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מתכנסים

דבר מנכ"ל הלשכה

עו"ד גיל סלומון

מסכמים בסיפוק
פור משמעותי במתן השירות ולספק מענה מהיר לכל פנייה של כל
בסוף חודש מאי קיימנו את הכנס השנתי ה־ 14של לשכת עורכי
אחד ואחת מכם.
הדין .כנס זה הוא מהאירועים הבולטים והיוקרתיים בעולם המשפט
לאחרונה הקמנו מערך תקשורת וטלפוניה שהשפעתו על הקשר
בישראל ,וזאת בשל המקצועיות ,בשל הנוכחות המרשימה של בכירי
עימכם תורגש כבר בימים הקרובים .את המערך הקמנו על ידי גיוס
הממשל ,המשפט והמשק בארץ ובשל המושבים העוסקים בנושאים
עובדים בעלי מוגבלויות ,ובכך השגנו מטרה
אקטואליים משפטיים־ציבוריים הנוגעים
כפולה של תרומה לקהילה והתייעלות אר־
לחיינו.
גונית .כמו כן ,במסגרת הצעדים הארגוניים,
עוד לפני הכנס הצבנו בראש סדר העדיפויות
בימים אלה אנו עומדים בפני חתימת הסכם
את מתן השירות לכל הבאים .על כך הקפדנו
קיבוצי כולל לכל עובדי הלשכה ,ובכך נסיים
גם במשך הכנס ,ומהתגובות שאנו מקבלים
סכסוך עבודה שנמשך שנתיים והעיב על הלכי
אין לנו כל ספק כי עמדנו במשימה והצבנו רף
הרוח בלשכה .אני בטוח שעם חתימת ההס־
גבוה מאוד לאופן שבו ייערכו כנסים בעתיד.
אילת 2014
כם נצא לדרך חדשה ,וזו תבוא לידי ביטוי גם
בחמשת ימי הכנס באה לידי ביטוי עבודה
בקשר עם כלל ציבור עורכי הדין.
ממושכת ומאומצת של חודשים רבים שהני־
מהתגובות שאנו מקבלים
לשכת עורכי הדין מובילה כעת מאבק בשו־
בה אירועים ,הרצאות ומושבים שהפקנו מהם
אין לנו כל ספק כי עמדנו
רה של חוקים הפוגעים בפרנסתם של עורכי
רבות בפן המקצועי .בהזדמנות זו אני מבקש
במשימה והצבנו רף גבוה
הדין וממעיטים בערכו של המקצוע ובעבוד־
להודות לכל העוסקים במלאכה :לעובדי הל־
תם החשובה ,המסורה ,המעמיקה והאחראית
שכה המסורים ,לחברת ההפקה הוכמן שכטר,
מאוד של האופן בו ייערכו
למען לקוחותיהם תוך שמירה איתנה על
להוצאה לאור  -החברה הכלכלית של לשכת
כנסים בעתיד .במהלך
האתיקה המקצועית .אני מקווה כי גל החוקים
עורכי הדין ,למכון להשתלמות ,לחברת דבי
באה
הכנס,
ימי
חמשת
הפוגעים במקצוע יעבור במהרה ,ומבטיח לכם
תקשורת ,לעובדי בתי המלון שבהם התארחנו,
כי מנגנון הלשכה עובד ויעבוד ללא לאות כדי
וכמובן לאלפי חברות וחברי הלשכה שהדרימו
לידי ביטוי עבודה ממושכת
לייצג את עמדות הלשכה במקומות הרלוונ־
לאילת.
ומאומצת של חודשים
טיים.
לא בכדי זכה הכנס לחשיפה עצומה באמצעי
רבים שכללה אירועים,
כמנכ"ל הלשכה אני מבטיח כי אמשיך לע־
התקשורת; לא סוד הוא כי הכנס השנתי נהיה
מוד על זכויותיכם ולשמור על מקצוע עריכת
למקום שבו נקבע סדר היום ,למקום שבו בוח־
הרצאות ומושבים שהפקנו
הדין ,שכן אני מאמין בלב שלם כי אנו מעניקים
רים ראשי המערכות השונות לתת פומבי לעמ־
מהם רבות בפן המקצועי
שירות חשוב לאזרחי ישראל וכי יש לשמור על
דותיהם בסוגיות שעל סדר היום הציבורי.
רמתו של הייעוץ המשפטי הניתן להם.
•••
לסיום אני מזמין אתכם להשתתף בוועדות ובפורומים שבלש־
עוד אבקש להביא לידיעתכם על המתרחש בימים אלה בלשכת
כה ,כל אחד לפי עניינו ותחום עיסוקו ,וכך להשפיע ולהביע עמדות
עורכי הדין .מאז שהתמניתי לתפקיד ,לפני כחמישה חודשים ,חלים
בנושאים הניצבים על סדר יומה של הלשכה ,על עולם המשפט ועל
בלשכה שינויים רבים שמטרתם לייעל את עבודתה ולהנגישה לכל
החברות והחברים .בראש ובראשונה הצבנו לנו למטרה לערוך שי־

החיים הציבוריים בישראל בכלל.

הצטרפו ללשכת עורכי הדין בפייסבוק
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מתכנסים

ראש לשכת עורכי הדין עו"ד דורון ברזילי

"סוכם כי בתקופה הקרובה יגבש משרד המשפטים תהליכי חקיקה לשינוי מבנה הלשכה" .ברזילי

"לבצע שינוי חקיקתי מהיר
במבנה הלשכה"
"שינוי מבנה הלשכה הוא בגדר הכרח שאין לדחות אותו" ,אמר ראש הלשכה בנאומו
במושב הפתיחה "מצאתי בשרת המשפטים שותפה אמיתית לשינוי היסטורי זה"
נראה שגם העברית כבר לא עומדת בקצב השי־
נויים המהירים שעוברים על החברה הישראלית.
פעם כשאמרו "נפל דבר בישראל" היה זה ביטוי
של זעזוע ,כאילו נפל מטאוריט והארץ רעשה.
לפני שבועיים נפל דבר בישראל ,והשמים לא נפלו.
הארץ רעדה ,אבל לא מאוד .לראשונה נשלח ראש
ממשלה לשעבר לכלא ונגזרו עליו שנות מאסר ,אבל
אילת 2014
אחרי אינספור שרים ונשיא מדינה אחד ,התחושה
הייתה יותר מבוכה וצער ,לא הלם.
התקדים שיצר ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט התקבל
כהמשך כמעט צפוי במדרון שבו החליקה החברה בישראל בשנים

יוני 2014

האחרונות  -מטה מטה  -בכל מה שקשור לשחי־
תות ציבורית ולשחיתות ראשיה.
היו שראו בגזר הדין הקשה אות קלון על מצחה
של החברה בישראל ותעודת כבוד לשלטון החוק
בארץ .בית המשפט הוכיח שוב שאין במדינה אדם
או נושא תפקיד שהוא מורם מהחוק או חסין מפניו.
משפט הולילנד הוא אבן דרך במאבק הנמשך על
עיצוב דמותה של החברה הישראלית ועל ביצורה
של מדינת ישראל כמדינת חוק וטוהר מידות .אין
הרבה מדינות בעולם שמערכת אכיפת החוק שלהן הייתה מעיזה
להעמיד לדין  -וגם להרשיע  -נשיא מדינה וראש ממשלה לשעבר.
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ראש לשכת עורכי הדין עו"ד דורון ברזילי

פגישות עם שרת המשפטים ומצאתי שותפה אמיתית לשינוי היס־
יש לא מעט מדינות שבהן לא יעלה כלל על הדעת לחקור ראשי מדי־
טורי זה.
נה .לכן עם כל הצער על שלל ההרשעות של אישי ציבור ,אי אפשר
סוכם כי בתקופה הקרובה יגבש משרד המשפטים תהליכי חקיקה
שלא לחוש גאווה לנוכח אומץ ליבה של מערכת אכיפת החוק שלנו,
בעניין ,בתקווה שיושלמו בחודשים הקרובים ,וזאת כמובן בשיתוף
העושה את מלאכתה ללא מורא וללא משוא פנים .זהו אות כבוד
עימנו ,לשכת עורכי הדין .יש לי אמון מלא בשרה ,שמבינה את חשי־
לחוסנה של הדמוקרטיה הישראלית ולחוסנו של שלטון החוק בי־
בות הנושא ,ובכושר המנהיגות והביצוע שלה להביא לשינוי חקיקתי
שראל ,שבסיסו משולש :מערכת בתי המשפט ,הפרקליטות וציבור
ומהיר במבנה הלשכה.
עורכי הדין.
יש הטוענים שהכוחות הפועלים בלשכה ימנעו ממני לעשות בה
למלא את תפקידנו
סדר .אבל עבורי מדובר בנושאים ששווה להילחם למענם .שווה
לשלם את המחיר ,ותאמינו לי שיש מחיר .וחשוב להבהיר כי המאבק
במשטר הקיים בישראל עומדות לרשות המדינה וזרועות השלטון
אינו רק על נהלים בלשכה .המאבק לשינוי הלשכה הוא גם מאבק
פרקליטות חזקה ,רבת השפעה וכוח ,שעושה הכל  -ולפעמים גם
שמטרתו להוביל את לשכת עורכי הדין לתפקידה המרכזי בחיים
יותר מזה  -כדי להגן על האינטרסים של שולחיה ושל ומעבידיה ,וזה
הציבוריים של המדינה ,לגילוי מעורבות במה שקורה בחברה היש־
אמנם תפקידה .מול פרקליטות חזקה זו חייבת להתייצב פרקליטות
ראלית ולהשפעה על החברה.
אחרת  -עצמאית לא פחות וחזקה לא פחות  -שתגן על האינטרסים
דברים רבים קורים שם בחוץ ,בעולם האמיתי ,רחוק מן החדרים
של האזרח מהשורה ,על זכויות האזרח ועל חירויות הפרט ,וזאת עוד
האחוריים של הלשכה ,והם דורשים את פעולתנו.
לפני קו ההגנה האחרון של בתי המשפט.
דברים רבים מכדי שנוכל להרשות לעצמנו שהמ־
הדין,
עורכי
אנחנו ,ציבור עורכי הדין ולשכת
המאבק לשינוי
צב בלשכה ייוותר בעינו .נושא הצפת המקצוע הוא
היינו אמורים למלא את התפקיד החיוני הזה במע־
הלשכה נועד
כמובן הראשון שבהם .מקצוע עריכת הדין הוא
רכת המשפט ובחברה הישראלית ,אבל שנים ארו־
את
להוביל
גם
בשנים האחרונות כמעט פרוץ .כ־ 3,000עורכי דין
כות של סכסוכים פנימיים שפילגו את ציבור עורכי
מוסמכים בכל שנה ,וכיום עומד מספר עורכי הדין
הדין פגעו בכבודה ובתדמיתה של לשכת עורכי
לשכת עורכי הדין
על כ־ 55אלף .בעקבות זאת ניכרת שחיקה גוברת
הדין ,עד שהיום יש הטוענים נגדנו שאיננו רלוונ־
לתפקידה המרכזי
במעמדו של המקצוע ובמעמדם ובכבודם של עורכי
טיים עוד.
בחיים הציבוריים
הדין בישראל.
עת התמניתי לתפקיד ראש הלשכה חשבתי
כידוע ,הדרך היחידה לעצור את ההצפה היא
לתומי שהמשימות העיקריות הניצבות בפניי הן
של המדינה,
הירתמות של משרד המשפטים למשימה .מדובר
נושאים העומדים ברומו של עולמנו .למדתי שכדי
לגילוי מעורבות
באחת הסוגיות הרגישות והנפיצות ,ויש לה השל־
שנוכל להשפיע ולהיות גורם רלוונטי וחיוני במע־
שקורה
במה
כות ציבוריות נרחבות .לצערנו ,חרף הדו"חות בע־
רכת המשפט והחברה ,תחילה עלינו לטפל במצבה
ניין והמסקנות הברורות ,משנת  2002ועד היום לא
של הלשכה עצמה  -לעשות בה סדר ולשנות את
בחברה הישראלית
יושם דבר.
סדריה  -כדי לעשות אותה לכלי יעיל ומתפקד ,כלי
ולהשפעה על
אני שמח לבשר כי גם בעניין זה שרת המשפ־
שיש בו משילות ושקיפות.
החברה
טים רואה את החשיבות שבשינוי מהותי בהסדרת
הנושא השני הוא הדאגה למעמדו של ציבור עו־
ההתמחות וההסמכה של עורכי הדין לעתיד .הס־
רכי הדין בישראל ולתדמיתה של הלשכה .שני נו־
כמנו שגם עניין זה יטופל בחודשים הקרובים ,ופרק שהטריד את
שאים אלה מחייבים תיקון דחוף היום למען הדורות הבאים.
כולנו למעלה מעשור יגיע לסיומו.
מיום שהתמניתי לתפקיד אני נאבק להגדיר את יחסי הגומלין בין
המחוזות לוועד המרכזי ולתת יכולת משילות לעומד בראש הלשכה,
נגד יוזמות המאיימות לכרסם במקצוע
אשר נבחר ישירות על ידי כלל ציבור עורכי הדין ,לקבוע אמות מידה
לקביעת תקציב הלשכה ולחלוקתו על פי כללים של ניהול ובקרה,
לאיומים על המקצוע מצטרפות חדשות לבקרים יוזמות חקיקה
יעילות וחיסכון ,להפחתת דמי החבר בשיעור ניכר ולייחודם לפעי־
המכרסמות בחופש הפעולה המקצועי שלנו ,חקיקות המתערבות
לויות חובה ורשות בלבד.
בשכרם של עורכי דין בתיקים הקשורים בסוגיות של ביטוח לאומי,
שינוי מבנה הלשכה הוא הכרח שאין לדחות אותו ,משום שהוא
חוק המכר  -דירות ,נוטריונים ועוד .חוקים אלה ,המתיימרים להגן
משפיע באופן ישיר על יכולת הלשכה לפעול .לאחרונה ערכתי כמה
על האזרח הקטן ,משיגים בפועל תוצאה הפוכה ופוגעים פגיעה קשה
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בזכויות האזרח ובעיקר באוכלוסיות מוחלשות.
זהו מצב בלתי נסבל .הלשכה מעודדת יצירת חוקים המשרתים את
האינטרס הציבורי ,אך שומרים על כבוד המקצוע ועל רמת השירות
שצריך עורך דין לספק לציבור הרחב .בימים אלה מנהלת הלשכה
מאבק בלתי מתפשר ביוזמות חקיקה אלה ,לרבות פעילות ענפה בכ־
נסת ופנייה לערכאות משפטיות.
סוגיה נוספת שהתבשרנו עליה היא כי ביום  18.5.14הוחל נוהל
נשיא בית המשפט העליון בעניין שינוי מועדי דיון .כולנו תמימי
דעים כי יש לייעל את ההליכים המשפטיים ולשפר את השירות הני־
תן לבאים בשערי בתי המשפט .עם זאת איני יכול להתעלם מהתחו־
שה כי הוראות הנוהל מכתימות ציבור שלם של עורכי דין ומטילות
צל כבד של חשד על כולנו.
לשכת עורכי הדין סבורה כי חסרונותיו של נוהל זה עולים על ית־
רונותיו וכי הוא טומן בחובו קשיים רבים ,בהם התערבות ברורה
בשיקול הדעת השיפוטי הנתון לכל שופט לפי הוראת סעיף  2לחוק
יסוד :השפיטה.
אל לנו לשכוח כי דחיית מועדי דיון אינה הקושי המרכזי שניצב
בפני המערכת המשפטית ,ונדמה כי הפתרון האמיתי הוא הוספת
תקני שיפוט .אין לתלות בעורכי הדין את תחלואי המערכת; לא בהם
האשם לעיכוב בבירור דיונים ובמתן פסקי דין.

מאז החלת הנוהל התקבלו תלונות רבות מעורכי דין שבקשתם
לדחייה נדחתה על הסף במקרים שנראים מוצדקים על פניהם .יצי־
רת חומה כמעט בלתי עבירה לבקשות שינוי מועד דיון אינה הדרך
הנכונה.
הוועד המרכזי מינה השבוע צוות חירום שהוסמך לפעול מיד
ליישום צעדים אופרטיביים להתמודדות עם נוהל זה .הלשכה ברא־
שותי לא תסכים לקבל את הנוהל במתכונתו הנוכחית .אני יודע שד־
בריי אלה לא פשוטים ,אבל הם בדמנו ונוגעים לליבת מקצוע עריכת
הדין בישראל.

למי תודה למי ברכה
אני מבקש להודות לאנשים היקרים שעשו לילות כימים ואיפ־
שרו לנו לקיים את הכנס המרשים הזה .ראשית תודה למנכ"ל
הלשכה עו"ד גיל סלומון על תרומתו הרבה ,ותודה למנגנון הלש־
כה ולעו"ד ורד לוי הממונה על הכנס .תודה גם לחברה הכלכלית
של ההוצאה לאור בראשות עו"ד ליאור שפירא ולמנכ"לית המכון
להשתלמות עו"ד מירי חדד־ספיר .תודה גדולה אחרונה לצוות
הנפלא של חברת הוכמן ושכטר בניצוחם של אריק שכטר ומאיה
גיראט.

להתראות בכנס השנתי הבא ,הכנס ה־.15

חתום בהוקרה

פייה
את הכנס השנתי ה־ 14חתם מושב
לצ
בנושא "החרם הכלכלי על ישראל".
בסיומו נערך טקס חגיגי ובו הוענקו אותות הוקרה,Honoris Causa ,
למבקר המדינה לשעבר מיכה לינדנשטראוס ,לשרי המשפטים
לשעבר פרופ' דוד ליבאי ,פרופ' דניאל פרידמן ויעקב נאמן ,לנשיא
בית הדין השרעי לערעורים הקאדי השייח ד"ר דאוד זינה ,לפרופ'
יוסף גרוס ,לפרופ' עמנואל גרוס ,לעו"ד סמי (שמואל) סמואל ,לעו"ד זאב וייל
ולנשיאה בדימוס הילה גרסטל .הנימוקים המלאים מופיעים באתר הלשכה בכתובת:

www.israelbar.org.il
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נשיא הכנס השנתי זכי כמאל

חייבים להשמיע את קולנו
"לשכת עורכי הדין רואה את עצמה שותפה מלאה בבניין הארץ ומאמינה כי קולה
חייב להישמע בכל תחומי החיים ולא רק המשפטיים" דברי נשיא הכנס
הכנס השנתי ה־14
נערך סמוך לשני אירו־
עים חשובים :האחד הוא
הפגיעה בחפים מפשע
ובהם ישראלים בבלגיה,
וזאת ממניעים זדוניים של
אילת 2014
שנאת הזולת על רקע דת,
לאום וגזע.
שנברא בצלם אלוהים ושלום -
אירוע קשה זה המת־
שהאפיפיור מסמל אותו בעיני
רחש על אדמת אירופה,
רבים בעולם  -עודנו קיים ,מה־
אשר ידעה בעברה מל־
דהד ורב־השפעה.
חמות איומות והשמדת
הערך העליון של צדק ,דין
עמים ,חייב להדליק נורה
ומשפט אמת אינו זקוק להגנתן
אדומה ולהזכיר את חו־
של דיוויזיות צבאיות; מהותו,
מרת האיום הנובע מש־
קיומו וחשיבותו של ערך זה נש־
נאה על רקע גזע ודת ובוז
מרים על ידי אמון הציבור באלה
לערכים האוניברסליים
שעוסקים במלאכת קודש זו של
של זכויות האדם ושלטון
משפט ,דין וצדק .דהיינו ,מער־
החוק .מכאן ,במעמד זה,
כת בתי המשפט אשר בראשה
אנו כלשכת עורכי הדין
עומד בית המשפט העליון ונ־
קוראים לכל אדם באשר
שיאה השופט ד"ר אשר גרוניס.
הוא אדם להימנע משנאת
לשכת עורכי הדין רואה את
האחר והשונה ,וקוראים
עצמה שותפה נאמנה לשמי־
לגורמי אכיפת החוק למ־
רה על מערכת משפטית חזקה,
צות את הדין עם אלה
"אין שום ערובה לקיום המדינה ללא מערכת משפטית חזקה" .כמאל
הנהנית מאמון הציבור ומאמינה
אשר רומסים את החוק
כי אין שום ערובה לקיום המדי־
ואת המוסר בגלל מניעים
נה ללא מערכת משפטית חזקה הפועלת בשותפות עם זרועות אכי־
אידאולוגיים של שנאה לאחר ולשונה.
פת החוק ועם לשכת עורכי הדין.
האירוע השני הוא ביקורו של האפיפיור ,מנהיג העולם הנוצרי
לשכת עורכי הדין רואה את עצמה שותפה מלאה בבניין הארץ
הקתולי בארץ הקודש .בהקשר זה ראוי להזכיר כי אחד הדיקטטורים
ומאמינה כי קולה חייב להישמע בכל תחומי החיים ולא רק המש־
האכזריים שידעה ההיסטוריה האנושית לעג פעם למוסד זה ושאל
פטיים־מקצועיים .כמו כן ,לשכת עורכי הדין אינה רואה לנכון לוותר
בזלזול בוטה בכוחו ובהשפעתו של האפיפיור" :כמה דיוויזיות עו־
על מעמדה הרם ,החשוב והעצמאי כגילדה מקצועית אשר מחד גיסא
מדות לרשות האפיפיור?" .והנה ההיסטוריה מלמדת אותנו שבעוד
דואגת לחבריה ולמעמדם ,ומאידך גיסא תפעל למען עשיית דין וצדק
אותו דיקטטור אכזר והאידאולוגיה שהנחתה אותו ירדו מבמת

ותחתור לשוויון בזכויות ובחובות ללא הבדל דת ,גזע ומין.
ההיסטוריה בבושת פנים ,הרי המסר של אהבה ,מוסר ,כבוד לאדם
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מתכנסים

שרת המשפטים ציפי לבני

"אין לי שום
כוונה לבחור בין
מדינה יהודית
לדמוקרטית" .לבני

"הלשכה צריכה להיות עוד אבן
בחומה המגינה על מדינת ישראל"
שרת המשפטים התייחסה בנאומה למצב הלשכה" :עריכת הדין
היא לא עוד מקצוע ולשכת עורכי הדין היא לא עוד איגוד מקצועי"
אני נמצאת כאן היום כשהתהליך המדיני בהמ־
תנה ,אבל מבחינתי הרמת ידיים היא לא אופציה.
אין לנו הפריבילגיה להסתכל על המצב כמשקיפים.
אנחנו צריכים לשרטט את החזון שאמור להיות
משותף לכולם ,והחזון הוא מדינה יהודית ודמו־
קרטית שבה הערכים האלה חיים בהרמוניה ולא
אילת 2014
מתנגשים זה בזה ,מדינה שחיה בשלום עם שכניה
בארץ ישראל .לכן צריך לפעול ולקדם מדינה של
שתי מדינות לאום .אין לי שום כוונה לבחור בין מדינה יהודית לד־
מוקרטית .אתנגד לכל צעד שיבקש לקבע את המצב הקיים ולקדם
מדינה אחת ועל הדרך יגרום לבידוד ולהסתגרות מהעולם.
הסכסוך ,עם הפחד והתחושה שהעולם כולו נגדנו ,יוצרים תה־
ליך של חברה מסוגרת שמאוחדת רק נגד מי שנגדה במקום להיות
מאוחדים למען חזון משותף ,ואנחנו מתחילים לעבור תהליכים
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שהפתרון בהם הוא שנאה כלפי אחרים .אל לנו
לתת לכך את ידנו ,גם לא בשתיקה.
מערכת המשפט צריכה לפעול כדי למגר תופעה
זו ,כי מדינת ישראל היא לא רק מקלט בטוח; אנ־
חנו חייבים את החזון המשותף .הסיבה להתפרצות
פשעי שנאה והתכנסות הוא סימפטום אחד שלא
קורה רק מעבר להרי החושך אלא גם בתוך מדינת
ישראל ,נגד ערביי ישראל.
מתנהל מאבק סמוי בין שלטון החוק והחוקה ובין ההלכה .אנחנו
זקוקים לחוקה שתאזן בין ערכי מדינת ישראל יהודית ודמוקרטית,
אך במקום לייצר איזון ושוויון אנחנו רואים חוקים שמנסים לקבע
את מדינת הלאום .המילה "שוויון" לא תופיע בחוקים אלה ,ודמו־
קרטיה תיהפך לסוג של משטר .אני הראשונה שמאמינה שציונות
משמעה קיומה של מדינת ישראל כמדינה בעלת ערכים וחזון החיים

יוני 2014

בדיוק מה שחיפשת!

תכנון חכם מתחיל כאן

חוק וסדר במדף הטפסים

איתך בכל החלטה חשובה!

התוכנית הכלכלית שלך!

המצפן שלך בנתיבי הפנסיה והגמל!

בדיוק מה שחיפשת!

תכנון חכם מתחיל כאן

חוק וסדר במדף הטפסים

איתך בכל החלטה חשובה!

התוכנית הכלכלית שלך!

המצפן שלך בנתיבי הפנסיה והגמל!

מתכנסים

שרת המשפטים ציפי לבני

סמטיים בחוק הקיים ,הצעתי לכתוב מחדש את חוק הלשכה ולהג־
בהרמוניה עם הערכים הדמוקרטיים של מדינת ישראל.
דיר מחדש את תפקיד הלשכה.
תפקידו של משרד המשפטים הוא לשמר את המילים "יהודית"
מאחר שאני רואה את תפקידו של שר המשפטים כשר האמון
ו"דמוקרטית" ,ובעת הצורך לצקת בהן תוכן .כפי ששוויון הוא ערך
על ערכים ולא רק מייצג את המקצוע ואת הגילדה ,שאלתי את
יהודי ,אני פועלת לקדם שורה של חוקים שיעשו את היהדות לידי־
עצמי למה שר משפטים צריך להתעסק במבנה של לשכת עורכי דין
דותית יותר ,שגיור לא יהיה לדבר לא מושג ,שאזרחי ישראל שהגיעו
ולרדת לפרטים של איגוד מקצועי .אני חושבת שהלשכה לא חייבת
הנה בין היתר מכוח חוק השבות יוכלו לבוא בברית הנישואים ללא
להיות גוף סטטוטורי .שמעתי את חברי ועדת פרוקצ'יה ואת ראש
קושי .שוויון כולל גם את הקהילה ההומו־לסבית שעלינו לאשר להם
הלשכה ,ומה ששכנע אותי שראוי שהד־
להתחתן ולהיות מאושרים במדינת יש־
בר יהיה בחקיקה הוא העובדה שעריכת
ראל.
האפיפיור ירד לאילת
הדין היא לא עוד מקצוע ולשכת עורכי
מעמד הלשכה
הדין היא לא עוד איגוד מקצועי .תפקי־
על רקע דיווחים על זעם בלשכת
דה להיות עוד אבן בחומה המגינה על
המטרה שלי אינה לצמצם את מספר
ראש הממשלה בעקבות פגישתה
של השרה לבני ,הממונה על המשא
מדינת ישראל .הקול הזה הוא על־מפ־
לומדי המשפטים ,אבל אני מאמינה שמ־
ומתן עם הפלסטינים ,עם אבו מאזן
לגתי ,אך הוא חייב להשתתף בשמירה
תפקידנו לייצר מצב שבו הליך ההתמ־
את
המשפטים
שרת
ניצלה
בלונדון,
על שלטון החוק ובדמוקרטיה של מדינת
חות והרישוי יצרף לשורותינו עורכי דין
נאומה כדי לעקוץ בחזרה" .כולם
ישראל.
שכולם ראויים .לכן בחינת הלשכה צרי־
דמוקרטיה",
ועל
שלום
על
מדברים
יש חוקים שנועדו להגביר שקיפות
כה להיות מהותית ולא בוחנת רק שינון.
אמרה לבני ,שנשאה את נאומה בימי
וביקורת והכנסת חוסמת אותם ,יש חו־
הפיקוח על ההתמחות צריך להיות אמי־
ביקורו של האפיפיור בירושלים,
קים שנועדו לפגוע בדמוקרטיה ,חוקים
תי כדי שלמתמחה יהיו כלים לייצג .אני
"אבל כנראה האפיפיור הוא היחיד
שלא עוסקים בלאום אלא בלאומנות -
מתכוונת להרחיב ולהעמיק את הפיקוח
שיכול להזמין את פרס ואת אבו
חוקים שהכנסת מנסה לקדם בהתלהבות.
על ההתמחות.
מאזן בלי להפר החלטת קבינט".
הקול של הלשכה נדרש בהגנה על הער־
לצערי נאלצתי ללמוד את מבנה לשכת

כים של מדינת ישראל.
עורכי הדין .במקום לעשות שינויים קו־

 16׀ עורך הדין

יוני 2014

מתכנסים

נשיא בית המשפט העליון אשר גרוניס

"אוי למדינה שמערכת המשפט
שלה אינה זוכה לאמון הציבור"
הנשיא גרוניס בנאומו בכנס השנתי" :הבעיה המרכזית היא שהשיח התקשורתי
יוצר ציפייה בציבור לכך שבית המשפט יקבל הכרעה שיפוטית מסוימת ,ואם אין
הלימה בין הציפייה למציאות נפגע אמון הציבור ברשות השופטת"
אנחנו חיים בעידן של שינויים טכנולוגיים מואצים.
האינטרנט ,הרשתות החברתיות ,הטוויטר והב־
לוגוספרה מזמנים לנו אתגרים חדשים .החידושים
הטכנולוגיים ,והתמורות החברתיות הנלוות להם,
משפיעים גם על מערכת המשפט .אנו עדים לתופ־
עות ברוכות של סיוע משפטי ,שיתוף במידע ,חינוך
אילת 2014
לאזרחות והשפעה על החברה האזרחית .אך לצידן
של השפעות חיוביות כאלה יש גם השלכות בעייתיות
וסיכונים לא מעטים.
בשנה האחרונה התמודדנו כמה פעמים עם השמצות ועם איומים
על שופטים ,בעיקר שופטי משפחה .בעלי דין שלא היו מרו־
צים מההכרעה המשפטית  -ובהגדרה תמיד יהיו כאלה  -פרסמו
באינטרנט וברשתות חברתיות שונות דברי נאצה על שופטות ועל
שופטים .חלק מהפרסומים הכילו איומים של ממש על השופטים,
וחלקם ביקשו לפגוע בכבודם או בשמם הטוב של השופטים .אנו
רואים בחומרה רבה כל ניסיון להלך אימים על שופטים .חשוב לה־
בין כי עצמאותה של מערכת המשפט ,ומערכת אכיפת החוק בכלל,
היא בסיס ויסוד למערכת משפט הוגנת ,צודקת ושוויונית .על כן יש
לכולנו אחריות משותפת להוקיע ולשרש כל ניסיון לפגוע בעצמאות
שיקול הדעת של העוסקים במלאכת אכיפת החוק.
השינויים הטכנולוגיים הובילו למציאות תקשורתית חדשה .הזי־
רה התקשורתית אינה מוגבלת עוד לאמצעי התקשורת המסורתיים.
מידע מופץ בקצב מסחרר .כל אחד יכול לכתוב ,להביע עמדה ,לה־
שתתף בשיח הציבורי וליצור קהילת עוקבים ומשתפים ומתייגים.
ההשתתפות בכיכר העיר מצריכה כיום רק מקלדת ,מסך וחיבור
לאינטרנט .יש לשינויים אלה השפעה אדירה על החברה בישראל
ובעולם ,וזה ודאי לא המקום לעמוד על כל השלכותיהם .גם מערכת
המשפט מושפעת מהשינויים האמורים .גורמים רבים מנסים להש־
פיע על ההליך המשפטי .בעלי דין שוכרים לוביסטים ,יועצי תקשורת
ויחצ"נים שמטרתם להשפיע על דעת הקהל וליצור הלך רוח ציבורי
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בעניין התלוי בבית המשפט .עוד לא יבשה הדיו
על החלטה או על פסק דין ,ומיד מתנהלת חגיגה
תקשורתית בעניינם .לעיתים מתנהל הפסטיבל
עוד לפני מתן פסק הדין ובכוונה להשפיע על בית
המשפט .מגיבים שונים ממהרים להביע עמדתם
בסוגיה .בחלק מן המקרים מודים המגיבים שא־
פילו לא קראו את ההחלטה או את פסק הדין.
כל זה לא מפריע ליצור הלך רוח ציבורי המופנה
לא רק לגופה של ההחלטה ,אלא גם לגופם של השופט או השופטת
שנתנו את ההחלטה .מצער אותי מאוד שלעיתים מוצאים אנו בין
הדוברים אף שופטים בדימוס .מעניין מה היו אותם שופטים בדימוס
אומרים אילו עדיין כיהנו כשופטים ,ואחרים ,שופטים בדימוס ,היו
מתבטאים בצורה דומה.
לא מדובר רק בתיקים עקרוניים או מפורסמים .אדרבה ,פעמים
רבות אפשר לראות את ניסיונות ההשפעה על ההליך המשפטי
דווקא בפריפריה ,במקומונים ובבלוגים העצמאיים .מערכת המש־
פט מוצאת את עצמה פועלת בתוך בליל המידע הזה ,שחלקו מידע
לא קביל שמנסים להכניס לתוך אולם הדיונים ,וחלקו מידע המּוצא
מתוך אולם הדיונים באופן לא מדויק .השופטים אינם חיים במגדל
שן ,וטוב שכך .הם חלק מהחברה וגם הם קוראים עיתונים וערים
לשיח הציבורי על עניין מסוים .מקצועיותם אינה נבחנת ,ולא צרי־
כה להיבחן ,באמצעות השאלה אם הם מנותקים מהשיח הציבורי
או אם הם מושפעים או לא מושפעים מאמצעי התקשורת השונים.
מקצועיותם נבחנת ביכולתם לקרוא את המידע באופן ביקורתי ולי־
צור איים של שקט שיבטיחו את קיומו של הליך הוגן וצודק .הבעיה
המרכזית היא שהשיח התקשורתי יוצר ציפייה בציבור לכך שבית
המשפט יקבל הכרעה שיפוטית מסוימת ,ואם אין הלימה בין הצי־
פייה ובין המציאות ,נפגע אמון הציבור ברשות השופטת .אמון זה,
שאנו מרבים לדבר בו ,אינו נכס של מערכת המשפט; אמון הציבור
הוא אינטרס חברתי מן המעלה הראשונה .המקור הבסיסי ביותר
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"בעלי דין שוכרים לוביסטים,
יועצי תקשורת ויחצ"נים
שמטרתם להשפיע על
דעת הקהל וליצור הלך רוח
ציבורי בעניין התלוי בבית
המשפט .עוד לא יבשה הדיו
על החלטה או על פסק
דין ומיד מתנהלת בעניינם
חגיגה תקשורתית"

"מצער אותי מאוד שלעיתים
מוצאים אנו בין הדוברים אף
שופטים בדימוס .מעניין מה
היו אותם שופטים בדימוס
אומרים אילו עדיין כיהנו
כשופטים ,ואחרים ,שופטים
בדימוס ,היו מתבטאים
בצורה דומה"
"מתכוונים לעקוב מקרוב אחר יישום קפדני של הוראות נוהל הטיפול בבקשות לשינוי מועדי דיון" .גרוניס

ללגיטימיות של מערכת משפט  -כל מערכת משפט ,בכל הזמנים
ובכל המקומות  -הוא אמון הציבור .אוי למדינה שמערכת המשפט
שלה אינה זוכה לאמון של הציבור בכך שייעשה משפט צדק; אוי לה
למדינה ששופטיה נתונים למרות שאינה מרות הדין .זו אחריות של
כולנו להבטיח את אמון הציבור ברשות השופטת .זו המחויבות המ־
קצועית של כל מי שרואה בעצמו חלק ממערכת המשפט בישראל.
ברשות השופטת אנו מאמינים כי אחת הדרכים שלנו לקדם את
אמון הציבור במערכת המשפט היא ייעול פעילותם של בתי המש־
פט .כולנו יודעים שבסופו של דבר ,האזרח הזקוק להכרעה משפטית
מתעניין בעיקר במועד שנקבע לדיון בעניינו ,בכך שטענותיו יישמעו
ובכך שההכרעה תינתן בתוך זמן סביר .לכל אלה הקדשנו בשנים
האחרונות תשומת לב מיוחדת .שורה של תהליכים ורפורמות שה־
חלנו נושאים פירות .מלאי התיקים התלויים ועומדים בשנת 2013
היה הקטן ביותר בשמונה השנים האחרונות ,וזאת למרות עלייה
במספר התיקים הנפתחים .עוד חלה ירידה דרמטית במספר התיקים
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הישנים בכל ערכאות המשפט .שמנו דגש על כך ,והתוצאות מדברות
בעד עצמן.
בשנה שעברה הוחל נוהל השמיעה הרצופה ,ואנחנו מקווים
שהוא יתרום לקיצור משך החיים של תיקים במערכת .וכפי שאתם
ודאי יודעים ,בשבוע שעבר נכנס לתוקף נוהל הטיפול בבקשות
לשינוי מועדי דיון .ידוע לי שנוהל זה לא פופולרי במיוחד בקרב
עורכי הדין .אין ספק שהנוהל מחייב שינוי דפוסי עבודה שכולנו
הורגלנו בהם משך שנים .תהיה תקופת הסתגלות טבעית ,אבל אנ־
חנו מתכוונים לעקוב מקרוב אחר יישום קפדני של הוראות הנוהל.
מחקר שערכה מחלקת המחקר של הרשות השופטת הצביע על כך
שדחיית דיון אחת מוסיפה בממוצע כשלושה חודשים למשך חיי
תיק .אין לכך הצדקה .זו דוגמה לפגיעה באזרח הפונה לקבל שי־
רות משפטי ,והדיון בעניינו נדחה ונדחה .אם כולנו נתאמץ למ־
נוע דחיות דיונים ,משך הזמן שבו תלוי תיק בבית המשפט יתקצר,

והדבר יהיה לטובת כולם.
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מתכנסים

היועץ המשפטי לממשלה יהודה וינשטיין

"נכה בפשיעה המאורגנת
גם בחרב ,גם ברומח וגם בכידון"
היועץ המשפטי לממשלה מציב שני יעדים מרכזיים :מלחמת חורמה בארגוני
הפשע וחיזוק שלטון החוק ברשויות המקומיות "אין לי ספק שפעולה נחושה
בשתי החזיתות הללו גם יחד תיטיב עם הציבור ותביא עימה תוצאות"
לפני מספר לא רב של שבועות נחנך גוף הביקורת על התביעה
וייצוג המדינה בערכאות .גוף ביקורת שהוקם לראשונה לאחר 65
שנות קיומה של המדינה .לאחרונה אף פורסמה לשופטים הנחייתו
של נשיא בית המשפט העליון ,לצד הנחייתו של עבדכם הנאמן למ־
ערך התביעה הכללית ,כי יש לנהל משפטים פליליים ברציפות .כולי
תקווה שלשני המהלכים הללו תהיה תוצאה אחת  -חיזוק אמון
הציבור במערכת אכיפת החוק ובמערכת המשפט הישראלי .אלמלא
התגייסותם של נשיא בית המשפט העליון ושל שרת המשפטים ,לא
מן הנמנע שהייתי ניצב לפניכם גם השנה וחוזר על דבריי כי מדובר
ברפורמה חשובה מאין כמותה ,ואם חפצי משפט אנחנו ,אין לנו
אלא להוציאה אל הפועל .אני שמח שנחסך ממני הצורך לחזור על
הדברים ,וגם על כך נתונה תודתי לשניהם .נראה
לי כי במידת מה גם אתם צריכים להוקיר תודה על
שנחסך מכם לשמוע את אותם הדברים יוצאים מפי
פעם נוספת.
הרשו לי להניח לפניכם עוד שני שטרות שאני
מתכוון לפרוע לא עוד עת רבה מדי .השטר האחד
עניינו במלחמת חורמה בארגוני הפשע ,ארגונים
אילת 2014
שלצערי דומה שהרימו ראש לאחרונה ,וצריך לה־
כות בהם בנחישות וללא חמלה .בלי להיכנס לפרטי
האירועים של העת האחרונה ,די שאומר כי אלימות המופנית כלפי
אדם רק משום שהוא ממלא תפקיד של אכיפת חוק היא אלימות
המופנית כלפי הדמוקרטיה .לא פחות מכך .במסגרת הלחימה בא־
רגוני הפשע שכללנו את שיטות הפעולה וגיבשנו תוכנית אכיפה
ייעודית.
השטר האחר שאני מבקש להניח לפניכם ,והוא לא פחות חשוב
בעיניי ,עניינו חיזוק שלטון החוק ברשויות המקומיות ומאבק נחרץ
בשחיתות ,כפי שנגלתה לעינינו בפרשות האחרונות.
בעניין ארגוני הפשיעה אנצל הזדמנות זו שנקרתה לי כדי להציג
לפניכם את התוכנית "מניפה" ,שגובשה ועוברת כעת לשלב הביצוע.
תוכנית זו היא מדיניות אכיפה שנועדה להכות בפשיעה המאורגנת
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באופן יזום .גם בחרב ,גם ברומח וגם בכידון.
מדיניות אכיפה זו משלבת כלים משפטיים משדות משפט מגוונים
וכן רשויות מינהל ואכיפה שונות .כאשר מדובר במחוללי פשיעה
הפועלים באופן מאורגן ושיטתי לצורך ביצוע עבירות המניבות
רווחים ,אין די בהפעלת החוק הפלילי ,אשר מטבע הדברים כוחו
מוגבל לעיתים.
יש לפגוע ברווחיהם של ארגוני הפשיעה .יש לפגוע בתשתיות
שעליהן הם נשענים .יש לעשות זאת באופן יזום וממוקד .יש לע־
שות זאת בהתמדה וברציפות .יש לעשות זאת בנחישות וללא מורא.
שימוש באכיפה משולבת  -הפעלת כלים אזרחיים ומינהליים גם
יחד  -כבר נעשה בעבר .בחלק ממחוזות הארץ ראינו דוגמאות לבי־
צועים של גופי האכיפה כשהם פועלים במשולב.
אולם האכיפה המשולבת נעשתה עד כה בעניינים
נקודתיים ומצומצמים .הדברים נעשו ללא תוכ־
נית מגובשת אשר קשרה בין כלל רשויות המינהל
והאכיפה .לעיתים היא נעשתה על בסיס של רצון
טוב של רשויות מסוימות ,באזורים מסוימים.
במסגרת תוכנית מניפה שמתי לי למטרה לה־
רחיב את פעולת האכיפה באופן משמעותי לכל
מחוזות הארץ; לרתום את רשויות האכיפה והמי־
נהל השונות הפועלות בכל גזרה וגזרה; ליצור את התיאום ביניהן;
לעשות את שילוב הכוחות לעניין מוסדי ושיטתי.
אני ער לקשיים שעלולים לנבוע ממדיניות זו .שילוב כוחות של
כלל גורמי אכיפת החוק ורשויות המינהל מחייב אותנו כמערכת
להקפיד הקפדה יתרה בהגנה על זכויות הפרט ועל הזכות להליך
הוגן .כך נעשה.
עם זאת ,בצד הגנה על זכויותיהם של החשודים ושל הנאשמים
אנו מחויבים בהגנה על זכויותיהם של הקורבנות ,בכוח ובפועל ,ועל
האינטרס הציבורי בכללותו .היו סמוכים ובטוחים ששילוב כוחות
על ידי כלל גורמי האכיפה ייעשה במידתיות וברגישות הנדרשת ,אך
בה בעת בנחישות בלתי מתפשרת ,בהגנה על שלומם ועל ביטחונם
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מתכנסים

היועץ המשפטי לממשלה יהודה וינשטיין

"ארגוני הפשע הרימו
ראש לאחרונה,
וצריך להכות בהם
בנחישות וללא חמלה.
בלי להיכנס לפרטי
האירועים של העת
האחרונה ,די שאומר
כי אלימות המופנית
כלפי אדם רק משום
שהוא ממלא תפקיד
של אכיפת חוק היא
אלימות המופנית כלפי
הדמוקרטיה"
"אני מאמין שבעתיד אוכל לומר לכם שפרעתי גם את השטרות שהנחתי לפניכם היום" .וינשטיין

של אזרחי מדינת ישראל ותושביה.
זהו שטר שאני מניח לפניכם היום ומתעתד לפרוע אותו כאמור
לא עוד עת רבה .אפשר להניח ,לצערי ,כי גם בעתיד ייוותרו ארגוני
פשיעה וייוותרו עבריינים .זו למרבה הצער דרכו של עולם ,אך אני
משוכנע שמימוש התוכנית שהצגתי לפניכם יפגע פגיעה של ממש
בפשיעה המאורגנת ,ודומה כי ניאלץ להסתפק בכך.
שטר נוסף שאבקש להניח לפניכם היום נוגע לחיזוק שלטון החוק
ברשויות המקומיות .דומה שאין צורך להכביר מילים על סמכויותיו
הנרחבות של השלטון המקומי ועל השפעתו על חיי הפרט .לצע־
רי ,בתקופת כהונתי עסקה מערכת אכיפת החוק בפרשות שחיתות
רבות הקשורות לנבחרי הציבור בשלטון המקומי ,ויש דוגמאות רבות
ומגוונות המוכרות לכל ,ותקצר היריעה מלפרטן .הגעתי לכלל דעה
כי יש להסיק מסקנות מערכתיות לגבי שלטון החוק ברשויות המקו־
מיות ,ולשנות את המצב הקיים.
הכלל המאפשר הפסקת כהונה ציבורית על סמך ראיה מינהלית
לביצוע עבירה חמורה אינו חדש במשפטנו .כלל זה חל לגישתי גם
על הפסקת כהונתו של נושא משרה שנבחר בידי הציבור .מובן שיש
לעשות זאת בזהירות ובמקרה המתאים ,ולמצוא את האיזון הנכון
עם השיקולים האחרים המתחרים על הבכורה.
עמדתי זו משתלבת בתוכנית רחבה שאנו מקדמים לביצור של־
טון החוק ברשויות המקומיות .במסגרת זו אנו פועלים לחזק את
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מעמדם של היועצים המשפטיים ברשויות המקומיות .אלה שומרי
הסף ,האנשים הניצבים על חומת שלטון החוק .יש חשיבות גדולה
ליכולתם לומר את דעתם בקול ברור ורם וכן לביצור מעמדם.
אנו מתכוונים לפעול להסדרת נושא התרומות למועצות המקו־
מיות; לבחון את נושא ניגודי עניינים בשלטון המקומי; להתמודד
עם תופעת המאכערים; ליישם ולחזק את חובת הגילוי החלה על
עסקיהם ועל רכושם של נבחרי ציבור; ולהרחיב את הפיקוח בתחום
התכנון והבנייה.
כדי להוציא את הדברים מהכוח אל הפועל הקמתי צוות שתפקי־
דו להביא לפניי דו"ח בדבר הפרצות והחוסרים שאיפשרו את מקרי
השחיתות ובדבר הדרכים הראויות להטלת סייגים ופיקוח .אני סמוך
ובטוח שהצוות יעשה את מלאכתו נאמנה ויניח לפניי דו"ח מקיף
וסדור שיאפשר התחלה של פעולות אופרטיביות בעניינים הללו.
שני הנושאים שפרשתי לפניכם עכשיו  -הלחימה בארגוני הפ־
שיעה וחיזוק שלטון החוק ברשויות המקומיות  -אינם זרים זה לזה.
האחד מפרה את השני .פרצה בשלטון החוק ברשויות המקומיות
מאפשרת התרחבות של הפשיעה המאורגנת ,ופשיעה מאורגנת פו־
רצת גדרות .אין לי ספק שפעולה נחושה בשתי החזיתות הללו גם
יחד תיטיב עם הציבור ותביא עימה תוצאות.
אני מאמין שאם תזמינו אותי לשאת דברים בעתיד ,אוכל לומר

לכם שפרעתי גם את שני השטרות שהנחתי לפניכם היום.
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פרקליט המדינה שי ניצן

"לא ייתכן שמי שהורשע בשוחד
יהיה גיבור תרבות או סלב"
"רק ביום שבו מי שהורשע בעבירות אלה יסבול מגינוי חברתי כללי ולא מיחס
סלחני או מתחשב ,נדע כי יש סיכוי ממשי להדברת התופעה" פרקליט המדינה
שי ניצן על פרשת הולילנד במסגרת דבריו בנושא המלחמה בפשיעה
התבקשתי לדבר על מצב הפשיעה בישראל ,ואי אפשר לדבר על
הפשיעה בלי להזכיר תחילה את נושא פשעי השנאה ואת המקרים
החמורים שאירעו לאחרונה בישראל ובהם הייתה פגיעה ברגשות
דתיים ובמקומות הקדושים לדתות שונות.
מערכת אכיפת החוק רואה בחומרה רבה ניסיונות לחלל מקומות
פולחן ומקומות קדושים ולפגוע ברגשות דתיים .נגלה אפס סובלנות
כלפי מי שמבקשים להפר את מרקם היחסים העדין בין הדתות השו־
נות .חופש הדת והפולחן הם ערך עליון במדינה דמוקרטית ,בוודאי
בישראל ,ונעשה ככל יכולתנו כדי שלא לאפשר כל פגיעה בהם וכדי
להעניש בחומרה את מבצעי הפשעים הללו.
אבקש להתמקד בדבריי היום בשלושה נושאים
העומדים על הפרק בהקשר למצב הפשיעה :שחי־
תות ,אלימות ,והגברת היעילות בטיפול בתיקי הפ־
רקליטות.
שחיתות .בימים אלה הגיעה לסיומה ,החלקי
לפחות ,אחת מפרשות השחיתות הגדולות שידעה
אילת 2014
המדינה .מה שנחשף בתיק זה הוא מרבץ שחיתות
בסיסי ועמוק שקשר בין הנאשמים אשר במשך
למעלה מעשור דבקו בהם מעשים פסולים.
חריגותו של התיק  -כפי שעולה מפסק הדין שניתן  -נובעת מהיקף
השחיתות שפשתה בכל חלקה טובה ,מהיקף כספי השוחד ששולמו,
זהות המשחדים והמשוחדים ומעמדם ,שיטות ההסוואה השונות של
תשלומי השוחד ועד הפרויקטים האדירים ועצומי הממדים שעמדו
על הפרק .ההשפעה של המעשים האלה ,החומרה שלהם ,היא הרס־
נית למרקם היחסים בין הציבור לרשויות השלטון ,מרקם שבנוי על
הנחת האזרח כי הרשות פועלת ביושר ובשוויוניות ,בלי ששיקולים
זרים ופסולים ינחו את עובדי הציבור בקבלת החלטותיהם.
אותו אזרח ,אשר רואה שבעלי הממון מוצאים אוזן קשבת במ־
שרדי העירייה ובמשרדי הממשלה ואילו הוא נאלץ להתבוסס בבוץ
הבירוקרטיה ,עלול להגיע להכרה העגומה כי הדרכים הלגיטימיות
להביא את דברו בפני השלטון ,אין בהן כדי לשרת את צרכיו .כל זמן
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שאלה הנורמות הנוהגות ,הרי שכרוכה בכך סכנה של ממש להתפו־
ררותנו כמדינה שומרת חוק.
לעיתים נדמה כי רבים בישראל כבר הרימו ידיים ,כביכול הסתג־
לו לתופעות השחיתות ,והם מתייחסים אליהן כמעט בשוויון נפש.
הדבר נובע אולי מתחושת חוסר אונים ומהיעדר אמונה באפשרות
לשנות את המציאות; הסבר אפשרי נוסף הוא הגישה הסלחנית,
לעיתים המופגנת ,כלפי מי שסרחו .לכך תורמים לעיתים גם מי
שממהרים להתרוצץ בין אולפני הטלוויזיה ,כשהם מסבירים  -לעי־
תים גם שלא מדעת  -כי המעשים שבהם הורשעו האנשים (ואיני
מדבר על פרשה מסוימת) הם "כמעט נורמטי־
ביים" ,וכי מדובר ב"רדיפה" .זאת לפעמים גם תוך
כדי תקיפה ישירה של בית המשפט או הפרקליטות
והמשטרה וייחוס שיקולים זרים לרשויות הללו .עם
אווירה ציבורית זו אסור לנו להשלים.
רק ביום שבו מי שהורשע בעבירות אלה יסבול
מגינוי חברתי כללי ולא מיחס סלחני ,מתחשב ,מבין
וכדומה ,נדע כי יש סיכוי ממשי להדברת התופעה.
כתבי אישום ופסקי דין אינם מספיקים בהקשר זה.
הם חיוניים כמובן למיגור התופעה ,אך הם חייבים להיות מלווים גם
באווירה חברתית מגנה .לא ייתכן שמי שהורשע בשוחד יהיה "גיבור
תרבות" או "סלב" .שינוי כזה של אווירה חברתית התחולל כמדומני
בעשור או בשני העשורים האחרונים ביחס לעבירות מין ,שהיו נח־
שבות זוטות ,ושינוי דומה חייב להתחולל ביחס לעבירות השחיתות.
כאן המקום להזכיר כי העבירות שבהן הורשעו נאשמי הולילנד
נעשו בטרם הוחמרה הענישה על עבירת השוחד .כדאי שכל אחד
ידע זאת ,ובל יתפלא איש אם בעתיד יתבקשו ויוטלו עונשים חמו־
רים עוד יותר על מעשים שחומרתם דומה.
כפי שכתבתי לאחרונה לפרקליטים בשירות המדינה ,אפשר שב־
מאבק המתמשך בשחיתות יש לעיתים תחושה של עליות ומורדות,
אבל דבר אחד אנו מבטיחים לעצמנו :רפיון ידיים לא יהיה .הפרק־
ליטות תמשיך לקיים את חובתה בעקביות ,בנחישות ובמקצועיות,
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ניצן

"אפשר שבמאבק המתמשך בשחיתות יש
לעיתים תחושה של עליות ומורדות ,אבל דבר
אחד אנו מבטיחים לעצמנו :רפיון ידיים לא יהיה.
הפרקליטות תמשיך לקיים את חובתה בעקביות,
בנחישות ובמקצועיות ,ולא נהסס לטפל בתופעות
של שחיתות בכפפות ברזל"
ולא נהסס לטפל בתופעות של שחיתות בכפפות ברזל  -יהא מעמדם
של המעורבים אשר יהיה .בלי למצמץ ,בלי לגמגם ובלי להתנצל .עם
זאת ,וזו אולי הנקודה החשובה מכל ,כתבי אישום יוגשו רק כשיימצא
שיש "יסוד סביר להרשעה" ,ובנושא זה כבאחרים יש בכוונתנו לה־
משיך לבחון את הראיות שנאספו בזהירות ובקפדנות ,מתוך הבנה
של המשמעות הקשה שיש להליך פלילי על חייו של אדם .אסור לנו
להתלהם ואסור לנו להיות נמהרים .כך אני מנחה את הפרקליטים
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לפעול ,ובה בעת לא נירתע למלא את חובתנו ולפעול לביעור הש־
חיתות בכל מקום שבו היא קיימת.
אלימות .תחום נוסף שבו הפרקליטות הציבה לה יעד להעלות
את תג המחיר של העבירות הוא תחום עבירות האלימות ,ובייחוד
עבירות אלימות חמורות ,שכבר נהפכו למכת מדינה.
אין צורך להיות צרכן תקשורת כדי להיווכח עד כמה נפוצה האלי־
מות במחוזותינו .די לי לראות את כמות תיקי האלימות החמורה
שמגיעים לטיפולנו .למרבה הצער ,לתופעה זו פנים רבות :אלימות
במשפחה ובעיקר כלפי נשים וילדים ,אלימות של בני נוער ונגד בני
נוער ,אלימות של ארגוני פשיעה ,אלימות על רקע אידיאולוגי ,ועוד.
האמת צריכה להיאמר :בכל חברה יש אלימות ותמיד תהיה אלי־
מות .לעולם לא ייתמו חטאים מן הארץ .אולם המצב הקיים אינו
נותן לי מנוח .יש לצערי במקומות מסוימים פגיעה בתחושת הביט־
חון הבסיסית של הציבור הרחב ,שלעיתים חושש להסתובב ברחו־
בות בשעות החשכה או במקומות מבודדים.
הפתרון לנגע האלימות מתחיל קודם כל בחינוך ,לא במערכת
המשפטית .וחינוך מתחיל בבית ,בבית הספר ,בסביבת החברתית
הקרובה .את זאת יש לשלב כמובן עם הכלים הפליליים .כדי למגר
מכת מדינה חייבת מערכת המשפט על כל חלקיה לעמוד בפרץ ,ובין
היתר להשית עונשים חמורים שירתיעו את העומדים לדין כמו גם
את העבריינים הפוטנציאליים.
בהקשר זה יש חשיבות מיוחדת שתשרור הלימה בין חומרת הע־
בירה לענישה בגינה ,ובעבירות אלימות חמורות חייבים לתת משקל
נכבד מאוד להגנה על שלום הציבור והחברה .לעיתים אנו נתקלים
במקרים שבהם בחלק מהערכאות הנמוכות ניתן משקל יתר לשיקו־
לים אישיים הקשורים בנאשם.
לאחר שבשנים קודמות הביאה הפרקליטות להעלאת רף העני־
שה בתחום עבירות המין ,מטרה נוספת שהצבתי לשנים הקרובות
היא להביא ליישום הנחיות בית המשפט העליון בערכאות הנמוכות
ולהעלות את רף הענישה בעבירות האלימות החמורות ,לרבות בדרך
של הגשת ערעורים על קולת העונש במקרים המתאימים ,אף שהפ־
רקליטות כמדיניות ממעטת מאוד בהגשת ערעורים.
יעילות .יעד מרכזי נוסף שהצבתי לי כשהתמניתי לתפקיד הוא
ייעול תהליך הצדק .אנו חייבים לעשות כל מאמץ כדי להתייעל
ולהביא לבירור האמת במהירות האפשרית .אכן ,לא הכל בידינו.
העומס על הפרקליטות כבד ביותר .עשרות אלפי תיקים נפתחים
מדי שנה בשנה ,וכוח האדם המוקצה לנו הוא מוגבל .ועם זאת,
כפי שאמרתי במועד מינויי לתפקידי ,חובתנו לעשות ככל יכולת־
נו במשאבים הקיימים לייעל את השירות הניתן לאזרחים ולטפל
בתיקים במהירות המרבית .זאת מאחר שלעיתים "צדק נדחה" אינו
צדק כלל .ייעול הפרקליטות וזירוז קצב הטיפול בתיקים הוא מב־

חינתי מטרת־על.
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מתכנסים

מבקר המדינה יוסף שפירא

"חברה צודקת היא חברה ששוקלת גם שיקולים מוסריים ואוניברסליים ,ולא רק חוקים של מערכת החוק" .שפירא

"לתגבר את גורמי האכיפה"
מבקר המדינה קרא להגדיל את כוח האדם בפרקליטויות,
במשטרה ובבתי המשפט" :תגבור שופטים יביא לכך שכל אדם
ירגיש שהוא יכול לקבל את יומו בבית המשפט"
מאבקה של שרת המשפטים ציפי לבני להח־
לת הביקורת על קרן קיימת לישראל ועל גופים
אחרים הוא מאבק חשוב מאוד ,זו דרישה נכונה
וצודקת .הדרישה כבר החלה לבוא מלמטה ,מה־
ציבור עצמו .גופים נוספים צריכים להיות נתונים
לביקורת ,וכך למנוע מצבים לא נעימים .למשל
אילת 2014
המקרה של בית החולים הדסה ,שגם עליו אפשר
להחיל את ביקורת המדינה .נדמה לי שגם בעניין
זה אנחנו בכיוון הנכון.
לאור הדברים בנושא המלחמה בשחיתות הציבורית ,אני סבור
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שיש לתגבר את הפרקליטויות בכוח אדם נוסף ,וכן
את גורמי האכיפה הנוספים; יש לתגבר את מש־
טרת ישראל ולהוסיף שופטים למערכת השפיטה.
תגבור שופטים בישראל יביא לכך שכל אדם יוכל
להרגיש שמשעה שהוא נכנס בשערי בית המשפט
הוא יקבל את יומו בבית המשפט.
כדי שמערכת המשפט וכן ביקורת המדינה יזכו
לממש את תפקידיהן ,יש צורך באמון הציבור .אני
אתרום לכך ככל שאוכל .חברה צודקת היא חברה ששוקלת גם שי־
קולים מוסריים ואוניברסליים ,ולא רק חוקים של מערכת החוק .

יוני 2014

“קח לתשומת לבך שעד היום
הוא עשה בחירות נכונות”.

שווה להיות עו“ד
במנורה מבטחים!
מנורה מבטחים .אתה בטוח במקום הנכון.

לפרטים נוספים והצטרפות:
טלפון 03-7555916
מייל mmp@menoramivt.co.il
האמור אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני ,המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות ההשקה או החיסכון בכל מוצר ואינו מהווה תחליף לייעוץ
אישי הניתן בכפוף לדין.

מתכנסים

נפגשנו שוב

אילת 2014

רובין לא עובר צד
"אני נבוך כי לרוב אני רגיל להתעמת עם
משה אשר (מנהל רשות המיסים) ועם פול
לנדס (ראש הרשות לאיסור הלבנת הון)",
כך פתח עו"ד פיני רובין את דבריו במושב
שעסק בהצעה להגביל את השימוש
במזומן .רובין הסביר כי הוא תומך במהלך
המדובר אף על פי שגם אשר ולנדס
תומכים בהצעה ,ועל כן לא יוכל להתעמת
איתם הפעם .בסיום דבריו רובין סגר מעגל,
ובנימה חצי מתנצלת סיכם" :למרות מה
שאמרתי ,אל תציעו לי לעבור לשורותיכם".

 28׀ עורך הדין

יוני 2014

ועידת הנשיאים

אחד המושבים
פייה
המעניינים בכנס
לצ
הפגיש את ששת נשיאי
בתי המחוזיים לדיון
משותף תחת הכותרת
"מערכת בתי המשפט
 לאן?" .במושב,בהנחייתו של נשיא הכנס עו"ד זכי
כמאל ,השתתפו הנשיאים יוסף אלון
(באר שבע) ,יוסף אלרון (חיפה),
דבורה ברלינר (תל אביב) ,דוד חשין
(ירושלים) ,אברהם טל (מרכז) ויצחק
כהן (נצרת)
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מתכנסים

מושב מקדים  /המלחמה בפשיעה 2014

ייה
לצפ

המנחה שי גל

עו"ד תמי אולמן

עו"ד יצחק ברוורמן

"אנחנו מכירים ערים
שארגוני פשיעה השתלטו עליהן"
כך אמר מפקד מחוז תל אביב במשטרה ניצב בנצי סאו במושב שעסק במלחמה
בפשיעה הסנגור הציבורי הארצי ד"ר יואב ספיר" :כאשר הכותרת היא 'מלחמה
בפשיעה' צריך לזכור מה המחירים של אותה מלחמה" עו"ד תמי אולמן" :אם
התקשורת לא הייתה כותבת עליהם ומאדירה אותם ,לא היו ארגוני פשיעה"
המנחה שי גל

אחרת ,הרבה יותר טוב.
משטרת ישראל לא צריכה את הסיוע של השב"כ.
אנחנו צריכים שייתנו לנו את הסמכויות שיש לשב"כ
כדי להתמודד עם הטרור הפלילי ,ואנחנו נעשה את
העבודה.

פרקליט המדינה אומר שהמצב הקיים בתחום
הפשיעה אינו נותן לו מנוח .ניצב סאו ,אתה שותף
לתחושתו?

