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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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90%  מהשופטים*
90%  מהפקליטים בשירות המדינה

 90% מציבור עורכי הדין

 בחרו בנבו כאתר המשפטי המועדף עליהם

אתר נבו הוא האתר המשפטי הנפוץ בישראל

* שופטים ופרקליטים אשר בחרו בפועל מתוך רשימת מאגרים של ספרות מקצועית )נבו, תקדין, דינים וכו'(.

שוק המאגרים המשפט גדול מ-100% ומשרדים רבים רוכשים יותר ממאגר אחד.

http://www.nevo.co.il/
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דבר ראש הלשכה  

עו"ד דורון ברזילי   

במרכז  הדין.  עורכי  בלשכת  בעשייה  רוויה  הייתה   2014 שנת 
בכנסת  שעלו  חוק  בהצעות  חשובים  מאבקים  הובלנו  הפעילות 
הפוגעות בעניינינו המקצועיים, בהסגת גבול המקצוע ובנוהל לשינוי 
מועדי דיון, ואף רשמנו הישגים לא מבוטלים. לצד זה המשכנו לקדם 
פרויקטים המיועדים לסייע לעורכי הדין הצעירים להשתלב במעגל 
העבודה בקלות, תרמנו ונרתמנו למען הקהילה ולמען תושבי הדרום 

וחיילי צה"ל במבצע "צוק איתן". 
בהיסטוריה  הרביעי  השופטים  משוב  את  ערכנו  השנה  בשלהי 
לומר  ההזדמנות  זוהי  באחרונה.  שהסתיים  הדין  עורכי  לשכת  של 
לאלפי עורכי הדין שהשתתפו במשוב ושלחו עשרות אלפי משובים 
 2014 השופטים  משוב  הרבה.  ההיענות  על  תודה   - שופטים  על 
לתדמיתה  למעמדה,  המשפט,  למערכת  ביותר  חשוב  אירוע  הוא 
ולמרות   ,2014 סוף  עד  ייערך  שהמשוב  הבטחתי  ולתקינותה. 
ההסתייגויות והביקורת מצד הנהלת בתי המשפט ואחרים התקיים 
הדין  מעורכי   20% מעל  רבה;  להצלחה  וזכה  הסתיים  המשוב, 

המופיעים בבתי משפט השתתפו בו. 
של  התנהלותם  את  ובבירור  בשקיפות  מציג  השופטים  משוב 
לי  ברורה  הייתה  לא  לכתחילה  כן  ועל  והשופטים,  המשפט  בתי 
התנגדותו של נשיא בית המשפט העליון למשוב ולא היה לי ברור 
אופן התנגדותו - בהטלת חרם על הלשכה ולמעשה על עורכי הדין. 
לצד  ומקצועית  אמינה  חזקה,  משפט  מערכת  לציבור  מציג  המשוב 
שממצאי  בטוח  אני  מסוימים.  שופטים  של  בהתנהלות  ליקויים 

המשוב יביאו לשיפור ולתיקון הליקויים שנמצאו, כפי שהיה בעבר.

שמים סוף להצעות החוק הפוגעות בעורכי הדין
לשנות  הצלחנו  הדין  עורכי  לשכת  של  ממושך  מאבק  בעקבות 
באופן משמעותי את צו איסור הלבנת הון שאושר באחרונה על ידי 
להימנע  אפשר  היה  לא  כמעט  בכנסת.  ומשפט  חוק  החוקה,  ועדת 
מאישורם של הצעת החוק והצו, שכן הוא נבע מדרישות מדינות ה־

OECD ומעמדת הכנסת.
הלשכה  הדיווח.  חובת  לחלוטין  הוסרה  שהתקבלו  השינויים  בין 
הדגישה לאורך כל הדרך כי חובה זו סותרת את נשמת אפו של מקצוע 
כן,  כמו  במדינה.  אזרח  כל  של  הייצוג  בזכות  ופוגעת  הדין  עריכת 
חובות הזיהוי והכרת הלקוח רוככו עד שאין בהן כדי לפגוע בחסיון 
דין־לקוח ובמרקם יחסי האמון ביניהם. אלמלא התעקשותנו  עורך 
ומאבקנו בכנסת בהצעת החוק, עורכי דין רבים היו נפגעים פגיעה 
קשה במעמדם ובעבודתם. בימים אלה החלה הלשכה לקיים סדרת 
ימי עיון במטרה להסביר לעורכי הדין כיצד להתמודד עם נוהלי הצו 

החדשים וליישם אותם. הלשכה אף שוקדת על כתיבת נוהלי עבודה 
שיעזרו לעורכי הדין להטמיע את הצו במשרדים.

הצלחנו להביא להישג משמעותי נוסף בהצעת חוק ביטוח לאומי 
)הגבלת תשלום בעד טיפול בתביעה(, תשע"ד־2014, בכך שהצלחנו 
להכניס שכר טרחה מדורג המבחין בין עורכי הדין לחברות למימוש 
לקריאה  להצבעה  החוק  הצעת  עלתה  לא  דבר  של  בסופו  זכויות. 
שכר  לשיפור  נפעל  הבאה,  בכנסת  תעלה  ואם  ושלישית,  שנייה 
יותר את עבודתם החשובה של  הטרחה כדי שישקף בצורה ראויה 
השכבות  מן  בעיקר  שהם  המבוטחים,  לציבור  ויאפשר  הדין  עורכי 

החלשות, למצות את זכויותיהם באופן המיטבי.

המאבק בהסגת גבול המקצוע
הסגת גבול המקצוע היא נושא שאיננו מרפים ממנו, לא רק משום 
שהוא  מפני  גם  אלא  ובעבודתנו,  הדין  עריכת  במקצוע  נוגס  שהוא 
ואיכותי.  אמין  מקצועי,  משפטי  לייעוץ  הזקוק  הרחב  בציבור  פוגע 
הוועדה להגנת המקצוע של הלשכה מטפלת במאות תיקים במשך 

השנה ועורכת חקירות כדי למגר את התופעה. 
לטובת  דין  פסקי  ניתנו  כאשר  הישגים  של  שורה  רשמה  הוועדה 
הלשכה, ביניהם בעניין המרכז למימוש זכויות רפואיות בניהולה של 
לבנת פורן, העמותה לסיוע משפטי שטיפלה בתחום המעמד האישי, 
חברת הגבייה "טרום הוצל"פ" וחברת "דטהפקס" בתחום דיני העבודה. 

סיוע מתמיד לעורכי דין צעירים
הדין  עורכי  למען  פרויקטים  כמה  מובילה  בראשותי  הלשכה 
מערך  הרחבת  על  העת  כל  שוקדים  אנו  ראשית  הצעירים. 
ההשתלמויות וימי העיון של הלשכה, שמטרתם להעשיר את הידע 

המשפטי ולהקנות כלים חיוניים לעבודתנו המעשית. 
כלי חשוב נוסף שמסייע רבות לעבודתנו השוטפת הוא אתר "פסק 
דין" המעניק גישה לכל מאגרי המשפט בישראל המכילים פסיקה, כתבי 
טענות, מאמרים וחדשות. האתר מוצע לכם ללא כל עלות. באחרונה 
בידי  תצהירים  על  חתימה  אימות  פרויקט  את  הלשכה  הרחיבה  אף 
לפועל. הפרויקט מספק פרנסה למאות  דין בלשכות ההוצאה  עורכי 

עורכי דין צעירים מחד גיסא, ומסייע לציבור החייבים מאידך גיסא.
את  לקדם  ונמשיך  זו  מבורכת  בעשייה  נמשיך   2015 בשנת  גם 
אני  הציבורית.  בזירה  והן  המשפטית  בזירה  הן  הלשכה,  פעילות 
מזמין גם אתכם להשתתף בוועדות הלשכה ולסייע באמצעות הידע 

שלכם להוביל מהלכים שיטיבו עם כלל החברים בלשכה. 
 אני מאחל לכולנו שנת הצלחה מלאה בטוב, בנחת ובשגשוג. 

הבטחנו וקיימנו

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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משוב השופטים 2014

מכון "מאגר מוחות"

 2014 הארצי  השופטים  משוב  תוצאות 
עי־ במסיבת   )12.1.15 לאחרונה  )התפרסמו 
־תונאים שקיימה הלשכה. המשוב נערך לרא
־שונה כסקר אינטרנט שבו נשלח קישור אינ

טרנטי ייחודי למשוב לכ־56,000 עורכי הדין 
חברי הלשכה. עורכי הדין התבקשו להעריך 
עד עשרה שופטים המכהנים בבתי המשפט 
הופיעו  שלפניהם  ובערכאות  המחוזות  בכל 

השנה במספר הרב ביותר של דיונים.
4,332 שאלונים הושבו על ידי עורכי הדין 
העוסקים  הדין  עורכי  מכלל  כ־20%  )שהם 
הערכות   21,584 סיפקו  ואלה  בליטיגציה(, 
למ־ ההשבה  שיעור  שופטים.   677 ל ־ביחס 
שוב דומה מאוד לשיעורי ההשבה במשובי 
אינטרנט  בסקרי  ההשבה  ולשיעורי  העבר 

המקובלים בספרות המתודולוגית. 
במשוב,  שהשתתפו  הדין  עורכי  מספר 
ומספר  שהתקבלו  הכולל  ההערכות  מספר 
הערכות   26 שקיבלו  המוערכים  השופטים 
משמעותית  גבוהים  הנוכחי  במשוב  ויותר 
ביחס למשוב 2005 ולמרבית משובי העבר. 
לבסס  ממילא  מספיקה  ההערכות  כמות 
והשופטים  המערכת  כלל  של  תקף  מדגם 
שעברו את הרף )כבעבר נקבעו 26 הערכות 
פרטניות  הערכות  לפרסום  מינימלי  כרף 

לשופטים(. 
הערכות  קיבלו   )100%( השופטים  כל 
מהשופטים  מחצית  מעל  הדין.  מעורכי 
 26 קיבלו   )58% שהם   ,392( המוערכים 
בדו"ח  מוצגים  וממצאיהם  ויותר,  הערכות 

ברמה הפרטנית. 
זהה  נשאר   2014 הארצי  המשוב  שאלון 

מא והדבר  הקודמים,  המשובים  ־לשאלוני 
לאורך  תקפה  והשוואה  מדויק  מעקב  פשר 
צעדים  ננקטו  המשוב  בביצוע  הזמן.  ציר 

־מיוחדים, דומים לאלה שננקטו בעבר, לה
המשי אנונימיות  המענה,  סודיות  ־בטחת 

בים ואמינות המשוב. לשם כך נשלח קישור 
אינטרנטי ייחודי למשוב לעורכי הדין חברי 
אקראית־אישית  סיסמה  והונפקה  הלשכה, 

לכל עו"ד רשום. 

ממצאים עיקריים

בשאלון  ההערכה  שאלות  שמונה  כל   •
אמין,  באופן  משקפות  השופטים  להערכת 
כפי  השופטים  תפקוד  את  ומהימן  תקף 

שמעריכים עורכי הדין המופיעים בפניהם.
ביחס למערכת המשפט בכללותה, מרבית   •

־ההערכות שקיבלו הרוב המוחלט של השו
גבוהות  הערכות  הן  הערכאות  ברוב  פטים 
 53% בין  נע  הגבוהות  ההערכות  )שיעור 
הגבוהים  ההערכה  שיעורי  נוכח  ל־64%(. 

־בולטת הערכה נמוכה יחסית בעניין התא
מת ניסיונות הפשרה של השופטים לנסיבות 
העניין. זהו ממצא החוזר בעקביות גם בכל 
והאחידה  הנוקבת  הביקורת  העבר.  משובי 
לפשרה.  שופטים  של  מוגזם  לחץ  על  היא 
הממצאים  עם  אחד  בקנה  עולה  זה  ממצא 

ממשובי העבר.
המעריך  הדין  עורך  של  הרקע  למאפייני   •

)לר ־ולמאפייני הרקע של ההליך המשפטי 
בות זכייה/הפסד ברוב התיקים אצל השופט 

־המוערך( אין כלל השפעה על ההערכה הכ
ללית לשופט, ולכל היותר יש להם השפעה 
עולים  אלה  ממצאים  בלבד.  וזניחה  שולית 

בקנה אחד עם ממצאי משובי העבר.
הממוצעת  הכללית  ההערכה  בין  ההבדל   •
זכו"  לקוחותיו  "שרוב  מעריך  אצל  לשופט 
לשופט  הממוצעת  הכללית  ההערכה  ובין 
אצל מעריך "שרוב לקוחותיו הפסידו" הוא 
שולי וזניח. ממצאים אלה עולים בקנה אחד 

עם הממצאים ממשובי העבר.
כלליות  הערכות  קיבלו  השופטים  רוב   •

גבוהות וגבוהות מאוד. 
 26 שקיבלו  המוערכים  השופטים  רוב   •
כלליות  הערכות  קיבלו  יותר  או  הערכות 

פרטניות גבוהות וגבוהות מאוד. 
שלעיל  בסעיפים  שצוינו  הממצאים  כל   •
דומים מאוד לממצאים המקבילים במשובי 

משוב השופטים 2014

התוצאות 
 21,584 הערכות ניתנו על ידי עורכי הדין בישראל ל־677 שופטים  

 4,332 שאלונים הושבו  392 שופטים קיבלו לפחות 26 הערכות
ונכללו בדו"ח  רוב השופטים זכו להערכות גבוהות  הסיפור במספרים
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־העבר. הדבר מלמד על מהימנות כלי המדי
דה ועל תקפותם של הממצאים.

"הוכחה לתפקוד המערכת"

הטובה  ההוכחה  את  מהווה  "המשוב 
ביותר לכך שהמערכת המשפטית מתפקדת 

הלש לראש  המשנה  אמר  ראויה",  ־בצורה 
השופ משוב  "ועדת  כמאל.  זכי  עו"ד  ־כה, 

טים עשתה כמיטב יכולתה שהליכי המשוב 
ואכן  ביותר,  גבוהה  אמינות  ברמת  יבוצעו 
וכל  לשבח  ראויה  עבודה  עשו  הסוקרים 
תוצאה מגובה בנתונים אמינים וללא רבב. 

־הצבעתם של אלפי ליטיגטורים - שהם למ
עשה הצרכנים הטובים ביותר של המערכת 
כי  ביד אחת  למערכת  - אמרה  המשפטית 
ומבקשים לשמור עליה  הם מחזקים אותה 

־כמערכת משפטית המתפקדת ביעילות וב
לבקר  רוצים  הם  כי  השנייה  וביד  כישרון, 
את המערכת מתוך הערכה, הוקרה ושאיפה 
ותתקן  עצמה  את  תבחן  תמיד  שהמערכת 
את הליקויים בצורה הראויה. לשכת עורכי 
בינה  פעולה  שיתוף  לקיים  מעוניינת  הדין 
התחומים,  בכל  המשפטית  המערכת  לבין 

בין מערכת המ ניתוק  יכול להתקיים  ־ולא 
סטטוטורי  מוסד  שהיא  הלשכה  לבין  שפט 

־אשר המערכת המשפטית וכל רשויות המ
דינה חייבות לכבדה".

שופטי מחוזי צמרת הדירוג
הערכה כלליתהממד המהותיהממד הסגנוני שם השופט/ת

4.524.334.49טלי חיימוביץ לבנת )באר שבע(
4.314.424.46יגאל מרזל )ירושלים(

4.374.414.45תמר אברהמי )תל אביב(
4.484.454.43ארנון דראל )ירושלים(

4.554.394.43סאאב דבור )נצרת(

שופטי מחוזי תחתית הדירוג
הערכה כלליתהממד המהותיהממד הסגנוני שם השופט/ת

2.052.881.85רויטל יפה כ"ץ )באר שבע(
2.023.241.91מנחם רניאל )חיפה(

2.462.672.11יהודה פרגו )תל אביב(
2.872.652.22נגה אהד )מרכז(

2.462.732.23דיאנה סלע )חיפה(

שופטי שלום צמרת הדירוג
הערכה כלליתהממד המהותיהממד הסגנוני שם השופט/ת
4.804.584.81אביטל חן )ירושלים(

4.794.654.81יעקב בכר )עכו(
4.684.704.80יעל אילני )תל אביב(

4.834.754.78שמואל הרבסט )ירושלים(
4.814.654.78משה גינות )חדרה(

שופטי שלום תחתית הדירוג
הערכה כלליתהממד המהותיהממד הסגנוני שם השופט/ת

2.651.941.54חנה ינון )תל אביב(
2.002.271.75מגי כהן )פתח תקווה(

2.422.361.91מיכל וולפסון )באר שבע(
2.532.411.93יהושע רטנר )חיפה(

2.212.731.99נועה פראג־לבוא )תל אביב(

ראש הלשכה דורון ברזילי, המשנה לראש הלשכה זכי כמאל ופרופ' יצחק כץ ממכון המחקר במסיבת העיתונאים שבה פורסמו נתוני המשוב

גר
יל

י ז
ס

 יו
ם:

לו
צי
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הכיר את 
העובדות 

בתיק

 בקיא 
בדין 

הרלוונטי

ניהל את 
הדיון 

ביעילות

יחסו 
לעורכי 

הדין נאות

נסיונו 
לפשר 

התאים 
לנסיבות

הערכה 
כללית 
לשופט

הממד 
המהותי

הממד 
הסגנוני שם השופט/ת

4.55 4.64 4.31 4.32 3.84 4.26 4.34 4.31 יצחק עמית

4.19 4.22 4.38 4.30 4.10 4.07 4.17 4.34 נעם סולברג

4.05 4.15 3.94 4.11 3.72 4.04 3.97 4.02 יורם דנציגר

3.86 3.89 3.66 3.78 3.51 3.64 3.76 3.72 דפנה ברק־ארז

3.92 4.12 3.69 3.36 2.97 3.50 3.67 3.52 אסתר חיות

3.42 3.72 3.28 3.80 3.06 3.42 3.40 3.54 אליקים רובינשטיין

3.69 3.73 3.58 3.64 3.27 3.38 3.56 3.61 עוזי פוגלמן

3.67 3.94 3.56 3.71 3.30 3.34 3.64 3.64 חנן מלצר

3.26 3.75 3.17 2.95 2.97 3.02 3.33 3.06 מרים נאור

2.93 3.27 3.17 2.77 2.60 2.64 2.94 2.97 אשר גרוניס

3.73 3.94 3.68 3.67 3.32 3.52 3.66 3.68  כלל שופטי 
בית המשפט העליון

בית המשפט העליון
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בית המשפט המחוזי תל אביבבית המשפט המחוזי מרכז

בסולם  1-5 כאשר 5=ההערכה הגבוהה ביותר; 1=ההערכה הנמוכה ביותר

הדיון  ניהול  הפריטים:  של  ההערכות  כממוצע  מחושב  הסגנוני  *  הממד 
ביעילות, יחס נאות לעורכי הדין, יחס נאות לעדים ואיפשר חקירת עדים 

נאותה

**  הממד המהותי מחושב כממוצע ההערכות של הפריטים: הכרת העובדות 
בתיק, בקיאות בדין הרלוונטי והתאמת ניסיונות הפישור לנסיבות

ואינה חישוב ממוצע של  ***  הערכה כללית לשופט היא שאלה בפני עצמה 
שאר השאלות

הערכה 
כללית***

הממד 
המהותי**

הממד 
הסגנוני* שם השופט/ת

4.45 4.41 4.37 תמר אברהמי
4.36 4.22 4.31 חאלד כבוב
4.28 4.35 4.27 שאול שוחט
4.26 4.30 4.40 חדוה וינבאום וולצקי
4.26 4.28 4.08 יצחק ענבר
4.15 4.11 4.16 חגי ברנר
4.13 4.23 4.43 חיים טובי
4.10 4.24 4.05 איתן אורנשטיין
4.06 4.04 4.06 רות רונן
4.04 4.02 4.11 אליהו בכר
4.02 3.93 4.01 חנה פלינר
3.91 3.97 3.90 ישעיהו שנלר
3.72 3.79 3.93 ענת ברון
3.65 3.71 3.80 דניה קרת־מאיר
3.62 3.81 3.71 איריס לושי־עבודי
3.40 3.30 3.70 יונה אטדגי
3.34 3.44 3.61 יהודית שבח
3.29 3.30 3.43 רות לבהר שרון
3.24 3.45 3.35 מיכל אגמון־גונן
3.21 3.22 3.36 קובי ורדי
3.10 3.24 3.36 יהושע גייפמן
3.02 3.28 3.59 שושנה אלמגור 
2.89 3.14 3.21 דפנה אבניאלי
2.76 3.12 2.78 דליה גנות
2.71 3.08 3.22 גדעון גינת
2.35 2.36 2.81 צילה צפת
2.11 2.67 2.46 יהודה פרגו
3.60 3.70 3.74 כלל שופטי מחוזי ת"א

הערכה 
כללית***

הממד 
המהותי**

הממד 
הסגנוני* שם השופט/ת

4.38 4.36 4.30 יחזקאל קינר
4.30 4.10 4.24 יעקב שפסר
4.27 4.27 4.22 עופר גרוסקופף 
4.25 4.34 4.36 צבי ויצמן
4.12 4.22 4.19 בנימין ארנון
4.12 4.15 4.16 זהבה בוסתן
4.00 4.00 3.95 אבי פורג
3.69 3.60 3.75 הדס עובדיה
3.55 3.64 3.55 מיכל נד"ב
3.48 3.91 3.63 אברהם טל
3.40 3.62 3.83 אסתר שטמר
3.32 3.40 3.73 יעקב שינמן
3.29 3.64 3.51 בלהה טולקובסקי
3.29 3.50 3.39 ריקי שמולביץ
3.19 3.28 3.51 אברהם יעקב
2.95 3.14 3.29 אילן שילה
2.82 3.40 2.94 רמי אמיר
2.78 3.04 3.07 ורדה פלאוט
2.22 2.65 2.87 נגה אהד
3.56 3.69 3.72 כלל שופטי מחוזי מרכז

בתי המשפט המחוזיים*
3.71ירושלים

3.60נצרת
3.59תל אביב

3.55מרכז
3.43באר שבע 

3.31חיפה

בתי משפט השלום 
הבולטים ביותר*

3.82קריות
3.81אשקלון
3.76טבריה

3.72עכו
3.70כפר סבא

בתי הדין האזוריים לעבודה*
4.11נצרת

3.66באר שבע
3.46תל אביב
3.39ירושלים

3.24חיפה
*לפי ממוצע ההערכה הכללית לשופט
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הערכה 
כללית***

הממד 
המהותי**

הממד 
הסגנוני* שם השופט/ת

4.49 4.33 4.52 טלי חיימוביץ לבנת
4.14 4.27 4.14 נסר אבו טהה
4.13 4.26 4.14 נחמה נצר
3.86 3.94 4.08 אלון אינפלד
3.78 3.83 3.96 אריאל חזק
3.75 3.86 3.70 שרה דברת
3.64 3.94 3.69 יוסף אלון
3.20 3.67 3.43 יואל עדן
3.06 3.14 3.31 אריאל ואגו
2.34 3.14 2.28 אליהו ביתן
2.30 2.44 2.67 ברוך אזולאי
1.85 2.88 2.06 רויטל יפה כ"ץ
3.44 3.70 3.54 כלל שופטי מחוזי ב"ש

בית המשפט המחוזי באר שבע

בית המשפט המחוזי חיפהבית המשפט המחוזי ירושלים

בית המשפט המחוזי נצרת

הערכה 
כללית***

הממד 
המהותי**

הממד 
הסגנוני* שם השופט/ת

4.46 4.42 4.31 יגאל מרזל
4.43 4.45 4.48 ארנון דראל
4.14 4.16 4.12 תמר בזק־רפפורט
4.07 4.24 3.92 רם וינוגרד
4.04 4.16 4.17 דוד חשין
3.97 3.94 4.20 כרמי מוסק
3.90 3.94 3.76 משה בר־עם
3.82 3.93 3.87 משה דרורי
3.74 3.84 3.76 אהרן פרקש
3.62 3.69 3.72 דוד מינץ
3.49 3.57 3.59 נאוה בן־אור
3.44 3.56 3.92 רפאל יעקובי
3.31 3.49 3.51 גילה כנפי־שטייניץ
2.94 3.22 3.16 יורם נועם
2.54 2.82 2.71 אסתר נחליאלי חיאט
3.72 3.83 3.82 כלל שופטי מחוזי י־ם

הערכה 
כללית***

הממד 
המהותי**

הממד 
הסגנוני* שם השופט/ת

4.28 4.21 4.32 חננאל שרעבי
4.20 4.36 4.19 רון שפירא
4.02 3.84 3.92 סארי ג'יוסי
4.00 3.99 4.02 יעל וילנר
3.89 3.88 3.94 תמר נאות־פרי
3.88 3.93 3.94 רון סוקול
3.78 3.81 3.74 ישראלה קראי־גירון־גרינבוים
3.67 3.83 3.85 עפרה אטיאס
3.59 4.00 3.73 יגאל גריל
3.59 3.63 3.98 עדי זרנקין
3.41 3.48 3.53 אמיר טובי
3.34 3.57 3.32 אברהם אליקים
2.99 3.43 3.17 בטינה טאובר
2.97 3.40 3.24 יצחק כהן
2.89 3.22 3.11 אלכסנדר קיסרי
2.76 2.97 3.03 ברכה בר־זיו
2.23 2.73 2.46 דיאנה סלע
1.91 3.24 2.02 מנחם רניאל
3.31 3.60 3.44 כלל שופטי מחוזי חיפה

הערכה 
כללית***

הממד 
המהותי**

הממד 
הסגנוני* שם השופט/ת

4.43 4.39 4.55 סאאב דבור
4.30 4.15 4.29 שאהר אטרש
3.80 3.83 3.91 דני צרפתי
3.77 3.83 3.82 עטאף עילבוני
3.66 3.89 3.78 אברהם אברהם 
3.34 3.60 3.16 אשר קולה
3.31 3.32 3.45 יוסף בן־חמו
3.17 3.38 3.14 בנימין ארבל
3.13 3.22 3.44 יונתן אברהם
2.81 2.83 2.98 תאופיק כתילי
3.60 3.69 3.71 כלל שופטי מחוזי נצרת
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40 מומחים פעילים במגוון תחומים: מהנדסים, אקדמאים ומוסמכים בתחומי הבטיחות

6000 חוות דעת והערכות סיכון400 לקוחות מרוצים20 שנות נסיון

פורום המומחים

תאונות עבודה:
מכונות, ציוד הרמה 
ושינוע, חשמל, אש, 

כימיה, החלקות ונפילות, 
פגיעות גב, תאונות 
באתרי בנייה, גגות 

שבירים, ציוד מגן אישי 
ועוד

שירותיים ייחודיים: 

חוות דעת מומחה בתביעות נזיקין 
– בשאלת האחריות

ליווי צמוד של כל מומחה על ידי 
עו"ד נזיקיסט מפורום המומחים

טרום חוות דעת )הערכת 
סיכון( בעלות מופחתת

עצות וטיפים לחקירה 
של המומחה שמנגד

רשות הרבים: 
תאונות כביש ומדרכה, 

החלקות ונפילות במבני 
ציבור, תאונות נופש 

וספורט, מוסדות חינוך, 
מעליות ודרגנועים, 

מתקני משחקים, חופי 
רחצה ובריכות שחייה. 
תאונות בטיולים, בעלי 

חיים.

מחלות מקצוע: 
חשיפה לחומרים כימיים, 
ליקויי שמיעה מחשיפה 

לרעש, קרינה, מיקרו-
טראומות, פגיעות 

מפרקים וגידים, מחלות 
ממאירות

varseg@netvision.net.il :יגאל אלון 157, תל אביב 67443. טלפון: 03-6091533 פקס: 03-6954484 דוא"ל

מומחה טוב = תיק מנצח

מיסודה של 
"בטיחות אנוש"

mailto:varseg@netvision.net.il


עורך הדין מומחי�
החשובים בשנת 2014 בוחרים את פסקי הדין  

מיסים
עו"ד מאיר מזרחי

עוסק במיסוי מקרקעין

בינלאומי | חוקתי
פרופ' אייל גרוס

פרופסור חבר, הפקולטה 
למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

פלילי
פרופ' אורן גזל־אייל

סגן הדיקן וראש המרכז 
לחקר פשיעה, משפט וחברה 

באוניברסיטת חיפה

נזיקין
עו"ד אסף פוזנר

שותף במשרד כהן, 
וילצ'יק, קמחי ושות'

משפחה
עו"ד יוסף מנדלסון

מרצה לדיני ירושה ומשפחה 
באוניברסיטת תל אביב 

ובמרכז הבינתחומי

הגדוליםפסקי הדיןפרויקט

עורך הדין2014הגדוליםפסקי הדין מומחי�
החשובים בשנת 2014 בוחרים את פסקי הדין  

חוזים
פרופ' נילי כהן

חברת האקדמיה הלאומית למדעים; 
מופקדת הקתדרה לדיני חוזים 

השוואתיים, הפקולטה למשפטים, 
אוניברסיטת תל אביב

תקשורת
ד"ר יובל קרניאל

מרצה בכיר למשפט ולתקשורת 
במרכז הבינתחומי הרצליה; אב בית 
דין במועצת העיתונות; לשעבר יו"ר 

ועדת האתיקה של רשות השידור 
והיועץ המשפטי של הרשות השנייה 

לטלוויזיה ולרדיו

עבודה
פרופ' שרון רבין־מרגליות
דיקן בית הספר למשפטים, המרכז 
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האתגרים שבפני יושב ראש ועדת הבחירות המרכזיתסדר יום

הממשלה  ולראש  ה־15  לכנסת  בבחירות  כיושב 1 כיהנתי   ,1999 בשנת  שהתקיימו 
־ראש ועדת הבחירות המרכזית. דבריי בר

בין היתר על התנסותי בתפקיד  זו מבוססים  שימה 
־זה, שלצד חשיבותו הציבורית היה בגדר חוויה מק

צועית מעניינת ומעשירה. 

בחירות לכנסת, לצד היותן בגדר אירוע פו־ ליטי, הן אקט חוקתי שלמשפט יש תפקיד 2
מרכזי בניהולו ובפיקוח על תקינותו. ועדת 
לביקורתו  כפופות  שהחלטותיה  המרכזית,  הבחירות 

של בית המשפט העליון, היא 
על  החוק  לפי  המופקד  הגוף 
הכנתן המינהלית והלוגיסטית 

ניהולן הת ־של הבחירות, על 
תוצאותיהן.  קביעת  ועל  קין 

־הוועדה מורכבת מנציגי הסי
־עות המיוצגות בכנסת המכה

נת, היכולים אך אינם חייבים 
בעצמם.  כנסת  חברי  להיות 
אחד  עומד  הוועדה  בראש 

שופט בין פוליטיקאים
השופט  על  המוטל  התפקיד  של  הציבורית  בחשיבותו  להפריז  אפשר  אי 

כיושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, ובחיוניותו להבטחת תקינותן וטוהרן 

זה  תפקיד  הממלא  לשופט  צפויה  המקצועית  הבחינה  מן  הבחירות.  של 

חוויה מיוחדת ומרתקת. עבורי היה זה ניסיון מאלף

משופטי בית המשפט העליון, הנבחר לתפקידו על ידי 
חבר שופטיו. השופט הוא האיש הלא־פוליטי היחיד 

־בהרכב הוועדה. יחד עם ארבעה מנציגי הסיעות הג
הוועדה  מנכ"לית  ובעזרת  כסגניו  המתמנים  דולות 
של  והלוגיסטי  המינהלי  המנגנון  את  השופט  מפעיל 
מספר  המינהלי  הסגל  מונה  רגילים  בימים  הוועדה. 
קטן מאוד של עובדים קבועים, אך לקראת קיומן של 

אר עובדים  של  גדול  צבא  הוועדה  מגייסת  ־בחירות 
עיים המופעלים על ידה בכל רחבי המדינה. בהתקרב 
יום הבחירות מוזמן השופט לבקר בכל אזורי הבחירה, 
הוועדות  כראשי  המכהנים  השופטים  עם  להיפגש 

הווע מנהלי  ועם  ־האזוריות 
־דות, במטרה לוודא שהכל נע
־רכו כהלכה והם מוכנים ומזו

את  לפועל  להוציא  מנים 
האופרציה המורכבת של קיום 

הבחירות. 
המרכזית  הבחירות  ועדת 

תלו אי  אוטונומי.  גוף  ־היא 
מתבטאת  הוועדה  של  תה 

מר לאיזו  כפיפות  ־בהיעדר 

אליהו מצא

 השופט בדימוס 
 אליהו מצא, 
 לשעבר המשנה לנשיא 
בית המשפט העליון

המפגש עם פוליטיקאים 

העמיד אותי במבחנה 

של מערכת שלא הייתי 

מורגל בסגנון התנהלותה 

ובמנהגיה. בברירה בין 

שמירה על ריחוק ובין קירוב 

בחרתי במידה האמצעית

בחירות 2015
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בעצמה  לקבוע  הרחבה  ובסמכותה  השלטון  שויות 
את סדרי פעולתה ואף את גובה תקציבה. אי תלותה 

־של הוועדה מתחייבת הן מתפקידה לנהל את הבחי
־רות ולפקח על חוקיותן והן מתפקידה המעין שיפו

טי, להכריע בשאלה אם רשימה או מועמד מנועים 
בבחירות. מאי־תלותה של  פי החוק מלהשתתף  על 
נגזר גם מעמדם הבלתי תלוי של  הוועדה המרכזית 
חבריה. המשמעות היא שמחויבותו של חבר הוועדה 

־לסיעה שמינתה אותו כפופה לחובתו להכריע בסו
ענייניים,  שיקולים  יסוד  על  שיפוטיות  המעין  גיות 

ביושר ובהגינות.

יחיד,  כדן  להכריע,  סמכות  נתונה  לשופט  ־בבקשות הנוגעות להפרת איסורים ומגב3
מוסמך  כן  הבחירות.  תעמולת  על  לות 
בעבירה  שהורשע  מועמד  בבקשת  להכריע  השופט 
וטרם  חודשים  משלושה  יותר  של  למאסר  ונידון 
חלפו שבע שנים מתום ריצוי עונשו, כי בעבירה שבה 
הורשע אין משום קלון המונע ממנו להיכלל ברשימה 
אם  בשאלה  ההכרעה  ואולם  בבחירות.  המתמודדת 
רשימה או מועמד מנועים מלהשתתף בבחירות, לפי 

נתונה  הכנסת,  בחוק־יסוד:  המנויות  העילות  אחת 
טעונה  שהחלטתה  המרכזית,  הוועדה  למליאת 

אישור של בית המשפט העליון. 
הפו ולאי־תלותו  למקצועיותו  למעמדו,  ־הודות 

חברי  מצופים  השופט,  של  המפלגתית  או  ליטית 
לרחוש  היוצאת,  בכנסת  הסיעות  כל  נציגי  הוועדה, 

־לו אמון מוחלט ולהכיר בהיותו הגורם המוסמך לפ
רשנות הדין בכל סוגיה משפטית המצריכה הכרעה. 
המפגש עם נציגי הסיעות בוועדה, שמטבע הדברים 
חותרים לקדם אינטרסים פוליטיים מנוגדים, מחייב 
את  לו  שיבטיחו  התנהגות  כללי  לעצב  השופט  את 

הנתו בסמכויות  לשימוש  הנוגע  בכל  כך  ־אמונם. 
נות לו באופן ייחודי כיושב ראש הוועדה, וכך - אף 
בסוגיות  הדיון  להנהגת  הנוגע  בכל   - שאת  ביתר 

שההחלטה בהן נתונה לוועדה במליאתה. 

איסו־ מטיל  )דרכי תעמולה(  הבחירות  חוק  רים ומגבלות על השימוש באמצעים שונים 4
־לתעמולת בחירות. עתירות לאכיפת האיסו

רים והמגבלות מובאות להכרעת השופט כדן יחיד. על 
־החלטותיו בעתירות אפשר לערער לפני מליאת הווע

לא התקשיתי להבחין 

כי רבים מנציגי 

הסיעות מנסים 

לתהות על קנקני, 

ולעיתים חשתי 

כמהלך על חבל 

דק. נשמרתי לנפשי 

מפני ניסיונות של 

נציגים לדובב אותי 

בנושאים השנויים 

במחלוקת פוליטית

יו"ר ועדת הבחירות לכנסת הקרובה. השופט סלים ג'ובראן

90
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בחירות 2015

דה, אך ערעורים מסוג זה הם נדירים ביותר. 
לכמה מן האיסורים יש תכלית ברורה וראויה. כאלה 
של  ובנכסים  בכספים  לרעה  להשתמש  האיסור  הם 
המכוונים  באמצעים  להשתמש  האיסור  וכן  הציבור 
לשחד את הבוחר או לשבש את דעתו, אם בהענקת 
טובות הנאה )ארגון טיולים, מסיבות ומופעי בידור( 

ואם בשימוש בקמעות, סגולות וברכות למיניהן. 
לשילוט  נוגעות  בחוק  הקבועות  אחרות  מגבלות 
קביעתן  מאז  הכתובה.  בעיתונות  ולמודעות  חוצות 
חלפו  חקיקתן,  לזמני  יפות  שהיו  אלה,  מגבלות  של 
ולמגבלות  הכר  ללא  השתנו  הנסיבות  רבות.  שנים 
כל  עוד  אין  אנכרוניסטיות,  שנהפכו  ככולן(,  )רובן 
וכן  החוצות  שלטי  גודל  על  במגבלות  סביר.  טעם 

תכיפו ועל  המודפסת  בעיתונות  הפרסום  גודל  ־על 
לה היה אפשר  כי  ודומני  עוד טעם ממשי.  אין  ־תו 

סתפק באיסורים על שימוש במודעות דביקות שלא 
או  המודעות  לוחות  גבי  על 
לכך,  המיועדים  במקומות 
די  אחרים  לשלטים  וביחס 
במתן  הרשימות  בחיוב  היה 
להבטחת  כספיות  ערובות 
סילוק השלטים עד לערב יום 
הבחירות. אך נציגי הרשימות 
השופט  את  להעסיק  מרבים 
המגבלות  לאכיפת  בעתירות 

וכ ככתבן  בחוק  ־הקבועות 
שכנגד  מלמד  הניסיון  לשונן. 

מו זה  מסוג  העתירות  ־רוב 
שמ נגדיות,  עתירות  ־גשות 

הרשימה  כי  להראות  טרתן 
המגבלות  הפרת  על  המלינה 
לא  חוטאת  יריבתה  ידי  על 

דו בהפרות  בעצמה  ־פחות 
מות. במקרים מעין אלה בידי 

הצ שני  נגד  הדדיים,  מניעה  צווי  להוציא  ־השופט 
דדים. דרך נוספת, אותה הרביתי ליישם, היא להניע 
את הצדדים היריבים לחתום על מסמך משותף שבו 
יתחייבו להימנע מכאן ואילך מהפרתן של המגבלות. 

מן  מונע  נוסף  אנכרוניסטי  חוקי  איסור  בשידורי 5 להשתמש  לבחירה  המועמדים 
תע למטרות  הרגילים  והטלוויזיה  ־הרדיו 

מולה ב־60 הימים הקודמים למועד הבחירות.
במקורו נועד האיסור להשיג שוויון בין הרשימות. 

־לתכלית זו היה טעם בימים שהופעלו בישראל רש
בודד.  טלוויזיה  ערוץ  גם  ולימים  ספורות  רדיו  תות 

האלק התקשורת  אמצעי  של  הרחב  המגוון  ־אולם 
טרוניים הרבים מספור הפועלים כיום עושה אותם 

המתמו והמועמדים  הרשימות  לכל  זמינים  ־ליותר 
הזדמ של  והיווצרותן  הבחירות.  במערכת  ־דדים 
בא ולהישמע  להיראות  יותר  ורבות  חדשות  ־נויות 

מצעי תקשורת אלה מאפשרת, לכאורה, הצרת גבול 
הרשימות  בין  השוויון  על  לשמור  הצורך  האיסור. 

מתמ אינו  אמנם  תקשורת  ערוץ  בכל  ־והמועמדים 
־עט. אך השמירה על השוויון שוב אינה מותנית בה

לבוא  ועשויה  הביטוי,  חופש  על  קשה  מגבלה  טלת 
על סיפוקה בהנעת הרשויות הממונות על השידורים 
מגוון  של  מאוזנת  בהצגה  דין  פי  על  המחוייבות   -
 - בציבור  הרווחות  הדעות 

המ הגורמים  לכלל  ־לאפשר 
שתתפים בהתמודדות להביא 

את עמדותיהם לידי ביטוי. 
כביכול,  התחליף, השוויוני 
הוא  האמור  לאיסור  שנקבע 

־הקצאת זמנים קצובים לתש
דירי תעמולה חינמיים, ברדיו 
14 הימים של־ ־ובטלוויזיה, ב
פני הבחירות. אלא שהנהנים 

לתש המוקצב  הזמן  ־מרוב 
הממוסדים  התעמולה  דירי 
שאינן  ותיקות  רשימות  הם 
חשיפה  מהיעדר  סובלות 

שלרשי בעוד  ־תקשורתית, 
דקות  מוקצבות  חדשות  מות 
מספר  גם  בלבד.  ספורות 
התעמולה  בתשדירי  הצופים 
הללו קטן והולך, והשפעתם על גיבוש דעותיהם של 

הבוחרים אפסית. 
להש המועמדים  מן  המונע  האיסור  ועוד:  ־זאת 

תמש בשידורי הרדיו והטלוויזיה לתעמולת בחירות 
־מגביל את חופש הביטוי הפוליטי של מועמדים ופו

ליטיקאים ברדיו ובטלוויזיה, וכפועל יוצא מגביל גם 
את חופש הביטוי של ציבור הבוחרים. לבוחרים יש 

־עניין לשמוע את עמדות המועמדים בנושאים הש

איסור חוקי אנכרוניסטי נוסף 

מונע מן המועמדים לבחירה 

להשתמש בשידורי הרדיו 

והטלוויזיה הרגילים למטרות 

תעמולה ב־60 הימים 

הקודמים למועד הבחירות. 

במקורו נועד האיסור 

להשיג שוויון בין הרשימות. 

לתכלית זו היה טעם בימים 

שהופעלו בישראל רשתות 

רדיו ספורות, ולימים גם 

ערוץ טלוויזיה בודד

במשך השנים השתנו 

הנסיבות ללא הכר, 

ולמגבלות הקבועות 

בחוק בנוגע לשילוט 

חוצות ולמודעות 

בעיתונות הכתובה אין 

עוד כל טעם סביר, 

אך נציגי הרשימות 

מרבים להעסיק את 

השופט בעתירות 

לאכיפת המגבלות 

הקבועות בחוק 

ככתבן וכלשונן
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מפי  המדוקלמות  כסיסמאות  לא  במחלוקת;  נויים 
עסקנים ופרזנטורים בשידורי התעמולה המוסדרים 
אלא בזמן אמת, כשיידרשו בשידור חי, ואם אפשר 
בעימות ישיר זה עם זה, לעסוק בשאלות המטרידות 

את הציבור. 

התק־ אמצעי  נציגי  עם  שיזמתי  בפגישה  שורת בפתחה של מערכת הבחירות שבה 6
־כיהנתי כיושב ראש ועדת הבחירות המר

כזית, ניסיתי לגבש תובנות לדרכי פעולה מוסכמות 
שיאפשרו לי להעניק לתקשורת חופש פעולה מסוים 
ולא יאלצו אותי לדון שוב ושוב בעתירות לאכוף על 
למותר  האמור.  האיסור  את  לבחירה  המועמדים 

־לומר כי התובנות שהושגו לא מנעו הפרה חוזרת ונ
שנית של האיסור מצד המועמדים, לעיתים בעידודם 
הסמוי של כתבים ועורכים של תוכניות האקטואליה 
ברדיו ובטלוויזיה. בהחלטות שנתתי במהלך כהונתי 
ובסיכום הלקחים שהגשתי לאחר הבחירות נימקתי 

־באריכות מדוע מוצדק לבטל איסור זה, שבחיי המע
אינו מתיישב עם מתן  לאות מתה, באשר  שה הפך 
חופש ביטוי למועמדים ואף מונע מן הבוחר, בטרם 
יגבש את החלטתו למי מהם ייתן את קולו, לשמוע 

־ולבחון את עמדותיהם שלא במסגרת תשדירי התע
מולה הממוסדים. אלא שעמדה זו, שגם כמה מיושבי 
ראש הוועדה שבאו אחריי חזרו ונתנו לה ביטוי, טרם 

זכתה לטיפולו של המחוקק. 
הנוכחית  הבחירות  במערכת  שגם  להניח  אפשר 

־נהיה צפויים לעשיית שימוש בתוכניות הרדיו והט
הוועדה  ראש  יושב  ועל  בחירות,  לתעמולת  לוויזיה 

־יוטל להחליט אם ועד כמה לאכוף איסור זה, שבעו
למנו המתוקשר הפך לגזירה שהמתמודדים ואמצעי 

־התקשורת מתקשים באמת ובתמים לקיימה, והצי
בור הרחב - הכמה להאזין לדברי המועמדים - יוצא 

נשכר מהפרתה. 

נדרש השו־ ב־14 הימים שלפני הבחירות  ־פט, מדי יום ביומו, לבדוק ולאשר )או לפ7
ואת סרטוני  סול( את תשדירי התעמולה 
התעמולה המוגשים על ידי הרשימות לשידור ברדיו 
ובטלוויזיה. אף שהציבור הרחב מגלה רק עניין מועט 

כנ קיים  הללו,  ובתשדירים  בסרטונים  בכלל(  ־)אם 
ראה קושי פוליטי לוותר עליהם. 

בהחלטותיו לפסול תשדיר או סרט תעמולה עשוי 
השופט להידרש גם להכרעות נורמטיביות. כך למשל 
למורת  החלטתי,  ה־15  לכנסת  הבחירות  במערכת 
לאסור את  המפלגות,  מטות  מראשי  כמה  של  רוחם 
השימוש בדמויות חיילים וילדים בסרטוני התעמולה. 
גם את ניסיונה של אחת המפלגות לנכס לעצמה את 

־השכול כאמצעי תעמולה פסלתי כבלתי ראוי. במס
הכנסת  שיזמה  התעמולה,  דרכי  לחוק  תיקוניה  גרת 

לבוחרים יש עניין 

לשמוע את עמדות 

המועמדים בנושאים 

השנויים במחלוקת; 

לא כסיסמאות 

המדוקלמות מפי 

עסקנים ופרזנטורים 

בשידורי התעמולה 

המוסדרים אלא בזמן 

אמת, כשיידרשו 

לכך בשידור חי, 

ואם אפשר בעימות 

ישיר זה עם זה 

יו"ר ועדת הבחירות בעבר, השופט רובינשטיין, עם איתמר בן־גביר במהלך הדיונים
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האתגרים שבפני יושב ראש ועדת הבחירות המרכזיתסדר יום

ביטוח אובדן
כושר עבודה ופנסיה 

בדמי הניהול 
הנמוכים ביותר 

בענף לעו”ד

אתה לא
סתם עו”ד אחד 

קבל הצעה 
ייחודית לחברי 
לשכת עורכי 

הדין

הפניקס חברה לביטוח בשיתוף
לשכת עורכי הדין יצרו עבורך

חבילה ביטוחית משתלמת ביותר
 בלעדי: הזכאות לתגמולי הביטוח בפוליסה תקבע על פי

  החלטת “ועדה רפואית” שתמונה ע”י לשכת עורכי הדין והפניקס 
 פיצוי מותאם לעיסוק עורך דין עד גיל 67

 במקרה אשפוז תשלום מהיום השני
 הפרמיה קבועה וכוללת הנחה לעו”ד לכל תקופת הביטוח

 30 ימי המתנה בלבד
 כיסוי מורחב - החל מאובדן כושר עבודה של 25%

 כיסוי במקרה של שמירת הריון
 הכיסוי לא מתקזז עם תשלומי הביטוח הלאומי

 במקרה והינך עוסק בעיסוק נוסף הפיצוי הביטוחי
   יכלול כל כיסוי בנפרד

התוכנית המורחבת עבור חברי הלשכה כוללת:
אובדן כושר עבודה + פנסיה בתנאים מיוחדים

דמי הניהול הנמוכים בשוק - 0.1% מהקרן הנצברת

קרדיו-ביט סוכנות לביטוח. בית אמות המשפט, שד’ שאול המלך 8, ת”א
לקביעת פגישה התקשרו : 03-6093456

בחירות 2015

החדשה על פי המלצותיי, עוגנו האיסורים הללו בחוק. 
יושב  שמקיים  הביקורת  של  העיקרית  מטרתה 
ראש הוועדה היא להבטיח שחומרי התעמולה אינם 

הפוג תכנים  גזעניים,  תכנים  הסתה,  דברי  ־מכילים 
הדגל  כגון  לאומיים  בערכים  או  האדם  בכבוד  עים 
והסמל ועקב כך פוגעים גם ברגשות הציבור הרחב. 
יושב ראש  הקיים סמכותו של  אלא שבמצב החוקי 
ועדת הבחירות להתערב בתוכני התעמולה מוגבלת 
לשידורי התעמולה ברדיו ובטלוויזיה. בכך יש משום 
שימוש  ולעשות  להוסיף  הרשימות  בידי  שכן  חסר, 
האינטרנט,  באתרי  בפרסומם  שנפסלו  באמצעים 
בבתי  פרסומת  כתשדירי  ואף  החברתיות  ברשתות 

־הקולנוע. חסר זה בחקיקה טעון השלמה, וכדי שה
יהיה אפקטיבי, מן הדין  דבר 
להטיל בחוק אחריות אישית 
ראשי  על  האיסורים  לקיום 

הרשי של  הבחירות  ־מטות 
מות ולהסמיך את יושב ראש 
את  עליהם  לאכוף  הוועדה 
קנסות  בהטלת  האיסורים 
וסנקציות מינהליות אחרות. 

של  תלותם  אי  המ8 הוועדה  ־חברי 
מועמדת  רכזית 

־במבחן קשה כאשר הם נדר
־שים להכריע בבקשה לפסיל

בבחירות  מהשתתפות  תם 
של רשימה או מועמד, על פי 

בס הקבועות  העילות  ־אחת 
הכנסת.  לחוק־יסוד:  7א  עיף 

־בקשות מסוג זה מוגשות לרוב ביוזמת סיעה או סי
־עות בכנסת היוצאת, ממניעים שיסודם ביריבות פו

ליטית. 
־הליכי פסילה של רשימות ומועמדים שעמדו לבי

קורתו של בית המשפט המחישו את הקושי של חברי 
־ועדת הבחירות המרכזית להשתחרר מתלותם הפו

ליטית כשהם נדרשים לקבל החלטה בנושאים אלה. 
בפסק דין שניתן ערב הבחירות לכנסת ה־16 ביחס 
בשארה,  עזמי  של  בבחירות  השתתפותם  לכשרות 
בית  העיר  מרזל,  וברוך  טיבי  אחמד  בל"ד,  רשימת 
הצורך  את  לשקול  המחוקק  על  כי  העליון  המשפט 

־בתיקון ההסדר החוקי הקיים, שלפיו ההחלטה הרא
שונית בדבר פסילת רשימות ומועמדים נתונה בידי 
גוף  שבהיותה  במליאתה,  המרכזית  הבחירות  ועדת 
פוליטי יש יסוד לחשוש שהחלטותיה בנושאים אלה 
מושפעות משיקולים פוליטיים. לשם השוואה כדאי 
39א לחוק הרשויות המקומיות )בחי־  לציין כי סעיף
מועמדים  רשימות  של  לכשרותן  ביחס  קובע  רות( 
פסלות  עילות  מקומית  לרשות  בבחירות  להשתתף 
הכ־ לחוק־יסוד:  7א  בסעיף הקבועות  לאלה   דומות 
־נסת, אלא שהסמכות לקבוע אם קיימת עילה לפסי

לת רשימה לפי איזו מהעילות הקבועות בסעיף 39א 
הבחירות  לוועדת  לא  לחוק,  39ב  סעיף  לפי  נתונה, 
שבידו  הוועדה,  ראש  יושב  לשופט,  אלא  במליאתה 
יחיד  בהכרעת  בכך  להחליט 
סגניו.  עם  התייעצות  לאחר 
הפקדת  כי  לומר  צריך  אין 
סעיף  לעניין  גם  ההחלטה 
בידי  הכנסת  לחוק־יסוד:  7א 
הבחירות  ועדת  ראש  יושב 
בית  שופט  שהוא  המרכזית, 

מב הייתה  העליון,  ־המשפט 
טיחה שההכרעה תתבסס על 
ראויים  משפטיים  שיקולים 

פו לב  מנטיית  תושפע  ־ולא 
טרם  המחוקק  אך  ליטית. 
ההסדר  לתיקון  דבר  עשה 

הקיים. 

במצב החוקי הקיים  תפקיד 9 לשופט  יש 
מרכזי בדיוני מליאת 
עליו  ומועמדים:  רשימות  לפסילת  בבקשות  הוועדה 

־להנחות את נציגי הסיעות בוועדה בדבר העילות החו
החלטות  מקבלת  להימנע  ולשכנעם  לפסילה  קיות 

־המונעות מאינטרסים של יריבות פוליטית. עליו להד
מבטא  הכנסת  לחוק־יסוד:  7א  סעיף  כי  בפניהם  גיש 
איזון עדין בין זכות היסוד להיבחר, הנתונה לכל אזרח, 
ובין זכותה של מדינת ישראל להתקיים כמדינה יהודית 

־ודמוקרטית ולהגן על עצמה מפני גורמים שאינם מכי
סמכות  של  בהפעלתה  ואולם  האמורה.  בזכותה  רים 

־הפסילה מוטל על ועדת הבחירות לנהוג בזהירות וברי
סון מרביים. על הוועדה לזכור כי שלילת הזכות להיבחר 

במצב החוקי הקיים, סמכותו 

של יושב ראש ועדת 

הבחירות להתערב בתוכני 

התעמולה מוגבלת לשידורי 

התעמולה ברדיו ובטלוויזיה. 

בכך יש משום חסר, שכן 

בידי הרשימות להוסיף 

ולעשות שימוש באמצעים 

שנפסלו בפרסומם באתרי 

האינטרנט, ברשתות 

החברתיות ואף כתשדירי 

פרסומת בבתי הקולנוע

ב־15 השנה האחרונות 

גברו והלכו מגמות 

ההקצנה בחברה 

ובזירה הפוליטית. 

אפשר וראוי לקוות 

שהתגברותן אינה 

מעיבה על יכולתה 

של ועדת הבחירות 

המרכזית להכריע 

בבקשות פסילה 

המובאות לפניה על 

פי שיקולים ענייניים 
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ביטוח אובדן
כושר עבודה ופנסיה 

בדמי הניהול 
הנמוכים ביותר 

בענף לעו”ד

אתה לא
סתם עו”ד אחד 

קבל הצעה 
ייחודית לחברי 
לשכת עורכי 

הדין

הפניקס חברה לביטוח בשיתוף
לשכת עורכי הדין יצרו עבורך

חבילה ביטוחית משתלמת ביותר
 בלעדי: הזכאות לתגמולי הביטוח בפוליסה תקבע על פי

  החלטת “ועדה רפואית” שתמונה ע”י לשכת עורכי הדין והפניקס 
 פיצוי מותאם לעיסוק עורך דין עד גיל 67

 במקרה אשפוז תשלום מהיום השני
 הפרמיה קבועה וכוללת הנחה לעו”ד לכל תקופת הביטוח

 30 ימי המתנה בלבד
 כיסוי מורחב - החל מאובדן כושר עבודה של 25%

 כיסוי במקרה של שמירת הריון
 הכיסוי לא מתקזז עם תשלומי הביטוח הלאומי

 במקרה והינך עוסק בעיסוק נוסף הפיצוי הביטוחי
   יכלול כל כיסוי בנפרד

התוכנית המורחבת עבור חברי הלשכה כוללת:
אובדן כושר עבודה + פנסיה בתנאים מיוחדים

דמי הניהול הנמוכים בשוק - 0.1% מהקרן הנצברת

קרדיו-ביט סוכנות לביטוח. בית אמות המשפט, שד’ שאול המלך 8, ת”א
לקביעת פגישה התקשרו : 03-6093456

לפרטים נוספים לחץ כאן
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האתגרים שבפני יושב ראש ועדת הבחירות המרכזיתסדר יום

בחירות 2015

הבחירה  בזכות  תפגע  ברשימה  ממועמד  או  מרשימה 
הוועדה  לפני  לסקור  השופט  בידי  רבים.  אזרחים  של 
מקרים שבהם החלטות פסילה של הוועדה בוטלו על 

־ידי בית המשפט העליון. ואם נוכח כי הרוח נוטה לקב
כי  להזהיר  בידו  מוצדקת,  בלתי  פסילה  החלטת  לת 
תזכה  לא   - תתקבל  אכן  אם   - המסתמנת  ההחלטה 
במערכת  ניסיוני  העליון.  המשפט  בית  של  לאישורו 
הבחירות לכנסת ה־15 )בשנת 1999( לימדני כי הנמקה 
להצדקת  הוועדה  מליאת  לפני  שהעליתי  מפורטת 
ההימנעות מהחלטת פסילה שגויה הצליחה לשנות את 

־עמדתם של חברי ועדה רבים שלכתחילה תמכו בפסי
לה, אך בעקבות שמיעת נימוקיי שוכנעו להצביע נגדה 

־או להימנע מהצבעה. מאז הקדנציה שבה מילאתי תפ
והלכו מגמות  זה חלפו כ־15 שנה, ובמהלכן גברו  קיד 
ההקצנה הרווחות בחברה ובזירה הפוליטית. אך דומני 
כי אפשר וראוי עוד לקוות שהתגברותן של מגמות אלה 
אינה מעיבה על יכולתה של ועדת הבחירות המרכזית 

־להכריע בבקשות פסילה המובאות לפניה על פי שיקו
לים ענייניים. 

מתכנסים  חדשה  כנסת  של  בחירתה  מדי  ־שופטי בית המשפט העליון לבחירת מוע10
ועדת  של  הבא  ראש  היושב  לכהונת  מדם 
הבחירות המרכזית. באותו המעמד יבחרו שופט נוסף 
שנבחר  ומי  ראש;  היושב  של  מקומו  ממלא  לכהונת 
ראש  היושב  לתפקיד  כמועמד  ייחשב  מקום  כממלא 
לאחר בחירתה של הכנסת הבאה. את תפקיד היושב 
ראש מוטל על השופט למלא בנוסף ובמקביל למילוי 
על  אפוא  מטיל  לתפקיד  המינוי  השיפוטי.  תפקידו 

־השופט נטל עבודה נוסף, אך עם עיקר המעמסה הכ
־רוכה במילוי התפקיד יהיה על השופט להתמודד בה

תקרב מועד הבחירות, ובמידה מסוימת גם במערכת 
להכריע  עליו  יוטל  בה  המקומיות,  לרשויות  בחירות 

בעתירות הנוגעות לדרכי תעמולת הבחירות. 
להיבחרי לתפקיד  פוליטיקאים סמוך  המפגש עם 
אותי  העמיד  המרכזית  הבחירות  ועדת  ראש  יושב 

־במבחנה של מערכת שלא הייתי מורגל בסגנון הת
ריחוק  על  שמירה  בין  בברירה  ובמנהגיה.  נהלותה 
ובין קירוב בחרתי במידה האמצעית. לא התקשיתי 
להבחין כי רבים מנציגי הסיעות מנסים לתהות על 
קנקני, ולעיתים חשתי כמהלך על חבל דק. עם כולם 

־נהגתי בכבוד ובמאור פנים, אך מתחילת הדרך נש

מרתי לנפשי מפני ניסיונות של נציגים לדובב אותי 
בנושאים השנויים במחלוקת פוליטית. מאידך גיסא, 
על  מפורטים  הסברים  ממתן  עצמי  את  חסכתי  לא 
מהות תפקידי ועל האופן שבו בכוונתי למלא אותו. 
רגוע,  שיפוטי  מזג  על  הקפדתי  שקיימתי  בדיונים 
משלמדו  מהרה,  עד  הדין.  באכיפת  נחרץ  הייתי  אך 
חברי  רוב  עצמם  את  סיגלו  אורחותיי,  את  להכיר 
ההתנסות  ענייניים.  בירורים  של  למתכונת  הוועדה 
לרשויות  בחירות  מערכת  שכללה  זה,  בתפקיד  שלי 
לכנסת  בחירות  ומערכת   1998 בשנת  המקומיות 
ולראש הממשלה )בשיטת הבחירה הישירה שנהגה 

־אז( הייתה מאלפת. בחשיבותו הציבורית של התפ
קיד המוטל על השופט כיושב ראש ועדת הבחירות 
המרכזית ובחיוניותו להבטחת תקינותן וטוהרן של 
הבחירות אי אפשר להפריז; ומן הבחינה המקצועית 

־צפויה לשופט הממלא תפקיד זה חוויה מיוחדת ומ
 רתקת. 

הפקדת ההחלטה 

 לעניין פסילת 

רשימות ומועמדים 

בידי יושב ראש 

ועדת הבחירות 

המרכזית הייתה 

מבטיחה שההכרעה 

תתבסס על שיקולים 

משפטיים ראויים ולא 

תושפע מנטיית לב 

פוליטית. אך המחוקק 

טרם עשה דבר 

לתיקון ההסדר הקיים

סופרים את הקולות. השופט רובינשטיין
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נשמח לעמוד לרשותכם בטלפון:
מרכז/דרום: 03-9797797 | צפון:  04-6996666

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

 חוות דעת מומחה
כלכלה, מימון ופיננסים

 מתמחים במתן חוות דעת מומחה במגוון נושאים כלכליים 
 במסגרת הליכים משפטיים שונים: בתי משפט, עתירות לבג"ץ, 

תביעות ייצוגיות, מס הכנסה, הגבלים עסקיים ועוד.

 הערכות שווי | אומדן נזקים כלכליים | איזון משאבים
  | איתנות פיננסית | ניתוחים כלכליים | חישובים פיננסיים

 | זכויות מיעוט | ביקורת חקירתית

 צוות מקצועי הכולל רואי חשבון כלכלנים ומומחים 
 בעלי ניסיון עשיר בכתיבת חוות דעת מומחה 

ומוכרים כמומחה מטעם בתי המשפט.

 כתיבה מקצועית | ניסיון עשיר ומגוון |  
 ביצוע בלוחות זמנים דחופים | ערך מוסף גבוה |  

ניסיון רב במתן עדות מומחה בערכאות המשפטיות השונות

http://www.minuf1.co.il/
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רשמים אישיים מפועלה ומדרכה השיפוטית של מרים נאור סדר יום

וכשמקלדת  כתפיי,  מעל  גלימתי  את  משהסרתי 
תחת אצבעותיי, אפשר שניתנת לי חירות רבה יותר 

השי ומדרכה  מפועלה  מדמותה,  רשמיי  את  ־לבטא 
פוטית של מרים )לרנר( נאור - הנשיאה הנכנסת של 

בית המשפט העליון.
הנה חולפות להן השנים - 
ישיבתנו  מאז   - כך  כל  רבות 

־המשותפת על ספסל הלימו
באותה  באוניברסיטה.  דים 
ובאותו  שיעור  באותו  כיתה, 
מרכזית  דמות  מירה,  תרגיל. 

מת הירושלמים",  ־ב"קבוצת 
בחריצותה.  אז  כבר  בלטת 

המ בחשיבתה  ־ברצינותה, 
ובהיותה  היסודית  שפטית 
מוקד ידע של החומר הנלמד. 
נקלט  ומבטיח  חיובי  משהו 
חבורה  מאותה  אז  ידינו  על 

 שופטת אולטימטיבית
במשרה מלאה

נשיאי של  המפוארת  לשושלת  נאור  מרים  השופטת  של   צירופה 

הישגיה  כישוריה,  ביותר.  מעודדת  בשורה  הוא  העליון  המשפט  בית 

את  שיבטיחו  הם  הרמה.  למשרה  דרכה  את  שניתבו  הם  ואישיותה 

הצלחתה ואת תרומתה במלאה אותו. מערכת השפיטה תמשיך להיות 

מונהגת בידי אחת הדגולות מבין שופטי ישראל

זיהוים  מלוכדת של ירושלמים. כבר אז הצדיקו את 
לאילו  מראש  חבריה  שידעו  דומה  הארץ";  כ"מלח 
משימות ושליחויות ציבוריות בתחום המשפט נועדו 
היינו  נספחים  בכללם,  ואני  השאר,  כל  מהם.  רבים 

־למסגרת. לוויינים לסטודנטים המזוהים כל כך כלי
בת המחזור.

בתום  מיד  כצפוי,  ואמנם 
לע מירה  הצטרפה  ־לימודיה 
הצי למען  המשפטית  ־שייה 

בבית  התמחותה  לאחר  בור. 
ובמחלקת  העליון  המשפט 

המדי בפרקליטות  ־הבג"צים 
קבועה  לפרקליטה  הייתה  נה 
וייצגה  זו  חשובה  במחלקה 
המשפט  בבית  המדינה  את 
היו  רבות  לא  שנים  העליון. 
היא  אז  שכבר  משום  אלה, 
לשפיטה,  כמתאימה  זוהתה 

משה לדור

 עו"ד משה לדור, 
 פרקליט המדינה 
בשנים 2007-2013

כבר בשלבים מוקדמים 

יחסית לקריירה המשפטית 

היה ברור כי נאור קורצה 

מהחומרים שיובילוה לביסוס 

מעמדה כשופטת בולטת 

ומובילה; שאין תפקיד שיפוטי 

שלא יהלום אותה היטב, 

שלא ישרת אותנו, צרכני 

השפיטה, באורח מיטבי
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שופטת  לכהונת  למנותה  לנכון  מצאו  אמנם  וכך 
שלום בירושלים.

משפטית  מיומנות  ידע,  רק  עוד  אלה  אין  מאז 
־ושאר מאפייני העבר ששימשו אותה במילוי תפקי
־דה כפרקליטה - כליטיגטורית - שיידרשו לה כשו

המשפט  בית  באולם  דיון  לנהל  די  לא  באלה  פטת. 
הכרעה  לקראת  ומכובד  מקצועי  הוגן,  יעיל,  באורח 
יריבים. והציפיות נתגשמו; כישוריה של  בין צדדים 
כבר  ובולטים  ניכרים  היו  כס המשפט  על  השופטת 
בראשית הדרך. הדבר התבטא גם בהצלחתה תמיד 
שהפגינה  הניווט  בכישורי  והן  אולם",  "להחזיק 

שנתפסה  משפטית  להכרעה  עד  הדיונים  בהובלת 
עוד  העתידים  אלה,  וכצודקת.  כמבוססת  ונתקבלה 
השיפוטית,  דרכה  במעלה  עוצמה  ולצבור  להשתבח 

־הביאו לקידומה לכהונת שופטת בבית המשפט המ
חוזי בירושלים.

המשפט,  ברזי  בשליטתה  מירה  התבלטה  שם  גם 
הפשרות  חסרת  ובחתירתה  בהגינותה  בחריפותה, 
לבירור העובדות - האמת - כמצע להכרעה ראויה. 
לא חולפות אלא שנתיים לערך באכסנייתה זו, ונשיא 
בית המשפט המחוזי )השופט ורדי זיילר ז"ל( בוחר 

־בה - כשופטת יחידה - למשימת ניהול התיק הפלי

צילומים: פלאש 90 זה שיוצא וזאת שנכנסת. הנשיאה מרים נאור לצד הנשיא הפורש גרוניס 
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רשמים אישיים מפועלה ומדרכה השיפוטית של מרים נאור סדר יום

לי שעסק בוויסות מניות הבנקים המרכזיים בישראל 
יעקב  זו, בה חברי עו"ד  )"תיק הבנקאים"(. בפרשה 
כהן ואני התייצבנו כתובעים, היינו עתידים להופיע 
נאור במשך השנים הבאות; חמישה  לפני השופטת 

־ימים בשבוע )ללא הפוגות, פשרות או דחיות(, מבו
קר עד שעות אחר הצהריים המאוחרות )או עד גמר 
אדיר  כשמאמץ  מביניהם(,  המאוחר  היום,  משימת 
לניצול  השופטת  של  ובהובלתה  בהנחייתה  מושקע 
כל שעה ודקה בדיונים לשם קידומם לקראת הכרעה 

וסיום.
נאור,  השופטת  של  באולמה  חוויותיי  בשפע 
בפרשה  שהפגינה  המשובחות  השפיטה  וביכולות 
ויועצמו  יתחדדו  רק  אלה  דבריי.  יתמקדו  האמורה, 

עוד ביותר משני העשורים לפועלה מאז ועד היום.

משפט הבנקאים - לא עוד תיק

בו - תו ־תיק הבנקאים לא היה עבור מי שעסק 
המעלה  תיק  עוד  רק   - ומומחים  סנגורים  בעים, 
בית  בעיני  נתפס  גם  שכך  ונראה  שבשגרה,  סוגיות 

נאור.  והשופטת  המשפט 
הע היקפו  בשל  היה  ־חריג 
שנ החקירה  חומר  של  ־צום 

צבר במאות ארגזים עוד לפני 
אך  למשפט,  הפתיחה  יריית 
בטיבה  התבטא  ייחודו  עיקר 

ההכ טעונת  המאטריה  ־של 
השחקנים  צבר  לצד  רעה, 
אלה  במערכה.  שהשתתפו 
עשו את המשימה השיפוטית 
נאור  השופטת  לפני  שעמדה 

למורכבת במיוחד. 
־על ספסל הנאשמים הושבה יחדיו כל צמרת הב

לבכירים  יוחסה  האישומים  פי  על  בישראל.  נקאות 
במסגרתה  ושיטתית,  מגוונת  פלילית  פעילות  אלה 

הש במשך  למניותיהם  לשוות  והצליחו  ביקשו  ־הם 
נים אופי של השקעה סולידית מניבת תשואה נכבדה 
לשמר  הייתה  ותכליתה  לחלוטין,  סיכונים  וחסרת 
יכולותיהם בתחרות  ולחזק את מעמדם ולשפר את 

השופ על  שהיה  המרכזית  ההכרעה  הון.  גיוסי  ־על 
טת לקבל נמצאה בעיקרה בגזרת המתח שבין טענת 
מובהקת  עבריינית  פעילות  הייתה  זו  כי  המאשימה 
בהתערבות  שהתבטאה  יחדיו,  הבנקאים  שפיתחו 

הבטחות  ובהשמעת  בבורסה  במסחר  מלאכותית 
ופיתויים חסרי בסיס למשקיעים כי מובטחת העלייה 
היציבה בשערי מניותיהם, אל מול טענת הנאשמים 
כי אלה היו שיטות פעולה לגיטימיות של התמודדות 
את  שאפיינה  מיוחדת  מקרו־כלכלית  מציאות  עם 

־המשק באותן שנים - שיטות גלויות, מוכרות ומקו
בלות אף על הרשויות.

זו הציבה את הב ־מכל מקום, פרקטיקה מסיבית 
על  כולה,  ישראל  כלכלת  ליבת  את  ועימם  נקים, 
שפת תהום הולכת ומעמיקה ככל שנמשכו פעולות 

־הוויסות. ביטויה הכספי של תהום זו הלך ותפח לק
־ראת קריסתם הוודאית של הבנקים, עד שערב הת

ממשותה נאלצה המדינה לחסום באחת את שליטת 
־הבנקים במניותיהם, לרכוש מציבור המשקיעים בס

כומי עתק את מניותיהם על פי שעריהם המנופחים, 
ולמעשה להלאים את הבנקים לשנים רבות. 

הר הנאשמים  התובעים,  להם  מתקבצים  ־והנה 
המו מהמשרדים  שנבחרו  הסנגורים  ועשרות  ־בים 

אף  שהוכשר  ענק  ייעודי  באולם  לייצגם  כדי  בילים 
את  לארח  כדי  במיוחד  הוא 
שופטת  בפני  כולם  ההליך. 
במרכז  הישובה  בודדה  אחת 

שו המשפט.  בית  של  ־דוכנו 
להוביל  האמורה  אחת  פטת 
המשפטית  המערכה  את 
הדיון  על  ולנצח  המורכבת 
על  המתעמתים  הצדדים  בין 

ומקצו עובדתית  שאלה  ־כל 
סו ספור  לאין  וביחס  ־עית, 

גיות סבוכות שמקורן במגוון 
מעו הנטולות  ־דיסציפלינות 

למות תוכן רבים, שלרוב אינם מבקרים כלל )ולבטח 
לא יחדיו( בבית המשפט. וכן, בראש ובראשונה גם 
ויישומן  הפלילי  מעולם המשפט  חדשניות  בסוגיות 
על שפע מאפייני תופעת הוויסות הכה חריגה והכה 

נפוצה בעת ובעונה אחת.
אז איך עומדת שופטת אחת בלא צוותים לצידה 
)כמונו( באתגר הניצב בפניה? איך מנהלים פרויקט 
אימתני במגה־תיק שכזה במקצועיות מובהקת, בדרך 

והטוע צד - עשרות הנאשמים  לכל  גם  ־המבטיחה 
נים - כי עניינו השלם והמלא יוצג לפני בית משפט? 

־לפני בית משפט שבלא פשרות מקבל על עצמו לצ

בתיק הבנקאים עמד 

לפניה גודש עצום של 

מסמכים וחוות דעת עבות 

כרס, שהצטרפו לעשרות 

אלפי עמודי הפרוטוקול 

מן העדויות. את כל אלה 

למדה, עיכלה והפנימה 

השופטת נאור מיד
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לול לכל סוגיה וללמוד אותה 
על בוריה?

מיום הכרזתו הראשונה של 
המשפט!"  "בית  העזר  פקיד 
הסנגורים  הפרקליטים,  החלו 
ומהעולם  מהארץ  ומומחים 

־להזרים אל שולחנה של השו
גודש  יומיומי  באורח  פטת 
עצום של מסמכים וחוות דעת 

לעש שהצטרפו  כרס,  ־עבות 
רות אלפי עמודי הפרוטוקול מן העדויות. עד מהרה 
למדנו כי את אלה לומדת, מעכלת ומפנימה השופטת 
לחדש  לעצמה  מתירה  היא  אין  מיידי.  באורח  נאור 
דיון בלא לשלוט בפרטי החומרים שהוגשו קודם לכן 
לא  מהשופטת  המשכו.  לקראת  משמעותם  ובהבנת 
יישמט דבר. שום חולשה )או יתרון( לא צפויים בשל 
כאן  אלה  כל  עם  קו  יישרה  לא  עדיין  כך שהשופטת 
ועכשיו, לעיתים בהפגנת בקיאות והבנה העולות על 

אלה של מגישי החומרים עצמם. 
לעיתים שב למדנו  זו,  דבקות  ־כך, לשם המחשת 

תום הפסקת הצהריים, שהכל מנצלים אותה להינפש 

־קמעה משעות הבוקר המתי
שות, השופטת ניצלה אחרת; 
פנתה  כבר  הדיון  חידוש  עם 
הבוקר  מן  החומר  למגיש 
והקשתה עליו: "במאמרו )או 
בספרו( של המומחה )פלוני( 
עדיין  לי  ברור  לא  שהגשת, 
כיצד תומכת גישתו שבעמוד 

)שציטטה( לתזה הנטענת". 
המ ומעורבותה  ־ערנותה 

עמיקה לא התבטאו בהצגת הערכותיה ומסקנותיה 
־בטרם עת, אלא בניסיונות לעמוד על משמעות הת

את  שיאפשר  זמנים  בסד  לשולחנה  והזרמתם  כנים 
נצחים.  נצח  סיום המשפט בעידן הנוכחי, לא בעוד 
לעצור  ולא  להתקדם  למחויבותה  אחת  המחשה 
גובסה  שבה  כחודש  בת  בתקופה  שאפילו  הייתה 
רגלה בעקבות תאונה היא סירבה לדחות את הדיון, 
היא  זו  ומחצה  כחודש  במשך  ואילך,  שמכאן  אלא 
שנכנסה לאולם הדיונים לפני כולם, ורק אז נפתחו 

דלתותיו לציבור. 
שיניים  בחריקת  אך  כולם,  על  הכבידו  המשימות 

תיק הבנקאים נוהל בעידן 

שבו עדיין לא פגשנו ולא 

הכרנו ביטויי התגוששות 

קשים בתיקים רגישים 

שהמדינה מאשימה בהם 

דמויות מרכזיות, חזקות 

ובעלות השפעה

כבר מתחילת דרכה היה ברור כי היא קורצה מהחומרים שיובילו אותה לביסוס מעמדה כשופטת בולטת ומובילה. נאור בראש הרכב
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רשמים אישיים מפועלה ומדרכה השיפוטית של מרים נאור סדר יום

־נכונו לקבל ברוח טובה "תוכנת הפעלה" זו שהכתי
בה השופטת, גם אם נתפסה ככמעט בלתי אפשרית. 
לנגד  כיצד  שנוכחנו  משום  עימה  התיישרנו  כולנו 

פי אותם סטנדרטים. לאמי על  היא  פועלת  ־עינינו 
תו של דבר, אלה היו סטנדרטים מחמירים עוד יותר 
מאלה שהעמידה לנו. נוכחנו כיצד דוגמה אישית של 
התמסרות טוטלית של השופטת חוסמת כל מחאה 

מצידנו.
בתיק זה נתגלו בפנינו יכולות משפטיות ומנהיגות 
ביותר. מקובל עלינו שבית  שיפוטית ברמתן הגבוהה 
משפט מתמודד עם כל תיק ומכריע בו לבסוף. אך האם 
שכזה  מבצע  ולהשלים  להוביל  שיצליח  מאליו  מובן 
כשבתופעה קולוסאלית כלל־משקית מדובר? האם לא 

־היה התיק "גדול" על ההליך המשפטי הפלילי, על הש
פיטה? שאלנו את עצמנו כיצד 
תצליח השופטת - ללא סיוע 
עוזר  מטעמה,  מומחה  של 

לצי אז  היה  )שלא  ־משפטי 
)בתחלופה(  מתמחים  או  דה( 
העובדות,  פאזל  את  לבנות   -
המחלוקות  לגודש  להידרש 
אל  לבסוף  כולם  את  ולנקז 

ומ מקיפה  עניינית  ־הכרעה 
בוססת. כיצד תצליח להשלים 
את הדיונים כשהכל חשים כי 

בבית המ יומם  להם  היה  ־גם 
עשתה  הכל  את  אכן,  שפט. 
מופתי  באורח  נאור  השופטת 

בעצמה - הכל לבדה.
תיק הבנקאים נוהל בעידן שעדיין לא פגשנו ולא 
רגישים  בתיקים  קשים  התגוששות  ביטויי  הכרנו 
חזקות  מרכזיות,  דמויות  בהם  מאשימה  שהמדינה 
שנים,   25 לפני  אז,  כבר  זאת,  עם  השפעה.  ובעלות 
מחודדת  ואף  רגשית  מעורבות  ליצירת  פוטנציאל 

הגי בשלבי  לבטח  הצדדים.  בין  אפשרית  ־הייתה 
את  המשפט.  תחילת  לקראת  הראשונים  שושים 
אלה הצליחה השופטת לנטרל כבר בראשית הדרך. 

