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השופט טעה

עמ' 4  // עו"ד בתפקיד  הוציא מהאולם  כאשר 

יש עבודה

מרכז השמה חדש נפתח במחוז הצפון // עמ' 17 

הנאמנות מחייבת

26 עמ'   // הכנסה  מס  לפקודת   147 תיקון  על 

"זו טעות להעמיד 
חסמים מלאכותיים 
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דבר היו"ר

ב־11.3.2009 הנחנו את אבן הפינה של בית הפרקליט בנצרת. הטקס 
מחוז  ושופטי  נשיאי  העליון,  המשפט  בית  נשיאת  במעמד  התקיים 
הצפון, ראש הלשכה הנוכחי והקודם, וכן ראשי ערים נכבדים, וחברות 

וחברים.
תודות לכל מי שתרם לקידום הפרוייקט.

עבודות הבנייה של הבית יתחילו בקרוב, והן יימשכו פחות משנתיים. 
לי  נזכה לחנוך את הבית, אשר אין  כך שבמשך השנתיים הקרובות 
ספק שיהפוך מרכז לפעילות מקצועית למען החברים. שכנותו להיכל 
המשפט תתרום רבות ותחזק הקשר בין עורכי הדין לבין לשכתם וכן 

בין הלשכה לבין בית המשפט.
שעריו של בית זה יהיו פתוחים לכל החברות והחברים למען עתיד 
טוב יותר; למען קידום המקצוע וחיזוק מעמדו, למען קידום השיוויון 
וביצור שלטון החוק וההגנה על זכויות האדם בכלל והמיעוט הערבי 

בפרט.
היחסים  לחיזוק  נפעל  שבו  כמרכז,  ישמש  בונים  שאנחנו  הבית 
ופעילויות  עיון  ימי  מקצועיות,  השתלמויות  נקיים  הדין,  עורכי  בין 
והקהילה שבתוכה אנו חיים ושאותה  מגוונות אחרות למען החברה 
בונו )שכר  בין אם בפרוייקטים קהילתיים, כגון פרו   - אנו משרתים 
לנבחרי  גם  והשתלמויות  או במתן הרצאות  יכולת(,  למיעוטי  מצווה 

ציבור ולמקבלי החלטות.
מפגשים  בקיום  ואיגודים  ארגונים  עמותות,  עם  פעולה  נשתף 
הקהילה  בין  הקשר  חיזוק  שמטרתם  ותרבותית,  חברתית  ופעילות 

המשפטית לבין הציבור.
בית הפרקליט בנצרת ישמש מרכז לדיאלוג בין החברות והחברים 
והוא  וחברתיות,  תרבותיות  חינוכיות,  מקצועיות,  במסגרות  במחוז, 
יפעל לטיפוח ולחיזוק כבוד האדם וחירותו, והשיוויון בין האזרחים - 

אלו הם ערכי המשפט שאנו מבקשים לחזק, ואנו רואים בבתי המשפט 
בכלל ובבית המשפט העליון בפרט כמגנים על ערכים אלו. 

מעמד המקצוע שלנו קשור כחבל הטבור במעמד בית המשפט. כל 
פגיעה במעמדו ובדימויו המוסרי הערכי והמשפטי של בית המשפט, 
או נגיסה בסמכויותיו לפעול באופן עצמאי - יפגע במעמדנו, עורכי 
בזכויות  צדק,  משפט  עשיית  במלאכת  לפגיעה  יוביל  הדבר  הדין. 

האזרח והאדם, בשלטון החוק ובדמוקרטיה. 
בית הפרקליט במחוז הצפון ייבנה על קו התפר בין הערים נצרת 
של  מפגש  נקודת  מעין   - מהסמליות  הרבה  בכך  ויש  עילית,  ונצרת 
בני עדות שונות, אשר חיים יחדיו תוך כבוד הדדי, פתיחות וסובלנות. 
רקמת  את  נאמנה  וישקף  יבטא  זה  בית  כי  אנו,  ומייחלים  שואפים 

חיינו העדינה.
הגיוון  מיוחד.  מחוז  הוא  הדין  עורכי  לשכת  של  הצפון  מחוז 
וחברי  חברות  בין  ששוררים  הטובים  והיחסים  המחוז  באוכלוסיית 
המחוז, יוצרים תקווה לעתיד משותף טוב יותר. זה מה שאנחנו עושים 

מידי יום במחוז, בוועד ובוועדות השונות. 
הזכות  כאשר  וצדק,  לשיוויון  השאיפות  את  יבטא  הפרקליט  בית 
לשיוויון היא זכות יסוד של כל אזרח במדינה, וחובה על כולנו לפעול 

ליישומה.
וכשר,  שמח  פסח   - היהודים  לחברינו  לבביים  איחולים  לסיום, 

ולחברינו הנוצריים - חג פסחא שמח.

עו"ד חאלד חוסני זועבי
 יו"ר ועד מחוז הצפון 
וסגן ראש לשכת עורכי הדין

בית הפרקליט יבטא את 
השאיפה לשיוויון ולצדק

 חגים שמחים
יו"ר וחברי ועד מחוז הצפון מאחלים לכל החברות והחברים חגים שמחים 

رئيس وأعضاء نقابة المحامين في لواء الشمال يهنئون جميع 
المحامين باألعياد السعيدة
פסח שמח וכשר, וחג פסחא שמח
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של  להתבטאויות  עדים  אנו  האחרונה  בתקופה 
שופטים - גם בתקשורת וגם בהיכלי המשפט, כנגד 
התנהגותם של עורכי הדין המופיעים בפניהם. אלא 
על  הציבור  תלונות  נציבות  בפני  שהובא  שהמקרה 

שופטים היה הפוך.
הציבור  תלונות  בנציבות  התקבלה  ב־18.2.2009 
עורך  הרחקת  איסור  בעניין  החלטה  שופטים  על 
דין, הנמצא באולם בית המשפט לרגל תפקידו. על 
ההחלטה חתום הנציב ושופט בית המשפט העליון 

־בדימוס, אליעזר גולדברג, והיא ניתנה בעקבות בי

רור תלונה, שהוגשה באוגוסט 2008 על ידי עורך דין, שהורחק מאולם בית 
המשפט בהוראת השופט, וזאת בזמן ששהה באולם לרגל תפקידו. 

)ג( לחוק בתי   72 הוראת סעיף  עיקרי לתלונה עמדה  כבסיס משפטי 
המשפט )נוסח משולב( התשמ"ד ־1984, האוסרת הרחקת עו"ד במקרה 

זה. הנציב גולדברג מצא את התלונה מוצדקת.
־נסיבות המקרה מתוארות בהחלטתו של נציב תלונות הציבור על שו

1 להחלטה נכתב: "לטענת המתלונן הוא נכנס לאולם המ־  פטים. בסעיף
שפטים של כבוד השופט בעת שהתנהלו בו, בין היתר, דיוני מעצר, כדי 
לייצג עצור. משביקש לראות את בקשת המעצר, פנה תחילה אל שולחן 
התביעה, ולאחר שנענה כי הבקשה הועברה אל הסניגוריה הציבורית, הוא 

־פנה אל שולחן הסנגוריה. משניתנה לו בקשת המעצר התיישב והחל לק
רוא בה. לדבריו, פנה אליו כבוד השופט וביקש ממנו לצאת מהאולם, כיוון 
לא  כי  ואמר  קם  הוא  המתלונן,  לדברי  הדיון.  להתנהלות  מפריע  שהוא 

־יפריע לבית המשפט יותר ועל כן הוא מבקש להישאר, אולם כבוד השו

פט עמד על כך שייצא. 
לטענתו, הוא סירב לצאת וטען שזכותו להיות באולם.

"בתגובה הזמין כבוד השופט מאבטחים של בית המשפט והורה להם 
להוציא את המתלונן מהאולם ולעצרו. לדבריו, הוא התלווה למאבטחים 

ויצא מהאולם ללא ויכוח.
"המאבטחים חייבו אותו להתלוות אליהם לחדר המאבטחים. תחילה 
15 דקות, ואז שוח־ ־רצו לכבול אותו באזיקים, אך חזרו בהם. הוא עוכב כ

רר על סמך פנייה מטעם אחד המאבטחים לכבוד השופט".
לצורך בירור התלונה נפגש נציב תלונות הציבור על שופטים עם כבוד 
השופט ועם המתלונן, עיין בדו"ח האירוע שנערך על ידי המאבטח, וגם 

שוחח עם נציגת הסנגוריה הציבורית שהיתה נוכחת בעת הדיון.
"לדברי  5 להחלטה מובאים הדברים ששמע הנציב מהשופט:  בסעיף 
כבוד השופט, המתלונן הפריע לו בניהול הדיון כשגבו מופנה לעבר דוכן 
השופטים. כשביקש ממנו לצאת מהאולם, התעקש המתלונן להישאר ולא 

 גם שופט
יכול לטעות

תלונה של עורך דין, שהוצא מאולם 
המשפט בהוראת שופט, נמצאה 

מוצדקת על ידי נציב תלונות הציבור 
על שופטים  בהחלטתו קבע השופט 
אליעזר גולדברג, כי לאחר שהתברר כי 
מדובר בעורך דין הנמצא באולם לרגל 

תפקידו, היה על השופט לחזור בו 
מכוונתו להוציא את המתלונן מהאולם

ההחלטה שהתקבלה

סעיף 7 להחלטה:
"... כבוד השופט טען בפנינו, 

כי כאשר פנה בפעם הראשונה 
אל המתלונן, לא היה ברור לו 

שמדובר בעו"ד, אם כי במהלך 
האירוע אכן הבין שהוא עו"ד"
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דבר המנכ"ל

העשייה בעיצומה
אני  בלשכה,  ראשונה  עבודה  שנת  בתום 

־רוצה לעצור לרגע, לבחון, לסכם ולפרוס בפ
ניכם את הנעשה בשנה הזו. 

נכנסתי לתפקיד באפריל 2008, ותוך חודש 
להגיע  הצליחו  המחוז  ועד  וחברי  יו"ר  ימים 

העדי את  סימנה  אשר  כוללת,  ־לקואליציה 
פויות, הכיוונים והמדיניות של המחוז לשנים 

הקרובות, והתחלתי ביישומם.
להלן הדגשים והעדיפויות, וביצועם:

אתיקה - לוועדת האתיקה במחוז הגיעו 233 
תלונות נגד עורכי דין במהלך 2008. זאת בנוסף 
לכ־254 תלונות שהצטברו משנים קודמות. חברי 
הוועדה ישבו ארוכות ובאינטנסיביות, כל תלונה 
התלונות  כל  רב.  ובעיון  לעומק  לגופה  נבדקה 
הוועדה  בגינן.  החלטות  והתקבלו  למענה  זכו 

־חיסלה את כל התיקים הישנים, והיום דנה בת
לונות החדשות תוך חודש מיום קבלתן. 

2008 התקבל  ביוני   - הדין המשמעתי  בית 
בכנסת תיקון חשוב לחוק לשכת עורכי הדין, 

המש הדין  במבנה  יסודית  רפורמה  ־המבצע 
התיקון,  פי  על  לחוק(.   32 מס'  )תיקון  מעתי 

־הטיפול בפניות בענייני אתיקה והטיפול בה
לשכת  ידי  על  להתבצע  ימשיכו  לדין  עמדה 
יישאו  בנטל  כאשר  ומוסדותיה,  הדין  עורכי 

עובדי המנגנון בלשכה.
חדשה  קדנציה  בפועל  החלה  ב־15.6.2008 
של חברי בית הדין המשמעתי המחוזי. כיום 
הרכבים, שמ־ דיינים בשישה   18 בו  מכהנים 

לציין,  ראוי  הדין.  בבית  תיקים  כ־100  נהלים 
חמישה  כנגד  הם  שכמעט מחצית מהתיקים 

נילונים בלבד.
מערך השתלמויות - במהלך 2008 התקיימו 

־במחוז הצפון השתלמויות עומק ארוכות במ
גוון נושאים. זאת בנוסף להרבה השתלמויות 

וסדנאות קצרות, וכן 17 הרצאות וימי עיון.
למעוטי  משפטי  סיוע   - בונו  פרו  תוכנית 
אמצעים בהתנדבות. במאי 2008 הוקמה ועדת 
פרו בונו חדשה, בראשות עו"ד אמאל ח'מיס. 
החולפת  השנה  במהלך  התקבלו  פניות   477
דין  עורכי  ארבעה  במחוז.  בונו  פרו  במרכזי 
חגיגי,  בכנס  הוקרה  אותות  קיבלו  מהמחוז 

־שהתקיים בירושלים, על פעילותם ההתנדבו
תית במסגרת התוכנית.

''ביטאון ''''דין שווה'' - אחת ההחלטות הרא־
־שונות שלי הייתה ליצור מתכונת חדשה לבי

טאון המחוז ולהעניק לו שם חדש "דין שווה". 
בצורה  במחוז  הנעשה  את  מבטא  הביטאון 

אמיתית ומקצועית.
פורומים וועדות - בגיליון זה תמצאו פנייה 

החברים  לכל  שקוראת  הוועד,  וחברי  מיו"ר 
להצטרף לפורומים, אשר יחליפו את הוועדות 
הישנות. הרעיון הוא לשלב את מיטב האנשים 
בעשייה רחבה ככל האפשר. חברי הפורומים 
בתחום  ובסינרגיה  מערכתית  בראייה  יטפלו 

שבאחריותם.
ערכנו   2008 של  השנייה  במחצית   - תרבות 
האש  על  גאלה  ערב  תרבות:  אירועי  שלושה 
ארוחת  האלופות;  ליגת  גמר  במשחק  וצפייה 

־משותפת וחגיגית לשבירת צום הרמדאן; ומסי
בת פתיחת שנת המשפט ב־RED תל עדשים.

שלנו.  המרכזי  הפרויקט   - הפרקליט  בית 
מהיום הראשון שלי בתפקיד פרויקט הקמת 
הבית זוכה לטיפול אינטנסיבי, וכך זה יימשך 

עד לחנוכת הבית - אינשאללה בשנה הבאה.
השמה - מרכז השמה הוקם בלשכה, למרות 
שהיא אינה מוגדרת כלשכת תעסוקה ואין זה 
בתחום המטלות והחובות שלה. ואולם, לאור 
ובמיוחד  הדין,  עורכי  נקלעים  שאליו  המצב 
באמצעות  הלשכה  עוזרת  שבינינו,  הצעירים 
קשרי  ליצירת  הקשור  בכל  ההשמה  מרכז 
עבודה מתאימים. שירותים אלו ניתנים לכלל 

עורכי הדין דורשי העבודה ללא כל תשלום. 
לציבור  הניתן  השירות  את  לייעל  במטרה 
הערבי  ומהמגזר  הצפון  במחוז  הדין  עורכי 
בפרט, גויסה רכזת השמה ייעודית שתפקידה 
לאתר משרות חדשות ולתת מענה למועמדים 

מהמחוז.
לסיכום: 2008 הייתה השנה הראשונה שלי 

עדי סדרי  קביעת  לימוד,  שנת   - ־בתפקיד 
פויות ודפוסי פעולה, ותחילת יישומם. הגענו 

־להישגים רבים, תודות לצוות המצוין של הל
וחברי הועד  יו"ר  שכה ולשיתוף הפעולה של 

מחד, ואתם חברי המחוז מאידך. 
2009 מתחילה ברגל ימין מבחינת הל־  שנת
שכה - התקציב ותוכניות העבודה מאושרות, 
המצב   - הסביבה  מבחינת  שמאל  ברגל  אך 
הכלכלי והתעסוקתי הקשה בארץ ובעולם. עם 
2009 תמשיך את הת־ ־זאת נעשה הכל, כדי ש

התחלנו,  בהם  הפרויקטים  ואת  במחוז  נופה 
ותקדם את המטרות והיעדים שהצבנו.

בפרוס חג הפסח, הוא חג החירות והאביב, 
החברות  את  וכשר  שמח  בחג  לברך  אבקש 
והחברים היהודים. חג שמח לחברינו הנוצרים 
ימים  ואריכות  בריאות  איחולי  הפסחא.  בחג 

לכולם.

 עו"ד עומרי פארוק,
מנכ"ל מחוז הצפון

שעה להוראותיו. לדברי כבוד השופט, בשלב מסויים 
־של חילופי הדברים, הטיח המתלונן את חפציו בה

פגנתיות על השולחן, אחז בשולחן ואמר כי לא ייצא 
עד שיוצא בכוח מן האולם. לדברי כבוד השופט, הוא 
אכן הורה למאבטח להוציא את המתלונן מהאולם 

ולעכבו, אך לא הורה על מעצרו...".
"להשלמת  נכתב:   ,7 בסעיף  ההחלטה,  בהמשך 
התמונה יש להוסיף, שכבוד השופט טען בפנינו, כי 
כאשר פנה בפעם הראשונה אל המתלונן, לא היה 
ברור לו שמדובר בעו"ד, אם כי במהלך האירוע אכן 

הבין שהוא עורך דין".
־הנציב אליעזר גולדברג כתב בהחלטה, כי "מבי

רורנו עולה, כי התנהגותו של המתלונן אכן הפריעה 
לדיון ועל המתלונן היה להבין זאת". ואולם בהמשך 
נכתב: "עם זאת, היה על השופט להימנע משימוש 

־באמצעי של הוצאת עורך הדין מן האולם, משנתב
רר לו כי אכן מדובר בעורך דין".

שהמקרה  )"הפורום"(,  ארצי  משפט  בתי  פורום 
וההחלטה הובאו לעיונו, סבר כי מן הראוי להדגיש 
עורך  הוצאת   ..." להחלטה:   10 בסעיף  האמור  את 

־דין הנמצא באולם לרגל תפקידו, הינה צעד קיצו
ני שאינו עולה בקנה אחד עם הוראת סעיף 72 )ג( 
לחוק בתי המשפט )נוסח משולב( התשמ"ד - 1984. 
גם  האולם  מן  פלילי  סניגור  הוצאת  כי  לזכור,  יש 
עלולה לפגוע בנאשם, שלצורך ההגנה עליו הופיע 
במצבים  כי  הוא,  ראוי  המשפט.  בבית  הדין  עורך 

־אשר כאלה יתרה בית המשפט בעורך הדין כי יש
קול להגיש תלונה ללשכת עורכי הדין אם ההפרעה 
יכריז על הפסקה  די,  לא תפסק. ואם גם בכך אין 
קצרה להרגעת הרוחות, ולאחר מכן ישקול אם אכן 

יפנה בתלונה ללשכת עורכי הדין".
הבירור:  ממצאי  את  מסכם  להחלטה   11 סעיף 

־"בנסיבות העניין, כשהוברר לכבוד השופט כי מדו
בר בעורך דין הנמצא באולם לרגל תפקידו, היה על 

־כבוד השופט לחזור בו מכוונתו להוציא את המתלו
נן מהאולם ולבחור בחלופה האחרת הנזכרת לעיל. 

."מטעם זה נמצאה התלונה מוצדקת

 נציב תלונות הציבור על שופטים, 
השופט אליעזר גולדברג
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צילומים: עו"ד נאילה עוכל

בעוד שנה וחצי, אם הכל יילך כשורה כמובן, 
יוכלו עורכי הדין של מחוז הצפון ליהנות מבית 

־הפרקליט החדש. לפי התוכניות והדמיות המח
שב, בהחלט שווה לחכות.

ב־11.3.2009 נערך טקס הנחת אבן פינה לבית 
הפרקליט החדש, בנוכחות קהל של כ־150 איש. 
העליון,  המשפט  בית  נשיאת  היו  האורחים  בין 
ראשי הערים של נצרת ונצרת עלית, ראש לשכת 
עורכי הדין בישראל, שופטים ועורכי דין ממחוז 

הצפון.
באולם  התקיים  הטקס  של  הראשון  החלק 

־מועדון השופטים שבהיכל המשפט נצרת. שול
חנות עם כיבוד קל חיכו לאורחים, ובכניסה אל 
תמונות  הוקרנו  ועליו  גדול  מסך  הוצב  האולם 
המבנה העתידי שעובדו בעזרת הדמיות מחשב, 
וכן צילומים ממעמד החתימה על חוזה החכירה 

למגרש שעליו ייבנה בית הפרקליט. 

ניכרה  כולם  פני  ועל  להגיע,  החלו  האורחים 
נשיאת  של  הגעתה  עם  מהמעמד.  ההתרגשות 
בית המשפט העליון, ניתן האות לתחילת האירוע 

־וכל הנוכחים תפסו את מקומותיהם באולם מו
עדון השופטים.

במהלך חלקו הראשון של הטקס נשאו דברי 
השופטת   - העליון  המשפט  בית  נשיאת  ברכה 
דורית ביניש, ראש לשכת עורכי הדין - עו"ד יורי 
וחבר  לשעבר  הדין  עורכי  לשכת  ראש  גיא־רון, 
הוועד הארצי בהווה - עו"ד ד"ר שלמה כהן, יו"ר 
ועד מחוז הצפון של הלשכה - עו"ד ח'אלד חוסני 
זועבי, ראש עיריית נצרת - ראמז ג'ראייסי, וראש 

עיריית נצרת עלית - שמעון גבסו.

על קו התפר
כדי  ההזדמנות,  את  ניצלו  הדוברים  מרבית 

־לשבח את עבודת המחוז הצפוני של לשכת עו
רכי הדין, תוך שהם מציינים את שיתוף הפעולה 

בין עורכי ועורכות דין יהודים וערבים.
יו"ר ועד מחוז הצפון של הלשכה, עו"ד ח'אלד 

־חוסני זועבי, הדגיש בפתח האירוע, כי בית הפ
־רקליט שיוקם ישמש בית לכל עורכי הדין במ

דינה, ובמיוחד לאלו במחוז הצפון: "הבית יהווה 
דוגמא ומקור לחיקוי, יסמל את הטוב והמיוחד 
שעריו  שלנו.  במחוז  הדין  עורכי  שבין  בקשרים 
של בית זה יהיו פתוחים לכל החברות והחברים 

־למען עתיד טוב יותר, למען קידום המקצוע וחי
זוק מעמדו, למען קידום השוויון וביצור שלטון 
והמיעוט  בכלל  האדם  זכויות  על  והגנה  החוק 

הערבי בפרט".
הפרקליט  בית  כי  זועבי,  עו"ד  ציין  בהמשך 
הערים  שבין  התפר  קו  על  ייבנה  הצפון  במחוז 

הרבה מהסמ בכך  יש  וכי  עילית,  ונצרת  ־נצרת 
ליות - מעין נקודת מפגש של בני עדות שונות, 

וסו יחדיו תוך כבוד הדדי, פתיחות  ־אשר חיים 
בלנות. 

־לסיום אמר יו"ר ועד המחוז, כי "בית הפרק
ליט יבטא את השאיפות לשיוויון וצדק. הזכות 
במדינה  אזרח  כל  של  יסוד  זכות  היא  לשיוויון 
המדינה  אזרחי  ליישומה.  לפעול  עלינו  וחובה 

וה הטובה בית התקו 
על קו התפר שבין נצרת לנצרת עלית, ולמרגלות בית המשפט, מתחילה בנייתו של בית הפרקליט  בטקס הנחת אבן 
הפינה, שהתקיים ב־11.3.2009, נכחו מכובדים רבים, ביניהם נשיאת בית המשפט העליון, השופטת דורית ביניש  כל 

הדוברים הדגישו את ההתרגשות מהמעמד בצד הדאגה לנוכח המציאות הפוליטית־חברתית בישראל

מצטופפים בלובימפגש חבריםראש עיריית נצרת ויו"ר ועד מחוז צפון

בדרך אל הטקסהתכנסנו כאןקהל המכובדים
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וה הטובה בית התקו 
מה יהיו לנו שם?

בית הפרקליט של לשכת 
עורכי הדין מחוז צפון 

מתוכנן להיבנות על שטח 
אדמה של 1.33 מ"ר. סך הכל 

השטח הבנוי: 3000 מ"ר.
במבנה שתי קומות תת 
קרקעיות, אשר ישמשו 

לחנייה - בסך הכל 40 
מקומות חנייה.

בקומת הכניסה: לובי גדול, 
ספרייה משפטית, קפיטריה 

ואודיטוריום שיכיל כ־220 
מקומות.

בקומה העליונה: משרדים, 
בית דין משמעתי, אולמות 

להרצאות וחדרי ישיבות.
בימים אלו שוקד המחוז על 

הכנת המכרזים לתחילת 
ביצוע השלב הראשון 

של הבנייה - שלד. על פי 
הערכות, השלמת שלב זה 

תושג עד סוף השנה. 
גמר סופי של הבניין מתוכנן 
לסוף 2010, בתנאי שיגויסו 

הכספים הדרושים להשלמת 
כל הבניין.

הערבים הם חלק מהמדינה ומהארץ הזו. קיומם 
אינו בעיה, וטועה מי שחושב או רואה אחרת".

הרמוניה ייחודית
־הדובר הבא היה ראש לשכת עורכי הדין ביש
־ראל, עו"ד יורי גיא רון. הוא אמר, בין השאר: "אנ

חנו חיים במדינה מיוחדת במינה, מורכבת מאוד 
משעמם  לא  מחד,  המעטה.  בלשון  פשוטה  ולא 

־כאן. מעניינים, מאתגרים, מרגשים, משמחים ומ
־עציבים, ימינו השוטפים כבני אדם וכאזרחים בי

שראל. מאידך, אני מודה שיש רגעים רבים, בהם 
אפשר להתקנא עד מאוד באוויר השקט, הצלול 
והרגוע שבהרי שוויץ או במישורי לוקסמבורג או 

ליכטנשטיין. 
"דווקא על רקע מציאותנו המורכבת, אי אפשר 
המקצועיים  החיים  את  הנס  על  להעלות  שלא 
בעבר  שנרתע  מי  כל  הצפון.  שבמחוז  והחבריים 

־מיצירתו של המחוז, נוגס כבר מזמן בכובעו. במ
והערבים,  היהודים  עמיתנו,  פועלים  הצפון  חוז 

בין  דו־הקיום  לציון.  וראויה  ייחודית  בהרמוניה 
העמים מוצא ביטויו המפורש, המעשי, היומיומי, 

החברי והיעיל, במחוז הצפון".
־בהמשך התייחס ראש הלשכה למציאות הפו

להתעלם,  אפשר  "אי  בישראל:  ליטית־חברתית 
כולנו,  של  המודאג  מהמבט  זה,  כמו  בטקס  גם 
כל אחד על פי השקפתו, מן המציאות הפוליטית 
הלא פשוטה בישראל. אסתפק בלומר אך זאת: 
מחוייבת  ותישאר  מחוייבת  הדין  עורכי  לשכת 
ובראש  בישראל,  המשפט  מערכת  על  לשמירה 
ובראשונה על הרשות השופטת - עצמאותה, אי־

תלותה, סמכויותיה ומעמדה. בית המשפט העליון 
כמגן זכויות הפרט, זכויות החלשים והמיעוטים, 

מת תחת  לעמוד,  ימשיך  כנראה  ולצערי  ־עמד, 
אנחנו,  ואחרות.  פוליטיות  פוסקות,  בלתי  קפות 
דעותינו  מגוון  כל  על  המשפטי,  המקצוע  אנשי 
המקצועיות והחוץ־מקצועיות, חייבים להיות שם, 

־ונהיה שם, כדי להגן על מעוז חשוב זה של הדמו
קרטיה הישראלית.

"אני מקווה, שתוך זמן קצר יחסית יעמוד כאן 
בית הפרקליט לתפארת. ההקצבה הכספית לכך 

בתוך תקציב הלשכה משוריינת זה מכבר".

אזרחים בלי ספק
ראשי העיריות המעורבות בפרוייקט בניית בית 
הפרקליט הוזמנו אל במת הנואמים בשלב הזה. 
ראמז  נצרת,  עיריית  ראש  היה  מביניהם  הראשון 

בית הפ כי  ־ג'ראייסי. בפתח דבריו הביע תקווה, 
יהווה גורם בהתפתחות ובתהליכים שעו ־רקליט 

המקצועית  לפעילות  מעבר  כולה,  החברה  ברת 
שתתרחש בו.

־כמו הדוברים האחרים, התייחס ג'ראייסי בהמ
־שך למציאות העכשווית בישראל: "לצערי, בתקו

פה זו יש עלייה בקיטוב בין האוכלוסיה היהודית 
־והערבית, ומי שסובל יותר במצב כזה הוא המי

עוט. אני מאוד מודאג מכל אמירה, שיש בה הטלת 
ספק באזרחות שלי במדינה הזו. האזרחות שלנו 
איננה יכולה להיות מוטלת בספק. איננו מוכנים 
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־שיתייחסו אלינו כאשם, שצריך להוכיח את חפו
תו. זה מזכיר אירועים היסטוריים חמורים ביותר, 
שלא מקובלים במדינות דמוקרטיות ושאני מאוד 

מקווה שלא יתרחשו כאן".

