחר  הושמדה  הקלטת  גם  וה�ה  ברורים? 

זה  והיא אי��ה. ע�יין  התיק, 
כבדה.  עומק  בעיית  מעלה 
מתברר כי אין ב�מצא �הלים 
שמירה  המחייבים  מסודרים 

וחומ מוצגים  של  נראויה 
שהסתיים  לאחר  חקירה  רי 
יבקש  אם  הפלילי.  ההליך 

הח חומר  על  לעבור  נאדם 
קירה אחרי ש�ים כדי לבחון 
שווא,  הרשעת  של  קיומה 
לחומר  ראויה  ש�גישות  הרי 
כזה היא ע�יין של מזל טוב. 

נהאם כך ראוי? האם זהו מי
המשפטית  החובה  של  מוש 

טעויות של הרשעת חפים  בדיעבד  לצמצם  ל�סות 
ה�ושא  את  להסדיר  כוו�ה  יש  כי  שמע�ו  מפשע? 
בחקיקה, וטוב שכך, אך ראוי לא פחות לגבש כבר 

נבתקופת הבי�יים �הלים שיסדירו את ה�ושא, ולד
עתי מדובר בחובה המוטלת על גורמי האכיפה, ולא 

בפריבילגיה או בבקשת חסד. 
נדוגמה לבעיה מי�הלית �וספת מצויה באופן הטי

פול של גורמי אכיפת החוק בבקשות למשפט חוזר. 
המשפטי  היועץ  ב�ושא  עסק  הרבה  ש�ים  במשך 
לממשלה, אך �וכח עומסי עבודה הכרוכים בתפקיד, 
המנ בתי  תק�ות   2004 בש�ת תוק�ו  לכל,   הידועים 
ו�קנ  ,1957 תשי"ז חוזר(,  במשפט  דין  )סדרי  נשפט 
בע כי מי שיבחן את הבקשה יהיה "היועץ המשפטי 
או  המדי�ה  פרקליט  שהוא  כוחו,  בא  או  לממשלה 

פרקליט מפרקליטות המדי�ה בדרגת מ�הל מחלקה 
בפרק הבקשות  מטופלות  מעשי  באופן  נלפחות". 

ולעיתים אף אותו פרקליט שטיפל  ליטות המדי�ה, 
לבקשה  מע�ה  ה�ותן  הפרקליט  הוא  בשעתו  בתיק 

המי�ה המעטפת  מבחי�ת  כי  �מצא  חוזר.  נלמשפט 
מוסד  אותו  החוזר,  המשפט  די�י  את  העוטפת  לית 
ה�לחם כדי להרשיע את ה�אשם בוחן אחר כך אם 
יש ממש בטע�ותיו לעיוות דין המצדיק משפט חוזר. 
מייחסת  שאי�ה  לטעמי,  ראויה  לא  הת�הלות  זוהי 

בדי לבחון  המשפטית  לחובה  הראוי  המשקל  נאת 
קיומן של טעויות במערכת הצדק בתחום  עבד את 
המשפט הפלילי. אכן קשה להלום עיסוק אישי של 
היועץ המשפטי לממשלה בכל בקשה ובקשה, אולם 
המלאכה  את  להפקיד  מקום  אין  מדוע  להבין  קשה 
בידי המש�ה ליועץ המשפטי 
לע�יי�ים פליליים או בידי כל 
עסק  שלא  אחר  מוסדי  גורם 
מובן  ההליך.  ב�יהול  בפועל 

לש יצטרך  גורם שכזה  נשכל 
הפרקליטות,  עמדת  את  מוע 
יש  המוסדית  מהבחי�ה  אך 

שי עמדה,  גיבוש  בין  נהבדל 
על  ביקורתית,  להיות  כולה 
ידי גורם שלא עסק במלאכה 
ובין גיבושה על ידי מי שעסק 

מי בע�יין  מדובר  נבמלאכה. 
בדבר  שההחלטה  ראוי  �הלי. 
על  תתקבל  המדי�ה  עמדת 
ידי גורם מוסדי הבוחן הדברים מבחוץ ולא מבפ�ים, 

וספק אם המצב הקיים היום הוא תקין משפטית.
החלטתה  על  הציבורית  הס�גוריה  את  לברך  יש 
להעמיק את פעילותה בתחום המשפטים החוזרים. 

מורש שבהם  המקרים  כי  מראה  המשווה  נה�יסיון 
ואין סיבה להעריך  ז�יחים,  עים חפים מפשע אי�ם 
הרשעת  של  מטעויות  חפה  המשפטית  ששיטת�ו 

נחפים מפשע. כדי ששיטת הצדק הפלילי תוכל להמ
נשיך לשאת את שם הצדק, עליה לעמוד בחובה ל�

סות לצמצם טעויות אלה, אך כדי לעשות כן אין די 
בט להודות  העמוק  הא�ושי  הקושי  על  נבהתגברות 

עות, וצריך לכו�ן את אותה מעטפת מי�הלית ראויה 
החששות  של  יותר  ויעיל  מעמיק  בירור  שתאפשר 
 לקיומה של טעות שכזו.  

אין בנמצא נהלים מסודרים 

המחייבים שמירה ראויה של 

מוצגים וחומרי חקירה לאחר 

שהסתיים ההליך הפלילי. אם 

יבקש אדם לעבור על חומר 

החקירה אחרי שנים כדי לבחון 

אם הייתה הרשעת שווא, הרי 

שנגישות ראויה לחומר כזה 

היא עניין של מזל טוב

משרד וינרוט הוא אחד 
המשרדים הנוטלים חלק 

ב"פרויקט החפות" של 
הסנגוריה הציבורית
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חוק איסור אלימות בספורט, תשס"ח־2008ספורט

תשס''חנ2008  בספורט,  אלימות  איסור  חוק 
שחנ יחסית,  חדש  חוק  הוא  הספורט(  חוק   )להלן:
נבלי קליטתו הקשים במגרשי הספורט ובבתי המש

המטרה  חרף  כי  עתה  כבר  דומה  היטב.  �יכרים  פט 
נהראויה שלשמה �חקק, מעורר החוק קשיים בפרש

�ות ועלול לפגוע במידה לא ראויה בזכויות בסיסיות. 
להלן �עמוד על כמה מהבעיות שהחוק כבר הספיק 

לעורר בבתי המשפט, בתיקים שבאו לפתחם.
חוק הספורט �ועד להתמודד עם ביטויים חוזרים 
ו�ש�ים של אלימות וגזע�ות באירועי ספורט ובקשר 
לאירועי ספורט, באמצעות מתן סמכויות מיוחדות 

נלרשויות אכיפת החוק ולבית המשפט, הן בפן המ�י
נעה והן בפן העו�ש. חוק הס
ספ דגם  למעשה  הוא  נפורט 

חוק  של  יותר  ומשוכלל  ציפי 
ציבו במקומות  נהבטיחות 

ריים, תשכ"גנ1962, שלא �תן 
להתמודדות  ראויים  כלים 
עם תופעת האלימות והפרת 
הסדר באירועי ספורט. בדברי 
ההסבר לחוק הספורט �אמר 

בספו האלימות  תופעת  נכי 
רט היא תופעה קשה, והחוק 
בהגברת  לסייע  אמור  החדש 

האכיפה ובמיגורה ]הצ''ח הכ�סת חוברת 224, עמוד 
העליון  המשפט  בבית  לאחרו�ה  שצוין  כפי   .]266
בהחלטה ראשו�ית עד כה בקשר לחוק האמור, מפי 
השופט �יל ה�דל: "חוק איסור אלימות בספורט הי�ו 
חוק ספציפי ש�וצר כדי לעקור את העשבים השוטים 
בשדה הספורט" )בש''פ 1869/13 יעקב בן אברהם נ' 

מדינת ישראל; �יתן ביום 18.4.13(. 
והבולט בחוק הספורט להתמו נהאמצעי המרכזי 

דדות עם תופעת האלימות והגזע�ות הוא ההרחקה 
כאמצעי  וגם  מ�יעתי  כאמצעי  גם  ספורט,  מאירוע 
המ�יעתי  בהקשר  אישום.  כתב  הגשת  לאחר  עו�שי 

נהע�יק חוק הספורט סמכויות רחבות - לדעת�ו רח
בות מדי - לשוטרים, לקצי�י 
משטרה ולבתי משפט. שוטר 
מוסמך להרחיק אדנהוק אדם 
את  ולמ�וע  ספורט  מאירוע 
כ�יסתו אליו ברגע �תון; קצין 
משטרה מוסמך להרחיק אדם 
מאירועי ספורט לתקופת זמן 
מונ ותובע  ימים;   30 עד  של 

המשפט  מבית  לבקש  סמך 
ספו מאירועי  אדם  נלהרחיק 

יתרה  ש�ים.  שלוש  רט עד 
הן  ההרחקה  עילות  גם  מזו, 

חוק לא ספורטיבי

חוק איסור אלימות בספורט אמנם נחקק למען מטרה ראויה, אך הוא 

מעורר קשיי פרשנות מרובים, יוצר בלבול בעייתי בין אקט מניעתי ובין 

אקט ענישתי ועלול להביא לפגיעה קשה מדי בזכויות הפרט. ראוי לפרש 

את החוק לאור הדין הפלילי הנוהג ובהתאם לחוקי היסוד

דוד ברהום

 עו"ד דוד ברהום, 
בעל משרד עצמאי העוסק 
 במשפט פלילי; 
מנהל הקליניקה 
לזכויות בהליך הפלילי, 
האוניברסיטה העברית

במצב הקיים, הבעיה 

 שמעוררת ההרחקה 

היא הזהות העלולה להיווצר 

 בין האקט המניעתי 

 המגולם בצו ההרחקה 

 לבין העונש, שגם הוא 

 עשוי, ואף צפוי, להיות 

מגולם בצו הרחקה
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את  רק  לא  להרחיק  אפשר  שכן  וגמישות,  רחבות 
מי  את  או  ספורט,  באירוע  באלימות  שהת�הג  מי 
שלא ציית להוראת סדרן או שוטר, אלא גם את מי 

בסיס  �ות�ת  ש"הת�הגותו... 
עלול  הוא  כי  לחשש  סביר 
אלים  באופן  בעתיד  להת�הג 
או תוך הפרת הסדר הציבורי 
להתבטא  או  ספורט  באירוע 

כלו גזע�ית",  נהתבטאות 
להרחיק  אפשר  בעיקרון  מר, 
מאירוע ספורט גם אדם שלא 
מבצע שום עבירה רלוו�טית.

הראייתי  והבסיס  הואיל 
מתן  לשם  לכאורה  ה�דרש 
רעוע,  די  הוא  הרחקה  צווי 

�דמה כי אפשר לפגוע בקלות יחסית בחופש הפרט 
�דרשו  המשפט  שבתי  במקרים  ארוכות.  ולתקופות 
אוהדים  להרחיק  היססו  לא  הם  הרחקה,  לבקשות 

לעו חודשים,  של  נלתקופות 
ואף  שלמה  משחקים  �ת 
למשל:  )ראו  מכך  למעלה 
עמ"י  אברהם;  בן  פרשת 
נ'  מ"י   9793-02-11 )�צ'( 
)ינם(  מ"י   ;)9.2.11(  גולדמן 
לוי  נ'  מ"י   5739-12-10
)ינם(  מ"י   ;)21.12.10(
שימל  נ'  מ"י   43395-04-12
ואח' )30.4.12(( . כמו כן, א�ו 

המ של  ל�יסיו�ותיהן  נעדים 
שטרה ושל התביעה הכללית 

 ההרחקה אינה צריכה 

לשמש מקדמה על חשבון 

 עונש ההרחקה העתידי. 

נראה כי תקופות ההרחקה 

המושתות על אוהדי ספורט 

מגיעות כדי עונש ממש, ולכן 

קשה להבין כיצד הן עשויות 

להיחשב מידתיות

צילום: פלאש 90 ראוי לחייב אישור יועמ"ש להגשת אישום בגין התבטאות גזענית. יציע אוהדי בית"ר ירושלים 

עורך הדין ׀ 113 יוני 2013 



חוק איסור אלימות בספורט, תשס"ח־2008 ספורט

להרחיב את תחולת חוק הספורט אל מחוץ לאירועי 
הספורט עצמם, למשל על אוהדים שקראו קריאות 
)ינם(  )עמ"ת  האיצטדיון  לשטח  מחוץ  גזע�יות 
1980-03-12 בנישו נ' מדינת ישראל )12.3.13(( או 
כדורגל )עמ''י  למשחק  בדרך  �וסע  אוטובוס  בתוך 
נ' אלפסי ואח'  מדינת ישראל  )ינם( 18288-05-13 

.))13.5.13
היא  ההרחקה  שמעוררת  הבעיה  הקיים,  במצב 

המ המ�יעתי  האקט  בין  להיווצר  העלולה  נהזהות 
גולם בצו ההרחקה לבין העו�ש, אשר גם הוא עשוי 

מארס כחלק  הרחקה  בצו  מגולם  להיות  צפוי  נואף 
בשלב  לשופט  מע�יק  הספורט  שחוק  העו�שים  �ל 
אישום  בכתב  המורחק  יורשע  וכאשר  אם  העו�ש, 
שיוגש �גדו בגין מעשיו באירוע הספורט. אמ�ם בית 
המשפט העליון העיר בפרשת בן אברהם כי "�דמה 

המקסי ההרחקה  נשתקופת 
מאלית של שלוש ש�ים הי�ה 
החקיקתי".  בהקשר  מידתית 
מ�גד, ממש כפי ש�קבע לפ�י 
תחנ אי�ו  "מעצר  כ  יש�ים 
על  ואי�ו מקדמה  לעו�ש  ליף 
אהרן  )ה�שיא  עו�ש"  חשבון 
ברק בד�''פ 2316/95 גנימאת 
נ' מדינת ישראל, פ''ד מט)4( 
589, 649(, כך ההרחקה אי�ה 
על  מקדמה  להיות  צריכה 

הע ההרחקה  עו�ש  נחשבון 
נתידי. �ראה כי תקופות ההר

חקה המושתות על אוהדי ספורט מגיעות כדי עו�ש 
להיחשב  הן עשויות  כיצד  להבין  ממש; קשה אפוא 

מידתיות.
קשורה  ההרחקה  אמצעי  שמעורר  �וספת  בעיה 
המעצרים,  לחוק  הספורט  חוק  בין  היחס  בשאלת 
שאלת   - ההרחקה  אמצעי  של  הקו�קרטי  ובהקשר 
היחס בין בקשת הרחקה רגילה לבקשת הרחקה לפי 
מעצר  בשלב  רגילה,  בבקשה  הרחקה  הספורט.  חוק 
שבועות,  או  ימים  לכמה  כלל  בדרך  מוגבלת  ימים, 
תום  עד  מוגבלת  אישום  הגשת  לאחר  וההרחקה 
מחייבת  רגילה  הרחקה  בקשת  כן,  כמו  ההליכים; 
מהלכי  לשיבוש  או  למסוכ�ות  ראייתית  תשתית 
לפי  ההרחקה  בצו  הדבר  כך  לא  משפט.  או  חקירה 
חוק הספורט, המקיים חיים משלו עם חוקים משלו. 

למשל, בקשה לפי חוק הספורט עלולה להביא למצב 
עו�ת מש כדורגל למשך  יורחק אדם ממגרשי  נשבו 
ש� שההליכים  אף  מכך,  למעלה  ואף  שלמה  נחקים 

�סתיימו  להרחקה  שהובילה  ההת�הגות  בגין  פתחו 
נזה מכבר; או חמור מכך )אף שלא בלתי סביר, ל�ו

כח ה�יסיון המצטבר בתחום זה(: אדם עלול להיות 
מורחק לפרק זמן ממושך אף מבלי שיוגש �גדו כתב 
אישום ואף אם התיק �גדו �סגר. כך או כך, הרחקה 
לפי חוק הספורט בקושי מחייבת תשתית ראייתית 
וגם  �יבוי מעשה אלים לעתיד לבוא,  למסוכ�ות, או 

אז אין צורך ביותר מ"חשד סביר". 
בע�יין בן אברהם הכיר בית המשפט העליון בכך 
"שלובים  הפרט:  בזכויות  פוגע  הספורט  חוק  שגם 
הרגיש  בתחום  ה�וגעים  חקיקה  דברי  ש�י  בע�יי��ו 
של הגבלת חירותו של אדם - אף אם לא ברף העליון 
של מעצר או מאסר". עם זאת 

מת בהם  "במקרים  נהוסיף: 
עם  ההרחקה  סוגיית  עוררת 
סוגיית מעצר ימים, מעצר עד 

שח ת�אי  או  ההליכים  נתום 
'לשחק  אין  כי  סבור�י   - רור 
בש�י המגרשים' בעת ובעו�ה 
אחת. הטעם בדבר - חקיקת 
שע�יי�ו  ופרט�י  חדש  חוק 
בספורט,  אלימות  איסור 
עו�שיות  ס�קציות  הקובע 
כן  ועל  משלו".  ומ�יעתיות 
בין  לערבב  "שלא  צורך  קיים 
ש�י דברי חקיקה כאילו אחד הם". הפרש�ות שמציע 
בית המשפט )בשלב זה, כאמור, בדן יחיד ובהחלטה 

ניחידה ב�ושא( עלולה להוביל ליצירת אי בודד בת
חום המשפט, שבו שולטים חוקים אחרים, מחמירים 
יותר - מבחי�ת הסמכויות, רמת הראיות ה�דרשת, 
חריף  ב�יגוד  וזאת   - ההרחקה  ותקופות  העילות 
הרי  ספציפי,  דין  יצר  המחוקק  אם  גם  הכללי.  לדין 
הדין  עם  בק�ה אחד  באופן שיעלה  אותו  לפרש  יש 
הכללי, ועם חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ב�ושאים 
העוסקים בחירויות הפרט, לרבות ברובד המידתיות. 
גם מבחי�ת מראית פ�י הצדק קשה להלום מצב שבו 
רק  שו�ה,  באופן  הפרט  בחירות  פוגע  המשפט  בית 
משום שהוגשה לו בקשה לפי חוק פלו�י במקום חוק 

נאלמו�י בהקשר דומה, כל שכן בשעה שהבקשות מו

הפרשנות שמציע בית 

המשפט עלולה להוביל 

ליצירת אי בודד שבו שולטים 

חוקים אחרים, מחמירים יותר 

מבחינת הסמכויות, רמת 

הראיות הנדרשת, העילות 

ותקופות ההרחקה, וזאת 

בניגוד גמור לדין הכללי
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נגשות, לפחות לעת עתה, באותה מתכו�ת שבה מוג
שות בקשות המעצר. 

המעצ לדי�י  הספורט  חוק  בין  ההרמו�יה  נחוסר 
אברהם,  בן  בע�יין  המשפט  לבית  גם  גלוי  היה  רים 
ובאופן �סתר פעל בית המשפט כדי ליצור איזון בין 
ערר.  להגשת  בזכות  אמורים?  דברים  במה  הש�יים. 
חוק הספורט אי�ו מכיל זכות ערר על החלטה בדבר 
צו הרחקה )כל שכן זכות להגשת בקשת רשות ערר(. 
מוק�ית  להיות  חייבת  ערעור  או  ערר  זכות  כי  ידוע 
באופן מפורש בחיקוק )בג''ץ 87/85 ארג'וב נ' מפקד 
כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון, פ''ד מב)1( 353, 
362(. אלא שבית המשפט בע�יין בן אברהם דן בסונ
גיה כאילו קיימת זכות ערר, ובכך למעשה ייסד אותה 
במו פיו בציי�ו כך: "ברובד הכללי, אכן �דמה כי ברוח 
הוראות סעיף 53 לחוק המעצרים, על החלטת בית 
יהא  �יתן  הרחקה  צו  למתן  בבקשה  השלום  משפט 
לערור בזכות לפ�י בית המשפט המחוזי, בעוד השגה 
על החלטת בית המשפט המחוזי בערר כאמור תהא 
ברשות בית המשפט העליון", וכן: "צו הרחקה יי�תן 

נרק באישור של ערכאה שיפוטית, אשר על החלטו
שלי ב'גלגול  ברשות  ואף  בזכות,  לערור  �יתן  נתיה 

שי'". אם �יתן האות לפרש�ות משלימה מעין זו, אין 
שתתאים  דרך  בכל  הספורט  חוק  את  לפרש  מ�יעה 
בתחום  האחרים  ולדי�ים  הכלליים  המעצרים  לדי�י 

נהפלילי, וממילא חוק הספורט צריך לעמוד גם בסט
�דרטים חוקתיים.