־ביוזמתה, בזכות מנהיגותה וסגנון ניהול הדיונים לפ
ניה - באולם ובלשכה - היה ברור לכולם כי עליהם 
להתיישר על פי תכתיב האווירה הנעימה שהשרתה. 

־הדבר הניב תוצאות של ממש, בראש ובראשונה בנ
בבד  בד  אך  וראוי,  מכובד  ענייני,  דיון  לקיים  כונות 

הלכודים במשימה  כל השותפים  גם את  הביא  הוא 
־המתמשכת לשתף פעולה מעל ומעבר למקובל. בח

מכך  סיפוק  נאור  השופטת  גם  ביטאה  השנים  לוף 
־שמעבר להתנסות המקצועית המיוחדת, גיבשה המ

ערכה שנוהלה לפניה גם יחסי חברות וידידות בין כל 
המשתתפים בהליך.

הסוף ידוע; השופטת נאור כתבה הכרעה מקיפה, 
שאולי  כמותה,  מאין  ומבוססת  מעמיקה  יסודית, 
על  לחלוק  אפשר  אי  אך  עימה  להסכים  לא  אפשר 
מסכמת  המחשה  עבורנו  היה  דינה  פסק  מעלותיה. 

־למפגן היכולות הנדירות שגילתה לאורך שנות המ
של  לבחינתו  כמצופה,  הגיעה,  פסיקתה  כולו.  שפט 
בית המשפט העליון, ומפי הרכב מורחב של חמישה 
בצדק  תוארה,  פלילי(  בערעור  )לראשונה  שופטים 
רב, במילים "מלאכת מחשבת 

הבנויה לתלפיות". 

הדין נגזר מן העובדות

הבנקאים  בתיק  ההופעה 
המשפ "אולם  חוויית  ־הייתה 
־טים" העיקרית שלי מול השו

פטת נאור. עם זאת, במרוצת 
להתבונן  המשכתי  השנים 

בע לעת  מעת  ־ולהתעדכן 
ולעיתים  השיפוטית,  שייתה 

בי אישית  לפניה  להופיע  ־גם 
־תרת שנות כהונתה בבית המ

כיהנה  וכשכבר  המחוזי  שפט 
הע המשפט  בבית  ־כשופטת 

זו שום דבר כבר לא היה  ליון. אף באכסניה אחרונה 
יכול להפתיע; אולי רק אותה התמדה עקשנית לדבוק, 
שיפוטיים  סטנדרטים  באותם  בדיוק  פשרות,  בלא 

שפגשנו והתבשמנו מהם אז, בתיק הבנקאים. 
העובדות".  מן  נגזר  "הדין  נאור  השופטת  בעיני 
זאת דרכה, ובלשכתה הציבה גם רישום המבטא את 
בתפיסת  זו.  מדריכה  ממרה  של  בעיניה  חשיבותה 
מוצא זו היא גם ממשיכה להחזיק בכל שנותיה בבית 
המשפט העליון, והמצע העובדתי השלם משמש לה 
גם  והכרעה  דיון  לכל  מוצא  נקודת  מודגש  באורח 

כי המופיעים לפניה ישו ייפלא אפוא  ־בערעור. לא 
בו מהדיונים בחיוך של תדהמה על מידת בקיאותה 
בחומר ועל רמת ההכנה שבה נכנסה לאולם. תמיד, 

ערנותה ומעורבותה המסיבית 

לא התבטאו בהצגת 

הערכותיה ומסקנותיה 

בטרם עת, אלא בניסיונות 

לעמוד על משמעות התכנים 

ובהזרמתם לשולחנה בסד 

זמנים שיאפשר לסיים את 

המשפט בעידן הנוכחי, 

לא בעוד נצח נצחים
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עורך דין,
חוות הדעת הרפואית שלנו
היא הנשק המנצח שלך

כשאתה צריך לנצח בתיק נזיקין, במיוחד כשמדובר ברשלנות רפואית, אתה חייב את המומחים הטובים 
ביותר לצדך. אתה חייב את זה מהיר, זמין ואיכותי, בתהליך יעיל ומקצועי שחוסך לך זמן והתעסקות. 
קרדיומדיקס מעמידה לרשותך ניסיון מצטבר של 20 שנה ואלפי חוות דעת, עם יותר מ-200 

מומחים בכירים ובעלי שם מכל תחומי הרפואה.

קבל חוות דעת רפואית
מהמומחים המנוסים בתחום

 בדיקת עילת התביעה לרשלנות רפואית  הכנת חוות דעת משפטית במקרה של רשלנות  הערכת גובה הנכות והקשר 
הסיבתי לתאונה/מחלה בתביעת נזיקין  חוות דעת רפואית בנושאי: תאונות עבודה, מחלות מקצוע ומיקרו לביטוח לאומי 
 מומחיות ייחודית בחוות דעת רפואיות נגד חברות ביטוח בכל התחומים  בדיקת רופא חתם לשלילת הפיצוי בדגש על 

הצהרת הבריאות  הערכת כושר עבודה ע”י רופאי תעסוקה  הערכת עלויות וצרכי שיקום.
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רשמים אישיים מפועלה ומדרכה השיפוטית של מרים נאור סדר יום

בצדק נהנים שופטי ישראל 

מאמון ביושרם השיפוטי, כפי 

שמתבטא בין השאר בגילוי 

יחס שוויוני אל המופיעים 

לפניהם, אלא שבתחום 

רגיש זה לא תמיד קלה 

משימתם; מציאות החיים 

וחולשות אנוש מקשים עלינו 

להקפיד במילוי ציפייה זו. 

בעניין זה בולטת גישתה 

השוויונית של השופטת נאור

בכל דיון, כתנאי מוקדם לתחילתו.
ברור  העובדות"  ל"עולם  שנצמד  מי  עבור 
ש"האדם" יימצא תמיד במרכז הדיון. הדבר יתבטא 
מכבדת  אוהדת,  בסיסית  בגישה  ובראשונה  בראש 
ורגישה לאלה שעניינם וגורלם עומדים להכרעת בית 
המשפט. הוא ישתקף גם בנקודות הזכות שיש לזקוף 
לזכותם, לצד האחריות שיש לקבוע לחובתם, שאת 

־כולם תביא השופטת נאור בשיקוליה - הכל בהתא
מה לתמונה השלמה שהיא טורחת להכיר במלואה. 

מלווה  מראש,  יסודית  היערכות  אותה  בסיס  על 
תצ בולטים,  כה  צדק  ובחוש  בתבונה  ־במשפטנות, 

השאלות  את  היטב  לזהות  גם  נאור  השופטת  ליח 
בלא  תעסוק  בהן  להכרעה.  לב,  לתשומת  הראויות 

לאח אשר  טיעון.  ־לחסום 
את  למקד  תדע  היא   - רות 
הדיון בלא לאפשר סטייה אל 
עבר סמטאות מסיחות דעת. 
אכן, כשנעשה הדבר כך בלא 
די, אפשר  להכיר את החומר 

מת של  זכותו  ־שתקופח 
ההכוונה  כי  כשמובטח  דיין. 
היא תולדה של עיון, שליטה 
שלו,  מיטבית  והבנה  מלאה 
תשרת גישה זו את האינטרס 
האמיתי של המתדיינים - זה 

הראוי להגנה.

לא כל העולם משפט

משפט,  רק  אינו  והעולם 
־ומדי המשפט אינם תמיד עי

־מנו. אלא שאצל השופטת נאור בלטה ההפרדה המו
חלטת בין הידידות החיננית שמעת לעת קיימה גם 
עימי מחוץ לאולם הדיונים ובין הענייניות והמיקוד 
לה  ידידים  בתוכו.  שיישמרו  שהקפידה  ההחלטיים 
מחוץ לאולם, נהפכים למתדיינים שווי הזדמנות, מיד 

־עם תחילתו של הדיון. אכן בצדק נהנים שופטי יש
ראל מאמון על יושרם השיפוטי, המתבטא בין השאר 

־בגילוי יחס שוויוני אל המופיעים לפניהם, אלא שב
מציאות  משימתם;  קלה  תמיד  לא  זה  רגיש  תחום 
החיים וחולשות אנוש מקשים עלינו להקפיד במילוי 
של  השוויונית  גישתה  בולטת  זה  בעניין  זו.  ציפייה 
השופטת נאור. מעמדם של המתדיינים או נציגיהם 

־אינו משפיע כל עיקר על פתיחותה ועל נכונותה הס
בלנית להאזין לצעיר ולבכיר בדיוק באותה פתיחות. 
לכל טיעון ענייני וראוי היא קשובה, יהיה הנושא את 
הטיעון אל אולם הדיונים אשר יהיה, ופנייה שאינה 

מקיימת תנאי זה לא תזכה להנחות ותיהדף. 
וחשובה  מרכזית  כמה  עד  ברורה  אלה,  כל  פי  על 
המתבונן  הציבור.  למען  השפיטה  נאור  לשופטת 
במסירותה העילאית למילוי תפקידה מבוקר עד ערב 

־היה יכול גם להניח כי ייעודה המקצועי השתלט לח
לוטין על סדר יומה ועל חייה. אלא שאני יודע כי בה 
בעת, אי שם בעיתות שכנראה אינן קיימות באמת 
ביממה או בשבוע, נהנים חבריה ומכריה מאישיותה 

־הצנועה והמלבבת במפגשים שבהם מירה - לא שו
 - העליון  המשפט  בית  פטת 
מתפנה גם לעולמות אחרים.

עד לראש הפירמידה

משנות  כיתתנו  תלמידת 
מתמנה  המאוחרות  ה־60 
קדמו  לנשיאה.  כעת  אפוא 
כבר  שבהן  רבות  שנים  לכך 

ושימ חותמה  את  ־הטביעה 
לשפיטה  ומופת  דוגמה  שה 
ערכית  מקצועית,  ראויה, 
יודעים  איננו  נכון,  ויעילה. 

התפת מסלול  את  ־לחזות 
שבסביבת אלה  של  ־חותם 

לגבי  אך  דרכם,  בראשית  נו 
השופטת נאור, כבר בשלבים 
לקריירה  יחסית  מוקדמים 
המשפטית ולבטח השיפוטית שלה )לפני 35 שנים( 

־היה ברור כי היא קורצה מהחומרים שיובילוה לבי
סוס מעמדה כשופטת בולטת ומובילה, שאין תפקיד 
ולא ישרת אותנו,  יהלום אותה היטב  שיפוטי שלא 

צרכני השפיטה, באורח מיטבי.
צירופה של השופטת נאור לשושלת המפוארת של 

מעו בשורה  אכן  הוא  העליון  המשפט  בית  ־נשיאי 
דדת ביותר. כישוריה, הישגיה ואישיותה הם שניתבו 
את דרכה למשרה הרמה. הם שיבטיחו את הצלחתה 

־ואת תרומתה במלאה אותו. מערכת השפיטה תמ
שיך אפוא להיות מונהגת בידי אחת הדגולות מבין 
 שופטי ישראל. 
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סגנון נשיאותי בטעם של פעםכהונת גרוניס

בית  כנשיא  לתפקידו  נכנס  גרוניס  אשר  השופט 
המשפט העליון בצילו של "חוק גרוניס", שביטל את 
ימונה  בבית המשפט העליון,  גם  נשיא,  כי  הקביעה 
לשבע שנים בלבד, וכי יוכל להתמנות רק מי שנותרו 

־לפחות שלוש שנים עד פרישתו. לגרוניס חסרו חו
דשיים למלא את החסר. היו שסברו כי לא נאה שכך 

יהיה. המשפט ידוע בעוינותו 
־לחוקים אישיים, ובצדק; חו
בעוב פוגעים  אישיים  ־קים 

היא  דה שכלליותו של החוק 
שימוש  מפני  מרכזית  ערובה 
שרירותי בכוח החקיקה, והם 
יוצרים מראית עין של תלות 
ה"זוכה"  של  טובה  הכרת  או 
אחראים  שהיו  מי  כלפי 
את  שאיפשר  החוק  לתיקון 

הכהונה. 
ההת כי  סברתי  אז  ־כבר 

וכי   - במקומה  אינה  נגדות 

 חידוש משמעותי:
נשיא שמרן

כהונה  מסיים  גרוניס  אשר  השופט  היוצא  העליון  המשפט  בית  נשיא 

ובחשיפה  המשפט  בבתי  בעומס  במאבק  בשמרנות,  שהתאפיינה 

תקשורתית מועטה. אף שכהונתו הייתה קצרה, היא הייתה חשובה בשל 

השוני המהותי בינה ובין כהונתם של חלק מהנשיאים הקודמים

רות גביזון

 פרופ' רות גביזון,
 פרופסור אמריטה

בקתדרה לזכויות האדם 
ע"ש חיים ה' כהן, הפקולטה 
למשפטים, האוניברסיטה 
העברית; נשיאה מייסדת, 
מציל"ה )מרכז למחשבה 
ציונית, יהודית, ליברלית 
והומניסטית(

־החוק לא היה רק חוק אישי. השינוי היה חדש יח
סית, ואפשר לומר שהוחל על גרוניס רטרואקטיבית. 
חלק ממטרת השינוי היה גם הרצון לשמר את שיטת 
טוב מאוד  עניין,  לגופו של  גם  בדיעבד,  הסניוריטי. 
שניתנה לשופט גרוניס ההזדמנות לכהן כנשיא בית 
המשפט העליון, ולו בשל העובדה שהוא מייצג גישה 
שונה מאוד לתפקידו של בית 
דמוקרטית,  בחברה  המשפט 
מזו  המשפט,  בית  נשיא  ושל 
של רוב עמיתיו ומשל קודמיו 

בתפקיד. 
הל פלורליסטית,  ־בחברה 

המשפט  בית  של  גיטימיות 
על  מעט  לא  נשענת  העליון 

רי יש  בתוכו  שגם  ־העובדה 
בוי של גישות ושל דעות, וכי 

־שופטיו אינם קבוצה של שו
פטים המתנבאת כולה באותו 
מערכת  אותה  ומתוך  קול 

הלגיטימיות של בית המשפט 

העליון בחברה פלורליסטית 

נשענת לא מעט על העובדה 

שגם בתוכו יש ריבוי של 

גישות ושל דעות, וכי שופטיו 

אינם קבוצה של שופטים 

המתנבאת כולה באותו קול 

ומתוך אותה מערכת ערכית

פרישת הנשיא
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ערכית. 
בין  מסוים  מתח  מסמל  אכן  המשפט  בית  נשיא 

־יחידותם של השופטים ובין העובדה שמדובר במו
יש  רשויות השלטון.  בכל  קיים  כזה  אחד. מתח  סד 
לנו ממשלה אחת שיש בה ריבוי של שרים ועמדות. 
ובין  והחלטותיה  הממשלה  עמדות  בין  הבחנה  ויש 
דעותיהם של שרים. נשיא בית המשפט הוא אמנם 
ראשון, אך הוא "ראשון בין שווים". יש הבדל עצום 
בין נשיא המבקש לתת למוסד מנהיגות תוכנית וסדר 
יום משותף לעשייה שיפוטית, ובין נשיא התופס את 
אותה,  מנהל  המערכת,  בראש  שעומד  כמי  תפקידו 

־שומר עליה ומגן עליה, אך אינו מתיימר לפגוע בעי

הדין;  של  למרותו  רק  כפופה  ששפיטה  הגדול  קרון 
־הדין ולא אדם, גם אם הוא נשיא בית המשפט הע

ליון. הדבר בלט במיוחד בכהונה הקצרה של גרוניס, 
שכן בכמה מקרים חשובים ומתוקשרים הוא נשאר 

־במיעוט מובהק )לאחרונה, בביטול השני של ההסד
רים בעניין המסתננים, בג"ץ 7385/13; וכך גם בעניין 

ראשי הערים, בג"ץ 4921/13(. 
בייחוד  מרכזיים  מרכיבים  שלושה  לתאר  אפשר 
ראשית, בגישתו  כהונתו של השופט גרוניס כנשיא. 
שמרנית  גישה   - המשפט  בית  לתפקיד  העקרונית 

־יותר, המתייחסת בכבוד לסמכותם של מקבלי ההח
לטות הראשוניים בכנסת ובממשלה, ונותנת פירוש 

טוב מאוד שניתנה לשופט גרוניס 

ההזדמנות לכהן כנשיא בית 

המשפט העליון, ולו בשל העובדה 

שהוא מייצג גישה שונה מאוד 

לתפקידו של בית המשפט בחברה 

דמוקרטית ולתפקידו של נשיא 

בית המשפט מזו של רוב עמיתיו 

ומשל קודמיו בתפקיד

יש הבדל עצום בין נשיא המבקש 

לתת למוסד מנהיגות תוכנית וסדר 

יום משותף לעשייה שיפוטית, ובין 

נשיא התופס את תפקידו כמי שעומד 

בראש המערכת, מנהל אותה, שומר 

עליה ומגן עליה, אך אינו מתיימר 

לפגוע בעיקרון הגדול ששפיטה 

כפופה רק למרותו של הדין
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סגנון נשיאותי בטעם של פעםכהונת גרוניס

פרישת הנשיא

צר יותר וזהיר יותר להיקפן ולהשלכותיהן של זכויות 
־האדם, יחד עם הקפדה גדולה על עצמאות בית המ

שנית,  האדם.  זכויות  על  בהגנה  תפקידו  ועל  שפט 
־בעובדה שהתייחס רבות לשאלת העומס בבתי המ

ומיעוט  כהונתו  בסגנון  שלישית,  הדין.  ועינוי  שפט 
־החשיפה התקשורתית שליוותה אותה. שני האחרו

נים חיוביים על פי כל קנה מידה; על הראשון תהיה 
מחלוקת רעיונית מובנת מאליה.

אולם נראה לי שגם תומכי האקטיביזם השיפוטי 
צריכים להסכים כי טוב שגם לגישה השמרנית יהיו 
מהלכים ומכובדות בבית המשפט ובחברה. לא נכון 
שמוסד כה חשוב יהיה כולו ליברלי במובהק ובצורה 
בלעדית בחברה שיש בתוכה ויכוח מתמשך בנושאים 

־אלה. נכון שגם בבית המשפט עצמו, וגם בדיון הצי
הדיון  המשפט,  בית  על  בורי 
הזה יתנהל בצורה מתמשכת, 
"פעם  להכרעה  ניסיון  ללא 

משמ דיון  ולתמיד".  ־אחת 
להמשך  גם  חשוב  כזה  עותי 
הלגיטימיות של בית המשפט 
בחברה. ככל שייראה כי בית 

ליב של  מעוז  הוא  ־המשפט 
כולה  שאינה  בחברה  רליות 
כזאת, כך תפחת הלגיטימיות 
להתערב  הנטייה  ותגדל  שלו 

השו ובמינוי  ־בסמכויותיו 
של  כהונתו  לטעמי,  פטים. 
רבה  במידה  אחראית  גרוניס 
השחיקה  נמשכת  שלא  לכך 

באמון הציבור בבתי המשפט. יש לקוות כי תימצא 
הדרך לשמור על ההישג הזה גם בעתיד.

הפולי הענפים  החלטות  כלפי  המכבדת  ־הגישה 
מדיניות,  לקבוע  הסמכות  מופקדת  שבידיהם  טיים 

־בצירוף עניינו הגדול בצמצום העומס ובהפחתת עי
נוי הדין, תרמו יחד לעובדה שבמשמרת של גרוניס 
נקבע נוהג חדש: הטלת הוצאות משפט משמעותיות 
על עתירות ציבוריות, שנקבע כי לא נכון היה להגישן 
מלכתחילה. עד עתה הנוהג היה כי אף אם עתירות 
כאלה נדחו, העובדה כי היה מדובר בעתירה ציבורית 
משפט.  מהוצאות  אוטומטי  כמעט  לפטור  הביאה 
נוהג זה שידר כי בית המשפט והחברה מעריכים את 
ומעודדים  ציבוריים  ותובעים  עבודתם של ארגונים 

לקבל את עתיר ־אותם, אף במקרה שהוחלט שלא 
תם לגופה. זו אכן מטרה חשובה, אלא שלנוהג הזה 
עתירות  למגישי  אין  פחות:  רצויה  נוספת,  תוצאה 

־ציבוריות תמריץ כלשהו לשקול בכובד ראש אם במ
קרה מסוים נכון להגיש עתירה, או שמא הכלי הנכון 
יותר להתמודד עם הסוגיה הוא באמצעות המערכת 

הפוליטית או המינהלית עצמה. 
־המנהג לפתוח עיתון ולהחליט לעלות לבית המ

שפט העליון, עליו הלין השופט מישאל חשין, תרם 
המדינה,  רשויות  על  וגם  המשפט  בית  על  לעומס 

משא ולהקדיש  העתירה  עם  להתמודד  ־הצריכות 
־בים, לעיתים ניכרים, בהכנת תשובות לבית המש

פט. הוא תרם גם להשתרשות המחשבה כי עניינים 
וחשוב  נכון  וכי  שפיטים,  גם  תמיד  הם  ציבוריים 

־להביא אותם לעיון ואף לה
)"על  המשפט  בבית  כרעה 
שכיום  נאמר,  ההפלגה  דרך 
עיתון  את  לידו  אדם  נוטל 
הצהריים,  עיתון  או  הבוקר 
הידיעות  בין  מרקד  ומבטו 

ידי צדה  שעינו  עד  ־השונות 
מה  ומשמצא  פלונית.  עה 
שמצא קורא הוא אל חבריו: 
בית  אל   - ציון  ונעלה  קומו 

ועו אומר  העליון.  ־המשפט 
שה. עתירה לבית משפט כמו 
נכתבת היא במהלך הנסיעה, 
המשפט  בית  לפני  ובעומדו 
מבקש  בידו,  פגומה  ועתירה 
אותו מתדיין כי תינתן ארכה בידו לתקון את אשר 
עוול. מנהג חדש הוא שבא למדינה, ואני לא אסכים 
2148/94 גלברט נ' נשיא בית ה�מ  לחיות בו", בג"ץ

שפט העליון ואח'(.
משפט  הוצאות  להטיל  מוצדק  תמיד  לא  כמובן, 
בגין עתירה שנדחתה. לעיתים, אף אם באותו עניין 
ממשי,  סעד  ניתן  ולא  התערבות  עילת  הוכחה  לא 
אולם  חברתי.  ערך  בעלת  הייתה  העתירה  הגשת 
כאשר לא זה המצב, כאשר משפטן היה יכול לצפות 
כי העתירה תידחה על הסף שכן לא התגבשה עילה 
לפנות לבית המשפט דווקא, טוב שתהיה בצד דחיית 
העתירה גם אמירה כי להחלטות מסוג זה יש עלות 

־ויש מחיר לעותר. ככל שהנוהג הזה מתבסס, משת

גם תומכי האקטיביזם 

השיפוטי צריכים להסכים כי 

טוב שגם לגישה השמרנית 

יהיו מהלכים ומכובדות בבית 

המשפט ובחברה. לא נכון 

שמוסד כה חשוב יהיה כולו 

ליברלי במובהק ובצורה 

בלעדית בחברה שיש בתוכה 

ויכוח מתמשך בנושאים אלה
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סגנון נשיאותי בטעם של פעםכהונת גרוניס

פרישת הנשיא

־נה במידה מסוימת גם התרבות המשפטית והפולי
טית. כך אפשר גם לחזור אל ההבחנה הקריטית בין 
עניינים שהם בעיקרם פוליטיים, ולכן אינם שפיטים 
בעיקרם, ובין אלה שבהם יש יתרון ייחודי וחשיבות 

גדולה להכרעה שיפוטית דווקא. 
הדבר חיוני לחיזוק יכולתו של בית המשפט למלא 
שהוא  בלי  זכויות,  על  בהגנה  החשוב  תפקידו  את 
מואשם בהרחבת יתר של סמכותו בצורה המערערת 
את בסיס הלגיטימציה שלו. בסופו של יום, הבהרת 
גבולות הגזרה והצטמצמות מודעת של בית המשפט 
לסוגיות משפטיות תסייע גם לעניין העומס, ולכן - 
לתת  המשפט  בית  של  יכולתו  את  תשפר   - כך  גם 

למתדיינים לפניו סעד מהיר ויעיל. 
החזיר  שלו,  הנשיאות  בסגנון  גרוניס,  השופט 

"בית  של  לימים  קצת  אותנו 
שסבור,  מי  הישן".  המשפט 
כמוני, כי היה זה בית משפט 
פחות  לא  ואמיץ  מקצועי 
של  יותר  הפעלתנים  מאלה 
השנים האחרונות, שמח שגם 
עדנה  להיות  יכולה  עכשיו 
משפט  בית  ההוא;  למודל 

־שאינו תופס את עצמו כשו
ולשלטון,  לחקיקה  מלא  תף 
ומשקל,  מעמד  שוות  כרשות 
חשוב  מוסד  משמש  אלא 
מאוד, עצמאי מאוד, מתרחק 

העי שתפקידו  ־מפוליטיקה, 
קרי ליישם את החוקים ולהגן 

על זכויות הפרט. לא לתקן עולם, לא לתת מנהיגות 
רעיונית  או  מדינית  ממנהיגות  סובלים  אנו  כאשר 
הנתפסת כבעייתית בעיני חלק מהציבור, אלא להיות 
חלק צנוע יותר ממערכת שלמה של חקיקה וביצוע. 
שפיטה כפעילות שעיקרה פרשנות ויישום החקיקה 
פיתוח  או  חקיקה  ולא   - סכסוכים  ויישוב  הקיימת 

המשפט.
השופט גרוניס תמיד הציג גישה כזאת בפסיקתו. 
כנשיא היא באה לידי ביטוי הן בפסיקותיו עצמן והן 
ביחס  שלו  הזהירה  הגישה  שלו.  הנשיאות  בסגנון 
והחובה  וגזירתן מכבוד האדם,  זכויות  להרחבה של 
להשאיר מרווח פעולה למחוקק ולמגבשי המדיניות, 
הופיעו בפסיקתו למשל בנושא חוק האזרחות, עוד 

עצום  משקל  העניק  הוא  כנשיא  נשיא.  שהיה  לפני 
להחלטות פסילה כאשר הצטרף לפסקי דין שביטלו 
)כגון חוק המסתננים בגלגול הראשון(,  חוקי כנסת 

־אבל היה מוכן לעמוד על שלו בלי לנסות לגייס שו
תפים כאשר נשאר במיעוט. 

כנשיא הוא לא חידד את העימות בין הרשויות, ולא 
הקדיש חלק ניכר מהתבטאויותיו הציבוריות ליחסים 
היו  והמבצעת.  המחוקקת  לרשות  המשפט  בית  בין 
נשיאי  כמנהג   - עימותים  ומעט  התבטאויות,  מעט 
בית המשפט הישן לדורותיהם. גישה כזאת מדגישה 
את החשיבות העצומה של העצמאות האישית של 
כל אחד מן השופטים בבואם לפרש את הדין, כחלק 

־מהעצמאות המוסדית של בית המשפט. בית המש
נלחם את מלחמתו של בית המשפט אלא  פט אינו 
הוא הרשות שבתוכה פועלים 
את  לפרש  שתפקידם  אלה 
צדק.  ולעשות  ליישמו  החוק, 

השו בין  מחלוקת  יש  ־ואם 
במק טבעי.  דבר  זה  ־פטים, 

קובע  שופט  כל  הראשון  רה 
הפסיקה,  לאחר  דעתו.  את 
זו מחייבת את כולם, גם את 
התקבלה.  לא  שדעתם  אלה 
וכך עשה גרוניס עצמו, כאשר 
החזקה  היחיד  דעת  למרות 
שלו בעניין ראשי הערים הוא 
לפסיקה  היסוס  ללא  הצטרף 
על  לשמור  הייתה  שמטרתה 
מעמדו ועל כוחו המחייב של 

פסק הדין, שעימו לא הסכים. 
גרו שהשופט  כך  על  במיוחד  שמחה  אפוא  ־אני 

בשנים  זאת  עשה  אלא  לשפוט,  המשיך  רק  לא  ניס 
האחרונות כנשיא בית המשפט העליון. אף שכהונתו 
כנשיא הייתה קצרה, היא הייתה חשובה בשל השוני 

־המהותי באופיה ביחס לאופי הכהונה של חלק מה
כמ יעשה  שגרוניס  מקווה  אני  הקודמים.  ־נשיאים 

נהג קודמיו ולא יראה את הפרישה כסוף פסוק, אלא 
וציבור,  משפט  בענייני  לעסוק  להמשיך  כהזדמנות 
על  להטיל  צריכה  ששפיטה  ההגבלות  ללא  והפעם 

־העוסקים בה. אני בטוחה שהוא יוכל לתרום משמ
־עותית לגיוון של הדעות לגבי תפקיד השפיטה בחב
 רה דמוקרטית. 

ככל שייראה כי בית המשפט 

הוא מעוז של ליברליות 

בחברה שאינה כולה כזאת, 

כך תפחת הלגיטימיות שלו 

ותגדל הנטייה להתערב 

בסמכויותיו ובמינוי השופטים. 

לטעמי, כהונתו של גרוניס 

אחראית במידה רבה לכך 

 שלא נמשכת השחיקה

באמון הציבור בבתי המשפט
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משה זמורה
 תחילת כהונה

14.9.19486
 שנות 
כהונה

אהרן ברק
 תחילת כהונה

13.8.199511
 שנות 
כהונה

דורית ביניש
 תחילת כהונה

14.9.20065.5
 שנות 
כהונה

אשר גרוניס
 תחילת כהונה

28.2.20123
 שנות 
כהונה

יצחק אולשן
 תחילת כהונה

1.8.195410.5
 שנות 
כהונה

שמעון אגרנט
 תחילת כהונה

18.3.196511.5
 שנות 
כהונה

יואל זוסמן
 תחילת כהונה

8.9.19763.5
 שנות 
כהונה

משה לנדוי
 תחילת כהונה

5.3.19802
 שנות 
כהונה

יצחק כהן
 תחילת כהונה

30.4.19821.5
 שנות 
כהונה

מאיר שמגר
 תחילת כהונה

27.11.198312
 שנות 
כהונה

נשיאי בית המשפט העליון

שנות הכהונה הן בתפקיד הנשיא

נשיא וד"ר
אשר גרוניס נולד בישראל ב־17 בינואר 1945. 

בשנת 1962 סיים את לימודיו התיכוניים בבית 
הספר "תיכון גאולה" בתל אביב. בשנת 1968 

סיים לימודי בוגר במשפטים בשלוחה התל 
אביבית של האוניברסיטה העברית. בשנים 

1969-1971 עבד כעורך דין שכיר וכעוזר 
הוראה באוניברסיטת תל אביב, ובשנת 1972 
קיבל תואר מוסמך למשפטים מאוניברסיטת 

וירג'יניה בארצות הברית. 

בשנת 1977 קיבל גרוניס תואר דוקטור 
למשפטים מאוניברסיטת יורק בטורונטו, 

קנדה. בשנים 1976-1987 לימד בפקולטה 
למשפטים באוניברסיטת תל אביב. בשנים 

1981-1988 עבד כעורך דין במשרד עורכי דין, 
בתחילה כשכיר ולאחר מכן כשותף. 

בספטמבר 1988 נבחר לכהונת שופט בית 
המשפט המחוזי בבאר שבע, ובאוקטובר 

1996 עבר לכהן בבית המשפט המחוזי בתל 
אביב. באפריל 2002 מונה לכהונה בפועל 
בבית המשפט העליון לתקופה של שנה, 

ולאחריה מונה במינוי של קבע. מאז פרישתה 
של הנשיאה ביניש בפברואר 2012 ועד צאתו 
לגמלאות ב־15 בינואר 2015, עם הגיעו לגיל 
70, כיהן גרוניס כנשיא בית המשפט העליון.
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נשיא במיעוטכהונת גרוניס 

מהו תפקיד המשפט והשופט בחברה דמוקרטית? 
ויכוח  מפרנסות  אלה  לשאלות  השונות  התשובות 

־יצרי אשר גלש זה מכבר מספרי המשפטנים והמלו
מדים אל הכותרות הראשיות של העיתונים. תוויות 
איומים  הוטחו,  האשמות  חודדו,  טיעונים  הודבקו, 

וב נשקלו,  מינויים  ־הושמעו, 
הציבור  אמון  נשחק   - תווך 
המערכה  ובשופטים.  במשפט 
עדיין ניטשת, והיא גולשת אל 
המתמודדות  המפלגות  מצעי 
במרץ  הקרובות  בבחירות 
המשפטים  שר  כיסא   .2015
יותר,  נחשק  היה  לא  מעולם 

שלא בטובת העניין.
המקצועי־רעיוני  הוויכוח 
המותג  פרסונלי.  אופי  קיבל 

אילו נשמעה דעתו
המחלוקת בין הגישה האקטיביסטית לגישה הפסיבית מקורה בשאלה 

מהו השירות שאמור המשפט לתת לחברה. האם עליו להוביל שינויים 

הכרחית  תשובה  אין  מהם?  להתרחק  או  להם  שותף  להיות  חברתיים, 

אחת לעניין זה - ולכן טוב וראוי שהתזמורת השיפוטית איננה הרמונית 

ביחסה לסוגיה. גם אם דעתו החולקת של הנשיא גרוניס לא התקבלה, 

היא בוודאי נשמעה

אחד  קוטב  כידוע  מסמל  ברק"  אהרן  פרופ'  "הנשיא 
דגלו  ועל  שיפוטי  באקטיביזם  המצדד  זה  בוויכוח, 
בקוטב  משפט".  הארץ  כל  "מלוא  המשפט  מתנוסס 

בס בהכרעה  להסתפק  מהשופטים  המבקש  ־השני, 
החלטות  בקבלת  מעורבותם  את  ולצמצם  כסוכים 

מצ לזהות,  הנוגעות  ־ערכיות 
טופפים רבים הנמצאים מחוץ 

)פו המשפט  בתי  ־למערכת 
אנשי  דין,  עורכי  ליטיקאים, 
בתוך  ואחרים(.  תקשורת 
של  הבולט  הסמן  המערכת, 
המותג   - הפסיבית  העמדה 
 - ברק  לשעבר  לנשיא  הנגדי 
השופט  היוצא,  הנשיא  הוא 

אשר גרוניס.
של  הפשטנית  התפיסה 

ידידיה צ' שטרן

 ידידיה צ' שטרן, 
 סגן נשיא המכון 
 הישראלי לדמוקרטיה 
ופרופ' למשפטים 
באוניברסיטת בר־אילן

פרישת הנשיא

תפיסתו המקצועית של נשיא 

בית המשפט העליון היוצא 

היא איתות ברור, וחשוב מאין 

כמותו, לכך שהמחלוקת 

בין אקטיביזם לפסיביות 

שיפוטית יכולה וצריכה 

להתברר "לשם שמים"
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־הוויכוח על תפקיד המשפט בחברה דמוקרטית מר
השלטון  רשויות  בין  ידיים  הורדת  לכדי  אותו  דדת 

־הנאבקות על כוח ועל השפעה. השופטים באים חמו
בייצוגיות  מנופפים  והמחוקקים  במקצועיותם,  שים 
כל מחלוקת  המאפיינת אותם. הראשונים מתרגמים 
זכויות, המאפשרת להם  ערכית לשפה משפטית של 
להכריע במחלוקת; ואילו האחרונים סבורים שמדובר 

־באימפריאליזם בלתי ראוי, שהרי חברי הכנסת נבח
רו על ידי האזרחים לנהל את המחלוקת ולגבש את 
ההסדר המחייב. כך או כך, על פי התפיסה הפשטנית, 

־הטיעונים מסתירים מאחוריהם שאיפה אנושית ומו
סדית לצבירת כוח.

מדובר  אם  התזה;  את  ומפריך  גרוניס  הנשיא  בא 
הרשות  של  מבשרה  בשר  שהוא  מי  כיצד  בכוח,  רק 
השופטת, ואף עמד בראשה משך שנים מספר, מחזיק 
בעמדה פסיבית שמשמעותה צמצום ניכר במעורבות 

בית  נשיא  של  המקצועית  תפיסתו  בחיינו?  המשפט 
המשפט העליון היוצא היא איתות ברור, וחשוב מאין 
כמותו, לכך שהמחלוקת בין אקטיביזם ובין פסיביות 
להתברר  וצריכה  שיכולה  מחלוקת  היא  שיפוטית 

"לשם שמים".
עמד של  מלא  ניתוח  מאפשרת  איננה  זו  ־מסגרת 

תו של הנשיא גרוניס בעניין גבולות המשפט. לפיכך 
אתמקד בדוגמה אחת, חשובה ביותר, הממחישה את 
כנסת  נ'  ואח'  רסלר   6298/07 לבג"ץ  כוונתי  העניין. 
, בו הוחלט על ביטול חוק דחיית השי־ 'ישראל ואח
רות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם )"חוק טל"(. 
למשבר  הקודמת  הקואליציה  את  הוליך  הדין  פסק 

הכ חוקקה  בעקבותיו  כלליות.  בבחירות  ־שהסתיים 
נסת הנוכחית חוק גיוס חדש, שסביר להניח שאיננו 
נגד  עתירה  הוגשה  כצפוי,  בנושא.  האחרונה  המילה 

־החוק החדש והוא נבחן בימים אלו על ידי בית המ

גרוניס בחר בחירה 

אמיצה. בניגוד 

לעמדת כל חבריו 

הוא קבע כי אין מקום 

לביקורת שיפוטית 

במקרה שהחוק נותן 

זכות יתר למיעוט. 

בניגוד לדעת הקהל 

הישראלית, התומכת 

בשוויון בנטל, הוא 

סירב להכריח את 

הכנסת לפעול 

לפתרון הנושא. זהו 

היפוכו של פופוליזם, 

הראוי לכל הערכה

"אין מקום שבית המשפט יהפוך לפטרונו של הרוב", קבע גרוניס. לשכת הגיוס בירושלים

90
ש 

לא
 פ

ם:
מי

לו
צי
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נשיא במיעוטכהונת גרוניס 

פרישת הנשיא

שפט. כמו כן, אם ישונה החוק בגלל הרכב הקואליציה 
הבאה, סביר להניח שבית המשפט יידרש שוב לסוגיה. 
הדין  בפסק  מדובר  כי  טענתי  כבר  אחר  במקום 
המשפט  בית  ידי  מתחת  שיצא  ביותר  האקטיביסטי 
שלם  חוק  בוטל  בישראל  לראשונה  כה.  עד  העליון 
החוק שבוטל  השוויון.  עקרון  נוגד את  משום שהוא 
לא היה פרי חקיקה חפוזה, מתלהמת או שגויה, אלא 

־תולדה של הליך רציני לבירור הסוגיה, הן בשדה הח
עמד  שבראשה  ציבורית  ועדה  באמצעות  והן  ברתי 
שופט בית משפט עליון, צבי טל. זאת ועוד, תוקפו של 
החוק הוארך על ידי הכנסת לאחר דיון ציבורי נוסף, 
ובעת ביטולו היה החוק תקף משך עשור. והעיקר - 

־בית המשפט החליט להכריע בסוגיה חברתית מורכ
בת, שהוויכוח סביבה מתנהל ברציפות עשרות שנים, 
בכנסת ומחוצה לה. הוא בחר להוציא את הערמונים 

מן האש עבור החברה כולה, לטוב או למוטב.
והנה, ראו זה פלא: המתנגדים להכרעות שיפוטיות 

־בסוגיות שבמחלוקת הנוגעות לזהות ולערכים חבר
תיים מילאו פיהם מים. המחנה העוין את האקטיביזם 
נגד פסק הדין, ככל הנראה משום  יצא  השיפוטי לא 

שהתוצאה ישרה בעיניו. לו היה כן בעמדתו, היה על 
המחנה העוין את האקטיביזם לטעון כי גיוס החרדים 
הוא עניין למחוקק - ורק לו. והנה, דווקא מתוך בית 
של  קולו  בודד,  כזה,  אחד  קול  יצא  העליון  המשפט 

השופט גרוניס )כתוארו אז(.
העניין נדון לפני תשעה שופטים, שכל אחד ואחת 

־מהם ניסח את הכרעתו בנפרד. שישה, ובראשם הנ
שיאה דורית ביניש, קבעו שהחוק איננו חוקתי. שניים 
ועומדות  תלויות  העתירות  את  להותיר  יש  כי  סברו 
כדי לבדוק את המשך יישומו של החוק על ידי הרשות 
המבצעת. רק אחד, השופט גרוניס, סבר כי יש לדחות 
את העתירות. פסק הדין כולו השתרע על פני עמודים 
גרוניס  של  החולקת  עמדתו  אך  מ־100,  יותר  רבים, 

־כתובה במשורה - עמוד וחצי רזים. אכן, היקף תגוב
תם של שאר חברי ההרכב על חוות הדעת של השופט 

גרוניס עולה בהרבה על היקפה של חוות הדעת שלו.
לעמ בניגוד  אמיצה.  בחירה  בחר  גרוניס  ־השופט 
־דת כל חבריו הוא קבע כי אין מקום לביקורת שיפו

טית במקרה שהחוק נותן זכות יתר למיעוט. בלשונו: 
"אין מקום שבית המשפט יהפוך לפטרונו של הרוב". 

את עמדתו החולקת כתב במשורה על פני עמוד וחצי. גרוניס והנשיא ריבלין בטקס השבעת שופטים

המותג "הנשיא פרופ' 

אהרן ברק" מסמל 

כידוע קוטב אחד 

בוויכוח, זה המצדד 

באקטיביזם שיפוטי 

ועל דגלו מתנוסס 

המשפט "מלוא כל 

הארץ משפט". בתוך 

המערכת, הסמן 

הבולט של העמדה 

הפסיבית - המותג 

הנגדי לנשיא לשעבר 

ברק - הוא הנשיא 

היוצא גרוניס
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יש לנו הצעה מפנקת  עבורכם...

 *מנויים לשנה ללא התחייבות * ט.ל.ח

₪1650
לחודש

במקום ₪1990

מנוי לשנה
 12 גליונות

₪2200
לחודש

במקום ₪2800

מנוי לשנה
 52 גליונות

₪1650
לחודש

במקום ₪1900

מנוי לשנה
 12 גליונות

#The
Mocking

jay
 Lives

 "משחקי הרעב:
 עורבני חקיין - חלק 1"

 ממש מעבר לפינה
 ודבר אחד בטוח:

 זה כבר לא משחק,

זו מלחמה

בוחן ההאנגרים רעבים?
האולטימטיבי

מורעבים לשיק

שואבים השראה 

 
מקטניס ואפי

 WeLcoMe
To PaneM
יצאנו להסתובב 

בין המחוזות

 העתק
הדבק 
ג'ניפר 
לורנס 

ריספקט! 

הקשר הישראלי 

ל”משחקי הרעב”

גיליון בסימן 
"עורבני חקיין": 

חפשו את הסיכה 
המוזהבת!

גיליון 1386 | 12 בנובמבר 2014 
12.50 ש"ח )כולל מע"מ( | מחיר ללא מע"מ 10.60 ש"ח 

WWW.ROSH1.CO.IL  פוסטרים
הורסים של 
“משחקי הרעב”!

5

העתקזו מלחמה
הדבק 
ג'ניפר 
לורנס 

גיליון בסימן 
"עורבני חקיין": 

הסיכה  חפשו את
המוזהבת!

| גיליון 1386
12.50 ש"ח )כולל מע"מ( 

WWW.ROSH1.CO.IL פוסטרים
הורסים של 

משחקי הרעב
5

12 בנובמבר 
 ש"ח )כולל מע"מ( 

WWW.ROSH1.CO.IL
הורסים של 

משחקי הרעב
5

12 |
 ש"ח )כולל מע"מ( 

WWW.ROSH1.CO.IL
הורסים של 

משחקי הרעב
5

 בנובמבר 
 ש"ח )כולל מע"מ( 

WWW.ROSH1.CO.IL

משחקי הרעב
5

 בנובמבר 2014
מחיר ללא מע"מ   ש"ח )כולל מע"מ( |

WWW.ROSH1.CO.IL

משחקי הרעב
5

מחיר ללא מע"מ 10.60 ש"ח 

WWW.ROSH1.CO.IL

“משחקי הרעב

₪3300
לחודש

במקום ₪4200

מנוי לשנה
 52 גליונות

21.20 ש"ח( 116 | אוגוסט 2014 | 25.00 ש"ח )מחיר ללא מע"מ:  גיליון 

 בת ים-ניו יורק
איך לעצב את הבית 
בסגנון אמריקאי 

:GOstyle מבחן

איך להרכיב לוק 
ספורטיבי מושלם 

במינימום מחיר

 השמלות  הסנדלים  התיקים  התכשיטים 

)*וגם לעשות מזה כסף(

245

&

שאת חייבת לצינון החמסין

עשרת הדיברות
 מור סילבר מגלה לנו איך למנף 
 את עצמך ברשתות החברתיות 

g g g

 עמ'  114  

רומנטיות לט"ו באב סידרנו לכן מתנות 

 
בשווי 30,000  שקל

פותחת הכל 

הנסיעות בעולם עם בר רפאלי, 
 הסטיילינג לשרה נתניהו 
והביקורת על אורלי ויינרמן

בדקנו מכשירים ביתיים 
וגילינו אם יש תחליף 
לקוסמטיקאית

פותחת הכל 
סנדרה רינגלר 

 2
0

14
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ס
גו
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 /

 1
16

ן 
יו

ל
גי

מתנה!

 הסנדלים  הסנדלים  התיקים 
245

שאת חייבת לצינון החמסין
 התיקים 

שאת חייבת לצינון החמסין
השמלות השמלות  הסנדלים  התיקים 

245
שאת חייבת לצינון החמסין

 הסנדלים 
245

שאת חייבת לצינון החמסין
השמלות 

שאת חייבת לצינון החמסין
השמלות 

שאת חייבת לצינון החמסין
השמלות 

שאת חייבת לצינון החמסין

₪1290
לחודש

במקום ₪1690

מנוי לשנה
 12 גליונות

מבצע
מנויים מיוחד

לעורכי דין

על הברזלים
מכינים לבד: יצירות 

מדליקות מחוטי ברזל

ב־         : עצות לחדר שינה מהחלומות • האריחים החדשים גונבים את ההצגה

מצורפת 
חוברת 
תשבצים

19
.5

.2
01

4 
   

35
01

ון 
לי

גי

מתנה!
רוצה לזכות בזוג 
כרטיסים לסרט  
"האיש הכי כועס 

בברוקלין"?
פרטים בעמ'

114

כרטיסים לסרט  כרטיסים לסרט  
בלעדי "האיש הכי כועס "האיש הכי כועס "האיש הכי כועס 

לקוראות:
כניסה חינם לאירוע 

 PRETTY WOMAN
ובושם מתנה

פרטים בעמ'
67

17.00 שקל )כולל מע"מ(   מחיר ללא מע"מ: 14.40 שקל 19.5.2014 גיליון 3501

L a i s h a . x n e t . c o . i l

חן אמסלם קטפה לא רק תפקיד 
ראשי ב"זגורי אימפריה", אלא 

גם את לבו של יוצר הסדרה

אמסלם 
אימפריה

HOME

האם יש 
ביניכם 
אינטימיות?

מלאו את השאלון 
שלנו ותדעו:

לחמים 
מרשימים
מתוצרת בית

האיגוד האמריקאי 
לרפואת ילדים מזהיר:

10 טיפולים רפואיים 
לילדים, שכדאי 

להימנע מהם

קל קר
סלט עוף וירקות 
מהיר ומרענן

חני דינור הייתה בלהקה 
צבאית עם ריטה, אורנה דץ 
ועוד מפורסמים. הגיע הזמן 
שתשמעו גם עליה

עכשיו תורה

בדקו 
עצמכםאת 

לבן בעיניים
בגדי הים החדשים 

מצורפת 
חוברת 
תשבצים

אפשר לחשוב
אפשר לחשוב

להנאתכם: תשחצים, תשבצים, סודוקו, 

אפשר לחשובפסיפס, כפתור ופרח ועוד
אפשר לחשוב

להנאתכם: תשחצים, תשבצים, סודוקו, 

חוברת התשבצים של

חוברת 
מספר

10

 שקל )כולל מע"מ(   מחיר ללא מע"מ:  שקל )כולל מע"מ(   מחיר ללא מע"מ: 14.40 שקל

אפשר לחשוב
אפשר לחשוב

להנאתכם: תשחצים, תשבצים, סודוקו, 

להנאתכם: תשחצים, תשבצים, סודוקו, 

חוברת התשבצים של

חוברת התשבצים של

חוברת התשבצים של

על הברזלים
מכינים לבד: יצירות 

מדליקות מחוטי ברזל

L a i s h a . x n e t . c o . i l

חן אמסלם קטפה לא רק תפקיד 
ראשי ב"זגורי אימפריה", אלא 

גם את לבו של יוצר הסדרה

האם יש 
ביניכם 
אינטימיות?

מלאו את השאלון 
שלנו ותדעו:

מלאו את השאלון 
שלנו ותדעו:

מלאו את השאלון 

סלט עוף וירקות 
מהיר ומרענן

מדליקות מחוטי ברזל

L a i s h a . x n e t . c o . i l

גם את לבו של יוצר הסדרה

האם יש 
ביניכם 
אינטימיות?

האם יש 
ביניכם  מדליקות מחוטי ברזל

L a i s h a . x n e t . c o . i l

גם את לבו של יוצר הסדרה

האם יש 
ביניכם 
אינטימיות?

L a i s h a . x n e t . c o . i l

האם יש 
ביניכם 
אינטימיות?

האם יש 
ביניכם 
האם יש 
ביניכם 

בדקו 

L a i s h a . x n e t . c o . i l ביניכם
אינטימיות?

האם יש 
ביניכם 

בדקו 
עצמכםאת 

L a i s h a . x n e t . c o . i l

אינטימיות?
בדקו 
עצמכםאת 

₪4750
לחודש

במקום ₪6550

מנוי לשנה
 52 גליונות

מתנה

aviva-m@yedioth.co.il :להזמנת מנוי ובירורים: טל' 03-6386613 או במייל

mailto:aviva-m@yedioth.co.il
http://www.rosh1.co.il/


נשיא במיעוטכהונת גרוניס 

פרישת הנשיא

יתר על כן, בניגוד לדעת הקהל הישראלית התומכת 
בשוויון בנטל, הוא סירב להכריח את הכנסת לפעול 
לפתרון הנושא. זהו היפוכו של פופוליזם, הראוי לכל 
הערכה. ערב מינויו לנשיא בית המשפט העליון בחר 

־גרוניס, בכמה שורות ענייניות, למקם את עצמו בע
מדת מיעוט בודדת, כאשר בית המשפט שהוא אמור 
להנהיג בשנים הבאות חולק עליו בשאלת השאלות: 

תפקיד בית המשפט בחברה שסועה.
לגופו של עניין, השופט גרוניס קבע כי אין מקום 

־לביקורת שיפוטית כאשר הזכות "אינה כרוכה בפגי
עה במנגנונים הדמוקרטיים, בפגיעה ביחידים ככאלה 
לכת  מרחיק  אף  הוא  מיעוט".  בקבוצת  בפגיעה  או 
שיפוטיות  שהחלטות  לצפות  אשליה  "זו  כי  וקובע 
לשוק  ולכניסתם  לצה"ל  חרדים  של  לגיוסם  יביאו 
העבודה... היכולת של בית המשפט להשפיע במקרה 

דוגמת זה שבפנינו הינה מועטה". 
המקו בנשק  לנופף  מהסס  איננו  גרוניס  ־השופט 
בנו בית המשפט. לטעמו, ההתעסקות  יריבי  על  ־בל 

כתוצאה  ממשית  התקדמות  שמושגת  בלא  זה  שא 
תורמת  שאינה  "בוודאי  השיפוטית,  מההתערבות 
למעמדו של בית המשפט". לפיכך המסקנה היא "כי 

עדיף היה לו לבית המשפט שלא להידרש כלל לסוגיה 
בית  של  לתחומו  מחוץ  הציבורי,  במרחב  ולהותירה 

המשפט".
שאר חברי ההרכב המתפלמסים עם השופט גרוניס 
מעלים טיעונים מגוונים כנגד עמדתו. החשוב שבהם 
הוא ראייתם את המשפט כמי שיכול ואולי אף חייב 

־להיות קטליזטור לשינוי נדרש, גם אם מדובר במח
לוקת ערכית־אידיאולוגית בין קבוצות שונות בחברה 
הישראלית. חשוב לשמור על איפוק ועל זהירות, אך 
שצווים  מצב  מפני  לחשוש  המשפט  לבית  לו  אסור 
תפקיד  המבצעת.  הרשות  ידי  על  ייאכפו  לא  שייתן 

־השופטים הוא להכריע על פי הדין, בלי לשקול שיקו
לים הנוגעים למעמד בית המשפט.

"אקטיביסטים"  בין  המחלוקת  כן,  כי  הנה 
שאמור  השירות  מהו  בשאלה  מקורה  ל"פסיביים" 
שינויים  להוביל  עליו  האם  לחברה.  לתת  המשפט 
חברתיים, להיות שותף להם או להתרחק מהם? אין 
וראוי  טוב  ולכן   - זה  לעניין  אחת  הכרחית  תשובה 

־שהתזמורת השיפוטית איננה הרמונית ביחסה לסו
־גיה. גם אם דעתו החולקת של הנשיא גרוניס לא הת
 קבלה, היא בוודאי נשמעה.  

נאמן למקור

החלטות שיפוטיות לא יביאו לגיוס חרדים
שוב ניצבת בפנינו הסוגייה בדבר אי גיוסם של בני ישיבות חרדיות לצבא ההגנה לישראל. 
דעתי היא, בניגוד לדעת חבריי, כי עדיף היה לו לבית המשפט שלא להידרש כלל לסוגייה 
ולהותירה במרחב הציבורי, מחוץ לתחומו של בית המשפט... ההתעסקות החוזרת ונשנית של בית 
משפט זה בנושא של גיוס חרדים, בלא שמושגת התקדמות ממשית כתוצאה ממעורבות שיפוטית, 
בוודאי שאינה תורמת למעמדו של בית המשפט. זאת ועוד, זו אשליה לצפות שהחלטות שיפוטיות 
יביאו לגיוסם של חרדים לצה"ל ולכניסתם לשוק העבודה. שינויים חברתיים וכלכליים עשויים להביא 

לתוצאה המקווה. היכולת של בית המשפט להשפיע במקרה דוגמת זה שבפנינו הינה מועטה...
אין הצדקה להתערבות של בית המשפט הגבוה לצדק במקרה זה. זאת, משום שבמקרה דנא עסקינן 
בהחלטה של הרוב במדינה )על פי הייצוג בכנסת( לקבל חוק הנותן זכות יתר - שלא להתגייס לצבא - 
למיעוט. כאשר מדובר בזכות כאמור, שאינה כרוכה בפגיעה במנגנונים הדמוקרטיים, בפגיעה ביחידים 
ככאלה או בפגיעה בקבוצת מיעוט, אין צידוק להפעיל בקורת שיפוטית. מה גם שהתרומה של בית 
ואינה  ביותר,  מצומצמת  הישראלית  בחברה  מגזר שלם  של  החברתית  בהתנהלות  לשינוי  המשפט 

מצדיקה את מעורבותו של בית המשפט בנושא".

בג"ץ 6298/07 רסלר נ' כנסת ישראל

אשר גרוניס
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צבי זילברטל
 מועד פרישה

10אפריל 2022
שנות כהונה 

צפויות

הנשיאה מרים נאור
 מועד פרישה

15**אוקטובר 2017
שנות כהונה 

צפויות

ניל הנדל
 מועד פרישה

13אפריל 2022
שנות כהונה 

צפויות

חנן מלצר
 מועד פרישה

14אפריל 2021
שנות כהונה 

צפויות

אסתר חיות*
 מועד פרישה

אוקטובר 2023
**20
שנות כהונה 

צפויות

יורם דנציגר
 מועד פרישה

16נובמבר 2023
שנות כהונה 

צפויות

ענת ברון
 מועד פרישה

9אוקטובר 2023
שנות כהונה 

צפויות

מני מזוז
 מועד פרישה

10אפריל 2025 
שנות כהונה 

צפויות

עוזי פוגלמן*
 מועד פרישה

אוקטובר 2024
**16
שנות כהונה 

צפויות

המשנה לנשיאה אליקים רובינשטיין
 מועד פרישה

13יוני 2017
שנות כהונה 

צפויות

יצחק עמית*
 מועד פרישה

19אוקטובר 2028
שנות כהונה 

צפויות

סלים ג'ובראן
 מועד פרישה

אוגוסט 2017
**14
שנות כהונה 

צפויות

אורי שהם
 מועד פרישה

6אוגוסט 2018
שנות כהונה 

צפויות

נעם סולברג*
 מועד פרישה

20ינואר 2032
שנות כהונה 

צפויות

דפנה ברק־ארז*
 מועד פרישה

23ינואר 2035
שנות כהונה 

צפויות

 *  לפי עקרון הסניוריטי אמורים לכהן כנשיאי 
בית המשפט העליון

לרבות תקופת כהונה של כשנה במינוי בפועל  **

 מועדי הפרישה של 
שופטי בית המשפט העליון
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שלושה מאפיינים בדרכו השיפוטיתכהונת גרוניס

בדרכו  מאפיינים  שלושה  על  לעמוד  מבקש  אני 
־השיפוטית רבת השנים של הנשיא אשר גרוניס. לד
־עתי, שלושתם קשורים בעניין אחד - המצב המש

ברי של הדיסציפלינה המשפטית, ואפשר לסכמם על 
פי סגולות מזגו של הנשיא, המשתנות במנעד שבין 

שפלות רוח ובין רום לב. 
ויש שהוא שפל  ביותר,  לב  גבה  "ויש אדם שהוא 
הקצה  עד  הלב  מגובה  שיתרחק  מי  מאוד...  עד  רוח 
וזו  חסיד;  נקרא   - ביותר  רוח  שפל  ויהיה  האחרון, 
ואם נתרחק עד האמצע בלבד,  היא מידת חסידות. 
חכמה"  מידת  היא  וזו  חכם;  נקרא   - עניו  ויהיה 

)רמב"ם, משנה תורה, הלכות דעות, פרק א(.

הדיסציפלינה המשפטית

המקו בזירה  לעיתים  המובעות  לטענות  ־בניגוד 
מית, השפל בביקוש ללימודי משפט הוא עולמי ולא 
זה משקף הבנה של הצעירים  ייחודי לישראל. שפל 
העתיד  כי  האחרונות  בשנים  דרכם  את  הבוחרים 

־אינו צופן טובות למצטרפים לעיסוק במשפט. בא
רצות הברית, למשל, חלה בארבע השנים האחרונות 
משפ־ ללימודי  בהרשמה   15% מ למעלה  של  ־ירידה 
טים במוסדות המאושרים על ידי ה־ABA ובמספר 
הנרשמים לבחינה הפסיכומטרית לתלמידי משפטים 
)LSAT(. גם במוסדות אירופיים רבים ניכרת ירידה 

האח בשנים  משפטים  ללימודי  בהרשמה  ־מובהקת 
רונות.

־הסיבות לכך מורכבות מכדי לסקרן במסגרת הנו
־כחית, וכרוכות בשינויים טכנולוגיים, כלכליים וחב

רתיים נרחבים. רכיב מרכזי בהן הוא אופייה המיושן 
כדי אנכרוניזם של הדיסציפלינה עצמה, המציב  עד 
אותה בעמדת זרות בעולם האינטלקטואלי בן זמננו.

תחומי  ממרבית  המשפט  שונה  רבות  מבחינות 
שי לו  אין  אקדמיים;  במוסדות  הנלמדים  ־הדעת 

טות מחקר מוכרות ולא מוסכמות מטא־תאורטיות 
והמ שבו  המחלוקות  חולקים.  בתחום  ־שהעוסקים 

אנשים  בין  מתנהלות  אינן  אודותיו  שעל  חלוקות 

פרישת הנשיא

צניעות, ענווה וגאווה
גרוניס  הנשיא  התבלט  כבוד  להדרת  משפטנים  של  הקיבעון  רקע   על 

ואולי הוביל את ראשיתם של תהליכי התמתנות סגנונית  ובענווה,  בצניעות 

ואיפוק תוכני. לצד זאת התגלה בו אף יותר משמץ של גאווה בכובעו המינהלי 

כנשיא, בצאתו נגד משוב השופטים של לשכת עורכי הדין

רון שפירא

 פרופ' רון שפירא,
נשיא המרכז האקדמי פרס
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ביותר  היסודיים  הכללים  על  זה  עם  זה  המסכימים 
של אופן ניהול הדיון, יעדיו ותחומיו. הטקסטים שלו 

־אינם נראים כמתאמצים לקיים את הערכים, המשו
תפים במאות השנים האחרונות למרבית התחומים 

־האקדמיים, כגון: פשטות ניסוח, מיעוט הנחות אונ
טולוגיות, רוחב יריעה הסברי וכיוצא בהם. כתוצאה 
באופן  יעילים  בלתי  הם  משפטיים  דיאלוגים  מכך 

שיטתי. 
דמות המשפטן האידיאלי עדיין מושפעת במידה 
מכרעת מדמות המלומד בתקופות קודמות. המשפטן 
ביכולתו לעבד תמלילים כאילו עדיין כתב  משתבח 
מדברי  ציטוטים  שפע  להכביר  וביכולתו  נוצה  בעט 
באותם  מחזיקים  אינם  קוראיו  כאילו  לו,  הקודמים 

־מנועי חיפוש שהוא משתמש בהם. ההכשרה המש
פטית פוסחת לעיתים קרובות על גופי ידע בסיסיים 
)כגון:  חברתיים־מעשיים  בתחומים  העוסקים  לכל 
בסיסית  התמצאות  מחקר,  שיטות  סטטיסטיקה, 
בתחומי הטכנולוגיה(, אך מדגישה את החובה לשנן 

־טקסטים נושנים. לפיכך סגנון העבודה של משפט
נים קרוב הרבה יותר לזה של כוהני דת מאשר לזה 
של אנשי כספים, מהנדסים, פסיכולוגים או מחנכים.
־מאפיין בולט של תחום השיח המשפטי הוא הקי

איים  עם  יחד  המשפט,  תחום  כבוד.  להדרת  בעון 
והדיפלומטיה, משמש אנד ־בודדים בתחומי הצבא 
־רטה לתפיסת עולם מעמדית שאבד עליה הכלח ומ

גינוני התרפסות בפני שליטים, שאינם עולים  שמר 
בדמוקרטיה  המקובלות  ההשקפות  עם  אחד  בקנה 
של  )במובן  "כבוד"  ליברלית  בדמוקרטיה  ליברלית. 
honor( אינו ערך חשוב במיוחד, ובדרך כלל אינו ערך 
חיובי כלל, ואולם חלק מרכזי מסדרי הדיון המשפטי 
ואף מן התכנים המהותיים של המשפט נובע ממנו. 

הטענה שמשפטנים ותיקים מרבים להעלות כי יש 
ערך אינסטרומנטלי ל"כבוד" של שופטים ועורכי דין 
מחוסר  סובלת  אף  היא  ובעיניי  הוכחה,  לא  מעולם 
כנות אינטלקטואלית. אמנם שיקולי יעילות מחייבים 
בוודאי  אך  בתורו,  ידבר  המשוחחים  מן  אחד  שכל 

תפיסה בלתי דמוקרטית של המשפט. עם ראש לשכת עורכי הדין דורון ברזילי בימים עברו 

עיקר הבעיה אינו 

נעוץ בסברתו של 

הנשיא גרוניס כי 

המשוב מיותר או 

אף מזיק, אלא 

בנכונותו להשתמש 

בכוח משרתו כדי 

לסכל אותו. תגובתו 

הבעייתית סימנה 

את השופטים 

כקבוצת אינטרס 

בפוליטיקה של 

המקצוע המשפטי

יר
מ

י ז
ס

יו
ם: 

לו
צי
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שלושה מאפיינים בדרכו השיפוטיתכהונת גרוניס

פרישת הנשיא

אין הם מחייבים שימוש בכללי טקס בזבזניים בזמן. 
אכן, רצוי שחדר הדיונים יהיה שקט ושיהיה בו מנהל 
המחייב  יעילות  של  שיקול  שום  אין  אך  יחיד,  דיון 
את מנהל הדיון לשבת על בימת עץ, ללבוש גלימה 

־של כומר ולהתהדר בגרסה מקומית של גינוני אצו
לה אירופיים עתיקים. אם גינונים אלה מקדמים את 
איכות ניהול הדיון, לא ברור מדוע הם מתקיימים רק 

חד באולפני  חולים,  בבתי  לא  מדוע  משפט.  ־בבתי 
שות או בקריה למחקר גרעיני? בכל המקומות האלה 
לפעמים  חשובים,  דיונים  רציניים  אנשים  מקיימים 
הם  אין  ולעולם  זמן,  כלכלת  של  מושכל  ניהול  תוך 
מחוות  ובשלל  מליצי  מילים  באוצר  אותו  מקשטים 
המדגישות את ההיררכיה ביניהם. גם הטענה שגינוני 
הכבוד מעודדים את ציבור המתדיינים לציית לצווים 
שלטוניים מוסמכים לא הוכחה, ואף אינה מתיישבת 

עם התנהגות השלטונות בהקשרים אחרים.
השיח  מן  בהדרגה  המשפט  מתרחק  זה  רקע  על 

־האינטלקטואלי העדכני, ויורד קרנו של העיסוק במ
שפט, חרף הימשכות תהליך ה"ִמׁשּפּוט" של העולם 
העשייה  מן  חלקים  הציבוריים.  החיים  ושל  העסקי 
וחלקים  ותיעוש,  סטנדרטיזציה  עוברים  המשפטית 
אחרים סובלים ממידה הולכת וגוברת של ניכור מצד 
הפנים־ השיח  לכללי  מחויבים  שאינם  משתמשים 

מקצועיים. 
־מקור מתח חשוב בהקשר זה הוא המשפט החוק
האח השנים  בעשרות  בו  העיסוק  ־תי, שהתרחבות 

באירופה  הברית,  בארצות  במחלוקת  שנויה  רונות 
דעתי  לפרטם,  המקום  זה  שלא  מטעמים  ובישראל. 

שה הגורס  והתקיף,  הוותיק  המיעוט  כדעת  ־היא 
ביותר  הנחות  המשפט  תחום  הוא  החוקתי  משפט 
היגדיו. המשפט  מבחינת התוכן האינפורמטיבי של 
החוקתי מדגים באופן הבולט ביותר את קשייה של 
הדיסציפלינה המשפטית כולה; הוא עשיר באמירות 
מופשטות, שהיחס בינן ובין ציוויים קונקרטיים אינו 

פנים־דיסצי ויכוחים  נביעה. הוא מאפשר  ־יחס של 
פלינריים ערים בשאלות כגון: "באילו מקרים ייבחן 
היחס בין שתי זכויות באמצעות איזון אנכי ובאילו 
המזכירות  שאלות  המידתיות?",  עקרון  באמצעות 
התאולוגית  המחלוקת  את  גיחוך  מעוררת  במידה 
את  או  ודיופיזיטיות  מונופיזיטיות  שבין  החריפה 
בשאלה  העמוקים  הסכולסטיים  הוויכוחים  שורת 
כמה שדים יכולים לרקוד על ראש סיכה. משתמשים 

מאוד  מתקשים  המשפטיים  העבודה  בכלי  מיומנים 
לעמוד על הקשר שבין סוגיות אלה ובין חיתוך הדין 

במקרה מסוים.
של  כמנהיג  כהונה  אפוא  מסיים  גרוניס  הנשיא 
הנתונה  דיסציפלינה  המיישמת  שלטונית  מערכת 
הוא  החוקתי  המשפט  ואילו  עמוק,  במשבר  בזמנו 

אתר מרכזי שבו מתגלה המשבר הזה.

שפלות רוח

אחד הסממנים הברורים לאופיו האנכרוניסטי של 
־המשפט הוא הלשון המשפטית וסגנון הכתיבה המ

נכתבת פסיקתן של  - השפה שבה  ובמיוחד  שפטי, 
בשי מרבה  זאת  שפה  הבכירות.  השיפוט  ־ערכאות 

מוש בשברי ניבים רצוצים, וסימן ההיכר של גרסתה 
העברית הוא ביטויים מתורגמים מאנגלית ותחביר 
ההלכה  פוסקי  של  התחביר  של  קלוש  חיקוי  שהוא 
המאוחרים. הסיבה לכך היא התשתית הסוציולוגית 

־שעל בסיסה קם המקצוע המשפטי, המעודדת מש
באמצעות  מקצוע  כבעלי  עצמם  את  לבדל  פטנים 
תיאר  טירסמה  פיטר  החוקר  בשפה.  מוזר  שימוש 
תופעה זאת באופן משעשע אך מאיר עיניים בנוגע 

־לשפה המשפטית האנגלית, הגדושה ציטוטים לטי
־ניים וצרפתיים והמתאפיינת בדיוק־יתר כפייתי בע

ניינים מסוימים בצד אי בהירות מוחלטת בעניינים 
אחרים.

האנגלו־ המשפטית  בתרבות  דין  פסקי  בכתיבת 
נוסף  האחרונה  המאה  של  והישראלית  אמריקאית 
והוא  תוכני,  וספק  סגנוני  ספק  נוסף,  מאפיין  לכך 
הבלטת אישיותו של המחבר. פסקי דין מרבים לתאר 
של  הסובייקטיבית  מבטם  מנקודת  הדברים  את 
כלפי  רגשותיהם  על  בהרחבה  מדווחים  מחבריהם, 
)כגון:  להכרעתם  שהוצבו  השאלות  או  התרחישים 
זעזוע מוסרי, ספקות מנקרים, תחושת עומס כבדה 
של האחריות וכיוצא באלה(, ומשתפים את הקורא 
נושא  שמעורר  הרחבות  התרבותיות  באסוציאציות 
הכתיבה אצל המחבר: פזמונים פופולריים, פסוקים 
וקולנועיים,  ספרותיים  ציטוטים  הקודש,  מכתבי 
הלצות ומכתמים. סגנונם קרוב יותר לזה של מאמר 
לסגנון  הנוכחי, מאשר  דוגמת החיבור  פובליציסטי, 

הבירוקר או  השלטוניים  המסמכים  ביתר  ־המקובל 
־טיים, בדברי החקיקה או במסמכים מדעיים ומקצו

עיים. 

 ממה נפשך: 

אם ה"מגע" בין ראשי 

מערכת המשפט ובין 

לשכת עורכי הדין 

הוא מתפקידם, לא 

ברור על סמך מה 

הם רשאים להפסיקו, 

ואם הוא עניין 

חברתי פרטי, חיצוני 

לעיסוקם - עלינו 

לבקש מהם שיחדלו 

לעסוק בו בשעות 

העבודה ממתקניה 

של מדינת ישראל
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בס קשור  אף  והוא  מיוהרה,  נובע  הזה  ־הסגנון 
ממנים המעמדיים של ההליך המשפטי. הנה אנחנו 
)בתירוץ  לפניו  קדים  שלטון,  נציג  לפני  מתייצבים 
שהקידה מכוונת לדגל שמאחוריו(, ועד שיפסוק את 

־פסוקו עלינו להאזין בקשב להגיגיו הפרטיים ולהת
כוון המלל  ומרוחב אופקיו. אלמלא  פעל מרגישותו 
הזה לקהל שבוי, היודע היטב כי למרותו של המחבר 

־ָהרגיש למראה סרים אלפי אנשים חמושים, היו חל
קים ממנו עשויים להיות חינניים. ברם, יחסי הכוח 
מאפשרים  אינם  הזה  החד־צדדי  הדיאלוג  שביסוד 

שיפוט אסתטי תלוש מהקשר.
בצניעות,  גרוניס  הנשיא  התבלט  הזה  הרקע  על 

־ואולי הוביל את ראשיתו של תהליך התמתנות סג
נונית. פסקי הדין שלו עניינים ופורמליים. אישיותו 
נטולת  נבלעת בהם בסמכותו הרשמית  של המחבר 
הפנים. פסיקותיו חפות מהתייפייפות, מדברי שירה 

בהש להכרעה.  צריכים  שאינם  חגיגיים  ־ומנאומים 
־וואה לחלק מחבריו השופטים, הרי זאת מידת חסי

דות.

ענווה

ביותר  החשובה  השיפוטית  האמירה  לטעמי, 
תחומי  את  לשרטט  ניסיונו  היא  גרוניס  הנשיא  של 

בגבו הישראלי  החוקתי  המשפט  של  ־השתרעותו 
לות מתקבלים על הדעת בבג"ץ בני הישיבות בשנת 
2006. המשפט החוקתי עוסק מעיקרו בהגבלת כוחו 

־של הרוב לקבוע כללים, ומעורר בכך את הקושי המ
כונה "הקושי האנטי־רובני" בעקבות אלכסנדר ביקל. 
אף על פי כן, נוסחאותיו המעורפלות אינן מספקות 
קריטריון ברור לשאלה מתי בדיוק הכרעתו של הרוב 
היא פסולה. הכל יודעים שהכרעת הרוב היא פסולה 

־בשעה שיש חשש שמקבלי ההחלטות לא היו מקב
לים אותה החלטה מאחורי "מסך בערות" רולסיאני; 
קבלת  שבשעת  העובדה  את  ניצלו  שהם  למשל, 
ידעו שהיא אינה מכוונת אליהם  ההחלטה הם כבר 
אלא לאחרים, עניים, תושבים זרים, בני מיעוטים וכן 
הלאה. אולם נעדרת במשפט החוקתי הכרעה ברורה 
המגבילה את ההתערבות החוקתית למקרים אלה או 

אולי לקבוצת מקרים נוספת ומובחנת היטב.
־בבג"ץ בני הישיבות הביע הנשיא גרוניס דעת מי
־עוט חדה וברורה בעניין זה: כאשר הרוב פוגע בש

ומיטיב עם המיעוט, למשל כאשר הרוב פוטר  וויון 

חשש  אין  כלל  בדרך  מיסים,  מתשלום  המלכה  את 
לאופורטוניזם מן הסוג המצדיק התערבות חוקתית. 
מי שהצביעו בכנסת בעד זכויות יתר לבני ישיבות לא 
הפקיעו בכוח את זכויותיו של המיעוט אלא העניקו 
בתמורה  זאת  עשו  והם  המיעוט,  לבני  עצמם  משל 

־לתמיכתם של בני המיעוט בנושאים אחרים החשו
השוויון,  בעקרון  והגם שפגעו  כך,  להם. משום  בים 

פעולתם אינה עניין למשפט החוקתי לענות בו. 
־בעיניי עשויה אמירה זאת לשמש תריס מפני הת

פשטותו הרחבה מדי של השיח החוקתי. יש לקוות 
־שאף יתר שופטי בית המשפט החוקתי שלנו )העוס

קים גם בערעורים ובנושאים מינהליים שונים( ינהגו 
במידת הענווה השיפוטית של הנשיא גרוניס.

נאמן למקור

פטרנליזם כלפי צד 
שלישי? לא בבית ספרנו

מבקש  שבה  חריגה,  בעתירה  מדובר 
צד שלישי כי נחייב את המדינה לנהוג 
בפטרנליזם כלפי אחר. אף שייתכן, כי דרישה 
מן המדינה לנהוג בפטרנליזם כלפי צד שלישי 
מובן  קיצוניים,  במקרים  להתקבל  עשויה 
מוסדות  חוק  עליהם...  נמנה  אינו  שענייננו 
חינוך תרבותיים ייחודיים משקף פשרה אליה 
לחייב  נכון  כי  סבר  הגיע המחוקק. המחוקק 
תוכנית  בלמידת  החרדי  התלמיד  את  כיום 
ממנה(,  חלק  )או  ח'  עד  א'  בכיתות  היסוד 
ביתר  בחירה  אפשרות  ולמשפחתו  לו  וליתן 
מסוימים.  חינוך  במוסדות  הלימוד  כיתות 
המחוקק  על־ידי  נעשתה  זו  שפשרה  ייתכן 
נכון  יהיה  כך  זה  בשלב  כי  השקפה,  מתוך 
חברי  של  יותר  טובה  להשתלבות  להביא 
הישראלית.  החברה  ביתר  החרדית  הקהילה 
מסופקני אם פסילת החוק על־ידי בית המשפט 

תסייע להגשמת תוצאה זו".

בג"ץ 3752/10 אמנון רובינשטיין נ' הכנסת

אשר גרוניס

פסקי הדין של 

הנשיא גרוניס עניינים 

ופורמליים. אישיותו 

של המחבר נבלעת 

בהם בסמכותו 

הרשמית נטולת 

הפנים. פסיקותיו 

חפות מהתייפייפות, 

מדברי שירה ומנאומים 

חגיגיים שאינם צריכים 

להכרעה. בהשוואה 

לחלק מחבריו 

השופטים הרי זאת 

מידת חסידות
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שלושה מאפיינים בדרכו השיפוטיתכהונת גרוניס

פרישת הנשיא

גאווה

התגלה  והענווה,  הרוח  שפלות  של  בצידה  והנה, 
היה  זה  גאווה.  של  משמץ  יותר  אף  גרוניס  בנשיא 
השיפוטי,  בתפקידו  ולא  כנשיא  המינהלי  בתפקידו 
בעניין צאתו נגד משוב השופטים של לשכת עורכי 
"מנתק  הוא  כי  הפומבית  בהודעתו  ובמיוחד  הדין, 

קשר עם ראש לשכת עורכי הדין והוועד המרכזי". 
נובעת  השופטים  למשוב  ההתנגדות  לתפיסתי, 
היא  בפרט  המשפט.  של  דמוקרטית  בלתי  מתפיסה 
נובעת מניסיון לאחוז בתפיסה מעמדית מיושנת של 

־ההליך המשפטי, ממין פונדמנטליזם של "כבוד שי
פוטי". 