שכנות טובה
נצרת  עיריית  ראש  לברך  עלה  ג'ראייסי  אחרי 
היה  הוא  לקודמיו,  בניגוד  גבסו.  שמעון  עלית, 
טובה  על שכנות  דיבר  הוא  גם  אבל  קצר,  מאוד 

וקבע, כי "אתם דוגמה מצויינת לשכנות טובה". 
עוד אמר גבסו: "אף אחד לא חולק על הזכויות 
של אף אחד, אבל לצד הזכויות יש חובות - נאה 
דורש, נאה מקיים. אני חושב שכל מי שנותן את 

־החובות שלו, צריך לקבל את זכויותיו, ואני הרא
שון שמבצע בנצרת עלית אפליה מתקנת - דברים 

שלא נעשו במשך עשרות שנים". 

להסתכל קדימה בתקווה
־עו"ד ד"ר שלמה כהן, לשעבר יו"ר לשכת עור

כי הדין בישראל וחבר הוועד הארצי בהווה, היה 
־הנואם הבא. הוא הירשה לעצמו לדבר באופן חו

פשי והצהיר שמאחר שאיננו נושא תפקיד רשמי 
הוא לא צריך להישמע פוליטקלי קורט. 

את הבנייה של בית הפרקליט הגדיר עו"ד כהן 
כ"חגיגה של דו קיום בתקופה שנושבות בישראל 
בסיסמא  כאשר מפלגה משתמשת  רעות,  רוחות 

־שהיא העתק מדויק של סיסמאות שנשמעו במ
דינות אנטישמיות... 

שנמשך  עוול  תיקון  היא  הזה  הבית  "הקמת 
־שנים, שהוא חלק מעוול גדול יותר שנגרם למי

עוט הערבי בישראל. 
יותר  בזעם,  אחורה  להסתכל  טוב  לא  "אבל 
טוב להסתכל קדימה בתקווה. מי ייתן והבית הזה 
יהווה דוגמה לשיתוף פעולה בין יהודים וערבים, 
במתכונת שהצלחנו לקיים בלשכה - שיתוף מלא, 

־התייעצות, חלוקה בכל המשאבים, החובות, המט
לות והזכויות. שיתוף פעולה אמיתי ולא של עלה 

תאנה".

הונחה   ,2009 לשנת  במרץ  ה־11  היום, 
של  הפרקליט"  "בית  לבניין  הפינה  אבן 
לשכת עורכי הדין בישראל - מחוז הצפון.
הצ במחוז  הדין  ועורכי  עורכות  ־אנו, 

הדדי,  כבוד  תוך  ביחד  ועובדים  חיים  פון, 
הצדק  בערכי  באמונה  וסובלנות,  פתיחות 
זה  בית  כי  ומייחלים  שואפים  והשיוויון, 
חיינו  רקמת  את  ויחזק  אלו  ערכים  יבטא 

העדינה.
במעמד  נערך  הפינה  אבן  הנחת  טקס 

־נשיאת ביהמ"ש העליון, כב' השופטת דו
רית ביניש, ראשי העיר נצרת ונצרת עילית, 
עורכי  לשכת  ראש  המשפט,  בתי  נשיאי 

יו"ר ועד מחוז הצפון בלשכה, שופ ־הדין, 
טות ושופטים, עורכות ועורכי דין.

 2009 سنة  آذار  من  الحادي عشر  اليوم 
"بيت  لمبنى  األساس  حجر  وضع  تم  قد 
 - إسرائيل  في  المحامين  لنقابة  المحامين" 

لواء الشمال.
لواء  في  ومحامون  محاميات  نحن, 
الشمال, تجمعنا حياة مشتركة بإحترام ومودة 
وتوحدنا المبادئ اإلنسانية والعدل والمساواة 
نطمح رنتطلع أن تكون هذه الدار جامعة لنا 

نثري هذا النسيج اإلجتماعي المميز
وقد تم ذلك بحضور رئيسة محكمة العدل 
العليا حضرة القاضية دوريت بينيش, رؤساء 
رؤساء  عيليت,  ونتسيرت  الناصرة  بلديات 
المحاكم, رئيس نقابة المحامين, رئيس النقابة 
في لواء الشمال, قضاة /قاضيات ومحامون/ 

محاميات في لواء الشمال.

מהגבעה ייצא המסר
המש בית  נשיאת  היתה  המברכים  ־אחרונת 
ביניש, שהודתה על התרגשו דורית  ־פט העליון, 

תה מהמעמד. לדבריה, אף פעם בעבר לא נכחה 
בטקס דומה, והיא שמחה על הפגישה דווקא כאן, 

בין הערים נצרת ונצרת עלית.
־"כאן פוטנציאל החיכוך הרב ביותר", אמרה בי

ניש, "אבל כאן גם הדוגמה לכך שאפשר אחרת. 
שופטים  כאן  קיום.  דו  של  יחסים  התפתחו  כאן 

־ועורכי דין - ערבים ויהודים, עובדים ביחד ומגי
זה  הוא  עורכי הדין  ציבור  בעיניי,  עים להישגים. 
שצריך להעביר את המסרים של שיוויון, שמירה 
על זכויות הפרט, מאבק לשמירת ערכי היסוד של 
הדמוקרטיה, שמירתם וקיומם. מהגבעה הזו ייצא 

המסר הזה לישראל כולה".

היציקה הראשונה
לאחר הדברים הללו של נשיאת בית המשפט 
מועדון  לצאת מאולם  הנוכחים  העליון, התבקשו 
השופטים ולחצות את הכביש אל אתר הבנייה של 
בית הפרקליט. "אפשר ללכת ברגל", הודיע מנכ"ל 

־ועד מחוז הצפון ומי שהינחה את הטקס, עו"ד פא
רוק עומרי, "האתר נמצא במרחק של כ־150 מטר 

מכאן".
על  מושג  לקבל  הנוכחים  כל  יכלו  הזה  בשלב 
המקום המורכב הזה, שבו כולנו חיים. מקום שבו 
ברכב  לנסוע  נאלצת  עליון  משפט  בית  נשיאת 
השרד מטרים ספורים, בגלל שהמאבטחים שלה 

־אינם מוכנים בשום אופן לקחת את הסיכון שב
צעידה ברגל.

ושל  נצרת  עיריית  ראש  של  בדבריהם  בנוסף, 
לסיסמת  כמובן  כיוונו  הם  כהן  שלמה  ד"ר  עו"ד 
הבחירות של מפלגת ישראל ביתנו. ובכן, סטיקר 
הרכב,  מכלי  אחד  על  התנוסס  הזו  הסיסמא  עם 

שעמד לצד המדרכה ביציאה מחניון השופטים. 
עם זאת, היציאה מאולם מועדון השופטים אל 
משוחררת  לאווירה  מעבר  סימלה  הצח  האוויר 

יותר, שליוותה את השלב השני של הטקס. 
היו מוכנים, מריצה עם בטון חיכתה  הבלוקים 
בצד. עו"ד אבנר צור ועו"ד עדנאן חליחל הקריאו 
את מגילת היסוד של בית הפרקליט )ראו מסגרת 

־נפרדת(, בעברית ובערבית. מחיאות כפיים. המגי
לה מוכנסת לטרמוס, שנזרק לתוך צינור המוחזק 

־בבלוקים. מחיאות כפיים. בזה אחר זה החלו המ
הבטון  של  הראשונות  המנות  את  לצקת  כובדים 
לתוך הצינור, שמהווה למעשה את העמוד הראשון 

של בית הפרקליט. מחיאות כפיים.
־היו שם הרבה מחיאות כפיים, וגם בדיחות והע
־רות על מידת המקצועיות שהפגינו "הבנאים" בה

שלכת הבטון לתוך הצינור. בשלב כלשהו שאלה 
נשיאת העליון מתי תושלם הבנייה, ונציגי הוועד 

־של מחוז הצפון ענו: תוך שנה וחצי. "אתם אופ
טימיים", קבעה ביניש. וד"ר שלמה כהן אמר לה: 

 ."בארץ הזאת לא שואלים שאלות כאלו"

כל אנשי המחוז

ח'אלד זועבי יוצק את הבטון



אל ציבור עורכות ועורכי הדין במחוז הצפון
אנחנו בוועד המחוז מבקשים את שיתוף הפעולה שלכם בפעילויות השונות של המחוז, ובמיוחד באלה הנוגעות לעבודתנו 

המקצועית היום יומית. כל זאת, כדי שנוכל לקיים את המטלות העומדות בפני ועד המחוז למען ייצוגכם נאמנה.
לאחר שבחנו את הדרך האופטימלית לשיתוף פעולה למען השגת מטרות הלשכה והמחוז בפרט, החלטנו להקים את 
הפורומים המפורטים להלן. כל אחד מהפורומים יעסוק בתחום מתחומי עיסוקכם, וזאת במקום המבנה הקודם במחוז, 

שכלל ועדות רבות.

פורום פלילי
פורום זה ירכז את כל הסוגיות בתחום המשפט הפלילי, ויכלול 

את הטיפול בנושאים הבאים:
משטרה • סנגוריה ציבורית • משפט פלילי • חיפוש במשרדי 

עו"ד • שירות בתי סוהר • תעבורה • פרקליטות

פורום רשויות
השונות,  המדינה  רשויות  מול  הפעילות  את  ירכז  הפורום 

ובכלל זה:
מנהל   • מקרקעין  והסדר  רישום  לשכות   • לאומי  ביטוח 
מקרקעי ישראל • רשויות מקומיות • רשות המיסוי • ועדות 

התכנון והבניה • לשכת הסיוע המשפטי

פורום הוצאה לפועל
הפורום ירכז את הפעילות בנושא ההוצאה לפועל מול לשכות 

ההוצאה לפועל השונות במחוז.

פורום אזרחי
הפורום ירכז את הפעילות הקשורה בתחום המשפט האזרחי. 

פורום זה יכלול את הטיפול בנושאים הבאים :
גישור   • מקרקעין  מיסוי  לרבות  מיסוי   • מקרקעין   • נזיקין 

ובוררות

פורום ספורט
הנבחרות  לרבות  במחוז,  הספורט  פעילות  את  ירכז  הפורום 

שייצגו את המחוז בענפי הספורט השונים

פורום ההגנה על המקצוע ואיכותו
המקצוע  לתחום  הפלישה  נגד  הפעילות  את  ירכז  הפורום 
ואת קידום איכות המקצוע, לרבות פעילויות לשיפור מעמדו 

והמוניטין של מקצוע עריכת הדין

פורום עורכי דין צעירים
במחוז,  הצעירים  הדין  עורכי  הפעילות של  את  ירכז  הפורום 
לרבות הגשת עזרה בהתאקלמות במקצוע. עורכי דין צעירים 
מוגדרים ככאלו, שהוותק שלהם במקצוע לא עולה על חמש 

שנים

פורום עורכות דין
במחוז,  הדין  עורכות  של  הנשית  הפעילות  את  ירכז  הפורום 
הדין  לעורכות  בסוגיות המיוחדות  בטיפול  היתר  בין  ויעסוק 

בתור שכאלה וקידום מעמדן בחברה בכלל ובמקצוע בפרט

פורום תרבות וחברה
הפורום ירכז את הפעילות התרבותית והחברתית של המחוז

עורך/עורכת דין יקר/ה, 
תרומתך באחד מהפורומים הנ"ל תתרום לשיפור הסביבה שבה אנחנו עובדים ותעניק לך הזדמנות להשפיע על ההווה 

והעתיד של כל אחד ואחת מאיתנו במחוז. אנו מקווים, כי פנייתנו זו תמצא אוזן קשבת.
נודה לך אם תבחר/י בפורום שתוכל/י לתרום בו ולסמן את העדפותיך על גבי הספח המצ"ב. נא לשלוח את הספח המלא 
למשרדי ועד המחוז, פקס: 04-6015112. נא לסמן עד שלוש עדיפויות. אנו נעשה כל שביכולתנו לשבץ אותך בפורום 

שבחרת כעדיפות ראשונה, ככל שניתן.

בתודה מראש, יו"ר וחברי ועד מחוז הצפון 

אל לשכת עורכי הדין – ועד מחוז הצפון 
בפקס : 04-6015112

אבקש להצטרף לאחד הפורומים המפורטים להלן:

פורום  עדיפות ראשונה:   .1
פורום  עדיפות שנייה:   .2
פורום  עדיפות שלישית:   .3

שם:  כתובת:  טלפון:  פקס:  

נייד:  דואר אלקטרוני: חתימה: 

לשכת עורכי הדין בישראל מחוז הצפון
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דין משמעתי

* סאלח "ד טארק  עו  

של  הצפון  במחוז  המשמעתי  הדין  לבית  מובאים  אחת  לא 
לשכת עורכי הדין מקרים קשים של פגיעה מהותית בכבוד 
וגם במוסר האנושי  המקצוע, ביסודות האתיקה המקצועית 

ככלל. כמובן שהדבר מלווה בפגיעה בלקוחות של עורכי הדין הנאשמים.
כתב  בעקבות  זמנית  בהשעיה  הסתיים  האחד  מקרים.  שני  נביא  הפעם 
רשימה  כולל  השני  המקרה  מהמחוז;  דין  עורכת  נגד  שהוגש  פלילי  אישום 
ארוכה מאוד של קובלנות, שהביאו את דייני בית הדין המשמעתי להחליט על 

השעיה לעשר שנים מהלשכה.

בעקבות כתב אישום פלילי
פי  על  זמנית  להשעיה  הדין המשמעתי בקשה  לבית  הוגשה  ב־12.1.2009 
עו"ד  נגד   ,1961  - בישראל, התשכ"א  הדין  עורכי  לחוק לשכת  )ג(   78 סעיף 
לבית  אישום  כתב  נגדה  הוגש  זאת לאחר שב־24.9.2008  )להלן:"המשיבה"(. 

המשפט השלום בנצרת, ובו יוחסו לה העבירות החמורות הבאות: 
קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות - עבירה לפי סעיף   .1

415 סיפא לחוק העונשין התשל"ז - 1977.
זיוף בנסיבות מחמירות - עבירה לפי סעיף 418 סיפא   .2

לחוק הנ"ל. 
־ שימוש במסמך מזויף בנסיבות מחמירות - עב  .3

רה לפי סעיף 420 לחוק. 
לפי  עבירה   - ציבור  כעובד  להתחזות  שידול   .4

סעיף 283 )2( בצירוף סעיף 30 לחוק הנ"ל. 
)א(   245 סעיף  לפי  עבירה   - בחקירה  הדחה   .5

לחוק הנ"ל. 
דן בבקשה לה ־בבית הדין המשמעתי, אשר 

שעיה הזמנית, ישבו הדיינים עו"ד עיסאם ח''טיב 
רביע ג''השאן )חב"ד( ועו"ד ניג''ל מקק  )אב"ד(, עו"ד

החמורות  בעבירות  מעמיק  דיון  אחרי  )חב"ד(.  לנן 
הנ"ל ובחומר החקירה הרב של הפרקליטות, שהוגש 

על ידי ב"כ הקובל עו"ד שאדי ג''בארין, בית הדין נעתר 
־לבקשה והחליט להשעות את המשיבה זמנית ומיידית מל

עסוק בעריכת דין עד להכרעה סופית בכתב האישום הנ"ל נגדה. 
־כמו כן, דחה בית הדין את בקשת המשיבה לסייג את ההשעיה במניעת פי

רסום.
הנ"ל,  החלטתו  מתן  לקראת  הדין,  בית  אומר  גם  הנ"ל  ההחלטה  בסיפא 
כדלקמן: "בשקלול שני האינטרסים - הציבורי והפרטי, אנו מחליטים לבכר 

את האינטרס הציבורי על פני האינטרס הפרטי של המשיבה. 
"נכון ואמת הדבר, שהצעד של השעיה זמנית הינו צעד קשה וחמור כלפי 
המשיבה, אולם בל נשכח ולו לרגע קט, כי עסקינן בעבירות חמורות, ואפילו 
מהחמורות ביותר עלי ספר, החותרות תחת אושיות המקצוע, עבירות שלא 
בין ביצוען לכאורה לבין המשך תפקודה של המשיבה כעורכת  ניתן ליישב 

־דין, ועבירות שבוצעו במהלך עבודתה של המשיבה הקשורות במרמה והמ
עידות על האופי של המשיבה ועל זלזולה וחוסר הכבוד המובהקים גם כלפי 

החוק". 

התנהגות בלתי הולמת סדרתיות
־סדרת עבירות והתנהגויות בלתי הולמות הובילה לעשר שנות השעיה בפו

על. מדובר בנאשם, ששמו אסור לפרסום היות שהתיק התחיל לפני תיקון 

32 לחוק הלשכה )הרפורמה(, ואשר הורשע בשבע קובלנות בנושאים שונים. 
אריק שרמן  כל הקובלנות נידונו במאוחד בפני הרכב חברי בית הדין: עו"ד 

)אב"ד(, עו"ד נאסר ג''השאן )חב"ד( ועו"ד מנאל חליחל )חב"ד(. 
העובדות והעבירות שבהן הורשע הנאשם הינן כדלקמן:

03/05 הוגש כתב קובלנה בו נטען, כי המתלוננים שכרו את שירו־  בבבד"מ
תיו של הנאשם למען יסייע להם במכירת דירה ורישום הזכויות בה בלשכת 
רישום המקרקעין. המתלוננים שילמו 4000 שקל מתוך סך 4800 שקל, שביקש 
הנאשם, אך הנאשם לא עשה דבר לשם מתן שירותו המובטח, עבר למשרד 

־אחר ולא ענה לפניות המתלוננים. בגין המעשים הנ"ל הורשע הנאשם בעבי
רות של: מעשה או מחדל שאינו הולם את מקצוע עריכת הדין - עבירה בניגוד 
אי  החוק(,  )להלן:   1961  - התשכ"א  הדין  עורכי  לשכת  לחוק   )3(  60 לסעיף 
שמירה על כבוד מקצוע עריכת הדין - עבירה בניגוד לסעיף 53 לחוק, אי מילוי 
תפקידו כעו"ד - עבירה לפי סעיף 54 לחוק, וכן עבירה בניגוד לכלל 2 לכללי 

לשכת עורכי הדין )אתיקה מקצועית( התשמ"ו - 1986 )להלן: הכללים(.
בקובלנה נוספת, בתיק בד"מ 05/06, נטען, כי ב־2003 הנאשם נטל על עצמו 
הופיע  לא  הנאשם  אביב.  בתל  השלום  משפט  בבית  מתלונן  ייצוג 
לדיונים, קיבל לידיו 600 שקל במזומן ולא השיב את מסמכי 

־התביעה לידי המתלונן חרף פניותיו של זה לנאשם. הנא
והורשע  המתוקן  הקובלנה  כתב  בעובדות  הודה  שם 
- עבירה בניגוד  בעבירות: אי מתן תשובה לתלונה 
2 לכללים, אי שמירה על כבוד מקצוע ערי־  לכלל
ואי  לחוק,   53 לסעיף  בניגוד  עבירה   - הדין  כת 
ייצוג בנאמנות ובמסירות - עבירה בניגוד לסעיף 

54 א לחוק.
המ־ כי  נטען,   33/06 בד"מ בתיק   בקובלנה 

לצורך  הנאשם  של  שירותיו  את  שכר  תלונן 
הגשה לביצוע גבייה של שלושה שיקים בסכום 
של 19,250 שקל, ואף שילם לנאשם אגרת תיק. 
הנאשם, לאחר שאישר כי הגיש השיקים לביצוע, 

־עזב את משרדו מבלי ליתן הודעה למתלונן. המת
לונן אף ניסה ליצור קשר עם הנאשם, ללא הצלחה. 

הנאשם הודה בעבודות הקובלנה המתוקנת והורשע 
־בעבירות של: אי מילוי תפקידו במסירות ובנאמנות - עבי

רה בניגוד לסעיף 54 לחוק וכלל 2 לכללים, וכן מעשה או מחדל 
שאינו הולם את מקצוע עריכת הדין - עבירה בניגוד לסעיף 61 )3( לחוק.

קובלנה דומה עמדה נגד הנאשם בתיק בד"מ 21/06, שבה נטען, כי הנאשם 
ייצג חברה בגביית חובות. זו שילמה לו אגרה על סך 2243 שקל, אבל הנאשם 
לא פתח תיקי הוצל"פ ועד להגשת כתב הקובלנה לא עשה מאומה. אפילו 
תלונת החברה הנ"ל, שהוגשה ללשכת עורכי הדין, לא זכתה למענה מטעם 
הנאשם. הנאשם הודה בעובדות נשוא כתב הקובלנה המתוקן, ולפיכך הורשע 
בעבירות של: אי שמירה על כבוד מקצוע עריכת הדין - עבירה בניגוד לסעיף 
53 לחוק, הפרת חובת הנאמנות כלפי לקוח - עבירה בניגוד לסעיף 54 לחוק, 

ואי מתן תשובה לתלונה - עבירה בניגוד לכלל 2 לכללים.
6/06. כתב הקובלנה כאן גולל את סיפו־  הסיפור חזר על עצמו שוב בבד"מ
רו של מתלונן, אשר פנה אל הנאשם במטרה שיטפל עבורו בתביעה כספית. 
המתלונן שילם לנאשם 900 שקל בגין אגרת משפט ו־1500 שקל בגין שכר 
טירחה. המתלונן פנה אל הנאשם כעבור מספר חודשים, כדי לבדוק מה עלה 
בגורל תביעתו, ורק לאחר התערבות צד ג' ניאות הנאשם לשלוח כתב תביעה, 

־שלטענתו הוגש לבית המשפט בבית שאן. בשל חשש שהתעורר בלב המת
לונן, פנה הוא לבית המשפט השלום בבית שאן, ושם התברר לו כי התביעה 

משולחן בית הדין המשמעתי מגיעות הפעם שתי החלטות, שמתייחסות לעבירות אתיקה חמורות

החטא ועונשו
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כלל לא הוגשה. תלונת המתלונן, אשר הועברה לתגובת הנאשם, לא זכתה 
לתגובה כלשהי. 

בקובלנה זו הנאשם הורשע בעבירות של: אי מתן תשובה לתלונה - עבירה 
עבירה   - הדין  עריכת  כבוד מקצוע  על  אי שמירה  לכללים,   2 לכלל  בניגוד 
עריכת  מקצוע  את  הולם  שאינו  מחדל  או  מעשה  לחוק,   53 לסעיף  בניגוד 
הדין - עבירה בניגוד לסעיף 61 )3( לחוק, ואי ייצוג לקוח בנאמנות ובמסירות 
- עבירה בניגוד לסעיף 54 לחוק. הקובלנה הבאה, שהוגשה נגד הנאשם, נוגעת 
בתיקי מעמד אישי. בבד"מ 48/06 הורשע הנאשם בעבירות שיוחסו לו בכתב 

־הקובלנה, שבה נטען כי המתלונן פנה אל הנאשם למען ייצגו בתיקים המ
תנהלים בבתי המשפט בענייני גירושין ומזונות. הנאשם הבטיח למתלונן, כי 
חובו של המתלונן בגין מזונות יוקטן, וחוב שיש למתלונן כלפי אשתו יסולק 
בגלל הכנסותיו הנמוכות. המתלונן שילם לנאשם 1000 שקל עבור חלק משכר 
הטירחה, אלא שהנאשם לא הופיע לדיונים והותיר את המתלונן עם חובות 
למוסד לביטוח לאומי וחוב בגין מזונות. לפיכך, הנאשם הורשע בעבירות של: 
הפרת חובת הנאמנות המוטלת על עו"ד כלפי לקוחו - עבירה בניגוד לכלל 
)3( לחוק, התנהגות הפוגעת בכבוד המקצוע   61 ביחד עם סעיף  2 לכללים 
לפי סעיפים 53 ו־61 )1( ו־)3(, התנהגות הפוגעת בכבוד מקצוע עריכת הדין 
- עבירה בניגוד לסעיף 53 ו־61 )1( לחוק, ובאי מתן תשובה לתלונה - עבירה 

בניגוד כלל 2 לכללים. 
בתיק משפחה דומה, בד"מ 49/06, נטען, כי הנאשם היה אמור לייצג את 
המתלונן בתביעה שהתנהלה בבית הדין הרבני בבאר שבע וכן בעריכת הסכם 
מזונות. אף שהמתלונן שילם את שכר הטירחה המוסכם, על סך 5500 שקל, 
לא ערך הנאשם הסכם כלשהו ואף ניתק קשר עם המתלונן ולא החזיר לו 

־כספו. בהתאם לכך, הנאשם הורשע בעבירות של: הפרת חובת הנאמנות המו
טלת על עו"ד כלפי לקוחו - עבירה בניגוד לכלל 2 לכללים, התנהגות הפוגעת 
בכבוד המקצוע - לפי סעיפים 53 ו־61 )1( ו־)3(, התנהגות הפוגעת במקצוע 
53 ו־61 )1( לחוק, ובאי מתן תשובה לת־  עריכת הדין - עבירה בניגוד לסעיף
לונה - עבירה בניגוד כלל 2 לכללים, המהווה מעשה או מחדל שאינו הולם 

מקצוע עריכת הדין - עבירה בניגוד לסעיף 61)3( לחוק.

לא ראוי להיות עו"ד
סדרת המעשים והמחדלים הנ"ל הופיעו במסגרת תיק מאוחד 05/06. גזר 
את  להרחיק  הדיינים  הרכב  החליט  ובמסגרתו  ב־3.2.2009,  ניתן  בתיק  הדין 

הנאשם משורות הלשכה לעשר שנים. 
בהחלטתם הדגישו הדיינים את חומרת המעשים: "העבירות שבהן הורשע 
הנאשם אכן חמורות מאוד. מדובר בעבירות שיש בהן כדי להטיל כתם על 
על  סומכים  שלקוחות  המפורסמות,  מן  בו.  והעוסקים  הדין  עריכת  מקצוע 
עורכי דין ומשלמים להם אגרות והוצאות לצורך הגשת תביעות. הנאשם עשה 
לו מנהג )דבר שמתבטא בריבוי המקרים שהובאו בפנינו( להבטיח ללקוחותיו 
טיפול, לגבות מהם סכומי אגרות ושכר טירחה, ולאחר מכן לא לעשות דבר 

ואף להתעלם מהם ולא לענות לפניותיהם.
חובת  הפרת  הלקוח,  בכספי  יד  שליחת  מהווים  כאמור,  אלה,  "...מעשים 

הנאמנות, ופוגעים קשות בתדמית מקצוע עריכת הדין.
בית  הוסיף  החמורים,  המעשים  לגבי  הפסיקה  של  ממצה  סקירה  לאחר 
הדין: "עיינו בהרשעותיו הקודמות של הנאשם, שבהן ניתן לראות כי הנאשם 
הורשע בעבירות אחרות מסוג דומה - לרבות עבירות של שליחת יד בכספי 

־לקוח... כן למדנו מדף הרשעותיו הקודמות של הנאשם, כי הוא הורחק משו
רות הלשכה למשך שבע שנים החל מיום 15.11.2008.

"אנו סבורים, כי מקומו של הנאשם אינו בשורות חברי לשכת עורכי הדין. 
שנושאת  הפגיעה  מידת  לעצמו,  שפיתח  והשיטה  כמותן  שביצע,  העבירות 
עבירות מן הסוג הזה, והפגיעה בציבור הלקוחות ובתדמית עורכי הדין בציבור 

- פוסלות אותו מלשמש כעורך דין, וראוי כי כך ייעשה לתקופה ארוכה".
בית הדין החליט, אם כן, להרחיק את הנאשם משורות הלשכה למשך עשר 
שנים, שיצטברו לעונש קודם של שבע שנות השעיה, שנגזרו על הנאשם על 
ידי בית הדין לפני מספר חודשים. זאת בנוסף לחיובו בפיצויים למתלוננים 

 .השונים בתיקים הנ"ל והוצאות ללשכת עורכי הדין

* הכותב הוא מזכיר בית הדין המשמעתי במחוז צפון של לשכת עורכי הדין

משולחן ועדת האתיקה
מקרה 1: חיסיון בתגובה לתלונה

ועדת  אל  פונים  דין  עורכי  שבמסגרתה  בתופעה,  נתקלנו  באחרונה 
האתיקה במחוז הצפון בפניות שונות תוך חשיפת מידע מיותר, שאיננו 
נדרש לצורך מתן מענה או החלטה בעניין. הדבר נוגד את הוראות חוק 
ואת כללי האתיקה המקצועית. לכן החלטנו לעדכן  לשכת עורכי הדין 

את ציבור עורכי הדין מהמחוז בעניין זה.
השאלה: האם מותר לעורך דין לחשוף מידע שקיבל מאת לקוחו לצורך 
הגנתו מפני תביעה בגין שכ"ט, תביעה בגין רשלנות מקצועית או תלונה/
קובלנה משמעתית, והאם בכך הוא מפר את כללי החיסיון החלים עליו 
על פי כלל 19 לכללי לשכת עורכי הדין )אתיקה מקצועית( התשמ"ו - 

1986, וסעיף 90 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א - 1961?
התשובה: סעיף 90 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א - 1961, מטיל 
על עורך הדין את חובת החיסיון, והיחיד שיכול לוותר על החיסיון הינו 
הלקוח. אך קיימים מקרים, שעורך הדין יכול לחשוף מידע זה אף ללא 

הסכמתו של הלקוח. 
העו"ד יוכל לגלות מידע חסוי, שגילויו נחוץ בתביעה לשכר טירחה, בה

תגוננו בפני תביעה על רשלנות מקצועית או בהליכים משמעתיים נגדו 
)על"ע 17/86 פלונית נ' לשכת עורכי הדין, פ"ד מ"א )4(, 728 ,770(. 

