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 נשיא בית המשפט המחוזי בירושלים 
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ירושלים בטאון לשכת עורכי הדין הועד המחוזי, 
2017 פברואר  תשע"ז,  שבט   ,109 מספר  מה שחשוב — וחשוב לא פחות גיליון 

מהלך ראיונות, שיחות וסיורי שטח לקראת השלמת גיליון ב
נושאים  מעט  לא  ולשיח  לדיון  עלו  "הלשכה"  של   109
הקשורים בתקווה להיכל משפט ראוי לשמו בירושלים, לנוהל 
המאפשר הערכות מוקדמת וראויה לדיון גם בתיקים הקרויים מגה־
תיקים, למושבים נוחים שאינם משגרים את היושב אל דוקטור גב 

לאחר מספר שעות באולם בית משפט. 
גמישות  מאד.  חשוב   — ונגיש  ממוחשב  מידע  חשוב.  ראוי  מבנה 
ועולה  כאן שבה  — חשובות. אך בתכנים שאנו מביאים  והתחשבות 
השיפוטי  התהליך  במהלך  קשובה  אנושיות  של  בחשיבותה  ההכרה 
על כל שלביו. ולא כותב או מרואיין אחד בלבד שב והעלה על נס את 

ערכה של חכמת הלב. 
לדעת לראות את האדם מאחורי המתדיין, הסניגור, התובע והעדים. 
להתרשם בדרך שאינה מוגדרת בסעיף זה או אחר של ספר החוקים 
— אך היא זאת המגדירה לא אחת את ייחודה של האישיות מאחורי 

הגלימה. 
רגע כזה של הבנת חשיבות הקשב האנושי היה במהלך סיור עם נשיא 
בתי משפט השלום בירושלים השופט אביטל חן במבנה המנוהל בקפידה 

ותוך שימת לב לפרטים קטנים של עיצוב. 
אדם חלף במסדרון ובעיניו סערה. הוא עצר לפני השופט. כך, במסדרון. 
אמר שקשה לו מאד. הוא במצוקה. שהוא חייב רגע של הקשבה. חייב 

אותו עכשיו. היתה נימה נואשת מאד בקולו. 
אפשר היה לאותת לאנשי בטחון. לסלקו מיד מן הדרך. אפשר היה 

להפוך את יומו של אותו אדם לקשה הרבה יותר. 
ראיתי רגע של התבוננות בו, הפעלת שיקול דעת וחמלה — והמסר בא 

מיד: חכה לי בלשכה. 
חיים שיבי, עו"ד

ת  י ש א ר ב ב  , ה ד ק ע ה ת  ש ר פ
ַאַחר  "וַיְִהי  פותחת:  כב',  פרק 
נִּסָה  וְָהֱאֹלִהים  ָהֵאּלֶה  ַהְּדבִָרים 
דברים?  איזה  ֶאת-ַאבְָרָהם;"... 
כך  אברהם  עושה,  מעולל,  מה 
כי  בו  משתעשע  האל  שלאחריו, 

יהרוג את בנו?
לפרק  אחורה,  מעט  איפה  נלך 
בו  הקודם,  הפרק  בבראשית,  כא' 
בפסוק י' מבקשת )מבקשת?! מורה, 
מצווה!( שרה לאברהם כי יגרש את 
בהמשך,  כאמור  בנה.  ואת  האמה 

הדבר רע מאוד בעיני אברהם.
האומה  אבי  עושה  איפה  מה 
אל  פונה  הוא  לו  בצר  העברית? 

האלוהים, ומתייעץ עמו.
לו  אומר  בתשובה,  והאלוהים, 

ינֶיָך  עֵ ּבְ "ַאל־יֵַרע  יב'(:  )פסוק 
ּכֹל ֲאׁשֶר  וְעַל־ֲאָמֶתָך —  עַל־ַהּנַעַר 

ּתֹאַמר ֵאלֶיָך ׂשָָרה, ׁשְַמע ּבְקֹלָּה"
בורא  אל  שפנה  לאחר  ואברהם, 
שאין  הוא  ממנו,  וקיבל  עולם, 
למעלה ממנו, גם סמכות וגם רשות 
לבצע את המעשה, מגרש אל המדבר 

את הגר וישמעאל.
ברשות  נעשה  שהדבר  אף  אך 
ובסמכות, הוא אינו נכון, הוא אינו 

מוסרי. 
לא  מעשה  עשה  שאברהם  וכיוון 
שזה  אף  נכון,  לא  מעשה  מוסרי, 
נעשה בסמכות וברשות, בורא עולם 
ובסמכותו  שברשותו  אחד  )אותו 
חשבון.  אתו  בא  המעשה!(,  נעשה 

בחשבון: בא  הוא  איך  ועוד 
"ַקח נָא ֶאת ּבִנְָך ֶאת יְִחיְדָך ֲאׁשֶר 
ָאַהבְָּת, ֶאת יִצְָחק, וְלְֶך לְָך ֶאל ֶאֶרץ 

ַהּמִֹרּיָה וְַהעֲלֵהּו ׁשָם לְעֹלָה"
"אתה", אומר בורא עולם לאברהם, 
"אתה חושב שזה בסדר להתעסק עם 
ילד ועם אמו?! אתה חושב שזה ראוי 
לשלוח אותם למדבר?! ,O.K. אז בא 
נראה אותך עכשיו עם הילד השני." 
לא כל דבר שיש רשות וסמכות, אף 
ביותר,  מפי האינסטנציה הגבוהה 
וראוי  שנכון  דבר  הוא  לעשותו, 
לעשותו. לא כל דבר שיש אצטלה 
הוא  אותו,  המכשירה  משפטית 

דבר מוסרי.

פרשות השבוע
והפעם, בעקבות פרשות השבוע 
מבית  מה  דבר  הנה  האחרונות, 

המשך בעמוד 3מדרשו של אבי ז"ל:

המשך מעמוד 2 / פרשות השבוע
ֱאֹלִקים  יְִרַאת  "ֵאין  עצמו  אברהם  כדברי  אז,  מוסר,  אין  בו  ובמקום 

ּבַָּמקֹום ַהזֶה וֲַהָרגּונִי וגו'"
יראת האל במובנה הפשוט, הבסיסי ביותר )ובערבית: "ח'ף מן אלה"(, 

היא המסננת דרכה צריכים מעשינו להיבדק. 
לא הטאבו, לא החוק, ואפילו לא רשותו של האל עצמו היא המסננת 
למעשינו, אלא מוסריותנו שלנו, יראתנו את האל שאין לעשות מעשה 

לא ראוי, אף אם הוא אפשרי, אף אם הוא מותר.
עודד הכהן

ריכוז   — האחת  התכלית  המדינה. 
הערכאות השונות שבעירה למבנה 
יצירת   — השנייה  והתכלית  אחד, 
ברמה  ויעילות  נוחות  שבו  מבנה 
גבוהה, לרווחת המשתמשים במתקן: 

שופטים, מתדיינים ועורכי דין.
וירושלים, בירת ישראל, מה יהיה 

עליה?
מתוכננת  ירושלים  בעיר  גם  אכן, 
אבל  ראוי.  מתקן  של  בנייתו 
יהיה  העבר,  נסיון  על  בהסתמך 
זה אך הוגן אם נתייחס להיתכנות 

הפרוייקט בספקנות מסויימת.
הוצגו  שנה,  מעשרים  למעלה  זה 
בפני הגורמים המתעניינים תוכניות 
שונות ומגוונות לבניית היכל משפט 
בעיר ירושלים. אם במרכז העיר, אם 
ברחוב אגרון, אם ברחוב בן־צבי, אם 
ברחוב שז"ר... ועינינו כלות. נשיאים 

ורוח, והיכל משפט אין.
בית־המשפט המחוזי של ירושלים 
שוכן במזרח העיר, במתקן מיושן 
כאשר  לתכליותיו,  מתאים  שאינו 
לא  ולשכות,  אולמות  די  בו  אין 
לצוות  לא  המכהנים,  לשופטים 
הדין  לעורכי  ולא  המינהלה 
המשחרים לפתחו של בית המשפט. 
מיושן,  המתקן  שבתוך  הריהוט 

ואינו נוח למשתמשים בו.
בית־משפט השלום בירושלים שוכן 
באתרים שונים, שגם הם התיישנו 
העיר  עוד במאה הקודמת. במרכז 
מצויים מתקני בית־משפט השלום 
בשני מבנים עתיקי ימים — ברחוב 
חשין 6, וברחוב חשין 1. מתקן נוסף 
בית־ ברחוב  בגבעת־שאול,  נמצא 

האולמות  מצויים  ובו   ,12 הדפוס 
לענייני  המשפט  בית  שופטי  של 

משפחה ושל בית המשפט לתעבורה. 
מקומיים  לעניינים  המשפט  בית 
שוכן, למורת־הרוח, בבניין עיריית־

ירושלים שבכיכר ספרא.
שוכן  לעבודה  האזורי  בית־הדין 
הארצי  בית־הדין  שאול,  בגבעת 
בית  העיר,  במרכז  נמצא  לעבודה 
בגבעת  שוכן  האזורי  הרבני  הדין 
לפועל  ההוצאה  לשכות  שאול... 
נמצאות במרכז העיר, בבניין כלל...
שבתי־ היא,  הדברים  מציאות 

המשפט ובתי־הדין שבעיר ירושלים 
למעלה  שונים,  במתקנים  פזורים 
שונים  באזורים  במספר,  מעשרה 
במתקנים  המדובר  העיר.  של 
נוחים  מיושנים, בעייתיים שאינם 

למשתמשים בהם.

מייחלים  וכולנו  כלות,  עינינו 
להקמת היכל משפט בירושלים. 

הזו,  לעת  התקף  התכנון  פי  על 
אמור היכל המשפט לעיר ירושלים, 
להיבנות במתחם משרד־החוץ הישן. 
הבניין נצתוכנן אמור לשמש אכסניה 
לערכאות המשפט השונות שבעיר — 
בית־משפט  המחוזי,  בית־המשפט 

השלום, בתי־הדין לעבודה. 
לכינונו  מצפים  ואנו  העת,  הגיעה 
של מבנה ראוי ומתאים, שיאפשר 
בו  ושיהיה  ויעילה,  נוחה  פעילות 

להוסיף כבוד לבירת ישראל.
במהרה בימינו, אמן.

אשר אקסלרד, עו"ד
יו"ר ועד מחוז ירושלים
לשכת עורכי הדין בישראל

על היכל משפט לעיר ירושלים

והדחוס  העתיק  והבניין   — בירושלים  לקום  העתיד  המשפט  היכל 
המשמש את בית משפט השלום היום ] צילום: מרים אלסטר "פלאש 

] STUDIO PEZ ,90" / הדמייה — באדיבות זרחי אדריכלים

ם ב י ר ו ש ע ה ה  ש ו ל ש
הנהלת  רוותה  האחרונים 
ת  ח נ ט  פ ש מ ה י  ת ב
ואוצר  הממשלה,  ממדיניות 
המדינה נתן ידו להקמת תשתיות 

משפט בכל רחבי הארץ.
יצירה  הוא  העליון  המשפט  בית 
וכל  מפוארת,  ארכיטקטונית 
מיופיו  נפעמים  לפתחו  המשחרים 
היכלות  נבנו  בעקבותיו,  ומהדרו. 
משפט מרהיבים למכביר, מדן ועד 

אילת.
בנתניה,  נבנו  לתפארת  משפט  בתי 
בנצרת, בבאר־שבע, באילת, בקרית־

בלוד,  תקוה,  בפתח  בחיפה,  גת, 
בראשון לציון... ועוד, ועוד... גם בעיר 
תל־אביב נוסף בניין חדש במחובר 
קומפלקס  נוצר  וכך  הישן,  לבניין 
בית  שופטי  את  ברווחה  המכיל 
המשפט המחוזי, בית משפט השלום 

ובית המשפט לענייני משפחה. 
תכלית כפולה ניצבה ביסוד תנופת 
הבנייה של היכלות המשפט ברחבי 
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ראיון  / השיפוטי  המצפן  ראיון  / השיפוטי  המצפן 

הנשיא פרקש במהלך הראיון: את בחינות ההסמכה ללשכה עבר במגרש 
החנייה כי אז עדיין לא הותקנה רמפה שיכלה לאפשר ליושב על כיסא 

גלגלים להגיע אל חדר הבוחנים ] צילומים: הדס פרוש / פלאש 90 [

נשיא בית המשפט המחוזי בירושלים אהרן פרקש: כן, אפשר להגיע לצמרת 
במערכת המשפט גם בלי תארי אצולת מוצא, שכונה או אוניברסיטה

ה  י ל ט  , ד ר ל ס ק א ר  ש א
ליאון  הכהן,  עודד  דוד, 

אמיראס, חיים שיבי

ל השולחן בלשכת נשיא בית ע
המשפט המחוזי בירושלים 
כתובות  ועליו  עץ  פטיש 
המילים "צדק צדק תרדוף". לידו 
עם  המחייכים  הנכדים  של  צילום 

המסר "לסבא הכי בעולם". אחד 
מהם כבר הכריז כי יחתור לקריירה 
בסמוך  רמפה  בכיר.  שיפוט  של 
נגישות  מאפשרת  אחורית  לדלת 
מן  היישר  גלגלים  כיסא  וכניסת 

המעלית שבמסדרון. 
המשלב  אדם  השולחן:  מאחורי 
אנושיות חמה עם משנה משפטית 
סדורה ומקצועיות שיפוטית־ערכית 
המשפט  בית  נשיא  כב'  נחושה: 

המחוזי בירושלים אהרן פרקש. 

הראיון עם הנשיא שנכנס לאחרונה 
כב'  קודמו  את  והחליף  לתפקיד 
ביום  מתקיים  חשין  דוד  השופט 
של  זכותם  את  הכנסת  מציינת  בו 
לשיוויון.  מוגבלויות  בעלי  אנשים 
האיש מולנו הישוב על כיסא גלגלים 
מבטא את הרצון ואת היכולת לנוע 
הגוף,  של  מוגבלויות  חרף  קדימה 
לאחר פציעה בעת השירות הצבאי. 
להביא מטען ערכי אישי אל שיאים 

של הישגיות וקידום מקצועי. 
ייחוס  זכות  בלי  גם  אפשר  להגיע 
יוקרתית  שכונה  מוצא,  של  מעמדי 
הוא  מובילה,  אוניברסיטה  או 
מבהיר לנו במהלך השיחה בתשובה 
לשאלה האם מערכת המשפט אמורה 
לייצג את כל רבדי האוכלוסייה או 
מועדף  מסלול  אליה  בכניסה  שיש 
עלה  אחרת.  או  כזאת  ל"אצולה" 
גנים  עיר  בשכונת  ילדות  מרומניה, 

בירושלים, לא שכונת יוקרה אז. 

עו"ד אשר אקסלרד: אפתח בשאלה 
בית  נמצאים,  אנו  בו  המבנה  על 
משפט מחוזי בבירת ישראל, יהלום 
אך   — השיפוט  מערכת  בכתר 
ממוקם במבנה שאיננו תואם ואיננו 
ראוי לייעודו. גם לא הריהוט שבו 
מ־25  למעלה  לאיש.  נח  שאיננו 
שנה אנו שומעים על היכל משפט 
ואין   — נוקף  עשור  לקום.  שעומד 

כזה. עד מתי?
כב' השופט אהרן פרקש נשיא בית 
שאני  בטוח  לא  המחוזי:  המשפט 
מודעים  כולנו  למענה.  הכתובת 
קריה  לבניית  הקיימת  לתכנית 
הממשלה  לקריית  בסמוך  משפטית 

היום. 

נכון, הבניין פה איננו מספק מבחינת 
גם  המעטה.  בלשון  וזאת  מיקום 
יושבים  אנו  שבה  הזאת  הקומה 
היום — הקומה השלישית — נבנתה 
כתוספת מאוחרת לפני מספר שנים. 
אין היום אולמות כמספר השופטים. 
מקום  אין   — נוספים  שימונו  וככל 
עבורם במבנה זה. במסגרת התכנון, 
תכנית  יש  לתפקידי  שנכנסתי  מאז 
להקים שלוש לשכות נוספות במתחם 
המרפסת שבסוף הקומה השלישית. 
את  לעירייה  שיגיש  אדריכל  מונה 
הבקשה לקבלת התר בנייה. הובטח 
 2017 קיץ  פגרת  סוף  שלקראת  לי 

הלשכות יהיו מוכנות.
נכון לעכשיו — אנחנו מנסים להעמיד 
במועדים  שופט  כל  לרשות  אולם 
שנקבעו לו להוכחות. מזכירות בית 
המשפט אחראית על העמדת אולם 
תיקים  לו  שנקבעו  שופט  לרשות 
לשמיעה באותו יום. גם האולם שלי 

משמש את מי שזקוק לכך. 

הבקר  בשעות  שיבי:  חיים  עו"ד 
דנה הכנסת בזכויות האנשים בעלי 
רצון  שבע  אדוני  האם  מוגבלויות. 
הציבורי  במרחב  נגישות  מאכיפת 
המאפשרת  נגישות   , והפרטי
זכויות שכזה. האם  מימוש שוויון 
אדוני מרוצה מהיקף קליטת בעלי 
המשפט  מערכת  בתוך  מוגבלויות 

עצמה. 
במפת  אין  כי  זה  בהקשר  אציין 
התעסוקה בישראל שיפור בהיקף 
על  מוגבלויות.  בעלי  המועסקים 
פי נתונים אחרונים יש אף נסיגה. 

שהתמניתי  לפני  פרקש:  הנשיא 
לשופט במשך 12 שנים עסקתי בנושא 

הנגישות והייתי חבר בארגון הגג של 
ארגוני הנכים בישראל מטעם ארגון 
הנגישות  בנושא  ופעיל  צה"ל  נכי 

בירושלים. 
כל  שנים,  מעשור  למעלה  במשך 
ירושלים  לעיריית  שהוגשה  בקשה 
ציבורי  לבניין  בנייה  היתר  לקבלת 
בהתאמתה  אישורי  טעונה  הייתה 
לנגישות. והשלב הבא היה אישורים 
לאחר השלמת הבנייה. אני יכול לומר 
מבנים  הזאת  בעיר  שיש  בצניעות 
ציבוריים רבים המותאמים לנגישות 
מלחה  מקניון  החל  הנכה.  ולצרכי 
הכניסו  שבהן  הכותל  מנהרות  ועד 
לכיסאות  רתוקים  לטובת  מעלונים 

גלגלים. 
כנסת,  בתי  מבנים:  בעשרות  כך 
ספר,  בתי  קהילתיים,  מרכזים 
מיוחדת  פעילות  ועוד.  ילדים  גני 
נגישות  חובת  בקיום  התמקדה 
לקלפיות בבחירות לכנסת ולרשויות 
נכה   ,1988 עד  בעבר,  המקומיות. 
שביקש העברה מקלפי שהיה מיועד 
להצביע בה לקלפי נגישה — לא נענה. 
המפקח הארצי על הבחירות לא היה 

מוסמך לאשר זאת. 
בעקבות עתירה שלי לבג"צ ב־1988 
כב'  של  בהרכב  המשפט  בית  בפני 
המצב   — אז  בתוארו  ברק  השופט 
לפנות  הזכות  ניתנה  ולנכה  שונה 
העברה.  ולבקש  הארצי  למפקח 
נטלתי אז חלק בדיוני ועדת הפנים 
בשני  מתקן  שינוי  הכנסת  לצורך 
לכנסת  הבחירות  חוקי   — החוקים 

ולרשויות המקומיות. 
ועדיין לא הגענו בכך אל יעד הנגישות 
היכן  ידעו  לא  נכים  כי  בו  שרצינו 
ימצאו קלפי נגישה. הוחלט בסופו של 
דבר לשנות את החוק כך שאדם בעל 
מוגבלות יצביע במעטפה כפולה כמו 
חייל, ימאי ודיפלומט ובקלפי נגישה 

שיועדה לשם כך. 
ובאשר לשאלתך על היקף התעסוקה 
לאנשים בעלי מוגבלויות: יש לפתוח 
בעלי  שיותר  כמה  ולקבל  שורות 
מתאימים.  לתפקידים  מוגבלויות 
אני יודע כי יש הקצאה לכך ברשות 
השופטת ויש רצון הן להגביר מודעות 

לכך והן לממש קליטה בפועל. 

עו"ד עודד הכהן: מניסיוני, מערכת 
לטפל  ערוכה  לא  המשפט  בתי 
המעטה,  בלשון  תיקים.  ב־מגה 

וראוי  מאוורר  מרווח,  מקום  אין 
לנאשמים ולעורכי דין. איך מתכוון 
בית המשפט לטפל בכך עתה. לא 

בעתיד — עכשיו. 
ומונח  ידוע  הנושא  פרקש:  הנשיא 
על שולחני. על הציוד: פנינו בבקשה 

שהוא  לכך  ער  ואני  ציוד  להחלפת 
לישיבה, הנושא הזה של  נוח  איננו 
היטב.  מוכר  בישיבה  בנוחות  צורך 
בחיוב  נענתה  המשפט  בתי  הנהלת 

לבקשתי לשקול החלפת ציוד. 
אישום  כתב  למגה־תיקים:  באשר 

נאשמים  למספר  המתייחס  גדול 
מצומצם או כתב אישום המתייחס 
למספר רב של נאשמים או אישומים 
מגיעים  שאלתך.  מכוונת  ולשם 
נאשמים  עשרות  עם  תיקים  אלינו 
פשיעה  מתיקי  אישום.  כתב  בכל 
חמורה של עבריינות סמים ואחרות 
ועד תיקי הגבלים עסקיים. המענה 
ביותר  הגדול  האולם  הקצאת  הוא 
שיוכל להכיל את הבאים: עורכי דין, 
נאשמים וכמובן בני משפחה הבאים 
לצפות בדיון. ככל שיש לנו כזה, אנו 

אכן פועלים בהתאם. 

אדוני  ברשותך  דוד:  טליה  עו"ד 
שאלה אישית ואני מדברת כאשה 
עם מוגבלות. המסלול שאדוני עשה 
הקושי  בהיבט  קל  מסלול  איננו 
הפיסי ולא אחת הנפשי לאדם עם 
השראה  שמשמש  כמי  מוגבלות. 
היה  מה  היא  שאלתי  לרבים, 
להתמודדות  המניע  והדחף  הכח 
והאם  הקושי.  על  ולהתגברות 
מצאת אותו בתוכך כבר בגיל צעיר. 
אם אוכל להעיד על עצמי — ידעתי 
כבר בצעירותי כי אני רוצה להיות 
עורכת דין כשאגדל. זה היה ברור 

לי. 
עוד בשנות הלימוד  הנשיא פרקש: 
הייתי  פעם  מדי  בישיבה התיכונית, 
לשמוע  כדי  המשפט  לבית  מגיע 
דיונים. זאת הייתה תחילת המשיכה 

לאולם — לעולם המשפטי. 
כיוון אותי  ז"ל  למרות שאבי  וזאת 
מהנדס  של  זה   — שונה  למסלול 

"אני משרת ציבור"
 נשיא בית המשפט המחוזי בירושלים כב' השופט אהרן פרקש בראיון למערכת "הלשכה" 

 * על הכח המניע להגיע ולתת את המיטב, על קצב שמיעת התיקים והצורך המשותף, 
 של מערכת השיפוט ושל עורכי הדין, להתמודד ביעילות מול עומס גובר בעיר 

שנתוני פשיעת הטרור בה — בעלייה מתמדת. 

השופט אהרן פרקש: 20 שנות השגיות ועשייה שיפוטית 
נולד בשנת 1953 ברומניה.

בשנת 1958 עלה ארצה.
תיכונית־ בישיבה  לימודיו  את  סיים   1971 בשנת 

מקצועית "יד בנימין".
בשנים 1977-1971 שירת בצה"ל, במהלך שירותו 

הצבאי נפצע ומאז משותק בפלג גופו התחתון.
בשנת 1984 סיים את לימודי המשפטים באוניברסיטה 

העברית בירושלים.
בשנים 1985-1983 התמחה בבית המשפט העליון 

אצל כב' השופטת שושנה נתניהו.
המדינה  בפרקליטות  התמחה   1985-1984 בשנים 
אצל מנהלת המחלקה האזרחית עו"ד פליאה אלבק.

בשנת 1985 הוסמך כעורך דין.
בשנים 1997-1985 עבד כעו"ד עצמאי.

בשנים 1997-1986 שימש בהתנדבות כיועץ משפטי 
של ארגון נכי צה"ל בירושלים,

וכן כיושב־ראש הוועדה לדרכי גישה של ארגון הגג 
של ארגוני הנכים בירושלים וכיועץ חיצוני לעירית 

ירושלים לנושא נגישות בנייני ציבור לנכים בי־ם.
משפט  בית  של  שופט  לכהונת  מונה   1997 במרץ 

השלום בירושלים.
בספטמבר 2004 מונה לכהונת שופט בית המשפט 

המחוזי ירושלים.
באפריל 2012 מונה לכהונת סגן נשיא בית המשפט 

המחוזי ירושלים.
נשיא בפועל של בית המשפט  2016 מונה לכהונת 
קודמו  של  פרישתו  עם  ולנשיא  בירושלים  המחוזי 

כב' השופט דוד חשין.
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המחוזי  המשפט  בבית  ערבי  שופט  לראות  רוצה  כן, 
בירושלים ויפעל עם הלשכה לשם כך

מול השופט במהלך הראיון: עו"ד דוד ביקשה לדעת מה הכח המניע אדם 
עם מוגבלויות לצלוח סידרת מכשולים ארוכה

משנות  כאמור,  אך  אלקטרוניקה. 
המשפט  בתי  את  פקדתי  העשרה 
ושאבתי הנאה רבה מהאזנה לדיונים. 
לאחר פציעתי במהלך השרות הצבאי, 
כאשר עמדתי על דעתי ויכולתי לבחור 
הבוגרים,  בחיי  דרכי  את  לעצמי 
ללמוד משפטים. התחלתי  החלטתי 
וסיימתי את לימודיי באוניברסיטה 

העברית עם כל בני המחזור. 
שנתיים  עשיתי  ההן  השנים  כמנהג 
המשפט  בבית  אחת  התמחות.  של 
העליון בלשכת כב' השופטת שושנה 
נתניהו והשנייה בפרקליטות המדינה 
בלשכת מנהלת המחלקה האזרחית 
דאז עו"ד פליאה אלבק. צמד נשים 
שלמדתי מהן רבות בתחום המשפטי. 
להגיע  והדחף  המניע  על  שאלת 
לשיפוט. הוא נולד בשנת ההתמחות 
את  ראיתי  העליון.  המשפט  בבית 
ההליך מן הצד השיפוטי וכמתמחה 
נחשפתי להתייעצויות של השופטים 
זאת  דעת.  חוות  בהתאם  וכתבתי 
הייתה נקודת ההתבוננות הראשונה 

שהניעה אותי לשיפוט. 
תחילה הייתי עורך דין עצמאי. שנה 
אחת ב"עבודה מהבית" ולאחר מכן 

שכרתי משרד במרכז העיר. הופעתי 
כמעט בכל בתי המשפט שהיו נגישים 
הגשתי   — נגישים  היו  לא  ואם  אז. 
משפט  לבית  דיון  להעביר  בקשה 

נגיש. 
אחד מבתי המשפט שלא היו נגישים 
היה בית המשפט המחוזי בירושלים 
השלום  משפט  בית  גם  ולפניו 

בירושלים. 
בבית  להתמחות  התקבלתי  כאשר 
המשפט העליון שאז שכן בבניין בו 
שוכן בית משפט השלום — הגיע עמי 
ידיד שהעלה אותי במדרגות הכניסה 

האחורית לבית המשפט. 
התקבלתי  כי  שהודיעוני  לאחר 
כדי  האחורי  בצד  רמפה  נבנתה   —

לאפשר לי להגיע. 
גם את הרמפה כאן בבית משפט זה 
הקימו בעקבות פנייה שלי להנהלת 
לימודי  סיום  לקראת  המשפט  בתי 
בפקולטה למשפטים. כתבתי אז כי 
בית המשפט מוגדר כ"בניין ציבורי" 
ולא יעלה על הדעת שלא תהיה אליו 

נגישות. 
התמחות  לבחינות  באתי  כאשר 
חדר  אל  נגישות  אין  כי  וראיתי 

הבוחנים עמדתי על דעתי כי חבריי 
שלושת  במדרגות.  אותי  יעלו  לא 
חברי הועדה ירדו מטה אל החנייה 
עם כיסאות שהוצמדו לקיר הבניין 
ואני ישבתי מולם. כך נבחנתי ועמדתי 

בבחינות לשכת עורכי הדין. 
דין  כעורך  הדרך,  אורך  לכל  ומאז, 
וכשופט, עמדתי על קיומה של נגישות 

לבאים אל בית המשפט. 
בעיה  קיימת  שעדיין  לכך  ער  אני 
בהיבטים נוספים של נגישות ויכולת 
כך  המשפטית.  בסביבה  תפקוד 
שמיעה.  ולכבדי  ראייה  לכבדי 
י  ו נ בשי הצורך  את  ן  מבי אני 
מנת  על  המירב  את  לעשות  ופועל 
שהמצב כאן בבית המשפט ישתפר. 
של  תהליך  כבר  יש  במזכירויות 
ויש  שמיעה  לכבדי  נגישות  יצירת 
בהן רגישות רבה לכל נושא הצרכים 
מוגבלויות.  בעלי  של  המיוחדים 
ע"י  נהלים  גם  נקבעו  זה  בנושא 
כל  מבחינתי  המשפט.  בתי  הנהלת 
הבא.  ברוך   — מוגבלות  בעל  אדם 

עורך דין, בעל דין, או עד. 

עו"ד הכהן: האם אדוני פועל לכך 
שבהרכב השופטים בבית משפט זה 
יהיה שופטת או שופט שערבית היא 
שפת האם שלהם. הייתה תקופה 
בה הייתה כאן נציגות של המיעוט 

בישראל. 

השופט  כי  אזכיר  אקסלרד:  עו"ד 
 .2009 בדצמבר  פרש  חבש  עוני 
בבית  ערבי  שופט  כיהן  לא  מאז 
המשפט המחוזי בירושלים. על פי 
המידע שברשותנו למעלה ממחצית 
וכ־40 אחוז  הנאשמים הם ערבים 
מבחינת  ערבים.  הם  הדין  מבעלי 
הנראות והמהות אני סבור כי טוב 
היה אם היה מכהן כאן שופט ערבי. 
הנשיא פרקש: אני ער לכך ואני סבור 
ייצוגיות  שתהיה  ראוי  כי  בהחלט 
שיהיה  ורצוי  וראוי  המשפט  בבית 
ייצוג למגזר הערבי. אני תומך בכך. 
ואני ער לכך שכבר שנים לא מעטות 
לא  חבש  עוני  השופט  פרישת  מאז 

מונה שופט מהמגזר הערבי. 
בני  רבים  מועמדים  נמצאו  לא 
לבית  להתמנות  שביקשו  מיעוטים 
את  קוראים  כשאנחנו  זה.  משפט 
רשימת המועמדים נעדרים שם שמות 

מן המגזר הערבי. 

עו"ד אקסלרד: האם לשכת עורכי 
הדין יכולה לצפות כי בית המשפט 
המחוזי בבירה יפעל עמה כתף אל 
זה  משפט  בבית  שיכהן  כדי  כתף 

שופט ערבי?
הנשיא פרקש: התשובה היא חיובית. 
הזה  לכיוון  פועל  ואני  בהחלט. 
את  שיגישו  מועמדים  שיהיו   —
בן  שופט  ייבחר  ומהם  מועמדותם 
ראוי.  וזה  רצוי  זה  הערבי.  המגזר 

נקדם אותו בברכה. 

דין  עורכי  אמיראס:  ליאון  עו"ד 
הזירה  אל  יוצאים  רבים  צעירים 
בהתמודדות  פותחים  המקצועית, 
השופט  בידי  הכל  כי  וחשים 
המופעלת  הממוחשבת  והמערכת 
על ידי בתי המשפט. ההחלטה על 
היכולת  העדר  הדיון.  קיום  מועד 
לקבל דחייה. העמידה מול יעילות־
תמיד  שאיננו  מהיר  וקצב  יעילות 
קשוב לצרכיו ולבקשותיו של עורך 

הדין המנהל את התיק. 
גם  להתחשב  יש  פרקש:  הנשיא 
בכל  השופטים  על  המוטל  בעומס 
לקצב  הדיונים,  לניהול  הקשור 
שהוצע  הנוהל  ומכאן  וליעילות. 
ביניש  הנשיאה  ידי  על  בשעתו 
בתוארה דאז באשר לבקשות לדחיית 
דיונים. הכלל הוא שבדרך כלל בית 

המשפט אינו נענה להן.
יש בבית המשפט הזה צוות שופטים 
לבקשות  קשוב  שגם  ויעיל  מצוין 
שאינם  או  צעירים   — הדין  עורכי 

כאלה. אין נפקא מינא. 
השופט  במעמד  נקבעים  הדיונים 
התאריך  ואם  הצדדים.  כח  ובאי 
אינו מתאים למי מעורכי הדין בית 
מאוחר  מועד  וקובע  נענה  המשפט 
יותר. הכל בהתאם לצרכי עורך הדין. 
מצופה עם זאת מעורך דין שמבקש 
מבעוד  תוגש  שבקשתו  דיון  לדחות 
מועד. אני נתקל לא אחת בבקשות 
לפני  שעות  אף  או  יום  המוגשות 
הדין  שעורך  לוודאי  קרוב  הדיון. 
שאמור להופיע מחר בתיק לקח אותו 
ולהתכונן  בו  לעיין  כדי  היום  לידיו 
מגלה  הוא  לפתע  הדיון.  לקראת 
שהוא זקוק לדבר מה נוסף, ועל־כן 
מבקש הוא לדחות את הדיון שנקבע 
וקיבל  ביקש  שאף  יתכן  מכבר.  זה 
השני  הצד  מן  קולגיאלית  הסכמה 
לדחייה, ואני יכול להבין אותה. הכל 

על בסיס — היום אני מבקש דחייה 
ואתה נענה בחיוב, ומחר אתה תבקש 

דחייה ואני אענה בחיוב. 
בית המשפט משריין ביומן פרק זמן 
שעות  האחרון,  ברגע  הדיון.  לקיום 
בקשה  מגיעה   — הדיון  מועד  לפני 
לדחייה. אם היה מדובר בפרק זמן 
סביר מראש — בית המשפט יכול היה 
לקבוע דיון בתיק אחר ועורך דין אחר 
ובעל דין אחר היו זוכים להקדים את 
הבקשה  כאשר  אך  בעניינם.  הדיון 
מוגשת ברגע האחרון — אינני סבור 

כי על בית המשפט להיעתר לה. 
ומדובר  פשרה  בהסכם  מדובר  אם 
להבין  יכול  אני   — בלבד  בחתימה 
זאת. ואני ער גם לכך, שלא אחת, אין 
הפשרה מסתייעת כאשר מגיעים לדיון. 
לדוגמא: רק בימים אלה היה קבוע 
דיון לפניי לשעה שמונה וחצי בבוקר. 
בחמש וחצי בערב הקודם אני מקבל 
בנט   — הדיון  מועד  לדחיית  בקשה 
נמצאים  הצדדים  כי   — המשפט 

במשא ומתן.
להיענות  יכול  אינני  הכבוד,  בכל 

לבקשה שכזאת. 

שבין  במרחב  שיבי:  חיים  עו"ד 
שני  יש  משפט  לבין  תקשורת 
התקשורת  כי  טוען  האחד  מחנות. 
החטטנית "מזהמת את טוהר ההליך 
אל  הדיון  את  ומביאה  המשפטי" 
משפט הכיכרות. ולא רק בתקשורת 
יותר כך  ועוד  המסורתית אלא גם 

בניו מדיה, ברשת החברתית. 
 ואילו השני טוען כי דווקא חשיפה 
לאור השמש של דברים כמות שהם 
וגם מתוך תיק מתנהל — מטהרת 
היכן  צדק.  לעשיית  ומסייעת 
אלה.  מחנות  שני  בין  אדוני  עומד 
הציבור  זכות  בשם  המדברים  בין 
ששים  שאינם  אלא  לבין  לדעת 
לראות תקשורת מעורבת — חודרת 

ומשפיעה על תוצאות ההליך.
הנשיא פרקש: לשאלתך מספר רבדים. 
השיימינג  תופעת  על  מדובר  אם 
שנפגעים  יש   — ברשתות החברתיות 
קשה. גם שופטים ובני משפחה. זאת 
כאשר  בתי המשפט  במערכת  פגיעה 

עושים שיימינג לשופט.

עו"ד שיבי: גם אדוני נפגע ממסרים 
ברשת?

בהן החלתי  בשנים  פרקש:  הנשיא 

את כהונתי כשופט הרשת החברתית 
כפי  ומשפיעה  גועשת  הייתה  לא 
בפרקי  יש  כן,  אך  היום.  שהיא 
הכהונה שלי דאז גם מצב בו אויימתי 
והוצמדה לי אבטחה ולא לפרק זמן 

קצר.
אין חולק על זכות הציבור לדעת. על 
את  לעשות  צריכה  שהתקשורת  כך 
אך  המוצא.  נקודת  זאת  מלאכתה. 
אולי נשכח מלב חוק הסוב־יודיצה. 
לפרסם  שאסור  דברים  מפורסמים 
אותם. לא באה לכך כל תגובה חרף 

איסור הפרסום. 
של  שמם  בפרסום  מדובר  אם  בין 
שהובאו  לפני  עוד  שנעצרו  אנשים 
לפני שופט, או בשמות של קטינים, 
שלא  מוכמנים  אישיים  פרטים  או 
היה מן הראוי לפרסם. היו גם מקרים 
 — פרסום  איסור  צו  בגינם  שניתן 

ולמרות זאת היה פרסום. 
התקשורת  כי  לומר  מתקשה  אני 
שומרת על איסורי הסוב־יודיצה. אני 
מצר על כך. אך הדבר בידי רשויות 

האכיפה. 
מערכת   — השיימינג  לנושא  באשר 
בתי המשפט פועלת על מנת להסיר 
ובבני  בשופטים  פוגעניים  פרסומים 
משפחותיהם ולמזער עד כמה שניתן 

את הנזק שנגרם.

עו"ד שיבי: באחד מפסקי הדין שלך 
אתה מקבל את טיעוניה של קשישה 
ושאריות של  דירה  שעמדה לאבד 
ללא  שחתמה  מפני  כלכלי  ביטחון 
הבנה על שורת מסמכים. עולה מבין 
השורות שמדובר באישה שגם בנה 
שלה אכזב אותה בפרשה זאת ועמד 
להמיט עליה פגיעה כלכלית קשה. 

שאין בידה אמצעים כספיים. 
יש סיכוי שווה במערכת לקשישה 
על  להגן  מנסה  כשהיא  גם  כזאת 
ממסד  או  ענק  חברת  מול  זכויות 
שאינו שועה לטענותיה? מה משקל 
שופט  של  האנושית  הרגישות 

בשבתו בדין?
הנשיא פרקש: לא אתייחס לפסק דין 
זה או אחר. כללית ועקרונית אומר 

כך: מה שמחייב הוא הדין. 
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הזכיר  נוה  אפי  עו"ד  הלשכה  ראש 
במערכת  סוער  ביום  מדבר  הוא  כי 
והתכוון למתחים שבין לשכת השרה 
שקד לבין לשכת הנשיאה נאור. בעת 
הזאת הדגיש נוה את היות שופטים 
גדולה  אחת  משפחה  דין  ועורכי 
מערכת  אל  הדין  עורכי  של  והקשר 

המשפט הוא קשר אמיץ. 
"העובדה שאנחנו ביחסים מצויינים 
עם שרת המשפטים לא סותרת את 
ושותפים  חברים  שאנחנו  העובדה 
של מערכת המשפט ושל נשיאת בית 
משפט העליון שאנו אוהבים אותה 
היה  כך  הדין.  עורכי  בלשכת  מאד 
בתאום  לעבוד  נמשיך  יימשך.  וכך 

ובשיתוף. ואולי אנחנו נהיה המבוגר 
טובות  לתוצאות  שיביא  האחראי 

למערכת".
ועל חשין: "שופט שהיתה זאת הנאה 
להופיע בפניו. לא נתקלתי בעורך דין 
שהטיל בו דופי בירושלים בו בנצרת. 
היית  אם  אותך.  אהבו  כולם  דוד, 
תומכת  היתה  הלשכה  יותר  צעיר 
בבית  שופט  לכהונת  במועמדותך 
צריך  כמוך,  כך,  העליון.  המשפט 
שופט  לכהונת  שמתנה  מי  להיות 

בבית המשפט העליון".
 — בגישור  בהשתלמויות,  בכנסים, 
קיווה נוה, "נמשיך ליהנות מן הידע 

שלך".

מבקר המדינה השופט בדימוס יוסף 
שפירא, "בוגר מחוז ירושלים" כיו"ר 
בחוב  רחב  בחיוך  פתח  בעבר,  ועד 
קטן לשואלי השאלות מדוע הגיע על 
כסא גלגלים. "האם זרקו עליך דו"ח? 
שואלים אותי. הסיפור פשוט. הייתי 
בתל־אביב ונתקעתי בשפת מדרכה. 
נפלתי על צידי ומזל שהיה לי ארנק 
בכיס שהיה מלא כרטיסי ביקור. כל 
הנזיקיסטים כאן — להירגע בינתיים. 

בירושלים זה לא היה קורה".
שפירא הדגיש: "אני לא כאן כמבקר 
מדינה או שופט אלא כחבר של ידידי 
כח  יישר  המשפחה.  ושל  חשין  דוד 
משה  ולידידי  הזה  הערב  למארגני 

של  תזמורת  לכאן  שהביא  דוד  בן 
30 נגנים".

שפירא דיבר על "אדם, שופט ונשיא 
אומץ  הלב,  חוכמת  בעל  מיוחד 
משפטי ואנושיות. זאת אני יכול לומר 
בודאות לאחר שנים רבות של חברות 
קרובה. הוא נותן לערכי הלב להוביל 
בהתייצבותו  כך,  מחשבתו.  כח  את 
למען זכויות אדם. דוד יודע לדקלם 
של  הזכויות  מגילת  את  פה  בעל 
הוא מאמין אדוק  מ־1791.  ארה"ב 
בין  העוסק  שלה  הראשון  בתיקון 

היתר בחופש הביטוי והעיתונות". 
אדם  על  רב  בחום  דיבר  שפירא 
הזכות  על  הגן  דרכו  אורך  שלכל 

הוקרה  / חשין  דוד  השופט  הוקרה  / חשין  דוד  השופט 

חיים שיבי, עו"ד

דוד ע בן  משה  הדין  ורכי 
דחלה  מוחמד  וחוסיין 
ערב  את  בסתיו  הינחו 
המשפט  בית  לנשיא  ההוקרה 
 — פרישתו  עם  חשין  דוד  המחוזי 
הכינוסים  באולם  זאת,  והיתה 
בבית הלשכה ברחוב שופן, הוקרה 

ירושלמית מקיר לקיר. 
סבתו של השופט אמרה לו בילדותו 
בפני  להלך  ידע  אם  יהיה  טוב  כי 
יחד.  גם  ברואיו  ובפני  עולם  בורא 
בפניו  הבאים  את  ושפט  ידע  חשין 
גם עם חוכמת הלב. אי אפשר היה 
הבאים  לו  שרחשו  באהדה  לטעות 
מובהק  אישי  חותם  שהטביע  כמי 
ורב ערך על מערכת השיפוט בבירה. 
לעו"ד  להודות  שכח  לא  הוא  כן, 
שלה,  בצוות  ולעובדת  וכסלר  דינה 
חן נחום, על ההשקעה הרבה בהכנת 
הערב שהפיק יו"ר ועדת בית משפט 
לב  בשימת  דוד  בן  עו"ד  מחוזי 
טרח  לא  גם  פרט.  לכל  מוקפדת 
להסתיר את התרגשותו הרבה בעת 
מעורב,  נשיא  למברכיו.  שהשיב 
נפשו  נימי  בכל  ומחובר   — משפיע 

למערכת בה צמח. 
העירוני  המרכז  הראל,  תזמורת 
בניצוחו  אלפרט  שם  על  למוסיקה 
של פרופ' איתן אביצור קידמה את 
במעגל  מלא.  בהרכב  הנוכחים  פני 
שהיה  באולם  והאהדה  ההוקרה 
ובעורכי  בשופטים  לפה  מפה  מלא 
לשכת  ראש  השופט  את  הקיפו  דין 
יו"ר  נווה,  אפי  עו"ד  הדין  עורכי 

ועד המחוז עו"ד אשר אקסלרד, כב' 
המשנה לנשיאת בית המשפט העליון 
הוא  רובינשטיין.  אליקים  השופט 
הוקף מנחמים באבלו עם מות הבת 
לאחר  ז"ל,  מנדל  רובינשטיין  שרי 

מאבק במחלה קשה. 
היו שם כב' השופט בדימוס, מבקר 
המדינה יוסף שפירא שהגיע על כיסא 
גלגלים לאחר היתקלות באבן סוררת 
במדרכה תל־אביבית )"בירושלים זה 
לא היה קורה", אמר(, ראש העיר ניר 
ונושא הלפיד וממשיך הדרך  ברקת 
בנשיאות בית המשפט המחוזי, כב' 

השופט אהרן פרקש. 
המשנה לנשיאת בית המשפט העליון 
"דוד שפט  רובינשטיין:  כב' השופט 
בכבוד, במח ולא פחות בלב. הכרתי 
הבריות,  אוהב  טוב,  אדם  מקרוב 
מנעוריו  שסלל  אדם  זכויות  שוחר 

נתיב משלו — והתמיד בו".
את  ונושא   — חרוץ  מאוזן.  ידען. 
 — בהתמחות  מאמנו  של  מורשתו 
השופט חיים כהן ז"ל, אמר הדובר. 
המשפט,  בבית  נוכחות  לו  "היתה 
נוכחות של שופט שנולד לשפיטה עם 

מזג שיפוטי לעילא".
השיפוט בבית המשפט העליון היה 
עבורו משאת נפש, אמר רובינשטיין. 
לא אובססיה. וכשלא הסתייע הדבר 
הדובר,  של  לצערו  קבע,  במעמד 
בצפון,  גם  לשפוט  חשין  המשיך 
עמד  שחשין  מורכב  מעבר  בנצרת. 
והעשיר  במקצועיות  שבו  באתגר 
עד ששב  בית המשפט שם.  גם את 

לשיפוט בעירו. 
קצין קרבי, שופט צבאי, נשיא בית 
עם  בירושלים  המחוזי  המשפט 
ציבור  משרת  של  עמוקה  מחוייבות 
למדינה, לחברה הישראלית, למערכת 
וסיכם:  הדובר  אמר  המשפט,  בתי 

של  הנאמנות  לידיו  עבר  "הלפיד 
הנשיא פרקש". 

ברקת  ניר  ירושלים  עיריית  ראש 
הוא  העיר  משמות  אחד  כי  הזכיר 
"עיר הצדק". והרוצה ללמוד מנהיגות 
השופטים  דרכי  את  ללמוד  הולך 
כי בעברה של האומה השופט היה 
העירונית  "המערכת  המנהיג.  גם 
בירושלים מאמינה בכם, השופטים".
הדגיש ברקת: "כב' השופט חשין. מי 
הרגיש  שלך  המשפט  להיכל  שנכנס 
בשם  ויושרה.  הוגנות  מקצוענות, 

תושבי ירושלים — תודה לך".
יו"ר ועד המחוז עו"ד אשר אקסלרד 
חשין  השופט  של  כהונתו  כי  אמר 
התאפיינה במנהיגות משפטית מורת 
דרך, חוכמה ייחודית ואהבת אדם. 

של  הערכתה  את  שהביאו  תכונות 
כל  על  כולה  המשפטית  הקהילה 

זרמיה וגווניה. 
אין  חשין  הנשיא  של  אישי  "כחבר 
המיטיב ממני לדעת כי התקיים בו 
מאמרו של התנא רבי חנינא בן דוסא 
נוחה הימנו, רוח  כל שרוח הבריות 

המקום נוחה הימנו". 
של  מדבריה  הביא  אקסלרד  עו"ד 
חשין  לשופט  שקדמה  הנשיאה 
שותפה  ארד,  מוסיה  השופטת   —
לדרך ולהרכבי שיפוט, שנבצר ממנה 
ארד:  כתבה  באירוע.  להשתתף 
קפדנית  שמירה  בפסיקתך  "ניכרה 
ועמדתי  וזכויותיו.  האדם  כבוד  על 
מקרוב על שתי מידות נוספות: טוב 

לב ונועם הליכות".

פרידה ירושלמית 
מן השופט שנולד אל השפיטה

השופט חשין במעמד הפרידה: מעגל של חברים שלמדו לראות בו את חוכמת הלב 

"מסורת רבת שנים של הידברות בין נשיאות בית המשפט לבין לשכת 
עורכי הדין, העומד בראשה במחוז ירושלים ויו"ר ועדת בית משפט 

מחוזי"
קידום זכויות האדם והגנה על החלש בחברה עמדו לנגד עיני, הניעו אותי 
לשיפוט, אמר עוד השופט חשין בדברי הפרידה ולא שכח את המייחד 
את שומעיו: "מבקש אני עוד לשבח את תרבות הדיון של עורכי הדין 
הירושלמים ואת יחסי החברות ההדדיים השוררים ביניהם. הם חולקים 
כבוד לבית המשפט בעמידתם בפניו והוא גומל להם מצידו בכבוד הדדי. 
עלי לציין גם בסיפוק כי מחמאות אלה יפות גם לעורכי הדין במחוז 

הצפון שיושב ראש הועד שלו מכבד אותנו כאן בנוכחותו. 
ראוי לכולם עורכי דין ושופטים לשאוף לרמת שיח אדיבה. תרבות הדיון 
אינה רק עניין של אסתטיקה ושל אתיקה אלא גם תנאי חיוני ומוקדם 

לקיום הליך הוגן ושיוויוני, לעשיית משפט צדק. 
של  הנשיאות  בין  שנים  רבת  במסורת  קיימים  מצויינים  עבודה  יחסי 
בית המשפט המחוזי בירושלים לבין לשכת עורכי הדין והעומד בראשה 
במחוז עו"ד אקסלרד ועם השתתפותו הפעילה של יו"ר ועדת בית משפט 

מחוזי עו"ד משה בן דוד. 
במסגרת יחסים אלה — קיימת הידברות מתמדת בין הצדדים בניסיון 
לפתור בעיות העולות מפעם לפעם — והידברות חשובה זאת מחליפה 

בהצלחה הליך של תלונות". 
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לחופש ביטוי — גם באמצעות הפצת 
כרוזים. גם לאלה שאין להם מסילות 
שבהם  בזמנים  וגם  התקשורת  אל 
לכל.  פתוחה  מדיה  הניו  היתה  לא 
הגנה על שלטון החוק תוך "ראייה 
מעמיקה של האדם העומד בפניו. גם 

ברבות השנים לא גבה ליבו".
סיפור  את  לסיום  העלה  המבקר 
הנסיעה המשותפת ל־אומן ביוזמתו 
של השופט חשין. עו"ד מיקי שניידר, 
אל  יחד  יצאו  והדובר  מונשיין  דוד 
החוויה של מסורת יהדות וחסידות 
לבית  כך  ואחר  למקווה  "ישירות 

הכנסת שמנוהל על ידי בני משפחתו 
של דוד".

השופט  המחוזי  המשפט  בית  נשיא 
אהרן פרקש דיבר על קודמו בתפקיד 
מלומד  משפטן  חכם,  "תלמיד  כעל 
הישיבה  לאורך  הומני".  ושופט 
המשותפת בהרכבים התרשם הדובר 
של  והגינותו  סובלנותו  מסבלנותו, 
קודמו — לצד חדות הבנה משפטית. 
גם  ביטוי  לידי  באו  התכונות  כל 
בעין  בתיקים  וגם  במגה־תיקים 

התקשורת. 
דרך הארץ בה התנהל הדיון באולמו 

הביאה לו מחמאות גם מעורכי דין 
שלא זכו בתיקים שעלו לדיון בפניו. 
"היית מורה דרך לשופטים ולעורכי 
דין", אמר הנשיא פרקש, "והכל תוך 
ובאי  המתדיינים  זכויות  שמירת 

כוחם".
הדובר הדגיש גם את שיתוף הפעולה 
של קודמו עם לשכת עורכי הדין ועם 
ולקדם  לשמר  "בכוונתי  מוסדותיה. 
לציין  למותר  זה.  פעולה  שיתוף 
שותפים  הדין  בעורכי  רואה  שאני 
נמשיך  הצדק.  במלאכת  מלאים 
בשערי  הבאים  את  באמונה  לשרת 
בית המשפט, עורכי הדין והאזרחים. 
נמשיך להיות בית משפט מצטיין בכל 

התחומים".
למברכיו  להשיב  קם  חשין  השופט 
כשהוא שם כיפה לראשו לפני ציטוט 
מן המקורות. הוא הודה בחום לועד 
ולעומד  ירושלים  במחוז  הלשכה 
בראשה על אירוע הפרידה וההוקרה. 
"אני נרגש מאד ומלא תודה על מילות 
התחלה  גם  הוא  סיום  כל  השבח. 
שנות   32 לאחר   — ועבורי  חדשה 

ישיבה על כס המשפט".
שספג  הערכים  על  עמד  השופט 
לדרך  יציאתו  ואת  משפחתו  בחוג 
בחר,  בה  הדרך  משלו,  עצמאית 
הזכות  את  עימה  שהביאה  דרך 
לשבת על כס המשפט. בין האישים 
עליו:  את השפעתם  בחום  שהזכיר 
הפקולטה  דיקן  פלר,  ש.ז.  פרופ' 
שהלך  בעבר  בירושלים  למשפטים 

ליאורה ודוד מתחת לחופה ירושלמית למהדרין 
הרעיה ליאורה — בת למשפחת מנהיגות ציונית מדורות — הביאה עימה 
מצגת ובה ניראו בצילומי שחור לבן תחנות חייו של הילד דוד חשין. דוד 
במדי צה"ל. היה גם צילום שלה עימו, כלה בחופתה. מצגת רבת שורשים 

שכולה נושמת ירושלים. 
דוד חשין, נולד בירושלים, בנו של הרב בנימין זאב חשין, שהיה מרבני 
בישיבות  למד  השמים.  שער  למקובלים  ישיבה  וראש  ברסלב  חסידות 
חרדיות. בשנת 1967 התגייס לצה"ל. עם שחרורו מהצבא החל ללמוד 
במכינה הקדם אקדמאית לחיילים משוחררים וסיים את לימודיו ב־1972.

בירושלים. שש  ביולי 1984 מונה לכהן כשופט בבית המשפט השלום 
המשפט  בית  כשופט  לכהן  מונה   ,1990 בדצמבר  יותר,  מאוחר  שנים 
המחוזי בירושלים. ביוני 2006 מונה, יחד עם השופטת דבורה ברלינר, 
לכהן כשופט בפועל בבית המשפט העליון לתקופה של חצי שנה. בדצמבר 

2006 הוארכה הכהונה הזמנית בשלושה חודשים נוספים.
המשפט  בית  נשיא  וכסגן  בנצרת,  המחוזי  המשפט  בית  כנשיא  כיהן 

המחוזי בירושלים.
בנובמבר 2012 התמנה לנשיא בפועל של בית המשפט המחוזי בירושלים, 
עד לסיום כהונתה של הנשיאה מוסיה ארד )שיצאה לשבתון פרישה(. 
עם פרישתה של ארד ביוני 2013 קיבל מינוי קבוע כנשיא בית המשפט. 
משפחת  לבית  אחיו  בירושלים.  מתגורר  ובת.  לבן  ואב  לליאורה  נשוי 
חשין משמשים כראשי ישיבות ודרשנים מראשי ועסקני חסידות ברסלב 

בירושלים. בין אחיו, הרב צבי, מרבני ישיבת מיר.

***

] צילומים: אורן בן חקון [

"באתי לכבודך אך גם לכבוד אביך"
עו"ד גלעד קורינלדי ניגש אל השופט חשין ואמר לו: "באתי לכבודך אך 

באתי גם לכבוד אביך — בנימין זאב חשין. מגדולי ברסלב". 
גלעד: "האב היה הרב עובדיה של הדור הקודם לכל בעלי התשובה. האב 
הרוחני שלהם. דוד גדל באווירה זאת והיא נותרה חלק מאישיותו החמה".

הוקרה  / חשין  דוד  השופט  הוקרה  / חשין  דוד  השופט 

 רגעים של הצדעה ל־32 שנות שיפוט באומץ ובדרך ייחודית ואנושית בה שילב 
דוד חשין את מסורת בית אבא עם מה שלמד מגדולי מעצבי המשפט הישראלי 

 .103 בגיל  האחרון  באביב  לעולמו 
יליד רומניה, מורה מיתולוגי למשפט 

פלילי. 
של  במשרדם  עשה  ההתמחות  את 
זאב ונעמי וייל. אחר כך בפרקליטות 
במחלקת הבג"צים עם מרים נאור. 
ממנה למד רבות, גם מפרופ' שמעון 
שטרית שנכח באירוע בבית הלשכה. 
אחר כך יצק מים על ידיו של שופט 

בית המשפט העליון חיים כהן.
ראיון הקבלה  זוכר היטב את  "אני 
הליכה  כדי  תוך  להתמחות  שלי 
נמרצת מבית המשפט העליון ששכן 
אז במגרש הרוסים, דרך גן העצמאות 
ז'בוטינסקי.  שברחוב  ביתו  ועד 
השופט  התעניין  הראיון  במהלך 
סף  על  כשעמדנו  הצבאי.  בשירותי 
הכניסה לבניין מגוריו הודיע לי את 

החלטתו: התקבלת".
מאיר  העליון  המשפט  בית  נשיאי 
חותם  הטביעו  ברק  ואהרן  שמגר 
קודמיו,  גם  כשופט.  בדרכו  מעצב 
נשיאי בית המשפט המחוזי ורדימוס 
לחיים  ותיבדל  צמח  יעקב  זיילר, 

ארוכים הנשיאה מוסיה ארד. 
בסגנונו  היטיב  מהם  אחד  "כל 
המיוחד לקדם את תיפקודו של בית 
המשפט תוך השראת אוירה חברית 
בינם לבין השופטים ובין השופטים 

לבין עצמם". 
מכל המאורות שזכה לפגוש לאורך 
הדרך מצא את דרכו שלו אל ליבת 

השיפוט — "לעשות משפט צדק".

"אל תנסו למצוא חן": מתוך דברי הפרידה של השופט חשין — מסר לעמיתים על כס השיפוט
"נפלה בחלקכם הזכות להיות שופטים בישראל; ככאלה מוטלת עליכם החובה לעשות משפט צדק 
ולהיות דוגמה ומופת לציבור בהתנהלותכם על כס המשפט. על כן, אל תיראו ואל תחתו, עשו את 
אשר נבחרתם לעשות ללא מורא וללא משוא פנים. אל תגורו מפני איש; אל תנסו למצוא חן; אל 
תשפטו על פי דעת הקהל. היו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. המשיכו לעשות 

את הטוב והישר, כי רק על דרך זו תעשו משפט צדק וצדק במשפט". 
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פרופ' אביעד הכהן
למשפטים  ביה"ס  דיקן 
והמרכז האקדמי "שערי 

מדע ומשפט"

לברכה, ל זיכרונם  חכמינו 
שהנשיא דוד חשין שואב כל 
מתורתם  חופניו  מלוא  ימיו 
ומחוכמתם, הייתה תכונה מופלאה. 

הם באו בסוד הקיצור והמיצוי. 
הדואר  דור  לפני  שנים  אלפי 
 , )SMS ( ן  המסרו  , ני האלקטרו
הטוויטר  הווטסאפ,  המסנג'ר, 
והסנאפשוט, הם ידעו כיצד להגדיר 
אדם בקיצור נמרץ. מילה או שתיים. 
אפילו לא שלושים תווים — כמעשה 
הטוויטר — אלא עשרה תווים, ואף 

פחות מכך. 

את  המחזיק  מועט  ונקי.   — קב 
המרובה. 

וכך אמרו על פלוני ש"אוהב שלום" 
שלום"  ש"רודף  אלמוני,  ועל  היה, 
היה. תנו דעתכם: שתי מלים, שמונה 
)שופט  בתשבץ  כמו  בלבד.  אותיות 
אותיות(.   7 מאונך  נשיא,  פלוני, 
אותיות  שמונה  שלום".  "אוהב 
שמקפלות בתוכן עולם מלא. עולמות 
שלמים. וכך נאמר במשנה מפורסמת 
)אבות ב, ח(: חמישה תלמידים היו לו 
לרבן יוחנן בן זכאי. הוא היה מונה 
שבחם: חכם פלוני: "בור סוד שאינו 
מאבד טיפה", חכם אלמוני: "אשרי 
יולדתו", חכם גלמוני: "חסיד"; חכם 

צלמוני: "כמעיין המתגבר". 
תנו דעתכם. לא נאום ארוך, הקדמה 
ארוכת נגן, שיעור אינסופי או נאום 
ארוך. לא סיפורי חסידים ולא הספדי 
צדיקים. מילה אחת, שתיים, הא — 
ותו לא. בור סוד. כמעיין המתגבר. 
שמקפלות  שתים  או  מילה  חסיד. 

בתוכן עולם מלא.
חשין  דוד  את  נתאר  אפוא  כיצד 
במילה או שתיים, מבלי שנלך שבי 
"שופט  )דוגמת  שגרה  לשונות  אחר 
"צ'אלמער"  המשפט",  "גאון  צדק", 
— ירושלמי, "חכם חרשים"( או אחר 

גוזמאות והפלגות1? 
דומה שלּו היינו עורכים סקר בעניין 
בין  או  השופטים  עמיתיו  בין  זה 
אלפי עורכי הדין שהופיעו לפני דוד 

מצויה  זה  בעניין  נחמדה  אנקדוטה   1
בכתבי "הרב גוגל". כל המחפש את שמו 
יגיע  החיפוש,  במנוע  חשין  הנשיא  של 
http://( שפורסמה  לידיעה  מהרה  עד 
www.bhol.co.il/forums/topic.
asp?topic_id=2706966&forum_
id=771 ( ביום 23.10.09, בהאי לישנא: 
הגיש  המיתולגי  חשין  דוד  "השופט 
איכא  שופטים  כמה  התפטרותו".  את 
בתואר  להתהדר  היכולים  בשוקא 

"השופט המיתולוגי"? 

חשין במהלך ל"ב שנות כהונתו, היינו 
ומגוונות  שונות  תשובות  מקבלים 
"חריף  וסובלני",  "מתון  )דוגמת 
ובקי" "כל רזי המשפט נהירים לו", 
"בעל כושר ניתוח אנליטי", "משפטן 
המבחן  שכמאמר  ואפשר  מובהק"(, 
"כל  )ה"אמריקאי"(:  הרב־ברירתי 

התשובות נכונות".
לקיים  המבקש  שגם  דומה  אכן, 
מצוות "מדבר סקר תרחק", ולהגדיר 
קצרים,  בדברים  חשין  הנשיא  את 
אחת,  במילה  כן  שיעשה  אפשר 
בלשון יהודית: "ֶמענְְטש". ואם תרצו 

בעברית, בשתי מלים: "בן אדם".
יתירה,  ובאדיקות  מילא,  חשין  דוד 

את הציווי "לעולם יהא אדם"2.
התפקידים  שלמרות  אדם,  בן 
והמשרות  בהם,  שנשא  הנכבדים 
גבה  לא  על שכמו,  הרמות שהוטלו 
עמו  בתוך  חי  עיניו,  רמו  ולא  לבו, 
ודרש את שלום הציבור וטובתו, הן 
בבית המשפט הן חוצה לו; בן אדם, 
מעמיקים,  דין  פסקי  כתיבת  שלצד 
"בגובה  חולין  שיחת  גם  לנהל  יודע 
ניתוח  שלצד  אדם,  בן  העיניים"; 
גם  יודע  מפולפל  אנליטי  משפטי 
טעמו של אוכל טוב; בן אדם שלא 
שכח — גם בין הררי התיקים שניצבו 
תיק  שלכל   — שולחנו  על  קבע  דרך 
יש שֵם, ומאחורי כל תיק מסתתר בן 
אדם, עם צער וכאב הדורשים מזור. 
בשלושה  הראשונים:  חכמים  אמרו 
דברים ניכר שופט: באשתו, באישיותו 

ובאנושיותו. 
הסר  )ולמען  כיצד?"   — "באשתו 
ספק, על פי חוק הפרשנות, הדברים 
אמורים כמובן בכל בן זוג, וגם להפך: 
זוגה(.  בבן  באישּה,  ניכרת  שופטת 
מאחורי כל שופט מצליח עומד בן זוג 

בוקר:  בכל  הנאמרת  התפילה  דרך  על   2
בסתר  שמים  ירא  אדם  יהא  "לעולם 
אמת  ודובר  האמת  על  ומודה  ובגלוי 

בלבבו". 

מוצלח. רעייתו ונוות ביתו של דוד, 
ליאורה חשין, בת לאחת המשפחות 
החשובות בתולדות הציונות )נכדתו 
של לייב יפה, נין ונכד לר' מרדכי בעל 
ה"לבושים" — שדוד חשין נמנה עם 
צאצאיו גם מצד אביו(, תלמיד ישיבת 
וולוז'ין ולימים עורך עיתון "הארץ" 
וראש "קרן היסוד" )שמצא את מותו 
תופת  מכונית  הטראגי בהתפוצצות 
הלאומיים(;  המוסדות  בנין  בחצר 
ואישיות  מחוננת  וצלמת  אמנית 
הראויה להתכבד בפני עצמה, צופייה 
את הליכות ביתו־ביתה ומלווה את 
אישּה עשרות שנים בכל אשר ילך. 

"באישיותו — כיצד?"
המשוררת  שאלה  ּנָחּוץ?",  "ַמה 
ויסלבה שימבורסקה בשירה "קורות 
והמופלא  הנפלא  בתרגומו  חיים", 
נָחּוץ  ּנָחּוץ?  "ַמה  וייכרט:  רפי  של 
קֹורֹות  לָּה  ּולְצֵָרף  ּבַָּקׁשָה,  לִכְּתֹב 
עַל  ַהַחּיִים  לְאֶֹרְך  ֶקׁשֶר  לְֹלא  ַחּיִים. 
ִּתְמצּות  ְקצָרֹות.  לְִהיֹות   — ַהּקֹורֹות 
ָהעֻבְּדֹות ּובְִחיָרָתן ֶהכְֵרִחּיִים. ֲהָמַרת 
רֹופְפִים  וְזִכְרֹונֹות  ּבִכְתֹובֹות  נֹופִים 
ּבְַתֲאִריכִים ְמֻקּבָעִים. ִמּכָל ָהֲאָהבֹות 
ד,  לְבַ ּבִ ַהּניִּׂשּוִאין  ֶאת  לְִרׁשֹם   —
ׁשֶּנֹולְדּו.  ֵאּלֶה  ֶאת  ַרק   — ּוֵמַהּיְלִָדים 
ִמּזֶה  יֹוֵתר  ָחׁשּוב  אֹוְתָך  ׁשֶַּמּכִיר  זֶה 
ּבְִמָּדה  ִטּיּולִים — ַרק  ַמּכִיר.  ׁשֶַאָּתה 
ּולְחּוץ לָָאֶרץ. ִהׁשְַּתּיְכּות לְָמה — ַאְך 
בֹלא  לְׁשֶבַח  ּיּונִים  צִ ַהּלָָמה.  ּבְֹלא 

ַהּנִּמּוִקים". 
והוסיף עליה ושורר המשורר שאול 
)טשרניחובסקי(: "האדם — אינו אלא 
— תבנית, נוף, מולדתו". כמו בצבא, 
שגם בו עשה דוד חשין — בן למשפחה 
חרדית הנטועה היטב בנוף "היישוב 
כיתה  )כמפקד  רב  ַחיִל   — הישן" 
במלחמת  וכלוחם  פלוגה,  ומפקד 
ששת הימים, מלחמת יום הכיפורים 
ומלחמת שלום הגליל(, גם כאן הכל 
תבנית.  חלקים:  לשלושה  מתחלק 

נוף. מולדת.
של  עולמו  עומד  אלה  שלושה  על 

הנשיא חשין: על התבנית, על הנוף, 
ועל המולדת. 