ניצב בנצי סאו (מפקד מחוז ת"א)
אילת 2014

אני לא רוצה לדבר על נתוני הפשיעה ,אבל גם
אם הנתונים חיוביים הרי אם הציבור אומר שת־
חושת הביטחון האישי שלו נמצאת בהידרדרות ,אני מקבל אותה
כפי שהיא משום שתחושה היא דבר סובייקטיבי .אני לא מתכוון
להתנצח עם הציבור ולומר שהמצב טוב .אני חושב שאנחנו נמצאים
במגמות טובות וחיוביות ,ועם זאת אני רוצה לעשות את הדברים
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ד"ר יואב ספיר
הנתונים מורים על פער בין הנתונים שמראים
ירידה בפשיעה ובין התחושה של הציבור .גם בהשוואה למדינות
אחרות המצב בארץ אינו כה גרוע .תחושה היא דבר סובייקטיבי,
והיא לא מושפעת מנתונים אלא מדיווחים .הדיווחים על פשע מו־
כרים ,הכותרות גדולות ואדומות יותר ,אבל הנתונים אחרים .כאשר
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מתכנסים

מושב מקדים  /המלחמה בפשיעה 2014

ייה
לצפ

ח"כ ד"ר באסל גטאס

ניצב בנצי סאו

הכותרת היא "מלחמה בפשיעה" ,צריך לזכור מה המחירים של אותה
מלחמה .אני הייתי מעדיף ביטוי פחות לוחמני מ"מלחמה" בפשיעה,
אולי התמודדות ,אולי מאבק.

עו"ד תמי אולמן
מי שמדבר על ארגוני פשיעה זאת משטרת ישראל שרוצה לי־
צור מצג שווא שיש פשע מאורגן .אף אחד כאן לא דיבר על ארגוני
פשיעה ,וזאת למה? כי בסופו של דבר ,אילו רצתה המשטרה לפענח
ולסיים את מה שנקרא ארגוני פשיעה ,היא יכלה לעשות זאת .מה
שמטריד אותנו זה לא ארגוני הפשיעה אלא הפשע הקטן בין אזרח
לרעהו .גם אם לפעמים מדובר בכמה בני משפחה שהתאגדו ,אין
ארגוני פשיעה .אם התקשורת לא הייתה כותבת עליהם ומאדירה
אותם ,לא היו ארגוני פשיעה .מה שמטריד את האזרח הפשוט זה לא
מה שקורה במה שמכונה ארגוני הפשיעה.

ניצב סאו
זאת היתממות לומר שאין ארגוני פשיעה במדינת ישראל .מי
שטוען אחרת טומן את ראשו בחול .הם משתלטים על מכרזים
ברשויות המקומיות ,בואו לא נהיה תמימים ,ואני אומר את זה
בזהירות רבה .הם לכאורה מנהלים עסקים לגיטימיים .חלקם מלבי־
נים הרבה מאוד כסף בעסקים לגיטימיים .הם מנהלים בנקים בדמות
הצ'יינג'ים .אפשר לראות את ריבוי הצ'יינג'ים בפתח תקווה ,וראש
עיריית פתח תקווה ודאי ידבר על כך.
חלק מארגוני הפשיעה היו מעורבים בבחירות האחרונות לרשויות
המקומיות ,ואנחנו מכירים לא מעט ערים שארגוני פשיעה השתלטו
עליהן .ראשי הערים והשלטון המקומי הם השותפים האסטרטגיים
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ד"ר יואב ספיר

שלנו.
לפני שבע שנים הוכרזה נתניה כבירת הפשע של מדינת ישראל .מי
שצמצם שם את הפשיעה זו לא רק המשטרה אלא גם ראשת העיר
מרים פיירברג .השלטון המקומי הוא גורם מאוד משמעותי שיכול
לסייע למשטרת ישראל להיות הרבה יותר יעילה.
ארגוני פשיעה מעורבים גם בכמה מקבוצות הכדורגל הפופולריות
ביותר .הקבוצה שכונתה "הקבוצה של המדינה" ,מי שעמד בראשה
הוא עבריין בכיר.

עו"ד יצחק ברוורמן (ראש עיריית פתח תקווה)
הסטטיסטיקה לא מעניינת את התושב .היום התחושה היא
של חוסר ביטחון ,של התרבות מאבקים בין ארגוני פשיעה ,ות־
חושה שלא נעשה די להילחם בכך .זאת לא רק בעיה של פתח
תקווה .בפתח תקווה למשל יש  180שוטרים בעיר של  250אלף
תושבים.

ח"כ ד"ר באסל גטאס (בל"ד)
הבעיות שאנחנו סובלים מהן אחרות לגמרי מאלה שבפתח תקווה.
ועדת אור אמרה שהמשטרה מתייחסת לערבים כאל אויב .מידיעה
 זה לא השתנה הרבה ,אם בכלל .אנחנו מתייחסים בחשדנות למש־טרה .הנושא של פשעי השנאה הוא דוגמה לחוסר היעילות המובנה.

עו"ד זכי כמאל
אם הסקטור הערבי רוצה להשתלב במדינה הוא צריך לעשות
זאת על בסיס שותפות אמת .הסקטור הערבי צריך להפסיק להת־

בכיין.
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חוות דעת מומחה
כלכלה ,מימון ופיננסים
מתמחים במתן חוות דעת מומחה במגוון נושאים כלכליים
במסגרת הליכים משפטיים שונים :בתי משפט ,עתירות לבג"ץ,
תביעות ייצוגיות ,מס הכנסה ,הגבלים עסקיים ועוד.

הערכות שווי | אומדן נזקים כלכליים | איזון משאבים
| איתנות פיננסית | ניתוחים כלכליים | חישובים פיננסיים
| זכויות מיעוט | ביקורת חקירתית
צוות מקצועי הכולל רואי חשבון כלכלנים ומומחים
בעלי ניסיון עשיר בכתיבת חוות דעת מומחה
ומוכרים כמומחה מטעם בתי המשפט.

כתיבה מקצועית | ניסיון עשיר ומגוון |
ביצוע בלוחות זמנים דחופים | ערך מוסף גבוה |
ניסיון רב במתן עדות מומחה בערכאות המשפטיות השונות
נשמח לעמוד לרשותכם בטלפון:

מרכז/דרום | 03-9797797 :צפון04-6996666 :
או במיילwww.minuf1.co.il | info@minuf1.co.il :

ניתן לפנות ישירות לרואה חשבון נעם בכר (noam@minuf1.co.il ,052-4434227 :)MBA

מתכנסים

מושב פתיחה  /נשים ומיעוטים אחרים  -האמת על טיפוח הקיפוח

ייה
לצפ

המנחה אילנה דיין

השופטת ד"ר מיכל אגמון־גונן

עו"ד רם כספי

"המדינה מפלה באופן חוקי ורשמי
בין גברים לנשים"
כך אמרה עו"ד אורית קמיר במושב שעסק בקיפוח מיעוטים והתמקד בעיקר
בפערים בין נשים לגברים .השופטת מיכל אגמון־גונן" :למרות כל החקיקה
והפסיקה ,הנתונים עדיין בעייתיים" עו"ד רם כספי" :אם אישה מטפלת בילדים
וצריכה לצאת בשלוש הביתה ,ברור שזה מינוס מסוים"
המנחה אילנה דיין
כשהתגייסתי לגלי צה"ל לא שובצו בנות לתפ־
קידים עיתונאיים .נדמה לי שמה שאנחנו הנשים
לא מודות בו הוא שגם אם באופן אישי עשית את
זה ,המסלול הכפול (לגברים ולנשים) עדיין שם .עד
כמה המשפט מצליח לחולל מציאות? האם יכול
להיות שהפסיקה נתנה לנו אשליית ניצחון?

אילת 2014

השופטת מיכל אגמון־גונן
בהתחלה הייתה אשליה של החלוצות שהכל בסדר ,למשל כש־
גולדה מאיר הייתה ראש הממשלה .הפסיקה קודם כל מכירה בזה
שלא הכל בסדר .אנחנו עוברים לשוויון מהותי ולא רק לשוויון פו־
רמלי .השאלה היא למה אנחנו עדיין במספרים בעייתיים ,בהפרשי
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שכר של  20ו־ 30אחוז בין גברים לנשים בשירות
המדינה ,בייצוג נשים במשרות בכירות ועוד .השא־
לה היא איך למרות הפסיקה ולמרות כל החקיקה
שנעשתה אנחנו עדיין במקום הזה .בארץ עד 5%
מהמנהלים בחברות במדד תל אביב  100הן נשים.
יש פרסומת בטלוויזיה שבה מופיעות שתי יל־
דות .אחת אומרת "אימא שלי מנקה ומבריקה",
והשנייה אומרת שאימא שלה גם מסדרת .כל עוד
יהיו פרסומות כאלה ,לא נגיע לשוויון.

עו"ד רם כספי
לפעמים יש לי הרגשה שאנחנו משייטים בחלל .חוק שאומר שה־
מדינה תפטור יוצאי צבא ממע"מ זה חוק מפלה? איפה עובר הגבול?

יוני 2014

מנכל"ית משרד המשפטים
אמי פלמור:
"היום הזירה היא הזירה
החברתית ,לא הזירה החוקית.
באים לעבודה בשיטה של
חבר מביא חבר .השיח הזה
עדיין קיים והוא עדיין מדיר
נשים ,כמו גם מיעוטים אחרים,
ערבים ,חרדים ועוד .כדאי
שנתחיל לחשוב איך אנחנו
מסירים את החסמים"
עו"ד אמי פלמור

ד"ר אורית קמיר

ההתמודדות היא כבר מזמן לא במישור המשפטי אלא במישור החי־
נוכי .אין תחליף לתהליכים כאלה ,שנמשכים זמן רב .אנחנו צריכים
להשכיל לגדל דור של נשים שלא מצפים מהן שיכרעו ברך ,לא במובן
המקצועי ולא במובן האישי .הרבה מאוד נשים מוצלחות לא קיבלו
תפקידים משום שהן חשבו שהתפקידים יגיעו אליהן .לדבר הזה יש
משקל יותר מכל חוק.

האם מותר להביא בחשבון תרומה של אדם לחברה ולתת לו נקודות
זכות? האם מותר להפלות בין יישובי ספר של יהודים ובין יישובי
ספר של ערבים? אלה בעיות של יומיום.
אישה שמטפלת בילדים ואומרת שהיא צריכה ללכת הביתה בש־
לוש ,ואני מבין אותה ,זה לא שיקול שאני צריך להביא בחשבון אם
המשרד עובד עד תשע או עשר בערב? ברור שזה מינוס מסוים.
הבעיה שלנו היא לא עניין של גברים
ד"ר אורית קמיר
ונשים .הבעיה היא שכבות שלמות שאין
להן שום צ'אנס לגמור בית ספר עממי.
אנחנו מדינה שבאופן רשמי ,חוקי
כספי והמיעוט המקופח
יש קבוצות שלמות שלא זוכות להזדמנות
ופומבי מפלה על פני ספר החוקים שלה
בפאנל על נשים ועל מיעוטים אחרים
שווה.
בין גברים לנשים ,וצריך לשים זאת על
פנתה המנחה אילנה דיין לעו"ד
השולחן .אנחנו רואים את זה וזה שקוף
רם כספי ושאלה" :אפשר לספר
עו"ד אמי פלמור
לנו.
מה ענית כשנשאלת איזה מגזר
מחקר שעשינו לרגל עשר שנים לחוק
חשוב לי לציין כי במשרד המשפטים
מקופח אתה מייצג בפאנל הזה? את
נגד הטרדה מינית העלה ששופטים גב־
שבו גדלתי היה ייצוג הנשים טבעי ביותר,
האלפיון העליון" .כספי השיב" :אני
רים פוסקים עונש על הטרדה מינית
ואין כמעט תפקיד במשרד המשפטים
לא זוכר שאמרתי את זה ,אבל אם
שהוא חצי מהעונש שפוסקות שופטות
שאישה לא כיהנה בו .ועכשיו לחדשות
את אומרת את כנראה יודעת".
נשים .למה זה כל כך דרמטי? כי חצי
הפחות טובות :היום הזירה היא הזירה
הכוס המלא הוא שתקרת הזכוכית עלתה
החברתית ,לא הזירה החוקית .באים לע־
בקרב שופטות .הנתונים מראים שהיום תקרת הזכוכית לשופטות
בודה בשיטה של חבר מביא חבר .השיח הזה עדיין קיים והוא עדיין
היא מעל בית המשפט המחוזי ומתחת לבית המשפט העליון.
מדיר נשים ,כמו גם מיעוטים אחרים ,ערבים ,חרדים ועוד .כדאי שנ־
כשבבית משפט מחוזי מכהנו ת  50אחוז נשים ,לא צריך שום ה�פ
תחיל לחשוב איך אנחנו מסירים את החסמים.
ליה מתקנה כדי שגם בבית המשפט העליון יהיו  50אחוז נשים .צריך
עו"ד כספי ,בהמשך למה שאמרת ,האם מעניין אותך באיזו שעה

לא לקפח .צריך להסיר את ההעדפה המתקנת לגברים.
האישה הולכת הביתה או מה איכות העבודה שלה? בכל מקרה,
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מושבי הכנס

ד"ר עומר דקל ,המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
עו"ד ליאורה חביליו ,פרקליטת מחוז ירושלים (אזרחי)

המו"מ עם הפלסטינים -
יש סיכוי להסדר מדיני?

גב' עדי מאירי ,קול ישראל וערוץ 1
ח"כ מוחמד בראכה
מר אליאס זננירי
עו"ד רוני פאלוך
עו"ד יראון פסטינגר
דברי ברכה
עו"ד זכי כמאל ,נשיא הכנס השנתי
מר מאיר יצחק הלוי ,ראש עיריית אילת

המלחמה בפשיעה 2014

התחדשות עירונית ,לרבות היבטי המיסוי
לצ
פייה

מר שי גל ,ערוץ 2
מר שי ניצן ,פרקליט המדינה
עו"ד תמי אולמן
עו"ד יצחק ברוורמן ,ראש עיריית פתח תקווה
ח"כ ד"ר באסל גטאס
ניצב בנצי סאו ,מפקד מחוז תל אביב ,משטרת ישראל
ד"ר יואב ספיר ,עו"ד ,הסנגור הציבורי הארצי

השפעת התנהגות בני זוג על חלוקת הרכוש

עו"ד יוסי מנדלסון
השופטת פרופ' דפנה ברק־ארז ,בית המשפט העליון
השופט ניל הנדל ,בית המשפט העליון
פרופ' שחר ליפשיץ ,דיקן הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת בר־אילן
פרופ' דב פרימר ,עו"ד

מושב פתיחה
דברי ברכה
עו"ד דורון ברזילי ,ראש הלשכה
עו"ד זכי כמאל ,נשיא הכנס השנתי
דברים
השופט ד"ר אשר גרוניס ,נשיא בית המשפט העליון
גב' ציפי לבני ,שרת המשפטים
מר יהודה וינשטיין ,היועץ המשפטי לממשלה
השופט (בדימוס) יוסף שפירא ,מבקר המדינה

מושב פתיחה  -נשים ומיעוטים אחרים -
האמת על טיפוח הקיפוח

הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה  -חשבון נפש

לצ
פייה

דברים
השופט (בדימוס) פרופ' אהרן ברק ,לשעבר נשיא בית המשפט העליון
ד"ר אילנה דיין ,ערוץ 2
השופטת ד"ר מיכל אגמון־גונן ,בית המשפט המחוזי ,תל אביב
עו"ד רם כספי
עו"ד אמי פלמור ,מנכ"לית משרד המשפטים
ד"ר אורית קמיר ,המרכז לכבוד האדם

שוויון בנטל

עו"ד מוטי בניאן
השופט יעקב שינמן ,בית המשפט המחוזי ,מחוז מרכז
פרופ' יוסף אדרעי ,אוניברסיטת חיפה
עו"ד מיכה גדרון ,יו"ר ועדת הערר המחוזית לתכנון ובנייה ,מחוז תל אביב
עו"ד מיכל סופר ,מנהלת מחלקת מיסוי מקרקעין ,רשות המיסים
עו"ד קמיל עטילה ,המחלקה הפיסקאלית ,פרקליטות המדינה
עו"ד יעקב קוינט ,היועץ המשפטי לרשות מקרקעי ישראל

לצ
פייה

עו"ד נבות תל־צור
השופט אורי שהם ,בית המשפט העליון
השופט גלעד נויטל ,בית המשפט המחוזי ,תל אביב
עו"ד עמית איסמן ,פרקליט מחוז חיפה (פלילי)
ד"ר חגית לרנאו ,עו"ד ,סגנית הסנגור הציבורי הארצי

הביקורת על ייצוג המדינה בערכאות -
פרוצדורה או מהות

עו"ד פנחס מרינסקי
השופטת (בדימוס) הילה גרסטל ,נציבת הביקורת על מערך התביעה
ומייצגי המדינה בערכאות
עו"ד גלי בהרב־מיארה ,פרקליטת מחוז תל אביב (אזרחי)
עו"ד יובל יועז ,גלובס
עו"ד אביגדור פלדמן
פרופ' דניאל פרידמן ,אוניברסיטת תל אביב

מי מפחד מחוקי המשילות החדשים?

פרופ' סוזי נבות ,המכללה למינהל
השופט (בדימוס) מאיר שמגר ,לשעבר נשיא בית המשפט העליון
עו"ד מני מזוז ,לשעבר היועץ המשפטי לממשלה
פרופ' אסף מידני ,בית הספר לממשל וחברה ,המכללה האקדמית ת"א־יפו
ד"ר אביגדור קלגסבלד ,עו"ד

עו"ד זכי כמאל
ד"ר אביעד הכהן ,דיקן בית הספר למשפטים ,מכללת שערי משפט
ד"ר יועז הנדל ,ידיעות אחרונות
עו"ד דינה זילבר ,המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (ייעוץ)
ח"כ יעקב מרגי

הרפורמה במיסוי מקרקעין

עו"ד אבי חימי
השופט יצחק עמית ,בית המשפט העליון
עו"ד אורלי בן ארי ,משנה לפרקליטת מחוז מרכז (פלילי)
פרופ' עמנואל גרוס ,אוניברסיטת חיפה
עו"ד אלי זהר

עסקה במקרקעין  -הקשר בין חובות עוה"ד,
שכ"ט ורשלנות מקצועית

יעילות ההליך הפלילי
מול זכויות נאשמים

מכרזים ,הפרטות ומוקדי כוח
עו"ד צפריר נגבי
השופט חנן מלצר ,בית המשפט העליון
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לצ
פייה

עו"ד יורם חגבי־חגי
עו"ד שי אהרונוביץ' ,מנהל אגף א' (שומת מקרקעין) ,רשות המיסים
עו"ד אביבה אטיאס ,מנהלת מח' מיסוי מקרקעין ,רשות המיסים ,ת"א והמרכז
עו"ד רני שורץ
עו"ד זיו שרון

עו"ד יורם חגבי־חגי
השופט ישעיהו שנלר ,בית המשפט המחוזי ,תל אביב
עו"ד טל בננסון

יוני 2014

אילת 2014

עו"ד מוטי גלוסקה
עו"ד איתן האזרחי
עו"ד פגי שרון
עו"ד אילן שרקון

ייעוץ משפטי בזמן לחימה
ד"ר דפנה ריצ'מונד־ברק ,בית הספר לממשל ,המרכז הבינתחומי
עו"ד רמי בובליל
פרופ' עמיחי כהן ,דיקן הפקולטה למשפטים ,הקריה האקדמית אונו
אלוף דני עפרוני ,הפרקליט הצבאי הראשי
אלוף נועם תיבון ,מפקד הגיס הצפוני

חידושים בדיון אזרחי ודיני ראיות

עו"ד ברוך כצמן
השופט (בדימוס) משה גל ,לשעבר מנהל בתי המשפט
עו"ד אהוד ארצי
עו"ד ברוריה לקנר
ד"ר ישראל לשם ,עו"ד
פרופ' דודי שוורץ ,רקטור הקריה האקדמית אונו

הסדרי חוב ותספורות  -מי משלם את המחיר?

מהפכה במשפט המינהלי – בשורה לאזרח?

פרופ' סיני דויטש ,דיקן בית הספר למשפטים ,המכללה האקדמית נתניה
השופט עוזי פוגלמן ,בית המשפט העליון
עו"ד אילן בומבך
עו"ד גלעד ברנע
עו"ד אסנת מנדל ,מנהלת מחלקת הבג"צים ,פרקליטות המדינה

מאסר חייבים – בעד ונגד

עו"ד סורין גנות
מר דוד מדיוני ,מנהל רשות האכיפה והגבייה
ח"כ מרב מיכאלי
עו"ד שחר קטוביץ ,לשעבר רשם הוצאה לפועל ,ירושלים
עו"ד רוני קשלס
גב' זוהר שחר לוי ,כלכליסט

את מי משרתים צווי איסור הפרסום בישראל?

לצ
פייה

מר ברוך קרא ,ערוץ 10
השופט כמאל סעב ,בית המשפט המחוזי ,חיפה
ניצב מני יצחקי ,ראש יחידת חקירות ומודיעין ,משטרת ישראל
עו"ד טל ליבליך
עו"ד אורי קורב ,פרקליטות מחוז ירושלים
עו"ד נתי שמחוני
מר חיליק שריר ,סמנכ"ל תוכן ,חדשות ערוץ 2

המדינה ,המעסיקים,
הוועדים והעובדים

עו"ד ערן גולן
השופטת (בדימוס) אלישבע ברק־אוסוסקין
עו"ד קובי אמסלם ,הממונה על השכר ,משרד האוצר
עו"ד אשר חלד
ח"כ שלי יחימוביץ'
עו"ד אוריאל לין ,נשיא איגוד לשכות המסחר
פרופ' שרון רבין־מרגליות ,דיקן בית הספר למשפטים ,המרכז הבינתחומי

יישוב סכסוכים בדרכים אלטרנטיביות  -בוררות,
גישור וסולחה

עו"ד ראובן (רובי) בכר
השופטת (בדימוס) מיכל רובינשטיין ,בית המשפט המחוזי ,תל אביב
עו"ד יעקב בויאר
עו"ד רונן סטי
השופט שכיב סרחאן
ד"ר ישראל שמעוני ,עו"ד

חוק ההסדרים והעברות תקציביות בכנסת -
איך זה עובד באמת?
גב' לילך ויסמן ,גלובס
ח"כ משה גפני ,לשעבר יו"ר ועדת הכספים
עו"ד איל ינון ,היועץ המשפטי לכנסת
ח"כ ניסן סלומינסקי ,יו"ר ועדת הכספים
רו"ח אהוד רצאבי ,נשיא לה"ב

יוני 2014

עו"ד גיל הירשמן
השופט איתן אורנשטיין ,בית המשפט המחוזי ,תל אביב
עו"ד דלית זמיר ,מחלקת ייעוץ וחקיקה ,משרד המשפטים
עו"ד דורית לוי טילר
עו"ד אהרון מיכאלי
עו"ד עופר שפירא

יחסי תקשורת וגופי תביעה

לצ
פייה

עו"ד ענבל רובינשטיין
השופט ד"ר מנחם פינקלשטיין ,בית המשפט המחוזי ,מחוז מרכז
תנ"צ רפי יפה ,דובר משטרת ישראל
עו"ד פז מוזר
עו"ד דרור מתתיהו
עו"ד רז נזרי ,המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (פלילי)
מר גיא פלג ,ערוץ 2

פרשנות פוליסת ביטוח
עו"ד רחל לויתן
השופטת אסתי דודקביץ ,בית המשפט המחוזי ,מחוז מרכז
עו"ד זהר גרסטל־שמרלינג ,המחלקה המשפטית ,הראל חברה לביטוח
ד"ר עמוס הרמן ,מכללת שערי משפט
עו"ד אלי לוטן
עו"ד יעקב קורן
לצ
פ
י
י
ה

מעבר לגדר  -בעיית הזרים בישראל

עו"ד זרי חזן
השופט רמי אמיר ,בית המשפט המחוזי ,מחוז מרכז
עו"ד ענת בן־דור ,הקליניקה לזכויות פליטים ,אוניברסיטת תל אביב
גב' מאי גולן
עו"ד יוכי גנסין ,מנהלת תחום עניינים מינהליים ,פרקליטות המדינה
ח"כ מיכל רוזין

תובענות ייצוגיות  -הסדרים ופשרות
עו"ד ארנון גרפי
השופטת מרים נאור ,בית המשפט העליון
השופטת רות רונן ,בית המשפט המחוזי ,תל אביב
עו"ד צבי אגמון
פרופ' אלון קלמנט ,המרכז הבינתחומי

עבירות מס והלבנת הון -
הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו
השופט חאלד כבוב ,בית המשפט המחוזי ,תל אביב
עו"ד יעל אריה־הלדמן ,סגנית היועץ המשפטי בפועל ,רשות המיסים
עו"ד יוסי ברוך
ד"ר חיים גבאי ,לשעבר סמנכ"ל בכיר שומה וביקורת ,רשות המיסים
עו"ד שריג דמארי
ד"ר שלומית ווגמן־רטנר ,עו"ד ,היועצת המשפטית לרשות לאיסור הלבנת הון

כשהרגולטור נכנס לצלחת
פרופ' הדרה בר־מור ,המכללה האקדמית נתניה
ח"כ יעקב ליצמן ,לשעבר סגן שר הבריאות
גב' איילת קלטר ,תזונאית קלינית
מר רן רזניק ,ישראל היום
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מתכנסים

מושבי הכנס

אילת 2014

שוק הדיור בישראל

סוגיות מיוחדות בנזיקין

עו"ד מטאנס שאער
השופטת נחמה נצר ,בית המשפט המחוזי ,באר שבע
עו"ד דוד אור־חן
עו"ד שלמה ברקוביץ'
עו"ד ורד פרי
עו"ד עופר שגיא

גב' נעמה סיקולר ,כלכליסט
מר אוהד דנוס ,יו"ר לשכת שמאי מקרקעין בישראל
עו"ד עודד לבינסון
עו"ד בנצי ליברמן ,מנהל רשות מקרקעי ישראל
עו"ד רדא ענבוסי
ד"ר משה שקל ,עו"ד

אפליית מזרחיים  -עדיין?

הולדה בעוולה

עו"ד ציון אמיר
עו"ד יובל אלבשן ,דיקן פיתוח חברתי ,הקריה האקדמית אונו
ד"ר יפעת ביטון ,המכללה למינהל
עו"ד ציונה קניג־יאיר ,נציבת שוויון הזדמנויות בעבודה ,משרד הכלכלה
עו"ד אליעד שרגא

עו"ד עילית רפאל
השופטת יעל וילנר ,בית המשפט המחוזי ,חיפה
עו"ד תמר ארד־קרת
פרופ' ישראל גלעד ,אוניברסיטת תל אביב
עו"ד אסף פוזנר

קורבן ,נאשם וחברה במשפט הפלילי

יועצים משפטיים כשומרי סף בתאגידים
(חברות ממשלתיות ,חברות ללא גרעין שליטה
וחברות ציבוריות)

גב' רויטל חובל ,הארץ
השופט אבי זמיר ,בית המשפט המחוזי ,תל אביב
השופט אילן שיף ,בית המשפט המחוזי ,חיפה
עו"ד דקלה טוטיאן ,מרכז נגה לייצוג נפגעי עבירה ,הקריה האקדמית אונו
עו"ד קובי סודרי
עו"ד רחל תורן
ל
צ

משפט ,תקשורת ומה שביניהם

פייה

עו"ד תמי רוה ,יו"ר חברת החדשות ,ערוץ 2
מר יוני בן־מנחם ,מנכ"ל רשות השידור
מר אביעד גליקמן ,ערוץ 10
עו"ד אלקס הרטמן
עו"ד חן מענית ,גלובס
עו"ד אפרת נוימן ,דה־מרקר
מר רני רהב

צמצום השימוש במזומן -
גזירה שהציבור יכול לעמוד בה?

עו"ד פול לנדס ,ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
עו"ד (רו"ח) משה אשר ,מנהל רשות המיסים
רו"ח דוד גולדברג ,נשיא לשכת רואי חשבון
גב' עירית מנדלסון ,מנהלת מחלקת חשבות ,בנק ישראל
עו"ד פנחס רובין
פרופ' רון שפירא ,נשיא המרכז האקדמי פרס ,רחובות

בחירות ברשויות מקומיות -
טוהר השלטון וטוהר הבחירות

ד"ר גיא רוטקופף ,עו"ד ,לשעבר מנכ"ל משרד המשפטים
השופט רון שפירא ,בית המשפט המחוזי ,חיפה
עו"ד טאלב אלסאנע
עו"ד אילנה בראף־שניר
עו"ד אבי גולדהמר
עו"ד שלמה ולדמן
גב' ורד סוויד ,מנכ"ל הרשות לקידום מעמד האישה

הענקת זכויות ,מתנות והלוואות בין הורים לילדים
עו"ד שלומי באשי
השופט בן־ציון גרינברגר ,בית המשפט המחוזי ,ירושלים
השופטת צילה צפת ,בית המשפט המחוזי ,תל אביב
עו"ד שמואל בר־יוסף
ד"ר רונן קריטנשטיין ,המרכז הבינתחומי

חובות זהירות ואמון של הבנק

ד"ר רוי בר־קהן ,עו"ד
השופטת אסתר חיות ,בית המשפט העליון
עו"ד גיורא ארדינסט
עו"ד אורי גאון
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לצ
פייה

עו"ד משה גורלי ,כלכליסט
עו"ד שמשון (שוני) אלבק
עו"ד עידית ארואץ
פרופ' יוסף גרוס ,עו"ד
עו"ד עמוס רוזנצויג ,היועץ המשפטי למוסד לביטוח לאומי

פירוק שיתוף במקרקעין על רקע סכסוכים
משפחתיים
ד"ר רונן דליהו ,עו"ד
הרב אליהו היישריק ,דיין (בפועל) בית הדין הרבני הגדול
השופט סארי ג'יוסי ,בית המשפט המחוזי ,חיפה
ד"ר אמל ג'בארין ,הקריה האקדמית אונו
עו"ד הילה צאירי

לאום יהודי ,לאום ישראלי

השופט נעם סולברג ,בית המשפט העליון
ד"ר יוסף ג'בארין ,אוניברסיטת חיפה
ד"ר חיה זנדברג ,עו"ד ,מנהלת המחלקה האזרחית ,פרקליטות המדינה
עו"ד בן־דרור ימיני ,ידיעות אחרונות
פרופ' ידידיה שטרן ,אונ' בר־אילן ,סגן נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה

הליך השימוע

לצ
פייה

עו"ד תמר אלמוג ,ערוץ 1
השופט דוד רוזן ,בית המשפט המחוזי ,תל אביב
עו"ד אלי אברבנאל ,משנה לפרקליט המדינה (תפקידים מיוחדים)
עו"ד נוית נגב
עו"ד ירון קוסטליץ

הרפורמה בביטוח הלאומי  -תיקון ספר הליקויים
והוצאת הוועדות הרפואיות מביטוח לאומי
השופט יגאל פליטמן ,נשיא בית הדין הארצי לעבודה
פרופ' שלמה מור־יוסף ,מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי
עו"ד ענת קאופמן

הרגולציה בישראל

ד"ר עידו באום ,המכללה למינהל
השופט אליקים רובינשטיין ,בית המשפט העליון
עו"ד יורם בונן
עו"ד אלון גלרט
עו"ד דוידה לחמן־מסר ,לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה

שיטות שונות של מיזוגים ורכישות
עו"ד שרון אמיר
עו"ד אלעד בנבג'י

יוני 2014

עו"ד נחמה ברין
פרופ' אסף חמדני ,האוניברסיטה העברית
עו"ד מיה ליקוורניק
עו"ד אהוד סול

אחריות אישית של בעלי תפקידים
בהליכי חדלות פירעון

השופט ד"ר יורם דנציגר ,בית המשפט העליון
ד"ר הדס אהרוני־ברק ,עו"ד
פרופ' דוד האן ,עו"ד ,האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי
ד"ר שלמה נס ,עו"ד (רו"ח)
עו"ד אילן שביט (שטריקס)

Corruption, Transparency and What's
in Between - Joint panel with the Bar
Association of India
לצ
פייה

Greetings:
Adv. Doron Barzilay, President, Israel Bar Association
לצ
פייה

משפט וספורט

עו"ד ליאור שפירא
השופט (בדימוס) אורי גורן ,לשעבר נשיא בית המשפט המחוזי ,תל אביב
גב' יעל ארד
מר אלכס גלעדי ,חבר הוועד האולימפי העולמי
עו"ד טל לביא
ח"כ עיסאוי פריג'
מר אורי שפר ,ראש מינהל ספורט ,משרד התרבות והספורט

הרפורמה בלשכת עורכי הדין

עו"ד גיל סלומון ,מנכ"ל הלשכה
עו"ד רפי בוקר
עו"ד ערן בן־ארי
עו"ד דב גלבוע
עו"ד יוסי חכם ,יו"ר ועד מחוז חיפה
עו"ד משה טייב
פרופ' דוד ליבאי ,עו"ד
עו"ד חוה מרצקי ,יו"ר המועצה הארצית
ד"ר יעקב נאמן ,עו"ד

יוני 2014

How to Beat BDS In association
with the International Association of
)Jewish Lawyers and Jurists (IAJLJ

Julian Hunt, Barrister, Former senior prosecutor in
the Crown Prosecution Service; Board member of UK
Lawyers for Israel
;David Lewis, Former senior lawyer in local government
Secretary and Treasurer of UK Lawyers for Israel

Countering Cyber-Terror - An Integrated
Technological & Legal Approach

עו"ד שי גלעד
השופט צבי סגל ,בית המשפט המחוזי ,ירושלים
עו"ד יאיר לחן
עו"ד שמעון מזרחי
עו"ד הדס פורר־גפני ,פרקליטות מחוז תל אביב (פלילי)
סנ"צ שרית פיליפסון ,עו"ד ,ראש מדור תביעות ,אגף התנועה

עו"ד אסי שריב
עו"ד זכי כמאל
מר באסם עיד ,ראש הקבוצה הפלסטינית לשמירה על זכויות אדם
גב' סמדר פרי ,ידיעות אחרונות
אלוף (במיל') אורן שחור ,לשעבר מתאם פעולות הממשלה בשטחים

Speakers:
Adv. Surendra Dessai, Vice President of the Bar Association
of India

Adam Levin, Solicitor, Partner Dechert LLP

החמרה בענישה בעבירות תעבורה

החרם הכלכלי על ישראל

Adv. Anil Divan, President of the Bar Association of India

Jonathan Turner, Barrister; Chair of UK Lawyers for Israel

עו"ד מאיר לינזן
עו"ד תומר בכר
עו"ד דודי זלמנוביץ'
ד"ר לימור זר־גוטמן ,המכללה למינהל
עו"ד מיכאל טאוסיג ,יו"ר ועדת האתיקה הארצית
עו"ד אלה לוי־וינריב ,גלובס

עו"ד זכי כמאל
השופט יוסף אלון ,נשיא בית המשפט המחוזי ,באר שבע
השופט יוסף אלרון ,נשיא בית המשפט המחוזי ,חיפה
השופטת דבורה ברלינר ,נשיאת בית המשפט המחוזי ,תל אביב
השופט דוד חשין ,נשיא בית המשפט המחוזי ,ירושלים
השופט אברהם טל ,נשיא בית המשפט המחוזי ,מחוז מרכז
השופט יצחק כהן ,נשיא בית המשפט המחוזי ,נצרת

Adv. Zaki Kamal, Conference Chair

Irit Kohn, Adv., President of the International Association
)of Jewish Lawyers and Jurists (IAJLJ

שיווק ופרסום עורכי דין בעידן הרשתות החברתיות

מערכת בתי המשפט  -לאן?

Adv. Prashant Kumar, President Elect of LawAsia for 2015

לצ
פייה

Dr. Nimrod Kozlovski, Senior Advisor, Internet
;Department at Herzog, Fox & Neeman Law Office
Partner at JVP Cyber Labs and Adjunct Professor of
Cyber Studies, Tel Aviv University
Jacky Altal, Founder of ALTALSEC, Cyber Security Expert
MPA־Deborah Housen Couriel, Adv., LL.M., MC

לצ
פייה

Research Associate, The Yuval Ne'eman Science,
Technology and Security Workshop, TAU and
Terrorism, IDC Herzliya־International Institute for Counter
Founder, Five C־Erez Krainer, President & Co
Boaz Dolev, CEO, ClearSky Cyber Security Company,
gov in Israel־Former director of E
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לילה לא שקט

אילת 2014

מסיבה גדולה הלילה
מסיבת הסיום המסורתית של
הכנס השנתי התקיימה השנה
על רקע נוף מדברי קסום בחוות
הגמלים בהופעה של הרוקר
הנצחי שלום חנוך .קודם לכן,
כבכל ערב ,התקיימו הופעות
מוזיקה ובידור לכלל המשתתפים.
על מסיבת הפתיחה התוססת
הופקדו להקת לימוזינה אקספרס
ומיי פיינגולד .בהמשך ימי הכנס
כיכבו רמי קליינשטיין והמועצה,
רותם אבוהב ונדב אבקסיס
(שמילאו היטב את מקומו של
אדיר מילר שנאלץ להיעדר ברגע
האחרון) ,שירי מימון ושמעון
בוסקילה במופע משותף ,ורמי
ורד במופע סטנדאפ.

פעילויות מסביב לשעון
חוץ מהמושבים המקצועיים
זכו גם המשתתפים הנלווים
לפעילויות רבות ומגוונות ,ובהן
הרצאה של לינור אברג'יל על
סיפור חייה ,הרצאה של ליאור
צורף בנושא חוכמת ההמונים,
הרצאה של ליהיא לפיד על
"להיות אישה בעידן הזה ,כמו
שמתאים לך" ,וכן שיעורי ספורט
(עם מדריכות הכושר אוריין הרץ
ונדין דיקנסון) ושיעורי תורה (מפי
הרב עו"ד אופיר סעדון) שניתנו
בכל ימי הכנס.
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שותפים לצרה

הטביעו את יגונם בבירה

אילת 2014

הרבה קיטור משותף .עורכי הדין יהושע רזניק ואלי זהר

ע

ל פחית של בירה
נפגשו עורכי הדין
יהושע רזניק ואלי
זהר לליקוק פצעים משותף.
זה היה בערב הראשון של
הכנס לצלילי "לימוזינה
אקספרס" ,שזה גם שם
של להקה וגם סוג של רכב
שהקליינטים שלהם נהגו משה קצב
להתנייד בו בעבר ולא עוד.
רזניק ייצג את הנשיא לשעבר משה קצב בבקשה למשפט
חוזר ,זהר ייצג את ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט
בתיק הולילנד .השניים ספגו מהלומות כואבות והיה
להם הרבה קיטור משותף להוציא על בתי המשפט .וחוץ
מהמשותף הזה ,ייחל פרקליט המדינה שי ניצן לעוד
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שיתוף עבור לקוחותיהם,
מלבד האפשרות שיחלקו
מתישהו גם תא משותף .ניצן
ייחל למהפך תודעתי שיהפוך
את אולמרט לקצב" .רק
ביום שמי שהורשע בעבירות
שחיתות יסבול מגינוי חברתי
כללי ולא מיחס סלחני
ומתחשב ,נדע כי יש סיכוי
אהוד אולמרט
ממשי להדברת התופעה.
לא ייתכן שמי שהורשע בשוחד יהיה סלב .שינוי כזה
התחולל ביחס לעברייני מין" ,אמר ניצן .במילים אחרות,
ניצן מייחל ליום שבו אולמרט יתקרב לקצב לא רק בשנות

המאסר אלא גם ברמת התיעוב הציבורי.

משה גורלי

יוני 2014

בשביל
להצליח בקריירה משפטית,
חשוב שתרכוש ידע
בתחום העסקי.

> שנה קלנדרית מלאה
> שעות לימוד נוחות המאפשרות שילוב בין קריירה ולימודים
> שכר לימוד אוניברסיטאי

*5025 | Academy.org.il

מתכנסים

הליך השימוע

ייה
לצפ

"אין מה להפסיד בללכת לשימוע"
שופט ,פרקליט ושני סנגורים הסכימו שלשימוע יש יתרונות רבים עו"ד ירון
קוסטליץ סבור שלהגנה אין בכלל טעם להסס השופט רוזן" :התביעה צריכה
לתת את החומר" אלי אברבנאל" :עיכוב הזמנים הוא אולי החיסרון מבחינת
הפרקליטות בהליך השימוע"
השופט דוד רוזן
אני לא מבין כל כך את הבעיה של חומר הח־
קירה .אם כבר נתגבשה דעתך כתובע ואתה רוצה
ללכת ,למה שלא תיתן את חומר החקירה ,הרי אתה
באמת רוצה לעשות צדק .למה שלא תיתן להם לה־
תכונן כראוי?
אילת 2014
אני בדרך כלל לא מבין את המדינה כשהיא מת־
חילה להקים גבולות ואומרת שחומר כזה הוא לא
רלוונטי וחומר אחר הוא בקצה של רלוונטי ...אני נאלצתי "לשקוע"
בהררים של חומר? קחו את החומר ,תצלמו את הכל .הרי אני כתובע
צריך להיות מעוניין בהגשת כתב אישום כשהתמונה ברורה לי מכל
צדדיה.
כשאומרים ששימוע מאריך את הזמן ,אני לא מקבל את ההנחה
שאם אומרים שתיק ישב שנתיים־שלוש בפרקליטות זה אומר שהפ־
רקליט ישב עליו שנתיים או שלוש .נו באמת ,מישהו חושב שהוא לא
ישן בלילה? כשתיק יושב בבית המשפט שנתיים ,זה אומר שהשופט
חושב עליו שנתיים? הוא ניגש לכתיבת פסק הדין זמן סביר לפני
פסק הדין ,זה הכל .לכן הטיעון ששימוע מאריך את הזמן הוא לא
רלוונטי בעיניי.
אותי כשופט לא מעניין אם הנאשם הלך לשימוע או לא הלך לשי־
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מוע .זה לא משחק תפקיד ,ויכולים להיות לנאש־
מים אלף ואחד שיקולים.

עו"ד אלי אברבנאל
אם היו עושים סטטיסטיקה אחוזי השימוע שיש
להם תועלת לסניגור הם גבוהים ,כך אני מתרשם.
לגבי חומר חקירה ודברי השופט רוזן  -אנחנו
מדברים על הפריפריה של הראיות .הוויכוח שתיאר
השופט רוזן ,על פי הפסיקה ,הוא על שולי השוליים .הפסיקה אומרת
שהתביעה צריכה לתת את ליבת החומר ,ולא בכדי.
אם יש סיבה שבגללה הפרקליטות לא שלמה לגמרי עם הליך
השימוע זה העיכוב .זה החיסרון שהפרקליטות רואה בהליך השי־
מוע .להוסיף בכל העסק הזה זמן שיכול להגיע לחצי שנה או לשנה
לצורך הליך השימוע ,זה אומר שהפסדנו משהו .הרווחנו משהו אבל
גם הפסדנו משהו .בית המשפט העליון מבין את זה ולכן הוא קבע
שרק ליבת החומר צריכה להיות מועברת .ברור שצריך להעביר את
החומר המשמעותי ,אבל הליך השימוע לא נועד להפוך כל אבן ואבן.

עו"ד נוית נגב
כהקדמה ,עצם ההתייחסות לשימוע במושב היא חשובה מאוד .זה

יוני 2014

ברור שיש יתרונות משמעותיים לתביעה בשימוע .אנחנו כסנגורים
מאמינים שתביעה שומעת בלב פתוח ובנפש חפצה .יש מספר לא
מועט של הצלחות בשימועים ,בין אם סגירה של התיק או הפחתה
באישומים.
ברור שיש סיכונים בשימוע .יש אומרים שאת השימוע אתה עושה
עם יד אחת קשורה מאחורי הגב ובעיניים עצומות כי אתה לא מקבל
את כל החומר אלא רק את ליבת החומר.
היום אין שפנים ,אין קלפים במשפט הפלילי ,ואני לא חושבת
שסנגור מפסיד מהליכה לשימוע .זה הליך שהוא יעיל מאין כמוהו.
אין כמו שימוע ,זה כיף ,דנים בתיק ,מתייחסים לשאלות האמיתיות
שבמחלוקת ,יש שיח אמיתי ,התוצאה יכולה להיות יעילה ,הרבה
פעמים יותר מהתדיינות בבית משפט .ככלל אנחנו הולכים לשימו־
עים ותיקים שאנחנו לא הולכים בהם לשימוע הם מיעוט שבמיעוט.
יכול להיות שחלק משימוע יהיה מעין קדם־משפט .גם אם לא
מגיעים בו לביטול האישום ,אפשר לחסוך זמן על ידי צמצום מח־
לוקות למשל.

עו"ד ירון קוסטליץ
אין מה להפסיד בללכת לשימוע .אין אפילו טעם להתלבט ,במיוחד
כשהדיון מתבסס על החומר שהתביעה מביאה .אני מנסה לשכנע
שאין להם על מה להתבסס.
אפשר להתגבר על החסרונות .לא צריך לומר הכל ,ועובדים על
בסיס החומר של התביעה .אני גם לא רואה מה הנזק הגדול אם
הסנגור יחשוף קלפים כי היום ממילא עורכים השלמות חקירה גם
במהלך ניהול התביעה.
התביעה צריכה לתת את עיקרו של החומר .לגבי העיכוב  -במבחן
התוצאה הוא בטל בשישים לאור היתרונות של הזמן שהוא יכול
לחסוך .לתביעה עצמה עדיף להעביר כמה שיותר חומר כדי לקיים
מיני־משפט בשלב השימוע .התביעה לא צריכה להיות פטרונית
על הנאשמים .מוסכם על כולנו שלשימוע יש יתרונות מרובים ,לכן

שווה להשקיע את הזמן הנדרש לכך.

כותרת מהעיתון "ידיעות אחרונות" על כך שדברי השופט רוזן
בכנס בעניין אולמרט הובילו לשיחת הבהרה אצל הנשיא גרוניס

יוני 2014

השופט רוזן מככב
"כל מה שהיה לי לומר כתבתי בפסק הדין" ,אמר
השופט דוד רוזן שהיה כוכב המושב שעסק בהליך
השימוע ,בתשובה לשאלת המנחה תמר אלמוג.
"אני שלם עם מה שכתבתי" .השופט רוזן ,שמסר
לאחרונה את פסק הדין בפרשת הולילנד ,משך גם
תשומת לב רבה מהצלמים שזכו להזדמנות נדירה
לצלמו שלא על כס השיפוט .בהתייחס לביקורת
שנשמעה ביחס לפסק הדין הדין אמר רוזן" :אני
לא לוקח את הביקורת אישית ,מותר לבקר" .רוזן
התייחס גם לטענות נגד הפרוצדורה במהלכה
התנהל דיון בבקשה לאישור הסדר הטיעון של
שולה זקן" .לאחר שהצדדים טענו היא הופיעה
בבקשה לשכנע לקבל את הסדר הטיעון ,האם
יכולתי שלא לשמוע אותה? האם יש לזה קשר למר
אולמרט? משפטו כבר הסתיים וכל מה שנאמר
נאמר בקשר אליה .אני אחראי להוציא פסק דין
נאמן .איך אני יכול שלא לשאול שאלות שיש לי? אם
אני לא אשאל איך אני אדע?"
על פסק הדין של השופט רוזן בעניין הולילנד
ראו במדור הלשוני של רוביק רוזנטל בעמ' 64
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ייה
לצפ

הביקורת על ייצוג המדינה בערכאות  -פרוצדורה או מהות?

"מי שלא ישתף פעולה
יורה לעצמו ברגל"

הנציבה החדשה על הפרקליטות במסר ברור לפרקליטים" :אני מאמינה שהגופים
המבוקרים ישתפו פעולה .הם היחידים שיכולים להינזק מחוסר שיתוף פעולה"
השופטת בדימוס הילה גרסטל

בעת שהיו המחלוקות אם יוקם הגוף,
מי יעמוד בראשו וכך הלאה לא עקב־
תי אחרי העניין באינטנסיביות.
באותה עת ישבתי ספונה בלשכתי
בבית המשפט המחוזי בלוד .שני דב־
רים קסמו לי כשהגיעה אליי ההצעה:
הדבר הראשון הוא האתגר שבהקמת
משהו חדש ,והדבר השני הוא שפ־
תאום זה נראה לי צורך ברמה
הלאומית.
ברור שקשה להיהפך לכאורה לאיש הרע; אף אחד לא אוהב
לקבל ביקורת ,וזה חוצה אוכלוסיות מכל הסו־
גים ומכל המינים .אני מניחה שהמבוקרים שאני
אמורה לבקר גם הם לא שמחים .אני רוצה לתקן
טעות נפוצה  -הביקורת לא תחול רק על הפרקלי־
טות .הפרקליטות היא רק אחת מהמבוקרים .אליה
יצטרפו בתוך שישה עד  12חודשים גם התביעה
המשטרתית ,וכן בעלי הסמכה וייפוי כוח מהיועץ
אילת 2014
המשפטי לממשלה .זה מערך מבוקרים מאוד מורכב
והטרוגני מכל בחינה שהיא.
בגוף ביקורת ,אם הוא מתנהל נכון ,יש משום אפשרות לשפר.
אין גוף ואין אדם שלא יכול להשתפר .מישהו שמסתכל בעיניים
אובייקטיביות ,במקצועיות וביושרה יכול לאתר את אותם כשלים
שאף גוף לא חף מהם .אני חושבת שבסופו של דבר ברמה הלאומית,
ולא כמליצה ,כולנו יכולים לצאת נשכרים מגוף הביקורת .לכך אני
שואפת :לביקורת מקצועית ,אמיתית .לא לחפש בכל מחיר ,אלא
למצוא את אותם כשלים שטעונים שיפור וללוות את תהליך השי־
פור .זה האני מאמין שלי ,ואני מקווה שבכנס בשנה הבאה כבר אוכל

 46׀ עורך הדין

להצביע על עשייה שתרמה לשיפור שכולנו כמדינה נוכל להתברך בו.
פרקליט שמופיע בתיק צריך להופיע ללא מורא .עם זאת ההחלטה
היא פרי קבלתה ,ואם נפל פגם בהליך הקבלה של ההחלטה  -בגלל
שיקולים זרים ,נקמנות ,עוינות  -זה דבר שכן יכול להיבחן .אם בה־
תנהלות נפל פגם ,גם אם לא ייאמר ששיקול הדעת המשפטי לקוי
אלא תהליך קבלת ההחלטה לקוי ,נדמה לי שיהיה בכך די.
אדם שנחקר באזהרה בתיק מפברואר  2005ועד ינואר  2014ולא
יודע מה עלה בגורל החקירה באזהרה ,לא יכול להתמודד על תפקיד
ציבורי וגם לא פונה לפרקליטות כדי לא לעורר דובים מרבצם  -זה
נושא הטעון בדיקה .אם אכן יתברר שההליכים נמשכים ללא הצד־
קה ,תהיינה המלצות בנדון .אם יתברר שלא כצעקתה ,גם זה ייכתב.
אני מניחה שבתוך פרק זמן תהיה יוזמה לחקיקה,
והיוזמה לחקיקה לא תבוא ממני .בכל מקרה ,עיצוב
גבולות הגזרה כיום כפי שהוגדרו במסמך העקרונות
מאפשר לי חופש פעולה.
אם תספרו את מספר הפעמים שנציב תלונות
הציבור על שופטים המליץ על צעד אופרטיבי נגד
שופט כלשהו ,הרי אפשר לספור אותן על יד אחת.
החלטה שתיכנס לתיק האישי ,וצריך לזכור שמדו־
בר באנשי מקצוע ,תהיה החלטה משמעותית .די בה
שאותו אדם לא יישן בלילות.
אני מאמינה שהגופים המבוקרים ישתפו פעולה ,כי היחידים שי־
כולים להינזק מחוסר שיתוף פעולה הם המבוקרים עצמם .מי שלא
ישתף פעולה יורה לעצמו ברגל.
בתקופה הקצרה שאני בתפקיד ,כחודשיים ,הצביעו לי על יותר
משניים־שלושה נושאים הטעונים בדיקה .אצטרך לתעדף אותם ,כי
לא יהיה אפשר לטפל בכל הנושאים בבת אחת .ברגע שנשלים את
התהליך ניכנס לעומק הדברים ,ואני מניחה שיהיו לכך תוצאות .

יוני 2014

"אם הביקורת תיגמר רק בדיבורים,
לא עשינו כלום"
פרופ' דניאל פרידמן
הבעיה כפי שאני רואה אותה ,אם לנסח זאת בכ־
לליות ,היא הגינות המשפט הפלילי .מי צריך לשמור
על ההגינות הזאת? בתי המשפט והתביעה .אני מצ־
טער לומר שהדבר הזה לא נעשה אצלנו .הגינות היא
מילה כללית ,אבל איך היא מתבטאת באופן ספצי־
פי? למשל ,יש בה זכות שלא תיווצר אווירה ציבורית
עוינת נגד הנאשם ,שעלולה להיות לה השפעה על
בית המשפט.
היועץ המשפטי ופרקליט המדינה הקודמים התב־
טאו בנושא של תיקים תלויים ועומדים .עוד תפקיד
של הביקורת הוא לגרום לכך שמקרים כאלה לא יישנו ,ובמידת הצו־
רך לעשות את הצעדים הראויים .יש זכויות נוספות שצריך לשמור
עליהן ,למשל זכות הנאשם לקבל את כל חומר הראיות נגדו .מב־

חינת הגינות המשפט הפלילי ,הפיקוח על התביעה
משמעו שלפחות מצד התביעה ייעשה כל מה שצריך
להיעשות.
הייתה ביקורת רבה על הפרקליטות ,והיה גם מבקר
המדינה ,מה הצורך בביקורת הזאת? כי אמנם הייתה
ביקורת מרובה ,אבל לא הייתה לה כל אפקטיביות.
לביקורת נגד הפרקליטות לא הייתה עד כה שום מש־
מעות ,גם אם בית המשפט כתב משהו נגד הפרק־
ליטות .זו צריכה להיות ביקורת עם שיניים .אם זה
ייגמר רק בדיבורים  -לא עשינו שום דבר ,וזה המבחן.
בפרשת רמון היו ממצאים של מבקר המדינה .מה קרה בעניינם?
שום דבר .קרה בדיוק ההפך מהממצאים .פרשת רמון היא אחת

הסיבות להקמת הנציבות.

"איך אפשר לבקר את הפרקליטות
בלי לבקר את המשטרה?"
עו"ד אביגדור פלדמן
הנציבות נראית לי דבר שהנציבה גרסטל תצטרך
להמציא .לתחושתי ,אנחנו  -הסנגורים והתובעים -
נמצאים באותו בית .אני חושב שאותם פרקליטים
"מורעלים" שרוצים לזכות בתיק בכל מחיר כבר לא
קיימים עוד.
עם זאת יש בעיות אחרות שלא ברור לי איך הנצי־
בה תטפל בהן ,למשל העברת חומרי חקירה .זה נושא
כאוב ,כמו גם הדלפות שמקורן במשטרה ולא בפר־
קליטות .איך אפשר לבקר את הפרקליטות בלי לבקר
את המשטרה?

יוני 2014

העברת חומרי חקירה היא מסוג הדברים שעד
שהם לא מתגלים לא יודעים עליהם ,ולפעמים המ־
שפט כבר מסתיים .בנקודה הזאת דרושה מלאכה
שלא בטוח שהיא במסגרת עבודה של נציבות על
הפרקליטות .ההפרדה בביקורת בין הפרקליטות ובין
המשטרה היא לא נכונה ,והיא תגרום למום בעבודת
הנציבות.
אפשר לומר שאני מצפה בסקרנות למושב של
השנה הבאה כדי לראות איך הנציבה המציאה את

הגוף הזה.
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מתכנסים

את מי משרתים צווי איסור הפרסום?

ייה
לצפ

המנחה ברוך קרא

עו"ד נתי שמחוני

ניצב מני יצחקי

חיליק שריר

"אם כולם יודעים,
בית המשפט יתיר פרסום? לא"
פרשת "הזמר המפורסם" שהיה ידוע לכל כאייל גולן עמדה ברקע הדיון בצווי איסור
פרסום ,בנחיצותם וביעילותם שופט בית המשפט המחוזי בנצרת כמאל סעב
סבור כי בית המשפט אינו יכול לשקול הפרה של צו עו"ד אורי קורב" :התקשורת
היא הקולוסאום המודרני ,בכל פעם מוקרב שם מישהו חדש" עו"ד טל ליבליך:
"הרבה פעמים המשטרה מגישה בקשות לא ענייניות"
ניצב מני יצחקי
במסגרת החקירה של אברג'יל (פרשת ב .יאיר)
שקלנו ושינינו אופי של פעילויות כדי להגן על הצי־
בור הרחב .הצוות קיבל הוראה מפורשת שצו איסור
הפרסום יורה שאף אחד לא ייפגע בהיבט הבורסאי.
מאותו רגע פנו גורמים אחרים (ובהם הסנגוריה)
לבית המשפט ,והכל היה פתוח.

אילת 2014

עו"ד נתי שמחוני
את מי משרתים צווי איסור הפרסום? את המשטרה ,סימן קריאה,
ואפשר לחתום את הפאנל.
המעצרים שהיו הבוקר בנמל אשדוד הם הרמה להנחתה .כתוב
"אשדוד"" ,נמל אשדוד"" ,בכיר בספורט" ,כל אחד יכול לנחש מי
זה .מעבר לכל המילים המכובסות יש ילד ,יש הורים ,יש עסק,
והפרסום ביום הראשון מערער הכל .האיש נמרח בזפת ומכוסה

 48׀ עורך הדין

בנוצות .את מי מעניין יצר המציצנות? למה צריך
לרדת לביבים הללו? למה צריך לראות את תמונתו
של החשוד?
המבחנים למתן צו איסור פרסום כשהחשוד
מבקש זאת הם מאוד מחמירים ,אבל עבור המש־
טרה המבחנים הרבה יותר פשוטים ,והיא נדרשת
רק להוכיח נזק.

חיליק שריר
העיתונות מותקפת ,ומכמה כיוונים במקביל :ראשית מכיוון המ־
שטרה .שנית ,בתי המשפט חותמים על זה אוטומטית .גורם שלישי
הוא הסנגורים שתמיד מבקשים צו איסור פרסום ,והרביעי הוא המ־
חוקק שמרחיב את זכויות החשודים לבקש צווי איסור פרסום .יכול
להיות שזה נבע מהתנהגות לא אחראית של חלק מכלי התקשורת,
אבל בכל מקרה כרגע אין איזון.

יוני 2014

עו"ד טל ליבליך:

השופט כמאל סעב

עו"ד אורי קורב

השופט כמאל סעב
אם מישהו מפר את הצווים ואת ההוראות ,אז מה ,בית המשפט
יגיד שכולם יודעים ולכן אפשר לפרסם? לדעתי בית המשפט לא יכול
להביא את זה בחשבון .הבעיה של האינטרנט היא לא רק בישראל
אלא בכל העולם .בכל העולם יש בעיה ליישם את צווי איסור הפ־
רסום באינטרנט .כל עוד הוראות החוק קיימות ,בית המשפט צריך
לפעול על פיהן ולא יכול לנהוג בניגוד אליהן.
יכול להיות שבמקרה של הכרעה או גזר דין אפשר לשקול מחדש
אם יש מקום לשדר זאת בשידור ישיר בתקשורת ,אבל בכל מקרה זה
משהו שהמחוקק צריך להחליט בו.

"המקרה של אייל גולן
הוא דוגמה להרמת ידיים
של התקשורת .אף אחד
אפילו לא ביקש להתיר
את הצו כי זו כבר הייתה
פארסה .מישהו במשטרה
צריך לבדוק אם הגיוני
לבקש צו מסוים"

עו"ד טל ליבליך

במקרה של רוז פיזם ,למשל .זה היה מקומם ,וזו לא פעם ראשונה.
המקרה של אייל גולן הוא דוגמה להרמת ידיים של התקשורת .אף
אחד בתקשורת אפילו לא רץ לבקש להתיר את הצו כי זו כבר הייתה
פארסה .מישהו במשטרה צריך לבדוק אם הגיוני לבקש צו מסוים.
התקשורת היא העיניים ,האוזניים והפה של הציבור .זו לא מציצ־
נות .אלה נושאים שיש להם עניין ציבורי .לא אנחנו המצאנו את זה
אלא בתי המשפט ,כבר מאגרנט.
שמחוני :האם זכות הציבור לדעת כוללת את הזכות לראות את
שלומי לחיאני מובל לחקירה מביתו כשהוא חבול וכבול?

ליבליך :התשובה היא כן ,בפירוש כן.

עו"ד אורי קורב
כמי שצופה בסדרה "משחקי הכס" ,אני תמיד חש שהקולוסאום
המודרני זה התקשורת ,ובכל פעם מוקרב שם מישהו חדש .אנחנו
נמצאים שם עם שני יצרים מנוגדים  -ברמה העקרונית כולנו רו־
צים לשמור על זכויות הנאשמים ,וברמה הפרקטית לכולנו יש יצר
מציצנות וכולנו רוצים לשמוע כמה שיותר .יש תחרות פרועה היום
בתקשורת ,כל אחד הוא עיתונאי לעת מצוא .מרגע שהמציאו את
האינטרנט מת העיתונאי האחרון.
אם מישהו משתמש בצווי איסור פרסום כדי לתזמן בתקשורת
פרטים מסוימים מתוך פרשה ,הוא עובר על החוק .אולי אפילו מפר
אמונים .הצווים אמורים להיות מוצאים רק בתנאים הקבועים בחוק,
כדי להגן על חקירה או כדי להגן על שמו של חשוד או של מתלונן.

עו"ד טל ליבליך
צר לי להרוס את המסיבה; הרבה פעמים נראה כי הבקשות לצווי
איסור פרסום של המשטרה הן לא ענייניות .לצערי ,בתי המשפט
נופלים אחורה כשאומרים את מילות הקסם "צורכי חקירה" .כך היה

יוני 2014

הדגמה בזמן אמת
בבוקר המושב שעסק
בצווי איסור פרסום
חשפה המשטרה
חשדות לפרשת
שחיתות בנמל אשדוד
שבה נעצרו  15איש.
בידיעה הראשית ב־ynet
צוין כי נחקרו "בכיר
מעולם הספורט ושותפו
המיליארדר" .לצד אותה
ידיעה פורסמה ידיעה
נפרדת ובה נכתב כי
הופסק המסחר במניית
שמן של ג'קי בן זקן
ושל אברהם נניקשווילי.
והמבין הבין
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מתכנסים

תובענות ייצוגיות  -הסדרים ופשרות

המנחה עו"ד ארנון גרפי

השופטת רות רונן

המשנה לנשיא מרים נאור

"טוב אילו היועמ"ש היה מלווה
תובענות ייצוגיות מתחילתן"
המשנה לנשיא מרים נאור ביקשה לייבא מנגנון מדיני הפירוקים ,והוסיפה כי הדבר
ייטיב עם ההליך השופטת רות רונן" :באישור הסדרי פשרה צריך בית המשפט
להיזהר שלא להתיר דברים אסורים" עו"ד צבי אגמון" :אני לא בטוח שלבית
המשפט יש יכולת אמיתית להעריך את סיכויי התביעה לפני בירור עובדתי"
המנחה עו"ד ארנון גרפי
ההסדרים והפשרות בתיקים של תובענות ייצו־
גיות הם המנוע לניהול תביעה כתביעה ייצוגית,
ובכך נעסוק במושב זה.

המשנה לנשיא מרים נאור
אילת 2014

לצדדים בתובענה הייצוגית יש אינטרסים מש־
להם .לתובע  -שכר הטרחה ,לנתבע  -שהדבר הזה
יסולק מעליו .בכך טמונה סכנה .ההתנגדות של היועץ המשפטי
לממשלה מאפשרת לו להביע עמדה שונה מזאת שמציגים התובע
והנתבע .הוא הגורם המרכזי שמסוגל להציג את האינטרס הציבו־
רי מעבר לאינטרס הצר של הנוגעים בתביעה .בפסיקה שלנו ,לפי
סעיפים  18ו־ 19לחוק התובענות הייצוגיות איפשרנו במקרה של
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פשרה להוציא מהתמונה את הגופים המפקחים
ובהם היועמ"ש ,וזאת מטעמים פרגמטיים  -כדי
לא לסרבל את ההליך .השופטים הם אוהבי פשרות.
המנטליות שלהם כזאת ,הם מצדדים בפשרות.
אני רוצה להציע מנגנון הלקוח מדיני הפירו־
קים ,ובו הכנ"ר מלווה תיקים מתחילתם .לו יכולנו
לייצר לפחות בתיקים מסוימים מנגנון דומה שבו
היועמ"ש יהיה בתמונה מתחילתו של התיק ולא
מאמצע הדרך ,שיהיה שם כמעין יועץ מלווה להליך כולו  -אזי הליך
התובענה הייצוגית היה יוצא נשכר.

