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דבר היו"ר

־בימים אלו מתבצע הליך חקיקתי לתיקון חוק לשכת עורכי הדין, שמט
רתו הגדלה מסיבית של מספר הנציגים אשר ימונו שלא בבחירות לחברים 

במועצה הארצית ובוועד המרכזי של לשכת עורכי הדין.
־מאז הקמת הלשכה נשמר במועצה הארצית עקרון הרוב הנבחר במו
־סדות הלשכה שלצדו, וכחלק ממנו פועל עקרון הייצוגיות, שהקנה למחו

זות את האפשרות לשלוח שלושה נציגים ממונים - בנוסף לראש הלשכה 
מכוח תפקידו, וכן ראש הלשכה היוצא, מנכ"ל משרד המשפטים, פרקליט 
 20 48 החברים במועצה הארצית,  כך שמתוך  והפרקליט הצבאי.  המדינה 
הם חברים ממונים ו־28 הם חברים שנבחרים בבחירות ישירות ברשימות 

ארציות על ידי כלל חברי הלשכה במועד הבחירות.
האיזון הזה שמר על רוב ברור ומשמעותי לחברי המועצה הנבחרים, וכך 

־שמר למעשה על עקרון דמוקרטי חשוב, שלפיו הרוב בגוף העליון של הל
שכה נבחר בבחירות ישירות, וגוף זה בוחר מתוכו את חברי הוועד המרכזי, 

למעט ראש הלשכה שנבחר בבחירות ישירות ע"י כלל החברים בארץ.

פגיעה במחוזות הפריפריה
ועד מחוז ת"א, ברובו, "כועס" מאז תחילת הקדנציה על מוסדות הלשכה 
בין  חלוקתו  ואופן  בענייני תקציב  הדבר  ניכר  בעיקר  הנבחרים.  הארציים 
פעילות מוסדות הלשכה הארציים עבור כלל חברי הלשכה לבין פעילות 

־מחוז ת"א. ניסיונותיו לשנות את העניין, במסגרת הצבעות במוסדות הל
שכה הארציים, לא צלחו באופן מלא, אלא באופן חלקי בלבד, ולכן החליט 
ידי  על  זאת  המחוזות.  שאר  ואת  הלשכה  את  "להעניש"  ת"א  מחוז  ועד 
הפרת האיזון הקיים כיום בהרכב המועצה. על פי הצעת החוק, על כל 5000 
חברים ממחוז יהיו 3 נציגים במועצה הארצית. כך ייהנה מחוז ת"א מרוב 
יהפכו  וחיפה,  צפון  דרום,  ירושלים,   – המחוזות  ששאר  ויוצא  משמעותי, 
לבלתי רלוונטיים ומחוסרי כל משקל והשפעה, ועתידם בכל דבר ועניין יהא 
קשור ברצונו של הרוב. והרוב יהיה מוועד מחוז ת"א, שבחירתו מבוססת 
מטבע הדברים על המצע המקומי של המחוז. רוב זה יקבע בעתיד לשאר 
הפעילויות  סוגי  התקציב,  את  לא,  ומה  לעשות  יכולים  הם  מה  המחוזות 
והשירותים שמספקים המחוזות, וזאת בנוסף לעניינים חשובים יותר שהם 

כיום בסמכות מוסדות הלשכה הארצית.
במצב דברים שכזה, כאשר מחוזות הפריפריה מוצאים עצמם מחוסרי 
ואולי  אין להם מה לחפש במוסדות הארציים.  יכולת השפעה, בעצם  כל 
בעתיד לא תהא להם זכות קיום, כפי שנציג ועד מחוז ת"א בוועד המרכזי 
מצהיר. אותו נציג לא מפסיק להתבטא נגד מחוז הצפון במיוחד, שלטעמו 

אין הצדקה לקיומו.

פגיעה בראשות הלשכה
הלשכה, שאינם  במחוזות  בפגיעה  רק  עוצרת  אינה  המוצעת  המהפכה 
ראשות הלשכה  במוסד  היא תפגע  ובראשונה  בראש  והמרכז.  ת"א  מחוז 
וביכולת של כל ראש לשכה לתפקד בעתיד. ראש הלשכה נבחר בבחירות 
ישירות וארציות ע"י כל חברי הלשכה במדינה, ואם הרוב מוועד מחוז ת"א 
יוכל למנוע ממנו לממש את המצע  לא יהא מרוצה מראש הלשכה, הוא 

שעל פיו נבחר.
אין ספק, כי למחוז ת"א מגיע ייצוג הולם במוסדות הלשכה, אשר יתאים 
70% מהחברים הנבחרים וה־ ־לגודלו. ואכן, זהו המצב הקיים כיום, כאשר כ
ממונים במועצה הארצית ובוועד המרכזי הינם ממחוז ת"א והמרכז. כך זה 
היה מאז ומעולם, ואף אחד לא התרעם על כך. אך הרוב בוועד מחוז ת"א 
הנוכחי לא מסתפק בכך. רצונו בשינוי מבנה הלשכה, על מנת שהוא ימנה 
מטעמו, ביחד עם מיעוט שהוא מחובר אליו, את הרוב במועצה הארצית. 
וללא קשר  הבוחרים  רצון  אף  על  מוסדות הלשכה,  בכל  ישלוט  הוא  וכך 

לתוצאות הבחירות.
תוצאה  וזו  ת"א,  ממחוז  הינם  היום  הארציים  הלשכה  במוסדות  הרוב 
הגיונית - הרי רוב הנבחרים ברשימות הארציות הינם ממחוז זה. רוב זה 
הינו מרשימות שונות ומקשת מגוונת של דעות ועמדות, אשר מתחברים 

־עם שאר הנבחרים והממונים, ובכך נוצר רוב ומיעוט בסוגיות שונות. במ
קרים רבים יש רוב, הכולל את ועד מחוז ת"א, ובמקרים אחרים לא. אלא 

־שמחוז ת"א הנוכחי אינו מרוצה מתוצאות הבחירות בקדנציה הנוכחית, ומ
כאן באה יוזמתו לבצע "הפיכה" בהרכב המועצה הארצית, שכמובן תגרום 

להפיכה בהרכב הוועד המרכזי, וזאת על ידי שינוי החוק. 
הסיבה לתיקון החוק, שיזם הרוב בוועד מחוז ת"א ושהגיש ח"כ כרמל 
שאמה, הינה להשתלט על מוסדות הלשכה הארציים באמצעות החברים 

־הממונים. זאת לאחר שנכשל הניסיון שלהם לשלוט בבחירות הארציות. בי
נתיים, עבר התיקון לחוק בוועדת השרים לענייני חקיקה והפך להצעת חוק 

ממשלתית, שכיום מונחת על שולחן ועדת חקיקה חוק ומשפט בכנסת. 
־אם יתקבל החוק ייווצר מצב אבסורדי: המועמד שייבחר לראשות הל

שכה והסיעה שתקבל רוב בבחירות למוסדות הארציים - לא יוכלו להנהיג 
את הלשכה. הם יהיו תלויים בחסדי החברים הממונים, שיישלחו על ידי ועד 
מחוז ת"א. יותר מכך, ייתכן מצב של חיבור בין החברים הממונים על ידי 
הרוב בוועד מחוז ת"א עם רשימת מיעוט, שתתמודד בבחירות הארציות, 
משמעות  או  השפעה  כל  ללא  הארציים  הלשכה  במוסדות  ישלטו  וביחד 
לבחירות. הם שיחליטו על אופן ניהול הלשכה, על המדיניות הארצית ועל 

אופן חלוקת תקציב הלשכה. 

פגיעה בשלטון החוק
אין לי כל ספק, שרבים הם הפוליטיקאים הבוחשים כיום בענייני הלשכה 

־ומוסדותיה. הם עושים זאת משיקולים זרים, שלא לטובת הלשכה ולא לטו
בת החברים או המקצוע. כל מטרתם היא החלשת הלשכה והפיכתה לגוף 
בלתי רלוונטי ומחוסר כל יכולת השפעה. הם אף חותרים לגרום לפירוקה, 
כפי שרבים התבטאו בעבר ובהווה. מבחינתם, מי צריך גוף כזה, שישמור 
על שלטון החוק ועל זכויות האזרח, ושיהיו לו נציגים בוועדות חשובות, כמו 
הוועדה למינוי שופטים, רבנים וקאדים, ובמוסדות המדינה השונים. צר לי, 
שיש חברים בתוכנו המשתפים פעולה במודע או שלא במודע עם גורמים 
אלו, כאשר ברור לכולם, כי לשכה חלשה ומוחלשת, או העדר קיומה של 

לשכה, משמעותו כרסום בשלטון החוק ובמעמד ביהמ"ש.
יתכן שאין זו כוונתם של יוזמי התיקון המעוות מבין החברים שלנו במחוז 

־ת"א, אך בטוח שהתוצאה של התיקון תהיה פגיעה בלשכה ובחברים בפ
ריפריה. בכל הפריפריה, ולא רק במחוז צפון. זו תהיה פגיעה בכל הלשכה 

־ובמקצוע עריכת הדין. לשכה לא דמוקרטית, ראש לשכה חלש, רשימות אר
ציות שאין להן כוח להשפיע על אף זכייתן בבחירות, הרכב מוסדות לשכה 
שברובם חברים ממונים ולא נבחרים, והתעלמות מהמחוזות האחרים - כל 

אלו יובילו ללא ספק לפגיעה קשה ואנושה בלשכת עורכי הדין בישראל.
במחוז הצפון נפעל ככל שנוכל, ונשתף פעולה עם המחוזות האחרים - 
ירושלים, חיפה ודרום, ועם כל הסיעות הארציות שיתנגדו לתיקון המעוות 
הזה, עד להכשלת המהלך. וזאת על מנת שנישאר חלק מלשכת עורכי דין 

בישראל.
־על אף כל זאת, אבקש לחתום את דבריי באופטימיות, שנובעת מהמ

תרחש אצלנו במחוז, כמו ההתקדמות בבניית בית עורכי הדין בצפון וכמו 
מינוי נשיא חדש לבית המשפט המחוזי, כבוד השופט דוד חשין, אשר בא 
עם גישה פתוחה וחיובית לקשר ולשיתוף הפעולה בין הלשכה לבין בית 

־המשפט במחוז. אנו מברכים על המינוי ועל הגישה, ומאחלים לכבוד הנ
שיא הצלחה רבה במשימה שקיבל על עצמו.

לשכת עורכי הדין בסכנה

עו"ד חאלד חוסני זועבי
יו"ר ועד מחוז הצפון וסגן ראש לשכת עורכי הדין בישראל
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־ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה באחרו
־נה הצעת חוק מהפכנית, העשויה לחולל רפור

של  הארצית  המועצה  בהרכב  משמעותית  מה 
חוק לשכת  הדין. מדובר בהצעת  עורכי  לשכת 
עורכי הדין )תיקון - בחירות למוסדות הלשכה(, 
התש"ע 2009, שיזם ח"כ כרמל שאמה מהליכוד.
הש בוועדת  החוק  הצעת  אישור  ־בעקבות 

רים, המבטיחה את תמיכת הקואליציה בהצעה, 
תובא ההצעה בקרוב להצבעה בקריאה טרומית 

במליאת הכנסת. 
על פי הצעת החוק תכלול המועצה הארצית, 
המשמשת כגוף העליון של לשכת עורכי הדין, 
בהתבסס  בלשכה  השונים  מהמחוזות  נציגים 
להרכב  יתווספו  כך  המחוזות.  של  גודלם  על 
עוד  הנוכחי,  למפתח  בנוסף  הארצית,  המועצה 
שלושה נציגים מכל מחוז שיש בו יותר מ־5000 

־חברים. שלושה חברים נוספים מאותו מחוז יש
משו נציגים בעבור כל 5000 חברים נוספים. כך 

עד למקסימום של 12 חברים מאותו מחוז. 
ההצעה  תשנה  כחוק,  סופית  תתקבל  אם 
במועצה  הכוחות  יחסי  את  משמעותי  באופן 
הארצית ובוועד המרכזי, שמשמש כגוף הביצועי 
של לשכת עורכי הדין - מה שמבטיח כי ייצוגו 

של מחוז תל אביב יגדל באופן משמעותי.

הממשלה תומכת בשינוי הרכב 
המועצה הארצית של לשכת עוה"ד

הצעת החוק, שיזם ח"כ כרמל שאמה, תביא להגדלת מספר נציגי מחוז תל אביב בלשכה  היועץ המשפטי לממשלה, 
זועבי: עו"ד חאלד  ועד מחוז הצפון,  יו"ר    בייצוג חברי הלשכה מהפריפריה"  פוגעת  "הצעת החוק  וינשטיין:   יהודה 

"זהו צעד בכיוון חיסול הלשכה כגוף ארצי והפיכת כל מחוז לגוף פחות משפיע"

בניגוד לעמדת היועץ המשפטי
את  לדחות  הממשלה  החליטה  ב־4.3.2010 
העררים, שהגישו השרים אבישי ברוורמן וסילבן 
שלום על החלטת ועדת השרים לענייני חקיקה 
מוסדות  הרכב  לשינוי  החוק  בהצעת  לתמוך   -

הלשכה. 
כי  ברוורמן,  השר  אמר  הערר,  הגשת  ערב 

־"הצעת החוק תיפגע בייצוג ההולם של הפריפ

במוסדות הלשכה, ועל כן אני מתנגד להגדלת 
כוחה על חשבון ועדי המחוזות האחרים". 

־החלטת הממשלה לדחות את הערר התקב
לה באופן יוצא דופן בניגוד לעמדתו של היועץ 
עו"ד יהודה וינשטיין. לק־  המשפטי לממשלה,
ראת ישיבת הממשלה התבקש היועץ המשפטי 

הנו על  כמקובל,  דעתו,  את  לחוות  ־לממשלה 
בחוות  קבע  וינשטיין  היום.  סדר  שעל  שאים 
דעתו, כי "עניינה של הצעת החוק הוא ארגונה 
הפנימי של לשכת עורכי הדין, ואין היא מעוררת 

־בעיקרה שאלה משפטית, אלא שאלה של מדי
בפני  מלפרט  נרתע  לא  המשפטי  היועץ  ניות". 
המתנגדת  בעניין,  עמדתו  את  הממשלה  שרי 
להצעת החוק בשל שיקולים שאינם משפטיים.

הלשכה  חברי  בייצוג  פוגעת  החוק  "הצעת 
תרומתם  את  להחליש  ועלולה  מהפריפריה, 

־ושיתופם במוסדות הלשכה", כתב וינשטיין בח
וות הדעת, והוסיף: "קיימת חשיבות במתן ייצוג 
להם  שיתאפשר  כך  מהפריפריה,  דין  לעורכי 
להשפיע על הנושאים העומדים על סדר היום 
של מוסדות הלשכה, נוכח הנושאים הייחודיים 
שבהם נתקלים עורכי דין מהפריפריה בעבודתם 

והחשיבות החברתית הנלווית לכך".
וינשטיין ציין, כי שאלת ייצוג המחוזות במועצה 
במסג־  ,1994 ב כבר  נדונה  הלשכה  של  ־הארצית 

היועץ המשפטי לממשלה, עו"ד יהודה וינשטיין: ח"כ כרמל שאמה. יוזם ההצעה
"ספק אם ההצעה היא במקומה"

השר אבישי ברוורמן. "הצעת החוק תפגע בייצוג 
ההולם של הפריפריה והציבור הערבי"

השר אבישי ברוורמן: 
"כאדם שכל חייו פעל 

לחיזוק הפריפריה, וכשר 
הפועל לשיוויון כלפי 

אוכלוסיית המיעוטים - 
מחובתי להתנגד להצעה"

־ריה והציבור הערבי. כאדם שכל חייו פעל לחי
־זוק הפריפריה, וכשר הפועל לשיוויון כלפי אוכ

לוסיית המיעוטים - מחובתי להתנגד להצעה זו. 
מרבי  לייצוג  אביב  תל  זוכה  הנוכחי  במצב  גם 



כותרת גג

דבר המנכ"ל

חברות וחברים יקרים,
בקצב  היומיום,  במטלות  עסוקים  כולנו 

וגובר. השבוע רק מת ־מסחרר שרק הולך 
מהר.  כה  הסתיים  איך  יודעים  ולא  חיל, 
במחצית  אנו  שאוטוטו  מאמינים  הייתם 

שנת 2010? מדהים.
לאור זה בחרתי הפעם להציע לכם לעצור 
חשובים  היותר  הדברים  על  ולחשוב  לרגע 

־ומשמעותיים בחייכם, ואז תשאלו את עצמ
כם כמה זמן ומשאבים אתם משקיעים בהם 
ולמענם? לא אטעה אם אגיד שעבור רובנו, 

־אם לא כולנו, הדבר החשוב ביותר הוא מש
עצמנו  את  הרבה  הכי  אוהבים  אנו  פחתנו. 
ההיגיון  האדם.  טבע  זה   - משפחתנו  ואת 
אומר, אם כן, שרוב זמננו ומשאבינו יושקעו 

במשפחה, אולם לא כך הדבר .
וחברי  חברות  בקרב  שערכתי  מבירור 

עור הם  שמעטים  לדעת,  נוכחתי  ־המחוז 
אומנם  פנסיה.  תוכנית  להם  שיש  הדין  כי 
לחלק ניכר יש ביטוחי חיים למיניהם, אולם 
רואה  אני  פנסיה.  לתוכנית  תחליף  לא  זה 
חלק מחברינו הוותיקים, אשר הגיעו היום 

תו לעצמם  לעשות  דאגו  ולא  ־לגימלאות 
להמשיך  מאוד  שמתקשים  פנסיה,  כנית 
בהתחייבויותיהם  לעמוד  מנת  על  לעבוד 
ולשמור על רמת החיים שהתרגלו לה. הם 

לא האמינו שהזמן יעבור כל כך מהר.
מחברות  הצעות  מספר  בחנו  לאחרונה 

־שונות בתחום והגענו, ביחד עם חברת הפ
שמציעה תוכ אופטימלית,  לחבילה  ־ניקס, 

נית פנסיה עם תנאים ייחודיים עבור עורכי 
ליווי  גם  החברה  תספק  במסגרתה  הדין. 
אישית,  פנסיונית  תוכנית  להתאמת  אישי 
אחד  כל  של  ויכולותיו  לצרכיו  בהתאם 
וזאת באמצעות סוכן הביטוח  ואחת מכם, 
הפרטי שלכם. בימים הקרובים נפרסם את 

המקצו הנציגים  עם  למפגשים  ־המועדים 
עיים למעוניינים .

להשתתף  שמעוניינים  מי  אחר:  ולעניין 
בכנס הלשכה העשירי, שיתקיים בסוף החודש 
באותם  דיונים  מפאת  נרשמו  וטרם  באילת, 
- הלשכה פנתה להנהלת בתיהמ"ש  מועדים 
לבקשות  להיענות  השונים  הדין  ובתי 

בדבר דחיית מועד בשל השתתפות בכנס.
הרבה  משפחותיכם  ולבני  לכם  מאחל 

בריאות ואושר,
 עו"ד עומרי פארוק,
מנכ"ל מחוז הצפון

 הפנסיה מחכה
מעבר לפינה

רת ועדה ציבורית בראשות השופט בדימוס, יעקב 
־מלץ, שמינה שר המשפטים דאז, דוד ליבאי. הווע
־דה המליצה בזמנו להותיר על כנו את עקרון הש
וויון בייצוג המחוזות השונים במוסדות הלשכה.

"ספק אם ההצעה היא במקומה", כותב היועץ, 
"בשים לב לתפקידים ולסמכויות של המוסדות 
נודעת  מהחלטותיהם  שלרבות  מדובר,  שבהם 

משמעות כלל ארצית".
עוד ציין וינשטיין בחוות דעתו, כי "בימים אלה 

לה להביא  שתכליתה  מטה,  עבודת  ־מתקיימת 
תאמה בין מחוזות לשכת עורכי הדין לבין אזורי 

־השיפוט של בתי המשפט המחוזיים, על ידי פי
צולו של מחוז תל אביב של הלשכה למחוז תל 
אביב ולמחוז המרכז. מאחר שהן מחוז תל אביב 
נציגיהם  את  לשלוח  אמורים  המרכז  מחוז  והן 

חיסול  בכיוון  צעד  וזהו  הלשכה,  בתוך  הפירוד 
הלשכה כגוף ארצי והפיכת כל מחוז לגוף פחות 

משפיע".
דרום  חיפה,  מחוזות  ועדי  של  היו"רים  גם 
מההצעה  נפגעים  עצמם  שימצאו  וירושלים, 

לתיקון החוק, התבטאו נגדה ־
יו"ר מחוז חיפה, עו"ד רחל בן ארי: "משמעות 
קבלת ההצעה הינה הפיכת הלשכה לבת ערובה 
15־18 חברי המועצה האר־  של מחוז תל אביב.

ידי ועד מחוז תל אביב  ימונו על  צית הנוספים 
מחוז  בוועד  הקואליציה  של  קולה  את  וישקפו 

־זה. וברמה הכללית יותר, יש בעיה לאומית ברי
כוז כל העוצמה הכלכלית, העסקית והמשפטית 
של מדינת ישראל בתחומי גוש דן בלבד, והזנחת 
והרחקתן ממרכז הכובד. האמפתיה  הפריפריות 
של השלטון המרכזי להתמודדויות שבהן נתקלת 

־הפריפריה מתעוררות בעיקר באירועים של מל
חמות, ולהבדיל, בעיתות של בחירות. אך מדינה 
חפצת חיים לא יכלה להרשות לעצמה לרכז את 

כל פעילותה ועוצמתה באיזור המרכז בלבד". 
, יו"ר ועד מחוז הדרום: "לצע־ ןעו"ד דני אליגו

רנו, ועדת השרים לא נתנה את הדעת לכך שאנו 
מקפחת  ההצעה  אביב.  תל  במדינת  חיים  לא 
ומפלה במודע את כל חברי לשכת עורכי הדין, 
שאינם נמצאים במחוז תל אביב, ונראה תמוה 
בעיניי, שהשרים אשר חברים בוועדה לא נתנו 
את הדעת לחובתם כלפי כלל תושבי המדינה".

ירושלים:  מחוז  ועד  יו"ר  אקסלרד,  אשר  עו"ד 
במועצה  אביב  תל  מחוז  נציגי  מספר  "הגדלת 
את  שיפר  ולעיוות,  למאיוריזציה  תגרום  הארצית 
האיזון העדין הקיים היום, המאפשר תפקוד בריא 
התיקון  קבלת  בישראל.  הדין  עורכי  לשכת  של 
המוצע תשמש כלי לקידום ענייניו של מחוז אחד 

־- מחוז תל אביב, על חשבון מחוזות הלשכה האח
רים, ותגרום לקיפוח משווע של ציבור עורכי הדין 

במחוזות האחרים ולפגיעה קשה בעורכי הדין".

הרוב קובע
אל מול המתנגדים להצעת התיקון לחוק, יש 

כמובן מי שמצדדים בה -
פסטינגר:  יראון  עו"ד  המרכזי,  הוועד  חבר 

־"ההצעה עושה צדק עם ציבור עורכי הדין ומח
דירה שפיות למבנה הלשכה",

ון־אמדן:  עו"ד עמוס  יו"ר המועצה הארצית, 
"אכן הגיע הזמן לסיים את עושק הרוב על ידי 

המיעוט בלשכת עורכי הדין".
יו"ר ועד מחוז תל אביב, עו"ד דורון ברזילי: 
"השינוי בחוק יאפשר את שיפור המינהל התקין 
התקציבים  חלוקת  המשך  את  וימנע  בלשכה, 

ללא קריטריונים ברורים ובשרירות לב".
על  ונמצאת  לכנסת  כאמור,  עברה,  ההצעה 
שולחנה של ועדת חוקה חוק ומשפט, בראשות 

חבר הכנסת דוד רותם.
אורי  הכנסת  חברי  הם  הוועדה  של  חבריה 
אורבך, טלב אלסאנע, מיכאל בן־ארי, דני דנון, 
ציפי חוטובלי, איתן כבל, שלמה )נגוסה( מולה, 
יוחנן  אברהם מיכאלי, אורי מקלב, חנא סוייד, 
 פלסנר וכרמל שאמה. 

יו"ר המועצה הארצית, 
עו"ד עמוס ון־אמדן: "אכן 

הגיע הזמן לסיים את 
עושק הרוב על ידי המיעוט 

בלשכת עורכי הדין"

כדי  בכך  יהיה  הרי שממילא  למוסדות הלשכה, 
לחזק את הייצוגיות של עורכי הדין מהמרכז".

־דובר משרד המשפטים מסר גם הוא את תגו
המקצועי  שהדרג  בהצעה,  "מדובר  לעניין:  בתו 
עולה  ושאינה  במשרד המשפטים הסתייג ממנה 
בקנה אחד עם המלצות ועדת מלץ. בנסיבות אלה 
בהחלט ראוי ומקובל, שהיועץ יביא בפני הממשלה 

את כלל השיקולים לעניין ויביע עמדתו".

פגיעה בפריפריה ובשיוויון
גיא־רון,  יורי  עו"ד  הדין,  עורכי  לשכת  ראש 

לד הממשלה  מהחלטת  המאוכזבים  בין  ־היה 
חות את הערר. לדבריו, "הצעת החוק הינה מקח 
אנושה  פגיעה  תהיה  שתוצאתה  מצער,  טעות 
הוא  ההצעה  של  היוצא  הפועל  שכן  בלשכה, 
ניתוק משמעותי בפועל של מחוזות הפריפריה 
בוועד  השליטה  למעשה,  הדין.  עורכי  מלשכת 
במוסדות  גם  שליטה  תקנה  אביב  תל  מחוז 

הארציים". 
הלא  "הנוסח  כי  תקווה,  הביע  גיא־רון  עו"ד 

־רציני של הצעת החוק ישתנה בדיוני ועדת החו
קה, תוך התחשבות בעמדתם של שאר מחוזות 

הלשכה למען אחדותה".
שלח  זועבי,  ח'אלד  עו"ד  הצפון,  מחוז  יו"ר 
מכתבים דחופים לכל החברים בוועדת השרים 
זועבי:  עו"ד  כתב  השאר  בין  חקיקה.  לענייני 
"הצעת החוק באה מקבוצה של חברי ועד מחוז 

על מוס 'השתלטות'  הינה  ומטרתה  ־תל אביב 
דות הלשכה הארציים והפיכת הלשכה מזו של 
אביב  תל  מחוז  של  לזו  במדינה  החברים  כלל 
בלבד. שאר המחוזות יהפכו להיות זניחים ולא 
זרעי  זריעת  אלא  אינה  זו  הצעה  רלוונטיים. 
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פסקי דין חדשים

 טעות
בכתובת הערעור 

"בית המשפט לעניינים מינהליים אינו מוסמך 
־לשבת כערכאת ערעור על החלטת בתי דין מש

מעתיים של לשכת עורכי הדין", כך נכתב בפסק 
־הדין שכתב השופט ארבל בנימין מביהמ"ש לע

ניינים מינהליים נצרת, במסגרת דחיית העתירה 
עורכי  לשכת  נגד  פוקרא  מוחמד  עו"ד  שהגיש 

הדין בישראל. פסק הדין ניתן ביום 17.3.2010.
עתירתו  את  העליון  ביהמ"ש  דחה  בהמשך 
של עו"ד פוקרא לעיכוב ביצוע פסק הדין, ואף 
ביהמ"ש  בהחלטת  שנכתבו  הדברים  את  חיזק 

המחוזי.
העתירה של עו"ד פוקרא לביהמ"ש המחוזי, 
בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים, הוגשה 
נגדו הליכים משמעתיים לפי  לאחר שהתנהלו 
הפרק השישי לחוק לשכת עורכי הדין תשכ"א 
- 1961. בהרכב המותב, הדן בעניינו של העותר, 

מכהנת גם עו"ד מנאל חליחל. 
לאחר  לעתירה:  הרקע  מפורט  הדין  בפסק 
עו"ד  של  בעניינו  ישיבות  מספר  שהתקיימו 
פוקרא, בהן לא נאמר דבר לעניין כהונתה של 
לבית  פנה  הוא  המותב,  כחברת  חליחל  עו"ד 
נוכח  עצמו,  יפסול  המותב  כל  כי  וביקש  הדין 
העובדה כי עו"ד מנאל חליחל מכהנת בו. זאת 
בשל העובדה, כי עו"ד מנאל חליחל הינה בתו 

־של עו"ד עדנאן חליחל, שהינו יו"ר ועדת האתי
ועו"ד מנאל  קה המחוזית בלשכת עורכי הדין. 

חליחל אף עובדת במשרדו של אביה.

־בית הדין המשמעתי של הלשכה דחה את הב
קשה, ואב בית הדין, עו"ד אריק שרמן, נימק את 
דחיית הבקשה בכך, שהמותב כבר קיים דיונים 

רבים בעניינו של עו"ד פוקרא, שנסתיים עד תום 
שלב שמיעת הראיות ושהובאו עדים רבים לבית 
הדין, שאמור היה לקבל את סיכומיו של פוקרא 
בכתב. ואולם, במקום לסכם את טענותיו בכתב, 

בית  אב  המותב.  את  לפסול  בקשה  הגיש  הוא 
־הדין טען, כי נוכח השיהוי הרב שבהגשת הבק

שה - שעה שהעותר היה מודע להרכב המותב 
הדן בעניינו, אין בטענות הנטענות על ידי עו"ד 

פוקרא כדי להצדיק את פסילת המותב.
לאחר שפרס השופט בנימין את פרטי המקרה 
4 בפסק הדין: "ביקשתי מבע־  כנ"ל, כתב בסעיף
־לי הדין, מיוזמת בית המשפט, להבהיר מהו המ

קור החוקי בסמכותה של בית המשפט לעניינים 
המשיבה  אומנם  זו.  בעתירה  לדון  מינהליים 
- לשכת עורכי הדין, אינה מתנגדת כי בית דין 
זה ידון בעתירה. אולם, כעולה מבין השיטין של 
תגובתה, מקובל עליה כי למעשה לבית משפט 
זה אין סמכות לדון בעתירות נגד החלטות בתי 

הדין המשמעתיים של לשכת עורכי הדין".
בהמשך, בסעיף 5 לפסק הדין כותב השופט:

הדין  עורכי  לשכת  חוק  כי  היא,  "עובדה 
תשכ"א - 1961, קבע טריבונלים מיוחדים, אשר 
בסמכותם לדון בענייני משמעת. סעיף 62 קובע, 

־כי עבירות משמעת ידונו בפני בתי הדין המש
מעתיים של הלשכה. סעיף 70 קובע, כי ערכאת 

־הערעור על פסקי הדין של בית הדין המשמע
תי תהיה בית הדין המשמעתי הארצי. סעיף 71 
קובע, כי ערכאת הערעור על פסקי דינו של בית 

־הדין המשמעתי הארצי תהיה בית המשפט המ
חוזי בירושלים. ומכאן, כי המחוקק קבע הוראות 

־מיוחדות לגבי שפיטה בענייני משמעת של עור

סעיף 70 לחוק לשכת עורכי 
הדין תשכ"א - 1961 קובע, 

כי ערכאת הערעור על פסקי 
הדין של ביה"ד המשמעתי 

המחוזי תהיה ביה"ד 
המשמעתי הארצי. סעיף 71 

קובע, כי ערכאת הערעור 
על פסקי דינו של ביה"ד 
המשמעתי הארצי תהיה 

ביהמ"ש המחוזי בירושלים 

המשמעתי  הדין  בית  מותב  לפסילת  מנהלית  עתירה  דחה  בנצרת  מינהליים  לעניינים  ביהמ"ש 
במחוז  יותר מכך, ביהמ"ש קבע, כי אין בסמכותו להוות ערכאת ערעור על החלטות בתי הדין 

המשמעתיים של הלשכה  ביהמ"ש העליון הצטרף לקביעה הזו
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שה־ בערעור,  הדין  פסק  ניתן   17.1.2010 ־ב
המשפט  בבית  פלדמן  אור  יעל  עו"ד  גישה 
של  הצפון  מחוז  ועד  נגד  בירושלים  המחוזי 
להשעות  ההחלטה  בגין  הדין,  עורכי  לשכת 

אותה זמנית ממקצוע ערכית הדין. 
ביהמ"ש המחוזי בירושלים דחה את בקשת 
הערעור. וכך כתב השופט צבי סגל, סגן נשיא 

ביהמ"ש המחוזי בירושלים, בפסק הדין:
הדין  בית  של  דינו  פסק  על  ערעור  "לפניי 
הדין  עורכי  לשכת  של  הארצי  המשמעתי 
18/09 מיום 2.8.2009, בגדרו נדחה הע־  בבד"א

רעור על החלטת בית הדין המשמעתי במחוז 
מלע זמנית,  המערערת,  את  להשעות  ־הצפון 

סוק במקצוע עריכת הדין, זאת - עד להכרעת 
דינה בבית משפט השלום בנצרת, בהליך פלילי 

שהוגש נגדה שם.
שהגישו  הטיעון  בעיקרי  שעיינתי  "לאחר 

פה  בעל  טיעוניהם  גם שמעתי  כמו  הצדדים, 
לפניי היום, באתי לכלל דעה ומסקנה, כי דין 

־הערעור להידחות. החלטת בית הדין המשמע
תי המחוזי מנומקת, ולדידי אף מוצדקת, ובדין 
אישרר אותה בית הדין המשמעתי הארצי. אין 
בניתוח  או  כל טעות שבשיקול הדעת,  לפניי 
כזו  שכן  כל  לא  הרלבנטיים,  הראיות  חומרי 
המצדיק  באופן  העניין  של  לשורשו  היורדת 

את התערבותי.
־"הנה כי כן, שתי הערכאות הקודמות, המו

הדין,  עורך  על  החל  המשמעתי  בדין  מחיות 
־עשו את מלאכתן נאמנה, ואינני סבור כי נוצ

רה עילה להתערב בהחלטתן.
"לאור המקובץ לעיל, דין הערעור להידחות 
האישיות  נסיבותיה  בשל  בזאת.  נדחה  והוא 
של המערערת, לא מצאתי להורות על הטלת 

הוצאות לחובתה".