הסוף,  מן  נתחיל  חכמים,  כמאמר 
מ"מולדתו".  מינה",  דסליק  "ממאי 
נטועים  חשין  דוד  של  שורשיו 
שורשיות,  ירושלמיות  במשפחות 
שאבות  ופרוש,  חשין  משפחות 
אבותיהם נמנו עם תלמידי הגר"א־ 
הגאון מוילנה, עלתה לארץ, במסירות 
נפש ממש, כבר לפני למעלה ממאתיים 
בשכונת  ביתה  את  וקבעה  שנה, 
שכונה  בירושלים.  חסד"  "שערי 
עליה.  יושביה  וחן  חן המקום   — זו 
תורתו  ראשית  את  ינק  לימים, 
"עץ  ובישיבת  המקומי  ב"חיידר" 
הטוב  ששמה  הירושלמית  חיים" 
לשם  שִמעם,  יצא  שלה  ומוניטין 

ולתהילה, ברחבי תבל. 
בתולדותיה  מעט,  ולו  הבקי,  כל 
טובה  רב  מה  יודע  ירושלים,  של 
של שכונת "שערי חסד" — שנודעה 
)וביניהם  עולם  וגאוני  בחכמים 
הרב  חרל"פ,  משה  יעקב  הרבנים 
שלמה זלמן אויערבך(, חסידים ואנשי 
בה  שדרו  וענווים  צדיקים  מעשה, 
)ודומה שלא לחינם בחרה הסופרת 
סביון ליברכט את השכונה למשטח 
גיבורת  ויקטוריה,  של  ההמראה 
ספרה "תפוחים מן המדבר"(. כל אלה 
השרו על יושבי השכונה — והרדב"ז, 
ר' דוד בן זאב )ועלועל( חשין ביניהם, 
ילד תשיעי בין עשרה אחים ואחיות 
והטביעו  המיוחדת  רוחם  את   —
בהם חותם שרושמו ניכר גם בחלוף 

שנים רבות. 
המפגש הראשון שלי עמו היה מעל 
פנים"  אל  "פנים  השבועון  דפי 
)שאותו ערכו שני דוַדי, הרב שמואל 
הכהן  פינחס  ופרופ'  הכהן  אבידור 
"עודד  הפופולרי,  בטור  פלאי(. 
"שתי  הכותרת:  תחת  מַסּפֵר",  גּור 
הבא:  הקטע  הופיע  משפחות", 
השתתפו  ירושלים  מתושבי  "רבים 
שנערכה  בחתונה  שעבר  בשבוע 
בעיר ואשר עוררה עניין אצל רבים 
בחתונה  שכן  בה,  המשתתפים  מן 
של  נכדו  הוא  שהחתן  זוג  נישא  זו 
מי שהיה המנהיג האידיאולוגי של 
היא  שהכלה  בעוד  קרתא',  'נטורי 
נכדתו של אחת הדמויות הבולטות 
זה  נדיר  זיווג  הציונית.  בתנועה 
ציבור  בקרב  גם  אותותיו  את  נתן 
בין  לחתונה.  בא  אשר  האורחים 

האורחים בלטו רבים מאנשי היישוב 
הישן בתלבושתם המיוחדת, מאידך 
נראו אורחים מפורסמים מתוך ה'מי 
ומי' של צמרת הממשלה והסוכנות 
היהודית". לימים, למדתי להכיר את 
הנשיא חשין ואת פסיקתו המיוחדת 
שמשוקעים בה חוכמה, בינה ודעת 

לצד ידע נרחב ורגישות אנושית.
נופו של הנשיא חשין  ל"נוף":  אשר 
גוונים.  ובני  גוונים  מהרבה  מורכב 
הישן"  "ישוב  באדמת  שתול  עיקרו 
בירושלים, ונופו נוטה על פני ימים 
)שאביו  ברסלב  חסידות  ויבשות. 
"מתנגד"  ז"ל,  חשין  ועלועל  ר' 
לשורות  ש'ערק'  "מתנגדים"  בן 
ַדּבֶָריָה(,  מראשי  היה  החסידים, 
ובישיבה  ב"חיידר"  תורה  תלמוד 
וניו  נתניה  ברק,  בני  בירושלים,   —
וקצין  כחייל  צבאי  שירות  יורק, 
מצטיין, סיום בהצטיינות של לימודי 
למשפטים  בפקולטה  השני  התואר 
באוניברסיטה העברית; לימודי ידיעת 
מוסמך,  דרך  מורה  ותעודת  הארץ 
עריכת דין וייצוג לקוחות במסירות 
שקבעו  בתיקים  לרבות  ובנאמנות, 
ִמדין  על  וישיבה  חדשות,  הלכות 
משך עשרות בשנים, בשלוש ערכאות 
בנשיאות  כהונה  לרבות  השיפוט, 
בנצרת  מחוזיים,  משפט  בתי  שני 
ועדות  כיו"ר  כהונה  ובירושלים; 
המערכת  בראש  עמידה  חשובות, 
ועריכת מדור  "עלון השופטים"  של 

המשפט העברי שנכלל בו.
בתוקפו  ההתיישנות  שחוק  מכיוון 
לחשוף  מותר  שכבר  דומה  עומד, 
של  מעברו  לו  יפה  שהצנעה  פרט 
לאהבתו  הקשור  חשין,  הנשיא 
לנופי  משמע,  תרתי  ל"מולדת", 
שבהם  בימים  עברה.  וחקר  הארץ 
לא  העברית,  באוניברסיטה  למד 
שניתנו  בשיעורים  טוב  מצא  תמיד 
מעוף,  נטולי  היו  חלקם  בפקולטה. 
שלא לומר משעממים ממש, ובמיוחד 
הסתפק  שבהם  שיעורים  אותם 
משנים  סיכומיו  בקריאת  המרצה 
אומרת  )השמועה  הכתב  מן  עברו 
שליצני הדור, שהיו בידם סיכומים 
אלה ירושה מחבריהם שלמדו בשנים 
שמעליהם, היו "מתקנים" את המרצה 
על סמך דברים שלימד בעבר...(. כיוון 
שחשקה נפשו של דוד בידיעת הארץ, 
החליט להשתתף בקורס התובעני של 
משרד התיירות למורי דרך, שנמשך 

כשנה וכרוך היה בטיולים אינספור, 
מדי שבוע, במרחבי הארץ. על מנת 
לימודי  במטלות  גם  לעמוד  שיוכל 
המשפטים, כרת הסטודנט דוד חשין 
ברית — מעין הסכם "יששכר וזבולון" 
— עם שתיים מחברותיו ללימודים. 
לקראת  בהתכוננות  להן  סייע  דוד 
הן, שהיו מסכמות  ואילו  הבחינות, 
כל מילה שיצאה מפי המרצה בכתב 
את  לרשותו  העמידו  קריא,  פנינים 
הבחינות,  לפני  השיעורים.  סיכומי 
היה נוטל דוד את הסיכומים, לומד 
לומר  למותר  לבחינה.  וניגש  אותם, 
מנעה  לא  זו  ייחודית  לימוד  שדרך 
לימודיו  את  לסיים  חשין  מדוד 
לתואר הראשון בהצלחה וגם לשמש 
כחבר מערכת כתב העת היוקרתי של 
הפקולטה, "משפטים", שאף שימש 

כעורכו הראשי במשך שנה. 
אחר כל אלה לא ייפלא שמ"מ נשיא 
בית המשפט העליון, חיים כהן זכרו 
ה'עילוי  על  עינו  את  שם  לברכה, 
הקבלה  בחינת  את  חסד'.  משערי 
להתמחות עשה דוד חשין תוך כדי 
מלווה  שעה,  בת  בצוותא  צעידה 
בשיחה בענייני משפט ובענייני דיומא, 
שבמגרש  העליון  המשפט  מבית 
הרוסים עד לביתו של השופט ברחוב 
השתלם.  המאמץ  טשרניחובסקי. 
משהגיעו לבית השופט, הודיע הלה 

לסטודנט הצעיר: "התקבלת!". 
ופרנסנו את  פרנסנו את ה"מולדת" 
אלא  אפוא  לנו  נותר  לא  ה"נוף". 

לפרנס את ה"תבנית". 
המילה  נזכרה  בראשית  בפרשת 
לימים,  הקשרים.  בכמה  "תבנית" 
"שבע  בשערי  לבוא  זו  תיבה  זכתה 
מעשה  בתיאור  הנישואין,  ברכות" 
ה',  אתה  "ברוך  האדם:  יצירת 
אלוקינו מלך העולם, אשר ברא את 
האדם בצלמו, בצלם דמות תבניתו".

לפי  מי?  של  תבניתו  שאלו:  וכבר 
הברכה  כוונת  דברים,  של  פשוטם 
הקדוש־ברוך־ האדם,  שיוצר  היא 

דמות  בצלם  האדם  את  ברא  הוא, 
תבניתו־שלו, של הֵאל. אבל חסידים 
דמות  בצלם  פירשו:  הראשונים 

תבניתו — של האדם. 
"תבניתו"  הדברים,  בראש  כאמור 
"אדם"  תבנית   — חשין  הנשיא  של 
הקרינו  רוחו  וטוב  אנושיותו  היא. 
מאורם הטוב על כל הבאים לאולמו 
ובמחיצתו, והשרו על עשיית הצדק 

רוח טובה. אורך רוח ונועם הליכות, 
לב פתוח ודרך ארץ, היו לו ולבאים 
ודומה  נאמנים.  לוויה  בני  באולמו 
שלא לחינם נמנה עם חברי הוועדה 
לתרבות הדיון בבתי המשפט ותרם 
כללי  בהצבת  חשובה  תרומה  לה 
בית  באולם  ראויים  התנהגות 
הנשיא  סמך  עמדתו  את  המשפט. 
העברי,  המשפט  אדני  על  גם  חשין 
פורסמו  זה  בעניין  דבריו  ומקצת 
חשין  שהשופט  השופטים"  ב"עלון 
וערך  שלו  המערכת  כיו"ר  שימש 
במשך שנים רבות את מדור המשפט 
"תרבות  מאמרו:  )ראו  שבו  העברי 
הדיון במשפטנו ובמשפט העברי — על 
קצה המזלג", עלון השופטים מס' 1 

 .)2010(
לצד "תיקי ענק" שניהל, כגון פרשת 
קרטל חברות הביטוח )ת"פ 417/97 
ואח'(,  הפניקס  נ'  ישראל  מדינת 
חברת  בפירוק  הראשון  השלב 
"חפציבה" )פש"ר 4202/07( וביטול 
הבחירות בעיריית בית שמש )עמ"נ 
משרד  נ'  ואח'  כהן   52997-11-13
הנפיץ  הסכסוך  או  ואח'(,  הפנים 
והטעון, רב העוצמה והאמוציות בין 
יודקובסקי  לדב  אחרונות  ידיעות 
 )8.3.00 ביום  ניתן   ,625/94 )ת.א. 
טרחה  ושכר  הוצאות  נפסקו  שבו 
בסך 400,000 שקלים, לא משך ידו 
השופט חשין מעיון — באותה מידה 
של מסירות, נאמנות ורצינות — גם 
ָמרי  אנשי  של  "קטנים",  בתיקים 
למצוא  שביקשו  כפיים,  ויגעי  נפש 
בבית המשפט אוזן קשובה לכאבם 

וזעקתם, סעד ותמך לטענותיהם. 
הנשיא  אצל  העברי  המשפט  חביב 
זו,  יתירה  חיבה  מתוך  חשין.  דוד 
העשירים  מקורותיו  את  שילב 
בכמה מפסקי דינו ובדו"חות שכתב, 
פה.  שעל  ודבריו  בנאומיו  גם  כמו 
מדור המשפט העברי שיסד ב"עלון 
עשה  בעריכתו,  ועשה  השופטים" 
פירות ופירי פירות, ושלל המאמרים 
בו  שפורסמו  שונים  שופטים  של 
נקבצו כדי כרך גדול המהווה תרומה 
המשפט  של  הטוב  לאוצרו  חשובה 
העברי ולהטמעתו במשפט המדינה. 
ימשיך  פרישה,  לאחר  וגם  ייתן  מי 
הנשיא חשין בעשייה פוריה, בבריות 
עלינו  וישרה  מעליא,  ונהורא  גופא 
ואנושיותו  אישיותו  הטובה,  מרוחו 

לאורך ימים ושנים. 

"לעולם יהא אדם":
לדוד )חשין( מזמור*

הוקרה  / חשין  דוד  השופט  הוקרה  / חשין  דוד  השופט 

עם  לעולם  על פה שבאו  עיבוד דברים   *
פרישת הנשיא חשין מכהונתו
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השלום משפט  בית   / שטח  סיור  השלום משפט  בית   / שטח  סיור 

חיים שיבי, עו"ד

לשפר ה הרוצה  המוקפדת  יד 
את מה שיש עד שיהיה היכל 
הסיור  של  צעד  בכל  ניכרת 
שאנו עורכים עם נשיא בתי משפט 
השלום בירושלים כב' השופט אביטל 
העומד  תירוש  שגיא  עו"ד  ועם  חן 
השלום  משפט  בית  ועדת  בראש 

בלשכת עורכי הדין בירושלים. 
הצעדים  בשורת  היתר  בין  כך 
מעצרים  אולמות  הקצאת  שננקטו: 
לחסוך  כדי  המעצר  לבית.  סמוך 
מבזה  הליכה  של  מסלול  לעצורים 
כשהם אזוקים לאורך המסדרונות. 

של  סייסמוגרף  הוא  משפט  "בית 
חן  הנשיא  אומר  הבטחוני",  המצב 
את  משקף  אכן  הזה  והסייסמוגרף 
אירועי החודשים האחרונים — ואת 
בנוסף  זאת  וכל  העצורים.  מספר 

לשפעת התיקים במישור האזרחי. 
"אנחנו משרתים בין 250 ל־350 איש 
נעים  כשאנו  הנשיא  אומר  ליום", 
במסדרונות. "זמן המתנה בין 6 ל־9 
דקות בחוץ. בין 4 ל־5 דקות בפנים 
במהלך קבלת השרות. אתם יכולים 

לראות — המסדרון ריק". 
המטפל  מיוחד  אגף  במזכירות 
במעצרים בלבד ובכל הקשור להם. 

הזה  השלום  משפט  בבית  חג  יום 
היה יום חנוכת האגף החדש במעמד 
כב'  העליון  המשפט  בית  נשיאת 
השופט מרים נאור ושרת המשפטים 

איילת שקד. 
נשיאי  צילומי   — הפינות  באחת 
על  לדורותיהם.  המשפט  בית 
של  צילומים  תערוכת   — הקירות 
הקירות  לאורך  "בצלאל".  תלמידי 
עציצים מקרמיקה צבעונית. חלונות 
קירות  החליפו  מעוצבים  זכוכית 
אטומים ואיפשרו לשאוב פנימה אור 

וארכיטקטורה ירושלמית. 

הקירות  שעל  הצילומים  בחירת 
במסדרונות נעשתה בידם המקצועית 
של ד"ר דור גז ראש המחלקה לצילום 
באקדמיה בצלאל ושל אורנה יאיר 
מנהלת ואוצרת מוזיאון בתי המשפט 
בבית המשפט העליון בשיתוף מנחת 
בן  זמר  הדס  באקדמיה  הקורס 
בצילומים  הנשקפות  הפנים  ארי. 
שמעל הקירות, פנים של פשוטי עם, 
משקפות מציאות אורבנית ירושלמית 
קיום  למאבקי  עם מאמץ  מורכבת 

והישרדות בכבוד. 
"כל זה עושה אווירה טובה", אומר 
כב' השופט חן. המגיע לקומה השניה 
בתורו  להיכנס  כיצד  הדרכה  מקבל 
למזכירות, לוחץ על הלוח הממוחשב 
ממוחשב  תור  יש  מספר.  ומקבל 
ואנשי  דין  לעורכי  תור  יש  לקהל, 

משטרה וכוחות הביטחון. 
במסדרונות  התלויים  המידע  מסכי 
ניזונים ממערכת המיחשוב, מציגים 
לוח ברור ומפורט בעברית ובערבית 
על מיקום הדיון. שינוי במיקום הדיון 
באולם זה או אחר מתעדכן מיידית 

על הלוח. 
אודליה גזית מנהלת המדור האזרחי 
את  מסתירה  ואינה  אלינו  נלווית 
בכל  השיפורים  מתנופת  הסיפוק 
את  מדביקה  המפקד"  "רוח  פינה. 
מלשכת  מחלחלת  ההכרה  הצוות. 
הנשיא אל השורות אפשר לתת יותר 
— גם במבנה הקיים — עם שיפורים 
שמרחיבים את דעתם של העובדים 

והבאים גם יחד. 
אחת העובדות יוצאות אל המסדרון. 
כיסא  על  ותיק  אזרח  שם  יושב 
גלגלים ופניו עגומות. הגיע — ומצא 
שטעה. הדיון בעניינו אינו מתקיים 
היום. ההנחיה שלה אליו להתקשר 
אליה תחילה לפני שיגיע בפעם הבאה 
אדיבה,  בנימה  ניתנת   — לוודא  כדי 

מתחשבת, איכפתית. 
היישום של החלטות  לאגף  עוברים 

וצווים לאורך כל התהליך של הגשת 
תביעה ובירורה. הצוות המופקד על 
הריסת  לאחר  עתה,  יושב  היישום 
קירות ועיצוב מחדש, במרחב משרדי 
פתוח במקום בשורת חדרונים צפופה. 
חדרם של עורכי הדין יוחזר למתחם 
לקומה  נדידה  לאחר  המקורי, 
כולל  לייעודו  ויוכשר   — שלישית 

מקצה שיפורים וריהוט חדש. 
יורדים אל הגן למטה, בסמוך דוכן 
מן  אחת  רם,  טליה  עו"ד  כריכים. 
האווירה  את  שמנצלים  הרבים 
"חצר מושקעת  זמן:  לפסק  הרגועה 
כזאת לא ראיתי כאן בעבר ואני פה 
20 שנה בעבודתי כעורכת דין בתחום 

הפלילי והמשפחתי". 
עו"ד שגיא תירוש: "העיצוב, המחשבה 
תחילה על מקבלי השרות, על עורכי 
יש   — הזה  בבניין  האווירה  הדין. 
השקעה והושג שיפור משמעותי. אני 
מביע הערכה — ואני מרוצה מאד מן 
המירב שעשו כאן במבנה הקיים". 

"כ־350 פונים ליום — עד 10 דקות המתנה לשרות במזכירות"
 סיור במסדרונות בית משפט השלום עם הנשיא כב' השופט אביטל חן

 * כך ניתן לקצר תורים, לשפר אווירה — לייעל את שלבי ההמתנה והיישום –
ואם צריך פסק זמן והתרגעות בגינה — יש

נשיאת בית המשפט העליון ושרת המשפטים עם כב' השופט חן בעת 
חנוכת האגף החדש בבניין בנובמבר 2016

הנשיא חן: "אנו משקיעים גם ברחבת 
בעלי  לאנשים  יותר  נגישה  כניסה 
מוגבלויות ואני מקווה לקבל רישיון 
ירושלים לפרגולה חיצונית  מעירית 
קופחת  משמש  הבאים  על  שתגן 
ומגשם. אני אוהב את הבניין הזה — 
אך לא אצטער כאשר נעבור להיכל 
המשפט לכשיקום ותחזינה עינינו בו 

בירושלים". 

בנתיב  מסע  משמאל:  בצילומים 
מדור   * ויעיל  מקצועי  שירות  של 
חן  השופט  שהקים  לקהל  שירות 
מזרחי  אדלה  המחוז  מנהלת  עם 
הכשרה  שעבר  אדיב  צוות  מפעיל 
מקצועית לפתיחת הליך אזרחי, הליך 
פלילי, טיפול בערעורי נכים ותביעות 
ובקשות  מסמכים  קליטת  קטנות, 
לכל  מענה  מתן  קיימים,  בהליכים 
פונה, הפקת שוברי תשלום, קליטת 

המחאות )רשימה חלקית(
] צילום: יוסי זמיר [
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למקצוע מצטרפים  למקצוע מצטרפים 

] new members צילומים [

גם כשהזירה צפופה — היא פתוחה ליוזמה מקצועית 

ולפעילות למען חברה טובה יותר 

בירושלים ט ההסמכה  קס 
וקצת  מאד  מרגש  היה 
שונה הפעם. פחות עורכי 
דין הוסמכו והיה אפילו קצת מקום 
גם לבני המשפחה באולם. תהליך 
תובעני  להיות  הופך  ההסמכה 
יותר ויותר ושערי המקצוע נפתחו 
חדשים  חברים   920 בפני  הפעם 
את  לעבור  הצליחו  אשר  בלבד, 
והרוויחו את מקומם  כל התהליך 

ביושר. 
זכינו לחוות שוב את החוויה המיוחדת 
במעמד ההסמכה המרגש. ההשבעה, 
הגלימה הענקית, התעודות, דמעות 
אולם  הגאות.  והמשפחות  האושר 
מלא במאות עורכי דין צעירים ומלאי 
שנשבעים  לצמרת,  להגיע  שאיפה 
לפעול  ומבטיחים  למקצוע  אמונים 

ערכי  על  ולהגן  פני החברה  לשיפור 
הצדק והמוסר. 

החדשים  חברי  לכם  אומר  מה 
לעסוק  שיבחרו  מכם  מי  למקצוע? 
שהם  מאד  מהר  יבינו  בליטיגציה 
אמונים  שמרו  קרב.  לזירת  נכנסים 
לכללי האתיקה ולחמו את מלחמת 
הצדק והאמת בדרכים כשרות. כבדו 
את מעמדכם באולמות המשפט ואל 
תחששו להביע את עמדכתם, גם אם 
אלי  תשושו  אל  מקובלת.  לא  היא 
קרב אם ניתן לסיים מחלוקות בדרכי 
שלום. היו נאמנים לעצמכם. קיבלתם 
כלים מצוינים לחשוב, לשנות, ליצור 
תקדימים, לבנות ולפתח פני המשפט 

והחברה לעתיד טוב יותר. 
אך  רבים  דין  עורכי  ישנם  אמנם, 
פני  ולשיפור  לעשייה  מרחב  נותר 

להשתלב  יבחרו  חלקכם  החברה. 
במקצוע עריכת הדין וחלקכם ינצלו 
את הידע, הכישורים, יכולת החשיבה 
וניתוח הקונפליקטים תוך התחשבות 
בכלל  חונכתם,  עליהם  בערכים 
תחומי המשק והחברה. היו שגרירי 

הצדק והאמת. 
אפי  בראשות  הדין  עורכי  לשכת 
נווה ומחוז ירושלים בראשות אשר 
וילוו  לרשותכם  עומדים  אקסלרד 
להצלחה.  בדרך  עניין  בכל  אתכם 
ומשפחה  בית  תמצאו  בלשכה 

להעשרה מקצועית ואישית. 

*  נציגת מחוז ירושלים בועד המרכזי 
ובמועצה הארצית הילה רוזן, עו"ד*

מסר אישי לבאות והבאים אל השורות

] תודה לאופיר כהן, טליה דוד, הילה רוזן ומשה מוסקו — על שיגור צילומים ממעמד ההסמכה [

"כשאבא עלה לבמה להעניק לי את תעודת ההסמכה לעורך דין" 
עידן לנגה, עו"ד, מחשבות ברגעים של כניסה למקצוע * יודע שהחלק הקשה עדיין לפני — אך גאה לומר — אני עורך דין"

סוף סוף, זה נגמר. זאת היתה המחשבה הראשונה 
תעודת  קבלת  לטקס  הכניסה  עם  בי  שעלתה 
ההסמכה. הדרך הארוכה שעברתי עד לרגע זה של 
קבלת התעודה חלפה בראשי במהירות — ארבע 
שנים מפרכות של לימודים באוניברסיטה, שנת 
התמחות עמוסה, חודשיים של לימודים לבחינת 
ההסמכה, שעות מורטות עצבים בבחינה בכתב 
ואני  נגמרה  הדרך  עכשיו,  פה.  בעל  ובבחינה 

התמלאתי בתחושות של הצלחה וגאווה. 
אך לצד האופוריה באה ההבנה שקבלת התעודה 
אינה מסיימת את הדרך הקשה, אלא למעשה 
של  המכובדים  הנואמים  אותה.  מתחילה  רק 

טקס ההסמכה — ראש הלשכה עו"ד אפי נווה, 
ועדת  יו"ר  שקד,  איילת  הגב'  המשפטים  שרת 
נואמים  ועוד  חלאילה  ואאל  עו"ד  ההתמחות 
עורך  של  תפקידו  על  דיברו  נוספים  מכובדים 
החוק  שלטון  על  לשמירה  תרומתו  על  הדין, 
בסיוע  חשיבותו  על  האדם,  זכויות  על  וההגנה 
תוך  והכל  צדק,  משפט  לעשות  המשפט  לבית 
כבוד  ועל  הלקוח  של  האינטרסים  על  שמירה 

המקצוע. 
תפקידים חשובים אלו מבהירים את האחריות 
הרבה שמוטלת על עורכי הדין ואת הקושי הרב 
צעיר  דין  ולעורך  בכלל  דין  עורך  לכל  שמצפה 

האינטרסים  בין  לאזן  היומיומי  בניסיון  בפרט 
השונים עליהם אמון עורך הדין להגן ולשמור. 

תפקידו  על  רבות  דיברו  המכובדים  הנואמים 
של עורך הדין וחשיבותו אך לא על הדרך בה 
יאזן בין האינטרסים השונים וכיצד יפעל כאשר 
טובת הלקוח מחייבת פעולה אחת ואילו הרצון 
לסייע לבית המשפט או עקרון השמירה על כבוד 

המקצוע מחייבים לפעול בצורה אחרת. 
ההתנהלות  דרך  היא  מה  להחליט  האפשרות 
הנכונה, תוך איזון ראוי בין האינטרסים השונים, 

המשך בעמוד 78
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מדליקים יחד נרות חנוכה
עם  ברוב  השנה  גם  התקיימה  מסורתית  חנוכה  נרות  הדלקת 

בבית ברחוב שופן - והאולם המלא מפה לפה גם בערב גשום 

וקר היה חיזיון חגיגי שמח ומואר. 

גלית גיאת סחפה את כולנו למחוזות ילדותה והביאה את סיפור 

ילדותה בדרכה ובקולה בלווית 3 נגנים. מופע מרגש ושובה לב 

בערב מושקע.

אני שמח על הזכות שנפלה בחלקי להוביל את תחום התרבות 

חם  משוב  ולקבל  במקצועיות  זאת  לעשות  במחוז,  והאירועים 

ואוהד. נשוב וניפגש באירועים הבאים. ]צילום: יוסי זמיר[

בנימין גרוסמן, עו"ד

ראש פורום תרבות ואירועים 
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חיים שיבי, עו"ד 

במעמד ה השופטת  עם  יו 
המרגש שהתקיים באמצע 
שופן:  ברחוב  בבית  ינואר 
שקד,  איילת  המשפטים  שרת 
בדימוס  השופט  המדינה  מבקר 
המשפט  בית  שופט  שפירא,  יוסף 
העליון נעם סולברג, ממשיך הדרך 
בנשיאות השופט אביטל חן, יו"ר 
אשר  עו"ד  ירושלים  מחוז  ועד 

אקסלרד. 
ניר  ירושלים  עיריית  ראש  הגיע 
הבעל,  השופטת  את  הקיפו  ברקת, 
עו"ד אליהו דותן, המשפחה כולה — 5 
עם הנכדים והנכדות שבאו להיות עם 
סבתא בערב משמעותי מאד בחייה. 

האולם בבית ברחוב שופן היה מלא 
מפה לפה בשופטים ועורכי דין. הנחה 
והוביל יו"ר ועדת בתי משפט השלום 

עו"ד שגיא תירוש.
"היא פרשה לאחר 26 שנות שיפוט 
שנים   7 מתוכן  ומגוונות,  עשירות 
השלום  המשפט  בתי  כנשיאת 
כנשיאת  מאז  והמשיכה  בירושלים, 
משטרת  של  לערעורים  הדין  בית 
"בתקופת  תירוש.  אמר  ישראל", 
לתחומי  כהונתה העמיקה החלוקה 
המשפט  בבית  מקצועיים  עיסוק 
והסגנים.  הניהול  שדרת  בהובלת 
התקצרו משמעותית פסקי הזמן של 
כתיבת פסקי דין. התהדק עוד יותר 
הקשר עם ועד המחוז בלשכת עורכי 

הדין בירושלים".
והוא הדגיש: "דלתה וליבה היו תמיד 

בגישור  בפשרה  דוגלת  פתוחים. 
ומאמינה במסלול ישיר מלב אל לב. 
הקפידה על ענישה מרתיעה מאוזנת 
במידה  וחמלה  אנושיות  עם  היטב 

הראויה".
שקד:  איילת  המשפטים  שרת 
"השופטת הובילה את בית המשפט 
ביד קשוחה מחד ובחמלה רבה כלפי 
הנאשמים שניצבו בפניה. סיפרו לי 
על נערה שהתדרדרה לסמים ולזנות 
וגורמי הרווחה והאם איבדו תקווה 
לעתידה. שולי דיברה על ליבה. אמרה 
לה: אל תאכזבי אותי, אני מאמינה 
בך. ואכן, גם בזכות שולי ובית משפט 
עם הרבה נשמה היא קיבלה את חייה 
בחזרה. נמשיך להפיל עליך משימות".
עו"ד  של  בנותיו  ג'משיד,  האחיות 
שיר  בקטעי  הנעימו  ג'משיד,  יובל 
וניגון. מוצאה של הנשיאה שעלתה 
האם  מורשת   ,1957 ב־ מאיראן 
ידי  על  בספר  שכונסו  ואמרותיה 
ברמה  נישאו   — דותן  השופטת 
ובהערכה לדרך המקצועית שחצבה 
השופטת בנחישות ובאנושיות שנגעו 

בלב רבים.
ברקת  ניר  ירושלים  עיריית  ראש 
ציין כי גם ראש עיר נדרש "לשפוט 
מה  גם  לחברו.  אדם  בין  יום,  בכל 
נכון לעיר. ואת, השופטת, התמחית 
אמון  את  הרוכש  ופישור  בגישור 
ואת  להסכמה–  המגיעים  הצדדים 
מותירה חותם בנושא כל כך רלבנטי 
מעמיקה,  ירושלים...היית  לעיר 

אנושית, יעילה, אמיתית". 
מבקר המדינה השופט בדימוס יוסף 
שפירא: "שולי שלנו. בעבר ראש ענף 
תביעות במשטרה. עורכת דין בתחום 
הפלילי. שופטת בבית משפט השלום. 
משפט  בבית  הראשונה  הנשיאה 

שלום בירושלים — ב־2009.
בניתוב תיקים,  "עשתה סדר"  שולי 
עם  קשר  הידוק  מקצועית,  חלוקה 

ידעה  אולמות.  שיפרה   — הלשכה 
לסיים דיונים בהומור ולפעמים גם 
עשתה  שולי  אמא.  של  בפתגמים 

היסטוריה".
נעם  העליון  המשפט  בית  שופט 
סולברג תיאר את מורשת האנושיות 
האחר  לגורל  והאיכפתיות  החמה 
האם  מבית  השופטת  שהביאה 
את  ניווטה  היא  אמר,  כך,  והאב. 
הלחץ  בין  המשפט.  בית  ספינת 
שמעל,  הערכאות  מן  מלמעלה, 

והמגבלות שמתחת. 
ממשיך הדרך, הנשיא המכהן אביטל 
חן נזכר במפגש ראשון מול השופטת: 
"שולי היקרה, אחותי הגדולה. נפגשנו 
לפני  משפט  בית  באולם  לראשונה 
בפניך  הופעתי  שנים.  מ־25  למעלה 
פניך  על  העלית  ואת  אזרחי  בתיק 
חיוך מסוים, שלחת מבט בי ובעמיתי 
שני  באמת  האם  ושאלת:  המלומד 
אנשים חכמים כמוכם אינם יכולים 
וזה  לבד?  פשוטה  כה  בעיה  לבחור 

הצליח".
הוא עמד על תהליך ההתייעלות בבית 
המשפט אותו הובילה השופטת דותן 
להתעמת,  חוששת  אינך  "ובמהלכו 

ובאומץ רב". 
וביניהם:  רבים  היו  והאתגרים 
גיבוש  המשפט,  נט  מערכת  קליטת 
מסגרת ניהול מודרני המציבה יעדים, 
מפעילה מדדים, עוקבת אחרי ביצוע.
ראייתך את המטריה הפלילית היתה 
רק  לא  שואבת  ומיוחדת.  נדירה 
מניסיון של 40 שנות עיסוק, גם הבנה 
עמוקה של הדין והפסיקה הפלילית. 
גם אינטליגנציה רגשית גבוהה. חשוב 
היה לך לראות את האדם מאחורי 
התיק. מדברת עם כל אדם בשפתו 

— בגובה העיניים".
הנשיא  סגן  הכהן,  מנחם  השופט 
לענייני משפחה בבית משפט השלום 
המקורית  בגישה  בחר  בירושלים 

מכולן והביא את המסר שלו בחרוזים. 
כך בין היתר: 

"בגישור הפלילי חיסלה תיקים — 
חבל על הזמן.

בפרסית גישרה בין מרדכי להמן
שדרשו החזר האגרה במזומן. 

לכולם תשיב את הרוגע. 
פתרון יצירתי תמצא במהרה.

שיחות נפש עד אמצע הלילה —
עם שופט הזקוק לעזרה.

לכל שופט סידרה אולם ולשכות. 
לכולנו היתה קצת אם. קצת אחות. 

עמיתה, נשיאה, חברה של אמת".
יו"ר ועד המחוז עו"ד אשר אקסלרד: 
"הנשיאה דותן היתה חברה של כל 
עורכי הדין. הכירה בכך שעורכי הדין 
המופיעים בפניה הם מייצגי הציבור. 
דיברו על כך שהשופטת הידקה קשר 
עם ציבור עורכי הדין והלשכה — אך 
קשר.  מהידוק  יותר  להרבה  זכינו 
השופטת דותן היתה חלק מאיתנו, 
מופת  בעיר.  המשפטית  מהקהילה 
לכולנו. ידעה להפעיל סמכות ומרות 
כשצריך.   — בפניה  המופיעים  מול 
ידעה מתי לחייך ולהנמיך להבות — 
הטובה  החברה  גם  היתה  כשצריך. 
של כולם — כפי שצריך. מצאנו אוזן 

קשבת גם בצומת קשה. 
שקיימנו  בפגישות  אליה  כשפניתי 
 — דותן  הנשיאה  כבוד  במילים 
קיבלתי מיד מענה צונן וחמור: אם 
לא תקרא לי שולי — אקרא לך כבוד 

יו"ר ועד המחוז. 
דותן  השופטת  של  כהונתה  תקופת 
ומסובכת.  קשה  היתה  כנשיאה 
דרמטית  פנים  מתיחת  של  תקופה 
בירושלים.  השלום  משפט  בבית 
המשפט  לבית  עברו  רבים  שופטים 
נקלטו.  צעירים  שופטים  המחוזי, 
בתווך עמדה הנשיאה — כסלע מוצק. 
בשם כל עורכי הדין במחוז — מאחל 
בכל  הצלחה  ובהוקרה  באהבה  לך 

מעשיך".
פורום  יו"ר  אמיראס,  ליאון  עו"ד 
בתי משפט כללי במחוז: "טוב לראות 
אותנו יחד — משפחת אחת. תודה לך 
שולי בשם כולנו — עורכי דין ותיקים 

וצעירים במחוז". 
מכוון  כשהוא  אמיראס  הדגיש 
הליך  לבין  דיונים  קצב  בין  לאיזון 
פלילי כהלכתו: "אני בטוח שמערכת 
בשילוב  בדרכך:  תמשיך  המשפט 
לשכוח  מבלי  זאת  דיונית  יעילות 

והתייחסות  הגינות  כצדק,  ערכים 
לכל חברינו למקצוע כחלק ממערכת 

בתי המשפט". 
לנפרדים  להשיב  קמה  השופטת 
כשהיא אינה מסתירה את התרגשותה. 
ונעו  קמו  הקטנות  הנכדות  צמד 
בעקבותיה כמשמר משפחתי אוהב. 

"אמרו לי כאן שמייעדים לי תפקידים 
רגע,  העירה:  שלי  והבת   — בעתיד 
בשבילך.  תכניות  יש  לנו  גם  אמא, 
התפניתי  העומס.  אחרי  איתם  אני 

למשפחה, והם ראו כי טוב. 
לכם  ותודות  ברכות  גדוש  ליבי 
ראויה  שאני  והלוואי  הזה  ולמעמד 
לדברים שנאמרו — לעשירית מהם. 

ת  ו ש ע ל תי  ל ד ת ש ה ו תי  י ש ע
במלאכה  עימי  לעוסקים  באהבה 
שותפים  אחים  למקצוע,  ולחברי 

וצדק". דין  עשיית  של  למשימה 
היא החלה את דרכה בלימוד תנ"ך 
בבני  התעניינות  מתוך  והיסטוריה 
ואמונתם.  חשיבתם  ובדרך  אדם 
חשיבות  ראיתי  המשפט  "בעולם 
שדומה  כמי  אדם  לכל  בהתייחסות 
ומיוחד  שונה  גם  אך  מינו  לבני 

כשלעצמו. 
בהיסטוריה  התעניינותי  למרות 
גישה  מתוך  פסיקה  כתבתי  לא 
בכל  לראות  השתדלתי  היסטורית. 
התעלמתי  לא  אך  חדש  עניין  תיק 
מהלכות התקדים המחייב והמנחה. 
של  החשיבתי  האתגר  אותי  ריתק 
התמודדות עם הדומה בין המקרים 
התאמצתי  ביניהם.  והשונה   —
מקרה  לכל  הפסיקה  את  להתאים 
שאבתי  ביותר.  המדויקת  בדרך 

לחדש.  ההזדמנות  מן  גם  הנאה 
המלאכה  רבה.  היתה  העבודה 
לא  אלה  כל  כבדות.   — והאחריות 
עם  לבצע  ההתלהבות  מן  הפחיתו 
שנפלה  הזכות  הכרת  מתוך  חברי 
בחלקנו. כך במשך 26 שנות שיפוט 

ועוד לפני כן כעורכת דין. 
תודה לכם. ערב זה הוא נקודת ציון 
בחיי. מעריכה מאד את ההשתתפות 
כך  כל  החשוב  הזה  בערב  הזאת 
לכל  הלב  מעומק  תודה  בעיני. 
בעשייה  הצטלבו  שמסלולינו  אלה 
עורכי  ללשכת  תודה  המשפטית. 
הדין בירושלים בראשות ידידי ורעי 
עו"ד אשר אקלסרד, תודה למארגני 
האירוע ובראשם עו"ד שגיא תירוש". 

] צילום: יוסי זמיר [

 "עמיתה, נשיאה, חברה של אמת 
ושופטת שראתה את האדם מאחורי התיק"

על ערב פרידה חם כאישיותה של שופטת מוערכת שהטביעה חותם * ערב פרידה באווירה 
חברית וגם משפחתית עם פרישתה של השופטת שולמית דותן, נשיאת בתי משפט השלום

מנשיאה פרידה  מנשיאה פרידה 
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חיים שיבי, עו"ד

לפרטי כ חודרת  שהתקשורת 
פלילי.  תיק  של  הפרטים 
כשהיא חושפת מה שהדליף 
לה מקור עלום )התביעה? הסניגור? 
הנאשם?( — האם נופל פגם יסודי 
תקנה  יש  האם  ההליך?  בטוהר 
להרס מוניטין עוד בטרם אמר בית 

המשפט את דברו?
תמיד טוב לחזור לקמפוס הר הצופים 
שבו סיימתי את לימודי המשפטים 
יותר  ועוד  העברית  באוניברסיטה 
בין  המשלבת  הרצאות  לתכנית  כך 
וזה  העשייה  משטחי  המגיע  מידע 
המגיע מן האקדמיה. הכל תוך ניסיון 
לגעת במציאות המשתנה כל העת — 
והאינטרנט שינה את שפת תקשורת. 
שהתקיים  עיון  לערב   — והפעם 
שבין  ב"מציאות  ועסק  לאחרונה 
חדרי החקירה, אולם בית המשפט, 
לעיתון של מחר: זכות הציבור לדעת 

מול זכויות הנאשם". 
לחינוך  המרכז  במסגרת  זאת  כל   
הקליניקה  באירוח  קליני  משפטי 

לזכויות בהליך הפלילי.
 הדיון נערך בהנחיית ד"ר איתי פלדור, 
ובהשתתפות עו"ד ענבל רובינשטיין 

— הסניגורית הארצית לשעבר, פרופ' 
משה נגבי — האוניברסיטה העברית 
ב"קול  משפטי  פרשן  בירושלים, 
קיטאי־סנג'רו  רינת  ופרופ'  ישראל" 
— המרכז האקדמי למשפט ועסקים 

ברמת גן. 
כיבדה את המעמד בנוכחותה נשיאת 
מועצת העיתונות השופטת בדימוס 

דליה דורנר. 
פרופ' מיכאיל קרייני, הדיקן, ועו"ד 
מני סלומון, מנחה הקליניקה, הציבו 
השיב  הפאנל  השאלה.  סימני  את 
בלשון משפטית ועיתונאית גם יחד. 

שילוב אפשרי חרף המתחים. 
וי  שינ חל  האחרונה  "בתקופה 
"כלל  סלומון.  אמר  משמעותי", 
ורוקן  ספר  עלי  קיים  הסוב־יודיצה 
מתוכן במציאות. פעם היינו מוצאים 
בעבירה.  חשוד  על  כתבה  בעיתון 
היום המידע נפרש בהרחבה ברשתות 
התקשורתית  החדירה  החברתיות. 
לעולם המשפט הפלילי — מעמיקה".

את  אחת  לא  מעלה  התקשורת  אך 
הצורך למבט שני בתיק שנסגר. כך, 
בפרשת שלום עובדיה שהורשע ברצח 
עו"ד שמואל לוינסון, הורשע ונכלא. 
בתחקיר  יתרון  גם  "יש  סלומון: 
לא  הדברים  אך  אחראי.  עיתונאי 
נראה  זדורוב  בפרשת  שם.  נעצרים 
להיות  עומד  שהתיק  לרגעים  היה 

מוכרע במשאל עם".
בו  הצד  על  שאלה  סימן  היה  לא 
העיתונות  מועצת  נשיאת  בוחרת 

דליה דורנר. 
הן התביעה והן הסניגוריה שקועות 
הקהל.  דעת  על  להשפיע  בניסיון 
הכנסת בחקיקתה ביקשה לא אחת 
להגן על הנאשמים. בעיקר המורמים 
העם.  נבחרי  כלומר  שבהם.  מעם 
"ואני אומרת לכם שכאשר מגיעים 
לטיפול בדעת הקהל יש לנאשמים מן 
השורה הראשונה עוצמה רבה יותר 

מאשר יש לתביעה".
היא  הדיון  פומביות  שלה:  הסיכום 
דבר נכון והכרחי גם אם איננו נעים 

לנאשם. אך יש חקיקה הפוגעת בכך. 
לפרסם או לא לפרסם? המבחן הוא 
"עניין לציבור". אם יש — צריך גם אם 
יש בכך פגיעה באדם. אך רק אם יש. 
בכך אין השופטת הבכירה בדימוס 
ר  העי בכיכר  במשפט  תומכת 
או  להקל  תקשורתיות  ובקריאות 
מתנהל.  המשפט  בעוד  להחמיר 
והיא תיארה כיצד במשפטו של השר 
א'  כלי תקשורת  לשעבר רמון טרח 
בפוליגרף  ההגנה  עדי  את  להעביר 
וכלי תקשורת ב' את עדי התביעה. 

מוקדמת  דין  לחריצת  לא  באחת, 
מאמינה  שאני  "למרות  בתקשורת 
כי גם מה שנכתב איננו משפיע על 

השופט היושב בדין". 
ועם זאת, קמפיין בעד או נגד הרשעה 
עלול לפגוע באמון הציבור בתהליך 
יגיע  המשפט  בית  אם   — השיפוטי 
למסקנה שונה מזאת שהגיעו אליה 

משווקי המסר בכיכר. 
לנקוט עמדה עקרונית בתקשורת נגד 

סוג זה או אחר של אלימות — כמו 
אלימות נגד נשים — כן. לחרוץ דין 

תקשורתי בתיק זה או אחר — לא. 
חשיבות  על  בהדגשה  דיברה  דורנר 
האיומים  ועל  העיתונאי  התחקיר 
על  חוקה  בהעדר  מולו  הנערמים 
חשיפת עובדות שהשלטון אינו רוצה 

בחשיפתן. 
הצד  באשמה:  ולא  בעובדה  הודאה 
עם  גבר. הזדהיתי  שבי  העיתונאי 
המסר ולא פחות מכך עם זה של משה 
הכרחית  סתירה  אין  שאמר:  נגבי 
טוהר  לבין  לדעת  הציבור  זכות  בין 
בתקשורת  פרסום  לפעמים  ההליך. 
וגם ברשת האינטרנט שהפכה לזירה 
להגינות  תורם  החותם  מטביעת 

ההליך. 
מטהר ולא מזהם — ואף מציל מפני 

עיוות דין. 
העיתונאי  ההליך  הדגיש:  נגבי  אך 
חייב להיות הוגן וכמובן שכלפי קרבן 

העבירה. 

כשפרקטיקה פוגשת אקדמיה: 

להגן על הנאשם או על זכות הציבור לדעת?

אופיר כהן, עו"ד

במחוז ב ומפגשים  כנסים 
שופטים  בשיח  ירושלים, 
מדברים  אנחנו  דין,  ועורכי 
רבות בתקווה על היכל משפט ראוי 
לשמו שיקום בפתח הבירה. היכל 
דין  ובתי  משפט  בתי  נמצא  שבו 
בהיכל נגיש וראוי לשמו וניפרד ללא 

דמעות מאווירת מגרש הרוסים. 
ממשיך  אני  בהן  בשנים  אז,  ועד 
שליחותי  במסגרת  ולייצג  להופיע 
כעורך דין, אפשר גם לשפר את הקיים. 

בואו עימי לסיור משותף וקצר. 

בית משפט העליון
נמצא בקרית הממשלה, הגישה אליו 
ברגל לאחר הירידה מהרכב ארוכה 
חינם  חניה  יש  הידוע  ככל  יחסית. 
לפרקליטות אך לא לסנגוריה — וחבל. 
בקרבת  יש  ומפואר,  חדש  המבנה 
מקום מתחם סינמה סיטי אליו יש 
גישה כיום. בתום הדיון לא מקבלים 
פרוטוקול באולם — מצב שיש לדעתי 

לתקנו.

בית משפט המחוזי
א־דין,  צלאח  ברחוב  ישן  בניין 
למרות  משפט  אולמות  בו  חסרים 
חדר  שופטים.  למינוי  תקן  שיש 
הלשכה קטן ומצוי בקומת המרתף, 
ספסלי העץ הלא נוחים ומכאיבים 
שעות  ששוהה  מי  עבור  )בפרט 
ארוכות באולמות בישיבת הוכחות(, 
החניה בתשלום סביר. בית המשפט 
רשאים  דין  עורכי  נגיש.  כשלעצמו 
להיכנס מפתח כניסת הרכבים עם 
לעיתים  חשש  קיים  תעודה.  הצגת 
מתיחות  בתקופת  למקום  בהגעה 
עמדה  במזכירות  אין  בטחונית. 

מהירה לעורכי דין. 

בית משפט השלום
ליד  ירושלים  העיר  במרכז  ממוקם 
משפט  שבית  חבל  הרוסים.  מגרש 
השלום "מחולק" לשני בניינים )רחוב 
בלבול  שיוצר  מה   6 וחשין   1 חשין 
וסרבול(, לאחרונה אין לעורכי הדין 
החדר שהוקצה להם בעבר,. ספסלי 
העץ הישנים והמכאיבים נותנים את 

אותותיהם בגב היושב. 
יש  ונגישה,  קרובה  חניה  אין 

מסך  יותקן  כי  גם  מוצע  מזנון. 
הבאים  את  שיעדכן  כיתוביות  עם 
זהות  אודות  המשפט  בית  בשערי 
)חדר  האולם  ומיקום  השופט/ת 
שיפוצים  בוצעו  לאחרונה  וקומה(. 
והמזכירויות השונות אוחדו באופן 
שהפלילי והאזרחי שוכנים יחדיו מה 
שיוצר סרבול ובלבול. אין במזכירות 

עמדה מהירה לעורכי דין. 

בית הדין האזורי לעבודה
המיקום בגבעת שאול. הבניין חדש, 
טובה,  אווירה  משרים  האולמות 
קיימת ספריה לשירות עורכי הדין. 
אין בבית הדין חדר לעורכי הדין. אין 
במזכירות עמדה מהירה לעורכי דין. 

בית הדין הארצי לעבודה
היסוד  קרן  ברחוב  נמצא  המקום 
)קרוב למרכז העיר(, הבניין והאולמות 
בסך הכל סבירים, החניה בתשלום 
בקרבת מקום, אין במזכירות עמדה 

מהירה לעורכי דין. 

לשכת ההוצאה לפועל
הלשכה מצויה בקומה 6 בבניין כלל 
אין  מעיקה,  האווירה  בירושלים. 
חדר לעורכי הדין, השירותים מחוץ 
ללשכה, אין במזכירות עמדה מהירה 
לעורכי דין. הפרדה שאין לה הצדקה 
פתיחת  וחייבים.  זוכים  מדורי  בין 
כמו  ספורות  דקות  )אורכת  תיקים 
כל שירות אחר( לא נעשית במקום 

— שוב ללא הצדקה.
ושהות  שירותיות  חוסר  לעיתים, 
גורם להתמרמרות  ארוכה בהמתנה 

מצד הבאים. החניה לא ממש קרובה 
במרכז  שמדובר  מאחר  ובתשלום 

העיר. 

בית משפט לענייני משפחה/
תעבורה

שניהם באותה קומה בגבעת שאול 
סביר,  הדין  עורכי  חדר  בירושלים, 
פקידות  עמדות   4 ( רות  במזכי
במזכירות משפחה( יש עמדה לעורכי 
תעבורה  ממזכירות  )בשונה  דין 
המנותבת לפי שופטים(. בבית משפט 
דיונים  עשרות  נקבעים  לתעבורה 
בבתי  שעה,  לאותה  יותר  או  פחות 
המשפט למשפחה ולתעבורה )שניהם 
אין  קומה(  באותה  שונים  בקצוות 
העמדות  את  שיאיישו  עזר  פקידי 

הקיימות ממילא. 

בית הדין הרבני הגדול והאזורי
שניהם באותו בניין בגבעת שאול, אין 
מזנון, יש חדר לעורכי הדין אך אין בו 
עמדת מחשב ומדפסת, אין במזכירות 

עמדה מהירה לעורכי דין. 
אני מרשה לעצמי להמליץ: להתקין 
מחשב,  מסכי  המשפט  בתי  בכלל 
שעורכי  כך  האולם,  יושבי  לכיוון 
יוכלו  בפרוטוקול  הצופים  הדין 
להעיר בזמן אמת אודות המשתקף 
בפרוטוקול האם הוא משקף נכונה 
בו.  שנאמר  ומה  הדיון  מהלך  את 
בקשות  הרבה  נמנעים  היו  בכך 

לתיקון פרוטוקול. 
זאת גם זאת: במזכירויות השונות 

לפתוח עמדת דואר לתשלומים.

ועד שיקום ההיכל

כן, ניתן לשפר
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ד"ר מתי עצמון, עו"ד

שנתון א ירושלים  יליד  ני 
רישיון  נושא  ואני   1934
לעריכת דין מזה 54 שנים 

)רישיון מספר 4345(.
עד לפני שנתיים, לערך, הייתי מופיע 
פעמים  שלוש  כמעט  המשפט  בבתי 
הקשורים  בתיקים  במיוחד  בשבוע, 
וראיתי  רק,  ולא  היתר  ללא  בבניה 

ברכה בעמלי.
הצלחתי  לא  אחת  מגבלה  על  אך 
משפט  בבתי  הופעה  והיא  להתגבר 
מחוץ לירושלים, במיוחד בתל־אביב. 

שלי  הקריירה  שבכל  היא  עובדה 
בתל־אביב  המשפט  בבתי  הופעתי 

אולי חמש-שש פעמים ותו לא.
בעיות  עם  אלי  פנו  רבים  לקוחות 
משפטיות שהיו אמורות להיפתר בבתי 
הפיתוי  אף  ועל  בתל־אביב  המשפט 
הולם,  טרחה  שכר  בתשלום  הגדול 
העברתי התיקים לעורכי דין אחרים.
לדעתי יש שוני רב בין הופעה בבתי 
המשפט בירושלים לבין הופעה בבתי 
המשפט בתל־אביב. יש גם הבדל גדול 
ביחסים שבין עורכי הדין לבין עצמם, 
בין הירושלמים לבין התל־אביבים.

ונינוח  יותר  מתון  הכל  בירושלים 
הופעתי  בהם  פעמים  באותן  יותר. 
סבלנות  חוסר  הרגשתי  בתל־אביב 
של השופטים בשל העומס הרב שהיה 
עליהם. הרגשתי כאילו אני על רכבת 

הרים נוסע ונוסע ובקושי נעצר.
בתל־אביב  נתקלתי  בהם  הדין  עורכי 
להגיע  נטו  ולא  נוקשים  היו  ברובם 
להסדרים ומבחינתם ייקוב הדין את ההר. 
לי  נראים  בתל־אביב  הדין  עורכי 
הדין  עורכי  מאשר  כוחניים,  יותר 
להישבע  מוכן  לא  אני  בירושלים. 
שאין בירושלים עורכי-דין הדומים 
לחבריהם בתל־אביב, אך בתל־אביב 

זה נפוץ יותר. 

אתן דוגמא מהעבר:
בהיותי יו"ר ועדת האתיקה הארצית, 
הוגשה ע"י שופט מתל־אביב תלונה 
בקשנו  מתל־אביב.  מתמחה  נגד 
סטטוטורית  תגובה  מהמתמחה 
והועדה הבינה מהתגובה כי הייתה 
אי הבנה בין המתמחה לבין מזכירות 
בית המשפט, עליה התרעם השופט. 
התגובה של המתמחה נראתה לוועדת 
ושלחנו אותה אל השופט,  האתיקה 
הסתיים.  העניין  בזה  כי  וחשבנו 
השופט לא ויתר ודרש מאתנו להעמיד 
את המתמחה לדין, מצב שהיה גורם 
חודשים  כמה  של  דחיה  למתמחה 
)כמעט שנה( עד לבחינות ההסמכה. 

בדעה  היו  הועדה  חברי  וכל  מאחר 
את  הניחה  המתמחה  של  שתגובתו 
דעתם, קבלתי על עצמי לפנות אישית 
אל השופט ולבקשו להסתפק בתגובת 
המתמחה ולבטל התלונה. הגעתי לבית 
שבין  בהפסקה  בתל־אביב.  המשפט 
השופט.  בפני  עצמי  הצגתי  הדיונים 
לו כי הייתה אי הבנה בין  הסברתי 
מוערך  קצין  אגב  )שהיה  המתמחה 
ובקשתי  המזכירות,  לבין  בשריון( 

מהשופט להסכים לסגירת התיק.
שבאתי  מהעובדה  התפעל  השופט   

במיוחד מירושלים כדי לדבר איתו 
שלמה  "הרצאה"  לי  נתן  אישית. 
ולבסוף  מתמחים  של  אתיקה  על 
סרב בתוקף לחזור בו מתלונתו. אני 
נדהמתי מהתגובה של השופט. אני לא 
האמנתי שהשופט מתעקש שנגיש נגד 
המתמחה תלונה, למרות שהבין את 
ההשלכות של תלונתו על עתידו של 
המתמחה )לבסוף נסגר התיק ביוזמת 

ועדת האתיקה(. 
אני מאמין כי בירושלים זה לא היה 
קורה. מקרה זה גרם לי להבין שלא 
בהתנהלותם  שונים  הדין  עורכי  רק 
מול קולגות שלהם אלא גם השופטים 
בשתי הערים, קורצו מחומר אחר, שלא 
קבלתי  לא  לכן  שלי.  לאופי  התאים 
על עצמי הופעה בתיקים בתל־אביב. 
כמובן שאין לעשות הכללה גורפת לא 
לטובה ולא לרעה. יש כאלה ויש אחרים 
אך נראה לי כי לעורכי הדין בירושלים 
יש יותר כבוד לבית המשפט והשופטים 
בירושלים מתייחסים יפה יותר לעורכי 

הדין, המופיעים בפניהם.
כל מה שנאמר לעיל הוא סובייקטיבי 
כפי שאני חשתי. אם אני טועה אשמח 
אם מישהו יניח את דעתי שאני טועה, 

עד אז אני נותר עם הרגשותיי.

בירושלים זה לא היה קורה
רשימה ירושלמית למהדרין 

אישית דעה  אישית דעה 

דלית שגב רוזנצוויג, עו"ד

בבירה ב הקונגרסים  מרכז 
בכניסה  האומה  )בנייני 
הבחינות  מתקיימות  לעיר( 
בכתב. יהיו מי שיפקדו את המקום 
)סוגיה מורכבת  יותר מפעם אחת 

בפני עצמה(. 
בבית הלשכה ברחוב שופן 1, הממוקם 
בין בית הנשיא לתאטרון ירושלים, 

מתקיימות הבחינות בעל־פה. 

טקס חלוקת תעודות, מתקיים גם 
הוא, שוב, במרכז הקונגרסים בעיר. 
כותבת שורות אלה, ממלאת מספר 
בוחנת  הזה:  במסלול  תפקידים 
בבחינות ההסמכה בעל־פה, מחלקת 
לצדו  הירושלמים  לבוגרים  תעודות 
אשר  עו"ד  המחוז,  ועד  יו"ר  של 
וקולטת  נוספים  וחברים  אקסלרד 
במסגרת  הטקס  לאחר  אותם 
עורכי  ועדת קליטת  כיו"ר  תפקידה 

דין חדשים במחוז. 
הבוגרים  את  מלווה  לומר,  רוצה 
של  ובתחילתו  אחד  מסלול  בסוף 
עצמאית,  לדרך  היציאה   — חדש 
באף  עוד  תלויים  אינם  בה  דרך 
באוניברסיטה  )כסטודנטים  גורם 
או במכללה, כמתמחים במאמניהם 
וכנבחנים במוסדות הלשכה( וחובת 
לבין  בינם  ורק  אך  היא  ההוכחה 

עצמם...
טקס  לפני  אלה  שורות  כותבת  אני 
עורכי  עם  ומפגש  התעודות  חלוקת 
דין חדשים המתקיים בסמוך אליו 

— שני אלה יתקיימו בחודש הבא. 
בזאת הפעם )בחינות ההסמכה מועד 
חורף 2016(, בחנתי פעמיים. הכרתי 
ועורכי  עורכות  משלושים  למעלה 

דין חדשים. כולם עברו את הבחינה 
בעל־פה. 

מועד בחינות זה זכה להד תקשורתי 
נרחב בשל אחוז הנכשלים הגבוה בו. 
בכתב  הבחינה  את  העוברים  אחוז 
בקירוב  אחוזים  שלושים  על  עמד 
)נתון זה יכול וישתנה בסיום בדיקות 
תוצאות  על  שהוגשו  ההשגות  כל 
אתייחס  לא  זו  ברשימתי  הבחינה(. 
לבחינה ולמורכבותה, להיצף הכמעט 
הרבות  ולהשלכות  במקצוע  דמיוני 
הנוספות הנגזרות מנתונים לא קלים 

הידועים לכולנו.
מבקשת לציין מועד בחינה זה, כמועד 
בו נהניתי במיוחד לבחון. לא ניתן היה 
להתעלם מהעובדה שהנבחנים הוכיחו 
בטוחה  ברגל  הגיעו  ורב,  רחב  ידע 
לבחינה והרשימו לחיוב בהופעתם את 
שני ההרכבים בהם נטלתי חלק. לצד 
נבחנים צעירים, בחנתי גם מי שנכנס 
לחדר הבחינות ואמר בחצי חיוך, "אני 
הנבחן  אני   — נבחנ/ת  של  אבא  לא 
עצמו" ובכך "הצדיק" את גילו )איש 
משפטים  ללמוד  שבחר  רב־פעלים 
כבוד  מעורר  אקדמי  מסלול  לאחר 
ונראה כמי שלפניו עוד שנות עשייה 

רבות ומרתקות(. 

משפטים  שלמדה  מי  גם  הייתה 
באחת ממדינות ערב משום שבחרה 
ליהנות ממלגה שקיבלה. נבחנו נשים 
ממסלול  שנהנו  צעירים  וגברים 
כך  על  וסיפרו  מרתק  התמחות 
שהודענו  אחרי  רבה,  בהתלהבות 
ובחרו  הבחינה  את  שעברו  להם 
מספר  הבחינות  בחדר  להישאר 
בשיחות  בהן,  יש  נוספות.  דקות 
התפרצות  מעין  האלה,  "הקטנות" 
וזהו  גדולה  מתח  ופריקת  חיובית 

הערך המוסף של המעמד לדעתי. 
מועטות  לא  )והן  פעמים  ישנן 
ערב  מסיימת  אני  בהן  לצערי(, 
לא  בתחושה  בעל־פה  בחינות 
יצאתי  הפעם,  בזאת  כלל.  קלה 
הלשכה  מבית  ובחיוך  קלה  ברגל 
עצמי:  לבין  ביני  מהרהרת  כשאני 
"יהיו מי שירושלים תהא בעבורם 
הרמוני  סיום  אקורד  חיובי,  זכרון 
קל...".  תמיד  ולא  ארוך  במסלול 
עד  יודעת  גאה,  כירושלמית  ואני 
חיוביים  זכרונות  חשובים  כמה 
ומנסה  שלי  הזאת  לעיר  בהקשר 
תמיד, להיות מי שמסייעת בבניית 
מציאות  מול  מאזן  חוויות  מאגר 

מורכבת. 

רגע לפני שהם יוצאים לזירה המקצועית
על בחינות ונבחנים בירושלים

"אין לקבל חקיקה שפוגעת במעמדו של בית המשפט העליון"
היועץ המשפטי לממשלה, ד״ר אביחי מנדלבליט, בכנס לרגל פרסום ספר על מאבק בטרור בראי המשפט הבינלאומי

"אין לקבל פתרונות — גם לא בדרך של חקיקה — שאינם עומדים בדרישות הדין, במקרה הזה, המשפט החוקתי 
והמשפט הבינלאומי. גם אין לקבל חקיקה שפוגעת במעמדו של בית המשפט העליון. כאשר בית המשפט העליון 
פוסק ביחס למקרה קונקרטי שהמדינה נדרשת להרוס בנייה בלתי חוקית על קרקע פרטית מוסדרת, על המדינה 
לפעול לקיום פסק הדין ככתבו וכלשונו. כפי שאמרתי בעבר, עלינו לכבד את פסיקותיו של בית המשפט העליון. 

חובה זו אף מקבלת משנה תוקף גם כאשר עמדתנו שהוצגה בפני בית המשפט נדחתה. 

זה קל לציית כשהוא מקבל את עמדתנו אבל צריך להיות קל באותה מידה לקבל פסיקה גם כשהיא אינה מקבלת 
את עמדתנו".

"מלאכתו של כל שופט"דברים בשם אומרם 
נשיאת בית המשפט העליון כב' השופטת מרים נאור 

במעמד השבעת שופטים חדשים, דצמבר 2016, משכן נשיאי ישראל

בהגנה על זכויות האדם ממלא בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ תפקיד מרכזי, אולם אין לטעות: ההגנה 
על זכויות האדם היא מלאכתו וחובתו של כל שופט וכל בית משפט בישראל. שופטת הדנה בהליך פלילי 
מגנה, בין היתר, על הזכות להליך הוגן ועל הזכות לפרטיות — של הנאשם ושל המתלונן. שופט הדן בהליך 
אזרחי מגן, בין היתר, על הקניין, על שלמות הגוף ועל השם הטוב של המתדיינים לפניו. שופטת בית 

המשפט לענייני משפחה מגנה, בין היתר, על השוויון ועל חופש המצפון של המתדיינים בפניה.

שופט הדן בהליך בבית הדין לעבודה מגן, בין היתר, על חופש העיסוק ועל חופש ההתאגדות של המתדיינים 
בפניו. על כל שופטת וכל שופט בישראל החובה לשמור על כבודו של כל אדם ואדם הבא לפניהם".

דברים בשם אומרם 
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אור עוטפת  אורעיר  עוטפת  עיר 

סיירת החנוכיות
"סיור חנוכיות" בשכונות ירושלים בא כיוזמה של פורום תרבות במחוז. 

הסיור נועד להביא לעורכי הדין מפגש עם אווירת חג מסורתית ומשפחתית 

ועם הכרות מבית גם בנוסח החרדי שלה. 

המקום: מתחם נחלאות. 

המראות: שלל חנוכיות מעוצבות המשרות אווירה קסומה ולא על הילדים בלבד. 

הארוח: בבית משפחה חרדית על 8 ילדיה - כלל הדלקת נרות בסגנון חסידי. 

ולא נשכח: את הסופגניות החמות מתוצרת בית. חנוכה בסיור שהפך לחגיגה 

ירושלמית מרגשת. 

הובילה: פנינה לוי, שחקנית ומורת דרך מוסמכת

* צילם: יוסי זמיר * דיווחה: עו"ד לילך נחמיה
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עטרי  / פלילי  עו"ד  של  עטרימיומנו   / פלילי  עו"ד  של  מיומנו 

שלך",  הסיפור  על  נחזור  "בוא 
בקשתי.

מילה  כמעט  הדברים.  על  חזר  הוא 
במילה. המעשה, הטיעונים, המשפט. 
הדיון  לפרוטוקול  התאים  הכל 

והשתקף בו. דבר לא השתנה.
"מה כל כך מוזר לך?", נעץ בי מבט.

ולא  מידי  — חמור  "העונש שקבלת 
מתאים לשופט הזה. ברור לי שקרה 
משהו שעליו אני לא יודע, וזה מטריד 

אותי".
"נכון, גם אחי אמר לי אותו דבר", 

אמר.
"איך אחיך קשור?", שאלתי.

"אה, לא ספרתי לך על זה?", תהה.
"על מה?", שאלתי.

"על החלק של אחי בסיפור" הוא ענה 
והמשיך לספר בלי להמתין.

***
"יש לי אח שגדול ממני בשנה. הוא 
ואמר  האחרון  לפני  לדיון  אתי  בא 
לי אותם מילים אחרי שקבלתי את 
הגזר־דין. האמת היא שגם הוא וגם 
אני בכלל לא ציפינו לעונש כזה. בטח 
לא אחרי שאח שלי מכיר את השופט 

ומבין בזה".
"איך מכיר?"

ממזמן.  מכירים  והשופט  שלי  "אח 
פעמים  כמה  אצלו  עשה  שלי  אח 
הם  ומזה  בבית  חשמל  עבודות 

אתי  שבא  שלי  אח  זה  מכירים. 
ושיושב עכשיו בכניסה "

"אז איך הוא מבין בזה?"
"תראה", אמר, "אח שלי מכיר אותו 
הרבה שנים. כל פעם שהיה לשופט 
מזמין  היה   — בבית  בחשמל  בעיה 
את אח שלי אצלו לסדר לו את זה. 
אח שלי נהיה חבר שלו ושל אשתו. 
בנאדם.  של  מותק  אשה,  לו  יש 
אחרי  אותי  הרשיע  שהשופט  אחרי 
לשופט  הלך  שלי  אח  שהודיתי, 
הביתה. דפק לו על הדלת ונכנס ובקש 

לדבר עם השופט".
כמעט ושאלתי על מה הוא רצה לדבר 

אתו אך נתתי לו להמשיך לספר.
"האם אי פעם, בעבר, אח שלך הלך 
בבית,  השופט  אצל  מיזמתו  לבקר 
לפני המקרה הזה", שאלתי, שם לב 
לפער בין השפה שלי לשפה הפשוטה 
של הגבר שיושב מולי, מסתפק, לרגע, 
אם הבין כל מה שאמרתי. עיניו אמרו 

לי שהבין.
"רק  השיב,  הוא  פתאם",  מה  "לא, 
כשהשופט ואשתו היו צריכים משהו 
אליהם  בא  והיה  היו מתקשרים   —

הביתה".
הבנתי. 

"ומה קרה אחר כך עם אח שלך? היו 
לו עוד פגישות עם השופט?".

אומרת  זאת  לא.  אומרת  זאת  "כן. 
הוא לא הגיע אליו עוד פעם הביתה, 
אם זה מה שאתה שואל." רק בא אתי 

לדיון של העונש..."
"וישב לידך...", השלמתי את המשפט.

יודע?.  אתה  לידי...איך  וישב  "נכון, 
רגע, היית שם בדיון?".

ראה  "השופט  עניתי,  לא",  "ממש 
אותו?"

"בטח ראה אותו. אח שלי ישב ליידי 
הוא  ככה.  הדיון  כל  אתי  והתלחש 
יראה  לו שהשופט  לי שחשוב  אמר 
שאנחנו יחד. בזמנו, לא הבנתי למה. 
הוא סיפר לי על כל הדבר הזה רק 
ואני  העונש  את  שקבלתי  אחרי 
אמרתי לו 'למה לא ספרת לי על זה 
קודם' והוא אמר שחשב על זה והגיע 

למסקנה שככה יותר טוב'". 
הדרך שבה סיפר את הדברים לימדה 

אותי שהוא אומר אמת. 
אי  אותי.  תקפה  עצומה  נוחות  אי 
את  השענתי  ממש.  פיזית  נוחות 
הסנטר על כף ידי וחשבתי על הערעור 
על מה שהיה. משב  ובעיקר  שיהיה 
טיפות  רסיסי  מאות  פיזר  רוח  של 
על החלון והיום נראה אפור מתמיד. 
שום קרן שמש לא נראתה ורק אור 

חיוור שטף את הכל.
קבלתי  למה  מבין  לא  באמת  "אני 
עונש כזה חמור...ועוד אח שלי אמר 
לי שהוא בקש מהשופט שיתן לי יחס 

מיוחד. זה יחס מיוחד זה? 
תגיד לי, מה העונש על עבירה כזאת 

בכלל?"
שתיקה  לאחר  לו  אמרתי  "תראה", 

ממושכת, "העונש על העבירה שבה 
השופט הרשיע אותך הוא מאסר על 

תנאי, לכל היותר. 
לדעתי, על העבירה עצמה קבלת את 

המאסר על תנאי".
את  קבלתי  העבירה  על  "בסדר, 
המאסר...אז  "אבל  אמר,  התנאי", 
למה הוא שלח אותי לשנה לכלא?"...