השופטת רות רונן
תביעות ייצוגיות מינהליות הן בן חורג במוסד של התובענות הייצו־

יוני 2014

פרופ' אלון קלמנט:
"כדי שהסדר הפשרה ימומש
בצורה מרבית יש ליצור
התניה וקשירה ישירה בין
שכר הטרחה ובין המימוש של
הפשרה .כך התובע ירצה מאוד
שההסדר ימומש באופן מעשי,
ובנוסף הוא ירצה מראש
שהשווי הממומש של כל
הסדר שייקבע יהיה גבוה"
פרופ' אלון קלמנט

גיות .אשר לגוף פרטי ,אני סבורה שלא צריך לאשר הסדרי פשרה שלא
מביאים שום פיצוי לחברי הקבוצה ,בהנחה שנגרם להם נזק.
כאשר רשות מגיעה להסדר פשרה ,היא רוצה להבטיח את עצמה
להבא .השאלה היא אם הדבר אפשרי .קודם כל ,האם בית משפט
יכול להסדיר אופן גבייה חוקי מכאן ואילך? האם בכלל יש לו סמ־
כות? זו שאלה אחת שמתעוררת .שאלה שנייה שנגזרת ממנה היא
מה המשמעות של הדבר מכאן ולהבא .גם על זה אין הלכה פסוקה.
למרות הנטייה שלו לאשר הסדרי פשרה ,בית המשפט צריך להיזהר
מאוד שלא להתיר דברים אסורים .מצד שני ,איזו ערובה יכולה
להיות לרשות מפני תובע חדש שיבוא מחר בבוקר ,אחרי שאושר
הסדר פשרה בנושא מסוים?

עו"ד צבי אגמון
הרצון שלא לעודד הגשת תביעות סרק הוא מבורך ,אבל מבחינתי
כמייצג נתבעים אני אמור לשאת בתשלום של חינוך עם ישראל שלא
להגיש תביעות סרק .למה אני? משום שמה עומד בפני מבקש תביעה
ייצוגית? הוא משקיע זמן ומשאבים ,והוא רוצה לעשות אקזיט .הסיכון
הראשון שלו הוא זמן ,הסיכון השני הוא הוצאות שייפסקו נגדו.
המנגנון שהציעה השופטת נאור  -שהיועץ המשפטי ילווה את
התביעה הייצוגית  -הוא מנגנון ראוי ,אבל אני לא בטוח שבצומת
החשוב ביותר הוא יהיה לנו לעזר ,והצומת הזה הוא הצומת של הע־
רכת סיכויי התביעה .אני תוהה אם יש יכולת אמיתית לבית המשפט
או ליועמ"ש להעריך את סיכויי התביעה כשכל מה שיש לפניהם הוא
בקשה ותגובה ,וזאת בלי לעשות בירור עובדתי .יכול להיות שהפת־
רון הוא שלא לאפשר פשרות בתובענות ייצוגיות ,שלהבדיל מהסת־
לקות מהוות מעשה בית דין ,לפני שלב החקירות.
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עו"ד צבי אגמון

פרופ' אלון קלמנט
אני לא אויב פשרות בתובענות ייצוגיות ,אני רק מוטרד מהן.
נתחיל מדוגמה :נניח שאני מחלק לאלף איש שובר הנחה של 25
שקל ,כמה חילקתי? התשובה האינטואיטיבית היא  25אלף שקל,
אלא שהשווי הממומש הוא לא  25אלף שקל .הסיבה הראשונה היא
שלא כולם יממשו את שובר ההנחה; הסיבה השנייה היא שגם למי
שיממש את ההנחה היא תהיה שווה פחות מ־ 25שקל .למשל ,אם
מישהו תכנן לקנות את המוצר ב־ 90שקל אבל הוא עולה  100שקל,
הוא אמנם יקנה את המוצר עם שובר ההנחה כי זה יעלה לו רק 75
שקל ,אבל ההנחה מבחינתו שווה רק  15שקל ולא  .25הבעיה קשה
משום שבית המשפט צריך להסתכל על השווי הממומש ולא על הש־
ווי הנחזה.
קשה להעריך שווי ממומש ,וגם בודק לא תמיד יכול לעזור בנו־
שא הזה .לכן כאשר בית המשפט שואל את השאלה שהוא צריך
לשאול  -כמה באמת שווה הפשרה  -יש לו בעיה קשה .בית המש־
פט צריך לוודא שהסדר הפשרה ימומש בצורה מרבית .מה כן צריך
לעשות? זה ודאי לא יהיה פופולרי בקרב הקהל הזה .ראשית אני
מדבר על התניה ועל קשירה ישירה בין שכר הטרחה ובין המימוש
של הפשרה .כך התובע ירצה מאוד שההסדר ימומש באופן מעשי,
ובנוסף הוא ירצה מראש שהשווי הממומש של כל הסדר שייקבע
יהיה גבוה.
הצעה נוספת ,יותר קיצונית :אם יש חבר קבוצה שלא קיבל דבר
בהסדר הפשרה ,לא צריך לחול עליו מעשה בית דין .אם הוא הסכים
לכך בתביעה אינדיבידואלית זה בסדר ,אבל אם זה במסגרת הסדר
פשרה ,מישהו צריך להסביר למה צריך לחול עליו מעשה בית דין,

ולדעתי הוא לא צריך לחול עליו.
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מתכנסים

ילדים זה שמחה
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ילדודס
הילדים שהגיעו השנה לכנס זכו גם הם למלוא תשומת
הלב .לראשונה נפתח בכל יום "מועדון הילדים של
לשכת עורכי הדין" ,ובין השאר היו בו פינות יצירה,
פינות איפור וקעקועים ובר מתוקים .הילדים נהנו גם
מהופעה של מלכת הילדים ,רינת גבאי .עוד הקפיצו
ושעשעו את הדור הצעיר :רוי בוי ,הצגות מבית
"תיאטרון שלנו" ,חיפזון וזהירון ,שירן וליאור  -כוכבות
הסדרה "גאליס" .בנוסף הוקרנו סרטים לבני הנוער.

 52׀ עורך הדין

יוני 2014

יוני 2014

עורך הדין ׀ 53

מתכנסים

מושבים שונים
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זכויות הנאשם הולכות ונאכלות
עו"ד אלי זהר
אנחנו נמצאים בתקופה שבה זכויות
הנאשם הולכות ונאכלות .צריך לזכור
שלמשטרה יש כיום כל הזמן לחקור,
ולפרקליטות יש כל הזמן לבחון ולהח־
ליט .רק כשהנאשם וסנגורו נכנסים
לתמונה  -או אז נכנס ההליך לסד זמ־
נים בלתי אפשרי .אמנם עכשיו אומ־
רים שרוצים לצמצם את משך החקירה
לשנה אחת ,אבל בינתיים זה נמשך
ונמשך ...לכל זה מצטרפת הקריאה של הנשיא גרוניס לייעל את
ההליכים ,ודוחפת את השופטים להאיץ את הדיון .הלחץ על ההגנה
והרדייה בה גורעים מיעילותה ומיכולת היצירתיות שלה.
אנחנו יוצאים כרגע מדיון יעיל כזה שזכה לאהדת הציבור .במישור
היעילות ,היעילות קיבלה ציון  .10יוצאת מן הכלל .המשפט הענקי
שנגמר אחרי  20חודשים היה הישג נדיר בתחום היעילות .אבל קרו
בו כמה תקלות בתחום היעילות שלא היה להן אח ורע .אני אומר
זאת לצורך הדגמה בלבד .לא בא חשבון ,אלא מביא את הדוגמאות.
סוף מעשה היה כאשר ב־ 15במאי נאשמת ( 9שולה זקן) עמדה

לומר את דברה האחרון לפני הכרעת הדין .כשהפרקליטות ביקשה
להעיד אותה ,בית המשפט סירב ואמר שייתן את הכרעת הדין .למ־
רות הכל ,כשנגזר עונשה התנהלה באולם חקירה שלא עסקה בדב־
ריה האחרונים של נאשמת  ,9או בהקלה של עונשה ,אלא בדברים
הנוגעים לנאשם אחר שלא היה באולם ולא חקר ולא הגיב ,וכל זה
מכוח היעילות .אירוע כזה לא התרחש מעולם במחוזותינו .מעולם
לא נפגעו באופן כה חסר תקדים זכויותיו וכבודו של אדם שהורשע.
זה היה אקורד הסיום של הליך משפטי שבאמת נוהל ביעילות,
אבל בשם היעילות התקבלו בו החלטות רבות שפגעו בצורה משמ־
עותית בזכויות הנאשמים .זה התחיל בהחלטת נשיאת בית המש־
פט המחוזי שלא להרחיב את מותב השופטים אף שהיו בתיק שלוש
פרשות ,כתב אישום שהוגש נגד  16נאשמים ,עשרות אלפי מסמכים,
 1,300קלסרים ו־ 76הודעות שמסר עד המדינה במשטרה.
יעילות הדיון תתאפשר רק כשיתווספו למערכת  300שופטים,
ייקבע גישור לפני הליכים אזרחיים ותינתן לשופט האפשרות לחייב
את הצדדים בבוררות .לפני שפוגעים בזכויות נאשמים ,אלה שלושה

דברים שהייתי רוצה לראות.
יעילות ההליך הפלילי מול זכויות נאשמים

לחזק את עקרון השוויון
השופט חנן מלצר
יש שלוש מטרות למכרז :מניעת שח�י
תות ,שוויון ,מיטב היתרונות לעורך
המכרז .עד לפני  15שנה היה מקובל
בכל העולם שאלה שלוש המטרות,
ובה בעת התרחש תהליך של הפרטה
והתרוקנות המדינה מנכסיה ומתש־
תיותיה .כתוצאה מההפרטה בעולם
המערבי ,יש מגמה חדשה להכניס לדי־
ני המכרזים מטרות נוספות חוץ מש־
לוש המטרות ,למשל קידום של הפרטות נכונות או עצירה של הפר־
טות לא נכונות ,דאגה לענייני עובדים במסגרת דיני המכרזים ,וקבי־
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עה אילו שיקולים אפשר להביא בחשבון גם כתנאי סף וגם לצורך
בחירת הזוכה.
בכל העולם מבינים שאם רוצים להיכנס למטרות השניוניות של
דיני המכרזים ,אזי המכשיר לעשות זאת הוא עקרון השוויון .המסק־
נה שלי היא שגם בדין המצוי צריך להישאר עם עקרון השוויון ובתור
עקרון מוביל .עקרון השוויון הוא חשוב ,ורק באמצעותו יהיה אפשר
להגן על מטרות נוספות של דיני מכרזים בעידן ההפרטה .בחינת
פרמטרים של עלות מול תועלת לא רק מנוגדת לעקרון השוויון אלא

תמיד יש בה הטיה לטובת החזקים ונגד החלשים.
מתוך המושב:
מכרזים ,הפרטות ומוקדי כוח
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מתכנסים

מושבים שונים
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לא ישנה את כללי המשחק
פרופ' רון שפירא
יש לי בעיה עם הנתונים על היקפי
ההון השחור .לכולנו ברור שיש הון
שחור ,אבל אנחנו לא יודעים כמה
בדיוק .ברור גם שחלקים מסוימים
ממנו הם במזומן ,אבל השאלה מה
הצעד הזה יפתור .הצעד הזה לא נועד
לפתור במישרין הון מושחר כמו
הימורים ופרוטקשן אלא מס הכנסה,
מע"מ וכו'.
תולים המון תקוות ברפורמה הזאת של צמצום השימוש במזו־
מן .קראתי ראיון עם מנכ"ל משרד ראש הממשלה שעיקרו הוקדש

לשאלה מה יהיה אפשר לעשות ־ב־ 50מיליארד שקל שייחסכו ל�מ
דינה .אני מציע שניפגש בכנס הבא כדי לדון בשאלה מה יעשו ב־50
מיליארד שנחסכו; אני חושב שזה לא יקרה .באופן כללי ,פשיעה
באמצעי תשלום אלקטרוניים נוחה יותר מתשלום באמצעי תשלום
מוחשיים.
מדינת ישראל ,הרשות לאיסור הלבנת הון ורשות המיסים עושות
מאמצים עצומים ומוצדקים להילחם בהון השחור .עם זאת ,אני לא
חושב שמבחינת הרתעה מפני עבריינות יש כאן משהו שמשנה כללי

משחק .זה לא ישנה הרבה ,זה אולי ישנה בשוליים.
מתוך המושב :צמצום השימוש במזומן -
גזירה שהציבור יכול לעמוד בה?

מהלך חשוב

להחליט ומהר

עו"ד פיני רובין

בנצי ליברמן

כל כך מתבקש לעבור לשיטת המזו�מ
נים ,והחסרונות כמעט אינם ניכרים.
אמנם הבשורה אינה גדולה משום
שאנחנו עוסקים בסקטור מצומצם
מבחינת ההיקפים  -מורים ,אינסטל־
טורים וכדומה  -ולא מטפלים בהארד־
קור .ובכל זאת אין בכך כדי לגרוע מח־
שיבותו של המהלך.
אילו הדבר היה תלוי בי ,נדמה
שהייתי אוסר גם שימוש במזומן בסכומים הנמוכים מ־ 5,000שקל,
ולא רק מעל כפי שמדובר כעת .מכל מקום אני מברך על היוזמה כפי
שבאה לידי ביטוי בדו"ח ועדת לוקר ,עם יותר אפשרויות להרחבה
מאשר להצרה.
אני רוצה להציע לכם חזקה שאומרת :מיליון שקל במזומן חזקה
שמשהו פגום בו .נאמר שכאשר פלוני חשוד שהוא ממשפחת פשע,
ובעניין הזה של החשד אני מוכן לסמוך על שיקול הדעת של המא־
שים ,אזי שכתב האישום יאמר שפלוני משויך למשפחת פשע ולכן
חזקה שמיליון השקל שבידו אינם כשרים ,כמובן אם אכן יוכח שהוא

שייך למשפחת פשע.
מתוך המושב :צמצום השימוש במזומן

אנחנו מתנהלים במשבר דיור שנמשך
משנת  .2009אם הקרקע הייתה מנוהלת
נכון ,זה לא היה צריך להיות כך .כשנכ־
נסתי לתפקיד היו אפס תוכניות מוכנות
לשיווק ,ולא הייתה יד מכוונת .אי
אפשר לפתור כזה צונאמי מטורף בהק־
לה במיסוי או בדרך מהסוג הזה.
בקבינט הכלכלי יושבים כל השרים
הרלוונטיים .אם לא תהיה רגולציה עם
התערבות ממשלתית משמעותית ,למשבר הזה לא יהיה פתרון.
הפתרון הוא שיווק בהיקפים ענקיים במסגרת הסכמי־גג ,אבל
לשוק הנדל"ן נדרש זמן להגיב .להאצת העניין הגו משרד האוצר
(מע"מ אפס) ומשרד השיכון (מחיר מטרה) תוכניות שאמורות לה־
שלים זו את זו.
השור מתחיל להיתפס בקרניו .היה הרבה יותר ראוי ונכון אם
הממשלה כבר הייתה מחליטה .הקבלנים צודקים ,הם רוצים כבר
לדעת מה התוכניות .אני מקווה שבתוך שבועיים עד חודש נוכל לה־
ציג את התוכניות .אגב ,אם אני לא אהיה אופטימי ,אז אין לכם

סיכוי.
מתוך המושב :שוק הדיור בישראל
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מיסוי מקרקעין -
דירת מגורים כרך א

מאת :פרופ' יצחק הדרי

והמקיהףפברסום היסודי
לחוק מייוסתויר על תיקון 76
מקרקעין
ערוך בב
הירות ובפשטות

יצחק�הדרי

החלק השני של הספר כולל דיון נרחב בפטורים ממס שבח החלים במכירת דירת מגורים:

י
• הפטור על פי החוק הישן ,החל על מכירות שנעשו עד סוף שנת .2013
צחק�הדרי מיסוי
• הפטור למעשה לפי הוראות המעבר בחוק החדש ,אשר יחול על מכירות שייעשו בשניםמקרקעין
.2017-2014
מיסוי�מיסוי
מקרקעין
מקרקעין
דירת�
מגורים
2014
• החישוב הלינארי לפי החוק משנת  ,2014אשר יחול על מכירות שייעשו החל משנת

מיסוי�מקרקעין
מיסוי�מקיצח
רקק�ה
עיןדרי
דירת�מגורים
יצחק�הדרי

כרך�א��-חלק�שני
מהדורה�שלישית

ואילך.
החלק השני מכיל גם את הפסיקה האחרונה בתחום ואת הוראות הביצוע של רשויות המס.
כרך�א��-חלק�שני §6.279§-6.52
מהדורה�שלישית
עוסק
החלק הראשון של הספר מביא את כל חידושי המס ,לרבות פינוי ובינוי ותמ"א ,38
"אירועי6.279§-מס"
בהגדרות במיסוי מקרקעין ,דן בזכות במקרקעין שהיא מרכיב הכרחי בהגדרת
§6.52
לפי החוק ,עוסק ב"מכירה" ובאירועי המס החוסים תחת כנפי הגדרתה ,דן בהגדרת "שווי"
לפי החוק ובחריגים לה ,ועוסק בהוראות השעה החלות על דירת מגורים.
הספרים נכתבו
כרך א חלק ראשון ושני
כרך א חלק שני
כרך א חלק ראשון
בהשתתפות
רוה"ח והמשפטן
ש"ח
ש"ח
ש"ח
טארק דיביני.
במקום  1,800ש"ח
במקום  900ש"ח
במקום  900ש"ח

800

800

(כולל מע"מ)
בתוקף עד 15/7/2014

(כולל מע"מ)
בתוקף עד 15/7/2014

כרך�א��-חלק�שני
מהד
ורה�שלישית
כרך א  -חלק ראשון
מהדורה
שלישית
בהשת
תפות�
טארק�דיביני
כרך�א��-חלק�שני
במהדורה�ש
השתתפותלישית
טארק דיביני
בהשתתפות�טארק�דיביני

חדש!

1,500

(כולל מע"מ)
בתוקף עד 15/7/2014

דיני עונשין (מהדורה שלישית)
מאת :פרופ' יורם רבין ,ד"ר יניב ואקי
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הספר מוקדש לדיון בעקרונות היסוד של דיני העונשין המעוגנים בחלק המקדמי
ובחלק הכללי שבחוק העונשין .הספר מקיף הן את הלכות בית המשפט
מחקרים של מלומדים בתחום דיני העונשין ,והוא מתאים למשפטנים ,עורכי דין,
Î
לפרטים¯ † Í
את‡
שופטים ,אנשי אקדמיה ,מתמחים וסטודנטים למשפטים .הספר מתאר
עקרונות המסד של המשפט הפלילי המהותי הקיים בישראל ,תוך התייחסות לפסיקה
הענפה ולחקיקה הרלוונטית ,כמו-גם השוואתם לדין הזר  .בנוסף ,הספר מציע ניתוח
ביקורתי של הדין הקיים ותובנות לגבי הדין הראוי .המהדורה השלישית של הספר
כוללת עדכונים רבים ותוספות מהותיות לפרקים שנכללו במהדורה הקודמת של
הספר .ניתן למצוא בספר התייחסות מעמיקה ומפורטת במגוון רב של נושאים,
וביניהם :מבוא היסטורי לדיני העונשין ,מטרות דיני העונשין ,גבולות המשפט הפלילי,
המסגרת החוקתית של דיני העונשין ,תחולתם של דיני העונשין ,עקרון החוקיות,
יסודות העבירה ,צדדים לעבירה ,סייגים לאחריות פלילית ורף ההוכחה הפלילי.
הספר כולל שני כרכים ,ואוחז כ 1,100-עמודים.
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כרך א  -חלק ראשון
מהדורה שלישית

חדש!

בהשתתפות טארק דיביני

849

ש"ח
במקום  945ש"ח
(כולל מע"מ)
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בתוקף עד 15/7/2014
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העובדים חלשים מאי פעם
ח"כ שלי יחימוביץ'
אנחנו נמצאים בתוך שיח חדש וערני
על התגברות אי השוויון בעולם המע־
רבי ,ועל אחת כמה וכמה בישראל .מה
שמתרחש בעולם העבודה הוא רכיב
מאוד מרכזי בפערי אי־השוויון המת־
רחבים .הנתונים של העשור האחרון
מורים על  3.8%עלייה בתוצר ,עשור
של התגברות יוקר המחייה ,ומה קרה
לשכר בעשור הזה? נשאר במקום.
העובדים מרוויחים כפי שהרוויחו לפני עשור ,אף שהתוצר עלה.
התשואה על ההון גדולה לאין שיעור מהתשואה על העבודה .זאת
המציאות .הדיונים על כוחם העצום של העובדים הם פיקטיביים.
העובדים חלשים מאי פעם ,ויש שחיקה מאוד מסוכנת בשכרם.

יש פיל לבן שאף אחד לא מדבר עליו .אתם רואים את שכר המו־
רים ,אתם רואים שהשכר שלהם נמוך ,אבל בדו"חות של האוצר אתם
לא רואים התקשרויות במכרזים ,אתם לא רואים את כל האאוט־
סורסינג שמתבצע ,אתם לא רואים שיש  17אלף מורים עובדי קבלן,
ויכול להיות שיש יותר כי אין דיווח .זה יוצא במכרזים וזה לא מדווח
על ידי האוצר .זאת הרעה החולה של השירות הציבורי .במקום זה
יש דיון פיקטיבי .מדובר בשיירי אותה רטוריקה שמבקשת לקחת את
"הכוח העצום של העובדים" .איזה כוח עצום?
ייתכן שאיזה יושב ראש ועד עובדים עושה שימוש לרעה בכוחו,
אז מה? יש גם שר אוצר שעשה מעשים מושחתים וישב בכלא .אז

מה? אנחנו נטפל במושחתים ,כל אחד בתורו.
מתוך המושב:
המדינה ,המעסיקים ,הוועדים והעובדים

ייה
לצפ

שיחה עם שר האוצר

"מעניין כמה מעט זמן עבר מהרגע שהפסקתי להיות עיתונאי ועד הרגע שהתחלתי
להתלונן על העיתונאים" ,כך אמר שר האוצר יאיר לפיד שקיים במהלך הכנס שיחה עם ד"ר
יועז הנדל על ענייני השעה .ביחס לאמירה שרודפת אותו מתקופתו כעיתונאי ("אני לא מבין שום דבר בכלכלה") אמר לפיד" :אני לא
כלכלן ,אבל כשאמרתי את זה בזמנו זו הייתה טקטיקת ראיון .המרואיין ,אגב ,היה בנימין נתניהו".
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קח לך ריווחית\ עו"ד

ונהל את חשבונותיך בסדר קצר ,יעיל ,מהיר!
שלם:

קבל:
תוכנת הנהלת חשבונות והפקת מסמכים
למשרד עורכי דין
ניהול פיקדונות והוצאות לקוח
הפקת חשבוניות עם חתימה דיגיטלית
פונקצית ניהול יומן בסינכרון עם outlook
 60יום ניסיון ללא תשלום
תמיכה שוטפת

ר יוו
חי

ל

ת
\ ת וכנו ת

ל ני

הו

ע

סקים

מ
סמך

מ

לית
יט

מוחשב חתום
דיג

רק + ₪ 585מע"מ לשנה
עבור תמיכה שנתית!
אין תשלום בגין רכישת התוכנה

חדש!

הפקה ושליחת מסמכים ממוחשבים חתומים
דיגיטלית באמצעות הדואר האלקטרוני
(בתוספת תשלום)

ÈÓ¯‚‰Â†È¯ˆÈÂÂ˘‰†ÔÈ„·†˙˜ÒÂÚ
בעלת רשיון עריכת דין בשוויץ ובישראל ,מעל  10שנות ניסיון בדין הגרמני

מטפלת בתיקים משפטיים הקשורים לדיני
שוויץ וגרמניה ,ובכלל זה:
 0מתן חוות דעת משפטית עדות מומחה לבתי המשפט
 0ניסוח ובדיקת חוזים וצוואות בשפות :גרמנית ,צרפתית ,אנגלית
ועברית  0ייצוג ויעוץ ללקוחות בישראל ,בגרמניה ובשוויץ בכל הנוגע
לדיני סחר בינלאומי  0דיני חברות  0דיני בנקאות  0עסקאות נדל"ן
 0אכיפת פסקי דין וחובות בגרמניה ובשוויץ ,דיני ירושה ועזבונות

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

www.elmaliah.com

elmaliah@elmaliah.com

  
   

נה ריווחית

ד"ר קטי אלמליח ,עו"ד

פי

להזמנות ולפרטים נוספים:
03-7466300
www.rivhit.co.il
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משתתפי המושב בעניין הרפורמה בלשכת עורכי הדין ,בהנחיית מנכ"ל הלשכה גיל סלומון

לאמץ מיד את המלצות ועדת פרוקצ'יה
ד"ר יעקב נאמן
ועדת פרוקצ'יה הוקמה אחרי פסק דין
חריף מאוד שביקר את הנעשה בלש־
כה ,ולא הייתה לי ברירה אלא למנות
ועדה .אני סבור שצריך לאמץ את המ־
לצות הוועדה ,רק חבל שהוועדה לא
המציאה כנספח גם טיוטה של הצעת
חוק.
אני מבקש מהלשכה שתגיש טיוטת
הצעת חוק לאישור הכנסת והממשלה,
שאם לא  -לא יהיו עוד הרבה כנסים .כדי להמשיך להתקיים חייבים
להעביר כחוק מיידי את המלצות הוועדה ,לא להתווכח ואז לראות

איך זה פועל.
הבעיה אינה משרד המשפטים ,הוא אינו צד לסכסוך הזה .אנחנו,
חברי הלשכה ,הורסים את הלשכה .אם לא נעשה מיד שינוי על פי
המלצות הוועדה ,שיהיה ברור כי בתוך זמן לא רב תיעלם הלשכה,
וכל הפעילות של הסמכת עורכי דין ובחינות תעבור לגוף ממשלתי.
כללים לא מספיקים ,זה דורש תיקון חוק.
אני קורא מכאן לראש הלשכה ולראשי המחוזות להביא בתוך 30
יום הצעה לתיקון חוק הלשכה על פי המלצות הוועדה ובלי להת־
ווכח .אם לא נאמץ מיד בחוק את המלצות הוועדה ככתבן וכלשונן,

נוכל להגיד קדיש דרבנן על לשכת עורכי הדין.
מתוך המושב :הרפורמה בלשכת עורכי הדין

אם הדו"ח לא ימומש  -הלשכה תפורק
פרופ' דוד ליבאי
עוד מוקדם מדי לנקוט עמדה .אם
הדו"ח היה מוגש לשר יעקב נאמן
שמינה את הוועדה ,הוא כבר היה מוכן
כהצעת חוק במשרד המשפטים ומוע־
בר לכנסת .זה לא קרה ,ועל פי זה
אפשר להבין מה אני חושב על השרה,
שנראית לי לא מגובשת בעמדתה על
הלשכה ולכן כמובן גם בעמדתה על
הדו"ח.
אני שלם עם כל דבר שנכתב בדו"ח .הדו"ח טיפל בבעיות הקשות
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מאוד שהתגלו בלשכה .אם החברים רוצים לחזור לימים שהפיקוח
והיישום של עריכת הדין היה על ידי המדינה  -בבקשה.
נדרשים תיקוני חקיקה .אשר להערות של נאמן שהוועדה הייתה
צריכה להגיש גם טיוטה של הצעת חוק ,הדבר עלה בוועדה ,והצעתי
זאת ליושבת ראש הוועדה פרוקצ'יה .היא השיבה לי שאני צודק,
אבל דבר כזה דורש זמן ואין לנו זמן  .אם עיקרו של הדו"ח לא ימ�ו
מש  -אני אומר לכם שהלשכה תפורק .אם לא בקדנציה של השרה

הזאת ,בוודאי בקדנציה של השר הבא.
מתוך המושב :הרפורמה בלשכת עורכי הדין
ראו ראיון נרחב עם השופטת בדימוס פרוקצ'יה  -בעמ' 66
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מתכנסים

הכנס הבינלאומי

מהודו ועד אילת
משלחת מכובדת של  25חברי לשכה מהודו התארחה בכנס השנתי
מושב משותף נערך עם לשכת עורכי הדין ההודית נציגים בכירים
ממדינות רבות השתתפו במושבים מרכזיים
הכנס השנתי של לשכת עורכי הדין זכה לארח
השנה מגוון מיוחד של אורחים מחו"ל .במרכז הכנס
עמדה משלחת של  25חברי הלשכה ההודית שהגיעו
מגואה ,מניו דלהי ומערים אחרות .בראש המשלחת
עמדו אניל דיוון ,נשיא לשכת עורכי הדין ההודית;
סורנדרה דסאי ,סגן נשיא הלשכה ההודית ,ופר־
שאנט קומאר ,הנשיא הנבחר של ארגון .LawAsia
אילת 2014
עוד התארחו בכנס משתתפים מצרפת ,מגרמניה,
מאיטליה ,מאנגליה ,מאוסטריה ,מהונגריה ומפולין,
ובהם נציגים של כל עולם המשפט  -ראשי לשכות ,שופטים ,אק־
דמאים ועורכי דין .באורחים היו נשיא הלשכה האירופית ()CCBE
אלדו בולגרלי ,סגן נשיא הלשכה הקרואטית מלאדן קלאסיק ,מנכ"ל
הלשכה הפדרלית בגרמניה סטפן גוקן ,ומנכ"ל הלשכה הגרמנית ד"ר
קורד ברוגמאן.
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בכנס השנתי נערכו כמה מושבים באנגלית שהיו
פתוחים לכלל המשתתפים בכנס ללא תשלום נוסף.
אחד מהם היה מושב משותף עם לשכת עורכי הדין
ההודית שעסק בנושא הבוער בהודו בימים אלה,
"השחיתות ,השקיפות ומה שביניהם" .המושב החל
בברכות משותפות מפי בכירי הלשכה ההודית,
נשיא הכנס השנתי עו"ד זכי כמאל ויו"ר הפורום
הבינלאומי עו"ד גדעון פישר .לאחר מכן נערך דיון
השוואתי על ההתמודדות עם השחיתות בישראל
מבחינה משפטית לעומת ההתמודדות בהודו .פרופ' עמנואל גרוס,
ממשתפי המושב ,הציג תמונה רחבה של הנושא בישראל.
על הפקת התוכנית הבינלאומית עמלו יו"ר הפורום הבינלאומי
עו"ד גדעון פישר ,סמנכ"ל הלשכה עו"ד אלי נקר והממונה על קשרי

החוץ בלשכה עו"ד הילי רג'ואן.
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קוקטייל בינלאומי

כמיטב המסורת התקיים גם השנה קוקטייל חגיגי לאורחים מחו"ל .ראש הלשכה עו"ד דורון ברזילי
נשא דברי ברכה .בהמשך בירכו נשיא הכנס השנתי עו"ד זכי כמאל ויו"ר הפורום הבינלאומי עו"ד גדעון פישר ,שהזמין לבמה את נשיא
הלשכה האירופית ואת נשיא ארגון  LawAsiaוהראה כי הלשכה נמצאת "על המפה" גם באירופה וגם באסיה.

פורום ראשי לשכות בינלאומיות

מסורת חדשה יצאה לדרך בכנס השנתי :ראש הלשכה אירח
את כל  20ראשי הלשכות ואת נציגיהם לארוחת צהריים
במסעדת ראנץ' האוס באילת ,במעמד היועץ המשפטי
לממשלה עו"ד יהודה וינשטיין .האוכל והאווירה הטובה השרו
סביבה נינוחה לפיתוח קשרי החוץ של לשכת עורכי הדין עם
נציגי הלשכות הזרות.

החרם הכלכלי על ישראל

השנה התקיים שיתוף פעולה מיוחד
עם הארגון הבינלאומי של עורכי דין
ומשפטנים יהודים ( .)IAJLJבמסגרת
שיתוף הפעולה בניצוחה של נשיאת
הארגון עו"ד עירית קאהן (בתמונה מימין)
התקיים מושב מרתק בנושא החרם
הכלכלי על ישראל ,ועלו בו עצות פרקטיות
להימנעות מהחרם .במושב השתתפו
מרצים מהארגון ,UK Lawyers for Israel
ומלבד סיפורים וחוויות אישיות השיאו
עצות חשובות לקהל המשתתפים .לאחר מכן התקיים מושב
מרתק בנושא הטרור בסייבר בהנחייתו של ד"ר נמרוד קוזלובסקי,
מבכירי התחום בארץ.
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לשון

אח ר

רוביק רוזנטל

מילון רוזן לשופט
המוכיח בשער

המילים והביטויים שבהם השתמש השופט דוד רוזן בגזר הדין בפרשת הולילנד
מצדיקים התייחסות מיוחדת השופט רוזן חוזר שוב ושוב אל שפת הנביאים ,אך
בכל הכבוד ,לא כל משפט שנכתב על ידו ראוי להיכנס לתנ"ך

ר

צילום :פלאש 90
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מ גן

"נותן השוחד
חודר מבעד למרקם
הכסיסה התוסס סביב
מקבל השוחד" .אכן,
הריח העולה מגזר
הדין של השופט
רוזן מגיע למרחקים,
ועוד ימשיך לתסוס
בחיי הציבור
והמשפט זמן רב

וז ן

ג

זר הדין של דוד רוזן בפרשת אולמרט והחברים
הביא לשיא את סוגת "השופט כנביא" .בסוגה
הזו השופט תופס את עצמו כאיש העומד בשער
ומגן על האומה ,על החברה ועל המדינה מפני
ההידרדרות המוסרית של מנהיגיה .לסגנון הזה יש תו־
מכים נלהבים לצד מעקמי אף ,ואינני נכנס לדיון
העקרוני הזה .השאלה המעניינת היא אוצר
המילים והביטויים שבהם השתמש רוזן .באופן
לא מפתיע ,רוזן אכן חוזר שוב ושוב אל
שפת הנביאים .עם זאת ,בכבוד הראוי ,לא
כל משפט של רוזן ראוי להיכנס לתנ"ך.
בוגד .המילה המהדהדת ביותר בגזר הדין:
"הנוטל שוחד הינו בבחינת בוגד ,איש מעל ה
או
הבוגד באמון שניתן בו" ,ועוד ועוד .הפועל לבגוד מ ה .
מופיע בתנ"ך כ־ 50פעם ,כמעט תמיד בדברי נביאים.
הפסוק המוכר מכולם הוא מירמיהו" :מדוע דרך רשעים
צלחה ,שלו כל בוגדי בגד" (יב  .)1בוגד הוא מי שמפר
אמונים ,עבירה שאינה מן החמורות בספר החוקים ,אבל
בתנ"ך הוא שם נרדף לשורה של פשעים כמו ניאוף ,שוד
ועבודה זרה .הזעזוע שיצר השימוש קשור לכך שהשם
נקשר היום לבגידה במדינה ,הנחשבת לפשע הטוטלי.
בורות מזומנים .תרומת רוזן לאוצר הצירופים העברי:
"העמיד לרשותו בורות מזומנים ,בורות של מאות אלפים
ומיליוני שקלים" .ברקע מהדהד הביטוי "בור שומן",
שמקורו ביידיש :שמאלצגרוב.
בזוי .רוזן" :עבירות בזויות וחמורות מאין כמותן".
אותיות ב"ז יוצרות בדרך כלל באזז שלילי :בוז ,ביזיון,
ביזה ,בזוי וביזוי.
ִביצה .דימוי חוזר למקום שבו מתפתחים רוע ,פשע

ותככים ,ובניסוחו של רוזן" :ביצת דומן ושחיתות".
בית דין של מעלה/של מטה .רוזן מתחבר למשנה,
ודווקא למסכת מכות ,ומרמז שאמנם הוא רק בית דין
של מטה ,אבל לבית דין של מעלה יש מה ללמוד ממנו.
גלגלי השוחד" .מיליוני שקלים אשר הניעו את גלגלי
מכונת השוחד המשוכללת" .המכונה הזו משומנת
היטב ,תרתי משמע.
דומן .פירוש המילה הוא זבל ,ובאותו שורש:
מדמנה ,שהיא מקום של רפש ובוץ וזבל.
בתנ"ך המשמעות פיזית ,אצל רוזן מדובר
בדימוי" :במערכות המסואבות ,רוויות סחי
ודומן".
וד
זוהמה .ענייני ניקיון היו כבר במקרא
טד
הש ו פ
סמל ודימוי לטוהר מידות מוסרי .מול האדם
הטהור עומד מי שנכשל בעבירת השוחד ,והוא "מזהם
את סביבתו ומרקיב מסגרות שלטון וחוק".
חזירות .מילה שהתגלגלה מגרמנית ((Schweinerei
ומיידיש (חזיריי) .החזיר הוא סמל לחמדן מנוול ,כמו
בדברי רוזן" :חמדנות ,על מנת לא לומר חזירות".
חלכאי.ם .מי שבתחתית הסולם החברתי ,בניגוד לנ�א
שמים" :חלכאים ,פשוטי עם ואזרחים רגילים מן השורה",
ויש גם "בורים ואביונים".
טומאה .עוד תרומה של רוזן לשפה העברית ,הפועל
הטמיא בבניין הפעיל" :בעבירת השוחד יש כדי לזהם
ולהטמיא עד זרא את השירות הציבורי" .טומאה היא
כידוע תחתית השפל המוסרי והתאולוגי.
כסס וכסיס.ה .המצאה של רוזן" :כסס זה החודר ו�מ
שתרש בשירות הציבור" ,וגם "מרקם הכסיסה התוסס
סביב מקבל השוחד" .המילה ּכֶסֶס אינה קיימת בעברית,
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המילה ְּכסָס מופיעה במילון אבן שושן אבל אינה בשימוש.
כסיסה קשורה לכרסום גרעינים ,ובימינו אך ורק לכרסום
הציפורניים .נביא נביא ,אבל קצת כבוד למילון העברי.
מלח הארץ .אחד ממקבץ דברי ההלל לנאשמים ,שהיו
אנשי מעלה והפכו לאנשי מעל" :הנאשם  ,1שחי והתפתח
במדינה כאזרח נורמטיבי ,מלח הארץ ,אזרח שניתן רק
להתברך בו ובשכמותו ,אזרח לתפארת ,שבנסיבות אחרות
ראוי היה לשמש אות ודוגמא".
ְמסֹו.ס .מילה נרדפת לריקבון" :בשירות פשה רקב ו�מ
סוס" .מופיעה במקרא פעם אחת ,בישעיהו" :והיה כמסוס
נוסס" ,רוזן הביא אותה מביאליק ,בשירו "חוזה לך ברח":
"ואתם  -אתם מסוס ורקב ,ומחר יישא כולכם סער".
ַמ ַעל .מן המקרא ,שם נרדף לבגידה" :ואם בכל מועלי
המעל כן ,בעובדי ציבור וראשי מוסדות ונאמני המדינה
לא־כל־שכן" .בעברית החדשה התחדדה מעילה ללקיחת
כספים במרמה ,או בצירוף "מעילה באמון".
ֶנגַע .מחלה מקראית מידבקת מהסוג הגרוע ביותר:
"הסכנה הטמונה באותו נגע" ,וכן "אותו נגע ממאיר".
ניוון .גלגול של הפועל המשנאי התנוון ,שפירושו
נחלש" :מרקיבו ומנוונו מתחתית ועד ראש".
ניתוץ .שבירה ,אבל עם כל הלב" :עובד הציבור הנוטל
שניתץ אבן פינה בעבודתו" .את המשפט
שוחד משול למי ֵ
המגושם הזה לא הייתי מכניס לתנ"ך.
נקלה .התחתית שבתחתית ,מה שיש בו קלון" :עבירות
שוחד נקלות וחמורות".
סיאוב .עוד ביטוי של זוהמה ולכלוך ,בעקבות "ידיים
מסואבות" התלמודי" :שקועים אך ורק בעולם הסיאוב
והפשע".
קלון .מונח משפטי רלוונטי ,אהוב על הנביאים" .שמעו

גויים קלונך" ,אמר ירמיהו" .קלונה הרב של עבירה כשהיא
נעברת בידי איש משכיל ונשוא־פנים" ,אמר רוזן.
קעקוע .עוד פועל של הרס והשחתה ,התגלגל מ"כתובת
הקעקע" המופיעה בספר ויקר:א" :יש במעשיהם של הנ�א
שמים כדי לקעקע אמון הציבור במנהיגיו".
רקב .השורש רק"ב חוזר שוב ושוב בגזר הדין" :הריקבון
שגרמו במעשיהם לא נותר בשטח הסגור"; "ריקבון זה
תסס והרקיב"; "רקב ומסוס"; "מערכות ציבור מושחתות
שהרקיבו והתרקבו לאורך השנים" .המסקנה ,על פי ספר
"ושם רשעים ירקב" .בכלא.
משליֵ :
שאט נפ.ש .או בשפה פשוטה גועל נפש ,איכס" :ע�ו
נשים שלא רק יבטאו בקול רם וצלול גינוי ושאט נפש".
שוחד .אחד הפשעים הכי עתיקים בספר החוקים ובספר
הספרים ,וליבת ההרשעה.
שחיתות .רוזן קשר בין שחיתות לבין השחתה" :נותן
השוחד הינו איש מושחת ומשחית".
שמנה וסלתה .הצד השני של החלכאים והאביונים
בסולם החברתי" :חלק מהנאשמים שלפניי משתייכים
לעלית החברתית־כלכלית במדינה ,שמנה וסלתה של
הארץ" .גם "בכירים ורמי מעלה".
תיעוב .ידידו של שאט הנפש .רוזן" :מקבלי השוחד
מעוררים יחס של תיעוב ,ובכוחם להשניא ולהמאיס
מוסדות המדינה על הציבור".
תסיסה .מה שקורה לריקבון" :ריקבון זה תסס והרקיב".
"נותן השוחד חודר מבעד למרקם הכסיסה התוסס סביב
מקבל השוחד" .אכן ,הריח העולה מגזר הדין של השופט
רוזן מגיע למרחקים ,ועוד ימשיך לתסוס בחיי הציבור

והמשפט שנים רבות.
לפניות ולשאלותruvikr@netvision.net.il :

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

חבר לשכות עורכי דין בקליפורניה ( )1981ובארץ ()1993

 .1חוות דעת ומתן עדות מומחה בביהמ"ש בכל הנוגע לדין הפדראלי
ומדינתי החל בארה"ב לרבות בענייני ירושה ,דיני משפחה ,מסחר,
חברות ,וכו'.
 .2אכיפת פסקי דין אמריקאים בארץ ואכיפת פסקי דין ישראלים
בארה"ב (באמצעות עמיתים בארה"ב).
 .3ייעוץ בכל הנוגע להליכים משפטיים המתנהלים בארה"ב
ו/או בארץ בדין ארה"ב.
 .4בוררות  -בדין ארה"ב ו/או באנגלית.

בית שרבט ,רח' קויפמן  ,4קומה  ,2ת"א 68012
טלפון ,03-510-0189 :פקס03-516-0960 :
www.gessler.co.il
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המילים כסס וכסיסה
הן המצאה של רוזן.
"כסס זה החודר
ומשתרש בשירות
הציבור" ,וגם "מרקם
הכסיסה התוסס
סביב מקבל השוחד".
המילה ֶּכ ֶסס אינה
קיימת בעברית,
המילה ְּכ ָסס מופיעה
במילון אבן שושן
אבל אינה בשימוש.
כסיסה קשורה
לכרסום גרעינים,
ובימינו אך ורק
לכרסום הציפורניים

עוסק בדין הגרמני
ד"ר יובל חן ,משרד עורכי דין
מוכר מטעם בתי המשפט

 .1חוות דעת משפטיות במגוון תחומים.
 .2ייצוג וקשירת קשרים עם בנקים בגרמניה ומוסדות אחרים.
 .3בדיקות ועריכת הסכמים עם חברות וגורמים שונים בגרמניה.
 .4הקמת מערכי שיווק וחברות בגרמניה ויעוץ בענייני מיסוי.
 .5ייצוג חברות גרמניות בהליכים משפטיים בישראל.
 .6הסדרת מענקים למשקיעים במזרח גרמניה.
 .7טיפול בעניין השבת רכוש ,אזרחות גרמנית ,ירושות ומקרקעין.
 .8ייעוץ בנוגע להליכים משפטיים בגרמניה.
בית הפרקליטים מיגדל המוזיאון י.ד.ברקוביץ  4ת"א טל ,03-6963270 .פקס03-6090366 .
הרצל  ,75ת.ד ,12026 .נהריה  22102טל ,04-9929990 .פקס04-9929989 .
henadvoc@zahav.net.il
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הראיון

עם השופטת בדימוס אילה פרוקצ'יה

"לתת הזדמנות נוספת
לשיקום" .השופטת בדימוס
אילה פרוקצ'יה בלשכתה
בבית המשפט העליון
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יוני 2014

אי אפשר לתת לגורם
כל כך חשוב בחיי החברה
הישראלית

ליפול

השופטת בדימוס אילה פרוקצ'יה עמדה בשנה החולפת באחד הצמתים המרכזיים הנוגעים
לעתיד לשכת עורכי הדין כמה חודשים לאחר שהוגשו מסקנות הוועדה הציבורית בראשותה
שקראו לרפורמה חקיקתית במוסדות הלשכה ,היא מספרת מה חשבה על הגישה שהציעה
לבטל את הלשכה ("צריך לנסות להחזיר עטרה ליושנה") ,מסבירה מדוע צריך להפחית את
דמי החבר ("יש כל מיני פעילויות שאין להן שום קשר למקצוע") ,ומקווה כי כל הגורמים
הרלוונטיים ישלבו ידיים למען יישום הרפורמה ("העניין צריך להיות בעדיפות
צילומים :יוסי זמיר
עליונה גם אצל המחוקק וגם בלשכה" )

עו"ד שלומי שני (שמחי)

ע

עורך כתב העת "עורך הדין"

ד לפרישתה מבית המשפט
העליון לפני כשלוש שנים,
השופטת אילה פרוקצ'יה לא
הסתייעה כלל במחשב .היה
אפשר לחשוב שמה שלא תרם לה בכתיבת
פסקי דין ארוכים כבר לא ימשוך את סקר־
נותה ,אלא שדווקא לאחר הפרישה ביקשה
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פרוקצ'יה ללמוד פעולות מחשב בסיסיות
שיסייעו לה בשלל הפעילויות והמטלות
שבהן היא עוסקת.
בגיל  73מנהלת השופטת בדימוס
פרוקצ'יה לוח זמנים עמוס למדי .לא לשווא
היא מגיעה יום־יום ללשכתה בקומת השו־
פטים בדימוס בספריית בית המשפט הע־
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הראיון

עם השופטת בדימוס אילה פרוקצ'יה

"אי אפשר לתת לגורם"...
ליון .חדרה הצנוע וקטן הממדים אינו מעיד
על חשיבות הנושאים שעל שולחנה.
הנושא המרכזי שהעסיק אותה בשנה
שעברה היה עמידתה בראשות הוועדה
הציבורית בנושא לשכת עורכי הדין" ,על
רקע המשבר החריף בדרכי התנהלותה ות־
פקודה של הלשכה" ,כפי שציינה הוועדה.
זו מונתה בפברוא ר  2013על ידי שר ה�מ
שפטים דאז יעקב נאמן ,וחבריה היו פרופ'
דוד ליבאי ,עו"ד רות אורן ,ד"ר לימור זר־
גוטמן ועו"ד מיכה ינון .המסקנות הוגשו
לשרת המשפטים ציפי לבני בינואר השנה
במסגרת דין וחשבון בן  154עמודים .אגב,
התאריך המופיע על גבי הדו"ח הוא דצמ־
בר  ,2013ופרוקצ'יה מסבירה שהוא אמנם
נחתם במועד זה ,אולם עד שהודפס ונכרך
חלף חודש נוסף.
מלבד אותה ועדה ציבורית בנושא הל־
שכה משמשת פרוקצ'יה כנשיאת עמותת
"בזכות" לקידום השוויון של אנשים בעלי
מוגבלויות; עומדת בראש ועדה ציבורית
לבחירת דירקטורים בבנקים ללא גרעין
שליטה (לאומי ,דיסקונט); חברה בוועדה
לגיבוש כללי אתיקה לעמותות ביטחון תזו־
נתי; וחברה בוועדה להסדרת המשילות של
ההשכלה הגבוהה במסגרת המל"ג.
אפשר לזהות בפעילותה של פרוקצ'יה
רגישות מיוחדת לזכויות חברתיות ,רגישות
הבאה לידי ביטוי גם בדבריה בראיון .כך,
למרות תפקידה בוועדה לאישור דירקטו־
רים בבנקים ,ואולי דווקא על רקע תפקידה
זה ,היא לא נמנעת מלהביע עמדה חד־מש־
מעית על שכר הבכירים; "קיימים פערים
בלתי רציונליים בין שכר הבכירים ובין המ־
ציאות הכללית במשק" ,היא אומרת.
במבט לאחור היא מסכמת כי תקופת
המאבקים הפוליטיים ביחס למעמדו של
בית המשפט העליון העיבו על עבודת בית
המשפט ועל תחושת השליחות של שופטיו,
ועל רקע פרישתה של השופטת עדנה ארבל
היא מודה כי הייתה שמחה אם היו מעלים
את גיל הפרישה לשופטים .וכן ,היא הייתה
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הוועדה עבדה בלחץ זמן
ובתחושה שמדובר במעין מצב
חירום .המחשבה הייתה שצריך
לגבש את ההמלצות במהירות
רבה וליישם אותן במהירות רבה.
קיווינו שהמסר הזה של דחיפות
וחיוניות במציאת פתרונות
ממשיים מיידיים יחלחל גם
למשרד המשפטים

שמחה לחזור ,תודה ששאלתם.
•••
"המשברים התפקודיים העמוקים בלשכה,
הנובעים במידה רבה מיריבויות ומאבקי כח,
עלולים ,אם לא יבואו הדברים על תיקונם
תוך פרק זמן סביר ,להוביל באופן בלתי
נמנע לכרסום בעצמאותה ובמעמדה הציבורי
של הלשכה ,ולשמוט את הבסיס להצדקה
הציבורית למעמדה הייחודי של הלשכה.
עם זאת ,השינויים המוצעים על ידי הוועדה
עשויים  -אם יעוגנו בחקיקה בהקדם -
להביא לתיקון המשבר ,דבר שיחזיר ללשכה
את המעמד הציבורי שהיה לה מקדמת דנא.
שינויים אלה עשויים למנוע משברים דומים
בעתיד ,והם אף עשויים להצדיק את חיזוק
מעמדה הציבורי של הלשכה כגורם המעורב
בחיי החברה והדמוקרטיה בישראל"

(מתוך דו"ח הוועדה הציבורית בנושא
לשכת עורכי הדין ,ינואר )2014
•••

האחריות הציבורית המוטלת
על שרת המשפטים מצדיקה
לתת עדיפות ברורה לנושא
זה מתוך רגישות מיוחדת לזמן
החולף .אני מתקשה להסכים
להנחה שחקיקה דחופה באמת
מבחינה עניינית צריכה להימשך
שנים .המערכת החקיקתית
משוכללת מספיק לקבוע
לעצמה סדרי עדיפויות

כיצד את תופסת את השליחות העיק־
רית של לשכת עורכי הדין ואת חשיבותה
בחיים הציבוריים?
ללשכה חשיבות כפולה בעיניי :בראש
ובראשונה זהו ארגון שתפקידו להגן על
ציבור עורכי הדין ,לקדם את מעמדו של
המקצוע ,לגבש כללי אתיקה לפעולתם של
עורכי הדין ,לשקוד על כך שהמקצוע יתנהל
בצורה התקינה ,הנכונה ,הטהורה והראויה
ביותר ,ושמעמדם של עורכי הדין בחברה
יישמר .תפקיד שני של הלשכה ,ולא פחות
חשוב ,הוא להיות גורם בעל משקל ומעמד
בנושאים העיקריים הנדונים בשיח הציבורי
ומעסיקים את החברה הישראלית ,ובמיוחד
בשאלות הקשורות לערכי דמוקרטיה וז־
כויות אדם ,ולא רק בנושאים הקשורים
לבתי משפט ולמעמד עורכי הדין .האחריות
הציבורית המוטלת על הלשכה אינה מצ־
טמצמת לדאגה לציבור עורכי הדין ולמע־
מד המקצוע .יש עליה אחריות לשמש קול
בסוגיות ציבוריות כבדות משקל הקשורות
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הפיכת התארגנות
עורכי הדין לוולונטרית
פירושה לתת אפשרות
לקיום ארגונים וולונטריים
שונים ומגוונים של
עורכי דין ,דבר שעלול
לפורר את המקצוע,
להחליש באופן ממשי
את מעמד עורכי הדין,
ולפגוע פגיעה קשה מאוד
בתרומה המיוחדת
של ציבור עורכי הדין
לחברה הישראלית

"איחוד בתוך הלשכה לקידום המלצות הוועדה יהיה גורם חשוב מאוד גם כלפי המחוקק" .פרוקצ'יה

למשטר ולחברה .נכון לראות בה זרוע של
הרשות השופטת ,שתפקידה לשמש גורם
בהגנה על שלטון החוק ועל ערכים חבר־
תיים בסיסיים .מן הטעם הזה קיבלה לשכת
עורכי הדין מעמד סטטוטורי עצמאי בחוק,
וחובה על עורכי הדין להשתייך אליה -
מעמד שאין לו אח ורע בכל ארגון מקצועי
אחר .הלשכה צריכה להצדיק את המעמד
המיוחד הזה.
הדו"ח של הוועדה בראשותך הוגש
לשרת המשפטים .למיטב ידיעתך ,כיצד
מתייחס משרד המשפטים להמלצות הדו"ח
מאז שהוגש?
ראשית ,חשוב לומר שכל אחד מחברי
הוועדה הציג זווית ראייה חשובה מאוד
בקשר ללשכה מכיוונים שונים ,ויש לגורם
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הזה חשיבות רבה מבחינת ההערכה של
תוכן הדו"ח ומסקנותיו.
כשהגשנו את הדו"ח לשרת המשפטים
בינואר השנה ,אמרה לנו השרה שהנושא
ייבדק לעומקו .ניסינו להדגיש שאנחנו
רואים ביישום המלצות הוועדה עניין שצ־
ריך לקבל דחיפות ועדיפות מיוחדת ,בגלל
מציאות קשה מבחינת תפקוד וממשל פנימי
בלשכה .לכן הוועדה עבדה בלחץ זמן וב־
תחושה שמדובר במעין מצב חירום שאינו
יכול להימשך .המחשבה הייתה שצריך
לגבש את ההמלצות במהירות רבה וליישם
אותן במהירות רבה .קיווינו שהמסר הזה
של דחיפות וחיוניות במציאת פתרונות
ממשיים מיידיים יחלחל גם למשרד המש־
פטים.

מאז היו כמה פגישות עם גורמים במשרד
המשפטים .איני יודעת באיזה שלב נמצא
הטיפול של הגורמים המקצועיים ומהם
כיווני המחשבה ביחס ליישום ולעיתויו .אני
מצטערת שלא ניתנה לעניין זה עד היום
העדיפות שהוועדה חשבה שהנושא ראוי
לו.
הוועדה המליצה לערוך בחירות מקדימות
למוסדות הלשכה ביונ י  ,2014בהנחה ש�ה
רפורמה החקיקתית בעניין המבנה המוסדי
תושלם עד אז .מתברר שלא רק שהבחירות
המקדימות לא תיערכנה ,אלא גם שום רפו־
רמה חקיקתית לא תיעשה עד המועד הזה.
זה מצער ומדאיג .עם זאת ,אני מקווה שגם
אם אחת ההמלצות העיקריות שלנו  -להק־
דים את הבחירות ולבצע את הרפורמה הח־
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הראיון

עם השופטת בדימוס אילה פרוקצ'יה

"אי אפשר לתת לגורם"...
קיקתית עד יוני  - 2014לא יושמה ,לפחות
יתר ההמלצות ייושמו ,ובמהירות המרבית.
אני מקווה עוד שקווי המחשבה שהתקבלו
על ידי הוועדה ,ושהושקע בגיבושם מאמץ
רב ,ישמשו תשתית מהותית ליישום השי־
נויים .לשם כך קמה ועדה ציבורית שהקדישה
לעניין משאבים רבים של מחקר ומחשבה.
האחריות הציבורית המוטלת על שרת המ־
שפטים ,כמי שממונה על ביצוע חוק הלשכה,
מצדיקה לתת עדיפות ברורה לנושא זה מתוך
רגישות מיוחדת לזמן החולף.
שרת המשפטים אמרה בראיון ל"עורך
הדין" בהקשר של מסקנות הדו"ח
ששינויים בחקיקה ראשית הם עניין של
שנים ,תלויים בגורמים רבים ,והדבר קל
יותר לביצוע בדרך של תקנות או כללים
למשל .האם את מקבלת את הגישה הזו
וסבורה שיש חשיבות לאמצעים?
אני מתקשה להסכים להנחה שה־
ליך חקיקה דחוף מבחינה עניינית צריך
להימשך שנים .מערכת החקיקה די משוכ־
ללת לקבוע לעצמה סדרי עדיפויות בלוחות
זמנים כאשר הדבר מוצדק באופן ענייני.
והיו דברים מעולם; נושאים שראו אותם
כדחופים באמת קיבלו טיפול מיידי ,מהיר
ויעיל .השאלה אינה אם חקיקה אורכת
שנים רבות ,אלא איזה מעמד של עדיפות
נותן לה הגורם האחראי להניע את גלגלי
המערכת .במקרה זה הגורם האחראי הוא
משרד המשפטים.
אשר לשאלה איזה אמצעי הוא היעיל
ביותר להסדרת הרפורמה  -לעניין זה אני
מתייחסת באדישות מסוימת ,מפני שבעיניי
אין משמעות למהות האמצעי שננקט .אם
אפשר לנקוט אמצעי חקיקתי יעיל ומהיר
יותר ,מובן שעדיף לנקוט אותו .הדבר הח־
שוב הוא להביא להסדרה מהירה של הר־
פורמה כמבנה כולל ,ולהימנע ככל האפשר
מפירוק ההמלצות לגורמים ומאימוצם
באופן סלקטיבי ,מחשש שדבר כזה עלול
לשבור את האיזונים הפנימיים שההמלצות
כמערך כולל התכוונו להשיג .אני כמובן
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מקווה ששינויי החקיקה לא יתבססו על
תשתית מבנית שונה מזו שהוועדה הציעה
לאחר לימוד מעמיק של הסוגיות הן במי־
שור המשפטי והן במישור הפרקטי ,מתוך
ניסיון לשמר ככל האפשר את הקיים ולתקן
רק את מה שחיוני ביותר לשנות.

"פגיעה קשה בתפקוד הלשכה"
האם בעיית המשילות בלשכה ,או ליתר
דיוק היעדר המשילות ,היא לב העניין
וממנו נובעות כל הבעיות האחרות ,או יש
בעיות נוספות?
הוועדה התמנתה על רקע המשבר העמוק
בתפקוד ובמשילות שמתרחש בלשכת עור־
כי הדין זה כמה שנים .היו גם בעבר תקופות

נוצרה מציאות מטרידה של
פעילות לא מתואמת ומתחרה
של גורמים שונים בלשכה,
ללא מבנה ארגוני מסודר
וללא כיבוד כללי היררכיה
מוסדית ועקרונות בסיסיים
של דמוקרטיה מוסדית
סוערות בלשכה ,והיו מצבים של מתחים
קשים ולעומתיות במוסדות הלשכה ,אבל
הם לא הגיעו לגבהים ולעוצמות שאנחנו
רואים כיום .המשבר כיום פוגע פגיעה קשה
בתפקוד הלשכה ,בביצוע פעולות החובה
שלה ,ובעיקר במעמדה ובמעמדו של מקצוע
עריכת הדין בעיני הציבור.
עיקרו של כתב המינוי לוועדה היה בה־
גשת הצעות לפתרון המשבר התפקודי ולא
בטיפול בסוגיות אחרות הקשורות בפעילו־
תה של הלשכה ,אשר חשובות ככל שיהיו,
הן אינן קשורות במישרין ללב המשבר.
התפקיד המרכזי שלנו היה להציע פתרונות
לבעיית המשילות הפנימית בלשכה ולהח־
זירה לתפקוד תקין ,בהנחה שפתרון המש־

בר במשילות יביא לבסוף גם להתייחסות
רצינית לכל הסוגיות החשובות האחרות
המצויות על סדר היום וממתינות לבירור
או ליישום.
במסגרת הוועדה שקלתם גם גישה שק־
ראה לבטל את הלשכה ,ובכל זאת הגעתם
למסקנה שיש לה חשיבות.
אחת השאלות הראשונות שהתלבטנו
בהן הייתה אם יש הצדקה להמשך קיומה
של לשכת עורכי הדין כגוף סטטוטורי
ואוטונומי ,שהוקנו לו בחוק סמכויות רח־
בות וחובה על עורכי דין להשתייך אליו
כתנאי לעבודתם במקצוע .למעמד מסוג
זה אין אח ורע בשום ארגון מקצועי אחר
במדינה .השאלה עלתה לאור הערכים של
חופש העיסוק ובעיקר על רקע המשברים
הפנימיים ,המעלים גם הם את השאלה אם
יש הצדקה להמשיך להעניק ללשכה את
מעמדה המיוחד .אם אמנם היא ראויה למ־
עמדה ,ומה ייחודה על פני שאר הארגונים
המקצועיים  -מהנדסים ,רואי חשבון ,רו־
פאים ועוד .התלבטנו בכך והגענו למסקנה
שבשלב זה לא יהיה נכון להציע שינוי במע־
מד הלשכה .כפי שכבר ציינתי ,הלשכה היא
התארגנות מקצועית האמורה לקדם את
ענייניהם של עורכי הדין וכן לדאוג למעמדו
של המקצוע על כל הכרוך בכך ,אבל יש לה
תפקיד חשוב אחר ,כגורם בעל משקל במ־
שטר החוקתי במדינת ישראל.
בתקופה שחוקק חוק לשכת עורכי הדין,
בתחילת שנות ה־ ,60נחזתה לשכת עורכי
הדין כענף של הרשות השופטת וכגורם
שיש לו מעמד והשפעה בכל נושא ציבו־
רי־חברתי בעל חשיבות .ובאמת ,הלשכה
בשנותיה הראשונות של המדינה הייתה
גורם בעל קול חשוב במהלכים ציבוריים
מהותיים .הוועדה סברה שאין מקום לבטל
את מעמדה המיוחד של הלשכה בלי לנסות
להחזיר עטרה ליושנה .הפיכת התארגנות
עורכי הדין לוולונטרית פירושה לתת אפ־
שרות לקיום ארגונים וולונטריים שונים
ומגוונים של עורכי דין ,דבר שעלול לפורר
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ביקשנו להפסיק את
הפרקטיקה של גביית דמי
חבר למימון מיני פעילויות
שאין להן שום קשר וזיקה
למקצוע .פעולות כאלה אינן
אמורות להיות חלק מהתקציב
ואינן אמורות לשמש בסיס
לגביית דמי חבר
יש לראות בחומרה רבה את
המציאות שנוצרה כאן ,שבה
ועדי המחוזות פועלים באופן
עצמאי ולא מתואם בנושאים
הנתונים לסמכותם של
המוסדות הארציים הן על פי
החוק והן על פי המסורת

"ביקשנו למצוא כל דרך כדי להביא לתיקון פנימי במשילות הלשכה" .פרוקצ'יה

את המקצוע ,להחליש באופן ממשי את
מעמד עורכי הדין ולפגוע פגיעה קשה בת־
רומה המיוחדת של ציבור עורכי הדין לח־
ברה הישראלית .לכן גישתה הבסיסית של
הוועדה הייתה למצוא כל דרך כדי להביא
לתיקון פנימי במשילות הלשכה .ביטול
המעמד הסטטוטורי של הלשכה כלשכת־
חובה עצמאית הוא מוצא של אין ברירה
שטרם הגענו אליו ,ונקווה שלא נגיע .צריך
לתת הזדמנות נוספת לשיקום ,ולקוות שה־
דבר יצלח.
עם זאת ,אם הלשכה לא תצדיק בעתיד
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את מעמדה ,יש חשש כי תחזור ותעלה
השאלה אם מעמדה המיוחד מוצדק ,או יש
להשוות את עורכי הדין ליתר בעלי המקצו־
עות שהתארגנותם היא וולונטרית והסדרת
מקצועותיהם נעשית באמצעות גורמי פי־
קוח ציבוריים חיצוניים.
לעת הזאת ,כפי שנכתב בדו"ח ,לא סב־
רתם שזה הפתרון.
לעת הזאת אנחנו מקווים שזה אינו הפ־
תרון ,אבל אם לא ייעשה שיקום של ממש,
הדברים עשויים להוביל למציאות כזאת,
וממנה כולנו נצא נפסדים.