ההשעיה מוצדקת
ביהמ"ש המחוזי בירושלים דחה בקשת ערעור על פסק דין 

שניתן בבית הדין המשמעתי במחוז ושאושרר בבית הדין הארצי

שופט ביהמ"ש המחוזי בירושלים,  צבי סגל

כי דין, וקבע אף את סדרי הערעור על החלטות 
לגבי  הוראות  נקבעו  לא  כי  אומנם,  נכון  אלה. 
עם  משמעתיים.  דין  בתי  של  ביניים  החלטות 
בפני  פליליים  בהליכים  גם  כי  לזכור  יש  זאת, 

־בתי משפט אזרחיים, אין זכות ערעור אוטומ
טית לגבי כל החלטה והחלטה, המהוות משום 
החלטות ביניים. עצם העובדה כי המחוקק לא 
אפשר לערער על החלטות ביניים, אין בה כדי 

לומר כי אכן מדובר בלקונה".
על רקע כל הנ"ל, קבע השופט בנימין בסעיף 
מי־ לעניינים  המשפט  "בית  כי  הדין,  לפסק   6
נהליים אינו מוסמך לשבת כערכאת ערעור על 
החלטת בתי דין משמעתיים של לשכת עורכי 
הדין, וכי ההחלטה אותה תוקף העותר בעתירתו 
אינה מצויה בגדר סמכותו של בית משפט זה".

בסופו של דבר, דחה בית המשפט לעניניינים 
מוחמד  עו"ד  של  עתירתו  את  נצרת  מינהליים 
פוקרא ואף חייב את העותר בהוצאות המשיבה 

בסך 5000 ש"ח .
המשפט  לבית  פוקרא  עו"ד  הגיש  בהמשך, 

העליון בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין הנ"ל.
ןשופט ביהמ"ש העליו עוזי פוגלמן, כתב בה־

חלטתו בעע"ם 2982/10:
המשפט  בית  לבקשה.  להיעתר  אוכל  "לא 
המחוזי ניתח את מכלול ההסדרים החקיקתיים 

־החלים בענייננו, ולאחר שעשה כן הגיע למסק
נה כי הן לפי האמור בתוספת הראשונה לחוק 

־בתי למשפט לעניינים מנהליים, הן לאור הסמ
כויות וסדרי הדין הקבועים בחוק לשכת עורכי 

־הדין - לא מוקנית לבית המשפט לעניינים מי
לדון בעתירה שהגיש המבקש.  נהליים סמכות 
החלטות  יסודה.  בדין  זו  מסקנה  להשקפתי, 

שופט ביהמ"ש לעניינים מינהליים, בנימין ארבל שופט ביהמ"ש העליון, עוזי פוגלמן

אינן   - לפניי  המונחת  כזו    - משמעת  בענייני 
נתונות לביקורתו של בית המשפט לעניינים.

"אף לו הייתי מגיע למסקנה, כי בית המשפט 
לעניינים מנהליים הוא בעל סמכות לדון בעניין 
- וכאמור, זו אינה עמדתי - לא ניתן להתעלם 
מן שיהוי הניכר בהגשתה של בקשת הפסילה. 

־בנסיבות אלה אני סבור, כי סיכויי הערעור לה

תקבל אינם גבוהים, ובנסיבות הקונקרטיות של 
את  לדחות  כדי  זה  בטעם  די  שלפניי  המקרה 

הבקשה לעיכוב ביצוע".
־לפיכך, דחה בית המשפט העליון את הבק

שה. ההחלטה ניתנה ב־19.4.2010. 
ב"כ העותר: עו"ד יהושע רובין.

  ב"כ המשיבה: עו"ד יעקב קרני. 
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חדשות ועוד

כינוס כנסייתי 
ברמלה

כנ־ דין  לבתי  הארצית  הוועדה   ■
ב־17.2.2010  התכנסה  סייתיים 
תל  מחוז  של  הקשר  בלשכת 
אביב והמרכז ברמלה. זאת כחלק 
במידת  לקיים  הוועדה  ממסורת 
כוועדה  ישיבותיה  את  האפשר 
הלשכה  מחוזות  ערי  בכל  ארצית 

הרלוונטיים לפעילותה.
יו"ר לשכת הקשר ברמלה, עו"ד 
פני  את  קיבל  סייף,  אבו  ראיס 
ואיחל  אותם  אירח  הוועדה,  חברי 
ישיבות  לקיים  הוועדה תמשיך  כי 

כאלה ברמלה גם בעתיד.

בין השאר הוא ציין את חשיבות 
־חיזוק הקשר עם עורכי הדין מהמ

חוזות האחרים בסוגיות מקצועיות 
־מאוד מיוחדת, כמו אלו שבהן מט

פלת הוועדה.
בישיבה נדונו נושאים הקשורים 

לעבודתם של עורכי הדין מול בתי 
והועלו  השונים,  הכנסייתיים  הדין 
בנושאים  הוועדה  עמדות  לדיון 

הבוערים בבתי הדין הכנסייתיים.
סלים  עו"ד  השתתפו  בישיבה   
קובטי )יו"ר הוועדה(, עו"ד עיסאם 
אבו נסאר )מ"מ יו"ר הוועדה( עו"ד 
אלחאן דאווד־נחאס, עו"ד מייקל 

האורתו ביה"ד  )מזכיר  ־פאח'ורי 
סאבא  מאג'ד  עו"ד  ביפו(,  דוקסי 

הווע ומרכז  הוועדה(,  יו"ר  ־)סגן 
טארק  עו"ד  הלשכה  מטעם  דה 

סאלח. 
שוב  וקוראת  מזמינה  הוועדה 

־לציבור עורכי הדין, העוסקים בת

חום בתי הדין הכנסייתיים, להיעזר 
או  נושא  כל  בפניה  ולהעלות  בה 

הכנ הדין  לבתי  הקשורים  ־בעיה 
סייתיים.

עו"ד טארק סאלח

ככה מחלקים תיקים

■ פגישת עבודה של מחוז הצפון 
בלשכת  ב־8.11.2009  התקיימה 

הסיוע המשפטי בנצרת.
ח'אלד  עו"ד  השתתפו  בפגישה 
ח. זועבי, יו"ר ועד מחוז הצפון של 
טארק  עו"ד  הדין,  עורכי  לשכת 

־הכנס הגדול והמרשים בתול
דות הלשכה מתקרב.

במאי  ה־30  בין  ייערך  הכנס 
המיוחד  יהיה  והוא  ביוני,  ל־3 

־והגדול מבין הכנסים שידעה הל
שכה. הכנס יציע עשרות פאנלים 
מרתקים, פעילויות פנאי ותרבות 

־ברמה גבוהה ובהשתתפות האמ
כן,  כמו  בישראל.  המובילים  נים 
העשור  מכנס  וכחלק  לראשונה 
באילת, ייערך השנה כנס משותף 
הגדולה  הדין  עורכי  לשכת  עם 

־בעולם, לשכת עורכי הדין האמ
.)ABA( ריקאית

היווסדו  שמאז  העשור,  בכנס 
־מיצב עצמו כזירה הציבורית הח

שובה של עולם המשפט, צפויים 
להשתתף 2500 עורכי דין, עשרות 
שופטים, שרים ומומחי אקדמיה. 
עוד תיטול חלק בכנס כל צמרת 
עולם המשפט הישראלי: נשיאת 

בי דורית  העליון,  המשפט  ־בית 
ניש; שר המשפטים, יעקב נאמן; 
עו"ד  הדין,  עורכי  לשכת  ראש 
המשפטי  היועץ  גיא־רון;  יורי 
וינשטיין;  יהודה  עו"ד  לממשלה, 
משה  עו"ד  המדינה,  פרקליט 
לדור; נשיא בית המשפט העליון 
בית  שופטי  ברק;  אהרן  לשעבר, 
ובדימוס  מכהנים  עליון  משפט 

אלי זמיר,  פוגלמן,יצחק  עוזי  ־- 
קים רובינשטיין, אליעזר ריבלין, 
יצחק עמית, יורם דנציגר, אליהו 

מצא, יעקב טירקל, ניל הנדל, חנן 
החינוך,  שר  חיות;  אסתר  מלצר, 
גדעון סער; השר להגנת הסביבה, 

מיעו לענייני  השר  ארדן;  ־גלעד 
מי השר  ברוורמן;  אבישי  ־טים, 

ציפי  כאל איתן, השרים לשעבר 
בר־און, מאיר שטרית  רוני  לבני, 
ודניאל פרידמן; יו"ר ועדת חוקה 
דוד  עו"ד  ח"כ  ומשפט,  חוק 
רותם; היועץ המשפטי לממשלה 
על  הממונה  מזוז;  מני  לשעבר, 
ההגבלים, גב' רונית קן; הממונה 

על שוק ההון, פרופ' עודד שריג; 
ראש אגף חקירות ומודיעין, ניצב 
עו"ד יואב סגלוביץ'. עוד ישתתפו 
בכירי  נוספים,  שופטים  בכנס 
מערכת המשפט, אנשי אקדמיה 

ועורכי  תקשורת  אנשי  נוספים, 
דין מובילים במגזר הפרטי. 

הנוכחים בכנס ידונו בדילמות 
המשפטיות והציבוריות הגדולות, 

־המצויות על סדר יומה של מדי
נת ישראל. 

הע מכנס  וכחלק  ־לראשונה, 
שור, יערך השנה גם כנס משותף 
הגדולה  הדין  עורכי  לשכת  עם 

־בעולם, לשכת עורכי הדין האמ
יפגיש  אשר   ,)ABA( ריקאית 
מובילים  ממשרדים  דין  עורכי 

הישרא עמיתיהם  עם  ־בארה"ב 
בנושאים  דיונים  לסדרת  לים 

־מקצועיים ומסחריים רבים. במ
מיוחד  מושב  ייערך  זאת  סגרת 
אשר  ולחימה,  משפט  בנושא 

גולדס בין היתר, בדו"ח  ־יעסוק, 
טון ובצווי המעצר הבינלאומיים, 
ואנשי  מדינאים  כנגד  שהוצאו 
המיוחד  בכנס  ישראלים.  צבא 
אלן  פרופ'  היתר,  בין  ישתתפו, 
של  המשפטי  היועץ  דרשוביץ, 
פיטר  הלורד  לשעבר,  בריטניה 

־גולדשמיט, עורכי דין ואנשי אק
דמיה בכירים מארה"ב.

מיגוון  גם  מציע  העשור  כנס 
עשיר וחסר תקדים של הופעות, 
בידור  ומופעי  תרבות  אירועי 

יש אמני  מיטב  ־בהשתתפות 
הפתיחה  מסיבת  במסגרת  ראל. 
העשור,  זמרת  תופיע  הכנס  של 

יוצעו למש בנוסף,  חדד.  ־שרית 
־תתפי הכנס מיגוון מפגשים ומו

הרצאתו  ביניהם:  נוספים,  פעים 
הופעת  יובל,  יורם  פרופ'  של 
קטורזה,  ישראל  של  סטנד־אפ 
עינת  עם  בציבור  שירה  ערב 
השנה,  זמרת  של  הופעה  שרוף, 

־קרן פלס, מופע של להקת ווט
להקת  שירי  את  המחדשת  רלו 
ומופע  המיתולוגית,   ABBA
לילדים של אודי ואביעד )כוכבי 

הפסטיגל והסדרה "גור ואוח"(.
תחתום  העשור  כנס  את 
כוכב  ארצי,  שלמה  של  הופעתו 
הזמר הישראלי של כל הזמנים. 
בפני  סגורות  עצמן  ההופעות 
קהל הרחב ופתוחות בלעדית רק 

לאורחי הכנס. 

היכונו לכנס העשור
לראשונה: כנס משותף עם לשכת עורכי הדין בארה"ב

חברי הוועדה הארצית

כמיטב המסורת, העיר אילת מארחת את באי הכנס
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תנאי הכשירות לתפקיד:
• ותק של 5 שנים לפחות בעריכת דין.

•  העדר הרשעות בבית משפט או בבי"ד צבאי בעבירה שיש 
עמה קלון.

בגינה  משמעת  בעבירת  משמעתי  בבי"ד  הרשעה  •  העדר 
הוטל עונש השעיה או הוצאה מהלשכה, או שהוטל עונש 

אחר אך טרם חלפו 10 שנים מיום ההרשעה.

עדיפות תינתן לכישורים וניסיון של המועמד/ת בעריכת דין 
בכלל ובתחומי תפקידי הפרקליט בפרט לרבות:

• עריכת חוות דעת משפטיות בתחום הדין המשמעתי;
• ייצוג בבתי דין משמעתיים;

• ניהול צוות עובדים;
• כושר ביטוי בעל פה ובכתב;

• יכולת עבודה עצמאית ושליטה ביישומי מחשב.

תקופת ההעסקה והיקפה:  משרה מלאה, החל מחודש יוני 
2010 לתקופה של 5 שנים.

מקום העבודה:  לשכת עורכי הדין מחוז הצפון –  נצרת.

מועמדויות בצירוף קו"ח והמלצות יש לשלוח לא יאוחר 
מיום 16/05/2010 למשרדי הלשכה בנצרת באמצעות  
דוא"ל: Nazareth@Israelbar.org.il או בפקס: 

04-6015112
ו/או  אישי  לראיון  יוזמנו  מתאימים/ות  שיימצאו  מועמדים/ות 

יתבקשו לעבור אבחון במכון מקצועי .
עומרי פארוק , עו"ד 
מנכ"ל מחוז הצפון

מכרז
 פרקליט ועדת

האתיקה המחוזית
בהתאם לסעיף 18ג. לחוק לשכת עורכי 

הדין, התשכ"א-1961

סאלח, אחראי תוכנית שכר מצווה 
־במחוז, ועו"ד ורד שמחי, ראש הל
שכה לסיוע משפטי במחוז הצפון.
־על סדר היום נדונו פניות וטע

נות, שהועלו על ידי חברים ממחוז 
הצפון בפני יו"ר המחוז ושנוגעות 
לעבודת לשכת הסיוע. בין השאר 

־התייחסו טענות אלו למספר הח
ברים מהמחוז, המועסקים על ידי 
לפריסת  בפועל,  המשפטי  הסיוע 
חברים אלה בערי וביישובי המחוז, 

־לאופן חלוקת תיקי הסיוע בין הח
־ברים המועסקים ולפרמטרים המ

נחים את הנהלת הסיוע בעניין זה.
באופן  התייחסה  שמחי  עו"ד 

והטע השאלות  לכל  ־מפורט 
הסבירה  בפניה,  שהושמעו  נות 

עו ־והבהירה את מדיניות קליטת 
־רכי הדין החיצוניים וכן את המדי

חלוקת  את  המנחה  הכללית  ניות 
התיקים בין עורכי הדין האלה.

ראש לשכת הסיוע בנצרת ציינה, 
נושא  כגון  שונים,  פרמטרים  כי 

־התיק, גודלו ומידת המומחיות הנ
דרשת בו, וכן מקום המגורים של 
 - נוספים  גורמים  ומספר  הפונה 
הם אשר מנחים את הנהלת הסיוע 

בחלוקת התיקים.
כי  שמחי,  עו"ד  הדגישה  בנוסף 
לצד הפרמטרים המנחים הכלליים 

לעיתים תכופות לע נדרשת  ־היא 
בנ הראויים  האיזונים  את  ־שות 

שחלוקת  מנת  על  העניין,  סיבות 
התיקים תהיה הוגנת וצודקת.

עו"ד טארק סאלח

על משפט ודו קיום 

■ לדידי, "דו קיום" מתקיים וממומש 
כאשר אין "דו", אלא יש "קיום". לא 
קיום  אלא  היפרדות,  לא  הטמעה, 
רק  לא  הוא  והמשפט  ויחיד.  אחד 
זו,  מטרה  בהגשמת  חשוב  מרכיב 

אלא המרכיב ב־ה' הידיעה". 
־דברים אלה נאמרו על ידי כהק

דמה לדיונים סביב "שולחן עגול", 
בנושא  מיוחד  מכנס  חלק  שהיו 

משפט ודו קיום. 
הכנס בנושא "משפט ודו קיום" 

־נערך על ידי פורום עורכי הדין הצ
עירים של לשכת עורכי הדין. הכנס 
4-6.3.2010 במ־  התקיים בתאריכים
לון אסיינדה שבמעלות תרשיחא.

פורום עורכי הדין הצעירים של 
תחום  משיק  הדין  עורכי  לשכת 
קיום,  דו  תחום   - חדש  פעילות 
בראשותם של עו"ד יניב דרי, יו"ר 

הדין  עורכי  ועדת  של  )משותף( 
ועדת הצ ויו"ר  ־הצעירים בפורום, 

הלשכה,  של  הצפון  במחוז  עירים 
במסגרת  דראוושה.  יוסף  עו"ד 
התקיים  החדש  התחום  השקת 

הכנס "משפט ודו קיום". 
פסיכולוג  עו"ד  הפורום,  יו"ר 
ינון היימן, הגדיר את מטרת הכנס 
לדון  למשתתפיו  הזדמנות  כמתן 

היח מערכת  של  הליבה  ־בנושאי 
סים שבין רוב ומיעוט, ולצד זאת, 

בנו המקצועי  הידע  את  ־להעשיר 
שאים משפטיים מגוונים.

ואומנם, במהלך הכנס התקיימו 
־הרצאות ודיונים בהשתתפות בכי
־רים מהמערכת המשפטית ומלש

כת עורכי הדין.
הנושאים:  נדונו  השאר  בין 

ביש המשפט  במערכת  ־השיוויון 
ראל, אמנות הליטיגציה, בעד ונגד 
הסיבות  לערבים,  לאומי  שירות 
למצוקת הרשויות המקומיות. ביום 

־האחרון התקיים מושב בנושא טי
פים לעורכי דין צעירים.

כמו כן נהנו המשתתפים מטיול 
נופים ויין בשבילי הצפון, מהופעת 

ומפעי ־סטנד אפ של קובי מימון 
לויות תרבות ופנאי נוספות.

עו"ד יוסף דראושה
יו"ר פורום עו"דים צעירים 
מחוז הצפון ויו"ר תחום דו קיום

לידיעת המתמחים 
לעתיד

תקופת  להארכת  חוק  תזכיר   ■
באח הופץ  לשנתיים  ־ההתמחות 

לקראת  הממשלה  למשרדי  רונה 
אישור בוועדת שרים לחקיקה.

הפיץ  המשפטים  משרד 
ב־17.3.2010 את תזכיר חוק לשכת 
במ־ שינויים   - )תיקון  הדין  יעורכ 
 .2010 התש"ע   - ההסמכה(  תכונת 
תוכנית  עיקרי  את  מאמץ  התיקון 

בהתמ הרפורמה  בנושא  ־הלשכה 
לעריכת  ההסמכה  ובבחינות  חות 
הדין. במרכז הצעת החוק עומדות 
משנה  ההתמחות  תקופת  הארכת 

בקו השתתפות  חובת  ־לשנתיים, 
להש מעשית כתנאי  ובחינה  ־רס 

בתום  הלשכה  בבחינות  תתפות 
תקופת ההתמחות.

הפצת  ממועד  יום   21 בתום 
שרים  לוועדת  יוגש  הוא  התזכיר 
לענייני חקיקה לאישור לפני הליך 
החקיקה בכנסת ככל הנראה לאחר 

הפגרה.

הארכת  החוק,  הצעת  פי  על 
לתוקף  תכנס  ההתמחות  תקופת 
פרסום  מיום  שנים  ארבע  בתום 

למע תחול  ולא  ברשומות,  ־החוק 
־שה על ציבור הסטודנטים למשפ

טים שכבר החלו בלימודיהם.
עו"ד  הדין,  עורכי  לשכת  ראש 
גיא־רון, אמר בעקבות הפצת  יורי 

התזכיר: "תזכיר החוק, שיצא סוף 
הסנונית  בבחינת  הוא  לדרך,  סוף 
המעשית הראשונה, המבשרת את 
לעיגון  החקיקה  תהליך  תחילת 
ובבחינות  בהתמחות  הרפורמה 
ההסמכה, אשר לשכת עורכי הדין 
השנים  במהלך  לקידומה  פועלת 
האחרונות. בפני החוק עומדת דרך 

ארוכה של דיוני כנסת וועדות. 
בכיוון  צעד  הינו  החוק  "תזכיר 

המק הידרדרות  למניעת  ־הנכון 
וטוב  ומידתי,  מאוזן  התזכיר  צוע. 
גם למתמחים. אנו נעמוד מאחורי 
החקיקה  בתהליכי  המשפטים  שר 
המערכת  לטובת  וזאת  ויישומה, 
הנזקק  הציבור  וכלל  המשפטית 

הצי בישראל.  המשפטי  ־לשירות 
בצעד  יודע שמדובר  בישראל  בור 

חשוב ונכון".

הארכת תקופת ההתמחות לא תחול על 
סטודנטים שכבר התחילו בלימודיהם
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חדשות ועוד

נא לעדכן את המייל
זאת, לעדכן את כתובות הדואר האלקטרוני שלהם במאגרי  פונה לחברי המחוז, שטרם עשו  ועד המחוז 
הלשכה, כדי שיוכלו לקבל הודעות שוטפות ועדכונים מהמחוז והמוסדות הארציים, לרבות הודעות בדבר 

השתלמויות וימי עיון.
נודה לכם אם תיענו לפנייתנו בהקדם, בכדי שנוכל להיות בקשר מתמיד ובכדי שתתעדכנו בכל בזמן אמת.

לעדכון המייל ולהסכמה לקבלת הודעות מהלשכה נא להיכנס לקישור המתאים באתר הלשכה בכתובת:

www.israelbar.org.ilס

■ פורום עורכות הדין בלשכת עורכי הדין של 
מחוז צפון נרתם לבער ולצמצם את התופעה 

מו ונישואין  קטינות  נישואי  של  ־הבעייתית 
קדמים. לצורך כך, ב־13.1.2010 ערך הפורום 
התיכון  הספר  בבית  בנושא  הרצאות  מרתון 

בכפר מנדא. 
מדיווחים של צוות היועצים של בית הספר 
התיכון בכפר מנדא עולה, כי תופעת הנישואין 
המוקדמים הולכת ומתרחבת בכפר. תופעה זו 

־גורמת, בין היתר, לכך שתלמידות רבות נוש
רות מבית הספר ולא מסיימות לימודי תיכון.

פורום  חברת  הרצתה  שעות  כמה  במשך 
עורכות הדין, עו"ד אומימה חאמד, בפני כל 
תלמידי י' בבית הספר על המורכבות הרבה 
בתופעת  הכרוכות  המשפטיות  הבעיות  ועל 
עו"ד  מוקדמים.  ונישואין  קטינות  נישואי 
הנלוות  הבעיות  מיגוון  את  פירטה  חאמד 

הנ של  מעמדן   - זה  ובכלל  הזו,  ־לתופעה 
שים שמתחתנות בגיל צעיר, הבעיות שנלוות 
והבעיות  המדינה  חוקי  על  העבירה  לעצם 
של  המורכבים  הגירושין  בהליכי  הכרוכות 

קטינות ונשים צעירות.
הן  חאמד  עו"ד  התייחסה  בהרצאותיה 
והן  השרעיים  הדין  בבתי  החלים  לחוקים 

דוג ושילבה  במדינה,  האזרחיים  ־לחוקים 
נח אליהם  אשר  אמיתיים  ממקרים  ־מאות 

שפה במהלך עבודתה כעורכת דין העוסקת 

בדיני משפחה ומעמד אישי. 
כהערכה לפעילות זו העניקה הנהלת בית 
הספר התיכון בכפר מנדא אות הוקרה לעו"ד 

־חאמד, אשר עשתה בפעילותה לביעור התו
פעה של נישואי קטינות ונשים צעירות.

פורום עורכות הדין

החתונה יכולה לחכות

נאילה, 
תודה רבה

עו"ד נאילה עוכל, רכזת 
במחוז  וקבילה  אתיקה 
עורכי  לשכת  של  הצפון 
"דין  בטאון  ורכזת  הדין 
שווה", סיימה את עבודתה 

במחוז בחודש מרץ.
במ והחברות  ־החברים 
הבי ומערכת  הצפון  ־חוז 

על  לנאילה  מודים  טאון 
לה  ומאחלים  עבודתה 

המשך דרך צלחה. 

עו"ד אמימה חאמד בפגישה עם תלמידי י' בתיכון כפר מנדא

מין אסור
לקוח  לבין  עו"ד  בין  מין  יחסי   ■
אתית,  עבירה  מהווים  לקוחה  או 
בפרט כאשר הדבר נעשה במסגרת 
עורך  של  במשרדו  ייעוץ  פגישת 
הדין. כך קבע בית המשפט העליון 
ב־15.3.2010.  שפורסמה  בהחלטה 

־בכך התייצב העליון אל מול העמ
דה שהציגה בפניו ועדת האתיקה 

הארצית של לשכת עורכי הדין.
האתיקה  ועדת  לעמדת  הרקע 
של הלשכה ולהחלטת העליון הוא 
לוועדת  לקוחה  שהגישה  תלונה 
האתיקה של מחוז תל אביב, ולפיה 
עימה  קיים  משפחה  לענייני  עו"ד 
יחסי מין במשרדו. אותו עו"ד הגיב, 
עם  מין  יחסי  קיים  לא  מעולם  כי 
לקוח, אבל לא ניתן היה להבין אם 
השניים לא קיימו מעולם יחסי מין 

־או שלא קיימו יחסי מין בזמן שה

תקיימו ביניהם יחסי עו"ד־לקוחה. 
גם בבית המשפט הכחיש העו"ד כי 
בזמן  הלקוחה  עם  מין  יחסי  קיים 

־שבו שררו ביניהם יחסי עו"ד־לקו
חה. לדבריו לא ניתן לראותו כבא 

־כוחה של הלקוחה, מאחר שהשי
במתן  הסתכם  לה  שהעניק  רות 

ייעוץ משפטי בכמה פגישות.
בתל  המחוזית  האתיקה  ועדת 
התלונה  את  לגנוז  החליטה  אביב 
של  מטעמים  ראיות,  חוסר  בשל 

־גירסה מול גירסה. הלקוחה המת
לוועדת האתיקה  גם  לוננת פנתה 
הארצית, וזו קבעה ביחד עם הוועד 
בעצם  "אין  כי  בלשכה,  המרכזי 
לעורכת  לקוח  בין  מין  יחסי  קיום 
דינה,  לעורך  לקוחה  בין  או  דינו 
בהסכמה  מתקיימים  כשהיחסים 
יחסי  ללא  חופשי,  מרצון  הדדית, 
כפייה,  או  אילוץ  כל  וללא  תלות 

משום עבירה אתית".
מינהליים  לעניינים  ביהמ"ש 
מוסדות  בהחלטת  להתערב  סירב 
להימנע   - הלשכה  של  האתיקה 
מהגשת קובלנה נגד העו"ד לביה"ד 
אשר  העליון,  שופטי  המשמעתי. 
ויורם דנציגר,  גרוניס, עדנה ארבל 
להחלטת  דינם  בפסק  הצטרפו 
אך  מינהליים,  לעניינים  ביהמ"ש 
עם זאת הוסיף השופט דנציגר, כי 

־יחסי מין בין עורכי דין לבין לקו
עבי מקרה  בכל  מהווים  ־חותיהם 

במקרים  שאת  "וביתר  אתית,  רה 
המייצגים  בעו"דים  מדובר  שבהם 
המשפחה,  דיני  בתחום  לקוחות 
תחום שבו התלות הרגשית בעורך 

הדין עלולה להיות מוגברת".
בין  מחלוקת  יש  כי  לציין,  יש 
הארצית  האתיקה  ועדת  עמדת 
לבין עמדת ועדות האתיקה בחלק 
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נא לעדכן את 
חשבון הבנק

בימים אלו נערכת מערכת בתי המשפט לעבור 
לנוהל עבודה חדש, שבמסגרתו כספים המגיעים 

לעו"ד יועברו לעו"ד באמצעות זיכוי לחשבון 
הבנק בלבד.

יובהר, כי החל מ־1.5.2010 כספים יועברו אך 
 ורק באמצעות זיכוי לחשבון הבנק,

ולא באמצעות שקים!

 עו"ד שלא יעדכן את פרטי החשבון שלו,
לא יקבל כספים ממערכת בתי המשפט.

נודה מראש על שיתוף הפעולה.

טופס פתיחה/עדכון של חשבון בנק ניתן להוריד מאתר 
הלשכה, מחוז צפון: www.israelbar.org.il, או לקבל 

בלשכת הקשר שבהיכל המשפט בנצרת )קומה 2(.

 הודעה
מוועדת האתיקה:
ועדת האתיקה במחוז הצפון מסבה 

את תשומת לב ציבור עורכי הדין 
במחוז להוראות כללי לשכת עורכי הדין 
)פרסומת(, התשס"א־2001, בדבר דרכי 

פרסומות מותרים באמצעי המדיה השונים. 

כל חריגה מהוראות כללים אלה מהווה 
עבירה אתית, שתחייב את הוועדה 
להעמיד את עורך הדין המפר לדין 

משמעתי. על כן, החברים מתבקשים 
להקפיד על קיום כללים אלה כלשונם. 

בברכה,
רונן דוד

חשב מערכת בתי המשפט

בברכה,
שלומית לוי

סמנכ"לית מזכירויות

בדק בית

יש לנו שלד
העבודות לבניית בית הפרקליט בעיצומן: הושלמה הבנייה של 

החניונים ועד סוף מאי 2010 תסתיים בניית השלד

כמו בכל גיליון של הביטאון, 
תיאור  לכם  מגישים  אנחנו 

־עדכני של מצב בניית בית הפ
רקליט. ובכן, קבלו עדכון נכון 
26.4.2010, שבו גם צו־  לתאריך

למה התמונה המצורפת: 
לאחרונה  שהופיע  מכם  מי 
בטח  בנצרת  המשפט  בהיכל 
הבנייה  להתקדמות  לב  שם 
באתר שממול. מאחורי גדרות 
אתר הבנייה מוקם, כידוע, בית 
עורכי  לשכת  של  הפרקליט 

הדין במחוז הצפון.
אנחנו נמצאים היום בשלב 
האחרון של בניית שלד הבניין. 
של  בנייתן  הושלמה  כה  עד 
קרקעיות,  התת  הקומות  שתי 

ונותר לב ־שישמשו כחניונים, 
נות עוד שתי קומות אחרונות 

של הבניין. 
הצפי לסיום עבודות השלד 

נת ואז  חודש מאי.  סוף  ־הינו 
חיל בשלב הבא  של הבנייה. 
יבואו בה נוספים  ־עדכונים 

משך.

מהמחוזות, בשאלה - האם יש או 
אין משום עבירה אתית בקיום יחסי 

מין בין עו"דים לבין לקוחותיהם.

אין בעיה בריבוי 
שותפים

המ־ חוק, המבטלת את  ■ הצעת 
־גבלה על מספר השותפים בשות

ורואי חשבון,  דין  פויות של עורכי 
אושרה בוועדת החוקה של הכנסת 

לקריאה ראשונה ב־9.2.2010.
יוזמה  פרי  היא  החוק  הצעת 
עורכי  לשכת  ראש  של  משותפת 
ח"כ  ושל  גיא־רון,  יורי  עו"ד  הדין, 

יריב לוין )הליכוד(. 
־על פי הצעת החוק, מספר השו

תפים המותר בשותפות מקצועית 
של עורכי דין ורואי חשבון לצורך 

־עיסוק במקצועם יהיה בלתי מוג
בל, וזאת במקום המגבלה הקיימת 
מספר  את  והמעמידה  בחוק  כיום 
על  המותר  המקסימלי  השותפים 
הצעת  הוראות  כן,  כמו  בלבד.   50

המשפ שר  את  מסמיכות  ־החוק 
טים לבטל את ההגבלה על מספר 
לשותפויות  ביחס  גם  השותפים 

מקצועיות בענפים נוספים. 
מתעל כיום  הקיימת  ־המגבלה 

מת מהמגמות הגוברות של הקמת 
־עסקים מרובי שותפים, של גלוב
־ליזציה ושל הקמת שותפויות בינ
ההתמקצ עם  בבד,  בד  ־לאומיות. 