וכאן עולה שאלת ההמשך: האם עורך הדין יכול לחשוף את המידע ככל 
העולה על רוחו או שיש מקום לקבוע גבול למידת הפרת החיסיון?

העניין נידון בעל"ע 5160/04 - אילן אשד, עו"ד, נ' הוועד המחוזי ]פ"ד 
)6(, 233[. שם נאמר, כי על כף המאזניים עומדת הזכות להתגונן,  נט 
ומנגד האינטרס של שמירת החיסיון, שהינו אינטרס ציבורי מובהק: "...
עלינו לבחון איזו אשמה מיוחסת לעורך הדין, ומנגד מהו המידע שאותו 
מבקש עורך הדין לחשוף, והאם חיוני ורלוונטי הוא להגנתו, ומהי מידת 

ההפגיעה שתיגרם בעקבות חשיפתו ללקוח ולאמון הציבור בקהילת עו
רכי הדין?". 

מקרה 2: ניגוד עניינים
העובדות )1(: עורכת דין עומדת לייצג לקוח כנגד כמה צדדים, שאחד 
מהם )נתבע פורמלי( הינו עורך דין שעבדה במשרדו כשכירה, ואף בזמן 

עבודתה אצלו היא טיפלה בענייניו של אותו לקוח. 
העובדות )2(: עורך דין ייצג לקוח וערך התכתבויות בשמו בעניין הסכם 
חלוקת עיזבון. ארבעה חודשים לאחר מכן מגיש תביעה בעניין העיזבון. 

התביעה מוגשת כנגד כמה צדדים, וביניהם הלקוח כנתבע פורמאלי. 
כי  המשפט,  בית  בפני  הסכמתם  את  הביעו  הלקוחות  המקרים  בשני 

הינם מעוניינים בסעד שאותו מבקשים התובעים. 
השאילתה: האם קיים ניגוד עניינים במקרים הנ"ל?

ההחלטה: עמדת ועדת האתיקה במחזו הצפון בשני המקרים הינה, כי 
קיים ניגוד עניינים. הפסיקה הרחיבה את המושג "בקשר לעניין" בכלל 
ה 16 לכללי האתיקה באופן מורחב ולא מצומצם, וראתה כי יש מקום ל
רחיב את המשמעות של המושג "עניין" ו"יש לו זיקה של ממש", כך שלא 
בהכרח שני העניינים הינם זהים או שמדובר באותו עניין, אלא שמספיק 

שיש זיקה בין שני העניינים - דבר אשר מעלה חשש לניגוד עניינים. 
לקו בשם  התראה  מכתב  ששלח  הדין  עורך  כי  נקבע  הזה  הבהקשר 

חו וייעץ לאותו לקוח בשיחת טלפון, אינו רשאי לטפל בעניין נגד אותו 
לקוח - עט ואתיקה, גיליון 59 )26954(. כך שייצוג לקוח אינו חייב להיות 
במשלוח  או  בייעוץ  שדי  אלא  משפטיות,  ערכאות  בפני  ייצוג  בהכרח 
התכתבויות )כמו במקרה השני(, בכדי שייחשב לטיפול "בקשר לעניין" 

לצורך סעיף 16 )א( )1( וה)2(.

עו"ד נאילה עוכל, רכזת ועדת אתיקה במחוז צפון של לשכת עורכי הדין

ואסור מותר 
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 סיוע משפטי, 
עכשיו הטקס

ביום שלישי, 20.1.2009, נערך טקס פתיחת   
הלשכה לסיוע משפטי של מחוז צפון בעיר נצרת. 
דניאל   - המשפטים  שר  היו  המברכים  ברשימת 
פרידמן, מנכ"ל משרד המשפטים - משה שילה, 
ראש עיריית נצרת - ראמז ג'ראיסי, הממונה על 
ועד  יו"ר  גלובוס,  אייל   - משפטי  לסיוע  האגף 
מחוז הצפון של לשכת עורכי הדין - עו"ד חאלד 
מחוז  משפטי  לסיוע  הלשכה  ומנהלת  זועבי,  ח' 

צפון - ורד שמחי.
נכבדים  בנוכחותם  הטקס  את  כיבדו  כן,  כמו 

בנ המחוזי  המשפט  בית  נשיא  לרבות  ־נוספים, 
דוד, נשיא בית משפט  בן  - השופט מנחם  צרת 
קאדי  כתילי,  תאופיק  השופט   - בנצרת  השלום 
והקאדי  עבייד,  אבו  מוחמד   - השרעי  הדין  בית 

עדנאן עדווי. 
על  פרידמן  דניאל  השר  בירך  הטקס  במהלך 
של  השיוויון  בקידום  שתסייע  הלשכה,  הקמת 

הז אוכלוסייה  שכבות  על  ותקל  ישראל  ־ערביי 
קוקות לסיוע ושאין בידיהן את האמצעים לפנות 
לעורך דין באופן פרטי. השר הביע תקווה, כי מתן 

־הסיוע המשפטי באמצעות הלשכה יתרום לצמ
צום הפערים בחברה הישראלית.

אנו  שבו  תהליך,  "יש  השר:  אמר  השאר  בין 
שיר ישראל.  ערביי  של  לשיוויון  להביא  ־רוצים 

ירגישו מקופחים בצורה כלשהי.  גישו בנוח ולא 
ייע ־נעשה את כל מה שניתן, כדי שהדבר הזה 

שה... הקמת הלשכה בנצרת היא צעד אחד חשוב 
בתהליך, שנמשיך בו בכל יכולתנו ובכל הכוח".

גם  בירך  ג'ראיסי,  ראמז  נצרת,  עיריית  ראש 
הוא על הקמת הלשכה בעיר, וציין כי היא נועדה 
לשרת את כל תושבי האיזור - היהודים והערבים. 
על  דיבר  מנכ"ל משרד המשפטים,  שילה,  משה 
והמשותף לכל אזרחי המדינה,  הדגשת המאחד 
ועל החשיבות שבמתן שירותים אחידים לכולם 

־תוך התחשבות בצרכים המיוחדים של האוכלו
סייה במחוז הצפון. 

אייל גלובוס, הממונה על האגף לסיוע משפטי, 
הדגיש בדבריו את חשיבות הקמת לשכות הסיוע 
המשפטי, המביאות לידי מימוש את הזכות של 
כוחות  בשיוויון  המשפט  לבית  לנגישות  הפונים 

ומתוך אפשרות להצליח בעמדתם. 
־מנהלת הלשכה, ורד שמחי, הדגישה את חשי

והן  הן מבחינה משפטית   - איכות השירות  בות 
הז בין  הקשר  את  וציינה  המנהלתית,  ־מבחינה 

כות לכבוד האדם לבין מצויינות השירות הניתן 
בלשכה.

בתוך כך יצויין, כי מאגר עורכי הדין החיצוניים, 
משפטי  לסיוע  הלשכה  לקוחות  את  ייצגו  אשר 
של מחוז הצפון, נבחר בקפידה לאחר הליך מיון, 
שכלל עמידה בתנאים שקבעה הלשכה. החשוב 
הדין.  עורך  של  המקצועיים  כישוריו  הוא  בהם 
את  להדק  העת  כל  הלשכה  מקפידה  במקביל 
הקשרים עם עורכי הדין העובדים עימה ולשפר 

־את נוהל העבודה, כדי לתת לתושבי הצפון שי
רות איכותי יותר. 

־הייצוג המשפטי ניתן בנושאים משפטיים אז
לפועל,  הוצאה  כספיות,  תביעות  לרבות  רחיים, 
אישי  מעמד  ענייני  עבודה,  דיני  רגל,  פשיטות 

וביטוח לאומי. 
פנו  ב־4.11.2008,  בצפון,  הלשכה  פתיחת  מאז 
סיוע מש־ 2000 לקוחות בבקשה למתן  כ ־אליה 

פטי.
עו"ד הלא סרחאן
הלשכה לסיוע משפטי מחוז צפון

הכינו את החליפות
הדין  ולעורכות  הדין  לעורכי  השמה  מרכז 
רכזת  מרץ.  חודש  בתחילת  נפתח  הצפון  ממחוז 

ההשמה במחוז היא עו"ד היבא שמאלי־עזאיזה.
בקרב  גם  האבטלה,  מימדי  עולים  אלו  בימים 
ציבור עורכי הדין. המצב קשה בכל הארץ, וקשה 
בהשמת  יסייע  ההשמה  מרכז  בצפון.  שבעתיים 

עבו באיתור מקומות  הצפון,  הדין במחוז  ־עורכי 
במוס פרטיות,  בחברות  דין,  עורכי  במשרדי  ־דה 

סיוע  יוצע  כן  ועוד.  פיננסיים  בגופים  ציבור,  דות 
למעסיקים בשילוב עורכי הדין המתאימים ביותר 

לתפקידים המוצעים.
עם פתיחת המרכז בצפון אמרה רכזת המרכז, 

־עו"ד היבא שמאלי־ עזאיזה: "עם הקריסה הכל
כלית - העולמית והמקומית, ובצד הצפת מקצוע 
עריכת הדין, נפגעה פרנסתם של עורכי דין רבים 
וההיצע רב מאוד לעומת הביקוש, במיוחד במחוז 
חיונית,  היא  המרכז  הקמת  זה,  רקע  על  הצפון. 
ותוטל עלינו האחריות לסייע לציבור עורכי הדין 
במציאת מקומות עבודה ובמתן מענה לפניותיהם 
לאיוש  יסייע  המרכז  בנוסף,  תעסוקה.  בנושאי 
המדינה  ובשירות  בכלל  המיעוטים  לבני  משרות 

בפרט".
חלק  הוא  הלשכה  של  הצפון  במחוז  המרכז 
פועל  אשר  הארצי,  ההשמה  ממרכז  נפרד  בלתי 

מזה ארבע שנים ורשם הצלחות רבות. 
ציבור עורכי הדין במחוז מוזמן, אם כן, להיעזר 
בשירותי מרכז ההשמה על ידי הגשת מועמדות ו/
־או מילוי טופס משרה חדשה באתר לשכת עור

כי הדין. ציבור המעסיקים מוזמן לפרסם משרות 
פנויות ללא תשלום.

בעמוד 17 של הביטאון מופיעה כתבה מורחבת 
על מרכז ההשמה במחוז.

בקשר למיסוי מקרקעין
ב־26.2.2009 התקיים במשרדי ועד מחוז הצפון 
מפגש עם מנהל מיסוי מקרקעין, סאמי ג'רוס, ועם 

צוות משרדו הבכיר.
האגף  הנהלת  בין  כדו־שיח  התנהל  המפגש 
בנצרת לבין עורכי הדין מהמחוז )35 משתתפים(, 
במפגש  האגף.  מול  הדין  עורכי  עבודת  בנושאי 
ביחסי  הקשורות  הדדיות,  והערות  הועלו שאלות 

העבודה השוטפים - הטכניים והמהותיים.
התורים  עניין  את  במפגש  העלו  הדין  עורכי 

־הארוכים והמתמשכים, שנוצרים באגף, בכל הנו
בעיקר  ואישורים,  מסמכים  בקבלת  לטיפול  גע 
בקשות של מבוטחים לקבלת מסמכים מהביטוח 

הלאומי לגבי נכסיהם.
חברי  מטעם  הצעה  הועלתה  הבעיה  לפיתרון 
מיסוי  הנהלת  בין  יתווך  המחוז  ועד  הלשכה: 
מנת  על  לאומי,  לביטוח  המוסד  לבין  מקרקעין 
יוגשו הבקשות להנפקת  לייעל את העבודה. כך, 
מסמכים ישירות ובאופן מרוכז מהמוסד לביטוח 

לאומי והן יונפקו באגף מיסוי המקרקעין.
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נקודה חשובה אחרת, שהועלתה על ידי ג'רוס 
ובכירי האגף, היתה מילוי טופסי מיסוי מקרקעין 
על ידי עורכי הדין באופן שאינו מלא ותקין. ג'רוס 
שלם  נכון,  מילוי  על  להקפיד  הצורך  את  הדגיש 

־ותקין של הטפסים, על מנת שהם אכן ייכנסו למ
הפניות  חייבות  זה  במסלול  כידוע,  הירוק.  סלול 
להיענות בהקדם ולא יאוחר מ־40 יום מיום הגשת 

הטפסים.
במפגש הועלו עוד נושאים חשובים אחרים.

בסוף המפגש הביעו שני הצדדים רצון לשמור 
־על מסורת המפגשים גם בעתיד, וזאת לאור נחי

צותם לייעול העבודה באופן הדדי.
עו"ד טארק סאלח

 רכז השתלמויות במחוז הצפון 
של לשכת עורכי הדין

סרבני פינוי מושכר, 
לידיעתכם

ב־28.12.2008 פורסמו תקנות סדר הדין האזרחי 
)תיקון מס' 2(, התשס"ט־2008 )ק"ת מס' 6733, א' 

דין מיוחד לפי ־בטבת תשס"ט(, המסדירות סדר 
חלופית  דרך  התיקון מתווה  מוגן.  לא  מושכר  נוי 
חדשה בפני תובע, המעוניין בפינוי שוכר חופשי, 

שהוא סרבן פינוי. 
תביעתו  להגיש  התובע  על  זה,  תיקון  פי  על 
דעת  חוות  ראיות,  ראשית,  עדות  תצהירי  בצירוף 
)תקנה  ישנן  אם  משפטיות  ואסמכתאות  מומחה 
־ 215ט)א((, וכן להכתיר את תביעתו כ"תביעה לפ
215ח(. הנתבע בתורו חייב לה־  נוי מושכר" )תקנה

וכן  215י)ב((,  )תקנה  יום   30 תוך  הגנה  כתב  גיש 
של  לזו  זהה  במתכונת  ומסמכים  ראיות  לצרף 

התובע )תקנה 215ט)ב((.
התיקון קובע, כי כתב התביעה לא יכיל סעדים 
נוספים מלבד הפינוי, וכי לתובע זכות אוטומטית 
לעתור בתביעה נפרדת לסעדים אחרים, ללא צורך 
ברשות פיצול )תקנה 215ז)ב((. כמו כן, הנתבע לא 
יהיה רשאי להגיש תביעה שכנגד או הודעה לצד 
215יג(. בית המשפט יהיה חייב לק־  שלישי )תקנה
בוע את התיק לשמיעה למועד שאינו מאוחר מ־30 
ימים מהמועד האחרון להגשת כתב ההגנה )תקנה 
עיקרי  ביניים,  בקשות  לנושאי  באשר  215יא((. 

־טיעון, משך ההוכחות, מתכונת הסיכומים, מתכו
זהים  יהיו  אלה   - נתינתו  ותאריך  הדין  פסק  נת 
)תקנה  מהיר  דין  בסדר  בתביעות  הקיים  למצב 

215יב)א((. 
תיקון זה מעניק דרך אפשרית בפני התובע, אך 
את  להחיש  הינה  תכליתו  עליו.  אותה  כופה  לא 
הדיון בתביעת פינוי שוכר סרבן ולקצר את הדרך 

לקבלת צו הפינוי.
תיקון סדר הדין האזרחי הנדון מצטרף לשורה 

הפרלמ ברמה  לאחרונה  הנעשים  מאמצים,  ־של 
בקרב  הפינוי  סרבנות  תופעת  למיגור  נטארית, 
מחמת  בוטלה  או  הסתיימה  ששכירותם  שוכרים 
שלא  במושכר  להחזיק  ממשיכים  ואשר  הפרה, 
הבלתי  ההתמשכות  של  לרעה  ניצול  ותוך  כדין 
נסבלת של הליכי הפינוי בבתי המשפט ומערכות 
ההוצאה לפועל. עם זאת, התיקון הזה לוקה בלא 

מעט ליקויים בהיבטים שונים. 
זמן  בהוצאות,  כפילות  יוצר  התיקון  למשל: 
וטרחה, הכרוכים בהגשת תביעה נפרדת לסעדים 

־נוספים )בעיקר כספיים( לגבי אותה מסכת עוב
־דתית; התיקן פוסח על הצורך בקביעת סדר בנו
־שא ההודעות הדרושות כתנאי לביטול חוזי שכי

כזו  הודעה  נדרשת  התחתונה,  בשורה  )מתי,  רות 
ומה השהות הסבירה שיש ליתן לגבי כל סוג של 
מספקת  שהות  לשוכר  נותן  אינו  התיקון  הפרה(; 
וכו'(,  דעת  חוות  )תצהירים,  מסמכיו  כלל  להכנת 
לוקה בהיבטים חוקתיים בקשר עם  זה  ובהקשר 

זכות הגישה לערכאות והזכות להליך הוגן; ועוד.
יש לקוות כי הליקויים יבואו על פתרונן במהלך 

חקיקתי כולל וזהיר. 
נדון בידי כותב שורות  הערה: התיקון החדש 
אלה בתוכנית "על פי חוק", ששודרה ב־21.3.2009 

בטלוויזיה הישראלית בשפה הערבית. 
עו"ד נאהל עספור

משנה מקום
דורית  השופטת  כבוד  דחתה  ב־22.1.2009 
ביניש, נשיאת בית המשפט העליון, את בקשת 
המדינה )בש"א 4096/08( להעביר למחוז הדרום, 
נזיקין  בתביעות  הדיון  מקום  את  גורף,  ובאופן 
נגד מדינת ישראל לפיצויים בגין פעולות ירי של 

חיילי צה"ל באיזור רצועת עזה.

הדין  עורכי  לשכת  של  הארצי  בוועד   
אפ שעניינן  בתלונות  לטיפול  צוות  ־הוקם 

הוועדה  במסגרת  וזאת  דין,  עורכות  ליית 
לקידום עורכת הדין.

הוועדה החליטה להעלות הילוך במאבק 
נגד אפליית עורכות דין - הן במגזר הציבורי 
והן במגזר הפרטי. לצורך כך הוקם בוועדה 

־צוות, שתפקידו למפות, לנפות ולטפל בת
לונות, שעניינן אפליית עורכות דין, תוך מתן 
ייעוץ והכוונה. חברות הצוות הן עורכות הדין 

אתי חסיד, דקלה הרמן־כהן ועדי ברקן־לב.
בראשותה  הדין,  עורכת  לקידום  הוועדה 

־של עו"ד נעמי לנדאו ובריכוזו של עו"ד שמ
המעלות  בתלונות,  לטפל  החלה  לפיד,  עון 

־חשד לאפליית עורכות דין בתעסוקה. הסנו
נית הראשונה היתה תלונה שהגיעה לוועדה 

־ושעניינה חשד לאפליית עורכת דין, המוע
מדת לגיוס כתובעת משטרתית. מועמדותה 
נדחתה בשל אי עמידה במבחן כושר מבצעי, 

שבוצע מיד לאחר שהיא ילדה. 
שיוויון  לנציבת  בעניין  פנתה  הוועדה 

לצו התמ"ת,  במשרד  בעבודה  ־הזדמנויות 
רך הפעלת סמכותה הסטטוטורית למניעת 

הזדמ לשיוויון  בזכות  הפוגעת  ־התופעה, 
נויות בעבודה.

מוזמ תלונה  להפנות  שמעוניינים  ־מי 
הראייתי  החומר  בצירוף  בכתב,  לפנות  נים 
הדין,  עורכת  לקידום  לוועדה  שברשותם, 
דניאל  רח'  הדין,  עורכי  לשכת  בדואר: 
או  6918696־03;  בפקס:  או  ת"א,   10 פריש 
בדוא"ל: shimon@israelbar.org.il )עדיפות 

לדוא"ל(.
לפעילות  להצטרף  המעוניינים  חברים 
לפנות  מוזמנים  עצמה,  הוועדה  במסגרת 
6918696־03  בפקס:  בטיש,  לכרמלה  בכתב 

.carmela@israelbar.org.il :או בדוא"ל

עו"ד שמרית רגב
דוברת לשכת עורכי הדין בישראל

כל הזכויות שמורות לעורכות הדין

להצטרף  בקשה  הגישה  הדין  עורכי  לשכת 
־להליך הנ"ל כידיד בית המשפט, מאחר שלבק

שה של המדינה עלולות להיות השלכות חמורות 
ומרחיקות לכת כלפי ציבור רחב של עורכי הדין, 

־במיוחד במחוז הצפון. את הלשכה ייצג בהתנד
בות עו"ד אדם פיש.

בהחלטתה כתבה כבוד השופטת ביניש: "יוצא 
שמאזן הנוחות בתיקים אלה אינו מצביע באופן 
מובהק וגורף, מראש, על נטייה לקיום ההליכים 
באיזור הדרום דווקא, והוא עשוי להשתנות בכל 
תיק ותיק, בהתאם לאופן ניהולו, מספר העדים 

מגו ומקום  המשפט  בבית  להתייצב  ־העתידים 
ריהם הנוכחי. 

"כל עוד מציינת המדינה באופן כללי בלבד - 
כפי שציינה בתיק זה - כי 'מרביתם של העדים 
מי  הובהר  )טרם  המבקשת  של  הפוטנציאליים 

־יהיו כל עדי המבקשת( משרתים בכוחות הביט
חון בדרום הארץ, ובמרבית ימות השנה שוהים 
באיזור זה' ]בפסקה 9 )ד( לבקשת המדינה מיום 
־ הנ מאזן  את  להטות  כדי  בכך  אין   ,]7.5.2008
חות בתיק. על אחת כמה וכמה כאשר התובעים 
הינה  נוחותם שלהם  כי  כך,  על  עומדים  עצמם 
לקיים את הדיון במקום שאליו בחרו להגיש את 

תביעתם".
הלשכה מודה לעו"ד פיש על התנדבותו לייצג 

אותה בהליך.
עו"ד נאילה עוכל
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לטובת הציבור

לבית המשפט לענייני משפחה בטבריה הוגשה תביעת 
מזונות על ידי חייל בן 19 נגד אביו. אני ייצגתי את האב 
מחוז  מטעם  מצווה  שכר  בפרוייקט  התנדבותי  במסגרת 

הצפון של לשכת עורכי הדין. 
הבן החייל תבע מזונות מאביו עד לסיום שירות החובה שלו. מדובר 
אב  בין  קשר  במרכזה  קשה.  רגשית  מורכבות  בעלת  כואבת,  בתובענה 
והגירושין. הבן  לבנו, אשר נקלע למשבר עם פרוץ הסכסוך בין ההורים 

בחר לצדד באימו.
הדיונים בבית המשפט היו קשים, מלאי רגש ובכי. במהלך הדיונים אמר 

־האב, בין השאר: "הבן הזה הוא הבן הכי קרוב לי. הוא יצא ללמוד על חש
בון יומיים עבודה בצבא. כל שבוע שהוא היה בא לא הייתי מחסיר ממנו 
דברים, הייתי ממלא לו את התיקים. כשהוא עובר לידי, הלב שלי נשרף. 
בדיון של הגירושין, אני קראתי לכולם, אמרתי שאני אוהב את כולם, והם 

טרקו לי את הדלת...".
מנגד העיד הבן, כי "מאז שקרה המקרה בין ההורים אני הייתי בבית 

הכי בוגר ועם שתי אחיות קטנות. אפילו עשיתי עריקות והלכתי לעבוד 
במשך חמישה חודשים, כדי לעזור לאמא. הוא אמר דברים שלא היו. יש 

לי אחות קטנה שהולכת אליו, וכל הזמן אני שואל עליו...".
הכאב מהמצב הוא אמיתי, וכך גם המצוקה הכספית של האב. הצגתי 
את מצבו של האב בפני כבוד השופטת, אתי בוהדנה, וציינתי כי גם את 
המזונות שנקבעו לו לבנות הצעירות, בגובה 2100 שקל לחודש, קשה לו 
לשלם. עם זאת, הוא עובד קשה בשטיפת כלים, על מנת לעמוד בתשלומי 

המזונות, וכל מה שנשאר לו למחייתו הם 600 שקל בחודש.
הזכרתי בפני כבוד השופטת, כי כאשר הבנות תבעו את האב ביחד עם 
האמא, הבן יכול היה לתבוע, אבל העדיף שלא לעשות כן משום שלא רצה 

להיות בקשר עם האבא.
בסוף הדיונים נקבעו מזונות נמוכים מהמקובל, בשיעור של 300 שקל 

לחודש, בשל מצבו הכלכלי הקשה של האב.
־בתום הדיון נאמר על ידי כבוד השופטת במאמר מוסגר ומחוץ לפרו

טוקול, כי בתיקים כאלה קשה לדון וכי היא מאחלת לאב ולבנו שהקשר 
ביניהם יחודש ושהם יצליחו לתקשר זה עם זה.

* הכותבת היא עורכת דין, אשר מתנדבת בפרוייקט שכר מצווה במגדל 
העמק

תובענה כואבת הובאה לבית המשפט לענייני משפחה בטבריה  עו"ד 
גלית ביטון נקראה לייצג אבא, שנתבע על ידי בנו החייל לשלם מזונות 

הבן יקיר לי

מרכז הזכויות נצרת: עו"ד ג'אדי זועבי, עו"ד עבד הריש, עו"ד ג'אנם 
־עלא אלדין, עו"ד נעים פראן, עו"ד בילאל שאהין, עו"ד פאדיה עתאמ

לה, עו"ד ג'לאל עבדאללה, עו"ד ואיל אבו אחמד, עו"ד קוסאי מרואת, 
עו"ד ראמח עואד, עו"ד ויסאם שחברי, עו"ד סוזאן בסול, עו"ד מחמוד 
עו"ד  כחילי,  אפנאן  עו"ד  זועבי,  פואד  עו"ד  קוט,  איוב  עו"ד  שחברי, 
שרה שי, עו"ד סלאח קאסם, עו"ד רושדי ח'ליליה, עו"ד ג'רייס מרג'י, 
עו"ד ג'יידא עספור, עו"ד פארס גראיסי, עו"ד ג'ורגית זהר, עו"ד ויאאם 
דריני, עו"ד יסמין סעדי, עו"ד טארק חסנין, עו"ד ח'אלד ח'ליליה, עו"ד 

אדיל ג'ראיסי.

עו"ד  דדון,  אריק  עו"ד  חליחל,  אכרם  עו"ד  צפת:  הזכויות  מרכז 
עו"ד  עלוש,  מירית  עו"ד  חליחל,  סעיד  מוחמד  עו"ד  זנגרייה,  ג'מאל 
סחר סאדר-סאבא, עו"ד עינב מלכא, עו"ד עמי זינטי, עו"ד רחל דיין, 
עו"ד תמיר סבן, עו"ד אדם ג'ורנו, עו"ד ברוך פריימן, עו"ד ליאון אבנר, 
עו"ד  אוחנה,  יאיר  עו"ד  אלדן-שכטר,  אפרת  עו"ד  ולרי,  פנינה  עו"ד 
ח'אלד זנגרייה, עו"ד ונונו ניסים, עו"ד זיו יאיר, עו"ד וג'יה ח'טיב, עו"ד 

רן ארנון, עו"ד רחל רוה.

זגורי,  עו"ד אסף  עו"ד עומר מזאריב,  מרכז הזכויות מגדל העמק: 
עו"ד  ביטון,  גלית  עו"ד  רוזינר,  איילת  עו"ד  אוסטריקוב,  ילינה  עו"ד 
פ.  וסים  עו"ד  חאלדי,  אלחאן  עו"ד  דולב,  צביה  עו"ד  מרקו,  מירב 
דראושה, עו"ד יוסף פ. דראושה, עו"ד סימא כנאנה, עו"ד ג'רייס מרג'י, 

עו"ד איוב קוט.

מרכז הזכויות טבריה: עו"ד מייסא ח'דירי, עו"ד זיאד מינזל, עו"ד 
ליאון אבנר, עו"ד פאדי ג'השאן, עו"ד אריאלה סרור, עו"ד מיכאל כהן, 
עו"ד מראם חמוד, עו"ד שאדי ערטול, עו"ד איתמר בן-זאב, עו"ד דן 
מיכאל שטרית,  עו"ד  נתן,  עו"ד משה  זועבי,  אנואר  עו"ד  וימר,  שגב 

עו"ד ראמי חוסין, עו"ד ליזו רביב, עו"ד אפרים כהן. 