משוב השופטים נועד לספק מידע, שהיעדרו בולט, 
־אשר למידת שביעות הרצון של מקבלי השירות השי

פוטי. יהיה אשר יהיה ערכו של המידע הזה )ולדעתי 
־ערכו רב(, אין שום עילה למנוע את איסופו ואת הפ
נוהגים סק בו. בעולם האקדמי  ־צתו למי שמעוניין 

רים כאלה כבר עשרות שנים, לאחר שנתקלו בעבר 
ובנימוקים  פגוע  באגו  טעונה  זועמת,  בהתנגדות 

- שאלו הפרו על הדעת"  יעלה  "הכיצד  ־עקרוניים. 
מתל ציונים  נקבל  "שאנחנו   - הוותיקים  ־פסורים 

מידינו?"; "ומה יהיה על האוטוריטה החינוכית, ועל 
יכולתנו לתת ציונים ללא חשש מפגיעה בפופולריות 
הקידום  מוגזמים.  היו  שהחששות  מתברר  שלנו?"; 
האקדמי אינו אדיש לשביעות הרצון של התלמידים, 
ההוראה  הכל.  חזות  את  בה  רואה  אינו  בוודאי  אך 
השתפרה, והמוסדות שרדו את הקהיית עוקצם של 

סממני ההיררכיה בין מורה לתלמיד.
אולם עיקר הבעיה אינו נעוץ בסברתו של הנשיא 

־גרוניס כי המשוב מיותר או אף מזיק, אלא בנכונו
תו להשתמש בכוח משרתו כדי לסכל אותו. תגובתו 

אינט כקבוצת  השופטים  את  סימנה  ־הבעייתית 
רס בפוליטיקה של המקצוע המשפטי, כמין מפלגה 
של  הסיעות  באחת  מבחוץ  התומך  עובדים  ועד  או 
הלשכה. כאשר ראש תאגיד סטטוטורי הביע דעה - 
חוקית, ללא ספק - הודיע נושא תפקיד שלטוני כי 
יריביו  יקיים מגע עם  "ינתק מגע עימו", וחלף זאת 

המק הארגון  בביצת  זאת  ־הפוליטיים. השתכשכות 
זו בלבד שאינה מועילה לקידום האינטר ־צועי, לא 

סים שהנשיא גרוניס ביקש לקדם, היא אף מעוררת 
חוקיות  עקרון  פי  על  פשוטות.  לא  חוקיות  שאלות 
בכלל  המשפט  בתי  ומערכת   - ציבורי  גוף  המינהל, 

־זה - אינו רשאי לעשות דבר אשר לא הוסמך לעשו
תו. אם כן ממה נפשך: אם ה"מגע" שמקיימים ראשי 

־מערכת המשפט עם לשכת עורכי הדין הוא מתפקי
־דם, לא ברור על סמך מה הם רשאים להפסיקו בני
־מוק הזה, ואם הוא עניין חברתי פרטי, חיצוני לעי

סוקם - עלינו לבקש מהם שיחדלו לעסוק בו בשעות 
העבודה ממתקניה של מדינת ישראל.

השי והענווה  הרוח  שפלות  של  בצידה  כן,  ־אם 
וכו גאוותנות  כמנהל  גרוניס  הנשיא  גילה  ־פוטית 

של  דרכם  את  יסמנו  לא  שאלה  לקוות  ויש  חנות, 
 ממשיכיו. 

נאמן למקור

 להמתין לפסק דינו
של הבוחר

אישום  כתב  נגדו  שהוגש  מי  אכן, 
דוגמת אלה שהוגשו נגד ראש עיריית 
וראש עיריית רמת השרון, אינו  נצרת עילית 
רשות  כראש  לשמש  ציבורית  מבחינה  ראוי 
ההיבט  מן  היה  ראוי  כי  סבורני,  מקומית. 
יתפטרו  הרשויות  ראשי  ששני  הציבורי 
אחד  כל  של  הגשתו  עם  מיד  מתפקידיהם 
מכתבי האישום. כמו כן ראוי מבחינה ציבורית 
בבחירות  מועמדים  יהיו  לא  שהשניים 
חברותיי  כדעת  זה  בעניין  ודעתי  הקרובות, 
הבחינה  בין  מבדיל  הנני  ברם,  וחבריי. 
מאחר  המשפטית.  הבחינה  לבין  הציבורית 
שהבחירות בפתח, וייערכו תוך זמן קצר, אין 
תחת  עצמו  ישים  המשפט  שבית  מקום 
המקומיות  הרשויות  מן  אחת  בכל  הבוחרים 
ניתן  זה ברור לי מדוע לא  בהן מדובר... אין 
זו לגלות  להמתין לתוצאות הבחירות, ובדרך 
עבור  להצביע  ונכון  מוכן  הציבור  האם 
מקומיות  רשויות  כראשי  שכיהנו  מועמדים 

ואשר מעל ראשם תלויים כתבי אישום".

 בג"ץ 4921/13 אומ"ץ 
נ' ראש עיריית רמת השרון יצחק רוכברגר

אשר גרוניס

אמירתו של גרוניס 

בבג"ץ בני הישיבות 

עשויה לשמש תריס 

מפני התפשטותו 

הרחבה מדי של 

השיח החוקתי. 

יש לקוות שאף 

יתר שופטי בית 

המשפט החוקתי 

שלנו )העוסקים גם 

בערעורים ובנושאים 

מינהליים שונים( 

ינהגו במידת הענווה 

השיפוטית של 

הנשיא גרוניס
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פוליסת המשרד הכדאית ביותר עבורך!

פוליסה ותנאים המותאמים לצרכי משרד עורכי דין.
תכנית משרדין משווקת בלעדית על ידי סוכנות מדנס וכוללת בין היתר:

ביטוח מסוג "כל הסיכונים" לרכוש המשרד.
הוצאות שחזור מידע ומסמכים.

כיסוי נזקי טרור, טבע ורעידת אדמה.
חבות מעבידים, אחריות צד שלישי.

והכל במחיר ללא תחרוֿת!

משרדין

ליצירת קשר:
 cbiel@madanes.com | 073-2128130

למצטרפים חדשים
חודש נוסף חינם!

תחיה את החיים, אנחנו איתך.
03-6380000 2 ת"א | טל:  בית מדנס, רח' השלושה 
www.madanes.com | info@madanes.com

התקפות הביטוח  פוליסות  תנאי  של  תמצית  כוללים  זה  בפרסום  המפורטים  והתנאים  המידע 
במועד הפרסום, כפופים לנוסח המלא של הפוליסה וניתנים לשינויים לפי שיקול דעת המבטחים.

*
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מורשתו בתחום המשפט החוקתיכהונת גרוניס 

הנשיא אשר גרוניס הטביע חותם ניכר בפסיקתו 
כשופט  כהונתו  בתקופת  החוקתי.  המשפט  בתחום 
מזו  שונה  עמדה  פיתח  הוא  העליון  המשפט  בבית 
שהובילו הנשיאים אהרן ברק ודורית ביניש, ובשנים 
האחרונות, עם כהונתו כנשיא בית המשפט העליון, 
דומה שגישתו של השופט גרוניס נהפכה או עומדת 

להפוך לגישה הדומיננטית. 
בע תומך  גרוניס  ־הנשיא 
מוס המשפט  שבית  ־מדה 
שיפו ביקורת  להחיל  ־מך 

טית לשם אכיפת חובתן של 
־רשויות השלטון, ובכללן הכ

נסת, לכבד זכויות אדם. בלא 
הוא  מקרים  משבעה  פחות 
מסוימות  הוראות  כי  פסק 

פגי מחמת  בטלות  ־בחקיקה 
בעת,  בה  אדם.  בזכויות  עתן 

הז של  היקפן  גישתו,  ־לפי 
מצומצם  החוקתיות  כויות 
למדי. הדבר מתבטא בתפיסה 

צעד אחד יותר מדי
החוקתי  המשפט  בתחום  גרוניס  הנשיא  של  בפסיקתו  רבים  היבטים 

מבטאים את צמצום קשת המקרים שבהם מוכרת פגיעה בזכויות אדם 

הנכון  בכיוון  הייתה צעד  הגישה המצמצמת  ביקורת שיפוטית.  ומוחלת 

אם הייתה מלווה בהרחבת היקף ההגנה על זכויות

ברק מדינה

 פרופ' ברק מדינה, 
הפקולטה למשפטים, 
 האוניברסיטה 
העברית בירושלים

בעיקרה  היא  חוקתיות  זכויות  על  ההגנה  שתכלית 
לתקן כשלים בהליך הפוליטי, ולאו דווקא לאכוף על 

־הכנסת לכבד אינטרסים חשובים של הפרט. לכך נו
ספת עמדתו שיש להימנע בדרך כלל מבחינת תוקפו 
של חוק באופן מופשט, בהתייחס למכלול הסמכויות 
יש  זאת  ותחת  המינהל,  לרשויות  מכוחו  המוקנות 
להתמקד בבחינת אופן ההפעלה בפועל של סמכויות 

הדוקטרי מכוח  ־כאמור, 
בשורות  "בשלות".  בדבר  נה 
ביקורתי  דיון  אציע  הבאות 
הנשיא  של  גישתו  בעיקרי 
האמורים.  בהקשרים  גרוניס 
כאן  המובא  התמציתי  הדיון 
מלאה  הערכה  מלספק  רחוק 
הנשיא  של  הענפה  לפסיקתו 
הקשורים  ההיבטים  במכלול 
ולתרומתו  חוקתי  למשפט 
הסוגיות  לפיתוח  החשובה 
זכויות  על  ולהגנה  השונות 
נועד  והוא  בישראל,  האדם 

לפי הנשיא גרוניס, הקביעה 

מהם האינטרסים החשובים 

לפרט ומהי המידה שבה 

יש לאפשר לו לממשם היא 

עניין שיש להותיר למערכת 

הפוליטית. לעיתים קשה 

ליישב את אופן ההכרעה 

של גרוניס עם גישתו 

העקרונית האמורה

פרישת הנשיא
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להצביע רק על כמה מתפיסות היסוד שלו.

א. מהותן של זכויות חוקתיות

־נקודת המוצא היא שני פסקי הדין של הנשיא גרו
משי פטור  נקבע  שבו  החוק  לביטול  בעתירות  ־ניס 

לאיכות  התנועה  עניין  ישיבות,  לתלמידי  בצה"ל  רות 
כידוע, עתירות   .)2012( ועניין רסלר   )2006( השלטון 
אלה עוררו סוגיות סבוכות לא רק מבחינה חברתית־

לאומית אלא גם מבחינה משפטית. ההסדר הנדון היה 
הסדר מפלה, אולם לא ברור שמדובר בפגיעה בזכות 

־החוקתית לשוויון. לפי הגדרה מקובלת, הזכות החוק
תית לשוויון אוסרת להתייחס אל בני קבוצה מסוימת 
כלפיהם.  פוגעני  מסר  לבטא  שעלול  באופן  בחברה 
הסדר פוגע בזכות לשוויון אם משתמעת ממנו עמדה 
ואם  מוסרית  מבחינה  נחותים  מסוימת  קבוצה  שבני 

־ההסדר עלול להחריף דעות קדומות עוינות כלפי אנ
־שים בחברה. בהקשר של החוק הנדון, הקבוצה המו

היא   - בצה"ל  לשרת  החובה  חלה  שעליה  זו   - פלה 
הנדון מתקיימים  בהסדר  אם  רב  וספק  הרוב,  קבוצת 
התנאים שהוזכרו. עמדת הרוב בשני פסקי הדין הללו 
המופלה  שהקבוצה  לעובדה  רלוונטיות  שאין  הייתה 
די בכך שהחוק הנדון  מכוח החוק היא קבוצת הרוב. 
להגנת  שנותיהם  מיטב  את  להקדיש  אחדים  מחייב 
המולדת ואף לסכן לשם כך את חייהם, ופוטר אחרים 
שמדובר  לקבוע  כדי  מספקת,  הצדקה  ללא  זו  מחובה 
בפגיעה אסורה בזכות החוקתית לשוויון. בשני פסקי 
גישה שונה, שביטאה  גרוניס  הדין הללו נקט השופט 

־את תפיסתו העקרונית בדבר זכויות אדם ובדבר תפ
להימנע  יש  לשיטתו,  השיפוטית.  הביקורת  של  קידה 
הנדון,  זה  כמו  במקרים  שיפוטית  ביקורת  מהחלת 
פרי של פשרה חברתית. הפשרה  הוא  החוק  שבהם 

־נעשתה בין קבוצת הרוב, שאלה הנמנים עמה משר
־תים בצבא, לבין קבוצת המיעוט, שחבריה אינם מת

גייסים לצבא ההגנה לישראל... יש ליתן לכך משקל 

צילום: פלאש 90  לפי גישת גרוניס, תכלית ההגנה על זכויות חוקתיות היא בעיקרה לתקן כשלים בהליך הפוליטי. מליאת הכנסת 
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מורשתו בתחום המשפט החוקתיכהונת גרוניס 

כנגד הפעלתה של ביקורת שיפוטית על החוק )אפילו 
נקבל שוויתוריה של קבוצת הרוב עולים על ויתוריה 

־של הקבוצה האחרת(" )עניין התנועה לאיכות השל
טון(. בפרשת רסלר סיכם הנשיא את עמדתו באופן 
כללי יותר: "אין הצדקה להתערבות של בית המשפט 
הגבוה לצדק... משום שבמקרה דנא עסקינן בהחלטה 
של הרוב במדינה )על פי הייצוג בכנסת( לקבל חוק 

־הנותן זכות יתר... למיעוט. כאשר מדובר בזכות כא
מור, שאינה כרוכה בפגיעה במנגנונים הדמוקרטיים, 
בפגיעה ביחידים ככאלה או בפגיעה בקבוצת מיעוט, 

אין צידוק להפעיל ביקורת שיפוטית".
לתכליתה  ייחודית  גישה  מבטאים  אלה  דברים 

חוק זכויות  על  ההגנה  ־של 
הדומיננטית  התפיסה  תיות. 
הנשיא  יצא  שנגדה  בפסיקה, 

חוק שזכויות  היא  ־גרוניס, 
אינטר על  להגן  נועדו  ־תיות 

סים חשובים של הפרט. בכל 
־מקרה שנשללת מאדם האפ

חשוב  אינטרס  לממש  שרות 
מוכרת  חירותו,  מוגבלת  או 

הט חוקתית,  בזכות  ־פגיעה 
על  מיוחדת,  הצדקה  עונה 

לעו המידתיות.  דרישת  ־פי 
מת זאת, לפי הנשיא גרוניס, 
האינטרסים  מהם  הקביעה 
החשובים לפרט ומהי המידה 
לממשם  לו  לאפשר  יש  שבה 

עניין שיש להותיר למע ־הם 
רכת הפוליטית. עמדה זו מבוססת על התפיסה שיש 
להימנע ככל האפשר מהכרעה של גורם ריכוזי ניטרלי 
כמו בית המשפט, ולהעדיף תהליך של מיקוח ויצירת 

נציגי הציבור, המייצגים את האינטר בין  ־עסקאות 
ליהנות  סים השונים בחברה, ואשר תוצאתו צפויה 
החובה  של  תכליתה  יותר.  רחבה  ציבורית  מתמיכה 
הפוליטי  בהליך  כי  להבטיח  היא  אדם  זכויות  לכבד 
הרלוונטיים,  האינטרסים  בעלי  כלל  של  ייצוג  יהיה 
בזכות חוקתית  בפגיעה  להכיר  יש  והמקרים שבהם 
הם רק אלה שבהם יש חשש שאינטרסים מסוימים 
שנפגעו לא זכו לייצוג הולם במקח־וממכר הפוליטי. 

הנשיא יישם גישה זו בשורה ארוכה של מקרים.
־כאמור, אין נובעת מכך שלילת הביקורת השיפו

־טית. בהתבסס על גישה זו תמך הנשיא גרוניס במ
קרים מסוימים בהחלת ביקורת שיפוטית על חקיקה 
ואף בהכרזה על בטלות הוראות חוק. כך היה למשל 
פלסטי־ של  זכותם  בעניין   ,)2006 עדאלה  )בפרשת 

פגיעה  בגין  פיצויים  לתבוע  השטחים  תושבי  נים 
בהם אגב פעילות מלחמתית; בפרשת פלוני )2010(, 
להיות  ביטחון  בעבירות  זכותם של חשודים  בעניין 
נוכחים בבית המשפט בעת הדיון בעניינם; ובפרשת 
בית  הקמת  בעניין   )2009( האדם  לזכויות  החטיבה 

האינטרסים שנ אלה  במקרים  פרטי.  בניהול  ־סוהר 
פגעו לא זכו לייצוג של ממש בהליך הפוליטי, ובלתי 
נמנעת הייתה הערכה ביקורתית של בית המשפט על 

ההסדרים שנקבעו. 
אחרים  במקרים  בעת,  בה 
קשה ליישב את אופן ההכרעה 
גישתו  עם  גרוניס  הנשיא  של 
מדובר  האמורה.  העקרונית 
מן  מקרים:  של  סוגים  בשני 
הצטרף  לעיתים  האחד,  הצד 
שמעשה  בכך  להכרה  הנשיא 

חוק בזכויות  פוגע  ־שלטוני 
שנ שהאינטרסים  אף  ־תיות 
הולם במער לייצוג  זכו  ־פגעו 

כך היה למשל  כת הפוליטית. 
 ,)2010( יקותיאלי  בפרשת 

־בעניין בטלות ההוראות בחו
הוענקה  שלפיהן  התקציב  קי 

לתל הכנסה  הבטחת  ־גמלת 
לתלמי לא  )אך  ישיבה  ־מידי 

עזה  חוף  ובפרשת  גבוהה(,  להשכלה  במוסדות  דים 
הפי־ הסדרי  בדבר  מסוימות  להוראות  אשר   ,)2005(

הצד  מן  ההתנתקות.  תוכנית  במסגרת  למפונים  צוי 
האחר, וזה בעיניי קושי ממשי, לא אחת בחר הנשיא 

־להכיר בכך שלמחוקק נתון מרחב תמרון גדול - ול
פיכך פסק שהחקיקה אינה פוגעת בזכויות חוקתיות 
- אף שהאינטרסים שנפגעו  כדין  היא  או שהפגיעה 
לא זכו לייצוג הולם בהליך הפוליטי. אציין בהקשר זה 
שתי פרשיות עיקריות שכל אחת מהן נדונה פעמיים: 

־האחת, העתירות בעניין חוק האזרחות והכניסה לי
שראל )הוראת שעה(, שבהן הוביל הנשיא את עמדת 
הרוב כי אין פגם באיסור הגורף לאפשר לפלסטינים 
תושבי השטחים להיכנס לישראל ולהתאזרח בה, אף 

במקרים מסוימים הצטרף 

הנשיא להכרה בכך שמעשה 

שלטוני פוגע בזכויות 

חוקתיות אף שהאינטרסים 

שנפגעו זכו לייצוג הולם 

במערכת הפוליטית. מן 

הצד האחר, לא אחת בחר 

הנשיא להכיר בכך שלמחוקק 

נתון מרחב תמרון גדול אף 

שהאינטרסים שנפגעו לא זכו 

לייצוג הולם בהליך הפוליטי

פרישת הנשיא
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ותושביה  ישראל  אזרחי  הם  ילדיהם  או  זוגם  בן  אם 
)עניין עדאלה )2006( ועניין גלאון )2012((; והשנייה, 
העתירות בעניין כליאת מבקשי המקלט, שם הסכים 

־הנשיא להכרעה בדבר בטלות החקיקה בעתירה הרא
2013((, אך נמנה עם עמדת המי־ )שונה )עניין אדם 
־עוט שסברה שאין פגם בחלק העיקרי של הנוסח המ

תוקן של החוק, בעתירה השנייה בנושא )עניין איתן 
במקרים  עמדתו  את  ביסס  הנשיא  כאמור,   .))2014(

לק המחוקק  של  רחב  דעת  בשיקול  הכרה  על  ־אלה 
בוע כיצד ראוי להסדיר את הסוגיות שנדונו בהם, בלא 
כלל  המדובר  אין  אלה  שבמקרים  לכך  משקל  לייחס 
ב"פשרה חברתית", לה שותפים גם מי שהאינטרסים 

שלהם נפגעים כתוצאה מן ההסדרים שנקבעו.
של  העקרונית  העמדה  של  הצדקתה  לכך,  מעבר 
חוקתיות  זכויות  של  מהותן  בדבר  גרוניס  הנשיא 

־אינה מובנת מאליה. זכויות אדם הן בראש ובראשו
המוטלות  המגבלות  מוסרית של  לתפיסה  ביטוי  נה 
על המערכת הפוליטית. החלטות שלטוניות, ובכלל 
זוכות ל"הכשר  זה חוקים, הן לגיטימיות רק אם הן 
דמוקרטי". הכשר זה מבוסס לא רק על מרכיב הליכי, 
נובעת  כלשהי  שלטונית  להכרעה  הלגיטימציה  שבו 
מכך שהתקבלה על ידי רוב מקרב נציגי הציבור, אלא 
מוסרי.  והכשר  חברתי  הכשר  של  מרכיבים  על  גם 
אינה  הפוליטי  ההליך  על  המוחלטת  ההסתמכות 
מספיקה בהקשר זה. גם הסדרים שמשקפים "פשרה 
זכויות  לכבד  החובה  מן  פטורים  אינם  חברתית" 

־אדם, מה גם שתדיר הפשרות שבהן מדובר אינן מת
חשבות במכלול האינטרסים הרלוונטיים.

ב. דרישת הבשלות: תחייתן של הדרישה 
לזכות עמידה ושל דוקטרינת אי־שפיטות

היבט מרכזי אחר שבו תרם הנשיא גרוניס לשינוי 
הגישה שנהגה בפסיקה הוא פיתוחה של הדוקטרינה 
ודוקטרינת  עמידה  לזכות  הדרישה  "בשלות".  בדבר 
לפני  מוחלט  כמעט  באופן  שנזנחו  אי־השפיטות, 
כ־30 שנה, חוזרות כעת לקדמת הבמה בלא שהדבר 

החד הדרישה  של  יישומה  מכוח  במפורש,  ־מוצהר 
שה ל"בשלות". הנשיא גרוניס תרם תרומה מכרעת 
לפיתוחה ולהתבססותה של דוקטרינה זו, בין היתר 
הוביל  שבו   ,)2014( סבח  בעניין  שלו  הדין  בפסק 
את דעת הרוב שדחתה מכוחה את העתירה בעניין 

־ההסמכה בחוק להפעיל ועדות קבלה למבקשים לה

תגורר ביישובים קהילתיים. 
שלטונית  שרשות  חוק,  מכוח  או  בחוק  קביעה 
מסוימת רשאית לפגוע בזכויות אדם היא לרוב מהלך 
מקדים לפגיעה בזכויות אדם, הנגרמת מכוח הפעלת 
הסמכות האמורה. מקרה טיפוסי הוא הקביעה בחוק 
קבלת  הוא  כלשהו  מוגן  אינטרס  למימוש  שתנאי 
היתר או רישיון לפעולה על־ידי גוף שלטוני )למשל, 
הדרישה לקבלת רישיון להפגין(. השאלה היא באילו 
נסיבות יש להכיר בכך שעצם הענקת הסמכות לפגוע 
בזכויות היא פגיעה בזכויות אדם. הספקות בהקשר 
בזכויות  לפגוע  הסמכות  שהענקת  מכך  נובעים  זה 

נאמן למקור

 בג"ץ המסתננים 2: 
עדיף נשק קונבנציונלי

אינה  חוק  של  בטלותו  על  הכרזה 
בעתירות  בכך.  מה  של  מעשה 
חוקתיות מוטל על בית המשפט לנהוג בריסון, 
את  הוא  ימיר  פן  מיוחדים,  ואיפוק  זהירות 
לו  אל  המחוקק.  של  בזה  שלו  דעתו  שיקול 
לבית המשפט להציב עצמו בנעלי המחוקק, 
ולקבוע הלכה למעשה, במקום המחוקק, את 
כי  ספק  אין  אכן,  הראוי.  החקיקתי  ההסדר 
לביקורת השיפוטית תפקיד חשוב בהגנה על 
זכויות האדם בישראל. אך בשום אופן אין היא 
אמורה להוות אמצעי להחלפת שיקול דעתו 
של המחוקק בזה של בית המשפט... במקרה 
כפולה  זהירות  לנקוט  המשפט  בית  על  דנא 
ומכופלת, שהרי לא ניתן להתעלם מכך שרק 
של  הקודם"  ב"גלגול  התערבנו  שנה  לפני 
תופעת  עם  להתמודד  היה  שמיועד  החוק 
בנשק  שימוש  לעשות  מדוע  המסתננים... 
- ביטולה של הוראת חוק  בלתי קונבנציונלי 
בנשק  שימוש  לעשות  שניתן  שעה   -
ולהגיע   - החוק  של  פירוש   - קונבנציונלי 

למעשה בדרך זו לאותה תוצאה?!".

בג"ץ 7385/13 איתן נ' ממשלת ישראל

אשר גרוניס
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באופן  ולא  בהכרח  לא  לפחות  עדיין,  פוגעת  אינה 
ישיר, בחירותו של הפרט, והשאלה היא אם חרף כך 
יש להכיר בה כפגיעה  ודאית עדיין  שהפגיעה אינה 
בזכויות אדם. עד לאחרונה מקובלת הייתה בהקשר 
מקרה  בכל  בזכות  פגיעה  הוכרה  מרחיבה.  גישה  זה 
שבו יש אפשרות סבירה לכך שעקב ההסמכה לפעול 
ייפגעו אינטרסים מוגנים. אולם, בשנים האחרונות 
בדבר  הדוקטרינה  של  ההחלה  מכוח  שינוי,  מסתמן 

־"בשלות", שעיקרה קביעת העיתוי המתאים לביקו
נמנה  גרוניס  זו, שהנשיא  גישה  רת השיפוטית. לפי 
עם מוביליה, יש להימנע מהחלת ביקורת שיפוטית 

־בטרם התברר מהו האופן שבו מוחלת הסמכות שנ
־קבעה בחוק, כדי למנוע דיון שהוא תיאורטי בעיק

דיון שאינו מבוסס על  רו או 
תשתית עובדתית נאותה.

רק  מדובר  שלהלכה  אף 
המתאים  העיתוי  בקביעת 
בפועל  השיפוטית,  להכרעה 

ההכ תוכן  של  עניין  גם  ־זהו 
תפי בין  בחירה  זוהי  ־רעה. 

מכיר  המשפט  בית  שבה  סה 
של  נרחב  פעולה  בחופש 

ומס הפוליטיות  ־הרשויות 
מעשה  לאחר  בבחינה  תפק 
שנבחר  הפעולה  אופן  אם 
לכבד  החובה  עם  מתיישב 
שלפיה  עמדה  ובין  זכויות, 
להיות  המשפט  בית  אמור 
של  בהתוויה  פעיל  שותף 
דרכי הפעולה המותרות. זוהי 

־בחירה בין גישה המסתפקת בבחינה של דרך הפעו
לה בפועל של רשויות השלטון, ולפיכך מזהה פגיעה 
רשות  של  מעשה  על  בהתבסס  רק  חוקתית  בזכות 
מינהלית אשר שולל באופן ישיר את חופש הפעולה 
של הפרט, ובין גישה המכירה גם בהשפעה החינוכית 
בחוק  קביעה  ובהשלכות העקיפות של  של המשפט 
שרשות מינהלית רשאית להגביל חירויות מסוימות 
על עיצוב תפיסות הציבור. אופן היישום של דרישת 
הבשלות בפסיקה בשנים האחרונות מבטא תפיסה 

מצמצמת של תפקיד הביקורת השיפוטית.
במקרים  מוצדקת.  היא  החדשה  הגישה  אם  ספק 
רבים עצם הענקת סמכות בחוק לפגוע בזכויות אדם 

פוגע בזכויות. אין מדובר רק בחשש מפני "השפעה 
מצננת" של ההסמכה שנקבעה בחוק, כלומר החשש 
מחשש  חירויותיהם  את  מלממש  יימנעו  שאנשים 
שהדבר אסור על פי החוק, באופן שייתר את הצורך 

שיפו ביקורת  וימנע  שבחוק  הסמכות  את  ־להפעיל 
־טית על תקפותה של הפעלת הסמכות. החשש העי

קרי הוא שהיתר לפגוע באנשים בגין מימוש חירויות 
מסוימות מבטא הפרה של החובה לכבד זכויות אדם. 
למשל, היתר בחוק לפגוע באנשים מסוימים מחמת 

להע )או  מובהקת  חברתית  לקבוצה  ־השתייכותם 
דיף בני קבוצה כאמור( הוא פגיעה בזכויותיהם אף 
אם הסמכות הנדונה אינה מופעלת, משום שההיתר 
עצמו מבטא את עמדת המחוקק כי אפשר להצדיק 
הקבוצה  בני  אל  התייחסות 

לאח שווים  שאינם  מי  ־כאל 
הנובעת  ההכרה,  גם  כך  רים. 

שא הקבלה,  ועדות  ־מחוק 
חבר "מרקם  לשמר  ־פשר 

ביישוב  מסוים  תי־תרבותי" 
עק תפיסה  המבטא  ־באופן 

בין  הפרדה  המתירה  רונית 
באופן  בישראל.  קהילות 

לש שאפשר  הקביעה  ־דומה, 
שמאפשר  מגוף  תקצוב  לול 

שנ )כפי  מסוימים  ־ביטויים 
קבע בסעיף 3ב לחוק יסודות 
עוינות  מבטאת  התקציב( 
ביטויים  כלפי  המחוקק  של 
להיחשב  וצריכה  מסוימים, 
בחופש  לפגיעה  עצמה  היא 
הביטוי, חרף אי הוודאות אם ובאילו נסיבות תופעל 
רבים  כן, במקרים  על  יתר  בחוק.  הסמכות הקבועה 
הכרחית הנחיה שיפוטית מראש אשר להיקף המותר 
של הפעלת סמכות מסוימת. הפגיעה בזכויות עלולה 

־להיות בלתי הפיכה. לבסוף, אופן היישום של דוקט
־רינת הבשלות עלול להשפיע גם על הכנסת. ההימ

הסמכות  הענקת  שבעצם  שיפוטית  מקביעה  נעות 
כשלעצ הטעונה  חוקתית,  בזכות  פגיעה  משום  ־יש 

מה הצדקה, עלולה להוביל גם את הכנסת למסקנה 
בקבי אדם  זכויות  לכבד  חובתה  ידי  יוצאת  ־שהיא 

בידי הרשות המינהלית  עה של הסדרים המותירים 
אדם.  בזכויות  לפגוע  וכיצד  אם  רחב  דעת  שיקול 

הדרישה לזכות עמידה 

ודוקטרינת אי־השפיטות, 

שנזנחו באופן כמעט מוחלט 

לפני כ־30 שנה, חוזרות 

כעת לקדמת הבמה בלא 

שהדבר מוצהר במפורש, 

מכוח יישומה של הדרישה 

החדשה ל"בשלות". הנשיא 

גרוניס תרם תרומה מכרעת 

לפיתוחה ולביסוסה 

של דוקטרינה זו

פרישת הנשיא
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אף שמדובר רק בקביעת 

העיתוי המתאים להכרעה 

השיפוטית, בפועל זהו גם 

עניין של תוכן ההכרעה. 

היתר בחוק לפגוע באנשים 

מסוימים מחמת השתייכותם 

לקבוצה חברתית מובהקת 

הוא פגיעה בזכויותיהם 

אף אם הסמכות הנדונה 

אינה מופעלת

קשה להצדיק עמדה שכזאת. 
שהענקת  בכך  להכיר  הכרחי 
הסמכות לפגוע בזכויות היא 
עצמה פגיעה בזכות חוקתית 

וכ מיוחדת  הצדקה  ־הטעונה 
פופה לביקורת שיפוטית. בית 
בהכרח  נדרש  אינו  המשפט 
הסמכות  שהענקת  להכריע 
בזכויות.  אסורה  פגיעה  היא 

בתי להסתפק  אפשר  ־לרוב 
־חום האופן המותר של הפע

בחוק,  שנקבעה  הסמכות  לת 
מכוח פרשנות החוק או מכוח 
שמתווה  חוקתית,  פרשנות 
הפגיעה  שבהם  המקרים  את 

בזכות היסוד היא כדין. לקביעה זו חשיבות רבה אף 
אם אין נלווית לה הכרעה ביחס לתוקפו של ההסדר 

־הנדון, משום שהיא מתווה את הדיון הציבורי והפר
־למנטרי בנושא, ובעיקר עשויה לסייע לגורמים המו

סמכים להפעיל את שיקול דעתם. 

סיכום

היבטים רבים בפסיקתו של 
המש בתחום  גרוניס  ־הנשיא 

צמצום  מבטאים  החוקתי  פט 
של ההגדרה הרחבה שאומצה 
בית המשפט העליון  בפסיקת 
מוכרת  שבהם  למקרים  ביחס 

ולפי אדם  בזכויות  ־פגיעה 
שיפוטית.  ביקורת  מוחלת  כך 

המרחי הגישה  על  ־הביקורת 
בה מושתתת לעניות דעתי על 

־טעמים טובים, שנובעים בעי
קבי של  תכליתה  מאפיון  ־קר 

משפטית־חוקתית  חובה  עת 
בעת  בה  אדם.  זכויות  לכבד 
אני סבור שהגישה החלופית שקידם הנשיא גרוניס, הן 
בהיקפה והן בטעמיה, היא צרה מדי, שכן היא מעוררת 
קשיים לא מבוטלים. ייתכן שהדרך העדיפה היא דרך 

חוק זכויות  בין  יותר  הדוקה  זיקה  שיוצרת  ־ביניים, 
תיות ובין תוכנם של אילוצים מוסריים שלהם צריכות 
 להיות כפופות רשויות השלטון השונות. 

איחוד משפחות: גלגל שלא יהיה אפשר להחזיר לאחור
היחס בין התועלת החברתית לבין הנזק צריך להיבחן אף בהנחה של טעות מצידו של זה 
הפוסל את החוק לעומת טעות מצידו של זה המחזיק בדעה שהחוק עומד במבחן החוקתי. 
פסילתו של החוק תביא לכך שאלפי פלסטינים ייכנסו לארץ בעקבות נישואיהם לאזרחי ישראל. אם 
יתברר בעתיד כי אלה הדוגלים בפסילתו של החוק טעו בהערכה נמוכה של הסיכון, לא ניתן יהיה 
להחזיר את הגלגל לאחור... אף אחד מן השופטים האוחזים בדעה כי יש לפסול את החוק, בין בהליך 
הקודם ובין בהליך דנא, לא הביא דוגמה או תקדים ממדינה אחרת לסיטואציה דומה של פסילת חוק. 
ישראל נמצאת במאבק נמשך, זה עשרות שנים מול מדינות וארגונים שחורשים את רעתה. אף אם 
מעמדם של תושבי הרשות הפלסטינית אינו זהה למעמד של נתיני אויב, הרי דומה הוא יותר למעמד 
כזה מאשר למעמד של נתיני מדינה ידידותית. עד כמה שידוע לי אין ולּו מקרה אחד בעולם בו מדינה 
התירה כניסה לשטחה של אלפי נתיני אויב, בין למטרת נישואין ובין למטרה אחרת, בעת מלחמה או 

מאבק מזוין. אין כל סיבה שישראל תהיה חלוצה בתחום זה".

בג"ץ 466/07 ח"כ זהבה גלאון נ' היועץ המשפטי לממשלה

אשר גרוניס נאמן למקור
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דיוקן של נשיא מורכבכהונת גרוניס

הפולי הימני של המערכת  הכנסת מהאגף  ־חברי 
זריז  חקיקתי  במהלך  בהנאה.  ידיהם  את  חככו  טית 
ושנוי במחלוקת הצליחו בראשית שנת 2012 לתקן 
המשפטים  שר  בשעתו  שיזם  הקדנציות"  "חוק  את 

כך  פרידמן,  דניאל  פרופ' 
שופט  של  מינויו  שיתאפשר 
העליון  המשפט  בית  לנשיא 
משלוש  פחות  נותרו  אם  גם 
שנים עד לסיום כהונתו. בכך 

־איפשרו את מינויו של השו
עם  לנשיא  גרוניס  אשר  פט 

הקו הנשיאה  של  ־פרישתה 
אלמלא  ביניש.  דורית  דמת 
כמובן  שזכה  לחוק,  התיקון 
גרוניס  גרוניס",  "חוק  לכינוי 
בתפקיד  מלשמש  מנוע  היה 
זה, שכן חסרו 41 יום לאופק 

הבירוקרט
שלוש שנים אחרי חקיקת "חוק גרוניס" והשבעתו לנשיא בית המשפט 

המורכבים  העליון  מנשיאי  אחד  של  כהונתו  לסיומה  מגיעה  העליון, 

גרוניס  וברק,  שמגר  כגון  קודמים  לנשיאים  בניגוד  ביותר.  והמעניינים 

בפירוש לא היה "עוד מאותו דבר". במובן זה, אף שמדובר בנשיאות קצרה 

יחסית, קשה לאבחן באופן מובהק את ההשפעה שתיוותר לתקופתו על 

המרקם הגנטי של ערכאת השיפוט הבכירה

יובל יועז

פרישת הנשיא

הכהונה שלו במועד פרישתה של ביניש. 
אך גרוניס סירב לקבל את התיוג שכפו עליו אנשי 
הוכיח  הראשונה  ובהזדמנות  הפוליטית,  המערכת 
הקיצוני  השמרן  ואינו  איש  של  בכיסו  מונח  שאינו 

מהפוליטי חלק  בו  ־שראו 
ההשבעה  בנאום  כבר  קאים. 
היו חלק  שלו במשכן הנשיא 

שקי לשטרות  ־מהצהרותיו 
בהמשך.  לפרוע  עצמו  על  בל 
המסורת  על  לשמור  "עלינו 
המשפט  בית  של  המפוארת 
באותו  אמר  הוא  העליון", 

־מעמד. "על בית המשפט הע
־ליון לעמוד על המשמר ולה

המחוקקת  הרשות  כי  בטיח 
והרשות המבצעת יפעלו תוך 
הפרט".  זכויות  על  הקפדה 

 עו"ד יובל יועז, 
עיתונאי, פרשן משפטי 
ומרצה למשפטים

האם גרוניס פרע את 

השטרות שעליהם הכריז 

עם השבעתו לנשיא? גם 

אחרי פריטתם לפרוטות של 

הישגיו וכישלונותיו, התשובה 

אינה ברורה. תורמת לה 

העובדה שיותר מנשיאים 

קודמים לפניו נותר גרוניס 

לא פעם בדעת מיעוט
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הישראלית  שהדמוקרטיה  מי  "כל  הוסיף:  גרוניס 
יקרה לו חייב להגן על הרשות השופטת". 

זמן קצר לאחר מכן נקרתה בפני גרוניס ההזדמנות 
לשדר מסר כפול - הן בדבר אי־תלותו במי שסייעו 
למינויו והן בדבר חובת הממשלה לציית לפסקי דין 

־של העליון. זה קרה במסגרת הליך שבו ביקשה המ
הפו הדרג  בהנחיית  ־דינה, 

פסק  מחדש  לפתוח  ליטי, 
שהורה  בג"ץ  של  חלוט  דין 
לה לפנות חמישה מבני קבע 
סמוך  האולפנה",  ב"גבעת 
)בג"ץ  בית־אל  להתנחלות 
נרש־ הדין  בפסק   .)9060/08
מה התחייבות המדינה לממש 

למו עד  ההריסה  צווי  ־את 
ביקשה  והמדינה  מסוים,  עד 
נוכח  ההתחייבות  את  לבטל 

רצונה לבחון מחדש את מדיניות ההריסה של מבנים 
לא חוקיים. 

הרכב בג"ץ בראשות גרוניס רשף אש וגופרית על 
בקשתה.  את  לדחות  בהחלטתו  המדינה  התנהלות 
חשיבות  "יש  כתב,  בג"ץ",  בפני  בהליכים  "דווקא 
מיוחדת לקיום ההתחייבות של המדינה ולשמירה על 
קבלת  הדיון.  סופיות  עקרון 
הרצון  לפיה  המדינה,  עמדת 
המדיניות  את  מחדש  לבחון 
הליך  לפתיחת  עילה  מהווה 
להוביל  עשויה  שהסתיים, 
מדיניות,  קשות.  לתוצאות 
עניין  אינה  הדברים,  מטבע 

שתי פעם  בכל  האם  ־סטטי. 
כלשהי  מדיניות  מחדש  בחן 

הלי לפתוח  המדינה  ־תבקש 
כים שהסתיימו בפסק דין?!".

צילום: פלאש 90 הטיל את כובד משקלו בנושאים הקרובים לליבו. גרוניס ושרת המשפטים לשעבר לבני בישיבת הוועדה לבחירת שופטים 

גרוניס סירב לקבל את התיוג 

שכפו עליו אנשי המערכת 

הפוליטית, ובהזדמנות 

הראשונה הוכיח שאינו 

מונח בכיסו של איש ואינו 

השמרן הקיצוני שראו בו 

חלק מהפוליטיקאים
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דיוקן של נשיא מורכבכהונת גרוניס

פרישת הנשיא

אפשר לייחס את המוטיבציות שהניעו את גרוניס, 
כבר בשלבים הראשונים של כהונתו כנשיא העשירי 
של בית המשפט העליון, לרצון לשגר מסר ציבורי כה 
ברור. ואפשר גם להיזכר שגרוניס, פורמליסט ושמרן 
משפטי ברוחו של פרידמן האקדמאי - לא פרידמן 

־המיניסטר - פשוט ביקש לפרוע את השטרות שע
לשמר  הצורך  לרבות  ההשבעה,  בנאום  חתם  ליהם 
זו  גישה  העליון.  של  הדין  פסקי  כיבוד  מסורת  את 
הופגנה גם באוגוסט 2013, בפסק דין שבו ביטל בית 

שנק הוותיקה,  שמש"  "הלכת  את  העליון  ־המשפט 
הענייניות  ועסקה בחלוקת הסמכויות  ב־1959  בעה 
בין בתי משפט השלום למחוזיים )רע"א 3749/12(. 
בי הערכאות  בכל  שופטים  הביעו  השנים  ־לאורך 

ואינה  ארכאית  שהיא  טענו  ההלכה,  על  קשה  קורת 
יותר  אף  לכת  הרחיקו  חלקם  הזמן.  במבחן  עומדת 
ופעלו במפורש או במשתמע בניגוד לה. על כך בדיוק 
יצא קצפו של גרוניס. "ההתעלמות המופגנת מהלכת 

בניגוד  פסיקה  ובעיקר  שמש, 
עבו להוות  חייבו  לה,  ־בוטה 

רנו, כשופטים, תמרור אזהרה 
הטמו הרבות  הסכנות  ־מפני 
־נות בסטייה של ערכאות אח

בית  של  מחייב  מתקדים  רות 
כתב.  הוא  העליון",  המשפט 

־"אם נשלים עם מצב שבו ער
כאות נמוכות מחליטות, ביום 

הער של  הלכה  לבטל  ־בהיר, 
כאה העליונה, תהפוך מערכת 

־המשפט שלנו ל'מערכת שופ
טים', שבה כל שופט עושה כרצונו בלא לראות עצמו 

מחויב לפעול על פי תקדימים מחייבים".

תפיסה יוצאת דופן

גרוניס" והשבע ־שלוש שנים אחרי חקיקת "חוק 
תו לנשיא בית המשפט העליון, מגיעה כעת לסיומה 

והמע העליון המורכבים  ־כהונתו של אחד מנשיאי 
שמגר  כגון  קודמים  לנשיאים  בניגוד  ביותר.  ניינים 
דבר".  מאותו  "עוד  היה  לא  בפירוש  גרוניס  וברק, 
במובן זה, אף שמדובר בנשיאות קצרה יחסית - זו 
של מרים נאור, שתחל בקרוב, תהיה אף קצרה ממנה 

־- קשה לאבחן במובהק את ההשפעה שתיוותר לת
־קופתו על המרקם הגנטי של ערכאת השיפוט הבכי

רה. נכון, מדובר בשופט שמרן, חובב יציבות, ודאות 
מדובר  לא  שני  מצד  קפדנית.  ופרוצדורה  שיפוטית 
אנטונין  כמו  קיצונית,  לשמרנות  הישראלי  במקביל 

סקאלייה בבית המשפט העליון האמריקאי. 
לב הישראלי  המשפטי  בשיח  שהתקבע  ־המדד 

הדין  פסקי  את  סופר  האקטיביזם"  "מידת  חינת 
בטלות חקיקה ראשית של  על  העליון  הורה  שבהם 
הכנסת. במדד זה חתום גרוניס על כמה וכמה פסקי 
עשה  חקיקה  לפסילת  כשהצטרף  תמיד  כי  אם  דין, 
יותר מכך, עמדותיו של  ועוד  זאת כמי שכפאו שד. 
יוצאת  מתפיסה  נגזרות  חוקתיים  בעניינים  גרוניס 
הרוב  עמדות  את  הבוחנת  העליון,  שופטי  בין  דופן 
והמיעוט הפוליטי בסוגיה הנדונה. על פי גישה זו, על 

־בית המשפט לעשות שימוש בסמכותו לקיים ביקו
רת שיפוטית על חוקתיות חוק רק במקרים שהחוק 
כדי  בכוחו  הפוליטי  הרוב  של  שימוש  הוא  המדובר 
הוא  המיעוט  שבו  ההפוך  במקרה  במיעוט.  לפגוע 
הפוגעת  לפריווילגיה  הזוכה 
בעקרון השוויון, גרוניס קובע 
להותיר  המשפט  בית  על  כי 
לכוחות  התיקון  מלאכת  את 

הפוליטיים עצמם. 
גרוניס  למשל  פסק  כך 

שעס הדין  מפסקי  ־בשניים 
בגיוסם של  לאורך השנים  קו 
שתורתם  ישיבות  תלמידי 
אומנותם - זה שדחה ב־2006 
את העתירה לביטולו של "חוק 
וזה   ,)6427/02 )בג"ץ  טל" 
שקיבל את העתירה לביטולו ב־2012 )בג"ץ 6298/07(. 
"ביקורת שיפוטית על חקיקה ראשית מן הטעם של 
כאשר  מוצדקת  "תהא  גרוניס,  כתב  בשוויון",  פגיעה 
החוק פוגע במנגנונים הדמוקרטיים, כאשר הוא פוגע 
מיעוט.  בקבוצות  היא  שפגיעתו  או  ככאלה  ביחידים 
מפשרה  כחלק  הרוב,  קבוצת  הסכימה  דנא  במקרה 

חברתית, ליתן זכות יתר לקבוצת המיעוט".
הכנסה  מס  בפקודת  סעיפים  שביטל  הדין  בפסק 

קרי ללא  יהודיים  ליישובים  מס  הטבות  ־שהעניקו 
גרוניס  הצטרף   )8300/02 )בג"ץ  שוויוניים  טריונים 
להחלטה לבטל את החוק, וציין במורת רוח כי "בית 
המשפט נאלץ להתערב בחקיקה ראשית, שעה שהן 

־הרשות המחוקקת והן הרשות המבצעת מכירות בפ

נכון שמדובר בשופט שמרן, 

חובב יציבות, ודאות שיפוטית 

ופרוצדורה קפדנית. מצד 

שני לא מדובר במקביל 

הישראלי לשמרנות קיצונית, 

כמו אנטונין סקאלייה בבית 

המשפט העליון האמריקאי
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גמים שבחוק. עם זאת, אותן רשויות אינן מביאות 
לתיקון הפגמים שבחקיקה אלא מפנות את  בעצמן 
התפוח הלוהט למגרשה של הרשות השופטת. אילו 
תיקנו הרשויות האחרות את הטעון תיקון, לא היה 

בית משפט זה מתערב בחקיקה של הכנסת". 
בתחום הדיאלוג החוקתי בין הרשויות חשוב לציין 

־עמדה מקורית שפיתח גרוניס, כי לא כל כרסום בז
כות אדם הנעשה בתיקון חקיקה מוריד בהכרח את 
הזכות מתחת לרמה המובטחת בחוקי היסוד ומצריך 

־התערבות שיפוטית. למשל, ביטול הזכות האוטומ
־טית לערר שני על מעצר פגע מן הסתם בזכות לחי

רות, אך לא בהכרח הורידה מתחת לרמה המובטחת 
 .)2442/11 )בג"ץ  וחירותו  האדם  כבוד  יסוד:  בחוק 

־עמדה דומה נקט גרוניס בפרשת התיקון לחוק הקו
בע את מנגנון הצמדת גובה התשלום לגמלאי צה"ל 
לרעה  שינוי  כל  "לא  כי  כתב  שם   ,)5998/12 )בג"ץ 

־במצב החוקי הוא בהכרח חציית הרף החוקתי ופגי
עה בזכות חוקתית של העותרים".

למרות גילויים אלה של גישה שיפוטית שמרנית, 
־הנשיא הפורש שינס את מותניו ונאבק ביוזמת הח

"פסקת  לחוקק  האחרונים  בחודשים  שעלתה  קיקה 
־התגברות" בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, שתא

פשר לכנסת ברוב של 61 ח"כים להתגבר על פסיקות 
מבטלות חקיקה של העליון. בטקס השבעת שופטים 
הוא  כי  גרוניס  אמר   2014 בנובמבר  הנשיא  בבית 

לכ הוראה המאפשרת  זו.  בהצעה  רב  קושי  ־"מוצא 
נסת לקבוע כי חוק מסוים יהיה תקף על אף פסיקת 
בית המשפט, עלולה להוביל לכך שבית המשפט לא 
אחרון  מחסום  ולשמש  תפקידו  את  להגשים  יוכל 
מפני עריצות הרוב. יש להיזהר מקביעתה של פסקת 
התגברות בהיעדר הסדרה כוללת של פעילות הכנסת 

כרשות מחוקקת וכאסיפה מכוננת".

סלידה מעילת הסבירות

לפסילת חוקים משתל ביחס  גרוניס  ־עמדתו של 
במש הסבירות  לעילת  ביחס  גישתו  עם  היטב  ־בת 

פט המינהלי - עילה שממנה הוא סולד סלידה עזה. 
לאחר הרשעתו של שר המשפטים לשעבר חיים רמון 
בביצוע מעשה מגונה, ולאחר שלא נקבע שיש קלון 
 - אולמרט  לממשלת  מחדש  רמון  מונה  במעשהו, 
לכהונת המשנה לראש הממשלה. העתירה נגד מינויו 
לתפקיד נדחתה ברוב דעות )בג"ץ 5853/07(, וגרוניס 

־ניצל את הבמה כדי לכרסם בהיקפה של עילת הס
יתר  ברק  אהרן  של  בימיו  לדידו  שהתרחבה  בירות, 
את  להותיר  לנכון  ראה  גרוניס  כאן  גם  המידה.  על 
באמצעות  פוליטית  להסדרה  שבמחלוקת  השאלות 

הכנסת והממשלה. 
אינה חדשה במשפט סבירות  חוסר  ־"העילה של 

נו", כתב גרוניס. "עם זאת, בעשורים האחרונים היא 
של  לאלה  קרובים  לממדים  והתפתחה  שינוי  עברה 

זו היא בלעה לתו ־'נורמת על'. תוך כדי התפתחות 
פרטיקולריות  עילות  שובע,  יודע  שאינו  כאדם  כה, 
זו בהיקפה  שהוכרו בעבר. חסרונה הגדול של עילה 

־דהיום נמצא ברמת ההפשטה הגבוהה שלה, המעצי
מה את שיקול הדעת השיפוטי וממילא מגדילה את 
אי הוודאות המשפטית. נראה, כי לעתים כאשר בית 
המשפט מתערב בהחלטה בשל חוסר סבירות, הוא 

־מעמיד את שיקול דעתו תחת שיקול דעתה של הר

נאמן למקור

להכיר במגבלות הכוח
החרות  החוק  של  הוראותיו  נוכח 
בית  אין  הבחירות,  סמיכות  ולאור 
בנסיבות  להתערב.  לשיטתי,  רשאי,  המשפט 
בפני  דברו  להסיג  המשפט  בית  על  העניין, 
של  בגדרן  שתובא  כפי  הבוחר  הכרעת 
אינה  הבחירה  אם  אף  הקרובות.  הבחירות 
עוד  כל  לכבדה,  עלינו  בעינינו,  חן  מוצאת 
שעל  עליי  מקובל  בהחלט  תוקן...  לא  החוק 
בית המשפט לשאוף לכך שהדין הרצוי יהיה 
הדין המצוי. עם זאת, על בית המשפט להיות 
במקרה  להשקפתי,  כוחו.  למגבלות  מודע 
הנוכחי עליו להתחשב בהסדר החוקי הקיים 
ובכך שציבור הבוחרים עומד לומר את דברו 
מנוס,  אין  אלה  כל  בשל  הקרובים.  בימים 
אינו  הרצוי  הדין  שבענייננו,  מכך  לדעתי, 

המשפט המצוי".

 בג"ץ 4921/13 אומ"ץ 
נ' ראש עיריית רמת השרון יצחק רוכברגר

אשר גרוניס

עמדתו של גרוניס 

ביחס לפסילת חוקים 

משתלבת היטב עם 

גישתו ביחס לעילת 

הסבירות במשפט 

המינהלי - עילה 

שממנה הוא סולד 

סלידה עזה. בעתירה 

בעניין רמון ניצל 

גרוניס את הבמה 

כדי לכרסם בהיקפה 

של עילת הסבירות, 

שהתרחבה לדידו 

בימיו של אהרן ברק 

יתר על המידה
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דיוקן של נשיא מורכבכהונת גרוניס

פרישת הנשיא

שות. אפשר שראוי לחזור לשימוש במינוח של חוסר 
סבירות קיצוני, שדומה שנשתכח במקצת".

־עקרון כיבוד "דין הבוחר" המשתקף בהכרעות פו
־ליטיות, המוביל להימנעות של בית המשפט מהתע

רבות שיפוטית, ניכר היטב גם בפרשת ראשי הערים 
יצחק  שהואשמו בפלילים - צבי בר, שלומי לחיאני, 

־רוכברגר ושמעון גפסו. חודשים אחדים לקראת הב
חירות המוניציפליות ב־2013, לאחר שביוזמת גרוניס 
על  גן  רמת  עיריית  ראש  מכהונת  מהדחה  בר  ניצל 
יסוד הצהרתו כי לא יתמודד על כהונה נוספת )בג"ץ 
מגי־ לעליון  גרוניס  של  עמיתיו  התנערו   ,)5141/11

שתו והחליטו להורות על הדחתם של ראשי הערים 
האחרים מכהונתם נוכח כתבי האישום שהוגשו נגדם 
מיעוט,  בדעת  לבדו  שנותר  גרוניס,   .)4921/13 )בג"ץ 
סבר כי "נוכח העובדה שהבחירות לרשויות המקומיות 
עומדות בפתח, אין הצדקה להתערבות שיפוטית. אין 

ניתן  לא  מדוע  לי  ברור  זה 
הבחירות,  לתוצאות  להמתין 
הציבור  לגלות האם  זו  ובדרך 

־מוכן ונכון להצביע עבור מוע
מדים שכיהנו כראשי רשויות 
ראשם  מעל  ואשר  מקומיות 

תלויים כתבי אישום".

איש של פרוצדורה

המקצו התשוקות  ־אחת 
המ בתחום  גרוניס  של  ־עיות 

להתבטא  אפשר  אם  שפט, 
הפרוצ בתחום  נעוצה  ־כך, 

השיפוטית.  והיעילות  דורה 
רוח,  לשאר  נדרש  כשהוא  גם 

פרו לענייני  מעייניו  ־נתונים 
צדורה. יש דברים שהם כנראה חזקים יותר מהאדם. 
חרג  לא  מעולם  הוא  הדיונית  בערכאה  "כשופט 
דין",  ממכסת 30 הימים שמקצה הדין לכתיבת פסק 
ספד גרוניס לשופט אדמונד לוי, שהלך לעולמו במרץ 
אשתקד. כמעט לא היה נאום שנשא בזמן כהונתו, בין 
בטקסי השבעת שופטים בין בכנסים משפטיים, שלא 

־הזכיר בו היבט סטטיסטי כלשהו בדבר המאמץ להת
גברות על מלאי התיקים הפתוחים בערכאות השונות. 

להג במטרה  אפיקים  בכמה  גרוניס  פעל  ־כנשיא 
ביר את ההתייעלות. הוא עורר את זעמם של ארגוני 

המגזר השלישי כאשר פעל להגדלת סכומי ההוצאות 
שהוטלו עליהם במקרים שנדחו עתירותיהם לבג"ץ 
ההרכבים  את  להרחיב  נטייתו  ציבוריים.  כעותרים 
עקרוניים  היבטים  בעלות  בעתירות  שידונו  בעליון 
יכולה להיתפס דווקא כצעד נוגד יעילות, אך למעשה 
הייתה זו דרכו לחסום כל אפשרות לקיומו של דיון 
נוסח מעודכן  גיבש  גם  גרוניס  נוסף באותן סוגיות. 
לנוהל שפרסמה לראשונה קודמתו בתפקיד, ביניש, 
המצמצם במידה ניכרת את האפשרות לדחות דיונים 

לבקשת אחד הצדדים או באי כוחם.
־נוהל נוסף שגרוניס תומך נלהב שלו הוא זה המ

בחיי  שפירושו  ליום",  "מיום  משפטים  לקיים  בקש 
בתיקים  דיונים בשבוע  או ארבעה  המעשה שלושה 
בעלי היקף נרחב. כבר ב־2009 רשם גרוניס תקדים 

־כשסירב לאפשר את בקשת סנגוריו של הנשיא לש
הח על  במחאה  מהייצוג  להתפטר  קצב  משה  ־עבר 

לטת הרכב השופטים במחוזי 
במתכונת  הדיון  את  לקיים 
אינטנסיבית )ע"פ 5865/09(. 

־"אי־קיום החובה בדבר שמי
עה רציפה פוגע הן באינטרס 
של  באינטרס  והן  הציבורי 
"אין  נימק.  הוא  הנאשם", 
רציפה  ששמיעה  בדבר,  ספק 

המש משך  לקיצור  ־תביא 
פט. במקומותינו אין זה נדיר 
שהליך משפטי נפרש על פני 

שמשפ לקבל  קשה  ־שנים... 
טו של הנאשם יימשך במשך 

שנים ארוכות".
על רקע הערות אלה קשה 
הסחבת  נוכח  לתמוה  שלא 
בערעור  שדן  עצמו,  גרוניס  בראשות  הרכב  שנקט 

לשע הממשלה  ראש  של  זיכויו  על  ־הפרקליטות 
)ע"פ  וטלנסקי  ראשונטורס  בפרשות  אולמרט  בר 
8080/12(. הערעור, שהוגש בשלהי 2012, נדון לפני 
הרכב מורחב של חמישה שופטים ביולי 2013, ומאז 
את  שעוררה  מי  לשנה.  קרוב  למשך  לעיון"  "נדחה 

־התיק לחיים הייתה דווקא הפרקליטות עצמה, של
לצורך  המחוזי  המשפט  לבית  התיק  הוחזר  בקשתה 
גביית ראיות ועדויות חדשות. אלא שפיתול מאוחר 
שנקט  התמוה  העיכוב  את  מעלים  אינו  בעלילה  זה 

המדד שהתקבע בשיח 

המשפטי הישראלי לבחינת 

"מידת האקטיביזם" סופר 

את פסקי הדין שבהם הורה 

העליון על בטלות חקיקה 

ראשית של הכנסת. במדד זה 

חתום גרוניס על כמה וכמה 

פסקי דין כאלה, אם כי תמיד 

כשהצטרף לפסילת חקיקה 

עשה זאת כמי שכפאו שד

גישתו הכללית 

הגורסת שיש לתת 

לשופטים גיבוי מוחלט, 

בלי קשר לכשלים 

שדבקו בהתנהלותם, 

התבטאה יותר מכל 

בהחלטתו לפטור את 

השופטת ורדה אלשיך 

בנזיפה למרות ממצאיו 

החריפים של נציב 

התלונות על שופטים 

בפרשת "הפרוטוקול 

המשופץ"
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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

ה ע ש ת - ה מ ש ת
ישיבת מקור חיים

 מתוך הכאב והצער בחרנו בחיים. 

ישיבת מקור חיים מקימה קמפוס חדש לזכר תלמידינו האהובים, שנחטפו ונרצחו בקיץ האחרון

גיל-עד שער, נפתלי פרנקל ואייל יפרח הי"ד
ניתן להנציח נפטרים שהשאירו עזבונות במבנים וחלקים נוספים בקמפוס

   makor.c@gmail.com :טל': 02-9934810         מייל 

mailto:elmaliah@elmaliah.com
http://www.elmaliah.com/
mailto:makor.c@gmail.com
mailto:ibodner@bgu.ac.il


דיוקן של נשיא מורכבכהונת גרוניס

פרישת הנשיא

ההרכב במתן פסק דין. 
צעד  נקט  גרוניס  עסקינן,  אולמרט  בתיקי  ואם 
בפרשת  בעליון  המתנהל  הערעור  במסגרת  חריג 
שנתבקש  בלא  כשהחליט,   )4456/14 )ע"פ  הולילנד 
השופט  את  מההרכב  להוציא  מהצדדים,  מי  ידי  על 
זאת  זילברטל.  צבי  בשופט  ולהחליפו  דנציגר  יורם 
נוכח העובדה שדנציגר הוא חבר קרוב של עו"ד קנת 

־מן - המייצג את אחד הנאשמים בתיק הולילנד. הק
פדתו הפתאומית של גרוניס בעניין זה אינה תואמת 
את גישתו הכללית בתחום פסלות שופטים, שהייתה 
גישה מצמצמת ביותר, וכמעט לא איפשרה שימוש 
אמיתי בבקשות פסלות שופטים בערכאות השונות, 

גם במקרים שהצדיקו זאת. 
־דומה שגישתו הכללית הגורסת שיש לתת לשופ
בהת לכשלים שדבקו  בלי קשר  מוחלט,  גיבוי  ־טים 

נהלותם, התבטאה יותר מכל בהחלטתו לפטור את 
ורדה אלשיך בנזיפה למרות ממצאיו הח ־השופטת 
־ריפים של נציב התלונות על שופטים אליעזר גולד

ברג בפרשת "הפרוטוקול המשופץ". אלשיך, בגיבויו 
של גרוניס, המשיכה בכהונתה כאילו לא אירע דבר 

עד לפרישתה בכבוד ויקר מכס השיפוט. 

אפילוג

האם גרוניס פרע את השטרות שעליהם הכריז עם 
של  לפרוטות  פריטתם  אחרי  גם  לנשיא?  השבעתו 
וכישלונותיו, התשובה אינה ברורה. תורמת  הישגיו 
נותר  לפניו  קודמים  מנשיאים  שיותר  העובדה  לה 
לבית  חבריו  כנגד  מיעוט,  בדעת  פעם  לא  גרוניס 

בדע לאחוז  לשופט  שמותר  מובן  העליון.  ־המשפט 
תו, ומותר להחזיק גם בדעות מיעוט, אך כשמדובר 
בנשיא העליון יש לעובדה זו משקל בהערכת מידת 
את  לשכנע  ויכולתו  שגילה  המשפטית"  "המנהיגות 

חבריו בצדקת עמדותיו.
ניכ מיעוט  בעמדת  להיוותר  גרוניס  של  ־נטייתו 

בפרשת  עמדתו  לצד  כנשיא.  למינויו  קודם  עוד  רה 
בגיורי־קפיצה  ההכרה  בפרשת  גם  ב־2012,  טל  חוק 
חוק השבות תמך  לפי  לצורך מתן מעמד  רפורמיים 
גרוניס בעמדת המיעוט ששללה הכרה שכזאת )בג"ץ 
במיעוט  נותר  הוא  בעליון  צעיר  כשופט   ;)2597/99

־בפרשה שבה פסל בג"ץ את פיטומם של אווזים בני
 ;)9232/01 )בג"ץ  חיים  לבעלי  התאכזרות  של  מוק 

־ובפרשת יששכרוב, שבה הוסמכו בתי המשפט הפ

ליליים לפסול ראיות שהושגו שלא כדין, הוא נותר 
 .)5121/98 )ע"פ  מחבריו  שמונה  מול  מיעוט  בדעת 
בעת כהונתו כנשיא נותר גרוניס במיעוט בפסק הדין 

־שבו בוטל בפעם השנייה התיקון לחוק למניעת הס
תננות )בג"ץ 7385/13(, וכאמור גם בפרשת רוכברגר.
־בהזדמנות מרכזית אחת בכל זאת נטל לידיו גרו

ניס את מושכות ההנהגה השיפוטית. גרוניס לא היה 
העליון  של  דינו  מפסק  המעטה,  בלשון  רצון,  שבע 

־בערעורה של העיתונאית אילנה דיין על חיובה בל
751/10(. בסמ־  שון הרע בתביעתו של סרן ר' )ע"א
־כותו כנשיא העליון הוא הורה לקיים דיון נוסף בפ

רשה, שיתמקד בשאלה שהעסיקה אותו, אף שספק 
אם הייתה מרכזית להכרעה בתיק - תחולת ה"אמת 

־לשעתה" כממלאת את יסוד "אמת הפרסום" במס
־גרת ההגנות בחוק לשון הרע. בהמשך, כראש ההר

כב המורחב בדיון הנוסף )דנ"א 2121/12(, ביטל את 
כי רק אמת  והוביל דרישה  הלכת ה"אמת לשעתה" 
המקורי,  הפרסום  לאחר  התגלתה  גם אם  לאמיתה, 

תאפשר את הגנת "אמת הפרסום". 
אולי יש בכך תנא דמסייע בניסיון לאפיין את דרכו 
השופטת  הרשות  כראש  משקלו  את  המקצועית; 
אך  העליון  המשפט  בית  של  העשירי  הנשיא  הטיל 
ורק בנושאים הקרובים לליבו, שהיו חשובים מספיק 
 בעיניו. 

נאמן למקור

אין אמת לשעתה
על  הפרסום,  אמת  הגנת  במסגרת 
שפורסם  הדבר  כי  להוכיח  המפרסם 
והיא  ויחידה,  אחת  היא  זו  אמת  האמת.  היה 
העומדות  הראיות  מכלול  בסיס  על  נקבעת 
בפני בית המשפט, וזאת אף אם נתגלו לאחר 
די  לא  הפרסום,  אמת  הגנת  לצורך  הפרסום. 
הדין  בפסק  שפורשה  כפי  לשעתה'  ב'אמת 
בערעורים. לא ניתן להסתפק אך במה שנחזה 

להיות האמת בעת הפרסום".

דנ"א 2121/12 פלוני נ' ד"ר אילנה דיין אורבך

אשר גרוניס

מצמצום הוצאות ועד הלוואה מקרן ההשתלמות: 
דרכים לאיזון חשבון הבנק

-מדור פרסומי-

ההוצאות של כ-80% ממשקי הבית גדולות יותר מאשר ההכנסות, והרוב הגדול של האוכלוסייה נמצא במצב של אוברדראפט 
תמידי.  אפשר לחסוך בהוצאות השוטפות, אפשר להגדיל את ההכנסות ואפשר גם לנצל את המוצרים שמפתח השוק הפיננסי.

80% מהמשפחות בישראל נמצאות במינוס
בישראל.  המחיה  יוקר  נגד  והפגינו  לרחובות  רבבות  יצאו   2011 בקיץ 
עדיין  רבים,  נאבקים  עמם  הכלכליים  והקשיים  אחרי,  שנים  שלוש 
מטרידים את רוב הציבור בישראל. לקראת הבחירות הקרובות נערך 
 64% כי  נמצא  ובו   ,10 בערוץ  המרכזי"  "המטה  התכנית  עבור  סקר 
וסוגיות הרווחה השונות הם הנושא  מהציבור סבורים שיוקר המחיה 
לגמור  לישראלים קשה  ביותר במערכת הבחירות הקרובה.  החשוב 

את החודש. 
דו"ח של מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל שהתפרסם 
של  ההוצאות  הדו"ח,  לפי  במינוס".  "מדינה  חשף   ,2014 בדצמבר 
כ-80% ממשקי הבית גדולות יותר מאשר ההכנסות, והרוב הגדול של 
שחיקת  עם  יחד  תמידי.  אוברדראפט  של  במצב  נמצא  האוכלוסייה 
השכר המתמשכת בשנים האחרונות, ברור שכוח הקנייה של הכסף 

נחלש, ורבים מצמצמים הוצאות, נעזרים בהורים ולוקחים הלוואות. 

כיצד נלחמים במינוס?
הוא  הראשון  הצעד  באוברדראפט.  להילחם  רבות  דרכים  יש 
בהתנהלות כספית מבוקרת יותר. לדעת על מה אנחנו מוציאים את 
כך  ובעקבות  הרגע"  את  "לחיות  ולא  עדיפויות,  סדר  לקבוע  כספנו, 
להיגרר להרפתקה כלכלית. רבים מאיתנו קונים באופן אימפולסיבי, 
ולא  הבית,  משק  של  השוטפות  בהוצאות  לחסוך  זוכרים  תמיד  לא 
מנהלים מעקב קפדני אחרי התקציב החודשי. שינוי ההתנהלות יכול 

לחסוך לנו מאות ואף אלפי שקלים בחודש. 
כדי  הקצר  בטווח  חיינו  איכות  על  להתפשר  היא  נוספות  אפשרות 
שנוכל לאזן את חשבון הבנק. לדוגמה, לחזור לגור זמנית עם ההורים, 
לוותר על נסיעה לחו"ל או להימנע מקנייה גדולה שלא ממש הכרחית 

בעת הזו.
זו  ההכנסות.  את  להגדיל  היא  באוברדראפט  להילחם  נוספת  דרך 
יכולה להיות תוספת של משרה חלקית שתסייע לנו, הפיכת תחביב 
בשכר,  העלאה  בקשת  או  בעבודה  נוספות  שעות  צדדי,  לעסק 
זו עלולה לעתים  ובמקרים קיצוניים אפילו לחולל שינוי קריירה. דרך 

לגרום לשחיקה אישית ולפגוע באיכות חיינו.  
בנקאית.  הלוואה  לקיחת  היא  במינוס  להילחם  מקובלת  שיטה  עוד 
כלל  ובדרך  הקצר,  בטווח  האוברדראפט  לכיסוי  טובה  זו  אפשרות 
נוחים, אולם בסופו  והתנאים  זמן  חלוקת התשלומים נפרשת לאורך 
של דבר מדובר בכסף שיש להחזיר וזהו מכשיר כלכלי שתלוי במצב 

החשבון, בהכנסה החודשית ובמסגרת האשראי של נוטל ההלוואה.

מה הקשר בין קרן השתלמות למינוס בבנק?
השוק הכלכלי מפתח כל הזמן מוצרים שיכולים לסייע לנו לנתב את 
כספינו בצורה יעילה יותר. חברת מנורה-מבטחים השיקה לאחרונה 
קרן  לבעלי  שמסייע   ,"EXTRA "השתלמות  בשם  פיננסי  מכשיר 
אבל  בהלוואה,  מדובר  אמנם  בבנק.  המינוס  את  לסגור  השתלמות 

מסוג אחר לגמרי מזה המקובל בשוק.

איך זה עובד?
כסכום  הנכנסת  הלוואה  למעשה  היא   "EXTRA "השתלמות  תכנית 
חודשי לבנק ומשלימה באופן מלא או חלקי את הפער בין ההוצאות 
להכנסות. ההלוואה מגדילה בפועל את הנטו בבנק ומאפשרת להישאר 
מאוזנים יותר, והיא גם מקטינה את גובה הריבית על האוברדרפט כך 
 "EXTRA שיש אלמנט נוסף של חיסכון. יתרון נוסף הוא שב"השתלמות
הריבית היא ריבת פריים, העומדת כיום על 1.75%, וזאת לעומת הריבית 

בהלוואה בנקאית או חוץ בנקאית, שיכולה להגיע גם ל-10%.
הדרך פשוטה: הלקוח מקבל הלוואה בגובה 45% מסכום ההפקדה 
נטו לחשבון  כסכום  לקרן ההשתלמות  עמית(   + )מעסיק  החודשית 
יכול כמובן לשרת את הלקוח לכל מטרה.  הבנק מדי חודש. הכסף 
מקבלים את ההלוואה בסכום חודשי ולא חד פעמי, קרן ההשתלמות 
צוברת רווחים על מלוא החיסכון,  ואת סכום ההלוואה מחזירים רק 

בתום שש שנים כשקרן ההשתלמות נזילה. 
לקבל  יכול  בחודש  שקלים  כ-8,000  של  שכר  עם  חוסך  לדוגמה, 
שאורכה  התקופה,  בסוף  שקלים.   360 של  בגובה  חודשית  הלוואה 
ותעמוד  ההלוואה  עבור  שקל  כ-30,000  יחזיר  הוא  שנים,  כשש 

לרשותו יתרת קרן ההשתלמות כ-36,000 שקלים.
לא משנה אם תבחרו בדרך אחת או כמה כדי להילחם במינוס, בעיקר 
חשובה ההתמדה והמשמעת העצמית. מעקב קפדני אחר ההוצאות, 
החלטה מושכלת מה לקצץ ובחירת מכשירים פיננסיים נכונים שיש 
ולהפוך  יכולים לחולל שינוי גדול בחשבון הבנק,  לשוק ההון להציע, 

את המינוס לפלוס.

האמור אינו מהווה יעוץ או שיווק פנסיוני, המלצה או חוות דעת ואין בו כדי להוות תחליף ליעוץ או שיווק פנסיוני כאמור הניתן על ידי בעל רישיון כדין, המתחשב בצרכים ובנתונים 
המיוחדים של כל אדם. החברה רשאית להעניק הלוואות וההלוואה תאושר בכפוף לקריטריונים ולאישור החברה.

mmp@menoramivt.co.il  למידע נוסף התקשר: 03-7552413 או בדוא"ל
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מצמצום הוצאות ועד הלוואה מקרן ההשתלמות: 
דרכים לאיזון חשבון הבנק

-מדור פרסומי-

ההוצאות של כ-80% ממשקי הבית גדולות יותר מאשר ההכנסות, והרוב הגדול של האוכלוסייה נמצא במצב של אוברדראפט 
תמידי.  אפשר לחסוך בהוצאות השוטפות, אפשר להגדיל את ההכנסות ואפשר גם לנצל את המוצרים שמפתח השוק הפיננסי.

80% מהמשפחות בישראל נמצאות במינוס
בישראל.  המחיה  יוקר  נגד  והפגינו  לרחובות  רבבות  יצאו   2011 בקיץ 
עדיין  רבים,  נאבקים  עמם  הכלכליים  והקשיים  אחרי,  שנים  שלוש 
מטרידים את רוב הציבור בישראל. לקראת הבחירות הקרובות נערך 
 64% כי  נמצא  ובו   ,10 בערוץ  המרכזי"  "המטה  התכנית  עבור  סקר 
וסוגיות הרווחה השונות הם הנושא  מהציבור סבורים שיוקר המחיה 
לגמור  לישראלים קשה  ביותר במערכת הבחירות הקרובה.  החשוב 

את החודש. 
דו"ח של מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל שהתפרסם 
של  ההוצאות  הדו"ח,  לפי  במינוס".  "מדינה  חשף   ,2014 בדצמבר 
כ-80% ממשקי הבית גדולות יותר מאשר ההכנסות, והרוב הגדול של 
שחיקת  עם  יחד  תמידי.  אוברדראפט  של  במצב  נמצא  האוכלוסייה 
השכר המתמשכת בשנים האחרונות, ברור שכוח הקנייה של הכסף 

נחלש, ורבים מצמצמים הוצאות, נעזרים בהורים ולוקחים הלוואות. 

כיצד נלחמים במינוס?
הוא  הראשון  הצעד  באוברדראפט.  להילחם  רבות  דרכים  יש 
בהתנהלות כספית מבוקרת יותר. לדעת על מה אנחנו מוציאים את 
כך  ובעקבות  הרגע"  את  "לחיות  ולא  עדיפויות,  סדר  לקבוע  כספנו, 
להיגרר להרפתקה כלכלית. רבים מאיתנו קונים באופן אימפולסיבי, 
ולא  הבית,  משק  של  השוטפות  בהוצאות  לחסוך  זוכרים  תמיד  לא 
מנהלים מעקב קפדני אחרי התקציב החודשי. שינוי ההתנהלות יכול 

לחסוך לנו מאות ואף אלפי שקלים בחודש. 
כדי  הקצר  בטווח  חיינו  איכות  על  להתפשר  היא  נוספות  אפשרות 
שנוכל לאזן את חשבון הבנק. לדוגמה, לחזור לגור זמנית עם ההורים, 
לוותר על נסיעה לחו"ל או להימנע מקנייה גדולה שלא ממש הכרחית 

בעת הזו.
זו  ההכנסות.  את  להגדיל  היא  באוברדראפט  להילחם  נוספת  דרך 
יכולה להיות תוספת של משרה חלקית שתסייע לנו, הפיכת תחביב 
בשכר,  העלאה  בקשת  או  בעבודה  נוספות  שעות  צדדי,  לעסק 
זו עלולה לעתים  ובמקרים קיצוניים אפילו לחולל שינוי קריירה. דרך 

לגרום לשחיקה אישית ולפגוע באיכות חיינו.  
בנקאית.  הלוואה  לקיחת  היא  במינוס  להילחם  מקובלת  שיטה  עוד 
כלל  ובדרך  הקצר,  בטווח  האוברדראפט  לכיסוי  טובה  זו  אפשרות 
נוחים, אולם בסופו  והתנאים  זמן  חלוקת התשלומים נפרשת לאורך 
של דבר מדובר בכסף שיש להחזיר וזהו מכשיר כלכלי שתלוי במצב 

החשבון, בהכנסה החודשית ובמסגרת האשראי של נוטל ההלוואה.

מה הקשר בין קרן השתלמות למינוס בבנק?
השוק הכלכלי מפתח כל הזמן מוצרים שיכולים לסייע לנו לנתב את 
כספינו בצורה יעילה יותר. חברת מנורה-מבטחים השיקה לאחרונה 
קרן  לבעלי  שמסייע   ,"EXTRA "השתלמות  בשם  פיננסי  מכשיר 
אבל  בהלוואה,  מדובר  אמנם  בבנק.  המינוס  את  לסגור  השתלמות 

מסוג אחר לגמרי מזה המקובל בשוק.

