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דבר העורכת
לימור זרגוטמ
עורכי די נמצאי במרכז ההוויה של החברה בישראל ולא רק בגלל מספר הגבוה ,אלא בגלל
חיוניות לחיי היומיו של כולנו .אי אד שלא נזקק במהל חייו לשירותי עור די )קנייה
ורכישה של דירה ,בני זוג המבקשי להתגרש ,תשלו וגבייה של חובות ,כתיבת צוואה ,הקמת
עסק ,וא מעצר וחקירה משטרתית( .אי כמעט פרשה המעסיקה את התקשורת והציבור שלא
מעורבי בה עורכי די ,לרוב כמייצגי את המעורבי בפרשה ולעתי ה ה מוקד הפרשה.
אי סוגיה ציבורית שבה לא נשמע קול של עורכי הדי ,בי שאלו עורכי הדי מטע המדינה
ובי שאלו עורכי די פרטיי .לעתי דומה שבישראל אי יוצא ואי בא בלעדי עורכי הדי.
מסיבה זו יש חשיבות רבה לגיליו נושא זה ,שבמסגרתו חברו יחד מיטב החוקרי של
תחו האתיקה ואחריות מקצועית של עורכי די כדי להציג ולנתח את הבעיות והדילמות
המרכזיות שעמ מתמודדת פרופסיית עורכי הדי בישראל.
העולה מכל המאמרי ג יחד הוא רבגוניותה ומורכבותה של פרופסיית עורכי הדי
בישראל .כפרופסיה נדרשי עורכי הדי להתמודד ע תופעת הגידול הדרמטי במספר וע
השלכותיה הרבות; ע סוגיית תפקיד החברתי ,ולא רק בעת מהפכות חברתיות ,אלא ג
במניעת עברות ,או ספקעברות ,של לקוחותיה; ע האוטונומיה חסרת התקדי של הדי
המשמעתי שה מפעילי ללא פיקוח חיצוני אפקטיבי .בייצג לקוחות נדרשי עורכי הדי
להתמודד ע שלל דילמות אתיות שחלק מצויות במצבי "אפורי" .לא תמיד המשפט
הישראלי ככלל והדי המשמעתי בפרט עוסקי בכ באופ ממצה המגדיר לעורכי הדי אי
לאז בי שלוש הנאמנויות השוות והמתנגשות המוטלות עליה – נאמנות לחברה ,נאמנות
ללקוח ונאמנות לעצמ ולמקצוע .אני מקווה ומאמינה שיש במאמרי המצויני שחברו
לגיליו מיוחד זה כדי להסביר ולהפיג את המורכבות ובכ לתרו לשיח המתקד והפורה
המתקיי בעשור האחרו סביב פרופסיית עורכי הדי בישראל.
ארבעה מתו תשעת המאמרי בגיליו זה מבוססי על מחקר אמפירי ראשו מסוגו .אני
רואה חשיבות רבה במחקר אמפירי של המשפט ,הואיל ויש בו כדי לחשו באופ ברור ומדויק
תופעות ולהעניק לה מספרי ומשמעות .כל הצעה לפתרו תופעה צריכה להתחיל במחקר
אמפירי ולהתבסס עליו .ארבעה מחקרי אמפיריי המובאי בגיליו זה עוסקי בשלוש
מהבעיות המרכזיות של פרופסיית עורכי הדי בישראל.