הדו"ח מכיל גם דעת מיעוט (של ד"ר
לימור זר־גוטמן) שגרסה שהוועדה צריכה
לעסוק בנושאים נוספים.
רוב חברי הוועדה היו בדעה שאין קשר
ממשי ואמיתי בין הסוגיות הקשורות במע־
רכת המשמעת ,ההתמחות ,הבחינות והרי־
שוי ובין נושא המשילות הפנימית .חלק
מהנושאים האלה כבר נבדקו בעבר על ידי
ועדות ציבוריות מקצועיות ,כגון ועדת גר־
סטל ,וסוגיות אחרות אולי צריכות להיבדק
ולהיבחן לעומק ,אבל אין מקומן בוועדה
הזאת .דעת המיעוט של ד"ר לימור זר־גו־
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הראיון

עם השופטת בדימוס אילה פרוקצ'יה

"אי אפשר לתת לגורם"...
טמן סברה אחרת ,ולטעמה יש קשר גומלין
בין סוגיות מהותיות מסוימות ובין המשי־
לות הפנימית.
מה היה הקו המנחה בעבודת הוועדה?
החשיבות של המאמץ האינטנסיבי שיש
להשקיע בשיקום מהיר של המוסדות הפ־
נימיים בלשכה כדי לתת לה סיכוי להתייצב
ולשקם את מעמדה .היה ברור לכל חברי
הוועדה שהמשבר בתפקוד משפיע בצורה
ישירה וקשה על התפקוד היומיומי בתחו־
מים של פעילויות החובה של הלשכה ,ואח־
ריות הלשכה בתחומים שונים אינה מקוימת
כראוי בגלל מאבקי כוח ,הליכים משפטיים
ויריבויות שבעלי תפקידים מנהלים אלה
כנגד אלה ,ההורסים כל חלקה טובה.

"מציאות קשה ביותר"
במציאות היומיומית שאת מזכירה יש
מצד אחד ראש לשכה ומצד שני פורום של
ראשי מחוזות .על פי הגישה שראש הלש־
כה הוא מייצג השלטון המרכזי ,כפי שגם
מוזכר בדו"ח ,איך את רואה את הפעילות
של ראשי המחוזות שיוצרת מציאות ובה
שתי לשכות מתנהלות במקביל?
דעתי היא שזו מציאות קשה ביותר .הפ־
עילות המקבילה שמנהלים ועדי המחוזות
היא אחד הסימפטומים האופייניים למ־
שבר התפקודי שבו התערערו הסדר המו־
סדי ומערכת הכפיפויות המוסדית .ועדי
המחוזות כפופים על פי המבנה המוסדי
הקיים למוסדות הארציים ,הכוללים את
המועצה הארצית ואת הוועד המרכזי .גם
בשיטה הקיימת אין להם אוטונומיה לנהל
את ענייני עורכי הדין במנותק מהמוסדות
הארציים או במקביל למוסדות הארציים.
לכן יש לראות בחומרה רבה את המציאות
שבה ועדי המחוזות פועלים בנושאים שב־
סמכותם של המוסדות הארציים הן על פי
החוק והן על פי המסורת ,ועוסקים בהם
כבתוך שלהם ללא זיקה למרכז .המציאות
הזאת באה לידי ביטוי במינהל כספי מפוזר
ולא מרוכז בידי הוועד המרכזי ,בניהול כנ־
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סים ,השתלמויות ופעילויות אחרות שהיו
לאורך השנים עניינם של המוסדות האר־
ציים ,ומנוהלים כיום במקביל ,ללא תיאום,
ולעיתים אף בתחרות לא מובנת בין גופים
שונים בלשכה .נוצרה כאן מציאות מטרי־
דה ,ללא כיבוד כללים של היררכיה מוסדית
ועקרונות בסיסיים של דמוקרטיה מוסדית.
ומה הפתרון בעינייך?
אחד הקשיים העיקריים במבנה הקיים
הוא שהוועד המרכזי בנוי על פי מפתח סיע־
תי ,בעוד ראש הלשכה העומד בראש הוועד
המרכזי נבחר בבחירות אישיות .המבנה
הזה הוא כר נוח ליצירת לעומתיות לראש
הלשכה בוועד המרכזי .יש להחיל שינוי
שימתן את הלעומתיות ויאפשר עבודה
משותפת תוך הפחתת משמעותו של הגו־
רם הפרסונלי .ההצעה המרכזית של הוועדה
בהקשר הזה היא מצד אחד להשאיר את
המצב הקיים ובו הבחירות למועצה האר־
צית הן יחסיות והבחירות לראש הלשכה
הן אישיות .הוועדה סברה שחשוב לשמור
על בחירות אישיות כדי לזהות מראש את
המועמד למנהיגות הלשכה ולמנוע בחירה
של מועמד בעקבות הסכמים קואליציוניים.
מצד שני ,כדי למתן את החשש ללעומתיות
הצענו שראש הלשכה שייבחר הוא שיבחר
את חברי הוועד המרכזי מתוך חברי המוע־
צה הארצית ,ויצור בכך קואליציה שתעמוד
לאישור המועצה הארצית .זה דומה מאוד
למשטר הפרלמנטרי המרכזי שלנו .חשבנו
שהמתכונת הזאת יכולה לעקר במידה רבה
את החשש ללעומתיות ולאפשר ביצוע הר־
מוני של תפקידי הלשכה באמצעות הוועד
המרכזי.
כיצד את רואה את מערכת היחסים בין
המוסדות הארציים ובין המוסדות המחו־
זיים?
המציאות הזאת  -שבה אין כפיפות
ברורה של הוועדים המחוזיים למוסדות
הארציים ובכלל זה לוועד המרכזי ,וכל זרוע
פועלת על פי קווים משלה  -אינה יכולה
להתקיים מבחינת כללי משילות מוסדית

בסיסיים .הקדשנו זמן ומחשבה כדי לה־
בהיר את מערכת היחסים ,את הכפיפויות
ואת יחסי הגומלין בין המוסדות הארציים
ובין המוסדות המחוזיים .הגדרנו בפירוט
את הסמכויות של כל אחד מהגופים; הבה־
רנו את מסגרת התפקידים של ועדי המחו־
זות ואת כפיפותם הברורה למינהל המרכזי.
הזכרנו גם את חשיבותם של ועדי המחוזות
ביצירת הקשר הבלתי אמצעי עם ציבור עו־
רכי הדין במחוז .המלצנו בין היתר על פיצול
מחוז תל אביב לשניים משום שממדיו אינם
דומים לגודלם של יתר המחוזות.
היו דוברים שהופיעו לפני הוועדה והעלו
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"אני מצטערת שעד היום
לא ניתנה לעניין העדיפות
שהוועדה חשבה שהנושא
ראוי לו" .על רקע
ספריית בית המשפט העליון

את השאלה אם יש צורך בהמשך קיומם של
ועדי מחוזות .הוועדה חשבה שוועדי המ־
חוזות ממלאים תפקיד חשוב ביצירת קשר
ישיר עם עורכי הדין של המחוז ,ובהיבטים
רבים הם תורמים לציבור באזורם תרומה
מן הסוג שהמוסדות הארציים אינם ערו־
כים לתרום .הזיקה והקשר הקרוב בין עורכי
הדין במחוז ובין הוועד המחוזי מצדיקים
בעינינו את המשך קיומם של הגופים האלה.
עם זאת ,מתחייבת הגדרה ברורה של תחו־
מי הסמכויות של ועדי המחוזות ,וכפיפות
ברורה למוסדות הארציים על פי סדר הי־
ררכי כפי שהגדרנו בדו"ח.
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"תקציב? רק לפי צרכים ממשיים"
דנתם גם בבניית התקציב ובקביעת דמי
החבר.
בדיקת המינהל הכספי העלתה כי דרך
הגבייה של דמי החבר ודרך התקצוב בל־
שכה אינם מאורגנים כראוי ,ולא תמיד הם
תואמים את הצרכים האמיתיים .המלצנו
שהתקציב ייבנה על פי צרכים ממשיים של
הלשכה ,והגדרנו אותם כצרכים מקצועיים
טהורים וכן כצרכים בעלי זיקה למקצוע.
הצענו לאסור תקצוב של פעילויות אחרות
הנעשות על ידי גופי הלשכה אם אין להן

זיקה למקצוע .פעולות כאלה אינן אמו־
רות להיות חלק מהתקציב ,ואינן אמורות
לשמש בסיס לגביית דמי חבר .נשמעו לפ־
נינו טענות קשות על כך שנגבים דמי חבר
למימון מיני פעילויות שאין להן שום קשר
למקצוע ,וגם את הפרקטיקה הזו ביקשנו
להפסיק .באופן הזה תחמנו את המסגרת
לגביית דמי חבר.
ההנחה היא שהדבר יוביל גם להפחתת
דמי החבר ,הלא כן?
לא עסקנו בהפחתה אלא קבענו קריטריון
לגבייה .ייתכן שיישומו יתבטא בהפחתת
דמי החבר ,מפני שיש פעילויות שיוזמים
מוסדות הלשכה ואין להן שום זיקה למק־
צוע ,וכיום כלל חברי הלשכה נושאים בע־
לויותיהן בדמי החבר .אפשר לקיים במרכז
ובמחוזות פעילויות חברתיות ,זה חשוב
מאוד ,אבל פעילויות חברתיות טהורות
צריכות להתבסס על מקורות המימון של
הנהנים מהן ,ולא על מקורותיהם של כלל
חברי הלשכה .זה עיקרון חשוב ביותר לי־
צירת מערכת נקייה והוגנת בגביית הכספים
מחברי הלשכה.
הצעתם גם מנגנונים ליישוב סכסוכים.
אחד ממאפייני המשבר התפקודי בלש־
כה הוא הליכים בבתי המשפט המוגשים
חדשות לבקרים על ידי גורמים במוסדות
הלשכה ,אלה נגד אלה .הוועדה הציעה כי
במסגרת השינויים בממשל התאגידי הפ־
נימי יוקם מנגנון פנים־לשכתי שיופקד
על פתרון מחלוקות בין־מוסדיות בין גופי
הלשכה השונים .מדובר בטריבונל מעין
שיפוטי ,בראשות שופט בדימוס ושני נצי־
גים בכירים של לשכת עורכי הדין ,שיוסמך
לדון במחלוקות פנימיות בין־מוסדיות .אף
שניסינו להגדיר בפירוט את כל מערך הס־
מכויות של הגופים השונים ,עשויות לעלות
שאלות של גבולות ,סמכויות ותפקידים,
ותיתכנה מחלוקות .יישוב המחלוקות על
ידי טריבונל פנימי הוא דרך מכובדת ויעי־
לה להסדיר נושא זה .יש לקוות שהיא גם
תפחית את ההיזקקות לבתי משפט ,ותסייע
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למצוא הסדרים מוסכמים בעניינים שנויים
במחלוקת.
אף שגם טריבונל כזה יהיה כפוף לזכות
ערעור לבית המשפט.
נכון ,אבל אנחנו מכירים את ההלכות
בעניין טריבונלים מעין שיפוטיים פנימיים.
בדרך כלל קווי התקיפה של החלטות של
טריבונלים כאלה הם מאוד מוגדרים ,ולכן
התועלת בהם גדולה מאוד .התקווה היא
שפסיקה של גוף כזה תהיה מקובלת על גו־
רמי הלשכה ,וברוב המקרים הם לא יזדקקו
לביקורת שיפוטית נוספת.
עוד הצענו מנגנון חיצוני לטיפול במצ־
בי משבר בלשכה .הוצע להסמיך את שרת
המשפטים ,בהתייעצות עם נשיא בית המ־
שפט העליון ,לנקוט צעדים שונים לתיקון
מצבי משבר קיצוניים בלשכה .בסמכות
המנגנון יהיו הוראות שונות לתיקון המצב
על פי העניין ,פיזור מוסדות הלשכה או
חלק מהם ,עריכת בחירות חדשות ,וקביעת
הסדרי מעבר עד להקמת מוסדות חדשים.
מדובר בסמכויות שנועדו למצבים קיצוניים
בלבד ,וסייג זה נובע מהרגישות ומהזהירות
המיוחדת שיש לנקוט ביחס לאוטונומיה
של הלשכה ,שיש להקפיד על שמירתה ככל
האפשר.

"מהלך נמרץ ואינטנסיבי"
האם את חוששת שגם במועד הבחירות
הבאות עדיין לא ייעשו כל השינויים המו־
צעים בדו"ח?
אני מקווה שעד הבחירות בשנה הבאה
ייעשה מהלך נמרץ ואינטנסיבי כדי לקדם
את המלצות הוועדה ולהביא לשיקום הל־
שכה .לעניין זה צריכה להיות עדיפות ברו־
רה הן אצל המחוקק והן בלשכה .הלשכה
על מוסדותיה השונים  -המועצה הארצית,
הוועד המרכזי וועדי המחוזות  -צריכים
להתאחד סביב המטרה לקדם את ההמל־
צות האלה ולהביא לשיקום המוסד .זה הזמן
שאינטרסים אישיים או סקטוריאליים יפנו
את מקומם לאחריות קולקטיבית של כל
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מוסדות הלשכה.
אף שהוועדה בראשותך לא עסקה בזה,
מה דעתך בכלל על ריבוי עורכי הדין ועל
מעמד המקצוע?
לדעתי ,השכלה משפטית היא השכלה
בסיסית חשובה מאוד ,ואני שמחה על רי־
בוי לומדי המשפטים בכל מוסדות ההשכלה
הגבוהה .עם זאת ,ריבוי הלומדים לא יכול
לשמש הצדקה לירידת הרמה האקדמית.
עליה צריך להקפיד בכל דרך ,והדבר נמצא
באחריות המועצה להשכלה גבוהה והמוס־
דות להשכלה גבוהה עצמם.
כלומר ,לדעתך יש ירידה ברמה האקד־
מית?
נחשפתי לאחרונה לרמת הלימוד בפ־
קולטה למשפטים באוניברסיטה העברית
כאשר לימדתי שם ,והרמה שמצאתי שם
טובה .איני מכירה מקרוב את הרמה האקד־
מית במוסדות אחרים להשכלה גבוהה ,ולכן
לא אוכל לנקוט עמדה בשאלה זו.
ומה בדבר הצפת המקצוע?
יש קושי ברור בריבוי עורכי הדין ,ואני
מניחה שהפתרון טמון בכוחות השוק .בעלי
השכלה משפטית טובה ובעלי כישרונות
ויוזמה יכולים למצוא את מקומם גם בת־
פקידים חשובים ורציניים בתחומי עיסוק
אחרים ,ולהסתייע בהשכלתם המשפטית
כחלק מהתשתית המקצועית הנדרשת
למילוי התפקיד.
כלומר ,את לא מאמינה בהצבת חסמים
בכניסה למקצוע.
נכון .איני מצדדת בהצבת חסמי כניסה
למקצוע .עם זאת אני מאמינה בשמירה
קפדנית על רמת לימודי המשפטים ובהצ־
בת תנאים ראויים לקבלת תואר ,שיתאימו
לסטנדרטים מקובלים במדינות המערב.
לסיום הפרק הזה בנושא לשכת עורכי
הדין ,האם את אופטימית ביחס לעתיד
הלשכה?
כן ,אני אופטימית .אם לא הייתי אופטי־
מית ,ואם חבריי בוועדה לא היו אופטימיים,
לא היה טעם להשקיע את משאבי המחשבה

והמאמץ שהשקענו .האופטימיות נובעת גם
משום שאני מאמינה שבסופו של דבר ,הל־
שכה והמובילים אותה מבינים לעומק את
השליחות ואת הייעוד שיש לה .לא ייתכן
לתת לגורם כל כך חשוב ומרכזי בחיי הח־
ברה הישראלית ליפול .אני חושבת שאיחוד
בתוך הלשכה לקידום המלצות הוועדה יהיה
גורם חשוב מאוד גם כלפי המחוקק; לשכה
מאוחדת ברצון לשדד את מערכות הניהול
שלה עשויה לקדם באופן ממשי את הליכי
החקיקה .כך אני רוצה להאמין.

"לסייע לאנשים בעלי מוגבלויות"
לאחרונה הצטרפת לעמותת "בזכות"
הפועלת לקידום השוויון של אנשים עם
מוגבלויות .מה מייחד את העמותה?
אכן ,השתלבתי בעמותת "בזכות" כנ־
שיאתה ,והחלטתי להקדיש מזמני וממרצי
לסייע בפעולותיה החברתיות החשובות.
העמותה פועלת לקידום הזכויות של אנשים
בעלי מוגבלויות בישראל .רעיון היסוד לפ־
עילות העמותה הוא שינוי מגישה של הגנה,
חסות ,ופטרונות של החברה על אנשים עם
מוגבלויות לתפיסה של הכרה בזכויות אדם
הנתונות להם ,ובחובת החברה לכבד זכויות
אלה ולפעול למימושן .אנשים עם מוגב־
לויות הם בעלי זכויות אדם בסיסיות ככל
אדם אחר ,וחלים עליהם ערכי כבוד האדם,
השוויון ומניעת הפליה ,והזכות למימוש
האוטונומיה העצמית והאנושיות שלהם.
המגמה המכוונת את פעילות העמותה היא
להביא כל אדם למימוש מלוא זכויותיו עד
כדי מיצוי כל יכולותיו .העמותה פועלת
למימוש הרעיון הזה בתחומים רבים ,ובהם
קידום הדיור בקהילה ,שילוב בקהילה ,הג־
ברת הנגישות בתחבורה ,במקומות ציבו־
ריים ובבתי ספר ,איסור הפליה בתעסוקה,
ואוטונומיה מרבית בתחום הכשרות המ־
שפטית .העמותה פועלת רבות לבדוק את
מצב האשפוז בבתי חולים פסיכיאטריים,
ומקדמת מתן טיפול רפואי שוויוני לאנשים
עם מוגבלויות .זהו גוף שאינו מקבל סיוע
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מהמדינה אלא פועל באמצעות תרומות
ומתנדבים.
נושא העמותה מתחבר עם לשכת עורכי
הדין משום שבין שאר פעולותיה מנהלת
הלשכה את התוכנית החברתית החשובה
"שכר מצווה" ,שעניינה סיוע בהתנדבות של
עורכי דין לבעלי דין שאין ידם משגת לממן
ייצוג משפטי .אנשים עם מוגבלויות נזקקים
לסיוע כזה פעמים רבות.
חשוב להציג את תפיסת העמותה בדבר
זכויות האדם של אנשים עם מוגבלויות
ואת הדרכים ליישומה בימי עיון ובהשתל־
מויות ,לפני עורכי דין שעוסקים בתחומים
אלה באופן יומיומי .למי שרוצה לתת סיוע
חשוב לקהילה יש כאן גם כר פעולה נרחב
לייצוג בהתנדבות של אנשים עם מוגבלויות
בבתי משפט ,לייעוץ משפטי ולהכוונה מש־
פטית.

יוני 2014

עד כמה בית המשפט צריך לעמוד על
המשמר בנושאים מהסוג הזה? האם מדו־
בר בעניין משפטי גרידא או בשינוי תפיסה
חברתי?
קודם כל מדובר בשינוי תפיסה ובהטמעה
חברתית של רעיון שוויון הזכויות של אנ־
שים עם מוגבלויות .אני מקווה כי בתהליך
הזה תחלחל התפיסה הזו גם לבית המשפט
ולתהליכי החקיקה .חשוב שעניינים פרט־
ניים המגיעים לבית המשפט ימצאו בהדר־
גה את פתרונם הקונקרטי ברוח הגישה הזו.
בכמה מקרים פרטניים מתחום האפוטרו־
פסות כבר התקבלו בבית המשפט החלטות
שהלכו בקווים האלה ,כלומר נעשה מאמץ
מרשים להגיע להסדרים שאינם שוללים את
כשרותו המשפטית של האדם ,אלא מספ־
קים לו אמצעי עזר לצורך קבלת החלטות
וביצוע פעולות .אני מקווה שבתי המשפט

יאמצו בהדרגה את התפיסה הזאת ,שהיא
תפיסה חוקתית נכונה ,על ידי מציאת פת־
רונות הגזורים למידותיו של כל אדם ותוך
מתן ביטוי לזכויות האדם הנתונות לו.
לאחר המחאה החברתית בקיץ 2011
כתבת ל"עורך הדין" מאמר ובו גרסת
ש"הריסון המשפטי ביחס למדיניות הק־
צאת המשאבים הלאומיים תורם לפיגור
בקידומה ובפיתוחה של קבוצת הזכויות
החברתיות בישראל" .מאז חלפו כשלוש
שנים .האם את חשה שבתי המשפט עדיין
נוקטים אותו ריסון משפטי או משהו בכל
זאת השתנה?
המחאה החברתית יצרה דינמיקה
שהאיצה את נכונותו של בית המשפט לה־
כיר בצורה מפורשת ומוצהרת בקיומן של
זכויות חברתיות כזכויות חוקתיות .ראשי־
תה של התפיסה הזאת עוד שנים רבות לפני
המחאה ,אבל ההתעוררות החברתית סייעה
לגיבוש ולמיצוב שלה .הפסיקה בעניין חסן,
שניתנה על ידי הנשיאה ביניש ,היא תרומה
גדולה בתחום זה מהתקופה האחרונה.

"שכר הבכירים? בעיה עמוקה"
את עומדת בראש ועדה ציבורית שמינה
בנק ישראל לבחירת דירקטורים בבנקים
ללא גרעין שליטה .אחת הסוגיות הבולטות
בתחום היא ניגודי העניינים של דירקטו־
רים .האם אפשר לזהות פוטנציאל לניגוד
עניינים בשלב סינון המועמדים שעליו את
מופקדת?
יש קריטריונים ברורים הן בחקיקה הבנ־
קאית והן בנוהלי הפיקוח על הבנקים המ־
גדירים את מצבי ניגוד העניינים העלולים
לפסול אדם מכהונת דירקטור בבנק .הווע־
דה מטפלת בנושא הזה בין היתר באמצעות
שאלון מפורט שמועמד נדרש להשיב עליו,
שיש בו כל הפרמטרים האפשריים של ני־
גודי העניינים .תשובות המועמד מועברות
לבדיקת מומחים בבנק ישראל ,הפועלים
בעניין זה כיד ארוכה של הוועדה .אותם
מומחים בודקים באופן מעמיק ואינטנסיבי
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את הזיקות האפשריות שיש למועמד ביחס
לתאגיד הבנקאי שבו הוא מבקש להתמנות.
אם הבדיקה מסתיימת במתן הכשר ,בוד־
קים את המועמדות גופה.
על רקע תיקון  20לחוק החברות ,האם
את סבורה שראוי להגביל את שכר הב־
כירים?
שאלת שכר הבכירים עולה על הפרק גם
בראיונות שעורכת הוועדה למינוי דירקטו־
רים למועמדים לכהונה בבנקים ללא גרעין
שליטה .הנושא מעיק מאוד ,ומובן שהבעיה
לא נפתרה בתיקון  .20הפערים בין שכר
הבכירים ובין המציאות הכללית במשק
מצביעים על בעיה עמוקה המחייבת פתרון.
לא אחת טוענים כי קשה לפתור את
הבעיה באופן נקודתי בבנק אחד ,ושהפ־
תרון צריך להיות כלל־מערכתי ולחול על
כלל הבנקים והחברות הציבוריות הגדולות
במשק ,שאם לא כן עלולים לזלוג כוחות
ניהול מקצועיים וטובים ממוסד שיגביל את
השכר למוסד מתחרה שלא תהיה בו הגבלה
דומה ,וכך עשויה להיפגע היציבות ויכולת
הצמיחה של המוסד הראשון באופן ממשי.
זו טענה שאין לזלזל בה ,אבל איני משו־
כנעת שצריך לחכות לבשורה שתבוא מגו־
רמי הפיקוח השלטוניים .אני נוטה לחשוב
שהבשורה יכולה לבוא מבפנים ,באמצעות
חברי דירקטוריון בעלי תעוזה ואחריות
שיובילו מהלך נכון בזהירות ובאיזונים
ראויים .הוועדה למינוי דירקטורים עשויה
לתרום תרומה מסוימת בכיוון זה.
אם הבשורה לא תבוא מבפנים ,רשויות
הפיקוח יצטרכו להניח תשתית מבוקרת,
זהירה ושקולה לפתרון בעיית הפערים הלא
רציונליים בין שכר הבכירים ובין המציאות
במשק.
האם ריאלי לצפות שהפתרון יבוא מב־
פנים?
קשה לי לענות על השאלה .זה תלוי
במידה מסוימת בכוחות העשויים להשת־
לב בדירקטוריונים של המערכת הבנקאית,
אבל יש בעניין הזה אי ודאות ניכרת.
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הלשכה על מוסדותיה השונים
 המועצה הארצית ,הוועדהמרכזי וועדי המחוזות  -צריכים
להתאחד סביב המטרה לקדם
את ההמלצות האלה כדי
להביא לשיקום המוסד .זה
הזמן שאינטרסים אישיים או
סקטוריאליים יפנו את מקומם
לאחריות קולקטיבית של כל
מוסדות הלשכה

אם לא הייתי אופטימית ,ואם
חבריי בוועדה לא היו אופטימיים,
לא היה טעם להשקיע את
משאבי המחשבה והמאמץ
שהשקענו .אני אופטימית גם
משום שאני מאמינה כי הלשכה
והאנשים המובילים אותה
מבינים לעומק את השליחות
ואת הייעוד שיש לה

"המאבקים הפוליטיים? חזר האיזון"
השנים האחרונות לכהונתך כשופטת עד
פרישתך בשנת  2011היו שנים סוערות על
רקע הניסיונות להשפיע על דמותו של בית
המשפט העליון בחקיקה ומול שרי המשפ־
טים דאז .דווקא ממרחק הזמן ,האם תוכלי
לשתף אותנו בתחושה שלך כשופטת בעת
מאבקים מהסוג הזה? האם באמת אפשר
לשמור על ריחוק מהאירועים המתרחשים
סביבך?
המאבקים הפוליטיים שהיו כרוכים בני־
סיונות של גורמים מסוימים להשפיע על
מעמדו של בית המשפט העליון העיבו על
בית המשפט העליון .הם פגעו בתחושת
השליחות שלו כמוסד ובתחושת השלי־
חות של שופטיו .הם הקשו באופן מיוחד
על נשיאי בית המשפט העליון ,שהיו מו־
פקדים על הנהגתו כל אחד בזמנו ,ונאל־
צו לעמוד בפרץ ולהדוף ניסיונות חוזרים
ונשנים להחליש את שלמותו ,את מעמ־
דו ואת חשיבותו כמוסד העליון המגן על
זכויות האדם ועל המשטר הדמוקרטי־חו־
קתי של המדינה.
גם במציאות הזאת התנהלה עבודת
בית המשפט העליון כסדרה .דווקא בימים
הקשים האלה היה אפשר לחוש בעוצ־
מה הפנימית של המוסד הזה ,ששום איום
חיצוני ושום קושי שנקרה על הדרך  -גם
קושי מהותי מאוד  -אינו משפיע על עבודת
השיפוט היומיומית .לזעזועים ביחסים עם
המערכת הפוליטית לא הייתה השלכה או
השפעה על פסיקת בית המשפט ועל היע־
רכותו למילוי תפקידיו .לשמחתי התקופה
ההיא חלפה ,ונדמה שחזרה שגרה טובה
למסדרונות בית המשפט והיא אינה מופ־
רעת על ידי מאבקים חיצוניים שמאיימים
לפגוע בה ולהחליש אותה .נראה שחזר
האיזון ביחסים שבין בית המשפט העליון
ובין המערכת הפוליטית.
למה את מייחסת את הרגיעה?
המהלכים הפוליטיים שכוונו להשפיע
באופן מהותי על מעמדו של בית המשפט
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העליון לא צלחו .החוסן הפנימי של הציבור
הישראלי ,ובסופו של דבר גם החוסן הפנימי
של המערכת הפוליטית ,העמיקו את ההבנה
כי פגיעה במעמדו של בית המשפט העליון
היא פגיעה עמוקה במשטר הדמוקרטי וב־
זכויות האדם ,המערערת איזונים הכרחיים
בין רשויות השלטון .אני מקווה שהתודעה
הזו תמשיך לכוון את מהלכי השלטון גם
בעתיד.
מעת לעת אנחנו עדים לעיסוק תקשו־
רתי אינטנסיבי בתיקים מרכזיים של אישי
ציבור .האם את רואה בכך בעיה?
אי אפשר להטיל ספק בחשיבותה של
התקשורת ככלי ביטוי בחברה דמוקר־
טית ,ובמיוחד בחברה מורכבת כשלנו .יש
חשיבות גדולה גם בסיקור תקשורתי של
הליכי משפט המצויים במוקד העניין הצי־
בורי .העניין של החברה שלנו בהתנהלות
המערכת המשפטית הוא תופעה בעלת
ערך מיוחד ,והתקשורת נותנת לה ביטוי.
עם זאת ,בסיקור של מהלכי משפט חייבת
התקשורת לנקוט משנה זהירות כדי למנוע
פגיעה בערבויות יסוד של הליך הוגן ,וב־
חזקות משפטיות של חפות ונטלי הוכחה
הנתונים לנאשם במשפט פלילי ולבעל דין
במשפט אזרחי.
יצירת דעת קהל בדבר אחריותו של אדם
בדין לפני שעניינו הוכרע עלולה לפגוע
פגיעה קשה בזכותו של הפרט להליך הוגן
בבית המשפט .לכן על התקשורת לתת
ביטוי שלם להתרחשויות בהליכים המש־
פטיים ,אך עליה להיצמד לנתונים ולעוב־
דות שלפניה ולא להוסיף מטענים ערכיים
שיוצרים דעת קהל בטרם עת .אלה עלולים
להשפיע על התנהגותם של בעלי דין ,עורכי
דין ,פרקליטים ועדים.
אני מאמינה כי שופט מקצועי מקבל את
החלטתו על פי אמות מידה מקצועיות ,ומ־
צליח לבודד את עצמו מרחשי התקשורת
ומקולות הציבור .אבל הרחשים מכבידים
מאוד על ההליך השיפוטי ,גם אם ההכרעה
אינה נפגעת מהם ,ובכך אין לי ספק.
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המאבקים הפוליטיים שהיו
כרוכים בניסיונות של גורמים
מסוימים להשפיע על מעמדו
של בית המשפט העליון
העיבו על בית המשפט .הם
פגעו בתחושת השליחות שלו
כמוסד ובתחושת השליחות של
שופטיו .הם הקשו באופן מיוחד
על נשיאי בית המשפט העליון

החוסן הפנימי של הציבור
הישראלי ,ובסופו של דבר גם
החוסן הפנימי של המערכת
הפוליטית ,הביאו להעמקת
ההבנה והתודעה כי פגיעה
במעמדו של בית המשפט
העליון היא פגיעה עמוקה
במשטר הדמוקרטי ובזכויות
האדם .אני מקווה שהתודעה הזו
תמשיך לכוון את מהלכי השלטון

"חבל להפסיד שופטים מבוגרים"
גיליון זה יראה אור עם פרישתה של
השופטת עדנה ארבל .איזו עצה תשיאי
למי שיבוא או תבוא בנעליה בבית המשפט
העליון?
יש לי חיבה רבה לשופטת ארבל ,שהיא
אדם נפלא ,והערכה גדולה אליה כשופטת
בעלת שיעור קומה ,שראיית הממד האנושי
בחיים ובכל סוגיה שמגיעה לבית המשפט
היא הקו המנחה אותה .למי שיבוא במקו־
מה אאחל שיחווה תקופה של עשייה פורייה,
וימצא משמעות חיים שלמה בשיפוט .עבו־
דת השיפוט היא זכות גדולה החושפת שופט
לקשת גדולה של הוויות חיים ,והופכת אותו
לשותף למציאת פתרונות לבני אדם במ־
צוקותיהם ולהגנה על ערכים אנושיים ועל
ערכי המשטר החוקתי על כל היבטיו .אין
תחושת משמעות וסיפוק גדולה מזו.
בהזדמנות זאת ,מה עמדתך על העלאת
גיל הפרישה לשופטים?
בעיניי נכון להעלות את גיל הפרישה
לשופטים .לאור השינוי בתוחלת החיים,
אפשר לשקול להעלות אותו לגיל  73או
 .75זה היה הולם את הניסיון השיפוטי ואת
תובנות החיים המעמיקות והולכות בת־
פקיד השיפוטי ככל שאדם מתבגר לתוכו.
התפקיד השיפוטי בנוי בחלקו מכישרון
ובחלקו מידע וממיומנות מקצועית ,אבל
החלק החשוב ואולי המכריע שבו בנוי מת־
בונת חיים ,מהבנה אנושית ומניסיון מצ־
טבר במהלכי החיים .הרובד הזה בתפקיד
השיפוטי מתפתח עם השנים ומעמיק עם
הגיל .חבל להפסיד את תרומתם של שופ־
טים מבוגרים שהם עדיין בשיא כוחם ,ואת
יכולותיהם להמשיך לתרום תרומה חשובה
למערכת.
כשדיברת על המחליף או על המחלי־
פה של ארבל היה אפשר לראות את הברק
בעינייך .האם אפשר לנחש שהיית שמחה
לחזור לכס השיפוט?
בהחלט הייתי שמחה לחזור ,אבל אני
מקבלת בהכנעה את גזירת הגיל והדין .
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סדר יום

פרישת ארבל

דעות המיעוט והרוב של השופטת עדנה ארבל

עמדה על שלה
ההשתקפות של תפיסות עולמה של השופטת עדנה ארבל בפסיקותיה,
המבטאת קול מובחן שבמקרים קשים נותר לא פעם במיעוט ,היא
מרתקת .תרומתה הייחודית לבית המשפט מותירה מורשת של שילוב
צדק ,חמלה כלפי חלשים וקפדנות כלפי משרתי הציבור
אריאל בנדור

פרופ' אריאל בנדור ,פרופסור
מן המניין בפקולטה
למשפטים ,אוניברסיטת
בר־אילן; יועץ ,ד"ר ישגב
נקדימון  -משרד עורכי דין
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כששופט או שופטת נותרים בדעת מיעוט.
במשך כשלושה עשורים כיהנה עדנה ארלבל ב�ת
בלי להתיימר למחקר מדעי מלא ומדויק ניסי־
פקידים משפטיים בכירים  -פרקליטת מחוז המרכז,
תי לעמוד על ייחודה של ארבל כשופטת מבדיקה
שופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב ,פרקליטת
של דעותיה המנומקות בפסקי דין שבהם ההכרעה
המדינה ,ובעשר השנים האחרונות שופטת בית המ־
הייתה בדעת רוב .בחיפוש לא ממצה זה איתרתי 41
שפט העליון .היא מוכרת לציבור בעיקר מהחלטות
פסקי דין.
מפורסמות בתחום הפלילי שקיבלה כפרקליטת המ־
התוצאות של הבדיקה מאלפות .מתוך  30פסקי־
דינה וכשופטת בית המשפט העליון ובהן הטביעה
דין שאיתרתי ובהם הייתה השופטת ארבל במיעוט
חותם ציבורי .עם פרישתה מכהונתה בבית המשפט
־ו־ 11פסק־דין מנומקים שלה שבהם נמנתה עם ש�ו
העליון ,כיצד אפשר לאפיין את תרומתה למשפט
פטי הרוב היא מצטיירת בשני מאפיינים .ראשית,
הישראלי שלא באמצעות התמקדות בעייתית בה־
כ"שופטת מיעוט" מובהקת ,שבעניינים מסוימים
חלטות ופסיקות מפורסמות שזכו להד תקשורתי?
עמדה גם על השקפות שאינן מקובלות על רוב השו־
ברוב המקרים זהותם של מקבלי ההחלטות המ־
פטים של בית המשפט העליון; ושנית 41 ,פסקי־
שפטיות ,כמו החלטות בתחומים מקצועיים אחרים,
הדין עוסקים ברובם במספר מצומצם של סוגיות
אינה מכריעה את התוצאה .על רקע זה ,ומשום שפ־
עקרוניות ,שבהן התבלטה
רסומן של החלטות ופסיקות
שבהם
דין
פסקי
41
מתוך
ארבל כבעלת השקפת עולם
אינו נובע בהכרח מחשיבותן
משפטית ייחודית .השק־
המקצועית ,ביקשתי לעמוד
נחלקו הדעות מצטיירת
פותיה הייחודיות של ארבל
על ייחודה של עדנה ארבל
כ"שופטת
ארבל
השופטת
אינן מתבטאות בענף משפ־
כמשפטנית ,ובמיוחד כשופ־
מיעוט" מובהקת ,ופסקי
טי יחיד ,גם לא המשפט הפ־
טת בית המשפט העליון ,מפ־
לילי שבו היה עיקר עיסוקה
סקי דין שבהם נחלקו דעות
הדין עוסקים ברובם
כפרקליטה ,אלא עולות מפ־
השופטים בהרכבים שהש־
במספר מצומצם של סוגיות
סקי דינה במגוון ענפי המש־
תתפה בהם .אפשר לעמוד על
עקרוניות ,שבהן התבלטה
פט לרבות המשפט החוקתי,
הייחוד המקצועי של שופטים
המינהלי והאזרחי .רק תשעה
דווקא מתוך הכרעותיהם
ארבל כבעלת השקפת עולם
מפסקי דין אלה אינם נוג־
במקרים שהפסיקה התקבלה
ייחודית
משפטית
עים במובהק לאחד התחו־
ברוב דעות .כך אולי במיוחד

יוני 2014

התחומים העיקריים
שבהם השופטת
ארבל הציגה
בפסיקתה השקפת
עולם עקבית
ומגובשת ,שחרגה
מפרשנות של כל
חוק לגופו ומיישומו
בנסיבות כל מקרה,
היו עבירות מין
וקורבנותיהן ,טוהר
המידות בשירות
הציבורי ,זכויות
של קבוצות ושל
יחידים חלשים וערך
המשפחה
החמירה עם עברייני מין .עדנה ארבל בטקס השבעתה בבית הנשיא קצב2004 ,

מים שבהם גילתה ארבל השקפה אופיינית .לעומת
זאת מתברר שבשונה מהתדמית של ארבל כשופטת
"תביעתית" ,לא הייתה לה נטייה כללית להרשיע או
להחמיר בענישה יותר משופטים אחרים.
התחומים העיקריים שבהם השופטת ארבל הצי־
גה בפסיקתה ,במקרים רבים בדעת מיעוט ,השקפת
עולם עקבית ומגובשת שחרגה מפרשנות של כל חוק
לגופו ומיישומו בנסיבות המקרה היו עבירות מין
וקורבנותיהן ,טוהר המידות בשירות הציבורי ,זכויות
של קבוצות ושל יחידים חלשים (הן בתחום הציבורי
והן במשפט הפרטי) וערך המשפחה.
בולטת במיוחד גישתה לעבירות מין ואלימות
כלפי נשים וילדים ,המשלבת החמרה עם העבריינים
 הן בפרשנות הדין המהותי ,הן בתחום הראייתי והןבענישה  -עם חמלה והתייחסות מקילה כלפי הקו־
רבנות .כך בדעת מיעוט קבעה ארבל כי קיום יחסי
מין תוך הטעיית האישה בעניין מטרתם הוא עבירה
של אינוס במרמה מבחינת מהות המעשה ולא רק
של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות (ראו ע"פ
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צילום :לע"מ ,משה מילנר

 5097/07פחימה נ' מדינת ישראל ( ;)25.5.2009ע"פ
 10733/08גולדבלט נ' מדינת ישראל (.))17.2.2011
בע"פ  9256/04נוי נ' מדינת ישראל ,פ"ד ס(172 )2
( )10.8.2005סברה ארבל בדעת מיעוט שיש להרשיע
את הנאשם בבעילה אסורה בהסכמה של עובדות
כפופות לו ,שקיימו איתו יחסי מין בתקווה שהדבר
יועיל למעמדן במפעל; זאת אף שהמתלוננות יזמו
את יחסי המין עם הנאשם ,ולדעת הרוב לא הוכח
יסוד של ניצול יחסי המרות ביניהם.
בכמה מקרים הרשיעה ארבל נאשמים בעבירות
מסוג זה בדעת מיעוט ,אף שהשופטים האחרים סברו
שנותר ספק סביר באשמה .זאת תוך התחשבות של
ארבל במאפיינים המיוחדים של קורבנות של עבי־
רות מין כעדים או שלילה של גרסת הנאשם כי לא
היה מודע לרכיבים עובדתיים של העבירה (ראו ע"פ
 3250/10מדינת ישראל נ' פלוני ( ;)12.1.2012ע"פ
 3314/06אייזנקוט נ' מדינת ישראל (;)11.1.2010
ע"פ  6304/11מדינת ישראל נ' פלוני (.))20.9.2012
בפסקי דין אחדים הסתייגה ארבל מעמדת הרוב
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שהקל במידת מה בעונשם של עברייני מין .כך ,בע"פ
 11750/04פלוני נ' מדינת ישראל ( )30.7.2008ציינה
ארבל כי "אין הנסיבות לקולא בעניינו של המערער,
לרבות העובדה שהוא מוצא עצמו נפגע מהמחסור
במשאבים המתאימים בשירות בתי הסוהר לעניין
הטיפול השיקומי ,מצדיקות את העמדת ציבור הקטי־
נות בסיכון .ראויות הן להגנת בית המשפט לא פחות
משראויות זכויות המערער להגנה" .בע"פ 10404/09
פלוני נ' מדינת ישראל ( )1.4.2012התנגדה השופטת
ארבל לעמדת הרוב שהפחית את עונשו של נאשם
שהורשע בביצוע עבירות מין ואלימות על רקע פדו־
פילי ב־ 29ילדים מ־ 29שנות מאסר בפועל ל־ 24שנים.
ארבל ציינה כי "תקיפה מינית רומסת את כבודו של
הקורבן ,קל וחומר כאשר מדובר במספר גדול של קו־
רבנות קטינים חסרי ישע ונעדרי הגנה ...שאז הפגיעה
קשה שבעתיים ...העונש שהושת על המערער חמור
הוא ביותר כחומרת המעשים ,היקפם ותוצאותיהם.
הקלה בעונשו עשויה לפגוע במסר הברור והחד־מש־
מעי ...של הרתעה וענישה מחמירה".
לעומת ההחמרה עם עברייני מין ואלימות ביק־
שה השופטת ארבל ,אף בדעת מיעוט ,להקל בעונשן
של נשים שהרגו את בני זוגן על רקע היותן קורבנות
של מעשי אלימות מצידם (ע"פ  1855/05אורבוש
פרישקין נ' מדינת ישראל ( ))24.3.08ואף מצידם
של גברים אחרים ,באופן שהביא להתפרצותה של
תסמונת פוסט־טראומטית (ע"פ  9369/07מיקל נ'
מדינת ישראל (.))4.6.2009
רגישותה של ארבל לקורבנות של עבירות מין
והשקפתה כי מן הדין להחמיר במיוחד עם עברייני
מין התבטאה גם בפסק דין שביטא באופן חד  -גם
כאן בדעת מיעוט  -עמדה נוספת האופיינית לה:
הקפדה על סטנדרטים גבוהים של אתיקה ושל טוהר
מידות בשירות הציבורי  -הן בקרב נבחרי ציבור והן
בקרב עובדי ציבור מהשורה .זהו פסק הדין בבג"ץ
 5853/07אמונה  -תנועת האישה הדתית לאומית
נ' ראש הממשלה ( ,)6.12.2007שבו סברה ארבל
שמן הדין לבטל את מינויו של חיים רמון כמשנה
לראש הממשלה בשל הרשעתו בעבירה של מעשה
מגונה ,וזאת אף שבית המשפט שהרשיע אותו לא
קבע שבעבירה היה משום קלון .כתבה ארבל" :מהו
המסר המתקבל אצל ציבור שלם  -גברים ,נשים וטף
 -החוזים בשר מורשע בעבירת מין שבוצעה בקצינה

צעירה ותוך זמן קצר ,הגם שלאחר ריצוי עונש ,חוזר
למשרה שהיא לכל הפחות שווה לזו בה נשא עובר
להרשעתו ,אם לא רמה ממנה? מסר שלא די שהוא
מרוקן מתוכן את ההליך הפלילי ואת הפסיקה השי־
פוטית ,אלא שהוא שוחק את ערכי כיבוד גופן ,כבודן
ורצונותיהן של נשים."...
דברים נחרצים לעניין הצורך להגן ,אף מעבר לג־
דרי המשפט הפלילי ,על טוהר המידות של השלטון
ועל תדמיתו כתבה ארבל ,הפעם בדעת רוב ,בפסק
דינה בפרשה שבה ציווה בג"ץ על הדחתם ערב הב־
חירות לשלטון המקומי של ראשי ערים שהוגשו
נגדם כתבי אישום בעבירות שחיתות (בג"ץ 4921/13
אומ"ץ אזרחים למען מינהל תקין וצדק חברתי נ'
ראש עיריית רמת השרון ( .))14.10.2013וכך כתבה:
"מקום שאיש ציבור הנאשם בעבירות חמורות...
נשאר בתפקידו חרף ההליך המתנהל נגדו ,כאילו אין
הליך פלילי מתנהל; מקום שהגורם המוסמך לסיים
[את כהונתו] או להשעותו מכהונה מוצא כי בנסיבות
אלה הוא עודנו ראוי למשרתו ,נשלח מסר קשה לצי־
בור כולו .זה מסר של זלזול בשלטון החוק ,ולעיתים
התעלמות ממנו ,כמו־גם של חוסר כבוד לפעולתן
של רשויות המדינה  -ובראש ובראשונה של גורמי
אכיפת החוק .יש במצב זה משום מסר הרסני לאופן
בו תופש הציבור את משמעות נקיטתם של הליכים
פליליים נגד אדם ולמשקל שהוא מייחס להחלטת
התביעה להגיש כתב אישום ,שהרי את נבחריו הוא
רואה מתעלמים ממנה ,כאילו לא ניתנה[ ... .אי העב־
רתם של ראשי הערים מתפקידם] מעידה כאלף עדים
על תרבות שלטונית קלוקלת שאין עימה הפנמה של
משמעות התפקיד הציבורי והמחויבות לציבור" .לפ־
סיקה נוספת של השופטת ארבל ,חלקה בדעת מי־
עוט ,המבטאת את המשקל הכבד שיש לייחס בהק־
שרים ובענפי משפט שונים לטוהר מידות ולאתיקה
ציבוריים ראו דנ"פ  10987/07כהן נ' מדינת ישראל
( ;)2.3.2009בג"ץ  10238/06כהן נ' מפכ"ל משטרת
ישראל ( ;)29.7.2007עע"ם  8183/03חברת החשמל
לישראל בע"מ נ' מועצה אזורית הגולן (.)22.8.2010
ההחמרה של ארבל עם הפוגעים בטוהר המידות
משתקפת גם בדעת המיעוט שלה בע"פ 8458/11
שובל נ' מדינת ישראל ( ,)11.9.2013שבו מתגלה גם
רגישותה המיוחדת ליחידים ולקבוצות חלשים ,רגי־
שות המביאה אותה לעיתים לפסוק לפנים משורת
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פי נפגעי תאונות (דנ"א  4655/09סקאלר נ' יובינר
הדין .במקרה זה הורשע הנאשם בגניבה של כספי
( ;)25.10.2011רע"א  4399/08קצין התגמולים נ'
משקיעים קשישים ,וארבל הייתה מוכנה להכיר
רוקח ( ;)23.5.13ע"א  1806/05הראל חברה לביטוח
בחוקיות של פרקטיקה שנועדה לתמרץ את הנא־
בע"מ נ' עזבון המנוח דוד אמיתי ז"ל (.))21.5.2008
שם לשלם את הפיצויים לקורבנותיו באופן שבפועל
גישה ייחודית לארבל מתבטאת בערך המיוחד
יוטל עליו מאסר נוסף אם לא יעשה כן; זאת בעוד
שנתנה בדעת מיעוט בכמה פסקי דין לקשרי דם
שהחוק אינו מאפשר לאכוף תשלום פיצויים לקורב־
במשפחה ,במיוחד בהקשר של אימוץ ילדים .בין
נות באמצעות מאסר .ארבל ציינה כי "הפניית הקו־
היתר היא קבעה כי "יש להעניק מעמד בכורה לקשר
רבנות ...לאפיקי גבייה אזרחיים שאחריתם מי יידע
הדם ,ולצאת מנקודת ההנחה הבסיסית כי טוב־
אינה עולה ,לטעמי ,בקנה אחד עם שורת הצדק ...יש
תו של הקטין לגדול בחיק
ליתן משקל ,בין השאר ,לגי־
משפחתו הביולוגית" .ראו
לם המבוגר של המתלוננים,
בע"ם  6593/06פלונית נ'
לשימוש שייעדו המתלוננים
היועץ המשפטי לממשלה
לכספים שנגזלו מהם ולפ־
( ;)22.3.2007וכן דנ"א
רק הזמן שיידרש ,אם בכלל,
 6211/13היועץ המשפטי
לצורך השלמת הליכי הג־
לממשלה  -משרד הרווחה
בייה".
והשירותים החברתיים נ'
ואכן ,בשורה של פסקי דין
פלונית (.)23.12.2013
בתחומי משפט מגוונים ,רבים
מהם בדעת מיעוט ,גילתה
בפסק דין מסוים שבו נותרה
ארבל התחשבות ,במקרים
השופטת ארבל בדעת מיעוט
רבים גם חמלה  -הן בתוצאה
ציין הנשיא אשר גרוניס ,שנ־
רגישותה לקורבנות של
והן בהנמקה  -כלפי אנשים
מנה עם דעת הרוב ,כי "לע־
עם מוגבלות (בג"ץ 6069/10
תים קרובות מתאפיינים מק־
עבירות מין והשקפתה כי מן
מחמלי נ' שרות בתי הסוהר
רים קשים במתח שבין הכלל
הדין להחמיר במיוחד עם
( ,))8.5.2014כלפי חולים
האמור לחול לבין תחושת
עברייני מין התבטאה גם
(בג" ץ  3933/11מכבי שיר�ו
הצדק במקרה הקונקרטי .הנו־
הבריאות
תי בריאות נ' שר
רמה אמורה להוביל לכיוון אחד
בפסק דין שביטא באופן
( ;)25.3.2014ע"א 7756/07
בעוד תחושת הצדק מושכת
חד  -גם כאן בדעת מיעוט -
גרסטל נ' דן ( ;)21.12.10ע"א
לכיוון הנגדי" .דומה כי מכנה
עמדה אופיינית לה במיוחד:
 2206/08סיגמן נ' חב' דובק
משותף להשקפות הייחודיות
בע"מ ( ;)11.7.2010בג"ץ
של ארבל הוא מחויבותה בת־
הקפדה על סטנדרטים
 3622/06רחימי נ' המוסד
חומי המשפט השונים להשג־
גבוהים של אתיקה ושל טוהר
לביטוח לאומי (,))21.4.2010
תה של תוצאה צודקת.
מידות בשירות הציבורי
כלפי מסתננים ופליטים
ההשתקפות של תפיסות
(בג" ץ  7146/12אדם נ' ה�כ
עולמה של ארבל בפסיקות
נסת ( ;)16.9.2013עע"ם  7599/13גורביץ נ' מדינת
בענפים ובתחומים שונים של המשפט ,המבטאת
ישראל  -משרד הפנים ( ,))11.11.2013כלפי אזרחים
קול מובחן שבמקרים קשים נותר לא פעם במיעוט,
ערבים שנגזר עליהם להתנתק מבני זוגם ומילדיהם
היא מרתקת .תרומתה הייחודית לבית המשפט מו־
(בג"ץ  466/07גלאון נ' היועץ המשפטי לממשלה
תירה אחריה מורשת של שילוב צדק ,חמלה כלפי
( ,))11.01.2012כלפי מצווים בכלל וקשישים במיוחד
חלשים וקפדנות כלפי משרתי הציבור .לעיתים ,כפי
(ע"א  4377/04גורן־הולצברג נ' מירז (;)22.7.2007
שעולה מפסיקתה של השופטת עדנה ארבל ,לפנים
בע" מ  10807/03זמיר נ' גמליאל ( ,))4.2.2007וכ�ל

משורת הדין הוא חלק מהדין.
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מדור חגיגי של

נאמן למקור

פרקטיקה אינה חזות הכל
"מנהג ופרקטיקה מקובלת אינם חזות הכל,
והליכה בדרכם בכל מקרה ומקרה ,אף אם
מתברר כי מדובר בפרקטיקה שגויה ,עלולים
להנציח מצב בלתי רצוי ,לעודד קיפאון וש־
מרנות וליצור הרתעת חסר שתמנע חדילה
מן הנורמה הפסולה .לפיכך ,ועל מנת שלא
להשריש פרקטיקות פסולות או שגויות ,יש
לאפשר הסתמכות על הפרקטיקה רק אם
הדבר משרת את התכלית בדבר צדק ,הגינות
ושוויון".
(ע"א  9647/05פוליבה בע"מ נ' מ"י)

לקראת פרישתה של השופטת עדנה ארבל ביום 22.6.14

עדנה ארבל

שופטת בית המשפט העליון 2004-2014

להעדיף ניזוק תמים וחלש
"אני מצטרפת לעמדתה של השופטת נאור
שעיקרה העדפת עניינו של ניזוק תמים
וחלש שנפגע על פני מזיק שהתרשל ואשר
בהסתברות מסוימת גרם לנזק .העדפה זו
מובילה למסקנה כי בנסיבות מיוחדות יהיה
מוכן המשפט להגמיש את כלליו ולהקל עם
התובע במשימת נטל השכנוע במאזן הסת־
ברויות ביחס להוכחת הקשר הסיבתי".
(דנ"א  4693/05בי"ח כרמל־חיפה נ' מלול)

לא תצרוב את נפש האדם
"חופש הביטוי הכה שורשים והשתרג בא־
דמתנו המשפטית .אחיזתו איתנה ולא ניתן
להחלישה או לעקרה .על ענפי העצים שה־
שתרשו מצויים ערכים ואינטרסים נוס־
פים שהחברה מחויבת לשמרם מכל משמר
ובהם ערך כבוד האדם .פגיעה קשה בכבוד
האדם שעמה עלבון וביזוי ,זו המזעזעת את
אמות הסיפים של הסובלנות ההדדית ,זו
המרעידה את הנפש ,זו הזועקת 'עד כאן',
היא האומרת :לא תפגע בכבוד האדם ,לא
תצרוב נפשו ,שאחרת יזדעזע הענף ועשוי
הוא ברעידתו לפגוע בענפים אחרים וב־
מרקם שביניהם ,כמו גם בשורשיו .פגיעה
בענף כבוד האדם עשויה להרעיד העץ כולו
ולפגוע בנשמתו".
(רע"א  10520/03בן גביר נ' אמנון דנקנר)

אסיר שכבודו נפגע
"הפגיעה באסיר המוחזק בבית סוהר בניהול
פרטי כוללת רכיב עצמאי של פגיעה בכבודו
החורג מן הפגיעה הנובעת מעצם המאסר.
אכן ,אסיר שהמדינה בחרה למצות את אח־
ריותה לגביו בפיקוח עקיף על בית הסוהר
שבו הוא מוחזק הינו אסיר שכבודו נפגע.
אסיר המוחזק בבית סוהר שסוהריו נבחרו
על־ידי גורם פרטי שמטרתו רווח ושיקו־
ליו עמומים הינו אסיר שכבודו נפגע .אסיר
שחירותו נשללת בכל רגע ורגע על־ידי זכיין
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יום ,במארג הכולל של הנסיבות והשיקולים
מכריעים להשקפתי קשר הטבע והנסיבות
המאפשרות לממשו .אלה מובילים לטעמי
להחזרת הילד לחיק משפחתו הטבעית אליה
הוא קשור בנימים שאינם נראים ,בקשר
הדם .ואולם ,נימים אלה חזקים הם מכל
קשר אחר ולא ניתן לנתקם גם אם הורחק
ממשפחתו ולא יראה אותה לעולם".
(דנ"א  6211/13היועמ"ש נ' פלונית)

לא לפגיעה אנושה במסתננים
פרטי ,הנהנה משיקול דעת להפעיל נגדו
סמכויות מרחיקות לכת הפוגעות בזכויות
היסוד שלו הינו אסיר שכבודו נפגע .הערך
בדבר הגנה על כבוד האדם ראוי להגנה
רחבה ,גם אם לא מוחלטת ,ובהתמודדות
עם אינטרסים נוגדים יש לתת לו משקל רב
ולהימנע מפגיעה בו אלא במידה ההכרחית
ושאינה עולה על הנדרש".
(בג"ץ  2605/05המרכז האקדמי למשפט
ולעסקים נ' שר האוצר)

נימי הדם חזקים מכל
"לא התעלמתי מהנזק שנטען כי ייגרם לק־
טין בעקבות הפרידה מההורים המיועדים
לאמץ .ההתחבטות בשאלה זו הייתה לי
כשאול והדירה שינה מעיניי ...חשש זה
קיים תמיד והוא עשוי לרפות ידיים .אכן ,לא
בחרתי בתוצאה 'הבטוחה'  -ובמובן מסוים
גם הקלה יותר מבחינתנו  -של השארת
הקטין אצל משפחת האומנה ...בסופו של

"כחוט השני בחוות דעת זו עובר הניסיון
להבהיר ולשכנע שלא נכון לבחור בפתרון
שנראה לכאורה פשוט  -כליאה לתקופה
ארוכה  -בהיותו האמצעי הפוגע ביותר
כלפי כל אדם ,ובוודאי פוגעני ביותר כלפי
המסתננים הכלואים במשמורת למשך תקו־
פה ארוכה ...אחת מזכויות היסוד החשובות
של האדם ,זו הנמצאת בקצה העליון של פי־
רמידת הזכויות ,היא הזכות לחירות .מאז
ומעולם ,מקדמת דנא ,לחמו אנשים לחופש.
פגיעה בזכות לחירות היא מהפגיעות הק־
שות שניתן לחשוב עליהן .שלילת חירותם
של המסתננים על ידי כליאתם לתקופה
ארוכה הינה פגיעה אנושה ולא מידתית
בזכויותיהם ,בגופם ובנפשם .אל לנו לפתור
עוול אחד ביצירת עוול אחר ...איננו מתעל־
מים מאינטרס הציבור ומהשינוי הנטען לגבי
ביטחונם האישי של חלק מהתושבים ,כמו
גם ההשלכות על הכלכלה והמשק .עם זאת,
משוכנעים אנו שמדינה וחברה לא תוכל
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ציטוטים נבחרים מהפסיקה
להגן על אזרחיה ועל אינטרסים ערכיים
שבבסיסה ,כאשר באותה העת היא פוגעת
ביד גסה בחירותם ובכבודם של הזרים הנ־
מצאים בקרבה".
(בג"ץ  7146/12סרג' אדם נ' הכנסת)

בלב לא שקט וביד רועדת
"הסוגיה שלפנינו היא מהקשות ,הטעונות
והמורכבות ביותר שבאו לפני בית משפט
זה ,היא מן הסוגיות שדומה כי יקשה על
שופט להכריע בהן כשליבו שקט וידו אינה
רועדת .ואולם ,זהו טיבה של מלאכת השי־
פוט ,שלעתים מחייבת היא הכרעות קשות
מנשוא באמצעות הכלים היחידים המוכ־
רים לנו והמצויים בידנו  -החוק ועקרונות
הביקורת השיפוטית ...כך הפכו החיבוטים
וייסורי הנפש שבהכרעה ,שנפרשו בפסק
הדין שניתן בגלגולה הראשון של פרשה זו,
כך אני מאמינה ,מנת חלקם של חבריי שה־
צטרפו להרכב ,ומכל מקום  -מנת חלקי ...לו
תישמע דעתי ,אציע לחבריי לקבוע כי חוק
האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה),
התשס"ג   2003 -בטל וכי ההכרזה על ב�ט
לותו תיכנס לתוקף בתוך שנה מיום פרסום
פסק דין זה".
(בג"ץ  466/07ח"כ זהבה גלאון נ' היועץ
המשפטי לממשלה)

אחד למען כולם
"מוסד התובענה הייצוגית נושא חשיבות
רבה בצמצום הפער המובנה שבין התמ־
ריץ הפרטי לעשיית שימוש במערכת אכי־
פת החוק האזרחית לבין התמריץ החברתי
הכולל לעשיית שימוש שכזה ...מוסד זה
מאפשר התפתחותן של תביעות שאף כי
קיים אינטרס חברתי בבירורן ,ייתכן ולא
היו יוצאות לפועל בהיעדרו ,היות שתוח־
לתה של התועלת הפרטית שמפיק התובע
הבודד ,שמתעלם בדרך כלל מן ההשלכות
החברתיות של תביעתו ,נמוכה מתוחלת
ההשקעה בהגשת התביעה".
(ע"א  345/03רייכרט נ' יורשי משה שמש ז"ל)
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קורות חיים

מפרקליטות מחוז מרכז
לבית המשפט העליון
נגד מו"ל מעריב עופר נמרודי ונגד ראש
עדנה ארבל נולדה בשנת  1944בירושלים
עיריית ירושלים דאז אהוד אולמרט בגין
ולמדה בבית הספר התיכון בית חינוך
עבירות על חוק מימון מפלגות (עבירות
בחיפה .את לימודי המשפטים החלה
שאולמרט זוכה מהן) .ארבל המליצה גם
בשלוחה התל אביבית של האוניברסיטה
על הגשת כתבי אישום נגד בנימין נתניהו
העברית כבר בעת שירותה בצבא ,וסיימה
בפרשת עמדי ובפרשת המתנות ,וכן נגד
אותם ב־ .1967היא הוסמכה כעורכת דין
יעקב נאמן בגין שיבוש מהלכי חקירה,
ב־ ,1969לאחר התמחות במגזר הפרטי.
המלצה שגרמה להתפטרותו מתפקידו
בשנ ת  1972החלה ארבל לעבוד ב�פ
כשר המשפטים.
רקליטות מחוז מרכז ,וב־ 1984מונתה
אחת הפרשות המ־
לפרקליטת מחוז
רכזיות הזכורות
מרכז .במסגרת תפ־
מכהונתה כפרקלי־
קידיה בפרקליטות
טת המדינה הייתה
הייתה חברה בוועדה
המלצתה להגיש כתב
מטעם היועץ המש־
אישום נגד ראש
פטי לממשלה לעניין
הממשלה אריאל
פרשת קו .300
שרון ובנו גלעד על
־ב־ 1988מונתה לש�ו
מעורבותם בפרשת
פטת בבית המשפט
האי היווני .המלצתה
המחוזי בתל אביב.
זו לא התקבלה על
באותה עת לימדה
ידי היועץ המשפטי
בפקולטה למשפ ־
לממשלה מני מזוז,
טים באוניברסיטת
וגררה עימות מתו־
תל אביב קורסים
קשר בינו ובין ארבל.
בדיני ראיות ובסדר
ב־  6במאי 2004
דין פלילי.
 42שנות פרקליטות ושיפוט .ארבל
בחרה הוועדה לב־
בינואר  1996מונתה
חירת שופטים בארבל לשיפוט בבית
ארבל לפרקליטת המדינה .היא ישבה
המשפט העליון .שבעה מבין תשעת
בראשות ועדת פרקליטו ת  2000ובר�א
חברי הוועדה תמכו במינוי ,השר בני אלון
שות ועדה שגיבשה קוד אתי לפרקלי־
התנגד ,והשופטת דורית ביניש נמנעה
טים; השתתפה בדיונים ברומא ,בהאג
בשל קשריה האישיים עם ארבל.
ובשטרסבורג בנושא בית הדין הפלילי
בשנת  2012מונתה ארבל על ידי שר
הבינלאומי.
המשפטים לראשות הוועדה המייעצת
כתבי אישום בולטים שבהם הייתה מעו־
לסדר דין פלילי וראיות .ארבל נשואה
רבת בתוקף תפקידה כפרקליטת המדינה
לאורי ארבל והיא אם לשלוש בנות .
היו בין היתר נגד מנכ"ל טבע אלי הורוביץ,
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משפטנית עם נשמה
עדנה ארבל ראתה במילוי תפקידה בשירות הציבורי שליחות חברתית.
השילוב המאפיין אותה בין מקצועיות ,פתיחות ואנושיות הקרין על
התנהלותה הן כפרקליטה הן כשופטת ,והוא העומד ביסוד תרומותיה
למשפט הישראלי