עות שחלה בענפי המשפט וראיית 
החשבון, קיימת מגמה נמשכת של 
מיזוגים רחבי היקף של משרדים. 
האלה  המיזוגים  ממטרות  אחת 
הולם  מקצועי  מענה  מתן  הינה 
ההתמחויות  של  הרחב  למיגוון 
הקיימות כיום, דבר המחייב צירוף 

־שותפים רבים, שכל אחד מהם מו
מחה בהיבט מסוים של המקצוע.
שות יוצרים  אלה  מיזוג  ־הליכי 

במספר  שותפים,  מרובות  פויות 
החורג באופן משמעותי מהמגבלה 
ביטול  כיום.  הקיימת  המספרית 
לא־רצוי,  מצב  גם  ימנע  ההגבלה 

־שבו צעירים רבים נאלצים להסת
פק במעמדם כשכירים בשותפות, 

־רק משום שהשותפות הגיעה למ
וזאת  המקסימלית.  החברים  כסת 
למרות היותם מתאימים, מבחינת 

שו של  למעמד  וכישורים,  ־יכולת 
כן, תימנע הפרקטיקה  תפים. כמו 
הנהוגה  והמלאכותית  רצויה  הלא 
כיום, לפיה נוצרות שותפויות בתוך 
על  להתגבר  מנת  על  שותפויות, 

־המגבלה של מכסת החברים הפו
רמאלית.
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הדין  לבית  מונו  חברים   36
עשרה  ועוד  המחוזי,  המשמעתי 
מונו  ציבור,  נציג  כולל  חברים, 
של  המחוזית  האתיקה  לוועדת 
במחוז  יושם  בכך  הצפון.  מחוז 
עורכי  לשכת  לחוק   32 תיקון 

הדין, התשכ"א־1961.

פתיחה חגיגית
המלא  בהרכבו  התכנס  המשמעתי  הדין  בית 
והחדש ביום 21.12.2009, בבית המלון גולדן קראון 
נשיא  במעמד  חגיגי  טקס  כלל  הכינוס  שבנצרת. 
דוד  השופט  כבוד  בצפון,  המחוזי  המשפט  בית 
חשין, ובהשתתפות חברי בית הדין המחוזי שסיימו 
את כהונתם, חברי ועדת האתיקה החדשה, חברי 
התיקון  פי  על  שמונו  החדשים  הארצי  הדין  בית 

־הנ"ל וכן חברי בית הדין הארצי שסיימו את תפ
קידם. הוזמנו גם באי כוח הקובל ויושבי ראש של 

ועדות במחוז הצפון, בנוסף לחברי ועד המחוז.
ועד מחוז הצפון,  יו"ר  זועבי,  ח.  ח'אלד  עו"ד 
פתח בברכה מיוחדת לכבוד הנשיא דוד חשין, 
המחוזי  המשפט  בית  לנשיא  לאחרונה  שמונה 

זוע עו"ד  בתפקידו.  הצלחה  לו  ואיחל  ־בצפון, 
ועדת  חברי  ואת  הדין  בית  חברי  את  בירך  בי 

־האתיקה, שנבחרו על ידי ועדת המינויים ברא
שות עו"ד עדנאן חליחל, והדגיש את החשיבות 
והחיוניות הרבה של מערך האתיקה והמשמעת 
הדין  בבית  והן  האתיקה  בוועדת  הן  בלשכה, 
המשמעתי. כמו כן, הודה יו"ר ועד המחוז ליו"ר 
וחברי ועדת האתיקה ולחברי בית הדין, שכיהנו 
העמל  על   - הקודמות  הקדנציות  כל  במהלך 

־המקצועי, האינטנסיבי והמייגע שעשו בהתנד
בות למען השמירה על תדמית מקצוע עריכת 

הדין והאינטרס הציבורי הכרוך בכך.

מאיגרא רמא לבירא עמיקתא
הנשיא דוד חשין בירך את באי הטקס וסקר 

־את הרפורמה במערך האתיקה ובבתי הדין המ
בצפון  המחוזי  המשפט  בית  נשיא  שמעתיים. 
הדגיש את חשיבות הרפורמה בשיטת המינויים 
נועדה  הרפורמה  לדבריו,  זה.  מערך  לחיזוק 
המוסדית  הפוליטיקה  את  האפשר  ככל  לנתק 

ביה"ד המשמעתי החדש 
יוצא לדרך 

ועדת המינויים הארצית, בראשות השופטת בדימוס טובה שטרסברג כהן, מינתה 36 חברות וחברים 
לביה"ד המשמעתי במחוז הצפון, וכן 10 חברי ועדת אתיקה מחוזית, הכל בהתאם לתיקון 32 לחוק 

לשכת עורכי הדין התשכ"א־1961 

של הלשכה ממערכת האתיקה והמשמעת.
כבוד הנשיא הדגיש עוד, כי הקובל או התובע 

־צריכים לנקוט משנה זהירות בבואם לקבל הח
לטה להעמיד עו"ד לדין, היות שמדובר באקט 
ולדרדר  בעו"ד  לפגוע  קולמוס  בהינף  שיכול 
אותו מאיגרא רמא לבירא עמיקתא - ממעמד 
של עו"ד מכובד למעמד של נאשם. ולכן צריך 

־לשקול היטב, אם יש ראיות כנדרש לפני שמח
ליטים להעמיד עו"ד לדין משמעתי. 

בהשאלה,  הנשיא,  כבוד  הזכיר  זה  בהקשר 
בהר שנאמרו  ג'קסון,  השופט  של  דבריו  ־את 

צאה שנשא עת כיהן כיועץ המשפטי לממשלת 
ארה"ב. לפיהם, התובע הוא האדם החזק ביותר 

בארה"ב, ובלשונו של השופט האמריקני: 
 "The prosecutor has more control over life,
 liberty, and reputation than any other person
 in America".
כי תדמית המקצוע  ציין כבוד הנשיא,  מנגד 

חברי  על  מטילים   - דין  בעורכי  הציבור  ואמון 
המשמעתי  הדין  בית  חברי  ועל  אתיקה  ועדת 
פנים  משוא  ללא  ונחושים,  החלטיים  להיות 
וללא מורא, במיצוי הדין עם עורכי דין שנמצאו 
והענשתם  המשמעתי,  הבירור  בתום  אשמים 

בהתאם בידי בית הדין המשמעתי.
המש־ הדין  בית  יו"ר  מסאלחה,  אחמד   עו"ד
מעתי, הציג את תפוקת בית הדין מאז הקמתו 
בשנת 2004. הוא ציין, כי על אף כל המכשולים 

־הכרוכים במספר הרב של התיקים ומיעוט ההר
כבים, ויתר הבעיות הקשורות בשלבי ההתהוות 
של המחוז, בית הדין הצליח להתגבר על העומס. 
דין  הקמת  מאז  שנפתחו  תיקים   268 מתוך  כך, 
הדין המשמעתי במחוז, הסתיים הטיפול ב־216 
להחדרת  הצעה  העלה  מסאלחה  עו"ד  תיקים. 

־הליך גישור בתיקים המתאימים, וקרא לדון בנו
שא זה באופן יסודי ורציני בפורומים הארציים.

בסוף הטקס התכנסו חברי בית הדין בנפרד 
וארב )יו"ר  הדין  לבית  נשיאות  הרכב  ־לבחירת 

עה סגנים(, בהתאם לסעיף 18)א( לחוק הלשכה. 
הנ חברי  את  אחד  פה  אישרו  הדין  בית  ־חברי 
־שיאות הקודמת של בית הדין, אשר יכהנו קדנ

ציה נוספת של ארבע שנים. ואלו שמות החברים 
שנבחרו להרכב נשיאות בית הדין המשמעתי:

עו"ד אחמד מסאלחה, יו"ר בית הדין.
עו"ד עיסאם ח'טיב, סגן יו"ר בית הדין.

עו"ד גד נחום, סגן יו"ר בית הדין.
עו"ד אמאל ח'מיס, סגנית יו"ר בית הדין.

 עו"ד מקס חסין, סגן יו"ר בית הדין. 
המשמעתי,  הדין  בית  מזכיר  הוא  הכותב   *

מחוז צפון

בכינוס חגיגי של ההרכבים 
אמר אורח הכבוד - נשיא 

ביהמ"ש המחוזי בצפון, כי 
הרפורמה החדשה מנתקת 

את הפוליטיקה המוסדית של 
הלשכה ממערכת האתיקה 

והדין המשמעתי

כינוס חגיגי וברכת הדרךעו"ד אחמד מסאלחה. יו"ר ביה"ד המשמעתי
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השעיות בפועל של עורכי דין ממחוז חיפה
דו"ח מס' 74 )נכון ליום 18.4.2010(

הוצאו מן הלשכה:
5740, הוצא מהלשכה  רישיון,  רמזי אבו רחמה, מס' 

החל מיום 6.11.2001.
, מס' רישיון 18364, הוצא מה־ המאמון בן עלי חלאיל

לשכה החל מיום 24.7.2003.
מהלשכה  הוצאה   ,18840 רישיון,  מס'  ניוק,  טאיסה 

החל מיום 27.4.2005.
, מס' רישיון, 21938, הוצאה מהלש־ ןויקטוריה דרייזי

כה החל מיום 18.5.2005.
מהלשכה  הוצאה   ,9763 רישיון  מס'  דוד,  עם  שירה 

החל מיום 30.11.2006.
חדר קבלאוי, מס' רישיון 12891, הוצא מהלשכה החל 

מיום 2.2.2007.
, מס' רישיון 14989, הוצא מן הל־ םחסן מחאמיד זטא

שכה החל מיום 19.6.2008.
גאנם אבו ריא, מס' רישיון 32364, הוצא מן הלשכה 

החל מיום 1.2.2009.
הלשכה  מן  הוצא   ,10522 רישיון  מס'  לפידות,  איתן 
החל מיום 14.1.2009. השעיה בתום ההוצאה: השעיה 
50 חודש, שמניינם יחול ביום שבו תחו־  לתקופה של

דש חברותו בלשכה )אם תחודש(.
דוד קדוש, מס' רישיון 15197, הוצא מן הלשכה החל 
27.2.2008.השעיה בתום ההוצאה: השעיה לת־  מיום
קופה של 10 שנים, שמניינם יחול ביום שבו תחודש 

חברותו בלשכה )אם תחודש(.
החל  הלשכה  מן  הוצא   ,5429 רישיון  מס'  גנות,  בנו 

מיום 16.6.2009.
אבישי לאור, מס' רישיון 7972, הוצא מן הלשכה החל 

מיום 16.6.2009.
פיראס אליאס, מס' רישיון 33801, הוצא מן הלשכה 

החל מיום 1.9.2009.
אליהו מאור )מרקוביץ(, מס' רישיון 2873, הוצא מן 

הלשכה החל מיום 15.10.2009.
סלאח אבדאח, מס' רישיון 26769, הוצא מן הלשכה 

החל מיום 16.11.2009.

הושעו מן הלשכה:
מיום  החל  הושעה   ,6652 רישיון  מס'  נרקיס,  פנחס 

4.3.2003 ועד ליום 1.9.2048.
שנים,  ל־8  הושעה   ,12353 רישיון  מס'  גזאוי,  עומר 

החל מיום 16.12.2004 ועד ליום 15.12.2012.
ראסם חמאדה, מס' רישיון 21972, הושעה ל־12 שנים 

החל מיום 1.2.2007 ועד ליום 31.1.2019.
חוסין מסאלחה, מס' רישיון 22813, הושעה החל מיום 

1.11.2006 ועד ליום 1.2.2015.
הלשכה  מן  הושעה   ,26810 רישיון  מס'  בריק,  יאסר 
4.3.2007 ועד ליום 1.1.2022. בסיום ההש־  בחל מיום
+ עונש הוצאה במצטבר  עיה - הוצאה מן הלשכה 

לעונש קודם.
גרא דה שליט, מס' רישיון 9250, הושעה מן הלשכה 

החל מיום 1.3.2007 ועד ליום 27.2.2011.
שנים,  ל־4  הושעה   ,28555 רישיון  מס'  עואד,  עלאא 

מיום 29.10.2007 ועד ליום 28.10.2011.
גסוב חאג, מס' רישיון 22762, הושעה לשנה. ההשעיה 

תופעל עם שובו לישראל.
סברי גריס, מס' רישיון 4325, הושעה ל־6 שנים, מיום 

6.3.2008 ועד ליום 5.3.2014.
מיום  הושעה   ,18796 רישיון  מס'  גאבר,  מונדר 

15.7.2008 ועד ליום 13.5.2010.
לשנתיים  הושעה   ,26839 רישיון  מס'  דרויש,  שפיק 

וחצי, החל מיום 1.5.2008 ועד ליום 31.10.2010.
אחמד אלמאלק, מס' רישיון 38742, הושעה לתקופה 
של 3 שנים החל מיום 15.7.2008 ועד ליום 14.7.2011.

לתקופה  הושעה   ,33923 רישיון  מס'  נואף,  חלאילה 
של 5 שנים מיום 8.9.2008 ועד ליום 7.9.2013.

מחמוד חטיב, מס' רישיון 31267, הושעה לתקופה של 
8 שנים החל מיום 15.12.2008 ועד ליום 14.2.2021.

הלשכה  מן  הושעה   ,14501 רישיון  מס'  רודי,  זקנון 
החל מיום 15.2.2009 ועד ליום 14.5.2011.

סוהא קסיס, מס' רישיון 14025, הושעתה החל מיום 
1.2.2009 ועד ליום 30.1.2013.

לתקו־ השעיה   ,32273 רישיון  מס'   , עוסמא ןחוסיין 
ליום  ועד   1.2.2009 מיום  החל  חודשים,   36 של  פה 

.31.1.2012
, מס' רישיון 32427, השעיה ל־24 חוד־ רמחאמיד נאס

שים, החל מיום 1.4.2009 ועד ליום 31.3.2011.
החל  לשנה,  השעיה   ,20682 רישיון  מס'  נביל,  גנדור 

מיום 1.5.2009 ועד ליום 30.4.2010.
בלה מאיה לביא, מס' רישיון 21997, השעיה לשנתיים, 

החל מיום 1.5.2009 ועד ליום 30.4.2011.
מאהר אלכליל, מס' רישיון 32366, הושעה מן הלשכה 
ועד   1.7.2009 מיום  החל  שנים,  שלוש  של  לתקופה 

ליום 30.6.2012.
הל־ מן  הושעה   ,39662 רישיון  , מס'  היחיא עבדאלל

שכה לתקופה של 8 שנים, החל מיום 15.7.2009 ועד 

ליום 12.7.2017.
אהוד כספי, מס' רישיון 10808, הושעה לתקופה של 9 

חודשים, החל מיום 1.11.2009 ועד ליום 31.7.2010.
יוסף רוטמן, מס' רישיון 7814, הושעה לתקופה של 10 

שנים, החל מיום 9.12.2009 ועד ליום 8.12.2019.
עוייד בהיג', מס' רישיון 14561, הושעה לתקופה של 3 

שנים, החל מיום 1.1.2010 ועד ליום 31.12.2012
לתקופה  הושעה   ,20183 רישיון  מס'  קסום,  וליד 
ליום  ועד   31.12.2009 מיום  החל  שנים,  ארבע  של 

 .31.12.2013
נסאר מונדר, מס' רישיון 32029, הושעה לתקופה של 

30 חודש, החל מיום 1.4.2009 ועד ליום 30.9.2011.
הושעה לתקופה   ,31130 רישיון  מס'  ביאדסי,  פאחר 

של שנה, החל מיום 20.1.2010 ועד ליום 19.1.2011.
לת־ הושעתה   ,26883 רישיון  מס'   , ליטמ ןליאורה 

ליום  ועד   24.2.2010 מיום  חודש, החל   60 קופה של 
.23.2.2015

עאסי ורד, מס' רישיון, 28548, הושעתה לתקופה של 
3 שנים, החל מיום 15.5.2009 ועד ליום 14.5.2012.

הושעו זמנית מן הלשכה:
אמין בן אחמד בדארנה, מס' רישיון 17382, השעיה 
בבקשה  להכרעה  ועד   21.10.1999 מיום  החל  זמנית 

לפי סעיף 75 לחוק לשכת עורכי הדין.
זמנית  השעיה   ,18316 רישיון  מס'  פלדמן,  אור  יעל 
החל מיום 19.2.2009 ועד להכרעת דינה בבית משפט 

השלום בנצרת.

פקיעת חברות:
יוסף שפיק, מס' רישיון 17032, פקיעת חברות לאור 

הכרזת פשיטת רגל - פברואר 2009.
נתן רוזנברג, מס' רישיון 10986, פקיעת חברות לאור 

הכרזת פשיטת רגל - פברואר 2009.
, מס' רישיון 7058, פקיעת חברות לאור הכ־ ןיוסף רענ

רזת פשיטת רגל - 7.12.2006.
עימאד אסדי, מס' רישיון 26118, הוכרז כפושט רגל 

ביום 6.5.2009.
כפושט  הוכרז   ,22819 רישיון  מס'  נבואני,  אוסאמה 

רגל ביום 25.6.2009.
רז דורון, מס' רישיון 9479, הוכרז כפושט רגל ביום 

.10.11.2008
תאופיק קורטאם, מס' רישיון 15003, הכורז כפושט 

רגל ביום 18.2.2009.

הוצאו מן הלשכה:
זאהי אסכנדר, מס' רישיון 12864, הוצא מן הלשכה 

החל מיום 1.8.2005.
מאזן נסאר, מס' רישיון 10250, הוצא מן הלשכה החל 

מיום 17.8.2003.
, מס' רישיון 20160, הוצא מן הל־ חג'סאן עומר ממדו

שכה החל מיום 6.4.2007.
סקוט מן, מס' רישיון 13021, הוצא מן הלשכה החל 

מיום 16.12.2009.

הושעו מן הלשכה:
איהאב חליחל, מס' רישיון 22770, השעיה ל־10 שנים, 

החל מיום 27.5.2008 ועד ליום 26.5.2018.
ויסאם הרייש, מס' רישיון 28875, השעיה ל־8 שנים, 

החל מיום 19.12.2006 ועד ליום 18.12.2014.
וחצי  ל־17  השעיה   ,19016 רישיון  מס'  יוסף,  מדיאן 

שנים, החל מיום 15.11.2008 ועד ליום 14.5.2026.
מחמוד אחמד זועבי, מס' רישיון 16995, השעיה לשבע 
וחצי שנים, החל מיום 1.5.2008 ועד ליום 31.10.2015.

השעיה   ,33877 רישיון  מס'  דראושה,  עומר  מוחמד 
לתקופה של 3 וחצי שנים, החל מיום 15.4.2009 ועד 

ליום 13.10.2012.
שנים,  ל־6  השעיה   ,21950 רישיון  מס'  זועבי,  עאטף 

החל מיום 1.1.2010 ועד ליום 1.1.2016.
עידן רייס, מס' רישיון 24145, השעיה ל־5 שנים החל 

מיום 16.2.2010 ועד ליום 15.2.2015

הושעו זמנית מן הלשכה:
נביל דוח'י, מס' רישיון 24011, השעיה זמנית החל מיום 
16.7.2009 ועד להכרעה סופית בביהמ"ש בתיק פלילי.

פקיעת חברות:
חברות  פקיעת   ,17415 רישיון  מס'  מסאלחה,  עארף 

לאור הכרזת פשיטת רגל מיום 17.2.2005.
אמיר עקל ח'טיב, מס' רישיון 32224, פקיעת חברות 

לאור הכרזת פשיטת רגל מיום 13.7.2009.
חברות  פקיעת   ,28602 רישיון  מס'  קנדלפת,  איוב 

לאור הכרזת פשיטת רגל מיום 28.11.2009.

השעיות בפועל של עורכי דין ממחוז צפון
 )עדכון נכון ליום 15.4.2010(
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דין משמעתי
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באחרונה  יצאו  מקרים  מספר 
־משולחנו של בית הדין המשמע

תי, ושוב מצטיירת תמונה עגומה 
מאוד של הפרת חובת הנאמנות, 

נשמת אפו של המקצוע.
לא  הצפון  במחוז  הדין  בית  כי  לציין,  יש 
את  שהפרו  חברים,  מהלשכה  להרחיק  מהסס 
חובת הנאמנות ללקוח. ההרחקה יכולה להיגזר 

מה לצמיתות  להוצאה  ועד  ממושכות  ־לשנים 
לשכה.

עד כדי הוצאה לצמיתות מהלשכה
שחוז עבירות  ושורת  אישום,  כתבי  ־מספר 

רות על עצמן של אי העברת כספים ללקוחות, 
להוצאה  גרמו   - ועוד  הנאמנות  חובת  הפרת 
לצמיתות מהלשכה של עו"ד מהמחוז, שהורשע 

בעבירות אלו.
לפני  כבר  כי  יצוין,  התמונה  שלמות  למען 
הוצאתו מהלשכה, הושעה הנאשם באופן זמני 
מלעסוק במקצוע עריכת הדין, בהתאם לסעיף 
 1961 תשכ"א  הדין  עורכי  לשכת  לחוק  78)ג( 
)להלן: "החוק"(. זאת לאחר הגשת כתב אישום 
נגדו לבית המשפט השלום בנצרת, בזמן ששהה 
במעצר עד תום ההליכים, שהומר מאוחר יותר 

למעצר בית.
־הנאשם הורשע בעבירות המיוחסות לו בכת

בי הקובלנות, שהוגשו נגדו בפני הרכב הדיינים 
חסן  )חב"ד(  עו"ד  ח'מיס,  אמאל  )אב"ד(  עו"ד 

ח'טיב ועו"ד )חב"ד( שלמה אלכביר. 
של  שונות  עבירות  מגלמות  אלו  קובלנות 
כעו"ד  ובמסירות  בנאמנות  תפקידו  מילוי  אי 
לטובת שולח, לפי סעיף 54)1( לחוק; התנהגות 
לפי  הדין,  עריכת  מקצוע  את  הולמת  שאינה 
)3( לחוק; אי העברת כספים ללקוח,   61 סעיף 
עבירה לפי כלל 40 )א( לכללי לשכת עורכי הדין 
)אתיקה מקצועית( התשמ"ו 1986 )להלן: "כללי 
האתיקה"(; התנהגות שפוגעת בכבוד המקצוע, 
הפרת  של  עבירה  לחוק;   53 סעיף  לפי  עבירה 
הוראה מהוראות הסעיפים 53 עד 60 לחוק או 

עונשים כבדים 
לשולחי יד סדרתיים

הרכב    המשמעתי  ביה"ד  שולחן  על  תכופות  מונחות  נאמנות  בכספי  יד  שליחת  של  עבירות 
 מקרה אחר משולחן  הנאשמים  על  וכבדים  עונשים משמעותיים  לפסוק  לא מהסס  הדיינים 

ביה"ד מתייחס לנאשם, שהציג עצמו כמתמחה לפני שאושרה התמחותו

של דין אחר, המטיל חיוב או איסור על עורך דין 
בקשר למקצועו; עבירה לפי סעיף 61 )1( לחוק; 
ועבירה של אי מתן תשובה לתלונה, לפי כלל 2 
לכללי לשכת עורכי הדין )סדרי הדין בבתי הדין 

המשמעתיים( תשכ"ב 1962.
במה חטא הנאשם?

באחד מכתבי הקובלנה, שהוגשו נגד הנאשם, 
הוא הודה בחמישה מתוך שישה מקרים שונים, 

־שבהם נטען כי ביצע עבירות של שליחת יד לכ
ספי לקוחות )בחלק מהמקרים דובר בפיקדונות 
בנאמנות  שהופקדו  מיסים,  תשלומי  להבטחת 
דובר בכספים,  בידי הנאשם. בחלק מהמקרים 

־אשר נתקבלו עבור לקוחותיו של הנאשם במ

־סגרת ניהול תביעותיהם( וכן של אי מתן תגו
בות לתלונות נגדו )בחמש מתוך ששת המקרים 

נשוא הקובלנה(.
־כתב הקובלנה השני התבסס על עובדות, של

פיהן הנאשם, בשני מקרים שונים, ביצע עבירות 
של אי מתן תגובות לתלונות שהוגשו נגדו על 

ידי לקוחותיו האמורים בקובלנה. 
הנאשם  הורשע  השלישי  הקובלנה  בכתב 
שהודה  לאחר  זאת  שונים,  מקרים  בשלושה 
עבירות  ביצע  לפיהן  העובדות,  של  רובן  ברוב 

־של שליחת יד לכספי לקוחות שהופקדו בנא
לשלושת  תגובות  מתן  אי  של  וכן  בידיו  מנות 
התלונות. בבואו לגזור את עונשו של הנאשם, 
התייחס בית הדין לחומרת המעשים, ובין היתר 

ציין כדלקמן:
החמורות,  מהעבירות  הן  הנדונות  "העבירות 

־הפוגעות אף בתדמית מקצוע עריכת הדין, וב

כי מוטלת על בתי הדין למשמעת החובה  רור 
לעמוד על המשמר, על מנת לעקור עבירות אלו 

מן השורש.
אלו, שבהם מתרחשים המקרים  בזמנים   ..."
שומא  לקוח,  בכספי  יד  שולחים  דין  שעורכי 
ולהקפיד לטהר  יתר על המידה  עלינו להכביד 

־את שורת עורכי הדין. עבירה של גניבה או שלי
־חת יד בכספי לקוח הינה חמורה ביותר. הסנק

ציה המשמעתית מטרתה שמירת רמת המקצוע 
והאמון שרוחש הציבור בכלל, ומערכת המשפט 

בפרט, לציבור עורכי הדין".
ב"כ הקובל: עו"ד ניזאר עבוד ועו"ד איאד אבו 

אסחק. 
ב"כ הנאשם: עו"ד יהונתן גינת.

שימוש עצמי בכספי לקוחות
־עוד שורה סדורה של שליחת יד בכספי לקו

חות אירעה במקרה הבא.
־הנאשם הורשע, על פי, הודאתו בשש קובל

נות: עבירות של אי הודעה ללקוח בדבר קבלת 
אי  כדין,  שלא  כסף  ועיכוב  הלקוח  עבור  כסף 
שמירה על כבוד מקצוע עריכת הדין, התנהגות 
שאינה הולמת את מקצוע עריכת הדין, הפרת 
אי  כעו"ד,  תפקידו  במילוי  לקוח  כלפי  החובה 
מתן דין וחשבון ללקוח ואי מתן תשובה לתלונה 
נגדו, עבירות לפי סעיפים 53, 54 ו־61)3( לחוק 

ולפי כללים 2, 42 לכללי האתיקה. 
כתבי  מתבססים  שעליהן  העובדות,  עיקר 
מקרים  בשישה  לנאשם,  מייחסים  הקובלנה, 
טיפול  אי  לקוחות,  לכספי  יד  שליחת  שונים, 
מטעם הלקוחות ואי מתן תגובות לתלונות נגדו 

)בחלק מהמקרים(.
בטיעוניו לעניין העונש טען הקובל, כי עובדות 
הקובלנות מצביעות על דפוס פעולה זהה של 
הנאשם, אשר מטפל בתביעות כספיות, מקבל 
לא  אך  למתלוננים,  המגיעים  וכספים  פיצויים 
מדווח להם ולא מעביר להם את הכספים; או 
לחילופין מעביר את הכספים בתשלומים, ורק 

־לאחר פרק זמן ארוך מהמועד שבו נתקבלו הכ
הנאשם את הכספים שלא  בכך מחזיק  ספים. 

כדין ועושה בהם שימוש עצמי. 

הדיינים: "הסנקציה 
המשמעתית מטרתה שמירת 
רמת המקצוע והאמון שרוחש 

הציבור, ומערכת המשפט 
ובפרט, לעורכי הדין"
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יש לציין, כי על אף כל הארכות שניתנו לו, 
הנאשם לא הגיש את טיעוניו לעניין העונש.

בית הדין בהרכב הדיינים עו"ד )אב"ד( אמאל 
)חב"ד(  ועו"ד  ח'טיב  חסן  )חב"ד(  עו"ד  ח'מיס, 
שלמה אלכביר, סקר באופן נרחב את הפסיקות 
המחמירות השונות והעקביות בעבירות שליחת 
עימן  שיש  עבירות  בהיותן  לקוחות,  לכספי  יד 

דו של  בשורה  והדגיש  הלקוח,  באמון  ־פגיעה 
גמאות מהפסיקה, כי זו איננה מקלה ראש עם 

עורכי דין החוזרים ומבצעים עבירות אתיות. 
"הננו  לומר:  הנכבד  ההרכב  בחר  כך  בתוך 
סבורים, כי יש בהימנעות הנאשם מלהסדיר את 
התשלומים, שטרם שולמו למתלוננים במהלך 
כל התקופה ועד למתן גזר הדין, ללא הצדקה, 

בקו הודאתו  לאור  כך  על  חולק  הנאשם  ־ואין 
בלנות - משום אלמנט של חוסר יושר ופגיעה 
ובעוסקים  חמורה במעמד מקצוע עריכת הדין 

במקצוע זה".
בפועל  השעיה  הנאשם  על  הטיל  הדין  בית 
למשך שש שנים, ועוד שנתיים של השעיה על 
תנאי למשך שלוש שנים. זאת בנוסף לפיצויים 
לששת המתלוננים בסכומים שונים ובסך כולל 
סך  על  ללשכה  הוצאות  וכן  שקל,   27,000 של 

10,000 שקל.
־הנאשם ערער לבית הדין הארצי, וביצוע העו

נש עוכב.
ב"כ הקובל: עו"ד שאדי ג'בארין. 

ב"כ הנאשם: עו"ד מאג'ד מסאלחה.

אכיפה סלקטיבית גוררת זיכוי
ידי  הפעם עסקינן בהכרעת דין, שניתנה על 
אמאל  )אב"ד(  עו"ד   - הדין  בית  חברי  הרכב 
)חב"ד(  ועו"ד  ח'טיב  חסן  )חב"ד(  עו"ד  ח'מיס, 
שלמה אלכביר, בקובלנה שהוגשה על ידי הועד 

־המרכזי של הלשכה כנגד שני עורכי דין )נאש
מים 1 ו־2( ומתמחה )נאשם 3(.

פגיעה  עבירות  למתמחה  מייחסת  הקובלנה 
53 לחוק, הת־  בכבוד המקצוע, עבירה על סעיף
נהגות שאינה הולמת את מקצוע עריכת הדין, 

עבירה על סעיף 61)3( לחוק, והופעה וייצוג 
הראשו החודשים  בששת  מאמנו  ־שולחי 
נים להתמחותו בניגוד להוראות סעיף 37 

לחוק. 
ביום  הופיע  אשר  במתמחה,  מדובר 
5.5.2008 בפני בית משפט השלום בק־
רית גת בתיק פלילי נגד עובד זר סיני. 
המתמחה  ו־2,   1 הנאשמים  לבקשת 
את  מסר  האישום,  כתב  בעובדות  כפר 

גרסת העובד הסיני לאירוע ותיאם מועדי 
דיוני הוכחות, תוך שהוא מציג את עצמו 
כמתמחה ממשרדה של הנאשמת 2, על 
אף כי באותה עת הוא עבד במשרדו של 
־עו"ד אחר. בנוסף מיוחס למתמחה, כי רי

שום התמחותו אושר על ידי לשכת עוה"ד 
בהתאם לסעיף 26 לחוק רק ביום 2.7.2008, 

החל  רטרואקטיבית  הוכרה  התמחותו  כאשר 
ידע  לא  הדיון  בעת  כלומר,   .6.3.2008 מיום 

־הנאשם אם תוכר התמחותו על ידי הלש

כה, ובכל זאת הציג את עצמו כמתמחה. 
סביב  נסבו  בעיקרם,  הקובל,  ב"כ  סיכומי 
ידע  לא  הוא  הנאשם  הופעת  בעת  כי  הטענה, 

־שהתמחותו מאושרת וכי הופיע בפני בית המ
שפט ללא מאמנו, וזאת במחצית הראשונה של 
ההתמחות בניגוד לסעיף 37 לחוק, אשר נטענו 

בהאי לישנא:
"מדובר במקרה שבו מתמחה, הנמצא בפתח 
שתי  ביצע  הדין,  עורכי  בלשכת  כחבר  כניסתו 
בפני  שהופיע  הראשונה,  משמעת.  עבירות 
תקופת  של  הראשונה  במחצית  משפט  בית 

מאמ ללא  רטרו  שאושרה  לפני  ־התמחותו 
מכך:  חמור  ואף  בהמשך(,  ארחיב  כך  )על  נו 
ואף  מאמנו,  שאינו  עו"ד  של  שם  תחת  הופיע 
מבלי להודיע על כך לבית המשפט - הן ביחס 
להופעתו בתור מי שהגיש בקשה להתמחות או 
על כך שהינו מופיע בשם עו"ד שאינו מאמנו. 
הוא  כי  המשפט,  לבית  הודיע  לא  גם  הנאשם 
מופיע אף לגרסתו הוא במחצית הראשונה של 

־תקופת ההתמחות אם סבר ביום ההופעה שב
קשתו מאושרת".