הראשונה ,התנהגות עורכי הדי באולמות בתי המשפט .הטענה על הידרדרות התנהגות
עורכי הדי בבתי המשפט וההכבדה שהיא גורמת על ניהול משפטי הועלתה פעמי רבות,
וא נכתב דו"ח מיוחד בעניי זה .מחקר אמפירי ראשו מסוגו בישראל ובעול ,המבוסס על
שאלוני שמילאו שופטי )לאחר שהנשיא גרוניס נת לכ אישור מיוחד( ובה נשאלו על
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התנהגות מפריעה של עורכי הדי המופיעי בפניה ,מציג בצורה מדויקת )ומדאיגה ,יש לומר(
את ממדי התופעה ובעיקר את יחס השופטי אליה .על כ במאמר הפותח גיליו זה שנכתב על
ידי פרופ' חמי בנו ,ד"ר אייל כתב וד"ר בועז שנור "˙˙Â„È·ÎÓ ˙ÂÈÂ‚‰˙‰ :ÌÏÂ‡ ÔÂ˜È
."ËÙ˘Ó‰ ˙È· „Â·ÎÂ
השנייה ,השפעות העלייה הדרמטית במספר עורכי הדי בישראל .טענות רבות מועלות כל
העת באשר להשפעות ריבוי עורכי הדי ,רוב מציגות את ההשפעות השליליות של "הצפת
המקצוע" .המאמר השני בגיליו זה ,פרי עטיÈÎ¯ÂÚ ¯ÙÒÓ· ˙ÈËÓ¯„‰ ‰ÈÈÏÚ‰ ˙ÂÚÙ˘‰" ,
 ,"ÔÈ„‰מציג שינויי אלו באופ אובייקטיבי המבוסס על בדיקות אמפיריות וחלוקת לשלושה
מישורי – השפעות על הפרופסיה ,השפעות על הפרקטיקה והשפעות על התנהגות עורכי
הדי .המאמר השלישי בגיליו ,מאת פרופ' משה ברניב ,פרופ' ר לחמ ורויטל אלטברגר
" ,"‰È˙ÂÎÏ˘‰Â ‰ÚÙÂ˙‰ ÈÙÏÎ ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ ˙Â„ÓÚ :Ï‡¯˘È· ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ ¯ÙÒÓ· ÏÂ„È‚‰מציג
את יחס של עורכי הדי לבעיה זו ,וזאת באמצעות שאלוני שמילאו עורכי די ובה נשאלו
על הסיבות לתופעה זו ועל השלכותיה ,מנקודת מבט .המאמר מספק הזדמנות נדירה לראות
אי אנשי הפרופסיה רואי את הגידול בה ,סיבותיו והשלכותיו – גידול המאיי על מעמדה
כפרופסיה.
בעיה שלישית של פרופסיית עורכי הדי בישראל נוגעת לאוטונומיה הרחבה שלה,
שבמסגרתה מופעל מער הדי המשמעתי על ידי לשכת עורכי הדי ופעיליה .הטענה על היעדר
פיקוח חיצוני משמעותי המתבקש מאוטונומיה כה רחבה ומהותית נשמעת כבר שני רבות .א
מחקרה האמפירי של ד"ר מיכל עופרצפוני "ÔÈ„‰ È˙· ˙˜ÈÒÙ· ËÙ˘Ó‰ È˙· ˙Â·¯Ú˙‰ ˙„ÈÓ
 ,"ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ ˙Î˘Ï· ÌÈÈ˙ÚÓ˘Ó‰שבח את מידת התערבות בתי המשפט האזרחיי כערכאת
ערעור שנייה על פסיקת בתי הדי המשמעתיי של הלשכה ובעתירות מנהליות הנוגעות
להפעלת מער הדי המשמעתי – חש במדויק עד כמה חלש ולאאפקטיבי פיקוח זה ,כ
שבפועל האוטונומיה פועלת ללא בלמי ומעצורי בצדה .לעמדתי ,מסקנות מחקר זה חייבות
להביא לשינוי אמתי בכל הנוגע לפיקוח החיצוני ולאוטונומיה הרחבה של מער הדי
המשמעתי.
הבעיה השלישית עולה ונדונה ג במאמר של מנח קליי ואביעד איגרא "˘„Á Ï„ÂÓ
 ."ÔÂÏ˜ Ô‰· ˘È˘ ˙ÂÈÏÈÏÙ ˙Â¯·Ú· ˙È˙ÚÓ˘Ó ‰˘ÈÚÏהמאמר עוסק בתחולתו הרחבה של הדי
המשמעתי האוטונומי שבידי לשכת עורכי הדי ,שלפיה ג כאשר עור די מורשע במשפט
פלילי ונגזר עונשו ,הוא צפוי לעמוד לדי משמעתי בגי אותו מעשה ולספוג עונש משמעתי א
ייקבע שיש במעשה קלו )סעי  75לחוק לשכת עורכי הדי( .המחברי מציעי רפורמה
שבמסגרתה ימשי בית המשפט הד בפלילי לדו ג בסוגיית הקלו והעונש המשמעתי.
