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סיני דויטש לא מחרימים, 
תובעים | תובענות ייצוגיות 

כמגן לצרכן גיליון 13, עמ' 42 )2011(
דניאל מ' דמביץ קריאה 

אחרונה | התראה מוקדמת 
- המצוי והרצוי גיליון 16, עמ' 110 

)2012(

רז לבנת תובענה ללא תובע | 
האם לאפשר לעורכי דין להגיש 

תביעות ללא לקוח? גיליון 19, עמ' 
)2013( 102

יובל פרוקצ'יה, אלון קלמנט 
להעלות את הרף | תובענות 
ייצוגיות צרכניות בגין פגיעה 

באוטונומיה - קריאה לבחינה 
מחודשת גיליון 22, עמ' 92 )2014(

עמירם בנימיני ויש לנו על מי 
להישען | כשלים באישור הסדרי 
פשרה - מבט שיפוטי גיליון 23, עמ' 

)2014( 68

דוד אור־חן המרשם להגשת 
תביעה ייצוגית | לידתן וסיומן 

של תביעות ייצוגיות נגד חברות 
תרופות גיליון 25, עמ' 91 )2014(

תרבות וחברה 
ארנה בן נפתלי ודבורה 

זילברשטיין אתה האיש! | 
סיפור כבשת הרש גיליון 1, עמ' 112 

)2008(

קובי סגל איך הפך "חברי 
המלומד" לפושע מלחמה 
| ביקורת ספרות - "נוטות 

החסד", ג'ונתן ליטל גיליון 1, עמ' 
)2008( 118

בועז כהן ה"אני מאשים" 
של רוג'ר ווטרס | מוזיקה - 

"החומה" של הפינק פלויד גיליון 
1, עמ' 122 )2008(

אריה רייך ורוני רוטלר 
האקדמיה יורדת לשטח | 

מהפכת המרכזים הקליניים גיליון 
2, עמ' 120 )2009(

משה דרורי מדינת מצרים 
נ' אשת פוטיפר | יוסף ואשת 

פוטיפר - הטרדה מינית או 
ניסיון לאונס? גיליון 2, עמ' 123 )2009(

דרויש נאסר הכבוד הערבי | 
הפליית הפרקליטים גיליון 3, עמ' 

)2009( 114

קובי סגל בעיה נפשית | חולי 
הנפש - המיעוט שקולו לא 

נשמע גיליון 3, עמ' 116 )2009(

בועז כהן השיר שזיכה את 
"הוריקן" | מוזיקה - "הוריקן" 
של בוב דילן גיליון 3, עמ' 119 )2009(
חסן ג'בארין משפטו של אבו 

נכבה | בעקבות הצעת חוק 
הנכבה גיליון 4, עמ' 16 )2009(

מריוס כהן פרדוקס של משפט 
| הפוך על הפוך גיליון 4, עמ' 110 

)2009(

קובי סגל די עם הרעש | 
ביקורת ספרים גיליון 4, עמ' 113 

)2009(

אלון חילו חילו נ' חילו | אחד 
על אחד גיליון 4, עמ' 115 )2009(

גיא מאירסון 12 כסאות של 
חסד | קולנוע - על הסרט 12 
המושבעים גיליון 5, עמ' 118 )2009(

בועז כהן החוק היבש לא נרטב 
אף פעם | מוזיקה - השיר "כל 

החבר'ה" שנכתב בעקבות האונס 
בשמרת גיליון 5, עמ' 122 )2009(

קובי סגל להתכונן למלחמה 
של אתמול | בעקבות הספר 
"סדרי הדין - בבית המשפט 

לענייני משפחה", שאול שוחט 
ודוד שאוה גיליון 6, עמ' 101 )2010(

גיא מאירסון חוויה משחררת 
| הרשעת חפים מפשע - 

בעקבות הסרט "הקו הכחול 
הדק", ארול מוריס גיליון 6, עמ' 104 

)2010(

אמנון זכרוני יושבים על פצצה 
מתקתקת | המאה ה־21 גיליון 7, 

עמ' 120 )2010(

גיא מאירסון כמה שווה נשמה 
של עורך דין? | קולנוע - דמות 

העורך דין כפי שהיא משתקפת 
בסרט "מייקל קלייטון" גיליון 8, 

עמ' 112 )2010(

נבות תל־צור דרמה אנושית, 
דילמות מקצועיות | בעקבות 

הספר "ניתוח לב פתוח", דן 
שינמן גיליון 9, עמ' 122 )2010(

גיא מאירסון תן לי דקה 
להתייעץ עם ליבי | האם עורכי 

דין מתאהבים? גיליון 10, עמ' 110 
)2011(

מנחם מאוטנר גייסות 
משולבים | ביטחון, מוסר 
ומשפט - בעקבות הספר 

"הטור השביעי וטוהר הנשק", 
מנחם פינקלשטיין גיליון 13, עמ' 

)2011( 126

ארז אהרוני בקרוב רב־המכר: 
סיכומים בכתב | משפט, ספרות 
ומה שביניהם גיליון 13, עמ' 130 )2011(

הדסה בן־עתו בוא תוכיח | 
אדוני יפנה לפרוטוקול - בית 

המשפט כפורום להפרכת 
עלילות גיליון 15, עמ' 124 )2012(

רונאל פישר הספר על ארון 
הספרים | בעקבות הספר 

"פרשיות ומשפטים", אביעד 
הכהן גיליון 15, עמ' 128 )2012(

משה גורלי אילו רמפול הגן על 
קצב | בעקבות הספר "רמפול 
פרקליט פלילי", ג'ון מורטימר 

גיליון 16, עמ' 132 )2012(

מיטל סגל־רייך נזקקת עם 
חולצה אופנתית | הכשל 

הסטריאוטיפי: הטיות בייצוג 
של לקוחות מבוגרים גיליון 17, עמ' 

)2012( 130

משה גורלי הלוחש על אוזנו 
| בעקבות הספר "אריק שרון 

ראש הממשלה - מבט אישי", 
דב ויסגלס גיליון 18, עמ' 126 )2013(

אושי שהם־קראוס כשמשה 
קצב דהר לתוך עץ | משפט, 

תורת משחקים וניתוח פעולות 
היריב גיליון 24, עמ' 132 )2014(

תקשורת
איתי בן חורין מי כאן הקורבן? 
| משפט ותקשורת: עו"ד ישראל 

פרי בדרך לכלא גיליון 1, עמ' 128 )2008(
דורלי אלמגור העידן 

הטלוויזיוני החדש | הרגולציה 
והטלוויזיה המתקדמת גיליון 3, 

עמ' 52 )2009(

אלי זהר להציל את 
הדמוקרטיה מהתקשורת | הכל 

בתקשורת? גיליון 4, עמ' 10 )2009(
דליה דורנר להציל את 

התקשורת מהחשודים | 
תשובה לאלי זהר גיליון 4, עמ' 14 

)2009(

רפי מן עיתונאי מושבע | בין 
עיתונאות למשפט גיליון 7, עמ' 118 

)2010(

נבות תל־צור מנצלים את 
איסור הפרסום | השימוש 

המסיבי בצווי איסור פרסום על 
ידי רשויות החקירה גיליון 8, עמ' 

)2010( 24

עוזי בנזימן מתמזגים באווירה 
הכללית | התבטאויות שופטים 
באמצעי התקשורת גיליון 10, עמ' 

)2011( 92

ישגב נקדימון זאת יש לדעת 
| איסור פרסום זהותו של חשוד 

בפלילים - נגד הצעת החוק גיליון 
13, עמ' 96 )2011(

יפעת רווה לא בטרם עת | 
איסור פרסום זהותו של חשוד 

בפלילים - בעד הצעת החוק 
גיליון 13, עמ' 98 )2011(

יובל קרניאל נגמר המונופול, 
משחק חדש באוויר | ניהול 

משפטים בתקשורת - הקרב 
האבוד על הסוביודיצה גיליון 13, 

עמ' 101 )2011(

יובל קרניאל האמת היא | בעד 
פסק הדין בעניין אילנה דיין 

וסרן ר' גיליון 15, עמ' 34 )2012(
דן אבי־יצחק שעתם הרעה | 

נגד פסק הדין בעניין אילנה דיין 
וסרן ר' גיליון 15, עמ' 40 )2012(

אורי שנהר עובדה עם ספק | 
פסקי הדין החשובים של 2012 

)ע"א 751/10 סרן ר' נ' אילנה 
דיין( גיליון 18, עמ' 52 )2013(

ישגב נקדימון העיתונות 
מאותגרת, הגנת החיסיון 

מתגברת | יחסי מקור־עיתונאי: 
מרכז העצבים של זרימת מידע 

לציבור גיליון 18, עמ' 64 )2013(
ישגב נקדימון כאן בית 

המשפט העליון, מחזיר את 
השידור לאולפן | חופש הביטוי 
מול תקינות ההליך השיפוטי - 

בעקבות שמעון קופר והתוכנית 
"עובדה" גיליון 20, עמ' 74 )2013(

משה נגבי החיסיון של 
העיתונאי, הרווח של כולנו 

| בעקבות הספר "חיסיון 
עיתונאי", ישגב נקדימון גיליון 22, 

עמ' 102 )2014(

קווה שפרן חברי המלומד, צא 
ולמד | התהום המחשבתית בין 
עורכי הדין לבין התקשורת גיליון 

22, עמ' 105 )2014(

רונאל פישר הדרך הקלה 
והמסוכנת | דרישת רשות 

המיסים לקבל חומר מתחקיר 
"עובדה" בנושא תיירות המרפא 

גיליון 23, עמ' 50 )2014(
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יהושע גרוס קשה באולמות, 
קשה בקרב | היחסים בין 

שופטים לעורכי דין - מבט מכס 
השיפוט גיליון 24, עמ' 110 )2014(

יוסי ביילין יוזמה מבורכת 
ומוצדקת | משוב השופטים 

2014 גיליון 25, עמ' 8 )2014(
יצחק כ"ץ, אמיר הורקין, ברוך 

מבורך אתגרי המשוב | משוב 
השופטים 2014 גיליון 25, עמ' 12 )2014(

יצחק גאגולה חרם כאמצעי 
תגובה לגיטימי? | משוב 

השופטים 2014 גיליון 25, עמ' 16 )2014(
תומר ישראל כן להיזון חוזר | 
משוב השופטים 2014 גיליון 25, 

עמ' 18 )2014(

שינוי חברתי
דניאל ורדי, איתמר סיוון 

עושים שינוי בלב | התנדבות, 
משפט וצדקה גיליון 9, עמ' 90 )2010(

נטע זיו, הדר יוהס־פלד מחנכים 
לטוב | פעילות הקליניקות 

המשפטיות באוניברסיטת ת"א 
גיליון 10, עמ' 84 )2011(

קארין אלהרר מסייעים להסיר 
את המגבלה | זכויות אנשים עם 

מוגבלויות גיליון 12, עמ' 91 )2011(
יורם סגי־זקס, אורי סלונים, 
דפנה דור, דובי ארבל, שרון 

בירון־מרקוביץ' עורכי דין 
למען הקהילה | קידום מטרות 
חברתיות על ידי עורכי דין גיליון 

15, עמ' 97 )2012(

אירית רוזנבלום משפחה 
פורצת דרך | ארגון "משפחה 

חדשה" גיליון 19, עמ' 116 )2013(
יצחק זמיר הזכות לדעת מה 
הזכות | הנגשת זכויות גיליון 22, 

עמ' 90 )2014(

תאגידים ומסחרי 
ידידיה שטרן כשבעלי הבית 

הורסים את הבית | המשבר 
הכלכלי העולמי - דיני החברות 

גיליון 1, עמ' 14 )2008(

ירון גרופמן עו"ד לא אבדה 
תקוותנו | המשבר הכלכלי 

העולמי - עורכי הדין גיליון 1, עמ' 
)2008( 18

מנחם מאוטנר הגלובליזציה 
שהביסה את אמריקה | ארה"ב 

והמשבר הכלכלי גיליון 3, עמ' 11 
)2009(

יוסף גרוס סוף כל סף | 
אחריותם של עורכי דין כשומרי 

סף גיליון 4, עמ' 83 )2009(
נילי כהן אבן פינה בדיני 

חדלות פירעון | פסקי הדין 
החשובים של תשס"ט )רע"א 

8122/08 ישראלי נ' סלמן( גיליון 
5, עמ' 28 )2009(

זוהר גושן בית משפט כלכלי 
הוא אינטרס לאומי | להקים 

בתי משפט כלכליים גיליון 5, עמ' 
)2009( 36

עמרי ידלין כלכלי כולל הכל 
| הצורך בהקמת בתי משפט 

כלכליים גיליון 5, עמ' 42 )2009(
דורון ויסברוד נחוץ יועץ 

כלכלי לשופטים | על טעויות 
ופתרונות - הקמת גוף מייעץ 

כלכלי/פיננסי במערכת המשפט 
גיליון 5, עמ' 48 )2009(

עדי שניידר, מיה טל, משה 
קונסקי אדוני יעמוד בתור | 
זכות פירעון של בעלי מניות 
מחברה בקשיים גיליון 6, עמ' 76 

)2010(

שלמה שחר פשיטת הרגל של 
הכונס הרשמי? | מעבר חייבים 

מוגבלים באמצעים מהוצאה 
לפועל לפשיטת רגל גיליון 8, עמ' 

)2010( 92

ראובן בכר עדיפות לחזקה ולא 
לכוונה | פסקי הדין החשובים 

של 2010 )רע"פ 11476/04 מ"י 
נ' חברת השקעות דיסקונט( 

גיליון 10, עמ' 52 )2011(

אלון קלמנט המחלקה סגורה, 
השאלות פתוחות | תיקון 59 

לחוק בתי המשפט והמחלקה 
הכלכלית: שאלה של סמכות 

גיליון 10, עמ' 94 )2011(

רות פלאטו־שנער בנק של 
הסברים | הרחבת חובת ההסבר 

ללקוח המוטלת על הבנקים 
גיליון 12, עמ' 88 )2011(

אסף חמדני דירקטורים 
נכבדים, האם שומעים? | פסק 

הדין התקדימי בעניין מכתשים 
אגן - כימצ'יינה גיליון 13, עמ' 22 

)2011(

שרון חנס בזהירות עם 
הפירמידה | הסיפור המורכב 

של פירמידות השליטה - 
בעקבות פרסום המלצות ועדת 

הריכוזיות גיליון 13, עמ' 26 )2011(
מוריאל מטלון הציפיות 

התממשו | פסקי הדין 
החשובים של 2011 )ת"צ )ת"א( 

26809־01־11 מכתשים אגן( 
גיליון 14, עמ' 74 )2012(

אלון בכר, עדית קרונברגר־
רחין מאגדים את התאגידים 

| רשות התאגידים - חזון 
ותמורות גיליון 14, עמ' 100 )2012(

יורם ראב"ד לשמור על הריכוז 
שליטה ריכוזית או ביזורית 

בבנקים בישראל גיליון 15, עמ' 70 
)2012(

רות פלאטו־שנער, מיכל 
עופר־צפוני להשאיר את 
האשראי | האם ניתן לעקל 

מסגרת אשראי בחשבון עובר 
ושב? גיליון 15, עמ' 73 )2012(

צבי גבאי מודה שההסדר טוב | 
אכיפה מינהלית והסדרי אכיפה 

- בזכות העמימות גיליון 16, עמ' 
)2012( 86

אוריאל פרוקצ'יה רכבת 
בכיוון ההפוך | פסקי הדין 
החשובים של 2012 )בג"ץ 

4395/12 כהן נ' פרקליטות מחוז 
מרכז( גיליון 18, עמ' 54 )2013(

עמיר ליכט כאשר לדירקטוריון 
יש גורו | לא רציונלי ולא כדין - 
על גבולות חובת הזהירות של 
נושא משרה גיליון 18, עמ' 68 )2013(
אילנה מודעי כיפת ברזל של 

רשות ניירות ערך | המאפיינים 
המיוחדים של ההליך המינהלי 

בדיני ניירות ערך גיליון 18, עמ' 72 
)2013(

רון חריס ומה עם התספורת 
של ריקי כהן? | על הסדרי 

חוב של תאגידים מול יחידים 
שנקלעים לחובות גיליון 20, עמ' 

)2013( 116

עמירם גיל האינטרס 
שמאחורי הדיבידנד | האם ניתן 
להגביל חלוקת דיבידנד מפאת 

עניין אישי? בעקבות פרשת 
פרטנר גיליון 20, עמ' 122 )2013(

דוד האן מקדמים רפורמה 
בפשיטת רגל | מדיניות 

מעודכנת של הכונס הרשמי 
בהליכי פשיטת רגל גיליון 21, עמ' 

)2013( 60

אייל בן־זקן העיקר הבריאות 
| הבראת חברות - תיקון 19 
לחוק החברות מיום 17.1.13 

גיליון 21, עמ' 66 )2013(

דליה טל הדדיות ביחסי אם 
ובת | פסקי הדין החשובים של 

2013 )ת"א 2193־06 מתוק 
אפרים ובניו( גיליון 22, עמ' 68 )2014(

חגית בולמש סוס טרויאני 
בחברה המתחרה | החזקת 

מניות מיעוט בין מתחרים גיליון 
22, עמ' 96 )2014(

עמיר ליכט זה שאין־לנקוב־
בשמו כדירקטור | הטלת 

אחריות על דירקטור צללים או 
על דירקטור דה פקטו גיליון 23, 

עמ' 104 )2014(

הדס אהרוני־ברק חוכמה 
שלאחר מעשה? | פטור 

מאחריות לנושאי משרה גיליון 25, 
עמ' 82 )2014(

תובענות ייצוגיות 
אלון קלמנט הייצוגית הולמת, 
הפשרה לא תמיד | הבעייתיות 

באישורן הגורף של פשרות 
בתובענות ייצוגיות גיליון 6, עמ' 

)2010( 69

יעקב אביעד הייצוגית חייבת 
להימשך | ייעול הדיונים גיליון 9, 

עמ' 96 )2010(

המלומד, פרופ' אורן גזל אייל, במאמרו 'העונש ההולם לא 
המחיש   ,))2013(  70 עמ'   ,21 הדין  )עורך  הולם'  תמיד 
הבעייתיות הטמונה בתיקון החוק, במקרה בו תהא חובה על בית־
אשר  נאשמת  ובריח,  סורג  מאחורי  אל  נאשמת  לשלוח  משפט 
וכעת  בן־זוגה,  ושל  התינוקת  בתה  של  למותה  ברשלנותה  גרמה 
שנותרו  האחרים  בילדיה  לטפל  יחידה  כמפרנסת  היא  נדרשת 

יתומים...".

 השופט דוד רוזן, ת"פ 10291-01-12 מדינת ישראל 
נ' צ'רני ואח', ניתן ביום 13.5.14
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 משה נגבי "הדמוקרטור" הגדול 
 | סכנה לזכויות המיעוט גיליון 2, 

עמ' 19 )2009(

יעקב נאמן עשה את הדבר הנכון 
| פעילות נמרצת, חשיבה מחודשת 

גיליון 2, עמ' 23 )2009(

רון גזית השר שאסר מלחמה על 
העליון | סכנה לבית המשפט העליון 

גיליון 2, עמ' 29 )2009(

אמנון רובינשטיין זיעזע את אמות 
הסיפים | פסילה אישית ולא עניינית 

גיליון 2, עמ' 32 )2009(

רם כספי די לקיבעון המסרס | 
על בחירתו ומשימותיו של היועץ 

המשפטי הבא גיליון 5, עמ' 8 )2009(
 יצחק זמיר מוצלח בהחלט 

| מבט־על גיליון 6, עמ' 10 )2010(
דן אבי־יצחק פתח בשרון, סיים 

באולמרט | המאבק בשחיתות 
השלטונית גיליון 6, עמ' 16 )2010(

שחר אלדר, אורון מאירי סופר־מני 
| המאבק בפשיעה המאורגנת גיליון 6, 

עמ' 24 )2010(

יורם שחר קול העם | האסטרטגיה 
של היועץ הבא גיליון 6, עמ' 32 )2010(
מיגל דויטש חשוב אבל פחות | 

התחום הכלכלי, אזרחי, רגולטיבי גיליון 
6, עמ' 35 )2010(

אמנון אברמוביץ' סיכום הוגן 
לכהונת אברך משי | הזווית 

 התקשורתית־ציבורית גיליון 6, 
עמ' 40 )2010(

ראיון עם מני מזוז גיליון 6, עמ' 44 )2010(

משה גורלי, שלומי שמחי מסכמים 
עשור | סיכום השנים 2000-2009 

במשפט הישראלי גיליון 6, עמ' 135 )2010(

מאיר שמגר, אהרן ברק, יצחק 
זמיר, יוסף חריש, מיכאל בן יאיר, 

מני מזוז היועץ המשפטי מול 
הממשלה | כנס היועצים המשפטיים 

לממשלה לדורותיהם )24.2.2010( 
גיליון 7, עמ' 12 )2010(

מאיר שמגר עמדה מול הצונאמי | 
סיכום הכהונה גיליון 14, עמ' 8 )2012(

רות גביזון סניוריטי, למרות הכל | 
הרהורים על דרך מינויו של נשיא בית 

המשפט העליון גיליון 14, עמ' 10 )2012(

יצחק זמיר נאמנה לשירות הציבור | 
במאבק על ערכיה של מדינת ישראל 

גיליון 14, עמ' 20 )2012(

דניאל פרידמן המשימה: להתאושש 
מהמהפכה | נשיא חדש לבית 

המשפט העליון גיליון 14, עמ' 26 )2012(
שי ניצן בזכות הביטחון ובגנות 
הטיוח | הנשיאה ביניש וביטחון 

המדינה גיליון 14, עמ' 34 )2012(
רון שפירא אליה וקוץ בה הנשיאה 

 ביניש והמשפט הפלילי גיליון 14, 
עמ' 42 )2012(

ישראל גלעד כל המשנה כולה | 
סיכום פסיקתו של השופט ריבלין 

בתחום הנזיקין גיליון 15, עמ' 10 )2012(
מיבי מוזר חופש הביטוי, באחריות 
| סיכום פסיקתו של השופט ריבלין 

 בתחום חופש הביטוי גיליון 15, 
עמ' 22 )2012(

אריאל בנדור עמדה על שלה | דעות 
המיעוט והרוב של השופטת עדנה 

ארבל גיליון 24, עמ' 78 )2014(
אורן גזל־אייל, הדר דנציג־רוזנברג 

משפטנית עם נשמה | פועלה של 
עדנה ארבל בתחום המשפט הפלילי 

גיליון 24, עמ' 84 )2014(

ש מני מזוז יכום כהונת היועמ"
ס

מן 
ריד

סיכום כהונת דניאל פ

היועצים המשפטיים לממשלה

סיכום כהונת הנשיאה ביניש

סיכום עשור במשפט

ריבלין  לנשיא אליעזר 

סיכום כהונת המשנה

פרישת עדנה ארבל
פרויקטים מיוחדים
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דוד רותם, יו"ר ועדת חוקה, 
חוק ומשפט | ענבל רובינשטיין, 
ליאור שפירא גיליון 20, עמ' 92 )2013(

אליעזר גולדברג, נציב תלונות 
הציבור על שופטים | שלומי שני 

)שמחי(, אליעזר פני־גיל גיליון 21, 
עמ' 42 )2013(

אלן דרשוביץ | אור רכלבסקי 
גיליון 22, עמ' 30 )2014(

 ציפי לבני, שרת המשפטים | 
אליעזר פני־גיל, ברוך כצמן גיליון 23, 

עמ' 34 )2014(

אילה פרוקצ'יה, שופטת בית 
המשפט העליון בדימוס | שלומי 

שני )שמחי( גיליון 24, עמ' 66 )2014(
יעקב טירקל, שופט ביהמ"ש 

העליון בדימוס | שלומי שני 
)שמחי(, רני שורץ גיליון 25, עמ' 44 )2014(

רפואה 
אליהו מצא תנו למות בכבוד 

| רצון החולה חשוך המרפא 
ומגבלות החוק גיליון 3, עמ' 60 )2009(

מרדכי הלפרין תנו כבוד | 
לחיים תשובה לשופט )בדימ'( 

מצא גיליון 3, עמ' 64 )2009(
שמואל ילינק לא סופרים את 
המתים | השתלות איברים גיליון 

9, עמ' 42 )2010(

אריה אלדד מוקדם לשפוט | 
תשובה לשמואל ילינק גיליון 9, עמ' 

)2010( 46

יונתן דייויס סיבתיות 
עמומה? עמימות פסיקתית | 
בעקבות דנ"א 4693/05 בי"ח 
כרמל נ' עדן מלול גיליון 9, עמ' 50 

)2010(

ג'מיל נאסר עדיף בורר אחד 
על פני מומחים רבים | מודל של 

בוררות רפואית לצורך קביעת 
נכות רפואית גיליון 9, עמ' 56 )2010(

חיים קרויטורו דוקטור, 
תסתכל ברשומה | הרשומה 

הרפואית הלאומית גיליון 9, עמ' 
)2010( 60

אריה באואר, ראזק חואלד 
שפיות לטענת אי השפיות | 

האם חוק הטיפול בחולי נפש 
שומר על האיזון בין זכויות 

הפרט לזכויות הכלל? גיליון 9, עמ' 
)2010( 64

יעקב מרגולין, עפר ברטל 
להכניס שפיות בתרופה 

המשפטית | תשובה לאריה 
באואר ולראזק חואלד גיליון 12, 

עמ' 108 )2011(

שופטים ובתי משפט 
יעקב וינרוט הדן היחידי | על 

שיפוט עובדתי של דן יחיד גיליון 
1, עמ' 46 )2008(

זאב סגל האקטיביסט האמיתי 
הוא בית הדין לעבודה | אקטיביזם 

שיפוטי גיליון 3, עמ' 92 )2009(
מיגל דויטש מתי "אמת" ומתי 

"יציב" | נורמות חדות או דגמי 
ביניים? גיליון 4, עמ' 68 )2009(

אברהם טננבוים היכל הצדק 
בבניין משרדים | בניית בתי 

משפט חדשים בישראל גיליון 5, 
עמ' 115 )2009(

שלמה לוין שופט על משמרתו 
נרדם | זכות ההירדמות של 

היושבים בדין גיליון 6, עמ' 82 )2010(
מרדכי בן־דרור אין לקבל ייעוץ 

מבחוץ | זכות ההיוועצות של 
היושבים בדין גיליון 6, עמ' 85 )2010(
אליהו מצא צו בית המשפט 

אינו המלצה גיליון 9, עמ' 8 )2010(
דן ארבל דרושה מהפכה? 

נהפוך הוא | אי יישום מערכת 
המנ"ת גיליון 9, עמ' 68 )2010(

ברק לייזר המהפכה כבר כאן 
| תשובה לדן ארבל גיליון 9, עמ' 71 

)2010(

יצחק אנגלרד הגבלת 
סמכויות אינה ראויה | סמכויות 

בית המשפט גיליון 10, עמ' 8 )2011(
איתן אורנשטיין גם יעיל, גם 
צודק | השופט כמפשר גיליון 10, 

עמ' 88 )2011(

עוזי בנזימן מתמזגים באווירה 
הכללית | התבטאויות שופטים 
באמצעי התקשורת גיליון 10, עמ' 

)2011( 92

טובה שטרסברג־כהן השופט 
בעין הביקורת גיליון 12, עמ' 8 )2011(

אליהו מצא ערכאת ערעור 
עכשיו | ההצעה לערכאה 
רביעית גיליון 12, עמ' 10 )2011(

יצחק זמיר אמור נא שלום 
| בתי משפט השלום כבתי 

משפט מינהליים גיליון 12, עמ' 14 
)2011(

שלמה לוין לא שופטים על 
השמרים | המכון להשתלמות 

שופטים גיליון 12, עמ' 20 )2011(
בעז בן־צור חובה לזנוח את 

הרעיון | נגד ההצעה לבוררות 
חובה גיליון 12, עמ' 24 )2011(

מוטי גלוסקה הצעה שלא 
ניתן לסרב לה | בעד ההצעה 

לבוררות חובה גיליון 12, עמ' 27 
)2011(

איל רוזובסקי חשבון עקום 
| העומס בבתי המשפט - 

פתרונות על חשבון המתדיינים 
גיליון 12, עמ' 30 )2011(

מיכאל בן־יאיר מדינת 
המתדיינים | העברת סכסוכים 

שהמדינה צד להם לבוררות 
ולגישור גיליון 12, עמ' 34 )2011(

דוד מדיוני פועל יוצא | מערכת 
ההוצאה לפועל גיליון 12, עמ' 38 )2011(
גרשון גונטובניק שלא בצדק 
| המחאה החברתית והביקורת 
על בית המשפט העליון גיליון 13, 

עמ' 16 )2011(

רות גביזון סניוריטי, למרות 
הכל | הרהורים על דרך מינויו 

של נשיא בית המשפט העליון 
גיליון 14, עמ' 10 )2012(

איל זמיר, אילנה ריטוב 
מסתבר שהנטל כבד יותר | נטל 
השכנוע בתביעות אזרחיות גיליון 

15, עמ' 76 )2012(

אסף הרדוף אקטיביזם 
שיפוטי עם פיצול אישיות | 

מדוע הציבור והכנסת אוהבים 
אקטיביזם גיליון 15, עמ' 86 )2012(

שמעון שטרית אתיקה במבחן 
תרבות העצמאות השיפוטית 

גיליון 16, עמ' 118 )2012(

לימור זר־גוטמן הכוחות 
המשולבים | פעולת מנגנוני 

הביקורת על שופטים בפרשת 
השופטת אלשיך גיליון 18, עמ' 110 

)2013(

אליהו מצא עוולת רשלנות 
ומחדל אתי | השהיית פסק דין 

גיליון 19, עמ' 14 )2013(

מיכה לינדנשטראוס קדימה, 
לעבודה | עצות לשרת המשפטים 

ציפי לבני גיליון 19, עמ' 20 )2013(
יגאל מרזל מצהיר אני | על 

הצהרת האמונים של השופט 
גיליון 19, עמ' 54 )2013(

רון שפירא מערערים על 
המוסכמות | הרהורים על 

ערעורים - התערבות ערכאת 
הערעור בפסקי דין גיליון 19, עמ' 58 

)2013(

רות הלפרין־קדרי, עדי 
בלוטנר תורת הנסתר | פרסום 
חסר של הערכאות בתחום דיני 

המשפחה גיליון 19, עמ' 112 )2013(
אביעד הכהן פוקד "עוון" 
אבות על בנות | פסק הדין 

שפסל מועמדת להתמחות 
בבית המשפט העליון גיליון 21, עמ' 

)2013( 22

אורי אהרונסון מה מתחייב 
מתקדים מחייב? | בעקבות 

ביטול הלכת שמש )רע"א 
3749/12 בר־עוז נ' סטר( גיליון 21, 

עמ' 90 )2013(

עמירם בנימיני ויש לנו על מי 
להישען | כשלים באישור הסדרי 
פשרה - מבט שיפוטי גיליון 23, עמ' 

)2014( 68

דן מור לא פסק הדין של אבא 
שלך | סמכות ערכאת הערעור 

במתן תוקף להסדרי פשרה גיליון 
23, עמ' 74 )2014(

איל זמיר, דורון טייכמן, אילנה 
ריטוב אפשר להסתמך גם על 

הנסיבות | ההטיה נגד ראיות 
נסיבתיות גיליון 23, עמ' 78 )2014(

"... האיזון האמור נוגע למדיניות משפטית, וכאשר זו נוגעת 
האמת,  למרכיב  יתר  משקל  לתת  שיש  הרי  יסוד,  לזכויות 
וודאים אשר לא יערערו  'חדים'  ואולם זאת תוך איתור אמצעים 
באופן משמעותי את היעילות המשפטית ואת היות המס, גם מס 
יעיל ואפקטיבי )ראה מיגל דויטש "מתי 'אמת' ומתי 'יציב'", עורך 

הדין 4, 68 )יולי 2009((.

 )השופטת שולמית וסרקרוג, ע"מ )חי'( 872-06 עיריית נהריה נ' 
פקיד שומה עכו, ניתן ביום 10.11.09(

עורך הדין בפסיקה
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גדעון ספיר יאמר העם את 
דברו | בעד עריכת משאל עם 

כתנאי לוויתור על שטחים גיליון 
20, עמ' 64 )2013(

ידידיה שטרן זאב בעור כבש 
| נגד עריכת משאל עם כתנאי 
לוויתור על שטחים גיליון 20, עמ' 

)2013( 67

אייל גרוס לא עבר במסננת 
| בעקבות פסילת התיקון 

לחוק למניעת הסתננות )בג"ץ 
7146/12( גיליון 21, עמ' 18 )2013(
אביעד הכהן פוקד "עוון" 
אבות על בנות | פסק הדין 

שפסל מועמדת להתמחות 
בבית המשפט העליון גיליון 21, עמ' 

)2013( 22

אריאל בנדור בחירה בעייתית 
| בעקבות בג"ץ ראשי הרשויות 

)בג"ץ 4921/13( גיליון 21, עמ' 28 )2013(
עדו נחום יבחר הנבחר | 

התפלגות סיעות גיליון 21, עמ' 34 
)2013(

איתי בר־סימן־טוב הסדר 
עיוור וניטרלי | תגובה לעדו 

נחום - על חשיבותם של כללים 
ניטרליים הנקבעים מראש גיליון 

21, עמ' 37 )2013(

יופי תירוש נורמליזציה לא 
נורמלית | הכשל בהגנה על 

השוויון המגדרי בישראל גיליון 21, 
עמ' 83 )2013(

יואל חסון להתמודד עם 
הביקורת | התמודדות 

מקצועית עם תהליכי ביקורת 
גיליון 21, עמ' 108 )2013(

סוזי נבות להדיח את ראש 
הרשות? חובה! | פסקי הדין 

החשובים של 2013 )בג"ץ 
4921/13 אומ"ץ( גיליון 22, עמ' 50 

)2014(

ענבל רובינשטיין כבוד, אדם | 
פסקי הדין החשובים של 2013 

)בג"ץ 7146/12 אדם( גיליון 22, עמ' 
)2014( 58

ברק מדינה שוויון, במובן הרחב | 
חידושים ביחס לזכות החוקתית 

לשוויון בפסיקת בית המשפט 
העליון גיליון 22, עמ' 84 )2014(

יצחק זמיר מעגנים את ההליך 
המינהלי | לקראת חוק סדרי 

המינהל גיליון 23, עמ' 22 )2014(
יובל יועז פסק דין בהתכתבות  

| מסירת מידע על תיקי בתי 
המשפט לפי חוק חופש המידע  

גיליון 25, עמ' 32 )2014(

טלי קריצמן־אמיר צריך 
לבטל פעמיים | בעקבות בג"ץ 

7385/13 )ביטול החוק למניעת 
הסתננות( גיליון 25, עמ' 38 )2014(

רון שפירא לעשות את 
הבחירות הנכונות | בירור 

עובדתי בהליך מינהלי - ערעורי 
בחירות גיליון 25, עמ' 86 )2014(

קניין רוחני 
ערן סורוקר, מתן שוק סלוגן 
עושים באהבה | זכויות יוצרים 

בפרסום גיליון 4, עמ' 78 )2009(
יותם וירז'נסקי אורלנד לחופש 

הוטלו | רשיון שימוש ב"סימן 
מאשר" בעקבות התקן לגידול 

תרנגולות גיליון 4, עמ' 94 )2009(
יורם ליכטנשטיין זכות הציבור 

| כדורגל חינם - גרסת ההגנה 
)פרשת הפרמייר־ליג( גיליון 5, עמ' 

)2009( 81

יוסי עבאדי שידורי המהפכה 
| כדורגל חינם - גרסת התביעה 

גיליון 5, עמ' 84 )2009(

טלי ירון־אלדר שינוי שיטת 
המשטר | מיסוי עסקאות בקניין 

רוחני גיליון 6, עמ' 98 )2010(

טוני גרינמן זכויות באוויר או 
זכויות אוויר? | זכויות יוצרים 
באינטרנט בעקבות חוק זכות 

יוצרים החדש גיליון 8, עמ' 62 )2010(
אורית פישמן אפורי בן חורג 

| די להזנחת דין המדגמים 
בישראל גיליון 8, עמ' 74 )2010(

יואב אסטרייכר סימן שאתה 
יעיל | הגנה על סימני מסחר 

גיליון 9, עמ' 99 )2010(

טל בנד התחום רוחני, 
ההתפתחויות מעשיות | 

סקירה תקופתית - חידושים 
ומגמות בקניין רוחני גיליון 11, עמ' 

)2011( 110

מיכל אגמון־גונן לתת רשת 
ביטחון לרשת | ההתמודדות 

עם העידן הדיגיטלי גיליון 12, עמ' 
)2011( 84

טוני גרינמן מהפך בתוצאה, 
עדיין ללא מנצחים | משחק 

המחבואים של הפרמייר־ליג 
ושל פלוני )בעקבות ע"א 

9183/09( גיליון 16, עמ' 99 )2012(
דוד גילת לא אמצאה גדולה 

| אמצאת שירות - החלת 
עקרונות מדיני העבודה בתחום 

הפטנטים? גיליון 17, עמ' 62 )2012(
ערן ליס תעודת כשירות 

בהשגחת רשם הפטנטים | מהי 
אמצאה "טכנולוגית" כשירת 
פטנט בישראל? התפתחויות 

חשובות בדין הישראלי גיליון 19, 
עמ' 93 )2013(

ערן סורוקר, הילה מורן־צ'רני 
החוזים בעננים, הרגליים על 
הקרקע | היבטים משפטיים 

במחשוב ענן גיליון 19, עמ' 98 )2013(
מיגל דויטש חיה ובועטת 
| תחרות לא הוגנת והלכת 

א.ש.י.ר גיליון 20, עמ' 84 )2013(
תמיר אפורי כתבת ספר? 

עכשיו הסרט | חוק הסופרים - 
התערבות חקיקתית מהפכנית 

בהסכמי הוצאה לאור גיליון 21, עמ' 
)2013( 100

אילון ברכפלד המצוק מעבר 
לפינה | מצוק הפטנטים - 

המועד המתקרב לפקיעת 
הפטנטים על התרופה קופקסון 

גיליון 23, עמ' 52 )2014(

ראיונות 
מאיר שמגר, נשיא בית 

 המשפט העליון בדימוס | 
רון דרור גיליון 1, עמ' 22 )2008(

קתרין מקינון | דפנה ברק־ארז 
גיליון 2, עמ' 48 )2009(

מנחם בן־ששון, יו"ר ועדת 
 חוקה, חוק ומשפט | 

רון דרור גיליון 3, עמ' 72 )2009(

 יעקב נאמן, שר המשפטים | 
רון דרור, ברוריה לקנר גיליון 4, עמ' 

)2009( 22

 משה לדור, פרקליט המדינה | 
רון דרור גיליון 5, עמ' 14 )2009(

מני מזוז, היועץ המשפטי 
לממשלה | רון דרור גיליון 6, עמ' 

)2010( 44

 גדעון סער, שר החינוך | 
רון דרור גיליון 7, עמ' 38 )2010(

אליעזר ריבלין, המשנה 
 לנשיאת בית המשפט העליון | 

רון דרור גיליון 8, עמ' 36 )2010(

דבורה ברלינר, נשיאת בית 
 המשפט המחוזי ת"א | 

רון דרור גיליון 9, עמ' 30 )2010(

יהודה וינשטיין, היועץ 
 המשפטי לממשלה | 

רון דרור גיליון 10, עמ' 32 )2011(

אהרן ברק, נשיא בית המשפט 
 העליון בדימוס | 

רון דרור גיליון 11, עמ' 28 )2011(

הילה גרסטל, נשיאת בית 
 המשפט המחוזי מרכז | 

רון דרור גיליון 12, עמ' 40 )2011(

גבריאלה שלו, לשעבר 
 שגרירת ישראל באו"ם | 

רון דרור גיליון 13, עמ' 56 )2011(

 ראובן ריבלין, יו"ר הכנסת | 
אריאל בנדור, אליעזר פני־גיל גיליון 

14, עמ' 48 )2012(

 משה גל, מנהל בתי המשפט | 
ברוך כצמן, רחל שיבר גיליון 15, עמ' 

)2012( 50

מיכה לינדנשטראוס, מבקר 
המדינה | סוזי נבות, אליעזר פני־

גיל גיליון 16, עמ' 60 )2012(

נילי ארד, נשיאת בית הדין 
הארצי לעבודה | מוטי מירוני, 

אליעזר פני־גיל גיליון 17, עמ' 42 )2012(

איל ינון, היועץ המשפטי 
לכנסת | אביעד הכהן, אליעזר 

פני־גיל גיליון 18, עמ' 22 )2013(

מיכאל שפיצר, מנהל בתי 
המשפט | ישראל )רלי( לשם, 

אליעזר פני־גיל גיליון 19, עמ' 40 )2013(

...במסגרת הנתחמת על פי הלכת פלוני, יש להביא בחשבון 
מתחם  בקביעת  עתה  רלבנטיים  שאינם  שיקולים  גם 
הענישה ככזה, בהיותם מוגדרים על פי תיקון 113 'כנסיבות שאינן 
 ,2013 גזל, עורך הדין, אוקטובר  )אורן  קשורות בביצוע העבירות' 
כיום  עומדת  פלוני  הלכת  האם  השאלה  עולה  לפיכך   .)72 עמ' 
בסתירה לתיקון 113. נראה שהתשובה לכך – שלילית )עיינו: אורן 

גזל – עורך הדין, שם שם(

)השופט חנן מלצר, ע"פ 512/13, ניתן ביום 4.12.13(

עורך הדין בפסיקה
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אינדקס גיליונות 1-25 של "עורך הדין"פרויקט מיוחד

רדא ענבוסי חוק מזניח גורר 
הזנחה של החוק | פשיעה 
ואלימות בחברה הערבית 
בישראל גיליון 22, עמ' 82 )2014(
בועז סנג'רו סמים, קצת 

פרופורציות | לגליזציה של 
סמים קלים גיליון 23, עמ' 88 )2014(

רוני אלוני־סדובניק גוף 
הקורבן כגוף ההוכחה | גופם 

של קטינים נפגעי עבירות מין 
כמוצג בהליכים המשפטיים 

גיליון 23, עמ' 92 )2014(

דיוויד וייסבורד, פיטר ניירוד, 
טל יונתן־זמיר המשטרה 
בעקבות המדע | חשיבות 

המחקר המדעי בעולם השיטור 
גיליון 24, עמ' 98 )2014(

ענבל רובינשטיין קריאה 
לא לשווא | בעקבות הספר 

"הרשעת חפים מפשע בישראל 
ובעולם - גורמים ופתרונות", 

בועז סנג'רו גיליון 24, עמ' 129 )2014(
רוני רוזנברג, הדר דנציג־

רוזנברג מגלגלים את זה הלאה 
| פרסום סרטוני מין כהטרדה 

מינית )בעקבות תיקון מס' 10( 
גיליון 25, עמ' 64 )2014(

ציבורי
דפנה ברק־ארז מיקרוקוסמוס 

שלם של משפט ציבורי | פסק 
דין המפקד הלאומי - ניתוח 

גיליון 1, עמ' 57 )2008(

יוסי עבאדי הפעם ניצח 
השוויון את חופש הביטוי | 

פסק דין המפקד הלאומי - דעה 
גיליון 1, עמ' 61 )2008(

מנחם מאוטנר מהומה על לא 
מאומה | המהפכה החוקתית 

ושמרנות בית המשפט גיליון 1, עמ' 
)2008( 64

מרדכי קרמניצר כל הדרך 
מהבנק | תשובה לפרופ' 
מאוטנר גיליון 1, עמ' 67 )2008(

ישעיהו אתגר סוף מעשה 
במחשוב תחילה | בחירות 

אלקטרוניות גיליון 2, עמ' 64 )2009(
רועי פלד כן, לפרסם | חופש 

המידע גיליון 2, עמ' 70 )2009(
טלי קריצמן פליט לפליט זאב | 
פליטי הגירה בישראל גיליון 2, עמ' 

)2009( 72

אלדד יניב בכל אשם דוד בן־
גוריון | אחרי הבחירות - השינוי 

הנדרש גיליון 3, עמ' 19 )2009(

אריק כרמון שינוי שיטת הבכי־
רע | אחרי הבחירות - השינוי 

הנדרש גיליון 3, עמ' 22 )2009(
דפנה ברק־ארז פסקי דין 

"קטנים", מגמות חשובות | 
סקירה תקופתית גיליון 3, עמ' 80 

)2009(

דפנה ברק־ארז בחזרה 
ליסודות: זכות הטיעון | 

מינהלי - פסקי הדין החשובים 
של תשס"ט )עע"ם 1038/08 

געאביץ( גיליון 5, עמ' 26 )2009(
דפנה ברק־ארז הפרדת 

רשויות וחלוקת תפקידים | 
חוקתי - פסקי הדין החשובים 

של תשס"ט )בג"ץ 10021/06 
זוהר נ' שר המשפטים( גיליון 5, עמ' 

)2009( 28

אלי וילצ'יק רוממות הקניין 
בגרונם וחרב ההפקעה בידם | 
הפקעת מקרקעין - בעקבות 

עת"מ 2070/07 גליק נ' הוועדה 
המקומית הרצליה גיליון 6, עמ' 90 

)2010(

מיכל טמיר ביקורת בונה 
ביקורת | האם הכל "בקיר"? על 
ביקורת המדינה וגבולותיה גיליון 

7, עמ' 70 )2010(

עומר טנא אפשר לקבל קצת 
פרטיות | הגנת מידע אישי 

בישראל - המהפכה השקטה 
גיליון 7, עמ' 86 )2010(

דליה דורנר בג"ץ עמנואל? לא 
הייתה ברירה אחרת גיליון 8, עמ' 

)2010( 8

סוזי נבות והכנסת תידום 
בעת ההיא | פרשת קצב: היום 

שאחרי - הכשלים שבחוק יסוד 
נשיא המדינה גיליון 10, עמ' 12 )2011(

רענן הר־זהב חירוף נפש 
שיפוטי | חוקתי - פסקי הדין 

החשובים של 2010 )בג"ץ 
1067/08 עמותת "נוער 

כהלכה"( גיליון 10, עמ' 46 )2011(
ברק מדינה "משפטיזציה" 

של סמכות החנינה | מינהלי - 
פסקי הדין החשובים של 2010 

)דנג"ץ 219/09 שר המשפטים נ' 
זוהר( גיליון 10, עמ' 47 )2011(

דפנה ברק־ארז לא במעמד 
צד אחד | חוקתי/סד"פ - פסקי 

הדין החשובים של 2010 )בש"פ 
8823/07 פלוני( גיליון 10, עמ' 48 )2011(
נטע זיו הבו קצת מים | הזכות 

למים והכפרים הלא מוכרים 
בנגב - השפעת אי־חוקיות על 

זכויות יסוד גיליון 12, עמ' 56 )2011(

אילה פרוקצ'יה לצמצם 
פערים | זכויות חברתיות - מאין 

ולאן גיליון 13, עמ' 7 )2011(
אבי זמיר העם דורש הגנה 
חוקתית | הגנה חוקתית על 

זכויות חברתיות גיליון 13, עמ' 12 
)2011(

גרשון גונטובניק שלא בצדק 
| המחאה החברתית והביקורת 
על בית המשפט העליון גיליון 13, 

עמ' 16 )2011(

עינת ברכה להזיז את העגלה | 
מצבה של הזכות הצרכנית גיליון 

13, עמ' 52 )2011(

יורם רבין הכנסת אורחים? 
הכנסת אויבים | זכות הגישה 

לערכאות של נתיני אויב )בעקבות 
רע"א 993/06 מדינת ישראל נ' 

דיראני( גיליון 13, עמ' 78 )2011(
הדר אבירם בריאות באמריקה 

עולה ביוקר | זכויות אסירים 
בארה"ב - בעקבות בראון נ' 

פלאטה גיליון 13, עמ' 82 )2011(
ידידיה שטרן חוצה ישראל 
| הפסיקה הדרמטית בעניין 

חוק האזרחות - בעקבות בג"ץ 
466/07 גיליון 14, עמ' 62 )2012(

ברק מדינה מחירם של שולי 
ביטחון רחבים | הפסיקה 

הדרמטית בעניין חוק האזרחות 
- בעקבות בג"ץ 466/07 גיליון 14, 

עמ' 66 )2012(

דפנה ברק־ארז היומיום של 
זכויות האדם | מינהלי - פסקי 
הדין החשובים של 2011 )בג"ץ 

11437/05 קו לעובד( גיליון 14, עמ' 
)2012( 71

איל בנבנישתי ריסון חוקתי 
בע"מ | חוקתי - פסקי הדין 

החשובים של 2011 )בג"ץ 
4908/10 בר־און( גיליון 14, עמ' 76 

)2012(

רענן הר־זהב הכניסה למפלים 
אסורה | חוקתי - פסקי הדין 

החשובים של 2011 )רע"א 
8821/09 פרוז'אנסקי( גיליון 14, עמ' 

)2012( 77

יצחק בקר השינוי מתחיל 
בבית | בין הדרת נשים לדיני 

בחירות גיליון 14, עמ' 104 )2012(
ראויה חנדקלו אדוני הערבי, 
גש הצידה בבקשה | הבידוק 
בשדה התעופה - תיוג אתני 

או צורך ביטחוני? גיליון 14, עמ' 108 
)2012(

אריה שחם בידוק כמו כולם | 
תשובה לראויה חנדקלו גיליון 14, 

עמ' 112 )2012(

אסף הרדוף אקטיביזם שיפוטי 
עם פיצול אישיות מדוע הציבור 
והכנסת אוהבים אקטיביזם גיליון 

15, עמ' 86 )2012(

יפעת ביטון פסק דין המזרחי  
| הכרה, הוקעה, תיקון - תפקיד 
המשפט בהגנה על מזרחים גיליון 

15, עמ' 89 )2012(

מני מזוז הזדמנות שאין 
להחמיץ | בעד הצעת חוק יסוד 

החקיקה גיליון 16, עמ' 20 )2012(
מרדכי קרמניצר, עמיר פוקס 
המהפכה האנטי־חוקתית | נגד 
הצעת חוק יסוד החקיקה גיליון 

16, עמ' 24 )2012(

ברק מדינה לחיזוק יסודות 
החוקה | בעד הצעת חוק יסוד 

החקיקה גיליון 16, עמ' 28 )2012(
גדעון ספיר טובל ותזכיר בידו 
| נגד הצעת חוק יסוד החקיקה 

גיליון 16, עמ' 32 )2012(

מאיר שמגר לא לפחד 
משינויים | שיטת הממשל 

בישראל גיליון 18, עמ' 8 )2013(
פרנסס רדאי איפה ישנן עוד 

נשים | ייצוג חסר של נשים 
בפוליטיקה הישראלית - היש 

עילה משפטית? גיליון 18, עמ' 16 
)2013(

אריאל בנדור כי כה אמרה 
הכנסת | פסקי הדין החשובים 

של 2012 )בג"ץ 466/07 חוק 
האזרחות( גיליון 18, עמ' 48 )2013(

ידידיה שטרן אקטיביזם 
שיפוטי חברתי | פסקי הדין 

החשובים של 2012 )בג"ץ 
10662/04 חסן( גיליון 18, עמ' 49 

)2013(

מיכאל בירנהק סליחה, זו 
שיחה פרטית | פסקי הדין 
החשובים של 2012 )בג"ץ 
3809/09 האגודה לזכויות 
האזרח( גיליון 18, עמ' 56 )2013(

ישגב נקדימון העיתונות 
מאותגרת, הגנת החיסיון 

מתגברת | יחסי מקור־עיתונאי: 
מרכז העצבים של זרימת מידע 

לציבור גיליון 18, עמ' 64 )2013(
רקפת שפיים מרדכי מצוקת 

הדיור, הדור הבא | בעקבות 
קבלת חוק הדיור המוגן, 

תשע"ב־2012 גיליון 19, עמ' 106 
)2013(
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פרשת הנגבי 
ישגב נקדימון מהפכת 

ההגנה מן הצדק | הגנה מן 
הצדק גיליון 9, עמ' 10 )2010(

דפנה ברק־ארז לקרוא 
למינוי בשמו | האיסור על 

מינויים פוליטיים - לאן? גיליון 
9, עמ' 16 )2010(

אריאל בנדור אסור 
משפטית, אבל לא בהכרח 

פלילי | מינויים פוליטיים 
כעבירה פלילית גיליון 9, עמ' 22 

)2010(

קנת מן לא לשאול את בית 
המשפט | הסמכות לקבוע 

קלון גיליון 9, עמ' 26 )2010(

חגית לרנאו עיר ללא מעצורים 
| היעדר הסדרה של התוכנית 

"עיר ללא אלימות" גיליון 9, עמ' 76 
)2010(

יואל הדר סנגוריה ללא 
מעצורים | תשובה לחגית לרנאו 

גיליון 9, עמ' 79 )2010(

שי ניצן חוק "אוכף בג"ץ" | 
הארכת מעצר בעבירות ביטחון 

בלא נוכחות החשוד גיליון 10, עמ' 
)2011( 21

אלקנה לייסט חוק "עוקף 
בג"ץ" | תשובה לשי ניצן גיליון 10, 

עמ' 27 )2011(

דפנה ברק־ארז לא במעמד 
צד אחד | סד"פ/חוקתי - פסקי 

הדין החשובים של 2010 )בש"פ 
8823/07( גיליון 10, עמ' 48 )2011(

רחל תורן מינויים פוליטיים 
והגנה מן הצדק | פסקי הדין 

החשובים של 2010 )ת"פ 
4063/06 הנגבי( גיליון 10, עמ' 49 

)2011(

מאיר שמגר שימוש מופרז 
בעסקאות טיעון | עסקאות 

טיעון גיליון 11, עמ' 8 )2011(
אירית באומהורן להשיב 

את האמון בהפרת האמונים | 
הערפל סביב עבירת המרמה 
והפרת האמונים גיליון 12, עמ' 70 

)2011(

נתי שמחוני, אסף קליין 
חילוט עם משמעות | חילוט 

בתיקי הלבנת הון גיליון 12, עמ' 74 
)2011(

דוד ברהום דרוש סיוע דחוף | 
התוספת הראייתית הדרושה 

- בעקבות ביטול "הלכת קינזי" 
גיליון 12, עמ' 77 )2011(

גיל דחוח, גלית רוטנברג 
ראיון רע | ראיון לרענון זיכרון 

שעורכת הפרקליטות לעדים - 
רעיון שאבד עליו הכלח? גיליון 12, 

עמ' 80 )2011(

דן ביין התנועה זורמת גם 
בהלכה? | שינוי של הלכות 

מנחות בפלילים גיליון 13, עמ' 90 
)2011(

יואב ספיר לקדש גם את 
האמצעים | פסקי הדין 

החשובים של 2011 )ע"פ 
4988/08 פרחי( גיליון 14, עמ' 80 

)2012(

אור אדם קין או לא | הערות 
על הימנעות מהרשעה גיליון 14, 

עמ' 83 )2012(

אורן גזל־אייל תג מחיר 
העונשים | תיקון 113 לחוק 

העונשין - ההיררכיה החדשה של 
גזירת העונש גיליון 14, עמ' 88 )2012(
גילי ורון הגורל אכזר, אנחנו 

לא | בעד הצעת חוק איסור 
צריכת זנות גיליון 15, עמ' 44 )2012(

ישי שרון סוף הפללה בלי 
מחשבה תחילה | נגד הצעת 

חוק איסור צריכת זנות גיליון 15, 
עמ' 47 )2012(

דפנה ויינברג בצריך עיון | עיון 
בחומר חקירה גיליון 15, עמ' 106 )2012(
אליהו מצא מהפכת העונשים 

| תיקון 113 לחוק העונשין - 
הרהורים לקראת יישום החוק 

גיליון 16, עמ' 10 )2012(

מרדכי קרמניצר, עמיר 
פוקס קשה להישאר אדישים | 

הרפורמה בדיני ההמתה גיליון 16, 
עמ' 50 )2012(

יואב ספיר, ישי שרון רצח 
הוא רצח? כן, אבל | הרפורמה 

בדיני ההמתה - תשובה לפרופ' 
קרמניצר ולעו"ד פוקס גיליון 16, 

עמ' 55 )2012(

בנימין ארבל צוהר בבית 
הסוהר | שחרור מוקדם של 

עברייני מין מכחישים גיליון 16, עמ' 
)2012( 90

יניב ואקי לא לרוץ למגרש 
| הגבולות הפליליים של 

האלימות בספורט גיליון 16, עמ' 
)2012( 94

ירון קוסטליץ בתפקיד ריבונו 
של עולם: רשויות התביעה | 

הערות והארות על סגירת תיק 
בהסדר )תיקון מס' 66 לחוק סדר 

הדין הפלילי( גיליון 17, עמ' 66 )2012(

אורן גזל־אייל עסקה די טובה 
| תשובה לירון קוסטליץ גיליון 17, 

עמ' 69 )2012(

דוד ברהום העונש גדול מסכום 
הרשעותיו | זיכוי חלקי בלי 

ביטוי ממשי גיליון 17, עמ' 72 )2012(
יורם סגי־זקס לעצור ולחשוב 

| השימוש המופרז בכלי 
המעצרים גיליון 17, עמ' 76 )2012(
חיה סגל, ארז ליבוביץ את 
הנעשה יש להשיב | שימוש 

בממצאים דיגיטליים מטלפונים 
סלולריים בבית המשפט גיליון 17, 

עמ' 127 )2012(

מרדכי קרמניצר, עמיר פוקס 
כישלון רב־מערכתי | תיק 

ליברמן - בעיות וכשלים בכל 
הרבדים גיליון 18, עמ' 12 )2013(

מרדכי קרמניצר, עמיר פוקס 
שינוי כיוון מדאיג | פסקי הדין 

החשובים של 2012 )ת"פ 
426/09 אולמרט( גיליון 18, עמ' 42 

)2013(

ענבל רובינשטיין המהפכה 
הושלמה | סד"פ - פסקי הדין 

החשובים של 2012 )רע"פ 
10141/09 בן חיים( גיליון 18, עמ' 

)2013( 44

איריס שמואלי־צסלר הילולת 
ההגנה מן הצדק | ריסון 

השימוש בדוקטרינת ההגנה מן 
הצדק גיליון 18, עמ' 87 )2013(

בועז סנג'רו זהירות, פנייה 
חדה | האם השתתפות במרוץ 

מכוניות קטלני היא הריגה? גיליון 
19, עמ' 74 )2013(

גרשון גונטובניק טעויות של 
השיטה | פרויקט החפות של 

הסנגוריה הציבורית גיליון 20, עמ' 
)2013( 108

דוד ברהום חוק לא ספורטיבי 
| חוק איסור אלימות בספורט, 

תשס"ח־2008 גיליון 20, עמ' 112 
)2013(

אורן גזל־אייל העונש ההולם 
לא תמיד הולם | תיקון 113 

לחוק העונשין - סטייה ממתחם 
העונש ההולם גיליון 21, עמ' 70 )2013(

רוני רוזנברג נכנס יין - יצא 
זכאי? | סייג השכרות - 

האחריות הפלילית של אדם 
שעבר עבירה במצב של שכרות 

גיליון 21, עמ' 74 )2013(

יורם סגי־זקס בזהירות עם 
הכתם | מחשבה מחודשת על 

מדיניות של אי הרשעה גיליון 21, 
עמ' 78 )2013(

בועז סנג'רו פרקליט המדינה, 
הגרסה האמיצה | האתגרים של 
פרקליט המדינה החדש שי ניצן 

גיליון 22, עמ' 8 )2014(

עמנואל גרוס לחם בשחיתות 
השלטונית | על כהונתו של 

פרקליט המדינה היוצא משה 
לדור גיליון 22, עמ' 16 )2014(

ז'ק חן, נעה פירר בשעה 
טובה, במשקל משמעותי | 

היסטוריה - נציבות הביקורת 
על הפרקליטות יוצאת לדרך 

גיליון 22, עמ' 22 )2014(

מרדכי קרמניצר, עמיר 
פוקס פגיעה אנושה במאבק 

בשחיתות | פסקי הדין 
החשובים של 2013 )ת"פ )שלום 
י־ם( 57926-12-12 ליברמן( גיליון 

22, עמ' 54 )2014(

עמי קובו מבחן הולם למערכת 
המשפט | תיקון 113 לחוק 

העונשין: ההלימה - העיקרון 
המנחה בענישה גיליון 22, עמ' 76 )2014(

של  הן  זה  משפט  בית  של  הן   – הקיימת  הכתיבה  מתוך 
מנוגדות  גישות  שתי  על  בעיקר  להצביע  ניתן   – מלומדים 
למשמעות התיקון: האחת – גישה שלפיה ביקש התיקון לבטל את 
שני  ש'תורת  כך  אפרופים,  בעניין  שהונהגה  הפרשנות  שיטת 
השלבים' תשוב ותנחה את בית המשפט בבואו לפרש חוזה )ראו: 
 102  ,11 הדין  עורך  ברורה'  התכלית  בעייתי,  'הניסוח  כהן  נילי 
)2011(... והשנייה – גישה שלפיה הותיר התיקון את הלכת אפרופים 
 על כנה, כך שהשיטה הפרשנית הנוהגת ממשיכה לעמוד בתוקפה

)ראו: איל זמיר 'אפרופים עדיין כאן' עורך הדין 11, 98 )2011((

השופט אליעזר ריבלין, רע"א 3961/10, ניתן ביום 26.2.12  
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פלילי 
שחר אלדר כנופיה, לא ארגון | 

חוק מאבק בארגוני פשיעה גיליון 
1, עמ' 32 )2008(

יעל גרוסמן אברג'יל ואולמרט 
באותו סל | על חוק איסור 

הלבנת הון גיליון 1, עמ' 35 )2008(
יהודה שפר להציל את עורכי 

הדין מעצמם | הלבנת הון - 
האם יידרשו עורכי הדין לדווח 

על לקוחותיהם? גיליון 1, עמ' 40 
)2008(

ז'ק חן רעיון מסוכן מאין 
כמותו | תשובה ליהודה שפר 

גיליון 1, עמ' 42 )2008(

בעז אוקון היכל הצדק מקושט 
בגיליוטינה | מי ישמור על 

השומרים? גיליון 2, עמ' 13 )2009(
יובל יועז הפרעת קצב | 

שימוע, טיוטה, הסדר, אישום - 
הפרקליטות בפרשת קצב גיליון 

2, עמ' 80 )2009(

בועז סנג'רו תעזבו את 
האצבעות | על היוזמה להקמת 

מאגר טביעות אצבעות גיליון 2, 
עמ' 85 )2009(

רון דרור חיסיון לא חסין | 
חסיון עו"ד־לקוח - גם אצל 

הלקוח? גיליון 2, עמ' 87 )2009(
אסף מצקין קיצור תולדות 

השחיתות | רקע היסטורי גיליון 3, 
עמ' 33 )2009(

סוזי נבות אם בארזים נפלה 
שלהבת | הכשר בג"ץ גיליון 3, עמ' 

)2009( 38

יובל יועז נפילתה ועלייתה 
של הפרת האמונים | הפרת 

האמונים של אולמרט גיליון 3, עמ' 
)2009( 41

ששי גז המדריך לחוקר הנגדי 
| אמנות החקירה הנגדית גיליון 3, 

עמ' 45 )2009(

שמואל ברוך מוטב מותב אחר 
| המותב הדן בבקשות להסרת 

חיסיון גיליון 3, עמ' 48 )2009(
פרופ' רון שפירא שבויים 

בקונספציה | על ההצעה לבטל 
את עונשי המאסר בעבירות 

רשלנות גיליון 4, עמ' 47 )2009(
ינון היימן יש לי חלום והוא 

ממש | תפ"ח )ת"א( 1035/03 
מדינת ישראל נ' פלוני גיליון 4, עמ' 

)2009( 50

סימה סלע־פלקס, אורי קידר, 
ענבר יחזקאלי־בליליוס 

הזיכרון התעורר מתוך החלום 
| תשובה לינון היימן גיליון 4, עמ' 

)2009( 55

אילן שדי ילד אסור, ילד מותר 
| פדופיליה מותרת באינטרנט? 

בעקבות ת"פ 7936/07 גיליון 4, 
עמ' 60 )2009(

רחל תורן הודאת הנאשם 
נפסלה | פסקי הדין החשובים 

של תשס"ט )ע"פ 1301/06 
אלזם( גיליון 5, עמ' 29 )2009(

יואב ספיר "עזוב עורך דין, 
אתה עורך דין של עצמך" | 

קווים אדומים בחקירת חשודים 
גיליון 5, עמ' 64 )2009(

דנה פוגץ' המיידוף שמבשר 
את בוא היונה | הפן האזרחי של 

זכויות נפגעי עבירה גיליון 5, עמ' 
)2009( 71

נסים ממן חשוד, חשוד מאוד | 
איסור פרסום שמו של חשוד - 

הדין המצוי והצעה למבחן חדש 
גיליון 5, עמ' 77 )2009(

אורן גזל־אייל צעד נוסף 
לתורת "פירות העץ המורעל" 

| סקירה תקופתית - סיכום 
המשפט הפלילי הדיוני לשנת 

תשס"ט גיליון 6, עמ' 56 )2010(
יניב ואקי תאונת דרכים אחת, 

מעשי קטילה רבים | ענישה 
מצטברת בתאונות דרכים גיליון 6, 

עמ' 63 )2010(

דוד ברהום לוקחים את הזמן 
| האיחור בהוצאת תעודות 

חיסיון בתיקי מעצר עד תום 
ההליכים גיליון 6, עמ' 66 )2010(

דן שינמן זכות השתיקה, 
מחיר הדיבור | הערות על זכות 

השתיקה גיליון 7, עמ' 48 )2010(
דוד בר־אופיר התשמע קולם 
| משפחות נפגעי עבירה בפני 

ועדות שחרורים מיוחדות 
לאסירי עולם גיליון 7, עמ' 52 )2010(

דליה צמריון חלק מדרגות 
סולם השוחד | קביעת דרגות 

חומרה שונות לעבירת השוחד 
גיליון 7, עמ' 56 )2010(

יוסי קורצברג רצח ללא סיבה 
| הרשעה בעבירת רצח בהיעדר 
חוות דעת מומחה בדבר סיבת 

המוות גיליון 7, עמ' 59 )2010(
עדנה בקנשטיין לא לסמים, 
כן לבית משפט לסמים | בית 

משפט לסמים גיליון 7, עמ' 62 )2010(

טוב  טעם  יש  כי  נטען  בהם  נוספים  מקרים  גם  הוצעו   ..."
ממצאי  כאשר:  וזאת  ההתערבות,  אי  עקרון  את  להגמיש 
על  גם  אך  מעדויות  ישירה  התרשמות  בסיס  על  נקבעו  העובדה 
לבין  העדויות  כלל  ובין  עדות  כל  שבבסיס  ההיגיון  קבלת  בסיס 
עצמן; כאשר עבר זמן רב בין שמיעת העדויות לבין כתיבת פסק 
אמצעי  בלתי  באופן  התרשמה  הדיונית  הערכאה  כאשר  הדין; 
על  גם  ניכרת  התבססות  תוך  ממצאים  קבעה  אך  מהעדויות 
העובדתיים  הממצאים  קביעת  כאשר  או  בכתב;  מסמכים 
הערכאה  ידי  על  כראוי  נומקה  לא  הראיות  מחומר  וההתרשמות 
הדיונית )ראו... רון שפירא 'מערערים על המוסכמות' עורך הדין 19 

 ."))2013( 58

 )השופט יורם דנציגר, ע"פ 5921/12 יהודה סבג נ' 
מדינת ישראל, ניתן ביום 7.5.13(

עורך הדין בפסיקה

50 שנה ללשכה - גיליון היובל 
מני מזוז ניצבים בפני אתגר 

גיליון 11, עמ' 12 )2011(
יצחק זמיר מלאה הארץ 

משפטנים גיליון 11, עמ' 22 )2011(
אהרן ברק ראיון עם הנשיא 

בדימוס גיליון 11, עמ' 28 )2011(
דפנה ברק־ארז עריכת דין 

ציבורית גיליון 11, עמ' 48 )2011(
דן אבי־יצחק הסיפורים 

לעולם נשארים גיליון 11, עמ' 
)2011( 52

אליהו מצא תוכנית "שכר 
מצווה" גיליון 11, עמ' 60 )2011(

גבריאלה שלו שגרירה 
בינלאומית גיליון 11, עמ' 62 

)2011(
ליפא מאיר רישיון להמונים 

או תו איכות? גיליון 11, עמ' 66 
)2011(

מרדכי קרמניצר, עמיר 
פוקס סכנה ברורה ומיידית 

לדמוקרטיה גיליון 11, עמ' 68 
)2011(

עלי זלצברגר חשבון נפש 
גיליון 11, עמ' 72 )2011(

יואב ספיר עומדים יחד לצד 
החלשים גיליון 11, עמ' 76 )2011(
גל לברטוב בחומר וברוח 

גיליון 11, עמ' 78 )2011(
ירמיהו יובל להפיח רוח 

במקצוע גיליון 11, עמ' 82 )2011(
אברהם טננבוים מה יהיה 

בסופנו? גיליון 11, עמ' 90 )2011(

איתמר ענברי חלוצים בראש 
המחנה | מעורבות חברתית של 

עורכי דין בארה"ב גיליון 13, עמ' 30 
)2011(

שלומי שמחי עם ראש לשכת 
עורכי הדין דורון ברזילי גיליון 13, 

עמ' 68 )2011(

ג'רמי שטרן ייצוגית נגד 
הפקולטה | הצפת המקצוע 

בארה"ב גיליון 16, עמ' 107 )2012(
גד ברזילי לא על המשפט לבדו 

| הכשרת עורכי דין בחברה רב־
תרבותית גיליון 17, עמ' 106 )2012(

מיכאל שפיגלמן, ילנה 
וולוובסקי חיים על המוניטין | 
למי שייך המוניטין בשותפות 

עורכי דין )בעקבות ע"א 1128/11 
אמנון רפאל נ' רבינוביץ, מהולל( 

גיליון 17, עמ' 114 )2012(

ליאור נוימן לנצל את הייחוס 
| השלכות מס הנובעות מייחוס 

המוניטין? גיליון 17, עמ' 117 )2012(
רדא ענבוסי עם סגן ראש הלשכה 

זכי כמאל גיליון 21, עמ' 56 )2013(
איילה ראובן־ללונג להתכונן 

לתיק של מחר | להיות או 
לחדול - מה צריכים עורכי דין 

לעשות כדי להצליח במאה 
ה־21 גיליון 21, עמ' 124 )2013(

אסף פוזנר חלית? נפצעת? 
פנה לעורך דין | הסגת גבול 

המקצוע )בעקבות ע"א 4223/12 
לבנת פורן( גיליון 25, עמ' 70 )2014(
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אסף פוזנר יעיל יותר, ברור 
יותר | פסקי הדין החשובים של 
2011 )רע"א 1459/10 המל"ל נ' 

כלל( גיליון 14, עמ' 78 )2012(
בועז שנור מגבירים את 

החשיפה | פגיעה באוטונומיה 
בתביעות בגין זיהומים 

סביבתיים גיליון 14, עמ' 128 )2012(
ישראל גלעד כל המשנה כולה 

| סיכום פסיקתו של השופט 
אליעזר ריבלין בתחום הנזיקין 

גיליון 15, עמ' 10 )2012(

דניאל מור חיים או לא חיים 
| הרהורים על המלצות ועדת 

מצא להסדר סוגיית "חיים 
בעוולה" גיליון 15, עמ' 66 )2012(

רונן פרי להיות או לא להיות? 
זו כבר לא השאלה | ביטול 

העילה של חיים בעוולה 
)בעקבות ע"א 1326/07 המר נ' 

עמית( גיליון 17, עמ' 80 )2012(
אסף פוזנר תוצאת פסק הדין? 

תלוי בעונה | הרהורים על הפיצוי 
המבוסס על השכר הממוצע 

במשק גיליון 17, עמ' 86 )2012(
אסף פוזנר סוף לסיפור | פסקי 

הדין החשובים של 2012 )ע"א 
1326/07 המר( גיליון 18, עמ' 55 )2013(
רונן פרי משפטן נזיקי? הגעת 
ליעד | בעקבות הספר "פיצויים 

לנפגעי תאונות דרכים", יצחק 
אנגלרד, מהדורה רביעית 
)2013( גיליון 21, עמ' 96 )2013(

אסף פוזנר עוולת הרשלנות, 
מודל 2013 | פסקי הדין 

החשובים של 2013 )ע"א 
4486/11 פלוני נ' שירותי בריאות 

כללית( גיליון 22, עמ' 69 )2014(

עבודה 
ארנה לין כשאת אומרת כן, 
למה את מתכוונת | הטרדה 

מינית במקום העבודה גיליון 1, עמ' 
)2008( 48

אורנה שר אומרים, אהבה 
יש בעולם - מה זאת אהבה? | 
תשובה לארנה לין גיליון 1, עמ' 54 

)2008(

נחום פינברג זכות המעביד 
לסרב לעבודה חלקית | פסקי 

הדין החשובים של תשס"ט )סק 
)ב"ש( 1016/08 אסיא תעשיות( 

גיליון 5, עמ' 31 )2009(

אורלי ג'רבי, חגי ורד עובדים 
על הסרט | חובת ניהול מו"מ 

קיבוצי במקום עבודה לא 
מאורגן גיליון 5, עמ' 98 )2009(

מיכל לויט חיבוק גדול לאמא 
| אמהות והדרך אליה במקום 

העבודה - גישת בתי הדין גיליון 
7, עמ' 106 )2010(

שרון רבין־מרגליות בא 
לתקן ויצא מקלל | המשמעות 

המעשית של תיקון 24 לחוק 
הגנת השכר גיליון 7, עמ' 111 )2010(
אוריאל לין, שלומי לויה כך 

הפכנו למדינת סוציאליזם 
קיצוני | זכויות היסוד של 

המעסיקים גיליון 8, עמ' 14 )2010(
יובל אלבשן כך הפכנו למדינת 
"רק עשיריה" | תשובה לאוריאל 

לין ולשלומי לויה גיליון 8, עמ' 19 
)2010(

דפנה שמואלביץ אז מה חדש 
בעבודה? | סקירה תקופתית - 
חידושי חקיקה ופסיקה גיליון 8, 

עמ' 100 )2010(

אלישבע ברק־אוסוסקין 
שביתה צריכה לכאוב | שביתת 

הפרקליטים: היום שאחרי - 
הזכות לשביתה והזכות לקיום 

מו"מ כזכויות יסוד גיליון 10, עמ' 
)2011( 15

נחום פינברג הגנה לפעילי 
התארגנות עובדים | פסקי 

הדין החשובים של 2010 )עסק 
24/10 הוט טלקום( גיליון 10, עמ' 

)2011( 54

אשר חלד מה זה עסקך? | 
פרטיות במקום העבודה גיליון 13, 

עמ' 110 )2011(

גל גורודיסקי ייצוגית בעבודה 
| תובענות ייצוגיות - תרופה 
להפרה שיטתית של זכויות 

עובדים גיליון 13, עמ' 116 )2011(
דפנה שמואלביץ למען 

בריאות שלטון החוק | פסקי 
הדין החשובים של 2011 )בג"ץ 

7569/11 גדות( גיליון 14, עמ' 79 
)2012(

הילה פורת עושים עניין מהגיל 
| הליך הפיטורים הנדרש בעת 

פיטורי עובד מבוגר ותיק גיליון 14, 
עמ' 132 )2012(

גיא דוידוב פיקציות בקבלנות 
| במדינת ה"ישראבלוף" - 

המאבק למען עובדי הקבלן: 
פתרונות חלקיים בלבד גיליון 15, 

עמ' 116 )2012(

חגי ורד עובדות, החיים | שכר 
שווה לאישה ולגבר? בעקבות 

בג"ץ 1758/11 אורית גורן נ' הום 
סנטר גיליון 16, עמ' 122 )2012(

יצחק לובוצקי אין מניעה 
במניעה | הזכות להתפטר - 

האומנם סוף הדרך? גיליון 16, עמ' 
)2012( 126

מוטי מירוני, אליעזר פני־גיל 
ראיון עם נשיאת בית הדין 

הארצי לעבודה נילי ארד גיליון 17, 
עמ' 42 )2012(

אריאל שמר פספסו את 
הרכבת | תקופת חסד לארגון 
שאיבד את יציגותו? בעקבות 

פרשת עובדי הרכבת גיליון 17, עמ' 
)2012( 56

שלמה יצחקי זכויות יש 
לקיים | מהפכה באכיפת זכויות 

עובדים גיליון 17, עמ' 60 )2012(
שרון רבין־מרגליות למה 

הוא שווה יותר? | פסקי הדין 
החשובים של 2012 )בג"ץ 

1758/11 אורית גורן( גיליון 18, עמ' 
)2013( 58

תמר גולן חובתי לפרוש 
לגמלאות? חובתך לשקול זאת 

| גיל פרישה חובה? )בעקבות 
ע"ע 209/10 וינברגר( גיליון 18, עמ' 

)2013( 112

שירה להט זה לא עסק | הגנה 
על מידע פרטי במקום העבודה 

גיליון 18, עמ' 116 )2013(

שי תקן, הלית שמחוני 
טרילוגיה של החיים | דילמת 

המנכ"ל: שובה של העבודה 
המאורגנת גיליון 19, עמ' 120 )2013(

שרון רבין־מרגליות לא שווה 
פחות | פערי שכר מגדריים 

במשרות בכירות - בעקבות 
פסק דין שרה אלחנני גיליון 21, עמ' 

)2013( 114

שושנה גביש אפשר לחצות 
את הקווים, בזהירות | מעבר 
מיידי לחברה מתחרה במבחן 

תניית אי תחרות גיליון 21, עמ' 118 
)2013(

פי  על   2013 מאי  לחודש  נכון  במשק  הממוצע  השכר   ..."
)השכר  העובדים  לכלל  ברוטו   ₪  8,766 על  עמד  הלמ"ס 
הממוצע לעובדים ישראלים בלבד עמד על 8,952 ₪, אך החישוב 
נעשה על פי שכרם של כלל השכירים במשק. לעניין זה ראו... אסף 
פוזנר 'תוצאת פסק הדין – תלוי בעונה )על השכר הממוצע במשק(' 

עורך הדין 17 )2012((.