סמכותו  את  בדווק�ות  לפרש  יש  כי  �ראה  לפיכך 
 17 לפי סעיף  לצו הרחקה  להגשת בקשה  של תובע 

נלחוק הספורט. כידוע, מפכ"ל המשטרה הסמיך שו
ביצוע  לצורכי בקשה לעיכוב  וזאת  טרים כתובעים, 
החלטות שחרור לפי סעיף 55 לחוק המעצרים. ברם 
שו�ה  הרחקה  צו  בקשת  של  יזומה  הגשה  כי  �ראה 

נממצב שבו שוטר מבקש הקפאת מצב, ולכן יש לע
מוד על כך כי תובע ממש, הוא ולא אחר, הוא שיגיש 

את הבקשה, למתן צו הרחקה. 
לבסוף, דומה כי העבירה בדבר התבטאות גזע�ית 
לפי סעיף 15 לחוק הספורט חייבת להתפרש בזיקה 
אל סימן א'1 בחוק העו�שין העוסק בהסתה לגזע�ות, 
לאלימות ולטרור. הקשר בין סעיף 15 לחוק הספורט 
ובין חוק העו�שין הוא לא רק תוכ�י אלא גם לשו�י, 
בש�י  לחלוטין  כמעט  זהה  הגזע�ות  והגדרת  הואיל 
החוקים. מכאן �ובע שממש כפי שיש צורך באישור 

פרסום  של  בעבירה  אישום  כתב  להגשת  היועמ"ש 
ראוי  העו�שין(,  לחוק  144ה  )סעיף  לגזע�ות  הסתה 
לחייב בכך גם הגשה של אישום לפי סעיף 15 לחוק 
הספורט. הדבר מתחייב לשיטת�ו גם משום שמדובר 
בפגיעה בחופש הביטוי שהיא זכות חוקתית, ול�וכח 
ה�חיית היועמ"ש מס' 4.1004 כי יש מקרים ש�דרש 

נבהם אישור כאמור בשל היגיון דברים דומה, חשי
בות ה�ושא או רגישותו.

וההרחקות  ההחמרה  מגמת  עם  כי  �ראה 
הפתח  �פתח  המשפט  בתי  שמאשרים  הממושכות 
דרכו,  בראשית  אך  המצוי  הספורט,  חוק  לפרש�ות 
באופן שיעלה בק�ה אחד עם חוקי היסוד ועם שאר 
זו  פרש�ות  מקום  ומכל  הפלילי,  בתחום  הדי�ים 
בזכויות  מדי  קשה  לפגיעה  להביא  שלא  כדי  ראויה 
 הפרט.  

הכותב ייצג בעמ"ת )י־ם( 
 1980-03-12 בנישו נ' 

מדינת ישראל ובעמ''י )י־ם( 
18288-05-13 מדינת ישראל 

נ' אלפסי ואח'

סמכותו  את  ות 

ביצוע  לצורכי בקשה לעיכוב  וזאת  טרים כתובעים, 

המעט שניתן לומר על 
ההתבטאויות המיוחסות 

למשיבים הוא שמדובר 
בהתבטאויות מקוממות. 

זה המעט שניתן לומר, 
 ואסתפק במעט

השופט א' רומנוב,    

עמ"י )י-ם( 18288-05-13   
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 20( ויס  ד�ה  עם  העיתו�ות"  את  ב"פגוש  בראיון 
הסדנ בשבח  אקירוב  אלפרד  דיבר   )2013  באפריל
בכלל  במשק  הגדולות  החברות  קבוצות  על  חוב  רי 
במע�ה  בפרט.  לאיי.די.בי  לאומי  ב�ק  בין  וההסדר 

נלשאלה מדוע לאפשר לתאגידים הסדרים שאין מא
הב� במשק  "היום  אקירוב:  השיב  ליחידים  נפשרים 

 750 של  הלוואות  יש�ן  קאי 
שמחולקות  שקל  מיליארד 

לס  - סקטורים  נלשלושה 
הבית  למשקי  העסקי,  קטור 
לכל  ]כשליש  ולמשכ�תאות 
סקטור[... הב�קים מתמחרים 
של  אבודים  לחובות   0.6%
שמתחנ שקל  מיליארד   4.5
הסקטורים".  לשלושת  לקים 
א�שים  "אלפי  הוסיף:  הוא 
�תקלים בקשיים  בית  ומשקי 

נובאים לב�קים והב�קים פור
סים להם וחותכים להם... עם 

למי ביחס  הפשוט  נהאזרח 
ליארדים של שקלים מגיעים 

ומה עם התספורת של 
ריקי כהן?

נראה כי המשאבים של המחוקק ושל מערכת המשפט מתרכזים בפיתוח 

הגיע  יחידים.  לחלוטין  ומזניחים  תאגידים  של  והשיקום  ההסדר  דיני 

הזמן להציב את דיני חדלות הפירעון של יחידים גבוה בסדר העדיפויות 

הפוליטי והמשפטי, ולקדם במסגרתם הליכים שיאפשרו גם להם הסדרי 

חוב, מחיקת חובות ופתיחת דף חדש

רון חריס

פרופ' רון חריס, דיקן 
הפקולטה למשפטים, 
אוניברסיטת תל אביב

להסדרים... עובדים שלי שהיו להם בעיות עם ב�קים, 
א�י הרמתי טלפו�ים, תעזרו, והלכו ופרסו להם, עזרו 

להם, מחקו להם".
המשברים הכלכליים האחרו�ים, משבר החוב של 
הישראלי  במשק  הגדולות  החברות  מקבוצות  כמה 
ל�ו  �ות�ים  האמריקאי  המשכ�תאות  שוק  ומשבר 
מחודשת  לחשיבה  הזדמ�ות 
מוצדקים  הלא  ההבדלים  על 
לבצע  אפשר  שבו  האופן  בין 
ומחיקת  שיקום  הסדרים, 

הח בדי�י  לתאגידים  נחובות 
האפ ובין  גיסא  מחד  נברות 

שרות לבצע הסדרים, שיקום 
בדי ליחידים  חוב  נומחיקת 

ופשיטת  לפועל  ההוצאה  �י 
ברשימה  גיסא.  מאידך  הרגל 
זו אטען כי המסק�ה הראויה 
כי  אי�ה  המשברים  מש�י 
חוב  הסדרי  למ�וע  צריך 
ליצור  יש  אלא  מתאגידים, 

המש הת�אים  את  נבישראל 

דווקא בתקופה זו, כשנעשים 

הסדרי חוב ומחיקות חוב 

כה רבים בעידן התאגידי, אי 

אפשר לקבל את העובדה 

שהדין החל על יחידים אינו 

מותאם לצרכים החברתיים 

והכלכליים. אי אפשר 

להסכים כי התפתחויות שחלו 

ביחס לתאגידים לא יחלחלו 

כלל לדין החל על יחידים
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פטיים שיאפשרו הסדרי חוב ומחיקת חוב במקרים 
הראויים לכך גם עבור יחידים.

למחוק  אפשרות  אין  לפועל  ההוצאה  במסגרת 
לתש עד  פתוח  �ותר  לפועל  הוצאה  תיק  נחובות. 
הצ ריבית,  לרבות  החוב,  של  האחרון  השקל  נלום 

מוגבלים  חייבים  על  גם  טרחה.  ושכר  אגרות  מדה, 
רשמי  להם  וגם  חובם,  מלוא  את  לשלם  באמצעים 
שקל  אפילו  למחוק  מוסמכים  לא  לפועל  ההוצאה 
יכולת של  אחד מהחוב. זאת אף שהתברר בחקירת 
במילים  יכולת.  מוגבלי  הם  כי  אלה  מחייבים  רבים 
את  לפרוע  יוכלו  שלא  לחייבים  ביחס  גם  אחרות, 
חלק  למחוק  אפשרות  אין  האחרון  יומם  עד  חובם 

יכולים  וחייבים  �כון שזוכים  כלשהו מחובם. אמ�ם 
נל�הל משא ומתן מחוץ לכותלי ההוצאה לפועל ולה

גיע להסדר שיכיל מחיקת חוב, אבל החוק לא יוצר 
ההוצאה  רשמי  על  מטיל  ולא  ומתן  למשא  מסגרת 

נלפועל או על שופטים תפקיד ב�יהול ובקידום הס
דרי מחיקת חובות. בהיעדר גורם מתאם בין הזוכים 

נה�ושים המברר אי�פורמציה ומגשר בין החייב ל�ו
מוגבר  בו מאמץ  שיהיה  להסדר  להגיע  הסיכוי  שיו, 
החוב  הקט�ת  של  בצורה  תמריץ  ובצידו  החייב  של 

פוחת באופן משמעותי.
או  פשרה  אפשרויות  מציע  הרגל  פשיטת  מסלול 
ואי�ן קיימות במסלול  הסדר שיש בהן מחיקת חוב 
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ההוצאה לפועל. אלא שהאפשרויות במסלול זה אי�ן 
נמספקות בש�י מוב�ים לפחות: ראשית, הליכי פשי

החייבים.  למרבית  �גישים  אי�ם  בישראל  הרגל  טת 
95% מהחייבים בהוצאה לפועל אי�ם מיוצגים )לעונ
מת חמישה אחוזים בלבד מהזוכים(. הליכי פשיטת 
ול�הל אותם  ליזום  יוכל  רגל מורכבים מכדי שחייב 
בעצמו אם אי�ו יכול לשלם עבור ייצוג. באופן כללי 
רבות,  ש�ים  בישראל  הרגל  פשיטת  הליכי  �משכים 
לש�ות  וה�וכחי  הקודם  הכ�"ר  של  מאמצים  למרות 
�הלים כדי לפשט ולזרז את ההליכים. הפקודה עצמה 

נשו�ה מחוק החברות בכך שהיא מציעה מחיקת חו
בות בעיקר בעת ההפטר או בפשרה או בהסדר לאחר 
מתן צו כי�וס )סעיף 33 ואילך לפקודה(. כלומר, על 

נהליכי פשיטת הרגל להתקדם בכמה שלבים עד שא
נפשר להגיע למחיקת חובות בהסדר. ההליך עד למ

�משך  בהפטר  חובות  חיקת 
ש�ים רבות. 

קיימת אפשרות לפשרה או 
)סעיף  כי�וס  צו  לפ�י  להסדר 
19א לפקודה(, אלא שיש לה 

עמי הוא  ועיקרן  נמגבלות 
מהחובות   30% בתשלום  דה 
קשה  יעד  מובטחים,  הלא 

מפוש רבים  עבור  נלהשגה 
הכ�"ר,  �תו�י  לפי  הרגל.  טי 
�פתחו   2011-2012 בש�ים 
308 תיקים להליכי הסדר לפי 
יחסית  קטן  מספר  זה;  סעיף 
לכלל תיקי הפשט"ר ש�פתחו 

נבאותן ש�ים וקטן מאוד יח
סית לתיקים ש�פתחו באותן 

ש�ים בהוצאה לפועל. 
חוסר ה�גישות וחוסר ההתאמה לצורכי החייבים 

ובראשו�ה מהז�חה מתמשכת של הח נ�ובע בראש 
נקיקה בתחום. פקודת פשיטת הרגל היא פקודה מ�

מעט  מאז  ועודכ�ה  שתוק�ה   1936 מש�ת  דטורית 
מאוד פעמים ולאחרו�ה בנ1996. לשם השוואה, חוק 
1999 כבר עבר 20 תיקונ נהחברות ש�כ�ס לתוקף ב
די�י  לעומת  בתפיסתה  מאוד  מפגרת  הפקודה  �ים. 
והפקודה  העיקריות,  המשפט  בשיטות  רגל  פשיטת 
שם  הוחלפה  כבר  מתבססת  היא  שעליה  הבריטית 
לפ�י עשרות ש�ים. פקודת הפשט"ר מכילה שלבים 

מאפשרת  ואי�ה  מיותרים,  ובקרות  דיווחים  רבים, 
כמ ש�ה  עד  ספורים  חודשים  בתוך  להפטר  נהגעה 
יוצ אלה  כל  רבות.  ש�ים  לאחר  אלא  בעולם  נקובל 

רים עלויות הפעלה גדולות ועומס בלתי אפשרי על 
המערכת. 

עקיב  גידול  חל  והמכשולים  הסיבוכים  למרות 
והכרזות  כי�וס  צווי  רגל,  פשיטת  בקשות  במספר 

הבק מספר  האחרון.  בעשור  בישראל  רגל  נפשיטת 
שות עלה מפחות מאלף בש�ת 1999 ליותר מנ7,000 
בש�ת 2011. אולם הליך הגידול צפוי להגיע למיצוי 
משום שמספר עורכי הדין בכ�"ר ומספר השופטים 
בבית המשפט המחוזי העוסקים בהליכי פשיטת רגל 
גדל רק במתי�ות, וההליכים לא �עשו פשוטים יותר, 

כך שהעומס צפוי להכריע את המערכת.
מספר בקשות פשיטת הרגל גם �מוך מאוד יחסית 
ה�פתחים  התיקים  למספר 
על  העומד  לפועל,  בהוצאה 
תיקים  אלף  מנ450  למעלה 
�כון   .2011 בש�ת  ש�פתחו 
פשיטות  מספר   ,2011 לסוף 

ביש תושבים  לאלף  נהרגל 
מאוד  �מוך  היה  עדיין  ראל 
מערביות  למדי�ות  יחסית 
 0.47 היו  בישראל  אחרות; 
תושבים  לאלף  רגל  פשיטות 
היחס  עמד  שבא�גליה  בזמן 
לאלף  רגל  פשיטות   2.73 על 
היחס  עמד  בק�דה  תושבים, 
לאלף  רגל  פשיטות   2.8 על 
 - הברית  ובארצות  תושבים 
לאלף  רגל  פשיטות   4.47 על 
פי  כמעט  גבוה  ובק�דה  בא�גליה  השיעור  תושבים. 
הברית  בארצות  והשיעור  בישראל,  מאשר  שישה 
9.5 מאשר בישראל. הפערים הגדולים �ובנ  גבוה פי

עים לא רק מחסמי �גישות אלא גם מהדין המהותי. 
בארצות הברית אפשר להגיע למחיקת חובות מלאה 
 7 פרק  דרך  רגל,  בפשיטת  ספורים  חודשים  בתוך 
לחוק פשיטת הרגל הפדרלי. פרק 13 לחוק )ה�קרא 
שינ על  החל   11 לפרק  המקביל   ,)Reorganization
קום חברות, קובע מסגרת ליצירת הסדרי חוב שבהם 
תקופת  במהלך  מחובותיו  חלק  הרגל  פושט  משלם 
הסדר בת שלוש עד חמש ש�ים. בהסדר זה מתחייב 

הניגוד בין האפשרויות 

העומדות בפני תאגידים 

ויחידים בישראל בולט וזועק. 

מי שמארגן את פעילותו 

במסגרת חברה יכול להגיע 

למצב שבו חובות החברה 

שבה הוא שולט יימחקו בעת 

פירוקה, בלי שהוא יחויב 

אישית. צרכן לא יכול לארגן את 

פעילותו במסגרת חברה בע"מ
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לפרוע חובות מתוך הכ�סתו במהלך תקופת  החייב 
ההסדר, ואי�ו �דרש להחזיר אחוז מסוים מתוך החוב 
כדי להיות זכאי להסדר. בסיום תקופת ההסדר הוא 
יתרת  ו�מחקת  �כסיו,  את  למסור  בלי  הפטר  מקבל 
אלף  מנ350  למעלה  אושרו  האחרו�ה  בש�ה  חובו. 
13. גם מדינ  הסדרי תשלום בארצות הברית לפי פרק
�ות מפותחות אחרות ובהן ק�דה ובריט�יה מציעות 
בחוק מ�ג�ו�ים המאפשרים לחייבים יחידים להגיע 

להסדרי חוב ולמחיקת חוב בהליך פשוט ומהיר.
תאגי בפ�י  העומדות  האפשרויות  בין  נה�יגוד 

לחברות  כידוע,  וזועק.  בולט  בישראל  ויחידים  דים 
יש אישיות משפטית �פרדת, ולבעלי המ�יות שלהן 
אחריות מוגבלת לחובותיהן. לכן מי שיכול או בוחר 
לארגן את פעילותו במסגרת חברה יכול להגיע למצב 

נשבו חובות החברה שבה הוא שולט יימחקו בעת פי
רוקה, בלי שהוא יחויב אישית. צרכן לא יכול לארגן 

קטן  עסק  בעל  בע"מ.  חברה  במסגרת  פעילותו  את 
יכול ל�הל את עסקיו באמצעות חברה אך יש לה�יח 
כי יידרש לערבויות אישיות, ובמקרים קיצו�יים אף 
יהיה אפשר להרים את מסך ההתאגדות בעילות כגון 
אי שמירה על הפרדת �כסים או מימון דק כך שהוא 

ניחויב אישית. ככל שהחברה גדולה יותר, בפרט בח
נברה ציבורית, �דרשות פחות ערבויות אישיות, השי

מוש בהלוואות �וןנריקורס �פוץ יותר, ופחות סביר 
האח מסך.  להרמת  המקובלות  העילות  נשיתקיימו 

ריות המוגבלת �חשבת לאחד הפיתוחים הא�ושיים 
מאפשרת  היא  המודר�ית.  התקופה  של  החשובים 
יזמות, פיזור סיכו�ים, מעקב יעיל אחרי מצב אשראי 
ותמחור אשראי. היא מוכרת ומקובלת בכל שיטות 

המשפט במדי�ות המפותחות.
נמעטים הם הדורשים ביטול מוחלט של ההכרה בה

פרדה בין חברות שו�ות בקבוצה עסקית כך שחברה 

צילום: פלאש 90 קצה הקרחון בתופעה של חייבים שאינם מסוגלים לפרוע את חובם? חילוץ בת הערובה מסניף הבנק בבאר שבע 
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על הסדרי חוב של תאגידים מול יחידים שנקלעים לחובות תאגידים

אחת בקבוצה תחוב בחובות חברות ב�ות או חברות 
אחיות. מחקרים רבים מראים כי יש יתרו�ות כלכליים 
והחובות  ה�כסים  מאגר  ל�יהול  ברורים  ומשפטיים 

נשל חברה ב�פרד מבעלי מ�יותיה ושל כל חברה בק
בין תאגידים  ב�פרד. בהיעדר הפרדה בחיובים  בוצה 
בקבוצה  חברה  בכל  המ�יות  ובעלי  ה�ושים  בקבוצה, 
החובות  ומצבת  העסקי  ה�יהול  אחר  לעקוב  צריכים 

נשל כלל החברות בקבוצה. אי הכרה בהפרדה בין תא
גידים בקבוצה יכול להביא לכך שבהתמוטטות חברה 
אחת יקרסו גם כל האחרות תוך שעובדיהן יאבדו את 
מקום עבודתם, והמשקיעים בהן מקרב הציבור, כבעלי 

מ�יות או אג"ח, יאבדו את השקעתם.
יכו חובותיהם  את  פורעת  אי�ה  שחברה  נ�ושים 

לפירוקה.  להביא  כמובן  לים 
ומכי חברה  פירוק  נלעיתים 

רת �כסיה יותירו בידי �ושים 
המשך  משיביא  ערך  פחות 
יכול  הקיום  המשך  קיומה. 

מכירת הח בדרך של  נלהיות 
חדשים,  שליטה  לבעלי  ברה 

ימוק שבהם  מצבים  יש  נאך 
תישאר  ערך החברה אם  סם 
בידי בעלי השליטה ה�וכחיים 
שלהם  מטעמם,  והמ�הלים 

הפ בתחומי  ו�יסיון  ידע  ניש 
גם  יש  החברה.  של  עילות 
מ�יות  בעלי  שבהם  מצבים 
להזרים  מוכ�ים  יהיו  בחברה 
לה הון �וסף שאי�ם מחויבים 
להזרים, אם כהון מ�יות ואם 

כהלוואה, ובת�אי שה�ושים לא יביאו לפירוקה אלא 
�ושים  לכן  המ�יות.  בעלי  בידי  יותירו את השליטה 
מ�קודת  ומוצדק  לגיטימי  באופן   - להעדיף  יכולים 
הליכי  למצות  שלא   - ה�ושים  אי�טרס  של  המבט 

הש בהם  שיש  ושיקום  הסדר  להעדיף  אלא  נפירוק 
קעה �וספת, פריסה של החובות ומחיקה של חלקם. 
זו תוצאה כמעט הכרחית, שהרי אילו יכלה החברה 

נלפרוע את חובותיה במלואם, לא הייתה מצויה בה
ליכי הסדר ושיקום.