בהצעה יש כדי לצמצ את האוטונומיה הרחבה של הדי המשמעתי ,א היא תואמת את
מטרות הדי המשמעתי הפרופסיונלי .לעמדתי ,טוב יעשה המחוקק א יפעל לתיקו החקיקה
באופ המוצע במאמר ,כי מכ יצאו נשכרי עורכי הדי ,הציבור הרחב ועקרונות המשפט
הפלילי.
שני המאמרי הבאי בגיליו עוסקי כל אחד בסוגיה מרכזית ביחסי עור די–לקוח ,א
ביישו ממוקד בעריכת די חברתית המתבצעת בקליניקות של בתי הספר למשפטי .ד"ר יובל
לבנת במאמרו ""˙È˙¯·Á‰ ÔÈ„‰ ˙ÎÈ¯Ú ÌÂÁ˙· ‚ÂˆÈÈ‰ ÈÒÁÈ Ï˘ ıÏÂ‡Ó ÌÂÈÒ Ï˘ ‰¯˜Ó‰
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עוסק בהפסקת ייצוג מאול מצד עור הדי בעוד התיק מוסי להתנהל ומועבר לטיפולו של
עור די אחר .למרות שכיחות התופעה של הפסקת ייצוג שלא ביזמת הלקוח ,המחקר בנושא
דל ביותר .המאמר בא להשלי חלל זה ומתבסס על ספרות מתחומי הטיפול והתאמתה
לסיטואציה המיוחדת הנוצרת בי עור די חברתי ללקוחו .המאמר חוש בגילוי לב את הקשר
הרגשי הנרק בי עור די ללקוח וקשייו של עור הדי להפסיק קשר זה בטר הסתיי התיק.
המאמר השני בקטגוריה זו הוא מאמר של פרופ' נטע זיו וגליה פיט "„‚ÂˆÈÈ· ˙ÂÈ˙‡ ˙ÂÓÏÈ
 ."˜ÂÁ‰ ˙ÂÏÂ·‚Ï ıÂÁÓ (‰Ê ·Ï˘·) ˙ÏÚÂÙ‰ ‰ÁÂ˜Ïהמאמר עוסק בדילמות האתיות של עור
הדי המייצג לקוח שפעולתו מצויה ב"תפר" שבי פעילות בגבולות החוק לפעילות שיש בה
משו הפרת חוק .הדוגמאות המובאות ומנותחות במאמר מבוססות על הצטברות מקרי
שטופלו במסגרת הקליניקה ליזמות עסקית וצדק כלכלי בפקולטה למשפטי באוניברסיטת תל
אביב ,א הדילמות הנוגעות לגבולות חובות הנאמנות ללקוח במקרי של ספק הפרת חוק
מצויות בליבת עבודת של עורכי די בתחומי משפט רבי .המאמר נוגע בסוגיה מורכבת
ורגישה שהמשפט הישראלי ככלל והדי המשמעתי של עורכי די בפרט ממעטי לעסוק בה,
ובכ מותירי את עורכי הדי המתלבטי בדילמות אלו ללא שרטוט גדרי שיקול הדעת
וההתנהגות הראויה המצופה מעור הדי .המאמר משלי היטב חלל זה.