"זה", עניתי לו, "כמו שאני מכיר את 
השופט הזה, עונש כזה הוא נותן רק 

למי שמקבל אצלו יחס מיוחד...".
לספר את  עתה, כשאני מסיים  וגם 
שבחוץ  והקור  וכשהגשם  הדברים, 
שמעתי  בו  היום  אל  אותי  נושאים 
את סיפור אותו מעשה — אני תוהה 
כיצד הייתי נוהג במקומו של אותו 
שופט: האם הייתי מדווח על הביקור 
תלונה  מגיש  הייתי  האם  הלילי?! 
במשטרה או אולי הייתי מעביר את 
הדיון לשופט אחר בתואנה כלשהי?! 
מה  עושה את  הייתי  ובעיקר, האם 

שעשה אותו שופט?!
אותו  האם  ושוב,  שוב  תוהה,  אני 
שופט העלה על דעתו שהאדם הפשוט 
מה  על  בכלל,  ידע,  לא  לפני,  שישב 

שקרה?! 
שנה,  ומדי  אז,  כבר  כך  על  תהיתי 
לרצד  מתחילים  חנוכה  כשנרות 
מעשה  באותו  נזכר  אני  בחלונות, 

ואיני מוצא על כך מענה.

atarilawoffice.co.il ניתן להגיב באתר

שאמר — היתה מדויקת.
לא  הדין.  גזר  דפי  בארבעת  עיינתי 
היה שם דבר שסתר את מה שסיפר 
או שסיפר סיפור שונה, מלבד כתיבה 
העבירה,  חמורה  כמה  עד  כללית 
'חומרת  על  דברים  מזה  וכיוצא 
העבירה' מושג שהשנים שחקו ורוקנו 

מתוכן.
"ומעולם לא הסתבכת? לא היה לך 

תיק פלילי מעולם?", הקשיתי.
"בחיים שלי לא", הוא שב ואישר את 
מה שקראתי רגע קודם בגזר הדין, 

"מה, אני נראה לך כמו עבריין?".
לא עניתי. "ונחקרת בעבר על עבירות 
אחרות, היית בבית משפט בעבר?", 
ניסיתי, נואשות, להבין מה ארע. לא 
פעם שאלתי לקוחות שבאו לפני אם 
יש להם עבר פלילי וענו שלא. אחר 
כך, למוד ניסיון, כששאלתי אם היו 
פעם בבית משפט — הסתבר שבילו 
ואת  מחייהם,  מחצית  בבתי משפט 
השנים  עם  בכלא.   — השני  החצי 
הבנתי שלעתים הצגת שאלה לאדם 
פליליים  כשחיים  פלילי,  'עבר'  על 
דבר  הינו  עבורו,  הווה־מתמשך  הם 

העלול להטעות.
"כלום", ענה לי, "כלום".

"משהו פה לא מסתדר לי", מלמלתי. 
זוג  "פשוט לא מסתדר...". הצמדתי 
החמים  המים  לכוס  ידיים  כפות 
בהם שייטו, בדומיה, גבעולי מנטה 

ירוקים, והרהרתי בדממה.
עובר  מה  תוהה  מבט,  בי  נעץ  הוא 
עלי. למספר שניות — נראיתי אבוד. 
את  היטב  הכרתי  תעו.  מחשבותיי 
השופט מעשרות דיונים ומשנים רבות 
מההגונים  היה  הוא  משפטים.  של 
מלהטיל  הגון  שהכרתי,  שבשופטים 
שהורשע,  אדם  על  חמור  כה  עונש 
בפעם הראשונה בחייו, בעבירה כזו.
קטע  הוא  אומר",  אתה  מה  "אז 
סיכוי  לי  "יש  מחשבותיי,  חוט  את 

בערעור?".

***
והאגודל  האצבע  בקצות  אחזתי 
בשורש האף ועצמתי את עיני, מתרכז, 

דומם ומשתומם. 

לבש מכנסים כהים מגוהצים שנראו 
עליו חגיגיים מידי, משום מה..

להיכנס אלי למשרד.  הזמנתי אותו 
שאלתי מה ירצה לשתות וענה ששתה 

וזה בסדר.
לאחר שישב הקיף במבטו את חדרי 
עד שמבטו שב אלי. הצגתי את עצמי 

והחלפנו מספר מילות נימוסין.
בסופו של דבר הגענו לעיקרו של דבר 

ובקשתי לראות את פסק הדין.
הוא הושיט לעברי צרור דפים מהם 
מייד  דפדפתי  ריח של מאפרה.  נדף 
לעמוד האחרון, מחפש את שמו של 
השופט, בציפיה לפתרון התעלומה. 

כשראיתי את שמו של השופט — עיני 
התרחבו בהפתעה. הוא, מכולם?! 

נראתה,  המוגזם  העונש  תעלומת 
עתה, מסתורית שבעתיים.

***
הנחתי את צרור הדפים המקומטים 

על השולחן.
"ספר לי שוב את הסיפור", בקשתי, 

"משהו פה לא מסתדר לי"
בטלפון?!",  לך  שסיפרתי  מה  "כל 

שאל.
"כן, ואל תחסיר דבר"

של  פעוטה  עבירה  על  סיפר  הוא 
שנים  זכרוני,  למיטב  שעבר.  מרמה, 
רבות חלפו מאז, נדמה לי שזייף את 
חתימת אימו על המחאה בגובה פעוט 
והפקידה לחשבונו. אימו לא התלוננה 
על כך, אך בן משפחה אחר, עימו היה 
לו סכסוך מתמשך, הגיש נגדו תלונה 

למשטרה.
בת  האמא  למשטרה,  כשזומנה 
השבעים — לא יכלה להכחיש. היא 
היתה מסוג הנשים הטובות שהגיל 
אי  ואת  תמימותן  את  מעצים  רק 
היכולת שלהן לשקר. ודאי כשמדובר 
במתן תשובות ל'איש של המשטרה'. 
במעשה  דובר  לא  אחרת,  או  כך 
ששופט כלשהו שהכרתי היה שולח 

בגללו אדם לכלא.
התקשיתי  הסיפור?",  כל  "וזה 

להאמין.
"זה כל הסיפור", ענה.

מילה  כל  האישום.  לכתב  חזרתי 

להמשיך  שאצטרך  הבנתי  השופט. 
לנחש מיהו השופט — עד למועד בו 
קבענו להיפגש. הסקרנות טרדה את 

מנוחתי.
ניסיתי  שמו?",  את  זוכר  לא  "אתה 

שוב, לקראת תום שיחתנו.
"לא ממש. מין שם מוזר כזה", הוא 

אמר, "שם אשכנזי...".
שמות  את  בראשי  לגלגל  התחלתי 
השלום  משפט  בבית  השופטים 
בירושלים. מהר מאד הבנתי עד כמה 

הדבר מגוחך.
"גזר הדין ביד שלך? זה כתוב למטה, 

בצד שמאל, בסוף".
"יש לי אותו, אבל הוא לא עלי", ענה, 
"אם זה חשוב, אביא אותו לפגישה".
סיכמנו שיגיע כעבור יומיים. למחרת 
היום  כל  את  לבלות  צפוי  הייתי 
בחקירת עדים בתיק הונאה בכרטיסי 
אשראי ולא יכולתי להתפנות. אותו 
חנוכה.  של  שלישי  נר  היה   — ערב 
העדפנו להיות, עם חשיכה, מוקדם 
בבית, איש איש עם משפחתו. קבענו, 

אפוא, להיפגש בשעות הבוקר. 
"עטרי, תקשיב, יש לי ארבעה ילדים. 
הקטנה שלי בת ארבע. תגיד לי את 
האמת, אחרי כל מה ששמעת — אתה 
חושב שיש מה לעשות כדי שאני לא 

אכנס לכלא?!". 
האם היה זה רעד בקולו או שסתם 

זרם של קור חלף בגופי?!

***
נפגשנו כעבור יומיים, כפי שנדברנו. 
קבענו להיפגש בתשע אבל עשר דקות 
ישב  במשרד.  היה  כבר  הוא  קודם 
אתו אדם נוסף כשהמתין. הוא עיין 
בספרו   — והאחר  שהביא,  בניירות 
המצהיב של השופט ש.ז. חשין 'שחוק 
מבין  בחר  אותו  הדין'  בבית  ודמע 
הישיבה  בפינת  המונחים  הספרים 

במשרדי.
פניו היו עגלגלים בצבע החול. שיערו 
קלוש   — זאת  וחרף  ושחור  חלק 
בצורה מיוחדת ומשוך מצד לצד. הוא 
חולצתו  וחמש.  שלושים  כבן  נראה 
המכופתרת שהיתה מחוץ למכנסיו, 
הוא  וכחול.  בירוק  משובצת  היתה 

ם היום, כשאני בא לספר את ג
והקור  וכשהגשם  הדברים, 
אל  אותי  נושאים  שבחוץ 
אותו  סיפור  את  שמעתי  בו  היום 
הייתי  כיצד  יודע  אינני   — מעשה 

נוהג במקומו.
תהיתי על כך אז ועד היום לא מצאתי 

על כך מענה.
 — במשרדי  הגדול  לחלון  מבעד 
במעיל  אדם  זעפו.  חורף  של  רוחות 
את  שהפכה  במטריה  נאבק  אפור 
פניה. הבטתי ברחוב סחוף הרוחות 
ששמעתי  במה  בדממה  והרהרתי 

זה עתה. 
תמוה;  לי  נשמע  ששמעתי  הסיפור 
עונש כה חמור  מדוע הטיל השופט 

של שנה בכלא על עבירה כה קלה.
עם  התעלומה  את  לפתור  ניסיתי 
שעה  לפני  עמי,  ששוחח  האלמוני 
עלו  הניסיונות  כל  בטלפון.  קלה, 
בתוהו. לא הצלחתי לגלות שום סיבה 
מיוחדת שבגללה בית המשפט הטיל 

עליו עונש כה חמור.
השופטים  באחד  מדובר  "ודאי 
המחמירים", הרהרתי. "יש גם כאלה".

של  שמו  את  זכר  לא  הוא  אבל 

סיפור אפור

שלוש שנים במקום חמש וחצי שנים ראש עיריית 
רמת גן לשעבר צבי בר בבית המשפט העליון בעת 

פסיקה על הפחתת עונש מאסר 
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טאבו סיפורי  ומשפחה משפט 

כהן,  יצחק  פרופ'  הרב 
עו"ד*

פסק דין שניתן בבית הדין ב
נדונה  אביב  בתל  הרבני 
בעידן  הכתובה  סוגיית 
)תיק  האזרחית  הרכוש  חלוקת 
בני   .)22/5/16 מיום   968581/3
וחמש  כעשרים  נשואים  היו  זוג 
תביעה  הגישה  האישה  שנה. 
האזרחי,  המשפט  בבית  רכושית 
ובמסגרתה עתרה לחלוקת הרכוש 
האזרחי  המשפט  בית  המשפחתי. 
קבע כי הצדדים יאזנו את נכסיהם 

לאחר  בשווה.  שווה  וזכויותיהם 
חלוקת  בנושא  שניתן  הדין  פסק 
הרכוש הגיש הבעל תביעת גירושין 
את  חייב  הלה  הרבני.  הדין  לבית 
האישה להתגרש וקבע כי הכתובה 
תידון בהמשך. סכום הכתובה עומד 
על כ־700,000 ₪ והאישה עומדת 

על זכותה לקבל סכום זה. 
חלוקת  את  בחן  הרבני  הדין  בית 
הרכוש האזרחית, וראה כי האישה 
המשאבים  איזון  במסגרת  קיבלה 
 .₪ מיליון  כשלושה  של  סכום 
כלומר הבעל העביר מחשבונות הבנק 
ומהנכסים הרשומים על שמו, סכום 
של כשלושה מיליון ₪, כך שביום 
הפרידה יעמדו שני בני הזוג על סכום 
יחסי  מחוק  כמתחייב  שווה,  כספי 
ממון. אולם האישה מתעקשת לקבל 

גם את המגיע לה לפי הכתובה. 
סעיף 17 לחוק יחסי ממון, המסדיר 
את חלוקת הרכוש המשפחתי, קובע 
מזכויות  לגרוע  זה  בחוק  "אין  כי 
האישה לפי כתובתה". האישה טענה 
כי לשון זו מלמדת על "כפל מבצעים", 
וכי היא זכאית גם למחצית הרכוש 
וגם לכתובתה. בית הדין הרבני חלק 
שבו  למקרה  נועד  הסעיף  כי  וקבע 
הסכום  על  עולה  הכתובה  סכום 
שהאישה זכאית לו במסגרת חלוקת 
הרכוש. או אז האיש יעביר לאשתו 
את סכום הכתובה העודף על מחצית 
הרכוש, כלומר הגבוה מביניהם. אך 
על  עודפת  הרכוש  מחצית  כאשר 
אזי  דנן,  כבמקרה  הכתובה,  סכום 
אינה  האישה  מבצעים".  כפל  "אין 
בתוך  הנבלעת  לכתובתה,  זכאית 

הסכום שקיבלה בחלוקת הרכוש.
בית הדין הרבני מבסס את פרשנותו 
על ההסדר הקבוע בסעיף 11)ג( לחוק 
על  זוג  לבן  "המגיע  לפיו:  הירושה, 
האישות,  מקשר  הנובעת  עילה  פי 
על  מקבלת  שאשה  מה  זה  ובכלל 

בעיזבון."  מחלקו  ינוכה  כתובה,  פי 
כי  מפורשות  המחוקק  קבע  כאן 
"אין כפל מבצעים". כלומר בהנחה 
בכתובתה  לאישה  התחייב  והאיש 
סכום נמוך מהרכוש שהיא מקבלת 
במסגרת העיזבון )ירושה על פי דין 
או על פי צוואה( אזי סכום הכתובה 
כלומר  בעיזבון.  חלקה  מתוך  ינוכה 
בתוך  למעשה  כלול  הכתובה  סכום 
העיזבון ואין היא זכאית גם לתוספת 
במקרה  זאת,  לעומת  הכתובה.  של 
מהעיזבון  גבוה  הכתובה  שסכום 
אזי היא תקבל את סכום הכתובה. 
כלומר בכל מקרה האישה תקבל את 
הגבוה מביניהם, אך לא את שניהם 

)ת"ע 2560/99(. 
בית הדין הרבני קובע כי יש לשמור 
על עקביות בכוונת המחוקק, ולתאם 
בין דיני ירושה לדיני חלוקת הרכוש. 
מקום  אין  כי  לקבוע  יש  לפיכך 
לפרשנות המזכה את האישה בזכויות 
המגיעות  הזכויות  כאשר  הכתובה 
דמי  על  עולות  הרכוש  בחלוקת  לה 

הכתובה. 
השאלה החשובה היא האם פרשנות 
בג"צ  ידי  על  תתקבל  הדין  בית 
בעתיד? לטעמי, בין שורות פסק הדין 
עולה כי לדעת בית הדין האיש מעיקר 
הרכוש  בחלוקת  מחויב  אינו  הדין 
הרשום על שמו. החוק האזרחי יצר 
חייב  האיש  כי  וקבע  חדשה  יצירה 
לאשתו.  מ"רכושו"  מחצית  להעביר 
לכן אומר בית הדין הרבני "אין כפל 
האישה  שכבר  ומכיוון  מבצעים" 
לה  מגיע  שלא  במשהו  "זכתה" 
)מחצית הרכוש( אין היא זכאית גם 
לכתובה. דא עקא, המשפט האזרחי 
במהלך  שנצבר  הרכוש  כי  קובע 
שייך  הזוג  בני  של  הנישואין  שנות 
בשווה לשניהם, והאישה אינה "זוכה 
לה  מעביר  האיש  כאשר  במבצע" 
את מחצית הרכוש, אף שהוא עצמו 

הרוויח אותו מעבודת כפיו. התפיסה 
זרועות  שתי  על  מדברת  האזרחית 
המשפחתי,  העץ  גזע  את  החובקות 
ובני הזוג הם שותפים מלאים. לכן, 
האזרחי  המשפט  שבית  ברור  לא 
ישלול גם את זכות הכתובה ויראה 
ייתכן  כלומר,  נוסף.  "מבצע"  בכך 
אם  גם  בשווה,  שווה  יחלק  שהוא 
האישה כבר זכתה בכתובתה בבית 
הדין הרבני. מאידך גיסא, סביר כי 
יעניק  גם בית המשפט האזרחי לא 
שהכתובה  מכיוון  מבצעים"  "כפל 
נולדה בזמן התלמוד הבבלי כדי ליתן 
הגנה לאישה שלא זכתה בזמנו לשום 
מה  )למעט  הגירושין  בזמן  רכוש 
שהביאה עמה לפני הנישואין(. ואכן 
בפועל רוב רובם של הסכמי הגירושין 
האזרחי  המשפט  בבית  הנחתמים 
כוללים את השורה: "האישה מוותרת 
על כתובתה..." לאור חלוקת הרכוש 
המאזנת ממילא את רכוש הצדדים 
או  הפתגם:  כמאמר  בשווה,  שווה 
הלכת בבלי או התלמוד הבבלי. ואכן 

זהו הנוהג המקובל בבית הדין. 
הדין  בית  לאמור,  בניגוד  זאת,  עם 
דחה   )938923-2 ( הגדול  הרבני 
בעל  של  ערעור   )7/9/16( לאחרונה 
הכתובה  חיוב  את  לבטל  שביקש 
שנעשה  המשאבים  איזון  לאור 
בבית המשפט למשפחה, אחר שגם 
את  לקזז  הסכים  לא  האחרון  זה 
בי"ד  הרכוש.  מחלוקת  הכתובה 
הגדול טען כי לאור העובדה שהבעל 
אישה  לטובת  נעוריו  את אשת  עזב 
אחרת, והאישה לא חפצה להתגרש, 
מן הראוי לפצותה בסכום כתובתה, 
מעבר לאיזון המשאבים. בשולי פסק 
הדין, פירש הגדול את ס' 17 לחוק 
יחסי ממון אחרת ממה שפירשו בית 
הדין האיזורי לעיל, כלומר שיש "כפל 
מבצעים". מכאן שהבגידה מקלקלת 

את השורה...

מומחה לדיני המשפחה והירושה, ומנהל   *
אקדמי של הפקולטה למשפטים, הקריה 

האקדמית אונו, קמפוס ירושלים. 

 "אין כפל מבצעים" 
 על מקומה של הכתובה הדתית 
בעידן חלוקת הרכוש האזרחית

צבי חכם, עו"ד

ני משפחה ענפה ששורשיה ב
עלו  שבסוריה  חאלב  בעיר 
שנים  כ־100  לפני  ארצה 
ציון  נחלת  בשכונת  והתיישבו 
בכל  התפילות  את  בירושלים. 
ואת  וערבית  מנחה  שחרית,  יום, 
התפילות בערבי שבת, שבת וחגים, 
קיימו בבית הכנסת עדס, השוכן בין 

הרחובות באר שבע ושילה.
בשנת  הוקם  עדס  הכנסת  בית 
התרס"א 1901 ונקרא ע"ש המייסדים 

שמוצאם העיר חאלב שבסוריה.

פגשתי  הענפה  המשפחה  בני  את 
הכנסת  בבית  שנה  בכל  בביקורי 
בלילות שבהם נוהגים להשכים קום 
הימים  לאמירת ה"סליחות" שלפני 

הנוראים.
את  אהבתי  השכונה  יליד  בהיותי 
המסורת של תושבי השכונות לקום 
לפני עלות השחר, החל מראש חודש 
הכיפורים,  יום  לערב  ועד  אלול 
הסליחות,  את  ולהתפלל  לשמוע 
לשיר את הפיוטים המרגשים, מלאי 
התחינה והבקשה, הקוראים אל בני 
האדם: "בן אדם מה לך נרדם קום 
למנגינות  להאזין  בתחנונים".  קרא 
של  מקולותיהם  הבוקעות  היפות 
בקולות  לסלסולים  העדה,  חזני 
ולמקאמים השונים. כמו כל הילדים, 
הידוע,  הפיוט  את  לשיר  חיכינו 
"אדון הסליחות, בוחן לבבות, גולה 
עמוקות, דובר צדקות" וכולנו בקול 
"חטאנו  הפיוט:  על  חוזרים  ניחר 

לפניך רחם עלינו".
באחד הימים פנו אלי אחדים מבני 
המשפחה וביקשו אותי לטפל בנכס 
שרכש אביהם בשנת 1950, לנכס אין 
רישום בספרי המקרקעין ומחזיק בו 
כך  מוגן,  דייר  הוא  כי  הטוען  אדם 

סיפרו לי.
בארגנטינה,  נפטר  המשפחה  אבי 
איירס,  בבואנוס  ביקורו  במהלך 

אליה בא לבקר את אחיו. חלק מבני 
המשפחה המורחבת שיצאו מחאלב 
היגרו לדרום אמריקה וחלק אחר של 
והתיישבו  לירושלים  עלו  המשפחה 

בשכונת נחלת ציון.
תעודת פטירה לא הוצאה בארץ לאבי 
המשפחה, מאחר ונפטר בארגנטינה, 
בהר  לקבורה  העלו  גופתו  ואת 
המנוחות בירושלים. ביקשתי להביא 
לי צילומים של הקבר עליו חרטו את 
שמו ותאריך פטירתו. הגשתי בקשה 
לאישור  ובקשה  ירושה  צו  למתן 
פטירה  תעודת  של  המצאה  תחליף 
המנוח.  קבר  של  הצילומים  פי  על 
גם  נפטרו  המנוח  של  פטירתו  מאז 
שניתן  הירושה  וצו  מילדיו  אחדים 
ילדים,  יורשים:  מ־14  למעלה  כלל 

נכדה, כלה וחתן.
בטיפול  התחלתי  הצו  קבלת  לאחר 
לרישום  הבקשה  להגשת  ובהכנות 
ראשון של החלקה בספרי המקרקעין. 
הזמנתי מפת מדידה של החלקה אצל 
מודד מוסמך. החלקה איננה רשומה 
וכל ניסיון להוציא נסח רישום מעלה 

כי מדובר בחלקה שאיננה קיימת.
קבוע  ראשון  רישום  של  ההליך 
המבקשים  על  המקרקעין,  בתקנות 
להמציא מסמכים, תצהירים, ראיות 
וכיו"ב להראות את זכותם וזיקתם 
לנכס בכדי שהמפקח יורה על רישום 

החלקה. התצ"ר שהכין המודד קיבל 
את אישור מיפוי ישראל.

ראשון,  ברישום  לטיפול  במקביל 
כי  שטען  מי  נגד  תביעות   2 הוגשו 
הינו דייר מוגן בנכס ומחזיק בו שלא 
כדין, תביעת פינוי ותביעה לתשלום 

דמי שכירות ראויים.
צו  הוצאת  הנ"ל:  הפעולות  שלוש 
ראשון  לרישום  הפעולות  הירושה, 
התביעה  כתבי  והגשת  החלקה  של 
נגד הדייר המוגן לפינוי ולתשלום דמי 
ודורשות  רב  זמן  נמשכות  שכירות, 

התמדה.
פגשתי את כל בני המשפחה באסיפה 
עדס  הכנסת  בית  בחצר  שקיימנו 
מהם קיבלתי פרטים ומסמכים שהיו 
בידיהם להוכיח את זכאות אביהם 

על הנכס.
המסמך החשוב שנמצא בידם, מסמך 
היה  ומצהיב,  בקצותיו  פגום  דהוי, 
יפוי כח בלתי חוזר ובו מודבקת בצד 
פספורט  תמונת  הדף  של  השמאלי 
את  שמכרה  האישה  של  קטנה 
המסמך,  המשפחה.  לאבי  הנכס 
בפני  נחתם  חוזר,  בלתי  הכח  יפוי 
הנוטריון הציבורי כפי הנהוג באותם 
ימים. בפני הנוטריון הציבורי נחתמו 

מתכנסים בחצר בית הכנסת 
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ואתיקה--- שיפוט 

אנו מתכבדים להודיע על ערב השקה ועיון לרגל צאתו לאור של הספר:

דיני משפחה 
שרשבסקי-קורינאלדי )התשע”ז(

קבלת הפנים והאירוע ייערכו ביום שני, כ”ב באדר התשע”ז,
 20.3.2017 בשעה 17.30

בבית לשכת עורכי הדין, רח’ שופן 1, ירושלים

מנחה: פרופ’ דב פרימר, עו”ד, יו”ר ועדת בית הדין הרבני ובית המשפט לענייני משפחה - מחוז  ירושלים
 בהשתתפות אילה פרוקצ’יה, שופטת בית המשפט העליון )בדימוס(

18:00 - 17:30
התכנסות וקבלת פנים

18:30 - 18:00
ברכות:

עו”ד אפי נוה, ראש לשכת עורכי הדין בישראל 
עו”ד אשר אקסלרד, יו”ר ועד מחוז ירושלים, לשכת עורכי הדין בישראל

עו”ד שלמה שרשבסקי

19:15 - 18:30
פאנל בנושא דיני משפחה 2017 - חידוש ומסורת:

הרב שלמה דיכובסקי, דיין )בדימוס( בית הדין הרבני הגדול 
השופט ניל הנדל, בית המשפט העליון 

פרופ’ עמיחי רדזינר, אוניברסיטת בר אילן

***
19:45 - 19:15

פרופ’ מיכאל קורינאלדי, עו”ד: חידושי הפרשנות העיקריים בספר  
לחקיקה ולפסיקה הרבנית והאזרחית

בתום המושב תינתן אפשרות לשאלות.

 ההשתתפות כפופה לרישום מראש בפקס 02-5416306 
או במייל course@jer-bar.org.il מספר המקומות מוגבל - מומלץ להקדים ולהירשם

כללי האתיקה לשופטים הותקנו   .1
בית  נשיאת  ידי  על   2007 בשנת 
בייניש  דורית  דאז  העליון  המשפט 
המשפטים  שר  עם  בהתייעצות 
שהוקנתה  הסמכות  מתוקף  וזאת 
בחוק  העליון  המשפט  בית  לנשיא 
של  האתיקה  ועדת  המשפט1.  בתי 
הנוכחית  במתכונתה  השופטים 
הוקמה ופועלת אף היא מתוקף חוק 
לחשוב  הטועים  ויש  המשפט  בתי 
דין  להחלת  סמכויות  זו  לוועדה  כי 

משמעתי ולא היא. 
פי  על  שהוסמכה  בוועדה  מדובר 
דעת  חוות  ליתן  המשפט  בתי  חוק 
מקדימות בענייני אתיקה של שופטים 
לפי פנייה של שופט או רשם שכללי 
האתיקה לשופטים חלים עליו, וזאת 
בעניין הנוגע אליו. חוות הדעת של 
באתר  מתפרסמות  האתיקה  ועדת 
בהן,  לעיין  וניתן  השופטת  הרשות 
שמם  ציון  ללא  הוא  הפרסום  אך 
שלגביהם  השופטת  או  השופט  של 
ניתנה חוות הדעת או פרטים מזהים 
החליטה  כן  אם  אלא  לגביהם, 

הוועדה אחרת. 
ועדת  בראש  עומדת  אני  כיום 
לי  קדמה  השופטים.  של  האתיקה 
מרים  הנשיאה  חברתי  זה  בתפקיד 

]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984  1

נאור אותה החלפתי בינואר 2015 עם 
מינויה לנשיאת בית המשפט העליון. 
לצדי מכהנות בוועדה השופטת ד"ר 
איריס רבינוביץ-ברון מבית המשפט 
דנה  והשופטת  מרכז-לוד  המחוזי 
השלום  משפט  מבית  כהן-לקח 

בירושלים. 

הערכים  אל  להתייחס  ארצה   .2
כללי  ביסוד  העומדים  והעקרונות 
דרך  על  התייחסות  תוך  האתיקה 
ולמקרים  אחדים  לכללים  ההדגמה 
פרטניים שעלו בפני ועדת האתיקה. 
אתיקה, כפי שהגדיר אותה פרופסור 
זמיר, היא "תורת המידות הטובות"2 
להתנהגות  עליון  רף  מציבה  היא 
אינם  אשר  במצבים  גם  אנושית 
נורמות  פי  על  פסולים  או  אסורים 
אחד  אחרות.  חוקיות  או  פליליות 
התחומים המשמעותיים ביותר בהם 
התפתחו כללי אתיקה הוא התחום 
של "אתיקה מקצועית" אשר בו יש 
לתפור את החליפה האתית למידותיו 
מאפייניו  פי  על  מקצוע  כל  של 

הייחודיים.
נוכח התפישה המקובלת עלינו ולפיה 
גם  היא  מקצוע  רק  איננה  שפיטה 

בפוליטיקה"  "אתיקה  זמיר  יצחק   2
משפטים י"ז)2(, 250 )התשמ"ח( 

האתיקה  מדוע  ברור  חיים,  אורח 
המעצבים  והכללים  השיפוטית 
אותה, משתרעים למעשה לא רק על 
התנהלותם של השופט או השופטת 
באולם בית המשפט אלא גם מחוצה 
תפישתנו  פי  שעל  משום  זאת  לו. 
מונחת  להיות  ממשיכה  הגלימה 
וירטואלי  באופן  השופט  כתפי  על 
אשר  ובכל  יפנה  אשר  בכל  כמעט 
יעשה ובהשאלה ניתן לומר כי כללי 
האתיקה אמורים ללוות את השופט 
בבחינת "וְִדּבְַרָּת ּבָם ּבְׁשִבְְּתָך ּבְבֵיֶתָך 

ּובְלֶכְְּתָך בֶַּדֶרְך ּובְׁשָכְּבְָך ּובְקּוֶמָך"3. 

שעליהם  המעגלים  רוחב  אכן,   .3
מתפרסים כללי האתיקה השיפוטית 
מייחודו של מקצוע השפיטה.  נובע 
גורלות  מופקדים  השופטים  בידי 
של אנשים כמי שמכריעים במכלול 
מחירותם  החל  זכויות  של  שלם 
בממונם.  וכלה  המתדיינים  של 
להוות  השופטים  מצווים  לפיכך, 
ערכית  דוגמא  הליכותיהם  בכל 

דברים ו, פסוק ז  3

ונאה מקיים",  דורש  "נאה  בבחינת 
הציבור  אמון  ייפגע  כן  לא  שאם 
במערכת המשפט ואמון זה בשיטת 
השפיטה  ובמעשה  בכלל  המשפט 
בפרט הוא כידוע הנכס היקר ביותר 
במדינה  המשפט  למערכת  לה  שיש 
אציין  מוסגר  במאמר  דמוקרטית. 
אינם  לשופטים  האתיקה  כללי  כי 
בדימוס,  שופטים  אמנם  מחייבים 
אך כלל 10 לכללי האתיקה הקובע 
זאת, מוסיף ומדגיש עם זאת כי ראוי 
לו גם לשופט בדימוס כי "ישווה נגד 
עיניו את רוחם ומגמתם של הכללים 
על  ואורחותיו  התנהגותו  יכוון  וכי 
שסביבתו  הטעם  מן  זאת  פיהם". 
והקרובה והרחוקה של השופט כבר 
הורגלה להתייחס אליו כהתייחס אל 
עמה  נושאת  זו  והתייחסות  שופט 

חובות. 

האתיקה  כללי  של  תכליתם  על   .4
העומק  תפישות  ועל  לשופטים 

כב' השופטת אסתר חיות בעת דיון בבית המשפט העליון. עימה בדין 
כב' השופטים נועם סולברג ועוזי פוגלמן ] צילום: יונתן סינדל/פלאש 90 [

"שפיטה איננה רק מקצוע היא גם אורח חיים"
 על ועדת חשין והעקרונות שמאחורי כללי האתיקה לשופטים * דברי כב' השופטת אסתר חיות, יו"ר ועדת האתיקה 

 של השופטים בכנס "האתיקה של השופטים ואכיפתה הלכה למעשה" במרכז לאתיקה, משכנות שאננים 
* הכנס התקיים לכבודו של שופט בית המשפט העליון והמשנה לנשיא, מישאל חשין ז"ל
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הציבורית הסנגוריה  יומן   / וקהילה  משפט  הציבורית הסנגוריה  יומן   / וקהילה  משפט 

זיכויים:
זיכוי מאינוס, מעשה סדום, מעשה 
 — בפרטיות  ופגיעה  בכוח  מגונה 
המתלוננת   — גרסה  מול  גרסה 
מהכרעה  להיזהר  "יש   :16 בת 
בלבד  התרשמות  על  המבוססת 
מול  בגרסה  כשמדובר  העדות,  מן 
גרסה, ללא ראיות ממשיות נוספות; 
זאת כאשר בגרסתה של המתלוננת 
נתגלו אי־בהירויות וסימני שאלה 

לא מעטים"
44580-02- )מחוזי־ירושלים(  ]ת"פ 

15 מדינת ישראל נ' פלוני, הנאשם 
ועו"ד  איתן  ארנון  עו"ד  ע"י  יוצג 
הסנגוריה  מטעם  עירוני,  מיכאל 

הציבורית[

בית המשפט המחוזי, כב' ההרכב י. 
ברעם,  ומ.  פרידמן־פלדמן  ר.  נועם, 
זיכה נאשם שהואשם באונס, מעשה 

סדום ועבירות נוספות.
עבירות  בביצוע  הואשם  הנאשם 
במתלוננת שהייתה  המין החמורות 
כבת 16 והועסקה על ידו בעבודות 

מחלוקת  הייתה  לא  בביתו.  ניקיון 
שהמתלוננת שהיא אם לילד הציגה 

עצמה בפני הנאשם כבת 19.
המחלוקת הייתה בשאלה האם יחסי 

המין היו בהסכמה.
באי  שבהתחשב  מצא  המשפט  בית 
המתלוננת  מעדות  שעלו  בהירויות 
ועדי תביעה אחרים — כמו העובדה 
שבעבר כבר שיקרה שנאנסה לאחר 
שהרתה — הימצאותו של מניע אפשרי 
המתלוננת  של  )החשש  לתלונה 
שהרתה שוב(, לא ניתן להרשיע את 
הנאשם על סמך דבריה, שלא נמצאה 
השנויים  בעניינים  תמיכה  להם 

במחלוקת.
מקום משמעותי בניהול התיק היה 
למחדל חקירה — חקירת המתלוננת 
חזותית  "ענבל"  במערכת  תועדה 

בלבד וללא שמע. 
מומחה ההגנה העיד שמקרה בו לא 
הוא  בשתי מצלמות  קול  פס  נמצא 
המשפט  בית  ביותר!"  "תמוה  דבר 
מפרט בהרחבה את המחדל אך לא 
נזקק לו לצורך הכרעת הדין המזכה.
עד לזיכוי הנאשם היה במעצר משך 

שנה וחצי.

זיכוי מעבירות של גרם מעשה סדום 
בידי אחראי ומעשה מגונה בקטין 
שנטען שנעברו בשנים 1993-1991 
במסגרת  כבר  עלו  שאלה  "סימני 
חקירת המשטרה אך לא נעשה ולו 

מאמץ קל לבדוק נושאים אלה"
25169-03- )מחוזי־ירושלים(  ]ת"פ 

15 מדינת ישראל נ' פלוני, הנאשם 
יוצג ע"י עו"ד מיכאל עירוני, מטעם 

הסנגוריה הציבורית[

בית המשפט המחוזי בירושלים, כב' 
ההרכב ר. כרמל, כ. מוסק וש. רנר, 
שלפני  בכך  שהואשם  נאשם  זיכה 
25-23 שנים ביצע עבירות של מעשה 
סדום ומעשה מגונה במתלונן שהיה 

תלמידו בשנים 1993-1991.
תלונה  לראשונה  הגיש  המתלונן 

במשטרה בשנת 2011 כלומר 20-18 
שנה לאחר האירועים וכתב האישום 
בשנת  כך  אחר  שנים  ארבע  הוגש 

.2015
קודם  וחצי  שכשנה  טען  המתלונן 
העבירות  על  סיפר  להגשת התלונה 
שלהן היה קרבן לאשתו ושכמה שנים 
קודם סיפר על כך לאחותו הקטנה 

ואחר כך לאמו.
המתלונן  דברי  בין  סתירות  לאור 
הגנה  עדי  אחרים,  עדי  לדברי 
מתיאורי  שחלק  כך  על  שהצביעו 
שנתי  טיול  תיאור  )כמו  המתלונן 
שאליו נטען שהנאשם התלווה( לא 
נוספים  שאלה  וסימני  התקיימו 
שחלקם "עלו כבר במסגרת חקירת 
המשטרה ולא נעשה ולו מאמץ קל 
בית  זיכה  אלה"  נושאים  לבדוק 

המשפט, כאמור, את הנאשם.
 

זיכוי מעבירה של סיכון חיי אדם 
וניסיון  התפרעות  תחבורה  בנתיב 
מחמירות  בנסיבות  שוטר  תקיפת 
ואי  המצומצמת  ההשכלה  לאור 
אי  שלו  והמרחב  הזמן  תפיסת 
המפליל  העד  על  לסמוך  אפשר 
לעניין כשרות עדים נאמר בתלמוד 
או  שתחילתו  ככל  הכלל:  "זה   —
תחילתו  פסול,   — בפסלות  סופו 
"לעניין  כשר"   — בכשרות  וסופו 
התערבות ההורים, אינני יכול לזקוף 
דבר לחובתו של הורה האומר לבנו 
הקטין, לא לדבר במשטרה" עיכוב 
בקבלת  חודשים  כחמישה  של 
לדחייה  שהביא  חקירות  תמלילי 

משמעותית בשמיעת המשפט
49014-07- )מחוזי־ירושלים(  ]ת"פ 

14 מדינת ישראל נ' פלוני, הנאשם 
יוצג ע"י עו"ד מחמוד רבאח, מטעם 

הסנגוריה הציבורית[

בירושלים,  המחוזי  המשפט  בית 
קטין  זיכה  דרורי,  מ.  השופט  כב' 
כלי  כלפי  בזריקת אבנים  שהואשם 
רכב וכלפי שוטרים. הראיה המרכזית 

הנאשם  את  שקשרה  התביעה  של 
הייתה  האבנים  זריקת  של  לאירוע 
עדותו של עד מפליל שלבית המשפט 
היה "ספק רב מאוד" אם הוא מבין 
אל נכון, עד תום, את משמעות דבריו 

ואת עדותו. 
של  מאוד  מפורטת  סקירה  לאחר 
בחקירה  המפליל  העד  תשובות 
הראשית, בחקירה הנגדית, בחקירה 
בית  לשאלות  ובמענה  החוזרת 
הדין(  להכרעת   24-5 )עמ'  המשפט 
בית המשפט מעריך את העדות בין 
העברי  המשפט  עמדת  לאור  היתר 
הדורש שאדם המעיד יהיה בעל כשר 
ובעל  האירוע  בעת  וקליטה  הבנה 

כשר לדווח עליו וקובע: 
"המסקנה העולה מן הרושם הכללי 
תוכן  בדיקת  לפני  עוד  העד,  של 
לאור  כזה,  אדם  כי  היא  עדותו, 
הבנתו  אי  המצומצמת,  השכלתו 
הכוללת ואי תפיסת הזמן והמרחב, 
הייתי  לא  אני  להעיד.  כשיר  אינו 
סומך על דבריו, לא כעד לצוואה, 
לא כעד לתאונת דרכים )גם בהליך 
הייתי  שלא  שכן  כל  ולא  אזרחי(, 
מוכן להתבסס על עדות זו בהליך 
לתוכן  שפניתי  לפני  ושוב,  פלילי, 

העדות"
בנוסף לפסילה מכל וכל של האפשרות 
להסתמך על דברי העד המפליל בשל 
היכולות הדלות ואי ההבנה הכוללת 

של העד בית משפט קבע גם: 
-  כי יש סימנים מסוימים למוטיבציה 

של העד לפגוע בנאשם; 
-  כי עצם העובדה שהיה אירוע של 
לא  היום  באותו  אבנים  זריקת 
תמיכה  או  סיוע  לשמש  יכולה 
לטעון  שניסתה  כפי  להפללתו 

התביעה;
-  כי אין סיבה שלא להאמין לדברי 
הנאשם הקטין ולעד שתמך בגרסת 
האליבי לפיהם היה הנאשם היה 

בביתו בעת האירוע;
-  כי אין לראות בניסיון הורי הנאשם 
לשתוק  לו  לרמוז  חקירתו  בעת 

בכך  לראות  אין  שיבוש  משום 
תמיכה בראיות התביעה ואף אין 

לזקוף זאת לחובת ההורים.
בית המשפט קובע, בעניין זה:

אינני  ההורים,  התערבות  "לעניין 
יכול לזקוף דבר לחובתו של הורה 
לדבר  לא  הקטין,  לבנו  האומר 

במשטרה. 
לשבש  ניסיון  בכך  לראות  קשה 
הליכי משפט; הטבע האנושי ויחסי 
הורים וילדים הם כאלה, שהורים 
ולבטח  לילדיהם,  לעזור  רוצים 
כאשר הם רואים את בנם בתחנת 
שהם  אירוע  בגין  נחקר  משטרה, 
כי  בו,  אינו מעורב  בטוחים שבנם 

היה עימם בביתם" 
הנאשם הקטין היה במעצר ממש משך 
את  ביקשה  המדינה  מחודש,  יותר 
מעצרו עד לתום ההליכים ואף עררה 
נגד החלטת השחרור למעצר בית לבית 

המשפט העליון שדחה את הערר. 
למעת"ה  והבקשה  האישום  כתב 
התשובה  אך   2014 ביולי  הוגשו 
רק  להינתן  יכולה  הייתה  לאישום 
אי  בשל  כך  אחר  חודשים  חמישה 
קבלת תמלילי החקירות המוקלטות.

זיכוי קטין בעבירות אינוס ומעשה 
לעניין  חשובות  אמירות   — מגונה 
האפשרות  "חוסר  ילדים  חקירת 
וליתן  המתלוננת  את  לחקור 
סתירות  להסביר  אפשרות  לה 
בגרסתה  לפגיעה  גרם  לכאוריות, 
מבלי שבית המשפט או הצדדים או 
באי כוחם יכולים ליתן לכך מענה"
47487-10- )מחוזי־ירושלים(  ]ת"פ 

14 מדינת ישראל נ' פלוני, הנאשם 
ח'לאילה,  מוחמד  עו"ד  ע"י  יוצג 

מטעם הסנגוריה הציבורית[

בירושלים,  המחוזי  המשפט  בית 
קטין  זיכה  מוסק,  כ.  השופט  כב' 
אונס  עבירות  בביצוע  שהואשם 
בחן  המשפט  בית  מגונה.  ומעשה 
ההתאמות  אי  את  מפורטת  בצורה 
שהעדתה  המתלוננת,  דברי  שבין 
התרשם  המשפט  שבית  אך  נאסרה 
שהיא אמינה, בפני חוקרת הילדים 

לדברי עדים אחרים.
בית המשפט אומר דברים חשובים 
הילדים  חוקר  של  לחובתו  באשר 
נחקרים  דברי  עם  הילד  את  לעמת 

אחרים.

"ראוי לציין להדגיש, כי המתלוננת 
לא נחקרה בנקודה זו על אירועים 
סירבה  הילדים  חוקרת  קודמים. 
בבית  המתלוננת  את  להעיד 
אין  כי  בעדותה,  וציינה  המשפט 
זה מתפקידה לברר עם המתלוננת 
לבין  דבריה  בין  לכאורה  סתירות 
דברי עדים אחרים. לטעמי, חוסר 
המתלוננת  את  לחקור  האפשרות 
וליתן לה אפשרות להסביר סתירות 
בגרסתה  לפגיעה  גרם  לכאוריות, 
הצדדים  או  המשפט  שבית  מבלי 
לכך  ליתן  יכולים  כוחם  באי  או 
מענה. לטעמי, היה הכרח לברר עם 
המתלוננת פעם נוספת את דברים 
ולברר  קודמים,  אירועים  בעניין 

נקודה זו עם אמה."

נוירולוגית  הפרעה  בשל  זיכוי 
לא  שהנאשם  לקביעה  המביאה 

יכול היה להימנע מהמעשה
48467-12- )שלום־ירושלים(  ]ת"פ 

12 מדינת ישראל נ' פלוני, הנאשם 

יוצג ע"י עו"ד אריאל הרמן, מטעם 
הסנגוריה הציבורית[

השופטת  כב'  השלום,  משפט  בית 
שהואשם,  נאשם  זיכה  בבלי,  ל.  ש. 
של  בעבירות  הוכחות,  ניהול  לאחר 

תקיפה ואיומים.
חוות הדעת הפסיכיאטריות והרקע 
הפסיכיאטרי שלו, וכן תסקיר שרות 
בעיות  שלנאשם  לכך  רמזו  המבחן 
בביצוע העבירה.  נפשיות הקשורות 
הסנגוריה  ע"י  הופנה  הנאשם 
נוירולוגית  חוו"ד  שכתב  למומחה 
וחוו"ד פסיכונוירולוגית אשר קבעה 
לפגיעה  הביאה  העגבת  מחלת  כי 
נוירולגית אשר גרמה לכך שהנאשם 
ממעשה  להימנע  יכולת  נעדר  היה 
34ח)2(  לסעיף  בהתאם  העבירה, 

לחוק העונשין. 
של  עדותו  את  שמע  המשפט  בית 
ועם  הניורולוג, פרופ' אבינעם רכס, 
תום העדות הסכימו הצדדים לבטל 
את הכרעת הדין, ולהטיל על הנאשם 

צו טיפול מרפאתי למשך שנה. כמו 
כן, בימ"ש קיבל את בקשת הסנגור, 
הנאשם,  את  וזיכה  הרמן,  עו"ד 

בהתאם להלכת וחנון. 
תקיפת  של  מעבירה  נאשם  זיכוי 
בת זוג הגורמת חבלה ואיומים — 
של  דופן  ויוצאת  חריגה  התנהגות 
המשפט  בבית  כעדה  המתלוננת 
באופן  המשפיעה  התנהגות   —

משמעותי על מידת מהימנותה
36499-06- )שלום־ירושלים(  ]ת"פ 

15 מדינת ישראל נ' פלוני, הנאשם 
יוצג ע"י עו"ד אריאל הרמן, מטעם 

הסנגוריה הציבורית[

בית משפט השלום, כב' השופט א. 
שהואשם  נאשם  זיכה  קורנהאוזר, 
בת  בתקיפת  אישומים  בשלושה 
זוג  בת  תקיפת  חבלה,  הגורמת  זוג 

ואיומים.
זה,  במקרה  כי,  קבע  המשפט  בית 
קיימות סתירות רבות, משמעותיות 
תיאור  לשורש  היורדות  ביותר, 

סיגלית בצלאלי, אימה של הילה בצלאלי ז"ל שנהרגה באסון בהר הרצל — 2012 — מלווה את 
ההליכים המשפטיים נגד האחראים * כאן בבית המשפט המחוזי בירושלים ] יונתן סינדל/פלאש 90 [

המתלוננת על המוקד
 זיכויים  חזרה מאישום  מעצרים  עררים  מעצר עד תום ההליכים  סדר דין פלילי

חומר חקירה  ענישה  אי הרשעה  ערעורים –וועדות שחרורים  חדשות הסנגוריה

פנינה כהן־שנדר, עו"ד 
סגנית בכירה לסנגור   —

הציבורי המחוזי
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היבטים  במגוון  זאת  האירועים, 
ומקימות למעלה מספק סביר באשר 

למיוחס לנאשם.
בית המשפט מנתח בצורה מפורטת 
שהם  ומוצא  המתלוננת  דברי  את 
שאלה  סימני  תמיהות,  מעלים 
המעלים ספק משמעותי ביותר לגבי 
על  שבחקירתה  לאחר  מהימנותה 
ידי הסנגור התגלו "סתירות רבות, 
למעלה  ואף  הגיוניות  לא  גרסאות 
להגיד  המתלוננת  החלה  מכך" 
שהיא לא זוכרת פרצה בבכי וחדלה 
להשיב לשאלות "אופן התמודדות 
סתירות  עם  המתלוננת,  של  זה 
גרסאותיה  לגבי  שהועלו  ובעיות 
השונות וראיות נוספות, מעיד על 
קושי משמעותי ביותר במתן אמון 

בעדותה".
"יש לציין כי במהלך המענה הסתמי 
הנאשם,  ב"כ  לשאלות  האמור 
ניתקה המתלוננת אף קשר עין עם 
הנאשם,  ב"כ  ועם  המשפט  בית 
ובהתה בנקודה כלשהי באולם. מיד 
עם תחילת חקירתה החוזרת על ידי 
המתלוננת  שבה  המאשימה,  ב"כ 
תוך  שנשאלה,  לשאלות  לענות 
הפנים  ארשת  של  חדה  הפסקה 
המנותקת והקפואה, אותה עטתה 
בעת שענתה תשובה סתמית חוזרת 
הנאשם...  ב"כ  לשאלות  ונשנית 
אציין כי הערת אלה הינן חריגות 
אך  זה,  מותב  עבור  דופן  ויוצאות 
הערות אלה מתייחסות להתנהגות 
חריגה ויוצאת דופן של המתלוננת 
התנהגות  המשפט,  בבית  כעדה 
על  משמעותי  באופן  המשפיעה 

מידת מהימנותה."
בהכרעת  גם,  העיר  המשפט  בית 
להרשיע  התביעה  בקשת  על  הדין, 
את הנאשם, אף מבלי להיצמד לאמור 

בכתב האישום, וכלשונו:
הראיות  לגבי  טענו  "הצדדים 
לעמדתו.  בהתאם  צד  כל  שהוצגו, 
המאשימה לא התעלמה מסתירות 
שמיעת  במהלך  שעלו  שונות 
הראיות, אולם טענה כי "השאלה 
המשפט,  בית  בפני  היום  שניצבת 
אלימות  חוותה  המתלוננת  האם 
לאו...אל  אם  הנאשם  של  מצידו 
לאותן  להיגרר  משפט  לבית  לו 
של  בפריפריה  המצויות  השאלות 
האישומים, במועדים הספציפיים, 
בקורבן  מדובר  האם  אלא  אלא, 

שהוזה,  באישה  או  אלימות 
בכל  ומשקרת  עלילות  מעלילה 
בעדותה"...אינני  פרט  לכל  הנוגע 
זו, העומדת בסתירה  גישה  מקבל 
ליסודות המשפט הפלילי: השאלה 
היא  המשפט,  בית  בפני  הניצבת 
להציג  בידי המאשימה  האם עלה 
המיוחס  את  המבססות  ראיות 
בעוצמה  האישום,  בכתב  לנאשם 
שהינה למעלה מספק סביר. ודאי 
המשפט  בית  על  זו,  שבמסגרת 
האירועים  הוכחו  האם  לבחון 
כתב  בעובדות  לנאשם  המיוחסים 
העבירה  להרשיעו  ולא  האישום, 
"כלשהי"  אלימות  של  "כללית" 
הדבר  מסוימת".  "בלתי  בתקופה 
מנוגד לזכויותיו של נאשם בהליך 
הן  האישום  כתב  עובדות  פלילי. 
הגודרות את המיוחס לנאשם, אשר 
בהליך.  הגנתו  את  בהתאם  מנהל 
באופן זה, בית המשפט איננו קובע 
או  אלימות  בקורבן  "מדובר  האם 
באישה שהוזה", אלא קובע האם 
הוכחו יסודות העבירות המיוחסות 
אוסיף  האישום.  בכתב  לנאשם 
עוד לעניין זה, ש"ההנחה היא כי 
אינה  לעולם  השיפוטית  האמת 
 5270/14 )ע"פ  מוחלטת"  אמת 
ישראל,  מדינת  נ'  אולמרט  אהוד 
 ,1 פסקה  פוגלמן,  השופט  כב' 

.))29.12.2015(

לעובד  הפרעה  של  מעבירה  זיכוי 
בשל  ציבור  עובד  ותקיפת  ציבור 

זיהוי בעייתי
8813-01- )שלום־ירושלים(  ]ת"פ 
בניהו,  מלט  נ'  ישראל  מדינת   13
בם,  יצחק  עו"ד  ע"י  יוצג  הנאשם 

מטעם הסנגוריה הציבורית[

השופט  כב'  השלום,  משפט  בית 
שהואשם  נאשם  זיכה  פולוק,  ד. 
ציבור  לעובד  הפרעה  של  בעבירות 
שתקף  בכך  ציבור,  עובד  ותקיפת 
לאבטח  שהגיעו  וסמג"ד  קמב"ץ 
עבודות חריש של פלסטינאים בסמוך 

לישובו. 
הצורך  את  מדגיש  המשפט  בית 
בזהירות יתר בהסתמכות על עדות 
מונה  שהוא  תוך  זיהוי,  שעניינה 
אותו  הובילו  אשר  קריטריונים 
להסתמך  ניתן  לא  לפיה  למסקנה 
על הזיהוי של הקמב"ץ את הנאשם, 

נסיבות האירוע והתאורה  וביניהם: 
שהעד  העובדה   — במהלכו  שהיתה 
בעת  לחץ  תחת  נתון  היה  המזהה 
לפניו  וזוית החשיפה  האירוע; משך 
האתנית־ ההשתייכות  הנאשם;  של 
העד  ושל  הנאשם  של  חברתית 
המזהה; בחינת אופן הזיהוי — משך 
והיות  הנאשם  לפני  החשיפה  וזוית 

הזיהוי ספונטני ולא מבוקר.

זיכוי מעבירות של איומים והפרעה 
לשוטר במילוי תפקידו — "במקרים 
בהם עד אחד בלבד עומד לחובתו 
להקפיד  ביהמ"ש  על  נאשם,  של 
הקפדה יתרה על כך שגרסתו תהיה 
מבוססת ואמינה במידה כה רבה, 
עד שיהיה בה די להוכחת האשמה 

מעבר לכל ספק סביר"
22431-08- )שלום־ירושלים(  ]ת"פ 

איטח,  יצחק  נ'  ישראל  מדינת   15
כהן  מיטל  עו"ד  ע"י  יוצג  הנאשם 
סחראי, מטעם הסנגוריה הציבורית[

בית משפט השלום, כב' השופט מ. 
של  מעבירות  נאשם  מזכה  כדורי, 
במילוי  לשוטר  והפרעה  איומים 
מהעבירות  זוכה  הנאשם  תפקידו. 
בפניו  שהעידו  לאחר  לו  שיוחסו 
השוטר המתלונן, הנאשם ועד הגנה 

שהיה במקום.
בעדות  אין  כי  קובע  המשפט  בית 
להוכיח את  כדי  יחידה של השוטר 
אשמתו של הנאשם מעבר לכל ספק 

סביר.
חובתו  כי  יובהר  הדברים  "בפתח 
עצמו  את  להזהיר  ביהמ"ש  של 
שעה שמדובר בעדות יחידה אינה 
דבר פורמאלי אלא מהותי. במקרים 
בהם עד אחד בלבד עומד לחובתו 
להקפיד  ביהמ"ש  על  נאשם,  של 
הקפדה יתרה על כך שגרסתו תהיה 
מבוססת ואמינה במידה כה רבה, 
עד שיהיה בה די להוכחת האשמה 
מעבר לכל ספק סביר. בעניינו, לא 
מתקיימים התנאים הנדרשים לכך.

...
ולהבהיר  לשוב  לנכון  מוצא  אני 
כי אין בהכרעת דין זו כדי להטיל 
פגם כלשהו בשוטר שהעיד לפניי. 
כי השוטר  לא התרשמתי  כאמור, 
העיד עדות שאיננה אמת או שהוא 
באופן  ביהמ"ש  את  להטעות  בא 
אחר. כל שקבעתי הוא כי בעדותו 

אין  לעצמה,  כשהיא  השוטר,  של 
לכל  מעבר  האשמה  להוכחת  די 

ספק סביר."

תקיפת  של  מעבירה  נאשם  זיכוי 
"זוטי  של  טענה  קבלת   — זוג  בת 

דברים"
12601-08- )שלום־ירושלים(  ]ת"פ 

13 מדינת ישראל נ' פלוני, הנאשם 
יוצג ע"י עו"ד חגית רוזנברג, מטעם 

הסנגוריה הציבורית[

השופט  כב'  השלום,  משפט  בית 
נאשם  זיכה  כדורי,  מ.  ר  הבכי
בת  תקיפת  של  בעבירה  שהואשם 
האישום,  כתב  עובדות  פי  על  זוג. 
בעקבות ויכוח עם בת זוגו — חסם 

את פיה באמצעות ידו.
ציין  אך  בעובדות  הודה  הנאשם 
של  צעקותיה  לאור  זאת  עשה  כי 
מאוחרת  לילה  בשעת  המתלוננת 
זאת.  לעשות  ממנה  למנוע  ורצונו 
שפעל  כפי  פעל  כי  הוסיף  הנאשם 
לאחר שהמתלוננת תקפה אותו ואף 
למרות  מפאותיו.  אחת  את  תלשה 

זאת, לא הוגש נגדה כתב אישום. 
בית המשפט פרט בהכרעת דינו שורה 
במהימנותה  הפוגעים  ממצאים  של 
של  דחייתו  ביניהם  המתלוננת,  של 
בית משפט לענייני משפחה את גרסת 
אלימות  לאירועי  בנוגע  המתלוננת 

מאוחר שנטען על ידה.
כמו כן, בית המשפט ציין כי שוטר 
שהגיע למקום הבחין בסימני חבלה 
דווקא על גופו של הנאשם ולא על 

גופה של המתלוננת. 
בסיום הכרעת הדין זיכה ביהמ"ש, 
כאמור, את הנאשם וקבע כי מעשיו 
עולים בגדר "זוטי דברים", וכלשונו:
אלימות  במעשה  מדובר  "בנוסף, 
עבירות  של  התחתון  ברף  המצוי 
פ.כ.ש.(,   — במקור  )כך  האיומים 
שלא  הנאשם,  של  לגרסתו  אשר 
נדחתה, נעשו בעקבות תקיפתו על 
ידי המתלוננת וצעקותיה. לנאשם 
אין עבר פלילי, כפי שעלה מהדיון 
היום המתלוננת והנאשם התגרשו. 
לפיכך נראה כי טיב מעשה העבירה 
שביצע, נסיבות ביצועה, תוצאותיה 
מביאים  הציבורי,  והאינטרס 

למסקנה כי מדובר בזוטי דברים.
לפיכך, עומדת לנאשם בגין מעשה 
המתלוננת  של  פיה  על  ידו  הנחת 

הגנה של זוטי דברים כקבוע בסעיף 
34יז לחוק העונשין )השוו לעניין זה: 
ע"פ )מרכז( 27179-04-11 לוי נ' 

מדינת ישראל(."

חזרה מאישום:
טענת  בשל  אישום  מכתב  חזרה 
ובהעדר הסכמה בכתב  התיישנות 

של היועמ"ש
46176-05- )שלום־ירושלים(  ]ת"פ 

16 מדינת ישראל נ' נועם גאבורי, 
הנאשם יוצג ע"י עו"ד אביאל קריא, 

מטעם הסנגוריה הציבורית[.

כנגד הנאשם הוגש כתב אישום בגין 
מקרקעין  פני  השחתת  של  עבירה 
ממניע גזעני, בשל כך שריסס כתובות 
נאצה במגרש הכדורגל של בית הספר 

הדו לשוני.
שהעלתה  ההתיישנות  טענת  לאור 
לעבירה  אחת  שנה  שהינה  ההגנה, 
וכן  מקרקעין,  פני  השחתת  של 
לאור העובדה כי לא התקבל אישור 
יועמ"ש להגשת כתב האישום בשל 
המניע הגזעני — חזרה בה המאשימה 

מכתב האישום.

מעצרים:
שב"ח — חשוד שנעצר מכח צו בדבר 
ימים —   5 למשך  ביטחון  הוראות 

מעצר בלתי חוקי — שחרור
12864-08- )שלום־ירושלים(  ]מ"י 

16 מדינת ישראל נ' ו'. א., המשיב 
מטעם  ג'בר,  יעקוב  עו"ד  ע"י  יוצג 

הסנגוריה הציבורית[

בית משפט השלום, כב' השופט מ. 
בורנשטיין, מורה על שחרור החשוד 
ממעצר זאת לאחר שמצא כי הוחזק 
במעצר לא חוקי, שכן בקשת המעצר 
נפתחה 5 ימים לאחר שנעצר בחשד 

לעבירת שב"ח.
 01.08.16 ביום  נעצר  "המשיב 
לצו  בהתאם  וזאת   22:30 בשעה 
משולב(  )נוסח  ביטחון  הוראות 
יהודה ושומרון, תש"ע-2009, וזאת 
למשך 96 שעות. המבקשת מייחסת 
למשיב עבירה של כניסה לישראל 

שלא כדין. 

הבקשה דנן הוגשה בחלוף 5 ימים 
ועתה  המשיב  של  מעצרו  מעת 
הארכת  את  המבקשת  מבקשת 
הגשת  לצורך  המשיב  של  מעצרו 
הצהרת  הוגשה  שכן  אישום,  כתב 

תובע בעניינו של המשיב.
בג"ץ  בעניין  נדון  האמור  הצו 
ם  י ר י ס א ה ד  ר ש מ  3 3 6 8 / 1 0
הביטחון  שר  נ'  ואח'  הפלסטינים 
מדוקדק  עיון   .)06.04.14( ואח' 
באמור בסעיף 31 לצו האמור, מלמד 
שמי שנעצר על ידי חייל, בעבירה 
לתת  ניתן  ביטחון,  עבירת  שאינה 
בעניינו פקודת מעצר על ידי קצין 
משטרה לתקופה שלא תעלה על 48 

שעות מעת מעצרו.
לפי  בעבירה  הוא  בעניינו  הדיון 
שאינה  לישראל,  הכניסה  חוק 
מוגדרת לפי התוספת השלישית לצו 
שלכאורה  ומכאן  ביטחון  כעבירת 
לעצור  היה  שניתן  המעצר  משך 
שעות   48 למשך  היה  המשיב  את 

לכל היותר.

הוא  דיו,  הובהר  שלא  נוסף  נושא 
הפלילי  הדין  סדר  שחוק  העובדה 
 , אכיפה־מעצרים( יות  )סמכו
התשנ"ו-1996, קובע שניתן לעצור 
שעות   24 עד  שוטר  ידי  על  אדם 
ללכת  בחרה  שהמבקשת  ומשעה 
החוק,  לפי  ולא  הצו  לפי  במסלול 
למשך  באשר  מובנה  קושי  קיים 

המעצר בו מצוי המשיב.
הקשור  בכל  פגם  שקיים  מכאן, 
את  המצדיק  המשיב  של  למעצרו 

שחרורו."

מתמחה תביעות אינו רשאי לחתום 
על הצהרת תובע

56782- )שלום־ירושלים(  ]מ"י 
 ,.E.T.H נ'  ישראל  מדינת   09-16
ויזלברג  שי  עו"ד  ע"י  יוצג  המשיב 
ועו"ד יקבה קאסה, מטעם הסנגוריה 

הציבורית[

ד.  השופט  כב'  השלום,  בית משפט 
ג. ריכטר, דן בשאלה האם מתמחה 

בתביעות ירושלים רשאי לחתום על 
"הצהרת תובע".

בית משפט השלום קובע כי מתמחה 
בתביעות מחוז ירושלים אינו רשאי 

לחתום על הצהרת תובע.
בית המשפט כותב בהחלטתו:

"לפניי בקשה מקדמית למחוק את 
בקשת המעצר הואיל והוגש בחוסר 
סמכות, שכן הצהרת התובע נחתמה 

ע"י מתמחה ולא ע"י עו"ד.
הבקשה במקומה, במובן זה שסעיף 
]נוסח  60 לחוק סדר הדין הפלילי 
משולב[, התשמ"ב-1982 קובע כך:

)ד( חומר שהושג בחקירה בעבירה 
המנויה בחלק ג' לתוספת ראשונה 
לפרקליט  המשטרה  תעבירו  א', 
אלא  פרקליט,  של  לטיפולו  מחוז, 
המחוז,  פרקליט  החליט  כן  אם 
בתיק מסוים, כי בשל היעד חומרה 
העבירה  ביצוע  בנסיבות  יתרה 
מוצדק  הראיות,  ואי־מורכבות 
של  לטיפולו  התיק  את  להעביר 
דין  עורך  שהוא  משטרתי  תובע 

הציבורית הסנגוריה  יומן   / וקהילה  משפט  הציבורית הסנגוריה  יומן   / וקהילה  משפט 

סבא שכזה: נאשם בן 76 מובא לבית המשפט המחוזי בירושלים — כתב האישום מתייחס 
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ת. התביעו ביחידת  המשרת 
שהואיל  היא,  הדבר  משמעות 
וההסמכה שהוצגה לי מאת היועץ 
מתייחסת  לממשלה  המשפטי 
ספציפית לסעיף הנ"ל ולא לסעיף 
ומשום  המעצרים,  לחוק  17)ד( 
כלשון  דין  עורך  אינו  שהמתמחה 
ליתן  מוסמך  היה  לא  הסעיף, 

הצהרת תובע."
לאור העובדה, כי בהמשך הפגם תוקן 
התייצב  המחוז  מתביעות  עו"ד   —
לדיון והצהיר כי עבר על התיק, בית 

המשפט קיבל את ההצהרה.
בהמשך, הורה בית המשפט השלום 

על שחרור של החשוד בתנאים.
על החלטה זו הוגש ערר.

בית המשפט המחוזי, כב' השופט י. 
נועם, דוחה את ערר המשטרה ביחס 
לשחרור החשוד, מבלי לדון בשאלת 

הצהרת התובע. 

עררים:
על  מורה  העליון  המשפט  בית 
המבחן  שירות  של  תסקיר  קבלת 
חלופה  של  אפשרות  בחינת  לשם 
טיפולית על אף שמדובר בעבירות 
חמורות ולמרות שלא הוצעה חלופה 

קונקרטית
נ'  ג.  א.   7279/16 )עליון(  ]בש"פ 
ע"י  יוצג  הנאשם  ישראל,  מדינת 
עו"ד אריאל הרמן, מטעם הסנגוריה 

הציבורית[

השופט  כב'  העליון,  המשפט  בית 
מ. מזוז, החליט לקבל ערר ולהורות 
על עריכת תסקיר שרות מבחן לשם 
למעצר  טיפולית  חלופה  בחינת 
חמורות  בעבירות  שמדובר  למרות 
בנסיבות  ותקיפה  נשק  החזקת  של 
מחמירות ועל אף שלא הוצעה חלופה 

קונקרטית.
מטעם  כעת  משהועלתה  "לפיכך, 
מעצר  חלופת  של  ההצעה  העורר 
על  להורות  מקום  יש  טיפולית, 
לבחינת  מעצר  תסקיר  עריכת 
היתכנות של חלופה כזו וההתאמה 
באת  כזו.  לחלופה  העורר  של 
שאין  כך  על  קבלה  המדינה  כוח 
קונקרטית,  חלופה  מדובר בהצעת 
שלא  מכך  להתעלם  שאין  אלא 
לחלופת  בהצעה  בעניינו  מדובר 

מעצר "רגילה" — בה אכן מצופה 
מהנאשם להציע חלופה קונקרטית, 
שהות,  מקום  היתר,  בין  הכוללת 
מפקחים וערבויות — אלא בחלופה 
טיפולית־מוסדית, שפרטיה ותנאיה 
ונדרשת  הנאשם,  של  בידיו  אינם 
מעורבות של שירות המבחן לבחינת 

היתכנותה והתאמתה.
באמור לעיל לא התעלמתי מחומרת 
המעשים המיוחסים לעורר ומעברו 
אין  באלה  אך  המכביד,  הפלילי 
על  חסימה  להצדיק  כדי  לדעתי 
הסף של בחינת האפשרות לחלופת 
מעצר. זאת בהתחשב בין היתר גם 
בנסיבות האישיות החריגות ובגילו 
הצעיר. כמובן שבשלב זה אין לדעת 
יהיו תוצאות תסקיר המעצר,  מה 
הסופית  שההכרעה  לומר  ולמותר 
שמורה  המעצר  חלופת  בשאלת 

לבית המשפט."

לא  אך  ערר  הגישה  המשטרה 
התייצבה לדיון בערר — דחיית ערר 

המשטרה
]עמ"י )מחוזי־ירושלים( 6356-08-16 
מדינת ישראל נ' נ. ב. ש., הנאשם 
מטעם  צבי,  בר  ארז  עו"ד  ע"י  יוצג 

הסנגוריה הציבורית[

השופט  כב'  המחוזי,  המשפט  בית 
על  המשטרה  ערר  דוחה  דראל,  א. 
כב'  השלום,  משפט  בית  החלטת 
היתר  בין  זאת  גורדון,  א.  השופט 
ובעיקר בשל אי התייצבות המשטרה 

לדיון.
בית המשפט כותב בעניין זה:

"בהינתן כי לא הגיע נציג העוררת 
בית  בהחלטת  שעיינתי  ולאחר 
משפט קמא ובתיק הסרוק במערכת 
נט המשפט ולא מצאתי כי מדובר 
בית  החלטת  אלא  מוצק,  בערר 
משפט קמא נראית על פניה מאוזנת 
וראויה, וכן מביאה בחשבון את כל 
השיקולים הצריכים לעניין )בהינתן 
החלטה  כתב  קמא  משפט  שבית 
מפורטת ומנומקת(, אני מוחק את 
הערר. עיכוב הביצוע שניתן על ידי 
בית משפט השלום מבוטל ובה בעת 
שנקבעו  בתנאים  יעמוד  שהמשיב 
הוא  השלום,  משפט  בית  ידי  על 

ישוחרר.
מדובר  הדברים  פני  על  כי  אציין 
ם  ו באי ם  סקי העו ת  ו בחשד

למי  לרכוש  ובהיזק  להתאבדות 
שאין לו עבר פלילי כאשר החלופה 
לקבוע  קמא  משפט  בית  שמצא 
אותה, הדוקה דיה כדי להלום את 

הסיכון."

כב' השופט מ. י. הכהן: "...על אף 
סכסוכים  לגבי  המובנת  הרגישות 
בין בני זוג, על גורמי האכיפה לשים 
חוק  מצוותו של  עיניהם את  לנגד 
כלי  הוא  מעצר  לפיה  המעצרים, 
אחרון ולא כלי ראשון לצורך ביצוע 

חקירה פלילית"
49893- )מחוזי־ירושלים(  ]עמ"י 

ישראל,  מדינת  נ'  ר.  ג.ג.   07-16
צבי,  בר  ארז  עו"ד  ע"י  יוצג  העורר 

מטעםהסנגוריה הציבורית[

השופט  כב'  המחוזי,  המשפט  בית 
י. הכהן, מקבל את ערר החשוד  מ. 
על החלטת בית משפט השלום, כב' 
הורה  אשר  אזולאי,  ק.  השופטת 
בגין  על הארכת מעצרו של החשוד 
וזאת  יממה  למשך  אלמ"ב  עבירות 

לצורך השלמת חקירה. 
כאמור, בית המשפט המחוזי מורה 
על שחרור החשוד ומחדד את הכלל 
לפיו — "מעצר הוא כלי אחרון ולא 
חקירה  ביצוע  לצורך  ראשון  כלי 

פלילית".
בית המשפט כותב בהחלטתו:

"...על אף הרגישות המובנת לגבי 
גורמי  על  זוג,  בני  בין  סכסוכים 
את  עיניהם  לנגד  לשים  האכיפה 
לפיה  המעצרים,  חוק  של  מצוותו 
מעצר הוא כלי אחרון ולא כלי ראשון 

לצורך ביצוע חקירה פלילית"

סעיף  הפרת   — חוקי  בלתי  מעצר 
חשוד   — המעצרים  לחוק  29)ד( 
לפני  שעות  מארבע  פחות  שנעצר 
כניסת השבת — ערר החשוד למחוזי 

מתקבל — שחרור
40728- )מחוזי־ירושלים(  ]עמ"י 

נ' מדינת ישראל,  07-16 ע. ר. מ. 
העורר יוצג בבית משפט השלום ע"י 
הסנגוריה  מטעם  חסן,  אשרף  עו"ד 
המחוזי  המשפט  ובבית  הציבורית, 
ע"י עו"ד דוד הלוי, מטעם הסנגוריה 

הציבורית[

בשעה   ' ו ביום  נעצר  החשוד 
לבדיקה  מכן  לאחר  ונשלח   ,12:00

הובא  לא  כך  ובשל  פסיכיאטרית 
לדיון בהארכת מעצרו.