על  להתגבר  כדי  חוב  בהסדרי  מתערב  המשפט 
יש  שו�ים  ל�ושים  כאשר  מצרפית,  פעולה  בעיות 
שו�ים,  פירעון  ממועדי  ה�ובעים  שו�ים  אי�טרסים 

מבטוחות שו�ות ועוד, וכאשר יש חשש לבעיות �ציג 
בין ה�ושים ובין מ�הלי הגופים המוסדיים הפועלים 
בשמם במהלך ההסדר. התערבות כזאת מטרתה לא 
אותה  להקל  דווקא  אלא  חובות  מחיקת  להקשות 

ולהבטיח כי תיעשה כראוי. 
)בס הבסיסית  המסגרת  את  יצר  החברות  נחוק 

פסינ יציר  ובדין  בתק�ות  שפותח  הסדר   ,)350  עיף
18 את  הוסיף בתיקון   2012 ולאחר מכן בש�ת  קה, 
פרק מי�וי מומחה לבחי�ת הסדר חוב בחברת אג"ח 
350יז - 350כד( ובתיקון 19 את פרק הפנ  )סעיפים

שרה או הסדר שמטרתם הבראת החברות )סעיפים 
משא  לקיום  מסגרת  יוצר  החוק  350טז(.   - 350א 

נומתן להסדר ולשיקום ולמחיקת חובות. לבתי המש
פט התפקיד המורכב והחשוב 
ההחלטות  קבלת  �יהול  של 
הקולקטיבית והמורכבת, תוך 

�ו אי�טרסים של  בין  נגישור 
שים שו�ים, של בעלי מ�יות, 
של עובדים ושל אחרים, ותוך 
שהאי�טרסים  לוודא  �יסיון 

בתו �אמ�ה.  ייוצגו  נהשו�ים 
גם  כלל  בדרך  יש  הסופי  צר 
חובות  מחיקת  של  מרכיב 
שמחיקת  לזכור  יש  חלקית. 
חובות קיימת לא רק בהסדר 
בפירוק.  גם  אלא  ובשיקום 
מיצוי  לאחר  פירוק,  בהליכי 
ה�כסים וחלוקת הדיביד�דים, 
בסוף  �ותרים  תמיד  כמעט 
מובטחים,  לא  חובות  ההליך 

ולעיתים גם חובות מובטחים, ש�מחקים.
דבריו של אקירוב כי ראוי לאפשר גם לתאגידים 

מבו אי�ם  ליחידים  שמאפשרים  כפי  חוב  נהסדרי 
ססים. למעשה, המצב הוא הפוך. בסביבה התאגידית 

ניש מצבים רבים שבהם חובות של תאגיד לא ייפר
בפירוק,  חלקי  או  מלא  באופן  ויימחקו  במלואם  עו 

ביחס לחברות השקיעו המחו או בהסדר.  נבשיקום 
קק ובתי המשפט משאבים רבים בקידום אפשרויות 
הסדר; דבר ידוע היטב לכל העוסקים בדי�י תאגידים. 

ניש הצדקות טובות לקיום הליכי הסדר למחיקת חו
ביחס  יש להקפיד  בות בפועל במצבים המתאימים. 
ריאליות  על הערכות  על הבקרות הראויות,  אליהם 

חוסר הנגישות וההתאמה 

לצורכי החייבים נובע בראש 

ובראשונה מהזנחה מתמשכת 

של החקיקה בתחום. פקודת 

פשיטת הרגל היא פקודה 

מנדטורית משנת 1936, 

שתוקנה ועודכנה מאז מעט 

מאוד פעמים ולאחרונה 

ב־1996. לשם השוואה, חוק 

החברות שנכנס לתוקף 

ב־1999 כבר עבר 20 תיקונים
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אי�ן מתקבלות  כי ההחלטות  וידוא  על  של העתיד, 
עקב בעיות �ציג או �יגודי אי�טרסים ועל מיצוי משא 
ומתן קשוח עם בעלי השליטה המ�וסים. אי�י ממליץ 
להיכ�ע ללחצים פופוליסטיים לצמצמם באופן גורף. 

לה ויעילות  �גישות  בישראל מסגרות  אין  נאולם 
סדרי חוב ליחידים. כאשר לחייב יש מעסיק אכפתי 

לה יש  לאומי,  לב�ק  המתקשר  אקירוב  כמו  נורגיש 
�יח כי יהיה אפשר להגיע להסדר. כאשר לחייב אין 
בפ�יו.  �פתחות  אי�ן  להסדר  הדלתות  כזה,  מעסיק 
כע�י  די�ם  ועורכי  �ושיו  דלתות  על  להתדפק  עליו 
הישראלית.  סיוע ממערכת המשפט  כל  ללא  בפתח 
ההוצאה  די�י  של  זרועם  �חת  את  לחוות  צפוי  הוא 
ומשכורת,  ב�ק  חשבו�ות  עיקולי  המזמ�ים  לפועל 

יציאה  הגבלת  מדירתו,  פי�וי 
מהארץ ועיכוב רישיון �היגה, 
מחיקה  מאפשרים  אי�ם  אך 

במס אחד  שקל  של  נאפילו 
לפועל  ההוצאה  ההליך.  גרת 

לקב המותאם  כלי  נאי�ה 
בין  מתואמת  החלטות  לת 
משא  ול�יהול  רבים  �ושים 
ומתן מוב�ה בי�ם ובין החייב. 

מצי אי�ה  לפועל  נההוצאה 
את  בישראל  לחייבים  עה 
הפטר  או  הסדר  של  אורו 
בקצה המ�הרה. פשיטת הרגל 
מיושן  מסלול  להם  מציעה 
שרובם  כך  כדי  עד  ומסובך 
אי�ם יכולים לפ�ות אליו, וגם 
המיעוט שפו�ה אליו מתקשה 

להגיע בו להסדר חובות בתוך זמן סביר. 
הסדרי חוב ומחיקת חוב ליחידים רצויים ממגוון 

נשיקולים. הסדר חוב מגדיל את התמריץ לחייב לח
זור למעגל החיים הפרודוקטיבי של עבודה, בעלות 

נעל �כסים ותשלום מיסים. הסדר חוב מאפשר ל�ו
שה להבין את מצבו לאשורו. הסדר חוב מביא ליתר 
בדו"חות  המשתקפת  החובות  מצבת  בין  התאמה 
ובשומות  אחרים  �ושים  ושל  ב�קים  של  הכספיים 
בתיקי  מוצגים  הם  שבו  האופן  ובין  שלהם  המס 
בעיות  את  מצמצמים  חוב  הסדרי  לפועל.  ההוצאה 
ה�ציג בין �ושים ובין עורכי די�ם. הליך הסדר חובות 
מאפשר להביא לפעולה מצרפית יעילה יותר של כלל 

נה�ושים. הסדרי חוב ליחידים מגדילים את הלגיטי
מציה של הסדרי חוב לתאגידים. מסגרות חקיקתיות 
ליצירת הסדרי חוב �פוצות מאוד בעולם, והשימוש 

בהן �רחב. 
ש�י שלישים מהאשראי בישראל �יתן למשקי בית 

נוליחידים, כפי שהזכיר ל�ו אקירוב. בעידן שבו האש
לפרוע  היכולת  אי  מפותח,  כה  ליחידים  הצרכ�י  ראי 
ובשל  המקרו  ברמת  כלכליים  משברים  בשל  חובות 
�מ�עת  ובלתי  �רחבת  תופעה  היא  אישיים  משברים 
לא פחות מאי היכולת לפרוע חובות של תאגידים. כל 
עוד המשפט הישראלי אי�ו מציע הליכי מחיקת חוב 

נוהסדר חוב �גישים, יש חשש כי הרצח המזעזע בס
�יף הב�ק בבאר שבע הוא רק קצה הקרחון בתופעה 
רחבה יותר של חייבים שאי�ם 
חובם  את  לפרוע  יכולים 
מהחוק  סיוע  מקבלים  ואי�ם 

לה להגעה  המשפט  נומבתי 
המשפטים,  משרד  חוב.  סדרי 
בתי המשפט והכ�סת צריכים 
בתיקון  ולהשקיע  להתגייס 
ופקודת  לפועל  ההוצאה  חוק 
שש�יהם,  כך  הרגל  פשיטת 

נולפחות אחד מהם, יציעו לא
הסדר  כלכלי  במשבר  זרחים 

ואור בקצה מ�הרת החובות. 
שבה  זו  בתקופה  דווקא 
ומחיקות  חוב  הסדרי  �עשים 

בעידן התאגי רבים  כה  נחוב 
את  לקבל  עוד  אפשר  אי  די, 

נהעובדה שהדין החל על יחי
דים אי�ו מותאם לצרכים החברתיים והכלכליים. אי 
אפשר להסכים כי התפתחויות שחלו בדי�י השיקום 
וההסדר ביחס לתאגידים לא יחלחלו כלל לדין החל 

על יחידים. 
ובתי  הכ�סת  כי משאבי משרד המשפטים,  �ראה 
די�י  בפיתוח  מתרכזים  והעליון  המחוזי  המשפט 
לחלוטין  ומז�יחים  תאגידים  של  והשיקום  ההסדר 
יחידים. הגיע הזמן להציב את די�י חדלות הפירעון 

נשל יחידים גבוה בסדר העדיפויות הפוליטי והמשפ
נטי בישראל, כמו ברוב מדי�ות העולם, ולקדם במס

גרתם הליכים שיאפשרו הסדרי חוב, מחיקת חובות 
 ושיקום ופתיחת דף חדש גם ליחידים.  

לא צריך למנוע הסדרי חוב 

מתאגידים, אלא יש ליצור 

את התנאים המשפטיים 

שיאפשרו גם ליחידים הסדרי 

חוב ומחיקת חוב במקרים 

הראויים. יש לתקן את חוק 

ההוצאה לפועל ואת פקודת 

פשיטת הרגל כך שלפחות 

אחד מהם יציע לאזרחים 

במשבר כלכלי הסדר ואור 

בקצה מנהרת החובות
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המ בבית  הכלכלית  המחלקה  הכריעה  נלאחרו�ה 
שפט המחוזי בתל אביבניפו בבקשתו של בעל מ�יות 
�גד  �גזרת  בחברת התקשורת פרט�ר לאשר תביעה 
בחברה  והדירקטורים  בןנדב  אילן  השליטה  בעל 
)ת�"ג שקלים  במיליארדי  דיביד�דים  חלוקת   בגין 
ביום  �יתן  ואח',  בן־דב  נ'  רוזנפלד   48081-11-11
17.3.13, להלן: עניין בן־דב(. לטע�ת המבקש, חלוקת 
הדיביד�דים לא הייתה לטובת החברה אלא שירתה 

נאת האי�טרס של האישי של בןנדב, שהיה זקוק למ
זומ�ים כדי לפרוע את חובותיו למלווים שהעמידו לו 

אשראי לצורך רכישת פרט�ר.
לתפיסתו  עולם;  תפיסות  שתי  בין  עימת  ההליך 
של המבקש, חלוקת דיביד�ד ה�עשית על רקע מי�וף 

נגבוה של בעל השליטה ומכילה מהלכים כגון הפח
תת הון וגיוס חוב חדש מעידה על "ע�יין אישי" מצד 
היא  החלוקה  המבקש,  טען  לפיכך,  השליטה.  בעל 
"עסקה חריגה עם בעל השליטה" או "עסקה חריגה 
עם אדם אחר שלבעל השליטה יש בה ע�יין אישי", 
גם  אלא  הדירקטוריון  אישור  את  רק  לא  ומחייבת 

האינטרס שמאחורי 
הדיבידנד

המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי פתחה פתח לתובעים להוכיח 

כי חלוקת דיבידנד אינה פועלת בהכרח לטובת כלל בעלי המניות, אלא 

עשויה לשרת עניין אישי של בעל השליטה ברכישה ממונפת

את אישור ועדת הביקורת והאספה הכללית, על פי 
הליך האישור המשולש שבסעיף 275 לחוק החברות, 

התש�"טנ1999 )להלן: חוק החברות(. 
מ�גד טע�ו המשיבים כי בחלוקת דיביד�ד שוויו�ית 
בין כלל בעלי המ�יות אין לבעל השליטה ע�יין אישי 
אין  כן  ועל  מהחלוקה,  �ה�ים  המשקיעים  כל  שכן 
מדובר בעסקת בעלי ע�יין המחייבת אישור משולש. 
עוד טע�ו המשיבים כי אין כל פסול ברכישה ממו�פת 

נמשום שהדירקטורים קיבלו החלטות על פי דין ובה
�זק  כל  �גרם  ולא  מקצועיות,  דעת  חוות  על  סתמך 

לחברה.
הגוברת  שכיחותן  אפוא  �יצבה  המחלוקת  ברקע 
או   Leveraged Buyouts( ממו�פות  רכישות  של 
LBOs( בשוק ההון הישראלי. ברכישות אלה מקבל 
הרוכש אשראי מב�קים ומגופים מוסדיים כדי לממן 
לפחות חלק מרכישת מ�יות השליטה בחברה שלא 
ממקורות עצמיים. החשש הוא כי חלוקת דיביד�ד על 
רקע רכישה ממו�פת כזאת מאפשרת לבעל השליטה 

נהחדש לממן את השתלטותו על החברה מתוך כס

 עו"ד עמירם גיל,
ראש הקליניקה לשוק ההון 
 במרכז האקדמי
למשפט ולעסקים

עמירם גיל
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צילום: פלאש 90חיזוק כוחם של המשקיעים. השופט חאלד כבוב היעדר עניין אישי. אילן בן־דב 
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פסק הדין של השופט כבוב מכיל 

קביעות תקדימיות בדבר האפשרות 

לייחס לבעל השליטה עניין אישי 

בחלוקת דיבידנד על רקע רכישה 

ממונפת. אין להקל ראש בכברת הדרך 

שפסע פסק הדין הרחק מהכלל 

המסורתי שאליו הורגלנו עד היום

המבחן שאימץ בית המשפט בעניין 

בן־דב לייחוס עניין אישי לבעל 

השליטה מתמקד בשני גורמים: 

רמת המינוף שבה נרכשה החברה 

וההשפעה שיש למינוף - אם בכלל 

- על שיקול הדעת שמפעיל הרוכש 

בעת מימוש זכויותיו בחברה

נפיה שלה - לא כל שכן שעה שלחלוקה �לווים מהל
כים כגון הפחתת הון או גיוס חוב, העלולים להגדיל 

את יחס המי�וף של החברה ולסכן את �ושיה.
ככלל, הדין הישראלי היה עד כה עיוור לאי�טרסים 
הדין  דיביד�ד.  בחלוקת  המ�יות  בעלי  של  האישיים 

לדיביד�ד, את הכ מ�יה  זכותו של בעל  נהסדיר את 

והאסור  המותר  ואת  לקבלתו  הזכאות  בדבר  ללים 
חלו כדי  העולים  מצבים  )לרבות  חלוקתו  נבעת 

בעלי המ�יות  כי  היה  קה אסורה(. העיקרון המ�חה 
נבאשר הם �ה�ים מהחלוקה - כל משקיע על פי שי

עור החזקתו במ�יות. שאלות בדבר המטרה שלשמה 
�ועד הדיביד�ד והאי�טרסים שבבסיסו �תפסו לרוב 
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כבלתי רלוו�טיות. 
בןנ בע�יין  הדין  פסק  כעת 
המ שופט  שי�וי.  מסמן  נדב 

כבוב  חאלד  הכלכלית  חלקה 
לא  המבקש  כי  מצא  אמ�ם 

בה תובע  לשמש  ראוי  נהיה 
�עדרה  בקשתו  כי  וקבע  ליך, 
תשתית ראייתית ולא �סמכה 
על חוות דעת של מומחה. עם 
זאת, פסק הדין מכיל קביעות 
האפשרות  בדבר  תקדימיות 

נלייחס ע�יין אישי לבעל הש
על  דיביד�ד  בחלוקת  ליטה 
בע�יין  ממו�פת.  רכישה  רקע 
לקבל  כבוב  השופט  סירב  זה 
פרט�ר  שהציעו  ה�יתוח  את 
ובןנדב כי השימוש שמתעתד 

בכס לעשות  השליטה  נבעל 
פי הדיביד�ד לעולם לא יהיה 
של  קיומו  לשאלת  רלוו�טי 

ע�יין אישי בחלוקה. 
בע�יין  קבע  המשפט  בית 
הדברים  "מציאות  כי  בןנדב 
מסוימות,  שב�סיבות  היא, 

בכס מ�יות  בעל  של  נהצורך 
פי דיביד�ד עלול ליצור חשש 
דעתו  שיקול  להטיית  מהותי 
על  האישית  טובתו  להעדפת 
פ�י טובת החברה". אי אפשר 
להגדיר מראש רשימה סגורה 
והבחי�ה  כאלה,  מקרים  של 

תהיה על פי �סיבותיו של כל מקרה ומקרה - ובלבד 
בכספי  המ�יות  בעל  של  קו�קרטי  "צורך  על  שידוע 
הדיביד�ד". צורך כאמור עשוי להתקיים למשל שעה 

נשלבעל המ�יות יש "חוב קו�קרטי מהותי ומשמעו
תי בעל מועד פירעון ידוע מראש". שיקולים �וספים 
לבעל  הדרוש  הסכום  גובה  הם  המשפט  בית  שמ�ה 

נהמ�יות, הדחיפות שבה הוא זקוק לכסף, יתר האפ
שרויות העומדות בפ�יו לגיוס הסכום מלבד חלוקת 
המושקע  המ�יות  בעל  של  העצמי  ההון  הדיביד�ד, 
בחברה, הערבות האישית של בעל המ�יות לחובותיו 
במסגרת הרכישה הממו�פת )אם יש ערבות כזאת( 

וכל �סיבה רלוו�טית אחרת. 
את  התווה  אף  הדין  פסק 
המבח�ים  ליישום  הדרך 
בדבר ע�יין אישי, וקבע כי יש 
ובמשורה.  בזהירות  להחילם 
בית המשפט עמד על כך שיש 

"רכי מהכללות:  נלהימ�ע 
גס  ביטוי  אי�ה  ממו�פת  שה 
כתב  רצויה",  להיות  ויכולה 
גם  כי  והדגיש  כבוב,  השופט 

נאם אפשר לה�יח שבעל הש
לפ להשתמש  מתכוון  נליטה 

הדיביד�ד  חות בחלק מכספי 
בכך  אין  ההלוואות,  להחזר 
אישי"  "ע�יין  לו  לייחס  כדי 

בחלוקה בהכרח.
המ בית  שאימץ  נהמבחן 

לייחוס  בןנדב  בע�יין  שפט 
לבעל השליטה  "ע�יין אישי" 
מתמקד אפוא בש�י גורמים: 
�רכשה  שבה  המי�וף  רמת 

נהחברה וההשפעה שיש למי
�וף - אם בכלל - על שיקול 
בעת  הרוכש  שמפעיל  הדעת 
בחברה.  זכויותיו  מימוש 

והמכר "המהותית  נהשאלה 
היא אם  הדין  פסק  לפי  עת" 

נכוו�תו של בעל השליטה לה
שתמש בכספי הדיביד�ד כדי 
לממן את הרכישה הממו�פת 
שיעדיף  מהותי  חשש  יוצרת 

את טובתו האישית על פ�י טובת החברה.
את  הגביל  המשפט  שבית  לראות  אפשר  כן,  אם 

בח השליטה  לבעל  אישי  ע�יין  לייחוס  נהאפשרות 
לאותם  ממו�פת  רכישה  רקע  על  ה�עשית  לוקה 
"חשש  על  בבירור  להצביע  אפשר  שבהם  מקרים 
מהותי" להטיה בשיקול דעתו של בעל השליטה תוך 
פגיעה אפשרית בחברה. בכך הציב בית המשפט רף 
הע�יין  הכריע שב�סיבות  ואף  יחסית,  גבוה  ראייתי 
המבקש לא עמד בו. ועדיין אין להקל ראש בכברת 

נהדרך שפסע פסק הדין הרחק מהכלל המסורתי שא
�יכרת  אף  ההכרעה  חדש�ות  היום.  עד  הורגל�ו  ליו 

השאלה "המהותית 

והמכרעת" לפי פסק 

הדין היא אם כוונתו של 

בעל השליטה להשתמש 

בכספי הדיבידנד כדי לממן 

את הרכישה הממונפת 

יוצרת חשש מהותי שיעדיף 

את טובתו האישית על פני 

טובת החברה

לקח מרכזי העולה מעניין 

בן־דב הוא כי דרך המלך 

לתקיפת חלוקה הפוגעת 

בטובת החברה היא 

באמצעות בחינה אם בעל 

השליטה והדירקטורים 

הפרו את חובות האמון 

שלהם לחברה, ולא 

באמצעות סיווג המהלך 

כעסקת בעלי עניין 

המחייבת אישור משולש
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ל�וכח הדיון שערך בית המשפט בכתבי המלומדים, 
בחלוקת  שליטה  לבעל  אישי  ע�יין  ייחוס  השוללים 
דיביד�ד. בית המשפט דחה את העמדה הזו, וקבע כי 

נהמציאות בשוק ההון הישראלי דווקא מובילה להכ
רה בע�יין האישי על פי המבח�ים ש�קבעו. 