איך זה עובד?
כסכום  הנכנסת  הלוואה  למעשה  היא   "EXTRA "השתלמות  תכנית 
חודשי לבנק ומשלימה באופן מלא או חלקי את הפער בין ההוצאות 
להכנסות. ההלוואה מגדילה בפועל את הנטו בבנק ומאפשרת להישאר 
מאוזנים יותר, והיא גם מקטינה את גובה הריבית על האוברדרפט כך 
 "EXTRA שיש אלמנט נוסף של חיסכון. יתרון נוסף הוא שב"השתלמות
הריבית היא ריבת פריים, העומדת כיום על 1.75%, וזאת לעומת הריבית 

בהלוואה בנקאית או חוץ בנקאית, שיכולה להגיע גם ל-10%.
הדרך פשוטה: הלקוח מקבל הלוואה בגובה 45% מסכום ההפקדה 
נטו לחשבון  כסכום  לקרן ההשתלמות  עמית(   + )מעסיק  החודשית 
יכול כמובן לשרת את הלקוח לכל מטרה.  הבנק מדי חודש. הכסף 
מקבלים את ההלוואה בסכום חודשי ולא חד פעמי, קרן ההשתלמות 
צוברת רווחים על מלוא החיסכון,  ואת סכום ההלוואה מחזירים רק 

בתום שש שנים כשקרן ההשתלמות נזילה. 
לקבל  יכול  בחודש  שקלים  כ-8,000  של  שכר  עם  חוסך  לדוגמה, 
שאורכה  התקופה,  בסוף  שקלים.   360 של  בגובה  חודשית  הלוואה 
ותעמוד  ההלוואה  עבור  שקל  כ-30,000  יחזיר  הוא  שנים,  כשש 

לרשותו יתרת קרן ההשתלמות כ-36,000 שקלים.
לא משנה אם תבחרו בדרך אחת או כמה כדי להילחם במינוס, בעיקר 
חשובה ההתמדה והמשמעת העצמית. מעקב קפדני אחר ההוצאות, 
החלטה מושכלת מה לקצץ ובחירת מכשירים פיננסיים נכונים שיש 
ולהפוך  יכולים לחולל שינוי גדול בחשבון הבנק,  לשוק ההון להציע, 

את המינוס לפלוס.

האמור אינו מהווה יעוץ או שיווק פנסיוני, המלצה או חוות דעת ואין בו כדי להוות תחליף ליעוץ או שיווק פנסיוני כאמור הניתן על ידי בעל רישיון כדין, המתחשב בצרכים ובנתונים 
המיוחדים של כל אדם. החברה רשאית להעניק הלוואות וההלוואה תאושר בכפוף לקריטריונים ולאישור החברה.

mmp@menoramivt.co.il  למידע נוסף התקשר: 03-7552413 או בדוא"ל

mailto:mmp@menoramivt.co.il


יותר א מוכן  להיות  שיכול  אדם  לך  ין 
ניצן.  משי  המדינה  פרקליט  לתפקיד 
25 שנה פסע ניצן לרא־  בדיוק לפני
המשפטים  משרד  בניין  אל  שונה 
בירושלים.  א־דין  צלאח  ברחוב 
חדר  את  פקד  הוא  מאז  שחלף  היובל  חצי  במשך 

תחי אחר,  אחד  מכל  יותר  אולי  המדינה  ־פרקליט 
ביניש,  דורית  המדינה  לפרקליטת  אישי  כעוזר  לה 
הבג"צים  במחלקת  כפרקליט  בעבודתו  כך  אחר 
וכלה  ביטחוניים,  עניינים  על  כממונה  ובתפקידו 

לע המדינה  לפרקליט  כמשנה  האחרון  ־בתפקידו 
שמונה  במשך  שמילא  תפקיד  מיוחדים,  ניינים 
שנים. במהלך השנים ייצג ניצן את המדינה בתיקי 

־מפתח רגישים ובולטים ועבד בצמידות לפרקלי
טי המדינה ביניש, עדנה ארבל, ערן שנדר ומשה 

לדור. 
התמ מאז  עימו  ראשון  בראיון  זאת,  ־ובכל 

כי  ניצן  מודה  כשנה,  לפני  המדינה  לפרקליט  נה 
ומהאינטנסיביות  מהקושי  הופתע  הוא  אפילו 

החברה שלנו לא 
באמת מוקיעה 
שחיתות

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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בראיון ראשון מאז התמנה לתפקידו לפני כשנה, מביע פרקליט 
המדינה שי ניצן ביקורת על האדישות שבה מתייחסת החברה 

לאנשים שהורשעו בעבירות שיש עימן קלון  בתום השנה 
העמוסה בחייו מספר הפרקליט מספר 1 על הלבטים 

על הסכם עדת מדינה עם  לפני ההחלטה לחתום 
)"אחת ההחלטות הקשות שקיבלתי"(,  זקן  שולה 

מדבר על סכסוך העבודה שהכריזו הפרקליטים 
)"לא  החדש  הביקורת  מוסד  הקמת  בעקבות 
מביקורת"(  מפחדים  הפרקליטים  ולא  אני 
לא  )"אני  נגדו  האישיות  למתקפות  ומגיב 

נהנה מזה, אבל אני שלם עם עצמי"(

צילומים: רפי קוץ

"צריך להעלות את 
רמת הענישה במאבק 
בשחיתות הציבורית". 
 פרקליט המדינה
שי ניצן בלשכתו במשרד 
המשפטים בירושלים
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התבי מערך  ראש  תפקיד  בפניו  ־שמעמיד 
עה במדינת ישראל. מתשובותיו היה אפשר 
לחוש בכובד האחריות המוטלת על כתפיו. 
הבכי המקצועית  הסמכות  היותו  ־מלבד 

רה בפרקליטות המדינה, ניכר בניצן כי אינו 
מקל ראש גם במשימת הניהול כמי שאחראי 
פרקליטים  כ־950  מהם  עובדים,  לכ־1,640 
וכ־350 מתמחים. ניצן מבקש להחדיר בהם 

ולהר מצוינות  לעודד  יחידה,  גאוות  ־מעין 
חוץ  בפרקליטות.  האנושי  הגיוון  את  חיב 
מזה הוא נוקט צעדים להגביר את החשיפה 
של הפרקליטות לסטודנטים מצטיינים כדי 
למשוך אותם אל שורותיה ולבנות את דור 

העתיד של הפרקליטות.
השל בשחיתות  המאבק  את  מציב  ־ניצן 
המר מהיעדים  כשניים  ובאלימות  ־טונית 

כזיים של הפרקליטות בראשותו. עם זאת, 
ובראשן  התקשורתיות  הפרשות  שלל  בין 

־תיקי אולמרט )הראיון התקיים טרם חשי
פת פרשת החשד לשחיתות במגזר הציבורי 

קירש פאינה  סגנית השר  עומדת  ־במרכזה 
גם את שיפור  נבאום(, הוא מבקש להזכיר 
הוא  והפרקליטות,  ניצן  כיעד־על.  השירות 
מדגיש, שמים כל העת את האזרח הפשוט 

לנגד עיניהם.

"צדק נדחה איננו צדק"

�ה היעדים העיקריים שלך בתפקיד?
שירות  לתת  הוא  במעלה  הראשון  היעד 

קי של  במובן  השירות  את  ולשפר  ־לאזרח 
צור הזמנים, זה תפקידנו בחיים. בעיתונים 
תמיד מדברים על תיקי השחיתות ועל תיקי 
אלימות  תיקי  על  ואולי  המפורסמים  המין 
קשים וארגוני פשיעה, אבל בסופו של דבר 
לאזרח הקטן יש תיקים בפרקליטות, והוא 
רוצה שהתיק שלו יתנהל כמה שיותר מהר. 
בפרפראזה על מה שאמר המשורר הלאומי, 
שני,  מצד  צדק.  איננו  נדחה  צדק  לעיתים 
להיות  יכול  תיק  שכל  שחושב  שמי  מובן 
מטופל בתוך חודשיים או שלושה לא מבין 

־את המציאות. מדי שנה בשנה נפתחים בפ
ו־20  פליליים  תיקים  אלף  כ־30  רקליטות 

כ־5,000  ומוגשים  אזרחיים,  תיקים  אלף 
כתבי אישום בממוצע. 

גם היועמ"ש רואה חשיבות גדולה בעניין, 
הנחיה  הוציא  הוא  שנים  שלוש  לפני  וכבר 
הקוצבת פרקי זמן מרביים לטיפול בתיקים 
שהגיעו לפרקליטות. מדובר בפרקי זמן בין 

־שנה לשנתיים, לפי סוג התיק, ואנחנו בה
מעטים  בתיקים  רק  ביעדים.  עומדים  חלט 

מבקשים הארכה, בשבריר האחוז. 
בה בעת אנחנו עושים מאמץ לסיים את כל 
התיקים שהגיעו אלינו לפני הוצאת ההנחיה. 
עד  חמש  בפרקליטות  ששוכבים  תיקים  יש 
שבע שנים, וזו תופעה שצריך לבער. ביקשתי 
מצב  תמונת  המחוז  פרקליטויות  מכל  לקבל 
חודשים,  לשלושה  אחת  התיקים  מלאי  של 
ועל כל תיק פתוח שעדיין ממתין מעבר לפרק 

שהד מובן  הסבר.  לקבל  ביקשתי  סביר  ־זמן 
־בר יוצר אמביציה לכל פרקליטות מחוז לס

גור תיקים, ולשמחתי הרבה בשנה האחרונה 
הקטנו את מלאי התיקים הישנים השוכבים 
ל־2,300(,  )מ־3,400  בכ־30%  משנה  למעלה 
כל הזמן. קשה  אף שתיקים חדשים מגיעים 
מטרת־על.  זו  מבחינתי  אבל  פיגורים,  לחסל 
פרקליט מדינה טוב, פרקליט מחוז טוב, מנהל 
מה  על  ופיקוח  בקרה  לו  שתהיה  חייב  טוב, 

שקורה, ואכן כבר רואים תוצאות.
ו�הם היעדים ה�קצועיים?

הפלילי, המאבק בשחיתות של ־במישור 
סדר  על  הוא  מאוד.  יעד חשוב  הוא  טונית 

־יומה של הפרקליטות כבר שנים, ויש היש
תו בהרבה  כמו  בעניין.  מבוטלים  לא  ־גים 

בשחיתות  להילחם  הדרך  אחרות,  פעות 
חינוכית־חברתית  ובראשונה  בראש  היא 
ברור  כי  אם  פלילית,  באכיפה  בהכרח  ולא 

שהאכיפה הפלילית מחויבת. 
ל�ה הכוונה?

אני רוצה להגיע למצב שבו אדם שהורשע 
בעבירה של שחיתות שיש בה יסוד של קלון, 
למשל בעבירת שוחד, לא יוכל להיות סלב. 
קלון  עם  בעבירה  מורשע  אדם  שבו  המצב 
והציבור הרחב ממשיך כאילו כלום הוא לא 
סביר בעיניי. זה מראה שהחברה לא באמת 

"ברור שבתיק כזה יש הפתעות 
לא מעטות, וברור שהיה יותר 
טוב אם לא היו בו הפתעות 

כלל, אלא שזה טיב עבודתנו. 
 חשוב לנו להביא את כל 

 מה שיש בידינו לפני
בית המשפט, וכבר עתה 

הוכח שהופרכה טענת ההגנה 
שהחביאו כאן מי יודע מה"

"הפריע לי שהודלפו קלטות 
כי הן יצרו תמונה מעוותת. אני 

לא עוסק במי מדליף, אבל 
לכל אחד יש החשדות שלו. 
הכי גרוע כשמציגים תמונה 

חלקית ומעוותת. או שהכל לא 
יפורסם או שהכל יפורסם"
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"החברה לא מוקיעה..."



מו באמת  שלא  וחברה  שחיתות,  ־מוקיעה 
שלא   - הבנה  מגלה  אלא  שחיתות  קיעה 

תתפלא שיש בה יותר שחיתות.
בהקשר הזה, אתם �רוצים �פסק הדין 

בפרשת הולילנד?
לטלטלה  גרם  הדין  שפסק  חושב  אני 

־משום שזו פרשה ענקית ורחבת היקף. הש
חיתות, כך נקבע בפסק הדין, הגיעה עמוק 

עו בה  שנגזרו  למרות  שונים.  ־במישורים 
המדינה  המורשעים,  רוב  על  ראויים  נשים 
החליטה - אני החלטתי בעצם, כמובן לפי 
עונשם  קולת  על  להגיש ערעור   - המלצות 
נותני השוחד המרכזיים; אם אדם  של שני 
שקלים  של  רבים  במיליונים  שוחד  שנתן 
ללא מעט אנשים במשך שנים מקבל עונש 

מקבל  ואחר  מאסר,  שנות  וחצי  שלוש  של 
־עונש של שלוש שנים, אין בכך ביטוי לחו

מרת המעשים. לכן הגשנו ערעור אשר תלוי 
בהק תפקידנו  נימוקיו.  תמצית  וזו  ־ועומד, 

שר של ענישה הוא לבקש החמרה במקרים 
הע רמת  את  להעלות  וצריך  ־המתאימים, 

נישה כחלק מהמאבק בתופעות השחיתות 
הציבורית. 

"האלימות ברחוב טורדת את שנתי"

יעדים נוספים?
יעד אחר שטורד את שנתי הוא עבירות 
שאדם  העובדה  ברחוב.  הקשות  האלימות 
אלא  מלא  בביטחון  מהבית  לרדת  יכול  לא 
צריך לחשוש נוראה בעיניי. כל אחד מאיתנו, 

לפני שהוא פרקליט או שוטר או עורך דין, 
וצריך  וילדים,  משפחה  לו  שיש  אזרח  הוא 

הס תת־תרבות  הזאת.  בתופעה  ־להילחם 
קשות.  תופעות  הן  האלה  ותת־תרבות  כין 
כולם אומרים את זה וטוב שכולם אומרים 

ואנ להילחם.  זאת  בכל  צריך  זה, אבל  ־את 
חנו נלחמים על ידי מאבק מתמיד להעלאת 
רמת הענישה באמצעות הגשת ערעורים על 

קולת העונש במקרים לא מעטים. 
שדן  שופט  כל  מול  שלט  לשים  צריכים 

־בעניינים פליליים ובו אמרת חז"ל: "כל המ
רחם על אכזרים, סופו שיתאכזר לרחמנים". 

־נכון שתמיד יש נסיבות אישיות וצריך לה
בסופו של  מידתי.  באופן  בהן, אבל  תחשב 
שזכאית  חברה  כאן  שיש  לזכור  צריך  דבר 

"אני רוצה למשוך 
לפרקליטות אוכלוסיות 

מיעוטים. חשוב לי 
שאנשים ידעו כי 

הפרקליטות היא גם 
שלהם". ניצן
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לחיות בשקט ובשלווה. 
בעניין  העונשין  לחוק   113 תיקון  האם 

הבניית שיקול הדעת עזר בעניין הזה?
־מדובר בתיקון חדש יחסית, וצריך פרס

בעיניי  יותר ארוכה לשפוט אותו.  פקטיבה 
ובראשונה  בראש  הזה  התיקון  תפקידו של 
הוא להביא לאחידות בענישה, לא להחמיר 

את הענישה. 
בשחי ב�לח�ה  ה�רכזיים  הכלים  מ�ה 

תות הציבורית?
אלא  הפלילי  בצד  רק  להסתפק  צריך  לא 
לחשוב על רגולציה ועל חקיקה שתמנע כל 
מיני תופעות. הדוגמה הידועה היא העמדה 

־שלנו בנושא השעיית ראשי עיריות העומ
דים לדין ומתנהלים נגדם כתבי אישום אף 
היו אישים כאלה  בעבר  הורשעו.  לא  שהם 
שבשגרה,  כדבר  בתפקידם  לכהן  ממשיכים 

־וזו הייתה פגיעה קשה באמון הציבור. במ
סגרת התיק של צבי בר הבענו עמדה בדבר 
לא  המשפט  בית  שם  שבעניין.  הבעייתיות 
ממש נדרש לזה, אבל בתיקים שנדונו לאחר 
מכן הוא קיבל את עמדתנו והורה על סיום 
כהונת ראשי העיריות. בעקבות זאת חוקקה 
בו  נעשה  שכבר  מאוד,  חשוב  חוק  הכנסת 
עיריות  ראשי  להשעות  המאפשר  שימוש, 

שמוגש נגדם כתב אישום. 
אנחנו בתקופת בחירות. �ה בדבר חברי 
כנסת שהורשעו בעבירות שיש עי�ן קלון 
אחרי  לכנסת  חוזרים  שנים  שבע  ובתום 

שריצו את עונשם?
שבע שנים הן זמן רב. אנחנו לא מוציאים 
להורג פה. השאלה אם די בשבע שנים היא 

־שאלה משפטית וגם שאלה ציבורית, ובש
נותנת  שהיא  שמח  ואני  כנסת,  יש  זה  ביל 

את דעתה על הדברים האלה.
מהשאלה היא איך זה �צטייר בעיני הצי

בור.
משפטיות,  נורמות  פי  על  נגזר  הכל  לא 
ולא הייתי רוצה שהכל ייגזר על פי נורמות 
משפטיות. יש נורמות משפטיות וטוב שכך, 
ומעבר לזה גם הציבור צריך להשפיע ולתת 
את דעתו. אי אפשר לסדר את הכל בחוק. 

הקבועות  השנים  שבע  חלפו  אם  גם  לכן 
צריך לשקול אם אלה  עדיין  הציבור  בחוק, 
האנשים שהוא רוצה שייצגו אותו בכנסת. 

זו שאלה ציבורית.
�ת לתופעות  עדים  אנחנו  מלאחרונה 

לאו�ני  רקע  על  אלי�ות  של  גברות 
ואידאולוגי. 

־בעיניי זאת אחת התופעות הקשות המ
על  שהאלימות  משום  החברה,  את  סכנות 
מעגלים  כמו  הן  ואידאולוגי  לאומני  רקע 
שהולכים ומתפשטים. אם לא נלחמים בהן, 

הן יכולות לצאת משליטה. 
שחופש  במדינה  חיים  אנחנו  שני,  מצד 
שלה,  היסוד  מעקרונות  אחד  הוא  הביטוי 
וטוב שכך. לכן צריך להיזהר מאוד בעבירות 
ביטוי על רקע אידאולוגי. לא בכדי בעבירות 
העיקריות בתחום הזה - הסתה לאלימות, 

־הסתה לגזענות, המרדה - לא פותחים בח
־קירה אלא באישור דרג בכיר מאוד בפרק

ליטות המדינה, ובשביל להגיש כתב אישום 
בגין הסתה לאלימות והסתה לגזענות צריך 
אישור של היועמ"ש עצמו, וזו סמכות שלא 

הואצלה.
מאות תיקים נפתחים בשנה בנושא הזה, 
אוהב  אחד  כל   - מאוד  פופולרי  גם  שהוא 
להגיש תלונה נגד הצד השני למפה. עם זאת 

בעק הקשות.  בתופעות  להילחם  ־חייבים 
בות התופעות החברתיות של גזענות משני 
הכרזנו  איתן,  צוק  במבצע  שפרצו  הצדדים 

־על זה שוב כיעד חשוב ביותר, נפתחו עש
כמה  הוגשו  וכבר  חקירות  של  רבות  רות 
כתבי אישום כבדי משקל על הסתה. מדובר 
במאבק כמעט סיזיפי, אבל אסור להירתע. 

זה באמת בנפשנו. 

"אנחנו עיוורי צבעים"

בהקשר הזה, לא סוד שהיו �תקפות נגדך 
איך  האחרונות.  בשנים  י�ין  גור�י  �צד 

אתה �רגיש כלפי זה בר�ה האישית? 
במערכת  בכירים  לתפקידים  שבא  אדם 
החוק  אכיפת  במערכת  ובוודאי  הציבורית 

פרקלי התקפות.  לספוג  מוכן  להיות  ־צריך 

"המצב שבו אדם מורשע 
בעבירה עם קלון ואנשים 

ממשיכים כאילו כלום הוא לא 
סביר. זה מראה שהחברה לא 

באמת מוקיעה שחיתות, וחברה 
שלא באמת מוקיעה שחיתות 

אלא מגלה הבנה שלא תתפלא 
שיש בה יותר שחיתות"

על פרשת הולילנד: "אם 
אדם נתן שוחד במיליונים 

רבים של שקלים ללא מעט 
אנשים במשך שנים ומקבל 
עונש של שלוש וחצי שנות 

מאסר, ואחר מקבל עונש של 
שלוש שנים, אין ביטוי לחומרת 

המעשים. לכן הגשנו ערעור"
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"החברה לא מוקיעה..."



ת
 פרקליטי 
 המדינה 

לדורותיהם
 חיים כהן

1948-1949

 דורית ביניש
1989-1995

 יונה בלטמן
1982-1988

 ארווין שימרון
1950-1953

 עדנה ארבל
1996-2004

 קולין גילון
1953-1961

 ערן שנדר
2004-2007

 צבי בר־ניב
1962-1969

 משה לדור
2007-2013

 גבריאל בך
1969-1982

 שי ניצן
2013-

טת המדינה לשעבר עדנה ארבל אמרה פעם 
משפט שאני אוהב לצטט: "לא פלא שכל כך 
הרבה מתקיפים אותנו - כי הפרקליטות לא 
מחלקת פרחים, היא מחלקת כתבי אישום". 

שהמת מובן  אותנו.  שמתקיפים  ברור  ־אז 
מעבר  לגלוש  ולא  להיזהר  צריכים  קיפים 
לביקורת הוגנת וסבירה, אבל אנחנו מבינים 
שאלה החיים. באופן אישי לא אגיד שאני 
נהנה מההתקפות, אבל אני שלם עם עצמי 

לגמרי. 
תקפו  בפרקליטות  שנותיי  במשך  אגב, 
בעבר  הימין.  מן  וגם  השמאל  מן  גם  אותי 
ימניות,  דעות  לי  שיש  בטענה  אותי  תקפו 
תיקים  מאוד  בהרבה  שהופעתי  בתקופה 
ביטחוניים והגנתי על תיקים כגון מדיניות 
הסיכול הממוקד, הפעלת אמצעי לחץ פיזי 
ומעצרים  נוהל שכן  ידי שב"כ,  על  בחקירה 
מינהליים. בעבר אמרו שאני עושה דברו של 
דברים  מין  איזה  על  אותי  ותקפו  השלטון 
באהבה  זה  את  קיבלתי  להגן.  מסכים  אני 
כי האמנתי בצדקת דרכי. לאחר מכן תקפו 
באנשי  פוגע  שאני  בטענה  הימין  מן  אותי 

ימין. כמו שאומרים, אם מתקיפים אותך גם 
מפה וגם מפה, כנראה אתה בסדר. 

צבעים  עיוור  הפרקליטים,  כל  כמו  אני, 
בעבודתי. כך אנחנו אמורים לפעול. אני לא 
מסתכל לא על דתו של אדם, לא על מוצאו 
זה  הפוליטיות.  על השקפותיו  לא  הלאומי, 
לא מעניין אותי כהוא זה. הדבר היחיד שאני 
בוחן הוא אם יש ראיות לביצוע עבירה או 
אין ראיות, מה מדיניות ההעמדה לדין ואם 

־יש עניין לציבור או אין עניין לציבור בהע
מדה לדין. כשאני מגיע למסקנה שיש ראיות 
ויש עניין לציבור, אני מגיש כתב אישום. כך 
ואם  היום.  גם  כך אני עושה  עשיתי בעבר, 
אתה שלם עם עצמך, עם כל השאר אפשר 

להסתדר. 
לאחרונה ניתנה הכרעת דין בבית �שפט 
השלום בכפר סבא בתיק של אורי ברעם, 
הוא  אותך.  לרצוח  הקורא  סרטון  שהפיץ 
הורשע א�נם, אבל בית ה�שפט קיבל את 
טענתו לאכיפה בררנית ו�תח ביקורת על 
אם  הפרקליטות.  של  ה�פלה  ה�דיניות 
בר�ה הציבורית אפשר לו�ר שהיו טענות 

זו  כעת  שונים,  �כיוונים  הפרקליטות  נגד 
כבר לא רק טענה ציבורית.

משום  הזה  בתיק  נגעתי  לא  כל,  קודם 
הכרעת  את  קראתי  אכן  בו.  מעורב  שאני 
הבררנית  האכיפה  שטענת  וראיתי  הדין, 
התקבלה על סמך עיון בארבע החלטות של 
בדבר  נוגע  שאני  משום  אבל  הפרקליטות, 
ישירות.  עליה  להגיב  כוונה  שום  לי  אין 
יכול להגיד שהטענה  במישור העקרוני אני 
של אכיפה בררנית כביכול של הפרקליטות 
עלתה  אידאולוגית  עבריינות  של  בנושא 
בתי  לפני  ושוב  שוב  האחרונות  בשנים 
בכמה  לרבות  ושוב,  שוב  ונדחתה  המשפט 

־פסקי דין של המחוזי. יש דוגמאות של תי
קים אחרים שבהם בדקו עשרות רבות של 
החלטות של הפרקליטות ודחו את הטענה. 
"מחקרי  על  מבוססות  היו  החלטות  אותן 
גאה  אני  הפרקליטות.  מדיניות  של  עומק" 

והד החלטות,  אותן  של  במשמעות  ־מאוד 
ברים מדברים בעד עצמם. 

וחרי בודדת  בהחלטה  �דובר  אם  מגם 
גה, אתה ודאי �בין שהכרעת הדין בעניין 
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להתקפות  גבית  רוח  לש�ש  יכולה  ברעם 
נגד הפרקליטות ונגדך באופן אישי.

שניצלו  גורמים  שהיו  וכמובן  מבין,  אני 
את ההחלטה הזאת כדי לתקוף אותנו. ברור 
לי שגם אם אביא מאה החלטות הפוכות, מי 
שרוצה ייתפס להחלטה הזאת דווקא. התיק 
הזה יתגלגל כפי שהוא מתגלגל, אין לי מושג 

לאן, ואני לא מתכוון לעסוק בזה. 

"קלטות זקן? לא ידענו על המחיקות"

פרשות אול�רט השונות �עסיקות רבות 
את הפרקליטות. החוק קובע שבתיקים של 
ראש ��שלה לשעבר יטפל היוע�"ש, אבל 
ייצג  שהוא  �כיוון  �נוע  וינשטיין  היועץ 
�צב  לא  שזה  �סכים  אתה  בעבר.  אותו 

אידיאלי?
מובן.  בשום  בעייתי  לא  והוא  המצב,  זה 

־ודאי שהייתי שמח לשתף את היועץ המש
־פטי, אבל נגזר עליי שלא כך יהיה, וכך אנ

חנו מתנהלים. 
שחלק  א�רת  שלך  הנאו�ים  באחד 
�ההחלטות בעניין אול�רט היו קשות לך. 

תוכל להרחיב? 
במקור  הייתה  גם  וזו  קובעת,  הפסיקה 
מדובר  שכאשר  הפרקליטות,  של  העמדה 

־באישי ציבור ובוודאי בראש ממשלה, צרי
ברמה  זאת,  עם  מאוד.  זהירים  להיות  כים 
הוא  חד  לדין  להעמדה  המבחן  המהותית, 
איש  שאיננו  העם  ולאחד  ממשלה  לראש 
פשוט  ולא  מאוד,  זהירים  אנחנו  ציבור. 

־לקבל החלטות בתיק של ראש ממשלה לש
עבר. יש לזה משמעות כבדה. 

תקדימית  סיטואציה  נוצרה  מזה  חוץ 
שכמעט לא הייתה כמותה, שבשלב מתקדם 
כך  כל  מוצק  חומר  התקבל  במשפט  כך  כל 
- קלטות - שהשליך ישירות על פסק הדין. 

לכן היו כאן התלבטויות מקצועיות קשות.
אתה יכול לשתף אותנו קצת בשיקולים 
על הסכם  לחתום  בקבלת ההחלטה  שהיו 

זקן בשלבים �תקד מעד �דינה עם שולה 
�ים כל כך של ההליך? 

מורכ היותר  ההחלטות  אחת  הייתה  ־זו 

בות שהובאו לפתחי. לא רק משום שמדובר 
מבחינת  גם  אלא  לשעבר,  ממשלה  בראש 
שיקול הדעת. אני מזכיר שבפעם הראשונה 
שזקן הציעה להיות עדת מדינה ולהעיד נגד 
אולמרט, סירבנו לאחר לבטים קשים. הגענו 
למסקנה שבשלב מתקדם כל כך של ההליך, 
גם אם נאשמת מרכזית מחליטה לשנות את 
האיזון   - השני  הנאשם  נגד  ולדבר  דעתה 
תובא  לא  שלפיו  העיקרון  לטובת  מוביל 

עדות חדשה בשלב מתקדם.
עם  באה  כבר  היא  השנייה  בפעם  אבל 

ראיות חפציות. 
מהותיים  דברים  היו  ובקלטות  נכון, 

־מאוד. חשבנו שבסופו של דבר גובר האינ
טרס הציבורי להגיש אותן על פני העובדה 
מדובר  מאוד.  מתקדם  בשלב  כבר  שההליך 
גם בראיות שהיו רלוונטיות לשני משפטים, 
ומתן  משא  התנהל  ולהולילנד.  לטלנסקי 
שבו היא דרשה טובות הנאה שהיו מופרזות 
לטעמנו ולכן סירבנו לה, ואז היא ריככה את 
דרישותיה. הגענו למסקנה שאם היא תבוא 

משמעו לתקופה  בכלא  ותשב  עונשה  ־על 
תית, ומצד שני נוכל לבקש להציג לפני בתי 
המשפט ראיות חפציות משמעותיות בשני 
אותנו  מחייב  הציבורי  האינטרס  ההליכים, 
לעשות זאת. ההחלטה הייתה קשה ביותר. 

ובדיעבד אתה שלם איתה?
אני חושב שההחלטה הוכיחה את עצמה 

־כנכונה מאוד, במיוחד לאחר שקיבלה למע
־שה את אישור בית המשפט העליון, שהח

זיר את תיק טלנסקי לערכאה הראשונה כדי 
לקבל ראיות נוספות. זה אמנם חייב הגשת 
לחסד"פ,   211 סעיף  לפי  תקדימית  בקשה 
בית  אם  תקדימיות.  היו  הנסיבות  גם  אבל 
המשפט העליון היה דוחה את הבקשה, זה 
לא היה אומר בהכרח שההחלטה לא נכונה; 
לנו הרי יש השיקולים שלנו, ובית המשפט 

עצ החלטות  מקבל  אלא  אצלנו  עובד  ־לא 
מאיות, אבל נדמה לי שההחלטה במקרה זה 

מדברת בעד עצמה.
הקלטה  �תפרס�ת  וח�ישי  שני  כל 
חדשה. אתם לא חוששים שיש בתיק הזה 

"לא הכל נגזר על פי נורמות 
 משפטיות, ואי אפשר לסדר 
 את הכל בחוק. לכן גם אם 

חלפו שבע השנים הקבועות 
בחוק, הציבור עדיין צריך 
לשקול אם אלה האנשים 
שהוא רוצה שייצגו אותו 

בכנסת. זו שאלה ציבורית"

על החוק למניעת הסתננות: 
"למדנו היטב את פסקי הדין, 

ואני לא רואה שום בעיה 
חוקתית, משפטית או מוסרית 

בפעולת הכנסת. תפקידה 
וחובתה הוא לחוקק. החוק 
החדש מאזן את הדברים 

היטב, אבל אם מישהו יחשוב 
אחרת הוא ילך לבג"ץ, וזה 

יפסוק את אשר יפסוק"
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עוד דברים שלא ידועים לכם?
־בכל תיק החששות רבים, אבל יש לי קל

טות שעל פניהן מדברות בעד עצמן. הצגנו 
את הדברים לבית המשפט, הבענו לפניו את 

עמדתנו, ועכשיו הוא יחליט.
אבל התברר שהיו הקלטות שנ�חקו ולא 
הובאו לידיעתכם על ידי שולה זקן. ידעתם 

עליהן?
לא, לא ידענו מראש על המחיקות. ברור 
שבתיק כזה יש הפתעות לא מעטות, וברור 
שהיה יותר טוב אם לא היו בו הפתעות כלל. 
אלא שזה טיב עבודתנו, ואנחנו מתמודדים 
עם ההתפתחויות. חשוב לנו להביא את כל 

־מה שיש בידינו לפני בית המשפט כדי שי
־ראה הכל, וכבר עתה הוכח שהופרכה הט
ענה של ההגנה שהחביאו כאן מי יודע מה.

ה�שפטי  ההליך  זיהום  על  דעתך  ו�ה 
�תפרס�ות  חדשות  שהקלטות  זה  ב�ובן 

בתקשורת �די כ�ה י�ים?
היו קלטות שהוצא להן תחילה צו איסור 
בית  ובכך  בינתיים,  הוסר  הוא  אך  פרסום 

־המשפט קיבל את עמדתנו שאין עילה לה
משך צו איסור הפרסום. הפריע לי שהודלפו 
ואחרות  כאלה  שמסיבות  אחרות,  קלטות 
פתאום  פרסום.  איסור  צו  להן  הוצא  לא 
מסוימות,  משיחות  פרטים  פרטי  קוראים 
וזה יוצר תמונה מעוותת. אני לא עוסק במי 

מדליף, אבל לכל אחד יש החשדות שלו. 
־אחרי שהוסר צו איסור הפרסום על הק

לטות, הציבור יכול לראות את כל התמונה 
כשמציגים  גרוע  הכי  היטב.  לשפוט  ויכול 

־תמונה חלקית ומעוותת; או שהכל לא יפו
לפ התחילו  אבל  יפורסם.  שהכל  או  ־רסם 

הציבור  זכות  של  עיקרון  גם  פה  ויש  רסם, 
לכן חשבנו שהיה מקום להסיר את  לדעת, 
בית  החליט  כך  ואכן  הפרסום.  איסור  צו 

המשפט.
יש להניח שאתם לא בעד ניהול �שפט 

בתקשורת. 
בתקשורת.  תיק  שום  מנהלים  לא  אנחנו 
מה  כמובן  המשפט.  בית  היא  שלנו  הזירה 

ולת לציבור  ידוע  המשפט  לבית  ־שהגשנו  "קלון? שבע שנים זה הרבה. אנחנו לא מוציאים להורג פה". בכניסה למשרד המשפטים
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קשורת, ולעיתים אנחנו אומרים את דברנו 
גם בתום המשפט, אבל אנחנו זהירים מאוד 

נאש סנגורים,  לעיתים  למשל.  ־בראיונות 
והרבה  בדבריהם,  נזהרים  לא  ועדים  מים 
בתקשורת.  מעוותת  תמונה  יוצאת  פעמים 

־אם מקשיבים למה שנאמר בתקשורת לפ
יזוכה,  תכף  שאדם  להתרשם  יכולים  עמים 

יית "איך  אומרים:  כולם  מורשע  ־וכשהוא 
בביטחון  אמר  הוא  הרי  הורשע?  שהוא  כן 

־שהוא חף מפשע", והסנגור שלו אמר: "אנ
יעלה על  "לא  נוציא את הצדק לאור",  חנו 
היא  התוצאה  למרשי".  "מתנכלים  הדעת", 
הפרופגנדה  אחרי  שבי  שהולכים  שאנשים 

המש מבית  מופתעים  ־והדיסאינפורמציה 
־פט. משפטים צריך לנהל בבית משפט ולה

קפיד על דיווח הוגן. 
לך בשנה  ביותר שהיה  זה התיק הקשה 

הזאת?
גם  הקשים,  התיקים  אחד  בוודאי  זה 
לשעבר  ממשלה  בראש  שמדובר  משום 
בו.  מטיפול  נמנע  שהיועמ"ש  משום  וגם 
בתיק  והיו  עליי,  היא  העליונה  האחריות 
כאן  הייתה  לקושי:  שתרמו  מרכיבים  כמה 

מקבי פרשות  כמה  תקדימית,  ־סיטואציה 
 - והולילנד  טלנסקי  ראשונטורס,   - לות 
משפט,  הליכי  לשיבוש  בחשד  החקירה  וכן 
זה  אז  עדיפות.  נותנים  למה  היא  והשאלה 
שעסקתי  הקשים  התיקים  אחד  ספק  בלי 

בהם ואחת ההחלטות הקשות שקיבלתי. 
מאיזה עוד תיק קשה נחרת בזיכרונך �ה

שנה הראשונה?
בבת  עליי  נפלו  לתפקיד  כשהתמניתי 
אחת כמה תיקים קשים. בפרשת הברנוער 
קיבלנו החלטה לא פשוטה לסגת מאישום 
בתיק שהיה בו רצח שפל כל כך כלפי אנשים 
חסרי ישע וחפים מפשע. זה היה תיק כבד, 
ברגע  קשה.  הייתה  לא  שם  ההחלטה  אבל 
להמשיך  ראיות  מספיק  שאין  שהשתכנענו 
בקשה  מיד  להגיש  שצריך  אמרתי  במעצר, 
לשחרר אותו אחרי שמונה חודשים וחצי של 
ואמרו  ארבע,  בשעה  ישיבה  סיימנו  מעצר. 
לי: "בסדר, מחר בבוקר נגיש את הבקשה". 

אין  היום.  ניגש  אנחנו  "לא,  אמרתי:  ואני 
לילה במעצר".  יבלה עוד  שום סיבה שהוא 
אני  חופשי.  היה  האיש  שש  בשעה  ואכן, 

־גאה מאוד שפעלנו בלי מורך לב בעניין, וב
עיניי זה אות כבוד למערכת אכיפת החוק; 
ברגע שהגענו למסקנה שצריך לשחרר את 
האיש ולחזור בנו מכתב האישום, כך עשינו. 

"לפסול חוק זה לא דבר פשוט"

שרת  עם  שנה  ב�שך  לעבוד  הספקת 
ה�שפטים ציפי לבני. איך היית �סכם את 

כהונתה?
פוליטי של  כהונות  לסכם  נוהג  לא  ־אני 

מערכת  לי  הייתה  האישית  ברמה  קאים. 
עם  וגם  השרה,  עם  ועניינית  טובה  יחסים 
מה  המשרד,  של  המנכ"לית  ועם  היועמ"ש 
לבני  השרה  הקשה.  העבודה  את  שמקל 

־הייתה שותפה למאבק שלנו בהסתה ובעב
־ריינות אידאולוגית, ובמובן זה כמובן שמ

חנו לשתף פעולה. 
הת�חית אצל נשיא בית ה�שפט העליון 
אהרן ברק. איך אתה חש נוכח דברי חקיקה 
ה�בקשים לפגוע בר�ה �סוי�ת ב�סורת 

השיפוטית שהוא הנחיל? 
של  תרומתו  לגופו.  לדון  צריך  דבר  בכל 
הנשיא ברק למשפט הישראלי היא עצומה 
אבל  השראה,  מעוררת  דמות  והוא  ורבה, 
הביטוי  את  מקבל  שאינו  אמר  עצמו  הוא 
הכנסת  של  תפקידה  בג"ץ".  עוקף  "חוק 

־לחוקק ותפקידה של הרשות השופטת לפ
חוק  יש  למשל  ואם  סמכויותיה,  בגדר  עול 
הפוגע בחוק יסוד משוריין, תפקידה לפסול 
הנושא  אותו,  פסלה  היא  אם  אבל  אותו. 
יכולה ליצור  יכול לחזור לכנסת - והכנסת 
איזון חדש ראוי יותר. ואם גם זה לא מוצא 

־חן בעיני מישהו, הנושא יחזור לבית המש
פט. זה דבר לגיטימי. 

כפי שקורה עם החוק ל�ניעת הסתננות.
בדיוק. חשבנו שההסדר הראשון הוא בר־

אחרת.  חשב  בג"ץ  אבל  עליו,  והגנו  הגנה 
הנושא חזר לכנסת, והיא שינתה את האיזון. 
זה חזר לבג"ץ ושוב נפסל ושוב חזר לכנסת, 

"בעקבות הגזענות שפרצה 
משני הצדדים במבצע צוק 
איתן הוגשו כבר כמה כתבי 

אישום כבדי משקל על הסתה. 
לפעמים ההסתות קשות, וצריך 
להילחם בהן. מדובר במאבק 

כמעט סיזיפי, אבל אסור 
להירתע. זה באמת בנפשנו"

"לא כל חייל הולך עם עורך 
דין בתרמילו. שום עורך דין 

לא אומר לחייל: 'עכשיו תירה', 
'עכשיו אל תירה'. אלה השמצות 

חסרות בסיס. הפרקליטות 
הצבאית ואנחנו לא מנהלים 
את המלחמה, אלא נותנים 
את המעטפת המשפטית"
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"גוף הביקורת? אנחנו לא מושלמים" 

מ�ה ע�דתך ביחס לגוף הביקורת על הפ
רקליטות?

־לא אני ולא הפרקליטים מפחדים מביקו
מאוד,  מקצועית  עבודה  עושים  אנחנו  רת. 
טעויות,  שיש  ברור  ממש.  נפש  במסירות 

הפרקלי ביקורת.  עם  בעיה  שום  לנו  ־ואין 
נהג  הקודם  המדינה  שפרקליט  כפי  טות, 

־לומר, היא אחד הגופים הכי מבוקרים במ
ערכת הציבורית אם לא המבוקר שבהם. 

כשנה,  לפני  הוקם  הזה  הביקורת  מוסד 
־לפני שהתמניתי לתפקיד. יש ביני ובין הנ

התנהלות  לפי  מצוינים.  עבודה  יחסי  ציבה 
העבודה עד כה הם עושים עבודה עניינית. 

מבוט לא  חששות  יש  שלפרקליטים  ־ידוע 
לא  כי  עבודה  סכסוך  על  הכריזו  והם  לים, 

־התייעצו איתם בנושא. הם מודאגים משא
הפרקליטות  מתיקי  חומר  איזה  כגון  לות 
יכולה הנציבות להעביר החוצה, מה היא לא 
יכולה, ואם לפרקליטים יש זכות לייצוג על 

ידי עורכי דין במהלך הביקורת. 
מקווה  ואני  במגעים,  מתקדמים  אנחנו 
הסכסוך  את  לסיים  אפשר  יהיה  שבקרוב 
מלאכתה,  את  לעשות  לנציבה  ולאפשר 
ומצד שני להרגיע את החששות המוצדקים 

של הפרקליטים. 
ולגופו של הליך הביקורת?

תפקידה הראשון במעלה של הנציבה, גם 
על  מערכתית  ביקורת  לערוך  הוא  בעיניה, 
זו  ולא לטפל בתלונה פרטנית  הפרקליטות 

וכמה בי ־או אחרת. היא כבר עורכת כמה 
יוכלו  שלהן  והממצאים  מערכתיות,  קורות 
בהחלט לסייע לנו בשיפור עבודתנו. אנחנו 

לא מושלמים, תמיד יש מקום לשפר. 

"שלא יבואו לעשות אצלנו סיבוב"

בפר האנושי  כוח האדם  על  דעתך  מ�ה 
קליטות?

אנושית  ברמה  גוף  היא  הפרקליטות 
בטקס  בזה.  מתגאים  ואנחנו  מאוד,  גבוהה 
ההסמכה האחרון של עורכי הדין החדשים, 
המצטיינים  כשעלו  ברכה,  נאום  נשאתי  בו 

"הקלטות שהודלפו יצרו 
תמונה מעוותת". ניצן

ועכשיו יש חוק חדש. 
לא  ואני  הדין,  פסקי  את  היטב  למדנו 

־רואה שום בעיה חוקתית, משפטית או מו
וחובתה  תפקידה  הכנסת.  בפעולת  סרית 

הוא לחוקק. 
שאלו את עמדתנו, את עמדת היועמ"ש, 
ונדמה לי שהחוק החדש מאזן את הדברים 
היטב, אבל אם מישהו יחשוב שלא הוא ילך 
לבג"ץ, וזה יפסוק את אשר יפסוק. בעיניי זו 

הדרך שהדברים צריכים להתנהל בה.
ונ חוזרות  שפסילות  חושב  לא  מואתה 

פוגעות  הזה  ב�קרה  כ�ו  חוק  של  שנות 
מבא�ון הציבור בבתי ה�שפט? אם לא הפ

שבאות  ההתבטאויות  הרי  עצ�ן,  סילות 
בעקבותיהן.

לא פשוט לפסול חוק, ובית המשפט מודע 
לזה היטב. עובדה שמאז שחוקקו את חוקי 
כעשרה  בוטלו  שנה  כעשרים  לפני  היסוד 
חוקים בלבד. זה כשלעצמו מראה את מידת 

של משום  המשפט,  בית  שנוקט  ־הזהירות 
בטל חוק שחוקקה הכנסת זה צעד דרמטי, 

זה נשק לא קונבנציונלי. בית המשפט נוהג 
בזהירות רבה, אך כאשר הוא חושב שנחצה 
קו אדום הוא אומר את דברו, וזה לא פוגע 
מרשת  נבנה  הציבור  אמון  הציבור.  באמון 

המש בתי  מערכת  ולשמחתי  דברים,  ־של 
המוערכות  המערכות  אחת  עדיין  היא  פט 
במדינת ישראל, גם אם יש מי שלא יסכים 

איתי בעניין הזה. 
ב�ועצת  חבר  אתה  תפקידך  �תוקף 
את  רואה  אתה  כיצד  הדין.  עורכי  לשכת 

ה�שבר בלשכה?
־אני משתדל להימנע מהעימותים הפולי

טיים בתוך הלשכה, וצר לי עליהם. יש הרבה 
לטובת  להשיג  שאפשר  והישגים  מטרות 

היש החברה  ולטובת  הדין  עורכי  ־ציבור 
ראלית. בעיניי תפקידה של הלשכה הוא לא 
להצטמצם לדאגה לציבור עורכי הדין אלא 
רחבה  בפרספקטיבה  דברים  על  להסתכל 

־יותר. ללשכה יש תפקידים ומשימות חשו
וכולם  ייפתר  שהמשבר  מקווה  ואני  בים, 

יפעלו יחד. 
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לבמה שאלתי כל אחד מהם איפה התמחה, 
ורבים מהם השיבו כי התמחו בפרקליטות. 
חשוב  עבודה  מקום  זה  מתפלא;  לא  אני 

בת היא  שלי  ממטרות־העל  אחת  ־מאוד. 
יותר  להביא  רוצה  אני  האנושי,  ההון  חום 
שזה  אנשים  להביא  רוצה  אני  מצטיינים. 
סיבוב  לעשות  באים  שלא  שלהם,  הייעוד 

־אלא שהייעוד שלהם הוא לשרת את הצי
בור. 

איך עושים את זה? 
רו אנחנו  רב־שלבית.  תוכנית  ־עשינו 

צים למשוך את המתמחים הטובים ביותר, 
סטו כשהם  לתכנן  להתחיל  צריך  זה  ־ואת 

יהיו עשר קליניקות  דנטים. בשנה הקרובה 
שבמסגרתן  ובמכללות  באוניברסיטאות 
הפרקליטות.  לעבודת  הסטודנטים  ייחשפו 

הפרקלי לעבודת  שנחשף  שמי  בטוח  ־אני 
־טות, יש סיכוי טוב שירצה להתמחות בפר
־קליטות. ואם נצליח למשוך סטודנטים טו

בים, יהיה לנו מאגר לבחור ממנו מתמחים 
טובים. 

של  מפגש  יתקיים  לראשונה  מזה,  חוץ 
מצטיינים  סטודנטים  עם  המדינה  פרקליט 
הפרקליטות  את  שיכירו  כדי  הארץ  מכל 

וישקלו לבוא להתמחות. 
אם יש מתמחים טובים ומצוינים, לאחר 
שנת ההתמחות קל מאוד לדעת את מי מהם 

כדאי להשאיר בפרקליטות.
הייצוג  את  גם  להרחיב  �בקשים  אתם 

של ה�גזרים השונים.
־נכון. אחת המטרות שלי היא לגוון במי
לחר גם  ראוי  ייצוג  ושיהיה  האפשר,  ־דת 

דרוזים,  ערבים,   - מיעוטים  לבני  גם  דים, 
לאנ גם  אתיופיה,  ליוצאי  גם   - ־צ'רקסים 

שים עם מוגבלויות. זה חשוב לא רק לגיוון 
משום  גם  אלא  בפרקליטות,  האנושי  ההון 
שכל אחד מהם ישמש סוכן שינוי במשפחה 
שלו, בשכונה שלו ובחברה שלו. יש לצערי 
בכלל  השלטון  כלפי  אמון  חוסר  מעט  לא 
דווקא באוכלוסיות מיעוטים, והפרקליטות 
היא חלק מהשלטון. חשוב שאנשים ידעו כי 

הפרקליטות היא גם שלהם. 

"הייעוץ המשפטי לצבא? חרב ומגן"

הנ של  פרישתה  לרגל  ב�א�ר  מכתבת 
שגו להבין  השכילה  שהיא  ביניש  משיאה 

נושאים  לעיתים  הביטחון  ב�ערכת  ר�ים 
נו מאת שם הביטחון לשווא. כ�י שליווה 

שאים ביטחוניים בפרקליטות ב�שך שנים, 
האם התופעה עדיין קיי�ת לדעתך?

זו תופעה שבוודאי רווחה בעבר, אבל חל 
־בה שיפור ניכר. היום ניכרת הפנמה של הע

בקרב  אזרח  זכויות  ושל  המשפטיים  רכים 
גורמי הביטחון. מובן שתמיד אפשר לשפר, 

־ולא אגיד שכיום לא נושאים את שם הביט
חון לשווא, אבל המצב השתפר באמת. 

הליווי  �תוצאות  רצון  שבע  אתה  האם 
מה�שפטי הצ�וד שנתנה הפרקליטות ל�ע

רכת הביטחון ב�בצע צוק איתן? 
לצבא  המשפטי  הייעוץ  את  שמוביל  מי 
והיא  הראשית,  הצבאית  הפרקליטות  הוא 

מעו שהיא  טוענים  רבים  מאוד.  ־מעורבת 
נגרם  לא  אמיתי  נזק  שום  אבל  מדי,  רבת 
בצבא.  החוק  שלטון  על  מהקפדה  לישראל 
ויותר  מודעות  יותר  יש  בעקבותיה  להפך, 
הקפדה על שמירת החוק הבינלאומי. אפשר 
בהחלט לנהל מאבק יעיל בטרור, כמו בצוק 

איתן, ובה בעת לשמור על חוקי המשפט. 
שכו למדינה  לה  טוב  הרחבה,  ־בראייה 

אגב,  מייעוץ משפטי.  נהנים  הביטחון  חות 
עם  הולך  חייל  כל  לא  שנטען,  למה  בניגוד 

תפ עיקר  מכך.  רחוק  בתרמילו.  דין  ־עורך 
קידנו הוא להציב את הנורמות המשפטיות, 
להגדיר מה הכללים המשפטיים המחייבים, 
לצבא  מאוד  רחב  תמרון  מרחב  יש  ועדיין 
הולך  לא  דין  עורך  שום  המבצע.  את  לנהל 
ואומר לחייל ברמת פרטנית "עכשיו תירה", 
חסרות  השמצות  אלה  תירה".  אל  "עכשיו 
היטב  יודעת  הצבאית  הפרקליטות  בסיס. 

־את תפקידה, אנחנו יודעים היטב את תפ
קידנו ואנחנו לא מנהלים את המלחמה. מי 

בהנ הצבא  זה  המלחמה  את  לנהל  ־שצריך 
לתת  אמורים  ואנחנו  המדיני,  הדרג  חיית 
לישראל  את המעטפת המשפטית שנותנת 

־לא רק חרב אלא גם מגן מפני הליכים מש

"אני לא נוהג לסכם כהונות 
של פוליטיקאים. ברמה 

האישית הייתה לי מערכת 
יחסים טובה ועניינית עם 

השרה לבני, שהייתה שותפה 
למאבק שלנו בהסתה 

ובעבריינות אידאולוגית. במובן 
הזה שמחנו לשתף פעולה"

"כאשר בית המשפט חושב 
שנחצה קו אדום הוא אומר 

את דברו, וזה לא פוגע באמון 
הציבור. אמון הציבור נבנה 

מרשת של דברים, ולשמחתי 
מערכת בתי המשפט היא עדיין 

אחת המערכות המוערכות 
במדינת ישראל, גם אם יש 

מי שלא יסכים איתי"
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פטיים בינלאומיים. 
־צריך להבין שהעולם השתנה, והיום הח
בינ פליליים  להליכים  יותר  גדולה  ־שיפה 
בי ובפורומים  שונות  במדינות  ־לאומיים 

היטב  עמדה  ישראל  עכשיו  עד  נלאומיים. 
הייעוץ  בזכות  היתר  בין  הליכים,  מיני  בכל 

המשפטי הזה.
�ה תגובתך לביקורת על היעדר אכיפה 
כגון  רגישים  ב�קו�ות  החוק  שלטון  של 

�זרח ירושלים?
הת בעקבות  האחרונה,  בתקופה  ־דווקא 
־גברות ההתפרעויות והפרות החוק בירוש

לים, מושקע מאמץ אדיר, והמשטרה תגברה 
נכנסים  ידיעתי  בעיר. למיטב  כוחותיה  את 
ועל הדרך אוכפים  לכל מקום,  היום כמעט 

גם עיקולים וחובות לרשויות שונות.
האבנים  זריקות  התגברות  בעקבות 
המדיניות  את  והחמרנו  הנחיה  הוצאתי 

־בנושאים כגון העמדה לדין, מדיניות העני
שה ומדיניות המעצרים משום שהמצב אכן 
נורא. אני מאמין שלא צריכה להיות אקס־
טריטוריה, גם אם מבחינה טקטית לא תמיד 

על כל דבר אתה חייב להיכנס באותו רגע. 

"לא כמו שחשבתי שזה יהיה"

הראשונה  השנה  את  �סכם  אתה  איך 
בתפקיד? עברה �הר? 

־השנה עברה לאט. זאת הייתה השנה הע
מוסה בחיי שהייתה בה גם האחריות הרבה 
במיליון  מדובר  מפתיע.  לא  זה  אז  ביותר, 

־החלטות ובמיליון עניינים. זה מאתגר ולפ
עמים לא פשוט, אבל זה תפקיד רציני. 

כפי שציפית שיהיה?
לא.

�איזו בחינה?
סביב  מסתובב  אני  שנה  וחמש  עשרים 
החדר הזה. אני אולי האדם שפקד את החדר 
הזה יותר מכולם כעוזר, כפרקליט, כמשנה, 
להיות  זה  איך  בדיוק  יודע  שאני  וחשבתי 

פרקליט מדינה. ובכל זאת זה אחרת. 
אז הקלישאה "דברים שרואים �כאן לא 

רואים �שם" בא�ת תופסת?

־לגמרי. קודם כל, ברמה הפיזית זאת עבו
זאת  אבל  שחשבתי.  ממה  יותר  קשה  דה 
עבודה מעניינת מאוד. קשה לי לספור בכמה 

עניינים אני מתעסק ביום.
יותר  קטנה  הפרקליטות  הייתה  בעבר 
היום  ניהולית, אבל  הייתה לה מסורת  ולא 
אני חייב לתפקד גם כמנהל, ואלה החלטות 
מסדר גודל אחר - לדאוג לאיכות האנשים, 
לי  שיהיו  לוודא  האנשים,  לרווחת  לדאוג 
של  לבעיות  להידרש  טובים,  הכי  האנשים 

־אנשים מסוימים, לקדם מנהלים. שני הכו
הס כובע   - המדינה  לפרקליט  שיש  ־בעים 

הניהולי  והכובע  הבכירה  המקצועית  מכות 
- הם שעושים את התפקיד למעניין כל כך.

"מתגעגע להופעות בבתי המשפט"

על  הרבה  הכי  השפיעה  אישיות  איזו 
דרכך ה�קצועית?

אהרן ברק ודורית ביניש. הייתי מתמחה 
אנשים  שניהם  ביניש.  של  ועוזר  ברק  של 
בעלי  סופר־מקצועיים,  ביותר,  מרשימים 
ברמה  רק  לא  מאוד  מעריך  שאני  אישיות 
המקצועית אלא גם ברמה האישית. הם היו 

המנטורים שלי, אם אפשר לומר. 
�ה היית �ייעץ היום לעורך דין בתחילת 

דרכו?
לעורך דין צעיר וטוב הייתי מייעץ שיבוא 

לפרקליטות. 
ואחר כך שיישאר בפרקליטות?

ויראה  בפרקליטות  שיישאר  כך  אחר 
מתוך  שפועל  אדם   - ציבור  שליח  בעצמו 
הוא  שעשיר  זה  עם  שישלים  אידאולוגיה. 
דברים הרבה  יבין שיש  יצא מפה, אבל  לא 

יותר חשובים בחיים מאשר כסף.
אתה לא �תגעגע להופעות בבתי �שפט?
אני מתגעגע מאוד. אני מחפש את התיק 

המתאים כדי לעשות זאת.
על הכיסא שלך ישבו דורית ביניש ועדנה 
ארבל שעבדת איתן בצ�ידות ועברו לכהן 
בבית ה�שפט העליון. זה חלום אישי שלך?

כהלכה,  מדינה  פרקליט  להיות  לי  תנו 
 ואשמח בחלקי עד מאוד. 

"במשך שנותיי בפרקליטות 
תקפו אותי גם מן השמאל וגם 

מן הימין. בעבר אמרו שאני 
עושה דברו של השלטון ותקפו 

אותי על איזה מין דברים אני 
מסכים להגן. כמו שאומרים, 
אם מתקיפים אותך גם מפה 
וגם מפה, כנראה אתה בסדר"

 "אני מקווה שבקרוב 
יהיה אפשר לסיים את הסכסוך 

ולאפשר לנציבה לעשות 
מלאכתה, ומצד שני להרגיע 
את החששות המוצדקים של 

הפרקליטים. הנציבה כבר 
עורכת ביקורות מערכתיות 
שהממצאים שלהן יוכלו 
לסייע בשיפור עבודתנו"
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עם נשיא בית המשפט המחוזי בחיפה השופט יוסף אלרוןאחד על אחד

מבוד הנשיא אלרון, בחודש אוגוכ
לתפקיד  הת�נית  האחרון  סט 
הבוחנת  הוועדה  ראש  יושב 
של  חשיבותה  �ה  הלשכה.  של 

הוועדה?
בחינות הלשכה הן שער הכניסה לקבלת 

־רישיון לעריכת דין בישראל, ומכאן גם נג
זרת חשיבותה של הוועדה הבוחנת, שהיא 

ול לניסוחן  האחראית  סטטוטורית  ־ועדה 
טיבן של השאלות בשאלון הבחינה.

מנועים  ואנו  החוק  שונה  לא  עוד  כל 
עלינו  המהותי,  הדין  מן  שאלות  מלשאול 
יבטא את  כדי שהמבחן  המרב  את  לעשות 
ידיעותיו של הנבחן באופן המיטבי והמרבי 

־במסגרת החוק הקיים היום בתחומים השו
נים של המקצוע. 

לווע לצרף  בחרת  לתפקיד  מכשהת�נית 
דה שני עורכי דין אקד�אים, פרופ' ח�י בן 
נון ופרופ' גבריאל הלוי, וזאת אחרי ז�ן רב 
חשוב  �דוע  אקד�אים.  בוועדה  היו  שלא 
�ן  דין  עורכי  גם  יהיו  הבוחנת  שבוועדה 

האקד�יה?
אופי  לתת  נועד  אקדמיה  אנשי  צירוף 
הוגנת  ועדה  בהיותה  לוועדה  פלורליסטי 
הם  החדשים  הוועדה  חברי  שני  ומאוזנת. 
נוכל  ובוודאי  בתחומם,  שם  בעלי  מומחים 
להפיק תועלת רבה מן הידע ומן המיומנות 
שלהם. פרופ' גבריאל הלוי הוא מומחה בעל 
הפלילי,  הדין  )סדר  הפלילי  למשפט  שם 
נון  בן  חמי  פרופ'  גם  וכך  ועונשין(,  ראיות 

המ והאתיקה  האזרחי  הדין  סדר  ־בתחום 
בתחום  מוקדם  רקע  גם  לשניהם  קצועית. 

הפסיכומטרי. 
־חוץ מהם ביקשתי לצרף גם את שני שו

אליקים  אברהם  המחוזי  המשפט  בית  פטי 
להזכיר  יש  אלה  כל  על  ליפשיץ.  ויחיאל 
מיכל  עו"ד  בוועדה,  הנוספים  החברים  את 
ירושלים, אבי  הירשפלד מפרקליטות מחוז 
דורון  ועו"ד  המדינה  מפרקליטות  וסטרמן 

עור בלשכת  האתיקה  ועדת  יו"ר  ־תמיר, 
גב'  עו"ד  מכבר  לא  ועד  ירושלים,  הדין  כי 

בריסקמן ממחלקת הבג"צים בפרקלי ־דנה 

"לא מוגזם לדרוש 
מעורך דין לדעת 
לנסח מסמכים 

משפטיים"
יושב ראש הוועדה הבוחנת של לשכת עורכי הדין, נשיא בית המשפט 

ההסמכה  בחינות  כי  מקווה  אלרון,  יוסף  השופט  בחיפה  המחוזי 

כיום  "כבר  מדגיש:  אולם  המהותי,  מהדין  שאלות  בעתיד  יכילו 

הוועדה הבוחנת לא חוסכת במאמצים לנסח את השאלות בבחינה 

כשאלות המחייבות הבנה משפטית, ואין די בשינון טכני של הדין"

רעות לוי

טות המדינה. כל החברים מקדישים מזמנם 
ובהתנדבות  ברצון  זאת  ועושים  וממרצם 
הוועדה  עבודת  את  מלווה  כן,  כמו  מלאה. 
דנה  עו"ד  הוועדה,  מרכזת  של  קבוע  צוות 
בלום ועו"ד גלעד וקסלר, וזאת בפיקוחו של 
אורי אלפרסי, סמנכ"ל תפעול, מערך מידע 

ומערך התמחות בלשכת עורכי הדין. 
מעל פי החוק חייבים להיות בוועדה שלו

שה שופטים, שלושה עורכי דין �ן ה�גזר 
האם  הציבורי.  ה�גזר  �ן  ושלושה  הפרטי 
אתה סבור כי יש לחייב שילובם של אנשי 

מאקד�יה בהרכב הוועדה, כפי שהוצע בת
זכיר החוק לשינוי �בנה לשכת עורכי הדין 

של שרת ה�שפטים לשעבר?
האקדמיה  אנשי  שני  כי  שביקשתי  בעת 

חו כמה  כעבור  כי  כלל  ידעתי  לא  ־יצורפו, 
דשים תיזום שרת המשפטים ציפי לבני את 
עורכי  לשכת  בחוק  החקיקה  שינוי  תזכיר 

הרכב  לשינוי  הצעה  יכיל  היתר  שבין  הדין, 
אקדמיה.  אנשי  שני  בה  שיהיו  כך  הוועדה 

־כעת אין לנו אלא להמתין ולראות אם בסו
־פו של דבר יאמץ המחוקק את שינוי החקי

קה המוצע. 
לשינוי  סעיף  גם  הוכנס  החוק  בתזכיר 
�תכונת הבחינה כדי שתעסוק גם בתחום 
את  �שנה  היית  כיצד  ה�הותי.  ה�שפט 

הבחינה בכתב? 
הנ את  לבחון  האפשרות  כי  מקווה  ־אני 

בחינה  מבנה  תצמיח  המהותי  בדין  בחנים 
הפרוצדור בתחום  שאלות  ולצד  ־רבגוני, 

בהלכה  הנבחן  של  ידיעותיו  גם  ייבחנו  לי 
הפסוקה והבנתו את ההלכה הפסוקה ואת 
יותר  טוב  ייבחנו  כך  אולי  ליישמה.  יכולתו 

והכ הדין  עריכת  למקצוע  התאמתו  ־מידת 
שרתו לעסוק בכך. 

תמנע  המהותי  הדין  מן  שאלות  הכללת 
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צילום: עו"ד ענבל עפרון "השאלה הפתוחה לא נועדה להכשיל". הנשיא אלרון 

־את הביקורת הנמתחת היום על מבחני הל
ותו  פרוצדורה  כי הם מצריכים שינון  שכה 
לא. מלבד זאת, כבר כיום הוועדה הבוחנת 
השאלות  את  לנסח  במאמצים  חוסכת  לא 

משפ הבנה  המחייבות  כשאלות  ־בבחינה 
טית, ואין די בשינון טכני של הדין.

יז�ת  ה�יוחל  החוק  לשינוי  שנזכה  ועד 
משינוי של �תכונת הבחינה בעלמפה, והנב

חנים יחויבו לענות על שאלה פתוחה נוסף 
על �אה שאלות רבמברירה. איך תבוא לידי 

ביטוי השאלה בעלמפה?
לנבחנים תהיה בחירה מבין כמה שאלות 
שוקדים  אנו  שונים.  משפט  מענפי  ניסוח 
ולקראת  הפתוחה,  השאלה  מבנה  על  כיום 
תהיה  היא  כי  הודענו  הקרובה  הבחינה 
כפי  משפטיים,  מסמכים  ניסוח  על  שאלה 

־שמתחייב מן התקנות הקיימות, ועליה ייד
רשו הנבחנים להשיב ביום הבחינה שבכתב. 

עם  יינתן  לא  הפתוחה  השאלה  על  הציון 
תונח  התשובה  רב־הברירה;  לשאלון  הציון 
על  ותישקל  בעל־פה  הבוחנים  מותב  לפני 

־ידו בבואו לקבוע אם הנבחן עבר את המב
־חן בעל־פה או נכשל בו. הדבר יסייע לבוח

נים בעל־פה להתרשם מהנבחן באופן בלתי 
אמצעי ומעמיק יותר. 

דין  מעורך  לדרוש  שמוגזם  חושב  איני 
לדעת לנסח מסמכים משפטיים, שהרי זהו 
חלק בלתי נפרד מן השירות ללקוח. בסופו 
גבוהה  ברמה משפטית  דין  עורכי  דבר,  של 

הם חלק מהאינטרס הציבורי.
הנבחנים  �כלל  קטן  אחוז  רק  כי  ידוע 
בבחינה בעלמפה אינם צולחים אותה. האם 

מאתה צופה שאחוז זה יגדל באופן �ש�עו
תי בעקבות הוספת השאלה הפתוחה?

הב לקראת  כן  ועל  זו,  לעובדה  ער  ־אני 
בלשכת  שנערך  כנס  יזמתי  האחרונה  חינה 

עורכי הדין בתל אביב לעורכי דין המכהנים 
ציינתי  בעל־פה.  בבחינות  הבוחנים  בצוות 
שהוועדה  הרבה  החשיבות  את  לפניהם 
לתת  הצורך  ואת  בעל־פה  בבחינה  רואה 
לה את המקום הראוי בשקלול הציון הסופי 
לשופטים  בכתב  פניתי  כן  כמו  הנבחן.  של 
היושבים בראש המותבים הבוחנים בעל־פה 

וציינתי את החשיבות שבבחינה בעל־פה. 
שהבחינה  להקפיד  הבוחנת  הוועדה  על 
תהיה הוגנת, מאוזנת וראויה ללא כל קשר 
בה.  הנכשלים  או  העוברים  של  למספרם 

־אחוז העוברים מעולם לא היה שיקול משי
באחת  לא  אף  הבוחנת  הוועדה  של  קוליה 

מהחלטותיה.
לה נועדה  לא  הפתוחה  השאלה  ־כמובן, 

וכישוריו  יכולתו  כשיל אלא לתרום לבחינת 
אף  מסוימים  שבמקרים  ייתכן  הנבחן.  של 
תוכל השאלה הפתוחה לסייע לנבחן לבטא 
הציון  שקלול  לצורך  האמיתית  יכולתו  את 

־הסופי שהוא ראוי לו. זהו כלי הערכה לגיטי
מי של הנבחן המצטרף לכלים הנוהגים כיום.
מ�ה ע�דתך הכללית על הר�ה של �ק

צוע עריכת הדין?
שמ באופן  הכללות  לעשות  לנו  ־אסור 

של  תדמיתם  ואת  יכתימו את שמם  עטים 
הרבים. ציבור עורכי הדין הוא ציבור ערכי, 
החוק  שלטון  לחשיבות  רבה  מודעות  בעל 
הן  הדין,  עריכת  מקצוע  של  ולייחודיותו 

הצי במגזר  במקצוע  העוסקים  של  ־בהיבט 
־בורי והן בהיבט של עורכי הדין במגזר הפר

טי. לעיתים יש תופעות החורגות מהמצופה 
כך  ועל  הדין,  עריכת  במקצוע  שעוסק  ממי 
 יש להצטער. 

"על הוועדה הבוחנת להקפיד 

שהבחינה תהיה הוגנת, מאוזנת 

וראויה ללא כל קשר למספרם 

של העוברים או הנכשלים 

בבחינה. אחוז העוברים מעולם 

לא היה שיקול משיקוליה 

של הוועדה הבוחנת"
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עורך הדין מומחי�
החשובים בשנת 2014 בוחרים את פסקי הדין  

מיסים
עו"ד מאיר מזרחי

עוסק במיסוי מקרקעין

בינלאומי | חוקתי
פרופ' אייל גרוס

פרופסור חבר, הפקולטה 
למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

פלילי
פרופ' אורן גזל־אייל

סגן הדיקן וראש המרכז 
לחקר פשיעה, משפט וחברה 

באוניברסיטת חיפה

נזיקין
עו"ד אסף פוזנר

 שותף במשרד כהן, 
וילצ'יק, קמחי ושות'

משפחה
עו"ד יוסף מנדלסון

מרצה לדיני ירושה ומשפחה 
באוניברסיטת תל אביב 

ובמרכז הבינתחומי

הגדוליםפסקי הדיןפרויקט
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עורך הדין מומחי�
החשובים בשנת 2014 בוחרים את פסקי הדין  

חוזים
פרופ' נילי כהן

חברת האקדמיה הלאומית למדעים; 
מופקדת הקתדרה לדיני חוזים 

השוואתיים, הפקולטה למשפטים, 
אוניברסיטת תל אביב

תקשורת
ד"ר יובל קרניאל

מרצה בכיר למשפט ולתקשורת 
במרכז הבינתחומי הרצליה; אב בית 
דין במועצת העיתונות; לשעבר יו"ר 

ועדת האתיקה של רשות השידור 
והיועץ המשפטי של הרשות השנייה 

לטלוויזיה ולרדיו

עבודה
פרופ' שרון רבין־מרגליות
דיקן בית הספר למשפטים, המרכז 

הבינתחומי הרצליה

תאגידים
פרופ' ידידיה שטרן

סגן נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה 
ופרופסור למשפטים באוניברסיטת בר־אילן

חוקתי
פרופ' גדעון ספיר 

מלמד באוניברסיטת־בר־אילן; 
עמית בכיר בפורום קהלת



בינלאומי | חוקתי  / אייל גרוס

־צריך לצלצל פעמיים", כתב נתן אלתרמן בשי"
השנה  של  החשוב  הדין  בפסק  המפורסם.  רו 

והמש האדם  זכויות  החוקתי,  המשפט  ־בתחום 
ההסתננות  לחוק  התיקון  נפסל  בו  הבינלאומי,  פט 
)החוק למניעת הסתננות  שהקים את מתקן חולות 
שעה(,  והוראת   4 מס'  )תיקון  ושיפוט(  )עבירות 

פעם  בג"ץ  צלצל  תשע"ד־2013(, 
שנייה, ואמר את מה שהיה אמור 
לכלוא  אין  מאליו:  מובן  להיות 

אנשים ללא משפט.
הנוכחי  הדין  פסק  לפני  שנה 
שאיפשר  קודמו,  את  בג"ץ  פסל 
לכלוא מבקשי מקלט ללא משפט 
החשוב  הדין  בפסק  בסהרונים. 

פוגל השופט  ציין  השנה  ־של 
מן ביחס למתקן חולות, שהוקם 
על  שהייה"  כ"מתקן  מכן  לאחר 
פי החוק שנפסל בסיבוב הנוכחי: 

 בג"ץ 7385/13 איתן מדיניות הגירה ישראלית ואח' נ' ממשלת ישראל )22.9.14(; שופטים: אשר גרוניס, 
מרים נאור, עדנה ארבל, סלים ג'ובראן, אסתר חיות, יורם דנציגר, ניל הנדל, עוזי פוגלמן, יצחק עמית 

 ממתינים
לצלצול השלישי

של  הצביעות  על  המסך  את  בג"ץ  שופטי  הרימו  הקודמים  הסיבובים  בשני 
המדיניות הממשלתית בנושא מבקשי המקלט  מדובר בניסיון לאחוז בשני 
קצות המקל: להראות כאילו לא מפרים את עקרון אי ההחזרה מצד אחד, אך לא 
לתת למבקשי מקלט את היחס הראוי להם מצד שני  הכנסת בחרה להתעלם 
ממסר זה גם בתיקון שחוקק לאחרונה, ועתה אין לנו אלא לחכות לצלצול הבא

"הבה לא נרשה לכותרת - 'מתקן פתוח' - להוליכנו 
שולל; חובת ההתייצבות לשלוש הספירות היומיות, 
לצד המרחק הרב מיישובי האזור, שוללת כמעט כל 

האמ השהייה.  ממרכז  שגרתית  ליציאה  ־אפשרות 
נם מדובר, אפוא, במרכז פתוח?". מתקן סגור דומה 
בדבריו למשמורת או לבית כלא, ולשהייתו של אדם 
בחולות יש כדבריו התחלה - אך 
מילים  לעין.  נראה  סוף  לה  אין 

־אלה, כמו גם מילותיה של השו
החדש  התיקון  כי  ארבל  פטת 

בשי גברת...  "אותה  הוא  ־לחוק 
הדרך  על  מעידים  אדרת",  נוי 
שבה ראו שופטי הרוב בבג"ץ את 
התייחסה  לא  המדינה  העניין: 

־ברצינות לפסק הדין הקודם שה
ללא  בכליאה  הפסול  את  דגיש 

משפט של מבקשי מקלט.
התיקון הקודם שנפסל איפשר 

משופטי בג"ץ לא נסתר 
הקושי שבפסילת חוק 
שנחקק על ידי הכנסת 

בתגובה לחוק שפסלו הם 
לפני שנה, אך הם הדגישו 

כי למעשה הכנסת 
פשוט לא הקשיבה 
לפסק דינם הקודם
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לכלוא מבקשי מקלט למשך שלוש שנים ללא משפט 
בכלא סהרונים; התיקון החדש איפשר לכלוא שם רק 
מבקשי מקלט חדשים שהגיעו לישראל, ולמשך שנה. 
את  כאמור  החדש  התיקון  הקים  במקביל  זאת,  עם 
מתקן חולות, שם היה אפשר לכלוא מבקשי מקלט 
ללא כל הגבלת זמן. משופטי בג"ץ לא נסתר הקושי 

־שבפסילת חוק שחוקקה הכנסת בתגובה לחוק שפ
־סלו הם לפני שנה, אך הם הדגישו כי למעשה הכנ

סת פשוט לא הקשיבה לפסק דינם הקודם; השופטת 
בשנית  החוק  שבפסילת  הנחת  אי  על  עמדה  נאור 
בתוך זמן קצר, אך הדגישה שכאשר בג"ץ קובע שחוק 
יכולה לחזור ולחוקק אותו  אינו חוקתי, הכנסת לא 

־ללא שינוי, או בשינוי שאין בו כדי לפתור את הס
תירה עם חוקי היסוד, וכך נעשה במקרה זה: החוק 
שבג"ץ  היסוד  בחוקי  הפגיעה  את  תיקן  לא  החדש 
הצביע עליה בפעם הקודמת. השופט פוגלמן אף הוא 
נדרש לסוגיה והדגיש שבג"ץ אינו שש לשוב ולבטל 
חקיקה של הכנסת, אך החוק פוגע "בצורה מהותית, 

עמוקה ויסודית בזכויות אדם". "חברה דמוקרטית", 
הדגיש פוגלמן, "אינה יכולה לשלול לפרק זמן מעין 
זה את חירותם של אנשים שלא נשקף מהם סיכון 
ושאין הם נושאים בעונש על מעשי עוולה שביצעו", 
ברצון  "לא  בטלותו:  על  מלהכריז  מנוס  אין  כן  ועל 

עשינו זאת; מכוח חובתנו עשינו זאת". 
בג"ץ הדגיש את שקבע בעבר: אי אפשר להחזיק 
הרחקה  הליך  אין  גירוש אם  צו  מכוח  במעצר  אדם 
אורכה  יהא  במשמורת,  "החזקה  לגביו.  אפקטיבי 

לגיטי תכלית  ללא  להיות  יכולה  אינה  יהיה,  ־אשר 
במע להחזיק  אין  נאור.  השופטת  כתבה  ־מית", 

לגירוש  גירוש כשאין באופק אפשרות  צו  צר מכוח 
האוכלוסייה  רוב  את  בג"ץ,  הדגיש  והרי,  מהארץ, 

־שהחוק יחול עליה ישראל לא מתכוונת להחזיר לא
 73% שהם  מאריתריאה,  המקלט  מבקשי  על  רצה. 
מהאוכלוסייה הרלוונטית, חל גם לפי עמדת המדינה 

־עקרון "אי ההחזרה" האוסר לגרש אדם למקום שנ
שקפת בו סכנה לחייו או לחירותו, ולסודן ישראל לא 

צילום: פלאש 90 החוק הנוכחי ממשיך לאפשר כליאה של זרים שאין שום כוונה לגרשם מישראל. מפגינים במתקן חולות 
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מדור פרסומי

המותג TUDOR נרשם בשנת 1926 על-ידי הנס ווילסדורף 
מייסד ROLEX. זאת כחלק מתפיסה חדשה ליצור שעוני יוקרה 

איכותיים אשר עומדים בסטנדרטים של רולקס, אך יחד עם 
זאת, יוכלו להימכר במחיר נגיש לכל חפץ. מאז היווסדו 
ועד היום, המותג TUDOR משקף שילוב מוצלח בין דיוק 

לאמינות, עיצוב, טכנולוגיה ואיכות.
מקור שמם וסמלם של שעוני TUDOR, בשושלת 

המלוכה לבית טיודור, אשר שלטה באנגליה בסוף ימי 
הביניים והובילה אותה בגאווה לתקופת הרנסנס. 
סמלי המשפחה, הוורד והמגן המלכותי ליוו את 

המותג לסירוגין במשך השנים, כאשר היום מופיע 
רק המגן על לוח השעון.