במוצ"ש הובא החשוד לבית משפט 
 5 למשך  מעצר  להארכת  השלום 
ימים. בית משפט השלום, כב' השופט 
מעצרו  הארכת  על  הורה  רובין,  א. 

ביומיים.
על החלטת בית משפט השלום הוגש 

ערר.
בית המשפט המחוזי, כב' השופטת 
הערר  את  מקבל  כנפי־שטייניץ,  ג. 
ממעצר,  החשוד  שחרור  על  ומורה 
בין היתר, לאור העובדה שלא הובא 

בזמן להארכת מעצר. 
בית המשפט קובע בהחלטתו:

"אכן נראה כי יש בסיס לטענת ב"כ 
העורר כי היה על המשיבה להביא 
את העורר בפני בית המשפט כבר 
השבת,  כניסת  לפני  שישי  ביום 
ולא להמתין עד למוצאי שבת. גם 
אפשר  לא  העורר  של  מצבו  אם 
הבאתו לבית המשפט, מן הנימוקים 
כי  נראה  שהוצג,  במזכר  שפורטו 
היה מקום לפעול לפי הוראת סעיף 
16)2( לחוק ולקיים את הדיון שלא 
דעת  חוות  יסוד  על  בנוכחותו, 
לא  זה  דבר  מתאימה.  רפואית 
נעשה. יוסף לאמור כי לא הוצג בפני 
בית המשפט כל מסמך המעיד על 
הבדיקות הרפואיות שנערכו לעורר 
ואשר ביצוען מנע את הבאתו לבית 

המשפט."

 — ושב"ח  למגורים  התפרצות 
שיהוי במעצר+מעצר על סמך מידע 
מקבל  המחוזי   — בלבד  מודיעיני 

ערר החשודים ומשחרר
]עמ"י )מחוזי־ירושלים( -13386-08

ישראל,  מדינת  נ'  ואח'  נ.  א.   16
יעקוב  עו"ד  ע"י  יוצגו  המשיבים 
מטעם  פרחאת,  עאטף  ועו"ד  ג'בר 

הסנגוריה הציבורית[

השופט  כב'  המחוזי,  המשפט  בית 
על  החשודים  ערר  מקבל  דראל,  א. 
כב'  השלום,  משפט  בית  החלטת 
הורה  אשר  ליבוביץ,  ש.  השופטת 
העוררים  של  מעצרם  הארכת  על 
בעבירות שב"ח והתפרצות על בסיס 

מידע מודיעני בלבד.
בית המשפט כותב בהחלטתו:

"לאחר שעיינתי בטענות הצדדים 
לכלל  הגעתי  החקירה  ובתיקי 

להתקבל.  הערר  דין  כי  מסקנה 
אמנם ניתן לעצור לצרכי חקירה על 
יסוד מידע מודיעיני בלבד ואולם, 
היה  לא  זה,  תיק  של  בנסיבותיו 
מקום להארכת מעצר למשך ארבעה 
מודיעיני  מידע  יסוד  על  ימים 
מעצר  בימי  מדובר  אם  אף  בלבד, 
ושבת. החשד  הכוללים את שישי 
שכבר  לאחר  הזאת  לעת  הסביר 
ממועד  שעות  מ־36  למעלה  חלפו 
מעצרם של העוררים, איננו מספיק 
להארכת מעצר נוספת ואין הצדקה 
לזמן  מעבר  במעצר,  להישארותם 
שנשארו עד עתה. אציין, כי המידע 
"ברף  איננו  מדובר  בו  המודיעיני 
הגבוה". בנוסף, חלוף הזמן מקהה 
את המסוכנות ומעמיד בספק את 
הפעולות  את  לבצע  האפשרות 
שהמשטרה חושבת שתבצע אותן. 
שנתבקשו  החקירה  בפעולות  עיון 
זמן  לארוך  יכול  ביצוען  כי  מלמד 
ואינני סבור כי יש הצדקה, על יסוד 
התשתית הראייתית שמונחת כעת, 

להותרת העוררים במעצר."

 מעצר עד 
תום ההליכים:

ארבע עבירות של סחר בסמים + 
עצמית  לצריכה  שלא  סם  החזקת 
אי   — בשכרות  נהיגה  של  ועבירה 
 — יום   30 בחלוף  הקראה  ביצוע 

שחרור וערר התביעה נדחה
35175-08- )מחוזי־ירושלים(  ]מ"ת 

16 מדינת ישראל נ' פלוני, הנאשם 
מטעם  הלוי,  דוד  עו"ד  ע"י  יוצג 

הסנגוריה הציבורית[

אישום  כתב  הוגש  הנאשם  נגד 
לו ארבע עבירות של סחר  המייחס 
בסם מסוכן, עבירה של החזקת סם 
מסוכן שלא לצריכה עצמית ועבירה 
של נהיגה בשכרות. בד בבד, הגישה 
המאשימה בקשה להורות על מעצר 

הנאשם עד תום ההליכים.
בית המשפט הורה על מעצר הנאשם 
בהמשך  מעצר.  תסקיר  קבלת  עד 
לאמור, התקבל תסקיר מעצר שלילי 

שאינו ממליץ על שחרור הנאשם. 
בדיון שנקבע להקראת כתב האישום 
)שהוא היום ה־40 למעצר הנאשם(, 
לחוק   60 ס'  להוראת  ובהתאם 

המעצרים ביקש הסנגור, עו"ד הלוי, 
שחרור  על  להורות  המשפט  מבית 
הנאשם הואיל ולא הוקרא לו כתב 
האישום בחלוף 30 יום מיום מעצרו. 
ד.  השופט  כב'  השלום,  בית משפט 
הסנגור  בקשת  את  קיבל  פולוק, 

והורה על שחרור הנאשם.
על החלטה זו הגישה התביעה ערר 

לבית המשפט המחוזי.
בית המשפט המחוזי, כב' השופטת 
ע. זינגר, בהחלטה מנומקת, דחה את 

ערר המאשימה.
בית המשפט כותב בהחלטה:

אכן הוראות סעיף 60 לחוק — היא 
בו  מקום  משמעית.  וחד  ברורה 
)ולטעמי  במועד  החל המשפט  לא 
זהו  כי  מחלוקת  להיות  יכולה  לא 
שהנאשם  הרי  שבפניי(,  המקרה 
ישוחרר מהמעצר )בערובה או ללא 
ערובה(. הפסיקה נתקלה לא אחת 
במקרים בהם אירעו מחדלים, או 
טעויות דומות — בהם מחמת שגגה 
במועד.  המשפט  החל  לא  בלבד 

בכך  אין  כי  היא  הפסיקה  עמדת 
לסתום את הגולל מאשר לאפשרות 
יום  של  בסופו  יוותר  שהנאשם 
ברם,  ההליכים.  תום  עד  במעצר 
חדשה  בקשה  הגשת  דורש  הדבר 
למעצר עד תום ההליכים, או בקשה 

לחדש את הדיון באותו עניין." 

שב"ח עם עבר ביטחוני — בימ"ש 
ההליכים  תום  עד  עוצר  השלום 
וביהמ"ש המחוזי מקבל את הערר 

ומשחרר
]עמ"ת )מחוזי־ירושלים( -23423-08

16 מדינת ישראל נ' ש. ס. א., הנאשם 
יוצג ע"י עו"ד עיסא מוחמדיה, מטעם 

הסנגוריה הציבורית[

בית המשפט המחוזי, כב' השופט א. 
רומנוב, מקבל ערר נאשם על החלטת 
בית משפט השלום, כב' השופט א. 
בית משפט  הורה  גורדון, במסגרתו 
עד  הנאשם  של  מעצרו  על  השלום 
שב"ח  עבירת  בגין  ההליכים  תום 

נותן  שהוא  תוך  כניסות(,  )שתי 
משקל לעברו הביטחוני הישן )משנת 
2005 בגינו ריצה עונש מאסר של 40 

חודשים(.
"אכן, יש לעורר עבר פלילי בעבירות 
בעבירות  מדובר  ואולם  חמורות, 
שנעברו בשנת 2005 ומאז, כך ניתן 
להבין, חל שינוי בחייו של העורר. 
הוא נישא ונולדו לו 3 ילדים והוא 

דואג לפרנסתם.
לאחר ששקלתי את מכלול נסיבות 
של  משקל  שנתתי  ולאחר  העניין, 
של  התייצבותם  לעובדת  ממש 
הערבים — שכאמור, לא התייצבו 
בבית משפט השלום, הגעתי לכלל 
מסקנה, כי ניתן לשחרר את העורר 

בערובה."

הציבורית הסנגוריה  יומן   / וקהילה  משפט  הציבורית הסנגוריה  יומן   / וקהילה  משפט 
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המצלמת העדשה  בשפת  רגעים  המצלמת העדשה  בשפת  רגעים 

וצלמנו יוסי זמיר היה שם בעת ההשבעה במשכן נשיאי ישראל, עם נשיא המדינה ראובן 
ריבלין, נשיאת בית המשפט העליון מרים נאור ושרת המשפטים איילת שקד. 

רגעים של נחת, השגיות ותקווה לחיזוק והעצמת המערכת השיפוטית בבירה מול עומס 
תיקים שהופך לכבד יותר בשנים של מציאות בטחונית קשה. 

עו"ד מרים בנקי — שופטת בית משפט השלום בירושלים. 

***
השופטת חנה מרים לומפ שופטת בית המשפט המחוזי. 

נולדה בשנת 1972 בישראל.
בשנת 1989 סיימה לימודיה התיכוניים באולפנת צביה ברחובות.

בשנים 1989 עד 1990 התנדבה לשירות לאומי.
בשנת 1995 סיימה תואר ראשון במשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים.

העברית  באוניברסיטה  במשפטים  שני  תואר  לימודי  בהצטיינות  סיימה   2005 בשנת 
בירושלים.

בחודש נובמבר 1996 הוסמכה כעורכת דין.
בשנים 2011-1997 עבדה בתביעות במשטרת ישראל במגוון תפקידים.

ביום 15/08/2011 מונתה לכהונת שופטת בבית משפט השלום בירושלים.

***
אלי אברבנאל — שופט בית המשפט המחוזי. שימש מאביב 2013 כמשנה לפרקליט המדינה 
לעניינים פליליים, וקודם לכן היה במשך שנה המשנה לפרקליט לתפקידים מיוחדים. 

במשך שמונה שנים — פרקליט מחוז ירושלים )פלילי(.

 יש שופטות ושופטים )חדשים( 
בירושלים 
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משפטי סיוע   / וקהילה  משפט  משפטי סיוע   / וקהילה  משפט 

מצטיירת בהכרח בחברה החילונית 
כדבר שלילי, אך פרי האהבה מקשר 
ממזר  של  תווית  מקבל  עדיין  זה 

בהתאם לדין העברי.
הדרישה  אבהות  הכרת  של  בהליך 
המשפטי  היועץ  של  הסטנדרטית 
לממשלה היא ביצוע בדיקת רקמות, 
זאת כאשר חלפה שנה ממועד הלידה. 
במקרים בהם יש חשש לממזרות חוק 
מידע גנטי התשס"א-2000 אוסר על 
רק  אותה  ומתיר  הבדיקה,  ביצוע 
או  חיים  סכנת  מניעת  של  במקרה 
לאישור  ובכפוף  הפיכה  בלתי  נכות 

בית המשפט: 
קה  י בד כת  י לער ו  צ  . 2ה 8 "
לממזרות  חשש  של  בנסיבות 
תשס"ח(  )תיקון  תורה  דין   לפי 
בעצמו  המשפט,  בית  ראה   .1 א. 
או לפי טענתו של בעל דין, ולאחר 
ששמע את עמדת היועץ המשפטי 
כי  בעניין,  כוחו  בא  או  לממשלה 
לפגוע  עלולים  הבדיקה  ממצאי 
לנישואין  תורה  דין  לפי  בכשרותו 
לממזרות  חשש  קטין....עקב  של 
בית  לנשיא  יפנה  תורה,  דין  לפי 
חוות  לקבלת  הגדול  הרבני  הדין 
דעתו בעניין החשש האמור ובדבר 
הבדיקה  את  לערוך  האפשרות 
באופן שימנע את הפגיעה; הפנייה 
ופרטים  שמות  ציון  בלא  תיעשה 

מזהים....
4. נוכח בית המשפט, לאחר שהיועץ 
כוחו  בא  או  לממשלה  המשפטי 
לעניין  עמדתו  את  לפניו  הביא 
עריכת בדיקה כאמור בפסקה )2(, 
כי ממצאי הבדיקה עלולים לפגוע 
בכשרותו של קטין...כאמור בפסקה 
)1(, וכי אין דרך לערוך את הבדיקה 
באופן שימנע את הפגיעה, לא יורה 
כן  אם  אלא  הבדיקה,  עריכת  על 
מצא כי יש צורך בעריכת הבדיקה 
או  אדם  לחיי  סכנה  מניעת  לשם 
נכות חמורה בלתי הפיכה לאדם.".

מדוע החוק כל כך מגן ומונע מצב של 

ממזרות. מה המשמעות של ממזר? 
שנולד  יהודי  הוא  ממזר  "בהלכה, 
מאיסורי  חמור,  עריות  מגילוי 
כריתות, ובכלל זה מי שנולד לאשת 
איש]1[ כתוצאה מניאוף )קיום יחסי 
מין עם גבר אחר( עם יהודי]2[..." 
"יש מפרשים שמקור השם "ממזר" 
הוא נוטריקון של המילים מום-זר 
לשון  או  מעם-זר]5[  המילים  או 
"מוזר מאחיו". הבחירה במושג זה 
באה לבטא את "טבעו" של הממזר 
— עצם הולדתו היא מום והוא זר 
מצווה  הוא  )שכן  ישראל  עם  לכל 
להיות נפרד(. כמו כן לא ידוע מאין 
בא, כיון שאביו התבייש מלהיוודע 
אליו. ויש המפרשים שהמקור הוא 
ממעי וזר. כלומר מהמעיים של איש 
זר." ממזר "לא יבוא בקהל ה', גם 
דור עשירי לא יבא לו בהקל ה' ". 
ספר דברים, פרק כ"ג, פסוק ג'. )ראה: 

"ויקיפדיה"(.
"ממזר אסור לבוא בקהל" ואינו יכול 
להינשא ליהודיה כדת משה וישראל. 
"אות קין" זה עובר בירושה ונמשך 
עשר דורות. ובמציאות בה הנישואין 
מדינת  ישראל,  במדינת  המותרים 
זו  כדמו"י,  ורק  אך  הם  היהודים, 
גזרה שמשמעותה חרם ונידוי חברתי 

שלא ניתן לעמוד בו. 
הרבני  ביה"ד  הדבר  חומרת  בשל 
נמנע, ככל הניתן, מהכרזת ממזרות. 
הרבני  ביה"ד  בו  במקרה  היה  כך 
נישואין בשל פגמים בכשרות  ביטל 
טקס הנישואין כגון פסלות עד )העד 
שאינו שומר מצוות וקרוב משפחה( 
על מנת לאשר בדיקה גנטית לקטין 
ולאפשר בכך את כשרותו )ראה: תיק 
)אשקלון( 60561/7, מיום 25.4.15(. 

אימוץ 
הכרה  לצורך  אחרת  אפשרית  דרך 
באבהות היא הגשת בקשה לאימוץ 
האימוץ,  לחוק   3 סעיף  מכוח 
תשמ"א-1981 "..רשאי בית המשפט 
ליתן צו אימוץ למאמץ יחיד — )1( 

אם בן זוגו הוא הורה המאומץ...".. 
משהו,  אירוני  זה  הליך  אומנם 
צריך  הביולוגי  האב  מדוע  שהרי 
אך  מבשרו?!  בשר  ילדו  את  לאמץ 
בדרך זו ניתן להעביר כמעט את כל 
הזכויות והחובות כלפי הילוד מהאב 
הפורמאלי לאב הביולוגי למעט זכותו 
לרשת את שניהם, שכן הילד יורש את 
האב הביולוגי לפי סעיף 10 )2( לחוק 
הירושה תשכ"ה — 1965 הדן בירושת 
המאמץ  את  ויורש  המוריש  צאצאי 
מכוח סעיף 16 לחוק הירושה אשר 
מכוח  ירושה   16" מעמדו:  השווה 
אימוץ )א( מי שאומץ כדין יורש את 
מאמצו כאילו הוא ילדו, וכן יורשים 
המאומץ".  צאצאי  המאמץ  את 
לגבי שאר הזכויות: "האימוץ יוצר 
אותן  המאומץ  לבין  המאמץ  בין 
בין  הקיימות  והזכויות  החובות 
הורים ובין ילדיהם...והוא מפסיק 
את החובות והזכויות שבין המאומץ 

לבין הוריו..."
נדרש  תצלח  זו  שדרך  מנת  על  אך 
הפורמאלי  מהאב  פעולה  שיתוף 
אשר יסכים לאימוץ )סעיף 8 לחוק 
האימוץ( ויחתום על הסכמתו לאימוץ 
בהתאם  לתוספת,   1 טופס  )בנוסח 
ילדים  אימוץ  לתקנות   1 לתקנה 
)הסכמת הורה(, התשע"ב-2011(. על 
פי סעיף 22 לחוק מרשם האוכלוסין 
ירשם  נשואה  לאישה  שנולד  קטין 
על שם הבעל או "לא יירשם אדם 
לאישה  שנולד  ילד  של  כאביו 
שהייתה נשואה לאדם זולתו בתוך 
300 יום שלפני יום הלידה, אלא על 
פי פסק דין של בית משפט או בית 

דין מוסמך". 
אינו  הפורמאלי  שהאב  במקרה 
משתף פעולה ניתן לטעון להתקיימות 
)א(   13 סעיף  של  מהחלופות  איזו 
לחוק אימוץ ילדים המקימות עילה 
לאימוץ ככל שאלו אכן מתקיימות: 
" )3( הורה...או שאפוטרופסות על 
הילד נשללה ממנו"; )4( ו־)5( "הורה 

...נמנע, ללא סיבה סבירה, מלקיים 
רצופים  חודשים  שישה  במשך 
הילד,  כלפי  חובותיו  את  מלקיים 
אישי  קשר  או  עיקרם  או  כולם 
אתו"; אך לשם כך נדרשת הסכמת 
היועמ"ש היות והסמכות להגיש את 
הבקשה לאימוץ בחלופות אלו נתונו 
הסכמת  "באין  )א(   13" ליועמ"ש 
לפי  המשפט,  בית  רשאי  הורה, 
בקשת היועץ המשפטי לממשלה או 
נציגו, להכריז על ילד כבר-אימוץ, 
אם נוכח כי נתקיים אחד מאלה:..". 
אך סביר כי היועמ"ש יתנגד להכרזת 
חשש  אותו  בשל  אימוץ  בר  הקטין 

לממזרות. 
החשש לממזרות בהליך אימוץ נותר 
בעינו בשל סעיף 16 )2( לחוק האימוץ 
איסור  בדיני  פוגע  אינו  "האימוץ 
וגירושין".  נישואין  לעניני  והיתר 
לפיכך לא רק שאין בכך כדי ל"הכשיר 
את השרץ" בפרקטיקה ביה"ד הרבני 
לצורך  האימוץ  בתיק  לעיין  מבקש 
ובכך  הנישואין.  יוחסין טרם  בירור 
אנו עלולים לתת מבלי משים פוקוס 

על עניין הממזרות. 
הסמכות  היועמ"ש  בידי  כאמור 
לאימוץ,  בקשה  להגיש  הבלעדית 
עם זאת כב' השופט זגורי בפסק דין 
תקדימי התגבר על כך, מכוח סעיף 
8 )א( לחוק ביהמ"ש לענייני משפחה 
סטייה  המאפשר   1995  — התשנ"ה 
מסדרי דין )ראה: תיק אימוץ 3/14, 
מיום 10.3.15(. בפסק דין זה ביהמ"ש 
ע"י  שהוגשה  אימוץ  לבקשת  נעתר 
התנגדות  אף  על  האם  של  זוגה  בן 
היה  לא  שם  זאת  )עם  היועמ"ש 
מדובר בחשש לממזרות, וההתנגדות 
עילה אחרת —  על  הייתה מבוססת 
חשש שההורים המאמצים לא יספרו 
לקטין את דבר היותו מאומץ בשל 

חילול כבוד המשפחה(. 
רוצה לומר — חלופת האימוץ כפופה 
או  הפורמאלי  האב  של  להסכמתו 
שיתוף  בהעדר  ומשכך  היועמ"ש, 
פעולה ע"י מי מהם לא ניתן לצעוד 

בדרך זו. 

מינוי אפוטרופוס נוסף לקטין
מינוי  היא  נוספת  אפשרית  דרך 
נוסף  כאפוטרופוס  הביולוגי  האב 
על הקטין. בדרך זו האב יקבל את 
מרבית הזכויות והחובות על הקטין: 

חייב  קטין  של  אפוטרופוס   .38"
לדאוג לצרכי הקטין, לרבות חינוכו, 
לימודיו, הכשרתו לעבודה ולמשלח־

יד ועבודתו, וכן חייב הוא בשמירת 
ופיתוחם;  ניהולם  הקטין,  נכסי 
הוא רשאי להחזיק בקטין ולקבוע 
מוסמך  והוא  מגוריו  מקום  את 
לחוק   38 סעיף  )ראה:  לייצגו...". 
הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, 

תשכ"ב-1962(.
הכחשת האבהות של האב הפורמאלי 
דינה כהורה שאינו מכיר בילדו ואינו 
ממלא חובותיו ובשל כך ניתן לעתור 
למינוי אפוטרופוס נוסף, מכוח סעיף 
והאפוטרופסות:  הכשרות  לחוק   28
בנוסף  המשפט,  בית  "....רשאי 
לקטין  למנות  הורה,  אותו  על 
אפוטרופוס באופן כללי או לעניינים 
הדין  והוא  המשפט;  בית  שיקבע 
שאינו  ....או  ההורים  אחד  אם 
מסוגל למלא חובותיו לפי פרק זה, 
או שבית המשפט קבע, בהחלטה 
ללא  נמנע,  ההורה  כי  מנומקת, 
סיבה סבירה, מלמלא את חובותיו 
או  מקצתן,  או  כולן  האמורות, 
נשללה  לקטין  שהאפוטרופסות 
על ידי בית המשפט, וכן אם אחד 
היה  שלא  או  ידוע,  אינו  ההורים 
נשוי להורה השני ולא הכיר בקטין 

כבילדו.". 
האב הביולוגי, המשתוקק להכרה על 
הפסיכולוגי  האב  גם  הוא  אבהותו, 
היוולדו.  מיום  הילוד  את  המגדל 
לממזרות  חשש  כל  למנוע  מנת  על 
אין לבסס את הבקשה על ההורות 
ההורות  על  אלא  גית  לו ו הבי
הפסיכולוגית. בדרך זו פעלנו בסיפור 
האב המסור וניתן פסק דין הנעתר 
 ,1285-08-15 א"פ  )ראה:  לבקשה 

מיום 4.5.15, לא פורסם(.
מינוי  צו  ניתן  התהליך  בתום 
הילוד.  על  ורכוש  לגוף  אפוטרופוס 
פעם  פרטה  הגשת  מחייב  זה  הליך 
בוגר  אדם  עם  שנעשה  כפי  בשנה 
יש  לו אפוטרופוס. עם זאת  שמונה 
דעת  שיקול  הכללי  לאפוטרופוס 
בנסיבות  דיפרנציאלי  פיקוח  לבצע 
מצריכות  אינן  אשר  אלו  מיוחדות 
ליידע  יש  כך  לשם  צמוד.  פיקוח 
מדובר  כי  הכללי  האפוטרופוס  את 
פרטה  להגשת  ולעתור  בקטין 
לאחר דרישה, מכוח סעיף 51 לחוק 
הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, 

התשכ"ב-1962: "האפוטרופוס חייב 
להגיש לאפוטרופוס הכללי....פרטה 
חובותיו,  כולל  החסוי,  נכסי  של 
האפוטרופוס  אותו  פטר  אם  זולת 
הכללי מחובה זו או קבע מועד אחר 

להגשת הפרטה."
הליך אפוטרופסות מעניק את מרבית 
הזכויות והחובות לאב ומשכך לעניות 
האופטימאלית  הדרך  זוהי  דעתי 

במצב בו נראה כי אין לו מוצא. 
אבהות אזרחית 

פסק  הוא  אפשרי  וסף  נ הליך 
אזרחית  לאבהות  הצהרתי  דין 
נקבע  טרם  זה  הליך  )פסיכולוגית(. 
כהלכה אך תיאורטית הוא אפשרי. 
מכוח  לאבהות  דין  לפסק  תביעות 
בדיקה  ללא  נסיבתיות,  ראיות 
המלווה  קיים  הליך  הינו  גנטית, 
בחששות שמא הקטין יכנס ל"רשימה 
השחורה" — מעוכבי חיתון הטעונים 
עושה  מצדו  הרבני  ביה"ד  בירור. 
הניתן מהכרזת  ככל  להימנע  מאמץ 
חזקות,  בעזרת  למשל  כך  ממזרות. 
פלפולים ופיתולים הלכתיים ביה"ד 
להתחתן  וביקש  שבגר  ילד  הכשיר 
ובשל  בקהל"  לבוא  "היתר  כדמו"י 
הקושי שניצב לפניו להגיע לתוצאה 
בנימה  חתם  הילד  עבור  זו  צודקת 
נכשל  שלא  רצון  "ויהי  אישית 
)ת"א(  תיק  )ראה:  ההלכה".  בדבר 

961000/1, מיום 9.2.14(. 
כך  על  התגבר  המחוזי  ביהמ"ש 
אזרחית  אבהות  קביעת  של  בדרך 
דין  בית  מעשה  מהווה  אינה  אשר 
לצורכי קידושין בשל השוני "בכללים 
ועקרונות ראייתיים" בין הערכאות. 
קיימת  הרבני  בביה"ד  למשל  כך 
הבעל"  אחר  בעילות  "רוב  החזקה 
אשר אינה קיימת בביהמ"ש האזרחי. 
על  אזרחית,  אבהות  קביעת  לפיכך 
ללא  הנסיבתיות,  הראיות  מדרג  פי 
מעשה  תהווה  לא  גנטית,  בדיקה 
בית דין לצורך בירור כשרות הילד 
לצורכי קידושין בביה"ד הרבני ואין 
בכתם  הילד  את  להכתים  כדי  בה 
ממזרות )ראה: עמ"ש 24955-03-11, 
מיום 28.8.12(. ביהמ"ש העליון דחה 
בקשת רשות ערעור שהוגשה לו על 
החלטה זו, הוסיף "אודה ולא אבוש, 
"חומה  אותה  אילולא  לדידי  כי 
המשפט  בית  שהעמיד  בצורה" 
"האזרחית"  הכרעתו  בין  המחוזי 
דיון  לבין  האבהות,  רישום  לעניין 

בשאלות  אפשרי  עתידי  "דתי" 
הכשרות להינשא, היה קשה מאוד 
להלום את הכרעתו".. וסיים "לגבי 
שיעשו  חזקה  שלפנינו  הקטינה 
בתי הדין הרבניים שלא תרד עינה 
להם  אין  אשר  העשוקים  דמעת 
 ,7038/12 בע"מ  )ראה:  מנחם". 
מיום 16.10.12, פסק דינו של כב' ש' 

רובינשטיין(. 
לבירור  כפתח  זו  הלכה  לפרש  אין 
באופן  הראיות  מדרג  לפי  אבהות 
מביהמ"ש  שוחט  השופט  כב'  רחב. 
המחוזי עמד על כך והבהיר כי הלכה 
זו מסויגת ומותאמת מקרה "הבחינה 
שנעשית במסגרת "מדרג הראיות" 
היא תמיד בחינה ספציפית לקטין 
שעניינו צריך הכרעת בית המשפט, 
והמשקל שיש לאינטרסים השונים 
וחתם  למקרה".  ממקרה  משתנה 
"אם בסופו של יום יטמון הוא )פסק 
קלוש  ולו  סיכון  בקביעותיו  הדין( 
שיהא בו להטיל כתם של ממזרות 
בקטין וסיכון זה יתממש- בשאר 
הם".  פגעו  דורות  לדורי  בשרם 
ורמ"ש   27412-04-15 רמ"ש  )ראה: 
43083-08-15, מיום 21.10.15, שם 
שני  בה  לאבהות  התביעה  נדחתה 
האבות נערו חוצנם מהקטין והותר 
במסגרת  גררא  אגב  אבהות  בירור 
תביעת המזונות עד למדרג הראיות 
הראשון הכולל "ראיות בדבר מצבו 
מי  עם  קשריו  לרבות  הקטין,  של 
מעבר  ללא  בעניינו"  מהמעורבים 
למדרג הראיות השני הכולל ראיות 

בדבר הורתו של הקטין(. 
להימנע  ראוי  מהמקובץ,  העולה 
הממסד  את  לצורך  שלא  מלאתגר 
עיניו.  עצימת  על  ולהסתמך  הדתי 
של  בדרך  צועדים  אם  לכך  אי 
האבהות  לגבי  הצהרתי  דין  פסק 
לזנוח  האפשר,  במידת  יש,  לטעמי 
את  ולבסס  הביולוגי  ההיבט  את 
התובענה על האבהות הפסיכולוגית 
האפוטרופוס  בהליך  שנעשה  כפי 
הנוסף שפורט דלעיל. בדרך זו ניסה 
משפחה  לענייני  ביהמ"ש  לנקוט 
ומצא בסעיף 68 )א( לחוק הכשרות 
מקור  והאפוטרופסות  המשפטית 
בהורה  הכרה  לבסס  היכול  חוקי 

עו"ד מיקי וינגרטן, האגף 
במשרד  משפטי  לסיוע 

המשפטים — מחוז י־ם 

לקרוא ה כיצד  תלבטתי 
למאמר זה בשל קיומן של 
שתי נקודות מבט אפשריות 
אודות הסוגיה. ענייננו ביצירת הליך 
משפטי אשר יקנה זכויות חוקיות 
במציאות  ילדו  על  ביולוגי  לאב 
משפטית בה לא ניתן להגיש תביעה 
רקמות  בדיקת  ולבצע  לאבהות 

מחשש לממזרות.
שאין  היא  הראשונית  התחושה   
מוצא משפטי שיאפשר קבלת הכרת 
אבהות בסיטואציה כזו. לכן, חשבתי 
תחילה להכתיר את המאמר בכותרת 
לממזרות"  מוצא  אין  "האומנם 
אולם,  ממזרות".  עוקף  "הליך  או 
יוצרות  אלו  שכותרות  הקונוטציה 
היא שלילית, מה גם שלמציאות זו 

יש נקודת מבט אחרת. 
אהבה  על  הוא  הסיפור  במציאות 
ולא על בגידה. על אב מסור שאוהב 
את ילדו בכל מאודו ושכל מבוקשו 
הוא המובן מאליו מבחינתו — הכרה 
משפטית ביקר לו מכל — ילדו. יצירת 
ישנו  בה  בתקופה  חדש  זוגי  קשר 
פירוד ממושך מבן הזוג הרשום אינה 

 האם יאמץ האב הביולוגי את ילדו 
לצורך הכרה באבהותו?
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אופיר כהן, עו"ד

בפגישה א נמצאים  תם 
במשרד  שוקדים  חשובה, 
או  תיק  והכנת  לימוד  על 
ופתאום  חשובה  בשיחה  שקועים 
מצפצף הטלפון החכם הנייד וקופצת 
־ פרסומיות  הודעות  שורת  לכם 

או  מסרונים  באמצעות  מסחריות 
הודעות לכתובת המייל. 

אתם פותחים את המסר הלא־קרוא 
לכם  המציעות  להודעות  ונחשפים 
)רשימה חלקית( דיאטה, הצטרפות 
למנויי לוטו, רכישת קרקעות, נטילת 
הלוואות, מיחזור משכנתאות ואפילו 

הצעה לרכישת ויאגרה.
ממפרסמים  נשלחו  אלו  פרסומות 
עליהם,  שמעתם  לא  אשר  שונים 
או  מעולם,  איתם  התקשרתם  לא 
שביקשתם מהם לא לשלוח אליכם 
דברי פרסומת והם מצפצפים בשיטת 
מצליח־מצליח מהמר ש ממילא לא 
תעשו דבר וחצי דבר כדי לעצור את 

הזרם. 
או שרכשתם מהם מוצר והם כלל לא 
ביקשו מכם הסכמה לשלוח פרסומות 
לכם  לא מאפשרים  הגרוע  ובמקרה 
באופן זמין הסרה מרשימת התפוצה 
פרטיכם  את  מוכרים  מכך  וחמור 

לצדדים שלישיים. 
פרסומות מעצבנות אלה גוזלות זמן 
הודעות  בין  והפרדה  סינון  על  יקר 
בין  רצויות,  שאינם  לאלו  רצויות 
מעמידות  הן  הטפל.  לבין  העיקר 
אתכם בסיכון של חשיפה לוירוסים 
על  תלחצו  אם  גם  ריגול  ותוכנות 
הלינקים להסרה או לקבלת פרטים 
המופיעים בפרסומות. ומעל הכל, הן 
מפירות בגסות את הפרטיות שלכם, 
פוגעניים  תכנים  לעיתים  מציגות 

בתקשורת  ופוגעות  ופורנוגרפיים 
אילן   1954/14 )רע"א  המסחרית. 
נ' שמעון הנגבי, פורסם בנבו  חזני 

)4.8.14( — )להלן: "עניין חזני"(. 

המקור הנורמטיבי
)בזק  התקשורת  לחוק  )ב(  30א  ס' 
)להלן:  תשמ"ב-1982  ושידורים(, 
מפרסם  על  אוסר  הספאם"(,  "חוק 
באמצעות  פרסומת  דבר  לשגר 
פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, 
הודעה אלקטרונית או הודעת מסר 
מפורשת  הסכמה  קבלת  בלא  קצר, 
לרבות  בכתב,  הנמען,  של  מראש 
בשיחה  או  אלקטרונית  בהודעה 

מוקלטת ללא הסכמת הנמען.
פרסומת  להגדרת  נוספה  לאחרונה 

גם פרסום של תרומה או תעמולה.
חובה לציין בהודעת המייל כי מדובר 
לאפשר  חובה  וכן  פרסומת  בדבר 

הסרה מרשימת התפוצה. 
דיוור ישיר בתיבת הדואר לא נחשב 

לדבר פרסומת לפי חוק 
הספאם. 

יצוין, כי מעבר 
לס' 2)1( 

לחוק 

הגנת הפרטיות תשמ"א-1981 )להלן: 
"חוק הגנת הפרטיות"( שעל הפרתו 
ניתן לפסוק 50,000 ₪ ללא הוכחת 
נזק )ר' ס' 29 לחוק הגנת הפרטיות(, 
איסור  הספאם  לחוק   30 ס'  קובע 
להטריד באמצעות מתקן בזק ולצורך 
כך בתי המשפט גם חייבו מפרסמים 
סוררים בתשלום פיצויים, במצטבר 
הנזיקין  לפקודת   63 ס'  להוראת 
הרשם  )כב'  חקוקה"  חובה  "הפרת 
10 בת"ק   ,9 בס'  נחשון  ניר  הבכיר 
מובייל  הוט  נ'  כהן  אושרי  )י־ם( 

בע"מ, פורסם בנבו )4.8.15((.

גובה הפיצוי 
סנקציה  מאפשר  הספאם  חוק 
אזרחית.  אכיפה  וכן  )קנס(  פלילית 

להלן נתמקד באלמנט האזרחי.
ס' 30א )י()א( לחוק הספאם, מאפשר 
פיצויים  לפסוק  המשפט  לבית 
לדוגמא )ללא הוכחת נזק של 1,000 

₪( לכל דבר פרסומת.
בית משפט העליון בעניין 
חזני )ס' 10 שם(, 
קבע, כי סך 
 ₪ 1,000
הינו 

הרתעה  שתושג  כדי  המוצא  נקודת 
ביהמ"ש  אולם  זבל,  דואר  מלשלוח 
רשאי להפעיל שיקול דעת בשים לב 
 1330/16 רע"א  למשל  )ר'  לנסיבות 
בנבו  פורסם  שבת,  נ'  שטראוסר 

.)12.8.16(
להסירו  ביקש  לא  שנמען  העובדה 
המפרסם  של  התפוצה  מרשימת 
עצם  לעניין  מעלה  ולא  מורידה  לא 
בה  להתחשב  ניתן  אולם  החבות 
לעניין גובה הפיצוי )רע"א 2904/14 
רמון  קלאב  נ'  ואח'  קלסברג  זיו 
בע"מ ואח', פורסם בנבו )27.7.14((. 
נקבע  עו"ד  ושכ"ט  להוצאות  בנוגע 
בעניין חזני: "אף שתביעה בגין הפרה 
בודדת תזכה את התובע לכל היותר 
ניתן לפסוק  בפיצוי של 1,000 ₪, 
בגינה שכר טרחה והוצאות העולים 
כדאי  שיהיה  כדי  זה  סכום  על 
)ר' למשל פסק דינו של  להגישה". 
הרשם הבכיר בנימין בן סימון בת"ק 
)בית שמש( 29441-01-16 ז'ק מנשה 
נ' אספרסו קלאב ואח', פורסם בנבו 

 .))16.9.16(
יש  הפיצוי  שיעור  קביעת  לשם 
של  סוגים  שני  בחשבון  להביא 
עניינו  הראשון  הסוג  שיקולים: 
זה  )ובכלל  ההפרה  ביצוע  נסיבות 
ששוגרו  הפרסומת  דברי  מספר 
עניינו  האֵחר  והסוג  לתובע(, 
תביעות  הגשת  לעודד  השאיפה 
יעילות )כשבהקשר זה יש לשקלל 
באופן  ההוצאות,  סכום  את  גם 
שהסכום הכולל יהפוך את התביעה 

לכדאית(.
ס' 29א לחוק הגנת הפרטיות מאפשר 
עד  שהוטרד  לנפגע  פיצוי  פסיקת 
ראוי  נזק.  הוכחת  ללא   ₪ 50,000
 30 לס'  בהתאם  בנוסף  כי  לציין 
להטריד  איסור  חל  הספאם  לחוק 

באמצעות מתקן בזק.
כעיקרון אין כפל פיצוי אלא במקרה 
שהסעדים אינם סותרים מהותית זה 

את זה ואין מדובר ב"התעשרות שלא 
על פי דין". )ר' למשל ד"נ 7452/96 
קבלנית  חברה  נגד  הבטחון  משרד 
נא)5(  פ"ד  בע"מ,  אהרון  האחים 

 .))1998( 874

אין ארוחות חינם
"תמימה"  הודעה  נשלחת  לעיתים 
למצטרפים  "הטבות  המעניקה 
חדשים". על שיטה זו כבר נקבע כי 
אין הטבות "חינם" — ר' למשל פס"ד 
של כב' הרשם הבכיר אופיר יחזקאל 
בת"ק 52578-11-14 בת-אל חליוה 
נ' הוט — מערכות תקשורת בע"מ, 
פורסם בנבו )27.1.15( ובת"ק -44957

מובייל  הוט  נ'  כהן  שלומי   12-15
בע"מ, פורסם במאגרים )27.10.16(. 
ראו עוד ת"ק )בית שמש( -53378-07

14 אלי-אלירן כהן נ' הוט מערכות 
תקשורת בע"מ. 

פרסומת בתוך חשבונית חודשית
 4107-04-13 שבע(  )באר  בת"ק 
אמנון סומך נ' הוט מובייל בע"מ, 
נקבע, כי מעת שהביע אדם סירובו 
לקבלת דברי פרסומת אין הנתבעת 
יכולה לשגר אליו פרסומות במסווה 
של חשבונית ויש בכך הפרה של חוק 
הספאם. יצוין, כי פס"ד סומך הפך 
הגישה  לא  שהנתבעת  לאחר  חלוט 

בקשת רשות ערעור על פסק הדין.
התובע,  היה  הח"מ  בו  נוסף,  בתיק 
נקבע, כי פרסומת באמצעות המייל 
ללא הסכמה מהווה הפרה של החוק 
)אם כי באותו מקרה הדבר היה חד 
)על   ₪  2,300 נפסקו  ולכן  פעמי( 
פרסומת  ועל  פרסומיות  הודעות   2
והוצאות בסך  באמצעות חשבונית( 
הבכירה  הרשמת  )כבוד   .₪  400
אפרת רחלי מאירי מרקוביץ בת"ק 
 ' נ כהן  אופיר   39522-08-16
בנבו  פורסם  בע"מ,  מובייל  הוט 

 .))8.11.16(

 העובדה שמדובר בתובע עו"ד 
או בתובע סדרתי

מאירי  )ת"א( 21101-01-16  בתא"מ 
ואח' נ' ראובני — ספרי צמרת בע"מ, 
נפסקו   ,)1.11.16( במאגרים  פורסם 
לתובע סדרתי על 12 הודעות פרסומיות 
שנשלחו במייל פיצוי מלא בסך 12,000 
בית   .₪  3,000 בסך  והוצאות   ₪

המשפט מציין )סוף עמ' 5 שם(:

"נתתי דעתי לעובדה שהתובע 
בית  גם  סדרתי".  "תובע  הוא 
חזני  בעניין  העליון  המשפט 
נתן דעתו לקיומם של תובעים 
ובהחלט  כאמור,  סדרתיים 
ראה  הוא  כי  לומר  ניתן  לא 
שיקול  כאמור  ב"סדרתיות" 

מכריע להפחתת הפיצוי...".
אופיר   39522-08-16 בת"ק  מנגד, 
פורסם  בע"מ,  מובייל  הוט  נ'  כהן 
חש  המשפט  בית   ,)8.11.16( בנבו 
הפיצוי  מלוא  לפסוק  נוחות"  "אי 
שעה שעו"ד מגיש תביעות נגד גורמי 
)למרות  סדרתיים  מטרידים  ספאם 
שזו התביעה השנייה של הח"מ נגד 
אותה נתבעת ובאופן כללי לא היה 
מדובר בהפרה בודדת מול הח"מ( 
תוך שהוא מציין )פסקא שנייה בס' 

15 שם(: 

"... אכן, אין חולק בדבר זכותו 
לממש את זכויותיו על פי דין 
ובכלל זה לגשת לערכאות, ואין 
פגיעה  או  נזק  להוכיח  צורך 
תביעות  הגשת  ואף  בנוחות, 
משפט  לבית  ידו  על  נוספות 
זה באותו עניין, כמו גם היותו 
עו"ד — אין בכל אלה כדי ללמד 
בדבר  יש  אולם  חובה,  עליו 
לעורר תחושה לא נוחה, ובבוא 
פיצויים  לפסוק  המשפט  בית 
רשאי הוא לשקול זאת ולפסוק 
והושוו  )ראו  מופחת  בשיעור 
רע"א 2904/14 גלסברג דלעיל(.

עמותות וקופות חולים
חברה לתועלת הציבור יכולה להיכלל 
הפרסומות  אם  אף  מפרסם  בגדר 
ממצה  סקירה  )ר'  מסחריות  אינן 
בת"ק   8 בס'  בנושא  הפסיקה  של 
החברה  נ'  חיים  בן   30270-06-16
)חל"צ((,  בע"מ  תקוה  גני  לפיתוח 
באותו מקרה חויבה הנתבעת על 2 
 1,700 פיצויים בסך  הודעות לשלם 
₪ וכן הוצאות משפט בסך 750 ₪. 
 22190-09-12 )ת"א(  ת.ק.  גם  )ר' 
איריס מזן נ' לוג טק ואח', פורסם 
בנבו )13.3.13( ; ת"ק )י־ם( -23824

קופת  נ'  מימוני  חיים-שי    10-12
בנבו  פורסם  בע"מ,  כללית  חולים 
  50990-06-15 )ת"א(  )30.1.13( תק 
נ' העמותה למען עתיד  יובל חרש 

פורסם   , 58056336 )ע"ר(  טבעוני 
בנבו )21.3.16(. 

שיחות טלפון פרסומיות — 
ספאם 

מפרסמים שנתבעו נוהגים לטעון כי 
אין תחולה לחוק הספאם על שיחות 
שיווקיות טלפוניות שבוצעו ע"י נציג 
טרם  העליון  המשפט  בית  אנושי. 
נדרש לסוגיה זו. אולם, ישנה פסיקה 

לכאן ולכאן. 
זו  טענה  שדחו  דין  פסקי  להלן 
)בחלק מהם אוזכרו הגישות השונות 
בפסיקה( וקבעו כי שיחות טלפוניות 
נכללות בהגדרת ספאם )ת"ק )קריות( 
נ'  שבצוב  ולנטינה   35652-03-16
הוט מובייל, פורסם בנבו )23.8.16( ; 
ת"ק )י-ם( 30594-01-15 אושרי כהן 
נ' הוט מובייל בע"מ, פורסם בנבו 
)4.8.15( ; ת"ק )י־ם( 31140-10-14 
תקשורת  פלאפון  נ'  אורי  אלעד 
 ;  )20.4.15( בנבו  פורסם  בע"מ, 
)ראשל"צ( 43484-07-15   יניב  ת"ק 
מדמוני נ' הוט — מערכות תקשורת 
בע"מ, פורסם בנבו )24.1.16( ; ת"ק 
משה  ד"ר   52091-01-16 )חד'( 
בע"מ,  פלוס  קונים  נ'  רוזנבלט 

פורסם בנבו )24.11.16( ת"ק )נתניה( 
מרקובסקי  יבגניה   36122-12-15
נ' פלאפון תקשורת בע"מ, פורסם 
פסק  הושתת  שם   ,)31.5.16( בנבו 
חיקוקים  על  בפיצוי  לחיוב  הדין 
הגנת  חוק  הספאם,  חוק  שונים: 

הצרכן, חוק הגנת הפרטיות.( 
מכל מקום, תמיד ניתן להשתית את 
עילות התביעה הן על הטרדה מכח 
ס' 30 לחוק הספאם והן על ס' 2)1( 

לחוק הגנת הפרטיות

טענות הגנה אפשריות 
למפרסמים

מפרסמים יטענו לתחולת ס' 30א)ג( 
שם בהתקיים תנאים מצטברים, לא 

נדרשת הסכמת הנמען מראש.
בדומה, מפרסמים יכולים לטעון שזו 
שלהם,  הראשונה  הפעם  או  טעות, 
כמובן  לב.  בתום  נשלח  הפרסום 

שנטל ההוכחה מוטל על כתפם.
פרסום באמצעות צדדי ג' לא מקנה 
מקנה  היותר  ולכל  הגנה  כשלעצמו 

לעצור את הספאם? כן, אפשר
על התשובה המשפטית לתופעה המתרחבת של דואר זבל 

וכל מה שבא בחבילה הלא קרואה היישר אל הטלפון החכם והמחשב 

עו"ד אופיר כהן: המשפט הישראלי הכיר בחומרת ההטרדה און ליין 
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* פרופ' יעל רונן

מבוא
ביוני 2017 תציין ישראל יובל לאיחוד 
ישראלית.  ריבונות  תחת  ירושלים 
טריטוריאלי,  רצף  בעיר  שיש  אף 
נותרה  היא  רבים  שבהיבטים  הרי 
הוא  לכך  מובהק  ביטוי  מחולקת. 
מעמדה של האוכלוסייה הפלסטינית 
מנתה   2015 ב־ ר.  העי במזרח 

המרכז  בינלאומי,  למשפט  פרופסור   *
עמיתת  ומשפט,  מדע  שערי  האקדמי 
אדם,  לזכויות  מינרבה  במרכז  מחקר 
בירושלים,  העברית  האוניברסיטה 
וחברה בצוות החשיבה בנושא ירושלים 
מדיניות.  למחקרי  ירושלים  במכון 
יעל  על  היתר  בין  מבוססת  הרשימה 
שאינם  למי  בתושבות  "ביטחון  רונן, 
רמון,  באמנון  מושבם"  מדינת  אזרחי 
תושבים, לא אזרחים: ישראל וערביי 
)מכון   2016-1967 ירושלים,  מזרח 
 ,)2017 מדיניות  למחקרי  ירושלים 
https://papers.ssrn.com/sol3/
 papers.cfm?abstract_id=2603120

והמקורות הנזכרים שם.

שוק מזרח ירושלמי לפני רמדן * עלייה בביקוש לאזרחות — מנגנון שאינו ערוך לכך ] צילום: הדס פרוש / פלאש 90 [

מ־302,000  למעלה  זו  אוכלוסייה 
מאוכלוסיית  כ־37%  שהן  נפשות, 
העיר כולה. לו ירושלים הפלסטינית 
נפרד,  עירוני  מעמד  בעלת  היתה 
היא היתה העיר השלישית בגודלה 
בישראל )לאחר ירושלים היהודית על 
שכונותיה שמעבר לקו הירוק אשר 
אביב  ותל  נפשות,  כ־500,000  מונה 
שבה 415,000 תושבים; ולפני חיפה 

שבה 272,000 תושבים(.
ם  י של ו ר י י  שב תו ל  כ כמעט 
הפלסטינים אינם אזרחי ישראל אלא 
תושבי קבע )למעט, על פי הערכות, 
כ־15,000 איש שמחזיקים באזרחות 
ישראלית(. תושבות היא מעמד אשר 
מותנה בשמירה על מרכז חיים פעיל 
בירושלים. דיון מלא במעמדם מחייב 
ולהיעדרה,  לאזרחות  התייחסות 
או  פקיעתה  ולנסיבות  לתושבות 
ועם  ירדן  עם  ליחסיהם  הפקעתה, 
הרשות הפלסטינית, ולזכויות האדם 
הבינלאומי.  המשפט  פי  על  שלהם 
רשימה זו עוסקת במעמד האזרחות 
בלבד, לרבות התהליכים המשפיעים 

עליו בשנים האחרונות. 

 היעדר אזרחות 
מנקודת מבט בינלאומית

מזרח  תושבי  של  האזרחות  היעדר 
בעיקרו  הוא  הפלסטיניים  העיר 
במשך  הדדי.  אי־רצון  של  תולדה 
שנים רבות נמנעו התושבים מלבקש 
התפרש  כזה  שצעד  כיוון  אזרחות 
בעיר.  הישראלית  בריבונות  כהכרה 
מעוניינת  היתה  לא  מצדה,  ישראל, 
לתת לתושבי השטח שסופח אזרחות, 
שכן זו מקנה זכות להשתתף בבחירות 
המוסדות  על  ולהשפיע  הארציות 
הפוליטיים ובראשם הכנסת. משום 
כך הוחלט מיד לאחר מלחמת ששת 
העיר  מזרח  לתושבי  לתת  הימים 
קבע  תושבי  של  מעמד  הפלסטינים 
ערביי  מרוב  למשל,  )להבדיל,  בלבד 
שקיבלו   ,1949 בגבולות  ישראל 
אזרחות מכוח החוק(. הם מחזיקים 

בתעודות זהות כחולות, המעידות על 
כלומר  האוכלוסין,  במרשם  רישום 

על תושבות.
המצב במזרח ירושלים הוא ייחודי: 
למקרים  דוגמאות  למצוא  קשה 
והחילה  שטח  תפסה  מדינה  שבהם 
מבלי  )סיפוח(  ריבונותה  את  בו 
וגורף  אפקטיבי  באופן  שאפשרה 
לתושבי השטח לרכוש את אזרחותה 
יותר, כפתה את  )או, בעבר הרחוק 
אזרחותה עליהם(. במקרים החריגים 
מאז  צדדי  חד  סיפוח  היה  שבהם 
לווה  הוא  השנייה,  העולם  מלחמת 
בהענקת אזרחות. דוגמאות בולטות 
הן הסיפוח ההודי של גואה ב־1961, 
ידי  על  טימור  מזרח  של  סיפוחה 
של  הסיפוח  ב־1975,  אינדונזיה 
מערב סהרה על ידי מרוקו ב־1976, 
האי  חצי  של  הסיפוח  ולאחרונה, 
יש  ב־2014.  רוסיה  ידי  על  קרים 
הסבורים שעל פי המשפט הבינלאומי 
המנהגי אף יש חובה על מדינה להציע 
שהיא  שטח  לתושבי  אזרחותה  את 

רוכשת בו ריבונות. 
מצב של היעדר אזרחות לאורך זמן 
זכויות  להבטחת  כמכשול  נתפס 
האדם. ראשית, אזרחות היא ההגנה 
היחידה,  ולעיתים  ביותר,  החזקה 
על זכותו של אדם להיכנס למדינה, 
כאמור  בה,  מגוריו  על  גם  ומכאן 
אזרחיות  זכויות  בדבר  באמנה 
צד  שישראל  מ־1966  ופוליטיות 
כבוד  יסוד:  לחוק   6 בס'  וכן  לה, 
אזרחות  כך  משום  וחירותו.  האדם 
הינה הכרחית לרווחתו האישית של 
גם  נחוצה  אזרחות  בפועל,  הפרט. 
בקלות  לנוע  יוכל  שאדם  מנת  על 
ברחבי העולם, כי מדינות מהססות 
להכניס לשטחן אנשים שעשוי להיות 
גם  היא  אזרחות  להרחיקם.  קושי 
הבינלאומי  במשפט  מקובל  תנאי 
מדינתיות  בבחירות  להשתתפות 
הכנסת(  יסוד:  לחוק   5 בס'  )וכך 
תפיסות  פי  על  ההעדפה,  ומכאן 
דמוקרטיות, של חפיפה מירבית בין 
בה,  אזרחות  לבין  במדינה  תושבות 

השפעות  בעלות  שהחלטות  באופן 
כלל־מדינתיות מתקבלות על ידי כלל 
על  יתר  להן.  הכפופה  האוכלוסייה 
כן, אף על פי שבמשפט הבינלאומי 
הכניסה למדינה וההצבעה בבחירות 
היחידות  הזכויות  הן  מדינתיות 
שמותנות במישרין באזרחות, במשפט 
המדינתי אזרחות היא לא פעם תנאי 
חשיבותה  נוכח  נוספות.  לזכויות 
האישית  לרווחה  האזרחות  של 
וליציבות החברתית, ברחבי העולם 
פועלים ארגונים בין לאומיים )כמו 
נציבות האו"ם לפליטים( ואיזוריים 
)כמו הנציבות האירופית למיעוטים 
לאומיים( לצמצום מצבים שבהם יש 
אוכלוסייה גדולה חסרת אזרחות על 
לנהל  להן  וסיוע  מדינות  עידוד  ידי 

הליכים מתאימים. 
רושלים  י למזרח  ביחס  המצב 
ופוליטית.  משפטית  מבחינה  שונה 
האוכלוסייה במזרח ירושלים דוחה 
את תביעתה של ישראל לשטח ואינה 
מעוניינת, לפחות כפי שהדבר בא לידי 
ביטוי בהצהרות פומביות, להתערות 
בחברה הישראלית מבחינה פורמלית 
או מעשית. להתנגדות הפוליטית יש 
הקהילה  לגישת  משפטי:  ביטוי  גם 
לידי  באה  שהיא  כפי  הבינלאומית, 
מועצת  בהחלטות  למשל  ביטוי 
והעצרת  האו"ם  של  הביטחון 
את  ישראל  של  הסיפוח  הכללית, 
ומשום  חוקי,  אינו  ירושלים  מזרח 
כך אין לתת תוקף משפטי לפעולות 
המבטאות ריבונות. כיוון שאזרחות 
הקהילה  ריבונות,  של  ביטוי  היא 
בכוחה  מכירה  אינה  הבינלאומית 
של ישראל להעניק אזרחות לתושבי 
ובוודאי  הפלסטינים,  העיר  מזרח 
לחץ  שום  עליה  מפעילה  שאינה 

לעשות כן. 

חשיבותה של אזרחות 
לתושבי מזרח ירושלים

ם  ני הראשו ם  י ר העשו במשך 
בירושלים,  ישראל  של  לשליטתה 

לא היתה להיעדר האזרחות השפעה 
תושביה  של  חייהם  על  משמעותית 
הפלסטינים. לחלקם היתה אזרחות 
ירדנית, ורובם נשאו דרכונים ירדניים 
)ללא אזרחות מלאה( שאפשרו תנועה 
בעולם. ב־1974 החלה ירדן לצמצם 
המערבית  בגדה  מעורבותה  את 
הודיעה  היא  וב־1988  ובירושלים, 
על ניתוק משפטי ומנהלי, אם כי היא 
מסמכי  לנפק  היתר,  בין  ממשיכה, 
נסיעה לתושבי העיר הפלסטינים. בכל 
הנוגע להשתתפות בחיים הציבוריים 
בישראל והצבעה בבחירות הארציות, 
הפלסטינית  שהאוכלוסייה  הרי 
ממילא שוללת את הלגיטימיות של 
מהחיים  עצמה  ומדירה  השלטון 
הציבוריים הישראליים, ולא היעדר 
שמנחה  הוא  פורמלי  באופן  הזכות 
רוב  למשל,  כך,  התנהלותם.  את 
ירושלים  מזרח  תושבי  של  מכריע 
לרשות  בבחירות  מלהשתתף  נמנע 
המקומית, שבהן הם זכאים להשתתף 

מכוח תושבותם.
לביטחון  הנוגע  בכל  שונה  המצב 
מתמודדת  זה  בהקשר  בתושבות. 
במזרח  הפלסטינית  האוכלוסייה 
מוצהרת  מדיניות  עם  ירושלים 
ומפורשת של מדינת ישראל לצמצום 
נוכחותם בעיר. מקורה של מדיניות זו 
בתחילת שנות השבעים, כאשר התברר 
של  היחסית  המספרית  שהעדיפות 
האוכלוסייה היהודית בעיר על פני זו 
של האוכלוסייה הפלסטינית נמצאת 
תהליכים  עקב  מתמדת  בירידה 
דמוגרפיים טבעיים. מ־1967 עד 1972 
צנח חלקה של האוכלוסייה היהודית 
אחוזים,  ל־73.5  אחוזים  מ־74.8 
האוכלוסייה  של  שחלקה  בעוד 
נוכח  בהתאם.  גדל  הפלסטינית 
שימור  את  הממשלה  הגדירה  זאת 
ב־1972  כיעד.  בעיר  היהודי  הרוב 
קיבלה ועדה ממשלתית בינמשרדית 
בירושלים  הפיתוח  קצבי  לבדיקת 
)ועדת גפני( החלטה לפיה יש לשמור 
היהודים  של  "היחסי  המשקל  על 
 ,"1972 בסוף  שהיה  כפי  והערבים 
דהיינו 73.5 אחוזים ו־26.5 אחוזים 
בהתאמה. החלטה זו אומצה על ידי 
ידי  על  ואושרה  ב־1973,  הממשלה 
יותר באמצעות  ממשלות מאוחרות 
ירושלים.  לענייני  השרים  ועדות 
שימור הרוב היהודי בשיעור שנקבע 
שיעורה  שמעיד  שכפי  צלח,  )שלא 

כיום,  הפלסטינית  האוכלוסייה  של 
דהיינו 37%(, כלומר שינוי כיוונו של 
מחייב  הטבעי,  הדמוגרפי  התהליך 
את  לצמצום  פוזיטיביים  צעדים 
הנוכחות הפלסטינית במזרח העיר. 
נוקטת  שהמדינה  העיקרי  הצעד 
פונטציאל  הגבלת  הוא  זה  בהקשר 
המגורים בעיר, על ידי התניית היתרי 
על  שמקשה  באופן  למגורים  בנייה 
מקרקעין  הסדר  היעדר  קבלתם, 
מתאר  תוכניות  היעדר  העיר,  ברוב 
סטטוטוריות ותוכנית מפורטות, ואי־

הקצאת קרקעות לצרכים ציבוריים. 
העתיקו  השנים  במהלך  זאת,  נוכח 
תושבים רבים את מגוריהם לשכונות 
לגבולות  שמעבר  העיר  בפרברי 
ולכפרים מרוחקים  המוניציפאליים 
תופעה  היתר,  ללא  בונים  )או  יותר 

נפוצה במזרח ירושלים(.
הראשונה  האינתיפאדה  פרוץ  עד 
להעתקת  היו  לא   ,)1987 )דצמבר 
המגורים השלכות מרחיקות לכת. בין 
ישראל לבין הגדה המערבית שרר רצף 
העיר  לתושבי  טריטוריאלי שאפשר 
לנוע בחופשיות בין בתיהם בירושלים 
ולימודים  תעסוקה  מקומות  לבין 
למתגוררים  וכן  המערבית,  בגדה 

בגדה המערבית )לרבות מי שרשומים 
גם  לעיר.  להיכנס  העיר(  כתושבי 
פקיעת תושבות לא היוותה מכשול 

לשגרת חיים זו. 
הראשונה  האינתיפאדה  פרוץ  עם 
הטילה ישראל הגבלות על תנועה בין 
ישראל )לרבות מזרח ירושלים( לבין 
הגדה המערבית. אלו התעצמו במידה 
ההפרדה,  מכשול  בניית  עם  ניכרת 
המוניציפאלי  התחום  בתוך  לרבות 
בחומת  בחלקה  היא  ההפרדה  )שם 
אלו,  ממגבלות  כתוצאה  בטון(. 
כבר  המערבית  והגדה  העיר  מזרח 
ככלל,  משותף.  מרחב  מהוות  אינן 
תושבי הגדה המערבית אינם רשאים 
והכניסה  )ולישראל(,  לעיר  להיכנס 
למי  גם  מעשית  מבחינה  קשה 
שרשום  מי  )לרבות  היתר  לו  שיש 
בירושלים אך בפועל מתגורר בגדה 
המערבית, גם אם לא פקעה תושבותו 
חיים  שגרת  לקיים  מנת  על  בעיר(. 
לבחור  נדרשים  אנשים  תקינה, 
לבין  בלבד  בירושלים  מגורים  בין 
המערבית.  בגדה  בפריפריה  מגורים 
חזרה  חלה  האחרון  בעשור  ואכן, 
מסיבית מהפריפריה אל תחום העיר 
המוניציפאלי. לרצון הענייני להמשיך 

בירושלים  החיים  מרכז  את  לנהל 
מחוץ  שמגורים  החשש  מצטרף 
אובדן  יגרור  המוניציפאלי  לשטח 
של תושבות, כך שהכניסה לישראל 
תהפוך לא רק לקשה מבחינה מעשית 

אלא לאסורה. 
גידול  גם  חל  האחרון  בעשור 
מצד  לאזרחות  בבקשות  משמעותי 
תושבי העיר הפלסטינים החוששים 
יכול  זה  אובדן  תושבות.  מאובדן 
להתרחש עקב נסיעה ללימודים או 
עבודה בחו"ל, מגורים בפרברי העיר 
או  המוניציפאלי,  לתחום  שמחוץ 
משרד  במדיניות  אפשריים  שינויים 
לגבי  לעת(  מעת  )המשתנה  הפנים 
הקריטריונים להחזקה בתושבות או 
אובדנה. אזרחות היא הערובה מפני 
אובדן הזכות להיכנס ולשהות בעיר 
העניין  ומכאן  לתושבות,  קשר  בלי 

ברכישתה.

"... אבל יש להם תעודות כחולות, לא?"
על מעמדם של תושבי מזרח ירושלים
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בירושלים,  השלום  משפט  בית   על 
ועל מבנהו העתיק, 

על קומותיו, 
ועל אולמותיו, 
על פרוזדוריו, 

ועל החצר שבו, 
סיפר בעבר רבות כותב שורות אלה 

מעל דפי אכסניה כבודה זו1. 
כל אלה, 

מעשה,  סיפורי  של  נרחב  כר  אצרו 
ולעורר  להעיר  כדי  בהם  היה  אשר 

את הלב.
אך דומה, 

כי מקום אחד בבית המשפט, 
נפקד זכרו עד עתה,

וטרם הובאו הקורות בינות לקירותיו:
המזכירּות.

בטאון  "בפרוזדור",  מאמַרי  ר'   1
תשע"ג-אוקטובר  תשרי  "הלשכה" 
2012; "דינים שבלב / איך אתה מסוגל 
אדר  "הלשכה"  בטאון  אותו?",  לייצג 
"מאחורי   ;2014 תשע"ד-פברואר  א' 
בטאון  צדק?",  יש  האם   / הפרגוד 
"הלשכה" שבט תשע"ה-פברואר 2015; 
בטאון  לדעת",  יכול  אינך  "לעולם 
"הלשכה" תשרי תשע"ז-אוקטובר 2016.

ושמא, 
שמא היתה המזכירות נותרת בתהום 

ַהּנְׁשִּיָה, 
לולי ׁשֶעַָּתה עמדה לה ׁשְעָָתּה והיתה 
אל  הקצה  מן  ונשתנתה  עדנה  לה 

הקצה. 
בלשון ימינו, 

שהיא נטולת כבוד, 
חוצות,  כטיט  מושלכות   וִמלותיה 
וכל מלה נדחפת ונדחקת להביע בה 

את אשר ירצה המספר לומר, 
ודאי היו כותבים כי עברה המזכירות 

"מתיחת פנים"...

***
לפנים, 

של  קצהו  בקצה  המזכירות  היתה 
בית המשפט,

חבויה, 
ולחוצה, 
ומעוכה,

בכמה חדרים. 
עתה,

דלת זכוכית הוצבה לפני חדרים אלה 
בלבד...  למורשים  אליהם  והכניסה 

ואילו המזכירות? 
נדדה אל קדמת בית המשפט בתחילת 

הקומה השניה, 
מרווח  בחדר  שוכנת  היא  ועתה 
ובו מתוח דלפק ארוך  ידיים,  ורחב 

ומאחוריו עמדות מזכירות לרוב.
להווי ידוע כי מזכירּות בלי מזכירֹות 

כמוה כגוף בלי נשמה.
כבר אמרו במדרש2 כי "כשם שאין 
אין  כך  לזה,  זה  שוין  פרצופותיהן 
דעתן שוה, אלא כל אחד ואחד יש 

לו דעה בפני עצמו", 
ומימרא נאה זו מתקיימת שבעתיים 

במזכירֹות בית המשפט.
ליתן  נמרץ  בקיצור  נדרשנו  לו 

במזכירות סימנים,
שונים,  מסוגים  לסוגים   ולחלקן 
וזאת נעשה עם כל הכבוד וההערכה, 

הרי שכך היו נחלקות:

מדרש תנחומא פרשת פינחס סימן א.  2

העייפה — זו המזכירה אשר לעולם 
עייפות מנת חלקה. ומשבאת לעמדתה 
ואתה  בנמנומה.  לה  שהפרעת  הרי 
מרגיש אשם ובוש ונכלם ועוד רגע קט 
מתנצל היאך זה לא יראת לטרוד את 

שלוותה בשעה עשר בבוקר.
הכועסת — זו המזכירה אשר לעולם 
מהן  וניטל  וכעוסות.  זעופות  פניה 
החיוך. והיא קצופה ונרגנת, וגרסה 
"והוי  שמאי  מימרת  של  דינקותא 
פנים  בסבר  האדם  כל  את  מקבל 

יפות"3 נשתכחה מעמה כלא היתה.
הגולשת — זו המזכירה אשר משבאת 
מסך  מול  אל  לא  ראשה  לעמדתה 
המחשב הפתוח מול עיניה אשר ממנו 
נשקפת בגאון מערכת "נט המשפט" 
אלא  ותפארתה,  יעילותה  במלוא 
חמישה  בגודל  במסך  תחוב  ראשה 
ועליו  ורוד  כיסוי  עם  ומחצה  אינץ' 
נצנצים זהובים, ובו מרצד הנגע החדש 
ושמה  אפליקציה  לעולם,  בא  אשר 
WhatsApp, ובמרחביה האינסופיים 

היא גולשת בכל מזג אויר...
אשר  המזכירה  זו   — המצטערת 
מבוקשך  את  תקבל  לא  לעולם 
שום  על  מה?  שום  על  זאת  אצלה. 
שכל הנסים והנפלאות אשר בעולמו 
ובאו  נקבצו  הוא  ברוך  הקדוש  של 
שאלה  כל  על  ולפיכך  עמדתה.  אל 
ובקשה תשיבך ביבושת "מצטערת". 
המלה  שבראש  המ"ם  אף  פעמים 
"צְַטעֶֶרת".  רק  והיא  לה  נשמטת 
מצטערת.   — במדפסת  טונר  לי  אין 
לי  אין  מצטערת.   — נפלה  המערכת 
גישה — מצטערת. אין לי כרטיס — 
מצטערת. אני חדשה כאן — מצטערת. 
אני לא פעילה עכשיו — מצטערת. אני 
בהפסקת אוכל — מצטערת. עם צער 

כה רב — היאך היא חיה?
ַהוִַּּתיָקה — זו המזכירה אשר כשמה 
כן היא. היא, נמצאת בבית המשפט 
עידן ועידנים עוד מן הימים שבהם 
עם  יד...  בכתב  פרוטוקולים  נכתבו 
גמולים.  ועם  תנאים.  ועם  פנסיה. 