ג המאמר הבא בגיליו עוסק בסוגיה רגישה ומורכבת שהמשפט הישראלי ככלל והדי
המשמעתי בפרט ממעטי לעסוק בה ובכ מותירי את עור הדי ללא קווי מנחי
להתמודדות במצבי "אפורי" ,שבה "היעדר" השיפוט והתובנה של הלקוח אינו "ברור",
ורק ניכרי סימני לירידה ביכולות .מאמרה של ד"ר מיטל סגלריי "„˙Â¯˘Î‰ ˙ÓÏÈ
"˙ÂÏ‚ÂÒÓ‰ ˙¯ÈÊ"· ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ Ï˘ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰˜È˙‡ – ÌÈ˜Ê ˙ÂÁÂ˜Ï ‚ÂˆÈÈ· ˙ÈËÙ˘Ó‰
מנתח את הדילמות האתיות והמקצועיות העומדות בפני עור די המייצג לקוחות זקני שחלה
ירידה ביכולת להבי ,להביע רצו או לקבל החלטות כשמנגד ניצבי ,לרוב ,בני משפחה
המגיעי יחד עמ לעור הדי .המאמר כולל ג הצעות מעשיות להתמודדות ע בעיה זו
שהחשובה שבה ,לדעתי ,היא הצור בהכשרה מיוחדת ביתחומית של עורכי הדי.
המאמר הבא בגיליו עוסק ג הוא במצבי "אפורי" בייצוג לקוח ,אלא שכא התערב
המחוקק וביקש לקבוע את גדרי חובתו של עור הדי ,והדבר עורר פולמוס רחב .מאמרה של
אביה אל " "?'ÛÒ ¯ËÂ˘' Â‡ 'ÛÒ ¯ÓÂ˘' – ÔÈ„‰ Í¯ÂÚעוסק בתיקו לחוק איסור הלבנת הו
המטיל חובות מסוימות על נותני שירות עסקי ,ובכלל עורכי די .התיקו לחוק התקבל לפני
כמה חודשי ,לאחר שני של דיוני בי משרד המשפטי ללשכת עורכי הדי באשר לקיומה
והיקפה של חובת דיווח על עור הדי כנות שירות עסקי ככלל ,ועל פעילות לקוחו החשודה
כהלבנת הו בפרט .המאמר בוח א נכו להטיל על עור הדי חובת דיווח ,ועומד על
השפעתה של חובה זו על חסיו עור די–לקוח ,על חובת הסודיות האתית ,על חובת הנאמנות
ללקוח ועל תפקיד של עורכי הדי במניעת עברות.
המאמר החות את הגיליו המיוחד מתרחק מתפקיד המסורתי של עורכי די ,שהוא ייצוג
לקוחות ,ובוח את תפקיד החברתי בעת מהפכות חברתיות .מאמר של ד"ר יניב רוזנאי
וקארי פאר פרידמ " ,"˙ÈÎÙ‰Ó ÔÈ„ ˙ÎÈ¯Úקורא תיגר על התפיסה השמרנית של עורכי הדי
ומציב למולה את דמותו של עור הדי המהפכ בעל האחריות החברתית ,כפי שעלתה
במהפכות האחרונות בעול הערבי ,המתוארות במאמר .המאמר ג עוסק בהיעדר של עורכי
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הדי בישראל מהמחאה החברתית של קי  ,2011המעידה שעורכי הדי בישראל ה עדיי
קבוצה שמרנית אנטימהפכנית המבקשת לשמור על הסטטוס קוו .המאמר מנתח את
המחויבויות המתנגשות שיש לעורכי הדי בעת מהפכה א יבחרו לשנות עמדה זו.
כל קורא משכיל ,הג שאינו עור די ,ימצא עניי רב בגיליו זה באשר הוא משרטט את
פני החברה בישראל דר שרטוט פניה של פרופסיה הנמצאת במרכז ההוויה של החברה
בישראל.
***
אני מבקשת להודות לכל העושי והעושות במלאכת התקנת גיליו זה .תודה מיוחדת לעורכי
המשנה שתרמו רבות לאיכות המאמרי בעבודת השקדנית; לחברי המערכת שהראו מסירות
בעבודה על כל מאמר; לרכזת המערכת היוצאת והעורכת הלשונית ,אמירה כה ,על עבודה
מסורה ללא דופי; ובעיקר לכל הכותבי והכותבות ולשופטי האנונימיי .קריאה מהנה
ומחכימה.
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