בהמשך חתם ב"כ הקובל ואמר: "עצם העוב־  
דה כי לשכת עורכי הדין אישרה בסופו של דבר 
ולאשר  את בקשתו רטרו, אין בה כדי לאושש 
טענתו, שהינה סותרת לכל המסמכים שהוגשו 
מטעמו, כאילו בקשתו אושרה לפני ה־5.5.2008. 
אשר על כן, הוכח כי בעת הופעת הנאשם הוא 
לא ידע כי התמחותו מאושרת וכי הופיע בפני 

־בית המשפט ללא מאמנו, וזאת במחצית הרא
לחוק   37 לסעיף  בניגוד  ההתמחות  של  שונה 
לשכת עורכי הדין. בכך המתמחה למעשה עבר 

על כללי האתיקה החלים גם על מתמחה".
־ב"כ הנאשם סיכם את טיעוני המתמחה בא

ריכות רבה, ואלו התייחסו לשני מישורים.
לבט טיעונים  שלל  העלה  הראשון  ־במישור 

לות כתב האישום מסיבות שונות. ביניהן, כי יש 
לזכות הנאשם מכוח הכלל העונשי הבסיס: "אין 
עונשין, אלא אם כן מזהירים". כמו כן, לטענת 

־ב"כ הנאשם אין שום זכר בחוק, בכללים ובפסי
־קה לכך, כי התנהגות זו של הנאשם אינה הול

מת את עורך הדין, וכך לשיטתו הנ"ל העמדת 
הנאשם לדין בגין הפרת סעיף 37 דלעיל יש בה 
במישור  הקובל.  מצד  שיפוטית  חקיקה  משום 
זה העלה ב"כ הנאשם עוד טיעון, לפיו "לא יעלה 
על הדעת שמצד אחד תטען הלשכה כי הכללים 
חלים על מתמחה, שאז הקובלנה חייבת ליפול 

משום שהלשכה לא הכירה בהתמחותו".
טענות  הנאשם  ב"כ  העלה  השני  במישור 
תוך  הצדק,  מן  ההגנה  תורת  פי  על  מפורטות 

־שהוא סוקר חלק מהשתלשלות הדברים במי
שור היחסים שבין הנאשם ללשכה ותוך שהוא 

־מייחס לקובל שיקולים זרים וכן שיהוי רב בה
ההליך  לבטלות  להביא  שצריך  הקובלנה  גשת 

המשמעתי וכו'. 
באותו מישור, אך בפן נוסף של תורת ההגנה 
מן הצדק, טען ב"כ הנאשם לאכיפה בררנית של 
נגדו, בכך שחדשות לבקרים מופיעים  הלשכה 
נוספים,  מתמחים  וגם  הפרקליטות  מתמחי 

התמחו תקופת  של  הראשונים  בימים  ־לרבות 
תם, אך זהו המקרה היחיד שהלשכה החליטה 
במיוחד שבית  כך.  בגין  לדין  להעמיד מתמחה 
הנאשם,  הופיע  שבפניו  גת,  בקריית  המשפט 
לא העיר כל הערה ביחס להופעת הנאשם, וזה 

נחשב להרשאה משתמעת להופעה, לטענתו.
דחה  הצדדים,  לטיעוני  בהתייחסו  הדין,  בית 

־את טענת ב"כ הנאשם לאי תחולת הדין המש
ומצד  לו בקובלנה,  מעתי על המעשה המיוחס 
שני דחה את טענת ב"כ הקובל לפיה הנאשם 
דנא לא היה במעמד של מתמחה ביום 5.5.08 - 
תאריך ביצוע העבירה הנטענת. בית הדין קבע, 

כי ראוי אם טענה זו לא היתה נטענת:
הקובל,  ב"כ  של  זו  טענה  מכך,  "יתרה 
במע־  5.5.2008 ביום  היה  לא   3 נאשם  לפיה 
למעשים  בסתירה  עומדת  מד של מתמחה, 
זה,  ביום  הוא  ביצע  לפיהם  לו,  המיוחסים 

וכמתמחה, עבירות משמעתיות...".
והראיות  העדויות  את  ניתח  הדין  בית 
שהועלו בפניו, לא נגע בכל הטיעונים שהועלו 

־על ידי ב"כ הנאשם, ועל אף זאת הגיע למ
סקנה, כי יש לזכות את הנאשם מהאישומים 

המיוחסים לו בכתב הקובלנה. 
ערעור  הגיש  הקובל  שהוא  המרכזי  הוועד 

לבית הדין הארצי. 
ב"כ הקובל: עו"ד שאדי ג'בארין. 

ב"כ הנאשם: עו"ד ראפי מסאלחה.

המשמעתי,  הדין  בית  מזכיר  הוא  הכותב   *
מחוז צפון
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עו"ד עיסאם אבו נסאר *

עוף.  לקנות  רצה  אחד  בחור 
הלך  באינטרנט,  שבדק  לאחר 

בעי ידוע  הכי  העוף  ־למפעל 
את  קיבלה  הכניסה  בקומת  רו. 
ביופייה  מהממת  בחורה  פניו 
עם חיוך מפה לאוזן ושאלה מה 
"חי  אמר.  עוף?",  לקנות  רוצה  "אני  רוצה.  הוא 
או שחוט?", היא שאלה. "שחוט", הוא ענה. "אז 

תעלה לקומה הבאה", היא ענתה. 
בקומה הבאה קיבלה את פניו בחורה אחרת 
ושאלה מה הא רוצה לקנות. "עוף שחוט", הוא 
ענה. "מרוט מנוצות או לא?", היא שאלה. "מרוט 
מנוצות", הוא ענה. "טוב, תעלה לקומה הבאה", 

היא אמרה. 
נוספת.  הבחור עלה קומה ושם פגש בחורה 
אמר.  מנוצות",  ומרוט  שחוט  עוף  רוצה  "אני 
שאלה  בחתיכות?",  או  שלם  עוף  רוצה  "אתה 
הבחורה. "אני רוצה חתיכות מהעוף", הוא ענה. 

"אז נא לעלות עוד קומה", היא אמרה. 
הבחור הגיע לקומה הבאה, שם פגש בחורה 
נוספת ואמר לה: "אני רוצה עוף, שחוט, מרוט 
מנוצות, בחתיכות". שאלה הבחורה: "איזה חלק 
אתה רוצה?". "חזה", הוא ענה. "טוב, נא לעלות 

לקומה האחרונה", היא אמרה.
־עלה הבחור לקומה האחרונה עם הרבה תק

ווה, שעכשיו יקבל את מבוקשו. שם הוא פגש 
את מנהלת המקום. "אני רוצה עוף, שחוט, מרוט 
מנוצות, חזה", הוא אמר. "מתנצלת, אדוני, אין 

־לנו בכלל עוף במפעל. אבל מה דעתך על האר
גון שלנו?!".

בצורה  ממחיש  אולי  הנ"ל  הקצר  הסיפור 
סיפור ההשמה במגזר הציבורי.  הכי טובה את 
לכולם כוונות טובות, כולם רוצים להעסיק בני 
הנה  התוצאה  התחתונה  בשורה  אך  מיעוטים, 

כישלון.

יש קשיים בדרך
הדין,  עורכי  לשכת  ראש  רון,  גיא  יורי  עו"ד 
מנסה לקדם, בין היתר, את נושא העלאת אחוז 
עורכי הדין מבני המיעוטים, המועסקים בשירות 
הציבורי או הממשלתי. לשם כך הוקמה בלשכה 

החיפושים נמשכים
ועדת ההשמה הארצית של לשכת עורכי הדין ממשיכה לפעול לחיפוש ולאיוש משרות על 
ידי בני מיעוטים  גם העו"דים צריכים לתרום את תרומתם ולגשת למכרזים  בכנס השנתי 

של הלשכה, שיערך באילת, יתנהל מושב בנושא ייצוג המיעוט הערבי במדינת שיראל

ועדת ההשמה במגזר הציבורי.   - ועדה ארצית 
לראשות הוועדה מונה עו"ד רון גזית, מ"מ ראש 
הלשכה, וחבריה הם מבכירי נבחרי הלשכה, הן 

ברמה הארצית והן במחוזות השונים. 
־מטרת הוועדה הינה להעלות את נושא הע

הציבורי,  היום  סדר  על  המיעוטים  בני  סקת 
־במיוחד לאור החלטת הממשלה - לפעול לה

עלאת היקף בני המיעוטים המועסקים על ידה 
ל־10% עד שנת 2012.

בני המיעוטים המועסקים  היקף  להיום  נכון 
מ־7%  פחות  קצת  על  עומד  הממשלה  ידי  על 
שיפור  שיש  כך  ידה.  על  המועסקים  מכלל 

בני מיעוטים בשירות הציבו ־מסוים בהעסקת 
רי ביחס לנתונים הגרועים מאוד שהיו קיימים 

כי האוכ בהינתן העובדה,  יותר.  ־בעבר הרחוק 
מכלל  כ־20%  מהווה  בישראל  הערבית  לוסייה 
לא  עדיין  שהשיפור  ברור  במדינה,  התושבים 
הזה  מהנתון  נבודד  אם  כי  לציין,  ראוי  מספק. 
ירדו  האחוזים  החינוך,  בתחום  המועסקים  את 

בצורה משמעותית.
ועדת ההשמה הארצית של הלשכה מקיימת 

פגישות שוטפות של כלל חבריה וכן של צוותים 
מצומצמים יותר, העוסקים בלימוד הנושא תוך 

־כדי פגישות רבות עם גורמים ומעסיקים ציבו
על משאבי  האחראים  עם  לרבות  שונים,  ריים 
אנוש בהם. הצוותים גם מנסים לאתר מקומות 
הגורמים  אצל  לנושא  מודעות  ולעורר  עבודה 

השונים.
־הוועדה נפגשה כבר עם השר אבישי ברוור

מן, השר לענייני מיעוטים, עם עו"ד משה שילה, 
־מנכ"ל משרד המשפטים היוצא שהיה ראש הצ

־וות הבין משרדי להסרת חסמים, וד"ר גיא רו
טקופף, מנכ"ל משרד המשפטים הנוכחי וראש 
הצוותים  חסמים.  להסרת  משרדי  הבין  הצוות 
עם  כאמור,  נפגשו,  הוועדה  של  יותר  הקטנים 
גורמים רבים בחברת החשמל, מקורות, ביטוח 
לאומי, בזק, בנקים, פרקליטויות, משרד האוצר, 
עיריות  הממשלה,  ראש  משרד  הפנים,  משרד 

ומי לא.
הכרה  הביעו  עימם  שנפגשנו  הגורמים  כל 

הצי בסקטור  המיעוטים  בני  שילוב  ־בחשיבות 
אחר.  משהו  הביעו  בשטח  הנתונים  אבל  בורי, 
כך, באחת החברות המשרתות את כלל תושבי 
המדינה יש רק שני ערבים מתוך אלפי עובדים. 
במחלקה משפטית של עירייה ידועה, האמורה 
יש עורכת  בני מיעוטים,  גם אוכלוסיית  לשרת 
דין ערבייה אחת מתוך 60 עורכי דין המועסקים 

־באותה מחלקה. וכך, הנתונים ממשיכים להפ
ליא. 

־יותר מכך, מתברר כי רוב בני המיעוטים בס
הזוטרים  בתפקידים  מועסקים  הציבורי  קטור 

־ביותר. ככל שמנסים לחפש מועסק ברמות וב
תפקידים היותר בכירים, האחוזים יורדים.

הממשלה  יעד  את  להשיג  מהניסיון  כחלק 
2012, מתפרסמים מכרזים ייעודים לבני מי־ ־ל

בשטח  שומעים  שאנחנו  הטענה  בלבד.  עוטים 
למכרזים  רבים  מועמדים  ניגשים  לא  כי  היא, 
הללו וכי רוב אלה שניגשים אינם טובים. המון 
מכרזים ממשיכים להמתין לאיוש, בגלל הרמה 
כן  כמו  הטענה.  זאת   - הניגשים  של  הנמוכה 
נטען, כי בני המיעוטים אינם מתמידים בהגשת 
מועמדויות לעבודה. כלומר, מועמד ערבי ניגש 
ומתייאש  היותר,  לשניים־שלושה מכרזים לכל 
14־15 מכר־  אם הוא לא מתקבל. זאת לעומת
זאת,  היהודי. עם  ניגש המועמד  זים, שאליהם 

מס איתם  שנפגשנו  והגורמים  האנשים  ־רוב 
למועמדים  המיון  ומבחני  המכרזים  כי  כימים, 
למנטאליות  מתאימים  ואינם  מהטייה  סובלים 
של בני המיעוטים וכי יש לערוך בהם שינויים. 

ואכן, הובטח לנו כי הדבר נבדק.
אנו  המיון  ומבחני  המכרזים  לעניין  בנוסף 
שומעים על קושי נוסף בנושא ההשמה של בני 

־מיעוטים - רוב המתקבלים לעבודה אינם מת
מידים, עוזבים את מקום העבודה לאחר תקופת 

מה ולכן אינם מתקדמים לתפקידים בכירים.

מטרת הוועדה היא להעלות 
את נושא העסקת בני 
מיעוטים על סדר היום 

הציבורי, במיוחד לאור יעד 
הממשלה - 10% מועסקים 

מבני המיעוטים עד 2012
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־כך או כך, מרבית המקומות שמבקשים להע
סיק בהם בני מיעוטים הם אלו שמשרתים את 
נאמר  לא  הדבר  אומנם  הערבית.  האוכלוסיה 
להעסיק  בניסיונות  כאן  מדובר  אבל  במפורש, 
עובדה שבמקומות  אילוצי שפה.  ערבים מתוך 
יש  הערבית  האוכלוסיה  את  משרתים  שאינם 

תחושה שגם לא צריך להעסיק בני מיעוטים.
הוא,  הפגישות  ברוב  שעולים  הקשיים  אחד 

־שהמועמד בן המיעוטים מתקשה להתנתק מה
־סביבה שלו - מהכפר או מהעיר שבה הוא מת

גורר, ולכן הניידות שלו בעייתית. המדינה מנסה 
לפתור זאת על ידי השתתפותה בתשלום שכר 
דירה עבור המועמד שמתקבל לעבודה רחוקה 

מהבית.
־דבר נוסף שמצאנו הוא, שככל שאנחנו מת

קרבים לאיזור המרכז )תל אביב וירושלים(, יש 
המיעו בני  מקרב  למישרות  מועמדים  ־פחות 

טים, וככל שאנו עולים צפונה כמות המועמדים 
עולה.

צריך להתקדם לפתרונות
־עם כל הכבוד, אינני יכול לקבל את רוב הט

מועמדים  יש  המיעוטים  בני  מבין  הנ"ל.  ענות 
הציבורי.  בסקטור  לעבוד  המעוניינים  מצוינים, 

־הבעיה היא, שהם אינם רואים אור בקצה המ

להתקדם  יוכלו  כי  מאמינים,  לא  רובם  נהרה. 
בעבודה. הם מאמינים שרוב המכרזים מכורים 
הכישורים.  על  עדיפים  הקשרים  וכי  ותפורים 

ביורוקרטיים  קשיים  המון  על  שמעתי  בנוסף, 
בתוך המכרז עצמו, שמייאשים את המגיש עוד 

בטרם חלם להתקבל.
רבה,  עבודה  יש  הארצית  ההשמה  לוועדת 
תוצאות.  לראות  שנוכל  עד  ארוכה  עוד  והדרך 
הציבורית  המודעות  להעלאת  הפעילות  בצד 
לנושא, יש גם עבודה קונקרטית. לדוגמא, מתוך 
מוכן  אינו  בן המיעוטים  הכרה בכך שהמועמד 
השתלמויות  לארגן  ללשכה  המלצנו  למכרזים, 
של  ראשוני  פיילוט  המכרזים.  לקראת  הכנה 

השתלמות כזו התקיים במחוז הצפון לפי מספר 
־חודשים. בנוסף, במשרדי מחוז הצפון של הלש

כה מוצבת רכזת השמה, שפועלת מטעם הוועד 
־הארצי באיזור חיפה והצפון ומנסה לסייע לעור
כי דין, בעיקר מהמגזר הערבי, למצוא עבודה.

־בכנס השנתי של הלשכה, שייערך באילת בק
רוב, יתקיים מושב בנושא "ייצוג המיעוט הערבי 

חו ח'אלד  עו"ד  בו  ישתתפו  ישראל".  ־במדינת 
סני זועבי, יו"ר מחוז הצפון, השר ברוורמן, ח"כ 
אחמד טיבי וד"ר רוטקופף. מי שיגיע לכנס, טוב 
יעשה אם ישתתף במושב זה ויתרום את חלקו 
לדיון. בנוסף, אני קורא לעמיתיי עורכי הדין, בני 
המיעוטים, שמעוניינים לעבוד בשירות המדינה, 
לגשת למכרזים ולהתמיד עד שיתקבלו. לפחות 
בואו נעשה את המוטל עלינו. כמובן שבוועדה 
נשמח לקבל כל הערה, הארה או רעיון מצדכם.

ברור שלכולם יש כוונות טובות, אך האם הן 
יודעים.  איננו  המטרה?  להגשמת  אותנו  יובילו 
אבל הגיע הזמן שאחרי שנעלה במדרגות לכל 
הקומות של המפעל, נמצא את העוף ולא את 
  הארגון היפה בלבד. 

* הכותב הוא חבר ועד מחוז הצפון בלשכת עורכי 
הדין וסגן יו"ר ועדת ההשמה

יום העיון שהתקיים במלון גולדן קראון בנושא ייצוג ערבים בשירות המדינה, יולי 2009

ככל שאנחנו מתקרבים לאיזור 
המרכז )תל אביב וירושלים(, 
יש פחות מועמדים למישרות 

מקרב בני המיעוטים, וככל 
שאנו עולים צפונה כמות 

המועמדים עולה
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אחד על אחד

הם  הצפון  במחוז  הדין  שעורכי  חושב  "אני 
כד עבודתם  את  עושים  נימוסיים,  ־מקצועיים, 

בעי". את ההתייחסות הזו קיבלנו מהשופט דוד 
המחוזי  ביהמ"ש  נשיא  לכהונת  שנכנס  חשין, 

בנצרת ב־15.11.2009.
־כמי שעומד בראש המערכת המשפטית בנ
־צרת, ביקשנו לשמוע מהנשיא התייחסויות לע

ניינים ברומו של עולם המשפט בישראל, לברר 
מה מצא כאן עם הגיעו למחוז, ולהכיר קצת את 

האיש שמאחורי התפקיד.
דו בהשתתפות  נערך  עימו  ההיכרות  ־ראיון 

עו"ד  והצפון,  חיפה  במחוז  המשפט  בתי  ברת 
ניצן אייל, יו"ר ועד מחוז צפון של לשכת עורכי 
הדין, עו"ד חאלד זועבי, ועורכת "דין שווה", ענת 

טולנאי.
המקורות המשפחתיים  על  בבקשה  לנו  ספר 

שלך.
"אני בן למשפחת חשין מצד האב ולמשפחת 
פרוש מצד האם, שתיהן משפחות ותיקות בארץ 
הדור  הצדדים.  משני  בארץ  שביעי  דור  אני   -
עליית  במסגרת  ב־1808  ארצה  עלה  הראשון 
שהורה  מווילנה,  אליהו  רבי  הגאון  תלמידי 
הרב  ישראל.  לארץ  לעלות  מתלמידיו  ל־400 
אמר, והתלמידים עשו. אחד מאותם תלמידים 
היה סבא שלי, שהוא אבי השושלת של משפחת 

חשין בארץ ישראל".
גדלת כילד וכנער חרדי ולמדת בישיבות כאן 
שעברת  השינוי  על  לנו  לספר  תוכל  ובארה"ב. 

מהעולם הדתי לחילוני?
לעולם  משיכה  לי  היתה  צעיר  בגיל  "כבר 

־החילוני, הכללי, ואיזושהי כמיהה לצאת מהמ
וגדלתי. בערך  נולדתי  סגרת החרדית שלתוכה 
7 כבר היו לי שאלות, שנתנו לס־  כשהייתי בן
ביבה להבין שיש כאן ילד קצת שונה מבחינת 

התע מאיזושהי  נבע  לא  זה  בתלם.  ־ההליכה 
זו  העולם.  ובהוויית  בדתות  פילוסופית  מקות 

הנשיא דוד חשין חלם להיות רופא, אבל התחיל ללמוד ארכיאולוגיה והיסטוריה של ארץ ישראל 
הפרקליט  חליפת  את  עזב   ,35 בן  כשהיה  צעיר,  בגיל    למשפטים  בפקולטה  התמקם  ובסוף 
לטובת כס השיפוט  מאז נובמבר 2009 הוא מכהן כנשיא ביהמ"ש המחוזי בנצרת, ובינתיים יש לו 

בעיקר דברים טובים לומר על עורכי הדין ועל מערכת השפיטה במחוז  ראיון היכרות

י א נ ל ו ט ת  נ ע

השפיטה משחררת את השופט. 
מאפשרת לו להיות נאמן לאמת, 

לחוק ולמצפון

היתה בחירה שבאה ממקום ארצי.
"כחלק מחיפוש הדרך נסעתי לקראת גיל בר 
בישיבות,  למדתי שנתיים  לארה"ב, שם  מצווה 
כלליים.  לימודים  ללמוד  גם  לי  הזדמן  אבל 
ובתהליך  החילוני,  לעולם  ויותר  יותר  נמשכתי 
הדרגתי עברתי מהעולם החרדי לעולם הכללי. 
עם זאת חשוב לי לציין, שאני מאוד מעריך את 

המקורות שמהם אני בא ושעליהם גדלתי".
איך קיבלו את התהליך הזה בבית?

"הם קיבלו את זה קשה, כי האמונה הדתית 
צרובה כאש בעצמותיהם. אין ספק, שמבחינתם 
זה כואב. אבל כשהם הבינו שזו דרכי, הם קיבלו 

־את זה והשלימו. עם השנים הקושי שלהם הת
רכך קצת, ואנחנו שומרים על קשר.

חרדית  למשפחה  יותר  שקשה  לי,  "נדמה 
כאשר הבן עוזב את המסגרת ואת הדת, מאשר 
בתשובה.  חוזר  שלה  שהבן  חילונית  למשפחה 

־זה נובע מהתפיסה הליברלית יותר של החילו
נים, של החופש לבחור. אני מאמין, ואני מקווה 
הילד  שאם  המציאות,  במבחן  עומד  היה  שזה 

־שלי היה בוחר לנקוט במהלך של חזרה בתשו
בה, הייתי מקבל אותו".

ואם הוא היה בוחר להתאסלם?
"זה היה יותר קשה, אני מודה. כמובן שהייתי 

מקבל גם את זה, כי זו בחירה שלו ואין לי אלא 
אותו  לראות  קשה  לי  היה  אבל  אותה,  לכבד 
עוזב את הדת היהודית. כי אני אמנם לא אדם 
דתי, אבל אני בן העם היהודי, וטוב לי עם זה 
- כמובן בגבולות של סבירות ושל שוויון, ובלי 
גזענות.  של  ריח  מהם  שנודף  התנשאות  רגשי 
בהיעדר הסייגים האלה, אני בהחלט מרגיש טוב 

להיות יהודי".
רוצה  היית  נוספים  ביוגרפיים  פרטים  אילו 

שציבור עורכי הדין במחוז יידע עליך?
"אני נשוי, אב לבן ובת, וסב לשני נכדים". 

מהעליון אל הצפון
משפ ללמוד  ההחלטה  בך  גמלה  ואיך  ־מתי 

טים?
"רציתי להיות רופא. זו היתה השאיפה שלי. 
והבנתי  במלחמות  דם  מדי  יותר  ראיתי  אבל 

למ נחשפתי  הזה.  למקצוע  לא מתאים  ־שאני 
והתגובה  והרוגים,  פצועים  של  קשים  ראות 

הפיזית שלי היתה קשה, כל גופי רעד".
הבחירה  היתה  למשפטים  הפקולטה  כך,  אם 

השנייה שלך?
אר ללימודי  והתקבלתי  נרשמתי  ־"לא. 
־כיאולוגיה והיסטוריה של עם ישראל, וגם נרש
־מתי והתקבלתי ללימודי משפטים. אחרי שלו

ראיתי  ארכיאולוגיה,  לימודי  של  שבועות  שה 
שבכל פעם שמדברים על טקסטים משפטיים, 
להסתפק  למה  עצמי:  את  שאלתי  עיניי.  אורו 
ארכיאולוגיה?  בשיעורי  משפטיים  בפירורים 
שהשנה  אף  ועל  למשפטים,  לפקולטה  פניתי 

כבר החלה הסכימו לקבל אותי". 
התמנית לשופט בגיל צעיר מאוד, 35. איך זה 

קרה?
את  אהבתי  המשפטים,  לימודי  את  "אהבתי 
התמחיתי  טובים.  מאמנים  לי  והיו  ההתמחות 
אצל השופט חיים כהן ז"ל, אצל השופטת נאור 

"כבר בגיל צעיר היתה לי 
משיכה לעולם החילוני, 
ואיזושהי כמיהה לצאת 

מהמסגרת החרדית שלתוכה 
נולדתי וגדלתי"
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־תיבדל לחיים ארוכים, ואצל עורכי הדין זאב ונ
עמי וייל. הייתי עורך דין פרטי מהיום הראשון 
שלי כעורך דין, ואחרי שבע שנים נמשכתי יותר 

ויותר לשפיטה, בין היתר בגלל החירות. 
מלהיות  השופט  את  משחררת  "השפיטה 
כפוף ללקוח, לשכר טירחה, ומאפשרת לו להיות 
לי  הציעו  כאשר  ולמצפון.  לחוק  לאמת,  נאמן 
ונבחרתי.  מועמדות  הגשתי  לשפיטה,  ללכת 
לעניינים  ביהמ"ש  לשופט  כשנבחרתי  ואמנם, 
לשופט  נחשבתי  ב־1984,  בירושלים,  מקומיים 

צעיר מאוד".
הודעת  כי  בעיתונות,  דווח   2009 באוקטובר 

־לנשיאת ביהמ"ש העליון, דורית ביניש, על הח
־לטתך לפרוש מכס השיפוט. עוד נכתב, כי פרי

בטריקת  נעשית  אינה  המשפט  ממערכת  שתך 
שאכזבתך  אף  על  מיצוי,  בתחושת  אלא  דלת, 
אינה  העליון  המשפט  לבית  נבחרת  שלא  מכך 

מוסתרת. תוכל להתייחס לכך?
המציאות  את  ממצה  שהכתוב  חושב  "אני 

כהווייתה. אכן חשתי אכזבה מכך שלא נבחרתי 
לכהן כשופט בבית המשפט העליון.

"חשתי מיצוי, בין היתר בגלל הוותק הרב שלי 
בשפיטה, ותק של למעלה מ־25 שנה, והיתה לי 
ושל  חיי  של  הזה  בשלב  אוכל  שאולי  תחושה 
למשפט  עדיין  ולתרום  לפרוש  שלי  הקריירה 
מחקר,  הוראה,  בוררות,   - אחרים  בתחומים 

כתיבה וכיו"ב".
כעסת על כך שלא נבחרת?

הנכונה,  המילה  היא  שכעס  חושב  לא  "אני 
שלב  התגשם  מכך שלא  ותסכול  אכזבה  אלא 

נוסף בקריירה, שקיוויתי שיתממש". 
לא היית מהמועמדים לתפקיד נשיא המחוזי 
בנצרת. כיצד התפתחו העניינים כך, שבכל זאת 

בחרת ונבחרת למינוי הזה?
־"הודעתי על פרישה, ושעון החול החל במה

לכו. עם הזמן התקרב מועד הפרישה, ואז הוצע 
התלבטות  לאחר  כנשיא.  כאן  ולכהן  לבוא  לי 
קצרה והתייעצות עם אשתי שנתנה את ברכתה, 

הסכמתי גם אני לכך".
חשין  הנשיא  שכרו  הזו,  ההחלטה  בעקבות 

־ואשתו דירה קטנה ביישוב שמשית. הוא מתגו
־רר בה בימות השבוע, ובסופי השבוע חוזר למ
־עונו שבירושלים. אשתו ליאורה, שעוסקת בצי

לום, ממשיכה לגור ברוב ימות השבוע בביתם 
שבירושלים.

מה מצאת כאן?
משיר:  שורה  הזה  בעניין  לצטט  אוהב  "אני 
'המון דברים יפים ראו עיניי'. הדברים אמורים 
הן מבחינת השופטים, שאני עובד איתם ולומד 
מזכירות  עובדי  מבחינת  והן  מקרוב,  להכירם 
מצוין,  משפט  בית  כאן  מצאתי  המשפט.  בית 

שעובד טוב ויפה. 
"בימים אלו פורסם דו"ח חצי שנתי של מנהל 

־בתי המשפט, שמתייחס בעיקרו לתקופה שק
בביהמ"ש המחוזי  הדו"ח,  לפי  כנשיא.  לי  דמה 

־בנצרת אין פיגורים מעבר לשישה חודשים בכ
תיבת פסקי דין. הנתון הזה מאוד הרשים אותי. 

־זוהי תוצאה של העבודה הנאמנה, הקשה, המ
סורה והאיכותית של השופטים כאן".

ההישג  הזה,  הנתון  האם  זועבי:  חאלד  עו"ד 
הזה, משמעותו שאיננו זקוקים לתקנים נוספים 

של שופטים בביהמ"ש המחוזי נצרת?
'מצאת  עובדים  כאן  השופטים  הוא.  "נהפוך 

הע הביטוי  כמאמר  הנשמה',  צאת  עד  ־החמה 
בית  בשום  משופטים,  לדרוש  אפשר  אי  ממי. 

־משפט, להמשיך ולעבוד במאמץ כה מרוכז ולו
מר שאין צורך להוסיף תקנים. אני חושב שצריך 
להגדיל כאן את תקן השופטים לפחות בשופט 
אחד, אבל איני רואה את זה מתרחש מחר. אני 
מקווה שבהמשך תהיה הכרה בכך שזהו הדבר 

הנכון לעשות". 
המחוזי  כנשיא  מכהן  שאתה  הקצר  בזמן 
ההתנהלות  את  שמשנות  החלטות  קיבלת  כבר 
לנו  לספר  תוכל  בנצרת.  המשפט  באולמות 

עליהן? מה עוד אתה רוצה ומתכוון לשנות?
"ארבעת החודשים, שבהם אני מכהן כנשיא 
ביהמ"ש המחוזי בנצרת, הם תקופה קצרה מדי, 
בתחילתה  רק  אני  ביניים.  סיכומי  עבור  אפילו 

־של דרך, אבל פה ושם חשבתי שיש מקום לש
־נות או לעדכן נהלים בדברים מסוימים. במס

דיונים  לקיים  שאין  הנחיה,  הוצאתי  זאת  גרת 
בלשכת השופט, אלא יש לערוך אותם באולם - 
גם לצורכי פשרה או לצורך הסדרים שונים. יש 
לערוך את כל הדיונים באולם, בין היתר בגלל 

עיקרון פומביות הדיון. 
"מעבר לכך, פה ושם אני מוציא הנחיה, שהיא 
נוהלי  לגבי  עידכון  תזכורת,  חידוד,  בגדר  יותר 
העבודה. למשל, מי מחליף את השופט התורן 

בהיעדרו". 

לדחות את בקשות הדחייה
עורכי  של  תפקודם  את  מעריך  אתה  כיצד 

הדין במחוז צפון מול בתי המשפט? 
"אני חושב שעורכי הדין כאן הם מקצועיים, 

־נימוסיים, עושים את עבודתם כדבעי. לא נתק
לתי כאן במקרה, שבו נאלצתי להגיב להתנהגות 

צילום: ליאורה חשין "אכן חשתי אכזבה מכך שלא נבחרתי לכהן כשופט בבית המשפט העליון". הנשיא חשין 
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אחד על אחד

המחויבים  הנימוס  מכללי  שחרג  דין  עורך  של 
ומכללי האתיקה.

"אני מבקש לנצל את הבמה, כדי להעיר כמה 
־הערות. העניין הראשון הוא איחורים. גם בירו

שלים יש איחורים, אבל כאשר עורך דין מופיע 
באיחור לדיון, ולו גם בחמש או עשר דקות, הוא 
נוכחתי  בנצרת  בהתנצלות.  דבריו  את  פותח 
במקרה אחד, שעו"ד איחר ברבע שעה. כאשר 
נכנסתי לאולם ושאלתיו לפשר האיחור, אמר לי 
עורך הדין 'אדוני, רבע שעה זה סביר, לא עושים 
מזה עניין'. עניתי לו שאני כן עושה מזה עניין 

־ושאני מצפה שלהבא יקפיד להגיע בזמן. בנו
סף, ציינתי לפרוטוקול שלא שמעתי התנצלות. 
עורך הדין התנצל מיד ואמר שהוא מקבל את 

הערות ביהמ"ש.
"מנגד, ובאותו עניין, היתה לי שיחה עם יו"ר 
ועד מחוז הצפון של לשכת עורכי הדין, שיושב 

־איתנו כאן. הוא הצביע על בעיה, ששופטים קו
נק אם  לאותה שעה.  מדי  רבים  תיקים  ־בעים 

אותו  בפני  שעה  לאותה  תיקים  כשבעה  בעים 
עורכי  כל  ואם  שופטים,  מותב  אותו  או  שופט 
הדין מגיעים בזמן, נוצר מצב שחמישה־שישה 
מהם מחכים ומחכים. כפועל יוצא, חלק מעורכי 
הדין אומרים לעצמם: למה לי להגיע בזמן, הרי 
ממילא נקבעו עוד תיקים רבים לאותה השעה. 
בעקבות זאת הוצאתי הנחיה וביקשתי מחבריי 
השופטים שלא לקבוע מספר גדול של תיקים 
לאותה  תיקים  3־4  לקבוע  סביר  שעה.  לאותה 

־השעה, תלוי בסוג התיק. וגם אם עורך הדין יצ
טרך להמתין קצת, הוא יבין זאת. 