השופט יצחק עמית, ע"א 4767/13 המאגר הישראלי לביטוחי 
רכב נ' שובבו נתן, ניתן ביום 25.11.13(

עורך הדין בפסיקה

ארנה לין התארגנו על עצמם | 
פסקי הדין החשובים של 2013 

)עס"ק )ארצי( 25476־09־12 
פלאפון( גיליון 22, עמ' 66 )2014(

חגי ורד פרישה בלי שימוע | 
פסקי דין בולטים של נשיאת 

בית הדין לעבודה היוצאת נילי 
ארד גיליון 22, עמ' 108 )2014(

יוסי רחמים לדאוג לחלופה | 
זכויות העובדים בעת חילופי 
מעסיקים גיליון 25, עמ' 102 )2014(

עורכי דין 
יוסי שריד עורך הדין כסרבן 
מצפון | האם כל חלאה ראויה 

לייצוג? גיליון 1, עמ' 8 )2008(
אביגדור פלדמן קל להיות 
יוסי, קשה להיות פליליסט | 
תשובה ליוסי שריד גיליון 1, עמ' 

)2008( 11

דודי זלמנוביץ' השלם גדול 
מסכום חלקיו | כמה שווה 
הפירמה גיליון 3, עמ' 105 )2009(

דוד זלמנוביץ' קורה 
במשפחות הכי טובות | 

משברים, פילוגים ופתרונות 
במשרדי עורכי דין גיליון 6, עמ' 87 

)2010(

ארז אהרוני העתיד כבר 
כאן. ואתה? | בחזרה לעתיד - 
דרוויניזם ועריכת דין גיליון 7, עמ' 

)2010( 96

אליעזר פני־גיל מי שטורח 
בהסכם שכר טרחה | הסכמי 
שכר טרחה גיליון 7, עמ' 100 )2010(

איל זמיר, אילנה ריטוב ציפור 
אחת ביד | שנאת הפסד ושכר 

טרחה גיליון 8, עמ' 76 )2010(
אסף עוז אמריקה, ורסאנו, 

אמריקה | עורך דין ישראלי בניו 
יורק - השוואות וחוויות גיליון 8, 

עמ' 80 )2010(
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שחר ליפשיץ הנישואים 
האזרחיים כבר כאן | על הסדרה 

אזרחית של דיני הזוגיות גיליון 1, 
עמ' 89 )2008(

שאול שוחט, דוד שאוה קם 
היוצר על הגולם | סעיף 8)א( 

לחוק בית המשפט לענייני 
משפחה גיליון 2, עמ' 112 )2009(

אפי פרי הגיעה העת 
להסכמים בדבר ירושה | על 

הסכמה חוזית בדיני הירושה 
גיליון 2, עמ' 118 )2009(

אורלי נתנזון מחיר הסרבנות 
| תמ"ש 24782/98 - חיוב סרבן 
גט בתשלום פיצויי נזיקין גיליון 3, 

עמ' 107 )2009(

רות הלפרין־קדרי שלום 
לשלום הבית | מיתת הנשיקה 

של הבקשה ליישוב סכסוך גיליון 
4, עמ' 96 )2009(

בנימין שמואלי דין מוסר או 
דין רודף? | בעקבות פרשת 

ההתעללות המינית בקהילה 
החרדית בירושלים גיליון 4, עמ' 99 

)2009(

יורם ירקוני מרוץ בין הטיפות 
| פסקי הדין החשובים של 

תשס"ט )בג"ץ 5918/07, 
6919/07 פלונית( גיליון 5, עמ' 30 

)2009(

יורם ירקוני, שמואל מורן, 
רוברט ליכט־פטרן בסימן 

תיקון 4 | סקירה תקופתית גיליון 
5, עמ' 102 )2009(

יאיר שיבר להמשיך בכיוון 
הרוח בעיית מעוכבות הגט 

 בנישואים אזרחיים גיליון 7, 
עמ' 103 )2010(

בני דון־יחיא לרסן את סוס 
הפרא | גבולות השימוש בסעיף 8 
לחוק יחסי ממון גיליון 8, עמ' 96 )2010(

פיני אביב, אורית דרור־
הראל מוניטין בעייתי | היעדר 

קריטריונים חישוביים לפסיקת 
מוניטין בגירושים גיליון 9, עמ' 114 

)2010(

נאווה פרס ואיך החברה 
מתמודדת עם הגירושים? | 

מבט ביקורתי על איזון משאבים 
בין בני זוג בחברות פרטיות גיליון 

10, עמ' 100 )2011(

יוסף זילביגר להשאיר עקבות 
לצוואה | הפקדת צוואות 

בלשכת הרשם לענייני ירושה 
גיליון 12, עמ' 120 )2011(

רות דיין־וולפנר מה סופו של 
הממון | ההתנגשות בין הסכמי 
ממון לבין הוראות חוק הירושה 

גיליון 13, עמ' 119 )2011(

רונן דליהו חזקת השותפות 
| בין המלצות ועדת שניט לבין 
משמורת משותפת גיליון 15, עמ' 

)2012( 92

יוסף מנדלסון, עירית רייך־
זיו היום שאחרי, המחשבה 

שלפני | צוואה הדדית כחוזה 
ירושה גיליון 17, עמ' 120 )2012(

בנימין שמואלי התעללות 
דרך הכיס | אלימות כלכלית נגד 
בן זוג: האם היא עילה לתביעה 

נזיקית או לסעד דרך דיני 
המזונות? גיליון 18, עמ' 96 )2013(

פנחס שיפמן יש פוצה פה, 
אך יש מצפצף | התערבות בית 

המשפט בפסיקת בתי הדין 
הרבניים - הפגנת כוח או הפגנת 

חולשה? גיליון 18, עמ' 101 )2013(

רות הלפרין־קדרי, עדי 
בלוטנר תורת הנסתר | פרסום 
חסר של הערכאות בתחום דיני 

המשפחה גיליון 19, עמ' 112 )2013(
פנחס שיפמן המדינה שם 

בסוף, תתקדמי | מסגרת 
אזרחית לנישואים ולגירושים 

בישראל גיליון 20, עמ' 70 )2013(
פסח קניר, יהונתן קניר 

לעצור את המרוץ | סאגת מרוץ 
הסמכויות גיליון 20, עמ' 134 )2013(

איילת בלכר־פריגת לא כתוב 
בתורה | על "ברית זוגיות", 

"חיים משותפים" ונישואים 
אזרחיים גיליון 22, עמ' 117 )2014(

גילה שטופלר מדינת 
משטרה? מדינת רבנות | המחיר 

הסמוי מהעין של מיסוד הדת 
במדינה גיליון 22, עמ' 120 )2014(

בנימין שמואלי לא כבולים 
להגדרה | סרבנות גט - ניתוק 

בין דיני הנזיקין לדיני המשפחה 
הדתיים? גיליון 23, עמ' 112 )2014(

חגי קלעי סוף מרוץ במחשבה 
תחילה | מפנה בתחום מרוץ 
הסמכויות - בעקבות בג"ץ 

6929/10 פלונית נ' בית הדין 
הרבני הגדול גיליון 23, עמ' 116 )2014(

יוסף מנדלסון, עירית רייך־
זיו לכפות את השיתוף בדרך 
לפירוד | איזון משאבים בדרך 

של המשך שיתוף פעולה כפוי 
בהכרעה שיפוטית גיליון 24, עמ' 

)2014( 114

רות הלפרין־קדרי נפרדים 
אך שווים | גירושים בשיתוף 

פעולה: הרהורים בראשית 
הדרך גיליון 24, עמ' 121 )2014(

מיכאל קורינאלדי שינוי 
מהותי | הלכת "התביעה 

העצמאית" של קטין גיליון 25, עמ' 
)2014( 94

דיינה הר־אבן בקרוב אצלכם, 
השאלה מתי | מתי רשאי 

נוטריון לאשר הסכם בין בני זוג 
כהסכם ממון גיליון 25, עמ' 99 )2014(

נזיקין
ישראל גלעד קצר ולעניין | 

על ההצעה לקצר את תקופת 
ההתיישנות גיליון 1, עמ' 91 )2008(
יראון פסטינגר נמנע חיתוך 
בבשר החי | תשובה לישראל 

גלעד גיליון 1, עמ' 94 )2008(
אסף פוזנר ודן בוסקילה מתי 

מטפלים עורכי הדין במחלה 

| פיברומיאלגיה בין רפואה 
למשפט גיליון 1, עמ' 96 )2008(

אסף פוזנר בדיקה רפואית 
לעין המצלמה | חוות דעת 

רפואיות בהליך האזרחי גיליון 2, 
עמ' 104 )2009(

אבינעם רכס יד ראשונה 
מרופא | הרופא כעד מומחה 
בהליך המשפטי גיליון 2, עמ' 107 

)2009(

אסף פוזנר שאלה של 
מומחיות | פסקי הדין החשובים 

של תשס"ט )בג"ץ 9198/02 
ההסתדרות הרפואית; ע"א 
4330/07 מוזס( גיליון 5, עמ' 30 

)2009(

פז מוזר כבודו במקומו מונח | 
האם החיסיון המוענק לפרסומי 

לשון הרע בדיון שיפוטי הוא 
מוחלט? )פרשת חיר( גיליון 5, עמ' 

)2009( 87

יואב אלמגור האם נכים 
קרביים ראויים ליותר? | 

בעקבות ועדת ברודט בעניין 
נכי צה"ל - האם להעדיף את 

הנפגעים המבצעיים? גיליון 5, עמ' 
)2009( 91

אסף יעקב לא מזיק לעצור 
ולחשוב | סקירה תקופתית - 

מגמות בפסיקת בתי המשפט 
גיליון 8, עמ' 84 )2010(

יונתן דייויס סיבתיות 
עמומה? עמימות פסיקתית | 
בעקבות דנ"א 4693/05 בי"ח 
כרמל נ' עדן מלול גיליון 9, עמ' 50 

)2010(

אסף פוזנר הכל או לא כלום | 
פסקי הדין החשובים של 2010 

)דנ"א 4693/05 בי"ח כרמל נ' 
מלול( גיליון 10, עמ' 50 )2011(

יעקב אבימור תביעה חסרת 
סיכון | פסיקת הוצאות בתיקי 

רשלנות רפואית גיליון 12, עמ' 98 
)2011(

אסף פוזנר חכמים גדולים על 
החולה הקטן | תגובה ליעקב 

אבימור גיליון 12, עמ' 101 )2011(
אבי רובינשטיין, שמואל 

יקירביץ, אביחי דר כל אחד 
והאמת שלו | מומחים רפואיים 
בתביעות רשלנות רפואית גיליון 

12, עמ' 104 )2011(

אהרן גולדס, אביעד איגרא 
תאונות קורות, גם פשרות | 
הצעה למודל חדש של הליך 

פשרה בתיקי פלת"ד גיליון 13, עמ' 
)2011( 92

"כלל נקוט בידינו כי כוונת הצדדים נלמדת בראש ובראשונה 
במשמעותה  כפשוטה,  לקרוא  יש  אותה  החוזה,  מלשון 
הטבעית והרגילה... עם זאת, לשון החוזה אינה חזות הכל, ושומה 
כי  נסיבות העניין מוכיחות  יתר  כי  עלינו לבחון את טענת סנפיר, 
דעתם  מאומד  שונה  החוזה  מלשון  הניבט  הצדדים  דעת  אומד 
בפועל... )לדיון בסוגיית שינוי נוסחו של סעיף 25)א( לחוק החוזים 
כללי  על  נפקותו  ושאלת  2, התשע"א-2011,  מס'  תיקון  במסגרת 
הפרשנות הנוהגים, ראו... נילי כהן 'אפרופים מכה שנית' עורך הדין 

")...)2012( 16

 )השופט יצחק עמית, תא )חי'( 722-04 סנפיר השקעות בע"מ 
נגד מדינת ישראל, ניתן ביום 21.2.13(
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אלכס שפירא לא הפסד גדול 
| קיזוז הפסדים לקראת תום 
שנת המס גיליון 1, עמ' 109 )2008(

יצחק הדרי תשמור האם ולא 
השם | ניכוי הוצאות השגחה על 

ילדים גיליון 2, עמ' 93 )2009(
אהרן נמדר חוב מובטח? לא 
בטוח | היטל השבחה בפירוק 

חברה ובפשיטת רגל גיליון 2, עמ' 
)2009( 98

ורד אולפינר־סקל לך תבנה 
על זה | פינוי ובינוי לאור הסרת 

חסמי המס גיליון 2, עמ' 100 )2009(
יצחק הדרי ומאיר מזרחי ניכוי 

מס בתשלומי שוחד | סקירה 
תקופתית גיליון 3, עמ' 110 )2009(

ירדנה סרוסי־אייזקוב 
הפחתה לצורך עלייה | הטבות 

מס לעידוד העלייה והחזרה 
לישראל גיליון 4, עמ' 101 )2009(

דורון לוי קבוצת הבנייה עולה 
על המגרש | התארגנות של 

קבוצות בנייה גיליון 4, עמ' 103 )2009(
אמיר ונג נולדו הילדים ונולד 
התקדים | ע"א 4243/08 כוחו 
המשכנע של הפרק העובדתי 

גיליון 4, עמ' 107 )2009(

יצחק הדרי, מאיר מזרחי 
הכרה בניכוי הוצאות מטפלת 

| פסקי הדין החשובים של 
תשס"ט )ע"א 4243/08 ורד פרי( 

גיליון 5, עמ' 31 )2009(

משה שקל ממסמסים את 
הדרך | מידתיות בגביית מס 

גיליון 5, עמ' 111 )2009(

טלי ירון־אלדר שינוי שיטת 
המשטר | מיסוי עסקאות בקניין 

רוחני גיליון 6, עמ' 98 )2010(
דוד גליקסברג מלוא השבח, 
לא למס | מיסוי דירות מגורים 

גיליון 7, עמ' 115 )2010(

זיו שרון יצא שכרו בהפסדו 
| אופציות כמכשיר לארגון 

קבוצות רכישה גיליון 8, עמ' 108 
)2010(

הרי קירש וחוץ מזה, מה עם 
המיסים? | הלוואות מתושבי 

חוץ גיליון 9, עמ' 118 )2010(
יצחק הדרי ומאיר מזרחי 

החמצה עם הזדמנות לרווח | 
פסקי הדין החשובים של 2010 
)ע"א 7759/07 רות כספי( גיליון 

10, עמ' 55 )2011(

טל עצמון לתפוס טרמפ 
מחו"ל | הגברת אכיפת המס 

בעולם והשפעתה על הנישום 
הישראלי גיליון 10, עמ' 104 )2011(

צבי שוב, יפעת בן־אריה 
להשביח את הרפורמה | 

הרפורמה בחוק התכנון והבנייה 
- העלאת היטל ההשבחה גיליון 

12, עמ' 125 )2011(

שי כהן יש לך פטור, להשכירך 
| פטורים והקלות במס כגורם 

להגדלת היצע דירות להשכרה 
למגורים גיליון 13, עמ' 107 )2011(

מאיר מזרחי באיחור של שנות 
דור | פסקי הדין החשובים של 
2011 )בג"ץ 1878/09 ארז( גיליון 

14, עמ' 82 )2012(

אבנר נוקראי מנקים שולחן 
| נוהל גילוי מרצון שהוציאה 
רשות המיסים גיליון 14, עמ' 121 

)2012(

בני קליפי אירוע מס, כולם 
מוזמנים | היבטי מיסוי של 

שותפויות עורכי דין גיליון 14, עמ' 
)2012( 124

יצחק הדרי השבח למנואל | 
ועדת טרכטנברג ופרק המיסוי 

גיליון 15, עמ' 120 )2012(

קובי כהן הפטור לא פטור | 
מיסוי הליכים של כינוס נכסים 

גיליון 16, עמ' 128 )2012(

ליאור נוימן לנצל את הייחוס 
| מהן השלכות המס הנובעות 

מייחוס המוניטין בשותפות 
עורכי דין? גיליון 17, עמ' 117 )2012(

יצחק הדרי תחושת החמצה 
בזוגיות | פסקי הדין החשובים 
של 2012 )ע"א 8114/09 ודנ"א 

2103/12 מלכיאלי( גיליון 18, עמ' 
)2013( 60

ניר הורנשטיין המשך טבעי | 
הארכת חכירה לדורות גיליון 18, 

עמ' 118 )2013(

אבי פרידמן שאלות בעלות 
ערך מוסף | האם חל מע"מ על 

הוצאות? גיליון 19, עמ' 125 )2013(
אפרת סולומון, אופיר סעדון 

המס נשאר במשפחה | חברה 
משפחתית ככלי לתכנון מס 

שבח גיליון 19, עמ' 128 )2013(
טלי ירון־אלדר, רני שורץ 

מלצר, ספר חשבונות 
בבקשה | מיסוי "טיפים" בענף 
המסעדנות גיליון 20, עמ' 126 )2013(

מאיר זריהן תיקון קטן, עיוות 
גדול | מיסוי דיבידנד בין חברות 

גיליון 20, עמ' 130 )2013(

לילך אשרוב־רובין רגל פה, 
רגל שם | אמנות מס ואומנות 
תכנון המס גיליון 21, עמ' 121 )2013(

מאיר מזרחי סוף עידן 
הפיצולים | פסקי הדין 

החשובים של 2013 )ע"א 
2587/12 ודנ"א 5200/13 מלונות 

צרפת( גיליון 22, עמ' 70 )2014(
יניב רוג, זהר פישר חשיפה 

לישראל | מיסוי פעילות עורכי 
דין זרים בישראל גיליון 22, עמ' 124 

)2014(

משה דרוקר קיבלת פיצוי - 
מה עם המס? | פיצוי לעובד 

בגין התחייבות שלא להתחרות 
- חידושים מפסק הדין בעניין 
מאיר אבידן גיליון 22, עמ' 127 )2014(

ורד אולפינר־סקל להכיר 
במגבלות | מכירת דירות מתנה 

בשנים הקרובות גיליון 24, עמ' 126 
)2014(

ליאת נויבירט בחוץ או בארץ? 
| מע"מ בשיעור אפס על 

שירותים המסופקים לתושב 
חוץ גיליון 25, עמ' 106 )2014(

מכרזים 
ארז טיקולסקר אבסורד, פעם 
ראשונה! נמכר! | בירור עובדתי 

במסגרת הליכים משפטיים 
הנוגעים למכרזים גיליון 4, עמ' 87 

)2009(

אהוד גרא אם זה לא שבור | 
בירור עובדתי במסגרת הליכים 
משפטיים הנוגעים למכרזים - 

תשובה לארז טיקולסקר גיליון 6, 
עמ' 92 )2010(

עומר דקל הצעה בלתי נמנעת 
| מניעות בתקיפת מכרז גיליון 18, 

עמ' 92 )2013(

יהודה רוה חדשים בתחום | 
פרויקטים בשיטת PPP - המבט 

המשפטי גיליון 21, עמ' 94 )2013(

מקרקעין 
יוסי ברג, רביב לוי ביתי הוא 

ביתך | הערת אזהרה בחוזה 
מכר גיליון 4, עמ' 81 )2009(

אמיר קמינצקי הבית עליך, 
הקרקע עלינו | דיור בר־השגה 

גיליון 13, עמ' 36 )2011(

אמיר קמינצקי משפט 
היסטורי  | חכירה לדורות - 

 בעקבות ה"פ )מרכז(
5618-06-09 שניר נ' מינהל 

מקרקעי ישראל גיליון 21, עמ' 110 
)2013(

מיגל דויטש ודאות דינמית 
מול ודאות סטטית | "תקנת 

השוק" במקרקעין גיליון 25, עמ' 
)2014( 76

משפחה 
שמואל מורן ילד, תן לעבור 
| קביעת מקום מגורי הקטין 
לאחר הגירושים גיליון 1, עמ' 79 

)2008(

צבי ויצמן מזונות גם ל"בני 
זנונים" | דיני מזונות בדין העברי 

גיליון 1, עמ' 84 )2008(

אורי צפת שופט יקר, איך 
שכחת את סעיף 6? | על חוק 

יחסי ממון גיליון 1, עמ' 87 )2008(

"דעה הקוראת לשינוי המצב הקיים בסוגיית הקלון, נשמעה 
לאחרונה מפיו של פרופ' קנת מן. פרופ' מן קורא להפריד 
וזאת  פלילית,  עבירה  בביצוע  מי שהורשע  בכל  הדבק  הקלון  בין 
של  כשירותו  לבין  בפלילים,  הרשעה  של  וטבעה  טיבה  מעצם 
המורשע בפלילים לכהן בתפקידים ציבוריים כאלה ואחרים. לפי 
גישה זו, שאלת כשירותו של המורשע לשמש בתפקידים ציבוריים 
ציבורי  לתפקיד  להיבחר  מבקש  שהמורשע  שעה  רק  רלוונטית 
כלשהו, והיא אינה רלוונטית במועד ההרשעה, אם כהונה בתפקיד 
ציבורי אינה עומדת אז על הפרק מבחינתו של המורשע )ק' מן 'לא 
לשאול את בית המשפט', עורך הדין, גליון 9 )נובמבר 2010( עמ' 26, 

.")28

)השופטת יעל אנגלברג שהם, צ"ו 27479-10-10 אברהם ואח' 
החברה הכלכלית לפיתוח אשדוד בע"מ ואח', ניתן ביום 28.11.10(
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שמואל בכר, משה גלברד 
ניפגש בבית המשפט המרוחק 

ממקום מגוריך | חוק החוזים 
האחידים - תניה הקובעת 

מקום שיפוט גיליון 13, עמ' 48 )2011(
נילי כהן מקדמים צדק חלוקתי 
| פסקי הדין החשובים של 2011 
)דנ"א 10901/08 בייזמן( גיליון 14, 

עמ' 72 )2012(

נילי כהן אפרופים מכה שנית 
| הלכת אפרופים השנייה - 

והפעם: האם בכלל נקשר חוזה 
)בעקבות ע"א 9073/07( גיליון 16, 

עמ' 74 )2012(

מיגל דויטש ודאות לא 
מסוימת | מסוימות החוזה 

- העצמת ממד ההפרטה 
בנורמה החוזית )בעקבות ע"א 

10859/07( גיליון 16, עמ' 80 )2012(
נילי כהן מתי יקוים חוזה 

פסול? | פסקי הדין החשובים 
של 2012 )ע"א 4305/10 אילן 
נ' לוי; ע"א 6667/10 טנדלר נ' 

קוזניצקי( גיליון 18, עמ' 50 )2013(
ישראל ציגנלאוב אומד 

דעתו של השופט | החוזה 
חוזר לצדדים? )בעקבות רע"א 

3961/10 המוסד לביטוח לאומי 
נ' סהר בע"מ( גיליון 18, עמ' 78 )2013(
נילי כהן אשמה, נטילת סיכון 

ומציאות חוזית | פסקי הדין 
החשובים של 2013 )ע"א 

7663/11 דדון נ' חדד; ע"א 
5054/11 ספיר וברקת נדל"ן נ' 

אמסטר( גיליון 22, עמ' 62 )2014(
נילי כהן ביטול ללא ביטול 
| השבה ללא הודעת ביטול 

)בעקבות ע"א 1156/10 האס 
נ' חברת הבונים בקרית משה 

בע"מ( גיליון 24, עמ' 89 )2014(

חינוך משפטי ואקדמיה 
אריה רייך בגידת 

האינטלקטואלים | הקרב על 
הקידום: המחלוקת סביב דירוג 

כתבי העת המשפטיים גיליון 16, 
עמ' 40 )2012(

איל זמיר, ברק מדינה נאמנים 
לאמת | תגובה לפרופ' אריה 

רייך גיליון 16, עמ' 46 )2012(
ג'רמי שטרן ייצוגית נגד 

הפקולטה | הצפת המקצוע 
בארצות הברית גיליון 16, עמ' 107 

)2012(

גד ברזילי לא על המשפט לבדו 
| הכשרת עורכי דין בחברה רב־

תרבותית גיליון 17, עמ' 106 )2012(

שחר ליפשיץ חובת הגילוי 
של המרצים למשפטים | כיצד 

להתמודד עם ההיבט הערכי של 
המשפט? גיליון 18, עמ' 106 )2013(

שרון רבין־מרגליות משפטן, 
דבר אנגלית | השכלה משפטית 

בעידן הגלובלי גיליון 22, עמ' 114 
)2014(

אביעד הכהן משפטן, דבר 
עברית תחילה | נגד ההצעה 

לקיים לימודי משפטים 
באנגלית גיליון 23, עמ' 60 )2014(

טכנולוגיה ואינטרנט 
דן חי כש"אחד שיודע" לא 

תמיד יודע | נגד האנונימיות 
ברשת גיליון 8, עמ' 48 )2010(

מיכאל בירנהק לא להתרגש 
מכל "אחד שיודע" | בעד 

האנונימיות ברשת - תשובה 
לדן חי גיליון 8, עמ' 53 )2010(

יובל קרניאל פייסבוק, רבותיי, 
פייסבוק | רשתות חברתיות 

- זירה חדשה להתמודדות 
משפטית גיליון 8, עמ' 57 )2010(

טוני גרינמן זכויות באוויר או 
זכויות אוויר? | זכויות יוצרים 
באינטרנט בעקבות חוק זכות 

יוצרים החדש גיליון 8, עמ' 62 )2010(
חיים ויסמונסקי דוא"ליות 

 נורמטיבית | תקשורת
א־סינכרונית והאתגר שהיא 

מציבה לרשויות אכיפת החוק 
גיליון 8, עמ' 66 )2010(

אסף הרדוף לשפר את ביצועי 
המנוע | הנווטים האדישים: 

האחריות הפלילית של מנועי 
חיפוש גיליון 8, עמ' 70 )2010(

יוסי עבאדי "אחד שיודע" הוא 
אחד שמוגן. בינתיים | פסקי 

הדין החשובים של 2010 )רע"א 
4447/07 רמי מור( גיליון 10, עמ' 

)2010( 53

מיכל אגמון־גונן לתת רשת 
ביטחון לרשת | ההתמודדות 

עם העידן הדיגיטלי גיליון 12, עמ' 
)2011( 84

אלדר הבר יוצרים מהומה ברשת 
| זכויות יוצרים ברשת - ההצעות 

שהסעירו את ארה"ב )SOPA ו־
PIPA( גיליון 15, עמ' 102 )2012(

מיכאל בירנהק החיפוש לא 
העלה תוצאות | פרטיות בעידן 

דיגיטלי - בעקבות פסק הדין 
של בית הדין האירופי בעניין 

גוגל על "הזכות להישכח" גיליון 
24, עמ' 94 )2014(

לזכרם 
משה גורלי עשה את מלאכתו 
עד קצה העצב | לזכרו של דיויד 

וינר ז"ל גיליון 4, עמ' 8 )2009(
מישאל חשין ילד, ילד, בן 

אהוב, אל תלך, חזור אלינו | על 
קבר הבן שניאור ז"ל גיליון 8, עמ' 

)2010( 10

משה נסים כבה אור גדול | 
לזכר משה לנדוי ז"ל גיליון 12, עמ' 

)2011( 54

אביעד הכהן שופט שמבין 
מהר | לזכר ראש לשכת עורכי 

הדין לשעבר יעקב רובין ז"ל 
גיליון 16, עמ' 58 )2012(

יעקב נאמן פסקה הבאר 
מלנבוע | לזכרה של מרים בן־

פורת ז"ל גיליון 17, עמ' 30 )2012(
אשר גרוניס אצילה ואלגנטית 

גיליון 17, עמ' 32 )2012(

נילי כהן פורצת דרך גיליון 17, עמ' 
)2012( 34

פנינה להב בדרכה שלה גיליון 17, 
עמ' 38 )2012(

מאיר שמגר האוצר איננו עוד | 
לזכרו של מנחם אלון ז"ל גיליון 19, 

עמ' 28 )2013(

אהרן ברק היה שלום, ר' מנחם 
גיליון 19, עמ' 30 )2013(

נילי כהן שפיטות ותום לב 
באור של צדק ומתינות גיליון 19, 

עמ' 32 )2013(

נעם סולברג על משמר שלטון 
החוק | לזכרו של יוסף חריש ז"ל 

גיליון 22, עמ' 72 )2014(

אשר גרוניס משכמו ומעלה | 
לזכרו של אדמונד לוי ז"ל גיליון 23, 

עמ' 28 )2014(

אסתר חיות שפיטתו אומנותו 
| לזכרו של אדמונד לוי ז"ל גיליון 

23, עמ' 32 )2014(

לשון הרע וחופש הביטוי 
דפנה ברק־ארז מיקרוקוסמוס 

שלם של משפט ציבורי | פסק 
דין המפקד הלאומי - ניתוח 

גיליון 1, עמ' 57 )2008(

יוסי עבאדי הפעם ניצח 
השוויון את חופש הביטוי | 

פסק דין המפקד הלאומי - דעה 
גיליון 1, עמ' 61 )2008(

מיבי מוזר חופש הביטוי, 
באחריות | סיכום פסיקתו של 
השופט אליעזר ריבלין בתחום 

חופש הביטוי גיליון 15, עמ' 22 )2012(
יובל קרניאל האמת היא | בעד 

פסק הדין בעניין אילנה דיין 
וסרן ר' גיליון 15, עמ' 34 )2012(

דן אבי־יצחק שעתם הרעה | 
נגד פסק הדין בעניין אילנה דיין 

וסרן ר' גיליון 15, עמ' 40 )2012(
אורי שנהר עובדה עם ספק | 

פסקי הדין החשובים של 2012 
)ע"א 751/10 סרן ר' נ' אילנה 

דיין( גיליון 18, עמ' 52 )2013(
גאי כרמי סטירה מצלצלת 

ואין עונה | "תביעות סטירה" 
)SLAPP( וההתמודדות עימן 

במשפט הישראלי גיליון 19, עמ' 76 
)2013(

ישגב נקדימון כאן בית 
המשפט העליון, מחזיר את 

השידור לאולפן | חופש הביטוי 
מול תקינות ההליך השיפוטי - 

בעקבות שמעון קופר והתוכנית 
"עובדה" גיליון 20, עמ' 74 )2013(

מיסים 
משה מזרחי ושי אהרונוביץ 

נאמן עליו כי ישלם | הרקע 
והרציונל לחקיקת מיסוי 

הנאמנויות גיליון 1, עמ' 102 )2008(
יצחק הדרי ומאיר מזרחי 

ונעבור לפרשננו הכלכלי | 
מהפכה בפרשנות דיני מיסים - 

לאן? גיליון 1, עמ' 105 )2008(

לא  הפשרה  הולמת,  'הייצוגית  במאמרו:  קלמנט,  "אלון 
תמיד' עורך הדין 2, 6 )ינואר 2010(, עומד על כך שהתכליות 
מחשש  יותר  רחבות  ייצוגיות  תובענות  בחוק  הפשרה  הסדר  של 

לקנוניה...".

 )השופטת מיכל אגמון־גונן, תצ )ת"א( 2786/07 ישראלי נ' 
מכבי שירותי בריאות, ניתן ביום 30.8.11(

עורך הדין בפסיקה
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ליויאן סגל יורדים מהעץ 
| ממאוריציוס למעבדה: 

על גבולות השימוש 
האינסטרומנטלי בחיות בר גיליון 

17, עמ' 101 )2012(

מיכה לינדנשטראוס מי כאן 
החיות? | להגביר את ההגנה 

גיליון 22, עמ' 88 )2014(

דת ומדינה 
יואב ארציאלי שבת המלכה 

או שבת המלאכה? | איסור 
עבודה בשבת גיליון 4, עמ' 90 )2009(
גלעד ברנע הבטחתם שוויון | 
בג"ץ 4124/00 ארנן יקותיאלי 

נ' השר לענייני דתות גיליון 8, עמ' 
)2010( 32

ידידיה שטרן גיור אחד, 
שלושה מסלולים | משבר הגיור 

גיליון 10, עמ' 17 )2011(

יזהר הס גיור לכולם | משבר 
הגיור: הסיפור העצוב של 

האורתודוקסים המתונים גיליון 
11, עמ' 108 )2011(

אביעד הכהן החמיצו את 
האוטובוס | בעקבות בג"ץ "קווי 
המהדרין" - ההפרדה בין נשים 

לגברים בתחבורה הציבורית 
גיליון 12, עמ' 60 )2011(

אביעד הכהן מדינה יהודית 
ו/או דמוקרטית | הרהורים 

על המשמעות החוקתית של 
יהודיות המדינה גיליון 15, עמ' 81 

)2012(

ידידיה שטרן משל לאי־
משילות | גיוס חרדים לצה"ל 

גיליון 17, עמ' 24 )2012(

סוזי נבות מ"לא שפיט" ל"לא 
חוקתי" | פסקי הדין החשובים 

של 2012 )בג"ץ 6298/07 רסלר( 
גיליון 18, עמ' 46 )2013(

רות גביזון עיר עם הפסקה | 
צביון השבת בישראל )בעקבות 

עע"ם 2469/12 ברמר ואח' נ' 
עיריית ת"א ואח'( גיליון 21, עמ' 8 

)2013(

ידידיה שטרן אין לאום 
ישראלי | פסקי הדין החשובים 
של 2013 )ע"א 8573/08 אורנן( 

גיליון 22, עמ' 60 )2014(

אליהו מצא יהודית פלוס, 
דמוקרטית מינוס | ישראל 

כמדינה יהודית ודמוקרטית - 
האומנם? גיליון 23, עמ' 14 )2014(

הגבלים עסקיים 
בועז גולן זה כן העסק שלנו 

| הגבלים עסקיים - קריאת 
אזהרה מארה"ב גיליון 7, עמ' 90 

)2010(

גל רוזנט הביקורת המוגבלת 
על הממונה על ההגבלים | 

הליכי הביקורת השיפוטית על 
החלטות הממונה גיליון 18, עמ' 82 

)2013(

ערן זך תיאום מחירים 
בפייסבוק? | הסדרים כובלים 

ברשת החברתית גיליון 19, עמ' 81 
)2013(

שי בקל, אייל הכהן הדרך 
הנאותה לבדיקת נאותות | 

חשיפת מידע במסגרת בדיקת 
נאותות גיליון 19, עמ' 84 )2013(

טל אייל בוגר, נחמי כצנלסון 
קרטל צ'ייסרס? | תובענות 
ייצוגיות בישראל בעקבות 

קרטלים בינלאומיים - 
הסטארטאפ החדש? גיליון 23, עמ' 

)2014( 96

רונית אמיר־יניב לאזן את 
המזון | ביקורת על חוק המזון 
)קידום תחרות בענף המזון(, 

תשע"ד־2014 גיליון 23, עמ' 100 
)2014(

הגנת הסביבה 
דניאל פיש דרושה מדיניות 

חדשה | כלים משפטיים 
להתמודדות עם סוגיות 

סביבתיות בוערות גיליון 10, עמ' 
)2011( 60

דלית דרור משרדנו נוקט 
עיצומים | האכיפה הסביבתית 

- לאן? גיליון 10, עמ' 66 )2011(
אורית מרום־אלבק מאירים 

את הצד החיובי | איכות 
הסביבה - מנטל להזדמנות 

עסקית גיליון 10, עמ' 72 )2011(
עמית ברכה על מסלול 

ההמראה | המשפט ככלי 
לקידום צדק סביבתי בישראל 

גיליון 10, עמ' 76 )2011(

אביב לביא העבריין הקטן, 
האזרח הקטן | רפיסות היישום 

והאכיפה גיליון 10, עמ' 79 )2011(
בועז שנור מגבירים את 

החשיפה | פגיעה באוטונומיה 
בתביעות בגין זיהומים 

סביבתיים גיליון 14, עמ' 128 )2012(
דלית דרור זיהמת - שילמת | 
הלכת איתנית ועקרון "המזהם 

משלם" גיליון 19, עמ' 24 )2013(
דלית דרור לשמור על הים, 

לשמור עלינו | תזכיר חוק 
האזורים הימיים - היבטים 

סביבתיים גיליון 23, עמ' 56 )2014(

הליכים אלטרנטיביים 
ישראל שמעוני ורונן סטי 

בוררות - עכשיו זה ברור | על 
תיקון מס' 2 לחוק הבוררות 

גיליון 1, עמ' 76 )2008(

אורי גורן שיפוט מהיר | 
בוררות ויישוב סכסוכים גיליון 4, 

עמ' 72 )2009(

אמיר שרף גישור לא צר מאוד 
| תמריצים בעולם העסקי 

לעידוד הגישור גיליון 9, עמ' 102 
)2010(

בעז בן־צור חובה לזנוח את 
הרעיון | נגד בוררות חובה גיליון 

12, עמ' 24 )2011(

מוטי גלוסקה הצעה שלא ניתן 
לסרב לה | בעד בוררות חובה 

גיליון 12, עמ' 27 )2011(

מיכאל בן־יאיר מדינת 
המתדיינים העברת סכסוכים 

שהמדינה צד להם לבוררות 
ולגישור גיליון 12, עמ' 34 )2011(

שרה פריש חלופה מנצחת 
| הבוררות והגישור כדרכים 

חלופיות לפתרון סכסוכים גיליון 
19, עמ' 65 )2013(

ישראל שמעוני מתברר שיש 
קושי | בעקבות רע"א 6649/10: 

ביטול פסק בוררות לפי סעיף 
29ב גיליון 21, עמ' 105 )2013(
רונן סטי להשביח את 

האלטרנטיבה | הרפורמה 
הנדרשת לחיזוקם של הליכי 
הבוררות והגישור גיליון 24, עמ' 

)2014( 104

חוזים
נילי כהן מתי אישה פטורה 

ממשכנתה | עקרונות הבסיס 
של האחריות החוזית גיליון 1, עמ' 

)2008( 70

יונתן רז אפרופים עדיין כאן | 
פסק דין לוי נ' נורקייט - דעה 

גיליון 2, עמ' 89 )2009(

ישראל ציגנלאוב מחיר הסף | 
חוזים - לצאת או להישאר גיליון 

3, עמ' 101 )2009(

נילי כהן טעות, טועים, טעינו 
| טעות סופר בחוזה בין רשות 

מקומית לאזרח גיליון 4, עמ' 74 
)2009(

נילי כהן הסוף להלכת 
אפרופים? | פסקי הדין 

החשובים של תשס"ט )ע"א 
7379/06 ג.מ.ח.ל( גיליון 5, עמ' 26 

)2009(

יהודה אדר אל תסתמכו על זה 
| אינטרס ההסתמכות - מיתוס 

או מציאות? גיליון 7, עמ' 82 )2010(
 נילי כהן פייר, גם אם הפר

| אגריפרם בעקבות אדרס - למי 
שייך רווח שהופק מהפרת חוזה 

גיליון 9, עמ' 82 )2010(

נילי כהן בין זיכרון לחוזה | 
פסקי הדין החשובים של 2010 
)ע"א 7193/08 עדני נ' דוד( גיליון 

10, עמ' 51 )2011(

איל זמיר אפרופים עדיין כאן | 
תיקון סעיף 25 לחוק החוזים - 

כיצד יפורש החוק בנושא פירוש 
חוזים? גיליון 11, עמ' 98 )2011(

נילי כהן הניסוח בעייתי, 
התכלית ברורה | תיקון סעיף 

25 לחוק החוזים - השבת 
החוזה לידי המתקשרים? גיליון 

11, עמ' 102 )2011(

האתיקה  כללי  ביסוד  אולי  היתה  הכבדה  התחושה   ...
שם  ב־2002...  בישראל  הרפואית  ההסתדרות  שפירסמה 
נאמר בין השאר כי 'רופא יסכים לשמש עד מומחה רק במקרה בו 
הוא מאמין כי יש יסוד מוצק בתלונת התובע או בעמדת הנתבעים' 
פניות'  וחסרת  אמינה  מקצועית,  דעת  'חות  ונדרשת  ב(,  )סעיף 
)סעיף ד(; ראו גם אבינעם רכס 'יד ראשונה מרופא" עורך הדין 2, 

."...)2009( 107

 )השופט אליקים רובינשטיין, ע"א 4330/07 מוזס 
נ' מדינת ישראל, ניתן ביום 5.3.09(

עורך הדין בפסיקה
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אזרחי 
אלון קפלן נאמנות פרטית 
בישראל | נאמנות - "מקצוע 

העתיד" גיליון 5, עמ' 109 )2009(
רוי בר־קהן שניים אוחזין 

| הרחבת טענות ההגנה בין 
צדדים קרובים לשטר גיליון 6, עמ' 

)2010( 74

דודי שוורץ גם את הצדק צריך 
לנהל | סקירה תקופתית בסדר 
דין אזרחי - חידושים, תהליכים 

ומגמות גיליון 7, עמ' 74 )2010(
רון פלרט, גיורא שוורץ 
בעירבון מגביל | קביעה 

אוטומטית של גובה הערבונות 
גיליון 12, עמ' 112 )2011(

איל זמיר, אילנה ריטוב 
מסתבר שהנטל כבד יותר | נטל 
השכנוע בתביעות אזרחיות גיליון 

15, עמ' 76 )2012(

ורדה לוסטהויז מחדשים את 
המשכון | הצעת חוק המשכון, 

תשע"ב־2012 גיליון 16, עמ' 115 )2012(
רון שפירא ברשות מי? | 

שלטון מקומי - סוגיות דיוניות 
ומהותיות בבירור החבות בדמי 
השתתפות ובהיטלי פיתוח גיליון 

17, עמ' 91 )2012(

נילי כהן דמותו של קוד 
ישראלי | הצעת חוק דיני 
ממונות גיליון 20, עמ' 78 )2013(

מיגל דויטש תניית שימור 
בעלות - סיומה של מחלוקת? 

| פסקי הדין החשובים של 2013 
)ע"א 46/11 ויטה( גיליון 22, עמ' 64 

)2014(

רפי ארניה הארנונה שווה 
למשכנתה | חדלות פירעון - 

היחס שבין חוב משכנתה לחוב 
לרשות המקומית )בעקבות 

בג"ץ 7009/04( גיליון 23, עמ' 108 
)2014(

יעל הרשקוביץ ככה בונים 
שעבוד | שעבוד תיק ניירות 

ערך בחשבון בנק )בעקבות ע"א 
1339/12 בנק מזרחי נ' אי.סי.אם 

יצרני מיזוג אוויר בע"מ( גיליון 24, 
עמ' 108 )2014(

אתיקה 
מרדכי קרמניצר להיזהר 
מגבהות לב | דברים מכנס 

בנושא אתיקה של שופטים גיליון 
2, עמ' 60 )2009(

טובה שטרסברג־כהן המטרה 
איננה להעניש גיליון 2, עמ' 60 )2009(

מיכה לינדנשטראוס הייתי 
נותן מכה עם המרפק גיליון 2, עמ' 

)2009( 62

מישאל חשין כל חיי הופעתי 
בפני חברים גיליון 2, עמ' 62 )2009(
אביגדור פלדמן מחפש את 

האוזניים הזקופות גיליון 2, עמ' 63 
)2009(

לימור זר־גוטמן גם כדאי, גם 
ראוי | קוד אתי לפרקליטות גיליון 

3, עמ' 98 )2009(

דוד חשין האם שופט יכול 
להתייעץ עם עצמו? | זכות 

ההיוועצות של היושבים בדין 
גיליון 4, עמ' 34 )2009(

לימור זר־גוטמן מותר לשקר 
במהלך משא ומתן | גבולות 

אתיים בניהול מו"מ גיליון 4, עמ' 
)2009( 42

לימור זר־גוטמן לשון הרע? 
לא בבית המשפט | פסקי הדין 

החשובים של תשס"ט )רע"א 
1104/07 פואד חיר( גיליון 5, עמ' 

)2009( 29

עדי הדר שכבודו ישמור גם על 
כבודי | יחסי שופטים - עורכי 

דין גיליון 5, עמ' 95 )2009(
דרור ארד־אילון עצמאות, 

מקצועיות, שקיפות | סקירה 
תקופתית - סיכום שנת 

2009/2010 גיליון 9, עמ' 106 )2010(
שמעון שטרית אתיקה במבחן 

תרבות העצמאות השיפוטית | 
גיליון 16, עמ' 118 )2012(

לימור זר־גוטמן עם כל הכבוד 
ללקוח | מובנה הראוי של חובת 

הנאמנות ללקוח גיליון 17, עמ' 110 
)2012(

לימור זר־גוטמן הכוחות 
המשולבים | פעולת מנגנוני 

הביקורת על שופטים בפרשת 
השופטת אלשיך גיליון 18, עמ' 110 

)2013(

משה וינברג לא ללכת שבי 
אחריו | חובותיו המתנגשות של 

עורך הדין - למי הבכורה? גיליון 
23, עמ' 84 )2014(

בינלאומי 
יפה זילברשץ הלכנו לעזה | 

היבטים משפטיים גיליון 2, עמ' 37 
)2009(

עירית קאהן האם ישראלים 
חשופים לדין בינלאומי פלילי? 

| סמכות השיפוט האוניברסלית 
גיליון 2, עמ' 41 )2009(

גלעד שר קשיי תקשורת | 
התקשורת העולמית בישראל 

גיליון 2, עמ' 45 )2009(

אלן דרשוביץ משמיצני, מוטה, 
מופרך | הביקורת נגד דו"ח 

גולדסטון גיליון 7, עמ' 22 )2010(
אמנון סטרשנוב לחקור, לא 
לתחקר | חקירות חיילי צה"ל 
בגין מעשים חריגים - המצוי, 

הרצוי והצפוי גיליון 7, עמ' 26 )2010(
פטרישיה סקוטלנד להתגונן 

מטרור, לשמור על החוק | 
התמודדות מערכת המשפט עם 

איומי הטרור המודרניים גיליון 7, 
עמ' 30 )2010(

לימור יהודה דרך לא דרך 
| המשטר המשפטי בגדה 

המערבית גיליון 7, עמ' 32 )2010(
רובי סיבל אסור לתקוף, 

מותר לחפש | משט המרמרה, 
המשפט הבינלאומי וועדת 

החקירה גיליון 8, עמ' 28 )2010(
איתמר ענברי נוהל שכן 
| מערכת המשפט ברשות 

הפלסטינית גיליון 12, עמ' 64 )2011(
אייל גרוס האוניברסליות 

של זכויות האדם | פסקי הדין 
החשובים של 2011 )בג"ץ 

11437/05 קו לעובד( גיליון 14, עמ' 
)2012( 70

איל בנבנישתי והעולם שותק 
| סוגיות משפטיות רלוונטיות 
לתקיפה ישראלית אפשרית 

באיראן גיליון 17, עמ' 10 )2012(
יובל שני, עדו רוזנצוייג נטול 

אחיזה | בניגוד לחוק? דו"ח 
לוי בנושא חוקיות המאחזים 

והמשפט הבינלאומי גיליון 17, עמ' 
)2012( 18

איל בנבנישתי מסע ללא 
גבולות | בעקבות הספר "בנבכי 

המשפט הבינלאומי", שבתאי 
רוזן גיליון 19, עמ' 132 )2013(

פנינה שרביט־ברוך המערכה 
המשולבת: חוקי זה לא בהכרח 
לגיטימי | בעקבות מבצע "צוק 

איתן" גיליון 25, עמ' 22 )2014(

בעלי חיים 
ליויאן סגל החתולים שומרים 

על השמנת | הפיקוח על 
ניסויים בבעלי חיים גיליון 6, עמ' 

)2010( 95

יוסי וולפסון חיה לא ברורה | 
מעמד בעלי החיים במשפט גיליון 

12, עמ' 118 )2011(

אזרחי
אתיקה

בינלאומי
בעלי חיים
דת ומדינה

הגבלים עסקיים
הגנת הסביבה

הליכים אלטרנטיביים
חוזים

חינוך משפטי ואקדמיה
טכנולוגיה ואינטרנט

לזכרם
לשון הרע וחופש הביטוי

מיסים
מכרזים

מקרקעין

משפחה
נזיקין

עבודה
עורכי דין

פלילי
ציבורי

קניין רוחני
ראיונות
רפואה

שופטים ובתי משפט
שינוי חברתי

תאגידים ומסחרי
תובענות ייצוגיות

תרבות וחברה
תקשורת

פרויקטים מיוחדים

רשימת התחומים
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רויקטים חגיגיים מוסיפים בדרך כלל צבע ועניין לכל עיתון, כתב עת או מגזין. עורכים אוהבים פ
אותם, קוראים מסתקרנים מהם. אבל הפרויקט שלפניכם, הרבה לפני הצבע, הוא המברשת. 
המברשת שהיא למעשה כלי מקצועי שנועד לספק לקהל הקוראים המשפטני של כתב העת 
הזה יכולת לאתר, לסנן ולברור את המאמרים החשובים שהתפרסמו בשנים האחרונות מעל דפים 
אלה; למצוא את המאמר הבא שייתן זווית חדשה לקייס האחרון שבדיוק נחת על שולחנכם; לספק את 
הקריאה לתיקון החוק למחוקק שירים את הכפפה; לתת לחוקר באקדמיה את הליד לנושא המחקר 

הבא; ולנפק את הפרשנות המקצועית שתסייע לשופט בכתיבת פסק דינו. 
את כל אלה ניסה לעשות "עורך הדין" וימשיך לעשות בעזרתכם הכותבים - מאות שופטים בהווה 
להרחיב.  מבקשים  שאנו  המקצועי  לעושר  ותורמים  שתרמו  דין  ועורכי  אקדמיה  אנשי  ובדימוס, 
העשרה מקצועית, יש לזכור, היא גם אחת מפעולות הרשות של לשכת עורכי הדין, המו"ל של כתב 
העת שבידיכם )"ליזום פעולות ומפעלים של מחקר המשפט בכלל, והמשפט העברי בפרט...", סעיף 

3 לחוק הלשכה(. 
כי  ולומר  בסיפוק  לסכם  אפשר  הדין",  "עורך  של  גיליונות   25 חוגגים  אנו  בה  זו,  ציון  בנקודת 
בין  היומיומית,  הפרקטיקה  לבין  האקדמי  העומק  בין  המשלבת  ייחודית  במה  משמש  העת  כתב 
כתיבה אקדמית לבין כתיבה להמונים. המאמרים שצוטטו בפסקי הדין של בתי המשפט מצד אחד 
והראיונות המקצועיים עם בכירי עולם המשפט שצוטטו בעיתונות הכללית מצד שני, הם רק עדות 
אחת להצלחתו. כאן המקום גם להודות לעורך המייסד של כתב העת, משה גורלי )גיליונות 1-6(, 

על תרומתו לבניית הפורמט ולהצלחתו. 
621 המאמרים והראיונות המקצועיים המופיעים באינדקס שלפניכם פורסמו בכתב העת בשש 

השנים האחרונות. את כל הגיליונות אפשר למצוא ולהוריד באתר לשכת עורכי הדין.
אלקטרוני בדואר  בברכה  יתקבלו  למאמרים  הצעות  וכמובן  ביקורות  הארות,   כתמיד, 

.orech-hadin@israelbar.org.il

שלומי שני )שמחי(  
עורך ראשי  

גיליון מס' 10 | ינואר 2011

גיליון מס' 14 | ינואר 2012

גיליון מס' 13 | אוקטובר 2011

גיליון מס' 12 | יולי 2011

גיליון מס' 11 | אפריל 2011

גיליון מס' 9 | נובמבר 2010

גיליון מס' 15 | אפריל 2012

גיליון מס' 8 | יולי 2010

גיליון מס' 16 | יולי 2012

גיליון מס' 7 | אפריל 2010
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www.israelbar.org.ilהלשכה זמינים באתר כל הגיליונות 

עורך הדין
כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל גיליון מס' 25 • אוקטובר 2014 

אור־חן  דוד  קורינאלדי   מיכאל  אהרוני־ברק    פוזנר  הדס  רון שפירא  אסף 

רוזנטל רוביק  ציפי שמילוביץ'   נויבירט   ליאת  יוסי רחמים   דיינה הר־אבן    

גילוי מערכתי  יובל יועז על 

פרסום מלאי התיקים  עמ' 32

שופט, כבוד
ראיון עם שופט בית המשפט העליון 

בדימוס יעקב טירקל, זוכה פרס 
לשכת עורכי הדין לשנת תשע"ד

שלומי שני )שמחי(, רני שורץ
 עמ' 44-56

בעקבות "צוק איתן"

משוב 
השופטים

2014

המלחמה 
שאחרי 

פנינה שרביט־ברוך
 עמ' 22

יוסי ביילין | יצחק כ"ץ, אמיר הורקין וברוך מבורך
| יצחק גאגולה | תומר ישראל  עמ' 8-20

האינדקס השלם 
כל הראיונות והמאמרים 
המקצועיים שפורסמו 

ב"עורך הדין"  פרויקט חגיגי
עמ' 132-147

בג"ץ 
המסתננים 2
טלי קריצמן־אמיר, 

אור רכלבסקי  עמ' 38

סרטון מין בווטסאפ?
 הדר דנציג־רוזנברג,

רוני רוזנברג  עמ' 64

כנר 
על הגג

מיגל דויטש על "תקנת 
השוק" במקרקעין  עמ' 76

יוצאים לדרך
ב־25 בנובמבר זה יקרה: משוב השופטים 

יופץ לכלל עורכי הדין

 621 מאמרים
 וראיונות,

25 גיליונות 
עורך הדין

האינדקס המקצועי השלם

גיליון מס' 5 | אוקטובר 2009

גיליון מס' 19 | אפריל 2013
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גיליון מס' 20 | יוני 2013
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גיליון מס' 23 | אפריל 2014

http://www.israelbar.org.il/
http://www.dmag.co.il/pub/israelbar/lawyer19/index.html
http://www.dmag.co.il/pub/israelbar/lawyer20/index.html
http://www.dmag.co.il/pub/israelbar/lawyer21/index.html
http://www.dmag.co.il/pub/israelbar/lawyer22/index.html
http://www.dmag.co.il/pub/israelbar/lawyer23/index.html
http://www.dmag.co.il/pub/israelbar/lawyer24/index.html
http://www.israelbar.org.il/UpLoadFiles/orach-hadin_new_issue_1.pdf
http://www.israelbar.org.il/UpLoadFiles/orach-hadin_new_issue_2.pdf
http://www.israelbar.org.il/UpLoadFiles/orach-hadin_new_issue_3.pdf
http://www.israelbar.org.il/UpLoadFiles/orach-hadin_new_issue_4.pdf
http://www.israelbar.org.il/uploadfiles/orech-hadin_new_issue_5.pdf
http://www.israelbar.org.il/


השתלמויות במחוזות
השתלמויות בחיפה

תאריךריכוז אקדמישם ההשתלמות

ימי ראשון, החל מה־2.11.14עו"ד רון ברנט, עו"ד מירי זוהר ועו"ד עודד דונגהשתלמות תעודה בנושא מקרקעין ומיסוי מקרקעין

ערב עיון בנושא קבלת החלטות ודפוסי חשיבה 
בעבודת עורכי הדין

יום חמישי, 13.11.14רו"ח וכלכלן פז הלפרין

יום חמישי, 27.11.14עו"ד יונה דה־לויהשתלמות לפי חוק הנוטריונים

השתלמויות בצפון

תאריךריכוז אקדמישם ההשתלמות

ימי רביעי, החל מה־26.11.14עו"ד )רו"ח( ורד אולפינר סקל ועו"ד אבישי מלכאהשתלמות תעודה בנושא מיסוי מקרקעין 

יום שני, 17.11.14עו"ד יונה דה־לויהשתלמות לפי חוק הנוטריונים

השתלמויות בדרום

תאריךריכוז אקדמישם ההשתלמות

ימי שלישי, החל מה־4.11.14עו"ד מאיר מזרחיהשתלמות תעודה בנושא מיסוי מקרקעין

יום שני, 10.11.14עו"ד יונה דה־לויהשתלמות לפי חוק הנוטריונים – באר שבע

יום רביעי, 3.12.14עו"ד יונה דה־לויהשתלמות לפי חוק הנוטריונים – אשדוד

השתלמויות בירושלים

תאריךריכוז אקדמישם ההשתלמות

ימי רביעי, החל מה־1.10.14עו"ד מאיר מזרחיהשתלמות תעודה בנושא מיסוי מקרקעין

ימי שני, החל מה־3.11.14עו"ד יוסי ברכיהניהול תיקי נזיקין – סדנה בסיסית מעשית

יום שלישי, 16.12.14עו"ד יונה דה־לויהשתלמות לפי חוק הנוטריונים )תיקון מס' 9(

www.machonlaw.org.il :פרטים נוספים לגבי השתלמויות סופ"ש יפורסמו באתר

ההרשמה לכל ההשתלמויות באתר האינטרנט החדש:
www.machonlaw.org.il 

• אישור מיידי על ההרשמה להשתלמות באמצעות האתר • המידע המעודכן ביותר בנוגע לכל ההשתלמויות 
• דיוור השתלמויות סופ"ש, השתלמויות וימי עיון חדשים ישירות לדוא"ל )בכפוף לאישור על קבלת מידע פרסומי באתר(
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השתלמויות סופ"ש בבתי מלון
תאריךמלוןריכוז אקדמישם ההשתלמות

27-29.11.14דן אילתעו"ד ברוך כצמןדיון אזרחי ודיני ראיות

11-13.12.14ישרוטל רויאל ביץ' אילתעו"ד אבי אלרום, עו"ד שרון רום ועו"ד תומר בכררשלנות רפואית

7-10.1.15ישרוטל רויאל ביץ' אילתעו"ד ד"ר רונן דליהו ועו"ד שלומי באשימשפחה וירושה

5-7.2.15ישרוטל ים המלחעו"ד דוד אור־חן, עו"ד ורד פרי, עו"ד מטאנס שאערדיני נזיקין וביטוח

19-21.2.15ישרוטל ים המלחעו"ד אבי חימימשפט פלילי

26-28.2.15ישרוטל יערות הכרמלעו"ד פנחס מרינסקי ועו"ד רונן סטיבוררות וגישור

יפורסם בהמשךעו"ד משה טייב ועו"ד הילה נתנאליהשתלמות סופ"ש לעורכי דין צעירים

יפורסם בהמשךעו"ד מוטי בניאן ועו"ד יורם חגבי־חגיעסקאות במקרקעין

יפורסם בהמשךעו"ד ד"ר רונן דליהו ועו"ד שלומי באשיסמינריון בחו"ל במשפחה וירושה

השתלמויות תעודה בתל־אביב
תאריךריכוז אקדמישם ההשתלמות

ימי שלישי, החל מה־21.10.14עו"ד דוד אור־חןנזיקין, רשלנות רפואית וביטוח

מושגים בסיסיים בחשבונאות ובניתוח דו"חות 
כספיים למשפטנים

ימי שלישי, החל מה־21.10.14רו"ח ענת בביץ

ימי רביעי, החל מה־22.10.14עו"ד שלומי באשי ועו"ד ד"ר רונן דליהודיני משפחה – היבטים עיוניים ומעשיים

ימי חמישי, החל מה־23.10.14עו"ד מאיר מזרחימיסוי מקרקעין )מתקדם(

ימי ראשון, החל מה־26.10.14עו"ד מוטי בניאן ועו"ד יורם חגבי־חגיעסקאות במקרקעין )בסיסי(

משפט פלילי – היבטים עיוניים ומעשיים, 
בשיתוף עם אוניברסיטת בר־אילן

ימי ראשון, החל מה־26.10.14ד"ר הדר דנציג־רוזנברג ועו"ד אבי חימי

ימי שני, החל מה־27.10.14עו"ד רוני קשלס ועו"ד ארנון גרפידיני בנקאות – היבטים עיוניים ומעשיים

יישוב סכסוכים בדרכים אלטרנטיביות – בוררות 
וגישור, בשיתוף עם אוניברסיטת בר־אילן

ד"ר קרני פרלמן, פרופ' מיכל אלברשטין, 
עו"ד פנחס מרינסקי ועו"ד רונן סטי

ימי שני, החל מה־27.10.14

דיני חברות וחדלות פירעון – היבטים עיוניים 
ומעשיים, בשיתוף עם אוניברסיטת תל־אביב

ימי שני, החל מה־3.11.14פרופ' שרון חנס ועו"ד ארז חבר

השתלמויות קצרות בתל־אביב
תאריךריכוז אקדמישם ההשתלמות

ימי רביעי, החל מה־22.10.14עו"ד יוסי ברכיהניהול תיקי נזיקין – סדנה בסיסית מעשית

ימי חמישי, החל מה־23.10.14עו"ד ערן גולןהיבטים פרקטיים בניהול תיק בבית הדין לעבודה

דיני תעבורה הלכה למעשה: ניהול תיק, אמצעי 
אכיפה וענישה

ימי שני, החל מה־27.10.14עו"ד שי גלעד

ימי ראשון, החל מה־9.11.14עו"ד שי אהרונוביץ'תיקוני החקיקה האחרונים במיסוי נדל"ן

יום שלישי, 18.11.14עו"ד שריג דמאריאיסור הלבנת הון

ימי רביעי, החל מה־26.11.14עו"ד אילן שרקון ועו"ד אלי רוזנפלדפרקטיקה של עסקאות במקרקעין

ימי חמישי, החל מה־27.11.14רו"ח אופיר אונייזמות עסקית בישראל

ימי שני, החל מה־1.12.14עו"ד עפר ברטלטקטיקות ואסטרטגיות בחקירה נגדית

השתלמויות אוקטובר - דצמבר 2014







הפורום הפלילי הארצי

מפעילויות הפורום
המשפטי  ליועץ  במכתב  פנה  הפורום   •

המפורס מבזות  לתמונות  בנוגע  ־לממשלה 
ועצורים  בכלי התקשורת של חשודים  מות 

־המובאים אזוקים בידיהם וברגליהם לחקי
רות בתחנות המשטרה.

הפורום שיגר מכתב דחוף למנכ"ל משרד   •
הב משרד  של  המשפטי  וליועץ  ־הבריאות 
ובי ־ריאות בנוגע לפניית פרקליט המדינה, 

קש ממשרד הבריאות למנוע את מינויה של 
ד"ר מאיה פורמן־רזניק לתפקיד בכיר במכון 

־לרפואה משפטית, זאת על רקע עדותה וח
וות דעתה במשפטו של רומן זדורוב. 

המשפטי  ליועץ  במכתב  פנה  הפורום   •
האלקט האיזוק  למנהלת  ביחס  ־לממשלה 

לכאורה  עולה  שמהן  תלונות  בעקבות  רוני 
ומנ שיפוטיות,  להחלטות  בניגוד  פעלה  ־כי 

הואיל  עה שחרורו של אדם מבית המעצר. 
ומדובר בתלונה חמורה, הפורום הפלילי פנה 
זה  ובכלל  יידרש אליה  כי  ליועמ"ש בבקשה 

־ינקוט את הצעדים הנדרשים למניעת היש
נות מקרים דומים בעתיד.

הפורום  נציגי  בישיבה של  ועדת שב"ס.   •
־הפלילי וועדת שב"ס עם מנהלת ועדות הש

חרורים, הגב' ציפי טוקר, עמדו נציגי הלשכה 
דין המופיעים  על כך שיש להבטיח לעורכי 
לפני ועדות השחרורים תנאים זהים לתנאי 
יוני  בחודש  המדינה.  בשירות  הדין  עורכי 
דסק  ראש  שב"ס  ועדת  בישיבת  התארחה 
עתירות וועדות שחרורים במשטרת ישראל, 

הגב' שלומית רייס, לרגל סיום תפקידה. 

 הלשכה מתנגדת להצעת חוק המגבילה 
שכר טרחת עורכי דין בתובענות ייצוגיות

פה  החליט  הלשכה  של  המרכזי  הוועד 
תובענות  ועדת  עמדת  את  לאמץ  אחד 
דבורין,  מיכאל  עו"ד  בראשות  ייצוגיות 
ייצוגיות  תובענות  חוק  להצעת  ביחס 
והסתלקות(,  פשרה  הסדרי   - )תיקון 

תשע"ד־2014.
הצעת  מבקשת  העמדה  נייר  פי  על 
ל־15%,  הטרחה  שכר  את  להגביל  החוק 
של  הדעת  שיקול  את  מגבילה  היא  ובכך 
הגבלה  כי  סבורה  הלשכה  המשפט.  בית 
זו של שכר הטרחה אינה ראויה והיא אף 
פסולה. יתרה מזו, שינוי כה מהותי לרעה 

יוביל  דין  לעורכי  הטרחה  שכר  בפסיקת 
תובענות  בהגשת  שלילית  למוטיבציה 
ייצוגיות, שהן כלי צרכני וחברתי ממדרגה 

שעו עוולות  לתיקון  המשמש  ־ראשונה 
ואחרים,  מסחריים  גדולים,  גופים  שים 

נגד האזרח הקטן בדרך כלל.
בת הדין  עורכי  הלשכה,  עמדת  ־לפי 

הייצוגיות משקיעים את  חום התובענות 
־זמנם, את מרצם ואת כל משאביהם לטו
החב מול  הישראלי  הצרכנים  ציבור  ־בת 

רות הגדולות במשק. כל התערבות בחוק 
־המאיימת על הכדאיות הכלכלית שבשי

מוש בו פוגעת בתכלית החקיקה, ותגרום 
בכלי  השימוש  לצמצום  בוודאות  כמעט 

היחידים להתמו ־זה, שהוא אחד הכלים 
דדות עם טענות לאי־צדק חברתי.

"אני  ברזילי:  דורון  עו"ד  הלשכה  ראש 
לפגוע  ניסיון  כל  רבה  בחומרה  רואה 
בתחום  הדין  עורכי  של  הטרחה  בשכר 
התובענות הייצוגיות. אלה נאבקים למען 
עוולות  לתיקון  ופועלים  הקטן  האזרח 
יש להשאיר לבתי המשפט את  צרכניות. 
שיקול הדעת ואת הגמישות לשקול ולאזן 

בין האינטרסים השונים".

אסטרטגיה משפטית לאחרונה נערך )8.9.14( בלשכה יום עיון 
בנושא אסטרטגיה משפטית. עו"ד אלי זהר, שהרצאתו פתחה את היום, הסביר שבבואו 

לנהל אסטרטגיה משפטית חייב לדעת כל סנגור שעולם המשפט כיום מונע בידי כמה 
גורמים שעליו להביא בחשבון: "חזקת החפות כמעט נמחקה, ותפקידו של נאשם 

להוכיח שהוא חף מפשע; אין סוביודיצה ואין לשון הרע; התקשורת משחקת תפקיד 
חשוב בהשפעה על האווירה הציבורית ובעקיפין על בתי המשפט, שמכירים בדרך זו או 

אחרת בהשפעתה על לשכות השופטים; יש להניח שאף הסנגור בעצמו צפוי להיקרא 
לחקירה בקשר לייעוץ שנתן ללקוח, זאת חרף כל הכללים והחיסיון המשפטי". 

עו"ד ניר גולן, שריכז את יום העיון, אמר: "עורכי הדין צריכים ללמוד שבעולם המשפט 
בימינו לא מספיקה ידיעת החוק והפסיקה, ויש להבין שהחלטות שיפוטיות מושפעות 

גם מדברים כגון תפיסת העולם של השופט, הלך הרוח של הציבור ואפילו העיסוק 
של התקשורת בסוג מסוים של עניינים". עו"ד רם א' גמליאל, שהרצה ביום העיון, 

סבור שבעולם המשפטי, העסקי והתרבותי של היום "אי אפשר לנתק את השיקולים 
המשפטיים שבהליכים מהשיקולים הרחבים, הן מבחינת עלויות ישירות והן מבחינת 

ההיבטים הציבוריים, היבטי מוניטין ושיקולים מערכתיים ועסקיים רחבים".

חדשות הלשכה

עורך הדין ׀ 127 אוקטובר 2014  



 ועדת החוקה אישרה את כללי הלשכה 
המחייבים להעניק סיוע משפטי לנזקקים
הדיונים בנושא נמשכו מאז תיקון חוק הלשכה בשנת 2009. לפי הכללים עורך דין לא יוכל 

לקבל שכר טרחה בסוג זה של תיקים. ראש הלשכה: "מדובר בפעילות מוסרית למען הציבור"
ועדת חוקה, חוק ומשפט אישרה )9.9.14( 
המסדירים  הדין  עורכי  לשכת  כללי  את 
עד  לנזקקים.  משפטי  סיוע  מתן  חובת  את 
ולא  כזכות  לנזקקים  הסיוע  הוגדר  האישור 
כחובה. יתרה מזו, הכללים שאושרו קובעים 
כי עורך דין לא יוכל לקבל שכר טרחה בשום 

פנים ואופן. 
־כחלק מפעילותה המתמדת למען האוכלו

סיות המוחלשות בחברה הישראלית, מפעילה 
הלשכה זה למעלה מעשור את תוכנית "שכר 
מצווה" בראשות עו"ד שחר ולנר ועו"ד יוסף 

־תוסייה־כהן ובהנהלת עו"ד חן וונדרסמן. תו
־כנית "שכר מצווה" היא היחידה בארץ שמע

ניקה סיוע, ייעוץ וייצוג משפטי חינם למעוטי 

השי מתנדבים.  דין  עורכי  ידי  על  ־אמצעים 
האזרחי,  בתחומי המשפט  לזכאים  ניתן  רות 

והתוכנית מסייעת לאלפי פונים בכל שנה. 
כי  חוק הלשכה שקבע  תוקן   2009 בשנת 
הלשכה מחויבת לתת סיוע משפטי לנזקקים 
ללא תמורה. בעקבות התיקון נערכו דיונים 

לנז משפטי  סיוע  למתן  הכללים  ־להגדרת 
המשפטים.  משרד  עם  גם  היתר  בין  קקים, 

־נוסח הכללים אושר באחרונה על ידי המוע
צה הארצית של לשכת עורכי הדין בראשות 

עו"ד חוה קלמפרר־מרצקי.
הכללים מגדירים את האוכלוסייה הנזקקת 
ענייני  למשל  המשפטי,  הסיוע  תחומי  ואת 
רגל,  פשיטות  לפועל,  הוצאה  אישי,  מעמד 

ענייני עבודה ותביעות כספיות למיניהן. 
הכללים שאושרו מטילים חובה על מנכ"ל 

־לשכת עורכי הדין להקים סיוע משפטי בר
להגיש  שאפשר  נקבע  כן  כמו  הארץ.  חבי 
ערעור לבקשות לסיוע משפטי שלא אושרו 

ואף לקבל סיוע במקרים חריגים. 
"אני  ברזילי:  דורון  עו"ד  הלשכה  ראש 
אישרה  ומשפט  חוק  חוקה,  שוועדת  שמח 

־את הכללים המחייבים להעניק סיוע משפ
טי לנזקקים. אני מאמין שיש בכוחנו כעורכי 
החברה  פני  עיצוב  על  ולהשפיע  לפעול  דין 
חובה  זו  בפעילות  רואה  הלשכה  בישראל. 
נמשיך  ואנו  הרחב,  הציבור  כלפי  מוסרית 

להוביל ולקדם פעילות זו ברחבי הארץ".

מונו רונן  עו"ד  בראשות  ההייטק  ־ועדת 
סביץ ועו"ד דניאל מרכוס ובריכוזו של עו"ד 

־עמית פרלמן קיימה כמה דיונים בנושא מי
מון המונים לחברות הזנק. הוועדה מברכת 
הבין־משרדית  הוועדה  של  ההמלצות  על 

הפו ציבוריות  בחברות  השקעות  ־"לקידום 
שביסודן  והפיתוח",  המחקר  בתחום  עלות 

בת הזנק  לחברות  ההמונים  מימון  ־עידוד 
חום ההייטק באמצעות התרה של השקעת 
בתנאים  תשקיף,  בלא  במניותיהן  המונים 
הערות  הוועדה  העירה  זאת  עם  מסוימים. 

אחדות להמלצות, כדלקמן:
ראוי  המרבי,  ההשקעה  סכום  מבחינת   •
של  לנכסיו  הנוגעים  קריטריונים  לקבוע 
כן, יש  המשקיע בלא קשר להכנסותיו. כמו 
כדי  המותרים  סכומי ההשקעה  להגדיל את 

לאפשר למנגנון להגשים את תכליתו. 
לה שייקבעו  המגבלות  את  להחיל  אין  ־• 

המשך  השקעות  על  המונים  במימון  שקעה 
של אותם משקיעים במסגרת שאינה מימון 

המונים. 
מדען  אישור  של  שהדרישות  חשוב   •
משקיע  של  מגבילה  השקעה  ושל  ראשי 

־מתוחכם יהיו חלופיות ולא מצטברות. בע

־ניין זה יצוין שכל משקיע )או קבוצת משקי
עים( אשר ייוצג במסגרת מימון ההמונים על 
ידי עורך דין ועל ידי רואה חשבון המגישים 
הוא  ייחשב אף  נאותות,  בדיקת  דו"חות  לו 

למשקיע מתוחכם. 
־הוועדה העבירה את עמדתה למשרד המ

לניירות  ולרשות  האוצר  למשרד  שפטים, 
ערך.

עמדתה של ועדת הייטק לעניין מימון המונים

ייצוג חברות אינטרנט מעל 100 עורכי דין הגיעו ליום עיון שנערך 
)18.8.14( בלשכה בנושא "היבטים פרקטיים בייצוג חברות אינטרנט" ולהרצאה שניתנה 
מפי עו"ד ונוטריון טל יצחק רון. בין היתר ניתנו לעורכי הדין דגשים וידע נרחב ויישומי 
בנושאים רבים הנוגעים לחברות ולסטארט־אפים טכנולוגיים, ובכלל זה הקמת חברות 

זרות, פתיחת חשבונות בנקים בחו"ל וגילוי נאות, שינויים רגולטוריים בתחומי האינטרנט 
בארצות הברית ובאירופה, משחקים חברתיים, מטבעות דיגיטליים ובהם ביטקוין
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הלשכה  העבירה  עזה,  בעוטף  המתגוררות 
מאות חבילות של מזון, ביגוד, מוצרי היגיינה 

־ועוד, וזאת בשיתוף פעולה עם העמותה לה
והתקשוב. החבילות  חיל הקשר  חללי  נצחת 

־רוכזו בבית הפרקליט בתל אביב, בבית הלש
־כה בירושלים ובמשרד עו"ד ירון עטיה בטב
־ריה, נארזו על ידי עובדי הלשכה ונשלחו לד

רום בעזרתם של חיילי חיל הקשר והתקשוב. 

מנכ"ל הלשכה למנהל בתי המשפט: 
להתחשב בעורכי דין שגויסו בצו 8

־מנכ"ל הלשכה עו"ד גיל סלומון פנה בת
וביקש  המשפט  בתי  למנהל  הלחימה  קופת 
התחשבות  לגלות  השופטים  את  ינחה  כי 
8 ובשל כך בי־  בעורכי דין אשר גויסו בצווי
סלומון  דיונים.  לדחות  המשפט  מבית  קשו 
ביקש כי יתחשבו גם בעורכי דין שבני זוגם 

־גויסו ועל כן הם נדרשו לשאת בעול המט
לות האישיות והמשפחתיות.

"אין  כך:  היתר  בין  סלומון  כתב  במכתב 
מקו למלא  הרב  הקושי  בדבר  להרחיב  ־צורך 

מו של עורך דין שנקרא לשרת בצו 8, כאשר 
עורך דין אחר במשרד נדרש לבצע את העבודה 

מור בתיקים  כשמדובר  בפרט  זאת  ־במקומו. 
כבים ובהיקף נרחב של חומר ראיות. לכך יש 

להוסיף כי להבדיל מחופשה המתוכננת מראש 
ומאפשרת היערכות מוקדמת, לא ניתן לקבל 
מעורך הדין המגויס הנחיות טכניות ומהותיות 

להמשך ניהול התיק, דבר שמקשה עוד יותר".

 סיוע משפטי ראשוני 
ללא תשלום לציבור הרחב

מוקד  הציבור  לרשות  העמידה  הלשכה 
ראשוני  משפטי  סיוע  למתן  מיוחד  טלפוני 
ללא תשלום לנפגעי המבצע הזכאים לפיצוי 
מכוח חוק מס רכוש, לנפגעי חרדה ופגיעות 

גוף, לנכי צה"ל, לחיילים ולמשפחותיהם.
ולמשפחו צה"ל  לנכי  הטלפוני  ־המוקד 

נכים,  ועדת  יו"ר  של  ביוזמתם  הוקם  תיהם 
תגמולים ושיקום בלשכה עו"ד ענת גינזבורג 
עור־  12 ידי על  ואויש  מאירי,  שרון   ועו"ד 
צה"ל  נכי  המייצגים  הוועדה,  חברי  דין,  כי 
הייתה  המוקד  מטרת  השוטפת.  בעבודתם 

לפ הן  הנוגעים  בנושאים משפטיים  ־לטפל 
דוגמת  נפשיות  לפגיעות  והן  פיזיות  גיעות 

וכן להעניק מידע ראשו ־טראומה וחרדות, 
קבע  סדיר,  בשירות  החיילים  זכויות  על  ני 
הסיוע  למשפחותיהם.  מידע  וכן  ומילואים 
המשפטי לנפגעי חרדה ופגיעות גוף ניתן על 

ברא לאומי  ביטוח  מוועדת  דין  עורכי  ־ידי 

שות עו"ד ענת קאופמן. 
־לצורך הקמת המוקד הטלפוני לנפגעי המב

צע הזכאים לפיצוי מכוח חוק מס רכוש, רתמה 
ובחוק.  דין הבקיאים בהליכים  עורכי  הלשכה 

־ההכוונה והייעוץ המשפטי ניתנו על ידי עור
כי הדין מאיר מזרחי, אבישי מלכה, רמי אריה 

)עו"ד ורו"ח(, יואב דיין ורו"ח צחי אבוהב.

 הימנעות מנקיטת הליכים 
בהוצאה לפועל 

ראש הלשכה עו"ד דורון ברזילי וסגן ראש 
עו"ד  לפועל  הוצאה  פורום  ויו"ר  הלשכה 
ליאור שפירא קראו לגלות רגישות ואחריות 
ציבורית ולא להטיל עיקולי צד ג' או לנקוט 
לפועל  בהוצאה  סוג  מכל  מבצעיים  הליכים 
בתקופת הלחימה, וזאת בעקבות פנייתו של 
מדיוני.  דוד  והגבייה  האכיפה  רשות  מנהל 
ניתן  ודחופים  חריגים  במקרים  זאת,  עם 
היה  ואף  לפועל,  ההוצאה  בלשכות  מענה 

אפשר לפנות ללשכה לקבלת סיוע. 
על  בירך  ברזילי  דורון  עו"ד  הלשכה  ראש 
מאוד  פעילה  הדין  עורכי  "לשכת  היוזמות: 
היא  טבעי  ובאופן  השנה,  ימות  בכל  בקהילה 
התגייסה גם בימים שהמדינה נמצאה תחת אש. 

אני מודה לכל עורכי הדין על שיתוף הפעולה".
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ברצועת  ובלחימה  איתן"  "צוק  במבצע 
עו לשכת  התגייסה  ובאוגוסט  ביולי  ־עזה 

ולמען  בכלל  הרחב  הציבור  למען  הדין  רכי 
יוזמות  והובילה  בפרט,  הדין  עורכי  ציבור 
זו  בתקופה  בהם  ולתמוך  לסייע  כדי  שונות 

הל צה"ל.  לחיילי  לתרום  וכן  האפשר  ־ככל 
לסיוע משפטי ראשוני בת קו  ־שכה פתחה 

חומים שונים; העבירה חבילות שי לחיילים 
ולתושבי הדרום; ופנתה לציבור עורכי הדין 
העוסקים בהוצאה לפועל בבקשה להתחשב 
מבצעיים  הליכים  לנקוט  ולא  הציבור  בכלל 
בהוצאה לפועל. כמו כן, מנכ"ל הלשכה פנה 

־למנהל בתי המשפט בבקשה להתחשב בעו
דחיות  וביקשו   8 בצווי  גויסו  אשר  דין  רכי 

של מועדי דיון שנקבעו להם.

 חבילות שי 
לתושבי הדרום ולחיילים

־בעקבות פנייה לעורכי הדין ולעובדי הלש
כה לתרום חבילות שי ללוחמים ולמשפחות 

יוזמות הלשכה בזמן מבצע "צוק איתן"

לסייע, לתרום, 
להתחשב

 לשכת עורכי הדין קידמה יוזמות שונות בתקופת הלחימה בעזה 
כדי לתמוך בחיילים ולהקל על ציבור עורכי הדין ועל הציבור הרחב

עובדי הלשכה אורזים את חבילות השי שהועברו לחיילי צה"ל

חדשות הלשכה
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עוזרים לעוזרים המשפטיים
לשכת עורכי הדין ממשיכה לסייע לעוזרים המשפטיים במאבקם בהנהלת בתי המשפט

לשכת עורכי הדין התייצבה לפני חודשים 
לצד העוזרים המשפטיים במאבקם  אחדים 
המאבק  של  עיקרו  המשפט.  בתי  בהנהלת 

העו של  בחוזה  השנים  מגבלת  ביטול  ־הוא 
המשפט,  בתי  הנהלת  עם  המשפטיים  זרים 

־מגבלה המאפשרת להנהלה לפטר את העו
עבודה.  שנות  שש  לאחר  המשפטיים  זרים 
עוד נאבקים העוזרים המשפטיים על שיפור 
כחוק  נוספות  שעות  תשלום  על  תנאיהם, 

בה הפסקה  ועל  כיום(  מהם  שנמנע  ־)דבר 
בבית  בקשותיהם  לכל  עבודתם.  תנאי  רעת 
הדין הצטרפה לשכת עורכי הדין כידיד בית 

המשפט. 
באחרונה נערכה פגישה בנושא בין ראש 

־הלשכה עו"ד דורון ברזילי ליו"ר פורום עבו
דה בלשכה עו"ד ערן גולן. ראש הלשכה אף 
העוזרים  ועד  יו"ר  עם  נוספת  פגישה  קיים 
עו"ד  ועם  טוביס  שרית  עו"ד  המשפטיים 

־טליה קארו. בפגישות חזר והדגיש ראש הל
שכה כי "לשכת עורכי הדין משמשת האיגוד 

־המקצועי של עורכי הדין, המשפטנים, המ
המשפ העוזרים  וכן  הפרקליטים  ־תמחים, 

טיים". הוא הוסיף כי "לאור צדקת מאבקם 
הכו פערי  ובגלל  המשפטיים  העוזרים  ־של 

חות, ובייחוד משום שהמעסיק הוא הנהלת 
בכללי  בשימוש  מגבלות  ויש  המשפט  בתי 

העו לצד  מתייצבים  אנו  בעניינו,  ־האתיקה 
בבית  המקצועי  במאבקם  המשפטיים  זרים 

הדין לעבודה". 

שש שנות מאבק
רעיונות  הלשכה  ראש  העלה  בפגישה 

לה המשפטיים,  העוזרים  מאבק  ־לקידום 
פתרון  ולמציאת  בציבור  המודעות  גברת 
נכון וצודק למצבם: "הלשכה לא פוסלת את 
האפשרות לבקש מציבור חבריה לשבות, ולו 
של  מאבקם  עם  הזדהות  כאות  אחד,  ליום 
הודתה  טוביס  עו"ד  המשפטיים".  העוזרים 

למא הלשכה  הירתמות  על  הלשכה  ־לראש 
בק, וציינה כי היא מקווה שלאחר שש שנים 
יסתיים המאבק בקרוב על הצד הטוב ביותר.
של  השנים  הגבלת  כי  ציינה  טוביס  עו"ד 
חמורה  פגיעה  פוגעת  המשפטיים  העוזרים 
עולה  לנו  שניתן  "מהיחס  העיסוק:  בחופש 

־כי אנחנו לא יותר ממוצר מדף, ובתום תא

ריך התפוגה אנחנו לא כשירים יותר לשמש 
כעוזרים משפטיים". היא הוסיפה כי הנהלת 
בתי המשפט מנסה לתפוס את המקל בשני 
כאל  אלינו  מתייחסים  אחד  "מצד  קצותיו: 

־מתמחה משודרג, ומצד שני הנהלת בתי המ
עוזר משפטי שהוא  שפט מעדיפה להעסיק 
המשפט  בתי  הנהלת  שהתמקצע.  דין  עורך 
חייבת להחליט אם היא רוצה במתמחים או 
רואה במקצוע העוזרים המשפטיים מקצוע 
לדעת  ספציפית".  הכשרה  המחייב  ייחודי 
טוביס, הסיבה להתעקשות של הנהלת בתי 
המשפט להגבלת השנים היא כלכלית, וזאת 
פחות  משתכר  חדש  משפטי  שעוזר  משום 

מעוזר משפטי ותיק. 
הנהלת  של  היחס  על  עמדה  אף  טוביס 

־בתי המשפט לאורך כל הדרך: "הייתה תקו
השנים  למגבלת  ההנהלה  הניחה  שבה  פה 
עימנו  לנהל  סירבה  מכן  ולאחר  לחלוטין, 
לנהל  עליה  כפה  הדין  כשבית  ומתן.  משא 
זוטרים  נציגים  רק  שלחה  היא  ומתן,  משא 

החל לקבל  מנדט  כל  להם  שאין  ־מטעמה, 
הס זה,  בעניין  גם  התעקשות  לאחר  ־טות. 

כימה ההנהלה לשלוח בכירים לניהול המשא 
ומתן". עם זאת, המשא ומתן לא נשא פרי, 
בעמדתה.  התבצרה  המשפט  בתי  והנהלת 
כל  בתום  להם  התחוור  כי  מציינת  טוביס 

־השיחות כי מדובר בדעה של נשיא בית המ

שפט העליון בלבד: "בפנייה אישית אל כבוד 
־הנשיא גרוניס הייתי מבקשת שיסביר לעוז

רים המשפטיים מדוע הוא סבור שיש לפטר 
עוזר משפטי מנוסה ומצוין לאחר זמן קצוב 
במערכת, ולהחליפו ללא כל סיבה מוצדקת 

במישהו חדש מבחוץ". 