מה צפוי כעת? לקח מרכזי העולה מע�יין בןנדב 
בטו הפוגעת  חלוקה  לתקיפת  המלך  דרך  כי  נהוא 
נבת החברה היא באמצעות בחי�ה אם בעל השלי

שלהם  האמון  חובות  את  הפרו  והדירקטורים  טה 
לחברה, ולא באמצעות סיווג המהלך כעסקת בעלי 
הטיל  כבר  בעבר  משולש.  אישור  המחייבת  ע�יין 

חלו בגין  משרה  �ושאי  על  אחריות  המשפט  נבית 
הדבר  אך  ממו�פת,  רכישה  רקע  על  ש�עשתה  קה 
ומשיקולים  ע�יי�ים  ב�יגודי  פעולה  רקע  על  �עשה 
ביטול  על  סיכמו  אף  הליך  לאותו  והצדדים  זרים, 
העליון  המשפט  לבית  ערעור  במסגרת  הדין  פסק 
נ' ליפשיץ )פסק  ירדן  )ת"א )מחוזי חיפה( 474/04 
דין מיום 20.8.2007((. בזכות ההכרעה בבןנדב שוב 
�סללה הדרך לתובעים לבחון את שיקול דעתם של 
�ושאי המשרה במקרה רגיל של חלוקת דיביד�ד על 

רקע רכישה ממו�פת.
בכל  לדוגמה  הזה מתבקשת  הדעת  שיקול  בחי�ת 

המ בהסדר  דירקטורים  שעושים  לשימוש  נה�וגע 
הון.  להפחתת  ו�וגע  החברות  לחוק   303 בסעיף  �וי 

מלמדת  ההסדר  של  החקיקתית  ההיסטוריה  בחי�ת 
דיביד�דים,  חלוקת  לצורך  במקור  �ועד  לא  הוא  כי 
את  שקבעה  לחברה  לאפשר  הייתה  מטרתו  אלא 

מהחל בה  לחזור  מדי  גבוהה  ברמה  המוצהר  נהו�ה 
דיני חברות חדשים ביש־  טתה )אוריאל פרוקצ'יה,
ראל, תש�"דנ1993, עמ' 515(. מכאן ששימוש בהסדר 
שלא לתכליתו המקורית אלא לצורך חלוקה על רקע 
רכישה ממו�פת עשוי לחזק תובעים בביסוס טע�תם 
כי הדירקטורים שירתו ע�יין אישי של בעל השליטה 
עשויה  אף  כזאת  טע�ה  שקיבל.  ההלוואות  במימון 
לשאוב עידוד מקביעה �וספת בע�יין בןנדב, כי קבלת 
מכוח  בהליך  הון  להפחתת  המשפט  מבית  אישור 
�גד תקיפת  סעיף 303 אי�ה משמשת טע�ת השתק 

החלוקה בהליך של תובע�ה �גזרת.
נלבסוף, האפשרות לייחס ע�יין אישי לבעל השלי

טה בחלוקת דיביד�ד על רקע רכישה ממו�פת צפויה 
ש�עשה  כפי  מהציבור,  המשקיעים  לחיזוק  לתרום 
בש�ים האחרו�ות הן בחקיקה )למשל תיקון 16 לחוק 
החברות בדבר ייעול הממשל התאגידי( והן בפסיקת 
דב  המחלקה הכלכלית )למשל בת"צ 26809-01-11 
כהנא נ' מכתשים־אגן, החלטה מיום 15.5.11, ובת"צ 
מיום  החלטה  ואח',  כהן  נ'  הצלחה   2484-09-12
18.2.13(. בכך �ושא עימו ע�יין בןנדב בשורה מבורנ
 כת �וספת לביצור ההג�ות לציבור בשוק ההון.  

בעלי המניות והנושים מייצגים... שני קטבים בכל הנוגע לחלוקת 
דיבידנד. תפקיד החברה... הוא לאזן בין אלו. מחד - לחלק מספיק 

דיבידנדים, כדי לא לפגוע בזכותם של בעלי המניות ועל מנת 
לעודד משקיעים... מאידך - ריסון בחלוקה, שתפקידו להשאירה 

סולבנטית, לעמוד בהתחייבויותיה לנושים ולעודד את קניית החוב 
 של החברה.

השופט כבוב, תנג )ת"א( 48081-11-11    
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פסיקתו  עם  בעולם ההסעדה,  דבר  �פל  לאחרו�ה 
המו־  5967/10 בד�ג"ץ העליון  המשפט  בית   של 

)להלן:  ואחרים  כהן  אסתר  נ'  לאומי  לביטוח  סד 
סיווג  סוגיית  במישרין  �בח�ה  לראשו�ה  הדנג"ץ(. 
בלשון  טיפים   - מתשרים  התקבול  ושיוך  ההכ�סה 
השגורה - שמקבלים המלצרים מקהל הסועדים, אם 

כתקבול של המסעדה או כתקבול של המלצר. 

הדין החל עד לפרשת אסתר כהן

דורש  הוא  ייחודי.  תשלום  אמצעי  הוא  תשר 
קו� תחיקתית  נהתייחסות 

קרטית, וכך מקובל במדי�ות 
אופיו  העולם.  ברחבי  רבות 
הייחודי של התשר המשולם 

שא מעורר  וולו�טרי  נבאופן 
ובמ העבודה  במשפט  נלות 

שבספר  אלא  המיסים,  שפט 
נהחוקים אין התייחסות ספ

ציפית לתשר. בהיעדר הסדר 
סוגיות  �דו�ו  חקיקתי ממצה 
קו�קרטיות בעיקר בערכאות 

 מלצר,
ספר חשבונות בבקשה

ובמשפט  העבודה  במשפט  שאלות  מעורר  התשר  של  הייחודי  אופיו 

המיסים, אלא שבספר החוקים אין לו אזכור. לאחרונה נדרש בית המשפט 

העליון לסיווגו כתקבול של המסעדה או של המלצר, אך מורכבותו של 

הנושא מחייבת התערבות של המחוקק

טלי ירון־אלדר, רני שורץ

 עו"ד טלי ירון־אלדר, 
משרד ירון־אלדר, פלר, שורץ; 
לשעבר נציבת מס הכנסה

 עו"ד רני שורץ, משרד 
ירון־אלדר, פלר, שורץ

ומ עובד  יחסי  של  בסוגיות  לעבודה  הדין  בתי  נשל 
ה�ובעות  המס  בהשלכות  ד�ו  מקרים  ומעט  עביד, 

מהתשר.
אם  השאלה  �דו�ה  העבודה  משפט  של  במישור 
תשר הוא חלק מהכ�סתו של המלצר בפרשת מלכה 
)פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בע�יין ע"ע 
ענבל  נ'  בע"מ  מסעדות  אילת  ד.ג.מ.ב   300113/98
�דו�ה הסוגיה אם תשר המנ (. בפרשת מלכה  המלכ

לידי  ומגיע  הסועד  ידי  על  וולו�טרי  באופן  שולם 
לשלם  מחויבת  שהמסעדה  עבודה  שכר  הוא  מלצר 
מי�ימום,  שכר  חוק  מתוקף 
כי  שם  �פסק  התשמ"זנ1987. 
כדי לראות בתשר שכר עבודה 
יש  מי�ימום  שכר  חוק  לצורך 

נלהעביר אותו בקופת המעסי
קה או בקופת טיפים, ולרשום 
אותו בשקיפות מלאה )להלן: 
דברים  לצד  הרישום(.  מבחן 
מכריע  אי�ו  הדין  פסק  אלה, 
הוא  חדנמשמעית אם התשר 
המסעדה,  של  חייבת  הכ�סה 

לתשר אופי מיוחד. במרבית 

המקרים מדובר בתשלום 

וולנטרי מחד, אך כזה הנובע 

מנוהג תרבותי מאידך. הוא 

משולם למסעדה לא רק בשל 

השירות הטוב אלא עבור מכלול 

השירותים שמציעה המסעדה
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דהיי�ו, אם התשר הוא תקבול של המסעדה בדומה 
לתמורה המשולמת בגין הארוחות במסעדה. 

העליון  המשפט  בית  �דרש  המס  די�י  במישור 
לסוגיית ייחוס התקבול מתשר בפרשת ספארי )ע"א 
נ' פקיד שומה תל  476/87 ספארי הולדינגס בע"מ 
אביב 1(. שם �קבע "מבחן הוולו�טריות" המבחין בין 
ובין  הלקוח  של  הטוב  מרצו�ו  ה�ית�ים  שירות  דמי 
דמי שירות שהלקוח �דרש לשלם על ידי המסעדה: 
לראות  יש  החופשי  מרצו�ו  תשר  משלם  כשהלקוח 

בתשר תקבול של המלצר, וכשהלקוח מתבקש לשלם 
יהיה התשר תקבול של המסעדה. 

תל  שומה  פקיד   9229/99 )ע"א  ליברמן  בפרשת 
אביב 1 נ' ליברמן( חודדה ההלכה ש�קבעה בפרשת 
ספארי לע�יין מבחן הוולו�טריות. כן �דון בה אופן 

נרישום התקבולים מתשר, ושם פסק השופט אליע
זר ריבלין כי "מסק�ה שלפיה אין דמי השירות באים 
כי  משמעותה  אין  המסעדה,  בעל  של  תקבול  לכלל 
ירשמו  השירות  דמי  כלל.  יירשמו  לא  השירות  דמי 
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בכל מקרה, אך בפ�קס אחר".
לסיכומו של ע�יין, ההלכה טרם הד�ג"ץ וכמוה גם 

נהפרקטיקה ש�הגה ברוב המסעדות הייתה כי המס
עדה משלמת למלצר למצער שכר מי�ימום, והתשר 
של  שכרו  את  מממן  שהתשר  במקרה  לעובד;  שייך 
ש�פסק  כפי  הרישום,  במבחן  לעמוד  עליו  המלצר 

בפרשת מלכה.
למותר לציין כי בכלל הפרשות המאוזכרות חזרו 
של  מעמדו  את  להסדיר  יש  כי  וציי�ו  המשפט  בתי 

התשר בחוק. 

פרשת אסתר כהן

באירוע   1996 בש�ת  החלה  כהן  אסתר  פרשת 
הטרגי שבו בעלה של כהן קיפח את חייו עת �חלץ 
וטבע.  בים,  למצוקה  ש�קלעו  צעירים  של  לעזרתם 
תלויים  קצבת  לאומי  לביטוח  מהמוסד  תבעה  כהן 

המ של  הכ�סתו  עיקר  הלאומי.  הביטוח  חוק  נלפי 
�בעה  כמלצר  שהועסק  �וח 
בעבודתו,  שקיבל  מתשרים 
�רשמו  לא  אלה  והכ�סות 

המ ממשכורתו  נכהכ�סותיו 
דווחת. לאור זאת �דרש בית 
תשר  אם  להכריע  המשפט 

של המ עבודה  הכ�סת  נהוא 
האלמ�ה  תהיה  אז  או  לצר, 

ה� תלויים  לקצבת  נזכאית 
הכ�סת  מלוא  מגובה  גזרת 
התשרים.  לרבות  העבודה 
אסתר  שהגישה  בעתירה 
העליון  המשפט  לבית  כהן 
)בג"ץ 2105/06 אסתר כהן נ' 

המוסד לביטוח לאומי ואח'( דן ה�שיא אשר גרו�יס 
בשאלה כיצד יש לסווג את התשר המשתלם למלצר, 
לפקודת   )1(2 סעיף  פי  על  יד  כהכ�סה ממשלח  אם 
מס הכ�סה או כהכ�סת עבודה על פי הוראות סעיף 

2)2( לפקודה. 
בבג"ץ �פסק פה אחד כי הכ�סתו של המ�וח היא 
דהיי�ו  לפקודה,   )2(2 סעיף  פי  על  עבודה  הכ�סת 
משכורת. בג"ץ קבע כי אפשר להכיר בתשר כהכ�סת 

נהמלצר, וסיווג אותה כהכ�סת עבודה שאי�ה משול
נמת מן המעסיק. יש לזכור כי אילו פסק בג"ץ כי הכ�

סת המלצר מתשר היא הכ�סה מעסק, הייתה �שללת 

העליון  המשפט  בית  ש�תבעה.  הקצבה  מהאלמ�ה 
ציין כי סיווג ההכ�סה מתשר כהכ�סה של בעל עסק 
עצמאי היה טומן בחובו דרישות בירוקרטיות רבות, 
בהן דיווח ש�תי לרשויות המס ואף רישומו של מלצר 
כעוסק לצורך מע"מ, וכן ההשלכות הפליליות על אי 
דיווח כדין. על כן קובע בית המשפט כי תשר יסווג 
בגין  בגביית המס  למרות הקשיים  עבודה,  כהכ�סת 
הכ�סות אלה ולאור אופי המקצוע שרבים בו אי�ם 

מגיעים לסף המס. 
בעקבות פסק הדין בבג"ץ ועל רקע הקשיים שציין 
בג"ץ הגיש המוסד לביטוח לאומי בקשה לדיון �וסף. 
עמדה  לממשלה  היועץ המשפטי  הציג  ה�וסף  בדיון 
"אין  כי  טען  בבג"ץ  בעוד  בבג"ץ;  מזו שהביע  שו�ה 
של  עבודה  שכר  כתשר  ה�ית�ים  בסכומים  לראות 
הגמלה",  לצורך חישוב  ואין להתחשב בהם  המלצר 
ה�ית�ים  בתשלומים,  לראות  "יש  כי  טען  בד�ג"ץ 

נכתשר למלצרים, חלק מהתשלום עבור השירות שמ
באמצעות  המסעדה  ספקת 
מהווים  הם  ולפיכך  עובדיה, 

למ העסק".  בית  של  נהכ�סה 
לז�וח  היועמ"ש  ביקש  עשה 
כפי  הוולו�טריות  מבחן  את 

ול ספארי,  בפרשת  נש�קבע 
תשר  כל  כי  קטגורית  קבוע 
שמקבל מלצר הוא תקבול של 

המסעדה. 
כמשיב  צורף  ה�וסף  לדיון 
בישראל  המסעדות  איגוד 
לדחות  יש  כי  וטען  )ע"ר(, 
על הסף את עמדת היועמ"ש 
לאור השלכותיה האפשרויות 

נומשום שראוי שהדבר ייעשה במסגרת חקיקה הולי
סטית.

�דרש בית המשפט הע כן, במסגרת הד�ג"ץ  נאם 
ליון לשאלה זו: "האם יש לסטות מפסיקתו הקודמת 
של בית משפט זה ולקבוע כי גם דמי תשר, ש�ית�ים 
למלצר עצמו בלי דרישה מפורשת בחשבון, צריכים 

להיחשב כתקבול של המסעדה וכהכ�סה שלה?". 
ארבעה  של  וברוב  גרו�יס  ה�שיא  של  די�ו  בפסק 

כ�ן את החל על  להותיר  יש  כי  �פסק  נמול שלושה 
הס על  ולשמור  השרירות  ההלכות  ואת  בג"ץ  נטת 

המחוקק  שירים  עד  המסעד�ות  בע�ף  טטוסנקוו 

התשר הוא הכנסת עבודה 

של המלצר המשולמת לו 

שלא על ידי מעסיקו. אם 

המעסיק מבקש לשלם מתוך 

התשר את שכר המינימום 

ואת יתר הזכויות הסוציאליות 

העומדות למלצר הוא יכול 

לעשות זאת, ובלבד שעמד 

במבחן הרישום
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בית  ויסדיר את מיסוי התשר בחקיקה.  את הכפפה 
ה�ובעים  הרבים  הקשיים  על  עמד  בד�ג"ץ  המשפט 
תשר  כי  לקבוע  לממשלה  המשפטי  היועץ  מבקשת 
כי קבלת  ציין  ובין היתר  הוא תקבול של המסעדה, 

נעמדת היועמ"ש ללא הסדרה כוללת בחוק של הסו
גיות ה�גזרות מהתשר תגרום �זקים לע�ף המסעדות 
מאוכלוסייה  המורכב  המלצרים  ולציבור  בכללותו 

מוחלשת בדרך כלל. 

משפט משווה וניסיונות הסדרה בחוק

את  בחקיקה  להסדיר  �יסיו�ות  כמה  �עשו  בעבר 
בישראל.  המלצרים  של  הזכויות  ואת  התשר  מעמד 
העבודה  ת�אי  לבדיקת  הוועדה  הוקמה  השאר  בין 
פרופ'  בראשות  ובמסעדות  קפה  בבתי  מלצרים  של 
אברהם פרידמן, וכן הובאו לסדר היום הצעות חוק 
בספרים  הרישום  לאמץ את מבחן  אחדות שביקשו 
כמבחן להיתכ�ות השימוש בתשר כשכר עבודה של 

המלצר.
בחקיקה  מוסדר  התשר 
שהוא  משום  רבות  במדי�ות 
בארצות  ייחודי.  תשלום 
 Fair בחקיקה,  �קבע  הברית 
כי   ,Labor Standards Act

נהתשר אי�ו תקבול בידי המ
ומ�גד רשאי המעסיק  סעדה, 
התשר  בסכומי  להתחשב 
אז  או  המלצרים,  שמקבלים 

בספ זה  חלק  לרשום  ניידרש 
ריו. כל שכן, על המלצר לדווח 
ועל  על סכום התשר שקיבל, 
לחשב  החובה  חלה  המעסיק 

על פיו את הסכומים שיש לשלם עבור ביטוח לאומי, 
מס בריאות ומיסים אחרים.

הדין החל לאחר הדנג"ץ

נהבג"ץ והד�ג"ץ שהת�הלו בפרשת אסתר כהן קי
והותירו  המס  די�י  סוגיית  את  למעשה  הלכה  בעו 
את הסטטוסנקוו בע�ף המסעד�ות. למעשה הד�ג"ץ 

נהותיר על כ�ו את מבחן הוולו�טריות ש�קבע בפר
כי הכ�סה כזאת היא  והוסיף  וליברמן,  שות ספארי 
הכ�סת עבודה של המלצר לפי המקור שבסעיף 2)2( 

לפקודה. 

נבמישור די�י העבודה, חרף היותו של התשר תק
בול של המלצר, הרי ההלכה ש�קבעה בפרשת מלכה 
של  ומלא  שקוף  לרישום  בכפוף  וקיימת;  שרירה 
מתוך  לשלם  מלצרים( אפשר  שירות  )יומן  הטיפים 

נהטיפים את שכר עבודתו של המלצר ואף את התש
לומים הסוציאליים ה�ובעים ממ�ו. 