את  ממחיש  בהם  והטיפול  האיחורים  "עניין 
ביהמ"ש  בין  שבהידברות  והחיוניות  החשיבות 

־לבין לשכת עורכי הדין, בין נשיא ביהמ"ש המ
חוזי לבין ועד המחוז".

נוסף לעורכי הדין במחוז מלבד  יש לך מסר 
נושא האיחורים?

־"אני מבקש להעיר על בקשות דחייה, שמוג
שות ערב הדיון או אף ביום הדיון עצמו. דבר זה 

הנ זאת חד משמעית.  אומר  ואני  ־אין לקבלו. 
שיאה ביניש הוציאה לאחרונה הנחיות, שנועדו 
למזער ולצמצם את תופעות הדחיות, שגורמות 
לעינוי דין, לחוסר יעילות והתארכות ההליכים, 

־ולכל שאר המגרעות שניתן לייחס להליך המ
שפטי.

מבזבז  השופט  שגם  לכך,  גורמות  "הדחיות 
את זמנו. אם קבעתי מועד לדיון בתיק מסוים, 
לקראת  בעיון  לקריאתו  זמן  שהקדשתי  הרי 
הדיון. והנה אני מקבל בקשת דחייה ביום הדיון. 
דיה  טובה  סיבה  אין  המקרים  של  רובם  ברוב 
השופטים  חבריי  הוגשה.  שבו  לעיתוי המאוחר 

־ואני התחלנו לנהוג על פי הנחיות הנשיאה, שנ
כנסו לתוקפן ביום 1.3.2010. ההנחיות מחייבות 
להגיש את בקשות הדחייה על טפסים מיוחדים, 
שבהם יש לציין את נימוקי הבקשה, כולל הטעם 

־לעיתוי שבו הוגשה, ואת עמדת הצדדים האח
חלה  כי  לראות,  ניתן  עכשיו  כבר  רים שבתיק. 
מניח  ואני  הדחייה,  לבקשות  בהיענות  ירידה 

שבעתיד תהיה גם ירידה במספר הבקשות".

־עו"ד זועבי: איך אפשר לאזן בין הצורך הח
־שוב של קיום דיונים במועדם לבין מתן אפש

רות לצדדים לנהל מו"מ לקראת פשרה?
הדרוש  הזמן  הדין,  עורכי  לרשותכם,  "עומד 

־למו"מ עד ליום הדיון. בהגיע יום הדיון, אם רו
צים לנהל מו"מ, אפשר לקיים אותו לאחר מכן. 
גם אם נשמעו שבעה עדים למשל, ובסופו של 
יום הגעתם לפשרה, הרי שאותם עדים נשמעו 

־לכאורה לשווא. אך ייתכן כי דווקא משום שנש
מעו אותם עדים יכולתם להגיע להסדר.

יום  לפני  שמוגשת  לדחייה  בקשה  "ככלל, 
כאשר   - עצמו  הדיון  ביום  שכן  כל  ולא  הדיון, 
העדים כבר ממתינים מחוץ לאולם והשופטים 
כבר התכוננו לדון בתיק - איננה מוצדקת, גם 
ולא  כאשר העילה לבקשה היא מו"מ לפשרה. 
לצורך  הדחייה  בקשת  אם  גם  חשוב:  פחות 
ניהול מו"מ מוגשת בתום לב, עצם המו"מ לא 

מבטיח תשואה. אם המו"מ לא יצליח והצדדים 
יום  יגיעו להסדר, התוצאה היא הפסד של  לא 

שיפוט ושהעדים שנשלחו הביתה יוזמנו שוב.
הסוגייה  את  בוחנים  אנו  כאשר  "לסיכום, 
מכל הבחינות, רק במקרים חריגים ביותר, מו"מ 
ביום  שמבקשים  לדחייה  עילה  יהווה  לפשרה 

הדיון".

כבוד הדדי בדיונים
־הנשיא חשין הוא אחד מחברי הוועדה לקי
דיונית־תרבותית, שהוקמה במ ־דום התנהלות 

שותף על ידי נשיאת ביהמ"ש העליון, השופטת 
דורית ביניש, וראש לשכת עורכי הדין בישראל, 

־עו"ד יורי גיא־רון. הוועדה, בראשותה של השו
פטת בדימוס טובה שטרסברג־כהן, מונה שבעה 

חברות וחברים.
איזה שינוי אמיתי יכולה הוועדה הזו להביא 

וכיצד היא מתכוונת לעשות זאת?
"מאחר שהוועדה רק החלה בפעולתה, אינני 
רואה מקום להידרש לעניין זה. עם זאת אומר, 

־כי הרעיון הוא שהוועדה תבחן את הדברים מב
חינת עורכי הדין והשופטים גם יחד, כפי שניתן 
לכך ביטוי ב'קול קורא לקבלת עמדות בנושא 

תרבות הדיון', שפירסמה הוועדה. 
מדרש  כאן  לצטט  אני  מבקש  זה  "בהקשר 

שמ רבי  אמר  שמעוני:  בילקוט  המובא  ־חז"ל, 
לאי: 'אזהרה לציבור שתהא אימת הדיין עליהן 
בין  היחס  הציבור'.  את  שיסבול  לדיין  ואזהרה 
השניים אומנם לא סימטרי, אבל האמירה הזו 
נותנת ביטוי לכך שהציבור מוזהר ביראת כבוד 
כלפי הדיינים, ומנגד הדיינים מוזהרים שעליהם 

ושואל שם אחד החכמים:  לסבול את הציבור. 
־'עד כמה?'. כלומר, עד כמה צריכים הדיינים לס

בול את הציבור? משיב על כך רבי חנין בשם רבי 
שבתאי: 'כאשר יישא האומן את היונק'. כלומר, 

וב ברכות  ללטפו  יש  בתינוק,  ־כפי שמטפלים 
ציורי, שמבטא את תפיסת  זהו תיאור  עדינות. 
חז"ל בדבר הכבוד ההדדי והיחסים הראויים בין 

השופט לציבור". 
עו"ד זועבי: לפני מספר שבועות התקיים דיון 
בנושא  הדין  עורכי  לשכת  של  המרכזי  בוועד 
הקוד האתי. יש דעות, שלפיהן הקוד האתי צריך 

־להיות לא רק של עורכי הדין, אלא גם של שופ
טים. אחד העניינים שהועלו שם היה, שלפעמים 
לפשרות.  להגיע  השופט  מצד  כפייה  יש  כמעט 

איך אפשר להסדיר את העניין הזה?
מנ בכך ששופטים  כל פסול  ־"סבורני שאין 

נהפוך  פשרה.  לידי  הצדדים  את  להביא  סים 
הוא. הדבר אף קיבל ביטוי בהחלטות של נשיאי 
ביהמ"ש העליון, שלפיהם הערה כזו או אחרת 
במהלך  שופט  שמשמיע  ההליך,  סיכויי  בדבר 
בתיק  פשרה  לידי  הצדדים  את  להביא  ניסיונו 

אזרחי, אינו מהווה עילה לפסול את השופט.
־"אפשר בהחלט להבין את השופטים, שלנו

כח העומס הכבד מנשוא המוטל עליהם, מנסים 
זאת  הם לעודד פשרות. במיוחד אפשר להבין 
סיכויי  כי  השופטים  מעריכים  שבהם  בתיקים, 
התובע לזכות בתביעתו עמומים הם, וכי עדיף 
ליישב את הסכסוך בין הצדדים לא בדרך של 

־'הכל או לא כלום', אלא בפשרה שבגדרה ייפ
גשו הצדדים בנקודת איזון כלשהי. ראוי אפוא 

־שהצדדים ישקלו בכובד ראש את הפשרה שה
־ציע השופט. ואכן, למזלנו, במקרים רבים הצ

עות הפשרה מתקבלות. 
־"עם זאת אני סבור, שאין מקום ללחוץ, וב

ניסה  השופט  ואם  בהוצאות.  לאיים  לא  וודאי 
להביא את עורכי הדין לפשרה, ואחד הצדדים 
הדין  בעל  של  בזכותו  להכיר  יש  קיבלה,  לא 
לקיים דיון, לנסות להוכיח את טענותיו ולקבל 

פסק דין". 

רב תרבותיות, גם בשפיטה
מיעוט  השיפוטית  במערכת  יש  להיום,  נכון 

־של שופטים ערבים. האם לדעתך יש לבצע אפ
ליה מתקנת, כדי למנות דווקא שופטים מהמגזר 

הערבי בכל המחוזות ולא רק בצפון?
"אני לא בטוח שהמושג אפליה מתקנת הוא 
נכון בהקשר זה. אני יכול לומר בהכללה, מתוך 
הממושך  והניסיון  הצפון  במחוז  הקצר  הניסיון 
יותר במחוז ירושלים, שנכון וטוב הדבר כי יינתן 
ייצוג לאוכלוסיה הערבית על כס המשפט. כלומר, 

־יש מקום לייצוגיות בשפיטה; שיינתן ביטוי למ
לערכאותיהם  בבתי המשפט  גם  גזרים השונים 
חייב  שהייצוג  פירושו,  אין  השונים.  במחוזות 

להיות בהתאמה לחלקם היחסי באוכלוסיה. 
ייצוג  בו  שיש  משפט  בית  כי  מאמין  "אני 

החב נשכר.  יוצא  באוכלוסיה  שונים  ־לחלקים 
רה הישראלית היא חברה רב תרבותית, וכאשר 
שופט נחשף לשוני של חברו - בין אם זה שופט 

"בקשה לדחייה, שמוגשת 
ביום הדיון או יום לפני, איננה 

מוצדקת גם כאשר העילה 
לבקשה היא מו"מ לפשרה"
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יהודי שנחשף לשופט ערבי ובין להיפך, הישיבה 
בצוותא באותו בימ"ש יש בה כדי ליצור מזיגה 
ככל  ההטייה  את  שממזערת  ממצעת,  מאזנת, 

שהיא קיימת בפסקי דין". 
עו"ד זועבי: כמי שעשה חלק מההתמחות שלו 
זה חשוב לקריירה של  יודע כמה  בבימ"ש, אני 

־עורך הדין. בעבר, בלשכות השופטים עבדו מת
משפטיים,  עוזרים  היום  באו  ובמקומם  מחים, 

־שהם עורכי דין. אפשר להחזיר את הגלגל אחו
רה בעניין זה?

את  לבטל  להחלטה  שותף  הייתי  לא  "אני 
ההתמחות בבתי המשפט. טוב שיהיו מתמחים 
בבית המשפט, אבל אין ספק שמבחינת השופט 
עדיף לו להסתייע בעוזר משפטי שיעבוד איתו 
ילמד את החשיבה של השופט,  שנים אחדות, 
מנהל  הוא  שבו  האופן  ואת  כתיבתו,  דרך  את 
יותר  הרבה  תהיה  העזרה  אז  כי  הדיונים.  את 
משמעותית מזו שיוכל לזכות בה מידי מתמחה, 
שמגיע לתקופה קצרה ועוזב. בוודאי שכך היום, 
כאשר תקופת ההתמחות היא של שנה בלבד. 

־שופטים אמרו לא פעם על מתמחים, שעד שמ
כשירים אותם להפוך למתמחים ראויים לשמם, 

הם כבר יוצאים מהמערכת.
"נכון שיש ערך מוסף להתמחות בבתי משפט, 
ואני אומר זאת כמי שהתמחה שמונה חודשים 
בבית המשפט העליון. זו היתה תקופה מצוינת 
אני  היום  ועד  המון,  לי  נתנה  היא  בהתמחות. 

שקי ציוד  שלי  השיפוטי  הכלים  בארגז  ־נושא 
עוזרים  גם  להיות  שצריכים  ייתכן  שם.  בלתי 
משפטיים וגם מתמחים, אבל המניעה לכך היא, 

כרגיל, מגבלות תקציב".
מה דעתך על הארכת תקופת התמחות משנה 

אחת לשנתיים? 
לשנ ההתמחות  תקופת  את  מאריכים  ־"אם 

תיים, זה מחייב גם לשלם למתמחים שכר ראוי. 
אם  אבל  היום,  להם  משלמים  כמה  יודע  איני 
מחייבים אדם להתמחות במשך שנתיים, ובחלק 
גדול מהמקרים הוא כבר בעל משפחה, זה מחייב 

במקביל לאפשר לו להתקיים מההתמחות". 
־הראיון הזה הוא ביטוי לקשר שיש לך ושב

הדין.  עורכי  לשכת  עם  להתפתח  ימשיך  וודאי 
בצפון,  כמי שעומד בראש המערכת המשפטית 
הרכב  לשינוי  החוק  הצעת  על  חושב  אתה  מה 

המועצה הארצית של הלשכה? 
"אינני מתמצא באופן פרטני במבנה המועצה 
הארצית של לשכת עורכי הדין, כך שאין בידי 

בחי של  הנוכחי  המצב  יותר  נכון  האם  ־לומר 
רות יחסיות אזוריות, או שמא עדיפה המתכונת 
משקל  יינתן  שלפיה  החדשה  החוק  שבהצעת 
הגדול  המחוז  בהיותו  אביב,  תל  למחוז  עודף 

ביותר של הלשכה מבחינת מספר החברים.
סקר  את  הדין  עורכי  לשכת  ערכה   2005 עד 
נשמעים  באחרונה  והפסיקה.  השופטים,  משוב 
יריב  )ח"כ  הפוליטית  במערכת  אפילו  קולות, 

לוין(, להחזירו. מהי עמדתך?
לא  כלי  הוא  שהמשוב  סבור  אני  נגד.  "אני 
יעיל, לא אמין, ופגיעתו רעה. הוא פוגע, מעליב, 
משפיל ומבזה את השופטים. יש תחרויות, שבהן 
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קורות חיים

נמצא  אתה  ה־20  במקום  מדורג  אתה  אם  גם 
־במקום טוב. למשל, בתחרות מלכת יופי מי שמ

גיעה למקום 20 היא אשה יפה ומרשימה. אבל 
שופט שמדורג במקום ה־20 בבימ"ש שיש בו 20 
שופטים - אין זה מקום מכובד. הדבר פוגע בו, 

בש אמון  חוסר  ונוצר  בפניו,  שלא  נשפט  ־הוא 
שנכנס  דין,  בעל  עיניכם  לנגד  שוו  שלו.  פיטה 
למחרת המשוב לאולמו של אותו שופט, ומבקש 

שלא להישפט בפניו בגלל תוצאות המשוב. 
של  אפשרות  על  היום  יודע שמדברים  "אני 
יובאו  ותוצאותיו  חסוי  שיהיה  המשוב,  חידוש 

־רק לידיעת שר המשפטים, נשיאת ביהמ"ש הע
ליון וראש לשכת עורכי הדין. במקרה כזה, אני 
ואז  יושב,  אני  עמי  בתוך  כי  מהדלפות,  חושש 

־מה הועילו חכמים בתקנתם. אינני סבור שמער
־כת שפיטה במדינה דמוקרטית, ששופטיה נבח

רים בהליך קפדני של הוועדה לבחירת שופטים, 
עורכי  בידי  שנעשה  עממי  דירוג  לקבל  צריכה 
הדין על בסיס הופעות או התרשמות, במיוחד 
יכול להגיב על השיקולים  אינו  כאשר השופט 

של המדרגים האנונימיים".

הערכה לשופט חיים כהן ז"ל
משפטים,  לא  אם  בוחר  היית  מקצוע  איזה 

ולמה?
אבל  רפואה,  על  חשבתי  הדרך  "בתחילת 
לי. אני מניח  זהו מקצוע שלא מתאים  כאמור 
באוניברסיטה  אקדמי  במחקר  בוחר  שהייתי 
שהייתי  או  והיסטוריה.  ארכיאולוגיה  בתחומי 
עוסק בהוראה, כי יש בי משהו מן המורה. אני 

אוהב להסביר דברים, לפרש אותם".
איזו דמות אתה מעריך או מעריץ?

"אני מעדיף את הנוסח של הערכה, כי הערצה 
גם  אני  שלך.  הדעת  שיקול  ביטול  משמעותה 
מעדיף לדבר על אנשים שכבר הלכו לעולמם. 
של  זו  היא  מעריך  מאוד  שאני  הדמויות  אחת 

־השופט חיים כהן ז"ל. זכיתי לצקת מים על רג
ליו, התמחיתי אצלו.

"השופט חיים כהן לא היה משפטן יבש, אלא 
היתה  יתרה.  נשמה  עם  לחלוחית,  עם  משפטן 
לו תפיסת עולם פילוסופית. הוא היה חסיד של 
זכויות האדם והפסיקה שלו הצטיינה בהגנה על 
זכויות האדם, באשר הוא אדם. היתה לו ראייה 
כוללת ורחבה. הוא היה מבריק. הוא היה שונה 
במובן זה, שהיה מוכן ליתן פסקי דין והחלטות, 
בחדשנות  שלהם,  בשונות  לב  אומץ  שדרשו 
החברה  של  בעיות  עם  ובהתמודדות  שלהם 
ובקיא  הישראלית. חיים כהן היה תלמיד חכם 
ובמשפט העברי. אף הוא למד  במקורות חז"ל 

בישיבה ועזב.
"דוגמה לגדולתו האינטלקטואלית היא ספרו 

־'משפטו ומותו של ישו הנוצרי', זהו ספר מקו
רי ומרתק, שתורגם לכמה שפות. רק אדם בעל 
שיעור קומה כמו של חיים כהן יכול היה לכתוב 

ספר כזה ולהתמודד עם תיאולוגים נוצרים". 
־איזה משפט היית רוצה לשמוע מאלוהים כש

תגיע לשמיים?
 "ברוך הבא, אהלן וסהלן". 
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אימצו  ובנחישות  בעקביות 
חובת  את  לעבודה  הדין  בתי 
לעובדיו  שימוע  לערוך  המעביד 
דיספוזיציה  כל  תיעשה  בטרם 
על  אותה  והחילו  במעמדם,  פיטורים(  )לרבות 

תחום משפט העבודה בכללותו. 
אחרות:  במלים  או  השימוע,  עריכת  חובת 
מהוראה  במקור  נובעת  הטיעון,  זכות  מתן 
כלפי  השלטון  פעילות  על  החלה  סטטוטורית, 
עובדיה.  כלפי  המדינה  פעילות  לרבות  האזרח, 
חובה זו, לאור פסיקת בית הדין הארצי לעבודה 
ובאשרור של בג"צ, הפכה להיות חלק מחובותיו 
או  עובד  יפטר  בטרם  בישראל  מעביד  כל  של 
אפילו יעשה דיספוזיציה כלשהי ביחס למעמדו 

של עובד במקום העבודה.
בתי הדין לעבודה, שייחסו לפררוגטיבה של 
בפסיקות  מכריע,  כמעט  רב,  משקל  המעביד 
רבות שלהם, מצאו כי הדרישה מהמעביד לקיים 

־זכות שימוע ולאפשר לעובד להעלות את טע
נותיו בטרם תיעשה דיספוזיציה כלשהי, יכולה 
לשמש כמאזן לפררוגטיבה של המעביד לנהל 
רוחו,  על  שעולה  וכפי  עיניו  כראות  עסקו  את 
בהכרח  )לא  עבודתם  תנאי  לשנות  זה  ובכלל 
לרעה( של עובדיו, שנקבעו בחוזה העבודה או 

בהתנהגות ואף להפסיק את יחסי העבודה. 
עפ"י הפסיקה, מקור חובתו של מעביד לערוך 

־שימוע לעובד לפני פיטורין או לפני כל דיספו
בית  הלב1.  תום  מחובת  נובעת  במעמדו  זיציה 
הדין הארצי לעבודה ראה בזכות השימוע כזכות 
עילת  מהי  לדעת  הזכות  את  בתוכה  המגלמת 

־הפיטורין או הדיספוזיציה וכמתן אפשרות לה
זים את העילה או להעלות טענות אחרות שיש 

בהן להטות את הכף לכיוון זה או אחר.
בין  ובצדק  הבחין  לעבודה  הארצי  הדין  בית 
לערוך  חייב  שמעביד  השימוע,  והיקף  מהות 
לעובד בטרם ינקוט כנגדו בהליך זה או אחר, או 
הנוגעת לעובד הנדון,  יקבל כל החלטה  בטרם 

על משמעות השימוע 
לפני פיטורין

בירור עבירת משמעת של עובד אינו מסתכם במתן זכות שימוע  עו"ד לואי זרייק, מומחה למשפט 
העבודה וד"ר למשפטים, מסביר מה צריך להיות ההליך לפני שמתירים למעביד להנחית על צווארו 

של העובד את חרב הפיטורין  וגם איך צריך להתנהל ההליך במגזר הפרטי

בראש ובראשונה בהתחשבות בסיכויי השפעת 
־הדברים של העובד על המעביד ובאפשרות שה

דברים של העובד ישנו את החלטת המעביד.
הנוהגת  הפסיקה  על  ובהתבסס  לדעתי, 
כאשר המפעל עומד בפני סגירה טוטלית, נראה 
לפיטורין  ביחס  העובד  של  עמדתו  שמיעת  כי 
תועלת.  כל  חסרת  היא  ומתקרבים  ההולכים 
העובד  של  האישיות  הנסיבות  כי  ברור  שהרי 
כפרט, או הנימוקים שיכול העובד לפרוס בפני 
יכולים לשנות מאומה מההחלטה  מעבידו, לא 

שאין ממנה מנוס, והיא לפטר את העובד.
בטרם  לעובד  שימוע  עריכת  זאת,  לעומת 

־העברתו למקום אחר עקב העברת אתר העבו

דה - יכול להיות בה טעם, כי במסגרת השימוע 
ניתן לשמוע את צרתו של העובד, לנסות לפטור 

אותה ולהעמידו בפני האופציות האפשריות.
עריכת שימוע לעובד המפוטר עקב צמצומים 
מפני  וזאת  חשיבות,  רב  הוא  עבודה  במקום 
שמעביד המפטר עובדים בגלל הצורך בצמצום 
מספר העובדים, ולא בגלל תפקודם האישי, חייב 
להחליט מי יפוטר ומי יישאר. השימוע במקרה 
זה מיועד לאפשר למעביד לקבל את החלטתו 
רק לאחר ששמע את העובדים, את טענותיהם 
ונימוקיהם בשאלה - מדוע צריך להשאיר אותם 

בעבודה ולהעדיפם על עובד אחר. 
סגירת  מפעל,  של  טוטלית  סגירה  לעומת 

־מחלקה בתוך מפעל היא סוג של פיטורי צמ
־צום. הרי מקום העבודה ממשיך לתפקד ולהע
־סיק עובדים, ואין הכרח שבעקבות סגירת מח

לקה יפוטרו רק עובדים של המחלקה האמורה. 
עריכת  מחייבת  כן  מחלקה  סגירת  כך,  משום 
שימוע, שבמקרה כזה יכול להיות רב חשיבות 

ואף קריטי .

עבירת משמעת: היתה או לא
יש  התאמה,  אי  עקב  בפיטורין  כשמדובר 

לשים לב לאבחנות שונות. 
ניתן להכניס  ראשית, בטענת חוסר התאמה 

־מספר רב של עילות פיטורין. למשל, אי התא
מה מקצועית, חוסר התאמה אתי, בעיה ביחסי 
עבירה  ביצוע  עקב  פיטורין  של  במקרה  אנוש. 
מלהיות  חדל  העובד  כי  לטעון  ניתן  פלילית, 

־מתאים וכי פיטוריו נובעים מאי התאמתו לת
ביצע  שהוא  מכך  נובעת  ההתאמה  אי   - פקיד 
כשמדובר  גם  נכונים  הדברים  פלילית.  עבירה 

־בעבירת משמעת, אם כי בית הדין הארצי לע
בודה ניסה בפסיקתו לקבוע מתי הפיטורין הם 
"חוסר התאמה" ומתי "עבירת משמעת". ואולם, 

אבחנה זו היתה מיועדת למטרה אחרת.
הנ לפי  משתנה  השימוע  רמת  מקרה,  ־בכל 

סיבות. ההקפדה על עריכת שימוע ראוי לפי כל 
הכללים הולכת ומתעצמת ככל שהעובד ותיק 

וככל שהוא בכיר יותר. 
לדעתי, יש להבחין בין מקרים שבהם עילת 
הפיטורין ברורה ואיננה במחלוקת, כגון פיטורין 

סגירת מח או  כלכליים  פיטורין  ־עקב צמצום, 
התאמת  אי  בגלל  מסוימים  במקרים  או  לקה, 

־העובד לעבודה או בגלל תפקוד לקוי שאין מח
לוקת לגביו, לבין עילות פיטורין שיש מחלוקות 
בעבירת  כשמדובר  למשל,  קיומן.  עצם  לגבי 

משמעת. 
העבירה  ביצוע  בדבר  מחלוקת  אין  כאשר 
לעובד  שימוע  לערוך  צריך  המעביד  הנטענת, 
בכדי לתת לו הזדמנות לטעון לנסיבות שגרמו 
לעבירה האמורה, וכן בדבר העונש שיש לנקוט 
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כנגד העובד עקב ביצוע העבירה, לרבות נסיבות 
־אישיות וכדומה. הבעיה מתעוררת כשעובד מכ

חיש מכל וכל שביצע את העבירה המיוחסת לו. 
־יש לציין, כי לגבי עובדי מדינה ועובדי השי

רות הציבורי, לרבות רשויות מקומיות, רק בית 
הדין למשמעת מוסמך להכריע בדבר חפותו או 
אשמתו של עובד, והוא המוסמך להכריע בעניין 
העונש שיש להשית על העובד. קיומו של ספק 
בדבר ביצוע או אי ביצוע עבירת המשמעת יטה 
את הכף לטובת העובד. המאשימה, במקרה זה 

־נציבות שירות המדינה, חייבת להוכיח את אש
מתו של העובד. כך שבקרב עובדי המדינה ורוב 
וידוע -  עובדי השירות הציבורי, התסריט ברור 

־העובד עומד לדין משמעתי, ובית הדין למשמ
עת מכריע באשמתו או בזיכויו של העובד. 

כשעסקינן במגזר הפרטי המצב מסובך יותר, 
כתוצאה  בעניין2.  ברורות  הוראות  שאין  מאחר 
מכך יכול להיווצר מצב, שעובדים יפוטרו בגלל 

עבירות שלא ביצעו.
־עובד המפוטר בגלל חשד לביצוע עבירת מש

מעת, שאיננה עבירה פלילית שנחקרת במשטרה 
- מצבו אף קשה יותר. כי הוא לעולם לא יוכל 

להוכיח את חפותו, אבל ישא בכתם כל חייו. 
יש להדגיש, כי מדובר לא רק בזכות לקבלת 
אם  גם  הפיטורין.  בעצם  אלא  פיטורין,  פיצויי 

פי פיצויי  כזה  לעובד  לשלם  הסכים  ־המעביד 
טורין, הדבר אינו מוריד או מעלה בעניין הכתם 
שנותר אצל העובד מעצם הפיטורין. מבחינתו, 
זה לא רק שלילת פרנסה, זהו רצח אופי. בשפה 
היא  מאדם  פרנסה  "שלילת  אומרים:  הערבית 

כמו הוצאתו להורג".

ציבורי או פרטי: זו השאלה

עוב  - אחד מאיתנו  וכל  לרגע,  נעצור  ־בואו 
דים, שופטים, עורכי דין, נציגי ציבור או כל אדם 
אחר - ישאל את עצמו מה היה מרגיש לו היו 
ומצפים  רוצים  היינו  מה  תיק?  עליו  מלבישים 
שהמעביד  עובדים(  אנחנו  איפה  משנה  )לא 

שלנו ייעשה?
לחקור,  צריך  המעביד  אומנם  מקרה,  בכל 
תשובה  לתת  ולא  העובדות  את  ולאמת  לברר 

מבלי  עובד  להרשיע  אפשר  אי  אבל  מיידית, 
ובוודאי  העבירה,  ביצוע  לגבי  ודאות  שתהיה 

שלא ניתן להענישו או לפטרו מהעבודה.
בעניין זה נפסק3 על ידי בית הדין הארצי:

הדברים,  ממסקנת  לשנות  ומבלי  זאת,  "עם 
בשני  מכונם  על  דברים  להעמיד  לנכון  מצאנו 

־ענייני הנוגעים להתייחסותו של בית הדין לה
ליך השימוע ולזכות הטיעון, בהיבט הכללי של 

זכות זו:

"שגה בית הדין האזורי בכך שגרס, כי זכות 
הטיעון של עובד המועסק על ידי מעסיק פרטי 

־אינה מגעת לכדי היקפה של זכות הטיעון הש
מורה לעובד המועסק על ידי המעסיק הציבורי. 
הלכה פסוקה היא, כי זכות הטיעון הינה זכות 
יסודית ובסיסית הקנויה לעובד במסגרת יחסי 
העבודה בינו לבין מעסיקו. זכות הטיעון עומדת 
לעובד במלוא הדרה, כלפי המעסיק הפרטי, בה 

הצי המעסיק  כלפי  לו  היא  שעומדת  ־במידה 
 1027/01 )עע  הדו־מהותי  המעסיק  וכלפי  בורי 
עמק  האקדמית  המכללה   - גוטרמן  יוסי  ד"ר 
יזרעאל, פד"ע לח 448. להלן: עניין גוטרמן; עע 
1349/01 ופא אסחאק - מדינת ישראל, משרד 

החינוך והתרבות, ניתן ביום 16.2.2004(.
ניתן היה לה ־"קביעתו של בית הדין, לפיה 

הראשוני  הבירור  במסגרת  המערער  את  פתיע 
־שנעשה עימו, אינה מתיישבת עם ההלכה הפ

כי על המעסיק לפרט בפני  סוקה, שבה נקבע 
בגורלו,  להכריע  כדי  בהן  שיש  טענות  העובד 

־באופן שהעובד יידע לאילו טענות להשיב ולה
וכבר  הטיעון.  זכות  את  לממש  בבואו  תייחס 
הראשונית  זכותו  "זוהי  גוטרמן:  בעניין  ציינתי 
של העובד לדעת מה הן הטענות המועלות נגדו 
להציג  להן,  תגובתו  ליתן  ובהתאם  בעניינו  או 
את האידך גיסא מנקודת ראותו, ולנסות לשכנע 
את בעל הסמכות לשנות מדעתו ככל שיש בה 

לפגוע בזכויותיו".
־"כך דרך כלל. על אחת כמה וכמה כאשר המ

עסיק מייחס לעובד עבירת משמעת חמורה, או 
עלולות  אלה,  כגון  במקרים  גניבה.  של  עבירה 
להיגזר על העובד סנקציות חמורות ביותר, עד 

כשאין מחלוקת בדבר ביצוע 
העבירה, המעביד צריך לערוך 

שימוע לעובד, כדי לתת לו 
הזדמנות לטעון לנסיבות 

העבירה האמורה, וכן בדבר 
העונש שיש לנקוט

מה אומרים בשימוע, והאם אפשר לשנות את החלטת המעביד? )צילום אילוסטרציה(
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אקדמיכאן

־כדי שלילת זכותו לפצויי פיטורים, בנוסף לפ
כן,  על  ובעתידו התעסוקתי.  גיעה בשמו הטוב 
החשדות  את  העובד  מפני  המעסיק  יכסה  לא 
העובד  בפני  אותם  ישטח  אלא  לו,  המיוחסים 
את  לשכנע  או  להפריכן  בידיו  שיהא  באופן 
מעסיקו, כי אין ממש באותם חשדות, כולם או 

־מקצתם. וכבר נפסק בפרשת לינדר: "ככל שט
־ענותיו של המעסיק כלפי עובדו גוברות בחומר

תן, כן מתעצמת זכות הטיעון של העובד למצות 
את ההזדמנות הקנויה לו להזים אותן טענות, 
או לפחות לנסות ולשכנע את מעסיקו לחזור בו 
מן ההחלטה" )עע 9 355/9 לורה לינדר - ארגון 

נכי תאונות עבודה, פד"ע(.
הדין  בית  של  הקונספציה  עם  מסכים  אני 

־הארצי, אך סבור כי הדרך שקבע בית הדין הנכ
בד אין בה די בכדי לעשות צדק, וזאת מהעילות 

כדלקמן:
1.  בית הדין הארצי ויתר על העיקרון, ש"אדם 

זכאי כל עוד לא הוכחה אשמתו".
2.  לא יעלה על הדעת, שכאשר מתעורר חשד 
עבירת  ביצע  שהעובד  לכך  המעביד  אצל 
לשאת  שיידרש  זה  הוא  העובד  משמעת, 
בנטל ההוכחה שלא עשה את העבירה והוא 
זה שצריך להזים את הטענות כנגדו ולנסות 
לשכנע את מעבידו שלא ביצע את העבירה.