השעונים מיוצרים מהחומרים האיכותיים ביותר: פלדת 
אל חלד וטיטניום העמידים במיוחד נגד קורוזיה, ציפוי 
גומי PVD ידידותי לסביבה ועמיד במיוחד לשחיקה וזכוכית 
ספיר קריסטל העמידה בפני שריטות. השעון מצויד במנגנון 
שוויצרי מכני משופר וחדשני ובעל עמידות ללחץ מים של 

10 אטמוספרות ומעלה.
במשך שנים מיתוג השעון קושר להצלחה, תעוזה ועמידות. 
בהמשך לתפיסת המותג, בשנת 2009 נעשתה חשיבה 

מחודשת אודות המותג מבחינה פרסומית ועיצובית תחת הקמפיין:

Designed for Performance, Engineered for Elegance
TUDOR מוכר בעולם בשיתוף הפעולה עם מותג  המותג 
 "Timing Partner"-כ DUCATI האופנועים האיטלקי
TUDOR המותג  הפך   2013 בשנת  בנוסף,   הרשמי. 
- WEC הרשמי של מרוצי המכוניות "Timing Partner"-ל 

.)World Endurance Championship(
 TUDOR רשת רולקס שואו מציגה את שעון
BLACK BAY. השעון בקוטר 41 מ"מ עם מנגנון 
שוויצרי אוטומטי איכותי, טבעת )בזל( חד כיווני, 
שמירת אנרגיה עד 38 שעות, זכוכית ספיר קריסטל, 
עמידות למים עד עומק של 200 מטרים. השעון מגיע 
עם רצועת עור/ צמיד מתכת ובתוספת רצועת בד. 
₪ 17,100  מחיר מומלץ לצרכן: רצועת עור - 

צמיד מתכת - 18,850 ₪ 
 ROLEX ברשת החנויות TUDOR ניתן להשיג את שעוני
SHOW בתל אביב, בירושלים, רעננה ובאילת וכן בחנויות 

מובחרות ברחבי הארץ.

Tudor Black Bay - טיודור בלאק ביי

נציגה בלעדית בארץ: חברת ארו-אסיה בע"מ
מרכז ההנהלה והשרות: שדרות שאול המלך 1, ת"א טל': 03-6857520
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־מחזירה מבקשי מקלט בגלל היעדר יחסים דיפלומ
טים איתה. 

שלושה(  נגד  שישה  של  )ברוב  אפוא  קבע  בג"ץ 
עשרה  בתוך  להסתיים  צריכה  בסהרונים  שהכליאה 
לחולות  שנוגע  בחוק  הפרק  בטלות  את  אך  ימים, 
השהה  שניים(  נגד  שבעה  של  ברוב  הוחלט  )עליה 

ל־90 יום. 
עם זאת, בשני מובנים שופטי בג"ץ לא למדו את 
היא  ראשית  זו.  בפרשה  הקודם  הסיבוב  של  הלקח 

־בחינת המהות. משתמע מפסק הדין שהמטרות שב
בח לפחות  פסולות  המקלט  מבקשי  נכלאים  ־שמן 

שיעזבו  כדי  רוחם"  "שבירת  היא  המטרה  שכן  לקן, 
את ישראל, עזיבה שנוכח איום הכליאה אינה באמת 
משמשת  כליאתם  כי  משתמע  עוד  חופשי.  מרצון 
אך  לישראל.  להגיע  שלא  אחרים  להרתיע-  אמצעי 

הקו בפעם  ארבל  כמו  ־פוגלמן, 
דמת, בחר לציין שאין הוא חייב 
משום  נפסל  החוק  אם  להכריע 
כלומר  ראויה,  אינה  שתכליתו 
בו  להשיג  שניסו  המטרה  שעצם 
פסולה, שכן בין כה וכה הפגיעה 
הפסילה  מידתית.  אינה  בזכויות 
פתחה  ה"מידתיות"  עילת  בשל 
לחוקק  לכנסת  הפתח  את  שוב 
כפי  יותר,  "מידתי"  כביכול  חוק 
וחבל  הקודמת,  בפעם  שעשתה 
על  הגולל  את  סתם  לא  שבג"ץ 
יותר  חד־משמעית  בקביעה  כך 

על תכליתו הפסולה של החוק. במובן זה משקף פסק 
על  המידתיות  שבהשתלטות  הבעייתיות  את  הדין 
ואת  הישראלי בשנים האחרונות,  המשפט החוקתי 

־מלאכותיות ההפרדה בין השלבים השונים של הני
90 הימים שה־  תוח החוקתי. שנית, מבחינת הסעד,
קצה בג"ץ למדינה שבהם לא יבוטלו הוראות החוק 
לשלול  להמשיך  איפשרו  חולות  שהקימו את מתקן 
את חירות הכלואים בחולות, למרוח שוב את ביצוע 
פסק הדין, וכמו בפעם הקודמת לחוקק חוק חדש. כך 

־אכן נחקק גלגול שלישי של אותו חוק, גלגול שמנ
־סה לייפות את חולות, ולטענת המדינה הוא "מיד

תי" יותר, אך אפשר לומר שהפעם הוא "אותה גברת 
בקיצורי אדרת".

תקופת  את  מקצרת  החוק  של  השלישית  הגרסה 

הכליאה של מבקשי מקלט חדשים הנכנסים לישראל 
־בכלא סהרונים לשלושה חודשים, ותוחמת את תקו

פת הכליאה של מבקשי מקלט שכבר נמצאים בישראל 
במתקן חולות ל־20 חודש. נוסף על כך בוטלו חתימות 

כך שמבקשי המקלט הכ והצהריים בחולות,  ־הבוקר 
לואים שם יוכלו לשהות מחוץ למתקן במשך היום, אך 
עליהם להתייצב לחתימת הערב ולשהות שם במשך 

־הלילה. שינויים אלה לא מתקנים את הפגמים החוק
תיים שבגינם פסל בג"ץ את שתי הגרסאות הקודמות 

־של החוק. כפי שכתב בפסק הדין השני השופט פוג
למן, השאלה "אינה כמותית בלבד - מהו משך הזמן 
האם  אלא   - במשמורת  להחזיקה  המרבי  החוקתי 

־מותרת החזקה במשמורת של מי שלא מתקיים בע
ניינו הליך גירוש אפקטיבי. לשאלה זו אני משיב - כפי 
שהשיב לפני בית משפט זה בפסיקה ענפה - בשלילה 
ממשיך  הנוכחי  החוק  מוחלטת". 
שאין  זרים  של  כליאה  לאפשר 
ועל  מישראל,  לגרשם  כוונה  שום 
כן לוקה באותם פגמים חוקתיים 

במת השינויים  קודמיו.  ־כמו 
אופיו;  את  משנים  לא  חולות  קן 
המתקן,  של  במיקומו  בהתחשב 
באיסור על מבקשי המקלט לעבוד 
שירות  ידי  על  ובניהולו  לו  מחוץ 
של  סוג  עדיין  הוא  הסוהר,  בתי 

כלא, גם אם בשם אחר.
הקודמים  הסיבובים  בשני 
המסך  את  בג"ץ  שופטי  הרימו 
בישראל  הממשלתית  המדיניות  של  הצביעות  על 
רוב  שאת  בכך  מכירה  ישראל  אחד  מצד  בנושא; 
אריתראה  אזרחי  עליה,  יחול  שהחוק  האוכלוסייה 
ומצד  למדינותיהם,  בחזרה  לגרש  אפשר  אי  וסודן, 
בעצמה  חירותם  את  שוללת  אבסורדי  באופן  שני 

־תוך שהיא מנסה לדחוק אותם מחוץ למדינה. מדו
בר בניסיון לאחוז בשני קצות המקל. להראות כאילו 
לא מפרים את עקרון אי ההחזרה מצד אחד, אך לא 
לתת למבקשי מקלט את היחס הראוי להם מצד שני. 

־למרבה הצער בחרה הכנסת להתעלם ממסר זה. הצ
לצול השני של בג"ץ לא הספיק. עתירה נגד הגלגול 
השלישי של החוק כבר הוגשה, ועתה, כמו בתאטרון, 
אין לנו אלא לחכות לצלצול השלישי במה שכנראה 
 יהיה פסק הדין החשוב של השנה הבאה. 

הכותב חבר בהנהלת 
האגודה לזכויות האזרח 
שהייתה אחת העותרות 
בבג"ץ הנדון, אך הוא לא 
היה מעורב בניהול התיק. 
 הכתוב משקף 
את דעתו בלבד

השינויים בתיקון האחרון 
לא מתקנים את הפגמים 
החוקתיים שבגינם פסל 
בג"ץ את שתי הגרסאות 

הקודמות של החוק. 
בהתחשב בנסיבות, 

עדיין מדובר בסוג של 
כלא, גם אם בשם אחר
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מדור פרסומי

המותג TUDOR נרשם בשנת 1926 על-ידי הנס ווילסדורף 
מייסד ROLEX. זאת כחלק מתפיסה חדשה ליצור שעוני יוקרה 

איכותיים אשר עומדים בסטנדרטים של רולקס, אך יחד עם 
זאת, יוכלו להימכר במחיר נגיש לכל חפץ. מאז היווסדו 
ועד היום, המותג TUDOR משקף שילוב מוצלח בין דיוק 

לאמינות, עיצוב, טכנולוגיה ואיכות.
מקור שמם וסמלם של שעוני TUDOR, בשושלת 

המלוכה לבית טיודור, אשר שלטה באנגליה בסוף ימי 
הביניים והובילה אותה בגאווה לתקופת הרנסנס. 
סמלי המשפחה, הוורד והמגן המלכותי ליוו את 

המותג לסירוגין במשך השנים, כאשר היום מופיע 
רק המגן על לוח השעון.

השעונים מיוצרים מהחומרים האיכותיים ביותר: פלדת 
אל חלד וטיטניום העמידים במיוחד נגד קורוזיה, ציפוי 
גומי PVD ידידותי לסביבה ועמיד במיוחד לשחיקה וזכוכית 
ספיר קריסטל העמידה בפני שריטות. השעון מצויד במנגנון 
שוויצרי מכני משופר וחדשני ובעל עמידות ללחץ מים של 

10 אטמוספרות ומעלה.
במשך שנים מיתוג השעון קושר להצלחה, תעוזה ועמידות. 
בהמשך לתפיסת המותג, בשנת 2009 נעשתה חשיבה 

מחודשת אודות המותג מבחינה פרסומית ועיצובית תחת הקמפיין:

Designed for Performance, Engineered for Elegance
TUDOR מוכר בעולם בשיתוף הפעולה עם מותג  המותג 
 "Timing Partner"-כ DUCATI האופנועים האיטלקי
TUDOR המותג  הפך   2013 בשנת  בנוסף,   הרשמי. 
- WEC הרשמי של מרוצי המכוניות "Timing Partner"-ל 

.)World Endurance Championship(
 TUDOR רשת רולקס שואו מציגה את שעון
BLACK BAY. השעון בקוטר 41 מ"מ עם מנגנון 
שוויצרי אוטומטי איכותי, טבעת )בזל( חד כיווני, 
שמירת אנרגיה עד 38 שעות, זכוכית ספיר קריסטל, 
עמידות למים עד עומק של 200 מטרים. השעון מגיע 
עם רצועת עור/ צמיד מתכת ובתוספת רצועת בד. 
₪ 17,100  מחיר מומלץ לצרכן: רצועת עור - 

צמיד מתכת - 18,850 ₪ 
 ROLEX ברשת החנויות TUDOR ניתן להשיג את שעוני
SHOW בתל אביב, בירושלים, רעננה ובאילת וכן בחנויות 

מובחרות ברחבי הארץ.

Tudor Black Bay - טיודור בלאק ביי

נציגה בלעדית בארץ: חברת ארו-אסיה בע"מ
מרכז ההנהלה והשרות: שדרות שאול המלך 1, ת"א טל': 03-6857520
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תקשורת / יובל קרניאל

הוא פ התקשורת  בתחום  השנה  של  הדין  סק 
שו תשעה  של  בהרכב  הנוסף  הדיון  ־כמובן 

ניצחון  לכאורה  ר'.  וסרן  דיין  אילנה  בפרשת  פטים 
־חשוב לחופש העיתונות ואשרור של פסק הדין הח

שוב שניתן בערעור, אך למעשה 
מזהיר  הלא  למצבו  עגום  ביטוי 

־של בית המשפט העליון ושל הד
מוקרטיה הישראלית בכלל. 

נקלע  העליון  המשפט  בית 
מעמדו  על  חריף  למאבק  השנה 
עתידו  ועל  הישראלית  בחברה 
כפוסק אחרון בכל הנוגע לזכויות 
מכל  יותר  השנה,  בישראל.  אדם 

על סמ עוררין  ־שנה אחרת, קמו 
כמוסד.  כוחו  ועל  המוסרית  כותו 
בעיקר מדובר באופן שבו התקבל 
למניעת  החוק  בנושא  הדין  פסק 

־מסתננים. אין המדובר עוד בשו
אלא  וסהרוריים,  קיצוניים  ליים 

 דנ"א 2121/12 פלוני נ' ד"ר אילנה דיין אורבך )18.9.14(;
 שופטים: אשר גרוניס, מרים נאור, עדנה ארבל, אליקים רובינשטיין,

סלים ג'ובראן, יורם דנציגר, ניל הנדל, עוזי פוגלמן, יצחק עמית

גוש אמונים
פסק הדין בדיון הנוסף בפרשת אילנה דיין משקף מאבק של השופטים 
לשמר את אמון הציבור בבית המשפט, וזאת גם במחיר פגיעה מסוימת 

באמון הציבור בתקשורת  בית המשפט העליון היה מוכן לומר כי 
העיתונות של דיין היא עיתונות אחראית, אבל באותה נשימה אמר שגם 

עיתונות זו לא הצליחה לפרסם את האמת

המחציף  הישראלי,  והשלטון  הממסד  של  ליבו  בלב 
פנים לערכאה השיפוטית העליונה ופועל באופן ישיר 

לכרסם בכוחה ובאמון הציבור הישראלי במשפט. 
המ בית  לפני  הביאה  דיין  ואילנה  ר'  סרן  ־פרשת 

שפט העליון את הדילמה הכאובה 
ביותר בחברה הישראלית; המתח 
לצורכי  הדמוקרטיה  ערכי  בין 
השנה  שהכתה  דילמה  הביטחון. 
בחברה הישראלית גם בזמן מבצע 
צוק איתן, שבו היה אפשר לראות 

פגיעה של ממש בחופש הביטוי. 
ברוב המקרים פסק דין של בית 
פסוק.  סוף  הוא  העליון  המשפט 

־כך גם בתביעות לשון הרע. הצי
השיפוטית  להכרעה  מחכה  בור 
פרסום  היה  האם   - העליונה 
אמת  פורסמה  האם  הרע?  לשון 
או שמא השמצה פרועה ופגיעה 
לא ראויה בשמו הטוב של אדם? 

לכאורה הדיון הוא 
בנושאי לשון הרע וחופש 

הביטוי, אך למעשה 
הוא בחיפוש אחר אמון 

הציבור המבקש איזון בין 
צורכי המלחמה בטרור 

והביטחון, ומוכן להקריב 
גם את ערכי הדמוקרטיה, 
את זכויות האדם וביניהן 

את חופש הביטוי 
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דיין.  ואילנה  ר'  סרן  של  בפרשה  הדבר  היה  כך  לא 
חייל,  של  הטוב  ועל שמו  האמת  על  היה  לא  הקרב 

־אלא על שמו הטוב של צה"ל, על אופן המלחמה בט
רור ועל תפקידה של העיתונות החוקרת. 

הגדולים  הפערים  את  הפרשה  חשפה  מתחילתה 
־בחברה הישראלית, וגם בקרב משפטנים ואנשי תק
ולמהותה של התקשו הנוגע לתפקידה  בכל  ־שורת, 
־רת בישראל, וכפועל יוצא מהם את הפערים בתפי

סת מהותה של הדמוקרטיה הישראלית.  
מכהן  בעודו  סולברג,  נעם  השופט  של  הדין  פסק 
ופסק הדין הראשון  בבית המשפט המחוזי,  כשופט 
אחד,  מחנה  של  כפיים  במחיאות  התקבלו  בעליון 
ובגינוי ובחוסר הסכמה בולט אצל מחנה אחר. היחס 
גם  כך  לגמרי.  פוליטי  היה  הפסיקה  ואל  הנושא  אל 

־היחס לשופטים השונים שנתנו את פסקי הדין ולפ
־רשנים הרבים, עיתונאים ומשפטנים, שניסו להסבי

רו. לא זכור לי בשנים האחרונות פסק דין שזכה לכל 
כך הרבה פרשנויות ותגובות נרגשות בתקשורת כמו 
בסנוורים?  העליונים  הוכו  "אייכה  הזה.  הדין  פסק 

איכה הצדיקו את מרמס שמם הטוב של החיילים?" 
צעקו המאמרים )ישראל הראל, "הכבוד האבוד של 
לה־ "קשה   ,2012 בפברואר   17 הארץ   המסייעת"
בין כיצד יכול אדם בעל חוש צדק אלמנטרי לנקות 
בעיני  הגון  אדם  ולהישאר  דיבה  מהוצאת  דיין  את 

הגי נגד  הסתה  כדי  עד  לכת  הרחיקו  ואף  ־עצמו"(, 
נותם של השופטים בעליון. ברור היה לכל כי אמון 

הציבור בבית המשפט העליון נמצא בסכנה. 
קיים פער עצום, כמעט בלתי נתפס, בין פסק הדין 
של השופט סולברג בבית המשפט המחוזי, שקבע כי 
אילנה דיין פרסמה לשון הרע על סרן ר', ובין פסק 
אין  כי  שקבע  העליון  המשפט  בבית  הראשון  הדין 
ועומדות לדיין כל  מדובר בעוולת לשון הרע הואיל 
ההגנות של אמת דיברתי ושל תום לב. מדובר בשפה 
שונה, בעולם מושגים שונה, בערכים שונים. השופט 
סולברג שם במרכז את שמו הטוב ואת כבודו של סרן 
הישראלית  החברה  של  המאבק  ואת  צה"ל,  של  ר', 
פוגלמן  ריבלין,  השופטים  הרכב  הפלסטיני.  בטרור 
ועמית שם במרכז הדיון את חופש הביטוי, את חופש 

לדעת שופטי בית המשפט העליון, הכתבה אינה מציגה אותו כהורג ילדה בדם קר. סרן ר' בבית המשפט
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ובמשתמע  הישראלית,  ואת הדמוקרטיה  העיתונות 
גם את זכותם של ילדים פלסטינים לחיים. המציאות 
הזו  בפרשה  הנשקפת  והמציאות  בכלל,  הישראלית 

־בפרט, מצטיירת בשני פסקי הדין באופן שונה לח
לוטין. 

של  בסיפור  עוסקים  המוקדמים  הדין  פסקי  שני 
מי.  זה  מי  בשאלה  חלוקים  אבל  גוליית,  מול  דויד 
לסולברג ברור כי סרן ר' הוא דויד, וכתיאורו: "קצין 
נסיבות  זוטר בצה"ל שפעל בשליחות הציבור תחת 
אובייקטיביות קשות במיוחד. אין מדובר באיש בעל 
אמצעים, קשרים, השפעה פוליטית או תקשורתית. 
ומועדים  קלים  קורבנות  יהיו  לעולם  ושכמותו  הוא 
לרמיסת שמם הטוב ודמותם". לעומתו רואה סולברג 
את תאגיד התקשורת כ"רב השפעה ועתיר אמצעים" 
המרוויח מפרסום הפרשה רווחים ישירים ועקיפים. 

בעליון  הראשון  הדין  מפסק 
העי דווקא  כי  ההשקפה  ־עולה 

היא  והחוקרת  החופשית  תונות 
ברשויות  הלוחם  האמיתי  דויד 
חושף  העוצמה,  רבות  השלטון 
את  האדיר,  הצבא  את  ומבקר 
קטנות(  ילדות  )גם  להרוג  כוחו 
ואת רשויות המדינה רבות הכוח. 
כדברי השופט ריבלין: "בשל עצם 

הצי המגזר  כמבקרת  ־שליחותה 
להיחשף  העיתונות  עשויה  בורי 
גופי  מטעם  מסוכנת  לפגיעה 
הבין  המקורי  ההרכב  השלטון". 
המסחרית  לתקשורת  כי  היטב 
)למשל ערוץ 2( היה עדיף לשדר 

תוכנית ריאליטי על מרוץ למיליון או לקיים תחרות 
בין כוכבים נולדים, אך הוא ביקש לעודד ולחזק את 

־התקשורת החוקרת המעזה למלא את תפקידה הצי
־בורי בחברה דמוקרטית, להתמודד עם השאלות הק

ולבקר גם את הגורמים השלטוניים רבי הכוח  שות 
כמו צה"ל. 

לחיסול  השאיפה  הוא  ר'  סרן  פרשת  של  עניינה 
הטרור. אם בדרך לחיסול הטרור, וכדי לאפשר לחייל 
אל  חשוף  להסתער בחזה  מוטיבציה  חדור  ישראלי 

־מול סכנת חיים שמסמן הטרור הפלסטיני, אנו מוכ
־נים לצמצם את חופש הפעולה של התקשורת החו

של פעולותיו תוך  הציבורי  והגינוי  הביקורת  קרת. 

כדי לוחמה בטרור, עלולים להחליש את כוח הרצון 
מול  שהיא  בין  הבאה,  בהסתערות  צה"ל  של לוחמי 
לוחמי טרור, ובין שהיא מול ילדה קטנה עם תרמיל 

על הגב. 
־"כל מי שנע במרחב, גם אם זה בן שלוש, צריך לה

רוג אותו", אמר סרן ר' בסוף האירוע. האם החברה 
־הישראלית מוכנה לבקר ולגנות את חייליה המסתע

רים, או לפחות לבחון לעומק את פעולותיהם, כאשר 
הקשה  השאלה  זוהי  קטנה?  ילדה  שהרגו  התברר 
שמציבה לנו הפרשה. פסק הדין הראשון בעליון נתן 
מסמן  הנוסף  הדיון  מהדהדת.  חיובית  תשובה  לכך 
לחזור  וכמיהה  המקורית  מהעמדה  ממש  של  נסיגה 
אל הקונצנזוס הישראלי, תוך שימוש כמעט מפורש 

ובשופ במשפט  הציבור  אמון  חשיבות  על  ־בנימוק 
וחופש  לשון הרע  בנושאי  לכאורה  הוא  הדיון  טים. 
הביטוי, אך למעשה הוא בחיפוש 
אחר אמון הציבור המבקש איזון 

־בין צורכי המלחמה בטרור והבי
טחון, ומוכן להקריב גם את ערכי 
האדם  זכויות  את  הדמוקרטיה, 

ובהן את חופש הביטוי. 
־הפער הערכי והאידאולוגי מו

ביל את כל השופטים - וגם את 
לק  - ביניהם  ואני  ־הפרשנים, 

לחלוטין  שונה  פרשנית  ריאה 
אין  דיין.  אילנה  של  הכתבה  של 
אלא  משפטית  בפרשנות  מדובר 
בפרשנות של הטקסט העיתונאי 

עצמו. 
מב גם  כמו  סולברג,  ־השופט 

ככתב  הכתבה  את  רואים  דיין,  של  האחרים  קריה 
פלסתר, השמצה חריפה וקשה של סרן ר' ושל צה"ל. 
סרן  את  הציגה  שהכתבה  חשים  אחרים  ורבים  הם 
"פושע  קר",  בדם  ילדה  "הורג  לב",  ערל  כ"בריון  ר' 

ציטו אלה  כל  פעוטות".  של  דמם  המתיר  ־מלחמה 
בית  שופטי  לעומתם,  סולברג.  של  דינו  מפסק  טים 
סבורים  הכתבה,  אותה  את  שראו  העליון,  המשפט 
גם  הללו.  אין בכתבה מאום מהדברים החריפים  כי 
כשהם מסכימים כי בכל זאת יש בכתבה מעט לשון 
הרע, הם מתארים אותה אחרת לגמרי, מדגישים כי 
מוצגים בה גם היבטים חיוביים של סרן ר', כי עיקר 
הביקורת היא דווקא כלפי הפלוגה, הקושי בלוחמה 

האם החברה הישראלית 
מוכנה לבחון לעומק 
את פעולות חייליה 
המסתערים כאשר 

התברר שהרגו ילדה 
קטנה? זוהי השאלה 
הקשה שמציבה לנו 
הפרשה. פסק הדין 

הראשון בעליון נתן לכך 
תשובה חיובית מהדהדת
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ר' מצי ועוד. את סרן  ־בתנאי לחץ, התחקיר הלקוי 
גה הכתבה לדעתם "במובנים אחדים, באור שלילי". 
האור השלילי הוא בכך שסרן ר' יצא לקרב חדור רוח 
לחימה, "על אף שהבין בשלב זה או אחר, או שהיה 
עליו להבין, כי מולו עומדת נערה צעירה". הכתבה, 
לדעתם, לא מציגה את סרן ר' כהורג ילדה בדם קר, 

גם לא בהכרח כעבריין פלילי. 
מכאן עולה גם המסקנה המשפטית. הפרסום של 
אילנה דיין, כפי שבית המשפט העליון רואה אותו, 
אינו זקוק לשינוי הלכה כדי לזכות בהגנות הקבועות 
בחוק איסור לשון הרע, לרבות ההגנה החשובה של 

אמת דיברתי. 
לא הסתפק  המקורי  בהרכב  העליון  בית המשפט 

באמצעו לחזק  וניסה  חדשה  הלכה  קבע  הוא  ־בכך. 
של  המרחיבה  הרטוריקה  העיתונות.  חופש  את  תה 

החדשה  וההלכה  המשפט  בית 
הגנת  לפרשנות  בנוגע  והחשובה 
הציבורית  בעין  יצרו  הלב  תום 

הע המשפט  בית  כי  שווא  ־מצג 
־ליון נזקק לשינוי ההלכה ולהרח

בת ההגנה על חופש הביטוי כדי 
לטובתה  הפסיקה  את  להצדיק 

של אילנה דיין, אך לא היא. 
צדק  עשתה  החדשה  ההלכה 
וזכות  הדמוקרטיה  של  לערכים 

הישרא בחברה  לדעת  ־הציבור 
הח פרדוקסלי  באופן  אך  ־לית, 

הפסיקה  של  תוקפה  את  לישה 
לביקורות משתל אותה  ־וחשפה 

חות ולא מוצדקות. הטענה שבית 
המשפט העליון שינה את ההלכה בנושא לשון הרע 

רק בשביל אילנה דיין לא הייתה נכונה מעולם. 
־פסק הדין החדש שניתן השנה חזר לתלם. השו

זהירה  ברטוריקה  הזהב  פטים מחפשים את שביל 
יותר, והצליחו לפסוק לטובת דיין בלי להרחיב את 
חופש העיתונות. לב העניין הוא כמובן בנסיגה של 

־השופטים מהקביעה כי הכתבה של דיין ראויה לה
ב"אמת  מהכרה  בנסיגה  וגם  דיברתי",  "אמת  גנת 
תום  של  בהגנה  הסתפק  המשפט  בית  לשעתה". 
יש  כי  כשלעצמה  החשובה  ההלכה  ובאשרור  הלב 
התקשורת  של  חברתית"  מוסרית  ב"חובה  להכיר 
"עיתונות אחראית".  פי המבחנים של  על  לפרסם 

השופטים לא מצליחים להסכים בשאלה היסודית 
אם חופש הביטוי גובר בהתנגשות בינו ובין הזכות 

לשם טוב. 
כך, במבט מעמיק ובאזמל מנתחים, יש לבחון את 
פסק הדין החדש בפרשת אילנה דיין. זהו מאבק של 
המשפט,  בבית  הציבור  אמון  את  לשמר  השופטים 

־וזאת גם במחיר פגיעה מסוימת באמון הציבור בת
קשורת. בית המשפט העליון, ואולי אין טעם לבקר 
אותו על כך, מעדיף באופן ברור את הניסיון לשמר 
באופן  ויתר  והוא  בפסיקותיו,  הציבור  אמון  את 
כאילו  בתקשורת.  הציבור  אמון  על  מפורש  כמעט 

היה מדובר בשני מוסדות נפרדים, מתחרים. 
העיתו כי  לומר  מוכן  היה  העליון  המשפט  ־בית 

נות של אילנה דיין היא עיתונות אחראית ולהעניק 
בישראל  אין  לצערנו  )והרי  הלב  תום  הגנת  את  לה 
הרבה עיתונאים יותר מקצועיים, 

־אתיים ואחראיים ממערכת "עו
י"ק(, אבל  בדה" ומאילנה דיין - 
לומר  מוכן  היה  נשימה  באותה 

הצלי לא  כזאת  עיתונות  ־שגם 
חה לפרסם את האמת, שהרי לא 
דיברתי.  אמת  הגנת  לה  ניתנה 
הקרקע  את  לשמוט  כדי  בכך  יש 
בעיתונות  הציבור  לאמון  מתחת 

האחראית. 
מלאה  בטן  יש  המשפט  לבית 

הנו בכל  בעיקר  התקשורת.  ־על 
בידורית,  צהובה,  לתקשורת  גע 
לדרך  הנוגע  בכל  וגם  מסחרית, 
שבה היא מסקרת את המשפטים 
של אנשי הציבור הבולטים העומדים לדין בפרשיות 
שחיתות ומין בשנים האחרונות. אולם אסור לשכוח 
צד  באותו  בעצם  נמצאים  והתקשורת  המשפט  כי 
של המאבק האמיתי המתחולל בחברה הישראלית; 
מאבק על אופייה הדמוקרטי. התקשורת החופשית 

־היא היום כמעט המגן היחיד של בית המשפט הע
ליון מפני מגמות אחרות בחברה הישראלית. 

האמת היא שללא תקשורת חופשית, בלי עיתונות 
חוקרת ועצמאית, ללא חופש ביטוי מלא ובלי אמון 
תקומה  אין  התקשורת,  של  בחשיבותה  הציבור  של 
לדמוקרטיה הישראלית. גם לא לאמון הציבור בבית 
 המשפט. 

אילנה דיין
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פלילי / אורן גזל־אייל

ב־49% פ כי  הראה  האמריקאי  החפות  רויקט 
די־אן־איי  ראיית  חשפה  שבהם  מהמקרים 
המוטעית  ההרשעה  שווא,  הרשעת  של  קיומה  את 
נשענה גם על עדויות מומחים שהסתמכו על גישות 

־שביסוסן המדעי אינו מספק. למעשה, עדויות מומ
 )junk-science )שכונו  מדעית  מבוססות  בלתי  חה 

כמו שהתבררו  הרשעות  שבחנו  במחקרים  ־נמצאו 
בחשיבותו  השני  כגורם  טעות 

בעבי מפשע  חפים  ־להרשעות 
רות חמורות )אחרי ראיות זיהוי 
שווא(.  הודאות  ולפני  שגויות 
ייתכן;  הדבר  כיצד  היא  השאלה 
האמריקאית,  המשפט  מערכת 
גבוה  רף  קבעה  הישראלית,  כמו 
מאוד לקבלת עדות מומחה. לפני 
מכשירי  או  די־אן־איי  שראיות 
כקבילות  אושרו  מהירות  מדידת 

הק האש  טבילת  את  עברו  ־הן 
כי  המחייב  המשפט,  של  פדנית 
יאמץ  נבחנת  שעדותו  המומחה 

ע"פ 3958/08 בני שמואל נ' מדינת ישראל )10.9.14(; שופטים: עדנה ארבל, סלים ג'ובראן, חנן מלצר

 ספקנות מדעית
וספק משפטי

 ההכרעה בפרשת הזיכרון המודחק היא ההכרעה החשובה ביותר 
 שנתקבלה בדיני הראיות בשנה שחלפה  זהו פסק דין חשוב בשל 
הקביעה החדשה הגלומה בו כי ספק מדעי אינו מגבש ספק משפטי

הגישה  וכי  המדעית,  הקהילה  על  המקובלת  שיטה 
של המומחה תעמוד בשורת מבחנים מחמירה. כיצד 
אפוא חדרו למשפט עדויות מומחים שלא עמדו ברף 

זה?
־כנראה התשובה היא שלעיתים בתי המשפט בו
־חרים להתעלם מהמבחנים שהם עצמם קבעו בהח

ליטם אם לקבל עדויות מומחים. מטעם זה ההכרעה 
פרשת  )להלן:   3958/08 בע"פ 
היחס  בדבר  המודחק(,  הזיכרון 
לדעתי  היא  ומדע,  משפט  בין 

־ההכרעה החשובה ביותר שנתק
שחל בשנה  הראיות  בדיני  ־בלה 
־פה. ואף שקדמו לה הכרעות דו

האחרונות,  בשנים  קודמות  מות 
הקביעה  בשל  חשובה  זו  הכרעה 
החדשה הגלומה בה ביחס למדע 

ולראיות מדעיות. 
באישה  דובר  עניין  באותו 
אביה  כי  נזכרה   23 בגיל  אשר 
בשבוע  פעמים  כמה  אותה  אנס 

בית המשפט קבע 
שאין לו יומרה להכריע 

במחלוקת המדעית, 
אך בפועל העדיף את 
עמדת הקלינאים כי 
זיכרון של התעללות 
מינית מתמשכת יכול 

להיעלם לחלוטין ולצוף 
מחדש כעבור שנים
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ועד  שלוש  בת  הייתה  מאז  שנים,  כשמונה  במשך 
גיל 11. המתלוננת לא זכרה את האירועים, ובניגוד 
לאירועים אחרים - למשל תקיפה מינית בידי שכנּה 
ביומנה  תועדו  לא  גם  הם   - שמונה  בת  כשהייתה 
ובכתביה. רק כעבור שנים, לאחר שחלמה חלום ובו 
היא  אביה,  עם  יחסים  מקיימת  עצמה  את  ראתה 

־הוצפה בתחושת זיכרון של האירועים. השאלה המ
רכזית שהייתה במחלוקת במקרה זה, כמו גם בכמה 
רצף של  היא אם  דומים בשנים האחרונות,  מקרים 

מהזי לחלוטין  להיעלם  יכול  טראומטיים  ־אירועים 
־כרון ולצוף שוב בחלוף שנים רבות. לא הייתה מח

לוקת כי המתלוננת אכן מאמינה שהזיכרונות שלה 
־משקפים את שהתרחש, אולם למול הטענה של זי

כרון מודחק ששוחזר טענה ההגנה כי מדובר בזיכרון 
שגוי של אירועים שלא התרחשו. 

שתי החלופות נראות מוזרות. ניסיון החיים שלנו 
לחלו נעלמים  לא  משמעותיים  שאירועים  ־מלמד 

מכיר  לא  גם  הזה  הניסיון  צפים.  ואז  מהזיכרון  טין 
בקיומם של אירועים משמעותיים שנטמעים בזיכרון 

־אף שלא אירעו מעולם. השאלה אם תחושה של זיכ
רון טראומטי מודחק ששוחזר משקפת זיכרון אמיתי 
היא שאלה מדעית. ולכן בית המשפט העליון הורה, 

־בצדק, כי ההכרעה חייבת להתבסס על עדויות מומ
חים שיסייעו לבית המשפט להכריע בה. 

אלא שבקהילה הפסיכולוגית יש מחלוקת חריפה 
וסוערת זה עשורים מספר בדבר קיומם ומהימנותם 

־של זיכרונות מודחקים משוחזרים. ככלל, רבים מה
זיכרונות  משחזרים  אנשים  כי  מאמינים  מטפלים 
אנשי  מרבית  מנגד,  ונעלמו.  שהודחקו  טראומטיים 
זו  לאמונה  אין  כי  סבורים  בתחום  והמדע  המחקר 

מצי מובילים  חוקרים  של  מחקרים  מדעי.  ־בסיס 
כי  ומראים  הזיכרון  גם הסבר חלופי לתחושות  גים 
זיכרון שגוי של  בתנאים מסוימים אנשים מפתחים 

אירועים טראומטיים שלא אירעו במציאות. 
גם בפרשת הזיכרונות המודחקים עמדו לפני בית 
מחד  המתרס.  צידי  משני  מומחים  עדויות  המשפט 
גיסא - קלינאים אשר הציגו את אמונתם בתאוריה, 
ומנגד - חוקר זיכרון שהראה שאין לתאוריה אישוש. 
בית המשפט קבע שאין לו יומרה להכריע במחלוקת 
המדעית, אך בפועל העדיף את עמדת הקלינאים כי 
זיכרון של התעללות מינית מתמשכת יכול להיעלם 

לחלוטין ולצוף מחדש כעבור שנים. 

אופן ההכרעה בין עמדות המומחים בתיק זה מעורר 
קשיים אחדים. ראשית, בית המשפט העליון התעלם 
מהמבחנים שנקבעו לקבילות עדות מומחה בפסיקות 
קודמות. כך בעניין מצגורה, שהוכרע רק כמה חודשים 
קודם לכן, נקבע כי אין לתת משקל לעדות של מומחה 
להשוואת טביעת נעל בשל היעדר בסיס מדעי. באותו 
בתי  הסתפקו  בעבר  אם  כי  המשפט  בית  קבע  עניין 
המשפט בבחינה אם התאוריה המדעית של המומחה 
)הלכת  הרלוונטית  המדעית  בדיסציפלינה  מקובלת 
יש   Daubert הלכת  של  אימוצה  לאחר  כיום   ,)Frye
לבחון גם אם התאוריה עברה ביקורת עמיתים; מהו 
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־שיעור הטעות הידוע שלה )דהיינו, אם יש דרך להע
ריך סטטיסטית את שיעור הטעות שלה(; ואם אפשר 
להפריכה בראיות אמפיריות סותרות. עוד נקבע שם 
כי "ניתן לצפות שראיה של מומחה - במיוחד במשפט 

הפלילי - תהיה מדעית יותר ומוכחת יותר". 
העדים  של  התיאוריה  המודחק,  הזיכרון  בפרשת 
להידחות  צריכה  הייתה  התביעה  מטעם  המומחים 
הקבילות  מבחני  פי  על  נבחנת  הייתה  אם  אפילו 
הסכמה  אין  שכן   ,Frye בהלכת  שנקבעו  הישנים 

שהתע האפשרות  בדבר  המדעית  בקהילייה  ־רחבה 
ללות מינית מתמשכת תיעלם לחלוטין מהזיכרון ואז 
תשוחזר. בוודאי שזו הייתה צריכה להיות התוצאה 

־לו בית המשפט העמיד את עדויות המומחים למב
חן על פי הלכת Daubert, שאומצה בפרשת מצגורה, 
גם לעמוד בשורה של  ולפיה עדות המומחה חייבת 

"טבילות אש" נוספות כדי שתתקבל. 
נראה כי בית המשפט העליון ראה את עצמו פטור 
האש  בטבילות  המומחים  עדויות  את  מלהעביר 
מודחקים־משוחזרים  שזיכרונות  משום  המדעיות, 

והש הראשון  פלוני  בעניין  הדין  בפסק  הוכרו  ־כבר 
הללו  הדין  פסקי   .)2218/10 ע"פ   ,5582/09 )ע"פ  ני 

־מבססים את התזה בדבר קיומם של זיכרונות מוד
חקים־משוחזרים על דברי ההסבר לתיקון 84 לחוק 
העונשין, המאריך את תקופת ההתיישנות בעבירות 
מין שבוצעו בקטינים על ידי בן משפחה או אחראי, 
עבירות  לכך שקרבנות  המרכזיות  "הסיבות  ולפיהם 

העבירות  על  לדווח  רבים  במקרים  מסוגלים  אלו 
הן: תלותו של  שנעברו בהם רק כעבור שנים רבות 
הקרבן בפוגע שנמשכה לעתים גם לאחר שהפך בגיר 
של  אלו  במקרים  אופייניות  ותופעות  החוק,  פי  על 
עמ'   ,2449 )ה"ח  הדחקה"  של  בדרך  נפשית  מגננה 
238(. הסתמכות כזאת על דברי ההסבר היא קשה; 
גם אם נניח שדברי ההסבר התייחסו לתאוריה בדבר 

־זיכרונות משוחזרים כאחד הנימוקים להארכת תקו
התכ לא  שהכנסת  לחלוטין  ברור  ההתיישנות,  ־פת 
־וונה לבסס כלל ראייתי חדש באמצעות דברי ההס

בר. גם עיון בפרוטוקולים של דיוני המליאה מלמד כי 
הנימוק להארכת ההתיישנות היה הצורך של נפגעי 
ולאזור אומץ  העבירה להבין את הנזק שנגרם להם 
להתלונן, ולא החשש מפני שכחת האירועים )וראו 
גם טל רגב וליאורה ארזי "מה בין הרשות המחוקקת 
ראיות  קבילות  בדבר  בהכרעות  השופטת  והרשות 
בקבילותם  העוסק   5582/09 ע"פ  בעקבות  דיון   -
 של זכרונות מודחקים" הארת דין ו)1( 39 )תשע"ב(
weblaw.haifa.ac.il/he/Journals/lawatch1/

 .)evi3.pdf_lawatchF/gilionG/2012a
־קושי שני בהכרעה מצוי בהעדפה של עמדת הק

לינאים על פני זו של החוקרים המדעיים. ההחלטה 
להעדיף את עמדתם של אנשי פרקטיקה על פניהם 
של אנשי המחקר המדעי היא אולי החידוש החשוב 
ביותר בפסקי הדין בפרשה. יכולה להיות לה השלכה 

־רחבה לראיות רבות אחרות. למשל, גרפולוגים מא

מספרית.  לתוצאה  מתורגמת  בדיקה  בדיקה.  מחייבת  הוכחה  הוכחה.  דורש  “המדע 

המוטלת  האחריות  היא  רבה  ומקובל...  מוסכם  למדע  תיאוריה  הופכים  אלו  שלבים 

על בית המשפט כשומר סף. עליו לקבוע את מעמדה של ראיה מדעית, והאם ניתן 

להכניסה בשערי המשפט הפלילי, ולחלופין - האם יש להוציאה משם".

ע"פ 1620/10 ניקולאי מצגורה נ' מדינת ישראל )ניתן ביום 3.12.2013(

"ואין הכרח כי הכרה בתופעה מסוימת במישור המשפטי תאומץ כנכונה גם במישור 

הרפואי־מדעי... הזירה המשפטית והזירה המדעית לא חד הן. כאמור, במישור המדעי 

אין לבית המשפט יומרה להכריע בסוגיה זו, ואולם במישור המשפטי הוכרה התופעה 

של זכרונות מודחקים ונקבע כי בתום דיון מפורט ומעמיק בעניין פלוני א' כי הם 
קבילים".

ע"פ 3958/08 בני שמואל נ' מדינת ישראל )ניתן ביום 10.9.2014(
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־מינים ביכולתם לזהות תכונות אופי באמצעות מא
פיינים של כתב יד, אולם בהיעדר ביסוס מדעי ראיה 
בדומה  פלילי.  בהליך  כקבילה  אומצה  לא  זו מעולם 
רבים סבורים שהמהימנות של  פוליגרף  בודקי  לזה, 
המשפט  בתי  אולם  מאוד,  גבוהה  הפוליגרף  בדיקת 
זו אינה קבילה, שכן אין מחקר מדעי  קבעו שראיה 
המהימנות  בדבר  האמונה  את  המאשש  תלוי  בלתי 
הגבוהה של הבדיקה )ראו ע"א 61/84(. העדפת אנשי 
המעשה על פני אנשי המדע עלולה להגדיל מאוד את 
הסיכון להרשעות מוטעות. הקושי לא נובע רק מכך 

האמו בביסוס  מסוים  עניין  יש  המעשה  ־שלאנשי 
מכך  בעיקר(  )ואולי  גם  אלא  עובדת,  ששיטתם  נה 
להקשבה  בכלים  אותם  מציידת  שלהם  שההכשרה 
אמת  של  לבירור  לא  אך  נרטיבית  באמת  ולאמונה 
חשיבות  גם  אין  הטיפול  שלצורך  ייתכן  היסטורית. 

אמי הזיכרון  תחושת  ההיסטורית;  האמת  ־בבירור 
הניסיון  עצם  אולם  הטיפול.  לצורך  בכך  ודי  תית, 
המראה כי מטופלים רבים טוענים לקיומו של זיכרון 

טראומטי מודחק כזה, אין בו כדי 
לבסס את מהימנות הזיכרון. רק 
על  נערך  שלרוב   - מדעי  מחקר 

־ידי מי שכלל אינם עוסקים בטי
פול - יכול לבחון את המהימנות 
של אותם זיכרונות. ההתייחסות 
בפרשת  השונות  הערכאות  של 
המדע  לאנשי  המודחק  הזיכרון 

שח מכיוון  רלוונטיים  ־כבלתי 
מימיהם  באיש  טיפלו  לא  לקם 
היא  זו  עובדה  דווקא  שגויה.   -
להעריך  מבקשים  כאשר  יתרון 

מהימנות של תזה מדעית. 
קושי שלישי הוא ייחודי להליך 

־הפלילי. גם אם שתי התזות שב
דומה,  להערכה  ראויות  מחלוקת 

להר אפשר  אי  מאזרחי,  להבדיל  פלילי,  ־במשפט 
יש תזה מדעית מקובלת השוללת  שיע אדם כאשר 
אם  ההרשעה.  מבוססת  שעליה  לראיה  הבסיס  את 
יש ספק מדעי בקיומה של תופעה שעליה מבוססת 
זיכרון  ושחזור של  - הדחקה  זה  )במקרה  ההרשעה 

טראומטי(, הרי שקיים לפחות ספק סביר. 
מובן שלּו היו ראיות אחרות שהיה בהן די לבסס 

במק להרשיע  אפשר  היה  בפלילים,  ־הרשעה 

כי  מחלוקת  אין  אולם  לעיל,  האמור  למרות  זה  רה 
מודחקים  בזיכרונות  שעסקו  מהתיקים  אחד  באף 
להוכיח  בהן  היה  שדי  אחרות  ראיות  נמצאו  לא 
שהיו  האחרות  בראיות  )לדיון  התביעה  טענות  את 
אלה  ראיות  כי  ולטענה  המודחק  הזיכרון  בתיק 

תומ ולא  התביעה  עמדת  את  מפריכות  ־דווקא 
)2014( גורלי"  "זיכרון  גזל־אייל  אורן  ראו  בה,   כות 
 .)www.ha-makom.co.il/post/tikim-oren-eyal

זיכרונות  של  קבילותם  סביב  הלוהטת  במחלוקת 
מהניסיון  ללמוד  גם  ראוי  משוחזרים  טראומטיים 
ה־80  בשנות  הברית  בארצות  הנרחב.  האמריקאי 
על  דומות  בעבירות  רבים  נאשמים  הורשעו  וה־90 
סמך עדויות על זיכרונות משוחזרים. עם התפתחות 
בשנים  הגישה.  השתנתה  בתחום  המדעי  המחקר 
האחרונות כמעט אין בנמצא הרשעות המתבססות 
ובתי  עליונים  משפט  בתי  וכמה  כאלה,  ראיות  על 

־משפט לערעורים החליטו שלא להסתמך עוד על זי
־כרונות משוחזרים, לפחות בהליך הפלילי, נוכח הב

סיס המדעי הרעוע של התאוריה.
הפ את  שאפיין  הדועך  ־הגל 

סיקה בארצות הברית הגיע כעת 
נמצאו  לא  בעבר  אם  לישראל. 
מאז  הרי  בישראל,  כאלה  תיקים 
לפחות  הוכרעו  העשור  תחילת 
התבססה  שבהם  תיקים  חמישה 

זי של  קיומם  על  התביעה  ־תזת 
עבירות  של  משוחזרים  כרונות 
אך  בזיכוי,  הסתיימו  שניים  מין. 

שלושה בהרשעה. 
ני המודחק  הזיכרון  ־בפרשת 

תנה תשובה לשאלה כיצד אפשר 
־להרשיע למרות המחלוקת המד
המשפ "הזירה  כי  באמרו  ־עית. 

טית והזירה המדעית לא חד הן" 
קבע בית המשפט לראשונה שספק מדעי אינו מגבש 

־ספק משפטי, תוך שהוא פוסח על המבחנים המח
מירים שהוא עצמו קבע בעבר לקבלת עדות מומחה 

־בעניינים שבמדע. לדעתי, הכרעה זו שגויה. יש לק
וות שבישראל לא נצטרך להמתין כמה עשורים עד 
הנכונות להעמיד את התאוריה במבחנים  שתימצא 
ולמנוע  מדעית,  ראיה  של  המקובלים  המשפטיים 
 הרשעות שהסיכוי שהן מוטעות הוא גדול. 

באמרו כי "הזירה 
המשפטית והזירה 

המדעית לא חד הן" קבע 
בית המשפט לראשונה 
שספק מדעי אינו מגבש 
ספק משפטי, תוך שהוא 

פוסח על המבחנים 
המחמירים שהוא עצמו 

קבע בעבר לקבלת עדות 
מומחה בעניינים שבמדע
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חוזים / נילי כהן

סק הדין החשוב ביותר בדיני חוזים לשנת פ
נהריה  עדן  �לון   617/08 רע"א  הוא   2014
דיירת  בין  בחוזה  הדן   )21.9.2014( קסל  נ'  בע"� 
ידי  על  שנכתב  הדין,  פסק  אבות.  לבית  קשישה 
)הסכימו עימו השופטים ארבל  השופט חנן מלצר 

מעמ את  וברורה  חזקה  בצורה  מבסס  ־וג'ובראן(, 
שבו  צרכני,  יחס  כחוזה  כזה  חוזה  של  המיוחד  דו 

רק  לא  להתערב  אפשר 
אלא  החוזי,  העושק  בעילת 
העושק  בעילת  ובעיקר  גם 
חלים  שבמסגרתה  הצרכני, 
העקרונות של עילת הביטול 
עקב "השפעה בלתי הוגנת". 

קשי דיירים  בזוג  ־מעשה 
אבות  בבית  שהתגוררו  שים 
שנים אחדות. תחילה הוסדרו 
תקופתיים,  בחוזים  המגורים 
השבה  הסדרי  נקבעו  שבהם 
למקרה של פטירת הדייר או 

רע"א 617/08 מלון עדן נהריה בע"מ נ' קסל )21.9.14(; שופטים: עדנה ארבל, סלים ג'ובראן, חנן מלצר

 "עושק צרכני"
בחוזה יחס עם בית אבות
פסק דין שעניינו חוזה בין דיירת קשישה לבית אבות מבסס בצורה חזקה 
וברורה את מעמדו המיוחד של חוזה כזה כחוזה יחס צרכני  בית המשפט 
העליון קבע כי אפשר להתערב בו לא רק בעילת העושק החוזי, אלא גם 

ובעיקר בעילת העושק הצרכני

בית המשפט השכיל 
להפעיל עקרונות 

כלליים ובה בעת היה 
קשוב לערכים החוזיים 

הנכונים, המבטאים 
הבנה נאותה של הפער 

בין הצדדים, רגישות 
אנושית וצדק חברתי

הדיירים לפני תום תקופת החוזה. לאחר מות הבעל 
ה־91,  בת  האלמנה  עם  לחלוטין  שונה  חוזה  נכרת 

שהסת  - כספה  כל  את  האלמנה  העבירה  פיו  ־ועל 
כם באותו מועד ב־530 אלף שקל - לידי בית האבות 
יום מותה.  עד  בבית האבות  זכותה לשהות  תמורת 

ההעברה הייתה מוחלטת ללא כל אפשרות חזרה. 
כריתת  לאחר  אחדים  שבועות  נפטרה  הדיירת 
החוזה החדש. בית האבות עומד על 
ואילו  בכסף,  להחזיק  החוזית  זכותו 
יורשי הדיירת טוענים כי בחוזה נפל 
ובעקבות  ביטולו,  את  המצדיק  פגם 
הכסף  את  לקבל  זכאים  הם  הביטול 
לתקופה  השהות  דמי  בניכוי  בחזרה 

שבה שהתה הדיירת עד יום מותה. 
־בית משפט השלום אישר את החו

הוא  היורשים.  תביעת  את  ודחה  זה 
התרשם מצלילותה של האישה וסבר 
כי מדובר בחוזה הכרוך בקניית סיכון 
לגיטימית. בית המשפט המחוזי הגיע 
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פסק הדין מגלם את 
הקונפליקט בין דיני החוזים 

הקלאסיים לדיני החוזים 
המודרניים. העובדה 

שצדדים חתמו על חוזה 
והוסיפו כי הוא מבטא את 

רצונם החופשי אינה הופכת 
אותו לחסין מהתערבות

הסתייגה  גם  שבחלקה  רוב,  בדעת  שונה;  למסקנה 
מהמסקנות העובדתיות של הערכאה הנמוכה, סברו 
השופטים )וסרקרוג ושפירא, כל אחד מנימוקיו( כי 
יש לבטל את החוזה מחמת עושק או השפעה בלתי 

־הוגנת, וכי על בית האבות להחזיר את התמורה בני
כוי דמי השהות. בית המשפט העליון אישר את פסק 

ופרש  המחוזי  המשפט  בית  של  דינו 
יריעה רחבה של דיני החוזים בהקשר 

המיוחד של החוזה הנדון.
השופט  של  המרכזית  הקביעה 
הנובעת  לנפקות  מתייחסת  מלצר 
כחומ "דיור מוגן"  מאופיו של הסכם 

זהמיחס צרכני �יוחד. סעיף 3 לחוק 
העוסק  תשמ"א־1981,  הצרכן,  הגנת 

ההג את  הרחיב  צרכני",  ־ב"עושק 
החוזי.  לעושק  מעבר  הצרכן  על  נה 
רק  מתמצה  אינו  הצרכני"  ה"עושק 
חולשתו  המתקשר,  מצוקת  בניצול 

בס כאמור  ניסיונו,  חוסר  או  הגופנית  או  ־השכלית 
עיף 18 לחוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג־1973, אלא 

־עשוי לכלול גם ניצול של אי ידיעת השפה שבה נק
שרת העסקה, ניצול בורותו של הצרכן, וכן הפעלת 
השפעה בלתי הוגנת עליו. נקודה אחרונה זו גם היא 

מחידושיו המרכזיים של השופט מלצר.
מת הוגנת  בלתי  ־השפעה 
יח מנצל  צד  כאשר  ־קיימת 

כדי  אחר  עם  מיוחדים  סים 
הנאה.  טובת  לעצמו  להפיק 
השפעה  עקב  הנוצר  חוזה 
לביטול.  נתון  הוגנת  בלתי 
אצלנו  שנקלטה  הדוקטרינה 

אינה מפו ־מהמשפט האנגלי 
רטת בחוק החוזים הכללי, אך 
דברי  של  בשורה  כלולה  היא 
חקיקה שנועדו להסדיר חוזים 

במסג זאת  ובכלל  ־מיוחדים, 
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רת עילת העושק בחוק הגנת הצרכן. במקרים של יחסי 
בלתי  השפעה  של  הדוקטרינה  מעבירה  ותלות  אמון 

־הוגנת את הנטל אל הצד שנגדו נטענת טענת ההש
וכך גם בהקשר הצרכני. במילים  פעה הבלתי הוגנת, 
אחרות, כאשר מתקיימים יחסי תלות שמכוחם זוכה 
הצד החזק בתועלת חוזית שהיא בעליל לטובתו, קמה 
הוגנת המאפשרת  בלתי  כי התקיימה השפעה  הנחה 
את ביטולו של החוזה, אלא אם כן יוכיח אחרת הצד 
שנגדו נטענת טענת ההשפעה הבלתי הוגנת במסגרת 
"העושק הצרכני". יצוין שחוק הגנת הצרכן אינו דורש 

שת להראות  העסקה  את  לבטל  המבקש  ־מהצרכן 
שהת בכך  די  מבחינתו  מהרגיל.  גרועים  החוזה  ־נאי 

נאים הם בלתי מקובלים או בלתי 
סבירים או שיש הפרש בתמורות 

החוזיות. 
במקרה הנדון לא הצליח בית 
החזקה  את  להפריך  האבות 
בלתי  השפעה  של  קיומה  בדבר 
הוגנת. בין הדיירת לבית האבות 
ואמון  תלות  יחסי  התקיימו 
על  חתמה  הדיירת  מיוחדים. 
)אי  מצוקתה  ניצול  תוך  החוזה 
גופנית,  חולשה  השפה,  ידיעת 
נסיבות עריכת העסקה ואופייה, 
לבחור  היכולת  והיעדר  עיתויה 
בין חלופות(. הדיירת לא עסקה 

־בניהול עסקי המשפחה כך שמ
תקיימת אף החלופה של "חוסר 
שבסעיף  המבקש"  של  ניסיונו 

במידה  גרועים  היו  לחוק החוזים. תנאי החוזה   18
לקבלת  המשך  חוזה  לגבי  מהמקובל  סבירה  בלתי 
שירותי דיור מוגן לכל החיים. הדיירת כרתה אפוא 
פי  על  הן  לבטלו  ואפשר  עושק,  בתנאי  את החוזה 
עילת העושק החוזי הן על פי עילת העושק הצרכני. 
יורשיה זכאים להשבת הסכום שניתן לבית האבות 

בניכוי דמי השהות של המנוחה.
פסק הדין מגלם את הקונפליקט בין דיני החוזים 

־הקלאסיים לדיני החוזים המודרניים. העובדה שצ
דדים חתמו על חוזה ואף הוסיפו כי החוזה מבטא 

לח כיום  אותו  הופכת  אינה  החופשי  רצונם  ־את 
סין מהתערבות. פסק הדין משקף גישה שכבר באה 

חל לנשים  הגנה  להעניק  ומבקשת  בעבר  ־לביטוי 

שות או קשישות שחתמו על חוזים, ובדיעבד טענו 
 8163/05 )ע"א  ברצון  פגמים  בדבר  שונות  טענות 
 ,)6.8.2007( פלונית  נ'  בע"�  לביטוח  חברה  הדר 
שבו החוזה הפך בטל תוך שימוש בעילת "לא נעשה 
דבר" כדי להגן על אישה חלשה; ע"א 4138/09 בנק 
לאו�י ל�שכנתאות בע"� נ' קובסי )12.12.2011(, 
הייתה  שלא  ואנאלפביתית,  קשישה  אישה  שבו 
חתמה  הדין(,  בפסק  )כך  המנטלי"  כושרה  "בשיא 
על חוזה הלוואה שבמסגרתו ויתרה על הגנת הדיור 
החלוף, ובעקבותיו נקבע כי יש להטיל חובות גילוי 

מוגברות על הבנק המלווה(.
סבי בין  ההבחנות  מודגשות  הנוכחי  ־בהקשר 

או  צרכנית  לסביבה  עסקית  בה 
עסקה  בין  גם  כמו  "ביתית", 
מתמשכת.  לעסקה  חד־פעמית 
ובין דיירת  חוזה בין בית אבות 
עתה  זה  שהתאלמנה   91 בת 

משו חיים  חיה  שאיתו  ־מבעל 
תפים למעלה מ־50 שנה, ואשר 
החוזים  על הסדרת  מופקד  היה 
רגיל.  עסקי  חוזה  אינו  בעבר, 

וב זה,  מסוג  שבחוזים  ־ההבנה 
עצם בכל חוזה בין מפעילי דיור 
על  להגן  ראוי  לדיירים,  מוגן 

בח ביטוי  לידי  באה  ־הדיירים 
הדיור  חוק  של  המיוחדת  קיקה 
)שלא  תשע"ב־2012  ההוגן, 

לצי אך  הנדון(.  בעניין  ־חל 
הכללי,  החוזים  חוק  קיימים  דו 
תשמ"א־1981  הצרכן,  הגנת  וחוק  תשל"ג־1973 
)שנדון  תשמ"ג־1982  האחידים,  החוזים  חוק  ואף 
 1185/97 ברע"א  ברק  הנשיא  ידי  על  זה  בהקשר 
נ' �שען,  �ילגרום  ה�נוחה  עיזבון  ו�נהלי  יורשי 
פ''ד נב)4( 145 )1998((. אפשר אפוא להעניק הגנה 
לדיירים הן באמצעות עקרונות היסוד של החקיקה 
החוזית הן באמצעות החקיקה הצרכנית. עקרונות 

־היסוד הכלליים הם מופשטים, וכאן באו לידי בי
־טוי כוחו היוצר ורגישותו של בית המשפט שהש

כיל להפעיל עקרונות כלליים אלה בנסיבות העניין, 
כשהוא קשוב לערכים החוזיים הנכונים, המבטאים 

־הבנה נאותה של הפער בין הצדדים, רגישות אנו
 שית וצדק חברתי. 

 "העושק הצרכני"
 אינו מתמצה רק בניצול 

מצוקת המתקשר, 
חולשתו השכלית או 

הגופנית או חוסר ניסיונו, 
אלא עשוי לכלול גם ניצול 

של אי ידיעת השפה 
שבה נקשרת העסקה, 

ניצול בורותו של הצרכן, 
וכן הפעלת השפעה 

בלתי הוגנת עליו
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תאגידים / ידידיה צ' שטרן

וד גלוי הוא שבית המשפט איננו מקום רצוי ס
יש  מסחרית־כלכלית.  מחלוקת  של  להסדרה 
לכך סיבות מגוונות ובהן זמן ההמתנה הארוך יחסית 

־עד להכרעה, אשר גובה מחיר גבוה מצדדים שאמו
במציאות  לתפקד  להמשיך  רים 
ועוד,  זאת  דינמית.  מסחרית 

־ככלל בתי המשפט נעדרים מומ
־חיות מספקת בתחום הידע המו

רכב של סכסוכים כלכליים, ולכן 
הצדדים מתקשים להעריך מראש 

־את סיכוייהם בבית המשפט ובו
במהלך  כך  ממנו.  להימנע  חרים 

בה מתמשך  חוסר  נוצר  ־השנים 
את  שהחריף  שיפוטיות  כרעות 
אי הוודאות הפרשנית של חוקים 

שונים בתחום הכלכלי־מסחרי. 

תנ"ג 43335-11-12 ורדניקוב ואח' נ' אלוביץ ואח' )17.9.14(; שופט: חאלד כבוב

 יש שופטים
בסיטי של תל אביב

רבים מזהים את טובת בעלי המניות עם טובת החברה  זו טעות הן במישור 
בין  וקבועה  מלאה  זהות  תיתכן  לא  שהרי  המשפטי,  במישור  הן  הכלכלי 
לרבות   - שונים  דין  פסקי  נפרדות   ישויות משפטית  אינטרסים של שתי 
של בית המשפט העליון - מחמיצים תובנה בסיסית זו  השופט כבוב עמד 

לאחרונה על ההבחנה היסודית שבין טובת החברה לטובת בעלי המניות

הקמת  עם  מבורך,  שינוי  חל  האחרונות  בשנים 
בתל  המחוזי  המשפט  בבית  הכלכלית  המחלקה 
כישרון  ברוכי  שופטים,  של  איכותית  קבוצה  אביב. 

־וניסיון, מייחדת את זמנה לתחום שהיה בשולי הע
ארוכה  שורה  השיפוטית.  שייה 
של פסקי דין חשובים יצרה להם 

־מוניטין מצוין: יש שופטים בסי
טי של תל אביב. 

לבחור  כשהתבקשתי  לפיכך, 
המש בתחום  "חשוב"  דין  ־פסק 

לא  האחרונה,  בשנה  הפרטי  פט 
 - מאליו  המובן  למקום  פניתי 
אל  אלא   - העליון  המשפט  בית 
השופט  אל  הכלכלית;  המחלקה 

חאלד כבוב. 
ורמ  43335-11-12  בתנ"ג

יש רגליים לטענה 
כי המשבר הכלכלי 

העולמי האחרון, כמו 
גם חלק מהסדרי החוב 
שחווינו בישראל בשנים 

האחרונות, מקורם 
בשימוש עודף בטכניקה 

של רכישה ממונפת
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פרשנות שתעמיד את 
טובת החברה במרכז 
תכלית פעולתה, ולא 
את האינטרסים של 
בעלי המניות, עשויה 

לקדם את החברה ואת 
הכלכלה הישראלית 

לכיוון הרצוי של 
"קפיטליזם רך", שאיננו 
שבוי בידי האינטרסים 

של בעלי ההון

בכשרותה  דן השופט  ואח'  אלוביץ  נ'  ואח'  דניקוב 
המשפטית של רכישת חברת בזק על ידי חברת בי־
קום בדרך של רכישה ממונפת )LBO(. הרוכש שילם 
עבור גרעין השליטה בבזק סכום של כ־6.5 מיליארד 
שקל, מתוכם לווה כ־5.1 מיליארד שקל )78% מעלות 
תקופה  במהלך  העסקה,  השלמת  לאחר  הרכישה(. 
דרמטי  שינוי  ערכה  בזק  וחצי,  כשנתיים  של  קצרה 
במבנה ההון שלה: מחד גיסא היא חילקה דיבידנדים 
שקל;  מיליארד   10 כמעט  של  בסך  מניותיה  לבעלי 
קרוב  של  מצטברים  סכומים  לוותה  גיסא  ומאידך 
התד־ אלה  מהלכים  בעקבות  שקל.  מיליארד   7.5 ־ל
לדל ההון העצמי של החברה מ־47% ל־15.6% מכלל 

המאזן של החברה. אכן, טלטלה 
מימונית של ממש. 

גם  עסקית  החלטה  בכל  כמו 
הרצוי  ההון  מבנה  מהו  ההכרעה 

המ נושאי  בידי  מסורה  ־לחברה 
רכישה  של  ובהקשר  שלה.  שרה 
לבחון  הדירקטוריון  על  ממונפת 
הדרמטי  השינוי  נאותות  את 
ברמת המינוף הנגזרת מהעסקה. 
בקריטריון  עומדת  החלטתו  אם 
לב,  בתום  מיודעת,  פעולה  של 
ניגוד  ובהיעדר  החברה  לטובת 
עניינים, עומדת לו חזקת כשרות 

־במסגרת כלל "שיקול הדעת הע
יתערב  לא  המשפט  ובית  סקי", 
חשש  שקיים  במקרים  בהחלטה. 
מיוחד לניגוד עניינים ייושם כלל 

קפדני יותר: "שיקול דעת עסקי מוגבר". 
במקרה הנדון טענו התובעים כי המהלך המימוני 
נבע מהעדפה של בעלי מניות השליטה את טובתם 
הם על פני טובת החברה. חלוקת הדיבידנד הנדיבה 
נועדה לאפשר לבעל השליטה להחזיר את הלוואות 
הענק שלווה כדי להשתלט על בזק. לשיטתם, גם אם 
החלוקה נעשתה בהליך פורמלי תקין )עמידה בכללי 
החלוקה של דיבידנדים וקבלת האישורים הנדרשים 
פסול  כולו  במהלך  יש  המוסמכים(,  האורגנים  מן 
מהותי. המרת ההון בחוב בנסיבות המקרה מנוגדת 
לטובת החברה )כמו גם לטובת בעלי מניות המיעוט, 
המשקיעים מהציבור הרחב( משום שהיא הטילה על 

של ההלוואות  כנגד  מיותרות  מימון  הוצאות  ־בזק 

ובכך פגעה  בזק  יחס המינוף של  וותה, הגדילה את 
הכלכלי.  משוויה  גרעה  ואף  הפיננסית  ביציבותה 
לפיכך הוגשה תביעה נגזרת בשם החברה נגד נושאי 

המשרה בבזק שאישרו את המהלך.
ומהמקרה הפרטי אל הסוגיה הרחבה. יש רגליים 
לטענה כי המשבר הכלכלי העולמי האחרון, כמו גם 

־חלק מהסדרי החוב שחווינו בישראל בשנים האח
רכי של  בטכניקה  עודף  בשימוש  מקורם  ־רונות, 

שה ממונפת. העלאה לא מבוקרת של רמת המינוף 
כלכליות  להתרחשויות  לפגיעה  החברה  את  הופכת 
בסביבה שבה היא מתפקדת. ואולם רכישה ממונפת 

־איננה עסקה פסולה כשלעצמה; היא מאפשרת לב
הון  חסרי  ויוזמה  כישרונות  עלי 
כישרונותיהם  את  לממש  עצמי 
טכניקת  המשק.  את  לייעל  ובכך 
מימון זו היא מפתח הכניסה של 

המרכ למגרש  חדשים  ־שחקנים 
והעו המקומית  הכלכלה  של  ־זי 

הבטחה  בה  יש  בזמן  בו  למית. 
זה  גדולה. על רקע  וסכנה  גדולה 

ורד פס"ד  של  חשיבותו  ־ברורה 
ניקוב.

המ דין  בפסק  כבוב,  ־השופט 
מבצע  עמודים,  כ־100  חזיק 
דבר  של  בסופו  מורכב.  מהלך 
הוכח  שלא  למסקנה  מגיע  הוא 

־שנושאי המשרה קיבלו את הח
ולכן  לב,  תום  בחוסר  לטותיהם 
הדעת  בשיקול  התערב  לא  הוא 

בידע דן  הוא  זו  למסקנה  בדרך  ־העסקי שהפעילו. 
נות בסוגיה חשובה, העומדת בלב הוויכוח העדכני 

בעולם התאגידים בעולם המערבי כולו. 
מהי "תכלית החברה העסקית"? את מי או את מה 
אמורה החברה לשרת? התשובה השכיחה בשווקים 
11 לחוק הח־  היא טובת בעלי המניות. ואולם סעיף

ברות קובע כי "תכלית החברה העסקית היא לפעול 
פני  ועל  רווחיה",  להשאת  עסקיים  שיקולים  פי  על 

־הדברים מדובר בטובת החברה עצמה, להבדיל מב
בפס גם  כמו  הרחב  בציבור   - רבים  מניותיה.  ־עלי 

קי דין בערכאות שונות בארץ ובעולם - מזהים את 
אין  כביכול  החברה.  טובת  עם  המניות  בעלי  טובת 
ניגוד עניינים בין בעלי המניות ובין החברה. זו טעות 
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הן במישור הכלכלי הן במישור המשפטי, שהרי לא 
תיתכן זהות מלאה וקבועה בין אינטרסים של שתי 
גם   - שונים  דין  פסקי  נפרדות.  משפטיות  ישויות 

־בערכאה העליונה בישראל - מחמיצים תובנה בסי
סית זו.

שבין  היסודית  ההבחנה  על  עומד  כבוב  השופט 
טובת החברה ובין טובת בעלי המניות ומזהה נכונה 

מב רבים  למשל,  השתיים.  בין  הזהות  היעדר  ־את 
)ובראשם  המניות  עלי 

המוס ־המשקיעים 
בעי מעוניינים  ־דיים( 

שוטפת  בתשואה  קר 
בחברה  השקעתם  על 

)דיביד הקצר  ־בטווח 
ברווחי  גם  כמו  נדים(, 

־ההון )עם מכירת החז
מב בחברה(.  ־קותיהם 

חינתם נמדדות חברות 
טווח.  קצרי  בהישגים 
רבים  במקרים  מנגד, 
עצמה  החברה  טובת 
הארוך.  לטווח  נמדדת 
משרה  נושאי  לפיכך 
בטובת  המחויבים 

לה אמורים  ־החברה 
של  מדיניות  לה  תוות 

אנו בהון  ־השקעה 
ובפיתוח  במחקר  שי, 
אם  אף  באלה  וכיוצא 
מחיר השוק המיידי של 
להיפגע.  עלול  המניה 
עניינים  ניגוד  זהו 
בולט, שיש לו השלכות 

 - המימון  לדרך  בנוסף   - הניהול  דרך  על  עצומות 
של התאגידים הציבוריים. 

־העלאת הסוגיה בצורה חדה יש לה חשיבות גדו
לה. עדיין אין לנו בישראל הכרעה ברורה בדבר הדרך 
בעולם  כי  להדגיש  חשוב   .11 סעיף  של  הפרשנית 
יתרונות  מהם  אחד  ולכל  שונים,  מודלים  קיימים 

האמ מהמנהלים  שלישים  כשני  משלו;  ־וחסרונות 
המניות  בעלי  של  ההון  שרווחי  סבורים  ריקניים 

כמנה עבודתם  של  יעד־העל  הם  השקעתם  ־והחזר 

לים בחברה. ביפן, לעומת זאת, רק כ־3% מהמנהלים 
שהמטרה  סבורים  היפנים  דומה.  בעמדה  מחזיקים 
העליונה של תפקודם הוא ייצור ופיתוח של מוצרים 
ומפעלים חדשים, כמו גם הגדלת חלקה של החברה 
איננו  הנוכחי  הדין  עולמות שפסק  שני  אלה  בשוק. 

נדרש להכריע ביניהם. 
בן־דב(  )בעניין  שלו  קודמת  לפסיקה  בהמשך 
קובע השופט כבוב שכל עוד הדיבידנד חולק באופן 

־שוויוני לכלל בעלי המ
לטעון  מקום  אין  ניות, 
שתיוחס  עסקה  זו  כי 
של  לאינטרסים  דווקא 
השליטה.  מניות  בעלי 
מנתח  הוא  ועוד:  זאת 

האמ הפסיקה  ־את 
כי  )ומשתמע  ריקאית 
לפסיקה  מסכים  הוא 
עוד  שכל  הקובעת  זו( 
סיפקו  המשרה  נושאי 

להחל סביר  ־הסבר 
המש בית  ־טותיהם, 

מלהתערב  יימנע  פט 
בין  דעתם,  בשיקול 

האינט את  ־שהעדיפו 
רסים קצרי הטווח תוך 
החברה  בטובת  פגיעה 

שפ ובין  הארוך  ־לזמן 
עלו הפוך.

להמתין  עלינו  נגזר 
הפ פיתוח  ־להמשך 

תכלית  בנושא  סיקה 
ידי  על  אם  החברה, 
ועמיתיו  כבוב  השופט 

־למחלקה הכלכלית ואם על ידי בית המשפט הע
ליון. זו שאלת מפתח בדיני התאגידים של זמננו, 
מרחיקות  והכלכליות  החברתיות  שהשלכותיה 

טובת החב פרשנות שתעמיד את  לדעתי,  ־לכת. 
רה במרכז תכלית פעולתה, ולא את האינטרסים 
של בעלי המניות, עשויה לקדם את החברה ואת 

"קפיטלי של  הרצוי  לכיוון  הישראלית  ־הכלכלה 
זם רך", שאיננו שבוי בידי האינטרסים של בעלי 
 ההון. 

מבצע מהלך מורכב. השופט חאלד כבוב
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חוקתי / גדעון ספיר

החוקתית" ב "המהפכה  מאז  שחלפו  שנים 
־נשמעות מדי פעם בפעם טענות מהצד הש

מאלי של המפה החברתית נגד האופן שבו משתמש 
בית המשפט בסמכות שהוקנתה 
נטען  זו.  במהפכה  לשיטתו,  לו, 
שבית המשפט מגן על האינטרס 
של העשירים והחזקים וזונח את 
שאף  יש  החלשים.  ואת  העניים 

שהמה וטוענים  לכת  ־מרחיקים 
מראשי נהגתה  החוקתית  ־פכה 

שליטתה  את  לשמר  כדי  רק  תה 
כראיה  הכלכלית.  האליטה  של 
המבקרים  מצביעים  לטענתם 
למשל על כך שבעוד בית המשפט 
היסוד  לחוקי  לקרוא  היסס  לא 
 - ופוליטיות  אזרחיות  זכויות 

מה הושמטו  אלה  שזכויות  ־אף 
סירב,  הוא   - במתכוון  חוקים 

 בג"ץ 6069/10 מחמלי נ' שירות בתי הסוהר )5.5.14(;
שופטים: עדנה ארבל, אליקים רובינשטיין, חנן מלצר

 מחזקים את
הזכויות החברתיות

הזכויות  מן  היסוד חלק  חוקי  גם מאז שבית המשפט הסכים לקרוא לתוך 
החברתיות, נשמעה ביקורת על כך שהוא נמנע מלתת להן שיניים  פסיקותיו 
של בית המשפט בשנה האחרונה, למשל בעניין מחמלי שעסק בהיקפה של 
חובת המעסיק לבצע התאמות כדי לאפשר לאנשים עם מוגבלויות להשתלב 

ולהתקדם בשוק העבודה, מקהות במידה רבה את עוקצה של הביקורת

לקרוא  המהפכה,  לאחר  הראשונות  בשנים  לפחות 
־זכויות חברתיות לתוך החוק. אם הזכות לכבוד יכו

לה להתפרש ככוללת את חופש הביטוי, הכיצד אין 
את  ככוללת  להיקרא  יכולה  היא 
מינימליים?  מחיה  לתנאי  הזכות 
המתגולל  אדם  של  כבודו  האם 

־חסר כל ברחובות אינו נפגע לפ
חות כמו כבודו של אדם שנמנע 
ממנו לבטא דעה בעניין כלשהו? 