הכ הוא  שהתשר  היא  לדעת�ו  התוצאה  כן,  נאם 
ידי  על  שלא  לו  המשולמת  המלצר  של  עבודה  �סת 

נמעסיקו. אם המעסיק מבקש לשלם את שכר המי�י
נמום ואת יתר הזכויות הסוציאליות העומדות למל

צר מתוך התשר הוא יכול לעשות זאת, ובלבד שעמד 
במבחן הרישום כהגדרתו לעיל. �היר לכל כי התשר 

ניוכל להיחשב כהוצאה המותרת ב�יכוי על ידי המס
עדה רק כשיירשם כהכ�סה חייבת בספרי המסעדה.
נכפי שראי�ו, בחי�ת מעמדו של התשר בדין היש
נראלי �עשית על רקע פסיקה ע�פה, אם כי לא אחי

אפשר  )ואף  לעיל  סקר�ו  שו�ות.  ערכאות  של  דה, 
כי  מהפסיקה(  זאת  ללמוד 
לתשר אופי מיוחד, והוא �יחן 
מחד  �ורמטיבית;  בדואליות 
וולו�טרי  תשלום  הוא  גיסא 
בדרך כלל, ומאידך גיסא �ובע 

למ ומשולם  תרבותי  נמ�והג 
השירות  בשל  רק  לא  סעדה 

נהטוב כי אם ממכלול השירו
תים שהיא מציעה. מורכבות 

הת לדעת�ו  אף  מחייבת  נזו 
שעשה  המחוקק,  של  ערבות 

לה אחדים  �יסיו�ות  נבעבר 
בה התשר  מעמד  את  נסדיר 

ללא  אך  פרטיות,  חוק  צעות 
הצלחה. אין ל�ו אלא להצטרף לקריאה להסדיר את 

נמעמד התשר בחוק תוך שקלול כל המשת�ים שעלו
 לים להיות מושפעים מחקיקה כאמור.  

 כותבי רשימה זו ייצגו 
את איגוד המסעדות בדנג"ץ הנדון

בית המשפט ציין כי סיווג 

ההכנסה מתשר כהכנסה 

של המלצר כבעל עסק 

עצמאי טמן בחובו דרישות 

בירוקרטיות רבות, ועל כן 

קבע כי תשר יסווג כ"הכנסת 

עבודה" למרות הקשיים 

בגביית המס בגין הכנסות 

אלה לנוכח אופי המקצוע
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לפנ 94ב  )סעיף חוק  הוראת  שקיימת  לכם   תארו 
ועם  מסוים,  מס  לכפל  הגורמת  הכ�סה(  מס  קודת 
)סעיף  אחרת  חוק  הוראת  השמחה,  למרבה  זאת, 
ולגינ 126)ב( לפקודה( מאפשרת בתכ�ון מס פשוט 
טימי להימ�ע מכפל המס. בשל אותה הוראה אחרת 
�מ�ע כפל המס, וכולם חיים בשלום עם אותו עיוות 

לי וה�ה  מזיק.  בלתי  נמס 
הוראת  שאותה  מתברר  מים 
חוק אחרת אי��ה מוצאת חן 

�ו וזו  המיסים,  רשות  נבעי�י 
לח כדי  חקיקה  יוזמת  נקטת 

ראוי  אותה משום שלא  סום 
לדעתה ל�צל הוראת חוק כדי 

להתחמק מכפל מס. 
הסיטואציה  בדיוק  זוהי 

לתי חוק  בתזכיר  נהקיימת 
לאח שהופץ  הפקודה  נקון 

כפי  התיקון,  תכלית  רו�ה. 

 תיקון קטן,
עיוות גדול

סעיף  מכיל  לאחרונה  שהופץ  הכנסה  מס  פקודת  לתיקון  חוק  תזכיר 

דיבידנד  במיסוי  הקיים  העיוות  את  תגדיל  התיקון  קבלת  ובעייתי.  קטן 

בין חברות ותאפשר להחיל על רווחים של מוסדות כספיים מס בשיעור 

60% ואף יותר

מאיר זריהן

 עו"ד ורו"ח מאיר זריהן;
 לשעבר מנהל מחלקת 
המיסוי בקבוצת מגדל

שהצהירו מ�סחיו בדברי ההסבר, היא להתאים את 
הפקודה לכללים החשבו�אים הבי�לאומיים שאומצו 
והתכנ שהתזכיר  ספק  אין   .)IFRS )כללי  בישראל 
המא �ושא  הם  לא  אך  בהחלט,  ראויים  הללו  נלית 

 ,15 סעיף  וצ�וע,  בודד  אחד  סעיף  הוא  ה�ושא  מר; 
המתחבא בתזכיר. מתחבא אמר�ו, כי ל�ושא זה אין 
שום קשר ושייכות לכללי הנ

שום  לו  אין  וממילא   ,IFRS
קשר לאותה תכלית מוצהרת 
מישהו  כי  דומה  של התזכיר. 
יתר  בין  אותו  להצ�יע  �יסה 

יעו שלא  בתקווה  נהסעיפים 
רר רעש. 

התיקון המוצע

סעיף 126)ב( לפקודה קובע 
חברה  שקיבלה  דיביד�ד  כי 
שהופקו  מהכ�סות  ישראלית 

 התיקון המוצע 

מבקש להטיל מס על 

הדיבידנדים שיקבלו מוסדות 

כספיים, תוך הפלייתם 

ללא שום הצדקה ובניגוד 

לעקרונות בסיסיים בשיטת 

 המס הישראלית. לדעתנו, 

זהו תיקון לא ראוי
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וגורף,  רחב  הוא  ממס  הפטור  ממס.  פטור  בישראל 
�וגע לכל סוגי החברות ומשתלב היטב בשיטת המס 
התיקון  בא  וה�ה  בהמשך.  שיתואר  כפי  הישראלית 
הפנ לצמצם את  ומבקש  בתזכיר   15 בסעיף  המוצע 
טור ולהטיל חבות מס על דיביד�ד כאמור המתקבל 

המת דיביד�ד  כי  מציע  התיקון  מסוים.  מגזר  נבידי 
שהרווחים  חברות  בידי  קבל 
�חשבים  מ�יות  ממכירת 
אצלן כרווח מעסק לפי סעיף 
2)1( לפקודה יהיה חייב במס. 
בעיקר  ייכללו  זו  בקטגוריה 

וחב ביטוח  וחברות  נב�קים 
רות שעוסקות במסחר בשוק 
ההון )להלן �כ�ה חברות אלה 

מוסדות כספיים(. 
ראוי;  לא  התיקון  לדעת�ו, 

נאם יעבור, יוטל מס על הדי
מוסדות  שיקבלו  ביד�דים 

נכספיים תוך הפלייתם ללא שום הצדקה וב�יגוד לע
קרו�ות בסיסיים בשיטת המס הישראלית. להלן �ציג 
כיצד  ו�ראה  הרלוו�טיים  העקרו�ות  את  בתמצית 

התיקון מפר אותם.

עקרונות שיטת המס 

המס  בשיטת  עיקרוןנעל 
הישראלית הוא סימטריה בין 

הפו היחיד  על  המוטל  נהמס 
המו המס  ובין  כעצמאי  נעל 

טל על אותו יחיד, לו החליט 
לפעול כחברה בע"מ. השיטה 
בשיעורי  לשוויון  שואפת 
הפעילות  אופ�י  בש�י  המס 
בש�י  בי�יהם.  מבדילה  ולא 
המס  שיעור  יהיה  המקרים 
כולל  )לא  כנ48%  הכולל 
גבוהות  הכ�סות  על  מס   2%

 עד היום יכלו מוסדות

 כספיים למשוך דיבידנדים 

 מהחברה בנסיבות מסוימות 

 לפני מכירתה, וכך 

 לצמצם את העיוות הנובע 

מאי החלתו של סעיף 94ב. 

התיקון המוצע סותם את 

הגולל על אפשרות זו
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באמצעות  זאת?  עושים  איך   .)2013 בש�ת  שהוטל 
כן היא - מטילה מס  השיטה הדונשלבית, שכשמה 
בשלב  שלבים:  בש�י  חברה  שמפיקה  הרווחים  על 
ראשון מס חברות שמוטל על החברה במועד הפקת 
המ�יות  בעלי  על  הכ�סה  מס  ש�י  ובשלב  הרווחים, 
השלבים  בש�י  הדיביד�דים.  משיכת  בעת  היחידים 
גם יחד מוטל מס כולל בשיעור 48% בקירוב, הדומה 

למס המוטל על היחיד.

סעיף 126)ב( ושילובו בשיטה הדו־שלבית 

סעיף  חוקק  הדונשלבית  השיטה  את  ליישם  כדי 
126)ב( הקובע כי דיביד�ד שמקורו ברווחים שהופקו 
בישראל המחולק בין חברות ישראליות פטור ממס. 
מס  תשלום  לאחר  ברורה:  הפטור  של  המשמעות 
עוד  כל  �וסף,  מס  הרווחים  על  ישולם  לא  חברות 
המ�יות  בעל  ידי  על  כדיביד�ד  �משכו  לא  הרווחים 
טלו  בע"מ.  החברות  במסגרת  �שארו  אלא  היחיד 
שבתחתית  החברה  שבה  חברות  שרשרת  לדוגמה 

רווחים  הפיקה  ההחזקות 
חברות  מס  עליהם  ושילמה 
בשיעור 25%. הרווחים לאחר 

לחב חולקו  המס  נתשלום 
וזו  כדיביד�ד,  שלמעלה  רה 
הבאה  לחברה  אותו  חילקה 
בשרשרת וכך הלאה. במקרה 
כזה ברור שאין לשלם מס על 

החב בין  המועבר  נהדיביד�ד 
רות, משום שייווצר כפל מס 
או מס משולש ולמעלה מזה. 
ההשלמה לשיעור המס הרצוי 
כשינ ורק  אך  תיעשה   )48%(

גיעו אותם רווחים, כדיביד�ד, אל היחיד. כך יוטל מס 
בשיעור 48% בלבד ולא יותר.

ברור אפוא כי הפטור שבסעיף 126)ב( הוא הכרחי 
ומגשים את תכלית השיטה; בלעדיו יוטל על אותם 
רווחים כפל מס שיגיע כדי 60% ויותר, וממילא יופרו 

עקרו�ות השיטה.

סעיף 94ב לפקודה ושילובו בשיטת המס

במנ הון  רווח  על  מס  כפל  למ�וע  בא  94ב   סעיף
הון  רווח  בחישוב  כי  קובע  והוא  מ�יות,  כירת 

העו את  ההון  מרווח  להפחית  יש  מ�יות  נממכירת 

כבר  היא  שעליהם  ה�מכרת  בחברה  הקיימים  דפים 
"רווחים  בסעיף  מכו�ים  אלה  )רווחים  מס  שילמה 
קובע  הסעיף  העודפים(.  להלן  לחלוקה",  הראויים 
שהיה  המס  יהיה  אלה  עודפים  על  שיוטל  המס  כי 
מוטל עליהם לו חולקו כדיביד�ד מעט לפ�י המכירה. 
ידי חברה בע"מ  התוצאה היא שבמכירת מ�יות על 
בחברה  הקיימים  עודפים  אותם  על  ממס  פטור  יש 

למ �ועד  הוא  ברור;  הסעיף  של  הרציו�ל  נה�מכרת. 
�וע כפל מס על אותם רווחים במכירת מ�יות - מס 
את  כשהפיקה  ה�מכרת  החברה  ששילמה  חברות 
הרווחים ומס רווח הון בידי החברה ה�מכרת. �ציין 
כי בדרך כלל אפשר להגיע לתוצאה דומה באמצעות 
חלוקת דיביד�ד בפועל מעט לפ�י המכירה. כך למשל, 
חברה המוכרת מ�יות של חברה פלו�ית תוכל למשוך 
בחברה  הקיימים  העודפים  מלוא  את  ממס  בפטור 
126)ב((,  סעיף  )מכוח  המכירה  לפ�י  מעט  הפלו�ית 
ועל ידי כך להקטין את התמורה המתקבלת ממכירת 
המ�יות וממילא להקטין את רווח ההון החייב במס.

סעיף  זו  בראייה  כי  �ציין 
ודונ משלים  �דבך  הוא  94ב 

126)ב(,  מה בתכליתו לסעיף 
למ�וע  �ועדו  יחד  וש�יהם 
על  מס  כפל  הטלת  של  מצב 
126)ב(  סעיף  רווחים:  אותם 
פטור  של  בדרך  זאת  עושה 
ממס על דיביד�ד ביןנחברתי, 
בדרך  זאת  עושה  94ב  וסעיף 
הון  רווח  על  ממס  פטור  של 
הקיימים  העודפים  בגובה 

בחברה ה�מכרת.

העיוות בסעיף 94ב

חל  וממילא  לפקודה  ה  בפרק  �מצא  94ב  סעיף 
אך ורק על הכ�סה ממכירת מ�יות המהווה הכ�סה 
בידי מוסדות כספיים  רווח ממכירת מ�יות  הו�ית. 
מהווה בידיהם הכ�סה מעסק, ועל כן חל עליו פרק 
חלה  לא  94ב  בסעיף  שההקלה  מכאן  לפקודה.  ב 
מההג�ה  �ה�ים  אי�ם  והם  הכספיים,  המוסדות  על 

נמכפל מס שמע�יק הסעיף. כיום לפ�י התיקון התו
נצאה היא שרווח ממכירת מ�יות בידי מוסדות כס

יותר  ואף   60% בשיעור  במס  להתחייב  עלול  פיים 
במקום 48% בלבד.

אפילו אם יעבור התיקון, 

ספק אם יעמוד במבחן 

בג"ץ. מן הראוי שמנסחי 

החוק יתכבדו ויוציאו סעיף 

זה מתזכיר החוק שאליו הוא 

אינו שייך ואינו קשור, ויואילו 

להביאו כתיקון חקיקה עצמאי 

שיידון בנפרד
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מובן שאין שום הצדקה לקיפוח ולחוסר השוויון 
ה�והג כיום בין הכ�סה לפי פרק ה ובין הכ�סה לפי 

נפרק ב, ולכן אין הצדקה להפליה ולקיפוח של המו
להם  מע�יק  העיוות  למרות  אולם  הכספיים.  סדות 
הפטור ממס על דיביד�ד שבסעיף 126)ב( אפשרות 
להימ�ע ממס על ידי משיכת דיביד�ד לפ�י המכירה. 

נלא תמיד יש בידיהם אופציה כזאת )למשל בהשק
נעה בחברות �סחרות בבורסה כשההחלטה על חלו

קת הדיביד�ד אי��ה בידיהם(, ובאותם מקרים עדיין 
אכן  רבים  במקרים  זאת,  עם  מס.  עיוות  להם  �גרם 

העיוות �מ�ע. 

העיוות בתיקון המוצע

וה�ה מציעה היום רשות המיסים לחסום בפ�יהם 
את הפרצה ולבטל את הוראת הפטור החלה עליהם 
בסעיף 126)ב(. במקום לתקן את העיוות בסעיף 94ב, 
כמתואר לעיל וכמתבקש, תזכיר החוק מציע בסעיף 
15 את ההפך בדיוק - להרחיב את העיוות. אם עד 

למ ב�סיבות מסוימות  יכלו  כספיים  מוסדות  נהיום 
ובכך  מכירתה  לפ�י  מעט  מהחברה  דיביד�דים  שוך 
סעיף  של  מאינהחלתו  ה�ובע  העיוות  את  לצמצם 
94ב, הרי שהתיקון המוצע סותם את הגולל על אפנ

שרות זו. 

הרציונל שבתזכיר החוק המוצע

נעם קריאת דברי ההסבר מתברר כי הרציו�ל שב
תזכיר לוקה בהיגיון עקום. הרציו�ל שבתזכיר אומר 

נשיש להשוות בין המס שהיה משולם לו חולק דיבי
ד�ד מעט לפ�י המכירה ובין המס שהיה חל במכירת 
המ�יות ללא חלוקת דיביד�ד. והואיל והרווח ה�ובע 
ממכירת מ�יות ללא חלוקת דיביד�ד חייב במס מלא 
)בשל אי החלת סעיף 94ב(, מוצע לבטל את הפטור 
כדי  ביןנחברתי  דיביד�ד  על  126)ב(  שבסעיף  ממס 

שתתקבל תוצאה דומה.
של�ו,  במילים  שבתזכיר  הרציו�ל  את  �סביר 

נהמביאות את הדברים לאבסורד: מאחר שמוס
דות כספיים משלמים כפל מס כשהם מוכרים את 
המ�יות )משום שסעיף 94ב אי�ו חל עליהם(, יש 
לבטל גם את הפטור שלהם ממס בקבלת דיביד�ד 
126)ב( ולחייב במס את אותו הדיבינ  לפי סעיף
ד�ד כדי שבשום אופן לא יוכלו להימ�ע מתשלום 

כפל מס!

סיכום ומסקנות

שיעבור,  במקרה  התיקון,  של  המעשית  התוצאה 
ויגרום  יגדל  ואף  יו�צח  כיום  הקיים  שהעיוות  היא 
עשוי  כספיים  מוסדות  שמפיקים  רווחים  שעל  לכך 
של  במקרה  יותר  ואף   60% של  בשיעור  מס  לחול 
שרשרת מוסדות כספיים המחלקים דיביד�ד. דבר זה 
מקפח מגזר שלם ללא שום הצדקה וללא בסיס, �וגד 

לעקרו ב�יגוד  ועומד  החוקתי  השוויון  עיקרון  נאת 
�ות יסוד בשיטת המס הישראלית. על כן, אם יעבור 
התיקון, ספק בעי�י�ו אם יעמוד במבחן בג"ץ. יתרה 
מזו, מן הראוי שמ�סחי החוק יתכבדו ויוציאו סעיף 
זה מתזכיר החוק שאליו הוא אי�ו שייך ואי�ו קשור, 

נויואילו להביאו כתיקון חקיקה עצמאי שיידון ב�פ
 רד. 
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אין להם לחוקי המס כללי 
פרשנות משלהם... נקודת 
המוצא היא לשון החוק... 

מבין האפשרויות הלשוניות 
השונות יש לבחור באותה 
האפשרות המגשימה את 
 מטרתה של חקיקת המס

השופט אהרן ברק,    
ע"א 165/82 קיבוץ חצור נ' פקיד שומה  



סאגת מרוץ הסמכויות בתחום דיני המשפחהמשפחה

חריג,  מצב  רבות  ש�ים  זה  �והג  משפחה  בדי�י 
נמוזר ואף לא ראוי, כולו פרי ידיו של המחוקק שה

ק�ה לשתי ערכאות שיפוט �פרדות סמכות שיפוט 
מקבילה החלה על ב�י זוג יהודים. 

קטי מזו�ות  מדור,  למזו�ות,  בתביעות  נמדובר 
�ים ]בג"ץ 6929/10 מיום 20.3.13[, תביעות רכוש, 
יחסי שיתוף, יחסי ממון, משמורת קטי�ים, הסדרי 
ראייה, ביקור, חי�וך, מקום מגורים ומ�יעת אלימות 
המשפ־ ענייני  להלן ייקראו  יחד  )אלה   במשפחה 
השיפוטית  לסמכותו  ה�תו�ים  הליכים  כולם  חה(, 

של בית המשפט או של בית 
הדין הרב�י.

 1 סעיף  המחוקק,  ובלשון 
רב דין  בתי  שיפוט  נלחוק 

גירושין(,  )�ישואין  �יים 
ני־ "ע�יי�י   :1953 נתשי"ג
שואין וגירושין של יהודים... 
של  הייחודי  בשיפוטם  יהיו 
)ההדגשות  רבניים"  דין  בתי 

וב הח"מ(,  של  ולהלן  נכאן 
דין  לבית  "הוגשה   :3 סעיף 

 לעצור 
את המרוץ

מרוץ הסמכויות הבעייתי בין בית המשפט האזרחי לבית הדין הרבני ידוע לכל, 

ולמרות הקשיים המובנים שיצר המחוקק, העניין נמשך כבר שנים. הגיעה 

העת לערוך שינויים שיחזירו את השפיות למצב המשפטי המעוות הזה

פסח קניר, יהונתן קניר

 עו"ד פסח קניר, 
משרד פסח קניר ושות'

 עו"ד יהונתן קניר, 
משרד פסח קניר ושות'

שיפוט  רבני  דין  לבית  יהא  גירושין...  רב�י תביעת 
ייחודי בכל עניין הכרוך בתביעת הגירושין".