מנסים למנוע את גל הפיטורים
המשפטיים  העוזרים  כי  הדגישה  טוביס 
אינם מבקשים קביעות אלא רק יחסי עובד־
־מעביד ראויים, שבהם ממשיך העוזר המש

פטי בעבודתו כל עוד מרוצים ממנו.
מדצמ כי  החליטה  המשפט  בתי  ־הנהלת 

משפטיים  עוזרים  כ־30  תחילה  יפוטרו  בר 
שהתקבלו לעבודה בשנת 2005. "בימים אלו 
אנו מגישים צווי מניעה זמניים בצד בקשה 
נגד מגבלת השנים כדי למנוע את הפיטורים 
וכדי לקבוע שמדובר בצעד לא חוקי", אמרה 

־טוביס, והוסיפה כי היא ושאר העוזרים המ
שפטיים מקווים כי יתחולל שינוי והם יגיעו 
לפתרון עם הנשיאה הבאה של בית המשפט 
את  שתחל  נאור,  מרים  השופטת  העליון, 
שהעו־ תקווה  "כולי   .2015 בינואר  כהונתה 

הצודק  במאבקם  יצליחו  המשפטיים  זרים 
הק הפיטורים  גל  לפני  עוד  לסיומו  ־ויביאו 

רוב", סיכם ראש הלשכה, והדגיש כי הלשכה 
תמשיך לעמוד לצידם.

ראש הלשכה ברזילי בפגישה עם עורכות הדין שרית טוביס וטליה קארו

חדשות הלשכה
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פרקטיקה בעסקאות מכר במקרקעין כ־300 עורכי דין השתתפו )28.7.14( בהשתלמות 
עסקאות מקרקעין ובכלל זה עסקאות מקרקעין של מכר דירות ביד שנייה, בפן המעשי ובפן המשפטי. הסדנה המעשית התקיימה 

ביוזמתם של ראש הלשכה עו"ד דורון ברזילי וסגן ראש הלשכה עו"ד משה טייב, ובמסגרתה צפויים להתקיים מפגשים נוספים. במפגש 
הראשון השתתפו עו"ד ציפי בית־און, לשעבר רשמת מקרקעין פתח תקווה, שהרצתה על ייפוי כוח בעסקאות מקרקעין; מר שמואל בר 

ישראל, לשעבר רשם מקרקעין פתח תקווה, שדיבר על רישום עסקאות מקרקעין בטאבו; ועו"ד יורם חגבי־חגי, יו"ר פורום )משותף( קניין 
ומקרקעין, שהרצה על פרקטיקה בעסקאות מכר במקרקעין - חשיבות המרשם בעריכת הסכם מכר דירות יד שנייה. עו"ד חגבי־חגי דיבר 
בין היתר על סוגיות שעשויות לצוץ בשלב הטרום־חוזי ובמסגרת ביצוע הסכם, והסביר כיצד אפשר לפתור אותן. עו"ד חגבי־חגי הדגיש כי 

יש להיזהר במיוחד בנכסים הרשומים כדירות בערים תל אביב ורמת גן, שבשלבים מתקדמים של העסקה מתברר כי בהיתר הבנייה של 
הבניין הם מוגדרים כמחסן, כמוסך או כמרתף, ונוצרת בעיה לקבל משכנתה.

"חברי בית הדין המשמעתי לא יוכלו 
לשמש סנגורים בפני בית הדין"

ועדת האתיקה קבעה כי ההחלטה חלה גם על חברי בית דין המבקשים לשמש סנגורים במחוז אחר
עור ־ועדת האתיקה הארצית של לשכת 

טאוסיג,  מיכאל  עו"ד  בראשות  הדין,  כי 
יכולים  אינם  חבריה  כי  לאחרונה  קבעה 
כל  משמעתי  הליך  בכל  נאשמים  לייצג 

במ בוועדה.  חברים  משמשים  הם  ־עוד 
סגרת החלטה שפרסמה הוועדה נאמר כי 
זו צריכה לחול גם על חברי בתי  תפיסה 

הדין.
עמדת הוועדה היא שהדבר מעורר חשש 
בגוף  חבר  שממלא  דעת  בשיקול  לפגיעה 

המעין  או  השיפוטי 
להש וחשש  ־שיפוטי 

כאשר  הוגנת  לא  פעה 
נו לאותם  נדרש  ־הוא 

באופן  כמייצג  שאים 
מפנה  זה  בעניין  פרטי. 
3 לכ־  הוועדה גם לכלל

הדין  עורכי  לשכת  ללי 
נבחרים  גופים  )חברי 

או ממונים(, תשכ"ט־1969. 

־ייצוג של נאשמים בדין משמעתי - מחו
במחוז  דין  בית  חבר  ידי  על   - ארצי  או  זי 

במי עניינים  ניגוד  סוגיה של  ־אחר מעורר 
שור המינהלי וסוגיה אתית. 

הוועדה פנתה ליו"ר בית הדין המשמעתי 
הסכ הביע  והוא  אמיר,  ציון  עו"ד  ־הארצי 

מה עם עמדה זו. לפיכך הבהירה הוועדה כי 
חברי בית הדין המשמעתי של הלשכה לא 
יוכלו לשמש סנגורים בפני בית דין זה, גם 

לא במחוז אחר.

מיכאל טאוסיג

חדשות הלשכה
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לקיים  הלשכה  חובת  את  מעגן  ואישורם 
את מערך "שכר מצווה" באופן שייתן סיוע 

־ראוי לנזקקים העומדים בקריטריונים שנק
בעו, ויבטיח שהתוכנית תפעל על פי משנה 
סדורה ותורחב בעתיד לאוכלוסיות נזקקות 

נוספות.
הפעולה  שיתוף  הורחב  החברתי  במישור 
באום  חדש  מרכז  ונפתח  הערבי  המגזר  עם 

־אל פאחם. התחלנו בשיתוף פעולה עם אר
ייעוץ משפטי  להעניק  בכוונה  צה"ל  נכי  גון 
פעילותנו  את  והעמקנו  אליו,  לפונים  חינם 
רדיו  עם  פעולה  )שיתוף  החרדי  המגזר  עם 

בחוד "הידברות"(.  ערוץ  ועם  ברמה"  ־"קול 
שים הקרובים יוקם מרכז סיוע גם ביישובי 

גוש עציון.
פעולה  שיתוף  הסכם  נחתם  הפגרה  לפני 

האכי רשות  לבין  מצווה"  "שכר  בין  ־גדול 
פה והגבייה, ובמסגרתו יוכלו עורכי דין של 
הרשות,  כותלי  בין  פונים  לקבל  התוכנית 

וזאת כדי לסייע לנזקקים באופן מיידי. 
משתקפים  הללו  הפעולה  שיתופי  כל 
היטב בנתונים של התוכנית; בשנה שעברה 
נערכו  בטלפון,  פניות  מ־25 אלף  יותר  נענו 
כ־4,800 פגישות ייעוץ וניתן ייצוג ללמעלה 
מאלף פונים. אנו מוסיפים לפעול ללא הרף 

־להפצת "שכר מצווה" בקרב עורכי הדין בר
לשורותינו  הצטרפו  השנה  ורק  הארץ,  חבי 

כ־500 עורכי דין מתנדבים חדשים.
השקנו  והאינטרנט  המחשוב  בתחום   •
חדש  שבועי  דיוור/ניוזלטר  מערכת  השנה 
עדכוני  לרבות  הלשכה,  חדשות  את  המרכז 
פעילות, אירועים ומידע חשוב לעורכי הדין. 

־העלון השבועי מעוצב בעיצוב חדש וידידו
הצפייה  בשיעור  ניכרת  לעלייה  שהביא  תי 

בהודעות, לעיתים בעשרות אחוזים.
האישי  האזור  של  פעילותו  הורחבה 
החדש. האזור האישי מאפשר כיום לעורכי 
ולעדכן  מקוון  באופן  חבר  דמי  לשלם  הדין 
פרטים אישיים, וכן מכיל את התיק האישי 

לב להירשם  להם  ומאפשר  המתמחים  ־של 
חינות ההסמכה ולשלם עליהן. האתר נמצא 
יאפשר  ובהמשך  מתקדם,  פיתוח  בתהליך 
ולימי  לאירועים  הרשמה  אישית,  התאמה 

עיון ועוד.
מקיפה  רפורמה  מתוכננת  הקרוב  בעתיד 
הפנימיות  הלשכה,  של  המחשוב  במערכות 
והחיצוניות כאחת, שתשפר ותנגיש עוד את 

הלשכה לחבריה.
את  שיפרה  הארצית  האתיקה  מחלקת   •
ייעול  ידי  על  השאר  בין  עבודתה,  נוהלי 
פנימית  לעריכה  מעבר  ישיבותיה,  בתיעוד 
של ביטאון "אתיקה מקצועית", סיווג תיקי 

שכר טרחה לפי נושאים, סריקה של כל תיקי 
המחשוב  במערכת  וניהולה  הרוויזיה  ועדת 

־של הלשכה, חידוש העבודה עם נציבת תלו
של  שבועית  סקירה  והעברת  הציבור  נות 
חדשות האתיקה למחלקת הדוברות ולעלון 

חדשות הלשכה.
קיצור  לצורך  מאומצת  עבודה  נעשתה 
יעדים,  קביעת  שכללה  בתלונות,  הטיפול 
ופיקוח הדוק על מצבו של כל  שינוי נהלים 
על  הטיפול  משך  עומד  כיום  תלונה.  תיק 

לקצ שואפים  ואנו  בלבד,  חודשים  ־שבעה 
נוספים  חברים  שימונו  לאחר  יותר  עוד  רו 

לוועדה.
המוסד  על  גם  פסחה  לא  ההתייעלות   •
המתרגלים  מספר  הפחתת  לגישור;  הארצי 
קורס  של  במחירו  ניכרת  להפחתה  הביאה 

הגישור.
ומתן,  משא  של  ארוכות  שנתיים  לאחר   •

־שלעיתים היה נדמה שלא יגיע לסיומו, יוש
רו ההדורים ונחתם הסכם קיבוצי היסטורי 
בין עובדי הלשכה להנהלת הלשכה. ההסכם 
מסדיר לראשונה את כל ההיבטים שביחסי 
העבודה בלשכה, ומאפשר להפנות את מרב 
מטרותיה  להגשמת  האנושי  ההון  משאבי 

של הלשכה.
בי עובר  בכללותו  האנוש  משאבי  ־נושא 

שתאפשר  משמעותית  רפורמה  אלו  מים 
להפיק את התועלת הגבוהה ביותר מעובדי 
ניהול  שדרת  הקמת  לרבות  הלשכה,  מנגנון 
רוחבית, טיפול בצורכי העובדים וברווחתם 

ועוד.
שינויים ושיפורים נעשו בתחומים רבים   •

מס ניהול  מערכת  הטמעת  ובהם  ־נוספים, 
סיסמה  בחירת   ;)sharedocs( אחידה  מכים 
הוספת  ומישרים";  משפט  "צדק,   - חדשה 
שיפור  הלשכה;  ללוגו  בערבית  הלשכה  שם 

המכ לבוש  קוד  הנהגת  ידי  על  ־הייצוגיות 
ואת עובדיה; הקמת פורום  בד את הלשכה 
לבוררות,  המוסד  מצווה",  )"שכר  מנהלות 

הל בניין  שיפוץ  לגישור(;  והמוסד  ־אתיקה 
כיבוי  מערכת  והוספת  אביב  בתל  שכה 
משרדי  עם  פעולה  ושיתופי  מתקדמת;  אש 

הממשלה.
היא  היום  עד  העשייה  ככל שתהיה,  רבה 
חלק מתהליך מתמיד של חשיבה, התייעלות, 
מחוייבים  אנו  כי  סבור  אני  ושיפור.  למידה 
ולכן  הלשכה  בפעילויות  מלאה  לשקיפות 
על  וחברים,  חברות  לכם,  לדווח  אמשיך 
כל  מזמין  אני  כן  כמו  הלשכה.  התנהלות 
בדוא"ל  אליי  לפנות  מכם  ואחד  אחת 
ברעיונות  בהצעות,   gil.s@israelbar.org.il

וביוזמות לשיפור השירות הניתן לכם.

 לצורך הפעלת 

מערך הפיקוח על 

 המתמחים פנתה הלשכה 

לעורכי הדין בכל אזורי 

 הארץ והציעה להם 

להיות מפקחים בשכר

 "שכר מצווה": 

במישור החברתי הורחב 

שיתוף הפעולה עם 

המגזר הערבי ונפתח 

מרכז חדש באום אל 

פאחם. התחלנו בשיתוף 

פעולה עם ארגון נכי צה"ל 

וכן העמקנו את פעילותנו 

עם המגזר החרדי

פרויקט המוקד הטלפוני 

הוא בעל משמעות 

מיוחדת משום שיישומו 

מגשים עשייה חברתית 

של הלשכה והעסקה של 

עובדים עם מוגבלויות

חדשות הלשכה
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שירות ת כנותנת  הלשכה  פקיד 
בכללותם  ולאזרחים  לחבריה 
כך  לשם  מרכזי.  כיעד  הוגדר 

טל מערכת  והושקה  ־פותחה 
70% מה־  פוניה הנותנת מענה מיידי למעל
פניות ללשכה. מאז הקמת המוקד הטלפוני 
את  משמעותית  בצורה  פעילותו  שיפרה 
לפונים,  היחס  ואת  השירות  את  הזמינות, 
בלשכה  כוללני  לשינוי  הביאה  מזו  ויתרה 
לכל הפניות  דיחוי  וללא  במתן מענה מלא 
מיוחדת  משמעות  זה  לפרויקט  והבקשות. 
משום שיישומו מגשים עשייה חברתית של 

מוגב עם  עובדים  של  והעסקתם  ־הלשכה 
לראשונה שלושה  לויות; במוקד מועסקים 
עובדים עם מוגבלויות, שהם כ־4% מסך כל 

עובדי הלשכה.
הספקים  מערך  כל  של  מקיפה  בדיקה   •
העובדים עם הלשכה, לרבות בדיקת עלויות 

ול לייעול  ־ותמחור הקשרים עימם, הביאה 
־שינוי האופן שבו נבחרים הספקים וכן לחי

סכון כספי ניכר.
במחלקת  נעשתה  ממש  של  מהפכה   •
מחדש,  הוגדר  המחלקה  מבנה  המתמחים. 
והוגדרו תחומי האחריות  מופו המשימות 

בי הוגדרו  לראשונה  עובד.  לכל  ־והביצוע 
מטלות  משימות,  שבועיות  צוות  שיבות 
ומתן  לקחים  הפקת  תוך  לביצוע,  ויעדים 

התגו זמני  ניכר  באופן  שופרו  ־פתרונות. 
בה והמענה לציבור המתמחים בכל הקשור 

־לבחינות ההסמכה, לבקשות לתחילת הת
מחות ועוד.

פרקליט  של  חדשה  משרה  הוגדרה  עוד 
ומ למחלקה  שוטף  באופן  המייעץ  ־אתיקה 

טפל בעתירות מתמחים. 
הפיקוח  במערך  מקיף  שינוי  נערך 
מספר  יוגדל  ובמסגרתו  ההתמחות,  על 
ההתמחות  בתקופת  למתמחים  הראיונות 

־ואלה ייערכו באמצעות דוא"ל. כמו כן יור
וכן  ההתמחות  בשנת  הפתע  ביקורות  חבו 
יורחב מספר המפקחים, שכיום עומד על 20 

בלבד. 
־לצורך הפעלת מערך הפיקוח על המתמ

אזורי  בכל  הדין  לעורכי  חים פנתה הלשכה 
הארץ והציעה להם לשמש מפקחים בשכר. 
להיות  עורכי הדין הרוצים בתפקיד חייבים 

מש עבר  ללא  שנים,  חמש  של  ותק  ־בעלי 

מעתי או פלילי. נכון להיום התקבלו מאות 
פניות ומועמדויות. מדובר באחת הרפורמות 
החשובות שנעשו בלשכת עורכי הדין, והיא 
נעשתה לאחר התייעצות וחשיבה מאומצת 
מערך  סמנכ"ל  ועם  ההתמחות  ועדת  עם 
מערך  מעתה  אלפרסי.  אורי  ההתמחות 
אחד  בקנה  יעלה  ההתמחות  על  הפיקוח 
עם  גרסטל,  דו"ח  עם  פרוקצ'יה,  דו"ח  עם 
דו"חות מבקר המדינה הקודמים ועם דבריה 
של שרת המשפטים בנושא. החיסכון שיושג 
להגדלת  יוקצה  מהייעול במערך ההתמחות 

־הפיקוח במערך, וכך למעשה ייטיב עם המ
־תמחים ואף יגביר את אמון הציבור במוס

דות הלשכה.
ביסוס מעמדה של הלשכה כגוף המספק   •
שירות מקצועי לחבריו לצד עשייה חברתית 

לפו הוצאה  ידי  על  השאר  בין  זאת  ־ענפה. 
דין  כגון חניכתם של עורכי  על של מיזמים 
צעירים )מנטורים(, קידום רשימת סנגורים 
ביום  ועובדיה  הלשכה  השתתפות  פליליים, 
סרטן  חולי  לילדים  סיוע  טובים,  מעשים 

והעסקת עובדים עם מוגבלויות.
גדלה  הלשכה  של  מצווה"  "שכר  תוכנית   •
דף  הועלה  השאר  בין  משמעותי.  באופן 
11,000 חברים, שופר  המונה מעל  פייסבוק 

־מערך הגיוס של עורכי דין וסטודנטים מת
משרד  עם  הפעולה  שיתוף  והורחב  נדבים 

האח השנה  שונות.  עיריות  ועם  ־הרווחה 
רונה התאפיינה בצמיחה ניכרת כמעט בכל 
את  העברנו  המינהלי  במישור  המישורים. 
ומשפט,  חוק  חוקה,  בוועדת  הסיוע  כללי 

עו"ד גיל סלומון

מנכ"ל לשכת עורכי הדין - דו"ח חצי שנתי

 סיכום
פעילות

 מנכ"ל הלשכה עו"ד גיל סלומון הציג לאחרונה לוועד המרכזי של הלשכה
 דו"ח חצי שנתי על התמורות ועל התהליכים שהתרחשו בלשכת עורכי הדין 

בחודשים האחרונים  לפניכם עיקרי הדו"ח

חדשות הלשכה
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בפסק  הדין:  עורכי  ללשכת  גדול  ניצחון 
המשפט  בית  דחה   )25.6.14( תקדימי  דין 
את  שופטים  שלושה  של  בהרכב  העליון 
אושר  בכך  פורן.  לבנת  שהגישה  הערעור 
פסק הדין של בית המשפט המחוזי שקבע 
כי פורן לא תספק עוד שירותים משפטיים, 
המשפטית  הפעילות  כל  על  הגולל  ונסתם 
זכויות  למימוש  החברות  היום  עד  שעשו 

רפואיות. 
בית המשפט קובע כלל העובר כחוט השני 
סיוע  ניתן  אם  ולפיו  הדין,  פסק  כל  לאורך 
טכני לאדם שאינו מתמצא בדקויות השפה 
בעניינים  ממגבלה,  או  מליקוי  סובל  או 

־שאינם כרוכים בעיבוד של העובדות, בהפע
לת שיקול דעת או בהסתמכות על הדין - לא 

־יהיה בכך משום הסגת גבול המקצוע. לעו
מת זאת, כל מסמך החורג מהאמור והטומן 

בחובו הפעלה של שיקול דעת שאינה עניין 
של ניסוח גרידא הוא מחוץ לתחום, ונחשב 

לייעוץ משפטי.
השירות  כי  התרשם  העליון  משפט  בית 
רפואיות  זכויות  למימוש  במרכזים  המוצע 
אינו מתמצה בסיוע טכני ואדמיניסטרטיבי 
אלא יש בו ייעוץ, הכוונה והדרכה מהותיים 
בנוגע לגופים הרלוונטיים. כראיה הוא הביא 

־את שכר הטרחה הגבוה שגובה המרכז מל
קוחותיו על פתיחת תיק.

־בית המשפט מצטט את קביעת בית המ
כי עובדי המרכז, לרבות אלה  שפט המחוזי 
המספקים את הייעוץ הראשוני על הזכויות 
העומדות ללקוח, לא זכו להכשרה ההולמת 
המשפט  בית  מספקים.  שהם  השירות  את 
קובע במפורש כי אין מקום לאפשר לעובדי 
המרכז לאבחן את זכויותיהם של הלקוחות 

ולייעץ להם על המסלולים שבהם רצוי לתעל 
את תביעותיהם. בפעולות אלה טמון שיקול 
דעת ממשי ומורכב שהפעלתו בצורה לקויה 
עלולה לחשוף את הציבור לנזקים, וזאת בלי 
לספק את ההגנות שחוק לשכת עורכי הדין 

נועד להקנות לו.
"פסק  ברזילי:  דורון  עו"ד  הלשכה  ראש 

בתופ חשובה במאבק  דרך  אבן  הוא  ־הדין 
עה המתגברת של הסגת גבול מקצוע עריכת 

־הדין. בית המשפט הבהיר את המצב המש
פטי והציב גבולות ברורים בכל הנוגע למתן 
טובת  ראיית  מתוך  משפטיים  שירותים 
רק  שירותים  לקבלת  זכאי  שיהיה  הציבור, 

ממי שהוסמכו והוכשרו לכך".
מאמר מקיף של עו"ד אסף פוזנר שייצג 
ראו  הנדון  בהליך  הדין  עורכי  לשכת  את 

בעמ' 66

ניצחון ללשכת עורכי הדין במאבק בהסגת גבול המקצוע

בית המשפט העליון: לבנת פורן לא 
תוכל לספק עוד שירותים משפטיים

בית המשפט קבע בין היתר כי כל מסמך המחייב הפעלת שיקול דעת שאינה עניין של ניסוח גרידא הוא מחוץ 
לתחום ונחשב לייעוץ משפטי. ראש הלשכה: "מדובר באבן דרך חשובה במאבק בהסגת גבול המקצוע"

חברות וחברים יקרים, 
בעקבות שאלות שהתקבלו על פסק 
זכויות  למימוש  המרכז  בעניין  הדין 

רפואיות, בניהולה של לבנת פורן, 
בתקשורת,  מדויקים  לא  ופרסומים 

להלן תשובות לשכת עורכי הדין:

האם המרכז למימוש זכויות רפואיות  
הוא זול יותר מעורכי דין )שנותנים גם 

ייעוץמשפטי(? לא.

"לא יהיה זה מופרך להניח כי ישנם 
־עורכי דין שיספקו שירות גם בתע

ריף נמוך מזה של המרכז, ואולי אף 
באיכות שאינה נופלת מאיכות השרות 
במרכז". מעבר לכך: לקוח צריך לדעת 

שייתכן ואם לא יפנה מלכתחילה 
לעורך דין יצטרך לשלם פעמיים.

האם המרכז למימוש זכויות רפואיות, 
יכול להפעיל שיקול דעת, ולהדריך 

את הלקוחות כיצד יש לפעול ולאבחן 
את מצבם? לא.

הוא יכול רק לתת עזרה טכנית.

האם המרכז למימוש זכויות רפואיות, 
הסיג את גבול מקצוע עריכת דין? כן.

כדברי השופטת ארבל "גם אני 
שוכנעתי כי הסיוע... אינו מתמצה 

בעזרה טכנית אלא מדובר בהכוונה של 

ממש."

האם המרכז למימוש זכויות רפואיות 
יכול לטפל בתאונות דרכים? לא.

הוא גם לא יכול לקבוע האם מדובר 
בתאונת דרכים.

האם המרכז למימוש זכויות רפואיות 
אמור לתת טיפול לכל אחד? לא.

רק למתקשים בשפה או בעלי מגבלה 
אחרת, וכשזה לא “תירוץ” לייעוץ 

משפטי סמוי.

האם יש יתרונות לקבלת טיפול 

מעורך דין? ללא ספק.

לא זו בלבד שניתן לקבל גם ייעוץ 

משפטי, אלא שהמרכז הוא גוף חסר 

פיקוח ו”כל מסקנה אחרת עלולה 

להוביל להפקרת הציבור לחסדיהם 

של נושאי שירותים כאלה ואחרים 

ובכך לחושפו לנזק, שאחריתו מי 

ישורנה”.

חדשות הלשכה
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חידוש בבחינות ההסמכה: מעתה 
יחייבו ניסוח מסמכים משפטיים

כך החליטה הוועדה הבוחנת בראשות נשיא המחוזי יוסף אלרון  תוקף השינוי במועד מאי 2015 
 ראש הלשכה: "אני מברך את חברי הוועדה הבוחנת. נמשיך להיאבק בהצפת המקצוע"

הדין,  עורכי  לשכת  של  הבוחנת  הוועדה 
בחי המחוזי  המשפט  בית  נשיא  ־בראשות 

כהונתו  את  שהחל  אלרון  יוסף  השופט  פה 
 )30.9.14( החליטה  האחרון,  באוגוסט 

־להוסיף לבחינות ההסמכה בכתב חלק שע
ההחלטה  משפטיים.  מסמכים  ניסוח  ניינו 

־תחול ממועד הקיץ הקרוב של בחינות ההס
מכה )מאי 2015(.

שאלון  על  נוסף  הוועדה,  החלטת  פי  על 
הנבחן  יענה  שאלות   100 הכולל  רב־ברירה 

העו שאלות  שלוש  מתוך  אחת  שאלה  ־על 
־סקות בניסוח מסמכים משפטיים. זאת בה

תאם לתקנה 18ב )ג( לתקנות לשכת עורכי 
ישראל,  מדינת  בדיני  בחינות  )סדרי  הדין 
באתיקה מקצועית החלה על עורכי דין זרים 
1962, המתי־ ־ובמקצועות מעשיים(, תשכ"ג
רה לוועדה לכלול בבחינה בכתב גם חלק של 

ניסוח מסמכים משפטיים.
בתום  הנ"ל,  לתקנות  )א(   20 תקנה  פי  על 
הבוחנת אם  הוועדה  פה תקבע  בעל  הבחינה 

התר יסוד  על  וזאת  נכשל,  או  הנבחן  ־עבר 
פה,  בעל  בבחינה  הנבחן  מתשובות  שמותה 
ובהתחשב  שניסח  המשפטיים  מהמסמכים 

־בתוצאות בחינתו בכתב. הוועדה מבקשת לה
דגיש כי ניסוח חוזים ומסמכים משפטיים הוא 
ממילא חלק מחומר הבחינה לפי תקנה 18 )8(.
"לאחר  אלרון:  הנשיא  הוועדה,  יו"ר 

במ שינוי  כל  נעשה  לא  שבהן  רבות  ־שנים 
תכונת הבחינה, מה שגרר ביקורת ציבורית 

שי מתחייב  כי  הוועדה  חברי  סברו  ־רבה, 
בתקווה  הקיים,  הדין  במסגרת  שייעשה  נוי 

־ששינוי זה יוביל להעלאת רמתם של הנבח
נים ומקבלי רישיון עריכת הדין".

"אני  ברזילי:  דורון  עו"ד  הלשכה  ראש 
־מברך את חברי הוועדה הבוחנת. לשכת עו

רכי הדין בראשותי נאבקת כל העת בתופעה 
וחשוב  נוסף  צעד  זהו  המקצוע.  הצפת  של 
הדין  עריכת  מקצוע  של  מעמדו  להעלאת 
עורכי  של  איכותם  ולשיפור  הציבור  בעיני 

הדין בישראל".

לאח הצטרפו  החדש  בהרכבה  ־לוועדה 
אלי אברהם  השופט  שופטים,  שני  ־רונה 

קים מבית המשפט המחוזי בחיפה והשופט 
למחוזי  זמני  במינוי  הנמצא  ליפשיץ  יחיאל 
חיפה. כמו כן הצטרפו לוועדה שני עורכי דין 
אקדמאים, פרופ' חמי בן נון ופרופ' גבריאל 

הנצי הם  תמיר  דורון  עו"ד  עם  ויחד  ־הלוי, 
הוועדה  נציגי  הפרטי.  מהמגזר  בוועדה  גים 
הירשפלד  מיכל  עו"ד  הם  הציבורי  מהמגזר 
עו"ד  ירושלים־אזרחי,  מחוז  מפרקליטות 

בפרקלי הפלילית  מהמחלקה  וסטרמן  ־אבי 
ועו"ד דנה בריסקמן ממחלקת  טות המדינה 

הבג"צים בפרקליטות המדינה.

המצטרפים החדשים 
לשכת עורכי הדין קיימה )3.9.14( טקס הסמכה 

חגיגי, ובו הצטרפו לשורותיה 96 חברים חדשים. 
הטקס נערך בבית הלשכה בירושלים בהנחיית מנכ"ל 

הלשכה עו"ד גיל סלומון )בתמונה(, ובמעמד יו"ר 
ועדת ההתמחות הארצית עו"ד אורן פרסקי, ממלא 
מקום יו"ר ועדת ההתמחות הארצית עו"ד יורם חגי־

חגבי, ממלא מקום יו"ר ועד מחוז ירושלים עו"ד לאון 
אמיראס ונציג ועד מחוז תל אביב והמרכז עו"ד יקיר 

שינדלר. עם הצטרפותם של המוסמכים החדשים 
מסתכם מספרם הכולל של החברים ב־56,578. בטקס 
ההסמכה הוסמכו 49 מוסמכים ו־47 מוסמכות. מספר 

המוסמכים הגדול ביותר הוא במחוז תל אביב )48 
מוסמכים(, ואחריו מחוזות חיפה )17(, ירושלים )16(, 

דרום )8( וצפון )7(. 

חברי ועדת הבחינות )במרכז: יו"ר ועדת הבחינות, נשיא המחוזי יוסף אלרון(

חדשות הלשכה
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הבוחנת •  הוועדה  הרכב  ישונה  בנוסף, 
רוט וצוות  גרסטל  ועדת  המלצות  ־)ברוח 

שני  שופטים,  משלושה  שיורכב  כך  קופף( 
הציבו מהמגזר  דין  ־עורכי 

מהמגזר  דין  עורכי  שני  רי, 
הפרטי ושני אנשי אקדמיה 
הוועדה  המשפט.  מתחום 

המשפ שר/ת  ע"י  ־תמונה 
טים.

משילות
על •  הדין,  עורכי  לשכת 

אף מקצועיותה, היא ארגון 
מב הסובל  מאוד  ־פוליטי 

עיית משילות קשה.
מספר •  יצומצם  משכך, 

בהתאם  המועצה,  חברי 
פרוקצ'יה,  ועדת  להמלצות 
הצמצום  ל־23.  כיום  מ־48 
המתפקדת  למועצה  יוביל 
דמוקרטית  ממשלה  כמו 
את  ויעצור  ויעילה,  קטנה 

הסרבול הקיים כיום. 
הזה •  המהלך  בעקבות 

המרכ הוועד  גם  ־יבוטל 
זי - שיהפוך למיותר מרגע 
שהמועצה הארצית תהפוך 
מדיניות  את  שמעצב  לגוף 

יותר מהמ חריף  זה, שהוא  ־הלשכה. מהלך 
בין  התנגחויות  ימנע  פרוקצ'יה,  ועדת  לצת 

שני הגופים.
המועצה •  כראש  גם  ישמש  הלשכה  ראש 

את  לכנס  בסמכות  ויחזיק  שלה,  הארצית 
־הלשכה, לקבוע את סדר יומה ולהכריע בה

כמו  שקולים.  קולות  של  במקרה  חלטותיה 
בענייני  הלשכה  מנכ"ל  את  ינחה  הוא  כן, 

הניהול השוטף.
את •  יבטל  הלשכה  של  החדש  המבנה 

הוועדים המחוזיים בחקיקה. כיום הוועדים 
או  סטטוטוריות  בסמכויות  מחזיקים  אינם 
תפקיד מוגדר, דבר המוביל לריבוי מחלוקות 
במועצה  נציגות  תהיה  למחוזות  וסכסוכים. 

שנ לוודא  כדי  מחוז(,  מכל  )נציג  ־הארצית 
־שמרים גם האינטרסים של המחוזות בפרי

פריה.
הז•  שמורה  תהיה  המשפטים  ־לשר/ת 

להורות על מילוי חובה או תפקיד, או  כות 
להורות על עריכת בחירות חדשות )בהתאם 

תופ הסמכות  פרוקצ'יה(.  ועדת  ־להמלצות 
על במקרה שיוחלט כי המועצה הארצית או 
ראש/ת הלשכה אינם ממלאים את תפקידם 
כראוי. במקרה הצורך, לשר/ה תהיה סמכות 

את  מלבצע  הנמנעים  על  ביצוע  צו  להטיל 
־תפקידם, ואם יחלוף הזמן הקצוב בצו - למ

נות להם מחליפים.
בנוסף, יפוצל מחוז ת"א • 

ויוקם מחוז מרכז )בהתאם 
פרוקצ'יה(,  ועדת  להמלצת 
כך שמחוזות הלשכה יחפפו 
בתי  של  השיפוט  למחוזות 

פתי )בעקבות  ־המשפט 
מרכז  המחוזי  ביהמ"ש  חת 

בשנת 2007(.

ביקורת ושקיפות
להמלצות •  בהתאם 

יאוחד  פרוקצ'יה,  ועדת 
המנהל הכספי של הלשכה, 

לע יוכלו  לא  שכספים  ־כך 
דרך המועצה  בור עצמאית 
ראוי  אחד  לגוף  הארצית. 
עליו  אחד,  תקציב  שיהיה 

חלות שקיפות ובקרה.

בחירות
בדבר •  הוראות  ייקבעו 

לבחי התרומות  ־שקיפות 
רות, ובמיוחד בדבר פרסום 

משמ תרומות  של  ־פומבי 
מ־10,000  )למעלה  עותיות 

ש"ח(.
הטלת דמי חבר ואגרות למימון פעולות • 

־הלשכה יהיו טעונות אישור של שר/ת המ
־שפטים, בהתאם להמלצות דו"ח מבקר המ
־דינה וועדת פרוקצ'יה. ראוי שיהיה על הנו

שא הזה פיקוח חיצוני, שכן מדובר בתשלום 
חובה לכל דבר ועניין.

 • 30 תוך  התקציב  אי־אישור  של  במקרה 
חדשות  בחירות  יום   60 תוך  ייערכו  יום, 

למוסדות הלשכה.
לוועדת •  בהתאם  התקציב:  שקיפות 

באתר  יועמד  הלשכה  תקציב  פרוקצ'יה, 
הלש חברי  של  הן  לעיון  שלה  ־האינטרנט 

כה והן של הציבור הרחב. התקציב יובא גם 
ועדת  חברי  ושל  המשפטים  שר/ת  לידיעת 

חוק, חוקה ומשפט של הכנסת.
לדו"ח •  בהתאם  תפקידים:  בעלי  הסדרת 

פרוקצ'יה,  ועדת  והמלצות  המדינה  מבקר 
של  הסף"  "שומרי  בנושא  הוראות  ייקבעו 
וגזבר.  יועמ"ש  מבקר,  רו"ח  דהיינו  הארגון, 
תפקיד  את  המסדיר  הסעיף  יוחלף  כן,  כמו 
המבקר הפנימי וכן יותקנו הוראות הנוגעות 
למינוי והפסקת כהונה של בעלי התפקידים 

הנ"ל.

תגובת ראש הלשכה

"המהפכה 
כמעט הושלמה"

בשיחה שקיים ראש הלשכה עו"ד 
המשפטים  שרת  עם  ברזילי  דורון 
ציפי לבני הוא הודה לשרה על הצעת 

־החוק שהציגה ועל השינוי ההיסטו
לשכת  במבנה  המציאות  ומחויב  רי 
את  השאר  בין  הכולל  הדין,  עורכי 
המיותרים  המנגנונים  של  ביטולם 
בלשכה והפחתה ניכרת בדמי החבר. 
"בשלוש שנים האחרונות אני נאבק 

לרשו העומדים  האמצעים  ־בכל 
אפשרית  במה  כל  מעל  ומכריז  תי 
עורכי  לשכת  חוק  בשינוי  צורך  על 
יצירת  היתר,  מנגנוני  ובביטול  הדין 

־שקיפות, חיזוק המשילות ומתן שי
עו"ד  יותר לחבריה", אמר  רות טוב 
והוביל  פרי  נשא  זה  ברזילי. "מאבק 

של פרוקצ'יה,  ועדת  של  ־להקמתה 
מבנה  שינוי  על  המליצה  שמחתי 
לשכת  של  הנוכחי  המבנה  הלשכה. 
עורכי הדין יצר מצב שבו אינטרסים 
בתפקודה  פגעו  ענייניים  ולא  זרים 
של  ובאחידות  הלשכה  של  המלא 
כדי  עד  החלטותיה,  ושל  מאבקיה 
ושל  הלשכה  של  במשילות  פגיעה 
העומד בראשה. מי שנפגע מכך היה 
בראש ובראשונה ציבור עורכי הדין 

ביש הציבור  ובעקבותיו  ־בישראל, 
שמ החדש,  החוק  באמצעות  ־ראל. 

לקדם  נוכל  ממש,  של  מהפכה  בשר 
חיוניות  ופעילויות  יוזמות  וליישם 
לטובת ציבור עורכי הדין, כפי שקרה 
לא אחת בקדנציות האחרונות. אני 
האמיצה  החלטתה  על  לשרה  מודה 

והחד־משמעית בעניין".
"אני  הלשכה:  ראש  הוסיף  עוד 

עמד את  קיבלה  השרה  כי  ־שמח 
בדמי  דרמטית  הפחתה  בדבר  תי 
החבר. היום אפשר לומר שהמהפכה 

בלש האחרונות  בשנים  ־שהובלתי 
כת עורכי הדין יוצאת לדרך, ואפעל 
בכל מרצי ליישם את המלצות השרה 
הדין  עורכי  ציבור  לטובת  במלואן, 

ולטובת הציבור בישראל".

חדשות הלשכה
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שרת המשפטים הציגה את המהפכה הצפויה בלשכת עורכי הדין

משילות, פיקוח על ההתמחות, שינוי בחינת הלשכה למהותית ושקיפות תקציבית - אלה 
עיקרי הרפורמה הצפויה בלשכת עורכי הדין. לבני: ״לא אתפשר על שקיפות, על מינהל 

תקין ועל איכות המקצוע״. ברזילי: "אפעל בכל מרצי ליישום המלצות השרה במלואן"

רפורמה בלשכה
שרת המשפטים ציפי לבני הציגה בחודש 
17.9.14( את הרפורמה הצפויה בל־ )שעבר 
שכת עורכי הדין. "החלטתי לערוך רפורמה 
עמדות  כמה  שמשלבת  הוליסטית,  מקיפה, 
יסוד שלי ביחס ללשכת עורכי הדין, תפקידה 

־הסטטוטורי, איכות ההתמחות ואיכות עור
כי הדין", הסבירה השרה במסיבת עיתונאים, 
והוסיפה כי הרפורמה גובשה לאחר מפגשים 
עם ראשי לשכת עורכי הדין והמחוזות, עם 
אילה  השופטת  עם  המקצועיים,  הגורמים 
פרוקצ'יה ועם חברי ועדת פרוקצ'יה, וכן עם 

נציגי הסטודנטים למשפטים.
של  זכותו  הם  אותי  שהנחו  "העקרונות 
האזרח לקבל שירות משפטי מקצועי, מהימן 

ומיני המדינה  מעורבות  הקטנת  ־ואיכותי; 

מום חקיקה בנושאים פוליטיים פנימיים של 
־הלשכה; והגדלת מעורבות המדינה בכל הק

שור לאיכות עורכי הדין, לשקיפות ולמינהל 
־תקין", אמרה לבני, וציינה גם כי נוכח מוע

דן הקרוב של הבחירות ללשכה, תבחן אילו 
הוראות אפשר להחיל מיד ואילו לא. בחודש 

־שעבר הופץ תזכיר החוק לעיון הציבור ולה
ערות, והליך החקיקה הרלוונטי צפוי לצאת 

לדרך במושב החורף של הכנסת.

עיקרי הרפורמה

פיקוח על ההתמחות
על •  הפיקוח  כנציב  בדימוס  שופט  ימונה 

לאחר  המשפטים,  שר/ת  ע"י  ההתמחות 

התייעצות עם המועצה הארצית.
היבטי •  לכל  מייעץ  גורם  הן  יהווה  הנציב 

המוטלת  העבודה  אופי  לרבות  ההתמחות, 
על המתמחה, התאמתה ותנאי העסקתו, והן 

־יוסמך לברר תלונות של מתמחים )יוקם מנ
ובהתאם  אנונימיות(  תלונות  שיאפשר  גנון 
לפעול  כיצד  סמכות  לבעלי  ולהמליץ  לדווח 

לתיקון הליקויים. 

בחינת הלשכה
על הבחינה לשלב בין חשיבה משפטית, • 

הבנת החומר וידע - ולא להוות מבחן טכני 
הדין  לתחום  הבחינה  תורחב  לכן  בלבד. 
תיקים  עם  התמודדות  ותכלול  המהותי, 

ושימוש מושכל בפסיקה ובחוקים.

שרת המשפטים 
לבני וראש לשכת 
עורכי הדין ברזילי
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עורכי  לשכת  של  המרכזי  הוועד 
לה־  )8.9.14 אחד  פה  החליט  )הדין 
צטרף כידיד בית המשפט לעתירתו 
של עו"ד מיכאל שרון נגד נוהל נשיא 
אשר  השופט  העליון  המשפט  בית 

גרוניס לשינוי מועדי דיון.
זו נובעת משורה ארו ־הצטרפות 
־כה של תלונות שהוגשו ללשכת עו

של  כניסתו  מאז  יום  מדי  הדין  רכי 
מובאים מקרים  בהן  לתוקף,  הנוהל 

לדו אשר,  דין,  עורכי  של  ־חמורים 
למרות  דיון  דחיית  קיבלו  לא  גמה, 
מצבה  לגילוי  להגיע  עליהם  שהיה 
של נפטר מקרבה ראשונה, לחתונת 

מקר משפחה  בן  של  ולברית  ־בתם 
בה ראשונה, שנאלצו בסופו של דבר לדחות 

ביום. 
־ קיומו של הנוהל אף הביא למצבים אבסו

רדיים שבהם עורך דין נדרש להופיע באותו 
שונים  משפט  בתי  בשני  שעה  ובאותה  יום 
שהגיש  דין  עורך  מלקוחותיו.  שניים  עבור 

־בקשת דחייה לדיון בשל יציאה לחו"ל לצו
מבית  סירוב  קיבל  הדוקטורט,  על  הגנה  רך 
נוגד  שהדבר  בטענה  הדיון  לדחות  המשפט 
סירוב  קיבל  דין  עורך  הנשיא.  הוראות  את 
לדחות דיון בבית המשפט, על אף שבאותו 

זמן שירת במילואים בצו 8 במסגרת מבצע 
"צוק איתן".

לעבור  נאלץ  בסרטן  החולה  דין  עורך   
החולים,  בבית  וניתוחים  טיפולים  סדרת 
מועד  לדחיית  בבקשות  פנה  הוא  כך  בשל 

־הדיונים בתיקים שונים. חרף העובדה שצי
למצבו,  המתייחס  רלוונטי  רפואי  חומר  רף 

־חלק מבקשותיו נדחו והוא אף נתבקש במי
דת הצורך להשתחרר מהתיקים בהם טיפל 
את  לדחות  הסכימו  לא  שהשופטים  משום 

הדיונים.
ידי  על  שנדחו  ושונות  נוספות  בקשות   

־בית המשפט מעידות על חוסר הת
שאין  הוריות  חד  באמהות  חשבות 
להן כל סיוע בטיפול ילדיהן, ברצון 
מנת  על  הדיון  את  לדחות  הצדדים 
אין  בהם  ובמקרים  לפשרה  להגיע 
להתייצב  העדים  של  באפשרותם 

בדיון בשל אילוצי עבודה בחו"ל. 
מקרים  כי  סבור  המרכזי  הוועד 
אלה ואחרים הם התעמרות ופגיעה 
ובאמון  הדין  עורכי  בציבור  חמורה 
הציבור במערכת המשפטית. הוועד 
כי  בעבר  עמדתו  את  הביע  המרכזי 
שנכנס  דיון,  מועדי  לשינוי  הנוהל 
לתוקף ב־18.5.14, אינו מידתי ופוגע 

ובעצ השיפוטי  ההליך  ־בתקינות 
מאות שיקול הדעת השיפוטי.

ראש הלשכה עו"ד דורון ברזילי: "הוראות 
דין  עורכי  ציבור שלם של  הנוהל מכתימות 
כולנו. אסור  ומטילות צל כבד של חשד על 
המערכת  תחלואי  את  הדין  בעורכי  לתלות 
דיונים  בבירור  לעיכוב  האשם  בהם  לא  כי 
הנוהל  של  חוקיותו  וגם  דין,  פסקי  ובמתן 
מוטלת בספק. לא מדובר בעניין פנימי שבין 
אלא  המשפט,  בתי  להנהלת  עורכי  לשכת 
בנוהל שפוגע בציבור כולו המקבל שירותים 

מהמערכת המשפטית".

 לשכת עורכי הדין תצטרף לעתירה
נגד נוהל גרוניס לשינוי מועדי דיון

כך החליט הוועד המרכזי של הלשכה. הוועד הביע את עמדתו כי הנוהל אינו מידתי ופוגע בתקינות ההליך 
השיפוטי. בין התלונות שהגיעו ללשכה: סירוב לדחות דיון בשל ברית של בן משפחה מקרבה ראשונה

משפט וספורט 
 בחודש שעבר נערך )11.9.2014( 

יום עיון בתחום משפט ספורט. יום העיון 
 אורגן על ידי ועדת משפט ספורט של 

לשכת עורכי הדין בראשות עו"ד ליאור 
שפירא ועו"ד טל לביא, שגם הנחה 

את יום העיון. בפתח דבריו אמר עו"ד 
לביא כי "תעשיית הספורט מגלגלת 

סכומי עתק, ויש צורך אמיתי בעורכי 
דין מקצועיים שעוסקים בתחום". בין 

היתר ניתנו הרצאותיהם של שמוליק טל 
)הבעלים והעורך של המגזין "סיגאר"(, 
אריק קפלן )נשיא "אילת" - התאחדות 

ישראלית לספורט תחרותי שאינו 
אולימפי(, עו"ד אייל פייבל, עו"ד אפרים 

ברק, ניר אלון ועו"ד רן קידר.
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שנת  פתיחת  בטקס 
פרס  הוענקו  המשפט 
יקירי  ואותות  הלשכה 
תשע"ד.  לשנת  המקצוע 
פרס הלשכה ניתן השנה 
המשפט  בית  לשופט 
יעקב  בדימוס  העליון 
עו"ד  ולפרופ'  טירקל 
דוד ליבאי, על תרומתם 
פעילותם  ועל  הייחודית 
המשפט  בתחומי  לציון  והראויה  החשובה 
והחברה בישראל. אות "יקיר המקצוע" ניתן 

דרו משה  עו"ד  לד"ר  ולנר,  שחר  ־לעו"ד 
עו"ד  לד"ר  דויטש,  אורנה  עו"ד  לד"ר  קר, 
הפרסים  נחאס.  אלבר  ולעו"ד  דליהו  רונן 
של  המרכזי  שהוועד  לאחר  ניתנו  והאותות 
הלשכה אימץ את המלצת הוועדה בראשות 

־פרופ' יובל לוי, שבה היו חברים ראש הלש
עו"ד  מנכ"ל הלשכה  ברזילי,  דורון  עו"ד  כה 
עו"ד  הארצית  המועצה  ויו"ר  סלומון,  גיל 

חוה קלמפרר־מרצקי.
לאות  הלשכה  בפרס  זכה  טירקל  השופט 
במשך  כשופט  הרבה  תרומתו  על  הוקרה 

־שנים רבות בבית משפט השלום, בבית המ
שפט המחוזי ובבית המשפט העליון, שבהן 
היה שותף לעיצוב פני המשפט בישראל. על 

ציבו בוועדות  הענפה  הציבורית  ־פעילותו 
המייעצת  הוועדה  כיו"ר  ובהן  שונות  ריות 
הוועדה  כיו"ר  המדינה,  בשירות  לבכירים 

ומ מעות  כסף,  שטרי  לעיצוב  ־המייעצת 
חוק  לתיקון  הוועדה  כיו"ר  זיכרון,  טבעות 

־הירושה, כיו"ר הוועדה לחסידי אומות העו
יד ושם, כיו"ר ועדת הבדיקה לחקר  לם של 
תרומתו  ועל  המרמרה,  ספינת  משט  אירוע 

המי ועדת  כיו"ר  והחשובה  ־המשמעותית 
נויים לחברי בתי הדין המשמעתיים ולחברי 
הרכבי  איכות  על  בשמירה  אתיקה,  ועדות 
בתי הדין המשמעתיים וועדות האתיקה של 

הלשכה ועל טוהר מקצוע עריכת הדין.
לאות  הלשכה  בפרס  זכה  ליבאי  פרופ' 
המשפט  לחקר  הרבה  תרומתו  על  הוקרה 

כדי לרבות  באקדמיה,  המשפט  ־ולהוראת 
באוניברסיטת  למשפטים  הפקולטה  קאן 

ספרות  וככותב  כחוקר  כמרצה,  אביב,  תל 
מקצו השתלמויות  טיפוח  על  ־משפטית, 

עיות לעורכי דין, על תרומתו לשלטון החוק 
והדמוקרטיה בישראל בתפקידיו הציבוריים 
תרומתו  על  המשפטים,  וכשר  כנסת  כחבר 
למעמדה של הלשכה ולמעמד מקצוע עריכת 

־הדין כראש לשכת עורכי הדין, כחבר המוע
־צה הארצית והוועד המרכזי ועל שלל תפקי
־דים נוספים במסגרת ועדות מקצועיות בל

הנלחם  וכסנגור  כפרקליט  הישגיו  על  שכה, 
להערכת  וזוכה  שולחיו  זכויות  על  חת  ללא 

חבריו למקצוע כמורה דרך אתי ומקצועי.

 זוכי פרס לשכת עורכי הדין לשנת תשע"ד:
יעקב טירקל ודוד ליבאי

השופט בדימוס טירקל ופרופ' ליבאי מקבלים את תעודות הפרס

אלבר נחאסרונן דליהואורנה דויטשמשה דרוקרשחר ולנר

הפרס,  ועדת  יו"ר 
פרופ' יובל לוי

בטקס פתיחת שנת המשפט הוכרזו גם יקירי המקצוע שזכו לאותות הוקרה מלשכת עורכי הדין
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דברים נבחרים מדברי נשיא המדינה ריבלין

"המשפט מסמן את הקו האדום"
המאבק על הבית מתנהל לא רק בחזית הביטחונית אלא גם 
שמרבים  בעיות  הן  וגזענות  שנאה  אלימות,  האזרחית.  בחזית 
לדבר עליהן אבל ממעטים לקבל אחריות עליהן. גם סוגיות אלה 
מתגלגלות לא אחת למערכות אכיפת החוק והמשפט. האלימות 
של  העמוקים  לזרמיה  הנוגעת  וחינוכית  תרבותית  סוגיה  היא 

החברה בישראל.
והלא  השפיט  שבין  בדברים  לעסוק  אוהבים  אנו  כמשפטנים 

היש החברה  של  הפוליטית  האלימות  נטעה;  בל  אבל  ־שפיט, 
מערכת  הישראלית.  בחברה  הביטוי  בחופש  גם  שוכנת  ראלית 
המשפט אינה צריכה להרחיב את תחומה, בצמתים אלה חייבת 

להתעורר בנו ההכרה שהטינופת נותרת במשפט. 
דווקא בעת שאנו מתמודדים עם סוגיות חברתיות מורכבות 
הקו  את  מסמן  הוא  אלא  המענה  אינו  המשפט  כי  נזכור  אלה 

התר המוסר,  הקיצים.  כל  כלו  אותו,  עוברים  כאשר  ־האדום; 
בות, המוסר והערכים הם שמשתרעים עד לקו אדום זה. אל לנו 
מכך  וחמור  החוק,  ברשות  נבלים  להיות  יכולים  אנו  כי  לשכוח 
- נבלים ברשות החברה, כאשר אנו משחררים אמירות חסרות 

אחריות או כאשר אנו שותקים לנוכח אמירות כאלה.
צרי יום  באותו  הלימודים  ושנת  המשפט  שנת  של  ־פתיחתן 

כה להזכיר לנו כי אין משפט ללא מוסר. גלימת השופט וגלימת 
המחנך לא חד הן. אנחנו לא רוצים להיות חברה של שומרי חוק 
אלא חברה של בני אדם. כבר אמר על כך השופט מנחם אלון כי 
חוזה צריך לקיים בתום לב. חוזה זה מחייב אותנו בכבוד הדדי 

נב לנו לשתוק מול אותם  בימים הקשים, אסור  גם  ־ובהקשבה 
לים. בסופו של יום יש לדעת שהמערכת המשפטית אינה יכולה 
כרסום  שכן  מתקיימת,  היא  שבה  החברה  בתוך  חסינה  להיות 

־הקיצוניות והאלימות בחברה בישראל הוא כרסום בכוחו המו
סרי של המשפט עצמו.

במסגרת התקבצות זו של עורכי דין מכל המגזרים אני מבקש 
־מכם לשאת באחריות גם במה שנמצא שלא בגבולותיכם המקצו

עיים. גם מכאן צריכה להישמע הקריאה על האלימות ועל ההסתה 
שיש בחברה הישראלית. אני קורא לכם להצטרף למאבק, לא רק 
למאבק המשפטי אלא גם לחברתי, בזכות היכולת שלנו להתווכח 

בכבוד הדדי במסגרת המדינה הדמוקרטית והיהודית.

צילומים: יוסי זמיר
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פתיחה 
נשיאותית
נשיא המדינה ראובן ריבלין היה אורח הכבוד בטקס פתיחת שנת המשפט 

המסורתי שנערך בבית הלשכה בירושלים בנוכחות בכירי המשפטנים

צמרת עולם המשפט נכחה בטקס פתיחת 
 )1.9.14( שהתקיים  תשע"ה  המשפט  שנת 

במע בירושלים,  הדין  עורכי  לשכת  ־בבית 
מד נשיא המדינה ראובן )רובי( ריבלין. את 
הטקס הנחה המשנה לראש הלשכה עו"ד זכי 

־כמאל, והשתתפו בו נשיא בית המשפט הע
ליון אשר גרוניס, שרת המשפטים ציפי לבני, 
וינשטיין,  יהודה  לממשלה  המשפטי  היועץ 
משרד  מנכ"לית  ניצן,  שי  המדינה  פרקליט 
לשכת  ראש  פלמור,  אמי  עו"ד  המשפטים 
עורכי הדין עו"ד דורון ברזילי, וכן שופטים, 

עורכי דין בכירים ומכובדים נוספים.
 "זו אחת ההופעות הפומביות הראשונות 
אמר  החדש",  בתפקידו  המדינה  נשיא  של 

־ראש הלשכה ברזילי. "בחירתו של כבוד הנ
בזכות  גם  אולי  היא  אצלנו  להתארח  שיא 
העובדה שהוא יכול לראות בפורום זה בית, 

־כמי שרכש השכלה משפטית והכשרה מש
ומחזק שוב  הנשיא מדגיש  בואו של  פטית. 
את חשיבותה של הלשכה בזירה הציבורית".
־ראש הלשכה הוסיף כי "ידוע לי שהיו שו

פטים רבים נוספים שרצו להשתתף באירוע 
מכובד זה ואף אישרו את בואם, אך לצערי 
מאוד  מצר  אני  מכך.  להימנע  התבקשו  הם 
על התנהגות זו. אני מקשיב כמובן רוב קשב 

לכל דבריו של הנשיא גרוניס, ומתייחס בכל 
משוב  בסוגיית  לדעתו  גם  הראוי  הכבוד 
השופטים. אנו בלשכת עורכי הדין קשובים 

־לביקורת, ואני יכול להבטיחכם נאמנה שנ
משיך ונקדם את נושא המשוב בכל הרגישות 
השופטים.  של  בכבודם  ונקפיד  המתבקשת 
חיזוק  היא  שלנו  והיחידה  האחת  המטרה 

מערכת המשפט". 
פנה  גרוניס  העליון  המשפט  בית  נשיא 
אל נשיא המדינה ובירך אותו בשם הרשות 

־השופטת: "מעל במה זו בשם הרשות השו
־פטת אני מבקש לאחל לך הצלחה רבה בת

פקידך. כידוע, תחילת כהונתם של כל שופט 
ושופט בישראל היא בהצהרת אמונים לפני 
לקידום  הזוכים  ושופטים  המדינה,  נשיא 

הנשיא  לפני  נוספת  מצהירים אמונים פעם 
בהמשך דרכם. אני סמוך ובטוח כי בתקופת 
את  למלא  תמשיך  המדינה  כנשיא  כהונתך 
בשופטות  השופטת  הרשות  של  שורותיה 

־ובשופטים מצוינים, כדי שנוכל לתת לאזר
חי ישראל את השירות המצוין שהם ראויים 

לו". 
שרת המשפטים לבני אמרה כי ימי מבצע 
אבל  אחדות,  של  ימים  היו  איתן"  "צוק 
יכול  "לא  המבצע:  כשהסתיים  נעלמה  זו 
שלנו,  היחידה  הזהות  תהיה  שזאת  להיות 
האויבים  כאשר  תהיה  היחידה  ושהאחדות 

־של מדינת ישראל ניצבים בפנינו. בסיס הק
מתה של מדינת ישראל הוא לא רק באחדות 

זו". 
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כזי ברוב מוחץ לקיים את משוב השופטים 
ועדת  את  והקים  הקרובה,  המשפט  בשנת 

בה לפועל.  להוציאו  כדי  השופטים  ־משוב 
הסיבות  את  המרכזי  הוועד  נימק  חלטתו 
המשוב  כי  והדגיש  השופטים,  משוב  לקיום 

־אינו כלי ניגוח אלא כלי חשוב להערכת הת
המש המערכת  ושל  שופטים  של  ־נהלותם 

פטית. 
־חברי הוועד ציינו כי אמון הציבור במער
־כת המשפט מצוי במגמת ירידה, שכן שופ
־טים ממוקדים במתן תוצאה והכרעה שיפו
־טית הוגנת, בעוד שציבור המתדיינים מתמ

קד גם בהתנהלות שהובילה אליהן. הלשכה 
רואה חשיבות רבה במערכת משפטית חזקה 
הזוכה לאמון הציבור, ועל כן עושה כמיטב 
יכולתה לשמור על אכיפת החוק והסדר, תוך 

־שיתוף פעולה הדוק עם השופטים, עם הנה
לת בתי המשפט, עם פרקליטות המדינה, עם 
היועמ"ש ועם זרועות השלטון. חברי הוועד 
של  פנייתם  בעקבות  כי  הסבירו  המרכזי 

רבים מעורכי הדין אשר רואים לנכון לחזק 
את המערכת המשפטית ואת אמון הציבור 

ייע המשוב  שופטים,  על  משוב  ־באמצעות 
שה תוך שמירה על כבוד המערכת ועל אמון 

הציבור מכל פגיעה. 

חברי ועדת המשוב
בראש ועדת משוב השופטים עומד ראש 
הלשכה עו"ד ברזילי. מ"מ יו"ר הוועדה הוא 
הלשכה.  לראש  המשנה  כמאל,  זכי  עו"ד 
עו"ד  לקנר,  ברוריה  עו"ד  הם  הוועדה  חברי 
עו"ד  רוזן־זינגר,  דפנה  עו"ד  מרינסקי,  פיני 

פרופ' רון שפירא ועו"ד דב גלבוע.
בישיבות הוועדה דנו חבריה באופן ביצוע 
המשוב ובתוכנו, ולשם כך שמעו את סקירת 

־המומחים פרופ' יצחק כ"ץ וד"ר אמיר הור
"מאגר  בינתחומי  וייעוץ  מחקר  ממכון  קין 

־מוחות", שעוסקים בפעילות מחקרית ובע
החליטה  הוועדה  היקף.  רחבי  סקרים  ריכת 
כי משוב השופטים יחול על כלל השופטים 
לעבודה,  הדין  בתי  לרבות  הערכאות,  בכל 
בתי הדין הרבניים, בתי הדין הדרוזיים, בתי 
הדין השרעיים, בתי הדין הכנסייתיים ובתי 

הדין המקומיים.

הוסרה הכוונה להטיל חובות דיווח על עורכי דין בקשר לביצוע פעולות פיננסיות ללקוחותיהם
ועדת חוקה, חוק ומשפט הסירה  מסדר 
היום )24.6.14( את הכוונה להטיל חובות 
דיווח על עורכי דין בקשר לביצוע פעולות 
פיננסיות ללקוחותיהם, שעלתה במסגרת 
הצעת חוק איסור הלבנת הון )תיקון מס' 
תשע"ב־2012.  עסקי(,  שירות  )נותני   )11

לע נחרצות  התנגדה  הדין  עורכי  ־לשכת 
ניין מיום שהונחה הצעת החוק על שולחן 

הכנסת, ודרישתה זו נענתה במלואה.
לא  היא  הלשכה  של  העקבית  עמדתה 
במרקם  לפגיעה  מקרה  בשום  להסכים 
ביחסי  ללקוח,  דין  עורך  שבין  היחסים 

כמה  לאחר  המוחלט.  ובחיסיון  האמון 
שנות מאבק הצליחה הלשכה לשכנע את 

־ועדת חוקה, חוק ומשפט כי חובה זו סו
עריכת  מקצוע  של  אפו  נשמת  את  תרת 
כל אזרח  הייצוג של  בזכות  ופוגעת  הדין 

במדינה. 
הרשויות ביקשו לאכוף על עורכי הדין 
הליך  במסגרת  ותשאול  תחקור  לערוך 
"הכרת הלקוח" שיש לבצע לפני כל פעולה 
מרשימת פעולות מוגדרת. הוועדה נענתה 

־לבקשת הלשכה להעביר את הנושא לטי
פול במישור האתי, שכן הלשכה סבורה כי 

בין  הדברים  בחילופי  תפגע  זו  התנהלות 
עורכי הדין ללקוחותיהם. 

ברזילי:  דורון  עו"ד  הלשכה  ראש 
"לאחר שלוש שנות מאבק הצלחנו להסיר 

שהר ההלשנה  חובת  את  היום  ־מסדר 
שויות ביקשו להטיל על עורכי הדין ביחס 
חוקה,  ועדת  את  ולשכנע  ללקוחותיהם, 
הלשכה  הצעת  את  לקבל  ומשפט  חוק 

שי הלשכה  בתקנות  אתי  כלל  ־להתקין 
הגורמים  לכל  הוריתי  הנושא.  את  סדיר 
החלטת  ליישום  מיד  לפעול  הרלוונטיים 

הוועדה".

הישג ללשכה: אין חובה להלשין

משוב השופטים
2 0 1 4

ישיבת ועדת המשוב של הלשכה

חדשות הלשכה
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טופס המשוב שיופץ בנובמבר הקרוב

לשכת עורכי הדין הודיעה:

"משוב השופטים - 
ב־25 בנובמבר"

עורכי  לשכת  של  השופטים  משוב  ועדת 
יתקיים  השופטים  משוב  כי  החליטה  הדין 
מנגנון  את  הנחתה  הוועדה  בנובמבר.  ב־25 
במהלך  המשוב  תוצאות  את  לקבל  הלשכה 

דצמבר. 

במלואו  אימצה  השופטים  משוב  ועדת 
את שאלון המשוב שנערך ב־2005, וסוכם 
הצורך  פי  ועל  אינטרנטי,  יהיה  המשוב  כי 

נוס בפורמטים  שימוש  הוועדה  ־תשקול 
פים. ראש הלשכה עו"ד דורון ברזילי בירך 

כלי  הוא  "המשוב  הוועדה:  החלטת  על 
חיוני וחשוב להבראת המערכת המשפטית 

במע הרחב  הציבור  של  האמון  ־ולהחזרת 
רכת זו".

25.6.14 החליט הוועד המר־  כזכור, ביום

 תוצאות המשוב האינטרנטי צפויות להתפרסם בדצמבר
 ראש הלשכה: "המשוב הוא כלי חיוני להחזרת האמון במערכת המשפט" 

חדשות הלשכה
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נאמן למקור

ציטוטים נבחרים מהפסיקה

צבי ברנזון
 שופט בית המשפט העליון

1953-1977

לתיקון בלי לגרום עוול לבעל־הדין האחר, 
בנ כזה  תיקון  להרשות  בית־המשפט  ־ועל 

דיבות וברחבות... דחף היעילות אינו צריך 
ליהפך לבהילות. לעולם אין לשכוח שסדר 

־הדין אינו אלא אמצעי להשגת המטרה הנ
עלה של עשיית משפט צדק ואין להפוך את 

האמצעי למטרה בפני עצמה".
)ע"א 189/66 עזיז ששון נ' קדמה בע"מ(

שימוש חורג לכל דורש
־"הקלות היחסית שבה אפשר להשיג... שי

מוש חורג, בהשוואה לעריכת שינוי תוכנית 
להלום  קשה  והמצוות,  הדקדוקים  כל  לפי 
אותה עם הצורך לקיים סדר תקין בעניין זה 
של תכנון ובנייה שהוא כה חיוני וקובע את 

איכות החיים והסביבה".
 )בג"ץ 235/76 בנייני קדמת לוד בע"מ נ'
 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה(

אל נא תעקור פסוק
"בבואנו לפרש מסמך, אין לעקור פסוק או 

כעו מילולי  באופן  ולפרשו  ממקומו  ־קטע 
מד בפני עצמו מבלי לשים לב למסמך כולו 

ולהדבק הדברים".
 )ע"א 324/63 סגל נ' 
חברת גורג'ני מג'י בע"מ(

המחוקק יכול להפוך סדרי בראשית
בדרך־כלל  ראשונים,  מושכלות  לפי  "אכן, 
מתוך  או  סמכות  בחוסר  שנעשתה  פעולה 
בטלה  והיא  תופסת  אינה  מסמכות  חריגה 

־מעיקרה, והצהרה על ביטולה או על בטלו
־תה אינה אלא הצהרה על אי־קיומה מרא

יכול  בכך,  רצונו  שיתה. אבל המחוקק, אם 
ולקבוע  משפטיים,  בראשית  סדרי  להפוך 
יהא  מעיקרו,  לבטל  נחשב  שכרגיל  דבר  כי 
בוטל  אם  אלא  ותקף  כשר  ואילך  מעתה 

כדין".
)ע"א 79/76 מרציאנו נ' בן שושן(

הפרוצדורה אינה מיטת סדום
מק שבה  סדום  מיטת  אינה  ־"הפרוצדורה 

של  ראשו  את  מתיזים  או  רגליו  את  צצים 
או  כנכה  לתוכה  להכניסו  כדי  בעל־דין 
רחבה  מסגרת  היא  הפרוצדורה  כבר־מינן. 
וגמישה למדי המכוונת לתת לבעל־דין את 
עניינו  את  ולפתח  להציג  האפשרות  מלוא 
בצורה מלאה ושלמה. היא חייבת להישאר 
כשבעל־דין  או  תקלה  קורית  כאשר  גם  כך 
הניתנת  המשפט  במהלך  שגיאה  עושה 

1907 -2001

נולד בצפת  

בוגר אוניברסיטת קיימברידג'  

ניסח את טיוטת מגילת העצמאות  

כיהן כמנכ"ל משרד העבודה  

שימש יו"ר המוסד לבוררות מוסכמת  

בג"ץ קבע: 
הטלוויזיה תוכל 

לשדר בשבת

של  אחותו  אלא  אינה  "הטלוויזיה 
בכל  ומתמיד  מאז  המשדר  הרדיו, 
פה  פוצה  איש  ואין  השבוע,  ימות 

־או מנסה לבטלו. מה נשתנתה הט
שלגבי  זאת  מלבד  מהרדיו,  לוויזיה 
של  המקודש  העיקרון  פועל  הרדיו 
להניח  אני מוכן   ... קוו'?  ה'סטטוס 
כי העותר רואה בהפעלת טלוויזיה 

הפו קודש  שבת  חילול  ־בשבת 
בארץ...  הדתי  הציבור  ברגשות  גע 
למישהו,  שאכפת  דבר  כל  לא  אבל 
כדי  מספיק  לו,  וכואב  שמציק  או 
להכניסו תחת כנפי חסותו של בית 
לא  דבר  שום  למעשה,  זה...  משפט 

הט שידורי  ידי  על  מהעותר  ־נגרע 
מבקש  שהוא  מה  בשבת...  לוויזיה 
לרצונו  בניגוד  מהזולת,  למנוע  זה 
שונה  חיים  אורח  לקיים  ולהכרתו, 
טלוויזיה  משידורי  וליהנות  משלו 
בית  קיים  כך  לשם  לא  בשבת. 
במעמדו  הכרנו  אילו  זה...  משפט 
של העותר במקרה זה, היינו צריכים 
להכיר גם במעמדו של איש הכפירה 
הדתית, שהיה קובל למשל על קיום 
כשרות בשירותי המדינה. ומה היינו 
אסתטי  חוש  בעל  לאדם  משיבים 
מתלונן  שהיה  באדריכלות  מפותח 
שהתירה  בעירו  התכנון  רשות  על 
הולם  אינו  שלדעתו  בניין  להקים 
של  הארכיטקטונית  הדמות  את 
אינו  עצמו  הוא  כי  אם  הסביבה, 

נוגע ישירות בדבר?".
)בג"ץ 287/69 שמחה מירון נ'    
שר העבודה(  

כותרת הידיעה ב"מעריב" 9.11.69
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מע"מ בשיעור אפס על שירותים המסופקים לתושב חוץמיסים

הם שירותים בקשר לנכס בישראל.
־לתנאים שמנינו לעיל יש חריג; אם השירות המסו

פק לתושב החוץ הוא חלק מערך הטובין המיובאים, 
זו  הוראה  אפס.  בשיעור  מס  השירות  על  יחול  אזי 
נועדה למנוע מצב שבו ישולם פעמיים מס על אותו 
מרכיב של שירות הניתן לתושב חוץ. בהקשר זה ראוי 
זו בהחלטת  לציין כי רשויות מע"מ הרחיבו הוראה 
מס 7/11, בה נקבע כי החריג יחול גם ביחס ליבוא 

טובין בלתי מוחשיים בהתקיים תנאים מסוימים. 
לדידנו, במצבים רבים שיש לתת עליהם את הדעת 
מוסף  ערך  מס  ומוטל  חוץ  לתושב  שירות  מסופק 
העולמי.  במישור  והן  הישראלי  במישור  הן  בכפל, 
ה־ ארגון  הנחיות  פורסמו   2014 באפריל  כי  נציין 
OECD )שבו חברה מדינת ישראל( בקשר עם הטלת 

בינלאומי  מסחר  על  מע"מ 
בלתי  וטובין  שירותים  של 

מתב ההנחיות  ־מוחשיים. 
הניטרליות  עקרון  על  ססות 
נקבע  פיו  ועל  המע"מ,  בדיני 
מעוסק  שירות  באספקת  כי 

מדי בגבולות  למשנהו  ־אחד 
המוסף  הערך  מס  אחרת,  נה 
נצרך  שבה  במדינה  ישולם 
היעד  מדינת  קרי  השירות, 
שהיא מקום מושבו של מקבל 
השירות. לאור האמור, הטלת 
בישראל  מלא  בשיעור  מע"מ 

בר־ שאינו  מע"מ  חוץ,  לתושב  שמסופק  שירות  על 
קיזוז על ידו, כאשר על תושב החוץ מוטל מע"מ גם 
במדינת היעד כאמור, היא למעשה הטלת כפל מע"מ 

במישור הבינלאומי, ויש לתת עליה את הדעת. 
סעיף 30)א()7( לחוק מטיל מס בשיעור אפס על 
"מתן שירות בחוץ לארץ בידי עוסק שמקום עיסוקו 

־העיקרי הוא ישראל". לעניין זה יצוין כי אין רלוונ
על  הן  והסעיף חל  לזהות של מקבל השירות,  טיות 
שהשירות  ובלבד  חוץ  תושב  על  והן  ישראל  תושב 

דין שניתן לאח ־ניתן בפועל מחוץ לישראל. בפסק 
רונה חזר בית המשפט על קביעת בית המשפט בת"מ 
כי מקום מתן השירות  ואח'  יהושע  גווילי   124-08

הוא מקום צריכת השירות. 
משעמדנו על היבטי המע"מ במתן שירות לתושב 
לחוק  30)א()2(  סעיף  הוראת  את  לבחון  ראוי  חוץ, 

הקובעת כי "מכירת נכס בלתי מוחשי לתושב חוץ" 
כך  על  עמדנו  וכבר  אפס.  בשיעור  במע"מ  תתחייב 
חוק  לעניין  מוחשי"  בלתי  ו"נכס  "נכס"  שהגדרת 
בעלת  זכות  כל  למעשה  וכוללת  רחבה  היא  מע"מ 

ערך כלכלי. 
כ"מתן  סיווג עסקה  כי מלאכת  נוסיף  זה  בהקשר 
שירות" או כ"מכר" אינה פשוטה כלל ועיקר, אולם 
שסיווג  לציין  למותר  מכרעת.  לעיתים  חשיבותה 
מוחשיים  בלתי  טובין  כמכר  שירותים  מתן  עסקת 
תיהנה מהטבת מס בשיעור אפס, וזאת בלי להידרש 

לעמוד בתנאים הקבועים בסעיף 30)א()5( לחוק.
לסוגיית  המשפט  בית  נדרש  שבהם  דין  פסקי 
בע"ש  למשל  ניתנו  שירות  או  כמכר  עסקה  סיווג 
בית  פסק  בו  בע"מ,  נהריה  "הוד"  קולנוע   112/85
מתן  כי  המחוזי  המשפט 

בקול בסרטים  צפייה  ־זכות 
נוע היא עסקת שירות לאור 
הסרט;  הפקת  מורכבות 
בע"א 685/71 הקשאה בע"מ 
מספר  נותן  המשפט  בית 
שסיווגן  לפעולות  דוגמאות 
נעליים  צחצוח  כגון:  קשה, 
נעליים  משחת  אספקת  תוך 
תוך אספקת  ותפירת שמלה 
 הבד על ידי הלקוחה.  בע"א
פקיד   863/75  +  848/75
נקבע   3 אביב  תל  השומה 
מכר  עסקת  היא  נגר  ידי  על  רהיטים  אספקת  כי 
שכן ערך החומרים בעסקה הוא העיקר. לאחרונה, 
הסוגיה  בבחינת  התבנית,  עמותת   1053-07 בע"מ 
שירות  או  מוחשי  בלתי  נכס  ייבאה  העמותה  אם 
כי התייעצויות שנעשו  לישראל קבע בית המשפט 
בעיקר באמצעות הטלפון הן בגדר רכישה של טובין 

ונימק את קביעתו בטענה שבשי ־בלתי מוחשיים, 
חות הועברו "גרעיני המחשבה והרעיונות לגופם", 
לתת  נועדו  אשר  טלפון  בשיחות  מדובר  "לא  וכי 

ייעוץ טכני...". 
את  מחדדת  לאחרונה  שניתנה  הפסיקה  לסיכום, 

־החשיבות הרבה שבבחינה מדוקדקת של סיווג הע
סקה ושל היבטיה, הואיל ויש לה השפעה מכרעת על 
יישום הוראות החוק ועל קביעת שיעור המס שיחול 
 על העסקה. 

עקרון הניטרליות בדיני 

המע"מ קובע כי באספקת 

שירות מעוסק אחד למשנהו 

בגבולות מדינה אחרת, מס 

הערך המוסף ישולם במדינה 

שבה נצרך השירות, קרי 

מדינת היעד שהיא מקום 

מושבו של מקבל השירות
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ישראל"  לתושב  גם  החוץ,  תושב  על  נוסף  בפועל, 
לאחר תיקון הסעיף, וקבעו שכיום אין עוד רלוונטיות 

־לשאלת הנהנה העיקרי; די שקיים נהנה ישראלי מה
שירות לשלול את הטבת המס בשיעור אפס. על כן 
אין עוד מקום להיזקק למבחני העזר שפורטו בפסק 
נפסק  כך  הסעיף.  לתיקון  עובר  שניתן  קסוטו,  דין 
בע"מ בע"מ,  אחזקות  אתגל   55642-10-12  בע"מ 
)שב־ ואח'  עוסקים  איחוד  אופקים   54886-09-11

בבית  ערעור  תלוי  עניינו 
ובע"א  העליון(  המשפט 
שירותי  גמיש  א .   7142/10

כוח אדם בע"מ.
בתקנה  מנוי  נוסף  תנאי 
ערך  מס  לתקנות  12א)א( 
ולפיו  תשל"ו־1976,  מוסף, 
אפס  בשיעור  מס  יחול  לא 

המצוי  לנכס  בקשר  שניתן  חוץ  לתושב  שירות  בגין 
בישראל, אלא אם הוכח כי מחיר השירות הוא חלק 
מערך הטובין לצורכי מכס. בפסיקה ענפה נקבע כי 
הגדרת המונח "נכס" בחוק מע"מ רחבה דיה לכלול 
כל זכות רכושית בעלת ערך כלכלי. לפיכך נקבע כי הן 
הזכות להתגונן )ע"א 9303/03 עו"ד יעקב מוסל( והן 
הזכות לפיצוי )ע"א 418/86 ש . רוזין( בהליך משפטי 
ולכן  בישראל,  אכיפתן  שמקום  זכויות  הן  בישראל 
אליהן  בקשר  הניתן  השירות 
בקשר  שניתן  שירות  הוא 
בע"מ  בישראל.  המצוי  לנכס 
ושי־ ייעוץ  נ .ד .ל .א   1058/07
רותים בע"מ הורחבה היריעה 
שירותים  שגם  ונפסק  עוד, 

מק אישור  להשגת  ־שניתנו 
בישראל  המס  מרשויות  דמי 

במצבים רבים שיש לתת 

עליהם את הדעת מסופק 

שירות לתושב חוץ ומוטל מס 

ערך מוסף בכפל, הן במישור 

הישראלי והן במישור העולמי
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מע"מ בשיעור אפס על שירותים המסופקים לתושב חוץמיסים

בקשר  למחשבה  נקודות  מובאות  זה  במאמר 
לאחת מהסוגיות המורכבות והסבוכות בחוק מע"מ 
- הטלת מס ערך מוסף בשיעור אפס על שירותים 

המסופקים לתושב חוץ. 
מן המפורסמות היא שכדי לעודד עסקאות יצוא, 
במע"מ  יתחייבו  שונות  עסקאות  כי  המחוקק  קבע 
לעוסק  להקנות  המחוקק  ביקש  בכך  אפס.  בשיעור 

התשו את  לקזז  גיסא  מחד  לו  המאפשרת  ־הקלה 
מות הכרוכות בביצוע העסקה, ומאידך גיסא לחייב 
בין  המתקבלת.  התמורה  את  אפס  בשיעור  במע"מ 

־היתר נקבע כי מע"מ בשיעור אפס יוטל ביצוא שי
רותים על פי הוראות סעיפים 30)א()5( ו־30)א()7( 

־לחוק וביצוא נכסים מוחשיים ובלתי מוחשיים, בס
עיפים 30)א()1( ו־30)א()2( לחוק. 