תודה רבה
 ועד מחוז הצפון מודה רבות לחברים שהתנדבו בחודשים האחרונים בארבעת מרכזי זכויות 

שכר מצווה בצפון, על הזמן שהקדישו ועל הסובלנות שגילו כלפי הפונים בתחנות
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השעיות בפועל של עורכי דין ממחוז חיפה
דו"ח מס' 62 )נכון ליום 8.3.2009(

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

מהלשכה החל מיום 6.11.2001.
מאמון בן עלי חלאילה, מס' רישיון 

18364, הוצא מהלשכה החל מיום 
.24.7.2003

טאיסה ניוק, מס' רישיון, 18840, הוצאה 
מהלשכה החל מיום 27.4.2005.

ויקטוריה דרייזין, מס' רישיון, 21938, 
הוצאה מהלשכה החל מיום 18.5.2005.

שירה עם דוד, מס' רישיון 9763, הוצאה 
מהלשכה החל מיום 30.11.2006.

חדר קבלאוי, מס' רישיון 12891, הוצא 
מהלשכה החל מיום 2.2.2007.

חסן מחאמיד זטאם, מס' רישיון 14989, 
הוצא מן הלשכה החל מיום 19.6.2008.

גאנם אבו ריא, מס' רישיון 32364, הוצא 
מן הלשכה החל מיום 1.2.2009.

איתן לפידות, מס' רישיון 10522, הוצא מן 
הלשכה החל מיום 14.1.2009.

פיראס אליאס, מס' רישיון 33801, הוצא 
מן הלשכה החל מיום 27.2.2009.

דוד קדוש, מס' רישיון 15197, הוצא מן 
הלשכה החל מיום 17.2.2009.

הושעו מן הלשכה
אבישי לאור, מס' רישיון 7972, הושעה 
זמנית החל מיום 25.1.2009 עד להכרעה 
בבקשה, לפי סעיף 75 לחוק לשכת עורכי 

הדין. כמו כן, הושעה לתקופה של 8 שנים 
החל מיום שחרורו מן המאסר בו הוא 

נתון.
פנחס נרקיס, מס' רישיון 6652, הושעה 
החל מיום 4.3.2003 ועד ליום 1.9.2048.
עומר גזאוי, מס' רישיון 12353, הושעה 

ל־8 שנים החל מיום 16.12.2004 ועד ליום 
.15.12.2012

רביע אסמאעיל, מס' רישיון 29392, 
הושעה ל־36 חודשים החל מיום 

20.12.2006 ועד ליום 19.12.2009.
ראסם חמאדה, מס' רישיון 21972, הושעה 

ל־5 שנים החל מיום 1.2.2007 ועד ליום 

.31.1.2012
חוסין מסאלחה, מס' רישיון 22813, 

הושעה החל מיום 1.11.2006 ועד ליום 
.30.8.2014

יאסר בריק, מס' רישיון 26810, הושעה 
מיום 4.3.2007 ועד ליום 1.1.2022.

גרא דה שליט, מס' רישיון 9250, הושעה 
ל־3 שנים, מיום 1.3.2007 ועד ליום 

.28.2.2010
עלאא עואד, מס' רישיון 28555, הושעה 

ל־4 שנים, מיום 29.10.2007 ועד ליום 
.28.10.2011

גסוב חאג, מס' רישיון 22762, הושעה 
לשנה. ההשעיה תופעל עם שובו לישראל.
זאב קליאוט, מס' רישיון 6858, הושעה 

לשנתיים מיום 1.10.2007 ועד ליום 
.30.9.2009

ויסאם קאסם, מס' רישיון 17427, הושעה 
ל־15 וחצי חודשים, מיום 1.1.2008 )מכוח 

סע' 78 }א{( ועד ליום 15.04.2009.
חלאילה נואף, מס' רישיון 33923, הושעה 

לתקופה של 5 שנים מיום 8.9.2008 ועד 
ליום 7.9.2013.

מחמוד חטיב, מס' רישיון 31267, הושעה 
לתקופה של 5 שנים החל מיום 15.12.2008 

ועד ליום 14.12.2013.
סברי גריס, מס' רישיון 4325, הושעה ל־6 

שנים, מיום 6.3.2008 ועד ליום 5.3.2014.
עאדל שואהנה, מס' רישיון 19039, הושעה 

לשנה ו־7 חודשים, מיום 3.4.2008 ועד 
ליום 2.11.2009.

איימן קייס, מס' רישיון 31452, הושעה 
ל־18 חודשים, מיום 1.4.2008 ועד ליום 

.30.9.2009
מונדר ג'אבר, מס' רישיון 18796, הושעה 
ל־19 חודשים, מיום 15.7.2008 ועד ליום 

.14.2.2010
מוחמד גנאים, מס' רישיון 14018, הושעה 

ל־35 חודשים, מיום 23.6.2008 ועד ליום 
.22.5.2011

ורד עאסי, מס' רישיון, 28548, הושעתה 
ל־4 שנים, מיום 15.7.2008 ועד ליום 

.14.7.2012

אחמד אלמאלק, מס' רישיון 38742, 
הושעה לתקופה של 3 שנים החל מיום 

15.7.2008 ועד ליום 14.7.2011.
שפיק דרויש, מס' רישיון 26839, הושעה 
החל מיום 1.5.2008 ועד ליום 31.10.2010.

סלאח אבדאח, מס' רישיון 26769, הושעה 
ל־10 שנים, מיום 6.1.2008 ועד ליום 

.5.1.2018
ליאורה כהן ליטמן, מס' רישיון 26833, 

הושעתה ל־9 חודשים, מיום 1.10.2008 ועד 
ליום 30.6.2009.

יוסף חיר, מס' רישיון 42616, הושעה 
ל־12 חודשים, מיום 22.9.2008 ועד ליום 

.21.9.2009
עימאד אסדי, מס' רישיון 26118, הושעה 

לתקופה של 9 חודשים, החל מיום 
29.9.2008 ועד ליום 28.6.2009.

אמין בן אחמד בדארנה, מס' רישיון 
17384, השעיה זמנית החל מיום 

21.10.1999 ועד להכרעת דינו בבית משפט 
בכתבי האישום שהוגשו נגדו.

רודי זקנון, מס' רישיון 14501, השעיה 
לתקופה של 6 חודשים החל מיום 

15.2.2009 ועד ליום 14.8.2009.
בהיג' עוייד, מס' רישיון 14561, השעיה 

לתקופה של 3 שנים, החל מיום 21.7.2008 
ועד ליום 20.7.2011.

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

חוסיין עוסמאן, מס' רישיון 32273, 
השעיה לתקופה של 36 חודשים החל מיום 

1.2.2009 ועד ליום 31.1.2012.
מוחסן עבדל ראזק, מס' רישיון 11232, 

הושעה לתקופה של 10 חודשים החל מיום 
15.2.2009 ועד ליום 4.12.2009.

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

חברות לאור הכרזת פשיטת רגל - פברואר 
.2008

הוצאו מן הלשכה:

 זאהי אסכנדר, מס' רישיון 12864, 
הוצא מן הלשכה החל מיום 1.8.2005.

מאזן נסאר, מס' רישיון 10250, הוצא מן 
הלשכה החל מיום 17.8.2003.

ג'סאן עומר ממדוח, מס' רישיון 20160, 
הוצא מן הלשכה החל מיום 6.4.2007.

הושעו מן הלשכה:
איהאב חליחל, מס' רישיון 22770, הושעה 
החל מיום 27.5.2008 ועד ליום 26.5.2018.

ויסאם הרייש, מס' רישיון 28875, השעיה 
זמנית החל מיום 19.12.2006 ועד להכרעה 

סופית )מכוח סע' 78 }א{(.
מידיאן יוסף, מס' רישיון 19016, השעיה 

החל מים 15.11.2008 ועד ליום 14.5.2026.
מחמוד אחמד זועבי, מס' רישיון 16995, 

השעיה לתקופה של שנתיים וחצי החל 
מיום 1.5.2008 ועד ליום 31.10.2010.
יעל אור פלדמן, מס' רישיון 18316, 

השעיה זמנית החל מיום 19.2.2009 ועד 
להכרעת הדין בבית המשפט השלום 

בנצרת.

פשיטות רגל:
 עארף מסאלחה, מס' רישיון 12415,

כפר דבורייה.

השעיות בפועל של עורכי דין ממחוז צפון
 )עדכון נכון ליום 26.3.2009(
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עכשיו זה רשמי: פורום עורכי דין צעירים של מחוז הצפון 
יצא לדרך. 

23.2.2009 התקבצו חברי הפורום בבניין הלשכה שב־ ־ב
נצרת לדיון ראשון בנושאים שעל הפרק. מטרת המפגש 
היתה למסד קבוצה, שתוביל את הטיפול בעניינם של עורכי דין צעירים/ 
חדשים, כאשר כמובן כל עו"ד צעיר או ותיק מאיזור הצפון יוזמן לתרום 

את חלקו לרווחת עורכי הדין במחוז. 

כל ההתחלות קשות
גדולה להשתלב בשוק העבודה המוצף.  יש בעיה  דין חדשים  לעורכי 
אחרי שהם מסיימים את הלימודים ועוברים את מבחני הלשכה, יש להם 
תואר, תעודה ורישיון, אבל זוהי רק ההתחלה. מה עושים עם זה? מי יכול 
לעזור להשתלב בשוק העבודה? לאן פונים בשאלות מקצועיות ואחרות? 
ובכן, פורום עורכי הדין הצעירים שם לו למטרה, בין היתר, לתת מענה 
לכל הנושאים הללו. הכוונה היא, שהפורום יהיה מעין בית חם לכל עורך 

דין במחוז.
אין ספק שעורכי הדין, קל וחומר הצעירים שביניהם, נתקלים בימים 
אלה בקושי להשתלב ולמצוא תעסוקה ראויה במקצוע. כל זאת לאחר 

השקעה בשנות לימוד והתמחות כנדרש.
גם אני עו"ד צעיר וגם לי קשה להתפרנס במקצוע, אבל אל לנו לשכוח: 
כל התחלה היא קשה, ובכל תחום יש קשיי הסתגלות ראשוניים. על כן 

־חשוב מאוד לאחד כוחות ולהיעזר אחד בשני, גם במציאת פתרונות יצי
רתיים במיגוון נושאים שיעלו על הפרק בפורום החדש. 

בקרוב: השתלמות ארגז כלים
כיבד את מפגש  עומרי, מנכ"ל מחוז הצפון של הלשכה,  עו"ד פארוק 
מבורכת,  פעילות  "זוהי  היוזמה:  על  ובירך  בהשתתפותו  הפורום  חברי 

דרך צלחה
הפגישה הראשונה של פורום עורכי דין צעירים הגדירה אותו כבית חם עבור כל אוכלוסיית 
  מי שמעוניינים לתרום או שצריכים ייעוץ ועזרה, מוזמנים לפנות  עורכי הדין במחוז

נציגי הלשכה בפגישה בירכו על היוזמה והבטיחו לסייע בעבודת הפורום החדש

טקס ההסמכה הארצי של עורכי דין חדשים, יוני 2008. לפורום החדש יש הרבה עבודה

וכמנכ"ל אני מברך על היוזמה ועל הרצון הטוב של חברי הפורום לקדם 
עניינים חשובים, כמו רווחת עורכי הדין הצעירים, ענייני תעסוקה, ימי עיון 
וימי כיף. השילוב של הפורום בלשכת עורכי הדין חשוב מאוד, ואעשה ככל 
שאוכל לתרום ולעזור בעניינים השונים". בין היתר הבטיח המנכ"ל, כי אם 

וכאשר יידרשו תקציבים לפעילויות שייזום הפורום, הוא ישמח לעזור.
־בסיום הפגישה המוצלחת הוצע, כי כל עורך דין צעיר או ותיק יוכל לה

צטרף ולתרום את חלקו לעבודת הפורום. בנוסף, המסר שיצא מהפגישה 
הוא שהפורום נועד להיות הבית החם של כולם.

לקרב  כדי  חברתיים,  מפגשים  בקיום  הצורך  את  העלו  הפורום  חברי 
ולהדק את היחסים בין עורכי הדין הצעירים והוותיקים. 

גם עו"ד טארק סאלח בירך את חברי הפורום מעל דפי הביטאון: "אני 
־מברך על היוזמה להקמת הפורום החשוב הזה. בין השאר, חשיבותו ביצי

רת קשרים עם פורמים אחרים. חשוב לנו לקשור את כל העוסקים בדבר, 
כדי לעזור ככל שרק ניתן לעורכי הדין הצעירים במחוז שלנו. ואנחנו אכן 

רואים, שהרבה עורכי דין צעירים מתגייסים לתמוך ולעזור".
הצפון השתלמות  במחוז  תתקיים  יוני  בחודש  כי  הוסיף,  סאלח  עו"ד 
ארגז כלים לעו"ד הצעיר בחיפוש מקום עבודה: "ההשתלמות הזו תחזק 
את מעמדם כעורכי דין צעירים ותעניק להם כלים להתמודד עם המקצוע 
החדש ועם הבעיות שבו. מחוז הצפון ישמח לשתף פעולה במיגוון נושאים 

חשובים, שיעלו מהפורום החדש.
"בנוסף ובמישור אחר, כמזכיר בית הדין המשמעתי במחוז הצפון, אני 
עד למקרים שבהם עורכי דין צעירים מבצעים עבירות אתיקה בתום לב 
צריך  הפורום  כך  ובשל  המנחים,  האתיקה  בכללי  בקיאות  מחוסר  ו/או 
לפעול במישור זה - לקיים ימי עיון, הדרכות והרצאות בעדכוני אתיקה 

 ."חשובים

*  הכותב הוא חבר הפורום לעורכי דין צעירים בוועד מחוז הצפון של 
לשכת עורכי הדין
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יש עבודה

עכשיו יותר מתמיד
בצל המשבר הכלכלי, גל הפיטורים וריבוי עורכי דין בשוק, נפתח מרכז 

השמה במחוז הצפון של לשכת עורכי הדין  נשמח לעזור

* ה ז י א ז ע ־ י ל א מ ש א  ב י ה ד  " ו ע  

בצל המשבר הכלכלי והצפת המקצוע נפתח מרכז ההשמה 
במחוז הצפון של לשכת עורכי הדין.

מנתונים שנמסרו על ידי מנהלת מרכז ההשמה הארצי של 
במרכז  כי  עולה  קרמר־רשף,  מיכל  עו"ד  הדין,  עורכי  לשכת 
טופלו כ־2000 פניות מעורכי דין דורשי עבודה בחודשים ינואר־פברואר 2009. 
כ־300  לעומת  זאת  בפועל.  מועסקים  שאינם  דין  מעורכי  היו  מהפניות   70%
פניות בלבד בתקופה המקבילה אשתקד. כלומר, מדובר בזינוק של פי חמישה 

במספר הפונים.
־המשבר בכלכלה העולמית והמקומית, ביחד עם התופעה של הצפת מק

עבודה  דורשי  באחוז  חדה  ולעלייה  גואה  לאבטלה  גרמו  הדין,  עריכת  צוע 
בקרב משפטנים ועורכי דין רבים. 

בצל המשבר הכלכלי, עיקרון העל של חופש העיסוק נמצא גם הוא בסכנה. 
זאת מאחר שפרנסתם של בעלי משרדים בגדלים שונים נפגעה ושהביקוש 
לתחומי העיסוק השונים השתנה. בתוך כך יצוין, כי הביקוש בתחומי משפט 
ספורים נותר כשהיה, לרבות בתחום האזרחי מסחרי, ליטיגציה וכמובן דיני 

־משפחה ופלילי. לעומת זאת, הביקוש בתחום ההיי־טק ושוק ההון פחת במי
דה ניכרת, ואילו בביקוש בתחומי משפט העבודה נרשמה עלייה.

־על רקע השינויים הללו החלו חלק מהמשרדים בתוכניות התייעלות אסט
רטגית, אשר כללו גם פיטורי עורכי דין וקיצוץ בשכר אלו שלא פוטרו. 

לא זו בלבד, אלא שבעת שגל הפיטורים נמשך והצמיחה הצפויה במשק 
עדיין רחוקה, חלק מהמשרדים הוותיקים מנצל את המצב לטובתם. הצעות 
מינימום  שכר  סביב  לפעמים  ונעות  מבישות  השכירים  הדין  לעורכי  השכר 
ובהיעדר תשלום זכויות סוציאליות. כידוע לכולנו, שכר זה מוצע עבור עבודה 

־שוחקת, שכוללת לעיתים גם תנאים פיזיים קשים ומשלבת עבודות אדמיני
סטרטיביות נלוות ואף ביצוע שליחויות. 

קורה לא אחת, שהשכר הנמוך מוצע תמורת עבודה הנמשכת מעבר לשעות 
העבודה הקבועות בחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א־1951.

מעסיקים אחרים מנצלים את ההיצע הרב של דורשי העבודה ומעלים את 
רף הקבלה במשרדיהם - הן מבחינת הוותק הנדרש והן מבחינת המוסד בו 
נרכשה ההשכלה. חלקם אף מעניקים יתרון מובהק לבעלי תארים אקדמיים 
נוספים. כתוצאה מכך, עורכי דין בעלי הישגיים אקדמיים גבוהים, המלצות 
טובות ורזומה מרשים - נאלצים להתפשר על מישרות אשר אינן עונות על 

ציפיותיהם ויכולותיהם.
ולהפ רבים לאבד מוטיבציה  דין  לעורכי  גורמים  ־תנאי העסקה מבישים 

חית מתפוקתם. התוצאה העקיפה של מצב השוק, אם כן, מתבטאת בפגיעה 
ברמה המקצועית ובכלל השירותים אשר ניתנים ללקוח, וכן פגיעה בתדמית 

המקצוע.
־בעת שהשוק רווי וההיצע זעום, עדיין יש עורכי דין שאינם מוותרים בק

שירות ללא תשלום
בשעות  א'־ה',  בימים  בנצרת  הלשכה  בבניין  פועל  ההשמה  מרכז 

8:30־16:30.
המעסיקים  ציבור  בנוסף,  בשירותינו.  להיעזר  מוזמן  הדין  עורכי  ציבור 
מוזמן לפרסם משרות פנויות באמצעות מרכז ההשמה, וכן להיעזר בנו 

להתאמת המועמדים מקרב עורכי הדין לתפקידים המוצעים. 
פרטים נוספים בטלפון: 6015111־04.

השירותים יינתנו ללא תשלום

־לות, שולחים עשרות מועמדויות למשרות משפטיות בכל הארץ במיגוון תחו
נכונות להיכנע לתנאי השוק הקשים.  ומביעים  ובהיקפי משרה שונים,  מים 
ומרבית הפונים אינם מוזמנים  נענות  כי מרבית הפניות כלל לא  לציין,  יש 

לראיונות קבלה לעבודה. 
־מיעוט המשרות הפנויות והתמורה המוצעת לעורכי דין מובילה רבים לנ

טישת המקצוע. הם מנסים להתקבל למשרות שאינן משפטיות - בארגונים 
להשתלב  מנסים  הם  ממשלתיים.  ובמשרדים  פיננסיים  במוסדות  פרטיים, 
בתפקידים ניהוליים, ארגוניים, שיווקיים וגם בפוליטיקה ובתקשורת. אחרים 

מסתפקים בעבודות סטודנטיאליות, כדוגמת נציגי שירות לקוחות.
דין.  כיום בישראל כ־40,420 עורכי  נתוני לשכת עורכי הדין, רשומים  לפי 
כמובן שהמספר אינו משקף בהכרח את מספר העוסקים בפועל בעריכת דין. 
נתונים מאגף המחקר של לשכת התעסוקה מראים, כי בתקופה שבין נובמבר 
2008 ועד ינואר 2009 נרשמו בלשכת התעסוקה כ־644 משפטנים וכ־570 עורכי 

דין; מתוכם 183 עורכי דין ומשפטנים מהצפון, 55 מהם מיישובים ערביים.
מרכז  פתח  בשוק,  דין  עורכי  וריבוי  הפיטורים  גל  הכלכלי,  המשבר  בצל 

ההשמה הארצי את השלוחה במחוז הצפון של לשכת עורכי הדין.
בימים  בנצרת  הלשכה  מבניין  פועלת  והיא  ב־1.3.2009,  נפתחה  השלוחה 

א'־ה', בשעות 8:30־16:30.
כרכזת מרכז ההשמה, אני מזמינה את ציבור עורכי הדין להיעזר בשירותינו 
במחוז הצפון. כל שעליכם לעשות הוא להגיש מועמדות ו/או למלא טופס 

־משרה חדשה באתר לשכת עורכי הדין, ולעיין במאגר המשרות הרבות שנמ
http://www.israelbar.org.il/(. בנוסף, אני מזמינה את ציבור המ־ )צא באתר 
עסיקים לפרסם משרות פנויות באמצעות מרכז ההשמה וכן לצורך התאמת 

מועמדים מקרב עורכי הדין לתפקידים המוצעים. 
השירותים יינתנו ללא תשלום.

הצלחת המרכז במתן פיתרונות תעסוקתיים תלויה, בין השאר, גם בשיתוף 
־הפעולה מצד עורכי הדין. נשמח לקבל מכם פניות בכל הנוגע לתעסוקה, חי
־פוש מקומות עבודה, הדרכה בניסוח קורות חיים, סיוע בגשת מועמדים למ

כרזים ממשלתיים וסיוע באיתור מקומות עבודה פוטנציאליים מתוך מאגר 
המשרות האיכותי של מרכז ההשמה. 

כמו כן, מרכז ההשמה ייזום ימי עיון, כנסים והשתלמויות בנושאי תעסוקה 
ומיומנויות חיפוש עבודה לעורכי דין. וזאת לצד פרסום עלונים ודפי הסבר 

שונים בנושאי תעסוקת עורכי דין. 
יודגש כי במסגרת פעילות מרכז ההשמה יוצע סיוע מיוחד לבני המיעוטים, 
על  זאת  בפרט.  המדינה  ובשירות  בכלל  העבודה  בשוק  השתלבותם  לצורך 
רקע העובדה, כי היקף המועסקים מקרב בני המיעוטים במשרד המשפטים 

הינו 4% לכל היותר מכלל העובדים.

* הכותבת היא רכזת מרכז ההשמה בוועד מחוז הצפון של לשכת עורכי הדין
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המנהיגות  של  הגדול  שהרוב  חושב  "אני 
הישראלית מבין את החשיבות של שלטון החוק 
ואני  המשפט.  בתי  של  העצמאי  המעמד  ושל 
מאוד מקווה, שהם לא יתנו לאילוצים פוליטיים 
להם  לגרום  וליברמן,  החרדים  כמו  כיתתיים, 
הרפובליקה  של  הזה  המדהים  בהישג  לפגוע 
הישראלית". כך אומר מי שכיהן שתי קדנציות 

־רצופות כראש לשכת עורכי הדין בישראל, בש
נים 1999־2007.

מתקיים  כהן  שלמה  ד"ר  עו"ד  עם  הראיון 
ה־16  הקומה  ממרומי  אביב.  שבתל  במשרדו 
אפשר לקבל מראה פנורמי של תל אביב ויפו, 
כולל הבתים הצפופים של הכרך והים הכחול. 
מנסה  לא  בסוף המסדרון,  עצמו,  המשרד שלו 
אחת  בפינה  יוקרה.  של  גינונים  כל  לשוות 
שולחן  על  עיתונים,  של  מאוד  גבוהה  ערימה 
קרטון  תיקים במעטפת  הרבה  הארוך  העבודה 
ורודה, על ארון הספרים תמונה אחת של צ'רלי 
צ'פלין )על חשיבותו של ההומור בחיינו נתעכב 
בהמשך( וגם תמונות של שלושת בניו של כהן 
לבושים בבגדים של פעם. על קיר אחד ציור של 
נחום גוטמן, ועל קיר אחר תלויה עבודה חזקה 

במיוחד של תומרקין. 
־בכניסה למשרד, על כורסה, יושבת בובה גדו
־לה של פו הדב. אני מחייכת, אבל עו"ד כהן מס
־ביר, כי מדובר בזיוף, בעוד תיק שמטופל במש

רדו, העוסק בדיני קניין רוחני , פטנטים , מדגמים , 
סימני מסחר , זכויות יוצרים , זיכיונות ורישיונות , 

והופ ייצוג  ומדע ,  טכנולוגיה  ומדיה ,  ־תקשורת 
עות בבתי משפט , עסקאות בינלאומיות.

המאבק על שלטון החוק
דעתן  ערכי,  כאדם  ידוע  כהן  שלמה  עו"ד 

מאוד, אמיץ. ברקורד שלו כראש לשכת עורכי 
הדין רשומים הישגים רבים, ביניהם גם הקמת 

מחוז הצפון של הלשכה.
עורכי  לשכת  את  ומגדיר  רואה  אתה  איך 

הדין?
־"הלשכה היא האיגוד המקצועי היחידי, שה

חברות בו היא חובה ושהוא סטטוטורי. מדוע? 
היחיד  האמיתי  המגן  הם  הדין  שעורכי  מכיון 
שיש לאזרח מול השלטון ומול גופים כלכליים 
ורק איגוד מקצועי עצמאי וסטטוטורי  גדולים, 
יכול להבטיח את עצמאותם ואת חופש הפעולה 
המקצועי המוחלט של עורכי הדין. לכן ההסדר 
הזה מקובל ברוב המדינות המתוקנות בעולם. 

לו  יש  אלא  בלבד,  מקצועי  איגוד  לא  "זהו 
חובות ציבוריות, שמתבטאות בהגנה על שלטון 
החוק, על מערכת המשפט, על בתי המשפט - 
גם  חברה,  בכל  נגדם.  שפועלים  הכוחות  מפני 
בחברה מתוקנת, יש תמיד כוחות כאלו. בעיקר 
הריסונית  היכולת  את  שעוינים  חזקים,  כוחות 
של מערכת המשפט. לכן, המאבק הוא מאבק 

מתמיד.
גוף  היא  הדין  עורכי  שלשכת  אומרת,  זאת 

שבהגדרתו נועד להילחם?
מאוד.  תקיפה  בצורה  להגן  שנועד  גוף  "זה 

־העקרונות שעליהם הלשכה צריכה להגן - עצ
מאותו של המקצוע המשפטי, עצמאות מערכת 

־בתי המשפט ושלטון החוק - אלו נושאים שת
מיד נמצאים תחת מתקפה".

למה?
המשפט  שמערכת  היא  העיקרית  "הסיבה 
מותר  לא  כלומר,   - מרסנים  ערכים  מייצגת 
לבנק או לממשלה לעשות את כל מה שבכוחם 
לעשות, והם לא אוהבים את זה. הפוליטיקאים 

ומכאן  למשול,  בשביל  נבחרנו  אנחנו  אומרים: 
שלטוניים  לגופים  שמותר  לדעתם  משתמע 
לדוגמא,  יתערב.  המשפט  שבית  מבלי  לענות 
במהלך  משפע  חפים  אזרחים  לערב  שמותר 
המשפט  לבית  ושאסור  מלחמתית  פעולה  של 

להתערב בכך".
קמה הכוונה - לערב אזרחים חפים מפשע בפ

עולה מלחמתית?
שבג"צ  הנושאים,  אחד  שכן.  נוהל  "למשל, 
הכריע בו וזכה בעקבות זאת למתקפה שלוחת 
רסן, היה נוהל שכן. מה עומד מאחורי המתקפה 
הזאת? אמר שר המשפטים הנכנס, יעקב נאמן: 
מה פתאום בית המשפט מתערב בנוהל קרב? 
ואני אומר: האם הוא חושב, שבמהלך מלחמה 
להאמין  לי  קשה  הכל?  לעשות  לצבא  מותר 
גוף  שכל  יודע,  בוודאי  הוא  כך.  חושב  שהוא 
שלטוני, ובוודאי גוף רב עוצמה כמו צבא, כפוף 

לעקרונות החוק. 
"אז כאשר נטען, שהצבא או כל גוף שלטוני 
יש  חוקית,  ובלתי  פוגענית  פעולה  עושה  אחר 

־לדאבוני אנשים שחושבים שאסור לבית המש
פט להתערב. אני חושב שאנשים אלו לא נתנו 
את דעתם למשמעות האמיתית של דמוקרטיה 

חוקתית".
האם במקרה כמו הדוגמה שלעיל, יש לדעתך 
מקום שלשכת עורכי הדין תתערב באמירות או 

במעשים?
"אני חושב שלשכת עורכי הדין צריכה לדחוף 
בסיסיים  חוקתיים  עקרונות  לקיום  כוחה  בכל 
ולכיבודם על ידי כל הרשויות. ויש ללשכה גם 
חובה לחנך - שהציבור יידע שציבור המשפטנים 
בישראל חושב שבג"צ כן צריך להתערב כאשר 
גוף שלטוני עושה שימוש בלתי ראוי בכוח. ולכן, 

ד"ר עו"ד שלמה כהן, שכיהן כראש לשכת עורכי הדין והביא להקמתו של מחוז הצפון, הוא איש מאוד 
פוליטי. אבל הוא לא מתכוון ללכת לפוליטיקה  הוא חי במשך שנים בארה"ב ונוסע הרבה לחו"ל. 
אבל ישראל היא המדינה הכי מדהימה בעולם בעיניו 1 הוא מדבר ברצינות עמוקה על כל נושא. 