אורן גזל־אייל ,הדר דנציג־רוזנברג

פרופ' אורן גזל־אייל,
סגן הדיקן וראש המרכז
לחקר פשיעה ,משפט וחברה
באוניברסיטת חיפה

ד"ר הדר דנציג־רוזנברג,
הפקולטה למשפטים,
אוניברסיטת בר־אילן
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רושלים ,ארבל כיהנה קודם לכן כפרקליטת מחוז
באחת ההזדמנויות תיאר הנשיא (בדימוס) אהרן
וכשופטת בית משפט מחוזי .היא הביאה לתפקיד
ברק את השופטת עדנה ארבל כ"שופטת עם נשמה".
ניסיון רב בקבלת החלטות על העמדה לדין כמו גם
על כס השיפוט ,כמו גם בתפקידיה האחרים כמש־
בניהול תיקים פליליים כשופטת .ניסיון זה הבטיח כי
פטנית בשירות הציבורי ,הקפידה ארבל לשלב גישה
את החלטותיה כעומדת בראש הפירמידה היא תוכל
בלתי פורמליסטית הנותנת מקום של כבוד לשי־
לקבל מתוך הבנה מקיפה של מורכבות השיקולים
קולים ערכיים .בתחום המשפט הפלילי ,בו נתמקד
המתעוררים בתיקים שלפניה.
ברשימה זו ,באה לידי ביטוי רגישותה הכפולה לז־
קשה לתייג את ארבל כפרקליטת מדינה קשוחה
כויות אדם  -הן של חשודים ונאשמים ,הן של נפגעי
או מקלה .החלטותיה ספגו
עבירה .כפי שנתאר ,התנה־
ביקורת משני צידי המת־
לותה ,החלטותיה ופסיקותיה
ארבל
את
לתייג
קשה
רס כשהחליטה שלא להגיש
של ארבל מאופיינות בחמלה
כפרקליטת מדינה קשוחה
כתבי אישום נגד בנימין נת־
ובאמפתיה כלפי קבוצות מו־
ניהו (בפרשת מינויו של רוני
חלשות.
או מקלה .החלטותיה ספגו
בר־און לתפקיד היועץ המ־
ארבל החלה את דרכה
ביקורת משני צידי המתרס
שפטי לממשלה) ונגד אהוד
כסנגורית במשרד עורכי דין,
להגיש
שלא
כשהחליטה
ברק (בפרשת העמותות) ,אך
אך את רוב ימיה כמשפטנית
תמכה בהגשת כתב אישום
העבירה בשירות הציבורי -
כתבי אישום נגד בנימין נתניהו
נגד אהוד אולמרט בעבירות
בפרקליטות המדינה ועל כס
תמכה
אך
ברק,
אהוד
ונגד
על חוק מימון מפלגות ונגד
השיפוט .בשונה ממרבית
בהגשת כתב אישום נגד אהוד
אריאל שרון בפרשת האי
פרקליטי המדינה ,שהגיעו
היווני (המלצה שנדחתה על
לתפקיד מהלשכה הראשית
אולמרט ונגד אריאל שרון
ידי היועץ המשפטי לממשלה
של פרקליטות המדינה בי־
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צילום :לע"מ ,עמוס בן גרשום

ארבל כפרקליטת המדינה לצד היועמ"ש דאז אליקים רובינשטיין ,ומאחור עוזר היועץ נעם סולברג .נפגשו שוב בבית המשפט העליון

מני מזוז לאחר שארבל מונתה לבית המשפט העליון).
כמי שישבו שעות בדיונים שניהלה ארבל כפרקליטת
המדינה  -אחד מאיתנו שירת כעוזר משפטי שלה,
והשנייה הייתה מתמחה שלה באותן שנים  -התר־
שמנו באופן בלתי אמצעי מכך שארבל ,חרף ניסיונה
הרב ,גיבשה את עמדותיה רק לאחר ששמעה את
דעתם של כל המשתתפים בדיון .היא הייתה קשובה
באמת ,ולא פעם אף שינתה את דעתה הראשונית
בעקבות דברים ששמעה ממשתתפים הכפופים לה.
מטעם זה אי אפשר לאפיין את החלטותיה כקפד־
ניות או כמקלות אלא כענייניות וכמאוזנות.
תקופתה של ארבל בפרקליטות התאפיינה גם
בפתיחות רבה מכפי שהיה מקובל בעבר לביקורת
ולתקשורת .הפרקליטות ,שעד אותה תקופה הקפי־
דה לומר דברה "רק בבית המשפט" ,מצאה את עצמה
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בזירה תקשורתית חדשה .במהלך כהונתה שודרגה
דוברות משרד המשפטים ,ופרקליטים החלו להתב־
טא גם בתקשורת כדי שלא להותיר את הדיון בזירה
הציבורית חלקי .מהלך זה ,שהשפעתו על הסיקור
התקשורתי על הליכים פליליים ניכרת עד היום ,עבר
כמעט בלא דיון ציבורי ,אף שראוי היה כי יזכה לב־
חינה ציבורית.
כמו במקרים קודמים של פרקליטי המדינה שמונו
לבית המשפט העליון ,רבים חששו שעברה של ארבל
בפרקליטות יקשה עליה לאמץ את נקודת המבט הנ־
דרשת משופטת .ואכן ,מחקר שבחן את התפיסות של
עורכי דין ביחס לשופטי בית המשפט העליון מצא
כי עורכי דין סברו שהסיכויים של נאשמים המער־
ערים לפניה נמוכים יותר מאצל כל אחד מהשופטים
האחרים בבית המשפט העליון .אלא שאותו מחקר
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בר צורכיהם של נפגעי עבירה טרם הוטמע בפסיקה,
מצא גם שאין לתפיסה זו בסיס במציאות; למעשה,
ובוודאי לא העסיק את התביעה כעניין שבמדיניות.
שיעור הערעורים שבהם תמכה ארבל בעמדת הנא־
הפרקליטה ארבל ,בתפיסתה את תפקידה ,הקדי־
שם גבוה מהממוצע בקרב יתר שופטי בית המשפט
מה את המאוחר בהקשר זה .המגע עם המתלוננות,
העליון (ראו Theodore Eisenberg, Talia Fisher
ההקשבה לדבריהן ומתן הבמה להשמיע את קולן
& Issi Rosen-Zvi, Actual Versus Perceived
במרחב בטוח ,סבלני ומכיל נתפסו בעיניה כחלק
Performance of Judges, 35 Seattle University
בלתי נפרד מתפקידה.
).)Law Review pp. 695-727 (2012
הספרות המשפטית והוויקטימולוגית מציעה
בתחום אחר התדמית של ארבל בוודאי מוצדקת -
שתי הצדקות מרכזיות לחשיבות ההקשבה לנפגעי
יחסה המחמיר לעבירות מין .כך ,בדעת המיעוט שלה
עבירות ולהנהגת יחס הוגן ומכבד כלפיהם .ההצ־
בע"פ  9256/04נוי נ' מדינת ישראל מ־ 2005הביעה
דקה האחת היא אינסטרומנטלית :ההכרה כי יחס
השופטת ארבל את הדעה כי מנהל המקיים קשר מיני
ראוי ומכבד כלפי הנפגעים יתמרץ אותם לשתף
עם עובדת בידעו שמטרת העובדת בקיום הקשר
פעולה עם מערכת אכיפת החוק ,ובכך המערכת
היא להיטיב את תנאי העסקתה ,עלול להימצא עובר
תצליח לקדם את הפונק־
עבירה של בעילה אסורה תוך
ציה הקלאסית של חשיפת
ניצול יחסי מרות; זאת גם
כמו במקרים קודמים של
האמת .השנייה היא הצדקה
אם העובדת יזמה את הקשר
פרקליטי מדינה שמונו
דאונטולוגית :ההכרה כי יחס
וגם אם המנהל לא הבטיח
ראוי ומכבד כלפי הנפגעים
לה דבר מפורש או משתמע.
לבית המשפט העליון ,רבים
הוא בעל ערך בפני עצמו,
בע"פ  5097/07פחימה נ'
ארבל
של
שעברה
חששו
בלא תלות ביכולתו למֵרב
מדינת ישראל מ־ ,2009אף
בפרקליטות יקשה עליה
את השגתן של מטרות מסדר
כאן בדעת מיעוט ,השופ־
ראשון [להרחבה ראו :הדר
קשת
טת ארבל הרחיבה את
לאמץ את נקודת המבט
דנציג־רוזנברג ודנה פוגץ',
המעשים המגבשים עבירה
הנדרשת משופטת .אלא
"'הדור הבא' של זכויות נפגעי
של אינוס במרמה למקרים
שמחקר מצא שאין לתפיסה
עבירה :הזכות החוקתית לה־
שבהם האישה הייתה מודעת
ליך הוגן" ,עיוני משפט לו()3
למלוא המשמעות המינית
זו בסיס במציאות .למעשה,
(עתיד להתפרסם.])2014 ,
של המעשה והסכימה לע־
שבהם
הערעורים
שיעור
בעוד שבשנים האחרונות
שותו ,אך הסכמתה הושגה
תמכה ארבל בעמדת הנאשם
החלו בתי המשפט לתת את
בדרך של מרמה ביחס למ־
דעתם לחשיבות ההקפדה
כביכול
טרה שלשמה נועד
גבוה מהממוצע בקרב שופטי
על זכויות נפגעי עבירה מן
המעשה המיני.
בית המשפט העליון
הטעם הראשון ,ארבל ,הן
בד בבד ארבל גילתה רגי־
בהתנהלותה כפרקליטה והן
שות מיוחדת לזכויות נפג־
בפסיקותיה כשופטת ,נקטה גישה המגשימה את
עי עבירה ,נושא שעד לפני כעשור לא היה מפותח
הרציונאל שעומד בבסיס הטעם השני .כפרקליטת
בארץ והתקבל ביחס חשדני .רגישותה לנושא זה
המדינה דלתה הייתה פתוחה בפני נציגי משפחות
באה לידי ביטוי לאורך דרכה המקצועית .היא התג־
נרצחים ונפגעי תקיפה מינית שביקשו להשמיע את
לתה עוד כשארבל הייתה פרקליטה צעירה שניהלה
קולם ולשתף בסבלם .מדיניות זו שיקפה הבנה של
תיקי עבירות מין .באותה תקופה ,טרם חקיקתו של
ארבל כי לעיתים נכונותה של המערכת לספק לנ־
חוק זכויות נפגעי עבירה ,תשס"א־ ,2001המודעות
פגעי עבירה מרחב שבו יוכלו להישמע היא חלק מן
לחשיבות של מתן יחס מכבד מצד מערכת האכיפה
היכולת להירפא ולחוש כי נעשה צדק ,במנותק מן
לנפגעי עבירות לא הייתה גבוהה .הידע הפסיכו־סו־
התוצאה המשפטית הסופית.
ציאלי בדבר הטראומה שנלווית לפגיעה מינית ובד־
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ארבל קבעה כי כדי
שעקרונות חוק זכויות
נפגעי עבירה יוגשמו
באופן מהותי  -כדי
להפיח "רוח ונשמה"
בהוראות החוק
באופן שיגשים את
מטרתו המוצהרת
 הרי שבעת עריכתהסדר טיעון מוטלת
על התביעה חובה
ובה רכיבים שאינם
מפורטים "שחור על
גבי לבן" בנוסח החוק
גילתה רגישות מיוחדת לזכויות נפגעי עבירה .ארבל לצד הנשיא גרוניס

ואכן ,מחקרים בארץ ובעולם מלמדים כי נפג־
עי עבירה ,כמו גם חשודים ונאשמים ,חווים את
ההליך הפלילי כמעצים כאשר היחס כלפיהם מצד
סוכני המערכת הוא שוויוני ,מכבד והוגן .ממצאים
אלה עולים בקנה אחד עם תאוריות של צדק פרו־
צדורלי ועם תורת המשפט הטיפולי ,התופסת את
המשפט כסוכן בעל פוטנציאל תרפויטי עבור קה־
ליו .שיתופם של נפגעים בהליך והקשבה להם בצמ־
תים שונים לאורכו הם שעושים במקרים רבים את
ההבדל בין נפגע מרוצה ובין נפגע שחווה "טראומה
משנית" ,וזאת גם כאשר בסופו של דבר מסתיים
התיק בזיכוי.
כשופטת בית המשפט העליון יישמה ארבל תובנות
אלה על המקרים שלפניה .לדוגמה ,בבג"ץ 5961/07
פלונית נ' פרקליט המדינה התעוררה שאלת המשקל
שיש להעניק לבקשתה של נפגעת עבירת מין לה־
עיד נגד התוקף כשיקול נגד חתימה על הסדר טיעון
עימו .ברגישות רבה ומתוך הכרה בערך התרפויטי
שעשוי להילוות להשמעת קולה של הנפגעת בבית
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צילום :פלאש 90

המשפט הדגישה ארבל את השוני בין נפגעים ואת
החשיבות של זיהוי רצונו של הנפגע הספציפי בכל
מקרה .וכך כתבה:
"( )...לעיתים דווקא הרצון לחסוך מהנפגע
או הנפגעת את הצורך במתן עדות  -שיקול
המתעורר באופן שכיח בתיקי עבירות מין
 הינו שיקול רב ערך בהחלטה לחתום עלהסדר טיעון .עם זאת ,יש לזכור כי אין
דומה נפגע אחד למשנהו .כל נפגע הוא
קרבן של טראומה אחרת ,מגיע מסביבה
שונה ,מושפע מנסיבות אחרות ומונע על־
ידי שיקולים שונים .לפיכך ,יש לבחון
באופן פרטני וזהיר בכל מקרה ומקרה את
רצונו של הנפגע הספציפי .הגם שלרוב
העדות מהווה לקרבן העבירה טראומה
מחודשת ושחזור קשה לסבל שחווה,
עדיין פעמים רבות מתלונן או מתלוננת
דווקא מעוניינים לעמוד בפני בית המשפט
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ונשמה" בהוראות החוק באופן שיגשים את מטרתו
כן ,לעיתים עדות כזו אף יכולה להוות חלק
המוצהרת  -בעת עריכת הסדר טיעון חבה התבי־
מתהליך שיקומם של המתלוננים ...על כן,
עה חובה ובה רכיבים שאינם מפורטים "שחור על
אני סבורה כי יש ליתן משקל רב לרצונו
גבי לבן" בנוסח החוק .למשל ,לדעתה יש לתת לנ־
של נפגע בעבירות מין ואלימות חמורה
פגע הסבר מפורט על ההסדר ועל השיקולים העו־
להתייצב מול תוקפו בבית המשפט ולהעיד
מדים ביסוד הכוונה לערכו; על התביעה לשמוע
נגדו ,וזאת כמובן לצד יתר השיקולים
"בלב פתוח ובנפש חפצה" את עמדתו של הנפגע;
העומדים על הפרק".
חשוב לתת לנפגע שהות סבירה לגבש את עמדתו;
ויש להבהיר לו כי התביעה אינה מחויבת לעמדתו,
גישתה הבלתי פורמליסטית של השופטת ארבל
וכי היא רק שיקול אחד מבין השיקולים הרלוונטיים
התבטאה גם בכך שלא הסתפקה במילוי טכני
האחרים.
של הוראות חוק זכויות נפגעי עבירה .כך ,בפרשה
רגישותה של ארבל לזכויות במשפט הפלילי ואי־
האמורה עתרה המתלוננת לבג"ץ בטענה כי התביעה
היצמדותה לכללים פורמליסטיים באה לידי ביטוי
לא מילאה את חובותיה לפי סעיף  17לחוק זכויות
גם ביחס לזכויות נאשמים .למשל ,במ"ח 3713/11
נפגעי עבירה ,המקנה לנפגעי עבירות מין ואלימות
בקרינג נ' מדינת ישראל
חמורות זכות להביע עמדה
הורתה השופטת ארבל לע־
לפני התובע בטרם חתימה
תקופתה של ארבל
רוך משפט חוזר בעניינו של
על הסדר טיעון עם הנא־
בפרקליטות התאפיינה
אדם שהורשע בעבירה של
שם .ארבל הצטרפה למסקנה
נהיגה בקלות ראש ,מכוח
כי יש לדחות את העתירה,
בפתיחות רבה מכפי שהיה
העילה שבסעיף (31א)()2
בעיקר משום שההסדר כבר
מקובל בעבר לביקורת
לחוק בתי המשפט שלפיה
הובא לבית המשפט ,ובי־
ולתקשורת .הפרקליטות,
הוצגו ראיות או עובדות
טולו בשלב זה יפגע בנאשם
שעשויות לשנות את תוצאת
באופן בלתי ראוי ,בוודאי
שעד אותה תקופה הקפידה
המשפט לטובת המבקש.
משהתביעה פעלה בתום לב,
לומר דברה "רק בבית
באותה פרשה הוצגו ראיות
מתוך מטרות ראויות ועל פי
המשפט" ,מצאה את עצמה
אחדות ובהן איכוני הטלפון
הכללים הפורמליים שנקב־
של המבקש ,שהעמידו בספק
עו בחוק .ואולם בדעת יחיד
בזירה תקשורתית חדשה
את אשמו .השופטת ארבל
היא סברה כי התעוררו סימני
קבעה כי כאשר מוצגות לפני
שאלה בנוגע לטיפול בפרשה,
בית המשפט ראיות חדשות המקימות חשש ממשי
שהיה בהם כדי לכרסם בסבירותו של הסדר הטיעון,
לכך שהורשע אדם על לא עוול בכפו ,כי אז אין לח־
הגם שלא להביא לבטלותו .בפסק דינה מנתה ארבל
סום את בקשתו למשפט חוזר אך משום שהראיות
נקודות שונות שעוררו בעיניה קושי ,לרבות העובדה
המזכות לא הוגשו במועד או על פי כללי הפרוצדו־
כי הסדר הטיעון הוצג למתלוננת בצורה שלא איפ־
רה .זאת אף בנסיבות שבהן לא היה מדובר בעבירה
שרה לה להבין באופן מלא ומדויק את מהותו ואת
שחומרתה מופלגת.
השלכותיו ,וכי התעורר ספק אם ההסכמה שהבי־
כמי שעבדו לצידה של עדנה ארבל זכינו להכיר
עה בתחילה להסדר הטיעון אכן שיקפה את רצונה
אותה כמי שראתה במילוי תפקידה בשירות הציבורי
האמיתי.
שליחות חברתית .השילוב המאפיין אותה בין מק־
ארבל הטעימה כי תובע יכול לצאת ידי חובת
צועיות ,פתיחות ואנושיות הקרין על התנהלותה הן
החוק בשמיעה קצרה של טענות נפגע העבירה תוך
כפרקליטה הן כשופטת ,והוא העומד ביסוד תרומו־
מתן משקל נמוך להן ,ואף תוך התעלמות מוחלטת
תיה למשפט הישראלי .זוהי המורשת שעדנה ארבל
מהן בפועל .ואולם כדי שעקרונות חוק זכויות נפ־
געי עבירה יוגשמו באופן מהותי  -כדי להפיח "רוח

משאירה אחריה.
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חוזים

השבה ללא הודעת ביטול  -בעקבות ע"א  1156/10האס נ' חברת הבונים בקרית משה בע"מ

ביטול ללא ביטול
אם ברור לחלוטין שהחוזה לא יקוים כך ש"ברירת הקיום" נשללה מן
הנפגע ,האם עדיין יש לדרוש מהנפגע לשלוח הודעת ביטול ,או אפשר
לזכותו בסעדים בעקבות ביטול חוזה גם ללא ההודעה הפורמלית?

נילי כהן

ביטול .בנסיבות אלה עליו להבהיר לצד השני באיזו
סעיף  2לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה),
אפשרות בחר .אולם בעוד שההחלטה אם לבטל את
התשל"א־ 1970קובע כי לנפגע הזכות לתרופות
החוזה נתונה בידי הנפגע (בהנחה שיש בידו עילת
החוזיות ,וכי הוא רשאי לבחור בין אכיפה לביטול.
ביטול) ,הרי שקיום החוזה אינו בשליטתו במקרים
על פי סעי ף  8לחוק ,ביטול חוזה נעשה על ידי הו�ד
רבים .לעיתים אין כלל אפשרות לקיים את החוזה
עה שעל הנפגע לשלוח למפר בתוך זמן סביר לאחר
(הנכס הושמד ,אבד או נמכר לצד שלישי) ,וגם אם
שנודע לו על ההפרה .הפסיקה לא הטילה על ההודעה
אפשר לקיים את החוזה ,הנפגע עשוי שלא לזכות
דרישת צורה או תוכן מסוימים ,והיא נוטה לפרש־
באכיפה נוכח המגבלות המוטלות על סעד זה.
נות ליברלית .די שמההודעה תשתמע בבירור כוונתו
של הנפגע להביא את החו־
אם ברור לחלוטין שה־
זה לידי סיום (דניאל פרידמן
חוזה לא יקוים כך ש"ברירת
לעיתים אין כלל אפשרות
ונילי כהן ,חוזים כרך ד סעיף
הקיום" נשללה מן הנפ־
.))2011( 36.44
גע (למשל ,הנכס הייחודי
לקיים את החוזה ,למשל
ביטולו של חוזה על ידי
אבד או הועבר לצד שלישי
במקרה שהנכס הושמד ,אבד
הנפגע הוא תנאי לתבי־
שרכש עדיפות) ,האם עדיין
וגם
שלישי,
לצד
נמכר
או
עת השבה ,והפסיקה ראתה
יש לדרוש מהנפגע לשלוח
בתביעת השבה של הנפגע
הודעת ביטול ,או אפשר
אם אפשר לקיים את החוזה,
הודעה משתמעת על ביטול
לזכותו בסעדים בעקבות
לזכות
שלא
עשוי
הנפגע
החוזה.
ביטול חוזה גם ללא ההוד־
באכיפה נוכח המגבלות
הדרישה להודעת ביטול
עה הפורמלית? השאלה
מושתתת על ההנחה שיש
מעוררת את המתח המוכר
המוטלות על סעד זה
לנפגע ברירה בין קיום ובין
בין צורה למהות ,המת־
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פרופ' נילי כהן,
חברת האקדמיה הלאומית
למדעים; מופקדת הקתדרה
לדיני חוזים השוואתיים,
הפקולטה למשפטים,
אוניברסיטת תל אביב
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הסעדים הנובעים מביטול החוזה .הכלל הראוי בנ־
עורר בהקשרים שונים במשפט והזוכה לא פעם
לתשובות מנוגדות ,הנובעות מעמדות סותרות.
סיבות אלה הוא זה :כאשר לקיומו של החוזה אין
תוחלת ,וכאשר הנפגע אינו עומד על קיום חליפי
בכל הנוגע לדרישות הצורה למיניהן (חוזה מקר־
(למשל ,על ידי דרישה לביצוע מקורב או תחליף
קעין ,צוואות) נע המשפט הישראלי מעמדה פו־
קיום) ,יש להכיר בכך שלרשות הצדדים עומדים
רמליסטית נוקשה למדי לעמדה אנטי־פורמליס־
הסעדים המוקצים בעקבות ביטולו כדין של החו־
טית בעייתית (נילי כהן" ,נאמנות הפרשן" ,עיוני
משטפט לה  .))2013( 637-632 ,587כעיקרון ,ל�ד
זה ,וכי במקרה זה לא נדרשת כלל הודעת ביטול.
שתיקת הנפגע נוכח חוסר האפשרות לקיום חוזה,
רישת הצורה אין תכלית כשלעצמה; היא מבטאת
ערכים של ביטחון ,יציבות וודאות .לכן תחליף
שלה מודע המפר ,מהווה תחליף להודעה על בי־
מהותי בדמות קיום החוזה מרפא את הפגם או את
טול החוזה .התוצאה היא אפוא שלשני הצדדים,
החסר בדרישת הצורה .הדיון החל על מקרה שבו
הן לנפגע הן למפר ,תעמוד עילת תביעה להשבת
מבקשים לכונן חוזה ,שהוא פעולה משפטית שלה
התמורה העצמית ,זאת על בסיס ההנחה שהחו־
שותפים לכל הפחות שניים
זה בוטל .כמו כן יוכל הנפגע
(הצדדים לחוזה) ,יפה גם
לתבוע פיצויים ,שיחושבו
למקרה שבו מבקשים לבטל
על בסיס ההנחה שהחוזה
זכותו של המפר
חוזה על ידי הודעה ,שהיא
בוטל .עתה אבחן ביתר פי־
עשויה להיות כפופה
פעולה משפטית חד־צדדית
רוט כיצד נדונה הבעיה בה־
הנפגע
לטובת
להפחתה
הנעשית על ידי הנפגע.
קשר לזכות ההשבה.
השאלה היא מה התכלית
מכוח חיובו בפיצוי כלפי
הזכות להשבה
ביסוד דרישת הצורה ,ואם
הנפגע או בשל הפעלת
בהיעדר הודעת ביטול
אפשר להגשימה בדרכים
סעיף  2לחוק עשיית
אחרות ,יעילות באותה
זכות הנפעגע .הבחירה ב�ז
מידה.
כות האכיפה או הביטול הנ־
עושר ,המעניק הגנה
תונה לנפגע כפופה למגבלות
התכלית בהודעת הביטול.
מפני תביעת השבה ,כפי
מעשיות ומשפטיות .אם במ־
מה אפוא תכליתה של הוד־
האס
בעניין
שאירע
ציאות המשפטית או העוב־
עת הביטול? זו נועדה להע־
דתית אין אפשרות שהחוזה
מיד את המפר על כך שהעי־
יקוים ,אין מנוס מהמסקנה
לה לקיום החוזה איננה ,וכי
שהוא הגיע לקיצו ,על כל המשמעויות הנובעות מכך,
מעתה אין הוא צריך לקיים את החוזה .האם הודעה
לרבות ההכרה בזכות ההשבה של שני הצדדים .לכן
כזאת דרושה כאשר אין אפשרות לקיים את החו־
אם פלונית התחייבה למכור את מכוניתה ,והקונה
זה ,אפשרות שלה מודע המפר? נראה שהתשובה
שילמה לה מראש את מחירה ,ולפני מסירתה לקונה
שלילית .אם ממילא אין בכוחו של המפר לקיים
נהרסה המכונית לחלוטין באשמת המוכרת או נמ־
את החוזה ,והוא מודע לכך ,מה טעם להודעה כל־
כרה לצד שלישי בתנאי תקנת השוק ,תוכל הקונה
שהי שתבהיר את מה שהוא יודע ממילא? מוכר
לתבוע את השבת המחיר מפלונית גם ללא הודעת
הנכס שהפר את החוזה ומכר אותו לאחר ,ומודיע
ביטול .גם אם מגישה הקונה תביעה נגד פלונית חמש
כי לא יקיים את החוזה ,אינו יכול לטעון כי הואיל
שנים לאחר מכן ,היא תהיה זכאית להשבה .הטענות
ולא קיבל הודעת ביטול ,אין הוא יודע מה מצבו
שהחוזה לא בוטל על ידי הקונה או שהודעת הביטול
מבחינת החוזה .בעשותו מעשה שאינו מתיישב עם
הגלומה בתביעת ההשבה ניתנה באיחור אינן עומ־
קיום החוזה ובהודעתו כי אינו נכון לקיימו ,הוא
דות למוכרת .בכל מקרה שבו ברור לחלוטין שהחוזה
גרם בפועל לביטול החוזה .עתה הוא מנוע מלטעון
לא יקוים ושהמכונית לא תימסר לקונה ,אין צורך
שעקב אי משלוח הודעת הביטול הוא נמצא בחוסר
בהודעת ביטול; החוזה הגיע לסיומו על ידי פעולת
ודאות ,ובלא ההודעה חסום הנפגע מלהפעיל את
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ההפרה שמנעה את ביצועו.
אותו דין חל גם במקרה שאין אפשרות משפ־
טית לקיים את החוזה .נפגעת הגישה תביעה לא־
כיפת החוזה ,ובית המשפט דחה את תביעתה לא־
כיפה משיקולים הנוגעים לסעד זה ,למשל משום
שהאכיפה לא מוצדקת ,או מדובר בכפייה לעשות
או לקבל עבודה אישית כאמור בסעיף  )2(3לחוק
התרופות .דחיית התביעה מצהירה על מציאות שבה

יוני 2014

לא יקוים החוזה .החוזה מגיע אפוא לסיומו בדרך זו,
ובכך קמה לצדדים הזכות להשבה.
זכות המרפר .הדגשתי עד כה את מעמדו של הנ�פ
גע כמי שלא שלח הודעת ביטול ,וכמי שתובע עתה
השבה בעקבות חוסר האפשרות המעשית או המש־
פטית לקיים את החוזה .ביטול החוזה מעניק זכות
השבה לשני הצדדים ,גם למפר .החוזה מתבטל לא רק
כשאי אפשר לקיימו בפועל (מניעה עובדתית) ,אלא
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ההכרעה .בית המשפט המחוזי (השופט יהודה
גם כאשר קיימת מניעה משפטית ,למשל כאשר בית
פרגו) קבע כי על בעל הקרקע להשיב את הסכום לק־
המשפט אינו מורה על אכיפה .בעניין ע"א 423/80
בלנים ,וממנו יש להפחית סכום המגיע לבעל הקרקע
אבדני נ' קסוטו ,פ"ד לז( )1983( 704 ,701 )1נקבע
כפיצוי .בית המשפט העליון הגיע למסקנה דומה,
שכאשר נפסק שאין לאכוף חוזה בשל אכיפה בלתי
אך הפחית לטובת בעל הקרקע סכום גדול יותר מזה
צודקת ,זכאים הקונים להשבה אף שהם היו מפרים.
שקבע בית המשפט המחוזי כפיצוי ,זאת על פי סעיף
בית המשפט מאשר את הכלל שלפיו אין החוזה
 2לחוק עשיית עושר ולא במשפט ,תשל"ט־,1979
מתבטל בעקבות ההפרה ,וכי החוזה מגיע לסיומו רק
שחל על חובת ההשבה לפי סעיף  9לחוק התרופות.
על ידי הפעלת ברירת הביטול על ידי הנפגע או עד
שופטי בית המשפט העליון נחלקו בשאלה מהו
"שיבוטל על ידי בית המשפט ,כשהנסיבות מצדיקות
המקור לחובת ההשבה .השופט אליקים רובינשטיין
זאת" .באופן טכני החלטה שלא לאכוף אמנם אינה
קבע שהדרישה להסכמת המינהל הופכת את החוזה
בגדר ביטול ,אך משמעותה היא שהחוזה לא יקוים,
אוטומטית לחוזה מותלה ,ומשלא התקיים התנאי,
ובכך קמה הזכות להשבה.
מתבטל החוזה על פי סעיף  29לחוק החוזים ,וחלה
הזכות להשבה תעמוד כאמור גם למפר חרף אי
חובת השבה הדדית.
משלוח הודעת ביטול על ידי
המשנה לנשיא מרים נאור
הנפגע .אך אם המפר עשה
משהובהר שהחוזה הגיע
קבעה שאין מדובר בחוזה
את קיומו של החוזה לבל־
בפועל לסיומו ,תקום לשני
על תנאי ,ואפילו היה מדובר
תי אפשרי ,האם אין סתירה
הצדדים  -לנפגע ולמפר -
בחוזה כזה ,הוא נהיה חוזה
מסוימת בין מעשה ההפרה
המטיל חיובים מוחלטים
שהמפר אחראי לו ובין זכותו
זכות השבה ,וזאת
בשל כך שהקבלנים הם שמנ־
של המפר להשבה המוקנית
אף אם ביצוע החוזה נמנע
עו את קיום התנאי .להשקפ־
לו על פי סעי ף  9לחוק ה�ת
עקב פעולת המפר,
תה של השופטת נאור ,תורת
רופות? כיצד ליישב ביניהם?
התנאי אינה יכולה להיות
ואפילו הנפגע לא שלח
עניין האס והשבה
מכשיר לביטולו של החוזה
לא
או
כלל
ביטול
הודעת
ביטול
ללא הודעת
ולתליית ההשבה בביטול זה,
שלח את ההודעה בזמן
שכן מדובר בחוזה המטיל
עובדות .הבעיה עלתה
חיוב מוחלט על הקבלנים.
בעניי ן האס נ' חברת הב�ו
אלא שאי אפשר לקיים את
נים בקרית משה בע"מ
החוזה בפועל (אף לא בקירוב) ,ובעל הקרקע לא בחר
( ;18.11.2012השופטים נאור ,רובינשטיין והנדל).
להגן על זכויותיו מול המינהל ,ועל כן יש להחשיב
בשנ ת  1994נחתם חוזה בין בעל זכויות בקרקע (ב�ה
את החוזה כאילו בוטל ,ומכאן שחלה חובת השבה
משך :בעל הקרקע) לקבלנים .הקבלנים שילמו לבעל
הדדית (גם לטובת המפר) .וכך היא מציינת:
הקרקע  450אלף דולר והתחייבו להעביר לבעלותו
"על אף שהקבלן הפר את החוזה ועל אף שלקבלן
שש דירות .החוזה היה כרוך בחתימת חוזה פיתוח
יש חלק מרכזי בכך שהחוזה כבר אינו ניתן לקיום -
עם מינהל מקרקעי ישראל .התנהלו הליכים לחתי־
אין מנוס אלא להורות על ביטול החוזה ...משהחוזה
מת הסכם בין הקבלנים ובין מינהל מקרקעי ישראל,
אינו ניתן עוד לקיום אין מנוס אלא להורות על בי־
אולם בסופו של דבר החוזה לא נחתם .הסיבה הייתה
טול והשבה".
התנערותם של הקבלנים מהעסקה .התברר עוד כי
ואילו השופט ניל הנדל הסכים עקרונית עם נקו־
בינתיים פורסם על ידי המינהל מכרז חדש ובו גם
דת המוצא של השופטת נאור ,שחובת ההשבה
המקרקעין הנדונים ,והוכרז זוכה במכרז .בעקבות
מכוח סעיף  9חלה על מקרה שבו אי אפשר לקיים
זאת דרשו הקבלנים השבה מבעל הקרקע ,וזה סירב;
את החוזה ,אך דן בקושי הנובע מכך "שדיני החוזים
לטענתו הקבלנים הפרו את החוזה ,העסקה עומדת
אינם מתייחסים בצורה מפורשת למצב בו החוזה
בעינה ,הוא לא ביטל את החוזה ואין עילת השבה.
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הנפגע המקורי שלא ביטל .מדוע להעניק תביעת
איננו בר־ביצוע ,והנפגע איננו מעוניין בביטול החו־
פיצויים על אי הביטול כאשר אפשר לומר בפשטות
זה" .לכאורה ,לפי סעיף  2לחוק התרופות מוקנית
שהחוזה התבטל אף שלא נשלחה הודעת ביטול?
לנפגע הזכות לבטל חוזה .לכן אף שהחוזה אינו בר־
ההנמקה השנייה ,המוצגת בלשון רפה יותר ,מקורה
ביצוע ,אין חובה על הנפגע לבטל את החוזה .בני־
בדיני עשיית עושר :העברת הכסף מהקבלנים לבעל
סוח אחר ,אין למפר כוח לדרוש מן הנפגע לבטל את
הקרקע התבססה על ציפייה
החוזה .ומכאן עולה השאלה,
להשלמת החוזה .המשך הח־
ועימה התשובה" :האם בחי־
זקת הכסף נוכח כישלון הצי־
רת הנפגע שלא להפעיל את
פייה הוא עשיית עושר ולא
זכות הביטול  -מונעת את
במשפט ,והוא מחייב השבה
האפשרות שהמפר יזכה בה־
של הכסף לקבלנים .אלא
שבה? סבורני כי הדין והצדק
שגם הנמקה זו בעייתית:
אינם תומכים בתוצאה כזו".
הואיל ומדובר בהשבה בה־
וממשיך השופט הנדל ומ־
קשר חוזי ,דיני עשיית עושר
בהיר שגם הפעלת זכות הבי־
כשלעצמם אינם יכולים לתת
טול כפופה לעקרון תום הלב.
מענה הולם .השאלה היא
בנסיבות המקרה ,אי הפעלת
אם על פי הכללים של דיני
זכות הביטול על ידי הנפ־
חוזים נחשבת ההחזקה של
גע ,כאשר התמורה שולמה
בעל הקרקע בכסף כהחזקה
על ידי המפר וכאשר יתרת
כדין (מכוח חוזה שלא בוטל)
העסקה אינה יכולה להתב־
או שלא כדין (מכוח העובדה
צע ,אינה הגונה ופוגעת בא־
שיש להתייחס לחוזה כאילו
מון בין הצדדים .היא מהווה
בוטל) .כאמור ,ההנמקה
הפרה של חובת תום הלב.
הראשונה של השופט הנדל
התוצאה היא שבעל הקרקע
השופט הנדל מבהיר שגם
מבוססת ,ודי בה להצדיק את
מנוע מלעמוד על זכותו שלא
הפעלת זכות הביטול
המסקנה שהחוזה בוטל בנ־
לבטל את החוזה ,ומכאן שה־
כפופה לעקרון תום הלב.
סיבות המקרה.
חוזה התבטל אף שלא נשל־
חה הודעת ביטול.
הערכה .סיכומו של דבר,
אי הפעלת זכות הביטול על
זו
מרכזית
לצד הנמקה
עניין האס מבהיר את הכלל
ידי הנפגע ,כאשר התמורה
מצביע השופט הנדל על
הראוי :משהוברר שהחו־
שולמה על ידי המפר וכאשר
שתי הנמקות נוספות המו־
זה הגיע בפועל לסיומו כך
ליכות לאותה תוצאה .ההנ־
שאין דרך שבה יכול הנפגע
יתרת העסקה אינה יכולה
מקה הראשונה מקורה בדיני
לקיימו ,תקום לשני הצדדים
להתבצע ,מהווה הפרה של
הפרות :באי־ביטול החוזה
(גם למפר) זכות השבה,
חובת תום הלב
בנסיבות אלה אפשר לראות
וזאת אף אם ביצוע החוזה
הפרה יסודית מצד הנפגע
נמנע עקב פעולת המפר,
המקורי .בעל הקרקע ,הנפגע המקורי ,נהפך למפר
ואפילו הנפגע לא שלח הודעת ביטול כלל או לא
בכך שאינו מבטל את החוזה ,ובכך הוא מאפשר
שלח את ההודעה בזמן .זכותו של המפר עשויה
לקבלנים  -המפרים המקוריים הנהפכים לנפגעים
להיות כפופה להפחתה לטובת הנפגע מכוח חיובו
 לבטל את החוזה .ביטול כזה ממילא מקים חובתבפיצוי כלפי הנפגע או בשל הפעלת סעיף  2לחוק
השבה הדדית .זו פרשנות מרחיקת לכת :אם אי בי־
עשיית עושר המעניק הגנה מפני תביעת השבה,
טול הוא הפרה ,יגרור הדבר תביעת פיצויים כלפי

כפי שאירע בעניין האס.
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החיפוש
לא העלה תוצאות
לאזרחים יש זכות לדרוש ממנוע החיפוש להסיר תוצאות חיפוש שאינן נוחות
להם ,גם כאשר הפרסום המקורי היה חוקי .את הפסיקה הדרמטית הזאת
נתן בחודש שעבר בית הדין האירופי .מהם הקשיים שמעורר פסק הדין ,מהן
ההשלכות האפשריות בעקבותיו ,ומה הסיכוי לפסיקה דומה גם בישראל
מיכאל בירנהק

פרופ' מיכאל בירנהק,
פרופסור מן המניין,
הפקולטה למשפטים,
אוניברסיטת תל אביב;
מחבר הספר "מרחב פרטי:
הזכות לפרטיות בין
משפט לטכנולוגיה" ()2010
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רגל ,נכסיו עוקלו והועמדו למכירה .גונזלז ,אזרח
עד לפני שנים אחדות ,כאשר אדם חיפש את שמו
ספרדי ,לא היה דמות ציבורית בשעתו (וכעת ,באופן
בגוגל כונה החיפוש בשם הגנאי "חיפוש יוהרה"
אירוני ,אולי נהיה דמות ציבורית בעקבות מאבקו
( .)vanity searchכיום חיפוש כזה הוא כורח ה�מ
המשפטי) .הודעה על מכירת נכסיו פורסמה כחוק
ציאות וחלק מ"ניהול רושם" ,מונח שטבע הסוציולוג
בעיתון ספרדי .בחלוף השנים התאושש גונזלז מב־
ארווין גופמן .פסק הדין שנתן בית הדין של האיחוד
חינה כלכלית ,ובשנת  2010חיפש את שמו במנוע
האירופי ביום  13.5.14בעניין Google Spain v.
החיפוש גוגל בגרסתו הספרדית  .google.es ,להפ�ת
Agencia Española de Protección de Datos
עתו גילה שהפרסום הישן מוצג בתוצאות החיפוש.
) (AEPDממחיש כיצד המשפט יכול לסייע בניהול
גונזלז פנה לרשות להגנת המידע בספרד ()AEPD
רושם .לפסק הדין חשיבות רבה ,הן בפועל והן במי־
שור העיוני .הוא ממחיש את הקשר המורכב שבין
ודרש ממנה להורות לעיתון ולגוגל להסיר את התו־
משפט ,טכנולוגיה ונורמות חברתיות; הוא מעלה
צאות .הרשות סירבה לבקשתו בקשר לעיתון ונע־
לדיון (שוב) את השאלה
נתה בקשר לגוגל .גוגל פנתה
ממנוע
לדרוש
זכות
לאדם
בדבר תחולת משפט מקומי
לבית המשפט בספרד נגד
על הרשת הגלובלית ,והוא
ההחלטה ,וזה הפנה שאלות
חיפוש למחוק תוצאות
מעמת בצורה חזיתית בין
משפטיות בסוגיות עקרוניות
אם
שמו,
בחיפוש
המתקבלות
תפיסות שונות של הרשת,
לבית הדין האירופי .מסג־
תוכנן התיישן .בית הדין הדגיש
ובאופן רחב יותר ,בין הזכות
רת הדין היא הדירקטיבה
לפרטיות ובין הזכות לחופש
האירופית בנושא הגנת מידע
שהזכות גוברת על האינטרס
ביטוי ולגישה למידע.
אישי משנת  ,1995החוק
המסחרי של מנוע החיפוש,
הספרדי שיישם את הדיר־
עובדות המקרה
ובדרך כלל הזכות של היחיד
קטיבה ,וכן הזכות לפרטיות
והזכות להגנת מידע אישי,
בסוף שנות ה־ 90של
גוברת גם על האינטרס
שמעוגנות בצ'ארטר האירופי
המאה הקודמת נקלע מריו
למידע
בגישה
הציבורי
לזכויות אדם.
קונסטייה גונזלז לפשיטת
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בחוק הישראלי
אין זכות מחיקה
שאפשר להיאחז בה
כדי להגיע לתוצאה
דומה .בתי משפט
עשויים לקבוע זכות
כזאת ,אולם לשם
כך יהיה צורך לבנות
מבנה משפטי מורכב
שיגזור את זכות
המחיקה מחוק היסוד
שמעגן את הזכות
לפרטיות כזכות
חוקתית

תחולת הדין הספרדי

( )google.esאו גם באתר הכללי (.)google.com
קביעה זו ממשיכה קו עקבי של בתי משפט
שאלה ראשונה שעלתה היא תחולת הדין הספ־
ומחוקקים בעולם ,שמבקשים להחיל את שיטת
רדי על גוגל בפעילותה בספרד .בית הדין קבע שה־
המשפט שלהם על מרחב אינטרנטי שהן תופ־
פעולות של מנוע החיפוש  -איתור מידע ברשת,
סות כחלק מריבונותן .פסק דין ידוע בנושא הזה
אפיונו האוטומטי ,האחסון הזמני של המידע והנ־
ניתן בצרפת בשנ ת  ,2000שם נקבע שאתרי מכ�י
גשתו ברשת  -כל עוד הן נוגעות למידע אישי מזהה
רות פומביות כפופים לדין הצרפתי ,באותו מקרה
 באות בגדר "עיבוד מידע" כהגדרתו בדירקטי־בקשר לאיסורים על מכירת
בה ,ולכן המשטר המשפטי
חריג
על
הצביע
הדין
בית
מזכרות נאציות .גישה זו,
של הגנת מידע אישי שחל
שמבקשת לשעתק את הדין
באירופה חל על הסוגיה.
אפשרי :סוג המידע ,מידת
המדינתי למרחב המקוון,
מאחר שלפחות חלק מה־
רגישותו ,סוג האדם שבו
אינה נקייה מקשיים .יש בה
פעולות האלה נעשות בס־
מדובר (אם הוא דמות
הנחה שאפשר לשייך את
פרד ,וגוגל מפעילה משרד
הפעילות המקוונת מבחי־
מכירות של פרסומות במ־
ציבורית ,למשל) והאינטרס
נה טריטוריאלית ,יש בה
דריד ,קבע בית הדין שגוגל
הציבורי בגישה למידע
התעלמות מהממד הגלובלי
כפופה לדין האירופי .פסק
לשינוי
להביא
עשויים
של הרשת ,ומתעורר חשש
הדין אינו מבהיר אם קבי־
שהרשת תעוצב לפי שילוב
עותיו המהותיות שיפור־
האיזון .אין בפסק הדין
הנורמות המשפטיות המח־
טו בהמשך חלות רק בקשר
זה
בעניין
נוסף
פירוט
מירות ביותר מכל המדינות.
לאתר הספרדי של גוגל
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מחיקת תוצאות שאינן רלוונטיות עוד

הערכה

פסק הדין מחייב את גוגל לציית לבקשות מחי־
שאלה שנייה שעלתה היא מהותית :האם יש לא־
קה כאמור .במובן הזה המשפט כופה את עמדתו
זרחים (אירופים ,לכל הפחות) זכות לדרוש ממנוע
על הטכנולוגיה ,ומתערב באלגוריתם של גוגל .הח־
החיפוש להסיר תוצאות חיפוש שאינן נוחות להם,
ברה עצמה בוודאי אינה אוהבת את התוצאה .גוגל
גם כאשר הפרסום המקורי היה חוקי? בית הדין
מתהדרת בכך שתוצאות החיפוש האורגניות שהיא
פנה לדירקטיבה והבהיר שיש לפרשה לאור מעמדה
מציגה (להבדיל ממודעות ממומנות) הן תוצאה של
החוקתי של הזכות לפרטיות ,כפי שנקבע בצ'ארטר
אלגוריתם ניטרלי ,ללא התערבות אנושית .והנה,
האירופי.
המשפט מתערב .אולם יש לזכור שהניסיון של גוגל
הדירקטיבה קובעת משטר משפטי מפורט שמ־
לטעון לניטרליות אינו משכנע .האלגוריתם נוצר על
סדיר את האיסוף ,את עיבוד המידע האישי ואת
ידי מהנדסים שביקשו לגלם בו העדפות מסוימות:
העברתו (המידע האישי מוגדר לפי היכולת לזהות
גישה מרבית למידע לפני כל שיקול אחר.
אדם ,בלי קשר לתוכן המידע ,בין שהוא נתפס כמידע
לכן אלגוריתם החיפוש מלכתחילה אינו ניטרלי,
רגיש ובין שלא) .הדירקטיבה מטילה שורת חובות
ואינו יכול להיות ניטרלי .יתרה מזו ,גוגל מסירה
על מעבדי המידע ,ומעניקה זכויות למושאי המידע
רבבות תוצאות חיפוש מדי
( .)data subjectsאחת ה�ז
יום ביומו בשל תלונות על
כויות הקבועות בדירקטיבה
הגישה המבקשת לשעתק
הפרת זכויות יוצרים .כעת
(סעיף  )12היא לדרוש תיקון
למרחב
המדינתי
הדין
את
היא תיאלץ למחוק גם תו־
או מחיקה של מידע שעובד
צאות שפוגעות בפרטיות.
שלא כדין .אחת המגבלות
המקוון אינה נקייה מקשיים.
המשפט (האירופי) מפגין את
על עיבוד מידע היא שמירתו
יש בה הנחה שאפשר לשייך
כוחו מול הטכנולוגיה (האמ־
רק לפרק זמן הדרוש למי־
את הפעילות המקוונת
ריקאית) ,אולם למעשה יש
מוש המטרה שלשמה נאסף.
כאן בחירה ערכית .המשפט
במילים פשוטות :אסור לעבד
מבחינה טריטוריאלית ,יש
האירופי הציב את הפרטיות
מידע שפג תוקפו ,ולאדם
בה התעלמות מהממד
לפני חופש הגישה למידע,
קמה זכות לדרוש את מחיק־
הרשת,
של
הגלובלי
ובה בעת שמר על אפשרות
תו של מידע כזה.
לאיזון במקרים שיש בהם
לאדם
יש
שלפנינו
במקרה
ומתעורר חשש שהרשת
אינטרס ציבורי חשוב.
זכות לדרוש ממנוע חיפוש
תעוצב לפי שילוב הנורמות
למחוק תוצאות המתקב־
השפעת פסק הדין
המשפטיות המחמירות
לות בחיפוש שמו ,אם תוכ־
נן התיישן .בית הדין הדגיש
פסק הדין משאיר שאלות
ביותר מכל המדינות
שהזכות גוברת על האינטרס
רבות ללא מענה .למשל ,מי
המסחרי של מנוע החיפוש,
יקבע אם המידע התיישן עד
ובדרך כלל הזכות של היחיד גוברת גם על האינט־
כדי כך שאינו רלוונטי עוד? יש להניח שגוגל תגיב
רס הציבורי בגישה למידע .כאן הצביע בית הדין על
לבקשות מחיקה ,וכנראה ללא בדיקה פרטנית .בדי־
חריג אפשרי :סוג המידע ,מידת רגישותו ,סוג האדם
קה כזאת היא יקרה ומורכבת .יש להניח שבתקופה
שבו מדובר (אם הוא דמות ציבורית ,למשל) והאינ־
הקרובה נראה גל של בקשות מחיקה מאת אזרחים
טרס הציבורי בגישה למידע עשויים להביא לשינוי
אירופים.
האיזון .אין בפסק הדין פירוט נוסף בעניין זה.
הפרלמנט האירופי דן בימים אלה בהצעה להח־
יש לשים לב שפסק הדין נוגע רק לתוצאות חיפוש
ליף את הדירקטיבה משנת  1995ברגולציה חדשה,
המתקבלות מחיפוש שמו של אדם ורק למנוע החי־
מפורטת ומעודכנת יותר .אחת ההצעות השנויות
פוש; הפרסום המקורי בעיתון נותר על כנו.
במחלוקת היא הוספה של "הזכות להישכח" ,שכעת
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תוצאות החיפוש של "מריו קונסטייה גונזלז" בגוגל לאחר פסק הדין בחודש שעבר .אין אזכור לפשיטת הרגל

נקראת "זכות למחיקה" .פסק הדין מחזק את מצדדי
הזכות למחיקה.

ובישראל?
חוק הגנת הפרטיות הישראלי דומה ברוחו לדין
האירופי ,ובשנת  2010אף זכה להכרה אירופית.
אולם אין בחוק הישראלי זכות מחיקה שאפשר
להיאחז בה כדי להגיע לתוצאה דומה .בתי משפט
עשויים לקבוע זכות כזאת ,אולם לשם כך יהיה צורך
לבנות מבנה משפטי מורכב שיגזור את זכות המחי־
קה מחוק היסוד שמעגן את הזכות לפרטיות כזכות
חוקתית ,או מתוך צבר הזכויות שיש בחוק הישראלי.
בכל מקרה ,בין החוק עלי ספר למצב בשטח יש
פער ניכר .יום לאחר פרסום פסק הדין האירופי
פרסם מבקר המדינה את הדו"ח השנתי שלו ,ובו גם
דיון על חוק הגנת הפרטיות .המבקר מצא שהגנת
הפרטיות בישראל לוקה בחסר .אכן ,משרד המשפ־
טים מתנהל בעצלתיים בנושא ,וחבל .כדברי המבקר,
"על הגורמים הרלוונטיים במשרד המשפטים לפעול
ללא דיחוי נוסף לביצוע הפעולות הנדרשות לקידום
התיקון לחוק הגנת הפרטיות בנושא רישום מאג־
רי מידע ,באופן שיינתן מענה ראוי לזכות חוקתית

חשובה זו".
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הניסיון של גוגל
לטעון לניטרליות
באלגוריתם של מנוע
החיפוש אינו משכנע.
האלגוריתם נוצר
על ידי מהנדסים
שביקשו לגלם בו
העדפות מסוימות:
גישה מרבית למידע
לפני כל שיקול
אחר .לכן אלגוריתם
החיפוש אינו ניטרלי
מלכתחילה ואינו יכול
להיות ניטרלי

אפקט פסק הדין

גוגל מגיבה

בעקבות פסיקת בית הדין האירופי ,גוגל
העלתה לאוויר לאחרונה טופס המאפשר
לתושבי האיחוד האירופי לבקש מחיקת
תוצאות חיפוש העוסקות בהם או בצדדים
שלישיים שהם מייצגים .ביום הראשון לפ־
רסום הטופס כבר הוגשו  12אלף בקשות.
בבקשת המחיקה יש לציין מהם עמודי
האינטרנט שמחיקתם מבוקשת ולצרף ני־
מוקים לבקשה ,באורך שלא יעלה על אלף
תווים .גוגל צפויה להעלות טופס נוסף למי
שאינם תושבי האיחוד האירופי.
ובינתיים ,בישראל ,חבר הכנסת עפר שלח
יוזם הצעת חוק ההולכת ברוח זו ,ותאפשר
לאדם לפנות לבית המשפט בבקשה שיורה
על מחיקת תוצאות חיפוש העוסקות בו" ,תוך
איזון ראוי בין אינטרס המבקש לבין האינטרס
הציבורי להשארתו" ,כלשון הצעת החוק .עוד
נאמר בה כי היא "נועדה לאזן את זכות הצי־
בור לדעת עם ההגנה הראויה על הפרטיות".
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המשטרה בעקבות המדע

פרופ' דיוויד וייסבורד
מכהן בקתדרה
למשפטים ואכיפת החוק
במכון לקרימינולוגיה,
האוניברסיטה העברית;
זוכה פרס שטוקהולם
לקרימינולוגיה לשנת 2010

פיטר ניירוד

CBE QMP, Resident Scholar

במרכז ג'רי לי לקרימינולוגיה
ניסויית ,אוניברסיטת
קיימברידג'; שימש בעבר
כמפקד משטרת
 Thames Valleyבבריטניה

ד"ר טל יונתן־זמיר,
מרצה־חוקרת
במכון לקרימינולוגיה,
הפקולטה למשפטים,
האוניברסיטה העברית
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רוב ארגוני המשטרה לא רואים את המחקר המדעי כגורם חשוב בפעילות
היומיומית שלהם .במקום זאת יש הסתמכות רבה על ניסיון העבר ,על
ההיגיון ועל האינטואיציה של מקבלי ההחלטות .נחוצה רפורמה רדיקלית
אשר תדרוש מהמשטרה לקדם פרקטיקות המבוססות על ממצאי
מחקרים מדעיים ,ולחלוק את האחריות עם האוניברסיטאות
דיוויד וייסבורד ,פיטר ניירוד וטל יונתן־זמיר

ריות באחריות ,על חוקרים אקדמאים ואנשי משט־
רפורמה משמעותית בתפקיד שמשחק המחקר
רה לשאת באחריות משותפת .מצב דברים זה יקדם
המדעי בעולם השיטור נחוצה כדי ששיטור יהיה
מדיניות ופרקטיקות המבוססות על ממצאי מחק־
לזירה של מדיניות המבוססת על ממצאי מחקרים
רים ,ישנה את מערכת היחסים הבסיסית שבין המ־
( .)Evidence-based policyקידום המחקר המ�ד
חקר לעשייה בשטח ,ויחזק את המעמד ואת האמי־
עי בעולם השיטור הכרחי גם כדי שהמשטרה תוכל
נות של "מדע השיטור" באוניברסיטאות.
לחזק ולשמר תמיכה ,הערכה ולגיטימיות ציבו־
למרות ההתקדמות שחלה בעשורים האחרונים,
רית ולהתמודד עם אילוצים תקציביים ועם שאר
עדיין יש נתק משמעותי בין המחקר המדעי לעשייה
האתגרים שנהיו לחלק ממשימת השיטור .שניים
המשטרתית בעולם המערבי־דמוקרטי ובכלל זה
ממחברי מאמר זה הציעו בעבר פרדיגמה חדשה
בישראל .ב"מחקר מדעי" כוונתנו לקשת רחבה של
המשנה את מערכת היחסים שבין המחקר המד־
שיטות וטכנולוגיות שאליהן נחשפה המשטרה במ־
עי לעולם השיטור .פרדיגמה זו דורשת מהמשטרה
חצית המאה האחרונה:
לאמץ ולקדם מדיניות המ־
התפתחויות בתחום
•
בוססת על ממצאי מחקרים
למרות ההתפתחויות שחלו
הפורנזי ,כגון בדיקות די־אן־
מדעיים ,ומאוניברסיטאות
בשימוש במחקר המדעי
איי ,טביעות אצבע דיגיט־
להיות לשותפות פעילות
במנהיגות
וכן
השיטור
בעולם
ליות וטכנולוגיות נוספות
בחיי היומיום של העשייה
שנועדו לשפר את היכולת
המשטרתית .הפרדיגמה אף
ובניהול המשטרתי ,המחקר
לאתר ולזהות עבריינים.
קוראת לשינוי בבעלות או
הגיע
לא
עדיין
המדעי
• מחקר במדעי החברה שנ־
באחריות על המחקר המד־
למרכז הבמה בכל הנוגע
זנח על ידי ארגוני משטרה
עי בתחום השיטור; במקום
אבל החל לשחק תפקיד גדל
תהיינה
שאוניברסיטאות
לתהליכי קבלת ההחלטות
והולך בעשורים האחרונים,
ה"בעלים" והנושאות העיק־
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הן בזירה של ניתוח מגמות פשיעה ()crime analysis
והן בבחינה ובהערכה של ההשלכות של פרקטיקות
משטרתיות קלאסיות ושל אסטרטגיות שיטור חד־
שות ("מה עובד?").
• שימוש במודלים מדעיים כגון שיטור מוכוון־
בעיות (.)Problem-oriented policing
למרות ההתפתחויות שחלו בשימוש במחקר המ־
דעי בעולם השיטור וכן במנהיגות ובניהול המשטר־
תי ,המחקר המדעי עדיין לא הגיע למרכז הבמה בכל
הנוגע לתהליכי קבלת ההחלטות בשיטור .למשל ,רוב
הפרקטיקות שבשימוש המשטרה לא נבחנות בשי־
טתיות ,ולכן אנו עדיין יודעים מעט מדי על מה יעיל
בשיטור ,מה לא ובאילו תנאים (National Research
 .)Council, 2004; Weisburd and Eck, 20044בד�ו
מה לארצות הברית ולאירופה ,גם בארץ חריג למ־
צוא מחקר הבודק אם אסטרטגיה משטרתית כלשהי

יוני 2014

אכן משיגה את יעדיה .סקירה עדכנית של המחקרים
האמפיריים שבוצעו בישראל בנושאי שיטור־טרור
ויחסי משטרה־קהילה לא העלתה אף לא מחקר
אחד מסוג זה (.)Perry and Jonathan-Zamir, 2014
אפילו מחקר אשר עסק בשיטור הקהילתי בישראל
( )Weisburd et al., 2002בחן את הליך יישומו וה�ט
מעתו ולא עסק בהשפעות של אסטרטגיית שיטור זו
על רמות פשיעה ,פחד מפני פשיעה או אמון הציבור
במשטרה .עם זאת נציין כי לאחרונה נעשים מא־
מצים להעריך את ההשפעה של שיטור ב"נקודות
חמות" על מגוון מדדים ,כגון כמות ואופי פניות
הציבור למוקד ( 100אילן ואחרים.)2013 ,
גם כיום ,בדומה לעשורים קודמים ,ארגוני משט־
רה משקיעים משאבים ,מפתחים ומיישמים אסט־
רטגיות ופרקטיקות כמעט בלי להתבסס על ממצאי
מחקרים מדעיים ובלי לבחון את יעילותן בכלים

המחקר המדעי לא
נתפס כצורך קריטי,
אלא במקרה הטוב
כאמצעי להצגת
פעילות שבוצעה,
דרך להצדיק או
לדרוש משאבים ,או
כמותרות :הוא עשוי
להיות שימושי ,אך
אפשר להסתדר
גם בלעדיו
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קר המדעי כגורם חשוב בפעילות היומיומית שלהם
המתאימים .בחינות אמפיריות ,גם כאשר נערכות,
(.)Hanak & Hofinger, 2005; Jaschke et al., 2007
נשארות פעמים רבות ברמה התיאורית ,ואינן די
מתוחכמות לספק תשובות מהימנות .למשל ,מערך
יש הסתמכות רבה על ניסיון העבר ,על ההיגיון ועל
מחקר פשטני המתבסס על מדידות לפני ואחרי
האינטואיציה של מקבלי ההחלטות ,ובארץ  -ייתכן
יישום פרקטיקה כלשהי ,אשר אינו מביא בחשבון
כי בין היתר על תרבות האלתור (יאיר  .)2011 ,המ�ח
משתנים מתערבים פוטנציאליים ,עשוי לספק את
קר המדעי לא נתפס כצורך קריטי ,אלא במקרה הטוב
התשובה השגויה כי הפרקטיקה אכן יעילה בהפח־
כאמצעי להצגת פעילות שבוצעה ,כדרך להצדיק או
תת פשיעה ,בעוד גורם אחר ,שלא הובא בחשבון,
לדרוש משאבים או כמותרות; הוא עשוי להיות שי־
הוא שגרם לתוצאות החיוביות .ועוד ,מחקר באר־
מושי ,אך אפשר להסתדר גם בלעדיו .הדבר שונה
גוני משטרה נערך פעמים רבות במנותק מההסברים
מאוד בתחומים כגון רפואה ובריאות הציבור ,ובמי־
התאורטיים הרלוונטיים וממחקרים דומים שנער־
דה פחותה גם בחינוך ,אשר השכילו לראות את המ־
כו בעבר בעולם המערבי .למשל ,במשך שנים רבות
חקר המדעי כחלק אינטגרלי במחויבותם לספק שי־
נמדד אמון הציבור במשטרת
רותים ציבוריים (Shepherd,
ישראל בלי לבסס את שאלות
 .)2007מובן שיש בעבודת
רוב הפרקטיקות שבשימוש
הסקר ,את הניתוחים ואת
השיטור מרכיבים ייחודיים
המשטרה לא נבחנות
המסקנות על מודל מרכ־
אשר מקשים את ההשוואה
בשיטתיות ,ולכן אנו עדיין
זי ומוכר בנושא לגיטימיות
בינה ובין מדעים יישומיים
המשטרה בעיני הציבור ,ובלי
אחרים ,בעיקר רפואה .עם
יודעים מעט מדי
לקשר את ממצאיו לספ־
זאת ,לטעמנו ישנם שיעורים
מה
בשיטור,
יעיל
מה
על
חשובים ללמוד מחדירת המ־
רות ענפה זו (;Tyler, 2004
לא ובאילו תנאים .פרט
חקר המדעי לתחומי פרקטי־
.)Sunshine and Tyler, 2003
קה אלה.
כאמור ,פרט לדוגמאות חרי־
לדוגמאות חריגות ,אימוץ
למשל ,האם אפשר לד־
גות (כגון שיטור ב"נקודות
של רעיונות ופיתוחים בעולם
מיין את עולם הרפואה היום
חמות" ,ראה Weisburd and
השיטור נעשה כמעט
ללא תשתית המחקר הר־
 ,)Braga, 2006אימוץ של
חבה שבבסיס הפרקטיקה
רעיונות ופיתוחים בעולם
ללא קשר למה שלמחקר
הרפואית ומדיניות בריאות
השיטור נעשה כמעט ללא
בעניין
לומר
יש
המדעי
הציבור? המחקר הרפואי
קשר למה שלמחקר המדעי
זוכה להערכה הן בקרב העו־
יש לומר בעניין.
סקים במלאכה והן מאת האזרח מן השורה .כפי
ואכן ,לרוב ארגוני המשטרה בעולם המערבי יש
שציין ג'ונתן שפרד ,זוכה פרס שטוקהולם בקרימי־
עניין מועט בלבד בשימוש בשיטות מדעיות כדי לב־
נולוגיה ובמקור רופא חוקר ומטפל ,יש בעולם בעיה
חון ולהעריך תוכניות ופרקטיקות המיושמות בפו־
על .מחקר של  CEPOLבארגוני משטרה אירופיים
של "אמינות המחקר במדעי החברה" (Shepherd,
 ;)20077מדעי החברה לא נתפסים כנחוצים לעב�ו
מצא כי רק בחמש מבין  30מדינות יוחסה חשיבות
דתם של ארגוני משטרה .דוגמה מצוינת לכך נמ־
"גבוהה" למדע השיטור; כמעט במחצית מהמדינות
צאת בתכנים של ההכשרות והחינוך המשטרתיים.
נתפס מדע השיטור כבעל חשיבות "נמוכה" .חשי־
בות נמוכה נמדדה באמצעות שני קריטריונים :מעט
כפי שהראה המחקר של צ'אן ועמיתיה (Chan et
מאוד או חוסר מוחלט בדרישה למחקר מאת ארגון
 ,)al., 2003יש בהכשרות המשטרתיות אזכור דל
המשטרה ,והכשרה משטרתית שאינה מתבססת כלל
בלבד של ממצאי מחקרים ושל שיטור המבוסס על
ממצאי מחקרים .יתרה מזו ,בדרך כלל מתעלמים
על ממצאי מחקרים מדעיים (Hanak and Hofinger,
ממחקרים בעולם השיטור ,אפילו כאשר ממצאיהם
.)2005
לא משתמעים לשתי פנים .למשל ,המשך השימוש
כאמור ,רוב ארגוני המשטרה לא רואים את המח־
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בתוכניות כגון Drug Abuse Resistance( D.A.R.E
 ,)Educationשנמצאו כלא יעילות אך הן ממשיכות
לקבל מימון ולשמש ארגוני משטרה (Clayton et
al., 1996; Rosenbaum, 2007; Rosenbaum et al.,