לתיקו־ ועובר   ,2002 30)א()5( תוקן בשנת   סעיף
נו נקבע בו כך: "לא יראו שירות כניתן לתושב חוץ 

הוא  ההסכם  נושא  כאשר 
לתו בפועל  השירות  ־מתן 

בע"א  בישראל".  ישראל  שב 
בי־ סוכנויות  קסוטו   41/96

המשפט  בית  דן  בע"מ  טוח 
עוסק  אם  בשאלה  העליון 
שירותים  שסיפק  ישראלי 

שע זרות  ביטוח  ־לחברות 

בחוץ או בארץ?
אחת הסוגיות הסבוכות בחוק מס ערך מוסף נוגעת לשאלת הטלת מע"מ 

שניתנה  הפסיקה  חוץ.  לתושב  שירותים המסופקים  על  אפס  בשיעור 

בנושא לאחרונה מדגישה עד כמה חשובה בחינה מדוקדקת של סיווג 

העסקה ושל היבטיה לצורך קביעת שיעור המס שיחול

ליאת נויבירט

עו"ד ורו"ח ליאת נויבירט, 
מנהלת מחלקת מיסים 
PwC Israel ,עקיפים

־ניינם תיווך בינן לבין חברות ביטוח ישראליות לצו
רך רכישת ביטוחי משנה, מספק שירותים החייבים 

־במע"מ בשיעור אפס מכוח הסעיף. נקבע כי רק במ
קרים שמקבל השירות הדומיננטי הוא תושב ישראל 
ביסס  הכרעתו  את  מלא.  במס  העסקאות  יתחייבו 
בית המשפט על מבחני העזר האלה: מבחן המשלם 
הנהנה  מבחן  השירות;  מזמין  איתור  השירות;  בעד 
הכוללות של  הנסיבות  ומבחן  הדומיננטי מהשירות 

העסקה. 
יראו  לא  כי  בו  ונקבע  הסעיף  תוקן   2002 בשנת 
שירות כניתן לתושב חוץ כאשר נושא ההסכם הוא 

־מתן השירות בפועל, נוסף על תושב החוץ, גם לתו
־שב ישראל. בדברי ההסבר להצעת החוק נאמר שה

תיקון יביא לגידול בהכנסות המדינה.
היושב  יחיד  היא  חוץ"  "תושב  הגדרת  זה,  לעניין 
שנרשם  אדם  בני  חבר  או  לישראל  מחוץ  קבע  דרך 
או התאגד רק מחוץ לישראל, 
לישראל  מחוץ  נמצא  והוא 
פעילות  או  עסקים  לו  ואין 

בישראל. 
־בשורה של פסקי דין שנית
־נו לאחרונה עמדו בתי המש

פט על הפרשנות הרחבה שיש 
להעניק לתיבה "מתן השירות 

בתי המשפט קבעו שכיום אין 

עוד רלוונטיות לשאלת הנהנה 

העיקרי, ודי שקיים נהנה 

ישראלי מהשירות לשלול את 

הטבת המס בשיעור אפס
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המשפט העליון בפסק הדין בעניין פקיד שומה חיפה 
שהוזכר לעיל נמנע מלנקוט עמדה בנושא, והשאיר 
ובתי  העליון  בית המשפט  שופטי  עיון.  בצריך  זאת 

מלה הסתייגותם  כי  פעם  לא  העירו  לעבודה  ־הדין 
בידי  זו  זכות  מתן  כי  מהחשש  נובעת  בסוגיה  כריע 
העובדים תעניק להם כוח מיקוח רב למול המעסיק, 
והדבר עלול לסכל עסקאות של מכירת חברות. לא 

במי תלויה  שכזאת  הכרעה  כי  לסבור  הגיוני  ־בלתי 
דה מסוימת בהשקפה אידיאולוגית של שופטי בית 

לה הנדרשים  לעבודה,  הדין  ובתי  העליון  ־המשפט 
הערכים  ועל  העובדים  זכויות  על  שמירה  בין  כריע 
החברתיים הגלומים בעבודה מצד אחד, לבין קידום 
האינטרסים  על  ושמירה  ליברלית  כלכלית  מדיניות 
של המעסיקים ובעלי ההון מצד שני. לדעתי, השאלה 

־החשובה שעלינו לשאול בקול רם ולהשיב עליה בכ
נות היא אם ההסדר המשפטי 
הקיים מקדם את העברתו של 
או  ליד,  מיד  העבודה  מקום 

העו של  העברתו  את  ־שמא 
בד מיד ליד, כחפץ וכנכס בעל 

ערך כלכלי.
שב הרבה  החשיבות  ־על 
להגד רחבה  פרשנות  ־מתן 

מעסיקים"  "חילופי  של  רה 
של  בדין  זכויותיהם  ולעיגון 
כזה  אירוע  בקרות  העובדים 

המ מהמהלך  ללמוד  ־אפשר 
 - ממש  אלה  בימים  תרחש 

סגירת רשות השידור. ביולי האחרון התקבל בכנסת 
חוק השידור הציבורי, התשע"ד־2014, המסדיר את 
של  הקמתו  ואת  השידור  רשות  של  סגירתה  הליך 
תאגיד שידור חדש במקומה. כ־2,000 עובדי הרשות 
פרישה  )בתנאי  זה  במהלך  מפוטרים  להיות  צפויים 
מחדש  להיקלט  צפויים  מהם  רבע  ורק  מיטיבים(, 
בתאגיד השידור שיוקם. ועדת לנדס, שהמליצה על 

־מהלך זה, מנתה בדו"ח שפרסמה שיקולים רבים לה
את  שהניע  השיקולים  אחד  כי  נדמה  אולם  צדקתו. 
סגירתה של רשות השידור, אך לא נאמר בגלוי, הוא 
עובדי  ועד  של  לפירוקו  להביא  המדינה  של  רצונה 
העבודה  מהסכמי  ולתמיד  אחת  ולהיפטר  הרשות, 

האישיים והקיבוציים שנחתמו עם עובדיה. 
הודות למשא ומתן קדחתני ועיקש בין הסתדרות 

ומשרד התקשו נציגי משרד האוצר  לבין  ־העובדים 
רת, הגיעו הצדדים להסכם שלפיו שכרם של עובדי 
וחוזי  ייפגע,  לא  החדש  בתאגיד  שייקלטו  הרשות 
עבודה חדשים ייחתמו רק עם עובדים חדשים. כמו 
כן סוכם כי רצף הזכויות של העובדים לא ייפגע גם 

־לאחר המעבר. אך אלמלא הסכם זה לא הייתה ערו
בה לעובדים כי כך היה פוסק גם בית הדין לעבודה 

־אילו הגיע הנושא לפתחו. הלכה היא בדין הישרא
העבו חוזה  מסתיים  מעסיקים  חילופי  בעת  כי  ־לי 

ובמקומו נחתם חוזה חדש עם המעסיק  דה האישי 
החדש, בין שתנאיו זהים ובין שלא. לא זו אף זו, אין 
כלל ודאות כי בית הדין לעבודה היה מכיר באירוע 
שמירת  לעניין  מעסיקים  חילופי  של  כאירוע  שכזה 
והוותק  העובדים  של  הסטטוטוריות  הזכויות  רצף 

שצברו במקום העבודה. 
במה לראות  יש  ־לגישתי 

לך של סגירת רשות השידור 
שידור  תאגיד  של  ופתיחתו 
חילופי  של  אירוע  במקומה 
מעסיקים לכל דבר ועניין, או 
כפי שאני מציע לכנות אירוע 
שכזה - העברת עסק חי מיד 
בסגירה  מדובר  אמנם  ליד. 
עבודה  מקום  של  מוחלטת 

מינה כרשות  הפועל  ־אחד 
עסקי  תאגיד  ובפתיחת  לית 

־במקומו, אולם אי אפשר לה
העסק  כי  העובדה  מן  תעלם 
החדש שיוקם ימשיך לספק בדיוק את אותו המוצר 
ימשיכו  מחדש  שייקלטו  והעובדים  קודם,  שסופק 
ששימשו  הכלים  באותם  העבודה  אותה  את  לבצע 

אותם במקום העבודה הקודם.

סיכום

יוצאים בק ־זה שנים ששופטי בית הדין לעבודה 
ובאופן  בחוק  להסדיר  הישראלי  המחוקק  אל  ריאה 

־מלא את זכויותיהם של העובדים בעת חילופי מע
סיקים במקום העבודה, ולהכריע בשאלה מהו אירוע 
של העברת עסק חי מיד ליד. אין לנו אלא להצטרף 

־לקריאה זו, ולקוות שעד אז ימלאו בתי הדין לעבו
וראויה לדין  ויעניקו פרשנות אמיצה  זה  דה תפקיד 
 הקיים. 

אי הכרה בחילופי בעלי 

מניות השליטה בחברה 

כאירוע של חילופי מעסיקים 

כמוה כהטמנת הראש בחול 

וזניחת העובדים וזכויותיהם 

לטובת קידום האינטרסים 

הכלכליים של בעלי ההון 

ובעלי השליטה בחברות
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זכויות העובדים בעת חילופי מעסיקיםעבודה

הדין אפוא כאשר אישיותו המשפטית של המעסיק 
לא השתנתה, אלא רק בעלי השליטה עליה? שאלה 
רק כאשר העובד מועסק  כמובן להתעורר  יכולה  זו 
על ידי תאגיד - קרי, אישיות משפטית מלאכותית; 

בא היא  חברה  על  השליטה  להעברת  הדרך  ־שהרי 
מצעות מכירת מניותיה, כשהחברה ממשיכה להיות 
צד לכל ההסכמים שעליהם חתמה, לרבות ההסכמים 
עם עובדיה. מצד אחד אפשר לטעון כי הואיל ולא חל 

)היא הח ־שינוי באישיותו המשפטית של המעסיק 
ברה(, הרי שלא מדובר בחילופי מעסיקים. מצד שני, 
אי אפשר כלל וכלל להתעלם מן העובדה כי האיום 
הממשי והסכנות המרחפות על ביטחונו התעסוקתי 

־של העובד וכן על תנאי עבודתו במקרה זה זהים למ
מצוינת  דוגמה  חילופי מעסיקים.  קרה הקלאסי של 
השליטה  מכירת  היא  האחרון  מהזמן  כזה  לאירוע 

כל  המזוהה  תנובה,  בחברת 
כך עם המשק הישראלי, לידי 
ממשלת  שבשליטת  חברה 

־סין. נדמה כי חששות העוב
־דים מהעברת השליטה בחב

רה הם מובנים.
בית  של  החלטות  סדרת 
מסוף  לעבודה  הארצי  הדין 
שנות ה־90 מבטאת יפה את 
הקיימת  העמוקה  המחלוקת 

בשא הישראלית  ־בפסיקה 
מניות  בעלי  חילופי  לה האם 
משמעותם  בחברה  השליטה 

2004 דן בית המשפט הע־  חילופי מעסיקים. בשנת
ליון ארוכות בשאלה זו - אם כי בדרך אגב - בבג"ץ 
נ' התעשייה  הסתדרות העובדים החדשה   8111/96
האווירית לישראל בע"מ, הידוע כפרשת רמת"א. גם 
שבעת שופטי ההרכב נחלקו בדעותיהם, ולא הצליחו 
לספק תשובה ברורה לשאלה. עשר שנים עברו מאז 
זו  ועדיין אין בנמצא תשובה לשאלה  אותה פרשה, 
בהלכה הפסוקה. אזכור לסוגיה אפשר למצוא בפסק 
דינה של השופטת אסתר חיות בע"א 2640/11 פקיד 
ניסי שפורסם בתחילת 2014 בע־ נ'  חיפה  םשומה 
ניין הפרטתם של בתי הזיקוק בישראל, אך גם שם 

תשובה ַאיִן.
כדי  להחיל  שיש  הראוי  המבחן  וככלל,  לגישתי, 
לזהות אירוע של "חילופי מעסיקים" הוא זה הבוחן 

אם התחלף בעל השליטה בעסק באישיות משפטית 
הנוגע  בכל  אולם  מלאכותית.  או  טבעית   - אחרת 

־לתאגידים, כאישיות משפטית מלאכותית, אין לה
שינוי  גם אם חל  לבחון  יש  זה, אלא  סתפק במבחן 
באישיות המשפטית של בעלי השליטה על החברה. 
השליטה  מניות  בעלי  חילופי  של  באירוע  הכרה  אי 

כמוה כהטמ חילופי מעסיקים  כאירוע של  ־בחברה 
נת הראש בחול וזניחת העובדים וזכויותיהם לטובת 

ובע ההון  בעלי  של  הכלכליים  האינטרסים  ־קידום 
לי השליטה בחברות. חששם של העובדים שאירוע 

מת מעסיקים"  "חילופי  של  לסיווג  יזכה  לא  ־שכזה 
עצם נוכח העובדה כי רוב רובם של העובדים במגזר 
העוברים  תאגידים,  ידי  על  כיום  מועסקים  הפרטי 
כידוע מיד ליד בדרך של מכירת מניות השליטה בהם; 
אם העברת מניות השליטה בחברה לא תיחשב אפוא 
במקום  מעסיקים  כ"חילופי 
העבודה" הרי שהחוק יתרוקן 
מתוכן וייהפך עם הזמן לאות 

מתה.
חייב  המעסיק  האם   )2

המפור הסכמתו  ־בקבלת 
הע בטרם  העובד  של  ־שת 

ברתו למעסיק החדש, והאם 
לעובד הזכות לסרב לחילופי 
לעיל,  כאמור  המעסיקים? 
תשובה לשאלה זו לא קיימת 
בחקיקה, וגם בפסיקה אין לה 
שאלה  חד־משמעית.  תשובה 

גם בע הדיון בפרשת רמת"א, אך  ־זו עמדה במרכז 
את  סיפקה  זו  פרשה  השופטים.  דעות  נחלקו  ניינה 
אחת ההחלטות המרתקות בפסיקה הישראלית, עת 
הוכרע כי תוצאת פסק הדין נקבעה על פי דעת הרוב 

־של שלושה שופטים, כנגד דעתם החולקת של ארב
עת השופטים האחרים במותב )שנחלקו בדעתם אף 
הם(. אותה "דעת רוב" קבעה כי המעסיק חייב לקבל 
את הסכמתו המפורשת של העובד עובר לחילופים. 
קרי, לעובד הזכות לסרב לחילופי המעסיקים, והוא 
המעסיק  ידי  על  העסקתו  המשך  את  לדרוש  זכאי 

הראשון, אלא אם כן זה האחרון יבחר לפטרו.
יוש היא  כי  פלא  אין  זו,  שברירית  הלכה  ־לאור 

 מה מאז רק במקרה בודד אחד )בס"ע )אזורי ב"ש( 
שר - קלאסיק נעלים בע"מ(. גם בית   680-02-11

 כריכת הספר 
 "זכויות העובדים 

בעת חילופי מעבידים"

 המחוקק הישראלי 

מתחמק באופן מגמתי 

ומכוון מלדון בנושאים 

אלה - אם במתן הגדרה 

בחוק לאירוע של "חילופי 

מעסיקים" ואם בהרחבת 

היקף זכויותיו של העובד 

במקרה של חילופי מעסיקים
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הישראלי כמו גם בתי הדין לעבודה אינם מספקים 
הללו.  בסוגיות  ברורות  תשובות  המשפט  לנמעני 

ומכ מגמתי  באופן  מתחמק  הישראלי  ־המחוקק 
בנושאים אלה - אם במתן הגדרה בחוק  וון מלדון 
להגדרה  בדומה  מעסיקים",  "חילופי  של  לאירוע 

־הקיימת בדירקטיבה של האיחוד האירופי, ואם בה
רחבת היקף זכויותיו של העובד במקרה של חילופי 
להתמודד  המחוקק  של  האחרון  הניסיון  מעסיקים. 
זו הייתה בשנת 2007,  )ולו באופן חלקי( עם סוגיה 
במסגרת הצעת חוק ההסדרים במשק המדינה לשנת 
2008. הצעת החוק כללה באחד מפרקיה את הצעת 
החוק הממשלתית שגובשה בנושא עוד בשנת 2005, 

־אך גם ניסיון זה כשל, לאחר שהפרק הושמט מהצ
עת החוק לקראת הקריאה השנייה והשלישית. באין 
הסדר חקיקתי מלא בסוגיה זו, אין פלא כי בתי הדין 
לעבודה מתקשים למלא את החלל ולספק תשובות 

־ראויות לשאלות בוערות אלה. העובדים מצידם נו
ינ כי  בית הדין לעבודה בציפייה  עיניים אל  ־שאים 
־קוט פרשנות יצירתית בנושא, ויש שיאמרו אף פר

שנות אמיצה; שתכיר גם בשינויים מבניים מסוימים 
סל  את  ושתרחיב  מעסיקים",  "חילופי  של  כאירוע 

הזכויות שלהן זכאים העובדים באירוע כזה. 
כדי להדגים הלכה למעשה את הבעייתיות הקיימת 
נושאים  נוכח היעדר הסדרה של  במשפט הישראלי 
שאלות  בשתי  לדון  אבקש  בפסיקה,  או  בחוק  אלה 

שכיחות העולות בהקשר זה:
1( האם חילופי בעלי מניות השליטה בחברה הם 
בגדר אירוע של חילופי מעסיקים? אירוע של חילופי 
מעסיקים קלאסי מתרחש כאשר בעל העסק מעבירו 

וזה האחרון נהיה למעסיקו הישיר של העו ־לאֵחר, 
הת אחת  משפטית  אישיות  בעל  מעסיק  קרי,  ־בד. 

חלף עם מעסיק בעל אישיות משפטית אחרת. מהו 
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העבודה  שוק  את  המאפיינות  התופעות  אחת 
הניכ העלייה  היא  האחרונים  בעשורים  ־הישראלי 

רת במספר האירועים של חילופי מעסיקים במקום 
תופעה  כך.  להיחשב  הראויים  אירועים  או  העבודה 
תקופת  שבמהלך  כך  מאוד,  עד  שכיחה  נהייתה  זו 
עבודתם עשויים עובדים רבים לחוות כמה אירועים 
לעבוד  ממשיכים  שהם  בעת  מעסיקים  חילופי  של 

והתחרו הדינמיות  בעקבות  עבודה.  מקום  ־באותו 
אנו  המודרני  העסקים  עולם  את  המאפיינות  תיות 
של  יותר  רחב  למגוון  גם  האחרונות  בשנים  עדים 

המעו העסק,  בבתי  המתרחשים  מבניים  ־שינויים 
החשובה  המשפטית  השאלה  את  שאת  ביתר  ררים 
היא  הכוונה  מעסיקים".  "חילופי  להיחשב  ראוי  מה 

כגון מיקור  לשינויים מבניים 
חוץ, חילופי קבלני שירותים, 
שליטה  מניות  בעלי  חילופי 
חברות  של  הפרטה  בחברה, 
של  הפרדתו  ממשלתיות, 
לשליטתה  והעברתו  מפעל 
שאלת  ועוד.  חברה־בת  של 

־הגדרתו המשפטית של השי
במקום  שהתרחש  המבני  נוי 
שכן  קריטית,  היא  העבודה 
האירוע  של  נכון  לא  סיווג 
לקבל  מהעובד  למנוע  עלול 

לדאוג לחלופה
רבות מזכויות העובדים בעת חילופי מעסיקים במקום העבודה אינן מוסדרות 

בחוק, ואין בדין הכרעה בשאלה המרכזית מהו אירוע של העברת עסק חי 

מיד ליד. יש לקוות שעד שהמחוקק יסדיר עניין זה במלואו, בתי הדין לעבודה 

ימלאו תפקיד זה ויעניקו פרשנות אמיצה וראויה לדין הקיים

לעובדים  הישראלי  הדין  שמעניק  הזכויות  סל  את 
במקרה של חילופי מעסיקים. 

בעקבות התגברות התופעה של חילופי מעסיקים 
אחרים  מבניים  ושינויים  כאמור,  העבודה,  במקום 

נו משפטית  שאלה  והתחדדה  עלתה  העסק,  ־בבתי 
או  שמציע  זכויות"  "סל  באותו  יש  מה  והיא  ספת, 
של  במקרה  לעובד  הישראלי  המשפט  להציע  יכול 
כיום  קובעים  המגן  חוקי  כידוע,  מעסיקים.  חילופי 
ימשיך  העבודה  במקום  העובד  של  העבודה  ותק  כי 
להימנות ברצף חרף חילופי המעסיקים, זאת לעניין 
חישוב פיצויי הפיטורים, הזכות לימי חופשה ולימי 
מחלה וכיוצא באלה. אך האם סל זה כולל את הזכות 
כי חוזה העבודה האישי ותנאיו ימשיכו לחול ברצף 
גם עם המעסיק החדש? האם 
עסקו  את  שמעביר  המעסיק 

הס את  לקבל  חייב  ־לאֵחר 
העובד  של  המפורשת  כמתו 

־טרם המעבר? אם יסרב העו
החדש,  למעסיק  לעבור  בד 

מפו להיות  זכאי  הוא  ־האם 
מכך  המשתמע  כל  על  טר, 
מבחינת הזכויות המגיעות לו 
על פי כל דין, הסכם אישי או 

קיבוצי?
המחוקק  הצער,  למרבה 

יוסי רחמים

 עו"ד יוסי רחמים עוסק 
 בדיני עבודה, מרצה 
 בבית הספר למשפטים 
ע"ש שטריקס, המסלול 
האקדמי, המכללה למינהל; 
לאחרונה ראה אור ספרו 
 "זכויות העובדים 
בעת חילופי מעבידים" 
בהוצאת "בורסי"

שאלת הגדרתו המשפטית 

של השינוי המבני שהתרחש 

במקום העבודה היא קריטית, 

שכן סיווג לא נכון של האירוע 

עלול למנוע מהעובד לקבל 

את סל הזכויות שמעניק הדין 

הישראלי לעובדים במקרה 

של חילופי מעסיקים
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הנסיבות  כלל  פי  על  נקבע 
במכ ובהתחשב  העניין,  ־של 

והאינטרסים  השיקולים  לול 
בגדרו.  הפועלים  הנוגדים 
כי  נקבע  דין  פסקי  בריבוא 
הסביר'  'הזמן  של  "תוכנו 

לעו הוא,  פעולה  ־לביצוע 
לם, פרי הנסיבות הייחודיות 
שהולידו את הצורך בפעולה, 

לשק יש  גדריו,  ־ולקביעת 
האינטרסים  מכלול  את  לל 

נקו להשגת  ־המתמודדים 
)בג"ץ  הראויה"  האיזון  דת 
1999/07 ח"כ זהבה גלאון נ' 

־ועדת הבדיקה הממשלתית לבדיקת אירועי המע
רכה בלבנון 2006(.

מהנחיות משרד הדתות עולה כי על בני זוג להירשם 
לנישואים "לא יאוחר מ־45 יום קודם לנישואין", וכי 
חודשים  שלושה  בתוך  תיעשה  רווקות  עדי  "גביית 
קודם לנישואין. עם זאת במידת הצורך, על פי שיקול 
דעתו של הרב רושם הנישואין, ניתן להאריך את תוקף 

־העדות בשלושה חודשים נוספים )אך לא יותר( ]הנ
חיה 1.3 ו־1.4 להנחיות מיום 27.11.12[". אפשר אפוא 
להסיק כי חודשים מספר לפני נישואים הם בבחינת 
לנישואים  כוונה  שאין  במקום  ואילו  סביר",  "זמן 

נראית לעין לא רשאי נוטריון 
לקבל על עצמו סמכות לא לו 
ולאשר הסכם על פי חוק יחסי 

ממון. 
הנוטריון  דבר,  של  סיכומו 
לקוחותיו  ידי  על  המתבקש 

לה צריך  ממון  הסכם  ־לאשר 
הזוג  בני  את  ולשאול  תכבד 
מתכננים  הם  מתי  שלפניו 
להינשא. אם אין הם מצהירים 
אין  קרוב,  נישואים  מועד  על 
הוא רשאי לאשר את ההסכם 
שהוא או מאן דהוא ערך לשם 

אישורו כהסכם ממון. 
־אין כמובן כל מניעה שבני זוג הידועים בציבור יח

תמו לפני נוטריון על הסכם ל"חיים משותפים", אלא 
לרמה  אותו  מעלה  איננו  נוטריון  ידי  על  שאישורו 
גבוהה מזו של הסכם שלא אושר כלל. הסכם שכזה 
שריר וקיים בין צדדים מכוח חוק החוזים, כל עוד לא 

־קמה הזכות לביטולו והוא לא בוטל כדין. אם מבק
שים הידועים בציבור להעניק משנה תוקף להסכמות 
שביניהם, אין כאמור לעיל כל מניעה שיאשרו הסכם 
לחיים משותפים בתוקף של פסק דין )לפי סעיף 3)ג( 
לחוק בית המשפט לענייני משפחה, תשנ"ה־1995(. 
 אך אתם הנוטריונים - ראו הוזהרתם. 

בית המשפט המחוזי קיבל 

את הטענה כי בטל תוקפו 

של ההסכם כהסכם ממון, 

ופסק כי נוטריון מנוע מלאשר 

הסכם על פי חוק יחסי ממון 

כאשר בעל הדין שכנגד 

הצהיר כי לעת החתימה על 

ההסכם לא התכוון לשאת 

לאישה את בת זוגו
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כי הסכם שהוא ערוך ומוכן בידי הצדדים בבואם אל 

ברית הנישואין, או הסכם ממון הנעשה ביניהם בשעת 

עריכת הנישואין, יכול רושם הנישואין לאשרו במקום 

מן  ביתר שאת  ומסתבר  אך מה שעולה  בית־המשפט. 

הסכם  בין  אמיצה  גומלין  זיקת  יש  כי  הוא,  הסעיף 

בין  הממון לבין הנישואין. מי שאיננו עומד להינשא, 

משום שמניעות שבדין מעכבות נישואיו, שלו או של 

שבמצפון,  מניעות  דנן,  כבמקרה  אם,  ובין  בן־זוגו, 

כביכול, איננו עומד 'לפני הנישואין'".

שורשה של פרשנות זו נמצא גם בדברים שנאמרו 
15.3.1994, בה הציג שר המ־  בישיבת הכנסת מיום
שפטים דאז דוד ליבאי לקריאה ראשונה את הצעת 
חוק יחסי ממון בין בני זוג )אז תיקון מס' 2( )אימות 
על  השר  עמד  בדבריו  תשנ"ד־1994.  נוטריון(,  בידי 
ליבת חוק יחסי ממון, שלדבריו "קבע את גדריו של 

־הסכם בין בני זוג, ובא להסדיר את יחסי הממון בי
ניהם לקראת נישואיהם או במשך נישואיהם". הצעת 

החוק הובאה לקריאה שנייה 
 21.2.1995 ביום  ושלישית 
החוקה,  ועדת  יו"ר  בידי 
צוקר,  דדי  דאז  ומשפט  חוק 

־שאמר: "מוצע שבני זוג העו
אני   - נישואיהם  לפני  מדים 

ומ נישואיהם,  לפני  ־מדגיש, 
ממון,  הסכם  לחתום  בקשים 
בנישואין  מדובר  כלל  בדרך 
זאת  שלישיים,  או  שניים 
לאשר  יוכלו  מוכיח,  הניסיון 
בפני  גם  הזה  הממון  הסכם 

נוטריון". 
יוצא אפוא כי השימוש במילה "לפני" בא להפיס 
את החרדה של המפלגות הדתיות שמא אישור בידי 
הרציונל  אזרחיים.  לנישואים  ערוץ  יפתח  נוטריון 
הנישואים  רושם  של  בזמן  התחומה  סמכותם  של 
יחסי  חוק  פי  על  ממון  הסכם  לאשר  הנוטריון  ושל 

נו ממש,  לקראתם  לאמור  נישואים,  "לפני"  ־ממון 
בעת ממהותו של החוק. השלכה "מסוכנת" שביקש 
המחוקק למנוע היא שמתן סמכות לאישור ההסכם 
הכנפיים  מוטת  את  ירחיב  הנישואים  נתהוו  בטרם 
של החוק, בעוד שפסיקה ענפה קבעה כי חוק יחסי 
זוגות נשואים ואינו חל על מי שאינם  ממון חל על 
ראו  זה  )ולעניין  דנא  מקדמת  הפסיקה  זו  נשואים; 

ע"א 640/82 כהן נ' אמר הנזכר בפסק הדין של בית 
המשפט המחוזי, שם נקבע כך: "אין החוק מגדיר את 
המושג 'בני זוג' אך ברור הוא כי הוראותיו לא יחולו 
אלא על מי שהם בני־זוג נשואים. שכן הסדר האיזון 
חל עם פקיעת הנישואין 'עקב גירושין או עקב מותו 
של בן הזוג' )סעיף 5)א( לחוק(, ואין הסכם ממון על־
פי סעיף 1 לחוק בא אלא לשנות את הסדר האיזון 
שבחוק"; וראו גם ע"מ 8873/06 פלוני נ' פלוני ואח'; 
תק־על 2007)2(, 3478; וכן ע"א 2622/01 מנהל מס 
 ,)2(2003 תק־על  לבנון,  עליזה  נ'  מקרקעין  שבח 

.)4145
אין חולק על העובדה כי בני זוג הידועים בציבור 

־רשאים לאשר הסכם ממון ביניהם בבית משפט במ
סגרת הוראת סעיף 3)ג( לחוק בית המשפט לענייני 
היועץ   6854/00 רע"א  )ראו  משפחה, תשנ"ה־1995 
תק־על  ואח',  זמר  מיכאל  נ'  לממשלה  המשפטי 

.)3132 ,)2(2003
המחוקק  שמטרת  כיוון 
היא לתמוך במוסד הנישואים 
בחיי  מרכזי  ערך  ראה  שבו 
החברה בישראל, נהיר כי יש 
ואת  החוק  לשון  את  לכבד 
לא  עוד  כל  כן  על  מטרתו. 
הראשית,  החקיקה  שונתה 
חל חוק יחסי ממון על זוגות 
העומדים  אלה  ועל  נשואים 
שאינם  מי  על  ולא  להינשא 
לעת  נישואים  לממש  רוצים 

עריכת ההסכם.
מו לנוטריון  כי  ־משנפסק 

קנית הסמכות לאשר הסכם ממון על פי חוק יחסי 
מהו  השאלה  מתעוררת  נישואים,  לפני  רק  ממון 

אח ובמילים  הנישואים,  לפני  הזמנים  גדר  ־אפוא 
רות - עד כמה רחב הביטוי "לפני הנישואין"? עו"ד 
ותולדותיהם"  הנוטריון  "דיני  בספרו  דה־לוי  יונה 
)ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין, 2010( ציין 
לפניו  הזוג המופיעים  לוודא שבני  כי על הנוטריון 
ממון  יחסי  חוק  פי  על  ממון  הסכם  אישור  לשם 
הנוטריון  חייב  האם  ובכן,  להינשא.  מבקשים  אכן 

־לדעת מתי בדעתם של זוגות המתייצבים לפניו לע
שות כן? הפסיקה מחייבת זאת נכון לעתה. כידוע, 
הוא  יחסית.  שמשמעותו  ביטוי  הוא  סביר"  "מועד 

סעיף 2)ג1( לחוק יחסי ממון 

קובע כי "הסכם ממון שנכרת 

לפני הנישואין יכול שיאומת 

בידי נוטריון". השימוש במילה 

"לפני" בא להפיס את החרדה 

של המפלגות הדתיות שמא 

אישור בידי נוטריון יפתח 

ערוץ לנישואים אזרחיים
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שאלת גבולות סמכותו של נוטריון לאשר הסכמי 
־ממון בין בני זוג, אם אין בדעתם להינשא בעת ערי

בית  לפני  בימים אלה להכרעה  כת ההסכם, עומדת 
לבני  מרובה  חשיבות  בעל  הנושא  העליון.  המשפט 
זוג המבקשים להסתייע בנוטריון לשם אישור הסכם 

־ממון בהיותם ידועים בציבור, אך בפרט לציבור הנו
הסכ לאשר  לבקרים  חדשות  המתבקשים  ־טריונים 

מים בין בני זוג, גם בתוקף של הסכמי ממון. 
עלתה  הנוטריונים  של  סמכותם  בדבר  זו  שאלה 
אישה  תביעת  אגב  זוג,  בני  בין  סכסוך  במסגרת 
ממון,  כהסכם  נוטריון  ידי  על  שאושר  הסכם  לבטל 
כל  הזוג  לבני  הייתה  לא  ההסכם  עריכת  שלעת  אף 
כוונה להינשא. בערעור שנדון בבית המשפט המחוזי 
בירושלים לפני הרכב השופטים סובל, בזק־רפפורט 
ומינץ, בעמ"ש 26693-04-13 פלונית נ' פלוני )ניתן 
ביום 14.11.13( הפכה ערכאת הערעור את פסק דינו 
בית  בירושלים.  משפחה  לענייני  המשפט  בית  של 
המשפט המחוזי קיבל את הטענה כי בטל תוקפו של 
ההסכם כהסכם ממון, ופסק כי נוטריון מנוע מלאשר 
)להלן:  תשל"ג־1973  ממון,  יחסי  חוק  פי  על  הסכם 

ליש בהאי  הצהיר  שכנגד  הדין  בעל  כאשר  ־החוק(, 
נא כי לעת החתימה על ההסכם לא התכוון לשאת 
לאישה את בת זוגו. לפסק הדין השלכות ברורות על 
אישור הסכם כהסכם ממון באין כוונה להינשא, ועל 

כן עוררה הפסיקה סערה בקרב ציבור הנוטריונים.

הוקנתה  ממון  הסכם  לאישור  הסמכות  כידוע, 
מיעוט  נוכח  הערכאות,  לסמכות  בנוסף  לנוטריון, 
הפונים לשם אימות הסכם ממון לרושם הנישואים 
ולערכאות לקראת נישואים. סעיף 2)ג1( לחוק קובע 
כי "הסכם ממון שנכרת לפני הנישואין יכול שיאומת 
1976, וב־ ־בידי נוטריון לפי חוק הנוטריונים, תשל"ו
לבד שהנוטריון נוכח שבני הזוג הניצבים בפניו עשו 

משמ את  ובהבינם  חופשית  בהסכמה  ההסכם  ־את 
בהתאמה הוספה הוראה בסעיף  ותוצאותיו".  עותו 
7 )11( לחוק הנוטריונים, תשל"ו־1976 ולפיה מוסמך 
שנכרת  זוג,  בני  בין  ממון  הסכם  "...לאמת  נוטריון 

לפני הנישואין". 
־הנה כי כן, המילה "לפני" נהירה בהקשרה ובמיקו

מה בחוק, כפי שגם היטיב לנסח השופט ברק בספרו 
"הלשון היא רב משמעית ועמו־  "פרשנות במשפט":
מה, לעיתים ההקשר בו מופיעה המילה יש בו כדי 
אותה" . פסק הדין של בית המשפט המחוזי  להסיר 
מדגיש כי המילה "לפני" נפסקה לכתחילה בהקשרו 
של רושם נישואים. בעניין זה כבר נפסק בהמ' )ת"א( 

2180/75 צור נ' היועץ המשפטי לממשלה:
"ראשית לגבי הדיבור 'לפני הנישואין', פירושו הנכון 

בשעת  'או  לדיבור:  סמוך  כשהוא   - זה  דיבור  של 

לשון  הנישואין.  ערב  נאמר:  כאילו  הוא   - עריכתם' 

חוצצת  תהא  ארוכים  ימים  יתכן שתקופת  לא  אחרת: 

בין ההסכם לבין הנישואין. אלא, כוונת הסעיף להורות 

 בקרוב אצלכם,
השאלה מתי

בכוונתם  אם  תלוי  זוג?  בני  בין  ממון  הסכמי  לאשר  רשאי  נוטריון  האם 

המחוזי,  המשפט  בבית  לאחרונה  שניתן  דין  פסק  לפי  ומתי.  להתחתן 

עריכת  בעת  להינשא  הזוג  בני  בדעת  אין  אם  לכך  מוסמך  אינו  נוטריון 

ההסכם. הסוגיה עומדת כעת להכרעה בבית המשפט העליון

דיינה הר־אבן

עו"ד דיינה הר־אבן, 
 מגשרת בתחום

דיני משפחה וירושה; 
ייצגה את המערערת 
בהליך בבית המשפט 

המחוזי
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הלכת "התביעה העצמאית" של קטין משפחה

ההורים  בין  הסכם  אישר  אשר   - שינבוים  השופט 
בין הצדדים  בלי הפרדת הדיון  הילד  מזונות  לרבות 
- לא הקהתה את החשש מניגוד אינטרסים. פסיקה 

־זו דרשה לקיים דיון נפרד גם במקרה שהסכם הגי
ההסדר  את  הן  במאוחד,  או  במשולב  כולל,  רושים 
הנוגע לענייני ההורים והן את ההסדר הנוגע לענייני 
ילדים, כדי להבטיח את האינטרסים של הילד ואת 
את  הפכה  המאוחרת  הפסיקה  כי  הסברה  טובתו. 

הלכת שר אינה מדויקת. 
יש התולים את השינוי בפסק הדין בע"ם 7916/03 
פלוני נ' פלוני פ"ד נט)5( 181 )2005(, אך שם נאמר 
"מבחן מהותי... די בכך שעניין מזונות הילדים נידון 

לגופו, גם אם לא הוגש בעניין 
הילדים,  בשם  נפרד  הליך  זה 
בחן  המשפט  שבית  ובלבד 

שנע ההסכם  את  ־כדבעי 
בני הזוג באספקלריה  בין  רך 
של טובת הילדים, הלכת שר, 
שר  להלכת  זו  הפניה  שם...". 

הפ מההלכה  גורעת  ־אינה 
המחייבת  שר,  בעניין  סוקה 
דיון נפרד בתום ההליכים בין 
או  מתיק  להבדיל  ההורים, 
הלכת  כן  כמו  נפרד.  מהליך 
בין  מבחינה   7916/03 בע"ם 

הגד ובין  ראשונית  ־תביעה 
לת מזונות, ואינה גורעת מזכות התביעה העצמאית 
לבית המשפט למשפחה, מה גם שמעמד הילד כבעל 

־דין לעניין מזונותיו כבר היה באותה עת הלכה פסו
קה שלא היו עוררין עליה. 

הביקורת  כי  ייתכן   )2013(  4407/12 בג"ץ  לפי 
המהותית על הפסיקה של בתי הדין הרבניים תופעל 
על ידי בתי המשפט למשפחה, אך ביקורת מהותית 

ולא בערכאה אזר ־יש לה מקום בערעור או בבג"ץ 
חית בדרגה ראשונה.

השופט עמית הדגיש כי "נושא התביעה העצמאית 
כי  תאמר  שאם  הנמשכת,  הסמכות  לשאלת  משיק 

־בתביעה עצמאית עסקינן, הרי שאין הקטינים כבו
לים לערכאה בה בחרו הוריהם להתדיין קודם לכן". 

הנמש הסמכות  בשאלת  הכריע  לא  הוא  זאת,  ־עם 
כת של בית הדין הרבני, "נוכח המסקנה אליה הגענו 
]בתיק  לעיל לפיה אין לראות את תביעת הקטינים 

זה[ כתביעה עצמאית", והפנה לבג"ץ 6929/10 פלוני 
תלוי  היה  עת  )שבאותה  הגדול  הרבני  הדין  בית  נ' 
שופטים,  שבעה  של  )בהרכב  זה  דין  פסק  ועומד(. 
נמש־ סמכות  הרבני  הדין  לבית  אין  כי  קבע   )2013

ילדים אלא אם  מזונות  לדון בתביעה להפחתת  כת 
־הוא "דן ופסק", ולא ראה צורך להיכנס להלכת הת

ביעה העצמאית. עם זאת, הלכת "דן ופסק" נומקה 
)שם, בבג"ץ 6929/10(, בין היתר בנימוק כי "ילדים 
אינם כבולים להסכמות של הוריהם בהליך הגירושין, 

גירו "הסכם  וכי  השיפוט..."  סמכות  בעניין  ־לרבות 
ברמה  כאשר  רק  יחייב את הקטינים  שין שאושר... 
ונפרד  עצמאי  כעניין  לגופו  נבחן  עניינם  הדיונית 

ובר הגירושין  סוגיות  ־מיתר 
הע שוכנעה  המהותית  ־מה 

ההסכם  כי  המוסמכת  רכאה 
הקטין"  טובת  את  משרת 
)בג"ץ 2898/03 פלונית נ' בית 
הדין הרבני הגדול פ"ד נח)2( 
לנשיא  המשנה   .)563  ,550
ואמרה  הוסיפה  נאור  מרים 
כי הדעה שילדי בני הזוג יהיו 
כבולים בהסכם גירושים ללא 
"איננה  ונפרד  עצמאי  דיון 

הפ ההלכה  עם  ־מתיישבת 
־סוקה המכירה בעקביות במ

קטינים  של  העצמאי  עמדם 
־ובזכותם לתבוע את מזונותיהם". כן העירה השופ

טת נאור כלפי הביקורת בבג"ץ 4407/12 )2013( על 
יש  אם  בעיני  רב  "ספק  העצמאית:  התביעה  הלכת 
מקום לכך", ולא הכריעה, כיוון שבג"ץ 6929/10 עסק 
(בתביעת האב )להפחתת מזונות ולא בתביעת הק־
טין, להבדיל מבג"ץ 4407/12 )2013( שעסק בתביעת 

הקטין להגדלת מזונות.
תבי־ על  גם  חל   )2013(  4407/12 בג"ץ כי   יודגש 
עות התלויות ועומדות, ולפיכך בתביעות רבות בבתי 
לדון  סמכותם  שאלת  התעוררה  למשפחה  המשפט 

־בתביעה העצמאית לסוגיה. יש להזכיר את כלל הב
דבריו אלה  ואת  עדיף",  יציב   - ויציב  "אמת  כי  רזל 
של השופט אהרן ברק: "אין נימוקים ענייניים כבדי 
ומבוכה'  'מהומה  המכניסה  סטייה  מצדיקים  משקל 
ביטחון  דורש  וטיבו  טבעו  שמעצם  נרחב  בתחום 
 משפטי ויציבות". 

לפי פסק הדין ייתכן כי 

הביקורת המהותית על 

הפסיקה של בתי הדין 

הרבניים תופעל על ידי בתי 

המשפט למשפחה, אך 

ביקורת מהותית יש לה מקום 

 בערעור או בבג"ץ

  ולא בערכאה אזרחית 

בדרגה ראשונה
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לכרוך בתביעת גירושים; השנייה היא תביעת הילד, 
כאפוטרו הורהו  )באמצעות  למזונותיו  הוא,  ־בשמו 

היא  "התביעה  העצמאית:  התביעה  במסלול  פוס( 
שבו  הדין...  בעלי  מבחינת  ההורה...  מתביעת  שונה 
בזמן שבמקרה הראשון מתדיינים ההורים בינם לבין 

־עצמם, מתדיין במקרה השני הילד עם ההורה הנת
בע... ואין בכך ולא כלום שבתביעת המזונות מייצגת 
אפוטרופא;  בתור  התובע  הילד  את  האם-האשה 
על ידי כך לא נעשתה היא עצמה בעלת דין. תביעת 
בגדר סמכותו  לא תהא  לעולם  הילד . . .  מזונות של 
הייחודית של בית הדין הרבני ומפאת השוני האמור 
גירושין"  בתביעת  כרוכה  להיות  יכולה  אינה  אף 

)הלכת שרגאי; הדגשה שלי, מ"ק(.
התבי כי  הנימוק  ־לעניין 

הקטין  של  העצמאית  עה 
בעקרון  פגיעה  כאמור  היא 
את  נציין  דין,  בית  מעשה 
הקודמת,  הפסוקה  ההלכה 

הע המשפט  בית  נשיא  ־מפי 
ליון דאז השופט יואל זוסמן, 

לע ההורים  בין  התביעה  ־כי 
ניין הנוגע לילד היא בבחינת 
שאינו   ,res inter alios acta

)הלכת שר הילד  את  ־מחייב 
לבית  כי  יודגש  שם(.  גאי, 
ייחודית  סמכות  הרבני  הדין 

־לדון במזונות הילד רק במסלול תביעת ההורה לה
 3 )סעיף  הגירושים  לתביעת  בכרוך  הוצאותיו  שבת 
שבעניינו  העצמאית,  התביעה  במסלול  ולא  לחוק( 
בהסכמת  מקבילה  סמכות  הרבני  הדין  לבית  נתונה 
שני ההורים )סעיף 9 לחוק( ודיון נפרד )הלכת שר(. 

לאינטרסים  משקל  ליתן  היא  המודרנית  המגמה 
דין  בעל  הוא  שהקטין  כך  ידי  על  וזאת  הקטין,  של 
עצמאי, אף על פי שהוא מיוצג בדרך כלל על ידי אחד 

־ההורים )בדרך כלל ההורה המשמורן(. בהליכי גירו
במזונות  דיונים  הכוללים  גירושים  בהסכם  או  שים 
הקטין, הילד כלל אינו צד, וכיצד אפשר לחייבו אם 
3)ד(  סעיף  לציין את  ראוי  כן  לדיון?  צד  איננו  הוא 
בדבר  תשנ"ה־1995  למשפחה,  המשפט  בית  לחוק 
מעמד הקטין כבעל דין )ראו גם מיכאל קורינאלדי, 
"מגמות חדשות בדיני החזקת ילדים", המשפט ז 283 

־)תשס"ב((, וכן את זכות הילד להישמע בענייניו בה

ליכי בית המשפט למשפחה בנושאים כגון משמורת 
)תקנה 258 לג2 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד־ 

1984, וראו גם תקנה 258 לג11(.
גם מבחינת דין תורה, "זכין לאדם שלא בפניו ואין 

־חבין לאדם שלא בפניו" )בבא מציעא יב, ע"א(. המ
בחן של בעלי הדין, הנחזה כפרוצדורלי, הוא מבחן 
מהותי, כלשון הרב אליעזר גולדשמיט: "השאלה מי 
הוא בעל הדין עניין מהותי הוא: בעל הזכות מי הוא 
בארי  נ'  וינטר   1/60 )ביד"מ  הוא"  מי  כלפי  והחיוב 
זילברג  משה  השופט   .))1961(  1486  ,1457 טו  פ"ד 

המוד התפיסה  לדרגת  המחוקק  "התרומם  ־הוסיף: 
רנית - שנוקטים חכמי ישראל זה עידן ועידנים - כי 
להנאתו  ואחזקה  שמירה  של  'אובייקט'  אינו  הילד 
או לטובתו של אחד ההורים, 
'סובייקט'  עצמו  הוא  אלא 
)המ'  דין'"  'בעל  גופו  הוא 
היועץ  נ'  שטיינר   209/54
ט  פ"ד  לממשלה  המשפטי 

.))1955( 251 ,241
ריבוי הלי ־הפרקטיקה של 

הפיגה  לא  משפטיים  כים 
לני החשש  את  זה  ־כהוא 

אינהרנטי.  אינטרסים  גוד 
ברנזון,  השופט  של  כדבריו 

־כאשר עניין הילד "נכרך בת
סכנה  קיימת  הגירושין  ביעת 
ממשית לקיפוח... הלכה מושרשת של בית משפט זה 
בנוגע לענייני  ביניהם  היא שהסכם שהורים עושים 
ילדם מחייב את ההורים בלבד ולא את הילד" )יודגש 
בדיקה  כלל  בית המשפט בהלכת עברון לא בדק  כי 
מהותית אם גובה המזונות בהסכם הגירושים מקפח 

את הילד(. 
עם זאת, לאחר הלכת עברון - שחייבה קיום תיק 

־נפרד בבית הדין הרבני לעניין מזונות הילד - הסת
נפרד במ בדיון  נפרד,  ־פקה הפסיקה, במקום בתיק 

בין  שבמחלוקת  העניינים  בירור  בתום  הילד  זונות 
ההורים, בינם לבין עצמם: "מן הנכון שבית המשפט 
בירור  תום  שלאחר  בשלב  בעניינו  נפרד  דיון  יקיים 

־הנושאים שהיו במחלוקת בין ההורים, אשר בו יע
של  לטובתו  והבלעדית  המיוחדת  לבו  תשומת  מיק 

הקטין ולאינטרסים שלו" )הלכת שר(.
יודגש כי הלכת שר, שעסקה בפסק דין מחוזי של 

בית המשפט העליון ציין 

כי אבד הכלח על המבחן 

הפרוצדורלי, המבחין בין 

הילד לבין ההורים, והמשקל 

עתה הוא במבחן המהותי 

בלבד, שיגביל את כפילות 

ההליכים בלא לפגוע בזכויות 

המהותיות של הקטין
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הלכת "התביעה העצמאית" של קטין משפחה

־בהסכם הגירושים, לאור "גילו של הקטין, צורכי הק
טין הבסיסיים, צרכיו המיוחדים, והכנסות כל אחד 
מההורים" )סעיף 19(. לפי נסיבות המקרה התקיים 

"המבחן המהותי" על שני שלביו. 
לפי  הפרוצדורלי  המבחן  את  משנה  זה  תקדים 
זה כ־60  ההלכה הפסוקה של בית המשפט העליון 

זכותו של הילד לתביעה עצמאית נפר ־שנה בדבר 
דת באמצעות ההורה המשמורן )ראו לדוגמה ע"א 
42/49 משקה נ' משקה, פ"ד ג )1( 88 )1950(; הלכת 
פ"ד  דוידסון  נ'  דוידסון   527/72 ע"א  שם;  עברון, 
כז)2(, 20 )1973( ועשרות פסקי דין אחרים, וראו גם 
בג"ץ 6103/93 סימה לוי נ' בית הדין הרבני הגדול 
פ"ד מח)4( 591 )1994()מפי השופט מישאל חשין(; 

אמיר  סימה   8638/03 בג"ץ 
פ"ד  הגדול,  הרבני  ביה"ד  נ' 
הלכה   .))2006(  259 סא)1( 
זו, המחייבת הפרדת  פסוקה 
הדיון בין ענייני ההורים לבין 
ניגוד  מחשש  הילדים  ענייני 
על  רק  לא  חלה  אינטרסים, 
הרבני  הדין  בבית  ההליכים 
על  קטין  ייצוג  על  אף  אלא 

למ משפט  בבית  הוריו  ־ידי 
כוללים  כשההליכים  שפחה, 
ההורים  שבין  ממון  ענייני 
)ראו ע"א 411/76 שר נ' שר 

פ"ד לב)1( 449 )1997( )להלן: הלכת שר((. השינוי 
בתי  )2013( משריין את סמכויות   4407/12 בבג"ץ 
בתי  שיפוט  לחוק  ו־9   3 סעיף  )לפי  הרבניים  הדין 
בית  פסיקת  על  ביקורת  ומאפשר  הרבניים(,  הדין 
הדין הרבני רק במקרים של קיפוח זכויות של הילד. 
הוסיף  עמית(  השופט  )מפי  העליון  המשפט  בית 
המבחין  הפרוצדורלי,  המבחן  על  הכלח  אבד  כי 
בין הילד לבין ההורים, והמשקל עתה הוא במבחן 
בלא  ההליכים  כפילות  את  שיגביל  בלבד,  המהותי 
הדין  לפסק  הקטין.  של  המהותיות  בזכויות  לפגוע 
רובינשטיין  השופטים  הצטרפו  עמית  השופט  של 
גם  )הרציו(  הזאת  ההלכה  את  שהרחיבו  והנדל, 
כגון משמורת, מקום  נוספים של הקטין,  לעניינים 
)לעמדת  חינוך  וענייני  ביקורים  הסדרי  מגורים, 
השופט עמית חל המבחן המהותי בענייני מזונות, 
ראייה  הסדרי  מגורים,  משמורת,  שבנושאי  בעוד 

וחינוך נוטה הפסיקה למבחן הפרוצדורלי(. 
החסרונות  את  לפרט  צורך  ראה  עמית  השופט 

בעק "פגיעה  הקטין:  של  העצמאית  התביעה  ־של 
רון מעשה בית דין"; "היעדר סופיות, ריבוי הליכים 
ועומס על בתי המשפט", "'חזקת הזנחת הילד' מצד 
ההורים"; "'חזקת הזנחת הילד' מצד בית המשפט"; 
הכולל  מהמערך  נפרד  בלתי  כחלק  הילדים  "מזונות 
עצמאית  אינה  העצמאית  "התביעה  ההסדר";  של 
כלל: ההבחנה בין הקטין לבין ההורה המייצג אותו 

־היא לעיתים קרובות פיקציה"; "היעדר ודאות ויצי
ובטובת  בהורים  פגיעה  הסכמים,  כיבוד  "אי  בות"; 
הקטין" )השופט עמית הסתמך על מאמר מאת יצחק 
 - משפחה  בדיני  הקטין  של  העצמאי  "מעמדו  כהן, 
ודרכים  מגמות  תהליכים, 
משפטים  מחודש",  לאיזון 
מא 255 )תשע"א(. כהן )שם( 
"מגיע למסקנה כי המטוטלת 

הפרו ]למבחן  לאחור  ־חזרה 
מו לא  סיבה  בשל  ־צדורלי[ 
והיא - על מנת לצמ ־צהרת 

צם את סמכותו של בית הדין 
הרבני" )סוף סעיף 14 בבג"ץ 
זאת,  עם   .))2013(  4407/12

מס על  חולק  עמית  ־השופט 
קנה זו וקובע כי "בכל הקשור 
למזונות ילדים, נותרה הלכת 

הבדיקה המהותית על כנה" )סוף סעיף 15((.

הביקורת על פסק הדין

־יש מקום לביקורת על נימוקים מקיפים אלה בסו
לנגד  שעמדו  הקטין,  של  העצמאית  התביעה  גיית 
המבחן  את  העדיפה  אשר  הקודמת  הפסיקה  עיני 
מש־ אישים  דיני  קורינאלדי  )מיכאל  ,הפרוצדורלי 

היריעה  וקצרה  חמישי(,  פרק   ,)2004( וירושה  פחה 
לעמוד על כל אחד מהנימוקים הנ"ל, אך נפרט דברים 

עיקריים.
ללחץ  האישה  נכנעת  גירושים  בהליכי  לעיתים 
מצד הבעל להסכים למזונות נמוכים של הקטין כנגד 
הפסיקה  של  הדיוני  הפתרון  גט.  לה  ליתן  הסכמתו 

־הקודמת למצב עניינים זה הוא שאפשר לתבוע מזו
נות לילדים בשתי דרכים: האחת היא תביעת ההורה 
להשבת הוצאותיו למזונות הילד - מסלול שאפשר 

פסק הדין חל גם על 

תביעות תלויות ועומדות, 

ולכן בתביעות רבות בבתי 

המשפט למשפחה התעוררה 

שאלת סמכותם לדון בתביעה 

העצמאית. בהקשר זה יש 

להזכיר כי כלל הברזל הוא 

"אמת ויציב – יציב עדיף"
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הגיעו להסכם מזונות חדש שנדון ואושר בבית הדין 
ִאמם  באמצעות  הקטינים  הגישו  מכן  לאחר  הרבני. 
לבית משפט למשפחה.  מזונותיהם  תביעה להגדלת 
בית הדין הרבני החליט, לפי בקשת האב, כי התביעה 
של הקטינים בבית המשפט למשפחה היא בסמכות 
נמשכת של בית הדין הרבני. בעקבות החלטה זו מחק 
בית המשפט למשפחה את תביעת הקטינים. ערעור 
נדחתה  וכן  נדחה,  הגדול  הרבני  הדין  לבית  האם 

־עתירת האם לבג"ץ לביטול החלטות בתי הדין הרב
ניים הנ"ל, בנימוק כי תביעת הקטינים בבית המשפט 
למשפחה אינה תביעת מזונות עצמאית אלא תביעה 
פי הסכם בבית הדין  להגדלת המזונות שנפסקו על 

לסמ־ נתונה  התביע  כי  הוסיף  הדין  פסק  ההרבני. 
כות הנמשכת של בית הדין הרבני, שקיים דיון לגופו 
)בג"ץ  האם  בהסכמת  וזאת  ופסק"(,  )"דן  עניין  של 

4407/12 )2013(, סעיף 3(.
לפי בג"ץ 4407/12 )2013(, המבחן הנוהג בשאלת 
הנו  הקטין  של  נפרדת  עצמאית  בתביעה  הסמכות 
"המבחן המהותי". מבחן זה הוא דו־שלבי: ראשית, 
אם התקיים דיון ענייני במזונות הקטינים )בהיעדר 
או  המשפט  שבית  חזקה  זאת,  לסתור  אינדיקציה 
בייחוד  עניינם של הקטינים,  גם את  בית הדין בחן 
כשהערכאה הייתה מעורבת בגיבוש ההסכם(. שנית, 
אם בפועל הקטינים קופחו בסכום המזונות שנקבע 
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הלכת "התביעה העצמאית" של קטין משפחה

הגדול  הרבני  הדין  בית  נ'  פלוני   4407/12 בבג"ץ 
 ))2013(  4407/12 בג"ץ  )להלן:   )2013( לערעורים 
של  העצמאית  התביעה  הלכת  על  ביקורת  נמתחה 
הקטין. בפסק הדין, שניתן על ידי השופטים אליקים 
רובינשטיין, ניל הנדל ויצחק עמית, חלה תפנית של 
מעבר למבחן מהותי של קיפוח הקטינים, המגבילה 

־את מסלול התביעה העצמאית של קטינים כדי למ
נוע כפל הליכים.

של  עצמאית  תביעה  הפסיקה,  לפי  כי  להבהיר  יש 
־הקטין על ידי אחד מהוריו "נשרה" מסמכויות השי

פוט הרבני )לפי סעיף 3 לחוק 
רבניים(. הת דין  ־שיפוט בתי 

אינו  שהילד  היא  לכך  שתית 
והוריו  הגירושים,  להליך  צד 
בכרוך  לייצגו  רשאים  אינם 

־לגירושים מחשש לניגוד אינ
טרסים. תחילה נשרה תביעה 
)ראו  למזונותיו  הילד  בשם 
שר־  120/69 בר"ע היתר   בין 

גאי נ' שרגאי, פ"ד כ"ג )2( 171 
שר־ הלכת  )להלן:   )1969(

בפסק דין שניתן בבית המשפט העליון חלה תפנית המגבילה את הלכת 

התביעה העצמאית של קטינים בהליכי גירושים. נקבע כי יש לעבור ממבחן 

פרוצדורלי למבחן מהותי של קיפוח הקטינים, וזאת כדי להגביל את מסלול 

התביעה העצמאית ולמנוע כפל הליכים. הרהורים בעקבות פסק הדין

פרופ' מיכאל קורינאלדי, 
המכללה האקדמית נתניה

מיכאל קורינאלדי

 )1( כ"ה  פ"ד  עברון,  נ'  עברון   404/70 ע"א  וכן  גאי( 
עברון((. משנת 2003 החילה הפ־ )להלן: הלכת   373
סיקה את עקרון הילד כבעל דין גם על תביעה בשם 
הילד בענייני משמורת, ענייני חינוך וכיוצא באלה, וכן 
בשורת פסקי דין הורחבה ההלכה כי "הקטין עצמאי 
בג"ץ  לדוגמה  )ראו  הרצויה"  הערכאה  את  לו  לברור 
10109/02 כץ נ' בית הדין הרבני הגדול פ"ד נז)2( 875 
)2003((. כאמור, בבג"ץ 4407/12 )2013( חלה תפנית 

של מעבר למבחן מהותי של קיפוח הקטינים. 
4407/12 )2013( על מע־  בשל ההשלכות של בג"ץ
רכת התביעות בבתי המשפט 
את  לפרט  ראוי  למשפחה, 

־תקציר העובדות. מדובר בת
ילדים,  מזונות  בנושא  ביעה 
בהסכם  נקבעו  שאלה  לאחר 
גירושים שאושר וקיבל תוקף 

הר הדין  בבית  דין  פסק  ־של 
בני האזורי בירושלים. לאחר 
הגירושים הגיש האב תביעה 
להפחתת  הרבני  הדין  לבית 
והצדדים  הילדים,  מזונות 

שינוי מהותי

התקדים משנה את המבחן 

הפרוצדורלי שהיה נהוג לפי 

הלכת בית המשפט העליון 

 זה כ-60 שנה בדבר 

 זכותו של הילד לתביעה

 עצמאית נפרדת באמצעות 

ההורה המשמורן
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־סכום הפיצוי הנמוך לכל אחד מנוטלי התרופה והמ
־שאבים הדרושים לאיתור צרכני התרופה - התפת

הצורך  את  המייתרת  קרן  הקמת  של  פרקטיקה  חה 
בבודק, ומטרתה לשפר את הטיפול במחלה שבגינה 
)מרכז(  בת.צ  לדוגמה,  התרופה.  את  הצרכנים  נטלו 
1062-10-07 מרים אנג'ל נ' אלי לילי ישראל בע"מ 
2.5 מיליון שקל לחולים בסכיזו־  הושגה פשרה בסך
להש זיפרקסה שגרמה  בשם  תרופה  שנטלו  ־פרניה 
הפסי החולים  בתי  כל  קיבלו  הקרן  במסגרת  ־מנה. 

כיאטריים בארץ תקציב מיוחד לביצוע תוכנית כושר 
והרזיה שלא הייתה קיימת לפני כן. 

אישור הפשרה על ידי בית המשפט

את  המשפט  בית  בוחן  הפשרה  אישור  במסגרת 
־סבירות הפשרה ושואל אם היא אכן מועילה ותו

רמת לקבוצה שמייצג התובע הייצוגי. כמו כן בודק 
ואת שכר  הייצוגי  לתובע  הגמול  את  בית המשפט 

טרחתו של עורך הדין על פי הקריטריונים הקבועים 
בסעיף 23 לחוק. לא פעם מפחית בית המשפט את 
הסכום שסוכם בפשרה ואת הגמול לתובע הייצוגי 

)וראו למשל את פרשת הסיליקון בחלב(.
אישור  לאחר  קרן,  הקמת  הוא  הפשרה  כשמסלול 
כוחם של הצדדים  בית המשפט לפשרה צריכים באי 
לטפל בניהול הקרן בפיקוח בית המשפט. הטיפול בקרן 
במסגרת  כי  ומקובל  וניהול,  מעקב  של  שנים  מחייב 
הפשרה נקבע לעורך הדין שכר טרחה מיוחד לצורך זה.

סיכום

כבר  הייצוגית  התביעה  של  וזהיר  נכון  ניהול 
בשלב הכנתה, איתור התובע הייצוגי המתאים וכן 
ניצול נקודות תורפה של הנתבעת בתשובה לבקשה 
יכולים להביא לפשרה בשלב מוקדם. פשרה כזאת 

־תוכל לחסוך דיון ארוך וממושך שאחריתו מי ישו
 רנה.  
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לידתן וסיומן של תביעות ייצוגיות נגד חברות תרופותתובענות ייצוגיות

 לאחר בדיקה ראשונית 

של החומר ואפשרות לקבל 

חוות דעת ממומחה, פונה 

עורך הדין לבני משפחתו, 

לחבריו ואפילו לצוות 

משרדו שיאתרו מאן דהוא 

הנוטל את התרופה ומוכן 

לשמש תובע ייצוגי

בעניין  כשנתיים  לפני  שהתגלתה  אחרת  בפרשה 
נשים  בעיקר  נטלו  שאותה  אלטרוקסין,  התרופה 
בלוטת  של  פעילות  מיתר  או  מתת־פעילות  שסבלו 

ייצו תביעות  שש  ימים  כמה  בתוך  הוגשו  ־התריס, 
גיות שאוחדו לתיק אחד, ת.צ. 22182-10-11 )מחוזי 
מרכז( פלג ואח' נ' פריגו ישראל פרמצבטיקה בע"מ. 
ושל  פנימיים  רופאים  של  דעת  חוות  צורפו  בחלקן 

הט הייתה  אלה  בתביעות  העילה  ־אנדוקרינולוגים. 
עיה של יצרני התרופה בדבר שינוי הפורמולה שגרם 
לשינוי בספיגת התרופה אצל צרכנים רבים, ובשל כך 
גרם גם לתופעות של חוסר איזון בהורמון תירוקסין.

פשרה בשלב מוקדם

הבעיה בניהול תביעה ייצוגית נגד חברת תרופות 
היא התמשכות ההליך וחוסר האיזון בין התובע חסר 

־האמצעים ובין הנתבעת עתירת ההון. לדוגמה, בפ
רשת אוחנה נ' מרק הנ"ל הוגשה הבקשה בספטמבר 

הושגה  לאחרונה  ורק   ,2004
שקל  מיליון   19 בסך  פשרה 
לבית  בר"ע  שהוגשה  לאחר 
והסתיימו  העליון  המשפט 
והגשת  הראיות  הגשת  שלב 

הסיכומים. 
תביעות  בכמה  מניסיוני 
של  כוחו  בא  זה,  בתחום 

לי צריך  הייצוגי  ־התובע 
לאחר  פשרה  של  מהלך  זום 
לבקשה,  התגובה  שהוגשה 
התורפה  נקודות  את  ולנצל 
בת"צ  למשל,  הנתבעת.  של 

גלקסו סמית קליין  נ'  בכרך  )מחוזי ת"א( 2223/07 
שהוגשה בגין הטעיה בתרופה בשם אבנדיה, הושגה 

־פשרה לאחר שהתברר כי האמור בתגובה של הנתב
עת גלקסו סמית קליין כי בעלון לצרכן צוינו תופעות 
לוואי אינו נכון, שכן בא כוחו של התובע הוכיח כי 

עלון כזה לא צורף לתרופה במועד הגשת התביעה.
שהנ ובלי  בפשרות  מסתיימות  התביעות  ־רוב 

נוטלי  בסיס מספר  על  וזאת  מודה בהטעיה,  תבעת 
התרופה בארץ במכפלה של סכום נמוך מאוד בדרך 
כלל, המשקף את הפגיעה באוטונומיה של כל אחד 
התרופה  בפרשת  לדוגמה,  התרופה.  ממשתמשי 
בתקופת  התרופה  נוטלי  מספר  כי  התברר  אבנדיה 

לכל  פיצוי  200 שקל  לפי   .60,000 על  ההטעיה עמד 
אחד הסתכמה הפשרה בכ־12 מיליון שקל. זהו פיצוי 
נזק  נגרם להם  מזערי, אך הוא מיועד רק למי שלא 

־פיזי; מי שנגרם להם נזק פיזי יכולים לתבוע בתבי
עות פרטניות שקשה להוכיח בהן את הקשר הסיבתי 

־)שאותו אין צורך להוכיח בתביעה הייצוגית, המת
בססת בדרך כלל על "פגיעה באוטונומיה"(. 

ייצו נוספת להתמשכות ההליך בתובענה  ־דוגמה 
9416/11 עז־  גית היא פרשת הסיליקון בחלב )דנ"א
בון המנוח ראבי ז"ל נ' תנובה(, שבה נפסקו לכל אחד 
ובסך  250 שקל  גועל  מצרכני החלב שחשו תחושת 
38.5 מיליון שקל, וזאת לאחר התדיינות שנמ־  הכל

שכה כ־16 שנה.
הקושי בניהול תובענות ייצוגיות נגד חברות תרופות 
הוחמר לאחרונה בע"א 4333/11 סלומון נ' גורי )ניתן 
ביום 12.3.14(, שבו נדרשה הוכחת נזק אובייקטיבית 
אב  במסגרת  נוחה  לא  ותחושה  ברגשות  פגיעה  של 
פגיעה באוטונומיה,  הנזק של 
ביותר  הנפוץ  הבסיס  שהוא 

בתביעות ייצוגיות.
הפש אישור  לפני  ־כידוע, 

על  המשפט,  בית  ידי  על  רה 
תובע־ לחוק  18)ד(  סעיף  פי 
תשס"ו־2006  ייצוגיות,  נות 
אדם  רשאי  החוק(,  )להלן: 
שבשמה  הקבוצה  עם  הנמנה 
היועץ  וכן  הבקשה,  הוגשה 
להגיש  לממשלה,  המשפטי 
הפשרה.  להסדר  התנגדות 
 11207-03-11 )ת"א(  בת"צ 
לממשלה,  המשפטי  היועץ  התערב  ג'ונסון  נ'  גילמן 
התערבותו  את  דחתה  פלפל  דרורה  השופטת  אך 
בהתבסס על סעיף 24 לחוק, שלפיו "פסק הדין אינו 
דין לגבי מי שאינו חבר בקבוצה".  יוצר מעשה בית 
זוהי הסיבה שבמסגרת התובענה יש להגדיר קבוצה 
הומוגנית, שהנזק שלה הוא אחיד ולא משתנה מאדם 

לאדם.

קרן כספית במקום מינוי בודק

למנות  המשפט  בית  רשאי  ייצוגיות  בתביעות 
עלול  בודק  מינוי  אך  לחוק,  )ב(   19 סעיף  לפי  בודק 
ובשל   - כך  סיום הפשרה. בשל  ולסבך את  להאריך 
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הטי של  השונים  בשלבים  נעסוק  זה  ־במאמר 
הכנת   - תרופות  חברות  נגד  ייצוגית  בתביעה  פול 
דעת  חוות  וצירוף  הייצוגי  התובע  איתור  התביעה, 
 - האפשרי  בהקדם  פשרה  גיבוש  ובעיקר  רפואית, 

וננתח דוגמאות אחדות בכל אחד מהשלבים.

לידתה של התביעה

להבדיל מתביעה רגילה, בה הלקוח מתקשר לעורך 
־דין ומבקשו לייצגו, בתביעה ייצוגית בתחום התרו

פות הוגה הרעיון הוא עורך הדין בדרך כלל. לאחר 
חוות  לקבל  ואפשרות  החומר  של  ראשונית  בדיקה 

לבני משפחתו, לח הדין  עורך  פונה  ־דעת ממומחה 
דהוא  כדי שיאתרו מאן  לצוות משרדו  ואפילו  בריו 
הנוטל את התרופה ומוכן לשמש תובע ייצוגי. אולם 

־כבר בשלב זה נדרשים זהירות ותום לב, שכן לאח
רונה דחה השופט יהודה פרגו מבית המשפט המחוזי 
בתל אביב תביעה ייצוגית )ת.צ. 2370/08( בשל חוסר 
הדין. באותו  עורך  ושל  הייצוגי  לב של התובע  תום 
לשכור  מקורביו  את  שלח  הדין  שעורך  הוכח  עניין 

־רכב להחזירו עם מכל דלק שאינו מלא, לשלם כמ
ממחיר  גבוה  במחיר  החסר  הדלק  מחיר  את  קובל 

־הדלק הרגיל, ובגין הפרש מחירים זה הוגשה התבי

עה הייצוגית. דהיינו, עורך דין רשאי לאתר מי שכבר 
־השתמש במוצר וקיימת לו עילה, אך אינו רשאי לי

זום את הפעולה שתיצור את העילה.

חוות דעת 

נדרשת  רבה;  היא  הזה  בשלב  הדרושה  ההשקעה 
שעסקו  והמחקרים  המאמרים  כל  של  יסודית  בדיקה 
וכן  בתופעות הלוואי של התרופה בשנים האחרונות, 
בדיקה של העלון לצרכן ושל העלון לרופא כדי לאתר 

גי ־את ההטעיה שהייתה, אם אכן הייתה, או את אי 
לוי המידע המלא לצרכן בדבר הסיכונים של תופעות 
הלוואי. כבר בשלב זה יש להיעזר במומחה לתרופות, 
ברוקח או בביוכימאי וכן בחוות דעת רפואית בתחום 

הר גם בתחום  ורצוי  )התוצאה(  הלוואי  תופעות  ־של 
בת.א.  לדוגמה,  הלוואי.  לתופעות  הגורם  שהוא  פואי 
הוגשה תביעה  בע"מ  מרק  נ'  אוחנה  )ת"א( 2349/04 

כא נגד  שניטלה  ויוקס  בשם  תרופה  בעניין  ־ייצוגית 
בים קשים וכאבים ראומטיים, והתברר כי היא גורמת 

־להתקפי לב. הוגשה חוות דעת בתחום כלי הדם )המ
טולוג( כדי להוכיח מהו הגורם להתקף הלב )קרישיות 
יתר( וכן חוות דעת של קרדיולוג שהבהיר את הקשר 
בין התרופה להתקף הלב )תופעת הלוואי של התרופה(.

 המרשם להגשת 
תביעה ייצוגית

להבדיל מתביעה רגילה שבה הלקוח מתקשר לעורך דין ומבקש לייצגו, 

בתביעה ייצוגית בתחום התרופות הוגה הרעיון הוא עורך הדין בדרך כלל. 

כיצד יש לגבש את התובענה, על מה ראוי להקפיד ובאיזה שלב כדאי 

לשאוף לפשרה? הארות על קצה המזלג

דוד אור־חן

עו"ד דוד אור־חן, עוסק 
בתחומי הנזיקין והביטוח; 

יו"ר משותף של פורום 
הנזיקין של לשכת עורכי 
הדין; היה שותף להגשת 

חלק מהתביעות הנזכרות 
ברשימה זו
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מבוסס על הרצאות שניתנו 
בכנס השנתי ה־14 של לשכת 
עורכי הדין )27.5.2014( 
ובכנס השקת המוקד לחקר 
שלטון החוק שבפקולטה 
למשפטים באוניברסיטת 
חיפה )30.4.2014(

־שבין הדיון האזרחי בערעור בחירות במועצות האזו
ריות ובין ההליך המינהלי החל על הבחירות לרשויות 
המקומיות. מאוחר יותר תוקן הצו והחיל דין זהה על 
על  מצביע  שם  הדיון  האזוריות.  למועצות  הבחירות 

חשיבות הבירור העובדתי בדרך של שמיעת ראיות. 
כיאל  עומר  דר'  נ'  שאמי  מוחמד   691/14 בבר"ם 
)26.2.2014( ערך בית המשפט העליון בדיקה מדגמית של 
מסמכי הבחירות. נפסק כי אין מחלוקת על קיום פערים 

־מסוימים בין הרישומים ובין מספר הקולות בפועל בק
לפיות. עם זאת נקבע כי אין בפסק דינו של בית משפט 
הנטען.  הליקוי  של  המדויק  להיקפו  ביחס  קביעה  קמא 

עובד ממצאים  ולקביעת  ראיות  לבדיקת  הוחזר  ־הדיון 
תיים בנוגע להיקפו המדויק של הליקוי בהליך הבחירות. 

־לאחר ההליך המשלים של איסוף הראיות ובחינתן נהפ
כה התוצאה ואושרה בהחלטת 
)בר"ם  העליון  המשפט  בית 
נ'  כיאל  עומר  דר'   2516/14

־ועדת הבחירות לראשות המו
פורסם,  )לא  מכר  ג'דידה  עצה 

 .))11.5.2014
רשימת   669/14 בבר"ם 
אלאהילה  רשימת  נ'  אלהדף 
המ־ בית  אישר   )17.2.2014(

בית  החלטת  את  העליון  שפט 
מינהליים  לעניינים  המשפט 
הבחירות,  למנהל  הורה  אשר 
)פרקליטות  כוחו  בא  בסיוע 
של  בדיקה  לערוך  המחוז(, 

פתקי הצבעה ולהציג לפניו ממצאים. גישה זו להטיל את 
משימת הבדיקה העובדתית על מנהל הבחירות בסיוע 
נ'  שאמי  מוחמד   691/14 בבר"ם  גם  אומצה  כוחו  באי 
דר' עומר כיאל הנ"ל. ואולם הליך זה של בחינת ראיות 

־מעורר קושי משום שמנהל הבחירות הוא אחד המשי
בים בערעור הבחירות. 

בעע"מ 8617/13 ראמז ג'ראייסי נ' מנהל הבחירות 
תבנצר ואח' הנ"ל דן בית המשפט בקושי לבחון טע־
נות בדבר סימון פתקי הצבעה על ידי קיפולם באופן 
מדובר  מסוימת.  לרשימה  שייכים  הם  כי  המסמן 
בבחינה עובדתית פיזית של הפתקים עצמם וניסיון 

לזהות סימונים מיוחדים באופן קיפולם. 
הסדרת  חשיבות  את  ללמוד  אפשר  לעיל  מהאמור 

־הכלים הדיוניים לבירור עובדתי במסגרת הדיון בערעו

רי בחירות. שמיעת ראיות הכרחית במקרים מסוימים 
לצורך קביעת עובדות כתשתית להכרעה במחלוקת על 
תקינות הליך הבחירות. על כן החשיבות שבקביעת סדרי 

דיון לבירור מחלוקות עובדתיות במסגרת ההליך. 
נטל  היא  והבהרה  הסדרה  המחייבת  נוספת  סוגיה 
המצדיק  ליקוי  של  לקיומו  הטוען  מן  הנדרש  ההוכחה 
את ביטולן של תוצאות בחירות. בפסיקה נקבע כי נטל 

במ הנהוג  ההסתברויות  מאזן  שבין  בטווח  מצוי  ־זה 
סביר  לספק  מעבר  ההוכחה  דרישת  ובין  האזרחי  שפט 
נ' סבג  פרומר  הנהוגה במשפט הפלילי )רע"א 3055/05 
הבחירות  ועדת  נ'  אפרים  )21.8.2005(; בר"ם 2610/09 
המקומיות למועצה מקומית אזורית גלבוע, )18.5.2009(; 
בר"ם   ;)9.3.2009( בוקאעי  נ'  שחייבר   1847/09 בר"ם 
3235/07 מוראד עמאש ואח' נ' מנהל הבחירות למועצה 
ואח'  אלזרקא  גסר  המקומית 

 .))1.3.2011(
כלל הראיה המינהלית קובע 
כך  הנפגעת  הזכות  שכגודל 
רמת הראיות הנדרשת לביסוס 
ההחלטה המינהלית )ע"ב 2/84 
הבחירות  ועדת  יו"ר  נ'  ניימן 
המרכזית לכנסת האחת עשרה, 
בג"ץ   ;)1985(  225 לט)2(  פ"ד 
השר  נ'  סקבורצוב   4504/05
 .))4.11.2009( פנים  לביטחון 

־הליכי הבחירות והזכויות הנגז
רות מהן, הן של המועמדים והן 

־של הציבור, הוכרו כזכויות מר
כזיות שבבסיס השיטה הדמוקרטית. נראה כי חשיבותו 

־של ההליך והמשמעות של ביטול תוצאות בחירות מצ
דיקות הסדרה חקיקתית של נטל הראיה הנדרש לקבלת 

החלטה שיפוטית בערעור בחירות. 
מכל האמור לעיל עולה החשיבות שבבחינה ראשונית 

־של ראיות המבוצעת בהליך של ערעור הבחירות המינה
־לי, וזאת לצד הקשיים שבה. אופן איסוף הראיות ובחינ

תן על ידי המותב המינהלי אינו מוסדר ואינו מתיישב עם 
סדרי הדין של הליך הערעור המינהלי. סדרי הדין להבאת 
נתונים לשיקול דעתו  נטל ההוכחה הנדרש  ראיות בצד 
של בית המשפט ומשתנים על פי הנסיבות. הסדרת סדרי 
הדין ודיני הראיות וקביעת נטלי ההוכחה הנחוצים לשם 
לשם  חיוניות  הבחירות  בתוצאות  שיפוטית  התערבות 
 ניהול הדיון ואחידותו.  

סוגיה נוספת המחייבת 

הסדרה והבהרה היא נטל 

ההוכחה הנדרש מן הטוען 

לקיומו של ליקוי. חשיבותו 

של ההליך והמשמעות 

של ביטול תוצאות בחירות 

מצדיקות הסדרה חקיקתית 

של נטל הראיה הנדרש 
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לים המיוחדים לתחום הבחירות, שבו נדרשת הכרעה 
מהירה, שאף צריכה להינתן תוך 30 יום )כאמור בסעיף 

73)א( לחוק הבחירות(". מדיניות זו מעוררת קושי. 
המאפיין העיקרי של הערעור המינהלי הוא היותו של 
ההליך ערכאת ביקורת על החלטה של בית דין מינהלי 

־או של גוף מעין שיפוטי הפועל במסגרת הרשות המי
נהלית )כגון ועדות ערר וועדות השגה(. הדיון בערעור 
המינהלי מתקיים לפי הוראת פרק ג' לתקנות סדרי הדין 
28 לתקנות, המחילה על הערעור המינה־  ובעיקר תקנה

לי את סדרי הדין הנוהגים בערעור אזרחי )ראו דברים 
־שנשא עו"ד עמית קורן, מנהל המחלקה לעניינים מי

נהליים בפרקליטות מחוז חיפה )אזרחי־מינהלי( בכנס 
־השקת המוקד לחקר שלטון החוק שבפקולטה למשפ

טים באוניברסיטת חיפה )30.4.2014(; התפרסם באתר 
http://weblaw. haifa. ac. il/he/Events/ הכנס: 

ruleoflaw_localgov2014/
. )Pages/Materials. aspx

לעיל,  מהאמור  יוצא  כפועל 
־אין מדובר בהליך המיועד לבי

של  בהליך  אלא  עובדתי  רור 
־בדיקת טענות משפטיות המו

שהתקבלה  החלטה  נגד  פנות 
במסגרת  שיפוטי  מעין  בהליך 

לע המשפט  בית  ־המינהלית. 
ערכאה  הוא  מינהליים  ניינים 
הממצאים  את  הבוחנת  שנייה 

־העובדתיים ואת החלטת הער
כאה הראשונה, היא הטריבונל 

המינהלי )בר"ם 114/14 שמואל יוסף עו"ד נ' עירית באר 
)13.4.2014((. אלא שבערעור בחירות אין מדובר  שבע 
בבקרה על החלטה של גוף מעין שיפוטי אלא בבדיקת 

־תקינות עבודתם של מנגנוני הפיקוח על הבחירות והת
־נהגות המתמודדים והבוחרים במהלך הבחירות. יש לע

והתקנות  בירור עובדתי ראשוני כאשר סדרי הדין  רוך 
אינם מסדירים הליך של גביית עדויות. 

בפסיקה.  עלו  העובדתי  שבבירור  לקושי  דוגמאות   
בבר"ם 10862/08 ועדת הבחירות למועצה מקומית כפר 
אבו סנאן נ' עלי הזימה )5.1.2009( הורה בית המשפט 
העליון לערוך בדיקת גרפולוג בפתקי הצבעה שנחשדו 

לע המשפט  בית  לפני  ממצאיו  את  ולהביא  ־כמזויפים 
ניינים מינהליים. בהמשך, לאחר שנדון ערעור הבחירות 
ממצאי  ובכללן  הראיות  בסיס  על  התקבלה  והכרעתו 

בדבר  בטענה  המשפט  בית  דן  הגרפולוגית,  הבדיקה 
טיפול מאוחר שנעשה בפתקי ההצבעה, ואומר: "טענה 

־מסוג זה טעונה הוכחה במישור העובדתי... למשל, בא
־מצעות ראיות חיצוניות או עדויות בעל־פה, ואין די בה

עלאת הערכות גרידא" )בר"ם 1837/09 מישלב נ' הזימה 
הנ"ל, פסקה 31(. 

פרג'ון  אריה  נ'  טל  אריה   10462/08 בבר"ם 
)29.12.2008( נדון ערעור על פסק דינו של בית המשפט 
לעניינים מינהליים, אשר פסק לאחר שצדדים הסכימו 

במחלו להכרעה  הנדרשות  הראיות  כל  לפניו  יש  ־כי 
כי מטעמים שונים  קת. בבית המשפט העליון התברר 
לא הובא לפני בית המשפט לעניינים מינהליים תצהיר 
הדיון  נוסף.  תצהיר  נבחן  ולא  הבחירות,  מנהל  מטעם 
שיוגש  כדי  מינהליים  לעניינים  המשפט  לבית  הוחזר 
התצהיר המשלים וייערך בירור עובדתי בשנית. לאחר 
על  הנוספות,  הראיות  שמיעת 

הע המשפט  בית  הנחיית  ־פי 
ליון, נהפכה התוצאה; על פסק 
המשפט  בית  של  השני  הדין 
הוגשה  מינהליים  לעניינים 
בקשה לרשות ערעור שנדחתה 
פרג'ון  אריה   1069/09 )בר"ם 
לרשות  הבחירות  מנהל  נ' 
ואח'  הכרמל  טירת  עיריית 
המ־ בית  אומר   .))9.2.2009(

שפט: "הוכחת ערעור בחירות 
למס רק  אפוא  מוגבלת  ־אינה 
הבחי פקיד  בפני  שהיו  ־מכים 
אי־סד להוכיח  רשאי  בחירות  בערעור  המערער  ־רות. 