עובד  מדוע  הסביר  לא  הארצי  הדין  3.  בית 
המדינה או עובד השירות הציבורי, כשהוא 
נדרשת  הנציבות  משמעתי,  לדין  עומד 

־להוכיח מעל לכל ספק סביר ביצוע העבי
רה, אך כשעסקינן בעובד אחר, מוטל עליו 

הנטל להוכיח חפותו.
4.  צריך לזכור, כי פיטורי עובד שחשוד בביצוע 
עבירת משמעת לא נבעו מהפררוגטיבה של 
לו  המיוחסות  מ"העבירות"  אלא  המעביד, 

ומחומרת העבירות או משמעותן.
5.  אם המעביד רוצה לפטר עובד בגלל מעשים 
כלשהם, צריך שתהיה ודאות לגבי המעשים 

האמורים.
בירור  כמו  משמעת,  עבירת  בירור  לדעתי, 

שי זכות  במתן  מסתכם  אינו  פלילית,  ־עבירה 
מוע. כדי להכריע בדבר אשמתו, צריך שלא יהיה 

ספק בדבר אשמתו של העובד.
לא  אפילו  הארצי  הדין  בית  הנ"ל,  בפסיקה 
מגדיר למה הכוונה ב"לאפשר לעובד להזים את 
הטענות". האם הוא יוכל להביא עדים? לחקור 
גם  הארצי,  הדין  בית  מהחלטת  המתלונן?  את 

זה לא ברור. 

תוכיח שאין לך אחות
הארצי,  הדין  בית  בפני  שהובא  אחר,  מקרה 

־היה של מנהל סניף בנק, שהוגשה כנגדו תלו
לנהלים  בגין מעשה המהווה הפרה חמורה  נה 
את  בתוקף  הכחיש  המנהל  בבנק.  הקבועים 
המיוחס לו וטען, כי המתלונן מתנכל לו בגלל 
על  שביקש.  האשראי  מסגרת  את  קיבל  שלא 

אף שהמתלונן סירב להתעמת עם המנהל, זה 
לא מנע מהבנק להכריע לרעת המנהל ולא גרם 
לבית הדין בשתי ערכאותיו לראות את הפסול 

שבהחלטה. 
ושוב  שוב  המנהל  ניסה  הארצי  הדין  בבית 

־להסב את תשומת הלב לאחת הטענות העיק
־ריות שלו, כי עריכת שימוע בנסיבות העניין אי

ננה רלוונטית ואיננה יכולה להיות ההליך הנכון 
והראוי במקרה כזה. אבל בית הדין הארצי לא 
היתה  והתוצאה  לטענותיו,  להתייחס  נכון  היה 
הערכאה  מנימוקי  נדחה  המנהל  של  שערעורו 

הראשונה שבפניה לא הועלתה טענה זו.
־ממה נפשך? מנהל זה פוטר בבושת פנים מה

בנק לאחר כ־20 שנות עבודה בו, מתוכן כעשר 
־שנים כמנהל סניף ולאחר שהוגדר כסיפור הצ

החיים  כל  להתמודד  יצטרך  מנהל  אותו  לחה. 
עם כתם הפיטורין עקב עבירת משמעת. 

בביצוע  שנחשד  עובד  לגבי  השוואה,  לשם 
משפט  לבית  מסורה  ההכרעה  פלילית  עבירה 
על  מוטל  העבירה  ביצוע  את  להוכיח  והנטל 
הזדמנות  לעובד  ניתנת  כזה  בהליך  המדינה. 

־להוכיח את חפותו. יצוין כי אפילו עבירת מש
מעת, שהיא גם עבירה פלילית שבגינה הוגשה 
אך  השם.  לטיהור  דרכים  יש  למשטרה,  תלונה 

־עבירת משמעת, הרלוונטית למקום עבודה, יכו
־לה להתברר רק במקום העבודה. ואז, מרגע שה

תקבלה ההחלטה בעניינו, לא תינתן לעובד שום 
הזדמנות להוכיח את חפותו ולהילחם על שמו 

הטוב. וכאמור, הוא יצטרך לחיות עם הכתם.
רק להמחשה, אותו מנהל סניף בנק שפוטר 
מעבודתו יכול היה במצב דברים נורמלי לקבל 
תפקיד בכיר בבנק אחר. אך כשעילת הפיטורין 
לא  אמון,  ואובדן  נהלים  של  בוטה  הפרה  היא 

תינתן לו הזדמנות להוכיח שאין לו "אחות".
הראויה,  הדרך  מהי  השאלה:  נשאלת  כעת 

־שבה בית הדין לעבודה צריך לבחון חוקיות פי
־טורי עובד, שאינו מועסק במגזר הציבורי, המ

פוטר בטענה כי ביצע מעשים המהווים עבירת 
המעביד  שלדעת  אחרים  מעשים  או  משמעת 

אינם ראויים?
עבירה  בירור  כמו  משמעת,  עבירת  בירור 
הרי  זכות שימוע.  במתן  אינו מסתכם  פלילית, 
זה אבסורד לקבוע אשמתו של אדם ואחר כך 

־לשאול אותו מה יש לו לומר על כך. בכדי לה

על  האנושה  המכה  את  להנחית  למעביד  תיר 
צווארו של העובד ולהכריע בדבר אשמתו, צריך 

שלא יהיה ספק בדבר אשמתו של העובד.
אדם  מענישים  שלא  הוא,  העיקרון  שהרי 
ביצע  שהוא  זה  לגבי  ודאות  שאין  מעשה  על 
בהסכמים  גם  לראות  ניתן  לכך  דוגמא  אותו. 
לעבירות  מתייחסים  אשר  השונים,  הקיבוציים 

־משמעת אשר אין ספק לגבי ביצוען )ראה תק
ולזיכוי  לבירור אשמה  המתייחס  נון התעשייה 
בסע' 54 וכן תקנון מלאכה ותעשייה זעירה סע' 

ד, המוסכים סע' 6א, ואח'(.
־לפיכך, כאשר מפטר מעביד עובד עקב עבי

אם  לחקור  כל  קודם  נדרש  הוא  משמעת,  רת 
אכן בוצעה עבירת המשמעת ולהגיע למסקנה 
עבר  העובד  כי  בספק,  מוטלת  שאינה  חותכת 
עבירת משמעת. לאחר שהמעביד הגיע למסקנה 
זו, יש לתת לעובד זכות שימוע לגבי המסקנות 
ולאחר שתינתן  לערעור.  כתחליף  המעביד  של 

־לעובד זכות השימוע לגבי עצם העבירה, המע
ביד ייתן לעובדו זכות שימוע לגבי העונש שיש 
להסביר  הזדמנות  כולל  העניין,  בנסיבות  לתת 
העבירות  ביצוע  ונסיבות  האישיות  נסיבותיו 

המיוחסות ואז להחליט על העונש הראוי. 
או  פיטורין  לביטול  תביעה  בין  להבחין  יש 
כדין בגלל שמדובר  להכרזה על פיטורין שלא 
בפיטורי עובדת בהיריון או בגלל אפליה אסורה, 
לבין תביעה לביטול פיטורין בחוסר תום לב, או 
עקב ביצוע עבירת משמעת שדבר ביצועה אינו 
מוטל בספק. זאת לעומת עבירת משמעת, שבה 

־בכלל לא ברור אם המעשים המיוחסים אכן בו
מהווים  הם  אם  ברור  לא  בוצעו  אם  וגם  צעו, 

עבירת משמעת.
העיקרון הקובע כי אדם הוא חף מפשע כל 
עוד לא הוכחה אשמתו הוא עיקרון על, ולדעתי 
חיים  דרך  זוהי  הפלילי.  להיבט  מצומצם  אינו 
ותפיסת עולם ראויה לזכויות היסוד של האדם. 
לדעתי, שלילת זכותו של אדם להיות חף מפשע 
עד שיוכח אחרת היא פגיעה רבתי בחוק יסוד 

־כבוד האדם וחירותו. גם הגישה הליברלית, המ
עניקה זכות למעביד לפטר עובד מתוך ההנחה 

־שהמעביד הוא הבעלים של העסק והקניין, מת
בזכויות  הפוטנציאלית  הפגיעה  לעומת  גמדת 

האדם העובד. 
בית הדין הארצי צריך, לדעתי, לקבוע נורמות 
עובד,  יפטר  פרטי  מעביד  שבה  לדרך  ראויות 
תוך שמירת כבודו וחירותו, ומבלי לפגוע פגיעה 
הכבוד,  כל  עם  בביטחונו.  העובד,  באדם  קשה 
עובד  לפטר  המעוניין  אחר  מעביד  כל  או  בנק 
בטענה כי העובד ביצע עבירת משמעת, לא יכול 
לעשות כן רק על "סמך סבירות ההחלטה" )כפי 
שכתב בית הדין האזורי בחיפה(, כי לא חורצים 
גורלו של עובד רק על סמך בחינת סבירות. הרי 
בתי הדין לעבודה אמורים לעמוד על המשמר 
ולבחון את התנהגות והתנהלות המעביד כלפי 

העובד.

1 ע"ע 1027/01 ד"ר יוסי גוטרמן נ. מכללה אקדימית עמק יזרעאל, פד"ע לח 448
2 למעט הסכמים קיבוציים הקובעים מנגנון לעניין זה

nevo.co.il3 ע"ע 415/06 דני מלכה נגד שופר סל מיום .15.7.07 פורסם ב־

שמיעת העובד כשלעצמה 
אינה מכשירה פיטורין. לא 

השימוע הוא העניין העיקרי 
בהליך זה, אלא הוודאות לגבי 

ביצוע העבירה
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בבוקרו של יום 22.10.2009 התבשרנו על מותו 
של חברנו היקר, עו"ד חסן מחמוד ז"ל, בתאונת 
בהיר  ביום  כרעם  עלינו  נפלה  הבשורה  דרכים. 
מסוגלים  איננו  שעדיין  מנשוא,  קשה  בשורה   -
לעכל אותה ומסרבים להאמין כי כך הוא דרכו 

של עולם.

חסן האהוב הלך מאיתנו בטרם עת, בגיל 45. 
והוא היה נשוי לויקטוריה המדהימה ואב לשלו

במג'דל  נולד  עצמו  חסן  מקסימים.  ילדים  שה 
שמס שברמת הגולן, והיה תושב מטולה במותו. 

דין,  המשרד שלו, שבו הועסקו מספר עורכי 
15 שנה בקרית שמונה, ובאחרונה שימש חסן גם כיועץ המשפטי של הקוו ושוכן זה כ
נסוליה האוקראינית בישראל. בין לקוחותיו היו אנשים רבים, מכל לאום ודת ומכל 

חלקי הארץ, והוא ייצג אותם בכל בתי המשפט ובתי הדין השונים.

חסן היה אדם טוב וטהור, שאהבתו לזולת מצאה את ביטויה בדמעות שהוזילו אלפי 
המשתתפים בהלווייתו. אלו הגיעו מכל העמים והלאומים, ומכל מעמד אפשרי.

חבר יקר, אח ורע,

הלכת מעולמנו בהפתעה. השארת אותנו מאחור, כואבים על אובדן קשה מנשוא של 
איש יקר, אדם אהוב ואוהב. והחלל שהותרת גדול מידי ויישאר עימנו לעד.

כל אוהביך, בני משפחתך בראש ובראשונה, חבריך ומכריך, ואף רבים מאלו שהיית 
נגדם בצד השני של המיתרס מתוקף המקצוע - ידעו לבכות אותך בכאב רב וגדול על 
אובדנו של אדם משכמו ומעלה. ואצל כולם נותרה תחושה של פיספוס. אצל כולם 

נותרה האמירה: "איפה ישנם עוד אנשים כמוך?".

חסן היקר,

לא היה לנו בחייך ולא יהיה לנו במותך תחליף. היית האדם הטוב, בעל לב הזהב 
והחיוך הכובש. היית חבר הנפש הנצחי, שידע לתת לכולנו מסביבך לחוש את עוצמת 
החיים והאושר הטמון בהם, גם בעת צרה. היית אדם מיוחד במינו, שנתן מעל ומעבר 

ליכולתו, כדי לסייע לחבריו ולמשפחתו בכל עת.

אהבנו אותך מכל הלב, ונמשיך לאהוב אותך ולהתגעגע אליך.

ואין מילים, שיכולות לתאר את העצב והכאב הרב, המלווים אותנו מאז מותך הט
ראגי. ועל זה אמר שייקספיר, שכה אהבת לצטט בהיותך אדם רומנטי, חובב שירה 

ומחפש עומק בחיים: "כשהצער בא, אינו בא כמרגל בודד, אלא גדודים גדודים".

חייך היו מיוחדים, ובעיני חלק מהאנשים אף משונים ולא מקובלים. אך כולנו ידענו 
ושמענו ממך רק מילים של כבוד והערכה לזולת, חרף הפגיעה הקשה שחווית בשל 
החלטתך ללכת אחר הלב ולא אחר מוסכמות שחלפו מהעולם. אנו בטוחים, כי תסלח 
לאלו שגרמו לך עוול, כי כך אתה - אין בלבך טינה לאף אדם, כי תמיד היית בן אדם. 

היינו ונמשיך להיות גאים בך ומאחלים כי שם - בשמיים למעלה, תדע מנוחה ושקט. 
ושתמשיך להשגיח עלינו ממרום ותיתן לנו את הכוח להמשיך להיות ולחיות, כי קשה 

בלעדיך, איש יקר.

יהיה זיכרו ברוך.

עו"ד המאם חליחל, צפת

קשה בלעדיך
חסן עפיף מחמוד ז"ל

27.10.1964-22.10.2009

 עורך דין ונוטריון, יועץ משפטי של השגרירות
האוקראינית בישראל

מעבר לכל ספק

על  להטיל  אפשר  האם  השאלה,  מתעוררת 
המעביד משימה כבדה זו של בירור אשמתו של 

העובד, וכן מהי הדרך הראויה לעשות זאת?
יש  המאורגנים  העבודה  ממקומות  בחלק 
סמכות  את  המפקידים  קיבוציים,  הסכמים 
ועדות משמעת  בידי  ההכרעה בעניינים דומים 
מיוצגים  הוועדות  באותן  פריטטיות.  ועדות  או 
ההנהלה.  לייצוג  שווה  במידה  העובדים  ארגוני 
זה יכול להיות הליך ראוי ונכון, במיוחד מאחר 

־שהוא יכול לעמוד לאחר מכן תחת שבט ביקו
רתו של בית הדין לעבודה. 

במקומות עבודה שאין בהם מנגנון של ועדות 
כנ"ל, צריך לדעתי לקבוע מנגנון חובה, המבטיח 
שעובד לא יפוטר ללא עריכת בירור אשמה לפי 
צריך  זה  המדינה.  בשירות  הנהוגים  הכללים  כל 
וצודק,  הגון  בירור  הפלילי,  בסגנון  בירור  להיות 
האדם  על  שישמור  ואובייקטיבי,  מקצועי  בירור 

־העובד. צריך לזכור, כי בירור האשמה צריך לה
תקיים בהליך שיפוטי מלא, לרבות מנגנון הבאת 

־ראיות ועדים. עריכת שימוע איננה רלוונטית לע
־ניין בירור האשמה. כשמדובר בפיטורין עקב הת
־עוררות חשד לביצוע עבירת משמעת, על המע

ביד מוטלת החובה קודם כל להגיע לרמת ודאות 
העבירה.  ביצוע  עצם  לגבי  אבסולוטית  כמעט 
במהלך בירור האשמה של העובד, כל ספק ישחק 
לזכותו. שמיעת העובד במסגרת בירור האשמה 
כשלעצמה  היא  אבל  הכרחית,  ספק  ללא  היא 
העובד  שמיעת  האשמה.  בבירור  המטרה  אינה 
השימוע  לא  פיטורין.  מכשירה  אינה  כשלעצמה 

הוא העניין העיקרי בהליך זה, אלא הוודאות.
יתערב  המחוקק  כי  ראוי  זה  בעניין  לדעתי, 
ויקבע שמעביד לא יכול לפטר עובד בגלל עבירת 
את  ולהסמיך  בביצועה,  הודאה  כשאין  משמעת 

בית הדין לעבודה במעין הליך זריז להכרעה.
בתוך כך יש לציין, כי אנו פוגשים מעבידים 
בדיקות  ועורכים  סמויים  חוקרים  ששולחים 
דיסקרטיות, שמטרתן להוכיח את אשמתו של 
ידי  מוציא  לא  המעביד  אז  גם  אבל  העובד. 
חובה, כי אחרי שערך את החקירות והבדיקות 
שלו, הוא מסיים רק חלק מהתהליך. שהרי הוא 
והחקירות  המסקנות  את  להעמיד  צריך  עדיין 

־בפני העובד ולתת לו הזדמנות מלאה, בכל הכ
לים המשפטיים, להזים את המסקנות ולהוכיח 

את חוסר נכונותן.
לבסוף, אם דבר העבירה מוכח, צץ שלב חדש 
- קביעת העונש הראוי לעובד. גם כאן יש לתת 

־לעובד הזדמנות לטעון לגבי העונש הראוי והנ
־כון שיש להשית עליו. המעביד חייב לתת הז

דמנות טיעון לעובד להוכיח, שבנסיבות העניין 
צריך להטיל עליו עונש קל יותר. 

לדעתי, השימוע שלאחר הוכחת האשמה הוא 
לעונש",  "הטיעון  בבחינת  הוא   - ביותר  חשוב 
 שאי אפשר לדלג עליו. 
־* הכותב הינו עו"ד, יועץ משפטי של ההסת

דרות במרחב העמקים, מומחה למשפט העבודה 
וד"ר למשפטים בהתמחות דיני עבודה
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אשת חיל

ד"ר, עו"ד חוה דיין *

של  הצהריים  בשעות 
בקריית  נשמעו  ה־18.2.1994 
שמונה יריות. התברר כי כרמלה 
בוחבוט, תושבת העיר, הרגה את 
 13 יהודה בוחבוט. כעבור  בעלה 
שנה ובקצה השני של המדינה, נשמעו בשעות 
13.1.2007 יריות בעיירה דרו־ ־הקטנות של ליל ה

חווה,  בעל  דרומי,  שי  כי  התברר  ונידחת.  מית 
הרג את חאלד אבו טראש. 

על אף המרחק הגיאוגרפי וחלוף השנים, יש 
1: דרומי וכר־ תקווי דימיון רבים בין שתי הפרשיו
מלה הואשמו בהריגה ובאחזקת נשק שלא כדין 
)דרומי אחז ברובה רמינגטון, שהיה שייך לאביו, 
וכרמלה ברובה הגלילון של בנה החייל(. שניהם 
גם הואשמו בכך, שירו את כל ארסנל הקליעים 
שהיה באותה עת במחסנית, אבל עם זאת צוין 

־כי הירי בוצע ברצף יחיד וכהרף עין )אצל כרמ
לה הניצרה היתה במצב אוטומאטי, אצל דרומי 

־נמשך ירי כל הקליעים כשנייה וחצי(. כשהתרו
קנה המחסנית, לא חידשו הם את הירי. 

בשתי הפרשיות טענה התביעה, כי הנאשמים 
כלל לא היו במצב של סכנת חיים - לא לעצמם 

־ולא לאחרים )ובמקרה של דרומי גם לא לרכו
שו(, וכי בפועל היו המנוחים, בעת שנורו, במצב 

־של בריחה או הפוגה זמנית, )במקרה של כר
מלה(. לצד טענות התביעה, בית המשפט ייחס 
הקטילה,  כוונת  ללא  רגשות  סערת  לנאשמים 
המנוחים  כי  וציין  רצח,  הוכחת  לשם  הנדרשת 
עצמם לא היו חפים מפשע )את אבו טראש הרג 
דרומי עת שפרץ לחווה בכוונה לגנוב עדר צאן; 

־את יהודה הרגה כרמלה לאחר שתקף אותה פי
זית, מילולית, רגשית ונפשית(. 

על  חיובי:  באור  הנאשמים  תוארו  לעומתם, 
דרומי נאמר שהוא מלח הארץ, ועל כרמלה נאמר 
אופיה  את  ציינו  המנוח  של  ואחיו  אביו  אף  כי 

־האצילי לנוכח מעשי האלימות כנגדה. בית המ
שפט ציין לקולא גם את עובדת היות הנאשמים 

המ מצד  חוזרים  אלימים  לאירועים  ־קורבנות 

שי דרומי כן, 
כרמלה בוחבוט לא

בוחבוט הרגה את בעלה לאחר שסבלה מאלימות מתמשכת מצידו; דרומי הרג את חאלד אבו טראש לאחר שפרץ 
לחווה שלו בכוונה לגנוב עדר צאן ■ על אף הדימיון בין המקרים, יש שוני בין שתי הכרעות הדין ■ השוני הזה נובע לא 

רק מסטיגמות והטיות מיגדריות בתפיסת המחוקק בהקשר של הגנה עצמית

נוחים2, לצד אוזלת ידה של החברה והמשטרה 
במניעת אירועי אלימות נשנים הללו. 

ועוררו  הציבור  את  הסעירו  הפרשיות  שתי 
פולמוס משפטי, שתורגם להצעות חוק )הצעה 
41 והצעה מס' 99(, ולתיקונים בחוק העונ־  מס'
44 ומס' 98 לחוק העונשין, בה־  שין )תיקון מס'
שוני  קיים  הדימיון,  רב  כי  אף  ואולם,  תאמה(. 
טראגי, מטריד ומקומם בין שתי הכרעות הדין: 

־דרומי זוכה מאשמת הריגה ושוחרר לביתו. בו
חבוט, לעומתו, הורשעה בהריגה ונידונה לשבע 

שנות מאסר בפועל3. 
אם אכן רב הדמיון על השוני בין הפרשיות, 

איך ההכרעה השיפוטית בהן כל כך שונה? 

מי והטיות  מסטיגמות  רק  לא  נובע  ־השוני 
הגנה  של  בהקשר  המחוקק  בתפיסת  גדריות 
מחויבותה  בתפיסת  מהשוני  גם  אלא  עצמית, 
של המדינה להגן על אזרחיה, כפי שבא הדבר 
תיקון  הנ"ל.  מהתיקונים  אחד  בכל  ביטוי  לידי 
בוח־ כרמלה  )שאושר בעקבות פרשת   44  מס'

בוט( משאיר את הבכורה על שמירת הסדר בידי 
רשויות האכיפה, מפחית לכל היותר בעונשן של 
ולא מעניק להן כל הקלה  המורשעות בהריגה 
בדרישות הפסיקה - במידה והן נוקטות במעשה 
זאת  לעומת   ,98 מס'  תיקון  עצמית.  התגוננות 
דרומי(,  שי  פרשת  בעקבות  שאושר  )התיקון 
מכיר באופן משתמע באוזלת היד של המדינה 

־בהגנה מפני פריצות, ומקנה לפרט זכות מורח
־בת להגנה עצמית על קניינו במקום מגוריו וע

סקיו )הרחבה שבגינה זוכה דרומי מכל אשמה 
פלילית בגין הריגה(. 

נקודת  זו  אין  כי  להדגיש,  עתה  כבר  וראוי 
המוצא של המאמר, אף לא מסקנתו, כי תיקון 
98 )"הגנת בית מגורים"( הינו תיקון ראוי, מידתי 
והולם בנסיבות העניין. ההיפך הוא הנכון: הוא 
סוגד לרכוש וקניין, מעודד מיליטנטיות ומתנער 
ממחויבותה הבראשיתית של המדינה להגן על 
שאינו  מי  את  מותיר  הוא  מכל,  יותר  אזרחיה. 
כל  חסר   - עצמית  התגוננות  נקיטת  על  אמון 

הגנה ממשית. 
הפר שתי  בין  בהשוואה  אין  אחרת,  או  ־כך 

דרומי, אלא  חוק  ולשבח את  כדי להלל  שיות, 
הקיומית  המציאות  את  באמצעותה  להדגיש 
נשים  של  קיצוניים  מקרים  על  נסבלת  הבלתי 

־מוכות, שתוקפות את הבעל המכה: מחד, המ
דינה לא מכירה באוזלת ידה בהקשר של מניעת 
אלימות, ומאידך מונעת מרחב שיפוטי להשתת 

הגנה פלילית. 
הפרשיות  שתי  בין  ההקבלה  פירוט,  ביתר 
מעלה הרהורים נוקבים בהקשר של דוקטרינת 
ההגנה  של  מקורה  פלילית.  לאחריות  הסייגים 

־העצמית בזכותו של אדם להגן על עצמו בפ
בנסיבות  תקיפה  הדיפת  לשם  הנעשות  עולות 
איננה  שהיא  מכיוון  עצמית  והיא  מסוימות, 
שמירת  על  המופקדות  החוק,  רשויות  מטעם 
בחוק  מצוי  החקיקתי  העוגן  הציבורי.  הסדר 
היסוד: כבוד האדם וחירותו, על סעיפיו השונים, 
ובאופן ספציפי מוסדרת ההגנה העצמית בסעיף 

34 י' לחוק העונשין. 
41, 45, 38, 99( וב־  עיון בהצעות החוק )מס'

 -  )98  ,44  ,39  ,37 )מס'  תיקונים לחוק העונשין 
מלמד על מגמת המחוקק להרחיב את הסייגים 
לזכות  קשורים  שהם  ככל  הפלילית,  לאחריות 

ההרח מגמת  ולצד  זאת,  בכל  עצמית.  ־להגנה 
בה של המחוקק, בתי המשפט ממשיכים לבחון 
יסודות  שישה  של  התקיימותם  את  בקפידה 

בטרם יחילו פטור מאחריות פלילית: 
במעשה  התקפי  יסוד  )העדר  ההדיפה  1.  יסוד 

ההתגוננות של הפרט(.

תיקון מס' 44, שאושר 
בעקבות פרשת בוחבוט, 

מפחית לכל היותר בעונשן 
של המורשעות בהריגה ולא 

מעניק להן כל הקלה בדרישות 
הפסיקה - במידה שנקטו 
במעשה התגוננות עצמית
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ההתגוננות  מעשה  )היות  המיידיות  2.  יסוד 
מיידי(.

3.  יסוד הסכנה הממשית )היות הסכנה על המ־
תגונן מוחשית(.

ההת־ תוצאות  חומרת  )לפיו  הסבירות  4.  יסוד 
על התוצאות שהיו אמורים  יעלו  לא  גוננות 

למנוע(.
הפוגענית  בחלופה  )בחירה  הנחיצות  5.  יסוד 

פחות, בכללה הדרישה לנסיגה מהזירה(.
6.  יסוד אי גרימת המצב על ידי התנהגות פסו־

לה של המתגונן. 
שמירת  מבטיח  הללו  הדרישות  של  הרציונל 

ומ אופרטיבית  בחינה  אבל  חברתי,  וסדר  ־חוק 
יוצרת  כאלה  דרישות  הצבת  כי  מגלה,  גדרית4 

־מציאות עגומה ומקוממת: חמש מתוך שש הד
־רישות הללו לא עולות בקנה אחד עם המסד הח
הת מאפייני  את  ־ברתי־תרבותי־חינוכי, שמעצב 

נהגותן של נשים בכלל, ושל נשים מוכות בפרט. 
בהקשר זה, למשל, מאפיין ייחודי של אשה 

־מוכה הוא שתגובתה נעשית דווקא בשלב ההת
פייסות השקט, או כאשר הסכנה המיידית כבר 
בקנה  עולה  אינה  כזו  מאוחרת  תגובה  חלפה. 
אחד עם דרישות הפסיקה בהקשר של הדיפה 
בזמן  לתוקף  להחזיר  שהדרישה  אף  ומיידיות, 
להחמיר  עלולה  ואף  אפשרית  אינה  ההתקפה 

את עוצמת האלימות כלפיה5. 
־בחינה משפטית, צרה וקונקרטית של האירו
־עים הסמוכים לרצח )במנותק מהדינמיקה המצ

טברת, המחזורית והפטליסטית( מובילה בהכרח 
למסקנה המוטעית, כי לא נשקפה לאשה סכנה 
ומוצדק  סביר  שמכוחה  מיידית,  אובייקטיבית 

־היה להגיב בכוח קטלני. ועל כן מקוטלגת תגוב
תה כמעשה התקפי, היינו, כעבירה פלילית.

בעיקר מקוממת דרישת הנסיגה, שבמקרים 
המטרי לשאלה  מתורגמת  מוכות  נשים  ־של 

דה רבים: מדוע הן לא עוזבות?6. למצער, יותר 
משיש בהישארותה של האשה כדי להעיד על 
הבעל  עם  בהישארות  הפוזיטיבית  בחירתה 
האלים, יש בה כדי להעיד על הקשיים הרבים 
הכרוכים הלכה למעשה באופציית הנטישה )בין 
היתר, הדאגה לילדים, התלות הכלכלית בבעל, 
מחסור במקומות אלטרנטיביים, אוזלת היד של 

רשויות האכיפה ועוד(. 
ממשיכה  כזו  שדרישה  העובדה,  גם  תמוהה 
של  בנסיגתה  אין  כי  ידוע,  שכבר  אף  להידרש 
האשה המוכה כדי למנוע את המשך תקיפתה7. 
ככל  הנסיגה,  דרישת  כי  לזכור,  ראוי  ובכלל, 
לעובדה  קשורה  מוכות,  לנשים  מופנית  שהיא 
הרלוונטית שה"זירה" הינה למעשה ביתה, ויש 

־בדרישה כזו כשלעצמה גם פגיעה עקרונית בז
כותה, כאדם, לחיות בזכות, ולא בחסד, בביתה. 
זכות זו, לא ראוי שתתבטל - אף אם הזירה 
היא לא אחרת מביתו של אדם, הנתקף על ידי בן 

־זוג, אשר גם לו עצמו זכויות קנייניות בנכס המ
שותף. מכיוון שההכרה בזכות הזו כבר בוטאה 
התשנ"א   - במשפחה  אלימות  למניעת  בחוק 
מוגן  להיות  שנפגע  הזוג  לבן  )שמאפשר   1991
בעל  הוא  התוקף  הזוג  בן  אם  אף  ביתו,  בתוך 

זכויות באותו נכס(, אין מניעה שלא תושת גם 
בהקשרם של מעשי התגוננות של נשים מוכות. 
על כרמלה בוחבוט אמרו שופטי המחוזי, כי 
של  אירוע  במהלך  עצמית  בהגנה  מדובר  "אין 

־תקיפה, ואין לראות במקרה דנן קינטור, מבחי
כנדרש  כאחד,  וסובייקטיבית  אובייקטיבית  נה 
המשפט  בית  שופטי  פסקו  לעומתם,  בחוק". 
העליון, שדנו בערעור, כי במקרה דנן ניתן להכיר 

בהתקיימותו של "קינטור מתמשך". 
אף שההכרה ב"קינטור המתמשך" לא פטרה 
את בוחבוט מאחריות פלילית, היא ראויה בשל 
הקינטור  בטענת  הכרה   - הפואטי שבה  הצדק 
המתמשך תורמת ל"הנכחתו" של יהודה בוחבוט 
ומעשיו האלימים בדיוני בית המשפט, ומכוונת 
בכך מקצת מזרקורי הפוקוס הדיוני אל האיש 

־ואל תרומתם הקרדינאלית של מעשיו, על התו
נפקד  )שבשלה, למצער,  הנדונה  העגומה  צאה 

הוא הלכה למעשה מהדיון המשפטי בעניינו(. 
"חרגה  כרמלה  כי  טענו,  גם  המחוזי  שופטי 
אחת  ואכן,  סביר".  היבט  לכל  מעבר  במעשיה 
הבעיות הקשות, הקשורות לבחינת החלת סייג 
האשה  של  תגובתה  על  הפלילית  האחריות 
המוכה, היא עצם השימוש בנשק קטלני כנגד 
הבעל, אשר בדרך כלל מכה וחובל בה באגרופיו 

־או תוך שימוש בחפצי בית, אשר אינם "קטל
ניים" מטבעם. אומנם תכלית דרישת הסבירות 
בפסיקה נעוצה ברצון למנוע הסלמה, אבל היא 
מראש,  קבוע  אי־שיוויון  של  במצב  ראויה  לא 

־שבמסגרתו האשה המותקפת חלשה יותר וחס
רת ניסיון בחילופי מהלומות8. 