.)1994
לא מדובר רק ביישום דל של מדעי החברה בעו־
לם השיטור .דו"ח של ה־National Academy of
 Sciencesבנושא המדע הפורנזי מציג בעייתיות
בכל הנוגע ליישום המדע בתחומים כגון זיהוי טבי־
עות אצבעות ואודונטולוגיה פורנזית (.)NRC, 2009
בדו"ח נאמר כי ארגוני משטרה נכונים מדי להסת־
מך על מומחים ואינם ביקורתיים מספיק בהערכת
הבסיס המדעי של הטכנולוגיות ,וכי המומחים נכ־
שלו בזיהוי המגבלות המובנות בטכנולוגיה .אפשר
להצביע על קשר ברור בין המגבלות שביישום שי־
טות מדעיות פורנזיות ובין קבלתם הדלה של מדעי
החברה בעולם השיטור .המשטרה התעניינה במשך
זמן רב באופן שיאפשר לרתום טכנולוגיות פורנ־
זיות חדשות לעבודתה .עם זאת ,לעיתים נדירות
בלבד ביקשו ארגוני משטרה ללמוד כיצד טכנולו־
גיות אלה משפיעות בפועל על עבודת המשטרה,
וחשוב מכך  -אם הן מקיימות את הבטחתן לייעל
את עבודת המשטרה ,כיצד ובאילו תנאים (Morgan
 .)and Neyroud, forthcomingהבה נשווה מצב זה
לאימוץ טכנולוגיות ופיתוחים חדשים בחקלאות וב־
רפואה (Gomez and Gomez, 1984; Hunink et al.,
2001; Sunding and Zilberman, 2001; Weinstein
 .)et al., 2003חידושים טכנולוגיים לא זוכים לאימוץ
נרחב בלי שקדמה לו בחינה מדוקדקת של השפעו־
תיהם ,החיוביות והשליליות .בחינה מדעית שכזאת
נדירה בעולם השיטור (ראו דוגמה יוצאת דופן ב־
.)Roman et al., 2009
אחת ההשלכות לכך שהמחקר המדעי לא זוכה
להערכה בחלקים נרחבים בתחום השיטור היא אד־
בוקציה צנועה ביותר למחקר שכזה בממשל .בארצות
הברית ,למשל ,מחקר בתחום הרפואה מקבל יותר
מ־ 28מיליארד דולר בשנה מהתקציב הממשלתי
( .)National Institutes of Health, 2008בבריטניה
זוכה מחקר רפואי ליותר מ־ 600מיליון פאונד בשנה
בתקצוב ממשלתי (.)House of Commons, 2008
מחקר בנושא רפואת שיניים בארצות הברית זוכה
לתקציב פדרלי של יותר מ־ 389מיליון דולר לשנה
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בעבודת השיטור יש מרכיבים ייחודיים
המקשים את ההשוואה בינה ובין מדעים
יישומיים אחרים ,אך האם אפשר לדמיין את
עולם הרפואה היום ללא תשתית המחקר
הרחבה שבבסיס הפרקטיקה הרפואית
ומדיניות בריאות הציבור?
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פלילי

חשיבות המחקר המדעי בעולם השיטור

ופיתוח ,בעיקר לצורכי פיתוח .בשל העמימות המ־
(National Institute of Dental and Craniofacial
בנית הקיימת בתחום לא ניתן ליצור דיפרנציאציה
 ,)Research, 2007ומחקר בתחום החינוך קיבל
מלאה ומשמעותית בין מחקר ופיתוח של שיטות
 167מיליון דולר ב־U.S. Department of( 2009
ואמצעים לבין השקעות שעיקרן הצטיידות ובניין
 .)Education, 2009עם זאת ,התקציב הכולל של ה־
הכוח ואמצעיו .על כן ,לא ניתן לדווח סכום מדויק
 ,)NIJ( National Institute of Justiceeהמממן הע�י
שהושקע בנושא ע"י זרועות המשרד לביטחון הפ־
קרי של מחקר בתחום אכיפת החוק בארצות הברית,
נים" (פורום המדענים הראשיים .)2013:51 ,אף
עמד ב־ 2009על  48מיליון דולר בלבד ,והתקציב
בקרב משטרת ישראל עצמה יש יותר מגורם אחד
למחקר ולהערכה (שבו מסווג מחקר בתחום השי־
העורך מחקרים שכולם בעולם התוכן של השיטור.
טור) עמד על  13.7מיליון דולר בלבד .למממן העיקרי
מצב זה לא רק מקשה להע־
של מחקר בתחום הפשיעה
ריך את הסכום שמוקצה מדי
בבריטניה ,ה־,Home Office
בדומה לארצות הברית
שנה בשנה למחקר בנושא
יש תקציב מחקר בסך שני
ולאירופה ,גם בארץ חריג
שיטור בארץ ,אלא מבהיר
מיליון פאונד בלבד (Home
כי אין בישראל גורם ציבורי
שארגוני
 .)Office, 2008אף
למצוא מחקר הבודק אם
אחד המסדיר ומרכז תחום
שיטור כגון ה־International
אסטרטגיה משטרתית
מחקר זה מבחינה ניהולית
Association of Chiefs of
כלשהי אכן משיגה את
ומקצועית.
)Police (IACPומפכ"לים
פתחנו את מאמרנו בציון
של ערים גדולות בארצות
יעדיה .סקירה של המחקרים
האחריות המוטלת על המש־
הברית התנגדו לקיצוצים
האמפיריים שנערכו בישראל
טרה בכל הנוגע לארגון המ־
בתקציבי המחקר ,מאמציהם
בנושאי שיטור־טרור ויחסי
חקר המדעי ולשימוש בו .עם
לא היו עקביים או ממושכים,
זאת ,לטעמנו התמיכה האק־
וזאת לעומת התנגדות נמר־
משטרה־קהילה לא העלתה
דמית נכשלה במידה רבה
צת לקיצוצים בציוד או במ־
אף לא מחקר אחד מסוג זה
בסיפוק הצרכים של שיטור
ספר השוטרים (Galloway,
בשטח .באופן כללי ,חוקרים
.)2004; Koper et al., 2001
אקדמאים בתחום השיטור לא השכילו להיות
ומה בישראל? בישראל יש עמימות מבנית בכל
רלוונטיים לעולם השיטור היומיומי .מחקר
הנוגע לגורמים האמונים על ביצוע מחקר בת־
אקדמי בדרך כלל מנותק מהדינמיקה של
חום השיטור ,ולכן קשה להעריך את הסכום
שיטור בשטח .המשטרה פועלת במציאות
שמוקצה למחקר מסוג זה בכל שנה .בדו"ח
שבה יש לקבל החלטות מהר ,ושיקולים
בנושא פעילות המו"פ הממשלתי לשנת
כגון תקציב ועלות־תועלת עשויים
 20122מצוין כי לרשות המדען הראשי ב�מ
להיות חשובים לא פחות מיעי־
שרד לביטחון פנים עמד ־ב־ 2012ת�ק
לות .אלא שמחקר אקדמי בתחום
ציב מזומנים ישיר בסך  1.6מיליון
השיטור נוטה להתעלם מהיבטים
שקל ,נוסף לתקציב שיתופי פעו־
אלה ,מספק תשובות הרבה אחרי שהן
לה עם מדינות חוץ ,לתקציב "עיר
נדרשות בשטח ופעמים רבות מתמקד
ללא אלימות" ולתקציבי מחקר
בנושאים שלהנהגת המשטרה יש בהם
ופיתוח בגופי המשרד השונים.
עניין מועט בלבד.
בהקשר זה מצוין בדו"ח כי
לנושאים רלוונטיים באמת לעולם השיטור כמעט
"במשטרת ישראל ,שירות בתי
אין מקום במסדרונות האוניברסיטה .ברפואה נת־
הסוהר וגופים נוספים הכפופים
פסת מעורבות קלינית כחלק חשוב מהמחקר ,ופ־
למשרד לביטחון הפנים מוקצים
רופסורים קליניים נמצאים באינטגרציה מלאה עם
סכומים לא מבוטלים לצורכי מחקר

 102׀ עורך הדין

יוני 2014

 ,Office of Justice Programsהגורם הפדרלי
עולם המחקר .בשיטור ,לעומת זאת ,אקדמאים ככל
הנראה לא יקודמו באוניברסיטה אם יתברגו בארגו־
המספק הכשרות ,מידע ,תיאום ותקציב לארגוני
ני משטרה וימקדו את מחקריהם בפתרון בעיות ספ־
אכיפת החוק המקומיים ,הציב את המחקר המד־
ציפיות כגון פריצות או גניבת רכבים .באותה מידה
עי בעדיפות עליונה .למשל ,משרד זה הקים ועדת
נדיר לראות שוטרי שטח מחזיקים בתפקיד פעיל
ייעוץ מדעי ( )Science Advisory Boardהמורכבת
באוניברסיטאות .על כן לבעיות היומיומיות שעי־
מחוקרים אקדמאים מובילים ומאנשי שטח ,שת־
מן מתמודדים שוטרים בעולם האמיתי יש סטטוס
ספק ל־ Assistant Attorney Generalשל המשרד
נמוך באוניברסיטאות .ארגוני משטרה מצידם נטו
הדרכה וייעוץ בתחומי מדעי החברה וסטטיסטיקה.
שלא לדרוש ממועמדים לעבודה השכלה בתחום
זאת כדי לייעל את תוכניות המשרד ,לפתח תוכ־
השיטור ואכיפת החוק ברמת
ניות ארוכות טווח ולשמור
תואר ראשון ושני ,או לפ־
על הסטנדרטים האקדמיים
באמת
רלוונטיים
לנושאים
חות נרתעו מלעשות זאת
הגבוהים ביותר במחקר
לעולם השיטור כמעט
עקב לחץ של איגודי שוטרים
בתחום אכיפת החוק (ראו:
(בארצות הברית) וכוחות
.)http :// ojp . gov / sab . htm
אין מקום במסדרונות
פוליטיים אחרים ,מצב שה־
גם בבריטניה אנו עדים
האוניברסיטה .אקדמאים
רחיק עוד יותר את המשט־
לחיזוק משמעותי למחקר
ככל הנראה לא יקודמו
בתחום השיטור .עם הקמת
רה מהאקדמיה (Carter and
ה־National College of
Sapp, 1990; Roberg and
באוניברסיטה אם יתברגו
( Policingמרכז ממשלתי
.)Bonn, 2004
וימקדו
משטרה
בארגוני
כפי שציינו בראשית דב־
לקידום שיטור באמצעות
את מחקריהם בפתרון
רינו ,אנו מאמינים כי נחוצה
המחקר המדעי; ראוhttp:// :
רפורמה רדיקלית בתפקיד
)www . college . police . uk
בעיות ספציפיות כגון
המדע בעולם השיטור כדי
והמחקרים הגדולים שגוף
פריצות או גניבת רכבים
שהמשטרה תמקם את עצמה
זה מימן אפשר להצביע גם
בזירה של מדיניות המבוססת
בבריטניה על תנועה בכיוון
על ממצאי מחקרים (.)Evidence-based policy
שאנו מציעים .בישראל ,לעומת זאת ,איננו רואים
מאמצים דומים של גורמים ממשלתיים לחיזוק
רפורמה זו דורשת מהמשטרה לאמץ ולקדם מדיניות
המחקר המדעי בעולם השיטור .יוזמות מהסוג
ופרקטיקות המבוססות על ממצאי מחקרים מדעיים,
שתיארנו אינן צפויות גם בעתיד הנראה לעין.
ומאוניברסיטאות להיהפך לשותפות פעילות בעו־
השינוי שאנו מציעים יאפשר למדע השיטור
לם היומיומי של העשייה המשטרתית .אבל רפור־
להיות חלק אינטגרלי מהמשטרה ומעשייתה ,וכן
מה זו קוראת גם לשינוי בבעלות ,או בגורם המקבל
יאפשר לפתח גישות המבוססות על ממצאי מח־
אחריות על מדע המשטרה .המשטרה צריכה להיות
קרים לזיהוי פרקטיקות וקווי מדיניות אפקטיביים.
מחויבת למחקר המדעי ולחלוק את האחריות עם
הדבר הכרחי אם אנו מצפים ממדע המשטרה לספק
האוניברסיטאות.
ידע אמין ומבוסס שישפר את ביטחון הציבור .הדבר
חשוב לציין בהקשר זה כי חשיבות ורלוונטיות
הכרחי גם כדי שהמשטרה תזכה בלגיטימיות צי־
של המחקר המדעי החלה לחלחל בארגוני מש־
בורית בעולם הסקפטי של שירותים ציבוריים ,שבו
טרה רבים בארצות הברית .אנו עדים ללחץ ניכר
הולכת וגדלה התחרות על משאבים מצומצמים
של גורמים פדרליים ליישם מדיניות המבוססת

על ממצאי מחקרים בזירה של אכיפת החוק ,וה־
(.)Ayling, Grabosky and Shearing, 2009
רשימה ביבליוגרפית מלאה של המאמר אפשר למצוא בקישור הבא:
http://law.huji.ac.il/upload/scienceImportance.pdf
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בוררות

הרפורמה הנדרשת לחיזוקם של הליכי הבוררות והגישור

להשביח את
האלטרנטיבה
הפורום ליישוב סכסוכים בלשכת עורכי הדין אישר לאחרונה נוסח של
טיוטת הצעת חוק שבמרכזה מתן זכות ערעור לבית משפט על פסק
בוררות .הדרך המעשית ליישוב סכסוכים אפקטיבי מצויה ביישומם של
הליכי בוררות וגישור המתאימים לקהל היעד
רונן סטי

לעשות כן במוקדם ,כך יצלח מהלך זה .במאמר זה
אדרש לארבע נקודות מרכזיות בביצוע התאמות אלה.

עו"ד רונן סטי,
בורר ומגשר,
יו"ר הפורום
ליישוב סכסוכים
בדרכים אלטרנטיביות
בלשכת עורכי הדין
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שערו בנפשכם מציאות שבה עורכי דין משל־
בים כעניין שבשגרה סעיפי בוררות וגישור בהסכמי
התקשרות שונים .הדבר נובע מתוך אמון מלא בה־
זכות ערעור על פסק בוררות לבית משפט
ליכים אלה ומהעדפתם על פני בית משפט; מציאות
שבה שופטות ושופטים מקיימים בקדם־המשפט דיון
הבנת החשיבות שבשינוי זה מחייבת הבנה של
ענייני בדבר אפשרות לפתרון הסכסוך בהליך גישור
שיקולי עורך הדין בפנייה לבוררות .ההחלטה בדבר
או בהליך בוררות .הם אף יכולים להשקיט את ליבם
פנייה להליכי בוררות מותווית בדרך כלל על ידי עו־
של בעלי הדין בכך שאם פסק הבוררות יחייב בחינת
רכי הדין .טעות לצאת מנקודת הנחה כי הלקוחות
ערעור ,הדבר ייעשה על ידי אותו בית משפט הודות
בוחרים בהליך מושכל לפנות לבוררות; בפרוץ סכ־
לתיקון החוק; ולסיום ,המדינה  -זו מיישמת את
סוך פונים הצדדים להסכם ההתקשרות .הסכם זה
הנחיית היועץ המשפטי לממשלה ופותרת סכסוכים
נוסח בדרך כלל על ידי עורכי הדין של הצדדים .אם
רבים מסוגים שונים בהלי־
עורכי הדין לא ציינו סעיף
כים אלה ,וכך נותנת תמורה
יישוב סכסוכים כדוגמת
הניסיונות לפשפש בעברו
הולמת וראויה למגשרים ול־
סעיף בוררות ,הרי שברי־
של הבורר במטרה
בוררים המסייעים בהגשמת
רת המחדל היא בית משפט.
לבטל את פסק הבוררות
המטרה :יישוב סכסוכים אפ־
כך מתגלגלים לבתי המשפט
קטיבי .לנו עורכי הדין תפקיד
אלפי תיקים מסחריים בשנה,
הם תולדה של התסכול
מכריע בהשגת יעד זה.
שפתרונם היה נמצא בהלי־
הנובע מהיעדר הערעור.
אין חולק כי הדרך המע־
כי בוררות אילו נכלל סעיף
קרוב לוודאי כי שילוב ערכאת
שית למציאת פתרון מצויה
בוררות בהסכם ההתקשרות.
ביישומם של הליכי בוררות
הדבר נכון גם לסעיפי גישור
ערעור מהותית תפסיק
וגישור המתאימים ל"תושבי
הסכמיים .עובדה היא שה־
התנהלות זו
הארץ ויושביה" .ככל שנשכיל
נטייה לכלול סעיפי בוררות
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בהסכמים מעטה מדי .לעיתים לא נערך הסכם כלל,
והדרך לבית המשפט היא כדרך המלך שכמעט אין
ממנה חזרה.
לכן מתבקשת המסקנה כי קיים אמון במערכת
בתי המשפט ,לפחות במידה המובילה סכסוכים
רבים אל בין כתליו .כאשר עורך הדין נדרש לומר
ללקוח כי הליך בוררות הוא הליך סופי ללא הת־
ערבות בית משפט ,הוא מצוי בחשש כפול :היעדר
ערעור ,או ערעור בפני ערכאה שאינה בית המשפט
הידוע והמוכר .התוצאה :גוברת ההעדפה לבית המ־
שפט ,וכך גדל עוד יותר העומס על בתי המשפט.
ביום  26.2.14אישר הפורום ליישוב סכסוכים
נוסח של טיוטת הצעת חוק (תיקון מס' ( )3ערעור

יוני 2014

בזכות על פסק בורר) ,תשע"ד־ 2014המסדירה הליך
זה .יעד זה הוא כעת בר־השגה.
הנוסח שאושר מציג כמה חלופות שמשותף להן
ערעור בזכות לבית משפט ,בדומה לזה המתקיים על
פסק דין של ערכאה ראשונה .הערעור יישמע בבית
המשפט המחוזי אשר מוגדר כ"בית משפט" לעניין
חוק הבוררות (למעט מקרים חריגים) .מובן כי במ־
קרים שהופנו הצדדים לבוררות על ידי בית המשפט,
ישמש אותו בית משפט ערכאת ערעור לפי סעיף
79ב לחוק בתי המשפט.
חידוש יצירתי מצוי במנגנון אפקטיבי לאכיפת
פסקי בוררות .על פי החלופה הראשונה אפשר לא־
כוף את פסק הבוררות ,בכפוף לקבלת אישור בית
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בוררות

הרפורמה הנדרשת לחיזוקם של הליכי הבוררות והגישור

שונה לחוק אשר חוגגת בנוסחה המקורי זה למעלה
מ־ 100שנה .תיקון התוספת בשנת  ,2008שהפך את
חובת הנימוק לברירת מחדל ,מבורך אך אינו מספיק.
לדוגמה ,חסרים בו כללים בדבר סמכות הבורר לה־
כריע בתחום סמכותו; עניינים הקשורים בהסכמת
בורר לתת סעדים זמניים; נושאים הקשורים בלוח
זמנים מעשי למתן פסק הבוררות; אבני דרך שונות;
ועדכון כללים נוספים .מן הראוי כי התוספת לחוק
הבוררות אשר מגבשת את גבולות הבוררויות ואת
הכללים החלים עליהן תזכה לעדכון .הדבר יתרום
בוודאי לחיזוק הבוררות בישראל.

משפט ,גם אם הוגשה בקשה לביטול הפסק .החריג
לכך הוא הגשת בקשה לעיכוב ביצוע של פסק הבו־
ררות במועד הגשת בקשת ביטול וקבלת צו כמבו־
קש .מנגנון זה יאפשר למי שפנו לבוררות במסלול
זה ליהנות מאכיפה יעילה בדומה לנהוג ביחס לפסקי
דין של בית משפט ,ללא צורך להמתין עד להכרעת
בקשת ביטול לפי סעיף  24לחוק ,אם הוגשה.
עילות הביטול הקבועות בסעיף  24לחוק נועדו
למקרים שאין בהם אפשרות ערעור על פסק הבו־
ררות .נראה כי עם קיומו של הליך ערעור אין צורך
בערכאה נוספת אשר תברר עילות ביטול .כך ייהנו
הצדדים מביקורת שיפוטית יעילה וללא כפל דיון.
בוררות חובה
קיומה של ערכאת ערעור בבית משפט אף ייתר
מוגבלת לתיקים עד  100אלף שקל
את התופעה של חקירות וחיפוש בוררים לפי סעיף
 )10(24לחוק ויחליף אותה
בתי המשפט בישראל עמו־
בדיון מהותי וענייני לפני
סים מדי .זמן שיפוט הוא
סעיף 2לחוק קובע כי
ערכאת ערעור .הניסיונות
מצרך יקר .עיון בדו"חות
אם הצדדים לא הסכימו
לפשפש בעברו של הבורר
הנהלת בתי המשפט מלמד
אחרת ,תחול התוספת
במטרה לבטל את פסק הבו־
כי מצרך יקר זה מוקדש לס־
ררות הם תולדה של התס־
כסוכים רבים שאפשר לפתור
הראשונה .זאת חוגגת
כול הנובע מהיעדר הערעור.
בדרך מקצועית מחוץ לכות־
בנוסחה המקורי זה למעלה
קרוב לוודאי כי שילוב ער־
לי בית המשפט .ניתוח נתוני
התוספת
תיקון
שנה.
מ־100
כאת ערעור מהותית תפסיק
הנהלת בתי המשפט לחוד־
התנהלות זו.
שים ינואר־יוני  2013מלמד כי
שנעשה בשנת 2008
זה,
בוררות
הליך
ברי כי
 79,567תיקים נפתחו וסווגו
מבורך אך אינו מספיק
המפוקח על ידי בית המשפט,
כתיקים אזרחיים בתביעות
יוכרע על פי הוראות הדין.
כספיות שבין  1-2.5מיליון
בוררים יהיו משפטנים העומדים בתנאי הכשירות
שקל .עיון מעמיק יותר מלמד כי כ־ 89%מהתיקים
של שופט בית משפט שלום .אין ספק כי הבירור בה־
הם סכסוכים עד  100אלף שקל ,ורק ב־ 10%מהתיקים
ליכי הערעור בישראל הוא תכליתי בדרך כלל ,ועשוי
הסכום גבוה יותר מ־ 100אלף שקל.
להביא לסיום הסכסוך באופן יעיל ומקצועי .אימוץ
כך ,בעוד נדרשים משאבי עתק לניהול תיקים אזר־
תנאי זה יביא לחיזוק בולט של הליך הבוררות ואף
חיים שרובם ע ד  100אלף שקל ,יש מצוקת אמת בט�י
צפוי להקל על בתי המשפט באופן מעשי.
פול בתיקים פליליים ואחרים שאין מנוס מהכרעתם
במערכת בתי המשפט של המדינה .מערכת אשר תוכל
החלפת התוספת הראשונה
לשרת ביתר יעילות ובלוח זמנים ראוי יותר את ציבור
אקטואלית
לחוק הבוררות בתוספת
המתדיינים תיהנה מחיזוק האמון בה .הדבר הכרחי.
בוררות חובה היא בעייתית בהגדרתה ,שכן היא
רבים מהצדדים ועורכי הדין הקובעים סעיף בו־
סותרת את עקרון ההסכמה בבוררות .המצדדים
ררות בהסכם ההתקשרות ביניהם מסתפקים בקבי־
בבוררות חובה יטענו כי מדובר בצורך השעה .בת־
עה כי במקרה של סכסוך יפנו הצדדים להליך בו־
חום אחר ,צורך השעה מחייב טיפול חירום במער־
ררות .במקרים רבים נכנסת לפעולה התוספת הרא־
כת הרפואה בישראל; האם הדבר מחייב טיפול אצל
שונה לחוק הבוררות ,שכן סעיף  2לחוק קובע כי אם
רופא פרטי? לא .בוררות חובה אינה יכולה להיות
הצדדים לא הסכימו אחרת ,תחול התוספת הרא־
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בדמיון מפותח כדי להבין את ההשלכות האפשריות.
סיסמה להפרטת בתי המשפט .אילו יאומץ מתווה
לשופט בהיכלו יש השפעה רבה .אם השופט ימליץ
שכזה הוא צריך להיות מידתי ומוגבל ובהוראת שעה
על גישור ,צדדים ייטו לאמץ את הצעתו .אם יבחן
לחמש שנים .הוא אינו יכול להסתכם ב"הפניה לבו־
אפשרות של בוררות ,הרי שבאי כוח הצדדים ימסרו
ררות" בכפייה .הוא חייב להיות ממומן כראוי על ידי
את הסכמתם או את הסתייגותם .אם ההסתייגות
המדינה .מערכת בתי המשפט חייבת להשאיר את
תהיה בסוגיית הערעור ,הרי עתה קיימים גם מסלולי
עינה פקוחה .הדבר מחייב הסדרת ערעור בזכות
ערעור .אם יעלה החשש מפני עלויות כבדות ,יכול
לבית משפט כדי לא למנוע מן המתדיינים זכות יסוד
דווקא השופט היושב בדין לסייע בידי הצדדים לנסח
זו .לכן התיקון אשר הוצע לאחרונה ועבר קריאה
את הפלוגתות בתיק ולקבוע סדרי דין אשר יחייבו
טרומית בכנסת ביחס לבוררות חובה לתיקי "פח"
את הבורר באופן שיחסוך בעלויות.
בתאונות דרכים וליקויי בנייה מחייב את הרשות
שינוי גישה אקטיבי הוא מחוייב המציאות .שינוי
השופטת להשאיר את דלתותיה פתוחות לביקורת
שיביא תוצאות .שערו בנפשכם כמה בוררויות היו
ערעור ציבורית .לעניין מסלול רשות ערעור בבית
בישראל אם שופטים היו מעלים אותן כאופציה
משפט ,אף אחד לא חושב ברצינות כי מי מהצדדים
בעת הדיון .ממילא אותו שופט ישב בדין לאחר מכן
בתיק "פח" או ליקויי בנייה יוכיח עיוות דין בתיק
לפי סעי ף 79ב לחוק הב�ו
בהיקף של  5,000שקל ,או
ררות אם יידרש .השופט יכול
 50אלף שקל לפי סעיף 29ב
בחינת מנגנון של בוררות
לפקח במידה לא מבוטלת על
לחוק .ואם עסקינן בערעור
חובה לשעת חירום צריכה
הליך הבוררות בכך שיתווה
פרטי  -נשללה זכות הערעור
להיות מוגבלת לתיקים עד
החלטה המורה לבורר לא רק
בבית משפט.
בדבר הפלוגתות ,אלא מורה
בחינת מנגנון של בוררות
 100אלף שקל ,ובתנאי
גם כי כתבי הטענות יש־
חובה לשעת חירום צריכה
שתעמוד לצדדים זכות
משו תצהירי עדות ראשית
להיות מוגבלת לתיקים עד
כפי
משפט,
בבית
ערעור
של בעלי הדין ,תוך שמירת
 1000אלף שקל ,ובתנאי ש�ת
זכותם בלוח זמנים מוגבל
עמוד לצדדים זכות ערעור
שהיה אילו ניתן פסק
להשלימם ,לוח זמנים קבוע
בבית משפט ,כפי שהיה אילו
דין בערכאה ראשונה
מראש וכיוצא באלה סדרי
ניתן פסק דין בערכאה רא־
דין .כך תיקים רבים ימצאו
שונה.
את דרכם החוצה באופן ראוי ביותר ויפנו את ההיכל
השופט בבית משפט
לתיקים שהכרחי לבררם כערכאה ראשונה בבית
היישום
מבחן
"מרובה דלתות" -
משפט.
תפקיד השופטים לשפוט ,כך אומרים רבים .לדעתי
סיכום
זו ראייה צרה ביותר של התפקיד .השופט הוא מנהיג.
הוא המלך בהיכלו .ככל מנהיג הוא נדרש לניהול ,ובמ־
סבורני כי אם עורכי דין יעדיפו הליכי בוררות על
פני בית משפט יזכה הליך הבוררות לתנופה חדשה.
קרה דנן לניהול רב .קדם־המשפט הוא הזדמנות ראויה
לכך .אמנם בקליפורניה שבארצות הברית מיושם על
השינוי המוצע בהצעת החוק אשר אושרה על ידי
הפורום ליישוב סכסוכים בלשכת עורכי הדין יפתח
פי חקיקה בית משפט "מרובה דלתות" ,אך בישראל
ובנסיבותיה יש ליישם תורה זו אד־הוק.
מסלול הנותן פתרון אמת לצורכי הלקוח ועורך הדין,
לצד שני מסלולים למקרים שבהם עקרון הסופיות
לדעתי ,ראוי כי כל שופט ושופטת יקדישו בישיבת
קדם־המשפט הראשונה חלק מן הדיון לבחינת פת־
או הדיסקרטיות מעל לכל .יתר התיקונים המוצעים
רונו של הסכסוך בהליכי בוררות וגישור .אילו הוע־
יסייעו בהשלמת המלאכה .יש לקוות כי נעלה יחדיו
סק עורך דין בכמות התיקים שעל שולחנו של שופט
על מסלול אשר ימצה את הפוטנציאל הגלום בהלי־
ולרשותו עמדו רק עוזר משפטי וקלדנית ,אין צורך

כים אלה.
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משכונות

שעבוד תיק ניירות ערך בחשבון בנק

ככה בונים שעבוד
כיצד אפשר ליצור ,לשכלל ולממש שעבוד תיק ניירות ערך בחשבון בנק
של לקוח? העקרונות לכך נקבעו בפסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט
העליון ,והם צפויים להגביר את הבהירות ואת הוודאות בסוגיה שכיחה זו

יעל הרשקוביץ

עו"ד יעל הרשקוביץ,
מחלקת המימון של
משרד גרוס ,קלינהנדלר,
חודק ,הלוי ,גרינברג ושות'
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כנגד תיק ניירות הערך או הוסכם באופן מפורש על
בפסק הדין של בית המשפט העליון בע"א 1339/12
שעבודו ,לרוב נחתם גם הסכם לשעבוד תיק ניירות
בנק מזרחי טפחות בע"מ נ' אי.סי.אם יצרני מיזוג
הערך ונרשם שעבוד במרשם המתאים .בנסיבות
אויר בע"מ (בפירוק) מיום ( 27.4.14להלן :פרשת אי.
פסק הדין ומכוח סעיף סל במסמכי פתיחת החשבון
סי .םאם) קובע לראשונה השופט יצחק עמית ,בה�ס
טען הבנק לזכותו למימוש עצמי של מניות סחי־
כמת חבריו להרכב ,עקרונות ליצירה ,לשכלול ולמי־
רות שהופקדו בחשבון הבנק של חברה ,ולעדיפות
מוש שעבוד של תיק ניירות ערך המופקדים בחשבון
זכויותיו בנכס זה על פני צדדים שלישיים (במקרה
בנק של לקוח על ידי הבנק שבו מתנהל החשבון .בכך
זה המפרק שמונה לאותה חברה משנכנסה להליכי
מקנה בית המשפט בהירות וודאות ביחס לעקרונות
חדלות פירעון).
הנוגעים לסוגיה חשובה ושכיחה זו ,אשר עד כה לא
בפסק הדין נקבע כי בהיעדר רישום של השעבוד
עוגנו בצורה חד־משמעית בחוק ובפסיקה.
על תיק ניירות הערך ,השעבוד לא שוכלל בהתאם
ניירות ערך הנסחרים בבורסה הם מהנכסים הנ־
להוראות הדין ,וכן לא מתקיים עקרון הפומביות
פוצים המשועבדים לטובת הבנקים להבטחת אש־
הנועד להקנות לצדדים שלישיים ידיעה על זכויות
ראי הניתן ללקוחותיהם .בפרקטיקה ,ואף בנסיבות
קנייניות מעין אלה .לכן לא
המקרה הנדון ,בהסכמי פתי־
יהיה לשעבוד תוקף כלפי
החשבון
חת החשבון וניהול
בית המשפט קובע בהערת
צדדים שלישיים ,והוא יהיה
הסטנדרטיים של הבנקים
אגב כי ראוי ורצוי להכיר
תקף רק ביחסים בין הצדדים,
מצויים סעיפים כלליים הקו־
בשעבוד קבוע על תיק ניירות
קרי הבנק והלקוח.
בעים כי לבנק זכות שעבוד,
משהכיר בית המשפט
משכון ,קיזוז ועיכבון על כל
ערך באופן שיחול על אותם
בתוקפו של השעבוד מכוח
נכס של הלקוח (סעיף סל).
ניירות ערך שיהיו בחשבון
סעיף הסל בין הצדדים
במקרה כזה רשאי בעל הח־
חשיבותה
למרות
לעת.
מעת
עצמם ,נקבע כי יהיה אפשר
שבון לפעול באופן שוטף ול־
לבצע מימוש עצמי של תיק
בתיק
מכור את ניירות הערך
של הערת האגב ,עדיין רבה
המניות על ידי הבנק בה־
בלי לקבל את הסכמת הבנק.
אי הבהירות בעניין
תאם להוראות חוק המשכון,
כאשר ניתן אשראי ספציפי
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לדעתנו אפשר להחיל את העקרונות שנקבעו בפסק
המאפשר לגוף מוסדי לבצע מימוש עצמי של "משכון
הדין אף על ניירות ערך אחרים הנסחרים בבורסה
ניירות ערך" ,הגדרה הכוללת במפורש מניות הנסח־
כדוגמת איגרות חוב.
רות בבורסה ,וזאת ללא צורך בפנייה לבית משפט או
בית המשפט דן באחת מהשאלות הנפוצות בפ־
להוצאה לפועל .אפשרות זו לא תעמוד לבנק כאשר
רקטיקה של שעבוד חשבונות ניירות ערך ,והיא אם
הלקוח מצוי בהליכי חדלות פירעון הואיל והשעבוד
אפשר ליצור שעבוד קבוע על חשבון ניירות ערך
אינו תקף כאמור כלפי צדדים שלישיים ,ובכלל זה
כאשר הלקוח רשאי למכור את ניירות הערך המופ־
נושים אחרים של הלקוח.
קדים בו במהלך העסקים הרגיל ,ועל כן הרכבו ושוויו
בית המשפט מוסיף ומבהיר כי אי אפשר לשכלל
משתנים מעת לעת .ככלל ,שעבוד על מסה משתנה
משכון במניות הנסחרות בבורסה בדרך של הפקדה,
של נכסים מסווג בדרך כלל כשעבוד צף ,אשר זכויות
שכן אינן בגדר נייר ערך כהגדרתו לעניין זה בחוק
הנושה המובטח בו כפופות לזכויות נושים בדין קדי־
המשכון .הגדרת "ניירות ערך" לעניי ן שכלול מ�ש
מה (למשל עובדים ורשויות
כון בדרך של הפקדה בחוק
מס) .לכן בעת יצירה ורישום
המשכון היא הגדרה שונה
של שעבוד על תיק ניירות
מהגדרת המונח לשם מימוש
ערך עולה השאלה אם לסווג
עצמי ,והיא נוגעת לניירות
את השעבוד כשעבוד קבוע
ערך אשר ההחזקה הפי־
או צף ,והאינטרס המובהק
זית מקנה את הזכות בהם,
של הנושה הוא כי השעבוד
כדוגמת מסמך לפקודה או
יסווג כקבוע .בית המשפט
למוכ"ז .לפיכך ,לניירות ערך
עוסק מפורשות בשאלה זו
נסחרים בבורסה ,שהם אך
בהערת אגב ,וקובע כי ראוי
ראיה לקיומה של הזכות אך
ורצוי להכיר בשעבוד קבוע
אינם מגלמים את הזכות
על תיק ניירות ערך באופן
עצמה ,נדרש רישום משכון
שיחול על אותם ניירות ערך
כתנאי לשכלולו כלפי צדדים
שיהיו בחשבון מעת לעת.
שלישיים; בית המשפט מו־
לדעתנו חשוב להשלים את
סיף ומבהיר כי שכלול משכון
המהלך שהחל בית המשפט
בדרך של הפקדה מקיים את
בפרשת אי.סי.אם ולהקנות
עקרונות הפומביות בא־
ודאות אף בסוגיה זו .למ־
מצעות הימצאותו הפיזית
רות חשיבותה של הערת
של הנכס בחזקת הנושה או
השופט
מפי
הדין
בפסק
האגב ושל הערכאה וההרכב
שומר מטעמו כך שצדדים
שבו ניתנה ,הדיון שהתנהל
שלישיים לא יטעו לחשוב
יצחק עמית נקבע כי בהיעדר
בעניינה היה לא ממצה ,ולא
שהנכס בבעלותו של החייב
רישום של השעבוד על תיק
הוזכרה בו הפסיקה העדכנית
ויסתמכו עליו כחלק ממסת
ניירות הערך ,השעבוד לא
בנושא בישראל ובבריטניה,
הנכסים שלו .לכן אפש ר ל�ש
אשר מדיניה אומץ מוסד
כלל משכון בדרך של הפקדה
שוכלל בהתאם להוראות
השעבוד הצף .לכן לדעת־
רק בנכסים מוחשיים (כדו־
הדין ,וכן לא חל עקרון
נו עדיין קיימת אי בהירות
גמת מניות למוכ"ז) ,שבהם
להקנות
הנועד
הפומביות
בעניין זה ,ונפגעת הוודאות
הפקדת הנכס עצמו משרתת
ביחס לזכויות נושים מו־
תכלית זו .אף שבנסיבות הע־
לצדדים שלישיים ידיעה על
בטחים בעלי שעבוד בתיק
ניין ובניתוח פסק הדין נדונו
זכויות קנייניות מעין אלה

ניירות ערך.
מניות הנסחרות בבורסה,

יוני 2014

עורך הדין ׀ 109

שפיטה

היחסים בין שופטים לעורכי דין  -מבט מכס השיפוט

קשה באולמות,
קשה בקרב
לעיתים נוצרת באולם בית המשפט אווירה של שדה קרב ,ובסיומו של
יום יוצאים הכל מותשים וסחוטים .לא רק הקהל הרחב ,אפילו ציבור
עורכי הדין הבאים במגע שוטף עם בית המשפט אינם מודעים בדרך
כלל לתנאי העבודה הקשים שעימם מתמודד השופט מדי יום ביומו.
כיצד נראים הדברים מכס השיפוט?

יהושע גרוס

השופט בדימוס
יהושע גרוס ,לשעבר
סגן נשיא בית המשפט
המחוזי בתל אביב

סוגיית היחסים בין שופטים לעורכי דין אינה
חדשה ,אך נראה שיש צורך בבחינה מחודשת של
היחסים בין השופטים לעורכי הדין המתייצבים
באולמם להשמעת טיעוניהם ,בחינה שתבדוק את
המצב המצוי ותעלה אפשרויות לשפרו למצב הראוי.
זאת בהתבסס על כך שהמצב שאליו יש לשאוף הוא
הקשבה הדדית ,סבלנות ,נינוחות ובעיקר אווירה
תרבותית ומנומסת באולם בית המשפט.

המצב המצוי והסיבות שגרמו לו
אי אפשר לדבר בהכללות; כל שופט וכל עורך דין
ואופיים האינדיבידואלי .יש שמזגם נוח וסבלנותם
רבה ,ויש שאופיים נוקשה והם מאבדים את שלוותם
ואת סבלנותם במהירות .עם זאת ,באופן כללי אפשר
לומר שהמצב בתחום יחסי שופטים־עורכי דין אינו
אידיאלי אלא רווי מתח במקרים רבים ,ולפיכך הן
השופט והן עורך הדין מסיימים את יום העבודה מו־
תשים ויגעים בשל היעדר סבלנות ונינוחות הדדיים.
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בצד הנסיבות הסובייקטיביות חשוב להצביע על
גורמים אובייקטיביים למתח ניכר ביחסי שופטים־
עורכי דין .אשר לשופטים יש לזכור כי לא רק הקהל
הרחב ולא רק בעלי הדין אלא גם ציבור עורכי הדין
אינם מודעים כל עיקר לתנאי העבודה המפרכים
והקשים שעימם על השופט להתמודד מדי יום ביומו.
עורך הדין צריך לעשות את עבודתו הקשה והאח־
ראית בתנאים נינוחים וביישוב הדעת .תנאי הע־
בודה של השופט שונים לחלוטין .בראש ובראשו־
נה מדובר בקשיים פיזיים ממש :מחסור בלשכות
ובאולמות ומחסור בכוח אדם ,הן כוח אדם טכני והן
כוח אדם מקצועי .כל אחד סבור שיש לו לשופט כמה
מזכירות העומדות לרשותו ,שעה שהמציאות העגו־
מה היא כי כל שיחת טלפון וכל מכתב עליו להוציא
בעצמו .מבחינה מקצועית מסייע לו מתמחה הנמצא
בראשית דרכו בעולם המשפט .באולם עצמו מתג־
לות בכל יום תקלות בפעולת המחשב הגוזלות זמן
לא מבוטל .למעשה לרשותו של כל עורך דין ,ויהיה
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ואוי לי מיוצריי.
זה עורך דין בעל משרד צנוע ביותר ,עומדים כלים
ולבסוף ,אם כי אין זה הגורם האחרון בסדר הח־
טכניים ומקצועיים טובים פי כמה מהכלים העומדים
שיבות ,פעמים רבות עלולה התנהגות עורכי הדין
לרשות שופט ותיק ביותר.
באולם בית המשפט להוציא
בצד כל אלה ניצב השופט
כל אדם מכליו ,ושופט בגדר
(בעיקר שופטי בתי משפט
עורך הדין צריך לעשות את
אדם הוא .לא זו בלבד שעו־
השלום אך גם השופטים
והאחראית
הקשה
עבודתו
רכי דין מתבטאים בלשון
המחוזיים) בפני עומס תיקים
בוטה וגסה ואינם טורחים
ההולך וגובר כל העת וגו־
בתנאים נינוחים וביישוב
להקפיד על כללי נימוס בסי־
ביותר.
רם לו לשחיקה קשה
הדעת .תנאי העבודה של
סיים ,אלא שלעיתים קרובות
אם השופט מנווט את הדיון
השופט שונים לחלוטין.
הם מתאמצים לנהל מלחמת
בצורה נינוחה וסבלנית טוע־
התשה עם העדים הנחק־
נים כי אינו יעיל מספיק ,ואם
בראש ובראשונה מדובר
רים על ידיהם ועם השופט
הוא נמרץ ופועל ביעילות
בקשיים פיזיים ממש :מחסור
היושב לדין ,מתוך ציפייה כי
טוענים נגדו כי אין הוא נותן
ומחסור
ובאולמות
בלשכות
קרב התשה מעין זה עשוי
לבעל הדין את יומו בבית
להועיל ללקוח .עקב כך נו־
המשפט וכי הוא מקריב את
בכוח אדם ,הן כוח אדם טכני
צרת אווירה של שדה קרב,
הצדק על חשבון היעילות.
והן כוח אדם מקצועי
ובסיומו של יום יוצאים הכל
זהו מצב של אוי לי מיצריי
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מותשים וסחוטים.
פעם סיירה משלחת של
השופט נמצא במצב של אוי
אשר להתנהגות הפרועה
שופטים מגרמניה בארץ.
לי מיצריי ואוי לי מיוצריי; אם
באולם בית המשפט אזכיר
כששמעו השופטים על תנאי
שתי אנקדוטות ,האחת דנה
העבודה של השופט הישרא־
הוא מנווט את הדיון בצורה
בשופט חסר חוש הומור
לי ועל כך שעליו לשבת בדין
נינוחה וסבלנית טוענים
והשנייה בשופט בעל חוש
מדי יום ביומו בנוסף להכנת
ואם
מספיק,
יעיל
אינו
כי
הומור .במקרה הראשון הת־
התיקים ולכתיבת פסקי דין,
קיים פעם דיון סוער באולמו
הם שאלו מיד" :אם כך ,מתי
הוא פועל ביעילות ובמרץ
של השופט ,ושני הפרקליטים
יש לכם זמן לחשוב?".
טוענים כי הוא מקריב את
שהופיעו זה מול זה הרימו
כשאני חושב על השחיקה
הצדק על חשבון היעילות
את קולם והחלו לחרף ול־
הנוראה של השופטים ,אני
גדף איש את רעהו" :חברי
מוצא את עצמי לא אחת
ולא נותן לבעל הדין את
משקר"" ,חברי נוכל"" ,חברי
מהרהר על כך שבזמן מלכותו
יומו בבית המשפט
משמיע דברי הבל"" ,חברי
של הנרי השישי במאה ה־15
אידיוט גמור" וכן הלאה
ישבו השופטים בדין לא יותר
והלאה ,עד שהשופט הנסער השתיק אותם לפתע
משלוש שעות ביום ,מ־ 8:00עד  ,11:00ואת יתרת
פתאום באמרו" :רבותיי הנכבדים ,אתם שוכחים
הזמן הקדישו לאכילה ,לשתייה ולקריאה .כן אני
משום מה שגם אני פה" .לעומת זאת ,כשהתרחשה
חושב על הלורד קופליי ,שהיה לורד צ'נסלור ,שהק־
סצנה דומה לפני שופט בעל חוש הומור מפותח,
פיד שלא להעמיס על השופטים עומס יתר כדי שלא
פנה השופט לעורכי הדין אחרי שהטיחו עלבונות
יהפכו לעבדים של הצד הטכני של המקצוע ותהיה
איש באחיו ,ואמר" :אני מבין שסיימנו את השאלות
להם האפשרות לעיין בספרות כללית .במצבנו אי
שאינן במחלוקת ,הבה נעבור כעת לשאלות השנויות
אפשר להגיע לכך ,אבל לכל הפחות צריך להבין לנ־
במחלוקת".
פשו של השופט.

אדיבות כחומר חיטוי

"אדיבות באולם בית המשפט בהליך אד־
ברסרי ,כמוה כחומר חיטוי בבית־החולים.
המוחות הרפואיים הטובים ביותר אינם
יכולים להתמודד עם מכשירים מזוהמים
או סדינים מאובקים ,והמוחות המשפטיים
הטובים ביותר אינם יכולים להצדיק נימו־
סים רעים .עם כל ההבדל ,הרי שלדעתי עו־
רכי־דין היודעים כיצד לחשוב אך לא למדו
כיצד להתנהג מהווים איום ונטל ,ולא נכס,
לניהול המשפט".
(נשיא בית המשפט העליון בארצות
הברית וורן בורגר בהרצאה לפני משפט־
נים בוושינגטון .הדברים צוטטו בשבועון
"טיים" מיום  ,31.5.71וכן בע"א 71/103
ובע"א  77/408על ידי השופט עציוני)
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הצעות לשיפור
בראש ובראשונה מדובר בתיקונים פסיכולוגיים.
במקום אווירת הקרב ומלחמת ההתשה יש להביא
לשינוי האווירה ,וכל אחד משני המחנות  -מחנה
השופטים מזה ומחנה עורכי הדין מזה  -צריך לתרום
את חלקו לכך .לפני שהוקמה המערכת המשפטית
היו סכסוכים משפטיים מסתיימים בדו־קרב שה־
סתיים לעיתים קרובות באובדן חיי אדם .המשפט
בא לתת פתרון אלגנטי הרבה יותר ,אך בשל העומס
הרב הפוקד את המערכת נוצרים לעיתים חוסר אמון
ותחושה של אכזבה ומפח נפש.
מובן שלעורכי הדין יש תפקיד נכבד בהדרכת
לקוחותיהם להגיע להבנה ולפתרונות יצירתיים
מחוץ לבתי המשפט .פעמים רבות אנו עדים להלי־
כים משפטיים ארוכים ומייגעים על עניינים של מה
בכך ,שהיה אפשר למצוא להם פתרונות פשוטים על
נקלה ,אלא שאנשים נגררים להליכים המשפטיים
ובשל כך נוצרת אותה אווירת קרב חסרת כל היגיון.
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השופט מנקודת מבטו של עורך הדין

באחד מפסקי הדין של בית המשפט העליון (ע"א  251/73תרשיש נ' שיינליכט) צוטט פזמון סאטירי
חריף שכותרתו " ,"Parliamentary Draftsmanהשם ללעג את המחוקק הפרלמנטרי המערפל את כוונת
המחוקק עקב הניסוח הכושל של החוקים .הפזמון נלקח מספר שירים בשם " "Poetic Justiceשיצא
לאור בשנת  ,1947ומחברו האלמוני מצוין על גבי הספר בראשי התיבות  .J.P.Cלהלן אביא רק קטע
אחד מספר סאטירי נפלא זה ,המתאר את השופט מנקודת מבטו של עורך הדין בשפה האנגלית.

The Silent Judge
He'll nod again, as like as not,
When your opponent says it's rot.
A silent Judge is rather rare,
But still, I wish he wouldn't wear
So very much a poker face
When I am trying to do a case.
I'm a Justice for the County,
I'm a man who's made his mark,
And I side against the lawyers
When they contradict the clerk.
Let the learned lawyers argue,
It is useless, they will find,
For I've made up long beforehand
What I like to call my mind.

How very wise His Lordship looks
Surrounded there with weighty books:
He sits as silent as a Sphinx,
And no one knows just what he thinks.
He smiles, in a deceptive way,
At witnesses throughout the day:
And at the end - to their surprise,
He'll say they told appalling lies.
And when he nods his learned head
Do not, I pray you, be misled,
And think the point a good one that
His Lordship quitely nodded at.
It doesn't mean a single bit
That he has thus agreed with it,

נפלא  -ייתכן שהוא אידילי
באווירה נינוחה יותר יש כדי
הם
אלים.
בני
אינם
השופטים
 הממחיש תגובה שונה לח־לתרום למציאת פתרונות
לוטין" :דאזיל מבי דינא שקל
סבירים .אווירה כזאת יכולה
עשויים לטעות ,אך לא ייתכן
גלימא  -ליזמר זמר וליזיל
להיווצר רק בשיתוף פעולה
נדחו
שטיעוניו
דין
שעורך
באורחא" (סנהדרין ז ע"א).
בין השופטים לעורכי הדין.
והוא סבור שהדבר נעשה
משמעותו :מי שיוצא מבית
בסופו של דבר כולנו באותו
הדין נטול גלימה ,שהפסיד
מחנה ,ועל כולנו לעשות כל
שלא כשורה יחוש אנטגוניזם
בדינו ,יזמר זמר וילך בדרך,
מאמץ להגיע לפתרון סביר.
לשופט הממלא את תפקידו
שאף שהפסיד  -בדין הפסיד,
השופטים אינם בני אלים .הם
כך
כל
קשים
בתנאים
ונגמר העניין בצדק.
מסוגלים לטעות ,אך לא יית־
איני מצפה לאידיליה כזאת
כן שעורך דין שטיעוניו נדחו
אצלנו ,אך רצוי להתקרב לכך .על כולנו במשותף לע־
והוא סבור שהדבר נעשה שלא כשורה יחוש אנט־
שות כל מאמץ אפשרי להחדרת אווירת פיוס ,אווירת
גוניזם לשופט הממלא את תפקידו בתנאים קשים
גישור ורוח טובה אל תוך אולמות בית המשפט ,מתוך
כל כך .כל מי שמפסיד בדין ,לרבות עורך דינו ,סבור
הבנה הדדית למצוקות השופט מזה ולמצוקות עורך
שנעשה לו עוול וטורח להמחיש את הרגשתו ,לפחות

הדין מזה.
בשפת גוף אם לא בדברים ממש .בגמרא יש קטע
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לכפות את השיתוף
בדרך לפירוד
איזון הנכסים הקלאסי והמקובל בגירושים אינו מותאם לנכסים מורכבים
ולנכסי קריירה .איזון באופן של המשך שיתוף פעולה ,בין אם בהסכמה
ובין אם בכפייה בהכרעה שיפוטית ,אפילו לתקופה זמנית ,הוא המפתח
לאיזון ראוי ,צודק והוגן של המשאבים בין בני זוג
יוסף מנדלסון ,עירית רייך־זיו

עו"ד יוסף מנדלסון,
מרצה לדיני ירושה ומשפחה
באוניברסיטת תל אביב
ובמרכז הבינתחומי

עו"ד עירית רייך־זיו,
משרד יוסף מנדלסון ושות'
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בדיני משפחה נדרשים חדשות לבקרים לייצר פת־
איזון נכסיהם של בני זוג בפירוד נהפך בשנים
רונות לאתגרים החדשים הניצבים בפניהם ,ולייבא
האחרונות למשימה סבוכה יותר ויותר ,הדורשת
אל דיני המשפחה פתרונות מן העולם המסחרי .אלא
פתרונות יצירתיים .התפתחות המדע ,התקשורת
שאף העולם המשפטי המסחרי אינו מספק פתרונות
והכלכלה ,השינויים בתעשייה ובמסחר ,תהליכי
הולמים לבעיות שבפניהן ניצבים בני הזוג .לכאורה,
הגלובליזציה ועוד הביאו לשינוי מהותי באופי הנ־
פירוק שיתוף עסקי מייצר את אותם האתגרים
כסים שאיזונם נדרש .לקושי חדש זה מצטרף הקושי
הקיימים באיזון משאבים בין בני זוג .לשם הדוג־
הקיים ממילא ,הנובע ממועד האיזון אשר קביעתו
מה ,באוגוסט  2012ניתן פסק הדין בע"א 779/06
אינה נובעת משיקולים כלכליים אלא מקרע ביחסים
קיטאל החזקות ופיתוח בי־
אישיים (דהיינו מועד חלו־
נלאומי בע"מ נ' מןמן ,שב�מ
קת המשאבים ,שהינו עניין
ברור לנו כי הפתרון המוצע
רכזו עמדה סוגיה של הע־
כלכלי במהותו ,נקבע באופן
והוא
פופולרי,
אינו
ידינו
על
רכת מניותיהם של ניצעים
אבסורדי לפי גורם שרירותי
בהצעת רכש מלאה (דוגמה
שאין לו כל קשר לעניינים
מנוגד לתפיסה הקלאסית
טובה לסיטואציה שבה מועד
כלכליים) .והנה לפנינו מלא־
לאפשר ניתוק כלכלי בין
מתן ההצעה אינו נוח לני־
כה מאתגרת ומורכבת הדו־
הצדדים שאינם מעוניינים
צע מבחינה עסקית) .מגוון
רשת בחינה מחודשת של
דעותיהם של שבעת השופ־
איזון המשאבים הטבעי ,הפ־
בשימור קשר כזה .אלא שאנו
טים אשר ישבו על המדוכה
שוט והקלאסי.
סבורים כי החשש מהנזקים
בשאלה מהי השיטה הראויה
אם נחשוב על פרידת בני
הנגרמים משימור יחסים
להערכת המניות ממחיש עד
זוג באופן קר ובלא אמוציות,
כמה מאתגרות הן שאלות
איזון רכושי הוא פירוק שי־
כלכליים בין זוגות פרודים הוא
הערכה ואומדן של נכסים
תוף עסקי במובן הפשוט של
מועצם ולרוב מוגזם
מורכבים .אם נבחן את איזון
הדברים .עורכי דין העוסקים

יוני 2014

אנו סבורים כי שימוש
בפתרון זה בין כותלי
בית המשפט יעודד
צדדים להידברות
ולפתרון סכסוכים
מחוץ לכותלי בית
המשפט ,וזאת
משום החשש הטבעי
של צדדים כי בית
המשפט יכפה
עליהם שיתוף פעולה
שלא יהיה לרוחם

המשאבים בין בני זוג באופן פשטני ,הרי הוא דומה
מאוד במהותו להצעת רכש; ואם בעולם המסחרי
והקר הדברים סבוכים ,קל וחומר בעולם דיני המש־
פחה רווי הרגשות.

השוני בין עסקים למשפחה
למרות הדמיון בין העולמות ,השוני רב ושורשו
בהבדל שבין עסקים למשפחה .השחקנים בעולם
המסחרי הם אנשי עסקים המלווים ביועצים אשר
תפקידם להבטיח את הכסף ואת האינטרסים של
לקוחותיהם .הצדדים הנכנסים לשיתוף העסקי מו־
דעים היטב לאפשרות שהשיתוף לא יצלח והם לא
תמיד בוטחים בשותפיהם העסקיים .בהתאם ,אנשי
עסקים דואגים להבטיח את עצמם מראש מפני
תרחישים שונים ,גם פחות אופטימיים (לפחות כך
מצופה כי ינהגו) .הסדרת פירוק שיתוף עסקי והבט־
חת השותפים נעשית באמצעים שונים ,כגון :תניות
חוזיות (הגבלת הזכות לדרוש את פירוק השיתוף
העסקי לתקופה מסוימת ,הסדרה מראש של אופן
ההיפרדות ותנאיה וכיוצ"ב) ,ביטחונות ,ערבויות
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ורישומים שונים (שעבודים ,הערת אזהרה) .בתום
שיתוף הפעולה העסקי הולך כל אחד מהשותפים
לדרכו ומשקיע מחדש את ממונו ואת נכסיו .באופן
טבעי מקבלת החברה בשוויון נפש מצב שבו אדם
תבוני ורציונלי נכווה בתום שיתוף פעולה עסקי,
אם משום שלא הגן על עצמו מראש מפני סיכונים
מסוימים ואם משום שההגנות שנקט לא היו מספ־
קות (כל עוד הנזק לא נגרם במרמה).
לעומת העולם העסקי ,המשפחה מתנהלת לפי
סולם ערכים שונה  -אמון ,ערבות הדדית ,סולי־
דריות וכן הלאה .אמנם השימוש בהסכמי ממון
ובהסדרים משפחתיים המסדירים מראש את פירוק
השיתוף בנכסים עסקיים בתוך המשפחה נהיה יותר
ויותר שכיח ,ולדעתנו ראוי שכך יהיה ,אך בפועל רוב
הזוגות אינם מתכוננים ליום סגריר מבחינה רכו־
שית .בשונה מעולם המסחר ,לאחר פרידה בעולם
המשפחה ימשיך בדרך כלל הצד שתפעל את הפעי־
לות העסקית לפעילות עסקית חדשה (או אף סביר
יותר ,ימשיך בפעילות העסקית הקיימת) ,ואילו הצד
השני ייוותר ברוב המקרים עם התמורה שהתקבלה
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מוגזם .אנו סבורים כי בשם קדושת ה"clear cut"-
בגין חלקו בנכסים העסקיים שאוזנו .במצב דברים
נעשות פעולות לא כלכליות הגורמות לעיתים נז־
זה ,הערכת שווי הנכסים העסקיים בעת האיזון -
קים קשים לאחד הצדדים ואף לשניהם ,שכן כאמור
אשר תוצאתה משתנה על פי שיטת החישוב ועל פי
ניתוק כלכלי מיידי מחייב שימוש בכלים מסחריים
מועד החישוב (שהינו כאמור שרירותי ואינו קשור
שאינם מתאימים בהכרח לעולם דיני המשפחה .זאת
לעניינים כלכליים)  -היא משמעותית ביותר לשני
ועוד ,ברוב המקרים שיהיה בהם צורך לבצע איזון
הצדדים .ברי כי כחברה נקבל בפחות סובלנות מקרה
נכסים עסקיים סבוכים נמצא צדדים שחיו יחד תקו־
שבו נפגעה עתודתו הכלכלית של הצד שלא היה
פת זמן משמעותית ולרוב יש להם ילדים משותפים,
מעורב בפעילות העסקית ,בין אם בשל שימוש בשי־
שממילא ימנעו הפרדה מוחלטת.
טת הערכה מסוימת ,בין אם עקב המועד השרירותי
שיתוף פעולה כפוי אינו מפחיד כפי שהוא נשמע.
של האיזון ובין אם בשל אי הסדרה מראש של פירוק
למעשה ,הפרקטיקה של שיתוף הפעולה הכפוי דומה
השיתוף העסקי בתוך המשפחה .באותו אופן ממש
לפרקטיקה של שיתוף הפעולה המוסכם  -הצד
נרגיש שלא בנוח כאשר הערכת השווי או אופן איזון
שהיה מעורב בנכסים העסקיים ממשיך להפעילם
המשאבים יפגעו בצד שהיה מעורב בפעילות העס־
כפי שהיה עד לפרידת הצדדים ,באמצעות מנגנוני
קית ,כגון :שייוותר עם הנכס העסקי בלבד (בתמו־
פיקוח (כגון :חובות דיווח
רה לשאר נכסי בני הזוג) על
והעברת מסמכים; הצבת
שלל הסיכונים הכרוכים בכך,
בשם קדושת
"מפקח"  -משקיף ,דירק־
או אף ייאלץ להיפרד ממפעל
נעשות
"clear
הcut"-

טור או איש ביקורת מקצועי
חייו או לחלוק אותו עם
פעולות לא כלכליות הגורמות
לפי הנסיבות; בחירת גורם
צדדים שלישיים כדי לממן
מכריע במקרים של מחלו־
את סכום האיזון .כאמור,
לעיתים נזקים קשים לאחד
קות; זכות הצטרפות במ־
במגזר העסקי היינו מקבלים
הצדדים ואף לשניהם ,שכן
כירה ( )tag alongאו אפילו
בשוויון נפש מקרים כאלה,
ניתוק כלכלי מיידי מחייב
אלא שכאשר מדובר בבני
חובת הצטרפות; אפשרות
זוג שאינם מצופים להבטיח
לעצור מכירה לא הוגנת).
שימוש בכלים מסחריים
את עצמם מראש מפני סי־
מנגנוני הפיקוח רבים ומג־
בהכרח
מתאימים
שאינם
טואציות כאמור ,הדעת אינה
וונים ,ולצורך כך ניתן להיעזר
לעולם דיני המשפחה
נוחה מתוצאות מסוג זה.
בפתרונות יצירתיים מעו־
כאשר בני זוג נפרדים בה־
לם המסחר .במסגרת המשך
סכמה ,במיוחד כשמדובר באיזון רכוש מורכב ,נמצא
שיתוף הפעולה הכפוי יחולקו הרווחים והפירות בין
פעמים רבות כי הם יתגברו על הבעיות שתיארנו
הצדדים ,ו"הצד המפעיל" יהיה זכאי לתמורה בגין
באמצעות המשך שיתוף פעולה בקשר לנכסים הע־
השקעתו לפי מידת ההשקעה הנדרשת (בדיוק כמו
סקיים ,למרות פרידתם הזוגית .דרך זו היא פתרון
בסיטואציה המסחרית שבה בעל מניות המשמש אף
כמעט מושלם לשלל הבעיות שפירטנו לעיל .אלא
כמנכ"ל מקבל משכורת על עבודתו).
שכידוע ,בהסכמה השמים הם הגבול ,והבעיה היא
ייתכן כי רבים ירימו גבה נוכח ההצעה האמורה או
מציאת פתרונות בהיעדר הסכמה .אנו סבורים כי
יטענו כי היא מחייבת שינוי בחקיקה .אמנם ראוי לתקן
הפתרון פשוט אך מחייב גמישות מחשבתית  -שי־
את החוק כך שיתאים לשינוי העיתים ,אלא שאנו
תוף פעולה כפוי.
סבורים כי אפילו במתכונתו הנוכחית מאפשר החוק
ברור לנו כי הפתרון המוצע על ידינו אינו פופולרי,
לבית המשפט לייצר פתרונות יצירתיים .שיקול הדעת
והוא מנוגד לתפיסה הקלאסית לאפשר ניתוק כלכלי
בקשר לאיזון ,המוקנה לבית המשפט בסעיף (6ג) לחוק
בין צדדים שאינם מעוניינים בשימור קשר כזה .אלא
יחסי ממון ,הוא רחב .החוק מאפשר לבית המשפט
שאנו סבורים כי החשש מהנזקים הנגרמים משימור
לקבוע "באיזו דרך יבוצע האיזון" וכן את "מועדי הבי־
יחסים כלכליים בין זוגות פרודים הוא מועצם ולרוב
צוע ,הבטחתו ושאר תנאיו" .מאחר שבידי בית המ־
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תשלום חד־פעמי
עשוי לגרום נזקים
כבדים לאחד משני
הצדדים .על פי
נוסחה קבועה,
התשלומים העיתיים
צריכים להשתלם
באופן שהאחוז
שייקבע מפער
ההכנסה יהיה גובה
התשלום העיתי,
והאחוז שייקבע
מתקופת הקשר
יהיה משך תקופת
התשלום

שפט שיקול הדעת לקבוע את דרך ביצוע האיזון ,הוא
רשאי לקבוע כי האיזון ייעשה בהמשך שיתוף פעולה
כפוי (עם קביעת מנגנוני פיקוח ,חלוקת רווחים ,מנגנון
היפרדות כלכלי ותגמול "הצד המפעיל").
למעשה ,אפשר לטעון בזהירות כי פסיקת שיתוף
פעולה כפוי בנסיבות מסוימות מתחייבת על פי החוק,
שכן במסגרת שיקול הדעת המוקנה לבית המשפט לפי
סעיף (6ג) נדרש בית המשפט להתחשב בכל הנסיבות
הקשורות במצבו הכלכלי של כל אחד מבני הזוג ובטו־
בת ילדיהם הקטינים ,ולהורות על איזון בדרך שתמנע
ככל האפשר אובדן הכנסה או פגיעה בהמשך תפקודו
התקין של תאגיד (סעיף (6ד)).
בל נשכח ,גם שותפים עסקיים בעולם המסחר לאו
דווקא מחבבים זה את זה .הם חושדים זה בזה ומג־
נים על עצמם באמצעות מנגנונים משפטיים שונים.
שיתוף הפעולה הכפוי אינו חייב להיות נצחי; הוא
יכול להיות לתקופה קצובה על פי התנאים והנסי־
בות או לשמש פתרון זמני עד לאיזון מלא שייעשה
בהדרגה ,במתווה כלכלי מבוקר ובצורה שלא תפגע
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בצדדים ובנכסיהם העסקיים.
ברור כי מדובר בניתוח ראשוני ושטחי ,וההצעה
מחייבת מחשבה עמוקה ושכלול פרקטי .אבל מטר־
תנו בשלב ראשוני זה היא אחת :להסב את תשומת
הלב אל האפשרות של איזון בהמשך שיתוף פעו־
לה כפוי בהכרעה שיפוטית .אנו סבורים כי שימוש
בפתרון זה בין כותלי בית המשפט יעודד צדדים
להידברות ולפתרון סכסוכים מחוץ לכותלי בית
המשפט ,וזאת משום החשש הטבעי של צדדים כי
בית המשפט יכפה עליהם שיתוף פעולה שלא יהיה
לרוחם (סיטואציה מאיימת יותר מהיפרדות כפויה).