רים בהליך הבחירות )'פגם פנימי'( או מעשי שחיתות 
)'פגם חיצוני'( גם בראיות חיצוניות... לרבות באמצעות 

ראיות בעל־פה...". 
2610/09 אפרים נ' ועדת הבחירות המקו־  בבר"ם
 )18.5.2009( גלבוע  אזורית  מקומית  למועצה  מיות 
נדון ערעור על פסק דין שעניינו הבחירות למועצות 
הוראות  לפי  ערעורים  נדונו  ההיא  בעת  האזוריות. 
אזו־ )מועצות  המקומיות  המועצות  לצו   222  סעיף
1958 לפני בית משפט מחוזי. בית המ־ ־ריות(, תשי"ח

לטענות  בנוגע  מומחים  של  דעת  לחוות  נדרש  שפט 
שימוש  על  עדויות  ושמע  הצבעה,  פתקי  זיוף  בדבר 
פסול במלווים למצביעים עם מוגבלויות. בפסק דינו 
הצביע בית המשפט העליון על היעדר הצידוק להבדל 

לעיתים שמיעת ראיות 

הכרחית לצורך קביעת 

עובדות כתשתית להכרעה 

 במחלוקת על תקינות 

הליך הבחירות. על כן 

החשיבות שבקביעת סדרי 

דיון לבירור מחלוקות 

עובדתיות במסגרת ההליך 
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ההליכים - ערעור הבחירות כמו גם הבקשה לפסק 
דין הצהרתי - היא מסגרת של דיון אזרחי לפי כללי 

הראיות המקובלים )שם, בעמ' 803(.
1996 תיקון לחוק הבחי־  עניין חרזאללה הוליד בשנת
רות בדרך של הוספת סעיף 73)א1( לחוק, המסמיך את 
בית המשפט לעכב החלטה בערעור בחירות עד לשנה 
של  לביצוע  ראיות  לפניו  הובאו  אם  הבחירות,  ממועד 
עבירות בחירות ובית המשפט החליט להעבירן לחקירת 
משטרה. ואולם גם במסגרת זו ההליך היה הליך אזרחי 

לכל דבר ועניין. 
הדיון  את  העביר   2002 בשנת  הבחירות  חוק  תיקון 
לבית  ה"רגיל"  המחוזי  מבית המשפט  בחירות  בערעור 

מינה לעניינים  משפט  כבית  בשבתו  המחוזי  ־המשפט 
מי לערעור  הנוגעות  הדין  הוראות  עליו  והוחלו  ־ליים, 

רון  ראו:  והפסיקה  החקיקה  התפתחות  )לסקירת  נהלי 
לשלטון  "הבחירות  שפירא, 

השי התייצבות   - ־המקומי 
משפטיות  סוגיות  וסקירת  טה 

המ בשלטון  הבחירות  ־בעניין 
 1023  ,5 וחברה  מדינה  קומי", 
)2005((. עם זאת הובהר כי לא 
מאוחר  לבירור  המסלול  בוטל 

־של ערעור בחירות כאשר מת
עובדות חדשות, במתכו ־גלות 

נת שנקבעה בפרשת חרזאללה 
1837/09 מישלב נ' הזי־  )בר"ם

הדין  בפסק   .))18.3.2009( מה 
מאיר   213/14 בבר"מ  שניתן 

בלעיש נ' היועץ המשפטי לממשלה )11.2.2014( הובהר 
כי המסלול לבירור ערעורי בחירות במסגרת האזרחית 
הוא מסלול שיורי, המיועד למקרים שבהם לאחר חלוף 
המועד הקבוע בחוק להגשת הערעור מתגלות למערער 
והמקימות  הבחירות  לטוהר  הנוגעות  חדשות  עובדות 

עילה להגשת הערעור על תוצאות הבחירות. 
נוצר אפוא פער בין שני ההליכים המקבילים שנועדו 
לברר טענות לביטול בחירות: מסלול עיקרי של ערעור 
ההליך  המלך.  דרך  שהוא  המינהלי,  במתווה  בחירות 
אהנוסף שהו המסלול השיורי במתווה של הגשת תוב־

ענה לפסק דין הצהרתי - עליו חלים סדרי הדין האזרחי 
וכללי הראיות המקובלים - עומד בעינו, ואפשר לפנות 

־אליו אם התגלו עובדות הנוגעות לטוהר הבחירות במו
עד מאוחר שכבר אין להגיש בו ערעור בחירות. יודגש 

־כי בית המשפט העליון לא מצמצם בפסיקתו את השי
מוש במסלול השיורי של סעד הצהרתי לטענות בדבר 
הבחי־ לחוק  73)א1(  בסעיף כמפורט  בחירות   עבירות 

רות; לכאורה גם עובדות חדשות המצביעות על ליקויים 
יכולות  פליליות  עבירות  של  תוצאה  שאינם  בבחירות 
להוות תשתית לנקיטת הליך מאוחר במתווה האזרחי. 

דיון  מסלולי  שלושה  בפני  היום  נמצאים  אנו  לפיכך 
ערעור   )1( בחירות:  תוצאות  על  בערעורים  אפשריים 
יום מיום פרסום תוצאות הב־  14  מינהלי המוגש בתוך

חירות ומתברר בתוך 30 יום ממועד הגשתו; )2( ערעור 
מינהלי המוגש במועד אך הדיון בו מעוכב עד שנה לצורך 

־בחינת תוצאות חקירה משטרתית בעבירות זיוף, שחי
תות ואיום לפי סעיף 85 וסעיף 88 לחוק הבחירות. מדובר 
ותוצאותיה  מינהלית  עובדתית שעורכת רשות  בבחינה 
ייבחנו בהליך מאוחר של דיון בערעור המינהלי; )3( הליך 
שעניינו  הצהרתי  לסעד  אזרחי 

בחי לטוהר  הנוגעות  ־בטענות 
המועד  בחלוף  שהתעוררו  רות 
להגשת ערעור הבחירות. יודגש 
לעניין זה כי אם התגלו עובדות 
חדשות בשלב המאוחר, אפשר 
פגמים  לבירור  בהליך  לפתוח 
בשלב  אם  גם  הבחירות  בהליך 
המוקדם ניתן פסק דין שהכריע 

במ שנדון  הבחירות  ־בערעור 
 1837/09 )בר"ם  הראשון  סלול 
פסקה  הנ"ל,  הזימה  נ'  מישלב 

 .)31
הערעור  שבמסגרת  הבחינה  למסלולי  הנוגע  בכל 
דיני  ואת  הדין  סדרי  את  שינה  ההליך  שינוי  המינהלי, 

־הראיות החלים על הדיון. הבהיר זאת בית המשפט הע
ליון בעע"מ 8617/13 ראמז ג'ראייסי נ' מנהל הבחירות 

בנצרת )7.1.2014(:
־"... כאמור, כיום, בשונה מאשר בעבר... ערעור הב
־חירות נדון בפני בית המשפט לעניינים מינהליים כער

72)ה( לחוק הבחירות(. המסג־  עור מינהלי )ראו: סעיף
רת הראייתית של הדיון בערעור המינהלי היא מוגבלת. 

־על־פי רוב, הדיון מתבסס על תצהירים וחומרים כתו
ראיות.  משמיעת  מנוע  אינו  המשפט  בית  אכן,  בים... 
אולם, נקודת המוצא צריכה להיות הימנעות מ"משפט 
הוכחות" רגיל. מסקנה זו מתחייבת לא רק מסיווגו של 

־ערעור הבחירות כערעור מינהלי, אלא גם מן השיקו

נוצר פער בין שני ההליכים 

המקבילים שנועדו לברר 

טענות לביטול בחירות: 

מסלול עיקרי של ערעור 

בחירות במתווה המינהלי 

)שהוא דרך המלך(, והמסלול 

השיורי במתווה של הגשת 

תובענה לפסק דין הצהרתי
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לבית המ מבג"ץ  דיון  העביר סמכויות  החוק  ־ליים. 
שפט לעניינים מינהליים, בתחילה במספר מצומצם 

של נושאים ובהמשך הוספו נושאים רבים. 
לעניינים  המשפט  בתי  חוק  להצעת  ההסבר  בדברי 
המשפט  בית  של  יכולתו  חשיבות  על  דובר  מינהליים 

־המחוזי לעסוק בבירור עובדתי. משחוקק החוק והות
קנו תקנות בתי המשפט לעניינים מינהליים )סדרי דין(, 
תשס"א־2000 )להלן: תקנות סדרי הדין(, נקבע כי בית 

־המשפט לעניינים מינהליים ידון בנושאים הבאים לפ
ניו ללא עריכה של בירור עובדתי בדומה לבית המשפט 
האזרחי, אלא בדיון מינהלי הדומה לזה הנערך בבג"ץ. 
נ' משרד הפנים, פ"ד נט)6(  סורחי  בעע"מ 10811/04 
411, 417-416 )2005( הובהר כי בית המשפט לעניינים 

־מינהליים ישמר את סדרי הדין ואת דיני הראיות שנה
גו בבג"ץ וישמור על ייחודו של המשפט המינהלי. 

דין המורים לגבות  ניתנו כמה פסקי  במהלך השנים 
־עדויות במסגרת הליכים בבתי המשפט לעניינים מינה

7027/07 ד"ר מימון אדגר נ' המו־  ליים )למשל: עע"מ
עצה המקומית בנימינה )26.12.2010(; עע"ם 4072/11 
יעיריית בת ים נגד לו )6.11.2012((. ואולם למעט במ־
־קרים חריגים מסתייג בית המשפט מהבאת ראיות במ

סגרת ההליך המינהלי, לרבות בדרך של מינוי מומחים 

מטעם בית המשפט )בג"ץ 6271/11 דלק חברת הדלק 
הישראלית בע"מ נ' שר האוצר )26.11.2012((. 

בירור עובדתי בערעורי בחירות

כאמור, בעבר נדונו ערעורי בחירות בבתי המשפט 
המחוזיים במסגרת של הליך אזרחי. 

1994 ניתן פסק הדין בברע"א 83/94 חרזא־  בשנת
ללה נ' פקיד הבחירות למועצה המקומית זמר, פ"ד 
מט)3( 793 )1994( )להלן: עניין חרזאללה(. במסגרת 
לחרוג  באפשרות  העליון  המשפט  בית  דן  זו  פרשה 
בהוראות  הקבוע  בחירות  ערעור  להגשת  מהמועד 
בחלוף  כאשר  וזאת  הבחירות,  לחוק  72)ג(  סעיף 

־המועד התגלו ראיות לביצוע עבירות של שוחד בחי
בחירות  לבטל  שמבקש  מי  "בפני  כי  אז  נפסק  רות. 
שכל  מסלולים,  שני  עומדים  בחירות  שוחד  בשל 
ולדיות הראיות.  לנסיבותיו  יפה לשעתו,  אחד מהם 
די ראיות להוכיח את  בידו  יש  ולדעת המבקש  היה 
טענתו במסגרת החוק - יגיש ערעור בחירות על־פי 
החוק. אין בידו ראיות מבוררות בשלב זה להוכחת 

לכשיתב הצהרתי,  דין  לפסק  בקשה  יגיש  ־הטענה, 
ררו העובדות ויימצאו הראיות" )שם, בעמ' 802(. עם 
זאת הובהר כי המתכונת הדיונית שבה מתנהלים שני 
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בירור עובדתי בהליך מינהלי - ערעורי בחירותמינהלי

חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, תשכ"ה־1965 
החוק או חוק הבחירות( הסמיך את בית המ־  )להלן:
הליך הבחירות.  על  לפקח  מינהליים  לעניינים  שפט 
קודם לחקיקת חוק בתי המשפט לעניינים מינהליים 
2000 )להלן: חוק בתי המשפט לעניינים מי־ ־תש"ס

נהליים( נדונו ערעורי בחירות במסגרת הליך לסעד 
הצהרתי לפני בית המשפט המחוזי, על פי סדרי הדין 
חלים  כעת  האזרחי.  במשפט  החלים  הראיות  ודיני 
על ההליך סדרי הדין ודיני הראיות שבבתי המשפט 

לעניינים מינהליים.
הב־ לחוק   72-73  סעיפים
המערער  על  מטילים  חירות 
ליקוי  היה  כי  להוכיח  נטל 
עלול  שהיה  הבחירות  בהליך 
להשפיע על התוצאות. מדובר 

־בדרישה להוכחת תשתית עו
בה פגם  על  המעידה  ־בדתית 

אפשרי  סיבתי  קשר  ועל  ליך 
לתוצאת הבחירות. להלן אדון
־בקושי השיפוטי לברר מח
־לוקות עובדתיות כאשר הער

עור נדון כערעור מינהלי. 

 לעשות את 
הבחירות הנכונות

קיים קושי שיפוטי לברר מחלוקות עובדתיות כאשר ערעור בנושא בחירות 

נדון כערעור מינהלי. אופן איסוף הראיות ובחינתן על ידי המותב המינהלי 

המינהלי.  הערעור  הליך  של  הדין  סדרי  עם  מתיישב  ואינו  מוסדר  אינו 

נדרשת הסדרה חקיקתית לשם ניהול תקין של הדיון השיפוטי ואחידותו

 השופט רון שפירא, 
סגן נשיא בית המשפט 
המחוזי בחיפה; חבר בוועדה 
המייעצת לשר המשפטים 
לעניין סדר הדין הפלילי 
ודיני הראיות; אחראי מטעם 
הנהלת בתי המשפט לתוכנית 
הפיקוח האלקטרוני; עמית 
הוראה בפקולטה למשפטים 
ובבית הספר למדעי המדינה 
באוניברסיטת חיפה

רון שפירא

 סדרי הדין להבאת 

ראיות וכן נטל ההוכחה 

הנדרש נתונים לשיקול דעתו 

של בית המשפט ומשתנים 

 לפי הנסיבות. יש להסדיר 

את סדרי הדין, את דיני 

 הראיות ואת קביעת 

נטלי ההוכחה הנחוצים

 בירור עובדתי בבית המשפט 
המינהלי - רקע כללי

בעבר יוחד לבג"ץ ההליך המינהלי הטהור. שאלות 
בהליכים  גם  להתברר  יכלו  המינהלי  המשפט  בעניין 

־בבתי המשפט האחרים, ואולם הליכי התקיפה המי
 731/86 )בג"ץ  בבג"ץ  לעתירה  יוחדו  הישירה  נהלית 
מיקרו דף נ' חברת חשמל לישראל בע"מ, פ"ד מא)2( 

 . ))1987( 449
הצורך  על  העליון  המשפט  בית  הצביע  בפסיקתו 
הטעונים  נושאים  להעביר 
לבית  מורכב  עובדתי  בירור 
המשפט המחוזי, שלו היתרון 
זה  מסוג  מחלוקות  בבירור 
פסטרנק  דוד   991/91 )בג"ץ 
בע"מ נ' שר הבינוי והשיכון, 
פ"ד מה)5( 50 )1991((. לאחר 
נושאים  והעברת  זמן  חלוף 
המשפט  בבית  לדיון  אחדים 
בית  פסיקת  מכוח  המחוזי 
חוק  חוקק  העליון,  המשפט 

־בתי המשפט לעניינים מינה
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לחברות אחרות במסגרת  הון  טנציאליים מלהזרים 
זה  במקרה  הפטור  טענת  דחיית  דומים.  הסדרים 

יאפ המשפט  בית  נסיבות  באילו  שאלה  ־מעוררת 
של  שאישור  כדי  לכאורה,  בדיעבד.  פטור  מתן  שר 
בית־המשפט־של־ ידי  על  החברה"  ל"פעולות  פטור 
על  היה  לגיטימי,  יהיה  נושים  אספת  ידי  על  הסדר 
החברה לפרט במסגרת ההסדר אירועים קונקרטיים 
שיש בהם פוטנציאל תביעה בעיניה, וכך היה אפשר 

־לאשר פטור ספציפי בעניינם )ככל שהם נוגעים לה
פרת חובת זהירות, כמבואר להלן(. אולם פירוט זה 
מצויה  ממילא  אשר  לחברה,  מוגברת  חשיפה  יוצר 
בקשיים פיננסיים ניכרים, ותביעה נוספת לא תסייע 
לה. לא ברור מאליו כי בעל שליטה פלוני שהיה מוכן 
להזרים לחברה הון חדש בעבור פטור "גורף" יחסית, 

קונק הדורשות  בנסיבות  גם  כן  לעשות  מוכן  ־יהיה 
למעשים  ביחס  יתרה  רטיות 

בעייתיים לכאורה. 
נדרש  נגזרת  תביעה  כבכל 

־בית המשפט לדיון גם בשא
־לה מהי "טובת החברה". בה

ערת אגב מעיר בית המשפט 
כי סבר שהחברה לא תעמוד 
על טענתה בהקשר של פטור 
ולבעלי  המשרה  לנושאי 
מנוגד  הדבר  שכן  השליטה 
ומשלא  החברה",  ל"טובת 
לדון  נדרש  הוא  כן,  עשתה 
בסוגיה לגופה. הערת אגב זו 
ממקדת את "טובת החברה" 

החברה,  לקופת  כספים  קבלת  של  הצר  באינטרס 
לשיטתי,  הנגזרת.  התביעה  מאישור  יוצא  כפועל 
אין למקד את הדיון ב"טובת החברה" בהקשר של 

הנו הצר  הכספי  באינטרס  ורק  אך  נגזרת  ־תביעה 
בע מן הסיכויים לקבלת התביעה, אלא יש להרחיב 
את נקודת המבט כך שתכיל גם אינטרסים רחבים 
צרים  במשקפיים  החברה  טובת  של  בחינה  יותר. 
נגזרת  תביעה  כל  כי  למסקנה  בהכרח  תוביל  בלבד 
היא לטובת החברה, שכן היא עשויה להעשיר את 
שאינן  נגזרות  תביעות  ישנן  היא;  כך  ולא  קופתה. 
כדאיות לחברה שכן העלויות המשפטיות הכרוכות 

־בהן יעלו על התועלת הלכאורית שהן צפויות לה
ניב. הדברים נכונים במיוחד שעה שקיימות בתקנון 

החברה הוראות של שיפוי וביטוח לנושאי המשרה, 
נגזרת  ועומדת תביעה  כי משעה שתלויה  ופשיטא 
יצא  וכך  להפעילן,  יבקשו  הם  המשרה  נושאי  נגד 

־שכרה של החברה )העשרת קופתה כתוצאה מקב
לת התביעה( בהפסדה )בשל עלויות ביטוח ושיפוי 

כן הדרך הנכונה לבחינת האינט ־נלוות(. אשר על 
רס של "טובת החברה" בתביעה נגזרת היא לא רק 
במשקפיים של פיצוי החברה, אלא גם במשקפיים 

־המשקללים את אינטרס ההרתעה שבהגשת התבי
עה נגד נושאי המשרה. 

אינו  הוא  כי  המשפט  בית  מבהיר  פנים  כל  על 
להעניק  רשאית  חברה  אם  בשאלה  להכריע  נדרש 
פטור בדיעבד אם לאו, שכן החברה אינה מודה כיום 

הת לאישור  בבקשה  המפורטות  הפעולות  ־בביצוע 
־ביעה כנגזרת, וברי כי לא ניתן פטור ספציפי לפעו

לות אלה. בית המשפט מוסיף 
לגורמים  שהתגלו  במקרה  כי 

בדיע הפטור  את  ־שהעניקו 
בד עובדות חדשות שלא היו 
הפטור,  מתן  בעת  ידועות 
אזי לשיטתו הפטור אינו חל 
תמריץ  ייווצר  אחרת  עליהן; 

לה משרה  לנושאי  ־שלילי 
ממקבלי  מהותי  מידע  סתיר 
התנהלותם,  על  ההחלטות 
מאחריות  בפטור  לזכות  כדי 
רק  הידועים  המעשים  על 
נכונה  זו  אגב  הערת  להם. 
שהיקף  שעה  ובפרט  וראויה, 

־הגילוי שלו נדרשים נושאי המשרה עובר למתן הפ
280 לחוק הח־  טור משפיע על תוקף העסקה. סעיף
ברות קובע כי לעסקה של חברה עם נושא משרה בה, 
ובכלל זה מתן פטור, אין תוקף כלפי החברה וכלפי 
מהותי  פגם  האישור  בהליך  נפל  אם  המשרה  נושא 

־כגון אי גילוי. אי גילוי של נתונים רלוונטיים מצד נו
שאי המשרה עשוי לאיין את תוקף מתן הפטור. יצוין 
כי בעניין אנטבורג הותיר בית המשפט העליון בצריך 
עיון את השאלה אם אפשר להפעיל את דוקטרינת 
הבטלות היחסית בנוגע לסעיף 280 לחוק החברות, 
פעמים  זו  לסוגיה  נדרשו  המחוזיים  המשפט  ובתי 
אחדות בלבד, ואך פעם אחת נזקקו להפעלתה )ת"א 
 8746-10-09 ברדיצ'ב נ' פויכטונגר ואח'(. 

הדרך הנכונה לבחינת 

האינטרס של "טובת החברה" 

בתביעה נגזרת היא לא 

רק במשקפיים של פיצוי 

החברה, אלא גם במשקפיים 

המשקללים את אינטרס 

ההרתעה שבהגשת התביעה 

נגד נושאי המשרה
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בדיעבד, הוא היה עושה כן במפורש. 
־בפסק הדין נקבע כי מתן פטור בדיעבד הוא אפ

שרי וכי הסעיף אינו קובע הסדר שלילי, אולם ככלל 
התמקד  הפטור  ניתן  שבגינו  המעשה  כי  לוודא  יש 

אין מדו וכי  ־באירוע ספציפי או בהפרה ספציפית, 
בר בפטור גורף לכל התנהגות שהיא לכל דבר ועניין. 
או  אירוע  בגין  הפטור  מיקוד  כי  קבע  המשפט  בית 

ני על  להצביע  החברה  על  יקל  קונקרטיים  ־הפרה 
מוקים להצדקת ההחלטה בגין מתן הפטור. דהיינו, 
בית המשפט אוסר על הענקת "כרטיס פתוח" לפטור 
לנמק  החברה  מן  ודורש  המשרה,  לנושא  מאחריות 

־הענקת פטור למעשה קונקרטי. הלכה זו עומדת בני
גוד לעמדת הדין בדלוור שבארצות הברית, אשר אינו 
מאפשר מתן פטור בדיעבד אלא מראש בלבד, וזאת 
בעיקר בשל תכלית הפטור לתמרוץ עתידי של נושאי 

־המשרה לפעילות ראויה. בי
המשפט  בית  הדגיש  שראל 
כי יש לחברה סמכות טבעית 
לפטור נושאי משרה גם בגין 
וזאת  בעבר,  שבוצעו  הפרות 

למרות לשון החוק. 
בית המשפט העליון מציין 
כי  בספרות  קיימת  עמדה 
לחוק החברות  259)א(  סעיף 
ונובע  שלילי,  הסדר  מהווה 
יכולה  אינה  חברה  כי  הימנו 
להעניק פטור בדיעבד. אולם 
לשון  כי  סבורה  זו  עמדה  גם 

הח מן  מונעת  אינה  ־החוק 
נגד  מסוימת  תביעה  מהגשת  הוק  אד  להימנע  ברה 

־נושאי משרה שהפרו חובה כלפי החברה, על פי שי
קול הדעת הניהולי המסור לה. בית המשפט מאמץ 
את  להגביל  המחוקק  רצה  לו  כי  וקובע  זה  רציונל 
כוחה של החברה ליתן פטור בדיעבד עד כדי שלילה 
מוחלטת, היה עושה כן במפורש, וכי סמכות החברה 
למתן פטור בדיעבד מעוגנת בסמכות ניהולית כללית 

וטבעית המסורה לחברה. 
אפשר לחשוב על כמה מקרים שבהם פטור בדיעבד 
החברה".  "טובת  של  התכלית  את  ומשרת  הוגן  הוא 
למשל, חברה עשויה להידרש למתן פטור בדיעבד אם 
והלה  בכהונתו,  ימשיך  מסוים  שדירקטור  רוצה  היא 
ביחס למעשי העבר.  מתנה את הכהונה במתן פטור 

־במקרים אחרים עשויה חברה למצוא כי ניהול התבי
עה והשקעת משאבים בה אינה כלכלית עבורה, ועל כן 

־הפטור משרת את האינטרס הניהולי שלה, שכן הת
לעיתים פטור  עבורה.  "נכס מכביד"  היא מעין  ביעה 

־בדיעבד עשוי להינתן כנגד מתן תמורה לחברה. תמו
שבו  כולל  חוב  הסדר  במסגרת  להינתן  עשויה  זו  רה 
בעבור  לחברה  חדשים  כספים  השליטה  בעל  מזרים 
פטור מאחריות בגין מעשים שבוצעו בעבר. עם זאת, 
רפאל כהן נ' אפריקה יש־  כפי שנפרט להלן, בפרשת

ראל השקעות בע"מ )תנ"ג 7147-09-10( סירב בית 
המשפט המחוזי להכיר בפטור מעין זה בנסיבות של 

טענת תרמית כלפי נושאי המשרה. 
נגזרת  תביעה  להגיש  המבקש  ביקש  זו  בפרשה 

־נגד נושאי משרה בחברת אפריקה ישראל בגין מע
שים שבוצעו לפני אישור בית המשפט להסדר חוב 
החוב  הסדר  בחברה.  שבוצע 
כללית  פטור  הוראת  כלל 

"פעו בגין  המשרה  ־לנושאי 
בעבר.  שבוצעו  החברה"  לות 

נו כי  הייתה  התובע  ־טענת 
תרמית  ביצעו  המשרה  שאי 
)במובנה האזרחי( אשר אינה 
ועל  החברה,  מפעילות  חלק 
כן אין פעילותם חוסה תחת 
כנפי הפטור האמור. לעומתו 
חל  הפטור  כי  החברה  טענה 
מדובר  שכן  תרמית,  על  גם 
בתביעה כספית ולא בתביעה 

פלילית. 
בית המשפט דחה את טענת החברה, וקבע שכדי 
לשעות לטענה כי בית־המשפט־של־הסדר אכן אישר 
החברה  על  היה  תרמית,  לטענות  ביחס  פטור  מתן 
להבהיר בעת אישור הסדר החוב את המניעים לכך, 

־ולא סביר בעיניו כי לו עשתה כן החברה, בית המש
פט היה מאשר זאת. אולם בית המשפט אינו מייחס 
את החשיבות הנדרשת לכך שהזרמת הכספים על ידי 
בעל השליטה נעשתה על רקע מכלול תנאי ההסדר 
הכיר  לא  המשפט  בית  שבו  הפטור  זה  ובכלל  דאז, 
מערערת  בדיעבד  בפטור  הכרה  אי  דבר.  של  בסופו 
של  מבטו  מנקודת  הוודאות  ואת  ההסתמכות  את 
בעל השליטה, החשובים עד מאוד במסגרת הסדרי 

פו שליטה  בעלי  להרתיע  עשויה  היא  כאלה.  ־חוב 

אפשר לחשוב על מקרים 

שבהם פטור בדיעבד הוא 

הוגן ומשרת את התכלית 

של "טובת החברה". למשל, 

אם חברה רוצה שדירקטור 

מסוים ימשיך בכהונתו, והלה 

מתנה את הכהונה במתן 

פטור ביחס למעשי העבר

 כריכת הספר
"עסקאות עם בעלי שליטה"
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תביעות.  מפני 
הכרו ־הבעייתיות 

פטור  בהענקת  כה 
מאובדן  חשש  היא 
מתן  גורף.  הרתעה 
לאיין  עשוי  הפטור 
נו של  חששם  ־את 

מאימת  משרה  שאי 
יחו שהם  כך  ־הדין, 

ככל  לעשות  חופשיים  שו 
)בכפוף למ ־העולה על רוחם 

גבלות מוניטין ידועות(. 
לנושאי  מאחריות  פטור  מתן  לשם 

־משרה נדרשת החברה לכלול סעיף מתאים בתקנו
־נה, וככל שמדובר בשינוי תקנון המעניק פטור לח

נדרש  השליטה,  בעל  הוא  המשרה  נושא  שבה  ברה 
אישור פרוצדורלי מורכב, המחייב בין היתר אישור 
לקבלת  הדרישה  הכללית.  באספה  מיוחד  ברוב 
אישור האספה הכללית לשם מתן פטור, ובה רוב של 
בעלי מניות שאין להם עניין אישי באישור העסקה, 
מקשה על האפשרות להעניק פטור. אישור האספה 
כמה  זה  שידועה  שעה  תוקף  משנה  מקבל  הכללית 

של  עמדתן  שנים 
לגו ייעוץ  ־חברות 

פים מוסדיים, אשר 
מתנגדות  ככלל 

הת פטור.  ־למתן 
מקטינה  זו  נגדות 
)אם כי לא מאיינת( 

האס כי  הסיכוי  ־את 
פה הכללית אכן תעניק 
המשרה.  לנושאי  פטור 

המש נושאי  נדרשים  ־בנוסף 
רה לשמירה קפדנית על גילוי מלא 
ביחס להפרות מושא הפטור,  לב  ובתום 
בקנה  עולה  אכן  פטור  למתן  ההחלטה  כי  ולבחינה 

אחד עם "טובת החברה". 
בית המשפט העליון הביע את עמדתו בשאלה אם 
נושא משרה מחובת  בדיעבד  לפטור  חברה רשאית 
נ'  אנטבורג   5296/13 )ע"א  עליו  המוטלת  הזהירות 
שטיבנסקי(. בית המשפט נדרש לשאלה אם החברה 
רשאית לעשות כן באופן כללי או בגין מעשה מסוים 
בלבד; וכן לשאלה אם הוראת הסעיף מהווה הסדר 
שלילי, או שמא לו רצה המחוקק לאסור מתן פטור 
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החב־ חוק  )להלן:   1999 תשנ"ט החברות,  ־חוק 
פטור  משרה  לנושא  להעניק  לחברה  מאפשר  רות( 
מאחריות בשל הפרת חובת זהירות כלפיה, בהתאם 
לקבוע בהוראות הפרק השלישי. לשון סעיף 259)א( 
לחוק החברות, המסדירה את ההסמכה למתן פטור, 
קובעת כי חברה רשאית לפטור מראש נושא משרה 
מאחריות, כולה או קצתה. היה זה עניין של זמן עד 

־שבתי המשפט יידרשו לשאלה הפרשנית, שלה חשי
בות מכרעת עבור נושא המשרה - אם חברה רשאית 

־לפטור נושא משרה מאחריות גם בדיעבד. בתי המ
־שפט הכירו עקרונית באפשרות להעניק פטור בדי

עבד, אולם לא עשו כן ביחס 
־לטענות פטור שניתנו במסג

רת התביעות שבפניהם, אלא 
ניהול  המשך  את  איפשרו 
זו  רשימה  הנגזרת.  התביעה 
הפסיקה  מגמת  את  מבקרת 
בהענקת  ההכרה  לצמצום 
לנושא משרה בדיעבד,  פטור 
וטוענת כי מתן פטור בדיעבד 

שה שונים  משיקולים  ־רצוי 
לפגוע  עשויה  מהם  תעלמות 

חוכמה שלאחר מעשה?

הדס אהרוני־ברק

פטור  משרה  לנושא  להעניק  באפשרות  עקרונית  הכירו  המשפט  בתי 

היא  בדיעבד. מגמת הפסיקה  גם  זהירות  חובת  בשל הפרת  מאחריות 

רצוי  הוא  כי  נראה  אולם  בדיעבד,  פטור  במתן  ההכרה  את  לצמצם 

משיקולים שהתעלמות מהם עשויה לפגוע בטובת החברה

ד"ר הדס אהרוני־ברק, 
עו"ד; מרצה לדיני תאגידים 
בפקולטה למשפטים, 
האוניברסיטה העברית 
 ואוניברסיטת בר־אילן; 
ספרה "עסקאות עם בעלי 
שליטה" ראה אור השנה 
בהוצאת בורסי

ב"טובת החברה". 
חוק החברות מייחד את מתן הפטור להפרת חובת 
הזהירות בלבד )למעט הפרת זהירות בחלוקה(, ואינו 
מאפשר לחברה לפטור נושא משרה מאחריות בגין 
הפרת חובת אמונים כלפיה. משמעות הענקת פטור 

־לנושאי משרה היא שחרורם מחבות קיימת או עתי
דית כלפי החברה עצמה. פטור מגן על נושא משרה 

־מפני אפשרות שהחברה תתבע אותו, בין מכוח הח
שבה  נגזרת  תביעה  מכוח  ובין  שלה  עצמאית  לטה 

בעל מניות תובע בשמה. 
תכליתו המרכזית של מתן פטור צופה פני עתיד. 

־החברה מעוניינת לתמרץ נו
עתי להתנהגות  משרה  ־שאי 

נטילת  הכוללת  ראויה,  דית 
סיכונים מושכלת, בלא שאלה 
או  זו  בצורה  לפעול  יחששו 
תנקוט  החברה  שמא  אחרת 

הח בעתיד.  תביעה  ־כלפיהם 
המ נושאי  כי  מבקשת  ־ברה 
עס סיכונים  ייטלו  בה  ־שרה 
־קיים לטובתה, ובה בעת לצ

מצם את חששם הפוטנציאלי 

בתי המשפט הכירו עקרונית 

באפשרות להעניק פטור 

בדיעבד, אולם לא עשו כן 

ביחס לטענות פטור שניתנו 

במסגרת התביעות שנדונו 

לפניהם אלא איפשרו את 

המשך ניהול התביעה הנגזרת
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המש גישתו  ברוח  וזאת  השלישי,  הצד  לבין  ־מינץ 
פטית הכללית והעקבית, השואפת, כראוי, למציאת 
"פתרונות־אמצע". הוא לא מצא דוקטרינה משפטית 

המאפשרת זאת. 
פתרון־ להחלת  ראוי  מקרה  הוא  הנדון  המקרה 
הז תקינות  לבדיקת  רוכש  על  חובה  הטלת  ־אמצע. 

כויות מול הצד אשר קדם למוכר, כאשר המוכר הוא 
ובדיקה  טריוויאלי,  עניין  אינה  אזהרה,  הערת  בעל 
כזו אינה מקובלת בפרקטיקה הנוהגת. בצד כך, מינץ 
היה שותף במידה מסוימת ליצירת הסיכון, בהינתן 
העובדה כי הדירה נותרה ריקה במשך שנים, בטרם 
השתלט עליה הגזלן. אין מניעה לעשיית צדק יחסי 
שונות  דוקטרינות  באמצעות  זה  מעין  במצב  הולם 
ייתפס  לא  השלישי  שהצד  אפשר  כך,  המצוי.  בדין 

לב  תום  כנטול  כזה  במקרה 
המ־ לחוק   10 סעיף  לצורך 
המימד  בהינתן  קרקעין. 
בהטלתה  הגלום  הנורמטיבי 
במסגרת  בדיקה  חובת  של 
 10 בסעיף  תום־הלב  יסוד 
גמישות  מתאפשרת  לחוק, 
עשוי  השלישי  הצד  הולמת. 

רש עוולת  כמבצע  ־להיתפס 
תוך שהזכויות  "בלבד",  לנות 
ועליו  בידיו  נותרות  בנכס 
הראשון  הזכאי  את  לפצות 
טכניקה  כי  מובן  נזקיו.  בגין 

תו תמיד  לא  זו  ־משפטית 
עיל רבות לצד השלישי. לעיתים הוא ייאלץ למעשה 
לשלם פעמיים בגין אותה דירה, וזאת כאשר המוכר 
אינו גורם שאפשר באופן מעשי להיפרע הימנו בגין 
הנזק הנובע מהחבות הכספית של הצד השלישי כלפי 
הגזלן,  אינו  המוכר  כאשר  כי  יצוין  הראשון.  הזכאי 
המשמעות המעשית היא כי הנזק יגולגל אל המוכר 
תם־הלב, אשר מצידו יתקשה להיפרע מן הגזלן. אם 

המוכר לא התרשל, פתרון זה אינו מיטבי. 
שי היא  יותר  ופשוטה  אחרת  אפשרית  ־טכניקה 

)סעיפים  בזכויות  בשימוש  הלב  תום  בעקרון  מוש 
39 ו־61)ב( לחוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג־1973( 

־באופן המשקיף על מימוש עדיפותו של הזכאי הרא
שון בנסיבות אלה כצעד הנוגד את עקרון תום הלב, 
כן הזכאי הראשון ישפה את הצד השלישי  אלא אם 

בסכום כלשהו, לפי שיקול דעת בית המשפט )ראו מ' 
הנו העסקאות  בדיני  שיפוטי  "שיקול־דעת  ־דויטש, 

 .))2013(  305 אור  ספר  והרהורים",  מגמות   - גדות 
־אפשרות נוספת, אשר היא ישימה לעיתים, היא פי

תוח רכיב נוסף בתורה הכללית של "חלוקת אחריות" 
)אשר באה לידי ביטוי קונקרטי, למשל, במוסד ה"אשם 

ובנזיקין(. אכן, עס ־התורם" בדיני הפיצויים בחוזים 
־קינן עתה בחלוקה במסגרת כללים קנייניים ולא בח

לוקת אחריות במובן הצר של המושג, אולם ההצדקות 
הענייניות הן דומות. במסגרת דוקטרינה זו, במקרים 

־המיוחדים שבהם אפשר לייחס לבעלים המקורי אח
ריות ליצירת הסיכון, יוכל בית המשפט לעשות צדק 
באמצעות הקניית הזכויות בעין לאחד הצדדים, כנגד 
שיפוי משמעותי של הצד שכנגד. בענייננו אפשר לומר 
אכלוס  ללא  דירה  שהותרת 
במידת־ מטילה  שנים  במשך 
מוחלש(  באופן  כי  )אם  מה 

־אחריות מסוימת על מינץ לי
צירת הסיכון.

המשפט  בית  מינץ  בעניין 
המקורי  הבעלים  על  הטיל 
השלישי  לצד  לשלם  )מינץ( 
ש"ח   35,000 של  שולי  סכום 
בנכס,  שבוצעו  השבחות  בגין 
צו  השלישי  הצד  נגד  והוציא 

המ אחת.  לשנה  נדחה  ־פינוי 
בגין  לתשלום  המשפטי  קור 
עשיית  דיני  הוא  ההשבחות 
עושר ולא במשפט. בית המשפט העליון סבר כי קצרה 
ידו להקל על הצד השלישי, מעבר לדחייה קלה במועד 

־הפינוי. בהיעדר מקור משפטי לכך, לדעתו, הוא הס
תפק ב"המלצה חמה" כי מינץ ישלם לצד השלישי סך 
110,000 ש"ח, אשר לא הובהר מקור חישו־  נוסף של

שכירות  דמי  מתשלום  השלישי  הצד  את  ויפטור  בו, 
בגין תקופת ההחזקה והשימוש. דעתנו, כאמור לעיל, 
בהמלצה  להסתפק  בית המשפט  על  היה  לא  כי  היא 
במקרים  המאפשרות  דוקטרינות  וקיימות  זה,  מסוג 
יותר  הרבה  משמעותיים  איזונים  עריכת  אלה  מעין 
בין הצדדים, הן מבחינת הסכומים והן מבחינת הכוח 
השאיפה  הגשמת  תוך  וזאת  האיזונים,  של  המחייב 
השופט  בצדק  חותר  שאליהם  ל"פתרונות־אמצע", 
 רובינשטיין. 

 דעתנו היא כי לא היה על

בית המשפט להסתפק 

בהמלצה למינץ לפעול לפנים 

משורת הדין, וקיימות דוקטרינות 

המאפשרות במקרים מעין אלה 

עריכת איזונים משמעותיים 

הרבה יותר בין הצדדים, הן 

מבחינת הסכומים והן מבחינת 

הכוח המחייב של האיזונים

עורך הדין ׀ 81 אוקטובר 2014 



"תקנת השוק" במקרקעיןמקרקעין

זה למהות החובה האובייקטיבית המוטלת על הזכאי 
המאוחר, להבדיל ממושג "עצימת העיניים". 

המרכיבים הקונקרטיים של חובת הבדיקה

הלב  תום  חובת  של  היישומיים  מרכיביה  הגדרת 
אינה  המאוחר  הזכאי  על  המוטלת  האובייקטיבי 
קיימת  ברורה:  הנוסחה העקרונית הראויה  פשוטה. 
מה  היא  שאלה  ברם,  מהתרשלות.  להימנע  חובה 
מצופה  בוודאי  לעיל,  כאמור  כהתרשלות.  ייתפס 

־מהרוכש לבדוק את מצב ההחזקה של הנכס. הימנ
עות מבדיקה של מצב ההחזקה תשלול את תום הלב 
האובייקטיבי ותשלול עדיפות של הצד השלישי, אם 
בדיקה זו הייתה מביאה לגילוי הפגם בזכויות המוכר. 
תחייב  הזהירות  חובת  שבהם  מצבים  כמובן  ייתכנו 

גם עריכת בדיקות אחרות.
בדיקה  חובת  של  הטלתה 

חו מול  הזכויות  מצב  ־בדבר 
הק בשרשרת  קודמות  ־ליות 

ושיח  שיג  להן  שאין  ניינית 
כלשהו עם הצד השלישי, כפי 
מינץ,  בעניין  נעשה  שהדבר 
השלישי  הצד  על  מטילה 
יש  מבוטלת.  בלתי  מעמסה 
בספקטרום  זו  חובה  להטיל 
לזכור  גם  יש  מוגבל.  מצבים 
הבעלים  קרובות  לעיתים  כי 
הרשום )אף אם הוא הבעלים 
פעולה  לשתף  יסרב  האמיתי( 

עם צד זר ולמסור לו מידע, מחשש שמעורבות כלשהי 
לעסקה  בנוגע  ברורה,  בלתי  עליו אחריות  שלו תטיל 
שאין הוא צד לה. לא ברור מה תהא משמעות הסירוב 

למי הנוגע  בכל  פעולה,  לשתף  הרשום  הבעלים  ־של 
לוי חובותיו של הצד השלישי: האם על הצד השלישי 
להימנע אז מהתקשרות, שאם לא כן הוא ייחשב כמי 
בבדיקה  יהיה  די  אם  היא  ועוד: שאלה  סיכון?  שנטל 

־לאחור של חוליה אחת בלבד. בנוסף, ככל שנכון לה
טיל חובה כזאת, מדוע יהיה זה נכון להטילה, למשל, 
כאשר המוכר נרשם כבעל הזכויות שבוע לאחר כריתת 
חוזה המכר עם הצד השלישי, אולם להימנע מהטלתה 

כאשר המוכר נרשם כבעלים שבוע לפני המכירה? 
־נראה כי הטלתה של חובת בדיקה מול הבעלים הר

הערת  בעל  הוא  המוכר  כאשר  שבשגרה,  כעניין  שום 

אזהרה בלבד בעת הכריתה, כרוכה בפסק הדין בעניין 
הדין,  בפסק  המועלה  בשיקול  אינטגרלי  באופן  מינץ 

־בדבר משך הזמן הקצר שחלף בין הרכישה על ידי המו
כי  לבין המכירה לצד השלישי. בית המשפט סבור  כר 
במצב  קושי  קיומו של  על  מדי מרמזת  מכירה מהירה 
חשש  מעלה  הדבר  כי  היא  ההנחה  למעשה,  הזכויות. 
כי  )אף  גנובה"  "להיפטר מסחורה  שמא המוכר ביקש 
על  ידע  המוכר  כי  פוזיטיבית  נקבע  לא  מינץ  בעניין 
יתקשה  הרכישה,  מאז  מועט  זמן  שחלף  ככל  הגזל(. 
שמו  על  הזכויות  רישום  תהליך  את  להשלים  המוכר 

זרי בדבר  זה  שיקול  בלבד.  אזהרה  הערת  בעל  ־ויהיה 
זות המכירה הוא אכן שיקול משמעותי העשוי להצדיק 
חובת בדיקה מול חוליה קודמת, אולם אין הוא מותנה 

־בשאלה אם ביום כריתתו של חוזה המכר עם צד השלי
שי הספיק המוכר להשלים את 
אם  שמו,  על  הזכויות  רישום 
לאו. על פי הגיונו של השיקול 
לעולם  מינץ,  בעניין  המועלה 
מול  לבדוק  השלישי  הצד  על 
הבעלים הרשום שקדם למוכר 

־את מצב הזכויות הנכון, במק
לצד הש המכירה  ־רים שבהם 

לישי התבצעה בסמיכות זמנים 
זאת,  המוכר.  ידי  על  לרכישה 
רשומה  המוכר  לזכות  אם  בין 
הצד  עם  החוזה  כריתת  בעת 
בלבד,  אזהרה  הערת  השלישי 
נרשמו  כבר  זכויותיו  אם  ובין 

־במלואן. קושי המתעורר בהקשר זה הוא כי פנקסי המ
־קרקעין הממוחשבים אינם חושפים את שמו של הבע

לים הקודם. במקרה כזה יהיה על הצד השלישי לדרוש 
מן המוכר להציג את מיהות הבעלים הקודם ולבוא עמו 

בדברים. 
ללא  התקבלו  המוכר  זכויות  כאשר  כי  להניח  יש 
הקודמת.  הבעלות  לבדיקת  חובה  תהא  לא  תמורה, 
נכס  בכך שאדם מוכר במהירות  היבט חריג  כל  אין 
שקיבל במתנה או בירושה. כך גם אין קושי במכירה 

מהירה שמתבצעת על ידי סוחר מקרקעין. 

חלוקת סיכונים?

ראוי  אם  רובינשטיין  השופט  שקל  מינץ  בעניין 
בין  האירוע  מן  הנזק  את  אחר  או  זה  באופן  לחלק 

בית המשפט העליון סבר 

כי קצרה ידו להקל על הצד 

השלישי מעבר לדחייה קלה 

במועד הפינוי. בהיעדר מקור 

משפטי לכך, לדעתו, הוא 

הסתפק ב"המלצה חמה" 

כי מינץ ישלם לצד השלישי 

סך נוסף של 110 אלף ש"ח, 

אשר לא הובהר מקור חישובו
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אלא גם אובייקטיבית, לפחות במקטע כזה או אחר. 
לא די בהיעדר ידיעה בפועל על זכויות קודמות, ולא 
די בהימנעות מ"עצימת עיניים". ברור כי קיימת חובה 

־לבדוק מרשמים פומביים, וכן לבדוק את מצב ההחז
קה. שאלה היא אם על פי הפסיקה כיום קיימת חובה 
אובייקטיבית מעבר לכך, להימנע מהתרשלות באופן 
בנדון,  בהירה  לחלוטין  לא  עתה  עד  הפסיקה  כללי. 
בנטל  מצדדת  היא  שכאשר  דומה  אחת  שלא  כיוון 
האובייקטיבי היא למעשה מכוונת )בטעות( ל"עצימת 
)קיומו של חשש  בעיקרו  סובייקטיבי  מושג  עיניים", 
של  בדיקה  נערכה  לא  בעקבותיו  אשר  סובייקטיבי 
מצב הזכויות(. בעניין מינץ מציין השופט רובינשטיין 
כי הוא מסכים לכך כי דרישה אובייקטיבית להימנע 

־מהתרשלות היא הדרישה הראויה. עם זאת, הוא מס
יסוד  על  דינו  בפסק  הסופית  ההכרעה  בביסוס  תפק 

־"עצימת העיניים". נקבע כי כאשר לזכות המוכר עומ
דת הערת אזהרה בלבד בעת כריתתו של חוזה המכר 
אינו  הרשום  הבעלים  שבו  במצב  השלישי,  הצד  עם 
באופן  מתחייבת  משכנת,  חברה  או  ציבורית  רשות 

שגרתי בדיקה של מצב הזכויות מול הבעלים הרשום. 
אם לא מתבצעת בדיקה כזו, הצד השלישי ייתפס כמי 
שעצם את עיניו ביחס לפגם בזכויות, אם יסתבר כי 
קיים פגם כזה. עצם העובדה כי למוכר נתונה הערת 
אזהרה בלבד בעת כריתת חוזה המכר יוצר חשש בדבר 
שהמוכר  במקרה  זאת,  לעומת  הזכויות.  אי־תקינות 
כבר רשום כבעל הזכויות באותה עת, מוטלת חובת 
בדיקה מול הבעלים הקודם רק אם מתעורר אצל הצד 

־השלישי חשש סובייקטיבי קונקרטי לאי־תקינות הז
כויות של המוכר. 

־הגישה הנשענת בעניין זה על רעיון "עצימת העי
עיניים  עצימת  לעיל,  כאמור  קושי.  מעוררת  ניים" 
סובייקטיבי בדבר מצב הז־  מחייבת קיומו של חשש
כויות. מכאן התפיסה כי עצימת עיניים כמוה כידיעה 
ממש. אולם המצב המנטלי הסובייקטיבי הוא לעולם 
עניין לקביעה עובדתית במצב דברים נתון, ואינו בגדר 
קביעה נורמטיבית כללית. לכן, כאשר קובעים קביעה 

מטי בלבד  אזהרה  הערת  מבעל  רכישה  כי  ־כוללנית 
לה חובת בדיקה מוגברת, נכון יותר להתייחס בהקשר 

המקרה הנדון הוא 

מקרה ראוי להחלת 

פתרון־אמצע. הטלת 

חובה על רוכש 

לבדיקת תקינות 

הזכויות מול הצד 

אשר קדם למוכר 

בעל ההערה אינה 

עניין טריוויאלי, ובדיקה 

כזו אינה מקובלת 

בפרקטיקה הנוהגת. 

בצד כך, מינץ היה 

שותף במידה מסוימת 

ליצירת הסיכון, בכך 

שהדירה נותרה 

ריקה במשך שנים
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"תקנת השוק" במקרקעיןמקרקעין

עתה  המבקש  השלישי,  לצד  הנכס  את  שמכר  לצד 
המוכר  של  ולזכותו  השוק,  תקנת  של  הגנתה  את 
רשומה הערת אזהרה בלבד. במקרה מעין זה נפסק 
בע"א  העליון  המשפט  בית  ידי  על  מכבר  לא  בצדק 
767/11 להיגי נ' עזורי )השופטת אסתר חיות( כי אין 
מניעה שהצד השלישי יזכה בהגנה של תקנת השוק 
בעודו  רכישתו  משהושלמה  האמיתי,  הבעלים  מול 
נוצר  כלשהו  בשלב  כי  הוא  המכריע  היסוד  לב.  תם 

תקינו על  הסתמך  השלישי  והצד  במרשם,  ־שיבוש 
בו,  הרשומות  הזכויות  תקינות  ועל  תו של המרשם 

שמהן צמחה זכותו שלו. אכן, 
עליו  תגן  לא  השוק  תקנת 
החוזית  זכותו  כי  יתברר  אם 
של המוכר כלפי הצד הרשום 
כבעלים  המקרקעין  במרשם 

הנ מטעמים  תקינה,  ־אינה 
והצד  החוזים,  בדיני  עוצים 
ההקניה  את  תוקף  הרשום 
תקנת  אולם  השלישי.  לצד 
השלישי  הצד  על  תגן  השוק 
מפני תקיפת זכויותיו על ידי 
על  המלין  האמיתי,  הבעלים 
גזל זכויותיו. במקרה מעין זה, 

העובדה כי לזכות המוכר הייתה נתונה הערת אזהרה 
בלבד בעת כריתת חוזה המכר עם הצד השלישי אינה 

מפריעה לצמיחתה של תקנת השוק. 
בעניין  שנדון  זה  הוא  לדון  יש  שבו  השני  המצב 
, והוא כאשר לא היה קיים שיבוש קודם במר־ ץמינ

שם, אלא השיבוש עומד להתרחש לראשונה כאשר 
המ בעת  אשר  המוכר,  שם  על  תירשמנה  ־הזכויות 
אזה הערת  לטובתו  רשומה  השלישי  לצד  ־כירה 

כי הסתמכות על הערת אזהרה  רה בלבד. אין ספק 
לא משום  זאת,  כשלעצמה.  מוגנת  אינה הסתמכות 
שהערת אזהרה אינה נתפסת כזכות קניינית )נושא 
המשפט  בית  כהנמקת  כשלעצמו(,  במחלוקת  שנוי 
אלא  פלפל(,  דרורה  )השופטת  מינץ  בעניין  המחוזי 
להבדיל  אזהרה,  הערת  של  הרישום  שתהליך  כיוון 
מתהליך הרישום של עסקה, אינו נושא עמו ערובות 
אפשר  אם  היא  השאלה  אולם  הזכויות.  למהימנות 
שתצמח הגנה של תקנת השוק כאשר לאחר כריתתו 

־של חוזה המכר, וטרם שכלול הזכויות של הצד הש
לישי, הזכויות נרשמו לטובת המוכר. 

בשלי־ השיב  מינץ  בעניין המחוזי  המשפט   בית 
המחוזי,  המשפט  בית  לעמדת  בניגוד  זו.  לשאלה  לה 
הזכויות  רישום  כי  בספרות  דעתי  את  בעבר  הבעתי 
בעת  כבר  בהכרח  להתקיים  חייב  לא  המוכר  לטובת 

שת על־מנת  השלישי,  הצד  עם  המכר  חוזה  ־כריתת 
צמח הגנה של תקנת השוק לטובת הרוכש. מבחינת 
דרישת ההסתמכות, די בכך שהצד השלישי שינה את 
מצבו באופן מהותי לאחר שהזכויות נרשמו בפנקסים 
על שם המוכר, כגון באמצעות כך שהתשלום של חלק 
על שם  הזכויות  לרישום  עד  עוכב  מהותי מהתמורה 
ד,  קניין  דויטש,  )מ'  המוכר 
נדרש  כמובן,   .)268-269 עמ' 

כמצ לב,  תום  של  קיומו  ־גם 
המקרק־ לחוק   10 סעיף  וות 

עד  השלבים  בכל  וזאת  עין, 
הזכויות  של  המלא  לרישום 

לטובת הצד השלישי. 
קיבל  העליון  המשפט  בית 
זו.  דעתנו  את  מינץ  בעניין 
90% מה־  ביצוע התשלום של
הז רישום  לאחר  רק  ־תמורה 

מהווה  המוכר  שם  על  כויות 
הסתמכות על המרשם לצורך 
המשפט  בית  פנה  מכאן  המקרקעין.  לחוק   10 סעיף 
העליון לבדיקה של סוגיית תום הלב של הצד השלישי.

 דרישת תום הלב - 
"עצימת עיניים" וחובת בדיקה

מינץ  היבט שני אשר ביחס אליו פסק הדין בעניין 
נושא עמו נפקויות נרחבות נוגע למהותה של דרישת 
תום הלב המוטלת על הצד השלישי. לאחר שנים לא 
מעטות שבהן ההלכה נטתה בעליל להסתפקות בקיום 
תום לב סובייקטיבי אצל הצד השלישי, בדיני תחרות 
בספרות,  שהצבעתי  כפי  המגמה.  השתנתה  הזכויות, 

לג המאוחר  לזכאי  לאפשר  עניינית  הצדקה  כל  ־אין 
בור על זכויות הזכאי המוקדם, כאשר הזכאי המאוחר 
 .)222-225 עמ'   ,2006 ג,  קניין  דויטש,  )מ'  התרשל 
עמדה זו התחזקה לאחר הטלתו של נטל אובייקטיבי 
גנז  בהלכת  מהתרשלות,  להימנע  הראשון  הזכאי  על 

הידועה. מתחייבת בנדון גישה סימטרית. 
תום  דרישת  כי  נקבע  האחרונות  השנים  בפסיקת 
הלב בדיני תחרות הזכויות היא לא רק סובייקטיבית 

על פי הגיונו של השיקול 

המועלה בעניין מינץ, לעולם 

על הצד השלישי לבדוק 

מול הבעלים הרשום הקודם 

את מצב הזכויות הנכון, 

כאשר המכירה לצד השלישי 

התבצעה בסמיכות זמנים 

לרכישה על ידי המוכר
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סעיף 10 לחוק המקרקעין. זכות הבעלות בדירה שירש 
מספר  בה  התגוררו  לא  אשר  בישראל,  מינץ  שלמה 
שנים, נגזלה על ידי אדם שזייף תעודת זהות של מינץ 

מהגז הקונה  כמינץ.  עצמו  בהציגו  הדירה  את  ־ומכר 
לן רשם לזכותו הערת אזהרה, ובטרם נרשם כבעלים 

שלי צד  עם  מכר  בחוזה  כחודשיים  כעבור  ־התקשר 
שי. הצד השלישי התנה תשלום של 90% מהתמורה 
בכך שהמוכר יירשם קודם לכן כבעלים. משכך נעשה 
שולמה יתרת התמורה, והצד השלישי נרשם כבעלים. 

־אין חולק כי הצד השלישי פעל בתום לב מבחינה סו
בייקטיבית, דהיינו לא ידע כי מדובר בדירה שנגזלה. 

שיבוש במרשם כתנאי לתקנת השוק

)זכאי מאוחר( עשוי לזכות בהגנה של  צד שלישי 
האחת  הדרך  דרכים:  משתי  באחת  השוק"  "תקנת 
היא באמצעות "שרשור" הגנה זו מרוכש קודם אשר 
בשרשרת  כלשהי  חוליה  האמורה.  ההגנה  מן  נהנה 
ההעברות, העומדת בתנאי תקנת השוק, "מטהרת" 
הצד  מינץ  בעניין  הקודמות.  הזכויות  מן  הנכס  את 

מתק נהנה  לא  השלישי  לצד  הנכס  את  מכר  ־אשר 
לצד השלישי  להעביר  היה  יכול  לא  )ולכן  נת השוק 
זכות מטוהרת(, שכן כאשר המוכר רכש את הנכס מן 

־הגזלן, לא היה בנמצא שיבוש כלשהו בפנקסי המק

רקעין. הנכס היה רשום על שמו של מינץ, והרישום 
היה אכן נכון. השיבוש היה בעניין אחר, והוא בזיהוי 
מיהותו של המוכר. כפי שנפסק לא אחת, אין בנמצא 
"תקנת שוק של תעודות זהות" או "תקנת שוק של 
לחוק   10 סעיף  כוח(.  ייפוי  זויף  )כאשר  כוח"  ייפוי 

־המקרקעין, על־פי הגיונו של ההסדר, מגן מפני שי
בוש בפנקסי המקרקעין ולא מפני שיבושים אחרים. 
שיבושים אחרים מצויים בסיכונו של הצד השלישי. 

"תקנת  של  הגנה  לרכישת  השנייה  האפשרות 
הצד  של  "עצמאית"  עמידה  באמצעות  היא  השוק" 
10 לחוק המקרקעין. סו־  השלישי בתנאיו של סעיף

גיה זו עמדה במרכזו של הדיון בעניין מינץ.

 רכישה כאשר לזכותו של המוכר 
עומדת הערת אזהרה בלבד

חשובות  הבהרות  טמונות  מינץ  בעניין  הדין  בפסק 
ההיבט  היבטים.  בשני  הקיים,  והפסוק  החקוק  לדין 
האחד נוגע לשאלה אם אפשר כי תקנת השוק תצמח 

־לטובת הרוכש אף אם בשלב כריתת החוזה עימו המו
כר טרם נרשם כבעל הזכויות, אלא הוא עשה זאת רק 
בהמשך ביצועה של עסקת המכר. אדון עתה בהיבט זה.

הוא  האחד  מצבים:  שני  בין  תחילה  להבחין  יש 
קדמה  אשר  בחוליה  נוצר  במרשם  השיבוש  כאשר 

הטלתה של חובת 

בדיקה בדבר מצב 

הזכויות, מול חוליות 

קודמות בשרשרת 

הקניינית שאין להן 

שיג ושיח כלשהו 

עם הצד השלישי, 

כפי שהדבר נעשה 

בעניין מינץ, מטילה 

על הצד השלישי 

מעמסה בלתי 

מבוטלת. יש להטיל 

חובה זו בספקטרום 

מצבים מוגבל
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"תקנת השוק" במקרקעיןמקרקעין

המק־ לחוק   10 )סעיף במקרקעין  השוק"   "תקנת 
הדילמות הקשות  לפתור את אחת  רקעין( מבקשת 
בדיני תחרות הזכויות: עימות בין בעל זכות קניינית 
נגזלו הימנו, לבין  זכויותיו  רשומה במקרקעין, אשר 
זכויות  בעלי  שני  לפנינו  הזכויות.  של  לב  תם  רוכש 

־קנייניות תמי לב, הראויים עקרונית להגנה. על השי
־טה המשפטית להכריע בין ההגנה על "הוודאות הס

טטית" )הסתמכותו של אדם על הקניין שכבר מצוי 
בבעלותו( לבין ההגנה על "הוודאות הדינמית" )הגנה 

עס לביצוע  התמריצים  ־על 
חדש(.  קניין  ולרכישת  קאות 
חיונית  הדינמית  הוודאות 

ולמ יעיל  שוק  של  ־לקיומו 
מקרק שוק  סטגנציה.  ־ניעת 

יעיל נשען על כך שאדם  עין 
יכול להסתמך על נכונותו של 

במקרק המדינתי  ־הרישום 
עין מוסדרים. סעיף 10 לחוק 
לשיקול  מוגבר  מעניק משקל 
ומגן על מי שרכש בתום  זה, 
לב ובתמורה זכות במקרקעין 

הרי על  בהסתמך  ־מוסדרים, 
אף  המקרקעין.  בפנקסי  שום 

 ודאות דינמית
מול ודאות סטטית

אחת הדילמות הקשות בדיני תחרות הזכויות היא שאלת האיזון הראוי בין 

בעל זכות קניינית רשומה במקרקעין שזכויותיו נגזלו לבין רוכש תם לב של 

הזכויות. בפסק דין חשוב שניתן לאחרונה בעניין הכנר שלמה מינץ בחן בית 

המשפט העליון את גבולותיו של הסדר "תקנת השוק" במקרקעין

לבין  הראשון  הזכאי  שבין  היחסי  הצדק  שיקולי  כי 
הזכאי המאוחר, הטמונים בסעיף 10, הם שקולים זה 

בעלי הס )שני הצדדים הם  ־לזה, ברמה המופשטת 
תמכות עוצמתית על זכויות קניין מוגמרות, שניהם 

מס ושניהם  סובייקטיבי,  לב  בתום  עקרונית  ־פעלו 
הראשון  שהזכאי  ייתכן  כי  הגם  תמורה,  נתנו  תמא 
קיבל בעבר את הנכס במתנה(, הרי שמכריע את הכף 

־האינטרס הציבורי בשוק יעיל ודינמי. יצוין כי קדי
מותו בזמן של הבעלים המקורי אינה בעלת משקל 
סגולי עצמאי, שכן היא אינה 
יסוד  על  כשלעצמה  נשענת 
ב"תקנת  )לדיון  כלשהו  ערכי 
שוק" זו ראו מ' דויטש, קניין 

)כרך ד, 2007( פרק 23(.
בעניינו  החדש  הדין  בפסק 
מינץ  שלמה  הידוע  הכנר  של 
נ'  מורדכיוב   624/13 )ע"א 
מינץ )ניתן ביום 4.8.14(( בחן 
)פסק  העליון  המשפט  בית 

רו אליקים  השופט  של  ־דינו 
בינשטיין, בהסכמת השופטים 
את  שהם(  ואורי  מלצר  חנן 
פי  על  ההסדר  של  גבולותיו 

מיגל דויטש

 פרופ' מיגל דויטש,
פרופסור מן המניין 
באוניברסיטת תל אביב; 
יועץ במשרד עו"ד מיתר, 
 ליקוורניק, גבע, לשם,
טל ושות'

בפסק הדין נקבע כי כאשר 

לזכות המוכר עומדת הערת 

אזהרה בלבד, במצב שבו 

הבעלים הרשום אינו רשות 

ציבורית או חברה משכנת, 

מתחייבת באופן שגרתי 

בדיקה של מצב הזכויות 

מול הבעלים הרשום, 

אחרת הצד השלישי 

ייתפס כחסר תום לב
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רמים שהם עצמם חסרי כל השכלה וידע משפטיים, 
בלימוד  עוסק  מההכשרה  נכבד  חלק  כי  גם  והובהר 
טכניקות של שיווק המוצר ללקוחות. בכך, ללא ספק, 

יש תועלת למרכז; ללקוחותיו - פחות.
שופטי בית המשפט העליון היו מודעים לכך, ועל 
בלקוחות  לטפל  המרכז  של  היכולת  את  הגבילו  כן 
טכניות  לפעולות  הדין  פסק  מתן  לאחר  שנתקבלו 

־בלבד. מבחינת תוכן העזרה ללקוח הבהיר בית המ
דעת  שיקול  הפעלת  המידע,  עיבוד  פעולת  כי  שפט 
וסיווג תביעות על ידי המרכז - כולם אסורים. עוד 
ללקוחות  הפנייה  בעריכת  בסיוע  שמדובר  הובהר 
המתקשים בעברית או סובלים מליקוי או ממגבלה. 
המרכז אף אמור ליידע את הלקוחות על מגבלותיו 
ועל כך שהסיוע אינו ממצה את הטענות האפשריות 
העומדות לרשות הלקוח, וכי אם הוא רוצה למצות 
מן  דין.  לעורך  לפנות  עליו  יהיה  האפשרויות  את 
הראוי לציין שבעוד שהמרכז למימוש זכויות משדר 
הדין,  פסק  אחרי  גם  נוהג  כמנהגו  וסיוע  שעולם 
מציינת השופטת ארבל במפורש כי השתכנעה שעד 
"לא  כי  ומילותיו  הדיון חרג המרכז מהוראות אלה, 
לא  כיום  ריקות מתוכן.  היו  בייעוץ משפטי"  מדובר 

יוכל המרכז להתחמק מכך.
את  מעלה  אף  טכניות  לפעולות  המרכז  הגבלת 

־השאלה של המחירים שהוא גובה. בית המשפט הע
ליון מדגיש כי המרכז גבה דמי פתיחת תיק בשיעור 
אלפי שקלים שאינם מוחזרים ללקוח, בנוסף ל"אחוז 
בתוס־  18% ציינה )השופטת ארבל   ניכר" מהקצבה 
פת מע"מ(. אפשר להרהר אם זה אחוז ראוי גם אם 
היה מדובר בעבודה שאינה טכנית )ולא בכדי ציינה 
יהיה זה מופרך" להניח שיש  השופטת ארבל ש"לא 
יותר(,  עורכי דין שייתנו שירות מלא בתעריף נמוך 

־אבל כיום - לאור הבהרת המגבלות - מדובר בהפ
קעת מחירים של ממש. במידה רבה אפשר להשוות 
את המצב לחברת שליחויות שתשגר תביעות לבתי 

המשפט ותדרוש אחוזים מהסכומים שיתקבלו.
אף  שאותה  נוספת  לנקודה  הדעת  את  לתת  יש 
ציין השופט עמית: בעוד שעורך דין שיטפל בתביעה 

־צפוי לגבות שכר טרחה אחד מתחילת הטיפול הט
כני ועד סופו המשפטי, הרי אם לקוח המרכז יזדקק 
לעורך דין )למשל בפנייה לבית הדין לעבודה(, הוא 
ייאלץ לשלם שכר טרחה מלא לעורך הדין )שלא צפוי 
למה  בנוסף  זיכוי בשל הטיפול של המרכז(  להעניק 

שכבר שילם למרכז )שאינו מתחשב בצורך בטיפול 
טרחה.  שכר  כפל  ישלם  שהלקוח  ונמצא  משפטי(, 
יש להביא אפשרות זאת לידיעת הלקוחות בתחילת 
הדרך, לפני שייקשרו בטבורם למרכז. ספק אם אנשי 

השיווק הנמרצים מודיעים על כך.
אכן, בניגוד לפסק הדין של בית המשפט המחוזי, 
בית המשפט העליון לא קבע הוראות חדות ואמות 
מלל.  עם  מילוי טפסים  על  האוסרות  טכניות  מידה 
במקום זאת הוא בחר באימוץ של כללים מהותיים 
ואף  לה.  הזכאים  ואת  העזרה  תוכן  את  המגבילים 
הדין,  פסקי  בין  ניכר  הבדל  אין  מהותית  שמבחינה 
בתחומי  ממש  של  אתגר  מציב  העליון  של  זה  הרי 

האכיפה.
מה יהיה מכאן ואילך? יש להניח שהלשכה תמשיך 
במאבק המתמשך במסיגי גבול המקצוע; פסק הדין 
להניח  יש  המרכז,  מבחינת  לכך.  גבית  רוח  מעניק 
שמעשיו ייבדקו בשבע עיניים )אם דרך טרוניות של 
דין  לעורכי  שיגיע  ממידע  אם  מרוצים,  לא  לקוחות 

־ואם באמצעי חקירה אחרים(, ובמקרה שיחרוג מה
מגבלות בעניינם של לקוחות חדשים, יינקטו הליכים 
והליכי  הפלילי  הדין  לגורמי  תלונות  לרבות  חדשים 

ביזיון בית המשפט.
עוד יש לקוות שהגורמים העוסקים בהגנת הצרכן 
ירימו את הכפפה ביחס למחירים המופקעים הנגבים 
להבטחות  וביחס  פשוטות,  טכניות  פעולות  עבור 
 - השורות  בין  המסתתרות  אלה  לרבות   - אסורות 
לטיפול מהותי. ככל שגורמים אלה לא יטפלו בסוגיה 
יגישו  אשר  לקוחות  שיימצאו  להניח  יש  האמורה, 
להחזר  הסכמים,  לביטול  ייצוגיות(  )ואולי  תביעות 
ולאחר שהופנה  מזה,  חוץ  לאי תשלום.  או  סכומים 
מקצועי,  לא  טיפול  של  האפשריים  לנזקים  הזרקור 

שנ נזק  על  נזיקיות  תביעות  לראות  שנזכה  ־אפשר 
גרם בשל החמצת תביעה )תביעות הגדולות פי כמה 
וכדי הנזק שנגרם(.  ידי המרכז  מהסכום שנדרש על 
מבחינת הביטוח הלאומי וגורמים מעניקים גמלאות, 

־נקווה שאלה ימשיכו לעשות את הליכי קביעת הגמ
־לאות לידידותיים לפונים, ואף יעמידו לרשות הפו

נים צוות שינגיש את הפנייה למי שמתקשה.
כאלה  הליכים,  ריבוי  תהיה  הדין  פסק  תוצאת 
שעוסקים בהגנת מקצוע עריכת הדין, בהגנת הצרכן 
או בתביעות נזיקיות. באופן אירוני, התוצאה תהיה 
 עבודה רבה לעורכי הדין. 
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מנגישה את עצמה לכיסו של האזרח.
אין לי ספק שלמרכז למימוש זכויות רפואיות יש 

משי מרוצים  סובייקטיבי  שבאופן  רבים  ־לקוחות 
זכו לכספים  רותו. הם הגיעו למרכז ובסוף התהליך 
לפרסומת  לכן  קודם  נחשפו  אף  הם  מועטים;  לא 

שירו מקבלת  מנוס  שאין  השורות,  בין  ־המשדרת, 
תי המרכז או דומיו. אך למעשה לקוחות אלה אינם 
יודעים אם היו זוכים לסכומים אלה - ואף גבוהים 
מהם - ללא "ייצוג" כלל, והכספים אף היו משולמים 
להם בלא ניכוי עמלה גבוהה על ידי המרכז. שביעות 
הרצון נובעת מכשל שוק, שבו הלקוחות ההדיוטות 
)ובמקרים רבים מצויים במצב מוחלש ביותר( אינם 
אובייקטיבי  באופן  זכו  אם  לשפוט  כלל  מסוגלים 

המש בבית  טובה.  ־לתוצאה 
כעד  זימן המרכז  פט המחוזי 
לקוח, עורך דין מתחום אחר, 

מהתו רצון  שביעות  ־שהביע 
צאה. כשנשאל אם הוא יודע 
כמה אחרים מקבלים במצבו, 

והק כשהוספנו  שלא.  ־אמר 
מרגיש  היה  הוא  איך  שינו 
אם היינו מראים לו שאחרים 
היה  שאז  הודה  יותר,  קיבלו 

מרוצה פחות. 
־בהנחה )לא הכרחית( שה

פרסומות של "חלית, נפצעת" 
הן אמינות, אנו שומעים יום 

הדו ־יום, שעה שעה, תהליך 
מה לשטיפת מוח )או "פרסומת אגרסיבית" בלשונו 

מרו לקוחות  על  העליון(  בית המשפט  של  ־הנקייה 
צים. קולם של הלקוחות הפחות מרוצים לא נשמע. 
לעומת זאת, אני זוכה כמעט מדי שבוע לשמוע לקוח 
של המרכז ודומיו המתקשר ומתנה את מר גורלו על 
שלא נעשתה בעניינו עבודה מקצועית ועל שדורשים 
בציבור.  נשמעות  אינן  התלונות  עתק.  סכומי  ממנו 
בדומה לכך לא נשמעות התשבחות המגיעות למוסד 
לביטוח לאומי המשלם סכומים ניכרים, גם בתביעות 
הראויות  נשמעות התשבחות  לא  כן  מייצג.  חסרות 
לאומי.  ביטוח  בתיקי  המטפלים  רבים  דין  לעורכי 
הסיבה פשוטה: לעורכי דין אסור לפרסם את עצמם, 

ודאי שלא ברדיו. תחרות לא הוגנת, כבר ציינו?
־הבעייתיות בייצוג אינה תאורטית בלבד אלא מע

שית ביותר. בדיון בבית המשפט המחוזי נחקרו נציגי 
המרכז, וגילו חוסר ידיעה מדהים בעניינים בסיסיים, 
כגון שמי שנפגע בדרכו לעבודה נחשב לנפגע תאונת 
עבודה )ואם הם לא יודעים, הם בוודאי לא יתחקרו 
את הלקוח וממילא לא יכללו מידע זה בפנייה למוסד 

סבו המרכז  שמומחי  התגלה  עוד  לאומי(.  ־לביטוח 
רים כי מבחינה רפואית סוכרת אינה יכולה להיגרם 
בשל טראומה, ועל כן לא יכינו פנייה לקצבת נפגעי 
עבודה; פסיקת בתי המשפט, במקרים לא מועטים, 
היא אחרת. בית המשפט העליון קבע שהמרכז כלל 

־לא אמור )ואסור לו( לקבוע באיזה סוג תביעה מדו
עוב על סמך  יכריע  לאומי  לביטוח  וכי המוסד  ־בר, 

דות לא מעובדות. בית המשפט גם סבר שאי הכללת 
למסקנה  המביאים  נתונים 

בתבי עבודה  תאונת  ־של 
לאומי  לביטוח  למוסד  עה 
בהליך  לתיקון  אפשרית  היא 

לע דין  בבית  יותר  ־מאוחר 
בודה, כאשר הניזוק כבר יהיה 

בע דין.  עורך  ידי  על  ־מיוצג 
פסק  על  חולקים  אנו  זה  ניין 
הדין: היעדר הבנה יביא לאי־
מעוב "לא  עובדות  ־הכללת 

מבחינה  אכן,  בתביעה.  דות" 
משפטית טהורה העניין הוא 
בר־תיקון. אך מי יפנה לעורך 

)ולת ערעור  להגיש  כדי  ־דין 
לתקן(  שאפשר  "פשלה"  קן 
אם קיבל קצבת נכות כללית )להבדיל מקצבה נדיבה 

המ מומחי  כאשר  בעבודה(,  נפגע  של  יותר  ־הרבה 
נטען  שלא  לאומי  ביטוח  רופאי  )ובעקבותיהם  רכז 

נגר לא  שהסוכרת  אותו  מרגיעים  אחרת(  ־בפניהם 
מה מאירוע בעבודה או הנפילה ברחוב אינה אירוע 
המקנה גמלה גבוהה? ויותר מזה, כפי שבית המשפט 
)במקרים  הלקוח  ישמע  כאשר  בצדק,  ציין  העליון 
רבים באקראי( כי היה יכול להגיע לתוצאות טובות 
שוקת  בפני  לעמוד  עלול  הוא  שהושגו,  מאלה  יותר 

שבורה בשל הוראות של התיישנות.
הידיעה.  חוסר  על  להתפלא  שאין  היא  והאמת 

הגור המחוזי,  המשפט  בבית  בדיון  שהתברר  ־כפי 
מים המטפלים בתיקים במרכז הם קבוצה של אנשים 

ידי גו וניתנת על  ־חביבים שהכשרתם אינה סדירה 

אין לכחד כי במקרים 

"פשוטים" גם מי שאינו 

עורך דין יכול להגיש את 

הבקשה לביטוח הלאומי 

בהצלחה. למה הדבר דומה? 

לייעוץ כנגד כאב ראש. ברוב 

המקרים גם הדיוט שאינו 

רופא ואשר ייעץ לקחת כדור 

נגד כאב ראש וללכת לישון 

יביא לתוצאה המקווה
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למימוש זכויות רפואיות, את 
את  שהשוו  הלשכה  טיעוני 
לרישיון  הדין  עריכת  רישיון 
נהגים  ייתכנו  אכן,  נהיגה. 
ומנגד  רישיון,  חסרי  מעולים 
רישיון  בבעלי  נתקלים  אנו 
כך  בשל  האם  אך  רשלנים. 
נסכים שילדינו ייסעו עם נהג 
אוטובוס חסר רישיון המעיד 
וכי  "מצוין",  עצמו שהוא  על 

לנו מצוינות  תוצאות  ־השיג 
סעים עימו? 

במק כי  לכחד  אין  ־שנית, 
־רים פשוטים גם מי שאינו עורך דין יכול להגיש בה
־צלחה את הבקשה לביטוח לאומי; הסיבה היא שבמ

קרים אלה אין צורך כלל במייצג, והנפגע יכול למלא 

ללא  בעצמו  הטפסים  את 
דומה?  הדבר  למה  קושי.  כל 
ברוב  ראש.  כאב  נגד  לייעוץ 
שאינו  הדיוט  גם  המקרים 
נגד  כדור  לקחת  וייעץ  רופא 
כאב ראש וללכת לישון, יביא 
לתוצאה המקווה. אלא שאנו 
לרופאים  ללכת  מתעקשים 
דווקא עבור מיעוט המקרים. 

־חוץ מזה, מדוע במקרים הפ
שוטים ישלם הניזוק אחוזים 
הוא  כאשר  מהקצבה  ניכרים 
יכול לחסוך את שכר הטרחה 
הגבוה? ואכן, באמרה חדה כתער ציין השופט יצחק 
את  מנגישה  טוענת שהיא  המערערת  עמית שאולי 
רק  שהיא  ייתכן  אך  לאזרח,  לאומי  לביטוח  המוסד 

אכן, ייתכנו נהגים מעולים 

חסרי רישיון, ומנגד נתקלים 

אנו בבעלי רישיון רשלניים. אך 

האם בשל כך נסכים שילדינו 

ייסעו עם נהג אוטובוס חסר 

רישיון המעיד על עצמו שהוא 

"מצוין" וכי השיג תוצאות 

מצוינות לנוסעים עימו?
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להעיר  הראוי  מן  זה  בהקשר  ביותר.  קשים  לנזקים 
אדם  שבהם  מקרים  ייתכנו  ראשית,  הערות.  שתי 

ומסו בוריו  על  תחום  למד  פורמלית  הכשרה  ־חסר 
גל לתת שירות טוב, כפי שייתכנו מקרים )מצערים( 

ונותן שירות  שבהם עורך דין "שוכח" את הכשרתו 
גרוע. אך אין באלה כדי לנתק את הקשר ההגיוני בין 

־הלימוד וההכשרה ובין טיב הייצוג. בעניין זה אימ
צה השופטת עדנה ארבל, בפסק דינה בעניין המרכז 
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הסגת גבול המקצוע - בעקבות ע"א 4223/12 )ניתן ביום 25.6.2014)עורכי דין

בשנה האחרונה נכתב פרק נוסף במאבק הסיזיפי 
עריכת  מקצוע  גבול  במסיגי  הדין  עורכי  לשכת  של 
הדין )ע"א 4223/12 המרכז למימוש זכויות רפואיות 
בעוד   .)25.6.2014 ביום  ניתן  הדין,  עורכי  לשכת  נ' 

נגעו  הקודמים  שהפרקים 
בת הלשכה  מעמד  ־לביסוס 
מסי נגד  אזרחיות  ־ביעות 

ולמאבק  המקצוע  גבול  גי 
דין  עורכי  שאינם  בגופים 
בייצוג  דין  בעורכי  הנעזרים 
ירושלים(  )מחוזי  )ת"א 
 ,13.11.2005 מיום   4033/02
נמרץ(,  פיצוי  בחברת  שעסק 

בסו מדובר  שהפעם  ־הרי 
בליבת  נכלל  מה  אחרת:  גיה 
ובייחוד  הדין  עריכת  מקצוע 
שאינו  למי  אשר  המקצוע, 

עורך דין אסור לתת? 

 חלית? נפצעת?
פנה לעורך דין

מאבקה של לשכת עורכי הדין נגד הגוף בהנהלת לבנת פורן תואר על 

פרנסה.  מקורות  דין  לעורכי  לשמר  שנועד  כמאבק  שונים  גורמים  ידי 

אלא שהלשכה כבר מזמן אינה גילדה מצומצמת והמאבק בא להגן על 

הצרכנים־לקוחות ועל תחרות הוגנת. האירוניה היא שתוצאת פסק הדין 

הצרכן  והגנת  הדין  עריכת  מקצוע  הגנת  בתחומי  הליכים  לריבוי  תוביל 

והיא אף עשויה להוביל לתביעות נזיקיות

בעוד שמאבקה של הלשכה תואר על ידי גורמים 
־שונים כמאבק גילדאי הבא לשמר לעורכי דין מקו

הדברים  חופשי,  שוק  של  תחרות  בלא  פרנסה  רות 
־ממש אינם כך. הלשכה כבר מזמן אינה גילדה מצומ
אל עשרות  מונה  אלא  ־צמת 

לקוחות,  על  המתחרים  פים 
הבא  מאבק  הוא  והמאבק 
הצרכנים־לקוחות  על  להגן 

ועל תחרות הוגנת.
ללימודים  נדרש  דין  עורך 

מע ולהכשרה  ־ממושכים 
באים  אלה  )התמחות(.  שית 
כדי  הדין  את  אותו  ללמד 
יהיו  שלו  והייעוץ  שהייצוג 

מסי זאת,  לעומת  ־הולמים. 
את  חסרים  המקצוע  גבול  גי 

הנז ההכשרה  ואת  ־הלימוד 
ללקוח  לגרום  ועלולים  כרת, 

אסף פוזנר

 עו"ד אסף פוזנר, 
שותף במשרד כהן, וילצ'יק, 
קמחי ושות'; ייצג את לשכת 
עורכי הדין בתיקי מרכז 
זכויות רפואיות ופיצוי נמרץ

ייתכנו מקרים בהם אדם 

חסר הכשרה פורמלית 

למד תחום על בוריו ומסוגל 

לתת שירות טוב, כפי 

שיתכנו מקרים )מצערים( 

בהם עורך דין "שוכח" את 

הכשרתו ונותן שירות גרוע. 