־עוד נטען שגם לאחר שבית המ
והסכים  דעתו  את  שינה  שפט 
לקרוא לתוך חוקי היסוד חלק מן 
נמנע  הוא  החברתיות,  הזכויות 

לט כראיה  שיניים.  להן  ־מלתת 
ענה האחרונה מובא למשל בג"ץ 
366/03 ע�ותת �חויבות לשלום 
וצדק חברתי נ' שר האוצר, שבו 

־סירב בית המשפט להתערב בקי

החוק מטיל על מעסיקים 
חובה לבצע התאמות 
שיאפשרו לאנשים עם 
מוגבלויות להשתלב 
בעבודה ולהתקדם 
בסולם התפקידים. 
ההתאמות אינן רק 

"פיזיות", והכל אם ביצוע 
ההתאמות אינו מטיל על 

המעסיק נטל כבד מדי
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צוץ בקצבאות הבטחת הכנסה, אף שבפסיקה קודמת 
הוא קרא את הזכות לתנאי מחיה מינימליים לתוך 
אלה משמשות  בכך שקצבאות  והכיר  לכבוד  הזכות 

בישראל ככלי להבטחת תנאי מחיה מינימליים.
)ובאופן  אם הביקורת האמורה מוצדקת אם לאו 
עם  נמנה  שאני  הגם  לקבלה,  שלא  נוטה  אני  אישי 

־המחנה ה"חברתי"(, נדמה שפסיקותיו של בית המ
־שפט בשנה האחרונה מקהות במידה רבה את עוק

צה. כוונתי בעיקר לשני פסקי־דין שהתקבלו בשקט 
תקשורתי יחסי, בג"ץ 6069/10 �ח�לי נ' שרות בתי 
על  המוטלת  החובה  של  בהיקפה  שעסק  הסוהר, 
עם  לאנשים  לאפשר  כדי  לבצע התאמות  מעסיקים 
מוגבלויות להשתלב ולהתקדם בשוק העבודה, ובג"ץ 

הרווחה, שבו הטיל בית  נ' שר  לעובד  קו   1105/06
זרים  להבטיח שעובדים  חובה  המדינה  על  המשפט 
שחלו ואיבדו את כושר עבודתם יזכו לטיפול רפואי 
להלן  בו.  חפץ  אין  ככלי  מהארץ  יישלחו  ולא  הולם 

אדון בקצרה בפסק הדין הראשון.
בראשית שנת 1999 נכנס לתוקף חוק שוויון זכויות 

־לאנשים עם מוגבלויות. החוק מעיד על עצמו שת
־כליתו "להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגב

לויות ולעגן את זכותו להשתתפות מלאה ושוויונית 
בכל תחומי החיים...". לחוק כמה פרקים, ואחד מהם, 
חובה  מעסיקים  על  מטיל  התעסוקה,  בתחום  הדן 
מוגבלויות  עם  לאנשים  שיאפשרו  התאמות  לבצע 
התפקידים.  בסולם  ולהתקדם  בעבודה  להשתלב 

עורך הדין ׀ 99 ינואר 2015 

קט
פרוי

פסקי הדין

פסקי הדיןהגדולים

הגדולים

2014



ההתאמות שהמעסיק נדרש לבצע אינן רק "פיזיות" 
אלא יש בהן גם התאמה של דרישות התפקיד ואף 
של שעות העבודה, והכל אם ביצוע ההתאמות אינו 

מטיל על המעסיק נטל כבד מדי.
האחרון.  מהסוג  בהתאמה  עסק  מחמלי  בג"ץ 
העותר שירת בדרגת כלאי בבית הסוהר מגידו וסבל 

עבוד שעות  היקף  את  שהגבילה  רפואית  ־מבעיה 
תו. בקשותיו לעבור לתפקיד שיאפשר את קידומו 
בדרגות נדחו פעמים מספר על ידי הממונים עליו, 
אף שנמצא כשיר למלא תפקידים אלה. המשיבים 

־הסכימו שמוגבלותו של העותר הייתה שיקול בה
חלטות לדחות את מועמדותו לתפקידים שעליהם 

־התמודד, אך טענו שמדובר בני
מוק לגיטימי, שכן עבודה בהיקף 
בשעות  וגמישות  מלא  משרה 
מ"הדרישות  חלק  הן  העבודה 
או  התפקידים  של  המהותיות 
המשפט,  בית  הנ"ל.  המשרות" 
מפי השופט חנן מלצר, דחה את 
הארגון  כי  קבע  שב"ס,  עמדת 
עליו  המוטלת  החובה  את  הפר 
להעניק  והורה  התאמות  לבצע 
לעותר דרגת רב־כלאי "אישית", 

זכה במכ לו  ־דרגה שהיה מקבל 
שעליהם  מהתפקידים  לאחד  רז 

התמודד.
הולם?  בסעד  מדובר  האם 

בר תלויה  לשאלה  ־התשובה 
החובה  בבסיס  העומד  ציונל 

בעקרון  החובה  את  התולים  יש  התאמות.  לבצע 
בין  הקושרת  האינטואיציה  ההזדמנויות.  שוויון 

־שוויון הזדמנויות ובין צדק היא שקיומו של הרא
שון מבטיח שגורלם של בני האדם ייקבע על בסיס 
לפי  ולא  שהשקיעו,  המאמץ  ומידת  הכרעותיהם 
אינם  האדם  של  הישגיו  זו  בדרך  חייהם.  נסיבות 

־שרירותיים אלא משקפים את פירות עבודתו. מנ
־קודת מבט זו אין הבדל בין אנשים שנקודת הפתי

ובין  הסוציאלי  רקעם  בשל  שווה  אינה  חה שלהם 
לאח בהשוואה  נחותה  מעמדה  שמתחילים  ־אלה 

רים בשל מוגבלותם, ובשני המקרים יש לבטל את 
הנחיתות הזו.

רק  מבוססת  הייתה  התאמות  לבצע  החובה  אם 

בית המשפט, מפי 
השופט חנן מלצר, דחה 

את עמדת שב"ס, קבע כי 
הארגון הפר את החובה 

המוטלת עליו לבצע 
התאמות והורה להעניק 

לעותר דרגת רב־כלאי 
"אישית", דרגה שהיה 
מקבל לו זכה במכרז 
לאחד מהתפקידים 

שעליהם התמודד

על שוויון הזדמנויות, הוראת בית המשפט להעניק 
אמנם  הולם.  סעד  לו  מעניקה  אישית  דרגה  לעותר 

־העותר לא זכה בהזדמנות להתמודד כשווה עם המו
הכרוכה  השרירות  אולם  לתפקיד,  האחרים  עמדים 
חלוקה  מנגנון  תיקונה באמצעות  על  באה  בתוצאה 
לאלה  הזהים  ושכר  אישית  דרגה  בדמות  "מפצה" 
שהיה מקבל לו זכה בתפקיד. אלא שלדעתי, בבסיס 
החובה לבצע התאמות ניצבת זכות נוספת, הלא היא 

־הזכות לכבוד, וזכות זו אינה באה על סיפוקה בהענ
קה של דרגה אישית.

עיסוקו של אדם הוא מקור חיצוני ופנימי לקביעת 
)=חי סביבתו  ידי  על  נבחן  אדם  החברתי.  ־מעמדו 
הע הערכתו  את  ומגבש  ־צוני( 

לעיסוקו  בזיקה  )=פנימי(  צמית 
עיסוק.  באותו  הצלחתו  ולמידת 
שלו  הקידום  שאפשרויות  אדם 

מוגבלו בשל  בפניו  ־חסומות 
כמו  הציבור,  בעיני  נתפס  תו, 
גם בעיני עצמו, כבעל ערך נמוך. 

להע ההוראה  זו,  מבט  ־מנקודת 
ניק לעותר דרגה אישית של רב־

כלאי אינה סעד מספק. היא אולי 
מרככת מעט את הפגיעה בכבוד, 
נמנעה  התחתונה  בשורה  אך 
להתקדם  האפשרות  העותר  מן 
נותר פגוע.  ולכן כבודו  "באמת", 
הדרך להגנה מלאה על זכותו של 

תו ביטול  היא  לכבוד  ־העותר 
צאות המכרזים שבהם לא ניתנה 
ומתן הוראה שבהליכי  לו הזדמנות שווה להתמודד 
לחובה  בכפוף  מועמדותו  תישקל  החוזרים  המכרז 

לבצע התאמות שיאפשרו לו לבצע את התפקיד.
להצ אפשר  הכולל  שבחשבון  דומני  זאת,  ־חרף 

בית המשפט להסתפק בסעד  דיק את החלטתו של 
שמביא  טעמים  משני  זאת  הנדון.  במקרה  האמור 
השופט מלצר בסוף חוות־דעתו: האחד, שמירה על 
שב"ס  גורמי  של  הניהולית־מקצועית  "הפררוגטיבה 

ספצי משרות  של  לאיושן  הקשורים  ־בעניינים 
פיות בארגון", והשני, העובדה שהקצינים העלולים 

־להיפגע מביטול תוצאות המכרזים לא צורפו לעתי
־רה ולכן לא ניתנה להם הזדמנות להשמיע את טע
 נותיהם לפני בית המשפט.  
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עבודה / שרון רבין־מרגליות

־תי המשפט עוסקים כבר עשורים אחדים בזב
בשנת  לנשים.  בעיקר  תעסוקתי,  לשוויון  כות 
דין  פסק  העליון  המשפט  בבית  לראשונה  ניתן   2014
מקיף העוסק בזכות לשוויון של אנשים עם מוגבלויות. 
פסק הדין קבע כמה הלכות מרכזיות, שלחלקן השלכה 

כללית על דיני השוויון התעסוקתי. 
בתלאותיו  עסקה  העתירה 

מחמ רמי  של  השנים  ־לאורך 
כלאי  בדרגת  טכנולוגיות  קצין  לי, 

לה שביקש  הסוהר  בתי  ־בשירות 
במסגרת  ובדרגה  בתפקיד  תקדם 

־השירות. העותר, בעל השכלה במ
דעי המחשב, הועסק בשירות בתי 
הסוהר מאז 1995. את כל תפקידיו 

המ רצונם  לשביעות  מילא  ־הוא 
והוערך  עליו,  הממונים  של  לאה 

וח רציני  מאוד,  מקצועי  ־כ"קצין 
רוץ". קידומו נמנע עקב מחלת לב 
שחייבה   ,2003 בשנת  לקה  שבה 
אותו לעבוד שש שעות ביום בלבד. 

 בג"ץ 6069/10 מחמלי נ' שירות בתי הסוהר )5.5.14(; 
שופטים: עדנה ארבל, אליקים רובינשטיין, חנן מלצר

 מחזקים את
זכויות העובדים

 התפיסה הרווחת היא שעובדים צריכים להתאים את עצמם 
למקום העבודה  בניגוד לגישה זו קבע לאחרונה בית המשפט העליון 

שהחוק מחייב את המעסיק, לפחות ביחס לאנשים עם מוגבלות, להתאים 
בגבולות הסביר את מקום העבודה לצרכיו של העובד

בעשור שעבר מאז חלה הגיש מחמלי בקשות תכופות 
לקידום. חרף ההערכות המקצועיות החיוביות שקיבל 

־מן הממונים נדחו פניותיו על הסף בגלל מגבלתו הר
הגם שמועמדותו  הסוהר,  בתי  שירות  לטענת  פואית. 
של העותר נשקלה, מגבלת שעות העבודה לא איפשרה 
הבכירים  לתפקידים  קידומו  את 
כולם  שחייבו  עליהם,  שהתמודד 

עבודה במשרה מלאה.
במסג נדונה  ־העתירה 

שוויון  חוק  של  החוקית  רת 
מוגבלויות,  עם  לאנשים  זכויות 
חו־ זאת  חקיקה   .1999 ־תשנ"ח
רגת מהתבנית המוכרת של חוק 
בעבודה,  ההזדמנויות  שוויון 
אליה נדרש בית המשפט העליון 
שוויון  חוק  שונות.  בהזדמנויות 
מוגבלויות  עם  לאנשים  זכויות 

המסו המודלים  לצד  ־מאמץ 
גם  השוויון  עקרון  של  רתיים 
בביצוע  המחייב  אקטיבי  מודל 

 המסקנה העולה 
 מפסק הדין היא 

ששעות העבודה שהגדיר 
המעסיק כנדרשות 

לצורך משרה פלונית 
אינן בבחינת ראה וקדש. 

קביעה זאת עשויה 
לחלחל בעתיד מעבר 

לחובת ההתאמות 
שנקבעה בחוק
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"התאמות". בקליפת אגוז, המודל האקטיבי המעוגן 
כולו בסעיף 8 לחוק קובע שהפליה היא "לרבות אי 
המיוחדים  צרכיו  מחמת  הנדרשות  התאמות  ביצוע 
של אדם עם מוגבלות אשר יאפשרו את העסקתו". 
התאמות מוגדרות "לרבות התאמת מקום העבודה, 

מבד עבודה,  שעות  התפקיד,  דרישות  שבו,  ־הציוד 
קי קבלה, הכשרה והדרכה, נוהלי עבודה, והכל מבלי 
שהדבר יטיל על המעסיק נטל כבד מדי". לבסוף, נטל 
כבד מדי מוגדר כ"נטל בלתי סביר בנסיבות העניין", 

בהתחשב בפרמטרים אחדים המנויים בסעיף.
־פסק הדין מפרש לראשונה את מהות עקרון הש

וויון כחובה לבצע התאמות סבירות. המודל האקטיבי 
ליצור  פוזיטיבית  "חובה  מהווה 
במקום העבודה תנאים שיאפשרו 

־את העסקתם של אנשים עם מוג
־בלות ואת קידומם במקום העבו

בדרישות  שינויים  באמצעות  דה, 
התפקיד בשעות העבודה ובנוהלי 

הר לתפיסה  בניגוד  ־העבודה". 
להתאים  צריכים  שעובדים  ווחת 
את עצמם למקום העבודה, קובע 
את  מחייב  שהחוק  המשפט  בית 
לאנשים  ביחס  לפחות  המעסיק, 
בגבולות  להתאים  מוגבלות,  עם 
הסביר את מקום העבודה לצרכיו 
הדין  בפסק  ההנמקה  העובד.  של 
ביטוי  ההתאמות  במודל  רואה 
אולם  התוצאתי,  השוויון  לעקרון 
שוויון  פשטנית.  מעט  זאת  גישה 

המקו בביטויו  במיוחד  ־תוצאתי, 
בל כהעדפה מתקנת, אינו מתערב בשיקול דעתו של 
אלא  העבודה,  תתבצע  בדיוק  כיצד  לקבוע  המעסיק 
יגייס  ולחלופין  מאמץ  שיעשה  מהמעסיק  דורש  רק 

־עובד בעל כישורים שנמנה עם אחת מקבוצות המי
עוט שקובע המדיניות רוצה לקדם. לעומת זאת, חובת 
ההתאמות אינה מורה למעסיק להעדיף את העסקתו 
או את קידומו של עובד עם מוגבלות על פני עובדים 
אחרים, אלא מחייבת אותו לבצע התאמה שתאפשר 

לעובד להתמודד על התפקיד. 
הנדר ההתאמות  מהן  בשאלה  דן  הדין  ־פסק 

שות לצורך מימוש הזכות לשוויון, ופוסק שרשימת 
ההתאמות הקבועה בחוק היא בגדר רשימה פתוחה. 

בכל מקרה ומקרה שמתבקשת התאמה על ידי עובד 
ומציאות  עיניו  "דרך  אותה  לבחון  יש  מוגבלות  עם 
ולהביא בחשבון את  חייו של האדם עם המוגבלות 
שיש  להסביר  הדין  פסק  מתעכב  היתר  בין  צרכיו". 
עלות  "ספיגת  דהיינו  כלכלית,  התאמה  גם  לשקול 
העסקתו של האדם עם המוגבלות ותשלום שכרו על 

בסיס גבוה יחסית לעומת תפוקתו". 
התאמה  נדרשה  העתירה  של  הספציפי  בהקשר 
ביחס לשעות העבודה של רמי מחמלי. נושא הגדרת 

־היקף שעות העבודה, במיוחד לתפקידים בכירים בא
רגון, הוא נושא רגיש בלב הפררוגטיבה הניהולית של 
זאת כאשר  הנחה  על  הדין קרא תגר  המעסיק. פסק 

לה למחמלי  לאפשר  שיש  ־קבע 
לתפקידים  מכרזים  על  תמודד 
בכירים שרשות בתי הסוהר טענה 

מא אינה  שלו  השעות  ־שמגבלת 
לקבי בהם.  העסקתו  את  ־פשרת 

עה שאפשר להעסיקו בתפקידים 
וכי  השעות,  מגבלת  למרות  אלה 
שאינה  סבירה  בהתאמה  מדובר 
מעבר  השלכה  יש  מדי,  כבד  נטל 
בשילוב  שעסק  העתירה  לנושא 
המסקנה  מוגבלות.  עם  עובדים 
ששעות  היא  הדין  מפסק  העולה 

כנד המעסיק  שהגדיר  ־העבודה 
אינן  פלונית  משרה  לצורך  רשות 
זאת  קביעה  וקדש.  ראה  בבחינת 

־עשויה לחלחל בעתיד מעבר לחו
בת ההתאמות שנקבעה בחוק. יש 

בכ המעוניינות  נוספות  ־קבוצות 
העבודה  לשעות  ביחס  הניהולית  הפררוגטיבה  רסום 
אין  האידיאלי  שלעובד  הרווחת  הניהולית  ולתפיסה 

וב לעובדים,  העבודה.  שעות  על  חיצוניות  ־מגבלות 
לטיפול  משפחתית  מחויבות  בעלות  לעובדות  עיקר 

־בילדים או בבני משפחה אחרים, אין כיום זכות פור
־מלית לדרוש התאמה דומה. אולם ייתכן שמודל הש

הפליה,  באי־ביצוע ההתאמה  הרואה  וויון האקטיבי, 
יתגנב על דרך הפרשנות התכליתית גם לחוק שוויון 
ההזדמנויות בעבודה האוסר הפליה מחמת מין, מצב 

משפחתי והורות. 
בדבר  הסייגים  לפרשנות  בית המשפט  נדרש  עוד 
החובה  כאמור,  ראשית,  התאמות.  לבצע  החובה 

לעובדים, ובעיקר 
לעובדות בעלות מחויבות 

משפחתית לטיפול 
בילדים או בבני משפחה 

אחרים, אין כיום זכות 
פורמלית לדרוש התאמה 
דומה לזו של עובדים עם 

מוגבלות. אולם ייתכן 
שמודל השוויון האקטיבי 
יתגנב על דרך הפרשנות 

התכליתית גם לחוק שוויון 
ההזדמנויות בעבודה
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לבצע התאמה חלה רק כאשר הנטל אינו כבד מדי. 
יבחן  והוא  הסבירות,  מבחן  הוא  שיופעל  המבחן 

־בעיקר את הפגיעה הכלכלית בעסק, בהתחשב במ
כלול המשאבים המצויים בידי המעסיק. הסייג השני 
לתפקיד  כשיר  עובד  רק  הכשירות;  בשאלת  עוסק 
את  לדרוש  יוכל  הרלוונטית(  בהתאמה  )בהתחשב 

הפ רואים  שאין  קובע  השלישי  הסייג  ־הטמעתה. 
ממהותם  או  מאופיים  "מתחייבת  היא  כאשר  ליה 
טענת  של  ביבוא  מדובר  המשרה".  או  התפקיד  של 
בעבודה.  ההזדמנויות  שוויון  בחוק  הקבועה  ההגנה 
כך  אלה  אחרונים  סייגים  שני  פירש  המשפט  בית 

ההתא של  בכוחן  "שאין  להראות  יוכל  ־שהמעסיק 
מות הנדרשות להתגבר על מוגבלות שבעטיה העובד 
איננו מסוגל לעמוד בדרישה שהיא מהותית לביצוע 
התפקיד או המשימה, הגם שמכל בחינה אחרת הוא 

־כשיר לבצעה". הכשירות המוזכרת כסייג נפרד מד
ברת על תנאי סף מקדמיים לעיסוק בתפקיד שעליו 
הוא מבקש להתמודד, לרבות תנאים פורמליים כגון 
השכלה, ניסיון מקצועי וכשירות טבועה כגון ראייה 

לצורך עיסוק בנהיגה. 
בפרש־  first impression בבחינת הוא  הדין   פסק 

וחלוקתיים.  חברתיים  מאפיינים  בעל  חוק  של  נותו 
שאלות רבות נותרו פתוחות שכן הן לא עלו במסגרת 
העתירה. כך אין דיון מעמיק בתנאי הסף שעל פיהם 

מכוח  ליהנות  הזכאי  מוגבלות  עם  כאדם  אדם  יוכר 
החוק לשוויון אקטיבי. כמו כן דומה שפסק הדין נקט 
הנדרש  המאמץ  היקף  לעניין  מתפשרת  בלתי  עמדה 

־וההתאמה בפועל שעובד עם מוגבלות זכאי לה. יית
כן שגישה זאת היא תולדה של נסיבות המקרה, שבו 
התשתית העובדתית לימדה ששירות בתי הסוהר לא 
נקט שום צעד אקטיבי בעשור שקדם להגשת העתירה 

למ להתקדם,  ומחויב  מוכשר, מקצועי  לקצין  ־לסייע 
רות מגבלת השעות שכפתה עליו מגבלתו הרפואית. 

חובת ההתא היקף  ־למרות הפרשנות המרחיבה של 
מה הנדרשת ממעסיקים ישראלים, בעתיד ודאי יושם 
דגש חזק יותר על השאלה כיצד התבצע ההליך שבו 

־שקל המעסיק את ביצוע התאמה: עד כמה היה העו
בד שביקש התאמה שותף לתהליך, כמה חלופות אכן 
את  לבצע  סירובו  את  המעסיק  נימק  וכיצד  נשקלו, 
ההתאמה המבוקשת. כלומר, יינתן משקל רב לשאלת 
הוגנות הפרוצדורה, וזאת כדי לעודד מעסיקים לקבוע 
מנגנונים לאכיפה עצמית של החובה לבצע התאמות. 
ההערכה שנושא זה יהיה משמעותי מתבססת הן על 
בדבר  מחמלי  דין  בפסק  שהתקיים  הספציפי  הדיון 
התנהלות רשות בתי הסוהר והן על גישתם הכללית 
של בתי המשפט ובתי הדין לעבודה, השמים דגש על 
חובת  כגון  קרובים  בנושאים  הנדרשת  הפרוצדורה 
 הייצוג ההוגן והחוק למניעת הטרדה מינית.  
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משפחה / יוסף מנדלסון, עירית רייך־זיו

זוג, ה בני  בין  ממון  יחסי  בחוק  הקבוע  כלל 
איזון  הוא  החוק(  )להלן:  תשל"ג־1973 
שוויוני של הרכוש שצברו בני הזוג במשך הנישואים. 
מוגבל  חריג  זה  לכלל  נקבע  לחוק   8 סעיף  במסגרת 

השי לערכאות  המקנה  ־בהיקפו, 
בהתקיים  דעת,  שיקול  פוטיות 
את  לאזן  מיוחדות",  "נסיבות 
שונים,  באופנים  הצדדים  רכוש 

לס דבר  של  בסופו  ־המביאים 
דהיינו,   - האמור  מהכלל  טייה 
לחלוקה לא שוויונית של הרכוש. 
את  פורטים  לחוק   8 תתי־סעיף 

הע של  המיוחדות  ־סמכויותיהן 
לאופן  אשר  השיפוטיות  רכאות 
סעיף  במסגרת  אין  אך  החלוקה, 
8 התייחסות לשאלה מהן הנסי־
את  המצדיקות  המיוחדות  בות 
)למעט  אלה  בסמכויות  השימוש 

8)2( לכושר הש־  התייחסות ספציפית אחת בסעיף
תכרות הצדדים(.

משפטית  ודאות  חוסר  יצר  בחוק  הפירוט  היעדר 
לפר לריבוי התדיינויות בקשר  הביא  ־ובאופן טבעי 

שנות של אותן נסיבות מיוחדות. 
קיימת  לא  היום  עד  למעשה, 
פסיקה מנחה וברורה אשר לתוכן 

־ולכללים שיש לצקת למטבע הל
שון "נסיבות מיוחדות".

המשפטי  המצב  רקע  על 
בית  של  לפתחו  הגיעה  האמור 
בקשר  מחלוקת  העליון  המשפט 
היו  לה  הנסיבות  8, אשר  לסעיף 
הבעל   - במיוחד  וחריגות  קשות 
האישה,  לרצח  בניסיון  הורשע 
ממושך.  מאסר  עונש  עליו  ונגזר 
אם  השאלה  עלתה  זו  במסגרת 
על  להשפיע  צריך  הרצח  ניסיון 

בע"מ 7272/10 פלונית נ' פלוני )7.1.14(; שופטים: חנן מלצר, ניל הנדל, דפנה ברק־ארז

 האלימות
לא משתלמת

האם ניסיון רצח של אישה על ידי בעלה צריך להשפיע על חלוקת הרכוש בין 
בני הזוג?  למרות הפיתוי ליצור סוף סוף הלכה ביחס לנסיבות המיוחדות 
דין  בפסק  העליון  המשפט  בית  הצליח  ממון,  יחסי  לחוק   8 בסעיף  הנזכרות 

ייחודי ומעניין לספק צדק קונקרטי לצדדים בלי ליצור bad law נרחב

כל אחד משלושת 
השופטים הדגיש כי 
עמדתו מצומצמת 

למקרים של אלימות 
חמורה בלבד וכי 

שיקולים של אשם 
במערכת היחסים הזוגית 

נותרים מחוץ לאיזון 
המשאבים, וטוב שכך
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חלוקת הרכוש בין בני הזוג. 
בערכאה הדיונית )בבית המשפט לענייני משפחה( 
בשיקול הדעת שמקנה  לעשות שימוש  יש  כי  נקבע 
לנסיבות שהן בע־ 8 לבית המשפט רק ביחס   סעיף
על  ישירה  השלכה  להן  יש  ואשר  כלכלי  אופי  לות 

־היקף הרכוש. נסיבות המקרה דנן, כך נקבע, הן בע
לות אשם מוסרי, ולפיכך קשות ככל שיהיו, הן אינן 
מצדיקות סטייה מכלל החלוקה השוויונית. בערעור 

־אימץ בית המשפט המחוזי את הנמקותיה של הע
רכאה הדיונית.

והמקוממות  הקיצוניות  הנסיבות  כי  חולק  אין 
ואת  הטבעי  הצדק  חוש  את  מעוררות  המקרה  של 
הפחות  לכל  הדין,  פסק  את  להפוך  יש  אם  השאלה 

־מטעמים שבצדק. אלא שכידוע, מקרים קשים עלו
 .)"hard cases make bad law"( "לים ליצור "דין רע
בפסק דין ייחודי ומעניין הצליח בית המשפט העליון 
לספק צדק קונקרטי לצדדים, וזאת בניתוח משפטי 

.bad law חריג ובלי ליצור

שלושת השופטים שישבו על המדוכה הסכימו פה 
־אחד )וחזרו והדגישו( כי שיקולים של אשם במער

כת היחסים הזוגית נותרים מחוץ לאיזון המשאבים. 
אחד  פה  קבעו  אף  השופטים  שלושת  זאת,  למרות 
הבעל מצדיקה עשיית  כי האלימות החמורה שנקט 
שימוש בשיקול הדעת שמקנה סעיף 8 לבית המשפט. 
הבדלי הדעות בין עמדות השופטים נבעו מהשאלה 
אם היסוד להתחשבות בהתנהגות אלימה במסגרת 
איזון המשאבים תלוי בהשפעתה על מצבו הכלכלי 

של בן הזוג המותקף.
השופטת ברק־ארז פתחה את חוות דעתה בפתרון 

בנסי לדידה,  המקרה.  לנסיבות  וספציפי  ־קונקרטי 
בות דנן קיים עיקרון מניעות ספציפי המשתיק את 
הבעל, שניסה לרצוח את האישה, מלטעון לזכויותיה 
פי עמדתה של השופטת ברק־ארז,  על  הפנסיוניות. 
מאחר שהבעל ביקש ליהנות מזכויותיה הפנסיוניות 

שהני הרי  בחייה,  תלוי  האישה, אשר תשלומן  ־של 
סיון לקפח את חייה, ובעקבות זאת אף לשלול את 
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זכאותה לפנסיה, מונע מהבעל שלא מימש את חפצו 
הש לצורך  חי  אדם  באישה  לראות  יש  כי  ־לטעון 

תתפות בזכויות הפנסיה שלה. 
־באופן רחב יותר קבעה השופטת ברק־ארז כי אלי

מות הפוגעת בזכותו של בן הזוג לשלמות הגוף או 
לחיים עולה במקרים מסוימים כדי שלילת אנושיותו 
של בן הזוג, ולפיכך שומטת את הבסיס לקיומה של 

־מערכת יחסים בין הצדדים וממילא לקיומו של שי
לדידה של השופטת ברק־ארז, אלימות  רכושי.  תוף 

־היא איום חיצוני על קיומה של מערכת היחסים, ופ
־עמים רבות היא תגובה לניסיון להביא מערכת יח

סים אל סיומה. השופטת ברק־ארז מקפידה להדגיש 
כי ניתוח זה אינו נדרש לה לצורך ההכרעה במקרה 
הספציפי דנן, אך ככל שעמדתה תתקבל היא תהיה 
ראוי  יהיה  שבהם  בלבד,  קיצוניים  למקרים  שמורה 

־לומר כי בן הזוג התוקף איין את אנושיותו של זול
תו. גם בקשר לכך מצמצמת השופטת ברק־ארז את 
כאמור  חמורים  במקרים  אף  כי  ומדקדקת  עמדתה 

בת בלבד  "מגן"  בטענת  ־מדובר 
הקור בנכסי  להשתתפות  ־ביעה 

בן. דהיינו, אפשר לעשות שימוש 
 8 סעיף  המקנה  הדעת  בשיקול 
טענה  כנגד  רק  המשפט  לבית 
זוג אלים המבקש ליהנות  של בן 
הזוג  בן  של  כפיו  יגיע  מפירות 
יהיה  לא  גיסא,  מאידך  הקורבן. 
מקביל  שימוש  לעשות  אפשר 

שע "חרב"  כטענת  זו  ־בעמדה 
הקורבן  של  חלקו  הגדלת  ניינה 

ברכוש המשפחתי באופן כללי.
כאמור  הגיע  הנדל  השופט 
השופטת  של  התוצאה  לאותה 

־ברק־ארז, אלא שלדידו את השאלה אם לעשות שי
מוש בסעיף 8 במקרים של אלימות חמורה יש לבחון 

)או אי השפעתה( על תפ ־לאור השפעת האלימות 
קודו של בן הזוג המותקף כיצור כלכלי. לפי עמדתו 
של השופט הנדל, רק בנסיבות שבהן יוכח כי בן הזוג 
האלים מנע במעשיו הפוגעניים והחמורים מבן הזוג 

־המותקף להטיב את שווי הנכסים המשפחתיים ול
יתרופפו היסודות של ההס ־תרום את חלקו לבית, 

דר השוויוני. השופט הנדל הדגיש כי יש לתחום את 
־השימוש בשיקול הדעת המוקנה לבית המשפט במ

8 רק למקרי אלימות חריפה עד שהיא  סגרת סעיף 
לדידו  הנפגע.  הזוג  בן  על  כלכליות  השפעות  בעלת 
השופטת  של  לעמדתה  )בניגוד  הנדל  השופט  של 

כשלעצ אינה  פלילית  אלימה  התנהגות  ־ברק־ארז(, 
מה הצדקה לשימוש בסעיף 8, ועל בן הזוג המותקף 
להוכיח את המרכיב הנוסף של פגיעה באוטונומיה 

שלו כיצור כלכלי. 
ההוכחה  בנטל  דינו  בפסק  דן  אף  הנדל  השופט 

־המוטל על הקורבן, וקובע כי מדובר בנטל "קל". לדי
דו של השופט הנדל, על הקורבן לספק חומר ראיות 
ראשוני בלבד, שכן האלימות החמורה או המתמשכת 
בתפקודו  לפגיעה  גרמה  כי  חזקה  וביה  מניה  יוצרת 

וביעילותו של בן הזוג המותקף כיצור כלכלי.
מציינת  הנדל  השופט  של  לעמדתו  בתגובתה 
כי  להוכיח  שאפשר  במצבים  כי  ברק־ארז  השופטת 
אלימות השפיעה על מצבו הכלכלי של הקורבן, ברי 
כי אפשר להביא עובדה זו בחשבון במסגרת שיקול 
דעתו של בית המשפט לפי סעיף 8, וכי בכך אין כל 
השופטת  של  לדידה  רבותא. 
השופט  של  עמדתו  ברק־ארז, 
במישרין את  פותרת  אינה  הנדל 
שבהם  למקרים  הנוגעת  השאלה 
הביאה  לא  האלימה  ההתנהגות 

הקו הזוג  בבן  כלכלית  ־לפגיעה 
רבן.

מתייחס  דינו  פסק  במסגרת 
השופט הנדל אף הוא לפסק דינה 
ובפרט  ברק־ארז,  השופטת  של 

המ בעיקרון  שעשתה  ־בשימוש 
הנדל,  השופט  של  לדידו  ניעות. 
עקב  המניעות  בעיקרון  שימוש 
אחד  של  ראויה  לא  התנהגות 
מעורר  שוויונית  מחלוקה  לסטות  כדי  הזוג  מבני 
חשש כי יוחזרו לזירה שיקולי האשם בפירוק מערכת 

היחסים.
השופט מלצר מבקש ליצור מעין עמדת ביניים בין 
עמדתה של השופטת ברק־ארז לעמדתו של השופט 
הנדל. לדידו של השופט מלצר, על הערכאה הדיונית 

הר )לאחר  החמורה  לאלימות  אם  ראשית  ־לבדוק 
הכלכלית  העצמאות  על  השלכה  יש  חלוטה(  שעה 
הממשית של בן הזוג הנפגע, ואם לא קיימת פגיעה 
רק   8 בסעיף  שימוש  לעשות  אפשר  יהיה  כלכלית, 

חוות הדעת של שלושת 
השופטים מלמדות 
כי בית המשפט היה 
מודע היטב לסיכון כי 
הענקת צדק קונקרטי 

לצדדים בנסיבות הקשות 
והחריגות של המקרה 
bad law עלולה ליצור
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במקרים של אלימות קשה ביותר או ממושכת. 
כי  מלמדות  השופטים  שלושת  של  הדעת  חוות 
בית המשפט היה מודע היטב לסיכון כי הענקת צדק 
של  והחריגות  הקשות  בנסיבות  לצדדים,  קונקרטי 
 .)bad law( "המקרה, עלולה להביא ליצירת "דין רע

־דהיינו, כי פסק הדין יגרום למדרון חלקלק ולפתי
בנסיבות  להתחשבות  הדלת  חת 

המשא איזון  במסגרת  אשם  ־של 
בים. לפיכך שלושת השופטים, כל 
והדגישו  חזרו  דעתו,  בחוות  אחד 

למ מצומצמות  עמדותיהם  ־כי 
בלבד,  חמורה  אלימות  של  קרים 
במערכת  אשם  של  שיקולים  וכי 
מחוץ  נותרים  הזוגית  היחסים 
כל  שכך.  וטוב  המשאבים,  לאיזון 
הבהיר  השופטים  משלושת  אחד 
ההתייחסות  כיצד  שלו  בדרכו 

מו דינו  פסק  במסגרת  ־לאלימות 
בחנת משאלת האשמה ומתעלמת 
פסק  של  הייחודיות  ובכך  ממנה, 

האשמה  מגון  להתעלם  אפשר  אי  זאת,  עם  הדין. 
החשי ומכאן  אינהרנטי,  באופן  באלימות  ־הטבוע 
־בות של ההדגשה האמורה - כי פסקי הדין מצומ

צמים למקרי אלימות חמורה בלבד. לולא ההדגשה 
־האמורה אולי היה אפשר לפרש את עמדות השופ

טים באופן החל אף על סיטואציות נוספות שאינן 
ראויות להיכנס בגדר סעיף 8. הדבר נכון הן למבחן 

־שלילת האנושיות של השופטת ברק־ארז, הן למב
חן הפגיעה בבן הזוג כיצור כלכלי של השופט הנדל 
והן למבחן המשולב של השופט מלצר. ללא הבהרה 

מפורשת כי חוות הדעת מדברות באלימות חמורה 
בלבד היו מבחנים אלה נתונים לפרשנויות שונות, 

נוספות, פלי ־וייתכן שהיו רלוונטיים להתנהגויות 
־ליות או שאינן פליליות )זאת בניגוד למבחן המני

עות של השופטת ברק־ארז, שמדבר על מצבים של 
ניסיון לשלילת חיים בלבד(. ברי כי לאור ההדגשה 

מו אינו  הדין  פסק  ־האמורה, 
תיר מקום לפרשנויות נוספות, 

וכאמור טוב שכך. 
קריאת  משרה  גיסא  מחד 
תחושה  הקורא  על  הדין  פסק 
ציפורים  "שתי   - נוחות  של 
קונקרטי  צדק   - אחת"  במכה 
לצדדים, לצד אי יצירת "דין רע" 
לכלל ציבור המתדיינים. מאידך 
מאחר  כי  היא  התחושה  גיסא, 
בנסיבות  עוסק  הדין  שפסק 

במ שנקבעו  הכללים  ־חריגות, 
למידותיו  כמעט  נתפרו  סגרתו 
למקרים  רלוונטיים  והם  שלו, 

פתרו מספק  אינו  הדין  פסק  שבשוליים.  ־חריגים 
וכללים מנחים למקרים השכיחים שעולה בהם  נות 
שאלת "הנסיבות המיוחדות" ואינו פותר את חוסר 
הוודאות המשפטית בקשר לסעיף 8. למרות זאת אי 

־אפשר להתעלם מהשיקולים שעמדו בפני בית המ
שפט, שהעדיף להמתין ביצירת הלכה מנחה ורחבה 
לנסיבות המתאימות כדי ליצור good law, ובנסיבות 
הקשות והחריגות שהובאו לפניו העדיף ליצור דין צר 
 bad law ומצומצם למקרים חריגים בלבד ולא ליצור
 נרחב. 

ללא הבהרה מפורשת 
כי חוות הדעת מדברות 
באלימות חמורה בלבד 
היו מבחנים אלה נתונים 

לפרשנויות שונות, 
וייתכן שהיו רלוונטיים 
להתנהגויות נוספות, 

פליליות או לא 

דפנה ברק־ארזניל הנדלחנן מלצר
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נזיקין / אסף פוזנר

א בכל יום בתי המשפט הנמוכים - הכפופים ל
לתקדימי בית המשפט העליון - "מתקוממים" 

־נגד פסיקה של בית המשפט העליון ומחליטים בני
גוד אליה. לא בכל יום בית המשפט העליון - בהרכב 

־מורחב - מחליט לבטל הכרעה קודמת שעמדה בתו
יותר  עוד  פעמים.  כמה  ואושרה  שנה   13 במשך  קף 
נכונים הדברים כאשר ההלכה המבוטלת נפסקה על 

ידי שופטים שהם מבכירי שופטי 
הע המשפט  בית  של  ־הנזיקין 

פסק  הוא  כזה  הזמנים.  בכל  ליון 
אלחבאמ  7453/12 בע"א  הדין 

שביטל   )9.9.2014( כריסי  נ'  נין 
קרנית   6935/99 ע"א  הלכת  את 
דין  פסק   .)2001( סרייה  אבו  נ' 

הנזי הדין  פסק  לטעמי  הוא  ־זה 
והמשפיע   2014 של  החשוב  קי 

ביותר על זכויות ניזוקים.
במשולש  עוסקים  הדין  פסקי 
לביטוח  ניזוק־מזיק־המוסד  של 
רבים  במקרים  )המל"ל(.  לאומי 
נגד המזיק  לבד מהעילה   - ניזוק 
מהמל"ל.  לתגמולים  גם  זכאי   -

 ע"א 7453/12 אלחבאנין נ' כריסי )9.9.14(;
שופטים: מרים נאור, אליקים רובינשטיין, סלים ג'ובראן, יצחק עמית, צבי זילברטל

מחשב נזק מחדש
הרכב מורחב של בית המשפט העליון ביטל לאחרונה בעניין אלחבאנין את 
הלכת אבו סרייה שעמדה בתוקף במשך 13 שנה  הנאת הקופה הציבורית 
והמזיקים על חשבון הניזוקים תוקנה  מדובר בפסק הדין החשוב והמשפיע 

ביותר על זכויות ניזוקים בשנה החולפת

הכלל הבסיסי הוא שמסכומי הפיצוי שהניזוק זכאי 
להם יפחיתו את התגמולים שקיבל )ואת אלה שיהיה 
זכאי להם בעתיד(. המל"ל, המשלם, יהיה זכאי לקבל 
כך אמורים  את הסכומים מהמזיק בתביעת שיבוב. 
יזכה למלוא נזקו  הדברים לבוא על תיקונם: הניזוק 
יפסיד;  לא  המל"ל  מהמל"ל(;  וחלק  מהמזיק  )חלק 
לניזוק  חלק  שגרם:  הנזק  מלוא  את  ישלם  והמזיק 
איך  אך  הציבורית.  לקופה  וחלק 
הגמלאות  סכומי  את  מחשבים 
לחשב  נוהג  המל"ל  העתידיים? 
את הסכומים על פי תקנות היוון 

רי בחשבון  ־מיוחדות, המביאות 
תו־ וקיצור   3% של שנתית   בית 
ניזוקים.  של  כללית  חיים  חלת 
אבו סרייה - מפי השופט  הלכת 

השופ בהסכמת  אור,  ־תיאודור 
ריבלין  ואליעזר  לוין  שלמה  טים 
- קבעה שהתקנות מחייבות את 
המל"ל בתביעה מהמזיק וממילא 
הניכוי  לחישוב  גם  הבסיס  יהיו 
מסכומי  המזיק  ידי  על  המבוצע 

הפיצוי לניזוק.

פסק הדין בעניין אבו 
סרייה אמנם קבע כללים 
ברורים ויעילים המקלים 

ביותר את פרוצדורת 
חישוב הניכויים. עם זאת, 

ככל שתוחלת החיים 
של הניזוק לא תאמה 
את ההנחה שבבסיס 
התקנות, היא הייתה 
עלולה לגרום לאי צדק
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סרייה  אבו  בעניין  הדין  פסק 
ויעי ברורים  כללים  קבע  ־אמנם 
פרוצ את  ביותר  המקלים  ־לים 

זאת,  עם  הניכויים.  חישוב  דורת 
הניזוק  של  החיים  שתוחלת  ככל 
שבבסיס  ההנחה  את  תאמה  לא 

לג עלולה  ההלכה  ־התקנות, 
של  במקרה  כך  צדק.  לאי  רום 

קבע  המשפט  שבית  ניזוק 
מצד  קצרה;  חייו  שתוחלת 

אחד, הניזוק יזכה לפיצוי 
קצרה  לתקופה 
)אובדן  בלבד 
מלא  השתכרות 

עזרת  בגין  ופיצוי 
רק  מחושבים  הזולת 

צפוי  שבהן  לתקופות 
בחיים(.  להיות  הניזוק 

יופח מהפיצויים  שני,  ־מצד 
תו קצבאות המחושבות לתקופה 

יק לא  ניזוק  שאותו  אף  ־ארוכה, 
שהקצבאות  )מאחר  בפועל  בלם 
של  חייו  לתקופת  רק  משולמות 
צפוי  הקשה  הניזוק  המקבל(. 
אפוא להינזק בצורה ניכרת, ואילו 

המל"ל צפוי ליהנות. 
לה אפשר  שלעיל  ־מהתיאור 

ניח שהמזיקים אדישים, שכן מה 
אכפת להם אם ישלמו למל"ל אם 
מרכזיים  נהנים  בפועל  לניזוק. 
היו דווקא המזיקים, ששמחו על 

הסי הגבוהים.  הניכוי  ־סכומי 
בות לכך מגוונות; במקרים רבים 
למזיק,  לחזור  זכאי  אינו  המל"ל 

־למשל כשהמזיק הוא מע
כשהמדי הניזוק,  של  ־סיק 

בתביעת  או  מזיקה,  נה 
רפואית  רשלנות 
מוסד  נגד  שהוגשה 

במ ציבורי.  ־רפואי 
קרים אחרים סמכו 
כשלי  על  המזיקים 
המל"ל  של  גבייה 
שתביעת  כך  ועל 
תתיישן.  המל"ל 
נהנו  אלה  במקרים 

העו מכל  ־המזיקים 
סכו ניכו  הם  ־למות: 
מהני גבוהים  ־מים 

זוק, ולא היו צריכים 
הסכום  את  לשלם 

המנוכה למל"ל.
הגבייה  כשלי  עם  ההתמודדות 

המבט של  והחגיגה  המל"ל  ־של 
חים על חשבון הקופה הציבורית 
רבה  במידה  הסתיימו  והניזוקים 
לחוק  בתיקון   .2014 בתחילת 
שמבטח  נקבע  הלאומי  הביטוח 
המנכה סכומים מהפיצויים חייב 
לדווח על כך למל"ל, כדי שהמל"ל 

הס לקבלת  תביעה  להגיש  ־יוכל 
הוארכה  דיווח  בהיעדר  כומים. 
שנה   15 עד  ההתיישנות  תקופת 

ממועד תחילת התשלומים.
הקופה  הנאת   - האחר  החלק 
חשבון  על  והמזיקים  הציבורית 
בעניין  עתה  תוקנה   - הניזוקים 

המרכ הדין  בפסק  ־אלחבאנין. 

בית המשפט העליון 
בהרכב של חמישה 
שופטים ביטל את 

הלכת אבו סרייה. לפי 
ההלכה החדשה, אם בית 

המשפט שדן בתביעת 
הנזיקין קובע תוחלת 

חיים מקוצרת, הוא יחשב 
את ניכוי הקצבאות 

לתקופה המקוצרת בלבד 
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זי מתאר השופט עמית את השתלשלות פסיקת בתי 
המשפט המחוזיים שיצאו נגד אי הצדק שיצרה הלכת 
אבו סרייה. חלקם בחרו, כמעט במפגיע, לפסוק נגד 

־ההלכה המחייבת, ואחרים מצאו פטנטים, כגון תש
אחד  תשלום  שעירבו  תשלומים  או  עיתיים  לומים 
ותשלומים עיתיים, והכל כדי להתמודד עם התחושה 
הקשה של אי צדק. עתה בית המשפט העליון - בהרכב 
של חמישה שופטים - ביטל את הלכת אבו סרייה; אם 
בית המשפט שדן בתביעת הנזיקין קובע תוחלת חיים 

־מקוצרת, הוא יחשב את ניכוי הקצבאות לתקופה המ
קוצרת בלבד. 

יהיה  דרך,  פורץ  דין  פסק  ככל 
צורך לבחון את השפעתו במבחן 
למעגלי  תתייחס  הבחינה  הזמן. 

ההת במסגרת  שונים.  ־השפעה 
יהיה  הישירה  העתידית  פתחות 

־מקום להרהר אם פסק הדין אל
חבאנין הוא "חד־כיווני" )וחל רק 
כאשר תוחלת החיים של הניזוק 
קצרה( ולטובת ניזוקים, או שמא 
כאשר  גם  וחל  "דו־כיווני",  הוא 
תוחלת החיים של הניזוק ארוכה 
הניכוי לרעת  באופן המגדיל את 
ניצנים  מזיקים.  ולטובת  ניזוקים 
מודגשים  החד־כיוונית  לקריאה 
בין היתר בפסק דינו של השופט 

הני העדפת  כן,  כמו  ־זילברטל. 
בחוק  מפורש  ביטוי  מקבלת  זוק 

־עצמו, הקובע מצבים שבהם הני
כשהתביעה  )למשל,  לו"  מ"המגיע  יותר  מקבל  זוק 
רבים  הניזוק במקרים  יזכה  נבלעת בקצבאות,  כולה 
חשבון  על  וזאת  הממשי,  מנזקו   25% של  לתוספת 

המל"ל(.
הקשר  הוא  לבחינה  שיעמוד  נוסף  השפעה  מעגל 

המש בתי  קביעות  ובין  המל"ל  קביעות  בין  ־הכללי 
פט. ככלל, הפסיקה מנכה את הקצבאות המשולמות 
נכויות גבוהות פי  בפועל, גם כשאלה מבוססות על 
כמה מאלה הנפסקות על ידי בית המשפט ולפי המצב 

־בעת פסק הדין. במילים אחרות, ייתכן מצב שבו ני
זוק זוכה לפיצוי ולאחוזי נכות נמוכים בבית המשפט, 

־אך הסכומים המנוכים גבוהים. עד עתה בתי המש
פט לא הביאו בחשבון את האפשרות שהמל"ל ישנה 

הנכות  על  הנכות  את  ויעמיד  בעתיד  קביעותיו  את 
משנקבעה  הדין(.  בפסק  שנקבעה  )זו  ה"אמיתית" 
בפרשת אלחבאנין עדיפות קביעתו של בית המשפט 
על דיני הביטוח הלאומי, האם תועדף קביעת הנכות 
שנקבעה בהליך משפטי מסודר על פני קביעת המל"ל 
ויופחת הניכוי? יתרה מזו, בית המשפט העליון קיבע 
על  הנזיקין  דיני  של  הכללי  ההיוון  אחוז  את  בעבר 
שיעור של 3% כדי ליצור הרמוניה עם תקנות ההיוון 

־של המל"ל. זאת, למרות שספק רב אם בנתונים הכ
)לרבות התשואה על החיס היום  ־לכליים הקיימים 

גבוהים  היוון  להצדיק שיעורי  כדי  יש  הסולידי(  כון 
הופחתו  למשל  )באנגליה  כך  כל 
האם  הנזיקיים(.  ההיוון  שיעורי 
קץ  את  תסמן  אלחבאנין  פרשת 
ההיצמדות האוטומטית למספרי 
כזאת  לקביעה אפשרית  המל"ל? 
דרמטית  השפעה  להיות  עשויה 
הנפסקים,  הפיצויים  שיעורי  על 

־שכן הפחתה בשיעור ההיוון מג
דילה משמעותית את הפיצויים.
המסק ההשפעה  ־ומעגל 

הכללית  לשאלה  נוגע  ביותר  רן 
בתקופת  פיצויים.  פסיקת  של 
כהונתו של השופט ריבלין בבית 

תרו הוא  תרם  העליון  ־המשפט 
פיצוי  כללי  לקביעת  נכבדה  מה 
למנות  אפשר  אלה  ועם  כלליים, 
את ע"א 10990/05 פינץ נ' הראל 
שכר  אובדן  )העמדת   )2006(
בשנים האבודות על 30% למי שחסר תלויים(, ע"א 
10064/02 �גדל נ' אבו חנא )2005( )הפיצוי לקטין 
גם  וכן,  הכללי(,  הממוצע  השכר  בסיס  על  ייעשה 

לאחי תרמו  אלה  כללים  עצמה.  סרייה  אבו  ־הלכת 
לשוויון  מסוימת  )ובמידה  הנפסקים  הסכומים  דות 
כשייתכן  גם  המשפט,  בתי  וליעילות  ניזוקים(  בין 
שבאו על חשבון הניזוקים )כגון הסתמכות על שכר 

־ממוצע גם כאשר הקטין היה בעל נתוני פתיחה סו
עימ נ'  אטינגר   9980/06  ציואקונומיים טובים: ע"א
אלחבאנין  דין  פסק  האם   .))2009( ירושלים  ריית 
מקידוש  השני,  לצד  המטוטלת  תנועת  תחילת  הוא 
ערך היעילות - לכיוון פסיקת פיצוי "לפי המידה"? 
 ימים יגידו. 

ככל פסק דין פורץ דרך, 
יהיה צורך לבחון את 

השפעתו במבחן הזמן. 
מעגל ההשפעה המסקרן 

ביותר נוגע לשאלה 
הכללית של פסיקת 

פיצויים: האם פסק דין 
אלחבאנין הוא תחילת 
תנועת המטוטלת לצד 

השני, מקידוש ערך 
היעילות - לכיוון פסיקת 

פיצוי "לפי המידה"?
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מיסים / מאיר מזרחי, מאיה כרמי

ובחידו־ש 2014 התברכה בהתרחשויות   נת
מק במיסוי  החקיקה  בתחום  רבים  ־שים 

לא  פסיקתיים  חידושים  של  מקומם  גם  אך  רקעין, 
לשנה  מקומה  את  השנה  שפינתה  לפני  רגע  נפקד. 
מהפכנית  הלכה  העליון  המשפט  בית  קבע  חדשה, 

־אשר מערערת את יסודותיה של "חזקת התא המש
פחתי" הקבועה בסעיף 49)ב( לחוק מיסוי מקרקעין 

)להלן: החוק(. 
ביום 17.11.2014 ניתן על ידי בית המשפט העליון 
פסק הדין בעניין שלמי )ע"א 3178/12 יגאל של�י נ' 
�נהל �יסוי �קרקעי נתניה(. המערער ואשתו נישאו 
בשנת 1998. לכל אחד מבני הזוג היו זכויות בדירת 
מגורים מלפני הנישואים, אך הם לא התגוררו באף 

־אחת מהדירות האלה במהלך חיי הנישואים. המער
ער חלק את הבעלות בדירה שלו עם ילדיו מנישואיו 
חתמו  הנישואים  לאחר  שנים  כשמונה  הראשונים. 

רכו הפרדה  הקובע  ממון  יחסי  על הסכם  הזוג  ־בני 
שית. באותה שנה מכרה האישה את הדירה שהייתה 
בבעלותה מלפני הנישואים בפטור לפי סעיף 49ב)1( 

 ע"א 3178/12 יגאל שלמי נ' מנהל מיסוי מקרקעי נתניה )17.11.14(; 
שופטים: יורם דנציגר, נעם סולברג, דפנה ברק־ארז

 מהפכה בחזקת
התא המשפחתי

בית המשפט העליון החליט פה אחד, בהרכב מצומצם של שלושה שופטים 
בלבד, להפוך את ההלכה הקבועה בסעיף 49)ב( לחוק מיסוי מקרקעין, וקבע 
מדובר  אמנם  לסתירה   הניתנת  חזקה  היא  המשפחתי"  התא  "חזקת  כי 

בהלכה מהפכנית ואמיצה, אך מנגד עלול להיווצר קושי ביישומה

הדירה  את  הבעל  מכר  מכן  שלאחר  בשנה  לחוק. 
בקשתו  אך  הנישואים,  מלפני  בבעלותו  שהייתה 
לפטור לפי סעיף 49ב)1( נדחתה בנימוק שלא חלפו 
ידי האישה. השגה  על  ארבע שנים ממכירת הדירה 
ועדת הערר שמה את  נדחו.  וערר שהגיש המערער 
במהלך  נמכרה  האישה  שדירת  העובדה  על  הדגש 

־תקופת הנישואים, ולכן מתקיימת "חזקת התא המ
שפחתי" אשר לפיה, לעניין פרק חמישי 1 לחוק, יראו 

מוכר ובן זוגו כמוכר אחד. 
הע המשפט  בית  של  לפתחו  הגיעה  ־המחלוקת 
־ליון. השופט דנציגר סקר בהרחבה את הלכות המ

פתח העוסקות בחזקת התא המשפחתי - דינה מור, 
־עברי, פלם ואור - וכן את הכללים המרכזיים שנק

המ־ בנושא.  העוסקת   5/2011 ביצוע בהוראת   בעו 
שותף להלכות אלה הוא שהן יוצרות חיץ ברור בין 
התקופה שלפני הנישואים )"העבר ההיסטורי"( ובין 
התקופה שלאחריה, כך שכל מכירה שנעשית במהלך 
חיי הנישואים נחשבת כמכירה על ידי שני בני הזוג, 
אף אם מדובר במכירת דירה שהייתה בבעלות אחד 
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מדובר בהלכה מודרנית, 
חדשנית ואמיצה, אך 
לצד החדשנות קיים 

חשש כי רשויות המס 
יתקשו ביישומה 

ובהפעלת מבחני העזר 
שהיא מאמצת. ההלכה 

מותירה שיקול דעת רחב 
למנהל מיסוי מקרקעין 

ומכניסה לזירה אלמנטים 
של חוסר ודאות וקושי 

בתכנון מס לגיטימי

מבני הזוג לפני הנישואים. 
־בית המשפט העליון החליט פה אחד, בהרכב מצו

מצם של שלושה שופטים בלבד, להפוך את ההלכה, 
וקבע כי "חזקת התא המשפחתי" היא חזקה הניתנת 

לס למתווה  בנוגע  נחלקו  ההרכב  שופטי  ־לסתירה. 
תירת החזקה. דעת הרוב )דנציגר וברק־ארז( קבעה 
כי כדי לסתור את החזקה, על בני הזוג לעמוד בשני 
תנאים מצטברים: קיומו של הסכם יחסי ממון הקובע 
הפרדה רכושית ביחס לנכסים שהביא כל אחד מהם 
לתא המשפחתי, וכן הוכחה כי קיימו בפועל הפרדה 

להש אפשר  כך  לשם  ־רכושית. 
המשמשות  הבוחן  באבני  תמש 
בדיני המשפחה לבחינת השיתוף 
ואשר  חיצוניים,  בנכסים  שנוצר 
מגורים   -  2011/5 בה"ב  הוכרו 

תש משותף,  מימון  ־משותפים, 
ותשלום  משותף  משכנתה  לום 

משו בנק  לחשבון  שכירות  ־דמי 
תף, ואין מדובר ברשימה סגורה.

בית המשפט העליון החזיר את 
התיק למנהל מיסוי מקרקעין כדי 
שיבחן אם בנסיבות אותו מקרה 

־הצליחו בני הזוג לסתור את הח
זקה.

־אין ספק כי מדובר בהלכה מו
דרנית, חדשנית ואמיצה, אך לצד 
החדשנות קיים חשש כי רשויות 

ובהפע ביישומה  יתקשו  ־המס 
העזר שהיא מאמצת.  מבחני  לת 

־ההלכה מותירה שיקול דעת רחב למנהל מיסוי מק
ודאות  חוסר  של  אלמנטים  לזירה  ומכניסה  רקעין 
אחת  לשאלה  דוגמה  לגיטימי.  מס  בתכנון  וקושי 
שכל  זוג  בני  אם  היא  להתעורר  שעלולה  רבות  מני 
אחד מהם מגיע לנישואים עם דירת מגורים משלו, 
צריכים להקפיד שלא להתגורר באף אחד מהדירות 

־ולרכוש או לשכור דירה שלישית כדי להוכיח הפר
ההפרדה  את  להוכיח  אפשר  יהיה  אם  רכושית;  דה 
הרכושית למרות מגורים באחת הדירות על דרך של 
הסדרת תשלום דמי שכירות על ידי בן זוג אחד לשני, 

לחשבון בנק נפרד וכדומה.
משמעו השלכות  להיות  עשויות  שלמי  ־להלכת 

תיות על מערך הפטורים וההקלות החדשים במיסוי 

סעיף  על  ההלכה  בהשלכות  נתמקד  אנו  מקרקעין. 
49ב)5(  סעיף  יחידה(,  לדירה  )פטור  לחוק  49ב)2( 
הליניארי  המס  חישוב  ועל  מוריש(  )פטור  לחוק 

החדש לפי סעיף 48א)ב2( לחוק.
סעיף 49ב)2( לחוק בנוסחו לאחר תיקון 76 לחוק 

־מאפשר לנישום שהדירה הנמכרת היא דירתו היחי
־דה למכור אותה בפטור מלא ממס שבח, בכפוף לת

קרת שווי בסך 4.5 מיליון שקל. תנאי לתחולתו של 
הפטור הוא כי המוכר לא מכר בפטור לפי סעיף זה 
ב־18 החודשים שקדמו למכירה. תנאי  דירה אחרת 

לע המבקש  לנישום  קבוע  ־נוסף 
בתקופה  זה  בפטור  שימוש  שות 
 31.12.2017 ליום   1.1.2014 שבין 
)"תקופת המעבר"( והוא כי נכון 
בעלים  היה  הוא   1.1.2014 ליום 

של דירה יחידה.
להרחיב  עשויה  שלמי  הלכת 
שייתכנו  כך  הפטור,  תחולת  את 
שבבעלות  אף  שבהם  מקרים 
דירות  שתי  המשפחתי  התא 
בני  יוכלו  עוד  שכל  הרי  מגורים, 

־הזוג לסתור את חזקת התא המ
שנקבעו  הכללים  פי  על  שפחתי 

המ התא  יוכל  שלמי,  ־בהלכת 
פטורים  משני  ליהנות  שפחתי 
מסוג זה, בזה אחר זה, ללא צורך 
להמתין 18 חודשים. כן יוכל תא 
משפחתי זה לטעון לתחולתו של 
49ב)2( לחוק בתקופת המ־  סעיף
עבר, אף שבבעלותו שתי דירות נכון ליום 1.1.2014.

הירושה  שדירת  בכך  מותנה  לחוק  49ב)5(  סעיף 
היה  אילו  וכי  המוריש,  של  היחידה  דירתו  הייתה 
המוריש בחיים היה זכאי למכור אותה בפטור ממס. 

בנ גם  הסעיף  לתחולת  פתח  פותחת  שלמי  ־הלכת 
סיבות שבהן היו לתא המשפחתי של המוריש יותר 
מדירת מגורים אחת, אם יהיה אפשר להוכיח כי תא 

משפחתי זה שמר על הפרדה רכושית. 
אחת  מגורים  לדירת  )פטור  לחוק  49ב)1(  סעיף 
לארבע שנים( אמנם בוטל בתיקון 76 לחוק, אך עד 
בכל  זכאויות לפטור  על  לו השלכה  יש   2018 לשנת 
הנוגע לשימוש בשיעור המס הליניארי החדש. אחת 
ההגבלות לשימוש בשיעור זה בתקופת המעבר היא 
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דירות  שתי  רק  למכור  אפשר  כי 
מה אחת  על  וכי  זה,  ־בשיעור 

לפטור  זכאי  יהיה  המוכר  דירות 
בנוס־ 49ב)1(  סעיף לפי   ממס 
הלכת  בעקבות  ביטולו.  לפני  חו 
סיטואציה  לתאר  אפשר  שלמי 
שבה בשנת 2013 מכר אחד מבני 
הנישואים  תקופת  בתוך  הזוג 
לפני  בבעלותו  שהייתה  דירה 
הנישואים, וזאת בפטור ממס לפי 
בשנת  כבר  ואילו  49ב)1(,  סעיף 
יוכלו בני הזוג למכור שתי   2014
דירות בשיעור המס הליניארי בזו 
ואחת  משותפת  אחת   - זו  אחר 

־השייכת לבן הזוג השני - אם יצ
זה  ליחו לסתור את החזקה. ללא הלכת שלמי, דבר 

לא היה מתאפשר.
השלכה נוספת של הלכת שלמי היא במישור מס 
ההלכה  כי  הבהיר  העליון  המשפט  בית  הרכישה. 

־תקפה הן בדבר חזקת התא המשפחתי הקבועה בס

עיף 49)ב( לחוק לעניין מס שבח 
לעניין  לחוק   9 סעיף  בדבר  והן 
רכש  הבעל  כי  נניח  רכישה.  מס 
במהלך הנישואים דירה בבעלותו 
בלבד, ולאחר מכן רכשה האישה 

יצ אם  בלבד.  בבעלותה  ־דירה 
חזקת  את  לסתור  הזוג  בני  ליחו 
שלמי  הלכת  המשפחתי,  התא 
מדרגות  לקבל  לאישה  מאפשרת 
הדירה  ברכישת  יחידה  דירה  של 
שבבעלותה, אף שהבעל רכש את 

הני בתקופת  שבבעלותו  ־הדירה 
שואים.

חדשנות  למרות  לסיכום, 
פסיקה  לקבוע  והניסיון  ההלכה 
מודרנית התואמת את שינויי העיתים, תוך ההכרה 
של  במובן  מסורתיים  שאינם  משפחתיים  בתאים 
כי  מעריכים  אנו  בנכסים,  המוחלטת  השיתופיות 
ההכרעה  וכי  זו,  הלכה  ליישם  יתקשו  המס  רשויות 
 תגיע במקרים רבים לערכאות הערעור. 

כדי לסתור את החזקה, 
על בני הזוג לעמוד 

בשני תנאים מצטברים: 
קיומו של הסכם יחסי 
ממון הקובע הפרדה 

רכושית ביחס לנכסים 
שהביא כל אחד מהם 

לתא המשפחתי, 
והוכחה כי קיימו בפועל 

הפרדה רכושית
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גג גג גג גג גג גגלוגו לוגו

 על מה 
מעידות העדויות?

המבקשת  אסטרטגיה  זקן  שולה  נוקטת  טלנסקי  בפרשת  החוזרת  בעדותה 
להראות כנות ופנייה לרגש, ובה בעת מציגה את עצמה כאדם רדוף )"כולם 
הולילנד  בפרשת  לעומתה,  כן?"(   צדיקים,  יוצאים  שלי  הגב  על  עכשיו 
הצטייר אהוד אולמרט כאדם דעתן, יהיר ורהוט  שתי עדויות, שני סגנונות

רוביק רוזנטל לשון אחר 

דיון בשפה המשפטית מתמקד בדרך כלל ה
באופן הטיעון של עורכי הדין. הם מביאים 
אל האולם נוסחאות רטוריות שעליהן עמלו 
קשה בימי לימודיהם, ומנציחים את השפה 
המשפטית, את המילון המיוחד שלה ואת התחביר המיוחד 
שלה. יש גם רטוריקה של נאומי סיכום, רטוריקה של 
פסקי דין, וקלישאות תקשורת של עורכי דין להגנה 

על מרשיהם או על החלטותיהם.
מעט תשומת לב ניתנת לשפתם של העדים. זו שפה 
הנשמעת באולם המשפט אבל איננה שפה משפטית 
אלא מעין שפת ביניים. העדים אינם משפטנים. הם 
בני אדם מן השורה שנקלעו למערכת שבדרך כלל לא 
הוכנו אליה במשך חייהם. ההכנה היחידה היא העבודה 
עם עורכי הדין לקראת העדות, אבל במהלך העדות 
נדרש העד לאלתר, להגיב על תחבולות עורך הדין 
החוקר ולייצג את עמדתו. מסיבה זו קשה לדבר על שפת 
העדים כעל חטיבת שפה מובחנת, מה גם שרוב רובן 
של העדויות אינן זוכות לכיסוי תקשורתי ובוודאי לא 
לציטוט. הקהל הרחב מכיר את שפת העדים מסדרות 
משטרה, פשע ומשפט, אבל בדרך כלל הדיאלוגים שם 
בין העד ועורך הדין קצרים, נוסחתיים ומכוונים לסיוע 
לעלילה. העדים מוכנים היטב ומקמצים מאוד במילים. 
ההיכרות שלי עם משפט לא טלוויזיוני, משפט טבח 
כפר קאסם, חשפה קבוצת עדים מסוג אחר: ניצולי 
הטבח, שהתבקשו לספר מה עברו. הם לא עברו חקירה 

צולבת וזכו להקשבה דרוכה. הדרך שבה סיפרו את מה 
שעבר עליהם הייתה באמצעות תיאורים לא מתּוָוכים, 
לעיתים באמצעות מטפורות ספונטניות, ולעדויות 
שנתנו הייתה חשיבות היסטורית יותר מאשר משפטית.
החשיפה הנמשכת של משפטי אולמרט כולל שלב 
העדויות מאפשרת להציג כמה תובנות על שפתם של 
עדים במשפט מורכב וטעון, שבו הם עומדים בחקירה 
צולבת. שניים מהעדים המרכזיים במשפטים אלה היו 
שולה זקן ואהוד אולמרט. אולמרט העיד בסתיו 2013 
בפרשת הולילנד. שולה זקן העידה לאחרונה לאורך 
ארבעה ימים בתיק טלנסקי שהוחזר לבית המשפט 
המחוזי. בתיק זה בחר אולמרט שלא לעלות הפעם 
לדוכן העדים. שני האנשים האלה, בתפקידם כעדים, 

בחרו באסטרטגיות שונות. 
האסטרטגיה של אולמרט תאמה את אישיותו. אולמרט 
מצטייר כאדם דעתן, יהיר ורהוט, וכזאת הייתה עדותו: 
דעתנית, יהירה ורהוטה. הדעתנות, שהוא עצמו מצביע 
עליה בעדותו )"אני אדם שמביע דעות"(, התגלגלה 
למשפטים שלכאורה אין לערער עליהם, והם היו חלק 

מסוד הצלחתו כאיש ציבור:
"לא קיבלתי מעולם שוחד, מאף אחד ובשום מצב, חד 
וחלק"; "אלו דברי הבל ושקר, ולא הייתי מעלה בדעתי 

לפנות אל אדם שייתן מתנה לאח שלי".
אולמרט היהיר נוקט שאלה רטורית שנועדה לזלזל 
בטוענים את טענות הנגד: "יכולים להגיד שאני מושחת 

זקן מעבירה את 
עיקר טיעוניה 
לעולם הרגש: 

"הוא )אולמרט( 
היה בשבילי כמו 

אבא", ואפילו "כמו 
אלוהים". כאשר 

עורך הדין שמולה 
מעביר גם הוא 

את הדיון לתחום 
הרגש הוא נמצא 
בעולם שלה, וידו 

על התחתונה
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אולמרט מרשה 
לעצמו חריגות לשפה 

מעט גבוהה בנוסח 
"דלתי הייתה פתוחה 

בפניו", ופה ושם 
ירידה לשפת דיבור 

נוסח "היית מעיף 
אותו דרך החלון", 
אבל יורד מהדוכן 

כפי שעלה אליו, אדם 
הרואה עצמו עדיין 

במרומי החברה

וחסר ערכים, אבל להגיד שאני מטומטם?! אח שלי שאני 
כועס עליו שגרם נזק למשפחתו ושאני אקח שוחד כדי 
להציל אותו? זה מה שאומרים חסרי הבושה שנשענים 

על אדם אחד?".
השפה של אולמרט, כאמור, רהוטה ומדויקת. הוא 
מרשה לעצמו חריגות לשפה מעט גבוהה בנוסח "דלתי 
הייתה פתוחה בפניו", ופה ושם ירידה לשפת דיבור נוסח 
"היית מעיף אותו דרך החלון", אבל יורד מהדוכן כפי 
שעלה אליו, אדם הרואה עצמו עדיין במרומי החברה.

עדותה של שולה זקן בעדויות החוזרות שנתנה לאחרונה 
בתיק טלנסקי שונה ואף ניגודית. זקן נוקטת אסטרטגיה 
של כנות ופנייה לרגש, מציגה עצמה כאדם רדוף ומוכה 
גם אם לא מסכן, בנוסח "כולם עכשיו על הגב שלי יוצאים 
צדיקים, כן?". היא מבדלת עצמה מאולמרט לא רק בהיבט 
הפלילי אלא גם בהיבט הסגנון והמעמד החברתי, ואף 
מחמיאה לסגנונו המתוחכם, בברכה שבאה לקלל: "הלקוח 

־של עורך הדין )הכוונה לאולמרט, לקוחו של איל רוזוב
סקי - ר"ר( הוא יותר חכם מלהשתמש במילים האלה... 
כבודכם באמת חושבים שהוא צריך להגיד לי 'אני אתן 
לך כסף ותשתקי ואל תדברי'? לא, זה לא הסגנון, הרי 

הוא היה ראש ממשלה, זה הסגנון של ראש ממשלה?".
במקום לחסום את נקודות התורפה שלה זקן חושפת 
אותן, ובכך היא מבטלת את עוצמת הפגיעה של עורך 
הדין החוקר אותה. המשפטים שלה רהוטים פחות, אבל 

־נוגעים יותר. היא אומרת "אני אישה פשוטה", ומשת
משת גם באמונתה הדתית המתחזקת כדי להציג עצמה 
כאדם שאינו בהכרח רציונלי. גם הגיל משחק תפקיד: 
"המניפולציות האלה )של עורך הדין( זה לא לגיל שלי". 
זקן מעבירה את עיקר טיעוניה לעולם הרגש: "הוא 

)אולמרט( היה בשבילי כמו אבא", ואפילו "כמו אלוהים". 
־כאשר עורך הדין שמולה מעביר גם הוא את הדיון לת

חום הרגש הוא נמצא בעולם שלה, וידו על התחתונה. 
ה"אהבה" לאולמרט, אומרת זקן, לא התחלפה ב"שנאה" 
אלא ב"צער" וב"כעס". על שאלה קשה היא מגיבה: 
"אתה רוצה להעליב אותי", והוא נאלץ להתקפל. עוד 
ועוד היא נעה בין עורך דין אחד ש"נתן לי נשיקה" 
אחרי העדות, לבין אחר שבא "והרגיע אותי". ברגע 
יוצא דופן היא חושפת מה עובר עליה כאסירה: "היום 
בלילה הייתה אסירה שצעקה אבא, ואבא, לא יודעת 
בדיוק לאיזה אבא בדיוק היא צעקה, אבל היא צעקה כל 
הלילה. אז בוא לא נתחיל בשעה תשע את הצעקות". 
השפה של זקן דיבורית אבל בהחלט לא דלה. יש בה 
ניצוצות של שפה גבוהה נוסח "דם ליבי שותת פה כבר 
כמה ימים". לפעמים עולים ביטויים מיוחדים נוסח "אהוד 
אולמרט הציע את זה בעצמו לבד, והתנועה הייתה כזו 
)ממחישה את תנועת ההכאה בידה על בית החזה(. כל 
זמן שאני בחיים הוא עשה את זה כל כך הרבה פעמים 

שכבר נהיה פה חור בחולצה". 
מן הדיון עולה ז'רגון משפטי כללי, לא בהכרח רשמי. 
המונח "לרצוח על שולחן העדים" חוזר כמה פעמים: 
"אני לא עליתי להעיד, כי קודם כל מאוד פחדתי שקורב 
ירצח אותי, ושאני לא אעמוד בזה". באמירה הזו מחברת 
זקן בין קורב לבין אולמרט, שאמר לה שקורב "ירצח 
אותה" על דוכן העדים, וכך היא מציגה עצמה כקורבנם 
המילולי של שני אדונים. עורך הדין אומר לה: "הם 
בעצם מכרו אותך לפרקליטות", והיא עונה: "לא מכרו 
אותי, מכרו אותו". זקן גם משחקת ללא קושי במונחים 
המשפטיים כגון עסקה, הפרת אמונים ושוחד. בכך היא 
שונה מעד רגיל, אבל אינה הופכת את הבקיאות שלה 
לכלי נשק. כוחה בפשטותה, ובטיעון המרכזי, המפורש 

והנסתר: קודם שיקרתי, עכשיו אני אומרת אמת. 
במבט לא משפטי, האסטרטגיה של שולה זקן חזקה 
יותר. אולי מפני שהיא אדם רגשן מטבעו, וגם מפני 
שלכאורה היא חשה על קרקע מוצקה יותר של אמירת 
אמת מבחינתה, ובשל האפשרות להיות היא עצמה. בפרשת 
הולילנד נותר אולמרט העד באותו מקום, מוצק כסלע, 
אבל גישה זו לא סייעה לו בפסק הדין של השופט דוד 
רוזן. האם לאסטרטגיות השונות יש משמעות בהכרעות 

־הדין? זו שאלה אחרת, הנמצאת בין אוזניהם של השו
פטים הפוסקים.

ruvikr@netvision.net.il :לפניות ולשאלות

צילום: פלאש 90 אולמרט וזקן 
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רופ' פריד�ן, כיצד היית �סכם פ
היוצא  הנשיא  של  כהונתו  את 

גרוניס? 
שה בתקופתו,  ־ההתפתחות 

באקטיביזם  מסוימת  בהתמתנות  שתקפה 
לבי בא  הדבר  חיובית.  הייתה  ־השיפוטי, 

לא  איתן"  "צוק  שבמבצע  בכך  למשל  טוי 
הוגשו עתירות לבג"ץ נגד המבצע או אופן 
היא  כיום  שהתחושה  מלמד  הדבר  ביצועו. 

־שאין לעתירות כאלה סיכוי, בעוד שבתקו
פת נשיאותם של ברק וביניש גררו מבצעים 
צבאיים כמעט תמיד עתירות מסוג זה תוך 
חלפה  מסוים  במובן  אולם  הלחימה.  כדי 
וקבע  דומיננטי  היה  הנשיא  שבה  התקופה 
את הקו של בית המשפט כפי שהיה בעבר 

ושל ברק. אחת הסי ־בתקופתם של שמגר 
גרוניס  כהונתו של  היא שתקופת  לכך  בות 
הייתה קצרה יחסית, ועל כן יכולתו להשפיע 
שלנשיאים  העובדה  מתווספת  לכך  פחתה. 
שמגר וברק הייתה לא רק תקופת נשיאות 
ממושכת  כהונה  תקופת  גם  אלא  ממושכת 
כמובן  היא  התוצאה  בעליון.  כשופטים 

ויותר מג פלורליסטי  יותר  ־שבית המשפט 
וון. 

הביקורת  את  לצ�צם  ביקש  גרוניס 
השיפוטית, אבל ב�קרים לא �עטים נותר 
בעניין  הדין  בפסק  ל�של  �יעוט,  בדעת 

ה�סתננים. כיצד אתה �פרש זאת?
בבית  האקטיביסטית  שהגישה  ברור 
ויש  מהעולם  חלפה  לא  העליון  המשפט 
פחותה  כי  אם  בולטת,  השפעה  עדיין  לה 
זאת,  עם  הקודמות.  לתקופות  בהשוואה 
בהחלטתו  למשל  השפעה,  לגרוניס  הייתה 
נגד  העתירה  את  לדחות  רק  לא  המוצדקת 
הוצאות  להטיל  גם  אלא  ישראל  פרס  מתן 
על העותרים. הוא גם הוביל את דעת הרוב 
את  בג"ץ  דחה  מהם  שבאחד  הדין  בפסקי 
העתירה נגד חוק ועדות הקבלה ובשני דחה 
את העתירה להתערבות בהחלטת הממשלה 

בעניין יצוא הגז.
מב�סגרת ה�לח�ה בעו�ס התיקים הת

�לאי  בצ�צום  גרוניס  היוצא  הנשיא  גאה 

מהתיקים, בנוהל דחיית דיונים ובנוהל ש�י
מעה רציפה של תיקים פליליים. האם לדע

תך ה�ערכת אכן ב�ג�ת שיפור?
־תקנות סדרי הדין הן בסופו של דבר בס

מה  לי  ידוע  לא  המשפטים.  שר  של  מכותו 
־מקור הסמכות של נשיא בית המשפט הע

שלא  נמוכות  לערכאות  הוראות  לתת  ליון 
לא  גם  עניין,  של  לגופו  דין.  פסק  במסגרת 
ידוע לי על שיפור מהותי בכל הנוגע לסיום 

מהיר של תיקים. 
אזכיר למשל את פסק הדין שהרשיע על 
בסיס חלומות מודחקים, שבעיניי הוא שגוי 

במ ־לגופו. מתברר שמאז תחילת המשפט 
חוזי ועד שהסתיים לאחרונה בעליון חלפו 
כעשר שנים. אמנם הצדדים ביקשו להחזירו 
זה  ועדיין  לעליון,  שוב  שחזר  לפני  למחוזי 

פרק זמן לא סביר לדיון בתיק פלילי כזה. 
מ�ה דעתך על החרם שהטיל הנשיא גרו

עורכי  לשכת  של  ה�רכזי  הוועד  על  ניס 
הדין בעקבות �שוב השופטים?