מסכת אבות א, טו.  3

ועם  נקודות.  ועם  קורסים.  ועם 
ועם  תלושים.  ועם  השתלמויות. 
נופשים. ועם הטבות. ולצד כל זאת 
ישנה גם העבודה במזכירות... ואם 
אותך  מקבלת  היא  לעמדתה  הגעת 
תוהה  בוחנת  ובעין  פיהוק  בחצי 
ובוהה היאך זה הגעת דווקא אליה 

ומה רצונך ממנה בצהרי היום?
הנפקדת — זו המזכירה אשר משבאת 
לעמדה שבה היא אמורה לישב, הרי 
שהיא לעולם אינה שם... ועל כסאה 
לא ישב זר, ולפיכך אין אנו יודעים 
לספר עליה דבר, אי מזה באה ואנה 

תלך.
אז את שומעת? — זו המזכירה אשר 
משבאת לעמדתה לעולם היא באמצע 
שיחה. עם המזכירה אשר לצדה או 
או  מאחוריה  אשר  המזכירה  עם 
זו  שיחה  תורך,  וכשהגיע  בטלפון. 
"אז  השאלה  בשלב  נמצאת  תמיד 
כממתקת  הנאמרת  שומעת...?"  את 
סוד, ועל פי רוב לאחריה צמוד משפט 
דוגמת "את לא יודעת מה הוא/היא 

אמר/ה לו/לה...".
זו המזכירה אשר   — ְמנֻחֹות  ֵמי  עַל 
פעולותיה  כל  לעמדתה  משבאת 
נעשות במהירות דואר ישראל אשר 
הזמנה לחתונה כי תשלח דרכו תגיע 
שלאחר  הברית  שמחת  אחר  רק 
היא  אין  בכלל...  אם  הנישואין, 
עיניה  ואת  מקום  לשום  ממהרת 
נושאת אך אל השעון. היא מדברת 
על לבה רק שפתיה נעות וקולה לא 
כבר  יחלוף  מתי  ֵאלִי  ֵאלִי  ישמע, 

היום...
לא עכשיו — זו המזכירה העסוקה. 
שרות.  בלתת  לא  רק  כל.  מכל  בכל 
ושמח  שש  ואתה  תורך.  הגיע  כבר 
ומנסה להתחיל ולהסביר מה רצונך, 
ואתה  פיך  את  פתחת  רק  אז,  אבל 
נקטע בפסקנות נחרצת "לא עכשיו! 
עסוקה?".  שאני  רואה  לא  אתה 
עכשיו  לא  "ואם  השאלה  ונשאלת 

אימתי?"4

שם שם, יד.  4

לצד כל אלה ישנן דמויות מזכירות 
נוספות, 

יתארכו  כולן  על  לספר  באנו  ואם 
הדברים יתר על המידה, 

על כן נעצור כאן.
כל הדמויות המתוארות למעלה, 

משפט  בית  במזכירות  שאינן  ודאי 
השלום בירושלים.

מזכירֹות,  של  נוסף  סוג  ישנו  אך 
סוג זה, 

דווקא קיים גם קיים בבית משפט 
השלום בירושלים. 

ומעשה שהיה כך היה.

***
ויהי היום, 

במזכירּות.  שגרתי  לבירור  ונדרשתי 
המתנתי לתורי. 

ושם, 
לפני הדלפק אשר בו באי בית המשפט 

מקבלים שרות מן המזכירֹות, 
עמדה לפני בתור אישה מבוגרת אשר 
שנותיה  שימי  ניכר  פניה  מחותם 

שבעים שנה, 
לגבורות,  יותר  ושמא קרובה היתה 
כלשון הכתוב "וְִאם ּבִגְבּוֹרת ׁשְמֹונִים 

ׁשָנָה"5.
לוותה  אשר  מבוגרת  אישה  אותה 

במלווה פיליפינית, 
אשר  המזכירה  את  שאלה  ׁשָאֹול 
על  מסוימת  שאלה  פניה  קיבלה 
ונתקשתה  אליה  שנשלח  מסמך 

להבינו.
השאלה,  את  המזכירה  משנשאלה 
בפנים  המבוגרת  לאישה  השיבה 

מאירות ובנימוס. 
שמא מחמת גילה המבוגר,

שמא מחמת כובד שמיעתה, 

תהלים צ, י.  5

את  המבוגרת  האישה  הבינה  לא 
התשובה ועל כן שאלה בשנית. 

אף הפעם השיבה לה המזכירה. 
אף הפעם בדרך ארץ ובאדיבות. 

שמא מחמת הקור הירושלמי, 
שמא מחמת טרדות הזמן, 

האישה  הבינה  לא  הזו  הפעם  אף 
המבוגרת את התשובה ועל כן שאלה 

בשלישית. 
אמת, 

אף בפעם הזו השיבה לה המזכירה, 
וכבפעמים הקודמות אף בפעם הזו 
בלתי  ובסבלנות  בחביבות  השיבה 

רגילה. 
ועל מנת לצאת ידי הספק, 

שאלה האישה המבוגרת את שאלתה 
ברביעית... 
והמזכירה, 

כקשת יונתן לא נׂשוגה אחור6,
אף הפעם השיבה בחן ובנועם.

עד שנחה דעתה של האישה המבוגרת.
כאשר הגיע תורי, 

וניגשתי אל הדלפק,
שמתי לב שעל שולחנה של המזכירה, 

לצד דפים, 
ומהדק, 
ומחורר, 
ועטים, 

ולורדים, 
ופתקיות,
ומדבקות,

ושאר ציוד משרדי, 
היתה מונחת בפינת השולחן סוכריה, 
אותיות  ועליו  צהוב  בנייר  עטופה 

באנגלית. 
המראה הזה היה משונה קצת. 

מה לה לסוכריה זו הממתנת בנימוס 
ולציוד המשרדי?

שאלתיה.

ר' שמואל ב' א, כב.  6

והמזכירה, 
חייכה בביישנות, 

והשיבה: 
אנגליה,  גברת  כאן  היתה  "אתמול 
הביאה  היא  בה  לטפל  וכשסיימתי 

לי את הסוכריה הזו, 
כשרה.  שהיא  בטוחה  לא  אני  אבל 
רוצה. איני   — לפח  אותה  להשליך 

לאכול אותה — אף זאת איני רוצה. 
 לכן היא בינתיים מונחת לה כאן... 

אז במה אני יכולה לעזור לך?"

***
מראה נאה זה, 

קטנים7,  ּכְפַּכִים  שהוא  שיאמרו  יש 
שהוא  לולי  אליו  נדרש  הייתי  ולא 
בנוף  זרים  מכבר  זה  הפכו  ודומיו 

חיינו. 
הפנים המאירות,

והנימוס,
ודרך הארץ,
והאדיבות,
והחביבות,
והסבלנות,

והחן,
והנעם,

וסבר הפנים היפות,
שבהם השיבה אותה מזכירה לאותה 

אישה מבוגרת,
פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם,

הביאוני להביאו אלי כתב,
ובו נתקפלה בתמצית לשון הפסוק: 

"וְָהַדְרָּת ּפְנֵי זֵָקן"8.

***
dmadv@zahav.net.il

רש"י  א;  צא,  דף  חולין  מסכת  ר'   7
לבראשית לב, כה; ועוד.

ויקרא יט, לב.  8

"במה אני יכולה לעזור לך?" 
או — על רגע אחד של נועם 

ְזִריָחה
ָתיו ָעָבר  ה ַהּסְ י ִהּנֵ ּכִ

ֵאׁש ֶלָהָבה  ֵער ּכְ ֹבּ
ֲעָמִקים ַיַעְטפּו ָבר

ְפַרח ְוָתֵגל ֲעָרָבה. ּתִ

ם ָחַלף ָהַלְך לֹו  ׁשֶ ַהּגֶ
ר ִיְרֲעפּו ְנאֹות ִמְדּבָ
ל חֹוֵכי לֹו  ֵרי ּכָ ַאׁשְ

ֵיְלכּו ְוֹלא ִייָעפּו.

ִנים ִנְראּו ָבָאֶרץ  ּצָ ַהּנִ
רּו נּו ְוַזּמֵ ְצחּו ְוַרּנְ ּפִ

ֶרץ ֵאין יֹוֵצאת ְוֵאין ּפָ
ירּו. ִיְתרֹוֲעעּו ַאף ָיׁשִ

יַע  ִמיר ִהּגִ ֵעת ַהּזָ
ָיֹבא דֹוִדי ְלַגּנֹו 

יַע י ָהִרים ַיּגִ ַעד ּגֵ
ַיֲעֶלה ֵמֶעֶרב ִנּגּונֹו. 

ַמע  ְוקֹול ַהּתֹור ִנׁשְ
ִבי ַאְרֵצנּו ֶאֶרץ ַהּצְ ּבְ
ְדָמָמה ה ּבִ ְורּוַח ַזּכָ

ִביא.  ְכָנֶפיָה ּתָ ָמָחר ּבִ

דניאל מירסקי

דניאל מירסקי, עו"ד ונוטריון

מפלס האמון: בירידה 

לשנת מ הדמוקרטיה  דד 
2016 של המכון הישראלי 
לדמוקרטיה, הוגש בדצמבר 
לנשיא המדינה ראובן )רובי( ריבלין, 
הישראלי  המכון  נשיא  ידי  על 
המדד  פלסנר.  יוחנן  לדמוקרטיה, 
מתפרסם מאז שנת 2003, ונערך על 
ידי צוות מרכז גוטמן לחקר דעת קהל 
ומדיניות בראשות פרופ' תמר הרמן.

הציבור  אמון  במוסדות:  אמון  אין   

ירד   )56%( העליון  המשפט  בבית 
ירד   )40%( במשטרה  והאמון  ב־6% 
ב־2.5%. עוד נמצא, כי 40% מהציבור 
הסדר  שמירת  שבתחום  סבורים 
את  מבצעת  ישראל  מדינת  הציבורי, 
די  או  מאוד  רעה  בצורה  תפקידה 
רעה, בעוד ש־32% סבורים שתפקודה 
מאוד.  טוב  או  טוב  הוא  המדינה  של 
78% סבורים שבישראל אפשר לקדם 
ורק  פרוטקציה  יש  אם  רק  עניינים 

אם מכירים את האנשים המתאימים.
מהיהודים   28% לחוק:  הרב  בין 
בין  סתירה  נוצרת  שכאשר  סבורים 
בית  פסיקת  לבין  היהודית  ההלכה 
המשפט יש לנהוג לפי ההלכה. בקרב 
המצב  הלאומיים  והדתיים  החרדים 
הפוך — רובם היו נוהגים לפי ההלכה 
ולא לפי פסיקת בית המשפט. בקרב 
לפי  שינהגו  ציינו   48% הערבים, 

הוראות הדת.

סבור  מהציבור   58% הגדול:  האח 
מותר  הביטחון  על  לשמור  שבכדי 
שאזרחיה  מה  אחר  לעקוב  למדינה 
כותבים באינטרנט. 47% סבורים שאם 
השב"כ, המשטרה או הצבא חושדים 
שמישהו מעורב בטרור, יש לתת להם 
את הסמכות המלאה לנהל חקירה לפי 
חוקית,  מגבלה  שום  בלי  שיקוליהם 
לעומת 52% שלא מסכימים עם קביעה 

אמירה זו.



51 50

שטנדל  / האולם  מן  סיפורים 

אורי שטנדל, עו"ד

זכרו הקוראים, עסקינן בחקירת י
רצח מנהיג כנופיית עבריינים, 
שניהלה משטרת ירושלים, אי 
נעצרו  במסגרתה   ,1980 בשנת  אז 
תחילה עזר כהן וחברו לנשק, שכונה 
כמו  "המלט",  ברורה  לא  מסיבה 
היה גיבור שקספירי. עצורים אלה 
עם  פעולה  לשתף  לנכון  ראו  לא 
המשטרה ונמנעו בהקפדה מתריסה 
לענות על שלל השאלות, שהמטירו 
בניסיון  הצח"מ  חוקרי  עליהם 

לפענח את תעלומת הרצח.
את פיהם פתחו השניים אך ורק כדי 
ראש  כלפי  נמרצות  קללות  להטיח 
מאזין  שהוא  הנחה,  מתוך  הצח"מ, 
בדבקות לכל שיחותיהם המוקלטות 

בזו אחר זו.
התקדמות  מהיעדר  לצח"מ,  בצר 
בחקירה העניפה, נעצר חשוד שלישי, 
עד אז לא צבר  בישראל.  דדה שמו 
דדה זה אפילו קורטוב של עבר פלילי, 
לגיבורי  כבוד  רחש  מה  משום  אבל 
עולם הפשע ונהג מעת לעת לשהות 
בכירים,  עבריינים  של  בחברתם 
שותה בצמא כל מילה שהם מחליפים 
ביניהם. על רקע זה החליט הצח"מ 
"לזכות" גם אותו במעצר, שתחילה 
מילא אותו גאווה עמוקה, דא עקא, 
של  המטרה  כנראה  הייתה  זו  שלא 

המשטרה.
שיקוליה בנוקטה צעד זה היו אחרים 
כיוון  למהדרין.  תכליתיים  לגמרי, 
שדדה הסתופף בצילם של החשודים 
הנזכרים לעיל, הניחו החוקרים, לא 
בלי הגיון מסויים, שאיך שהוא קלט 

להועיל  שעשוי  משיחותיהם,  משהו 
לפיענוח תעלומת הרצח. 

ועוד סברו החוקרים, שהוא לא יבנה 
אותה חומת קשיחות, שהפגינו מולם 
הווה  נחושה.  במצח  והמלט  עזר 
שקרוי  מה  את  יהווה  הוא  אומר, 
ולחץ  בשרשרת  החלשה"  "החוליה 

הולם ישחרר חרצובות לשונו.
מרוצה  לי  נראה  דדה  "העבריין" 
למדי בביקורי הראשון אצלו במעצר 
מאוד  מהר  אבל  הרוסים,  במגרש 
הסתבר לו שלא "הרוויח" את החוויה 
חינם. המעצר עצמו לא הכביד עליו, 
רואה  שהמשטרה  הבין  הנה  אבל 
והיא  ל"תמורה",  זכאית  עצמה 
תובעת ממנו תשובות, שאין ביכולתו 
לתת, גם לו רצה מאוד, פשוט מפני 

שלא ידע כלום. 
משפט  בבית  דיון  נקבע  בינתיים 
השלום בירושלים בבקשת המשטרה 
הזה.  החשוד  של  מעצרו  להארכת 
בפגישה הזאת איתו, הוא כבר נראה 
ראשון  במבט  לגמרי.  אחרת  היה 
פשוט לא זיהיתי את הצעיר, שנראה 
קודם שופע שמחת חיים בלתי נדלית, 

עכשיו כמו כבה האור בעיניו.
"מה קרה?" שאלתי.

"הרביצו לי", ענה.
"מי?" 

"אני לא יודע כיסו לי את העיניים" 
הסביר.

פניו היו אפורים כשק ונדמה היה לי 
שניתן להבחין אף בצלקות אחדות. 
עכשיו רצתי אל חוקרים שעמדו ליד 
דלת אולם המשפט, יחד עם אימו של 
דדה ואחיו, אז קצין בצי הסוחר. לא 
רציתי להכאיב להם, אבל לא יכולתי 
להתאפק, "הרבצתם לדדה" הטחתי 
בסגן ראש הצח"מ. הוא נדהם בעליל.
מודה  פלט.  סנדביץ'",  לו  "קנינו 
מופרכת,  הטענה  שאין  במשתמע 
השופט,  ע"י  פנימה  נקראנו  אז  אך 

שהבהיר לי ברחל בתך הקטנה שאין 
בכוונתו להתייחס לטענה כי העצור 
הוכה. "זה רצח", חרץ בתוקף. הוא 
הרשה לי להציג רק שאלה אחת לסגן 

ראש הצח"מ.
אינני רואה לנכון לפרט עתה חילופי 
לבים  ביני  באולם  אז  הדברים 
נדחו על הסף,  השופט. כל טענותיי 
אלה.  מילים  של  משמעותן  במלוא 
דיון  אחרי  הוארך  דדה  של  מעצרו 

קצר מאוד. קצר מדי. 
המשפט  לבית  ערר  מיד  הגשתי 
לאלתר,  נקבע  הדיון  המחוזי. 
הכניסה  טרם  דדה  עם  וכשנפגשתי 
לאולם השופט התורן, שאלתי אותו 

אם עדיין מרביצים לו.
שאם  לי  אמרו  "אבל  השיב.  "לא", 
לא אגלה מה שאני יודע, ירביצו לי 

אחרי הדיון".
בניגוד ליחס השופט קמא, התעמק 
השופט בבית המשפט המחוזי בנושא 
לאורכו ולרוחבו, ושקל בכובד ראש 
ישיבות  שתי  לאחר  רק  טענה.  כל 
אינו  כשהשופט  ההכרעה,  נפלה 

בעיקר  נדחה,  הערר  לבטיו.  מסתיר 
ששידר  השקר,  גלאי  ממצאי  בגלל 

איכשהו שדדה בורח מן האמת.
לאחר ההחלטה הניחו לי החוקרים 
לדבר בלא נוכחותם עם דדה, אימו 
מתכוון  שאני  להם,  אמרתי  ואחיו. 
העליון,  המשפט  לבית  ערר  להגיש 
לאו  נעוצה  העיקרית  כשהסיבה 
בערכאה  הצפויה  בתוצאה  דווקא 
העליונה, אלא מפני שאני מבין שכל 
עוד תלוי ועומד הדיון במעצר בבית 
מרשים  החוקרים  אין  המשפט, 
כדי  דדה,  את  להכות  לעצמם 
להמריצו "לדבר". לא רציתי שצעד 
מעוניין  אני  כאילו  ייתפס,  שלי  זה 
בשכר טירחה נוסף. הדגשתי שאגיש 

את הערר ללא תמורה כספית. 
אסביר מיד שלנקודה זו חשיבות בכל 
שהתפתחו  כפי  למאורעות,  הקשור 

לאחר אותה ישיבה.

"הרביצו לי. לא יודע מי. 
כיסו לי את העיניים"

במסדרונות בית משפט השלום בירושלים ] צילום: פלאש 90 [

דדה, ילד טוב ירושלים, נחקר כחשוד ברצח
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מהכללות, אך על מקבלי ההחלטות 
להיות מודעים להשלכות של דמיון 
הממונים  השופטים  בין  מידי  רב 
מחשבתית  הומוגניות  והמכהנים. 
אך,   — ונעים  חמים  דבר  הינה 
על  משלם  הציבור  דבר,  של  בסופו 
מערכת  גם   — מכך  וכתוצאה  כך 
 השיפוט, המאבדת את אמון הציבור. 
הדברים שכתבתי עד כה אינם אלא 
הספר  על  חמה  להמלצה  מבוא 
"אינקוגניטו — החיים הסודיים של 
של  החדש  בספרו  מדובר  המוח". 
דיויד איגלמן, חוקר מערכת העצבים 

ויוצר סדרת הטלויזיה "המוח". 
הספר מטיל אור נוסף על הדרך בה 
לדייק,  אם  כולנו.  של  המוח  עובד 
הלא  הפינות  על  אור  מטיל  הספר 
של  משפיעות  היותר  אך  מוכרות 
מודע  הלא  שבחלק  מסתבר  מוחנו. 
 — מאיתנו  אחד  כל  של  שבמוח 
מתקבל חלק גדול מאד של ההחלטות 
של כל אחד מאיתנו, מידי יום. וזה 
קורה הרבה יותר מכפי שאנו מוכנים 

להודות. 
מאיתנו  אחד  כל  של  המוח  מנגד, 
מחווט כדי להאמין שכשהוא מקבל 
מתוך  זאת  עושה  הוא   — החלטה 
סיבות הגיוניות. מסתבר שהמחקרים 
מלמדים  המוח  במדעי  האחרונים 
וע־פנימי־הגיוני  בשכנ שמדובר 
הלא־ להחלטות  המודע,  שמספק 
מודעות שקבל המוח שלנו, קודם לכן.

של  הבחירה  לשאלת  נחזור  אם 
השופטים  שגם  מסתבר   — שופטים 
כולם; אהובים, ברורים וגיבורים ככל 
שיהיו — עשויים להימצא במרחק רב 
כאשר  גם  רציונלית  מהכרעה  מאד 
פי  על  פועלים  שהם  משוכנעים  הם 
ההיגיון: כל שופט, ממש כמו כל אחד 
מאיתנו הוא תבנית נוף מולדתו, במובן 
ברחב של המילה; שופט, ככל האדם, 
יקבל החלטות לפי החלק הלא מודע 
תוצר  שהינו  חלק   — אישיותו  של 
של דרך עיצובו וגידולו, של הערכים 
עליהם גדל ושל המסרים מהם הושפע 

באופן לא מודע, במהלך כל חייו. 

אריאל עטרי, עו"ד

פני מספר שבועות השתתפתי ל
בתכנית 'פופוליטיקה'. היה 
הויכוח  של  בעיצומו  זה 
שקד  איילת  המשפטים  שרת  בין 
לנשיאת בית המשפט העליון מרים 
נאור. השאלה בדיון היתה: האם יש 
מקום למינוי שופט מזרחי. סברתי 
שאין מקום למינוי שופט על בסיס 
מוצא עדתי. טענתי שרק ביום שבו 
יבקשו למנות שופט אשכנזי — יהיה 
רק  שופט  מינוי  על  לדבר  מקום 
וגם זה  בשל מוצאו המזרחי ושזה 
— רעיונות פסולים. כשלעצמי, אני 
סבור שחשוב שהשופטים הנבחרים 
יגיעו מרקעים שונים, כאשר מוצא 
עדתי הוא רק חלק מפסיפס רחב 
שהוריו  שופט  לכך,  ומעבר  יותר, 
יכול לגדול בסביבה  הגיעו מפולין 
ושופט  מזרחי,  ממוצא  שכנים  של 
ממוצא טריפולטאי יכול לחיות את 
כל חייו בסביבה 'אשכנזית', מנותק 

משורשיו התרבותיים.
ומקורות  הדעות  גיוון  זאת,  עם 
ניהול  תוצאת  הכרחי:   — ההשפעה 
המגיעים  שופטים  בין  ערכי  דיון 
מאותו רקע, משולה לתינוק שנולד 
בתוך  יחסים  מקיום  כתוצאה 
האבולוציה,  להבדיל.  המשפחה, 
ובעקבותיה חוקים בתרבויות שונות 
— פסלו קשר כזה, כי תוצאת ההפריה 

— תהיה פגומה בהכרח. 
כשכל  הרעיונות.  בשוק  גם  כך 
זהה  באופן  חושבים  השופטים 
מוסריות  חברתיות,  גיות  בסו
סיעור  מתקיים  לא   — וכלכליות 
מוחות אמיתי שיכול להוביל להפריה 
הדדית ולהחלטות שקולות ואיתנות 
יותר, המתחשבות במגוון רחב יותר 

של שיקולים ודעות. 
בו  במקום  הדברים  נכונים  בפרט 
משירות  מגיעים  השופטים  רבים 
קו  רבות,  פעמים  שהינו,  המדינה 
להיזהר  יש  אחידות.  לדעות  יצור 

נימוקים  בדיעבד,  ימצא,  שופט  גם 
להחלטות   — ומשכנעים  הגיוניים 
שהתקבלו קודם־לכן בחלקים הלא-

יובן  ממילא  מוחו.  של   — מודעים 
לבחירת  עצומה  חשיבות  שקיימת 
שופטים מרקעים שונים — על מנת 
שמוגש  האינטלקטואלי  שהנזיד 
לציבור הרחב בהחלטות שיפוטיות, 
לשמש  ויוכל  ומתובל,  מגוון  יהיה 
ולערכים  לדעות  לקולות,  ביטוי 
 רבים ככל האפשר — בציבור הרחב. 
מחקרים  בספרו  מזכיר  איגלמן 
ראיה  ששמיעה,  כך  על  המלמדים 
של  הבניות  הם  הזמן  חוש  ואפילו 
המוח, בלי קשר למשמעות המקובלת 
פתרון  מציע  אף  המחבר  שלהם. 
יראה  אדם  מדוע  הידועה  לשאלה 
דוהרת עם ארבעה  בהסטת קרונית 
נוסעים לעבר מסלול בו תדרוס אדם 
ותיעצר, כדי להציל את הארבעה — 
אותו  שדחיפת  בזמן  לגיטימי,  דבר 
אדם למסילה כדי לעצור את אותה 
כרצח.  ידו  על  תיתפס   — הקרונית 
מדוע,  כן,  אם  הבדל?!  יש  האמנם 
על  למסילה  אדם  אותו  יושלך  אם 
כפתור  לחיצת  ע"י  אדם  אותו  ידי 
ולא בדחיפה — יחזור לחשוב שמדובר 

במעשה לגיטימי?! 
ממש  של  תהיות  גם  מעלה  הספר 
בראי  כולנו,  הרצון החופשי של  על 
של  ההשלכות  ועל  המוח,  חקר 

כולנו  של  הסיכויים  על  הביולוגיה 
לגברים,  גורם  )מה  עבירות  לעבור 
מהעבירות  כ־90%  לבצע  לדוגמא, 
— בחירה או כרומוזום Y?(. בהמשך 
מבחינה  מעבר  מציע  המחבר  לכך 
של שאלת האשמה לבחינת השלכות 
החופשית,  הבחירה  על  הביולוגיה 
על   — מכך  יוצא  ופועל  האשמה 
דרכי הטיפול בעבריינים מורשעים. 
 לסיכום, ספר מרתק ומעורר מחשבה. 
כחול  שחור  ספרים.  שני  ולקינוח, 
זיכרמן  חיים  של  ספרו  הוא  לבן 
חמד(   — אחרונות  ידיעות  )הוצאת 
הסוקר, בצורה מקיפה ומעניינת, את 
החברה החרדית בדורות האחרונים, 
הפוליטיקה  מנהיגיה,  מנהגיה  על 

הפנימית שבה והשלכותיה. 
חשוד  שאינו  הכותב,  של  דעותיו 
הכתיבה,  בשולי  באובייקטיביות, 
גורעות קצת מההנאה ועדיין — מומלץ. 
הספר השני הוא מועדון המתאבדים 
שלושה  המכיר  עובד(,  עם  )הוצאת 
רוברט־לואי־ של  קצרים  סיפורים 

סטיבנסון הזכור לטוב )אי המטמון, 
ד"ר ג'קיל ומר הייד(, על הרפתקאות 
הנסיך פלוריצל איש בוהמיה ושלישו 

ג'רלדין בלונדון. מעניין.

atarilawoffice.co.il ניתן להגיב באתר

מתוך פירסומי הסידרה "המח"

אינקוגניטו והשאלה העדתית
בעקבות "אינקוגניטו — החיים הסודיים של המוח", 

מאת דיוויד איגלמן, "זמורה ביתן" 2016
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עו"ד יוסף ויצמן, המשנה 
לראש לשכת עורכי הדין 

)א( כללי

אלפי  עשרות  מוגשות  שנה  מדי 
יציאה  עיכוב  צווי  בקשות להוצאת 
 ,2014 בשנת  חייבים.  נגד  מהארץ 
למשל, הוגשו לרשמי ההוצאה לפועל 
פי  על  כאמור1.  בקשות  כ־38,000 
סעיף 14 לחוק ההוצאה לפועל, רשם 
נגד  להוציא  רשאי  לפועל  ההוצאה 
חייב צו עיכוב יציאה מהארץ. זאת, 
אם קיים יסוד סביר להניח שהחייב 
עומד לצאת מישראל בלי לפרוע את 
פירעון  את  להבטיח  בלי  או  חובו 
החוב. צו עיכוב יציאה מהארץ פוגע, 
ללא ספק, פגיעה חמורה בחירותו של 
החייב. אי לכך, קיימים כמה סעיפי 
חוק שמסדירים את עיכובי היציאה 
מהארץ. בכל סעיף חוק כזה נקבעו 
תנאים שונים להטלת העיכוב ותנאי 

סף שונים לקבלתו.

)ב(  עיכוב יציאה מהארץ לפי סעיף 
14)א( לחוק ההוצאה לפועל

מהארץ  יציאה  עיכוב  של  תכליתו 
ההוצאה  לחוק  14)א(  סעיף  לפי 
לברוח  מחייב  למנוע  היא  לפועל 
מהארץ בלי כוונה לחזור אליה ובכך 
הסעיף  החוב.  מתשלום  להתחמק 
דורש במפורש שתנאי הסף לקבלתו 
לפועל  לרשם ההוצאה  הוא ש"היה 
לצאת  עומד  שהחייב  להניח  יסוד 
את הארץ בלי לפרוע את החוב או 
להבטיח את פירעונו". במקרים אלה 

רשות האכיפה  פעילות  על  שנתי  דו"ח   1
והגבייה לשנת 2014.

סקירה מקיפה — ומעשית 
עולם המשפט הישראלי הרחיב את הספרייה המשפטית שבו בספר חדש בשם "הוצאה לפועל — מעשה והלכה" 
ומרצה בקריה  פורום הוצאה לפועל,  עורכי הדין, ראש  ויצמן, המשנה לראש לשכת  יוסף  עו"ד  בחיבורו של 

האקדמית אונו.
בספר, דיני ההוצאה לפועל, שהם תחום מורכב ורגיש, זוכים לסקירה מקיפה בעלת פן מעשי בצד הפן התיאורטי.
המחבר, הוא מומחה בתחום ההוצאה לפועל ובעל ניסיון מעשי ואקדמי עשיר. ויצמן פורש לפני הקוראים משנה 
סדורה ובה סקירה של החקיקה והפסיקה בשאלות מגוונות, בליווי המלצות מעשיות — בבחינת "עשה" ו"אל 

תעשה" בדיני ההוצאה לפועל.
הספר מספק הסברים מפורטים בסוגיות יומיומיות המתעוררות בלשכות ההוצאה לפועל, ובין היתר: הדרכים 
להגשת בקשות לביצוע, הליכי ביצוע מתקדמים, הליכים מיוחדים, הגנות של חייבים, עיכובי ביצוע, עררים 
וערעורים. בצד אלה יש בספר דיון בסוגיות נכבדות, ובין אלה: סמכויות שיפוט; סמכות עניינית וסמכות מקומית; 
מוגבלים  חייבים  שטר;  לביצוע  התנגדות  "פרעתי";  טענת  לפועל;  ההוצאה  בהליכי  ההתאגדות  מסך  הרמת 
התייחסות  תוך   — הכול  ורבות אחרות.  שונים,  ביצוע  הרגל; מסלולי  פשיטת  הליכי  עם  באמצעים; הממשק 

לחקיקה, לפסיקה ולאסמכתאות הרלוונטיות.
דיון נרחב ומיוחד מוקדש להליכים שעניינם גביית מזונות בהוצאה לפועל. את הספר חותמת סקירה של דיני 

ההוצאה לפועל בראי המשפט העברי, כפי שהם מיושמים במשפט הישראלי. 
הספר הושק לאחרונה באירוח של הקריה האקדמית אונו, בהשתתפות שרת המשפטים, יו"ר ועדת חוקה, ראש 
לשכת עורכי הדין, הרב הראשי לישראל, נשיא בית משפט המחוזי ת"א דיקאן הפקולטה למשפטים, וכונס 

הנכסים הרשמי.

קובע החוק כי הרשם רשאי לצוות 
מן  החייב  של  יציאתו  עיכוב  על 
הארץ )ועל הפקדת דרכונו או תעודת 

המסע שלו(. 
לפי סעיף  יציאה  עיכוב  היתרון של 
14)א( לחוק טמון בכך שניתן לצוות 
על העיכוב כבר במועד פתיחת התיק. 
זאת, בשונה מעיכוב יציאה לפי סעיף 
69 לחוק שמאפשר להוציא צו עיכוב 
יציאה מהארץ נגד חייב רק בחלוף 
המסירה  ממועד  חודשים  שישה 

המלאה.
לשם קבלת צו עיכוב יציאה על פי 
סעיף 14)א( יש להגיש תצהיר מפורט 
להוכחת החשש שהחייב עלול לברוח 
מהארץ. לתצהיר יש לצרף כל ראיה 
העיקרית.  בטענה  תומכת  אשר 
מתנהלים  החייב  נגד  אם  לדוגמה, 
ניתן  חובותיו  בשל  נוספים  תיקים 
לבקש דו"ח מאחת החברות בעלות 

מאגרי מידע ולהגישו לרשם. 

רשם ההוצאה לפועל רשאי להוציא 
נגד  גם  מהארץ  יציאה  עיכוב  צו 
תשלומים  בצו  העומדים  חייבים 
שניתן להם לפי סעיפים 7א, 69)ב( 
ו־69א לחוק, כל אימת שהוא סבור 
להביא  עלולה  מישראל  שיציאה 
לסיכול ביצועו של פסק הדין. חייב 
שניתן נגדו צו עיכוב יציאה מהארץ 
והוא מסרב להפקיד את דרכונו )או 
מסתכן  שלו(,  המסע  תעודת  את 

במעצר. 
במקרים מסוימים, אם רשם ההוצאה 
את  להבטיח  שניתן  מוצא  לפועל 
ביצוע פסק דין על ידי מתן ערובה, 
צו  בערובה.  יסתפק  שהוא  ייתכן 
למשך  תקף  מהארץ  יציאה  עיכוב 
שנה, למעט צווים אשר ניתנים נגד 
חייבים  או  מזונות  בתיקי  חייבים 
שניתן להם צו איחוד תיקים. יודגש 
כי יציאתו של החייב מהארץ אינה 

"מאפסת" את מניין השנה. 

)ג(  עיכוב יציאה מהארץ לפי תיקון 
מס' 29 לחוק ההוצאה לפועל

סעיף  נוסף  לחוק2   29 מס'  בתיקון 
עיכוב  להטיל  לרשם  המאפשר  חוק 
לשם  החייב.  על  מהארץ  יציאה 
מסירה  לבצע  יש  זו  הגבלה  הטלת 
שיחלפו  עד  ולהמתין  לחייב  מלאה 
המצאת  ממועד  חודשים  שישה 
עיכוב  לקבלת  התנאים  האזהרה. 
יציאה נגד החייב לפי תיקון מס' 29 
הם קלים יותר ואינם מחייבים הגשת 
תצהיר להוכחתה של מידת הסבירות 
שהחייב יברח. די בכך שחלפו שישה 
חודשים ממועד המסירה וכן שסכום 
החוב עולה על 2,500 ש"ח כדי להטיל 
את ההגבלה )או שחלפה שנה והחוב 

גבוה מ־500 ש"ח(. 

 ,)29 מס'  )תיקון  לפועל  ההוצאה  חוק   2
התשס"ט-2008.

לפי  או   — היציאה  עיכוב  לדעתי, 
המונח על פי החוק "הגבלת היציאה" 
— הוא אקט עונשי, בשונה מההגבלה 
מוטלת  ששם  14)א(  סעיף  לפי 
ההגבלה רק ככל שיש חשש שהחייב 

יברח מהארץ לבלי שוב.

)ד(  המתח שבין צו עיכוב יציאה 
מהארץ לבין חוק־יסוד: כבוד 

האדם וחירותו

עיכוב יציאה מהארץ מהווה פגיעה 
לפי  החייב  של  חוקתית  בזכות 
וחירותו.  האדם  כבוד  חוק־יסוד: 
לחוק־יסוד:  6)א(  סעיף  כידוע, 
כבוד האדם וחירותו קובע במפורש 
שכל אדם חופשי לצאת מישראל. 
שנחקק  לאחר  נחקק  היסוד  חוק 
של סעיף 14 לחוק ההוצאה לפועל, 
לצאת  הזכות  את  העלה  והוא 
מישראל לכדי זכות חוקתית.3 אי 
לכך, כשניטשת מחלוקת לגבי צו 
עיכוב יציאה מהארץ, סמכותו של 
על  נבחנת  לפועל  ההוצאה  רשם 
הזכות  של  החוקתי  מעמדה  רקע 

לצאת מישראל. 
של  זכותו  שמול  לציין  למותר  לא 
החייב ליהנות מחופש תנועה לחו"ל, 
הזוכה  של  זכותו  איתנה  ניצבת 
להיפרע ממנו. במיוחד כאשר החוב 
הזכות  כמו  חוקתיות  לזכויות  נוגע 
לקניין. ככל זכות חוקתית, גם הזכות 
לצאת מהארץ אינה מוחלטת וניתן 
איזון  כדי  ותוך  בתנאים  בה  לפגוע 

בין הערכים המתנגשים. 

)ה(  השיקולים והכללים לעניין צו 
עיכוב יציאה מהארץ

בפסיקת  נקבעו  אשר  הכללים 
לתקנות  בהתייחס  המשפט  בתי 
הנוגע  בכל  האזרחי,  הדין  סדר 
לעיכוב יציאה מהארץ, חלים גם על 
סמכותו של רשם ההוצאה לפועל. 
לצד זאת, השיקול העיקרי החייב 
להנחות את רשם ההוצאה לפועל 
בבואו להכריע בעניין זה הוא חשש 
לצאת  עומד  החייב  שמא  סביר 
לתקופה  או  )לצמיתות  מהארץ 
ממושכת( באופן אשר עלול לפגוע 

וייסגלס,  נ'  וייסגלס   7208/93 רע"א   3
פ"ד מח)4( 529 )1994(.

פירעון  על  ולהכביד באורח ממשי 
יתרה  הדין.  פסק  ביצוע  ועל  חוב 
שאין  היא  פסוקה  הלכה  מכך, 
לנצל צו עיכוב יציאה מהארץ בתור 

אמצעי גבייה4.
עיכוב  צו  מתן  לגבי  הכללים 
לפועל  בהוצאה  מהארץ  יציאה 
אינם מחמירים כמו אלה הקבועים 
בניגוד  הדין האזרחי.  בתקנות סדר 
לתקנה 384 לתקנות, חוק ההוצאה 
"ראיות  הצגת  דורש  אינו  לפועל 
סביר  חשד  של  לקיומו  מהימנות" 
מהארץ,  החייב  של  יציאתו  לגבי 
והזוכה אינו מחויב בהפקדת ערובה 
להיגרם  שעלול  נזק  בשל  לפיצוי 

לחייב בגין הצו. 
כאשר  כי  להדגיש  זה  בעניין  חשוב 
תיק ההוצאה לפועל מתייחס לביצוע 
שטר, והחייב מגיש התנגדות לביצוע 
יציאה  עיכוב  צו  על  חלים  שטר, 
מהארץ הוראותיהן של תקנות סדר 
של  הוראותיו  ולא  האזרחי,  הדין 
בצו  הדיון  לפועל5.  ההוצאה  חוק 
עיכוב יציאה מהארץ במקרים אלה 
יתקיים לא בהליכי ההוצאה לפועל 
אלא בבית המשפט אשר ההתנגדות 

הועברה אליו לדיון. 

)ו( בדיקת המידתיות

ניתן  אינו  מהארץ  יציאה  עיכוב  צו 
כלאחר יד. צו זה צריך שיהא מידתי, 
לפועל רשאי כמובן  ורשם ההוצאה 
פחות  חמורים  באמצעים  לבחור 
דעתו,  להנחת  משרתים,  שהם  ככל 
של  דבריו  לכאן  יפים  המטרה.  את 

השופט מ' דרורי:

"סעיף 14 לחוק ההוצאה לפועל 
כל  כי  בקביעה  מסתיים  אינו 
או  כספי  חוב  בתשלום  חייב 
אוטומאטית,  מזונות,  בחוב 
נגדו צו  יוצא  וללא כל חלופה, 
עיכוב יציאה מן הארץ. בהמשך 
הסעיף, נקבעה חלופה לעיכוב 
דהיינו:  הארץ,  מן  היציאה 
ערובה, להנחת דעתו של ראש 

ע"ר )שלום נצ'( 8755-04-15 ג'ראייסי   4
נ' הזוכים בתיק איחוד )15.4.2015(.

אבו   47929-04-15 חי'(  )מחוזי  רע"א   5
)אס. לוגיסטיים  שירותים  שי  נ'  עין 

אל.אס( בע"מ )18.5.2015(.

צווי עיכוב יציאה מהארץ ודרכי ביטולם

מתוך ספר "הוצאה לפועל — מעשה והלכה" 

את  להבטיח  כדי  ההוצל"פ, 
ביצוע פסק־הדין"6.

משנה  מבחני  שלושה  קיימים 
)מצטברים( אשר לאורם יש לבדוק 
את מידתיותו של עיכוב יציאתו של 

חייב מהארץ שכן:

המופיע  הראשון,  "המבחן 
כבוד  יסוד:  לחוק   8 בסעיף 
האדם וחירותו, קובע כי 'אין 
חוק  שלפי  בזכויות  פוגעים 
ההולם  בחוק  אלא  זה  יסוד 
את ערכיה של מדינת ישראל'. 
לחוק   14 סעיף  של  היותו 
הוצאת  המאפשר  ההוצל"פ, 
הארץ  מן  יציאה  עיכוב  צו 
נגד חייב בחוב כספי, שנקבע 
בפסק דין, הולם את ערכיה של 

מדינת ישראל"7.
מבחנים אלה הם:

�  — המתאים  האמצעי  מבחן 
הוא  מהארץ  יציאה  עיכוב  אם 

ר"ע )מחוזי י־ם( 3284/07 פלמן נ' פלמן   6
.)14.3.2008(

עניין פלמן נ' פלמן, שם.   7

האמצעי המתאים להגשים את 
המטרה באופן הגיוני. 

פגיעתו  � אשר  האמצעי  מבחן 
את  להשיג  ניתן  אם   — פחותה 
עיכוב  ידי  על  שלא  המטרה 
יציאה מהארץ )לדוגמה, הפקדת 

ערובה(. 
הצר  � במובן  המידתיות  מבחן 

— בחינתו של צו עיכוב היציאה 
"עלות־תועלת":  פי  על  מהארץ 
מה התועלת שהזוכה בתיק יניב 
מהצו בהשוואה לעלות שהחייב 

ייאלץ לשאת בה בגינו.

)ז(  עיכוב יציאה מהארץ בגין חוב 
מזונות

יציאה  שעיכוב  היא  פסוקה  הלכה 
מזונות  בחוב  חייב  של  מהארץ 
חייב  של  יציאתו  לעיכוב  זהה  אינו 
לפועל  הוצאה  תיק  "רגיל"8.  בחוב 

ע"ר )משפחה ת"א( 13526-01-15 פלוני   8

המשך בעמוד 86
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ציור  / פנאי 

עורכי דין מציירים? 

כן, ביצירתיות מהנה
סדנת ציור פועלת בהצלחה במסגרת פעילויות הפנאי של לשכת עורכי הדין 

התרגעות  ומוצאים  מצטרפים  נוספים  דין  ועורכי  עורכות  ירושלים.  במחוז 

ברגעים של יצירה. ורק טבעי ומובן שאלה המתמודדים בכל יום של עשייה 

עם שורת אתגרים משפטיים ומנהליים ישאבו נחת מן היכולת להניח מעט 

למרוץ הבלתי פוסק וליצור. פשוט ליצור. 

שמחים לראותכם ולצרף נוספים. 

שלכם ולמענכם

לילך נחמיה, עו"ד

ציור  / פנאי 
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ועבודה משפט  ועבודה משפט 

לאה ענבר, עו"ד

הרבות ח באמרותיהם  ז"ל 
העריכו את יתרונם היחסי 
פורש  "זקן"  הזקנים.  של 
על ידם "זה קנה חוכמה".1 האומנם 
זקנים, בענייננו מבוגרים, אכן נהנים 
מיתרון בחוכמה בניסיונם להשתלב 
מחדש במעגל העבודה? ואם עסקינן 
בתחום עריכת דין הדורש בין היתר 
אחת  על  קוגניטיביות  מיומנויות 

כמה וכמה?
להציג  זה  דעה  מאמר  של  עניינו 
המבוגרים  הדין  עורכי  בעיית  את 
את  ולנתח  עבודה  מציאת  בתהליך 

מקור: בבלי, קידושין לב' א'; בראשית   1
רבה נט ט.

אגב  ולעורר  להעלות  לה.  הגורמים 
לשכת  מודעות  את  הבעיה  הצגת 
עורכי הדין ועורכי הדין החברים בה 
לסוגית הקושי העצום של עורכי הדין 
במעגל  מחדש  להשתלב  המבוגרים 
ולּו רק משום שהם נמנים  העבודה 
השלישי,  הגיל  בני  שקרוי  מה  על 
עם  קרובות  לעיתים  המתמודדים 
ננסה   2.)Ageism( הגילנות  תופעת 
כלליים  בקווים  ולשרטט  להציע 

כיווני התמודדות עם הבעיה.

1. הבעיה
יוצרת   3 החיים בתוחלת  עלייה 
שינוי משמעותי בדפוס חייהם של 
הפעילה  הזקנה  ושנות  מבוגרים 
מתארכות, דהיינו הולכת ומתפשטת 
תופעת הקריירה השנייה והשלישית 
עוד  לא  הפרט.  של  חייו  במהלך 
ובהכשרה  בקריירה  הסתפקות 

גילנות כפי  BUTLER למושג  הגדרת   2
ואח'  קלנר   4487/06 בבג"צ  שמובא 
ואח': לעבודה  הארצי  הדין  בית   נ' 
 ageism can be seen as a process"
 of systematic stereotyping of and
 discrimination against people
 because they are old, just as
 racism and sexism accomplish
 this for skin colour and gender."
 )Bill Bytheway, AGEISM. Open

)University Press,1995,115
מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.   3
נכון לשנת 2014 תוחלת החיים בישראל 
היא 80.3 לגברים ו־84.1 לנשים. תוחלת 
האחרונים  העשורים  בשלושה  החיים 
)בין 1980 ל־2011 ( עלתה בכ־9 שנים.

נכון  יחידניים. שבעתיים  מקצועית 
להשתלב  שבחרו  מי  לגבי  הדבר 
במקצוע  העבודה  במעגל  מחדש 
צברו  שכבר  לאחר  הדין,  עריכת 
בתחומים  קודם  תעסוקתי  ניסיון 

שונים ובמגוון מקצועות. 
אך דא עקא, הם נתקלים ביחס מפלה 
ובשל היותם  גילם הכרונולוגי  בשל 
ליכולותיהם  קשר  וללא  "זקנים" 
ובהתעלם  האישיות,  התעסוקתיות 
קבוצת  של  הייחודיים  מהצרכים 

גיל זו. 
החיים  של  המודרנית  "במציאות 
ומתבגר,  הולך  העבודה  כוח  בה 
המודעות לקיומה של הפליה מחמת 
)בג"צ  היא  אף  לגבור  צריכה  גיל 
האזרח  לזכויות  האגודה   6778/97
נ' השר לבטחון פנים. פ"ד נח)2(358 

פסקה 7(".4
לא  מוצמד  מבוגרים  לעובדים 
עובדים  של  שלילי  דימוי  אחת 
המסתגלים  פחות  פרודוקטיביים 
משתנה.  עבודה  לסביבת  פחות 
תפיסות אלה מהוות חסם להעסקתם. 
הדימוי השלילי אינו עולה בקנה אחד 
עם "עשרות רבות של מחקרים )ש(
הביצוע  רמת  בין  הקשר  את  בדקו 
עקבי  ובאופן  גיל,  לבין  בעבודה 
הכרחי  לקשר  עדות  נמצאה  לא 
רמת  לבין  ולוגי  כרונ גיל  ן  בי
נמצא  לא  אחרות,  במילים  ביצוע. 
יעיל  מנבא  הוא  כרונולוגי  גיל  כי 
ליכולות תפקוד תעסוקתיות. יכולת 
בהעדר   — התעסוקתית  התפקוד 
היא   — אחרת  ראייתית  תשתית 

ראה לעיל הערה מס' 2.  4

בין  תלויה,  והיא  אינדיבידואלית, 
שממלא  הספציפי  בתפקיד  היתר 
הציבורית  הועדה  )דו"ח  העובד 

לבחינת גיל פרישה מהעבודה(." 5
עם זאת, לא ניתן להתעלם מהשפעה 
התפתחויות  של  נמנעת  בלתי 
טכנולוגיות מהירות על שוק העבודה 
בכללותו שמרסקות ענפים שלמים. 
תוכנות חדשות מייתרות את עבודת 
מנהלי החשבונות, יועצי מס, קלדניות 
אבחון.  ומכוני  דין  עורכי  ואפילו 
התוצאה היא אבטלה כרונית בקרב 

מגזרים נרחבים.6 

1.1 מקום הכשרה יש 
תעסוקה אין

סוגית השתלבותם בעבודה של עו"ד 
שנה  מ־50  למעלה  בני  מבוגרים 
הכשרתם  את  סיימו  מקרוב  שזה 
המשפטית באחת מהאוניברסיטאות 
ועל פי רוב באחת מהמכללות7 זוכה 
אך לתשומת לב מועטה, אם בכלל. 

למשפטים  המכללות  של  ריבוין 
האחרונים  העשורים  בשני  שנפתחו 
האוניברסיטאות  של  קיומן  לצד 

שם.  5
מקור: ynet אחרי ההתמחות: 5 שלבים   6
 — כעו"ד  ראשונה  משרה  למציאת 

כלכלה.
www.ynet.co.il פורסם ב־17.08.13.   

על פי נתוני מכון ירושלים לחקר שווקים   7
העובדים:  בפורטל  שמצוטטים  כפי 
מידע משפטי ופיננסי לעובד, שלושה 
מכל ארבעה שהתקבלו לחברות בלשכת 

עורכי הדין הינם בוגרי מכללות,
ovdim.org.il.www  

המשפטים  לימודי  את  הנגישו 
בכללן  יותר  רחבות  לאוכלוסיות 
אומנם  אלה  שביניהן.  למבוגרות 
בפניהן תיאורטית אפשרויות  פתחו 
דין  עריכת  במקצוע  לתעסוקה 
אלא  ושלישית,  שנייה  כקרירה 
שהאפשרויות  מוכיחה  שהמציאות 
ומרבית  למימוש  ניתנות  לא  הללו 
עורכי הדין המבוגרים נותרו ונותרים 

מחוץ למעגל העבודה. 
חקיקה  של  קיומה  אף  על  וזאת 
כללית שנועדה להתמודד עם סוגית 
הדין  עורכי  נתקלים  בה  האפליה 

המבוגרים במהלך חיפוש עבודה.

2. המצב החוקי
היחס המפלה לו זוכים עו"ד מבוגרים 
העבודה  במעגל  להשתלב  בבואם 
שוויון  חוק  הוראות  את  סותר 
הזדמנויות בעבודה התשמ"ח-1988 
ויות  הזדמנ שוויון  חוק  )להלן: 
חופש  עיקרון  את  וכן  בעבודה( 

העיסוק.
חוק שוויון הזדמנויות בעבודה קובע 

בסעיף 2 כדלקמן:

בין  מעביד  יפלה  לא  )א( 
עבודה  דורשי  בין  או  עובדיו 
מחמת מינם, נטייתם המינית, 
מעמדם האישי, הריון, היותם 
דתם,  גזעם,  גילם,  הורים, 
מוצאם,  ארץ  לאומיותם, 
השקפתם, מפלגתם או שירותם 
במילואים,.... בכל אחד מאלה:

)1( קבלה לעבודה;
.....

לפי  הפליה  רואים  אין  )ג( 
סעיף זה כאשר היא מתחייבת 
של  ממהותם  או  מאופיים 

התפקיד או המשרה.
יסוד:  חוק  חוקק  בכדי  לא  וכך 
כשמו  שתכליתו  העיסוק  חופש 
נועד  הוא  העיסוק.  חופש  על  להגן 
להגן על זכותו של אדם לעסוק בכל 
עיסוק, מקצוע או משלח יד. החוק 
זכותו  את  צורה  בשום  מגביל  אינו 
העיסוק  חופש  ובודאי  הפרט.8  של 

חוקתית  היא  העיסוק  בחופש  פגיעה   8

ויפה  המועסק  בגיל  מותנה  אינו 
וראשונה  בראש  ייושם  זה  שעקרון 
על  דגש  וביתר  ובתחומינו  ידינו  על 

ידי מעסיקים פוטנציאליים.
חופש  יסוד:  חוק  כונן  בטרם  אף 
לעיסוק  הזכות  הוכרה  העיסוק, 
בכורה  מעמד  בעלת  טבעית,  כזכות 
באחד  הופיעה  זו  הכרה  משפטי. 
בית  של  הראשונים9  הדין  מפסקי 

המשפט העליון בשבתו כבג"צ:

"כלל גדול הוא, כי לאדם קנויה 
זכות טבעית לעסוק בעבודה או 
במשלח יד, אשר יבחר לעצמו, 
כל זמן ההתעסקות בעבודה או 
במשלח יד אינה אסורה מטעם 
שאינה  בזכות  מדובר  החוק... 
נובעת  אך  ספר  עלי  קבועה 
אדם  כל  של  הטבעית  מזכותו 
ולמצוא  מחיה  מקורות  לחפש 
את  המפרנסת  מלאכה  לעצמו 
סלומון   1/49 )בג"צ  בעליה... 
נ' שר המשטרה  בז'רנו  שלמה 

פ"ד ב,80,82(....".
חברתי   — תרבותי  שינוי  ליצור  כדי 
כלפי מבוגרים ולהפיץ גישות חיוביות 
לחולל  הכרח  יש  להעסקתם  באשר 

שינוי בתחום זה.10

3. פתרונות מוצעים
בתוקף היותה של לשכת עורכי הדין 
ראוי  ומונופוליסטית11  אוטונומית 
שתשמש לחבריה כתובת, באין אחרת, 
אינדיבידואליים  מענים  ותספק 
לחבריה. עליה לגלות מעורבות יתר 
את  פרטנית  ברמה  לפתור  בניסיון 
הנמנים  עו"ד  של  התעסוקה  בעיית 
..." עו"ד המבוגרים. אחרי הכל  על 

פעילות הלשכה, הן במסגרת התקנות 

בהתקיים תנאי סעיף 4 לחוק האמור, 
מה שקרוי "פסקת ההגבלה".

כמצוטט בבג"צ המאוזכר בהערה לעיל   9
מס' 2.

ראה: תכנית תעסוקה לבני 60 ומעלה   10
המוסד לביטוח לאומי מפעלים מיוחדים 

157 ירושלים, מרס 2015, עמ' 19.
המשפטנים  "קשר  ע.  זלצברגר  ראה:   11
הדין"  עורכי  לשכת  על  הישראלי, 

משפטים לב)1( תשס"ב, עמ' 47. 

אחרות,  במסגרות  והן  שהתקינה 
בראשונה  ובראש  מכוונת  אכן 
לטובת האינטרסים  )ההדגשה שלי( 
אינטרס  לנו  ומה  חבריה......".12  של 
לשילובם  סיוע  מובהק מאשר  יותר 
של עורכי דין במעגל העבודה ובפרט 

שילובם של המבוגרים שביניהם.
בראש וראשונה הסיוע מחייב לבנות 
השמה  מרכז  קרי,  מידע  מאגר 
אינטרנטי  פורטל   — וירטואלי 
גורמים  של  לשימוש  לתעסוקה13 
מידע  ויצליב  שיכלול  רלוונטיים 
מידע  עם  עבודה  דורשי  על  עדכני 
על דרושים לעבודה. במאמר מוסגר 
יצוין כי אין בהצעה זו משום להפוך 
ללשכת  דין  לעורכי  הלשכה  את 

תעסוקה לעורכי דין.
ודיונים  הסברתית  פעילות  ליזום 
השתלמות  וימי  עיון  ימי  במסגרת 
שבניהול הלשכה ומחוזותיה במטרה 
להעלות את מודעותה לערך המוסף 
דין מבוגרים,  עורכי  שבהעסקה של 
נס  ולא  עינם  כהתה  "לא  בבחינת 

לחם".14
ליזום סדנאות הכנה לשוק העבודה 
לחיפוש  מיומנויות  וירעננו  שיקנו 
עבודה. במסגרתן יועבר מידע ויוקנו 
כלים רלוונטיים שיסייעו לעורכי הדין 
המבוגרים למצוא מקום תעסוקה.15 
וקידום  יזום  למען  כלוּבי  לפעול 
העדפה  מתן  שתאפשר  תחיקה 
ן  די רכי  עו בהעסקת  מתקנת 
לתיקון  בדומה  וזאת  מבוגרים, 
לחוק החברות הממשלתיות )1994( 
שהתקבל בעקבות מאבק על העדפה 
מתקנת במינוי נשים לדירקטוריונים. 
הולם  ייצוג  מאפשר  לחוק  התיקון 
של נשים בדירקטוריונים של חברות 
בעת  ובה  וציבוריות.  ממשלתיות 
אפליה  האוסרת  רגולציה  לקדם 
למקום  בקבלה  מבוגר  גיל  רקע  על 

עבודה. 
יש להניח כי שילוב של הפעולות הללו 
בהעסקת  השוויון  לקידום  יתרום 

שם: ראה הערה 98, עמ' 64.   12
פורטל התעסוקה  ראה: "דרוש ניסיון" —   13
לאזרחים מבוגרים, המשרד לשיוויון חברתי 

darush-nisayon vehadarta.com
מקור: ספר דברים ל"ד פס' ז.  14

ראה לעיל הערה מס' 2.   15

עורכי הדין המבוגרים על אף קשיים 
שוק  את  הפוקדים  אובייקטיביים 

העבודה בכללותו.

4. סיום 
מבלי  אלה  דברים  לסיים  ניתן  ולא 

להזדקק לדברי השופט ברק:16 

תשליכני  "אל  של  "הערך 
ט(  עא,  )תהילים  זקנה"  לעת 
הטבועה  לתפישה,  ביטוי  הוא 
עמוק בתרבות החברתית שלנו. 
גילו  מחמת  אדם  של  הפליה 
מסוגים  להבדיל   — המבוגר 
בסיס  על  הפליה  של  אחרים 
של גיל — מהווה פגיעה קשה 
המבוגר.  העובד  של  בכבודו 
אינני סבור שפגיעה זו מקוממת 
אשר  אחרות  מפגיעות  פחות 
בית המשפט העליון רואה בהם, 
כעניין שבשגרה, סתירה לתקנת 

הציבור".
וכך, "ההפליה על רקע גיל מנציחה 
כי  לטענה  לגיטימציה  ומעניקה 
הזקן הוא חלש, מעודדת את הדרתו 
ההפליה  בשל  הפעילה.  החברה  מן 
אינו  הזקן  האדם  גיל  רקע  על 
בחברה  חלק  וליטול  להמשיך  יכול 
זיקנה  בגיל  לעיסוק  היצרנית. 
להמשך  מכרעת  חשיבות  ישנה 
האדם  של  הפעילה  השתתפותו 
על  שמירה  תוך  בחברה,  הזקן 
כבודו ומעמדו, גם לאחר הגיעו לגיל 

פרישה"17 )ההדגשה שלי(.

עו"ד לאה ענבר
leain@netvision.net.il

דנג"צ 4191/97 רקנט ואח' נ' בית הדין   16
הארצי לעבודה ואח', פ"ד)5(355, פסקה 

.45
ראה לעיל הערה מס' 2.  17

 על הקושי של עורכי דין מבוגרים 
להשתלב במעגל העבודה 

היבטים משפטיים וסוציולוגיים
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פירוש לחוק־יסוד: מקרקעי ישראל יצא לאור בימים אלו בהוצאת ה
המכון למחקרי חקיקה של הפקולטה למשפטים באוניברסיטה 
הספרים,  בסדרת  נוסף  נדבך  הוא  הספר  בירושלים.  העברית 
בעריכתו של פרופ' יצחק זמיר, של פירוש לחוקי־היסוד. הסדרה שמה 
לה למטרה לפרש את חוקי־היסוד של מדינת ישראל באורח מעמיק, וכך 

להעניק תמונה רחבת יריעה של המשפט החוקתי במדינת ישראל.
חוק־יסוד: מקרקעי ישראל מעורר שאלות רבות, כולן בעלות השלכות כבדות 
משקל ומעוררות לא אחת סערה ציבורית. מה היו הטעמים ההיסטוריים 

ליצירת עקרון שמירת הבעלות במקרקעי ישראל?
האם יש כיום הצדקה כלכלית לעקרון זה? האם הוא מוכר בעולם? אילו 
רכיבים של מקרקעי ישראל ראויים להפרטה ואילו טעונים שימור לטובת 

הדורות הבאים? 
האם לחוק־יסוד: מקרקעי ישראל יש אכן מעמד חוקתי? מה התפקיד שממלא 
בית המשפט העליון בעיצוב מעמד זה וביציקת תכניו? כיצד מיושם איסור 
העברת הבעלות הלכה למעשה בקרקע העירונית ובקרקע החקלאית ומה 
היא השפעתו על מחירי הדיור? מה הם תהליכי ההפרטה הרשמיים והבלתי־

רשמיים במקרקעי ישראל? 
הימי  ובמרחב  התת־קרקעי  במרחב  הבעלות  שמירת  מאפייני  הם  מה 
שבשליטת המדינה או בהשפעתה? האם לחוק היסוד צריכה להיות השפעה 
על הקצאת משאבי הגז והנפט של המדינה? מה יהיה מקומו של חוק היסוד 

אם ימסרו מקרקעי ישראל לישות מדינית זרה?

ובמזרח  בגולן  בנגב,  ישראל  מקרקעי  בהרכב  מתרחשים  שינויים  אילו 
ירושלים? האם יש טעם בהמשך ההפרדה בין נכסי רשות הפיתוח לבין נכסי 
המדינה ומה משמעותה כיום? מה הם הקשיים שנוצרים עקב ניהול מקרקעי 
הקרן הקיימת לישראל על ידי רשות מקרקעי ישראל וכיצד יש לפרש את 

האמנה בין הקרן הקיימת לישראל לבין מדינת ישראל?
הפירוש לחוק היסוד משיב על שאלות אלה ועל שאלות נוספות שעומדות 
ביסוד מדיניות המקרקעין הממלכתית של מדינת ישראל. הוא אינו מסתפק 
בניתוח המצב המשפטי הנוהג והדוקטרינות המעצבות אותו וחותר להבנה 
מעמיקה של טעמי המדיניות שהחוק אמור לשרת. הפירוש סומך על מגוון 
עשיר ורב־תחומי של מקורות, ראשוניים ומשניים ומבקש להקנות לשופטים 
ולמשפטנים, לחוקרים מתחומי דעת שונים ולמעצבי מדיניות כלים להבנת 

מדיניות ניהול המקרקעין הלאומית, לפרשנותה וליישומה.
פרופ' חיים זנדברג הוא מבכירי המרצים לדיני קניין ומקרקעין בישראל. 
הוא חבר סגל בית הספר למשפטים במסלול האקדמי של המכללה למנהל 
פרסם  הוא  בישראל.  גבוהה  להשכלה  המוסדות  במיטב  בתחומו  ומרצה 
זכויות  "הסדר  וביניהם  המקרקעין  דיני  בתחום  רבים  וספרים  מאמרים 
ישראל  ו"מקרקעי   )2000( ישראל"  ובמדינת  בארץ־ישראל  במקרקעין 

ציונות ופוסט־ציונות" )2007(.
בימים אלה התקיים בבית לשכת עורכי הדין בירושלים ערב עיון לכבוד 
הוצאתו לאור של הספר. צלמנו יוסי זמיר היה שם ותיעד רגעים מן האירוע.

האם לחוק־יסוד: מקרקעי ישראל יש אכן מעמד חוקתי?
ספר חדש,חוק־יסוד: מקרקעי ישראל — פירוש לחוקי היסוד )יצחק זמיר, עורך(, מאת חיים זנדברג

המחבר עם פרופ' סוזי נבות, המסלול האקדמי של המכללה למנהל

עורך דין,
חוות הדעת הרפואית שלנו
היא הנשק המנצח שלך

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

מומחים בכירים ובעלי שם מכל תחומי הרפואה.

קבל חוות דעת רפואית
מהמומחים המנוסים בתחום

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

הצהרת הבריאות  הערכת כושר עבודה ע”י רופאי תעסוקה  הערכת עלויות וצרכי שיקום.

קרדיומדיקס - חוות דעת והערכות רפואיות בית אמות המשפט, שד’ שאול המלך 8, ת”א | טל. 03-6097575 | פקס. 03-6097676

לפרטים נוספים: 03-6097575
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נשאו דברים כב' השופט חנן מלצר, שופט בית המשפט העליון, כב' השופט בדימוס בבית המשפט העליון יצחק זמיר, עו"ד יעקב קוינט, היועץ 
המשפטי, רשות מקרקעי ישראל

ברכות מפרופ' מיכאיל קרייני, דיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית  אווירה חברית משולבת בעיון והעמקה עם ראש רשות התאגידים 
עו"ד אייל גלובוס 

מוקף במעגל של עניין והערכה: פרופ' חיים זנדברגיו"ר ועד המחוז עו"ד אשר אקסלרד שהביא ברכות עם מנחת הערב עו"ד ד"ר חיה זנדברג

משפט פוגש אקדמיה: זמיר, קרייני, מלצר עם עו"ד משה בן דוד

פרופ' )אמריטי( יהשע ויסמן, הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, המורה שהעמיד 
דור של תלמידים 
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חדשים נוהלים   / המקרקעין  רישום  לשכת 

נושא: הגשת עסקה/בקשה לרישום
מס' נוהל: 8/16

לכבוד 
רשמי המקרקעין

דרישת צירוף העתק מתאים למקור של תעודת זהות 
במקרה שבו מוגשת בקשה לרישום הערת אזהרה החתומה על ידי הזכאי 
כהעתק  מאושר  כשהוא  המתחייב,  של  ת.ז  צילום  לצרף  חובה   - בלבד 

נאמן למקור ע"י עו"ד. 
בכל מקרה אחר, ככלל, אין צורך לצרף צילום של תעודת הזהות. 

חברה  הם  הזכאי  או  המתחייב  כאשר  גם  כי  יוסף,  הטוב  הסדר  למען 
— אין צורך לצרף צילום ת.ז של המוסמך לחתום בשם החברה )בכפוף 
ורישום(,  )ניהול  המקרקעין  לתקנות   10 תקנה  תנאי  שהתקיימו  לכך 

התשע"ב-2011 בהתאם לדין ולנהלים ולפי העניין(.
אין באמור בנוהל זה בו כדי לפגוע בסמכותו הטבועה של הרשם לדרוש 

כל מסמך אותו הוא מוצא כנחוץ, במקרים בעלי נסיבות מיוחדות.
בברכה,
ש. הייזלר, עו"ד
הממונה על המרשם העתקים:

הנהלת האגף
מפקחים על רישום מקרקעין

פקידי הסדר

הננו מברכים על היוזמה הברוכה באגף רישום המקרקעין אודות רישום באופן מקוון וממשקים 
מקוונים שונים אשר ללא ספק גורמים ליעול ושיפור השירות.

במסגרת זו נתקבלו לאחרונה נהלים חדשים והינם מפורסמים בזאת לידיעתכם.
ועדת הטאבו מקיימת קשר רציף ושיתוף פעולה מבורך עם לשכת הרישום והעומדים בראשה 

ותמשיך לעדכן אתכם אודות חידושים, התייעלות ונהלים נוספים.
מרים היילברון, עו"ד
יו"ר ועדת טאבו — מחוז ירושלים

נושא: שינוי שם
לכבוד 

רשמי המקרקעין

הוראת ביצוע — אופן ביצוע פעולה במקרה של היעדר התאמה 
בין השם הרשום במרשם המקרקעין או במרשם האוכלוסין לבין 

הרישום בשטר/בקשה
לכללים הקיימים  )בהתאם  זהה  זהות  כאשר מדובר במספר תעודת 

במרשם( יש לפעול כדלהלן:
במקרה שהפער הוא רק בתוספת שם )משפחה או פרטי( — 

נוספות.  דרישות  וללא  לשינוי שם  ללא בקשה  לבצע את העסקה  ניתן 
שמו של מקבל הזכות יירשם במרשם בהתאם לתיקון שמבצעת המערכת 
המקוונת עם משרד הפנים. יודגש כי במקרה זה אין צורך לתקן תיקון 

כלשהו בשטר/בבקשה.
כאשר מדובר בשם שונה )משפחה או פרטי( — 

ככל שמדובר בשינוי שם של בעל זכויות ששמו נמחק מהמרשם כתוצאה 
מהפעולה — אין צורך להגיש בקשה לשינוי שם. עם זאת, יש לדרוש ספח 
ת.ז./ תעודת שינוי שם )די בנאמן למקור(, וככל שהונחה דעת הרשם כי 

מדובר באותו אדם יש לבצע את הפעולה. 
ככל שמדובר בשינוי שם של מי שעתיד להירשם במרשם — במקרה זה 
בנוסף לבדיקות הנדרשות כאמור )ספח/תעודת שינוי שם(, יש לצרף גם 
מכתב הבהרה ממגיש התיק שהוא מודע לכך ששם בעל הזכות שיירשם 
בפנקסים שונה מהשם שמופיע בשטר )את מכתב ההבהרה ניתן גם לקבל 
באמצעות הפקס(. גם במקרה זה אין צורך להגיש בקשה לשינוי שם, ואין 
צורך לתקן תיקון כלשהו בשטר/בבקשה. הרישום יהיה בהתאם לתיקון 

שמבצעת המערכת המקוונת עם משרד הפנים.
למען הסר ספק מובהר כי שינוי שם מינורי כדוגמת — רבקה/רבקי, דודי/
דוד בילה/בלה — אינו נחשב שם שונה בכפוף לכך שמספר תעודת הזהות 

זהה כאמור. 
האמור לעיל חל גם על צוואות וצווי ירושה בשינויים המתחייבים.

בברכה,
ש. הייזלר, עו"ד
הממונה על המרשם העתקים:

הנהלת האגף
מפקחים על רישום מקרקעין

פקידי הסדר

שלב מבורך בייעול ושיפור השירות 

משרד המשפטים, הנהלת אגף רישום והסדר מקרקעין
Ministry of Justice, National Land Registry — Main Office

חדשים נוהלים   / המקרקעין  רישום  לשכת 

נושא: שליחים
נוהל מספר 2/13 מתן שירות לשליחים — עדכון 6.12.12

בנוהל זה — "שליח" — מי שמגיש ללשכה תיק פעולה או מגיש בקשה 
לעיון בתיק, ואינו צד לפעולה, עורך דין או מתמחה. 