אך אין באלה כדי לנתק את 

הקשר ההגיוני בין הלימוד 

וההכשרה לבין טיב הייצוג
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־פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם המתמ
קד במיניותו עלול להיחשב הטרדה מינית בנסיבות 
מסוימות. עוד נקבע כי "'תצלום סרט או הקלטה' 

וב כל אחד מהם,  או שילוב של  עריכה  לרבות  ־- 
לבד שבנסיבות העניין ניתן לזהות בו את האדם". 
טלו מקרה שבו פורסמה תמונת עירום של אישה, 

פלונית־אלמו של  שמה  מצוין  הצילום  ־ובתחתית 
נית, וזאת במטרה להשפיל את אותה אישה. לאחר 
זמן מתברר שתמונת העירום של האישה אינה של 
פלונית־אלמונית; מה דינו של פרסום זה? ספק אם 

הת פרסום  בגין  המפרסם  את  להרשיע  ־אפשר 
צריך  עצמו  שהתצלום  מהסעיף  עולה  שכן  צלום, 
אחרת.  מישהי  ולא  פלונית־אלמונית  את  לשקף 

־לשון אחר, בנסיבות העניין אי אפשר לזהות בת
מדובר  כי  המצולמת  מונה 
לא  כי  בפלונית־אלמונית, 
ומה  שצולמה.  האישה  היא 
דינו של מקרה שבו פורסמה 
)ללא  גוף  של  עירום  תמונת 
ראש( עם שמה של פלונית־
יכולה  זה  במקרה  אלמונית? 
עצמה,  את  לזהות  האישה 
יכול  הציבור  אם  ספק  אך 
תכליתית  פרשנות  לזהותה. 
גם  לאסור  של החוק עשויה 
אלה,  תצלומים  של  פרסום 
ראויה  פלילית  חקיקה  אך 
החוקיות  לעקרון  הנאמנה 

מפו באופן  לקבוע  ־צריכה 
רש ובהיר מה דינם של מקרי 
להותיר  ולא  כאלה,  גבול 

לפרש דעת  שיקול  ־מרחב 
הניסוח:  מן  עולים  נוספים  קשיים  שיפוטית.  נות 
"בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם 

־או לבזותו". מה הדין במקרה שהפרסום עלול לה
שפיל או לבזות את האדם, אך בפועל הפרסום לא 
ביזה אותו? כיצד יש לפרש בהקשר זה את המילה 

־"עלול" - האם בדרגה של קרבה לוודאות או למע
לה ממאזן ההסתברויות?

קושי פרשני נוסף נוגע להגנות הנכללות בתיקון. 
כך, על פי התיקון, תהיה זו הגנה טובה אם הפרסום 

־נעשה בתום לב בשים לב לנסיבות הפרסום, לתוכ

נו, לצורתו, להיקפו ולמטרתו. כאשר מדובר במשפט 
השאלה  שכן  בעייתית,  היא  הלב  תום  הגנת  פלילי 
האדם  אם  היא  הנפשי  היסוד  מבחינת  הרלוונטית 
היה מודע למעשיו אם לאו. מה הדין, למשל, במקרה 
שהאדם היה מודע לכך שהפרסום עלול להשפיל אך 
הגנת תום הלב?  לו  לצון? האם תעמוד  טען שחמד 
שהפרסום  לכך  מודע  היה  לא  אם  השני,  הכיוון  מן 
עלול להשפיל, הרי ממילא אי אפשר להרשיעו בשל 

ונסי הפרסום  צורת  מהן  ועוד,  נפשי.  יסוד  ־היעדר 
שה לאדם  טובה  הגנה  ישמשו  אשר  הפרסום  ־בות 

שפיל או ביזה אדם אחר באמצעות סרטון מין? אם 
נשוב לדוגמה שהזכרנו לעיל לעניין העברת סרטונים 
בווטסאפ, ייתכן שבאמצעות הגנה זו אפשר להבחין 
בין המפיץ הראשוני לבין המעבירים הבאים אחריו. 

־כך או כך, מדובר בהגנה המ
והפו באופן אמורפי  ־נוסחת 

געת בעקרון החוקיות.

היקף האיסור

מעו התיקון  ־חמישית, 
לבחירה  הנוגעות  שאלות  רר 
האיסור  היקף  את  להגדיר 

הר לא  מדוע  שהוגדר.  ־כפי 
התיקון  את  המחוקק  חיב 
או  משפילות  לתכתובות  גם 
מבזות על רקע מיני, והתמקד 
רק בפרסום של תצלומים או 

־סרטונים של אדם ללא הסכ
מתו? האם לא ראוי להרשיע 

שמ מי  את  מינית  ־בהטרדה 
בשמה  ומנהל  לאישה  תחזה 
לא  האם  ארוטיות?  שיחות 
לחסות  הראויים  מינית  בהשפלה  או  בביזוי  מדובר 

תחת איסור זה? 

לסיכום

המשפט  בתי  לפני  תזמן  המציאות  כי  ספק  אין 
לשאלות  תשובות  שיצריכו  מקרים  הבאות  בשנים 
כאלה. בתי המשפט יידרשו לספק פתרונות לבעיות 
לא  היריעה  קוצר  בשל  פרשנית.  בדרך  המתעוררות 
יכולנו להציע כאן תשובות לקשיים שמנינו ולקשיים 
 נוספים. תשובות כאמור נציע במאמר עתידי. 

התיקון מעורר שאלות הנוגעות 

לבחירה להגדיר את היקף 

האיסור כפי שהוגדר. מדוע לא 

הרחיב המחוקק את התיקון 

גם לתכתובות מבזות על רקע 

מיני והתמקד רק בפרסום 

של תצלומים או סרטונים של 

אדם ללא הסכמתו? האם לא 

ראוי להרשיע בהטרדה מינית 

מי שמתחזה לאישה ומנהל 

בשמה שיחות ארוטיות?
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פרסום סרטוני מין כהטרדה מינית - על תיקון מס' 10 לחוק למניעת הטרדה מיניתפלילי

־בדומה לעונש שנקבע במסגרת התיקון לחוק למני
־עת הטרדה מינית. על פניו, פרסום תצלום או סר

טון של אדם המתמקד במיניותו נכנס לגדר פרסום 
של עניין הנוגע לצנעת חייו האישיים של אדם או 
עולה  מעשהו  כך,  ואם  היחיד,  ברשות  להתנהגותו 
עונשו  אשר  בפרטיות  הפוגע  מעשה  בגדר  ממילא 
בית  כי  יצוין  זה  בהקשר  מאסר.  שנות  חמש  הוא 
פרשנות   )11(2 סעיף  את  פירש  העליון  המשפט 
רחבה. השופט עוזי פוגלמן קבע בע"א 1697/11 כי 
כדי להוכיח פגיעה בצנעת חייו האישיים של אדם 

־כמפורט בסעיף, לא נדרש לחצות רף גבוה של אינ
טימיות דוגמת עניינים הקשורים בעברו המיני של 
כאשר  בפרטיות  פגיעה  קיימת  זה  במקרה  האדם. 
אם  אחר.  אדם  של  ביתו  מתוך  תמונות  מועלות 

פגיעה  לגדר  נכנס  זה  מקרה 
מקרה  וחומר  קל  בפרטיות, 
שבו פורסם לעין כל תצלומו 
של אדם או סרטון המתמקד 

במיניותו לעין כל. 
לתקן  ראוי  היה  כי  נראה 
שההתנהגות  אף  החוק  את 
חוק  במסגרת  נאסרה  כבר 
שני  שכן  הפרטיות,  הגנת 
על  להגן  מבקשים  החוקים 
ערכים חברתיים שונים. חוק 
להגן  מבקש  הפרטיות  הגנת 

הפ אדם.  של  פרטיותו  ־על 
פגיעה  היא  בפרטיות  גיעה 

ברווח שלו,  ־באוטונומיה 
העצמי  המימוש  וביכולת  תו 
על  נסמכת  זו  הצדקה  שלו. 
תפיסה קאנטיאנית כי האדם 

עומד כתכלית לעצמו, ואין לראות בו אמצעי למטרה 
)ראו לעניין זה ע"א 8954/11 פס' 75(. לעומת זאת, 

אס על  להגן  מבקש  מינית  הטרדה  למניעת  ־החוק 
פקט ייחודי הנוגע לכבוד האדם - האספקט המיני. 

כשלעצ בפרטיות  פגיעה  למנוע  מבקש  אינו  ־החוק 
מה, אלא למנוע פגיעה מינית בקורבן. אמנם לא כל 
פגיעה מינית תהיה בהכרח חמורה יותר מכל פגיעה 
היא  בפרטיות  פגיעה  בגין  הענישה  ואכן  בפרטיות, 
בדרך כלל חמורה יותר מהענישה בגין הטרדה מינית. 

המוב טיבה  את  מדגישה  מינית  הטרדה  זאת,  ־עם 

חן ואת ייחודיותה של הפגיעה המינית, ולפיכך אף 
שהענישה זהה, התיוג שמוחל על העבריין הוא נכון 
יותר. עוד יודגש כי לסיווג פרסום תצלום או סרטון 
מין כעבירה של הטרדה מינית יש השלכות היקפיות 

נפג זכויות  בין היתר בחוק  לידי ביטוי  ־אשר באות 
עי עבירה, תשס"א־2001, ובחוק לתיקון סדרי הדין 
)חקירת עדים(, תשי"ח־1957 )ראו סעיף 5)ד( לחוק 

למניעת הטרדה מינית(. 

חוסר קוהרנטיות

בשל  לכאורה,  מיותר,  עודנו  התיקון  שלישית, 
כבר  עצמו  מינית  הטרדה  למניעת  שהחוק  העובדה 
אסר את ההתנהגות הקבועה בתיקון. סעיף 3)א( )5( 
המופנית  משפילה  או  מבזה  "התייחסות  כי  קובע 

למי או  למינו  ביחס  ־לאדם 
ניותו, לרבות נטייתו המינית" 
נראה  מינית.  הטרדה  היא 
סרטון  או  תצלום  שפרסום 
בלא הסכמת המצולם מהווה 
התייחסות מבזה או משפילה. 
ברם, כיוון שניסוחו של סעיף 
בסיטואציה  עוסק  3)א()5( 
או  שבה ההתייחסות המבזה 
לאדם  הופנתה  המשפילה 
שהושפל, התיקון נדרש בשל 
הופנה  הפרסום  שבו  מקרה 
דווקא  ולאו  אחרים  לאנשים 
התיקון  זאת  עם  לקורבן. 
קוהרנטיות  חוסר  מעורר 
של  במקרים  הענישה  בדבר 
הטרדה מינית והתנכלות. על 
מניעת  לחוק  5)ג(  סעיף  פי 
הטרדה מינית, אם אדם הטריד מינית והתנכל - דינו 
ארבע שנות מאסר; לאור התיקון, דינה של הטרדה 
מינית מחמת פרסום סרטון כאמור הוא כבר חמש 

־שנות מאסר. מהו אפוא דינה של הטרדה מינית כא
מור שגררה גם התנכלות?

קשיים אינהרנטיים

רביעית, התיקון לחוק מעלה קשיים אינהרנטיים 
גם ביחס לפרשנותו, אך מפאת קוצר היריעה נדון 
רק בחלקם. על פי סעיף 3)א()5א( נקבע כאמור כי 

"תהא זו הגנה טובה אם 

הפרסום נעשה בתום 

לב בשים לב לנסיבות 

הפרסום...". ייתכן שבאמצעות 

הגנה זו אפשר לערוך 

הבחנה בין המפיץ הראשוני 

של סרטון בווטסאפ לבין 

המעבירים הבאים אחריו. 

כך או כך, מדובר בהגנה 

המנוסחת באופן אמורפי 

והפוגעת בעקרון החוקיות
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וכי חשוב שבתי המשפט יהיו קשובים להתפתחויות 
־אלה בכל הנוגע לפרשנות החדשה שיש לתת לעבי

רת המעשה המגונה. 
ומהתם להכא - אם כאשר אדם צילם את איבריהן 
להרשיעו  אפשר  ידיעתן  ללא  נשים  של  המוצנעים 

־במעשה מגונה, מדוע לא יהיה אפשר להרשיע במ
־עשה מגונה אדם אשר פרסם סרטון מין שלא בה

סכמת הקורבן? לא רק שבמקרה כזה מדובר בביזוי 
הסרטון  פרסום  של  במקרה  שהפגיעה  אלא  מיני, 
עלולה להיות קשה יותר מצילומה של האישה, שכן 
תפוצת הסרטון רחבה יותר והפגיעה מתעצמת עם 
היקף החשיפה. פרסום סרטון מין המבזה או משפיל 
את הקורבן מתאים אפוא להגדרת המעשה המגונה 
לפי פסיקת בית המשפט העליון. השאלה מתחדדת 

־על רקע העובדה שמעשה מגונה מסווג בחוק כהט
רדה מינית רק לעניין המישור האזרחי ולא כעבירה 

5)א( לחוק למני־ )ראו סעיף  פלילית 
עת הטרדה מינית(. ואם כך, מדוע שונה 
דינו של פרסום סרטון או תצלום? נציין כי 

־התיקון לחוק מוסיף בכל זאת על עבירת המע
שה המגונה שני היבטים חשובים: )1( הענישה בגין 
מעשה מגונה רגיל היא שלוש שנים, ואילו הענישה 
לפי התיקון היא חמש שנים; )2( כדי להרשיע בגין 
מטרה,  של  נפשי  יסוד  להוכיח  נדרש  מגונה  מעשה 
ואילו כדי להרשיע בגין פרסום סרטון מין בעבירה 

של הטרדה מינית אפשר להסתפק במודעות בלבד. 

פגיעה בפרטיות או הטרדה מינית?

צורך  יש  האמור  לאור  כי  נסכים  אם  גם  שנית, 
־בתיקון לחוק חרף קיומה של עבירת המעשה המ

גונה, נותרת שאלת נחיצותו של התיקון נוכח קיומו 
כי  הקובע  הפרטיות,  הגנת  לחוק   )11(2 סעיף  של 
ענין  של  "פרסומו  היתר  בין  היא  בפרטיות  פגיעה 
הנוגע לצנעת חייו האישיים של אדם, לרבות עברו 
ברשות  להתנהגותו  או  בריאותו,  למצב  או  המיני, 
היחיד". בנוסף, לפי סעיף 5 לחוק הגנת הפרטיות, 
עונשה של פגיעה בפרטיות הוא חמש שנות מאסר, 

מה דינו של פרסום 

תמונת עירום של גוף, 

ללא ראש, עם שמה 

של פלונית־אלמונית? 

במקרה זה האישה 

יכולה לזהות את 

עצמה, אך ספק אם 

הציבור יכול לזהותה. 

חקיקה פלילית ראויה 

הנאמנה לעקרון 

החוקיות צריכה 

לקבוע באופן מפורש 

ובהיר מה דינם של 

מקרי גבול כאלה
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אדם  של  לביזויו  או  להשפלתו  לגרום  עלולות  אלה 
על רקע מיני. למשל, בעקבות מקרה שאירע השנה, 
בווטסאפ  והעברתו  הריקודים  ברחבת  אונס  צילום 
שנות  חמש  שעונשה  מינית  הטרדה  מעתה  ייחשב 
ויודגש כי התיקון לחוק תופס במצודתו לא  מאסר. 

־רק את המפרסם הראשוני אלא אף את מעבירי המ
סרים הבאים אחריו.

־חקיקה האוסרת על פרסום בלא הסכמה של תמו
נות או של סרטונים בעלי אופי מיני קודמה בשנים 
האחרונות גם בארצות הברית. אף כי אין כיום חוק 
בארצות  מדינות   13 כאמור,  איסור  הקובע  פדרלי 
החוק  המדינתית.  בחקיקה  עבירות  חוקקו  הברית 
שבעצמם  לנאשמים  מוגבל  אינו  למשל,  ג'רזי,  בניו 
צילמו והפיצו תמונות או סרטונים בעלי אופי מיני, 
בעצמה  הקורבן  שצילמה  תמונות  על  גם  חל  אלא 

ושלחה לנאשם. בקליפורניה, 
לעומת זאת, החוק חל רק על 

־מי שצילם בעצמו את הקור
בן ולא על מי שהפיץ תמונות 

שצילמה הקורבן. 
נבקש  זו  קצרה  ברשימה 

המתעו שאלות  בכמה  ־לדון 
התי חקיקת  בעקבות  ־ררות 

הן  נוגעות  אלה  שאלות  קון. 
הראוי  הנורמטיבי  למיקומו 
לקשיים  והן  האיסור  של 

ומפ מפרשנותו  ־העולים 
לו  שהוקנו  ההגנות  רשנות 
במסגרת התיקון. כיוון שאין 
החוק  להצעת  ההסבר  בדברי 
השאלות,  מן  לחלק  הבהרה 

־יידרשו בתי המשפט לפתור את הקשיים בדרך פר
שנית ולספק פתרונות לבעיות המתעוררות. 

נחיצות התיקון

שאלה  מתעוררת  נורמטיבית  מבחינה  ראשית, 
לכאורה  שהרי  לחוק,  התיקון  של  נחיצותו  בדבר 
חוק העונשין וחוק הגנת הפרטיות כבר אוסרים את 
האמור בתיקון. לאור כמה פסיקות של בית המשפט 
העליון, נראה שאפשר להגיש כתב אישום נגד אדם 
המפרסם תצלום או סרטון שמתמקד במיניותו של 
אדם ומבזה אותו בגין עבירה של מעשה מגונה )סעיף 

348 לחוק העונשין(, עבירה שעונשה יכול להגיע בנ־
סיבות מסוימות לעשר שנות מאסר. במקרה שהוזכר 
לעיל ביצע בן הזוג את עבירת המעשה המגונה לא 

־באמצעות קיום יחסי המין והצילומים שנעשו בהס
כמה, אלא באמצעות פרסום סרטוני המין באינטרנט 
שלא בהסכמתה של המתלוננת ולשם ביזויה המיני. 
מגו־ מעשה  כי  קובע  העונשין  לחוק  348)ו(   סעיף
ביזוי  או  סיפוק  גירוי,  לשם  הוא מעשה שנעשה  נה 
מיניים. לכאורה היה אפשר להניח כי מעשה מגונה 
348 הר־  מצריך מגע פיזי בקורבן, שכן כל תתי־סעיף
לוונטיים לענייננו נוקטים לשון זהה: "העושה מעשה 
ואולם בכמה פסיקות שניתנו בש־ באדם...".   מגונה

בבית  והן  מחוזיים  משפט  בבתי  הן  האחרונות  נים 
המשפט העליון נקבע כי מעשה מגונה לפי סעיף 348 
אינו מחייב מגע פיזי בקורבן. למשל בע"פ 9603/09 
את  שצילם  אדם  על  דובר 
של  המוצנעים  איבריהן 
באמצעות  ילדות  ושל  נשים 
לעיתים  שלו,  הנייד  הטלפון 
בשעה  או  לחצאיתן  מתחת 
במקומות  לשירותים  שהציץ 
ציבוריים ופרטיים, והכל ללא 
מינית.  כוונה  מתוך  ידיעתן 
אותו  הרשיע  המשפט  בית 
מעשה  בביצוע  היתר  בין 
כי  טענתו  את  ודחה  מגונה, 
ללא  שביצע  הצילום  מעשי 
ידיעת המתלוננות הם מעשי 
בפרטיות  ופגיעה  מציצנות 
גרידא. בית המשפט, בפסיקה 
כי  זו, קבע  עקרונית וחשובה 
מעשה מגונה אינו מצריך תקיפה או מגע כלשהו עם 
פיו, מעשה מגונה הוא כל מעשה שיש  הקורבן; על 
מידה  אמות  פי  ושעל  גלויה  מיניות  של  אלמנט  בו 
של האדם הממוצע ייחשבו מעשיו ללא הגונים, לא 
מוסריים ולא צנועים. באותה פרשה נקבע כי צילום 
בהן  פגיעה  ללא  אף  ולעיתים  ידיעתן  ללא  הנשים 
מהווה מעשה מגונה, שכן יש בו אלמנט של מיניות 
גלויה והוא אנטי מוסרי. יתרה מזו, השופט אליקים 
ההתפתחויות  כי  זו  בפרשה  הוסיף  אף  רובינשטיין 
כי  הנקודה  את  מחדדות  רק  הזמינות  הטכנולוגיות 
מגונה,  מעשה  להגדרת  כלל  רלוונטי  אינו  פיזי  מגע 

בעקבות מקרה שאירע 

השנה, צילום אונס ברחבת 

הריקודים והעברתו בווטסאפ 

ייחשב מעתה הטרדה 

מינית שעונשה חמש שנות 

מאסר. ויודגש כי התיקון 

לחוק תופס במצודתו לא 

רק את המפרסם הראשוני 

אלא אף את מעבירי 

המסרים הבאים אחריו
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ולא  לבזותו,  או  האדם  את  להשפיל  עלול  הפרסום 
או  פלילי  במשפט  ואולם  לפרסום,  הסכמתו  ניתנה 
אזרחי לפי פסקה זו תהא זו הגנה טובה למפרסם אם 

מתקיים אחד מאלה:
לנסיבות  לב  בשים  לב,  בתום  נעשה  )א(  הפרסום 

הפרסום, תוכנו, צורתו, היקפו ומטרתו;
הפרסום נעשה למטרה כשרה; )ב( 

בנסי אותו  המצדיק  ציבורי  עניין  בפרסום  ־)ג(  יש 
בות העניין, ובלבד שאינו כוזב, או שהוא הבעת 
בקשר  ציבורי  תפקיד  בעל  על  ביקורת  או  דעה 
הסביר  מתחום  חרג  לא  והפרסום  לתפקידו, 

לשם השגת מטרתו;
לרבות   - הקלטה"  או  סרט  "תצלום,  זו,  בפסקה 
עריכה או שילוב של כל אחד מהם, ובלבד שבנסיבות 

העניין ניתן לזהות את האדם;

)א(  המטריד מינית אדם כאמור בסעיף ].......[   .5
בפר־ במזיד  הפוגע  כדין  דינו  3)א()5א(, 
הגנת  לחוק   5 בסעיף  כאמור  זולתו  טיות 

הפרטיות, התשמ"א־1981.
תצלום,  של  הסכמה  בלא  פרסום  התיקון,  פי  על 
של  במיניותו  המתמקד  אדם,  של  הקלטה  או  סרט 
להשפיל  עלול  הפרסום  שבהן  בנסיבות  אדם,  אותו 

פר מינית.  הטרדה  יהווה  לבזותו,  או  האדם  ־את 
יעמוד  שעונשה  פלילית  עבירה  יהווה  כאמור  סום 

תיקון משמעו זהו  לכאורה  שנות מאסר.  ־על חמש 
תי, שכן הסנקציה העונשית בגין הטרדה מינית לפי 
הקבועות  הסנקציות  מבין  הגבוהה  היא  זו  חלופה 
למניעת  בחוק  המוסדרות  האחרות  החלופות  בגין 
כתב  להגיש  אפשר  התיקון  פי  על  מינית.  הטרדה 
אישום נגד מי שמעביר תמונות בתוכנת ווטסאפ אם 

על פי התיקון 

אפשר להגיש 

כתב אישום נגד מי 

שמעביר תמונות 

בווטסאפ אם הן 

עלולות לגרום 

להשפלתו או 

לביזויו של אדם 

על רקע מיני
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שבהם  אחדים  מקרים  פורסמו  האחרונה  בשנה 
נעשה שימוש בתצלומים ובסרטונים של נשים בעלי 
אופי מיני מובהק ברשת האינטרנט, בלא הסכמה של 
אותן נשים. באחד המקרים פרסם בן זוגה לשעבר של 
מתלוננת סרטונים שבהם היא נראית מקיימת יחסי 

בני נעשה  באינטרנט  פרסום הסרטונים  עימו.  ־מין 
ובהפרה בוטה של התחייבות האיש  גוד להסכמתה 
כלפיה, וזאת, ככל הנראה, במטרה לבזותה על רקע 
מיני. כפי שעלה מעדותה של האישה במהלך הדיונים 
שליוו את תהליך החקיקה בכנסת, פרסום התמונות 

נפ מבחינה  קשות  בה  פגע  באינטרנט  ־והסרטונים 
פסי  - קבועים  לטיפולים  נזקקה  המתלוננת  ־שית. 

 - ופסיכיאטריים  כולוגיים 
וניכר כי הפגיעה הותירה בה 
צלקות נפשיות משמעותיות. 

כך תיארה את הדברים:
לי חבר שגרתי אצלו  "היה 
חצי שנה. גרנו ביחד. החלטנו 

אינטי בקטע  אותנו  ־לתעד 
מי בפלאפון שלו. כשנפרדנו, 
זה  את  להפיץ  החליט  הוא 
לכל  הופץ  זה  שלו.  לחברים 
המדינה. החברים שלו הפיצו 

מגלגלים את זה הלאה
לאחרונה פורסמו מקרים שבהם הועברו באינטרנט תצלומים וסרטונים של 

נשים בעלי אופי מיני מובהק. אלה הניעו את היוזמה לתיקון החוק למניעת 

הטרדה מינית שנכנס לתוקף השנה. היות שבדברי ההסבר להצעת החוק 

יידרשו בתי המשפט לפתור נגיעה לחלק מן השאלות המתעוררות,   אין 

את הקשיים בדרך פרשנית

לחב הפיצו  לחברים. החברים של החברים  זה  ־את 
רים. זה רץ ברשת בממדים לא סבירים. כל מי שאני 
מכירה קיבל את זה. כל מי שאני לא הכרתי והכרתי 
זה.  את  קיבלו  אנשים  הרבה  זה.  את  קיבל  בהמשך 
לי את החיים. מאז שזה קרה, מאז שכולם  זה הרס 
ראו את זה, כולל המשפחה, החברים הכי קרובים - 
פשוט כולם - אח שלי, ההורים שלי, אני לא מצליחה 
לחזור לחיים, לחיי שגרה. אני לא חושבת שזו חדירה 
לפרטיות, אני חושבת שנאנסתי מול כל המדינה. אני 

מרגישה שזה אונס ויראלי, אונס באינטרנט". 
לחקי היוזמה  את  הניעו  לו  ודומים  זה  ־מקרה 

מינית,  הטרדה  למניעת  לחוק   10 מס'  תיקון  קת 
נכנס  אשר  תשע"ד־2014, 

־לתוקף בתחילת השנה. התי
בסעיפים  ביטוי  לידי  בא  קון 
3)א()5א( ו־5)א( לחוק, והוא 

קובע כדלקמן:
היא  מינית  הטרדה  )א(   .3

כל אחד ממעשים אלה:
• • •

סרט  תצלום,  פרסום  )5א( 
־או הקלטה של אדם, המתמ

קד במיניותו, בנסיבות שבהן 

רוני רוזנברג, הדר דנציג־רוזנברג

 ד"ר רוני רוזנברג 
חוקר בתחום המשפט 
הפלילי; חבר סגל בפקולטה 
למשפטים, המרכז האקדמי 
כרמל; מרצה למשפט פלילי 
באוניברסיטת בר־אילן 

ד"ר הדר דנציג־רוזנברג 
חוקרת בתחום המשפט 
 הפלילי; חברת סגל 
 בפקולטה למשפטים, 
אוניברסיטת בר־אילן 

על פי התיקון, פרסום בלא 

הסכמה של תצלום, סרט או 

הקלטה של אדם, המתמקד 

במיניותו של אותו אדם, 

בנסיבות שבהן הפרסום 

עלול להשפיל את האדם או 

לבזותו, יהווה הטרדה מינית
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התרגום המשפטי 
צריך להיות מלא 

ומדויק. אחד 
הסממנים של תרגום 

מקצועי הוא כינוי 
הגוף. המתורגמן 

אמור לדבר בדיבור 
ישיר, כאילו הוא זה 

שעומד על הדוכן. 
לכן עליו לומר "אני" 

ולא "הוא". אישה 
שתתרגם גבר תדבר 

בלשון זכר, ולהפך

אותו הגישה בכירת המתורגמנים בישראל, פרופ' מרים 
שלזינגר ז"ל. פרופ' שלזינגר הוכיחה שהתרגום לא היה 
ראוי. במשפט נגד שני שוהים בלתי חוקיים השתכנע 
בית המשפט המחוזי בירושלים שהתרגום לא היה ראוי, 
וכי "לאור האמור, איננו יכולים לשלול בוודאות את 
האפשרות שהגנתם של המערערים קופחה בשל כך שלא 
תורגם להם המהלך המלא של המשפט". הערעור התקבל.

באחד המקרים הואשם אדם בעבירת מין. האיש נחקר 
במשטרה וביקש להעיד בשפה שלו, אך החוקר התעקש 
לחקור אותו באנגלית. האיש כמעט הורשע, אבל החקירה 
הוקלטה, ואפשר היה בבירור לראות שלא הבין את 
המילים "מעשה סדום", וחשב שפירושן "לתת מכה". 
במקרה אחר נעצר אדם בגין אונס במרכז קליטה, אלא 
שהמתורגמן לא הופיע לדיון שלוש פעמים ברציפות 
והשופט סירב להאריך את מעצרו. האיש שוחרר, וחזר 
למרכז הקליטה שבו התגוררה הילדה הנאנסת. במקרה 
אחר קיבל נאשם באונס עובדת זרה עונש קל, מאחר 
שהשופטים לא הצליחו להבין את עדותה של העובדת 
שניתנה בשפה התאית, למרות סיועו של מתורגמן מטעם 
בית המשפט. בעקבות זה הסכימה התביעה להמיר את 

עבירות האונס בבעילה אסורה.
גם בעולם ידועים מקרים שבהם תרגום לקוי הכריע 
את גורלם של נאשמים. באנגליה הורשעה אישה ממוצא 
פקיסטני על פי הודאתה ברצח בעלה. לאחר מכן התברר 
שהמתורגמן שניתן לה דיבר בניב שלא הבינה, בשפת 
הפשטון, ולא הוסבר לה בשפתה ההבדל בין רצח להריגה 
מתוך הגנה עצמית. נערך לה משפט חוזר והיא שוחררה 
אחרי חמש שנים, אבל בינתיים נמסרו ילדיה למשפחות 
אומנות ובסופו של דבר היא התאבדה. בארצות הברית 
נידון גבר לשבע שנות מאסר בעקבות הודאתו על 
גניבת משאית רכינה. התברר שהוא חשב שהוא מודה 
בגניבה של תיבת כלים, וההבדל הקטן אבד בתרגום. 

הערעור על העונש התקבל.
• • •

נרי סבנייה מתרגמת בעיקר במשפטים אזרחיים. בבתי 
המשפט התרגום לאנגלית וממנה צריך להיות מלא 
ומדויק, אוזנם של עורכי הדין כרויה והם עטים על כל 
היסוס או טעות לכאורה בתרגום. "הייתי צריכה לתרגם 
עדות מומחה בתחום הרפואה", היא מספרת. "קיבלתי 
את התצהיר כדי להתכונן. הוצאתי מן התצהיר 250 
מילים בתחום הרפואה, ובזמן הדיון עדיין היו מונחים 
שלא הכרתי. במקרה אחר תרגמתי במשפט על זיוף, 
והמומחה לזיופים שבא להעיד מטעם התביעה היה אנגלי. 

במהלך החקירה הוציא עורך הדין מהעד את המילים 
'זה היה זיוף טוב מאוד'. תרגמתי לעברית שהזיוף היה 
מצוין. עורך הדין התנפל עליי על השינוי. עניתי לו 
שכאשר אנגלי, המדבר כדרכו באנדרסטייטמנט, אומר 
שדבר מה הוא 'טוב מאוד', הוא מתכוון שהדבר מצוין".
־בבתי דין צבאיים נעשה התרגום בדרך שונה. המתו

רגמנים הם חיילים, בדרך כלל דרוזים. הם עוברים קורס 
מזורז, ולצד עבודת התרגום הם גם ממונים על הסדר 
באולם ומשמשים כסדרנים. המתורגמן יושב באמצע 
האולם ומתרגם בקול רם לערבית תוך כדי השמעת 
הדברים בעברית, כדי שגם המשפחה תוכל לשמוע. 
אם לשפוט לפי אורך התרגום, אומרת סבנייה, תוכן 

הדברים מתקצר לרבע; תרגום ראוי אין כאן.
־בכל העולם מתמודדים עם הפגמים במערכת הת

רגום המשפטי. בארצות הברית הקימו חלק מהמדינות 
קונסורציום שעורך בחינות הסמכה למתורגמנים בבתי 
המשפט הפדרליים. בשוודיה וידאו שיהיו לא רק שירותי 
תרגום אלא גם הכשרה מתאימה למתורגמנים. ייאמר 
לשבחה של הנהלת בתי המשפט בישראל שהיא מפעילה 
בשנים האחרונות פרויקט מקיף שנועד ליצור שיפור 

ואף מהפכה בתחום. 

ruvikr@netvision.net.il :לפניות ולשאלות
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גג גג גג גג גג גגלוגו לוגו

 חיים ומוות
ביד התרגום

ביותר  המתקיימים  משפטיים  בדיונים  לעלייה  מוביל  הרב־תרבותי  העולם 
משפה אחת, וכפועל יוצא עולה חשיבותם של המתורגמנים  כבר קרו מקרים 
שבהם תרגום לקוי הכריע את גורלם של נאשמים  ועורכי הדין? הם עטים 

על כל טעות לכאורה בתרגום, רק כשהם מבינים את השפה כמובן

רוביק רוזנטל לשון אחר 

־רי סבנייה היא מרצה לתרגום, מתרגמת ומתונ
רגמנית. לפני כמה שנים פרסמה מילון ביטויים 
עברי־אנגלי רב־מכר, והחיים בכמה לשונות הם 
חלק ממנה. בשנים האחרונות היא רתומה לעניין 
מרכזי שכמעט אינו צץ באור הזרקורים: התרגום בבתי 
המשפט. הנושא אינו חדש, אבל החיים הרב־תרבותיים 
הופכים אותו לסיפור יומיומי, אצלנו ובכל העולם. 
יותר ויותר אנשים שאינם מכירים את השפה במדינה 
שבה הם חיים נקלעים לבתי המשפט כמו גם לחקירות 
משטרה, לחקירות שלטונות ההגירה, לכליאה בבתי 
סוהר ועוד. בדרך כלל אלה האנשים החלשים יותר 
בחברה, חסרי בסיס חברתי או כלכלי. המתרגם, ובעצם 
המתורגמן, הוא האוזן והפה שלהם ברגעים קריטיים של 
חייהם. לפי הערכה של סבנייה, בישראל מדובר היום 
בסדר גודל של 40 עד 50 אלף שעות תרגום בשנה, 
וזאת בבתי משפט בלבד. 90% מהן ברוסית, בערבית, 
90% מן התר־  באמהרית ובטיגרינית. בארצות הברית

גומים הם בספרדית. 
קהילת המתרגמים יצרה בידול לשוני, שאומץ במילון 
האקדמיה לדיפלומטיה שיצא בשנת 1999. "מתרגם" 
הוא מי שמעביר משפה לשפה בכתב; "מתורגמן" הוא 
המתרגם בעל־פה, המתרגם בתרגום עוקב או סימולטני. 
הפועל עצמו, לתרגם, יסודו במילה האכדית "תרגמנום". 
המקצוע מתורגמן מופיע בתלמוד כתיאור מי שידע 
לתרגם מארמית לעברית, וממנו נוצר שם משפחה נפוץ: 

 translator תורג'מן. באנגלית המונחים המקבילים הם
למתרגם ו־interpreter למתורגמן.

• • •
־רוב המדינות מכירות בחשיבות של התרגום המש

פטי ומעגנות אותו בחוקים. יש גם קודים של אתיקה 
מתורגמנית. אלא שכדי לממש את החוק ואת האתיקה 
נדרשים משאבים, וכך, לפי סבנייה, נוצר מצב בלתי 
אפשרי. בישראל מספקות את שירותי התרגום חברות 
כוח אדם, השכר בהתאם, וכל אדם שיש לו ידע בשפה 
זרה יכול להיות מתורגמן. כאשר המתורגמן אינו מגיע 

־למשפט, וזה קורה לא פעם ולא פעמיים, עוברים הצ
דדים לשיטת האלתור המפורסמת "מסתדרים": החוקר 
מתרגם, השופט מתרגם, אפילו המזכירה מתרגמת. גם 
אם הגיע המתורגמן, בדרך כלל אין בסביבה מי שיעקוב 
אחרי עבודתו, מה גם שלא כל הדיונים מוקלטים ועל 
כן קשה לבדוק את טיב התרגום. בארץ נדיר שמוגשים 

ערעורים על סמך תרגום לקוי.
־אחד הסממנים של תרגום מקצועי הוא כינוי הגוף. המ

תורגמן אמור לדבר בדיבור ישיר, כאילו הוא העומד על 
הדוכן. לכן עליו לומר "אני" ולא "הוא". אישה שתתרגם 
גבר תדבר בלשון זכר, ולהפך. כאשר המתורגמן ידבר 
בשם עצמו, הוא ידבר בגוף שלישי: "המתורגמן מבקש".

התרגום המשובש כבר הביא לכמה תוצאות משפטיות. 
מבקש מקלט נחקר על ידי רשויות ההגירה ובקשתו 
נדחתה. עורכי הדין ביקשו חוות דעת על טיב התרגום, 

נרי סבנייה:
"במהלך החקירה 

הוציא עורך הדין  
מהעד את המילים 'זה 
היה זיוף טוב מאוד'. 

תרגמתי לעברית 
שהזיוף היה מצוין. 
עורך הדין התנפל 
עליי על השינוי. 

עניתי לו שכאשר 
אנגלי, המדבר כדרכו 

באנדרסטייטמנט, 
אומר שדבר מה 
הוא 'טוב מאוד', 

הוא מתכוון 
שהדבר מצוין"
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קבוצת סופרין וחברת פנדום מזמינות אותך להתקדם עכשיו למשרד משלך, בפרויקט מגדל הכשרת הישוב, 
פרויקט הדגל של מתחם ה-BBC המתפתח בבני ברק.

מיקום אסטרטגי על ציר ז'בוטינסקי - הקו האדום | יחס ברוטו נטו מצוין | שירותי מגדל מתקדמים | 

תכנון מתקדם על ידי ברעלי לויצקי כסיף ובר לוי אדריכלים

הגיע הזמן לִהְתַמְשֵֹרד
שטחי משרדים החל מ-5,900 ₪ למ"ר*

* אומדן בלבד 
ההדמיה להמחשה בלבד

http://www.thetower.co.il/landing/2/?ref=lawyer


ארצות הברית, שטענו כי לתביעה כולה אין שום בסיס ומדובר בציד 
שבסיומו  משפט  על  ופיקח  במקומו  נשאר  פולר  פוליטי.  מכשפות 
הדין  גזר  את  שקרא  לאחר  בכלא.  וחצי  שנים  לשש  סיגלמן  נשלח 

־אמר פולר למושל לשעבר: "גם אתה וגם אני נשבענו אמונים. אנח
נו צריכים לעמוד בסטנדרטים הגבוהים ביותר". אמר, והלך הביתה 

להרביץ לאשתו. 
מאש־ שלו  הגירושים  תיק  לסגירת  להביא  פולר  הצליח   2012 ־ב
- טע ארוכה  נשימה  קחו   - היתר  בין  ליסה, שהכיל  הקודמת,  ־תו 

ורומן  בסמים  שימוש  נגדה,  לאלימות  נות 
עם פקידה בבית משפט, צעירה העונה לשם 
קלי, שהייתה אחר כך לאשתו השנייה, שגם 
לה הרביץ אחרי שהאשימה אותו ברומן עם 

המ בסמים.  ובשימוש  משפט  בית  ־פקידת 
לא  הוא  אם  מצחיק  אולי  היה  הקודם  שפט 
היה כל כך מזעזע. כל זה הסתיים לא רק בלי 

החות הוטבעה  בכלל  התיק  על  עונש;  ־שום 
מת "חסוי", ודרישות עיתונאים לפתוח אותו 

־נדחו שוב ושוב בידי שורה של שופטים בא
הכס  על  לשבת  המשיך  פולר  השופט  לבמה. 

ולנהל משפטים פליליים חשובים.
מאטלנ עיתונאי  הצליח  דבר  של  ־בסופו 

טה, ריצ'ארד שולר, לשים יד על התיק. עיניו 
חשכו למראה התיאורים שגילה שם: שכרות, 

וש האישה  והכאת  מיניות  תקיפות  ־סמים, 
והתביעה  אטלנטה  משטרת  ילדיהם.  לושת 

מהטע לגמרי  התעלמו  ג'ורג'יה  מדינת  ־של 
היום  עד  החדשות,  מהטענות  וגם  ההן,  נות 

מר רייס  ריי  של  הווידאו  קלטת  דלפו  ־שבו 
ביץ לארוסתו - שאגב, היום היא אשתו והיא 
מגוננת עליו בכל הכוח - וקלטת האודיו של 

כבוד השופט מכה את אשתו.
• • •

בשבועות האחרונים קראו לפולר להתפטר 
שהצביעו  רפובליקנים  לרבות  קונגרס,  חברי 
דרשו  אף  חלקם  שנה.   12 לפני  מינויו  בעד 

להתחיל בהליך של הדחה. הבעיה היא שהקונגרס האמריקאי נמצא 
להניח  יש  ממנה  וכשיחזרו  בנובמבר,  הבחירות  אחרי  עד  בחופשה 
שהפרשה תישכח. פולר רק צריך להחזיק מעמד עוד קצת, כי גם הוא 

־יודע שהקונגרס לא ממהר להדיח שופטים, בוודאי לא כשהרפובלי
קנים שולטים בבית הנבחרים ואין להם באמת עניין להדיח שופט 

שעובד עבורם. 
3,522 שופטים פדרליים שימשו בתפקיד הרם והנישא מאז 1789. 

רק 15 פעמים התחיל תהליך הדחה של מי מהם, ורק חמש הדחות 
אירעו ב־78 השנים האחרונות. 11 שופטים אכן הודחו, אבל אף אחד 
מהם לא על אשמה של אלימות בתוך המשפחה. שופט פדרלי הוא 
מינוי לכל החיים. מי שרוצה להתפטר באמצע הדרך ועדיין ליהנות 
15 שנה  להיות על הכיסא לפחות  פריווילגיות הפרישה, צריך  מכל 
ולהגיע לפחות לגיל 65. פולר בן 55 ונמצא על הכיסא 12 שנה. לא 
מספיק. חברי קונגרס העלו הצעת פשרה שבה הוא יתפטר ובכל זאת 
העניין  בדבר  ומה  לשופטים.  הנאים השמורים  המענקים  יקבל את 
הפעוט של מכות לאישה ולילדים והתמכרות 

־לסמים ולאלכוהול? אה, זה כנראה אסור לפ
שוטי העם, לא לשופטים. 
• • •

הברית  ארצות  שלה  הרעים  ברגעים  גם 
ובה  בעולם,  הגדולה  הדמוקרטיה  עדיין  היא 

־כולם שווים בפני החוק. יוצאי הדופן הם גב
ושופטים לבנים. עד כמה שמ ־רים שחורים 

היא  ההערכה  ובצדק,  מזעזע  רייס  ריי  קרה 
כי בליגת הפוטבול המקצוענית יש בכל שנה 
המשפחה.  בתוך  אלימות  של  מקרים  כ־700 
הזמן היחיד שבו התקשורת מייחסת חשיבות 
הכלא  בתי  שחור.  כשהעבריין  הוא  לתופעה 
יותר  בהם  יש  ככה  שגם  הברית,  בארצות 
אסירים מבכל העולם המערבי ביחד, מלאים 

פרופור כל  חסר  באופן  שחורים  ־בגברים 
וכמו שהיה  ציה למספר שלהם באוכלוסייה. 
אפשר לראות כמה פעמים בשנים האחרונות, 
לפעמים הם אפילו לא זוכים לעמוד למשפט 

וסתם הורגים אותם ברחוב. 
השופטים  עומדים  השני  מהצד  ובדיוק 
הכל  כמעט  לעשות  שיכולים  אלה  הלבנים, 
רבים  כי  בעיקר  בהם,  לגעת  יעז  לא  ואיש 
קשריהם  בזכות  בתפקיד  זכו  מראש  מהם 
ממש  להתבטא  אם  ההדוקים,  הפוליטיים 
בזהירות. שופטי בית משפט העליון סמואל 
ואנטוני סקאליה, למשל, משתתפים  אליטו 
באופן קבוע בפורומים שמארגנים אנשי העסקים העשירים ביותר 
בארצות הברית. אחר כך הם שמים על עצמם גלימה ופוסקים שוב 
כך  ממצמץ.  לא  אפילו  אחד  ואף  העליון,  העשירון  לטובת  ושוב 

־שאל תתפלאו אם מארק פולר, שופט שהרביץ לשתי נשותיו ולי
לדיו, שופט שמכור לסמים ולאלכוהול, יחזור בקרוב לשלוח לכלא 
נערים שחורים שעישנו מריחואנה או פוליטיקאים יריבים שהוא 
 סתם לא אוהב.  

משטרת אטלנטה והתביעה 

של מדינת ג'ורג'יה התעלמו 

לגמרי מהטענות שעלו נגד 

השופט במסגרת תחקירים 

עיתונאיים, עד היום שבו דלפו 

קלטת הווידאו של ריי רייס 

מרביץ לארוסתו וקלטת 

 האודיו של כבוד השופט 

מכה את אשתו

שופט פדרלי הוא מינוי 

לכל החיים. 3,522 שופטים 

פדרליים שימשו בתפקיד 

 הרם והנישא מאז 1789. 

רק 15 פעמים התחילה 

הדחה של מי מהם, ורק 

חמש מהן אירעו ב־78 

השנים האחרונות
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גיעה מאשתו, כשהשניים שהו במלון ריץ קרלטון באטלנטה, ג'ורג'יה. 
בזמן השיחה אפשר ממש לשמוע אותה מקבלת מכות בשידור חי, 
וצורחת "בבקשה תעזרו לי, הוא מרביץ לי". למרות זאת הוא פונק 

לקבל  להתייצב  הסכים  שבה  טיעון  בעסקת 
24 שבועות, ולאח־  ייעוץ פעם בשבוע במשך

ריהם יוכל לחזור לכיסא, למעמד ולמשכורת 
של 200 אלף דולר בשנה לכל החיים. ריצ'ארד 
ידי  על  שמונה  לשעבר  שופט  קופף,  ג'ורג' 
ג'ורג' בוש האב, אמר אחרי שנחתמה עסקת 
לו  שיאפשר  מתוק  דיל  קיבל  "פולר  הטיעון: 
לחזור לג'וב הנהדר שלו, כל האישומים נגדו 
יימחקו כאילו לא קרה כלום, כאילו הוא לא 
באיזה  לגמרי  שיכור  כשהיה  לאשתו  הרביץ 
יכול להאמין שאדם כזה קיבל  מלון. אני לא 

אישור לחזור לשפוט". 
הייתה  הפרשה  כל  רייס,  של  במקרה  כמו 
חדשות  מציאות  של  השחור  בחור  טובעת 

ה־24/7 באמריקה, שבה הסיפור הכי גדול מחזיק מעמד בערך יומיים, 
911 לאחד מערוצי הכב־ ־אלמלא דלפה קלטת האודיו של השיחה ל

לים. אז לפוליטיקאים כבר לא הייתה ברירה אלא להידרש למקרה, 
של  בעברו  לפשפש  עיתונאים  שלח  גם  וזה 
לא  מעולם  שהאיש  רק  לא  כי  ולגלות  פולר 
היה  מזמן  הוא  לשופט,  להתמנות  צריך  היה 

צריך לשבת בכלא. 
• • •

בשנת 2006 ניהל פולר משפט ובו הואשם 
בקבלת שוחד המושל לשעבר של אלבמה, דון 
סיגלמן, לאחר שהכריז על תמיכתו במועמד 
המדינה.  של  הכללי  התובע  לתפקיד  מסוים 
למרות ההיסטוריה האישית רוויית הדם הרע 

־בין סיגלמן המושל הדמוקרטי לפולר הרפו
את  לשחרר  לדרישות  השופט  סירב  בליקני, 
התצהיר  גם  עזר  לא  המשפט.  מניהול  עצמו 
של למעלה מ־100 תובעים פדרליים מרחבי 

השופט פולר נעצר בתחילת 

אוגוסט אחרי שיחת 911 

מחרידה שהגיעה מאשתו, 

כשהשניים שהו במלון ריץ 

קרלטון באטלנטה. בזמן 

השיחה אפשר ממש לשמוע 

אותה מקבלת מכות בשידור 

חי, וצורחת "בבקשה תעזרו 

לי, הוא מרביץ לי"

מהצד השני של המתרס. השופט פולר )משמאל( בבית המשפט
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אקס טריטוריאלית

פור משפטי מארה"ב

סי

ציפי שמילוביץ'
לוס אנג'לס

 הרבצת לאשתך? 
תנוח ותחזור לשפוט

 ציפי לבני כנראה לא הייתה מוותרת כל כך בקלות: רק אחרי שהתפוצצה 

 פרשת אלימות במשפחה של כוכב ליגת הפוטבול האמריקאית, עלה לכותרות גם סיפורו 

של שופט פדרלי בכיר שהיכה את אשתו. אז גם התברר כי בעסקת טיעון איתו סוכם שבתוך 

24 שבועות יוכל לשוב לכס השיפוט. למרות הכעס הציבורי שעורר הסיפור, הליך של הדחה 

לא יחל עד אחרי הבחירות לקונגרס, ועד אז יש להניח שהפרשה כבר תישכח

הגרוע ה כנראה  היה  שעבר  חודש 
הכ המפעל  של  בהיסטוריה  ־ביותר 

לכלי־תרבותי המצליח ביותר בארצות 
הברית. ליגת הפוטבול המקצוענית, עסק 

שמגלגל מיליארדי דולרים בשנה - ועוד מקבל החזרים 
חתיכת  עם  מתמודדת  עצמה  את  מצאה   - ההכנסה  ממס 

מרצע שיצא מחתיכת שק. בזה אחר זה הואשמו שניים מהכוכבים 
הגדולים ביותר שלה במקרי אלימות בתוך המשפחה. ריי רייס, שחקן 

הווידאו של מלון־קזינו באטל נתפס במצלמות  רייבנס,  ־בולטימור 
נטיק סיטי כשהוא מוריד למי שהייתה אז ארוסתו אגרוף לפרצוף 
ומפיל אותה מחוסרת הכרה על רצפת המעלית. יומיים לאחר מכן 
עצרה המשטרה את אדריאן פטרסון, כוכב מינסוטה ויקינגס, בחשד 
מרשימה  ויזואלית  עדות  הייתה  הזה  במקרה  גם  בנו.  את  היכה  כי 

בדמות הצלקות על גבו של הילד בן הארבע. 
מקרים של אלימות בתוך המשפחה הם עניין כמעט שגרתי בקרב 
פשוט  מהם  גדול  חלק  באמריקה.  המקצועניות  בליגות  ספורטאים 
לא יכולים להפריד בין המקצוע האלים שבו בחרו לחייהם הפרטיים. 
זה בולט בעיקר בליגת הפוטבול, שכל ישותה נבנתה על ערמות של 

־טסטוסטרון, וראשיה הקפידו במשך שנים רבות לגלות יד רכה, עלו
בה, נפשעת ממש, כלפי שחקנים שהמשיכו את המשחק בבית, על 
האישה ועל הילדים. כי הרי מה זה אגרוף לראש של האישה לעומת 

כל הכסף שריי רייס מכניס לליגה. 

העובדה שרייס שלח את ארוסתו לרצפת 
־מעלית באיזה מלון־קזינו הייתה ידועה מה

לראשי  וגם  קבוצתו  לראשי  גם  הראשון  רגע 
הליגה. אחרי שסגר עסקת טיעון שחייבה אותו 
לקבל ייעוץ ולעשות קצת עבודות שירות, השעתה 
הליגה את רייס משני משחקים - אפילו לא נו־נו־נו - 
והמשיכה הלאה. רק ביום שבו דלף הווידאו מהמעלית והשתלט על 
עד  רייס  הושעה  אז  רק  השתנה.  הכל  לחוף,  מחוף  הציבורי  השיח 

־להודעה חדשה, והליגה מצאה את עצמה נאלצת להתמודד עם המ
גם  רב באה  כוח  נכון שעם  כי אמנם  פלצת שטיפחה במשך שנים. 
אחריות רבה, כדברי רבנו ספיידרמן, אבל באמריקה באה עם כוח רב 
ובין שאתה  גם חסינות כמעט מוחלטת, בין שאתה שחקן פוטבול 

שופט פדרלי. 
• • •

סיפורו של מארק פולר, שופט פדרלי בכיר מאלבמה, קיבל תשומת 
לב לאומית רק אחרי שהתפוצצה פרשת ריי רייס. לפני כן מעטים 
ולעוד פחות היה אכפת ששופט שהיכה את אשתו הנוכחית,  ידעו 

־את אשתו הקודמת ואת ילדיו, שופט הסובל מבעיות התמכרות לס
דבר,  ושום  כלום  לו  טיעון שעלתה  קיבל עסקת   - ולאלכוהול  מים 
ואישור לחזור לשבת על הכס כאילו לא שלח את אשתו לבית חולים. 
ג'ורג'  ידי  על  לכל החיים  למינוי  קונסרבטיבי שזכה  פולר, שופט 
2002, נעצר בתחילת אוגוסט אחרי שיחת 911 מחרידה שה־ ־בוש ב
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דיני עונשין )מהדורה שלישית(
מאת: פרופ' יורם רבין, ד"ר יניב ואקי

הספר מוקדש לדיון בעקרונות היסוד של דיני העונשין המעוגנים בחלק המקדמי ובחלק 

הכללי שבחוק העונשין. הספר מתאר לפרטים את עקרונות המסד של המשפט הפלילי 

כמו- הרלוונטית,  ולחקיקה  הענפה  לפסיקה  התייחסות  תוך  בישראל,  הקיים  המהותי 

הדין  לגבי  ותובנות  הקיים  הדין  ביקורתי של  ניתוח  מציע  הזר . הספר  לדין  גם השוואתם 

הראוי. המהדורה השלישית של הספר כוללת עדכונים רבים ותוספות מהותיות לפרקים 

שנכללו במהדורה הקודמת. ניתן למצוא בספר התייחסות מעמיקה ומפורטת במגוון רב 

של נושאים, וביניהם: מבוא היסטורי לדיני העונשין, מטרות דיני העונשין, גבולות המשפט 

עקרון  העונשין,  דיני  של  תחולתם  העונשין,  דיני  של  החוקתית  המסגרת  הפלילי, 

החוקיות, יסודות העבירה, צדדים לעבירה, סייגים לאחריות פלילית ורף ההוכחה הפלילי.

בדרכי  לדיון  כה, מוקדש  אור עד  הכרך השלישי של הספר, המשלים את הכרכים שראו 

הענישה. יש בו דיון נרחב בהבניית שיקול הדעת השיפוטי בגזירת העונש, לרבות השיקולים 

השפעות  ותוצאותיה,  ההולם  העונש  ממתחם  החריגה  ההולם,  העונש  מתחם  בקביעת 

גזירת הדין, שיקולי השיקום או ההגנה על שלום הציבור,  בין השלבים של הליך  הגומלין 

להתייחסות  זוכים  לסוגיהם  העונשים  העונשין.   לחוק   113 מס'  תיקון  רקע  על   - והכל 

היסטורית ומעשית. דיון מיוחד נעשה בעונש של הטלת פיצויים והוצאות, לרבות פיצויים 

לקרבן העבירה, ומנגד - הטלת הוצאות ופיצויים על אוצר המדינה.

הספר כולל שלושה כרכים, ואוחז כ-1,600 עמודים. 

 Online מחולל הטפסים אסקי
מחולל הטפסים הוותיק - אסקי, המקיף כ -1,800 טפסים משפטיים 
ודוגמאות חוזים בנושאים כגון: בתי המשפט, חברות, מקרקעין, נזיקין, 
משפחה וירושה, פלילי, הוצאה לפועל, נוטריונים, עבודה ועוד. התוכנה 
מכילה טפסים "חכמים" המאפשרים שיבוץ אוטומטי של נתונים בכל השדות 
המתאימים בטופס ובשורה של טפסים הקשורים זה לזה. התוכנה מאפשרת 
שליחת טפסים בפקס ישירות מהמחשב, ושמירתם לצורך שימוש חוזר.

כתוכנה המותקנת בתוכנת ה- word מקנה תוכנת אסקי גמישות בשינוי 
ועיצוב מחדש של כל טופס בהתאם לדרישות המשתמש.

עדכון שוטף של טפסים קיימים ושילובם מיד עם עריכתם.	•

הוספת טפסים חדשים ושילובם בתוכנה מיד עם עריכתם.	•

קבלת הודעות Online בדבר עדכון או הוספת טופס בתוכנה.	•

התקנת "אסקי אונליין" מתבצעת בקלות על ידי הורדה מאתר האינטרנט, 	•
ללא צורך בתקליטור.
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להגיד  יכול  הוא  כלשהו,  לגורם  פונה  אני 
־לי: "אני לא רוצה לתת לך מידע". כיום הז

רוע היחידה שבאמצעותה אני יכול לעשות 
־משהו היא היועץ המשפטי לממשלה. חש

להרחיב את  והמלצנו  לא מספיק,  בנו שזה 
אל  לפנות  תוכל  שהוועדה  כך  הסמכויות 

שב החומר  את  לנו  למסור  ולחייבו  ־גורם 
רשותו.

נכווית מפרשת גלנט?
עניין גלנט היה מקרה מובהק של שיבוש 
השונות. היה  המערכות  בתפקוד  מוחלט 
מסע תקשורתי מכוון שנועד להכשיל אותו. 

כשקו כעת  ובמיוחד  האחרונות,  ־בשנים 
שמוע לכולם  ברור  דברים,  מיני  כל  ־ראים 
ומ מתגייסים  ואחרים  לתפקידים  ־מדים 

גייסים את התקשורת כדי לתמוך או להפיל 
מועמדים מסוימים. 

קדנציה  כבר  התפקיד  את  ממלא  אני 
שלישית - אגב, לבקשת ראש הממשלה ולא 
בעקבות פנייה שלי כפי שהוצג בתקשורת. 
כולם:  את  כבר  מינינו  האחרונות  בשנים 

שא מי  כל  שב"כ,  ראש  מפכ"ל,  ־רמטכ"ל, 
שלא  משום  זה?  את  אומר  אני  למה  פשר. 
היה מינוי אחד שלא היינו מוצפים בעניינו 
הדברים  כולל  גועליים,  השמצה  במכתבי 
שאי  שטען  מי  היה  למשל,  מופרכים.  הכי 
אפשר למנות את יורם כהן לראש שב"כ כי 
הוא חובש כיפה ולא יוכל לדבר בטלפון עם 

ואנחנו מק ־ראש הממשלה בשבת. קיבלנו 
לנוכח הד הזמן.  כל  ־בלים מכתבי השמצה 

ברים האלה, ברור שההתייחסות היא קצת 
ספקנית. 

מסמכים  ביקשתי  גלנט  של  במקרה 
וקיב ביקשנו  שלו.  הדין  מעורך  ־והבהרות 

לנו חוות דעת מהיועץ המשפטי לממשלה, 
הוועדה  חברי  כל  בלאס.  מייק  חתם  עליה 
את  לפסול  סיבה  שאין  סברו  אחד  כאיש 
הקודם  המדינה  מבקר  לפתע  ואז  המינוי. 
- שאצלו היה מונח חומר על גלנט, ובמשך 
תקופה מאוד ממושכת הוא לא התעורר - 
גלנט,  נגד  חומרים  מיני  כל  לו  שיש  הודיע 
העביר  והוא  לפנינו,  היו  שלא  חומרים  גם 
היועץ,  לממשלה.  המשפטי  ליועץ  אותם 

מה הסתייגויות  לו  שאין  הודיע  ־שקודם 
כל  את  מעביר  שהוא  להגיד  במקום  מינוי, 
- מה שהיה  לוועדת טירקל  החומר החדש 
נכון לעשות, כמו במצב של ראיות נוספות 
את  מקבל  שהוא  הודיע   - משפטי  בהליך 
חוות הדעת של מבקר המדינה, ואם תוגש 

־עתירה הוא לא יגן עליה בבג"ץ. זה היה שי
בוש מוחלט של כל הליך נכון. עד היום אני 
משוכנע שלפי החומר שהיה לנגד עינינו אז, 

קיבלנו את ההחלטה הנכונה. 
מועבר  היה  ראיתם  שלא  החומר  ואילו 

אליכם?
יכול להיות שהיינו מחליטים אחרת, אבל 

עד היום לא ראינו את החומר הנוסף.
לא שקלת להתפטר נוכח הביקורת שיש 

לך?
לא, כי בשום פנים ואופן לא רציתי, ואני 
נכנעתי  כאילו  יתקבל  שזה  היום,  רוצה  לא 
אמנם  נגדנו.  שהתנהל  התקשורתי  למסע 
כאב  את  צריך  אני  "מה  לעצמי  אמרתי 
כמו  זה,  את  עושה  אני  הרי  הזה?",  הראש 

את כל ועדותיי, בהתנדבות.
לעיצוב  בוועדה  גם  ראש,  כאב  אפרופו 
בנק  של  זיכרון  ומטבעות  מעות  שטרות, 
דאז  האוצר  משר  ביקורת  ספגת  ישראל 

שטייניץ . 
־אגלה לכם סוד: השר אישר את כל הש
־טרות כפי שהמלצנו. רק לאחר מכן, בעק

נציגים  נשים,  אין  כגון מדוע  תגובות  בות 
מעדות המזרח וכולי, הוא החליט להתנכר 

לעניין. 
־דווקא משום שאתה עומד בראשות וע
־דות ציבוריות רבות בשנים האחרונות וס

ביקורת, מתבקשת השאלה  לא מעט  פגת 
- בשביל מה אתה צריך את זה?

שאלה טובה. "מה לי ולצרה הזאת" נהוג 
צריך  מישהו  אבל  העברי,  במשפט  לומר 
חשבתי  כשפרשתי  התפקיד.  את  למלא 
אבל  שניים,  או  ספר  איזה  לכתוב  שאשב 

שת חושב  אני  לדברים.  נגררתי  ־איכשהו 
בכל  לציבור.  שירות  תודעת  לי  הייתה  מיד 
הענווה, אני חושב שאני עושה את זה טוב, 
 וחבל שהציבור לא ייהנה משירותיי. 

"עניין גלנט היה מקרה 
מובהק של שיבוש מוחלט 

בתפקוד המערכות השונות. 
היה מסע תקשורתי מכוון 

שנועד להכשיל אותו. עד היום 
אני משוכנע שלפי החומר 

שהיה לנגד עינינו אז, קיבלנו 
את ההחלטה הנכונה"

"היועץ, שקודם הודיע שאין לו 
הסתייגויות מהמינוי, במקום 

להגיד שהוא מעביר את 
כל החומר החדש לוועדת 
טירקל - מה שהיה נכון 

לעשות, כמו במצב של ראיות 
נוספות בהליך משפטי - 

הודיע שהוא מקבל את חוות 
הדעת של מבקר המדינה"
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דיני עונשין )מהדורה שלישית(
מאת: פרופ' יורם רבין, ד"ר יניב ואקי

הספר מוקדש לדיון בעקרונות היסוד של דיני העונשין המעוגנים בחלק המקדמי ובחלק 

הכללי שבחוק העונשין. הספר מתאר לפרטים את עקרונות המסד של המשפט הפלילי 

כמו- הרלוונטית,  ולחקיקה  הענפה  לפסיקה  התייחסות  תוך  בישראל,  הקיים  המהותי 

הדין  לגבי  ותובנות  הקיים  הדין  ביקורתי של  ניתוח  מציע  הזר . הספר  לדין  גם השוואתם 

הראוי. המהדורה השלישית של הספר כוללת עדכונים רבים ותוספות מהותיות לפרקים 

שנכללו במהדורה הקודמת. ניתן למצוא בספר התייחסות מעמיקה ומפורטת במגוון רב 

של נושאים, וביניהם: מבוא היסטורי לדיני העונשין, מטרות דיני העונשין, גבולות המשפט 

עקרון  העונשין,  דיני  של  תחולתם  העונשין,  דיני  של  החוקתית  המסגרת  הפלילי, 

החוקיות, יסודות העבירה, צדדים לעבירה, סייגים לאחריות פלילית ורף ההוכחה הפלילי.

בדרכי  לדיון  כה, מוקדש  אור עד  הכרך השלישי של הספר, המשלים את הכרכים שראו 

הענישה. יש בו דיון נרחב בהבניית שיקול הדעת השיפוטי בגזירת העונש, לרבות השיקולים 

השפעות  ותוצאותיה,  ההולם  העונש  ממתחם  החריגה  ההולם,  העונש  מתחם  בקביעת 

גזירת הדין, שיקולי השיקום או ההגנה על שלום הציבור,  בין השלבים של הליך  הגומלין 

להתייחסות  זוכים  לסוגיהם  העונשים  העונשין.   לחוק   113 מס'  תיקון  רקע  על   - והכל 

היסטורית ומעשית. דיון מיוחד נעשה בעונש של הטלת פיצויים והוצאות, לרבות פיצויים 

לקרבן העבירה, ומנגד - הטלת הוצאות ופיצויים על אוצר המדינה.

הספר כולל שלושה כרכים, ואוחז כ-1,600 עמודים. 

 Online מחולל הטפסים אסקי
מחולל הטפסים הוותיק - אסקי, המקיף כ -1,800 טפסים משפטיים 
ודוגמאות חוזים בנושאים כגון: בתי המשפט, חברות, מקרקעין, נזיקין, 
משפחה וירושה, פלילי, הוצאה לפועל, נוטריונים, עבודה ועוד. התוכנה 
מכילה טפסים "חכמים" המאפשרים שיבוץ אוטומטי של נתונים בכל השדות 
המתאימים בטופס ובשורה של טפסים הקשורים זה לזה. התוכנה מאפשרת 
שליחת טפסים בפקס ישירות מהמחשב, ושמירתם לצורך שימוש חוזר.

כתוכנה המותקנת בתוכנת ה- word מקנה תוכנת אסקי גמישות בשינוי 
ועיצוב מחדש של כל טופס בהתאם לדרישות המשתמש.

עדכון שוטף של טפסים קיימים ושילובם מיד עם עריכתם.	•

הוספת טפסים חדשים ושילובם בתוכנה מיד עם עריכתם.	•

קבלת הודעות Online בדבר עדכון או הוספת טופס בתוכנה.	•

התקנת "אסקי אונליין" מתבצעת בקלות על ידי הורדה מאתר האינטרנט, 	•
ללא צורך בתקליטור.
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עם השופט בדימוס יעקב טירקלהראיון

"מתנגד למשוב ולחרם..."



האם אין בכך משום הצרת סמכותו של 
בית המשפט?

כמו  זה  שלו.  הסמכות  הצרת  לא  זו 
עוקף  "חוק  הביטוי  את  אצלנו  שאוהבים 
בג"ץ". אין דבר כזה. לא עוקפים שום דבר. 
ממלאת  הכנסת  תפקידו,  את  ממלא  בג"ץ 
לא  שבג"ץ  סבורה  הכנסת  תפקידה.  את 
מטרה  מחטיא  או  מסוים  חוק  נכון  מפרש 

הע את  לסדר  וחובתה  זכותה  חוק?  ־של 
זה בג"ץ, עם כל  זה לא עוקף בג"ץ.  ניינים. 

הכבוד, ואין כאן איזו קדושה אלוהית.
־האם לאור דבריך אתה סבור שבג"ץ המ

סתננים פוגע באמון הציבור בבתי המשפט?
אמון הציבור הוא נושא רגיש ביותר. מצד 
הציבור,  לאמון  זקוקים  המשפט  בתי  אחד 
מצד  אמון.  ללא  להתקיים  יכולים  לא  הם 
רוח  כל  לפי  ללכת  צריכים  לא  גם  הם  שני 
מצויה. יש כעת אווירה מסוימת? אני רוצה 

במשו להצליח  רוצה  אני  פופולרי?  ־להיות 
בים? אז אני מחליט כך או אחרת.

בג"ץ צריך לדעת בעצמו את גבולותיו. 

"המשפט העברי חסר בפסיקה"

מבוטל  לא  משקל  הענקת  בפסיקותיך 

־למשפט העברי . כיצד אתה רואה את מע
מדו של המשפט העברי בפסיקה כיום?

־אפשר לחלק את השימוש במשפט הע
רואה  אחת  קבוצות.  לכמה  בישראל  ברי 
השופט  למשל  ממש,  משפטי  מקור  בכך 
של  המובהק  המייצג  שהיה  אלון  מנחם 

־גישה זאת. קבוצה שנייה משתמשת במש
־פט העברי לחיזוק נוסף של ההנמקה. הק

בוצה השלישית משתמשת במשפט העברי 
לקישוט פסק הדין. בשנים האחרונות רוב 

־פסקי הדין המסתמכים על מקורות המש
היום  אין  השלישי.  מהסוג  הם  העברי  פט 

השו במקורות.  שבקיאים  שופטים  ־הרבה 
־פטים לא בנויים לזה, ורובם פחות מחוב

רים לנושא.
וזה חסר בעיניך? 

אני חושב שזה חסר. גם אם זה לא דרוש 
להכרעה, זה חלק מהעניין. יש לזה חשיבות 

־גדולה מאוד, גם לחינוך הדור הבא של המ
שפטנים וגם לחינוך הצעירים בכלל. אנחנו 
צריכים לשמור על כך כמו על כבוד השפה 

שלנו.
ממשפט  נרתעים  שאנשים  חושב  אני 
לא  לנושאים  אצלם  מתקשר  זה  כי  עברי 
עסקי  למשל  רבים,  במקרים  סימפטיים 

קוש וגירושים.  נישואים  גרושות,  ־כוהנים, 
רים את זה לדתיות או לשמירת מצוות, וזה 
לא נכון. זו פשוט שיטה משפטית מסוימת. 
אנשים נרתעים ממנה או לא מכירים אותה 

מספיק, וחבל. 

"מתגייסים להכשלת מועמדים"

־נמתחה ביקורת על הוועדה לבחינת מי
נויים בכירים בראשותך, בין היתר בעקבות 
לרמטכ"ל  גלנט  יואב  את  למנות  ההצעות 
ואת יעקב פרנקל לנגיד בנק ישראל . לאור 

־המקרים הללו, אינך סבור שיש בעיה בס
מכויות המוקנות לוועדה?

טיוטה  לממשלה  הצענו  הניסיון  לאור 
הוועדה.  סמכויות  ולתיקון  לשיפורים 

הממשלה טרם החליטה בעניין. 
מה עיקרי ההצעה?

אם  לבדיקה.  עזר  כלי  שום  לנו  אין  כיום 

"בג"ץ צריך לדעת בעצמו את גבולותיו". עם ראש הממשלה נתניהו במעמד מסירת הדו"ח
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כולם נתקפים פלצות כשאיזה עוכר ישראל 
ואעשה...".  ואגיש  עכשיו  אלך  "אני  אומר 

והחומ המסמכים  לנו  יש  תעשה.  ־בבקשה, 
רים, ומדינת ישראל עושה מעל ומעבר. אין 

לי ספק שאנחנו צריכים לשתף פעולה. 
על  רע  משהו  יכתוב  הזה  השאבאס  אם 
יהיה,  שכך  בטוח  לא  לגמרי  ואני  ישראל, 
נוכל להגיד כמו בערעור על פסק דין: "בית 

־המשפט קבע פה דברים שלא מעוגנים בעו
בדות ובחומר שהיו לפניו". 

יהיה  לא  המשפט,  מבית  שלהבדיל  רק 
־לפני מי לערער . הדו"ח כבר יהיה חלק מה

דיון הציבורי הבינלאומי .
זה נכון, אבל אנחנו יכולים לעשות רק מה 

שאפשר. 
מתחת ביקורת חריפה על מבקר המדינה 
שהודיע על כוונתו לחקור את "צוק איתן" . 

־האם אתה סבור שיש בעיה בהגדרת הסמ
כויות של המבקר?

מבקר  של  תפקידו  את  תופס  שאני  כפי 
־המדינה, הוא לא צריך לחקור היבטים מב
מבצ תחקירים  לנו  יש  זה  בשביל  ־צעיים. 

עובדתית.  ועכשיו הצוותים להערכה  עיים, 
יכול להיות שהסמכויות שלו צריכות להיות 

מוגדרות באופן ברור יותר.

"בג"ץ צריך לנהוג בזהירות"

חדשים  שופטים  שני  מונו  לאחרונה 
־לבית המשפט העליון . מה דעתך על הבי

קורת בעניין ההומוגניות של בית המשפט 
העליון?

עיתונאי.  קשקוש  סתם  היא  ההומוגניות 
כתבו פעם שכל השופטים הגיעו מהפקולטה 
באו  הם  העברית.  באוניברסיטה  למשפטים 
מהפקולטה למשפטית בעברית כי זו הייתה 

הפקולטה למשפטים היחידה בישראל.
אין לי היכרות מעמיקה עם שני השופטים 
טוב  אבל  ברון(,  וענת  מזוז  )מני  החדשים 
ותיק  שופט  הוא  המינויים  אחד  שלפחות 
למינויים  העיקרי  המקור  ככלל  השורה.  מן 
לעליון צריך להיות שופטים שבאו מהשטח, 
מוכרח  אני  אגב,  המחוזי.  המשפט  מבית 
לומר שאין בכך כדי לגרוע מהדעה היוצאת 

לי על שני השופטים שמונו  מן הכלל שיש 
במישרין משורות עורכי הדין, יורם דנציגר 
וחנן מלצר. אני מודה שאני פחות מתלהב 
לי  יש  הפרקליטות;  מחוגי  אנשים  מהבאת 
חשש שהם שבויים בקונספציות מסוימות. 

נפסל בשנית חוק המסתננים .  לאחרונה 
מה דעתך על עצם הפסילה ועל השלכותיה 

האפשריות?
המשפט  בית  את  שיגבילו  רוצה  לא  אני 
עולות  פעם  כל  והרי  חוק,  ידי  על  העליון 
בעניין.  פוליטיקאים  של  נלוזות  הצעות 
ינהג  העליון  המשפט  שבית  רוצה  כן  אני 
בזהירות רבה ובשיקול דעת, כלומר יחשוב 
בצורה רחבה על כל ההיבטים של כל עניין. 

יש פסקי דין שאם היו מניחים להם לזמן 
מה וחושבים עליהם עוד קצת, אולי הייתה 

־מתקבלת בהם תוצאה שונה. עם כל האנו
שיות שאפיינה את דרכי, אני חושב שהיה 
מתוך  המסתננים  עניין  את  לשקול  צריך 
ראייה רחבה וזהירה יותר. ואני אומר את זה 
בכאב לב ובצער עצום על מצוקתם האישית 
של המסתננים ושל תושבי דרום תל אביב. 
בזהירות, בזהירות. אני לא רוצה להגיד מה 
ברצינות  שוקל  הייתי  אבל  מחליט,  הייתי 

רבה יותר את דעת המיעוט. 
מה דעתך על ההצעה לחוקק את פסקת 
יבטל  שבג"ץ  במקרה  שלפיה  ההתגברות, 
מחדש,  אותו  לחוקק  הכנסת  תוכל  חוק 

ברוב מיוחס ולתקופה מוגבלת?
־אף שרבים מותחים על זה ביקורת קטל
־נית, אני חושב שיש מקום לשקול זאת בר

צינות. הרי בסופו של דבר כולנו מתכוונים 
רק לטובה. זה קיים בכמה מקומות בעולם, 
למשל בקנדה. אני לא אומר שצריך לעשות 
מה שהגויים עושים, אבל מותר לנו לחשוב 
שגם להם יש שכל. אחרי ככלות הכל יש לנו 

־כנסת, היא נבחרה, היא מחוקקת. אז אנח
יחרגו  עליה שלא  כדי לשמור  כבג"ץ  פה  נו 
שם. אבל אפשר לשקול ברצינות את פסקת 

ההתגברות.
באופן גורף על כלל החקיקה החוקתית?

שזה  חושב  אני  מוגבלת.  ולתקופה  כן, 
יכול ליצור את האיזון הדרוש.

"היה צריך לשקול את עניין 
המסתננים מתוך ראייה רחבה 

וזהירה יותר. אני לא רוצה 
להגיד מה הייתי מחליט, אבל 

הייתי שוקל ברצינות רבה 
יותר את דעת המיעוט"

"'חוק עוקף בג"ץ'? אין דבר 
כזה. לא עוקפים שום דבר. 
בג"ץ ממלא את תפקידו, 

הכנסת ממלאת את תפקידה. 
אם הכנסת סבורה שבג"ץ 

לא מפרש נכון חוק מסוים או 
מחטיא מטרה של חוק, זכותה 

וחובתה לסדר את העניינים"
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־הדו"ח. הדו"ח הראשון שלנו בנושא המרמ
רה, שהיה בעיקרו חקירות עובדתיות, נמשך 
לא  אני  ההגשה.  עד  חודשים  בערך שמונה 
ישראלית  חקירה  ועדת  שאיזושהי  חושב 

סיימה את עבודתה בשמונה חודשים.
לדו"ח השני, הגדול, נדרשו כ־15 חודשים, 
העבודה  בתום  ענקי.  מחקר  היה  זה  אבל 
הענקית הזאת, שנגמרה כפי שנגמרה בתוך 

מהעי שמישהו  ציפיתי  יחסית,  קצר  ־זמן 
תונאים האלה יגיד: "סליחה, טעינו. אמנם 

זק חבורת  שהם  הוועדה  חברי  על  ־כתבנו 
דו"ח  להוציא  מסוגלים  שלא  שכל  רפי  נים 
כמו שצריך, אבל התבדינו". אלא שאף אחד, 

ומ סליחה  ביקש  לא  שהיא,  צורה  ־בשום 
חילה. כי הם למעלה מכל ביקורת. הם הכי 

צודקים בעולם. 

"צוק איתן? אין מה להיבהל"

כיצע השפיעו המסקנות והדו"ח שלך על 
ההתנהלות ב"צוק איתן" ובעקבותיו?

אחת ההמלצות שלנו בדו"ח השני, שהיא 
צוותי  להקים  הייתה  מכולן,  חשובה  אולי 
הערכה עובדתית. תפקידו של הצוות להכין 
תיק על אירוע מסוים ללא כל קשר לתחקיר 
המבצעי. התחקיר המבצעי מכוון לפעילות 
צוות  ואילו  וליעדים המבצעיים,  המבצעית 

ההערכה עורך תחקיר פלילי.
בראשות  שהוקם  מנגנון־על  פועל  כיום 
האלוף נועם תיבון, ויש צוותים לכל מקרה. 
שלא  מילואים  מחיילי  מורכבים  הצוותים 
תחומים  מיני  מכל  לאירועים,  קשורים  היו 
מקצועיים, משפטנים ואחרים, והם חוקרים 

כל אירוע שמצריך חקירה. 
יטענו  היום  להיות בטוחים שאם  אפשר 
כלפי צה"ל שירו או הפציצו בית ספר מסוים 
שמפרט  תיק  יש  אונר"א,  של  מקום  או 
ירו מתוכו.  יען כי  בדיוק את כל ההוכחות, 

הכל מוכן.
ומני גולדסטון  ועדת  לקחי  ־בעקבות 

פעולה  לשתף  צריכה  ישראל  האם  סיונך, 
עם ועדת שאבאס?

־מניסיוני בעבודה עם שני המשקיפים הז
ועדת  עם  לנו  שהייתה  מההצלחה  וכן  רים 

ההס ולמרות  האו"ם,  מזכ"ל  של  ־פאלמר 
בינלאומיות,  מוועדות  הישראלית  תייגות 
אנחנו צריכים לשתף פעולה ולתת להם את 
תיקים.  לנו  יש  לכם,  אמרתי  החומרים.  כל 
אנחנו לא צריכים להיבהל. אני לא מבין למה 

"אנחנו יותר בסדר מכולם. והאמת? לא התכוונתי לזה, לא היינו מכווני מטרה. כך יצא". טירקל
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המשקיפים  עם  העבודה  התנהלה  איך 
הזרים?

בשא להסתבך  רצתה  לא  ־הממשלה 
לא,  ולאילו  ייחשפו  הם  חומרים  לאילו  לה 
לכן היא קבעה שיושב ראש הוועדה יחליט 
כשנפגשתי  הזרים.  ייחשפו  חומרים  לאילו 
עם שני המשקיפים לראשונה לארוחת ערב, 
מאיתנו  אחד  אף  "תשמעו,  להם:  אמרתי 
לא יודע בדיוק את הגדרת התפקיד שלכם. 
כתבו שתהיו משקיפים, אבל אני אומר לכם 
שבשבילי אתם חברי ועדה ואתם תשתתפו 
יהיה  לא  החסויים.  אפילו  הדיונים,  בכל 
גם המסמכים  בו,  מסמך אחד שלא תעיינו 
תורגמו  המסמכים  כל  ביותר".  המסווגים 

להם סי והישיבות תורגמו  לאנגלית,  ־להם 
מולטנית.