משנ לע�יי�י  המשפט  בית  לחוק  3)א(   ובסעיף
בבית  ידו�ו  משפחה...  "ע�יי�י  תש�"הנ1995:  פחה, 
המשפט  בבית  )בעבר  משפחה"  לע�יי�י  המשפט 
המקבילה  לסמכותו  ה�תון  "בע�יין  וכן:  המחוזי(, 
של בית דין דתי, יהיה בית המשפט... מוסמך לדון, 

כל עוד אין בית הדין הדתי דן בו" )סעיף 25 )ב((.
על פי ה�והג כיום מוק�ית לש�י טריבו�לים שו�ים 

ולכל טריבו�ל הכוח והס נסמכות שיפוט מקבילה, 
המשפ בע�יי�י  לדון  נמכות 

�וצר מצב של תפוס  כך  חה. 
כפי יכולתך; כל אחת משתי 

יכו השיפוטיות  נהערכאות 
בע�יי�י  לדון  ומוסמכת  לה 
מרוץ  וכך מתחיל  המשפחה, 
ערכאה  איזו   - הסמכויות 
תתפוס ראשו�ה את סמכות 

השיפוט.
שסמ הדעת  על  נהיעלה 

שליחים,  במרוץ  �ק�ית  כות 

היעלה על הדעת שהדין 

הקיים מחייב את עורכי 

הדין באי כוח הצדדים לומר 

ללקוחותיהם כי רצוי שיגישו 

ראשונים תביעה, ובכך יקנו 

סמכות לערכאה השיפוטית 

הטובה יותר בעיניהם?
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לער תביעתו  כתב  את  ראשון  מגיש  הזוג  מב�י  נמי 
הדעת  על  היעלה  בעי�יו?  העדיפה  השיפוטית  כאה 
שהמחוקק לא הבין כי בהקימו את מרוץ הסמכויות 
יצר את הצורך של בעלי הדין לרוץ ולתפוס סמכות, 
ו�כון מתיישבים  בעוד שבעולם משפטי ראוי, סביר 

פתיחת  ללא  להסדרים  ומגיעים  זה  מול  זה  זוג  ב�י 
הליכים משפטיים שאולי אפשר לייתרם? והיעלה על 
הדעת שהדין הקיים למעשה מחייב את עורכי הדין, 
באי כוח הצדדים, לומר ללקוחותיהם כי רצוי שיגישו 

נראשו�ים תביעה ובכך יק�ו סמכות לערכאה השיפו
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סאגת מרוץ הסמכויות בתחום דיני המשפחהמשפחה

טית הטובה יותר בעי�יהם?
אכן קל לה�יח לפתחם של 
הדין את כשלי העולם  עורכי 
המשפטי, בעוד שלאור המצב 
והמוזר  המופרך  המשפטי 
�אלצים הם, במסגרת חובתם, 

נליתן את העצה ה�כו�ה, הטו
סמ לתפוס  והיא  ביותר,  נבה 
ידי הגשת כתב תבי נכות על 

לבית  או  המשפט  לבית  עה 
הדין, והמגיש ראשון זוכה.

אי��ו עוסקים באסתטיקה 
בבית  הדי�ים  במהות.  אלא 
שו�ים,  המשפט  ובבית  הדין 

וככלל )יש יוצא מהכלל( פוסק בית הדין על פי הדין 
הדתי, ובית המשפט פוסק על פי �ורמות אזרחיות. 
בשל כך מובן שחשוב ממש איזו ערכאה שיפוטית 
תק�ה את הסמכות לפסוק בין ב�י הזוג, וזאת לאור 

השו�י המהותי בין הערכאות.
הדין  בית  בין  המשפטיות  ב�ורמות  הש�יות  את 
בגט  בחיוב  לדוגמה  �מצא  המשפט  לבית  הרב�י 
המשיל  חיוב  הדין,  בית  ידי  על  ש�פסק  )בגידה( 
לקיום,  למזו�ות,  זכויותיה  את  מהאישה  לחלוטין 
יסוד  על  מזו�ותיה  �פסקים  המשפט  שבבית  בעוד 
5534/92, השופטת סביו�ה רונ  שוויון )מ"א )ת"א(
טלוי( כמזו�ות משקמים מכוח שיקולי צדק או על 
חשבון הרכוש )תמ"ש )חי( 7282נ12נ09, השופטת 

נאספר�צה אלון(, ולאחרו�ה, לאחר חיוב בגט, פסי
קת מזו�ות בין יהודים ש�ישאו כדמו"י מכוח חיוב 
חוזי מכללא )בעמ"ש 034167נ01נ12, ע"מ 4867/12 

עליון )�שאר בצריך עיון((.
הע המשפט  בית  החיל  הש�ים  לאורך  כי  ניוזכר 

בבית  על ההליכים  הדין האזרחי  הוראות  ליון את 
לב - סדרי הדין;  הדין הרב�י, כגון: בג"ץ 3914/92 
הרכוש;  מסת  של  חלוקת   - בבלי   1000/92 בג"ץ 
בג"ץ 1135/02 וזגיאל - איסור האז�ת סתר; בג"ץ 

6650/04 פלונית - הג�ת הפרטיות.
אבל השו�י בין ה�ורמות המשפטיות �משך, כפי 
הגדול  הרב�י  הדין  בית  מפסיקת  לדוגמה  שעולה 
בקבעו כי "בב�י זוג אין מושג של פרטיות �פרדת" 
כי  בג"ץ  פסיקת  לעומת  055417661נ21נ1(,  )תיק 
זוגו"  בן  כלפי  לפרטיות  הזוג  מב�י  אחד  כל  "זכאי 

ופסיקת   )6650/04 )בג"ץ 
הדין  לבית  המופ�ית  בג"ץ 
על  �ע�שים  שאין  בקבעו 
זכויות  �טילת  ידי  על  בגידה 
)בג"ץ  המשותף  ברכוש 

 .)8928/06
הערכאות  בין  במאבק 

נהשיפוטיות יש בתי דין מע
מפסיקות  המתעלמים  טים 

�ו הדין  מבתי  חלק  נבג"ץ. 
לומר את  העובר  לזמן  ת�ים 
דין המכבדים  ויש בתי  דברו 
האזרחיות,  ה�ורמות  את 

הת אין  עוד  כל  זאת  נאולם 
�גשות חזיתית בין �ורמות אלה ובין דין תורה; בכל 

מקרה של הת�גשות גובר דין תורה.
לאור כל האמור לעיל מוב�ת החשיבות בקביעת 
 - לדון  הסמכות  את  שק�תה  השיפוטית  הערכאה 

בית המשפט או בית הדין.

נימוקים לביטול הסמכות המקבילה 

�תונ צד טוען שהסמכות  כל  שיפוט  זמן  .אובדן 
�ה לטריבו�ל הקרוב לליבו, ומתקיים דיון רחב וכן 
לב  בתום  פועל  מי  הקדים,  מי  בשאלות  חקירות 
�עשתה  אם  כ�ה,  הכריכה  אם  לב,  תום  בחוסר  או 
ואיזה טריבו�ל  הגיש ראשון את תביעתו  מי  כדין, 
החל ראשון את הדיון בשאלת הסמכות. מובן שעל 

מוג הדין  בית  של  או  המשפט  בית  של  נהחלטות 
שים ערעורים לבית המשפט המחוזי או לבית הדין 
הרב�י הגדול, ובמקום לדון לגופו של ע�יין עומדים 
המתדיי�ים �דהמים מול המחזה של ריב הסמכויות.
היעדר היכרות עם הדין. למגזר רחב בציבור אין 
זר לציבור  כל היכרות עם הדין הדתי. מדובר בדין 

החילו�י שאי�ו מוכן להכפיף את עצמו לדין הדתי.
עיקרון אחדות המשפט. הדין החל בישראל הוא 
דין מפלה, מאחר שב�יגוד לב�י זוג ש�ישאו כדמו"י, 
על ב�י זוג יהודים תושבי ישראל ואזרחיה ה�ישאים 

נב�ישואים אזרחיים חל רק הדין האזרחי בע�יי�י המ
נשפחה, וזאת כפי שעולה מפסיקת בית המשפט הע

ליון )ה�שיא אהרן ברק( שקבע כי בן זוג "אי�ו פועל 
הממון  ע�יי�י  את  להביא  מבקש  הוא  אם  'בכ�ות' 
והרכוש בפ�י בית הדין הרב�י", וכי "ב�סיבות אלה, 

יש להרחיב את סמכות 

השיפוט של בתי הדין 

הרבניים, מכוח תיקון בחוק 

שיפוט בתי הדין הרבניים, 

שלפיו תוקנה סמכות 

שיפוט לבתי הדין הרבניים 

בכל עניין אזרחי, וזאת רק 

על יסוד הסכמה בכתב 

בחתימת כל בעלי הדין
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לבית  להע�יק  במטרה  כריכה 
ייחודית  שיפוט  הדין סמכות 
כריכה  להיחשב  יכולה  אי�ה 
מיום   2232/03 )בג"ץ  'כ�ה'" 

21.11.06 )ס' 31 סיפה((.
לפ מוסמך  הדין  בית  נכך 

אזרחיים  ב�ישואים  סוק 
הגירו ביצוע  נבשאלת 
ה�י התרת  או  )גט  נשים 

סמכות  לו  אין  אך  שואים(, 
ההכרה"(  אי  )"תיאוריית 

נלדון בכריכות, בשאלות הכ
במזו�ות,  בגירושים,  רוכות 

ברכוש ובילדים. 

השינוי הנדרש

לדון  הרב�י  הדין  בית  �הג  ארוכות  ש�ים  במשך 
יהודים שהתייצבו לפ�יו וח נולפסוק בין בעלי דין 

הדין  בית  את  הסמיכו  שבו  בוררות  שטר  על  תמו 
והק�ו לו סמכות מכוח הסכמתם לפסוק במחלוקות 
הרב�י  הדין  בבית  �הגה  ש�ים  במשך  כך  שבי�יהם. 
עד  וזאת  ישראל,  ב�י  את  שיפוט ששפטה  מערכת 
6.4.06, שבו חל שי�וי בסדרי עולם, עת פסק  ליום 
הדין  בתי  על  כי  אמיר(  סימה   -  8638/03( בג"ץ 

ובג בחוק  להם  שהוק�תה  הסמכות  פי  על  נלפעול 
דרה, ואין הם רשאים לשפוט בין צדדים שלישיים 

שאי�ם ב�י זוג או לשבת בדין כבוררים.

ההסדר המוצע 

מחד גיסא, שינוי על ידי הרחבת סמכות השיפוט 
בחוק שיפוט  תיקון  הרבניים, מכוח  הדין  בתי  של 
בתי הדין הרב�יים, אשר לפיו תוק�ה סמכות שיפוט 
אזרחי  או  תושבי  יהודים  )על  הרב�יים  הדין  לבתי 
ישראל, ס' 1 לחוק השיפוט( בכל ע�יין אזרחי, וזאת 

נעל יסוד הסכמה בכתב בחתימת כל בעלי הדין. דו
חוק  בהוראת  הסכמה  מכוח  סמכות  להק�יית  גמה 
הדין  בתי  לחוק שיפוט   9 בסעיף  �מצאת  מפורשת 
בית  הוסמך  שבו  )א((   155 )ס'  הירושה  בחוק  וכן 
כל  כאשר  וזאת  מ�וח,  יורשי  על  בצו  להכריז  הדין 
בכתב  "הביעו  זה  חוק  לפי  בדבר  ה�וגעים  הצדדים 

הסכמתם לכך" )בג"ץ 2621/00(. 
בתי  את  להסמיך  אפשר  בחוק  התיקון  במסגרת 

כבו לשמש  הרב�יים  נהדין 
הסכ מכוח  רק  וזאת  נררים, 

מה בכתב של כל בעלי הדין 
דיין  בפ�י  )לשיטת�ו(  לדון 
יהא  די�ו  שפסק  יחיד  כדן 
הדין  בבית  לערעור  כפוף 
ההליכים  וכל  הגדול,  הרב�י 
בג"ץ  לביקורת  כפופים  יהיו 
חריגה  של  בשאלות  )למשל 
בעקרו�ות  ופגיעה  מסמכות 
ש�הוג  כפי  טבעיים(,  צדק 

כיום.
סמ ביטול  גיסא,  ־מאידך 

כותו של בית הדין לדון בכל 
הכרוך בתביעת הגירושים. עם ההרחבה המהותית 
תיקבע  הרב�י  הדין  בית  של  השיפוטית  בסמכותו 
המילים  ויימחקו  הכריכה,  בטלות  השיפוט  בחוק 
"בכל ע�יין הכרוך בתביעת הגירושין לרבות מזו�ות 
4 לחוק שיפוט  וכן סעיף  הזוג"  ב�י  ולילדי  לאישה 

בתי הדין הרב�יים.
נאם יאומץ ההסדר, סמכות בית הדין הרב�י בה

לע�יי�י  תוגבל  כדמו"י  ש�ישאו  זוג  ב�י  בין  ליכים 
חיוב  מורדת,  או  מורד  קרי  וגירושים,  �ישואים 
בית  סמכות  ביטול  )תוך  בית  שלום  כתובה,  בגט, 
ולב�י  שלו"ב(,  מדין  ספציפי  למדור  צו  למתן  הדין 
הזוג יהיה הכוח להסכים בכתב על הרחבת סמכותו 
של בית הדין מעבר לע�יי�י ה�ישואים והגירושים, 
הסכמה שתיעשה כדי למ�וע השפעות זרות לאחר 
בין  המשבר  פרוץ  אחרי  או  לפ�י  ומעט  ה�ישואים 

ב�י הזוג.

סיכום

חיי�ו המשפטיים יהיו טובים יותר כשיבוטל מרוץ 
השיפוט.  ערכאות  בין  הריצה  ותיפסק  הסמכויות 
�דגיש כי בהסדר המוצע אין כל הת�גשות עם הדין 

נהדתי, ולבית הדין תישמר הזכות הבלעדית לדון בע
�יי�י �ישואים וגירושים; עוד תוק�ה לו הסמכות לדון 
שבית  בכתב  הסכימו  שהצדדים  אזרחי  ע�יין  בכל 
הדין ידון ויכריע בהם, בעוד שבית המשפט יהא בעל 
הסמכות הייחודית לדון בכל ע�יי�י המשפחה, ו�ושא 
הכריכה - המעכיר את חיי�ו - יוסר וייעלם מעולמ�ו 
 המשפטי. 

יש לבטל את סמכותו של 

בית הדין לדון בכל הכרוך 

בתביעת הגירושים. בכך יהיה 

בית המשפט בעל הסמכות 

הייחודית לדון בכל ענייני 

המשפחה ובהם מזונות, רכוש 

ומשמורת, ונושא הכריכה 

המעכיר את חיינו יוסר וייעלם 

מעולמנו המשפטי
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עיון  ולאחר  שו�ות  פ�יות  בעקבות  בפרסומים שו�ים מטעם עורכי דין 1
פר ועדת  מוצאת  )אי�טר�ט(  נבמרשתת 
המ �קודות  לחדד  אחר  ועיסוק  נסומת 
באמצ דין  עורכי  של  לפרסום  נתייחסות 

עות אתרים המבצעים פעולות יזומות של 
נהפ�יית לקוחות לעורכי דין תמורת תש

לום.
מצינ בה  תופעה  פשטה  במרשתת  נעים אתרים מקוו�ים שירותים שו2

של  שירותים  זה  ובכלל  דין,  לעורכי  �ים 
פוט� כלקוחות  לאתר  הפו�ים  נהכוו�ת 

ציאליים תמורת תשלום עבור כל פ�ייה. 
זו תי�תן התייחסות  במסגרת חוות דעת 

הפ כ�גד  המבוצעים  תשלומים  נלאותם 
�יית לקוחות פוט�ציאליים.

דין  עורך  על  אוסר  11ב)א(  סעיף  ללקוח 3 משפטיים  שירותים  מתן 
נשהופ�ה אליו מגורם )שאי�ו עו"ד, שות

פות עו"ד או חברת עו"ד( הפועל למטרת 
נרווח ולמטרה זו מפרסם ברבים מתן שי

רותים משפטיים.
בין  וההתקשרות  ככל  ד�ן  במקרה  נהאתר ובין העו"ד מבוססת על תש4
ו/או  מהאתר  לקוח  הפ�יית  כל  בגין  לום 
האתר  מתוגמל  בה  אחרת  שיטה  כל 

בגין אותה הפ ו/או מי מטעמו  נמהעו"ד 
הכלל  של  הפרה  מהווה  הדבר  הרי  �ייה, 
משמעת  עבירת  עלנפ�יו  ומהווה  האמור 

של העו"ד.
לחוק   56 סעיף  את  אף  לציין  יש  תשכ"אנ1961, 5 הדין,  עורכי  לשכת 

העו"ד  הרשאת  במתן  לראות  �יתן  שכן 
משום  אף  אליו  הלקוחות  הפ�יית  לאופן 

שידול באמצעות אחר.
אין באמור בחוות דעת זו כדי לגרוע  )פרסו6 הדין  עורכי  לשכת  נמכללי 
מת(, תשס"אנ2001 לע�יין אופן הפרסום, 

נלרבות ההוראות המיוחדות לפרסום במ
רשתת כאמור בסעיף 3)ה( לאותם כללים.
כן מוצאים א�ו ל�כון לחדד כי הודנ עות פרסום מחירים הי�ו אסור.7

ו/או  ו/או משבח  מהלל  מלל  צירוף  כדוגמת: 8 אחרים  בביטויים  שימוש 
מיוחדת",  "ה�חה  תקדים",  חסר  "מחיר 
או  וכיו"ב  מוגבל"  לזמן  "מבצע  "מבצע", 
בגדר  הם  ממליצים,  בקטגוריית  הופעה 

פרסומים אסורים.

אתיקה - החלטת ועדת הפרסומת

פעילות תוכנית "שכר מצווה"

מה עושה בשבילך הלשכה?

רכז מחוז תל אביב והמרכז בתוכ�ית 
שוורץ,  אריאל  עו"ד  מצווה",  "שכר 
השתתף בדיון של הוועדה לפ�יות הציבור 
בכ�סת בראשות ח"כ עדי קול. הדיון עסק 
המשפטי.  הסיוע  �גישות  הרחבת  ב�ושא 
המשפטי  הסיוע  סוגיית  �בדקה  בישיבה 
ש�יתן על ידי משרד המשפטים גם בערי 
עו"ד שוורץ  מרכז.  על מחוז  ובדגש  שדה 
הביע את עמדתה של "שכר מצווה" כי יש 
הסיוע  לזכאי  השירות  בה�גשת  רב  צורך 

הממלכתי.
בתי  ה�הלת  עם  מרובות  פגישות 

השי את  לה�גיש  במטרה  נהמשפט 
רות של התוכ�ית גם בבתי המשפט.

�וסנ מקצועיות  השתלמויות  יצירת 
פות בכל הארץ - בערים המרכזיות 
ובפריפריה - לעורכי דין רבים שבתמורה 

ית�דבו ויפעלו למען הזולת.
פגישה עם הפרקליט הצבאי הראשי, 

נעם קצין אכ"א ועם קצי�ת ת"ש רא
התוכ�ית  על  ידע  להעביר  במטרה  שית 
חלק  היא  כי  שידעו  בצה"ל  ת"ש  לקצי�י 
ממ�ג�ון הסיוע היומיומי ש�יתן לחיילים. 

לעזר  להיות  תוכל  שהתוכ�ית  כדי  זאת 
המצויים  משפחותיהם  ולב�י  לחיילים 
מצוקה  בעת  סבוכות  משפטיות  בבעיות 

כלכלית.
שוויון  �ציבות  עם  משותף  עיון  יום 

נהזדמ�ויות בעבודה בהשתתפות ה�

ציבה הראשית ו�ציבי כל המחוזות. מטרת 
ה�ציבות  על  ידע  לקבל  הייתה  יום העיון 
וליצור צי�ור עבודה הדדי; כך �וכל לסייע 
בעבודה  הפליה  בע�יי�י  פו�ים  בהפ�יית 

נוכן לסייע לפו�ים שלא קיבלו עזרה מה�
ציבות.

חדשות הלשכה
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מה עושה בשבילך הלשכה?