1. הפקדת תיקים שלא לטיפול מידי:
שליח יהא רשאי להפקיד תיקים בלשכה ללא הגבלה, ובלבד שעל מעטף 

התיק יפורטו פרטי עורך הדין המטפל בתיק.
התיק המופקד וכל ההודעות הקשורות יישלחו אך ורק לכתובת של עורך 

הדין. 
יש לצרף צילום תעודת עורך הדין הרשום על גבי מעטף התיק.

אין צורך לצרף מכתב הרשאה.

2. איסוף תיק מהלשכה:
מאת  מודפס  הרשאה  במכתב  להצטייד  יש  שנדחה  תיק  איסוף  לצורך 

עו"ד לאיסוף תיק. המכתב יכיל את הפרטים הבאים: 
- שם עורך הדין 

- כתובתו
- מס' טלפון 

- מס' גוש/חלקה ו/או ספר/דף
מכתב  )כאשר  השליחויות  חב'  שם  או  שלו  ת"ז  ומס'  השליח  -  שם 
לו  יצורף  כללי,  באופן  שליחויות  למשרד  ניתן  עו"ד  מאת  ההרשאה 
מכתב נוסף של משרד השליחויות המפרט את שם השליח ומס' ת"ז או 

לחילופין את שמות כל השליחים ומס' ת"ז שלהם(.
- יש לצרף צילום תעודת זהות של השליח.

3. ביצוע פעולות בקבלת קהל:
לביצוע  עו"ד  מאת  מודפס  הרשאה  במכתב  להצטייד  יש  פעולה  לכל 

פעולות בלשכת הרישום. המכתב יכיל את הפרטים הבאים: 
- שם עורך הדין 

- כתובתו
- מס' טלפון 

- מס' גוש/חלקה ו/או ספר/דף
מכתב  )כאשר  השליחויות  חב'  שם  או  שלו  ת"ז  ומס'  השליח  -  שם 
לו  יצורף  כללי,  באופן  שליחויות  למשרד  ניתן  עו"ד  מאת  ההרשאה 
מכתב נוסף של משרד השליחויות המפרט את שם השליח ומס' ת"ז או 

לחילופין את שמות כל השליחים ומס' ת"ז שלהם(.
- יש לצרף צילום תעודת זהות של השליח.

- יש לצרף צילום תעודת עורך הדין הרשום על גבי מעטף התיק.

4. כללי: 
· לא יגיש שליח תיק לטיפול הלשכה מטעם מי שאינו עורך דין.

· ניתן לקבל עותק צילומי של מכתב ההרשאה.
·  אין לרשום על גבי כריכת התיק את שם השליח כאיש קשר או מטפל 

בתיק, אלא רק את שם עורך הדין. 
לתורו.  ימתין  לטיפול,  עסקה/פעולה  תיקי  עם  ללשכה  המגיע  ·  שליח 
יכנס  לא  השליח  וכמקובל.  כנהוג  לבדיקה,  התיק  יגיש  תורו,  בהגיע 
לחדרו של בוחן העסקאות בזמן בדיקת התיק, אלא וככל שרצונו בכך, 

ימתין באולם. 
·  לא ייקבעו זימונים לשליחים.

·  אין להתייחס לשליח כאל גורם מקצועי, הרשאי לפי דין לייצג ולהופיע 
מטעם אחרים בפני רשויות המרשם.

·  העובד לא ינהל שיחות עם עורך הדין באמצעות השליח או באמצעות 
קיים הצורך  ולדעת העובד  הנייד של השליח. במידה  מכשיר הטלפון 
בשיחה עם עורך דין, הדבר ייעשה בדרכים המקובלות, בדומה לנהוג 

לגבי תיקים מופקדים. 
·  סיים העובד לבדוק התיק ולבצע רישומו, יעבירו לביקורת )לא באמצעות 

השליח( ו/או יחזירו לשליח עם הערות שניתנו על ידו.
·  בתום בדיקת התיק כאמור, ימסרו המסמכים החתומים לשליח לשם 

מסירתם לעורך הדין.
·  שליח יהא רשאי לבצע עד שני תיקים, ובכל תיק עד שתי פעולות רישום. 
במידה ויש בידיו כמות העולה על האמור — הוא יידרש בתום הטיפול 
לקחת מספר נוסף ולעמוד בתור שנית. רשם רשאי להגביל את האפשרות 

למתן מספר נוסף לשליח, אם ראה שהנסיבות בלשכה מצדיקות זאת.

5.  חריגים:
·  במקרה בו מוגשת בקשה לביצוע פעולה ע"י מי שהינו קרוב משפחה 
רשאי  רשמיים,  מסמכים  באמצעות  הוכחה  והקרבה  ראשונה,  מדרגה 
לכל  שבנוסף  בתנאי  בבקשה,  הטיפול  את  להתיר  המקרקעין  רשם 
המסמכים הדרושים לכך, יצורפו גם תצלום תעודות הזהות של השולח 
יכולה  כאמור,  משפחה  קרוב  ידי  על  פעולה  לביצוע  בקשה  והשליח. 

להיות גם בכתב יד ובלבד שתחתם ותוגש במקור.

די  הדין,  עורך  של  משרדו  עובד/מתמחה  הינו  התיק  שמגיש  ·  במקרה 
במסמך מאת עורך הדין הכולל את שמו ותעודת הזהות של העובד/
מתמחה, אשר נכתב בו מפורשות כי הנ"ל הוא עובד/מתמחה במשרדו. 

ניתן להגיש העתק של מסמך זה. 
תוקפו של המסמך הינו לחצי שנה בלבד. 

למען הסר ספק, במקרה של הגשת תיק ע"י עובד/ מתמחה, יש לרשום 
על גבי מעטף התיק את שם עורך הדין. כמו כן, גם במקרה זה יחולו 

הכללים שנקבעו ביחס לכמות הפעולות שתותרנה. 
ש. הייזלר, עו"ד
הממונה על המרשם

לכבוד 
רשמי המקרקעין

 נוהל 10-16 — טיפול במסמכים שאינם דרושים
אשר צורפו לתיקי פעולה

במסגרת הנחיות ונהלים שמוציא האגף לרישום והסדר מקרקעין מעת 
פעולה  ביצוע  לשם  הנדרשים  המסמכים  בדבר  כללים  נקבעים  לעת, 

במרשם.
על מנת שלא לדחות תיקים רק בשל המצאת מסמך מיותר נקבע בזאת, 

כי לא יהא בצירופו של מסמך שלא נדרש, כדי להביא לדחיית הבקשה.
עם זאת מובהר ומודגש, כי מסמך שאינו דרוש לביצוע הפעולה בהתאם 
לנהלי אגף רישום והסדר מקרקעין, לא ייבדק כלל על ידי עובדי לשכת 
הרישום, ולא יהא בו אסמכתה לנושא כלשהו הקשור לרישום שהתבצע 

על ידי הלשכה.
בברכה,
ש. הייזלר, עו"ד
הממונה על המרשם

העתקים:
הנהלת האגף

מפקחים על רישום מקרקעין
פקידי הסדר

דברים בשם אומרם 
סוגרים את החלונות ברחוב סאלח א־דין"

מתוך נאומו של היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט, 
אמצע ינואר, במכללת נתניה * היועץ התייחס לחקירת 

החשדות המתעוררים בעקבות שיחות שהתקיימו בין ראש 
הממשלה לבין מו"ל "ידיעות אחרונות".

אנחנו סוגרים את החלונות ברח' סלאח א־דין, ומתמקדים במלאכת 
אכיפת החוק - קולות הרקע מבחוץ של אלו המבקשים להסיט 
אותנו מדרכנו, לא חודרים, ולא משפיעים. אלה שיקולים זרים. אסור 

שהם ישפיעו...תהא אשר תהא זהות הנחקר".
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ועדות  / הבית�ברחוב�שופן 

טדי ארז, עו"ד
יו"ר )משותף( ועדת חדלות 

פרעון — מחוז ירושלים

צליל בראשי, עו"ד
יו"ר )משותף( ועדת חדלות 

פרעון — מחוז ירושלים

עדת ב ו שיבת  י רת  מסג
פשיטות   — פרעון  חדלות 
מחוז  של  ופירוקים  רגל 
ום  בי שהתקיימה  ירושלים, 
11.7.2016, בה נכחו כבוד השופטת 
דניאל  השופט  וכבוד  כהן  עירית 
טפרברג, מנהלת מחוז ירושלים של 
הכונס הרשמי — עוה"ד בת שבע 
אברך ברטוב וחברי הועדה, נידונו 
לממשק  הקשורות  שונות  סוגיות 
שבין בית המשפט, הכונס הרשמי, 
עורכי הדין המייצגים את הצדדים 
ובעלי התפקיד בתיקי פשיטות רגל 
יישומם  נהלי עבודה אשר  ורועננו 

ייעל את ניהול התיקים. 
שעלו,  הסוגיות  מבין  כי  לציין,  יש 
נהלי עבודה אשר הוצאו על  רועננו 
ידי הנהלת האגף של הכונס הרשמי 
זה,  למסמך  בנוסף  מומלץ,  ומשכך 
הרשמי  הכונס  באתר  להתעדכן 

במשרד המשפטים.
סיכום הישיבה מובא בזאת לציבור 

עורכי הדין.
שכר טרחת בעלי תפקידים  .1

  בקשות שכ"ט יוגשו בצירוף עמדת 
תועבר  הבקשה  הרשמי.  הכונס 
לכונס הרשמי וזה, במסגרת הנחיה 
בכל  יום.   30 תוך  יגיב  פנימית, 
הנוגע לבקשות לשכ"ט על סך 450 
על  המוגשות  מע"מ  בצירוף   ₪
ידי מנהל מיוחד שמונה להכרעה 
צורך  אין  רגילות,  חוב  בתביעת 
בתגובת הכונס הרשמי וזו תוגש 

ישירות לבית המשפט.

ביטולי הליך  .2
לנהלי  להפנות  המקום  2.1  כאן 
הכונס הרשמי מחודש יוני 2016. 
בקשות לביטול הליך יוגשו ככל 
כספיים  דו"חות  הוגשו  ולא 
החייב  ידי  על  בכלל  חודשיים 
ו/או במקרה בו החייב שילם סך 
התשלומים  מסך  מ־30%  נמוך 
שעליו היה לשלם. רק אז יהיה 
רשאי בעל התפקיד לפנות לבית 

המשפט בבקשה לביטול.
פסיקתה  כי  בישיבה,  רוענן  2.2  עוד 
ידי  על  תערך   — הליך  לביטול 
הכונס הרשמי ובמסגרתו צו עיכוב 
היציאה מהארץ יבוטל רק בחלוף 
45 יום מיום ביטול ההליך וזאת 
להטיל  לנושים  לאפשר  מנת  על 
במסגרת  יציאה  לעיכוב  בקשה 

תיקי ההוצאה לפועל. 
3  בקשות חייבים להתלות את 

צו עיכוב היציאה מהארץ
עיכוב  צו  את  להתלות  2.1  בבקשה 
לפנות  יש  מהארץ  היציאה 
ולהגיש  הרשמי  לכונס  קודם 
עם  המשפט  לבית  הבקשה  את 
בעל התפקיד  עמדת  או  עמדתו 
נס  הכו ית  להנחי )בהתאם 
הרשמי(. לאחר שהוגשה על ידי 
צו  את  להתלות  בקשה  החייב 
תוגש  מהארץ,  היציאה  עיכוב 
בשיתוף  התפקיד  בעל  תגובת 
שעמדתו  וככל  הרשמי,  הכונס 
תהיה חיובית בנסיבות המקרה, 
יקבעו במסגרת תגובתו התנאים 
לרוב  הכוללים  והביטחונות 
ערבויות ושעבוד נכס ככל וקיים.
את  יתיר  המשפט  ובית  2.2  ככל 
מהארץ,  החייב  של  יציאתו 
תכלול  המשפט  בית  החלטת 
את התנאים להתליית הצו. בעל 
החייב  שאכן  יבדוק  התפקיד 
לבית  יודיע  ואז  בתנאים  עמד 
המשפט על כך בצירוף פסיקתה 
לחתימה במסגרתה יצויינו מועדי 
היציאה והחזרה מהארץ ובכלל 

יציאה  עיכוב  צו  הוצאת  זה 
בעת  לפיה  הוראה  וכן  לערבים 
חזרת החייב לארץ, יודיע על כך 

בעל התפקיד לבית המשפט.
2.3  בעת שובו, יתייצב החייב במשרדו 
של בעל התפקיד על מנת לוודא 
יגיש  התפקיד  ובעל  שב,  שאכן 
עיכוב  צו  את  לבטל  בקשה 
היציאה שהוצא לערבים ולחדש 

את הצו כנגד החייב.
על  מזונות  לקציבת  4  בקשה 

ידי גרושת החייב:
גרושת  רבות,  ופעמים  3.1  הואיל 
בקשה  מגישה  אינה  החייב 
בתחילת  מייד  מזונות  לקציבת 
החייב  על  איסור  חל  ההליך, 
אשר  עד  המזונות  את  לשלם 

תתקבל החלטה.
התפקיד  בעל  על  כי  3.2  סוכם 
מנהל  מינויו  שבעת  להקפיד, 
הכינוס,  תיק  ובדיקת  מיוחד, 
בסטטוס  החייב  כי  בהיוודע 
"גרוש", יודיע לגרושת החייב כי 
עליה להגיש בקשה לפי ס' 128 
לפקודת פשיטת הרגל, ככל והיא 

מעוניינת לקבל מזונות בהליך.
תשלום  גובה  שיקבע  3.3  לאחר 
התשלומים  צו  לצד  המזונות 
התפקיד  בעל  יבצע  לנושים, 
כי  לעת  מעת  שגרתית  בדיקה 
את  לגרושה  משלם  החייב  אכן 
המזונות שנקבעו בהליך הפש"ר. 
5  בקשות ביניים שאינן דרושות 

הסכמת הכונס הרשמי
צו  שינוי  כגון  ביניים  4.1  בקשות 
איסור  צוי  הטלות  תשלומים, 
דיספוזיציה, אינן מצריכות את 

תגובת הכונס הרשמי.
בעל  ידי  על  מוגשת  4.2  כאשר 
את  הדורשת  בקשה  התפקיד 
לציין  יש  עמדת הכונס הרשמי, 
כי היא "מוסכמת" רק אם הכונס 
הרשמי הסכים אף הוא. לא די 
בהסכמה של בעל התפקיד והצד 

הבקשה  את  לכנות  כדי  שכנגד 
כבקשה מוסכמת.

חייבים,  שמגישים  4.3  בבקשות 
בעל  עמדת  את  הדורשות 
התפקיד, יש לפנות תחילה לבעל 
התפקיד לקבל את עמדתו ולצרף 
כאלה  בקשות  לבקשה.  אותה 
לא  התפקיד,  בעל  עמדת  ללא 

תתקבלנה במזכירות.
חוקר פרטי  6

למנות  המבקש  תפקיד    בעל 
העסקתם  שעלות  פרטי  חוקר 
אינו עולה על סך של 5,000 ₪ 
לקבל  יוכל  מע"מ,  בתוספת 
אישור מהכונס הרשמי ללא צורך 
בעירובו של בית המשפט. לצורך 
כך יש להצטייד בהצעות מחיר 

מתאימות. 
7  ערעור על הכרעה של תביעת 

חוב
7.1  עם הגשת ערעור על תביעת החוב 
הצליחו  לא  בו  ומקום  לבימ"ש 
הצדדים להגיע להסכמה בניהם, 
רצוי לפנות לכונס הרשמי טרם 
מנת  על  בערעור  הדיון הראשון 
ללא  המחלוקת  לסיים  לנסות 

צורך בהחלטת בימ"ש.
8.  מחלוקות בין הכונס הרשמי 

ובעל תפקיד
בין  מחלוקת  מתעוררת    כאשר 
בעל התפקיד לכונס הרשמי, יש 
לפנות להנהלת המחוז זמן סביר 
טרם הדיון וזאת על מנת לנסות 
ביניהם  המחלוקת  את  וליישב 

טרם הדיון. 
9.  הגשת תגובות למספר ההליך 

הנכון
  הואיל ותיקי פשיטות רגל כוללים 
לעיתים בקשות ביניים רבות, על 
הצדדים להקפיד הקפדה יתירה 
ההליך  במספר  תגובות  להגיש 
לגרום  עלולה  הגשה  אי  הנכון. 
לדחיית קבלת התגובה או עיכוב 

במתן ההחלטה.

ועדת חדלות פרעון — פשיטות רגל:

הבהרת נהלי עבודה — תיקי פשיטות רגל

* האמור בהנלי העבודה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

ועדות  / הבית�ברחוב�שופן 

בכנסת  / וחקיקה  משפט 

השעיות בפועל של עורכי־דין ממחוז ירושלים — נכון ליום 21.12.2016
הושעו מן הלשכה

מחמוד אגבריה מס' רשיון 18781 הושעה החל מיום 6.10.2016 ועד ליום 
 .5.10.2020

אילן אשד מס' רשיון 18921 הושעה החל מיום 6.8.2007 ועד לקבלת הכרעה 
בכתב־אישום שהוגש נגדו או קבלת החלטה אחרת. 

ליום  ועד   24.12.2006 מיום  החל  הושעה   9489 רשיון  מס'  אשכנזי  יואל 
 .23.12.2016

נועם ג'ובאני מס' רשיון 24900 הוצא מן הלשכה לצמיתות. 
עיסאם דקה מס' רשיון 42565 הוצא מן הלשכה לצמיתות. 

ראובן המבורגר מס' רשיון 18481 הוצא מן הלשכה לצמיתות.
ועד ליום  נפתלי ורצברגר מס' רשיון 11072 הושעה החל מיום 1.2.2015 

 .31.1.2023
איהאב חליחל מס' רשיון 22770 הושעה החל מיום 14.4.2008 ועד ליום 

.13.4.2018
ועד  מס' רשיון 16275 הושעה החל מיום 25.2.2011  אריאל יהודה לשם 

ליום 24.2.2019. 
ישראל מנדל מס' רשיון 29772 הוצא מן הלשכה לצמיתות. 

זיאד מסאלחה מס' רשיון 42534 הוצא מן הלשכה לצמיתות. 

ליום  ועד   26.1.2011 מיום  החל  הושעה   9181 רשיון  מס'  סלומון  יצחק 
 .25.1.2021

מוחמד עווד מס' רשיון 37517 הושעה החל מיום 7.8.2016 ועד ליום 1.3.2017, 
או עד לקבלת החלטה אחרת. 

יעקב פודים מס' רשיון 8225 הוצא מן הלשכה לצמיתות. 
יעקב יוליאן פינק מס' רשיון 15042 הוצא מן הלשכה לצמיתות.

מרדכי קרויזר מס' רשיון 39757 הוצא מן הלשכה לצמיתות. 
אייל ראובינוף מס' רשיון 18906 הוצא מן הלשכה לצמיתות. 

ליום  ועד   15.1.2016 מיום  החל  הושעתה   42578 רשיון  מס'  רפ  אביבה 
 .14.10.2017

אבינועם רצון מס' רשיון 9120 הוצא מן הלשכה לצמיתות. 
אברהם אורן שלום מס' רשיון 16501 הוצא מן הלשכה לצמיתות. 

פקיעת חברות
רוני חייט מס' רשיון 8253 פקיעת חברות בעקבות הכרזתו כפושט־רגל.

דוד מחבר מס' רשיון 16641 פקיעת חברות בעקבות מינוי אפוטרופוס על 
ולא  והכרזתו כמי שאינו רשאי לעסוק במקצוע עריכת־הדין  ורכושו  גופו 

רשאי לבצע פעולות שנתייחדו לעורכי־דין. 
ניסים עוג'ר מס' רשיון 12481 חברותו הופקעה וטרם חודשה. 

ומשפט, ו חוק  החוקה  עדת 
ר  א ו נ י ת  ל י ח ת ב ה  ר ש י א
ושלישית  שנייה  לקריאות 
פקודת  לתיקון  החוק  הצעת  את 
בית  פלילי של  דין  )פסק  הראיות 
משפט צבאי כראיה בהליך אזרחי(, 
חברת  שיזמה   — התשע"ו-2016 

הכנסת ענת ברקו )הליכוד(.
הצעת החוק קובעת שגם ממצאים 
פסק  במסגרת  שהתקבלו  ומסקנות 
בבית  נאשם  שמרשיע  חלוט  דין 
כראיה  קבילים  יהיו  צבאי  משפט 
זאת  אזרחי.  במשפט  לכאורה 
בית  של  זמנם  את  לחסוך  במטרה 
המשפט ושל העדים, ולמנוע דיונים 
כפולים והכרעות משפטיות סותרות 
בכך  נעוצה  ההצדקה  עניין.  באותו 
הוכחה  המשפט  בבית  שההרשעה 
מעבר לכל ספק סביר, בעוד שבהליך 
האזרחי נטל ההוכחה הוא לפי מאזן 

ההסתברויות.

המשפט  "מערכת  ברקו:  חה"כ 
כחלק  ומוכרת  קיימת  באיו"ש 
השנים  ב־48  הישראלי  מהשלטון 
כל  על  עונה  והיא  ות  האחרונ
להקל  הכרחי  החוק  הקריטריונים. 
שעוברים  הסבל  על  במעט  ולו 
קורבנות הטרור ומשפחותיהם. אין 
בהצעת החוק כל סיפוח או כל שינוי 
באיו"ש  המשפט  בתי  של  סטאטוס 
הללו.  השיפוט  בתוצרי  הכרה  אלא 
הצעת החוק קובעת שגם פסקי דין 
יהיו  באיוש  בבימ"ש  שניתנו  פלילי 

כבילים כראייה בהליך אזרחי".
)הרשימה  סעדי  אוסאמה  חה"כ 
ק  מהנימו ץ  "חו  : המשותפת(
על  להקל  שרוצים  ההומניטרי 
משפטיים  טעמים  איזה  הקורבנות, 
בקורבנות  תומכת  ישראל  כאן?  יש 
את  לומר  צריך  פיצויים.  ומשלמת 
האמת — כאן לא רוצים לקחת את 
גם  פסקי הדין אלא כאשר תובעים 

אפשר  איך  שואל  ואני  הרש"פ  את 
לחייב משפטית משהו בו הרש"פ לא 
הייתה צד? מגיעים עם פס"ד חלוט 
של הרשעה במעשה ואז יחילו אחריות 

חלקית או מלאה על מישהו אחר".
חה"כ זוהיר בהלול )המחנה הציוני(: 
"האם נלקחה בחשבון העובדה שיש 
כאן יחסי כובש כבוש?. הרציונל הוא 
להשוות בין ישראלי לפלשתיני אבל 
שתי  אם  כלפיו?  הרעה  אין  האם 
האינסטנציות כל־כך דומות אז מדוע 
לא  בשטחים  עבירה  שעבר  מתנחל 
מועמד לדין בישראל? הצעת החוק 
תביא להספחה של השטחים בסופו 
הזו  ולכן אבקש שהמטרה  דבר  של 

תובהר בחוק".
ממשרד  גיל  אסיף  ענת  עו"ד 
א  הו ל  נ ו י צ הר "  : ם המשפטי
שהממצאים שנקבעו בבימ"ש אחד 
החשש  שני.  בימ"ש  לשרת  יכולים 
לגבי מי שלא היה צד להליך הפלילי 

שבתוך  פלילי  בהליך  שונה  אינו 
ישראל, בו ניתן להשתמש כדי לתבוע 
נזיקיים". עוד ציינה כי  לפי כללים 
שיש  נפרד,  בסעיף  לכתוב  "אפשר 
באיו"ש  שניתן  הכרה בפס"ד חלוט 
מבלי שתהיה זו הרחבה של המושג 

בימ"ש בישראל".
סגן פרקליט איו"ש, שגיא ליכטמן: 
"יש היום חוסר שוויון בין ישראלים 
שעבר  ישראלי  כאשר  לפלשתינים 
יישפט  לעולם  באיו"ש  גם  עבירה 
בישראל ולכן הפלשתיני יוכל לתבוע 
אזרחית. התיקון יאפשר לחסוך הליך 
כפול ומהותו היא יכולת פס"ד פלילי 
האזרחי.  המשפט  בדלתות  לעבור 
הפסיקה באיו"ש היא זרה מהותית, 
מבחינת  דומה  מערכת  של  אך 
דיני  מערכת  ומבחינת  הרציונאלים 

הראיות".

אושר סופית במליאת הכנסת: פסיקות בתי המשפט הצבאיים באיו"ש יחשבו כראייה בבתי המשפט בישראל
יוזמת ההצעה ח"כ ברקו: "אין בהצעת החוק כל סיפוח או כל שינוי סטאטוס של בתי המשפט באיו"ש"
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לזיכרם

תנחומים
 יו"ר ועד מחוז ירושלים אשר אקסלרד וחברי לשכת עורכי הדין בירושלים משתתפים 
 בצערם העמוק של עמיתים ובני משפחות על אבדן יקיריהם. המקום ינחם אתכם 

עם שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד
 לכב' השופט אליקים רובינשטיין ורעייתו עו"ד מרים רובינשטיין 

על מות הבת שרה )שרי( רובינשטיין מנדל ז"ל
לעו"ד נורית גל על מות האב פרדי ברוך שמיר ז"ל

לעו"ד אברהם וולף )רימון( על מות האב יואב וולף ז"ל
לעו"ד שלומי שלום על מות האח 

לעו"ד יעקב מצא ולמשפחת מצא על מות האב חברנו עו"ד שמואל מצא ז"ל
לחברינו עוה"ד רוני ומיכאל חיים על מות האב שבתאי חיים ז"ל

לעו"ד שלמה לקר על מות האם צילי לקר ז"ל
לעו"ד רמי קסל על מות האם צפורה קסל ז"ל
לעו"ד יאיר קורן על מות האב דוד קורן ז"ל

לעו"ד יראון פסטינגר על מות האם אסתר פסטינגר ז"ל
לעו"ד רן בסה, על מות האם רחל בסה ז"ל

למשפחת דוויק הכהן על מות חברנו עו"ד יוסף פנחס דוויק הכהן ז"ל
לעו"ד ישי נוימן על מות האם חנה נוימן ז"ל

לעו"ד יצחק גולדשמידט על מות האם אידה גולדשמידט ז"ל
למשפחות עצמון ועובדיה על מות חברנו עו"ד עוזי עצמון ז"ל

לעו"ד לאון אמיראס ומשפחתו על מות האב עו"ד אלברטו אמיראס ז"ל

יוסף אורון, עו"ד
הכרתיה מילדות.

הסולל  ברח'  בשכנות  התגוררו  משפחותינו 
לרח'  ציון  מכיכר  המוביל  )החבצלת(, 
אביה,  של  משרדו  גם  שכן  שם  הנביאים, 
עו"ד שלמה מזרחי ז"ל, שהיה מראשי הוועד 

המחוזי בשנות השישים. 
לפני כ־46 שנים, התמחיתי אצלו במשרד אשר 

הופעל על ידה עד יומה האחרון.

לימים נישאה רינה לאחי ד"ר נחמן אורון, יחד 
הקימו משפחה למופת, ואנחנו הפכנו לגיסים.
רינה היתה בעלת וותק וניסיון אדיר בתחום 
המקרקעין ובמיסוי מקרקעין, ונכונה היתה 
לסייע מיד לכל חבר למקצוע בתחומים אלה, 

בגובה העיניים ובלא כל התנשאות.
והלשכה  המקצוע  בענייני  שוחחנו  פעם  לא 

והחלפנו דעות שבד"כ היו זהות.

ממרומי הוותק המקצועי הסכמנו שהלשכה 
ראתה ימים טובים יותר ופחות.

לפני  אותה  פקדה  אשר  עד  היתה  בריאה 
פחות משנה המחלה הארורה שאף הכריעה 

אותה לבסוף.
חבל על דאבדין.

יהי זכרה ברוך.

לזכרה של עו"ד רינה מזרחי אורון ז"ל



לזיכרם

מורשת של התמודדות ללא פשרות 
תעבורה,  תביעות  יחידת  ז"ל,  פוסטול  שלום  מיכל  רפ"ק  של  לזיכרה 

משטרת ישראל, ירושלים 

ועדת המשנה לתעבורה במחוז ירושלים משתתפת בצערן של משפחות 
שלום־פוסטול ושל צוותי מחלקת תביעות תנועה על לכתה בטרם עת 
של רפ"ק מיכל שלום פוסטול. אנו מביאים לזיכרה קטעים מדברי הספד 
שנשאה נצ"מ שרית פיליפסון ראש מחלקת תביעות תנועה במשטרת 

ישראל ואת דברי ההספד שנשאה רפ"ק לינדה ג'רבי. 
יורם ניצן, עו"ד, יו"ר הועדה

לינדה ג'רבי, דניאל לוין, לוי ברח"ד, גלעד משולם, לילך ניסן, מוטי דורנשטרוך, אורית ששון כהן, ניצן בלולו, אייל סמואל, יוסי זכות, 
רותם זוהר, ריטל מוסקבויץ, עדי שרמן, עינת נחמיה, בני דרמוני, סולי בורכוך, מיכל אלון, ליאת בכר, סיגל חרזי ולוטה גואלי.

רפ"ק לינדה ג'רבי, עו"ד
אנחנו נפרדים ממיכל שלום פוסטול ז"ל והכאב הוא גדול.

צער וכאב עמוק ממלאים אותנו על האבידה העצומה של יחזקאל, מאיה, יהלום ומשפחת שלום האם רינה והאחות טלי.
מיכל היתה מעמודי התווך של היחידה ואחת התובעות הותיקות ביחידה והכאב נוגע לכל אחד מאיתנו אישית.

מיכל היתה אדם מיוחד, אמא ואישה למופת.
חכמה חרוצה, נחבאת אל הכלים, מאירה ומשרה שלווה על סביבתה.

מיכל נאבקה במחלה שאחזה בה במשך מספר שנים לא מבוטל והיא עשתה כן על אף שהכאב היה כבד מנשוא, תוך חריקת שיניים מבלי 
להתלונן, מודה על כל רגע ומשדרת אופטימיות.

מיכל ראתה בשירותה במשטרה חלק חשוב וחיוני בתהליך החלמתה והיוותה לכולנו אות ומופת לרוח, ללחימה ולמאבק בלתי מתפשר.
מיכל היוותה אבן שואבת לכולנו, מחזקת, מפרשת, מכניסה לפרופורציות, כן הפוך על היוצרות, תחת שאנו נחזקה יצאנו מחוזקים.

מיכל לא רצתה שיטרחו עבורה ולו במעט. נדמה שלא פעם זזה הצידה, מפנה את המרכז לאחרים ועל אף זאת היוותה את המרכז והלב 
הפועם של היחידה.

מיכל אנו ננצור את זכרך ודמותך לעד.
אנו ננצור את המורשת שהותרת, מאבק בלתי מתפשר לא להרים ידיים, לראות את חצי הכוס המלאה, הטוב בכולם, אופטימיות ותקווה.

יחזקאל מאיה, יהלום ומשפחת שלום רינה וטלי
אנו כואבים את לכתה של מיכל.

דואגים לכם מאד.
הסבל שלכם גדול ואין אנו מסוגלים לדמיין עוצמתו ונעשה ככל יכולתנו על מנת להקל עליכם.

מיכל — יהי זכרך ברוך
תביעות תעבורה ירושלים

נצ"מ שרית פיליפסון, עו"ד
משפחת שלום פוסטול,

האמא רינה, הבעל יחזקאל, הילדים מאיה ויהלום והאחות טליה, מוקירי זיכרה.
מיכל עזבת אותנו אחרי מאבק במחלה קשה. לפני 17 שנה נפגשנו לראשונה כשהגעתי לתביעות תעבורה. קידמת את פני בחיוך. הרגעת 

שהלימוד יהיה קל ובעיקר שאת נמצאת כאן לכל שאלה או התלבטות. 
כזאת היית מיכל יקרה. מכילה ומכוונת כל מי שזקוק לעזרה ולתמיכה. לימדת אותנו מה המשמעות של נחישות 

וכח רצון. של אהבה ושל נתינה ושל המשפחה. 
משטרת ישראל ניצבת מול אתגרים משמעותיים: הלוחמה בטרור, המאבק בתאונות הדרכים ושמירה על בטחון האזרחים. את מיכל ניצבת 

בחזית העשייה עם כל כתב אישום בתיק תאונה. עם הופעתך בבית המשפט הצלת את מי שיכול היה להיות ההרוג הבא. 
אנו מחלקת התביעות, אגף התנועה ומשטרת ישראל כולה נחבק את המשפחה ונתמוך ונשאב חיזוק והשראה שהותירה מיכל בלכתה. 

יהי זיכרה ברוך. 
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הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב 
לשנות התקציב 2017 ו־2018(, התשע"ז-2016

למסות  מטרתו  אשר  דירות,  ריבוי  למס  מפורט  באופן  מתייחסת  ההצעה 
יחיד שבבעלותו למעלה משלוש דירות על הדירה השלישית ואילך בהתאם 
לנוסחה שנקבעה בחוק. הצעת החוק מבהירה מיהו החייב במס, על אילו 
דירות יחויב במס ואילו דירות מוחרגות מגדר החיוב במס. בנוסף כוללת 
הצעת החוק פירוט בדבר אופן עריכת השומה על ידי המנהל והדרכים לתקוף 

אותה, והסדרים בעניין מועדי התשלום, גביית קנסות, וסעיפי עונשין.

המדיניות  ליישום  חקיקה  )תיקוני  הכלכלית  התכנית  חוק  הצעת 
הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו־2018(, השתע"ז-2017

מוצע לקצר את התקופה שבה יתאפשר לרוכש לשלם את השומה העצמית 
כנגד הנפקת אישור מס רכישה )מקדמת מס רכישה( מ־90 יום ל־60 יום, 
כאשר לגבי חברה קיימת הוראה מקלה המאפשרת לה לקבל את האישור 
באופן מידי בתנאים מסוימים; מוצע לאפשר קבלת אישורי מיסים בתוך 10 
ימים מהגשת הדיווח במקרה של עסקה בה המוכר מבקש פטור ממס שבח 
לפי פרק חמישי 1 בהתקיים תנאים מסוימים; מוצע כי במקרה בו ניתן אישור 
מס רכישה לאחר תשלום מקדמת מס רכישה מבלי שנקבעה שומה על ידי 
המנהל, תירשם העברה בלשכת רישום המקרקעין כי טרם ניתן אישור המנהל 
לתשלום חובות מס הרכישה, וכי ככל שחובות אלא לא ישולמו, יחולו על 
גביית החוב פקודת המיסים )גביה(; מוצע לאחד ולקצר את תקופת הגשת 

הדיווחים לפי החוק מ־40/30 יום ל־20 יום.
הועמדה  חברה  של  דירה  בו  למקרה  התייחסות  גם  כוללת  החוק  הצעת 
לשימושו של בעל מניות בחברה או קרובו. מוצע כי במקרה זה יראו בהעמדת 
הדירה לרשות בעל המניות כהכנסה של בעל המניות, עליה יהיה חייב במס 
הכנסה. מוצע להחיל תיקון זה גם אם הדירה שימשה את בעל המניות בפועל 
בוחנים  להלוואה שנטל. ברשות המיסים  וגם אם שימשה אותו כבטוחה 
מספר חלופות באשר לאופן המיסוי, כאשר ינתן אפשרות בחירה ביניהן עד 
31.12.17: 1. להכניס הלוואת בעלים ו/או משכנתה על גובה העלות המופחתת 
לחברה; 2. לשלם דיבידנד על העלות המופחתת ובעת המכירה לשלם מס 
מלא וכן דיבידנד עד למועד ההעברה; 3. להעביר את הדירה לפי שווי שוק 
לבעל המניות, לשלם מס שבח ברמת החברה וכן מס דיבידנד על ההעברה 

לבעלים, ללא חבות במס רכישה.

 )89 מס'  )תיקון  ורכישה(  )שבח  מקרקעין  מיסוי  חוק  הצעת 
התשע"ז-2016

מוצע להסמיך את בית המשפט המחוזי לדון בערעור מס לפי חוק מיסוי 
מקרקעין תחת ועדת הערר, וזאת במוטב של שופט אחד. 

עדכונים במס הכנסה
ע"א 5883/14 אלדן תחבורה בע"מ נ' פקיד שומה למפעלים גדולים 

)27.11.16(
חברות ליסינג החזיקו ברכבים ששימשו להשכרה כרכוש קבוע עליו נדרש 
על המכירות  דיווחו  ציי הרכב,  וכאשר מכרו אותם לשם חידוש  פחת, 
כרווח הון וביקשו להחיל את סעיף 96 לפקודה )שחלוף( )עובר לתיקון 
197 לפקודה שהחריג את חברות הליסינג(. פ"ש קבע כי פעילות מכירת 
כלי הרכב עולה כדי עסק, ולא ניתן להחיל את הוראת השחלוף החלה 
על רווח הון בלבד. בית המשפט העליון קבע כי אין להתערב בקביעת 
בית המשפט המחוזי אשר קבע כי מדובר במכירה פירותית, וכי הוראת 
השחלוף לא חלה בנסיבות אלו. בנוסף נקבע כי התקופה של 4 שנים מיום 

מאיר מזרחי, עו"ד

עדכונים במיסוי מקרקעין 
מיסוי מקרקעין  מנהל  נ'  אריאל   45326-01-15 )מחוזי ת"א(  ו"ע 

ת"א ))1.11.16(
העוררת רכשה דירת מגורים בהיותה בת 18 ומכרה אותה תוך מספר חודשים 
כי  בטענה  הפטור  בקשת  את  דחה  המנהל  שבח.  ממס  פטור  בקשת  תוך 
המימון לרכישת הדירה ניתן לעוררת במתנה מאביה ועל כן חל סעיף 49ו 
לחוק, הקובע תקופת צינון במכירה בפטור בנסיבות אלו. נקבע כי מאחר 
שהעוררת קיבלה במתנה פחות מ־50% ממחיר הדירה, לא חל סעיף 49ו 

והעוררת זכאית לפטור ממס שבח במכירת הדירה. 

ו"ע )מחוזי חי'( 44860-03-14 אחזקות ליגת בע"מ נ' מנהל מיסוי 
מקרקעין חיפה )29.9.16(

ועדת הערר בחנה האם איגוד מהווה איגוד מקרקעין על מנת להכריע אם 
רכישת מניות האיגוד מהווה עסקה החייבת במס רכישה. לאחר בחינת נכסי 
האיגוד נקבע כי אין בנכסים שפורטו, כגון הפסדים, מניות בחברה אחרת 
שנטען כי אינה איגוד מקרקעין, מזומנים וזכות להלוואות, כדי להוציא את 

האיגוד מגדר הגדרת איגוד מקרקעין.

ו"ע )מחוזי מרכז( 35298-10-12 מנופים פיננסיים לישראל )מפל( 
בע"מ נ' מנהל מסמ"ק רחובות )16.11.16(

ועדת הערר בחנה האם חברה המחזיקה מרכז מסחרי באשדוד מהוה איגוד 
מקרקעין. נקבע כי בחברה אין נכסים מוחשיים שאינם נדל"ן המוציאים 
אותה מהגדרת איגוד מקרקעין. העוררת טענה לקיומם של מוניטין וסימן 
מסחרי, אך נקבע כי לא עלה בידיה להוכיח קיומם של נכסים אלה, וכי 
בכל מקרה, אין בהם במקרה זה כדי להוציאה מהגדרת איגוד מקרקעין; 
בנסיבות המקרה בוצע שינוי מבנה דו שלבי — יחידים העבירו זכויותיהם 
בנכס המוחזק על ידי מספר חברות לחברה X תמורת הקצאת מניות, ובשלב 
Y תמורת  X לחברה  מניותיהם בחברה  יחידים העבירו את  השני, אותם 
Y. ועדת הערר קבעה כי כל אחד מהשלבים חייב  הקצאת מניות בחברה 

במס רכישה בשיעור 0.5%, וכי אין מדובר בכפל מס.

ו"ע 47857-05-15 )מחוזי ת"א( פ.ר.י.ו נכסים והשקעות בע"מ נ' 
מנהל מסמ"ק תל אביב )25.10.16(

הזכות להחזר 1/6 מס רכישה לפי תקנה 2)1א( לתקנות מס רכישה )מכירת 
זכות במקרקעין שקיימת לגביה תכנית המתירה בנייה על הקרקע של לפחות 
דירה אחת המיועדת לשמש למגורים(, תינתן רק במקרה של רכישת זכות 
המיועדת לשמש למגורים לפי התב"ע, כך שאם נרכשת בעסקה זכות למשרד 

בפרויקט שיש בו גם בנייה למגורים, ההקלה לא תינתן בעסקה זו.

ו"ע )מחוזי חי'( 4887-12-15 שוורץ נ' מנהל מיסוי מקרקעין חיפה 
)7.11.16(

עריכת פיצול פיסי במכירת בית מגורים בשטח 75 מ"ר על מגרש בשטח 1,015 
מ"ר. נקבע כי על מנת שלא ייערך פיצול פיסי הנטל על הנישום להוכיח כי 
למרות הפער בין שטח המגרש לשטח הבית, מדובר בגודל סביר של קרקע 
נערך  העשויה לשמש את דירת המגורים. מאחר שהנישום לא עמד בנטל 

פיצול פיסי.

פס"ד משמעתיים
עורך עו‘‘ד עמיר אברהמי

רכישת הנכס ועד להפיכתו למלאי עסקי הקבועה בסעיף 100)2( לפקודה 
היא בגדר חזקה חלוטה.

עדכונים במע"מ
ע"מ )מחוזי ת"א( 15676-01-14 קרגד חברה לבנין ולהשקעות בע"מ 

נ' מנהל מס ערך מוסף גוש דן )16.11.16(
פטור ממע"מ במכירת דירה מכוח סעיף 31 )2( לחוק )דיירות מוגנת( יחול גם 
במכר הכולל הן זכויות בדיירות מוגנת והן זכויות בנייה. עוד אושרה עמדה 
מקלה של המשיב לפיה, על אף שימוש זמני — מעל לשנתיים — בעסקאות 
פטורות בנכס )השכרה למגורים(, יותר בניכוי מס התשומות בגין רכישתו, 
כל עוד מטרת הרכישה נעשתה לשם ייצור עסקאות חייבות בעתיד, וזאת 

גם במקום בו התכנית העסקית לא יצאה לפועל. 
שפורסמה  כפי  המנהל  עמדת  נדחתה  הדין  פסק  בנסיבות  העורך:  הערת 
בהחלטת מיסוי 11/12 לפיה מכירת הדירה פטורה ואילו מכירת הזכויות 

תהא חייבת. 

חיפה  קניה  ומס  מע"מ  נ'  אלול   2210-11-14 חי'(  )מחוזי  ע"מ 
)3.11.16(

נפסק כי המערערים ישיבו תשומות אשר נוכו בגין רכישת נחלה, היות ובפועל 
לא נעשתה פעילות עסקית בנכס והנחלה נרכשה לשימוש פרטי בלבד. 

הערת העורך: פסק הדין שולל את הזכות לניכוי על אף השכרה חייבת של 
המקרקעין היות ובשל ההשכרה המשכיר )המערערים( אינו החייב במס אלא 
השוכר המדווח בהתאם לחשבונית מס עצמית, ומכאן, נשאלת השאלה האם 

ל"חייב במס" סלולה הדרך לנכותם. 

הערה: המדור הנוכחי מכיל גם פסקי דין מפורטים 
בארבעה ערעורים שהוגשו על פסקי דין של בית הדין המחוזי

חוות דעת סותרות של וועדות האתיקה הביאו לזיכוי
ועדת   התקבלה טענה של הגנה מן הצדק עקב חוות דעת סותרות של 
שתי  של  לפתחן  המחוזית.  האתיקה  ועדת  לעומת  הארצית  האתיקה 
ועדות האתיקה רובצת החובה לגלות ולפרסם באופן ברור את עמדתן 
בסיטואציה של חילוקי דעות ולא להסתפק בפרסום הרגיל כדי לא לשים 

מכשול בפני עיוור.
למינוי מפרק  דחופה  ובקשה  פירוק  לקוחו בקשת  הגיש בשם  1.  הנקבל 
זמני לבית המשפט המחוזי בבאר שבע, וצירף שלושה תצהירים לתמיכה 

בבקשותיו. האזהרה המקורית בכל תצהיר היא:

"אני הח"מ      עו"ד מרח' יד חרוצים 14 בתל־אביב, 
מאשר בזה כי ביום     הופיע בפני      ולאחר 
שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים 
הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה 

הנ"ל וחתם עליה בפני". 
  הנקבל מחק את המלים "הופיע בפני" ורשם מעל המחיקה בכתב ידו 
את המילה "חתם" והטביע את חותמתו וחתימתו; התצהירים לא נחתמו 
על ידי המצהירים בפניו, אלא נשלחו למצהירים בפקס ואומתו טלפונית.

נחתמו  לפיו  אמת  שאינו  "אישור  על  חתם  לא  כי  הסביר  2.  הנקבל 
התצהירים בפניו", ולא הציג מצג שווא או מטעה. לטענתו, ההפך הוא 
הנכון - כי הדגיש במחיקה ובתוספת כי התצהירים לא נחתמו בפניו. 
הוא מסתמך על חוות דעת של ועדת האתיקה של מחוז ת"א, המהוות 
בגיליון 92 עט ואתיקה מחודש אוקטובר 2009,  רולינג",  מעין "פרה 
חוות דעת לפיה אישור תצהיר על-ידי עו"ד בפקס אינו מהווה עבירה 

אתית, ובלבד שברור מהתצהיר כי החתימה לא נעשתה בפני עו"ד.

3.   הנקבל עותר לבטל את הקובלנה בשל הגנה מן הצדק. המבחן לטענה זו 
היא תלת שלבית: בשלב הראשון על בית־המשפט לזהות את הפגמים 
עוצמתם  על  ולעמוד  הנאשם  של  בעניינו  שננקטו  בהליכים  שנפלו 
במנותק משאלת אשמתו או חפותו. בשלב השני על בית־המשפט לבחון 
אם בקיומו של ההליך הפלילי חרף הפגמים יש משום פגיעה חריפה 
כי  בתחושת הצדק וההגינות. בשלב השלישי, מששוכנע בית־המשפט 
קיומו של ההליך אכן כרוך בפגיעה חריפה בתחושת הצדק וההגינות, 
עליו לבחון אם לא ניתן לרפא את הפגמים שנתגלו באמצעים מתונים 
ומידתיים יותר מאשר ביטולו של כתב־האישום ]כגון: ביטול אישומים 

מסוימים, הקלה בעונש, פסילת ראיה וכו'[.
4.  בית הדין מחליט לזכות את הנקבל, ואינו מקבל את הטענה כאילו 
קיימת הטעיה, וזאת מכמה טעמים: ראשית, הצד שכנגד היה ער לתיקון 
על גבי התצהיר ועתר לכך לבית המשפט; שנית, בית המשפט לא מצא 
פסול בתיקון שנעשה על גבי כל תצהיר ואפשר הגשתם לאחר שאומתו 
בתיקון שעשה  שלישית,  קיים;  היה  לא  כך שאלמנט ההטעיה  כדין, 
הנקבל בתצהירים הוא גילה שקיפות ואמת. לא רק שאלמנט ההטעיה 
לא קיים, אלא היפך הוא הנכון. בית הדין סבור כי בסיטואציה בה עמד 
הנקבל, אפשר שהיה מיטיב לעשות אילו הגיש תצהירים לא חתומים 
ומבקש רשות להחתימם לפני הדיון; אפשר שהיה מיטיב שלא לכנות 
כינוי  כל  או  "הודעה"  או  "הצהרה"  אלא  זה  בשם  את התצהירים 
דומה, כדי להמנע מהתיאור המחייב של תצהיר; אפשר שהיה מיטיב 
לתקן את הסיפא של התצהירים ולהבליט את העובדה שהתצהירים 
לא נחתמו בפניו אלא שהוא רק מאשר את החתימות. ברם, אין במה 

שעשה משום עבירה.
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5.  הנקבל פעל בתום לב גם אם שגה במשהו, אין המשגה מגיע לכדי ביצוע 
עבירת משמעת. מי שקורא את התצהירים נוכח לגלות כי המצהירים לא 
הופיעו בפני הנקבל אלא שהוא רק מאשר את חתימתם, כך שהמחיקה 
והתוספת בכתב יד גוברים על הנוסח המודפס והסטנדרטי של האישור. 
6.  בענין זה קיימות חוות דעת סותרות של ועדות האתיקה, המנוגדות 
אחת לשניה — זו של ועדת האתיקה של מחוז תל־אביב לעומת חוות 
הדעת של ועדת האתיקה הארצית, ובית הדין קובע כי כאשר קיימת 
מחלוקת בין ועדות האתיקה השונות, ובפרט כאשר אינן נהירות דיין־ 
ראוי שהנקבל יהנה מן הספק, יש ליתן משקל לכלל הידוע — "אין 
עונשין אלא אם כן מזהירין" ]ר' על"ע 7/73 עו"ד פלוני נ' ועד מחוז 

פ"ד כח )1( 679[. 
7.  בית הדין קובע כי דוקא בשל חוות הדעת הסותרות, אפילו לכאורה, 
שאינן ברורות ונחרצות, ראוי ליתן להן פרסום נאות בגדר אזהרה לציבור 
עורכי הדין. על ועדת האתיקה הארצית להדגיש כי עמדתה שונה וסותרת 
את עמדת ועדת האתיקה מחוזית, וכי עמדתה גוברת על עמדה של ועדת 
האתיקה המחוזית ]סעיף 18ב)ח( לחוק[. מטבע הדברים, סביר להניח 

שעו"ד מן השורה מקבל את חוות הדעת של ועדת האתיקה של המחוז 
בו הוא רשום, ולא עולה בדעתו להניח כי חוות דעת זו אינה תקפה או 
אפילו מטעה. יתירה מזו, גם על ועדת האתיקה המחוזית ליתן דעתה 
מזו של  נופלת  חוות דעתה  כי  לציבור החברים במחוז,  ולגלות  לענין, 
חוות הדעת של ועדת האתיקה הארצית. חובת הגילוי והשקיפות היא 
מנת חלקן של ועדות האתיקה ולא רק של עורכי הדין. יוצא, איפוא, כי 
לפתחן של שתי ועדות האתיקה רובצת החובה לגלות ולפרסם באופן 
ברור את עמדתן בסיטואציה של חילוקי דעות ולא להסתפק בפרסום 

הרגיל כדי לא לשים מכשול בפני עיוור.
8.  בית הדין ממליץ שועדות האתיקה יגבשו כללים אחידים וברורים לגבי 

החתמת תצהירים בנסיבות אלה. 

תיק בד"מ 25/16, פסק־דין מיום 10.10.2016
הרכב: עו"ד יהושע קרמר, אב"ד; עו"ד עמיר אברהמי, חב"ד; עו"ד אייל 

ויטנברג, חב"ד
ב"כ הקובל: עו"ד רון רוה, ב"כ הנקבל: עו"ד רם שמגר 

נדחתה בקשה להשעיה זמנית של רישיון נוטריון
הנטל הרובץ על המבקש בהשעיה זמנית הוא כבד והנקבל זכאי לחזקת 

החפות.
על המבקש לשקוד להגיש בקשות להשעיה ללא שיהוי ואם הענין "נפל 

בין הכיסאות" אין לכך הצדקה 
התשל"ז-1977  הנוטריונים,  לחוק  42)א()1(  סעיף  לפי  עותר  1.  המבקש 
נוטריון, עד למתן פסק־דין בעניינו,  להשעות את רשיון המשיב בתור 
וזאת לנוכח כתב האישום שהוגש נגדו לבית משפט בירושלים בעבירה 
הנושאת קלון, שעה שהחתים את המתלונן, בעת שהיה מאושפז בבית 
חולים במצב של בלבול ואי כשירות משפטית מבלי לקבל תעודה רפואית 

כנדרש בתקנה 4 )ה( לתקנות הנוטריונים, התשל"ז-1977. 
2.  המשיב מדגיש בתגובתו כי הבקשה הוגשה למעלה מעשרה חודשים 
מחוז  פרקליטות  כי  לגלות  מבלי  בתיק,  האישום  כתב  הגשת  מיום 
ירושלים עתרה לאסור על עיסוקו של המשיב במקצוע עריכת הדין עד 
לתום ההליכים כנגדו. בית משפט השלום דחה את הבקשה לאסור את 
עיסוקו של המשיב בעריכת דין לאחר שלא מצא יסוד לחשש הנזכר 

בחוק. 
)י־ם(  ]עמל"ע  דרורי  מ.  השופט  כב'  החלטת  על  מסתמך    המשיב 
56952-02-14 עו"ד איילת אפיק חכמון נ' ועדת האתיקה המחוזית 
של לשכת עורכי הדין במחוז תל־אביב והמרכז ]פורסם בנבו[, כי אין 
להשעות עו"ד רק בשל הגשת כתב אישום ויש לבחון את הדברים בחינה 

מדוקדקת, ואין לתת משקל כה נכבד לכתב אישום.
3.  בית הדין מחליט שלא להעתר לבקשה, בעיקר בהתחשב בהחלטת בית 

משפט השלום, שנתנה מענה כמעט מלא לסוגיה. 
  באותה החלטה נקבע, בין השאר, המשיב הוא עו"ד מזה 30 שנה ללא 
עבר פלילי או משמעתי והכחיש את המיוחס לו במשטרה. תחילה נחשד 
המשיב בביצוע עבירות חמורות יותר, אשר בסופו של יום לא הוגש נגדו 

כתב אישום בגינם. פרט למקרה המיוחס למשיב בכתב האישום, לא יוחסה 
לו כל עבירה במהלך כל הקריירה שלו. הפגיעה העלולה להיגרם למשיב 
באיסור המשך העיסוק הינה פגיעה העולה על הנדרש ואינה מידתית. 
כל חטאו של המשיב מצטמצם בהתרשלות בכך שלא דרש את המסמך 
הרפואי הרלבנטי, ולכן היה עדיף שענין זה יתברר במסגרת הנכונה על־ידי 

הגשת קובלנה לבית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין. 
4.  דומה כי הראיות לכאורה אינן מוצקות דיין. גם אם המשיב מודה במשהו, 
ההודאה מתייחסת לטעות בתום לב הגובלת ברשלנות. בבקשה להשעיה 
זמנית נטל השכנוע הרובץ על הקובל הינו כבד מאד. עו"ד־הנאשם הינו 
עדיין בחזקת זכאי, ועל כן ייעתר בית הדין לבקשה מסוג זה במקרים 
נדירים וחמורים במיוחד ]על"ע 19/88 איזמן נ' ועד מחוז, — ר' "בפרקים 
וערעורים  ירושלים  במחוז  המשמעתיים  הדין  בתי  של  בפסיקה 
עליהם", בעריכת עו"ד עמיר אברהמי, הוצאת ועד מחוז ירושלים, מרץ 

2015 — עמ' 124[.
6.  בית הדין דוחה את הבקשה להשעיה זמנית ודוחה את ההסבר לשיהוי "כי 
היחידה לדין משמעתי לא היתה מוכרת דיה על־ידי גורמי התביעה", 
הקפדה  "להקפיד  שנדרש  כשם  הכיסאות".  בין  "נפל  שהענין  ומכאן 
יתירה על רמתם של הנוטריונים, נוכח תפקידם הציבורי ורמת הדיוק, 
המקצועיות והמוסריות הנדרשת מהם", כך יש לבוא בדרישה דומה 

כלפי רשויות האכיפה. 

תיק בד"מ 24/16, החלטה מיום 28.10.2016
הרכב: עו"ד יהושע קרמר, אב"ד; עו"ד עמיר אברהמי, חב"ד; עו"ד אייל 

ויטנברג, חב"ד
ב"כ המבקש: עו"ד נדב כנען, ב"כ הנקבל: עו"ד איתן להמן. 

הערה: משרד המשפטים הקים יחידה מיוחדת-"היחידה לדין משמעתי"- 
בנוגע לנוטריונים.

העדר חרטה ללא הפנמת המעשים — שיקול לחומרה
הרשעה בשל עדות מבולבלת, מלאת סתירות ובלתי אחידה. זיכוי משום 

שלא הורם הנטל להוכחת התוספת בכתב היד.
כי  ובה כתבה  דיון בבית הדין הרבני  1.  הנקבלת הגישה בקשת לדחיית 
הבקשה הינה "בהסכמה", על אף שמעולם לא ניתנה הסכמת המתלוננת 
לבקשה. עוד התעלמה הנקבלת מהיות הצד שכנגד מיוצג. הנקבלת טוענת 
כי יסודה של התלונה הוא בסכסוך אישי בינה לבין המתלוננת. בית הדין 
דוחה את הטענה שהתלונה הוגשה ממניעים אישיים ומתרשם כי עדותה 

של הנקבלת מבולבלת, רצופת שקרים, מלאת סתירות ובלתי אחידה. 
2.  לפי ניתוח חומר הראיות מגיע בית הדין למסקנה כי בעת הגשת הבקשה 
היה הצד שכנגד מיוצג על־ידי המתלוננת והנקבלת אף אישרה כי לא 
בכך  הדין  בית  את  הטעתה  הנקבלת  המתלוננת.  את  להשיג  הצליחה 
שרשמה שהצד שכנגד אינו מיוצג. הנקבלת לא התייצבה לדיון שנדחה 
לבקשתה, וגם אם לא קיבלה זימון, היה עליה לבדוק מה עלה בגורל 

בקשת הדחייה.

3.  הנקבלת טענה כי המילה "בהסכמה", שהוספה בכתב יד לא נכתבה 
על ידה. הואיל וב"כ הקובל לא הרים את נטל הראיה ולא הוצגה חוות 
דעת גרפולוגית — אין מנוס מזיכוי מהאישום בנוגע להטעיית בית הדין 

ויצירת מצג שוא.
4.  הנקבלת הורשעה במרבית האישומים. ריבוי העבירות מצדיק החמרה 
בעונש לפי הכלל "כמות הופכת לאיכות" ]על"ע 1741/91 ועד מחוז 
חומרת  אינה מפנימה את  למרבה הצער, הנקבלת  נ' שמואל[.  הדרום 
המעשים והיא נידונה ל־2 חודשי השעיה בפועל, וכן ל־6 חודשי השעיה 

על תנאי לתקופה של שנתיים.

תיק בד"מ 17/12 פסק־הדין מיום 22.9.2016
הרכב: עו"ד טליה רג'ואן, אב"ד; עו"ד שרון אורגיל, חב"ד; עו"ד דוד שני, 

חב"ד
ב"כ הקובל: עו"ד חנן רובינשטיין. 

הענות לפניית ועדת האתיקה מחייבת את הלשכה
עו"ד מושעה כיסה את שלט משרדו, אך זה חובל מעת לעת על־ידי יד 

אלמונית. כל הנקבלים זוכו. 
1.  על־פי הקובלנה, בתקופת השעייתו של הנקבל 1 הוסיפו הנקבלים 2 ו־3 
לחלוק משרד משותף עמו וכן נטען שהנקבל מס' 1 הציג שלט של עו"ד 
פעיל למרות השעייתו. בגין עובדות אלה יוחסו לנקבלים שורה ארוכה 
של עבירות. העד היחידי מטעם הקובלת היה המתלונן, ולטענת הנקבלים 
הוא מציף את מוסדות הלשכה בתלונות כוזבות והוא עצמו התנכל לשלט 
בכניסה למשרדם על מנת לייחס להם עבירות אתיות. הנקבל 2 העיד על 
הקושי בהסרת שמו של הנקבל 1 ועל כן הוזמן כיסוי לשלט שהודבק 
על השלט המקורי. לשלט זה התנכלו ועל כן כל פעם התקין בחזרה את 

הכיסוי לשלט.
2.  בית הדין מתקשה לקבל מצב בו מציינת ועדת האתיקה מחדל ומבקשת 
להסירו, ולאחר שהנילון מטפל ונענה לדרישה מוגשת נגדו קובלנה, כאשר 

כוללת בתוכה טענה בגין המחדל לפני מכתב ההתראה מהלשכה, ולאחריו. 
3.  בית הדין דוחה את טענת הנקבלים בהותרת שמו של הנקבל 1 על השלט, 
כיוון שיש משרדים הנושאים את שם עו"ד המייסד שנפטר כשם המשרד. 
סעיף 3 )ב( )9( בכללי לשכת עורכי הדין }פרסומת( התשס"א-2001 
מתיר מפורשות הצגת שמות עורכי דין שנפטרו ואין הדבר דומה להצגת 

שמו של עו"ד מושעה. 
של  הלב  תום  וחוסר  התוצאה  לנוכח  הנקבלים.  את  מזכה  הדין  4.  בית 

המתלונן לא נפסקו לו הוצאות עבור מתן עדותו.

תיק בד"מ 47/15 הכרעת דין מיום 30.08.2016 
הרכב: עו"ד כרמית שמחיוף )אב"ד( עו"ד מיקה בנקי )חב"ד(, עו"ד אברהם 

וולף )חב"ד(.
הערה: הקובלת בתיק זה היא ועדת האתיקה הארצית

עו"ד מחויב להגן על זכויותיו של הצד שאינו מיוצג
הנקבל נתן שיק ביטחון להבטחת החוב, ובתור שכזה הוא נחשב לערב 

לחובו של הלקוח. בניגוד לכללי האתיקה המקצועית
1.  בין המתלונן לאדם נוסף התגלע סכסוך כספי, בגינו החזיק המתלונן 
שיקים של אותו חייב. במפגש במשרדו של עו"ד ]הנקבל[ הגיעו הצדדים 
להסדר לתשלום החוב. הואיל והמתלונן חשש להעביר לחייב את השיקים 
והסכים למסור לחייב את השיקים לאחר שקיבל מהנקבל  שברשותו 
"שיק ביטחון" על סך יתרת החוב, משלא שולם החוב הוצגה ההמחאה 

לפרעון וחוללה. 
אסור  לפיו  הכלל  את  שהפר  בכך  הנקבל  את  מאשימה  2.  הקובלת 
לפי  וזאת  בטיפולו,  המצוי  עניין  בגין  אישית  בערבות  לערוב  לעו"ד 

)אתיקה מקצועית( התשמ"ו-1986.  עורכי הדין  לכללי לשכת   10 כלל 
3.  לצורך הכרעה בתיק על בית הדין לפסוק בשאלה האם במערכת היחסים 
שבין הצדדים שימש הנקבל נאמנו של החייב או ערב לחובו האישי של 
לקוחו. בית הדין מקבל את טענת הקובלת, כי המתלונן השיב לחייב את 
השיקים וראה בהמחאת הנקבל בטוחה לחוב כלפיו. בית הדין מנתח את 
הכללים והנורמות המקובלות בנאמנות, ומגיע למסקנה כי מעת שמסר 
הנקבל את ההמחאה לידיו של המתלונן, הוא כבר איבד את השליטה 
על הענין. מטרת ההמחאה היא להבטיח את החוב כלפי המתלונן, ממנה 
יוכל להיפרע באותו האופן בה היה יכול הפרע אילו היה ממשיך לאחוז 
בהמחאותיו של החייב, אשר היו באמתחתו עד לקבלת המחאת הביטחון 

של הנקבל.
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4.  בנוסף, חובה מוגברת על עו"ד לדאוג לענייניו של הצד שמנגד שעה שאותו 
צד אינו מיוצג ]ת"א 1856/52 קאופמן נ' לידג'י ]פורסם בנבו[. במצב 
זה, היה על הנקבל להסביר היטב את הזכויות של הצד השני, והוא ללא 

עשה כן.
5.  הנקבל הורשע לפי כלל 10 לעיל, ונדון להשעיה בפועל של 20 חודש, 
חודשי   12 עונש של  וכן  הנקבל  הנוכחי של  לעונש ההשעיה  במצטבר 

השעיה על תנאי לתקופה של שנתיים. 

תיק בד"מ 47/15 הכרעת דין מיום 23.12.2015 וגזר דין מיום 27.10.2016
הרכב: עו"ד גיל נבו )אב"ד( עו"ד ברוך רובין )חב"ד(, עו"ד ורד קורח-שריקי 

)חב"ד(.
ב"כ הקובל: עו"ד יגאל חברוני, ב"כ הנקבל: עו"ד אהרון ריבלין

זכותו של הנקבל לדיון בפני הרכב מלא של שלושה דיינים 
בית הדין המחוזי קבע כי להשעיה זמנית עקב הגשת כתב אישום נדרשים 
שני תנאים, שאחד מהם הוא עבירת קלון, ואולם משהורשע המערער בבית 
המשפט, ונקבע כי מדובר בעבירה שיש עמה קלון, אין מנוס מלהשעות 
את המערער. בית הדין הארצי החליט להחזיר את הדיון לבית הדין על 

מנת שידון בענין בפני שלושה דיינים ולא בהרכב חסר. 
1.  בגליון מס 108 ]אוק' 2016[ פורסמה החלטה של בית הדין המשמעתי 
המחוזי בדבר השעיה זמנית של המערער ]לפי סעיף 78 )ג( לחוק הדן 
בהשעיה זמנית[ וזאת בגין כתב אישום בתיק פלילי שהוגש נגדו בבית 
משפט השלום בראשון לציון, המייחס לו עבירות של מתן שוחד והצעה 
לשוחד. לפי האישום הפלילי המערער הציע שוחד למנהל מחלקה בפיקוח 
ירושלים בסך 3,000$ במזומן ובאישום השני בתיק  העירוני בעיריית 

הפלילי הציע לאותו מנהל שוחד בסכום של 5,000$. 
הקשורות  בעובדות  המערער  הודה  הפלילי  בתיק  שהתקיים  2.  בדיון 
זמנית  להשעיה  העבירה.  את  לבצע  שהודח  טען  אך  הכסף,  להעברת 
 — והשני  פלילי,  אישום  כתב  הגשת   — האחד  תנאים:  שני  נדרשים 
העבירה  הענפה,  הפסיקה  לפי  לעו"ד.  המיוחסת  בעבירה  קלון  יש 
בתיק  בקלון.  פניה  על  כרוכה  שוחד  הצעת  של  למשיב  המיוחסת 

קיימות ראיות לכאורה בעלות עוצמה שיש בהן סיכוי סביר להרשעה. 
3.  בינתיים, ניתנה הכרעת הדין בתיק הפלילי בה הורשע המערער בעבירות 
הדין  בית  את  הובילה  והנחרצת  החד משמעית  ההרשעה  לו.  שיוחסו 
המחוזי למסקנה כי יש להשעות את המערער.] בד"מ 68/15 החלטה מיום 
7.07.2016 הרכב: עו"ד שוקי קרמר )אב"ד( עו"ד עמיר אברהמי )חב"ד(, 

ב"כ הקובל: עו"ד חנן רובינשטיין. ב"כ המשיב: עו"ד וסים דכוור[
4.  על ההחלטה הוגש ערעור לבית הדין הארצי, אשר החליט לקבל את 
הערעור ולהחזיר את הדיון לבית הדין המשמעתי המחוזי להמשך הדיון. 
בית הדין הארצי קבע כי מגיע לנקבל שישפט בפני הרכב של שלושה, 
בין היתר, נובע הדבר מ"זכות השכנוע", דהיינו: ייתכן שהשופט היחידי 
ישכנע את חבריו בצדקת טיעוניו ובסופו של דבר יהפכו דעתם ויכריעו 
להרשיע  לאור האפשרות  טיעונים  להוסיף  לנקבל  לאפשר  וכן  כמותו, 

על־פי סעיף 78 )ב( לחוק הלשכה ]השעיה לאחר הרשעה פלילית[. 

בד"א 102/16 הרכב: עו"ד איתמר הכהן, )אב"ד( עו"ד עמירם בוגט )חב"ד( 
עו"ד אברהם לנמן )חב"ד(

ב"כ המערער: עו"ד י. אלגריאני, ב"כ המשיבה: עו"ד חנן רובינשטיין 

מתי מותרת פניה לעד של הצד שכנגד
פניה  של  מעבירה  הנקבלת  את  לזכות  הדין  בית  החליט  רוב  בדעת 
הוא  רק אם  לברר  ביקשה  והיא  וזאת מאחר  הצד שכנגד,  לעד מטעם 
לעדות.  חיצוני  אלא  לעדותו  עניין הקשור  אינו  וזהו  על התצהיר  חתם 
1.  לדברי הקובלנה, פנתה הנקבלת לעד מטעם הצד שכנגד וניסתה לדלות 
ממנו פרטים בנוגע לתוכן עדותו, דבר המהווה עבירה על כלל 37 )ב( 
לכללי האתיקה. הנקבלת מאשרת את השיחה הטלפונית, אך עומדת על 
כך שהשיחה נועדה רק לברר האם הוא מסר תצהיר מטעם המתלונן. 
משאישר את החתימה על התצהיר הסתיימה השיחה ביוזמתה. לדברי 
הנקבלת הפניה לאותו עד נעשתה לאחר שהוצג בפניה מכתבו של עד 

אחר הטוען כי התצהיר מזויף, לאחר שנמצאו תימוכין לגרסתה.
2.  לדעת בית הדין, לא ניתן ליתן אמון בעדותו של אותו עד שאינה אמינה 
ותשובותיו מתחמקות וסתמיות. חרף תרשומת שערך הוא זוכר רק את 

אמירתו לנקבלת שאסור לה לשוחח עמו.
 3.  מאידך, עדותה של הנקבלת הותירה רושם אמין. הואיל והתצהיר נראה 

לה חשוד היא התקשרה רק לברר אם הוא נחתם.
כלל 37 )ב( לכללי האתיקה קובע:   

להעיד  ידיעתו,  לפי  העומד,  עם אדם  בדברים  עורך־דין  יבוא    "לא 
במשפט מטעם הצד שכנגד, בעניין הקשור לעדותו, אלא בהסכמת 

הצד שכנגד, ואם הוא מיוצג־בהסכמת בא כוחו". 
  לדעת אב"ד, עו"ד טליה רג'ואן, יש לזכות את הנקבלת שכן לא ניתן לקבוע 
אם השיחה בין הצדדים היתה "בעניין הנוגע לעדותו" של העד. הנוסח 
המקורי של אותו כלל ]ששונה בכללים החדשים[ נאסרה פנייה לעד הצד 
שכנגד בכל עניין שהוא, ומטרת השינוי היתה להקל על אותו איסור חמור 
ולהחיל את הכלל רק שהפנייה לעד היא בעניין הקשור לעדותו. בית הדין 

הארצי נתן לכלל זה פרשנות דווקנית ומצמצמת ]בד"א 109/02[
4.  חב"ד, עו"ד שירין ברגותי־מלחם, מצטרפת למסקנת הזיכוי. העבירה 
הקשור  "בעניין  של  היסוד  התקיים  לא  אך  יסודות,  ארבעה  מכילה 
לעדותו", והפנייה לברר את עצם החתימה על התצהיר הוא עניין חיצוני 

לעדות, על מנת לאשש או להפריך חשד לזיוף התצהיר. 
5.  בדעת מיעוט, סבור חב"ד, עו"ד מאיר דקל, כי יש להרשיע את הנקבלת. 
לדעתו, התקיימו היסודות של העבירה, וזאת מעת שהנקבלת שוחחה עם 
אדם, שידעה על פי מסמכי בית המשפט שהוא נתן תצהיר לצד שכנגד. 