בעקבות זאת נוצרו יחסי אמון יוצאים מן 
הכלל. בתחילת כל כרך של דו"ח הם כתבו 
ההתרשמות  ועל  הדיונים  ניהול  על  מכתב 
הכללית, אבל הדבר היותר חשוב היה שהם 
חתמו על הדו"חות, גם על הראשון וגם על 

השני, כאילו היו חברים בוועדה.
אתה גאה מאוד בעבודה על החלק השני 

של הדו"ח .
נכון. הדו"ח השני הוא המחקר הכי יסודי 
שנערך אי פעם, באיזשהו מקום בעולם, על 

־השאלות איך חוקרים ומתי חוקרים. האמ
מסוים  משהו  קובעות  הבינלאומיות  נות 
כפשע מלחמה, אבל לא כתוב איך חוקרים 

אותו ומתי, ואיזו רשות תבדוק. 
לשם דוגמה, לפני שהולכים להרוג מישהו 
על  תיק  מכינים  בישראל,  מרבי־המחבלים 

ומח החומר  את  שבודק  צוות  ויש  ־האיש 
ליט שהאיש הוא בן מוות. לא פעם ניתנות 
לירות  לא  הטייס  את  שמגבילות  הוראות 
אלא אם המבוקש נמצא לבדו, כדי לא לפגוע 
בבני משפחה. לעומת זאת כשהאמריקאים 
בחתונה,  רב־מחבלים  איזה  להרוג  רוצים 

הורגים איתו מאתיים איש. 
בשורה התחתונה אתם מחמיאים לדרכי 

הפעולה של ישראל .
־כתבנו בדו"ח שאנחנו בסדר. אמנם כת

מכאן  העניינים  לניהול  המלצות   18 בנו 

"כמ בסדר,  יותר  עוד  להיות  כדי  ־והלאה 
שכבר  חושב  אני  אבל  שבאומות",  תוקנות 
והאמת?  מכולם.  בסדר  יותר  אנחנו  היום 
לא התכוונתי לזה. לא היינו מכווני מטרה, 

פשוט בדקנו ויצא הדו"ח הזה. כך יצא.
היש התקשורת  על  מלאה  בטן  לך  ־יש 

ראלית .
התקשורת הישראלית הייתה האויב הכי 

ציפי לדרך  כשיצאנו  הוועדה.  של  ־גדול 
על  מיד  שמועתקת  שלנו,  שהתקשורת  נו 
ידי עיתונות זרה, תיתן את הקרדיט הראוי 
על  ואושרו  סינונים  הוועדה שעברו  לחברי 
אותי  תקפו  הברית.  ארצות  ממשלת  ידי 
שלא כתבתי אף פסק דין, תקפו את שבתאי 
רוזן שהלך בינתיים לעולמו בשל גילו. הוא 

בינ למשפט  בעולם  המומחים  גדול  ־אולי 
והיה שותף להסכמי שביתת הנשק  לאומי, 
בין ישראל לשכנותיה. היה לו ידע מדהים. 
נכון, כמו שקורה לאנשים מבוגרים לא  אז 
לעובד  או  פיליפיני  לעובד  נזקק  הוא  פעם, 
עם  אותו  וצילמו  אחריו  הלכו  אז  אחר.  זר 
העובד הזר שלו, וכתבו: "תראו, את האיש 
הזה לוקחים להיות בוועדה'. אגב, כשהציעו 
בן  את שמו הבעתי ספקות. אמרתי שהוא 
93. אז שר המשפטים דאז יעקב נאמן הציע 
להיפגש  נסעתי  ואכן  אותו.  לראות  שניסע 
בצורה  צלול  שהאיש  והתרשמתי  איתו, 
מדהימה ומגלה ידע מדהים. העיקר שהציגו 

אותו כאיזה זקן סנילי.
בשנת  חורב  עמוס  האלוף  את  גם  תקפו 
לפני  שהתרחשה  הל"ה  פרשת  על   2010
עשרות שנים. נצא מתוך הנחה שההחלטה 
על הנתיב שהוא המליץ עליו באותה פרשה 
יודע  לא  מאיתנו  אחד  אף  שגויה.  הייתה 
לבוא  אבל  נהרגו,  הם  ואיך  נהרגו  הם  למה 
חורב,  עמוס  שאלוף  ולהגיד   2010 בשנת 
שאמר כמ"מ צעיר שהוא ממליץ על תוואי 
מסוים, אחראי לאסון שקרה ובגלל זה הוא 
פסול להיות בוועדה כי זה מעיד על שיקול 
דעתו הפגום? זאת בושה וחרפה לעיתונות 

הישראלית. 
הזק "של  הזה,  שבצוות  גם  ־כתבו 

שיוגש  עד  שנים  כמה  יידרשו  האלה",  נים 

"ציפיתי שמישהו מהעיתונאים 
יגיד 'סליחה, טעינו. אמנם כתבנו 
על חברי הוועדה שהם חבורת 
זקנים רפי שכל שלא מסוגלים 
להוציא דו"ח כמו שצריך, אבל 

התבדינו'. אף אחד, בשום 
צורה שהיא, לא ביקש סליחה 
ומחילה. כי הם למעלה מכל 

ביקורת. הם הכי צודקים בעולם"

"אם השאבאס הזה יכתוב 
משהו רע על ישראל, ואני 
לגמרי לא בטוח שכך יהיה, 

אנחנו יכולים להגיד כמו בערעור 
על פסק דין: 'בית המשפט 

קבע פה דברים שלא מעוגנים 
בעובדות ובחומר שהיו לפניו'"
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משקיף - חלק שנימשקיף - חלק ראשון* משקיף

החקירות של ישראל כשמתקבלות תלונות 
על הפרת זכויות אדם. 

אגב, כל אחד מחברי הוועדה קיבל אישור, 
לא רק של גורמים ישראליים פנימיים אלא 
להיות  מתאים  שהוא  האמריקאים,  של  גם 

חבר בוועדה. 
איך נעשתה הבדיקה?

היה צוות בייעוץ המשפטי במשרד ראש 
מהחברים  אחד  אף  אם  שבדק  הממשלה 
פעם,  אי  התבטא  לא  לוועדה  המיועדים 

יש מדינת  של  זכותה  בדבר  עלינו,  ־לא 
שהוא  עליו  להגיד  אפשר  יהיה  שלא  ראל. 
לוועדה  המועמדים  אחד  אובייקטיבי.  לא 
היה אלוף מסוים שהיה מתאים מאין  שלי 

מו באיזשהו  שבהרצאה  גילו  אבל  ־כמוהו, 
עדון הוא אמר שצה"ל בסדר. זה פסל אותו. 
תוכל לספר קצת על דרך הבדיקה שלכם?
על  הרוגים  אנשים  תשעה  מוצאים 
האונייה, טוענים - החיילים שלך שעלו על 
האונייה ירו בהם בכוונה לרצוח אותם. איך 
אני מוכיח שלא הייתה כוונה כזאת? גבינו 

־עדויות מכל החיילים וכל אירוע נבדק בהצ
לבה, לרבות צפייה באלף שעות הקלטה של 

צילומים ממצלמות אבטחה.
שלא תטעו לחשוב שהגישה שלי הייתה 
כבר  לא.  הגנה.  כתב  שיהיה  דו"ח  לכתוב 
"אנחנו  לחבריי:  בישיבה הראשונה אמרתי 
נחקור ונגיע לאמת. אם חס וחלילה זה יהיה 

אבל  מאוד,  אצטער  ישראל  מדינת  לרעת 
־נכתוב את זה". בכל מקרה נעשתה שם עבו

דה ענקית. הדו"ח הזה עלה לי בבריאות, זו 
הייתה ממש עבודת פרך מהבוקר עד שעות 

הלילה המאוחרות.
שלפני  שבשבוע  כך  על  ביקורת  ספגת 

־מינוי ועדת הבדיקה אמרת שהמקרה מצ
דיק דווקא ועדת חקירה .

זה באמת היה עניין אידיוטי. ראיין אותי 
צריך  לדעתי  איך  אותי  ושאל  ברקאי  רזי 
מקרה  שזה  חושב  לו שאני  לחקור. אמרתי 
שמצדיק ועדת חקירה, אבל באותו שלב לא 

־הכרתי את החומר ולא ידעתי על מה מדו
בר. 

חברי הוועדה הציבורית לבדיקת אירוע המרמרה ודיני הלחימה

השופט )בדימ'( יעקב טירקל

פרופ' מיגל דויטש

* פרש לצרכי הוראה באוניברסיטה עם תחילת העבודה על חלקו השני של הדו"ח והוחלף על ידי פרופ' מק'ורמק

 פרופ' שבתאי רוזן
)עד לפטירתו ביום 21.9.10(
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האלוף )במיל'( עמוס חורב

תא"ל )במיל'( קנת ווטקין

השגריר ראובן מרחב

פרופ' טימות'י מק'ורמק
אוסטרליה קנדה בריטניה
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דורה הפשוטה של סימון על טופס.
שבע  בבאר  ישיר.  מגע  בעד  אני  בכלל, 
ביקשו  דין  עורכי  שני  בעייתי.  שופט  היה 
להיכנס אליי ותיארו לי התנהגות לא ראויה 
יושב  גם  אליי  הגיע  מה  זמן  אחרי  בדיון. 
ראש הוועד עם תלונות נוספות. דיברתי עם 

־אותו שופט וטיפלתי בעניין. בנושאים הנו
אני  דין  לעורכי  בין שופטים  ליחסים  געים 

־מעדיף שייערך בירור בתוך המשפחה. במ
לנציבות  לפנות  קרה חמור או חריג אפשר 

התלונות על שופטים.
שנו כלי  הכל  בסך  הוא  המשוב  ־אבל 

ונהוג  התקשורת,  את  הזכרת  לסייע .  עד 
לומר שלמרות המעורבות שלה השופטים 
מדוע  בתיק .  לדון  בבואם  מושפעים  אינם 
יש  כאן  למה  להם את הקרדיט?  לתת  לא 
גם  יפזלו?  שהשופטים  גדול  כך  כל  חשש 

חשי על  "דה־מרקר"  בעניין  הדין  ־בפסק 
פת מספר התיקים ומשכם אצל כל שופט 
כתבה השופטת ארבל שיש ביקורת רבה על 
לא  זה  אולי  כיוונים .  מיני  מכל  השופטים 
נעים ולא נחמד, אבל אפשר גם לומר שזה 

חלק מהמציאות .
אינטלי תשובה  לתת  שאוכל  בטוח  ־לא 

גנטית למה אני מעדיף איסוף מידע בצורה 
עם  בשיחה  והעברתו  משפחתית־פרטית, 
בלשכה,  התפקיד  את  שימלא  הפונקציונר 
על פני משוב. אולי גם זה עניין של תחושה.

גם אם אינך מסכים למשוב, לא לגיטימי 
בעיניך שגוף כמו לשכת עורכי הדין יערוך 
סקר בין חבריו על שופטים שהם מופיעים 
מוחלט  חרם  של  התגובה  האם  באולמם? 

מצד הנשיא גרוניס היא לגיטימית?
־החרם שהטיל בזמנו אהרן ברק על מוס

דות הלשכה בעקבות המשוב, כמו גם החרם 
שמטיל כיום הנשיא גרוניס - לא מקובלים 
עליי. אני נגד חרמות למיניהם. מצד שני, אי 
מייחס  לא  "אני  להגיד  ממנו  למנוע  אפשר 

ולא אביא אותו בחש ־שום משקל למשוב 
בון".

אלה שתי דרכי פעולה שונות .
רואים  המשוב  תומכי  אבל  יודע.  אני 
שזה מתקבל אצל השופטים רע מאוד. למה 

ללכת עם הראש בקיר? אני לא אומר שלא 
ולהפך,  צודקים  ואלה  טועים  שאלה  ייתכן 
אלא שזה מסוג הדברים שצריכים להיעשות 

מתוך הבנה. 
נגד  יש תחושה שהשופטים כאיש אחד 
המשוב . זה לא קצת מוזר? האם לא נתקלת 
בשופטים שאומרים כי זאת דרך לגיטימית? 
שופטים,  מספיק  עם  דיברתי  לא  אולי 
את  ששיבחו  בשופטים  נתקלתי  לא  אבל 
הרעיון. הדרגה החיובית ביותר הייתה "אה, 

נסבל". 

"דו"ח המרמרה עלה לי בבריאות"

־עמדת בראש הוועדה לחקר משט המר
־מרה . תוכל לספר לנו קצת על אחורי הק

לעים של הוועדה?
שקמו  וחקירה  בדיקה  לוועדות  בניגוד 
ממשלת  כלל,  בדרך  ציבורי  לחץ  בעקבות 
לא  הוועדה  את  להקים  החליטה  ישראל 
בגלל לחץ ציבורי או צורך לברר משהו. אני 
בשוליים,  מסוימים  מאנשים  שחוץ  חושב 
עלו  לא  השייטת  שחיילי  ברור  היה  לכולם 

על סיפון המרמרה בכוונה לרצוח אנשים.
־אני לא אומר את זה סתם. הטורקים הגי

והחיילים כאילו  דו"ח שבו הוצגו צה"ל  שו 
האונייה,  על  אנשים  לרצוח  ותכננו  ישבו 
מוסגר,  במאמר  נאצית.  יחידה  היו  כאילו 
כל אחד שמכיר קצת את הצבא יודע שאם 

בכ האונייה  על  עולים  היו  השייטת  ־חיילי 
היה  לא  ושלום,  חס  אנשים,  לרצוח  וונה 
או  בתשעים  אלא  הרוגים  בתשעה  מדובר 

יותר. 
הווע להקמת  העיקריים  המניעים  ־אחד 

דה היה הרצון של האמריקאים. הם אמרו: 
הווטו  בזכות  שנשתמש  רוצים  "אתם 
גוף  שיהיה  רוצים  אנחנו  בשבילכם?  שלנו 
בסדר".  הייתם  אם  שיבדוק  אובייקטיבי 

־בסופו של דבר הוקמה הוועדה עם שני מש
קיפים זרים.

בהמשך הורחבו סמכויות הוועדה .
נכון, תוך כדי הדיונים על פרשת המרמרה 
היו הדים לדו"ח גולדסטון המביש והשקרי. 
הוחלט שהוועדה תחקור גם איך מתנהלות 

"היה צוות בייעוץ המשפטי 
במשרד ראש הממשלה 

שבדק אם אף אחד מהחברים 
המיועדים לשמש בוועדה לא 
התבטא אי פעם, לא עלינו, 

בדבר זכותה של מדינת ישראל. 
שלא יהיה אפשר להגיד עליו 

שהוא לא אובייקטיבי"

"אצלנו לא פעם ניתנות הוראות 
המגבילות את הטייס לא לירות 
אלא אם המבוקש נמצא לבדו, 
כדי לא לפגוע בבני משפחה. 
כשהאמריקאים רוצים להרוג 
איזה רב־מחבלים בחתונה, 
הורגים איתו מאתיים איש"

טירקל וחלקו 
השני של 
הדו"ח
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־שומע וקורא על המריבות הפנימיות בלש
כה מאוד לא מוצאים חן בעיניי. זה לא צריך 

המו של  הראשונה  בהתכנסות  כך.  ־להיות 
־עצה הזמין אותי ראש הלשכה דורון ברזי

הישיבה  לקיום  מי שהתנגד  היה  לנאום.  לי 
לכם  יש  עולם,  של  ריבונו  מהומה.  והקים 
שופט  בא  אבל  בסדר,  ומריבות?  סכסוכים 
כל כך ותיק לתת הרצאה, אי אפשר להגיד 
"אני מבקש להודיע שאחרי שכבוד השופט 
יסיים את דבריו, נעלה כל מיני השגות בדבר 
כינוס הישיבה?". התביישתי בשביל הלשכה.
תביא  החדשה  שהרפורמה  מקווה  אני 

באנ תלוי  זה  כפי שאמרתי,  אבל  ־לשיפור. 
שים ובנכונות לעבוד ברוח טובה ובשיתוף 

פעולה. 
־וכיצד אתה רואה את תפקידה של הל

שכה? 
ללשכה יש תפקיד עצום ונכבד בישראל. 
חוץ מהשליחות בבית המשפט ממלא עורך 

־הדין גם שליחות חברתית. עורכי הדין צרי
כים להיות מעורבים יותר בתפקידים בחיי 
"שכר  בפרויקט  למשל  והקהילה,  הציבור 

מצווה" שהוא יפה מאוד בעיניי.

"המשוב? אני בעד הבנה"

כנשיא  שלך  שבתקופה  קודם  הזכרת 
מחוזי היו לעורכי דין תלונות מוצדקות על 
שופטים . איך אפוא אתה רואה את משוב 
לספק  נועד  דבר  של  שבסופו  השופטים, 
המערכת  ואולי  דין  לעורכי  שיש  תובנות 

לא מכירה בעצמה?
כל  למרות  מעט.  לא  הנושא  על  חשבתי 
וביישוב  בבירורים  הצורך  על  מה שאמרתי 
רע.  דבר  הוא  השופטים  משוב  מחלוקות, 
אני  אחר;  לנושא  הקבלה  לערוך  אפשר 
מתנגד גם למצלמות בבית המשפט. צילום 

זול. כמה עס ־דיונים בבג"ץ הוא פופוליזם 
קנים וחברי כנסת עשו מזה דבר גדול, אבל 
הדיונים,  ימי  שרוב  יודע  מאיתנו  אחד  כל 
הצעירים,  אומרים  איך  בבג"ץ,  ובמיוחד 
משעממים רצח. אז עומד שם מישהו וטוען 
את הטענות שלו, מי יסתכל בזה? את מי זה 

מעניין?

אני  הצילום?  עניין  את  מזכיר  אני  ולמה 
חושש שכמו שהצילום באולם עלול לגרום 
לעיוות באווירה הרצויה ובהתנהגות, כך גם 

המשוב. 
מדוע?

גם אחרי שעזבתי את המחוזי בבאר שבע 
־המשכתי לעקוב אחרי מה שקורה שם, וב

משוב הקודם ראיתי שהציונים שנתנו עורכי 
הדין לכמחצית מהשופטים לא דומים למה 
היכרות  מתוך  וזה  להם.  נותן  הייתי  שאני 

אמיתית שלי עם השופטים, לטוב ולרע. 
למה זה קרה?

שופטת  או  שופט  אותו  כנראה  למה? 
לצי התחנפו  הם  ולכן  קידום  על  ־חשבו 
והשו דין,  עורכי  באים  הדין.  עורכי  ־בור 

ויתורים; במקום להיות  לכל מיני  פט מוכן 
תקיף ו"רע" הוא נוח וותרן. ואני לא רוצה 
או  זה  או שיקול  בגלל חשש  יפעל  ששופט 
אביב  ככל שמתרחקים מתל  במיוחד  אחר. 
לשוליים, אני חושש מאוד מהדברים האלה. 
שצריך  כמו  נטו  דיון  שיהיה  רוצה  אני 
להיות, שהשופט לא יפזול לשום כיוון, לא 
שלדעתי  התקשורת,  אל  ולא  הדין  לעורכי 

־אגב ממלאת תפקיד מאוד שלילי בחיי הח
ברה שלנו. גם אם לא תהיה תופעה שמשרד 
עם מאה עורכי דין יחליט כאיש אחד לפגוע 

בשופט כלשהו, נוצרת אווירה שלילית. 
־שופט שמקבל ציון גרוע, כמו שופט שמ
־קבל ציון טוב, זה עלול להשפיע על התנה

גותו הלאה. הוא מרגיש משהו כלפי ציבור 
עורכי הדין שנהגו בו יפה או ביזו אותו. 

מה הפתרון לדעתך?
יש היום נציב תלונות על שופטים. אפשר 
דהיינו  המשוב,  של  המטרה  את  להשיג  גם 
בפגישה  השופט,  מול  מראה  מעין  להציב 
המחוזי. אפשר  הוועד  נציגי  איתו  שיקיימו 
מסוים  במקרה  השופט,  "כבוד  לו:  להגיד 
מתנהג  לא  אתה  אחרת,  נהגת  כך,  נהגת 
להשיג  יכולים  שאנחנו  חושב  אני  כראוי". 

־את מה שאנחנו רוצים להשיג במשוב בעז
רת מעקב כלשהו, איסוף מידע על השופט. 
לדעתי מישהו בלשכה יכול לעשות זאת. אני 

־מבין שזה יהיה יותר קשה ומורכב מהפרוצ

"לא בטוח שאוכל לתת תשובה 
אינטליגנטית למה אני מעדיף 

איסוף מידע בצורה משפחתית, 
פרטית, על פני משוב. אולי זה 

עניין של תחושה"

"עורכי הדין צריכים להיות 
מעורבים יותר בתפקידים 

בחיי הציבור והקהילה, למשל 
בפרויקט 'שכר מצווה' 
שהוא יפה מאוד בעיניי"
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כרטיס חכם עו"ד יותר
החברה הכלכלית של לשכת עורכי הדין היא החברה 
המובילה בתחום הנפקת הכרטיסים החכמים ושיווק ערכת 
ההתחברות למערכת נט המשפט כבר למעלה משבע 

שנים. 

ערכת ההתחברות למערכת נט המשפט כוללת:
כרטיס חכם לתקופה של ארבע שנים + קורא כרטיס	•
תוכנת חתימה אלקטרונית 	•
שירות ייחודי של העברת טפסי הרישום להנהלת בתי 	•

המשפט 
שירות תמיכה מלאה לארבע שנים	•

• גישה למערכת "כלים שלובים" )לכשתעלה לאויר(, למערכת מייצגים במיסוי 	

מקרקעין של רשות המסים, לבית הדין לעררים )לפי חוק הכניסה לישראל(

   ולכונס הנכסים הרשמי.

ועכשיו חדש!
עמדה נוספת של נט המשפט 

המאפשרת עבודה מהבית. בזמן שלך. 
בנוחות שלך. 
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הרשמית. 
למשל,  שקידמתי.  נוספות  פעילויות  היו 

עור בין  ומתחים  פרשיות  של  מקרים  ־היו 
בארץ,  מקומות  מיני  בכל  לשופטים  דין  כי 

־אבל אצלי בבאר שבע זה לא היה. אני כמו
תלו נציבות  שלפני  התקופה  על  מדבר  ־בן 

נות הציבור על השופטים. עורכי הדין ידעו 
שדלתי פתוחה בפני יושב ראש ועד המחוז 
ובמקרים חמורים אפילו בפני  של הלשכה, 

־עורך הדין עצמו. במקרים שהיו בעיות ביח
סים של שופטים עם עורכי דין רבים הייתי 
עורך את הבירור בעצמי, ואני מוכרח לומר 
פתרנו  מקרים  באותם  צדקו.  הדין  שעורכי 

את הבעיות בשלווה ובנועם.
אני רואה בפרס הוקרה על הפעילות שלי 
בעיקר  שנים,  במשך  הדין  עורכי  בשיתוף 

בתקופתי כנשיא המחוזי בבאר שבע.
בדברים האלה אתה שם אצבע על משהו 
שיתוף  על  היום,  רואים  פחות  שאנחנו 
פעולה בין מערכת בתי המשפט מצד אחד 

ובין לשכת עורכי הדין מצד שני .
את  משרתים  כולנו  להיות.  צריך  כך  כן, 

־אותן המטרות, ואני לא אומר את זה כמלי
יש שו ־צה. אני ער להבדלים של אישיות; 

האווירה  ליצור את  יותר  פטים שמסוגלים 
אבל  שפחות.  ויש  הזה,  הקשר  ואת  הזאת 
שיתוף  אווירה של  להיות  צריכה  הכל  בסך 

פעולה. 
את  המשפטים  משרד  פרסם  לאחרונה 
לדעתך  איך  בלשכה .  הצפויה  הרפורמה 

צריכה הלשכה להיראות?
בסופו של דבר זה הכל אנשים. כשישבתי 
במועצת הלשכה, ראש הלשכה היה יהושע 
רוטנשטרייך, וישבו איתנו דב לוין, שמואל 
ראשי,  צבאי  כפרקליט  שמגר  מאיר  תמיר, 
ועד מחוז.  יו"ר  וגיצלטר היה  מיכאל כספי, 
הזאת  החבורה  כשיושבת  הדברים,  מטבע 
אחרת.  מתנהל  והכל  אחרת  נראה  הכל 
המוסדות  את  מאיישים  כאלה  כשאנשים 
לא צריך כללים, הכל מתנהל בסדר. אם כי 

־לא אגיד שלא היו גם אז כל מיני תככים וע
ניינים.

שאני  הדברים  אחרים.  הזמנים  היום 

"צריכה להיות אווירה 
של שיתוף פעולה בין 
מערכת בתי המשפט 
ללשכת עורכי הדין". 
טירקל
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מלחמת העולם השנייה דפקה לפתע בדלת 
של שכנתה הלא יהודייה, מסרה לה את בנה 
לפני שטרקה את  רגע  לו,  וביקשה שתדאג 
לאחר  האחרונה.  דרכה  אל  ונלקחה  הדלת 
כאן  גידלה  לארץ,  האישה  עלתה  המלחמה 
אות  לה  הוענק  מותה  ולאחר  הילד,  את 
אותו  הבן  לבקשת  העולם  אומות  חסידת 
לשמוע  קשה  לאשתי  "אפילו  לבדה.  גידלה 

שאפ ביקשה  והיא  האלה,  הסיפורים  ־את 
סיק", הוא אומר ומוחה דמעה. "אין לי את 

מי לשתף, אבל הקושי הוא עצום".
מבית  פרש  מאז  שחלפו  השנים  בעשר 

־המשפט העליון חשב טירקל שיכתוב "לפ
חות איזה ספר אחד או שניים". אלא שבלי 
משים, נכונותו לתרום מניסיונו מילאה את 
לתוך  "נגררתי  ציבורית.  ועדות  בשלל  זמנו 
שהרצון  ונראה  אומר,  הוא  הזה",  העניין 

לתרום לחברה אכן השתלט עליו. 
מפתיע,  משהו  בכך  שיש  שיאמרו  יש 
לא  ספג  הוא  האחרונות  שבשנים  משום 

תפ על  היתר  בין  ציבורית,  ביקורת  ־מעט 
קודה של הוועדה המייעצת לעניין מינויים 
בכירים בעקבות פרשות גלנט ופרנקל )היה 
מי שכינה אותה "ועדה חסרת שיניים"(, על 
הוועדה לבדיקת אירועי המשט )"ועדה של 
זקנים"( ואפילו על הוועדה לתכנון שטרות 
הביקורת, מפרט  דוחה את  הוא  ומטבעות. 
את השתלשלות הדברים מנקודת מבטו ולא 

־מסתיר את סלידתו מעיתונאים ומפוליטי
"אבל בשורה התחתונה הרי מישהו  קאים. 

צריך לעשות את העבודה", הוא אומר.
לדון  צפויה  בראשותו  המייעצת  הוועדה 
של  מינוים  אישור  בשאלת  הקרובה  בשנה 
שני תפקידי מפתח - מפכ"ל ורמטכ"ל. על 
המרוץ  על  שעבר  בחודש  הפרסומים  רקע 
אחד  של  פרישתו  ועל  המפכ"ל  לתפקיד 
הניצבים, מעניין לשמוע את דבריו, שבהם 
מועמד  בכל  דופי  הטלת  מפני  מזהיר  הוא 
מוצפת  הזמן  כל  "הוועדה  בכירה.  למשרה 
טירקל,  אומר  גועליים",  השמצה  במכתבי 

"ברור שההתייחסות שלנו קצת ספקנית".
את הזמן הממושך, הממושך מדי לדבריו, 
שבו שימש נשיא בית המשפט המחוזי בבאר 

14 שנים ותשעה חו־ "שבע הוא לא הדחיק. 
דשים", הוא שולף בלי להסס כאילו ספר כל 
יום. אף שחלפו כ־20 שנה מאז מונה במינוי 
לא שוכח  הוא  העליון,  לבית המשפט  קבע 
אותו  שהותיר  הנכסף  במינוי  העיכוב  את 
במחוזי כמה שנים נוספות. מעניין כי רבות 
מהשקפותיו, בעיקר בכל הנוגע ליחסים בין 

בי הפעולה  ולשיתוף  דין  לעורכי  ־שופטים 
כנשיא  בשטח  ניסיונו  על  מבוססות  ניהם, 
המחוזי. אגב, גם את פרס לשכת עורכי הדין 
המשפט  שנת  פתיחת  בטקס  לו  שהוענק 
ליוזמות  בעיקר  מייחס  הוא  שעבר  בחודש 

ולפעולות שעשה באותה תקופה. 
ובר האנושית  בשפיטתו  נודע  ־טירקל 

אפשר  אי  עימו  ובמפגש  לחלשים,  גישותו 
־שלא לחוש בכך. בסיום הראיון יצאנו בת
־חושה כי דברים אלה שכתב משקפים נאמ

נה את אחד מצדדיו: "הצדק שעושה ומקרין 
בית המשפט צריך להיות צדק אנושי, הנובע 

למ אותי  הוליך  שלי  ליבי  הלב...  ־ממעמקי 
סקנה שאליה הגעתי" )דנ"א 2401/95 רותי 

נחמני נ' דני נחמני(.

"ללשכה יש תפקיד עצום ונכבד"

מה מסמלת בעיניך הזכייה בפרס לשכת 
עורכי הדין?

במיוחד  הפרס,  את  לקבל  מאוד  שמחתי 
עשיתי את מע ולא  ־משום שלא שציפיתי 

בהכרה  לזכות  כדי  תחום  בשום  בעבר  שיי 
עורכי  שמלשכת  מודה  אני  אבל  כלשהי, 
הדין ציפיתי להכרה. ראשית משום שהייתי 
כשהלשכה  הדין  עורכי  לשכת  מועצת  חבר 
שהיה  משום  שנית  ה־60.  בשנות  קמה,  רק 
נציגי  עם  לבביים  ויחסים  הדוק  קשר  לי 
בתקופה  ובמיוחד  דרכי,  אורך  לכל  הלשכה 
הייתי  שבה  מדי  הממושכת  או  הממושכת 
שבע.  בבאר  המחוזי  המשפט  בית  נשיא 
סנגוריה  לראשונה  הוקמה  תקופה  באותה 
ציבורית כמפעל פרטי שלי עם הנהלת בתי 
המשפט ועם לשכת עורכי הדין, ובה עבדו 

־שני עורכי דין. זאת הייתה הסנגוריה הצי
בורית הראשונה בישראל והיא פעלה מצוין, 
עד שבסוף הפעילו את הסנגוריה הציבורית 

"אני לא רוצה ששופט יפעל 
בגלל חשש או שיקול זה או 

אחר. אני רוצה שיהיה דיון נטו 
כמו שצריך להיות. שהשופט לא 

 יפזול לשום כיוון, לא אל
עורכי הדין ולא אל התקשורת"

"בנושאים הנוגעים ליחסים 
בין שופטים לעורכי דין אני 
מעדיף לערוך בירור בתוך 

המשפחה. במקרה חמור או 
חריג אפשר לפנות לנציבות 

התלונות על שופטים"
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השופט בדימוס יעקב טירקל, זוכה פרס לשכת עורכי הדין לשנת תשע"ד, מסתייג ממשוב 
השופטים אך גם מתגובת הנגד של מערכת המשפט  בראיון נרחב הוא מדגיש כי אין 
מקום לחשוש מפני ועדת הבדיקה הבינלאומית של האו"ם )"ישראל צריכה לשתף פעולה 
עם ועדת שאבאס"(, מעודד את המחוקק לקדם את פסקת ההתגברות )"זו זכותה של 
הכנסת, אין לבג"ץ איזו קדושה אלוהית"(, ומקווה שהמינויים הקרובים למפכ"ל ולרמטכ"ל 
יעברו הפעם ללא סערות )"הצענו לממשלה להרחיב את סמכויות הוועדה"(

אני מתנגד למשוב, 
 אבל גם לחרם
על הלשכה

את ב שאלנו  אורות,  כיבוי  לפני  רגע  הראיון,  סיום 
יעקב טירקל איזו ועדה מבין כל הוועדות שבראשן 
הוא עומד הכי קרובה לליבו. "כולן מעניינות", הוא 
השיב, "אבל אחת הכי קשה לי". הוועדה לציון חסידי 
אומות העולם, הודה טירקל, "סוחטת אותי נפשית". 
שבתקופת  אם  על  מצמרר  סיפור  היה  בפיו  בכיסאו.  שקע  טירקל 

עו"ד רני שורץ
יו"ר )משותף( ועדת מערכת "עורך הדין"

עו"ד שלומי שני )שמחי(
עורך כתב העת "עורך הדין"
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"התקשורת הישראלית הייתה 
האויב הכי גדול של ועדת המרמרה". 

השופט בדימוס טירקל על רקע 
ספריית בית המשפט העליון

צילומים: רפי קוץ
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סירה ועליה מבקשי מקלט 
בדרך לאי האוסטרלי כריסמס 
באוקיינוס ההודי

טוענת שהחוק  אוסטרליה  המדינה.  מורשית את  בלתי  עזיבה  בעוון 
אינו מחייב בחינה מעמיקה של בקשת המקלט אם הדבר נעשה מחוץ 
)"מדיניות  מזועזעים  האדם  זכויות  ארגוני  הטריטוריאליים.  למים 

־ההגירה האוסטרליה אינה אנושית", קבע אמנסטי(, האו"ם מתח בי
קורת חריפה )"אנחנו מודאגים מאוד מהסטייה המדאיגה מהנורמות 

־הבינלאומיות", הצהיר נציב האו"ם לפליטים(, אבל הממשלה האוס
טרלית בשלה. בשבועות הקרובות צפוי בית המשפט העליון להחליט 

אם מדיניות זו היא חוקית. 

ארצות הברית 

לפחות בית המשפט העליון האוסטרלי מחליט, מה שקשה להגיד 
האמריקאי  העליון  האמריקאי.  מקבילו  על 
של  החלטות  על  בערעור  לדון  השנה  סירב 
Circuit Courts המבטלות תקנות בפנסילב־

ניה ובטקסס האוסרות להעסיק או להשכיר 
סירב  ומנגד  חוקיים,  בלתי  למהגרים  בתים 
לעיירה  שהתירה  החלטה  על  בערעור  לדון 
בנברסקה לאסור להעסיק או להשכיר בתים 

בי פרשנים מתחו  חוקיים.  בלתי  ־למהגרים 
־קורת על המצב שבו "החוק של המערב התי

כון אינו חוקתי בפנסילבניה". 
־זו אינה אי הבהירות היחידה הנוגעת למ

עמדם של מהגרים בלתי חוקיים. בינואר קבע 
שמהגרים  בקליפורניה  העליון  המשפט  בית 
בלתי חוקיים יכולים לעסוק בעריכת דין אף 

־שעצם נוכחותם במדינה מנוגדת לחוק הפדרלי, לאחר שמושל המ
דינה העביר חוק בעניין. "מעמד ההגירה אינו שונה מגזע או דת ואינו 
יכול להיות בסיס להפליה", קבעו השופטים. בחודש מרץ השנה קבע 
בית המשפט העליון בפלורידה שמהגר בלתי חוקי אינו יכול לעסוק 
בעריכת דין. בתגובה העבירו המחוקקים במדינה חוק "עוקף עליון", 

שהתיר הענקת רישיון עריכת דין למהגרים בלתי חוקיים. 

בריטניה 

יכולה שרת הפנים לשאוב עידוד ממערכת המ ־לפחות בבריטניה 
יולי כי לא יתערב  שפט. בית המשפט לערעורים שם קבע בחודש 

לסנן מה נועדה  להגבלת ההגירה. התקנה  ־באחת מהתקנות שלה 
שמציבים  העול  את  ולהקטין  עניים  גרים 
לפי  הבריטית.  הרווחה  מערכת  על  מהגרים 
פליטים  או  בריטים  אזרחים  רק  התקנה, 
יוכ־ בשנה  ליש"ט   18,600 מעל  המרוויחים 

לו לבקש ויזה עבור בני זוגם, כשבערך שליש 
הזה.  מהסכום  פחות  מרוויחים  מהבריטים 

־ערכאה נמוכה יותר קראה לשרת הפנים לה
הנדרש  ההכנסה  סף  את  משמעותית  פחית 

־כדי לא לפגוע בזכות לחיי משפחה, אך ער
כאת הערעור קבעה שהתקנה מאזנת בצורה 

־הוגנת בין הזכות לחיי משפחה לצורכי הח
הבריטי,  הפנים  משרד  להערכת  כולה.  ברה 
המהגרים  מספר  יקטן  ההחלטה  בעקבות 
 למדינה ב־20,000 בשנה. 

אוסטרליה

בית המשפט העליון 

באוסטרליה פסל את 

התקנה הממשלתית 

להציב את מבקשי המקלט 

במלכוד משפטי על ידי 

הענקת אישור מקלט זמני, 

המונע מהם לבקש מקלט 

קבוע. מוקדם יותר השנה 

פסל בית המשפט מגבלה 

שהציב שר ההגירה ביחס 

למספר האישורים השנתייים

בריטניה

לאחרונה נקבע כי רק אזרחים 

בריטים או פליטים המרוויחים 

מעל 18,600 ליש"ט בשנה 

יוכלו לבקש ויזה עבור בני זוגם, 

אלא שכשליש מהבריטים 

מרוויחים פחות מהסכום הזה. 

בית המשפט פסק שהתקנה 

מאזנת בצורה הוגנת בין הזכות 

לחיי משפחה לצורכי החברה
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המדיניות של החזקת אנשים במעצר ללא הגבלת זמן היא לא "
חוקתית", כך קבע בית המשפט העליון בחודש שעבר, הדגיש 
ששום חוק של הפרלמנט לא יוכל לשנות זאת, ונתן בכך מכה 

קשה למדיניות ההגירה של הממשלה. האוסטרלית כמובן. 
מעצר  במחנות  מקלט  מבקשי  כ־4,000  כיום  מחזיקה  אוסטרליה 
המעצר  משך  ההודי.  ובאוקיינוס  השקט  באוקיינוס  שונים  באיים 
390 יום. ועדה פרלמ־  הממוצע התארך בשנה האחרונה, והוא עומד על
נטרית קבעה שמבקשי המקלט מוחזקים בתנאים צפופים ולא הומניים. 

־בית המשפט העליון לא ערער על עצם החוקיות של מחנות המע
צר, אך קבע כי לרשות המבצעת אין סמכות חוקית לבצע מעצר לשם 
המעצר. הממשלה יכולה לעצור את מבקשי המקלט רק כחלק מתהליך 
ויזה  לבדוק בקשת  ויזה,  לבחון אם לאפשר הגשת   - נסיבות  בשלוש 

־שהוגשה או לגרש מישהו - ובכל מקרה על הממשלה לבצע את הבדי
קות הנדרשות "מוקדם ככל האפשר מבחינה פרקטית", ולהעריך באופן 

להוציא  כדי  "נחוץ"  המעצר  משך  אם  שוטף 
לפועל את הבדיקות. מעצר אינו כלי מדיניות 
בידי הממשלה. בדמוקרטיה, קבעו שופטי בית 
להחזיק  הסמכות  אחד,  פה  העליון  המשפט 

במעצר נתונה רק בידי הרשות השופטת. 
האוסטרלים  העליון  שופטי  פסלו  בנוסף 

מבק את  להציב  הממשלתית  התקנה  ־את 
הענקת  ידי  על  משפטי  במלכוד  המקלט  שי 
אישור מקלט זמני המונע מהם לבקש מקלט 
קבוע. בית המשפט קבע כי מבקשי המקלט 
לפני  רק  קבוע.  למקלט  בקשה  להגיש  יוכלו 

האוס העליון  המשפט  בית  פסל  ־חודשיים 
מספר  על  ההגירה  שר  שהציב  מגבלה  טרלי 
למבקשי  שיינתנו  השנתיים  האישורים 

מקלט. "הממשלה לא תיסוג סנטימטר במאמץ להגן על גבולותינו", 
הכריז שר ההגירה בתגובה. "ננקוט כל צעד אפשרי כדי לעצור את 

־הסירות ולהבטיח שמסתננים אינם מקבלים פרס על מעשיהם הב
לתי חוקיים בצורת מעמד חוקי במדינה".

כבר למעלה מעשור נאבקות ממשלות אוסטרליה, מדינה שנוסדה 
הגירה  בגלי  לשנייה מהאבוריג'ינים(,  נתעלם  )אם  ידי מהגרים  על 

האזר מלחמות  מוכות  אסיה  מדינות  מרחבי  לחופיה  ־שמתנפצים 
זו לא הפעם הראשונה שבית המשפט העליון  חים ושאר רדיפות. 
הממשלתית.  ההגירה  מדיניות  את  משפטית  פוסל  באוסטרליה 
שעמד  המלזי"  "הפתרון  את  העליון  המשפט  בית  פסל  ב־2011 

יועב ובמסגרתו  הקודמת,  הממשלה  של  ההגירה  מדיניות  ־בליבת 
רו למלזיה 800 מבקשי מקלט בזמן בחינת בקשתם למעמד פליט. 
בית המשפט קבע שמכיוון שמלזיה אינה חתומה על אמנת האו"ם 
להגנת פליטים, העברת מבקשי המקלט אינה חוקית. ניסיון להעביר 

חוק "עוקף עליון" נכשל בפרלמנט. 
החדשה  הממשלה  פצחה  ב־2013 

שה ריבוניים"  "גבולות  במבצע  ־באוסטרליה 
ביא לעצירה כמעט מוחלטת של הגעת סירות 
מהגרים לאוסטרליה. במסגרת המבצע מיושם 
ניתנים  ההגירה,  לשאלת  הפסיפי"  "הפתרון 
סכומי כסף גדולים למדינות באסיה כתמריץ 
לפני  עוד  מהגרים  הברחת  פעילות  לעצירת 
ל"השמה  הסכם  נחתם  לסירה,  עולים  שהם 
והצי  בקמבודיה,  מקלט  מבקשי  של  מרצון" 
האוסטרלי החל לעצור ספינות מהגרים מחוץ 
למים הטריטוריאליים ולהפנות אותן בחזרה 
לארצות מוצאן. בין היתר הוחזרו לסרי לנקה 
כמה עשרות מבקשי מקלט, והועמדו שם לדין 

תופעה חוצת גבולות
רק בישראל? לא ממש. תופעת מבקשי המקלט והמהגרים הבלתי חוקיים מעסיקה ממשלות 

רבות בעולם המערבי. מן הצד השני של המתרס עומדים בתי המשפט אשר בוחנים את החוקתיות 

של פעולות המדינה ולעיתים פוסלים את ההסדרים החוקיים. לידיעת הקורא גדעון סער

ארצות הברית

העליון האמריקאי סירב 

מצד אחד לדון בהחלטות 

המבטלות תקנות 

בפנסילבניה ובטקסס 

האוסרות להעסיק או להשכיר 

בתים למהגרים בלתי חוקיים, 

ומצד שני סירב לדון בערעור 

על החלטה שהתירה לעיירה 

בנברסקה לעשות זאת 

אור רכלבסקי
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מבצעי אוקטובר החדשים!

התמונות להמחשה בלבד!

לחברי לשכת עורכי הדין להרוויח את הפלוס בכל קניה

קונים פלוס בע”מ ח.פ. 514815976 רחוב משה לוי 14 ראשל”צ ; שירות לקוחות 1-900-722-555 תוקף המבצע עד 30.11.2014 או עד גמר המלאי;  מינימום 50 יחידות לפריט ; אספקה 
21 ימי עסקים לסניף הדואר הקרוב לביתך תוספת שליח 39 ₪ ; החזרת מוצרים תוך 14 יום שלם ובאריזתו המקורית לכפר טרומן ת.ד. 328 ; ביטול עסקה מחויב 5% או 100 ₪ הנמוך 

שרות לקוחות ומבצעים נוספים באתר: www.konim-plus.co.ilמבניהם על פי חוק הגנת הצרכן. מוגבל למוצר הטבה אחד לכל בית. ט.ל.ח.

פעמוני רוח 
מרהיבים

המתנה המושלמת במארז מתנה יוקרתי. זוג ספלים לאוהבים

מתקן איכותי 
לרכב

מחבת  צליה לבשר 

משלוח269 ₪
חינם!

במקום
מחיר
מבצע

₪59.90

פעמוני רוח עשויים
מתכת בשילוב זכוכית. 

מתלה מתכת.

מחיר 
ליחידה
אחת 

משלוח199 ₪
₪ 12.80

₪49.90

במקום
מחיר
מבצע

סה”כ מחיר 

כולל משלוח

₪ 62.70 זוג ספלים מעוצבים. תחתית+ זוג כפיות.

משלוח349 ₪
חינם!

₪47.90

במקום

₪95.80
סה”כ

x 2

מחיר
מבצע

אין צורך בשמן!!
ניתן להכניס 

לתנורמתאים 
לאינדוקציה .

הציפוי מאפשר צלייה 
והשחמה איכותית.

ציפוי
אבן שיש

משלוח159 ₪
חינם!

מחיר
מבצע

₪49

במקום

מפרקים מתכווננים.
תפס בצדי המכשיר 
המתאים לכל סוגי 

 .NOTE 3 :המכשירים כולל
נצמד בחוזקה. 

מתקן חזק באחריות!!

נרתיק 
עור

IPAD-ל
מספר מצבי עבודה.

משלוח299 ₪
₪ 9.90

₪29

במקום

₪58
סה”כ

x 2

מחיר
מבצע

סה”כ מחיר 

כולל משלוח

₪ 67.90

נרתיק עשוי 
מעור.

מגן מסך 

משלוח99 ₪
חינם!

₪39.90

במקום
מחיר
מבצע

לבחירתך 2 סוגים
גלקסי או אייפון.

קיימים דגמים
נוספים: 

דגם זכוכית 
ודגם בלתי שביר!

כבל טעינה

משלוח129 ₪
חינם!

מחיר
מבצע

₪39

במקום

קליק L למיטה 

סה”כ מחיר 

כולל משלוח

₪ 68

משלוח129.₪
₪ 9

₪59

במקום
מחיר
מבצע

נסתר מן העין. 
מושלם לשימוש גם בסדינים 

ללא גומיות. 

נועל גם את מגן המזרן. 
נוח, יעיל, וקל לשימוש.

1234

מקום יעודי 
לסגירת הכפתור

כנף גמישה 
ואיכותית

שיניים לתפיסה
במזרן

כפתור לנעילת
הסדין

סט סירי נירוסטה

₪ 499
משלוח
 ₪ 14

מחיר
מבצע

במקום

₪49.90
x 2

סה”כ

סה”כ מחיר ₪99.80

כולל משלוח

₪ 113.80 8 חלקים

כבל טעינה מתאים
לכל סוגי הטלפונים.

.USB חיבור

http://www.konim-plus.co.il/


בעקבות הביטול השני של החוק למניעת הסתננות )בג"ץ 7385/13, ניתן ביום 22.9.14(סדר יום

השלט בכניסה למתקן

אסור בפגיעה והם זכאים להגנה עליו. יתרה מזו - 
דווקא בעניינם אנו מחויבים לדקדק ולהקפיד בקלה 
]...[ ההגנה על הכבוד מגיעה לא רק למי  כבחמורה. 
אלא  בספק,  מוטל  ואינו  גלוי  אנוש  כיצור  שכבודו 
באופן מיוחד למי שכבודו כיצור אנוש נראה כאילו 

מוטל בספק או מטושטש".
מול  אל  לאזן  מסרב  המשפט  בית  ועוד,  זאת 
של  זכויותיהם  את  המקלט  מבקשי  של  זכויותיהם 
הטוענים  של  גרסתם  לפי  המצוקה.  שכונות  תושבי 
שצריך לערוך איזון שכזה, אם לא יוצרו צעדיהם של 
מכך  שייפגעו  הרי  ייכלאו  לא  ואם  המקלט  מבקשי 

־במישרין תושבי שכונות דרום תל אביב, שבהן מת
גוררים רוב מבקשי המקלט בישראל. אלא שזו אינה 
גזירת גורל, כפי שאומרים חלק מן השופטים בפסקי 
דינם. ממילא אין לנו לסייע לתושבי השכונות במחיר 
אנשים  של  ובכבודם  בחירותם  פגיעה  של  גבוה  כה 

אחרים. את מצבן של שכונות 
דרום תל אביב אפשר לשפר 

לה מיטיב  אחרים.  ־באמצעי 
עמית  השופט  זאת  סביר 

בפסק דינו:
מיליארד  כחצי  כי  "יתכן 
משקיעה  שהמדינה  השקלים 

־באיתור, הרחקה, בידוד והש
של  מעין־כליאה  בתנאי  מה 
עשרות  מבין  בודדים  אלפים 
היו  יכולים  המסתננים,  אלפי 

־לשאת פרי אחר, אילו היו מו
תושבי  של  ברווחתם  שקעים 

־דרום תל־אביב ובמציאת פת
רונות אחרים לאותם שכבר הגיעו לארצנו. החקלאות 

־משוועת לידיים עובדות, בתי המלון באילת כבר מח
פשים עובדים מירדן - האם היה נגרע חלקנו אם היינו 
מאפשרים תעסוקה במספר ענפים ובמקומות שונים 
כי המסתננים בחרו להתרכז  ברחבי הארץ? העובדה 
שפירא,  בשכונת  ובמיוחד  תל־אביב,  דרום  בשכונות 
מדיניות  מהיעדר  יוצא  פועל  אלא  המקרה,  יד  אינה 

שנמשך שנים". 
עם זאת ניכר כי פסק דינו של בית המשפט משקף 
את הקושי המוסדי שבו הוא נתון בבואו לפסול חוק 
שחוקקה הכנסת בפעם השנייה. בפסק דינו מקפיד בית 
המשפט למלא את תפקידו האנטי־רובני ולשמור על 

זכויות המיעוט הלא מיוצג בהליך הדמוקרטי, אך הוא 
־עושה זאת במשנה זהירות ובמודעות מלאה לכך שבי
־טול החוק הוא צעד מעורר אנטגוניזם קשה ועלול לפ
־גוע בלגיטימיות המוסדית שלו. על כן פסיקת בית המ

שפט היא מאופקת. למשל, בית המשפט מסכים להניח 
שהתכליות השונות שבבסיס החוק הן לגיטימיות, הגם 
שנראה כי דעתו אינה נוחה מחלקן. בייחוד נראה כי 
עידוד  לקבל את התכליות של  בית המשפט התקשה 
חיובם  באמצעות  מקלט  מבקשי  של  מרצון  היציאה 
המשפט  בית  לתפיסת  שכן  השהייה,  במתקן  לשהות 
לא ברורה רצוניות העזיבה במצב כזה; "לחצים בלתי 
הארץ  את  לעזוב  באדם  הדוחקים  ואמצעים  סבירים 
עלולים להפוך את יציאתו לגירוש כפוי ואסור" )פסקה 
112 לפסק דינו של השופט פוגלמן(. כך גם בדבר התכ־
־לית של מניעת הישנותה של תופעת ההסתננות, שב

עניינה הזכיר בית המשפט כי הליך המשמורת לא נועד 
אלא  והרתעתי,  עונשי  להיות 
הארץ  מן  לגירוש  לסייע  נועד 
של מי ששוהים בה באופן לא 
מתועד. כלל המהלך הביקורתי 

במ בית המשפט מתנהל  ־של 
־סגרת הדיון על מבחני המיד

תיות )בעיקר מבחן המידתיות 
באמצעות  כך,  הצר(.  במובן 
מנסה  פורמלי,  משפטי  כלי 
מעימות  המשפט  בית  לחמוק 
אולם  המחוקק.  עם  חזיתי 
צלח  לא  זה  שניסיון  נדמה 
במערכת  הקולות  ריבוי  נוכח 
כוחו  את  להגביל  הפוליטית 

של בית המשפט להעביר ביקורת שיפוטית. 
פסק הדין יצר הזדמנות משפטית־חברתית לשינוי. 

המש בית  לקריאת  יישמע  המחוקק  כי  לקוות  ־יש 
מבקשי  של  צעדיהם  את  להצר  לנסות  ובמקום  פט, 

־המקלט בתיקון נוסף ובעייתי מבחינה חוקתית ובי
־נלאומית לחוק למניעת הסתננות, ינסה לגבש מדי
־ניות מקלט ראויה ואנושית כמקובל במדינות מער

ביות אחרות, הדואגת לשילובם של מבקשי המקלט 
בחברה כדי שלא יהיו עליה לנטל. לצידה יש לקוות 

ייתן את דעתו למצוקה הקשה של תו ־כי המחוקק 
שבי השכונות בדרום תל אביב, ויפעל כדי לשפר את 
 מצבם ולסיים את קיפוחם רב השנים. 

בית המשפט מקפיד למלא 

את תפקידו האנטי־רובני 

ולשמור על זכויות המיעוט 

הלא מיוצג בהליך הדמוקרטי, 

אך הוא עושה זאת במשנה 

זהירות ובמודעות מלאה לכך 

שביטול החוק הוא צעד מעורר 

אנטגוניזם קשה ועלול לפגוע 

בלגיטימיות המוסדית שלו
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דן את יושביו לשגרה של חוסר מעש ותעסוקה, שעמום וייאוש. מתקן "חולות" שבנגב
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בין טענות המקלט  על הבדלים  להצביע  שאי אפשר 
והסודנים בי ־שמעלים מבקשי המקלט האריתראים 

שראל לבין אלה הנשמעות במדינות אחרות. 
פסק דינם של רוב שופטי ההרכב המורחב מבטל 
30א לתיקון לחוק ההסתננות, מתוך תפי־  את סעיף
לגרשם  אפשרות  שאין  מי  של  לשנה  שמעצר  סה 

ובחירו בכבודם  מידתי  לא  באופן  פוגע  ־מישראל 
לתי ד  פרק  את  גם  מבטל  הדין  פסק  כן,  כמו  ־תם. 

קון 4 לחוק, שמכוחו פועל כיום מתקן חולות, משום 
ובכבודם  בחירותם  מידתית  לא  פגיעה  פוגע  שהוא 

־של השוהים בו. בה בעת עומדים השופטים על הקו
שי הטמון בכך שהשהות במתקן אינה קצובה בזמן; 

שירות  ידי  על  מנוהל  שהוא 
בתי הסוהר; שלפקידי משרד 

לה מפליגה  סמכות  ־הפנים 
שוהים  על  סנקציות  טיל 
כלל  מפרים  אשר  במתקן 
מכלליו; ומחובת ההתייצבות 
המוטלת על השוהים לשלוש 
כותב  כך  על  ביום.  ספירות 
 125 בפסקה  פוגלמן  השופט 

לפסק דינו: 
הנקו ההתייצבות  ־"חובת 

הנוכחות  ובתקנות  בחוק  בה 
מגבילה באופן אפקטיבי את 

־היכולת לשהות מחוץ לגדרות מרכז השהייה. כך נמ
נעת מן המסתנן האפשרות לפתח את אישיותו. בכך 
שלוש  להתייצב  נדרש  כשהוא  לכבוד.  זכותו  נפגעת 
מקום  מכל  המרוחק  שהייה  במרכז  ביממה  פעמים 
זוג? אילו  ישוב מרכזי, כיצד יכיר השוהה בן או בת 
לפגוש  לו  יזדמן  לעצמו? מתי  לאמץ  יוכל  תחביבים 

־בחבריו שטרם קיבלו הוראת שהייה? האם יוכל לנ
סות לרכוש השכלה ודעת במקום שיבחר?".

־פסק הדין הוא מבין הרגישים בהתייחסותו האנו
שית למבקשי המקלט. בית המשפט מבקש להזכיר לנו 
מדיניות  על  הציבורי  הוויכוח  אגב  נשכח  את שאולי 
המקלט של ישראל - שמבקשי המקלט הם בעלי זכות 
ככל  להגנתו  וראויים  לכבוד 

פוג השופט  מזכיר  כך  ־אדם. 
למן בפסקה 123 לפסק דינו:

מאבדים  אינם  "מסתננים 
הני כמלוא  לכבוד  ־מזכותם 
למ כך שהגיעו  ־מה אך בשל 

הם  אין  דרך.  לא  בדרך  דינה 
משילים את כבודם בהיכנסם 
למשמורת או למרכז השהייה, 
להם  עומדת  לכבוד  והזכות 
הגעתם  אם  גם  עוזה  במלוא 
של  בדרך  נעשתה  למדינה 
הגירה בלתי מוסדרת. כבודם 

חלק מן השופטים כותבים 

בפסקי דינם כי ממילא אין 

לנו לסייע לתושבי השכונות 

במחיר כה גבוה של פגיעה 

בחירותם ובכבודם של אנשים 

אחרים. את מצבן של שכונות 

דרום תל אביב אפשר לשפר 

באמצעים אחרים
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בעקבות הביטול השני של החוק למניעת הסתננות )בג"ץ 7385/13, ניתן ביום 22.9.14(סדר יום

־פעמיים בתוך כשנה פסל בג"ץ תיקונים לחוק למ
ניעת הסתננות. לראשונה נפסל תיקון מס' 3 לחוק, 
בספטמבר 2013, שקבע סמכות לעצור מבקשי מקלט 
במתקן "סהרונים" הסמוך לגבול מצרים לתקופה של 
בחירותם  מידתית  הלא  פגיעתו  בשל  שנים,  שלוש 
בית המשפט לשחרר  של מבקשי המקלט. משהורה 
90 יום, החלה הכנסת לחו־  את המוחזקים בו בתוך

קק בהליך מזורז את תיקון מס' 4 לחוק, שנפסל על 
ידי בג"ץ בפסק דינו בספטמבר 2014 )בג"ץ 7385/13, 
של  מורחב  בהרכב   22.9.14 ביום  ניתן   ,8425/13
4 קבע סמכות לעצור מבק־  תשעה שופטים(. תיקון
שי מקלט למשך שנה. עם זאת כונן התיקון את מתקן 

"מתקן  שכונה  "חולות", 
למעשה  אך  פתוח",  שהייה 

סה מתקן  לבין  בינו  ־ההבדל 
רונים הצמוד לו הוא קל, לכל 
מרוחק  חולות  מתקן  היותר. 

־מכל מקום יישוב. יושביו נד
־רשים להתייצב בו שלוש פע

מים ביום, ובהתחשב במרחק 
של המתקן מכל מקום יישוב 
של  הנמוכה  ובתדירות  אחר 
אליו,  הציבורית  התחבורה 

מב יכולים,  אינם  ־למעשה 
ממנו  לצאת  מעשית,  חינה 

לשום מקום אחר. המתקן מנוהל על ידי שירות בתי 
הסוהר. הוא מספק ליושביו את צורכיהם הפיזיים - 
גג מעל ראשם, ארוחה דלה ומספיקה בקושי מאיכות 
וכיוצא  בסיסיים  רפואה  שירותי  בצלחתם,  ירודה 
באלה, אך דן אותם לשגרה של חוסר מעש ותעסוקה, 

שעמום וייאוש. 
למניעת  לחוק  התיקונים  עסקו  שבה  האוכלוסייה 
מקלט  מבקשי  אוכלוסיית  היא  שנפסלו  הסתננות 
אלף  ל־50  קרוב  בישראל  יש  ומאריתריאה.  מסודן 
מרצח  שנמלטו  ומאריתריאה  מסודן  מקלט  מבקשי 
העם בדרפור, מדיכוי של משטרים מהאפלים בעולם 

ומ עשורים,  מספר  למשך  לצבא,  כפוי  מגיוס  ־כיום, 
השקפתם  רקע  על  רדיפות 
במשך  הדתית.  או  הפוליטית 
ישראל  מדינת  נמנעה  שנים 
המקלט  בקשות  את  מלבחון 

הארית המקלט  מבקשי  ־של 
משהח וגם  והסודנים,  ־ראים 
לפני כשנתיים לבחון בק ־לה 

שות מקלט אלה, היא מסרבת 
להכיר בהם כפליטים. זאת אף 
המקלט  ממבקשי  שכ־90% 
מ־60%  ולמעלה  האריתראים 
הסודנים  המקלט  ממבקשי 
בעולם מוכרים כפליטים, ואף 

צריך לבטל פעמיים
יש  הסתננות.  למניעת  לחוק  התיקון  נפסל  שנה  בתוך  השנייה  בפעם 

לקוות כי המחוקק יישמע הפעם לקריאת ההשכמה של בית המשפט, 

ובעייתי  נוסף  בתיקון  ובמקום להצר את צעדיהם של מבקשי המקלט 

מבחינה חוקתית ובינלאומית, ינסה לגבש מדיניות מקלט ראויה ואנושית, 

כמקובל במדינות מערביות אחרות

טלי קריצמן־אמיר

ד״ר טלי קריצמן־אמיר, 
מרצה בכירה לדיני הגירה 
ומשפט בינלאומי במרכז 
האקדמי למשפט ולעסקים 
ברמת גן; עמיתת פולונסקי 
במכון ון ליר

פסק הדין הוא מבין הרגישים 

בהתייחסותו האנושית 

למבקשי המקלט. בית 

המשפט מבקש להזכיר לנו 

את שאולי נשכח אגב הוויכוח 

הציבורי על מדיניות המקלט 

של ישראל - שמבקשי 

המקלט הם בעלי זכות לכבוד 

וראויים להגנתו ככל אדם
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6,900,0005,650,000במקום

7,500,0005,800,000במקום

*החברה רשאית לסיים את המבצע בכל עת

www.b-yair.co.il

של  מושלם  שילוב  לדייריה  המספקת  חיים  לחוויית  נדירה  הזדמנות  מעניק  האומה  משכנות  פרוייקט 
מרכזית,  לתחנה  קירבה  בירושלים:  ביותר  והמבוקש  האולטימטיבי  במיקום  וסטטוס  חיים  איכות  יוקרה, 
נמצא במרחק  ליציאה מהעיר.  הפרוייקט  והצירים המרכזיים  אביב  הרכבת הקלה, הרכבת המהירה לתל 
הליכה ממרכז העיר, שוק מחנה יהודה, האוניברסיטה העברית, גן סאקר, כנסת ישראל, משרדי הממשלה, 
החדש  והפנאי  הבילוי  מרכז  חיים,  ושוקקת  ירוקה  מסחר  שדרת  במתחם  ישראל.  ומוזיאון  סיטי  סינמה 
העסקי. בעולם  הבאה  השדרה  להיות  העתידה  יוקרתיים  מסחר  בבתי  מאופיינת  אשר  ירושלים,  של 

*8567 משרד מכירות: אבא אבן 10, ירושלים
פתוח בכל יום בין השעות:

ב-9:00-18:00, יום ו’ 9:00-13:00 אותנו  fחפשו  a c e b o o k

דופלקסים אחרונים
בהנחות שגם אתם יכולים להרשות לעצמכם!

http://www.b-yair.co.il/


מסירת מידע על תיקי בתי המשפט לפי חוק חופש המידע )בעקבות עע"מ 3908/11(סדר יום

ככל  בתיק  המכריע  המותב  את  להרחיק  כדי  נאור, 
מבעלי  אחד  שהיא  המשפט,  בתי  מהנהלת  האפשר 
שופטי  דחו  דבר  של  בסופו  נעשה;  שכך  טוב  הדין. 

־הרוב בערעור את כל טענותיה של הנהלת בתי המ
שפט, כפי שהובאו באמצעות הפרקליטות. 

עניינית  בלשון  שנדחו  אף  אלה,  מטענות  חלק 
ומנומסת, לא היה כלל מקום להעלותן מלכתחילה. 
שחשיפת  לחשש  סביר  יסוד  יש  כי  הטיעון  למשל 

־הנתונים תביא לשיבוש בתפקודם התקין של השו
שדה"  "משפטי  ולעריכת  בשופטים  לזילות  פטים, 
בהם. או הטיעון שהמידע המבוקש חוסה תחת אחד 
החריגים בחוק חופש המידע, המאפשר שלא לגלות 
מידע "לגבי תוכנו של הליך שיפוטי" - אלא שהמידע 
שהתבקש, בדבר מצבת התיקים של כל שופט ומועד 
ולא שיפוטי, ופרשנות  פתיחתם, הוא מידע מינהלי 
מרחיבה שכזאת לחוק חופש המידע אינה אפשרית 

ואינה ראויה.
הפרק  את  כולל  הדין  פסק 
חוק  אודות  על  המתבקש 
הרציונלים  המידע;  חופש 

והחרי הסייגים  ־לחקיקתו, 
־גים הקבועים בו. אלא שכא

מור, ליבת פסק הדין עוסקת 
השופט"  ודמות  ב"שפיטה 
של  העיתונאית  ובפרקטיקה 
המשפטית.  המערכת  סיקור 

הע על  הבקרה  מנגנוני  ־בין 
ארבל  מונה  בודה השיפוטית 
הערעור  זכות  את  היתר  בין 

־על פסק הדין; את עקרון פו
מביות הדיון, המכיל גם את חובת ניהול הפרוטוקול 

־ואת זכות העיון בתיקי בתי המשפט; את הליכי פס
־לות שופט והגשת תביעות נזיקיות בדבר עוולה שי

פוטית; את נציבות תלונות הציבור על שופטים ואת 
בית הדין המשמעתי לשופטים; את ועדת האתיקה 
וחיצוניים,  פנימיים  ביקורת  מנגנוני  וכן  לשופטים; 
בתי  הנהלת  של  הפנים  ומבקר  המדינה  מבקר  כגון 

המשפט. 
פו הלא  האמצעים  הפורמליים.  המנגנונים  ־אלה 

ומן התקשורת.  הציבור  מן  ביקורת  כוללים  רמליים 
באמצ למשל   - למידע  בנגישות  כמובן  מותנית  ־זו 
דו"ח הפעילות התקופ ־עות חוק חופש המידע, או 

תי שמפרסמת ההנהלה. בהקשר לביקורת הנשמעת 
פעם  "לא  ארבל:  ציינה  שופטים  כלפי  בתקשורת 
ויש  עדים אנו לצערי לדברי ביקורת קשים ובוטים, 
שאף משולחי רסן, המופנים נגד שופטים. על כך יש 
להצר... לא אחת הביקורת הנמתחת על החלטותיו 
אינה מבוססת על כלל העובדות או על הכרת מלוא 
ההחלטה  מוצגת  אחת  לא  הנימוקים.  וכלל  החומר 

ותו מתלהם  ובטון  בלתי־ענייני  באופן  ־השיפוטית 
קפני. יש שמדובר בביקורת פוגעת, ואפילו אישית. 

מביקו החשש  בשל  כי  הדעת  על  יעלה  לא  ־ועדיין, 
השו על  הפוטנציאלית  או מהשפעתה  זו  מעין  ־רת 

פט, החלטות שיפוטיות לא תפורסמנה או, לחלופין, 
תפורסמנה ללא זהות השופט כותב ההחלטה". 

שופטים בין הקטבים

יש להניח שפסק הדין ישמש מורה נבוכים בשלל 
בפס עתה,  עד  כדבעי  לובנו  שטרם  אלה,  ־נושאים 

קי דין עתידיים. בנוסף, פסק 
סקאלה  מעין  משרטט  הדין 
בתחום חופש המידע, שעליה 
השופטים  את  להציב  אפשר 
שישבו בדין בין שני הקטבים. 

־ארבל, שאליה הצטרפו השו
אסתר  ג'ובראן,  סלים  פטים 
אינה  פוגלמן,  ועוזי  חיות 
הליברלי;  בקוטב  נמצאת 
ערעור  את  לדחות  החלטתה 
בד  אך  המשפט,  בתי  הנהלת 
פרסום  מועד  את  לעכב  בבד 
לתום  עד  המבוקש  המידע 
שנת 2015, מציבה אותה בנקודה מאוזנת של עמידה 

־על ערך השקיפות מחד גיסא ומתן אפשרות לשופ
טים "לשפר את נתוניהם" מאידך גיסא. השופט יורם 
דנציגר, שביקש להורות על מסירת המידע בסוף שנת 

2014, ניצב בנקודה ליברלית־קיצונית עוד יותר. 
־מן העבר השני, השופט אליקים רובינשטיין, שבי

לנתונים  ביחס  הערעור  את  חלקי  באופן  לקבל  קש 
מוצב  המחוזיים,  לשופטים  הנוגעים  הפרסונליים 
קרוב יותר לקוטב השמרני. קיצוני ממנו הוא השופט 

־ניל הנדל, שביקש לקבל את הערעור בשלמותו ולמ
חוק כליל את שמות השופטים מהנתונים שיימסרו 
 לפרסום. 

בפסק הדין יש משום מסר 

לזירה הציבורית שבה גועש 

בין היתר גם הוויכוח על משוב 

השופטים: ראו, כאילו אומרת 

ארבל, אנו עצמנו מעודדים 

את מנגנוני הפיקוח והביקורת 

על העבודה השיפוטית, 

לרבות הביקורת העיתונאית

אוקטובר 2014  36 ׀ עורך הדין 
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מדינת ישראלרשות האכיפה  והגבייה

דרושים/ות

רשות האכיפה והגבייה מודיעה על
הקמת מאגר מועמדים לכהונת

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

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

34235 מיקוד 9134102 ירושלים.
לתשומת לב:

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

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

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

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

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

המודעה מנוסחת בלשון זכר אך מיועדת לנשים וגברים כאחד

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

elmaliah@elmaliah.com  www.elmaliah.com

מטפלת בתיקים משפטיים הקשורים לדיני 
שוויץ וגרמניה, ובכלל זה:

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

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

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

בעלת רשיון עריכת דין בשוויץ ובישראל, מעל 10 שנות ניסיון בדין הגרמני

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

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

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

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

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

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

www.gessler.co.il

בית הפרקליטים מיגדל המוזיאון י.ד.ברקוביץ 4 ת"א טל. 03-6963270, פקס. 03-6090366
הרצל 75, ת.ד. 12026, נהריה 22102 טל. 04-9929990, פקס. 04-9929989

henadvoc@zahav.net.il

עוסק בדין הגרמני
ד"ר יובל חן, משרד עורכי דין

מוכר מטעם בתי המשפט
1. חוות דעת משפטיות במגוון תחומים.

2. ייצוג וקשירת קשרים עם בנקים בגרמניה ומוסדות אחרים.
3. בדיקות ועריכת הסכמים עם חברות וגורמים שונים בגרמניה.

4. הקמת מערכי שיווק וחברות בגרמניה ויעוץ בענייני מיסוי.
5. ייצוג חברות גרמניות בהליכים משפטיים בישראל.

6. הסדרת מענקים למשקיעים במזרח גרמניה.
7. טיפול בעניין השבת רכוש, אזרחות גרמנית, ירושות ומקרקעין.

8. ייעוץ בנוגע להליכים משפטיים בגרמניה.

דר' שלמה ברק, עו"ד
רופא שיניים ומומחה לניתוחי פה ולסת

מנהל המכון לפה ולסת - בי"ח הלל יפה, חדרה

יעוץ לעורכי דין, מתן חוות דעת והערכות רפואיות 
משפטיות בנזקי גוף וברשלנויות רפואיות

barakrs@netvision.net.il

מרפאה: שד' נורדאו 83, תל אביב 62381
טל: 03-5460505, 052-4404047  פקס: 03-6438998

עו"ד ליאון פיין

רחוב החשמונאים 105, תל-אביב 61204

טל' 03-5614340 פקס' 03-5621539
lfinelaw@gmail.com

עוסק בדין האמריקאי
ייעוץ, חוות דעת וטיפול - נדל"ן )יעוץ וליווי 

בעסקאות רכישת נכס בארה"ב(, ירושה,
חוזים, נזיקין, מעמד אישי, תביעות אזרחיות,

אכיפת פסקי חוץ ועוד.

הרב יעקב דיכובסקי, עו"ד
מוסמך ע"י המכון להכשרת רבנים ודיינים וע"י הרבנות הראשית לישראל

עוסק בדין העברי – הדין המהותי וסדרי הדין והראיות בביה"ד הרבני
 עוסק בעריכת פסקי הדין של אב ביה"ד הרבני הגדול 

)בדימוס( ומנכ"ל בתי הדין הרבניים הרב שלמה דיכובסקי
שירות יחודי לעו"ד:
• יעוץ ויצוג בביה"ד הרבני.

 • הוספת טיעונים הלכתיים מהדין העברי 
     ופסיקת בתי הדין הרבניים לכתבי טענות.

• עריכת צוואות מיוחדות הנותנות תוקף מלא לצוואה לפי הדין העברי.

רח' ציטלין 10 ב' בני ברק 51326
טל: 03-6190321 פקס': 1533-6190321

e-mail: yakovlaw@gmail.com

 המשרד מעניק את שירותיו בדין הישראלי, הצרפתי והאנגלי
 שירותי נוטריון ותרגומים משפטיים

 חוות דעת משפטיות ביחס לדין הצרפתי והאנגלי
 עריכה ובדיקה של חוזים בשפות הצרפתית והאנגלית

 ליווי לקוחות וייעוץ בפרויקטים במדינות בהן המשרד פעיל
 ייצוג בהליכים משפטיים בכל ערכאות בית המשפט בצרפת

 ייצוג וקשירת קשרים עם בנקים בצרפת לרבות הקמת חברות וביצוע השקעות

Hibel, Waldman, Dahan & Co - Law Offices & Notary
היבל, ולדמן, דהן ושות' - משרד עורכי דין ונוטריונים

www.hwd.co.il

רחוב היצירה 3 )בית ש.א.פ(
רמת-גן 52521

טל': 03-5631323

99, rue la Boetie
Paris 75008
Tel.; +33(0)1.45.61.11.32

מודעות
נוספות
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מסירת מידע על תיקי בתי המשפט לפי חוק חופש המידע )בעקבות עע"מ 3908/11(סדר יום

הביקורת  מנגנוני  של  פעולתם  ואופן  והמוסדית, 
הפורמליים והבלתי פורמליים.

בכך יש להבנתי משום מסר לזירה הציבורית שבה 
גועש בין היתר גם הוויכוח על משוב השופטים: ראו, 

־כאילו אומרת ארבל, אנו עצמנו מעודדים את מנג
־נוני הפיקוח והביקורת על העבודה השיפוטית, לר

בות הביקורת העיתונאית. עצם החלטתנו לחייב את 
הנהלת בתי המשפט למסור לציבור מידע בעל אופי 
ערים  שאנו  אף  מהשופטים,  אחד  כל  על  פרסונלי 
ומשך  התיקים  מספר   - המבוקשים  שבנתונים  לכך 
חייו של כל אחד מהם - אין כדי לספר את הסיפור 
המלא על טיב עבודתו של אותו שופט, צריכה לספק 
את הצורך הציבורי בקבלת חוות דעת פרסונלית על 
איכות ביצועיו של כל שופט בנפרד. מסר זה משמש 

־חיזוק, גם אם מובלע, לעמדתה של המערכת המש
פטית נגד המשוב.

כרוניקה של התחמקות

הוא  זו  בפרשה  הדין  פסק 
בחינות,  מכמה  דופן  יוצא 

המ בשדות  חורש  ־וכאמור 
שיח  בגדרי  כלל  בגדר  צויים 
שנכתבו  דברים  אחרים. 
בפסק הדין הזה על הביקורות 

להתמו שופט  נאלץ  ־שעימן 
עיתונאית,  ביקורת  כגון  דד, 
בנאומיהם  פעם  לא  נאמרו 

שו במסגרות  שופטים  ־של 
נות. כך למשל אמרה הנשיאה 
השבעת  בטקס  ביניש  דורית 

שופטים בבית הנשיא בשנת 2007: "השופטים הפכו 
גורמים  עניינית.  לא  לביקורת  למטרה  רבה  במידה 

מפני מע מבין אלה החוששים  בעיקר  ־לא מעטים, 
מדה וכוחה הלגיטימי של מערכת השיפוט, ממהרים 
דברים שנאמרו  כעת  והנה  בשופטים".  דופי  להטיל 

מחוץ לקורפוס השיפוטי נכנסים אל בין דפי הפ"די.
־באותה נשימה בוחן פסק הדין, וכמעט הייתי מת
־פתה לומר מסדיר במידה מסוימת, לראשונה בפסי

קה הישראלית, את עבודת הסיקור התקשורתי של 
אחר  מרתק  פן  המשפט.  מערכת  ושל  המשפט  בתי 
הנהלת  של  התנהלותה  בבחינת  הוא  הדין  פסק  של 
בתי המשפט נוכח עקרונות חופש המידע, וניסיונה 

חוצ שהיא  תוך  הנתונים,  ממסירת  להימנע  זו  ־של 
בת טענות מן הגורן ומן היקב, ובלבד שלא להיעתר 
בדבר מספרם של  המדינה  סוד  לחשוף את  לבקשה 

־התיקים המוקצים לכל שופט וגילם של התיקים במ
ערכת. 

דה־מרקר  כתבת  הנתונים  את  ביקשה  לראשונה 
הילה רז, בבקשת חופש מידע שהגישה לממונה על 

־חופש המידע בהנהלת בתי המשפט השופט אלון גי
2009. בדצמבר 2009 השיב השופט גי־  לון, באוגוסט
לון כי הנתונים המבוקשים מצויים בידיו, קרי מספר 
כל אחד משופטי  על שולחנו של  התיקים המצויים 
בתי המשפט המחוזיים ובית המשפט העליון, ומשך 
הזמן שחלף מאז נפתח כל אחד מהתיקים, ושלח את 
העיתונאית לשלם את אגרת חופש המידע. כך היא 

אכן עשתה. 
נוסף  מכתב  רז  לידי  הגיע   2010 שבפברואר  אלא 
מהנהלת בתי המשפט, הפעם מעו"ד ברק לייזר, אז 

בתי המ למנהל  מיוחד  ־יועץ 
המשפטי  היועץ  וכיום  שפט 

־להנהלת בתי המשפט, שבני
מהשופט  הקודם  למכתב  גוד 
גילון - סירב לבקשת המידע 

בת שלו.  הפרסונלי  ־בהיבט 
מספר  כי  לייזר  כתב  מצית 
לשופט  המוקצים  התיקים 
האמיתי,  לעומס  מדד  אינו 
עומס  המשקפים  נתונים  וכי 
כלי  "פיתוח  מחייבים  אמיתי 

למ בהתאם  תיקים  ־לסיווג 
בנמצא.  שאינו  כלי  שקלם", 

־בעקבות דחיית הבקשה הגיש דה־מרקר עתירה מי
נהלית לבית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים 
החליטה   2011 באפריל  מוזר.  פז  עו"ד  באמצעות 
והורתה  העתירה  את  לקבל  ארד  מוסיה  השופטת 
המבוקש,  המידע  למסור את  בתי המשפט  להנהלת 
ואולם השהתה את החלטתה "כדי לאפשר להנהלת 

בתי המשפט להיערך", עד לספטמבר אותה שנה. 
הנהלת בתי המשפט מיהרה לערער לבית המשפט 

־העליון על פסק הדין, והרכב השלושה שאליו הוע
בר התיק, בראשות אשר גרוניס, החליט להרחיב את 
לא  מכוון  שבכוונת  נראה  שופטים.  לשבעה  ההרכב 
מרים  לנשיא  והמשנה  גרוניס  הנשיא  בהרכב  נכללו 

את המהלכים האחרונים של 

מערכת המשפט אפשר לראות 

נוכח יוזמתה של הלשכה 

לחדש את המשוב: האחד הוא 

בהחלטתו של הנציב ריבלין 

לפרסם תמצית של החלטותיו 

בתלונות פרטניות. המהלך 

השני הוא בפרסום פסק דין זה
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הדין  עורכי  כוונתה של לשכת  ופורסמו על רקע  בו 
שלוש  במשך  שנערך  השופטים,  משוב  את  לחדש 
הוועד  2005. החלטת  והופסק בשנת  עוקבות  שנים 
ספגה  כעת  המשוב  את  לחדש  הלשכה  של  המרכזי 
ביקורת חריפה מאת המערכת השיפוטית, בין היתר 
גרוניס  בדבריו של נשיא בית המשפט העליון אשר 
באחד האירועים הפומביים בעת האחרונה. "מערכת 
המשפט מתנגדת בתוקף לעריכת משוב לשופטים", 
זה  ידועה  למשוב  "התנגדותנו  העליון.  נשיא  אמר 

המקד שהגורמים  מקווה  עדיין  אני  ארוכות.  ־שנים 
מים את המשוב יתעשתו ויחזרו בהם בהקדם מרעיון 

זה".
אינה  המשפטית  המערכת  היסטורי,  במבט 

־ממהרת לקבל על עצמה מגבלות או להסכים למנג
־נוני בקרה וביקורת, המכרסמים במידה כלשהי בעצ

מאות השיפוטית המוסדית. כך, רק ביקורת ציבורית 
חריפה שהושמעה בתחילת שנות ה־2000 על אופן 

־הטיפול בתלונות על שופטים הובילה את ראשי המ
ערכת להסכים לחקיקת חוק נציבות תלונות הציבור 

טיעון  גם  שימש  הנציבות  של  קיומה  שופטים.  על 
לשופטים במאבקם במשוב השופטים שערכה לשכת 

עורכי הדין בשנים 2003-2005. 
־על רקע זה אפשר להבין גם את המהלכים האח

רונים של מערכת המשפט נוכח יוזמתה של הלשכה 
נציב  של  בהחלטתו  הוא  האחד  המשוב.  את  לחדש 
התלונות על שופטים אליעזר ריבלין לפרסם מעתה 

־באתר הנציבות תמצית של החלטותיו בתלונות פר
בלא  זאת  אך  כלליות,  דעת  מחוות  להבדיל  טניות, 
לציין את שמו של השופט הנילון. המהלך השני הוא 

־בפרסום פסק הדין הזה, הן מבחינת השורה התחתו
נה האופרטיבית שלו והן מבחינת הרטוריקה. בשורה 
התחתונה, בית המשפט מקבל את עתירת דה־מרקר, 
הנתונים  את  לפרסם  המשפט  בתי  להנהלת  ומורה 
אחד  כל  של  במלאי  המצויים  התיקים  מספר  בדבר 

־משופטי בתי המשפט המחוזיים ובית המשפט הע
ליון, ואת משך חיי התיק מאז פתיחתו. ברטוריקה, 
תחומים  בשני  עמוק  לדיון  צוללת  ארבל  השופטת 
האישית  השיפוטית  העצמאות   - עניין  מעוררי 
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מסירת מידע על תיקי בתי המשפט לפי חוק חופש המידע )בעקבות עע"מ 3908/11(סדר יום

העליון  המשפט  בית  של  דין  פסקי  בין  הדיאלוג 
כמעט  חמקמק,  עניין  הוא  האקטואלי  השיח  לבין 
אגב  הזה  הדיאלוג  מתקיים  לעיתים  העין.  מן  סמוי 
פסקי דין הניתנים בכלל בנושא אחר. בדצמבר 2005, 

־בעוד שרת המשפטים ציפי לבני הייתה שקועה במ
חלוקת ציבורית עם נשיא בית המשפט העליון אהרן 

־ברק בדבר סמכותה לכנס את הוועדה לבחירת שו
פטים בתקופת בחירות, כדי למנות שופטים חדשים 

המוע של  בעניינה  דין  פסק  בבג"ץ  ניתן  ־לעליון, 
לכאורה,   .)8815/05 )בג"ץ  אונו  בקריית  הדתית  צה 
שני נושאים שאין ביניהם כל קשר. אלא שהשופטת 

אילה פרוקצ'יה, שכתבה את 
הקדישה  העיקרי,  הדין  פסק 

מי לשאלת  הדין  פסק  ־את 
לת בחירות  בתקופת  ־נויים 

חלק  יש  שלממשלה  פקידים 
הס ברק  בהם.  הבוחר  ־בגוף 

בלבד  מילים  בשתי  אז  תפק 
־בשולי פסק הדין - "אני מס

כים" - ובכך הוכרע הוויכוח; 
שיניים  לחרוק  נאלצה  לבני 

שו למנות  ־משהאפשרות 
ממנה  חמקה  לעליון  פטים 

פסק דין בהתכתבות
מלאי  בדבר  נתונים  לפרסם  בתי המשפט  להנהלת  המורה  הדין  פסק 

אקטואליות  עם התרחשויות  דיאלוג  מנהל  במערכת המשפט  התיקים 

שמחוץ לשדה המובן מאליו שבו מתנהל פסק הדין. לכאורה עוסק פסק 

רב־ במסמך  מדובר  אלא שלמעשה  המידע,  חופש  של  בשאלות  הדין 

חשיבות בדיון ציבורי ער המתקיים כעת סביב מידת הביקורת והבקרה 

שראוי להנהיג על עבודת השופטים

יובל יועז

 עו"ד יובל יועז, 
 פרשן משפטי,
אתר "ידיעה שיפוטית"

בסיבוב ההוא.
באחד מפסקי הדין האחרונים שנתנה שופטת בית 
המשפט העליון הפורשת עדנה ארבל, בתום שלושת 
דין  החודשים שבהם היא רשאית לחתום על פסקי 

התר עם  דומה  ושיח  שיג  מתנהל  פרישתה,  ־לאחר 
חשויות אקטואליות מחוץ לשדה המובן מאליו שבו 

כוונתי לפסק הדין בערעור שה ־מתנהל פסק הדין. 
גישה המדינה על פסק דינה של הנשיאה בדימוס של 

־בית המשפט המחוזי בירושלים מוסיה ארד, בעתי
רה מינהלית לפי חוק חופש המידע שהגישו העיתון 
"דה מרקר" וכתבת המשפט הילה רז נגד הנהלת בתי 
 .)3908/11 )עע"מ  המשפט 
הדין  פסק  עוסק  לכאורה 
המידע,  חופש  של  בשאלות 

־בחריגים לכלל השקיפות וב
חובת הרשויות למסור מידע 

לציבור ולכלי תקשורת. 
הדין  פסק  שלמעשה,  אלא 
הוא מסמך רב־חשיבות בדיון 
כעת  המתקיים  ער  ציבורי 

והבק הביקורת  מידת  ־סביב 
רה שראוי להנהיג על עבודת 

נכת הדברים  ־השופטים. 