ביום 22.5.13 התארחו בינ
חגיגית של  �שיאות  שיבת 

ברא הארצי,  הפלילי  נהפורום 
חימי  אבי  הדין  עורכי  שות 
המשפטי  היועץ  קי�ן,  ואורי 
וי�שטיין  יהודה  לממשלה עו"ד 
המשפטי  ליועץ  והמש�ה 
לממשלה עו"ד רז �זרי. בישיבה 
היום  סדר  שעל  �ושאים  עלו 
כגון:  הפלילי,  בתחום  הציבורי 
האז�ות סתר לעורכי דין במילוי 
ה�חיית  פרסום  תפקידם; 
היועמ"ש בע�יין הסדר לסגירת 
וחידוד  עיבוי  מות�ית;  תיק 
הה�חיות של חקירת עורכי דין; 

הפרקלי על  מפקח  גוף  נהקמת 
נטות; ות�אי החזקת אסירי הפ

רדה בישראל.
הפורום הפלילי פ�ה לוועד 
המרכזי והמליץ על קידום 
ת�אי  ב�ושא  חקיקה  יוזמת 

ביש הפרדה  אסירי  נהחזקת 
כמה  זה  פועל  הפורום  ראל. 
אסירי  של  בע�יי�ים  ש�ים 
דו"חות  בישראל.  ההפרדה 
מטעם  הרשמיים  המבקרים 
כבר  חשפו  הדין  עורכי  לשכת 
הקנ הת�אים  את   2010  בש�ת
אסירי  מוחזקים  שבהם  שים 

ידם  על  שהוגדרו  ת�אים  ההפרדה, 
נכעולים כדי עי�ויים, יחס וטיפול אכז

החוק  הצעת  ומשפיל.  א�ושי  לא  רי, 
שמציע הפורום הפלילי מ�סה לאזן בין 
צורכי �יהול מתק�י כליאה ושמירה על 
הכליאה  במתק�י  הביטחון  ועל  הסדר 
אסירים  של  זכויותיהם  הבטחת  ובין 
כגון  מקרים  של  היש�ותם  ומ�יעת 

 .X פרשת האסיר

הפורום הפלילי הביע תמיכה עקנ
והה� החדש  החוק  ב�ושא  נבית 
נחיות בע�יין סגירת תיק מות�ית במה

ביוזמה  והדגיש שמדובר  לכי החקיקה, 

חשובה. הפורום מברך על החוק החדש 
המשפטי  היועץ  ידי  על  שקודם 
הרעיון  המשפטים.  ומשרד  לממשלה 

האר ב�קודה  מצוי  החוק  של  נהבסיסי 
�וקשה  דיכוטומיה  מ�יעת  של  כימדית 
ובין אי העמדה לדין,  בין העמדה לדין 
בין מסק�ה שיש ע�יין לציבור בהעמדה 
לציבור  ע�יין  שאין  מסק�ה  ובין  לדין 
בהעמדה לדין. הפורום סבור כי המבחן 
הלכה  ההסדר  של  יישומו  אופן  יהיה 
למעשה. חשוב להקפיד שהיישום יקיים 
ולא  החוק,  של  תכליתו  ואת  רוחו  את 

בת להכביד  האפשרות  ל�יצול  נישמש 
�אים על סגירת תיקים שאין בהם ע�יין 

לציבור ממילא.

את  הביע  הפלילי  הפורום 
בעקבות האז�ות  דאגתו 
סתר שבוצעו לעו"ד משה שרמן 
במילוי תפקידו. ה�ושא עלה גם 
היועמ"ש  בהשתתפות  בישיבה 
ביקש  וי�שטיין. הפורום  יהודה 
ול�קוט  ה�הלים  את  לחדד 
להאז�ות  ה�וגע  בכל  זהירות 

נסתר לעורכי דין במילוי תפקי
נדם. עמדת הפורום היא כי �קו

של  ביחסן  הראויה  המוצא  דת 
במקרים  החוק  אכיפת  רשויות 
מצב  בין  להבדיל  צריכה  אלה 
פרטי  כאדם  דין  עורך  שבו 
אין  אז  פלילית,  עבירה  מבצע 
להפעיל  שאפשר  מחלוקת 
האז�ת סתר �גדו ככל חשוד או 
מצב  ובין  בחברה,  אחר  פרט 
בייצוג  מעבודתו  כתוצאה  שבו 
התיק  של  ובהקשרו  משפטי 

נשהוא מ�הל בבית המשפט עו
לים חשדות �גדו; במצב זה, רק 
אכיפת  מערכת  בידי  יש  כאשר 
�גדו  וברורה  החוק ראיה חזקה 
ע�יין  בעל  של  אמירה  ולא 
סתר.  האז�ת  לשקול  אפשר 
מקרה זה חשף את חולשתו של 
על  בהג�ה  סתר  האז�ות  חוק 

נחיסיון עו"דנלקוח המוכר כחי
סיון מוחלט בשיטת משפט�ו, והוא אף 
ראוי  הלא  השימוש  את  מדגים 

בהוראותיו.

ביום 19.6.13 קיים הפורום הפלילי 
עם  בשיתוף  כ�ס  בלשכה  הארצי 
הרשעות  ב�ושא  הציבורית  הס�גוריה 
היתר  בין  בו  והשתתפו  הספק,  מחמת 
ה�דל,  �יל  העליון  המשפט  בית  שופט 

נראש לשכת עורכי הדין עו"ד דורון ברזי
יואב  ד"ר  הארצי  הציבורי  הס�גור  לי, 
הארצי  הציבורי  לס�גור  המש�ה  ספיר, 

נד"ר ע�ת הורוויץ, המש�ה לפרקליט המ
�בות  עו"ד  למברגר,  יהושע  עו"ד  די�ה 

תלנצור ועו"ד ירום הלוי.

סקירת פעילות הפורום הפלילי

אורח הפורום. היועץ יהודה וינשטיין

חדשות הלשכה
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 "מערכת הטלפוניה החדשה עלולה לרמוס
את זכויות האדם החוקתיות של הכלואים"

כך אמר יו"ר הפורום הפלילי בלשכה בעקבות הדיון בוועדה בנושא הפעלת מערכת הטלפונים 
הביומטריים של שב"ס. הפורום המליץ שלא להשתמש במערכת בלי פיקוח של משרד המשפטים

הכ� של  הסביבה  והג�ת  הפ�ים  נועדת 
)הליכודנבית�ו(  רגב  מירי  ח"כ  בראשות  סת 
)6.5.13( את המלצות  בחודש שעבר  אימצה 

ב�ו הדין  עורכי  לשכת  של  הפלילי  נהפורום 
הביומטריים  שא הפעלת מערכת הטלפו�ים 
החדשה של שב"ס, המכו�ה "פרויקט שחף". 
בל הפלילי  הפורום  שגיבש  עמדה  נב�ייר 

הדיון  לקראת  הפ�ים  לוועדת  והועבר  שכה 
הובהר כי פרויקט שחף הוא מערכת טלפו�יה 

שי על  ובקרה  שליטה  המאפשרת  נחדש�ית 
חות האסירים בזמן אמת, וכך מק�ה לשירות 
בתי הסוהר יכולות וסמכויות שלא היו לו עד 

נכה לרבות הפסקת שיחות טלפון. מערך הט
לפו�ים לשימוש האסירים בבתי הכלא מופעל 
להשת�ות  עתיד  והיה  בזק  חברת  בידי  כיום 

למערכת מסוג שחף 
 .2014 מרץ  בחודש 
עד כה �ערך פיילוט 
החדשה  למערכת 

רק בכלא מעשיהו. 
שערכה  בישיבה 

והג הפ�ים  נועדת 
ב�ושא  הסביבה  �ת 
החדשה  המערכת 
לשכת  �ציגי  �כחו 
הפורום  של  משותף  יו"ר  ובהם  הדין  עורכי 

"מע חימי.  אבי  עו"ד  הלשכה,  של  נהפלילי 
את  לרמוס  עלולה  החדשה  הטלפו�ים  רכת 
זכויות האדם החוקתיות של הכלואים ושל 
הא�שים הבאים עימם בקשר טלפו�י", אמר 

נעו"ד חימי. כמו כן, הפורום הפלילי של הל
שכה המליץ שלא להשתמש במערכת שחף 

בלי פיקוח של משרד המשפטים. 
המשפטים  משרת  לבקש  סוכם  בישיבה 
לחודש  עד  שחף  במערכת  להשתמש  שלא 
בשנ �רדם  המשפטים  "משרד   .2014  מרץ

מירה", אמרה ח"כ רגב, וציי�ה כי על משרד 
ל�סח הצעת חוק המסדירה את  המשפטים 

הסמכויות ה�דרשות לשב"ס במערכת.
נראש הלשכה עו"ד דורון ברזילי: "החלט

תה של ועדת הפ�ים ראויה וצודקת. מדובר 
נבמערכת טלפו�יה הפוגעת בזכויות המעוג
וחירותו - הז יסוד כבוד האדם  נ�ות בחוק 

כות לפרטיות והזכות לכבוד ובכללה הזכות 
לחופש ביטוי".

 7204/06 ברע"א  הדין  פסק  בעקבות 
ישראלה ארליך נ' עו"ד יהושע ברטל, 
בתיקי  כי שכר הטרחה המקסימלי  שקבע 
פלת"ד כולל גם את ערכאת הערעור, הגיש 
הפורום למועצה הארצית הצעה לתקן את 
כללי לשכת עורכי הדין )תעריף מקסימלי 
חוק  לפי  בתביעות  בטיפול  טרחה  לשכר 
דרכים(,  תאו�ות  ל�פגעי  הפיצויים 
1977. על פי ההצעה, תבוטל מדרנ נתשל"ז

גת הבי�יים של שכר טרחה בשיעור 11% 
הס אך  המשפט  לבית  שהגיעו  נבתיקים 

הסכום  יעמוד  בהם  וגם  בפשרה,  תיימו 
המקסימלי על 13%. הצעת הפורום אושרה 
המתוק�ים  והכללים  הארצית,  במועצה 
קבלת  לשם  המשפטים  למשרד  הועברו 

אישורה של שרת המשפטים.
נעוד באותו �ושא יזם הפורום הצעה לתי

ששכר  בו  שיובהר  כך  הפלת"ד  חוק  קון 

הטרחה המקסימלי �וגע לערכאה הדיו�ית 
ערעור,  רשות  בקשות  כולל  ואי�ו  בלבד 

נערעורים ושכר טרחה ש�פסק בהליכי בי
�יים. הפורום יפעל לקידומה של ההצעה 

בכל הכלים העומדים לרשותו.
מאיר שטרית  ח"כ  של  החוק  הצעת 
ב�ושא פיצוי ל�פגעים מלידתם שבה 
הצוות  בה.  המאבק  גם  וכמוה  לחיים, 
ב�ושא,  למאבק  ה�זיקין  פורום  שמי�ה 

נבראשות עו"ד יראון פסטי�גר, שב לפעי
לות מלאה. מכתבים יצאו לחברי הכ�סת, 
המרכזי  הוועד  �וספות.  פעולות  ו��קטו 
התבקש לאשר מימון חוות דעת כלכלית 

נלבחי�ת עלויות החוק המוצע, ואישר מי
מון כפי ש�תבקש. 

הפורום החליט להמליץ לוועד המרנ
את  התוקף  לערעור  להצטרף  כזי 

הלכת אבו סרייה. 

לש�ים  הכלכלית  התוכ�ית  במסגרת 
הציע  ההסדרים(  )חוק   2013-2014
האוצר לפגוע פגיעה חמורה בחולי הגזזת, 
חדשות  תביעות  המגישים  שתובעים  כך 

רט פיצוי  יקבלו  מתקבלת  נותביעתם 
במקום  בלבד  אחת  ש�ה  של  רואקטיבי 
עד  ש�הג  כפי  החוק  חקיקת  מיום  פיצוי 
כה. פורום ה�זיקין הת�גד לפגיעה זו ב�ייר 

נעמדה מ�ומק שאושר בוועד המרכזי ו�כ
�גד  הלשכה  תפעל  שבהם  ב�ושאים  לל 

חוק ההסדרים.
הפורום  קיים  הש�תי  הכ�ס  במהלך 

�זי ב�ושאי  מוצלחים  פא�לים  נש�י 
קין. האחד ב�ושא פיצויים בראשות יו"ר 
מטא�ס  עו"ד  הפורום  של  )משותף( 

נשאער, והש�י ב�ושא חידושים בדי�י ה�
זיקין בראשות יו"ר )משותף( של הפורום 

עו"ד דוד אורנחן. 

סקירת פעילות פורום הנזיקין
מה עושה בשבילך הלשכה?

עו"ד אבי חימי

חדשות הלשכה
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ברלין אירחה כנס בינלאומי ראשון מסוגו של לשכות עורכי הדין בעולם

הש שבו  מסוגו  ראשון  בי�לאומי  נכ�ס 
העולם  מרחבי  הדין  עורכי  לשכות  תתפו 
התקיים לאחרו�ה בברלין. הכ�ס, שכותרתו 
כ�ושא  הפרטי  מהמגזר  הדין  "עורך  הייתה 
משרה שיפוטית בכירה", �ערך בסוף חודש 
מתחום  בכירים  �ציגים  בהשתתפות  מרץ 

המשפט מכנ50 מדי�ות בעולם. 
אחת  היום  עד  �ערך  הבי�לאומי  הכ�ס 
לש�תיים ובמתכו�ת מצומצמת יותר, שבה 

נ�כחו �ציגי לשכות אירופיות ולשכות מחו
זיות בגרמ�יה בלבד.

ייצגו שופט בית המ נאת מדי�ת ישראל 
נשפט העליון ד"ר יורם ד�ציגר, ראש הלש

כה עו"ד דורון ברזילי ו�ציג הלשכה להידוק 
הקשרים עם לשכות עורכי הדין של גרמ�יה 
המשפט�ים  עמותת  יו"ר  מ"מ  ואוסטריה, 

ישראלנגרמ�יה, עו"ד מיכאל קמפי�סקי. 

הרצאה של השופט דנציגר
נהכ�ס �פתח בהרצאתו של השופט ד�צי
נגר, שסקר בין היתר את שיטת בחירת השו

בעולם,  למקובל  בהשוואה  בישראל  פטים 
הישראלית  הלשכה  �ציגי  רב.  ע�יין  ועורר 

נזכו לקבלת פ�ים חמה ולבבית ביותר. במ
כתב ששלח לעו"ד קמפי�סקי מארח הכ�ס, 

נסגן �שיא לשכת עורכי הדין הפדרלית הג
רמ�ית עו"ד אקהרט שפר, הודה המארח על 

להצל הישראלית  המשלחת  של  נתרומתה 
חת הכ�ס. כמו כן הביע שפר את ביטחו�ו 
הלשכות.  בין שתי  היחסים  הידוק  בהמשך 

סגן �שיא הלשכה בגרמ�יה הגיע לאחרו�ה 
לביקור גומלין בארץ במסגרת הכ�ס הש�תי 

הנ13 באילת.

ייצוג מכובד
שופט בית המשפט העליון, ראש הלשכה ברזילי ועו"ד קמפינסקי ייצגו את ישראל בכנס מיוחד 
שנערך בגרמניה. בכנס השתתפו נציגים בכירים מתחום המשפט מכ-50 מדינות מרחבי העולם

THE  I SRAEL  BAR לשכת�עורכי�הדין�בישראל�

צילום: סטפני לוז  בתמונה )מימין לשמאל(: ברזילי, קמפינסקי והשופט דנציגר  

לשכת עורכי הדין הכריזה על הענקת פרס שנתי בסך 10,000 שקל או בשווה ערך לאדם או לחבר בני אדם בגין פעילות מיוחדת וראויה 
לציון באחד מן התחומים הבאים:

קידום שלטון החוק בישראל | תרומה למשפט ולחברה | תרומה למקצוע עריכת הדין
סיוע משפטי | הגנה על זכויות אדם

 הצעות הכוללות פרטים על המועמד/ת ותיאור מקיף ככל האפשר על פעילותו/ה, יש להפנות בכתב לא יאוחר מיום 25.7.13 
לפי הכתובת: לשכת עורכי הדין, לידי מנכ"ל הלשכה, רח' דניאל פריש 10, תל־אביב 64731 )עבור: פרס לשכת עורכי הדין(

הזמנה לציבור להציע מועמדים
לפרס לשכת עורכי הדין לשנת המשפט תשע"ג

חדשות הלשכה
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התפלגות הישגי המתמחים שניגשו לבחינה בפעם הראשונה

ציון ממוצעאחוז העובריםמספר הנבחניםמוסד הלימודים
1539981.0האוניברסיטה העברית
1009780.6אוניברסיטת תל אביב

819678.6אוניברסיטת חיפה
1249277.5אוניברסיטת בר־אילן

1689276.6המרכז הבינתחומי הרצליה
2629176.7המכללה למינהל

2978173.0המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
4338171.9הקריה האקדמית אונו

2408072.4שערי משפט
2328072.1מכללת נתניה

137768.8המכללה האקדמית צפת
757669.4המרכז האקדמי כרמל

206066.5עולים חדשים
164462.4ישראלים שלמדו בחו"ל

תוצאות הבחינות לפי מספר הפעמים שנבחנים ניגשו לבחינה

ציון ממוצעאחוז העובריםמספר הנבחניםמספר הפעמים
2,2178574.4ראשונה
2715665.2שנייה

3513759.4שלישית ומעלה
2,8397771.7כל הנבחנים

האוניברסיטה העברית מובילה את טבלת אחוזי המעבר עם 99%. אוניברסיטת ת"א שנייה

77% מהנבחנים עברו את 
בחינת ההתמחות בכתב

בחי�ת  בירושלים  �ערכה   1.5.13 ביום 
הדין.  עורכי  לשכת  של  בכתב  ההתמחות 
לבחי�ה �יגשו 2,839 מתמחים; 77% מכלל 

ה�בח�ים עברו את הבחי�ה.
הגבוה  העוברים  אחוז  ה�תו�ים,  פי  על 

הע האו�יברסיטה  בוגרי  של  הוא  נביותר 
בוגרי  ואחריהם   )99%( בירושלים  ברית 
ואו�יברסינ  )97% אביב  תל  )או�יברסיטת 

טת חיפה )96%(.
בקרב  היה  ביותר  הגבוה  הציון הממוצע 

נבוגרי האו�יברסיטה העברית ובוגרי או�י
שהשיגו  הציון  ואחריו  אביב,  תל  ברסיטת 

ה� מספר  חיפה.  מאו�יברסיטת  נ�בח�ים 
בוגרי  הוא של   )433( ביותר  הגבוה  בח�ים 
ה�מוך  והמספר  או�ו,  האקדמית  הקריה 
שלמדו  ישראלים  של  הוא   )16( ביותר 

בחו"ל. 
מה�בח�ים   37% רק  כי  המורה  ה�תון 

לבחי ומעלה  השלישית  בפעם  נש�יגשו 
�ת הלשכה בכתב עברו את הבחי�ה תומך 
בעמדת הלשכה להטיל התמחות חוזרת על 

נ�כשלים סדרתיים. הציון הממוצע של ה�
בח�ים בפעם השלישית ומעלה היה 59.4.

הקים  ברזילי  דורון  עו"ד  הלשכה  ראש 
לבחי�ת שיפור מעמד  צוות  בש�ה שעברה 
הלשכה  ראש  מ"מ  של  בראשותו  המקצוע 
הצוות  מסק�ות  וי�ברג.  משה  ד"ר  עו"ד 
הוגשו לאחרו�ה לשר המשפטים, ובין היתר 
הומלץ בהן להאריך את תקופת ההתמחות 
כך  ההסמכה  בחי�ות  מב�ה  את  ולש�ות 
כלים  ל�בח�ים  יע�יק  לקראתן  שהלימוד 
 פרקטיים והן יבח�ו יכולת חשיבה ו�יתוח. 

נראש הלשכה: "הצפת המקצוע עומדת במ
רכז פעילות הלשכה מאז �כ�סתי לתפקיד, 
התופעה.  מיגור  בסימן  תעמוד  הש�ה  וגם 
גם  סבור  שא�י  וכפי  בעבר  שאמרתי  כפי 
כיום, הארכת תקופת ההתמחות לש�תיים 

כך שת ה�וכחית  נושי�וי מתכו�ת הבחי�ה 
צורך  הם  ו�יסוח  �יתוח  הב�ה,  יכולת  בחן 
�יכר  באופן  ישפרו  והם  למקצוע,  קיומי 
את איכותם של עורכי הדין שבדרך. חובה 
לקדם חקיקה שתשמור על רמה �אותה של 

ה�כ�סים בשערי המקצוע". 