הנקבלת ידעה שאותו עד עומד להעיד מטעם הצד שכנגד, היא לא פנתה 
לקבל אישור מעו"ד של הצד שכנגד, כי סברה שהוא "הזייפן". משלא 
פנתה אליו במודע והגישה את הבקשה לבית המשפט לברר את זהות 

החותמים לאחר שבועיים מאותה שיחה — יש להרשיעה.

תיק בד"מ 5/15 הכרעת דין מיום 8.12.2016
שירין  עו"ד  )חב"ד(,  דקל  מאיר  עו"ד  )אב"ד(  רג'ואן  טליה  עו"ד  הרכב: 

ברגותי־מלחם )חב"ד(.
ב"כ הקובל: עו"ד נדב גדליהו, ב"כ הנקבלת: עו"ד עמוס ויצמן

אושרה השעיה לצמיתות עקב שליחת יד בכספי פקדון
המערער הציג בבית הדין המשמעתי המחוזי גרסאות שונות ביחס לכספי 
פקדון שהחזיק בידיו, אך הודה שלא העבירם ללקוח ולא הגיש לו דינים 
בית הדין המשמעתי  ונדון להרחקה לצמיתות.  וחשבונות. הוא הורשע 
הארצי, שדן בערעור, החליט לאמץ את פסק־דינו של בית הדין קמא 

והותיר את העונש על כנו.
1.  בגליון מס' 108 ]אוק' 2016[ פורסמה הכרעת דין וגזר דין ]בד"מ 40/11 

הכרעת דין מיום 25.1.2015 וגזר דין מיום 9.6.2016 
  הרכב: עו"ד נרדה בן צבי )אב"ד( עו"ד זאב דסברג, )חב"ד( עו"ד אורית 
פוגל־פרינץ, )חב"ד([ בהן הורשע המערער בגין שליחת יד בכספי פקדון 
ונגזר עליו עונש של הוצאה מהלשכה לצמיתות. בית הדין המשמעתי 
ללקוח,  ותיקים  כספים  העברת  לאי  רבה  בחומרה  התייחס  המחוזי 
עבירות אלה מצטרפות לעבירות דומות בהן הורשע הנקבל, ומתקיימת 
הדוקטרינה שהכמות הופכת לאיכות. הנקבל באותו תיק לא הפנים את 
חומרת מעשיו ואת הפסול שבהם ולא הביע חרטה, אלא טען לקנוניה 

והפנה אצבע מאשימה כלפי גורמים אחרים. 
2.  המערער הגיש ערעור לבית הדין המשמעתי הארצי ונימק את ערעורו 
להמתין עד לתוצאות  בכך שעל בית הדין המשמעתי המחוזי היה 
המתלונן  ולטענתו  המתלונן,  לבין  בינו  שהתנהל  האזרחי  ההליך 
להמתין  רשאי  הדין  בית  המשיבה,  לטענת  רבים.  כספים  לו  חייב 
לתוצאות ההליך הפלילי ]בהתאם לסעיף 80)ב( לחוק לשכת עורכי 

הדין, התשכ"א-1961, אך אין הוראה דומה ביחס להליכים אזרחיים. 
3.  בית הדין החליט לדחות את הערעור, בקובעו כי אין למערער זכות קיזוז 
מכספי הנאמנות, גם כאשר בית הדין שב והתרה במערער כי יש לציית 

להוראות החוק, המשיך המערער לעמוד על דעתו זו. 
4.  לענין גזר הדין, נקבע כי המעשים בהם הורשע המערער הינם חמורים 
ופוגעים פגיעה של ממש בכל עקרונות היסוד העומדים בבסיס מקצוע 
עריכת הדין. הפגיעה ביחסי האמון משולה לחתירה תחת אושיות קיומו 
של המקצוע ]עמל"מ 37432-02-13 הנדי נ' לשכת עורכי הדין, מחוז 

חיפה, פדאור־מחוזי 13 )54( 806[.
5.  אין המדובר במעידה חד־פעמית, כי אם בדפוס פעולה חוזר ונשנה, שעה 
שהוגשו נגד המערער 11 קובלנות וניתנו כנגדו עשרה גזרי דין, בגין מגוון 
רחב של עבירות שביצע במהלך השנים 2016-2007, שרובם ככולם נסובו 
סביב אי העברת כספים ללקוחות, ובעטיין הושעה המערער, לא אחת, 
אותו  הרתיעו  לא  עליו  שהוטלו  העונשים  אולם  דין,  בעריכת  מעסוק 

מלשוב לסורו, פעם אחר פעם.
6.   בית הדין דחה את הערעור וקבע כי אין מנוס מהרחקה לצמיתות. 

תיק בד"א 40/11 פסק דין מיום 6.12.2016  
  

  הרכב: עו"ד בר טל עדי )אב"ד( עו"ד מזיוב אבירם )חב"ד(, עו"ד אופיר 
סטרשנוב )חב"ד(.

הוצאה מהלשכה לצמיתות — משמעותה?
בית הדין הארצי קיבל מקצת הערעור של המערער והבהיר את משמעות 

ההשעייה החופפת, המתקיימת רק כאשר עונש ההשעיה קצוב בזמן.
הרחקה לצמיתות אינה זהה לעונש של השעייה בת עשר שנים.

1.  בגיליון מס' 108 ]אוק 2016[ פרסמנו את פסק הדין בענייננו של הנקבל 
שלא התייצב לדיון בבית משפט לתעבורה משיקולים טקטיים. בית הדין 
המשמעתי המחוזי הגיע למסקנה כי לא ניתן להוציא מכלל אפשרות את 
טענת הנקבל, לפיה אי התייצבות במשפטו של המתלונן נעשתה במטרה 
להימנע מהטלת עונש של מאסר בפועל. לעומת זאת, היה על הנקבל לשתף 
את הלקוח בעניין. הנקבל הורשע גם בהיעדר תגובה לפניית הקובלת. 
על הנקבל נגזרו 12 חודשי השעיה, מהם 4 חודשים באופן חופף לעונש 
ההשעיה שהוא מרצה וכן 12 חודשי השעיה על תנאי למשך שנתיים. ]תיק 
בד"מ 9/10 הכרעת דין מיום 15.11.2015 וגזר דין מיום 3.7.2016 הרכב: 
עו"ד גיל נבו )אב"ד( עו"ד ברוך רובין )חב"ד(, עו"ד ורד קורח-שריקי 
)חב"ד(; ב"כ הקובל: עו"ד יגאל חברוני, ב"כ הנקבל: עו"ד אהרון ריבלין[
2.  בערעור מקבל בית הדין הארצי ביחס לאי מתן תגובה לתלונה שזהו 

חריג לכלל של אי התערבות בממצא עובדתי.
3.  הואיל והמערער הוצא מהלשכה לצמיתות בהחלטה של בית המשפט 

המחוזי, מבהיר בית הדין הארצי את הכללים המתייחסים להשעייה. 
בית הדין קובע כי ריצוי של עונש השעייה באופן חופף יכול להתקיים 
רק כאשר ההשעייה קצובה בזמן ולא עונש של הרחקה לצמיתות, שאינו 
קצוב בזמן. נקבע כי: "הוצאה מהלשכה לצמיתות פירושה הוצאה ללא 
קציבת מועד, אלא שבתום עשר שנים רשאי הנענש לבקש מהלשכה 
לקבלו בחזרה לשורותיה, ורשאית הלשכה משיקוליה לקבלו או שלא 

לקבלו חזרה".
"והיה כי בתום עשר שנים מיום 2.11.2009 יבקש  4.  לפיכך, נקבע כי 
תחליט  הלשכה  כי  והיה  הלשכה,  לשורות  חזרה  לקבלו  המערער 
המחודשת  חברותו  תקופת  תתחיל  הרי  בחיוב,  לבקשתו  להיענות 
בלשכה בהשעייה בפועל בת שמונה חודשים, ובנוסף ייגזר עליו עונש 

השעייה על תנאי..."

תיק בד"א 90/16 פסק־דין מיום 1.12.206
הרכב: עו"ד ד"ר ד. מירקין )אב"ד(, עו"ד מ. קמפינסקי )אב"ד(, עו"ד א. 

גיא )חב"ד(.
ב"כ המערער: עו"ד אהרון ריבלין ב"כ המשיבה: עו"ד יגאל חברוני, 
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דפי פסיקה במשפט העברי
עורך: עו"ד דוד שונברג 

סייעו בעריכה: אלישבע אנסבכר, חייא גרינבוים, יצחק כהן, הרצל משה ואהרן שטכלברג

לראשונה — הרשעה בעבירה חילופית
70 הליכים בערכאות שיפוטית בירושלים המשתרעים על פני עשרות אלפי 
עמודים, הביאו להגשת קובלנה נגד הנקבל בגין ייצוג בניגוד אינטרסים. 
לראשונה עושה בית הדין המשמעת המחוזי שימוש בעבירה חילופית. 
בית הדין המשמעי הארצי אישר את פסק־הדין ודחה את ערעור הנקבל.
1.   נשוא המחלוקת הוא בית משותף ברחוב עקיבא 20 בירושלים שגרם 
לעשרות סכסוכים ודיונים משפטיים ]למעלה מ־70 הליכים משפטיים[ 
כתבי  עמודים של  אלפי  על  שנים ארוכות, משתרעים  כבר  הנמשכים 
טענות, מוצגים ופרוטוקולים, והעסיקו עשרות עורכי דין, ודומה כי אין 
כמעט ערכאה שיפוטית בירושלים שלא נדרשה לאחד הסכסוכים בבניין. 
2.  אף הנקבל מצא עצמו מואשם בקובלנה שהוגשה על ידי ועדת האתיקה 
הארצית של לשכת עורכי הדין בישראל בגין ייצוג צדדים בעלי אינטרסים 
מנוגדים — עבירה לפי סעיף 14 )א( ו־)ב( לכללי לשכת עורכי הדין )אתיקה 
מקצועית( תשמ"ו — 1986. בית הדין המשמעתי המחוזי החליט לזכות את 
הנאשם מעבירות לפי סעיף 14 )א( ו־)ב( לכללי לשכת עורכי הדין )אתיקה 
מקצועית( תשמ"ו — 1986, ולהרשיע את הנאשם בעבירה לפי סעיף 14 )ג( 
לכללי לשכת עורכי הדין )אתיקה מקצועית( תשמ"ו-1986 וכן בעבירה 
לפי סעיף 54 לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א-1961 וסעיף 2 לכללי לשכת 
עורכי הדין )אתיקה מקצועית( תשמ"ו-1986. ההרשעה היתה בעבירה 
המאפשרים  המשמעתיים  הדין  בבתי  הדין  לסדרי  בהתאם  חילופית 

להרשיע נאשם בעבירת משמעת אחרת המתגלית מן העובדות שהוכחו 
בפניו ובלבד שניתנה לנאשם הזדמנות סבירה להתגונן מפניה ]כלל 38 
המשמעתיים(  הדין  בבתי  הדין  )סדרי  הדין  עורכי  לשכת  לכללי  ו־39 
תשכ"ב-1962 [, זאת לאחר שניתנה לנאשם מלוא ההזדמנות להתגונן 
והוא אף ניצל אותה עד תום, בריבוי העדויות והמסמכים מטעמו, הכל 
כפי שעולה ממאות המוצגים ועמודי הפרוטוקולים. הכרעת דין מפורטת 
אינגריד הר־אבן, ואליה הצטרפו  ומנוקמת ניתנה על־ידי חב"ד עו"ד 
חברי המותב. בית הדין המחוזי הטיל על הנאשם עונש של נזיפה. ]בד"מ 
41/13 גזר דין מיום 26.03.2015, הרכב: עמיר אברהמי, עו"ד, אב"ד, 

אינגריד הר־אבן, עו"ד, חב"ד מאיר דקל, עו"ד, חב"ד[ 
כי  קבע  הארצי  המשמעתי  הדין  בית  נדחה.  הנקבל  שהגיש  3.  הערעור 
בדין עשה בית הדין קמא שימוש בהוראות כלל 38 לכללי סדרי הדין, 
המאפשרים להרשיע בעבירה אחרת. נציגות הבית המשותף, אותה ייצג 
הנקבל, במקביל לייצוג לקוחות אחרות שלו, היא בגדר אישיות משפטית 
עצמאית. ככזו, היא מהווה "צד אחר" כמשמעותו בסעיף 14 )ג( לעיל 

ועל כן קיים ניגוד האינטרסים.

בד"א 46/15 הרכב: עו"ד מזיוב אבירם )אב"ד(, עו"ד יוסף שמשי )חב"ד(, 
עו"ד דרור מתתיהו )חב"ד(  

בית המשפט העליון
איסור לשון הרע

הזכות לשם טוב מול חופש הביטוי — מהות הלכה חדשה לביסוס דיון נוסף
 Canwest Global נ'  בע"מ  תקשורת  ומרקעי  עזור  אלי   ,5407/15 דנ"א 

Communications Corp ואח'
בפני המשנה לנשיאה, השופט א. רובינשטיין 

החלטה מיום 7.10.2015
האם יש מקום לחייב בפיצוי בשל פרסום לשון הרע בשל ההקשר הכללי 
הנוצר מכמות פרסומים מכפישים, מעבר לחיוב בגין כל פרסום כשלעצמו? 
האם יש ב"הלכה" שאינה מאפשרת זאת משום חידוש או בסיס לקיום 

דיון נוסף?
בביהמ"ש המחוזי הוטל על המשיבים לשלם לעותרים פיצויים בשל הוצאת 
לשון הרע בסך של מיליון ₪; בערעור בביהמ"ש העליון הופחת הסכום לכדי 
רבע מהסכום שנפסק בביהמ"ש המחוזי. בערעור אף מאן ביהמ"ש העליון 
לחייב את המשיבים בנפרד בעוולת רשלנות. הסכסוך נתגלע בנוגע לבעלות 
על העיתון "ג'רוזלם פוסט" וכלי תקשורת נלווים לו. במהלך הסכסוך פורסמו 

בכלי תקשורת ישראליים שש "סדרות פרסומים", שבהם עלו טענות בדבר 
התנהלות עסקית פסולה של העותרים.

בבקשה דנן לדיון נוסף, טענו העותרים כי ישנו חידוש הלכה המצדיק דיון 
נוסף בשתי נקודות: האחת — כיון שפסק הדין בערעור קבע, כך הטענה, 
הלכה חדשה בנוגע לעוולת הרשלנות, והיא היעדר תחולתה בנסיבות בהן 
אדם מוציא את דיבתו של יריבו — העסקי, הפוליטי או אחר — במסגרת 
יחסי ציבור פסולים; והשניה — דחיית טענתם בדבר משקל מצטבר של סדרת 
פרסומים, מעבר למשקלו של כל פרסום כשלעצמו. בכך חפצו העותרים לראות 
הצבת נקודת איזון חדשה בין חופש הביטוי לזכות לשם טוב בהקשר של 
סכסוך עסקי. מנגד נטען, כי אין בפסק הדין משום הלכה חדשה או שינוי 
הלכה קיימת; ובאשר לסוגיית הרשלנות נטען, כי זו כלל לא נדונה בפסק 
הדין בערעור, ולכן מעיקרא לא יתכן שהיה בכך כדי ליצור הלכה חדשה 
או לשנות הלכה קיימת. אשר לסוגיית לשון הרע, נטען כי אין בפסק הדין 
משום הלכה חדשה בנושא אלא יישומה של הלכה קיימת, המתבטאת באיזון 

קונקרטי בנסיבות ספציפיות של הזכות לשם טוב אל מול חופש הביטוי.
ביהמ"ש "הרגיע" את העותרים בנקודה הראשונה, בהפנותו לפסה"ד בערעור, 
שם נקבע כי עילת הרשלנות נזנחה על־ידי העותרים עוד בשלב הסיכומים 

בביהמ"ש המחוזי, ולכן ביהמ"ש המחוזי לא היה רשאי לקבלה. הטעם אינו 
מהותי, כפי שחפצו העותרים להציגו, אלא דיוני גרידא. גם בנקודה הנוספת, 
למרות שבימ"ש דנן הביע אהדה לעצם הטיעון כי לעתים יש במכלול יותר 
מאשר בצירוף אריתמטי של פרטיו, בבחינת השלם הגדול מסך חלקיו, נקבע 
כי אין די בכך לשם קיומו של דיון נוסף, שהוא הליך נדיר אשר נועד לנושאים 
בעלי חשיבות משפטית מיוחדת, כאשר "ההלכה שנפסקה בביהמ"ש העליון 
עומדת בסתירה להלכה קודמת של ביהמ"ש העליון, או... מפאת חשיבותה, 

קשיותה או חידושה של הלכה שנפסקה". מה שלא קיים בפרשה דנן.
השופט רובינשטיין מציין בהחלטתו כי באשר למעמדו של חופש הביטוי 
כזכות חוקתית ראשונה במעלה, הובאו הדברים בהרחבה בפסק הדין וכן 
הוא מביא ממקורות היהדות באשר למעמדו הרם של חופש הביטוי במקורות 
מכך שמדובר בתכונה המאפיינת את האדם כאדם. ובלשונו של רש"י, "אף 
בהמה וחיה נקראו נפש חיה, אך זו של אדם חיה שבכולן, שנתֹווסף בו דעה 
ודיבור" )פירוש רש"י לתורה, בראשית ב, ז(, ואף ציטט מובאה מדברי רבי 
ישראל סלנטר, אבי תנועת המוסר )ליטא, המאה הי"ט( בהתייחסו לפסוק 
"...בקרוב אלי מרעים תשמענה אזני" )תהלים צב, יב(, ש"צריך לשמוע אף 
לדברי מרעים, שמא יש בדבריהם שמץ או גרעין של אמת" )חידושי בעל 'שרידי 
אש' לר' יחיאל יעקב וינברג )רוסיה-גרמניה-שוויץ, המאה הכ', בעריכת הרב 
א"א וינגורט, תשנ"ה(, מתוך מכתב לרב דב כ"ץ זצ"ל מכ"ב שבט תש"כ( 
הקדמה, פרקי חיים, עמ' 5, הערה 11; הרב עו"ד ירון אונגר ופרופ' יובל סיני 
חופש הביטוי והזכות לפרטיות: האיזון הראוי על פי המשפט העברי )המרכז 

ליישומי משפט עברי, ה' תמוז תשע"ה, 22.6.15((.
ביהמ"ש הביא מנגד מקורות לזכותו של אדם לשם טוב, כאשר ההגנה עליה 
מתבטאת באיסור על לשון הרע. כדברי המקרא, "טוב שם משמן טוב" )קהלת 
ז, א(; וכן "מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב, נצור לשונך מרע 
ושפתיך מדבֵר מרמה" )תהלים לד, יג-יד(. ביהמ"ש מבכה את המצב ההולך 
ופוחת, בצטטו את עצמו בדעת יחיד בדנ"א 2121/12 פלוני נ' ד"ר אילנה 
דיין, "בשכבר הימים היה מקום נכבד תחת השמש לשמו הטוב של האדם. 
מקום זה הולך ומצטמצם, ובאצטלת חופש הביטוי, יסוד חברתי ראוי מאוד 
כשלעצמו, נשחק לדעתי כבוד האדם כפשוטו". השופט רובינשטיין הוסיף 
וציין שם, "כי שמו הטוב של האדם זכה לעיגון מפורש בחוק יסוד: כבוד 
האדם וחרותו, בו נאמר )סעיף 2( כי 'אין פוגעים בחייו, בגופו או בכבודו של 
אדם באשר הוא אדם'... וראוי כי לדבר יינתן משקל באיזון זכות זו אל מול 
חופש הביטוי". בהתייחסו אל חוק יסוד: כבוד האדם וחרותו אומר השופט 
רובינשטיין: "חוק יסוד: כבוד האדם וחרותו העמיד בכותרתו ובליבתו את 
יותר מאשר  פשיטא,  בחינת  אדם,  של  כבודו  בגדרי  והיש   — כבוד האדם 
שמו הטוב? אוסיף, כי לעמדתי לא כל ביטוי ראוי להגנת חופש הביטוי; כפי 
וכזב  והוזהר ממנו, כעדות שקר  נאסר,  'הדיבור אשר  שמציין הרמב"ם — 
ורכילות ומלשינות וקללה, ופסוקי התורה יורו על זה החלק, וממנו נבלות 
פה ולשון הרע' )פירוש הרמב"ם למסכת אבות, א' י"ז(". השופט רובינשטיין 
הפנה גם אל מאמרו "'דיבתם רעה': על המאבק הנמשך לכבודו של הזולת 
ולשמו הטוב", פרשת השבוע )משרד המשפטים, עורכים א. הכהן ומ. ויגודה(, 
בראשית )גליון 255, תשס"א(; וכן אל מאמרו של נ' סולברג "על לשון הרע, 
'לשון טובה' ופיצויים" פרשת השבוע, תזריע־מצורע )גיליון 70, תשס"ב(; נ' 
סולברג "זכות האדם לשם טוב, חופש הביטוי ולשון הרע לתועלת" פרשת 
כי  וציין,  הוסיף  רובינשטיין  השופט  תשס"א(.   ,58 )גליון  במדבר  השבוע, 
"מטעמים אלה, ובשים לב למשקל הראוי שיש ליתן לדעתי לזכות האדם 
לשם טוב, סבורני כאמור, על דרך העיקרון, כי בבואנו לבחון האם סדרת 
פרסומים והכפשות המוכוונת כלפי פלוני עולה כדי לשון הרע, יש טעם ככלל 
בעמדה לפיה ראוי לבחון את סדרת הפרסומים גם כמכלול, בנוסף לבחינה 

הפרטנית, בבחינת השלם הגדול מסך חלקיו".

היות ופסה"ד ניתן בסמוך לאחר פטירתו של המשנה לנשיא מישאל חשין, 
ציטט ביהמ"ש מדבריו: "הצורך הנפשי העמוק של אדם לשם טוב — צורך 
מן הטבע — זכה להכרה משפטית זה מכבר. המשפט עטף אותו צורך בהגנה 
בתחום המשפט וכך נתן בידו של אדם זכות לשם טוב. זכותו של האדם 
'כל המלבין פני  לשם טוב נתגלגלה אלינו מקדמת דנא. אמירות חז"ל כי 
חבירו ברבים כאילו שופך דמים' )בבא מציעא, נח, ב( — וכמותה האמירה 
כי 'כל היורדין לגיהנם עולים, חוץ משלשה שיורדין ואין עולין. ואלו הן... 
המלבין פני חבירו ברבים...' )שם( — מלוות את עמנו מאות רבות בשנים. 
אכן, שמו הטוב וכבודו של אדם יקרים לו מכל־יקר, לעתים גם מחייו. 'כבוד 
האדם ושמו הטוב חשובים לעתים לאדם כחיים עצמם, הם יקרים לו לרוב 
יותר מכל נכס אחר' )ע"א 214/89 אבנרי נ' שפירא, פ"ד מג)3( 840, פסקה 
16 לפסק־דינו של השופט — כתארו אז — ברק )1989((. כבודו ושמו הטוב 
של אדם יקרים לו — למצער — כגופו. ומה אדם קונה זכות על גופו — שלא 
יפגעו בו — כן קונה הוא זכות שלא יפגעו בכבודו ובשמו הטוב. פגיעה בכבודו 
ובשמו הטוב של אדם מדמה עצמה לאונס או למעשה מגונה הנעשים בגופו 
של אדם. ההבדל בין שני סוגי הפגיעה אינו אלא זה, שאונס ומעשה מגונה 
פוצעים תחילה בגוף ולאחר מכן בנפש, ואילו פגיעה בכבודו ובשמו הטוב 
הגוף".  לפציעת  שתביא  אף  יכולה  ופציעת־הנפש  בנפש  פוצעים  אדם  של 
)בג"ץ 6126/94 סנש נ' יו"ר רשות השידור, ]פורסם בנבו[ פסקה 17 )1999((.

שענייננו  כך  על  להצביע  כדי  מעלה  באמור  שאין  היא  ביהמ"ש  מסקנת 
מקיים את הדרישות המחמירות למתן דיון נוסף. "אמנם, נקבע בפסק הדין 
נשוא העתירה כי 'שאלת נקודת האיזון הראויה בין הזכות לחופש הביטוי 
לבין הזכות לשם טוב כאשר עסקינן בפרסומים הנוגעים לצדדים הנתונים 
במחלוקת עסקית טרם זכתה לליבון בפסיקתנו' )פסקה 13(. ואולם, בסופו 
של יום, אין בכך כדי לקבוע כי עסקינן בהלכה חדשה כשלעצמה; מדובר 
באיזון נקודתי בנסיבות קונקרטיות בין הזכות לשם טוב לבין חופש הביטוי. 
בית המשפט ערך ניתוח מקיף של עוולת לשון הרע והיחס בינה לבין חופש 
הביטוי בהתאם לדין הקיים )פסקאות 12-9 לפסק הדין(". ובאשר לנסיבות 
נשוא  הדין  בפסק  נקבע  עסקי  סכסוך  במסגרת  פרסומים  של  המיוחדות 
העתירה כך: "בבואנו לנתח פרסומים שנעשו במסגרת סכסוך עסקי ולקבוע 
אם יש בהם משום לשון הרע אם לאו, עלינו להתחשב בשיקולים שונים 
המשקפים את האיזון הכללי שמאפיין את יישום דיני לשון הרע — בין חופש 
הביטוי מזה, לבין הזכות לשם טוב מזה". השופט רובינשטיין קובע, אפוא, כי 
"מדובר אם כן בהכרעה למקרה לגופו; ובמבט צופה עתיד, אין מניעה — גם 
לפי פסק הדין נשוא העתירה — כי בשינוי נסיבות ישתנה ממקרה למקרה 
גם האיזון בין חופש הביטוי לבין זכותו לשם טוב של כל אדם באשר הוא 
אדם, לרבות במישור העסקי. כדברי פסק הדין, סבורני כי אין כל מניעה ככלל 
ובשכל ישר להחיל את איסורי לשון הרע גם בתחום העסקי, והשם הטוב 
הוא שם טוב בכל מקום ובכל עת; כפי שציין השופט פוגלמן, בפסק הדין, 
'חוק איסור לשון הרע אינו מבחין בין הגנה על שמו הטוב של האדם כפרט 
והטלת דופי בתכונותיו המוסריות, לבין פגיעה באדם כאיש עסקים על ידי 
הטלת דופי בתכונותיו המקצועיות הרלבנטיות' )פסקה 14(; ואולי אדרבה, 
שכן המוניטין העסקי והשם הטוב 'הוא זה שמושך אחרים להתקשר עמו, 
זה אשר משפיע על לקוחות לשוב ולפקוד את עסקו'. לדברים אלה אוכל רק 

להצטרף ובהטעמה ולחזקם, ואידך זיל גמור לבחינה קונקרטית".
לחיבת המשפט העברי, הפנה ביהמ"ש לספר, חפץ חיים של ר' ישראל מאיר 
הכהן, הלכות לשון הרע ה', ז' הדן ב"לשון הרע עסקית": "ודע דכשם שאסור 
להוציא דיבה על חברו, כן על חפציו אסור להוציא דיבה )רבנו אליעזר ממץ 
בעוונותינו הרבים  וזה מצוי מאוד  יראים, סימן קצא, מצוה מ"א(  בספר 
שחנווני אחד מוציא דיבה על נכסי חנווני אחר וכל כהאי גוונא מפני הקנאה, 
וזו היא לשון הרע גמורה מדאורייתא". השופט רובינשטיין הוסיף וציין סוגיות 
שונות במשפט העברי בהן ניתן לראות דאגה לסביבה מסחרית הוגנת ומניעת 
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העברי במשפט  פסיקה  דפי 

פרשנויות  לו  יש  אך  שיבי:  עו"ד 
שונות. 

המחייב.  הוא  הדין  פרקש:  הנשיא 
ומטבע הדברים כדי לאכוף את הדין 
מן  להתרשם  אמור  השופט  אתה 
אחד  דין  בפניך.  הנשמעות  העדויות 
לאדם עשיר או אדם עני. מיוצג על ידי 
עורך דין צעיר או ותיק. על ידי עורך 

דין בודד או סוללה של עורכי דין. 
כך לגביי. אני מאמין שכך גם בעיני 
כל שופט. אך כמובן, השופט מתרשם 
ומדברי  והנתבע  התובע  מדברי 
בעבודת  מאד  חשוב  חלק  העדים. 
העד.  מן  התרשמות  הוא  השופט 
ולכן ערכאת הערעור כמעט שאינה 
הערכאה  בהתרשמות  מתערבת 

הראשונה המבררת. 

בנושא  עמדתך  דוד:  טליה  עו"ד 
ניגוד עניינים ופסילה עצמית?

זה  משפט  בבית  פרקש:  הנשיא 
המידע  את  מראש  מביא  שופט  כל 
שתיקים  כדי  למניעויות  הקשור 
אלה ואחרים לא יגיעו אליו — בעלי 
דין או עורכי דין, חברים טובים או 
שותפים למשרד בעבר. כך גם לגבי 

מינוי מומחים. 
נקודת המוצא שלי — וזאת ההנחיה 
יש  אם  שקוף.  הכל  לשופטים:  שלי 
לך ספק באשר לניגוד עניינים תאמר 
לעורכי הדין. תביא את מלוא  זאת 
תמונת המצב לידיעתם. זאת חובת 
היידוע. והיא חלה לגבי החשש הקל 

ביותר. 
והיה ומי מהם יבקש לאחר שעשית 
תקבל   — עצמך  את  תפסול  כי  כך 
כפופה  וההחלטה  ותחליט.  תגובה 
כמובן לערעור לבית המשפט העליון. 
לא אחת, השופט הביא את הדברים 
במלואם ובשקיפות — חובת היידוע 
מלבקש  נמנעו  והצדדים   — מולאה 
גם  שופט,  והחלפת  עצמית  פסילה 
בהבעת  גם  השופט,  את  בהכירם 
אמון בשיקול דעתו, וגם בהערכה כי 
החלטתו הסופית לא תושפע מדבר 
מקצועי  שיפוטי  דעת  שיקול  זולת 

שאינו מוטה. 

בשירות.  נפצעת  אמיראס:  עו"ד 
נכי  לארגון  משפטי  יועץ  היית 
את  רואה  אתה  כיצד  צה"ל. 

המערכת המשפטית במדים, בתוך 
צה"ל. טעונה שינוי?

להעריך  יכול  אינני  פרקש:  הנשיא 
לאן מועדות פניה של מערכת השיפוט 

הצבאית. 

התקשורתי־ בחלל  שיבי:  עו"ד 
לבחירת  הקשור  בכל  משפטי, 
כי  טענה  ועולה  שבה  שופטים, 
האליטות מקדמות את שלהן. לא 
אחת דיברו בעבר על "האליטה של 
רחביה", עכשיו אנחנו שומעים על 

"האליטה של בר־אילן". 
 — השנים  לאורך  שלך  מהניסיון 
האם המערכת נוטה לבחור שופטים 
גם על פי שיוך לרובד זה או אחר 
בחברה הישראלית או אך ורק על 
שיפוטית.  ויכולת  שיפוטי  מזג  פי 
לסוגיית  האם   — עניין  ובאותו 
יצירת ייצוג לכל רבדי האוכלוסייה 

צריך להיות משקל קובע. 
השופט פרקש: לגבי שאלתך — אני 
שופטים  לבחירת  הועדה  כי  בטוח 
בוחרת וממליצה על מינוי השופטים 
וללא קשר למקום  ביותר  הראויים 
מגוריהם, מוצאם או ייחוס משפחתי 

זה או אחר. 
הבחירה  כי  שלם,  בלב  מאמין  אני 
נעשית על פי כישורי המועמד ויכולתו 
כך  ישראל.  במדינת  כשופט  לשמש 
לגבי כל הערכאות. גם בית המשפט 

העליון. 
שופטים  שישה  שיש  בכך  גאה  אני 
לכהונה  המועמדים  משפט  מבית 

בבית המשפט העליון. 

עו"ד אמיראס: עד כמה השפיע על 
דרכך המטען הערכי של בית אבא?

עמו  נושא  כל אדם  הנשיא פרקש: 
וערכי.   — גנטי  הוריו.  מבית  מטען 
הוריי היו אנשי עבודה ועמל. הוסף 
לכך את אופיו של האדם ואת ערכי 
נושא  שהוא  החברתית  התרבות 
ואשר אותם ספג במהלך שנות חייו. 
שאקבל  דאגו  שהוריי  מזלי  התמזל 
שכיוונו  ביותר.  הטוב  החינוך  את 

אותי לדרך מסוימת. 

עו"ד טליה דוד: האם אדוני פועל 
לקיצור משך הזמן בתיקים? עוקב 
בתיקים?  הטיפול  זמן  משך  אחר 

לא סוד שמשך הטיפול בתיק ארוך 
לעיתים מנשוא. 

הנשיא פרקש: בבית משפט זה אנו 
מקדמים גישורים פליליים. יש כאן 
שלושה שופטים המקיימים גישורים 
פליליים כאלה ונכונים למשימה זאת. 
חלה  האחרונים  החודשים  ב־14 
בכמות  אחוזים  כ־25  של  עלייה 
תיקי פשע חמור ובתיקים פליליים, 
בעיקר בשל המצב הביטחוני המיוחד 
שנאלצתי  כך  כדי  עד  לירושלים, 
להקים הרכב שלישי אד־הוק לשיפוט 
בפשעים חמורים — כדי לקצר את זמן 
הטיפול בתיקים אלו, ובמיוחד כאשר 
המדובר בעצורים עד תום ההליכים, 

קטינים כבגירים. 
9 שופטים מבית המשפט הזה יושבים 
מצב  אין  חמורים.  פשעים  בהרכבי 
דומה לזה בבית משפט מחוזי אחר. 

זהו עומס שחייב מענה. 
תיק  חיי  אורך  זאת  במציאות  גם 
ערעור אזרחי בבית משפט זה בממוצע 
משפט  בית  אין  חודשים.   5.8 הוא 
הזה.  לקצב  באשר  בישראל  דומה 
— 4.1 חודשים מעת  ערעור משפחה 
דין.  פסק  למתן  עד  הערעור  שמוגש 
תיק פשעים חמורים — 13.9 חודשים. 
חודשים.   3.8  — פליליים  ערעורים 

עתירה מנהלית תוך 5 חודשים.
 — רגילים  אזרחיים  לתיקים  באשר 
נפריד בין תיקי נזיקין לבין מגה תיקים 
ותיקים של הרשות הפלשתינאית. תיק 
תביעת נזיקין — חבות, עד שהנתבעת 
עד  זמן.  עובר  דעת,  חוות  מגישה 
שהמומחה שבית משפט מינה מגיש 

חוות דעת — חולף זמן. 
לנו השופטים ישנן אבני דרך תוך כמה 
זמן צריך להיקבע קדם המשפט ולאחר 
מכן משך הזמן תלוי גם בהתקדמות 
בעלי הדין. גם הם אמורים להיות בעלי 

עניין בקידום התיק. 
אם ניתן צו לגילוי מסמכים בהחלטה 
ראשונה של בית המשפט ובעלי הדין 
מתמהמהים בהליך או בהגשת חוות 
דעת או בהמצאת מסמכים — הדיון 

מתמשך. 
ואחרי שאמרתי כל זאת דומה שסיום 
מן  הוא  זה  משפט  בבית  הליכים 

המהירים במדינת ישראל. 
שהגישו  מחיפה  דין  עורכי  פה  היו 
בנהריה.  חולים  בית  נגד  תביעות 

בירושלים  משפט  לבית  סמכות  יש 
נגד מדינת ישראל.  כי התביעה היא 
שאלתי את עורכי הדין מדוע לא פניתם 
במרחב  מצוין  מחוזי  משפט  לבית 
הגיאוגרפי הסמוך יותר אליכם. את 

כל הדרך לעשות לירושלים? 
שמעתי את התשובה — אנו סומכים 
זה  משפט  בית  של  השופטים  על 
בירושלים. סומכים על שיקול דעתם. 
עורכי הדין משני  לי  זה אמרו  ואת 

צדי המתרס. 
הלך רוח שכזה מזמין לכאן תביעות 
נוספים.  תיקים  מביא  נוספות. 
כאן.  שלנו  בשופטים  גאה  אני  אך 
לשמוע  גאה  ובחבריי.  בחברותיי 

אמירות כאלה. 

טענה  שומע  אני  אקסלרד:  עו"ד 
גם  חמור  פשע  בהרכבי  שיש 
רב  ניסיון  להם  שאין  שופטים 

בתחום הפלילי. 
ראשי  שלושת  פרקש:  הנשיא 
בנושא  מאד  מנוסים  ההרכבים 

פשיעה חמורה. 
גישתי היא, כי לאחר ששופט התמנה 
מסוגל  להיות  אמור  הוא  לכהונתו 
לדון בכל תיק שמתנהל בבית משפט 
זה. ואם דנים בסוגיית התמקצעות 
אחד  בתחום  התמקדות  או  רחבה 
עורכי  בלשכת  הקורה  את  ראו   —
הדין: יום אחרי שעורך דין מצטרף 
עריכת  רישיון  את  ומקבל  ללשכה 
בתיק  גם  להופיע  יכול  הוא  הדין 
עוד,  אוסיף  עליונה.  בערכאה  רצח 
כי מתנהל מעקב צמוד אחר התיקים 
הממתינים לכתיבת פסקי דין — על 
במהירות  תתבצע  שהכתיבה  מנת 

האפשרית. הכל תוך התחשבות. 
אכן, העומס כאן גדול. תגיעו בשעות 
והערב.  המאוחרות  הצהריים  אחר 
ועובדים.  שיושבים  שופטים  תראו 
אני ממשיך לנהל תיקים גם כשאני 
מכהן בתפקידי כנשיא בית המשפט. 
אני נשאר פה עד שבע־שמונה בערב, 
מגיע כמעט מדי יום שישי כדי לכתוב 

ולהתכונן. 
כמובן שלא לאחר כניסת השבת. 

במלוא הצניעות אומר: יש בכך כדי 
לשמש דוגמא. 

בית המשפט נועד לתת שרות לציבור. 
אני משרת ציבור. 

המשך מעמוד 7 / "אני משרת ציבור" תחרות בלתי־הוגנת בין סוחרים, כגון "יורד לאומנות חבירו" )בבא בתרא 
כא, ב; שולחן ערוך, חושן משפט, סימן קנו, וכן רמב"ם, שכנים ו, ח( וסוגית 
"עני המהפך בחררה" )קידושין נט, א(, שעניינה, הכשלת עסקה על ידי מתחרה 
וכן הפנה אל ספרו של נ' רקובר, המסחר במשפט העברי )תשמ"ז-1987(. 
מסכם ביהמ"ש: "כל אלה באים ליצור סביבה מסחרית של הגינות כחלק 

מן הצופן הגנטי של המשפט העברי, וראוי לנו לעודדה".

בסופו של יום, ולמרות האהדה כלפי מי שמוציאים דיבתו, ובכל ההסתייגות 
ממוציאי הדיבה, דחה כאמור ביהמ"ש את הבקשה לדיון נוסף. אף כי נטען 

שה-'הלכה החדשה' כביכול מעניקה עדיפות באופן חסר תקדים ואף קיצוני 
לחופש הביטוי על פני הזכות לשם טוב, מצא ביהמ"ש העליון כי יש בכך 
העקרוניות  השלכותיו  אשר  מנומק,  דין  בפסק  מדובר  וכי  הפרזה,  משום 
הגם  כי  נשכח  ולא  ניתן,  שבהן  הספציפיות  לנסיבות  ונוגעות  מצומצמות 
עדיין  נותר  המחוזי,  המשפט  בבית  שנקבע  הסכום  משמעותית  שהופחת 
סכום נכבד. "... גם לו היתה בפסק הדין הלכה שסותרת את קודמותיה, לא 
היה בכך די. על מנת שביהמ"ש ייענה לבקשה לדיון נוסף נדרש גם שההלכה 
שנקבעה תהיה קשה או חדשנית במיוחד, מה שאינו נדון בענייננו". כן, מאחר 

ותגובת המשיבים הוגשה מבלי שנתבקשה, לא ניתן צו להוצאות.

בית המשפט המחוזי בירושלים
כבוד האדם וחירותו / הזכות לפרטיות / דיני ראיות

דוקטרינת "פירות העץ המורעל": האם חפץ שהושג שלא כדין ישמש 
כראיה?

ע"פ 2431-09-14 ליאת פדר נ' מדינת ישראל
בפני הנשיא דוד חשין, סגן הנשיא משה דרורי והשופט עודד שחם

פסק דין מיום 4.6.2015
נמצאה ראיה לעבירה בחיפוש ברכב והנאשמת הורשעה על פי הודאתה 

בעבירה של החזקת סם מסוכן.
המערערת נהגה במכוניתה קרוב לשעה 03.00 בבוקר בסמוך לכפר ענתא 
ליד ירושלים. שוטרים שהוצבו במחסום יזום עצרו את רכבה ושוטר ביצע 
חיפוש ברכבה. נמצאה כמות קטנה של חשיש לצריכה עצמית. המערערת 
הועמדה לדין בבימ"ש שלום בירושלים והורשעה על פי הודאתה בעבירה 
של החזקת סם מסוכן. מאוחר יותר, בוטלה ההרשעה בעקבות תסקיר קצין 
מבחן, אך נותרה בעינה הקביעה שביצעה את העבירה. על כך ערערה לבית 

המשפט המחוזי.
השופטים קיבלו את הערעור פה אחד. השופט שחם הבהיר את החומרה 
בביצוע חיפוש ברכב ללא חשד סביר של עבירה, כפי שהיה במקרה הנוכחי. 
חיפוש כזה נוגד את הזכות לפרטיות שלה זכאי כל אדם, בהתאם לסעיף 
7 )א( לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. הדרישה לחשד של עבירה על מנת 
לבצע חיפוש ברכב מבוססת על סעיף 71)א( לחוק סדר הדין הפלילי )סמכויות 
אכיפה — מעצרים(, התשנ"ו-1996. אמנם מעניקה פקודת הסמים המסוכנים 
סמכות גורפת לשוטר לערוך חיפוש בכלי רכב אולם השופט שחם קבע שגם 
סמכות זו מוגבלת למקרה שיש חשד סביר לקיום הסם ברכב. לדעתו, זו 
דרישת סף מינימליסטית לביצוע החיפוש. במקרה זה, טען השוטר שהיה 
חשד סביר לקיום סם במכונית מאחר והמערערת עצרה על שולי הדרך, היא 
נראתה "קצת עייפה" ועיניה היו אדומות, וכן כי שרר אי סדר ברכב. השופט 
שחם ביטל את שלושת "הממצאים" הנ"ל וקבע שאין בהם כדי לעורר חשד 
סביר לביצוע עבירה. לפיכך, החיפוש היה בלתי חוקי והודאת המערערת 

שהתבססה על החיפוש אף היא נפסלת.
השופט דרורי אימץ את מסקנות השופט שחם והפנה למקורות שונים שיש 

בהם תמיכה בשימוש דוקטרינת "פירות העץ המורעל" במשפט הישראלי. 
לדעתו, כללי פסילת ראיה מכח דוקטרינת "פירות העץ המורעל" גמישים 
הם ומביאים בחשבון גם את חומרת העבירה בה מדובר על מנת לאזן בין 

הערכים השונים.
השופט דרורי אף סבור שבשאלות יסוד עקרוניות של השיטה המשפטית, 
זה,  בהקשר  העברי.  למשפט  גם  לפנות  הראוי  מן  שלפנינו,  במקרה  כמו 
מצטט השופט דרורי מדברי השופט חיים כהן, לפיהם: "הצדק שאנו חייבים 
סימוכין  לו  מוצא  כשהוא  יותר  ומיוסד  בטוח  יהיה  לעשותו,  ומשתדלים 
במסורתנו המשפטית ובחכמת צדקתם של קדמונינו זכרם לטובה" )ד"נ 22/73 
יגאל בן שחר נ. יוסף מחלב, פ"ד כ"ח )2( 89, 98(. במסגרת זו, מפנה השופט 
דרורי לעמדת המשפט העברי בנושא הפרטיות, כפי שבאה לידי ביטוי בחוות 
הדעת של השופט מנחם אלון ב־ד"נ 9/83 בית הדין הצבאי לערעורים נ. 
משה ועקנין, פ"ד מ"ב )3(, 837. השופט דרורי סבור שיש להמשיך ולהעמיק 
בחקר השאלה אם ראייה חפצית תיפסל במשפט העברי מכח הרצון לשמור 
על הפרטיות, במיוחד אם פסילת הראיה עלולה להביא לתוצאה שפסק הדין 
יהיה מוטעה. לדעתו, השאלה תלויה גם בשאלת עוצמתו של הכלל "עביד 
איניש דינא לנפשי" — שהוא מקור הזכות לעשיית דין עצמית )בבלי, בבא 
קמא, כז, ב — כח, א(, אשר במסגרתו קבע בן בג בג אל הכלל: "אל תכנס 
אלא,  כגנב;  עליו  תראה  ברשות, שמא  שלא  שלך  את  ליטול  חברך  לחצר 
שבור את שיניו ואמור לו: שלי אני נותן". רש"י פירש "שבור את שיניו": "קח 

בחוזקה". הגאונים פירשו לעומת זאת: "שבור את שיניו בדין".
השופט דרורי מדגיש כי בעתיד יהיה מקום להתעמק בסוגיית פירות העץ 
זיכוי להרשעה )כאמור,  המורעל, במיוחד במקרה שבו מדובר בהבדל בין 
במקרה שבפנינו בוטלה ההרשעה בכל מקרה והדיון היה רק על הקביעה 
שבוצעה העבירה(. במסגרת זו, מצטט השופט מחוות דעת של ד"ר מיכאל 
ויגודה, לפיה אין במשפט העברי תקנה גורפת של פסילת ראיה שהיא בבחינת 
"פירות העץ המורעל" הן מאחר ובמשפט העברי האמת היא ערך עליון )ועל 
כן, אין מקום להתעלם מראייה אף שהושגה בדרך לא נאותה(; הן בשל הכלל 
בדבר "מעשה הבא בעבירה", על פיו אין קשר בין העונש הראוי לתת למי 

שמבצע עבירה, לבין תוקף המעשה שביצע.
הנשיא חשין הצטרף למסקנה של שני חבריו להרכב. כאמור, הערעור התקבל 

והקביעה שהמערערת ביצעה את העבירה — בוטלה.
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חוות הדעת תהיה שלילית, להצטייד 
ועדת  של  מתאימה  דעת  בחוות 
בעצמו  להשיב  במקום  האתיקה 
במישרין בשלילה לגורם שפנה אליו. 

קיימות  שבהם  הנושאים  אחד   .9
פניות לרוב מצד שופטים אל ועדת 
בפני  נוגע למתן הרצאות  האתיקה, 
זה  בהקשר  ואחרים.  כאלה  גופים 

קובע כלל 29 כי: 

שופט רשאי להרצות מדי   .29
פעם בפעם במסגרת גוף שאינו 
מסחרי, בלא צורך בהיתר לפי 
סעיף 11 לחוק-יסוד: השפיטה 
]הנוגע לייחוד הכהונה והקובע 
בעיסוק  יעסוק  לא  שופט  כי 
נוסף ולא ימלא תפקיד ציבורי, 
בהסכמת  או  חוק  לפי  אלא 
העליון  המשפט  בית  נשיא 
כן  בעשותו  המשפטים[.  ושר 
הזהירות  במידת  שופט  ינהג 
ממעמדו,  המתחייבת  הראויה 
גישה מאוזנת  על  תוך שמירה 
פולמוסית  מנימה  והימנעות 
שאינו  בענין  דעה  מהבעת  או 
י  ו השנ ו ו  קר בעי משפטי 

במחלוקת ציבורית.
בכנסים  בהרצאות  מדובר  כאשר 
של לשכת עורכי הדין או במסגרות 
אינו  הדבר  מובהקות,  אקדמיות 
מעורר כל קושי ובקצה השני נקבע 
במסגרות  הרצאות  מתן  כי  בעבר 
מחלקת  כגון:  מובהקות  מסחריות 
מרכז  ביטוח,  חברת  של  תביעות 
מיסודה  מקצועיות  להשתלמויות 
או  רווח  למטרות  בע"מ  חברה  של 
מרכז פרטי להוראת גישור, כל אלה 
אינם מתיישבים עם כלל 29 לכללי 
לשופטים  נתאפשר  ולא  האתיקה 

שאלות  ישנן  אך  הרלוונטי.  הכלל 
ומצריכות  לראשונה  שמתעוררות 
ויישום  האתיקה  כללי  של  פרשנות 
החיים  מציאות  מול  אל  מתאים 
המשתנה. כך, למשל, בעידן הנוכחי 
השופטים  של  לפתחם  מוצבים 
ים  משמעותי ים  אתי אתגרים 
והקידמה  ההתפתחות  מן  הנובעים 
בתחום הטכנולוגיה. האם שופט יכול 
לכתוב בלוג בעילום שם? האם שופט 
היכרויות  באתר  חבר  להיות  יכול 
דעת  בחוות  חברתית?  ברשת  או 
שניתנה לאחרונה קבעה הוועדה כי 
מוטב ששופטת תימנע מפרסום בלוג 
קומי על עולם הפנויים והפנויות ועל 
אתרי ההיכרויות, וזאת בשל החובה 
המוטלת על השופטים לנהוג משנה 
זהירות בפרסום העשוי להשליך על 
סברה  אחרת,  דעת  בחוות  מעמדם. 
ששופט  ראוי  זה  אין  כי  הוועדה 
יפרסם "בלוג" ובו התייחסות לעטים, 
למיניהם  כתיבה  ומכשירי  דיו  סוגי 
בהם  עוסק  שהשופט  תחומים   —
וזאת   — הפנאי  בשעות  כתחביב 
משום שכתיבת ה"בלוג" ובו סקירה 
עשויים  אלה  מוצרים  של  ותיעדוף 

להיות בעלי השלכות מסחריות. 

מתוך שתי ההחלטות שהזכרתי   .8
"הכל  כי  הרושם  להתקבל  עלול 
לא  כך הדבר. במקרים  ולא  אסור" 
דעתה  את  הוועדה  מחווה  מעטים 
כי אין מניעה אתית לקיים פעילויות 
שונים  באירועים  ולהשתתף  שונות 
לא  אך  רבות.  דוגמאות  לכך  ויש 
ועדת  אל  השופטים  פניות  אחת 
האתיקה לקבלת חוות דעת מיועדות 
להצטייד ליתר ביטחון "גם בחגורה 
וגם בשלייקס". מנגד יש מקרים שנוח 
יותר לשופט, הגם שהוא מעריך כי 

לשמוע את מישה מדבר - הלא כן?

היסוד  ועקרונות  הערכים  את   .6
קה  האתי מושתתת  שעליהם 
אשר  לגזע  לדמות  ניתן  השיפוטית 
הכללים  כענפים  צומחים  ממנו 
העקרונות  הם  ואלו  הפרטניים, 
העקרון  )א(  הגזע:  את  המרכיבים 
ביושר  לפעול  השופט  מחויב  לפיו 
החוק;  לפני  הכל  לשוויון  ובהגינות, 
ואי  העצמאות  בדבר  העיקרון  )ב( 
התלות השיפוטית הן ברמה האישית 
והן ברמה המוסדית ובמילים אחרות 
אין  שפיטה  בענייני  לפיו  העקרון 
של  מרותו  זולת  שופט  על  מרות 
הדין; )ג( העקרון לפיו מחויב השופט 
לשפוט בדעה נקייה ולא לגלות דעה 
קדומה או משוא פנים; )ד( העקרון 
השופט  תדמית  על  לשמור  יש  לפיו 
יתאפיינו  שאורחותיו  זה  במובן 
בטוהר מידות, במכובדות, במהוגנות, 

ביישוב הדעת ובאובייקטיביות. 

יש כמובן עקרונות נוספים, אך   .7
חשיבות  יש  הדברים.  עיקרי  אלה 
רבה בקביעת כללי אתיקה לשופטים, 
שהם  משום  ובראשונה  בראש 
אתית"  "תודעה  לגיבוש  תורמים 
אצל השופטים וכאשר קיימת תודעה 
לזהות  השופטים  על  ייקל  כזו, 
כזו או אחרת עשויה  שבסיטואציה 
להתעורר בעיה ועצם ההכרה בקיומה 
כשלעצמה  היא  אפשרית  בעיה  של 
ניסיוני  מתוך  לפתרון.  הדרך  חצי 
לפניות  מקדימות  דעת  חוות  במתן 
רבות ומגוונות של שופטים אל ועדת 
ישנן  כי  לומר  יכולה  אני  האתיקה, 
שאלות שחוזרות ועולות בפני הוועדה 
בנושאים שהם בבחינת קרקע חרושה 
אל  הפנייה  אלא  מצריכות  ואינן 

הערכיות והמוסריות שמהן שאובים 
כללים אלה עומד סעיף 2)א( לכללי 
האתיקה הפותח את הפרק הראשון. 
פרק זה נושא את הכותרת "הוראות 
בלשון  מנוסחים  וסעיפיו  יסוד" 
הבאים  שהפרקים  בעוד  כללית 
הנוגעות  פרטניות  הוראות  כוללים 
להתנהלות השופט באולם ומחוצה לו 
בתחומים שונים. כך הפרק השלישי 
של הכללים שכותרתו "שפיטה" נוגע 
להתנהלותו של השופט בשבתו לדין. 
הפרקים הרביעי והחמישי של הכללים 
ל"שופט  הנוגעות  בסוגיות  עוסקים 
השימוש  מן  ול"הימנעות  וסביבתו" 
למטרתו".  שלא  השיפוטי  במעמד 
הפרק השישי עוסק בפעילויות לבר־

עוסק  השביעי  הפרק  שיפוטיות, 
בניהול עניינים כספיים וקבלת גמול 
עבור עיסוק נוסף והפרק השמיני של 
כללי האתיקה כותרתו "שופט ואמצעי 

התקשורת". 

לערכים  שאדרש  בטרם  אך   .5
ולעקרונות היסוד שעליהם מושתתים 
כללי האתיקה אני רואה חובה לעצמי 
של  לכבודו  שנתכנס  זה  בכנס  לציין 
מישאל  לנשיא  המשנה  וחברי  מורי 
חשין ז"ל, כי כל המעיין בכללים יוכל 
טביעות  את  בהם  למצוא  נקלה  על 
הן  מישה  של  המובהקות  האצבע 
בתכנים והן בשפה הייחודית שאפיינה 
כי  צוין  המבוא  בדברי  כך  אותו. 
"פירושם של הכללים ייעשה לא אך 
בהם",  הנושבת  כרוח  אלא  כלשונם 
בסעיף 2)א( לכללים נכתב כי "שופט 
ינֵהג דרכו על פי הדין" ובסעיף 6 נכתב 
כי "שופט ינהג בבעלי הדין בשוויון, 
לא יישא פני דל ולא יהדר פני גדול, 
לא יסביר פניו לאחד וירע פניו לאחר". 
בקוראי שורות אלה אני ממש יכולה 

חותמת  הוטבעה  עליהם  מסמכים 
ואישור הנוטריון הציבורי שזיהה את 

החותמים בפניו.
קום  לאחר  כשנתיים  היא  התקופה 
המדינה מספרי הזהות עוד לא היו 
מקובלים ונשאו רק ארבע או חמש 
נהג  הזהות  למספר  ובנוסף  ספרות 
הנוטריון הציבורי לציין פרטי זיהוי 
כגון, שם האב או במקרה  נוספים, 
שלנו את שמו של הבעל של האישה 
חוזר  הבלתי  הכח  יפוי  על  שחתמה 

לטובת אבי המשפחה.
מסמכים  עם  ביחד  הנ"ל  המסמך 
נוספים שמסרו לי בני המשפחה, על 
תשלום מיסי רכוש ואישורים מספר 
ומס  ממשלתי  רכוש  מס  של  שדה 
המעידים  שקיבלתי,  עירוני  רכוש 
בנכס,  והרשומים  המחזיקים  על 
צורפו כראיות לזכויותיו של המנוח 
בנכס. בנוסף ערכתי תצהירים שונים 

התומכים בעובדות ובבקשה.
הרכישה,  מאז  התקופה  בתחילת 
התגוררו אבי המשפחה בבית שרכש 
והתרחבה משפחתו  שגדלה  ולאחר 
עבר להתגורר בבית אחר ואת הבית 
לדייר  מפתח  בדמי  השכיר  שרכש 
נפטר.  המקורי  המוגן  הדייר  מוגן. 
בנו  בנכס  אתו  גר  פטירתו  בעת 
ממשיך  מוגן  לדייר  שהפך  הרווק 
ונכנס אל  ולאחר שהבן נפטר פלש 
הדייר  של  אחיו  אחר,  בן  הדירה 
דייר  להיותו  הטוען  השני,  המוגן 

התביעות. מתנהלים  וכנגדו  מוגן, 
רישום  בהליך  מטפלים  אנו  בעוד 
ראשון של הנכס בשם המנוח טיפלנו 
פינוי  תביעת  בהכנת  גם  במקביל 
שכירות,  דמי  לתשלום  ותביעה 

וכידוע טחנות הצדק טוחנות לאט.
במשך כל השנים שחלפו מיום רכישת 
הנכס בשנת 1950 ועד לשנת 2011 לא 
היו מודעים אבי המשפחה וצאצאיו 
כי אין להם רישום של הנכס בספרי 
במסמכים  נאחזו  הם  המקרקעין, 
המעטים המעידים על רכישת הנכס 
ולא טרחו לבדוק את רישום הנכס 

בשם אביהם.
לפני 1963 בטרם נחקק חוק מס רכוש 
במקרקעין  עסקאות  על  דיווחו  לא 
לרשות המיסים ודיווח כזה לא נעשה 
בחוק  יש  החוק.  שנחקק  לאחר  גם 
הוראות מפורשות על דיווח עסקאות 

שנוצרו לפני היות החוק.
לידי,  הטיפול  את  שקבלתי  לאחר 
דיווחתי על עסקת הרכישה מ־1950. 
המשפחה  אבי  ע"ש  נרשם  הנכס 
וממנו הועבר הרישום בספרי המיסוי 

ע"ש יורשיו לפי צו הירושה.
נעשו  המשפחה  בני  עם  פגישותיי 
בית  עדס.  הכנסת  בבית  בד"כ 
מכל  המפואר  הוא  עדס  הכנסת 
ציון  נחלת  שבשכונת  הכנסת  בתי 
עדות  לכל  רבים  כנסת  בתי  שבה 
החלבית  העדה  בני  הספרדים. 
ידועים כבעלי יכולת כספית, תרמו 

הכנסת  בית  של  לבנייתו  כספים 
ואחזקתו השוטפת. 

הכנסת  בבית  ים  הפנ רות  קי
מעוטרים בציורי קיר שצוירו בשנים 
1912-1913 ע"י תלמידי בית הספר 
לאומנות בצלאל בהנחייתו של האמן 
מוטבעת  שחתימתו  שטארק  יעקב 
מתארים  הציורים  הפינות.  באחת 
שבטי  עשר  שנים  של  הסמלים  את 
ישראל, כל שבט עם הסמל האופייני 

לו לפי ברכת יעקב לבניו.
מעץ  עשויים  והתיבה  הקודש  ארון 
שהובא  בצדפים  משובץ  משובח, 
מסוריה. בהיכל ארון הקודש הגדול 
של בית הכנסת מצויים כ- 18 ספרי 
עץ  בבתי  השוכנים  מפוארים  תורה 
או כסף מעוטרים בפיתוחים שונים 
ע"י  שנתרמו  בצעיפים  ומקושטים 
הכנסת  בית  מבאי  ונשים  גברים 
לדורותיו. על כל אחד מספרי התורה 
תואמים  "רימונים"  שני  עומדים 

עשויים מכסף.
נדרי  כל  בתפילת  כיפור  יום  בערב 
מוציאים הגבאים ל"מכירה" לקהל 
ואלה  הספרים  כל  את  המתפללים 
חסונים  צעירים  בידי  מוחזקים 
התורה  ספרי  עם  יחד  העומדים 
הכבדים על ספסלי התפילה כשהם 
חולצים את נעליהם ומשעינים רגל 
אחת על ידיות הספסלים כדי לתמוך 
עם הברך בספר התורה. ספרי התורה 
כל  במשך  הצעירים  בידי  מוחזקים 

ונקראת  החוזרת  נדרי  כל  תפילת 
שלוש פעמים. המחזה מרגש ומלהיב, 
העומדות  ונשים,  גברים  והקהל, 
מרחוק  מנשקים  הנשים,  בעזרת 
ומקרוב עם ידיים מושטות את ספרי 

התורה.
נקראים  החלאבית  הקהילה  בני 
גם יוצאי "ארם צובא". "כתר ארם 
צובא" כתב היד החשוב ביותר של 
התנ"ך מיוחס גם הוא ליהודי חאלב 
מכון  לידי  הגיעו  עד  עליו  ששמרו 
"יד בן צבי" בהשתדלותו של הנשיא 

המנוח יצחק בן צבי.
בטבריה  נכתב  צובא"  ארם  "כתר 
בין  נדד  הכתר  לערך.   930 בשנת 
בקהיר  בירושלים,  שונות,  קהילות 
הכריזה   2016 בפברואר  ובחאלב. 
בעל  כנכס  הכתר,  על  אונסק"ו 

חשיבות עולמית.
המשפחה  בני  ובכללם  חאלב  יהודי 
יהודים  טיפלתי,  שלהם  שבנכס 
נחישות  גילו  והם  וגאים  מאמינים 
במאבקם כנגד הדייר הטוען להיותו 
דייר מוגן ונחישות בטיפול ברישום 
הנכס בספרי המקרקעין. כל היורשים 
ואספו  כח  יפויי  מסרו  התגייסו, 
כספים למימון הפעולות וההוצאות 
הנכס  של  ראשון  ברישום  הכרוכות 
לדמי  והתביעה  הפינוי  ובתביעת 
המפות,  הכנת  ראויים,  שכירות 

תשלום מיסים וכיו"ב.
בשם  תחילה  נרשם  שהנכס  לאחר 

המשך מעמוד 31 / מתכנסים בחצר בית הכנסת 

רישום  פעולות  נרשמו  המוכרת, 
וילדיו  הירושה של המנוח  צווי  של 
שנפטרו אחריו והנכס הועמד למכירה 
לכל המרבה במחירו כשהוא פנוי מכל 
מחזיק, רשום בבעלות המוכרים ונקי 

מכל שעבוד.
היורשים  כל  בין  חולקה  התמורה 

וקרבתו  היחסי  חלקו  לפי  אחד  כל 
למנוח. בני המשפחה הפרישו מתוך 
התמורה סכום כסף מתאים לרכישת 
לזכרו של אב המשפחה  ספר תורה 
הכנסת  לבית  הקדישו  הספר  ואת 
עדס. הספר מונח בארון הקודש והוא 

הספר ה־19 במניין הספרים.

הכנסת  לאחר  כיפור הראשון  בערב 
לבית הכנסת  הוזמנתי  ספר התורה 
ובני המשפחה כיבדו אותי בתפילת 
כל נדרי בהחזקת ספר התורה שתרמו. 
גילי  ומפאת  הספר  של  כובדו  בשל 
המתקדם החזקתי בספר בהתרגשות 
לצעירי  אותו  והעברתי  דקות  כמה 

לסיום  עד  בו  שהחזיקו  המשפחה 
תפילת כל נדרי.

זכרו של אבי המשפחה שוכן בליבו 
של כל אחד מצאצאיו והספר השוכן 
נאמנה  עדות  היא  הקודש  בהיכל 
המסופר  הנכס  של  לסיפורו  לנצח 

כאן.

המשך מעמוד 17 / כשאבא עלה לבמה להעניק לי את תעודת ההסמכה לעורך דין

קה  האתי י  ל כל ל  ע רה  שמי ו
מהזכויות  אחת  היא  המקצועית, 
המרכזיות שתעודת ההסמכה מקנה 
לעורכי הדין, זכות שהיא למעשה גם 
חובה הנושאת בתוכה אחריות רבה. 
מצטרפים  זה  אחריות  לכובד 
החששות מהמקצוע התובעני, שעות 
התחרותיות  הארוכות,  העבודה 
הכלכלית  התלות  במקצוע,  הקשה 
חדשים  לקוחות  לגייס  ביכולת 
ולהשאיר את הלקוחות מרוצים ועוד 

חששות נוספים המוסיפים ומעיבים 
הראשונית  האופוריה  תחושת  על 
שלא  רק  לא  שהדרך  והמבהירים 
נגמרה אלא שהחלק הקשה, למעשה 

עוד לפני.
עם זאת, ועל אף ההבנה של האחריות 
הרבה שתוטל עלי כעורך דין והידיעה 
שצפויים לי בדרך עוד קשיים רבים, 
אני מתרגש להתחיל את חיי כעורך 
להשתמש  ומצפה  המניין  מן  דין 
בכלים אותם רכשתי בדרך הארוכה 

עוד  עתיד  שאני  ובכלים  שעברתי, 
באתגרים  לעמוד  מנת  על  לרכוש, 
את  ולהגשים  בהצלחה  העתידיים 
הטוב  באופן  הדין  כעורך  תפקידי 

ביותר שאוכל.
בנימה אישית אוסיף כי להתרגשותי 
שהגיע  לפני  שרגע  העובדה  נוספה 
את  ולקבל  לבמה  לעלות  תורי 
התעודה המיוחלת הזמין יושב ראש 
הועד המחוזי, עו"ד אשר אקסלרד, 
לעלות  לנגה,  דורון  עו"ד  אבי,  את 

לבמה על מנת שיעניק לי את התעודה 
עם  מידיו,  התעודה  קבלת  בעצמו. 
הגאווה הגדולה בעיניו, הייתה עבורי 
ההסמכה  טקס  של  הכותרת  גולת 
וחוויה מרגשת שלא אשכח לעולם. 

מטקס  יצאתי  אלה  תחושות  עם 
הדרך  סיום  על  שמח   — ההסמכה 
הארוכה שעברתי, חושש מהאחריות 
הרבה שמוטלת עלי, מתרגש להתמודד 
העתיד  לי  שיציב  האתגרים  עם 
ובעיקר גאה להגיד — אני עורך דין.
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להרצות באירועים מסוג זה. הקושי 
כאשר  אחת  לא  זאת  עם  מתעורר 
מדובר במתכונת מעורבת של אירוע 
המאורגן למשל תוך שיתוף פעולה בין 
מוסד אקדמי וגוף מסחרי או משרד 
לכנסים.  חסות  הנותן  דין  עורכי 
במצבים כאלה, בוחנת הוועדה את 
לאירוע  הנוגעים  הנתונים  מכלול 
הערב  של  אופיו  על  הדגש  ובהם: 
)אקדמי או מסחרי(; זהות המוזמנים; 
עבור  תשלום  נגבה  האם  השאלה 
ההשתתפות; היקף החסות של הגוף 
הדין;  עורכי  משרד  או  המסחרי 
מעורבות הגוף המסחרי בארגון הערב 
וכן האם מוצבות מודעות  ובניהולו 
או  האירוע  בעת  הגוף  של  חסות 
בהזמנות המוצאות לקראתו, והאם 
מופיעים באירוע דוברים מטעם אותו 
הגוף. באותם המקרים שבהם התברר 
עורכי  למשרד  או  לגוף המסחרי  כי 
הדין תפקיד דומיננטי בארגון ובניהול 
סברה  בו,  ובהשתתפות  האירוע 
להשתתפות  מקום  אין  כי  הוועדה 
שופטים כמרצים באירוע. כאנקדוטה 
אל  פנו  שבו  מקרה  היה  כי  אספר 
שהוזמנו  שופטים  האתיקה  ועדת 
מסוימת  בהשתלמות  להשתתף 
תוך   — דעתה  את  חיוותה  והוועדה 
שאין   — הדומיננטיות  מבחן  יישום 
חלק  ייטלו  השופטים  כי  ראוי  זה 
משום  השתלמות,  באותה  כמרצים 
מסחרי  גוף  ידי  על  נערכה  שהיא 
רווח שהיה  מסוים הפועל למטרות 
ובניהול  בארגון  העיקרי  הגורם 
ההשתלמות, אף שזו נערכה בשיתוף 
חוות  בעקבות  אקדמי4.  גוף  עם 
גוף  אותו  פנה  הוועדה  של  זו  דעת 
לרוב  השתלמויות  המארגן  מסחרי 
תשוב  היא  כי  וביקש  הוועדה  אל 
לשופטים  היתר  "להעניק  ותשקול 
בהשתלמויות  להשתתף  ושופטות 
וכן  מקיים  שהוא  מקצועיות" 
בהשתלמויות שהוא מקיים בשיתוף 
עם גופים אקדמיים. לכאורה מדובר 
בפנייה אשר חורגת מתחום הסמכות 
וההתייחסות של ועדת האתיקה אשר 
כאמור הוסמכה בחוק בתי המשפט 
בענייני  מקדימה  דעת  חוות  ליתן 
אתיקה במענה לפניות של שופטים 
או רשמים. אך באותו מקרה ובשל 
השאלה העקרונית שהועלתה על ידי 
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יש  כי  הוועדה  סברה  הגוף מסחרי, 
מפורטת  תשובה  לו  להשיב  מקום 
ומנומקת אשר תהווה מענה מראש 
שופטים  של  פוטנציאליות  לפניות 

באותו הקשר. 