פסק הדין מורה להנהלת 

בתי המשפט לפרסם 

את הנתונים בדבר מספר 

התיקים המצויים במלאי 

של כל אחד משופטי בתי 

המשפט המחוזיים ובית 

המשפט העליון, ואת משך 

חיי התיק מאז פתיחתו
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"צוק איתן" - עורכי דין ומתמחה שנפלו בלחימה בעזה, קיץ 2014סדר יום

סא"ל )מיל'( עו"ד אמוץ גרינברג ז"ל, 

בן 45 מהוד השרון, נהרג )19.7.14( 

מאש מחבלים ליד קיבוץ עין השלושה. 

אמוץ היה ראש צוות במחלקת 

חקירות, מודיעין ובקרת מסחר ברשות 

ניירות ערך. הותיר אחריו אישה 

ושלושה ילדים. 

רס"ר )מיל'( עו"ד יאיר אשכנזי ז"ל, בן 

36 מרחובות, נהרג )25.7.14( בפעילות 

מבצעית בצפון הרצועה. יאיר היה 

לוחם בגדוד המילואים של בית הספר 

לקצינים בה"ד 1 ועבד כיועץ משפטי 

חיצוני לעיריית מודיעין. הותיר אחריו 

אישה ושלושה ילדים.

רס"ר )מיל'( ברק רפאל דגורקר ז"ל, בן 

27 מגן יבנה, נהרג )26.7.14( מפגיעת 

פצצת מרגמה בשטח כינוס באזור קיבוץ 

סעד. ברק נקטף בדמי ימיו בעיצומה 

של התמחותו, לאחר שסיים בהצטיינות 

את לימודי המשפטים. השתייך לגדוד 

מילואים של חיל ההנדסה.

 לשכת עורכי הדין מרכינה ראש עם מותם של עמיתיה 
אשר נהרגו במבצע "צוק איתן" ומשתתפת בצער משפחותיהם 

יהי זכרם ברוך

אמוץ גרינברג ז"ל יאיר אשכנזי ז"ל ברק רפאל דגורקר ז"ל
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רק בקרן הפנסיה מבטחים החדשה 
קיימים מסלולי השקעה חכמים 

בהם רמת הסיכון יורדת באופן אוטומטי 
ככל שקרב מועד פרישתך.

מוכנים למשבר הבא?

לפרטים נוספים פנה לסוכן הביטוח שלך: 
www.menoramivt.co.il   |   03-7552400  |  *9699

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

http://www.menoramivt.co.il/


מבצע ״צוק איתן״ – המערכה המשפטית והמערכה על דעת הקהלסדר יום

אף שמבחינה משפטית 

נמדדת המידתיות לפי היחס 

בין היתרון הצבאי הצפוי 

מן התקיפה לבין הנזק 

הצפוי לאזרחים ולא לפי 

היחס בין מספרי הנפגעים 

בכל צד, הרי שבמישור 

הלגיטימציה משווה העולם 

את מספרי הנפגעים

וכמה  הרוגים  אזרחים  של 
עשרות חיילים הרוגים; בעזה 
היו מעל 2,000 הרוגים, מהם 
ברור  ילדים, ולא   400 מעל 

־כמה מבין ההרוגים היו לוח
היו אזרחים  וכמה  מי חמאס 
ההער־ מעורבים לפי  .בלתי 
כות הישראליות רק כמחצית 
אזרחים,  הם  ההרוגים  מן 
גורמים  של  עמדות  לעומת 
אחרים, למשל האו"ם, כי שני 

־שלישים מן ההרוגים הם אז
רחים. הנתון האחרון משמש 
בסיס לטענה שישראל פעלה 
מספר  מידתי.  בלתי  באופן 

בי יחסית  הקטן  ־ההרוגים 
האופן  על  גם  משפיע  שראל 
של  המידתיות  נבחנת  שבו 

הלגיטי בזירת  ־פעולותיה 
הבינלאומית. ישראל  מציה 
הפגיעה  מדגישה, בצדק, את 
החיים, את  בשגרת  הקשה 

העוב ואת  המתמיד  ־האיום 
דה שאין לזקוף לחובתה את 
באמצעי  שעשתה  ההשקעה 
ההגנ כגון "כיפת ברזל", שב־
נפגעים. כן  אין  בלבד  זכותם 
לא  מצידו  חמאס  מודגש כי 

הר תושבי  על  הגן  שלא  ־רק 
הצוע אלא העמיד אותם במ־

שפעל  האש, כיוון  בקו  כוון 
בחסותם ומקרבם. למרות כל 

,אלה פעולותיה של ישראל והפגיעה הנרחבת באז־
רחים נתפסות כבלתי מידתיות. בקרב על דעת הקהל 
העולמית קשה להתמודד עם התמונות הקשות של 
ילדים, שנפגעים בעזה, ותמונות של  אזרחים, כולל 
נגד  משקל  מהוות  אינן  במקלטים  ישראלים  ילדים 

של ממש.

אי החוקיות של מעשי החמאס

כך  על  ויכוח  כלל  בדרך  אין  הבינלאומית  בזירה 
זאת, הפלס־ חוקיים עם  אינם  החמאס  .שמעשי 

החלש  כצד  נתפסים  טינים 
אמצעים  לנקוט  נאלץ  אשר 
אלה מול ישראל החזקה, ואי 
חמאס  פעילות  של  החוקיות 
הציפייה  מן  מפחיתה  אינה 
הדין  פי  על  תפעל  שישראל 
מדינה  הבינלאומי, בהיותה 

מפותחת ודמוקרטית.

3
מבט קדימה

כרגע  נמצאת  ישראל 
מש מערכה  של  ־בעיצומה 
המ בשתי  ומדינית.  ־פטית 

משקל  יש  הללו  ערכות 
חשוב לבחינת החוקיות של 
התאמתם  ולמידת  מעשיה 
למשפט הבינלאומי. ישראל 
למען  כל  קודם   - חייבת 
הדמוקרטיים  ערכיה  שימור 

לע  - החוק  שלטון  ־וביצור 
ומעמיקה  כנה  חקירה  רוך 
בכללים,  עמדה  אם  ולבחון 
הפרות  שבוצעו  ובמקרים 
או פשעים יש לנקוט צעדים 

משפטיים מחמירים.
יועילו  רציניות  חקירות 

המ במערכה  גם  ־לישראל 
לנהל  אין  המשלימות, לפיו  עקרון  שפטית לאור 
הבינלאומי  הפלילי  הדין  בבית  פליליים  הליכים 

המת הליכים  במסגרת  מדינתיות  בערכאות  ־או 
האוניברסלית, אם  השיפוט  סמכות  על  בססים 
כן  המדינה הרלוונטית חוקרת את עצמה באופן 

ורציני.
דיני הלחי־ ,עם זאת גם עמידה בכל הכללים של 
מה אינה מבטיחה כי ישראל תזכה ללגיטימציה על 

־מעשיה, ובקרב על דעת הקהל הבינלאומית יש לני
 תוחים המשפטיים משמעות מוגבלת בלבד. 

 בראש ועדת החקירה של האו"ם. 
פרופ' ויליאם שאבאס

אמירות שנשמעות 

לעיתים מפי גורמים 

מדיניים וצבאיים 

בישראל על ״גביית 

מחיר״ מן האוכלוסייה 

או קריאות ״לשטח 

את עזה״ משמשות 

כהוכחה לכוונה 

הישראלית לפגוע 

באזרחים. זאת 

גם כאשר מדובר 

בגורמים שאין 

להם שום קשר 

והשפעה על 

הפקודות הצה״ליות
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בדו״ח גולדסטון אחרי ״עופרת יצוקה״. בהקשר זה, 
־אמירות שנשמעות לעיתים מפי גורמים מדיניים וצ

באיים בישראל על ״גביית מחיר״ מן האוכלוסייה או 
קריאות ״לשטח את עזה״ משמשות כהוכחה לכוונה 
הישראלית לפגוע באזרחים. זאת, גם כאשר מדובר 
בגורמים שאין להם שום קשר והשפעה על הפקודות 

־הצה״ליות, ואף שהן אינן משקפות את האמור בפ
קודות אלה או את ההנחיות שניתנות בפועל.

אשר למספר הנפגעים, אף שדיני הלחימה מכירים 
עשויה  באזרחים  פגיעה  הגוררת  פעולה  שגם  בכך 
אם  או  מידתית  היא  הפגיעה  אם  חוקית  להיחשב 
הלגיטי־ שבמישור  צפוי הרי  היה  לא  הנזק  ,היקף 
כקבילה, בפרט  באזרחים  נתפסת פגיעה  לא  מציה 
בין המצב  גדול. הפער  נפגעים  על מספר  כשמדובר 
המשפטי למישור הלגיטימציה בולט במיוחד בנושא 
:זה, ומתבטא בכמה מישורים ראשית, בהנחה הש־

גויה שאם נפגעו אזרחים הרי זו הייתה הכוונה, ולכן 
־מדובר בפשע מלחמה של תקיפה מכוונת של אזר

חים; שנית, בדחיית העיקרון המעוגן בדיני הלחימה 
כי יכולה להיות הצדקה לפגיעה באזרחים כאשר היא 

־נגרמת אגב תקיפת מטרה לגיטימית, ובתפיסה מו
טעית שכל פגיעה כזאת היא בלתי מידתית בהגדרה; 
שלישית, בשיפוט לפי התוצאות ובדחיית טענות כי 
מטעות.  נבע  או  צפוי  היה  לא  בפועל  שנגרם  הנזק 
היכולת הטכנולוגית הגבוהה של צה"ל יוצרת אשליה 
שישראל יודעת־כל וחפה מטעויות, ולכן כל תוצאה 

קשה של פעולותיה היא מכוונת.
,יתרה מזו אף שמבחינה משפטית נמדדת המיד־
תיות לפי היחס בין היתרון הצבאי הצפוי מן התקיפה 
לבין הנזק הצפוי לאזרחים ולא לפי היחס בין מספרי 
הנפגעים בכל צד, הרי שבמישור הלגיטימציה משווה 
העולם את מספרי הנפגעים. בישראל היה מספר קטן 

צילום: פלאש 90 בתמונות אין זכר לשימוש הצבאי שייתכן שהיה במבנה. הפצצה בעיר רפיח, אוגוסט 2014 

אף שמבנה אזרחי 

המשמש לצרכים 

צבאיים הוא מטרה 

חוקית לתקיפה 

מבחינה משפטית, 

הרי שבמישור 

הלגיטימציה 

משודרות בתקשורת 

העולמית תמונות 

של מבנים אזרחיים 

הרוסים ושל 

אזרחים הרוגים
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.אזרחיים דיני הלחימה מכירים בכך שאובייקט אז־
רחי עשוי להיחשב למטרה צבאית אם הוא משמש 
עשויים  מיקומו  או  שייעודו  או  צבאיים  לצרכים 

לשרת תכלית צבאית.
םברצועת עזה נעשה שימוש במבנים אזרחיי לר־
,בות בתי מגורים בתי ספר ומסגדים כדי לשגר הת־
קפות ולאחסן אמצעי לחימה וכן לשימושים צבאיים 
מאבדים  כאלה  שמבנים  היא  אחרים. המשמעות 
התקפה. אפילו  אליהם  לכוון  ומותר  חסינותם  את 
בתי חולים הם מטרה לגיטימית לתקיפה אם האויב 
למתן  בכפוף  הצבאיים, זאת  לצרכיו  בהם  משתמש 
אזהרה מיוחדת להפסיק את השימוש האמור. מובן 
שתקיפות אלה חוקיות רק בכפוף לעקרון המידתיות, 

שיפורט בהמשך.
מידתיות התקיפה . העיקרון המרכזי השני של דיני 
,הלחימה הוא עקרון המידתיות לפיו גם כאשר תו־
אם  לבצע את ההתקפה  חוקית, אסור  קפים מטרה 
הנזק האגבי הצפוי ממנה לאזרחים או לאובייקטים 
הצפוי  הצבאי  ליתרון  ביחס  מופרז  הוא  אזרחיים 
מן התקיפה. המשמעות היא שבעת שמחליטים על 
תקיפת יעד, גם אם מדובר במטרה צבאית מותרת, 
ולאובייקטים  לאזרחים  הצפוי  הנזק  מה  לבחון  יש 
המידתיות  עקרון  פי  איזון. על  ולבצע  אזרחיים 

במ להימצא  הצפויים  באזרחים  להתחשב  ־חייבים 
ניתנה אזהרה אך האזרחים לא התפנו  גם אם  קום 
מן המקום. עם זאת, עצם העובדה שאזרחים עלולים 
חוקית, אם  לבלתי  הופך את התקיפה  אינו  להיפגע 

־היתרון הצבאי המושג ממנה הופך את הפגיעה הצ
פויה למידתית. אין מדד מדויק מה נחשב נזק מידתי; 
צבאי  ״מפקד  של  סטנדרט  מגדירים  הלחימה  דיני 
סביר״. כן נקבע שהבחינה נעשית לפי המידע שהיה 
התחשבות  תוך  ההחלטה,  קבלת  בעת  המפקד  בידי 
באי הוודאות שקיימת בנסיבות של לחימה ולא לפי 

התוצאה בפועל.

אי החוקיות של מעשי החמאס 

אין ספק שמעשיו של החמאס, שכיוון התקפות 
־לעבר אזרחים במטרה לפגוע בהם והשתמש באזר

חים בעזה כמגן אנושי וכבסיס לפעילותו הצבאית, 
ונחשבים פשעי  דיני הלחימה  בוטה של  הם הפרה 
עקרון  קיים  לא  הלחימה  זאת, בדיני  מלחמה. עם 

גו אינן  החמאס  מצד  ההפרות  ולכן  הדדיות,  ־של 

רעות מחובתה של ישראל להמשיך ולכבד את דיני 
הלחימה.

2
 היבטים של 

לגיטימציה בינלאומית
עצם השימוש בכוח

אף שמבחינה חוקית אין כלל שאלה על זכותה של 
ישראל להגיב בכוח לירי של חמאס לעברה במסגרת 
הבינלאומית  שבזירה  מולו, הרי  הנמשכת  המערכה 
ןבוח העולם ״מי התחיל״ את הסיבוב הנוכחי. במ־
שחמאס  לכך  טובות  טענות  לישראל  יש  דנן  קרה 
הוא שהגביר את היקף הירי על ישראל ואת עוצמתו, 
חוהיא נאלצה להגיב בכו כדי להפסיק את הירי. למ־

רות זאת, בעולם יש המתארים את ההצדקה למבצע 
יש  כנקמה על רצח שלושת הנערים הישראלים. כן 
המדגישים כי הירי הראשון על ישראל מרצועת עזה 
בוצע על ידי ארגוני טרור ברצועה שאינם החמאס, 
וכי ישראל היא שדרדרה את המצב. בדרך זו מוצגת 
.ישראל כצד שהביא להסלמה מנגד, ההסכמות היש־
ידי חמאס חיזקו  על  ראליות להפסקות אש שנדחו 

־את הלגיטימציה לפעולה הישראלית, ותרמו להגב
רת חופש הפעולה של ישראל.

אופן השימוש בכוח

המשמש  אזרחי  מבנה  משפטית  שמבחינה  אף 
הרי  לתקיפה,  חוקית  מטרה  הוא  צבאיים  לצרכים 

בתק המשודרות  התמונות  הלגיטימציה  ־שבמישור 
שורת העולמית הן של מבנים אזרחיים הרוסים ושל 
זכר לשימוש  אזרחים הרוגים. מובן שבתמונות אין 
שחו־ מזו, אף  במבנה יתרה  שהיה  שייתכן  .הצבאי 
ולהתחשב  לגופה  להיקבע  אמורה  ההחלטה  קיות 
במידע שהיה בידי המפקד בעת קבלת ההחלטה, הרי 
שבזירת הלגיטימציה מטילים בפועל על התוקף את 

־הנטל להוכיח את ״השימוש הצבאי״, ואם לא מרי
זה התקיפה עלולה להיתפס כפגיעה מכ־ נטל  ,מים 

וונת ואסורה באובייקטים אזרחיים. כך נעשה למשל 

העובדה שאזרחים 

עלולים להיפגע 

אינה הופכת את 

התקיפה לבלתי 

חוקית, אם היתרון 

הצבאי שיושג ממנה 

הופך את הפגיעה 

הצפויה למידתית. 

אין מדד מדויק מה 

נחשב נזק מידתי; 

דיני הלחימה מגדירים 

סטנדרט של ״מפקד 

צבאי סביר״
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אפוא  לגיטימציה. נפתח  מחוסר  לסבול  עלולים 
בניתוח המשפטי, ולאחר מכן נעבור לניתוח הנוגע 
הפעולות  הלגיטימציה של  לחוסר  ללגיטימציה או 

בזירה הבינלאומית.

1
ההיבטים המשפטיים

החוקיות של עצם השימוש בכוח

זכות  יש  שלישראל  ספק  אין  משפטית  מבחינה 
־להפעיל כוח צבאי ברצועת עזה כדי למנוע ירי לשט

חה. מבצע ״צוק איתן״ הוא חלק ממערכה מתמשכת 
,המתנהלת נגד חמאס קרי חלק מעימות מזוין מת־

משך. ישראל אינה זקוקה להישען בפעולתה על זכות 
ההגנה העצמית, שהיא רלוונטית רק בעת ההתחלה 
של עימות מזוין. עם זאת, אפילו אם היה צורך לבסס 
טענת הגנה עצמית לא היה בכך קושי, שכן חמאס 
. ישראל אף ני־ ״ביצע נגד ישראל ״התקפה חמושה
סתה להימנע משימוש בכוח, הן בעצם ההצעה של 
״שקט תמורת שקט״ בתחילת במבצע והן בהסכמות 
שבחר  הוא  אש. חמאס  להפסקת  ונשנות  החוזרות 
,להמשיך במתקפה דבר המחזק את ההצדקה המש־

פטית להפעלת כוח מצד ישראל.

החוקיות של אופן השימוש בכוח

יישום עקרון ההבחנה . אחד העקרונות המרכזיים 
מותר  פיו  ההבחנה, על  עקרון  הלחימה הוא  בדיני 
לוחמי  ולעבר  צבאיות  מטרות  לעבר  התקפה  לכוון 
בלחימה,  ישירות  המשתתפים  אזרחים  או  האויב 
אובייקטים  ונגד  אזרחים  נגד  התקפה  לכוון  ואסור 

צילום: פלאש 90 התמונות המשודרות בתקשורת העולמית הן של מבנים אזרחיים הרוסים ושל אזרחים הרוגים. פלסטינים בעזה 
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מבצע ״צוק איתן״ – המערכה המשפטית והמערכה על דעת הקהלסדר יום

נמש איתן״  ״צוק  מבצע  של  הצבאית  ־המערכה 
 70 מעל  היו  הישראלי  ימים. בצד  מ־50  למעלה  כה 
מעל  נהרגו  הפלסטיני  בצד  חיילים.  רובם  הרוגים, 
וחל־ חמאס  אנשי  חלקם  הרצועה,  תושבי   2,100
רקטות  כ־4,500  נורו  המבצע  במהלך  אזרחים.  קם 
 5,000 מעל  תקפה  ישראל  ישראל.  לעבר  ומרגמות 
מטרות. כבר במהלך המבצע )ב־23 ביולי( התקבלה 
להקים  החלטה  האו"ם  של  האדם  זכויות  במועצת 
ועדת חקירה בראשות פרופ' ויליאם שאבאס, אשר 
החלה לאחרונה פעילותה. במהלך המבצע הועלו נגד 
כללי  את  מפרה  שהיא  כך  על  רבות  טענות  ישראל 

־המשפט הבינלאומי ואף מבצעת פשעי מלחמה. לט
ענות אלה הייתה השפעה מסוימת על חופש הפעולה 
של ישראל. בה בעת נשמעים גם איומים של פנייה 
פלסטינית לבית הדין הבינלאומי הפלילי כדי שיבחן 
אפשרות להעמיד גורמים ישראליים לדין פלילי על 
ניסיונות  יהיו  כי  חששות  מועלים  כן  אלה.  פשעים 

 המערכה המשולבת:
חוקי זה לא בהכרח לגיטימי
בעקבות מבצע "צוק איתן" חייבת ישראל לערוך חקירה כנה ומעמיקה 

ולבחון אם עמדה בכללים של דיני הלחימה, ובמקרים שבוצעו הפרות או 

רציניות כאלה  פשעים יש לנקוט צעדים משפטיים מחמירים. חקירות 

בכל  עמידה  שגם  לזכור  צריך  המשפטית, אך  במערכה  גם  לה  יועילו 

הכללים אינה מבטיחה כי היא תזכה ללגיטימציה על מעשיה

מדינות  של  משפט  בבתי  פליליים  הליכים  ליזום 
אוניברסלית  שיפוט  סמכות  קיימת  שבהן  מסוימות 
על פשעי מלחמה גם בהיעדר זיקה למדינת הפורום. 
במילים אחרות, הגם שהמערכה הצבאית הסתיימה 
, המערכה המשפטית נמצאת רק בראשי־ הלעת עת

תה.
מנוסחת  ישראל  של  פעילותה  נגד  הביקורת 
שישראל  בכך  מתמקדות  הטענות  משפטי;  באופן 
.מבצעת פשעים ומפרה את החוקים עם זאת, למ־
עשה חלק ניכר מן הטענות אינו מתבסס על כללי 
על  לחימה, אלא  בעת  החלים  הבינלאומי  המשפט 
שנת־ במה  לבר־משפטיי המתבטאים  םשיקולים 
לה־ העולמית חשוב  הקהל  בדעת  כלגיטימי  .פס 

לעצם  משפטיות הנוגעות  סוגיות  בין  אפוא  בחין 
היבטים  ישראל, לבין  של  פעולותיה  של  החוקיות 

הבינ בזירה  המעשים  של  ללגיטימציה  ־הנוגעים 
לאומית. אין חפיפה בין השניים, ומעשים חוקיים 

פנינה שרביט־ברוך

אל"מ )מיל'( עו"ד פנינה 
שרביט־ברוך, חוקרת בכירה 
במכון למחקרי ביטחון 
 לאומי; לשעבר ראש 
מחלקת הדין הבינלאומי 
בפרקליטות הצבאית
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להזכיר  אבקש  ועוד,  זאת  עליה.  לפקח  באפשרות 
ו"כוכב  הגדול"  "האח  רק  אינה  הרייטינג  תרבות  כי 
נולד" אלא גם ויקיפדיה, ווטסאפ, פייסבוק, טד ואף 
העליון.  המשפט  מבית  פעם  לא  המתנהל  טוויטאפ 
עם זאת ישנו מסר מרגיע: היזון חוזר אינו פסק דין 
ייבחרו על פי  בעזרת מסרונים, ומועדי הדיונים לא 

שעות הפריים־טיים של הרשות השנייה.
 נציב תלונות הציבור על שופטים. ראשית, 

־תפקידו של הנציב, הפועל מכוח חוק, הוא קבלת בי
היזון חוזר הוא פעו ־קורת שלילית, תלונות. מנגד, 

לה יזומה לקבלת נתונים ובחינתם - וזו, בין השאר, 
ערוכה גם לקבל ביקורת חיובית. שנית, הנציב הוא 

המש בית  כשופט  לכהן  שראוי  )מי  לשעבר  ־שופט 
הוא  בחוק  החסמים  למרות  כי  ונראה  העליון(,  פט 
יתקשה להעביר ביקורת ישירה ועניינית על חבריו. 

־שלישית, לנציב יש סמכויות בירור, אך אין לו סמ
ביצוע של ממש. אחרונה, תפקידו של הנציב  כויות 
הוא חשוב. עליו לבחון בעיניים משפטיות מקצועיות 
מוקד  לשמש  ועליו  נקודתית,  שיפוטית  התנהלות 
לבירור תלונות הציבור. עם זאת, אין ביכולתו לבחון 
התנהלות לאורך זמן ולהחליף את דעתם של אלפי 
המשפט  בבתי  יום  מדי  כמעט  הנמצאים  דין  עורכי 

השונים. 
בהצעה  מדובר  הציבור.  ידי  על  חוזר  היזון   
שפירט השופט מנחם קליין במאמרו על "השפיטה 

־המתגוננת" )מנחם )מריו( קליין, "תופעה חדשה ומ
דאיגה: 'השפיטה המתגוננת'", עלון השופטים ע"ש 
סורו־ קובו,  השופטים  בעריכת  ז"  ברוך  לשמוליק 
קר וארניה, מס' 3, ינואר 2010(. השופט קליין ציין 
ידי מתדיינים  כי לטעמו ראוי לערוך היזון חוזר על 
הרעיון  לטעמי  דרום אמריקה.  במדינות  שנהוג  כפי 
כמו  ובהתייעלות.  בשיפור  רבות  לסייע  ועשוי  טוב 
אכפתיות  של  מסר  להעביר  יסייע  בוודאי  הוא  כן 
בחוויה  והתמקדות  המתדיינים  בציבור  והתחשבות 
נכבד  בחלק  זאת,  עם  בתוצאה.  במקום  השיפוטית 

בהלי נמצא,  אינו  האזרח  ומההליכים  הדיונים  ־מן 
בה ובקיאותו  מעורב,  אינו  הוא  פרוצדורליים  ־כים 

ובנורמות המקובלות  ליכים המשפטיים המתנהלים 
פחותה בהרבה מזו של עורכי הדין. עורכי הדין הם 
 Officer( ה"משתמשים" הישירים של בתי המשפט 
of the court( ולהם עניין רב בייעול המערכת, דבר 
חוזר.  היזון  של  וולונטרי  בהליך  השתתפות  שיגדיל 

במערכת  נתקל  אשר  הרחב,  מהציבור  בשונה  זאת 
לעיתים רחוקות ובמקרי "אין ברירה". 

 חוסר יעילות. לחוסר היעילות שבעריכת היזון 
הסברים,  מעט  לא  הושמעו  המשפט  למערכת  חוזר 
התייחסות  חוסר  סטטיסטית,  יעילות  חוסר  כגון 
ראוי מצד השופטים, חוסר יכולת לשנות פרמטרים 
אישיותיים של שופט ונקמנות אישית של עורכי דין. 
על כל אלה אפשר להשיב בפשטות; הליך התייעלות 
פעולה  שיתוף  אחרות,  במילים  ביעילות.  עושים 
בבחירת המומחים שיערכו  עזרתם  מצד השופטים, 

הנכו הפרמטרים  בבחינת  סיועם  השאלונים,  ־את 
נים וישיבתם ב"שולחן עגול" עם כל הנוגעים בדבר 

יסייעו להביא לתוצאות הטובות ביותר. 
בוודאי  קיימת התנגדות?  זאת  בכל  כן, מדוע  אם 
חשתם בזמן הקריאה בחסרונו של השם הנפוץ יותר 
להיזון החוזר. לטעמי, הסיבה להתנגדותם החריפה 
של השופטים להליך כזה הוא שמו. השם הוא משוב. 
נסו לדמיין מה תשיבו כשיבקשו מכם להעביר משוב 
על מישהו; נסו לחשוב מה תרגישו כשמישהו יעביר 

־משוב על עבודתכם. משוב מעורר אצל בני אדם הר
גשה של התערבות שלילית מבחוץ, של ביקורת לא 

נעימה. 
מנהל המכון להשתלמות שופטים, המשנה לנשיא 
כי  סיפר  לוין,  שלמה  בדימוס  העליון  המשפט  בית 
אחת הבעיות המרכזיות בהליך השיפוטי היא חוסר 
יכולתו של השופט לקבל היזון חוזר בדרך כלל. ד"ר 
של  הביקורת  במנגנוני  דנה  אשר  זר־גוטמן,  לימור 
בישראל  השופטים  כי  טענה  השופטים,  התנהלות 
מגלים העדפה מהותית למישור האתי־פנימי. אפשר 
לתהות מה היה נפסק לו עמד הנושא לדיון לפני בית 
המשפט העליון. מה היה פוסק אז בית המשפט על 
חופש  על  ההתאגדות,  חופש  על  המקצועי,  החרם 

הביטוי ועל חופש העיסוק. 
לסיכום, במערכת בתי המשפט בישראל אין הליך 

־מקצועי לבחינת פעולת השופט וללמידתו באופן מע
לו ולמערכת להשתפר,  זמן כדי לאפשר  ולאורך  מיק 
לשופטים  גם  לשפר,  מה  יש  אדם  שלכל  פי  על  אף 
וטוב  ויעיל,  היזון חוזר הוא ראוי  בישראל. הליך של 
יהיה לנו אם שופטינו המצוינים, ללא שמץ של ציניות, 
ישתתפו בו. שם ההליך אינו המהות; נקרא לו "היזון 
לו  ונקרא  נשכל אותיות  או  "משוב"  לו  נקרא  חוזר", 
 "בושם" - ההליך וההתייעלות הם החשובים. 

עורכי הדין הם 

המשתמשים הישירים 

של בתי המשפט 

ולהם עניין רב בייעול 

המערכת, דבר 

שיגדיל השתתפות 

בהליך וולונטרי של 

היזון חוזר, וזאת 

בשונה מהציבור 

הרחב אשר נתקל 

במערכת לעיתים 

רחוקות

משוב השופטים
2 0 1 4
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  לרגליים שלך מגיע, עו"ד

שכבות ברמת קושי משתנה

בלימת זעזועים דינמית

נוחות מקסימלית

תנאים מיוחדים לחברי הלשכה 

www.medifoot.co.il
סניף הנמל, הירקון 307 )פינת ירמיהו( תל אביב.  טלפון: 03-6021993  |  סניף הכרמל, שד׳ מאפו 13 חיפה.  טלפון: 04-8256365  |

סניף המפלצת, רח׳ אורוגוואי 1 ירושלים.  טלפון: 02-64298483  |  סניף העמק, רח׳ השקדים 1 טבעון.  טלפון: 052-8616150  |

סניף הים האדום, מרכז הופמן, רח מדיין 12 אילת. טלפון: 08-6332657 |      

 פשרה - טובה לבית המשפט, 
לא לריצות הבוקר שלך בפארק.

אנחנו במדיפוט יודעים כמה האימונים חשובים לך וכמה 
 מתסכלת יכולה להיות פציעת ריצה. 

 זה יכול להיות הקרסול, הברך, ההמסטרינג, 
 או הארבע-ראשי. התוצאה זהה: כאב מתגבר

וקושי להמשיך באימונים.

מדרסי הפרימיום של מדיפוט נשענים על טכנולוגיה 
מתקדמת ועל 75 שנות ניסיון. המדרסים תוכננו בשיתוף 

פעולה עם ספורטאים ונועדו להקטין למינימום את 
הנזקים המצטברים לרגליים במהלך ריצה.

נשמח לארח את חברי לשכת עורכי הדין לאבחון 
 מקצועי חינם על ידי המומחים של מדיפוט. 

תנאים מיוחדים לחברי הלשכה על מגוון מדרסי 
הפרימיום ונעלי הריצה.
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 ,Feedback באנגלית  שקרוי  מה  הוא  חוזר  היזון 
מסוימת,  פעילות  על  הנאסף  כמידע  מוגדר  והוא 
לתיקון  או  לפיקוח  ומשמש  למקור  בחזרה  נשלח 

־פעולות עתידיות. ההיזון החוזר מצוי בכלכלה, בר
פואה, בחינוך, באקדמיה ובהייטק, ואפילו כבר קיים 
ומוכר  ידוע  הערכה  בכלי  מדובר  לביצועו.  יישומון 
ולהתייעלות  לשיפור  משמש  והוא  ובעולם,  בארץ 

במרבית החברות והמערכות הגדולות. 
ומה על מערכת המשפט בישראל? באפריל 2014 

התבי מערך  על  הביקורת  נציבות  לפעול  ־התחילה 
־עה )פרקליטות ואח'( לאחר לחץ רב להקמתה שה

ובהם  שונים  גורמים  פעילו 
הנציבות,  המשפטי.  הפורום 
אשר תקבל בין השאר פניות 
מן הציבור, היא הדבר הקרוב 
ביותר להיזון חוזר שיש היום 

מדי של  המשפט  ־למערכת 
נת ישראל. ומה בדבר ההליך 

השיפוטי ובתי המשפט?
טיעו ארבעה  אביא  ־להלן 

כן להיזון חוזר
השופט  פעולת  לבחינת  מקצועי  הליך  אין  המשפט  בתי  במערכת 

וללמידתו באופן מעמיק כדי לאפשר לו ולמערכת להשתפר. הליך של 

היזון חוזר, שנשמע פחות מאיים מ"משוב", הוא ראוי ויעיל, וטוב יהיה לנו 

אם השופטים ישתתפו בו

תומר ישראל

 עו"ד תומר ישראל, 
 הפורום המשפטי 
למען ארץ ישראל

התקיפה  להתנגדות  כבסיס  הנשמעים  עיקריים  נים 
חוסר  ואת  השיפוטי  בהליך  חוזר  היזון  של  לקיומו 
ההיגיון בהם, ובהמשך אסביר מדוע לטעמי בכל זאת 

ישנה התנגדות.
 )2 המשפט;  בתי  אל  הרייטינג  תרבות  כניסת   )1
כגורם  שופטים  על  הציבור  תלונות  נציב  של  קיומו 
מבקר מספיק; 3( אם כבר היזון חוזר, אז שייערך על 

ידי הציבור; 4( חוסר יעילות.
הרייטינג  תרבות  כניסת  הרייטינג.  תרבות   
חזרו  שעליה  העיקרית  הסיבה  היא  המשפט  לבתי 

־נשיאי בית המשפט העליון כבסיס להתנגדותם הנ
לפירושו  להיכנס  בלי  חרצת. 

"תר המונח  של  ־המדויק 
לומר  אפשר  הרייטינג"  בות 
תרבות  כי  גמורה  בוודאות 
לבתי  נכנסה  כבר  הרייטינג 
ובין  שנרצה  בין  המשפט. 
היא  הזו  התרבות  שנתנגד, 

־חלק מחיינו, והתעלמות מכ
ניסתה אל המשפט רק תפגע 

תרבות הרייטינג כבר נכנסה 

לבתי המשפט. אם נרצה ואם 

לאו, התרבות הזאת היא חלק 

מחיינו, והתעלמות מכניסתה 

אל המשפט רק תפגע 

באפשרות לפקח עליה

השופטים משוב 

2 0 1 4
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בכדי פרשת יתרו מתחילה במילים "וישמע יתרו". 
עם  רחב  באופן  משתלב  העצמית  הבקרה  נושא 
שהרי  הציבור.  אמון  ועם  השקיפות  עם  המנהיגות, 
חובתו של מנהיג לחולל שינויים ולהצעיד את העם 
שהוא  ובשינויים  בתבונה  יצירתית,  בדרך  בדרכו, 

־פועל בהם לרווחת עמו. כך פעל משה רבנו, נביא הנ
ביאים, כאשר הקדיש פרשה שלמה בתורה )שמות, 
וההוצאות  ההכנסות  של  דיווח  על  פקודי(  פרשת 
זאת  וכל  המשכן.  הקמת  לצורך  העם  נדיבי  מאת 
ומישראל"  מה'  נקיים  "והייתם  משום  חז"ל,  לדברי 
)במדבר לב, כב( - כלומר, להיות נקיים כלפי הבורא 
והציבור כאחד, בשקיפות מרבית, לבל ירננו המרננים 

על משה.
לעמדה  שהביטוי  מצער  האלה,  הדברים  רקע  על 
שהרי  הלשכה",  "החרמת  של  בצורה  ניתן  הנגדית 
"חרם" ביהדות משמעו ביטוי קיצוני של הרחקה. כך 
בזמן התנאים נידו והחרימו את עקביא בן מהללאל 
)כיוון שחלק על החכמים בדורו בארבעה נושאים(, 
לא לפני שהחכמים הציעו לו להתמנות לאב בית הדין, 
בתנאי שיסכים עימם. עקביא סירב וענה: "מוטב לי 
להיקרא שוטה כל ימי, ולא לעשות שעה אחת רשע 
חזר  אומרים בשביל שררה  יהיו  המקום. שלא  לפני 

את  חכמים  החרימו  וכן  פ"ה(.  עדויות  )משנה,  בו" 
רבי אליעזר בן הורקנוס )בבא מציעא נט ע"ב(, וכן 

־שמעון בן שטח רצה לנדות את חוני המעגל: "אלמ
לא חוני אתה - גוזרני עליך נידוי" )תענית כג ע"א(. 
ובנידוי,  בחרם  השימוש  התפשט  התלמוד  בתקופת 
והוחל גם על העובר על החלטת בית דין או על דברי 

־חכמים )בבא קמא קיג ע"א(. בתקופת הגאונים הר
חיבו את החרם אף כאמצעי משפטי לחיזוק תקנות 
הציבור )המפורסם שבהם הוא חרם דרבנו גרשום(. 
הדור  גדולי  שנה(  כ־800  )לפני  הראשונים  בתקופת 
הרשב"ם ורבנו תם )נכדיו של רש"י( הכריזו חרם על 
כל יהודי שיתבע בבית משפט של גויים, ועד לדורות 
האחרונים השתמשו באמצעי החרם נגד המלשינים 
חכמינו   - ונידוי  חרם  אומר,  בקוצר  וה"מוסרים". 
ז"ל השתמשו בו אך לעיתים נדירות מאוד, כאמצעי 

חריף ויעיל וכמעט כמוצא אחרון.
־דווקא בעת שאמון הציבור במוסדות מערכת המ

שפט בישראל נמצא בשפל )פחות מ־40%(, נראה כי 
השבת המשוב במקומה וראויה להערכה. מן הראוי 

בי המשפט  מערכת  של  כבודה  להשבת  נפעל  ־כי 
מחזקת  "בתוכנו"  ובמיוחד  הבקרה  כי  ונבין  שראל, 
 ומוסיפה כבוד והערכה למערכת. 

תחריט בעקבות ציור של יוליוס שנור וון קארולספלד מהמאה ה־19, מתוך מאגר גטי אימג'ס

אנו רואים גם אצל 

משה רבנו, המנהיג 

הגדול ששימש גם 

שופט, כיצד מבקר 

אותו יתרו חותנו: 

"לא טוב הדבר 

אשר אתה עושה. 

נבול תיבול, גם 

אתה, גם העם הזה 

אשר עימך, לא 

תוכל עשוהו לבדך"

מצער שהביטוי 

לעמדה הנגדית 

ניתן בצורה של 

"החרמת הלשכה", 

שהרי "חרם" 

ביהדות משמעו 

ביטוי קיצוני של 

הרחקה. חכמינו 

השתמשו בו אך 

לעיתים נדירות 

מאוד, כאמצעי 

חריף ויעיל וכמעט 

כמוצא אחרון
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השקפת היהדות על חרמותסדר יום

המשוב  את  להחזיר  הדין  עורכי  לשכת  החלטת 
־על שופטים בקרב עורכי הדין גררה תגובה לא שג
גרו אשר  העליון  המשפט  בית  נשיא  מטעם  ־רתית 

את  תנתק  המשפט  בתי  מערכת  כי  שהחליט  ניס, 
הקשר עם הלשכה. והיות שעסקינן בנושאי שקיפות, 
בקרה ואמון הציבור במערכת המשפט, מהי השקפת 

היהדות בעניין?
־אין די לומר באופן גורף כי היהדות בנויה על בי
־קורת עצמית, שכן על כל אמרה בתנ"ך, בתלמוד וב

ודיון  וטריא  ספרות התורנית הענפה תמצא שקלא 
לגופו  לדון  ויש  ופרשנויות,  ותירוצים  קושיות  עם 
של עניין. במסכת חגיגה )דף טז עמוד ב וכן במסכת 
מכות ה ע"ב( מביאה הגמרא את רבי יהודה בן טבאי, 
ראש הסנהדרין ב"תקופת הזוגות", כ־200 שנה בזמן 
בכך  שהתהדר  לפנה"ס(,  השנייה  )המאה  שני  בית 
שכראש הסנהדרין פסק להרוג עד. שמעון בן שטח, 
בן זוגו ואב בית הדין, הראה לו את טעותו: "אראה 
בנחמה )לשון שבועה( אם לא שפכת דם נקי, שהרי 
שיזומו  עד  נהרגין  עדים זוממין  אין  חכמים  אמרו 
שניהם... ואין משלמין ממון עד שיזומו שניהם!". רבי 
יהודה בן טבאי הבין את טעותו כי הוציא להורג אדם 
שאינו  טבאי  בן  יהודה  עליו  קיבל  "מיד  כדין:  שלא 

מורה הלכה אלא בפני שמעון בן שטח וכל ימיו של 
יהודה בן טבאי היה משתטח על קברו של אותו הרּוג, 
על  ומצטער  בוכה  היה  הוא  כיצד  נשמע  קולו  והיה 

אותו הרוג שלא ע"פ דין". 
הג המנהיג  רבנו,  משה  אצל  אנו  רואים  גם  ־כך 
חו יתרו  אותו  כיצד מבקר  גם שופט,  ־דול ששימש 

נבול תיבול,  "לא טוב הדבר אשר אתה עושה.  תנו: 
גם אתה, גם העם הזה אשר עימך, לא תוכל עשוהו 
לבדך". יתרו מציע למשה רפורמה מהפכנית: "ואתה 
תחזה מכל העם אנשי חיל יראי אלוקים, אנשי אמת 
מאות  שרי  אלפים  שרי  עליהם  ושמת  בצע,  שונאי 
בכל  העם  את  ושפטו  עשרות.  ושרי  חמישים  שרי 

־עת, והיה כל הדבר הגדול יביאו אליך, וכל דבר הק
טון ישפטו הם, והקל מעליך ונשאו אתך..." )שמות 
יח, יז־כב(, ומשה רבנו מקבל את הדברים. הפרשנים 
מציינים כי פרשה זו נאמרה דווקא בפרשת יתרו - 
צדק, שחצה  הגר  יתרו  שכן   - התורה  קבלת  פרשת 
זאת  לכל  זכה  והתגייר,  המעלה  רם  ממעמדו  קווים 
בגלל מעלתו הגדולה והייחודית - לשמוע ולהאזין, 
מהדברים,  כתוצאה  להשתנות  וגם  ולהעמיק  לבדוק 
גם אם הם קשים. גם משה רבנו שמע, הקשיב ואף 
יישם את העצה, ונתן קרדיט לשינוי זה לחותנו. ולא 

 חרם כאמצעי 
תגובה לגיטימי?

החלטת לשכת עורכי הדין לקיים את המשוב הובילה להודעה כי מערכת 

בתי המשפט מנתקת את הקשר עם הלשכה ומחרימה את מוסדות הוועד 

המרכזי. מהי השקפת היהדות על חרם ועל נידוי?

יצחק גאגולה

 עו"ד יצחק גאגולה, 
רב וחבר כנסת לשעבר; סגן 
נשיא הקונגרס העולמי של 
יהדות גאורגיה

השופטים משוב 

2 0 1 4
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משרד מכירות:

שדרות עובד בן עמי 10, נתניההחברה הארצית לשיווק פרויקטים מקבוצת אנגלו סכסון

סוויטות
במלון
איילנד

החל מ-
₪1,290,000

)מקומה 15(

 חדר כושר  טרקלין עסקים   בקו הראשון לים 
 ספא  בריכה פרטית 

ללקוחות שלכם 
ממתינה הזדמנות 

שלא תחזור!

הנאה אקסקלוסיבית לצד השקעה מניבה. 
3 חודשים בשנה תוכל ליהנות מדירת נופש 
פרטית  9 חודשים בשנה הדירה מושכרת 

ומניבה לך תשואה נאה



אתגרים מקצועיים ומתודולוגייםסדר יום

בדיקות סטטיסטיות 

שערכנו מלמדות 

חד־משמעית 

שהמשתתפים 

במשוב אינם 

משיבים "קיצוניים" 

אלא מתפלגים 

באופן "נורמלי", 

וכי ההשערות על 

עורכי דין שהפסידו 

במשפט ויבקשו 

לנקום הן מופרכות

משוב השופטים
2 0 1 4

וכי ההשערות דל "נורמלי",  ־אלא מתפלגים באופן 
עיל מופרכות. 

המעריכים הם עורכי דין המופיעים באופן סדיר 
רק חלק מקרב עורכי הדין אכן עוס־  בבית המשפט .

קים בליטיגציה בכלל ובאופן שוטף בפרט, ולמעשה 
רקע  שאלות  אפוא  נכללו  במשוב  להערכה.  כשרים 
ובהן התבקשו עורכי הדין לציין את מספר הפעמים 
אחת  בכל  האחרונים  החודשים  בשלושת  שהופיעו 

־מהערכאות השונות, והדבר נבדק גם באמצעות סק
רים טלפוניים בלתי תלויים. 

לפיכך גובשו במשוב אומדנים והגדרה אופרטיבית 
־למושג "עורך דין המופיע באופן סדיר בבתי המש

דין המופיע בבית המשפט לפחות  עורך  והוא  פט", 
25 פעמים בשנה, שהן לפחות 

תקו בניכוי  בחודש  ־פעמיים 
פת הפגרה. 

המהותי  הממד  השפעת 
ההער על  הסגנוני  ־והממד 

בשא־ לשופט . הכללית   כה 
לון ובהערכת תפקוד השופט 

־אפשר לזהות שני ממדים נפ
רדים מבחינת התכנים: ממד 
מהותי וממד סגנוני. לכל ממד 

בהתא שונות  שאלות  ־יועדו 
נמדד  המהותי  הממד  מה. 
ההערכות  ממוצע  באמצעות 

של הפריטים האלה: הכרת העובדות בתיק, בקיאות 
בדין הרלוונטי והתאמת ניסיונות הפישור לנסיבות. 
ההערכות  ממוצע  באמצעות  נמדד  הסגנוני  הממד 
של הפריטים האלה: ניהול הדיון ביעילות, יחס נאות 
לעדים, יחס נאות לעורכי הדין ואם השופט איפשר 
חקירת עדים נאותה. ניתוחים סטטיסטיים מלמדים 
כי לשני הממדים יש השפעה משמעותית ומובהקת 
עוצמת  כי  נמצא  עוד  לשופט.  הכללית  על ההערכה 
ההערכה  על  הסגנוני  הממד  של  היחסית  ההשפעה 
לזו של הממד  זהה כמעט לחלוטין  הכללית לשופט 

מסבי הממדים  שני  כי  היא  המשמעות  ־המהותי. 
רים 90% משונות ההערכה הכללית לשופט, ומדובר 

ברמת הסבר גבוהה מאוד. 
בכללותה .  המשפט  למערכת  גבוהות  הערכות 
להערכות  שזכו  מי  גם  בהם  בעבר,  המשוב  מבקרי 
תמונה  לצייר  עלולים  יחסית,  נמוכות  או  בינוניות 

מוטעית כי כלל השופטים, ועל כן אולי גם מערכת 
נמוכים  וציונים  הערכות  מקבלים  בכלל,  המשפט 
בלבד. טענה זו אינה נכונה. הממצאים של התפלגות 
ההערכות ביחס לכלל שופטי בתי המשפט השונים 
בארץ מלמדים כי רוב ההערכות - ברוב המוחלט של 
היבטי ההערכה, ביחס לרוב השופטים - הן הערכות 

גבוהות. כך במשוב האחרון וכך במשובים קודמים.
אגב, המתאם בין ההערכה הכללית לשופט במשוב 
2005 לבין ההערכה הכללית לשופט במשוב 2004 הוא 
כללי  באופן  סטטיסטית.  ומובהק  חיובי  מאוד,  גבוה 
שומרת  לשופט  הכללית  שההערכה  היא  המשמעות 
על יציבות ועל עקביות בין שתי נקודות הזמן הנדונות, 

דבר המלמד על מהימנות גבוהה של כלי המדידה. 

סיכום

בי להערכת  משוב  ־סקרי 
מק בעלי  של  ותפקוד  ־צוע 

הם  תפקידים  ובעלי  צוע 
בארץ  ונפוץ  שכיח  אמצעי 
חלק  ומשמשים  ובעולם, 
שיטתי  בשיפור  נפרד  בלתי 
סקרי  השירות.  איכות  של 
בהקשרים  מיושמים  משוב 
סקרי  למשל  ומגוונים,  רבים 
לקוחות  של  רצון  שביעות 
או  מוצר  מאיכות  וספקים 
וארגונים,  חברות  ידי  על  להם  המסופקים  שירות 
או סקרי משוב והערכה של עובדים, מנהלים ובעלי 
מקצועות בחברות ובארגונים בהקשר לתפוקות או 
לשביעות רצון מהיבטים שונים של מקום העבודה. 
דוגמאות נוספות הם סקרי איכות הוראה הנערכים 
בארץ  ובמכללות  באוניברסיטאות  שוטפת  בצורה 
ובעולם ובהם זוכים המרצים להערכות על היבטים 

הסטודנ של  ראותם  מנקודת  תפקודם  של  ־שונים 
בריאות  ומערכות  רופאים  הערכת  סקרי  וכן  טים, 
על  הבריאות  ומערכות  הרופאים  מוערכים  שבהם 
להתנהלות  משוב  סקרי  וקרוביהם.  החולים  ידי 
בעיקר  כן,  גם  ונפוץ  מקובל  אמצעי  הם  השופטים 
במדינות בארצות הברית ובקנדה. עמידה באתגרים 
בעריכתם  הכרוכים  והמתודולוגיים  המקצועיים 
עושה אותם לראויים ולנכונים. כך היה וכך יהיה גם 
 במשוב השופטים 2014. 

מבקרי המשוב טוענים כי 

השופטים זוכים להערכות 

ולציונים נמוכים בלבד. טענה 

זו אינה נכונה. הממצאים 

של התפלגות ההערכות 

מלמדים כי רובן - ברוב 

המוחלט של היבטי ההערכה 

ובעניינם של רוב השופטים 

- הן הערכות גבוהות

09-8665152
משרד מכירות:

שדרות עובד בן עמי 10, נתניההחברה הארצית לשיווק פרויקטים מקבוצת אנגלו סכסון

סוויטות
במלון
איילנד

החל מ-
₪1,290,000

)מקומה 15(

 חדר כושר  טרקלין עסקים   בקו הראשון לים 
 ספא  בריכה פרטית 

ללקוחות שלכם 
ממתינה הזדמנות 

שלא תחזור!

הנאה אקסקלוסיבית לצד השקעה מניבה. 
3 חודשים בשנה תוכל ליהנות מדירת נופש 
פרטית  9 חודשים בשנה הדירה מושכרת 

ומניבה לך תשואה נאה
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הבדיקות הסטטיסטיות 

מלמדות כי עורכי הדין 

שהעריכו שופטים 

במשוב הם מדגם 

המייצג באופן תקף את 

אוכלוסיית היעד של 

עורכי הדין המופיעים 

בבתי המשפט 

בקביעות, והמדגם 

שעליו מבוסס המשוב 

מייצג נאמנה גם את 

אוכלוסיית השופטים 

המוערכים

למהימנות גבוהה. מקדם המהימנות שנמצא בניתוח 
שבעת הפריטים להערכת השופטים )אלפא קרונבך 
0.9( גבוה באופן משמעותי מהרף המופיע בספרות 
פריטי  שמהימנות  להסיק  אפוא  אפשר  המקצועית. 

הערכת השופט במשוב גבוהה מאוד, כאמור.
בעבר  נערכה  הייצוגיות  בדיקת  המדגם .  ייצוגיות 
לאוכלוסייה  בכל משוב באמצעות השוואת המדגם 
מאפייני  פי  על  נערכה  הבדיקה  לייצג.  אמור  שהוא 
גיאוגרפי  מיקום  ותק,  )כגון:  המעריכים  של  הרקע 
נתוני  מקורות:  מכמה  שנאספו  נתונים  ומגדר(, 

ושא נפרדים  טלפוניים  סקרים  הדין,  עורכי  ־לשכת 
לות רקע הנכללות בשאלון המשוב עצמו. הבדיקות 
שהעריכו  הדין  עורכי  כי  מלמדות  הסטטיסטיות 
שופטים במשוב הם מדגם המייצג באופן תקף את 
אוכלוסיית היעד של עורכי הדין המופיעים בקביעות 

בבתי המשפט.
ולא  השופטים  למאפייני  ביחס  נוספות,  בדיקות 
רק עורכי הדין, מעלות כי התפלגות השופטים בסוגי 
בתי המשפט השונים, על פי הנתונים הרשמיים של 

־הנהלת בתי המשפט, דומה מאוד להתפלגות השופ
טים שקיבלו הערכות במשוב. המסקנה הברורה היא 
כי המדגם שעליו מבוסס המשוב אמין ותקף, ומייצג 

נאמנה גם את אוכלוסיית השופטים המוערכים.
טעות הדגימה . זו נבחנה בכל משוב, ובשנת 2005 
למשל נמצא כי המדגם מאפשר לעמוד בטעות דגימה 
של פלוס־מינוס 2% ברמת ביטחון של 95%. מדגם זה 
מאפשר הסקה סטטיסטית הן ברמת המעריכים והן 

ברמת ההערכות בהתאמה. 
רמות ניתוח שונות של הממצאים . נתוני המשוב 
המאפשרות  ניתוח,  רמות  בכמה  ומוצגים  מעובדים 
הן ראייה מערכתית כוללת והן פרטנית. הרמות הן 

־אלה: רמת המקרו - הערכות לכלל השופטים המו
־ערכים; רמת המזו/ביניים - הערכות לפי סוגי הער

כאות והמחוזות; ורמת המיקרו - הערכות פרטניות 
לכל שופט. רמות ניתוח אלה ישמשו גם הפעם. 

ו"הקיצוניים" למען  "הנוקמים"  הפרכת השערות 
ממצאי  הפסד .  או  זכייה  בעקבות  נגדו,  או  שופט 

"הנוק המפסידים  השערת  את  מפריכים  ־המשוב 
מים", שהועלתה לא אחת בעבר. לפי טענה זו, עיקר 
המשיבים למשוב השופטים הם עורכי דין שהפסידו 
קיצוניות  בעיקר  יהיו  הערכותיהם  ולכן  במשפטים, 
לשלילה )היינו בעיקר הערכות נמוכות( כאקט נקמה 
מלמדות  שערכנו  סטטיסטיות  בדיקות  בשופטים. 
"קיצוניים"  אינם  למשוב  שהמשיבים  חד־משמעית 
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אתגרים מקצועיים ומתודולוגייםסדר יום

השופטים משוב 

2 0 1 4

 פרופ' יצחק כ"ץ,
מכון המחקר "מאגר מוחות"

 ד"ר אמיר הורקין,
מכון המחקר "מאגר מוחות"

 פרופ' ברוך מבורך,
מכון המחקר "מאגר מוחות"

בשנים ערך  מוחות  מאגר  המחקר   מכון 
2000-2005 את משוב השופטים עבור לשכת עור־
כי הדין, ויעשה זאת שוב במשוב הבא לשנת 2014. 
בעבר נערך המשוב כסקר דואר, ובו התבקשו עורכי 
הופיעו  שופטים שלפניהם  עד תשעה  להעריך  הדין 
בכל  דיונים,  של  ביותר  הרב  במספר  שעברה  בשנה 
ייערך  הבא  המשוב  הערכאות.  ובכל  המשפט  בתי 

־בשיטה שונה, כסקר אינטרנטי, וזאת בלי לערוך שי
למשל  אחרים,  בפרמטרים  כלשהם  מהותיים  נויים 

־בתוכן השאלות המשמשות להערכת השופטים, בפ
רטי הרקע המשמשים לעריכת ניתוחים סטטיסטיים 
על  מידע,  אבטחת  על  היתרה  בהקפדה  או  שונים, 

שמירת סודיות ועל אנונימיות המעריכים. 
הדין  עורכי  סיפקו   2005 בשנת  האחרון  במשוב 
21,525 הערכות פרטניות ביחס ל־732 שופטים. עם 

־זאת, יש לשים לב כי בסך הכל הצטברו במשך הש
נים כ־78,000 הערכות פרטניות לשופטים מכהנים; 
לתמיכתם  הדין,  עורכי  של  הרבה  למעורבות  עדות 

בעריכת המשוב ולתפיסתם את תועלותיו. 
רק את  לא  להבין  הראוי  מן   2014 לקראת משוב 
תועלותיו המרובות, אלא לשים לב גם לכמה היבטים 
נעמוד  שעליהם  ומתודולוגיים  מקצועיים  ואתגרים 

אתגרי המשוב
ובעלי תפקידים הם אמצעי שכיח  סקרי משוב להערכת בעלי מקצוע 

ונפוץ בארץ ובעולם לשיפור שיטתי של איכות השירות. עמידה באתגרים 

ראויים  אותם  עושה  בעריכתם  הכרוכים  והמתודולוגיים  המקצועיים 

ונכונים. כך היה וכך יהיה גם במשוב השופטים שנערוך בקרוב

יצחק כ"ץ, אמיר הורקין, ברוך מבורך

במאמר זה. 
לסקר האינטרנ־  עריכת המשוב כסקר אינטרנטי .

טי יתרונות ברורים של ממשק ידידותי וביצוע מהיר, 
המכה השופטים  כל  של  מפורטת  הצגה  זה  ־ובכלל 

חפצים  שהם  מי  את  הדין  עורכי  יבחרו  שמהם  נים 
באנו לפגיעה  לחשוש  עשויים  דין  עורכי  ־להעריך. 

לשם  אך  תשובותיהם,  של  ובסודיות  שלהם  נימיות 
המע סודיות  להבטחת  רבים  אמצעים  ננקטים  ־כך 

נה ואנונימיות המעריכים. כל עורך דין יפיק בעצמו 
סיסמה ייחודית, אישית וחד־פעמית שתשמש אותו 
למילוי המשוב. עוד נזכיר כי הסודיות והאנונימיות 

לא נפגעו כלל ולא הופרו מעולם במשובי העבר. 
בגיבוש  המשוב .  שאלון  של  ומהימנותו  תקפותו 

סי של  מאוד  רבות  שעות  בעבר  הושקעו  ־השאלון 
וועדת  חיצוניים  מומחים  בהשתתפות  מוחות,  עור 
מלמדות  שנערכו  הבדיקות  כל  הלשכה.  של  ההיגוי 
בבירור כי השאלון תקף ומהימן סטטיסטית; נמצא 

הוער שלפיהם  והשאלות  הפריטים  מהימנות  ־כי 
כל אחד מהפריטים  וכי  מאוד,  גבוהה  כו השופטים 

תורם למדידה אמינה של הערכת השופטים. 
מהימנות  מקדם  כי  מצוין  המתודולוגית  בספרות 
כמדד  נחשב  מ־0.7  הגבוה  בערך  קרונבך(  )אלפא 
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משוב השופטים יוצא לדרךסדר יום

ואני כועס על לשכת עורכי הדין וכולי, אבל לגופו של 
עניין תגיד לי, מה הסיפור עם השופט הזה והזה?". 
מובן שהעניין ייבדק גם ישירות עם השופט. מדובר 
בדיאלוג לא קצר ולא פשוט, אבל אם קיימות טענות 
ונשנות על התנהגות לא נאותה של שופט,  חוזרות 
דבר  של  בסופו  עצמם  את  ימצאו  שופטים  אותם 
למערכת  כי  לציין  וחשוב  השיפוט.  למערכת  מחוץ 

אין דרך אחרת לגלות טענות כאלה בעצמה. 
אסור  אך  מפתיעה,  אינה  השופטים  התנגדות 

־להיכנע לה. אני זוכר לפני כארבעים שנה כיצד הת
־נגדנו, המרצים באוניברסיטת תל אביב, למשוב הס

טודנטים. אמרנו כי הסטודנטים יעדיפו באופן טבעי 
את מי שאינו מרעיף עליהם שיעורי בית רבים, אינו 
מקשה עליהם ומעניק להם ציונים טובים בבחינות. 
מחמיר.  מורה  שהייתי  משום  מכך  חששתי  אני  גם 

הס שקרה.  מה  לא  זה  ־אבל 
למוכנות  התייחסו  טודנטים 

שי לעניין  כמרצים,  ־שלנו 
שלנו  לזמינות  בכיתה,  צרנו 
של  ארוכה  ולשורה  אליהם, 

אות שהעמידה  ־נושאים 
גרם  הזה  הראי  ראי.  בפני  נו 

לנ לב  לשים  ־לרבים מאיתנו 
העדפנו  לכן  שקודם  קודות 
לא  שכלל  או  מהן  להתעלם 

היינו מודעים להן.
היה חשוב לנו מאוד )גם אם סירבנו להודות בכך( 
מאוד  טוב  והרגשנו  שלנו,  ה"ציונים"  את  לשפר 
כאשר זכינו לציונים גבוהים במיוחד. נכון שהמרצים 
הפופולריים ביותר היו לפעמים מורים פופוליסטיים, 
תמיד  כמעט  היו  פופולריים  הפחות  המרצים  אבל 

־אלה שמקומם אינו מאחורי דוכן המרצים - משע
־ממים עד אימה, חסרי סבלנות, באים לכיתה ונעל

מים לאחר השיעור, מזלזלים בסטודנטים ומייאשים 
אותם. משוב הסטודנטים לא היה נוח למרצים, אבל 

הועיל מאוד גם להם וגם למערכת. 
ממשרדים  דין  שעורכי  החשש  מן  מתרשם  אינני 
גדולים יתגייסו כדי להתנקם בשופט מסוים או כדי 

תריס בקרב  קשר  קשירת  אחר.  שופט  עם  ־להיטיב 
רי אנשים היא בלתי אפשרית כי הדבר יתגלה מהר 
מאוד. המצב שבו משרד עורכי דין יגיד "בואו נפגע 
האם  דמיוני.  כמעט  בעיניי  הוא  מסוים"  בשופט 

אפשר לנצל את המשוב לרעה? ייתכן שכן, ואם זה 
יקרה יצטרכו לטפל בזה, אבל זו אינה סיבה מספקת 

כדי להימנע מהמהלך הזה.
למרבית  ובכלל  לכך  בכל מקרה, התשובה הטובה 
המספרים  חוק  היא  המשוב  מתנגדי  של  החששות 

־הגדולים: אם מעט עורכי דין ישתתפו במשוב יצטר
כו לבטל אותו, משום שהוא יהיה נתון למניפולציות 

יהיו מו רבים  דין  עורכי  ־מכיוונים שונים. אבל אם 
כנים להשתתף במשוב, היכולת לעשות מניפולציות 
תהיה רק בשוליים ולא תוכל להשפיע על התוצאות. 
צריך גם לזכור שבסופו של דבר התוצאות האלה אינן 
מדיחים  או  שופטים  ממנים  פיהן  על  לא  מחייבות. 

־שופטים. מדובר בכלי מסייע שבו עורכי הדין אומ
מעדיפים  אנחנו  לכם,  דעו  ההחלטות:  למקבלי  רים 

ואנחנו מו זה,  פי שורה של קריטריונים שופט  ־על 
עם  בעיה  שיש  לכם  דיעים 

שופט אחר.

משלים את הנציבות

תלו נציב  יש  ־אומרים: 
נכון.  ציבור על שופטים.  נות 

שי של  תולדה  הוא  ־הנציב 
חות ממושכות בין נשיא בית 
אהרן  פרופ'  העליון  המשפט 
שנחשפתי  לאחר  לביני,  ברק 
להתנהגות  אחדים  במקרים 
בלתי ראויה של שופטים. זהו מוסד חשוב ומשפיע. 
אבל אין מדובר בתחליף למשוב עורכי הדין. לא כל 
תלונה  לידי  מגיעה  שופט  על  דין  עורך  של  ביקורת 
בחוסר  ראוי,  לא  בסגנון  מדובר  לפעמים  לנציבות. 
אך  תלונה,  הגשת  כשלעצמו  מצדיק  שאינו  סבלנות 

־יוצר אווירה עכורה באולם. המשוב משלים את הנ
ציבות, אך אינו מתייתר בגינה.

להם  הרבה  הערכתי  מתוך  לשופטים  פונה  אני 
ולנציגותם: אל תתנגדו למשוב. אם יש לכם הערות 
על פרטים בו - העירו אותן. בסופו של דבר זהו כלי 
שיוכל לסייע גם לכם לתקן את הראוי לתיקון. רובכם 

־מתמנים לשנים ארוכות. אתם משתנים במשך הש
נים הללו. אין למערכת דרכים רבות לעקוב אחריכם. 
פסקי הדין שלכם חשובים, אך אין בהם די. לגרועים 

־המעטים שביניכם עלול המשוב להיות מכשלה. לרו
 בכם הוא עשוי להיות יתרון חשוב. 

הדברים מבוססים בחלקם 
על רשימה שפורסמה 
ב"ישראל היום"

אינני שומע קולות מבין 

השופטים שאומרים כי הם 

תומכים במשוב, אולם בהכירי 

רבים מהם אני משוכנע כי 

יש שופטים שכועסים על 

ההתנגדות הזאת אבל אינם 

מוכנים לצאת נגדה, וחבל

אם קיימות טענות 

חוזרות ונשנות על 

התנהגות לא נאותה 

של שופט, הוא ימצא 

את עצמו מחוץ 

למערכת השיפוט 

בסופו של דבר. חשוב 

לציין כי למערכת אין 

דרך אחרת לגלות 

טענות כאלה בעצמה

התשובה הטובה 

ביותר למרבית 

החששות של מתנגדי 

המשוב היא חוק 

המספרים הגדולים: 

אם עורכי דין רבים 

יהיו מוכנים להשתתף 

במשוב, היכולת 

לעשות מניפולציות 

תהיה שולית ולא 

תוכל להשפיע על 

התוצאות

משוב השופטים
2 0 1 4
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אינני מתרשם מן 

החשש שעורכי דין 

ממשרדים גדולים 

יתגייסו כדי להתנקם 

בשופט מסוים או 

כדי להיטיב עם 

שופט אחר. קשירת 

קשר בקרב תריסרי 

אנשים היא בלתי 

אפשרית כי הדבר 

יתגלה מהר מאוד

־שאסור להן להישמע בין כותלי היכלות הצדק. שו
פטים כאלה אסור שישבו בבית המשפט אפילו יום 

אחד נוסף.
קיים מרחק טבעי ומובן מאליו בין ראשי המערכת 
- נשיא בית המשפט העליון ושר המשפטים  ולצידם 
המתרחש  לבין   - השופטים  לבחירת  הוועדה  חברי 
חלק  למלא  אמור  המשוב  המשפט.  בבתי  יום  יום 
מן הפער הזה. עורכי הדין המופיעים בבתי המשפט 
בית המשפט; הם הסנסורים של  ידידי  הם למעשה 
המערכת כדי להבין מה קורה באולמות האלה, שגם 
אם אינם סגורים מבחינה פורמלית, הרי הם סגורים 

בפני המערכת.
גורל השופטים  על  להכריע  נועד  לא  לא, המשוב 
חשיבותו  בעבר.  כך  על  הכריע  ולא  קידומם,  ועל 
לציונים  הזוכים  איננה באיתור השופטים  העיקרית 

הגבוהים. החשיבות העיקרית נוגעת למי שמקבלים 
את הציונים הנמוכים ביותר. המערכת חייבת לבחון 
את הסיבות לכך, ולא אחת יתגלה כי מדובר באנשים 

־שאינם ראויים לשבת על כס המשפט ואשר יש למ
צוא דרך לשחרר אותם מן השירות הנכבד הזה. יש 

דרכים לעשות זאת.

תוצאה נמוכה היא נורה אדומה

בסך  היא  להדגיש,  חשוב  במשוב,  נמוכה  תוצאה 
חמישה  או  ארבעה  שלושה,  אם  אדומה.  נורה  הכל 
אחרי  שנה  במשוב  נמוכים  ציונים  יקבלו  שופטים 
שנה, המערכת תצטרך לבדוק את העניין. נשיא בית 
המשפט העליון יצטרך לדבר עם נשיא בית המשפט 

הנ יגיד  מסוים.  שופט  אותו  של  בעניינו  ־הרלוונטי 
נגד המשוב ועשיתי חרם  יודע שהייתי  שיא: "אתה 

אינני מבין את ההכרזה על חרם ואינני 

מקבל אותה. מדובר בהתנהגות של איגוד 

מקצועי שחושש מכל ביקורת במקום 

להיפתח אליה. בכלל, ההתייצבות של 

שרת המשפטים ושל נשיא בית המשפט 

העליון באופן כל כך נחרץ נגד המשוב 

מתסכלת. אני מצפה מהם ליותר

התופעה שאם אתה שר ביטחון אתה 

מתנגד לפגיעה בפנסיות של קצינים 

בכירים, אם אתה שר חקלאות אתה 

מתנגד לפתיחת השוק לתחרות 

של יבוא מוצרי מזון, ואם אתה שר 

משפטים אתה חייב להתנגד למשוב – 

היא צפויה אך בלתי מוצדקת
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משוב השופטים יוצא לדרךסדר יום

יוזמה מבורכת ומוצדקת
התנגדות השופטים למשוב אינה מפתיעה, אך אסור להיכנע לה. מדובר 

ביוזמה מבורכת ומוצדקת, ושופטים אינם צריכים להתנהג כאיגוד מקצועי 

התנהגות  על  טענות  לבדוק  דרך  אין  דבר  של  בסופו  חרמות.  המטיל 

לא נאותה של שופט אלא באמצעות עורכי הדין, שהם הסנסורים של 

המתרחש באולמות המשפט

את  לחדש  הכוונה  על  הדין  עורכי  לשכת  הכרזת 
־משוב השופטים היא יוזמה מבורכת ומוצדקת. במ
־קום שיתוף פעולה, ההכרזה על המשוב נתקלה לצ

ערי בחומה בצורה של התנגדות שמוביל נשיא בית 
המשפט העליון שהכריז על חרם נגד הוועד המרכזי 

־של לשכת עורכי הדין, וכן בביקורת מפי שרת המש
פטים ונציגים אחרים של מערכת המשפט. 

מקבל  ואינני  חרם  על  ההכרזה  את  מבין  אינני 
אותה. מדובר בהתנהגות של איגוד מקצועי שחושש 
אינם  שופטים  אליה.  להיפתח  במקום  ביקורת  מכל 
צריכים להתנהג כאיגוד מקצועי; מצופה מהם להיות 
אנשים פתוחים שאינם דוחים דבר מהסוג הזה. אני 
יכול להבין את ההתנגדות האינסטינקטיבית שלהם, 

אבל התנגדות שנהפכת לחרם? זה לא. 
מעציב אותי הקונצנזוס. אינני שומע קולות מבין 
אולם  במשוב,  תומכים  הם  כי  שאומרים  השופטים 
אני  המצב.  שזהו  מאמין  אינני  מהם,  רבים  בהכירי 
ההתנגדות  על  שכועסים  שופטים  יש  כי  משוכנע 
הזאת אבל אינם מוכנים לצאת נגדה. וחבל לי, משום 
שרובם שופטים בעלי רמה גבוהה שעבודתם הקשה 

ראויה להערכה רבה.

מתנגד  אתה  ביטחון  שר  אתה  שאם  התופעה 
לפגיעה בפנסיות של קצינים בכירים, אם אתה שר 
של  לתחרות  השוק  לפתיחת  מתנגד  אתה  חקלאות 
יבוא מוצרי מזון, ואם אתה שר משפטים אתה חייב 
להתנגד למשוב - היא צפויה אך בלתי מוצדקת. יש 
לי הערכה רבה מאוד לציפי לבני, שהיא שרה ראויה, 
אבל כאן היא מרגישה צורך להגן על השופטים אף 

קי דווקא  היא  הזה  במקרה  השופטים  על  ־שהגנה 
שאינם  אנשים  שאותם  משום  זאת  המשוב.  דום 
ראויים לשבת על כס המשפט וישבו עליו עד גיל 70 
המשפט.  למערכת  רע  שם  שמוציאים  האנשים  הם 

־ההתייצבות של שרת המשפטים ושל נשיא בית המ
־שפט העליון באופן כל כך נחרץ נגד המשוב מתסכ

לת. אני מצפה מהם ליותר.

המערכת מצוינת, אבל

שיפו מערכת  לנו  ויש  מצוינים,  שופטים  לנו  ־יש 
שופטים  גם  לנו  יש  אבל  בעולם.  הטובות  מן  טית 
בדרך  המשפט  בבית  המתנהגים  מאוד,  בעייתיים 

שול כלפי  והן  הדין  עורכי  כלפי  הן  נאותה  ־בלתי 
ובמילים  סבלנות  בחוסר  בחוצפה,  בבוטות,  חיהם: 

יוסי ביילין

ד"ר יוסי ביילין, שר 
המשפטים לשעבר; נשיא 
חברת "ביילינק"

השופטים משוב 
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דבר ראש הלשכה  

עו"ד דורון ברזילי   

עם תום תקופת החגים ותחילתה בפועל של שנת המשפט 
תשע"ה, אני מוצא לנכון לעדכנכם בכמה נושאים מרכזיים 
שעומדים על הפרק ושעתידים להשפיע באופן ניכר וחיובי 

על חברי הלשכה. 
השופטים.  משוב  יתקיים  השנה  בנובמבר  כבר  ראשית, 
מוחץ  ברוב  המרכזי  הוועד  החליט   25.6.14 ביום  כזכור, 
לקיים את משוב השופטים בשנת המשפט הנוכחית, והקים 
את ועדת משוב השופטים כדי להוציאו לפועל. ועדת משוב 
תוצאות  את  לקבל  הלשכה  מנגנון  את  הנחתה  השופטים 
המשוב בדצמבר. הוועדה אימצה במלואו את שאלון המשוב 

שבוצע ב־2005, וכן הוחלט כי המשוב יהיה אינטרנטי.
וחשוב  חיוני  כלי  הוא  המשוב  כי  סבור  בראשותי  המרכזי  הוועד 
הרחב  הציבור  של  האמון  ולהחזרת  המשפטית  המערכת  להבראת 
ולהערכה  לביקורת  איכותי  כלי  לייצר  נועד  השופטים  משוב  בה. 

נכונה, ולא נועד לניגוחים אישיים. 
הלשכה רואה חשיבות רבה במערכת משפטית חזקה, וסבורה כי 
יש צורך ממשי במערכת בקרה נוספת מלבד מוסד הנציבות להגברת 
אמון הציבור במערכת השפיטה. מערכת זו תסייע באבחון תהליכי 
השחיקה, בניהול זמן שיפוטי ביעילות וכן בבחינת התנהלות הצוות 

הפועל לצד השופט.
ועילוי  הגון  אדם  הוא  גרוניס  הנשיא  כי  לומר  צריך  לחרם,  אשר 
מטיף  עליון  משפט  בית  שנשיא  הדעת  על  יעלה  לא  אבל  משפטי, 
לשקיפות, למינהל תקין ולהתנהלות של בקרה ופיקוח, וברגע שזה 
בדלת אמותיו פתאום החוקים משתנים. המשוב ישמור על מערכת 

המשפט ויחזק את אמון הציבור במערכת.

מועדון צרכנות חדש
חברה  הדין  עורכי  ללשכת  הייתה  שבהן  רבות  שנים  לאחר 
שמפעילה את מועדון הצרכנות, הובלתי להפסקת ההתקשרות עימה 
משום שלא עמדה ביעדים המרכזיים שלשמם הוקם המועדון. כעת 

אנו פועלים להקים מועדון חברים חדש ואיכותי עד סוף השנה. 
הטבות  לחבריו  ויספק  ואטרקטיבי  כדאי  יהיה  הצרכנות  מועדון 
ידו  על  יוצעו  והפנאי.  התרבות  הרווחה,  הצרכנות,  בתחומי  רבות 
אטרקציות.  במגוון  ניכרות  הנחות  וכן  מובילות  והופעות  מופעים 

כראש הלשכה אפעל לכך שציבור חברי הלשכה, המונה כ־60 
אלף עורכי דין, ייהנה ממועדון הצרכנות המשתלם ביותר.

שינויים היסטוריים במבנה הלשכה
לשינוי  האחרונות  השנים  בשלוש  ממושך  מאבק  לאחר 
מבנה הלשכה ופגישות רבות שקיימתי עם שרת המשפטים 
ציפי לבני ושר המשפטים הקודם יעקב נאמן, הציגה שרת 
נרחבת  לרפורמה  חוק  תזכיר  שעבר  בחודש  המשפטים 

בלשכה ובמוסדותיה. 
מדובר ברפורמה מקיפה בחוק לשכת עורכי הדין שכמעט 
מנגנוני  ביטול  בה  יש  השאר  ובין   ,1961 משנת  שונה  לא 
בדמי  דרמטית  והפחתה  המשילות  חיזוק  שקיפות,  יצירת  היתר, 
בכל  היום  סדר  בראש  אלה  נושאים  עמדו  הלשכה  כראש  החבר. 
מן  לשנותם  הצורך  על  דיברתי  הדרך  כל  ולאורך  כהונתי,  תקופת 

היסוד ואף דחפתי לכך.
אינטרסים  שבו  מצב  יצר  הדין  עורכי  לשכת  של  הנוכחי  המבנה 
זרים ולא ענייניים הפריעו לתפקודה המלא ולאחידות של מאבקיה 
ושל החלטותיה, עד כדי פגיעה במשילות הלשכה והעומד בראשה. 
הדין  עורכי  ציבור   - אתם  הם  ובראשונה  בראש  מכך  שנפגע  מי 

בישראל - ובעקבותיכם הציבור בישראל בכלל. 
האחרונות  בשנים  שהובלתי  שהמהפכה  לומר  יכול  אני  היום 
בלשכת עורכי הדין יצאה לדרך, ואפעל בכל מרצי ליישם את המלצות 

השרה במלואן, לטובתכם ולטובת הציבור בישראל. 

• • •

פעילויות  של  רחב  ממגוון  חלק  רק  הם  לעיל  שמניתי  הנושאים 
כולה,  השנה  במשך  חבריה  למען  הלשכה  שעושה  ושירותים 

המשפיעים על עבודתנו כעורכי דין מדי יום ביומו.
ובפורומים של הלשכה  בוועדות  פעילותם של מאות המתנדבים 
בתחומים כגון מיסים, משפט פלילי, קניין ומקרקעין, הוצאה לפועל, 
משפט אזרחי ובתי משפט ותחומים רבים נוספים נעשית ללא לאות 
ציפייה  ללא  זאת  כל  ביותר,  גדולים  וידע  זמן  משאבי  ובהשקעת 
לתמורה כלשהי לבד מהעשייה עצמה. על כך שלוחות להם תודתי 
 והערכתי. 

המשוב בפתח

www.facebook.com/IsraelBarAssociation הלשכה  של  הפייסבוק  בדף  השוטפת  בפעילות  להתעדכן  מוזמנים    אתם 
www.facebook.com/doron.barzilay.7 ולהיות איתי בקשר רציף בדף הפייסבוק שלי 
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90%  מהשופטים*
90%  מהפקליטים בשירות המדינה

 90% מציבור עורכי הדין

 בחרו בנבו כאתר המשפטי המועדף עליהם

אתר נבו הוא האתר המשפטי הנפוץ בישראל

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

שוק המאגרים המשפט גדול מ-100% ומשרדים רבים רוכשים יותר ממאגר אחד.
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 מנגנון התראות על כל שינוי 
במחזור החיים של התיקים שבחרתם

1. סמנו פסקי דין

3. פסה"ד החדש בתיק 
מובלט ברקע צהוב

2. באם יתווספו 
החלטות בתיק, 
תידלק נורית 

 אדומה.
הקשה עליה 

תחזיר את כל 
המועדפים אשר 

התעדכנו

הוגש ערעור על פס"ד שסימנתם? Q 

ניתן פס"ד בערעור על פסה"ד שסימנתם? Q 

נוספו החלטות חדשות בתיק? Q 

פורסם מאמר משפטי על פסה"ד ? Q 

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

פורסמה כתבה בתקשורת על פסה"ד? Q 

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

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

 מעקב צמוד אחר התפתחות בתיקים שבחרתם

סמן ושכח. מנוע נבו - יזכור

צילום המודעה
מ- גלובס 24/2013

http://www.nevo.co.il/
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אור־חן  דוד  קורינאלדי   מיכאל  אהרוני־ברק    פוזנר  הדס  רון שפירא  אסף 

רוזנטל רוביק  ציפי שמילוביץ'   נויבירט   ליאת  יוסי רחמים   דיינה הר־אבן    

גילוי מערכתי  יובל יועז על 

פרסום מלאי התיקים  עמ' 32

שופט, כבוד
ראיון עם שופט בית המשפט העליון 

בדימוס יעקב טירקל, זוכה פרס 
לשכת עורכי הדין לשנת תשע"ד

שלומי שני )שמחי(, רני שורץ
 עמ' 44-56

בעקבות "צוק איתן"

משוב 
השופטים

2014

המלחמה 
שאחרי 

פנינה שרביט־ברוך
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יוסי ביילין | יצחק כ"ץ, אמיר הורקין וברוך מבורך
| יצחק גאגולה | תומר ישראל  עמ' 8-20

האינדקס השלם 
כל הראיונות והמאמרים 
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עמ' 132-147
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רוני רוזנברג  עמ' 64

כנר 
על הגג

מיגל דויטש על "תקנת 
השוק" במקרקעין  עמ' 76

יוצאים לדרך
ב־25 בנובמבר זה יקרה: משוב השופטים 

יופץ לכלל עורכי הדין
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