אבל התכונה הכי גדולה בעיניו היא חוש הומור  ראיון רב צדדי

הכנסת הנוכחית 
מסוגלת להעביר 

דברים קשים ונוראים

י א לנ טו ת  ענ
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"אוי ואבוי לנו אם נושאים שנויים במחלוקת פוליטית היו חסינים משליטת הדין"

כאשר גוף שלטוני כמו הממשלה, ובראשה שר 
־המשפטים, מנהל מאבק לא ראוי, מכוער ומסו

כן, כנגד בית המשפט העליון, לשכת עורכי הדין 
חייבת להתייצב באופן הנחרץ ביותר להגנה על 

בית המשפט העליון".
קמה צריכה הלשכה לעשות בעניין הצפת המ

קצוע, אם בכלל?
ולצערי,  קשה,  בעיה  היא  המקצוע  "הצפת 
אין כלים ראויים להתמודד עם התופעה הזאת. 
אני מתנגד לכל ניסיון להגביל את זכותם של 
צעירים בישראל לקבל כל השכלה שהם חפצים 
שלשכת  חושב  אני  משפטית.  השכלה  גם  בה, 

־עורכי הדין תעשה טעות, אם היא תעמיד חס
הרף  העלאת  ידי  על  למשל  מלאכותיים,  מים 
בבחינות ההסמכה. זה עלול לגרום לתגובת נגד 
הסמכות  את  מהלשכה  שיוציא  המחוקק,  של 

להסמיך. זה גם לא יעבור לדעתי.
־"המערכה הציבורית, שמנסה לבלום את כני
־סתם למקצוע של צעירים, תחזור אלינו כבומר

נג, שיפעל להרעת מעמדם ותדמיתם של עורכי 
הדין. שוב יכנו את עורכי הדין גילדה, שדואגת 

רק לחבריה ולא מבטאת נכון את השקלול של 
אינטרסים ציבוריים אחרים.

"אני מאמין שכוחות השוק יעשו את שלהם, 
־והם כבר עושים זאת היום. למיטב ידיעתי, בש

נים האחרונות נעצר הגידול במספר הנרשמים. 
־כמו כן, רבים מבין המסיימים - גם אם הם מק

בלים רישיון, לא פונים לעסוק במקצוע".
מה לגבי תקופת ההתמחות?

"אני חושב שתקופת ההתמחות קצרה מידי. 
מדובר בשנה, שפירושה בעצם תשעה חודשים, 

־וזה לא מספיק. אני חושב שיש ליישם את המ
־לצות ועדת גרסטל ולהאריך את ההתמחות לפ

חות לשנה וחצי".

שיתוף מתוך כבוד הדדי
הפי־ אבן  הנחת  טקס  התקיים   11.3.2009 ־ב

נה לבית הפרקליט במחוז הצפון. ד"ר כהן היה 
אחד מהנואמים בטקס. הוא אמר שם, שבניית 
לשכת  של  הצפון  מחוז  הקמת  ובכלל  הבית, 
עורכי הדין, הינן בבחינת תיקון עוול רב שנים 

כלפי הציבור הערבי בישראל.

כמי שפעל להקמת מחוז הצפון של הלשכה, 
עד כמה מה שאתה רואה כאן דומה לחזון שהיה 

לך לגבי המחוז?
מתוך  ובשיתוף  קיום  בדו  גדול  מאמין  "אני 
כבוד הדדי. אני מצר על כך, שמדינת היהודים 
נכשלה עד היום במתן יחס ראוי למיעוט שחי 
מופלה  מיעוט  בעצמנו  שהיינו  למרות  בתוכנו, 

ומנודה כל הדורות. כאילו לא למדנו כלום.
"אני יכול להבין, שבתקופות מסוימות היתה 
שנבעה  סיבה  אבל  הצדקה,  לא  סיבה.  לכך 
שלנו.  ביטחון  ומחוסר  ביטחוניות  ממצוקות 
אבל ערביי ישראל הוכיחו פעם אחר פעם את 
לחוק  הדמוקרטית,  למדינה  שלהם  המחויבות 
ואפילו לביטחון. זאת למרות אתגרים וגירויים 
קשים מאוד, שנובעים מהעימות המתמשך בין 

ישראל לבין אחיהם הפלסטינים.
־"מדינת ישראל, פעלה לטעמי באיוולת גדו

ובניגוד לאינטרס שלה. במקום לעודד את  לה 
הנאמנות,  באה  שאיתם  הכבוד,  ואת  השיתוף 
פעלנו פעם אחר פעם בצורה שגורמת לערביי 

ישראל להתרחק ולהסתייג מהמדינה".
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־"בעניין מחוז הצפון - לשכת עורכי הדין ביש
־ראל בנויה על פי מרחבי השיפוט של בתי המ
־שפט המחוזיים. ולמרות שיש בית משפט מחו

זי עצמאי בצפון, עורכי הדין מהאיזור השתייכו 
למחוז חיפה. פעם אחר פעם, כשעלה הנושא, 
היו כאלו שאמרו: עדיף כך, כדי שלא יהיה מחוז 

־בשליטה של ערבים. אני תמיד סברתי שבלש
כת עורכי הדין, שבה חברים אנשים משכילים 
וברובם נאורים, אפשר לבנות מודל של שיתוף 
פעולה בכבוד הדדי, שישמש מודל גם למגזרים 
אחרים. אני חושב שהצלחנו לבנות את המודל 

הזה במחוז הצפון.
־"לא היה לי ספק, שכאשר יקום המחוז בצ

פון הוא יתנהל על בסיס של כבוד הדדי, שיתוף 
פעולה והבנת המאחד והשונה. לא הפתיע אותי, 
שרוב המנגנונים של המחוז פועלים בדואליות - 

־לחלק גדול מהוועדות יש שני יושבי ראש, והר
שימות שהתמודדו הן רשימות משותפות. יש לי 
יסוד להאמין, שהעבודה המשותפת תימשך, כי 
כולם רואים כמה זה נכון ומועיל לפעול בדרך 

הזאת.
־"אני חושב שמגיע גם קרדיט גדול למי שעו

הוא  זועבי.  ח'אלד  עו"ד   - המחוז  בראש  מד 
ג'נטלמן אמיתי, שבאישיותו מגלם את הערכים 

הללו ופועל באופן בלתי נלאה ליישם אותם".
כנס אילת הוא עוד אחת מהיוזמות שלך כראש 

קלשכת עורכי הדין. מעטים הם עורכי הדין מהצ
פון, בעיקר מהמגזר הערבי, שמגיעים אל הכנס. 

אולי כדאי לקרב את הכנס השנתי צפונה?
־"בדקנו את כל האפשרויות - ים המלח, ירו

מסה  של  עניין  כאן  יש  חיפה.  טבריה,  שלים, 
קריטית של אנשים. לכנס האחרון הגיעו כ־3000 
איש. רק באילת יש מספיק חדרי מלון בקרבת 

מקום באופן שאפשר לקיים כנס כזה.
"אני מצר על כך, שלא מגיעים לכנס עורכי 
נהנה מאוד  מי שבא  כל  כי  רבים מהצפון,  דין 
וחוזר בשנים הבאות. אולי עורכי הדין מהצפון, 

־וביניהם הערבים, לא מבינים איזו סוכרייה מו
־צעת להם כאן. הם יכולים להגיע עם כל משפ

חתם לחופשה של כמעט שבוע באילת, בעלות 
נמוכה יחסית. מעבר לכך, זוהי הוצאה מוכרת. 
אני מקווה שבשנים הבאות יגיעו יותר עורכי דין 

מהצפון לכנס".

המבחן הגדול של ההנהגה
־ארבע השנים האחרונות לא היו קלות למע

רכת המשפטית בישראל, וזאת בלשון המעטה. 
העי בכותרות  הובאו  ארוכים  חודשים  ־במשך 

תונים חילופי האשמות בין שר המשפטים לבין 
צמרת המערכת המשפטית בישראל. 

בשנים  כאן  שאירע  מה  על  חושב  אתה  מה 
הללו, והאם אתה יכול להצביע על הדברים הכי 
גרועים שהתרחשו בפרק הזמן הזה, ומנגד האם 

היו גם שינויים לטובה?
דמו מתקיימת  ישראל  שבמדינת  ־"העובדה 

להסביר  אפשר  שאי  נס,  היא  חוקתית  קרטיה 
תחת  שנמצא  שעם  תקדים,  לכך  אין  אותו. 
כלכליים,  דמוגראפיים,  ביטחוניים,  אילוצים 

"אני מתנגד לכל ניסיון 
להגביל את זכותם של 

צעירים לקבל כל השכלה 
שהם חפצים בה, גם השכלה 
משפטית. לשכת עורכי הדין 

תעשה טעות, אם תעמיד 
חסמים מלאכותיים"

ושונות תרבותית, דתית ואתנית - מצליח לקיים 
העובדה,  לכך את  תוסיפי  חוקתית.  דמוקרטיה 
שהמבנה המסורתי של העם היהודי הוא מאוד 
הירארכי ולא דמוקרטי. לכן, זה פלא שהאבות 

חו כאן דמוקרטיה  ־המייסדים הצליחו להקים 
משמעותית  מאוד  תרומה  שתרם  ומי  קתית, 
העליון  המשפט  בית  הוא  הזה  הפלא  לקיום 

לדורותיו.
כי ולשופטים,  העליון  המשפט  לבית  ־"אבל 

דוע, אין ארנק ואין חרב. מה שיש לשופטים הוא 
ולא חשוב   - אמון הציבור. המנהיגים בישראל 
הבינו  באו,  הפוליטית  המפה  של  צד  מאיזה 
תמיד את החשיבות המכרעת של בית משפט 
שבתחום  אלא  האחרונה.  המילה  את  שאומר 
האחרונות,  בשנים  מסוימת  שחיקה  חלה  הזה 
בישראל  התרבותית  מההשתנות  חלק  שהיא 
הולכות  בהתקפות  ביטוי  קיבל  הדבר  בכלל. 
העליון.  המשפט  בית  של  המעמד  על  וגוברות 
גופים   - קודם  אותה  והזכרתי  מובנת,  הסיבה 
שלטוניים,  פוליטיים,  גופים  כמו  עוצמה,  בעלי 
- לא אוהבים את הריסון שבדין. הם  כלכליים 

רוצים לכרסם בריסון הזה.
"כך שסיבות להחלשת המערכת המשפטית 
קיימות כל הזמן, אבל התירוצים ברובם חדשים, 

- אפילו אם  וקל מאוד להפריך אותם  כוזבים 
כמו  מלומדים,  פרופסורים  מפי  מושמעים  הם 
או פרידמן. אחד מהתירוצים המרכזיים  גביזון 
הוא, שבית המשפט לא צריך לעסוק בנושאים 

־השנויים במחלוקת פוליטית. זוהי טענה מגוח
ירצה  שהשלטון  פעם  שבכל  שמשמעותה  כת, 
במחלוקת  שנוי  ושהדבר  אדם  בזכויות  לפגוע 

פוליטית - בית המשפט יידום.
כמו  פוליטית,  במחלוקת  שנוי  נושא  "ניקח 
ההתנחלויות. ישראל שולטת בשטחים כבושים 

־במסגרת חוקי מלחמה. מה מבקשים אותם פו
גרומיסטים על בית המשפט - שבגלל שנושא 
הכיבוש שנוי במחלוקת פוליטית, בית המשפט 
לא יתערב בהריסת בתים, עינויים, התנחלויות 
על קרקעות פרטיות של פלסטינים שאפילו לא 

הופקעו? זה מה שהם אומרים וחושבים? 
"לדרוש שבית המשפט לא יתערב בנושאים 

שלג לטעון  זה  פוליטית,  במחלוקת  ־שנויים 
ביהם אין דין. אבל הדין משתרע גם על נושאים 
ששנויים במחלוקת פוליטית, ואוי ואבוי לנו אם 
נושאים שנויים במחלוקת פוליטית היו חסינים 

זה אומר שבאותם מקומות  כי  משליטת הדין. 
שהוא  מה  עושה  השלטון,  כלומר  שחזק,  מי 

רוצה. 
"יחד עם זאת, זה לא מפריע לגופים חזקים, 
לקואליציה  להצטרף  שעומדת  המפלגה  כמו 
ולמנות את שר המשפטים החדש וגם את יו"ר 
בסיסמאות ששימשו  להשתמש   - חוקה  ועדת 
ולהעלות  היהודים  נגד  האנטישמים  גדולי  את 
נגד  שנטען  מה  זה  הרי  הנאמנות.  נושא  את 
היהודים בכל מקום - שיש להם נאמנות כפולה. 
עד היום זה הטיעון שמשמש אנטישמים. והנה 
בדגל  ומנופפת  בישראל  יהודית  מפלגה  באה 

הזה. אוי לבושה.
על  ונשנות  החוזרות  להתקפות  נחזור  "אם 

־בית המשפט, הרי שבניתוח התוצאה יש מסק
נות סותרות. מצד אחד, דניאל פרידמן לא פעל 
יש  בנוכחית  וגם  הקודמת  בכנסת  ריק.  בחלל 
רוב לרפורמות שהוא הציע - להגביר את כוחם 
של הפוליטיקאים במינוי שופטים, להגביר את 
להפוך  לכנסת  לאפשר  בבג"צ,  העמידה  זכות 
החלטות חוקתיות של בג"צ. אלו דברים קשים 
ובלתי נסבלים. מצד שני, עד היום המחוקקים 

בישראל נמנעו מחקיקה מסוכנת כזו. 
"כך שבסיכומו של דבר, דניאל פרידמן הוא 

־כישלון חרוץ. הדבר היחיד שהוא הצליח להע
ביר היה הגבלת קדנציות של נשיאים - שטות 
מוחלטת, שגורמת לכך שאנשים טובים בשיא 
כהונתו  בתחילת  מהמערכת.  נפלטים  יכולתם 
פרידמן אמר, שאחד הדברים החשובים ביותר 
שופטים  המון  להוסיף  זה  לעשות  צריך  שהוא 
למערכת. אבל הוא הוסיף רק 20 שופטים - זוהי 

תרומתו הסגולית לעינוי הדין.
הזו  הממשלה  ועם  הזו  שבכנסת  "העובדה 
מעודדת.  מאוד  היא   - לחלוטין  נכשל  פרידמן 
מצד שני, אי אפשר להתעלם מכך שהוא שחרר 
יצר הרע, שהפך להיות בון־טון בחלקים גדולים 
של הציבור הישראלי, ואני לא יודע עד מתי ועד 

־כמה המערכת הפוליטית תרסן את עצמה מל
פגוע פגיעות אנושות במערך החוקתי בישראל. 

אני מודאג".

הרפובליקה הישראלית בסכנה
ולפי  האחרונות,  הבחירות  תוצאות  רקע  על 

קאיך שאתה תופס את המציאות הפוליטית והח
ברתית בישראל, מה צפוי לנו?

"זו הפעם הראשונה בהיסטוריה, שבני הדור 
שלושה  ביניהם  המדינה.  את  מנהיגים  שלי 
וברק.  לבני  נתניהו,   - מוכשרים  מאוד  אנשים 
קצת  דמות  שהוא  ליברמן,  מצטרף  אליהם 
עלומה בעיניי, אבל הרקורד שלו התבטאויותיו 

־והחקירה הפלילית שהוא נתון בה - מאוד מט
רידים. 

"שלושת המנהיגים - נתניהו, לבני וברק, הם 
אנשים עם רקורד של פעולה ושל המון טעויות, 
אבל אף אחד לא מתווכח עם היכולות שלהם, 
ואני חושב שגם אין להתווכח עם חוט השדרה 

־הערכי הבסיסי שלהם. נתניהו לא תמך בפריד
מן, למרות שאני חושב שהדבר לא עזר לו בקרב 
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־בוחריו. גם לבני לא הראתה התלהבות מפריד
מן, אבל היא גם לא הראתה נכונות לשכב על 

הגדר בשביל לבלום אותו. 
המנהיגות  של  הגדול  שהרוב  חושב  "אני 
הישראלית מבין את החשיבות של שלטון החוק 

ביש המשפט  בתי  של  העצמאי  המעמד  ־ושל 
ראל. ואני מאוד מקווה שהם לא יתנו לאילוצים 

וליברמן, לג ־פוליטיים כיתתיים, כמו החרדים 
־רום להם לפגוע בהישג המדהים הזה של הר

פובליקה הישראלית".
קיחד עם זאת אתה יכול לראות סכנה לדמוק

רטיה הישראלית?
בכלל,  שדמוקרטיה  להניח  אסור  "בהחלט. 
והדמוקרטיה הישראלית בפרט, הם דבר בלתי 
מי שאמר, שבשביל שהדמוקרטיה  אמר  פגיע. 
תיכשל מספיק שאנשים טובים לא יעשו כלום. 
דמוקרטיה וחירות מותנות במאבק בלתי פוסק, 

־שלא מסתיים אף פעם ואסור לקחת אותן כמו
בן מאליו, בוודאי שלא בישראל. 

הכנסת  של  והאנושי  הפוליטי  "ההרכב 
שמסו כנסת,  זו  מאוד.  מדאיג  ־הנוכחית 
המ ונוראים.  קשים  דברים  להעביר  ־גלת 
בי עכשיו  ייבחנו  דיברתי  שעליהם  ־נהיגים 

האלה". התהליכים  את  למנוע  שלהם   כולת 

ד"ר שלמה כהן
מייסד ושותף בכיר של משרד ד"ר 

שלמה כהן ושות', עורכי דין
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האוניברסיטה  למשפטים  הפקולטה 
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קורות חיים

"זהו פלא שהאבות 
המייסדים הצליחו להקים 
כאן דמוקרטיה חוקתית, 
ומי שתרם תרומה מאוד 

משמעותית לקיום הפלא 
 הוא בית המשפט 
העליון לדורותיו"

בכל  שאמרת  אחרים  ומדברים  הזה  מהראיון 
קמיני הזדמנויות, אפשר לקבוע שאתה אדם פו

ליטי מאוד. למה אתה לא הולך לפוליטיקה?
"הקדשתי קרוב ל־15 שנה לפעילות ציבורית 

־בלשכה, סיימתי את תפקידי, פיניתי את מקו
מי ואני בתקופה שאני רוצה ללמוד, לרשת את 

־עצמי מחדש. אני לא רואה את עצמי נכנס למ
עורבות פוליטית, להבדיל מפעילות ציבורית".

אתה מעסיק עורכי דין ערבים?
"בוודאי. תמיד עבדו כאן עורכי דין ומתמחים 

ערבים, והם כאן רק בגלל שהם טובים".

המדינה הכי מעניינת בעולם
איזה מקצוע היית בוחר אם לא משפטן?

"היסטוריון. בהיסטוריה יש הכל - תהליכים, 
היכולת  חוסר  השפעות,  מקריות,  התפתחויות, 
התיכון  משנות  היסטוריה  אוהב  אני  לצפות. 

שלי, הודות למורה מצוין שהיה לי".
מה הדבר הכי חשוב בחיים לדעתך?

"זה כמו לשאול את מי אתה אוהב יותר - את 
אבא או את אמא. אני חושב שהתשובה הקצת 

להגדיר  צריך  אתה  עצמי.  מימוש  היא  סתמית 
לממש  ולנסות  בחייך  החשובים  הדברים  מהם 
אותם. וזה אף פעם לא דבר אחד, אלא מכלול 
שקורה  מה  על  השפעה  משפחה,  דברים:  של 

מק עניין  אינטלקטואלי,  עניין  שלך,  ־בקהילה 
־צועי, הצורך ליצור, מימוש סקרנות ולימוד מת

מיד".
איזו דמות אתה מעריך או מעריץ, ולמה?

בשנות  בארה"ב,  שנים  כמה  חייתי  "כאשר 
ה־70, למדתי מאוד להעריך את הנרי קיסינג'ר. 

תהלי בנה  תהליכים,  מאוד, שראה  חכם  ־איש 
כים, הבין איך מזיזים תהליכים. הוא הזכיר לי 

־אישיות קודמת, שכחובב היסטוריה מאוד הער
כתי - ביסמארק )איחד את גרמנה בסידרה של 
מלחמות ונודע בשם 'קנצלר הברזל'(. ביסמרק 
היה שועל מאין כמוהו, איש חכם, שידע לקרוא 
ולהבין תהליכים ולמנף אותם לטובתו. קיסינג'ר 

מאוד דמה לו. 
־"כשהייתי בארה"ב כתבתי באופן שוטף לעי
־תון 'הארץ' על הפוליטיקה האמריקנית ונפגש

הבלתי  במפגש  פעמים.  כמה  קיסינג'ר  עם  תי 
אמצעי איתו רואים כמה קיסינג'ר הוא מיוחד. 
זה מתבטא, בין השאר, בתפיסה המהירה ובחוש 

־ההומור שלו. חוש הומור, בעיניי, הוא אחד מה
מאפיינים של אנשים גדולים".

אם לא בישראל, איפה היית רוצה לחיות?
־"חייתי שש שנים בארה"ב, וחזרתי לארץ בש

מחה רבה. אני נוסע די הרבה לחו"ל, אבל אני 
ביותר  המדינה המדהימה  היא  חושב שישראל 
בעולם. היא מאוד קשה והכי מעניינת בעולם - 
אין בה דקה אחת של שעמום. מעבר לכך, אני 

־מאמין שאנחנו נמצאים בתקופה גורלית לעתי
דה של ישראל. ישראל היא לא עובדה מוחלטת. 

־היא תופעה שעומדת בסיכונים גדולים - גם חי
־צוניים וגם פנימיים. וכדי לנווט אותה, כדי לה

תקיים ב־100 השנים הבאות, צריך הרבה מאוד 
תבונה. אני מקווה שיש כאן מספיק תבונה".

אם היו מעניקים לך שרביט קסם, שמאפשרת 
לך לשנות משהו בעולם, מה זה היה?

"הייתי מנתץ את הקנאות הדתית ובעיקר את 
־האסלאם הרדיקלי. אני חושב שהאיסלם הרדי

קלי הוא סכנה איומה, בראש ובראשונה לעולם 
אחרים  דתיים  קנאים  שאין  לא  זה  המוסלמי. 
מי  אבל  אחרים,  בעמים  וגם  היהודים  בין  יש   -

־שמעמיד היום את העולם כולו בסכנה זה האיס
רציונליים,  בלתי  במונחים  שחושב  הרדיקלי,  לם 
מסוכנים, ושיש לו עתודות של כוח אדם ובנתונים 
זוהי  פוליטי.  וכוח  הון  של  עתודות  גם  מסוימים 

במומביי, בטה כפי שרואים  גדולה מאוד,  ־סכנה 
במצרים  המוסלמים  האחים  של  בפעילות  ראן, 

ובפעילות של קנאים באום אל פחם".
רוצה  היית  משפט  איזה  אלוהים,  שיש  בהנחה 

לשמוע ממנו כשתגיע לשמיים?
שאני  ולומר,  בקלות  מזה  להיפטר  יכול  "אני 
לא חושב שיש אלוהים וגם לא גם עדן. אבל אם 

־השאלה היא מה ייאמר לאחר שאלך לעולמי ומי
רוצה לשמוע  הייתי  לי חשבון,  יבוא לעשות  שהו 

 ."את המילים - ראיתי שניסית
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משתלם להשתלם

* כלב ברק  "ד  עו  

בתום סדרת ערבי העיון, שקיים ועד מחוז הצפון בשיתוף 
יו"ר ועד  התנועה למען איכות השלטון ב־2008, שוחחנו 
על הצלחת  רב  ואני בסיפוק  זועבי,  עו"ד חאלד  המחוז, 

הסידרה בקרב עורכי הדין במחוז. 
כלים  הדין  לעורכי  להעניק  שנועד  המהלך,  הסיפוק שבהשלמת  בצד 

־לניהול ליטיגציה אפקטיבית בבקרת התנהלות הרשויות המקומיות, הר
הר הגה  הקהל שבידיו  כי  אינו שלם,  הוא  אינו שלם.  כי המהלך  ־גשנו 

שויות המקומיות והיכולת הישירה ביותר להשפיע על תקינות התנהלות 
הרשויות, עדיין לא נחשף לאפשרויות המשפטיות השונות להביא לשינוי.
נולד הרעיון לבנות השתלמות, שתעסוק בכלים העומדים לרשות  כך 

בהת המיוחל  לשיפור  להוביל  כדי  המקומיות,  ברשויות  המועצה  ־חבר 
נהלות הרשויות. בלי להתמהמה, ומתוך ההכרה בחשיבות הקניית הידע 
הרעיון  הוצאת  לקראת  התקדמנו  הבחירות,  לאחר  מיד  המועצה  לחברי 

אל הפועל. 
ביחד עם עו"ד טארק סלאח, הממונה על ההשתלמויות במחוז, בנינו 
מערך של ארבעה ימי עיון, המותאם לצורכי חברי מועצה ברשות מקומית, 

־והזמנו אותם להשתתף בהשתלמות תחת הכותרת המחייבת: "חבר המו
עצה ברשות המקומיות - ארגז הכלים המשפטיים והמנהליים להשפיע, 

לתקן ולהנהיג".  
נאותים, נפתחה ההשתלמות בה ־לאור חשיבותם של הליכי ביקורת 

והפיקוח  הביקורת  במנגנוני  נכון  ושימוש  יעילה  הפעלה  בנושא  רצאה 
בהרצאה  התייחסתי  היתר  בין  המקומית.  ברשות  והחיצוניים  הפנימיים 

־לאפשרויות הפעולה של היועץ המשפטי, מבקר הפנים, הגזבר, ועדת הבי
קורת והאופוזיציה ברשות המקומית ככלי בקרה פנימיים, ולאפשרויות 

הביקורת החיצונית של מבקר המדינה ומשרד הפנים. 
־היום השני של ההשתלמות נפתח בסקירה כללית של עקרונות המ

- כמשתקף בפסיקת בתי המשפט.  וכללי המנהל התקין  שפט המנהלי 
במסגרת ההרצאה הושמו דגשים על אפשרויות הפעולה, העומדות בפני 
חבר המועצה במסלול המנהלי, תוך סקירת ההליכים בערכאות השונות 
ובבתי הדין לעבודה. בהמשך עמדתי על הליכי החיוב האישי ועל הסיכון 

הנשקף לחברי המועצה, שעלולים להיות מחויבים להשיב כספים מכיסם 
במקרה של הוצאות שלא כדין. בהמשך היום נערכה הרצאה בנוגע לחופש 

־המידע ברשות המקומית, תוך שימת דגש על הכלים המשפטיים שעומ
דים לרשות חבר המועצה לשם קבלת מידע הנחוץ לו למילוי תפקידו, הן 

מתוך הרשות והן ממוסדות המדינה. 
גם נושאי האתיקה והתקשורת לא נשארו מיותמים. בהרצאה שהעביר 
ד"ר שי נחושתאי נסקרו כללי האתיקה, שחלים על חבר המועצה. כמו כן 
נדונו דילמות אתיות שונות, שעשויות להתעורר בפעולת חבר המועצה, 

ודרכי ההתמודדות המתאימות בכל מקרה ומקרה. 
דובר התנועה למען איכות השלטון בישראל, שוקי לבנון, העביר את 

־ההרצאה שעסקה בשימוש יעיל בתקשורת. במהלך ההרצאה נדונה האפ
־שרות של שימוש בתקשורת ככלי ביקורת נוסף על פעילות הרשות המ

קומית, תוך העברת מידע רלוונטי מצד חבר המועצה. 
נדונו עשרות ליקויים, שמופי ־להשלמת התמונה, בהרצאה האחרונה 
־עים בדו"חות הביקורת השנתיים של האגף לביקורת על הרשויות המ

נדונו הדרכים הרלוונטיות לתיקון כל  קומיות במשרד הפנים. בפרק זה 
ליקוי באמצעות הכלים השונים, שהוקנו למשתתפי ההשתלמות במהלך 

המפגשים. 
־ההשתלמות זכתה למשובים טובים מאוד, ובסופה הביעו רבים את הר

צון להמשיך ולהשתתף בעתיד במפגשי הכשרה והשתלמות, כדי להעמיק 
את היכרותם עם הכלים העומדים לרשותם להוביל ולשנות. 