גם הדרישה, שהנאשמת תשכנע שמדובר היה 

כאשר  ביותר  בעייתית  מוחשית,  חיים  בסכנת 
מדובר בנשים מוכות. הסכנה לחייהן אינה נבנית 

או חד פעמי, אלא מתחו ־מאירוע מקרי חולף 
שה סובייקטיבית קבועה, שמתעצבת על בסיס 
הן  שבה  האלימות  במסכת  ייחודיים  מאפיינים 
חיות9. ומכיוון שתפיסת הסכנה לא נעוצה דווקא 

־באירועים הסמוכים לרצח )אותם אירועים שנ
אלא  השיפוטית(,  להכרעה  כרלוונטיים  בחנים 

־בהסלמה ההדרגתית ובמעגל אינסופי של אלי
קריטי  אירוע  על  להצביע  ניתן  תמיד  לא  מות, 
ואקוטי בסמוך לתגובתה של הנאשמת. כל שכן, 

חו סכנה  על אפשרות של  ברצינות  לדבר  ־אין 
נשים  )שיתכן שלא תתרחש( במקרה של  לפת 
יש  )ממנו(  העבר  לניסיון  לב  "בשים  מוכות, 

 בקרוב:
הצעה לתיקון החוק

הוצגה  במאמר  המתוארת  העמדה 
"דין  בתוכנית הרדיו  הכותבת  ידי  על 
משה  המשפטי  הפרשן  ודברים" )של 

נגבי(, אשר שודרה ביום 3.1.2010.
־נכון להיום, פורום עורכות הדין במ

חוז הצפון עובד על גיבושה של הצעה 
לתיקון החוק ברוח העמדה שמתוארת 
במאמר. הצעת החוק תוגש ליו"ר ועדת 
חוק חוקה ומשפט בכנסת, אשר הביע 
בקידום  לפורום  לסייע  נכונותו  את 
התיקון לחוק לאחר ששמע את שידור 

הרדיו הנ"ל.

איור: עו"ד נמרוד גרובר
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ללמוד דווקא על היפוכם של דברים"10. 
שבין  ההתאמה  לאי  כי  ברי,  לעיל  מהאמור 
מאפייני  לבין  הפסיקה  ודרישות  החוק  נוסח 

נפקות משפ יש  מוכות,  נשים  ־תגובותיהן של 
־טית הרת־גורל: אם לא די היה בסאגת הייסו

רים שגדשה את חייהן, אם לא די היה באוזלת 
היד של רשויות האכיפה והחברה להגן עליהן, 
אם לא די היה בכך שהן לא אמונות על מעשי 
שתנקוטנה  מביניהן  אלו   - עצמית  התגוננות 

־בתגובה שאופיינית להן בנסיבות העניין, תורש
ענה בהריגה ותישלחנה לעונשי מאסר ארוכים. 
מאוד  עד  הקל  זאת,  לעומת  דרומי",  "חוק 
את דרישות הפסיקה בהקשרה של טענת הגנה 
על הרכוש בבית המגורים. תיקון מס' 98 לחוק 
"ביתי  וגם  דרומי"  "חוק  גם  המכונה  העונשין, 
הוא מבצרי", מבטא במפורש יחס מיוחד לבית 
המגורים ומרחיב את זכותו של אדם להגן על 

חייו ועל קניינו בביתו. 
באוזלת  מפורשות  מכיר  אינו  אומנם  התיקון 
היד של רשויות האכיפה, אך הכרה כזו משתמעת 

־ממנו )כמו גם מהדיונים בהקשרו ומתיאור נסי
־בות הפרשייה בבית המשפט(. לצד ההכרה המ
־שתמעת הזו באוזלת היד של המדינה, הכיר התי

קון )לרבות פרשנותו השיפוטית( בחשיבותה של 
ההגנה על בית המגורים, והותיר על כן, רק שלוש 
להחלת  המסורתיות  הפסיקה  דרישות  משש 
פטור מאחריות פלילית בטענת ההגנה העצמית 
)התיקון הותיר על כנן רק את דרישת המיידיות, 
ההתנהגות  אי  ודרישת  התקיפה  הדיפת  דרישת 
הפסולה, והגמיש עד ביטל את דרישת הסבירות, 

דרישת הנסיגה, ודרישת הסכנה המוחשית(. 
בלשון  הגמיש  המחוקק  אומנם  כי  יודגש, 

הפסי דרישות  מיני  אחת  דרישה  רק  ־מפורשת 
פטור  לפיה  הסבירות,  דרישת  את  )הגמיש  קה 
גם מי שחרג בתגובתו מגדר  מאחריות פלילית 
סביר  "בלתי  באופן  חרג  ובלבד שלא  הסבירות, 
הפרשנות  נוספה  התיקון  ללשון  אבל  בעליל"(, 
השיפוטית, אשר הרחיבה את ההקלות בדרישות 
במפורש  הורחבו  משאלו  יותר  העצמית  ההגנה 
המשפט  בית  דרומי,  בפרשת  המחוקק.  ידי  על 
קורא לתוך נוסח התיקון גם את ההקלה בשתי 
דרישות נוספות, שאומנם הופיעו בגירסה א' של 
הצעת החוק, אך לא אושרו על ידי המחוקק: את 

־ביטולה/הגמשתה של חובת הנסיגה, ככל שמת
רחשת תקיפה בבית המגורים11, ואת התקיימותה 

או  בחיים  לפגיעה  הממשית  הסכנה  חזקת  של 
בגוף במקרה של התפרצות לבית מגורים12. 

אם נוסיף לכך גם את העובדה, שמלכתחילה 
דרישות הפסיקה תואמות דפוסי פעולה גבריים, 
)כאמור  נמצא כי דרישות החוק אחרי תיקון 98 

־לרבות פרשנותו השיפוטית( משלימות עם אוז
האזר רכוש  על  בשמירה  המשתמעת  היד,  ־לת 

חים, ובמקביל לה מעודדות דפוסי הגנה פרטניים 
ומיליטנטיים )שכאמור ולמצער, לא עולים בקנה 
אחד עם הדפוסים הסוציאליזטוריים של נשים(. 

זאת,  לעומת  ודומותיה  כרמלה  של  במקרה 
 ,)41 )הצעה מס'  אפילו הצעת החוק המקורית 
שהתעתדה להעניק להן אחריות מופחתת - לא 
התקבלה. במקומה, התקבל תיקון מס' 44, אשר 
עונש  כאלה  נשים  על  להשית  אומנם מאפשר 
13, אך מותיר את הק־ קקל יותר מזה הקבוע בחו

לון )ובעצם, ההרשעה ברצח( על כנו14. 
על  בהגנה  יד  אוזלת  של  עגומה  במציאות 

־נשים, שנפגעות תדיר לא רק ברכושן אלא בעי
קר בגופן ובחייהן, ההבדל אינו סמנטי בעיקרו: 

־נוסח שמאפשר רק הפחתה בעונש - משמעו
תו הרשעה בהריגה על השלכותיה בהקשר של 
מאסר ארוך, סטיגמה חברתית וקלון פלילי. אף 
שתרחיש חייהן של נשים מוכות עגום, מייאש 
וטראגי, הן ניצבות בידיים חשופות בין הפטיש 
עליהן  להשית  מתקשה  המדינה  מחד,   - לסדן 
הגנה אפקטיבית; מאידך, תגובה עצמית שלהן 

עלולה להיות הרסנית בתוצאותיה. 
הסוגיה היורידית של סייגים לאחריות פלילית 
להמשיך  ראוי  אך  מורכבת,  אומנם  זה  בהקשר 

־ולחתור להסדר משפטי הולם יותר. במצב הנוכ
חי, הכרוניקה הפטליסטית ידועה מראש, והנשים 
  המוכות, יוצאות ממנה ֵקֵרחות מכאן ומכאן. 

ופעילה  דין,  ועורכת  לסוציולוגיה  ד"ר  היא  הכותבת   *
בתחום העצמת אוכלוסיות מוחלשות.

1 ת"פ 94/29 מ"י נ' בוחבוט, פ"מ תשנ"ה )1( 272; ע"פ 94/6353 בוחבוט נ' מ"י, פ"ד מט )3( 647, ת"פ 1010/07, מ"י נ' דרומי.
2 אצל דרומי היה זה אירוע פריצה נוסף מיני רבים וקודמים, ובדומה, אצל כרמלה בוחבוט היה זה אירוע אלים נוסף מתוך מסכת ארוכה ומתמשכת של תקיפות מצד בעלה

3 גזר הדין הופחת בעקבות ערעור לעליון לשלוש שנות מאסר בפועל )כנגד דעתו החולקת של השופט קדמי שהציע להשאיר את העונש של 7 שנות מאסר על כנו.
 Mackinnon ,Gilligan, Schneider, Walker. ,4 חוקרים וביניהם בילסקי, קמיר, ברק־ארז, גרוס

5 ראה גרוס, "האישה המוכה - האם לא הגיעה העת כי המשפט הפלילי יגן עליה", הפרקליט מד )תשנ"ח(, עמ' 112; וברק־ארז "האישה הסבירה", פלילים ו )תשנ"ז(, עמ' .124
Schneider .79־Battered Woman and Feminist Lawmaking, London 2000, pp 77 6 ראה

7 ראה גרוס, עמ' .120
8 כשמדובר באי־שוויון כוחות קבוע מראש, "השימוש בנשק קטלני עשוי להיות ברירת־מחדל הכרחית" )גרוס, עמ' 114, וברק־ארז, עמ' 122(.

.Walker - The battered woman, harper, New York, 19799 לעניין זה ראה עמ' 55־70 בספרה של
10 "כלומר על כך שההסתברות למימוש האיום וודאית ומוחלטת" )גרוס, עמ' 110(.

11 ראה פרשת דרומי עמ' .10
12 ראה פרשת דרומי עמ' .12

13 שאף בו ניכרה לאחרונה מגמה שיפוטית מצמצמת. ראה דנ"פ פרישקין נ' מ"י, 3220/08.
14 ראה את עמדתה של ח"כ דיין, עת נוסח התיקון בד"כ 41, )התשנ"ה(, .11652

־פורום עורכות הדין של מחוז הצפון בל
שכת עורכי הדין יזם וארגן יום עיון מיוחד 
בנושא: נשים עם אג'נדה ציבורית. האירוע 

התקיים ב־29.4.2010, בסינמטק נצרת.
נפתח  קל,  וכיבוד  התכנסות  לאחר 
מחוז  ועד  יו"ר  של  ברכה  בדברי  האירוע 
פורום  ויו"ר  זועבי,  ח'אלד  עו"ד  הצפון, 
דיין.  חוה  עו"ד  ד"ר  במחוז,  הדין  עורכות 
בהמשך הוקרן הסרט התיעודי "לחצות את 
הניסיון של שתי  את  מביא  הגבול", אשר 
נשים להשתלב בפעילות ציבורית בחברה 
הערבית בישראל. יש לציין, כי הסרט זכה 

התיעודי  לסרט  האחרת"  "ישראל  בפרס 
.2007

התקיים  המרשים  בסרט  הצפייה  לאחר 
פאנל בהנחיית חברת פורום עורכות הדין, 
"בין  הכותרת  תחת  חאמד,  אומיימה  עו"ד 
חזון אישי לחסם חברתי". השתתפו בפאנל: 

־פרופ' חאולה אבו־בקר, מרצה וחוקרת במ
משהור  )מופתי(  ד"ר  יזרעאל;  עמק  כללת 
לאנשי  העולמית  ההתאחדות  חברי  פוואז, 

־ההלכה האיסלאמית; מיכל יודין, יו"ר עמו
בימאי  יוסף,  ובילאל  נשי;  כוח   - כ"ן  תת 

הסרט "לחצות את הגבול".

נשים עם אג'נדה ציבורית

הפאנל "בין חזון אישי לחסאם חברתי"יו"ר ועד המחוז מברך



עורכות ועורכי דין נכבדים,

עדכונים לציבור עורכי הדין בנושא תיקונים ותהליכי העבודה 
בהוצאה לפועל )מהדורה רביעית אפריל 2010(

מדינת ישראל

לשכת ההוצאה לפועל בנצרת

בהמשך לעדכונים והנחיות קודמות, שהועברו בעבר ובשיתוף פעולה עם ועדת 
בנושא  עדכונים  מפיצים  אנו  הצפון,  במחוז  הדין  עורכי  לשכת  של  הוצל"פ 

התיקונים החדשים בחוק ותהליכי עבודה. 
המטרה: להמשיך ולשפר את השירות הניתן לכם/ קיצור זמן ההמתנה/ טיפול 
בהקלדת הבקשות ויישום ההחלטות בצורה יותר מהירה ויעילה/ הצגת הכלים 
החדשים שעומדים לרשותכם עם כניסתו של תיקון 29 לפועל ואשר אמורים 

לסייע לכם בהגברת הגבייה. 
לשירותכם: הועלה לאתר האינטרנט של רשות האכיפה והגביה מאגר החייבים 
מוגבל  הינו  מסוים  חייב  אזרח/  אם  לבדוק  ניתן  באמצעותו  המוגבלים, 

באמצעים. 
סוגי  כל  לתוכה  להשחיל  שניתן  בלשכה,  שירות  תיבת  מוצבת  לנוחיותכם: 
ביטול  חייב/  ביטול  חוב/  הקטנת  תיק/  לסגירת  בקשות  למעט  הבקשות 
על  וזאת  פרונטאלית  בהגשה  ורק  אך  יתקבלו  אשר  הפיכים,  בלתי  הליכים 

מנת למנוע זיופים. 
ההגשה,  לתאריך  בהתאם  מוקלדות  והבקשות  ביומו  יום  מרוקנת  התיבה   
התיבה נועדה לצמצם את זמן ההמתנה שלכם ולחסוך מזמנכם היקר. במידה 
נדאג  ואנו  העותק,  על  למשרד"  "עותק  לציין  חשוב  עותקים  שני  ומניחים 

להשיבו בחזרה עם חותמת נתקבל למשרדכם. 
מאגרי מידע והגבלות: לאחרונה הופצו הסברים לעניין מאגרי מידע והגבלות 
לעורכי הדין שיש להם תיבות דואר אצלנו, וכן הועברו ללשכת עורכי הדין להפצה 
באמצעים הקיימים בלשכה, במטרה לסייע לכם בשימוש בכלים החדשים וכן 

לסייע לכם בהגברת הגבייה. בכל שאלה/ הבהרה, אנו לרשותכם. 
בקשות מידע - יש להגיש על גבי טופס בקשת זוכה 3 בסעד 98. 

בקשות למסירת/צפייה במידע יוגשו על גבי אותו טופס בסעד 99 תוך פירוט 
במלל הבקשה, הגורמים שמהם מבקשים לקבל את המידע. האגרה בגין מידע: 

2-5 ש"ח.
למידע  בבקשות  לפנות  ניתן  הזה  בשלב   - המקרקעין  מרשם  מידע  בקשות 

מרשם המקרקעין רק בתיקים עם סכום חוב מעל ל־10,000 ש"ח.
בקשות להגבלה - יוגשו על גבי טופס בקשת זוכה 4 המעודכן, שנבנה גם על 

מנת להקל עליכם.
בטופס יש לציין אם התקיים אחד או יותר מהתנאים הבאים: 

 החייב הובא בפני רשם, אך סירב למלא הצהרה/למסור מידע/לחתום על	• 
כתב ויתור על סודיות.

 .  החייב הוכרז ע"י רשם הוצל"פ כבעל יכולת, המשתמט מתשלום חובותיו	•
. החייב לא הגיש בקשה לשינוי צו תשלומים	•

 . החייב זומן לחקירת יכולת/בירור, אך לא התייצב	•
ובנוסף חייבים להתקיים התנאים הבאים:

. האזהרה נמסרה לחייב בהמצאה מלאה ותאריך המסירה	•
סכום החוב בתיק/ מצטבר עולה על 500/2500 ש"ח. 	•
בוצעה פניה למאגרי המידע.	•

מסירת האזהרות ע"י ב"כ הזוכה - חשוב לציין בבקשות לביצוע שטרות/ 
פסקי דין, שהמסירה תבוצע על ידי מי מטעמכם, וזאת על מנת לייעל ולזרז את 

תהליך מסירת האזהרה לחייב.
אזהרות שלא נמסרו - ניתן לפנות בבקשה למסירה חוזרת של האזהרה, או 
לחילופין במידה והכתובת אינה נכונה, לפנות למאגרי המידע שהוספו בהתאם 

לתיקון החדש, לקבלת מידע בגין הכתובת המעודכנת של החייב.
)האגרה בגין פניה בנושא כתובות הינה 2 ש"ח והבקשה הינה מנהלית(.

הקטנות חוב וסגירות תיקים - חובה להגיש בקשה להקטנת חוב בתיק עם 
קבלת תשלומים מטעם החייב באופן פרטני, על מנת שיתרת החוב בתיק תשקף 

את החוב שנותר. כמו כן, במידה והחוב סולק חשוב לפנות בבקשה לסגירת 
התיק.

בצורה  להגיש  יש  החדשות,  לתקנות  ובהתאם  הנ"ל,  הבקשות  )את 
פרונטאלית(.

חקירות יכולת - על מנת לקצר ולייעל את תהליך העבודה, ניתן להגיש ישיקות 
בקשות לצווי הבאה לפי סעיף 69 יב, במקום בקשות לחקירת יכולת, למעט 

במקרים חריגים שאין מנוס אלא לזמן לחקירת יכולת.
צירוף תמצית משרד הפנים לבקשת זוכה לעיכוב יציאה מן הארץ - עפ"י 
ממשרד  חייב  פרטי  אישור  לצרף  הזוכה  על  הוצל"פ,  לתקנות  )א(   22 תקנה 
אחרי  נפתח  שהתיק  במקרים  או  בעבר  כזה  אישור  צורף  אם  אלא  הפנים, 

ה־16/05 ופרטי החייב אומתו. 
בקשות להוספת שטר בתיקים פתוחים - בהתאם לתקנות החדשות, לא ניתן 
להוסיף שטר לתיק פתוח. יש להגיש בקשה לביצוע חדשה ולשלם את האגרה. 
כמו כן, ובהתאם לתקנה 28 א', אין לפצל במעמד פתיחת התיק, בקשת ביצוע 

שקים בה הצדדים זהים. 
בקשות לצו תשלומים - יוגשו בצירוף קבלה על התשלום המוצע ולא פחות 

מ־150 ש"ח. 
בקשות לביטול עיכוב יציאה מן הארץ - יוגשו לאחר תשלום הפיגורים של 
12 החודשים האחרונים ובצירוף פרטי הערבים המוצעים והמסמכים הנלווים. 
אינם  המוצעים  הערבים  באם  יבדוק  הזוכה  ב"כ  ומהיר  יעיל  טיפול  ולשם 

חייבים מוגבלים ואין מתנהלים נגדם תיקי הוצל"פ.
בקשות לזימון צד ג' - להגיש את הבקשה בטופס המתאים ולסמן סעד 59 צד 
ג' עם הפרטים המלאים של צד ג', כולל ת.ז וכתובת מלאה ולסמן זוכה בלבד.

בבקשות לביצוע - לציין אם לפתוח את התיקים או לא, במידה ומדובר בחייב 
מוגבל. 

בקשות כפולות - חשוב להקפיד לא להגיש בקשות כפולות.
הפקדת כספים בקופת לשכת הוצל"פ בגין הליכים ופתיחת תיקים - לדאוג 
להפקדת מספיק כסף בקופת ההפקדות בטרם פנייה למזכירות להגשת בקשות 

המחייבות תשלום בגין אותו הליך או בבקשות לפתיחת תיקים. 
לידיעתכם: קופת הוצל"פ נסגרת בשעה 13:15. 

בקשות למינוי כונס נכסים - יש לצרף כתב התחייבות מטעם הזוכה יחד עם 
הבקשה בהתאם לסעיף 82 לחוק הוצל"פ, למעט מקרים בהם מבקשים שהחוב 

בתיק ישמש כערובה וכן כתב הסכמה להתמנות ככונס בהתאם לתקנות. 
חשוב להגיע ללשכה מוכנים עם כל החומר, בצירוף טופס הבקשה המתאים 
ממולא כדין עם הסעד המדויק/ מס' החייב, ולאחר שנעשתה בדיקה מקדימה 
שאין עיכוב הליכים והאזהרה נמסרה לחייב. כמו כן ניתן לבדוק בעמדת המידע 
של עורכי הדין את סכום העיקול בגין פעולות מבצעיות, הודעות פינויי וכו'... 

ולציין זאת על גבי הבקשה. 
המוסד  הבנק/  קוד  לציין  יש   - ומוסדות  בבנקים  ג'  צד  לעיקול  בבקשות 

בבקשה לעיקול.
וברוב  מאחר  מהבקשה,  עותק  עם  תוגש  התגובה   - לבקשה  תגובה  הגשת 
במתן  לעיכוב  לגרום  שעלול  דבר  סריקה,  בשלב  נמצאת  הבקשה  המקרים 

החלטה או לדחייתה ע"י הרשמים במידה ואינה סרוקה.
בירורים - הבירורים נעשים באמצעות עמדת עורכי הדין המוצבת במזכירות 
לשכת הוצל"פ או באמצעות מרכז המידע הטלפוני הארצי בטל: 02-6593333 

)הנחיות תפעול מצויות ליד העמדה(. 
אתר האינטרנט של רשות האכיפה והגביה הינו: www.eca.gov.il. באמצעותו 
ניתן להוציא טפסים חדשים וישנים/הנחיות ולהתעדכן בכל מה שקשור לרשות 

האכיפה והגבייה.

נודה לכם על המשך שיתוף פעולה פורה, 
לשכת הוצל"פ נצרת, רשות האכיפה והגביה  ועדת הוצל"פ, לשכת עורכי הדין - מחוז הצפון 
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צו האופנה

כללי לשכת עורכי הדין )מדי משפט( התשס"ו 
הדין  עורכי  2005 מכתיבים את ההופעה של   -
"מדי  כי  בכללים,  נכתב  המשפט.  באולמות 
דין הם: חולצה לבנה בעלת  עורכי  משפט של 
עניבה,  קצרים,  או  ארוכים  ושרוולים  צווארון 
מכנסיים ומקטורן, כולם בצבע שחור או כחול 

כהה, ונעליים סגורות כהות".
אז כמי שמחויבים להופיע מעונבים באולמות 
המשפט, יש כמה דברים שעורכי הדין צריכים 

לדעת על פריט האופנה הזה - העניבה. 
על המראה המעונב של  מי שזוכה לקרדיט 
1924 הצליח לה־ ־הגבר הוא ג'סי לנגסדורף, ש
־מציא שיטה לקשירת עניבה שתמנע את התק

מטותה גם לאחר עשרות קשירות. אבל שורשי 
ההיסטוריה של קשירת העניבה הגברית הולכים 

אחורה עוד יותר.
זה התחיל בקרואטיה )!(, ולאחר מכן בחצרו 
14, שהושפע מהקרואטים והפך למ־ ־של לואי ה

כתיב האופנה הגדול של אירופה. העניבה תפסה 
במיוחד  הגברים,  באופנת  מעורער  בלתי  מקום 
אצל האנגלים, האיטלקים והצרפתים. האנגלים 
כינו את העניבה Neckwear )לבוש לצוואר( ואחר 
כך Necktie )קשר צוואר( ולבסוף קוצר השם ל־
Tie. המלך אדוארד השביעי היה זה שהחזיר את 

העניבה למראה הישר והמסודר. 
יש מי שטוענים, כי העניבה לא תחזיק מעמד 
עוד זמן רב בעולם האופנה הגברית. הערכה זו, 

כנ למיניהם,  וחברה  אופנה  חוקרי  ־שמוסרים 
ראה לא לוקחת בחשבון את ציבור המשפטנים, 
שכאמור מחוייבים לענוד אותה - לפחות בבית 

המשפט.
 - האופנתי  לשיעור  עוברים  שאנחנו  לפני 
כיצד לקשור עניבה, חשוב לדעת כמה פרטים 

טכניים:
•  רוחב העניבה הינו קבוע ומקובל: 1/4 3 אינץ', 

כלומר 1/4 8 ס"מ. 
•  רוחב הקשר צריך להיות בפרופורציה לרוחב הכ־
תפיים, מבנה הפנים והצוואר של עונד העניבה. 

ס"מ.  132־147  של  בטווח  נע  העניבה  •  אורך 
־הפרש האורכים מאפשר התאמה לגובה העו

נב ולגודל הקשר. 
שלה  הארוך  החלק  העניבה  קשירת  •  לאחר 
ומקסימום  החגורה,  לאבזם  עד  להגיע  חייב 
למטה עד חצי האבזם ולא ארוך יותר. כמו כן, 
בשום פנים ואופן אין לקשור את העניבה כך 

שחלקה הארוך יגיע רק עד לאמצע הכרס! 
־וכעת, לקשרים המקובלים. יש שלושה אופ

נים לקשור עניבה: קשר ארבע ביד, קשר וינדזור 
וקשר חצי וינדזור. ויש עוד קשר אחד, שמתבצע 

כאשר העניבה מונחת הפוך.

קשר ארבעה ביד 

קשר ארבעה ביד הוא קשר ארוך וישר. הוא 
־הנפוץ ביותר, והכי קל ללמוד אותו. על פי הער

כות, מעל 80% מהמשתמשים בעניבות לובשים 
את הקשר הזה.

מקור הקשר הזה כנראה בתקופה שבה נהגי 
הכרכרות באנגליה נהגו לקשור עניבותיהם תוך 
יותר  יתנופפו  לא  מנת שאלה  על  עמידה,  כדי 

־מידי ברוח, ותוך כדי קשירה אחזו ארבעה סו
סים ביד בו זמנית. 

)Windsor( קשר וינדזור

שמתאים  ועבה,  רחב  משולש  עניבה  קשר 
משתמשים  כלל  בדרך  רחב.  לצווארון  במיוחד 
בקשר וינדזור ללבוש באירועים רשמיים. על פי 
המסורת, הקשר הומצא על ידי הדוכס מווינדזור. 

)Half Windsor( קשר חצי ווינדזור

הוינדזור  לקשר  ומודרנית  יותר  קלה  גירסה 
שנחשב  בינוני,  משולש  בקשר  מדובר  המלא. 

רשמי יותר מקשר ארבעה ביד. 

 )Pratt/Shelby( קשר פראט־שלבי

זהו קשר חצי רחב. כאשר מתחילים לקשור 
כלפי  לפנות  צריכה  העניבה  זה,  בקשר  עניבה 

חוץ.
את  לאמץ  מומלץ  הנ"ל,  הקשרים  כל  מבין 
של  והפנים  הצוואר  מבנה  את  ההולם  הקשר 

עונד העניבה, וכן את צווארון החולצה.
יש לציין, כי בכל סוגי הקשרים החלק הצר 
יותר  קצר  מעט  רק  להיות  צריך  העניבה  של 

־מחלקה הרחב, שמתחתיו הוא נמצא. בצד הפ
יש סרט בד, התפור אופקית  נימי של העניבה 
וכולל את שם היצרן. תפקידו של  על העניבה 
סרט בד זה הוא לתפוס את זנב העניבה הצר, 
כדי שלא יבצבץ בצדדים. יש עניבות משובחות, 
שמשמש  יותר,  חזק  תפור  נוסף  סרט  שבהן 

במיוחד לאיסוף זנב העניבה. 
ביותר  הנפוץ  הגורם  לדעת:  חשוב  לבסוף, 
של  נכונה  לא  התרה  הוא  העניבות  לשחיקת 

־הקשר. התרה נכונה מתבצעת בסדר הפוך מה
כלל,  הקשר  את  מתירים  לא  לעיתים,  קשירה. 
אבל נוהג זה מקצר מאוד את חייה של העניבה. 
 לכן מומלץ להתיר תמיד את קשר העניבה. 

קשירת קשר 
להופעה מעונבת

בחירת הקשר של העניבה צריך להתאים למבנה הפנים של 
 המתלבש ולסגנון החולצה   אם המידע הזה חדש לכם,

כדאי שתמשיכו לקרוא
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נקייה ומגוהצת
ניקוי יבש, החלקת קמטים, אחסון 
בתלייה - כך תשמרו על העניבה 

שלכם, שתיראה כמו חדשה

ניקוי וכביסה:
עניבות  לכבס  אין  ככלל, 
אם  רגילה.  בכביסה  בבית 
מחומר  התלכלכה  העניבה 
אותה  לנקות  לנסות  אפשר  שומני, 
במטלית נקייה, טבולה במי סודה. אם 
זה לא עוזר, אפשר לנסות להסיר את 
את  לפזר  טאלק:  אבקת  עם  הכתם 
למספר  כך  להניח  הכתם,  על  האבקה 
שעות ואחר כך לסלק את האבקה עם 

מברשת רכה או מטלית. 
הכי טוב והכי בטוח זה לשלוח עניבות 

לכביסה בניקוי יבש.

גיהוץ:
אין לגהץ עניבה, אבל אפשר 
שתי  יש  בה.  קמטים  לישר 

לה קמטים:  ליישור  ־דרכים 
־עביר את העניבה לאורכה באדים העו

לים מקומקום רותח או ממגהץ אדים. 
של  במתכת  ייגע  לא  שהבד  זהירות: 
את  לתלות  היא  שנייה  דרך  המגהץ. 
את  ולפתוח  האמבטיה  בחדר  העניבה 
ברז המים הרותחים, כך שהחדר יהפוך 

־לסאונה. באופן כזה, קמטי העניבה נע
למים והיא נראית כמו חדשה. 

־בכל מקרה, אם אתם שולחים את הע
מגוהצת  תחזור  היא  יבש  לניקוי  ניבה 

למשעי.

אחסון:
ביותר לאחסן  הדרך הטובה 
עניבות היא לתלות אותן על 
מוט אופקי או לגלגל את העניבה סביב 

עצמה, החל מהחלק הצר. 

* ל  ג י פ ש ר  י פ ו א

־בשנים האחרונות כבר אין צורך לדבר על חשיבותה של התקשורת והש
פעתה על התנהלות המשפט. עורכי דין רבים מוצאים את עצמם אל מול 
נדרשים  או  המשפט,  מבית  ביציאה  או  בכניסה  והמיקרופונים,  המצלמות 
לייצג את לקוחותיהם גם בפני הציבור הרחב באולפן הטלוויזיה או הרדיו. 

להופעה בתקשורת עשויה להיות השפעה חשובה, ולעיתים מכרעת, על 
דיוני בית המשפט ועל דעת הקהל. טעויות בסיסיות במעמד התקשורתי הזה עלולות לגרום 

נזק רב מאוד.
אז הנה מספר טיפים מקצועיים, שיאפשרו לכם להופיע בתקשורת בצורה טובה יותר 

ולייצג נאמנה את האינטרסים של הלקוח ושלכם בפני הציבור הרחב:
1.  מרגע שנכנסים לאולפן, או עומדים מול מצלמה או מיקרופון פתוח, יש לנהוג כאילו נמ־

צאים כבר בשידור ולהתנהג ולדבר בהתאם. כל המצלמות באולפן פעילות כל הזמן, ומעל 
כל  יש לשים לב למה שאומרים  נורה אדומה.  למצלמה שמשדרת באותו הרגע תדלק 

הזמן, שכיוון שכל החומר, גם אם אינו משודר באותו רגע, מוקלט ויכול להיות משודר. 
2.  במהלך הראיון אין להסתכל למצלמה, אלא לפנות אל המראיין. מומלץ לשמור איתו על 

קשר עין רציף, כאילו מדובר בשיחה המתנהלת באופן טבעי. 
3.  יש לשים לב שהבעות הפנים אינן מסגירות דעה או תחושות, שאינך רוצה לחשוף. 

4.  מומלץ למתן את תנועות הידיים ולהימנע מלהסתיר את הפנים שלך או של אדם אחר.
5.  התנסחות במשפטים קצרים וברורים תעביר את המסרים באופן מיטבי. מומלץ להכין 
תיבת מסרים עיקריים ולהכיר אותה היטב לפני הראיון, כדי לוודא שלא תשכח לציין 

דברים חשובים.
6.  כדאי להתאים את גובה הקול וקצב הדיבור שלך לאלו של המראיין.

7. יש לשמור על שפה יומיומית, אך נקייה מביטויים גסים או שפת רחוב.
8.  מומלץ לדבר בשפה תקנית ולהמעיט בשימוש במונחים מקצועיים שאינם מוכרים.

יש להימנע מקול מונוטוני ו... מרדים.  .9
10.  חזרה על המסרים שאותם ברצונך להעביר תחזק אותם.

11.  חיוך - אם הנושא מאפשר זאת, יקל על הצופים להזדהות איתך ועם דבריך.
12.  כפי שאתה מתכונן למשפט, התכונן גם להופעת טלוויזיה/ רדיו. מומלץ בחום לתרגל 
 את השאלות ואת התשובות לפני ההופעה. 

* הכותב מנהל משרד יחסי ציבור, המלווה גם משרדי עורכי דין

 עו"ד,
שפר הופעתך  

בתקשורת
בראיון טלוויזיוני מומלץ להסתכל 

  על המראיין ולא אל המצלמות
בשיחה עם אנשי רדיו כדאי להכין 

ולהשתמש במסרים מנוסחים 
מראש ולא להיות מונוטוני  אופיר 

שפיגל, מנהל משרד יחסי ציבור, 
מגיש רשימת המלצות לעו"ד 

עשה זאת בעצמך: 
עכשיו בווידיאו
בהס מסתפק  שלא  ־מי 
ובצי המילוליים  ־ברים 

לומי ההדרכה שבכתבה, 
בווידיאו  לראות  מוזמן 

־איך עושים את זה. באינטרנט יש את
ופליקס,  יוטיוב  כדוגמת  רבים,  רים 

־שמציעים סרטוני הדרכה בנושא קשי
לאתר: גם  להיכנס  אפשר  עניבה.   רת 
www.informa-tv.co.il, או לאתר הטי־

http://www.stips.co.il :פים
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ביקתת עץ אלפינית טיפוסית

מאחורי הגלימה

גיל: 31.