הצורך בשינוי חקיקתי
פסיקה של שיתוף פעולה כפוי אפשרית כאמור
מכוח החוק בנוסחו הנוכחי ,אך יש לערוך בו שי־
נויים מהותיים .למשל ,ראוי שהחוק יקנה לבית המ־
שפט שיקול דעת לקבוע כי איזון הנכסים או חלקם
לא יהיה לפי שוויים במועד האיזון אלא לפי מועד
מאוחר יותר (החוק מקנה היום רק את האפשרות
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איזון משאבים בדרך של המשך שיתוף פעולה כפוי בהכרעה שיפוטית

טין ,כושר השתכרות וכיוצא באלה) .באוגוסט 2007
לקבוע כי האיזון יהיה לפי שווי במועד מוקדם יותר
פורסם בע" מ  4623/04פלוני נ' פלוני ,הנחשב לגו�ש
 סעיף  )3(8לחוק יחסי ממון) .היות שבני זוג אינםפנקה לתפיסה המשפטית (שרווחה עוד קודם לפסק
מבטיחים את עצמם מפני דרישת אחד מהם לפי־
הדין) כי יש לראות בנכסי קריירה חלק מ"פול הנכ־
רוד במועד שעשוי להיות בעייתי לצד השני מבחי־
סים" שיש לאזנם בעת איזון משאבים (ראו למשל
נה עסקית או כלכלית באיזון על פי החוק ,או מפני
אריאל רוזן־צבי ,דיני המשפחה בישראל בין קודש
מקרה ששווי הנכס המאוזן במועד הקרע אינו רל־
לחול ( )1990עמ'  ,475וכן יוסף מנדלסון" ,יחסי
וונטי ,ואיזון לפיו יהיה לא הוגן (ראו לדוגמה את
ממון בין בני זוג" ,מעמד האשה בחברה ובמשפט,
פסיקתו של השופט יהורם שקד בתמ"ש (ת"א)
בעריכת פרנסס רדאי ,כרמל שלו ומיכל ליבן־קובי
 48482/077ש.מ נ' א.מ) ,מתן שיקול דעת לבית ה�מ
( )1995עמ' ( )437בהמשך אומצה גישה זו במסגרת
שפט לקבוע כי האיזון יהיה לפי שווי לפני או אחרי
תיקון תשס"ט לחוק יחסי ממון ,תשל"ג־ 1973סעיף
מועד הקרע מאפשר לבית המשפט להכניס לאיזון
 )2(8לחוק ,אולם הדבר נעשה באופן כללי שאינו
הגנות שצדדים עסקיים היו קובעים מראש ובאופן
מקנה פתרונות קונקרטיים).
טבעי לא מצויות ביחסי הרכוש בין בני זוג .ייתכן
אמנם פסק הדין האמור יצר ודאות משום שאין
שראוי כי בכל אחד מבתי המשפט לענייני משפחה
עוד חולק כי נכסי קריירה הם בני איזון ,אך אף שח־
תוקם יחידת סיוע כלכלית (בדומה ליחידות הסיוע
לפו כשבע שנים מאז פורסם
הטיפוליות) ובה ישבו אנשי
פסק הדין ,עדיין רבים הבל־
מקצוע  -כלכלנים ,רואי
שיתוף פעולה כפוי אינו
בול והמבוכה באשר לאיזון
חשבון ,אקטוארים  -אשר
מפחיד כפי שהוא נשמע.
נכסי קריירה .כך ,למשל ,לא
יסייעו לצדדים להגיע לפ־
אף
הפרקטיקה
למעשה,
ברור באילו מקרים ראוי לה־
תרונות כלכליים יצירתיים,
ביא נכסים אלה לידי ביטוי
ובהיעדר הסכמה ייעצו לבית
דומה לשיתוף הפעולה
במסגרת איזון המשאבים או
המשפט בקשר למנגנונים
המוסכם  -הצד שהיה
כיצד יש לשום אותם לאור
הכלכליים הראויים בנסי־
מעורב בנכסים העסקיים
אופיים המיוחד ,בהיותם
בות (בין אם פירוק השיתוף
נכסים הטבועים באדם אשר
ובין אם המשך שיתוף פעולה
ממשיך להפעילם כפי
כללי החשבונאות הרגילים
כפוי) .למשל ,ראוי כי החוק
שהיה עד לפרידת הצדדים,
אינם מתאימים להם .בקשר
יעגן מפורשות את האפש־
פיקוח
מנגנוני
באמצעות
לכך ציין השופט אליעזר רי־
רות לאיזון בדרך של שיתוף
בלין (בסעיף  22לפסק הדין)
פעולה כפוי ,ויכיל (לא באופן
כי ..." :כללי החלוקה והאיזון ייקבעו ממקרה למק־
מגביל) אפשרויות פיקוח כמפורט לעיל .כן ראוי כי
רה .טוב לה להלכה שתתפתח עקב בצד אגודל."...
החוק יקבע במפורש כיצד יש לאזן נכסים עתידיים
כאמור ,מאז פסק הדין טרם נקבעה הלכה ברורה
כגון אופציות ,מניות חסומות וזכויות עתידיות
בשאלות אלה .נוסיף כי גם בקשר לנכסי הקריירה
לתמלוגים (ראו למשל את הניתוח ואת הפתרונות
אנו סבורים כי האיזון הראוי ,אשר יביא לתוצאה
בפסק דינו של השופט יהושע גייפמן בתמ"ש (ת"א)
ההוגנת ביותר לשני הצדדים ,מחייב המשך שיתוף
 17652/03פלונית נ' אלמוני) .אלה כמובן דוגמאות
פעולה בדמות תשלומים עיתיים.
אחדות לשינויים הנדרשים בחוק; ברי כי החוק ,שב־
השופט ריבלין מזכיר שני גורמים המצדיקים את
מהותו ובעיקרו הוא חוק כלכלי ,דורש רענון והתא־
ההשקפה על נכסי קריירה כבני איזון  -פער ההש־
מה לעולם הכלכלי בשנת .2014
תכרות שנוצר ותקופת הזוגיות .כפי שנפרט להלן,
הסדרה של נכסי קריירה
באמצעות שכלול ושקלול שני הגורמים האמורים
ניתן להגיע אל "הנוסחה" הראויה לאיזון צודק.
נכסים מורכבים נוספים שאנו סבורים כי יש לה־
הגורם הראשון שיש לתת עליו את הדעת הוא
סדירם בחקיקה במפורש הם נכסי הקריירה (מוני־
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לקבוע את האחוזים לפי הנסיבות הקונקרטיות,
כמובן פער ההשתכרות שנוצר בין הצדדים; האם
כאשר לבית המשפט ייוותר שיקול דעת לקבוע בנ־
אכן נוצר פער וכיצד הוא בא לידי ביטוי בפועל .ברי
סיבות מסוימות ובהתאם לגורמים שפורטו לעיל,
כי המשתנה של פער ההשתכרות בין הצדדים ,בפועל
כי על אף שקיים פער השתכרות אין להורות על
ולא בתאוריה ,חייב לבוא לידי ביטוי בנוסחה לאיזון
איזון בגין נכסי הקריירה .אמנם הנוסחה אינה מקנה
נכסי הקריירה .עוד ברור כי באין פער או בהתקיים
ודאות מלאה משום שאפשר להתווכח על האחוזים
פער לא מהותי ,אין לאזן בין נכסי הקריירה של הצ־
שיש להציב בה ,אך היא יכולה לשמש נקודת מוצא
דדים.
וגבולות גזרה לשיח בין הצדדים או למצער להחלטה
הגורם השני שיש להביאו בחשבון במסגרת
שיפוטית ,ולצמצם את טווח המחלוקת ,שהוא עמום
הנוסחה הוא משך תקופת הקשר הזוגי .יובהר כי
כיום ועל כן קשה לגישור.
מספר שנות הקשר אינו נתון טכני; יש לו משמעות
לדעתנו מביאה הנוסחה לתוצאה הוגנת וראויה,
מהותית ,והוא מגלם גורמים נוספים שאי אפשר
ולשמחתנו השימוש בה בפרקטיקה הולך ומתרחב.
לכמת ויש שיטענו כי ראוי להביאם בחשבון בנו־
לרוב נעשה בה שימוש לפי 25%־ 25%( 25%מתקופת
סחה ,כגון :הסתמכות ,תום לב ,צדק והגינות .אם
הקשר כפו ל  25%מפער ההשתכרות בתקופה הסמ�ו
נרד לעומקו של כל אחד מן הגורמים הנ"ל ,ניווכח
כה למועד הקרע ,בתחשיב המפורט לעיל) .כאמור,
כי הם נגזרים ישירות מאורך הקשר בין הצדדים.
האחוזים צריכים להתאים
ביטוי אורך הקשר בנוסחה
לנסיבות ולפרמטרים האח־
מטבעו מביא לביטוי אף גו־
ייתכן כי רבים ירימו גבה נוכח
רים העולים מפסק דינו של
רמים אלה .למשל ,ככל שת־
ההצעה האמורה או יטענו כי
השופט ריבלין (בנוסחה זו
קופת הקשר ארוכה יותר ,כך
חקיקתי.
שינוי
מחייבת
היא
נעשה שימוש לראשונה ,שנים
הולכת ומתעצמת הסתמכות
לפני פרסום פסק הדין האמור,
הצדדים זה על זה.
אמנם ראוי לתקן את החוק
בהסכם גירושים שערך משר־
שני הגורמים הנ"ל -
כך שיתאים לשינוי העיתים,
דנו בשיתוף פעולה עם משרד
הפרש ההשתכרות ומשך
אלא שאנו סבורים כי החוק,
שמואל מורן) .ברוב המקרים
תקופת הקשר  -יוצרים נו־
ראוי כי הרף העליון לא יהיה
סחה הוגנת ומאוזנת לאיזון
אפילו במתכונתו הנוכחית,
מעל  25%מפער ההשתכרות,
נכסי הקריירה .קרי ,הסכום
מאפשר לבית המשפט
משום שעל הצד המשלם לה־
שראוי כי בעל כושר ההשת־
יצירתיים
פתרונות
לייצר
משיך "להפעיל את הנכס"
כרות המוגבר ישלם לבן זוגו
לצורך יצירת הפירות ,והצד
צריך להיות מורכב מנוסחה
המפעיל צריך להיות מתוגמל על עמלו להפקת הפי־
פשוטה של אחוזים :אחוז מסוים מפער ההשתכ־
רות .ככל שהפרמטר של פער ההשתכרות יהיה גבוה
רות בפועל (בממוצע לחודש בתקופת השנים הס־
יותר ,כך נגרום לצד המפעיל לחוסר מוטיבציה להמ־
מוכות למועד הקרע) כפול אחוז מסוים מתקופת
שיך לעבוד ,וייתכן כי נעודד התנהגות שאינה יעילה
הקשר .האחוזים עצמם צריכים להיגזר מהנסיבות
מבחינה כלכלית וחברתית.
הקונקרטיות ,והם אמורים להביא בחשבון גורמים
השאלה המהותית בקשר לנוסחה אינה קשורה
נוספים העולים מפסק דינו של השופט ריבלין ,כגון:
לאחוזים שיש להציב בה ,כי אם לאופן התשלום
תרומת הנישואים לפיתוח כושר ההשתכרות ,חלו־
 תשלומים עיתיים או תשלום חד־פעמי .עם כלקת התפקידים במשפחה ,כישרון ,גיל (אפשרויות
הכבוד ,איננו שותפים למסקנתו של השופט ריב־
פיתוח הקריירה של הצד מקבל התשלום מחד גיסא
לין בפסק הדין האמור .לדעתנו ,תשלום חד־פעמי
ומצב הקריירה של הצד המשלם מאידך גיסא  -אם
עשוי לגרום נזקים כבדים לאחד הצדדים .לפי הנו־
הגיע לשיאו או הוא צפוי להמשיך לפתח את כושר
סחה דלעיל ,התשלומים העיתיים צריכים להשתלם
השתכרותו ,כמה שנות עבודה נותרו לו וכן הלאה).
באופן שהאחוז שייקבע מפער ההכנסה יהיה גובה
הרעיון הוא כי לבית המשפט ייוותר שיקול הדעת
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באופן הוגן את יכולת ההשתכרות של הצד המשלם
התשלום העיתי והאחוז שייקבע מתקופת הקשר
על פי הנוסחה דלעיל  -עשוי להטיל על הצד המשלם
יהיה משך תקופת התשלום.
נטל כבד שיגרום לו נזק משמעותי בשנים הראשונות
טענתם העיקרית של המצדדים בתשלום חד־
שלאחר האיזון ונזק בלתי הפיך אם הצד בעל כושר
פעמי מתבססת על הרצון בהפרדה סופית בין בני
ההשתכרות המוגבר יאבד את כושר השתכרותו
הזוג ובהימנעות משימור קשר כלכלי בין צדדים
מסיבה כלשהי.
שאינם רוצים בכך (סעיפים  24ו־ 25לפסק דינו של
נוכח המפורט לעיל ,וכאן בא לידי ביטוי הנזק
השופט ריבלין) .כפי שפורט לעיל ,אנו סבורים כי
שעלול להיגרם לצד מקבל התשלום ,בתי המשפט
החשש משימור יחסים בין זוגות פרודים הוא מועצם
יחששו לפסוק מראש סכומים חד־פעמיים גבוהים,
ולרוב מוגזם ובמקרים רבים אף אינו רלוונטי ,שכן
וסביר להניח כי אם ייפסק תשלום חד־פעמי הוא
הילדים המשותפים מחייבים את שימור הקשר במו־
יהיה נמוך באופן ניכר מן הסכום הכולל שהיה משו־
בנים רבים .מכל מקום ,אף אם היה אפשר ליצור בין
לם בתשלומים עיתיים (אפילו לאחר היוון) .במצב
הצדדים הפרדה מוחלטת ,חסרונותיו של התשלום
זה ייערך האיזון לרעת הצד
החד־פעמי רבים עד שהם
מקבל התשלום באופן שאינו
מאיינים כמעט את היתרון
בעולם
עסקיים
שותפים
גם
צודק .מנימוקים אלה התיקון
שבהפרדה המלאה.
המסחר לאו דווקא מחבבים
בסעיף  8לחוק יחסי ממון
התשלום החד־פעמי עלול
אינו מעניק לדעתנו את הכ־
לפגוע בשני הצדדים .הוא
זה את זה .הם חושדים זה בזה
לים ליצירת האיזון הראוי,
עלול לפגוע בצד המשלם
ומגנים על עצמם באמצעות
משום שהוא מאפשר לבית
משום שכושר השתכרות אינו
מנגנונים משפטיים .שיתוף
המשפט לתגמל את הצד בעל
"נכס רגיל" .מדובר ב"נכס
כושר ההשתכרות המוחלש
בלתי צפוי" או ליתר דיוק
הפעולה הכפוי אינו חייב
מתוך הנכסים המוחשיים.
"נכס בסיכון גבוה" שאינו
לשמש
יכול
אלא
נצחי,
להיות
באופן טבעי ,דווקא במשפ־
סחיר ,ושהתקיימותו ופירו־
פתרון זמני לתקופה קצובה
חות שבהן הנכסים המוח־
תיו תלויים בגורמים רבים
שיים מועטים נכסי הקריירה
שאינם בהכרח בשליטת
על פי התנאים והנסיבות
מהותיים יותר ,ולהפך .הגב־
בעל הנכס .תשלום מראש
לת יכולתו של בית המשפט
בגין פירותיו העתידיים הוא
לתת פיצוי רק לנכסים מוחשיים ,יש בה כדי לפגוע
בבחינת ספקולציה ,ניחוש או נבואה .אדם אינו יודע
באוכלוסיות מוחלשות.
מה צופן עתידו ובפרט עתידו המקצועי (למשל ,אם
חלילה ייפול למשכב או ישתנה שוק העבודה ,או
סיכום
יבקש לפרוש או להסב את מקצועו) .התשלום העיתי
הוא גמיש ומאפשר את הפחתתו או את ביטולו לפי
השופט ריבלין (בסעיף  24לפסק דינו) ציין כי
הנסיבות ,במנגנון קבוע מראש התלוי בשינוי נסי־
"שאלת אופן התשלום היא שאלה כבדת משקל" .אף
בות בפועל (כגון הפחתה בהתאמה באחוזים בעת
אנו סבורים כי שאלת אופן התשלום ,כמו גם שאלת
הפחתה בהכנסות ,אף אם נוצרה בעטיו של הצד
חישובו ,הן שאלות מכריעות .לדעתנו ,הבעייתיות
המשלם ,ובתנאי שאינה מקנה זכויות או יתרונות
בהערכת שווי נכסי קריירה וכן בהערכת שווי של
עתידיים לצד המשלם לאחר תום תקופת התשלו־
נכסים עסקיים מורכבים מחייבת פתרון יצירתי של
מים העיתיים) .בכך למעשה מוקנית לצד המשלם
המשך שיתוף פעולה בין הצדדים ,בין בהסכם ובין
הגנה ראויה על פי הפירות שמניב הנכס.
בהכרעה שיפוטית .אנו מאמינים כי המשך שיתוף
בנוסף ,התשלום החד־פעמי דורש מהצד המשלם
פעולה ,בין אם בהסכמה ובין אם בכפייה ,אף אם
להיפרד מסכום משמעותי מראש ,על חשבון חלקו
מוגבל בזמן ,הוא המפתח לאיזון ראוי ,צודק והוגן
בשאר הנכסים .תשלום כאמור  -אם אכן ישקף

הן של נכסים עסקיים והן של נכסי קריירה.
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נפרדים אך שווים
על רקע ניסיונות לא מבוטלים של העת האחרונה להקהות את הלוחמנות,
את התוקפנות ואת האדוורסריות שבהן רוויה זירת הגירושין בישראל,
יש לעודד את הבחירה בגירושים בשיתוף פעולה .במובנים רבים אפשר
לראות במודל זה מענה אולטימטיבי לביקורות שהופנו כלפי הגישור
לגירושים וכפתרון לבעיית פערי הכוחות בין בני זוג הרוצים להתגרש

רות הלפרין־קדרי

קשרי זוגיות בהימנעות מליטיגציה ובהסתייעות
זה למעלה ־מ־ 20שנה מפלס את דרכו הליך ייח�ו
באנשי מקצוע מן התחומים הטיפוליים .עם זאת,
די ליישוב סכסוכי גירושים בדרך המבקשת להציב
יש הבדלים משמעותיים בין הליך הגישור לגירו־
אלטרנטיבה חדשנית וייחודית לדרך האדוורסרית
שים ובין הגירושים בשיתוף פעולה ,וכפי שאראה
המסורתית ,ושמו גירושים בשיתוף פעולה .לזירת
בהמשך ,הבדלים אלה בפרקטיקה עצמה עשויים גם
הגירושים בישראל נכנס הליך הגירושים בשיתוף
להיתרגם להגדלת סיכויי הקבלה של הליך הגירושים
פעולה לפני למעלה מעשור .עם זאת דומה כי המו־
בשיתוף פעולה בקרב קהילת אנשי המקצוע בתחום.
דעות לקיומו טרם חלחלה בציבור ,ואף לא בקרב
נוסף על כך אציע כי במובנים
נשות ואנשי מקצוע בתחום
מסוימים אף אפשר לראות
הגירושים .ברשימה קצרה זו
גם אם בראשית הדרך
בהליך הגירושים בשיתוף
אבקש להאיר כמה היבטים
מטריית

תחת
חסו
עוד
פעולה את התשובה האול־
הקשורים בהליך ,שיסייעו
ה־collaborative divorce
טימטיבית לשורת ביקורות
בהערכת הפוטנציאל הט־
שהופנו כלפי הגישור לגירו־
מון בו באופן כללי ,ובמיוחד
גם עורכי דין שרק הביעו
שים.
בהקשר הישראלי ,ואעשה
שאיפה להימנע מליטיגציה
הגישור כדרך ליישוב סכ־
זאת בבחינת הליך הגירושים
כך
על
התחייבו
לא
אך
סוכים החל להתבסס ברא־
בשיתוף פעולה לעומת הגי־
שית שנות ־ה־ ,80וכבר ב�ת
שור לגירושים.
בחוזה ,כיום אין עוד ספק
חילת דרכו זוהה במידה רבה
אכן יש לא מעט מן המ־
כי עקרון אי התביעה הוא
עם תחום הגירושים כאפ־
שותף בין הליכי גישור לגי־
עקרון יסוד ותנאי בלעדיו
שרות לסיים נישואים ללא
רושים ובין גירושים בשיתוף
המחיר הגבוה שגובה הליך
פעולה .שתי הפרקטיקות
אין להגדרת הליך כשיתופי
משפטי ,בין במשאבי נפש,
מציעות דרך פייסנית לסיום
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פרופ' רות הלפרין־קדרי,
ראש מרכז רקמן
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חברת הוועדה לביעור
הפליה נגד נשים באו"ם
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של .גם אם בראשית הדרך עוד חסו תחת מטריית
משאבי כסף ,משאבי זמן ,פגיעה בילדים ועוד .תחת
ה־ collaborative divorceגם עורכי דין שרק הביעו
המטרייה של "גישור" היה מנעד שלם של דרכי יישוב
סכסוכים שנבדלו ביניהן ,לעיתים במידה רבה ,במי־
שאיפה להימנע מליטיגציה אך לא התחייבו על כך
דת התערבות המגשר בהליך ,שאלת נוכחות עורך
בחוזה ,כיום אין עוד ספק כי עקרון אי התביעה הוא
דין ,ניהול הגישור באופן יחידני או בצוות ,ועוד .עם
עקרון יסוד ותנאי בלעדיו אין להגדרת הליך כשי־
זאת ,לכולן נזקפו חסרונות ,ובראשם העצמת אי
תופי.
השוויון הקיים בין הצדדים במקרים רבים ,במיוחד
אחד האפיונים הייחודיים להתפשטות הפרקטי־
בתחום הגירושים .גם היעדר הייעוץ המובנה לצ־
קה השיתופית (המכילה תחומי עריכת דין שיתו־
דדים במהלך המשא ומתן נתפס כחיסרון ,כמו גם
פית חוץ מתחום הגירושים וסכסוכי משפחה) הוא
הלחץ האינהרנטי להתפשר ולהגיע להסכם .בנוסף
העבודה בקבוצות או באגודות מקצועיות ,המורכ־
לכך ,במקומות רבים העיסוק בגישור נותר פרוץ ,דבר
בות בדרך כלל מצוותים של עורכי דין ,אנשי מקצוע
שהוסיף לביקורת על היעדר הסדרה ורגולציה של
מתחומי הטיפול ובריאות הנפש ויועצים כלכליים.
כישורים נדרשים לעסוק בגישור.
התנהלות זו משקפת כמובן את האופי המיוחד של
לעומת הגישור ,שיטת הגירושים בשיתוף פעולה
הפרקטיקה השיתופית המבוססת על ראייה הוליס־
היא צעירה יחסית .ראשיתה בתחילת שנות ה־,90
טית של הסכסוך ,והיא נשענת על עבודת צוות של
בפעילותו של עו"ד סטיוארט
אנשי מקצוע מכל ההיבטים
ווב ,עורך דין ותיק במינסו־
הכרוכים בו .הקשרים הבי־
בניגוד למקובל בהליך
טה בתחום דיני המשפחה
נאישיים של אותם נשות
של גישור לגירושים ,דגש
שמאס בלוחמנות שאפיינה
ואנשי מקצוע הם קריטיים
הימצאותם
על
מושם
עיקרי
את הליכי הגירושים ולא יכול
להצלחת ההליך הפרטני,
היה עוד לשאת את נזקיה.
ואף תורמים להפיכת השי־
המתמדת של שני עורכי
ווב פיתח שיטה המשלבת
טה כולה לזרם אידאולוגי
הדין המייצגים את שני
מערך שלם של אנשי מקצוע
משמעותי .ייתכן שבכך גם
הצדדים בכל הפגישות.
מתחום הגירושים הפוע־
נעוץ הגידול המהיר בהפ־
לים בשיתוף פעולה ביניהם
צת הבשורה כפי שאף מעי־
מקובל לייחס לייצוג הנפרד
ובהסכמה בין הצדדים ובי־
דים הנתונים בשטח ,עד כדי
תרומה ניכרת להקטנת
נם ליישב את כל המחלוקות
התייחסות להיווצרותה של
הצדדים
בין
הכוח
פערי
מחוץ לכותלי בית המש־
.Collaborative Movement
פט .בבסיס המיזם השיתו־
בהשוואה המקובלת בין
פי העמיד ווב את הדרישה מצד כל אנשי המקצוע
הליך הגירושים בשיתוף פעולה ובין הליך הגישור
המסייעים ללקוח להצהיר בהסכם ההתקשרות על
עומדים בין היתר על ההבדלים באופני ניהול ההליך,
התחייבות להימנע מליטיגציה בין הצדדים .בהמשך
מספר אנשי המקצוע המעורבים בו ומקומם ביחס
חברה לווב פרופ' פולין טסלר שהרחיבה את הפעי־
לצדדים ולהליך ,מצבם הנפשי וההדדי של בני הזוג
לות לאזור סן פרנסיסקו ,הנהיגה את שיטת ההתא־
וכיוצא באלה .דגש עיקרי מושם על הימצאותם המ־
גדות בקבוצות מקצועיות בתחום ,וייסדה את האגו־
תמדת של שני עורכי הדין המשמשים נציגים של
דה הבינלאומית של אנשי מקצוע שיתופיים .לקראת
שני הצדדים בכל הפגישות ,בניגוד למקובל בהליך
סוף אותו עשור התגבש פרוטוקול התנהלות מסודר,
של גישור לגירושים .דבר זה ,לדעת המצדדים בה־
ובמרכזו עקרון האי־תביעה ,או בכינויו המתאים
ליך השיתופי ,מאפשר לצדדים להיות בשליטה על
יותר באנגלית ,The Disqualification Agreement
התהליך ועל התוצר שבסופו באופן יותר ברור ויציב,
וזאת לעומת הליך של גישור שבו המגשר לעיתים
המבסס את מחויבותם החוזית של כל אנשי המ־
עובר מאחד לשני ואין לדעת מה מידת "נאמנותו"
קצוע המעורבים בהליך שלא להשתתף בליטיגציה
או מידת ה"ניטרליות שלו" .גם העובדה שהנציגים
עתידית בין הצדדים במקרה שההליך השיתופי ייכ־
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הם עורכי דין מקנה ביטחון נוסף לצדדים ומרפאת
מראש ליקוי שנטען פעמים רבות נגד הליך סטנדרטי
של גישור שחסר את ההתאמה המשפטית .מעל הכל
מקובל לייחס לייצוג הנפרד תרומה משמעותית לה־
קטנת פערי הכוח בין הצדדים ,עניין שנתפס כנקודת
תורפה של הליך הגישור לגירושים ,שהרי זירת הגי־
רושים מאופיינת אינהרנטית במצבים של פערי כוח.
במובן זה כאמור אף אפשר לומר שהליך הגירו־
שים בשיתוף פעולה הוא המענה האולטימטיבי לבי־
קורות שהופנו כלפי הגישור לגירושים .זוהי כמובן
התבוננות מן הזווית של הרובד הענייני של הקשיים
המבניים הפנימיים להליך הגישור .בשורות הבאות
אבקש לטעון שהליך הגירושים בשיתוף פעולה מקל
קשיים שמעורר הליך הגישור לגירושים גם ברובד
החיצוני לו ,בהיבט של המאבקים הפרופסיונליים,
המעכבים את היותו להליך מקובל יותר בזירת הגי־
רושים .כפי שציינתי בראשית הדברים ,ייתכן כי
ברובד זה עשוי המאפיין הייחודי של הליך הגירושים
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בשיתוף פעולה להיתרגם להגדלת סיכויי התקבלותו
בקרב קהילת אנשי המקצוע בתחום .הסיבה פשוטה
מאוד; אין מדובר כאן בהיווצרות פרופסיה נפר־
דת ,אלא ביצירת תחום התמחות נפרד בתוך מק־
צוע עריכת הדין .בניגוד להתפתחות הליך הגישור
לגירושים ,שביקש לפלס את דרכו בזירת הגירושים
כפרופסיה מובחנת העומדת בפני עצמה ומציעה
אלטרנטיבה להליכים אדוורסריים הנשלטים בידי
מקצוע עריכת הדין ,הליך הגירושים בשיתוף פעו־
לה אינו כרוך בשום מאבק פרופסיונלי ,שהרי עורכי
דין הם שמנהלים אותו ,בשיתוף צוות אנשי המקצוע
הנלווים .לכן כנראה יש גם מיעוט (יחסי) של מחקר
וכתיבה אקדמיים בתחום ,בשונה מכפי שהיה עם
כניסת הגישור לזירת הגירושים .באותו מקרה אכן
נתגבשה פרופסיה נפרדת שקראה תגר על בלעדיות
שליטת פרופסיית עריכת הדין בתחום .בענייננו נע־
דרת כתיבה העוסקת במיסוד פרופסיונלי ,כיוון שמן
ההיבט הפורמלי כאמור אין שום פרופסיה חדשה.
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משפחה

גירושים בשיתוף פעולה :הרהורים בראשית הדרך

הניסיון הסופי של עורכי הדין להחזיר לעצמם שלי־
עם זאת ,מן ההיבט המהותי מדובר בתהליך עמוק
טה מלאה על תחום הגירושים .אני מבקשת להציע
ומשנה מציאות אף יותר מכך.
ראייה אחרת ,אופטימית יותר ,של התהליך .לשיטתי,
כדי להבין זאת יש לחזור למחקר שערכנו פרופ'
באופן פרדוקסלי ,דווקא מתוך דינמיקה של מאבקי
רינה בוגוש ואנוכי לפני עשור על התפתחות תחום
שליטה פרופסיונליים ומתוך התעקשות להותיר את
הגישור לגירושים .באותו המחקר בדקנו פרקטי־
השליטה לעורכי הדין ,נוצר פוטנציאל לשינוי עמוק
קות ותפיסות פרופסיונליות של שלושה סוגים של
של העיסוק המקצועי בגירושים .הבטחת נוכחו־
אנשי מקצוע בתחום :עורכי דין לגירושים ,מגש־
תם של עורכי הדין ורתימתם לפעולה משותפת עם
רים טיפוליים ועורכי דין־מגשרים .זיהינו בבירור
אנשי מקצוע טיפוליים ,והכל בשמירה על עקרון אי
מאבק סמכות בין המגשרים הטיפוליים ובין עורכי
התביעה ,יביא בהכרח להבניה טובה יותר של העי־
הדין על השליטה בתחום הגירושים .בעוד שעורכי
סוק המקצועי ,ולהליך שבסופו של דבר יבטיח לבני
הדין תיארו את המגשרים כמסיגי גבול וכמסתננים
הזוג את הטוב שבכל העולמות :הן הבטחת המטריה
לטריטוריה של עורכי הדין לגירושים ,המגשרים
המשפטית ואמות המידה המשפטיות שבמידה רבה
הטיפוליים תיארו את התחום כמקצוע חדש העומד
נתפסו כהכרחיות לשמירה על האינטרסים של בני
בפני עצמו ומחייב ידע מקצועי שהוא ייחודי להם
הזוג (ובעיקר של הנשים) ,והן הליווי הטיפולי והת־
בלבד .הממצא המעניין יותר היה זיהוי תהליך של
מיכה הרגשית הנדרשת במ־
קו־אופטציה (סיפוח וניכוס)
צבים אלה ,ומניעת הנזקים
של הגישור לגירושים על ידי
בניגוד להליך הגישור
הקשים והמחירים הכבדים
פרופסיית עורכי הדין .דבר
שביקש לפלס את דרכו
שבהליכים אדוורסריים בע־
זה בא לידי ביטוי בכך שעו־
כפרופסיה
הגירושים
בזירת
רכאות השיפוטיות.
רכי הדין עברו אמנם לרטו־
מעל לכל נוצר פוטנציאל
ריקה גישורית (של העדפת
העומדת בפני עצמה ,הליך
לכינונה של תרבות מקצו־
פייסנות ,פשרות והסכמות
הגירושים בשיתוף פעולה
עית אחרת בקרב עורכי הדין
מחוץ לכותלי בית המש־
אינו מאיים על ההגמוניה של
לגירושים .לאמיתו של דבר,
פט) והחלו לנסח את הידע
מה שמבקשים שיתרחש כאן
המקצועי הנדרש ואת הת־
פרופסיית עריכת הדין ,ולכן
הוא טרנספורמציה של הגוף
כונות הנדרשות לאיש מק־
יש לו סיכויים גבוהים יותר
המקצועי עוד בטרם מתחי־
צוע טוב בתחום בפרמטרים
הגירושים
בזירת
להתקבל
לה להתרחש הטרנספורמציה
שתואמים את תחום הגישור,
אצל הצדדים עצמם ,וכתנאי
אך את כל זאת הם ייחסו
לכך .למעשה ,כדי שיצליח ההליך במקרה הפרטי,
אליהם עצמם ,ובכך למעשה הפגינו את טענתם לש־
וכדי שיתקבל המהלך כולו בקרב הקהילה המקצועית
ליטה בתחום .כצעד משלים לתהליך הסיפוח ,המ־
של עורכי הדין לגירושים ,צריך שיתרחש כאן מעבר
גשרים הטיפוליים מצידם עברו לנסח קריטריונים
פרדיגמטי ( )paradigm shiftשל ממש .במילים
להצלחה של התהליך בשפה משפטית "עורכדינית"
של הגעה להסכם ,ובד בבד זנחו את הרובד הטיפולי־
אחרות ,אם במקרה של כניסת הליך הגישור לזירת
טרנספורמטיבי המזוהה עם המטרות המסורתיות
הגירושים נוסדה פרופסיה חדשה שהביאה ליצירת
של תהליך הגישור.
מאבק שליטה פרופסיונלי וזה מנע אימוץ של שפה
על רקע כל זאת אפשר לראות בהתפתחות הליך
טיפולית חדשה ,דווקא היעדר פרופסיה חדשה מב־
הגירושים בשיתוף פעולה ,ובהעמדת עורכי הדין
חינה פורמלית עשוי לאפשר היווצרות שיח חדש
כבעלי המקצוע היחידים בו ,משום המשך של אותם
בפרופסיה השלטת .מבחינה זאת הפוטנציאל לשי־
מאבקי השליטה .היה אף אפשר לנקוט גישה צינית
נוי ,עד כדי יצירת פרופסיה חדשה מבחינה מהותית
ולתאר זאת כתשובה האולטימטיבית לגישור לגי־
(להבדיל מפורמלית) הוא רב .הגישור לגירושים ייסד
רושים מן הפרספקטיבה הפרופסיונלית ,במובן של
פרופסיה חדשה שביקשה לבשר על שינוי פרדיג־
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דברים זה מעטים המקרים שבהם מצליחים עור־
מטי בזירת הגירושים ,אך היא נחסמה במידה רבה
כי דין להגיע לרמת אמון גבוהה דיה ,להתגבר על
על ידי הפרופסיה הקיימת של עורכי הדין .לעומת
הפיתוי שבהבטחת סמכות מועדפת ולאפשר הליך
זאת ,הליך הגירושים בשיתוף פעולה ,שאינו מאיים
שמהותו הימנעות מהגשת תביעות .לפיכך אין מנוס
על ההגמוניה של פרופסיית עריכת הדין ,הוא אפוא
מהתערבות חיצונית בדרך של חקיקה שתסיר את
בעל סיכויי התקבלות גבוהים יותר בזירת הגירושים,
החסמים הקשים האלה.
ואף ייתכן שיביא לשינוי טרנספורמטיבי עמוק דיו
בראש ובראשונה יש לנטרל את הפיתוי של הגשת
של מקצוע עריכת דין לגירושים ,עד כדי הפיכתו הוא
תביעה לצורך רכישת סמכות וחסימת הצד שכנגד
לפרופסיה חדשה מבחינה מהותית.
מפני הקניית סמכות בערכאה הנוגדת .את זאת יש
אמון הדדי בין עורכי הדין של הצדדים הוא תנאי
לעשות בדרך של תיקון חוק שיפוט בתי דין רבניים
הכרחי ליצירת ההליך ולהצלחתו .אמון זה יכול
ושל חוק בתי המשפט ולקבוע כי לא תתאפשר הגשת
להיבנות אך ורק באמצעות פיתוח וטיפוח קשרים
תביעות בניגוד להסכם של גירושים בשיתוף פעולה.
מקצועיים בינאישיים ובלתי אמצעיים בקרב עורכי
אני מודעת לכך שקביעה כזאת עלולה לעורר התנ־
הדין בתחום ,בנטרול גורמים חיצוניים העלולים
גדות בטענה של פגיעה בזכות הגישה לערכאות .לא
להיות חסמים לבניית תרבות של אמון ושל שיתוף
כאן המקום להרחיב ,אך די
פעולה .קיומם של חסמים
אם אציין כי הסדרים חקי־
כאלה אינו ייחודי לישראל,
יש לנטרל בחקיקה את
קתיים דומים קיימים בכמה
ובספרות המשפטית העו־
מדינות בארצות הברית ובק־
סקת בסכסוכים משפטיים
הפיתוי להגיש תביעה לצורך
נדה .ואם למרות זאת חסימת
מוכר למשל הדיון בדילמת
רכישת סמכות וחסימת הצד
אפשרות של הגשת תביעות
האסיר כדגם לדיון בתמרי־
שכנגד מפני הקניית סמכות
תיתפס כצעד קיצוני מדי,
צים לתביעה ולאי־תביעה.
לכל הפחות אפשר לקבוע
אלא שבזירת הגירושים בי־
בערכאה הנוגדת ,ולקבוע
כי הגשת תביעה בבית הדין
שראל מעיב על כל זאת צילו
כי לא תתאפשר הגשת
הרבני בניגוד להסכם כזה
הכבד של מרוץ הסמכויות.
תביעות בניגוד להסכם של
תיחשב לתביעה שאינה כנה,
כל עורך דין מתחיל בתחום
ובבית המשפט לענייני מש־
דיני המשפחה מודע לצו־
גירושים בשיתוף פעולה
פחה לתביעה שנגועה בחו־
רך המיידי לבחון את היבטי
סר תום לב ,על כל המשתמע
הסמכות של כל תיק שמגיע
מכך לעניין הקניית סמכות .בנוסף לכך ,מאחר שיש
לטיפול ,ובמקרים רבים להגיש תביעה טקטית לשם
להניח שבקרב הזוגות הפונים ליחידות הסיוע בדרך
רכישת סמכות כדי להקדים את הצד שכנגד מפני
של בקשה ליישוב סכסוך קיים פוטנציאל לעידוד
נקיטת אותו מהלך בדיוק ביחס לערכאה האחרת.
הליך של גירושים בשיתוף פעולה ,יש לתקן את תק־
בדרך כלל גם אין לצפות להסכמה בין עורכי הדין
נות סדר הדין האזרחי כדי להבטיח כי הגשת בקשה
על הימנעות מהגשת תביעות ,נוכח המחיר הכבד
ליישוב סכסוך לא תיחשב להגשת תביעה לצורך גי־
של הימנעות מהגשת תביעה העלול להיגרם במק־
רושים בשיתוף פעולה.
רים שהצד האחר מנצל זאת ומגיש תביעה בעצמו.
על רקע ניסיונות לא מבוטלים של העת האח־
לא פעם זהו מחיר הקובע את ההבדל בין הכל ללא
רונה להקהות את הלוחמנות ,את התוקפנות ואת
כלום.
האדוורסריות שבהן רוויה זירת הגירושים בישראל,
מרוץ הסמכויות מגדיל את היתרון שבפתיחת
שומה לעשות כל שאפשר כדי לעודד את הבחי־
הליך מול ההפסד הטוטלי העלול להיגרם מהימנעות
רה בדרך של הגירושים בשיתוף פעולה .יש לקוות
ומהותרת הזירה ליריב ,ומעלה את המחיר של הימ־
כי כל הגורמים הנוגעים בדבר ישכילו לעשות זאת
נעות מתביעה בזירת הגירושים בישראל לשיעור

בהקדם.
גבוה לאין ערוך יותר מבכל שדה משפטי אחר .במצב
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מיסים

מכירת דירות מתנה בשנים הקרובות

להכיר במגבלות
מתכוונים לסייע לילדים ברכישת דירה ,לתת דירה במתנה או למכור
דירה שהתקבלה במתנה? לאחרונה שונו הוראות הפטור הרלוונטיות
הנוגעות למתן דירה במתנה לקרובים .הכירו את התנאים החדשים

ורד אולפינר־סקל

דירה במתנה או אפילו למכור דירה שהתקבלה במ־
תנה ,יש לבחון היטב את היבטי המס .זאת משום
שיש חשיבות למועד מתן המתנה ,ממי ניתנה ומתי
מעוניינים למכור את הדירה .המשמעות רבה עוד
יותר כאשר מבקשים לעשות פעולות אלה בארבע
השנים הקרובות ,עד ליום .31.12.2017

עו"ד ורו”ח ורד
אולפינר־סקל,
עוסקת במיסוי
מקרקעין ,בעלת
משרד עורכי דין,
לשעבר מנהלת
מקרקעין במחלקה
המקצועית
ברשות המיסים
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בחוק ההסדרים האחרון (או בשמו המדויק יותר,
החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקי־
קה להשגת יעדי התקציב לשנים ,))2013-2014
תשע"ג־ 2013נעשתה רפורמה מקיפה בכל הנוגע
למיסוי דירות מגורים בישראל .במסגרת זו אף שונו
הוראות הפטור הרלוונטיות לאירוע מס שכיח -
מתן דירה במתנה לקרובים.
הכללים הבסיסיים
במקרה השכיח מצליחים הורים ,לאחר שנים
רבות של חיסכון ,לתת לילדם דירה במתנה או לסייע
• הזכאות לפטור במכירת דירה ניתנת רק לדירת
במימון רכישת דירה וכך כמובן להקל עליו .נכון
מגורים המשמשת למגורים או לדירה ריקה ,אולם
הדבר שבעתיים נוכח הנתונים המוצגים מעת לעת,
לא כאשר הדירה משמשת קליניקה או משרד.
שלפיהם צריך  148משכורות
• ההטבות ניתנות לתא
כדי לקנות דירה בישראל.
משפחתי ,דהיינו המוכר ,בן
במרבית המקרים מתן
זוגו וילדיהם שטרם מלאו
מרבית המגבלות חלות מיום
דירה במתנה אינו עסקה
לה ם  18ואינם נשואים נ�ח
 1.1.2014ועד ,31.12.2017
מלאכותית ואינו נעשה לשם
שבים למוכר אחד .חשוב
תקופה המוגדרת כתקופת
חיסכון במס בלבד ,אולם ככל
לזכור שגם ידועים בציבור
פטור או הקלה יש מקרים
נחשבים למוכר אחד .מנגד,
המעבר .יש חשיבות למועד
שבהם מנוצל פטור זה בצורה
בני זוג נשואים שטרם התג־
מתן הדירה ,ממי ניתנה ומתי
מלאכותית.
רשו אולם הם מנהלים משק
מבקשים למכור אותה
כיום ,בטרם מחליטים
בית נפרד אינם נחשבים
לסייע ברכישת דירה או לתת
למוכר אחד.
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מיום  1.8.2013נשלל
הפטור בהעברה ללא
תמורה לאחים ,אלא
אם התקבל נכס
המקרקעין בידי נותן
המתנה בירושה או
במתנה מהוריו

החישוב הלינארי החדש משמעו
בתקופה הקרובה מעין פטור ,שכן
נערך חישוב מתמטי פשוט המחלק
את השבח בין שתי תקופות ,וכל השבח
המיוחס לתקופה שמיום הרכישה ועד ליום
 - 1.1.2014פטור.
יום הרכישה הוא יום הרכישה של הזכות
•
במקרקעין .כך ,אם הדירה התקבלה בירושה יש לב־
חון מהו יום הרכישה הרלוונטי .אם למשל מדובר
בדירה שנבנתה על קרקע ,הרי יום הרכישה הוא יום
רכישת הקרקע ולא יום סיום הבנייה.
• דירה שהתקבלה במתנה היא גם דירה שלפחות
 50%%ממחירה מומנו מכספים שניתנו במתנה ב�ש
לוש השנים שקדמו לרכישה ,או דירה שנבנתה על
קרקע שניתנה במתנה ומרכיב הקרקע הוא לפחות

יוני 2014

 50%ממחיר הדירה .מובן שלא מדובר
על כספים שהתקבלו ממוזמנים באירוע
כמו חתונה.
• מרבית המגבלות חלות מיום  1.1.2014ועד
( 31.12.2017להלן :תקופת המעבר).
• החקיקה מבחינה בין מוכר מרובה דירות ובין
מוכר שזו דירתו היחידה ,והמועד הרלוונטי לתחולת
הוראות החוק השונות הוא .1.1.2014
• מוכר ייחשב כמי שזו דירתו היחידה בכפוף לח־
זקות הקבועות בסעיפי ם 49ג ו־ד לחוק מיסוי מק�ר
קעין .כך למשל גם מי שמחזיק בשליש בדירה נוס־
פת או מחזיק בדירת ירושה שאפשר למכור בפטור
ייחודי שניתן לדירות ירושה ( סעיף 49ב( )5לחוק)
ייחשב כמי שזו דירתו היחידה.
• אם למוכר למעלה משליש מזכויות בחברה
המחזיקה בדירת מגורים (ולא כמלאי עסקי) ,הרי
דירה זו נספרת כדירתו של המוכר (לעניין מניין
הדירות בלבד).
למי אפשר לתת דירה במתנה בפטור ממס שבח?
מיום  1.8.2013חל הפטור ממס שבח בהעברה
ללא תמורה רק כאשר המתנה ניתנת מיחיד לבן זוגו,
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מיסים

מכירת דירות מתנה בשנים הקרובות

המתנה .כל זאת כמובן במגבלת המכירות הקיימת
להוריו ,להורי הוריו ,לצאצאיו ולצאצאי בן זוגו ול־
מיום  1.1.2014ועד ליום .31.12.2017
בני זוגם של כל אלה .כך נשלל הפטור בהעברה ללא
האם אפשר למכור בפטור ממס שבח דירה שה־
תמורה לאחים ,אלא אם נכס המקרקעין התקבל
תקבלה במתנה מיום  1.8.2013ועד ?31.12.2017
בידי נותן המתנה מהוריו במתנה או בירושה.
אם זו דירתו היחידה של מקבל המתנה וביום
יש לשים לב שאחים ובני זוגם אמנם נמנים בהגד־
 1.1.20144זו הייתה דירתו היחידה ,יוכל המוכר ל�מ
רת "קרוב" ,אך הם הוחרגו בסעיף הפטור  -סעיף 62
כרה בפטור לאחר שתחלוף תקופת הצינון ,קרי בין
לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) ,תשכ"ג־.1963
שלוש לארבע שנים (תלוי אם גר בדירה אם לאו).
כלומר ,אם מעבירים במתנה לאח דירה שלא התק־
אם זו אינה דירתו היחידה של מקבל המתנה ,הוא
בלה מההורים ,יש לשלם מס שבח .אגב ,האח שיקבל
יוכל למכרה בלינאריות חדשה בלי צינון ,אולם זאת
את המתנה ייהנה מהקלה במס רכישה שכן לא נעשה
רק אם נותן המתנה זכאי למכרה בלינאריות חדשה
תיקון מקביל לעניין זה.
(אם נותן המתנה קיבל את הדירה בפטור ,יהיה
לא פעם עולה השאלה מה לעשות במקרה שא־
אפשר למכרה לאחר תקופת הצינון שלו).
חים רוצים לסייע לאח חולה או לאח בצרה בתקו־
משמע ,כדי למנוע שכפול של ההטבה שניתנה -
פת המעבר .הם אינם יכולים להעביר לו את הדירה
למכור עד שתי דירות בלי־
ללא תמורה בפטור וגם אינם
נאריות חדשה מיום 1.1.2014
יכולים להעביר לו את הדי־
דירה שהתקבלה במתנה
ועד  - 31.12.2017נקבעה
רה ו"לשרוף" חישוב לינא־
50%
שלפחות
דירה
גם
היא
הוראה אנטי־תכנונית ,ואם
רי שלהם ,גם אם הם רוצים
דירות אלה יימכרו בתקופת
מאוד לסייע לו ,משום שחי־
ממחירה מומנו מכספים
המעבר ,ממילא הן ייספרו
שוב לינארי לא ניתן במכירה
שניתנו במתנה בשלוש
בידי נותן המתנה .זו גם הסי־
לקרוב .הפתרון הוא העברה
השנים שקדמו לרכישה ,או
בה האמיתית להקלה שפרס־
להורים ומהם לאח .אמנם
מה רשות המיסים שאין צורך
תקום חבות במס רכישה בגין
דירה שנבנתה על קרקע
בצינון .במילים אחרות ,אין
כל העברה בהקלה שניתנת
שניתנה במתנה ומרכיב
שכפול  -אין צינון.
להעברות ללא תמורה (שליש
50%
לפחות
היה
הקרקע
יוצא אפוא שדירות שה־
ממס הרכישה המחויב) ,אבל
תקבלו במתנה בתקופה זו
יינתן פטור ממס שבח .האם
ממחיר הדירה
נספרות לנותן המתנה ,ולא
רשויות המס יטענו למלאכו־
משנה סדר המכירות .אם נותן המתנה כבר מכר שתי
תיות? קשה לדמיין שבנסיבות אמיתיות של מחלה
דירות בלינאריות חדשה ,מכירה זו תחויב במס מלא
או מצוקה ומתנה אמיתית יטענו לעסקה מלאכותית.
בידי מקבל המתנה.
האם אפשר למכור כיום בפטור ממס שבח דירה
האם יהיה אפשר למכור דירת מתנה לאחר
שהתקבלה במתנה לפני ?1.8.2013
 31.12.2017בלינאריות חדשה ללא צינון?
אם ביום  1.1.2014הייתה זו דירתו היחידה של
כאן התשובה פשוטה  -כן .מתייתר הצורך בצינון
המוכר וחלפה תקופת הצינון הרלוונטית ,קרי שלוש
בשל החבות היחסית במס מיום .1.1.2014
שנים אם גר בדירה או ארבע שנים אם לא גר בה,
אפשר למכרה בפטור לפי סעיף 49ב( )2החדש לחוק
סיכום
מיסוי מקרקעין (כפוף לעמידה בשאר תנאי הפטור).
אם ביום  1.1.2014היה המוכר מרובה דירות,
שתי שאלות מרכזיות משליכות על הדין החל:
הוא יוכל למכרה בלינאריות חדשה שמשמעה פטור
מתי ניתנה המתנה ומהו מעמדו של מקבל המתנה,
כמעט מלא (פטור על תקופה שמיום הרכישה ועד
האם הוא מרובה דירות אם לאו .אפשר להתנחם
ליו ם  .)1.1.2014זאת אם עמד בתקופת צינון הר�ל
בכך שאי הבהירות צפויה להתפוגג לאחר .1.1.2018
וונטית לו ,אם גר בדירה או לא ,ותלוי ממי קיבל את

ובינתיים? בודקים היטב ובזהירות.
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קריאה לא לשווא
הקהילה המצומצמת העוסקת בניסיונות לתיקון הרשעות שווא צמאה
לכתיבה אקדמית אשר תיתן גב לטענות המועלות בבתי המשפט
בהליכים של ערעור או בקשות למשפט חוזר .ספרו החדש של
פרופ' בועז סנג'רו הוא מסמך מקיף ומאלף המרכז באופן יעיל ומשכנע
את הטיעונים ,את ההסברים ואת הידע הקשורים לנושא כאוב זה
ענבל רובינשטיין

עור הרשעות השווא עומד ע ל  5%בהערכה שמ�ר
השאלה שאני נשאלת בכל הזדמנות ,וכמו רבים
נית ,נתון המוביל למסקנה כי בכל עת נתונה יושבים
אחרים מתקשה לענות עליה ,היא "כמה נידונים
בבתי הסוהר בישראל כאלף אסירים חפים מפשע
חפים מפשע יושבים בבתי הסוהר במדינת ישראל".
(לעניין זה אעיר כי בתהליך החישוב היה נכון לה־
התשובה נעשתה ברורה יותר ,גם אם לא חד־מש־
פריד בין האסירים הפליליים לאסירים הביטחוניים,
מעית ,לאחר פרסום ספרו של פרופ' בועז סנג'רו,
שהחוקיות בעניינם שונה ,דבר שלא נעשה).
"הרשעת חפים מפשע בישראל ובעולם  -גורמים
הספר מתחיל בהצגת עקרון התאונות הנסת־
ופתרונות" (הוצאת רסלינג).
רות של המשפט הפלילי ,המנוסח על ידי המחבר
הספר הוא מסמך מקיף ומאלף המרכז באופן יעיל
כדלקמן" :מערכת המשפט הפלילי מאופיינת בכך
ומשכנע את הטיעונים ,את ההסברים ואת הידע
שתאונות (הרשעות שווא) בדרך כלל אינן מתג־
הקשורים לנושא כאוב זה .המחבר חושף אמיתות
לות .היעדר האפשרות לגילוי התאונות מתורגם על
הידועות היטב רק למעט המשפטנים העוסקים
ידי קובעי המדיניות למחשבה האופטימית שלפיה
בתחום ,נותן להן שם ומנסחן מחדש .האמירות
שיעור הרשעות השווא זניח" .פרופ' סנג'רו מנפץ
הנוקבות שבספר נתמכות במחקרים אמפיריים
את האופטימיות השאננה הזאת .בין היתר הוא
ובדוגמאות של עיוות דין ,חלקן סיפורים אנושיים
מסתמך על פרויקט החפות
מצמררים ממש .הספר רצוף
האמריקאי ,שבמסגרתו זוכו
בניתוחים לוגיים־הסתברו־
לפי הספר ,שיעור הרשעות
כבר למעלה מ־ 300אסירים
תיים (אשר נעשו יחד עם ד"ר
השווא עומד על 5%
בעזרת בדיקות די־אן־איי
מרדכי הלפרט) הממחישים
נתון
שמרנית,
בהערכה
שהוכיחו בוודאות כי דובר
היטב את הטענות של המח־
בהרשעות שווא של חפים
בר ,ובכך חדשנותו העיקרית
המוביל למסקנה המבהילה
מפשע .בהתחשב בתוצאותיו
של הספר בכתיבה הישרא־
יושבים
נתונה
עת
בכל
כי
של פרויקט החפות האמ־
לית.
בבתי הסהר בישראל כאלף
ריקאי אי אפשר עוד לחלוק
על סמך כל אלה ,תשובתו
על עצם קיומה של התופעה.
(המבהילה!) של פרופ' סנג'רו
אסירים חפים מפשע
יתרה מזו ,הפרויקט מאפשר
לשאלה הפותחת היא כי שי־
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עו"ד ענבל רובינשטיין,
לשעבר הסנגורית הציבורית
הארצית; יו"ר הפורום
למשפט חוקתי וזכויות אדם
של לשכת עורכי הדין
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הרשעת חפים מפשע
בישראל ובעולם
גורמים ופתרונות
בועז סנג'רו