והודענו, במעמד החגיגי  נענינו בשמחה לאתגר  ואני  ועד המחוז  יו"ר 
של חלוקת תעודות ההשתתפות במפגש האחרון, כי בעתיד הקרוב נמשיך 
כגון מכרזים  שונים,  בנושאים  מועצה  לחברי  ונקיים מפגשי השתלמות 
והתקשרויות ברשות המקומית, תכנון ובנייה ועוד. התנועה למען איכות 
השלטון אף התחייבה להכין לחברי המועצה מפעם לפעם עדכונים בדבר 

התפתחויות משפטיות חשובות.  
הדרך עוד ארוכה, אבל בשעה זו של תחילת קדנציה בשלטון המקומי 
השלטון  איכות  את  לקדם  נצליח  הזו  בקדנציה  כי  תקווה,  להביע  נכון 

 .המקומי שלנו

* הכותב הוא סמנכ"ל משפט וכלכלה, התנועה למען איכות השלטון

להשפיע, לתקן, להנהיג
כ־100 חברי מועצות מ־34 רשויות מקומיות השתתפו בהשתלמות, שהעניקה להם ארגז כלים משפטיים ומנהליים

משתתפי ההשתלמות. המשוב החיובי הוכיח את חשיבות העניין
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החשש מפני השקטת מאבקן של תנועות לשינוי חברתי וקבוצות פוליטיות שונות, על ידי השימוש במשפט, מלווה את 
  2004הדילמה הזו עלתה גם בשביתת הרעב הגדולה של האסירים הפלסטינים ב־  עורכי הדין שעוסקים בתחום

דחיית אחת מהעתירות הביאה להפסקת שביתת הרעב  השימוש במשפט הביא להחלשת האסירים במקרה הזה
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בשטח דין שווה

דילמת האסיר
* ר כ ב ר  י ב ע ד  " ו ע  

העשייה המשפטית של החברה האזרחית בישראל, בהגנה 
־על זכויות אדם ושמירה על שלטון החוק, הולכת ומתחז

קת מידי שנה. הפעילות הענפה בתחום הצמיחה עשרות 
־עורכי דין ציבוריים וחברתיים, שתפסו מקום בזירה המש
פטית כסוכנים עיקריים בקידום זכויותיהם של יחידים וקבוצות כאחד1. 

אותם עורכי דין שואפים לבטא, באמצעות המשפט, את תפיסותיהם 
הערכיות, ולהשתמש במשפט כמנוף לשינוי חברתי ולהקצאה מחודשת 
בדילמות,  נתקלים  הם  לא אחת  אולם  בחברה.  וכוח  עושר  וצודקת של 

־המקשות על קבלת ההחלטה בדבר הייצוג ובחירת האסטרטגיה המשפ
טית המתאימה. כאן אציג את החששות, המתלווים לתיעול מאבקם של 
האסירים הפלסטינים בעניין שיפור תנאי מחייתם בבתי הכלא אל הזירה 

המשפטית, ולאופן שבו עלול ההליך המשפטי להשתיק את מאבקם.

הנשק של האסירים: שביתת הרעב
15.8.2004 פתחו כ־1500 אסירים פלסטינים )המסווגים כאסירים ביט־ ־ב
־חוניים( מבתי הכלא נפחא, אשל, אוהלי קידר והדרים, בשביתת רעב במ

חאה על תנאי כליאתם הקשים. ימים אחדים לאחר מכן הצטרפו אליהם 
מ־2000  למעלה  היה  הרעב  שובתי  ומספר  אחרים,  כלא  מבתי  אסירים 
אנשים. האסירים השובתים הודיעו באופן מפורש, כי כמחאה על תנאי 

מחייתם הירודים הם יימנעו מליטול דברי מאכל.
מאז ומתמיד נתפסו שביתות רעב כנשק היעיל ביותר עבור האסירים 
הפלסטינים במאבק לשיפור תנאי כליאתם. כך השיגו בעבר הישגים בלתי 
מבוטלים, כגון הכנסת ספרים לבית הכלא, הארכת זמן המקלחות, קבלת 
מקלטי טלוויזיה וביטול ההליכה בחצר עם ידיים שלובות. יש המגדירים 

את השינויים שחוללו שביתות הרעב כמהפכניים. 
2004 לא כללה בשלב ראשון הימנעות משתיית נוז־  שביתת הרעב של
לים ממותקים או מומלחים. ואולם, על פי הדיווחים בכלי התקשורת, עם 
האסירים  תאי  על  סוהרים  פשטו  הרעב  בשביתת  הפתיחה  על  ההכרזה 
השובתים והחרימו מהם מוצרים, ובכללם חלב, נוזלים ממותקים וכמויות 

רבות של מלח. 
של  רוחם  את  לשבור  נועדו  השב"ס,  נקט  העונשיים, שבהם  הצעדים 
פי  על  המוגדרת  הרעב,  שביתת  את  להפסיק  אותם  ולהחיש  האסירים 
חוק כעבירה משמעתית2. בבתי הכלא הוכרז מצב חירום, ונמנעה באופן 

מוחלט שלא כדין כניסתם של עורכי דין לביקור אסירים. 
־שביתת הרעב זכתה לסיקור תקשורתי עוין ולתגובות פוליטיות נסע

רות. השר לביטחון פנים דאז, צחי הנגבי, אמר שמצידו האסירים יכולים 
3. אחרים קראו לבתי החולים להימנע מאישפוז האסי־ ""לשבות עד מוות

רים השובתים, באם יזדקקו לכך4.
נעילת  וגבר.  הלך  ובחייהם  האסירים  של  בבריאותם  לפגיעה  החשש 
כותלי בתי הכלא בפני עורכי הדין רק הגבירה את החשש לפגיעה בחייהם 
ובבריאותם. בארגון עדאלה ובארגוני זכויות אדם אחרים הוכרז על מצב 

־חירום, שחייב היערכות מיידית וחיפוש דרכי הגנה על האסירים. התקשו
רת הפכה לצינור המידע היחידי, שנותר בידי אותם ארגוני זכויות אדם 

ובידי משפחות האסירים. 

לאחר לחצים שהפעילו משפחות האסירים החליט ארגון עדאלה ליזום 
פעולות משפטיות, לרבות פנייה לערכאות. בשבועיים הראשונים לשביתת 
5, שכללו סעדים ספציפיים הרל־ צהרעב הגיש הארגון שלוש עתירות לבג"
וונטים לשביתת הרעב, ועתירה רביעית שבה דרשו העותרים שיפור תנאי 
ביקורי משפחות האסירים, בכך שתינתן לילדי האסירים אפשרות לגעת 

בהוריהם במהלך הביקור בכלא6. 

עתירת המלח והשבתת המאבק 
לצורך הדיון אעסוק בעתירה הראשונה, מאחר שלתוצאותיה היו השל־

כות מיידיות על מאבקם של האסירים עד כדי השבתת המאבק. 
את העתירה הגיש ארגון עדאלה בשם בני משפחות האסירים ובשם 

־שישה ארגוני זכויות אדם פלסטינים וישראלים. במסגרת העתירה נתב
קש בית המשפט להורות לשב"ס להחזיר את המלחים לתאי האסירים. 
בהסתמך על חוות דעת רפואית נטען בעתירה, כי מלח הינו מצרך חיוני, 
השומר על האיזון הנדרש בגוף בעיתות שביתת רעב, והמונע התפרצות 
תופעות מסוכנות ביותר בגוף. החרמת המלח, כך נטען, מעמידה את חיים 
ואת בריאותם של האסירים בסכנה ממשית - דבר המהווה פגיעה בזכויות 

חוקתיות ובזכויות יסוד של האסירים שלא נשללו עם מאסרם. 
־סעדי העתירה מלכתחילה כוונו להגנה על חיי האסירים במהלך מא

או  מאבקם  לצדקת  התייחסות  כל  כללה  לא  היא  שלה  ובניסוח  בקם, 
דיון  לאחר הגשת העתירה התקיים  ימים  זה. ארבעה  לחוקיות מאבקם 
בפני בג"צ, שבסופו הוא דחה את העתירה ללא נימוקים7. יומיים לאחר 
דחיית העתירה הפסיקו האסירים את שביתת הרעב שלהם. לא מן הנמנע, 
מאבקם  את  לזנוח  לאסירים  שגרם  הוא  בעתירה  המשפטי  ההפסד  כי 

המסורתי לשיפור תנאי מחייתם. 
ניתן להסתכל על הדינמיקה, שהתרחשה במהלך הטיפול בעניינם של 
האסירים שובתי הרעב עד לדחיית העתירה, כממחישה היטב את הסכנה 

הטמונה לעיתים בתיעול מאבקים צודקים אל הזירה המשפטית.
־כמי שהגישה את העתירה, המעורבות המשפטית נתפסה בעיניי כאמצ

עי - לא רק להגן על חייהם ובריאותם של האסירים, אלא גם כדרך לחולל 
שינוי ביחס שלהם ואליהם ברמת הנורמה, הפרקטיקה ואף התודעה. 

מאבקם הלגיטימי של אותם אסירים לשיפור תנאי מחייתם זוהה על 
ידי המדינה ואמצעי התקשורת כסכנה מיידית לביטחון המדינה. הגשת 
העתירה היוותה הזדמנות לספר את סיפורם הנדחק של האסירים, ובכך 
גבם. הגשת העתירה,  על  להדוף את מסע הדה־הומניזציה של המדינה 
כשלעצמה, איפשרה פתחון פה לאותם אסירים מבודדים, באמצעות באי 
כוחם, בכך שיכלו להציג לציבור את הסיבות האמיתיות של שביתת הרעב 

ואת כאבי מאסרם. 
חשוב לזכור, כי אסירים ככלל הינם קבוצה פגיעה, עקב אובדן חירותם 
ופרטיותם ועקב העדר היכולת לשלוט בחייהם ולממש את יכולת הבחירה 
שלהם. הצורך בהגנה על זכויותיהם וריסון כוח רשות הכליאה מתעצם, 
כאשר מדובר בפלסטינים המסווגים כביטחוניים, וזאת נוכח תנאי מאסרם 

הנוקשים במיוחד והיחסים הנגטיביים בינם לבין סגל רשויות הכליאה8.
ושינוי  ציבוריות  מטרות  לקידום  כאמצעי  במשפט  שמשתמשים  כמי 
לחשוב  לאנשים  לגרום  עשויה  המשפטית  המעורבות  כי  סברנו,  חברתי 

־אחרת מאשר קודם להגשת העתירה. סגירת בתי הכלא, וחסימת הביקו
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רים של המשפחות ועורכי הדין הפכה את המשפט לשער הפתוח היחידי 
בפני האסירים.

כאמור, בסמוך לקבלת הידיעה על דחיית העתירה הפסיקו האסירים 
את שביתת הרעב. הגדרת בעייתם במונחים משפטיים גרמה לאסירים, 

־ככל הנראה, להעריך את הישגיהם וכישלונותיהם בהתאם לתוצאה המש
פטית. הפנייה לבית המשפט העבירה את הכוח מידיהם לידי עורכי דינם, 

ומכאן שההפסד המשפטי הותיר אותם ללא כל כוח פוליטי. 
הפעולה  דרכי  בדחיקת  כן,  אם  הסתיימה,  המשפטית  לדרך  הפנייה 
האלטרנטיביות שעמדו בפני האסירים. בניגוד לציפיות, השימוש במשפט 

במקרה זה הביא להחלשת האסירים ולא לחיזוקם. 

מאבק חברתי או הליך משפטי?
הדינמיקה שתוארה לעיל משקפת את אחת הסכנות, הטמונות בפנייה 
למשפט, שלעיתים גורמת לניוון מאבקים של קבוצות ותנועות חברתיות. 
אחת הביקורות, שהועלו כנגד השימוש במשפט לקידום מטרות ציבוריות, 
הגדירה את ההשפעה השלילית העיקרית של המשפט על תנועות פוליטיות 
כ"קואופטציה משפטית", שבין היתר, מבטלת את הרדיקליות של סדר יומן 

של התנועות ומסיטה את תשומת הלב מאלטרנטיבות יעילות יותר.
חשוב להדגיש, כי השימוש במשפט קיבל ביקורת כהוא זה, ללא קשר 
ניצחון,  לאשליית  להביא  עלול  משפטי  ניצחון  גם  ההליכים.  לתוצאות 

בעוד שפעמים רבות אותו ניצחון מוגבל למדי. 
־החשש מפני השקטת מאבקן של תנועות לשינוי חברתי וקבוצות פולי

טיות שונות על ידי השימוש במשפט, מלווה את כל עורכי הדין שעוסקים 

בתחום זה. גיבוש אסטרטגיית הטיעונים, בכל עתירה או תביעה, מלווה 
־בהתלבטויות קשות נוכח השפעת אותם טיעונים ועל רקע ההשלכות המ

שפטיות הצפויות על מאבקן של הקבוצות.
במקרים אחרים, תיעול מחלוקת בין חברי הקבוצה אל בית המשפט 

־עלול להוליד הכרעה, שתשפיע על כלל חברי הקבוצה, על אף שהם חלו
קים בינם לבין עצמם. כך, למשל, דרישת אסיר פלסטיני המסווג כביטחוני 

־להשתלב בתוכניות שיקום המוצעות בבית הכלא, עלולה להיתקל בהת
נגדות חריפה מצד אסירים אחרים. דרישתו להשתלב בתוכנית שיקומית 

־משמעה הכרה בכך, כי הינו עבריין שבבסיס מעשיו עומדת התנהגות המ
גרידא; זאת בעוד שהאסירים תופסים עצמם  עידה על סטייה חברתית 

־כאסירים פוליטיים, שביצעו את מעשיהם על רקע המצב הפוליטי והל
חימה המתמשכת בין הפלסטינים ומדינות ערב לבין ישראל מאז 1967, 

ועבור חלקם מאז 1948.
ויכוח זה בין קבוצת האסירים מעמיד את עורכת הדין, הנדרשת לטפל 
בדרישתו של אותו אסיר, בפני דילמה קשה. עליה להחליט בין דרישת 
הפרט לבין הקולקטיב שעימו נמנה אותו אסיר. מצד אחד, עומדת לאסיר 
מלוא הזכות לדרוש להשתלב בתוכניות שיקומיות בבית הכלא. מצד שני, 
הצלחה במאבק זה עלולה לפגוע במאמציה של קבוצת האסירים להכיר 

בהם כאסירים פוליטיים, על כל המשתמע מכך. 
־האם על עורכת הדין לדבוק בחובתה המקצועית ולהילחם למען לקו

חּה וצדקת מבוקשו? האם עליה לחזור לקבוצת האסירים ולבקש לברר 
את עמדתם כקבוצה טרם הפנייה לערכאות? 

אין נוסחת קסם
וויליאם רובינשטיין במאמרו9 מציע דרך להתמודדות עם דילמת ייצוג 
של פרט, החולק על דעת קבוצתו. לגרסתו, יש לאפשר לצדדים, שאינם 
צד פורמאלי בהליך, להשמיע את עמדתם בפני בית המשפט, בטרם יינתן 
בפני  יציג  הדין  שעורך  גם  אפשר  העתירה.  או  התביעה  להגשת  אישור 
לקוחו את האופציות הקיימות, לרבות האופציה של הקרבת העניין האישי 

על מזבח קידום התיקון החברתי או הדרישה הקולקטיבית10.
לעיל.  שהצגתי  בדילמות  לטיפול  קסם  נוסחת  לקבוע  קשה  זה  יהיה 
רגישות למאבקם הקולקטיבי־הפוליטי של האסירים הינה בהחלט שיקול 
חשוב, אולם אין להתעלם מחשיבות הצגת ההטרוגניות בדעות, הקיימת 

־בקרב אותם אסירים. ייצוג אסיר, המבטא עמדה שחורגת מהעמדה הק
כדי להפריך את המיתוס הקיים אודות האסירים הפל בו  יש  ־בוצתית, 

אישי  מאפיין  כל  נעדרי  אחת שחבריה  בתור מקשה  הנתפסים  סטינים, 
ואינדיבידואלי. ראיית הפרט שבתוך הקבוצה - על כל מאפייניו האישיים 
והאנושיים, יכולה להדוף את היחס הקולקטיבי כלפי אותם אסירים, שלא 

אחת התבטא בנקיטת פרקטיקות מפלות ובלתי חוקיות נגדם. 

*  הכותבת היא עורכת דין, חברת הצוות המשפטי של ארגון עדאלה - 
המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל. כמו כן, משמשת 
ושיקום  לזכויות  המשפטית  הקליניקה  ומרכזת  משפטית  מנחה 

אסירים, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה.

עצורים פלסטינים
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אקדמיכאן

הנאמנות מחייבת
 תיקון 147 לפקודת מס הכנסה )להלן: "תיקון 147"(

  מסדיר את נושא הנאמנויות בישראל  רשויות המס ביטאו בהגדרותיו של פרק
 הנאמנויות את חששם מפני שימוש בנאמנות ככלי לחיסכון או 

להתחמקות מתשלום מס  לא עוד

 * ן ל אי ־ בר צן  י נ ד  " עו  

מבלי שמרבית עורכי הדין בישראל היו ערים להתחוללותו 
של צונאמי במצבם המשפטי, נכנסו לתוקף הוראות חוק 
המכילות חובות, לרבות חובות דיווח חדשות, המוטלות 

על הציבור בכלל ועל ציבור עורכי הדין בפרט. 
147"( הוסדר  "תיקון  )להלן:  147 לפקודת מס הכנסה  במסגרת תיקון 
)להלן:  2 נאמנויות"  "פרק רביעי  נושא הנאמנויות בישראל תוך הוספת 

"פרק הנאמנויות"(.
הקושי העיקרי בתיקון 147 עבור עורכי דין ורואי חשבון הוא בעובדה, 
שהוכלו בו חובות דיווח חדשות לחלוטין )להלן: "חובות דיווח"(, אשר אינן 
תלויות בהכרח בתשלום או בפטור מתשלום מס כלשהו ונוספו למקרים 

אשר כן מהווים אירוע מס. 
חובות  לביצוע  ימים   90 נקבעו   147 מס'  תיקון  של  המעבר  בהוראות 
הדיווח מיום פרסום החוק או מיום פרסום טופסי הדיווח, לפי המאוחר. 
הכנ־ לפקודה מס   165 תיקון מס'  עם   ,2008 ביוני רק  פורסמו   הטפסים 
סה. רשויות המס הסכימו לדחות את מועד הדיווח בגין נאמנויות, לרבות 

כאלה שנוצרו לפני 2006 ועד ל־30.6.2009.
־מהוראות פרק הנאמנויות מתברר, כי הגם שהמ
־דובר ב"נאמנויות" ובחובות דיווח לרשויות מס הכ

נסה, אין כמעט עורך דין, תושב ישראל, אשר יכול 
להרשות לעצמו להתעלם מהבנת המקרים שבהם 

מתעוררת או עלולה להתעורר חובת הדיווח.

שליחות ונאמנויות
לא  נדרשת  הנאמנויות  פרק  הוראות  של  הבנה 
ביצירת  עורך הדין או לקוחו מעוניינים  רק כאשר 
דווקא  ובראשונה  בראש  אלא  בעצמם,  נאמנויות 

במקרים שבהם אין כוונה ליצור נאמנות, אך הנאמנות החוקית מוחלת על 
המקרה מבלי משים וכך מוחלת גם חובת הדיווח.

־התכולה הרחבה על ציבור עורכי דין ולקוחותיהם נובעת מהגדרתה הר
חבה של ה"נאמנות": "הסדר שעל פיו מחזיק נאמן בנכסי הנאמן לטובת 
נהנה, שנעשה בישראל או מחוץ לישראל, בין אם הוא מוגדר על פי הדין 

החל עליו כנאמנות ובין אם הוא מוגדר אחרת".
מכאן, שלא רק יחסי נאמנות על פי הדין הקיים בישראל ועל פי דינים 

־אחרים נכללים בהגדרת נאמנות על פי פקודת מס הכנסה, אלא גם הסד
רים המוגדרים מפורשות שלא כ"נאמנויות" נכללים בהגדרת נאמנויות על 

פי פקודת מס הכנסה, אם יעמדו בתנאיה.
כשם שהגדרת הנאמנות היא רחבה, כך גם הגדרת הרכוש הנכלל או 
היכול להיכלל במסגרת "נאמנות" כהגדרתה דלעיל. רכוש הנאמנות הינו: 
"כל רכוש, בין מקרקעין ובין מיטלטלין, וכן כל זכות או טובת הנאה ראויות 

או מוחזקות, והכל בין שהם בישראל ובין שהם מחוץ לישראל".
בכך שר נעוץ  הנאמנות  ולרכוש  לנאמנות  הרחבות  להגדרות  ־ההסבר 
בהג ביטאו  הנאמנויות,  פרק  הוראותיו של  על  עמלו  ־שויות המס, אשר 

דרותיו את חששם מפני שימוש בנאמנות ככלי לחיסכון או להתחמקות 
מתשלום מס.

שילוב של הגדרת "נאמנות" ו־ "רכוש הנאמנות" , יחד עם יתר ההוראות 
יצר נאמנות קונסטרוקטיבית, המוחלת על מקרים,  של פרק הנאמנויות, 
היוו   147 ונכסים, שספק אם על פי הדין שהיה קיים לפני תיקון  יחסים 

הסדר נאמנות או הסדר בר דיווח. 
היות שרשויות המס רצו להפוך את הנאמנויות של תושבי ישראל ואת 
נכסי הנאמנות של נאמנויות זרות בישראל ל"שקופות" לעיני מס הכנסה, 
הדרישה המוטלת כעת על הנאמן באשר הוא הינה לדווח )או להודיע( על 

"נאמנויות" - גם אם אין כל חבות מס מיידית. 
הבעייתיות בהגדרות הרחבות שבפרק הנאמנויות באות לידי ביטוי, בין 

־היתר, בעת יישומן על מקרים הנכללים לכאורה בהגדרות הרחבות שב
־פקודה, למרות שספק רב אם רשויות המס התכוונו לכלול אותם במסג

רת חובת הדיווח. למשל: מקרים שאינם מהווים נאמנויות במובנן הרגיל, 
למשל שליחות.

על פי סעיף 1 לחוק השליחות, תשכ"ה־1965: ")א(, שליחות היא ייפוי 
כוחו של שלוח לעשות בשמו או במקומו של שולח פעולה משפטית כלפי 
צד שלישי. )ב( כל פעולה משפטית יכולה לשמש 
נושא לשליחות, חוץ מפעולה שלפי מהותה או על 
פי דין יש לבצעה אישית". כאמור, הגדרת הנאמנות 

השלי הגדרת  את  גם  מכילה  הנאמנויות  ־שבפרק 
חות, למרות שדיני הנאמנות המסורתיים מובדלים 

מדיני השליחות.
לצורך דוגמא: פלוני יוצא לחו"ל לצורכי עבודה 
לתקופה ארוכה ומותיר את משפחתו בארץ. לפיכך 
הוא עורך ייפוי כוח, הממנה את עורך דינו כשלוחו 

־לביצוע פעולות מסוימות, כגון ביצוע פעולות בחש
בון הבנק. בעוד פלוני נמצא בחו"ל הוא מורה לעורך 
הדין לעשות שימוש בייפוי הכוח שברשותו ולפתוח חשבון בנק, שבו פלוני 
הינו הנהנה, וזאת על מנת שכספי משכורתו של פלוני יעברו לאותו חשבון 
בארץ. לפיכך עורך הדין פותח חשבון "נאמנות" בבנק על שמו של עורך 
הדין, תוך מתן "הצהרת הנהנים" על פי חוקי הלבנת הון, מתוך מטרה כי 

ופירו אליו הכספים  יועברו  לארץ,  פלוני  חזרתו של  ־בחלוף השנים, עם 
השליחות,  בחוק  כאמור  שליחות,  משום  מהווה  זה  משפטי  מצב  תיהם. 
הנאמנות  באופן מפורש מהגדרת  הוחרגה  עדיין שליחות שכזו טרם  אך 

שבפרק הנאמנויות.

ודאות ודיווח
גם אם נניח, לצורך העניין, כי אין המדובר בנאמנות ברת דיווח, הסכנה 
יביא  הצדדים  ביחסי  "קל"  שינוי  כי  היא  הזה  המשפטי  במצב  הטמונה 
בוודאות ליצירתה של נאמנות ברת דיווח. אם בשלב כלשהו יורה פלוני 
מהדוגמה לעיל לעורך דינו להעביר את הכסף לילדיו של פלוני, במועד 
לכאורה  הקל  השינוי  אזי  אחר,  חוקי  תנאי  בהתקיים  או  כלשהו  עתידי 
במערכת היחסים שבין הצדדים יכול בנקל להגיע למצב שבו רשויות המס 

הדרישה המוטלת כעת על 
הנאמן באשר הוא הינה 

לדווח או להודיע על "הסדר 
נאמנות" - גם אם לא חלה 

עליו כל חבות מס מיידית
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יראו בהסדר שנוצר שבין הצדדים משום נאמנות, כמשמעותה בפקודת 
היווסדה של  על  לדווח  הדין  עורך  על  חובה  כן תהא  ועל  מס ההכנסה, 
הנאמנות במועדים הקבועים בפקודת מס הכנסה, ללא כל קשר לחבות 

המס או להעדרה.
בדוגמא דלעיל מהווה עורך הדין נאמן. ואולם, מעורבותו של עורך הדין 
רואה החשבון אינה חייבת להיות בהיותם נאמנים. את תפקידו של  או 
עורך הדין יכול למלא מכר אחר של פלוני. עדיין, גם אם עורך הדין אינו 
הנאמן, אין בכך כדי לייתר את חובתו כלפי פלוני, המבקש את ייעוצו ו/
הנאמנות  הוראות  ו/או  הכוח  ייפוי  עריכת המסמכים לשם מתן  או את 

לאותו מכר.
עורך דין שיש לו נגיעה להסדר נאמנות, בין כנאמן ובין כעורך ההסדר 
בין הצדדים ובין כמייעץ לבעלי העניין, חייב לתת את הדעת על חובות 
המס  בשאלות  לייעוץ  מעבר  לקוחותיו,  על  ו/או  עליו  המוטלות  הדיווח 

שיכולות להיות כרוכות בהסדר.
יתרה מזאת, על עורך הדין מוטלות חובות מקצועיות לייעץ ללקוחותיו 
בעיות  לפיתרון  יעיל  ככלי  בנאמנות  להשתמש  אפשר  ואיך  כדאי  מתי 

משפטיות. 
נאמנות  ולמגני  לנהנים  לנאמנים,  ליוצרים,  מאפשרות  הדיווח  חובות 
באשר  מועילה  זו  ודאות  נאמנות.  ליצירת  באשר  ודאות  )פרוטקטורים( 

־לקיומה של נאמנות, נכסיה וזהות האורגנים שלה, שכן בכל נאמנות מדו
בר בנכסים המוקנים לשליטתו של אחר, הנאמן. 

־כך, למשל, כאשר אדם חרד לגורל הרכוש המוקנה ו/או שיוקנה לבנו המ
־כור להימורים, בחייו או במסגרת צוואתו, הוא יכול להקים נאמנות שתאפ

שר לאותו בן מחייה מכובדת, אך בד בבד תוודא פיקוח שישמור על עיקר 
הנכסים לטובת מחייתו השוטפת ולטובת הדורות הבאים, ואלו לא יוקדשו 
לתחביבו להמר. דיווח במקרה זה ייתן בידי יוצר הנאמנות ודאות נוספת 

כספים שמופקדים בידי עורך דין בנאמנות הינם כספים שעורך הדין 
מחזיק בהם ואשר אינם שייכים לו. לדוגמא: כספים שקיבל מהלקוח על 
מנת שימסור אותם לאחר, או שיחזיק בהם עד למימוש עסקה, לתשלום 
אגרת בית משפט, להוצאות עדים, או כספים אשר מחזיק אותם עורך 

הדין עבור לקוחו עם סיום תיק או זכייה במשפט.
עורך הדין צריך לנהל חשבון בנק נפרד לכספים, אשר מופקדים בידו 
בנאמנות )כלל 39 לכללי לשכת עורכי הדין ]אתיקה מקצועית[, התשמ"ו 
כן, עורך הדין חייב להודיע ללקוח ולה־ 1986 - להלן: הכללים(. כמו  - 

)א(   40 )כלל  זמן סביר מעת קבלתו  עביר כל סכום שקיבל עבורו תוך 
לכללים(. 