מצב משפחתי: נשואה.

מתי החלטת שאת רוצה להיות עו"ד, ולמה?
המדינה  במדעי  שלי  הראשון  התואר  "בסוף 

לי אקדמאיים.  בלימודים  להמשיך  ־החלטתי 
מודי משפטים נראו לי המשך מספק, מתבקש 

ומעניין, שניתן באמצעותו לסייע לאחרים". 

מהו הרקורד שלך?
עניין  הכי  בארץ  והנדל"ן  המקרקעין  "תחום 

ומדע המדי לימודי המשפטים  ־אותי במהלך 
־נה. לשמחתי הרבה, עשיתי את הסטאג' במי

נהל מקרקעי ישראל. לאחר הבחינות עבדתי 
במשרד עו"ד בחיפה - עמיאל, פפרני, מנחם 

המק בתחום  בעיקר  עסקתי  שם  גם  ־ושו'ת, 
עצמאי  משרד  לי  יש  האחרונה  בשנה  רקעין. 
האזרחי,  בתחום  בעיקר  המתעסק  בעפולה, 

החוזים הכלליים והמקרקעין". 

איזה מקצוע היית בוחרת אם לא עריכת דין, 
ולמה? 

"אם לא הייתי עו"ד הייתי רופאה, בגלל היכולת 
והצורך שלי לסייע לאחרים והאהבה הגדולה 

שלי ללמוד כל הזמן דברים חדשים".

מהו הדבר הכי חשוב בחיים בעינייך? 

"המשפחה".

איזו דמות את מעריצה או מעריכה, ולמה? 
"אני מעריכה ומעריצה את סבתא שלי, כי היא 
מי  לכל  ועוזרת  חרוצה  ומשפחתית,  אוהבת 

ציפייה לת וללא  גדולה  ־שזקוק לה בשמחה 
מורה. היא חכמה ואפשר לדבר איתה על כל 

נושא בעולם".

מה את מאחלת לילדים שיש או שיהיו לך?
"בריאות, אושר ותחושת שליחות".

בהנחה שיש אלוהים, איזה משפט היית רוצה 
לשמוע ממנו כשתגיע לשמיים? 

"אני מאמינה שאלוהים בוחן אותנו במבחנים 
החיים.  במהלך  וחדשות  שונות  ובסיטואציות 

בהצ בחינותיי  את  'עברת  שיגיד:  מקווה  ־אני 
לחה יתרה ולשביעות רצוני'".

 אם לא עו"ד,
אז רופאה

עו"ד אורלי פרוסט

רבים מבין חברינו, עורכי הדין, שואלים את 
נוכל,  שבהם  המקומות  מהם  פעם  לא  עצמם 
הן  כלל  )שבדרך  לרשותנו  העומדות  בחופשות 
קצרות(, ליהנות הן ממנוחה נעימה ורגועה והן 
מהרפתקאות, אתגרים ובילויי תרבות למיניהם.

"דין  מערכת  חברי  שערכו  קצרה  בדיקה 
־שווה" העלתה מספר מקומות רב, העונה לדרי

שות הסף הנ"ל. בחרנו הפעם להמליץ על מקום 
אחד מיני רבים - אוסטריה. לפניכם: שבוע אחד 

בחבל הטירול ובעמק הצילר - הצילרטאל.

סקי ביערות
באוסטריה, כמו באלפים בכלל, אפשר לבקר 
תקופות  שתי  שיש  אלא  השנה.  עונות  בכל 
בשנה, שהופכות חבל ארץ זה למיוחד ולמומלץ 
במיוחד עבור מי שמחפשים מנוחה טובה מחד 

עם פעילות ענפה מאידך.
הסקי  חובבי  על  המועדפת  החורף,  תקופת 
עד  ינואר  החודשים  פני  על  משתרעת  בעיקר, 
שיט  הטרקים,  לחובבי  ואילו  אפריל.  תחילת 

קר ונעים
הרי האלפים של אוסטריה מהווים מוקד משיכה גם לחובבי 
  מגלשיים  ללא  ברגל  הליכה  שמעדיפים  למי  וגם  הסקי 

בחופשה הבאה נוסעים לחבל הטירול 

 - טבע  טיולי  וסתם  )רפטינג(  הסוער  הנהרות 
יתאימו חודשי הקיץ, יולי עד ספטמבר.

ביניהם  איזורים,  אוסטריה מחולקת למספר 
אפשר למצוא את חבל הטירול. את מרכזו של 
הזיילר  עמק  יפיפה,  עמק  חוצה  הטירול  חבל 
להם  מתנשאים  צידיו  משני  כאשר   ,)ZILLER(

האלפים האוסטריים.
־במרכזו של העמק מצויה עיירה אוסטרית טי

פוסית, מהיפות באיזור זה, העיירה מאיירהופן 
כאשר  סקי,  בעיירת  מדובר   .)MAYRHOFEN(
בחודשי הקיץ הופכים מסלולי הגלישה לאיזור 
טיולים מרהיב ביופיו עם עשרות מסלולי הליכה 

למטיבי לכת ולמיטיבים פחות.
זכתה  שנה,  ה־800  בת  מאיירהופן,  העיירה 

־בכך שפרנסי העיר ידעו לאורך כל השנים לש
־מור ולשמר את האווירה, הארכיטקטורה והסג

נון האופייני לכפר טירולי מסורתי.
בתקופת החורף, כאמור, משמשת מאיירהופן 
ביותר  הפופולריים  הסקי  מאתרי  כאחד 
באירופה. ריבוי היערות באיזור כולו גורם לכך, 
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מצב משפחתי: נשוי.

עו"ד,  להיות  רוצה  שאתה  החלטת  מתי 
ולמה?

"אף פעם לא חשבתי שאהיה עו"ד, עד שראיתי 
מקרה מזעזע של בן אדם, אשר נגרם לו עוול 
אז  אונים.  חסר  היה  הוא  צודק.  לא  ממשפט 
החלטתי שאני לא אסבול עוד ממקרים כאלה 

־ורציתי להיות במקום שממנו אוכל להזיז דב
למש רק  ולא  צדק  ולהביא  הנכון  בכיוון  ־רים 

פט". 

מהו הרקורד שלך?
"טיפול בתביעות אזרחיות והוצל"פ".

דין,  עריכת  לא  אם  בוחר  היית  איזה מקצוע 
ולמה?

"מוזיקאי, כי מוזיקה זה אני".

מהו הדבר הכי חשוב בחיים בעיניך?
"אמונה באלוהים ובצדק".

איזו דמות אתה מעריץ או מעריך, ולמה?
היה  הוא  ז"ל.  השני  פאולוס  יוחנן  "האפיפיור 

פשוט וצנוע, אבל גדול במעשיו".

מה אתה מאחל לילדים שיש או שיהיו לך?
"שיאמינו שלכל בן אדם יש את הכוח לשנות 

ולהשפיע, אם האמין בכך".

בהנחה שיש אלוהים, איזה משפט היית רוצה 
לשמוע ממנו כשתגיע לשמיים?

ממנו,  לשמוע  צמא  כך  כל  ואני  אלוהים,  "יש 
שריציתי אותו בחיי הנוכחיים על פני האדמה".

למען אלוהים 
והצדק

עו"ד לואי זהר

המשתרעים  נהדרים,  גלישה  מסלולי  שמלבד 
על פני 450 ק"מ, יש כאן מספר מסלולי גלישה 

־החוצים את היערות. זוהי לא רק חוויה מאתג
רת, אלא מיוחדת במינה מבחינת היופי שניגלה 

לעיני הגולשים. 
תוך כדי גלישה אתה עובר בינות העצים, על 
אליך  "מחייכים"  והם  השלג.  עמוסי  ענפיהם 
להוריד  שיוכלו  כך  מתחתם,  שתעבור  ומחכים 
על ראשך ערמת שלג נכבדה. אם התמזל מזלך 
והשמש מאירה לך פנים, תוכל לראות את קרני 
השמש חודרות בינות לענפים ונשברות לאלפי 
רסיסים על פתיתי השלג, כך שהן יוצרות זוהר 

־מדהים המלווה אותך לאורך כל הדרך, בגליש
תך למטה במדרון.

לא לוותר על הקייזרשמרן
בעיירה  והערב  הצהריים  אחר  שעות 
 - גדולה  מאיירהופן הן שעות של חגיגה אחת 
מוזיקה מתנגנת מכל פינה, והבארים שאליהם 

־מתכנסים כל גולשי הסקי, וגם כאלה שלא עו
של  קולות  מקום.  אפס  עד  מלאים  סקי,  שים 

שירה עם ריקודים ממלאים את העיירה כולה.
להעריך  בכדי  הדימיון,  את  לאמץ  צריך  לא 
את כמות הבירה - על סוגיה השונים )כאלה יש 

הרבה(, הנמזגת לכוסות וזורמת ללא הפסקה.
ואז  העיירה,  על  השקט  יורד  הערב  בשעות 
והמסעדות. לאחר  נפתחות דלתות בתי הקפה 

־מנוחה ומקלחת חמה יוצאים גולשי הסקי והס
נובורד ליהנות ממאכלי האלפים האוסטריים.

־בעיירה יש מספר מסעדות, הממוקמות במ
בני עץ עתיקים והמתמחות במאכלים מקומיים 
- מבשרים בבישול מיוחד ועד לעוגות תפוחים 
חמות בתוספת קצפת או גלידה. בקיצור, תאווה 

לחושים.
מסו מקומי  מעדן   - הקייזרשמרן  את  ־טיפ: 

או  עץ  עטור בתפוחי  פנקייק  מעין  רתי, שהוא 
פטל יערות מקורמלים, ניתן לאכול במסעדונת 

־קטנה ויפיפייה )ראו בתמונות(, עטורה בפעמו
העתיק  בחלקה  עתיק  עץ  במבנה  ויושבת  נים 

של מאיירהופן.

זוג רגליים טובות
השלגים  הפשרת  ולאחר  החורף  חלוף  עם 
במיוחד,  הזיילר  ועמק  הטירול,  חבל  הופכים 

שגול מים  במפלי  המלא  ופורח,  ירוק  ־לאיזור 
שים אל העמק משני צדדיו.

משני  ההרים  מרבית  את  המכסים  )לכאורה היערות,  הזורמים  המים  לצד  הדורות  שרשרת 
הדברים חולפים, אבל בכל זאת הם נשארים(

מסעדת הקייזרשמרן. אסור לפספס

לכל  אדיר  משיכה  מוקד  מהווים  העמק,  צידי 
־חובבי הטרקים. כאן מחכים להם מסלולי הלי

במפות  צורך  אין  ובשפע.  שונות  בדרגות  כה 
לבוש  טובות,  רגליים  בזוג  רק  אלא  מיוחדות, 

מתאים ופשוט נכונות להתחיל ללכת.
־לאורך המסלולים, בגבהים שונים, ניתן למ

צוא בקתות עץ נפלאות, המשמשות כבתי קפה 
וכמקומות מנוחה לכל אותם מטיילים, הבוחרים 
לעצור וליהנות ממראות עוצרי נשימה. בבקתות 
או  חם  מרק  למטיילים  מגישים  הפסטורליות 

קפה ועוגת תפוחים חמה.
ולפ להתארגן  מצליחים  אשר  אותם,  ־לכל 

מאיירהופן  איזור  לחופשה,  שבוע  לעצמם  נות 
באוסטריה ממומלץ ביותר.

עלות ממוצעת, כולל טיסות, העברות, מלונות 
)ברמה של ארבע כוכבים( על בסיס חצי פנסיון, 
הינה כ־1250 יורו. אפשר להשיג חופשה כזו גם 
ברמת  או  טיסות  של  בדילים  תלוי  בזול,  יותר 

המלונות שתבחרו.
לרכבל,  בצמוד  המצוי  השטרסה,  מלון  טיפ: 
מומלץ לא רק בשל קירבתו הנוחה לרכבל, אלא 
גם בשל הפינוקים הרבים שהוא מציע. למשל: 
מרכז לטיפולים וספא נהדר, חדרי כושר נוחים 
ורחבים, בריכה פנימית מחוממת, מועדון לילה 

למופעים ולשתיית בירה ועוד.
 אז שתהיה נסיעה טובה! 

מרחבי השלג הלבנים. חגיגה לעיניים



  
  

  
   תוכנת הטפסים המשפטיים בעברית ובערבית –סיואר 

  
www.siwar.net  

  0545527555: نقال 6467912: فاآس 04/6460223: لمزيد من االستفسار هاتف

  054-5527555 נייד 6467912:  פקס04/6460223: טל: לפרטים נוספים
 
 

  

  . . .الزميالت والزمالء 

الذي يشمل نماذج وص�يغ وأوراق   " برنامج سوار" غير المسبوق  , زف إليكم بشرى إصدار هذا البرنامج الشامل        ن

  .قانونية وتشريعات وقرارات محاآم االستئناف هو األول من نوعه باللغة العربية يعنى بالقانون 

بية وهو نتاج الحاجة الماسة لوضع نماذج دالة على مختلف ال�دعاوى          ومما يميز هذا البرنامج انه مصاغ باللغة العر       

الت��ي ترف��ع  باللغ��ة العربي��ة إل��ى المح��اآم ال��شرعية والكن��سية والمذهبي��ة الدرزي��ة بم��ا ف��ي ذل��ك وآ��االت وعق��ود البي��ع   

التح��اد وي��ضم البرن��امج أي��ضا آ��ل المعاه��دات الدولي��ة ال��صادرة ع��ن األم��م المتح��دة وا     . وعق��ود ا�يج��ار وال��شرآات  

ومعظ�م ت�شريعات   األوروبي واالتحاد األفريقي ودول جامعة الدول العربية ومنظمة الملكية الفكرية والتجارة العالمية      

ق�وانين  , ق�وانين ال�سير   , ق�وانين األح�وال الشخ�صية     , ق�وانين التج�ارة   , ق�وانين الجم�ارك   , قوانين العمل (الدول العربية   

 يهدف إل�ى تق�ديم خ�دمات    www.siwar.net على شبكة االنترنت ارنامج موقعوقد أقمنا لهذا الب   . ) الشرآات وغيرها 

  .متميزة للمحامين والمختصين

ل ــ لتحصةـالفارغن ـاألماآ و تعبئةـل ما عليك عمله هــآو الجاهزةمئات النماذج والصيغ القانونية   البرنامج يحوي

  :يــــــ فهجــا البرنامــوي عليهــي يحتــالتة ــواب الرئيسيــا األبــ أم,اتــلحظالل ــة خــ للطباعاهزــف جــى ملــعل
  

     عقود البيع    عربية تشريعات   الوآاالت   المذهبية الصيغ   الكنسية الصيغ   الشرعية الصيغ 

   مرافعات      متفرقات       قضائية أحكام           الشرآات  وتشريعات قوانين   عقود مختلفة 

            دولية  اتفاقيات   دولية منظمات 

دعوى تمكين رؤية , استئناف على حكم, دعوى إثبات نسب, طلب إصدار حصر ارث, دعوى شقاق ونزاع: أمثلة لبعض النماذج والقوانين(
, عقد عمل, عقد إيجار غير محمي, اتفاقية هبة, عقد بيع براءة اختراع, وآالة غير قابلة للعزل, توآيل لمحام, دعوى تثبيت وصية, ابن

, مجموعة الحق القانوني الالتيني, أصول المحاآمات الشرعية, تصريح مشفوع بالقسم, إنذار لدفع شيك, اقية تحكيماتف, اتفاقية أتعاب
المنظمة العالمية للملكية , المحكمة الجنائية الدولية, النظام القضائي في فلسطين, أصول المحاآمات الدرزية, قانون العائلة البيزنطي

    ..) اذج آثيرةـونم العربية قوانين األحوال الشخصية, قوانين الجمارك العربية, قوانين العمل العربيـة, ـةدساتير الدول العربي, الفكرية
                 

  :התוכנה מכילה את כל הטפסים המשפטיים בנושאים הבאים

   הוצאה לפועל  בתי משפט      בית דין לעבודה     אגודות שיתופיות

   משפחה           משכון  מקרקעין                חברות ועמותות

  שונות   שותפויות       נזיקין                       נוטריון 

   פטנטים וסימני מסחר   פשיטת רגל           פירוק חברות 

  העברית שבשפה הנוטריון ם שלילטפס שבנוסף הוא התוכנה את שמאפיין מה
 ביתהער ובשפה האנגלית בשפה טפסים אותם התוכנה מכילה
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الزميالت والزمالء . . .
نزف إليكم بشرى إصدار هذا البرنامج الشامل , غير المسبوق " برنامج سوار " الذي يشمل نماذج وصيغ 

وأوراق قانونية وتشريعات وقرارات محاكم االستئناف هو األول من نوعه باللغة العربية يعنى بالقانون .
ومما يميز هذا البرنامج انه مصاغ باللغة العربية وهو نتاج الحاجة الماسة لوضع نماذج دالة على مختلف 
الدعاوى التي ترفع  باللغة العربية إلى المحاكم الشرعية والكنسية والمذهبية الدرزية بما في ذلك وكاالت 
وعقود البيع وعقود اإليجار والشركات . ويضم البرنامج أيضا كل المعاهدات الدولية الصادرة عن األمم 

المتحدة واالتحاد األوروبي واالتحاد األفريقي ودول جامعة الدول العربية ومنظمة الملكية الفكرية والتجارة 
العالمية ومعظم تشريعات الدول العربية )قوانين العمل, قوانين الجمارك, قوانين التجارة, قوانين األحوال 
الشخصية, قوانين السير, قوانين الشركات وغيرها( . وقد أقمنا لهذا البرنامج موقعا على شبكة االنترنت 

www.siwar.net يهدف إلى تقديم خدمات متميزة للمحامين والمختصين.
يحوي البرنامج  مئات النماذج والصيغ القانونية الجاهزة وكــل ما عليك عمله هـو تعبئة األماكـن الفارغـة 
لتحصــل علــى ملــف جــاهز للطباعــة خــالل لحظــات, أمــا األبــواب الرئيسيــة التــي يحتــوي عليهــا 

البرنامــج فهــــــي:

■ تشريعات عربية ■ الوكاالت  ■ الصيغ المذهبية  ■ الصيغ الكنسية  ■ الصيغ الشرعية 
■ أحكام قضائية ■ الشركات  ■ قوانين وتشريعات  ■ عقود مختلفة  ■ عقود البيع 

■ اتفاقيات دولية ■ منظمات دولية  ■ مرافعات  ■ متفرقات 

)أمثلة لبعض النماذج والقوانين: دعوى شقاق ونزاع, طلب إصدار حصر ارث, دعوى إثبات نسب, 
استئناف على حكم, دعوى تمكين رؤية ابن, دعوى تثبيت وصية, توكيل لمحام, وكالة غير قابلة للعزل, عقد 

بيع براءة اختراع, اتفاقية هبة, عقد إيجار غير محمي, عقد عمل, اتفاقية أتعاب, اتفاقية تحكيم, إنذار لدفع 
شيك, تصريح مشفوع بالقسم, أصول المحاكمات الشرعية, مجموعة الحق القانوني الالتيني, قانون العائلة 

البيزنطي, أصول المحاكمات الدرزية, النظام القضائي في فلسطين, المحكمة الجنائية الدولية, المنظمة 
العالمية للملكية الفكرية, دساتير الدول العربيـة, قوانين العمل العربيـة, قوانين الجمارك العربية, قوانين 

األحوال الشخصية العربية ونمـاذج كثيرة ..(
התוכנה מכילה את כל הטפסים המשפטיים בנושאים הבאים:

■ הוצאה לפועל  ■ בתי משפט  ■  בית דין לעבודה  ■ אגודות שיתופיות   
■ משפחה  ■ משכון   ■ מקרקעין  ■ חברות ועמותות   

■ שונות ■ שותפויות  ■ נזיקין  ■ נוטריון   
■ פטנטים וסימני מסחר  ■ פשיטת רגל  ■ פירוק חברות   

מה שמאפיין את התוכנה הוא שבנוסף לטפסים של הנוטריון שבשפה העברית
מכילה התוכנה אותם טפסים בשפה האנגלית ובשפה הערבית
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דרושים מחוז הצפון

במגדל  נזיקי  אזרחי  למשרד   ■
העמק דרוש/ה עורך/ת דין למשרה 
לפחות  של  ניסיון  בעל/ת  מלאה, 
שנתיים בתחום הנזיקין, ליטיגציה - 

יתרון )4514(.
במש־ העוסק  בעפולה,  למשרד   ■
דרוש/ה  אישי,  ומעמד  פלילי  פט 

־עורך/ת דין. לתפקיד נדרשת מוטיב
ציה גבוהה לעבוד ויכולת התנסחות 
בכתב ובעל פה. יתרון לבעלי ניסיון 

בתחום )5026(.
בחיפה  ותיק  מסחרי  למשרד   ■
דרוש/ה עו"ד למשרה מלאה, בעל/ת 
מסחרי,  במשפט  ניסיון  שנות  0־5 
הוצל"פ,  בנקאות,  מקרקעין,  חוזים, 

וליטי עיזבונות  פירוקים,  ־כינוסים, 
במשרדים  התמחות  נדרשת  גציה. 
ציונים  בעל/ת  איכותיים,  מסחריים 

־גבוהים - חובה, רצון להשקיע ולה
תקדם, שאיפה למצוינות )5022(.

נצרת  באיזור  אזרחי  למשרד   ■
דרוש/ה עורך/ת דין למשרה מלאה. 
עדיפות לבעלי ניסיון בתחום אזרחי 

.)5024(
■ לעיריית חיפה דרוש/ה עו"ד למ־
ניסיון  שנות   3 בעל/ת  מלאה,  שרה 
נדרש  לתפקיד  בליטיגציה.  ומעלה 
ידע וניסיון בדיני תכנון ובנייה, רישוי 

עסקים, רשויות מקומיות )4904(.
דרוש/ה  בחיפה  אזרחי  למשרד   ■
ניסיון  בעל/ת  מלאה,  למשרה  עו"ד 
של 1־2 בתחומים הבאים: מקרקעין, 
אישי  ומעמד  אזרחי  משפט  נזיקין, 

.)5015(
עו"ד  דרוש/ה  בטבריה  למשרד   ■
ני־ שנות   3 בעל/ת מלאה   למשרה 
־סיון בהוצל"פ, בנקאות, משפט אז

וליטיגציה  ופירוקים  כינוסים  רחי, 
בתחומים אלה )4511(.

שמונה  בקרית  אזרחי  למשרד   ■
ית מלאה.  למשרה  עו"ד  ־דרוש/ה 

מעמד  בתחומים:  ניסיון  לבעלי  רון 
אישי,הוצל"פ, משפט פלילי ומשפט 
גבוהה  מוטיבציה  נדרשת  אזרחי. 

.)5020(
■ למשרד בשפרעם, שעוסק במש־
ופלילי, דרוש/ה עורך/ת  פט אזרחי 
שנתיים  לפחות  של  ניסיון  עם  דין 

בתחום ההוצאה לפועל )5012(.
דרוש/ה  בצפון  הייטק  לחברת   ■
במשרה  המשפטית  למחלקה  עו"ד 
1־2 שנות ניסיון ומ־  מלאה, בעל/ת
עלה במשפט מסחרי ו/או עסקאות 

מגוונים  חוזים  עריכת  בינלאומיות, 
־ומזכירות חברה. המשרה דורשת ני

סיון קודם במחלקות הייטק/מסחרי 
או  המובילים  המשרדים  אחד  של 

מס חברה  של  משפטית  ־במחלקה 
עבו יכולת  נדרשת  לתפקיד  ־חרית. 

ואנגלית  עברית  דה מוכחת בשפות 
.)5005(

בחיפה  מסחרי  אזרחי  למשרד   ■
דרוש/ה עו"ד למשרה מלאה. נדרש 

וליטיג בנזיקין  שנתיים  של  ־ניסיון 
בדיני  ניסיון  מסחרית.  אזרחית  ציה 

עבודה - יתרון )4903(., 
עו"ד בנצרת אשר עוסק  ■ למשרד 
בנזיקין, מקרקעין והוצל"פ, דרוש/ה 
אפשרות  עם  חלקית  למשרה  עו"ד 

להתקדמות למשרה מלאה )5003(.
בירושלים  ממשלתית  לרשות   ■

עו"ד למשרה מלאה לתפ ־דרוש/ה 
קיד משפטי וניהולי )ניהול צוות של 
7 עובדים(, בעל/ת ניסיון של ארבע 

־שנים לפחות בעבודה משפטית. כי
מש ניתוח  יכולת  נדרשים:  ־שורים 

בצוות,  בעבודה  מוכחת  יכולת  פטי, 
ניסיון  בעברית,  גבוה  ניסוח  כושר 
יתרון   - עובדים  צוות  בניהול  קודם 

 .)4998(
בחדרה  ודינמי  צעיר  למשרד   ■
למשרה  מתחיל/ה  עו"ד  דרוש/ה 

־מלאה, בעל/ת חצי שנה עד שנת ני
־סיון בתחום המשפט האזרחי )עבו

דה, מקרקעין, חוזים ונזיקין(. ניסיון 
־בליטיגציה - חובה, כושר ביטוי וני

בצוות  עבודה  יכולת  מעולים,  סוח 
כמו גם עבודה עצמאית )5009(. 

■ למשרד עורכי דין בנצרת, העוסק 
במשפט אזרחי, דרוש/ה עורך/ת דין. 
ניסיון בתחום הנזיקין,  יתרון לבעלי 

דיני עבודה והוצל"פ )4987(.
■ למשרד גדול בחיפה, העוסק בדי־
ני בנקאות והוצל"פ, דרוש עו"ד בעל 
לפחות שנת ניסיון בתחום ההוצל"פ 

.)5006(
טכנולוגית  חברה  של  לשלוחה   ■

למ עו"ד  דרוש/ה  בחיפה  ־גלובלית 
שרה מלאה, בעל/ת 3־5 שנות ניסיון 
מו"מ  ניהול  כולל  החוזים;  בתחום 

־מול לקוחות גלובליים גדולים. לתפ
קיד נדרש ניסיון בעבודה מול השוק 
ברמת  אנגלית  יתרון,   - האירופאי 
באיזור  העבודה  חובה.   - אם  שפת 

הצפון )4865(.
בחיפה  מסחרי  אזרחי  למשרד   ■

דרוש/ה עו"ד למשרה מלאה, בעל/ת 
4 שנות ניסיון לפחות בתחום אזרחי 

מסחרי )4773(.
מוסד  של  משפטית  למחלקה   ■
עו"ד  דרוש/ה  בירושלים  אקדמי 
בעל/ת  יועץ/ת משפטי/ת.  למשרת 
2־3 שנות ניסיון בחוזים, מכרזים וע־
מותות. נדרשת יכולת ניסוח מעולה 

בכתב )4873(.
דרוש/ה  בנצרת  אזרחי  למשרד   ■

לב עדיפות  מלאה,  למשרה  ־עו"ד 
שנתיים  לפחות  של  ניסיון  עלי/ות 
נזיקין  מקרקעין,  אזרחי,  במשפט 

ודיני עבודה )4890(.
עו"ד  דרוש/ה  בנהריה  למשרד   ■
ני־ שנות   3 בעל/ת מלאה,   למשרה 

סיון בנזיקין ורשלנות רפואית.
עצ תיקים  ניהול  יכולת  ־נדרשת 

מאי, חשיבה משפטית ברמה גבוהה 
.)4803(

■ למשרד אזרחי בירושלים דרוש/ה 
עו"ד למשרה מלאה, בעל/ת 2 שנות 

־ניסיון ומעלה בתחום המשפט האז
מוכנות  נדרשת  משפחה.  ו/או  רחי 
להשקיע ויכולת ניהול תיקים באופן 

עצמאי )5008(.
בקרית  מסחרי  אזרחי  למשרד   ■
מוצקין דרוש/ה עו"ד למשרה מלאה 
בעל/ת ניסיון בתכנון ובנייה, מיסים, 
אזרחי  מסחרי,  משפט  תאגידים, 
וליטיגציה. המשרה מיידית ומיועדת 

־לתושבי הקריות, חיפה, נהריה והס
ביבה )4771(. 

דרוש/ה  בעפולה  אזרחי  למשרד   ■
1־3  בעל/ת  מלאה  למשרה  עו"ד 
דיני  אזרחי,  במשפט  ניסיון  שנות 
וליטיגציה  נזיקין  הוצל"פ,  עבודה, 

.)4750(
בתחום  העוסק  בחיפה,  למשרד   ■
דרוש/ה  רפואית,  ורשלנות  נזיקין 
של  ניסיון  עם  מלאה  למשרה  עו"ד 

לפחות 3 שנים בנזיקין )4816(.
בחיפה  מנהלי   - אזרחי  למשרד   ■
דרוש/ה עורך/ת דין למשרה מלאה. 
לפחות  של  ניסיון  נדרש  לתפקיד 
שנתיים בתחום הנזיקין, מעמד אישי 

ומשפט מסחרי )4996(.
בטבריה  מסחרי  אזרחי  למשרד   ■
ני־ שנות   2 בעל/ת עו"ד   דרוש/ה 
סיון לפחות בתחום הנזיקין. נדרשת 
ומוטיבציה  עצמאית  עבודה  יכולת 

גבוהה )4711(.
■ למשרד אזרחי בינוני וותיק בחי־

מלאה,  למשרה  עו"ד  דרוש/ה  פה 
בתחום  ומעלה  ניסיון  שנת  בעל/ת 

הנזיקין )4906(.
בנהריה  אזרחי  מסחרי  למשרד   ■
 5 של  ניסיון  בעל/ת  עו"ד  דרוש/ה 

־שנים ומעלה במקרקעין - חובה, וב
נוסף תביעות כספיות, מעמד אישי, 

־משפט אזרחי, ליטיגציה, ירושות וס
כסוכי שכנים. מגורים באיזור נהריה 

קריות וחיפה )4943(.
המעמד  בתחום  העוסק  למשרד   ■
האישי בחיפה דרוש/ה עו"ד למשרה 

־מלאה. המשרה מיועדת גם למועמ
דים/ות חסרי/ות ניסיון, המעוניינים/

ות לעסוק בתחום )4783(.
דרוש/ה  בנהריה  אזרחי  למשרד   ■

)מלאה/חל גמישה  למשרה  ־עו"ד 
קית(, בעל/ת 4 שנות ניסיון ומעלה 

לי כולל  האזרחי,  המשפט  ־בתחום 
טיגציה )4930(.

דרוש/ה  בסחנין  אזרחי  למשרד   ■
עו"ד למשרה מלאה, בעל/ת 3 שנות 

־ניסיון ומעלה בתחום המשפט האז
וליטיגציה. נדרשת  רחי, דיני עבודה 
יכולת טיפול בתיקים באופן עצמאי, 

התמדה ומוסר עבודה גבוה )4949(.
■ למשרד אזרחי בינוני וותיק בחי־
מלאה,  למשרה  עו"ד  דרוש/ה  פה, 
בתחום  ומעלה  ניסיון  שנת  בעל/ת 

הבנקאות וההוצל"פ )4970(.
לציון  בראשון  ביטוח  לחברת   ■

)נדר מלאה  למשרה  עו"ד  ־דרוש/ה 
שת נכונות לעבודה בשעות נוספות(, 
בתחום  ניסיון  שנות  3־5  בעל/ת 
מו"מ  ניהול  כושר  נדרש  הנזיקין. 

.)4959(
חברת  של  משפטית  למחלקה   ■
בשפלה,  ידועה  ציבורית  בנייה 
מלאה,  למשרה  עו"ד  דרוש/ה 
בעל/ת 2־3 שנות ניסיון במקרקעין, 

־ליווי פרויקטים לבנייה וטיפול בחו
בי  כתבי  וכתיבת  ליטיגציה  זי מכר, 
דין, טיפול בתביעות קטנות בתחום 
אוריינטציה  נדרשת  בנייה.  ליקויי 

שיווקית )4951(.
שמונה,  בקריית  ותיק  למשרד   ■

המסח המשפט  בתחום  ־שעוסק 
שיתופיות,  ואגודות  עבודה  דיני  רי, 
דרוש/ה עורך/ת דין. עדיפות לבעלי 

ניסיון בדיני עבודה )5010(.

להגשת מועמדות ו/או מילוי טופס משרה חדשה, נא לכנס לאתר הלשכה - מרכז ההשמה 

www.israelbar.org.il/hasama ולסמן את המשרה המבוקשת.
heba.s@israelbar.org.il ,04-6015112 :לפרטים נוספים ניתן לפנות אל רכזת ההשמה במחוז הצפון, עו"ד היבא שמאלי־עזאיזה, בטל': 04-6568706, פקס
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מגזין�חדשות�יומי









היכרות�ללא�התחייבות!היכרות�ללא�התחייבות!

מה�תרויחו?
חסכון�משמעותי�בהוצאות

כלי�עבודה�ייחודי,�יעיל,�חדשני�ומקצועי
מנהל�שרות�אישי

עדכונים�שוטפים���מגזין�חדשות�יומי,�עדכוני�חקיקה,�סקירות�משפטיות

במחיר�מפתיע�במיוחד
מבצע�הצטרפות�מיוחד

שהוא�גם�כלי�עבודה�אמיתי
האתר�המשפטי�היחיד