 94 :שח

כריכת הספר,
הוצאת רסלינג2014 ,
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באמצעות השימוש בנוסחת בייס (למתעניינים:
אף לנסות להעריך מהי שכיחותן של הרשעות הש־
הסתברות האשמה הסופית = הסתברות האש־
ווא מתוך כלל ההרשעות וכן להתחקות בדיעבד אחר
מה ההתחלתית  Xיחס הנראות של הראיה) ,ובכך
הגורמים להן .ואכן ,בהמשך הדברים מפרט המחבר
את הגורמים המרכזיים להרשעות המוטעות.
למזער את הסיכון להרשעה מוטעית על סמך ראיה
פרופ' סנג'רו מרחיב ,ובצדק ,את הדיבור על הת־
יחידה.
פיסה המוטעית של "אשמת החשוד" ,אשר החליפה
תחום נוסף שמגדיל את הסיכון להרשעות שווא
למעשה את "חזקת החפות" שנותרה כהצהרה ריקה
הוא דווקא תחום המדע הפורנזי .ציפיות גבוהות
מתוכן .ל"נפילה בשבי הקונספציה" השפעה הרסנית
תלו כולם בראיות המדעיות ,שיקלו את ההכרעה
על החקירה המשטרתית ,על עבודת התביעה ואפי־
השיפוטית ויעשו אותה אובייקטיבית יותר .דא
לו על חלק מההכרעות השיפוטיות .הביטוי המר־
עקא ,לא אחת מתייחסים שופטים באותה יראת
כזי של תפיסה זו הוא התמקדות המשטרה בחילוץ
כבוד הראויה לתחומי המדע המפותח על ידי מדע־
הודאות מחשודים ,בדרך כלל תוך הפעלת לחצים
נים לפי סטנדרטים מדעיים גם לתחומים שהם בגדר
ונקיטת תחבולות חקירה כגון הפעלת מדובבים .בה
"מדע זבל" ,אשר פותחו על ידי אנשי אכיפת החוק
בעת החוקרים משקיעים מאמץ שולי בלבד באיתור
למטרה הבלעדית של פענוח פשעים .רבים מהשו־
ראיות אובייקטיביות שי־
פטים ,טוען המחבר ,אינם
בססו את האשמה .המצב
מודעים די הצורך לאפשרות
אמנם לא מעט שופטים,
המשפטי המאפשר הרשעה
הקיימת של טעות בבדיקות
כבר
בחלקו,
הציבור
ואף
על סמך הודאה בלבד ,בצי־
מעבדה ,לחוסר הדיוק שבו
הפנימו את ההבנה כי
רוף דבר מה קל כנוצה ,נמצא
לוקים רוב המכשירים המ־
לפיכך כמקור מרכזי להר־
שמשים להפקת ראיות מד־
חשודים עלולים בהחלט
שעות חפים מפשע .אמנם
עיות ולהיעדר בסיסי נתונים
להודות בעבירות שלא
לא מעט שופטים ,ואף הצי־
מספקים להערכת מהימנותה
ביצעו ,אולם הבעיה לא
בור בחלקו ,כבר הפנימו את
של הראיה .רוב השופטים גם
ההבנה כי חשודים עלולים
אינם מביאים בחשבון את
תיפתר לפני שהמחוקק
בהחלט להודות בעבירות
הקשר ההדוק והמחייב המ־
על
ההרשעה
את
יתנה
שלא ביצעו .אולם הבעיה לא
תקיים בין המומחים המופי־
סמך הודאה בקיומה של
תבוא על פתרונה לפני שה־
עים לפניהם ובין המשטרה
מחוקק יתנה את ההרשעה
והתביעה ,שעלול לגרום לה־
ראיה מסייעת ממשית
על סמך הודאה בקיומה של
טיה ,ומתייחסים בחשדנות
ראיה מסייעת ממשית.
רבה דווקא למומחי ההגנה.
מקור לא אכזב נוסף להרשעות מוטעות ,ואפילו
בישראל לא נעשה שימוש מספיק בהלכת ,Daubert
השכיח ביותר לפי ממצאי פרויקט החפות האמ־
שהיא הלכה מחייבת במשפט האמריקאי כבר 20
ריקאי ,הוא עדות ראייה המובילה לזיהוי שגוי .גם
שנה ומטילה על בית המשפט לבדוק אם השיטה
עדויות שקר בכלל ,ובמיוחד עדויות של "אסירים
המדעית שעליה מבוססת הראיה היא אכן מהימנה,
מלשינים" או "מודיעים משטרתיים" הנמסרות
תקפה ומקובלת על רוב הקהילייה המדעית הרלוונ־
תמורת טובות הנאה ,הן כר פורה להרשעות שווא.
טית.
כל אלה הם ביטוי לבעיה המרכזית בדיני הראיות
ראוי לציין כי עובר לפרסומו של הספר ניתן פסק
הישראליים ,המאפשרים ככלל הרשעה על סמך
דינו של בית המשפט העליון בע"פ  1620/10מצגורה
עדות יחידה .לדעת פרופ' סנג'רו ,הבעיה מחריפה
נגד מדינת ישראל ,אשר קבע כי השוואת טביעות
בשל "כשל החלפת ההתניות" ,שהיריעה כאן קצרה
נעליים היא אמנם טכניקה מדעית מקובלת ,ואף
מלהסביר .בספר ,לעומת זאת ,מסביר המחבר היטב
שאין לשלול את קבילותה של הראיה באופן כללי,
ובאריכות איך למנוע את כשל החלפת ההתניות
במקרה דנא משקלה אפסי .השופט הנדל מפעיל את
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הלכת  Daubertומסכם כך" :בהגיעי למסקנה זו ,הנני
נותן משקל של ממש לבחינת הראיות על פי שבע
אמות המידה שהוזכרו לעיל )1( :העדר סטטיסטיקה;
( )2הפילוג בדעות המומחים; ( )3שיטת ההכרעה;
( )4העדר שיח בין המומחה לבין בית המשפט; ()5
שיעור הטעות; ( )6הביקורת במשפט המשווה; ()7
הקשר בין הראיה המדעית למשפט הפלילי" .נדמה
שפרופ' סנג'רו צריך להיות שבע רצון עד מאוד מפ־
סיקה זו.
אולם לא רק דיני הראיות אחראים להרשעת
חפים מפשע .גם לשחקנים השונים במערכת המש־
פט אחריות למחדל .ראשית ,טעויות של שופטים,
הניזונות מהתפיסה של "אשמת החשוד" ומהנ־
טייה הטבעית לסמוך כמעט תמיד על גורמי אכיפת
החוק ועל העדים מטעמם .אלה מועצמות על ידי
השיטה עצמה ,המניחה כי שופט מסוגל להבחין בין
עדות אמת לעדות שקר .שיעורן הגבוה מאוד של
ההרשעות ,ועימן הכלל המאפשר הרשעה בדעת
רוב וההלכה המושרשת שבה ערכאת הערעור נמ־
נעת מהתערבות בממצאי מהימנות ,מחריפים עוד
את המצב .הגורם השני שאחראי להרשעות שווא
הוא רשלנות של חוקרי משטרה ,שלא לומר הפרות
חוק מכוונות להשגת תוצאות מפלילות ,המלוות
לעיתים בבידוי ראיות או בהסתרת חומרי חקירה.
הגורם השלישי הוא תפיסת תפקיד לא נכונה של
תובעים ושל פרקליטים ,והגורם הרביעי הוא ייצוג
רשלני של סנגורים ,הנלהבים לעיתים יתר על המי־
דה לסיים את התיק בהסדר טיעון.
כל אלה ,וכן חוסר הנכונות של המערכת לבדוק
טעויות ולתקנן  -המתבטא בנדירות הבלתי נתפסת
של הליך המשפט החוזר  -מנציחים את העוול של
הרשעת חפים מפשע בישראל.
הקהילה המצומצמת העוסקת בניסיונות לתיקון
הרשעות שווא צמאה לכתיבה אקדמית אשר תיתן
גב לטענות המועלות בבתי המשפט בהליכים של
ערעור או בקשות למשפט חוזר .פרופ' סנג'רו ,שה־
קדיש חלק ניכר מהקריירה האקדמית שלו למשימה
זו ,כתב במרוצת השנים מאמרים רבים שעזרו למלא
את הצורך הזה .הספר מרכז את הדברים באופן מלו־
מד אך נגיש ,ומביאם גם לידיעת ציבור המשפטנים
כולו וגם לקהל הרחב .עם זאת יש להדגיש כי עורכי
דין העוסקים בתחום הפלילי ,או אף בתביעות נזיקין
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המחבר חושף אמיתות הידועות
היטב רק למעט המשפטנים
העוסקים בתחום ,נותן להן שם
ומנסחן מחדש .הספר מרכז
את הדברים באופן מלומד אך
נגיש ,ומביאם גם לידיעת ציבור
המשפטנים כולו וגם לקהל הרחב

על סמך הליך פלילי לא מוצדק ,ימצאו בו חומר עזר
רב בכל הקשור לחקירת עדים מומחים ,לביקורת על
המשטרה או על התביעה ,למחדלי חקירה ,להתמו־
דדות עם הודאה או עם טעות בזיהוי ,לטענת כשל
בייצוג ועוד.
בעיקר יש לקוות כי הזעקה העולה מבין דפי הספר,
כמו גם הצעותיו המעשיות של המחבר לתיקון המצב
ולאימוץ כללי בטיחות להפחתת התופעה המדאיגה,
תגענה לאוזניו של המחוקק ולתשומת ליבם של

השופטים.
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כשמשה קצב
דהר לתוך עץ
לפי המודלים של תורת המשחקים אפשר לומר שמשה קצב נקלע
לסיטואציה של "מכירה פומבית של דולר" :ככל שהשקיע יותר מאמץ
בזירה המשפחתית ובזירה הציבורית ,כך הוא התחפר בהן יותר ויותר
והשקיע בהן עוד ,ובה בעת התבטא הדבר בנסיעה מהירה יותר ויותר
לקראת התנגשות בעמוד שיהרוג אותו
אושי שהם־קראוס

ד"ר אושי שהם־קראוס,
בית הספר לכלכלה,
המסלול האקדמי -
המכללה למינהל
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ליט משה קצב לפנות למני מזוז ,אז היועץ המשפטי
זה קורה לנו לא מעט פעמים ,גם לאסטרטגים
לממשלה .יובל יועז ,בספרו "תיק קצב" (הוצאת
הטובים שבינינו :אנחנו בוחנים את הזירה ,לומדים
הקיבוץ המאוחד )2010 ,טוען כי עורך הדין יעקב
את התנהגות השחקן ,בוחרים בטקטיקה הטובה
נאמן האמין שקצב הוא קורבן ל"משחק" סחיטה
ביותר ,ומפסידים בגדול .ברשימה זו אציג על קצה
פוליטית .יועז מייחס לנאמן את ההמלצה לפנות
המזלג הסבר אפשרי לתופעה ,הסבר שמבוסס על
למזוז .בהנחה שאלה העובדות ,נשאל כיצד ייתכן
ניתוח ברוח תורת המשחקים.
שעורך דין מנוסה ומתוחכם
ניתוח ברוח תורת המשחקים
יריית פתיחה ראשונה
כיעקב נאמן טועה כך.
ב־ 7במאי  2006נפגשו
לא יכול להחליף ניתוחים
ועוד יריית פתיחה
משה קצב ,אז נשיא המדינה,
רגשיים או אישיותיים של
שעת ערב .השמש כבר
ומי שמכונה "א' מבית הנ־
היריב ,אבל הוא מציג סכמה
שקעה ,וקבוצת צעירים עו־
שיא" .פגישה זו הביאה לשיא
מדת ומביטה בשתי מכוניות
את המתיחות בין שני "הש־
כללית שיכולה לסייע
העומדות במרחק כ־ 500מטר
חקנים" וכמו הייתה יריית
לנו לחזק אינטואיציות,
זו מול זו .שני גברברים יוש־
פתיחה לקרב הגדול בחיי
למפות
המצב,
את
להאיר
בים כל אחד במכוניתו ומת־
שניהם.
כוננים למשחק .שם המשחק
לאחר ימים של התלב־
אותו ולאפשר לנו להרכיב
הוא "צ'יקן" ,פחדן ,ומטרתו
טות ,פגישות נוספות ,דרי־
עליו רגישויות נוספות
לבדוק את גבריותם של שני
שות ואיומים הדדיים הח־
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מני מזוז

משה קצב

הצדדים .והנה המזניק נותן את האות ,ושתי המכו־
ניות דוהרות זו לעומת זו .הן עומדות להתנגש .שני
הנהגים מצויים בסכנת מוות.
מי ייכנע ראשון? מי ינטוש ראשון את המכונית
ויזכה בתואר "פחדן"? ומי יקפוץ שנייה אחריו ויזכה
בתהילה? שמא מדובר בשני שחקנים עיקשים שית־
נגשו וייהרגו שניהם?
מה עובר בראשם של השחקנים? מה אפשרויות
הפעולה שעומדות בפניהם? כיצד רציונלי מבחינתם
לפעול ואיך ינהגו בפועל? על כל אלה מנסה תורת
המשחקים לענות.
תורת המשחקים
תורת המשחקים שפותחה במאה ה־ 20בידי ג'ון
פון נוימן ,ג'ון נאש ורבים אחרים מנתחת אירועים
דוגמת אלה שתוארו למעלה .התורה רואה בכל אחד
מהם התמודדות בין שחקנים בעלי אינטרסים שו־
נים ,המצויים באינטראקציה קונפליקטואלית .כל
אחד מהשחקנים יכול להרוויח משהו בסיטואציה
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יעקב נאמן

וכל אחד מהם יכול להפסיד בה ,אך המאפיין העו־
שה את המשחקים למרתקים כל כך הוא שהשחקנים
תלויים זה בזה; מהלך של אחד משפיע על תוצאותיו
של האחר ולהפך .כדי להגיע לתוצאה הרווחית ,על
כל שחקן לנבא את התנהגות היריב ולפעול לפיה.
במשחק מכוניות המרוץ אתה זוכה אם היריב קפץ
לפניך מהרכב .במקרה כזה נוכל לומר שאתה זכית
בכל הקופה; אתה ה"גבר גבר" .ומה על היריב? האם
הוא איבד את כל הקופה? בטבלאות ההערכה של
תורת המשחקים נהוג להעניק למנצח את הציון 2
וליריבו את הציון  .1ומדוע לא את הציון  ?0אמנם
הוא הפחדן ,כך מקובל לנתח ,אבל הוא עדיין בחיים.
 0הוא הציון שיקבל זה שנשאר במכונית עד הסוף
המר מתוך שיקול דעת מוטעה שהביא למותו.
זירה נוספת :בחזרה לשנות ה־ 60העליזות
ב־ 1971פרסם חוקר תורת המשחקים מרטין
שוביק פרטים על ניסוי מעניין שערך .הוא קרא לו
"מכירה פומבית של דולר" .המשחק פשוט; לקבוצה
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א	.עליו להציע סכום מתוך מאה השקלים לשחקן ב',
שעומד בקצה האולם ואינו מוכר לשחקן א'.
ב	.שחקן ב' ,המכיר גם הוא את חוקי המשחק ,יסכים
לקבל את הסכום שהציע לו שחקן א'.
ג	.אם שחקן ב' יסרב להצעת החלוקה ,שני השחקנים
לא יקבלו דבר.
אנחנו יוצאים לדרך ,לא לפני שננתח בקצרה את
מה שעובר בראשם של השחקנים .שחקן א' יכול
להניח ששחקן ב' רציונלי .הוא יציע לו שקל מתוך
הנחה שלא כדאי לב' הרציונלי לוותר על שקל ולהע־
דיף אותו על פני כלום .אבל המציאות מראה ששחקן
ב' פועל ממניעים אחרים לגמרי .הצעת השקל פוגעת
בתחושת ההגינות הבסיסית שלו ,והוא מסרב .הייתי
מסכים ,הוא חושב לעצמו ,לקבל  40שקל או  .50אולי
אפילו  .30אבל "אני לא מוכן
לצאת פראייר".

של אנשים מוצע שטר דולר לכל המרבה במחיר .אלא
שכאן מונח פח קטן .בסוג הזה של מכירה יקבל בעל
ההצעה הגבוהה ביותר את הדולר תמורת הסכום
שהציע ,אבל מציע ההצעה השנייה בגובהה ישלם גם
הוא .ישלם ולא יקבל דבר.
נתחיל בסימולציה .מציע א' מכריז :חצי דולר;
מציע ב' מצי ע  99סנט .במקרה זה ישלם א' את ה�ס
כום ולא יקבל דבר ,ואילו ב' ישלם  99סנט ויקבל
דולר .הרווח  -סנט אחד.
אבל א' לא מוכן להפסיד חצי דולר .הוא מציע
דולר ו־ 20סנט כדי לקבל את שטר הדולר הנמכר.
במקרה זה יפסיד א '  20סנט במקום  ,50ואילו ב' י�פ
סיד  99סנט.
אלא שמציע ב' אינו מוכן להפסיד סכום כזה ,ולכן
הוא מציע לשלם דולר וחצי.
במקרה זה הוא יפסיד  50סנט
הרי לקצב יש לא מעט
במקום .99
קצב וא' משחקים צ'יקן
להפסיד; משרה רמה,
אבל מציע א' לא מוכן
לוותר ,וחוזר חלילה עד לפ־
במבט ראשון נראה שקצב
שם טוב ,גלישה עדינה
רישה מתוסכלת של אחד
וא' נגררו למשחק צ'יקן אכ־
להיסטוריה של המדינה
הצדדים.
זרי .שניהם דוהרים בכל הכוח
כנשיא .מדוע הוא נגרר?
מהמציאות?
מנותק
זה אל זו לקראת התנגשות
האם האנשים האלה אינם
שתהרוג את שניהם .מי מהם
כאן מתגלות מגבלותיו
רציונליים? הבה נראה.
יסובב את ההגה ראשון ויק־
של השימוש הראשוני
אתה מתקשר לחברת הכ־
פוץ החוצה? האם אחד מהם
בתורת המשחקים .איפה
בלים .אתה מחכה חמש דקות
יוותר? בפועל ,קצב לוחץ על
שלמות ורוצה לטרוק .אבל
הגז; כלומר פונה למזוז ,ויהיה
הגורמים האישיותיים?
חיכית כבר חמש דקות ,חבל
אשר יהיה .אבל האם ניתוח
איפה הרגש ,האופי?
שיהיו לריק .אתה מחכה עוד
כזה מספק אותנו? הרי לקצב
עשר דקות .אתה מתוסכל
יש לא מעט להפסיד; משרה
ועצבני ,אבל חבל עוד יותר לטרוק; כבר בזבזת רבע
רמה ,שם טוב ,גלישה עדינה להיסטוריה של המדינה
שעה .אתה מחכה עוד עשר דקות ,ובסוף טורק.
כנשיא .מדוע הוא נגרר? מדוע אין הוא מחלץ את
והרכב הקטן של הבן? השקעת ברדיאטור חדש,
שניהם מהמשחק הגורלי? כאן מתגלה מוגבלותו של
לא תשקיע כבר בקרבורטור? ואם השקעת כבר
השימוש הראשוני בתורת המשחקים .איפה הגור־
בשניהם ,חבל למכור בהפסד .הנה ,תשקיע גם בגיר
מים האישיותיים? איפה הרגש ,האופי? ובכלל ,האם
חדש.
אפשר להתאים סיטואציות אנושיות מורכבות למו־
דלים המופשטים? האומנם קצב משחק כאן צ'יקן?
במעבדה אחרת
וגם אם כן ,אולי האופן שבו הוא מנקד את התוצאות
האפשריות שונה ממה שמציג מודל צ'יקן הקלאסי?
והנה זירה נוספת שתסייע לי להשלים את המהלך.
מנחה ושני שחקנים יושבים באולם אוניברסיטאי
תורת משחקים ככלי ניתוח משפטי
גדול .המנחה מציג את התרגיל .שטר של מאה שקל
יינתן במתנה לשחקן א' בתנאים האלה:
כאן אבקש לטעון כי דווקא מגבלותיה של תורת
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מתאים לנהיגה פראית במשאית.
המשחקים הן שעושות אותה לכלי רב־עוצמה לני־
תוח אסטרטגיית היריב ולהנהרתה .הטענה היא
אבל קצב לא רואה את אלה .הוא רואה את
שהדרך הנכונה להשתמש במודלים אלה ,הידועים
א' נכנסת לפיאט שלה ,לוחצת על הגז ומשחקת
לרבים מאיתנו ,היא בראש ובראשונה לזהות את
נגדו צ'יקן .הוא נכנס למשאית שלו ודוהר קדימה.
המשחק שמשחק היריב.
אך בהמשך הנסיעה קורים דברים לא צפויים .א'
הבה נניח למשל שקצב משחק בו בזמן משחקים
יוצאת מהרכב ,אולי מיואשת ,אולי פוחדת ,ומ־
שונים בזירות שונות; בזירה הפוליטית ,המשטרתית
תיישבת מתחת לעץ בצד הדרך .היא פורשת מה־
והמשפחתית .סביר להניח שתוצאות בזירה אחת
משחק.
תשפענה על החלטות בזירה השנייה .לכן חשוב כל
אבל קצב כבר אבוד .הוא דוהר קדימה .מדוע
כך להבין את הזירה ולזהות את הזירה הדומיננטית
הוא לא פורש? הסבר אפשרי הוא שמרגע שקצב
בכל פרק זמן.
פנה למזוז (כאשר האחרון נכנס למשחק מור־
במצב אפשרי נוסף נכנס השחקן הגברי והאמיץ
כב מול קצב ופתח את החומר לציבור) הוא נגרר
לרכב ,לוחץ על הגז ודוהר לעבר עמוד החשמל
למשחקים שונים בזירות נוספות; מול הציבור,
שיהרוג אותו ,בעוד השחקן השני יושב בצד ומ־
מול ההיסטוריה ומול משפחתו .כל פעולה שיע־
חייך .ומה אם אחד השחק־
שה משפיעה במקביל על
נים נכנס למה שהוא תופס
כל אחת מהזירות .החל־
דווקא מגבלותיה של
כמשאית ענק ,אך בעיני
טה מסוימת שיקבל יכולה

הן
המשחקים
תורת
היריב נתפס כפיאט חבי־
להועיל בזירה אחת אבל
שהשניים
בה? האם ייתכן
להיות הרסנית בזירות אח־
שעושות אותה לכלי
משחקים רק לכאורה בזירה
רות .וכאן נופל קצב לתוך
רב־עוצמה לניתוח
משותפת ,אך מבחינת עול־
סיטואציה של "מכירה פו־
אסטרטגיית היריב .הטענה
מם הסובייקטיבי הם משח־
מבית של דולר" :ככל שהוא
קים בזירות שונות? אם כך
משקיע יותר מאמץ בזירה
היא שהדרך הנכונה
הדבר ,לא פלא שההתנהגות
המשפחתית והציבורית ,כך
להשתמש במודלים אלה,
הרציונלית או האי־רציונלית
הוא מתחפר בה יותר ויותר
היא
מאיתנו,
לרבים
הידועים
שהם מייחסים למתחרה
וצריך להשקיע בה עוד ,וב־
אינה קולעת.
זירה השנייה מתבטא הדבר
בראש ובראשונה לזהות את
להלן ניתוח על קצה המז־
בנסיעה מהירה יותר ויותר
המשחק שמשחק היריב
לג שעשוי להסביר את מהלך
לקראת התנגשות בעמוד
האירועים הראשוני במשפט
שיהרוג אותו.
קצב .הניתוח מסתמך על ראיונות שקיים יובל יועז
הסתייגויות
עם הנוגעים בדבר ומוצגים בפרק "סחיטה באיומים"
בספרו "תיק קצב".
פשטני? לא מורכב מספיק? סביר מאוד להניח .ני־
א' מגיעה לקצב בהרגשה חזקה שהוא גרם לה
תוח ברוח זו לא יכול להחליף ניתוחים רגשיים או
עוול .המניע הראשוני של א' הוא תחושת ההוגנות,
אישיותיים של היריב ,אבל הוא מציג סכמה כללית
אותה תחושה שמפעילה את השחקן השני במש־
שיכולה לסייע לנו לחזק אינטואיציות ,להאיר את
חק האולטימטום .קצב ,כך היא מרגישה ,זכה בכל,
המצב ,למפות אותו ולאפשר לנו להרכיב עליו רגי־
והיא נותרה בלי כלום .היא מבקשת פיצוי "הוגן".
שויות נוספות.
אבל קצב אינו מצליח לזהות את הצורך שלה .אולי
ולבסוף ,ניתוחים ברוח זו אינם שלמים ללא התח־
גובר עליו המתח? אולי החשדנות? ואולי הוא,
שבות ביוריסטיקות הקוגנטיביות מבית מדרשה של
הנוהג במשאית ענק מול מכונית הפיאט של א' ,לא
הכלכלה ההתנהגותית של הפסיכולוג זוכה פרס נובל
מבין שהכביש שבו הם נוסעים הוא כביש צר ,שלא

דניאל כהנמן .על כך ברשימה נפרדת.
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אחרי חמש שנות דיונים החליטה המועצה הארצית של הלשכה:

אושרו הכללים המחייבים
להעניק סיוע משפטי לנזקקים

אחרי חמש שנות דיונים אישרה המועצה
הארצית של הלשכה ( )11.5.14ברוב קולות
את הכללים המסדירים חובת סיוע משפטי
לנזקקים .עד האישור הוגדר הסיוע לנז־
קקים כזכות ולא כחובה .יתרה מזו ,הכללים
שאושרו קובעים כי עורך דין לא יוכל לקבל
שכר טרחה מנזקקים בשום פנים ואופן.
הכללים שאישרה המועצה הארצית יועברו
כעת לאישור הכנסת.
־ב־ 2009תוקן חוק הלשכה שקבע כי ה�ל
שכה מחויבת לתת סיוע משפטי לנזקקים
ללא תמורה .בעקבות התיקון נערכו דיונים

להגדרת הכללים למתן סיוע משפטי לנז־
קקים .במשך השנים התקיימו דיונים רבים
על נוסח הכללים גם עם משרד המשפטים.
בכללים מוגדרים האוכלוסייה הנזקקת
והסיוע המשפטי וכן התחומים שבהם יינ־
תן סיוע משפטי ,כגון :ענייני מעמד אישי,
הוצל"פ ,פשיטות רגל ,ענייני עבודה ותבי־
עות כספיות למיניהן .הכללים שאושרו גם
מטילים חובה על מנכ"ל הלשכה להקים סיוע
משפטי ברחבי הארץ .עוד נקבע כי יש אפ־
שרות להגיש ערעור לבקשות לסיוע משפטי
שלא אושרו ואף לקבל סיוע במקרים חריגים.

ראש הלשכה עו"ד דורון ברזילי" :מדו־
בר במהפך של ממש בשירות שלשכת עו־
רכי הדין נותנת לציבור .הוסרו המחסומים
האחרונים למתן סיוע משפטי לאוכלוסיות
נזקקות .המהלך הזה מצטרף למהלכים נו־
ספים שעשתה הלשכה בשנים האחרונות
לטובת הציבור הרחב בארץ ,ובהם הנג־
שת הלשכה לציבור ביישובי הפריפריה,
מתן מענה של עורכי הדין בלשכה לחייבים
בהוצאה לפועל ,הרחבת פעילות פרויקט
'שכר מצווה' וסיוע משפטי באמצעות אתרי
האינטרנט ללא תמורה".

הוועד המרכזי החליט לעתור לבג"ץ נגד חוק המכר

הלשכה נגד "תג מחיר"

הלשכה נגד הגבלת שכר טרחת עורך
דין ברכישת דירה מקבלן

"אסור לתת
לקומץ מופרע
לשבש את חיינו"

בהמלצתו של פורום
והאוצר ובאישור ועדת הכ־
קניין ומקרקעין בראשות
לכלה של הכנסת.
עו"ד יורם חגבי־חגי ועו"ד
הלשכה סבורה כי החוק
מוטי בניאן החליט הוועד
אינו מידתי וסביר ,וכי
המרכזי של לשכת עורכי
התערבות המחוקק בחיי
הדין ביום  8.5.14לעתור
המסחר ובשכרם של בעלי
לבג"ץ נגד חוק המכר (די־
מקצועות חופשיים תפגע
רות) (תיקון  -איסור גביית
בחופש העיסוק .מחוות
ההוצאות המשפטיות בידי
דעת שהעביר ללשכה פרופ'
עורך דין מרוכש דירה) ,יורם חגבי־חגי
רון שפירא עולה כי התיקון
תשע"ג־ .2013התיקון יגביל שכר טרחת לוקה בפגיעה בלתי מידתית בחופש העי־
עורך דין בעסקת רכישת דירה מקבלן סוק ובחירות ההתקשרות החוזית משום
לפי מדרגות שייקבעו.
שאין יחס רציונלי בין תכליותיו ובין
בפברואר השנה אישרה ועדת הכלכ־ הוראותיו ,ועל כן פתוחה הדרך להשיג
לה של הכנסת לקריאה שנייה ושלישית על חוקתיותו בבג"ץ .ראש הלשכה עו"ד
את ההצעה של ח"כ מאיר שטרית לתקן דורון ברזילי" :חוץ מזה שלפנינו תקדים
את חוק המכר ולהגביל את שכר הטרחה מסוכן שבו המדינה מתערבת בחופש
שגובים הקבלנים מרוכשי הדירות בע־ העיסוק ובחירות ההתקשרות החוזית,
בור הוצאות משפטיות .על פי ההצעה ,הרי מי שייפגע מהחוק הוא דווקא רוכש
את גובה שכר טרחת עורך הדין בעסקת הדירה .זה ייאלץ לשלם מחיר גבוה יותר
רכישת דירה מקבלן יקבע שר השיכון ,כיוון שהקבלן יגלם במחיר הדירה את כל
זאת לאחר התייעצות עם שרי המשפטים ההוצאות המשפטיות של עורך הדין".
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לשכת עורכי הדין רואה בחומרה
רבה את פעולות הטרור נגד האוכ־
לוסייה הערבית בישראל ובשטחים
המכונות "תג מחיר" ,וקוראת למש־
טרת ישראל לפעול בתקיפות ובכל
האמצעים העומדים לרשותה למי־
גורן .הלשכה קוראת לבתי המש־
פט למצות את הדין עם המעורבים
בפעולות הטרור ולגזור עליהם את
העונשים המרביים בחוק כדי לעקור
את התופעה מן השורש.
ראש הלשכה עו"ד דורון ברזילי:
"מדובר בפעולות טרור שכל מטרתן
לפגוע באוכלוסייה הערבית ,ללבות
את השנאה בשני הצדדים ולמנוע
את הדו־קיום .אסור לתת לקו־
מץ קיצוני ,בזוי ומופרע לשבש את
חיינו ולפגוע בדו־קיום המאפשר
חיים מכובדים ונורמליים במדינת
ישראל".
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 73%מהנבחנים עברו את
בחינת ההתמחות בכתב

ביום  1.5.14נערכה בתל אביב בחינת
ההתמחות בכתב של לשכת עורכי הדין.
לבחינה ניגשו  2,720מתמחים;  73%מכלל
הנבחנים עברו את הבחינה בהצלחה.
על פי הנתונים ,אחוז העוברים הגבוה
ביותר הוא מקרב בוגרי אוניברסיטת תל
אביב ומכללת ספיר  ;98% -אוניברסיטת
בר־אילן ואוניברסיטת חיפה .97% -
הציון הממוצע הגבוה ביותר הושג על ידי
בוגרי אוניברסיטת תל אביב ,ואחריהם נמ־
צאים בוגרי האוניברסיטה העברית ואוני־
ברסיטת בר־אילן .מספר הנבחנים הגדול
ביותר הוא מבין בוגרי הקריה האקדמית
אונו ( ,)452ומספר הנבחנים הקטן ביותר
הוא של בוגרי המכללה האקדמית צפת (.)33
מהנתונים עולה כי בכל פעם שנבחן ניגש
למבחן חוזר ,הסיכוי שלו לעבור פוחת בחצי.
ראש הלשכה עו"ד דורון ברזילי" :אני
מברך את המתמחים שצלחו את הבחינות
בכתב ומאחל להם הצלחה בהמשך .מספרם
הגדל של עורכי הדין החדשים אינו מכשול,
אך יש לעמוד על טיבם של המצטרפים ול־
שמור על רמתם המקצועית והאישית על ידי
שינוי הכניסה לשערי המקצוע .לשכת עורכי
הדין מבקשת אך לקבל לשורותיה את הטו־
בים ואת הראויים ביותר ,וכראש הלשכה
אמשיך לפעול למען מטרה זו".
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התפלגות הישגי המתמחים שניגשו לבחינה בפעם הראשונה
מוסד הלימודים
אוניברסיטת תל אביב
מכללת ספיר
אוניברסיטת בר־אילן
אוניברסיטת חיפה
האוניברסיטה העברית
המכללה למינהל
המרכז הבינתחומי
שערי משפט
מכללת נתניה
המכללה האקדמית צפת
המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
הקריה האקדמית אונו
עולים חדשים
המרכז האקדמי כרמל
ישראלים שלמדו בחו"ל
אחר

מספר הנבחנים אחוז העוברים
98
95
98
40
97
117
97
77
96
121
93
256
89
179
82
199
77
222
76
33
75
291
75
452
74
19
64
81
56
9
1

ציון ממוצע
80.5
78.9
79.2
78.9
79.3
77.0
75.7
72.4
71.7
70.9
71.2
70.4
65.9
66.8
60.7

תוצאות הבחינות לפי מספר הפעמים שנבחנים ניגשו לבחינה
מספר הפעמים
ראשונה
שנייה
שלישית ומעלה
כל הנבחנים

מספר הנבחנים
2,192
228
300
2,720

אחוז העוברים
83
41
22
73

ציון ממוצע
73.7
61.0
55.4
70.6
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חרדים

לראשונה :פורום חרדי הושק בלשכת עורכי הדין

למשפט
מטרת הפורום החדש היא לייצג את המגזר החרדי במסדרונות
הלשכה ולסייע לאלפי עורכי דין המשתייכים למגזר זה בישראל
ראש הלשכה עו"ד דורון ברזילי" :הלשכה תאמץ את החלטות הפורום
ותעמוד לימין המגזר ככל שתידרש" מנכ"ל הלשכה עו"ד גיל סלומון:
"נגבש דרכים להשמה משמעותית של חרדים בתחום המשפט"

בכינוס שנערך באחרונה בלשכת עורכי
הדין בהשתתפות ראש הלשכה עו״ד דורון
ברזילי ומנכ״ל הלשכה עו״ד גיל סלומון
הושק פורום חרדי חדש " -חרדים למשפט".
מטרת הפורום היא לייצג את המגזר החרדי
במסדרונות הלשכה ולסייע לאלפי עורכי דין
המשתייכים למגזר זה בישראל.
ראש הלשכה אמר בכינוס כי הוא מתרגש
מעצם הקמת הפורום .הוא הבטיח כי הלש־
כה תאמץ את החלטות הפורום ותעמוד לי־
מין המגזר ככל שתידרש .מנכ״ל הלשכה ציין
לפני הנוכחים כי שילוב החרדים במוסדות
הלשכה ובמעגל התעסוקה בתחומי המשפט
השונים הוא יעד מרכזי בעבודתו ,ובקרוב
הוא יגבש עם חברי הפורום דרכים להגש־
מתו .כמו כן ,ראש הלשכה ומנכ"ל הלשכה
הודו לאביגדור אוחנה ,מנכ״ל משרד הדתות
לשעבר ,שיזם את הקמת הפורום ונתן הכ־
וונה ועצה טובה.
אוחנה ציין כי הפורום החרדי יביא תוע־
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לת רבה לציבור החרדי" :ללשכת עורכי הדין
יש כוח והשפעה ברמה הציבורית והמשפ־
טית ,ובעזרתה הפורום החרדי יוכל לקדם
יוזמות ושינויים שייטיבו עם כלל המגזר
החרדי ,למשל שילובם במעגל העבודה הפ־
רטי והציבורי ,קיום השתלמויות ,וסיוע ות־
מיכה אישיים לעורכי הדין מן המגזר".
חברי הפורום עורכי הדין חיים מן ,רוני
פאלוך ,רפי אסרף ,משה מורגנשטרן ויש־
ראל באך והמשפטן ומנכ"ל חברה קדישא
תל אביב ויו"ר דירקטוריון עזרה וביצרון
אברהם מנלה סיפרו על חזון הפורום ,על
היעדים ,על המטרות ועל הפעילויות שצ־
פויות לעורכי הדין החרדים" .עורכי דין מן
המגזר החרדי הם בעלי יכולת הבנה מש־
פטית־לוגית עשירה ורחבה בזכות לימודי
הגמרא שהם לומדים כבר מינקות .לימו־
דים אלה מפתחים ומשפרים את היכולת
לקרוא פסקי דין ,לדון בהם ולנתחם לעו־
מק ,ואי שילוב של עורכי דין חרדים באופן

משמעותי יותר בעולם המשפט הוא פספוס
בעיניי" ,ציין גבי ווברמן ,רכז הפורום החרדי
בלשכת עורכי הדין.
עו"ד משה מורגנשטרן ציין את המכ־
שולים הניצבים בפני עורכי דין מן המגזר
החרדי בשוק העבודה" :מעל  200עורכי דין
חרדים יוצאים לשוק העבודה ונתקלים בק־
שיים בגלל דעות קדומות על המגזר שמוצ־
גות כבעיות מקצועיות ,כגון :הפסקת תפי־
לות ,שמירת שבתות ,חגים וכשרות ,העמ־
דת חיי המשפחה במרכז ועוד .זאת למרות
שיכולת הלמידה והשקדנות שלהם תורגלו
במשך זמן רב במסגרות החינוך של העולם
החרדי".

"אף אחד לא יציע שופט חרדי לעליון"
עו"ד חיים מן הציג את המציאות מנקודת
מבטו כעורך דין העוסק במקצוע זה  29שנה.
"יש הפליה כלפי הציבור החרדי בארץ בכל
התחומים ,לא רק בעריכת דין .היא מתב־
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יוצאים לדרך .חברי הפורום החרדי בהתכנסות הראשונה בבית הלשכה עם ראש הלשכה דורון ברזילי ומנכ"ל הלשכה גיל סלומון

טאת היטב גם בתוכניתו של שר האוצר
לתת פטור ממע"מ לרוכשי דירה ראשונה אך
לשלול את ההטבה ממי שלא שירת בצבא.
כך למעשה הוא הדיר את המגזר החרדי .אני
חושב שזו גזענות לשמה ,ואני לא מבין כיצד
תוכנית כזו אושרה".
לדעת עו"ד רוני פאלוך ,המגזר החרדי
דווקא סובל מהפליה בתחום עריכת הדין
שאינה מורגשת בתחומים אחרים" :אף אחד
לא יעז להציע שופט חרדי לבית המשפט
העליון ,לא ברמה התקשורתית ,הפוליטית
והציבורית" .עם זאת הבהיר עו"ד פאלוך כי
הוא אינו מחפש אשמים ,וכי מטרת הפורום
היא לסייע לעורכי הדין החרדים בקשיים
העולים במקצוע ,לערוך השתלמויות ולש־
לבם לא רק בשוק העבודה הפרטי אלא גם
במוסדות ציבוריים וממשלתיים" .המטרה
שלנו היא להשמיע את דבר איש המקצוע.
אנחנו לא מחפשים אשמים כי אני סבור
שהציבור החילוני והחרדי תרמו ליצירת
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המצב הנוכחי וליצירת הסטיגמה והדעות
הקדומות על המגזר החרדי".

"לימוד תורני הוא לוגיקה משפטית"
עו"ד ישראל באך ציין כי לדעתו לא ירחק
היום שבו יהיו שופטים חרדים .אף הוא
סבור כי יש לשלב יותר את עורכי הדין מן
המגזר החרדי במערכות המשפטיות ביש־
ראל" :עורך דין חרדי חי מינקות את הפרק־
טיקה של ההוויה המשפטית ,למידת היקש,
דבר מתוך דבר .לימוד תורני הוא לוגיקה
משפטית" .הוא הוסיף כי מטרת הפורום
אינה רק לייצג את כלל המגזר החרדי אלא
גם לתת תמיכה פרטנית לכל עורך דין.
עו״ד רפי אסרף ,דיקן הסטודנטים בקמ־
פוס החרדי  -הקריה האקדמית אונו ,סיכם:
"יש נתון שכולם מסכימים עליו :עורכי הדין
והמתמחים החרדים עושים את עבודתם
בצורה מקצועית וראויה .אני שומע מבעלי
משרדים על חששות כגון שמירת השבת,

כשרות המטבח או יציאה משותפת של כל
צוות המשרד לימי עיון ולהשתלמויות ,אבל
את המקצועיות הם מניחים בצד וחבל .רק
לאחרונה אמר פרקליט המדינה שי ניצן
באירוע שנערך בקמפוס החרדי בקריה
האקדמית אונו כי הוא מתאמץ לשלב חר־
דים בהתמחות בפרקליטות ,משום שהם
מצטיינים עקב הרגלי הלימוד בישיבה".
עו"ד אסףרף הוסיף" :אני יכול להעיד שב�ו
גרינו החרדים השתלבו במקומות מצוינים,
ובהם פרקליטות המדינה ,משרד היועמ"ש,
בית המשפט העליון ומשרדי עורכי הדין
הגדולים .בכל מקום הם עושים חיל ומ־
ביאים כבוד ,ובזכותם פונים אלינו ומבקשים
בוגרים ומתמחים חרדים נוספים .בארצות
הברית נהוג לקבל מגוון רחב של עובדים
ממגזרים שונים וכל אחד מביא תפיסת
עולם ייחודית ,מה שבסופו של דבר תורם
רבות למשרד .כולי תקווה שגם המשרדים
והחברות בארץ ישכילו להבין זאת".
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מה עושה בשבילך הלשכה?

סיכום פעילות הפורום הפלילי
מארחים
את פרקליטי
המחוזות

הפורום הפלילי הארצי
בראשות עו"ד אבי חימי ערך
אירוע חגיגי בהשתתפות
פרקליטי המחוזות ובהם עו"ד
רונית עמיאל ,עו"ד נורית
ליטמן ועו"ד שלמה למברגר,
ובהשתתפות בכירי הסנגורים.
המפגש עסק בכמה נושאים
בוערים ,ובהם חקירת עורכי
דין באזהרה ,חסיון חומרי
חקירה והשפעת התקשורת
על החלטות הפרקליטות.

הפורום הפלילי פועל רבות כדי לקדם
את האינטרסים של עורכי הדין העוסקים
במשפט הפלילי מול רשויות אכיפת החוק
במדינת ישראל.
בין יתר הנושאים שבהם טיפל הפו־
רום באחרונה היה שיפור תנאי עורכי
הדין בוועדות השחרורים .במסגרת זו
השתתפנו בישיבה עם מנכ"לית משרד

המשפטים ועם מנהל בתי משפט בנוגע
להעברת אחריות ועדות השחרורים לה־
נהלת בתי המשפט.
כמו כן ,נציגי הפורום הפלילי ערכו
פגישת עבודה עם סמנכ"ל משרד המש־
פטים ועם אנשי משרדו והציגו את עמדת
הפורום ביחס למכרז שעתיד להתפרסם
בנושא צילום חומרי חקירה והעתקת

תקליטורים .הפורום הפלילי חזר והביע
עמדה עקבית על הסכומים המופרזים
הנגבים עבור צילום חומרי חקירה.
לאחרונה השיק הפורום הפלילי מיזם
חדש" :הפורום הפלילי הארצי במבט
עולמי"  -מבזק חדשות מחו"ל בתחום
המשפט הפלילי .הגיליון יופץ חינם מדי
חודש בחודשו בקרב חברי הפורום הפ־
לילי הארצי ,באמצעות כתובת הדוא"ל
המעודכנת במערכת החברים בלשכה.

כנסת וחקיקה

בוררות בינלאומית הפורום ליישוב סכסוכים בדרכים אלטרנטיביות
בראשות עו"ד רונן סטי אירח ( )22.5.14לישיבה חגיגית את עורכת הדין נדיה דרווזק
ממשרד עורכי הדין הצרפתי הבינלאומי ,Curtis, Mallet-Prevost Colt & Mosle LLP
הנחשב לבין המובילים בתחומי הבוררות הבינלאומיים .הישיבה נערכה במעמד האלוף
במיל' אורן שחור ,נשיא  – ICCישראל ,אשר פעל בשיתוף  ICC–Palestineוה־ICC
העולמי להקמת ה־ .Jerusalem Arbitration Centerעו"ד סטי" :ההרצאה המקצועית
וכן הצגת פעילות ה־ JACמעוררות השראה בדבר עוצמתה של הבוררות האפשרית
בישראל כהליך חלופי ליישוב סכסוכים מוצלח .הפורום ליישוב סכסוכים פועל באופן
נחוש ביותר לחיזוקה של ישראל כזירת בוררות בינלאומית".
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הפורום הפלילי הארצי השתתף
בדיונים בוועדת הפנים והגנת הסביבה
ובוועדת חוקה ,חוק ומשפט ושלח ניירות
עמדה ביחס לתזכירי חוק ולהצעות חוק.
לאחרונה עסקנו בצו שירות בתי הסוהר
(תקן כליאה) ,תשע"ד־ ;2014צו סדר הדין
הפלילי (סמכויות אכיפה  -חיפוש בגוף
ונטילת אמצעי זיהוי) ,תשע"ב־ 2012וכן
בהצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר
(הכנסת חפץ אסור בנסיבות מחמירות).

שירות בתי הסוהר
בחודש אפריל התכנס צוות משותף
ללשכת עורכי הדין ולשב"ס עם היועץ
המשפטי של שב"ס תת־גונדר אהוד הלוי
ועם מפקד כלא הדרים גנ"מ משה אוחיון,
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כדי להוביל לתיקון הליקויים לטובת
עורכי הדין המבקרים בבתי הכלא.

פעילות המבקרים הרשמיים
לאחרונה ערכו המבקרים ביקורת
רשמית מקיפה בבית המעצר אבו כביר.
בין יתר הממצאים החמורים העולים
מדו"ח הביקורת :מגפת פשפשים הידועה
כ"פשפש המיטה" וגורמת לעצורים לגי־
רודים ,לפצעים ,לדימומים ולאי־נעימות;
היעדר במלאי של תרופות כרוניות הכר־
חיות; היעדר חימום או מיזוג בתאי המ־
עצר; היעדר חלונות בפתחי אוורור
בתאים; מזרנים העוברים "מיד ליד" ללא
כיסוי וללא מצעים כשהם ספוגים ריחות
ונוזלים; שמיכות קרועות; היעדר אזורי
עישון נפרדים .באגף הקטינים נמצאו שני
עצורים קטינים .לא היו סדינים במיטו־
תיהם וניכר כי התא היה מוזנח ,מלוכלך
ולא ראוי למחיה אנושית.

ספר עורכי הדין
הפורום הפלילי יצא בקול קורא
לעורכי הדין להצטרף לספר עורכי דין
העוסקים במשפט הפלילי .ספר זה יוצג
לכל נחקר ,חשוד או עצור כדי שיממש
את זכותו לבחור כרצונו עורך דין מטע־
מו .אחת לשנה יעודכן הספר על ידי
הפורום הפלילי הארצי בלשכת עורכי
הדין.

ניהול תיקי תאונות דרכים

סדנה מעשית נערכה ( )8.5.14בלשכה
בהדרכת עו"ד משה טייב ,סגן ראש לשכת עורכי הדין ,ובה למדו המשתתפים על ניהול
תיקי תאונות דרכים .הדגש היה על ניהול תיקי אפס  -תיקים ללא נכות  -משלב קבלת
התיק ועד קבלת הפיצוי ,שיטות לניהול משא ומתן עם חברות הביטוח ,אופן ניהול
ההליכים בערכאות ,טיפים חשובים ועוד.

ועדת תעבורה
בחודש מאי ערכה ועדת התעבורה
בראשות עו"ד שי גלעד ישיבת עבודה
מקצועית עם תנ"צ שרית פילפסון ,ראש
מדור תביעות תעבורה במשטרה ,ועם
אנשי משרדה .בישיבה הועלו נושאים
מקצועיים הנוגעים לעבודת הסנגורים,
ובהם קבלת חומרי חקירה וקיום פגי־
שות במשרדי התביעות.

ועדת הלבנת הון
ועדת הלבנת הון ,בראשות עו"ד
שריג דמארי ,קיימה ישיבה ,בה דנה בין
היתר בנושא שחרור כספים מכספי חי־
לוט עבור הוצאות משפטיות או שכר
טרחת עורך דין בהליכים זמניים; בהח־
לת חובות זיהוי ודיווח על עורכי דין;
בהוראות דיווח על חשבונות של אזר־
חים אמריקאים ואירופים בישראל; וב־
עבירות מס כעבירות מקור.
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מיזם התנדבותי לחג הפסח

עובדי לשכת עורכי הדין בשיתוף
עמותת תכלית נרתמו לסייע לקהילה ולמשפחות מעוטות יכולת כדי שיערכו את ליל
הסדר כהלכתו.
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חדשות הלשכה

ועדת האתיקה הארצית החלה
לחקור את תיק איקיוטק

ועדת האתיקה הארצית החלה לחקור
את תיק איקיוטק ותחליט כיצד לפ־
עול על פי הממצאים.
בראשית הפרשה נשלחו אלפי מכ־
תבי חוב מטעם חברת איקיוטק דרך
כ־ 20משרדי עורכי דין בחודשים
אוגוסט־אוקטובר  .2013במכתבים
נדרשו אזרחים רבים לשלם מיד על
מיכאל טאוסיג
שירותי תוכן שלכאורה הזמינו והש־
תמשו בהם לפני עשור.
בתחילת שנת  2014שוגר סבב נוסף של מכתבי חוב,
הפעם בעיקר מטעם חברות המסועפות לאיקיוטק (כ.ל.י
תקשורת וניהול ישראל בע"מ ,גרין דיזיין ,ספינגו) ודרך
משרד עורכי דין שעדיין פעלו לגביית החובות לכאורה של
איקיוטק.
אמנם חלק ממשרדי עורכי הדין שעבדו עם איקיוטק כבר
ניתקו קשר עם החברה ,אך בעקבות פניות בנושא לווע־
דות האתיקה במחוזות לשכת עורכי הדין ובעקבות דיון
שנערך בכנסת ,החליט יו"ר ועדת האתיקה הארצית עו"ד
מיכאל טאוסיג כי ועדת האתיקה הארצית תחקור את תיק
איקיוטק ותחליט כיצד לפעול על פי ממצאיה.
ראש הלשכה עו"ד דורון ברזילי" :לשכת עורכי הדין אינה
עוסקת רק בענייניהם המקצועיים של עורכי דין ובתנאי
עבודתם ,אלא גם מטפלת בציבור הרחב שנעזר בשירו־
תי עורכי הדין .על כן אני מברך על החלטתו של יו"ר ועדת
האתיקה לחקור את פרשת איקיוטק ולקבל החלטה בנושא".

הלשכה מתגייסת לטובת
העוזרים המשפטיים

לשכת עורכי הדין החליטה להתייצב לצד העוזרים
המשפטיים בבית הדין הארצי לעבודה במאבקם
לתשלום מלא על כל שעות עבודתם
הוועד המרכזי של הלשכה החליט ( )9.4.14כי הוא תומך במאבק
המקצועי של העוזרים המשפטיים לתשלום מלא על כל שעות עבו־
דתם .הלשכה סבורה כי העסקה בשעות נוספות רבות של עוזרים
משפטיים על ידי הנהלת בתי המשפט ,ללא תשלום וכן בימים שישי
ושבת ,אינה עולה בקנה אחד עם הוראת החוק ואינה הולמת את
תפקידו ואת מהותו של העוזר המשפטי.
ראש הלשכה עו"ד דורון ברזילי" :לשכת עורכי הדין משמשת
כאיגוד המקצועי של עורכי הדין ,של המשפטנים ,של המתמחים,
של הפרקליטים וכן של העוזרים המשפטיים .נוכח צדקת מאב־
קם של העוזרים המשפטיים ונוכח פערי הכוחות ,ובייחוד משום
שהמעסיק הוא הנהלת בתי המשפט ,אנו מתייצבים לצד העוזרים
המשפטיים במאבקם בבית הדין לעבודה".
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תוכנית “שכר מצווה”
סיוע משפטי חינם
תוכנית "שכר מצווה" של לשכת עורכי הדין מעניקה מעל עשור סיוע,
ייעוץ וייצוג משפטי חינם למעוטי אמצעים על ידי עורכי דין מתנדבים.
השירות ניתן בחינם לזכאים בתחומי המשפט האזרחי (הזכאות נקבעת
עפ"י קריטריונים שקבעה הלשכה).
התוכנית שמה למטרה להגביר את הנגישות למערכת המשפט ,ולהגן
על זכויותיו של מי שידו אינה משגת לשכור שירותי עו"ד ומהווה תוכנית
משלימה לסיוע המשפטי של המדינה.
היתרונות שלנו:
 הפנייה לתוכנית מתבצעת דרך מגוון אמצעי תקשורת שונים :פייסבוק ,דוא"ל ,קו חם (.)1-700 מענה קולי הפועל  24שעות ביממה ובו ניתן להשאיר הודעה קולית. תוכנית ארצית הפרושה בחמשת מחוזות הלשכה :ירושלים ,תל-אביב והמרכז ,חיפה ,צפון ודרום. ייעוץ וסיוע משפטי ראשוני ב 64-מרכזי זכויות הפרושים בכל רחבי הארץ ובהם יושבים עורכי דין. ליווי משפטי במגוון תחומי המשפט האזרחי ,לרבות :הוצאה לפועל ,פשיטת רגל ,מעמד אישי,דיני עבודה ,תביעות כספיות ועוד.
 -ייעוץ וייצוג משפטי ללא הבדלי דת ,גזע ומין ,ובכל הערכאות המשפטיות.

לפרטים ניתן ליצור קשר דרך הקו החם ב ( 1700-505-500 -השארת הודעה)
במיילpro-bono@israelbar.org.il :
או חפשו אותנו בפייסבוקfacebook.com/probono.israelbar :

חדשות הלשכה

מה עושה בשבילך הלשכה?

סקירת פעילות הפורום הבינלאומי

המשלחת מגרמניה בכנסת .השתתפה בטקס "לכל איש יש שם"

עו"ד גדעון פישר

קבלת פנים חגיגית על גג בית הלשכה

רג'ואן ,סלומון ,השופט דנציגר וקמפינסקי

יום עיון להנצחת השואה

לציון יום השואה ביקרה בארץ
( )26-30.4משלחת של חברי ועדים מ�ע
שרה מחוזות של לשכת עורכי הדין בגר־
מניה .המשלחת הגרמנית השתתפה בכל
האירועים המשמעותיים ליום השואה,
ובכללם הטקס המרכזי ביד ושם והטקס
"לכל איש יש שם" בכנסת .כמו כן ביק־
רה המשלחת בבית המשפט העליון ,ושם
זכתה להרצאה מפי השופט יורם דנציגר.

בראש המשלחת עמד סגן נשיא הלשכה
הפדרלית עו"ד אקהרט שפר ,חבר מסור
של הקהילה המשפטית בישראל ,ולצידו
הממונה על יחסים בינלאומיים בלשכה
הפדרלית הגרמנית עו"ד קיילין טינג וינ־
רטו .את המשלחת ליוו הממונה על קשרי
החוץ בלשכה עו"ד הילי רג'ואן ,יו"ר
הוועדה ליחסים עם גרמניה ואוסטריה
עו"ד מיכאל קמפינסקי ורעייתו עו"ד ענת
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מתכבדים לארח

קמפינסקי.
זהו הביקור השלישי של משלחת רמת
דרג במתכונת זו ,שהותוותה על ידי סגן
נשיא הלשכה הפדרלית לשעבר ד"ר נו־
רברט ווסטנברגר .הביקור נערך במסגרת
יישום אמנת הידידות שכרתו הלשכות
לפני כעשר שנים.
בקבלת פנים חגיגית שנערכה לאורחים
בבית הלשכה בתל אביב בנוכחות כ־65
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חדשות הלשכה

שופטים ,אנשי אקדמיה ועורכי דין יש־
ראלים בירכו בין היתר ראש הלשכה
עו"ד דורון ברזילי ,המשנה לראש הל־
שכה עו"ד זכי כמאל ,יו"ר הפורום הבי־
נלאומי עו"ד גדעון פישר ,ועו"ד קמפי־
נסקי.
עוד השתתפו האורחים בשני ימי
עיון שעסקו בניהול העצמי של הלש־
כות ,בדין הגרמני והישראלי וכמובן
בהנצחת השואה .במסגרת ימי העיון
ניתנה הרצאתו של סמנכ"ל הלשכה
עו"ד אלי נקר בנושא "הניהול הע־
צמי של הלשכה בישראל" .הרצאתו
תתורגם לגרמנית ותפורסם בביטאון
הלשכה הפדרלית.
בעת הביקור ציינו שני הצדדים את
גאוות הישראלים והגרמנים כאחד על
כך שלצד הסלידה המשותפת מהפשעים
הנוראים שנעשו כלפי היהודים ,נוצרה
באורח מופלא ,מתוך האפר והשברים,
מערכת קשרים כה חמה בין שתי הל־
שכות.
•••
ראש הלשכה עו"ד דורון ברזילי ויו"ר
הוועדה ליחסים עם גרמניה ואוסטריה
עו"ד מיכאל קמפינסקי השתתפו בכנס
השנתי האירופי של מנהיגי לשכות שה־
תקיים בסוף פברואר בווינה .הכנס עסק
בנושאי אבטחת מידע בעידן המודרני,
והשתתפו בו עשרות בעלי תפקידים
מרכזיים בלשכות עורכי הדין באירופה
וראשי ארגונים משפטיים בינלאומיים.
המשלחת זכתה לקבלת פנים חמה מה־
מארחים ,ונשיא אוסטריה היינץ פישר
נפרד בלשכתו מראש הלשכה ומעו"ד
קמפינסקי במילים העבריות "תודה
רבה".
•••
בתחילת אפריל אירחו הלשכה וקו־
נסול גרמניה בישראל את יו"ר ועדת
חוקה ,חוק ומשפט של מדינת נורדריין
וסטפליה ד"ר רוברט אורט ואת  25חברי
הוועדה על גג בית הלשכה בתל אביב.
ראש הלשכה בירך בידידות את האור־
חים ,שהשיבו בדברים חמים .נורדריין
וסטפליה היא אחת המדינות המרכזיות
בגרמניה ,ובתחומה נמצאות הערים קלן
ודיסלדורף .עוד נשאו דברים יו"ר הווע־
דה ליחסים עם גרמניה ואוסטריה עו"ד
מיכאל קמפינסקי ,ויו"ר הפורום הבינ־
לאומי בלשכה עו"ד גדעון פישר.
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חוגגים עצמאות

מפכ"ל המשטרה יוחנן דנינו עם המנחה אסי שריב

ראש הלשכה דורון ברזילי .בתמונה התחתונה :המשנה לראש הלשכה זכי כמאל
מעל  500עורכי דין השתתפו באירוע שערכה
הלשכה לקראת יום העצמאות ה־ 66במעמד ראש
הלשכה עו"ד דורון ברזילי ,המשנה לראש הלשכה
עו"ד זכי כמאל ומפכ"ל המשטרה רנ"צ יוחנן
דנינו" .יום העצמאות הוא יום של התרוממות
הרוח" ,אמר ראש הלשכה" .זהו יום שבו חוגג העם
היהודי הגשמת חלום של מאות רבות של דורות
 חידוש הקוממיות במולדתו ההיסטורית .בפרוסחג העצמאות אנחנו מוכנים להתחייב להמשיך
ולמלא את תפקידנו כצבא ההגנה על זכויות הפרט
והאזרח וכצבא ההגנה על מדינת ישראל כמדינת
חוק" .עו"ד כמאל אמר כי "הבטחת השוויון
האזרחי היא הערובה הראשונה במעלה לשמירת
הסדר החברתי ,והבטחת שוויון מלא ואמיתי מצד
המדינה תיטיב עימה בכל התחומים  -הכלכליים,
החברתיים והאקדמיים".
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ערב עיון בנושא:

הרפורמה
במיסוי מקרקעין
יום רביעי ,כ"ז בסיון ,תשע"ד25.6.2014 ,
בית אופקים  -דרך מנחם בגין ,82
קומה  ,1תל-אביב
מנחה :עו"ד מוטי גלוסקה ,מ .גלוסקה ושות' ,עורכי דין
16:15-17:15
סקירת הוראות הפטור
מרצה:
עו"ד מאיר מזרחי ,מאיר מזרחי ושות' ,משרד עורכי דין
17:15-18:00
הרפורמה במיסוי דירות מגורים -
עמדת רשויות המס
מרצה:
עו"ד ירדנה סרוסי ,מנהלת מיסוי מקרקעין תל אביב
18:00-18:15
הפסקה  -קפה ועוגה
18:15-19:45
היבטים פרקטיים של הדיווח למס שבח בעקבות
תיקון  ,76לרבות הסברים על הטפסים החדשים
מרצים:
עו"ד שי אהרונוביץ' ,מנהל אגף א'
)שומת מקרקעין( ,רשות המסים
רו"ח יניב כהן ,המחלקה המקצועית
מיסוי מקרקעין ,רשות המסים
מר שוקי שרצקי ,מחלקת שומת מקרקעין ,רשות המסים
מחיר ₪ 120 :לאדם
ההרשמה באמצעות אתר האינטרנט:
www.machonlaw.org.il
התוכנית כפופה לשינויים
נא להתעדכן באתר האינטרנט
קיום ההשתלמות מותנה במינימום משתתפים
ההרשמה לפי "כל הקודם זוכה"
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לשכות עורכי הדין ורואי חשבון
פועלות להפסקת ההתקשרות
עם מפעילת "ממברס"
לשכת עורכי הדין ולשכת רואי חשבון הודיעו ( )19.5.14לציבור
עורכי הדין ולציבור רואי החשבון בישראל כי הודיעו לחברה המפ־
עילה את מועדון הצרכנות "ממברס" ,המשותף לשתי הלשכות ,על
הפסקת ההתקשרות עימה.
הלשכות הסבירו בהודעתן כי מאז הקמת המועדון לא עמדה הח־
ברה המפעילה ביעדים המרכזיים שלשמם נבחרה ולא עמדה בת־
נאים מהותיים של ההסכם עימה.
בשנת  2009חתמו לשכת עורכי הדין ולשכת רואי חשבון על
הסכם להקמת מועדון צרכנות בשם ממברס .המועדון המשותף
הוקם מתוך הבנה כי ציבור גדול ואיכותי של עורכי דין ורואי חשבון
יכול להיות גוף צרכני חזק הפועל לרווחתו.
נוכח אי ההסכמות בין לשכת רואי חשבון ולשכת עורכי הדין ובין
החברה המפעילה ,הודיעו הלשכות לחברה המפעילה על הפסקת
ההתקשרות מיום  ,1.6.2014וזאת על פי ההסכם בין הצדדים.
ראש לשכת עורכי הדין עו"ד דורון ברזילי" :איני מקבל את התנה־
לותו של מועדון ממברס ,שאינו משקף את כוחנו הצרכני והאיכותי.
אני שמח שלשכת רואי חשבון שותפה לדעתנו על הבעיות הקשות
בהתנהלותו של ממברס ,ומברך על החלטתו של נשיא לשכת רואי
חשבון להצטרף למהלך .נוודא שציבור החברים יקבל את מועדון
הצרכנות המשתלם ביותר".
נשיא לשכת רואי חשבון ,רו"ח דודי גולדברג" :שתי הלשכות הן
הבעלים של מועדון הצרכנות ממברס .החברה המפעילה שחקה עד
דק את זכויותיהם של הלשכות ושל החברים בהן .לצערי ,כל מאמ־
צינו להביא לידי כך שהחברה המפעילה תנהל את המועדון בשקי־
פות וביעילות ותקיים את תנאי ההסכם ,ירדו לטמיון".

עו"ד סיטון  -יקיר ירושלים

עו"ד חגי סיטון ,המתנדב במגוון
תפקידים בוועדות לשכת עור־
כי הדין ,זכה בעיטור הכבוד "יקיר
ירושלים" ,וזאת על פעילותו רבת
השנים למען ירושלים ,תושביה
ומוסדותיה ,ובהם מחוז ירושלים
של הלשכה.
עו"ד סיטון נולד בירושלים והוא
השותף המנהל של משרד שפאר-
חגי סיטון
סיטון־הניג .מעל  20שנה הרים
תרומה משמעותית לקידום פעילותה של האגודה למען
החייל בירושלים; משמש כיו"ר מוזאון היישוב הישן בעיר
העתיקה בירושלים ופעיל במוסדות רבים ובהם עמותת
גבעת התחמושת ,המכללה החרדית ,המרכז הרפואי שערי
צדק ,בית החולים הרצוג ,מוזאון ישראל ובית אנה טיכו
והמוזאון לאמנות האיסלאם.

יוני 2014

השתלמות בנושא:

פרקטיקה של עסקאות במקרקעין

ריכוז אקדמי :עו"ד אילן שרקון ועו"ד אלי רוזנפלד
ההשתלמות תתקיים בימי חמישי ,בבית אופקים ,דרך מנחם בגין  ,82תל אביב ,קומה 1
מר שמואל בר ישראל
לשעבר רשם המקרקעין ,פתח תקווה

סוגיות רישומיות בעסקאות מקרקעין

עו"ד מוטי בניאן
בלטר ,גוט ,אלוני ושות'

בתים משותפים וניצול זכויות בניה

מר רונן ברוך
האפוטרופוס לנכסי נפקדים ,משרד האוצר
עו"ד אלי רוזנפלד
הלשכה המשפטית ,משרד האוצר

הליכי מקרקעין הקשורים לנכסי נפקדים

עו"ד ארז ללצ'וק
ח .נועם ושות' ,משרד עורכי דין

ניתוח מכר הסכם יד ראשונה

עו"ד אבי ללום
עמית ,פולק ,מטלון ושות' ,עורכי דין ונוטריון

הסכם תמ"א 38/2

עו"ד דורון אריאל
דורון אריאל ושות' ,עורכי דין

סוגיות מיוחדות בדיני מקרקעין ,עסקאות קומבינציה
ומימון בנקאי

עו"ד ירדנה סרוסי
מנהלת מיסוי מקרקעין תל־אביב

הפטורים לאחר הרפורמה במיסוי מקרקעין

עו"ד (רו"ח) אורלי טל
אורלי טל ושות'

היבטי מע"מ בעסקאות מקרקעין

עו"ד איל ד .מאמו
אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות' ,משרד עורכי דין

בדיקת מצב תכנוני של נכס

עו"ד אריאל צבי
מחלקת ייעוץ וחקיקה ,משרד המשפטים

הפקעות מקרקעין

מר אוהד דנוס
יו"ר לשכת שמאי מקרקעין בישראל

סוגיות בהיטלי השבחה ופיתוח

12.6.14
16:30-18:00

12.6.14
18:15-19:45

19.6.14
16:30-18:00

19.6.14
18:15-19:45

26.6.14
16:30-18:00

26.6.14
18:15-19:45

3.7.14
16:30-18:00

3.7.14
18:15-19:45

10.7.14
16:30-18:00

10.7.14
18:15-19:00

10.7.14
19:00-19:45

מחירים
מחיר
השתלמות מלאה ( 20ש"ל)

₪ 290

השתלמות מלאה עבור עו"ד צעיר (שקיבל/ה רשיון בחמש השנים האחרונות ,נכון למועד הרישום)

₪ 230

הרצאה בודדת (שעתיים אקדמיות)

₪ 60

 2הרצאות רצופות ( 4שעות אקדמיות)

₪ 90

ההרשמה באמצעות אתר האינטרנט

ס www.machonlaw.org.il

ההרשמה להרצאות הבודדות תיפתח שבוע לפני תחילת ההשתלמות
על בסיס מקום פנוי בלבד (מומלץ לברר טלפונית מראש)
באחריות הנרשם לעקוב אחר שינויים במועדי ההרצאות באתר המכון
התכנית כפופה לשינויים | יש לעיין בהנחיות הכלליות באתר המכון להשתלמות