מעשה  הוא  דחוי  בשיק  פיקדון  כספי  מסירת  כי  יודגש,  זה  בהקשר 
חמור, שמרמז על כך שכספי הפיקדון לא עמדו לרשותו של עורך הדין 

ביום מסירת השיק )בד"מ )ת"א( 6/80 הועד המחוזי נ' 
284(. על אחת כמה וכמה חמורה מסי־  פלוני פדי"ם ב'
רת מספר שיקים דחויים לכיסוי תשלום הסכום המגיע 

ללקוח.
התשכ"א  הדין,  עורכי  לשכת  לחוק   88 סעיף 
1961 )להלן: החוק( מכיר בזכות העומדת לעו־ - 

טרחתו  שכר  להבטחת  כספים  לעכב  הדין  רך 
שלא  בנאמנות  כספים  פיקדון,  כספי  )למעט 

־לטובת לקוחו בלבד וכספי מזונות לאשה וק
טינים(, ובלבד שהגיש תביעה על שכר טרחתו 
־תוך שלושה חודשים מיום קבלתו דרישת הל

קוח בכתב להעברת הכספים.
את  לממש  מתכוון  הדין  עורך  שבו  במקום 
פי  ועל  הוא  חייב  לחוק,   88 סעיף  לפי  זכותו 

זמן  ותוך  ללקוח,  להודיע  לכללים  )ב(   40 סעיף 
סביר, כי אין הוא מעביר לו את הכספים ובכוונתו 

לעכב אותם בידיו. 
88, שנשללת מעורך הדין זכות הקיזוז, ובמ־  משתמע מהוראת סעיף

קום זה עומדת לו זכות העיכבון ופנייה לערכאות משפטיות. 
בבית המשפט העליון ניתנה התייחסות לעניין זכות הקיזוז מול זכות 
עורכי הדין  הוועד המחוזי של לשכת   -  1631/06 העיכבון בפס"ד על"ע 
בתל אביב יפו נ' מוחמד סמארה, עו"ד ואח'. בפסק דינו של כבוד השופט 
עורך  של  בזכותו  אומנם  עוסק  האתיקה  לכללי   40 סעיף  כי  נאמר,  לוי 
דין לעכב כספי לקוח, כפי שנקבע בסעיף 88 לחוק, אולם הדבר הותנה 

־בשניים: קיומו של הסכם קיזוז והודעה על הקיזוז ללקוח תוך מה שנ
קרא "זמן סביר"; הסדר זה שבדין הגיוני הוא, הואיל ועורך דין, בייצוגו 
את לקוחו, אינו פועל כדי לממש את זכויותיו הוא, אלא של לקוחו; ואך 

ברור הוא, כי זה האחרון זכאי לקבל ובזמן אמת דיווח מלא על הפעולות 
שבוצעו בשמו, וקל וחומר על הכספים שניגבו עבורו.

־מכאן עולה, כי עורך דין לא יכול לקזז את שכר טרחתו מכספים שקי
בל עבור לקוחו בלא הוראה והסכמה מפורשת על כך. נטילת כסף ללא 
נ'  מ"י   1075/08 )ע"פ  משמעתית  עבירה  מהווה  כאמור  הלקוח  הסכמת 

אופנהיים, פ"ד נד )1( 303(.
־עם קבלת כספי נאמנות עורך דין ישמור אותם, כאמור, בחשבון פיק

דונות נפרד מחשבונותיו הפרטיים. השאלות העולות כאן: איך ינהג עורך 
הדין בכספים האלה, איך ישקיע אותם, איך הוא אמור להתנהג על מנת 

לשמור על הכספים?
־עורך הדין יודיע ללקוחו על קבלת הכספים ויבקש בסמוך למועד קב

הכספים  למסירת  המתייחסות  מפורטות  הוראות  לתם 
ממי  הוראה  בהעדר  )א((.   41 )כלל  והשקעתם 
שעבורו מוחזקים הכספים, נקבע בכללים כיצד 
על עורך הדין להשקיע את הכספים. העיקרון 
המנחה הוא השקעה בדרך שיש בה סיכוי סביר 

לשמירה על ערך הכספים )כלל 41 )ב((. 
צריך  אינו  לקוחות  כספי  המשקיע  הדין  עורך 

־למצוא השקעה שבה גדולים הסיכויים לרווח. הת
כלית שבפני עורך הדין היא שמירת ערך הכספים. 
שיקול דעתו של עורך הדין בעניין זה נבחן לפי 
הסתבר  אם  שעה.  באותה  הידועות  הנסיבות 
בדיעבד, כי התכלית של שמירת ערך הכספים 
כמי שהפר  הדין  עורך  ייחשב  לא  הושגה,  לא 
חובתו אם על פי הנסיבות שהיו ידועות בשעת 
ערך  יישמר  זו  סיכוי סביר שבדרך  היה  ההשקעה 

הכספים )גבריאל קלינג, אתיקה בעריכת דין, 105(. 
למתן  המשפט  לבית  יפנה  אם  דין,  עורך  יעשה  טוב  אך 
הוראות על אופן ההשקעה, וזאת לאחר קבלת תוכנית השקעה מהבנק 

ובמיוחד כשמדובר בסכומים גבוהים. 
לבסוף ייאמר, כי עורך הדין - בעת החזקתו כספים לטובת לקוחו או 
על  שמירה  ותוך  לב  בתום  בזהירות,  לפעול  ממנו  מצופה  לקוחו,  עבור 
הוראות החוק וכבוד המקצוע. כפי שנאמר על ידי כבוד השופט טירקל 

בעל"א 1746/98 מדינת ישראל נ' מזור תק־על 98)4(, 307:
־"מקצוע עריכת הדין מחייב את העוסקים בו לנהוג בניקיון כפיים, בה

גינות, בנאמנות ובמסירות. אלה אינן רק מידות טובות שיבור לו עורך דין, 
ולא רק חובות מוסריות ואתיות שהוא חייב בהן, אלא גם חובות המוטלות 

עליו מכוח הדין".
עו"ד נאילה עוכל, רכזת ועדת אתיקה בלשכת עורכי הדין, מחוז צפון 

אתיקה מקצועית וכספי נאמנות
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אקדמיכאן

באשר לפעולות שייעשו בנכסים והקטנת האפשרות להכחשת קיומה של 
הנאמנות בעתיד על ידי אורגני הנאמנות, לרבות הנאמן והנהנה. בדוגמא זו, 
אי דיווח יהא לא רק משום עבירה על הוראות פקודת מס הכנסה, אלא גם 

רשלנות שהשלכותיה יכולות להגיע למלוא שווי נכסי הנאמנות. 

בר השומה ובר החיוב
חובות דיווח, גם בהעדר אירוע מס לכשעצמו, עולות בקנה אחד עם 
המגמות הנהוגות באשר למדיניות נגד הלבנת הון ונגד אמצעים למימון 
גילוי. היום  זו של  טרור. המגמה המובילה היום את העולם הנאור היא 
קשה יותר ויותר להסתיר מידע ונכסים, המצויים ברחבי העולם, וגם את 

הבעלות עליהם.
־הגילוי הגלום בחובות הדיווח אינו מונע את השימוש ואת השגת המ

טרות של מוסד הנאמנות. נאמנות נולדה כיציר משפטי לשמירת הבעלות 
האמיתית בנכסים )ולא ככלי שנועד לסייע בהעלמת נכסים(. בתור שכזו, 
הנאמנות, אלא משלימה  נוגדת את מטרות  אינה  והדיווח  הגילוי  חובת 

אותן, כפי שהודגם בדוגמא דלעיל.
חובת הדיווח חלה, ככלל, גם על הנאמן: "אדם שהוקנו לו נכסים או 
הכנסות מנכסים, או שהוא מחזיק בנכסים בנאמנות; בכל מקום בפרק זה, 
שבו מדובר בנאמן, משמעו הנאמן בתפקידו זה ובנאמנות שבה מדובר; 
לעניין זה יראו הקניה לחברה להחזקת נכסי נאמנות כהקניה לנאמן ויראו 
הדיווח מתייחסת  חובת  כנאמן...".  א'  ראשונה  תאגיד כמפורט בתוספת 
כנכסי  המוגדרים  הנאמנות  בנכסי  הנאמנות,  סיום  לרבות  פעולה,  לכל 
לרבות  ידו,  על  או התקבלו  או שנרכשו  לנאמן  "נכסים שהוקנו  הנאמן: 
כשהם מוחזקים בעבורו בידי חברה להחזקת נכסי נאמנות, אף אם הם 

רשומים על שמה". 
לאי מילוי חובת הדיווח, מלבד היותה עבירה פלילית, השלכות אזרחיות 
- הן בהיבט המיסוי והן בהיבט של בעלי העניין )האורגנים( של הנאמנות. 
היבט המיסוי הינו פרטני ותלוי במגוון רחב של גורמים ונסיבות, ולא ניתן 

להקיף את כולו במסגרת רשימה זו. 
של  מתווה  כעת  מציעות  המס  רשויות  כי  הדוגמא,  לצורך  לציין,  די 
הסכם המס, שיחול על הכנסות הנאמנות עד ליום ה־ 30.6.2009, שלפיו 
"נאמנויות ראויות" )כמוגדר במתווה(, בנסיבות מסוימות, תוכלנה לבחור 
מתווה שונה מהמוגדר בפקודת מס הכנסה, וזאת אם תוגש לרשות המס 

בקשה לכך עד ליום 30.6.2009, ביחד עם טפסי הדיווח המתבקשים. 
אם בדיעבד יתברר, כי הנאמן כשל בחובת הדיווח בכלל ו/או במועד, 

־וכתוצאה מכך נכסי הנאמנות מוסו ביתר, אזי הנאמן ו/או מייעצו ייחש
פו לתביעות אזרחיות מצד בעלי העניין בנאמנות, בסכומים שלא יפחתו 

משיעור המס שיכול היה להיחסך. 
את  להעביר  באפשרות  מצויה  הנאמן  של  האישיות  לחובותיו  הקלה 

־חובות הדיווח המוטלות עליו אל יוצר הנאמנות - במקרה ומדובר בנאמ
נות הדירה של יוצר אחד תושב ישראל, או אל הנהנה - במקרה שמדובר 
בנאמנות לפי צוואה, כמשמעותן בפקודת מס ההכנסה. בכך יהפוך היוצר 
או הנהנה, לפי העניין, לבר השומה והחיוב. הודיע הנאמן, בהסכמת היוצר 
או הנהנה, כי היוצר או הנהנה יהיו ברי השומה וברי החיוב, רק בהתקיים 
בר  יהיה לשנות את  ניתן  התנאים הקבועים לכך בפקודה מס ההכנסה 

השומה ובר החיוב במסגרת אותה הנאמנות. 
על הנאמן להגיש בקשה לשינוי בר השומה ובר החיוב, בגין נאמנות 
קיימת, עד ליום 30.6.2009, ובגין נאמנויות חדשות בהתאם למועדי הדיווח 
חייב  יהיה  לא  ישראלי  נאמן  כי  לציין,  יש  הנאמנויות.  בפרק  הקבועים 
בדיווח על פי הפקודה רק מעצם היותו ישראלי, לדוגמא, כאשר כל בעלי 

העניין בנאמנות ונכסי הנאמנות אינם קשורים לישראל. 
בין ההסדרים, אשר הוצאו מפורשות מהוראות פרק הנאמנויות, הינה 

־"נאמנות שנוצרה לצורך הבטחת קיומו של חיוב מסוים". על כן, הפרקטי
־קה המקובלת של החזקת כספים בנאמנות בעת מכירת נכס, לצורך הב

טחת תשלום מס השבח של המוכרים, לכאורה, פטורה מדיווח. גם מנהלי 
עיזבון ואפוטרופוסים, שמונו על ידי בית המשפט, נאמנים בפשיטת רגל, 
מפרקים, כונסי נכסים, נאמנים מתוקף סעיף 102 לפקודה )הקצאת מניות 

לעובדים( ועוד - פטורים מהוראות פרק הנאמנויות.
לאור הוראות פרק הנאמנויות, ועל אף אי אילו בעיות בחקיקה הקיימת 
עדיין, ניכר שיש מקום נרחב לשימוש בנאמנויות ובחובות הדיווח שקבע 

ניתן לזכות בוודאות באשר לחובות הנא יותר מבעבר,  ־המחוקק. היום, 
מנות וכן באשר לעמדת רשות המס במצבים מסוימים, שהיו קודם לכן 

 .בערפל של אי ודאות - אולי לטוב, אך בעיקר לרע

*  הכותב הוא יו"ר STEP חיפה וחבר הדירקטוריון, חבר הוועדה הארצית 
לדיני הירושה 

הערה: אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי או יעוץ מס או כל יעוץ אחר, ואין לפעול על פי האמור לעיל ללא קבלת יעוץ פרטני מאת גורם מוסמך.

לאי מילוי חובת 
הדיווח, מלבד 
היותה עבירה 

פלילית, יש 
השלכות אזרחיות 

- הן בהיבט המיסוי 
והן בהיבט בעלי 
העניין בנאמנות
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מברוכ. מינויים במחוז

יו"ר וחברי ועד מחוז 
הצפון ויו"ר וחברי בית 

הדין המשמעתי מבקשים 
להודות לעו"ד אריק שרמן 

על פעילותו המקצועית 
ומסירותו - עם סיום תפקידו 

כחבר נשיאות בית הדין 
המשמעתי במחוז הצפון.

כבוד הדיינים והקובלים
במהלך השבועות האחרונים הצטרפו חברי בית דין חדשים להרכב 

בית הדין המשמעתי וכן באי כוח קובל נוספים במחוז

עו"ד גד נחום 
חבר נשיאות ביה"ד המשמעתי

עו"ד ג'מאל זנגרייה
ב"כ הקובל

עו"ד חאלד ח'לילייה
ב"כ הקובל

עו"ד עלא עתאמנה 
ב"כ הקובל

עו"ד יונתן מוגל
חבר בית דין משמעתי

עו"ד מנהל חורי
ב"כ הקובל

עו"ד היבא שמאלי־עזאיזה 
רכזת השמה במחוז הצפון

עו"ד ג'מאל דהאמשה
חבר בית הדין משמעתי

עו"ד לואי דיאב 
ב"כ הקובל

עו"ד זוהיר נערה 
חבר בית הדין משמעתי

עו"ד נזאר עבוד
ב"כ הקובל
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עו"ד אמיר ח'טיב *

ליגה ארצית
נקהפרשיחסהפתיקונצמשקבוצה־

252429־1292149מקורות1

281424־1373342עיריית ק. אתא2

25919־1261434פרטנר3

441118־1253455בתי זיקוק א4

16־433־1251640לשכת עורכי־הדין - נצרת5

16־348־1151526טאואר6

14־363־1242633שטראוס מחלבות7

14־4011־1142429ארומה רמב"ם8

9־4015־1030725צים9

9־4918־1323831הוצל"פ10

לפ הדין,  עורכי  להודות:  ־יש 
חות מרביתם, נהנים או סובלים 

וק סטנדרטית  חיים  ־משגרת 
חוז ביום,  קשה  עובדים  אנחנו  יחסית.  ־פואה 

רים מהעבודה בשעות מאוחרות, מכינים אוכל, 
צופים  המשפחה,  עם  ערב  לארוחת  יושבים 
טלפון  לשיחות  עונים  גם  כדי  ותוך  בטלוויזיה 
שזורחת  עד  לישון  הולכים  ולבסוף  מלקוחות, 

השמש מחדש.
כך נוצר הרושם אצל האנשים, כי עורכי הדין 

־יושבים כל היום מאחורי שולחן העבודה במש
רדיהם, הממוקמים בבניינים מפוארים, עם כרס 
מלאה, מאפרה שנחנקת מרוב סיגריות, ערימות 

של תיקים.

ככה בונים קבוצה
־יום בהיר אחד קמתי בבוקר עם החלטה ברו

רה: אני עושה משהו, כדי לשנות את שגרת חיי 
גיוון,  קצת  שונה,  משהו  צריך  אני  שנים.  מזה 

־איזושהי פעילות אטרקטיבית ואקטיבית. ובעו
־די יושב וחושב על העניין, מצלצל הטלפון. מע

ברו השני של הקו חבר שלי, שמספר על כוונתו 
להשתתף בליגת קטרגל למקומות עבודה. 

עם  קשר  יצרתי  ישר  פעמיים.  חשבתי  לא 
־מנכ"ל המחוז בלשכה, עו"ד פארוק עומרי, ובי
־קשתי את הסכמתו לממן הקמת קבוצת כדור
־גל של המחוז, שתשתתף במשחקי הליגה למ

ונתנו  קומות עבודה. בלשכה אהבו את הרעיון 
לי את כל הגיבוי.

במח קדימה  נסחפתי  אותי.  הדליק  ־הרעיון 
מצטלמים  הנבחרת  שחקני  את  וראיתי  שבות 
ולכתבות  במחוז  הלשכה  ביטאון  של  לשער 
במגזיני הספורט למיניהם. רק הטלפון הצליח 

־להעיר אותי מהחלום המתוק. ומי על הקו? כצ
פוי, עוד לקוח.

בכל מקרה, אחרי האישור מהלשכה, התחלתי 
לארגן את הקבוצה. פניתי דרך האי־מייל לכל 
עורכי הדין במחוז הצפון, כיו"ר ועדת הספורט 
של המחוז, והודעתי על הכוונה להקים נבחרת 
קטרגל. הבהרתי, כי הנבחרת תהיה רק שלנו - 
של עורכי הדין במחוז הצפון, וכי היא תשתתף 
והצפון.  חיפה  עבודה במרחב  בליגה למקומות 
עצמו מתאים  מי שרואה  כי  בהודעה,  ביקשתי 

למסגרת כזו, שייצור איתי קשר בהקדם.
־לדאבוני, רבים לא החזירו תשובה. אבל המ

 הכדור 
במגרש שלנו

אם עדיין לא שמעתם, יש מי שמייצגים את הלשכה 
בליגת הקטרגל למקומות עבודה  הנבחרת הצעירה רק 
התגבשה, וכבר ניצחה מעצמות קטרגל כמו עיריית קריית 

אתא ומחלבות שטראוס  והרגל עוד נטויה

מאחורי הגלימה

גיל: 29.

ליונתן  ואם  למיכאל  נשואה  משפחתי:  מצב 
אליה, בן 10 חודשים.

מתי החלטת שאת רוצה להיות עו"ד, ולמה?
"היה לי ברור מגיל מאוד צעיר שארצה להיות 
תמיד  שמסביבו  ומה  התפקיד  דין.  עורכת 
קסמו לי, ואני שמחה שהצלחתי לממש זאת 

ולחוות את המקצוע מקרוב". 

מהו הרקורד שלך בתחום?
זמיר,   - עצמאי  דין  עורכי  משרד  בעלת  "אני 
עלוש קבסה, בחצור הגלילית. המשרד מטפל 
מקרקעין  ובנייה,  תכנון  המוניציפאלי,  בתחום 
וחוזים. אני גם מרצה בקורס סמכויות ואבטחה 

מוסמכת מטעם משטרת ישראל".

איזה מקצוע היית בוחרת אם לא עריכת דין, 
ולמה?

להוביל   - ציבור  נבחרת  להיות  רוצה  "הייתי 
עם  עבודה  הציבורית.  העשייה  את  ולהנהיג 
יומיומיות.  באנרגיות  מלאה  חוויה  היא  ציבור 
כאדם מלא מרץ ותזזיתי, אני פורחת בעבודה 

אינטנסיבית".

מהו הדבר הכי חשוב בחיים בעינייך?
יום  יום  אותי  שמניע  הכוח  היא  "המשפחה. 

ובכל פעולה בחיים". 

איזו דמות את מעריצה או מעריכה, ולמה?
למען  שלהם  הנתינה  יכולת  שלי.  "ההורים 
זאת   - סופית  האין  וההקרבה  המשפחה, 

תכונה נערצת בעיניי". 

מה את מאחלת לילד שלך?
"בריאות וים של שמחה".

בהנחה שיש אלוהים, איזה משפט היית רוצה 
לשמוע ממנו כשתגיעי לשמיים?

משפטי  יועץ  לתפקיד  משרה  "התפנתה 
את  לקבל  מעוניינת  תהיי  האם  מעלה,  של 

המשרה?".

 משפטנית 
עד השמיים

עו"ד מירית עלוש־קבסה
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גבוהה  מוטיבציה  עם  שחקנים  היו  שכן  עטים 
לתרום מזמנם לקבוצה ולהתחייב ליום בשבוע 
נותנים  שבו  ומרתק,  מגניב  למשחק   - לפחות 

את הכל ומנסים להשיג תוצאות טובות.
־לצורך בחירת השחקנים קבעתי מספר אימו

היו חבלי  נים של הכנות אינטנסיביות. אומנם 
לידה לא קלים, אבל אחריהם הגיעה הנבחרת 
לקו הזינוק - פתיחת הליגה לעונת המשחקים 
־ 2008/2009. היתה לנו גם תלבושת מכובדת ו

פוארת.

מתקדמים למעלה בטבלה
יונס  הדין  עורכי  משחקים  שלנו  בקבוצה 
חמוד, פארס ג'ראיסי, פאדי ח'טיב, פאדי מטר, 

־בלאל שאהין, טלעת כנעאן, ניהאד ח'טיב וכמו
בן אנוכי. שחקני הקבוצה נתנו וממשיכים לתת 
את הנשמה שלהם במגרש, כדי לייצג את ציבור 

עורכי הדין במחוז באופן הולם.
נכון להיום, נבחרת המחוז משתתפת בליגת 

והצ חיפה  במרחב  עבודה  למקומות  ־הקטרגל 
פון. בליגה משחקות קבוצות רבות, שמחולקות 
לשש ליגות: ליגת על, לאומית, ארצית, ליגה א', 

ליגה ב' וליגת ותיקים.
למרות שהקבוצה שלנו בתחילת דרכה והיא 

־משתתפת פעם ראשונה בליגה למקומות עבו
דה, ולמרות כל הקשיים בהקמתה ובהפעלתה 

־גם היום, אנחנו משובצים לליגה הארצית. הלי
גה הזו נחשבת ברמה יחסית גבוהה.

היום אנחנו ממוקמים במקום החמישי, אבל 
־הרגל עוד נטויה. לאורך המשחקים שכבר שו

חקו הצלחנו להשיג תוצאות מדהימות, לרבות 
שמשחקות  טובות  קבוצות  כמה  על  ניצחונות 
מחלבות  כמו  הזו,  במסגרת  רבות  שנים  כבר 

שלוש  אתא.  קריית  עיריית  מקורות,  שטראוס, 
הקבוצות הללו נחשבות לטובות בליגה. 

אלא  שלנו,  במגרש  שהכדור  רק  לא  עכשיו, 
־שגם הליגה בידיים שלנו! כן, כן, הפכנו לקבו
־צה מגובשת וחזקה עם שחקנים מאומנים ור

לנו  עושות  הקבוצות  שכל  כך,  כדי  עד  ציניים. 
חשבון מבעוד מועד. 

־ההתחזקות של הנבחרת באה לידי ביטוי במ
שחק האחרון שלנו מול קבוצת ארומה רמב"ם. 
במשחק הקודם בינינו, שהיה רווי מתח, הפסדנו 
להם 4־3, אבל אז הגיע הנקמה. במשחק מדהים 
ביופיו, שהסתיים בתוצאה 9־3 לטובתנו, הוכחנו 

שאנחנו יכולים לנצח כל קבוצה בליגה הזאת. 
אפילו את קבוצת מקורות, שבינתיים ממוקמת 

ראשונה.
זה  שהתקיים  מקורות,  מול  הבית  במשחק 
נסתפק בכך,  בגומלין לא  יצאנו בתיקו.  מכבר, 

־אלא נצא כדי לנצח, ואפילו בהפרש גדול. עד
כונים יגיעו בהמשך.

לא רק כדורגל
כל ההתלהבות, אומנם אנחנו לא בטופ  עם 
אתם  אם  לכם:  אומר  אני  אבל  הכדורגל,  של 

ולנפש, אז הליגה  מחפשים ספורט בכיף לגוף 
למקומות עבודה היא ה־מקום, ה־ספורט.

־להערכתי, במסגרת הזו יכול עורך הדין לע
סוק בפעילות ספורטיבית מהנה בשעות הפנאי 
שלו, וגם ליהנות מהתחרות - כמובן תוך שמירה 
על כללי הגינות ויושר ספורטיבי. בנוסף, הליגה 

עו לנו מפגשים עם  ־למקומות עבודה מזמנת 
וגם  בסביבה,  אחרים  מקומות  מיני  בכל  בדים 

זה לטובה.
ליגת הקטרגל שלנו היא רק אחת ממסגרות 

־הספורט הרבות, אשר פועלות במסגרת העמו
תה לספורט במקומות עבודה - מרחב חיפה.

היום רשומים בעמותה לספורט במרחב חיפה 
1900 ספורטאים, שמחולקים ל־11 ענפי ספורט: 
קטרגל, כדורסל, כדורעף, כדורגל, טניס שולחן, 

־טניס לבן, באולינג, כדורסל נשים, שש בש, ברי
דג', אופני הרים.

הספורטיביות־ המסגרות  על  מפורט  מידע 
למצוא  ניתן  בעמותה,  שפועלות  תחרותיות, 
http://mavoda־ בכתובת:  האינטרנט,  באתר 

הליגות  על  עדכני  מידע  שם  יש   ./haifa.org.il
למקומות עבודה, על תוצאות תחרויות בענפים 
מתוכננות  ספורטיביות  פעילויות  על  שונים, 

ואפילו על נבחרת הקטרגל של המחוז.
כיו"ר ועדת הספורט של ועד המחוז הצפוני 
אני מנצל את הבמה, כדי לקרוא לעורכי הדין 

־ולמי שמוצא את עצמו מתאים למסגרת הספו
רטיבית של העמותה - אתם מוזמנים להשתתף 
נבחרות  הקמת  ליזום  ואף  הקטרגל,  בנבחרת 

  .שייצגו את המחוז בענפי ספורט אחרים

* הכותב הוא יו"ר ועדת הספורט במחוז 
הצפון של לשכת עורכי הדין וקפטן הקבוצה

הפכנו לקבוצה מגובשת וחזקה 
עם שחקנים מאומנים ורציניים. 

עד כדי כך, שכל הקבוצות עושות 
לנו חשבון מבעוד מועד

שחקני נבחרת המחוז )מימין לשמאל(: אמיר ח'טיב, בלאל שאהין, יונס חמוד, טלעת כנעאן, פארס ג'ראייסי, פאדי ח'טיב



32 ׀ דין שווה ׀ אפריל 2009

נסיעה טובה

בעקבות מסעותיו של קפטן קוק לניו זילנד היגרו אליה משפחות אנגליות במאה ה־ 18 ילידי המקום, המאורים, 
נאלצו לוותר את אדמותיהם כדי להמשיך לחיות בארצם  אבנר צור חזר מטיול בין פלאי הטבע הניו זילנדי

טבע פראי

מומלץ,  רחוקות  לארצות  לנדוד  למחליטים 
ואף למעלה מכך, לעשות מאמץ ולהרחיק נדוד 
)אאוטארואה(.  הארוך"  הלבן  "הענן  לארץ  עד 
זהו שמה של ניו זילנד בפי הילידים המקומיים, 

המאורים.
ודרומי,  צפוני  איים,  משני  מורכבת  זילנד  ניו 
קמ"ר.לשם  כ־270,000  של  שטח  על  ומשתרעת 
השוואה, השטח הזה גדול מסך שטח היבשה של 
איי בריטניה. היא מצויה כ־2,250 ק"מ דרום מזרח 

לאוסטרליה.
על אף גודלה הרב של ניו זילנד, חיים בה קצת 
שהופך  מה   - תושבים  מיליון  מארבעה  למעלה 
אותה למדינה מיוחדת במידה לא רק בשל יופיה 

המיוחד, אלא גם בשל מיעוט התושבים שבה.
ראוי לזכור, כי ניו זילנד היא מדינה צעירה הן 
בהיבט הגיאולוגי - יש בה עדין הרי געש פעילים, 
של  המוכרת  ההיסטוריה  התרבותי.  בהיבט  והן 
זילנד מתחילה לאמיתו של דבר החל מסוף  ניו 

המאה ה־18. 

הבריטים מגיעים
הזו  החדשה  בארץ  ביקר  קוק  ג'יימס  קפטן 
שלוש פעמים רצופות בשלהי המאה ה־18 ופתח 
אנגליות,  משפחות  של  הגירה  לגלי  השער  את 
שבאו להתיישב ביו זילנד. עד היום, מירב תושבי 
ניו זילנד הם נצר למשפחות בריטיות שהיגרו אל 

הארץ החדשה.
יורד  ניסה  כמה עשרות שנים לפני קפטן קוק 
ים הולנדי, בשם טזמן, לרדת לחוף הארץ החדשה. 
אכלו  המקום  שילידי  בכך,  הסתיים  הזה  הניסיון 

שלושה ממלחיו.
הסכם   - וואיטאנגי  הסכם  נחתם  ב־1840 
מיוחד בין ממשלת בריטניה לבין ראשי השבטים 

־המאורים. על פי הסכם זה, בתמורה לסיפוח ולה
בריט נתנה ממשלת  לבריטים,  הקרקעות  ־עברת 

ניה חסות והגנה מלאה לתושבי האי הניו זילנדי. 
בעקבות הסכמים אלה הופכת ניו זילנד למושבה 
בריטית לכל דבר ועניין, ורק ב־1947 היא הוכרזה 

־כמדינה עצמאית לכל דבר. האווירה הבריטית מו
רגשת היטב בכל פינה ביבשת עד היום. 

־בהבדל מכמות התושבים המצומצמת, ניתן למ
צוא ולראות במדינה כמות אין סופית של כבשים 
)60 מיליון(. אך יותר מכל, ניו זילנד מוכרת וידועה 

בטבע המופלא, המקשט את כל שטחי המדינה. 
נסו  הכוונה,  למה  לדמיין  המתקשים  לאלה 
עם   - ואוסטריה  שוויץ  את  עיניכם  לנגד  לראות 

־הרי האלפים, השלג, היערות והאגמים; את נורב
גיה עם הפיורדים הכחולים; את קנדה עם יערות 
העד, הנהרות והמפלים; את חבל ארץ "הגייזרים" 

יע את  שבארה"ב;  חמים שמתפרצים(  ־)מעיינות 
רות הגשם והנהרות של חבל ארץ "המזונס"; את 
הרי הגעש של דרום אמריקה ושל איזור פטגוניה; 
את הטבע הפראי על בעלי החיים באיי גלאפגוס; 
ואת גושי הקרח הענקיים של הקוטב הדרומי. כל 

אלה ביחד מצויים במדינה אחת, בניו זילנד.