54 אלף עורכי דין פעילים. טקס ההסמכה בבנייני האומה בירושלים, יוני 2013
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 חדש: ספר 
עורכי הדין - 

עכשיו כאפליקציה
היישום יאפשר לחפש עורכי דין ונוטריונים 

פעילים בישראל במאגר הלשכה
�וסף בשיפור השירותים המקוו�ים ש�ות�ת הלשכה  צעד 
לציבור עורכי הדין ולציבור הרחב הוא היישום )אפליקציה( 
שהושק  הדין"  עורכי  "ספר  הדין  עורכי  לשכת  של  הראשון 

לאחרו�ה. 
ו�וטריו�ים פעילים בי נהיישום מאפשר לחפש עורכי דין 
נשראל מתוך מאגר עורכי הדין של הלשכה, למעט מי שבי

פר את  לפרסם  שלא  נקשו 
טיהם. באמצעות מ�וע חיפוש 
חיפוש  לבצע  אפשר  מתוחכם 

פרמ מגוון  לפי  עו"ד  נולאתר 
עיר  עיסוק,  תחום  כגון  טרים 
הלשכה  מע�יקה  כך  ושפה. 
לשימוש  ו�וח  מקצועי  שירות 
ולציבור  בכלל  הרחב  לציבור 
ללא  וזאת  בפרט,  הדין  עורכי 

תשלום.
עורך  של  פרטיו  קבלת  עם 
הגולש  יוכל  המבוקש,  הדין 
ליצור עימו קשר מיידי בחיבור 

לכ או  הטלפון  למספר  נישיר 
תובת הדוא"ל או להשתמש בחיבור המיידי לתוכ�ת ה�יווט 
�וח  חיבור  גם  מאפשר  היישום  ה�ייד.  במכשירו  המותק�ת 
ומיידי לאתר הלשכה לשם קבלת מידע �וסף על הלשכה ואף 

ביצוע פעולות כגון עדכון פרטים אישיים של עו"ד.
ספר עורכי הדין �בחר להיות היישום הראשון משום שהוא 
המדור ה�צפה ביותר באתר הלשכה )כנ4,000 צפיות מדי יום( 

וכן מקור למאות פ�יות טלפו�יות ללשכה מדי חודש. 
יישום ללא תשלום   Google Playלנ בשלב הראשון הועלה 
גוגל,  של   Android באמצעות  הפועלים  למכשירים  המתאים 

יפעל היישום גם במכשירי אייפון באמצ נובימים הקרובים 
 .AppStore עות

ראש הלשכה, עו"ד דורון ברזילי: "היישום ישפר מאוד את 
השירות ש�ות�ת הלשכה בתחום זה. זהו חלק מתוכ�ית רבנ

כלל  למען  ברשת  המצויים  המידע  שירותי  לשיפור  ש�תית 
עורכי הדין. א�י מבקש להודות לסמ�כ"ל התפעול ומערכות 
המידע של הלשכה, מר אורי אלפרסי, שעזר רבות בהוצאת 

הפרויקט לפועל".

 2,132 עורכי דין חדשים 
הצטרפו ללשכה 

חגיגי  )13.6.13( טקס הסמכה  קיימה  הדין  עורכי  לשכת 
ובו הצטרפו לשורותיה 2,132 חברים חדשים. הטקס �ערך 
בירושלים,  האומה  בב�יי�י  הבי�לאומי  הקו�גרסים  במרכז 
לשכת  ראש  לב�י,  ציפי  המשפטים  שרת  דברים  בו  ו�שאו 
עורכי הדין עו"ד דורון ברזילי ויו"ר ועדת ההתמחות עו"ד 

אורן פרסקי. 

הצעיר ביותר בן 24, המבוגר ביותר בן 75
דין  עורכי  לנ51,708  הצטרפו  חדשים  דין  עורכי   2,132
של  הכולל  מספרם  עומד  בכך  בלשכה.  החברים  פעילים 
החברים הפעילים על כנ54,000 עורכי דין. המוסמך הצעיר 
24 והמנ  ביותר שקיבל את רישיו�ו בטקס האחרון הוא בן

בוגר ביותר בן 75.

54% נשים, 46% גברים
על שיעור הגברים  עולה   )54%( שיעור ה�שים שהוסמכו 
)46%(. מספר המוסמכים הגדול ביותר הוא במחוז תל אביב 
- 1,255 מוסמכים, ואחריו מחוז חיפה שבו 322 מוסמכים. 
מחוז ירושלים במקום השלישי מו�ה כנ255 מוסמכים, מחוז 
הדרום מו�ה 190 מוסמכים ומחוז הצפון מו�ה 110 מוסמכים.

השופט מלצר עם בנו המוסמך

שולחן הנשיאות. במרכז שרת המשפטים לבני וראש הלשכה ברזילי

המוסמכת ה־65 אלף

היועץ לשעבר מזוז עם בתו

מיס עולם וכעת עו"ד לינור אברג'יל
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נ"את השריפה בכרמל לא היה אפשר לע
והצלה  כבאות  שירותי  �ציב  אמר  כך  צור", 
בישראל שחר איילון בכ�ס שערכה )2.5.13( 

לש איגוד  עם  בשיתוף  הדין  עורכי  נלשכת 
כות המסחר ב�ושא רישוי עסקים. את הכ�ס 
שלצד  הסביבה  לאיכות  הוועדה  יו"ר  ה�חה 
ראש הלשכה, עו"ד קובי ברנלב. הכ�ס �ערך 

נתחת הכותרת "רישיון עסק או תעודת פטי
עסקים  רישוי  ב�ושא  בהרחבה  ועסק  רה?" 
בחוק  הרפורמה  של  לתוקף  כ�יסתה  לאור 

רישוי עסקים. 
ב�תון  העיון  יום  את  פתח  ברנלב  עו"ד 
מפתיע; לדבריו, 30 עד 40 אחוז מהעסקים 
ראש  עסק.  רישיון  ללא  פועלים  בישראל 
שיתוף  על  בירך  ברזילי  דורון  עו"ד  הלשכה 
וסגן  המסחר,  לשכות  איגוד  עם  הפעולה 
שחור  אורן  המסחר  לשכות  איגוד  �שיא 
כדי  ברפורמה  ה�חוצים  השי�ויים  על  דיבר 
להשוות את ישראל למצב המדי�ות בעולם 

.OECDבעקבות צירופה לנ
ציין  לחיא�י  שלמה  בתנים  עיריית  ראש 
לעבור  יזמים  שצריכים  הרבות  התח�ות  כי 
קבלתו  את  הופכות  עסק  רישיון  לקבל  כדי 
כי  הוסיף  לחיא�י  אפשרית.  בלתי  למשימה 
הכלכלה בעולם מתבססת על עסקים גדולים 
בקבלת  העיקרית  הבעיה  כי  וציין  וקט�ים 
רישיון עסק היא חוסר האחידות בדרישות. 
כהו�תי  טרם  צעיר,  כיזם  דרכי  "בתחילת 
כראש עירייה, פחדתי להיכ�ס לעירייה בשל 
עליי  שהיה  הרבות  והתח�ות  הבירוקרטיה 

לעבור", אמר לחיא�י. 
ופי עסקים  רישוי  אגף  ראש  גר�ר,  נאשר 

סקר  הפ�ים,  במשרד  רחצה  חופי  על  קוח 
את עקרו�ות הרפורמה ברישוי עסקים ואת 
השלכותיה על המגזר העסקי. מדבריו עלה כי 

נכיום יש מגמת ירידה בכמות העסקים הפו
עסקים  אלף  כנ126  "יש  רישיון:  ללא  עלים 
טעו�י רישוי", אמר גר�ר, והוסיף כי עסקים 

יקבלו  לצמיתות  עסק  רישיון  להם  ש�יתן 
לחמש  עסק  רישיון  החוק,  שי�וי  עם  עתה, 

ש�ים, לעשר ש�ים או לנ15 ש�ה בלבד. 

היעדר אחידות
�ציב שירות כבאות והצלה בישראל שחר 
העולם  למדי�ות  בהשוואה  כי  אמר  איילון 
המערבי, מספר הכבאים ל�פש בישראל קטן 
פי שלושה. על השרפה בכרמל אמר איילון: 
מה  השריפה.  את  לעצור  אפשר  היה  "לא 

הל ועליית  הרוח  שי�וי  היה  אותה  נשעצר 
חות". חיים תמם, סגן מפקח כבאות ראשי, 

הכ מערך  מכיוון  הרישוי  ל�ושא  נהתייחס 
הב אחת  כי  אמר  ללחיא�י  ובדומה  נבאות 
עיות בקבלת הרישיון היא היעדר אחידות.

ראוב�י,  שרון  העיון  ביום  השתתפו  עוד 
והדרכה  ייעוץ  שר  בחברת  למ�כ"ל  מש�ה 
התאגידית  המחויבות  על  שהרצתה  בע"מ, 
התקיים  ובהמשך  הדין,  בהוראות  לעמידה 
רוקה,  דלה  רוברטו  ד"ר  בהשתתפות  מושב 
לשכות  איגוד  של  וקיימות  בריאות  מ�הל 

לתע האגף  מ�הל  הרמב"ם,  אורן  נהמסחר; 
התע התאחדות  של  ובי�ו�ית  קט�ה  נשייה 
נשיי�ים; ד"ר גילי צימ�ד, מ�הלת מחלקת רי

�דיה  לאיכות הסביבה;  שוי עסקים במשרד 
ועסקים  ביקורת  ממחלקת  �ציגה  קסלמן, 

נבעיריית תל אביב; דורון אברהמי, מ�הל מי
ואשר  ופיתוח במשרד התמ"ת;  �הל סביבה 
על  ופיקוח  עסקים  רישוי  אגף  ראש  גר�ר, 

חופי רחצה במשרד הפ�ים.

"רישיון עסק או תעודת פטירה" - הרפורמה בחוק רישוי עסקים

 "את השרפה בכרמל 
אי אפשר היה לעצור"

מימין: ראש הלשכה דורון ברזילי, קובי בר־לב, אורן שחור ושלמה לחיאני

כך אמר נציב שירותי כבאות והצלה שחר איילון בכנס שערכה הלשכה בשיתוף איגוד לשכות 
המסחר. עו"ד קובי בר־לב: "30 עד 40 אחוז מהעסקים בישראל פועלים ללא רישיון עסק"
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מחיר: 120 ₪ לאדם
 ההרשמה באמצעות אתר האינטרנט 

 www.machonlaw.org.il
 התכנית כפופה לשינויים 

נא להתעדכן באתר האינטרנט
 קיום ההשתלמות מותנה במינימום משתתפים 

ההרשמה לפי "כל הקודם זוכה"

 לתשומת לבך: אין אפשרות להחליף 
מועד לאחר ביצוע ההרשמה

עו"ד �בות תלנצור ממשרד 
לאחרו הרצה  ושות'  נכספי 

עורכי  להשתלמות  במכון  �ה 
הדין  עורכי  לשכת  של  דין 
ב�ושא  השתלמות  במסגרת 
הממשל  בעידן  דירקטורים 
האקדמי  בריכוזו  התאגידי, 

של עו"ד פרופ' יוסף גרוס.
הסף  שומר  הוא  "הדירקטור 

החב הת�הלות  על  נוהמפקח 
רה", אמר תלנצור. "א�שים עוד 

נלא מפ�ימים את העובדה שכללי המשחק הש
הדירק בישיבות  והבורקסים  הקפה  וימי  נת�ו, 

טוריון �גמרו. א�שים חושבים שלהיות דירקטור 
זה רק כבוד וכיבודים, הם לא מבי�ים עד כמה זה 

מסוכן מבחי�ת חשיפה פלילית אישית". 
בהמשך הוסיף תלנצור כי "ב�יגוד למה שהיה 
הדירקטורים  �תו�ים  היום  ש�ה,   20-30 לפ�י 
לחשיפה פלילית משמעותית שלא הייתה בעבר 

ישי פלילית  באחריות  מדובר  משרה.  נל�ושאי 
יכול  היום  אישי.  באופן  עבירה  ביצוע  בגין  רה 
הכישורים  לו  שיש  מי  רק  כדירקטור  לשמש 
בתפקידו  שמכהן  דירקטור  המתאימים.  והידע 
ללא הידע והכישורים מסתכן בכך שבמקרה של 

יוכל להיות מואשם  עבירה הוא 
.בהפרת אמו�ים התפתחות המנ

חלקה הכלכלית משליכה ישירות 
והתאגי החברות  הת�הלות  נעל 

דים וכמובן על הדירקטורים".
תלנצור סקר את החקיקה ואת 

נהפסיקה ב�ושא בש�ים האחרו
בש עדים  "א�ח�ו  לדבריו,  נ�ות. 

�ים האחרו�ות לחשיפה פלילית 
דירקטורים.  של  וגוברת  הולכת 

אזר אחריות  הוטלה  נתחילה 
חית ב�זיקין על דירקטורים ש�קבע כי לא פעלו 
כדירקטורים סבירים, בהמשך �קבע שמי שלא 

נפעל כדירקטור סביר צפוי להרשעה אף בפלי
לים. בעת האחרו�ה היי�ו עדים לעליית מדרגה 
באופן  שפעל  דירקטור  שגם  כש�קבע  �וספת 
סביר עלול למצוא את עצמו מורשע בפלילים, 
אם יתברר כי החברה שבה הוא מכהן לא פעלה 
פלינ אחריות  הטלת   . החו הוראות  כל  פי  קעל 
פיקוח,  דירקטורים בשל הפרת חובות  על  לית 
כשהיא אי�ה מידתית ומאוז�ת, טומ�ת בחובה 
סכ�ה לסרבול בפעילות הכלכלית של החברות 
ואף להרתעה של א�שים טובים וראויים מלקבל 

על עצמם תפקידים של דירקטורים".

עו"ד נבות תל־צור בהרצאה במכון 
להשתלמות עורכי דין של לשכת עורכי הדין: 

"אנשים חושבים 
שלהיות דירקטור זה 

רק כבוד וכיבודים"
תל־צור הזהיר מפני האחריות הכרוכה בתפקיד: "אנשים לא 

מבינים עד כמה זה מסוכן מבחינת חשיפה פלילית אישית"

נגמרו הבורקסים. תל־צור

תוכנית ההשתלמויות לשנת תשע"ד בפתח
המעוניינים לקבל את תוכנית ההשתלמות, מוזמנים להירשם באתר 

 האינטרנט של המכון להשתלמות:
www.machonlaw.org.il ולאשר קבלת דיוור מהמכון

ערב עיון בנושא

 הרפורמה 
 במיסוי 
מקרקעין

)בשל הביקוש הרב, ערב העיון יתקיים 
בשני מועדים: ב־11.7.13 וב־18.7.13. 
ההרשמה למועד הראשון הסתיימה(

 יום חמישי, י"א אב, 
תשע"ג, 18.7.13

בית אופקים - דרך מנחם בגין 82, 
קומה 1, תל־אביב

 מנחה: עו"ד מוטי גלוסקה, 
מ. גלוסקה ושות', עורכי דין

 16:30 עד 17:30
סקירת הוראות הפטור

 מרצה: עו"ד מאיר מזרחי, 
מאיר מזרחי ושות', משרד עורכי דין

 17:30 עד 18:15
 הרפורמה במיסוי דירות מגורים - 

עמדת רשויות המס
מרצה: עו"ד ירדנה סרוסי, יועמ"ש 
למשרד מיסוי מקרקעין, תל־אביב

 18:15 עד 18:30
הפסקה - קפה ועוגה

 18:30 עד 19:15
 הרפורמה במס רכישה, בהקצאת 

מניות באיגוד ובמתנות בין קרובים - 
עמדת רשויות המס

מרצה: עו"ד שי אהרונוביץ', מנהל אגף א' 
)שומת מקרקעין(, רשות המסים 

 19:15 עד 19:45
שאלות ותשובות
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הודינ בלשכה  פעילות  ש�ות   15  בתום
על פרישתה מתפקידה  לין  עו"ד אר�ה  עה 
של  דין  עורכי  להשתלמות  המכון  כיו"ר 

וזאת בישיבת דירקטו נלשכת עורכי הדין, 
ריון המכון שהתקיימה ביום 11.4.13. 

ועד  כיו"ר  היתר  בין  בלשכה  כיה�ה  לין 
הראשו האישה  והייתה  אביב,  תל  נמחוז 

שוב   - כיה�ה  מכן  לאחר  זה.  בתפקיד  �ה 
כאישה הראשו�ה - בתפקיד יו"ר המועצה 
שותפה  הייתה  לין  הלשכה.  של  הארצית 
כחברת  וכיה�ה  המכון  של  ההקמה  לצוות 

מש�ת  בנ2004.  הקמתו  מיום  דירקטוריון 
2007 כיה�ה כיו"ר משותף של המכון להשנ
בת גם  הראשו�ה  האישה  והייתה  נתלמות 

פקיד זה.
היא  כי  הדירקטוריון  בישיבת  לין אמרה 

המ בדירקטוריון  מכהו�תה  מאוד  נ�ה�תה 
וה�חמ "מהמקצועיים  היה  שלדבריה  נכון, 
נדים ביותר שיש". היא הודתה ליו"ר המשו

תף של המכון עו"ד יוסי מ�דלסון, למ�כ"ל 
חברי  ולכל  )ספיר(  חדד  מירי  עו"ד  המכון 
הדירקטוריון, וציי�ה כי "אין ספק שהמכון 

נהוא גוף מאוד מכובד ומקצועי, לא רק בל
נשכה אלא בכלל, ובתחום ההשכלה למשפ

ט�ים זה ודאי הגוף הטוב ביותר". 
הדירקטוריון  חברי  מ�דלסון,  עו"ד 
פעילותה  על  ללין  הודו  המכון  ומ�כ"ל 

בצ בכהו�תה  החל  להשתלמות,  נבמכון 
וכלה   2003 בש�ת  המכון  של  ההקמה  וות 
בכהו�תה כיושבת ראש המכון להשתלמות, 
ועל  השתלמויות  של  אקדמי  ריכוז  על  וכן 

נהרצאות רבות ש�שאה בתחום די�י העבו
דה ודי�י הפ�סיה.

 ארנה לין פרשה מתפקידה 
כיו"ר המכון להשתלמות עורכי דין 

התמונות שבאלבום. מימין למעלה בכיוון השעון: ארנה לין נואמת בהרצאה; עם דפנה ברק־ארז ומירי חדד )ספיר( בכנס באילת; לצד השופט 
סטיב אדלר; עם יושבי ראש המכון יוסי מנדלסון, יורם דנציגר ואהרן נמדר; ובישיבת דירקטוריון עם דבורה חן ויוסי מנדלסון 
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 ,MasterCard Platinum ,MasterCard Business ,Gold MasterCard ,MasterCard ,הפטור יוענק בכרטיסים הבאים בלבד: ישראכרט*
אמריקן אקספרס ירוק, אמריקן אקספרס זהב ואמריקן אקספרס Business. הנפקת כרטיס בכפוף לאישור ישראכרט בע"מ/פועלים אקספרס 
מועדון  מהטבות  ושונות  ייחודיות   "MEMBERS FAMILY" הטבות  משפחה.  לבני  תקפה  אינה  שופרסל  נטען  כרטיס  הטבת  בע"מ/הבנק. 
"MEMBERS", )לעו"ד ורו"ח, שופטים, מתמחים ובני זוגם( בכפוף לתקנון. **למצטרפים חדשים בלבד עד 31.7.13 או עד גמר המלאי. כרטיס מתנה 

ורדינון יישלח ללקוח לאחר שימוש ראשון בכרטיס. אין כפל מבצעים והנחות. מתנה אחת ללקוח. הזכות לשינויים שמורה. ט.ל.ח.

מצטרפים ל-members family ומקבלים כרטיס אשראי ייחודי הכולל:
 פטור מדמי כרטיס לשנתיים*

 הנחה קבועה בדלק - 25 אג' הנחה בתחנות דור אלון ו-21 אג' בתחנות סונול

   )לליטר בנזין 95, בתחנות המשתתפות במבצע, התחנות המשתתפות משתנות מעת לעת. 

   ההנחה ממחיר מחירון בשירות מלא. פרטים מלאים באתר המועדון(.

 Mega MeMbers - מבחר הצגות ומופעים במחירים אטרקטיביים ומסובסדים.

 הנחות קבועות בלמעלה מ-1,500 בתי עסק ורשתות מובילות בתחומי נופש, הלבשה, בתי קפה ומסעדות ועוד...

 אירועי תרבות מיוחדים, ימי לקוחות, הטבות ומבצעים שוטפים.

  "MEMBERS FAMILY" אנו שמחים לבשר לך על השקת מועדון
.MEMBERS המיועד להורים ולילדים )מגיל  21( של חברי מועדון

הצטרפו עכשיו וקבלו:

**

קבוצת ישראכרט

תמיד השתלם להיות 
...MEMBERS חלק ממשפחת
ועכשיו, משתלם עוד יותר!

חדש!

Family
משתלם להיות חלק מהמשפחה.

כרטיס מתנה בשווי 220 ₪ למימוש ברשת חנויות ורדינון**
וגם 40% הנחה על יתרת סכום הרכישה! עד 31.7.2013.

לפרטים ולהצטרפות www.members.org.il/family או חייג/י 9911*

http://www.members.org.il/family


http://www.euro-asia.co.il
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