בלי להידרש לשאלת המשוב עצמו, החרם 
שה היא  הנוספת  הבעיה  ראוי.  צעד  ־אינו 

שופטים בכל הערכאות נשמעו לחרם הזה. 
רק שה לא  ־עצמאות שיפוטית משמעותה 

 "חלפה התקופה 
שבה נשיא בית 
המשפט העליון 
היה דומיננטי"

לקראת צאת ספרו "לפני המהפכה - משפט ופוליטיקה בעידן 

פרידמן  דניאל  פרופ'  לשעבר  המשפטים  שר  התמימות", 

מסכם את תקופת כהונתו של הנשיא גרוניס )"ההתפתחות 

על  שנכפה  לחרם  מתנגד  חיובית"(,  הייתה  בתקופתו 

אי  מעורר  )"הדבר  השופטים  משוב  בעקבות  השופטים 

ומחמיא השיפוטית"(  העצמאות  בדבר  שאלה  בצד   נוחות 

ליהודה וינשטיין אף שהוא מוטרד עמוקות ממעמד היועץ

שלומי שני )שמחי(
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־שופט לא יהיה נתון להשפעות מחוץ למע
רכת אלא שיהיה גם עצמאי בתוך המערכת. 
אין לי מידע בנושא, אבל אני בכלל לא בטוח 
שכל השופטים חשבו שהחרם נכון, ולמרות 
זאת הם נשמעו לו. זה מעורר אי נוחות בצד 

שאלה בדבר העצמאות השיפוטית. 
כיצד אתה צופה שבית ה�שפט העליון 
החדשה  הנשיאה  של  בתקופתה  ייראה 

נאור?
־אני לא צופה שינוי משמעותי. כמו במק

רה של גרוניס, גם הכהונה של הנשיאה נאור 
תהיה לתקופה לא ארוכה של כשלוש שנים, 

־וקשה להניח שתוכל להיות לה השפעה דר
שהקו  משער  אני  המשפט.  בית  על  מטית 

־האקטיביסטי שהיה בתקופתו של ברק ימ
שיך להיות מתון, אבל לא הרבה יותר מזה. 
העוז  המשפט  לבית  יהיה  אם  לדעת  קשה 

מהמה לסגת  לו  שיאפשרו  הלכות  ־לקבוע 
פכה המשפטית ולצמצם את מספר הפניות 

אליו. 
תקופת  של  בעיצו�ה  �צויים  אנחנו 
פרסם  ל��שלה  ה�שפטי  היועץ  בחירות. 
ה��שלה  לחברי  הנחיות  קובץ  לאחרונה 
ובהן �גבלות על הפעלת ס�כותם בתקופה 

�גבלות  להטיל  לטע�ך  ראוי  לא  האם  זו. 
�סוי�ות?

אינני מכיר את מקור הסמכות של היועץ 
־לעשות זאת. לא מדובר בהמלצות אלא בפ
הב ולמיטב  חקיקה,  למעשה  שהן  ־קודות 

לחוקק  סמכות  ליועץ  הקנה  לא  החוק  נתי 
שקרוי  מה  לצערי  הממשלה.  על  לפקד  או 
חוק המשילות, שחוקק לאחרונה, לא תרם 
החסימה,  אחוז  את  העלה  הוא  למשילות. 
עניין  וגם  על המשילות,  ישפיע  שספק אם 

המ הבעיות  אחת  בבג"ץ.  ועומד  תלוי  ־זה 
היוע מעמד  היא  המשילות  של  ־רכזיות 

המשפטי  והיועץ  בכלל  המשפטיים  צים 
לו  יש  והסמכות שכביכול  בפרט,  לממשלה 
קושי  רואה  אני  לממשלה.  הוראות  לתת 
עושה  שיהיה,  ככל  בכיר  שפקיד,  בכך  גדול 
מחלק  המשפטי  היועץ  שבו  המצב  זאת. 
של  מפקד  הוא  כאילו  לממשלה  הוראות 
איזו קבוצת טירונים אינו מתקבל על הדעת, 

והוא עלבון לדמוקרטיה ולשלטון במדינה. 
הפר �השוק  שופטים  �ינוי  בעד  מאתה 

טי, אבל גם היועץ ה�שפטי ל��שלה �גיע 
אינך  זאת  ול�רות  הפרטי,  �השוק  היום 
שבע רצון �פעולותיו. האם הבעיה נובעת 
אפוא �הרקע ש��נו �גיע האיש לתפקיד 

או היא �ובנית בתפקיד?
־מינוי אישים מהשוק הפרטי לייעוץ המ

משקף  השיפוט  ערכאות  לכל  וגם  שפטי 
הרבה  עשה  וינשטיין  היועץ  נכונה.  מגמה 

"חוק המשילות לא תרם למשילות. 

הוא העלה את אחוז החסימה, 

שספק אם ישפיע על המשילות, 

וגם עניין זה תלוי ועומד בבג"ץ. 

אחת הבעיות המרכזיות של 

המשילות היא מעמד היועצים 

המשפטיים בכלל והיועץ 

המשפטי לממשלה בפרט"

"נוהל דחיית 
דיונים? לא ידוע לי 
מה מקור הסמכות 
לתת הוראות 
לערכאות נמוכות". 
פרופ' פרידמן 
ביום עיון שנערך 
לאחרונה בלשכה
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יחסית  המתונות  ועמדותיו  נכונים,  דברים 
עניין  בעיניי.  נכונות  לדין  להעמדה  בנוגע 
לא  הוא  לממשלה  פקודות  ומתן  ההנחיות 
המצאה שלו, אלא המשך הקו שהיה בעבר 
בבג"ץ  ברק  הנשיא  דברי  בעקבות  והתחזק 
היועץ  של  הדעת  חוות  שלפיהם  פנחסי, 
מחייבת את הממשלה. ברק נימק זאת בכך 
שאגרנט  הוועדה  ימי  מאז  המסורת  שזוהי 
את  קבעה  ועדה  אותה  אבל  בראשה.  עמד 
ההפך, כלומר שחוות דעתו של היועץ אינה 
מחייבת את הממשלה. ברוח זו המליצה גם 
הקו  המשפטי.  היועץ  לעניין  שמגר  ועדת 
ההופך את היועץ למפקד של הממשלה הוא 

באמצ הצורך  במידת  לשנותו,  וצריך  ־שגוי 
עות חקיקה. כל עוד נמשך המצב הקיים, אין 

סיכוי להחזיר את המשילות למדינה. 
מ�אז �ינוים של חנן �לצר ושל יורם דנ

ציגר בתקופתך כהונתך כשר �שפטים לא 
ראינו �ינויים נוספים �השוק הפרטי לבית 

מה�שפט העליון. האם חסרים �ינויים נוס
פים �הסוג הזה?

הער בכלל  שהשופטים  מחייב  ־האיזון 
מחוץ  רב  ניסיון  שצברו  אישים  יהיו  כאות 
אבל  חשוב  ניסיון  שהוא  הציבורי,  לשירות 
הפרטי  מהשוק  שופטים  מינוי  מספיק.  לא 
הוכיח את עצמו ויש לו השפעה חיובית על 
העליון.  בית המשפט  לרבות  בתי המשפט, 

אני מקווה שמינויים כאלה יימשכו.
כיצד היית �סכם את כהונתה של ציפי 

לבני כשרת �שפטים?
ראוי  אבל  יחסית,  קצרה  הייתה  כהונתה 
התביעה  מערכת  על  הבקרה  את  לציין 
נעשה  לא  הדבר  לצערי  בתקופתה.  שקמה 

וס לעשות,  שראוי  כפי  חקיקה  ־באמצעות 
אינן מספיקות. המינוי של  מכויות המבקר 
צריכה  לא  היא  אבל  מצוין,  גרסטל  הילה 
להפך  אלא  המשפטי  ליועץ  כפופה  להיות 
שלה.  לביקורת  נתון  להיות  צריך  הוא   -
התוצאה שהושגה היא דוגמה נוספת לכוח 
אי  שכמעט  המשפטי,  היועץ  של  המופרז 
אפשר לעשות משהו בתחום המשפט ללא 
זמן  פרק  עוד  להמתין  צריך  אבל  הסכמתו. 

במסג לתפקד  גרסטל  תוכל  כיצד  ־ולראות 
רת הקיימת, ואולי יהיו לה המלצות לשיפור 

ולחקיקה מתאימה.
 - ה�הפכה  "לפני  ספרך  יצא  בקרוב 
�שפט ופוליטיקה בעידן הת�י�ות". האם 

לשיטתך אבדה הת�י�ות ואיננה עוד?
בתקופה שלפני המהפכה הצליחה מערכת 
המשפט מאוד, במידה רבה בזכות העובדה 
שהמשפט ידע להגדיר את תחומו, הכיר בכך 
שיש נושאים שאינם שפיטים וידע לשמור 

על רמה נאותה של ודאות משפטית. אותה 
־תקופה קלאסית - של שופטים דוגמת אג

רנט, זוסמן ולנדוי - יצרה איזושהי אמונה, 
ואולי  יישארו,  הדברים  שכך  תמימה,  אולי 

־המשפט יכול לשמש מזור לכל בעיות העו
שכא התברר  אבל  לתחומו.  מחוץ  גם  ־לם 

שר המשפט חורג מתחומו הוא משבש את 
פעולתן של מערכות השלטון האחרות ובה 

בעת משבש גם את פעולתו הוא. 
כיצד �שתלב הספר עם הגישה שהובאה 

בספרך האחרון "הארנק והחרב"?
בהתרחשויות  מתרכז  והחרב"  "הארנק 
הפוליטיות והמשפטיות בתקופת המהפכה 
ימי־ ועד   80 ה משנות  כלומר  ־המשפטית, 

והוא מצביע על כך שהמשפט קיבל על  נו, 
בה.  לעמוד  יכול  לא  שהוא  משימה  עצמו 
בניהול  לשותפה  הייתה  המשפט  מערכת 

בפ שיבוש  היא  והתוצאה  המדינה,  ־ענייני 
שיבוש  בצד  האחרות  הרשויות  של  עולתן 

בפעולת בתי המשפט. 
הספר שאמור לצאת בקרוב עוסק במשפט 
העות'מאני  השלטון  מתקופת  ובפוליטיקה 
הוא  והדגש  הכיפורים,  יום  למלחמת  ועד 
על עשרים וחמש השנים הראשונות ִמקום 
הנחה  אותה  על  מבוסס  הספר  המדינה. 

היינו שיש הש והחרב",  "הארנק  ־שבבסיס 
הפוליטיקה.  ובין  המשפט  בין  הדדית  פעה 

־ההנחה הנוספת היא שההיסטוריה של המ
שפט אינה עצמאית ונפרדת אלא היא חלק 

מההיסטוריה של המדינה.
לסיום, �ה הדבר הראשון שצריך לעשות 

שר ה�שפטים הבא?
שתפקי להבהיר  חייבים  הראשון  ־בשלב 

דו של היועץ המשפטי הוא לסייע לממשלה 
־להגשים את מדיניותה במסגרת החוק, וש

הממשלה.  את  מחייבת  אינה  דעתו  חוות 
לייצוג  זכאית  שהממשלה  לקבוע  גם  צריך 
בבית המשפט והיועץ המשפטי אינו רשאי 
לייצגה,  ידי כך שיסרב  לסתום את פיה על 
ידי  על  לייצוג  זכאית  היא  כזה  במקרה  וכי 
פרקליט אחר. זהו התנאי הבסיסי להחזרת 
 המשילות למדינה. 

כריכת ספרו האחרון של פרופ' פרידמן

"המצב שבו היועץ המשפטי 

מחלק הוראות לממשלה כאילו 

הוא מפקד של איזו קבוצת 

טירונים אינו מתקבל על הדעת, 

והוא עלבון לדמוקרטיה ולשלטון 

במדינה. צריך לשנותו, במידת 

הצורך באמצעות חקיקה. כל עוד 

נמשך המצב הקיים, אין סיכוי 

להחזיר את המשילות למדינה"
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סעיף 203)א( לפקודת העיריות קובע בין היתר כי 
לבית  המוגש  פשרה  הסדר  התחייבות,  כתב  "חוזה, 

־משפט... ושיש בהם התחייבות כספית מטעם העי
־רייה, לא יחייבוה אלא אם חתמו עליהם בשם העי

והגזבר"  רייה, בצד חותמת העירייה, ראש העירייה 
34א לפקודת המו־  )הוראות דומות מעוגנות בסעיף
232 לצו המו־  עצות המקומיות ]נוסח חדש[ ובסעיף
עצות המקומיות )מועצות אזוריות(, תשי"ח־1958(. 
לכאורה   203 סעיף  של  והברורה  הפשוטה  לשונו 
אף  וברורה  פשוטה  למסקנה  להוביל  צריכה  הייתה 
היא: במקרה שעירייה "התקשרה" עם גורם כלשהו 
בלי למלא את כל התנאים הקבועים בהוראה הנ"ל - 

קרי, שלא באמצעות חתימה 
גזבר  ושל  העירייה  ראש  של 

העי חותמת  לצד  ־העירייה 
רייה - הרי שאין להתקשרות 
כזאת כוח משפטי לחייב את 

העירייה כלל ועיקר. 
שנח כפי  המחוקק,  ־כוונת 

פשוט  באופן  ומתפרשת  זית 
מלשון ההוראה, היא שלשום 

דומי בכיר,   - בעירייה  ־גורם 
שיהיה,  ככל  וכריזמטי  ננטי 
גורמים  של  לקבוצה  גם  כמו 
כאלה יחד - אין כלל היכולת 

חובת החתימה המחייבת
סעיף 203 לפקודת העיריות קובע כי חוזה שיש בו התחייבות כספית לא 

יחייב את העירייה אלא אם כן חתמו עליו ראש העירייה והגזבר. למרות 

זאת, בתי המשפט התריעו לאורך השנים כי יישום הסעיף עלול להוביל 

לתוצאה קשה, וצמצמו את משמעותו ואת תוצאותיו. פסק דין חדש של 

בית המשפט העליון מסייע בעשיית סדר וחוזר על מושכלות יסוד 

כפיר יפת

 עו"ד כפיר יפת, 
 שותף ומנהל

 המחלקה המוניציפלית,
משרד אליעד שרגא ושות'

והכוח לחייב את העירייה באמצעות התקשרות עם 
הב מצג,  הצגת  של  בדרך  לא  לרבות  חיצוני,  ־גורם 

טחה בעל פה או אפילו בדרך של חתימה על הסכם 
בכתב, וזאת כל עוד לא התקיימו במלואם התנאים 
באמצ־ כי  נראה   .203 בסעיף הקבועים   המצטברים 
עות הוראת סעיף 203 )ודומותיה כאמור( התכוונה 
וחד־משמעית  ברורה  נורמה  ולעצב  לקבוע  הכנסת 
בכל הנוגע לצורה היחידה והבלעדית שבה על רשות 
מקומית להתקשר עם גורמים חיצוניים. לפיכך, אם 

־מנכ"ל של עירייה חותם בחתימת ידו, ואף לצד חו
לעירייה  טובין  לאספקת  חוזה  על  העירייה,  תמת 

העי מצד  כספית  התחייבות  כמובן  הכולל  ־)חוזה 
־רייה(, אך ברור כי כוונת המ

חוקק הייתה שלחוזה כזה לא 
מבחינת  משמעות  כל  תהיה 
יהא  זה  חוזה  הרי  העירייה, 

משול כחרס הנשבר. 
להיות  אמור  לא  זה  במובן 

מבחי לא  )לפחות  הבדל  ־כל 
עצמה  המקומית  הרשות  נת 
בין מקרה  והקופה הציבורית( 
על  כאמור  נחתם  כזה  שחוזה 
ידי מנכ"ל העירייה ובין מקרה 

הדו לצורך  רק   - ־שנחתם 
מעובדי  אחד  ידי  על   - גמה 

 התוצאה שאליה הגיע 

בית המשפט העליון בעניין 

בית הרכב הייתה נכונה 

וצודקת, אך היה אפשר 

להגיע לאותה תוצאה בדיוק 

ללא כל צורך בדוקטרינת 

הבטלות היחסית באמצעות 

יישום כלל ההשבה, ובהוראה 

על השבה הדדית מלאה
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הניתוח המשפטי המורכב 

שנכלל באוביטר ערער מאוד 

את כוחו החד־משמעי של 

סעיף 203 ואת המוחלטות 

של הדרישה הצורנית־

מהותית שקבע המחוקק. 

בכך גם נסללה הדרך 

להידרש כמעט בכל מקרה 

לטענת הבטלות היחסית 

ולעריכת בירור עובדתי

הניקיון של העירייה )בהנחה שיש כאלה, נוכח הנוהג 
של רשויות לשכור את שירותיהם של קבלני כוח אדם 
ויפה  טוב  זה  כל  ישאל השואל:  ואם  ניקיון(.  וחברות 
מכוח  המקומית  לרשות  הטובין  סופקו  טרם  עוד  כל 
אותה התקשרות בלתי חוקית, אבל אם אחד הצדדים 
כבר מילא את חלקו בהתקשרות, ובדוגמה שהבאנו - 
אם הטובין כבר סופקו לרשות המקומית בפועל - מה 
תהיה אז התוצאה שהמחוקק התכוון להשיג? התשובה 
והפתרון למקרה זה אינם כתובים במפורש בסעיף 203, 

־אך הפסיקה כבר הצביעה על הפתרון המתבקש והכ
מעט מובן מאליו למקרים אלה; יש להחיל את עקרון 
ההשבה של הדין הכללי )ששורשיו נעוצים כמובן בדיני 
עשיית עושר ולא במשפט(, כלומר שכל צד יהיה חייב 
להשיב לצד השני את מה שקיבל מכוח החוזה הפסול. 

אם ההשבה אינה אפשרית, על 
אותו הצד לשלם למשנהו את 

השווי של מה שקיבל. 
שבבסיס  התכלית  על 
לפקודת   203 סעיף  הוראת 
השופטת  עמדה  העיריות 
אז(  )כתוארה  נאור  מרים 
בע"א  המקיף  דינה  בפסק 
נ'  בית הרכב בע"�   6705/04
ביום  ניתן  ירושלים,  עיריית 
דרישת  "תכלית   :)22.1.2009
היא   203 שבסעיף  הצורה 

ומבו זהיר  שימוש  ־הבטחת 
הדרישה  ציבור...  בכספי  קר 
הציבורי  באינטרס  מקורה 

להב רצון  משקפת  ־והיא 
טיח את חוקיות פעולות העירייה כמו גם הגנה על 
זכויות תושביה ואמון הציבור בה... אכן, סעיף 203 
וחוקיות המינהל".  ביטוי לעקרון שלטון החוק  הוא 
אפשרית  כתכלית  דנציגר  יורם  השופט  ציין  בנוסף 

־גם את הרצון למנוע התדיינות משפטית בנוגע לה
תחייבויותיה הכספיות של הרשות )רע"א 5210/08; 

ניתן ביום 20.12.2010(. 
העליון  המשפט  בית  היה  הדרך  בראשית  ואכן, 
נחרץ וקפדן - לכל הפחות ברטוריקה המשפטית - 
203 ככתבה וכלשו־  בכל הנוגע ליישום הוראת סעיף
נה. כך נפסק ביחס לחוזה מינהלי שלא קיים את סעיף 
203 כי "אי ציות להוראה זו אינו פגם פורמלי בלבד; 

החתימה  בטלות  היא  כנ"ל  הציות  אי  של  התוצאה 
הפגומה, והיא תיחשב כאילו לא הייתה קיימת, עם 
כל התוצאות הנובעות מכך" )ע"א 449/73(. כפועל 
בית המשפט  של  לפתחו  התגלגל  כאשר  מכך,  יוצא 
בית   ,203 לסעיף  ציות  אי  של  דומה  מקרה  המחוזי 
את  ליישם  אנוס  עצמו  את  ראה  המחוזי  המשפט 
הוראת סעיף 203 ולהצהיר על בטלות החוזה הבלתי 

־חוקי ועל השבה מלאה של מה שהוענק לצד שהתק
3412/01; שם דובר על הפח־  שר עם העירייה )ת"א
תה שהעניקה העירייה מתשלום דמי שכירות ראויים 

עבור רשות שימוש בחניון עירוני(.
הייתה  לא  העליון  בית המשפט  אלא שדעתו של 
נוחה מהתוצאה "הקשה", כלשונו, שאליה הגיע בית 
וכשהגיע העניין לפתחו הוא פעל  המשפט המחוזי, 
חרף  כי  נקבע  ל"ריכוכה". 
והגד־  203 סעיף קיום   אי 
אין  חוקי,  כבלתי  החוזה  רת 
מתחייבת תוצאה של בטלות 
ההטבות  של  מלאה  והשבה 
מכוח  העירייה  שהעניקה 
זו הגיע  אותו חוזה. למסקנה 

באמצ העליון  המשפט  ־בית 
הביטול  הוראות  יישום  עות 
בלתי  לחוזה  ביחס  וההשבה 

החו בחוק  הקבועות  ־חוקי 
דוקטרינת  של  זים ובשילובה 
המוכרת  היחסית  הבטלות 
כי  נקבע  המינהלי.  במשפט 
לקבוע  המשפט  בית  בבוא 
את תוצאותיה של אי חוקיות 
החוזה המינהלי, יש להתחשב בעקרונות של תום לב 

ובחובות של הגינות. 
כי התוצאה שאליה הגיע בית המ ־אבקש לטעון 

שפט העליון בעניין בית הרכב הייתה ללא כל ספק 
נכונה וצודקת, אך היה אפשר להגיע לאותה תוצאה 
היחסית  הבטלות  בדוקטרינת  צורך  כל  ללא  בדיוק 
השבה  על  ובהוראה  ההשבה  כלל  ביישום  רק  אלא 
הדין  פסק  הרציונל של  בפועל,  ואכן  מלאה.  הדדית 
משפטי  ניתוח  של  בסופו  הורה  הרכב  בית  בעניין 
מקיף ומורכב על השבה הדדית מלאה: "בסיטואציה 
המיוחדת שנוצרה הדרך ההולמת ביותר היא לצוות 
לזה  זה  להשיב  הצדדים  שני  ועל  הדדית  השבה  על 
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כן,  פי ההסכם". אם  על  את השווי של מה שקיבלו 
הבטלות  בדוקטרינת  שעסק  הדין  בפסק  החלק  כל 

הגי של  ובחובות  לב  תום  של  ובעקרונות  ־היחסית 
המשפטי  הניתוח  זאת,  עם  אוביטר.  אלא  אינו  נות 
משמעותי  באופן  ערער  באוביטר  שנכלל  המורכב 
המוחל־ ואת   203 סעיף של  החד־משמעי  כוחו   את 
טות של הדרישה הצורנית־מהותית שקבע המחוקק. 
בכך גם נסללה הדרך לכל מתדיין ולכל ערכאה דיונית 

־- להידרש כמעט בכל מקרה ספציפי לטענת הבט
לות היחסית ולעריכת בירור עובדתי, לעיתים ארוך 
כל  של  וההגינות  הלב  תום  למידת  בנוגע  ומעמיק, 
אחד מהצדדים, ורק בתום דיון כזה להגיע לתוצאה 
המדויקת הרצויה. זאת ועוד, במקרים מסוימים ראו 
בתי משפט באוביטר בעניין בית הרכב פתח רחב דיו 
203 עד כדי ריקונו מתוכן. באחד המ־  לעקיפת סעיף
קרים בית המשפט אמנם נמנע מאכיפת הסכם אשר 
לא הייתה מחלוקת כי אינו עומד בתנאי סעיף 203, 

־אך עם זאת חייב את העירייה לשלם לצד שכנגד פי
צוי בגין חוסר תום לב במשא ומתן בהיקף התואם 
במדויק את גובה התמורה )הכותב היה מעורב בייצוג 
הוגש  הדין  פסק  על  זה;  במקרה  המקומית  הרשות 

ערעור שנכון להיום הוא תלוי ועומד(.
העק בסוגיה  לאחרונה  ממש  שנכתב  נוסף  ־פרק 

את  לפשט  מנסה  חוקי  לא  מינהלי  חוזה  של  רונית 
שיגביר  באופן  היסוד  עקרונות  על  ולחזור  הדברים 
את הוודאות המשפטית מחד גיסא, וימעיט או יקצר 
וזאת  גיסא,  ניכרת את ההתדיינויות מאידך  במידה 
גם ביחס לסעיף 203 )ע"א 8661/12 �. �זוז )1990( 
בע"� נ' �דינת ישראל - �שרד הביטחון, ניתן ביום 
דפנה  השופטת  מדגישה  הדין  בפסק   . )24.11.2014
זכאותה  המערערת,  לעמדת  בניגוד  כי  ברק־ארז 
נובעת  אינה  שסיפקה  הפריטים  בגין  תשלום  לקבל 
ברשות  גורמים  ובין  בינה  שהושגה  ה"הסכמה"  מן 
נגועה  "הסכמה"  אותה  שכן  מקרה(,  באותו  )הצבא 
באי־חוקיות ולפיכך אין לה תוקף. עוד נקבע כי "על 
פי רוב, במקרים שבהם צד אחד מילא את חלקו על 

פי החוזה נקודת המוצא היא חובת השבה". 
לסייג  לנכון  ראה  המשפט  בית  הפעם  גם  זאת,  עם 
ניתן אף  כי "במקרים מתאימים,  והעיר  עקרונות אלה 
חובת  של  היקפה  הגבלת  של  האפשרות  את  לבחון 

מותי זו  אחרונה  אמירה  אכן,  צדק".  מטעמי  ־ההשבה 
מתדיין  לכל  רשות,  לכל   - שיהיה  ככל  צר   - פתח  רה 

ולברר בכל מקרה ספציפי  דיונית לחקור  ולכל ערכאה 
אם דווקא הוא מקרה "מתאים" להגבלת חובת ההשבה. 
לצורך כך עשויה כל התדיינות לכלול הבאת ראיות על 

־ידי כל צד להוכחת מידת האשמה של הצד האחר, וטי
עונים משפטיים ארוכים ומסובכים בנוגע לאיזון הראוי 

ביותר שראוי ליישם בין שיקולי צדק, תום לב והגינות.
את  כליל  לבטל  יותר  נכון  אם  לשקול  אפוא  יש 
סעיף  לסטות מתוצאותיו הפשוטות של  האפשרות 
אחד  )אם  המלאה  ההדדית  ההשבה  ומחובת   203
הצדדים כבר מילא את חלקו בחוזה( באופן שיעלה 

־בקנה אחד עם כוונתו האמיתית והמקורית של המ
חוקק. ודוק, אף אם נניח כי "רק" ב־90% מהמקרים 
יישומו של סעיף 203 ככתבו וכלשונו, ובהפעלת כלל 
ההשבה ההדדית ככל שנדרש, מוביל לא רק לתוצאה 

־יעילה אלא גם לתוצאה הצודקת ביותר )בדיוק המ
סקנה הסופית של השופטת נאור בעניין בית הרכב 
ייפגעו  הנותרים  שבמקרים  העובדה  האם  כאמור(, 
מצדיקה  מסוימת  במידה  הפרטניים  הצדק  שיקולי 

־פגיעה כה קשה בוודאות המשפטית של צדדים לחו
־זה מינהלי בלתי חוקי, ומצדיקה ריבוי הליכים וסר
־בול ההתדיינות המשפטית כמעט כל אימת שעוס

קים בסעיף 203? דומני כי המחיר כבד מדי לתועלת 
מועטה ומפוקפקת מדי, במיוחד כאשר העומס בבתי 

־המשפט ממילא כבד מנשוא. אימוץ מדיניות שיפו
טית שעשויה לסייע בהקלת העומס תתקבל באהדה 
הציבור  ידי  על  הן  עצמה  המערכת  ידי  על  הן  רבה 
 הרחב. 

יש לשקול אם נכון 

יותר לבטל כליל 

את האפשרות 

לסטות מתוצאותיו 

הפשוטות של סעיף 

203 ומחובת ההשבה 

ההדדית המלאה, 

אם אחד הצדדים 

כבר מילא את חלקו 

בחוזה, באופן שיעלה 

בקנה אחד עם כוונתו 

האמיתית והמקורית 

של המחוקק
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קבילותן של ראיות שהושגו תוך פגיעה בפרטיותעבודה

־טלי איסקוב פנתה לבית הדין לעבודה לאחר של
טענתה פוטרה שלא כדין, בהיותה בהיריון. החברה 
הפיטורים  על  הודעתה  הועסקה טענה שבעת  שבה 
לסיום  ועד  זה  מועד  ושלאחר  בהיריון,  הייתה  לא 

־עבודתה בפועל עסקה העובדת בחיפוש מקום עבו
דה חלופי. לביסוס טענה זו צירפה החברה תדפיס של 
48 הודעות דוא"ל ששלחה איסקוב מתיבת הדוא"ל 

שהועמדה לרשותה. 
התגל איסקוב  של  ־עניינה 

דינו  גל בשתי ערכאות. פסק 
האר הדין  בית  של  ־המקיף 

 8/90 )עע  בעניין  לעבודה  צי 
איסקוב ענבר - ה��ונה על 
חוק עבודת נשים, 8.2.2011(, 
הדוא"ל  תדפיסי  כי  נקבע  בו 

פסו לצרף  המעסיק  ־שביקש 
זכה  כראיה,  מלשמש  לים 
לתגובות רבות. אלה התמקדו 

שנדו המהותיות  ־בשאלות 
לאיזון  בנוגע  הדין  בפסק  נו 

 הפרטיות היא
לא חזות הכל

בתי הדין לעבודה בעניין איסקוב ובעניין בלוך קיבלו החלטות בדבר קבילותן 

של ראיות על בסיס גישה המחמיצה את מטרתו של ההליך המשפטי. אם 

הראיה לא נוצרה מלכתחילה תוך פגיעה בפרטיות, יש לאפשר את הצגת 

הראיות, שממילא הייתה חובה לגלותן בהליך גילוי המסמכים

יצחק שרגאי, חגי ורד

בין זכויותיו הקנייניות של המעסיק במקום העבודה 
של  זכותו  ובין  לו,  הנתונה  הניהולית  והפררוגטיבה 

־העובד לפרטיות במקום העבודה אגב שימוש במח
שב בכלל ובדוא"ל בפרט. 

בשל  בא  איסקוב  בעניין  הדין  פסק  של  פרסומו 
של  ליכולתו  ביחס  בו  שנקבעו  המקיפים  הכללים 
עניינה  עובדיו.  של  דוא"ל  בתכתובות  לעיין  מעסיק 

בתש אינו  זו  רשימה  ־של 
שנקבעה  הנורמטיבית  תית 
הדין  בית  שהתווה  ובכללים 
בעניין  הדין  בפסק  הארצי 
נורמטיבית  איסקוב. תשתית 
זו היא שצריכה להנחות כיום 

בהתנה ועובדים  ־מעסיקים 
לותם, והיא עשויה לבוא לידי 
לאו  מקרים,  במגוון  ביטוי 
לקיומו  ישירה  בזיקה  דווקא 
ואולם  משפטי.  הליך  של 
הייתה  זו  תשתית  לדעתנו, 
אמורה להוביל לתוצאה שונה 

 עו"ד יצחק שרגאי, 
שותף במחלקת מסחר 
אלקטרוני ואינטרנט, משרד 
הרצוג פוקס נאמן

 עו"ד חגי ורד, 
שותף במחלקת דיני עבודה, 
משרד הרצוג פוקס נאמן

הקביעה כי נפגעה פרטיותו 

של עובד או של מעסיק 

אינה אמורה בהכרח לחרוץ 

את ההכרעה אם יש מקום 

לאפשר שימוש בראיה. יש 

לבחון את קבילותן של ראיות 

מעין אלה לפי טיבן ולפי אופי 

השימוש בהן ועיתויו
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בכל הנוגע לקבילות הראיות בהליך. 
דומות במסגרת הליך המ ־באחרונה עלו שאלות 
בע אביב,  בתל  לעבודה  האזורי  הדין  בבית  ־תנהל 

בלוך - סינאל �לל  ניין בלוך )סע"ש 4394-05-14 
פייוויי בע"�, 2.12.2014(. במקרה זה טענה העובדת 
שפוטרה מחמת הורות. לתביעתה צירפה תדפיסים 
של תכתובת דוא"ל שהשיגה לאחר שנכנסה לתיבת 
עבודתה  שבעת  משום  עליה,  הממונה  של  הדוא"ל 

־קיבלה גישה אליה. בית הדין האזורי קבע כי אין לפ
סול את אותה תכתובת דוא"ל מלשמש כראיה. 

בשים לב לתוצאה השונה בשני המקרים האמורים 
- בעניין איסקוב נפסלו הראיות ובעניין בלוך לא - 
לדון בקבילותן של ראיות, בדגש  זו  נבקש ברשימה 

על ראיות מחשב, שהושגו תוך פגיעה בפרטיותו של 
אדם, ולהציע מודל לבחינת קבילותן של ראיות מעין 

אלה לפי טיבן ולפי אופי השימוש בהן ועיתויו.
שאליה  האופרטיבית  התוצאה  זה,  מודל  פי  על 
הגיע בית הדין הארצי לעבודה בעניין איסקוב הייתה 
שגויה. בנסיבות העניין, על פי הניתוח שיובא להלן, 

־לא היה מקום להורות על פסילת קבילותה של תכ
תובת הדוא"ל ועל הוצאתה מתיק בית הדין, אף אם 
הושגה תוך פגיעה בפרטיות. לעומת זאת, התוצאה 
האופרטיבית שאליה הגיע בית הדין האזורי לעבודה 
בתל אביב בעניין בלוך, שהתיר את הגשת תכתובת 
שהושגה  הטענה  למרות  העובדת  שצירפה  הדוא"ל 
נכונה,  תוצאה  לדעתנו  היא  בפרטיות,  פגיעה  תוך 

בעניין איסקוב נקבע כי 

תדפיסי הדוא"ל שביקש 

המעסיק לצרף פסולים 

כראיה. בעניין בלוך נקבע כי 

אין לפסול את התכתובת 

שהגישה העובדת מתוך 

הדוא"ל של הממונה עליה
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קבילותן של ראיות שהושגו תוך פגיעה בפרטיותעבודה

אם כי מטעמים שונים מאלה שעליהם התבסס בית 
הדין.

הבסיס הנורמטיבי לפסילת הראיות

בעניין  הדוא"ל  תכתובת  של  קבילותה  פסילת 
איסקוב התבססה על סעיף 32 לחוק הגנת הפרטיות, 
תשמ"א־1981, הקובע כי "חומר שהושג תוך פגיעה 
בפרטיות יהיה פסול לשמש ראיה בבית משפט, ללא 

־הסכמת הנפגע, זולת אם בית המשפט התיר מטע
מים שיירשמו להשתמש בחומר, או אם היו לפוגע, 

שהיה צד להליך, הגנה או פטור לפי חוק זה".
בחן  הראיות  לפסילת  שהביאה  ההחלטה  לצורך 

־בית הדין הארצי בעניין איסקוב אם הראיות הוש
גו תוך פגיעה בפרטיות, ומשהגיע למסקנה שאמנם 

כן, בחן אם קיימים "טעמים 
בחו להשתמש  ־שיירשמו 

מר", כדרישת סעיף 32 לחוק 
הדין  בית  הפרטיות.  הגנת 
לא  כי  למסקנה  הגיע  הארצי 
מיוחדים  טעמים  התקיימו 
בראיות,  שימוש  המצדיקים 
קבילות  אי  על  הורה  כן  ועל 

תכתובת הדוא"ל.
בית  גם  הלך  דומה  בדרך 
בעניין  לעבודה  האזורי  הדין 
הדין  בית  בחן  ראשית  בלוך. 
האזורי אם תכתובת הדוא"ל 

אם  בחן  מכן  ולאחר  בפרטיות,  פגיעה  תוך  הושגה 
שימוש  המצדיקים  מיוחדים  טעמים  מתקיימים 
בנסיבות  כי  למסקנה  הדין  בית  משהגיע  בראיות. 
העניין מתקיימים אותם טעמים מיוחדים, התיר את 

השימוש בתכתובת הדוא"ל כראיה.

הבעייתיות בניתוח הקיים

גם  ובעקבותיו  איסקוב,  בעניין  הארצי  הדין  בית 
בדרך  לכאורה  הלכו  בלוך,  בעניין  האזורי  הדין  בית 
בתי  הפרטיות;  הגנת  לחוק   32 בסעיף  שהותוותה 
הדין בחנו אם הראיות "הושגו תוך פגיעה בפרטיות" 
ולאחר מכן בחנו אם התקיימו "טעמים שיירשמו", 

בפ הפגיעה  למרות  הראיות  קבלת  את  ־המצדיקים 
רטיות.

אלא שפסק הדין בעניין איסקוב )ובמידה פחותה 

לא העניקו משקל  בלוך(  בעניין  גם ההחלטה  מאוד 
מספק לשיקולים אחרים, חיצוניים לסעיף 32 לחוק 
הגנת הפרטיות, שעשויים לאיין את תחולת הסעיף 
לגילוי  ביחס  בכללים  מדובר  אלה.  במקרים  האמור 
של  היסוד  מאבני  שהם  במסמכים,  ולעיון  מסמכים 

ההליך המשפטי.
כך שכלל  על  לא אחת  בית המשפט העליון עמד 

־היסוד לעניין גילוי ועיון במסמכים הוא "משחק בק
לפים גלויים". במסגרת זו נדרשים בעלי הדין לגילוי 
מרבי של המסמכים שברשותם. כלל זה נועד להניח 
לפני הצדדים, כמו גם לפני בית המשפט, את מלוא 

־התשתית הראייתית הרלוונטית לשם הכרעה בסכ
סוך. בכך משרת הכלל האמור תכלית כפולה - חקר 
האמת ויעילות דיונית. כלל זה אף מגן על זכותו של 

הנגז ראוי,  להליך  דין  ־בעל 
לערכאות  הגישה  מזכות  רת 
 Milgerd  4776/13 )רע"א 
 Nominees Pty Limited
 ,Max Donnelly נ' 

 .)29.9.2013
האר הדין  בית  ־לדעתנו, 

בעניין  הדין  בפסק  נמנע  צי 
איסקוב מלהעניק לכלל יסוד 
זה משקל )ולכל היותר העניק 
העניק  לו  מועט(.  משקל  לו 
זה  לכלל  הארצי  הדין  בית 
את המשקל הנדרש, הוא היה 

־מגיע לתוצאה אופרטיבית שונה. גם בית הדין האזו
רי, שנדרש בעניין בלוך להיבט זה, נמנע מלהעניק לו 
משקל מספק, שהיה בו כדי לייתר חלק מהדיון ביחס 

לסעיף 32 לחוק הגנת הפרטיות.
מלאכת האיזון הנדרשת בהקשר זה אינה מתמצה 
קיומם  מול  אל  לפרטיות  החוקתית  הזכות  בבחינת 
של טעמים מיוחדים המצדיקים פגיעה בה. מלאכת 

בין הזכות החוקתית לפר ־האיזון צריכה להיעשות 
שהוא  פתוחים,  בקלפים  המשחק  עקרון  ובין  טיות 

נגזרת של זכות הגישה לערכאות.
לדעתנו אין מקום לטעון כי איזון זה כבר נעשה על 
ידי המחוקק במסגרת סעיף 32 לחוק הגנת הפרטיות, 
שכן את סעיף 32 לחוק יש לפרש כך שיחול באופן 
דווקני רק מקום שבו לא קמה חובת גילוי על פי דין 

ואין תחולה לעקרון המשחק בקלפים פתוחים. 

פסק הדין בעניין איסקוב 

)ובמידה פחותה מאוד גם 

ההחלטה בעניין בלוך( 

לא העניקו משקל מספק 

לשיקולים חיצוניים לסעיף 

32 לחוק הגנת הפרטיות, 

שעשויים לאיין את תחולת 

הסעיף במקרים אלה
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המ נמנע  שככלל  העובדה  מן  גם  מתחייב  ־הדבר 
חוקק מלקבוע כללי פסילת ראיות בחקיקה, ולפיכך 
פרשנות  לו  לתת  אין  כזה  כלל  נקבע  גם מקום שבו 
נרחבת, שאינה עולה בקנה אחד עם המגמה הכללית 

בחקיקה הישראלית.

המודל המוצע

את תחולתו של סעיף 32 לחוק הגנת הפרטיות יש 
פוגעות בפר הן  כי  לפי סוג הראיות שנטען  ־לבחון 

טיות, וכן לפי אופי ההליך המשפטי ועיתוי השימוש 
בראיות. בהקשר זה נבקש ראשית להבחין בין ראיות 
שנוצרו בדרך של פגיעה בפרטיות ובין ראיות שהיו 
קיימות ללא תלות בפגיעה בפרטיות, אך הגיעו לידיו 
פגיעה  משום  בו  שיש  מעשה  בעקבות  דין  בעל  של 

בפרטיות.
צריכות  פגיעה בפרטיות אכן  תוך  ראיות שנוצרו 
להיבחן בגדרי דל"ת האמות של סעיף 32 לחוק הגנת 
הפרטיות. לדוגמה, תמונות שצילם בעל ובהן נראית 

־אשתו מקיימת יחסי מין עם אחר, שצולמו שעה שנ
כנס עם אחרים לדירה שבה התגוררה האישה בלא 
התבסס  שעליו  )המקרה  הסכמתה  ובלא  ידיעתה 
 6650/04 בג"ץ  העליון,  המשפט  בית  של  דינו  פסק 
פלוני נ' בית הדין הרבני האזורי בנתניה, פ"ד סא)1( 
581 )2006((. תמונות אלה לא היו באות לעולם אל־
־מלא הפגיעה בפרטיות וממילא לא היה אפשר לגלו
־תן בהליך המשפטי אלמלא הפגיעה בפרטיות. לפי

כך הורה בצדק בית המשפט העליון על אי קבילותן 
כראיות לפי סעיף 32 לחוק הגנת הפרטיות.

־הבחנה זו עולה בקנה אחד עם כלל הפסילה שנ
קבע בסעיף 13 לחוק האזנת 
שלפיו  תשל"ט־1979,  סתר, 
של  בדרך  שנקלטו  "דברים 
האזנת סתר בניגוד להוראות 
קבילים  יהיו  לא  זה...  חוק 

כלו משפט",  בבית  ־כראיה 
באופן  שנוצרה  ראיה  רק  מר 

פסול אינה קבילה. 
נכונים  יהיו  אלה  דברים 
לראיות  ביחס  גם  רוב  פי  על 
שהושגו תוך פגיעה בפרטיות 
בהליכים פליליים, שבהם לא 
נוהגים כללי המשחק בקלפים 

פתוחים. בהליכים אלה אין זכות חוקתית רלוונטית 
שיש בכוחה לגבור על הזכות לפרטיות )ראו בהקשר 
זה: ד"נ 9/83 בית הדין הצבאי לערעורים נ' ועקנין, 

פ"ד מב)3( 837 )1988((. 
לעומת זאת, בעת בחינת קבילותן של ראיות שלא 
הנמצאות   - בפרטיות  פגיעה  תוך  לכתחילה  נוצרו 
הגילוי  כללי  פי  ועל  הדין,  מבעלי  אחד  של  ברשותו 
לגלותם  חובה  עליו  מוטלת  הייתה  הנוהגים  והעיון 

להע יש   - הדין השני  ־לבעל 
לעקרון המש רב  ־ניק משקל 

חק בקלפים פתוחים ולהתיר 
ככלל את השימוש בהן. זאת 
חובה  הייתה  שממילא  כיוון 
הגילוי  כללי  פי  על  לגלותן 

והעיון.
שנדון  המקרה  את  ניקח 
כי  חולק  אין  בלוך.  בעניין 
הנוגעת  הדוא"ל  תכתובת 

רל התובעת  של  ־להורות 
והייתה  למחלוקת,  וונטית 
לגלותה  הנתבעת  על  חובה 

כאשר עקרון "המשחק 

בקלפים פתוחים" מצדיק 

שהראיה תוגש לבית הדין, מן 

הראוי שלפני בית הדין יעמוד 

גם האופן שבו הושגה, אך לא 

כדי להביא לפסילתה אלא 

כדי לשקול פסיקת פיצוי בגין 

הפגיעה בפרטיות
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קבילותן של ראיות שהושגו תוך פגיעה בפרטיותעבודה

בהליך גילוי המסמכים. לכן אין מקום לפסול ראיה 
בקל המשחק  עקרון  התובעת.  ידי  על  שצורפה  ־זו, 

פים פתוחים מצדיק שהראיה בהקשר זה תהיה לפני 
בית הדין בבואו לעשות משפט. בצד זאת, מן הראוי 
שלפני בית הדין יעמוד גם האופן שבו הושגה הראיה 
- לא כדי להביא לפסילתה, אלא כדי לשקול פסיקת 

פיצוי בגין הפגיעה בפרטיות. 
פסילת  על  להורות  מקום  היה  לא  במידה  בה 
הראיות שהוצגו בעניין איסקוב. מדובר בראיות שלא 

־היה חולק בדבר הרלוונטיות שלהן. לו היו בידי התו
בעת, הייתה מוטלת עליה החובה לגלותן בשלב גילוי 
המסמכים. גם ראיות אלה, שלא נוצרו לכתחילה תוך 
פגיעה בפרטיות, היו צריכות לעמוד לפני בית הדין, 

בצד אפשרות לפסוק פיצוי בגין דרך השגתן. 
לאור  מתבקשת  זו  מסקנה 

שנ הדינים  שמירת  ־סעיף 
הפרטיות,  הגנת  בחוק  כלל 
זה  חוק  "הוראות  כי  הקובע 
דין  כל  מהוראות  יגרעו  לא 
כבר  לכך  בהתאמה  אחר". 
העליון  המשפט  בית  פסק 

גור החוק  הוראות  אין  ־כי 
אחר,  דין  כל  מהוראות  עות 
וממילא גם לא מחובותיו של 

העוס התקנות  לפי  דין  ־בעל 
)רע"א  מסמכים  בגילוי  קות 
7264/95 ראש קש �סחר 88 
מט)5(  פ"ד  רוכביץ,  נ'  בע"� 

.))1996( 793
הכוונה העומדת ביסוד פסק הדין בעניין איסקוב 
ואולם  נשכר.  יוצא  - למנוע מצב שבו חוטא  נכונה 
פוטנציאליים,  חוטאים  שני  יש  אלה  מעין  במקרים 
הראשון הוא הפוגע בפרטיות, והשני הוא זה שנמנע 
והעיון.  הגילוי  בהליך  רלוונטיים  מסמכים  מלגלות 

־אין מקום להעדיף חוטא אחד על פני האחר וכך לפ
גוע בכללי היסוד של ההליך המשפטי.

בהחלט ייתכנו מקרים שבהם יהיה מקום להגביל 
תוך  הדין  בעל  לידי  שהגיעו  בראיות  השימוש  את 
פגיעה בפרטיות, גם כאשר דינן של ראיות אלה היה 
אפשר  לדוגמה,  והעיון.  הגילוי  בהליכי  לו  להימסר 
אלה  בראיות  השימוש  את  להגביל  מקום  שיהיה 

וזאת משני טעמים: רא זמניים,  ־בבקשות לסעדים 

שית, בקשות אלה מוגשות על פי רוב בראשיתו של 
במ והעיון  הגילוי  שלב  לפני  עוד  המשפטי,  ־ההליך 
־סמכים; ושנית, יש בסיס לטעון כי אין מקום להע

ניק סעדים שמקורם בדיני היושר למי שנהג בניגוד 
להוראות הדין ופגע בפרטיות.

להגביל את השימוש בראיות  יהיה מקום  כן  כמו 
לגי ־אלה על פי העקרונות הכלליים שנקבעו ביחס 

הגנת  חוק  להוראות  לב  ובשים  במסמכים  ועיון  לוי 
הפרטיות, לרבות שקילת עוצמת הפגיעה בפרטיות 
בעקבות גילוים של מסמכים אלה, בשים לב לתוכנם 
ובין  בין הזכות לפרטיות  ולדרך השגתם, תוך איזון 

הזכות להליך הוגן וזכות הגישה לערכאות.
סנ להטיל  המשפט  בית  יוכל  כאמור,  זאת,  ־לצד 

הוראות  את  שהפר  מי  על  שונים  מסוגים  קציות 
)הפרה  הפרטיות  הגנת  חוק 
לעבירה  להיחשב  העלולה 
לפגוע  בלי  וזאת  פלילית(, 
גילוי האמת  של  באינטרסים 
בית  יכול  כך  הדיון.  ויעילות 
פיצויים  לפסוק  המשפט 
הנפגע  לצד  נזק  הוכחת  ללא 

הפגי את  בחשבון  ־ולהביא 
פסק  במסגרת  בפרטיות  עה 
פסיקת  בעת  ובמיוחד  הדין, 

הוצאות המשפט.

סיכום

של  העקרוני  הניתוח  בצד 
זכות העובד לפרטיות במקום 
העבודה בכלל, ובעת שימוש במחשב ובדוא"ל בפרט, 
קיבל בית הדין לעבודה בעניין איסקוב ובעניין בלוך 
החלטות בנושא קבילותן של ראיות על בסיס גישה 
שלדעתנו מחמיצה את מטרתו של ההליך המשפטי. 

־הקביעה כי נפגעה פרטיותו של עובד )או של המע
סיק( אינה אמורה בהכרח לחרוץ את ההכרעה אם 

־לאפשר שימוש בראיה. אם הראיה לא נוצרה לכת
חילה תוך פגיעה בפרטיות יש מקום לאפשר להציג 

־אותה, כי ממילא חובה לגלותה בהליך גילוי המסמ
כים. בדרך זו יוכל בית המשפט להגיע לחקר האמת 

לפ המשפט  בית  יוכל  זאת  בצד  צודקת.  ־ולתוצאה 
סוק פיצוי לצד שפרטיותו נפגעה בעקבות השימוש 
 בראיה. 

מלאכת האיזון צריכה 

להיעשות בין הזכות החוקתית 

לפרטיות ובין עקרון "המשחק 

בקלפים פתוחים", שהוא 

נגזרת של זכות הגישה 

לערכאות. יש להבחין בין 

ראיות שנוצרו בדרך של 

פגיעה בפרטיות ובין ראיות 

שהיו קיימות ללא תלות 

בפגיעה בפרטיות
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ד"ר  הקאדי  חברי  עם  ישבתי  וחצי  כשנתיים  לפני 
לפסי האירופית  המועצה  במשרדי  זחאלקה  ־איאד 

קת הלכה בדבלין. יחד ראיינו את המזכיר הכללי של 
המועצה, השייח' חוסיין חאלווה. המועצה האירופית 
היא מוסד וולונטרי לבירור שאלות הלכתיות ייחודיות 
למוסלמים באירופה, שהוקם ב־1997. השפעתו קטנה 
בראש  מבוטלת.  אינה  זאת  ובכל  חבריו,  משסבורים 

בק הגולה  מצרי  אל־קרצ'אוי,  יוסוף  עומד  ־המועצה 
בין פוסקי ההלכה  ומהמהפכניים  טאר, מהמשפיעים 
האחים  תנועת  של  הרוחניות  הסמכויות  ומן  בדורנו 

החמאס  ושל  המוסלמים 
־בפרט. בהנהגתו מובילה המו
פר הלכתית  דוקטרינה  ־עצה 

אל־ "פקה   - וגמישה  גמטית 
אקליאת אל־מסלמה" )הלכות 

במע המוסלמים  ־המיעוטים 
רב( - המעוררת מחלוקת עזה 

בעולם המוסלמי.
גבר  הוא  חאלווה  השייח' 

־מאיר פנים ורך דיבור. במש
־רדו ספון כורסאות העץ המ

להיות מיעוט מוסלמי
של  הדוקטרינה  בניתוח  עוסק  זחאלקה  איאד  הקאדי  של  החדש  ספרו 

המועצה האירופית שתפקידה לברר שאלות הלכתיות ייחודיות למוסלמים 

האחרונות  בשנים  שזכה  בנושא  בעברית  ראשון  חיבור  זהו  באירופה. 

המבקש  לכל  מומלצת  בספר  הקריאה  ענפה.  מחקרית  להתעניינות 

הגירה  גלי  שיוצרים  המשפטית־חברתית  המורכבות  בלימוד  להעמיק 

המפגישים בין תרבויות ותפיסות עולם שונות

עוטרות, מאחורי ארונות גדושים בספרות הלכתית, 
־השיב בסבלנות ובערבית ספרותית עשירה לשאלו
־תינו על כמה מפסיקותיה הנועזות ביותר של המוע
־צה. ד"ר זחאלקה, כיום ראש בית הדין השרעי בירו

שלים ואחד הקולות המקוריים והמזמינים לדיאלוג 
מבין האינטלקטואלים הערבים בישראל, שאל אותו 
אם תיאות המועצה לשקול להחיל את הדוקטרינה 
שלה על ערביי ישראל; ככלות הכול, גם הם ברובם 

בני מיעוט מוסלמי. 
לי הדבר להפרזה אם אכתוב  ייחשב  אקווה שלא 
משמעות  הזאת  שלשאלה 
רבים,  במישורים  היסטורית 
הפוליטי.  המישור  ובכללם 
הדוקטרינה,  פי  על  למשל, 
חובה על מיעוטים מוסלמים 
במדינות  בבחירות  להשתתף 

הצפו הפלג  מוסלמיות.  ־לא 
האסלאמית  התנועה  של  ני 
של  לקולה  הקשוב  בישראל, 
מחרים  האירופית,  המועצה 

הש לכנסת.  הבחירות  ־את 

אוריה שביט

מציאותם של מוסלמים 

באירופה מורכבת יותר 

מכותרות הגג המוצמדות 

לה, וחיבורו של הקאדי 

זחאלקה עושה שירות חשוב 

בכך שהוא מציג טפחים 

ממורכבות זו לקוראי העברית

 ד"ר אוריה שביט, 
מרצה בכיר בחוג לערבית 

 ולאסלאם ובתוכנית 
 למדעי הדתות, 

אוניברסיטת תל אביב
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הקורא יהרהר בוודאי באירוניה 

החומקת לרוב מהדיון 

הציבורי בארץ: עתיד היהדות 

באירופה תלוי כעת במידת 

החירות שתאפשר אירופה 

למיעוטיה המוסלמיים, 

וזו נתונה לאיום גובר

־תתפות נאמניו שקולה לעוד שניים או שלושה מנד
־טים לגוש הערבי. כזכור, בבחירות האחרונות הפרי

דו כמה אלפי קולות בלבד בין רע"ם־תע"ל שבהנהגת 
הפלג הדרומי למנדט חמישי ולתיקו 60:60 בין גוש 

השמאל־מרכז לגוש הימין. 
הטובות.  עיניו  את  אליי  הסב  חאלווה  השייח' 
"איך נוכל לעשות זאת?", שאל. "הדבר שקול להכרה 
בכובשים. כמה שנים שלטו הבריטים כאן באירלנד, 

800? ובכן, ערביי ישראל יחכו".
־ספרו החדש של הקאדי זחאלקה מבוסס על עבו
־דת דוקטור שכתב, ועוסק בניתוח הדוקטרינה ההל

כתית של המועצה. זהו חיבור ראשון בעברית בנושא 
שזכה בשנים האחרונות להתעניינות מחקרית ענפה. 
אם הדוקטרינה תאומץ בעתיד על ידי ערביי ישראל 

שזחאלקה  )שאלה  לאו  אם 
לא עוסק בה(, הקריאה בספר 

להע המבקש  לכל  ־מומלצת 
המ המורכבות  בלימוד  ־מיק 

שיוצרים  שפטית־חברתית 
בין  המפגישים  הגירה  גלי 

־תרבויות ותפיסות עולם שו
נות. 

רק  )ולא  בישראל  הדיון 
המו המיעוטים  על  ־בארץ( 

פי  על  נע  במערב  סלמיים 
רוב בין שני קצוות מנוגדים: בקצה האחד מתרכזים 
בהתארגנויות רדיקליות של מוסלמים מערביים תוך 
יצירת רושם מוטעה שהן מייצגות את עמדת הרוב, 

התארג של  לקיומן  מתכחשים  האחר  בקצה  ־ואילו 
ואולם  אותן.  תעלים  ההכחשה  כאילו  כאלה,  נויות 
המיעוטים המוסלמיים באירופה מגוונים ורבי־פנים, 
האדוקים  מתמודדים  שעימם  העיקריים  והאתגרים 
"גדולות"  פוליטיות  לשאלות  קשורים  אינם  בדתם 
ההלכה  של  והנורמות  החוקים  בין  למתחים  אלא 
האסלאמית, השריעה )הפתוחה בעצמה לפרשנויות 
במדינות  הנהוגים  והנורמות  החוקים  לבין  שונות(, 

לאום ליברליות וחילוניות בעלות מורשת נוצרית. 
הספר, המבוסס הן על ניתוחים טקסטואליים והן 

־על עבודת שדה באירופה ובאמריקה, מציג את המ
־תודולוגיה של דוקטרינת פקה אל־אקליאת אל־מס

למה; דן בכמה מהפסיקות החדשניות של המועצה; 
על  מוסלמים  פוסקים  שמתחו  הביקורת  על  עומד 

־מהפכנותה ההלכתית; ובוחן את פעילותן של "מוע
צות שריעה" במערב )שהוקמו בחסות חוקי הבוררות 
האזרחיים ומפרסמות פסיקות, לצדדים המעוניינים 
השאלות  בין  לדמיון  לב  ישים  ודאי  הקורא  בכך(. 

)וע שטרדו  לאלה  מוסלמיים  מיעוטים  ־הטורדות 
באירוניה  ויהרהר  יהודיים,  מיעוטים  טורדות(  דיין 
החומקת לרוב מהדיון הציבורי בארץ: עתיד היהדות 
באירופה - למשל היכולת לקיים מילת בנים, לשחוט 

־על פי ההלכה, ללבוש סמלים דתיים במוסדות ציבו
ריים - תלוי כעת במידת החירות שתאפשר אירופה 

למיעוטיה המוסלמיים, וזו נתונה לאיום גובר.
למשל  בספר,  נדון  מסקרנות  סוגיות  של  מגוון 

בדי מערביים  אזרחיים  דין  בתי  של  דין  פסקי  ־אם 
ואם  הלכתית,  מבחינה  תוקף  בעלי  הם  אישות  ני 
לשרת  למוסלמים  מותר 

במדי הלוחם  מערבי  ־בצבא 
נה מוסלמית. אחת השאלות 
משכנתאות;  היא  המרכזיות 

אוס האסלאמית  ־ההלכה 
קבלת  על  חמור  באיסור  רת 
במדינות  בריבית.  הלוואות 

מנגנו התפתחו  ־אסלאמיות 
האיסור  לעקיפת  שונים  נים 
באופן המאפשר ללקוח לקבל 

ולב ־את ההלוואה המיוחלת 
המ מדינות  ברוב  למוסלמים  רווחים.  להפיק   - ־נק 

על  מגבלה המקשה  אלה,  למנגנונים  גישה  אין  ערב 
מההון  נהנים  ואינם  דירה  לרכוש  הרוצים  מהם  מי 
המועצה  אישרה  ב־1999  דרמטית  בפסיקה  הדרוש. 
האירופית למוסלמים החיים ביבשת לקבל משכנתה, 
להשיג את  יכולים  ואינם  דירה  בעלי  ובלבד שאינם 
באופן  שהדגימה  הפסיקה,  אחרות.  בדרכים  הכסף 
שיטתי את המתודולוגיה ההלכתית פורצת הדרך של 
קרצ'אוי, הציגה כמה נימוקים, ובראשם הצורך להקל 
קבע  חיי  לבסס  הצורך  בקושי,  הנתקל  מוסלמי  על 

האס הפצת  את  לקדם  והצורך  במערב,  ־מוסלמיים 
לאם בקרב לא מוסלמים. המועצה הסתמכה גם על 
עסקאות  של  כזה  סוג  המתירה  החנפית,  האסכולה 
מזמן  מנימוקיה  אחד  כל  האסלאם.  לאדמות  מחוץ 

־דיון על גבולות גמישותה של השריעה, ומעורר שא
לות תאולוגיות ופוליטיות כבדות משקל. 

־הספר מסתכם בדיון תאורטי על מהותה של הדו

 כריכת הספר
 "שריעה בעידן המודרני",
הוצאת רסלינג, 251 עמ'
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־קטרינה. זחאלקה טוען כי תפיסתה של המועצה מב
חינה בין משפט ההלכה כפרקטיקה וכאידיאה. מצד 
אחד קיים "האידיאל ששואפים אליו ואותו מבקשים 
להגשים", ומצד אחר "כאשר מבקשים לפתור בעיות 

מוצאים פת מסוים,  בזמן  למקום מסוים  ־ייחודיות 
רונות מקומיים אשר מתחשבים באילוצים של יחסי 
הכוחות בין דיני השריעה לחוקים המחייבים באותו 
מקום ולנסיבות השוררות בו על ידי גישור בינם לבין 
המחבר,  של  לשיטתו   .)232-233( הדתיים"  הדינים 

זוהי "גישה הלכתית חדשנית". 
מכל  קרצ'אוי,  לפולמוס;  ראויה  זו  אחרונה  קביעה 
מקום, לבטח ישלול אותה. ואולם אין ספק שהישגם 
קרצ'אוי  ושל  האירופית  המועצה  של  ביותר  החשוב 
של  יכולתם  את  שהעמיקה  הפרגמטית,  גישתם  הוא 
ולחיות  הרוב  בחברת  להתמזג  באירופה  המוסלמים 

־חיים נוחים בלי שייאלצו לראות את עצמם כמי שמו
רדים בהוראות האל. הביקורת העיקרית על המועצה 
פוסקים המצדדים במתודולוגיה  רק מצידם של  )ולא 
זו ובשאלה הרחבה יותר של  נוקשה( קשורה בנקודה 

והיש טבעו  מעצם  במשפט.  למצוי  הרצוי  בין  ־הפער 
ענותו על קנון תאולוגי, משפט ההלכה אינו עוסק רק 

גם  אלא  קונקרטית  מציאות  בתוך  נורמות  באכיפת 
בהצגת אידיאות. ללא התאמתו למציאות הוא ייהפך 
לאות מתה, במיוחד בחברות שבהן אי אפשר לכפות 

הפ של  המובנית  שהטמעתה  אלא  לו.  ההיענות  ־את 
מן  הסטיות  את  להנציח  עלולה  הפרגמטית  רקטיקה 
הנורמות הרצויות. במילים אחרות, ואם להסתמך על 
הדוגמה הידועה ביותר, חששם של מבקרי הדוקטרינה 
הוא שההיתר שנתנה המועצה האירופית למשכנתאות 
העקרונית,  שלילתן  תוך  אם  גם  הנסיבות",  "בתוקף 
עלול לפגוע במוטיבציה של מוסלמים באירופה להקים 

מערכות בנקאיות לגיטימיות מבחינה הלכתית. 
כמה  עד  מלמד  הספר  המעגל,  את  לסגור  וכדי 
שנעשה  ו"פרגמטי",  "קיצוני"  כגון  מושגים  בעייתיים 
בהם שימוש תכוף בתקשורת הישראלית. כפי שמלמדים 
הישראלי־ לסכסוך  ביחסם  חאלווה,  השייח'  של  דבריו 
־ערבי קרצ'אוי וחברי המועצה אינם מתונים, בלשון המ
־עטה, אך בגישתם לשריעה כהלכת חיים הם חוללו רפו

באירופה  מוסלמים  של  מציאותם  לכת.  מרחיקת  רמה 
מורכבת יותר מכותרות הגג המוצמדות לה, וחיבורו של 
מציג  שהוא  בכך  חשוב  שירות  עושה  זחאלקה  הקאדי 
 טפחים ממורכבות זו בפני קוראי העברית. 
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מחזור דצמבר 2014 - 1,361 עורכי דין חדשים הצטרפו לשורות הלשכה

 הסמכה
עם השראה

הכל נשאר במשפחה. משפחת השופט חנן מלצר חוגגת עם הבן מלא מפה לפה. האולם המרכזי בבנייני האומה

שעבר  בחודש  קיימה  הדין  עורכי  לשכת 
הצטר־ ובו  חגיגי  הסמכה  טקס   )15.12.14(
פו לשורותיה 1,361 חברים. בין המוסמכים 
בלטה הילה כהן, שנולדה עם שיתוק מוחין 
שווים.  בין  שווה  להיות  נלחמה  חייה  וכל 
להוכיח  כדי  משפטים  ללימודי  פנתה  הילה 
לעצמה שהיא מסוגלת להיות כאחד האדם. 
במשך כשמונה שנים של מסע מפרך שדרש 
נבחנה  הרגיל  מגדר  יוצאות  נפש  תעצומות 
צלחה  פעם  ובכל  נושא,  אחר  בנושא  הילה 

אותו בהצטיינות. 
־טקס ההסמכה נערך בבנייני האומה בירו

שלים במעמד פרקליט המדינה עו"ד שי ניצן, 
־ראש הלשכה עו"ד דורון ברזילי, מנכ"ל הל

שכה עו"ד גיל סלומון ויו"ר ועדת ההתמחות 
הדין החד־ עורכי   1,361 אורן פרסקי.  עו"ד 

שים הצטרפו ל־56,561 עורכי הדין הפעילים 
הכולל  מספרם  עומד  וכך  בלשכה,  החברים 

של החברים הפעילים על 57,922. 
ביותר  הצעירים  המוסמכים  של  גילם 
ביותר  והמבוגר   ,22 הוא  רישיון  שקיבלו 
 52%  ;711( שהוסמכו  הנשים  מספר   .74 בן 
מספר  על  במעט  עולה  המוסמכים(  מכלל 
הגדול  המוסמכים  מספר   .)650( הגברים 
ביותר הוא במחוז תל אביב )888 מוסמכים(, 
מחוז  מוסמכים(.   156( חיפה  מחוז  ואחריו 
מוסמכים(,   133( השלישי  במקום  ירושלים 
ומחוז  מוסמכים(,   98( אחריו  הדרום  מחוז 

הצפון סוגר את הרשימה )86 מוסמכים(.
"כולי  ברזילי:  דורון  עו"ד  הלשכה  ראש 
היא  האחרונה  ההסמכה  שבחינת  תקווה 
השינון  יכולת  נבחנה  שבו  האחרון  המועד 

לצערי  הדין.  מהות  ולא  פה,  בעל  והלמידה 
נד פיטוריה של שרת המשפטים,  ־בעקבות 

חתה הרפורמה המקיפה לשינוי מבנה לשכת 
עם  סיום.  שלבי  לפני  שעמדה  הדין  עורכי 
המרץ  במלוא  לפעול  תמשיך  הלשכה  זאת, 
החוק  תזכיר  את  לאשר  כדי  הבאה  בכנסת 
וההתמחות,  ההסמכה  במבנה  שינוי  שכולל 
החבר  דמי  והפחתת  המחוזות  ביטול  וכן 
עורכי  לשכת  ולטובת  הדין  עורכי  לטובת 

הדין המייצגת אותם".
הח למוסמכים  אמר  המדינה  ־פרקליט 

לעשות  יקפיד  מכם  אחד  כל  "אם  דשים: 
משפט, ובמקביל לאהוב חסד, ואת שני אלו 
יעשה תוך כדי שמירה על צניעות, תהיו הן 
דין טובים  והן עורכי  יותר  בני אדם טובים 

יותר".

בטקס ההסמכה המסורתי שנערך בחודש שעבר בבנייני האומה בלטה הילה כהן שנולדה עם 
שיתוק מוחין  לאחר שמונה שנים של מסע מעורר הערכה זכתה הילה בתעודה הנכספת

פעילים עורכי דין 57,922

חדשות הלשכה
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התפלגות הישגי המתמחים שניגשו לבחינה בפעם הראשונה
ציון ממוצעאחוז העובריםמספר הנבחניםמוסד הלימודים

1199780.6אוניברסיטת תל אביב
1049879.3האוניברסיטה העברית

2569677.9המרכז הבינתחומי
599277.8אוניברסיטת בר-אילן

1110077.3מכללת ספיר
938774.8אוניברסיטת חיפה
1318373.1המכללה למינהל

1417068.7מכללת נתניה
1755966.1שערי משפט

5305966.1הקריה האקדמית אונו
207066המכללה האקדמית צפת

2316065.9המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
293862.6עולים חדשים

964361.6המרכז האקדמי כרמל
772554.2ישראלים שלמדו בחו"ל

תוצאות הבחינות לפי מספר הפעמים שנבחנים ניגשו לבחינה
ציון ממוצעאחוז העובריםמספר הנבחניםמספר הפעמים

1,4328373.5ראשונה
3185864.5שנייה

3232658שלישית ומעלה
2,0737069.7כל הנבחנים

70% מהנבחנים עברו 
את הבחינה בכתב

29.10.2014 נערכה בתל אביב בחי־  ביום
נת ההתמחות בכתב של לשכת עורכי הדין. 
מתמחים. 70% מכלל   2,073 ניגשו  לבחינה 
הנבחנים עברו את הבחינה, זאת בהשוואה 
על  הממוצע  עמד  שבהן  קודמות  לשנים 

כ־75% הצלחה. 
הג העוברים  אחוז  הנתונים,  פי  ־על 

ספיר  מכללת  בוגרי  מקרב  הוא  ביותר  בוה 
העברית  האוניברסיטה  ואחריה   )100%(
)98%( ואוניברסיטת תל אביב )97%(. אשר 

הג אחוז המעבר  בולט  ־למקום ההתמחות, 
והפרקליטויות  הרשויות  מתמחי  של  בוה 
המע־ אחוז  עומד  הפרטי  בסקטור   ;)93%(
בר על 60% ובשאר מקומות ההתמחות על 

כ־72%. 
שבה  המגמה  המשך  גם  נראה  מהנתונים 
בכל פעם שנבחן ניגש למבחן חוזר, הסיכוי 

מח אלה  נתונים  מאוד.  פוחת  לעבור  ־שלו 
הת הטלת  בדבר  הלשכה  עמדת  את  ־זקים 

מבחן  סדרתיים.  נכשלים  על  חוזרת  מחות 
הנוכחית.  במתכונת  האחרון  היה  ההסמכה 
במועד הבחינה הבא תתווסף שאלה פתוחה 

שתיבדק על ידי הבוחנים בבחינה בעל־פה.

צילומים: יוסי זמיר שווה בין שווים. הילה כהן מקבלת את תעודת ההסמכה מראש הלשכה ומפרקליט המדינה 

חדשות הלשכה
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"אין לכפות על נאשם ייצוג 
על ידי הסנגוריה הציבורית" 

בהמלצת הפורום הפלילי הארצי החליט הוועד המרכזי של 
לשכת עורכי הדין )3.12.14( להצטרף כ"ידיד בית המשפט" 
הסנגוריה  הגישה  הערעור  את   .)7894/14( פלילי  לערעור 

נגד החלטת בית המשפט המחוזי בירושלים לכ ־הציבורית 
־פות על הסנגוריה הציבורית לייצג נאשמים בתיק רצח בני

גוד לרצונם ואף ששכרו עורך דין פרטי. הסנגוריה הציבורית 
הבהירה כי מדובר בסד זמנים בלתי אפשרי לייצוג ראוי של 

הצי הסנגוריה  מחקה  לאחרונה  ברצח.  נאשמים  ־שלושה 
והודיע  בורית את הערעור לאחר שהסנגור הפרטי התייצב 

שיקבל על עצמו את הייצוג. 
הלשכה סברה כי בלי לגרוע מחשיבותם של יעילות הדיון 

־ועומס התיקים הנדונים בבתי המשפט, בהיבט הציבורי והמ
שפטי לא ראוי לפגוע בזכותו של נאשם לבחור סנגור באופן 

־חופשי ובלא לחצים, ובה בעת לכפות על הסנגוריה הציבו
רית לייצג נאשמים שאינם רוצים בשירותיה. ראש הלשכה 
עו"ד דורון ברזילי: "לא ייתכן שבית המשפט יכפה על נאשם 

ייצוג כאשר זה רוצה בשירותיו של עורך דין פרטי". 

"יש להקפיא את השימוש 
במערכת הטלפונים שחף" 

מדו"ח ביקורת רשמית שערכו המבקרים הרשמיים מטעם 
הלשכה עולה כי יש להקפיא לאלתר את השימוש במערכת 

־הטלפונים "שחף" בעקבות תקלות וליקויים חמורים במער
כת, וזאת לצורך הטמעתה במתקני שב"ס, הדרכת הגורמים 

המתמש התקלות  ותיקון  לאסירים  הסבר  מתן  ־הממונים, 
־כות והמרובות. דו"ח הביקורת עוסק בעיקרו בהפעלת מע

רכת "שחף" בכלא איילון. בין היתר עולה מהדו"ח כי נלקחו 
וזאת  לכך,  דגימות קול בלי שנתנו את הסכמתם  מאסירים 
בניגוד להצהרות נציגי השב"ס בדיונים בוועדת הפנים והגנת 

הסביבה בכנסת.
הרש המבקרים  באמצעות  הביקורת  את  ערכה  ־הלשכה 

מיים מטעמה על בתי הסוהר ועל בתי המעצר בישראל, עו"ד 
לביטחון  השר  של  ובמינוי  אבוהב,  ארז  ועו"ד  בכר  שירית 
פנים. לפי הממצאים העולים מהדו"ח, מערכת "שחף" אינה 
בשלה לשימוש בלעדי ולשימוש בכלל. "יש לתת את הדעת 
לממצאי הדו"ח ולמסקנותיו כדי לשמור על זכויות אדם ועל 

שלטון החוק", אמר ראש הלשכה עו"ד דורון ברזילי.

ועדת צבא וביטחון למפקד כלא 4:

"נוהל הכניסה החדש לכלא - פוגע 
בזכות הייצוג ובחופש העיסוק" 

נוהל הכניסה החדש קובע שכניסת עורך דין למתחם כלא 4 תיעשה רק בליווי מש"ק מטעם הכלא
הדין  עורכי  בלשכת  וביטחון  צבא  ועדת 
לסא"ל  מימון,  גולן  תא"ל  לקמצ"ר,  פנתה 
)במיל'( דוד קבלו, מ"מ רע"ן כליאה, ולסא"ל 
שיפעלו  כדי   ,4 כלא  מפקד  קנטרוביץ,  חגי 
בכלא  החדש  הליווי  נוהל  לביטול  לאלתר 
הנוהל  שכן  לקדמותו,  המצב  את  וישיבו   4
זכות  כגון  מהותיות,  בזכויות  פוגע  החדש 
הייצוג של החייל וזכותו של עורך הדין לייצג 

מכוח חופש העיסוק. 
דין  שעורך  קובע  החדש  הכניסה  נוהל 
מש"ק  בליווי  רק   4 כלא  למתחם  ייכנס 
את  ללוות  אמור  המש"ק  הכלא.  מטעם 

להמ עליו  שם  מיוחד,  לחדר  הדין  ־עורך 
תהליך  מהפלוגות,  החייל  להבאת  עד  תין 
שהנוהל  מאז  שעה.  חצי  להימשך  שיכול 
תלונות  וביטחון  צבא  ועדת  קיבלה  תקף 
בכלא  הכליאה  רשויות  בעניינו, שכן  רבות 

4 מאפשרות רק פגישה אחת בכל פעם בין 
עורך דין לחייל, דבר הגורם לעיכובים בלתי 
עד  שלוש  )לעיתים  ראויים  ובלתי  סבירים 
דין  עורכי  שכמה  פעם  בכל  שעות(  ארבע 
השוהים  לקוחותיהם  עם  להיפגש  נדרשים 
בכלא. חמור מזה, יש רק מש"ק ליווי אחד 
יכול  אינו  הוא  הדברים  ומטבע   ,4 בכלא 
להתמודד עם כמה עורכי דין בעת ובעונה 
אחת. לעיתים המש"ק נעדר מהבסיס, ולא 

ממנים לו מחליף. 
הבסי זכותו  נמנעת  זה  דברים  ־במצב 

סית של החייל להיפגש עם עו"ד ולהתייעץ 
עימו כדי לשמור על זכויותיו, ומעורכי הדין 
גורם  עוד  החייל.  של  הייצוג  זכות  נמנעת 
הדין,  בבתי  דיונים  לדחיית  החדש  הנוהל 
משום שעורכי הדין אינם יכולים להכין את 

החיילים להליך המשפטי בעניינם.

־יצוין כי מדובר בנוהל לא כתוב שלא פו
יו"ר  לדברי  לציבור המייצגים.  רסם רשמית 
לשנות  רוצים  אם  כץ,  אילן  עו"ד  הוועדה, 
את הסטטוס קוו, מן הראוי - לפי עקרונות 
המינהל התקין - להסדיר נוהל היוועצות עם 

־הגורמים הרלוונטיים דוגמת הסנגוריה הצ
באית ולשכת עורכי הדין.

לה  נודע  כי  הוועדה  הוסיפה  בפנייתה 
4, ולפיו אסור לע־  שפורסם נוהל חדש בכלא
20:00. הווע־  ריק להגיע לכלא לאחר השעה
ההיבט  מן  תקין  אינו  זה  שנוהל  סבורה  דה 
המשפטי, כי אין למנוע מאדם שעבר עבירה 

־להסגיר את עצמו באופן מיידי. הוועדה בי
קשה לתקן לאלתר את הנוהל באופן שיום 

־ההסגרה יהיה היום שבו הגיע העריק לרא
שונה לכלא 4 ללא תלות בשעת בואו, כלומר 

גם אם הגיע אחרי 20:00.
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הלשכה הגישה בקשה דחופה לתיקון העתירה בעניין חוק המכר:

 "לבטל את תקנות חוק המכר
או להקפיא את תחולתן"

הלשכה טוענה כי התקנות, המגבילות שכר טרחת עורך דין בעסקת רכישת דירה מקבלן, אושרו 
ערב פיזור הכנסת מבלי שנערך דיון ראוי לגבי הנושא  ראש הלשכה: "מדובר במחטף פרלמנטרי"

הדין  עורכי  לשכת 
 )16.12.14( הגישה 
לבית המשפט העליון 
בקשה דחופה לתיקון 
חוק  בעניין  העתירה 

שיב באופן  ־המכר, 
טל את תקנות החוק 

תחול את  ־ויקפיא 
הדיון  לתום  עד  תן 
עד  ולפחות  בעתירה 
 .18.2.15 ליום  הקבוע  בעתירה  הדיון  מועד 
בקשה זו הוגשה באמצעות עורכי הדין אילן 
 4.12.14 שביום  משום  רונן  ויריב  בומבך 
בדיון בישיבת ועדת הכלכלה אושרו תקנות 
חוק המכר )דירות( )הגבלת גובה ההוצאות 
המשפטיות(, תשע"ה־2014, שייכנסו לתוקף 
ביום 10.1.15, ולפיהן יוגבל שכר טרחת עורך 

דין בעסקת רכישת דירה מקבלן. 
בכנסת  ההליך  בעתירה,  הלשכה  לטענת 
מראש,  קבועות  היו  ותוצאותיו  מחטף  היה 
שכן הלשכה קיבלה הודעה על הדיון פחות 
הל־ נציגי  כן,  כמו  קיומו.  לפני  שעות   24 ־מ

שכה שהשתתפו בדיון, עו"ד יורם חגבי־חגי, 
של  )משותף(  ומקרקעין  קניין  פורום  יו"ר 

־הלשכה, עו"ד אילן שרקון ועו"ד רונית שבי
רו, נדהמו לגלות כי מלבד ח"כ מאיר שטרית 
ח"כ  לא  אף  הכלכלה  ועדת  באולם  נכח  לא 
שטרית  ח"כ  בפני  התנהל  הדיון  קרי,  נוסף. 
ובתום  הכלכלה,  ועדת  של  זמני  יו"ר  בלבד, 
הדיון הוא היה היחיד שהצביע בעד אישור 

התקנות לחוק שיזם בעצמו. 
עו"ד חגבי־חגי שאל את ח"כ שטרית כיצד 
מאפשרות התקנות לרוכשי דירות בסכומים 
ומעלה  שקל  מיליון   2.5 של  אסטרונומיים 
לשלם אך ורק 5,000 שקל כשכר טרחה, וציין 
מלבד  נימוק  כל  לו  ואין  סביר  לא  הדבר  כי 

לפגוע בפרנסתם של עורכי הדין.
הת "דין  כי  בעתירה  הלשכה  טענה  ־עוד 

סבירותן  חוסר  מחמת  גם  להיפסל  קנות 

וחוסר מידתיותן שכן הן מתיימרות לקבוע 
עוסקים  אנו  כאילו  ל'מוצר',  אחיד  מחיר 
בפיקוח על מוצרי יסוד, ולא במתן שירותים 
התמחו  השכלה,  רכשו  אשר  דין  עורכי  של 

־ואף הוסמכו על פי חוק לטפל במתן שירו
תים לרוכשי דירות ואשר אמונים ומחויבים 
כל  הדין".  עורכי  לשכת  של  אתיקה  לכללי 

־זאת חוץ מהטענות החוקתיות שהועלו בע
תירה המקורית כלפי התיקון וחוץ מהטענות 

בדבר ההליך הבלתי סביר.