עצים בני אלפי שנים
הצפו בנקודה  הצפוני,  באי  התחיל  ־טיולינו 

אוקיינוסים  שני  נפגשים  בו  במקום  ביותר,  נית 
הגדול  טזמן  וים  ממזרח  הפסיפיק  האוקיינוס   -

גלים,  שני  שיוצרים  מופלאה  תמונה  וזו  ממערב. 
שנפגשים ויוצרים קו אחד ארוך לתוך הים.

כאשר מדרימים לאורך צידו המערבי של האי 
הצפוני, חוצים בדרך את חבל ארץ יערות הקאורי. 
עצומים  שטחים  על  המשתרעים  יערות,  אלה 

מהע חלק  ושרכים.  עצים  סוגי  מאות  בהם  ־ויש 
בעיקר  אלא  גודלם,  בשל  רק  לא  מדהימים  צים 
ניתן  שנים.  אלפי  כמה  בני  הם  כי  העובדה  בשל 
למצוא ביערות הקאורי גם שרכי ענק, שגודל כל 
ענף שלהם הינו כגודלה של מכונית קטנה. אם זהו 
גודלם של השרכים, תארו לעצמכם כיצד נראים 

העצים!
עוד דרומה משם מצוי איזור, הידוע במערותיו 
המיוחדות. עם השנים התחברו המערות האחת אל 
לעצמם  מצאו  ובתוכן  קרקעי,  תת  בנהר  השנייה 
תולעים זוהרות מקום טוב להתמקם באופן קבוע 
קרקעי,  תת  נהר  של   - הזו  התופעה  ולהתרבות. 
באלפי  מכוסות  תקרותיהן  אשר  מערות  החוצה 

־תולעים זוהרות, הופכת את החוויה של שייט אבו
־בים מתחת לאדמה - או בלשונם של הניו זילנ

דים: Black water rafting - לחוויה בלתי נשכחת. 
לשם ההמחשה, דמיינו שייט קייקים בלילה חשוך 
נוצצים  כוכבים  אלפי  כאשר  בהירים,  עם שמיים 
2־3 מט־  מלמעלה. אלא שכאן, הכוכבים נמצאים

רים מעל הראש.

קרחונים צפים באגם
האי הדרומי, שהינו גדול יותר וגם פראי יותר, 
מיליון  כשלושה  תושבים.  כמות  מבחינת  דליל 
מיליון  ורק  באי הצפוני  חיים  זילנד  ניו  מתושבי 

* ר  צו ר  אבנ "ד  עו
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וקצת באי הדרומי.
עד  ולתאר  להרחיב  אפשר  הדרומי  האי  על 
בו המון מקומות מדהימים  אין סוף, מאחר שיש 
ואטרקציות תיירותיות. אבל אני בחרתי להתמקד 

בשלושה מקומות בלבד.
הגבוה  ההר  נמצא  הדרומי  האי  של  במרכזו 
שהוא  פלא  לא  זה  קוק.  הר   - זילנד  בניו  ביותר 
חותמו  את  שהשאיר  האדם,  של  שמו  על  נקרא 

־העז על הארץ הזו. חלקים מהר קוק מכוסים במ
עטה של שלג וקרח כל ימות השנה, יש בו קרחוני 
עד )גליישרים(, והוא נראה כמעט מכל פינה באי 

הדרומי.
מאות  במשך  יצר  הללו  הענק  מקרחוני  אחד 
אגם  הקרחון,  של  ונסיגתו  גלישתו  בעת  שנים, 

־מיוחד. צפים בו גושי קרח ענקיים, שברבות הש
נפלאות.  צורות  באגם  יצרו   - והמים  הרוח  נים, 
הצורות  את  בקרח  ופיסלה  עברה  אמן  יד  כאילו 
שייט  המטייל.  של  לעיניו  שמתגלות  הנפלאות, 
בסירת מירוץ קטנה בין הקרחונים אומנם מפחיד 

במקצת, אך משאיר בך חוויה בלתי נשכחת.
מצוי  הפסיפיק,  של  לחופו  קוק,  להר  מזרחית 
כפר דייגים קטן - מוארקי. בסמוך אל הכפר יש 
צוק, הגולש לים, ועליו מוצב מגדלור, אשר נועד 
להזהיר את הדייגים מפני התקרבות יתר לאיזור 

הסלעים. 
ניתן לרדת  קצת מעבר למגדלור, בשביל קטן, 
אל הסלעים הצמודים לצוק. אתה מתחיל לרדת, 
לא  אם  עשרות  לעיניך  מתגלים  בהפתעה,   - ואז 
ארנבות  פינגווינים,  ים,  אריות  ים,  כלבי  מאות 
באופן טבעי,  והכל  מיוחדות.  ציפורים  סוגי  וכמה 
ללא גדרות, ללא סיוע של בני אדם, אלא בעולם 

טבעי לחלוטין ובמרחק מטרים ספורים ממך.
החיות המופלאות הללו מתנהלות בביתן ללא 
כל חשש - כאילו אין דבר בעולם שיכול להזיק או 

להפריע להם. עם קצת סבלנות וישיבה של מספר 
שעות במקום, בעיקר אחר הצהריים, אפשר לזכות 
לראות את מצעד הפינגווינים. הם עולים מן הים 
בסדר מופתי, ולפי קוד מיוחד, פינגווין ראשון יוצא 
מכן הם  ומיד לאחר  רע,  כל  בודק שאין  מהמים, 
עולים - זוגות זוגות, נעים במצעד לעבר המחילות 

המצויות בתחתית הצוק.
הראוי  שמן  הדרומי,  באי  השלישי  המקום 
מדובר  מילפורד.  איזור  הוא  כאן,  עליו  להתעכב 
של  מערבי  הדרום  בצידו  ביופיו,  מרהיב  בפיורד 
ענקיים  צוקים  צידיו  משני  אשר  הדרומי,  האי 

־מיוערים ביערות עד, המגיעים עד קו המים, וע
שרות מפלים הגולשים ויורדים בעוצמה אל תוך 

מימי הפיורד. 
הפיורד מתחבר בקצהו לים טזמן ומציע מסלול 
שייט נפלא, הנמשך כשלוש שעות. לכל אורך הדרך 
משתקפים הצוקים הענקיים במים הכחולים של 
הפיורד. המראה הזה יוצר תחושה, כי במקום זה 

של העולם שמיים וארץ מתחברים להם יחדיו.

גן שעשועים ענק
חזרנו הביתה אחרי חודש וחצי של טיול. 

המצוי  למטייל  המספקת  ארץ,  היא  זילנד  ניו 
את כל האפשרויות והאטרקציות - יש בה מאות 
מסלולי טיולים קצרים וארוכים, אפשר לשוט בה 
בקייקים בין כלבי־ים ודולפינים, יש שייט סירות 
מירוץ בתוך קניונים, צניחה חופשית, קפיצת בנג'י, 
ראפטינג בנהרות ורחצה במעיינות חמים. בקיצור, 

כיד הדימיון הטובה.
בסיכומו של דבר אני יכול לומר, כי צדקו אותם 
אלו שנתנו לניו זילנד את הכינוי "גן השעשועים 

 ."של אלוהים
ק* הכותב הוא חבר ועד מחוז הצפון בלשכת עור

כי הדין ויו"ר ועדת בתי משפט במחוז

גיל: 33.

מצב משפחתי: נשוי.

מתי החלטת שאתה רוצה להיות עו"ד, ולמה?
ה"כשסיימתי תיכון. חיפשתי מקצוע חופשי, מאת

גר, תכליתי, שיש בו יצירתיות, אפשרות להרחבת 
ידע והשכלה, גיוון. ואכן, בעריכת דין הכל כלול". 

מהו הרקורד שלך בתחום?
ראשון  תואר  לימודי  סיימתי  "בה2000 
אצל  התמחות  עשיתי  בה2001  באוניברסיטה, 
ויקירי עו"ד חליחל המאם בצפת. בה2002  אחי 
כעו"ד  עבדתי  ומאז  דין  לעריכת  רישיון  קיבלתי 
כעצמאי.  לעבוד  התחלתי  אז   ,2005 עד  שכיר 
מצה שכר  בתוכנית  פעיל  מתנדב  אני   2006 המ

כמאמן.  לשמש  הוסמכתי  ומה2007  בצפת  ווה 
אני חבר בוועדת הוצל"פ של מחוז הצפון. ביוני 
2008 הוענק לי אות הפיתוח החברתי ע"ש עו"ד 
שלי  העיקרית  ההתמחות  ז"ל.  שטרית  ישראל 

היא בדיני נזיקין".

דין,  עריכת  לא  אם  בוחר  היית  מקצוע  איזה 
ולמה?

זה  שלי  הכיף  טבע.  צלם  ו/או  טיולים  "מדריך 
הלהיות בטבע ולטייל. רק שם אני מוצא את הש

לווה והשקט הנפשי שלי. כיום, לאחר ששקעתי 
הבעריכת דין, אני מבין שהייתי צריך לחפש מק

צוע שרחוק מעימותים עם אנשים". 

מהו הדבר הכי חשוב בחיים בעיניך?
ה"בריאות, משפחה אוהבת, הגשמה עצמית, ודר

כם להגיע אל היעד - האושר".

איזו דמות אתה מעריץ או מעריך, ולמה?
שלו,  והסבלנות  הנחישות  על  גנדי.  "מהאטמה 

הדבקותו במטרה, והשגת מטרתו - עצמאות וחי
רות ללא אלימות".

מה אתה מאחל לילדים שיהיו לך?
רחוק  שקט,  אי  על  לחיות  להם  מאחל  "הייתי 

מצרות היקום, ולא לעסוק בעריכת דין".

בהנחה שיש אלוהים, איזה משפט היית רוצה 
לשמוע ממנו כשתגיע לשמיים?

"בני אנוש הם הטעות שלי. בני האדם לא יכולים 
להחזיר את הגלגל לאחור, אבל אני כן יכול וכך 

אעשה, על מנת לתקן את הטעות שלי".

הטעות האנושית
עו"ד מוחמד חליחל

הציפורים שיש רק כאןארץ לגמרי אחרת

שייט על מים סוערים
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אתנחתא קלהאתנחתא קלה

סודוקו

Com .אינטרנט
/http://www.hayadan.org.il/wp

־ה־אתר שכל חובב דעת חייב לתייק את כתו
בתו ב"מועדפים שלי". תוכלו למצוא כאן כתבות 
על  עולה(  )ושאינו  העולה  נושא  בכל  ומאמרים 
ואקולוגיה,  סביבה  ואסטרונומיה,  חלל  דעתכם: 
מחשוב וטכנולוגיה, רפואה, היסטוריה ועוד ועוד. 
האתר גם מאפשר כניסה לכתבי עת משובחים - 
ישראלים וזרים, כמו popular science וגליליאו.

/http://targem.co.il

של  מקצועי  תרגום  צריכים  אתם  לפעמים 
דין?  כעורכי  עבודתכם  במסגרת  כלשהו,  מסמך 
חברת אגד מתורגמנים מתמחה בביצוע תרגומים 

־משפטיים לקהיליית עורכי הדין ולבתי משפט בר
־חבי הארץ, כולל תרגום מסמכים משפטיים ותר

גום קונסקוטיבי וסימולטני. באתר שלהם מובטח 
בביצוע  עדיפות  כולל  דין,  לעורכי  מיוחד  שירות 
כי  באתר,  נכתב  עוד  הוגנים.  ומחירים  העבודות 

־ניתן לקבל את עבודות התרגום עם אישורים נוט
ריוניים, על פי תעריפי לשכת עורכי הדין. 

/games.co.il־http://www.net

למשחקי  זמן  להם  שיש  יודו,  בינינו  מעטים 
מחשב. אבל בכל זאת, אם אתם כבר מול המסך 
ויש לכם קצת זמן חופשי על הכסא, אפשר תמיד 
כמו  להציע,  הזה  לאתר  שיש  במה  להשתעשע 

מש המחשב,  נגד  פול  משחקי  פעולה,  ־משחקי 
בש,  )שש  מול אנשים מכל העולם  ליין  און  חקי 

שחמט(. ויש גם המון משחקים לילדים.

/http://www.seret.co.il

מהאתרים  הוא  הישראלי  הסרטים  פורטל 
מאוד  הוא  ברשת.  שתמצאו  מקצועיים  היותר 
שלא  תיזהרו  אז  אפשרויות,  המון  ומציע  מגוון 

לקו לצאת  במקום  בבית  המסך  מול  ־להיתקע 
כשנכנסתם  לעשות  שהתכוונתם  כפי   - לנוע 
לאתר כדי לחפש איזה סרט ללכת לראות היום. 

־בפורטל יש את רשימת הסרטים בכל בתי הקו
לנוע ברחבי הארץ, ביקורות על סרטים, חדשות 
סקרים  שחקנים,  על  רכילות  הקולנוע,  מעולם 
ודירוגי צופים, ואפשרות לצפות בטריילרים של 

־הסרטים הכי חדשים. כמובן שניתן להזמין כר
טיסים דרך האתר.

/http://www.ofna.co.il

בפורטל  כן.  בעיקר  אבל  בלבד,  לבנות  לא 
 .IN להיות  ההבטחה:  עם  לוגו  מתנוסס  האופנה 
דף הבית עולה עם מוזיקה )מעצבנת, יש לומר(, 

־ואז אפשר להפליג בין הקטגוריות: רשתות אופ
באתר  דוגמנות.  תכשיטים,  מעצבים,  נעליים,  נה, 
יש גם לוח דרושים בענף, המון קישורים, כתבות 
במיוחד  למתעניינים  לא?!  מה   - אופנה  בענייני 

מוצע להירשם כמנויים.

מצחיק אותי
הומור אמיתי הוא הומור עצמי. 

אז הנה כמה בדיחות על עורכי דין

את  לשמוע  רוצה  "אתה  ללקוח:  הדין  ��עורך 
רק  מעוניין  אני  "לא,  הלקוח:  הכנה?".  דעתי 

בדעתך המקצועית".

��עורך דין מצליח במיוחד נוסע במרצדס שלו 
בדרך בינעירונית ורואה בצד הדרך אדם אוכל 
עשב. הוא עוצר ליד ושואל: "למה אתה אוכל 
לקנות  כסף  לי  "אין  לו:  עונה  האיש  עשב?". 
אוכל". אומר לו עורך הדין: "אני בדרך הביתה, 
בוא איתי". האיש לא יודע מאיפה זה בא לו 
כאן בשדה  לי  יש  "הייתי שמח, אבל  ואומר: 
את  "תביא  הדין:  עורך  אומר  ילדים".  שישה 

מבסו למרצדס,  עולים  וילדיו  האיש  ־כולם". 
לעורך  האיש  אומר  הנסיעה  כדי  תוך  טים. 
הדין: "ילדיי ואני מאוד מודים לך". ענה עורך 
הדין: "אין בעד מה, אני נהנה לעשות זאת. גם 
אתם תיהנו - העשב אצלי הרבה יותר גבוה".

��שאלה: מה זה עורך דין?
־  תשובה: אדם שכותב מסמך של עשרה עמו

דים וקורא לו תקציר.

אדם מתקשר בטעות למשרד עורכי דין בחי־ ��
פושיו אחרי רופא שיניים: "שלום, כאן עוקרים 
שיניים?". עונה לו הפקידה: "לא, כאן פושטים 

את העור".

ה־המדען
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דרושים במחוז הצפון

דרוש/ה  בנצרת,  עו"ד  למשרד   
ני בעל/ת  חלקית,  למשרה  ־עו"ד 

מגורים  בנזיקין.  שנים  3־5  סיון של 
משרה:  )קוד  יתרון   - נצרת  באיזור 

.)3672

למשרד מסחרי בעפולה, דרוש/ה   
1־3  בעל/ת  מלאה,  למשרה  עו"ד 

־שנות ניסיון במשפט מסחרי ומקר
קעין )קוד משרה: 3461(.

למשרד אזרחי בעפולה, דרוש/ה   
בדיני  ניסיון  מלאה.  למשרה  עו"ד 

עבודה - יתרון )קוד משרה: 3247(.

בצפון,  נזיקי  אזרחי  למשרד   
לעי מלאה,  למשרה  עו"ד  ־דרוש/ה 
־סוק בתחום הנזיקין והרשלנות הר

פואית )קוד משרה: 2968(.

ודיני  בפלילים  העוסק  למשרד   
עבודה בנצרת עילית, דרוש/ה עו"ד 
לעבודה  )אפשרות  גמישה  למשרה 
מהבית(, בעל/ת ניסיון בדיני עבודה 

)קוד משרה: 2944(.

דרוש/ה  בנצרת  ביטוח  לסוכנות   
אדמיניסטר לעבודה  דין  ־עורך/ת 

בדיקת  הכוללת  ומשפטית,  טיבית 
בדיקת  בי־דין,  כתבי  הכנת  חבות, 
תביעות.  וניהול  ביטוח  פוליסות 
העובדה אינה כוללת הופעות בבתי 
ונכונות  מוטיבציה  נדרשת  משפט. 
לא  לחץ.  ובתנאי  בצוות  לעבודה 
)קוד  מיידית  הכניסה  ניסיון.  נדרש 

משרה: 3789(.

בנצרת  עובדים  זכויות  לארגון   
הצפון  מאיזור  דין  עורך/ת  דרוש 
לבעל/ת  עדיפות  מלאה.  למשרה 
בתחום  שנים   3 לפחות  של  ניסיון 
נדרשת  לאומי.  וביטוח  עבודה  דיני 

עו וזכויות  אדם  לזכויות  ־מחויבות 
גבוהה  ברמה  וערבית  עברית  בדים. 
- חובה. תחילת העבודה במאי 2009 

)קוד משרה: 3773(.

לחברת היי־טק ביקנעם, דרוש/ה   
עו"ד למשרה זמנית, 2־3 שנות ניסיון 
במשפט מסחרי. אנגלית ברמת שפת 

אם - חובה )קוד משרה: 3742(.

למשרד אזרחי נזיקי בצפון, אשר   
רפואית,  ברשלנות  התמחותו  עיקר 

למ חרוץ/ה  דין  עורך/ת  ־דרוש/ה 
כוללת הכנת  שרה חלקית. המשרה 
כתבי בי־דין וליטיגציה )קוד משרה: 

.)3790

למשרד בעפולה דרוש/ה עורך/ת   
לעבוד.  גבוהה  מוטיבציה  בעל  דין 

לר האזרחי  בתחום  עוסק  ־המשרד 
ומקר נזיקין, מסחרי, משפחה  ־בות 

בתחום  ניסיון  לבעלי  עדיפות  קעין. 
)קוד משרה: 3780(.

בנצרת  עובדים  לזכויות  לארגון   
דרוש עורך/ת דין לעבודה לפי שעות 

־במשרדי הארגון. עדיפות לבעלי ני
וזכויות  עבודה  דיני  בתחום  סיון 
ייעוץ  מתן  כולל  התפקיד  עובדים. 

וביטוח  עבודה  דיני  בתחום  משפטי 
וחישוב  בי־דין  כתבי  הכנת  לאומי, 
וערבית  עברית  עובדים.  זכויות 
אפשרות  חובה.   - אם  שפת  ברמת 
מיידית.   - העבודה  תחילת  קידום. 

)קוד משרה: 3774(.

בנצרת,  פלילי  אזרחי  למשרד   
בעל/ת  משרה,  לחצי  עו"ד  דרוש/ה 
פלילי,  במשפט  ניסיון  שנות  1־2 
משרה:  )קוד  רגל  פשיטות  נזיקין, 

.)2879

העמק,  במגדל  אזרחי  למשרד   
דרוש/ה עו"ד למשרה מלאה, בעל/ת 
בליטיגציה  ומעלה  ניסיון  שנות   5
בעל/ת  עבודה.  דיני  ביטוח,  נזיקית, 
יוזמה, חריצות, ידע במחשב ותוכנות 

משפטיות )קוד משרה: 2786(.

במש־ העוסק  בחיפה  למשרד   
והוצל"פ,  חברות  פלילי,  אזרחי,  פט 
דרוש/ה עורך/ת דין למשרה מלאה 

־למחלקה האזרחית־דיני נזיקין. עדי
הכניסה  בתחום.  ניסיון  לבעלי  פות 
משרה:  )קוד  מיידית  הינה  לתפקיד 

.)3792

במש־ העוסק  בחיפה  למשרד   
והוצל"פ,  חברות  פלילי,  אזרחי,  פט 
דרוש/ה עורך/ת דין למשרה מלאה 

־לעיסוק בדיני הוצל"פ ולניהול המח
לקה. הכניסה לתפקיד הינה מיידית. 
לא נדרש ניסיון לתפקיד, אך נדרשת 
התפקיד.  למילוי  גבוהה  מוטיבציה 

ערבית - יתרון )קוד משרה: 3791(.

למשרד עו"ד בעכו, דרוש/ה עו"ד   
למשרה מלאה. ניסיון של 2־10 שנים 
בתחומים אזרחי ונזיקין )קוד משרה: 

.)3665

בנהריה,  אזרחי־נזיקי  למשרד   
דרוש/ה עורך/ת דין למשרה מלאה. 
עדיפות לבעלי ניסיון של 1־5 שנים 

בתחום הנזיקי )קוד מרשה 3535(.

בנ־ עבודה  ודיני  פלילי  למשרד   
למשרה  עו"ד  דרוש/ה  עילית  צרת 
מהבית(,  לעבודה  )אפשרות  גמישה 
)קוד  עבודה  בדיני  ניסיון  בעל/ת 

משרה: 2944(. 

עו"ד  דרוש/ה  בעפולה  למשרד   
ני בעל/ת  מלאה/חלקית,  ־למשרה 

בתחום  בעיקר  ומומחיות  ידע  סיון, 
הנזיקין, כולל ביטוח לאומי ורשלנות 

רפואית )קוד משרה: 2874(. 

עו"ד  דרוש/ה  בעפולה  למשרד   
למשרה מלאה, בעל/ת ניסיון בדיני 
מאיזור  נאמן/ה.  חרוץ/ה,  משפחה, 
משרה:  )קוד  והעמקים  עפולה 

.)2705

אדם  לזכויות  משפטי  לארגון   
בחיפה דרושים עורכי דין לפרוייקט 
זמני בנושא זכויות אסירים. נדרשת 
גבוהה,  ברמה  עדויות  ניסוח  יכולת 
כלא,  בבתי  ואסירים  עצורים  ייצוג 
מיומנות בגביית תצהירים מפורטים 
ומאסר.  מעצר  עיכוב,  תנאי  אודות 
לפחות  של  ניסיון  לבעלי  עדיפות 
חובה.  רכב  פלילי.  במשפט  שנתיים 
ערבית  בשפה  ודיבור  ניסוח  נדרש 
ברמה גבוהה. מדובר במשרה זמנית 
)קוד  מיידית  הינה  אליה  והכניסה 

משרה: 3795(.

מחוז  ועד  הדין  עורכי  ללשכת   
מערך  לניהול  עו"ד  דרוש/ה  חיפה 
שנות   5 בעל/ת  במחוז,  האתיקה 
מוטיבציה  בעל/ת  ומעלה,  ניסיון 
התנסחות  של  גבוהה  רמה  גבוהה, 
לעבוד  נכונות  ארגון,  יכולת  בכתב, 

־בתנאי לחץ מתמשכים ויכולת עבו
לע נכונות  שונים.  גורמים  מול  ־דה 

בודה בשעות אחר הצהריים כשלוש 
פעמים בשבוע )קוד משרה: 3548(.

בחיפה  אזרחי־מנהלי  למשרד   
עד  מלאה,  למשרה  עו"ד  דרוש/ה 
הבאים:  בתחומים  ניסיון  שנתיים 
רשויות מקומיות, דיני עבודה, הוצאה 

לפועל )קוד משרה: 3804(.

בנצ־ תרבותי־חינוכי  לארגון   
משרה.  לחצי  עורך/ת  דרוש/ה  רת 
לפחות  של  ניסיון  לבעלי  עדיפות 
נדרשת  הסכמים.  בעריכת  שנתיים 
שפה ערבית, עברית ואנגלית ברמה 

גבוהה - דיבור וניסוח.

אדם  לזכויות  משפטי  לארגון   
־בחיפה דרוש עורך/ת פרסומים. הע

בודה כוללת פיתוח ועריכת מסמכים 
־בשלוש השפות - ערבית עברית ואנ
־גלית, ארגון סדנאות וכינוסים אקד

מאיים. דרישות התפקיד: תואר שני 
אדם,  בזכויות  עדיפות  במשפטים, 
מסמכים,  בעריכת  מקצועי  ניסיון 
יכולת  נרחבים,  אקדמיים  קשרים 
כישורים  ובצוות,  עצמאית  עבודה 

ביישומי  ושליטה  מצוינים  ארגוניים 
מחשב. ניסיון בתחום לפחות שלוש 
שנים. הכניסה לתפקיד מיידית )קוד 

משרה: 3786(.

העוסק  בחיפה,  גדול  למשרד   
בדיני בנקאות והוצאה לפועל, דרוש 
עו"ד בעל לפחות שנת ניסיון בתחום 

ההוצל"פ )קוד משרה: 3801(.

במש־ העוסק  בחיפה  למשרד   
והוצל"פ  חברות  פלילי,  אזרחי,  פט 
דרוש/ה עורך/ת דין למשרה מלאה 
את  ולנהל  הוצל"פ  בדיני  לעסוק 
הינה  לתפקיד  הכניסה  המחלקה, 
לתפקיד  ניסיון  נדרש  לא  מיידית. 
אך נדרשת מוטיבציה גבוהה למילוי 
)קוד  יתרון.  ערבית  שפה  התפקיד. 

משרה: 3791(.

בירושלים  משפטי  לארגון   
למש משפטי/ת  יועץ/ת  ־דרוש/ה 

בתחומי  ניסיון  שנות   6 מלאה,  רה 
זכויות אדם, משפט מינהלי, משפט 
נזיקין, ליטיגציה. מגורים  בינלאומי, 
באיזור ירושלים - חובה. התחייבות 

לשנתיים )קוד משרה: 3675(.

בירושלים  ממשלתי  למשרד   
דרוש/ה עו"ד למשרה מלאה. ניסיון 
בתחום המשפט הפלילי ובליטיגציה 

־- יתרון, ידע בתחום המשפט הבינ
לאומי - יתרון. אנגלית ברמה טובה 
חובה   - אם  שפת  ברמת  וספרדית 

)קוד משרה: 3685(.

מש־ עוזרים/ות  דרושים/ות   
שלום   - דרום  למחוז  פטיים/יות 

אשק שלום  אשדוד,  שלום  ־אילת, 
לון, שלום באר שבע, שלום דימונה, 
שבע  באר  מחוזי  גת,  קריית  שלום 

אפ שבע.  באר  לעבודה  הדין  ־ובית 
־שרי אף לאחר התמחות. הגשת מו

עמדות באמצעות אתר הנהלת בתי 
המשפט )קוד משרה: 3094(.

דרוש/  בקריות  אזרחי  למשרד   
2־6  בעל/ת  מלאה,  למשרה  עו"ד 
)קוד  אזרחי  במשפט  ניסיון  שנות 

משרה: 3458(.

בנה־ מסחרי  אזרחי  למשרד   
מלאה,  למשרה  עו"ד  דרוש/ה  ריה 
בלי־ ומעלה  ניסיון  שנות   2  בעל/ת
מסחרי,  משפט  מקרקעין,  טיגציה, 
דיני עבודה, חוזים, מיסוי מקרקעין, 
משרה:  )קוד  ומכרזים  ובנייה  תכנון 

.)3598

למשרד העוסק ברשלנות רפואית   
בצפון דרוש/ה עו"ד למשרה מלאה 

)קוד משרה: 3128(.

בעלת  גדולה  נדל"ן  לחברת   
דרוש/ה  הארץ  ברחבי  סניפים   40
יעברו  המתאימים  נדל"ן.  יועץ/ת 
רכב  מפגשים.   6 של  נדל"ן  קורס 

־חובה. יתרון לבעלי רישיון תיווך במ
קרקעין )קוד משרה: 3822(.

 להגשת מועמדות ו/או מילוי טופס משרה חדשה,
נא לכנס לאתר הלשכה - מרכז ההשמה 

www.israelbar.org.il/hasama
ולסמן את המשרה המבוקשת.

 לפרטים נוספים ניתן לפנות אל רכזת ההשמה במחוז הצפון,
עו"ד היבא שמאלי־עזאיזה, בטל': 04-6015111, פקס: 04-6015112,

heba.s@israelbar.org.il
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