להתעכב  שרציתי  נוסף  10. כלל 
 18 בסעיף  הקבוע  הכלל  הוא  עליו 
של הכללים הקובע כי "שופט יימנע 
שאינו  בעניין  דעה  בפומבי  מהביע 
במחלוקת  והשנוי  בעיקרו  משפטי 
הזה  האתי  הכלל  את  ציבורית". 
בפני השופטים  ומשננים  אנו שבים 
הפונים אל ועדת האתיקה גם כאשר 
אנו מחווים דעה כי אין מניעה אתית 
או  אחרת  או  כזו  הרצאה  למתן 
השתתפות בכנס כזה או אחר. כמעט 
כדבר שבשגרה אנו מוסיפים בשולי 
חוות הדעת הניתנות בהקשרים אלה 
כי תשומת הלב מופנית אל הכלל לפיו 
על השופט להימנע מלהביע בפומבי 
בעיקרו  משפטי  שאינו  בעניין  דעה 
והשנוי במחלוקת ציבורית וכן כמובן 
לדיון  ועומדים  התלויים  בעניינים 

בפני מערכת המשפט. 
לאחרונה  התעורר  זה  בהקשר 
מתוקשר  ציבורי  פולמוס  בבריטניה 
שאמרה  דברים  לגבי  ן  י ומעני
בית  לנשיא  המשנָה   ,Hale ליידי 
ביקור  בעת  שם,  העליון  המשפט 
שנשאה  בדברים  הרחוק.  במזרח 
התייחסה  במלזיה,  משפטנים  בפני 
מילר  בעניין  דין  לפסק  הייל  ליידי 
ידי  על  נסיעתה  לפני  סמוך  שניתן 
בבריטניה  לערעורים  המשפט  בית 
והנוגע לסוגיית הברקזיט. וכך אמרה 
בתרגום חופשי: "כפי שבוודאי ידוע, 
על  האם  בשאלה  העם  במשאל 
חלק  להישאר  המאוחדת  הממלכה 
של  רוב  החליט  האירופי  מהאיחוד 
51.8% כי יש לעזוב את האיחוד, אך 
משאל העם אינו מחייב חוקית את 
של  לסמכותו  ובאשר  הפרלמנט"6,5. 

https://www.theguardian.com/  5
politics/2016/nov/15/supreme-
court-judges-views-on-article-
50-legislation-anger-leave-

campaigners
https://www.theguardian.com/  6
politics/2016/nov/15/supreme-
court-judges-views-on-article-
50-legislation-anger-leave-

בית המשפט להידרש לסוגיה הוסיפה 
ואמרה: "הממשלה ויתרה על הטענה 
הזה,  במובן  שפיט.  לא  הנושא  כי 
לפחות, מקובל כי אכן אנחנו שומרי 
החוקה: אם רק ידענו מה זה אומר"7. 

עניין  על  התבטאות  כמה  11. עד 
השנוי במחלוקת ציבורית ועל אחת 
בערכאות  ועומד  התלוי  עניין  כמה 
רצויות  בלתי  תגובות  לגרור  עלולה 
המשפט  בבית  דופי  המטילות 
הציבורית  הסערה  תעיד  ובשופטיו, 
בבריטניה  שהתחוללה  הגדולה 
של  אלה  התבטאויותיה  בעקבות 
ה"ברקזיט"  תומכי   .Hale ליידי 
טענו כי מאחר שהיא הביעה עמדה 
בית  בפני  ועומד  התלוי  בנושא 
המשפט העליון, עליה לפסול עצמה 
מלשבת בהרכב הדן בעניין מילר. שר 
המשפטים הבריטי לשעבר דומיניק 
ראב, צוטט כמי שהתבטא בהקשר זה 
באומרו, בתרגום חופשי: "אם שופט 
כה בכיר משמיע הגיגים בפומבי על 
המשפט  בבית  ועומד  שתלוי  עניין 
אינה  המשפט  מערכת  העליון, 
הפוליטיקאים,  אם  להתלונן  יכולה 
התקשורת או הציבור מגיבים לכך. 
אם שופטים טובלים את בהונותיהם 
במים הפוליטיים בכך שהם נושאים 
נאומים מחוץ לאולם בית המשפט, 
המים  את  לעצמם  מזמינים  הם 

המותזים עליהם בחזרה"8. 
אינני בקיאה מאוד בכללי האתיקה 
החלים על השופטים הבריטים, אך 
שם  יצאה   2013 שבשנת  כמדומני 
מהדורה מעודכנת של מה שהבריטים 
 The guide to judicial" מכנים 
להתנהגות  מדריך   —  "conduct
שיפוטית. מדריך זה נערך בהשראת 
מסמך עקרונות בנגלור שהוא מסמך 

בינלאומי הקובע 
של  אתית  להתנהגות  סטנדרטים 

campaigners
http://www.independent.co.uk/  7
news/uk/politics/brexit-vote-eu-
referendum-not-legally-binding-
supreme-court-legal-challenge-

article-50-a7418706.html
http://www.express.co.uk/news/  8
politics/732564/Brexit-Theresa-
May-Lady-Hale-Supreme-

Court-Article-50

שופטים ומתווה מסגרת רגולטורית 
השיפוטית.  האתיקה  תחומי  של 
מסמך בנגלור נוסח בעקבות מפגשים 
עליונים  משפט  בתי  נשיאי  של 
ממדינות המשפט המקובל, שהתכנסו 
היתר  בין   ,2002-2000 השנים  בין 
שישה  כולל  והוא  שבהודו  בבנגלור 
השפיטה:  מקצוע  של  ליבה  ערכי 
עצמאות שיפוטית, העדר משוא פנים, 
יושרה, הלימות )לרבות מראית עין 
כשירות  שוויוניות,  עניינים(,  לניגוד 
המדריך  ידיעתי  למיטב  וחריצות. 
הבריטי להתנהגות שיפוטית שנוסח 
בנגלור,  מסמך  בהשראת  כאמור 
מחייבת  רגולציה  של  תוקף  לו  אין 
ומעמדו שם הוא מעמד מנחה במובן 
של  דעת  לשיקול  נתון  שיישומו  זה 
כל שופט ושופט. במקרה שתיארתי, 
 Hale ליידי  שנשאה  לדברים  הנוגע 
במלזיה, סירבה השופטת לפסול את 
העליון  המשפט  בית  ודובר  עצמה 
על  דיברה  היא  כי  ציין  הבריטי 
ציון עמדות  נתוני התיק בלבד תוך 
הצדדים ומבלי להתייחס לגופם של 
דברים. וכאן מתעוררת שאלה נוספת 
והיא מהן נקודות ההשקה בין כללי 
האתיקה לשופטים ובין דיני הפסלות 
וכן ניתן לשאול מהן נקודות ההשקה 
ומהם יחסי הגומלין המתקיימים בין 
כללי האתיקה לשופטים ובין הכללים 
שעל פיהם פועל הנציב לתלונות על 
שופטים. אלו שאלות מעניינת לעצמן, 
אוכל  לא  הזמן  מגבלות  מפאת  אך 

לעסוק בהן היום. 

סוגיה  לעוד  זמן  לי  יש  12. אם 
אחת, אני מבקשת להתייחס בקצרה 
האתיקה  כללי  של  לתחולתם 
לשופטים על בני משפחתו של השופט 
או השופטת. נקודת המוצא של כללי 
האתיקה שלנו היא כי הם חלים על 
על  ישירות  חלים  ואינם  השופטים 
בני משפחתם. עם זאת, ברור כי יש 
ישירה  בצורה  הן  השפעה  לכללים 
והן בצורה עקיפה על בני המשפחה. 
כמו כן התנהגותם של בני המשפחה 
על  אפשרית  השלכה  כמובן  לה  יש 
סוגיות אתיות הקשורות לשופט. גם 
בהקשר זה התעורר בבריטניה מקרה 
לברקזיט,  נוגע  הוא  שאף  מעניין 
של  אשתו  נויברגר,  ליידי  כאשר 
צי'ף ג'סטיס לורד נויברגר, "צייצה" 
בטוויטר כי היא מתנגדת לברקזיט. 
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נהיגה תחת השפעת אלכוהול+שתי 
הרשעות דומות+מאסר על תנאי 7 
חודשים — המחוזי מקבל את ערר 
בית  מעצר  ללא  ומשחרר  החשוד 
להורות  המשפט  בית  סמכות   —
בשעה  נאשם  של  בית  מעצר  על 
שבמועד הבקשה היה משוחרר ללא 

מעצר בית
]עמ"ת )מחוזי־ירושלים( -25687-09

16 ע. כ. נ' מדינת ישראל, המשיב 
מטעם  חנא,  מאהר  עו"ד  ע"י  יוצג 

הסנגוריה הציבורית[

נגד החשוד הוגשה בקשה להארכת 
מעצר מכוח הצהרת תובע בשל חשד 
לנהיגה תחת השפעת אלכוהול — פי 
5 מהמותר. לחשוד מאסר מותנה של 

7 חודשים בר הפעלה.
כב' השופטת  בית המשפט השלום, 
ק. אזולאי, הורה על הארכת מעצר 

מעצרו של החשוד.
על החלטה זו הוגש ערר.

בית המשפט המחוזי, כב' הנשיא א. 
פרקש, קיבל ערר החשוד והורה על 

שחרורו בתנאים של התייצבות.
המאשימה  הגישה  לאמור,  בהמשך 
כתב אישום ובקשה למעצר הנאשם 

עד תום ההליכים.
בית המשפט לתעבורה, כב' השופט 
של  שחרורו  על  הורה  צימרמן,  י. 
הנאשם למעצר בית מלא )כאמור על 
פי החלטת הנשיא א. פרקש כאמור 
של  בתנאים  הנאשם  שוחרר  לעיל, 

התייצבות(.
ערר שהתמקד  הוגש  זו  על החלטה 
בש"פ  בעניין  שנקבעה  בהלכה 
מדינת  נ'  קוניוף  ג'ורג'   8015/09

ישראל.
השופט  כב'  המחוזי,  המשפט  בית 
ומבטל  הנאשם  ערר  מקבל  רון,  א. 

התנאי של המעצר בית המלא.
בית המשפט כותב בהחלטתו:

המנחה  הדין  שפסק  חולקין  "אין 
קוניוף  הלכת  הינו  זו  לסיטואציה 
)בש"פ 8015/09(. בתמצית הדברים 
על  הדגש  הזה  הדין  בפסק  מושם 
בנסיבות  הנתונה,  הטיעון  זכות 
מצב  על  ולמעשה  לעורר  העניין 
לאשר  המשפט  בית  מתבקש  בו 
לעורר  שניתנה  קודם  מעצרו  את 
האפשרות למצות את זכות הטיעון 
יש  הטיעון  זכות  במסגרת  באשר 
מקום גם לדיון ראייתי ודיון ראייתי 
לא יתאפשר בשל כך שטרם הגיע 

הסנגור לעיון בחומר החקירה באשר 
רק עתה הוגשה בקשת המעצר.

תמצית ההלכה הינה שקיימת בעיה 
הטיעון  זכות  מיצוי  קודם  במעצר 
יש  המקרים  במרבית  לסנגור, 
להותיר את המצב כפי שהיה עובר 
לדיון וזאת למעט במצבים חריגים 
בהם השתכנע בית המשפט בדבר 

קיומה של מסוכנות מוגברת.
המשפט,  בית  על  אחר:  לשון 
קיימת  האם  לשקול  זו,  בנקודה 
קיימים  האם  מוגברת,  מסוכנות 
העליון  המשפט  שבית  חריגים 
הכיר בהם במסגרת הלכת קוניוף, 
לפגוע  מקום  יש  שבעקבותיהם 
להותיר  שיש  או  העורר  בחירות 
לדיון  עובר  שהיה  כפי  המצב  את 
בבית משפט קמא וזאת עד לדיון 
לגופן של ראיות שנקבע ליום רביעי 
הקרוב. זו השאלה שבמוקד הדיון."

ת  ו צ ר פ ת ה ל  ש ם  י מ ו ש י א
וריצוי  הרשעות   25 למגורים+
חודשי   6 ממושכים+ מאסרים 
 — הפעלה  חב  תנאי  על  מאסר 

שחרור לקהילה טיפולית

מ"ת )שלום־ירושלים( 6011-08-16 
הנאשם  ב.,  א.  נ'  ישראל  מדינת 
יוצג ע"י עו"ד לורה בר אלון, מטעם 

הסנגוריה הציבורית[

אישום  כתב  הוגש  הנאשם  נגד 
של  אישומים  ארבעה  לו  המייחס 
התפרצות למקום מגורים. בד בבד, 
להורות  בקשה  המאשימה  הגישה 
על מעצר הנאשם עד תום ההליכים.

לנאשם 25 הרשעות קודמות )סה"כ 
ריצה במהלך חייו, כ־25 שנות מאסר 
חב  מותנה  מאסר  וכן  במצטבר(, 

הפעלה של 6 חודשים.
לאחר שהתקבל תסקיר מעצר, הורה 
בית משפט השלום, כב' השופט ש. 
הנאשם  של  שחרורו  על  הרבסט, 
לחלופת מעצר בקהילת "הדרך", זאת 
לסייע  העת  הגיע  כי  שמצא  לאחר 
לנאשם לסיים מסכת חיים עבריינית 

ולהעלותו על דרך הישר.
בית המשפט כותב בהחלטתו:

"הדרך הקלה, ואולי אף המתבקשת, 
היא להורות על מעצרו של המשיב 
המשפטיים  ההליכים  לתום  עד 
מכן  לאחר  כי  להניח  סביר  נגדו. 
יישפט המשיב, וככל שיורשע, ייגזר 

הובעה תרעומת ציבורית על נקיטת 
עמדה פוליטית מצידה ובתגובה מסר 
העליון הבריטי,  בית המשפט  דובר 
זוג  "בני  כי:  חופשי,  בתרגום  שוב 
של שופטים זכאים לחלוטין להביע 
כולל  האישיות,  עמדותיהם  את 
הציבורי.  היום  סדר  שעל  בנושאים 
למסריה של ליידי נויברגר בטוויטר 
אין כל השפעה על יכולתו של הלורד 
נויברגר להכריע בשאלות המשפטיות 
ללא משוא פנים, כפי שמחייב החוק 

במדינתנו"9. 
בית  דובר  של  זו  תשובתו  לכאורה 
המשפט העליון הבריטי תואמת את 

https://www.theguardian.com/  9
politics/2016/nov/28/attacks-
brexit-judges-bad-democracy-

law-lord-hope-article-50

הגישה שבה נקטו גם כללי האתיקה 
בישראל, אך דומני כי במספר חוות 
ידי  על  שניתנו  עברו  משנים  דעת 
ועדת האתיקה לשופטים לא הוצבה 
"חומה סינית" כה נחרצת בין השופט 
או השופטת ובני זוגם. ואכן, בספרו 
חבר  שהיה  קלינג,  ד"ר  של  המקיף 
בוועדה שעיצבה את כללי האתיקה 
מביא  חשין,  מישה  של  בראשותו 
הוגבלה  שבהן  דוגמאות  קלינג  ד"ר 
למעשה גם התנהגות בן או בת הזוג 
הקבועות  האתיות  הנורמות  פי  על 

בכללים. 

לומר  רוצה  אני  13. לסיום, 
לכללי  5)ב(  כלל  על  מילים ספורות 
האתיקה הקובע את עקרון אי התלות 
והעצמאות של השופט ושל מערכת 
השיפוט. כידוע עקרון זה יש לו עיגון 

חוקתי בחוק יסוד: השפיטה, הקובע 
אין  שפיטה  "בענייני  כי   2 בסעיף 
מרות על מי שבידו סמכות שפיטה 
זולת מרותו של הדין". יש הסוברים 
שביסוד  המרכזי  העיקרון  שזהו 
כללי האתיקה לשופטים כולם ואני 
בציטוט  דבריי  את  לסיים  מבקשת 
מתוך הדברים הקולעים והחשובים 
שכתבה בהקשר זה ד"ר מורן סבוראי 
משפט  בשערי  שפורסם  במאמר 
בנושא "העצמאות השיפוטית כרכיב 
מרכזי באתיקה שיפוטית". וכך כתבה 

ד"ר סבוראי: 

אינה  השיפוטית  העצמאות 
דווקא  אלא  השופט  של  זכות 
לעבדה  עליו,  המוטלת  חובה 
לו  מקנה  היא  אך  ולשמרה, 
כוחות  פריווילגיות,  של  צבר 

לו  מוענקות  אלה  וחסינויות. 
כנאמן הציבור. השופט, כנאמן 
זו  מזכות  הנהנה  הוא  הציבור, 
ומהשלכותיה, אך אינו הבעלים 
שלה. בעלי הזכות הם הציבור 
ולפיכך אין השופט רשאי לוותר 
עליה. לשון אחר, הצורך לשמור 
על העצמאות השיפוטית נובע 
ומחייב  השיפוטי  מהתפקיד 
את השופט, באופן שאינו נתון 

לשיקול דעתו10. 

השיפוטית  "העצמאות  סבוראי  מורן   10
כרכיב מרכזי באתיקה שיפוטית" שערי 
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בהיקפו  ארוך  מאסר  עונש  עליו 
מאסר  חודשי  תשעה  אף  הכולל 
מותנה מצטבר וחב הפעלה במקרה 

דנן. 
כך, יחזור המשיב לבית האסורים. 
על  תבוא  לא  והתמכרותו  בעייתו 
ממאסרו,  ישוחרר  הוא  פתרונה, 

וסביר להניח כי ניפגש בו שוב.
חודש  אלול,  בחודש  אנו  מצויים 
בעת  אולם  והסליחות,  הרחמים 
המשיב  של  עניינו  את  שאבחן 
שלפנינו, עלי גם לבחון את עניינו 
להפגע  עשוי  אשר  הציבור  של 

ממעשיו.
מאסר,  עונש  המשיב  שירצה  ככל 
המיוחסות  בעבירות  יורשע  אם 
לו, הרי שישוחרר בסופו של הליך, 
להיפגע שוב  אז, עשוי הציבור  או 

ממעשיו.
בעבר  ניסה  עצמו  המשיב  אכן, 
להילחם  מועטות  לא  פעמים 
בהתמכרותו, ולמרבה הצער, הדבר 

לא צלח.
יפול  "שבע  כי  נאמר  במקורותינו 
צדיק וקם" ואם צדיק עשוי ליפול 
אף  כי  הדבר  ברור  רבות,  פעמים 
עשוי  רבות  עבירות  המבצע  מכור 

אף הוא להיכשל.
שרות  בתסקירי  שעיינתי  לאחר 
המבחן, אני סבור כי יש מקום ליתן 
בידי המשיב הזדמנות נוספת לנסות 

ולטפל בבעיותיו."
ערר שהוגש ע"י המאשימה נדחה.

בית המשפט המחוזי, כב' השופט י. 
בין  המדינה,  ערר  את  דוחה  נועם, 
של  הציפייה  אינטרס  לאור  היתר 

הנאשם. 

ריבוי אישומים — סחר בסמים — 
שחרור למעצר בית וטיפול במרכז 
הטיפולי  שהאופק  "הרי   — יום 
אינו  אלו  מעין  לעבירות  הקיים 
קיים  כפי  משמעותי  ואינו  נרחב 

במסגרת טיפולית חיצונית"
10358-08- )שלום־ירושלים(  ]מ"ת 

16 מדינת ישראל נ' א. א. ע. הנאשם 
שנקולבסקי,  זכריה  עו"ד  ע"י  יוצג 

מטעם הסנגוריה הציבורית[

אישום  כתב  הוגש  הנאשם  נגד 
של  אישומים  חמישה  לו  המייחס 
סחר בסם מסוכן ואישום נוסף של 
גידול סם והחזקת סם מסוכן שלא 

הגישה  בבד,  בד  עצמית.  לצריכה 
המאשימה בקשה להורות על מעצר 

הנאשם עד תום ההליכים.
לנאשם עבר פלילי רלוונטי.

חיובי,  מעצר  תסקיר  קבלת  לאחר 
כב'  השלום,  המשפט  בית  הורה 
שחרורו  על  הרבסט,  ש.  השופט 
 + מלא  בית  למעצר  הנאשם  של 
טיפול במרכז יום לתחלואה כפולה, 
זאת לאחר שדחה טענת המאשימה 
לאפשרות טיפול בכותלי בית הסוהר.
טיעוני  את  קשב  ברוב  "שמעתי 
המלצת  כי  סבור  ואני  הצדדים, 
שירות המבחן מלמדת על קיומו של 
סיכוי של ממש לשיקום, לטיפול, 
להפניית חייו של המשיב למסלול 
אחר אשר אינו כולל שימוש בסמים 

מסוכנים, גידולם או סחר בהם.
על אף הערכתי הרבה לשירות בתי 
הטיפולי  שהאופק  הרי  הסוהר, 
אינו  אילו  מעין  לעבירות  הקיים 
ואינו משמעותי כפי שקיים  נרחב 
וזאת  חיצונית,  טיפולית  במסגרת 

מטעמים מובנים."
לבית המשפט המחוזי,  ערר שהוגש 

כב' השופט א. רון, נדחה.

נהיגה בזמן פסילה וללא רשיון+עבר 
ו־3 חודשי מאסר על תנאי — שחרור 
ללא מעצר בית וערר המדינה נדחה
מדינת  )מחוזי־ירושלים(  ]עמ"ת 
ע"י  יוצג  המשיב  ט.,  מ.  נ'  ישראל 
הסנגוריה  מטעם  אשרף,  חסן  עו"ד 

הציבורית[

אישום  כתב  הוגש  הנאשם  נגד 
נהיגה ללא  לו עבירות של  המייחס 
ללא  נהיגה  בפסילה,  נהיגה  רישיון, 
ביטוח, נהיגה ברמזור אדום. בד בבד, 
למעצר  בקשה  המאשימה  הגישה 

הנאשם עד תום ההליכים.
רלוונטיות  הרשעות  שתי  לנאשם 
קודמות + מאסר מותנה בר הפעלה 

של שלושה חודשים.
בית המשפט לתעבורה, כב' השופט נ. 
מהנא, הורה על שחרורו של הנאשם 

בתנאים של התייצבות.
על החלטה זו הוגש ערר.

הנשיא  כב'  המחוזי,  המשפט  בית 
דוחה  מנומקת  בהחלטה  פרקש,  א' 
ערר המדינה ומורה על שחרורו של 

הנאשם.
בית המשפט כותב בהחלטתו:

"הכלל בענייני תעבורה הוא שחרור 
לחלופת מעצר ולא מעצר עד לתום 
חריגים  ההליכים, למעט במקרים 
נ'  אבו־טיר   8581/15 )בש"פ 
פסקה   ,)17.12.15( ישראל  מדינת 
5; בש"פ 2974/15 אשכנזי נ' מדינת 
 .)12 פסקה   ,)20.5.15 ( ישראל 
ובעיניי מקרה זה, אינו מן החריגים 

המצדיקים סטייה מהלכה זו.
...

כן שקלתי, האם יש מקום להורות 
על מעצר המשיב עד לקבלת תסקיר 
בעניינו, אך מצאתי כי לא יהיה נכון 
לעשות. מוכרת הביקורת הקיימת 
נראה  על בתי המשפט, שלעיתים 
כי עשו למנהג את ההפניה לשרות 
מבוצעת  שהיא  כדי  עד  המבחן, 
יונס   27/15 )בש"פ  "אוטומטית" 
נ' מדינת ישראל )15.1.15( פסקה 
צורך  יש  7(. ברם, לא בכל מקרה 
להידרש לשירות המבחן, ולא ביחס 
אותה  את  לחקור  יש  נאשם  לכל 
האם  להחליט  כדי  עומק  חקירת 
באמצעות  מסוכנותו  לאיין  ניתן 

חלופה."

סדר דין פלילי:
ביטול אישום בשל טענה של סיכון 
כפול "יש שיגידו כי מדובר בטענה 
פרוצדורלית המונעת מן המאשימה 
את  ולהעמיד  הצדק  את  למצות 
אולם  מעשיו  חומרת  על  הנאשם 
פרוצדורות שכאלו יש בהן חשיבות 

רבה..."
]ת"פ )שלום־ירושלים( 45912-10-14 
האס,  דה  אהרן  נ'  ישראל  מדינת 
זקן,  לימור  עו"ד  ע"י  יוצג  הנאשם 

מטעם הסנגוריה הציבורית[

כב'  בירושלים,  השלום  משפט  בית 
לבטל  החליט  הרבסט,  ש.  השופט 
שהוגש  המתוקן  האישום  כתב  את 
ניסיון  של  בעבירות  הנאשם  נגד 
לשימוש ברכב ללא רשות, לפי סעיף 
לחוק   25 בצירוף סעיף  רישא  413ג 
העונשין, תשל"ז-1977, לאחר שקיבל 

את טענת ההגנה לסיכון כפול.
בית המשפט כותב בהחלטתו: 

בטענה  מדובר  כי  שיגידו  "יש 
מהמאשימה  המונעת  פרוצדורלית 
את  ולהעמיד  הצדק  את  למצות 

אולם  מעשיו,  חומרת  על  הנאשם 
פרוצדורות שכאלו יש בהן חשיבות 
רבה של העובדה באשר הן משרטטות 
את יחסי הכוחות, המותר והאסור, 
הפלילית  ההתדיינות  דרך  ואת 
בעת שהמאשימה מפעילה הליכים 

פליליים נגד נאשם"

חומר חקירה:
ערר  מקבל  המחוזי  המשפט  בית 
העברת  על  ומורה   74 סעיף  לפי 
פרט מרישומו הפלילי של המתלונן 
וחלק מצומצם מבדיקה רפואית של 

המתלונן בשב"ס לידי ההגנה
49617- )מחוזי־ירושלים(  ]עבע"ח 
מדינת  נ'  איוב  אפרים   09-16
ישראל, הנאשם יוצג ע"י עו"ד איתן 

להמן, מטעם הסנגוריה הציבורית[

השופט  כב'  המחוזי,  המשפט  בית 
י. הכהן, מקבל חלקית את ערר  מ. 
הנאשם על החלטתו של כב' השופט 
פרטים  לחשוף  שלא  הרבסט,  ש. 
המתלונן  של  הרפואי  מצבו  לגבי 
ואת רישומו הפלילי ומורה למדינה 
הפלילי  מעברו  מידע  פריט  לחשוף 
של המתלונן הנוגע להרשעתו בתיק 
התחזות  של  עבירה  שעניינו  פלילי 
כמו  להונות.  במטרה  אחר  לאדם 
כן, מתיר בית המשפט לגלות להגנה 
קטע מבדיקה פסיכיאטרית שנערכה 

למתלונן ע"י שב"ס.
אלה  פרטים  לחשיפת  הנימוק   
זה  למידע  להיות  שעשוי  בכך  הוא 

פוטנציאל של סיוע לעורר בהגנתו.
יצויין כי כתב האישום מייחס לעורר 
התפרצות לביתו של המתלונן, כאשר 
המתלונן  לבית  נכנס  העורר  לטענת 
האחרון  של  בקשתו  עקב  ברשות 

לנקות אותו. 
קווי  שני  מטעמו  הציג  העורר  ב"כ 
את  המצדיקים  אפשריים  הגנה 
בקשת העיון; האחד, טענה שלמתלונן 
עבר פלילי עשיר שממנו ניתן לגזור כי 
שנים  לאורך  מנוסה בחקירות  הוא 
לכל  האינסטנקטיבית  תגובתו  וכי 
חקירה היא להגיב בשלילה לשאלה 
המוצגת לו ולכן יש חשיבות לגילוי 
ייתכן  לפיו  השני,  הפלילי.  עברו 
שמן החומר הרפואי המבוקש עולה 
שהמתלונן סובל מדימנציה או בעיות 

דומות היכולות להשפיע על הגרסה 
שמסר. 

ענישה:
 10 ( מידתי  לא  תנאי  הארכת 
לנאשם  שב"ח  בעבירת  חודשים( 
שהיה  משמעותי  פלילי  עבר  עם 

במעצר משך 4 חודשים
 ]ת"פ )שלום־ירושלים( -26115-05

טהא,  סאמי  נ'  ישראל  מדינת   16
חסן,  אשרף  עו"ד  ע"י  יוצג  הנאשם 

מטעם הסנגוריה הציבורית[

בתיק זה הורשע הנאשם בעבירה של 
ניסיון שב"ח. כנגד הנאשם עמד תנאי 
של 10 חודשים שלא יעבור עבירה של 

שהיה בלתי חוקית.
בית משפט השלום, כב' השופטת ח. 
מ. לומפ, החליט להאריך את התנאי 
לאחר  וזאת  מידתי  שאינו  מכיוון 
עשרה  מזה  עצור  היה  שהנאשם 

חודשים.
בית המשפט כותב בהחלטתו:

"אני סבורה, שיש מקום להאריך 
ולהסתפק  המותנה  המאסר  את 
מזה  במעצר  שהה  שהנאשם  בכך 
שהיה  העונש  שזה  חודשים,   4
היה  לו  הנאשם  על  להטיל  ראוי 
מדובר בתנאי מידתי והנאשם שהה 
במעצר במשך תקופה זו, ובל נשכח 
כי אנו עומדים בפתחו של חג עיד 
 .11.9.16 ביום  שיחול  אל־אדחא, 
רבים  נימוקים  עומדים  כן,  כמו 
התנאי:  הארכת  את  המצדיקים 
כב'  שקבע  כפי  שבהם,  הראשון 
 ,1441/14 ברע"פ  ג'ובראן  השופט 
שם ביהמ"ש השלום לא הבחין בין 
התנאי  הטלת  בעת  עבירות  סוגי 
לכל  מכביד  כולל  תנאי  וקבע 
העבירות בהן הורשע הנאשם, ללא 
הבחנה בין עוון לפשע ובין עבירות 
על חוק הכניסה לישראל לעבירות 
בניגוד  עומד  אשר  דבר  אחרות, 
לעיקרון ההלימה בין חטא לעונש 
ובעניין זה יש להפנות להלכת ריזי 
זה,  נימוק  ובשל   )5798/00 )רע"פ 
הורה על הארכת התנאי. הדברים 
נאמרים ביתר שאת שעה שהמאסר 
המותנה הוטל טרם הלכת אלהרוש 
שם נקבע, כי מתחם העונש ההולם 
5 חודשי מאסר הכוללים  הוא עד 

לשער  שיש  כך  מותנה,  מאסר 
של  בעניינו  המותנה  המאסר  שלו 
הלכת  לאחר  מוטל  היה  הנאשם 
אלהרוש, בית המשפט היה מאבחן 
בין סוגי התנאים שהוטלו בעניינו 

של הנאשם.
שנית, במקרה שלפנינו הנזק שנגרם 
כתוצאה מביצוע העבירה והסיכון 
שכן  נמוכים,  הם  ממנה  הנשקף 
נכנס  בטרם  נתפס  עוד  הנאשם 

לישראל."

אי הרשעה:
אי הרשעה, בפעם השניה, בעבירה 

של החזקת סם 
]ת"פ )שלום־ירושלים( 55315-05-15 
מדינת ישראל נ' פלוני, הנאשם יוצג 
ע"י עו"ד ליאור פרי, מטעם הסנגוריה 

הציבורית[

השופט  כב'  השלום,  משפט  בית 
להרשיע  שלא  מחליט  הרבסט,  ש. 
מסוג  סם  החזיק  כי  שהודה  אדם, 
קנאבוס במשקל 0.6581 גרם ומטיל 
של"צ,  שעות   200 של  עונשים  עליו 
ו־5  מעבירה  להימנע  התחייבות 
ברישיון  מלהחזיק  פסילה  חודשי 

נהיגה על תנאי.
אי  בעניין  כותב,  המשפט  בית 

ההרשעה כי:
הנאשם  של  הרשעתו  ..אי  ."
גרם   0.65 אותם  הסתרת  משמעה 
בתוך  הוטמנו  אשר  קנאביס  של 
תיקו האישי ברכבו, מהציבור ומכל 

מעסיק עתידי.
ככל שמדובר  זו אפשרית  הסתרה 
הנמוך  ברף  מצויה  אשר  בעבירה 
שאין  וככל  הסמים  עבירות  של 
היא מראה על אורח חיים הטבול 

בשימוש בסמים...
 27 בן   1989 שנת  יליד  הנאשם, 
שנים, שירת בצבא בצנחנים, למד 
אחרי שחרורו באונ' אריאל וקיבל 
את הסמכתו כמהנדס אזרחי, והכל 

באורח תקין ונורמטיבי.
הביאה  אשר  היא  ספורט  פציעת 

אותו לשימוש בקנאביס.
...

יוכל  עתידי,  מעסיק  כל  כי  נדמה 
כל  לנוכח  וזאת  בנאשם,  להתברך 

האמור לעיל..."

ערעורים: 
בירושלים  המחוזי  המשפט  בית 
גוריה  הסנ עמדת  את  מקבל 
נאשם  של  דינו  בעניין  הציבורית 
ושאין  לדין  לעמוד  כשיר  שלא 
על  אחראי  היה  לא  כי  מחלוקת 
מעשיו בעת ביצוע מעשה העבירה 
מפאת מחלת נפש; דינו של נאשם 
שהעדר כשירותו ואחריותו מקורם 
בית  של  וסמכותו  השכלי  בפיגור 
המשפט בקביעת תקופת האשפוז 

בעת שהוא מוציא צו
10749-12- )מחוזי־ירושלים(  ]ע"פ 

ואח'  פלוני  נ'  ישראל,  מדינת   15
המערערים יוצגו ע"י עו"ד ודים שוב, 
עו"ד אנה בריל ועו"ד ריטה טהורי, 
מהסנגוריה הציבורית וע"י עו"ד חן 
הולנדר, עו"ד חנן רובינשטיין, עו"ד 
עו"ד  אדלבי,  נמיר  עו"ד  רם,  טליה 
שמשון  ועו"ד  שנקולבסקי  זכריה 

וייס, מטעם הסנגוריה הציבורית[

אוחדו  במסגרתו  עקרוני  בתיק 
שישה ערעורים, מאמץ בית המשפט 
א.  ההרכב  כב'  בירושלים,  המחוזי 
פרקש, מ. דרורי וע. שחם, את עמדת 
הסנגוריה בעניין דינו של נאשם שלא 
מחלוקת  ושאין  לדין  לעמוד  כשיר 
כי לא היה אחראי על מעשיו בעת 
ביצוע מעשה העבירה מפאת מחלת 
נפש; דינו של נאשם שהעדר כשירותו 
השכלי  בפיגור  מקורם  ואחריותו 
וסמכותו של בית המשפט בקביעת 
תקופת האשפוז בעת שהוא מוציא 

צו.
התמקדה  הצדדים  בין  המחלוקת 

בשלוש שאלות עיקריות:
של  עניינו  את  לסיים  יש  האם   .1
נאשם, לגביו נקבעה אי כשירות 
לדין,  לעמוד  ודיונית  מהותית 
לפי  הליכים  הפסקת  של  בדרך 
הדין  סדר  לחוק   170 סעיף 
או  המאשימה  כטענת  הפלילי, 
בדרך של זיכויו מכוח סעיף 34ח 
לחוק העונשין, כטענת הסנגוריה;

מה דינו של נאשם הלוקה בשכלו,   .2
בהחלטה  נקבע  בהן  בנסיבות 
של ועדת איבחון כי אינו כשיר 

דיונית ומהותית לעמוד לדין;
המשפט  בית  של  סמכותו   .3
בעת  האשפוז  תקופת  בקביעת 
לפי  אשפוז  צו  מוציא  שהוא 

נפש,  בחולי  לטיפול  החוק 
"חוק  )להלן:  התשנ"א-1991 
טיפול בחולי נפש"( — האם על 
בית המשפט להורות כי תקופת 
האשפוז המרבית תהיה כתקופת 
לגזור  שניתן  המרבית  המאסר 
בגין העבירה המיוחסת לנאשם, 
כטענת המאשימה, או שמא, נתון 
לבית המשפט שיקול דעת לקבוע 
קצרה  מרבית  אשפוז  תקופת 
יותר מתקופת המאסר המרבית, 

כטענת הסנגוריה.
את  מקבל  המחוזי  המשפט  בית 
השאלות  בשלוש  הסנגוריה  עמדת 

שעמדו לדיון וקובע כי:
כשיר  שלא  הנאשם  של  דינו   .1
כי  מחלוקת  ואין  לדין  לעמוד 
לא היה אחראי על מעשיו בעת 
מפאת  העבירה  מעשה  ביצוע 
ס'  לפי  זיכוי  הוא  נפש,  מחלת 

34ח לחוק העונשין; 
הוא הדין לגבי הנאשם שהעדר   .2
מקורם  ואחריותו  כשירותו 

בפיגור השכלי;
תקופת  של  השאלה  לעניין   .3
בית  מקבל  המרבי  האשפוז 
הסנגוריה  עמדת  את  המשפט 
של  הנכונה  הפרשנות  כי  וקובע 
תיקון מס' 9 לחוק טיפול בחולי 
יש  המשפט  שלבית  היא  נפש 
סמכות לפי שיקול דעתו לקבוע 
מתקופת  קצרה  אשפוז  תקופת 
המאסר המרבית שקבועה בחוק 

העונשין.

וועדות שחרורים:
על  מחליטה  השחרורים  וועדת 
המרצה  אסיר  של  עונשו  קיצור 
מאסר שני בעקבות ניסיון לאינוס 

חברתו לשעבר
]וש"ר )כלא מעשיהו( 49511-05-16 
האסיר  ישראל,  מדינת  נ'  פלוני 
יוצג ע"י עו"ד דניאל מירסקי, מטעם 

הסנגוריה הציבורית[

וועדת השחרורים שבכלא מעשיהו, 
קיבלה את בקשתו של אסיר המרצה 
 17 של  לתקופה  השני  מאסרו  את 
חודשים בגין ניסיון לאינוס חברתו 
לשעבר, לשחרור מוקדם, זאת בשל, 
בין היתר, הגדרת מב"ן את האסיר 



המשכים המשכים
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המשך מעמוד 43 / האם יאמץ האב הביולוגי את ילדו לצורך הכרה באבהותו?

אולם  האבהות,  בדבר  פוזיטיבית 
להבטיח  בה  ויהיה  יכול  מאידך 
את המשך הקשר בין ה' לקטינה, 
"אב  של  ברעיון  שימוש  תוך 
צורך  רואה  אני  אין  פסיכולוגי". 
להיזקק  ניתן  האם  דעה,  לחוות 
אנו  שעוסקים  בעת  זה  למושג 
הביולוגי,  האב  בשאלת  בהכרעה 
לנו,  די  נסיבות.  באילו  כן  ואם 
כי במקרה דנן גם שימוש במושג 
זה, אין בו לקדם את אשר נדרש 

לקטינה". 

פסיכולוגי. )ראה: תמ"ש 50330-04, 
מיום 14.2.11 של כב' ש' סיון ז"ל(. 
בערעור  בוטל  זה  דין  פסק  אומנם 
בביהמ"ש המחוזי, עם זאת הנימוק 
המרכזי לכך היה שעל פי חוות דעת 
מומחה בשם טובת הקטינה נדרשת 
הביולוגי  האב  מי  ברורה  הכרעה 
בין שני האבות. הדרך של האבהות 
נשללה  לא  שלעצמה  הפסיכולוגית 
ועל כך הוער "למעשה בית המשפט 
ביניים,  דרך  למצוא  ניסה  קמא 
הכרעה  תינתן  לא  שמחד  באופן 

סביר כי משרד הפנים יסרב לרשום 
אב פסיכולוגי שאינו ביולוגי במשרד 
האוכלוסין תחת הגדרת אב. עם זאת 
מכוח סמכויות האפוטרופסות ניתן 
להגיש בקשה לשינוי שם משפחה של 
הקטין לשם האב וליצור את תחושת 

השייכות בדרך זו.
ללא  אך  בכורה  מעמד  הדם  לקשר 
החובות  ומילוי  לקטין  אהבת אמת 
כלפיו הוא מאבד מערכו.  והזכויות 
האבהות  בהם  במקרים  לפיכך 
צועדות  והפסיכולוגית  הביולוגית 

יחדיו ניתן להרפות מההכרה באבהות 
הביולוגית ולבסס את התובענה על 

האבהות הפסיכולוגית. 
לסיכום, ישנן שלוש דרכים אפשריות 
לצורך הכרה משפטית באבהות על 
חשש  ישנו  בהם  במקרים  הקטין 
לממזרות. לגישתי, הדרך המשפטית 
אפוטרופוס  מינוי  הינה  המיטבית 
אינה  זו  שדרך  כיוון  לקטין,  נוסף 
בממזרות  הקטין  את  מכתימה 
ועוקפת את הכללתו ברשימת "טעוני 

הבירור". 

המשך מעמוד 45 / לעצור את הספאם? כן, אפשר

אפשרות להגיש הודעת צד ג' )ברשות 
או בזכות לפי סוג ההליך(.

לעשות  שיכול  הגדולה  הטעות 
מפרסם, הוא לתקוף את התובע. בתי 
המשפט לא אוהבים לשון המעטה, 
מפרסמים שמתגוננים בטענה הנפוצה 
היטיב  "להתעשר".  מנסה  שהתובע 
להגדיר זאת כב' השופט גיא היימן 
ג.  נ'  בזנוס   31835-02-15 בת"ק 
גוטמן פרסום ומדיה בע"מ, פורסם 

בנבו )27.7.15(:

מידה  נדרשת  כי  "...אעיר 
לטעון,  עזות-מצח  של  גדושה 
מפי אלה ההופכים את זבלנות-

הרשת קרדום לחפור בו מטילים 
גם  כמו  "התובע  כי  זהב,  של 
דין  ועורכי  נוספים  תובעים 
שיטה  פי  על  עובד  ממולחים, 
לחוק  התיקון  את  המנצלת 
לו  ומאפשרת  לרעה  הספאם 
להפוך את החוק למיזם כלכלי 
שדורש  באופן  במיוחד,  רווחי 
ממנו מינימום זמן התעסקות" 
לכתב- התשיעית  )הפִסקה 
ההגנה(. על כך אמרו חכמיהם 
 It takes one to know" ז"ל: 

"."one

פיצויים — דוגמאות מהפסיקה 

הודעות   3 ששלח  דירות  מתווך 
בסך  חויב  כדין,  שלא  פרסומיות 
2,400 ₪ ובהוצאות בסך 600 ₪. 
)ת"ק )ת"א( 55775-02-16 בן שבת 

נ' רוזנברגר ואח'(.
מלוא  נפסק  בודדת  הודעה  על  גם 
והוצאות   ₪  1,000 בסך  הפיצוי 
בסך 500 ₪ )ר' לדוגמא ת"ק )פ"ת( 
לב  בר  גילי  נ'  לנדנר   2709-12-15
רואי חשבון, פורסם בנבו )28.7.16(. 
שמדובר  למרות  אחר,  במקרה 
 2 על  נפסקו  קטנות,  בתביעות 
הודעות פרסומיות במייל סך 2,000 
)כב'   ₪  1,500 בסך  והוצאות   ₪
הרשם הבכיר בנימין בן סימון בת"ק 

נ'  מנשה  ז'ק   29441-01-16 )ב"ש( 
ואח', פורסם בנבו  אספרסו קלאב 

 .))16.9.16(

לסיכום
הפיצוי  בפסיקת  עיקריות  מטרות 
תובעים  עידוד  היא  לתובעים 
זו  מכוערת  תופעה  עם  להתמודד 
לשלוח  מפרסמים  הרתעת  לצד 
בסיטונות דואר זבל. הקטנת הפיצוי 
ללא הצדקה תיצור אפקט הפוך של 
ב"שיטת  לנקוט  מפרסמים  עידוד 
מטרת  את  מתוכן  ותרוקן  מצליח" 

המחוקק. 

המשך מעמוד 47 / "... אבל יש להם תעודות כחולות, לא?"

המשך מעמוד 50 / "הרביצו לי. לא יודע מי. כיסו לי את העיניים"

חוקריו  ידי  על  כצפוי  נלקח  דדה 
אחר  ניסיתי  לשווא  למעצר.  חזרה 
כך לבקרו פעם אחר פעם. אני מגיע 
"אני  לשער, מבקש לפתוח אותו כי 
עו"ד אורי שטנדל רוצה לבקר את 
"אי  ש  מתבשר  ואז  גרביאן",  דדה 

אפשר, העצור בחקירה".
חל  נוסף  כושל  ניסיון  אחרי  יומיים 
במועדו יום שבת, ובמוצאיו צלצל אליי 
אחיו של דדה וסיפר שדדה התקשר 
הביתה, פעם ראשונה לאחר מעצרו, 
ומה הוא אומר? שהוא מבקש שלא 
העליון,  המשפט  לבית  ערר  אגיש 

והנימוק שחבל לו על שכר הטירחה.
היה זה רמז ברור, שהחוקרים שעמדו 
כנראה לידו בהציגו את הבקשה לא 
להגיש ערר, לא ידעו, כי לא מרצונו, 
אני  שהרי  הערר,  על  מוותר  הוא 
הדגשתי כאמור, כי לא אדרוש בגינו 

כל תמורה כספית.
המסקנה,  הייתה  ברורה  מכאן 
כבד  לחץ  מפעילים  צח"מ  שחוקרי 
על דדה, קשה להם לחכות עד שכל 
ההתדיינויות המשפטיות המיותרות, 
תהיינה  וידיהם  מאחוריהם,  יהיו 
חופשיות לנקוט באמצעים הנדרשים 

"הנתונים"  את  לאור  להוציא 
החיוניים לחקירה.

בעקבות  אעשה  מה  תוהה  אני  עוד 
בביתי.  צלצל הטלפון  דלעיל,  הרמז 
אני מרים את השפופרת ושומע קול 
לא מוכר "אני יושב עם דדה במעצר, 
הרביצו לו" ככה פחות או יותר סיפר 

האלמוני לפני שטרק.
מאוחר יותר הסתבר שהמודיע היה 
עצור גם הוא במגרש הרוסים ונוכח 
לתא  שחזר  לאחר  דדה  של  במצבו 
מוכה בפניו. אותו עציר היה מועבר 
אימת  כל  צדק,  שערי  חולים  לבית 

שהתלונן על התקף מסוים. בתואנה 
כזאת נשלח גם הפעם למיון, והצליח 
לחטוף טלפון, כדי להודיע לי, עורך 

דינו של דדה, מה מעוללים לו.
בעניין  עצמו  דדה  של  הרמז  אחרי 
המשפט  לבית  הערר  על  "הוויתור" 
הטלפונית  בהודעה  ראיתי  העליון, 

אור אדום במלוא תוקפו.
אני מגלה עכשיו קוראים יקרים, כי 
הסיפור  את  לקטוע  צריך  אני  שוב 
להמשיכו  אורכו, אך מתחייב  בגלל 
בגיליון הבא, כפוף להסכמת העורך, 

עו"ד חיים שיבי. עימכם הסליחה.

ה"זכות" לאזרחות 
במשפט הבינלאומי 

ובמשפט הישראלי
ההכרזה האוניברסאלית בדבר זכויות 
אדם מ־1948 קובעת שלכל אדם יש 
זכות לאזרחות. אך מול הקביעה הזו 
אין חובה של מדינה ספציפית להעניק 
אזרחות, וכתוצאה מכך הזכות נותרת 
לערטילאיות  אחד  חריג  ערטילאית. 
זו, שהוא בעל חשיבות פוטנציאלית 
רבה לפלסטינים תושבי ירושלים, הוא 
אזרחות  להעניק  מדינה  של  החובה 
ללא  אם  בשטחה,  שנולד  לאדם 
אזרחות.  נטול  יהיה  הוא  זו  הענקה 
חובה זו מעוגנת באמנה משנת 1961 
בדבר צמצום חוסר אזרחות. ישראל 
אמנם אינה צד לאמנה זו, אך האמנה 
 ,1989 משנת  הילד  זכויות  בדבר 
נותנת   ,1991 מאז  לה  צד  שישראל 
יש  כן,  על  יתר  להוראותיה.  תוקף 
מהווה  שבאמנה  שהחובה  הסבורים 
ישראל  כך  ומשום  מנהגי,  משפט 
מחויבת בה. כך או כך, הוראת האמנה 
האזרחות,  לחוק  4א  לס'  הועתקה 

תשי"ב-1952, שיידון להלן. 

הפלסטינים  העיר  מזרח  תושבי 
ישראלית  אזרחות  לרכוש  יכולים 
ההוראות  האזרחות.  חוק  פי  על 
הרלוונטיות בחוק הן אלו העוסקות 
התאזרחות  מכוח  אזרחות  ברכישת 
)ס' 5(, ומכוח לידה וישיבה )ס' 4א(. 
חסומים  המסלולים  שני  בפועל, 

במידה ניכרת.
 5  ' ס ל בהתאם  ת  רחו התאז
ועד  נ ככלל,  אשר  תהליך  היא 
לישראל.  להגר  המבקשים  לזרים 
בחשבון  מביאות  אינן  דרישותיו 
את הנסיבות המיוחדות של תושבי 
זרים  אינם  אשר  ירושלים,  מזרח 
מהגרים, או את הקשיים המעשיים 
בשטח.  המגורים  את  המאפיינים 
למשל, הדרישות להצהרת נאמנות 
מתאימות  אינן  בעברית  ושליטה 
קודם  עוד  בשטח  שהתגורר  למי 
לנוכחות המדינה בו ושפת אמו היא 
הצורך  גם  במדינה.  רשמית  שפה 
אינו  השב"כ  של  בטחוני  באישור 
מתאים כאשר מדובר במי שממילא 
חיים בישראל. יש קושי גם בעמידה 
בדרישות הבירוקרטיות. בין היתר, 
בהצגת  מותנית  תושבות  הוכחת 

חשבונות של החזקת בית מגורים. 
במזרח  המגורים  מבתי  רבים 
העיר נבנו באופן בלתי חוקי נוכח 
ישראל,  שמציבה  הבנייה  מגבלות 
בידי התושבים אפשרות  ולכן אין 
להציג חשבונות כאלו. גם ויתור על 
אזרחות קודמת היווה בעיה בעבר, 
מירדן  אישור  לקבל  הקושי  נוכח 
בעניין. התאזרחות כפופה לשיקול 
דעתו של שר הפנים, ומשך הטיפול 

של בבקשות הוא כשנתיים.
האזרחות,  לחוק  4א  ס'  פי  על 
שנוסף בתיקון מ־1968, ילידי מזרח 
היתה  לא  שמעולם  ירושלים 
רשאים  כלשהי  אזרחות  להם 
במשך  לאזרחות  בקשה  להגיש 
 ,18 לגבי  מהגיעם  שנים  שלוש 
אם התגוררו בשטח חמש שנים. 
אין  הפנים  לשר  החוק,  פי  על 
לבקשה אלא אם  לסרב  סמכות 
על  בעבירה  הורשעו  המבקשים 
בטחון המדינה או נדונו למאסר 
בפועל,  ומעלה.  שנים  חמש  של 
כלל  מפעיל  אינו  הפנים  משרד 
את  מציג  אינו  הוא  4א.  ס'  את 
רכישת  מסלול  של  קיומו  דבר 

מפרסם  אינו  הזה,  האזרחות 
פיו,  על  בקשות  להגשת  נהלים 
4א  לס'  מההתייחסות  ומתעלם 

בבקשות אשר מוגשות לו.

סיכום
רושלים  י מזרח  תושבי  רוב 
הפלסטינים אינם אזרחי ישראל 
קבע.  בתושבות  מחזיקים  אך 
התקיים  רבות  שנים  במשך 
בירושלים מודוס ויוונדי פוליטי 
החילה  לא  ישראל  במסגרתו 
התושבים  על  אזרחותה  את 
נמנעו  הם  ואילו  הפלסטינים, 
מלבקשה. שינויים שחלו בשנים 
האחרונות במדיניותה של ישראל 
לגבי תנועה במרחב הטריטוריאלי 
לעלייה  הביאו  תושבות  ולגבי 
תושבי  בקרב  לאזרחות  בביקוש 
שיש  אף  הפלסטינים.  העיר 
מתאים  מנגנון  האזרחות  בחוק 
בפועל  כאלו,  בבקשות  לטיפול 
שאינו  במנגנון  מטופלות  הן 
המשפטית  מבחינה  למצב  ערוך 

ומנהלית. 

נמוכה־בינונית;  מסוכנות  כבעל 
טיפוליות  בקבוצות  האסיר  שילוב 
אלמ"ב  וועדת  של  המלצה  בכלא; 
בהתייחס  וזאת  המוקדם,  לשחרור 
גורמי  של  חיובית  דעת  לחוות 
רש"א  ולתוכנית  בכלא  הטיפול 
של  צרכיו  על  לענות  כדי  בה  שיש 
האסיר; התרשמות של גורמי הכלא 
בהתייחסותו  לטובה  שינוי  חל  כי 
וכן  שביצע,  לעבירות  האסיר  של 
להמשיך  שלו  הגבוהה  למוטיבציה 
שינוי  ייעודי;  בטיפול  הטיפול  את 
האסיר  של  המשפחתי  הסטטוס 
מאז ביצוע העבירה — האסיר נישא 
לאור  וכן,  ילדים,  שני  לו  ונולדו 

מדברי  עצמה  הוועדה  התרשמות 
האסיר בפניה.

חדשות הסנגוריה:
הציבורית  הסנגוריה  השתלמויות 

בשיתוף לשכת עורכי הדין:
ביום 18.09.16 התקיימה השתלמות 
בנושא:  הציבורית,  הסנגוריה  של 
סוגיות   — ומשפט  "פסיכיאטריה 
ארי  ד"ר  הרצה  תחילה  נבחרות". 
לבריאות  המחלקה  מנהל  לאודן, 
הנפש, לאומית, פסיכיאטר מומחה, 
נפשיות  והפרעות  "מושגים  בנושא: 

אחריו  בפסיכיאטריה".  נפוצות 
מחלקת  בריל,  אנה  עו"ד  עדכנה 
ועברייני  לקויות  פסיכיאטריה, 
מחוז  הציבורית,  הסנגוריה  מין, 
בתחום  שונות  ב"סוגיות  ירושלים 
הרצתה  לבסוף,  הפסיכיאטריה". 
ניהול  על  ממונה  עוז,  איילת  ד"ר 
הארצית,  הציבורית  הסנגוריה  ידע, 
על "השימוש בפורטל כדרך להעלאת 

רמת איכות הייצוג". 
ביום 09.10.16 התקיימה השתלמות 
הציבורית,  הסנגוריה  של  נוספת 
הפלילי".  במשפט  "הגנות  בנושא: 
פרופ' מרים גור אריה, מהפקולטה 
העברית,  האוניברסיטה  למשפטים, 

הצורך"  "הגנת  בנושאים:  הרצתה 
ו"הגנת הכורח".

ביום 26.10.16 התקיימת השתלמות 
הציבורית,  הסנגוריה  של  נוספת 
עו"ד עפר ברטל,  במסגרתה הרצה 
סנגור פלילי, בנושא: "חקירה נגדית".
ביום 10.11.16 התקיימה השתלמות 
הציבורית,  הסנגוריה  של  נוספת 
שיפוטיות  החלטות  "קבלת  בנושא: 
דורון  פרופ'  הפלילי".  והניסיון 
למשפטים,  מהפקולטה  טייכמן, 
הרצה  העברית,  האוניברסיטה 
ת  החלטו "קבלת  ם:  שאי ו נ ב
וההליך  פסיכולוגיה  שיפוטיות, 

הפלילי" ו "הניסיון הפלילי".
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פתרון תשבץ הגיון מס' 76
אופק: 1. נהנתה מהס=פק. 7. מצא )פגר(. 8 לא מצינו. 9. מ=עוד=דים.

 10. ילד. 11. סוהא. 12. רוגטקה )הקטגור(. 13. צית. 14. להצטדק.
 16. ס=קרן. 19. )ארץ( מגף 20. קלי=ני=קה. 22. נירנברג. 23. יון.

24. מקור החסידה.
 אנכי: 1. נשאים. 2. נס ציונה. 3. הגל=עדי. 4. התמה=מהות.

5. פלי=ליסט. 6. גול=די הון. 11. סב=לימינ=ל 12. ריק. 13. צדוק סביר. 
15. צו פי=רוק. 17. קרי=ניצי. 18. שיח' ג'רח )חרג חיש(. 21. הונאה.

אנכי:
1.  מלכה שהיתה צוננת כמו בירה 

)5(
מול  אל  מרטין  עם  2.  התחתנתי 

שופט )עפ"י מיקי זבדי( )3,4(
3.  כמשפטן מאמין תרמתי לשיפור 

מצב הרוח )עפ"י דקל בנו( )6(
4.  חברי ההסתדרות מעיפים מבט 
על הלהקה )עפ"י יוסי בוגין( )8(
5.  רב חיות )עפ"י ירון רחמים( )7(

6.  סוהרת עושה טעות במטבח )עפ"י 
רובינשטיין(  טלי  של  השמיעה 

)4,4(
בדין,  ולא  בחלוקה  עוסק  11.  הוא 
השמיעתנו יפה ירקוני )עפ"י יוסי 

קאופמן( )3,2,3(
12.  אל תעמדי בצד )3(

13.  "חדל מנמנם" כותבת לו אשתו 
)4,4(

מזדהה  וזמר  בזמרת  שיש  15.  מה 
)עפ"י אלי מועלם( )7(

אלי  )עפ"י  משוחרר  יפני  17.  סרט 
מועלם( )5,2(

18.  עוד עשרים לא יכנסו לגן )עפ"י 
אמנון שחם( )6(

21.  בית המשפט מאשר את מינויה. 
)עפ"י  קטלנית  היא  שבירתה 

אמנון בירמן( )5(

אופקי:
1.  איך מתכונן רוצח רוסי להכיר פיל? 

)מחידושי נעם אבני ז"ל( )4,2,4(
7.  שבוי נכבד עפ"י דעת קוראים )3(
באופרה  למשחק  נכנסה  8.  יפית 

)עפ"י איציק בלול( )7(
כך  פרוטקציה",  לי  9.  "עשית 
פסלה  מדוע  השופטת  מסבירה 

עצמה )עפ"י אלי מועלם( )7(
10.  שינה מסלול בציר טבריה — צפת 

)3(
11.  באילן היה משהו אמיתי עד שמת 

)עפ"י טלי רובינשטיין( )4(
12.  תדפיסי כתבה: "מנא מנא תקל 

ופרסין" )מ( )2,4(
13.  מרכז סימטרי )3(

14.  דו־מעצמתי מעולם האופרה )6(
16.  שתים מבעלי שרותים מפוקפקים 

)4(
19.  ימה בעלת תואר )3(

אלי  )עפ"י  עבריינים  20.  נועלים 
מועלם( )7(

22.  העולם דן את ראשי החברה )4,3(
23.  אמן שנותן קולו בחבר פרקליטים 

)3(
24.  אני לא מתלונן, אמר עורך הדין, 
אמנון  )עפ"י  מתוסכל  אני  אבל 

בירמן( )5,2,3(

בגליון הקודם מס' 108 פורסם בטעות שלד שאינו מתאים לתשבץ ההגיון.
השלד שבגליון זה מתאים גם לתשבץ ההגיון 76.

פורצות הדרך
יושבות על כס השיפוט, אסתר טפטה גרדי )תעבורה, 
חיפה( ואדנקו סבחת חיימוביץ' )שלום, תל־אביב(. יוסי 
זמיר צילם באירוע השבעתן בבית הנשיא — בדצמבר. 
שרת המשפטים איילת שקד במסר לשופטות ולמערכת 
כולה: "אתן הנחשול המעיד על ההמשך, אתן פרצתן 
את הדרך. אתן גאווה עצומה הן לעליית יהודי אתיופיה 
והן למדינת ישראל. תודה לכל חברי הועדה לבחירת 

שופטים שביחד עשינו היסטוריה". 
כב' השופטת סבחת-חיימוביץ' נראית בצילום משמאל 

בחיבוק עם האם הגאה.

תיק  הוא  מזונות  לגביית  שנועד 
בשל  רק  לא  מיוחד".  "אופי  בעל 
ההיבטים הסוציאליים והחברתיים 
גם משום שהוא  בו אלא  שטמונים 
חודשיים  מזונות  להבטחת  נועד 

ובאופן מתחדש. 
בפסיקה נקבע שאפשר לנקוט הליכי 
חייב  נגד  גם  מהארץ  יציאה  עיכוב 
וזאת בשל  שמשלם מזונות כסדרם 
וחומר  מקל  העתידיים.  המזונות 
שהדברים אמורים בחייבים במזונות 
בתשלומים  נושאים  אינם  אשר 
כחוק וצוברים פיגורים. חוב מזונות 
בודדת  עילה  ו  איננ כשלעצמו 
מהארץ  יציאה  עיכוב  שמצדיקה 
למשך שנים רבות. אולם, בפסקי דין 
אשר עסקו בסוגיה זו נקבע כי כאשר 
רשם ההוצאה לפועל נדרש לאזן בין 
זכות קטינים למזונות לבין זכותו של 
לבכר  עליו  התנועה,  לחופש  החייב 
את הזכות להבטחת המזונות9. וכך 
הדין  מפסקי  באחד  למשל,  נקבע, 

המפורסמים שעסקו בעניין זה:

משלם  שהמערער  "העובדה 
את המזונות השוטפים כסדרם 
אין בה כדי למנוע פתיחת תיק 
עיכוב  של  סעד  ומתן  הוצל"פ 
יציאה מהארץ כנגדו בגין חיובי 
מזונות הנושאים פני עתיד."10.

נ' אלמונית )29.1.2015(.
תיק ההוצל"פ )ת"א( 100045123 פלוני   9

נ' פלונית )1.7.2013(.
תמ"ש )משפחה ת"א( 11540/06 ק.ר. נ'   10

ובפסק דין זה, לגבי מזונות לעתיד:

שונה  מזן אחר,  בחוב  "מדובר 
מחוב רגיל ולכן אין צורך לעורר 
תשלום,  אי  של  מיותר  חשש 
 In'כ פועל  המשפט  בית  אלא 
Loco Parentis' ודואג להבטחת 
של  השוטפים  התשלומים 

מזונות הקטין."11.

 )ח(  צו עיכוב יציאה מהארץ — 
תושב חוץ

צו עיכוב יציאה מהארץ הוא, כאמור, 
נקודת מפגש בין שתי זכויות. מצד 
אחד, זכותו של החייב לחופש תנועה 
לצאת מישראל לפי סעיף 6)א( לחוק־
יסוד: כבוד האדם וחירותו. מצד שני, 
מהחייב  להיפרע  הזוכה  של  זכותו 
בגין חובותיו. קיים גם אינטרס של 

החברה בקיום פסקי דין. 
לפועל  ההוצאה  לחוק  14)א(  סעיף 
לפועל  ההוצאה  רשם  את  מסמיך 
להוציא צו עיכוב יציאה מהארץ נגד 
סביר  יסוד  לגביו  קיים  אשר  חייב 
מישראל  לצאת  עומד  לחשש שהוא 
להבטיח  ובלי  חובו  את  לפרוע  בלי 
את פירעונו. אולם, כיצד יקבל רשם 
עת  החלטתו  את  לפועל  ההוצאה 
אשר  באדם  חוץ?  בתושב  מדובר 
מקום מושבו הרגיל אינו בישראל? 

ק.ס. )28.6.2006(, והאסמכתאות שם.
ש.ר.  תמ"ש )משפחה ת"א( 56262/99   11
נ' ש.ס. )2.9.2007(, והאסמכתאות שם.

עיכוב  בעניין  המשפט  בתי  פסיקת 
יציאה מהארץ של תושבי חוץ מעלה 
כמה כללים מנחים שמאפיינים את 

מרבית התיקים12:
חוץ . 1 תושב  בישראל  לעכב  אין 

כאמצעי לחץ לגביית החוב. 
נועד . 2 לא  מהארץ  יציאה  עיכוב 

ולגרום  חוץ  תושב  את  להתיש 
"בית  בעבורו  להיות  לישראל 

אסורים".
צו עיכוב יציאה מהארץ ניתן רק . 3

לבין  בינו  ישיר  קשר  קיים  אם 
החוב.

חוץ . 4 תושב  הוא  שאדם  העובדה 
אינה שוללת את סמכותו של רשם 
ההוצאה לפועל לעכב את יציאתו 

מישראל.
חוץ:  תושבי  של  סוגים  שני  יש 
אשר  חוץ,  בתושב  עסקינן  כאשר 
נמצאים  חייו  ומרכז  פרנסתו  מקור 
בחו"ל, יינתן צו עיכוב יציאה מהארץ 
במקרים נדירים בלבד. למעשה, הוא 
קיימות  שבהם  במקרים  רק  יינתן 
נסיבות כבדות משקל אשר מצדיקות 
זאת13. רשם ההוצאה לפועל בוחן אם 
עיכוב יציאה מהארץ של חייב תושב 
חוץ יתרום לביצוע פסק הדין באופן 
סביר והוא מבחין בין שני סוגים של 

תושבי חוץ:
1 .

ע"ר )משפחה ת"א( 32784-12-15, לעיל   12
ה"ש 73.

בר"ע 7208/93 וייסגלס נ' וייסגלס, פ"ד   13
מח)4( 529 )1993(.

אורח . 1 עובר  שהוא  חוץ  תושב 
בישראל. 

 תושב חוץ שהוא גם אזרח ישראלי . 2
שיש לו התחייבות כלשהי בארץ. 
ההבדל בין השניים הוא שתושב חוץ 
"עובר אורח" אינו מחזיק במקורות 
פרנסה בישראל ועל כן סביר להניח 
תושב  מנגד,  בעיכובו.  טעם  שאין 
יכול  ישראלי  אזרח  גם  שהוא  חוץ 

להשתכר בעודו שוהה בישראל. 

)ט( תושב ישראלי שעזב את הארץ

ביותר  הסבוכים  המקרים  אחד 
כאשר  הוא  חוץ  לתושבי  המתייחס 
החייב הוא אזרח ישראלי שעזב את 
הארץ ושנים רבות נמצא מרכז חייו 
בחו"ל. במקרה זה, יש כמה מבחנים, 
לדוגמה: היכן מרכז חייו של החייב 
ומבחינה  אובייקטיבית  מבחינה 
מקום  מצוי  היכן  סובייקטיבית; 
עבודתו; היכן מתגוררת משפחתו; אם 
בישראל;  בבעלותו  רכוש  לחייב  יש 
הכנסה  מקורות  לחייב  יש  אם 
עסקים(;  או  נכסים  )כמו  בישראל 
כמה שנים אין הוא מתגורר בישראל 

כדרך קבע. 
מקרה  כל  כי  לציין  למותר  לא 
נבחן  מצב  וכל  מקודמו  שונה  הוא 
מעל  לנסיבותיו.  בהתאם  לגופו, 
הכול, השיקול העיקרי שמנחה את 
רשם ההוצאה לפועל הוא התועלת 
מהארץ  יציאה  עיכוב  בצו  שטמונה 
והיעדר חלופות הולמות כנגד הפגיעה 

בזכותו החוקתית של תושב החוץ. 
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בתיאטרון ז’ראר בכר, רח’ בצלאל 11 ירושלים
יום ראשון, י”ד באדר, 12.3.17

9:30 כניסת קהל וכיבוד
10:15 דברי ברכה:

עו”ד אשר אקסלרד, יו”ר ועד מחוז ירושלים
10:30 תחרות תחפושות בהנחיית: 

עו”ד בנימין גרוסמן, יו”ר )משותף( פורום תרבות במחוז ירושלים 
ועו”ד לילך נחמיה, מנהלת מחלקת השתלמויות ותרבות במחוז ירושלים

10:45 מסביב לעולם

ם” 
בהשראת ספרו של ז’ול ורן “סביב העולם ב 80 יו

מופע מחול מיוחד ומרהיב ביופיו, המשלב 
תיאטרון ייחודי ומפגיש את עולמנו כיום עם 

העולם כפי שהיה לפני מאה וארבעים שנה - 
מפגש היוצר רגעים מרגשים ומשעשעים.

ספי, נער מתבגר, חוזר בזמן ומוצא עצמו בשנת 
1872, כמשרתו הנאמן של האדון הבריטי, פילאס 
פוג. אלו הימים בהם הרכבות הראשונות הוקמו, 

ספינות הקיטור רק הומצאו, באוויר עפו בכדורים פורחים 
והדרך ממדינה למדינה ארכה שבועות ואף חודשים.

למרות זאת, היה אדם אחד שהאמין שניתן להקיף את 
כדור הארץ ב-80 יום בלבד אבל אף אחד לא האמין 

לו... פיליאס פוג וספי יוצאים יחד למסע בניסיון להוכיח 
לעולם כולו שניתן להפוך את הבלתי אפשרי, לאפשרי. 

במהלך המסע השניים מגלים את קסמו המיוחד של 
העולם בו אנו חיים ונחשפים לתרבויות חדשות, צבעים 
וטעמים שונים. זהו סיפור מתח והרפתקאות, המעמיד 
את השניים במבחנים קשים ומלמד אותם על נאמנות, 

אומץ ונחישות, חברות אמת וקבלת השונה.

פורום תרבות של מחוז ירושלים
מזמין את עורכי הדין וילדיהם

מחיר כרטיס 35 ש”ח )לעו”ד+3 נלוים(
בהצגת תעודת זהות המצביעה על מספר הילדים גדול יותר תתאפשר רכישת כרטיסים נוספת לפי מספר הילדים
ניתן לרכוש כרטיסים במזכירות ועד מחוז ירושלים ברח’ שופן 1, ירושלים או בכרטיס אשראי בטל’ 02-5416300

מספר הכרטיסים מוגבל! הקדימו לרכוש!   

פנקייקים ושוקו

תחרות תחפושות

לגילאי גן - כיתה ח’ מסביב לעולם
מסביב לעולם

להצגת פורים לילדים
ומסיבת תחפושות

להצגת פורים לילדים
ומסיבת תחפושות

חל איסור על הכנסת מזון, תינוקות ועגלות לאולם