ראש הלשכה עו"ד דורון ברזילי: "תקנות 
חוק המכר אושרו במחטף פרלמנטרי על ידי 

והצ ההצעה  את  שהגיש  אחד  כנסת  ־חבר 
רוכשי  בציבור  פוגעות  התקנות  עליה.  ביע 
הדירות כי הן יביאו לעלייה במחירי הדירות. 
הקבלן יגלם במחיר הדירה את כל ההוצאות 

־המשפטיות של עורך הדין, וזאת לבד מהפ
גיעה בחופש העיסוק ובחירות ההתקשרות 

החוזית של עורכי הדין".

 חוק המכר לא יחול על דירות 
שמחירן למעלה מ־4,642,750 ש"ח 

רגע לפני פיזור הכנסת כינס )4.12.14( 
הכלכלה  ועדת  את  שטרית  מאיר  ח"כ 
לדיון דחוף בתקנות שאישר שר השיכון 
אורי אריאל בנושא חוק המכר )דירות( 

המ ההוצאות  גביית  איסור   - ־)תיקון 
דירה(,  מרוכש  דין  עורך  בידי  שפטיות 
נכח  הוועדה  חברי  מכלל  תשע"ג־2013. 
היה  ולמעשה  שטרית,  ח"כ  רק  בדיון 
התקנות  אישור  בעד  שהצביע  היחיד 

לחוק שהוא עצמו יזם.
לפי החוק יוגבל שכר טרחת עורך דין 

מדר לפי  מקבלן  דירה  רכישת  ־בעסקת 
גות שייקבעו. התקנות שאושרו בוועדת 
ביום  לתוקף  להיכנס  אמורות  הכלכלה 

10.1.15, לאחר פרסומן ברשומות.
כל  וללא  הקצרה  ההתראה  למרות 

נצי בדיון  התייצבו  מוקדמת  ־הכנה 
ראש  יושב  ובהם  הדין  עורכי  לשכת  גי 
פורום קניין ומקרקעין עו"ד יורם חגבי־
נועצו בנ ־חגי, כדי למחות על כך שלא 

ולהצביע  התקנות  בגיבוש  הלשכה  ציגי 
בעקבות  המוצע.  בנוסח  הליקויים  על 

התערבות הלשכה הוחרגו מהחוק דירות 
שמחירן עולה על 4,642,750 שקל. 

נגד  עתירה  הגישה  הלשכה  כי  יצוין 
בטענה  בבג"ץ,  ועומדת  התלויה  החוק, 
שאינו מידתי ואינו סביר, וכי התערבות 
המחוקק בחיי המסחר ובשכרם של בעלי 

חמו פגיעה  תהיה  חופשיים  ־מקצועות 
רה בחופש העיסוק. לפי עמדת הלשכה, 
של  הטרחה  לשכר  מרבי  תעריף  קביעת 
עורכי הדין היא התערבות חריגה ביותר 
כי  הלשכה  טוענת  עוד  המחוקק.  של 
אין  ולכאורה  הציבור,  החוק מטעה את 
את  יגלמו  הקבלנים  שכן  תועלת  כל  בו 
במחירי  הדין  עורכי  של  הטרחה  שכר 
הדירות לרוכשים, והציבור ישלם יותר. 
־ראש הלשכה עו"ד דורון ברזילי: "מדו

בר בתקדים מסוכן שבו המדינה מתערבת 
ההתקשרות  ובחירות  העיסוק  בחופש 
מהחוק  שייפגע  מי  מזו,  יתרה  החוזית. 

שהקב כיוון  הדירה,  רוכש  דווקא  ־הוא 
לן יגלם במחיר הדירה את כל ההוצאות 

המשפטיות של עורך הדין".

עו"ד יורם חגבי־חגי
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הישגים נוספים ללשכה במאבק בהסגת גבול המקצוע 

חברת דטהפקס לא תיתן שירות 
של מענה לשאלות משפטיות

בית המשפט המחוזי בירושלים הוציא צו מניעה קבוע האוסר על דטהפקס לתת באתר האינטרנט 
או בשבועונים שבבעלותה תשובות לשאלות הלקוחות באמצעות הפניה למאמרים שבמאגריה 

הדין  עורכי  לשכת  במאבק  נוסף  הישג 
במסיגי גבול המקצוע: בית המשפט המחוזי 

־בירושלים )השופט רם וינוגרד( פסק בתבי
דטהפקס,  חברת  נגד  הלשכה  שהגישה  עה 
משפטיים  שירותים  במתן  אותה  והגביל 

שלא כדין )ת"א 51587-10-13(. 
בית המשפט המ ־בצו מניעה קבוע אסר 

באתר  לתת  דטהפקס  על  בירושלים  חוזי 
שי שבבעלותה  בשבועונים  או  ־האינטרנט 

רות של תשובות לשאלות בדרך של הפניה 
ידה  על  נכתבו  )אם  שבמאגריה  למאמרים 
ואם על ידי אחרים(. עוד נקבע כי דטהפקס 

ולמא ופסיקה  לדברי חוק  ־רשאית להפנות 
מרים שפורסמו בכתבי עת מוכרים ללא מלל 

ליבמן־ אתי  עו"ד  ייצגה  הלשכה  את  נוסף. 
עפאים ממשרד כהן, וילצ'יק קמחי ושות'.

צו המניעה הקבוע ייכנס לתוקף בתוך 12 
חודשים )מיום 16.11.14(. בתקופת הביניים 

־יעמדו המגבלות שנקבעו בצו המניעה הזמ
ני. עוד הורה בית המשפט לנתבעים להסיר 
וכל  מהאתר כל אזכור של "מרכז מומחים" 

פורמט אחר המשמש למתן תשובות.
לשכת  טענות  את  קיבל  המשפט  בית 
הנתבעת  לקוחות  הפניית  כי  הדין  עורכי 

שברשו שבמאגר  ל"מאמרים"  ־)דטהפקס( 
תה כמענה לשאלותיהם, יש בה משום ייעוץ 
וחיווי דעת משפטיים האסורים לפי החוק: 
הנתבעת  לקוחות  לפני  ה'מאמרים'  "הצגת 

בגדרי תשובותיה לשאלות ספציפיות עולה 
כדי ייעוץ וחיווי דעת משפטיים על פי אמות 
למימוש  המרכז  בהלכת  שנקבעו  המידה 
זכויות רפואיות". השופט וינוגרד ניתח את 

דטהפ חברת  ידי  על  שנכתבים  ־המאמרים 
קס בצורת שאלה ותשובה, וקבע כי "ייחוס 
כשאלה  המנוסח  למסמך  'מאמר'  הכותרת 
מענה  למתן  ביותר  וקונקרטית  ספציפית 

ממוקד לשאלה זו הוא מאולץ ביותר".
"לשכת  ברזילי:  דורון  עו"ד  הלשכה  ראש 
עורכי הדין פועלת ותמשיך לפעול נגד מסיגי 
גבול המקצוע, כי הם לא רק פוגעים בטוהר 

־המקצוע וברמתו אלא בציבור הלקוחות הנ
זקק לשירותים משפטיים".

"מוניציפל בע"מ הסיגה את גבול המקצוע ולא זכאית לשכ"ט"
הקביעה ניתנה במסגרת תביעה כספית  ראש הלשכה: "נמשיך לפעול למיגור התופעה"

בתביעה כספית שהוגשה בבית משפט 
מוניציפל  חברת  ידי  על  ברמלה  השלום 
בע"מ נגד ועד עובדי עיריית לוד בגין שכר 
הנתבעים  לה, טענו  חייב  טרחה שהוועד 
עריכת  מקצוע  גבול  בהסגת  מדובר  כי 
את  השופט  ביקש  זו  טענה  בשל  הדין. 
עמדת לשכת עורכי הדין בסוגיה. הלשכה, 

־באמצעות הוועדה להגנת המקצוע ברא
דעתה  את  חיוותה  שילר,  גד  עו"ד  שות 
הסגת  הייתה  החברה  פעילות  כי  ומצאה 

גבול המקצוע.
לשכת  עמדת  את  קיבל  המשפט  בית 
את  הסיגה  שהחברה  קבע  הדין,  עורכי 
98)א(  סעיף  את  והחיל  המקצוע,  גבול 
לא  משפט  בית  כי  הקובע  הלשכה  לחוק 

המ גבול  מסיג  של  שכר  בתביעת  ־ידון 
חוק  לפי  שנתייחד  שירות  נתן  אם  קצוע 
זה לעורכי דין. בית המשפט גם לא קיבל 
בגין  ראוי  לשכר  התובעים  דרישת  את 

עבודתם החישובית מכוח עילה של שכר 
בין  במשפט,  שלא  עושר  ועשיית  ראוי 
היתר משום שהשכר המוסכם היה כולל, 
בלא הבחנה בין עבודה חישובית לעבודה 
משפטית, והתובעים לא הביאו ראיות על 
ומהו  החישובית שבוצעה  העבודה  כמות 
נקבע  עוד  זו.  עבודה  על  הראוי  השכר 
לא  היה  לנתבעים  החברה  בין  החוזה  כי 
עילת  להצמיח  יכול  אינו  ולפיכך  חוקי, 

תביעה לתובעים.
מעי בגבייה  עסקה  בע"מ  ־מוניציפל 
־ריות ומרשויות באמצעות הליכים משפ

טיים - הגשת תביעות נגדן ונקיטת הליכי 
שמועסקים  דין  עורכי  ידי  על   - הוצל"פ 

על ידה או קיבלו ייפוי כוח ממנה.
ועדי  נמנו  החברה  של  לקוחותיה  עם   
עובדים שהסתייעו בה כדי לתבוע עיריות 
בגין אי תשלום או פיגור בתשלומי שכר 
אף  החברה  שונות.  סוציאליות  וזכויות 

הציעה ללקוחותיה להלוות להם את שכר 
הטרחה לעורכי הדין ואת האגרות בבית 

הס את  ולקזז  ההוצל"פ  ובלשכת  ־הדין 
התביעות  בגין  כספים  קבלת  עם  כומים 
או בהחזרי אגרות. החברה החתימה את 

־לקוחותיה על טופסי המחאת זכות לטו
בתה בגין שכר טרחה והוצאות משפטיות 

שייפסקו ללקוחות בתיקים המשפטיים.
בירך  ברזילי  דורון  עו"ד  הלשכה  ראש 

לה "הוועדה  המשפט:  בית  פסיקת  ־על 
שנה  בכל  מטפלת  בלשכה  המקצוע  גנת 
במאות תלונות נגד מסיגי גבול המקצוע, 
ומבצעת עשרות חקירות ושיתופי פעולה 

־עם רגולטורים שונים לצורך מניעת התו
לפעול  תמשיך  בראשותי  הלשכה  פעה. 
ולתמיד, שכן היא  למיגור התופעה אחת 
וברמתו  המקצוע  בטוהר  פוגעת  רק  לא 
הנזקק לשירותים  בציבור הלקוחות  אלא 

משפטיים מקצועיים ומהימנים".

חדשות הלשכה
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הוקרה לוותיקים לשכת עורכי הדין ערכה )1.12.14( טקס חגיגי 
לוותיקי המקצוע שקיבלו את רישיונם לפני 50 שנה. הטקס נערך במעמד ראש הלשכה עו"ד 

דורון ברזילי, מנכ"ל הלשכה עו"ד גיל סלומון ובנוכחות עורכי דין ושופטים בדימוס. בטקס 
העניקה הלשכה ל־52 ותיקים מדליה ושי על פעילותם ארוכת השנים במקצוע, במערכת 

המשפט ובלשכת עורכי הדין. בין מקבלי המדליות היו נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב 
לשעבר אורי גורן, סגן נשיא בית המשפט המחוזי בחיפה לשעבר חיים פיזם, עו"ד ד"ר משה 

דרוקר ועו"ד גלילה כצמן. "אתם הנחתם את היסודות להתפתחות המערכת המשפטית 
בישראל, וכל אחד ואחת מכם חוזה בשינויים החלים בה בשנים האחרונות", אמר ראש 

צילומים: רועי בר הלשכה. 

הלשכה פתחה קו לייעוץ מגדרי לעורכות דין המופלות בעבודה
הפרויקט נועד לקדם שוויון הזדמנויות מלא בקרב עורכי הדין במקומות עבודתם

ועורכת  האישה  מעמד  קידום  פורום 
הדין בלשכת עורכי הדין פתח קו לשוויון 
עורכי  לכלל  ייעוץ  לתת  שנועד  מגדרי 
מטרת  עבודתם.  במקום  המופלים  הדין 
הפרויקט היא להבטיח כי יתקיים שוויון 

לעבו העמיתים  בקרב  מלא  ־הזדמנויות 
דה. 

שיעניק  חירום  קו  הוא  לשוויון  הקו 
שזקוקה  למי  היתר  בין  טלפוני,  מענה 

תפ במסגרת  או  מגדרי  רקע  על  ־לייעוץ 
דין או למי שמועסקת על  קידה כעורכת 

־ידי עורך דין, באחד הנושאים שלהלן: פי
טורים בהיריון, פיטורים או הרעת תנאים 
גברים  בין  שכר  פערי  פוריות,  בטיפולי 
מינית,  הטרדה  העבודה,  במקום  לנשים 
חופשת  לאחר  תנאים  והרעת  פיטורים 

בקי הפליה  ־לידה, 
־דום במקום העבו

דה, הפליה על רקע 
והפליה  הורות 

בקבלה לעבודה.
לה ־ההחלטה 
לש הקו  את  ־קים 

בעיקר  נבעה  וויון 
פרטניות  מפניות 

שהתקב ־רבות 
עורכי  בלשכת  לו 

לסי שנקלעו  דין  לעורכות  ביחס  ־הדין 
כדי  עד  עבודתן  במקום  קשות  טואציות 

פיטורים על רקע מגדרי. 
על  בהתנדבות  יינתן  הטלפוני  המענה 
ידי עורכות דין ותיקות ומנוסות העוסקות 

הפמיניסטי.  בשדה  ופועלות  עבודה  בדיני 
הקו יפעל בימים א-ג בשעות 09:00-14:00 
ובימים ד-ה בשעות 16:00-19:00 בטלפון 

שמספרו 03-6172688.
ראש הלשכה עו"ד דורון ברזילי: "מטרת 
הלשכה בראש ובראשונה היא לשמור על 
וחברותיה,  חבריה  כלל  של  זכויותיהם 

בה נוסף  צעד  הוא  מגדרי  לשוויון  ־והקו 
ענקת שירות חשוב וחיוני לכלל החברות 
בלשכה. אני מבקש להודות ליו"ר הפורום 

־לקידום מעמד האישה עו"ד ורד פרי, שפ
עלה לקיום שירות חשוב וחיוני זה למען 
קורא  אני  ובשמי  בשמה  הדין.  עורכות 
בדיני עבודה להתנדב  לחברות העוסקות 

בי בתעסוקה  לשוויון  יד  ולתת  ־לשירות 
שראל".

עו"ד ורד פרי

חדשות הלשכה
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 תוכנית "שכר מצווה":
מרכז זכויות חדש הושק בגוש עציון

תוכנית "שכר מצווה" של לשכת עורכי הדין 
חדש  זכויות  מרכז  האחרון  בנובמבר  השיקה 
משפטי  סיוע  להעניק  במטרה  עציון,  בגוש 
למי שאינם יכולים לשכור שירותי עורכי דין. 
לשירותים  המחלקה  בשיתוף  נפתח  המרכז 
חברתיים במועצה האזורית גוש עציון, והוא 
מעניק שירות לתושבי גוש עציון רבתי, אפרת 

ובית"ר עילית.
בית המ ־האירוע התקיים במעמד שופט 

רותם  דוד  ח"כ  סולברג,  נעם  העליון  שפט 
דוידי  עציון  גוש  האזורית  המועצה  וראש 
פרל. כן השתתפו מנכ"ל לשכת עורכי הדין 

תוכ )משותף(  יו"ר  סלומון,  גיל  ־עו"ד 
תוסייה־כהן,  יוסף  עו"ד  מצווה"  "שכר  נית 
ממונה מחוז ירושלים בתוכנית עו"ד ישראל 

־בן הרוש, מנהלת התוכנית עו"ד חן וונדרס
מן, מתנדבי התוכנית ותושבי האזור.

של  פעילותה  את  שיבח  סולברג  השופט 
בה:  המתנדבים  הדין  עורכי  ואת  התוכנית 
"זהו פרויקט מרגש, תכליתי וענייני. ראויים 
עצמם  שרותמים  הדין  עורכי  הטוב  להכרת 
חשוב  פחות  לא  אך  חשוב  הכסף  לתוכנית. 

המצ לעשיית  מזמנו  שמקדיש  הדין  ־עורך 
ווה, נותן שירות משפטי ומקבל הכרת הטוב 
סולברג  השופט  האנושית".  במעלה  וזוכה 
הבירוקרטיה  מסובך,  "המשפט  כי  הוסיף 
הזכויות  בין  הגשר  הם  הדין  ועורכי  קשה 

דוגמה  היא  'שכר מצווה'  למימושן. תוכנית 
־למעשה, להבדיל מהצהרה גרידא. 'שכר מצ

ווה' יחד עם גוש עציון הן דוגמאות לערבות 
דגלה  על  חרותות  להיות  שאמורות  הדדית 

של הדמוקרטיה".
ח"כ רותם בירך את הלשכה על החלטתה 
"פתיחת  עציון:  בגוש  זכויות  מרכז  לפתוח 
מרכז זכויות של תוכנית 'שכר מצווה' בגוש 
עציון היא אחד הדברים החשובים שהלשכה 
זולתו,  כלפי  אדם  של  אחריות  זוהי  עושה. 

המת ולציבור  ללשכה  תועלת  יביא  ־והדבר 
דיינים".

כי  אמר  סלומון  גיל  עו"ד  הלשכה  מנכ"ל 
ותורמות, שמוכנות  יפות  יש פנים  "ללשכה 
לתת הרבה למען הקהילה. באחרונה פתחנו 
מצווה',  'שכר  תוכנית  של  מרכזים  שלושה 
בגוש  גם  וכעת  באשקלון  אל־פחם,  באום 
חשובה  מטרה  למען  לפעול  ונמשיך  עציון, 

־זו. אני מבקש להודות לכל העוסקים במלא
ולמת הצוות  לאנשי  התוכנית,  לראשי  ־כה, 

נדבים".
המהלך  את  שקידם  פרל,  המועצה  ראש 
בשיתוף עם עו"ד סלומון, אמר: "אני מאמין 
כי פרויקט זה יהווה תרומה לכל השותפים, 

הדין המת לעורכי  הן  השירות  למקבלי  ־הן 
נתינה  של  עצומה  להזדמנות  שיזכו  נדבים, 

ומעורבות משמעותית בקהילה".

השופט נעם סולברג )משמאל( עם יו"ר ועדת חוקה דוד רותם ומנכ"ל הלשכה גיל סלומון
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עיון  יום  התקיים   11.12.14 ביום   •
בנושא "חוק חופש ה�ידע ככלי בידי 
הל־ ראש  השתתפו  שבו   " הדי ןעורך 
־שכה, ראש היחידה הממשלתית לחו

פש המידע עו"ד רבקי דבש, סגן ראש 
המידע  לחופש  הממשלתית  היחידה 

־עו"ד שלומי בילבסקי, ונציג של התנו
עה לחופש המידע עו"ד אוריה ירקוני.
עיון  יום  נערך   11.12.14 ביום   •
תאונות  בבחינת  "חידושים  בנושא 
בהשתתפות  ניתוחם",  ודרך  דרכים 

תעבו ועדת  יו"ר  הלשכה,  ־ראש 
בדימוס  השופט  גלעד,  שי  עו"ד  רה 
)מומחה  רז  עוזי  ד"ר  אבינועם הדר, 
יוני  עו"ד  דרכים(,  תאונות  בניתוח 

)מפרקלי גורני  ינאי  ועו"ד  ־שניאור 
טות מחוז מרכז(.

בנו־ עיון  יום  נערך   8.12.14 ביום  • 
היבטים   - הבנקאי  "האשראי  שא 
רוני  עו"ד  של  בריכוזם  פרקטיים" 
קשלס ועו"ד ארנון גרפי, יושבי ראש 

ובהש בלשכה,  בנקאות  ועדת  ־של 
פו ניב  עו"ד  הלשכה,  ראש  ־תתפות 

של  הראשי  והיועמ"ש  )סמנכ"ל  לני 
בכר  דניאל  עו"ד  כאל(,  ויזה  חברת 

ועו"ד בני לרנר.
קיים  הארצי  הפלילי  הפורום   •
"�דרון  בנושא  עיון  יום   )6.11.14(

ה�ו חקיקה  חידושי   - מחלקלק 
חשודים,  בזכויות  לכרסום  בילים 
העיון  ביום  ואזרחים".  נאש�ים 
השתתפו ח"כ משה מזרחי, ח"כ דוד 
עו"ד  רובינשטיין,  מנחם  עו"ד  צור, 
תל  מחוז  לפרקליט  )משנה  לוי  רפי 
שלומית  עו"ד  סנ"צ  )פלילי((,  אביב 
החקירות  אגף  ראש  )עוזרת  לנדס 
עו"ד  ישראל(,  משטרת  והמודיעין, 
חקיקה,  מחלקת  )מנהל  שפירא  גיל 
ד"ר  הארצית(,  הציבורית  הסנגוריה 
תחום  )ראש  ויסמונסקי  חיים  עו"ד 

פרקלי וטכנולוגיה,  משפט  ־חקיקה, 
מיכאל טאוסיג  עו"ד  המדינה(,  טות 
עורכי  בלשכת  האתיקה  ועדת  )יו"ר 

־הדין(, סנ"צ לילית טייבר־ניצן )עוז
רת לענייני חקירה ומשפט של ראש 
משטרת  והמודיעין,  החקירות  אגף 
סוזי  עו"ד  בש,  גלית  עו"ד  ישראל(, 
מורל,  דורון  עו"ד  ארניה,  עוז־סיני 

עו"ד ארז אבוהב וראש הלשכה.

ימי עיון

חדשות הלשכה
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בג"ץ: נוהל גרוניס אינו מחליף 
את שיקול הדעת של השופט

 בפסק דין בעתירה נגד הנוהל לשינוי מועדי דיון נקבע כי אין מקום לבטל את הנוהל,
 אולם יש לבדוק את יעילותן ואת השפעתן של הוראותיו בתום שנתיים ממועד תחולתן 

את  להפעיל  חייב  בדין  היושב  "השופט 
שיקול דעתו בכל מקרה ומקרה" - כך נקבע 
בפסק דין של בית המשפט העליון )30.11.14( 
של  דיון  מועדי  לשינוי  הנוהל  נגד  בעתירה 

הוג העתירה  העליון.  המשפט  בית  ־נשיא 
שה על ידי עו"ד מיכאל שרון ואליו הצטרפה 
לשכת עורכי הדין כ"ידיד בית המשפט" )בג"ץ 
4703/14(. העתירה אמנם נדחתה, אולם בית 
המשפט העליון ציין בפסק דינו כי יש לבדוק 
את יעילותן ואת השפעתן של הוראות הנוהל 

בתום שנתיים ממועד תחולתן. 
כי  טענותיה  את  הלשכה  הציגה  בדיון 
בקנה  עולה  אינה  הנוהל  הוראות  קביעת 
נעשתה  והיא  החוקיות,  עקרון  עם  אחד 
הנוהל  הוראות  כי  נטען  כן  סמכות.  בחוסר 
עלולות להתפרש כהתערבות בשיקול הדעת 
מסור  השפיטה  יסוד:  חוק  שלפי  השיפוטי, 

אך ורק לשופט היושב בדין.
בפסק הדין נכתב בין היתר כי בכל הנוגע 
לצורך  ראיות  דיון שנועד לשמיעת  לדחיית 

לגישור,  או  בתיק  לפשרה  ומתן  קיום משא 
בעבודה  ועומס  נוחות  משיקולי  לדחייה  או 

לדחייה(, הדב נימוק  היו  לא  הנוהל  ־)שלפי 
בנסיבות  תלויים  אלא  מוחלטים  אינם  רים 
בתיק.  השופט  של  הדעת  לשיקול  ונתונים 
למשל יש להתחשב במשכם של המשא ומתן 
ובשאלה  הבקשה,  הגשת  במועד  והגישור, 
אם עדיין אפשר למלא את יומן השופט. כמו 

־כן, נקבע כי בניגוד להחלטות שניתנו בעק
בות הנוהל, ברית מילה של נכדו של עורך דין 
או טיפולים רפואיים משמעותיים - מקרים 

־שהציגה לשכת עורכי הדין לפני בג"ץ - מצ
דיקים בהחלט דחייה של דיון.

"לבחון את הדוגמאות שבידי הלשכה"
את  שכתב  רובינשטיין,  אליקים  השופט 
"אין  היתר:  בין  כתב  העיקרי,  הדין  פסק 
ולבטל  העותר  לבקשת  להיעתר  מקום 
על  חזקה  אך  בסמכות.  שניתן  הנוהל,  את 
קהל  על  השפעתן  בהינתן  הנוהל,  הוראות 

האפ השפעתן  וכן  בישראל  ־המתדיינים 
לשופטים  המסור  הדעת  שיקול  על  שרית 
תקופה  כעבור  ייבדקו  כי  בדין,  היושבים 

־מסוימת לשם בחינת יישומן והקשיים שנ
לשכת  שבידי  דוגמאות  כולל   - זאת  תגלו, 
היוצא  הנשיא  לידיעת  להביא  הדין  עורכי 

המ בתי  הנהלת  גם  הנכנסת.  הנשיאה  ־או 
שפט תבחן את השפעותיו השונות על קהל 
המתדיינים ועורכי הדין, הן לעניין יעילות 
רציף  לדיון  מביא  הוא  בה  והמידה  הנוהל 

והן לעניין האופן בו פועלים השו ־ומהיר, 
־פטים בהחילם את הנוהל ובהידרשם לטע
הצ על־ידי  המועלות  ואחרות,  כאלה  ־נות 

דדים להצדקת דחיית הדיון. לטעמי בחינה 
מיום  כשנתיים  של  תקופה  כתום  כזאת 

הוצאת הנוהל תהא במקומה".
ראש הלשכה עו"ד דורון ברזילי: "אני מברך 
שהחזירה  העליון  המשפט  בית  החלטת  על 
לבחון  והורתה  לשופטים  הדעת  שיקול  את 

את הנוהל מחדש בתום תקופת ניסיון".

הלשכה תצטרף לעתירה נגד נציבות שירות המדינה
בעתירה נטען כי יש להתאים את מבחני ההתאמה למשפטנים לדרישות התפקיד המשפטי

לאחרונה  החליטה  הדין  עורכי  לשכת 
־להצטרף כידיד בית המשפט לעתירה מי

נהלית נגד נציבות שירות המדינה בעניין 
משפטיות  משרות  לאיוש  המיון  הליכי 
בבית  מתנהלת  העתירה  הציבורי.  במגזר 

הדין האזורי לעבודה בבאר שבע. 
2007 בתפקיד  העותרת מכהנת משנת 
המיסים,  ברשות  אזורית  לשכה  מנהלת 
לפני  תפקיד שאליו התמנתה ללא מכרז. 

־כמה חודשים פורסם מכרז לאיוש המש
רצתה  העותרת  כיום.  ממלאת  שהיא  רה 

־להמשיך בתפקידה ועל כן התמודדה במ
־כרז, שהליך המיון בו חייב בין היתר מב
־חני כישורים כלליים והתנהגותיים )"מב

חנים פסיכוטכניים"(. 

מר רפורמות  חלו  האחרונה  ־בשנה 
משרות  לאיוש  הנוגע  בכל  לכת  חיקות 
מערך  הפרטת  ובראשן  הציבורי,  במגזר 
מיון וגיוס המועמדים לידיו של מכון מיון 

מוע שלושה  מבין  מילא".  "אדם  ־פרטי, 
הייתה  העותרת  למכרז,  שניגשו  מדים 
)בשל  הבא  לשלב  עברה  שלא  היחידה 
את  הגישה  זאת  ועל  החתך"(  קו  "ציון 

העתירה שבנדון.
הלשכה החליטה להצטרף לעתירה רק 
להתאים  יש  כי  והיא  העקרונית,  בסוגיה 

משפט למשרות  ההתאמה  מבחני  ־את 
התפקיד  לדרישות  הציבורי  בשירות  נים 
המכרז  אם  כי  נטען  בעתירה  המשפטי. 

יצא לפועל בלי שיתוקנו בו תיקו ־הנדון 

נים מהותיים, ייעשה עוול רב הן לעותרת 
והן לעובדי מדינה רבים שגורל הקריירה 
אחת  נקודה  של  חודה  על  ייקבע  שלהם 

הכר מתכונות  התעלמות  תוך  ־במבחן, 
חיות לתפקידים בשירות המדינה.

"אני  ברזילי:  דורון  עו"ד  הלשכה  ראש 
־שמח על הצטרפות הלשכה לעתירה עק

של  תפקידה  מקצועי  כאיגוד  זו.  רונית 
המק ענייניהם  על  לשמור  הוא  ־הלשכה 
המשפט הדין,  עורכי  ציבור  של  ־צועיים 

המשפטיים.  והעוזרים  הפרקליטים  נים, 
נוספות  להחלטות  מצטרפת  זו  החלטה 

בראשותי שמט המרכזי  בוועד  ־שאושרו 
רתן להגן על ציבור עורכי דין הן בשירות 

הציבורי והן בסקטור הפרטי".

חדשות הלשכה
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פורום דיני משפחה
־בנובמבר קיים הפורום )יו"ר משו

באשי;  ושלומי  דליהו  רונן  תפים: 
ימי  שני  ואקנין־אדם(  שלי  ממונה: 
חלוקת  בחוק  עסק  הראשון  עיון: 
שנפרדו,  זוג  בני  בין  פנסיוני  חיסכון 
התשע"ה־2014. ביום העיון השתתפו 
משפטית,  )יועצת  עציון  גלי  עו"ד 
)אקטואר(,  יחזקאל  אבי  נעמ"ת(, 
היועץ  )סמנכ"ל,  אלפרט  אלון  עו"ד 
מבטחים(,  מנורה  ומזכיר  המשפטי 
ליועץ  בכיר  )סגן  מסינג  אסי  עו"ד 
המשפטי, משרד האוצר( ופרופ' שחר 
למשפטים,  הפקולטה  )דיקן  ליפשיץ 

אוניברסיטת בר־אילן(. 
השקת  לרגל  נערך  נוסף  עיון  יום 
הספר "לב שומע לשלמה" מאת הרב 

־שלמה דיכובסקי, אב בית הדין הר
בני הגדול ומנכ"ל בתי הדין הרבניים 
בצלאל  עו"ד  השתתפו  )בדימוס(. 
הוכמן, עו"ד אורי צפת, עו"ד שמואל 

־מורן, הרבנים אליהו היישריק ושל
־מה שטסמן מבית הדין הרבני האזו

חיים  עו"ד  ד"ר  הרב  אביב,  תל  רי 
שיין והרב עו"ד יעקב דיכובסקי. 

כמו כן, בשיתוף עם תנועת נעמ"ת 
של  המשפט   - "גט  הסרט  הוקרן 

־ויויאן אמסלם". לאחר ההקרנה הח
גיגית נשאו דברי ברכה ראש הלשכה 
)יו"ר  וולוך  עו"ד דורון ברזילי, גליה 
נעמ"ת  )יו"ר  דניאל  נעמ"ת(, אילנה 
דב  עו"ד  פרופ'  ירושלים(,  במרחב 
רונן דליהו, פרופ'  פרימר, ד"ר עו"ד 
שטסמן,  שלמה  הרב  שיפמן,  פנחס 

־ח"כ ד"ר עליזה לביא, ח"כ שולי מו
עו"ד  עציון,  גלי  עו"ד  עלם־רפאלי, 

בתיה כהנא־דרור ורונית אלקבץ. 

שיתוף פעולה בין לשכת עורכי הדין לרשת מעונות "עלה":עדכוני ועדות

הלשכה תסייע 
 למשפחות של ילדים 
 עם צרכים מיוחדים 
לקבל סיוע משפטי
 הסיוע יינתן על ידי עורכי דין מתנדבים  

לרשת "עלה" ארבעה מרכזים ברחבי הארץ

עם  פעולה  בשיתוף  הדין  עורכי  לשכת 
למשפחות  תסייע  "עלה"  מעונות  רשת 
צרכים  עם  ילדים  בהן  שיש  יכולת  מעוטות 
דין  מעורכי  משפטי  סיוע  לקבל  מיוחדים 
הרב  שערכו  בפגישה  סוכם  כך  מתנדבים. 
מעונות  רשת  מנכ"ל  מרמורשטיין,  יהודה 

"עלה", ומנכ"ל הלשכה עו"ד גיל סלומון.
־מנכ״ל הלשכה: "מתפקידה של לשכת עו

רכי הדין לאפשר נגישות של שכבות חלשות 
למערכת המשפטית ולהגן על זכותו של מי 
שאין בידיו האמצעים לשכור שירות משפטי 
מקצועי". הרב מרמורשטיין אמר כי "מדובר 
לאותן  מאוד  תסייע  והיא  מבורכת,  ביוזמה 
משפחות מעוטות יכולת שבקושי מצליחות 

לסיים את החודש מבחינה כלכלית".

הפ את  מרמורשטיין  הרב  סקר  ־בפגישה 
"עלה",  מעונות  ברשת  המתקיימת  עילות 
לה ארבעה מרכזים בארץ המעניקים טיפול 
מתבגרים  ילדים,  תינוקות,  לכ־650  מקצועי 
ברק,  בבני  נמצאים  המעונות  ומבוגרים. 
השנה  ימות  בכל  ובנגב.  בגדרה  בירושלים, 
"עלה" שירותים בתחומי הרפואה,  מעניקה 

החי השיקום,  הפרא־רפואה,  ־הסיעוד, 
מפעילה  כן  הפנאי.  ופעילויות  המיוחד  נוך 
"עלה" מרפאות אמבולטוריות לטיפול בילדי 
גנים  יום שיקומי,  )מעון  הקהילה, ומסגרות 
חדשים  חניכים  נוספים  שבהן  ספר(  ובית 
מהן  עוברים  הקיימים  והחניכים  שנה,  בכל 
ולפי  גילם  לפי  ב"עלה"  אחרות  למסגרות 

מצבם הבריאותי.

מנכ״ל הלשכה גיל סלומון לצד הרב יהודה מרמורשטיין

הרב שלמה דיכובסקי ורונן דליהו

חדשות הלשכה

ינואר 2015  138 ׀ עורך הדין 



פורום משפט חוקתי 
וזכויות אדם 

רובינש ענבל  עו"ד  הפורום  ־יו"ר 
טיין הקימה צוות מיוחד שחבריו הם 
עוז,  איילת  עו"ד  גלעדי,  רענן  עו"ד 
עו"ד רינת בובליל־קדש, עו"ד אפרת 
נעמי  וד"ר  לנגה  שרית  עו"ד  ואש, 
הגר. הצוות שוקד על כתיבת הערות 
לתזכיר חוק - סדרי מינהל )הסדרת 
וזכויות  המינהלית  הרשות  עבודת 

הפונה לרשות(, תשע"ד־2014. 

ועדת עובדים זרים 
חזן  זרי  עו"ד  בראשות  הוועדה 
קיימה )8.12.14( ישיבה בהשתתפות 
יגאל דוכן, ראש מינהל מעברי גבול 
דוכן  וההגירה.  האוכלוסין  ברשות 
בין  הוועדה  חברי  לידיעת  הביא 
הביטחוניים  ההיבטים  את  היתר 

־ואת הנתונים הסטטיסטיים על כני
סת זרים לישראל.

ועדת בנקאות 
ערכה  ודצמבר  נובמבר  בחודשים 
ואמנון  קשלס  רוני  )יו"ר:  הוועדה 
גרפי; ממונה: שלי ואקנין־אדם( שני 
ימי עיון שעניינם היבטים פרקטיים 
הפעילות  בלב  הנוגעות  בסוגיות 

ומאז סוף אוק ־הבנקאית. בה בעת 
עומק  השתלמות  מתקיימת  טובר 
עורכי  להשתלמות  המכון  במסגרת 
דין בנושא "דיני בנקאות - היבטים 

עיוניים ומעשיים".
 )14.12.14( התכנסה  הוועדה   
לדיון בפניות מאת ציבור עורכי הדין 
העוסקות בתחומים שונים של עולם 
הוועדה  לחברי  והוצג  הבנקאות, 
התארח  כן  השנתי.  הפעילות  דו"ח 
יוזם  שורר,  דורון  הוועדה  בישיבת 

־ומקים "הבנק החברתי", שבו הלקו
חות יהיו מעורבים בבחירת מדיניות 

־הבנק. הוועדה קיימה גם דיון בהצ
ללקוח(  )שירות  הבנקאות  חוק  עת 

־)תיקון - הגבלת הוצאות גבייה, רי
בית פיגורים ושכר טרחת עורך דין(, 

תשע"ד־2014.

עדכוני ועדות

חנוכה בלשכה "אני תומך 
במשוב השופטים. הביקורת טובה למערכת 

שיפוטית", כך אמר סגן השר לשירותי דת, ח"כ 
הרב אלי בן דהן, באירוע הדלקת נרות חנוכה 

שערכה הלשכה )18.12.14(. באירוע השתתפו 
גם רב הכותל והמקומות הקדושים שמואל 
 ,)Zhang Kaibin( רבינוביץ', הקונסול הסיני

הנספח הסיני )Guo Yingbin( וראש הלשכה 
עו"ד דורון ברזילי. סגן השר ביקר את השיתוק 

שיש לטענתו בנושא המינויים: "ריסון ואיפוק כן, 
לא שיתוק. סיימנו הרכבה של מועצות דתיות 

אחרי עבודה ממושכת ומאומצת, אבל אם 
קרתה טעות טכנית ואחד המועמדים לא חתם 

את שמו במקום הנכון, גם אז היועמ"ש מנע את 
המינוי. מדובר בעודף משפטיזציה ויש לתקנו".

חדשות הלשכה
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המשפט  מערכת  של  המרכזית  "הבעיה 
מדינה  אין  הדין.  עינוי  היא  ישראל  במדינת 

־בעולם שבה יש כל כך הרבה תביעות משפ
־טיות לנפש. אנחנו בשיא עולמי וצריכים לה

תבייש בזה", כך אמר שר המשפטים לשעבר 
יעקב נאמן בכנס השנתי של המוסד לבוררות 
 )6.11.14( שהתקיים  הדין  עורכי  לשכת  של 

במלון קראון פלאזה בתל אביב. 
המוסד  יו"ר  דברים  נשא  הכנס  בראשית 
על  והצביע  מרינסקי,  פיני  עו"ד  לבוררות 
הצורך להגביר את המודעות לשימוש בהליך 
הבוררות. "יש לעשות שינוי יסודי בתפיסה", 
אמר מרינסקי, "ואני מקווה שנוכל להעלות 
בתי  על  העומס  להקלת  שיביאו  פתרונות 
ברזילי  דורון  עו"ד  הלשכה  ראש  המשפט". 
בהליך  השימוש  את  לקדם  הצורך  על  עמד 
טוב,  הליך  הוא  הבוררות  "הליך  הבוררות: 
המציאות,  ככורח  נחשב  ואף  חשוב  יעיל, 
וכראש לשכת עורכי הדין אני פועל להגברת 
המודעות של השימוש בו ליישוב סכסוכים 
להפחתת  ובכך  המשפט  בתי  לכותלי  מחוץ 

המעמסה מעליהם".
־מנכ"לית משרד המשפטים עו"ד אמי פל

מור אמרה כי "יש תחושת החמצה שבהליך 
וחסכוני  דיסקרטי  יעיל,  להיות  יכול  שהיה 
יותר לא נעשה שימוש, במיוחד בעידן שבו 

בוררות להמונים
 שלושה שרי משפטים לשעבר היו בין המשתתפים בכנס השנתי 
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גל, נאמן, פרידמן, ליבאי ומרינסקי מימין: סלומון, פלמור, ברזילי והרב לאו

־המערכות המשפטיות עמוסות ביותר והת
ומצטמצמים.  הולכים  אותן  לייעל  קציבים 

יש הזדמנות להיות קול שיכול לה ־ללשכה 
בהליך  לשימוש  בנוגע  תודעתי  לשינוי  ביא 
הבוררות ולהראות כי יש כלי נוסף להנגשת 
הצדק. הצורך לקבל תוצאות בהליך משפטי 
בדרך נכונה ומהירה הוא צורך שיש להגשים. 
צריכה  המדינה  פרקליטות  שגם  ספק  אין 
שהפצת  מקווה  ואני  שימוש,  בכך  לעשות 
בבוררות  לשימוש  הלשכה  ידי  על  המסר 

רגילה ואף בבוררות בזק תלך ותגבר". 
ציין את  גיל סלומון  עו"ד  מנכ"ל הלשכה 

־היתרונות של המוסד לבוררות וכן של המו
סד לגישור של הלשכה, המציעים פתרונות 

־נוחים, יעילים וחסכוניים יותר לפתרון סכ
סוכים. סלומון אמר כי בימים אלה פועלים 

־בלשכה להעלות את המודעות לשימוש בה
ליך הבוררות והגישור כדי להקל את העומס 

בבתי המשפט. 

מדיניות בתי המשפט והמדינה
בתי  "מדיניות  בנושא  דיון  נערך  בכנס 
הבוררות",  להליך  ביחס  והמדינה  המשפט 
בהנחיית יו"ר הנהלת המוסד לבוררות עו"ד 
ובהשתתפות שרי המשפטים  פיני מרינסקי 
נאמן  יעקב  ד"ר  ליבאי,  דוד  פרופ'  לשעבר 

־ופרופ' דניאל פרידמן, וכן מנהל בתי המש
פט לשעבר, השופט בדימוס משה גל.

מקיימים את  לא  "כאשר  כי  הוסיף  נאמן 
הוראות החוק, שקובע גם במשפט פלילי וגם 
במשפט אזרחי שהדיון יהיה מיום ליום אלא 
אם יש נסיבות מיוחדות ויסתיים לאחר 30 
מוצפים  ולכן  החוק  על  עוברים  אנחנו  יום, 
בתיקים. אני מצטער שהצעת החוק בנושא 
בוררות חובה בשיתוף הנהלת בתי המשפט 
בכנסת,  נתקעה  היועמ"ש  ידי  על  שאושרה 
ועל כן עינוי הדין במדינת ישראל הוא נורא. 
אני מקווה שהלשכה תירתם לצורך הזה, כי 
מי שסובלים הם האזרחים ובייחוד השכבות 

החלשות".
־פרופ' דניאל פרידמן אמר כי הבעיה הרא
־שונה שנתקל בה כשר משפטים הייתה ההנ
לבו ללכת  שלא  המשפטי  היועץ  של  ־חיה 

של  החלטה  להיות  אמורה  זו  לדעתו  ררות. 
הלקוח, במקרה זה הממשלה. פרידמן טען כי 
הבוררות  הליך  בקידום  הראשון  השלב  את 
המדינה צריכה לעשות: "כדי להגיע לפתרון 
האפשרי יש להבין תחילה שזה עניין למדינה 
לעשות, כי היא המתדיין הגדול ביותר בבתי 

־המשפט". לדבריו יש להסמיך את בית המ
שפט - לפי בקשת הצד התובע את המדינה 
או המתגונן - לחייב את המדינה לקבל בורר 
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 "חרם על לשכת עורכי הדין
הוא דבר פסול מעיקרו"

 במכתב חריף ויוצא דופן, פנו עו"ד זכי כמאל
ועו"ד יראון פסטינגר לנשיא בית המשפט העליון היוצא 
אשר גרוניס ומחו על הדרתו של ראש הלשכה מטקס 
חילופי הנשיאים  "מדובר בבחישה פוליטית ובלתי יאה"

לראש  המשנה 
זכי  עו"ד  הלשכה 
הוועד  וחבר  כמאל 
המרכזי של הלשכה 

פסטי יראון  ־עו"ד 
לאחרונה  פנו  נגר 
במכתב   )7.1.15(

המש בית  ־לנשיא 
השו העליון,  ־פט 

גרוניס,  אשר  פט 
על  שהוטל  החרם  את  לבטל  בבקשה 

־לשכת עורכי הדין בעקבות משוב השופ
טים. כמאל וגרוניס הביעו תמיהה על כך 
שלראשונה לא הוזמן ראש לשכת עורכי 

־הדין לטקס הפרישה של נשיא בית המ
שפט העליון שנקבע ליום 15.1.15. 

השניים,  כתבו  מהתקשורת",  "למדנו 
עורכי  לשכת  קיימת  מאז  לראשונה  "כי 
הדין, ואף מאז הקמת המדינה, לא יוזמן 
ראש לשכת עורכי הדין או נציג מטעמו 
לשאת דברים בטקס פרישתך מתפקידך 
ידך  על  שהוטל  החרם  בגין  וזאת  הרם, 

עו לשכת  של  המרכזיים  המוסדות  ־על 
רכי הדין בעקבות קיום המשוב. אין אנו 
באים לתבוע את כבודו של ראש לשכת 

ואין כאן עניין אישי. מדו ־עורכי הדין, 
הראשונה,  מהמעלה  עקרוני  בעניין  בר 
פגיעה מכוונת בגוף היציג על פי דין של 
58 אלף עורכי הדין ובמי שנבחר להנהיג 

אותם על פי דין".
כי  במכתבם  הוסיפו  ופסטינגר  כמאל 
שניתן,  ככל  השתדלו,  מטה  "החתומים 
הפנימיים  בסכסוכים  מלעסוק  להימנע 
תפקודה  קיומה,  שמירת  תוך  בלשכה 

־ועצמאותה. גם בעבר היו למערכת המ
שפט חילוקי דעות עם לשכת עורכי הדין 
בנושאי  והן  אידיאולוגיים  בנושאים  הן 
גלויה,  זכינו לבחישה  המשוב, אולם לא 

המ מערכת  מצד  יאה  ובלתי  ־פוליטית 
שפט בעניינים הפנימיים הפוליטיים של 
לשכת עורכי הדין. חרם על לשכת עורכי 

הדין כשלעצמו הינו 
ואין  מעיקרו,  פסול 
וכלל  כלל  מקום  לו 
או  המניע  יהיה   -

הסיבה אשר יהיו.
דנן  "במקרה 
בעניין  מדובר 
בצד  ביותר:  חמור 
על  שהוטל  החרם 
כתבו  כבודו"  ידי 

־השניים לגרוניס, "מערכת המשפט הח
הוועדים  ראשי  באמצעות  לטפח  ליטה 

למ זאת  לעומתית,  לשכה  ־המחוזיים 
שופ בראשות  ציבורית  שוועדה  ־רות 

טת בית המשפט העליון בדימוס, אילה 
־פרוקצ'יה, קבעה באופן ברור כי כל פעי
־לותם של ראשי המחוזות בלשכה המק

הינה בלתי חוקית,  לוועד המרכזי  בילה 
בבזבוז  וכרוכה  הלשכה  חוק  את  נוגדת 

תקציבים ומשאבים ציבוריים". 
המכתב  את  סיכמו  ופסטינגר  כמאל 
לנו,  נותר  לא  אלו,  "בנסיבות  כי  וציינו 
זה  במוסדותיה  החברים  לשכה  כחברי 
עשרות שנים, להביע את תדהמתנו ואת 
כי מערכת המשפט בראשותך  אכזבתנו 
הפוליטיים  במאבקים  להתערב  בוחרת 
בלשכה באופן חסר תקדים תוך נקיטת 

הני שהצדדים  בשעה  וזאת  ברור,  ־צד 
צים בלשכת עורכי הדין מתמודדים על 

לר הסטטוטוריות  בוועדות  ־הנציגות 
ולקראת  שופטים  לבחירת  הוועדה  בות 

תפקי סיום  לקראת  בלשכה.  ־הבחירות 
דך הרם, אנו פונים אל כבודו לבטל את 
מעורבות  הפסקת  על  ולהורות  החרם 

בפוליטי האגרסיבית  המשפט  ־מערכת 
ול ־קה הפנימית של לשכת עורכי הדין 

ולא  הדין,  עורכי  לשכת  ראש  כי  עשות 
עורכי  ציבור  את  ייצג  אחר,  אדם  שום 
בית  נשיא  מכס  פרישתך  בטקס  הדין 
כל  במשך  שנעשה  כפי  העליון  המשפט 

שנות קיומה של לשכת עורכי הדין".

יראון פסטינגרזכי כמאל

בעניין הזה. 
ליבאי: "אם מחייבים את הל דוד  ־פרופ' 

קוחות ללכת לבוררות, זו סגירת שערי בתי 
־המשפט בפניהם. יש עקרונות שאם מכרס

יהיה בסופם. כמי  מים בהם, אין לדעת מה 
חשוב,  כה  הוא  הדמוקרטיה  שערך  שחושב 

־ואחד העקרונות החשובים במדינה דמוקר
טית הוא בית המשפט, אני לא תומך בהטלת 
הנוהגת  המדיניות  בעניין  חובה".  בוררויות 

לי פרופ'  לבוררות אמר  ביחס  ־של המדינה 
־באי כי הוא מסתייג ממנה: "לא ייתכן שה

אחד  מצד  יאמרו  ומשרד המשפטים  מדינה 
עורף  יפנו  שני  ומצד  לייעל,  רוצים  שהם 

למוסד לבוררות".
לדעתו  כי  אמר  גל  משה  בדימוס  השופט 

ער על  המשפט  לבית  ערעור  להיות  ־צריך 
רא ערכאה  תיק  דין  "אין  הבוררות:  ־כאת 

המערכת  על  הנטל  ערעור.  תיק  כדין  שונה 
הוא שונה". בעניין בוררות חובה הדגיש כי 

־מדובר בהוראת שעה בלבד: "בתביעות שי
בוב יכול להיווצר מצב ששתי חברות ביטוח 
שמטפלים  תיקים  מאות  ביניהן  מנהלות 
בהם כמה שופטים. אין שום סיבה שתיקים 
כאלה לא יידונו בבוררות, ואם החברות לא 
המחוקק  ביניהן,  וולונטרי  להסדר  מגיעות 

יכול לומר 'עד כאן'". 

תיקון 2 לחוק הבוררות
בנושא  עסק  בכנס  שנערך  נוסף  מושב 
 - הבוררות  לחוק   2 מס'  תיקון  "השלכות 
במושב  בתקנתם?".  חכמים  הועילו  האם 
השתתפו  רוטקופף  גיא  עו"ד  ד"ר  שהנחה 
לוי,  ליאו(  )דה  גבריאלה  בדימוס  השופטת 
נשיא המחוזי לשעבר השופט בדימוס אורי 
גורן ועורכי הדין אהרון פולק, דורי קלגסבלד 

וגדעון פישר. 
־בחלקו השני התמקד הכנס בסוגיות מע

המומחה",  את  "הכר  בוררות,  בהליך  שיות 
בשני מושבים. במושב הראשון שהנחה עו"ד 

־רונן סטי, יו"ר הפורום ליישוב סכסוכים בד
־רכים אלטרנטיביות בלשכה, השתתפו עור

וצביקה  גלוסקא  מוטי  קשלס,  רוני  הדין  כי 
בר נתן. במושב השני שהנחתה עו"ד אופירה 
גולומב השתתפו השופט בדימוס דן ארבל, 
עסקית,  לבוררות  הישראלי  המוסד  נשיא 
עו"ד יעקב בויאר וד"ר ישראל שמעוני, יו"ר 

סכסו ולפתרון  לבוררות  המוסד   - ־"יתרו" 
כים.

מפי  הרצאה  גם  ניתנה  הכנס  במהלך 
בנושא  לאו  ברוך  דוד  לישראל  הרב הראשי 
סכסוכים  יישוב   - אהבו  והשלום  "האמת 

במשפט העברי מחוץ לערכאות". 
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"לשכת עורכי הדין תעקוב אחר יישום צו 
עור על  המטיל  החדש,  הון  הלבנת  ־איסור 

הסיכון  והערכת  הזיהוי  חובות  את  דין  כי 
הז נפגעת  לא  כי  נוודא  לקוחותיהם.  ־כלפי 

כות לחיסיון ולא עבודתו השוטפת של עורך 
הלשכה  ראש   )18.11.14( אמר  כך  הדין", 
איסור  בנושא  עיון  ביום  ברזילי  דורון  עו"ד 
המכון  ידי  על  נערך  העיון  יום  הון.  הלבנת 
להשתלמות עורכי דין של לשכת עורכי הדין 
במלון  הון  הלבנת  לאיסור  הרשות  בשיתוף 

במ אביב.  בתל  פלאזה  קראון  אין  ־הולידיי 
עו"ד  של  האקדמי  בריכוזו  הכנס,  של  רכזו 
שריג דמארי, עמד הצו שעבר יום קודם לכן 

יוטלו על עו ולפיו  ־בוועדת החוקה בכנסת 
רכי הדין ועל רואי החשבון חובות זיהוי של 
של  דיווח  חובת  תוטל  לא  אך  לקוחותיהם, 
איסור  לרשות  לקוחותיהם  על  הדין  עורכי 
ובמקומו  הרשות,  שדרשה  כפי  הון  הלבנת 

יעמוד כלל אתי.
פול  הון  הלבנת  לאיסור  הרשות  ראש 
לנדס נשא דברים ואמר כי "אתמול נפל דבר. 
חלק  הם  החשבון  ורואי  הדין  עורכי  מעתה 
מהתהליך, חלק מהמאבק. הצו הוא תוצאה 
של מאות שעות של דיונים והתלבטויות עם 
לשכת עורכי הדין ועם לשכת רואי החשבון, 
והגענו לתוצאה מאוזנת לעת עתה. הדברים 
האתי.  בהיבט  הדין  עורכי  בלשכת  תלויים 

־אם הלשכות יפעלו נכון, יש סיכוי טוב שה
משטר והנורמות ייושמו ויהיו מוצלחים". 

לא  חם  בנושא  עסק  הראשון  המושב 
־פחות ומה שעשוי להיות הקרב הבא - הכ

לעניין  מקור  כעבירות  המס  עבירות  ללת 
פרקלי השתתפו  במושב  הון.  הלבנת  ־חוק 

טת מחוז תל אביב )מיסוי וכלכלה( ליאת בן 
ארי־שווקי, עורכי הדין הבכירים פנחס רובין 

הר של  המשפטית  היועצת  שמחוני,  ־ונתי 
שות לאיסור הלבנת הון ד"ר שלומית ווגמן, 
השופט בדימוס פרופ' דן ביין ופקיד שומה 
רוני  המיסים  רשות  של  אביב  תל  חקירות 
"דה־מרקר"  פרשן  הנחה  המושב  את  חכם. 

ד"ר עידו באום.

פיני רובין: "מדובר במקפצה קטלנית"
החוק  הצעת  כי  ציינה  ווגמן  ד"ר 
חמורות  מס  לעבירות  נוגעת  הממשלתית 

הבינ הסבלנות  חוסר  את  הדגישה  ־בלבד, 
לאומי כלפי מדינות המשמשות מקלטי מס, 
בתחום  הבינלאומי  הסטנדרט  כי  והזכירה 
מחייב  ומעתה  עודכן  הון  בהלבנת  המאבק 
כעבירות  חמורות  מס  עבירות  להחשיב 

מקור. 
וכלכ )מיסוי  אביב  תל  מחוז  ־פרקליטת 

 מהון
להון
 צו איסור הלבנת הון החדש, המטיל על עורכי דין 

ועל רואי חשבון חובות זיהוי של הלקוחות אך לא חובת דיווח, 
 עמד במרכזו של יום העיון שערך המכון להשתלמות  

ראש הלשכה: "נעקוב אחר היישום בשטח"  ראש הרשות 
לאיסור הלבנת הון: "אם נצטרך, נפעל שוב להטיל חובת דיווח"

אם  בשאלה  עסקה  ארי  בן  ליאת  עו"ד  לה( 
אישומי  יכיל  מס  בעבירות  אישום  כתב  כל 

־הלבנת הון במקרה שעבירות המס אכן ייח
שבו לעבירות מקור. "עבירות המס ועבירות 
דנים  היו  לא  לכתחילה  אם  הן.  חד  מרמה 
להכליל  לא  או  אותן  להכליל  אם  בשאלה 
כל  על  לדין  להעמיד  אפשר  היה  אזי  אותן, 

־עבירות המרמה, בלי לנקוב ספציפית בעבי
רות המס. מכל מקום, עובדה היא שלא בכל 
חוק  על  לדין  מעמידים  אנחנו  מס  עבירות 

־איסור הלבנת הון, אף על פי שהפסיקה מא
פשרת לנו לעשות זאת". 

ואמר:  הדברים  על  חלק  רובין  פיני  עו"ד 
פר של  ההליכות  נועם  על  סומך  לא  ־"אני 

אלה  של  או  ארי  בן  ליאת  המחוז  קליטת 
ונפ מקצועיות  ושתיהן  קודמתה,  ־רובינק 

נורמטיבית. אני  לאות. השאלה היא שאלה 
הפרקליטות".  לחסדי  נתון  להיות  רוצה  לא 

־עו"ד רובין הוסיף עוד כי הזמן מכרסם בא
מירות כי יש ריסון של התביעה: "לאט לאט 
יהיו כתבי אישום, לאט לאט יהיו פסקי דין. 
ולא כולם מבינים  המקפצה הזאת קטלנית, 

פרקליטת  האם  בלהות.  חלום  זה  כמה.  עד 
־המחוז ליאת בן ארי תשתמש במאכלת הפ
־לילית? לא, אני מכיר אותה. אבל את מחלי

פתה אני לא מכיר". 
חובות  בנושא  ועסק  שב  השני  המושב 

־זיהוי והכרת הלקוח לעורכי דין ולרואי חש
בון - האם מדובר בגזירה שניתן לעמוד בה. 

־השתתפו בו בין היתר נשיא לשכת רואי הח
שבון דודי גולדברג, עו"ד ד"ר מאור אבן־חן 
מפרקליטות המדינה, עורכי הדין פרופ' דוד 
ליבאי ושריג דמארי, ויו"ר המועצה הארצית 
של לשכת עורכי הדין עו"ד חוה מרצקי. את 
הראשון  הערוץ  עיתונאית  הנחתה  המושב 

עו"ד תמר אלמוג. 
עו"ד דמארי הבהיר: "אין לנו סיבה לחייך, 
אך החובות היום הן משהו שאפשר לחיות 
איתו. אמנם חובות הדיווח הוסרו לחלוטין 
ועמדתנו התקבלה, אך יש לנו חובה לזהות 
השליטה,  בעלי  מיהם  לדעת  הלקוחות,  את 
לנדס  פול  המסמכים".  את  ולשמור  לתעד 
של  תוצר  היא  החקיקה  כי  הסביר  מצידו 
ורואי  הדין  עורכי  ואם  ארוך,  ומתן  משא 
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החשבון יגלו רצינות כלפי הצו ויישמו אותו, 
אך  ממשי,  תוכן  לתוכו  לצקת  אפשר  יהיה 
במקרה הצורך לא יהיה מנוס מלעשות תיקון 
כדי לגשר על הפער: "אין לנו עניין בחקיקה 

שלא מיושמת", אמר לנדס. 
ליבאי, שהיה חלק מצוות הל דוד  ־פרופ' 
־שכות למשא ומתן עם הרשות לאיסור הל

בנת הון, אמר: "הזדעקנו. לא יכולנו להסכים 
לפגיעה בחיסיון, והגענו לנקודת הזמן שבה 

מה חרד  אני  אמנם  אותנו.  הבינה  ־הרשות 
אבל  הון,  הלבנת  איסור  חוק  של  קיצוניות 
ההסדר החדש מאוזן". עו"ד ד"ר מאור אבן 
אלה  לא  הם  הפשיעה  "ארגוני  כי  ציין  חן 
שמניעים את ההון השחור בישראל. אני גם 
בדבר,  נוגעים  הדין  עורכי  שרוב  חושב  לא 
עצימת  רואים  אנחנו  בפעם  פעם  מדי  אבל 

עיניים או שיתוף פעולה של עורכי דין". 

נבות תל צור: "כמו עונש מוות"
בנושא  עסק  בהשתלמות  נוסף  פאנל 
עבירות  של  חקירות  במהלך  רכוש  חילוט 

לפרק המשנה  בו  והשתתפו  הון,  ־הלבנת 

שפר,  יהודה  כלכלית(  )אכיפה  המדינה  ליט 
עו"ד נבות תל צור, מנהלת יחידת החילוט, 
עו"ד  הרשמי  והכונס  הכללי  האפוטרופוס 

־דנה נאמן, ומנהלת המחלקה הכלכלית בפ
אלף.  אביה  עו"ד  לשעבר  המדינה  רקליטות 
את המושב הנחה מחליפה של אלף בתפקיד, 

עו"ד דן אלדד.
עו"ד תל צור דן בשאלה אם ובאיזו מידה 
החילוט הוא אמצעי עונשי, ואמר כי "חילוט 
הוא עונש נוסף על כל עונש, עם סימן קריאה. 
הרשויות קפצו על הכלי הזה כמוצאי שלל רב, 
זה  החוקים.  את  לשנות  הצורך  בלי  למעשה 
נשק לא קונבנציונלי. הוא לא נוצר כדי לתפוס 

צ'ק מזויף או קבלת דבר במרמה". 
הסודיות  חובת  בנושא  עסק  נוסף  מושב 
היועצת  בו  והשתתפו  הבנקאי,  והחיסיון 
ד"ר  איגוד,  בנק  של  הראשית  המשפטית 
המשפטית  היועצת  הופמן־דורון,  מוריה 
דולן־גדיש  טליה  המדינה  הכנסות  למינהל 
איסור  ברשות  המשפטית  היועצת  וסגנית 
הלבנת הון מאיה לדרמן. את המושב הנחה 

הפרשן המשפטי עו"ד יובל יועז.

צילומים: ישראל הדרי משתתפי יום העיון שנערך בתל אביב 

דנים ביישום
29.12.14 נערך יום עיון בנו־  ביום

שא "יישום הרפורמה החדשה בחוק 
הזיהוי  חובות  הון:  הלבנת  איסור 

היב האתי:  והכלל  לקוח  ־והכרת 
הדין".  לעורכי  ביחס  פרקטיים  טים 

הלב איסור  בצו  עסק  העיון  ־יום 
ידי  נת הון שאושר לפני כחודש על 
בכנסת,  ומשפט  חוק  החוקה,  ועדת 
ואשר ישפיע על עבודת עורכי הדין 
פיננסיות. ביום  פעולות  בביצוע 
העיון נשאו דברי ברכה ראש הרשות 
לאיסור הלבנת הון עו"ד פול לנדס, 
עו"ד  הון  הלבנת  איסור  ועדת  יו"ר 

־שריג דמארי וראש הלשכה עו"ד דו
רון ברזילי.

העי בהנחיית  הראשון,  ־הפאנל 
־תונאי ברוך קרא, עסק בכלל האתי
עו חובות  את  שמגדיר  החדש  ־קה 

רכי הדין בנושא איסור הלבנת הון. 
עו"ד שלומית  ד"ר  בפאנל השתתפו 

הר משפטית,  )יועצת  ־ווגמן־רטנר 
שות לאיסור הלבנת הון(, עו"ד ציון 
המשמעתי  הדין  בית  )יו"ר  אמיר 
עו"ד  הדין(,  עורכי  בלשכת  הארצי 
מחלקת  ומנהל  )שותף  שמחוני  נתי 
פוקס  הרצוג  במשרד  לבן  צווארון 
)לשעבר  אלף  אביה  ועו"ד  נאמן( 

פרקלי הכלכלית,  המחלקה  ־מנהלת 
־טות המדינה(. פאנל נוסף נערך בנו

זיהוי והכרת הלקוח על פי הצו  שא 
בהנחיית  למעשה,  הלכה   - החדש 
עו"ד דמארי, ובו השתתפו פרופ' דוד 
ליבאי, עו"ד יהודה שפר )ראש תחום 
המשפטים(,  משרד  כלכלית,  אכיפה 

וח ייעוץ  )מחלקת  וגנר  לילך  ־עו"ד 
המשפטים(  משרד  )פלילי(,  קיקה 

ועו"ד פראג איאד.

הרפורמה החדשה

הפאנל בהנחיית ברוך קרא
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בשם הסטודנטים המצטיינים
הלשכה העניקה מלגות ל־22 סטודנטים מצטיינים אשר משלבים תרומה לקהילה

25.12.14( מל־ )לשכת עורכי הדין העניקה 
גות בסך כולל של עשרות אלפי שקלים ל־22 
השונות  מהפקולטות  מצטיינים  סטודנטים 
בשלושה  התחשבות  תוך  משפטים,  ללימודי 

־קריטריונים: ממוצע ציונים, מצב סוציו־אקו
־נומי ותרומה לקהילה. המלגות ניתנו על הצ

טיינות בלימודים תוך שילוב תרומה לקהילה 
שכללה התנדבות בעמותות, קליניקות לסיוע 

משפטי, בתי חולים, ארגוני סיוע ועוד.
האירוע נערך במעמד ראש הלשכה עו"ד 

גיל סלו ־דורון ברזילי, מנכ"ל הלשכה עו"ד 
בקריה  למשפטים  הפקולטה  דיקן  מון, 
האקדמית אונו פרופ' עמיחי כהן, ובהנחיית 

סמנכ"ל הלשכה עו"ד אלי נקר. לובה פויגל, 
נשאה  נתניה,  ממכללת  ב'  שנה  סטודנטית 

דברים בשם מקבלי המלגות.
־"עורך דין טוב נאמד לא רק על ידי כישו

בדין המשפטי,  בקיאותו  או  הרטוריים  ריו 
וההשקעה  לזולת  תרומתו  ידי  על  גם  אלא 
למצטיינים  אמר  הציבור",  למען  מזמנו 

כי  מאמינים  בלשכה  "אנו  הלשכה.  ראש 
עזרה, נתינה ועשייה חברתית חשובים לא 

־פחות, ואולי אף יותר, מאשר הידענות בת
את  העניק  הלשכה  מנכ"ל  המשפטי".  חום 
'ארץ  "כשאומרים  וסיכם:  לזוכים  המלגות 
מיוחדת  לקבוצה  מתכוונים  היפה'  ישראל 

כמותכם".

בשם העובדים המצטיינים
חמש עובדות קיבלו את פרס "העובד/ת המצטיין/ת" של לשכת עורכי הדין

ראש הלשכה דורון ברזילי

מנכ"ל הלשכה גיל סלומון )במרכז( עם הסטודנטים המצטיינים

מימין: חגית שמואל, איילת לנגר, אירית פדלון־פלד, ציפי רבי ודקלה קליין־יונה עם מנכ"ל הלשכה

 )25.12.14( הלשכה  קיימה  שעבר  בחודש 
"העובד/ת  פרס  הענקת  טקס  לראשונה 
חמש  נבחרו  בו   ,"2014 לשנת  המצטיין/ת 
לפי  בעבודה  יתרה  הצטיינות  על  עובדות 
את  המייצגים  מרכזיים  פרמטרים  חמישה 
עבודת  ארגונית,  יושרה  מצוינות,  הלשכה: 

צוות, שירותיות וגאוות יחידה.
מנכ"ל הלשכה עו"ד גיל סלומון סקר את 
פעילות הלשכה, שיבח את כל העובדים על 
פעילותם במהלך השנה האחרונה, והציג את 
רבי  ציפי  גב'  המצטיינות:  העובדות  חמש 
קליין־יונה  דקלה  עו"ד  הגזברות,  ממחלקת 
- פרקליטת אתיקה ארצית, גב' איילת לנגר 
שמואל  חגית  גב'  מצווה",  "שכר  ממחלקת 
ממחלקת ההתמחות וגב' אירית פדלון־פלד 

- מרכזת ועד מרכזי ומועצה ארצית. 
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איילת שקד: "שופטים מתערבים 
בעניינים כלכליים וחברתיים"

 ביום עיון שנערך בחודש שעבר בלשכה השתתפו גם פרופ' דניאל פרידמן 
 )"חקיקה עוקפת בג"ץ? מדובר באוקסימורון"(, ח"כ שלי יחימוביץ' )"בג"ץ לא מתערב מספיק"(

ופרופ' אייל גרוס )"הדיון על חוק הלאום הוא לא בדיוק דיון נורמלי"(

יר
מ

י ז
וס

: י
ים

מ
לו

צי

חוק משפט  ופורום  הדין  עורכי  ־לשכת 
 )4.12.14( לאחרונה  קיימו  אדם  וזכויות  תי 
עוקפת  חקיקה  בנושא  בלשכה  עיון  יום 
אקטואליות  ובסוגיות  הלאום  חוק  בג"ץ, 
העיתונאית  שהנחתה  העיון  ביום  נוספות. 

־רויטל חובל השתתפו שר המשפטים לשע
בר פרופ' דניאל פרידמן, ח"כ שלי יחימוביץ' 
)העבודה(, ח"כ איילת שקד )הבית היהודי( 
למשפטים  מהפקולטה  גרוס  אייל  ופרופ' 

חוק פורום  ויו"ר  אביב  תל  ־באוניברסיטת 
תי בלשכה, עו"ד ענבל רובינשטיין. את יום 
בלשכה,  הפורום  על  הממונה  ריכזה  העיון 

עו"ד שלי ואקנין־אדם.
עוקפת  חקיקה  כי  אמר  פרידמן  פרופ' 

־בג"ץ היא אוקסימורון, משום שקיימת הפ
סמכויות,  חלוקת  שפירושה  רשויות  רדת 
המשפט  בית  לא  היא  המחוקקת  והרשות 
אלא הכנסת. לדבריו, המשפטנים לקחו את 

לעצ אותו  והעבירו  מהפוליטיקאים  ־הכוח 
וגם  בבג"ץ  קדושה  "אין  ולבירוקרטיה:  מם 
בית המשפט יכול לשגות, וכשזה קורה צריך 

לדעת להתמודד עם זה".
ביקורת,  לי  יש  "אם  יחימוביץ':  ח"כ שלי 

ברור  מספיק.  מתערב  לא  שבג"ץ  היא  הרי 
דמוקרטיה  אבל  המחוקק,  היא  שהכנסת 
גם ההקפדה  היא לא רק שלטון הרוב אלא 
והוא  מאוד,  זהיר  בג"ץ  המיעוט.  זכויות  על 
מחויב לבדוק הצעות חוק והפרה בוטה של 

־ערכי זכויות אדם וערכי שוויון. חוק המסת
־ננים הוא דוגמה קלאסית לכך, והפתרון שנ

תנה המדינה הוא לא טוב". על חוק הלאום 
"אני לא רואה צורך  יחימוביץ':  אמרה ח"כ 

־בחוק כזה כי אני רואה את המציאות". לד
בריה, החוק מעורר שנאה ומחלוקת והדרת 
בשום  הופיעה  לא  שוויון  והמילה  מיעוט, 

נוסח של החוק.
ח"כ איילת שקד הצביעה על ההתערבות 

של בתחומים  המשפטית  המערכת  ־של 
למשל  הדעת,  על  מתקבלים  אינם  דעתה 
לדעת  צריכה  "המדינה  ההגירה:  בתחום 

מתער שופטים  והיום  אזרחיה,  על  ־להגן 
לדב וחברתיים".  כלכליים  בעניינים  ־בים 

חוק  החלת  הוא  לכך  הפתרונות  אחד  ריה, 
לבית  ייתן  אחד  שמצד  החקיקה,  יסוד: 
המשפט העליון ורק לו את הסמכות לבטל 
חוק, ומצד שני יאפשר לכנסת להתגבר על 

"אם  ח"כים.   65 או   61 של  ברוב  הפסילה 
נשב בקואליציה הבאה ננסה לקדם את חוק 

יסוד החקיקה", אמרה שקד. 
לדעת ח"כ שקד יש צורך בחקיקה עוקפת 
בג"ץ משום שבית המשפט העליון לא מאוזן. 
"בגלל שיטת הבחירה הם יכולים להטיל וטו 

הדגי שקד  בו".  רוצים  לא  שהם  שופט  ־על 
שה כי חשוב לשמור על זכויות המיעוט: "יש 

־במדינה כפרים ערביים, והם צריכים להתפ
תח בדיוק כמו יישובים יהודיים".

על חוק הלאום אמרה ח"כ שקד כי בעיניה 
הוא נחוץ משום שיש התנגשות אמיתית בין 
חוקים הנוגעים בזהותה של מדינת ישראל, 
אף  המיעוט  בזכויות  לפגוע  אינה  ומטרתו 

שניסו להציג אותו כך.
בהקשר של חוק הלאום אמר פרופ' אייל 
המדינה  על  בישראל  הדיון  "כל  כי  גרוס 

־היהודית הוא לא בדיוק הדיון הנורמלי שמ
תקיים במדינות אחרות, מכיוון שביסודו יש 
הפרדה בין יסוד האזרחות ליסוד הלאומיות. 
צרפת לדוגמה היא מדינה שאיחדה בין יסוד 
האזרחות ליסוד הלאומיות, ולכן אי אפשר 

לדלג על הבעיה הזו אצלנו". 

אייל גרוסאיילת שקדשלי יחימוביץ'דניאל פרידמן

חדשות הלשכה
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השתלמויות סופ"ש בבתי מלון
תאריךמלוןריכוז אקדמישם ההשתלמות

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

19-21.3.15דן אילתעו"ד מוטי בניאןעסקאות במקרקעין

26-28.3.15ישרוטל כרמיםעו"ד פנחס מרינסקי ועו"ד רונן סטיבוררות וגישור

השתלמויות תעודה בתל אביב

תאריךריכוז אקדמישם ההשתלמות

ימי רביעי, החל מה־14.1.15עו"ד שחר בן-עמיתכנון ובנייה

ימי חמישי, החל מה־15.1.15פרופ' שחר ליפשיץ ועו"ד ד"ר רונן דליהומשפחה וירושה, בשיתוף עם אוניברסיטת בר-אילן

ימי שלישי, החל מה־20.1.15עו"ד ענת קאופמןביטוח לאומי – היבטים עיוניים והיבטים פרקטיים

ימי ראשון, החל מה־25.1.15עו"ד מוטי בניאןעסקאות במקרקעין (מתקדם)

ניהול כספי, חשבונאי ומיסויי של משרדי עורכי דין 
– היבטים פרקטיים, בשיתוף עם לשכת יועצי המס

עו"ד )רו"ח( ורד אולפינר סקל 
ויועץ מס אהוד דבורה

ימי ראשון, החל מה־25.1.15

עולם הפנסיה בישראל – מושגי יסוד 
וסוגיות משפטיות מרכזיות

ימי שני, החל מה־2.2.15עו"ד אורלי אבן-זהב

יועצים משפטיים בשירות הציבורי,
בשיתוף עם אוניברסיטת בר-אילן

ימי שלישי, החל מה־3.3.15פרופ' אריה רייך ועו"ד צפריר נגבי

השתלמויות קצרות בתל אביב
תאריךריכוז אקדמישם ההשתלמות

יום שלישי - 3.2.15עו"ד יונה דה-לויהשתלמות לפי חוק הנוטריונים (תיקון מס' 9)

ימי ראשון, החל מה־11.1.15עו"ד מאיר מזרחיהרפורמה במיסוי מקרקעין – הפן המקצועי

ימי חמישי, החל מה־15.1.15עו"ד יוסי ברכיהניהול תיקי נזיקין – סדנה מעשית בסיסית

הסכמי זכיינות – יתרונות, חסרונות
והגנה על אינטרסים

ימי שלישי, החל מה־20.1.15עו"ד דני אבו

ימי שלישי, החל מה־17.2.15עו"ד קובי סודריפרקטיקה של ניהול תיק פלילי
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השתלמויות בצפון

תאריךריכוז אקדמישם ההשתלמות

ימי שלישי, החל מה־20.1.15עו"ד יוסי מנדלסון; תיאום: עו"ד שני ליבמןהשתלמות תעודה בנושא דיני משפחה ודיני ירושה 

ימי שלישי, החל מה־5.5.15עו"ד יוסי ברכיהניהול תיקי נזיקין – סדנה מעשית בסיסית

ימי רביעי, החל מה־11.3.15עו"ד סלים חמיסהוצאה לפועל

השתלמויות בירושלים

תאריךריכוז אקדמישם ההשתלמות

השתלמות תעודה בנושא נזיקין, 
רשלנות רפואית וביטוח

ימי שני, החל מה־2.3.15יפורסם בהמשך

יום שלישי - 14.4.15עו"ד יונה דה-לויהשתלמות לפי חוק הנוטריונים (תיקון מס' 9)

השתלמות בחדרה

תאריךריכוז אקדמישם ההשתלמות

יום שלישי - 24.3.15עו"ד יונה דה-לויהשתלמות לפי חוק הנוטריונים (תיקון מס' 9)

השתלמות בחיפה

תאריךריכוז אקדמישם ההשתלמות

יום חמישי - 30.4.15עו"ד יונה דה-לויהשתלמות לפי חוק הנוטריונים (תיקון מס' 9)

השתלמויות במחוזות

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(

http://www.machonlaw.org.il/
http://www.machonlaw.org.il/
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